
                                      
   પરીક્ષાર્થીનો બેઠકન.ં...............  

 
ભાષા નનયામકની કચેરી, ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર દ્વારા સચંાલિત સરકારી અનધકારીઓ/કમમચારીઓ 

માટેની ગજુરાતી ભાષાની પરીક્ષાનુ ંઅરજી ફોમમ 
(સા.વ.વવ.ના તા.૧૪/૦૮/૧૯૭૦ના જાહરેનામા અન્વયે બહાર પાડવામાાં આવેલા “ગજુરાત સરકારી કમમચારી માટેની (વનમ્નશે્રણી અને ઉચ્ચશે્રણી ગજુરાતી ભાષાની 

પરીક્ષા) વનયમોના વનયમ-૮ મજુબ) 
 
૧. 

 
અરજદારનુ ંપરંુૂ નામ : (અટક પહિેા ંિખવી) 

 

૨. અરજદારની માતભૃાષા  
૩. ત્રીજા વગમના કમમચારીની બોિચાિ શ્રણેીની અરજી હોય તો અરજદાર જે જગ્યા 

ધરાવતા હોય એ જગ્યા ભરતીના નનયમોને આધારે નનયત શૈક્ષલણક િાયકાત. 
 

૪. તે સરકારી કમમચારી છે કે વૈધાનનક મડંળના કમમચારી  ? 
(અરજદર વૈધાનનક સસં્ર્થાના કમમચારી/અનધકારી હોય તો અરજી સારે્થ ઉચ્ચશે્રણી 
માટે રૂ.૨૫/-, નનન્મશે્રણી માટે રૂ.૧૫/-, બોિચાિ શે્રણી માટે રૂ.૫/- નીચેની 
નવગતે ચિણર્થી જમા કરાવવા. “૦૦૭૦-અન્ય વહીવટી સેવાઓ-૮૦૦-અન્ય 
(પ્રાપ્તત ૬) ભાષાનનયામકશ્રીની કચેરી દ્વારા િેવાતી ભાષા પરીક્ષા ફી” એ સદરે 
ભયામનુ ંચિણ સામેિ કરવુ)ં  

 

૫. હોદ્દો (જગ્યા રાજ્યપનત્રત અર્થવા લબન- રાજ્યપનત્રત છે કે કેમ તે જણાવવુ)ં  
૬. હાિમા ંજે કચેરીમા ંનોકરી કરતા હોય તેનુ ંપરંુૂ નામ અને સરનામુ ં 

 
 

૭. જન્મ તારીખ અને  પરીક્ષાના પ્રર્થમ દદવસે ઉંમર   
૮. નનમણ ૂકંની તારીખ અને પરીક્ષા સમયે અરજદારે ધરાવેિ (રાજ્યપનત્રત/લબન-

રાજ્યપનત્રત) જગ્યા ઉપર નોકરીના કુિ વષમ  
 

૯. તેમણે કઇ પરીક્ષા પાસ કરવી જરૂરી છે?  
(૧) બોિચાિ શે્રણી (નોંધ:- શ્રતુિેખન સદહત શ્રતુિેખન નવના એ સ્પષ્ટ કરવુ.ં) 
(૨) નનમ્ન શે્રણી પરીક્ષા  
(૩) ઉચ્ચ શ્રણેી પરીક્ષા અર્થવા બનેં પરીક્ષાઓ (નનમ્ન અને ઉચ્ચ) 

 

૧૦. તેમણે અગાઉ ગજુરાતીમા ંબોિચાિ શે્રણી અર્થવા નનમ્ન શે્રણી અર્થવા ઉચ્ચ 
શે્રણીની પરીક્ષા આપી હોય તો, પરીક્ષાની શે્રણી, પરીક્ષાનો માસ તર્થા વષમ, બેઠક 
નબંર, કેન્ર અને અંનતમ પદરણામ       

 

૧૧. જેના આધારે તેમણે પરીક્ષામા ંબેસવાનુ ંછે તે સત્તાનધકાર અર્થવા નનયમ.  
૧૨ ગજુરાતીમા ંબોિચાિ શ્રેણી, નનમ્ન શે્રણી અર્થવા ઉચ્ચશ્રેણીની પરીક્ષા પાસ 

