
Advertisement No. R.C./B.1304/2020 (Class-IV) 

હહાઇકકોરર  ઓફ ગગુજરહાત
સકોલહા, અમદહાવહાદ-૩૮૦૦૬૦.

વવેબસહાઇટ્સસઃ https://hcojas.gujarat.gov.in તથહા www.gujarathighcourt.nic.in

જાહવેરહાત ક્રમહામાંકસઃ આર.સસ./બસ.૧૩૦૪/૨૦૨૦ (વગર-૪) 

ગગુજરહાત હહાઇકકોરર મહામાં કકોરર  એરવેન્ડન્ર/ઓફફસ એરવેન્ડન્ર/હકોમ એરવેન્ડન્ર-ડકોમવેસ્રસક
એરવેન્ડન્ર (વગર-૪) નહા કમરચહારસઓનસ ભરતસ. 

ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનકો સમયગહાળકો

ઓનલહાઇન  અરજી  કરવહાનસ  શર
થતસ તહારસખ અનવે સમય

તહા. ૦૧/૦૩/૨૦૨૧  બપકોરવે  ૧૨:૦૦ કલહાકથસ 

ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનસ  છવેલસ
તહારસખ અનવે સમય

તહા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ રહાતસનહા ૨૩:૫૯ કલહાક સગુધસ

યકોજાનહાર પરસકહાનકો સમાંભવવત કહાયરક્રમ
(નનોંધસઃ અવનવહાયર સમાંજોગકોનહા ફકસ્સહામહામાં નસચવેનહા કહાયરક્રમમહામાં ગગુજરહાત હહાઇકકોરર  દહારહા ફવે રફહાર કરસ શકહાશવે)

હવેતગુલકસ પ્રકહારનસ લવેવખત પરસકહા તહા. ૧૮/૦૭/૨૦૨૧

નનોંધસઃ સહામહાન્ય રસતવે ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનહા છવેલહા બવે-તણ ફદવસમહામાં મકોરહાભહાગનહા
ઉમવેદવહારકો અરજી કરતહા હકોય છવે, જવેનવે લસધવે સવરર ઉપર ભહારણ વધવહાનહા કહારણવે
તવેમજ,  ઉમવેદવહારકોનસ  પકોતહાનસ  રવેકનસકલ  ભભૂલનહા  કહારણવે,  ઘણહા  ઉમવેદવહારકો
ઓનલહાઇન અરજી કરસ શકતહા નથસ. આથસ તમહામ ઉમવેદવહારકોએ છવેલહા ફદવસકોમહામાં
અરજી ન કરતહા, સમયસર ઓનલહાઇન અરજી કરવસ ફહતહાવહ છવે .

ઓનલહાઇન અરજી ઉપરહામાંત ભરતસ પ્રફક્રયહાનવે સબમાંવધત તમહામ પ્રકહારનસ મહાફહતસ જ વેવસ કવે
ઉમવેદવહાર  મહારવેનસ  સભૂચનહાઓ,  કકોલલવેરર  ડહાઉનલકોડ કરવહા  સબમાંવધત સભૂચનહા,  નકોરસસ,
પરસકહાનહા ક્રહાયરક્રમ, પફરણહામ, પસમાંદગસ યહાદસ વગવેરવે  મહારવે  ઉમવેદવહારવે  હહાઇકકોરર  ખહાતવે ફકોન ન
કરતહા, ઉપર દશહારવવેલ વવેબસહાઇર સમયહામાંતરવે  જોતહા રહવેવગુ.

ગગુજરહાત  હહાઇકકોરરમહામાં  વગર-૪નહા  કમરચહારસઓ  (કકોરર  એરવે ન્ડન્ર  /  ઓફફસ
એરવે ન્ડન્ર  /  હકોમ  એરવે ન્ડન્ર-ડકોમવેસ્રસક  એરવે ન્ડન્ર)  નસ  કગુ લ-૩૮ જગ્યહાઓ
સ્પધહારત્મક  પરસકહાનહા  મહાધ્યમથસ  સસધસ  ભરતસથસ  ભરવહા  મહારવે  લહાયકહાત  ધરહાવતહા
ઉમવેદવહારકો પહાસવેથસ  'ઓનલહાઇન અરજીઓ'  મમાંગહાવવહામહામાં  આવવે છવે,  જવેનસ વવગતવહાર
મહાફહતસ નસચવે મગુજબ છવેસઃ

Page  1 of 15

http://www.gujarathighcourt.nic.in/


Advertisement No. R.C./B.1304/2020 (Class-IV) 

૧  .(  ક  )    કકહા  /  કવે રવે ગરસદસઠ જગ્યહાનસ સમાંખ્યહાસઃ

કગુ લ
જગ્યહા

કકહા/કવે રવે ગરસ પ્રમહાણવે
વવભહાજન 

મફહલહાઓ મહારવે  કકહા/કવે રવે ગરસ
પ્રમહાણવે વવભહાજન   

કગુ લ જગ્યહાઓ
પપૈકસ અનહામત 

General SC ST SEBC EWS General SC ST SEBC EWS ExServicemen PH

38 20 00 06 09 03 07 00 02 03 01 08 01

નનોંધ:-અનગુસભૂવચત  જાવત  (SC) નહા  ઉમવેદવહારકો  નસ  જ્ગ્યહા  ન  હકોઇ,  આ
કકહા/કવે રવે ગરસનહા  ઉમવેદવહારકોનવે  સહામહાન્ય  (જનરલ)  કકહા/કવે રવે ગરસ  નહા
ધહારહા/ધકોરણકો લહાગગુ ૫ડશવે.  તવેમ છતહા ફસ ભરવહામહામાં તવેમનવે રહાહત આપવહામહામાં
આવશવે. 

(૧) ઉપરકોક્ત જગ્યહાનસ વનયત  સમાંખ્યહામહામાં  ફવે રફહાર  કરવહાનકો અબહાવધત અવધકહાર  
નહામદહાર  ગગુજરહાત હહાઇકકોરરનવે રહવેશવે.

(૨) ફફઝસકલસ ફડસવેબલ્ડ   /   ફડફ્રન્રલસ એબલ્ડ   ( )PH     મહારવે નસ સભૂચનહા  :-
કકોરર  એરવેન્ડન્ર / ઓફફસ એરવેન્ડન્ર/હકોમ એરવેન્ડન્ર-ડકોમવેસ્રસક રવેન્ડન્ર નસ 
ફરજ  /  કહામગસરસનકો પ્રકહાર જોતહા દૃવષ્ટિહસન અથવહા ઓછસ દૃવષ્ટિ ધરહાવતહા  
ઉમવેદવહારકો અરજી કરસ શકશવે નહસ.

(3) ઉપરકોક્ત જગ્યહાઓ મહારવે  પસમાંદગસ પહામવેલ ઉમવેદવહારકોએ જવે તવે જગ્યહાએ તવેઓનવે 
ફરજ પર મભૂકવહામહામાં  આવવે ત્યહામાં જ વે તવે  પ્રકહારનગુમાં  કહામ સનોંપવહામહામાં  આવવે તવે કહામ  
કરવહાનગુમાં રહવેશવે.

(ખ) પગહાર ધકોરણ :- રહા.૧૪,૮૦૦-૪૭,૧૦૦/-

૨. અનહામતસઃ

(ક)  અનગુસભૂવચત જનજાવત,  સહામહાવજક અનવે શપૈકવણક રસતવે પછહાત વગર,  ફફઝસકલસ
ફડસવેબલ્ડ  /  ફડફ્રન્રલસ  એબલ્ડ, મફહલહા  ઉમવેદવહારકો,  મહાજી  સપૈવનક  અનવે
આવથરક રસતવે નબળહા વગર્ગો નહા ફકસ્સહામહામાં અનહામત અમાંગવે સરકહારનહા પ્રવતરમહાન
વનયમકો / હગુકમકો /  જોગવહાઇઓ /  નસવતઓ લહાગગુ પડશવે.

