
વૈધાિનક અને સંસદીય બાબતોના િવભાગમાં ભાષાંતરકાર (Translator), વગર્-૩, �.�.: ૪૫/૧૮-૧૯ ની ભરતી

માટેની સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષાના ગુણ તેમ જ જવાબવહીની નકલ મેળવવા માટેની ઉમેદવારની અર� સંબંધે સૂચના

(A) ગુણ :

મુખ્ય પરીક્ષાના  સ્વયંના ગુણ  (Mark) મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ આર. ટી. આઇ. �ારા અર�

કરવાની રહે છે.  

(B) મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાની જવાબવહીની નકલ (Copy of Answer Book):- 

મુખ્ય પરીક્ષાની પોતાની જવાબવહીની નકલ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ

આયોગની કચેરીએથી રોકડેથી  (કચેરી સમય દરમ્યાન ) / િનયત નમૂનાના અર� પત્રક સાથે ભારતીય

પોસ્ટલ ઓડર્ર સાથે દરેક જવાબવહી (પેપર) દીઠ રૂ . ૧૦૦/ - ફી ની સાથે  અર� કરવાની રહેશે . (અર�

કરવાની આખરી તારીખ : ૨૦-૦૪-૧૯ ) 
નોંધ :- 
૧  ઉમેદવારે િનયત નમૂનાનંુ અર� પત્રક આયોગની કચેરીના કાઉન્ટર / આયોગની વેબસાઇટ 

https://www.gpsc-ojas.gujarat.gov.in/index પરથી મેળવી લેવાનુ રહેશે. 

૨  ફી ભરવાની પધ્ધિત

અર� ફી ભરવાની પધ્ધિત 

૧  મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાની 

જવાબવહીઓ 

(અ) મુખ્ય પરીક્ષાની પોતાની જવાબવહીની નકલ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ

ભારતીય પોસ્ટલ ઓડર્રથી / આયોગની કચેરીએથી રોકડેથી  (કચેરી સમય દરમ્યાન ) 
દરેક જવાબવહી(પેપર) દીઠ રૂ . ૧૦૦/- ફી ની સાથે તા: ૨૦ -૦૪-૧૯ સુધી અર�

કરવાની રહેશે. 

https://www.gpsc-ojas.gujarat.gov.in/index


Last Date of Application : 20-04-2019         Advt. No. : 045 / 2018-19 

ANSWER-BOOK  
 Application to Receive Copy of ANSWER-BOOK of 

Competitive Examination for the posts Translator, Class-3  held on 03 & 04 
November, 2018 

Date of Application: - …………………………. 

Name of the Candidate : 

Roll No. : 

Date of Birth : 

Paper Subject Payable Fee 
Put “YES “Against 

Each Selection 

1 Gujarati Rs.100/- 

2 Translation Rs.100/- 

3 English Rs.100/- 

Total Fee Rs. 

Mode of Receipt 
Through Post (Speed-Post) on registered postal address 
(Add Payable Charge of Rs. 50/-) 

Note : Registered postal address is the postal address registered by the 
candidate at the time of online application 

Candidate’s Signature 
-------------------------------------------For Office use only----------------------------------- 

Total Fees Payable Rs.   

Stamp and Signature by 
Cashier 

Total Fees Received Rs.   

Receipt No. 

Receipt Date 

Dispatch Date 
Dispatch No. 




