હરાત માંક : 27 / 2016-17 નાયબ સે શન ઓ ફસર-નાયબ મામલતદાર
ુ ય લે ખત પર
ુ ની
ણ

ુ પ ક મેળવવા માટ તેમજ
ણ

ાની જવાબવહ ની નકલ,

ુ :ચકાસણી કરવા માટની ઉમેદવારની અર
ન

સંબધ
ં ે

ૂચના

ુ પ ક:
ણ

(A)

ુ ય પર

ા ંુ વયં ંુ

ુ પ ક મેળવવા ઇ છતા ઉમેદવારોએ તા:03/06/2017
ણ

(કચેર સમય દર યાન) િનયત ન ૂનાના અર

પ કમાં .50/-ની ફ સાથે અર

ુ ીમાં
ધ
કરવાની

રહશે.

ુ ની
ણ

(B)

ુ ય

ુ :ચકાસણી (Re‐Checking) :‐
ન
પર

ાના

પોતાના

ુ ની
ણ

ુ :ચકાસણી
ન

પ કમાં દરક પેપર દ ઠ . 50/-ની ફ સાથે અર

ુ ય લે ખત પર

ાની જવાબવહ ની નકલ:‐

ુ ય

પોતાની

પર

ાની

કરાવવા

જવાબવહ ની

કરવાની રહશે

નકલ

મેળવવા

ઇ છતા

ુ ીમાં (કચેર સમય દર યાન) િનયત ન ૂનાના અર
ધ

તા:20/11/2017

ઇ છતા

ુ ીમાં (કચેર સમય દર યાન) િનયત ન ૂનાના અર
ધ

ઉમેદવારોએ તા:03/07/2017

(C)

(Re‐Checking)

પો ટ ઓ ફસના મા યમથી દરક જવાબવહ દ ઠ . 100/- ફ ની સાથે અર

ઉમેદવારોએ

પ કમાં અથવા
કરવાની રહશે

ન ધ :1

ઉમેદવાર

ન ૂના ંુ

િનયત

અર

પ ક

https://www.gpsc.gujarat.gov.in/ પરથી ડાઉનલોડ કર િ

આયોગની

વેબસાઇટ

ટ કરવા ુ અથવા આયોગની

કચેર ના કાઉ ટર પરથી મેળવી લેવા ુ રહશે.
2

ઉમેદવારો પોતાની અર
ુ ય લે ખત પર
દશા યા

3

બ માં અથવા ટપાલથી મોકલી શકશે. આ બે પ ધિત ઉપરાંત

ાની જવાબવહ ઓ પો ટ ઓ ફસના મા યમથી ફ ભર ને ન ધ-4(ક)માં

ુ બની પ ધિતથી પણ મેળવી શકાશે.
જ

ુ પ ક ક
ણ

ુ ની
ણ

ુ :ચકાસણી ટપાલ, ઇ-મેઇલથી અથવા
ન

આવેલ તાર ખ-સમયે મળ શકશે,
( .50/-ચા

યાર

સાથે), ઇ-મેઇલથી અથવા

ુ ય લે ખત પર
બ માં (મા

બ માં કચેર

ારા આપવામાં

ાની જવાબવહ ઓ પીડ પો ટ

સંબિં ધત ઉમેદવારને જ) કચેર

આપવામાં આવેલ તાર ખ-સમયે મળ શકશે. સંબિં ધત ઉમેદવાર

બ માં જવાબવહ લેવા

આવતી વખતે Confirmation No. ધરાવતી પોતાની ઓનલાઇન એ લીકશનની િ
તથા ફોટો આઇ-ડ કાડ ર ૂ કરવા ુ રહશે.

ારા

ટ આઉટ

ઉમેદવાર કયા મા યમથી મા હતી મેળવવા ઇ છે છે તે બાબત

પ ટ ર તે િનયત અર

ફોમમાં દશાવવાની રહશે.
4

ફ ભરવાની પ ધિત
ુ રાત
જ

(અ) સ ચવ,

હર સેવા આયોગ, ગાંધીનગર-382010ના નામનો િનયત ફ નો ો ડ

ભારતીય પો ટલ ઓડર અથવા
(બ) આયોગની કચેર ના કાઉ ટર પર કામકાજના દવસોએ સવારના 11:00 થી 2:00 અને
બપોરના 3:00 થી 5:00
ુ પ ક તથા
ણ

(ક)

ુ ીમા રોકડથી
ધ

ુ ય લે ખત પર

ાની જવાબવહ મેળવવા ઇ છતા ઉમેદવારો િનયત

ફ ભરવા માટ ઉ ત પ ધિત (બ) ઉપરાંત પો ટ ઓ ફસના મા યમથી ઓન લાઇન
અર


ફ ભરવાની પ ધિતનો પણ ઉપયોગ કર શક છે .
આ માટ ઉમેદવાર https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/ પર “APPLICATION / OTHER FEES
PAYMENT” ટબ પર

