
બેઠક ન:ં- 

 

ભાષા નનયામકની કચેરી,ગજુરાત રાજ્ય,ગાધંીનગર દ્વારા સચંાલિત સરકારી  
કમમચારીઓ માટેની હ િંદી પરીક્ષાનુ ંઅરજી ફોમમ 

૧. અરજદારનુ ંપરંુૂ નામ:(અટક પ િેા િખવી ) 

 (અંગે્રજીમા ંતથા ગજુરાતીમા)ં 
૨. અરજદારની માતભૃાષા 
 (અંગે્રજીમા ંતથા ગજુરાતીમા)ં 
૩. આપ રાજ્યપનિત જગ્યા પર છો કે લબન રાજ્યપનિત જગ્યા પર? તે જગ્યાનો વગમ પણ જણાવો.  

ભરતીના નનયમોને આધારે નનયત શૈક્ષલણક િાયકાત. 
૪. અરજદાર ગજુરાત સરકારના કમમચારી છે કે વૈધાનનક સસં્થાના કમમચારી  છે ? 

૫.   ાિમા ંજે કચેરીમા ંનોકરી કરતા  ોય તેનુ ંપરંુૂ નામ અને સરનામુ.ં 
૬. જન્મ તારીખ અને પરીક્ષાના પ્રથમ હદવસે ઉંમર 

૭. ક્ા ંસત્તાનધકાર અથવા નનયમ આધારે તેમણે પરીક્ષામા ંબેસવાનુ ંછે  
૮. (ક) આપે કઈ પરીક્ષા પાસ કરવી જરૂરી છે? 

  ઉચ્ચ શે્રણી, નનમ્ન શે્રણી કે બોિચાિ શે્રણી: 
 (ખ) જો બોિચાિ શે્રણીની પરીક્ષમા ંપાસ થવુ ંજરૂરી  ોય તો આપે નનયમાનસુાર  

શ્રતુ િેખન સાથે શ્રતુ િેખન નવના પાસ થવુ ંજરૂરી છે તે અ ી સ્પષ્ટ જણાવો 
૯. આપ  અગાઉ હ િંદીપરીક્ષામા ંબેઠા છો ? જો બેઠા  ો તો નીચેની નવગત આપો 

(ક)  જે પરીક્ષામા ંબેઠા  ો તો તેનો માસ તથા વષમ,બેઠક નબંર અને કેન્ર ન ુનામ: 
(ખ) કોઈ પ્રશ્નપિમ મકુ્તત આપવામા ંઆવી છે. ? જો  ા તો પ્રશ્નપિ નબંર અને મેળવેિ ગણુ. 
(ગ) મેળવેિ મકુ્તતનો િાભ િેવા માગેં છે ? “  ા “ કે “ના “ િખો (મકુ્તતનો િાભ િેવો  ોય તો નનયત  

નમનૂામા ંપ્રમાણપિ આ સાથે જોડવુ.ં) 

૧૦. પરીક્ષામા ંબેસવા પરુા કરેિા પ્રયત્નોની સખં્યા: 
૧૧. જો પરીક્ષા ફી ભરવી જરૂરી  ોય તો સરકારી નતજોરીમા ંજમા કરાવેિ રકમ,ચિન નબંર અને તારીખ દશામવા  

ચિનની મળૂ નકિ અરજી સાથે સામેિ કરવી 
૧૨. નવશેષ નોધ કોઈ  ોય તો: 
 

.................................................... 
અરજદારની સ ી  

 

અરજદાર માટે       ફતતભાષા નનયામકની કચરેીના ઉપયોગ માટે પરીક્ષાથીનુ ં
નામ શ્રી/શ્રીમતી/કુમારી 
(અટક પ્રથમ િખવી )      પરીક્ષા શ્રણેી : 
(૧)       ઉચ્ચ/નનમ્ન/બોિચાિ(શ્રતુ િખેન સાથ/ેનવના/શ્રેણી) 

(૨)       પરીક્ષાથીનો બઠેક નબંર. 
(પરીક્ષાથીની સ ી પ્રમાલણત કરનાર અનધકારીની સ ી અને  ોદ્દો)   કેન્ર 

કચરેીના મખુ્ય અનધકારી અથવા અન્ય રાજ્યપનિત અનધકારીએ  
સ ીના આ નમનુા પ્રમાલણત કરવા. 
 
 
 
 
 

 



 

યોગ્યતા પ્રમાણપિ 

 
 

૧. આથી પ્રમાલણત કરવામા ંઆવે છે કે ઉપરની નવગતોનો ખરાઈ કરવામા ંઆવી છે અને તે ખરી જણાઈ છે,ભાષા 
નનયામકની કચેરી દ્વારા તા................ના રોજ િેવાનારી ઉચ્ચ શે્રણી/નનમ્ન શે્રણી/બોિચાિ/ (શ્રતુ િેખન સાથે/નવના) 
શે્રણી હ િંદી ભાષા પરીક્ષામા ંબેસવા માટે શ્રી/શ્રીમતી/કુમારી............................................................અ ી નામ અને 
 ોદ્દો દશામવવો ) પિ છે. 
 

૨.  નવશેષમા ંપ્રમાલણત કરવામા ંઆવે છે કે શ્રી...........................................િીજા વગમના કમમચારી છે અને 
યાનંિક(મશીનરી)કાયમપદ્ધનત સાથે સકંળાયેિી જગ્યા ધરાવે છે.તે જગ્યાની ભરતી અંગેની શૈક્ષલણક િાયકાત ધોરણ-૪ કે 
તેથી ઓછી છે.તેમણે માિ બોિચાિ શે્રણી શ્રતુિેખન નવના પરીક્ષા આપવાની થાય છે.(ફતત બોિચાિ શે્રણીના 
પરીક્ષાથીઓ માટે)   

 
 

નવભાગ/કચેરીના વડા અનધકારીની 
સ ી અને  ોદ્દો. 

 
 
 
 
 

મકુ્તત માટે નવભાગ/કચેરીના મખુ્ય અનધકારીએ આપવાનુ ં
મકુ્તત પ્રમાણપિ 

 

આથી પ્રમાલણત કરવામા ંઆવે છે કે ભાષા નનયામક કચેરીના તા................................................પિ 
ન.ં...........................મજુબ આ નવભાગ/કચેરીના કમમચારીશ્રી/શ્રીમતી/કુમારી.................................................... 
................................................(નામ અને  ોદ્દો) એ બેઠક નબંર............................કેન્ર..........................થી ભાષા 
નનયામક કચેરી દ્વારા સન .............................ના ..................................મહ નામા ંિેવાયેિી હ િંદી ઉચ્ચ/નનમ્ન શે્રણી 
પરીક્ષાના/પ્રશ્નપિ ન ં...........................મા.ં...........................ગણુ મેળવ્યા છે તથા ત્યારપછીની પરીક્ષાઓમા ંઉતત 
પ્રશ્નપિમા ંતેઓ બેઠેિ નથી.એટિે તેઓ ઉચ્ચ/નનમ્ન શે્રણી પરીક્ષાના ઉતત પ્રશ્નપિ ન.ં..................................માથંી 
મકુ્તતને પાિ છે. 
 
 
 

નવભાગ/કચેરીના વડા અનધકારીની 
સ ી અને  ોદ્દો 


