જાહેરાત કરમાા ક: 138/2020-21 નાયબ સેકશન અિધકારી(કાયદાકીય
બાજુ ), વર્ગ-૩, ની મુખ્ ય લેધિત પરીક ની જવાબવહીની નકલ મેળવવા,
રણની પુન:ચકાસણી કરવા તેમજ રણપતરક (માકગ શીટ) મેળવવા માટેની
ઉમેદવારની અરજી સા

બા

િે સૂચના

(A) ર્ણ
ુ પત્રક / ર્ણ
ુ :
મુખ્ ય પરીક્ષાનુું સ્વયુંનુું ગુણપત્રક (Mark Sheet) મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ જાહેરાતની
જોગવાઇ મુજબ પરરણામ તારીખથી ૧૫ રદવસમાું રનયત નમૂનાના અરજી પત્રકમાું રૂ.૫૦/-ની
ફી સાથે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહે છે . (ઓનલાઇન અરજી કરવાની તારીિ:

02.02.2022, 16:00 કલાકથી 16.02.2022)

આયોગ દ્વારા સબુંરિત પ્રત્યેક પાત્ર ઉમેદવાર પોતાના કુલ ર્ુણ આયોગની વેબસાઇટ
https://gpsc.gujarat.gov.in/પર દર્ાાવવામાું આવનાર વેબલીુંક પર 02.02.2022 ના

રોજ ૧૬:૦૦ કલાક થી 16.02.2022 સુિી જોઇ શકે તેમજ પ્રીન્ટ કરી શકે તે પ્રમાણેની
સુરવિા ઉપલબ્િ થર્ે.

જે ઉમેદવારોએ મુખ્ ય લેધિત પરીક્ષા આપી છે પરાં તુ, અરજી ચકાસણી અન્વયે અપાત્ર યયાગ છે
તેઓ પોતાના ર્ુણ માટે માધહતી અધિકારના કાયદા હે યળ અરજી કરી શકે છે .

(B) ર્ુણની પુન:ચકાસણી (Re-Checking) :મુખ્ ય પરીક્ષાના પોતાના ગુણની પુન:ચકાસણી(Re-Checking) કરાવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ
પરરણામ તારીખથી ૩૦ રદવસ સુિીમાું રનયત નમૂનાના અરજી પત્રકમાું દરેક પેપર દીઠ રૂ. ૫૦/ની ફી સાથે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહે છે . (અરજી કરવાની તારીિ : 02.02.2022,

16:00 કલાકથી 03.03.2022)

(C) મખ્
ુ ય લેધિત પરીક્ષાની જવાબવહીની નકલ(Copy of Answer Book):મુખ્ ય

પરીક્ષાની

પોતાની

જવાબવહીની

નકલ

મેળવવા

ઇચ્છતા

ઉમેદવારો

ઓનલાઇન અરજી કરી, ઓનલાઇન ટર ાન્સેક્ર્ન થી રનયત ફી + રનયત સ્પીડ પોસ્ટ ચાજા ભરીને
જવાબવહીની નકલ મેળવી ર્કર્ે.ઉમેદવારે તા:04/03/2022 થી તા:03/04/2022
દરમ્યાન ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

નોાંિ :૧

ઉમેદવાર ે

ધનયત

નમૂનાનુાં

અરજી

પત્રક

આયોર્ની

વેબસાઈટ

https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in/indexપરથી ડાઉનલોડ કરી ધપ્રન્ટ કરવાનુ અથવા આયોર્ની કચેરીના
કાઉન્ટર પરથી મેળવી લેવાનુ રહેશે.

૨

ર્ુણપત્રક અને ર્ણ
ુ ની પુન:ચકાસણી બાબતે ઉમેદવારો પોતાની અરજી ટપાલથી અથવા
ઓનલાઇન મોકલી શકશે. મુખ્ ય લેધિત પરીક્ષાની જવાબવહીઓ માત્ર ઓનલાઇન
માધ્યમથીફી + સ્પીડ પોસ્ટ ચાજગ ભરીને Table-1 માાં દશાગવ્ યા મજ
ુ બની પધ્િધતથી જ મેળવી
શકાશે.

