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હહાઇકકોરર ઓફ ગગુજ રહાત
સકોલહા, અમદહાવહાદ-૩૮૦૦૬૦
વવેબ સહાઇટ્સસઃ https:// hc- ojas. guj. nic. in તથહા www. gujarathighcourt. nic. in

જાહવે રહાત ક્રમહામાંક સઃ આર.સસ./૧૪૩૪/૨૦૧૭ (૪)

ગગુજ રહાત રહાજ્યનસ નસચલસ અદહાલતકોમહામાં 'ડડ હાઇવર'નસ ભરતસ
ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનકો સમયગહાળકો
ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનસ શર
થતસ તહારસખ અનવે સમય

તહા.૨૬/૦૨/૨૦૧૮

ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનસ છવે લસ તહા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૮
તહારસખ અનવે સમય

બપકોરવે ૧૨.૦૦ કલહાકથસ

રહાતસનહા ૨૩.૫૯ કલહાક સગુધ સ

યકોજાનહાર પરસકહાનકો સમાંભ વવત કહાયરક્ર મ
(નનોંધસઃ અવનવહાયર સમાંજો ગકોનહા વકસ્સહામહામાં નસચવેન હા કહાયરક્ર મમહામાં ગગુજ રહાત હહાઇકકોરર દહારહા ફવે રફહાર કરસ શકહાશવે)

હવે તગુલકસ પ્રકહારનસ લવેખખત પરસકહા

તહા.૨૯/૦૪/૨૦૧૮

ડડ હાઇવવીંગ રવે સ્ર

જજ ન-૨૦૧૮

નનોંધસઃ ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનહા છવે લહા બવે-તણ દદવસમહામાં મકોરહાભહાગનહા ઉમવેદવહારકો અરજી કરતહા
હકોઇ, સવરર ઉપર ભહારણ વધવહાનહા કહારણવે તવેમજ ઉમવેદવહારકોનસ પકોતહાનસ રવે કનસકલ ભજલનહા
કહારણવે ઘણહા ઉમવેદવહારકો ઓનલહાઇન અરજી કરસ શકતહા નથસ. આથસ તમહામ ઉમવેદવહારકોએ
છવે લહા દદવસકોમહામાં અરજી ન કરતહા, સમયસર ઓનલહાઇન અરજી કરવસ દહતહાવહ છવે .
ઓનલહાઇન અરજી તવેમ જ કકોલ લવેર ર ડહાઉનલકોડ કરવહા મહારવે નસ વવેબ સહાઇર
https:// hc- ojas. guj. nic. in

ઓનલહાઇન અરજી ઉપરહામાંત ભરતસ પ્રવક્રયહાનવે સબમાંવધત તમહામ પ્રકહારનસ મહાદહતસ જવેવસ કવે ઉમવેદવહાર
મહારવે નસ સજચનહાઓ, કકોલલવેરર ડહાઉનલકોડ કરવહા સબમાંવધત સજચનહા, નકોરસસ, પરસકહાનહા ક્રહાયરક્રમ,
પદરણહામ, પસમાંદગસ યહાદસ વવગવેરવે મહારવે ઉમવેદવહારવે હહાઇકકોરર ખહાતવે ફકોન ન કરતહા, નસચવે મગુજબનસ
વવેબસહાઇર સમયહામાંતરવે જોતહા રહવે વગુ.
https://hc-ojas.guj.nic.in તથહા www. gujarathighcourt.nic.in
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ગગુજરહાત હહાઇકકોરર દહારહા ગગુજરહાત રહાજ્યનસ નસચલસ અદહાલતકો હસ્તકનસ 'ડડ હાઇવર'નસ કગુ લ-૨૪
જગ્યહાઓ સ્પધહારત્મક પરસકહાનહા મહાધ્યમથસ સસધસ ભરતસથસ ભરવહા મહારવે લહાયકહાત ધરહાવતહા
ઉમવેદવહારકો પહાસવેથસ 'ઓનલહાઇન અરજીઓ' મમાંગહાવવહામહામાં આવવે છવે , જવેનસ વવગતવહાર મહાદહતસ નસચવે
મગુજબ છવે સઃ

૧.

(ક)

કકહા / કવે રવે ગરસ જગ્યહાનસ સમાંખ્ યહાસઃ
કકહા/કવે રવે ગરસ

કગુ લ જગ્યહા

સહામહાન્ય

અનગુ. જાતત

અનગુ. જનજાતત

સહા.શશૈ. પ.વગર

૨૧

૧

૧

૧

(૧)

૨૪

ડડ હાઇવરનસ ફરજ/કહામગસરસનકો પ્રકહાર જોતહા 'અશક્ત' ઉમવેદ વહારકો અરજી કરસ
શકશવે નહવીં.

(૨)

વજલહાદસઠ જગુ દહા-જગુ દહા સમાંવગરમહામાં ખહાલસ જગ્યહાનસ સમાંખ્યહા દશહારવતગુ પતક
એનવેક ર-'એ' આ સહાથવે પહાનહા નમાં.૨૧ ઉપર સહામવેલ છવે .

(૩)

ઉપરકોક્ત જગ્યહાનસ વનયત સમાંખ્ યહામહામાં ફવે રફહાર કરવહાનકો અબહાવધત અવધકહાર
નહામદહાર હહાઇકકોરર નવે રહવે શવે.

(ખ) પગહાર ધકોરણ ( ૭ મહા પગહારપમાંચ પ્રમહાણવે) :- રહા.૧૯,૯૦૦-૬૩,૨૦૦/-

૨.

અનહામતસઃ
(ક)

અનગુસજખચત જાતત, અનગુસજખચત જનજાતત, સહામહાવજક અનવે શશૈકવણક રસતવે પછહાત
વગર, મદહલહા ઉમવેદવહારકો તવેમજ મહાજી સશૈવનકનહા વકસ્સહામહામાં અનહામત અમાંગવે
સરકહારનહા પ્રવતરમહાન વનયમકો/હગુકમકો/જોગવહાઇઓ/ નસતતઓ લહાગગુ પડશવે.

(ખ)

ગગુજરહાત રહાજ્ય સરકહાર દહારહા વનયત કરવહામહામાં આવવેલ અનગુસગુખચત જાતત,
અનગુસજખચત જનજાતત, સહામહાવજક અનવે શશૈકવણક રસતવે પછહાત વગરનહા ઉમવેદવહારકોનવે
જ અનહામતનકો લહાભ મળવહાપહાત રહવે શવે.
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૩.

યકોગ્યતહા / લહાયકહાત અમાંગ વેન હા ધકોરણકોસઃ

(ક)

જરરસ લહાયકહાતસઃ (ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનસ છવે લસ તહા.૧૫/૦૩/૨૦૧૮ નહા રકોજ)

(૧) સરકહાર મહાન્ય બકોડર મહામાંથસ ધકોરણ-૧૨ કવે તવેનવે સમકક સરકહાર મહાન્ય પરસકહા પહાસ
કરવે લ હકોવસ જોઇએ.
(૨) ઉમવેદવહાર જવે તવે સમયવે ૩ વરર જગુ નગુ મહાન્ય લહાઇર અનવે/ અથવહા હવે વસ મકોરર ડડ હાઇવવીંગ
લહાઇસન્સ ધરહાવતહા હકોવહા જોઇએ.
(૩) ઉમવેદવહાર સરકહારસ/ખહાનગસ સમાંસ્થહા કવે વ્યવક્તગત ડડ હાઇવવીંગનકો અમાંદહાજવે ૫ વરરનકો
અનગુભવ ધરહાવતહા હકોવહા જોઇએ.
(૪) ઉમવેદવહાર વહાહન વ્યવહહારનવે લગતસ વનશહાનસઓ, ઇશહારહા (રડ હાફસક સહાઇન, રડ હાફસક
ખસગ્નલ, હહાથનહા ઇશહારહા) તવેમજ વહાહનનસ જાળવણસ, સહારસમાંભહાળ અનવે મરહામત
વવગવેરવેનવે લગતગુ પહાયહાનગુ જહાન ધરહાવતહા હકોવહા જોઇએ.
(૫) જવે ઉમવેદવહાર વહાહનનસ મરહામત અનવે મસકવે નસઝમ અમાંગવેનસ આવડત ધરહાવતહા હશવે તવે
ઉમવેદવહારનવે અગ્રતહા આપવહામહામાં આવશવે.
(૬) પગુરર ઉમવેદવહાર ૧૬૨ સવે.મસ. ઉમાંચહાઇ ધરહાવતહા હકોવહા જોઇએ.(અનગુ.જનજાતતનહા
ઉમવેદવહારકો ૧૫૮ સવે.મસ. ઉમાંચહાઇ ધરહાવતહા હકોવહા જોઇએ) તથહા ઉમવેદવહાર ૫ સવે.મસ.
છહાતસ ફગુલહાવ્યહા બહાદ ૮૪ સવે.મસ. થસ ઓછસ છહાતસ ધરહાવતહા ન હકોવહા જોઇએ.
(૭) સ્તસ ઉમવેદવહાર ૧૫૮ સવે.મસ. ઉમાંચહાઇ ધરહાવતસ હકોવસ જોઇએ.
(અનગુ.જનજાતતનસ સ્તસ ઉમવેદવહાર ૧૫૫ સવે.મસ. ઉમાંચહાઇ ધરહાવતસ હકોવસ જોઇએ).
(૮) ઉમવેદવહાર ચશ્મહા સદહત કવે ચશ્મહા રદહત એકમાંદરવે સ્પષ્ટ અનવે તમાંદગુરસ્ત દ્રષ્ટસ ધરહાવતહા
હકોવહા જોઇએ તથહા ઉમવેદવહારનવે રતહામાંધણહાપણહા/રમાંગઅમાંધત્વનસ ખહામસ ન હકોવસ જોઇએ.
(૯) ઉમવેદવહાર તહામાંસસ નજર, ઝ।મર અનવે/અથવહા એક જ આમાંખ (એક જ આમાંખ કહાયરરત)
ધરહાવતહા ન હકોવહા જોઇએ.
(૧૦) ઉમવેદવહાર સરકહાર દહારહા વનયત કયહારનગુસહાર કકોમ્પ્યગુરર અમાંગવેનગુ જહાન ધરહાવતહા હકોવહા
જોઇએ.
(ગગુજરહાત સરકહારનહા સહામહાન્ય વહસવર વવભહાગનહા તહા.૧૩-૮-૨૦૦૮ નહા ઠરહાવ
મગુજબ)
(૧૧) ઉમવેદવહારનવે અમાંગ્ર વેજી , ગગુજ રહાતસ અનવે દહન્દસ ભહારહાનગુ પગુર તગુ જહાન હકોવગુ જોઇએ.
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(ખ) વયમયહારદ હાસઃ- (ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનસ છવે લસ તહા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૮ નહા રકોજ)
ન્યગુન તમ વયમયહારદ હા

