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રા�ય પર��ા બોડ�ના તાર�ખ:-૨૨/૧૨/૨૦૧૭ �� �������� ����к:રપબ/�સીસી/���આુર�-

૨૦૧૮/૧૦૨૬૧-૧૦૩૨૫ અ�વયે �સીસી (ટાઇપ/)ટ*નો)ની પર��ા ૨૨ ���આુર� ૨૦૧૮ થી ૨૫ 

���આુર� ૨૦૧૮ દર.યાન લેવામા ંઆવેલ હતી. આ પર��ા4 ુપર�ણામ તાર�ખ:૦૯/૩/૨૦૧૮ ના રોજ 

�હ*ર કરવામા ંઆવેલ છે.  

: ઉમેદવાર <ણુચકાસણી કરાવવા ઇ>છતા હોય તેઓએ સબંિંધત સ)ંથા મારફત અને ખાનગી 

ઉમેદવારોએ સીધી બોડ�ની કચેર�મા ંબોડ�ની વેબસાઇટ ઉપરથી મેળવેલ પર�ણામના આધાર (Fબડાણ) સાથે 

પર�ણામની તાર�ખ થી Gદન-૦૭મા ંઅર� સાથે “ સFચવHી,રા�ય પર��ા બોડ�,ગાધંીનગર” ના નામનો J! 

૧૦૦/- (Lક* Jિપયા સો Mરુા)નો Gડમા�ડ NાOટ(ડ�.ડ�) (તાર�ખ:-૧૬/૦૩/૨૦૧૮ Pધુીનો) મોકલવાનો 

રહ*શે. : ઉમેદવારો પોતાની ઉRરવGહઓ4 ુMનુ: અવલોકન કરવા ઇ>છતા હોય તેઓએ સબંિંધત સ)ંથા 

મારફત અને ખાનગી ઉમેદવારોએ સીધી બોડ�ની કચેર�મા ંબોડ�ની વેબસાઇટ ઉપરથી મેળવેલ પર�ણામના 

આધાર (Fબડાણ) સાથે પGરણામની તાર�ખ થી Gદન-૦૭મા ં અર� સાથે “સFચવHી,રા�ય પર��ા 

બોડ�,ગાધંીનગર”ના નામનો J!.૩૦૦/-(Lક* Jિપયા Sણસો Mરુા)નો Gડમા�ડ NાOટ(ડ�.ડ�) (તાર�ખ 

૧૬/૦૩/૨૦૧૮ Pધુીનો) મોકલવાનો રહ*શે. તેઓની અર� બોડ�ને તાર�ખ:-૧૭/૦૩/૨૦૧૮ Pધુીમા ંમળ� 

�ય તે ર�તે મોકલી આપવાની રહ*શે. Tયારબાદ આવેલ અર�ઓ Uયાને લેવામા ંઆવશે નહ�. �સીસી 

પર��ા ���આુર�-૨૦૧૮ ના પર�ણામની િવગત નીચ ેVજુબ છે.  

SN EXAM PASS FAIL ABSENT TOTAL RESULT(%) 

< English Type-FG H<G IH JGK <<HF HJ.G<% 

J English Type-KG MK KG NM <K< KM.KJ% 

N English Type-MG NF NO <I OH FI.JJ% 

F Gujarati Type-JK M<J IJ <N< O<K OH.FI% 

K Gujarati Type-NK NM HG NM <MJ JO.KI% 

M Gujarati Type-FG MK IM JG <M< FM.<G% 

I Hindi Type-JK JJ GO GH NH IN.NN% 

O English Steno-MG KN JH JI <GH MF.MN% 

H English Steno-OG KJ FG <K <GI KM.KJ% 

<G English Steno-<GG MK KG <H <NF KM.KJ% 

<< English Steno-<JG <FI <N <H <IH H<.OO% 

<J Gujarati Steno-MG <GM KJ FN JG< MI.GH% 

<N Gujarati Steno-IK <NI KG KO JFK IN.JM% 

<F Gujarati Steno-HG <JJ NJ NJ <OM IH.JJ% 

<K Hindi Steno-MG  GG GJ G< GN G.GG% 

<M Hindi Steno-IK G< GG G< GJ <GG% 

 Grand Total JFJI MO< MMH NIII IO.GH% 
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� �к[ �\���:- 

• WજXલા િશ�ણાિધકાર�Hી, સબંિધત 

• સબંિધત મા�ય ટાઇપ ઇ�)ટ�ટ�ટુ સ)ંથાઓ તમામ, 

• આિસ)ટંટ ડાયર*Yટર ઓફ એ��કુ*શન, દમણ (�.ુટ�) 

• ZVખુHી, ફ*ડર*શન ઓફ <જુરાત )ટ*ટ કોમિશ[યલ ઇ�)ટ�ટ�ટુ, અમદાવાદ 

• મહ*કમ, )ટોર, ર*કડ�, Gહસાબીશાખા,સદર કચેર�.  

 

� �к[ �]\�� �\��� �� ��^: 

• અ\ સFચવHી, િશ�ણ િવભાગ, ^લોક ન-ં૫, સFચવાલય, ગાધંીનગર  

• અ\ સFચવHી, Zાથિમક િશ�ણ, િશ�ણ િવભાગ, ^લોક ન-ં૫, સFચવાલય, ગાધંીનગર  

• કિમ_રHી શાળાઓની કચેર�, ^લોક ન.ં૯/૧ ડો.�વરાજ મહ*તા ભવન, ગાધંીનગર 

• કિમ_રHી, ઉ>ચ િશ�ણની કચેર�, ^લોક ન.ં૯/૧ ડો.�વરાજ મહ*તા ભવન, ગાધંીનગર 

• િનયામકHી, Zાથિમક િશ�ણ, <જુરાત રા�ય, ^લોક ન.ં૧૨/૧ ડો.�વરાજ મહ*તા ભવન, 

ગાધંીનગર 

• િનયામકHી, <જુરાત શૈ�Fણક સશંોધન અને તાલીમ પGરષદ, <જુરાત રા�ય, િવધાભવન, સેYટર-

૧૨, ગાધંીનગર.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ચેકbગ બાબત ેPચુનાઓ 

� ઉમેદવાર તેની જવાબવહ�4ુ ં<ણુ ચકાસણી કરાવવા ઇ>છે તો J! ૧૦૦/- ફ� 

મા ં તનેી ગેરહાજર�મા ં માS જવાબવહ�ના Lદર તથા બહારના ટોટલ ચકે 

કરવામા ં આવશ ેતમેા ંcલુ જણાયે Pધુારો કરવામા ંઆવશે અન ેતે Lગેનો 

જવાબ પSથી આપન ેTયા ંમોકલવામા ંઆવશે.  

� ઉમેદવાર તેની હાજર�મા ં જવાબવહ�4ુ ં Mનુ:અવલોકન કરવા ઇ>છે તો J! 

૩૦૦ ફ� ભર� કરાવી શકશ.ે તમેા ંcલુ જણાય તો જ Pધુારો કરવામા ંઆવશે.  

� પેપરની <ણુ ચકાસણી ZTય� ક* પરો� કરતા તેમા ં ટોટલ મા ં ક* Z_ 

તપાસવાનો બાક� રહ*લ હશે તો જ Pધુારો થશ.ે 

� Mનુ: અવલોકન કરવામા ંઆવશે પરંd ુMનુ:VXુયાકંન કરવામા ંઆવશે નGહ 

:ની નeધ લેવી.  

 


