
ક્રમાાંક:રાપબો/ડી.એલ.એડ/દ્વિતીય વર્ષ પરીણામ/૨૦૨૨/૩૧૮૩-૩૨૭૭  

 રાજ્ય પરીક્ષા બોડષ, 
 સરકારી પસુ્તકાલય સામે 

 સેકટર-૨૧, ગાાંધીનગર 

 તા:૦૭/૦૭/૨૦૨૨ 

જાહરેનામ ું: 
રાજ્ય પરીક્ષા બોડષ િારા સને ૨૦૨૧-૨૨ ના વર્ષ દરમમયાન ડી.એલ.એડ. અભ્યાસક્રમની પરીક્ષા અંગેનુાં જાહરેનામુાં 

ક્રમાુંક:રાપબો/D.El.Ed./૨૦૨૧-૨૨/૨૧૬૬-૨૨૯૫, તારીખ:૨૯/૧૨/૨૦૨૧ થી પ્રમસિ કરવામાાં આવેલ હત ુાં. જે અનસુાર 
ડી.એલ.એડ. દ્વિતીય વર્ષની પરીક્ષા તા:૨૦/૦૪/૨૦૨૨ થી ૨૮/૦૪/૨૦૨૨ દરમમયાન યોજવામાાં આવેલ હતી.
 ડી.એલ.એડ. દ્વિતીય વર્ષ પરીક્ષાનુાં પરરણામ નીચે મજુબની મવગતે જાહરે કરવામાાં આવે છે. 

 

 ડી.એલ.એડ. - દ્વિતીય વર્ષ પરીક્ષાના પરીણામ અન્વયે ગણુ ચકાસણી કરાવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ નીચેની 
સચુનાઓ મજુબ કાયષવાહી કરવાની રહશેે.  

1. આ સાથે સામેલ મનયત પત્રકમાાં ગણુ ચકાસણીની અરજી કરવાની રહશેે. 
2. ગણુ ચકાસણી ફી મવર્ય દીઠ રૂ. ૧૦૦ (અંકે રૂમપયા એકસો પરુા) ગણુ ચકાસણીના પત્રકમાાં આપવામાાં  આવેલ 

રાજ્ય પરીક્ષા બોડષની બેંકની મવગતે RTGS થી ભરવાની રહશેે. 
3. તા:૧૫/૦૭/૨૦૨૨ સધુીમાાં ઉમેદવારે ભરવામાાં આવેલ ગણુ ચકાસણીનુાં પત્રક અને RTGS થી ભરવામાાં આવેલ 

ફીની રરમસપ્ટ સ્કેન કરી રાજ્ય પરીક્ષા બોડષના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ gseb21@gmail.com પર મોકલી આપવાની 
રહશેે.   

    

                                                                                        અધ્યક્ષ 

   રાજ્ય પરીક્ષા બોડષ 
   ગાાંધીનગર 

      પ્રતત, 
 આચાયષશ્રી, ડી.એલ.એડ. કોલેજો (તમામ) 

નકલ સતિનય રિાના જાણ સારૂ: 
 માન. મશક્ષણમાંત્રીશ્રીના અંગત સચચવશ્રી, ગાાંધીનગર 
 માન. સચચવશ્રી, પ્રાથમમક અને માધ્યમમક મશક્ષણ 
 મનયામકશ્રી, જી.સી.ઈ.આર.ટી., ગાાંધીનગર 

ક્રમ તિગત દ્વિતીય િર્ષ તનયતમત દ્વિતીય િર્ષ પ નરાિતતિત ટોટલ 
૧ નોંધાયેલ તાલીમાથી ૨૮૬૨ ૧૩૧ ૨૯૯૩ 
૨ હાજર તાલીમાથી ૨૮૨૯ ૧૦૮ ૨૯૩૭ 
૩ ગેરહાજર તાલીમાથી ૩૩ ૨૩ ૫૬ 
૪ પાસ થયેલ તાલીમાથી ૨૫૫૮ ૬૯ ૨૬૨૭ 
૫ નાપાસ થયેલા તાલીમાથી ૨૭૦ ૩૯ ૩૦૯ 
૬ અનામત ૧ ૦૦ ૦૧ 
૭ પરરણામની ટકાવારી  ૯૦.૪૨% ૬૩.૮૯% ૮૯.૪૫% 

mailto:gseb21@gmail.com


રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાાંધીનગર 

ર્ી.એલ.એર્. પરીક્ષા – ૨૦૨૨ 

ગણુ ચકાસણી માટેનુાં અરજી પત્રક અરજી ક્રમ 

પરીક્ષાન ુવર્ષ ડી.એલ.એડ. દ્વિતીય વર્ષ  

ઉમેદવારનુું નામ 

અટક નામ પપતાનુું નામ 

   

ઉમેદવારનુું પરુૂું  
સરનામુું 

 

ઉમેદવારનો મો.નુંબર 

 પરીક્ષાન ુ
માધ્યમ 

 

કોલેજનુું નામ 
 

કોલેજ કોર્ 
 

પરીક્ષાકેન્દ્રનુું નામ 

 

પરીક્ષાનો માસ –વર્ષ 
એપ્રિલ – 
૨૦૨૨ 

ઉમેદવારનો 
બેઠક ક્રમાુંક 

 

     

ઉપરોક્ત પ્રિગતે દર્ાડિેલ પરીક્ષામા હુાં જે પ્રિષયમાાં ગણુ ચકાસણી કરાિિા ઈચ્છુ ુાં તેની પ્રિગતો નીચે મજુબ છે.  
નોંધ: જે પવર્યમાું ગણુ ચકાસણી કરાવવાની છે તે પવર્યની સામે ખરાની પનશાની કરવી. 
પેપર/પવર્ય નુંબર ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ કુલ 

રીચેકકિંગ માટે ખરાની 
પનશાની કરો 

         

 

ઉપરોક્ત પ્રિષયોની હુાં ગણુ ચકાસણી કરાિિા ઈચ્છુ ુાં. આ માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા પ્રનયત થયેલ ફીની 
ગણતરી નીચે મજુબ છે. 
 

ગણુચકાસણી                                *૧૦૦   = રૂ.  
માટેના કલૂ પ્રિષયની સાંખ્યા    
  

અંકે રૂપ્રપયા ................................................ પરુા હુાં નીચે મજુબની બેંકની પ્રિગતે RTGS થી રાજ્ય પરીક્ષા 
બોર્ડમાાં જમા કરાવ ુુાં. જેની રરપ્રસપ્ટ આ સાથે સામેલ છે.  
 

NAME ADDRESS 
ACCOUNT 

NUMBER 
IFSC CODE 

STATE 

EXAMINATION 

BOARD 

OPP. GOVT. LIBRARY, 

SECTOR -21, 

GANDHINAGAR,GUJARAT 

PIN CODE: 382021 

50100106434483 HDFC0002497 

 

નોંધ: આ ફોમડ અને ફીની રરપ્રસપ્ટ સ્કેન કરી તા:૧૫/૦૭/૨૦૨૨ સધુીમાાં gseb21@gmail.com પર ઈ-મેઈલ કરિાની 
રહરેે્.   
તા:   /  /૨૦૨૨                                                            ઉમેદિારની સહી:.......................... 

  

mailto:gseb21@gmail.com

