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ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
સેક્ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સર્કલ પાસે, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

ફોન નાં- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Web Site : www.gpsc.gujarat.gov.in 

 
જાહેરાત ક્રમાાંક : ( ૪૫/૨૦૧૮-૧૯ ) - વૈધાનિક અિે સંસદીય બાબતોિા નવભાગમાં ભાષાંતરકાર (Translator) વગગ- 
૩ િી પ્રથમ પાંચ વષગિા કરાર આધારરત નિમણ ંક માટે િીચે દર્ાગવેલ જગ્યા પર ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે ઓિલાઈિ 
અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. આ માટે ઉમદેવારે  http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૮ 
(૧૩-૦૦ કલાક) થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮ (૧૩-૦૦ કલાક) દરમ્યાિ લોગ ઈિ કરવાિ ં રહેરે્. પસંદગીિી પ્રરિયા માટે 
સ્પધાગત્મક પરીક્ષા યોજવામાં આવર્ે. સા.અિે રૈ્.પ.વગગ, અિ સ નચત જાનત, અિ સ નચત જિજાનત તથા મરહલા ઉમેદવારો 
માટે અિામત જગ્યાિી નવગત િીચે મ જબ છે. મરહલાઓ માટે અિામત જગ્યા પર ઉમેદવાર િહીં મળે તો આ જગ્યા 
સંબંનધત કેટેગરીિા પ રૂષ ઉમેદવારિે ફાળવી ર્કારે્.  

        આ જગ્યાિી સ્પધાગત્મક પરીક્ષા સંભવત: તા.૦૩,૦૪ િવેમ્બર,૨૦૧૮   
       સ્પધાગત્મક પરીક્ષાિ ં કામચલાઉ પરીણામ : -રિસેમ્બર,૨૦૧૮ 
       િોક્ય મેન્ટ વેરીફેકેર્િ બાદ આખરી પરીણામ:- જાન્ય આરી,૨૦૧૯ 
 

જાહેરાત ક્રમાાંક 
 

જગ્યાન ાં નામ ક લ 

જગ્યા 
કક્ષાવાર જગ્યાઓ 

 
કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મહહલાઓ માટે 

અનામત 
ક લ જગ્યાઓ પૈકી 

શારીહરક અશક્ત અને 

માજી સૈનનક માટે 

અનામત 
   નિન 

અનામત 
(સામાન્ય) 

અન . 
જાનત 

અન . 
જન

જાનત 

સા.અન ે
શૈ.પ. 
વર્ગ 

નિન 
અનામત 
(સામાન્ય

) 

અન . 
જાનત 

અન . 
જન

જાનત 

સા.અન ે
શૈ.પ. 
વર્ગ 

શારીહરક 

અશક્ત 
માજી 

સૈનનક 

જા.ક્ર. ૪૫-

૨૦૧૮/૧૯ 

ભાષાાંતરકા

ર, વર્ગ-૩ 
૦૧ ૦૧ - - - - - - - - - 

 

 નોંધ:-  (૧) અિામત વગગિા ઉમેદવારો નબિ અિામત જગ્યા માટે અરજી કરી ર્કરે્ અિે તેઓિ ેનબિ અિામતિા ધોરણો 

લાગ  પિરે્. (૨) ર્ારીરરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવારો માટે કોઇ જગ્યા અિામત િથી પરંત  શારીહરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો 

પૈકી (૧) ૪૦ ટકા કે તેથી વધ  અિે ૭૫ ટકાથી ઓછી શ્રવણિી ખામીવાળા એટલે કે મોિરેટ કક્ષા સ ધી નવકલાંગતા ધરાવતા 

ઉમેદવારો અને (૨) OA (One Arm), OL (One Leg), BL (Both Legs), OAL (One Arm & One 

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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Leg)ની હલિચલિિી અથવા મગજિા લકવાિી ખામીવાળા ઉમેદવારો આ જગ્યા માટે ઉમદેવારી કરી ર્કરે્. ર્ારીરરક રીત ે

અર્કત ઉમેદવારોિે સામાન્ય વહીવટ નવભાગિા તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮િા પરરપત્ર િમાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી 

નિયત થયેલ સ નપ્રન્ટેિન્ટ/ નસનવલ સજગિિા તબીબી પ્રમાણપત્રિે આનધિ રહીિે ઉપલી વય મયાગદામા ં૧૦ વષગિી છ ટછાટ 
મળર્ે. (મહત્તમ ૪૫ વષગિી મયાગદામા)ં  (ii) ર્ારીરરક અર્કતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ Online ફોમગમાં Personal 

Detailsમાં પોતાિી અર્કતતાિી ટકાવારી / નવગત દર્ાગવવાિી રહેરે્.  
 

 

(૧) લાયકાત : ૧.( ૧ ) ઉમેદવાર ભારતમાં કેન્રીય અથવા રાજ્ય અનધનિયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા 
સંસ્થાનપત ય નિવનસગટીઓ પૈકી કોઇમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય કરેલી અથવા ય નિવનસગટી ગ્રાન્્સ કનમર્િ અનધનિયમ, 
૧૯૫૬િી કલમ ૩ હેઠળ િીમ્િ ય નિવનસગટી  તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઇ રૈ્ક્ષનણક સંસ્થામાંથી મ ખ્ય નવષય તરીકે ગ જરાતી 
અથવા અંગ્રેજી નવષય સાથે મેળવેલી નવિયિ ર્ાખાિી દ્વીતીય વગગ સાથેિી સ્િાતકિી પદવી અથવા સરકારે માન્ય કરેલ 
સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇએ. ૧.(૨) ઉમેદવાર ગ જરાત મ લ્કી સેવા વગીકરણ અિે ભરતી (સામાન્ય) નિયમો, 
૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેિી કોમ્્ય ટરિા ઉપયોગ અંગિેી પાયાિી જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇએ. ૧.(૩) ગ જરાતી અથવા 
રહન્દી અથવા તે બંન્નેિ ં પ રત  જ્ઞાિ ધરાવતો હોવો જોઇએ. 
 
