બેઠક નં:-

ગુજરાતી ભાષાની ઉચ્ચ /નનમ્ન/બોલચાલ શ્રેણીની પરીક્ષા માટે ની અરજી
(જુ ઓ નનયમ -૮)
૧.

અરજદારનુ ં પ ૂરું નામ

પરીક્ષા શ્રેણી

(અટક પહેલા લખવી )
૬-અ.

અરજદારની માત ૃભાષા

૭-અ.

ત્રીજા વર્ગના કમગચારીની બોલચાલ શ્રેણીની અરજી હોય તો અરજદાર જે જગ્યા ધરાવતા હોય એ

જગ્યા

ભરતીના નનયમોને આધારે નનયત શૈક્ષણણક લાયકાત.
૨.

તે સરકારી કમગચારી છે કે વૈધાનનક મંડળના કમગચારી ?
( જો કમગચારી વૈધાનનક મંડળના હોય તો,પરીક્ષા ફી ભરે લા ચલનની નકલ સામેલ કરવી અને અહી ચલનની
રકમ તથા તારીખ અને નતજોરીનુ ં નામ જણાવવુ.)
ં

૩.

હોદ્દો ( જગ્યા રાજ્યપનત્રત અથવા ણબન રાજ્યપનત્રત છે કે કેમ તે જણાવવુ.)
ં

૪.

હાલમાં જે કચેરીમાં નોકરી કરતા હોય તેન ુ ં પ ૂરું નામ અને સરનામુ.ં

૫.

જન્મ તારીખ અને પરીક્ષાના પ્રથમ દદવસે ઉંમર

૬.

નનમણુકં ની તારીખ અને પરીક્ષા સમયે અરજદારે ધરાવેલ (રાજ્યપનત્રત /ણબન રાજ્યપનત્રત) જગ્યા ઉપર

વષગ

નોકરીના કુ લ વષગ.
૭.

તેમણે કઈ પરીક્ષા પાસ કરવી જરૂરી છે ?(૧) બોલચાલ શ્રેણી(નોધ:-શ્રુત લેખન સહીત શ્રુત લેખન નવના એ સ્પષ્ઠ
કરવુ)(૨)
ં
નનમ્ન શ્રેણી પરીક્ષા (૩) ઉચ્ચ શ્રેણી પરીક્ષા અથવા બંને પરીક્ષાઓ (નનમ્ન અને ઉચ્ચ)

૮.

તેમણે અર્ાઉ ગુજરાતીમાં બોલચાલ શ્રેણી અથવા નનમ્ન શ્રેણી અથવા ઉચ્ચ શ્રેણીની પરીક્ષા આપી છે કે કે મ?
જો તેમ હોય તો નીચેની માદહતી આપો,
૧.

પરીક્ષાની શ્રેણી,પરીક્ષાનો માસ તથા વષગ,બેઠક નંબર ,કેન્ર અને અંનતમ પદરણામ

૨.

કોઈ પ્રશ્નપત્રમ મુક્તત આપવામાં આવી છે . ? જો હા તો પ્રશ્નપત્ર નંબર અને મેળવેલ ગુણ.

૩.

તે આ મુક્તતનો લાભ લેવા માંર્ે છે ? “ હા “ કે “ના “ લખો (મુક્તતનો લાભ લેવા માટે ઠરાવેલ
નમ ૂનામાં પ્રમાણપત્ર જોડવુ.)
ં

૯.

જેના આધારે તેમણે પરીક્ષામાં બેસવાનુ ં છે તે સત્તાનધકાર અથવા નનયમ.

૧૦.

ગુજરાતીમાં બોલચાલ શ્રેણી,નનમ્ન શ્રેણી અથવા ઉચ્ચ શ્રેણીની પરીક્ષા પાસ કરવાની સમયમયાગ દા
વધારવામાં આવી છે કે કેમ? જો તેમ હોય તો હક
ુ મના નંબર તારીખ જણાવવા

૧૧.

ઉચ્ચશ્રેણી પરીક્ષામાં બેસવા માટે ની અરજી બાબતમાં નનમ્નશ્રેણી પરીક્ષા પાસ કયાગ ની તારીખ
જણાવો.નનમ્નશ્રેણી પરીક્ષા પાસ કરવામાંથી મુક્તત મળે લી હોય તો,જે સત્તાનધકાર હેઠળ તેને મુક્તત આપવામાં
આવી હોય તે જણાવો.

તારીખ :પરીક્ષાથીની સહીનો અમુનો દશાગ વતી નવર્ત

અરજદારની સહી:ભાષા નનયામકની કચેરીના ઉપયોર્ માટે

પરીક્ષાથીનુ ં નામ
શ્રી/શ્રીમતી/કુ મારી

પરીક્ષા શ્રેણી :

(અટક પ્રથમ લખવી )

ગુજરાતી ભાષાની –ઉચ્ચ/નનમ્ન/

પરીક્ષાથીની નમુનાની સહી.

બોલચાલશ્રેણીની પરીક્ષા

૧.

પરીક્ષાથીનો બેઠક નંબર.

૨.

કેન્ર

પરીક્ષાથીની સહી પ્રમાણણત કરનાર અનધકારીની સહી અને નસક્કો.

(પાછળ જુ ઓ)

_______________________________________________________________________________________

યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર
૧.આથી પ્રમાણણત કરવામાં આવે છે કે ઉપરની નવર્તોનો ખરાઈ કરવામાં આવી છે અને તે ખરી જણાઈ છે ,
શ્રી ...................................ને..................................માં લેવાનાર ગુજરાતી ભાષાની બોલચાલશ્રેણી (શ્રુતલેખન
સહીત/શ્રુતલેખન નવના) નનમ્ન શ્રેણી/ઉચ્ચ શ્રેણી પરીક્ષામાં બેસવાને પાત્ર છે .
૨.નવશેષમાં પ્રમાણણત કરવામાં આવે છે કે
શ્રી............................................................................................................ત્રીજા વર્ગના કમગચારી છે અને ટે કનીકલ/ણબન
ટે કનીકલ જગ્યા ધરાવે છે ,તેમની જગ્યાના ભરતી નનયમો અનુસાર નનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધોરણ -૯ કે તેથી ઓછો છે
અને તેથી તેમણે માત્ર બોલચાલશ્રેણીની શ્રુતલેખન સાથેની પરીક્ષા આપવાની થાય છે .

નવભાર્/કચેરીના વડાની સહી અને હોદ્દો.
............................................................................................................................. ....................................................
....................
*લાગુ ન પડતુ ં તે છે કી નાખો.
મુક્તત પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમાણણત કરવામાં આવે છે કે ભાષા નનયામકની કચેરીના પત્ર નં............................................................
તા.....................................મુજબશ્રી/શ્રીમતી/કુ મારી/...............................................................................................એ
તા.................................માં પ્રશ્નપત્ર નં.....................................માં.....................................ગુણ મેળવેલ છે અને તેમણે
ત્યાર પછીની પરીક્ષામાં તે પ્રશ્નપત્ર આપ્યો નથી.તદનુસાર તેઓ નનમ્નશ્રેણી/ઉચ્ચશ્રેણી પરીક્ષાના
પ્રશ્નપત્રનં...................................માં મુક્તતને પાત્રછે .

અનધકારીની સહી અને હોદ્દો.

