
 

�હ�રાત કર્માકં : 27/2019-20 Accounts Officer, Class-2, Gujarat Accounts 

Service,Class-2 (�.કર્. 27/2019-20) ની �ખુ્ય લ�ેખત પર�ક્ષાની જવાબવહ�ની 

નકલ મેળવવા, �ણુની �નુ:ચકાસણી કરવા તેમજ �ણુપતર્ક (માકર્  શીટ) મેળવવા 

માટ�ની ઉમેદવારની અર� સબંધંે �ચૂના 

 

(A) �ણુપતર્ક / �ણુ: 

�ખુ્ય પર�ક્ષા�ુ ંસ્વય�ં ુ ં�ણુપતર્ક (Mark Sheet) મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ �હ�રાતની 

જોગવાઇ �જુબ પ�રણામ તાર�ખથી ૧૫ �દવસમા ં �.૫૦/-ની ફ� સાથે ઓનલાઇન અર� 

કરવાની રહ� છે. (ઓનલાઇન અર� કરવાની તાર�ખ: 08.10.2021 થી 21.10.2021) 

 

આયોગ �ારા સબિંધત પર્ત્યેક પાતર્ ઉમેદવાર પોતાના �ુલ �ણુ આયોગની વેબસાઇટ 

https://gpsc.gujarat.gov.in/પર દશાર્વવામા ં આવનાર વેબલ�ક પર 09.10.2021 ના 

રોજ ૧૨:૦૦ કલાક થી 23.10.2021  �ધુી જોઇ શક� તેમજ પર્ીન્ટ કર� શક� તે પર્માણેની 

�િુવધા ઉપલબ્ધ થશે. 

 

� ઉમેદવારોએ �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષા આપી છે પરં�,ુ અર� ચકાસણી અ ન્વયે અપાતર્ ઠયાર્ છે 

તેઓ પોતાના �ણુ માટ� મા�હતી અિધકારના કાયદા હ�ઠળ અર� કર� શક� છે.  

 

(B) �ણુની �નુ:ચકાસણી (Re-Checking) :- 

�ખુ્ય પર�ક્ષાના પોતાના �ણુની �નુ:ચકાસણી(Re-Checking) કરાવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ 

પ�રણામ તાર�ખથી ૩૦ �દવસ �ધુીમા ં િનયત ન�નૂાના અર� પતર્કમા ંદર�ક પેપર દ�ઠ �. 

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


 

૫૦/-ની ફ� સાથે ઓનલાઇન અર� કરવાની રહ� છે. (અર� કરવાની તાર�ખ : 

08.10.2021  થી 06.11.2021) 

 

(C) �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષાની જવાબવહ�ની નકલ(Copy of Answer Book):- 

�ખુ્ય પર�ક્ષાની પોતાની જવાબવહ�ની નકલ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો  

ઓનલાઇન અર� કર�, ઓનલાઇન ટર્ાન્સેક્શન થી િનયત ફ� + િનયત સ્પીડ પોસ્ટ ચા� 

ભર�ને જવાબવહ�ની નકલ મેળવી શકશે.ઉમેદવાર� તા:15/11/2021 થી 

તા:31/12/2021 દરમ્યાન ઓનલાઇન અર� કરવાની રહ�શે. 

 

ન�ધ :- 

૧ અર� માટ�  આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc-ojas@gujarat.gov.in 

 

૨  �ણુપતર્ક અને �ણુની �નુ:ચકાસણી બાબતે ઉમેદવારો પોતાની અર� માતર્ ઓનલાઇન 

માધ્યમથી મોકલી શકશે. �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષાની જવાબવહ�ઓ માતર્ ઓનલાઇન માધ્યમથી ફ� 

+ સ્પીડ પોસ્ટ ચા�  ભર�ને Table-1 મા ંદશાર્વ્યા �જુબની પધ્ધિતથી જ મેળવી શકાશે.   