(૨) વયમયાગદા:  તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮  િા રોજ ઉમેદવારિી ઉંમર ૩૫ વષગથી વધ  િ હોવી જોઇએ. ર્ારીરીક રીતે અર્ક્ત 

ઉમેદવારોિે સરકારિા પ્રવતગમાિ નિયમ મ જબ ઉપલી વયમયાગદામાાં  છ ટછાટ મળવા પાત્ર થરે્. (૧) ગ જરાત સરકારિા 

કમગચારીઓ િે ઉપલી વયમયાગદામાં કોઇપણ પ્રકારિી છ ટછાટ મળવા પાત્ર િથી. (૨) ઉંમર અરજી લોગ ઓિ કરવાિી છેલ્લી 

તારીખિા રોજ ગણવામાં આવરે્. (૩) ઉપલી વય મયાગદામા ં િીચે મ જબિી છ ટછાટ મળવાપાત્ર છે. ૩.(૧) માજી 

સૈનિકો/અનધકારીઓિે ઉપલી વયમયાગદામાં છ ટછાટ માટેિી જોગવાઇ “ For appointment  to any vacancy 

in class-3 and class-4 posts in Gujarat Government, an Ex-Serviceman shall be 

allowed to deduct the period of actual military service from his actual age and if 

the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for the post 

for which he is seeking appointment by more than three years, he shall be 

deemed to satisfy the condition regarding age limit” 

અિ સાર મળવાપાત્ર થરે્. (૪) આ જાહેરાતમાં બધી જ મળવાપાત્ર છ ટછાટ ગણતરીમાં લીધા બાદ વધ માં વધ  ૪૫ વષગિી 
ઉંમર સ ધી જ ઉપલી વયમયાગદામાં છ ટછાટ મળર્.ે (૫) અિામત વગોિા ઉમેદવારો જો નબિઅિામત જગ્યા માટે અરજી કરરે્ 
તો આવા ઉમેદવારોિે વય મયાગદામાં છ ટછાટ મળર્ ેિહીં. 
 

(૩) પર્ાર ધોરણ: પે પેટર ીક્ષ લેવલ-૫   રૂ. ૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ (હાલ પાંચ વષગિા સમયગાળા માટે ફીક્સ પગારથી કારાર 
અધારે )  
 
(૪)પરીક્ષામાાં પ્રવેશ:  Online મળેલ અરજીઓિી ચકાસણી કયાગ વગર  જ પ્રત્યેક ઉમેદવારિે પરીક્ષામાં કામચલાઉ 
ર્રતી પ્રવેર્ આપવામાં આવર્ે. એટલે ઉમેદવાર પરીક્ષામાં લાયકી ધોરણ મેળવે છતાં જો તે ભરતી નિયમો પ્રમાણે રૈ્ક્ષનણક 
લાયકાત, વય, જાહેરાતિી જોગવાઇઓ પ્રમાણેિી લાયકાતો તથા અન્ય યોગ્યતાઓ િરહ ધરાવતા હોય તો તેમિો પ્રવેર્ 
આપોઆપ રદબાતલ ગણાર્ે. ઉમેદવારોએ પોતાિા ખચે પરીક્ષા સ્થળ પર પહોંચવાિ ં રહેરે્.  પરીક્ષા માં ઉપનસ્થત ઉમેદવારો 
િા ગ ણ િા આધારે કામચલાઉ મેરીટ મ જબ આયોગિા તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ િા કચેરી હ કમ િમાકં:-પરચ -૨૦૧૭-૧૭૬- 
આર&િી  અિ સારિા ધોરણો મ જબ િી સંખ્યા િા ઉમેદવારો િી અરજી ચકાસણી િે પાત્ર ઉમેદવારો િી (કામચલાઉ) યાદી 
પ્રનસધ્ધ કરવામાં આવર્ે તથા તે પૈકી ભરતી નિયમો િી જોગવાઇ સાથે તમામ લાયકતો સંતોષતા હરે્ તેવા ઉમેદવારોિી 
આખરી પસંદગી યાદી ગ ણવત્તા િા િમ માં પ્રનસધ્ધ કરવામાં આવરે્. 
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(૫)અભ્યાસક્રમ : પ્રશ્નપત્ર-૧ : સામાન્ય ગ જરાતી ,  સમય ૨ કલાક, ર્ ણ- ૧૦૦. આ પ્રશ્નપત્રમાં િીચેિા પ્રશ્નોિો 

સમાવેર્ થરે્. (૧) સંનક્ષપ્ત લેખિ, સારાંર્. (૨) વ્યાકરણ, (૩) સાચી જોિણી વાપરવી,  (૪) નિબંધ અથવા પત્રલેખિ, 
પ્રશ્નપત્ર-૨ : અંગ્રેજીમાંથી ગ જરાતીમાં ભાષાંતર,  સમય ૨ કલાક, ર્ ણ -૧૦૦. (વૈધાનિક જોગવાઇઓ અિે વૈધાનિક નિયમો, 
જાહેરિામા અિે હ કમ ઉપર આધારરત) પ્રશ્નપત્ર-૩ : સામાન્ય  અાંગ્રેજી, સમય ૨ કલાક,  ર્ ણ- ૧૦૦. આ પ્રશ્નપત્રમાં િીચેિા 

પ્રશ્નોિો સમાવેર્ થરે્. (૧) ગ જરાતીમાંથી અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર -૫૦ ગ ણ, (૨) અંગ્રેજી વ્યાકરણ -૫૦ ગ ણ. વ્યાકરણ : 
આમાં રૂરિપ્રયોગ અિે ર્બ્દપ્રયોગિો સાચો ઉપયોગ, ભ લો અથવા જોિણી સ ધારવી અિે અંગ્રજેી વ્યાકરણિા સંબંનધત પાસા. 

પરીક્ષામાં ઉત્તીણગ થવા માટે લાયકાતિ ં ધોરણ આયોગ વખતોવખત િક્કી કરે તે પ્રમાણેિ ં રહેરે્. પ્રશ્નપત્રિ ં ધોરણ ‘સામાન્ય 
ગ જરાતી’ અિે ‘સામાન્ય અંગ્રેજી’ માટે પદવી પરીક્ષાિા ધોરણ જટેલ ં જ રહેરે્. પરીક્ષાિ ં માધ્યમ પ્રશ્નપત્ર-૩ નસવાય 

ગ જરાતી રહેરે્.  

  
 
(૬) નનમણૂક: (૧) ઉપરિી જાહેરાત સંબંધમાં  પસંદ થયેલા ઉમેદવારિી નિમણ ક માટે સરકારશ્રીિા સંબંનધત નવભાગિ ે
આયોગ દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવર્ે. ઉમેદવારોએ આખરી નિમણ કપત્ર મેળવતા પહેલાં કોમ્્ય ટરિા પાયાિા જ્ઞાિ અંગિેી 
અથવા તો તેિી સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત િકકી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાિી રહેરે્. આ પ્રકારિી લાયકાત િરહ 
ધરાવિાર ઉમદેવાર નિમણ કિ ે પાત્ર બિરે્ િરહ. (ર) નિમણ ક અંગેિી સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવતી 
હોવાથી આ અંગિેો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાિે લેરે્ િરહ. 
 
