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રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ,ગજુરાત રાજ્ય, સેક્ટર-૨૧,ગાાંધીનગર 
 

“શિક્ષક અભિરૂભિ કસોટી (માધ્યશમક) પરીણામ જાહરેનામ ું (ગ જરાતી માધ્યમ)” 
“Teacher Aptitude Test (Secondary)-Result Notification (Gujarati Medium)” 

 
જાહરેનામાું ક્રમાુંક:રાપબો/TAT (S) /૨૦૧૯/SEC/૨૮૨૭-૬૯                                તા:૧૬/૦૫/૨૦૧૯ 
               

શિક્ષણ શિભાગના તા:૧૧/૦૨/૨૦૧૧ ના જાહરેનામા ક્રમાાંક:જીએચ/એસએચ/૨/બીએમએસ-૧૧૦૯-

૧૯૦૬-જી થી રજજસ્ટર થયેલી ખાનગી(ગ્રાન્ટ-ઇન-એર્) માધ્યશમક િાળાઓમાાં શિક્ષક તરીકેની ઉમેદિારી માટે 

અને  શિક્ષણ શિભાગના તા:૧૮/૦૪/૨૦૧૨ ના જાહરેનામા ક્રમાાંક:જીએચ/એસએચ/૨/ બીએમએસ/૧૧૦૯-

૧૯૦૬-જી થી સરકારી માધ્યશમક િાળાઓમાાં શિક્ષક તરીકેની ઉમેદિારી કરિા માટે શિક્ષક અભભરૂભચ કસોટી 

ઉત્તીણડ કરિાની જોગિાઇ કરિામાાં આિેલ છે.  

શિક્ષણ શિભાગના તા:૨૩/૦૨/૨૦૧૬ ના જાહરેનામા ક્રમાાંક:જીએચ/એસએચ/૭/બીએમએસ/૧૧૦૯/ 

૧૯૦૬/જી થી “Teacher and Head Masters of registered Private Secondary and Higher Secondary 

Schools (Procedure for Selection) Amendment Rules, 2016” બનાિિામાાં આિેલ છે. શિક્ષણ શિભાગના 

તા:૨૩/૦૨/૨૦૧૬ ના જાહરેનામા ક્રમાાંક:જીએચ/એસએચ/૮/બીએમએસ/૧૧૦૯/૧૯૦૬/જી થી “Teacher 

of registered Government Secondary and Higher Secondary Schools (Procedure for Selection) 

Amendment Rules, 2016” બનાિિામાાં આિેલ છે.     

     શિક્ષણ શિભાગના તા:૦૩/૦૨/૨૦૧૭ ના જાહરેનામા ક્રમાાંક:જીએચ/એસએચ/૩/બીએમએસ/૧૧૦૯/જી 

થી રજજસ્ટર થયેલી ખાનગી(ગ્રાન્ટ-ઇન-એર્) માધ્યશમક િાળાઓમાાં શિક્ષક તરીકેની ઉમેદિારી માટે આિશ્યક 

શિક્ષક અભભરૂભચ કસોટીના આયોજનની કામગીરી રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડન ેસોંપિામાાં આિેલ છે.  

      શિક્ષણ શિભાગના તા:૦૩/૦૨/૨૦૧૭ ના જાહરેનામા ક્રમાાંક:જીએચ/એસએચ/૪/બીએમએસ/૧૧૦૯/ 

૧૯૦૬/જી સરકારી માધ્યશમક િાળાઓમાાં શિક્ષક તરીકેની ઉમેદિારી માટે આિશ્યક શિક્ષક અભભરૂભચ કસોટીના  

આયોજનની કામગીરી રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડન ેસોંપિામાાં આિેલ છે.  

શિક્ષણ શિભાગના તા:૨૦/૦૫/૨૦૧૭ ના ઠરાિ ક્રમાાંક:બમિ/૧૧૧૭/૭૭૩/ગ તથા 

તા:૦૭/૦૫/૨૦૧૮ ના સધુારા ઠરાિ ક્રમાાંક:બમિ/૧૧૧૭/૭૭૩/ગ થી રજજસ્ટર થયેલી ખાનગી(ગ્રાન્ટ-ઇન-

એર્) માધ્યશમક િાળાઓમાાં તથા સરકારી માધ્યશમક િાળાઓમાાં શિક્ષકોની ભરતી માટેની શિક્ષક અભભરૂભચ 

કસોટીઓ માટેના શનયમો ઠરાિિામાાં આવ્યા છે.  

 રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડના તા:૧૨/૧૦/૨૦૧૭ ના જાહરેનામાાં ક્રમાાંક:રાપબો/TAT (S)/૨૦૧૭/૬૮૭૩-

૬૯૧૭ તથા તા:૧૫/૧૧/૨૦૧૭ ના જાહરેનામાાં ક્રમાાંક: રાપબો/TAT(S)/૨૦૧૭/૯૦૧૧-૯૦૫૬ થી          

તા:૦૧/૧૧/૨૦૧૭ થી તા:૨૯/૧૧/૨૦૧૭ દરશમયાન ઓનલાઇન આિેદનપત્રો ભરાિિામાાં આવ્યા હતા.  

 શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા ક્રમાાંક:બમિ/૧૧૧૬/૧૨/છ, તા:૦૮/૦૬/૨૦૧૮ના સાંકભલત ઠરાિથી  

માધ્યશમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યશમક િાળાઓમાાં િીખિતા શિષયોની ભરતી માટેના લાયકાત અને શિષયો તથા 

માધ્યમ અંગેની જોગિાઇઓ શનયત કરિામાાં આિલે છે.  



Page 2 
 

ઉક્ત બાબતને ધ્યાને લઇ, શિક્ષણ શિભાગ દ્વારા તા:૦૮/૦૬/૨૦૧૮ નાાં સાંકભલત ઠરાિથી નિા 

ઉમેરિામાાં આિેલ શિષયો સાથેની સધુારેલ લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારો, માધ્યમની જોગિાઇમાાં થયલે 

ફેરફાર મજુબ નવુાં આિેદનપત્ર ભરિા માગતા ઉમેદિારો, ચાલ ુ િષે શનયત થયેલ િકૈ્ષભણક અથિા 

વ્યિસાશયક લાયકાતના છેલ્લા િષડ/સમેેસ્ટરની પરીક્ષા આપેલ હોય પરાંત ુપરીણામ પ્રશસદ્ધ થયેલ ન હોય તિેા 

ઉમેદિારો તથા શનયત લાયકાત ધરાિતા હોિા છતાાં અગાઉ શનયત સમયમયાડદામાાં આિેદનપત્ર/પરીક્ષા ફી 

ભરી િકેલ ન હોય તેિા ઉમેદિારો માટે તા:૧૧/૦૬/૨૦૧૮ના જાહરેનામાાં ક્રમાાંક:રાપબો/TAT(S)/ 

૨૦૧૮/૨૯૧૫-૨૯૬૦ થી તા:૧૨/૦૬/૨૦૧૮ થી તા:૧૮/૦૬/૨૦૧૮ દરશમયાન ઓનલાઇન આિેદનપત્રો 

ભરાિિામાાં આવ્યા હતા.  

આમ, ઉક્ત જાહરેનામાઓના અનસુાંધાને રાજય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા શનયત લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારો 

માટે તા:૨૯/૦૭/૨૦૧૮ (રશિિાર) ના રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ કલાક થી બપોરે ૩.૦૦ કલાક દરશમયાન “શિક્ષક 

અભભરૂભચ કસોટી (માધ્યશમક)”નુાં આયોજન કરિામાાં આિેલ હતુાં. ત્યારબાદ અશનિાયડ સાંજોગોને કારણે બોર્ડના 

તા:૦૯/૧૦/૨૦૧૮ ની જાહરેનામા ક્રમાાંક: રાપબો/અધ્યક્ષ/૨૦૧૮/૨૩-૨૬થી આ પરીક્ષાના ગજુરાતી 

માધ્યમના બધા જ શિષયોની પરીક્ષા રદ્દ કરિામાાં આિેલ હતી. જે પરીક્ષા તા. ૨૭/૦૧/૨૦૧૯ના રોજ 

રાજ્યના શિશિધ કેન્રો પર યોજિામાાં આિેલ હતી.   