મહત્તમ વયમયહારદ હા

૨૩ વરરથસ ઓછસ ન હકોવસ જોઇએ

૩૩ વરરથસ વધગુ ન હકોવસ જોઇએ.

(ગ) વયમયહારદ હામહામાં છજ રછહારસઃ(૧)

અનગુસજખચત જાતત, અનગુસજખચત જનજાતત, સહામહાવજક અનવે શશૈકવણક રસતવે પછહાત
વગરનહા ઉમવેદવહારકો, મદહલહા અનવે મહાજી સશૈવનક ઉમવેદવહારકોનવે સરકહારનહા પ્રવતરમહાન વનયમકો
/ હગુકમકો / જોગવહાઇઓ / નસતતઓ અનગુસહાર નસચવે મગુજબ છજરછહાર મળવહાપહાત રહવે શવે.

કકહા/કવે રવે ગરસ

છગુ રછહાર

મહાજી સશૈવ નક

રહાજ્ય સરકહારનહા
કમરચ હારસઓ મહારવે

સહામહાન્ય

-

લશ્કરમહામાં

મદહલહા ઉમવેદવહારકો

૫ વરર

અનગુસખજ ચત જાતત

૫ વરર

અનગુસખજ ચત જનજાતત

૫ વરર

સહામહાવજક અનવે શશૈકવણક રસત

૫ વરર

બજાવવેલ

રહાજ્ય

સરકહારનહા

સવેવહા કમરચહારસઓનવે નસચવે (ગ)

ઉપરહામાંત ૩ વરર

(૨) મહામાં સજચવ્યહાનગુસહાર
છજરછહાર મળવહાપહાત રહવે શવે.

પછહાત વગર

(૨)

રહાજ્ય સરકહારનહા કમરચહારસઓનવે ઉપલસ વયમયહારદહામહામાં નસચવે મગુજબ છજરછહાર

મળવહાપહાત

રહવે શવેસઃ
“અનહામત તવેમ જ બબનઅનહામત બનવે વગરન હા ઉમવેદ વહારકોનવે લહાગગુ પડતસ ઉપલસ
વયમયહારદ હામહામાં વધગુમ હામાં વધગુ ૫ વરર અથવહા નકોકરસનકો ખરવે ખર પજર કો કરવે લ સમયગહાળકો
બનવેમ હામાંથ સ જવે ઓછગુ હકોય તવેર લહા સમયગહાળહાનસ છજ રછહાર ઉપલસ વયમયહારદ હામહામાં
આપવહામહામાં આવશવે. ”
દહા . ત . કકોઇ ઉમવેદવહારવે નકોકરસમહામાં ૪ વરર પગુરહા કરવે લ હકોય તકો તવેનવે લહાગગુ પડતસ ઉપલસ
વયમયહારદહામહામાં ૪ વરરનસ છજરછહાર આપવહામહામાં આવશવે. પરમાંતગુ જો કકોઇ ઉમવેદવહારવે
નકોકરસમહામાં ૬ વરર પગુરહા કરવે લ હકોય તકો તવેનવે લહાગગુ પડતસ ઉપલસ વયમયહારદહામહામાં
મહત્તમ ૫ વરરનસ છગુરછહાર આપવહામહામાં આવશવે, એરલવે કવે વધગુમહામાં વધગુ ૫ વરરનસ
છગુરછહાર આપવહામહામાં આવશવે.
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નનોંધસઃ ઉમાંમ રમહામાં છજ રછહાર મવેળ વવહા મહારવે લહાગગુ પડતસ તમહામ પ્રકહારનસ છજ રછહારનકોલહાભ
મવેળ વ્યહા બહાદ, ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનસ છવે લસ તહા.૧૫/૦૩/૨૦૧૮ નહા
રકોજ કકોઇપણ ઉમવેદ વહારનસ વય/ઉમાંમ ર ૪૫ વરરથ સ વધગુ હકોવસ ન જોઇએ.

૪.

ફસ અનવે ફસ ભરવહાનસ રસતસઃ
(ક)

ફસસઃ- ઉમવેદવહારવે નસચવે મગુજબ ફસ ચજકવવહાનસ રહવે શવે.

સહામહાન્ય

અ.જા./અ.જ.જા./સહા. અનવે શશૈ. પ.

રહા.૩૦૦/-

રહા.૧૫૦/-

તહા.૨૬/૦૨/૨૦૧૮

+

+

થસ

બબેંક ચહાજીરસ

બબેંક ચહાજીરસ

તહા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૮ દરતમયહાન

ફસ ભરવહાનકો સમયગહાળકો

વગર/ મહાજી સશૈવ નક ઉમવેદ વહારકો મહારવે

(ખ) ફસ ભરવહાનસ રસતસઃ(૧) ઉમવેદવહારવે HC- OJAS પકોરર લ પર ઉપલબ્ધ 'તપ્રન્ર એપ્લસકવે શન/પવે- ફસ' મવેનગુ
બરન દહારહા ' SBI e- pay' થસ ફસ ભરવહાનસ રહવે શવે. ઉમવેદવહારવે ત્યહામાં આપવેલ
' Instruction/ Help' નવે ધ્યહાનપજવરક વહામાંચસ અનવે સમજી લવેવસ. ફસ બવે
ઓપ્શન દહારહા ભરસ શકહાશવે. (૧) ઓનલહાઇન પવેમવેન્ર મકોડ, (૨) ઓફ લહાઇન
પવેમવેન્ર મકોડ (' SBI e- pay' દહારહા કવે શ ચલણ ઓનલહાઇન જનરવે ર થશવે)
(અ) ઓનલહાઇન પવેમ વેન્ ર મકોડસઃ
' SBI e- pay' દહારહા નવેર બવેન્કવીંગ, ક્રવેડસરકહાડર , ડવે બસરકહાડર , મકોબહાઇલ
બવેન્કવીંગનહા મહાધ્યમથસ ઓનલહાઇન ફસ ભરસ શકહાશવે.
ઓનલહાઇન પવેમવેન્ર મકોડથસ ફસ ભયહાર બહાદ ઇ-રસસસપ્ર મવેળવસ લવેવહાનસ
રહવે શવે. જવે પરસકહા સમયવે ઉમવેદવહારવે રજગુ કરવહાનસ રહવે શવે . જો કકોઇ કહારણકોસર
રડ હાન્જવેક્શન/પવેમવેન્ર

વનષ્ફળ

થહાય

તકો

તવે

ત્યહામાં

આપવેલ

' Instruction/ Help' નગુ પહાલન કરકો.
નનોંધ : ઇ-રસસસપ્ર જવે તવે સમયવે જ જનરવે ર થતસ હકોવહાથસ તવેનસ હહાડર કકોપસ અનવે

