
 

હેરાત  માંક : ૭૫/૨૦૧૮-૧૯ નગર પાલીકાના મુ ય અિધકારી, વગ-૩  ની મુ ય 
લેિખત પરી ાની જવાબવહીની નકલ મેળવવા માટેની ઉમેદવારની અર  સંબંધે 
સૂચના 
 

(A) ગુણપ ક / ગુણ : 
મુ ય પરી ાનંુ વયંનંુ ગુણપ ક (Mark Sheet) મેળવવા ઈ છતા ઉમેદવારોએ હેરાતની 

જોગવાઇ મુજબ પિરણામ તારીખથી ૧૫ િદવસમાં િનયત નમૂનાના અર  પ કમાં .૫૦/-ની 

ફી સાથે અર  કરવાની રહે છે. (અર  કરવાની આખરી તારીખ : ૦૩.૧૦.૨૦૧૯ ) 

 

આયોગ ારા સબંિધત યેક પા  ઉમેદવાર પોતાના કુલ ગુણ આયોગની વેબસાઇટ 

https://gpsc.gujarat.gov.in/ પર દશાવવામાં આવનાર વેબલીકં પર ૧૯.૦૯.૨૦૧૯ ના 

રોજ ૧૨:૦૦ કલાક થી ૧૫ િદવસ સુધી જોઇ શકે તેમજ ી ટ કરી શકે તે માણેની સુિવધા 

ઉપલ ધ થશે. 

 

જ ેઉમેદવારોએ મુ ય લેિખત પરી ા આપી છે પરંતુ, અર  ચકાસણી અ વયે અપા  ઠયા છે 

તેઓ પોતાના ગુણ માટે માિહતી અિધકારના કાયદા હેઠળ અર  કરી શકે છે.  

 

(B) ગુણની પુન:ચકાસણી (Re-Checking) :- 
મુ ય પરી ાના પોતાના ગુણની પુન:ચકાસણી (Re-Checking) કરાવવા ઇ છતા ઉમેદવારોએ 

પિરણામ તારીખથી ૩૦ િદવસ સુધીમાં (કચેરી સમય દર યાન) િનયત નમૂનાના અર  પ કમાં 

દરકે પેપર દીઠ . ૫૦/-ની ફી સાથે અર  કરવાની રહે છે. (અર  કરવાની આખરી તારીખ 

: ૨૩.૧૦.૨૦૧૯ ) 

 

(C) મુ ય લેિખત પરી ાની જવાબવહીની નકલ (Copy of Answer Book):- 
મુ ય પરી ાની પોતાની જવાબવહીની નકલ મેળવવા ઇ છતા ઉમેદવારો  

ઓનલાઇન અર  કરી + ઓનલાઇન ટા સે શનના  મા યમથી િનયત ફી + િનયત ચાજ 

ભરીને અથવા િનયત ફોમમાં અર  કરી આયોગની કચેરીએ ખાતે કચેરી સમય દર યાન િનયત 

ફોમ+ફી+ચાજ ભરીને જવાબવહીની નકલ મેળવી શકશે. ઉમેદવારએે તા:૨૫/૦૯/૨૦૧૯ થી 

તા:૩૦/૧૦/૨૦૧૯ દર યાન અર  કરવાની રહેશે. 

 

 



 

નોધં :- 
૧ ઉમેદવાર ે િનયત નમૂનાનંુ અર  પ ક આયોગની વેબસાઈટ https://www.gpsc-

ojas.gujarat.gov.in/index પરથી ડાઉનલોડ કરી િ ટ કરવાનુ અથવા આયોગની કચેરીના 

કાઉ ટર પરથી મેળવી લેવાનુ રહેશે. 

 

૨  ગુણની પુન:ચકાસણી બાબતે ઉમેદવારો પોતાની અર  બ માં અથવા ટપાલથી મોકલી 

શકશે. મુ ય લેિખત પરી ાની જવાબવહીઓ ઓનલાઇન મા યમથી અથવા બ માં રોકડેથી ફી 

+ પીડ પો ટ ચાજ  ભરીને નોધં-૪(ક)માં દશા યા મુજબની પ ધિતથી જ મેળવી શકાશે.   

 

૩ ગુણની પુન:ચકાસણી બાબતે યુ ર ટપાલથી મળશે, ાર ે મુ ય લેિખત પરી ાની 

જવાબવહીઓ પીડ પો ટથી ( .૫૦/-ચાજ સાથે) મૂળ અર  વખતે નોધંાયેલ સરનામે મળી 

શકશે.  

સંબંિધત ઉમેદવાર ે ગણુની પુન:ચકાસણી અગંેના યુ ર માટે કે મુ ય લેિખત પરી ાની 

જવાબવહીઓ મેળવવા માટે આયોગની કચેરીમાં બ માં આવવાનુ નથી.  