આ પરીક્ષાની ગજુરાતી માધ્યમના શિષયોની પ્રોશિઝનલ આન્સર કી તા:૦૧/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ 

કચેરીની િેબસાઇટ પર પ્રશસધ્ધ કરિામાાં આિેલ હતી અને આ પરીક્ષાના પ્ર્નપપેપરના કો  પ્ર્નપ/પ્રોશિઝનલ 

આન્સર કીનાાં ઉત્તર સામે ઉમેદિાર રજૂઆત કરિા માગતા હોય તો શનયત પત્રકમાાં તા:૦૧/૦ર/૨૦૧૯ 

(૧૭.૦૦ કલાક)  થી તા:૦૯/૦ર/૨૦૧૯ (૨૩.૫૯ કલાક) સધુી તમામ શિગતો ભરીને જરૂરી માન્ય આધારોને 

સાથે િેબસા ટ પર આપેલ લીંક પર ઓનલાઇન અપલોર્ કરી મોકલી આપિા સચૂના આપિામાાં આિેલ 

હતી.  

આ પરીક્ષાના ગજુરાતી માધ્યમના તમામ શિષયોના ઉમેદિારો દ્વારા પ્ર્નપપેપરના કો  

પ્ર્નપ/પ્રોશિઝનલ આન્સર કીનાાં ઉત્તર સામે મળેલ તમામ રજૂઆતોને તજજ્ઞ સશમશત સમક્ષ મકુિામાાં આિેલ 

હતી. તજજ્ઞ સશમશત દ્વારા તમામ રજૂઆતો અને આધારોની ચકાસણી કરી પ્રોશિઝનલ આન્સર કીમાાં આપેલ 

ઉત્તરો પૈકી માધ્યમિાર-શિષયિાર ઉત્તરોમાાં સધુારા કરિા ભલામણ કરેલ હતી. જે અન્િયે આ કચેરી દ્વારા 

તજજ્ઞ સશમશતની ભલામણના આધારે પ્રોશિઝનલ આન્સર કીનાાં ઉત્તરોમાાં સધુારા કરી ફાઇનલ આન્સર કી 

તૈયાર કરિામાાં આિેલ છે. 

રાજ્યમાાં લોકસભા ચ ૂાંટણી-ર૦૧૯ની આચારસાંહહતા અમલી હોઇ ફાઇનલ આન્સર કી તૈયાર થયા બાદ 

પહરણામ પ્રશસદ્ધ કરિા રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા તા. ૩૦/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ રાજ્ય ચ ૂાંટણી આયોગને દરખાસ્ત 

કરિામાાં આિી હતી. શિક્ષણ શિભાગના તા. ૧૬/૦૪/૨૦૧૯ના પત્રક્રમાાંક નાં. રાપબ/૧૧૧૯/૬/ચ અન્િય ે

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડની દરખાસ્ત ગ્રાહ્ય ન રાખતા લોકસભા ચ ૂાંટણી ર૦૧૯ પણૂડ ન થાય ત્યાાં સધુી રાજ્ય ચ ૂાંટણી 
આયોગ દ્વારા પહરણામ સ્થભગત રાખિા જણાિેલ હત ુાં. ત્યારબાદ “શિક્ષક અભિરૂભિ કસોટી (માધ્યશમક)” આપનાર 

ઉમેદિારોની રજૂઆતોને ધ્યાનમાાં રાખીને રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા તા. ૦૮/૦પ/ર૦૧૯ના રોજ પનુઃ રાજ્ય 

ચ ૂાંટણી આયોગને શિક્ષણ શિભાગ મારફત દરખાસ્ત કરેલ હતી. સદર દરખાસ્ત અનસુાંધાને રાજ્ય પરીક્ષા 
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બોર્ડની પનુઃ દરખાસ્તને રાજ્ય ચ ૂાંટણી આયોગ દ્વારા માન્ય રખાતા શિક્ષણ શિભાગના તા. ૧૫/૦૫/૨૦૧૯ના 
પત્રક્રમાાંક નાં. રાપબ/૧૧૧૯/૬/ચ થી “શિક્ષક અભિરૂભિ કસોટી (માધ્યશમક)” પરીક્ષાન ું પરરણામ પ્રશસદ્ધ કરવા 

અન મશત આપવામાું આવેલ છે. 

