
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
સે-૧૦-એ,‘છ-૩’ સર્ક લ પાસે,‘છ’ રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

ફોન નાં-(૦૭૯)-૨૩૨-૫૮૯૮૦Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in 

 

લહહયા અાંગે અગત્યની સુચના 
        જા.ક્ર: ૫૫/૨૦૧૮-૧૯ નાયબ સેક્શન અધિકારી વર્ગ-૩, નાયબ મામલતદાર  વર્ગ-૩ ની તા-

૧૯/૦૫/૨૦૧૯,  તથા તા-૨૬/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાનાર મુખ્ય લેખિત પરીક્ષામાાં લિી/વાાંચી 

ન શકનાર ઉમેદવારો કે જઓે લહિયો મેળવવા ઇચ્છતા િોય તેવા ઉમેદવારોએ આ સાથેનુાં ખનયત ફોમમ 

તા- ૧૭/૦૫/૨૦૧૯ સુધીમાાં આયોગ િાતે ભરીને આપવાનુાં રિેશે. આયોગ દ્વારા આ નમૂનો 

પ્રમાખિત કરીને ઉમેદવારને પરત કરવામાાં આવશે જ ે ઉમેદવારે પરીક્ષાિાંડમાાં ઇખવવખજલેટરને 

આપવાનો રિેશે. 
 તા-  ૦૯/૦૫/૨૦૧૯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ  

: લહીયાની સુવિધા માટેનુું ફોમમ :  
 

અગત્યની સૂચના :  (૧) આ નમૂનો ડાઉનલોડ કરીને ઉમેદિારના તબીબી પ્રમાણપત્ર તથા લહહયાના તમામ જરૂરી 
પ્રમાણપત્રો (ઉંમર,શૈક્ષવણક લાયકાત અને આઈ.ડી. પ્રુફ)ની સ્િ-પ્રમાવણત નકલ સાથે પરીક્ષા કેન્દ્રના 
સુંચાલકશ્રીને સોંપિાના રહેશે. 

 (૨) સ્નાતક કરતા નીચેની શૈક્ષવણક લાયકાત ધરાિતા હોય તેિા વ્યવતતની જ લહહયા તરીકે મદદ લઈ 
શકાશે.  

 
પરીક્ષાનુું નામઃ  નાયબ સેતશન અવધકારી િગમ-૩, નાયબ મામલતદાર  િગમ-૩ 

(જા.ક્ર.:૫૫/૨૦૧૮-૧૯)ની જગ્યાએ ભરતી માટેની સ્પધામત્મક 
પરીક્ષાની મુખ્ય પરીક્ષા )લેવેત(  

 

લહહયાનોતાજતેરનો 

પાસપોટમ સાઇઝનો 

ફોટોગ્રાફ લગાિિો અને 

તેના પર અડધી સહી 

આિે તે રીતે સહી 

કરિી. 

લહહયાની સુવિધા મેળિિા માુંગતા ઉમેદિારની વિગત  
૧ નામ : 

૨ હટહકટ નુંબર તથા બેઠક નુંબર  : 

૩ જન્દ્મ તારીે  : 

૪ કેન્દ્રનુું નામ  : 
 
 

લહહયાની વિગત 
૧ લહહયાનુું પુરુ નામ  : 

૨ પત્ર-વ્યિહારનુું પુરુું  સરનામુું  : 
 

૩ ફોન નુંબર/મોબાઇલ નુંબર  : 

૪ લહહયાની શૈક્ષવણક લાયકાત       

(ગુણપત્રકની નકલ જોડિી) 

: 

૫ લહહયાની જન્દ્મ તારીે  : 

૬ ઉમેદિાર સાથેનો સુંબુંધ (જો હોય તો)  : 



લહહયાનુું વનિેદન 
         હુું  આથી સોગુંદપૂિમક જાહેર કરુું  છુું કે, ઉપર દશામિેલ વિગતો મારી જાણ અને માન્દ્યતા મુજબ સાચી 

છે.  હુું  ેાતરી આપુું છુું કે, આ પરીક્ષા માટેની સૂચનાઓ મેં શ્રી/કુમારી/શ્રીમતી 

_______________________________________________ (ઉમેદિારનુું નામ) ને 

િાુંચી સુંભળાિી છે તેમજ આ સૂચનાઓનુું હુું  ચુસ્તપણે પાલન કરીશ.  
 ઉમેદિારનુું નામ તથા સહી/અુંગુઠાનુું વનશાન_________________ 
 લહહયાનુું નામ તથા સહી_________________________ 

 
 

પ્રમાવણત કરનાર આયોગના નાયબ સવચિશ્રીની સહી તથા વસક્કો___________________ 
 
 
 

પરીક્ષા ેુંડમાું સહી મેળિિી 
ઉમેદિારનુું નામ તથા સહી: 

લહહયાનુું નામ તથા સહી: 

પ્રશ્નપત્ર તારીે ઇવન્દ્િવન્દ્જલેટરનુું નામ ઇવન્દ્િવન્દ્જલેટરની સહી 
પ્રશ્નપત્ર - ૧ ૧૯/૦૫/૨૦૧૯   
પ્રશ્નપત્ર - ૨ ૧૯/૦૫/૨૦૧૯   
પ્રશ્નપત્ર - ૩ ૨૬/૦૫/૨૦૧૯   
પ્રશ્નપત્ર - ૪ ૨૬/૦૫/૨૦૧૯   

 


