
 

જાહેરાત ક્રમાાંક : 41/2020-21 ગજુરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ 

(GWSSB) ઈજનેરી સેવા અાંતગડત કાયડપાલક ઈજનેર(સીવીલ), વગડ-૧ અને 

નાયબ કાયડપાલક ઈજનેર (સીવીલ), વગડ- ૨ ની મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાની 

જવાબવહીની નકલ મેળવવા, ગુણની પુન:ચકાસણી કરવા તેમજ ગુણપત્રક 

(માકડ  શીટ) મેળવવા માટેની ઉમેદવારની અરજી સાંબાંધે સૂચના 

 

(A) ગુણપત્રક / ગુણ: 

મુખ્ય 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: 

13-02-2023, 16:00 કલાકથી 28-02-2023) 

 

આયોગ દ્વારા સબુંરિત પ્રત્યેક પાત્ર ઉમેદવાર પોતાના કુલ ગુણ આયોગની વેબસાઇટ 

https://gpsc.gujarat.gov.in/પર દર્ાાવવામાું આવનાર વેબલીુંક પર 13-02-2023, ના 

16:00 કલાક થી 28-02-2023  સુધી જોઇ શકે તેમજ પ્રીન્ટ કરી શકે તે પ્રમાણેની 

સુરવિા ઉપલબ્િ થરે્. 

 

જ ેઉમદેવારોએ મુખ્ય લખેિત પરીક્ષા આપી છે પરાંતુ, અરજી ચકાસણી અ ન્વયે અપાત્ર ઠયાડ છે 

તેઓ પોતાના ગુણ માટે માખહતી અખધકારના કાયદા હેઠળ અરજી કરી શકે છે.  

 

(B) ગુણની પુન:ચકાસણી (Re-Checking) :- 

મુખ્ય પરીક્ષાના પોતાના ગુણની પુન:ચકાસણી(Re-Checking) કરાવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ 

પરરણામ તારીખથી ૩૦ રદવસ સુિીમાું રનયત નમૂનાના અરજી પત્રકમાું દરકે પેપર દીઠ રૂ. ૫૦/-

ની ફી સાથે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહે છે. (અરજી કરવાની તારીિ : 13-02-2023, 

16:00 કલાકથી 15-03-2023) 

 

 

 

 

https://gpsc.gujarat.gov.in/


 

 

(C) મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાની જવાબવહીની નકલ (Copy of Answer Book):- 

મુખ્ય 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.ઉમેદવાર ેતા: 13-02-2023, 16:00 કલાકથી 15-03-

2023) દરમ્યાન ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. 

નોાંધ :- 

૧ ઉમેદવાર ે ખનયત નમૂનાનુાં અરજી પત્રક આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in/indexપરથી ર્ાઉનલોર્ કરી ખપ્રન્ટ કરવાનુ અથવા આયોગની કચેરીના 

કાઉન્ટર પરથી મળેવી લવેાનુ રહેશે. 

 

૨  ગુણપત્રક અને ગણુની પુન:ચકાસણી બાબતે ઉમેદવારો પોતાની અરજી ટપાલથી અથવા 

ઓનલાઇન મોકલી શકશે. મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાની જવાબવહીઓ માત્ર ઓનલાઇન 

માધ્યમથી ફી + સ્પીર્ પોસ્ટ ચાજડ  ભરીને Table-1 માાં દશાડવ્યા મજુબની પધ્ધખતથી જ મેળવી 

શકાશે.   

 

૩ ગુણપત્રક અને  ગુણની પુન:ચકાસણી બાબતે પ્રત્યુત્તર ટપાલથી મળશ,ે જ્યાર ેમુખ્ય લેખિત 

પરીક્ષાની જવાબવહીઓ સ્પીર્ પોસ્ટથી (રૂ.૫૦/-ચાજડ સાથે) મૂળ અરજી વિતે નોાંધાયેલ 

કાયમી સરનામે મળી શકશે.  

સાંબાંખધત ઉમેદવાર ે ગણુપત્રક કે ગુણની પનુ:ચકાસણી કે મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાની 

જવાબવહીઓ માટે અરજી કરવા કે તે મળેવવા માટે આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આવવાનુ 

નથી.  

૪ ઉમેદવારના સરનામા બાબતે ઉમેદવારની ઓનલાઈન એપ્લીકેશનમાાં નોાંધાયેલ કાયમી 

સરનામુાં ધ્યાને લેવામાાં આવશે. 

ઓનલાઇન અરજી વિતે નોાંધાયેલ સરનામામાાં ફેરફાર હોય, અરજદાર પોતાના નવા  

સરનામા ઉપર જવાબવહીની નકલ, ગુણ પત્રક કે પુન: ચકાસણીનો જવાબ મેળવવા ઈચ્છતા 

હોય તેવા  ઉમેદવાર ેપોતાની અરજી સાથે નીચે દશાડવેલા દસ્તાવજેોનુાં ખબર્ાણ કરવાનુાં રહેશે. 