(ખ) ગગુજરહાત રહાજ્ય સરકહાર દહારહા વનયત કરવહામહામાં આવવેલ અનગુસભૂવચત જનજાવત, 
સહામહાવજક  અનવે  શપૈકવણક રસતવે  પછહાત અનવે  આવથરક  રસતવે  નબળહા વગરનહા  
ઉમવેદવહારકોનવે જ અનહામતનકો લહાભ મળવહાપહાત રહવેશવે.    
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૩. યકોગ્યતહા  /  લહાયકહાત અમાંગવેનહા ધકોરણકોસઃ
(ક) જરરસ લહાયકહાતસઃ (ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનસ છવેલસ તહા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ નહા રકોજ)

ઉમવેદવહારવે  સરકહાર મહાન્ય શહાળહામહામાંથસ ધકોરણ-૮નસ પરસકહા પહાસ કરવેલ હકોવસ  
જોઇએ.

(ખ) વયમયહારદહાસઃ-(ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનસ છવેલસ તહા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ નહા રકોજ)

(ગ) વયમયહારદહામહામાં છભૂ રછહારસઃ-

(૧) અનગુસભૂવચત  જનજાવત,  સહામહાવજક  અનવે  શપૈકવણક  રસતવે  પછહાત  વગરનહા  
ઉમવેદવહારકો, ફફઝસકલસ ફડસવેબલ્ડ/ફડફ્રન્રલસ એબલ્ડ, મફહલહા, મહાજી સપૈવનક 
અનવે   આવથરક  રસતવે  નબળહા  વગર્ગો  નહા  ઉમવેદવહારકોનવે  સરકહારનહા  પ્રવતરમહાન  
વનયમકો/હગુકમકો/જોગવહાઇઓ/નસવતઓ  અનગુસહાર  નસચવે  મગુજબ  છભૂ રછહાર  
મળવહાપહાત રહવેશવે.

કકહા/કવે રવે ગરસ છગુ રછહાર મહાજી સપૈવનક નસચલસ અદહાલત તવેમજ
અન્ય હહાઇકકોરર  નહા
કમરચહારસઓ મહારવે

સહામહાન્ય અનવે અનગુસભૂવચત જાવત - લશ્કરમહામાં
બજાવવેલ સવેવહા
ઉપરહામાંત ૩ વરર

નસચલસ  અદહાલત  તવેમજ
અન્ય  હહાઇકકોરર  નહા
કમરચહારસઓ  મહારવે  નસચવે
(ગ)  (૨)  મહામાં
સભૂચવ્યહાનગુસહાર  છભૂ રછહાર
મળવહાપહાત રહવેશવે.

મફહલહા ઉમવેદવહારકો ૫ વરર
અનગુસભૂવચત જનજાવત ૫ વરર
સહામહાવજક  અનવે  શપૈકવણક  રસત
પછહાત વગર

૫ વરર

આવથરક રસતવે નબળહા વગર ( )EWS ૫ વરર
ફફઝસકલસ ફડસવેબલ્ડ / 
ફડફ્રન્રલસ એબલ્ડ 

૧૦ વરર

(૨) નસચલસ  અદહાલત  તવેમજ  અન્ય  હહાઇકકોરર  નહા  કમરચહારસઓનવે  ઉપલસ
વયમયહારદહામહામાં નસચવે મગુજબ છભૂ રછહાર મળવહાપહાત રહવેશવેસઃ

“અનહામત તવેમજ વબનઅનહામત બનવે વગરનહા  ઉમવેદવહારકોનવે લહાગગુ પડતસ  
ઉપલસ વયમયહારદહામહામાં  વધગુમહામાં વધગુ ૫ વરર અથવહા નકોકરસનકો ખરવેખર પભૂરકો  
કરવેલ સમયગહાળકો બનવેમહામાંથસ જવે ઓછગુ  હકોય તવેરલહા સમયગહાળહાનસ છભૂ રછહાર
ઉપલસ વયમયહારદહામહામાં આપવહામહામાં આવશવે.”
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નનોંધસઃ ઉંમરમહામાં છભૂ રછહાર મવેળવવહા મહારવે  લહાગગુ પડતસ તમહામ પ્રકહારનસ છભૂ રછહારનકોલહાભ  
મવેળવ્યહા બહાદ,  ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનસ છવેલસ તહા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ નહા  
રકોજ કકોઇપણ ઉમવેદવહારનસ વય/ઉંમર ૪૫ વરરથસ વધગુ હકોવસ ન જોઇએ.

૪. પરસકહા ફસ અનવે ફસ ભરવહાનસ રસતસઃ

(ક) ફસસઃ- ઉમવેદવહારવે  નસચવે મગુજબ ફસ ચભૂકવવહાનસ રહવેશવે.

સહામહાન્ય અ.જા./અ.જ.જા./સહા. અનવે શપૈ.પ. વગર/ફફઝસકલસ ફડસવેબલ્ડ
-ફડફ્રન્રલસ એબલ્ડ/મહાજી સપૈવનક/આ.ન.વગર ઉમવેદવહારકો મહારવે

રહા.૩૦૦/-
+

બબેંક ચહાજીરસ

રહા. ૧૫૦/-
+

બબેંક ચહાજીરસ

(ખ) ફસ ભરવહાનસ રસતસઃ-

(૧) ઉમવેદવહારવે  HCOJAS પકોરરલ પર ઉપલબ્ધ 'વપ્રન્ર એપ્લસકવે શન/પવે-ફસ' મવેનગુ 
બરન દહારહા  'SBI  epay' થસ  ફસ  ભરવહાનસ  રહવેશવે.  ઉમવેદવહારવે  ત્યહામાં  આપવેલ  
'Instruction/Help' નવે ધ્યહાનપભૂવરક વહામાંચસ અનવે સમજી લવેવસ. ફસ બવે ઓપ્શન 
દહારહા ભરસ શકહાશવે. (અ) ઓનલહાઇન પવેમવેન્ર મકોડ, (બ) ઓફ લહાઇન પવેમવેન્ર
મકોડ ('SBI epay' દહારહા કવે શ ચલણ ઓનલહાઇન જનરવેર થશવે)

(અ) ઓનલહાઇન પવેમવેન્ર મકોડસઃ
'SBI   epay' દહારહા  નવેર  બવેન્કકીંગ,  ક્રવેડસરકહાડર ,  ડવેબસરકહાડર  નહા  મહાધ્યમથસ  
ઓનલહાઇન ફસ ભરસ શકહાશવે.
ઓનલહાઇન પવેમવેન્ર મકોડથસ ફસ ભયહાર બહાદ ઇ-રસસસપ્ર મવેળવસ લવેવહાનસ રહવેશવે. 
જવે  પરસકહા  સમયવે  ઉમવેદવહારવે  રજગુ  કરવહાનસ  રહવેશવે.  જો  કકોઇ  કહારણકોસર  
રટ હાન્જવેક્શન / પવેમવેન્ર વનષ્ફળ થહાય તકો ઉમવેદવહારવે  ત્યહામાં આપવેલ 'Instruction/ 

Help' નગુ પહાલન કરવહાનગુમાં રહવેશવે.

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 પવેમવેન્ર મકોડસઃ
જો ઉમવેદવહારવે  'કવે શ ચલણ (ઓફ લહાઇન)' ઓપ્શન સસલવેક્ર કરવેલ હકોય તકો,
'કવેશ  ચલણ'  વપ્રન્ર  કરસ,  ચલણમહામાં  દશહારવવેલ  અમાંવતમ  તહારસખ  અનવે  સમય
સગુધસમહામાં SBI નસ કકોઇપણ બહાન્ચમહામાં જરરસ ફસ ભરવહાનસ રહવેશવે.
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ચલણનસ એક કકોપસ બબેંક લઇ લવેશવે અનવે બસજી કકોપસ ઉમવેદવહારનવે પરત કરશવે જ વે
ઉમવેદવહારવે  પરસકહા/પ્રમહાણપત ચકહાસણસ (ડકોક્યગુમવેન્ર વવેરસફસકવેશન) સમયવે રજભૂ
કરવહાનસ રહવેશવે.