૩

ર્ણ
ુ પત્રક અને ર્ણ
ુ ની પન
ુ :ચકાસણી બાબતે પ્રત્યત્ત
ુ ર ટપાલથી મળશે, જ્યાર ે મખ્
ુ ય લેધિત
પરીક્ષાની જવાબવહીઓ સ્પીડ પોસ્ટથી (રૂ.૫૦/-ચાજગ સાથે) મળ
ૂ અરજી વિતે નોાંિાયેલ
કાયમી સરનામે મળી શકશે.
સાંબાંધિત ઉમેદવાર ે ર્ણ
ુ પત્રક કે

ર્ણ
ુ ની પન
ુ :ચકાસણી કે

મખ્
ુ ય લેધિત પરીક્ષાની

જવાબવહીઓ માટે અરજી કરવા કે તે મેળવવા માટે આયોર્ની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આવવાનુ
નથી.

૪

ઉમેદવારના સરનામા બાબતે ઉમેદવારની ઓનલાઈન એપ્લીકે શનમાાં નોાંિાયેલ કાયમી
સરનામુાં ધ્યાને લેવામાાં આવશે.
ઓનલાઇન અરજી વિતે નોાંિાયેલ સરનામામાાં ફે રફાર હોય, અરજદાર પોતાના નવા
સરનામા ઉપર જવાબવહીની નકલ, ર્ુણ પત્રક કે પુન: ચકાસણીનો જવાબ મેળવવા ઈચ્છતા
હોય તેવા ઉમેદવાર ે પોતાની અરજી સાથે નીચે દશાગવેલા દસ્તાવેજોનુાં ધબડાણ કરવાનુાં રહેશે.
-જુના અને નવા સરનામાની ધવર્ત
-અસલ ઓનલાઈન અરજીની સ્વયાં પ્રમાણીત નકલ
-પ્રાથધમક પરીક્ષાના પ્રવેશપત્રની સ્વયાં પ્રમાણીત નકલ

-ફોટો આઇ.ડી. પ્રુફ ની સ્વયાં પ્રમાણીત નકલ

૫.

ફી ભરવાની પધ્િધત
અરજી

૧

ર્ણ
ુ પત્રક

ફી ભરવાની પધ્િધત
(અ) ઓન લાઈન અરજી તથા ઓનલાઇન ફી ભરવાની પધ્િરત

Online Application through
https://gpsc-ojas@gujarat.gov.in

૨. ર્ુણની પુન:ચકાસણી
(Re-checking)

(બ)
૩. મુખ્ ય લેધિત પરીક્ષાની
જવાબવહીઓ

ઓન લાઈન અરજી તથા ઓનલાઇન ફી ભરવાની પધ્િરત

Online Application through
https://gpsc-ojas@gujarat.gov.in
+
સ્પીડ પોસ્ટ ચાજા રૂ. ૫૦/-

ર્ુણપત્રક અને ર્ુણની પુન:ચકાસણી અરજી માટે ઓનલાઇન માધ્યમથી ફી ભરવાની
પધ્િધત તા. 02.02.2022 થી 16:00 કલાકથી કાયાગધન્વત થશે (Fee payment through
online commence from 02.02.2022 16:00 hours)
મખ્
ુ ય લેધિત પરીક્ષાની જવાબવહીઓ મેળવવા માટે ની અરજી માટે ઓનલાઇન માધ્યમથી
ફી ભરવાની પધ્િધત તા: 04.03.2022 થી કાયાગધન્વત થશે.