આ ઉપરાાંત “શિક્ષક અભિરૂભિ કસોટી (માધ્યશમક)” પરીક્ષાન ું પહરણામ પ્રશસદ્ધ કરિા સાંદભે રાજ્ય 

પરીક્ષા બોર્ડની તા. ૦૮/૦૫/૨૦૧૯ની સીંગલ ફાઇલ પર મળેલ સરકારશ્રીની અનમુશત અન્િયે રાજય પરીક્ષા 
બોર્ડ દ્વારા તા:૨૭/૦૧/૨૦૧૯ (રશિિાર) ના રોજ યોજાયેલ “શિક્ષક અભિરૂભિ કસોટી (માધ્યશમક)” ના ગ જરાતી 

માધ્યમના તમામ શવષયોન ું પરીણામ અને OMR Sheet તથા ફાઇનલ આન્સર કી આજ તા:૧૬/૦૫/૨૦૧૯ 

ના રોજ નીચેની શિગતે બોર્ડની િબેસાઇટ (http://tatresult.sebgujarat.com/result_tats.aspx અન ે

http://gujarat-education.gov.in/seb/) પર જાહરે કરિામાાં આિે છે.  
 પરીણામની શવગતો:  

SUBJECT CODE MEDIUM NO OF CANDIDATES PRESENT ABSENT WITHHELD  QUALIFIED % 

COMPUTER 115 Gujarati 3,000 2,113 887  47.37% 

DRAWING 116 Gujarati 2,700 1,607 1,093  34.23% 

ENGLISH 105 Gujarati 27,310 18,258 9,052  61.83% 

PERSIAN (FARSI) 113 Gujarati 3 1 2  100.00% 

GRUH JIVAN VIDYA 121 Gujarati 115 94 21  64.89% 

GUJARATI 103 Gujarati 37,235 24,152 13,081 2 63.09% 

HINDI 104 Gujarati 21,915 13,382 8,533  54.04% 

KRUSHI VIDYA 119 Gujarati 100 74 26  41.89% 

MARATHI 107 Gujarati 43 23 20  73.91% 

MUSIC 117 Gujarati 1,141 653 488  54.06% 

PASHU PALAN 120 Gujarati 29 20 9  70.00% 

PHYSICAL EDUCATION 118 Gujarati 5,182 3,264 1,918  48.74% 

SANSKRIT 106 Gujarati 17,040 10,899 6,141  42.19% 

SCIENCE & TECH. -
MATHEMATICS 

101 Gujarati 35,561 22,777 12,784 
 

70.54% 

SOCIAL SCIENCE 102 Gujarati 35,280 23,481 11,797 2 73.43% 

TAMIL 110 Gujarati 3 0 3  0.00% 

URDU 108 Gujarati 85 64 21  56.25% 

Grand Total  Gujarati 186,742 120,862 65,876 4 62.32% 

 અગત્યની સિૂનાઓ  
 રાજય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા તા:૨૭/૦૧/૨૦૧૯ (રશિિાર) ના રોજ યોજાયેલ “શિક્ષક અભભરૂભચ કસોટી 

(માધ્યશમક)” પરીક્ષા રાજ્યના શિશિધ કેન્રો પર યોજાયેલ હતી. જે દરમ્યાન જામનગર ખાતેના પરીક્ષા 

કેન્ર ખાતનેી ગેરરીશત સાંદભે થયેલ તપાસ અને પોલીસ ફહરયાદ અન્િયે સીટ નાં. ૧૦૨૦૧૫૭૬૫,  સીટ 

નાં. ૧૦૩૦૧૬૪૧૭ અને સીટ નાં. ૧૦૨૦૧૬૦૫૩નુાં પહરણામ પોલીસ તપાસ હાલ ચાલ ુ હોઇ સ્થભગત 

રાખિામાાં આિ ે છે. સદર પોલીસ તપાસના અંત ે ઉક્ત ત્રણ ઉમેદિારો ઉપરાાંત અન્ય ઉમેદિારોની 

સામેલગીરી જણાિે તો તઓેના પહરણામ પણ રદ કરિા અને ભશિષ્યમાાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેિાનાર 

અન્ય પરીક્ષા માટે પણ ગેરલાયક ઠેરિિાની કાયડિાહી હાથ ધરાિે.  

