NTSE- EXAM-2018 માં

ઉપ્થિત િયેલ પરીષાિીઓ માટે ની
અગ્યની સૂચના

 તા.04-11-2018 ના રોજ લેવામાં આવેલ NTSE EXAM-2018 માં ઉપ્થિત રહે લા
ઉમેદવારોને જણાવવાનં કે આ પરીષાની રો્વઝનલ આ્સર કી આજરોજ
તા.16/11/2018 નાં રોજ ર્સ્ધ કરવામાં આવેલ છે . આ પરીષાના રનપેપરના કોઈ
રન/રો્વઝનલ આ્સર કીનાં ઉતર સામે રજૂ આત કરવા માગતા હોય તો આ સાિે
સામેલ રાખેલ ્નયત પરકમાં તમામ ્વગતો ભરીને જૂરી મા્ય આધારોને થકે ન કરી
તેની Zip File બનાવી તેને રીનેમ કરી, તેમાં બેઠક રમાંક લખી, તારીખ 16-11-2018
ના રોજ બપોરના 14:30 કલાક િી આ કચેરીની વેબ સાઈટ
(http://gujarat-education.gov.in/seb/ તેમજ www.sebexam.org) પર

આપેલ લંક પર ઓનલાઈન અપલોડ કરીને મોકલી આપવાની રહે શે.
 ો એક કરતાં વધ રનો અંગે રજૂ આત કરવાની હોય તો રન દીઠ અલગ-અલગ
પરકમાં રજૂ આત કરવાની રહે શે.
 રજૂ આત મોકલવાનો સમયગાળો :
તા.16/11/2018(14:30:00 કલાક) િી તા.26/11/2018(23:59:59 કલાક) સધી
 જે રનના ઉતર અંગે રજઆત કરવી હોય તેના આધાર માટે રજ કરવામાં આવતં પથતક
સરકાર વારા રકા્શત િયેલં હોવં ોઇએ, એટલે કે કોઇ ખાનગી રકાશનો વારા
રકા્શત િયેલ પથતકો/સાહહ્ય આધાર તરીકે મા્ય રહે શે નહી.
 આધારો વગરની રજૂ આત ્યાને લેવામાં આવશે નહં.
 ્નયત સમય મયાાદામાં (તા. 26/11/2018 સુધી) વેબ સાઇટ પર આપેલ લંક પર
મોકલવામાં આવેલી રજૂ આતો જ ્યાને લેવામાં આવશે.
 ્નયત સમય મયાાદામાં મળેલ રજૂ આતો તજઞ સ્મ્ત સમષ રજ કરવામાં આવશે.
તજઞ સ્મ્ત વારા િયેલ ભલામણ અનસાર જૂરી કાયાવાહી કરવામાં આવશે.
 આ પરીષામાં ઉપ્થિત િયેલ હોય તેવા ઉમેદવારો જ આ રકારની રજૂ આત કરી
શકશે. જન
ે ી ખાસ નંધ લેવી.

(ડી.આર.સરડવા)
સ્ચવ
રા્ય પરીષા બોડા
ગાંધીનગર

રનપેપરનાં કોઇ રન કે રો્વઝનલ આ્સર કી નાં જવાબ અંગે
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સમિાનમાં રજૂ કરે લ સરકાર વારા રકા્શત આધારોની ્વગત
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નંધઃ ઉપરો્ત રમ નંબર-12 માં દશાાવેલ ્વગતોનાં આધારો થકે ન કરીને મોકલવા આવ્યક અને જૂરી છે .
(માર રજૂ આત ને લગત ૧ કે ૨ પેજ ના આધારો અપલોડ કરવા)આ આધારો વગરની રજૂ આત ્યાને લેવામાં
આવશે નહં. જેની થપટ નંધ લેવી.

