ગુજયાત જાશે ય વેલા આમગ
ળાખા - ઇએક્વ
જાશે યાત ક્રભાાંક : ( ૦૧ /૨૦૧૬-૧૭ ) - લૈધાનનક અને વંવદીમ ફાફતના નલબાગભાં બાાંતયકાય (Translator)
લગગ- ૩ ની પ્રથભ ાંચ લગના કયાય આધારયત નનભણંક ભાટે નીચે દળાગલેર જગ્મા ય ઉભેદલાય વંદ કયલા ભાટે
ઓનરાઈન અયજીઓ ભંગાલલાભાં આલે છે . આ ભાટે ઉભેદલાયે http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય તા.
૦૫/૦૪/૨૦૧૬ થી તા. ૨૧/૦૪/૨૦૧૬ દયમ્માન રગ ઈન કયલાનં યશે ળે. વંદગીની પ્રરિમા ભાટે સ્ધાગત્ભક યીક્ષા
મજલાભાં આલળે. વા.અને ળૈ..લગગ, અનવનચત જાનત, અનવનચત જનજાનત તથા ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત
જગ્માની નલગત નીચે ભજફ છે . ભરશરાઓ ભાટે અનાભત જગ્મા ય ઉભેદલાય નશીં ભે ત આ જગ્મા વંફંનધત કે ટેગયીના
રૂ ઉભેદલાયને પાલી ળકાળે.

નોંધ : આ જગ્માની સ્ધાાત્ભક યીક્ષા વાંબલત: ૨૩-૨૪ /૦૭ /૨૦૧૬ભાાં મોજલાભાાં આલળે.
જાશે યાત
ક્રભાાંક

જગ્માનુાં નાભ

૦૧બાાંતયકાય,
૨૦૧૬/૧૭ લગગ-૩

કુ ર
જગ્મા

૦૫

કક્ષાલાય જગ્માઓ

નફન
અનાભત
(વાભાન્મ)
૦૫

અનુ.
જાનત
-

અનુ.
જન
જાનત
-

કક્ષાલાય જગ્માઓ ૈકી ભહશરાઓ ભાટે
અનાભત

વા.અને
ળૈ..
લગા
-

નફન
અનાભત
(વાભાન્મ)
૦૨

અનુ.
જાનત
-

અનુ.
જન
જાનત
-

વા.અને
ળૈ..
લગા
-

કુ ર જગ્માઓ ૈકી
ળાયીહયક અળક્ત
અને ભાજી વૈનનક
ભાટે અનાભત
ળાયીહયક ભાજી
અળક્ત
વૈનનક
-

૦૧

નોંધ:- (૧) અનાભત લગગના ઉભેદલાય નફન અનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેઓને નફન અનાભતના
ધયણ રાગ ડળે. (૨) ળાયીરયક યીતે અળક્ત ઉભેદલાય ભાટે કઇ જગ્મા અનાભત નથી યંત ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા
ઉભેદલાયો ૈકી (૧) ૪૦ ટકા કે તેથી લધ અને ૭૫ ટકાથી ઓછી શ્રલણની ખાભીલાા એટરે કે ભડયે ટ કક્ષા વધી
નલકરાંગતા ધયાલતા ઉભેદલાય અને (૨) OA (One Arm), OL (One Leg), BL (Both Legs), OAL (One
Arm & One Leg)ની શરનચરનની અથલા ભગજના રકલાની ખાભીલાા ઉભેદલાયો આ જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયી કયી
ળકળે.

(૧) રામકાત : ૧.( ૧ ) ઉભેદલાય બાયતભાં કે ન્દ્રીમ અથલા યાજ્મ અનધનનમભથી અથલા તે શે ઠ સ્થામેરી અથલા
વંસ્થાનત મનનલનવગટીઓ ૈકી કઇભાંથી અથલા તે તયીકે ભાન્દ્મ કયે રી અથલા મનનલનવગટી ગ્રાન્દ્્વ કનભળન અનધનનમભ,
૧૯૫૬ની કરભ ૩ શે ઠ ડીમ્ડ મનનલનવગટી તયીકે જાશે ય થમેરી ફીજી કઇ ળૈક્ષનણક વંસ્થાભાંથી ભખ્મ નલમ તયીકે ગજયાતી
અથલા અંગ્રેજી નલમ વાથે ભેલેરી નલનમન ળાખાની દ્વીતીમ લગગની સ્નાતકની દલી અથલા વયકાયે ભાન્દ્મ કયે ર વભકક્ષ
રામકાત ધયાલત શલ જોઇએ. ૧.(૨) ઉભેદલાય ગજયાત ભલ્કી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્દ્મ) નનમભ, ૧૯૬૭ભાં
ઠયાવ્મા પ્રભાણેની કમ્્મટયના ઉમગ અંગેની ામાની જાણકાયી ધયાલત શલ જોઇએ. ૧.(૩) ગજયાતી અથલા રશન્દ્દી
અથલા તે ફંન્નેનં યત જ્ઞાન ધયાલત શલ જોઇએ.

(૨) લમભમાાદા:

તા. ૨૧/૦૪/૨૦૧૬ ના યજ ઉભેદલાયની ઉંભય ૩૫ લગથી લધ ન શલી જોઇએ. ળાયીયીક યીતે
અળક્ત ઉભેદલાયને વયકાયના પ્રલતગભાન નનમભ ભજફ ઉરી લમભમાાદાભાાં છટછાટ ભલા ાત્ર થળે. ગજયાત વયકાયના
કભગચાયીઓ ને ઉરી લમભમાગદાભાં કઇણ પ્રકાયની છટછાટ ભલા ાત્ર નથી.
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(૩) ગાય ધોયણ:

રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦, ગ્રેડ-ે રૂ. ૨૮૦૦ (શાર ાંચ લગના વભમગાા ભાટે પીક્વ ગાય

રૂ.૯૪૦૦/-)

(૪)યીક્ષાભાાં પ્રલેળ:

Online ભેર અયજીઓની ચકાવણી કમાગ લગય જ પ્રત્મેક ઉભેદલાયને યીક્ષાભાં કાભચરાઉ
ળયતી પ્રલેળ આલાભાં આલળે. એટરે ઉભેદલાય યીક્ષાભાં રામકીધયણ ભેલે છતાં જો તે બયતી નનમભ પ્રભાણે ળૈક્ષનણક
રામકાત, લમ, જાશે યાતની જોગલાઇઓ પ્રભાણેની રામકાત તથા અન્દ્મ મગ્મતાઓ નરશ ધયાલતા શમ ત તેભન પ્રલેળ
આઆ યદફાતર ગણાળે. ઉભેદલાયએ તાના ખચે યીક્ષા સ્થ ય શોંચલાનં યશે ળે.

