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૧૦૦
● ખાસ નોંધ:

● આપનુાં પ્રશ્રપત્ર પરત તારીખ બાદ વધમુાાં વધ ુદશ હદવસમાાં મોકલી આપશો.

● પ્રશ્રપત્ર ઉપર આપનુાં પરુૂાં  નામ, સરનામુાં, ઇ-મેઇલ અને ઘરનો તથા મોબાઈલ ટચલફોન નાંબર લખશો.
● પ્રશ્રપત્રમાાં જવાબ બ્લ ૂઅથવા કાળી પેનથી લખવા વવનાંવત.

પ્રશ્રપત્ર ટપાલ દ્વારા પાછાં મેળવવા, તમારુાં  પરુૂાં  નામ, સરનામુાં અને મોટા કવરની સ્ટેમ્પ 

લગાવેલ કવર સાથે મોકલી આપશો અથવા ઇ-મેઈલ દ્વારા મોકલી શકો છો.
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