સકોફ્ર કકોપસ સહાચવસનવે રહાખવસ ત્યહારબહાદ ફરસથસ મવેળવસ શકહાશવે નહસ, તવેનસ
ખહાસ નનોંધ લવેવસ.
(બ) ઓફ લહાઇન પવેમ વેન્ ર મકોડસઃ
જો ઉમવેદવહારવે 'કવે શ ચલણ (ઓફ લહાઇન)' ઓપ્શન સસલવેક્ર કરવે લ હકોય
તકો, 'કવે શ ચલણ' તપ્રન્ર કરસ, ચલણમહામાં દશહારવવેલ અમાંતતમ તહારસખ અનવે
સમય સગુધસમહામાં SBI નસ કકોઇપણ બહાન્ચમહામાં જરરસ ફસ ભરવહાનસ રહવે શવે.
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ચલણનસ એક કકોપસ બબેંક લઇ લવેશવે અનવે બસજી કકોપસ ઉમવેદવહારનવે પરત
કરશવે જવે ઉમવેદવહારવે પરસકહા સમયવે રજજ કરવહાનસ રહવે શવે.
નનોંધસઃ ચલણમહામાં દશહારવ વેલ અમાંત તમ તહારસખ અનવે સમય પછસ જરરસ ફસ ભરસ
શકહાશવે નહવીં.
(૨) ઉમવેદવહારવે ઇ- રસસસપ્ર કવે કવે શ ચલણનસ કકોપસ ભરતસ પ્રક્રસયહા પજણર થહાય ત્યહામાં સગુધસ
સહાચવસનવે રહાખવસ.
(૩) ઉમવેદવહારવે કન્ફમર કરવે લ 'ઓનલહાઇન એપ્લસકવે શન' ફક્ત ત્યહારવે જ મહાન્ય ગણહાશવે કવે
જ્યહારવે ઉમવેદવહારવે વનયત સમયગહાળહા દરતમયહાન ' SBI e- pay' દહારહા જરરસ ફસ
ભરવે લ હશવે.
(૪) જવે ઉમવેદવહારવે વનયત સમયમયહારદહામહામાં ઓનલહાઇન મકોડ દહારહા તહા.૨૬/૦૨/૨૦૧૮
થસ તહા.૧૫/૦૩/૨૦૧૮ તથહા ઓફ લહાઇન મકોડ દહારહા ચલણમહામાં દશહારવવેલ અમાંતતમ
તહારસખ સગુધસમહામાં યકોગ્ય ફસ ભરવે લ હશવે તવે ઉમવેદવહારનસ અરજીનવે જ મહાન્ય ગણવહામહામાં
આવશવે.
(૫) આ ખસવહાય અન્ય કકોઇ મહાધ્યમ કવે અન્ય બબેંકમહામાં ભરવે લ ફસ ગ્રહાહ્ય રહાખવહામહામાં આવશવે
નહવીં અનવે જવે તવે ફસ પરત પણ કરવહામહામાં આવશવે નહવીં તવેમજ અન્ય કકોઇ જગ્યહા મહારવે
ભરવે લ ફસ તરસકવે પણ ગ્રહાહ્ય રહાખવહામહામાં આવશવે નહવીં.
(૬) એક વખત ફસ ભયહાર બહાદ કકોઇપણ સમાંજોગકોમહામાં તવે પરત કરવહામહામાં આવશવે નહવીં.
તવેમજ અન્ય ભરતસ પ્રવક્રયહા મહારવે બદલસ આપવહામહામાં આવશવે નહવીં, જવેનસ દરવે ક
ઉમવેદવહારવે નનોંધ લવેવસ. તવેથસ ઉમવેદવહારવે સસૌપ્રથમ વવગતવહાર જાહવે રહાતનકો અભ્યહાસ
કરસ લવેવકો અનવે જો ઉમવેદવહાર યકોગ્યતહા ધરહાવતહા હકોય તકો જ ઉમવેદવહારવે સજચવ્યહાનગુસહાર
ફસ ભરવસ.

૫.

વનમણમાંક મહારવે નસ અયકોગ્યતહાસઃ
નસચવે મગુજબનસ વ્યવકત વનમણમાંક મહારવે અયકોગ્ય ગણહાશવેસઃ
(૧)

ભહારતસય નહાગદરકત્વ ધરહાવતસ ન હકોય તવે વ્યવક્ત,

(૨)

સ્થહાવનક કવે વશૈધહાવનક/કહાનગુનસ સત્તહામમાંડળ અથવહા કકોઇપણ હહાઇકકોરર અથવહા
કવે ન્દ્રશહાખસત પ્રદવેશ કવે કકોઇપણ રહાજ્ય સરકહાર કવે કવે ન્દ્ર સરકહાર દહારહા બરતરફ
કરવહામહામાં આવવેલ હકોય તવેવસ કકોઇપણ વ્યવક્ત,

(૩)

એવસ વ્યવકત કવે જવેનવે નશૈતતક અધમતહા જવેવહા ગગુનહા મહારવે ગગુન વેગ હાર સહાબબત કવે જાહવે ર
કરવહામહામાં આવવેલ હકોય અથવહા જવેનવે નહામદહાર હહાઇકકોરર કવે કવે ન્દ્રસય જાહવે ર સવેવહા આયકોગ
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(યગુ.પસ.એસ.સસ) કવે અન્ય ભરતસ સત્તહામમાંડળ કવે પરસકહા આયકોજીત કરતહા કકોઇપણ
સત્તહામમાંડળ દહારહા પરસકહામહામાં બવેસવહા દવેવહામહામાંથસ કવે પસમાંદગસ આપવહામહામાંથસ બહાકહાત
રહાખવહામહામાં આવવેલ હકોય કવે અયકોગ્ય ઠરહાવવહામહામાં આવવેલ હકોય તવેવસ કકોઇપણ વ્યવક્ત,
(૪)

એવસ કકોઇપણ વ્યવકત કવે જવેનવે ભરતસ સત્તહામમાંડળનવે પકોતહાનસ ઉમવેદવહારસનહા સમાંદભરમહામાં
પ્રત્યક કવે પરકોક રસતવે ભલહામણ-લહાગવગ કરવે લ હકોય,

(૫)

એવકો કકોઇપણ પગુર ર ઉમવેદ વહાર કવે જવે એક કરતહા વધહારવે જીવવત પવત્ન ધરહાવતકો
હકોય અનવે એવસ કકોઇપણ સ્તસ ઉમવેદ વહાર કવે જવેણવે એવહા પગુર ર સહાથવે લગ્ન કરવે લ હકોય
કવે જવે અન્ય પવત્ન ધરહાવતકો હકોય,

૬.

સ્પધહારત્ મક પરસકહાનગુમાં મહાળખગુ :
ક્રમહામાંક

પરસકહાનસ વવગત

(ક)

હવે તગુલકસ પ્રકહારનસ લવેખખત પરસકહા

(ખ)

ડડ હાઇવવીંગ રવે સ્ર

ગગુણ ભહાર

સમયગહાળકો

૧૦૦ ગગુણ

૯૦ તમવનર

૧૦૦ ગગુણ

(ક) હવે તગુલ કસ પ્રકહારનસ લવેખ ખત પરસકહાસઃ ( સમાંભવવત તહા. ૨૯/ ૦૪/ ૨૦૧૮)
(૧)

હવે તગુલકસ પ્રકહારનસ લવેખખત પરસકહા કગુ લ ૧૦૦ ગગુણ નસ રહવે શવે.

(૨)

પ્રશ્નપતનસ ભહારહા ગગુજ રહાતસ રહવે શવે.

(૩) દરવે ક ખકોરહા ઉત્તરદસઠ અથવહા એકથસ વધહારવે ઉત્તર પસમાંદ કરવહા બદલ ૦.૩૩
નકહારહાત્મક ગગુણ રહવે શવે.
(૪) પરસકહાનકો સમયગહાળકો ૧ કલહાક અનવે ૩૦ તમવનર(૯૦ તમવનર) નકો રહવે શવે.
(૫) અભ્યહાસક્રમ નસચવે મગુજબ રહવે શવે.
અ.નમાં.

(૬)

વવરય

૧

ગગુજરહાતસ ભહારહા

૨

સહામહાન્ય જહાન

૩

ગવણત

૪

રમતગમત

૫

રકોજબરકોજનસ ઘરનહાઓ

૬

કકોમ્પ્યગુરરનગુ પહાયહાનગુ જહાન

૭

વહાહન/મકોરરનગુમાં પહાયહાનગુ જહાન

૮

વહાહન-વ્યવહહારનહા વનયમકો/રડ હાફસક રલ્સ

'અનગુ.જાતત', 'અનગુ.જનજાતત' અનવે 'સહા.શશૈ.પ.વગર' જવેવસ અનહામત કકહા તવેમજ
મહાજી સશૈવનક હવે ઠળ આવતહા જવે ઉમવેદવહારકો હવે તલ
ગુ કસ પ્રકહારનસ સ્પધહારત્મક પરસકહામહામાં
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ઓછહામહામાં ઓછહા ૪૫ મહાકર સ મવેળવશવે, જ્યહારવે તવે ખસવહાયનહા અન્ય ઉમવેદવહારકો
હવે તગુલકસ પ્રકહારનસ સ્પધહારત્મક પરસકહામહામાં ઓછહામહામાં ઓછહા ૫૦ ગગુણ મવેળવશવે
તવેઓનવે જ ડડ હાઇવવીંગ રવે સ્ર મહારવે બકોલહાવવહામહામાં આવશવે.
(૭)

જો હવે તગુલકસ પ્રકહારનસ લવેખખત પરસકહામહામાં ખજબ જ વધગુ સમાંખ્યહામહામાં ઉમવેદવહારકો ઉત્તસણર
થશવે તકો, નહામદહાર હહાઇકકોરર દહારહા વનયત કરવહામહામાં આવવે તવે પ્રમહાણવે મવેરસરનહા આધહારવે
મયહારદદત સમાંખ્યહામહામાં ઉમવેદવહારકોનવે ભરતસ પ્રવક્રયહાનહા આગહામસ તબકહા એરલવે કવે
'ડડ હાઇવવીંગ રવે સ્ર' મહારવે યકોગ્ય/લહાયક ગણવહામહામાં આવશવે.

