
 

ક્રમ ાંક/રાપબો/ડી.એલ.એડ બીજુ વર્ષ/પરીણામ/૨૦૧૮/૩૫૦૬-૩૬૬૮  રાજ્ય પરીક્ષા બોડષ , 
 સરકારી પસુ્તકાલય સામે 
 સકેટર-૨૧, ગાાંધીનગર 

 તા.૨૨/૦૬/૨૦૧૮  

જાહરેન મ ાં:- 
 રાજ્ય પરીક્ષા બોડષ દ્વારા સન-ે૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષ દરમમયાન ડી.એલ.એડ. અભ્યાસક્રમની પરીક્ષા અંગેનુાં જાહરેનામુાં ક્રમ ાંક: 
ર પબો/ D.El.Ed./ ૨૦૧૭-૧૮/ ૧૭૨૬-૧૮૯૧, ત :૨૧/૧૧/૨૦૧૭ થી બહાર પાડવમાાં આવલે હત ુાં. જેના અનસુાંધાને ડી.એલ.એડ- પ્રથમ વર્ષ 
એ.ટી.કે.ટી. તથા ડી.એલ.એડ. બીજા વર્ષ (ન્ય ુકોર્ષ) – મનયમમત તથા પનુરાવમતિત ઉમદેવારોની પરીક્ષાનુાં પરીણામ આજ તા:૨૨/૦૬/૨૦૧૮ 
ના રોજ નીચ ેમજુબ ની મવગત ેજાહરે કરાવામાાં આવ ેછે.  

 

  ડી.ઇ.એલ.એડ- બીજ  વર્ષ (ન્ય  કોર્ષ) નનયનમત, પ્રથમ વર્ષન ાં ATKT સ થે બીજા વર્ષ (ન્ય  કોર્ષ)ન ાં નનયનમત તેમજ બીજ  વર્ષ 

(ન્ય  કોર્ષ) પ નર વનતિત ઉમેદવ રોએ તેમન  પરીણામ અન્વય ેગણુ ચકાસણી કરાવવા ઈચ્છતા ઉમદેવારોએ નીચનેી સચુનાઓ મજુબ કાયષવાહી 

કરવાની રહશે.ે  

1.  આ સાથે સામલે મનયત પત્રકમાાં ગણુ ચકાસણીની અરજી કરવાની રહશે.ે 
2.  આ ગણુ ચકાસણી અરજી ઉમદેવાર દીઠ અલગ કરવાની રહશેે. 
3.  ગણુ ચકાસણી ફી મવર્ય દીઠ રૂ ૧૦૦ (અંકે રૂમપયા એકસો પરુા) રોકડેથી ભરવાની રહશે.ે  
4.  ડી.એલ.એડ - પ્રથમ વર્ષ એ.ટી.કે.ટી. તથા બીજા વર્ષની ગણુ ચકાસણીની અરજી ઉમદેવારે તારીખ: ૨૨/૦૬/૨૦૧૮ સધુીમાાં કોલેજના 

કાયાષલય માાં રજુ કરવાની રહશે.ે 
ખ સ નોંધ:-  
 જે ઉમેદવ રોન ાં પરરણ મ PENDING દર્ ષવેલ છે તેવ  ક લ – ૧૯ ઉમેદવ રો બીજા વર્ષની પરીક્ષ મ  ઉત્તીણષ થય  છે પરાંત   
પ્રથમ વર્ષની ATKT ન ાં નવર્યોમ ાં ન પ સ થત  જય ાં સ ધી પ્રથમ વર્ષની ATKT સોલ્વ ન કરે તય ાં સ ધી તેઓન  બીજા વર્ષન  પરરણ મ 
PENDING (અન મત) ર ખવ મ ાં આવેલ છે.    

 
                                                                                                    અધ્યક્ષ 

   રાજ્ય પરીક્ષા બોડષ, 
    ગાાંધીનગર 
      પ્રનત, 

આચાયષશ્રી, ડી.એલ.એડ. કોલજેો (સાંબમધત) 
નકલ સનવનય રવ ન  જાણ સ રૂ: 

માન. મશક્ષણ માંત્રીશ્રી ના અંગત સચચવશ્રી, ગાાંધીનગર 
માન. રાજ્ય કક્ષાના મશક્ષણ માંત્રીશ્રી ના સચચવશ્રી, ગાાંધીનગર. 
અગ્ર સચચવશ્રી, મશક્ષણ મવભાગ, ગાાંધીનગર. 
 

ક્રમ નવગત 
બીજ  વર્ષ (ન્ય  કોર્ષ) 

નનયનમત 
પ્રથમ વર્ષન ાં ATKT સ થે 

બીજા વર્ષ (ન્ય  કોર્ષ) ન ાં નનયનમત 

બીજ  વર્ષ  
(ન્ય  કોર્ષ) 
પ નર વનતિત 

ટોટલ 

૧ નોંધાયલે તાલીમાથી ૨૩૨૨ ૧૦૦ ૮૩ ૨૫૦૫ 
૨ ગેરહાજર તાલીમાથી ૧૧ ૧૧ ૧૦ ૩૨ 
૩ હાજર તાલીમાથી ૨૩૧૧ ૮૯ ૭૩ ૨૪૭૮ 
૪ પાસ થયલે તાલીમાથી ૧૭૨૦ ૧૦ ૩૧ ૧૭૬૧ 
૫ ગ્રેમસિંગ સાથે પાસ ૪૪૭ ૧૮ ૦૧ ૪૬૬ 
૬ નાપાસ થયલેા તાલીમાથી ૧૨૫ ૬૧ ૪૧ ૨૨૭ 
૭ કૂલ પાસ ૨૧૬૭ ૨૮ ૩૨ ૨૨૨૭ 
૮ પરરણામની ટકાવારી ૯૩.૭૬% ૩૧.૪૬% ૪૩.૮૩% ૮૯.૮૭% 



 
 
 
ડી.ઇ.એલ.એડ- બીજ  વર્ષ (ન્ય  કોર્ષ) નનયનમત, પ્રથમ વર્ષન ાં ATKT સ થે બીજા વર્ષ (ન્ય  કોર્ષ)ન ાં નનયનમત તેમજ બીજ  

વર્ષ (ન્ય  કોર્ષ) પ નર વનતિત ઉમેદવ રોન ાં પરીણામમાાં દશાષવેલ મમતાક્ષરી અંગેની સ્પષ્ટતા 
 

 
પરરણામમાાં દશાષવેલ મમતાક્ષરી મવગત અંગેની સ્પષ્ટતા 

પરરણામમાાં દશાષવેલ મમતાક્ષરી મમતાક્ષરી અંગેની સ્પષ્ટતા 
ABST બીજા વર્ષના મનયમમત ગેરહાજર 
FAIL બીજા વર્ષના મનયમમત નાપાસ 
PASS બીજા વર્ષના મનયમમત પાસ 
PASS - G બીજા વર્ષના મનયમમત ગે્રસ સાથે પાસ 
ABST + 1stYr ABST બીજા વર્ષના મનયમમત ગેરહાજર + પ્રથમ વર્ષની ATKT માાં ગેરહાજર 
FAIL + 1stYr ABST બીજા વર્ષના મનયમમત નાપાસ + પ્રથમ વર્ષની ATKT માાં ગેરહાજર 
FAIL + 1stYr ATKT બીજા વર્ષના મનયમમત નાપાસ + પ્રથમ વર્ષની ATKT માાં નાપાસ 
PENDING + 1stYr ATKT બીજા વર્ષની પરીક્ષામા પાસ છે પરાંત ુપ્રથમ વર્ષની ATKT માાં નાપાસ  


