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લહહયા અંગે અગત્યની સચુના 
જા.ક્ર: ૮૦/૨૦૧૮-૧૯,રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ િી તા- ૦૯/૦૬/૨૦૧૯ 

િા રોજ યોજાિાર પ્રાથનિક કસોટીિાાં  ૪૦ ટકા કે તેથી વધ ુઅિે ૧૦૦ ટકા 
સધુીિી દષ્ટટહીિતાિી અશક્તતા ધરાવતા અથવા લખવા િાટે અસિથગ 
હોય તેવા ઉિેદવારો કે જેઓ લહહયો િેળવવા ઇચ્છતા હોય તેવા 
ઉિેદવારોએ આ સાથેનુાં નિયત ફોિગ તા- ૦૪/૦૬/૨૦૧૯ સધુીિાાં આયોર્ 

ખાતે ભરીિ ેઆપવાનુાં રહશેે. આયોર્ દ્વારા આ િમિૂો પ્રિાણિત કરીિ ે

ઉિેદવારિે પરત કરવાિાાં આવશે જે ઉિેદવારે પરીક્ષાખાંડિાાં 
ઇન્વવજજલેટરિે આપવાિો રહશેે. 

    તા-
૨૪/૦૫/૨૦૧૯ 
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: લહીયાની સવુવધા માટેનુાં ફોમક :  
 
પરીક્ષાનુાં 
િાિઃ  

રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક,વર્ગ-૩(જા.ક્ર.:૮૦/૨૦૧૮-૧૯)િીજગ્યાએ ભરતી િાટેિી 
સાંયકુત સ્પધાગત્િક પરીક્ષાિી પ્રાથનિક કસોટી. 

લહહયાિોતાજેતર
િો 

પાસપોટગસાઇઝિ
ોો ફોટોગ્રાફ 

લર્ાવવો અિ ે

તેિા પર અડધી 
સહી આવે તે રીતે 

સહી કરવી. 

અંધત્વની ખામી ધરાવતા ઉમેદવારની વવગત 
૧ િાિ : 

૨ બેઠક િાંબર  : 

૩ જવિ તારીખ  : 

૪ કેવરનુાં િાિ  : 
 

લહહયાની વવગત 
૧ લહહયાનુાં પરુુ િાિ  : 

૨ પત્ર-વ્યવહારનુાં પરુુાં સરિામુાં  : 
 

૩ ફોિ િાંબર/િોબાઇલ િાંબર  : 

૪ લહહયાિી શૈક્ષણિક લાયકાત 

(ગિુપત્રક/િાકગશીટિી િકલ જોડવી) 

: 

૫ લહહયાિી જવિ તારીખ  : 

૬ ઉિેદવાર સાથેિો સાંબાંધ (જો હોય તો)  : 

લહહયાનુાં વનવેદન 

હુાં આથી સોર્ાંદપવૂગક જાહરે કરુાં છાં કે, ઉપર દશાગવેલ નવર્તો િારી જાિ અિે િાવયતા મજુબ સાચી છે.  હુાં ખાતરી આપુાં 
છાં કે, આ પરીક્ષા િાટે અંધત્વિી ખાિી ધરાવતા ઉિેદવાર િાટેિી સચૂિાઓ િેં શ્રી/કુિારી/શ્રીિતી 
__________________________ (ઉિેદવારનુાં િાિ) િે વાાંચી સાંભળાવી છે તેિજ આ સચૂિાઓનુાં હુાં ચસુ્તપિે 

પાલિ કરીશ.  

 

અંધત્વિી ખાિી ધરાવતા ઉિેદવારનુાં િાિ તથા સહી/અંગઠુાનુાં નિશાિલહહયાનુાં િાિ તથા સહી 

પરીક્ષા ખાંડમાાં સહી મેળવવી 
 

અંધત્વિી ખાિી  ધરાવતા  ઉિેદવાઓિી  સહી..........................લહીયાિી  સહી.................................. 
ઇન્વવજજલેટરનુાં િાિ અિે સહી........................................................................ 



 
 

પ્રમાણિત ર્રનાર આયોગના નાયબ સણચવશ્રીની સહી તથા વસક્કો___________________ 

૧.આ નમનૂો ડાઉનલોડ ર્રી ઉમેદવારના તબીબી પ્રમાિપત્રની સ્વ-પ્રમાણિત નર્લ તથા લહહયાના તમામ જરૂરી 
પ્રમાિપત્રો (ઉંમર,શૈક્ષણિર્ લાયર્ાત અને આઈ.ડી. પ્રફુ) ની સ્વ-પ્રમાણિત નર્લ આયોગની ર્ચેરીને મોર્લવાની 
રહશેે, જે પ્રમાણિત ર્રીને ઉમેદવારોને પરત ર્રવામાાં આવશે.૨. તબીબી પ્રમાિપત્ર તથા લહહયાના તમામ જરૂરી 
પ્રમાિપત્રો (ઉંમર,શૈક્ષણિર્ લાયર્ાત અને આઈ.ડી. પ્રફુ) ની સ્વ-પ્રમાણિત નર્લ સાથે પરીક્ષા રે્ન્દ્રના સાંચાલર્શ્રીને 

સોંપવાના રહશેે. 
૩. સ્નાતર્ ર્રતાાં ઓછી શૈક્ષણિર્ લાયર્ાત ધરાવતા હોય તેવા વ્યક્તતની જ લહહયા તરીરે્ મદદ લઈ શર્ાશે.  