(૫)અભ્માવક્રભ : પ્રશ્નત્ર-૧ : વાભાન્દ્મ ગજયાતી ,

વભમ ૨ કરાક, ગુણ- ૧૦૦. આ પ્રશ્નત્રભાં નીચેના પ્રશ્નન
વભાલેળ થળે. (૧) વંનક્ષપ્ત રેખન, વાયાંળ. (૨) વ્માકયણ, (૩) વાચી જોડણી લાયલી, (૪) નનફંધ અથલા ત્રરેખન,
પ્રશ્નત્ર-૨ : અંગ્રેજીભાંથી ગજયાતીભાં બાાંતય, વભમ ૨ કરાક, ગુણ -૧૦૦.. (લૈધાનનક જોગલાઇઓ અને લૈધાનનક
નનમભ, જાશે યનાભા અને શકભ ઉય આધારયત) પ્રશ્નત્ર-૩ : વાભાન્મ અાંગ્રેજી, વભમ ૨ કરાક, ગુણ- ૧૦૦. આ
પ્રશ્નત્રભાં નીચેના પ્રશ્નન વભાલેળ થળે. (૧) ગજયાતીભાંથી અંગ્રેજીભાં બાાંતય -૫૦ ગણ, (૨) અંગ્રેજી વ્માકયણ -૫૦
ગણ. યીક્ષાભાં ઉત્તીણગ થલા ભાટે રામકાતનં ધયણ આમગ લખતલખત નક્કી કયે તે પ્રભાણેનં યશે ળે. પ્રશ્નત્રનં ધયણ
‘વાભાન્દ્મ ગજયાતી’ અને ‘વાભાન્દ્મ અંગ્રેજી’ ભાટે દલી યીક્ષાના ધયણ જેટરં જ યશે ળે. યીક્ષાનં ભાધ્મભ પ્રશ્નત્ર-૩
નવલામ ગજયાતી યશે ળે.

(૬)યીક્ષા પી:

અનાભત લગાના ઉભેદલાય, ભાજી વૈનનક તથા ળાયીરયક અળકત ઉભેદલાયને પી ભાંથી ભરકત

આલાભાં આલેર છે .

(૭) નનભણૂક: (૧) ઉયની જાશે યાત વંફંધભાં

વંદ થમેરા ઉભેદલાયની નનભણક ભાટે વયકાયશ્રીના વંફંનધત નલબાગને
આમગ દ્વાયા બરાભણ કયલાભાં આલળે. ઉભેદલાયએ આખયી નનભણકત્ર ભેલતા શે રાં કમ્્મટયના ામાના જ્ઞાન
અંગેની અથલા ત તેની વભકક્ષ યાજ્મ વયકાય લખતલખત નકકી કયે તેલી રામકાત ભેલી રેલાની યશે ળે. આ પ્રકાયની
રામકાત નરશ ધયાલનાય ઉભેદલાય નનભણકને ાત્ર ફનળે નરશ. (ય) નનભણક અંગેની વઘી કામગલાશી વયકાયશ્રી દ્વાયા
કયલાભાં આલતી શલાથી આ અંગેન કઇણ ત્રવ્મલશાય આમગ ધ્માને રેળે નરશ.

નોંધ:-

અયજીપભગ ભેલલાની, પીની, લમભમાગદાભાં છટછાટની નલગત અને જાશે યાતની અન્દ્મ લધ નલગત આમગની
કચેયીના નટીવ ફડગ ઉય અને આમગની લેફવાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉય અથલા ગજયાત
યજગાય વભાચાય તથા તેની લેફવાઇટ www.gujarat.informations.net ઉય અચક જોલાની યશે ળે.
લેફવાઇટ ઉયની નલગત જોમા નલના ઉભેદલાય અયજી કયળે અને અયજીભાં કઇ ભારશતી/નલગત આલાભાં આલળે નરશ
કે અધયી આલાભાં આલળે કે જાશે યાતની વચનાઓ ભજફ આલાભાં આલળે નરશ ત, તેની જલાફદાયી જે તે ઉભેદલાયની
યશે ળે અને આ અંગે ાછથી કઇ પરયમાદ કે યજઆત આમગ દ્વાયા ધ્માનભાં રેલાભાં આલળે નરશ.