(૮)

હવે તગુલકસ પ્રકહારનસ લવેખખત પરસકહા અમદહાવહાદ ખહાતવે લવેવસ કવે અન્ય વજલહા કકહાએ
લવેવસ તવે ઉમવેદવહારકોનસ સમાંખ્યહાનવે આધહારવે નકસ કરવહામહામાં આવશવે.

(૯)

હવે તગુલકસ પ્રકહારનસ લવેખખત પરસકહામહામાં જવહાબવહસ/ઉત્તરવહસ તરસકવે 'ઓ.એમ.આર.
શસર' આપવહામહામાં આવશવે, જવેનગુ મજલ્યહામાંકન ઓ.એમ.આર. શસર રસડર મશસન દહારહા
સ્કવે ન કરસનવે કરવહામહામાં આવવે છવે . જવે સમાંપજણર પ્રવક્રયહા કકોમ્પ્યગુરર આધહાદરત હકોઇ,
ઓ.એમ.આર. શસર રસચવેકવીંગ/રસએસવેસમવેન્ર/ઇન્સ્પવેકશન અમાંગવેનસ કકોઇપણ
પ્રકહારનસ રજજ આત ધ્યહાનવે લવેવહામહામાં આવશવે નહવીં, જવેનસ દરવે ક ઉમવેદવહારવે નનોંધ લવેવસ.

(ખ) ડડ હાઇવવીંગ રવે સ્રસઃ ( સમાંભવવત મહાસ જજ ન - ૨૦૧૮ )
(૧)

ડડ હાઇવવીંગ રવે સ્ર કગુ લ ૧૦૦ ગગુણ નસ રહવે શવે.

(૨)

ડડ હાઇવવીંગ રવે સ્ર હહાઇકકોરર્ટે નકસ કરવે લ ધહારહા-ધકોરણ મગુજબ લવેવહામહામાં આવશવે.
જવેમહામાં નસચવે મગુજબનહા મગુદહા ધ્યહાનમહામાં લવેવહામહામાં આવશવે :
•

Starting

•

Forward Driving

•

Turning

•

Overtaking

•

Reversing

•

Parking

•

Familiarity

of

Car

Mechanics

Maintenance
•

General, Manner & Attitude
8
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(૩)

ડડ હાઇવવીંગ રવે સ્ર અમદહાવહાદ ખહાતવે લવેવહામહામાં આવશવે.

(૪)

પસમાંદગસ યહાદસમહામાં સ્થહાન મવેળવવહા મહારવે ડડ હાઇવવીંગ રવે સ્રમહામાં ઉમવેદ વહારકોએ ઓછહામહામાં
ઓછહા ૮૦ રકહા ગગુણ મવેળવવહાનહા રહવે શવે.

( ગ ) ઉમવેદ વહારવે ઉપર જણહાવવેલ વવેબ સહાઇર પરથસ દરવે ક પરસકહાનહા એક સપહાહ અગહાઉ
કકોલલવેર ર ડહાઉનલકોડ કરવહાનકો રહવે શવે .

૭.

પસમાંદ ગસ યહાદસ અનવે કવે ન્દ્રસયકક ત પ્રતતકહા યહાદસસઃ
(૧)

પસમાંમાંદ ગસ યહાદસ અનવે કવે ન્દ્રસયકક ત પ્રતતકહા યહાદસ ઉપર જણહાવવેલ હહાઇકકોરર
વવેબ સહાઇર ઉપર મગુકવહામહામાં આવશવે અથવહા હહાઇકકોરર દહારહા નકસ કરવહામહામાં આવવે
તવેવહા અન્ય કકોઇ મહાધ્યમથસ જાહવે ર કરવહામહામાં આવશવે.

(૨)

પસમાંદગસ યહાદસ, ઉમવેદવહારવે હવે તગુલકસ પ્રકહારનસ લવેખખત પરસકહા તવેમજ ડડ હાઇવવીંગ રવે સ્ર
એમ બનવે પરસકહામહામાં મવેળવવેલ કગુ લ ગગુણનવે ધ્યહાનવે લઇ, મવેર સરનવે આધહારવે તશૈયહાર
કરવહામહામાં આવશવે.

(૩)

જવે તવે સબમાંવધત સમાંવગરમહામાં પ્રકહાવશત થયવેલ જગ્યહા મહારવે મવેરસરનવે આધહારવે પસમાંદ ગસ
યહાદસ તવેમજ કવે ન્દ્રસયકક ત પ્રતતકહા યહાદસ તશૈયહાર કરવહામહામાં આવશવે.

(૪)

ઉમવેદવહાર પરસકહામહામાં સફળ થવહા અથવહા પસમાંદગસ યહાદસ/કવે ન્દ્રસયકક ત પ્રતતકહા
યહાદસમહામાં સ્થહાન મવેળવવહા મહાતથસ જ વનમણજમાંક મવેળવવહા હકદહાર બનશવે નહવીં.

(૫)

ભરતસ વનયમકોમહામાં ઠરહાવ્યહાનગુસહાર કગુ લ જગ્યહાઓનસ સમાંખ્યહાનહા ૧૦ રકહાથસ વધવે નહવીં
તવેરલસ સમાંખ્યહાનસ કવે ન્દ્રસયકક ત પ્રતતકહા યહાદસ તશૈયહાર કરવહામહામાં આવશવે. જવેનકો
ઉપયકોગ, મજળ પસમાંદગસ યહાદસનહા લહાગગુ પડતહા સમયગહાળહા દરતમયહાન જો કકોઇ
ઉમવેદ વહાર સ્વશૈવ ચછકપણવે વનમણજમાંક ન સ્વસકહારવે તવેમ જ કકોઇ કહારણસર પસમાંદ ગસ
પહામવેલ ઉમવેદ વહારનસ ઉમવેદ વહારસ રદ કરવહામહામાં આવવે તવેવહા સમાંજોગકોમહામાં ખહાલસ
પડનહાર જગ્યહાઓ સહામવે જ વનમણજમાંક આપવહા મહારવે કરવહાનકો રહવે શવે.
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(૬)

પસમાંદ ગસ યહાદસ અનવે કવે ન્દ્રસયકક ત પ્રતતકહા યહાદસ રજજ /પ્રકહાવશત થયહાથસ ૧ વરર
અથવહા તકો કકોઇ નવસ યહાદસ રજજ /પ્રકહાવશત કરવહામહામાં આવવે તવે સમય, આ
બનવેમ હામાંથ સ જવે વહવે લહા હશવે/ થશવે ત્યહામાં સગુધ સ જ અમલમહામાં રહવે શવે.

(૭)

જવે ઉમવેદવહારનકો પસમાંદગસ યહાદસમહામાં સમહાવવેશ થહાય તવેવહા ઉમવેદવહારનવે તવેનસ કવે રવે ગરસ,
મવેર સર, પસમાંદ ગસનહા વજલહા તવેમ જ ઉપલબ્ધ જગ્યહાનવે ધ્યહાનવે રહાખસ વનમણજમાંક
આપવહામહામાં આવશવે.

(૮)

જવે તવે વજલહામહામાં ઉપલબ્ધ જવે તવે કવે રવે ગરસનસ જગ્યહા મગુજબ તશૈયહાર કરવહામહામાં આવવેલ
વજલહાવહાર ઉમવેદ વહારકોનસ પસમાંદ ગસ યહાદસ, જવે તવે વજલહા/અદહાલતનહા તપ્રન્સસપહાલ
જ્યગુડસશસયલ ઓવફસરનવે મકોકલવહામહામાં આવશવે. આવસ યહાદસ મવેરસર, જવે તવે કવે રવે ગરસનસ
ઉપલબ્ધ જગ્યહાઓ, ઉમવેદવહારનસ કવે રવે ગરસ અનવે તવેનહા દહારહા આપવહામહામાં આવવેલ
વજલહાઓનસ પસમાંદગસ ધ્યહાનવે લઇ તશૈયહાર કરવહામહામાં આવશવે . મવેરસરમહામાં ઉમવેદવહારનહા
ક્રમનહા કહારણવે અથવહા અન્ય કકોઇ કહારણકોસર, જો ઉમવેદવહારનવે તવેનસ પસમાંદગસનહા
વજલહામહામાં વનમણજમાંક આપવસ શકય નહવીં હકોય, તકો તવેનહા પસમાંદગસનહા વજલહા ખસવહાયનહા
અન્ય કકોઇપણ વજલહામહામાં ફહાળવણસ કરવહામહામાં આવશવે, જવે ઉમવેદવહારનવે બમાંધનકતહાર
રહવે શવે.

(૯)

હહાઇકકોરર સતમતતનસ ભલહામણ/સજચનહાનગુસહાર, જવે તવે વજલહાનહા તપ્રન્સસપહાલ
જ્યગુડસશસયલ ઓવફસર દહારહા સબમાંવધત ઉમવેદવહારનવે વનમણજમાંક પત આપવહામહામાં
આવશવે.

