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લહહયા અંગે અગત્યની સચુના 
આયોગ ધ્વારા ગજુરાતી પ્રતતવેદક,વગગ-૨ (જાહરેાત ક્રમાાંક: ૧૦૮/૧૮-

૧૯) ના અનસુાંધાનમાાં તા.૧૨/૦૫/ ૨૦૧૯ ના રોજ યોજાનાર મખુ્ય 

લેખિત પરીક્ષામાાં લિી/વાાંચી ન શકનાર ઉમેદવારો કે જેઓ લહહયો 
મેળવવા ઇચ્છતા હોય તેવા ઉમેદવારોએ આ સાથેનુાં તનયત ફોમગ તા- 
૦૯/૦૫/૨૦૧૯ સધુીમાાં આયોગ િાતે ભરીન ેઆપવાનુાં રહશેે. આયોગ 

દ્વારા આ નમનૂો પ્રમાખિત કરીને ઉમેદવારને પરત કરવામાાં આવશે જે 

ઉમેદવારે પરીક્ષાિાંડમાાં ઇન્વીજીલેટરને આપવાનો રહશેે. 

    તા-
૨૨/૦૪/૨૦૧૯ 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
              ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  

: લહીયાની સવુવધા માટેનુાં ફોમક :  
અગત્યની સચૂના :   (૧) આ નમનૂો ડાઉનલોડ ર્રીને ઉમેદવારના તબીબી પ્રમાણપત્ર તથા લહહયાના તમામ જરૂરી પ્રમાણપત્રો 

(ઉંમર, શૈક્ષણણર્ લાયર્ાત અને આઈ.ડી. પ્રફુ) ની સ્વ-પ્રમાણણત નર્લ સાથે પરીક્ષા રે્ન્દ્રના સાંચાલર્શ્રીને 

સોંપવાના રહશેે. 
 (૨) સ્નાતર્ ર્રતા નીચેની શૈક્ષણણર્ લાયર્ાત ધરાવતા હોય તેવા વ્યક્તતની જ લહહયા તરીરે્ મદદ લઈ શર્ાશે. 

પરીક્ષાનુાં નામઃ  આયોગ ધ્વારા ગજુરાતી પ્રવતવેદર્,વગક-૨ (જાહરેાત ક્રમાાંર્: ૧૦૮/૧૮-

૧૯)ની જગ્યાએ ભરતી માટેની સ્પધાકત્મર્ પરીક્ષા (લેણિત)  

  

લહહયાનો તાજેતરનો 
પાસપોટક  સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ 

લગાવવો અને તેના પર 

અડધી સહી આવે તે રીતે સહી 
ર્રવી. 

લહહયાની સવુવધા મેળવવા માાંગતા ઉમેદવારની વવગત  

૧ નામ : 
૨ બેઠર્ નાંબર  : 
૩ જન્દ્મ તારીિ  : 
૪ રે્ન્દ્રનુાં નામ  : 

લહહયાની વવગત 

૧ લહહયાનુાં પરુુ નામ  : 
૨ પત્ર-વ્યવહારનુાં પરુુાં  સરનામુાં  : 

૩ ફોન નાંબર/મોબાઇલ નાંબર  : 
૪ લહહયાની શૈક્ષણણર્ લાયર્ાત       

(ગણુપત્રર્ની નર્લ જોડવી) 
: 

૫ લહહયાની જન્દ્મ તારીિ  : 
૬ ઉમેદવાર સાથેનો સાંબાંધ (જો હોય તો)  : 



લહહયાનુાં વનવેદન 
         હુાં આથી સોગાંદપવૂકર્ જાહરે ર્રુાં  છાં રે્, ઉપર દશાકવેલ વવગતો મારી જાણ અને માન્દ્યતા મજુબ સાચી છે.  હુાં િાતરી 
આપુાં છાં રે્, આ પરીક્ષા માટેની સચૂનાઓ મેં શ્રી/કુમારી/શ્રીમતી _______________________________________________ 
(ઉમેદવારનુાં નામ) ને વાાંચી સાંભળાવી છે તેમજ આ સચૂનાઓનુાં હુાં ચસુ્તપણે પાલન ર્રીશ.  

 ઉમેદવારનુાં નામ તથા સહી/અંગઠુાનુાં વનશાન_________________  
 લહહયાનુાં નામ તથા સહી_________________________ 

 
પ્રમાણણત ર્રનાર આયોગના નાયબ સણચવશ્રીની સહી તથા 

વસક્કો___________________ 
 
 

પરીક્ષા િાંડમાાં સહી મેળવવી 

ઉમેદવારનુાં નામ તથા સહી: 
લહહયાનુાં નામ તથા સહી: 

પ્રશ્નપત્ર તારીિ ઇન્દ્વીજીલેટરનુાં નામ ઇન્દ્વીજીલેટરની સહી 
પ્રશ્નપત્ર - ૧ ૧૨/૦૫/૨૦૧૯   

 