(૭) Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત: 
આ જાહેરાતના સાંદભગમાાં આયોર્ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર                                 તા. 
૧૬/૦૮/૨૦૧૮ ,૧૩.૦૦ કલાક થી તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮,૧૩.૦૦ કલાક સ ધીમાં  http://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી ર્કર્ે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મ જિના Steps (૧) થી 
(૧૬) અન સરવાના રહેશે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ર્ણાશે. 
૭. (૧) સૌ પ્રથમ  http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવ .ં ૭. (૨) Apply On line Click 

કરવ ં. આ પ્રમાણે Click કરવાથી (1) More details તથા (2) Apply Now બટિ   દેખાર્ે. સૌ પ્રથમ  
More details પર Click કરીિે જાહેરાતિી બધી જ નવગતોિો અભ્યાસ ઉમદેવારોએ કરવો અિે ત્યારબાદ Apply 

Now બટિ Click  કરવ ં.  
૭. (૩) ભાષાંતરકાર (Translator) વગગ- ૩ પર click કરવાથી જગ્યાિી નવગતો મળર્ે. 
૭. (૪) તેિી િીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાર્ે. Application 
Formatમાં સૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફ દરિી (*)નિર્ાિી હોય તિેી નવગતો 
ફરનજયાત ભરવાિી રહેરે્.) “Personal Details”માં જ્યા ંMobile Number અિે email ID  માંગ્યા છે, 
તેિી નવગત લખવી જથેી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારિે મારહતગાર કરી ર્કે.  
૭. (૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  
પર click કરવ ં અિે પોતાિી રૈ્ક્ષનણક નવગતો ઉમેરવી. 
૭. (૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
૭. (૭) Experience Details પર “click” કરવ ં  અિે Experience Details ભરવી . વધ   
Experience ઉમેરવા માગતા  હોવ તો   Add. More Exp. પર  “click” કરી Details ભરવી.  
૭. (૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યાં મારહતી ભરવી જો વધારાિો અિ ભવ ojas 

moduleમાં સમાનવષ્ટ િ થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojasમાં જણાવ્યા મ જબિા અિ ભવિા કોઠા પ્રમાણે આપે 
વધારાિા અિ ભવિી નવગત ઉમરેીિે મોકલવી.     
૭. (૯)   તેિી િીચે “Self declaration”માં  Yes / No પર “click” કરવ ં.  

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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૭. (૧૦) હવ ે save  પર “click” કરવાથી તમારો Data Save  થરે્. અહીં ઉમેદવારિો  Application 
Number  generate  થરે્. જ ે ઉમેદવારે  સાચવીિે રાખવાિો  રહેરે્ અિે હવે પછી આ જાહેરાતિા સંદભગમાં આયોગ 
સાથેિા કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમા ંતે દર્ાગવવાિો રહેરે્.  
૭. (૧૧) જો આપિી અરજીપત્રકમાં કોઇ સ ધારા-વધારા કરવાિા હોય તો Edit Applicationમાં જઇિે કરી ર્કારે્,આ 
સ નવધા અરજી Confirm કરતાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ ર્યા પછી/િાદ આ સ નવધા 
ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.  
૭. (૧૨) હવે પેજિા ઉપરિા ભાગમાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number 

type કરો અિે તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click  કરો અહીં photo અિે signature 

upload કરવાિા છે. (ફોટાિ ં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અિે ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અિે signature િ ં માપ ૨.૫ સે.મી. 
ઊંચાઇ અિે ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) (photo અિ ેsignature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અિે 
signature .jpg Formatમ ાં(10 KB) સાઇઝ થી વધારે િહીં તે રીતે Computer માં હોવા જોઇએ.) 
“Browse” Button પર click કરો હવે Choose File િા સ્િીિમાંથી જ ેફાઇલમાં .jpg Format માં તમારો 
photo store થયેલ છે તે ફાઇલિે ત્યાંથી Select કરો અિે “Open Button” િ ેclick કરો હવે “Browse 

Button “િી બાજ માં “Upload Button”પર Click કરો હવે બાજ માં તમારો photo દેખાર્ે. હવે આજ રીતે 
signature પણ upload કરવાિી રહેરે્.  
૭. (૧૩) હવે પેજિા ઉપરિા ભાગમાં “Confirm Application” પર click કરો અિે “Application 

number” તથા Birth Date Type  કયાગ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટિ ૧: Application 

preview ૨: confirm application દેખારે્. ઉમેદવારે “Application preview” પર click કરી 
પોતાિી અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાં સ ધારો કરવાિો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીિે સ ધારો કરી 
લેવો. અરજી confirm કયાગ પહેલા કોઇપણ પ્રકારિો સ ધારો અરજીમાં કરી ર્કારે્. પરંત  અરજી confirm થઇ ગયા 
બાદ અરજીમાં કોઇપણ સ ધારો થઇ ર્કર્ે િહીં. જો અરજી સ ધારવાિી જરૂર િ જણાય તો જ confirm application 

પર click  કરવ ં. Confirm application પર click કરવાથી ઉમેદવારિી અરજીિો આયોગમાં online 
સ્વીકાર થઈ જર્ે. અહીં “confirmation number” generate થરે્ જ ેહવે પછીિી બધી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી 
હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાિો રહેરે્. Confirmation number નસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી ર્કાર્ે િહીં.  
Confirm થયેલી અરજીપત્રકિી નપ્રન્ટ અચ ક કાિી રાખવી.  
 
૭. (૧૪) બિન અનામત પરુૂષ/મહિલા ઉમદેવારો અરજી ફી નીચનેાાં િ ેબવકલ્પો પકૈી કોઈપણ રીત ે ભરી શકે છે: 

(૧)  પોસ્ટ ઓફીસમાાં: સામાન્ય કેટેગરીનાાં ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” ઉપર બલલક કરીન ે

બિન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રિેશે. આ બિન્ટેડ ચલણની નકલ લઈન ેનજીકની કોમ્પ્યુટરની સુબવધા ધરાવતી પોસ્ટ 

ઓફીસમાાં જવાનુાં રિેશે. પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી + પોસ્ટલ સબવિસ ચાજિ તા.  ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ 

૧૩:૦૦ કલાક સુધીમાાં ભરવાનાાં રિેશે અન ેફી ભયાિ અાંગનેુાં ચલણ મેળવવાનુાં રિેશે. આ ચલણ  ઉમેદવારે પોતાની પાસ ે

સાચવીન ેરાખવાનુાં  રિેશે . 

(૨)  ઓનલાઈન ફી:  ઓનલાઈન ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” પર બલલક કરવુાં અન ેબવગતો ભરવી અન ે

તયાાં “Online Payment of  Fee” ઉપર બલલક કરવુાં. તયારિાદ આપેલ બવકલ્પોમાાં Net Banking, Card 

Payment અથવા Other Payment Mode ના બવકલ્પમાાંથી યોગ્ય બવકલ્પ પસાંદ કરવો અન ેઆગળની બવગતો 

ભરવી. ફી જમા થયા િાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવુાં screen પર લખાયેલુાં આવશ ેઅન ે  e-receipt મળશે, 

જનેી print કાઢી લેવી. જો િહિયામાાં કોઈ ખામી િશે તો screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે.   