(૧૦) જો ઉમવેદવહાર આપવહામહામાં આવવેલ વનમણજમાંક, વનયત શરતકોનવે આધસન વનયત
સમયમયહારદહામહામાં વનયમકોનગુસહાર સ્વસકહારવહામહામાં વનષ્ફળ જશવે, તકો ઉમવેદ વહાર
વનમણજમાંક નકો હક ગગુમ હાવશવે અનવે ભવવષ્યમહામાં પણ પસમાંદગસ યહાદસનવે આધહારવે
વનમણજમાંક આપવહા અમાંગવેનસ વવચહારણહા કરવહામહામાં આવશવે નહવીં અનવે હહાઇકકોરર દહારહા
પસમાંદગસ યહાદસ/કવે ન્દ્રસયકક ત પ્રતતકહાયહાદસ મગુજબ અન્ય ઉમવેદવહારકોનવે વનમણજમાંક
આપવહાનસ પ્રવક્રયહા હહાથ ધરવહામહામાં આવશવે.
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૮.

પસમાંદ ગસનહા વજલહા સબમાંવ ધતસઃ
ઉમવેદવહારવે ઓનલહાઇન એપ્લસકવે શન સમયવે વનમણજમાંક મહારવે કકોઇપણ તણ વજલહાનસ પસમાંદગસ
કરવહાનસ રહવે શવે. એકવહાર અરજી કન્ફમર થઇ ગયહા બહાદ, ઉમવેદવહારવે પસમાંદ કરવે લ તણ વજલહા
સબમાંવધત સગુધહારહા અમાંગવેનસ કકોઇપણ પ્રકહારનસ અરજીનવે કકોઇપણ તબકવે ધ્યહાનમહામાં લવેવહામહામાં
આવશવે નહવીં.

૯.

અરજી કરવહાનસ રસતસઃ

(૧)

ઉમવેદવહારવે સજચનહા મગુજબ ઓનલહાઇન અરજીમહામાં જરરસ વવગતકો ભરવસ.

(૨)

ઓનલહાઇન અરજી કરતહા પહવે લહા ઉમવેદવહારવે સમાંપજણર અનવે વવગતવહાર આ જાહવે રહાત વહામાંચસ,
સમજી ઉપર દશહારવ્યહા મગુજબનસ યકોગ્યતહા ધરહાવવે છવે કવે કવે મ? તવેનસ ચકહાસણસ કરસ લવેવહા
સલહાહસગુચન આપવહામહામાં આવવે છવે તથહા ઉમવેદવહાર દહારહા ઓનલહાઇન અરજીમહામાં ભરવે લ
વવગતકો સમાંપજણર સહાચસ હકોવસ જોઇએ. જો કકોઇ ઉમવેદવહાર વનયત થયવેલ યકોગ્યતહા અનવે
ધકોરણકો પદરપજણર કરતકો નહવીં હકોય અથવહા કકોઇ ઉમવેદવહારવે પકોતહાનસ સહામવે થયવેલ ફકોજદહારસ
ફદરયહાદ સબમાંવધત મહત્વનસ હકસકતકો પજરતસ આપવેલ નહવીં હકોય અથવહા ગગુમાંચવણભરસ
આપવેલ હકોય અથવહા છગુપહાવવેલ હશવે, તકો તવેવહા વકસ્સહામહામાં તવે ઉમવેદવહારનસ ઉમવેદવહારસ રદ
કરવહામહામાં આવશવે. જો વનમણજમાંક પછસ પણ આ પ્રકહારનસ ખહામસ તજરસઓ ધ્યહાન પર આવશવે ,
તકો તવે/તવેણસનસ સવેવહાઓનકો અમાંત તહાત્કહાવલક અસરથસ લહાવવહામહામાં આવશવે, તવેમજ તવેનસ
સહામવે યકોગ્ય પગલહા લવેવહામહામાં આવશવે.

(૩)

યકોગ્યતહા ધરહાવતહા ઉમવેદવહારવે https:// hc- ojas. guj. nic. in ઉપર મગુકવેલ
લસન્કનહા

મહાધ્યમથસ

તહા.૨૬/૦૨/૨૦૧૮

રકોજ

બપકોરવે

૧૨.૦૦

કલહાકથસ

તહા.૧૫/૦૩/૨૦૧૮ નહા રકોજ રહાતસનહા ૨૩.૫૯ કલહાક દરતમયહાન અરજી કરવહાનસ
રહવે શવે તથહા વનયત ફસ ભરવહાનસ રહવે શવે.
(૪)

ઉમવેદવહારવે ઓનલહાઇન અરજીમહામાં પકોતહાનસ પહાસવે જ રહવે નહાર ચહાલગુ/એક્રસવ મકોબહાઇલ નમાંબર
દશહારવવહાનકો/આપવહાનકો રહવે શવે. જરર જણહાયવે ઓનલહાઇન અરજીમહામાં દશહારવવહામહામાં આવવેલ
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રજીસ્રડર મકોબહાઇલ નમાંબર ઉપર SMS દહારહા પરસકહા સબમાંવધત તવેમજ અન્ય સજચનહાઓ
ઉમવેદવહારનવે મકોકલવહામહામાં આવશવે. આથસ તવે મકોબહાઇલ નમાંબર ભરતસ પ્રવક્રયહા પજણર ન થહાય
ત્યહામાં સગુધસ કહાયરરત/એક્રસવ રહાખવહાનકો રહવે શવે, જવે દરવે ક ઉમવેદવહાર મહારવે સલહાહભયગુર તવેમજ
દહતહાવહ છવે .
(૫)

ઓનલહાઇન અરજી કરતહા પહવે લહા ઉમવેદવહારવે ફકોરકો અનવે સહસ નસચવે જણહાવવેલ સહાઇઝ/મહાપ
મગુજબ સ્કવે ન કરવહાનહા રહવે શવે.
પહાસપકોરર સહાઇઝનહા ફકોરકોગ્રહાફનસ લમાંબહાઇ/પહકોળહાઇ ૫ સવે.મસ. x ૩.૬ જવેરલસ અનવે સહસનસ
લમાંબહાઇ/પહકોળહાઇ ૨.૫ સવે.મસ. x ૭.૫ સવે.મસ. જવેરલસ હકોવસ જોઇએ. ફકોરકો અનવે સહસનવે
અલગ-અલગ સ્કવે ન કરવસ. સ્કવે ન કરવે લ ફહાઇલનસ સહાઇઝ વધગુમહામાં વધગુ ૧૫ કવે .બસ. હકોવસ
જોઇએ અનવે 'jpg' ફકોમર્ટેરમહામાં જ સવેવ કરવસ.

(૬)

OJAS( ઓજસ) મકોડગુલ મહામાં ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનહા સ્રવે પ :
(ક)

વવગતવહાર

જાહવે રહાતનકો

ઝસણવરપજવરક

અભ્યહાસ

કયહાર

બહાદ,

ઓનલહાઇન

એપ્લસકવે શનમહામાં મહામાંગવહામહામાં આવવેલ વવગતકો સમજી તવેમજ ચકહાસસ, ભજલ રદહત
ભરવસ.
(ખ) 'Apply Online' બરન ઉપર ક્લસક કરસ, ઓનલહાઇન એપ્લસકવે શન ફકોમર ભરવગુ.
(ગ)

ઓનલહાઇન એપ્લસકવે શન ફકોમરનહા અમાંતવે આપવેલ 'SAVE' બરન ઉપર ક્લસક કરસ
ઓનલહાઇન એપ્લસકવે શનનવે સવેવ કરકો.

(ઘ)

સવેવ કયહાર બહાદ, એક પકોપ-અપ વવન્ડકો ખગુલશવે. જવેમહામાં તમહારકો 'એપ્લસકવે શન નમાંબર'
મળશવે. જવે ઉદહાહરણરપવે આ પ્રમહાણવેનકો હશવે. દહા.ત.'HCG/201718/63/
…….' જવે નમાંબર નનોંધસ લવેવકો અનવે સમગ્ર ભરતસ પ્રવક્રયહા પજણર ન થહાય ત્યહામાં સગુધસ
પકોતહાનસ પહાસવે સહાચવસનવે રહાખવકો. આ જ સ્ક્રસન પવેજમહામાં "Show Application
Preview" બરન ઉપર ક્લસક કરવહાથસ તમવે ભરવે લ તમહામ વવગતકો દવેખહાશવે . જવેનસ
ખરહાઇ કરસ લકો.
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(ચ) ત્યહારબહાદ 'Upload Photograph' બરન દહારહા સ્કવે ન કરવે લ ફકોરકો અનવે સહસ
અપલકોડ કરવહા.
નનોંધસઃ જવે સહસ સ્કવે ન કરસનવે ઓનલહાઇન એપ્લસકવે શનમહામાં અપલકોડ કરવહામહામાં
આવશવે તવેવ સ જ સહસ ઉમવેદ વહારવે સમગ્ર ભરતસ પ્રવક્રયહાનહા દરવે ક તબકવે
કરવહાનસ રહવે શવે. જો સહસમહામાં ફવે રફહાર જણહાશવે, તકો ઉમવેદ વહારનસ
ઉમવેદ વહારસ રદ કરવહા યકોગ્ય પગલહા લવેવ હામહામાં આવશવે .
(છ) જો કકોઇ ભગુલ રહસ ગઇ હકોય તકો, તવેનવે સગુધહારવહા મહારવે 'Edit Application' બરન
ઉપર ક્લસક કરસ, જરરસ વવગતકો જવેવસ કવે 'Application Number' અનવે 'Birth
Date' ભયહાર બહાદ, જવે એપ્લસકવે શન ફકોમર ખગુલવે તવેમહામાં સગુધહારહા-વધહારહા કરસ, ફરસથસ
સવેવ કરવસ.
(જ)