(૮) Online અયજી કયલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત:
આ જાશે યાતના વાંદબાભાાં આમોગ દ્વાયા ઓનરાઈન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય
તા. ૦૫/૦૪/૨૦૧૬ ,૧૩.૦૦ કરાક થી તા. ૨૧/૦૪/૨૦૧૬,૧૩.૦૦ કરાક વધીભાં http://gpscojas.gujarat.gov.in ય અયજી ત્રક બયી ળકળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે ભુજફના Steps (૧) થી
(૧૬) અનુવયલાના યશે ળે. Confirmation Number ભળ્યા છી જ અયજી ભાન્મ ગણાળે.
૮. (૧) વો પ્રથભ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય જલ.ં ૮. (૨) Apply On line Click
કયલં. આ પ્રભાણે Click કયલાથી (1) More details તથા (2) Apply Now ફટન દેખાળે. વો પ્રથભ
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More details ય Click કયીને જાશે યાતની ફધી જ નલગતન અભ્માવ ઉભેદલાયએ કયલ અને ત્માયફાદ Apply
Now ફટન Click કયલં.
૮. (૩) બાાંતયકાય (Translator) લગગ- ૩ ય click કયલાથી જગ્માની નલગત ભળે.
૮. (૪) તેની નીચે Apply Now ય Click કયલાથી Application Format દેખાળે. Application
Formatભાં વો પ્રથભ “Personal Details” ઉભેદલાયે બયલી. (અશીં રાર પદયડી (*)નનળાની શમ તેની નલગત
પયનજમાત બયલાની યશે ળે.) “Personal Details”ભાં જ્માં Mobile Number અને email ID ભાંગ્મા છે ,
તેની નલગત રખલી જેથી જરૂય જણામે આમગ ઉભેદલાયને ભારશતગાય કયી ળકે .
૮. (૫) Personal Details બયામા ફાદ Educational Details બયલા ભાટે Educational Details
ય click કયલં અને તાની ળૈક્ષનણક નલગત ઉભેયલી.
૮. (૬) Additional Qualification ય “click” કયી Additional Qualification બયલી.
૮. (૭) Experience Details ય “click” કયલં અને Experience Details બયલી . લધ
Experience ઉભેયલા ભાગતા શલ ત Add. More Exp. ય “click” કયી Details બયલી.
૮. (૮) Additional Information ય “click” કયી ત્માં ભારશતી બયલી જો લધાયાન અનબલ ojas
moduleભાં વભાનલષ્ટ ન થત શમ, ત વાદા કાગ ય ojasભાં જણાવ્મા ભજફના અનબલના કઠા પ્રભાણે આે
લધાયાના અનબલની નલગત ઉભેયીને ભકરલી.
૮. (૯) તેની નીચે “Self declaration”ભાં Yes / No ય “click” કયલં.
૮. (૧૦) શલે save ય “click” કયલાથી તભાય Data Save થળે. અશીં ઉભેદલાયન Application
Number generate થળે. જે ઉભેદલાયે વાચલીને યાખલાન યશે ળે અને શલે છી આ જાશે યાતના વંદબગભાં
આમગ વાથેના કઈ ણ ત્ર વ્મલશાયભાં તે દળાગલલાન યશે ળે.
૮. (૧૧) જો આની અયજીત્રકભાં કઇ વધાયા-લધાયા કયલાના શમ ત Edit Applicationભાં જઇને કયી
ળકાળે,આ વનલધા અયજી Confirm કયતાં શે રા ઉરબ્ધ છે . એક લખત અયજી Confirm થઇ ગમા છી/ફાદ
આ વુનલધા ઉરબ્ધ યશે ળે નશીં.
૮. (૧૨) શલે ેજના ઉયના બાગભાં upload photo ય click કય અશીં તભાય application number
type કય અને તભાયી Birth date type કય. ત્માયફાદ ok ય click કય અશીં photo અને
signature upload કયલાના છે . (પટાનં ભા ૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ વે.ભી શાઈ અને signature નં
ભા ૨.૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ વે.ભી શાઈ યાખલી) (photo અને signature upload કયલા વો પ્રથભ
તભાય photo અને signature .jpg Formatમ (ાં 10 KB) વાઇઝ થી લધાયે નશીં તે યીતે Computer ભાં
શલા જોઇએ.) “Browse” Button ય click કય શલે Choose File ના સ્િીનભાંથી જે પાઇરભાં .jpg
Format ભાં તભાય photo store થમેર છે તે પાઇરને ત્માંથી Select કય અને “Open Button” ને
click કય શલે “Browse Button “ની ફાજભાં “Upload Button”ય Click કય શલે ફાજભાં તભાય
photo દેખાળે. શલે આજ યીતે signature ણ upload કયલાની યશે ળે.
૮. (૧૩) શલે ેજના ઉયના બાગભાં “Confirm Application” ય click કય અને “Application
number” તથા Birth Date Type કમાગ ફાદ Ok ય click કયલાથી ફે (૨) ફટન ૧: Application
preview ૨: confirm application દેખાળે. ઉભેદલાયે “Application preview” ય click કયી
તાની અયજી જોઈ રેલી. અયજીભાં વધાય કયલાન જણામ, ત Edit Application ઉય click કયીને વધાય
કયી રેલ. અયજી confirm કમાગ શે રા કઇણ પ્રકાયન વધાય અયજીભાં કયી ળકાળે. યંત અયજી confirm થઇ
ગમા ફાદ અયજીભાં કઇણ વધાય થઇ ળકળે નશીં. જો અયજી વધાયલાની જરૂય ન જણામ ત જ confirm
application ય click કયલં. Confirm application ય click કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીન
આમગભાં online સ્લીકાય થઈ જળે. અશીં “confirmation number” generate થળે જે શલે છીની ફધી
જ કામગલાશી ભાટે જરૂયી શઈ, ઉભેદલાયે વાચલલાન યશે ળે. Confirmation number નવલામ કઇણ ત્રવ્મલશાય
કયી ળકાળે નશીં. Confirm થમેરી અયજીત્રકની નપ્રન્દ્ટ અચક કાઢી યાખલી.
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૮. (૧૪) બફન અનાભત ુરૂ/ભહશરા ઉભેદલાયો અયજી પી નીચેનાાં ફે બલકલ્ો ૈકી કોઈણ યીતે બયી ળકે છે:
(૧) ોસ્ટ ઓપીવભાાં: વાભાન્મ કેટેગયીનાાં ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વાંદબે “Print Challan” ઉય બલરક કયીને
બિન્ટેડ ચરણની નકર કાઢલાની યશે ળે. આ બિન્ટેડ ચરણની નકર રઈને નજીકની કોમ્પ્મુટયની વુબલધા ધયાલતી ોસ્ટ
ઓપીવભાાં જલાનુાં યશે ળે. ોસ્ટ ઓપીવભાાં રૂ.૧૦૦/- આમોગની પી + ોસ્ટર વબલિવ ચાજિ તા. ૨૧/૦૪/૨૦૧૬
૧૩:૦૦ કરાક વુધીભાાં બયલાનાાં યશે ળે અને પી બમાિ અાંગને ુાં ચરણ ભેલલાનુાં યશે ળે. આ ચરણ ઉભેદલાયે ોતાની ાવે
વાચલીને યાખલાનુાં યશે ળે .
(૨) ઓનરાઈન પી: ઓનરાઈન પી જભા કયાલલા ભાટે “Print Challan” ય બલરક કયલુાં અને બલગતો બયલી અને
તમાાં “Online Payment of Fee” ઉય બલરક કયલુાં. તમાયફાદ આેર બલકલ્ોભાાં Net Banking, Card
Payment અથલા Other Payment Mode ના બલકલ્ભાાંથી મોગ્મ બલકલ્ વાંદ કયલો અને આગની બલગતો
બયલી. પી જભા થમા ફાદ આની પી જભા થઈ ગઈ છે તેલુાં screen ય રખામેરુાં આલળે અને e-receipt ભળે,
જને ી print કાઢી રેલી. જો િહિમાભાાં કોઈ ખાભી શળે તો screen ય આની પી બયામેર નથી તેભ જોલા ભળે.
(૩) યાજ્મ ફશાય લવતાાં વાભાન્મ કેટેગયીનાાં ઉભેદલાયોએ ોસ્ટ ઓપીવભાાં યીક્ષા પી રૂ.૧૦૦/- બયલાની યશે ળે અને પી
બમાિ અાંગેનુાં ચરણ ભેલલાનુાં યશે ળે. અથલા આ ઉભેદલાયોએ રૂ.૧૦૦/- ના “વબચલશ્રી, ગુજયાત જાશે ય વેલા આમોગ,
અભદાલાદ” ના નાભના િોસ્ડ બાયતીમ ોસ્ટર ઓડિયથી પી જભા કયાલી ળકળે.
૮. (૧૫) Confirm થમેર અયજીત્રક તથા પી અંગેનં ચરણ (પી બયલાના રકસ્વાભાં) ઉભેદલાયે તાની ાવે વાચલીને
યાખલાના યશે ળે અને જ્માયે આમગ દ્વાયા ભંગાલલાભાં આલે, ત્માયે જ અયજીત્રક નફડાણ વરશત આય.ી.એ.ડી. /સ્ીડ
સ્ટથી ભકરલાના યશે ળે અથલા આમગની કચેયીભાં રૂફરૂભાં આી જલાના યશે ળે.
૮. (૧૬) આ જાશે યાત ભાટે ઉભેદલાયે એક જ અયજી કયલી. આભ છતાં, વંજોગલળાત, જો કઈ ઉભેદલાય એક્થી લધ
અયજી કયે ર શળે, ત છે લ્લી કન્દ્પભગ થમેર અયજી, તેની વાથે નનમત પી બયે ર શળે, ત તે ભાન્દ્મ ગણાળે અને અગાઉની અયજી
યદ ગણલાભાં આલળે. અગાઉની અયજી વાથે બયે રી પી છે લ્લી કન્દ્પભગ થમેર અયજી વાભે ગણલાભાં આલળે નશીં. જો ઉભેદલાયે
છે લ્લી કન્દ્પભગ થમેર અયજી વાથે નનમત પી બયે ર નશીં શમ, ત આલા ઉભેદલાયની નનમત પી વાથેની કન્દ્પભગ થમેરી છે લ્લી
અયજી ભાન્દ્મ ગણલાભાં આલળે. જો ઉભેદલાયે એકથી લધ અયજી વાથે પી બયે ર શળે, ત તે યીપં ડ કયલાભાં આલળે નશીં.