લક કર Application to Receive copy of Answer‐Book અથવા

Application to Receive Mark‐Sheet પસંદ કર તેમાં પોતાની િવગતો દા.ત. SELECT JOB

હરાત

(

માંક) પસંદ કયા બાદ પોતાનો CONFIRMATION NUMBER (ક મેશન

નંબર), BIRTH DATE (જ મ તાર ખ)ની િવગતો ભરવાને રહશે યારબાદ RECEIVE COPY
THROUGH (કોપી મેળવવાની ર ત) સામે દશાવેલ કોઇ એક િવક પ પસંદ કરવાનો

રહશે અને

ટલા િવષય/િવષયોની જવાબવહ

મેળવવા માંગતા હોય તે

NUMBER OF SUBJECTS (િવષયોની સં યા)ની સં યા દશાવવાની રહશે.
Download Post Office Challan ટબ પર

લક કર ને િ

રહશે અને ચલણમાં િનયત થયેલ જ યાએ
છે તે

પ

ંુ નામ દશાવવા ુ રહશે (દા-ત-.

ચા

.12 + પીડ પો ટ ચા

યારબાદ

ટડ ચલણની કોપી કાઢવાની

પ ની જવાબવહ મેળવવા માગે
ુ રાતી,
જ

અથવા Gujarati, English, General Studies) યારબાદ,
િુ વધા ધરાવતી પો ટ ઓ ફસમાં િનયત ફ (

ુ બ
જ

ે , સામા ય અ યાસ

આ કોપી ન કની કો

યેક પ પ

ટુ ર

દ ઠ .100/-) + પો ટલ

.50 (જો પીડ પો ટથી મેળવવાનો િવક પ વીકાય

હોય તો) સ હત ભરવાના રહશે અને ફ ભયા

ગે ની રસીદ મેળવીને પોતાની પાસે

રાખવાની રહશે. ઉમેદવાર યારબાદ પ - યવહાર કરવાનો રહતો નથી ઉમેદવાર
વીકારલ િવક પ

ુ બ માંગેલ મા હતી ઇ-મેઇલ અથવા પીડ પો ટના મા યમથી
જ

મોકલવામાં આવશે.
5

ઉમેદવારના સરનામા ક ઇ-મેઇલ આઇડ
ન ધાયેલ સરના ંુ ક ઇ-મેઇલ આઇડ

બાબતે ઉમેદવારની ઓનલાઇન એ લીકશનમાં

યાને લેવામાં આવશે.

Application for

How to Make Application

How to receive
Information

1. In Person with Prescribed 1. In Person
application form (available
on Counter at GPSC 2. On Registered E‐mail ID
Fees Payable (Cash/
Bhavan)
IPO/Post office Challan)
2. Through
Post
with 3. Through Simple Post
Rs. 50/‐ +
Prescribed
application
Rs. 12/‐ Postal charge ((if
form
(available
on
applied through post office
Website) + IPO of payable
with prescribed challan)
fees
3. Through Post office with
Prescribed challan

Mark‐Sheet

Re‐Checking
Fees Payable (Cash/IPO)
Rs.50/‐ for any 1 Paper
Rs.100/‐ for any 2 Paper
Rs.150/‐ for all papers

1. In Person with Prescribed 1. In Person
application form (available
on Counter at GPSC 2. On Registered E‐mail ID
Bhavan)
3. Through Simple Post
2. Through
Post
with
Prescribed
application
form
(available
on
Website) + IPO of payable
fees

1. In Person with Prescribed 1. In Person
application form (available
on Counter at GPSC 2. On Registered E‐mail ID
Bhavan)
Fees Payable (Cash/post
3. Through Speed Post
office challan)
2. Through Post office with
(if option applied for)
Prescribed
challan
Rs.100/‐ for any 1 Paper
Rs.200/‐ for any 2 Paper
Rs.300/‐ for all papers
+
Rs. 12/‐ Postal Charge (if
applied through post office
with prescribed challan)
+
Rs.50/‐ Speed Post Charge
(if option applied for)

Copy of Answer
sheet

Illustration :‐
ANSWER BOOKS TO BE SENT BY SPEED POST

1
1‐
Answer
Book
2‐
Answer
Books
3‐
Answer
Books

Subjects:
Gujarati,
English &
General
Studies
2

Fees

Postal Charge

Speed Post
Charge

Total Payment

3

4

5

6 (3+4+5)

Rs. 12/‐ (One
Time Fixed Charge
for any one / any
two /all papers

Any
Subject

one

Rs.100/‐

Any
Subjects

two

Rs.200/‐

All
three
Subjects

Rs.300/‐

Rs. 50/‐ (One 100+12+50
Time
Fixed =162
Charge for any
one / any two 200+12+50=262
/all papers
300+12+50=362

WITHOUT SPEED POST CHARGES i.e. TO BE SENT BY EMAIL.