-જુના અને નવા સરનામાની ખવગત 

-અસલ ઓનલાઈન અરજીની સ્વયાં પ્રમાણીત નકલ 

-પ્રાથખમક પરીક્ષાના પ્રવેશપત્રની સ્વયાં પ્રમાણીત નકલ 

-ફોટો આઇ.ર્ી. પ્રુફ ની સ્વયાં પ્રમાણીત નકલ 

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


 

 

 

૫. ફી ભરવાની પધ્ધખત 

અરજી ફી ભરવાની પધ્ધખત 

૧ ગુણપત્રક 

 

(અ) ઓન લાઈન અરજી તથા ઓનલાઇન ફી ભરવાની પધ્િરત 

Online Application through 

https://gpsc-ojas@gujarat.gov.in 

૨. ગુણની પુન:ચકાસણી 

(Re-checking) 

૩. મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાની 

જવાબવહીઓ 

 

(બ) ઓન લાઈન અરજી તથા ઓનલાઇન ફી ભરવાની પધ્િરત 

Online Application through 

https://gpsc-ojas@gujarat.gov.in 

+  

સ્પીડ પોસ્ટ ચાજા રૂ. ૫૦/- 

 

 

ગુણપત્રક અને ગુણની પુન:ચકાસણી અરજી માટે ઓનલાઇન માધ્યમથી ફી ભરવાની 

પધ્ધખત તા. 13-02-2023 થી 16:00 કલાકથી કાયાડખન્વત થશે (Fee payment through 

online commence from 13-02-2023  16:00 hours)  

 

મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાની જવાબવહીઓ મેળવવા માટેની અરજી માટે ઓનલાઇન માધ્યમથી 

ફી ભરવાની પધ્ધખત  તા: 13-02-2023 થી કાયાડખન્વત થશે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gpsc-ojas@gujarat.gov.in/
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Table -1 
 

Application for Howto Make Application 
How to receive 

Information 
Mark-sheet 
 
Fees Payable (Online 
Transaction) 
Rs.50/-     

1. Application & Payment Through 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 
Online system 

Through 
Simple Post on 

registered 
postal address 

Re-Checking 
 
Fees Payable (Online 
Transaction) 
 
Rs.50/-    for each Paper 
 
Copy of Answer 
Book 
Fees + Charge Payable 

(Online Transaction) 
 
Rs.100/-  for each Paper  

+ 
Rs.50/- Speed Post Charge  

 
2. Online application and online Fee 

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 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 

    

*  Charges +Taxes would be applicable on payment through online transaction as per terms 

and conditions of the service provider.     

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


 

Last Date of Application: 28-02-2023 
 

Mark Sheet Advt. No. 41/2020-21 

   
Application to Receive Mark Sheet of 

 

Competitive Examination (Main-Descriptive) for the Recruitment to the  posts of 
Executive Engineer (Civil), Class-1 And Dy Executive Engineer (Civil) Class-2 in 
the Engineering Services under the Gujarat Water Supply And Sewerage Board 

(GWSSB) (Advertisement No. 41/2020-21) held on 28th, 30th September & 1st 

October, 2021 
 

Date of Application: - …………………………. 
 

Name of the Candidate  :  

Confirmation No. 
:  

Roll No. 
:  

Date of Birth 
:  

 

Paper Subject Payable Fee 
Put “YES” Against 

Selection 

1 Mark sheet 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/- 

Stamp and Signature by 
Cashier 

 

Total Fees Received Rs.   50/- 

IPO/Transaction ID  

IPO/Transaction Date  

Dispatch Date 

Dispatch No. 

 



 

Last Date of Application: 15-03-2023 
 

Re-Checking Advt. No. 41/2020-21 

 Application for Re-Checking of  Marks in Answer Book 
 

Competitive Examination (Main-Descriptive) for the Recruitment to the  posts of 
Executive Engineer (Civil), Class-1 And Dy. Executive Engineer (Civil) Class-2 in 
the Engineering Services under the Gujarat Water Supply And Sewerage Board 

(GWSSB) (Advertisement No. 41/2020-21) held on 28th, 30th September & 1st 

October, 2021 
 

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 Language Rs.50/-  

2 English Language Rs.50/-  

3 Civil Engineering - 1 Rs.50/-  

4 Civil Engineering - 2 Rs.50/-  

5 Civil Engineering - 3 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. 

 
Stamp and Signature by 

Cashier 
 

Total Fees Received Rs. 

IPO/Transaction ID  

IPO/Transaction Date  

Dispatch Date 

Dispatch No. 

 



 

Last Date of Application: 15-03-2023 
 

Answer Book  Advt. No. 41/2020-21 

  Application for copy of Answer Book 

 

Competitive Examination (Main-Descriptive) for the Recruitment to the  posts of 
Executive Engineer (Civil), Class-1 And Dy Executive Engineer (Civil) Class-2 in 
the Engineering Services under the Gujarat Water Supply And Sewerage Board 

(GWSSB) (Advertisement No. 41/2020-21) held on 28th, 30th September & 1st 

October, 2021 
 

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 Language Rs.100/-  

2 English Language Rs.100/-  

3 Civil Engineering - 1 Rs.100/-  

4 Civil Engineering - 2 Rs.100/-  

5 Civil Engineering - 3 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. 

 
Stamp and Signature by 

Cashier 
 

Total Fees Received Rs. 

IPO/Transaction ID  

IPO/Transaction Date  

Dispatch Date 

Dispatch No. 

 



 

 


