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પરીક્ષાન ું નામઃ

ઉમેદવારન ું નામઃ

ઉભેદલાયનો ભોફા. નંફય

કોરેજનો કોડ ને નાભ

યીક્ષા કેન્દ્રન ં નાભ

યીક્ષાનો ભાવ-લષ

યીક્ષાના ફેઠક નંફય

કોડ 1A 1B 2A 2B 3 4A 4B 5A 5B 6 7 8 9 કુલ

યી ચેકીંગ ભાટેની નનળાની

ગ ણ ચકાવણી ભાટેના ક ર 

નલમોની વંખ્મા
2 100 = રૂ!

ંકે રૂનમા..............................................................  યા શ ં  કોરેજભાં અચામષશ્રી ને યોકડભાં જભા કયાલ ં છ ં .

તાયીખઃ___/___/_____

તાયીખઃ___/___/_____

ઉમેદવારન ું 

પત્ર - વ્યવહારન ું 

સરનામ ું

રાજ્ય રીક્ષા બોર્ડ, ગાાંધીનગર

યજી સ્લીકાયનાયની વશી અચામષશ્રીની વશી / નવકકો

ઉયોકત નલમે શ ં  ગ ણ ચકાવણી કયાલલા આચ્છ  છ ં  યાજ્મ યીક્ષા ફોડષ  દ્વાયા નનમત થમેર પી ની ગણતયી નીચે ભ જફ છે.

             ઉયોકત નલગતે ગ ણ ચકાવણી ભાટેની યજી નનમત પી વાથે ભેર છે જનેી કોરેજ ખાતે નનબાલેર યજીસ્ટયભાં નોંધ

કયેર છે. જ ેન વાય અ યજી યજી. ક્રભાંક................ ય નોંધાલાભાં અલેર છે.

ઉભેદલાયની વશી

પીન કોડતા કોવાયા જિલ્લો

ગ ણ ચકાસણી માટેન ું અરજી પત્રક

અરજી ક્રમ

          ઉયોકત નલગતે દળાષલેર યીક્ષાભાં શ ં  જ ેનલમ/ નલમોભાં ગ ણ ચકાવણી કયાલલા આચ્છ  છ ં  તેની નલગતો નીચે પ્રભાણે

છે.    (જ ેનલમભાં ગ ણ ચકાવણી કયાલલાની છે તેની નીચે '' ની નનળાની કયલી)

D.El.ED.-I (New Course)



પરીક્ષાન ું નામઃ

ઉમેદવારન ું નામઃ

ઉભેદલાયનો ભોફા. નંફય

કોરેજનો કોડ ને નાભ

યીક્ષા કેન્દ્રન ં નાભ

યીક્ષાનો ભાવ-લષ

યીક્ષાના ફેઠક નંફય

પ્રશ્નત્ર ક્રભ
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કુલ

યી ચેકીંગ ભાટેની નનળાની

ગ ણ ચકાવણી ભાટેના ક ર 

નલમોની વંખ્મા
2 = રૂ!

ંકે રૂનમા..............................................................  યા શ ં  કોરેજભાં અચામષશ્રી ને યોકડભાં જભા કયાલ ં છ ં .

તાયીખઃ___/___/_____

તાયીખઃ___/___/_____

ઉમેદવારન ું 

પત્ર - વ્યવહારન ું 

સરનામ ું

ઉભેદલાયની વશી

             ઉયોકત નલગતે ગ ણ ચકાવણી ભાટેની યજી નનમત પી વાથે ભેર છે જનેી કોરેજ ખાતે નનબાલેર યજીસ્ટયભાં

નોંધ કયેર છે. જ ેન વાય અ યજી યજી. ક્રભાંક................ ય નોંધાલાભાં અલેર છે.