Table -1
Application for

Howto Make Application

Mark-sheet
(Online

Fees Payable
Transaction)
Rs.50/-

1. Application & Payment Through

Re-Checking
Fees Payable
Transaction)

How to receive
Information

(Online

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in
Online system

Through
Simple Post on
registered
postal address

Rs.50/- for each Paper

Copy of Answer
Book
2. Online application and online Fee
Fees + Charge Payable
(Online Transaction)
Rs.100/- for each Paper
+
Rs.50/- Speed Post Charge

payment Through
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in
+
Speed Post Charge of Rs.50/-

Through
Speed Post on
registered
postal address

Illustration:ANSWER BOOKS :APPLIED THORUGH ONLINE PAYMENT SYSTEM
Particular
1

Subjects
2

Fees
3

1-Answer Book

Any one Subject

Rs.100/-

2-Answer Books

Any two Subjects

Rs.200/-

3-Answer Books

Any three Subjects

Rs.300/-

4-Answer Books

Any Four Subjects

Rs.400/-

Speed Post Charge
4

Total Payment
5 (3+4+5)
100+50 =150
200+50=250

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

300+50=350
400+50=450

* Charges +Taxes would be applicable on payment through online transaction as per terms
and conditions of the service provider.

Last Date of Application: 16.02.2022

Mark Sheet Advt. No. 138/2020-21
Application to Receive Mark Sheet of

Competitive Examination (Main-Descriptive) for the Recruitment to the posts of
Deputy Section Officer (Legal side), Class-3 (Advertisement No. 138/2020-21)
held on 28, & 30 December, 2021
Date of Application: - ………………………….
:

Name of the Candidate

:

Confirmation No.

:

Roll No.

:

Date of Birth

Paper
1

Subject

Payable Fee

Mark sheet

Put “YES” Against
Selection

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 or Registration of New
Address as per procedure at para 4 of the Instructions.
Candidate’s Signature
---------------------------------For Office use only------------------------------Total Fees Payable

Rs. 50/-

Total Fees Received

Rs. 50/-

IPO/Transaction ID
IPO/Transaction Date
Dispatch Date
Dispatch No.

Stamp and Signature by
Cashier

Last Date of Application: 03.03.2022

Re-Checking Advt. No. 138/2020-21
Application for Re-Checking of Marks in Answer Book

Competitive Examination (Main-Descriptive) for the Recruitment to the posts of
Deputy Section Officer (Legal side), Class-3 (Advertisement No. 138/2020-21)
held on 28, & 30 December, 2021
Date of Application:- ………………………….
:

Name of the Candidate

:

Confirmation No.

:

Roll No.

:

Date of Birth

Paper
1
2
3
4

Subject

Payable Fee

Gujarati Language
English Language
General Studies
Law

Put “YES “Against
Each Selection

Rs.50/Rs.50/Rs.50/Rs.50/Total Fee

Rs.

Mode of Receipt
Through Speed Post on registered postal address

Note : Registered postal address is the postal address registered by the
candidate at the time of online application or Registration of New
Address as per procedure at para 4 of the Instructions.
Candidate’s Signature
---------------------------------For Office use only------------------------------Total Fees Payable

Rs.

Total Fees Received

Rs.

IPO/Transaction ID
IPO/Transaction Date
Dispatch Date
Dispatch No.

Stamp and Signature by
Cashier

Last Date of Application:03.04.2022

Answer Book Advt. No. 138/2020-21
Application for copy of Answer Book

Competitive Examination (Main-Descriptive) for the Recruitment to the posts of
Deputy Section Officer (Legal side), Class-3 (Advertisement No. 138/2020-21)
held on 28, & 30 December, 2021
Date of Application :- ………………………….
:

Name of the Candidate

:

Confirmation No.

:

Roll No.

:

Date of Birth

Paper
1
2
3
4

Subject

Payable Fee

Gujarati Language
English Language
General Studies
Law

Put “YES “Against
Each Selection

Rs.100/Rs.100/Rs.100/Rs.100/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 or Registration of New
Address as per procedure at para 4 of the Instructions.
Candidate’s Signature
---------------------------------For Office use only------------------------------Total Fees Payable

Rs.

Total Fees Received

Rs.

IPO/Transaction ID
IPO/Transaction Date
Dispatch Date
Dispatch No.

Stamp and Signature by
Cashier