1‐
Answer
Book
2‐
Answer
Books
3‐
Answer
Books

Subjects:
Gujarati,
English &
General
Studies
Any
one
Subject
Any
Subjects

Fees

Rs.100/‐

two

Rs.200/‐

All
three
Subjects

Rs.300/‐

Postal Charge

Speed Post
Charge

Rs. 12/‐ (One No charges
Time Fixed Charge
for any one / any
two /all papers

Total Payment

100+12 =112
200+12=212
300+12=312

Counter/ બ

Application to Receive Copy of ANSWER‐BOOK
of
Combined Competitive Main Exam held on 11th & 12th March,
2017 for recruitment to the post of Deputy Section Officer
(State Secretariat /GPSC) – Deputy Mamlatdar
Date of Application :‐ ………………………….
Name of the Candidate

:

Confirmation No.

:

Roll No.

:

Date of Birth

:

Paper

Subject

Payable Fee

1

Gujarati

Rs.100/‐

2

English

Rs.100/‐

3

General Studies

Rs.100/‐
Total Fee

Mode of Receipt

Put “YES” Against
Each Selection

Rs.
Put “YES” Against
Either Selection

In Person
Through Registered E‐mail of the Candidate
Through Post (Speed‐Post) on registered postal
address (Payable Charge of Rs. 50/‐)
Note: Registered E‐mail ID / postal address is the e‐mail ID /postal address
respectively registered by the candidate at the time of online application

Candidate’s Signature
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐For Office use only‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Total Fees Payable

Rs.

Total Fees Received

Rs.

Receipt No.
Receipt Date
Email / Dispatch Date
Dispatch No.

Stamp and Signature by
Cashier

Counter/ બ

Application to Receive MARK SHEET
of
Combined Competitive Main Exam held on 11th & 12th March,
2017 for recruitment to the post of Deputy Section Officer
(State Secretariat /GPSC) – Deputy Mamlatdar
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/‐
Put “YES” Against
Either Selection

Mode of Receipt

In Person
Through Registered E‐mail of the Candidate
Through Post on registered postal address
Note: Registered E‐mail ID / postal address is the e‐mail ID /postal address
respectively registered by the candidate at the time of online application

Candidate’s Signature
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐For Office use only‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Total fees Payable
Total Fees Received

Rs.50/‐

Receipt No.
Receipt Date
Email / Dispatch Date
Dispatch No.

Stamp and Signature by
Cashier

Counter/ બ

Application for RE‐CHECKING of Answer‐Book
of
Combined Competitive Main Exam held on 11th & 12th March,
2017 for recruitment to the post of Deputy Section Officer
(State Secretariat /GPSC) – Deputy Mamlatdar
Date of Application :‐ ………………………….
Name of the Candidate

:

Roll No.

:

Ticket No.

:

Date of Birth

:

Paper

Subject

Payable Fee

1

Gujarati

Rs.50/‐

2

English

Rs.50/‐

3

General Studies

Rs.50/‐
Total Fee

Mode of Receipt

Put “YES” Against
Each Selection

Rs.
Put “YES” Against
Either Selection

In Person
Through Registered E‐mail of the Candidate
Through Post on registered postal address
Note: Registered E‐mail ID / postal address is the e‐mail ID /postal address
respectively registered by the candidate at the time of online application

Candidate’s Signature
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐For Office use only‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Total Fees Payable

Rs.

Total Fees Received

Rs.

Receipt No.
Receipt Date
Email / Dispatch Date
Dispatch No.

Stamp and Signature by
Cashier

Website Form
Application to Receive MARK SHEET
of
Combined Competitive Main Exam held on 11th & 12th March,
2017 for recruitment to the post of Deputy Section Officer
(State Secretariat /GPSC) – Deputy Mamlatdar
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/‐
Put “YES” Against
Either Selection

Mode of Receipt

Through Registered E‐mail of the Candidate
Through Post on registered postal address
Note: Registered E‐mail ID / postal address is the e‐mail ID /postal address
respectively registered by the candidate at the time of online application

Total Fees Payable

Rs.

Total Amount of Indian Postal Order

Rs.

No. & Date of Indian Postal Order

Candidate’s Signature

Website Form
Application for RE‐CHECKING of Answer‐Book
of
Combined Competitive Main Exam held on 11th & 12th March,
2017 for recruitment to the post of Deputy Section Officer
(State Secretariat /GPSC) – Deputy Mamlatdar
Date of Application :‐ ………………………….
Name of the Candidate

:

Roll No.

:

Ticket No.

:
:

Date of Birth

Paper

Subject

Payable Fee

1

Gujarati

Rs.50/‐

2

English

Rs.50/‐

3

General Studies

Rs.50/‐
Total Fee

Put “YES” Against
Each Selection

Rs.
Put “YES” Against
Either Selection

Mode of Receipt

Through Registered E‐mail of the Candidate
Through Post on registered postal address
Note: Registered E‐mail ID / postal address is the e‐mail ID /postal address
respectively registered by the candidate at the time of online application

Total Fees Payable

Rs.

Total Amount of Indian Postal Order

Rs.

No. & Date of Indian Postal Order

Candidate’s Signature

