
 

હરાત માકં : ૪૦/૨૦૧૮-૧૯ જુરાત વહ વટ  સેવા, વગ-૧ અને જુરાત 
ુ ક  સેવા, વગ-૧ અને વગ-૨ ની અને જુરાત નગરપા લકા ુ ય અિધકાર ,	

વગ-૨ની ુ ય લે ખત પર ાની જવાબવહ ની નકલ મેળવવા,	 ણુની 
નુ:ચકાસણી કરવા તેમજ ણુપ ક (માક શીટ) મેળવવા માટની ઉમેદવારની 

અર  સબંધેં ચૂના	
	

(A) ણુપ ક / ણુ :	

ુ ય પર ા ુ ં વયં ુ ં ણુપ ક (Mark	Sheet) મેળવવા ઈ છતા ઉમેદવારોએ હરાતની 
જોગવાઇ જુબ પ રણામ તાર ખથી ૧૫ દવસમા ંિનયત ન નૂાના અર  પ કમા ં .૫૦/-ની 
ફ  સાથે અર  કરવાની રહ છે. (અર  કરવાની આખર  તાર ખ : ૧૮.૦૭.૨૦૧૯ ) 
 
આયોગ ારા સબિંધત પ્ર યેક પાત્ર ઉમેદવાર પોતાના ુલ ણુ આયોગની વેબસાઇટ 
https://gpsc.gujarat.gov.in/ પર દશાર્વવામા ંઆવનાર વેબલીંક પર ૧૦.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ 
૧૨:૦૦ કલાક થી ૧૫ િદવસ સધુી જોઇ શકે તેમજ પ્રી ટ કરી શકે તે પ્રમાણેની સિુવધા 
ઉપલ ધ થશે. 
 
 ઉમેદવારોએ ુ ય લે ખત પર ા આપી છે પરં ,ુ અર  ચકાસણી અ વયે અપા  ઠયા છે 

તેઓ પોતાના ણુ માટ મા હતી અિધકારના કાયદા હઠળ અર  કર  શક છે.  
 

(B) ણુની નુ:ચકાસણી (Re‐Checking)	:‐	

ુ ય પર ાના પોતાના ણુની નુ:ચકાસણી	 (Re‐Checking) કરાવવા ઇ છતા 
ઉમેદવારોએ પ રણામ તાર ખથી ૩૦ દવસ ધુીમા	ં(કચેર  સમય દર યાન) િનયત ન નૂાના 
અર  પ કમા ંદરક પેપર દ ઠ . ૫૦/-ની ફ  સાથે અર  કરવાની રહ છે. (અર  કરવાની 
આખર  તાર ખ : ૦૨.૦૮.૨૦૧૯ ) 

 
(C)	 ુ ય લે ખત પર ાની જવાબવહ ની નકલ (Copy	of	Answer	Book):‐ 

ુ ય પર ાની પોતાની જવાબવહ ની નકલ મેળવવા ઇ છતા ઉમેદવારો  
ઓનલાઇન અર  કર  + પો ટ ઓફસના મા યમથી િનયત ફ  + િનયત ચા  ભર ને અથવા 
િનયત ફોમમા ં અર  કર  આયોગની કચેર એ ખાતે કચેર  સમય દર યાન િનયત 
ફોમ+ફ +ચા  ભર ને જવાબવહ ની નકલ મેળવી શકશે. ઉમેદવારએ તા:૨૫/૦૭/૨૦૧૯ થી 
તા:૩૧/૮/૨૦૧૯ દર યાન અર  કરવાની રહશે. 



 

ન ધ :- 
૧ ઉમેદવાર િનયત ન નૂા ુ ં અર  પ ક આયોગની વેબસાઈટ https://www.gpsc-

ojas.gujarat.gov.in/index પરથી ડાઉનલોડ કર  િ ટ કરવા  ુઅથવા આયોગની કચેર ના 
કાઉ ટર પરથી મેળવી લેવા  ુરહશે. 

 
૨  ણુની નુ:ચકાસણી બાબતે ઉમેદવારો પોતાની અર  બ મા ં અથવા ટપાલથી મોકલી 

શકશે. મખુ્ય લેિખત પરીક્ષાની જવાબવહીઓ પો ટ ઓિફસના મા યમથી અથવા બ મા ં
રોકડેથી ફી + પીડ પો ટ ચા   ભરીને ન ધ-૪(ક)મા ંદશાર્ યા મજુબની પ ધિતથી જ મેળવી 
શકાશે.   

 
૩ ણુની નુ:ચકાસણી બાબતે ુ ર ટપાલથી મળશે, યાર મખુ્ય લેિખત પરીક્ષાની 

જવાબવહીઓ પીડ પો ટથી ( .૫૦/-ચા  સાથે) મળૂ અરજી વખતે ન ધાયેલ સરનામે મળ  
શકશે. સબંિંધત ઉમેદવાર ણુની નુ:ચકાસણી ગેના ુ ર માટ ક ુ ય લે ખત 
પર ાની જવાબવહ ઓ મેળવવા માટ આયોગની કચેર મા ં બ મા ંઆવવા  ુનથી.  
 