નનોંધસઃ-ચલણમહામાં દશહારવવેલ  અમાંવતમ તહારસખ અનવે સમય પછસ જરરસ  ફસ  
ભરસ શકહાશવે નહકીં.

(૨) ઉમવેદવહારવે  ઇ  -  રસસસપ્ર કવે  કવેશ ચલણનસ કકોપસ ભરતસ પ્રક્રસયહા પભૂણર થહાય ત્યહામાં  
સગુધસ સહાચવસનવે રહાખવસ  .

(૩) ઉમવેદવહારવે  કન્ફમર  કરવેલ  'ઓનલહાઇન  એપ્લસકવેશન'  ફક્ત  ત્યહારવે  જ  મહાન્ય  
ગણહાશવે કવે  જ્યહારવે  ઉમવેદવહારવે  વનયત સમયગહાળહા દરવમયહાન '  - '  SBI e pay

દહારહા જરરસ ફસ ભરવેલ હશવે.

(૪) જવે  ઉમવેદવહારવે  વનયત  સમયમયહારદહામહામાં  ઓનલહાઇન  મકોડ  દહારહા  
તહા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ થસ તહા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ અથવહા ઓફ લહાઇન મકોડ 
દહારહા કવે શ ચલણમહામાં દશહારવવેલ અમાંવતમ તહારસખ સગુધસમહામાં યકોગ્ય ફસ ભરવેલ હશવે તવે 
ઉમવેદવહારનસ અરજીનવે જ મહાન્ય ગણવહામહામાં આવશવે.

(૫) આ વસવહાય અન્ય કકોઇ મહાધ્યમ કવે  અન્ય બબેંકમહામાં ભરવેલ ફસ ગહાહ્ય રહાખવહામહામાં  
આવશવે નહકીં અનવે જવે તવે ફસ પરત પણ કરવહામહામાં આવશવે નહકીં તવેમજ અન્ય કકોઇ 
જગ્યહા /ભરતસ મહારવે  ભરવેલ ફસ તરસકવે  પણ ગહાહ્ય રહાખવહામહામાં આવશવે નહકીં.

(૬) એક વખત ફસ ભયહાર બહાદ કકોઇપણ સમાંજોગકોમહામાં ફસ પરત કરવહામહામાં આવશવે નહકીં, 
જવેનસ દરવેક ઉમવેદવહારવે  નનોંધ લવેવસ.  ઉમવેદવહારવે  સસૌપ્રથમ વવગતવહાર જાહવેરહાતનકો  
અભ્યહાસ કરસ લવેવકો  અનવે  જો  યકોગ્યતહા  ધરહાવતહા  હકોય  તકો  જ  ઉમવેદવહારવે  
સભૂચવ્યહાનગુસહાર ફસ ભરવસ.

૫. સ્પધહારત્મક પરસકહાનગુમાં મહાળખગુ :
હવેતગુલકસ પ્રકહારનસ લવેવખત પરસકહાસઃ  (  સમાંભવવત તહા  .    ૧૮  /  ૦૭  /  ૨૦૨૧  )

(૧) હવેતગુલકસ પ્રકહારનસ લવેવખત પરસકહા કગુ લ ૧૦૦ પ્રશકો તથહા કગુ લ ૧૦૦ ગગુણનસ 
રહવેશવે.

(૨) હવેતગુલકસ પ્રકહારનસ લવેવખત પરસકહાનહા  પ્રશપતનસ ભહારહા ગગુજરહાતસ રહવેશવે.
(૩) દરવેક ખકોરહા ઉત્તરદસઠ અથવહા એકથસ વધહારવે  ઉત્તર પસમાંદ કરવહા બદલ ૦.૩૩

નકહારહાત્મક ગગુણ રહવેશવે.
(૪) પરસકહાનકો સમયગહાળકો ૧ કલહાક અનવે ૩૦ વમવનર (૯૦ વમવનર) નકો રહવેશવે.
(૫) હવેતગુલકસ પ્રકહારનસ લવેવખત પરસકહાનકો અભ્યહાસક્રમ નસચવે મગુજબ રહવેશવે.
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અ.નમાં. વવરય
૧ ગગુજરહાતસ ભહારહા
૨ સહામહાન્ય જહાન
૩ ગવણત
૪ રમતગમત
૫ રકોજબરકોજનસ ઘરનહાઓ

(૬) પસમાંદગસ યહાદસમહામાં  સ્થહાન મવેળવવહા મહારવે  હવેતગુલકસ પ્રકહારનસ લવેવખત પરસકહામહામાં  
સહામહાન્ય વગરનહા ઉમવેદવહારકોએ અનવે  'અનગુ.જાવત'  નહા ઉમવેદવહારકોએ  ઓછહામહામાં  
ઓછહા ૫૦  ગગુણ  અનવે  'અનગુ.જનજાવત',  'સહા.શપૈ.પ.વગર',  ફફઝસકલસ  
ફડસવેબલ્ડ/ફડફ્રન્રલસ  એબલ્ડ  (PH),  મહાજી  સપૈવનક  અનવે  આવથરક  રસતવે  
નબળહા વગરનહા ઉમવેદવહારકોએ ઓછહામહામાં  ઓછહા  ૪૫  ગગુણ મવેળવવહાનહા  રહવેશવે.  
ત્યહારબહાદ, મવેરસરનહા આધહારવે  પસમાંદગસયહાદસ તપૈયહાર કરવહામહામાં આવશવે.  

(૭) હવેતગુલકસ  પ્રકહારનસ  લવેવખત પરસકહા  અમદહાવહાદ  ખહાતવે  લવેવસ  કવે  અન્ય જીલહા  
કકહાએ લવેવસ તવે ઉમવેદવહારકોનસ સમાંખ્યહાનવે આધહારવે  નકસ કરવહામહામાં આવશવે.

(૮) હહાઇકકોરર  દહારહા નકસ કરવહામહામાં આવવે તવે સ્થળવે અનવે સમયવે હવેતગુલકસ પ્રકહારનસ  
લવેવખત પરસકહા મહારવે  હહાજર રહવેવહા,  જવે તવે ઉમવેદવહારવે  સ્વખચર્ચે આવવહા-જવહાનગુમાં  
રહવેશવે.

(૯) હવેતગુલકસ  પ્રકહારનસ  લવેવખત  પરસકહામહામાં  જવહાબવહસ  /  ઉત્તરવહસ  તરસકવે  
'ઓ.એમ.આર.  (OMR) શસર' આપવહામહામાં  આવશવે,  જવેનગુ  મભૂલ્યહામાંકન  
ઓ.એમ.આર.શસર રસડર મશસન દહારહા  સ્કવેન કરસનવે  કરવહામહામાં  આવવે  છવે .  જવે  
સમાંપભૂણર  પ્રફક્રયહા  કકોમ્પ્યગુરર  આધહાફરત  હકોઇ,  ઓ.એમ.આર.શસર  
રસચવેકકીંગ/રસએસવેસમવેન્ર/ફરસથસ મભૂલ્યહામાંકન અમાંગવેનસ કકોઇપણ  પ્રકહારનસ  
રજભૂઆત ધ્યહાનવે લવેવહામહામાં આવશવે નહકીં, જવેનસ દરવેક ઉમવેદવહારવે  નનોંધ લવેવસ. 

(૧૦) જો હવેતગુલકસ પ્રકહારનસ  લવેવખત પરસકહામહામાં  ખભૂબ જ વધગુ  સમાંખ્યહામહામાં  ઉમવેદવહારકો  
ઉવત્તણર થશવે તકો,  નહામદહાર હહાઇકકોરર  દહારહા વનયત કરવહામહામાં  આવવે તવે  પ્રમહાણવે  
મવેરસરનહા આધહારવે  મયહારફદત સમાંખ્યહામહામાં ઉમવેદવહારકોનવે ભરતસ પ્રફક્રયહાનહા આગહામસ  
તબકહા  એરલવે  કવે  'પ્રમહાણપત  ચકહાસણસ/ડકોક્યગુમવેન્ર  વવેરસફસકવેશન'  મહારવે  
યકોગ્ય/લહાયક ગણવહામહામાં આવશવે. 