 

૩ �ણુપતર્ક અને  �ણુની �નુ:ચકાસણી બાબતે પર્ત્��ુર ટપાલથી મળશે, �યાર� �ખુ્ય લે�ખત 

પર�ક્ષાની જવાબવહ�ઓ સ્પીડ પોસ્ટથી (�.૫૦/-ચા� સાથે) �ળૂ અર� વખતે ન�ધાયેલ સરનામે 

મળ� શકશે.  

 

સબંિંધત ઉમેદવાર� �ણુપતર્ક ક� �ણુની �નુ:ચકાસણી ક� �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષાની જવાબવહ�ઓ 

માટ� અર� કરવા ક� તે મેળવવા માટ� આયોગની કચેર�મા ં�બ�મા ંઆવવા� ુનથી.  

 

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


 

૪ ઉમેદવારના સરનામા બાબતે ઉમેદવારની ઓનલાઈન એપ્લીક�શનમા ંન�ધાયેલ કાયમી સરના�ુ ં

ધ્યાને લેવામા ંઆવશે. 

 

ઓનલાઇન અર� વખતે ન�ધાયેલ સરનામામા ંફ�રફાર હોય, અરજદાર પોતાના નવા  સરનામા 

ઉપર જવાબવહ�ની નકલ, �ણુ પતર્ક ક� �નુ: ચકાસણીનો જવાબ મેળવવા ઈચ્છતા હોય તેવા  

ઉમેદવાર� પોતાની અર� સાથે નીચે દશાર્વેલા દસ્તાવેજો�ુ ં�બડાણ કરવા�ુ ંરહ�શે. 

-�ુના અને નવા સરનામાની િવગત 

-અસલ ઓનલાઈન અર�ની સ્વય ંપર્માણીત નકલ 

-પર્ાથિમક પર�ક્ષાના પર્વેશપતર્ની સ્વય ંપર્માણીત નકલ 

-ફોટો આઇ.ડ�. �ફુ ની સ્વય ંપર્માણીત નકલ 

૫. ફ� ભરવાની પધ્ધિત 

અર� ફ� ભરવાની પધ્ધિત 

૧ �ણુપતર્ક 
(અ) ઓન લાઈન અર� તથા ઓનલાઇન ફ� ભરવાની પધ્ધિત 

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

૨. �ણુની �નુ:ચકાસણી 
(Re-checking) 

૩. �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષાની 
જવાબવહ�ઓ 

(બ) ઓન લાઈન અર� તથા ઓનલાઇન ફ� ભરવાની પધ્ધિત 
Online Application through 

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

સ્પીડ પોસ્ટ ચા� �. ૫૦/- 
 

�ણુપતર્ક અને �ણુની �નુ:ચકાસણી અર� માટ� ઓનલાઇન માધ્યમથી ફ� ભરવાની પધ્ધિત 

તા.08.10.2021 થી કાયાર્�ન્વત થશ ે (Fee payment through online commence from 
08.10.2021  ) 
 

�ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષાની જવાબવહ�ઓ મેળવવા માટ�ની અર� માટ� ઓનલાઇન માધ્યમથી ફ� 

ભરવાની પધ્ધિત  તા: 15.11.2021 થી કાયાર્�ન્વત થશ.ે 

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


 

Table -1 
 

Application for Howto Make Application How to receive 
Information 

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

 
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  

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


 

 

Subjects of Re-Checking / copy of Answer Book for 
Advt. No. 27/2019-20 

   

Paper Subject Payable Fee 
For rechecking 

Payable Fee 
For Answer Book 

1 Gujarati Language Rs.50/- Rs.100/-  
Rs.50/- 
(Speed post 
Charge) 

2 English Language Rs.50/- Rs.100/- 

3 General Studies Rs.50/- Rs.100/- 

4 Accountancy and Auditing-I Rs.50/- Rs.100/- 

5 Accountancy and Auditing-II Rs.50/- Rs.100/- 

 