૪ ફ  ભરવાની પ ધિત 

અર  ફ  ભરવાની પ ધિત 

૧ ણુપ ક   (અ) સચવ, જુરાત હર સેવા આયોગ, ગાધંીનગર-
૩૮૨૦૧૦ના નામનો િનયત ફ નો ો ડ ભારતીય પો ટલ 
ઓડર  

અથવા 
(બ) આયોગની કચેર ના કાઉ ટર પર કામકાજના દવસોએ 

સવારના ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ અને બપોરના ૩:૦૦ થી 
૫:૦૦ ધુીમા રોકડથી	

૨. ણુની નુ:ચકાસણી 
 (Re‐checking) 

૩. ુ ય લે ખત પર ાની 
જવાબવહ ઓ 

(બ) આયોગની કચેર ના કાઉ ટર પર કામકાજના દવસોએ 
સવારના ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ અને બપોરના ૩:૦૦ થી 

૫:૦૦ ધુીમા રોકડથી 

અથવા 
(ક) ઓન લાઈન અર  કર  પો ટ ઓફસના મા યમથી ફ  

ભરવાની પ ધિત 
Online	Application	through	

https://gpsc‐ojas@gujarat.gov.in 

 



 

(ક) ઓન લાઈન અર  કર  પો ટ ઓફસના મા યમથી ફ  ભરવાની પ ધિત  

 આ માટ ઉમેદવાર https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/Home.aspx	 પર “Fees	 /	
Application	 to	Receive	 copy	 of	Answer‐Book”	ટબ પર લક કર  તેમા ંપોતાની 
િવગતો દા.ત. SELECT	 JOB	 ( હરાત માકં)	 પસદં કયા બાદ પોતાનો 
CONFIRMATION	NUMBER	(ક મેશન નબંર),	BIRTH	DATE	(જ મ તાર ખ)ની િવગતો 
ભરવાની રહશે યારબાદ 	 ટલા િવષય/િવષયોની જવાબવહ  મેળવવા માગંતા હોય 
તે જુબ NUMBER	 OF	 SUBJECTS	 (િવષયોની સં યા)ની સં યા દશાવવાની રહશે. 
યારબાદ Download	Post	Office	Challan	ટબ પર લક કર ને િ ટડ ચલણની કોપી 
કાઢવાની રહશે (Print	 Setting	 :	Page	 size	A4	&	Orientation	=	Portrait)	ચલણની 
સાથે આયોગની વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ અને િ ટ કરલ િનયત ફોમ જ ર  
િવગતો દશાવી જોડવા ુ ં રહશે યારબાદ,	 આ કોપી ન કની કો ટુર િુવધા 
ધરાવતી પો ટ ઓફસમા ં િનયત ફ  ( યેક પ પ  દ ઠ .૧૦૦/-) + પો ટલ ચા  
.૧૨ + પીડ પો ટ ચા  .૫૦ સ હત ભરવાના રહશે અને ફ  ભયા ગેની રસીદ 
મેળવીને પોતાની પાસે રાખવાની રહશે. ઉમેદવાર યારબાદ પ - યવહાર કરવાનો 
રહતો નથી ઉમેદવારને માગેંલ મા હતી પીડ પો ટના મા યમથી મોકલવામા ંઆવશે.  
 

૫ ઉમેદવારના સરનામા બાબતે ઉમેદવારની ઓનલાઈન એ લીકશનમા ંન ધાયેલ સરના ુ ં યાને 
લેવામા ંઆવશે. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

Table	‐1	
 

Application	for	 How to	Make	Application	
How	to	receive	
Information	

Mark‐sheet
 
Fees	Payable	(Cash/IPO)	
Rs.50/-     

1. In Person with Prescribed 
application form (available on 
Counter at GPSC Bhavan/ 
Website) + Payable Fees (Cash 
/IPO) 
 

OR 
 

2. Send through Post with 
Prescribed application form 
(available on Website) + IPO of 
payable fees 

 

 
 

1. Through Simple 
Post on registered 
postal address 

Re‐Checking	
 
Fees	Payable	(Cash/IPO)	
Rs.50/-    for each Paper  
 

Copy	 of	 Answer	
Book	
Fees	Payable	(Cash/post	
office	challan)	
	
Rs.100/-  for each Paper  

+ 
Rs. 12/-  Postal Charge (if 
applied through post 
office with prescribed 
challan) 

+ 
Rs.50/- Speed Post Charge  

1. In Person with Prescribed 
application form (available on 
Counter at GPSC Bhavan/ 
Website) + Payable Fees in Cash 
+ Speed post charge 
 

2. Online application Through 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 
and print Post office Challan.  
 
Pay fee at nearest post office with 
Post office challan. 