(૧૧) ઉમવેદવહારવે  ઉપર જણહાવવેલ વવેબસહાઇર પરથસ પરસકહાનહા એક સપહાહ અગહાઉ   
 ઇ-કકોલલવેરર ડહાઉનલકોડ કરવહાનકો રહવેશવે.
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૬. પસમાંદગસ યહાદસ અનવે પ્રવતકહા યહાદસસઃ

(૧) પસમાંદગસ યહાદસ/પ્રવતકહા યહાદસ, ઉમવેદવહારવે  હવેતગુલકસ પ્રકહારનસ લવેવખત પરસકહામહામાં 
મવેળવવેલ ગગુણનહા આધહારવે  તપૈયહાર કરવહામહામાં આવશવે. 

(૨) જવે તવે સમાંબવધત સમાંવગરમહામાં પ્રકહાવશત થયવેલ જગ્યહા મહારવે  મવેરસરનહા આધહારવે  પસમાંદગસ
યહાદસ તપૈયહાર કરવહામહામાં આવશવે. 

(3) મભૂળ પસમાંદગસ યહાદસમહામાં સમહાવવષ્ટિ કકહા/કવેરવેગરસનસ સમાંખ્યહાનહા ૨૦  રકહાથસ વધવે 
નહસ તવેરલસ સમાંખ્યહાનસ પ્રવતકહા યહાદસ તપૈયહાર કરવહામહામાં આવશવે. જવેનકો ઉપયકોગ, 
મભૂળ  પસમાંદગસ યહાદસનહા લહાગગુ  પડતહા સમયગહાળહા દરવમયહાન જો કકોઇ જગ્યહા  
ખહાલસ પડવે  તકો તવેવહા સમાંજોગકોમહામાં ખહાલસ પડનહાર જગ્યહા ઉપર કકહા/કવેરવેગરસ અનવે 
મવેફરર  અનગુસહાર  પ્રવતકહા  યહાદસમહામાંથસ  કકહા/કવેરવેગરસ  અનવે  મવેફરર  અનગુસહાર  
ઉમવેદવહારનવે વનમણભૂક આપવહામહામાં આવશવે. 

(૪) પસમાંમાંદગસ  યહાદસ  અનવે  પ્રવતકહા યહાદસ  રજભૂ/પ્રકહાવશત થયહાથસ ૦૨  (બવે)  વરર  
અથવહા તકો  કકોઇ નવસ યહાદસ  રજભૂ/પ્રકહાવશત કરવહામહામાં  આવવે  તવે  સમય,  આ  
બનવેમહામાંથસ જવે વહવેલહા હશવે/થશવે ત્યહામાં સગુધસ જ અમલમહામાં રહવેશવે. આમ છતહામાં, જો 
જવે  તવે  વરરમહામાં  ખહાલસ  જગ્યહાનસ  સમાંખ્યહા,  પસમાંદગસ  યહાદસમહામાં  બહાકસ  રહવેલહા  
ઉમવેદવહારકોનસ સમાંખ્યહા કરતહા ઓછસ હશવે, તકો પસમાંદગસ યહાદસનસ મગુદત વધગુ એક 
વરર મહારવે  લમાંબહાવસ શકહાશવે, કવે  જવેથસ પસમાંદગસ યહાદસ/પ્રવતકહા યહાદસ મહામાંથસ જવે તવે 
વનમણભૂમાંક આપસ શકહાય. 

(૫) જો ઉમવેદવહાર આપવહામહામાં આવવેલ વનમણભૂમાંક, વનયત શરતકોનવે આધસન, વનયત 
સમયમયહારદહામહામાં,  વનયમકોનગુસહાર  સ્વસકહારવહામહામાં  વનષ્ફળ જશવે,  તકો  ઉમવેદવહાર  
વનમણભૂમાંકનકો  હક  ગગુમહાવશવે અનવે  ભવવષ્યમહામાં  આવહા  ઉમવેદવહારનવે  પસમાંદગસ  
યહાદસનવે આધહારવે  વનમણભૂમાંક આપવહા અમાંગવેનસ વવચહારણહા કરવહામહામાં  આવશવે નહકીં  
અનવે હહાઇકકોરર  દહારહા પસમાંદગસ યહાદસ/પ્રવતકહા યહાદસ મગુજબ કકહા/કવેરવેગરસ અનવે  
મવેફરર પ્રમહાણવે અન્ય ઉમવેદવહારકોનવે વનમણભૂમાંક આપવહાનસ પ્રફક્રયહા હહાથ ધરવહામહામાં  
આવશવે.

(૬) ઉમવેદવહાર  પરસકહામહામાં  સફળ થવહા  અથવહા  પસમાંદગસ  યહાદસ/પ્રવતકહા  યહાદસમહામાં  
સ્થહાન મવેળવવહા મહાતથસ જ વનમણભૂમાંક મવેળવવહા હકદહાર બનશવે નહકીં જ વેનસ ખહાસ 
નનોંધ લવેવસ.

(૭) પસમાંમાંદગસ યહાદસ  અનવે પ્રવતકહા યહાદસ  ઉપર જણહાવવેલ હહાઇકકોરર  વવેબસહાઇર  
ઉપર મભૂકવહામહામાં/જાહવેર કરવહામહામાં આવશવે. 

Page  7 of 15



Advertisement No. R.C./B.1304/2020 (Class-IV) 

૭. વનમણમાંક મહારવે નસ અયકોગ્યતહાસઃ
નસચવે મગુજબનસ વ્યફકત વનમણમાંક મહારવે  અયકોગ્ય ગણહાશવેસઃ

(૧) ભહારતસય નહાગફરકત્વ ધરહાવતસ ન હકોય તવેવસ વ્યવક્ત,

(૨) સ્થહાવનક કવે  વપૈધહાવનક/કહાનગુનસ સત્તહામમાંડળ અથવહા કકોઇપણ હહાઇકકોરર  અથવહા  
કવે ન્દ્રશહાવસત પ્રદવેશ કવે  કકોઇપણ રહાજ્ય સરકહાર કવે  કવે ન્દ્ર સરકહાર દહારહા બરતરફ 
કરવહામહામાં આવવેલ હકોય તવેવસ કકોઇપણ વ્યવક્ત,

(૩) એવસ વ્યફકત કવે  જવેનવે નપૈવતક અધમતહા જવેવહા ગગુનહા મહારવે  ગગુનવેગહાર સહાવબત કવે  
જાહવે ર કરવહામહામાં આવવેલ હકોય અથવહા જવેનવે નહામદહાર હહાઇકકોરર  કવે  કવે ન્દ્રસય જાહવેર 
સવેવહા આયકોગ (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 વ્યફકત કવે  જવેનવે  ભરતસ સત્તહામમાંડળનવે  પકોતહાનસ  ઉમવેદવહારસનહા  
સમાંદભરમહામાં પ્રત્યક કવે  પરકોક રસતવે ભલહામણ-લહાગવગ કરવેલ હકોય,

(૫) એવકો કકોઇપણ  પગુરર ઉમવેદવહાર કવે  જવે  એક કરતહા  વધહારવે  જીવવત પત્નસ 
ધરહાવતકો હકોય અનવે એવસ કકોઇપણ સસ ઉમવેદવહાર કવે  જવેણવે એવહા પગુરર સહાથવે 
લગ્ન કરવેલ હકોય કવે  જવે અન્ય પત્નસ ધરહાવતકો હકોય,

(૬) ઉમવેદવહાર,  જવે કકોઇપણ પરસકહા/રવેસ્ર દરવમયહાન કકોઇપણ પ્રકહારનહા યહામાંવતક  
ઉપકરણ કવે  પરસકહાલકસ અન્ય સહાફહત્ય-સહામ્રગસ સહાથવે પકડહાયવેલ હકોય. 