જો તમહામ વવગતકો સહાચસ અનવે ભજલરદહત જણહાય તકો 'Confrm Application'
બરન ઉપર ક્લસક કરસ, અરજીનવે Confrm/ કન્ફમર કરકો.
નનોંધસઃ ખહાસ યહાદ રહાખકો કવે એકવહાર કન્ફમર થઇ ગયવેલ અરજી એરલવે કવે
કન્ફમર્ટેશ ન નમાંબ ર આવસ ગયહા બહાદ, અરજીમહામાં કકોઇપણ સમાંજો ગકોમહામાં ફવે રફહાર થઇ
શકશવે નહવીં અનવે તવે ફહાઇનલ અરજી ગણવહામહામાં આવશવે . આથસ અરજી કન્ફમર
કરતહા પહવે લહા, તપ્રવ્યગુન કો ઉપયકોગ કરસ, તમહામ વવગતકો ચકહાસસ લવેવ સ દહતહાવહ
અનવે સલહાહભયગુર છવે .

(ઝ) ત્યહારબહાદ Confrm Button ઉપર ક્લસક કરવહાથસ એક પકોપ-અપ વવન્ડકો
ખગુલશવે, તવેમહામાં તમહારકો Application No.(અરજી ક્રમહામાંક) અનવે Date of Birth
(જન્મ તહારસખ) લખ્યહા બહાદ, Confrm Application Button ઉપર ક્લસક
કરકો. ત્યહારબહાદ Confrmation No. દવેખહાશવે, તવે નનોંધસ લકો અનવે સહાચવસનવે
રહાખકો. આ ઉપરહામાંત તમહારહા રજીસ્રડર મકોબહાઇલ નમાંબર ઉપર એક SMS પણ
મળશવે, જવેમહામાં કન્ફમર્ટેશન નમાંબર હશવે. આથસ આ SMS વડલસર કરવકો નહવીં અનવે
સહાચવસનવે રહાખવકો.
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(ર)

ત્યહારબહાદ ઉમવેદવહારવે 'Print Application/Pay Fee' ઉપર ક્લસક કરસ જરરસ
ફસ ભરવસ. ત્યહામાં આપવેલ 'Instruction/Help' નવે ધ્યહાનપજવરક વહામાંચસ તવેનગુ પહાલન
કરવગુ. ' Make Payment' ઉપર ક્લસક કરસ યકોગ્ય પવેમવેન્ર મકોડ સસલવેક્ર કરવગુમાંઓનલહાઇન પવેમ વેન્ ર (ક્રવેડસર કહાડર /ડવે બસર કહાડર /મકોબહાઇલ પવેમવેન્ર/નવેર-બવેન્કવીંગ
અથવહા કવે શ(ઓફલહાઇન) (કવે શ-ચલણ ઓનલહાઇન જનરવે ર/તપ્રન્ર થશવે.)
નનોંધસઃ
(૧) ઓનલહાઇન પવેમ વેન્ ર મકોડસઃ
' SBI e-Pay' દહારહા નવેર બવેન્કવીંગ, ક્રવેડસરકહાડર , ડવે બસરકહાડર , મકોબહાઇલ
બવેન્કવીંગનહા મહાધ્યમથસ ઓનલહાઇન ફસ ભરસ શકહાશવે.
ઓનલહાઇન પવેમ વેન્ ર મકોડથસ ફસ ભયહાર બહાદ ઇ-દરસસપ્રનસ તપ્રન્ર
મવેળ વસ લવેવ હાનસ રહવે શવે . જવે પરસકહા સમયવે ઉમવેદ વહારવે રજગુગુ કરવહાનસ રહવે શવે .
જો કકોઇ કહારણકોસર રડ હાન્જવેક્શન/પવેમવેન્ર વનષ્ફળ થહાય તકો ત્યહામાં આપવેલ
'Instructions/Help' નગુ પહાલન કરવગુ.
(૨) ઓફ લહાઇન પવેમ વેન્ ર મકોડસઃ
જો ઉમવેદવહારવે 'કવે શ ચલણ(ઓફલહાઇન)' ઓપ્શન ખસલવેક્ર કરવે લ હકોય
તકો, 'કવે શ ચલણ' તપ્રન્ર કરસ, ચલણમહામાં દશહારવવેલ અમાંતતમ તહારસખ અનવે
સમય સગુધસમહામાં SBI નસ કકોઇપણ બહાન્ચમહામાં જરરસ ફસ ભરવહાનસ રહવે શવે.
ચલણનસ એક કકોપસ બબેંક લઇ લવેશવે અનવે બસજી કકોપસ ઉમવેદવહારનવે પરત
કરશવે, જવે ઉમવેદ વહારવે પરસકહા સમયવે રજજ કરવહાનસ રહવે શવે.
નનોંધસઃ ચલણમહામાં દશહારવ વેલ અમાંત તમ તહારસખ અનવે સમય પછસ જરરસ ફસ
ભરસ શકહાશવે નહવીં.

(ઠ) છવે લવે Print Application ઉપર ક્લસક કરસ, અરજીનસ બવે તપ્રન્ર મવેળવસ લવેવસ. જવે
ઉમવેદવહારવે પકોતહાનસ પહાસવે જ રહાખવહાનસ રહવે શવે અનવે તવે હહાલ હહાઇકકોરર નવે મકોકલવહાનસ
રહવે શવે નહવીં. પરમાંતગુગુ જ્યહારવે ડકોક્યગુમવેન્ર વવેરસફસકવે શન મહારવે બકોલહાવવહામહામાં આવવે ત્યહારવે એક
નકલ સહાથવે લઇનવે આવવહાનસ રહવે શવે. ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનસ છવે લસ તહારસખ બહાદ
તવેનવે તપ્રન્ર કરસ શકહાશવે નહવીં, જવેનસ ખહાસ નનોંધ લવેવસ.
નનોંધસઃ

કન્ફમર્ટેશન નમાંબર ભગુલહાઇ ગયવેલ હકોય તકો અરજીનકો નમાંબર/મકોબહાઇલ નમાંબર
અનવે જન્મ તહારસખનહા આધહારવે https:// hc- ojas. guj. nic. in
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ઉપર ઉપલબ્ધ 'Candidate Assistance–Search Details' નહા
મહાધ્યમથસ મવેળવસ શકશવે.
(ડ)

ઉમવેદવહારવે કકોઇપણ સમાંજોગકોમહામાં એકથસ વધહારવે ઓનલહાઇન અરજી કરવસ નહવીં.

(ઢ)

ઉપર જણહાવવેલ રસત મગુજબ જ ઉમવેદવહારવે ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનસ રહવે શવે તથહા
અન્ય કકોઇપણ રસતવે/મહાધ્યમથસ કરવે લ કકોઇપણ અરજી તથહા અધજરસ અરજીઓનવે
ગ્રહાહ્ય રહાખવહામહામાં આવશવે નહવીં.

૧૦. સહામહાન્ય સજચ નહાઓસઃ
(૧)

ઉમવેદવહારવે સહામહાન્ય પજછપરછ મહારવે ફકોન દહારહા અથવહા રબર હહાઇકકોરર નકો સમાંપકર કરવકો નહવીં.
તવેમણવે હહાઇકકોરર નસ વવેબસહાઇર તથહા SMS ચવેક કરતહા રહવે વગુ. સહામહાન્ય પજછપરછ મહારવે
ઉમવેદવહારવે જવે તવે વજલહાનસ ડસસ્રડ સક્ર કકોરર રજીસ્રડ સનકો સમાંપકર સહાધવકો.

(૨)

ઉમવેદવહારવે વનમણજમાંક મહારવે તવેનહા પસમાંદ ગસનહા તણ વજલહા, ઉતરતહા ક્રમમહામાં જણહાવવહાનહા
રહવે શવે, જવે એક વખત નકસ કયહાર બહાદ કકોઇપણ સમાંજો ગકોમહામાં ફવે રફહાર/બદલસ શકહાશવે
નહવીં.

