અરજીનો નમ ૂનો
ુ રાત રાજ્ય તરફથી લેવાતી તાબાની સેવાની ખાતાકીય પરીક્ષા અથવા
સમાજ સરુ ક્ષા નનયામક, ગજ
ઉચ્ચ કક્ષાની ખાતાકીય પરીક્ષામાાં બેસવા માટે ની અરજી
૧.

અરજદારન ાંુ પ ૂરે પ ૂરૂ નામ.
ુ રાતીમાાં અટક પ્રથમ)
(અંગ્રેજી અને ગજ

૨.

ુ રાતીમાાં)
હોદ્દો (પદ) (અંગ્રેજી અને ગજ

૩.

હાલ જે કચેરીમાાં કામ કરતા હોય તે,

૪.

જન્મ તારીખ અને આ પરીક્ષા વખતે ઉંમર.

૫.

નનમણક
ાં ૂ ની તારીખ અને નોકરીમાાં કુ લ વર્ષ.

૬.

(૧) અગાઉ પરીક્ષામાાં બેઠા છે ?
બેઠા હોય તો –
(ક)

જે પરીક્ષામાાં બેઠા હોય તે મહહનો અને વર્ષ

(ખ)

કોઈ મક્ુ તત મળે લી છે ? જો મળી હોય તો
ુ , પરીક્ષાન ાંુ વર્ષ અને નવર્યોની
તેના ગણ
નવગતો

(ગ)

મળે લી મક્ુ તતનો લાભ લેવો છે ?
હા –
ના (તક છે લ્લી ગણવામાાં આવશે અને બીજી તક
માટે છૂટ આપવામાાં આવશે નહહિં.)

૭.

જે હેઠળ તેને પરીક્ષામાાં બેસવાન ાંુ હોય તે ઓથોરીટી
અથવા નનયમો)

૮.

કેટલી તક અથવા સમયમયાષદામાાં પરીક્ષા પસાર
કરવાની છે ?
ુ ત પ ૂરી થયાની
(અગાઉની પરીક્ષામાાં બેસવાની મદ
તારીખ પણ જણાવવી.)

૯.

પ ૂરી કરે લી તકોની સાંખ્યા.

૧૦.

વધારાની (ખાસ) તકો આપવામાાં આવી હોય તો તે
દશાષ વતા હુકમની તારીખ જણાવી તેની એક નકલ
મોકલવી.

૧૧.

ઉંમર અને નોકરીની મયાષદામાાં છૂટછાટ મ ૂકતા,
યોગ્ય અનધકારીના હુકમનો નાંબર તથા તારીખ
(હુકમની નકલ મોકલવી)

૧૨.

પરીક્ષા પસાર કરવાનો હેત ુ (એટલે કે સરકારી
નોકરીમાાં કાયમી થવ,ાંુ બઢતી વગે રે)

૧૩.

ુ ાર પરીક્ષામાાં
ખાતાકીય પરીક્ષાના નનયમો અનસ
બેસવા માટે પાત્ર છે ?

૧૪.

તમામ પ્રશ્નપત્રોના જવાબો અંગ્રેજીમાાં કે
ુ રાતીમાાં આપવા છે ?
ગજ
તેમ ન હોય તો કયા પ્રશ્નપત્રોના જવાબ
ુ રાતીમાાં આપવા છે ?
અંગ્રેજીમાાં કે ગજ

૧૫.

નવેશેર્ નોંધ, લખવી હોય તો,
(અરજદારની સહી )

યોગ્યતાન ાંુ પ્રમાણપત્ર
પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે ઉપરની નવગતોના ખરાઈ કરી છે અને તે સાચી
જણાઈ છે . શ્રી............................................... હોદ્દો..................... કે જેઓ માહે.......................... માાં
લેવાનારી પરીક્ષામાાં બેસવા માટે યોગ્યતા ધરાવે છે .
(ખાતા / કચેરીના વડાની સહી તથા હોદ્દો)

