
 

                                                                                                                    પરીક્ષાર્થીનો બેઠક .................. 

 

ભાષા નિયામકિી કચેરી, ગજુરાત રાજ્ય, ગાાંધીિગર દ્વારા સાંચાલિત સરકારી 
કમમચારીઓ માટેિી હ િંદી પરીક્ષાનુાં અરજી કોમમ 

(સા.વ.નવ.િા તા.૨૦/૦૯/૧૯૬૭િા ઠરાવ ક્રમાાંક  િપ/૧૧૬૭/ક થી નિયત થયા મજુબ) 

 
 
 
 
 
 
 

૧  અરજદારન ું પરૂ ું નામ : (અટક પહેલાું લખવી) :  

૨ હોદ્દો (રાજ્યપત્રિત છે કે બબન રાજ્યપત્રિત ત ેજણાવવ ું) :  

૩ અરજદાર ગ જરાત સરકારના કમમચારી છે કે વધૈાત્રનક સુંસ્ર્થાના 
કમમચારી છે?  

:  

૪ હાલમાું જે કચરેીમાું નોકરી કરતા હો તને  ું નામ તર્થા પરૂ ું સરનામ ું 
 
 
 

 

:  

૫ જન્મ તારીખ અને આ પરીક્ષાના પ્રર્થમ દદવસ ેઉંમર  :  

૬ કયા સત્તાત્રધકાર અર્થવા ત્રનયમન ેઅધીન આપ ેપરીક્ષામાું બસેવ ું 
છે?  

:  

૭ (ક) આપ ેકઇ પરીક્ષામાું પાસ ર્થવ ું જરૂરી છે?  

ઉચ્ચ શ્રણેી, ત્રનન્મ શ્રણેી કે બોલચાલ શ્રણેી : 
(ખ) જો બોલચાલ શ્રણેીની પરીક્ષામાું પાસ ર્થવ ું જરૂરી હોય તો, 
આપ ેત્રનયમાન સાર શ્ર તલેખન સાર્થ ેકે શ્ર  તલખેન ત્રવના પાસ ર્થવ ું 
જરૂરી છે ત ેઅહીં સ્પષ્ટ જણાવો.    

:  

૮ આપ અગાઉ દહિંદી પરીક્ષામાું બઠેા હો તો તનેો મદહનો તર્થા વર્મ, 
બઠેક નુંબર અન ેકેન્રન ું નામ :  

:  

૯ પરીક્ષામાું બસેવામાું પરૂા કરેલા પ્રયત્નોની સુંખ્યા  :  

૧૦ અરજદર વધૈાત્રનક સુંસ્ર્થાના કમમચારી/અત્રધકારી હોય તો અરજી 
સાર્થ ેઉચ્ચશ્રણેી માટે રૂ.૨૫/-, ત્રનન્મશ્રણેી માટે રૂ.૧૫/-, બોલચાલ 
શ્રણેી માટે રૂ.૫/- નીચેની ત્રવગત ેચલણર્થી જમા કરાવવા. 
“૦૦૭૦-અન્ય વહીવટી સવેાઓ-૮૦૦-અન્ય (પ્રાપ્તત ૬) 
ભાર્ાત્રનયામકશ્રીની કચરેી દ્વારા લેવાતી ભાર્ા પરીક્ષા ફી” એ સદરે 
ભયામન  ું ચલણ સામલે કરવ ું 

:  

૧૧ આધાર કાર્મન ું. :  

૧૨ કચરેીન ું ઓળખપિનું. :  

      

.......................................... 
 અરજદારની સહી 

અરજદાર માટે  
અરજદારન ું નામ શ્રી/શ્રીમતી/ક મારી................... 
(અટક પહલેાું લખવી) 
અરજદારની સહીનો નમનૂો : 
(૧) 
(૨) 
(પરીક્ષાર્થીની સહી પ્રમાબણત કરનાર અત્રધકારીની સહી અને હોદ્દો) 

કચરેીના મ ખ્ય અત્રધકારી અર્થવા અન્ય રાજ્યપત્રિત અત્રધકારીએ સહીના 
આ નમનૂા પ્રમાબણત કરવા. 