૮. ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનસ રસતસઃ

(૧) ઓનલહાઇન  અરજી  કરતહા  પહવેલહા  ઉમવેદવહારવે  સમાંપભૂણર  અનવે  વવગતવહાર  આ  
જાહવેરહાત ધ્યહાનપગુવરક વહામાંચસ અનવે સમજી ઉપર દશહારવ્યહા મગુજબનસ યકોગ્યતહા  
ધરહાવવે છવે  કવે  કવેમ? તવેનસ ચકહાસણસ કરસ લવેવહા સલહાહસગુચન આપવહામહામાં આવવે છવે  
તથહા ઉમવેદવહાર દહારહા ઓનલહાઇન અરજીમહામાં ભરવેલ વવગતકો સમાંપભૂણરપણવે સહાચસ  
હકોવસ જોઇએ. 

જો કકોઇ ઉમવેદવહાર વનયત થયવેલ યકોગ્યતહા અનવે ધકોરણકો પફરપભૂણર કરતકો નહકીં 
હકોય અથવહા કકોઇ ઉમવેદવહારવે  પકોતહાનસ સહામવે થયવેલ ફકોજદહારસ/દસવહાનસ ફફરયહાદ 
સબમાંવધત મહત્વનસ વવગતકો પભૂરતસ આપવેલ નહકીં હકોય અથવહા ગગુમાંચવણભરસ  
આપવેલ  હકોય  અથવહા  છગુ પહાવવેલ  હશવે,  તકો  તવેવહા  ફકસ્સહામહામાં  તવે  ઉમવેદવહારનસ  
ઉમવેદવહારસ  જવે તવે તબકવે  રદ કરવહામહામાં આવશવે.  જો વનમણભૂમાંક પછસ પણ આ 
પ્રકહારનસ ખહામસ તભૂરસઓ ધ્યહાન પર આવશવે,  તકો  તવેનસ/તવેણસનસ  સવેવહાઓનકો  
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અમાંત તહાત્કહાવલક અસરથસ લહાવવહામહામાં આવશવે, તવેમજ તવેનસ સહામવે યકોગ્ય પગલહા 
લવેવહામહામાં આવશવે.

(૨) ઉમવેદવહારવે  ઓનલહાઇન અરજીમહામાં  પકોતહાનસ  પહાસવે  જ  રહવેનહાર  ચહાલગુ/એક્રસવ  
મકોબહાઇલ નમાંબર દશહારવવહાનકો/આપવહાનકો  રહવેશવે.  જરર જણહાયવે  ઓનલહાઇન  
અરજીમહામાં  દશહારવવહામહામાં  આવવેલ રજીસ્રડર  મકોબહાઇલ નમાંબર ઉપર SMS  દહારહા  
પરસકહા સબમાંવધત તવેમજ અન્ય સભૂચનહાઓ ઉમવેદવહારનવે  મકોકલવહામહામાં  આવશવે.  
આથસ  તવે  મકોબહાઇલ  નમાંબર  ભરતસ  પ્રફક્રયહા  પભૂણર  ન  થહાય  ત્યહામાં  સગુધસ  
કહાયરરત/એક્રસવ રહાખવહાનકો રહવેશવે, જવે દરવેક ઉમવેદવહાર મહારવે  સલહાહભયગુર તવેમજ 
ફહતહાવહ છવે.

(૩) ઓનલહાઇન અરજી કરતહા પહવેલહા ઉમવેદવહારવે  ફકોરકો અનવે સહસ નસચવે જણહાવવેલ  
સહાઇઝ/મહાપ મગુજબ સ્કવેન કરસ અપલકોડ કરવહાનહા રહવેશવે.

પહાસપકોરર  સહાઇઝનહા ફકોરકોગહાફનસ લમાંબહાઇ/પહકોળહાઇ ૫ સવે.મસ.  x ૩.૬ સવે.મસ. 
જવેરલસ અનવે સહસનસ લમાંબહાઇ/પહકોળહાઇ ૨.૫ સવે.મસ. x ૭.૫ સવે.મસ.  જવેરલસ  
હકોવસ જોઇએ. ફકોરકો  અનવે  સહસનવે  અલગ-અલગ સ્કવેન  કરવસ.  સ્કવેન  કરવેલ  
ફહાઇલનસ સહાઇઝ વધગુમહામાં વધગુ ૧૫ કવે .બસ. હકોવસ જોઇએ અનવે ' ' jpg ફકોમર્ચેરમહામાં જ 
સવેવ કરવસ.

(૪) HCOJAS (ઓજસ) મકોડગુલમહામાં ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનહા સ્રવે પ :

(ક) જાહવેરહાતનકો ઝસણવરપભૂવરક અભ્યહાસ કયહાર બહાદ,  ઓનલહાઇન એપ્લસકવેશનમહામાં  
મહામાંગવહામહામાં આવવેલ વવગતકો સમજી તવેમજ ચકહાસસ, ભભૂલ રફહત ભરવસ.

(ખ) '  '  Apply Online બરન ઉપર ક્લસક કરસ,  ઓનલહાઇન એપ્લસકવેશન ફકોમર  
ભરવગુ.

(ગ) ઓનલહાઇન એપ્લસકવેશન ફકોમરનહા અમાંતવે આપવેલ 'SAVE' બરન ઉપર ક્લસક કરસ 
ઓનલહાઇન એપ્લસકવેશનનવે સવેવ કરકો.

(ઘ) સવેવ કયહાર બહાદ,  એક પકોપ-અપ વવન્ડકો ખગુલશવે.  જવેમહામાં તમહારકો  'એપ્લસકવેશન  
નમાંબર' મળશવે.  જવે  ઉદહાહરણરપવે  આ  પ્રમહાણવેનકો  હશવે.  દહા.ત.  'HCG/

202021 / 85/11111' જવે નમાંબર નનોંધસ લવેવકો અનવે સમગ ભરતસ પ્રફક્રયહા પભૂણર
ન થહાય ત્યહામાં  સગુધસ પકોતહાનસ પહાસવે સહાચવસનવે રહાખવકો.  આ જ સ્ક્રસન/પવેજમહામાં  
"Show Application Preview" બરન ઉપર ક્લસક કરવહાથસ તમવે ભરવેલ  
તમહામ વવગતકો દવેખહાશવે. જવેનસ ખરહાઇ કરસ લવેવસ.
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(ચ) ત્યહારબહાદ 'Upload Photograph' બરન પર વક્લક કરસ સ્કવેન કરવેલ ફકોરકો 
અનવે સહસ જવે તવે જગ્યહા પર અપલકોડ કરવહા. ઉમવેદવહારવે  ખહાતરસ કરસ લવેવસ કવે  ફકોરકો
અનવે સહસ બનવે વ્યવવસ્થત દવેખહાય છવે. 

નનોંધસઃ જવે સહસ  સ્કવે ન  કરસનવે  ઓનલહાઇન  એપ્લસકવે શનમહામાં  અપલકોડ  કરવહામહામાં   
આવશવે તવેવસ  જ  સહસ  ઉમવેદવહારવે  સમગ ભરતસ  પ્રફક્રયહાનહા  દરવે ક  તબકવે  
કરવહાનસ રહવેશવે.  જો સહસમહામાં ફવે રફહાર જણહાશવે,  તકો ઉમવેદવહારનસ ઉમવેદવહારસ  
રદ કરવહા યકોગ્ય પગલહા લવેવહામહામાં 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 એપ્લસકવેશન ફકોમર  ખગુલવે  તવેમહામાં  સગુધહારહા-
વધહારહા કરસ, ફરસથસ સવેવ કરવસ.

(જ) જો  તમહામ  વવગતકો  સહાચસ  અનવે  ભભૂલરફહત  જણહાય  તકો  '  Confrm

'  Application બરન  ઉપર  ક્લસક  કરસ,  અરજીનવે  /  Confrm કન્ફમર  
કરકો.