(૯) અયજી પી :
૯. (૧) ભાજી વૈનનકએ તથા ળાયીરયક અળક્ત ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશે તી નથી.
૯. (૨) ભ ગજયાતના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશે તી નથી.
૯. (૩) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જો નફન અનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત ણ તેઓએ અયજી પી બયલાની યશે ળે
નશીં. તે નવલામના ધયણ નફન અનાભત લગગના રાગ ડળે.
૯. (૪) પી બમાિ ફાદ યીપાંડ ભલાાત્ર નથી.
૯. (૫) અયજી પી લગયની અનગ્રભ નકર નલચાયણાભાં રેલાભાં આલળે નશી.
૯. (૬) આ પી પકત સ્ટ ઓપીવ /નેટ ફેંકીંગ દ્વાયા જ સ્લીકાયલાભાં આલળે. યકડભાં, ડીભાન્દ્ડ ડર ાફ્ટથી, ઈન્દ્ડીમન સ્ટર
ઓડગ ય (યાજ્મ ફશાય લવતાાં વાભાન્મ કેટેગયીનાાં ઉભેદલાયો બવલામ ) કે ે ઓડગ યના સ્લરૂભાં આ પી સ્લીકાયલાભાં આલળે
નરશ, જેની ઉભેદલાયએ ખાવ નોંધ રેલી.
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(૧૦) વાભાન્મ ળયતો :
૧૦.(૧) અનાભત લગોના ઉભેદલાય જો નફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયળે ત આલા ઉભેદલાયને લમ ભમાગદાભાં
છટછાટ ભળે નશીં.
૧૦.(૨) નફન અનાભત તથા અનાભત લગોના ભરશરા ઉભેદલાયને ફધી જ ભલાાત્ર છટછાટ ગણતયીભાં રીધા ફાદ,
લધભાં લધ ૪૫ લગની ઉંભય વધી જ ઉરી લમ ભમાગદાભાં છટછાટ ભળે.
૧૦. (૩) ભાજી વૈનનક તથા ઇ.વી.ઓ./એવ.એવ.વી.ઓ વરશત જેભણે રશ્કયની વેલાઓભાં ઓછાભાં ઓછી ાંચ લગની
પયજ ફજાલી શમ અને રશ્કયી વેલા ભાટે ળાયીરયક અળક્તતાના કાયણે ફયતયપ કે છટા કયલાના કાયણવય ભદત યી થમેથી
( જેભની ભદત છ ભરશનાભાં યી થલાની શમ તેઓ વરશત ) છટા થમેર શમ તેઓને, લમ ભમાગદાભાં છટછાટ ભલાાત્ર
થળે.
૧૦. (૪) ભ ગજયાતના વા.અને ળૈ..લગગના, અનવનચત જાનત તથા અનવનચત જનજાનતનાં ઉભેદલાયને જ અનાભત
લગગના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે.
૧૦. (૫) ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાં કઇણ નલગત ખટી ફતાલેર શળે ત તેનં અયજીત્રક કઇણ તફક્કે યદ કયલાભાં
આલળે તથા તેણે રામકીધયણ ( Passing Standard ) ભેલેર શળે કે ઉભેદલાય વંદગી ાભેર શળે ત ણ તેની
ઉભેદલાયી યદ ગણાળે.
૧૦. (૬) વયકાયના પ્રલતાભાન નનમભો અનુવાય નલધલા ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે વાંદગીભાાં અગ્રતા આલાભાાં ભાટે તેભને
ભેર કુ ર ગુણના ૫ (ાાંચ) ટકા ગુણ ઉભેયી આલાભાાં આલળે. યાંતુ તેઓએ બયતી તથા નનભણૂક વભમે ુન: રગ્ન કયે ર ન
શોલા જોઇએ. ઉયાાંત આમોગની કચેયી ભાાંગે ત્માયે તેના તભાભ ુયાલાઓ અવરભાાં આમોગની કચેયીભાાં યજુ કયલાના યશે ળે.
૧૦. (૭) એથરેહટક્વ (ટરે ક અને હપલ્ડ યભતો વહશત ) , ફેડનભન્ટન, ફાસ્કે ટફોર, હક્રકે ટ, પુટફોર, શોકી, નસ્લભીંગ, ટે ફર
ટે નનવ, લોરીફોર, ટે નનવ, લેઇટનરફ્ટીંગ, યે વનરાંગ, ફોનક્વાંગ, વાઇકનરાંગ, જીભનેનસ્ટક, જુ ડો, યામપરળુહટાંગ, કફડ્ડી, ખોખો,
તીયાંદાજી, ઘોડે વલાયી, ગોાપેં ક, નૌકાસ્ધાા, ળતયાંજ,શે ન્ડફોરની યભતો-ખેરકૂ દભાાં યાષ્ટ્રીમ/આાંતયયાષ્ટ્રીમ અથલા આાંતય
મુનનલનવાટી અથલા અનખર બાયત ળાા વાંઘ દ્વાયા મોજાતી સ્ધાાઓભાાં પ્રનતનનનધત્લ કયે ર શોમ તેલા ઉભેદલાયને વાંદગીભાાં
અગ્રતા આલા ભાટે તેભણે રેનખત યીક્ષાભાાં ભેલેર કુ ર ગુણના ૫ (ાાંચ) ટકા ગુણ ઉભેયી આલાભાાં આલળે. આ ભાટે
ઉભેદલાયે , વયકાયે નક્કી કયે ર વત્તાનધકાયી ાવેથી ભેલેર જરૂયી પ્રભાણત્ર, આમોગ ભાાંગે ત્માયે યજુ કયલાનુાં યશે ળે.
૧૦. (૮) એક લખત Online અયજી કમાગ ફાદ, Online Form ભાં દળાગલેર કાસ્ટ/કે ટેગયીભાં “ Online
Aplication “ ની અયજીના અન્મ કોઇ કોરભભાાં/નલગતોભાાં, કોઇણ જાતનો પે યપાય ાછથી કયલા દેલાભાાં આલળે
નહશ. જો કોઇ ઉભેદલાય ાછથી આ ફાફતે યજુ આત કયળે તો, તેની યજુ આત સ્લીકાયલાભાાં આલળે નહશ કે પ્રત્મુતય
આમોગની કચેયી દ્વાયા આલાભાાં આલળે નહશ. ઉભેદલાયોને આ વૂચના ધ્માને રઇ તેનુાં અચૂકણે ારન કયલા જણાલલાભાાં
આલે છે .
૧૦.(૯) જો ઉભેદલાયનો વભાલેળ અનાભત લગા ,ભાજી વૈનનક, ળાયીહયક અળક્તતા ,ભહશરા કે નલધલા ૈકીના નલકલ્ો ૈકી
એક થી લધુ નલકલ્ોભાાં થતો શોમ તેલા હકસ્વાભાાં તેને રાગુ ડતા નલકલ્ો ૈકી જેભાાં લધુ રાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.
૧૦.(૧૦) જાશે યાતભાાં ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શોમ તો ણ જે તે કે ટે ગયીભાાં ભહશરા ઉભેદલાયો અયજી
કયી ળકે છે .
ઉભેદલાયોને ખાવ જણાલલાનુાં કે , અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રોની ચકાવણી દયમ્માન કોઈ ઉભેદલાય, આ જગ્માના બયતી
નનમભો તથા જાશે યાતની જોગલાઈ ભુજફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ ભારૂભ ડળે તો તેભની ઉભેદલાયી કોઈ ણ તફક્કે યદ
કયલાભાાં આલળે.
નોંધ : બાાંતયકાય (Translator) લગગ- ૩ની જગ્માના બયતી બનમભો તથા ભુખ્મ યીક્ષાનો અભ્માવિભ, પી, લમ
ભમાિદાભાાં છૂ ટછાટ, અયજી કમા વાંજોગોભાાં યદ થલાને ાત્ર છે તેની બલગતો, હયબળષ્ટ-(ક)/હયબળષ્ટ-(૪) નો નભૂનો,
ળાયીહયક યીતે અળલત (Disabled) ઉભેદલાયોએ યજૂ કયલાના તફીફી િભાણત્રનો નભૂનો, વયકાયી કભિચાયીઓએ
યજૂ કયલાના ના-લાાંધા િભાણત્રનો નભૂનો અને જાશે યાતની અન્મ લધુ બલગતો આમોગની કચેયીના નોટીવ ફોડિ અને
આમોગની લેફવાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉય જોલા ભળે. આ જાશે યાત વાંફાંધભાાં લધુ ભાહશતીની
જરૂય જણામ તો આમોગની કચેયીભાાં કચેયી વભમ દયબભમાન ૦૭૯-૨૫૫૦૭૭૩૭ યથી ભી ળકળે.
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બાાંતયકાય (Translator) લગગ- ૩ ની જાશે યાતની વાભાન્મ જોગલાઈઓ
૧. નાગહયકત્લ:
ઉભેદલાય,
(ક)
બાયતન નાગરયક અથલા
(ખ) નેાન પ્રજાજન અથલા
(ગ) બતાનન પ્રજાજન અથલા
(ઘ)
નતફેટ ન નનલાગનવત જે બાયતભાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ૧- જાન્દ્મઆયી,૧૯૬૨ શે રાં બાયતભાં
આલેરા શલા જોઇએ ,અથલા
(ચ) ભ બાયતીમ વ્મનક્ત કે જે બાયતભાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ારકસ્તાન, લગ ારકસ્તાન,(ફાંગ્રાદેળ)
ફભાગ (મ્માનભાય),શ્રીરંકા, કે ન્દ્મા, મગાન્દ્ડા, જેલા લગ આરિકાના દેળ, વંમક્ત પ્રજાવત્તાક ટાંઝાનીમા, ઝાંફીમા, ભરાલી,
ઝૈય, ઇથીમા, અથલા નલમેટનાભથી સ્થાંતય કયીને આલેર શલા જોઇએ. યંત ેટા િભાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)ભાં
આલતા ઉભેદલાયના રકસ્વાભાં વયકાયે ાત્રતા પ્રભાણત્ર આેર શલં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉભેદલાયના હકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શોમ તેલા ઉભેદલાયનુાં અયજીત્રક આમોગ નલચાયણાભાાં રેળે. અને
જો નનભણૂક ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભાાં આલળે તો યાજ્મ વયકાય તેભના હકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર આલાની
ળયતે કાભચરાઉ નનભણૂક આળે.

