જાહેરાત ક્રમાાંક : 107/2016-17 હહસાબી અધિકારી, વર્ગ -૧/ સહાયક વાણિજ્યયક
ુ ય લેણિત પરીક્ષાની જવાબવહીની નકલ મેળવવા
વેરા કધમશ્નર, વર્ગ-1 ની મખ્
ુ ની પન
ુ :ર્િતરી કરવા માટેની ઉમેદવારની અરજી સાંબિ
માટે તેમજ ગિ
ાં ે સ ૂચના
(A)

ુ પત્રક / ગિ
ુ :
ગિ
ુ ય પરીક્ષાન ાંુ સ્વયાંન ાંુ ગિ
ુ પત્રક (Mark Sheet) મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ જાહેરાતની
મખ્
ુ બ પહરિામ તારીિથી ૧૫ હદવસમાાં ધનયત નમ ૂનાના અરજી પત્રકમાાં રૂ.૫૦/-ની
જોર્વાઇ મજ
ફી સાથે અરજી કરવાની રહે છે . (અરજી કરવાની આિરી તારીિ : ૦૫/૦૭/૨૦૧૮ )
ુ
આયોર્ દ્વારા સબાંધિત પ્રત્યેક પાત્ર ઉમેદવાર પોતાના ગિ
આયોર્ની વેબસાઇટ
https://gpsc.gujarat.gov.in/ પર પ્રદર્શીત વેબલીંકના માધ્યમથી તારીિ : ૦૫/૦૭/૨૦૧૮
ુ ી જોઇ ર્શકે, તે પ્રમાિેની સધુ વિા તા: ૨૫/૦૬/૨૦૧૮થી ૧૨:00 કલાકથી ઉપલબ્િ કરવામાાં
સિ
આવર્શે.
ુ ય લેણિત પરીક્ષા આપી છે પરાં ત,ુ અરજી ચકાસિી અ્વયે અપાત્ર યયાગ છે
જે ઉમેદવારોએ મખ્
ુ માટે માહહતી અધિકારના કાયદા હેયળ અરજી કરી ર્શકે છે .
તેઓ પોતાના ગિ

(B)

ુ ની પન
ુ :ચકાસિી (Re-Counting) :ગિ
ુ ય પરીક્ષાના પોતાના ગિ
ુ ની પન
ુ :ર્િતરી (Re-Counting) કરાવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ
મખ્
ુ ીમાાં (કચેરી સમય દરમ્યાન) ધનયત નમ ૂનાના અરજી
પહરિામ તારીિથી ૩૦ હદવસ સિ
પત્રકમાાં દરે ક પેપર દીય રૂ. ૫૦/-ની ફી સાથે અરજી કરવાની રહે છે . (અરજી કરવાની આિરી
તારીિ : ૨૦/૦૭/૨૦૧૮ )

(C)

મખ્ુ ય લેણિત પરીક્ષાની જવાબવહીની નકલ (Copy of Answer Book):ુ ય
મખ્

પરીક્ષાની

પોતાની

જવાબવહીની

નકલ

મેળવવા

ઇચ્છતા

ઉમેદવારોએ

પોસ્ટ ઓહફસના માધ્યમથી / આયોર્ની કચેરીએથી રોકડેથી (કચેરી સમય દરમ્યાન) દરે ક
જવાબવહી(પેપર) દીય રૂ. ૧૦૦/- ફી ની સાથે તા:૦૨/૦૭/૨૦૧૮ થી તા:૧૫/૦૮/૨૦૧૮
દરમ્યાન અરજી કરવાની રહેર્શે.
ુ ય લેણિત પહરક્ષામાાં પ્રશ્નપત્ર-૧ અને પ્રશ્નપત્ર પત્ર-૩ વિગનાત્મક હોવાથી આ પ્રશ્નપત્રોની
મખ્
જવાબવહીઓની

નકલ

મેળવી

ર્શકાર્શે.

યયારે

પ્રશ્નપત્ર-૨

ુ ક્ષી
હેતલ

પ્રકારન ાંુ હોવાથી

ુ ય પરીક્ષા બાદ ઉમેદવાર પોતાની
ઉમેદવારોની જવાબવહી (OMR) ની સ્કેન કોપી મખ્
ુ બ વેબલીંક પર મક
ુ વામાાં આવી હતી.
જવાબવહી જોઇ ર્શકે તેમજ ડાઉનલોડ કરી ર્શકે તે મજ
આમ છતાાં, કોઇ ઉમેદવાર સાંજોર્ોવર્શાત તે ડાઉનલોડ ન કરી ર્શકેલ હોય તો પોતાની
OMRની નકલ માટે માહહતી અધિકાર અધિધનયમ હેયળ અરજી કરી તે મેળવી ર્શકર્શે.

