સ્નાતક નાયબ સેકશન અિધકારીઓને સેકશન અિધકારીની જગ્યાએ બઢતી માટે ની ખાસ સ્પધાર્ત્મક
પરીક્ષાની જવાબવહીની નકલ મેળવવા માટે ની ઉમેદવારની અર� સંબ ંધે સૂચના
(A)

ગુણ :

મુખ્ય પરીક્ષાના સ્વયંના ગુણ ( Mark) મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ આર. ટી. આઇ. �ારા
કરવાની રહે છે .
(B)

અર�

મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાની જવાબવહીની નકલ (Copy of Answer Book):મુખ્ય પરીક્ષાની પોતાની જવાબવહીની નકલ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ
આયોગની કચેરીએથી રોકડે થી (કચેરી સમય દરમ્યાન ) દરે ક જવાબવહી (પેપર) દીઠ રૂ . ૧૦૦ /- ફી ની
સાથે અર� કરવાની રહે શે. (અર� કરવાની આખરી તારીખ : ૨૦-૦૩-૧૯ )

નોંધ :૧ ઉમેદવારે િનયત નમૂનાનું અર� પત્રક આયોગની કચેરીના કાઉન્ટર પરથી મેળવી લેવાનુ રહે શે .
૨

મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાની જવાબવહીઓ રૂબરૂમાં રોકડે થી જરૂરી ફી ભરીને તે તારીખથી ૦૭ કામકાજના
�દવસ બાદ આયોગની કચેરીમાં રૂબરૂ આવી , ઓળખનો પુરાવો બતાવીને નકલ મેળવી લેવાની રહે શે.

૩

ફી ભરવાની પધ્ધિત
અર�
૧ મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાની
જવાબવહીઓ

ફી ભરવાની પધ્ધિત
(અ) આયોગની કચેરીના કાઉન્ટર પર કામકાજના �દવસોએ સવારના
૧૧ :૦૦ થી ૨ :૦૦ અને બપોરના ૩ :૦૦ થી ૫ :૦૦ સુધીમા
રોકડે થી ભરી શકાશે
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