૨. જન્ભ તાયીખ:
(૧) આમગ જન્દ્ભ તાયીખ ના યાલા ભાટે એવ. એવ. વી ફડગ દ્વાયા અામેર એવ. એવ. વી. ઇ. પ્રભાણત્ર જ ભાન્દ્મ
યાખે છે . યંત આ પ્રભાણત્રભાં દળાગલેર જન્દ્ભતાયીખ ખટી શલાનં ઉભેદલાય ભાને ત વક્ષભ અનધકાયીએ આેર લમ અને
અનધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાનણત નકર ભકરલાની યશે ળે. આ પ્રભાણત્રભાં અનધકૃ ત અનધકાયીએ સ્ષ્ટણે જણાલેર
શલં જોઇએ કે તેઓએ એવ. એવ. વી. કે તેની યીક્ષાનં ભ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને તાની વભક્ષ યજ કયલાભાં
આલેર યાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાચી જન્દ્ભતાયીખ ............ છે . જે એવ. એવ. વી. કે તેની વભકક્ષ યીક્ષાના
પ્રભાણત્રભાં દળાગલેર જન્દ્ભતાયીખ કયતાં જદી છે તથા ભાનલાને યતં કાયણ છે . ઉભેદલાયે યજ કયે ર લમ અને અનધલાવનં
પ્રભાણત્ર તેની નલશ્વાવશતાગ (credibility)ના આધાયે સ્લીકાય કે અસ્લીકાયન નનણગમ આમગ દ્વાયા રેલાભાં આલળે.
(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાં દળાગલેર જન્દ્ભ તાયીખભાં ાછથી કઇણ કાયણવય પે યપાય થઈ ળકળે નશી.