કરવાની સમયમયામદા વધારવામા ંઆવી છે કે કેમ ? જો તેમ હોય, તો હુકમના 
નબંર, તારીખ જણાવવા.ં 

 

૧૩  ઉચ્ચશ્રેણી પરીક્ષામા ંબેસવા માટેની અરજી બાબતમા ંનનમ્નશે્રણી પરીક્ષા પાસ 
કયામની તારીખ જણાવો. નનન્મશે્રણી પરીક્ષા પાસ કરવામારં્થી મકુ્તત મળેિી હોય તો, 
જે સત્તાનધકાર હઠેળ તેને મકુ્તત આપવામા ંઆવી હોય તે જણાવો.  

 

૧૪ આધાર કાડમ ન.ં  
૧૫ કચેરીના ઓળખ પત્રન.ં  
 તારીખ .................  અરજદારની સહી. 
પરીક્ષાર્થીની સહીનો નમનૂો દશામવતી નવગત  
પરીક્ષાર્થીનુ ંનામ 
શ્રી/શ્રીમતી/કુમારી 
(અટક પહિેા ંિખવી) 
 
પરીક્ષાર્થીની સહીનો નમનૂો : 
(૧) 
(૨) 
(પરીક્ષાર્થીની સહી પ્રમાલણત કરનાર અનધકારીની સહી અને નસક્કો.) 

  ભાષા નનયામકની કચેરીના ઉપયોગ માટે  
 
 
  પરીક્ષા શે્રણી :  
  ગજુરાતી ભાષાની--ઉચ્ચ/નનમ્ન/ 
  બોિચાિશ્રેણીની પરીક્ષા   
  પરીક્ષાર્થીનો નબંર 
  કેન્ર 

 

ફોટા ઉપર 
નવભાગ/ 

કચેરીના વડાના 
સહી નસક્કા 



 
 

૨ 
 

યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર 
 

૧. આર્થી પ્રમાલણત કરવામા ંઆવે છે કે ઉપરની નવગતોની ખરાઇ કરવામા ંઆવી છે અને તે ખરી જણાઇ છે. 
શ્રી..................................ને............................મા ં િેવાનાર ગજુરાતી ભાષાની બોિચાિ શે્રણી (શ્રતુિેખન 
સદહત/શ્રતુિેખન નવના) નનમ્ન શે્રણી/ઉચ્ચ શે્રણી પરીક્ષામા ંબેસવાને પાત્ર છે.  
 *૨. નવષેશમા ંપ્રમાલણત કરવામા ંઆવે છે કે શ્રી ............................................................................ 
ત્રીજા વગમના કમમચારી છે અને ટેકનનકિ/લબન ટેકનનકિ જગ્યા ધરાવે છે, તેમની જગ્યાના ભરતી નનયમો અનસુાર નનયત 
શૈક્ષલણક િાયકાત ધોરણ -૯ કે તેર્થી ઓછી છે અને તેર્થી તેમણે માત્ર બોિચાિ શે્રણીની શ્રતુિેખન સારે્થની પરીક્ષા 
આપવાની ર્થાય છે.  
 
                 

નવભાગ/કચેરીના વડાની સહી અને હોદ્દો.  
............................................................................................................................. .................................. 
* િાગ ુન પડતુ ંહોય તે છેકી નાખો.  
 
 

મકુ્તત પ્રમાણપત્ર 
  

આર્થી પ્રામાલણત કરવામા ંઆવે છે કે ભાષા નનયામકની કચેરીના પત્ર ન.ં ..................................... 
તા. .............................મજુબ શ્રી/શ્રીમતી/ કુમારી..................................................................................એ  
તા. ..............................મા ંપ્રશ્નપત્ર ન.ં ...............................મા ં.............................ગણુ મેળવેિ છે અને તેમણે ્યાર 
પછીની પરીક્ષામા ં તે પ્રશ્નપત્ર આત્ુ ં નર્થી. તદનસુાર તેઓ નનમ્નશે્રણી/ઉચ્ચશે્રણી પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર ન.ં 
.....................................મા ંમકુ્તતને પાત્ર છે.  
 
 

અનધકારીની સહી અને હોદ્દો 
 

 
 
 

  