યજી સ્લીકાયનાયની વશી અચામષશ્રીની વશી / નવકકો

                ઉયોકત નલમે શ ં  ગ ણ ચકાવણી કયાલલા આચ્છ  છ ં  યાજ્મ યીક્ષા ફોડષ  દ્વાયા નનમત થમેર પીની ગણતયી નીચે

ભ જફ છે.
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વાયા તા કો જિલ્લો પીન કોડ

રાજ્ય રીક્ષા બોર્ડ , ગાાંધીનગર
ગ ણ ચકાસણી માટેન ું અરજી પત્રક

D.El.ED.-I (Old Course)

અરજી ક્રમ



પરીક્ષાન ું નામઃ

ઉમેદવારન ું નામઃ

ઉભેદલાયનો ભોફા. નંફય

કોરેજનો કોડ ને નાભ

યીક્ષા કેન્દ્રન ં નાભ

યીક્ષાનો ભાવ-લષ

યીક્ષાના ફેઠક નંફય

પ્રશ્નત્ર ક્રભ
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કુલ

યી ચેકીંગ ભાટેની નનળાની

ગ ણ ચકાવણી ભાટેના ક ર 

નલમોની વંખ્મા
2 = રૂ!

ંકે રૂનમા..........................................................  યા શ ં  કોરેજભાં અચામષશ્રી ને યોકડભાં જભા કયાલ ં છ ં .

તાયીખઃ___/___/_____

તાયીખઃ___/___/_____

ઉમેદવારન ું 

પત્ર - વ્યવહારન ું 

સરનામ ું

યજી સ્લીકાયનાયની વશી અચામષશ્રીની વશી / નવકકો

100

ઉભેદલાયની વશી

             ઉયોકત નલગતે ગ ણ ચકાવણી ભાટેની યજી નનમત પી વાથે ભેર છે જનેી કોરેજ ખાતે નનબાલેર યજીસ્ટયભાં

નોંધ કયેર છે. જ ેન વાય અ યજી યજી. ક્રભાંક................ ય નોંધાલાભાં અલેર છે.

                ઉયોકત નલમે શ ં  ગ ણ ચકાવણી કયાલલા આચ્છ  છ ં  યાજ્મ યીક્ષા ફોડષ  દ્વાયા નનમત થમેર પીની ગણતયી નીચે

ભ જફ છે.
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વાયા તા કો જિલ્લો પીન કોડ

રાજ્ય રીક્ષા બોર્ડ , ગાાંધીનગર
ગ ણ ચકાસણી માટેન ું અરજી પત્રક

D.El.ED.- II
અરજી ક્રમ



પરીક્ષાન ું નામઃ

ઉમેદવારન ું નામઃ

ઉભેદલાયનો ભોફા. નંફય

કોરેજનો કોડ ને નાભ

યીક્ષા કેન્દ્રન ં નાભ

યીક્ષાનો ભાવ-લષ

યીક્ષાના ફેઠક નંફય

પ્રશ્નત્ર ક્રભ
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કુલ

યી ચેકીંગ ભાટેની નનળાની

ગ ણ ચકાવણી ભાટેના ક ર 

નલમોની વંખ્મા
2 =

ંકે રૂનમા..........................................................  યા શ ં  કોરેજભાં અચામષશ્રી ને યોકડભાં જભા કયાલ ં છ ં.

તાયીખઃ___/___/_____

તાયીખઃ___/___/_____

             ઉયોકત નલગતે ગ ણ ચકાવણી ભાટેની યજી નનમત પી વાથે ભેર છે જનેી કોરેજ ખાતે નનબાલેર

યજીસ્ટયભાં નોંધ કયેર છે. જ ેન વાય અ યજી યજી. ક્રભાંક................ ય નોંધાલાભાં અલેર છે.

યજી સ્લીકાયનાયની વશી અચામષશ્રીની વશી / નવકકો
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                ઉયોકત નલમે શ ં  ગ ણ ચકાવણી કયાલલા આચ્છ  છ ં  યાજ્મ યીક્ષા ફોડષ  દ્વાયા નનમત થમેર પીની ગણતયી

નીચે ભ જફ છે.

100

ઉભેદલાયની વશી
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ઉમેદવારન ું 

પત્ર - વ્યવહારન ું 

સરનામ ું

વાયા તા કો જિલ્લો પીન કોડ

રાજ્ય રીક્ષા બોર્ડ , ગાાંધીનગર
ગ ણ ચકાસણી માટેન ું અરજી પત્રક

DPSE
અરજી ક્રમ
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