 આ ઉપરાાંત િર્ોદરા કેન્ર ખાતેના પરીક્ષા કેન્ર પર નોંધાયેલ ગેરરીશત કેસ અન્િયે સીટ નાં. 

૧૦૩૦૩૩૩૬૯નુાં પહરણામ સ્થભગત રાખિામાાં આિે છે. 

              

http://result.sebgujarat.com/
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 શિક્ષણ શિભાગના તા:૨૦/૦૫/૨૦૧૭ ના ઠરાિ ક્રમાાંક:બમિ/૧૧૧૭/૭૭૩/ગ તથા તા:૦૭/૦૫/૨૦૧૮ 

ના સધુારા ઠરાિ ક્રમાાંક:બમિ/૧૧૧૭/૭૭૩/ગ મજુબ,  

o આ કસોટીમાાં પાસ થિા માટે તમામ કેટેગરીના ઉમેદિારોએ કુલ ગણુના ૫૦% ગણુ એટલ ેકે કુલ 

ગણુ ૨૦૦ માાંથી બાંન્ન ે શિભાગના મળીન ે૧૦૦ ગણુ મળેિેલ  હોય તેિા ઉમેદિારોને પાસ જાહરે 

કરિામાાં આિેલ છે.  

 માત્ર કસોટીમાાં પાસ થયેલ છે તેિા ઉમેદિારોને ગણુાાંકન સાથેનુાં પ્રમાણપત્ર રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા 

રજીસ્ટર એર્ી મારફતે સાંબાંશધત ઉમેદિારો દ્વારા ઓનલાઇન આિેદનપત્ર ભરતી િખતે દિાડિેલ સરનામા 

પર મોકલી આપિામાાં આિિે.   

 જે ઉમેદિાર પોતાની OMR Sheet ની પનુ:ચકાસણી કરાિિા માાંગતા હોય તે ઉમેદિાર 

તા:૨૦/૦૫/૨૦૧૯ સધુીમાાં કચેરીના કામકાજના હદિસોમાાં (રશિિાર અને જાહરે રજા શસિાય) કચેરી 

સમય દરશમયાન "રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, સરકારી પસુ્તકાલય પાસે, સકે્ટર-૨૧,ગાાંધીનગર" ખાત ે રૂબરૂ 

OMR Sheet ની પનુ:ચકાસણી કરાિી િકિે. તા:૨૦/૦૫/૨૦૧૯ બાદ OMR Sheet ની પનુ:ચકાસણીની 

કોઇપણ રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખિામાાં આિિે નહહ. 

 OMR Sheet ની પનુ:ચકાસણી કરાિિા માટે ઉમેદિારે પોતાની હોલટીકીટની નકલ, OMR Sheetની 

નકલ તેમજ ઉમેદિારના અસલ પ્ર્નપપત્ર સાથ ેબોર્ડમાાં લેભખત અરજી આપિાની રહિેે. આ ઉપરાાંત OMR 

Sheet ની પનુ:ચકાસણીની ફી પેટે રૂ! ૧૦૦/- રોકર્માાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડની હહસાબી િાખામાાં જમા 

કરાિિાના રહિેે.   
 

સ્ થળ::ગાુંીીનગર                          (પી એ. જલ ) 

    તારીખ:૧૬/૦૫/૨૦૧૯                     અઘ્ યક્ષ 

રાજય પરીક્ષા બોર્ડ 

                ગાુંીીનગર 

   નકલ સશવનય રવાના જાણ સારૂ : 
 માન. શિક્ષણમાંત્રીશ્રીના અંગત સભચિશ્રી - શિક્ષણમાંત્રીશ્રીનુાં કાયાડલય, ગાાંધીનગર. 

 માન. રાજય કક્ષાના શિક્ષણમાંત્રીશ્રીના અંગત સભચિશ્રી - શિક્ષણમાંત્રીશ્રીનુાં કાયાડલય, ગાાંધીનગર. 

 માન. અગ્રસભચિશ્રી, શિક્ષણ શિભાગ,નિા સભચિાલય,ગાાંધીનગર. 

 સાંયકુ્ત સભચિશ્રી(માધ્યશમક),શિક્ષણ શિભાગ, નિા સભચિાલય, ગાાંધીનગર.  