(૩) રાજ્ય િિાર વસતાાં સામાન્ય કેટેગરીનાાં ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાાં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- ભરવાની રિેશે અને ફી 

ભયાિ અાંગેનુાં ચલણ મેળવવાનુાં રિેશે. અથવા આ ઉમેદવારોએ રૂ.૧૦૦/- ના “સબચવશ્રી, ગુજરાત જાિેર સેવા આયોગ, 
અમદાવાદ” ના નામના િોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઓડિરથી ફી જમા કરાવી શકશે.  
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૭. (૧૫)  Confirm થયેલ અરજીપત્રક તથા ફી અંગેિ ં ચલણ (ફી ભરવાિા રકસ્સામા)ં ઉમેદવારે પોતાિી પાસે સાચવીિે 
રાખવાિા રહેરે્ અિે જ્યારે આયોગ દ્વારા મંગાવવામાં આવ,ે ત્યારે જ અરજીપત્રક   નબિાણો સરહત આર.પી.એ.િી. /સ્પીિ 
પોસ્ટથી  મોકલવાિા રહેરે્ અથવા આયોગિી કચરેીમાં રૂબરૂમાં આપી જવાિા રહેરે્. 
  
૭. (૧૬)  આ જાહેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતા,ં સંજોગોવર્ાત, જો કોઈ ઉમેદવાર એક્થી વધ  અરજી 
કરેલ હરે્, તો છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેિી સાથે નિયત ફી ભરેલ હરે્, તો તે માન્ય ગણાર્ ેઅિે અગાઉિી અરજી રદ 
ગણવામા ંઆવરે્. અગાઉિી અરજી સાથે ભરેલી ફી છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે ગણવામાં આવરે્ િહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્લી 
કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે નિયત ફી ભરેલ િહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારિી નિયત ફી સાથેિી કન્ફમગ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય 
ગણવામાં આવરે્. જો ઉમેદવારે એકથી વધ  અરજી સાથે ફી ભરેલ હરે્, તો તે રીફંિ કરવામાં આવરે્ િહીં. 
 
(૮) અરજી ફી :  
૮. (૧) માજી સૈનિકોએ  તથા ર્ારીરરક અર્ક્ત ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાિી રહેતી િથી.   
૮. (૨) મ ળ ગ જરાતિા અિામત કક્ષાિા ઉમદેવારોએ અરજી ફી ભરવાિી રહેતી િથી.   
૮. (૩) અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારો જો નબિ અિામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેઓએ અરજી ફી ભરવાિી રહેરે્ િહીં. 
તે નસવાયિા ધોરણો નબિ અિામત વગગિા લાગ  પિરે્.  
૮. (૪) ફી ભયાિ િાદ રીફાં ડ મળવાપાત્ર નથી.  
૮. (૫) અરજી ફી વગરિી અનગ્રમ િકલ નવચારણામાં લેવામાં આવર્ે િહી. 
૮. (૬) આ ફી ફકત પોસ્ટ ઓફીસ /નેટ િેંકીંગ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવર્.ે રોકિમા,ં િીમાન્િ િર ાફ્ટથી, ઈન્િીયિ પોસ્ટલ 
ઓિગર (રાજ્ય િિાર વસતાાં સામાન્ય કેટેગરીનાાં ઉમેદવારો બસવાય ) કે પે ઓિગરિા સ્વરૂપમાં આ ફી સ્વીકારવામાં આવરે્ 
િરહ, જિેી ઉમેદવારોએ ખાસ િોંધ લેવી. 
 
 
(૯) સામાન્ય શરતો :  
૯.(૧) અિામત વગોિા ઉમેદવારો જો નબિઅિામત જગ્યા માટે અરજી કરરે્ તો આવા ઉમદેવારોિે વય મયાગદામાં છ ટછાટ 
મળર્ે િહીં.  
૯.(૨) નબિ અિામત તથા અિામત વગોિા મરહલા ઉમેદવારોિે બધી જ મળવાપાત્ર છ ટછાટ ગણતરીમાં લીધા બાદ, વધ મા ં
વધ  ૪૫ વષગિી ઉંમર સ ધી જ ઉપલી વય મયાગદામાં છ ટછાટ મળરે્. 
૯. ૩) માજી સૈનિકો તથા ઇ.સી.ઓ./એસ.એસ.સી.ઓ સરહત જમેણે લશ્કરિી સેવાઓમાં ઓછામાં ઓછી પાંચ વષગિી 
ફરજ બજાવી હોય અિે લશ્કરી સેવા માટે ર્ારીરરક અર્ક્તતાિા કારણે બરતરફ કે છ ટા કરવાિા કારણસર મ દત પ રી થયેથી ( 
જમેિી મ દત છ મરહિામાં પ રી થવાિી હોય તેઓ સરહત ) છ ટા થયેલ હોય તેઓિ,ે વય મયાગદામાં છ ટછાટ મળવાપાત્ર થરે્.  
૯. (૪) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં કોઇપણ નવગત ખોટી બતાવેલ હરે્ તો તેિ ં અરજીપત્રક કોઇપણ તબકે્ક રદ કરવામાં આવરે્ 
તથા તેણે લાયકીધોરણ ( Passing Standard ) મેળવેલ હરે્ કે ઉમેદવાર પસંદગી પામેલ હરે્ તો પણ તેિી ઉમેદવારી 
રદ ગણાર્ે.  
૯. (૫) સરકારના પ્રવતગમાન નનયમો અન સાર નવધવા મહહલા ઉમેદવારો માટે પસાંદર્ીમાાં અગ્રતા આપવામાાં માટે તેમને મળેલ 
ક લ ર્ ણના ૫ (પાાંચ) ટકા ર્ ણ ઉમેરી આપવામાાં આવશે. પરાં ત  તેઓએ ભરતી તથા નનમણૂક સમયે પ ન: લગ્ન કરેલ ન હોવા 
જોઇએ. ઉપરાાંત આયોર્ની કચેરી માાંરે્ ત્યારે તેના તમામ પ રાવાઓ અસલમાાં આયોર્ની કચેરીમાાં રજ  કરવાના રહેશે.  
૯. (૬) એથલેહટક્સ (ટરે ક અને હફલ્ડ રમતો સહહત ) , િેડનમન્ટન, િાસ્કેટિોલ, હક્રકેટ, ફ ટિોલ, હોકી, નસ્વમીંર્, ટેિલ 
ટેનનસ, વોલીિોલ, ટેનનસ, વેઇટનલફ્ટીંર્, રેસનલાંર્, િોનક્સાંર્, સાઇકનલાંર્, જીમનેનસ્ટક, જ ડો, રાયફલશ હટાં ર્, કિડ્ડી, ખોખો, 
તીરાં દાજી, ઘોડેસવારી, ર્ોળાફેં ક, નૌકાસ્પધાગ, શતરાંજ,હેન્ડિોલની રમતો-ખેલકૂદમાાં રાષ્ટ્ર ીય/આાંતરરાષ્ટ્ર ીય અથવા આાંતર 
ય નનવનસગટી અથવા અનખલ ભારત શાળા સાંઘ દ્વારા યોજાતી સ્પધાગઓમાાં પ્રનતનનનધત્વ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારને પસાંદર્ીમાાં 
અગ્રતા આપવા માટે તેમણે લેનખત પરીક્ષામાાં  મેળવેલ ક લ ર્ ણના ૫ (પાાંચ) ટકા ર્ ણ ઉમેરી આપવામાાં આવશે. આ માટે 
ઉમેદવારે, સરકારે નક્કી કરેલ સત્તાનધકારી પાસેથી મેળવેલ જરૂરી પ્રમાણપત્ર, આયોર્ માાંરે્ ત્યારે રજ  કરવાન ાં રહેશે.  
૯. (૭)  એક વખત  Online  અરજી કયાગ બાદ,  Online Form માં દર્ાગવેલ કાસ્ટ/કેટેગરીમાં “ Online 

