TAT(HIGHER SECONDARY) EXAM-2018 મ ાં

ઉપસ્થિત િયેલ પરીક્ષ િીઓ મ ટે ની અગત્યની સૂચન
 તારીખ : 28/10/2018 ના રોજ લેવામાાં આવેલ TAT(HIGH. SEC.) EXAM-2018 માાં
ઉપસ્થિત રહે લા ઉમેદવારોને જણાવવાનાં કે આ પરીક્ષાની પ્રોસ્વઝનલ આન્સર કી આજરોજ
તારીખ : 01/11/2018 નાાં રોજ પ્રસ્સધ્ધ કરવામાાં આવે છે . આ પરીક્ષાના પ્રશ્નપેપરના કોઈ
પ્રશ્ન/પ્રોસ્વઝનલ આન્સર કીનાાં ઉત્તર સામે રજૂ આત કરવા માગતા હોય તો આ સાિે સામેલ
રાખેલ સ્નયત પત્રકમાાં તમામ સ્વગતો ભરીને જરૂરી માન્ય આધારોને થકે ન કરી તેની Zip File
બનાવી તેને રીનેમ કરી, તેમાાં બેઠક ક્રમાાંક લખી અને તારીખ : 02/11/2018 ના રોજ
બપોરના 15:30 કલાક િી તા.15/11/2018(23:59:59 કલાક) સધી આ કચેરીની વેબ સાઈટ
(http://gujarat-education.gov.in/seb/) પર આપેલ લીંક પર અપલોડ કરીને મોકલી

આપવાની રહે શે.
 જો એક કરતાાં વધ પ્રશ્નો અાંગે રજૂ આત કરવાની હોય તો પ્રશ્ન દીઠ અલગ-અલગ પત્રકમાાં
રજૂ આત કરવાની રહે શે.
 રજૂ આત મોકલવાનો સમયગાળો :
તા. 02/11/2018(15:30:00 કલાક) િી તા.15/11/2018 (23:59:59 કલાક) સધી
 જે પ્રશ્નના ઉત્તર અાંગે રજઆત કરવી હોય તેના આધાર માટે રજ કરવામાાં આવતાં પથતક સરકાર
દ્વારા પ્રકાસ્શત િયેલાં હોવાં જોઇએ, એટલે કે કોઇ ખાનગી પ્રકાશનો દ્વારા પ્રકાશીત િયેલ





પથતકો/સાહહત્ય આધાર તરીકે માન્ય રહે શે નહી.
આધારો વગરની રજૂ આત ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહીં.
સ્નયત સમય મયાાદામાાં (તા.15/11/2018 સધી) વેબ સાઇટ પર આપેલ લીંક પર
મોકલવામાાં આવેલી રજૂ આતો જ ધ્યાને લેવામાાં આવશે.
સ્નયત સમય મયાાદામાાં મળેલ રજૂ આતો તજજ્ઞ સસ્મસ્ત સમક્ષ રજ કરવામાાં આવશે. તજજ્ઞ
સસ્મસ્ત દ્વારા િયેલ ભલામણ અનસાર જરૂરી કાયાવાહી કરવામાાં આવશે.
આ પરીક્ષ મ ાં ઉપસ્થિત િયેલ હોય તેવ ઉમેદવ રો જ આ પ્રક રની રજૂ આત કરી શકશે. જન
ે ી
ખ સ નોંધ લેવી.

(ડી.આર.સરડવા)

સસ્ચવ
રાજ્ય પરીક્ષા બોડા
ગાાંધીનગર

પ્રશ્નપેપરન ાં કોઇ પ્રશ્ન કે પ્રોસ્વઝનલ આન્સર કી ન ાં જવ બ અાંગે રજૂ આત
કરવ મ ટે નાં પત્રક
TAT(HIGH. SEC.)

(1) પરીક્ષાનાં નામ
(3) ઉમેદવારનાં

EXAM-2018

(2) પરીક્ષાિીનો સીટ નાંબર

નામ
(5) ઉમેદવારનો મોબાઇલ નાંબર

(4) ઉમેદવારનાં

ઇ-મેઇલ એડરે સ

રજૂ આતની સ્વગતો
(6) પ્રશ્નપસ્થતકા

(7) પ્રશ્નપસ્થતકા નાંબર

સેટ નાંબર
(8) પ્રશ્ન નાંબર
(9) પ્રશ્ન

(A)
(10) પ્રશ્નનાાં

ઉત્તરનાાં
સ્વકલ્પો

(B)
(C)
(D)

(11) પ્રોસ્વઝનલ આન્સર કી માાં દશાાવેલ ઉત્તરનો સ્વકલ્પ (A,B,C,D પૈકી)

(12)ઉમેદવારની

પ્રશ્ન/જવાબ
અાંગેની ટૂાં કમાાં
રજૂ આત

(13) ઉમેદવાર સ્ન દ્રષ્ટીએ પ્રશ્નના ઉત્તરનો સ્વકલ્પ (A,B,C,D પૈકી)

(14) રજૂ આતન

સમિથનમ ાં રજૂ કરે લ સરક ર દ્વ ર પ્રક સ્શત આધ રોની સ્વગત

પથતકનાં નામ
પ્રકાશકનાં નામ
આવૃસ્ત્તનાં વર્ા
પેઇજ નાંબર
ફકરા/લીટી નાંબર


નોંધઃ ઉપરોક્ત ક્રમ નાંબર-14 માાં દશાાવેલ સ્વગતોનાાં આધારો થકે ન કરીને મોકલવા આવશ્યક અને જરૂરી છે .(માત્ર રજૂ આત
ને લગત ૧ કે ૨ પેજ ના આધારો અપલોડ કરવા)આ આધારો વગરની રજૂ આત ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહીં. જેની થપષ્ટ નોંધ
લેવી.