 શનયામકશ્રી, િાળાઓની કચરેી,બ્લોક નાં:૯/૧, ર્ૉ.જીિરાજ મહતેા ભિન, ગાાંધીનગર. 

 શનયામકશ્રી, પ્રાથશમક શિક્ષણ, બ્લોક નાં:૧૨/૧, ર્ૉ.જીિરાજ મહતેા ભિન, ગાાંધીનગર. 

 શનયામકશ્રી,ગજુરાત િૈક્ષભણક સાંિોધન અન ેતાલીમ પહરષદ, ગજુરાત રાજય, ગાાંધીનગર. 

 સભચિશ્રી, માધ્યશમક અને ઉ.મા. શિક્ષણ બોર્ડ, ગાાંધીનગર 

 નાયબ શનયામકશ્રી,આર.એમ.એસ.એ.,ગાાંધીનગર 

 જજલ્ લા શિક્ષણાશધકારીશ્રી,તમામ.  
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ઉમેદિારનુાં નામ :-  ..................................... 
પરીક્ષાનો જજલ્લો:-  ...................................... 
પરીક્ષા કેન્રન ુનામ :- ................................... 
બ્લોક નાંબર:-  ............................................ 
મોબાઇલ નાં:- .............................................. 

બેઠક નાંબર:-  ...................................... 
શિષય: ................................................. 
માધ્યમ: ............................................... 
પ્ર્નપ પસુ્સ્તકા નાંબર :- ............................  
પ્ર્નપ પસુ્સ્તકા સેટ નાંબર :- ....................... 
 

                                                                                         
 

પ્રશત, 
સભચિશ્રી, 
રાજય પરીક્ષા બોર્ડ 
સરકારી પસુ્તકાલય પાસે  
સેકટર-૨૧, ગાાંધીનગર. 
 
       શવષય:- શિક્ષક અભિરૂભિ કસોટી (માધ્યશમક) (ગ જરાતી માધ્યમ)ની OMR Sheet ની પ ન:િકાસણી  
                કરાવવા બાબત. 
શ્રીમાન,   
        ઉપરોકત શિષય પરત્િે જણાિિાનુાં કે રાજય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વ્રારા તા:૨૭/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ લેિાયેલ 
પરીક્ષા મેં ઉપર દિાડિેલ પરીક્ષા કેન્ર અને બ્લોક ખાતે આપેલ છે. તા:૧૬/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજ જાહરે કરિામાાં 
આિેલ આ પરીક્ષાના પરીણામમાાં મને .................ગણુ મળેલ છે.  
 રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડની િેબસાઇટ પર મકુિામાાં આિેલ ફાઇનલ આન્સર કી અને મારી OMR Sheet ની 
ચકાસણી કરતા મને..................ગણુ મળિાપત્ર થાય છે.  

આથી રાજય પરીક્ષા બોર્ડ તા:૧૬/૦૫/૨૦૧૯ના જાહરેનામા ક્રમાાંક: રાપબો/TAT (S) /૨૦૧૯/SEC/ 
૨૮૨૭-૬૯માાં સચૂવ્યા મજુબ આ પરીક્ષાની OMR Sheet ની પનુ:ચકાસણી કરાિિા મે 
તા:............................ના રોજ પહોંચ નાં:................................થી રૂ! ૧૦૦/- રોકર્માાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડની 
હહસાબી િાખામાાં જમા કરાિેલ છે. તો મારી આ પરીક્ષાની OMR Sheet ની પનુ:ચકાસણી કરી આપિા શિનાંતી 
છે.  
 

                                                                                        આપનો શિશ્વાસ ુ

                                                                                     ....................................... 
 (ઉમેદિારની સહહ) 

ભબર્ાણ: ૧.હોલટીકીટ ની નકલ  
૨.OMR Sheet ની નકલ 

૩. ઉમેદિારનુાં અસલ પ્ર્નપપત્ર  
 OMR Sheet ની રૂબરૂ પ ન:િકાસણી બાદ ગ ણની સ્સ્થશત:  
................................................................................................................................................................... 
તા:....................       ઉમેદવારની સરહ.......................... 
સ્થળ:: ગાુંીીનગર. 