નનોંધસઃ   ખહાસ યહાદ રહાખકો કવે  એકવહાર કન્ફમર થઇ ગયવેલ અરજી એરલવે કવે  કન્ફમર્ચેશન
નમાંબર આવસ ગયહા બહાદ, અરજીમહામાં કકોઇપણ સમાંજોગકોમહામાં ફવે રફહાર થઇ શકશવે
નહકીં અનવે તવે અરજી મહાન્ય ગણવહામહામાં આવશવે. આથસ અરજી કન્ફમર કરતહા
પહવેલહા,  વપ્રવ્યગુનકો ઉપયકોગ કરસ,  તમહામ વવગતકો ચકહાસસ લવેવસ ફહતહાવહ 
અનવે સલહાહભયગુર છવે .

(ઝ) ત્યહારબહાદ Confirm Application ઉપર ક્લસક કરવહાથસ એક પકોપ-વવન્ડકો 
ખગુલશવે,  તવેમહામાં  તમહારકો  Application No.  (અરજી ક્રમહામાંક)  અનવે  Date of  

Birth   (જન્મ તહારસખ)  લખ્યહા બહાદ,  Confirm Application Button  

ઉપર  ક્લસક કરકો.  ત્યહારબહાદ  Confirmation No. દવેખહાશવે,  તવે નનોંધસ લવેવકો  
અનવે સહાચવસનવે રહાખવકો. 

(ર) ત્યહારબહાદ ઉમવેદવહારવે  'Print Application/Pay Fee' ઉપર ક્લસક કરસ જરરસ 
ફસ ભરવસ. ફસ ભરવહા મહારવે  ઉમવેદવહારવે  સભૂચનહા ક્રમહામાંક-૪ (ક), (ખ)(૧)(અ) 
અનવે (બ) મહામાં દશહારવવેલ જરરસ સભૂચનહાઓનકો અમલ કરવહાનકો રહવેશવે. 

(ઠ) છવેલવે    Print Application ઉપર ક્લસક કરસ,  અરજીનસ બવે વપ્રન્ર મવેળવસ  
લવેવસ.  જવે ઉમવેદવહારવે  પકોતહાનસ પહાસવે  સહાચવસનવે  રહાખવહાનસ રહવેશવે  અનવે તવે  હહાલ  
હહાઇકકોરરનવે મકોકલવહાનસ રહવેશવે નહકીં.  પરમાંતગુગુ જ્યહારવે  ડકોક્યગુમવેન્ર વવેરસફસકવેશન મહારવે  
બકોલહાવવહામહામાં આવવે  ત્યહારવે  એક  નકલ  સહાથવે  લઇનવે  આવવહાનસ  રહવેશવે.  
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ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનસ છવેલસ તહારસખ બહાદ તવેનવે વપ્રન્ર કરસ શકહાશવે નહકીં, 
જવેનસ ખહાસ નનોંધ લવેવસ.

નનોંધસઃ   કન્ફમર્ચેશન નમાંબર ભગુલહાઇ ગયવેલ હકોય તકો અરજીનકો નમાંબર / મકોબહાઇલ નમાંબર 
અનવે જન્મ તહારસખનહા આધહારવે  https://hcojas.gujarat.gov.in ઉપર 
ઉપલબ્ધ  'Candidate  Assistance–Search Details'  નહા  મહાધ્યમથસ  
મવેળવસ શકશવે.

(ડ) ઉમવેદવહારવે  કકોઇપણ સમાંજોગકોમહામાં એકથસ વધહારવે  ઓનલહાઇન અરજી કરવસ નહકીં.

(ઢ) ઉપર જણહાવવેલ રસત  મગુજબ જ ઉમવેદવહારવે  ઓનલહાઇન અરજી કરવહાનસ રહવેશવે  
તથહા અન્ય કકોઇપણ રસતવે/મહાધ્યમથસ કરવેલ કકોઇપણ અરજી તથહા અધભૂરસ  
અરજીઓનવે ગહાહ્ય રહાખવહામહામાં આવશવે નહકીં.

૯. સહામહાન્ય સભૂચનહાઓસઃ

(૧) ઉમવેદવહારવે  ભરતસ  સમાંબમાંવધત  અદ્યતન/નવસનતમ મહાફહતસ  મહારવે  હહાઇકકોરરનસ  
વવેબસહાઇરસ તથહા પકોતહાનસ ઓનલહાઇન અરજીમહામાં દશહારવવેલ રજીસ્રડર  મકોબહાઇલ 
નમાંબર ઉપર સમયહામાંતરવે  ચવેક કરતહામાં રહવેવગુમાં. 

(૨) ઉપલસ વયમયહારદહા/ફસ મહામાં  છભૂ રછહાર અથવહા અનહામત જગ્યહા મહારવે  અનહામત  
વગરનહા ઉમવેદવહારકો એરલવે કવે  SC/ST/SEBC/PH, ExServicemen & EWS

ઉમવેદવહારકોનવે  લહાગગુ  પડતહા  પ્રમહાણપતકો  હહાઇકકોરર  મમાંગહાવવે  ત્યહારવે  'ડકોક્યગુમવેન્ર  
વવેરસફફકવેશન' સમયવે રજગુ  કરવહાનહા રહવેશવે. ઉમવેદવહારનસ યકોગ્યતહા નકસ કરવહાનહા 
અમાંવતમ વનણરયનસ સત્તહા હહાઇકકોરરનવે રહવેશવે.

નનોંધ: અનગુસભૂવચત  જાવત  (SC) નહા  ઉમવેદવહારકો  નસ  જ્ગ્યહા  ન  હકોઇ,  આ
કકહા/કવે રવે ગરસનહા  નહા  ઉમવેદવહારકોનવે  સહામહાન્ય(જનરલ)  કકહા/કવે રવે ગરસ  નહા
ધહારહા/ધકોરણકો લહાગગુ  ૫ડશવે.  તવેમ છતહા ફસ ભરવહામહામાં  તવેમનવે રહાહત આપવહામહામાં
આવશવે. 

(૩) જવે ઉમવેદવહારકોએ ઓનલહાઇન અરજી કન્ફમર કરસ હશવે અનવે વનયત ફસ સમય  
મયહારદહામહામાં ભરસ હશવે તવે ઉમવેદવહારકોનવે જ હવેતગુલકસ પરસકહા મહારવે  યકોગ્ય ગણવહામહામાં 
આવશવે.

(૪) ઉમવેદવહારનસ યકોગ્યતહા અથવહા કકોઇપણ પરસકહામહામાં બવેસવહા/આપવહા દવેવહા મહારવે  
હહાઇકકોરરનકો વનણરય આખરસ ગણહાશવે. જવે ઉમવેદવહારકોનવે હહાઇકકોરર  સત્તહામમાંડળ દહારહા 
'પ્રવવેશપત/કકોલલવેરર'  ઇસ્યગુ  કરવહામહામાં  ન  આવવે  તવેમનવે  પરસકહામહામાં  
બવેસવહા/આપવહા દવેવહામહામાં આવશવે નહકીં.
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(૫) હહાઇકકોરર  દહારહા નકસ કરવહામહામાં  આવવે તવે સ્થળવે અનવે સમયવે,  જવે તવે પરસકહામહામાં  
હહાજર રહવેવહા, ઉમવેદવહારવે  સ્વખચર્ચે આવવહા-જવહાનગુ રહવેશવે.

(૬) ઉમવેદવહારવે  ઓનલહાઇન અરજીનકો નમાંબર, કન્ફમર્ચેશન નમાંબર અનવે જન્મતહારસખનહા 
આધહારવે  https://hcojas.gujarat.gov.in નહા મહાધ્યમથસ પરસકહા મહારવેનકો 
પ્રવવેશપત/કકોલલવેરર,  જવે તવે  પરસકહાનસ તહારસખનહા એક અઠવહાડસયહા અગહાઉ  
ડહાઉનલકોડ કરસ તવેનસ વપ્રન્ર પકોતહાનસ પહાસવે રહાખવહાનસ રહવેશવે તવેમજ પરસકહા સમયવે
રજભૂ  કરવહાનકો રહવેશવે. 