Aplication “ ની  અરજીના અન્ય કોઇ કોલમમાાં/નવર્તોમાાં, કોઇપણ જાતનો ફેરફાર પાછળથી કરવા દેવામાાં આવશ ે
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નહહ. જો કોઇ ઉમેદવાર પાછળથી આ  િાિતે રજ આત કરશે તો, તેની રજ આત સ્વીકારવામાાં આવશે નહહ કે પ્રત્ય તર 
આયોર્ની કચેરી દ્વારા આપવામાાં આવશે નહહ. ઉમદેવારોને  આ સૂચના ધ્યાને લઇ તેન ાં અચૂકપણે પાલન કરવા જણાવવામાાં 
આવે છે. 
૯.(૮) જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈનનક, શારીહરક અશક્તતા ,મહહલા પૈકીના નવકલ્પો પૈકી એક થી વધ  નવકલ્પોમાાં થતો 
હોય તેવા હકસ્સામાાં તેને લાર્  પડતા નવકલ્પો પૈકી જમેાાં વધ  લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે. ૯.(૯) જાહેરાતમાાં મહહલા 
ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જ ેતે કેટેર્રીમાાં મહહલા  ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.  
ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાન ાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઈ ઉમેદવાર, આ જગ્યાના ભરતી નનયમો 
તથા જાહેરાતની જોર્વાઈ મ જિ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલૂમ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઈ પણ તિકે્ક રદ  
કરવામાાં આવશે.   
નોંધ : ભાષાંતરકાર (Translator) વગગ- ૩િી  જગ્યાના ભરતી બનયમો તથા મુખ્ય પરીક્ષાનો અભ્યાસિમ, ફી, વય 
મયાિદામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની બવગતો, પહરબશષ્ટ-(ક)/પહરબશષ્ટ-(૪) નો નમૂનો, 
શારીહરક રીત ેઅશલત (Disabled) ઉમેદવારોએ રજૂ કરવાના તિીિી િમાણપત્રનો નમૂનો, સરકારી કમિચારીઓએ રજૂ 
કરવાના ના-વાાંધા િમાણપત્રનો નમૂનો  અન ે જાિેરાતની અન્ય વધ ુ બવગતો આયોગની કચેરીના નોટીસ િોડિ  અન ે
આયોગની વેિસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે. આ જાિેરાત સાંિાંધમાાં વધ ુ માહિતીની 
જરૂર જણાય તો આયોગની કચેરીમાાં કચેરી સમય દરબમયાન ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ પરથી મળી શકશ.ે   

 
ભાષાંતરકાર (Translator) વગગ- ૩ િી જાહેરાતની સામાન્ય જોર્વાઈઓ 

 
૧.   નાર્હરકત્વ:  
 ઉમેદવાર, 
(ક) ભારતિો િાગરરક  અથવા  
(ખ) િેપાળિો પ્રજાજિ અથવા  
(ગ) ભ તાિિો પ્રજાજિ અથવા 
(ઘ) નતબેટ િો નિવાગનસત જ ેભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાિા ઇરાદાથી ૧- જાન્ય આરી,૧૯૬૨ પહેલાં ભારતમાં આવેલા 
હોવા જોઇએ ,અથવા  
(ચ) મ ળ ભારતીય વ્યનક્ત કે જ ેભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાિા ઇરાદાથી પારકસ્તાિ, પ વગ પારકસ્તાિ,(બાંગ્લાદેર્) 
બમાગ (મ્યાિમાર),શ્રીલંકા, કેન્યા, ય ગાન્િા, જવેા પ વગ આરિકાિા દેર્ો, સયં ક્ત પ્રજાસત્તાક ટાઝંાિીયા, ઝાંબીયા, મલાવી, 
ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા નવયેટિામથી સ્થળાંતર કરીિે આવેલ હોવા જોઇએ. પરંત  પેટા િમાકં (ખ),(ગ),(ઘ),અિે (ચ)મા ં
આવતા ઉમેદવારોિા રકસ્સામાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવ ં જોઇએ.  
નોંધ:- જ ેઉમેદવારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારન ાં અરજીપત્રક આયોર્ નવચારણામાાં લેશે. અને જો 
નનમણૂક માટે   તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરત ે
કામચલાઉ નનમણૂક આપશે.  
 
 
 
૨.   જન્મ તારીખ: 
(૧)  આયોગ જન્મ તારીખ િા પ રાવા માટે એસ. એસ. સી બોિગ  દ્વારા અપાયેલ  એસ. એસ. સી. ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય 
રાખે છે. પરંત  આ પ્રમાણપત્રમાં દર્ાગવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાિ ં ઉમેદવાર માિે તો સક્ષમ અનધકારીએ આપેલ વય અિ ે
અનધવાસિા પ્રમાણપત્રિી પ્રમાનણત િકલ મોકલવાિી રહેરે્. આ પ્રમાણપત્રમાં અનધકૃત અનધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવ  ં
જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેિી પરીક્ષાિ ં મ ળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અિે પોતાિી સમક્ષ રજ  કરવામાં આવલે 
પ રાવાઓિે આધારે ઉમેદવારિી સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જ ે એસ. એસ. સી. કે તેિી સમકક્ષ પરીક્ષાિા 
પ્રમાણપત્રમાં દર્ાગવેલ જન્મતારીખ કરતાં જ દી છે તથા માિવાિ ેપ રત ં કારણ છે. ઉમેદવારે રજ  કરેલ વય અિે અનધવાસિ  ં
પ્રમાણપત્ર તેિી નવશ્વાસહતાગ (credibility)િા આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારિો નિણગય આયોગ દ્વારા લેવામાં આવરે્. 
 (૨)  ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાં દર્ાગવેલ જન્મ તારીખમાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર  થઈ ર્કરે્ િહી. 