૩. લમભમાાદા:
(૧)
(૨)

ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્લી તાયીખના યજ ગણલાભાં આલળે.
જાશે યાતભાં ઉરી લમભમાગદા આલાભાં આલેર છે , તેભાં નીચે ભજફની છટછાટ ભલાાત્ર છે .

૨ નફન અનાભત ભરશરા ઉભેદલાય
૨ ભાજી વૈનનક. ઇ.વી.ઓ. એવ. એવ. વી.ઓ. વરશત ઉભેદલાય

ાંચ લગ (લધભાં લધ ૪૫ લગની ભમાગદાભાં)
રશ્કયભાં ફજાલેર વેલા ઉયાંત ફીજા ત્રણ લગ
(લધભાં લધ ૪૫ લગની ભમાગદાભાં)
૩ ગજયાત વયકાયનાં કભગચાયી
ગજયાત વયકાયનાં કભગચાયીઓને ઉરી લમભમાગદાભાં
કઈણ પ્રકાયની છટછાટ ભલાાત્ર નથી.
૪ ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય (જોગલાઇ-૧૦ ભાં આેર નલગતને દવ લગ
આનધન)
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૪. ળૈક્ષનણક રામકાત:
(૧) ઉભેદલાયે ળૈક્ષનણક રામકાત ભાન્દ્મ મનનલનવગટી/વંસ્થાભાંથી ભેલેર શલી જોઇએ.
(૨) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્દ્મ મનનલનવગટી/વંસ્થાના ગણ ત્રક (ફધા જ લો/વેભેસ્ટય)અને દલી પ્રભાણત્રની સ્લમં
પ્રભાનણત નકર યજ કયલાની યશે ળે. ળાા/કરેજના આચામગ દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્ર ભાન્દ્મ ગણલાભાં આલળે નશી.
(૩) ળૈક્ષનણક રામકાત કાભચરાઉ ધયણે ભાન્દ્મ યાખલી તેલ ઉભેદલાય ન શક્ક દાલ સ્લીકાયલાભાં આલળે નશી.
(૪) જાશે યાતભાં દળાગલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલ તેભન શક્ક દાલ શમ ત આલા ઉભેદલાયે
વભકક્ષતા પ્રસ્થાનત કયતા આદેળ/અનધકૃ તતાની નલગત આલાની યશે ળે.

૫. અનાભત ઉભેદલાયો ભાટે :
(૧) ભ ગજયાતના વા અને ળૈ..લગગના ઉભેદલાય, અનવનચત જાનત તથા અનવનચત જનજાનતનાં ઉભેદલાયને જ
અનાભત લગગના ઉભેદલાય તયીકે પી ભાં રાબ ભળે.
(૨) અનાભત લગગન પી ભાં રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથગનભાં વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા નનમત નભનાભાં
આલાભાં આલેર જાનત પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચક વાભેર કયલાની યશે ળે. અયજીત્રક વાથે જાનત પ્રભાણત્રની
નકર વાભેર નશીં શમ ત તે ાછથી સ્લીકાયલાભાં આલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને ાત્ર ફનળે.
(૩) ઉભેદલાયે અયજીભાં જાનત અંગે જે નલગત દળાગલેર શળે તેભાં ાછથી પે યપાય કયલાની નલનંતી ભાન્દ્મ યાખલાભાં આલળે
નશી.

૬. ભાજી વૈનનક:
(૧) ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયએ અયજીત્રક તથા રયનળષ્ટભાં નલગત આલાની યશે ળે. (૨) ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયે રડસ્ચાજગ
ફકની નકર અયજીત્રક વાથે અચક ભકરલાની યશે ળે.

૭. ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતાાં ઉભેદલાયો:
(ક) ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયએ અયજીત્રકભાં નલગત આલાની યશે ળે.
(ખ) ળાયીરયક અળક્તતા ૪૦% કે તેથી લધં શમ તેલા ઉભેદલાયને જ ળાયીરયક અળક્તતાન રાબ ભલાાત્ર યશે ળે.
ળાયીરયક અળક્તતાન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે (૧) શ્રલણની ખાભી (૨) શરનચરન અળક્તતા અથલા ભગજન
રકલ તે ૈકીની) કઇ ળાયીરયક અળક્તતા છે તે દળાગલલં.
(ગ) જાશે યાતભાં ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત જગ્મા દળાગલેર ન શમ ,યંત જગ્માની પયજોને
અનરૂ જે પ્રકાયની ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયને ાત્ર ગણેર શમ તેઓ તે જાશે યાત ભાટે અયજી કયી ળકળે.
આલા પ્રવંગે ઉંભયભાં છટછાટ ભળે.
(ઘ) ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયે તેના વભથગનભાં વાભાન્દ્મ લશીલટ નલબાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના રયત્ર
િભાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી નનમત થમેર નભનાભાં વયકાયી શનસ્ટરના વનપ્રટે ન્દ્ડેન્દ્ટ/નવનલર વજગન/ભેડીકર
ફડગ દ્વાયા આલાભાં આલેર પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચક ભકરલાની યશે ળે. જો પ્રભાણત્રની નકર વાભેર
કયલાભાં નશીં આલેર શમ ત તે ાછથી નસ્લકાયલાભાં આલળે નશીં ળાયીરયક અળક્ત ઉભેદલાય તયીકે ન રાબ ભલાાત્ર
થળે નશીં.

