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હહયા અાંગે અગત્યની સુચના 
        જા.ક્ર: ૫૫/૨૦૧૮-૧૯, નામફ સેક્ળન અધધકાયી, લગગ-૩ અને નામફ ભાભરતદાય, લગગ-૩ ની 
તા- ૧૬/૧૨/૨૦૧૮ ના યોજ મોજાનાય પ્રાથધભક કસોટીભાાં રખી/લાાંચી ન ળકનાય ઉભેદલાયો કે જઓે 

રહિમો ભેલાલા ઇચ્છતા િોમ તેલા ઉભેદલાયોએ આ સાથેન ાં ધનમત પોભગ તા- ૧૨/૧૨/૨૦૧૮ સ ધીભાાં 

આમોગ ખાતે બયીને આલાન ાં યિેળે. આમોગ દ્વાયા આ નભૂનો પ્રભાધતત કયીને ઉભેદલાયને યત 

કયલાભાાં આલળે જ ેઉભેદલાયે યીક્ષાખાંડભાાં ઇન્લીજીરેટયને આલાનો યિેળે. 
    તા-૦૩/૧૨/૨૦૧૮ 
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ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ  

: હીયાની સુવિધા માટેનુું પોમમ :  
 

 
 

પ્રમાણિત કરનાર આયોગના નાયબ સણિવશ્રીની સહી તથા ણસક્કો___________________ 

૧.આ નમૂનો ડાઉનોડ કરી ઉમેદિારના તફીફી પ્રમાણત્રની સ્િ-પ્રમાવણત નક તથા હહયાના તમામ જરૂરી પ્રમાણત્રો (ઉંમર, શૈક્ષવણક ાયકાત અને આઈ.ડી. પુ્રપ) 

ની સ્િ-પ્રમાવણત નક આયોગની કચેરીને મોકિાની રહેશે, જે પ્રમાવણત કરીને ઉમેદિારોને રત કરિામાું આિશે.                                                                      

૨. તફીફી પ્રમાણત્ર તથા હહયાના તમામ જરૂરી પ્રમાણત્રો (ઉંમર, શૈક્ષવણક ાયકાત અને આઈ.ડી. પુ્રપ) ની સ્િ-પ્રમાવણત નક સાથે રીક્ષા કેન્દ્રના સુંચાકશ્રીને 

સોંિાના રહેશે. 
૩. કોેજના પ્રથમ િર્મમાું અભ્યાસ કરતી અથિા તેનાથી નીચેની શૈક્ષવણક ાયકાત ધરાિતા હોય તેિા વ્યવતતની જ હહયા તરીકે મદદ ઈ શકાશે.  

યીક્ષાન ું નાભઃ  નામફ સેક્ળન અધધકાયી,લગગ-૩ અને નામફ ભાભરતદાય,લગગ-૩ (જા.ક્ર.:૫૫/૨૦૧૮-૧૯) ની જગ્માએ 

બયતી ભાટેની સુંમ કત સ્ધાગત્ભક યીક્ષાની પ્રાથધભક કસોટી. 
રહિમાનો તાજતેયનો 
ાસોટગ  સાઇઝનો 
પોટોગ્રાપ રગાલલો 
અને તેના ય અડધી 
સિી આલે તે યીતે 
સિી કયલી. 

અુંધત્િની ખામી ધરાિતા ઉમેદિારની વિગત 
૧ નાભ : 

૨ ફેઠક નુંફય  : 

૩ જન્ભ તાયીખ  : 

૪ કેન્રન ું નાભ  : 

 

હહયાની વિગત 
૧ રહિમાન ું  રુ નાભ  : 

૨ ત્ર-વ્મલિાયન ું  રુું  સયનાભ ું  : 

 

૩ પોન નુંફય/ભોફાઇર નુંફય  : 

૪ રહિમાની ળૈક્ષધિક રામકાત (ગ િત્રક/ભાકગળીટની 
નકર જોડલી) 

: 

૫ રહિમાની જન્ભ તાયીખ  : 

૬ ઉભેદલાય સાથેનો સુંફુંધ (જો િોમ તો)  : 

૭ પ્રશ્નત્રન ું ભાધ્મભ (ગ જયાતી/અુંગ્રેજી)  
 
 

: 

રહિમાન ાં ધનલદેન 
       િ ું  આથી સોગુંદૂલગક જાિેય કરુું  છ ું  કે, ઉય દળાગલેર ધલગતો ભાયી જાિ અને ભાન્મતા ભ જફ સાચી છે.  િ ું  ખાતયી આ ું છ ું  કે, આ યીક્ષા ભાટે 

અુંધત્લની ખાભી ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટેની સૂચનાઓ ભેં શ્રી/ક ભાયી/શ્રીભતી  __________________________ (ઉભેદલાયન ું નાભ) ને લાુંચી 
સુંબાલી છે તેભજ આ સૂચનાઓન ું િ ું  ચ સ્તિે ારન કયીળ.  

 
અુંધત્લની ખાભી ધયાલતા ઉભેદલાયન ું નાભ તથા સિી/અુંગ ઠાન ું ધનળાન                                                            રહિમાન ું નાભ તથા સિી 

યીક્ષા ખાંડભાાં સિી ભેલલી 

 
અુંધત્લની  ખાભી  ધયાલતા  ઉભેદલાઓની  સિી..........................                            રિીમાની  સિી.................................. 
ઇધન્લજીરેટયન ું નાભ અને સિી........................................................................ 