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
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૩.  વયમયાગદા: 
(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખિા રોજ ગણવામાં આવરે્. 
(૨) જાહેરાતમાં ઉપલી વયમયાગદા આપવામાં આવેલ છે, તેમાં િીચે મ જબિી છ ટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

 
૪. શૈક્ષનણક લાયકાત: 
(૧) ઉમેદવારે રૈ્ક્ષનણક લાયકાત માન્ય ય નિવનસગટી/સંસ્થામાંથી મળેવેલ હોવી જોઇએ. 
(૨) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય ય નિવનસગટી/સંસ્થાિા ગ ણ પત્રક (બધા જ વષો/સેમસે્ટર)અિે પદવી પ્રમાણપત્રોિી સ્વય ં
પ્રમાનણત િકલ રજ  કરવાિી રહેરે્. ર્ાળા/કોલેજિા આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવર્ે િહી. 
(૩) રૈ્ક્ષનણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમદેવાર િો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાં આવર્ે િહી. 
(૪) જાહેરાતમાં દર્ાગવેલ લાયકાતિી સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમિો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે 
સમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત કરતા આદરે્ો/અનધકૃતતાિી નવગતો આપવાિી રહેરે્. 
 
૫. અનામત ઉમેદવારો માટે:   
(૧)  મ ળ ગ જરાતિા સા અન ે શૈ.પ.વગગિા ઉમેદવારો, અિ સ નચત જાનત તથા અિ સ નચત જિજાનતિાં ઉમેદવારોિે જ 
અિામત વગગિા ઉમેદવાર તરીકે ફી માં લાભ મળર્ે. 
(૨) અિામત વગગિો ફી માં લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેિા સમથગિમાં સક્ષમ અનધકારી દ્વારા નિયત િમ િામા ં
આપવામાં આવેલ જાનત પ્રમાણપત્રિી િકલ અરજી સાથે અચ ક  સામેલ કરવાિી રહેરે્. અરજીપત્રક સાથે જાનત પ્રમાણપત્રિી 
િકલ સામેલ િહીં  હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાં આવર્ે િહીં અિે અરજીપત્રક રદ થવાિે પાત્ર બિરે્. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાં જાનત અંગે જ ેનવગત દર્ાગવેલ હરે્ તેમાં પાછળથી ફેરફાર કરવાિી નવિંતી માન્ય રાખવામાં આવર્ ે
િહી. 
 

૨ નબિ અિામત મરહલા ઉમેદવારો  પાંચ વષગ (વધ માં વધ  ૪૫ વષગિી મયાગદામાં) 
૨ માજી સૈનિકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સરહત ઉમેદવારો 

 
For appointment  to any 

vacancy in class-3 and class-4 

posts in Gujarat Government, 

an Ex-Serviceman shall be 

allowed to deduct the period 

of actual military service from 

his actual age and if the 

resultant age does not exceed 

the maximum age limit 

prescribed for the post for 

which he is seeking 

appointment by more than 

three years, he shall be 

deemed to satisfy the 

condition regarding age limit” 

(વધ માં વધ  ૪૫ વષગિી મયાગદામા)ં 
૩ ગ જરાત સરકારિાં કમગચારી  ગ જરાત સરકારિાં કમગચારીઓિે ઉપલી વયમયાગદામાં 

કોઈપણ પ્રકારિી છ ટછાટ મળવાપાત્ર િથી. 
૪ ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો (જોગવાઇ-૯ માં આપેલ નવગતિે 

આનધિ) 
દસ વષગ (વધ માં વધ  ૪૫ વષગિી મયાગદામાં) 
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૬.  માજી સૈનનક: 
(૧) માજી સૈનિક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક તથા પરરનર્ષ્ટમાં નવગતો આપવાિી રહેરે્. (૨) માજી સૈનિક ઉમદેવારે રિસ્ચાજગ 
બ કિી િકલ અરજીપત્રક સાથે અચ ક મોકલવાિી  રહેરે્. 
 
૭.   શારીહરક અશક્તતા ધરાવતાાં ઉમેદવારો: 
(ક)   ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં  નવગતો આપવાિી રહેરે્. 
(ખ) ર્ારીરરક અર્ક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ં હોય તેવા ઉમેદવારિે જ ર્ારીરરક અર્ક્તતાિો લાભ મળવાપાત્ર રહેરે્.  ર્ારીરરક 
અર્ક્તતાિો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) શ્રવણિી ખામી  (૨) હલિચલિ અર્ક્તતા અથવા મગજિો લકવો ત ે
પૈકીિી) કઇ ર્ારીરરક અર્ક્તતા છે તે દર્ાગવવ ં. 
(ગ) જાહેરાતમાં ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અિામત જગ્યા દર્ાગવેલ િ હોય ,પરંત  જગ્યાિી ફરજોિે અિ રૂપ 
જ ેપ્રકારિી ર્ારીરરક અર્ક્તતા  ધરાવતા ઉમેદવારોિે પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહેરાત માટે અરજી કરી ર્કરે્. આવા પ્રસગં ે
ઉંમરમાં છ ટછાટ મળરે્. 
(ઘ) ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેિા  સમથગિમા ં સામાન્ય વહીવટ નવભાગિા તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ િા પરરપત્ર 
િમાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી નિયત થયેલ િમ િામાં સરકારી હોનસ્પટલિા સ નપ્રટેન્િેન્ટ/નસનવલ સજગિ/મેિીકલ બોિગ   
દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્રિી િકલ અરજી સાથે અચ ક મોકલવાિી રહેરે્. જો પ્રમાણપત્રિી િકલ સામેલ કરવામાં િહીં 
આવેલ હોય તો તે પાછળથી નસ્વકારવામાં આવર્ે િહીં ર્ારીરરક અર્ક્ત ઉમેદવાર તરીકેિો લાભ મળવાપાત્ર થરે્ િહીં. 
 
 
 
૮. નવધવા ઉમેદવાર: 
(૧) ઉમેદવાર નવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કૉલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવ ં  અન્યથા “લાગ  પિત ં િથી” એમ દર્ાગવવ  ં
(૨) નવધવા ઉમેદવારે જો પ િ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કૉલમ સામે “હા” અચ ક લખવ ં  અન્યથા “લાગ  પિત ં 
િથી” એમ દર્ાગવવ ં . 
(૩) નવધવા ઉમેદવારે પ િ: લગ્ન કરેલ િ હોય અિે નવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી સાથે પ િ: 
લગ્ન કરેલ િથી તેવી એરફિેનવટ રજ  કરવાિી રહેરે્. 
(૪)  નવધવા ઉમેદવારિે સરકારિી પ્રવતગમાિ જોગવાઈ મ જબ તેઓએ લેનખત પરીક્ષામાં મેળવલે ગ ણમાં પાંચ ટકા ગ ણ 
ઉમેરવામાં આવર્ે. 
 