ઉમવેદવહારનવે તવેનહા મવેદરર, કવે રવે ગરસ, ઉપલબ્ધ જગ્યહા તથહા તવેનસ પસમાંદગસનહા વજલહાઓનવે
ધ્યહાનમહામાં રહાખસ વનમણજમાંક આપવહામહામાં આવશવે. પરમાંતગુ મવેરસરમહામાં ઉમવેદવહારનહા ક્રમનહા કહારણવે
અથવહા અન્ય કકોઇ કહારણકોસર, જો ઉમવેદવહારનવે તવેનસ પસમાંદગસનહા વજલહામહામાં વનમણજમાંક
આપવસ શકય નહવીં હકોય, તકો તવેનહા પસમાંદગસનહા વજલહા ખસવહાયનહા અન્ય કકોઇપણ વજલહામહામાં
વનમણજમાંક આપવહામહામાં આવશવે, જવે ઉમવેદવહારનવે બમાંધનકતહાર રહવે શવે.
(૩)

ઉપલસ વયમયહારદહા/ફસ મહામાં છજરછહાર અથવહા અનહામત જગ્યહા મહારવે અનહામત વગરનહા
ઉમવેદવહારકો એરલવે કવે SC/ ST/ SEBC/ Ex- Servicemen ઉમવેદવહારકોનવે લહાગગુ
પડતહા પ્રમહાણપતકો હહાઇકકોરર મમાંગહાવવે ત્યહારવે 'ડકોક્યગુમવેન્ર વવેરસવફકવે શન' સમયવે રજગુ કરવહાનહા
રહવે શવે. ઉમવેદવહારનસ યકોગ્યતહા નકસ કરવહાનહા અમાંતતમ વનણરયનસ સત્તહા હહાઇકકોરર નવે રહવે શવે.

(૪)

પસમાંદગસ પહામવેલ ઉમવેદવહારવે ફરજીયહાત પ્રમહાણવે હહાઇકકોરર્ટે નકસ કરવે લ ધહારહા-ધકોરણ મગુજબ
મવેડસકલ ઓથકોદરરસ પહાસવે મવેડસકલ રવે સ્ર પહાસ કરવકો પડશવે . જ્યહામાં સગુધસ હહાઇકકોરર દહારહા નકસ
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કરવે લ તબસબસ સત્તહાવધકહારસ(મવેડસકલ ઓથકોદરરસ) દહારહા ઉમવેદવહારનસ યકોગ્યતહા પ્રમહાવણત
કરવહામહામાં ન આવવે ત્યહામાં સગુધસ પસમાંદગસ પહામવેલ ઉમવેદવહારનવે વનમણમાંક અથવહા વનમણમાંક પહામવેલ
ઉમવેદવહારનવે લહામાંબહા ગહાળહાનસ સવેવહાઓ મહારવે યકોગ્ય ગણવહામહામાં આવશવે નહવીં, જવેનસ ખહાસ નનોંધ
લવેવસ.
(૫)

જવે ઉમવેદવહારકોએ ઓનલહાઇન અરજી કન્ફમર કરસ હશવે અનવે વનયત ફસ ભરસ હશવે તવે
ઉમવેદવહારકોનવે જ હવે તગુલકસ પરસકહા મહારવે યકોગ્ય ગણવહામહામાં આવશવે.

(૬)

ઉમવેદવહારનસ યકોગ્યતહા અથવહા કકોઇપણ પરસકહામહામાં બવેસવહા/આપવહા દવેવહા મહારવે હહાઇકકોરર નકો
વનણરય આખરસ ગણહાશવે. જવે ઉમવેદવહારકોનવે હહાઇકકોરર સત્તહામમાંડળ દહારહા 'પ્રવવેશપત/કકોલલવેરર'
ઇસ્યગુ કરવહામહામાં ન આવવે તવેમનવે પરસકહામહામાં બવેસવહા/આપવહા દવેવહામહામાં આવશવે નહવીં.

(૭)

હહાઇકકોરર દહારહા નકસ કરવહામહામાં આવવે તવે સ્થળવે અનવે સમયવે , જવે તવે પરસકહામહામાં હહાજર રહવે વહા,
ઉમવેદવહારવે સ્વખચર્ટે આવવહા-જવહાનગુ રહવે શવે.

(૮)

ઉમવેદવહારવે ઓનલહાઇન અરજીનકો નમાંબર, કન્ફમર્ટેશન નમાંબર અનવે જન્મતહારસખનહા આધહારવે
ઓજસ વવેબસહાઇર https:// hc- ojas. guj. nic. in નહા મહાધ્યમથસ પરસકહા
મહારવે નકો પ્રવવેશપત/કકોલલવેરર, જવે તવે પરસકહાનસ તહારસખનહા એક અઠવહાડસયહા/સપહાહ અગહાઉ
ડહાઉનલકોડ કરસ તવેનસ તપ્રન્ર પકોતહાનસ પહાસવે રહાખવહાનસ રહવે શવે તવેમજ ઉમવેદવહારનહા ઓનલહાઇન
અરજીમહામાં દશહારવવેલ મકોબહાઇલ નમાંબ ર ઉપર SMS દહારહા જાણ કરવહામહામાં આવશવે.

(૯)

યકોગ્ય ઉમવેદવહારકોનસ યહાદસ હહાઇકકોરર વવેબસહાઇર તથહા ઓજસ પકોરર લ ઉપર જવે તવે સમયવે
મજકવહામહામાં આવશવે.
નનોંધસઃ જવે તવે પરસકહાનકો કકોલલવેરર જવે તવે પરસકહાનસ તહારસખ સગુધસ જ ડહાઉનલકોડ કરસ
શકહાશવે, જવેનસ ખહાસ નનોંધ લવેવસ.

(૧૦) ઉમવેદવહારવે જવે તવે પરસકહા વખતવે પ્રવવેશ પત/કકોલલવેર ર અનવે નસચવે પશૈક સ કકોઇપણ એક
ઓરસજનલ ઓળખકહાડર તવેમજ તવેનસ એક નકલ લઇનવે આવવહાનગુ રહવે શવે.
•

ચજર
માં ણસ કતમશ્નર દહારહા ઇસ્યગુ કરવહામહામાં આવવેલ ચજમાંરણસકહાડર

•

પહાનકહાડર
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•

ડડ હાઇવવીંગ લહાઇસન્સ

•

આધહારકહાડર

•

પહાસપકોરર

•

સરકહારસ કમરચહારસનહા વકસ્સહામહામાં ખહાતહાનહા વડહા તરફથસ ઇસ્યગુ કરવહામહામાં
આવવેલ ઓળખકહાડર

(૧૧) ઉમવેદવહારવે મકોબહાઇલ/સવેલ ફકોન, રવે બ્લવેટ્ સ, લવેપ રકોપ, મકોરસ બવેગ્ સ, યહામાંત તક ઉપરકણકો
કવે અન્ય મરસરસયલ્સ લઇ પરસકહા કવે ન્દ્રનહા કવે મ્પસમહામાં પ્રવવેશ કરવહાનસ સખ્ત મનહાઇ છવે .
(૧૨) જો કકોઇ ઉમવેદવહાર પરસકહાનહા સમયગહાળહા દરતમયહાન કકોઇ ગવેર વહાજબસ પ્રવકવ ત્ત જવેવસ કવે
ચકોરસ કરવસ કવે ગવેર વતરન કરવગુ કવે યહામાંત તક ઉપકરણકો તવેમ જ મકોબહાઇલનકો ઉપયકોગ
કરવકો, પ્રશ્નપત/ઉત્તરવહસ સહાથવે ચવેડ હા કરવહા કવે જવે તવે પરસકહા સહાથવે સબમાંવ ધત હકોય
તવેવ સ કકોઇપણ વ્યવક્તનસ મદદ લવેવ સ કવે અન્ય કકોઇ અનવધકક ત પ્રવકવ ત્ત કરતહા જણહાશવે,
તકો તવે ઉમવેદવહારનવે જવે તવે તબકવે જ અથવહા ચકોકસ વરર મહારવે અથવહા કહાયમસ ધકોરણવે જવે પશૈકસ
હહાઇકકોરર દહારહા જવે નકસ કરવહામહામાં આવવે તવે મગુજબ ગવેરલહાયક ઠરહાવવહામહામાં આવશવે.
નનોંધસઃ હવે તગુલ કસ પ્રકહારનસ લવેખ ખત પરસકહામહામાં કકોઇપણ ઉમવેદ વહારવે પકોતહાનહા કવે અન્યનહા
પ્રશ્નપતમહામાં જવહાબ દશહારવ તસ કકોઇપણ પ્રકહારનસ વનશહાનસ કરવસ નહવીં.
(૧૩) ભરતસ પ્રવક્રયહાનહા અમાંતવે જવે તવે પરસકહામહામાં મવેળવવેલ ગગુણ હહાઇકકોરર નહા OJAS પકોરર લ
https://hc-ojas.guj.nic.in નહા મહાધ્યમથસ પકોતહાનહા મહાકર સ મવેળવસ/જાણસ
શકશવે.
નનોંધસઃ આ મહારવે ઉપયગુરક્ત OJAS પકોરર લનહા ઉપયકોગ દરતમયહાન, દરવે ક ઉમવેદવહારનવે તવેઓનહા
રજીસ્રડર મકોબહાઇલ નમાંબર ઉપર મકોકલવહામહામાં આવવેલ OTP(One Time Password)
નકો ઉપયકોગ કરવહાનકો રહવે શવે.
(૧૪) ઉમવેદવહાર પરસકહામહામાં સફળ થવહા મહાતથસ જ વનમણજમાંક મવેળ વવહા હકદહાર બનશવે નહવીં.
(૧૫) ઉમવેદવહારકોનસ જવે તવે યહાદસ(લસસ્ર) મહારવે યકોગ્ય પદ્ધતત અપનહાવવહાનસ હહાઇકકોરર નવે આખરસ
સત્તહા રહવે શવે.
(૧૬) જ્યહારવે હકોઇકકોરર દહારહા પ્રમહાણપત ચકહાસણસ/ડકોક્યગુમવેન્ર વવેરસફસકવે શન મહારવે બકોલહાવવહામહામાં
આવવે ત્યહારવે વનયત કરવે લ જગ્યહાએ ઉમવેદવહારનસ સહસ દશહારવતસ ઓનલહાઇન અરજીનસ
તપ્રન્રઆઉર અનવે ફસ ભયહાર અમાંગવેનસ જરરસ 'e-receipt/ કવે શ ચલણ/ફસ ભયહાર અમાંગવેનકો
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પગુરહાવકો' નસ કકોપસ સહાથવે નસચવે જણહાવ્યહા મગુજબનહા જરરસ અસલ પ્રમહાણપતકો તથહા તવે
પ્રમહાણપતકોનસ પ્રમહાવણત કરવે લ નકલકોનકો એક સવેર, નસચવે મગુજબ ક્રમમહામાં ગકોઠવસ ઉપવસ્થત
થવહાનગુ રહવે શવે.
(ક)