નનોંધસઃ   પરસકહાનકો પ્રવવેશપત/કકોલલવેરર પરસકહાનસ તહારસખ સગુધસ જ  ડહાઉનલકોડ કરસ  
શકહાશવે, જવેનસ ખહાસ નનોંધ લવેવસ. 

(૭) જવે તવે સમયવે યકોગ્ય ઉમવેદવહારકોનસ યહાદસ ઉપર દશહારવવેલ હહાઇકકોરર  વવેબસહાઇરસ 
ઉપર મભૂકવહામહામાં આવશવે.

(૮) ઉમવેદવહારવે  પરસકહા વખતવે  પ્રવવેશપત/કકોલલવેરર  અનવે નસચવે પપૈકસ  કકોઇપણ  
એક ઓરસજનલ ઓળખકહાડર  તવેમજ તવેનસ એક નકલ લઇનવે આવવહાનગુ રહવેશવે.

• ચભૂમાંરણસ કવમશર દહારહા ઇસ્યગુ કરવહામહામાં આવવેલ ચભૂમાંરણસકહાડર
• પહાનકહાડર
• ડટ હાઇવકીંગ લહાઇસન્સ
• આધહારકહાડર
• પહાસપકોરર
• સરકહારસ  કમરચહારસનહા  ફકસ્સહામહામાં  ખહાતહાનહા  વડહા  તરફથસ  ઇસ્યગુ

કરવહામહામાં આવવેલ ઓળખકહાડર

(૯) ઉમવેદવહારવે  મકોબહાઇલ/સવેલફકોન, રવે બ્લવેટ્સ, લવેપરકોપ, મકોરસ બવેગ્સ, યહામાંવતક
ઉપરકણકો  કવે  અન્ય  મરસરસયલ્સ લઇ  પરસકહા  કવેન્દ્રનહા  કવે મ્પસમહામાં  પ્રવવેશ  
કરવહાનસ સખ્ત મનહાઇ છવે.

(૧૦) જો કકોઇ ઉમવેદવહાર પરસકહાનહા સમયગહાળહા દરવમયહાન કકોઇ ગવેરવહાજબસ પ્રવવૃવત્ત 
જવેવસ  કવે  ચકોરસ  કરવસ  કવે  ગવેરવતરન  કરવગુ  કવે  યહામાંવતક  ઉપકરણકો  તવેમજ  
મકોબહાઇલનકો ઉપયકોગ કરવકો, પ્રશપત/ઉત્તરવહસ સહાથવે ચવેડહા કરવહા કવે  જવે 
તવે પરસકહા સહાથવે સબમાંવધત હકોય તવેવસ કકોઇપણ વ્યવક્તનસ મદદ લવેવસ કવે  
અન્ય  કકોઇ  અનવધકવૃ ત  પ્રવવૃવત્ત કરતહા  જણહાશવે,  તકો  તવે  ઉમવેદવહારનવે  જ વે તવે  
તબકવે  જ અથવહા ચકોકસ વરર મહારવે  અથવહા કહાયમસ ધકોરણવે જ વે પપૈકસ હહાઇકકોરર  
દહારહા જવે નકસ કરવહામહામાં આવવે તવે મગુજબ ગવેરલહાયક ઠરહાવવહામહામાં આવશવે.
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Advertisement No. R.C./B.1304/2020 (Class-IV) 

નનોંધસઃ   હવેતગુલકસ  પ્રકહારનસ  લવેવખત  પરસકહામહામાં  કકોઇપણ  ઉમવેદવહારવે  પકોતહાનહા  કવે  
અન્યનહા પ્રશપતમહામાં જવહાબ દશહારવતસ કકોઇપણ પ્રકહારનસ વનશહાનસ કરવસ 
નહકીં.

(૧૧) પરસકહાનગુમાં પફરણહામ હહાઇકકોરરનસ વવેબસહાઇર તથહા ઓજસ પકોરરલ પર મગુકવહામહામાં  
આવશવે. 

(૧૨) ભરતસ પ્રફક્રયહાનહા અમાંતવે ઉમવેદવહારકો (જવેનવે ગવેરલહાયક ઠવે રવવહામહામાં આવ્યહા હકોય તવે 
વસવહાયનહા  ઉમવેદવહારકો)  પરસકહામહામાં  મવેળવવેલ ગગુણ હહાઇકકોરરનહા  OJAS  પકોરરલ  
https://hcojas.gujarat.gov.in  નહા  મહાધ્યમથસ  પકોતહાનહા  મહાકરસ  
મવેળવસ/જાણસ શકશવે.

નનોંધસઃ આ મહારવે  ઉપયગુરક્ત HCOJAS પકોરરલનહા ઉપયકોગ દરવમયહાન, દરવેક ઉમવેદવહારનવે
તવેઓનહા  રજીસ્રડર  મકોબહાઇલ નમાંબર  ઉપર  મકોકલવહામહામાં  આવવેલ  OTP (One

Time Password) નકો ઉપયકોગ કરવહાનકો રહવેશવે.

(૧૩) ઉમવેદવહાર  પરસકહામહામાં  સફળ થવહા  અથવહા  પસમાંદગસ  યહાદસ/પ્રવતકહા  યહાદસમહામાં  
સ્થહાન મવેળવવહા મહાતથસ જ વનમણભૂમાંક મવેળવવહા હકદહાર બનશવે નહકીં જ વેનસ ખહાસ 
નનોંધ લવેવસ.

(૧૪) ઉમવેદવહારકોનસ  જવે  તવે  યહાદસ  (લસસ્ર)  તપૈયહાર  કરવહા  મહારવે  યકોગ્ય  પદ્ધવત  
અપનહાવવહાનસ હહાઇકકોરરનવે આખરસ સત્તહા રહવેશવે.

(૧૫) પસમાંદગસ પહામવેલ ઉમવેદવહારવે  ફરજીયહાત હહાઇકકોરર્ચે  નકસ કરવેલ ધહારહા-ધકોરણ મગુજબ
મવેડસકલ ઓથકોફરરસ પહાસવે મવેડસકલ રવેસ્ર પહાસ કરવકો પડશવે. જ્યહામાં સગુધસ  હહાઇકકોરર
દહારહા  નકસ  કરવેલ  તબસબસ  સત્તહાવધકહારસ  (મવેડસકલ  ઓથકોફરરસ)  દહારહા  
ઉમવેદવહારનસ યકોગ્યતહા પ્રમહાવણત કરવહામહામાં ન આવવે ત્યહામાં સગુધસ પસમાંદગસ પહામવેલ 
ઉમવેદવહારનવે  વનમણમાંક  અથવહા  વનમણમાંક  પહામવેલ  ઉમવેદવહારનવે  લહામાંબહા  
ગહાળહાનસ સવેવહાઓ મહારવે  યકોગ્ય ગણવહામહામાં આવશવે નહકીં, જવેનસ ખહાસ નનોંધ લવેવસ.

(૧૬) જ્યહારવે  હકોઇકકોરર  દહારહા  પ્રમહાણપત ચકહાસણસ/ડકોક્યગુમવેન્ર  વવેરસફસકવેશન  મહારવે  
બકોલહાવવહામહામાં  આવવે  ત્યહારવે  તહાજવેતરનકો પહાસપકોરર  સહાઇઝનકો  ફકોરકો  અનવે  નસચવે  
જણહાવ્યહા  મગુજબનહા  જરરસ  અસલ  પ્રમહાણપતકો તથહા  તવે  પ્રમહાણપતકોનસ 
પ્રમહાવણત કરવેલ સગુવહાચ્ય નકલકોનકો એક સવેર,  નસચવે  મગુજબ ક્રમમહામાં  ગકોઠવસ  
ઉપવસ્થત થવહાનગુ રહવેશવે.

