ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
સે-૧૦-એ, ‘છ-૩’ સર્ક લ પાસે, ‘છ’ રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નાં-(૦૭૯)-૨૩૨-૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in

ુ ના
લહહયા અંગે અગત્યની સચ
આયોગ ધ્વારા ગુજરાતી પ્રતતવેદક,વગગ-૨ (જાહેરાત ક્રમાાંક: ૧૦૮/૧૮૧૯) ના અનુસધ
ાં ાનમાાં તા.૧૨/૦૫/ ૨૦૧૯ ના રોજ યોજાનાર મુખ્ય
લેખિત પરીક્ષામાાં લિી/વાાંચી ન શકનાર ઉમેદવારો કે જેઓ લહહયો
મેળવવા ઇચ્છતા હોય તેવા ઉમેદવારોએ આ સાથેન ુાં તનયત ફોમગ તા૦૯/૦૫/૨૦૧૯ સુધીમાાં આયોગ િાતે ભરીને આપવાનુાં રહેશે. આયોગ
દ્વારા આ નમ ૂનો પ્રમાખિત કરીને ઉમેદવારને પરત કરવામાાં આવશે જે
ઉમેદવારે પરીક્ષાિાંડમાાં ઇન્વીજીલેટરને આપવાનો રહેશે.
તા૨૨/૦૪/૨૦૧૯

ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
: લહીયાની સવુ વધા માટે ન ાંુ ફોમક :
અગત્યની સ ૂચના :

(૧) આ નમ ૂનો ડાઉનલોડ ર્રીને ઉમેદવારના તબીબી પ્રમાણપત્ર તથા લહહયાના તમામ જરૂરી પ્રમાણપત્રો
(ઉંમર, શૈક્ષણણર્ લાયર્ાત અને આઈ.ડી. પ્રુફ) ની સ્વ-પ્રમાણણત નર્લ સાથે પરીક્ષા ર્ેન્દ્રના સાંચાલર્શ્રીને
સોંપવાના રહેશે.
(૨) સ્નાતર્ ર્રતા નીચેની શૈક્ષણણર્ લાયર્ાત ધરાવતા હોય તેવા વ્યક્તતની જ લહહયા તરીર્ે મદદ લઈ શર્ાશે.

પરીક્ષાનુાં નામઃ

આયોગ ધ્વારા ગુજરાતી પ્રવતવેદર્,વગક -૨ (જાહેરાત ક્રમાાંર્: ૧૦૮/૧૮૧૯)ની જગ્યાએ ભરતી માટે ની સ્પધાક ત્મર્ પરીક્ષા (લેણિત)

લહહયાનો

તાજેતરનો

પાસપોટક સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ
લગાવવો

અને

તેના

પર

અડધી સહી આવે તે રીતે સહી
ર્રવી.
લહહયાની સુવવધા મેળવવા માાંગતા ઉમેદવારની વવગત
૧

નામ

:

૨

બેઠર્ નાંબર

:

૩

જન્દ્મ તારીિ

:

૪

ર્ેન્દ્રનુાં નામ

:
લહહયાની વવગત

૧

લહહયાનુાં પુરુ નામ

૨

પત્ર-વ્યવહારનુાં પુરાં ુ સરનામુાં

૩

ફોન નાંબર/મોબાઇલ નાંબર

૪

લહહયાની

શૈક્ષણણર્

:
:

લાયર્ાત

(ગુણપત્રર્ની નર્લ જોડવી)
૫

લહહયાની જન્દ્મ તારીિ

૬

ઉમેદવાર સાથેનો સાંબધ
ાં (જો હોય તો)

:
:
:
:

લહહયાનુાં વનવેદન

હુાં આથી સોગાંદપ ૂવકર્ જાહેર ર્રાં ુ છાં ર્ે , ઉપર દશાક વેલ વવગતો મારી જાણ અને માન્દ્યતા મુજબ સાચી છે . હુાં િાતરી
આપુાં છાં ર્ે , આ પરીક્ષા માટે ની સ ૂચનાઓ મેં શ્રી/કુ મારી/શ્રીમતી _______________________________________________
(ઉમેદવારનુાં નામ) ને વાાંચી સાંભળાવી છે તેમજ આ સ ૂચનાઓનુાં હુાં ચુસ્તપણે પાલન ર્રીશ.


ઉમેદવારનુાં નામ તથા સહી/અંગુઠાનુાં 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

પ્રશ્નપત્ર - ૧

૧૨/૦૫/૨૦૧૯

ઇન્દ્વીજીલેટરનુાં નામ

ઇન્દ્વીજીલેટરની સહી