તહાજવેતરનકો પહાસપકોરર સહાઇઝનકો ફકોરકો,

(ખ)

શહાળહા છકોડહા અમાંગ વેન ગુ પ્રમહાણપત અથવહા જન્મ અનવે મરણ નનોંધણસ અવધવનયમ
હવે ઠળ ઇસ્યગુ કરવહામહામાં આવવેલ જન્મ અમાંગ વેન ગુ પ્રમહાણપત,

(ગ)

જરરસ ઓછહામહામાં ઓછસ શશૈકવણક લહાયકહાત અમાંગવેનગુ મહાન્ય બકોડર તરફથસ આપવહામહામાં
આવવેલ ગગુણ પતક/પ્રમહાણપત. આ ઉપરહામાંત વધહારહાનસ લહાયકહાત ધરહાવતહા હકોય
તકો તવે અમાંગવેનહા વનણહારયક વરર/છવે લહા વરરનહા ગગુણપતક(મહાકર શસર)/પ્રમહાણપતકો
ક્રમમહામાં ગકોઠવવહા.

(ઘ)

ગગુજરહાત સરકહારનહા સહામહાન્ય વહસવર વવભહાગનહા તહા.૧૩-૦૮-૨૦૦૮ નહા ઠરહાવ
મગુજબ કકોમ્પ્યગુર ર જહાન ધરહાવતહા હકોવહા અમાંગવેનગુ પ્રમહાણપત,

(ચ)

મહાન્ય લહાઇર અનવે/અથવહા હવે વસ મકોરર ડડ હાઇવવીંગ લહાઇસન્સ (ઓછહામહામાં ઓછગુ તણ
વરર જગુ નગુ),

(છ)

ડડ હાઇવવીંગનહા અનગુભ વ અમાંગવેનગુ પ્રમહાણપત [Para 3 (ક) (3) મગુજબ],

(જ)

અનગુ. જાતત/અનગુ. જનજાતત/સહામહાજીક અનવે શશૈક વણક રસતવે પછહાત વગરન હા
ઉમવેદવહારકોનહા વકસ્સહામહામાં જાતત અમાંગ વેન ગુ પ્રમહાણપત (કહાસ્ર સરર્ટીવફકવે ર) તથહા
સહામહાજીક અનવે શશૈકવણક રસતવે પછહાત વગર (સહા.અનવે શશૈ.પ.વગર) નહા ઉમવેદવહારકોનહા
વકસ્સહામહામાં ગગુજરહાત રહાજ્યનહા સકમ સત્તહામમાંડળ દહાર ઇસ્યગુ કરવહામહામાં આવવેલ ચહાલગુ
નહાણહામાંક સય વરર મહારવે મહાન્ય નકોન-વક્રમસલવેય ર સરર્ટીવફકવે ર,

(ઝ)

જો ઉમવેદવહાર સહામવે કકોઇ ફકોજદહારસ કવે અન્ય કકોઇ કવે સ દહાખલ કરવહામહામાં આવવેલ હકોય,
તકો તવે અમાંગવેનહા જરરસ એવહા તમહામ અવધકક ત દસ્તહાવવેજો જવેવહા કવે એફ.આઇ.આર./
ચહાજરશ સર/જજમવેન્ ર વવગવેરવે નસ પ્રમહાવણત નકલકો રજજ કરવસ. (જો ઉમવેદવહાર
સહામવે કકોઇ કવે સ થયવેલ હશવે અનવે ઉમવેદવહાર જાહવે ર નહવીં કરવે , તકો જ્યહારવે પણ ધ્યહાન
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ઉપર આવશવે ત્યહારવે ઉમવેદવહારનસ ઉમવેદ વહારસ/વનમણજક રદ કરસ કહાયદવેસ રનસ
સખ્ત કહાયરવ હાહસ હહાથ ધરવહામહામાં આવશવે , જવેનસ દરવે ક ઉમવેદવહારવે નનોંધ લવેવસ.)
(ર)

મહાજી સશૈવ નક ઉમવેદવહારવે ઓળખકહાડર તવેમજ સબમાંવધત તમહામ પ્રમહાણપતકો/
દસ્તહાવવેજો ,

(ઠ)

રહાજ્ય/કવે ન્દ્ર સરકહારનહા ખહાતહામહામાં કહામ કરતહા કમરચહારસનહા વકસ્સહામહામાં 'નહા-વહામાંધ હા
પ્રમહાણપત',

(ડ)

જો નહામ કવે અરકમહામાં ફવે રફહાર કરહાવવેલ હકોય તકો, તવે અમાંગવેનહા સરકહારસ રહાજપત (ગવેઝવેર)
નસ નકલ,

(ઢ)

ડકોક્રર, એન્જીનસયર, એમ.એલ.એ./એમ.પસ, રહાજપતતત અવધકહારસ (ગવેઝવેરવેડ
ઓવફસર) વવગવેરવે જવેવહા પ્રતતષષ્ઠિત વ્યવક્ત દહારહા આપવહામહામાં આવવેલ ચહાદરત્ર્ય
અમાંગવેનહા બવે ઓરસજીનલ પ્રમહાણપતકો (છવે લહા છ મહસનહામહામાં આપવહામહામાં આવવેલ
હકોવહા જોઈએ)

(ણ)

નસચવે પશૈકસનહામહામાંથસ કકોઇપણ એક ઓરસજીનલ ઓળખપત અનવે તવેન સ નકલસઃ
•

ચજર
માં ણસ કતમશ્નર દહારહા ઇસ્યગુ કરવહામહામાં આવવેલ ચજમાંરણસકહાડર ,

•

પહાનકહાડર ,

•

ડડ હાઇવવીંગ લહાઇસન્સ,

•

આધહારકહાડર ,

•

પહાસપકોરર ,

•

સરકહારસ કમરચહારસનહા વકસ્સહામહામાં ખહાતહાનહા વડહા તરફથસ ઇસ્યગુ કરવહામહામાં
આવવેલ ઓળખકહાડર ,

(૧૭)

કકોઇનહા નહામનકો ઉલવેખ કરસનવે કવે અન્ય કકોઇ રસત વનમણજમાંક કવે પરસણહામ સબમાંધવે કરવહામહામાં
આવતસ કકોઇપણ પ્રકહારનસ લકોભહામણસ જાહવે રહાતકો/પ્રલકોભનકો/રજગુ આતકો ધ્યહાનવે લવેવસ
નહવીં.

(૧૮)

ઉમવેદવહાર કકોઇપણ રસતવે ભલહામણ-લહાગવગ કરવહાનકો કવે કરહાવવહાનકો પ્રયહાસ કરશવે તકો
તવેનસ ઉમવેદવહારસ રદ કરવહામહામાં આવશવે, જવેનસ ખહાસ નનોંધ લવેવસ.
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૧૧ .

આર.રસ.આઇ. એક્ર હવે ઠળ અરજીસઃ
સમગ્ર ભરતસ પ્રવક્રયહા પજણ ર ન થહાય ત્યહામાં સગુધ સ કકોઇપણ પ્રકહારનસ મહાદહતસ મહાગતસ
આર.રસ.આઇ. એક્ર હવે ઠળનસ કકોઇપણ અરજી ધ્યહાનવે લવેવ હામહામાં આવશવે નહવીં.

૧૨ .

આ ભરતસ સબમાંવધત કકોઇપણ બહાબતવે નહામદહાર હકોઇકકોરર નકો વનણરય આખરસ અનવે
તમહામ ઉમવેદવહારકોનવે બમાંધ નકતહાર રહવે શવે.

હહાઇકકોરર ઓફ ગગુજ રહાત,
સકોલહા, અમદહાવહાદ – ૩૮૦૦૬૦ .

Sd/-

તહારસખસઃ ૧૯/૦૨/૨૦૧૮.

રજીસ્રડ હાર (રસક્રગુ રમવેન્ ર એન્ડ ફહાઇનહાન્સ)
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એનવેક રસઃ ' એ '
ગગુજરહાત રહાજ્યનહા જગુ દહા-જગુ દહા વજલહાનસ નસચલસ અદહાલતકોમહામાં ભરવહાનસ થતસ ડડ હાઇવરનસ ખહાલસ
જગ્યહાઓ દશહારવતગુ પતકસઃ
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