ફક્ત ભાર્ા ત્રનયામકની કચરેીના ઉપયોગ માટે  
 
 
 
 

પરીક્ષા શ્રણેી .................................... 
ઉચ્ચ/ત્રનમ્ન/બોલચાલ (શ્ર તલખેન સાર્થ/ેત્રવના/શ્રેણી) 
પરીક્ષાનો બઢેક નુંબર......................... 
કેન્ર........................... 

 

ફોટા ઉપર ત્રવભાગ/ 
કચેરીના વર્ાના 
સહી ત્રસક્કા 

 



 

 

 

૨ 

યોગ્યતા પ્રમાણપિ 

 

૧. આર્થી પ્રમાબણત કરવામાું આવે છે કે ઉપરની ત્રવગતોની ખરાઇ કરવામાું આવી છે અન ેત ેખરી જણાઇ છે. ભાર્ા ત્રનયામકની કચરેી 

દ્વારા તા............................ના રોજ લવેાનારી ઉચ્ચ શ્રણેી/ત્રનન્મ શ્રણેી/બોલચાલ (શ્ર તલખેન સાર્થે/ત્રવના) ત્રનમ્ન શ્રણેી દહન્દી ભાર્ા પરીક્ષામાું 
બસેવા માટે શ્રી/શ્રીમતી/ક મારી...................................................................................(અહીં નામ અન ેહોદ્દો દ્ામવવો) પાિ છે.  

 ૨. ત્રવર્ે્ માું પ્રમાબણત કરવામાું આવ ે છે કે શ્રી .............................................................િીજા વગમના કમમચારી છે અને યાુંત્રિક 

(મ્ીનરી) કાયમપધ્ધત્રત સાર્થ ેસુંકળાયલેી જગ્યા ધરાવ ેછે. ત ેજગ્યાની ભરતી અંગેની ્કૈ્ષબણક લાયકાત ધોરણ -૪ કે તરે્થી ઓછી છે. તેમણ ેમાિ 
બોલચાલ શ્રણેી શ્ર  તલખેન ત્રવના પરીક્ષા આપવાની ર્થાય છે. (ફક્ત બોલચાલ શ્રણેીના પરીક્ષાર્થીઓ માટે).    

                 

ત્રવભાગ/કચરેીના વર્ા અત્રધકારીની 

સહી અન ેહોદ્દો. 

 

 

મ ક્ક્ત માટે ત્રવભાગ/કચરેીના મ ખ્ય અત્રધકારીએ આપવાન ું 
 

 

મકુ્તત પ્રમાણપત્ર 

  

આર્થી પ્રામાબણત કરવામાું આવ ેછે કે ભાર્ા ત્રનયામકની કચરેીના તા............................................................પિ 

નું.......................... મ જબ આ ત્રવભાગ/કચરેીના કમમચારી શ્રી/શ્રીમતી/ ક મારી ..................................................................... 

......................................(નામ અન ેહોદ્દો) એ બઠેક નુંબર ....................................... કેન્ર ................................. ર્થી ભાર્ા ત્રનયામકની 

કચરેી દ્વારા સન............................. ના ....................................... મદહનામાું લેવાયલેી દહન્દી ઉચ્ચ/ત્રનન્મ શ્રણેી પરીક્ષાના પ્રશ્રપિ 

નું....................................... માું ..........................ગ ણ મળેવ્યા છે તર્થા ત્યારપછીની પરીક્ષાઓમાું ઉક્ત પ્રશ્રપિમાું તઓે બઠેેલ નર્થી. તરે્થી 

તઓે ઉચ્ચ/ત્રનન્મ શ્રણેી પરીક્ષાના ઉક્ત પ્રશ્રપિ નું.............................................માુંર્થી  મ ક્ક્તને પાિ છે.  
 

 

અત્રધકારીની સહી અન ેહોદ્દો  
 

 

 

લાગ  ન પર્ત  ું હોય ત ેછેકી નાખો. 


