
ક્રમ ાંક:ર પબો/ડી.એલ.એડ/પ્રથમ વર્ષ પરીણ મ/૨૦૨૨/૩૦૭૩-૩૧૭૫ ર જ્ય પરીક્ષ  બોડષ, 
 સરક રી પસુ્તક લય સ મે 

 સેકટર-૨૧, ગ ાંધીનગર 

 ત .૨૭/૦૬/૨૦૨૨ 

જાહરેનામ ું:- 
ર જ્ય પરીક્ષ  બોડષ દ્વ ર  સને ૨૦૨૧-૨૨ ન  વર્ષ દરમમય ન ડી.એલ.એડ. અભ્ય સક્રમની પરીક્ષ  અંગેનુાં જાહરેન મુાં 

ક્રમાુંક/રાપબો/D.E l.Ed./૨૦૨૧-૨૨/૨૧૬૬-૨૨૯૫, તારીખ:૨૯/૧૨/૨૦૨૧ થી પ્રમસદ્વ કરવ મ ાં આવેલ હતુાં.  
 ડી.એલ.એડ. પ્રથમ વર્ષ પરીક્ષ નુાં પરરણ મ આજ રોજ ત :૨૭/૦૬/૨૦૨૨ એ નીચે મજુબની મવગતે જાહરે કરવ મ ાં 
આવે છે.  

  ડી.એલ.એડ. - પ્રથમ વર્ષ પરીક્ષ ન  પરીણ મ અન્વયે ગણુ ચક સણી કર વવ  ઈચ્છત  ઉમેદવ રોએ નીચેની 
સચુન ઓ મજુબ ક યષવ હી કરવ ની રહશેે.  

1.  આ સ થે સ મેલ મનયત પત્રકમ ાં ગણુ ચક સણીની અરજી કરવ ની રહશેે. 
2.  ગણુ ચક સણી ફી મવર્ય દીઠ રૂ. ૧૦૦ (અંકે રૂમપય  એકસો પરુ ) ગણુ ચક સણીન  પત્રકમ ાં આપવ મ ાં આવેલ 

ર જ્ય પરીક્ષ  બોડષની બેંકની મવગતે RTGS થી ભરવ ની રહશેે. 
3.  ત :૧૦/૦૭/૨૦૨૨ સધુીમ ાં ઉમેદવ રે ભરવ મ ાં આવેલ ગણુ ચક સણીનુાં પત્રક અને RTGS થી ભરવ મ ાં આવેલ 

ફીની રરમસપ્ટ સ્કેન કરી ર જ્ય પરીક્ષ  બોડષન  ઈ-મેઈલ એડ્રસે gseb21@gmail.com પર મોકલી આપવ ની રહશેે.   
                          

                                                  

     
    અધ્યક્ષ 

   ર જ્ય પરીક્ષ  બોડષ 
   ગ ાંધીનગર 

      પ્રતત, 
 આચ યષશ્રી, ડી.એલ.એડ. કોલેજો (તમ મ) 

નકલ સતિનય રિાના જાણ સારૂ: 
 મ ન. મશક્ષણમાંત્રીશ્રીન  અંગત સચચવશ્રી, ગ ાંધીનગર 
 મ ન. સચચવશ્રી, પ્ર થમમક અને મ ધ્યમમક મશક્ષણ 
 મનય મકશ્રી, જી.સી.ઈ.આર.ટી., ગ ાંધીનગર 

 

ક્રમ તિગત પ્રથમ િર્ષ તનયતમત પ્રથમ િર્ષ પ નરાિતતિત ક લ 
૧ નોંધ યેલ ત લીમ થી ૨૪૨૫ ૪૩ ૨૪૬૮ 
૨ હ જર ત લીમ થી ૨૩૫૫ ૩૩ ૨૩૮૮ 
૩ ગેરહ જર ત લીમ થી ૭૦ ૧૦ ૮૦ 
૪ પ સ થયેલ ત લીમ થી ૧૯૩૯ ૨૯ ૧૯૬૮ 
૫ એ.ટી.કે.ટી. ૫૯ ૦ ૫૯ 
૬ ન પ સ થયેલ ત લીમ થી ૩૫૬ ૪ ૩૬૦ 
૭ અન મત ૧ ૦ ૧ 
૮ પરરણ મની ટક વ રી ૮૨.૩૪% ૮૭.૮૮% ૮૨.૪૧% 

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. પ્રથમ 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 ૯ 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 કૂલ પ્રિષયની સાંખ્યા    
  

અંકે રૂપ્રપયા ................................................ પરુા હુ ાં ની 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:૧૦/૦૭/૨૦૨૨ સધુીમાાં gseb21@gmail.com પર ઈ-મેઈલ કરિાની 
રહરેે્.   
તા:   /  /૨૦૨૨                                                            ઉમેદિારની સહી:.......................... 
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