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લ�હયા અંગે અગત્યની સુચના
�.�: ૪૦/૨૦૧૮-૧૯, ગુજરાત વહીવટી સેવા વગર્-૧, ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગર્-૧ અને વગર્-૨
તથા ગુજરાત નગરપાિલકા મુખ્ય અિધકારી સેવા વગર્-૨ની તા- ૨૧/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ યો�નાર
�ાથિમક કસોટીમાં લખી/વાંચી ન શકનાર ઉમેદવારો કે જઓ
ે લ�હયો મેળવાવા ઇચ્છતા હોય તેવા
ઉમેદવારોએ આ સાથેનું િનયત ફોમર્ તા- ૧૪/૧૦/૨૦૧૮ સુધીમાં આયોગ ખાતે ભરીને આપવાનું
રહે શે. આયોગ �ારા આ નમૂનો �માિણત કરીને ઉમેદવારને પરત કરવામાં આવશે જ ે ઉમેદવારે
પરીક્ષાખંડમાં ઇન્વી�લેટરને આપવાનો રહે શે.
તા-૦૪/૧૦/૨૦૧૮

ગુજરાત �હે ર સેવા આયોગ
: લહીયાની સુિવધા માટે નું ફોમર્ :
પરીક્ષાનું નામઃ

ગુજરાત વહીવટી સેવા વગર્-૧, ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગર્-૧ અને વગર્- ૨ તથા ગુજરાત નગરપાિલકા
મુખ્યઅિધકારી સેવા, વગર્-૨ (�.�.:૪૦/૨૦૧૮-૧૯) ની જગ્યાએ ભરતી માટે ની સંયુકત સ્પધાર્ત્મક
પરીક્ષાની �ાથિમક કસોટી.

લ�હયાનો તાજેતરનો
પાસપોટર્ સાઇઝનો
ફોટો�ાફ લગાવવો
અને તેના પર અડધી
સહી આવે તે રીતે
સહી કરવી.

અંધત્વની ખામી ધરાવતા ઉમેદવારની િવગત
૧

નામ

:

૨

બેઠક નંબર

:

૩

જન્મ તારીખ

:

૪

કે ન્�નું નામ

:

લ�હયાની િવગત
૧

લ�હયાનું પુરુ નામ

:

૨

પત્ર-વ્યવહારનું પુરુ
ં સરનામું

:

૩

ફોન નંબર/મોબાઇલ નંબર

:

૪

લ�હયાની શૈક્ષિણક લાયકાત (ગુણપત્રક/માકર્ શીટની :
નકલ �ડવી)

૫

લ�હયાની જન્મ તારીખ

:

૬

ઉમેદવાર સાથેનો સંબંધ (� હોય તો)

:

૭

��પત્રનું માધ્યમ (ગુજરાતી/અં�ે�)

:

લ�હયાનું િનવેદન

હંુ આથી સોગંદપૂવર્ક �હે ર કરુ
ં છું કે , ઉપર દશાર્વેલ િવગતો મારી �ણ અને માન્યતા મુજબ સાચી છે . હં ુ ખાતરી આપું છું કે , આ પરીક્ષા માટે
અંધત્વની ખામી ધરાવતા ઉમેદવાર માટે ની સૂચનાઓ મેં શ્રી/કુ મારી/શ્રીમતી __________________________ (ઉમેદવારનું નામ) ને વાંચી
સંભળાવી છે તેમજ આ સૂચનાઓનું હંુ ચુસ્તપણે પાલન કરીશ.
અંધત્વની ખામી ધરાવતા ઉમેદવારનું નામ તથા સહી/અંગુઠાનું િનશાન

લ�હયાનું નામ તથા સહી

પરીક્ષા ખંડમાં સહી મેળવવી
અંધત્વની ખામી ધરાવતા ઉમેદવાઓની સહી..........................
લહીયાની સહી..................................
ઇિન્વ�લેટરનું નામ અને સહી........................................................................
�માિણત કરનાર આયોગના નાયબ સિચવશ્રીની સહી તથા િસ�ો___________________
૧.આ નમૂનો ડાઉનલોડ કરી ઉમેદવારના તબીબી �માણપત્રની સ્વ-�માિણત નકલ તથા લ�હયાના તમામ જરૂરી �માણપત્રો (ઉંમર, શૈક્ષિણક લાયકાત અને આઈ.ડી. �ુફ)
ની સ્વ-�માિણત નકલ આયોગની કચેરીને મોકલવાની રહે શ,ે જે �માિણત કરીને ઉમેદવારોને પરત કરવામાં આવશે.
૨. તબીબી �માણપત્ર તથા લ�હયાના તમામ જરૂરી �માણપત્રો (ઉંમર, શૈક્ષિણક લાયકાત અને આઈ.ડી. �ુફ) ની સ્વ-�માિણત નકલ સાથે પરીક્ષા કે ન્�ના સંચાલકશ્રીને
સોંપવાના રહે શે.
૩. કોલેજના �થમ વષર્માં અભ્યાસ કરતી અથવા તેનાથી નીચેની શૈક્ષિણક લાયકાત ધરાવતા હોય તેવા વ્યિક્તની જ લ�હયા તરીકે મદદ લઈ શકાશે.

