
યાજ્મ યીક્ષા ફડડ, ગજુયાત યાજ્મ, ગાાંધીનગય 
“ડી.ી.એશ.ઈ રીક્ષા – ૨૦૧૯ ન ું સ ધારેલ  જાષરેનામ ું” 

ક્રમાુંક:રાબો/DPSE/૨૦૧૯/૫૭૩૭-૫૭૬૦                                                                      તા:૧૮/૦૩/૨૦૧૯ 

યાજ્મ યીક્ષા ફડડ દ્વાયા ક્રભાાંક : યાફ/ DPSE /૨૦૧૯/ ૫૨૬૪ - ૫૨૮૭ , તા:૧૨/૦૨/૨૦૧૯ થી 
ડી.ી.એવ.ઈ. પ્રથભ અને ડી.ી.એવ.ઈ. દ્વદ્વતીમ લડની યીક્ષા – ૨૦૧૯ નુાં જાશયેનામુાં ફશાય ાડલાભાાં આલેર શતુાં.  

 બાયતીમ ચ ૂાંટણી ાંચ દ્વાયા રકવબાની ચ ૂાંટણીની તાયીખ જાશયે કયલાભાાં આલરે છે. જે અનવુાય ગજુયાત 
યાજ્મભાાં તાયીખ:૨3/૦૪/૨૦૧૯ નાાં યજ ભતદાનનુાં આમજન કયલાભાાં આલેર છે. ચ ૂાંટણીની આ તાયીખ 
ડી.ી.એવ.ઈ. યીક્ષાનાનાાં જાશયે કયેરા કામડક્રભભાાં આલતી શમ આ યીક્ષાની તાયીખભાાં પેયપાય કયલ જરૂયી થતા, 
તા:૧૪/૦૩/૨૦૧૯ નાાં યજ યીક્ષા વમભમતની ફેઠક ફરાલી ફેઠકભાાં નલ કામડક્રભ         (ટાઈભ ટેફર) નક્કી 
કયલાભાાં આવ્મ. જે અનવુાય વદયહ ુજાશયેનાભાથી પ્રમવદ્ધ થમરે કામડક્રભભાાં સધુાય કયી નીચે દળાડલેર મલગતે નલ 
સધુાયેર યીક્ષા કામડક્રભ (વભમત્રક) વાથેનુાં નવુાં સધુાયેર જાશયેનામુાં ફશાય ાડલાભાાં આલે છે.  

 ડી.ી.એશ.ઈ. રીક્ષા એપ્રિ –  મે ૨૦૧૯ ન ું શમય ત્રક:- 

રાજ્ય રીક્ષા બોડડ, ગાુંધીનગર 
ડી.ી.એશ.ઈ િથમ ળવડ નળા અભ્યાશક્રમની રીક્ષાનો કાયડક્રમ એપ્રિ – મે ૨૦૧૯ 

તારીખ ળાર શમય કોવડ પ્રળવયન ું નામ ગ ણ 

૨૯/૪/૧૯ વભ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ૧ બાયતભાાં મળશ ુવાંબા અને કેલણી ૭૦ 

૩૦/૪/૧૯ ભાંગ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ૨ ફાક અને ફા મલકાવ ૭૦ 

૦૧/૫/૧૯ બધુ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ૩ ફા આયગ્મળાસ્ત્ર અને ણ ૭૦ 

૦૨/૫/૧૯ ગરુુ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ૪ પલૂડપ્રાથમભક મળક્ષણન અભ્માવક્રભ : મવધધાાંત અન ેપ્રાથમભકતાઓ ૭૦ 

૦૩/૫/૧૯ શકુ્ર ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ૫ ગાણણમતક વાંકલ્નાન મલકાવ ૭૦ 

૦૪/૫/૧૯ ળમન ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ૬ બાા મલકાવ ૭૦ 

૦૬/૫/૧૯ વભ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ૭ ફાકભાાં માડલયણીમ વભજન મલકાવ ૭૦ 

૦૮/૫/૧૯ બધુ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ૮ પલૂડ પ્રાથમભક મળક્ષણની ધધમતઓ અને વાભગ્રી ૭૦ 

૦૯/૫/૧૯ ગરુૂ ૧૦:૦૦ થી ૧૧:૩૦ ૯ સ્લમલકાવ ૩૦ 
 

રાજ્ય રીક્ષા બોડડ, ગાુંધીનગર 
ડી.ી.એશ.ઈ દ્વિતીય ળવડ નળા અભ્યાશક્રમની રીક્ષાનો કાયડક્રમ એપ્રિ – મે ૨૦૧૯ 

તાયીખ લાય વભમ કડ મલમનુાં નાભ ગણુ 

૨૯/૪/૧૯ વભ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ ૧ જામત, લમૈલધમ અન ેવભાલળેી મળક્ષણ  ૭૦ 

