GUJCOST માટે સંયક્ુ ત ભરતી ક્લાર્ક ર્મ ટાઈપીસ્ટ, એક્ક્િક્યુટીવ આસીસ્ટન્ટ અને ટે ક્નીર્લ આસીસ્ટન્ટ માટે ની જાહેરાત
ુ ધ
અનસ
ં ાને પ્રોવવિનલ આન્સર ર્ી બાબતે રજુઆતનો નમ ૂનો.
જગ્યાન ું નામ : …………………………………………….
લેખિત કસોટીની તારીિ : ............................................................
ુ ેલ પ્રશ્નપત્ર મજ
ુ બ
વેબસાઈટ પર મર્
પ્રશ્ન

પ્રશ્નની વવગત

પ્રોવવઝિનલ આન્સર

ઉમેદવારનો સઝુ િત

ુ બ જવાબ
ર્ી મજ

જવાબ (A/B/C/D)

ઉમેદવારની રજુઆત
રજુઆતની વવગત

(A/B/C/D)

ક્રમાંર્

સંદભક / માહહતી સ્ત્રોત (નર્લ

વેબસાઈટની વવગત

ઝબડવી)

(A)
(B)
(C)
(D)

(૧) પસ્તકન ું નામ

વેબસાઈટનાું

(૨) પાના નુંબર

ચોક્કસ પેજન ું નામ

(૩) લેિકન ું નામ

અને તેની લીંક

(૪) પ્રકાશકન ું નામ / સરનામ ું

દશાષવવી

(૫) પ્રકાશનન ું વર્ષ

નોંધ:- એક પાના ઉપર એક જ પ્રશ્નની રજઆત લિવી, અન્ય પ્રશ્ન માટે અલગ પાન ું વાપરવ ું. તમામ સચનો વેબસાઈટ પર મકેલ પ્રોવવઝનલ આન્સર કી
સાથેના પ્રશ્નપત્ર સુંદર્ભે તેમાું દશાષવેલ સમય મયાષદામાું મોકલી શકાશે.
ઉએમ્દવારન ું નામ:-

અરજીની તારીિ: ..............................

અરજી નું:-

ઉમેદવારની સહી ...........................................

સરનામ:ું -

રજુ આત નીચેના સરનામે મોકલવા વવનંવત
ગુજરાત કાઉવસસલ ઓન સાયસસ એસડ ટેકનોલોજી
બ્લોક-બી, ૭મો માળ, એમ. એસ. વબલ્ડીંગ, સેકટર-૧૧,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૧

Application Format for representation on provisional answer key in continuation of Advertisement
Technical Assistant/ Executive Assistant/Clerk-Cum-Typist for Joint Recruitment of GUJCOST
NAME OF THE POST : ………………………………………………………………
DATE OF WRITEN TEST: …………………………………………………………..

With reference to website published
Question Paper
Question Details
Question
No.

Answer AS Per
Provisional Key
(A/B/C/D)

Candidate’s
Suggested
Answer
(A/B/C/D)

Candidate’s Application
Details of
Application

Resource Material (Copy to
be Enclosed)
(1)
(2)
(3)
(4)

Name of the Book
Page No.
Name of the Author
Name and Address of
the Publisher
(5) Year of the Publication

(A)
(B)
(C)
(D)

Details of the
Website
Name and Link of
the
particulars/specific
page of the
Website

Note:- Application for each question shall be made on Separate page in the above given format. All objection shall be sent with reference to the
website published question paper with provisional answer key & within the indicated time limit.

Name of the Candidate:-

Date of Application : ………………………………………

Application No :Address :-

Signature of the Candidate……………………………….

Request to be sent to the following address:
GUJARAT COUNCIL ON SCIENCE AND TECHNOLOGY
Block B, 7th Floor, M. S. Building, Sector 11,
Gandhinagar-382011