૮. નલધલા ઉભેદલાય:

(૧) ઉભેદલાય નલધલા શમ ત અયજી ત્રકભાં તે કૉરભ વાભે “શા” અલશ્મ રખલં અન્દ્મથા “રાગ ડતં નથી” એભ દળાગલલં
(૨) નલધલા ઉભેદલાયે જો ન: રગ્ન કયે ર શમ ત અયજી ત્રકભાં તે કૉરભ વાભે “શા” અચક રખલં અન્દ્મથા “રાગ ડતં
નથી” એભ દળાગલલં .
(૩) નલધલા ઉભેદલાયે ન: રગ્ન કયે ર ન શમ અને નલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શમ ત અયજી વાથે ન:
રગ્ન કયે ર નથી તેલી એરપડે નલટ યજ કયલાની યશે ળે.
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(૪) નલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલતગભાન જોગલાઈ ભજફ તેઓએ રેનખત યીક્ષાભાં ભેલેર ગણભાં ાંચ ટકા ગણ
ઉભેયલાભાં આલળે.

૯. ના લાાંધા પ્રભાણત્ર:
(૧) ગજયાત વયકાયના વયકાયી /અધગ વયકાયી/ વયકાય શસ્તકના કોયે ળન /કંનીઓભાં વેલા ફજાલતા અનધકાયીઓ /
કભગચાયીઓ આમગની જાશે યાતના વંદબગભાં ફાયફાય અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ ઉભેદલાયે તાના
નલબાગ/ખાતા/કચેયીને અયજી કમાગની તાયીખથી રદન-૭ ભાં અચક કયલાની યશે ળે. જો ઉભેદલાયના નનમક્તા તયપથી અયજી
ભકરલાની છે લ્લી તાયીખ ફાદ ૩૦ રદલવભાં અયજી કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ કયલાભાં આલળે ત તેઓની
અયજી નાભંજય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાં આલળે.
(૨) કે ન્દ્ર વયકાયની અથલા અન્દ્મ કઇણ યાજ્મ વયકાયની નકયીભાં શમ તેલા ઉભેદલાયે ખાતા ભાયપત અયજી ભકરલાની
યશે ળે અથલા આ અયજી વાથે નનભણક અનધકાયીનં ના લાંધા પ્રભાણત્ર યજ કયલાનં યશે ળે.

૧૦. ગેયરામક ઉભેદલાય:
ગજયાત જાશે ય વેલા આમગ કે અન્દ્મ જાશે ય વેલા આમગ અથલા અન્દ્મ વયકાયી /અધગ વયકાયી /વયકાય શસ્તકની
વંસ્થાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્માયે મ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શમ ત તેની નલગત અયજીત્રકભાં આલાની યશે ળે. જો
ઉભેદલાયન ગેયરામકન વભમ ચાર શળે ત આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર ફનળે.

૧૧. પયનજમાત નનલૃનત્ત, રુખવદ, ફયતયપ :
અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા/ વયકાય શસ્તકની કંની કે ફડગ કોયે ળનભાંથી ક્માયે મ ણ પયનજમાત નનલૃનત્ત,
રુખવદ કે ફયતયપ કયલાભાં આલેર શમ ત અયજીત્રકભાં તેની નલગત આલાની યશે ળે.

૧૨. નનભણૂાંક:
(૧) ઉયની જાશે યાત વંફંધભાં નનભણક ભાટે વંદ થમેરા ઉભેદલાયની વયકાયશ્રીના વંફંનધત નલબાગને આમગ દ્વાયા
બરાભણ કયલાભાં આલળે. ઉભેદલાયએ આખયી નનભણકત્ર ભેલતાં શે રાં કમ્્મટય અંગને ી વીવીવી અથલા તેની
વભકક્ષ યાજ્મ વયકાય લખતલખત નક્કી કયે તેલી રામકાત ભેલી રેલાની યશે ળે. આ પ્રકાયની રામકાત નશીં ધયાલનાય
ઉભેદલાય નનભણકને ાત્ર ફનળે નશીં.
(૨) નનભણક અંગેની વઘી કામગલાશી વયકાયશ્રી દ્વાયા કયલાભાં આલતી શલાથી આ અંગને  કઇણ ત્રવ્મલશાય
આમગ ધ્માને રેળે નશીં.
(૩) ઉભેદલાયે તેની ળૈક્ષનણક રામકાત /અનબલ/ઉંભય લગેયેના વભથગનભાં યજ કયે ર પ્રભાણત્ર કઇણ તફક્કે અમગ્મ
ભારભ ડળે ત તેની ઉભેદલાયી યદ થળે તેભજ બરાભણ ફાદની નનભણક ણ યદ થલાને ાત્ર યશે ળે અને આલા ઉભેદલાય
બાયતીમ પજદાયી ધાયા શે ઠની કામગલાશી ને ાત્ર થળે, જેથી ઉભેદલાયને વરાશ આલાભાં આલે છે કે ,તેભણે યજ કયે રા
પ્રભાણત્ર ખફજ ચકવાઈથીણગ યીતે ખયાઈ કમાગ ફાદ જ આમગભાં યજ કયલા.