૩૦/૪/૧૯ ભાંગ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ ૨ પલૂડ પ્રાથમભક મળક્ષણ: આમજન અને વ્મસ્થાન ૭૦ 

૦૧/૫/૧૯ બધુ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ ૩ બાા, ગણણત અને માડલયણનુાં વ ાંકણરત મળક્ષણ ૭૦ 

૦૨/૫/૧૯ ગરુુ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ ૪ લારી અને વભાજ મળક્ષણ ૭૦ 

૦૩/૫/૧૯ શકુ્ર ૧૪:૦૦ થી ૧૫:૩૦ ૫ સ્લ મલકાવ ૩૦ 



 

રાજ્ય રીક્ષા બોડડ, ગાુંધીનગર 
ડી.ી.એશ.ઈ જૂનો અભ્યાશક્રમ  રીક્ષા કાયડક્રમ એપ્રિ – મે ૨૦૧૯ 

તારીખ ળાર શમય ક્રભ મલમનુાં નાભ ગણુ 

૨૯/૪/૧૯ શોમ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ૧ ફારભાનવળાસ્ત્ર  ૫૦ 

૩૦/૪/૧૯ મુંગલ ૧૦:૦૦ થી  ૧૩:૦૦ ૨ મળક્ષણના મવધધાાંત  ૫૦ 

૦૧/૫/૧૯ બ ધ ૧૦:૦૦ થી  ૧૩:૦૦ ૩ ળાા વાંચારન  ૫૦ 

૦૨/૫/૧૯ ગ ર  ૧૦:૦૦ થી  ૧૩:૦૦ ૪ ફા આયગ્મ અને ફા કલ્માણ પ્રવમૃતઓ  ૫૦ 

૦૩/૫/૧૯ શ ક્ર ૧૦:૦૦ થી  ૧૩:૦૦ ૫ પલૂડ પ્રાથમભક કેલણીન ઇમતશાવ  ૫૦ 

૦૪/૫/૧૯ પ્રન ૧૦:૦૦ થી  ૧૨:૦૦ ૬ પલૂડ પ્રાથમભક મળક્ષણના પ્રલતડભાન પ્રશ્ન ૫૦ 

૦૬/૫/૧૯ શોમ ૧૦:૦૦ થી  ૧૨:૦૦ ૭ ઇન્દ્રિમ મલકાવ મળક્ષણ દ્ધમત   ૫૦ 

૦૮/૫/૧૯ બ ધ ૧૦:૦૦ થી  ૧૨:૦૦ ૮ બાાકીમ તથા ગણન મલકાવની ળૈક્ષણણક દ્ધમત ૫૦ 

દયેક વાંસ્થાઓએ ઉયક્ત નલા સધુાયેર કામડક્રભ અંગનેી જાણ વાંફાંમધત ઉભેદલાયને કયલાની યશળેે. 
તા:૧૨/૦૨/૧૯ થી ફશાય ાડરે આ યીક્ષાના જાશયેનાભાની અરમ તભાભ મલગત અને સચૂનાઓ મથાલત યશળેે.  

સ્થલ: ગાુંધીનગર 
તારીખ:૧૮/૦૩/૨૦૧૯                    

            (ી.એ.જલ ) 
     અધ્ યક્ષ 
રાજય રીક્ષા બોડડ 

ગાુંધીનગર 
 નક રળાના અમાથે 

(૧) પ્રાચામડશ્રી જજલ્ા પ્રક્ષણ તાીમ ભળન, 
     (ફનાવકાાંઠા, બાલનગય, ગાાંધીનગય, ખેડા, યાજકટ, સયુત, લડદયા) 
     આના કામડક્ષેત્ર  શઠેની તભાભ ણફન વયકાયી /સ્લમનબડયપલૂડ પ્રાથમભક ફાર અધમાન ભાંદદયને જાણ કયલા વારૂ. 
(૨) જજલ્ા પ્રક્ષણાપ્રધકારીશ્રી (ફનાવકાાંઠા, બાલનગય, ગાાંધીનગય, ખેડા, યાજકટ, સયુત, લડદયા) 

 નક શાદર રળાના જાણ શારૂ. 
(૧)  અગ્ર વણચલશ્રી, મળક્ષણ મલબાગ, વણચલારમ, ગાાંધીનગય. 
(૨)  મનમાભકશ્રી, જીવીઇઆયટી વેકટય -૧૨, ગાાંધીનગય 
(૩)  મનમાભકશ્રી, પ્રાથમભક મનમાભકની કચેયી, બ્રક નાં:૧૨/૧, ડૉ.જીલયાજ ભશતેા બલન, ગાાંધીનગય 
 
 
 

 
 
 

 
 