 

૪ ઉમેદવારના સરનામા બાબતે ઉમેદવારની ઓનલાઈન એ લીકેશનમાં નોધંાયેલ સરનામંુ યાને 

લેવામાં આવશે. 
 

ઓનલાઇન અર  વખતે નોધંાયેલ સરનામામાં ફેરફાર હોય, અરજદાર પોતાના નવા  

સરનામા ઉપર જવાબવહીની નકલ, ગુણ પ ક કે પુન: ચકાસણીનો જવાબ મેળવવા ઈ છતા 

હોય તેવા  ઉમેદવાર ેપોતાની અર  સાથે નીચે દશાવેલા દ તાવજેોનું િબડાણ કરવાનંુ રહેશે. 

 

-જુના અને નવા સરનામાની િવગત 

-અસલ ઓનલાઈન અર ની વયં માણીત નકલ 

- ાથિમક પરી ાના વશેપ ની વયં માણીત નકલ 

-ફોટો આઇ.ડી. ુફ ની વયં માણીત નકલ 

 
 
 
 

 



 

૪  ફ  ભરવાની પ ધિત 

અર  ફી ભરવાની પ ધિત 

૧ ગુણપ ક   

 
(અ) સિચવ, ગજુરાત હેર સેવા આયોગ, ગાંધીનગર-

૩૮૨૦૧૦ના નામનો િનયત ફીનો ો ડ ભારતીય પો ટલ 
ઓડર  

અથવા 
(બ) આયોગની કચેરીના કાઉ ટર પર કામકાજના િદવસોએ 

સવારના ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ અને બપોરના ૩:૦૦ થી ૫:૦૦ 
સુધીમા રોકડેથી 

અથવા 
(ક) ઓન લાઈન અર  તથા ઓનલાઇન ફી ભરવાની પ ધિત 

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

 
(ઓનલાઇન ફી ભરવાની પ ધિત તા.૨૫.૯.૨૦૧૯થી 

કાયાિ વત થશે) 

 
૨. ગુણની પુન:ચકાસણી 
 (Re-checking) 

૩. મુ ય લેિખત પરી ાની 
જવાબવહીઓ ઉ  (બ) અને (ક) મુજબ  ફી + પીડ પો ટ ચાજ . ૫૦/- 

 

Table	-1	

Application	for	 How to	Make	Application	 How	to	receive	
Information	

Mark-sheet	
 

Fees	Payable (Cash /  IPO/ 
Online	Transaction)	
Rs.50/-     

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

OR 
2. In Person with Prescribed 

application form (available on 
Counter at GPSC Bhavan/ 
Website) + Payable Fees (Cash 
/IPO) 

OR 
3. Application & Payment 

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

(Online	 fee	 payment	 system	
commence	from	25.09.2019) 

 
 

1. Through Simple 
Post on registered 
postal address 

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



 

Copy	of	Answer	
Book	
Fees + Charge	Payable 
(Cash/Online	Transaction)	
	
Rs.100/-  for each Paper  
+ 
Rs.50/- Speed Post Charge  

As per 2 & 3 above + Speed 

Post Charge of Rs.50/-  
 
 

 
1. Through Speed 

Post on registered 
postal address 
 
 

 

 
 

	

Illustration	:-	
 
 

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 

   



 

Application	to	be	Made	during 25.09.2019	to	30.10.2019	

ANSWER-BOOK      Advt. No. 75/2018-19	
	 	

	 	Application to	Receive	Copy	of	ANSWER-BOOK	of	
Combined Competitive Examination (Main-Descriptive) for the Recruitment to the 

posts of Municipal Chief Officer, Class-III, (Advertisement No. 75/2018-19) held on 

13th & 14th July, 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 General Studies-1 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	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.   	
Receipt	No.	
Receipt	Date	

Dispatch	Date	

Dispatch	No.	



 

Last	Date	of	Application	: 03.10.2019	

	
Mark	Sheet      Advt. No. 75/2018-19	

Application to	Receive	Mark	Sheet	of	
 

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

posts of Municipal Chief Officer, Class-III, (Advertisement No. 75/2018-19) held on 

13th & 14th July, 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	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/-	
Receipt	No.	
Receipt	Date	

Dispatch	Date	

Dispatch	No.	
	



 

Last	Date	of	Application	: 23.10.2019	

Re-Checking      Advt. No. 75/2018-19	
	 Application	for	Re-Checking	of Marks	in	Answer	Book	

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

posts of Municipal Chief Officer, Class-III, (Advertisement No. 75/2018-19) held on 

13th & 14th July, 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 General Studies-1 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	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.	
Receipt	No.	
Receipt	Date	

Dispatch	Date	

Dispatch	No.	
 