 
1. Through Speed 

Post on registered 
postal address
 
 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

	
	
	
Illustration	:‐	
 

ANSWER	BOOKS	:		WHEN	APPLIED	THORUGH	POST	OFFICE	

Particular	 Subjects	 Fees Postal	
Charge	

Speed	Post	
Charge	

Total	Payment

1	 2	 3 4 5	 6	(3+4+5)

1-Answer Book Any one Subject  Rs.100/-

Rs. 12/- (One 
Time Fixed 
Charge for 

any one / all 
papers 

Rs. 50/- (One 
Time Fixed 
Charge for 

any one / any 
two  /all 
papers 

100+12+50=162 

2-Answer Books Any two Subjects Rs.200/- 200+12+50=262 

3-Answer Books Any three Subjects Rs.300/- 300+12+50=362 

4-Answer Books Any four Subjects Rs.400/- 400+12+50=462 

5-Answer Books Any Five Subjects Rs.500/- 500+12+50=562 

6-Answer Books All Subjects Rs.600/- 600+12+50=662 

 
 
 

ANSWER	BOOKS	:	WHEN	APPLIED	IN	PERSON	AT	GPSC	BHAVAN	

Particular	 Subjects	 Fees Speed	Post	Charge	 Total	Payment
1	 2	 3	 4	 5	(3+4+5)	

1-Answer Book Any one Subject Rs.100/- 

Rs. 50/- (One Time 
Fixed Charge for any 

one / all papers 

100+50 =150 

2-Answer Books Any two Subjects Rs.200/- 200+50=250 

3-Answer Books Any three Subjects Rs.300/- 300+50=350 

4-Answer Books Any four Subjects Rs.400/- 400+50=450 

5-Answer Books Any Five Subjects Rs.500/- 500+50=550 

6-Answer Books All Subjects Rs.600/- 600+50=650 

  



 

Application	to	be	Made	during	25.07.2019	to	31.08.2019	

	
ANSWER‐BOOK						Advt.	No.	40/2018‐19	

	 	

	 	Application	to	Receive	Copy	of	ANSWER‐BOOK	of	

Combined Competitive Examination (Main-Descriptive) for the Recruitment to the 

posts of Gujarat Administrative Service, Class-1, Gujarat Civil Service, Class-1 & 2 and 

Gujarat Municipal Chief Officer Service, Class-II, (Advertisement No. 40/2018-19) held 
on 17th & 24th February & 3rd March, 2019 

	
Date	of	Application:	‐	………………………….	

Name	of	the	Candidate		 :	 	

Confirmation	No.	 :	 	

Roll	No.	 :	 	

Date	of	Birth	 :	 	

	

Paper	 Subject	 Payable	Fee	
Put	“YES	“Against	
Each	Selection

1	 Gujarati  Rs.100/-  

2 English  Rs.100/-  

3 Essay Rs.100/-  

4 General Studies-1 Rs.100/-  

5 General Studies-2 Rs.100/-  

6 General Studies-3 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.	

 



 

Last	Date	of	Application	:	18.07.2019	

	
Mark	Sheet						Advt.	No.	40/2018‐19	

	 	 	

Application	to	Receive	Mark	Sheet	of	

 
Combined Competitive Examination (Main-Descriptive) for the Recruitment to the 

posts of Gujarat Administrative Service, Class-1, Gujarat Civil Service, Class-1 & 2 and 

Gujarat Municipal Chief Officer Service, Class-II, (Advertisement No. 40/2018-19) held 
on 17th & 24th February & 3rd March, 2019 

 
Date	of	Application:	‐	………………………….	

	

Name	of	the	Candidate		 :	 	

Confirmation	No.	 :	 	

Roll	No.	 :	 	

Date	of	Birth	 :	 	

	

Paper	 Subject	 Payable	Fee	
Put	“YES”	Against	

Selection

1	 Marksheet Rs. 50/-  

 Total	Fee	 Rs.		50/‐	

	
Mode	of	Receipt	

Through Post  on registered postal address	

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.			50/‐ 

Stamp	and	Signature	by	
Cashier	

 

Total	Fees	Received	 Rs.			50/‐	

Receipt	No.	  

Receipt	Date	  

Dispatch	Date	
Dispatch	No.	

 

	



 

Last	Date	of	Application	:	02.08.2019	
	

Re‐Checking						Advt.	No.	40/2018‐19	
	 Application	for	Re‐Checking	of	Marks	in	Answer	Book	

Combined Competitive Examination (Main-Descriptive) for the Recruitment to the 

posts of Gujarat Administrative Service, Class-1, Gujarat Civil Service, Class-1 & 2 and 

Gujarat Municipal Chief Officer Service, Class-II, (Advertisement No. 40/2018-19) held 
on 17th & 24th February & 3rd March, 2019 

 
Date	of	Application	:‐	………………………….	

Name	of	the	Candidate		 :	 	

Confirmation	No.	 :	 	

Roll	No.	 :	 	

Date	of	Birth	 :	 	

	

Paper	 Subject	 Payable	Fee	
Put	“YES	“Against	
Each	Selection

1	 Gujarati  Rs.50/-  

2 English  Rs.50/-  

3 Essay Rs.50/-  

4 General Studies-1 Rs.50/-  

5 General Studies-2 Rs.50/-  

6 General Studies-3 Rs.50/-  

 Total	Fee	 Rs.	

	

Mode	of	Receipt	

Through Post on registered postal address	

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.	

 