૯. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર: 
(૧) ગ જરાત સરકારિા સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકિા કોપોરેર્િ /કંપિીઓમા ંસેવા બજાવતા અનધકારીઓ / 
કમગચારીઓ આયોગિી જાહેરાતિા સદંભગમાં બારોબાર અરજી કરી ર્કરે્ અિે તેિી જાણ  ઉમેદવારે પોતાિા 
નવભાગ/ખાતા/કચરેીિે અરજી કયાગિી તારીખથી રદિ-૭ માં અચ ક કરવાિી રહેરે્. જો ઉમેદવારિા નિય ક્તા તરફથી અરજી 
મોકલવાિી છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદવસમાં અરજી કરવાિી પરવાિગી િહીં આપવાિી જાણ કરવામાં આવર્ે તો તેઓિી 
અરજી િામંજ ર કરી ઉમદેવારી  રદ કરવામાં આવર્ે. 
(૨)  કેન્ર સરકારિી અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારિી િોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત અરજી મોકલવાિી 
રહેરે્ અથવા આ અરજી સાથે નિમણ ક અનધકારીિ ં  િા વાધંા પ્રમાણપત્ર રજ  કરવાિ ં રહેરે્. 
 
૧૦. રે્રલાયક ઉમેદવાર:  
        ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અધગ સરકારી /સરકાર હસ્તકિી 
સંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેિી  નવગત અરજીપત્રકમાં આપવાિી રહેરે્. જો ઉમેદવારિો 
ગેરલાયકિો સમય ચાલ  હરે્ તો આવા ઉમેદવારિી અરજી રદ થવાિે પાત્ર બિરે્. 
 
 
૧૧. ફરનજયાત નનવૃનત્ત, રુખસદ, િરતરફ : 
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        અગાઉ ઉમેદવારિે સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકિી કંપિી કે બોિગ  કોપોરેર્િમાંથી ક્યારેય પણ  ફરનજયાત નિવૃનત્ત, 
રુખસદ કે બરતરફ કરવામાં આવલે હોય તો અરજીપત્રકમાં તેિી નવગત આપવાિી રહેરે્.   
 
૧૨. નનમણૂાંક: 
 (૧)   ઉપરિી જાહેરાત સંબંધમાં નિમણ ક માટે પસંદ  થયેલા ઉમેદવારિી સરકારશ્રીિા  સંબંનધત નવભાગિે આયોગ દ્વારા 
ભલામણ કરવામાં આવર્ે. ઉમેદવારોએ આખરી નિમણ કપત્ર મેળવતાં પહેલાં કોમ્્ય ટર અંગેિી સીસીસી અથવા તેિી સમકક્ષ 
રાજ્ય સરકાર વખતોવખત િક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાિી રહેરે્. આ પ્રકારિી લાયકાત િહીં ધરાવિાર ઉમેદવાર 
નિમણ કિે પાત્ર બિરે્ િહીં.  
 (૨)  નિમણ ક અંગિેી સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી  દ્વારા કરવામા ંઆવતી હોવાથી આ અંગિેો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર આયોગ 
ધ્યાિે લેરે્  િહીં. 
 (૩)   ઉમેદવારે તેિી રૈ્ક્ષનણક લાયકાત /અિ ભવ/ઉંમર વગરેેિા સમથગિમાં રજ  કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક અયોગ્ય 
માલ મ પિરે્ તો તેિી ઉમેદવારી રદ થરે્ તેમજ ભલામણ બાદિી નિમણ ક પણ રદ થવાિે પાત્ર રહેરે્ અિે આવા ઉમદેવાર 
ભારતીય ફોજદારી ધારા  હેઠળિી કાયગવાહી િે પાત્ર થરે્, જથેી ઉમેદવારિે સલાહ આપવામાં આવે છે કે,તેમણે રજ  કરેલા 
પ્રમાણપત્રો ખ બજ ચોકસાઈથીપ ણગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોગમાં રજ  કરવા. 
 
૧૩. રે્રવતગણૂાંક અાંરે્ દોનષત ઠરેલા ઉમેદવારો નવરૂધ્ધ પર્લાાં : 
               ઉમેદવારોિે આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાં કોઇપણ પ્રકારિી ખોટી મારહતી 
દર્ાગવવી િહી,તેમજ આવશ્યક મારહતી છ પાવવી િહી,ઉપરાંત તેઓએ રજ  કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે તેિી પ્રમાનણત િકલમા ં
કોઇપણ સંજોગોમાં સ ધારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેિાં કરવા િહીં અથવા તેઓએ આવા ચેિાં કરેલ/બિાવટી 
દસ્તાવેજો રજ  કરવા િહી,જો એકજ બાબતિા બે કે તેથી વધ  દસ્તાવેજોમાં અથવા તેિી પ્રમાનણત િકલમાં કોઇપણ પ્રકારિી 
અચોકસાઇ અથવા નવસંગતતા જણાય તો તે નવસંગતતાઓ બાબતિી સ્પષ્ટતા રજ  કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા 
દોનષત જાહેર થયેલ હોય અથવા થાય તો ,      
(૧) તેઓિી ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,  
(ર) િામ બદલીિે પરીક્ષા આપવી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યનક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પ ણગ કરાવ્ય  હોય , 
(૪) બિાવટી દસ્તાવજે રજ  કયાગ હોય ,  
(પ) અગત્યિી બાબત છ પાવવા અથવા દોષમ કત અથવા ખોટા નિવેદિો કરેલ હોય , 
(૬) તેઓિી ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અનિયનમત કે અિ નચત ઉપાયોિો સહારો લીધો હોય , 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અિ નચત સાધિોિો ઉપયોગ કયો હોય , 
(૮) ઉત્તરવહી માં અશ્લીલ  ભાષા કે અનર્ષ્ટ  બાબતો સરહતિી અસંગત બાબતો રજ  કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખંિમાં કોઇપણ રીતિી ગેરવતગણ ક આચરવી , જવેી કે અન્ય  ઉમેદવારિી જવાબવહીિી િકલ કરવી , પ સ્તક , 
ગાઇિ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તનલનખત સારહત્યિી મદદથી અથવા વાતનચત દ્વારા કે કોઇ સાંકેનતક રીતે િકલ 
કરવા કે અન્ય  ઉમેદવારોિે િકલ કરાવવાિી ગરેરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે,    
(૧૦)  આયોગ દ્વારા પરીક્ષાિી કામગીરી અંગે નિય કત થયેલા કમગચારીઓિે પજવણી કરવી , કોઇપણ પ્રકારિી ર્ારીરરક 
ઇજા પહોચાિવી , અથવા  
(૧૧)  ઉપરોકત જોગવાઇઓમાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે પ્રયત્િ કયો હોય કે સીધી 
અથવા આિકતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાવિાર ઉમેદવાર િીચે દર્ાગવેલ નર્ક્ષા ઉપરાંત આપો આપ ફોજદારી કાયગવાહીિ ે
પાત્ર બિરે્.  
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસંદગીિા ઉમેદવાર તરીકે ગરેલાયક ઠરાવી ર્કારે્, અિે /અથવા  
(ખ) તેિે આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મ લાકાત માટે કાયમી કે મ કરર મ દત માટે  
(૧) આયોગ દ્વારા લેવાિાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસંદગી માટે , અિે  
(ર) રાજય સરકાર હેઠળિી કોઇપણ િોકરીમાંથી સરકાર દ્વારા ગરેલાયક ઠરાવી ર્કારે્ અિે  
(ગ) જો સરકારી સવેામાં અગાઉથી જ હોય તો તેિા નવરૂધ્ધ સમ નચત નિયમો અિ સાર નર્સ્તભંગિા પગલાં લઇ ર્કારે્. 
(૧ર) ઉપરોકત નવગતોમાં નિરદગષ્ટ કરેલ નર્ક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારિે /કમગચારીિ ે
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(૧) આરોપિામામાં તેમિી સામિેા સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસિા પ્રકાર બાબતે, 
(ર) લેખીતમાં નર્ક્ષા અંગે બચાવિામ -ં હકીકત રજ  કરવા અિે  
(૩) નર્ક્ષા અંગે નિયત સમય મયાગદામાં રૂબરૂ રજ આત કરવાિી તક આપવામાં આવર્ે.   
 