નોંિ :૧

ઉમેદવારે

ધનયત

નમ ૂનાન ાંુ

અરજી

પત્રક

આયોર્ની

વેબસાઈટ

https://www.gpsc-

ojas.gujarat.gov.in/index પરથી ડાઉનલોડ કરી ધપ્ર્ટ કરવાન ુ અથવા આયોર્ની કચેરીના
કાઉ્ટર પરથી મેળવી લેવાન ુ રહેર્શે.
૨

ુ ની પન
ુ :ર્િતરી બાબતે ઉમેદવારો પોતાની અરજી રૂબરૂમાાં અથવા ટપાલથી મોકલી ર્શકર્શે.
ગિ
મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાની જવાબવહીઓ પોસ્ટ ઓફિસના માધ્યમથી અથવા રૂબરૂમાાં રોકડેથી િી
+ સ્પીડ પોસ્ટ ચાર્જ ભરીને નોંધ-૪(ક)માાં દર્ાા વ્યા મુજબની પધ્ધતતથી જ મેળવી ર્કાર્ે.

૩

ુ ની પન
ુ :ર્િતરી બાબતે પ્રત્યત્ત
ુ ર ટપાલથી મળર્શે, યયારે મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાની
ગિ
જવાબવહીઓ સ્પીડ પોસ્ટથી (રૂ.૫૦/-ચાર્જ સાથે) મ ૂળ અરજી વિતે નોંધાયેલ સરનામે મળી
ુ ની પન
ુ :ચકાસિી અંર્ેના પ્રત્યત્ત
ુ ર માટે કે મખ્
ુ ય લેણિત
ર્શકર્શે. સાંબધાં િત ઉમેદવારે ગિ
પરીક્ષાની જવાબવહીઓ મેળવવા માટે આયોર્ની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આવવાન ુ નથી.

૪

ફી ભરવાની પધ્િધત
અરજી
૧

ુ ની પન
ુ : ર્િતરી
ગિ

ફી ભરવાની પધ્િધત
ુ રાત જાહેર સેવા આયોર્, ર્ાાંિીનર્ર(અ) સણચવ, ગજ

(Re-Counting)

૩૮૨૦૧૦ના નામનો ધનયત ફીનો ક્રોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ
ઓડગ ર
અથવા
(બ) આયોર્ની કચેરીના કાઉ્ટર પર કામકાજના હદવસોએ
સવારના ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ અને બપોરના ૩:૦૦ થી
ુ ીમા રોકડેથી
૫:૦૦ સિ

૨

ુ ય લેણિત પરીક્ષાની (બ)
મખ્

આયોર્ની કચેરીના કાઉ્ટર પર કામકાજના હદવસોએ

જવાબવહીઓ

સવારના ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ અને બપોરના ૩:૦૦ થી
ુ ીમા રોકડેથી
૫:૦૦ સિ
અથવા
(ક)

પોસ્ટ ઓહફસના માધ્યમથી ઓન લાઈન અરજી ફી
ભરવાની પધ્િધત

(ક)

પોસ્ટ ઓહફસના માધ્યમથી ઓન લાઈન અરજી ફી ભરવાની પધ્િધત


આ માટે ઉમેદવારે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/Home.aspx પર “Fees /
Application to Receive copy of Answer-Book” ટે બ પર ક્લલક કરી તેમાાં પોતાની

ધવર્તો

દા.ત.

SELECT

JOB

(જાહેરાત

ક્રમાાંક) પસાંદ

કયાગ

બાદ

પોતાનો

CONFIRMATION NUMBER (ક્્મેર્શન નાંબર), BIRTH DATE (જ્મ તારીિ)ની ધવર્તો

ભરવાની રહેર્શે ત્યારબાદ જેટલા ધવષય/ધવષયોની જવાબવહી મેળવવા માાંર્તા હોય
ુ બ NUMBER OF SUBJECTS (ધવષયોની સાંખ્યા)ની સાંખ્યા દર્શાગવવાની રહેર્શે.
તે મજ
ત્યારબાદ Download Post Office Challan ટેબ પર ક્લલક કરીને ધપ્ર્ટેડ ચલિની કોપી
કાઢવાની રહેર્શે (Print Setting : Page size A4 & Orientation = Portrait) ચલિની
સાથે આયોર્ની વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ અને ધપ્ર્ટ કરે લ ધનયત ફોમગ જરૂરી
ધવર્તો દર્શાગ વી જોડવાન ાંુ રહેર્શે ત્યારબાદ, આ કોપી નજીકની કોમ્્યટુ ર સધુ વિા
િરાવતી પોસ્ટ ઓહફસમાાં ધનયત ફી (પ્રત્યેક પશ્નપત્ર દીય રૂ.૧૦૦/-) + પોસ્ટલ ચાર્જ
રૂ.૧૨ + સ્પીડ પોસ્ટ ચાર્જ રૂ.૫૦ સહહત ભરવાના રહેર્શે અને ફી ભયાગ અંર્ે ની રસીદ
મેળવીને પોતાની પાસે રાિવાની રહેર્શે. ઉમેદવારે ત્યારબાદ પત્ર-વ્યવહાર કરવાનો
રહેતો નથી ઉમેદવારે ને માાંર્ેલ માહહતી સ્પીડ પોસ્ટના માધ્યમથી મોકલવામાાં આવર્શે.
૫

ઉમેદવારના સરનામા બાબતે ઉમેદવારની ઓનલાઈન એ્લીકેર્શનમાાં નોંિાયેલ સરનામ ાંુ ધ્યાને
લેવામાાં આવર્શે.

