
BRC/URC- CRC EXAM- 2018માાં ઉપસ્થિત િયેલ પરીક્ષાિીઓ માટેની 

અગત્યની સૂચના  

 તારીખ : 07-01-2018 ના રોજ લેવામાાં આવેલ BRC/URC - CRC EXAM - 2018માાં 
ઉપસ્થિત રહેલા ઉમેદવારોને જણાવવાન ાં કે આ પરીક્ષાની પ્રોસ્વઝનલ આન્સર કી 
આજ રોજ તા.08/01/2018 ના પ્રસ્સધ્ધ કરવામાાં આવેલ છે. આ પરીક્ષાના 

પ્રશ્નપેપરના કોઈ  પ્રશ્ન/પ્રોસ્વઝનલ આન્સર કીનાાં ઉત્તર સામે રજૂઆત કરવા માગતા 
હોય તો આ સાિે સામેલ રાખેલ સ્નયત પત્રકમાાં તમામ સ્વગતો ભરીને જરૂરી માન્ય 

આધારોને થકેન કરી તેની Zip File બનાવી તેને રીનેમ કરી, તેમાાં બેઠક ક્રમાાંક લખી 
અને તારીખ 10/01/2018 (18:00 કલાક) સ ધીમાાં આ કચેરીના મેઈલ આઈડી 

(gseb21@gmail.com) પર  અિવા અતે્રની કચેરી ખાતે રૂબરૂ ઓફિસ સમય 

દરમ્યાન મોકલી આપવાની રહેશે.  
 જો એક કરતાાં વધ  પ્રશ્નો અાંગે રજૂઆત કરવાની હોય તો પ્રશ્ન દીઠ અલગ-અલગ 

પત્રકમાાં રજૂઆત કરવાની રહેશે. 

 સ્નયત પત્રકમાાં ઉમેદવારે પોતાનો સીટ નાંબર,પ્રશ્નપત્રનો સેટ,પ્રશ્ન નાંબર તિા પોતાની 

રજૂઆત અાંગેની સ્વગત થપષ્ટ અને સ વાચ્ય અક્ષરે કરવાની રહેશે. 

 રજૂઆત મોકલવાનો સમયગાળો :      
તા.08/01/2018 િી તા.10/01/2018(18:00 કલાક) સ ધી 

 જ ેપ્રશ્નના ઉત્તર અાંગે રજ આત કરવી હોય તેના આધાર માટે રજ  કરવામાાં આવત ાં પ થતક 

સરકાર દ્વારા પ્રકાસ્શત િયેલ ાં હોવ ાં જોઇયે, એટલે કે કોઇ ખાનગી પ્રકાશનો દ્વારા 
પ્રકાશીત િયેલ પ થતકો/સાફહત્ય આધાર તરીકે માન્ય રહેશે નહી. 

 આધારો વગરની રજૂઆત ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહીં. 

 સ્નયત સમય મયાાદામાાં મળેલ રજૂઆતો તજજ્ઞ સસ્મસ્ત સમક્ષ રજ  કરવામાાં આવશે. 

તજજ્ઞ સસ્મસ્ત દ્વારા િયેલ ભલામણ અન સાર જરૂરી કાયાવાહી કરવામાાં આવશે. 

 આ પરીક્ષામાાં ઉપસ્થિત િયેલ હોય તેવા ઉમેદવારો જ આ પ્રકારની રજૂઆત કરી 

શકશે. જનેી ખાસ નોંધ લેવી. 

 
 

         (ડી.આર.સરડવા) 
સસ્ચવ 

રાજ્ય પરીક્ષા બોડા  
ગાાંધીનગર 

 



પ્રશ્નપેપરનાાં કોઇ પ્રશ્ન કે પ્રોસ્વઝનલ આન્સર કી નાાં જવાબ અાંગે 
રજૂઆત કરવા માટેન ાં પત્રક 

(1) પરીક્ષાન ાં નામ 
BRC/URC-CRC 

 
(2) પરીક્ષાિીનો  
સીટ નાંબર 

        

(3) ઉમેદવારન ાં  
     નામ 

 

(4) ઉમેદવારન ાં  

     ઇ-મેઇલ એડરેસ 
 

(5) ઉમેદવારનો મોબાઇલ નાંબર 

          

રજૂઆતની સ્વગતો 
(6) પ્રશ્નપ સ્થતકા    
     સેટ  નાંબર 

 (7) પ્રશ્નપ સ્થતકા નાંબર       

(8) પ્રશ્ન નાંબર (9) પ્રશ્નની સ્વગત 

  

(10) પ્રશ્નનાાં  
      ઉત્તરનાાં  
      સ્વકલ્પો 

(A) 
 

(B) 
 

(C) 
 

(D) 
 

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

 

(12) ઉમેદવારની  
      પ્રશ્ન/જવાબ  
      અાંગેની ટૂાં કમાાં  
      રજૂઆત 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) રજૂઆતના સમિથનમાાં રજૂ કરેલ સરકાર દ્વારા પ્રકાસ્શત આધારોની સ્વગત 

પ થતકન ાં નામ 
 

પ્રકાશકન ાં નામ 
 

આવૃસ્ત્તન ાં વર્ા 
 પેઇજ નાંબર  િકરા/લીટી નાંબર  

 

 નોંધઃ ઉપરોક્ત ક્રમ નાંબર-13માાં દશાાવેલ સ્વગતોનાાં આધારો થકેન કરીને મોકલવા આવશ્યક અને જરૂરી છે. 
(માત્ર રજૂઆત ને લગત ૧ કે ૨ પેજ ના આધારો અપલોડ કરવા) આ આધારો વગરની રજૂઆત ધ્યાને લેવામાાં 
આવશે નહીં. જનેી થપષ્ટ નોંધ લેવી. 