૧૪.નીચે દશાગવ્યા મ જિની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે.(આ યાદી માત્ર દષ્ટ્ાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપૂણગ નથી) :  
(૧) આયોગિા ઓિલાઈિ મ સદ્દા મ જબ  અરજી કરેલ િ હોય 
(૨) અરજીમાં દર્ાગવેલ નવગતો અધ રી કે અવાચ્ય હોય. 
(૩) અરજીમાં ઉમદેવારે સહી અપલોિ કરેલ િ હોય.   
(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય.  
(૫) અરજીમાં પાસપોટગ  સાઈઝિો ફોટો અપલોિ કરેલ િ હોય. 
(૬) ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે  અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અનધકારી દ્વારા  અપાયેલ પ્રમાણપત્રિી િકલ રજ  કરેલ 
િ હોય.  
(૭) માજી સૈનિક ઉમેદવારે રિસ્ચાજગ બ કિી િકલ રજ  કરેલ િ હોય. 
(૮) ઉમેદવારે રૈ્ક્ષનણક લાયકાતિા સંદભગમાં માકગર્ીટ/પદવી પ્રમાણપત્રિી િકલ રજ  કરેલ િ હોય. 
(૯) ) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી. પ્રમાણપત્રિી િકલ રજ  કરેલ િ હોય. 
 
ખાસ નોંધ : ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક તથા તેનાાં નિડાણો જ્યારે આયોર્ દ્વારા માંર્ાવવામાાં આવે ત્યારે જ 
મોકલવાનાાં રહેશે.   
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
 

Online Applications are invited between Date :16/08/2018 (13-00 Hours) to 

31/08/2018 (13-00 Hours) for selection through competitive examination on 

contract basis for first five years  to the  post of Translator, Class-III  (in  the  

Subordinate  service  of  the  Legislative  and  Parliamentary  Affairs  Department).  

The reservation for S.& E.B.C., S.C., S.T. & women candidates is as under. 

In case of non-availability of Women candidates, in the respective category, the 

post so reserved will be allotted to male candidates belonging to the same category. 

Note: The Competitive Exam for this post will be held on :0 3 , 04 

November 2018 

 

Note : (1) The candidates belonging to reserved category can apply against 

vacancies for Unreserved category and the criteria will be applicable as per 

Unreserved Category. (2) There is no post reserved for Physically Disabled 

candidates. However the candidate having disability of Deafness between 40% to 

75% and OA (One Arm), OL (One Leg), BL (Both Legs), OAL (One Arm & One Leg) can 

apply for this post. E.Q. : A candidate shall possess (i) a second class Bachelor’s 

degree in Arts With Gujarati or English as a principal subject obtained from any of 

the Universities established or incorporated by or under the Central or state Act in 

India; or any other educational institution recognized as such or declared to be 

deemed university under section 3 of the University Grant Commission 

Act,1956; or possess an equivalent qualification recognized as such by the 

Government;(ii) the basic knowledge of computer application as prescribed in the 

Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules-1967; and (iii) 

Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 

 

Pay Scale: Pay Matrix-5  Rs. 29200-92300 (fix pay for five years contract period ) 

Age : A candidate shall not be more than 35 years of age. Age will be calculated as on the 

last date of receipt of application. 

Avt.no. Name of the 

post 

Total 

posts 

Category wise posts Out of Category wise posts reserved 

for women 
Out of Category wise 

posts reserved for P.D. 

candidate & Ex- 

serviceman 

Gen. S.& E. 

B.C. 

S.C. S. T. Gen. S.& E. 

B.C. 

S.C. S. T. P.D. 

candidate 

Ex- 

serviceman 

45-2017/18 Translator, 

Class-III 

01 01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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Upper age limit shall be relaxed as under : 

 

The details of advertisement can be seen on web site www.gpsc.gujarat.gov.in 

 

Date :- 16/08 /2018 

                                                                                                                                                                                        H. J Parekh 

(Joint Secretary) 

Gujarat Public Service  Commission                               
  

 

 
 

1 
Women candidates  05 years (Maximum up to 45 years) 

 
 

2 

 
 

Physically disabled candidates 

Maximum up to 10 (ten) years subject to his / her ability to discharge 

duties attached to the posts, as may be performed by any other normal 

persons, on the basis of production of medical certificate prescribed Vide 

GAD circular dated 01-12-2008 from the Medical Board. (Maximum up 

to 45 years of age) 

3 Government Servant No relaxation in upper age will be available to Government Servant 

4 
Ex-servicemen / Officers  “For appointment  to any vacancy in class-3 and class-4 

posts in Gujarat Government, an Ex-Serviceman shall be 

allowed to deduct the period of actual military service 

from his actual age and if the resultant age does not 

exceed the maximum age limit prescribed for the post for 

which he is seeking appointment by more than three 

years, he shall be deemed to satisfy the condition 

regarding age limit” up to maximum 45 years of age. 

http://gpsc-ojas.guj.nic.in/