Application for

Mark-sheet
Fees Payable (Cash/IPO)
Rs.50/- for each Paper

Re-Counting
Fees Payable (Cash/IPO)
Rs.50/- for each Paper

How to Make Application

How to receive
Information

1. In Person with Prescribed
application form (available on
Counter at GPSC Bhavan) + 1. Through Simple Post
on registered postal
Payable Fees (Cash /IPO)
address
2. Send through Post with
Prescribed application form
(available on Website) + IPO
of payable fees

Copy of Answer
Book

1. In Person with Prescribed 1. Through Speed Post
application form (available on
Fees Payable (Cash/post
Counter at GPSC Bhavan) +
office challan)
Payable Fees in Cash + Speed
Rs.100/- for each Paper
post charge
+
Rs. 12/- Postal Charge (if
2. Through Post office with
applied through post
Prescribed challan
office with prescribed
(Visit
web site :
challan)
https://gpsc+
ojas.gujarat.gov.in/Home.aspx
Rs.50/- Speed Post Charge

Illustration :ANSWER BOOKS TO BE APPLIED THORUGH POST OFFICE
Particular

Subjects

Fees

Postal Charge

Speed Post
Charge

Total Payment

1

2

3

4

5

6 (3+4+5)

Any
one
Subject
All
two
Subjects

Rs.100/-

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

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

100+12+50
=162

1-Answer Book
2-Answer Books

Rs.200/-

200+12+50=262

ANSWER BOOKS TO BE 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/-

2-Answer Books

All two Subjects

Rs.200/-

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

100+50 =150
200+50=250

Application to be Made during 02.07.2018 to 15.08.2018

ANSWER-BOOK

Advt. No. 107/2016-17

Application to Receive Copy of ANSWER-BOOK of

Combined Competitive Examination (Main-Descriptive) for the Recruitment to
the posts of Accounts Officer, Class-1 / Assistant Commissioner of Commercial
Tax Class-1 (Advertisement No. 107/2016‐17) held on 06 & 07‐January, 2018
Date of Application: - ………………………….
Name of the Candidate
Confirmation No.

:
:
:

Roll No.

:

Date of Birth

Paper

Subject

Payable Fee

1

Gujarati & English

Rs.100/-

4

Commerce & Management

Rs.100/

Total Fee

Put “YES “Against
Each Selection

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

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

Rs.

Total Fees Received

Rs.

Receipt No.
Receipt Date
Dispatch Date
Dispatch No.

Stamp and Signature by
Cashier

Last Date of Application : 05.07.2018

Mark Sheet

Advt. No. 107/2016-17

Application to Receive Mark Sheet of

Combined Competitive Examination (Main-Descriptive) for the Recruitment to
the posts of Accounts Officer, Class-1 / Assistant Commissioner of Commercial
Tax Class-1 (Advertisement No. 107/2016‐17) held on 06 & 07‐January, 2018 &
Personal Interview Tet held during 21st May, 2018 to 30th May, 2018
Date of Application: - ………………………….
:

Name of the Candidate

:

Confirmation No.

:

Roll No.

:

Date of Birth

Paper

Subject

1

Payable Fee

Marksheet

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
Candidate’s Signature

-------------------------------------------For Office use only----------------------------------Total Fees Payable

Rs. 50/-

Total Fees Received

Rs. 50/-

Receipt No.
Receipt Date
Dispatch Date
Dispatch No.

Stamp and Signature by
Cashier

Last Date of Application : 20.07.2018

Re-Counting

Advt. No. 107/2016-17

Application for Re-Counting of Marks in Answer Book

Combined Competitive Examination (Main-Descriptive) for the Recruitment to
the posts of Accounts Officer, Class-1 / Assistant Commissioner of Commercial
Tax Class-1 (Advertisement No. 107/2016‐17) held on 06 & 07‐January, 2018
Date of Application :- ………………………….
Name of the Candidate
Confirmation No.

:
:
:

Roll No.

:

Date of Birth

Paper

Subject

Payable Fee

1

Gujarati & English

Rs.50/-

4

Commerce & Management

Rs.50/

Total Fee

Put “YES “Against
Each Selection

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
Candidate’s Signature

-----------------------------------------For Office use only------------------------------------Total Fees Payable

Rs.

Total Fees Received

Rs.

Receipt No.
Receipt Date
Dispatch Date
Dispatch No.

Stamp and Signature by
Cashier