૧૩. ગેયલતાણૂાંક અાંગે દોનત ઠયે રા ઉભેદલાયો નલરૂધ્ધ ગરાાં :
ઉભેદલાયને આથી ચેતલણી આલાભાં આલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભાં કઇણ પ્રકાયની ખટી ભારશતી
દળાગલલી નશી,તેભજ આલશ્મક ભારશતી છાલલી નશી,ઉયાંત તેઓએ યજ કયે ર અવર દસ્તાલેજો કે તેની પ્રભાનણત
નકરભાં કઇણ વંજોગભાં વધાય અથલા પે યપાય અથલા ફીજા કઇણ ચેડાં કયલા નશીં અથલા તેઓએ આલા ચેડાં
કયે ર/ફનાલટી દસ્તાલેજો યજ કયલા નશી,જો એકજ ફાફતના ફે કે તેથી લધ દસ્તાલેજોભાં અથલા તેની પ્રભાનણત નકરભાં
કઇણ પ્રકાયની અચકવાઇ અથલા નલવંગતતા જણામ ત તે નલવંગતતાઓ ફાફતની સ્ષ્ટતા યજ કયલી.જો કઇ
ઉભેદલાય આમગ દ્વાયા દનત જાશે ય થમેર શમ અથલા થામ ત ,
(૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ યીતે મગ્મતા પ્રાપ્ત કયલા,
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(ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી,
(૩) કઇ અન્દ્મ વ્મનક્ત દ્વાયા છ કટથી કાભ ણગ કયાવ્મ શમ ,
(૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજ કમાગ શમ ,
() અગત્મની ફાફત છાલલા અથલા દભકત અથલા ખટા નનલેદન કયે ર શમ ,
(૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ અનનમનભત કે અનનચત ઉામન વશાય રીધ શમ ,
(૭) કવટી વભમે કઇ અનનચત વાધનન ઉમગ કમો શમ ,
(૮) ઉત્તયલશી ભાં અશ્લીર બાા કે અનળષ્ટ ફાફત વરશતની અવંગત ફાફત યજ કયે ર શમ,
(૯) યીક્ષા ખંડભાં કઇણ યીતની ગેયલતગણક આચયલી , જેલી કે અન્દ્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નકર કયલી , સ્તક ,
ગાઇડ, કારી તેલા કઇણ છાેર કે શસ્તનરનખત વારશત્મની ભદદથી અથલા લાતનચત દ્વાયા કે કઇ વાંકેનતક યીતે નકર
કયલા કે અન્દ્મ ઉભેદલાયને નકર કયાલલાની ગેયયીતીઓ ૈકી કઇણ ગેયયીતી આચયલા ભાટે ,
(૧૦) આમગ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અંગે નનમકત થમેરા કભગચાયીઓને જલણી કયલી , કઇણ પ્રકાયની ળાયીરયક
ઇજા શચાડલી , અથલા
(૧૧) ઉયકત જોગલાઇઓભાં ઉલ્લેખામેર દયે ક અથલા કઇણ કૃ ત્મ કયલા કે કયાલલા તેણે પ્રમત્ન કમો શમ કે વીધી
અથલા આડકતયી યીતે આમગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચે દળાગલેર નળક્ષા ઉયાંત આ આ પજદાયી કામગલાશીને
ાત્ર ફનળે.
(ક) આમગ દ્વાયા તે વંદગીના ઉભેદલાય તયીકે ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે, અને /અથલા
(ખ) તેને આમગ રે તેલી કઇણ યીક્ષા કે કઇણ રૂફરૂ ભરાકાત ભાટે કામભી કે ભકયય ભદત ભાટે
(૧) આમગ દ્વાયા રેલાનાય કઇણ યીક્ષા કે વંદગી ભાટે , અને
(ય) યાજમ વયકાય શે ઠની કઇણ નકયીભાંથી વયકાય દ્વાયા ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે અને
(ગ) જો વયકાયી વેલાભાં અગાઉથી જ શમ ત તેના નલરૂધ્ધ વભનચત નનમભ અનવાય નળસ્તબંગના ગરાં રઇ ળકાળે.
(૧ય) ઉયકત નલગતભાં નનરદગષ્ટ કયે ર નળક્ષા કયતા શે રા આમગ/ વયકાય દ્વાયા ઉભેદલાયને /કભગચાયીને
(૧) આયનાભાભાં તેભની વાભેના સ્ષ્ટ આય અથલા કે વના પ્રકાય ફાફતે,
(ય) રેખીતભાં નળક્ષા અંગે ફચાલનાભ-ં શકીકત યજ કયલા અને
(૩) નળક્ષા અંગે નનમત વભમ ભમાગદાભાં રૂફરૂ યજઆત કયલાની તક આલાભાં આલળે.

૧૪.નીચે દળાાવ્મા ભુજફની અયજીઓ યદ કયલાભાાં આલળે.(આ માદી ભાત્ર દષ્ટ્ાાંત સ્લરૂે છે જે વાંૂણા નથી) :

(૧) આમગના ઓનરાઈન ભવદ્દા ભજફ અયજી કયે ર ન શમ
(૨) અયજીભાં દળાગલેર નલગત અધયી કે અલાચ્મ શમ.
(૩) અયજીભાં ઉભેદલાયે વશી અરડ કયે ર ન શમ.
(૪) અયજી પે ક્વથી અથલા ઈ-ભેઇર થી ભકરાલેર શમ.
(૫) અયજીભાં ાવટગ વાઈઝન પટ અરડ કયે ર ન શમ.
(૬) ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયે અયજીત્રક વાથે વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્રની નકર યજ કયે ર
ન શમ.
(૭) ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયે રડસ્ચાજગ ફકની નકર યજ કયે ર ન શમ.
(૮) ઉભેદલાયે ળૈક્ષનણક રામકાતના વંદબગભાં ભાકગ ળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નકર યજ કયે ર ન શમ.
(૯) ) જન્દ્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી. પ્રભાણત્રની નકર યજ કયે ર ન શમ.

ખાવ નોંધ : ઉભેદલાયોએ અયજીત્રક તથા તેનાાં નફડાણો જ્માયે આમોગ દ્વાયા ભાંગાલલાભાાં આલે ત્માયે જ
ભોકરલાનાાં યશે ળે.
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EX - BRANCH

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
Online Applications are invited between Date :05/04/2016 (13-00 Hours) to 21/04/2016 (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 : 23-24/07/2016
Avt.no.

Name of the
post

Total
posts

Category wise posts

Gen.
01-2016/17

Translator,
Class-III

05

05

S.& E.
B.C.
--

Out of Category wise posts reserved
for women

S.C.

S. T.

--

--

Gen.
02

S.& E.
B.C.
--

S.C.

S. T.

--

--

Out of Category wise
posts reserved for P.D.
candidate & Exserviceman
P.D.
Excandidate
serviceman
-01

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: Rs. 5200-20,200 + Grade-pay Rs. 2800 (Initially Rs.9400/- 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.
Upper age limit shall be relaxed as under :
Women candidates of unreserved 05 years (Maximum up to 45 years)
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
2
Physically disabled candidates
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
Ex-servicemen / Officers
The upper age limit shall be relaxed by the length of Military Service
4
plus three years., up to maximum 45 years of age.
The details of advertisement can be seen on web site www.gpsc.gujarat.gov.in
1

Date :

/

/2016
( N.M.Dhruv )
Joint Secretary,
Gujarat Public Service Commission