(ક) વનયત કરવેલ જગ્યહાએ ઉમવેદવહારનસ સહસ દશહારવતસ  'Confirmed' ઓનલહાઇન  
અરજીનસ વપ્રન્રઆઉર અનવે ફસ ભયહાર અમાંગવેનસ જરરસ 'ereceipt/ કવેશ ચલણ 
/ ફસ ભયહાર અમાંગવેનકો પગુરહાવકો' નસ કકોપસ 
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Advertisement No. R.C./B.1304/2020 (Class-IV) 

(ખ) શહાળહા  છકોડહા  અમાંગવેનગુ  પ્રમહાણપત અથવહા  જન્મ  અનવે  મરણ  નનોંધણસ  
અવધવનયમ હવેઠળ ઇસ્યગુ કરવહામહામાં આવવેલ જન્મ અમાંગવેનગુ પ્રમહાણપત,

(ગ) જરરસ ઓછહામહામાં ઓછસ શપૈકવણક લહાયકહાત (ફકરહા નમાંબર ૩(ક) મહામાં જણહાવ્યહા 
મગુજબ)  અમાંગવેનગુ મહાન્ય શહાળહા તરફથસ આપવહામહામાં આવવેલ  ગગુણપતક. આ  
ઉપરહામાંત વધહારહાનસ લહાયકહાત ધરહાવતહા હકોય તકો તવે અમાંગવેનહા વનણહારયક વરર/છવેલહા
વરરનહા ગગુણપતક(મહાકરશસર)/પ્રમહાણપતકો ક્રમમહામાં ગકોઠવવહા.

(ઘ) અનગુ.જાવત/અનગુ.જનજાવત/સહામહાજીક  અનવે  શપૈકવણક  રસતવે  પછહાત  
વગરનહા ઉમવેદવહારકોનહા ફકસ્સહામહામાં જાવત અમાંગવેનગુ પ્રમહાણપત (કહાસ્ર સરર્ટીફફકવેર) 
તથહા સહામહાજીક અનવે શપૈકવણક રસતવે પછહાત વગર  (સહા.અનવે શપૈ.પ.વગર)  નહા  
ઉમવેદવહારકોનહા ફકસ્સહામહામાં  ગગુજરહાત રહાજ્ય સરકહાર  નહા સકમ સત્તહામમાંડળ દહારહા 
ઇસ્યગુ કરવહામહામાં આવવેલ ચહાલગુ નહાણહામાંકસય વરર મહારવે  મહાન્ય નકોન-ફક્રમસલવેયર 
સરર્ટીફફકવે ર  તથહા  આવથરક  રસતવે  નબળહા  વગરનહા  ઉમવેદવહારકોનહા  ફકસ્સહામહામાં  
ગગુજરહાત રહાજયનહા સકમ સત્તહામમાંડળ દહાર ઇસ્યગુ કરવહામહામાં આવવેલ પ્રમહાણપત. 

(ચ) ફફઝસકલસ ફડસવેબલ્ડ/ફડફ્રન્રલસ એબલ્ડ ( )PH  નહા ફકસ્સહામહામાં  (અ) ૪૦% 
થસ ઓછસ શહારસફરક અશક્તતહા નહસ હકોવહા અમાંગવેનગુમાં સકમ સત્તહામમાંડળ દહારહા ઇસ્યગુ
કરવહામહામાં આવવેલ પ્રમહાણપત (બ) ફરજ બજાવવહા મહારવે  સકમ હકોવહા અમાંગવેનકો 
અવભપ્રહાય આપતગુમાં સ્રવેન્ડકીંગ મવેડસકલ બકોડર ,  અમદહાવહાદ દહારહા ઈસ્યગુ કરવહામહામાં  
આવવેલ પ્રમહાણપત.

(છ) મહાજી સપૈવનક ઉમવેદવહાર નહા ફકસ્સહામહામાં  ડસસ્ચહાજર બગુક,  ઓળખકહાડર ,  તવેમજ 
સબમાંવધત  તમહામ  પ્રમહાણપતકો/દસ્તહાવવેજો,  વવગવેરવેનસ  નકલ રજગુ  કરવહાનસ  
રહવેશવે.

(જ) રહાજ્ય/કવેન્દ્ર સરકહારનહા ખહાતહામહામાં  કહામ કરતહા કમરચહારસનહા ફકસ્સહામહામાં  અસલ  
(original) 'નહા-વહામાંધહા પ્રમહાણપત',

(ઝ) ડકોક્રર,  એન્જીનસયર,  એમ.એલ.એ./એમ.પસ,  રહાજપવતત  અવધકહારસ  
(ગવેઝવેરવેડ ઓફફસર) વવગવેરવે  જવેવહા પ્રવતવષ્ઠિત વ્યવક્ત દહારહા આપવહામહામાં આવવેલ 
ચહાફરત્ર્ય અમાંગવેનહા  બવે  ઓરસજીનલ  પ્રમહાણપતકો  (છવેલહા  છ  મહસનહામહામાં  
આપવહામહામાં આવવેલ હકોવહા જોઈએ)

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

(ઠ) જો ઉમવેદવહાર સહામવે કકોઇ ફકોજદહારસ/દસવહાનસ/અન્ય કકોઇ કવેસ/ફરસયહાદ દહાખલ 
કરવહામહામાં  આવવેલ  /કરવેલ હકોય,  તકો તવે અમાંગવેનહા જરરસ એવહા તમહામ અવધકવૃ ત  
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દસ્તહાવવેજો  જવેવહા  કવે  એફ.આઇ.આર./ચહાજરશસર/જજમવેન્ર  વવગવેરવે નસ  
પ્રમહાવણત નકલકો રજભૂ  કરવસ. (આ અમાંગવેનસ મહાફહતસ ઉમવેદવહાર જાહવેર નહકીં કરવે , 
તકો જ્યહારવે  પણ ધ્યહાન ઉપર આવશવે ત્યહારવે  ઉમવેદવહારનસ ઉમવેદવહારસ/વનમણભૂક 
રદ કરસ કહાયદવેસરનસ સખ્ત કહાયરવહાહસ હહાથ ધરવહામહામાં આવશવે, જવેનસ દરવેક 
ઉમવેદવહારવે  નનોંધ લવેવસ.)

(ડ) સભૂચનહા  ક્રમહામાંક  ૯  (૮)  મહામાં  જણહાવ્યહા  મગુજબનગુમાં  કકોઇપણ  એક અસલ  
ઓળખપત અનવે તવેનસ નકલ.

(૧૭) કકોઇનહા નહામનકો ઉલવેખ કરસનવે કવે  અન્ય કકોઇ રસતવે વનમણભૂમાંક કવે  પરસણહામ સબમાંધવે 
કરવહામહામાં આવતસ કકોઇપણ પ્રકહારનસ લકોભહામણસ જાહવે રહાતકો / પ્રલકોભનકો / 
રજગુ આતકો ધ્યહાનવે લવેવસ નહકીં.

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

૧૦. સમગ ભરતસ પ્રફક્રયહા પભૂણર ન થહાય ત્યહામાં સગુધસ આ ભરતસ અમાંગવેનસ કકોઇપણ
પ્રકહારનસ મહાફહતસ મહામાંગતસ આર.રસ.આઇ.  એક્ર હવે ઠળનસ અરજી ધ્યહાનવે  
લવેવહામહામાં આવશવે નહકીં.

૧૧. આ ભરતસ સબમાંવધત કકોઇપણ બહાબતવે નહામદહાર હકોઇકકોરરનકો વનણરય આખરસ 
અનવે તમહામ ઉમવેદવહારકોનવે બમાંધનકતહાર રહવેશવે.

હહાઇકકોરર  ઓફ ગગુજરહાત,
સકોલહા, અમદહાવહાદ – ૩૮૦૦૬૦.                           /-Sd

તહારસખસઃ  ૨૬/૦૨/૨૦૨૧           રજીસ્રટ હાર (રસક્રગુ રમવેન્ર અનવે ફહાઇનહાન્સ)
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