ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર
ગુજરાત કોમન એ ટર સ ટે ટ (ગુજકે ટ) -૨૦૨૨ની આ સર-કી અંગે રજૂ આત માટે નું િનયત ફોમ.
રજૂ આત કરનારનું નામ સરનામું :...................................................................
...................................................................
...................................................................

િત,
તા.
/
/૨૦૨૨
નાયબ િનયામક (પરી ા)
મો. નંબર : ..................................................
િવ ાન વાહ
ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ,
ગાંધીનગર.
િવષય : ગુજરાત કોમન એ ટ સ ટે ટ (ગુજકે ટ)-૨૦૨૨ની આ સર-કી બાબતની રજુ આત.
મે.સાહે બ,
ઉ ત િવષય પર વે જણાવવાનું કે ગુજરાત કોમન એ ટ સ ટે ટ (ગુજકે ટ)-૨૦૨૨ની બોડની વેબસાઈટ ઉપર મૂકેલ
આ સર-કી અંગેની મારી રજુ આત નીચે મુજબ છે.
િવષયનું નામ : ...................................... કોડ નંબર : ...................... મા યમ : ........................................
(૧)
(૩)

પ સેટ નં. ...................... (૨)
:

નં...................................

(૪) વેબસાઇટ ઉપર મૂકાયેલ જવાબ : ...................................................................................................
(૫) રજુ આત કરનારનો જવાબ : ........................................................................................................
(૬) કરે લ રજુ આતના જવાબ અંગે જ રી આધારોની નકલ : .........................................................................
ખાસ ન ધ :-િવષયવાર

યેક

દીઠ અલગ અલગ રજૂ આત કરવાની રહે શ.ે

િબડાણ :પાના નં : ..................... થી .........................
કચેરીના ઉપયોગ માટે

DETAILS OF APPLICANT IN CASE OF REFUND OF FEES
Bank Account Number :
Bank IFSC Code

:

Name of Bank

:

Bank Branch Name

:

િવષય િન ણાંતનો અિભ ાય:
ની રજૂ આત સાચી છે...............(હા કે ના)
નામ:-.............................................................
સહી...............................................................
મો નં:-.........................................................

આપનો િવ ાસુ,
(

ઉમેદવારની સહી

)

GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
GANDHINAGAR - GUJCET - 2022
CHALLAN FOR QUESTION PAPER KEY VERIFICATION – 2022

DATE- ………………………….

Name of Applicant - ………………………………………………………………………………………………………..........
Address - ……………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
District - ……………………………………..……………………… Contact No (M) - …………………………………….......
Standard - ……………………………………….. Exam –

GUJCET-2022

Medium - …………………………...

Subject - …………………………………………. Q.P.SET NO - ……………… Question No - …………………………...

Sr No.
1.

Particulars

Amount Rs.

Fees For Q.P. Key Verification
(Rs.500/- Per Question/Objection)
Total

(IN WORDS ……………………………………………………………………………………………………………………… Only)
To be deposited in STATE BANK OF INDIA

BOARD A/C No - 66002342828

PAN NO - AAALS0329Q

FOR BANK USE ONLY (STAMP AND SEAL)
APPLICANT’S SIGNATURE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATAIL OF APPLICANT IN CASE OF REFUND OF FEES

Bank Account Number

:

Bank IFSC Code

:

Name of Bank

:

Bank Branch Name

:

