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પોસઇ ભરતી બોડ+-૨૦૧૬ 

મહાિનયામક, ર8ા શ:કત ;િુનવિસ>ટ@ની કચેર@,            

C ; ુમેC ટલ કોન+ર, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ. – ૩૮૦૦૧૬ 

 MહNરાત Oમાકં : PSIRB/201617/1  

 

Rજુરાત પોલીસ દળ વગ+-૩ પોસઇ સવંગ+ની જUયાઓમા ંસીધી ભરતી માટN  

અગXયની િવગતવારની Yચુનાઓ : - 

 

 

(૧) !જુરાત પોલીસ દળમા ંવગ5-૩ ની પો.સ.ઇ. ક;ડરની =બન હિથયારC પોલીસ સબ ઇD E પેકટર 

(UPSI) / હિથયારC પોલીસ સબ ઇD E પેકટર (I લાJુન કમાD ડર) (APSI) / ઇD ટ;લીજD સ ઓLફસર (IO) 

/ =બન હિથયારC મદદનીશ પોલીસ સબ ઇD E પેકટર (UASI) / આસીસટD ટ ઇD ટ;લીજD સ ઓLફસર 

(AIO) ની ખાલી જQયાઓ સીધી ભરતીથી  ભરવા માટ; પો.સ.ઇ. ભરતી બોડ5 Tારા ફકત ઓનલાઇન 

અરVઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. આ તમામ સવંગ5ની સબિંધત જQયાના ભરતી િનયમો અને પરCXા 

િનયમોની Yવત5માન જોગવાઇઓ Zજુબ લાયકાત પરC[ણૂ5 કરતા અને ઇ^છા ધરાવતા ઉમેદવારોએ 

તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૬ (સવારના કલાક ૦૯.૦૦) થી તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૬ (રાgીના ૧૧.૫૯ કલાક 

iધુી) દરjયાન ઇDટરનેટ પર https://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઇટ પર જઇ “પોલીસ ભરતીની 

kહ;રાત” ના પેઇજ પર જઇ ઓનલાઇન અરV કરવાની રહ;શે. ઉમેદવાર; ઓનલાઇન અરV કરતા 

પહ;લા ભરતીને લગતી માLહતી અને iચૂનાઓ ઉકત વેબસાઇટ પરથી [રુC કાળV[વૂ5ક વાચંી 

લેવાની રહ;શે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અરV કDફમ5 થયા પછC તેની િYDટ કાઢC પોતાની પાસે 

રાખવાની રહ;શે અને nયાર; માગંવામા ં આવે oયાર; રpુ કરવાની રહ;શે. હાલ કોઇપણ કચેરCમા ં

ટપાલથી ક; qબqમા ંઅરVપgકો મોકલવાના રહ;શે નહr તેની ઉમેદવારોએ ખાસ નsધ લેવી.  
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(ર) ઉમેદવાર; Eવય ં અથવા ઇDટરનેટ kણકારની મદદથી પોતાનો રંગીન પાસપોટ5  સાઇઝના 

ફોટાની ઇમેજ ૧૫ KB અને સીQનેચરની ઇમેજ ૧૫ KB સાઇઝથી વધે નહr તે રCતે JPG ફોમuટમા ં

Eક;ન કરC અરV પgકમા ંઅપલોડ કરવાના રહ;શે.  

 

(૩) આ ભરતી માટ; vુલ ૬૮૫ ખાલી જQયાની િવગતો નીચે Zજુબ છે. 

 

સવંગ+ Zબન અનામત અ[YુZૂચત 

Mિત 

અ[YુZૂચત 

જન Mિત 

સા.શૈ.પ. વગ+ ^ુલ 

_ુ̀ ષ મ:હલા _ુ̀ ષ મ:હલા _ુ̀ ષ મ:હલા _ુ̀ ષ મ:હલા _ુ̀ ષ મ:હલા 

ક Zબન હિથયાર@  

પોલીસ સબ 

ઇ[ ્ Y ્ પેકટર          

૭૫ ૩૭ ૧૦ ૫ ૨૨ ૧૧ ૪૦ ૨૦ ૧૪૭ ૭૩ 

ખ હિથયાર@             

પોલીસ સબ 

ઇ[ ્ Y ્ પેકટર 

(_ ્ લાiુન 

કમા[ ્ ડર)                               

૬૩ - ૯ - ૧૯ - ૩૩ - ૧૨૪ - 

ગ ઇ[ ્ ટNલીજ[ ્ સ 

ઓ:ફસર 
૨૦ ૧૦ ૩ ૧ ૬ ૩ ૧૧ ૫ ૪૦ ૧૯ 

ઘ Zબન હિથયાર@  

મદદનીશ પોલીસ 

સબ ઇ[ ્ Y ્ પેકટર                   

૬૯ ૩૩ ૯ ૫ ૨૦ ૧૦ ૩૬ ૧૮ ૧૩૪ ૬૬ 

ચ આસીસટ[ ્ ટ 

ઇ[ ્ ટNલીજ[ ્ સ 

ઓ:ફસર 

૨૮ ૧૪ ૪ ૨ ૮ ૪ ૧૫ ૭ ૫૫ ૨૭ 

 ^ુલ ૨૫૫ ૯૪ ૩૫ ૧૩ ૭૫ ૨૮ ૧૩૫ ૫૦ ૫૦૦ ૧૮૫ 

 

ખાસ નsધ : 

(A) ઉપર દશા5વેલ ખાલી જQયાઓની સxંયામા ંફ;રફાર જqરC બનશે તો તે કરવાનો હy સરકારzીનો 

રહ;શે અને તે ઉમેદવારોને Eવીકાય5 રહ;શે.  

(B) અનામત {ગે સરકારzી/ નામદાર iYુીમ કોટ5/ નામદાર હાઇકોટ5  તરફથી વખતો વખત | 

}કુાદો/િનણ5ય આવશે તે તમામ ઉમેદવારોને બધંનકતા5 રહ;શે.  
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(૪)  સીધી ભરતીથી પસદં થનાર તમામ ઉમેદવારોની િનમ�ુકં Yવત5માન િનયમો / પરCXા 

િનયમો તથા િનતી િવષયક �ુકમો/િનયમોને અ�લુXીને કરવામા ં આવશે અને તે તમામ 

જોગવાઇઓ ઉમેદવારને બધંનકતા5 રહ;શે. (િનયમો/ઠરાવો/પLરપgો !જુરાત સરકારzીના !હૃ 

િવભાગની વેબ સાઇટ http://home.gujarat.gov.in તેમજ સામાDય વહCવટ િવભાગની વેબ સાઇટ 

http://gad.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલ�T છે.)  
 

 

(૫)  તમામ સવંગ5ની જQ યાઓ માટ; તમામ જqરC Yમાણપgો તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૬ iધુીમા ંઇ�� ુ

 થયેલા હોવા જોઇએ.  

 

(૬)  વયમયા5દા અને શૈX=ણક લાયકાત :  

પો.સ.ઇ. ક;ડરની જQયા માટ; નીચે Zજુબની વયમયા5દા અને શૈX=ણક લાયકાત રહ;શે.  

જQયા�ુ ંનામ વય-મયા5દા (સામાDય)  શૈX=ણક લાયકાત 

ક Zબન હિથયાર@  પોલીસ 

સબ ઇ[ ્ Y ્ પેકટર                   

લ��ુમ-૨૧ વષ5 

મહ�મ-૩૫ વષ5 

(તા.૧૭/૧૧/૧૯૮૧ થી 

તા.૧૭/૧૧/૧૯૯૫ iધુીમા ં

જDમેલ.) 

માD ય �િુન.ની E નાતક Lડ�ી 

અથવા કાયદાકCય E થાિપત 

માD ય સEં થાની Lડ�ી અથવા 

�િુન.�ાD ટ કિમશન એકટ-

૧૯પ૬ ના સેકશન-૩ હ;ઠળની 

ડCj ડ �િુન.ની Lડ�ી અથવા 

સરકાર; આથી સમકX kહ;ર 

કર;લ Lડ�ી ધરાવતા હોવા 

જોઇએ. 

ખ હિથયાર@             

પોલીસ સબ 

ઇ[ ્ Y ્ પેકટર (_ ્ લાiુન 

કમા[ ્ ડર)                               

ગ ઇ[ ્ ટNલીજ[ ્ સ ઓ:ફસર 

ઘ Zબન હિથયાર@  

મદદનીશ પોલીસ સબ 

ઇ[ ્ Y ્ પેકટર                   

ચ આસીસટ[ ્ ટ 

ઇ[ ્ ટNલીજ[ ્ સ ઓ:ફસર 
 

 

 

નsધ : ઉપર દશા5વેલ ઉપલી વય-મયા5દામા ંનીચે જણાવેલ ક;ટ;ગરCના ઉમેદવારોને જણા�યા          

        Zજુબની વ� ુ�ટ-છાટ મળશે. 
 

1) અ[YુZૂચત Mિત/ જન Mિત/ સામાoક અને શૈ8Zણક ર@તે પછાત વગ+ના ઉમેદવારોને ઉપલી 

વય મયા+દામા ંિનયમ rજુબ પાચં વષ+ની sટ. 
 

2) તમામ મ:હલા ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયા+દામા ં િનયમ rજુબ પાચં વષ+ની sટ.     

(અનામત ક8ાના મ:હલા ઉમેદવારોને વયમયા+દામા ંિનયમ rજુબ ^ુલ ૧૦ વષ+ની sટ) 
 

3) એકસ સિવ>સમેનને કરNલ સેવાના સદંભu િનયમો[સુાર મળવાપાv sટ. માo સૈિનક સળંગ છ 

માસથી ઓછ@ નહw તેટલી ફરજ બMવેલ હોય અને નોકર@ માથંી િનયિમત ર@તે િનxzૃ થયા 

હોય તેવા માo સૈિનકોને તેમણે બMવેલ ખરNખર ફરજનો સમયગાળો તેમની {મર માથંી બાદ 
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કરતા ં મળતી {મર ભરતી િનયમમા ં ઠરાવેલ ઉપલી વયમયા+દાથી vણ વષ+ કરતા ં વધવી 

જોઇએ નહw.  

(િનયમો: R.ુરા.સેવા (માo સૈિનકો માટN અનામત) િનયમો-૧૯૭૫ અને YધુારNલ િનયમો-૧૯૯૪). 

4) સરકાર}ીના સામાCય વહ@વટ િવભાગના તા.૨૫/૦૨/૮૦, તા.૦૧/૦૮/૯૦ તથા તા.૧૮/૦૪/૦૧ 

ના ઠરાવથી ૨૫ રમતો/ખેલ^ુદની યાદ@ને માCયતા આપવામા ં આવેલ છે. ~ ઠરાવની 

જોગવાઇઓ rજુબ રમતવીરોને ઉપલી વયમયા+દામા ંપાચં વષ+ની sટછાટ મળશે. 
 

    

5) રાજયના પોલીસ દળમા ંકો[ ્ Y ્ ટNબલ / હNડ કો[ ્ Y ્ ટNબલ /એ.એસ.આઇ. / અ[ ્ ય કો[ ્ Y ્ ટN� ્ ;લુર@ 

તર@કN હાલ સેવા બMવી રહNલા ઉમેદવારોને Zબન હિથયાર@ પોલીસ સબ ઇC � પેકટર / હિથયાર@ 

પોલીસ સબ ઇC � પેકટર (� લાiુન કમાC ડર) / ઇC ટNલીજC સ ઓ:ફસર ની જR ્ યા માટN ઉપલી 

વયમા ંિનયમ rજુબ વધારN vણ વષ+ની sટ મળશે. 
 

6) રાજયના પોલીસ દળમા ં કો[ ્ Y ્ ટNબલ / હNડ કો[ ્ Y ્ ટNબલ / અ[ ્ ય કો[ ્ Y ્ ટN� ્ ;લુર@ તર@કN હાલ 

સેવા બMવી રહNલા ઉમેદવારોને Zબન હિથયાર@ મદદનીશ પોલીસ સબ ઇC � પેકટર / 

આસીસટC ટ ઇC ટNલીજC સ ઓ:ફસર ની જR ્ યા માટN ઉપલી વયમા ં િનયમ rજુબ વધારN vણ 

વષ+ની sટ મળશે. 
 

 

(૭) કોjI�ટુર �ાન :    

રાnય સરકાર; સીધી ભરતીમા ં િનમ�ુકં પામતા તમામ ઉમેદવારો પાસે પાયાના કોjI�ટુર 

�ાનની [વૂ5 જqરCયાત આવ�યક ગણેલ છે. | માટ; DOEACC Tારા લેવાતી સી.સી.સી. સટ�ફCક;ટ, 

ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨, ડCIલોમા અને ડC�ી પદવી iધુીના કોjI�ટુર િવષયવાળા 

અ�યાસ�મો, | માDય �િુનવિસ�ટC/ શૈX=ણક તાલીમી સEંથાઓ Tારા અપાય છે, તે Eવીvૃત 

ગણવામા ં આ�યા છે. સરકારC નોકરCમા ં દાખલ થવા માટ;ની આ એક [વૂ5 લાયકાત છે. આથી 

પસદંગી બાદ સરકારની ખાતાકCય તાલીમના ભાગqપે અને/અથવા અજમાયશી સમય દરjયાન 

સરકાર; ઠરાવેલ વગ5-૩ માટ;ની સી.સી.સી. Eતરની પરCXા સરકારના પરCXા ક;D�ો Eપીપા તેમજ 

V.ટC.�.ુ Tારા લેવાતી પરCXા પાસ કરવી ફરVયાત છે. 

(૮) તમામ ઉમેદવારો ભરતી િનયમો Zજુબ !જુરાતી અને LહDદC ભાષા�ુ ંજqરC �ાન ધરાવતા હોવા 

જોઇએ. તેમજ ભારત�ુ ંનાગLરકoવ, શારCLરક યોQયતા અને સારા ચાLર�ય {ગેની !જુરાત Z�ુકC 

સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાDય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ ઉમેદવારોએ પLર[ણૂ5 

કરવાની રહ;શે.  
 

(૯) સામાVક અને શૈX=ણક પછાત વગ5ના ઉમેદવારોએ તે �ાિતના મળવાપાg લાભ લેવા માટ; 

નાણાકંCય વષ5 ૨૦૧૫-૧૬ �ુ ં નોન L�મીલેયર�ુ ં Yમાણપg સXમ સ�ાિધકારC પાસેથી મેળવી 

લેવા�ુ ં રહ;શે અને આ Yમાણપg તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૬ ની વ^ચેના 

સમયગાળામા ંઇE� ુથયેલ હો�ુ ંજોઇએ. આ Yમાણપg માગંવામા ંઆવે oયાર; રpુ કરવા�ુ ં રહ;શે. 

અDયથા અનામતનો લાભ મળવાપાg રહ;શે નહr. 
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(૧૦) માV સૈિનકો (Ex-Serviceman) માટ;ની ૧૦ % iધુી જQયાઓ અનામત રહ;શે અને તે 

ઇDટરલોક�ટુરC અનામત ગણવામા ંઆવશે. પરં� ુઆ {ગે સરકારzીના સામાDય વહCવટ િવભાગના 

તા.૩/૬/૮૭ ના kહ;રનામા �માકં : Vએસ-૮૬-(૧૮)-આરઇએસ-૧૦૮૬-૧૭૨૮-ગ.ર થી ઠરા�યા 

Zજુબ સીધી ભરતીમા ંમાV સૈિનકો માટ; ઠરાવેલ સામાDય ધોરણો Zજુબ [રુતી સxંયામા ંઉમેદવારો 

ઉપલ�T ન થાય તેવા સજંોગોમા ં ભરતી માટ;� ુ ં બોડ5 આ {ગે િવવેક અ�સુાર માV સૈિનકના 

સામાDય પસદંગીના ધોરણોમા ં �ટછાટ આપી શક; છે. પરં� ુ આવી �ટછાટના કારણે આવા 

ઉમેદવારોના પફ�મDસ ઉપર તેની અસર થવી જોઇએ નહr એ ભરતી બોડ� જોવા�ુ ંરહ;શે.  
 

(૧૧) શારCLરક ધોરણો :  
 

      (એ) [qુષ ઉમેદવારો માટ; :  
 

વગ+ {ચાઇ  

(સે.મી. 

મા)ં 

છાતી (સે.મી. મા)ં વજન  

(:ક.�ા. 

મા)ં 

�લા�યા  

વગરની 

�લાવેલી 

Zળૂ !જુરાતના અ�.ુ જનkિતના ઉમેદવારો માટ; ૧૬૨ ૭૯ ૮૪ ૫૦ 

Zળૂ !જુરાતના અ�.ુ જનkિતના ઉમેદવારો િસવાયના તમામ માટ; ૧૬૫ ૭૯ ૮૪ ૫૦ 
 

n છાતીનો �લાવો ઓછામા ંઓછો ૫ સે.મી. નો થવો અિનવાય5 છે.  
 

   (બી) મLહલા ઉમેદવારો માટ; :  
 

 

વગ+ {ચાઇ  

(સે.મી. મા)ં 

વજન  

(:ક.�ા. મા)ં 

Zળૂ !જુરાતના અ�.ુ જનkિતના ઉમેદવારો માટ; ૧૫૬ ૪૦ 

Zળૂ !જુરાતના અ�.ુ જનkિતના ઉમેદવારો િસવાયના તમામ માટ; ૧૫૮ ૪૦ 
 

(૧૨) ઉમેદવાર નીચે જણા�યા પૈકCની એક ક; વધાર; શારCLરક ખામી ધરાવતો હશે તો તેને શારCLરક 

રCતે અયોQય ગણવામા ંઆવશે.  
 

(૧) વાકંા ઢrચણવાળા (Knock Knee) 

(ર) �લેલી છાતી (Pigeon Chest) 

(૩) બાડC  ખ (Squint Eye) 

(૪) સપાટ પગ (Flat Feet) 

(પ) કાયમની અિતશય �લેલી નસ (Varicose Veins) 

(૬) �લેલો {!ઠુો (Hammer Toes) 

(૭) અ¡Eથભગં {ગ (Fractured Limb) 

(૮) સડ;લા દાતં (Decayed Teeth) 

(૯) ચેપી ચામડCના રોગ (Communicable Skin Disease) 
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(૧૩) =બન હિથયારC પોલીસ સબ ઇD E પેકટર (UPSI) / હિથયારC પોલીસ સબ ઇD E પેકટર ([ ્ લાJુન 

કમાD ડર) (APSI) / ઇD ટ;લીજD સ ઓLફસર (IO) / =બન હિથયારC મદદનીશ પોલીસ સબ ઇD E પેકટર 

(UASI) / આસીસટD ટ ઇD ટ;લીજD સ ઓLફસર (AIO) વગ5-૩ ભરતી િનયમો – ૨૦૧૬ મા ંજણાવેલ 

SHAPEI Zજુબ ઉમેદવાર માનિસક, zવણશLકત, અપેDડ;ઝ (Appendage), સામાDય કામ માટ; 

ભૌિતક Xમતા, �¥ટC િવગેર;મા ં સામાDય �યાવસાિયક કાય� કરવા {ગે સ[ંણૂ5 રCતે સXમ હોવા 

જોઇશે. આ {ગે જqરC તબીબી પLરXણમા ંપાસ થવા�ુ ંરહ;શે. 
 

(૧૪) ઉમેદવાર; શારCLરક ઉણપ |વી ક;, વાકંા ઢrચણવાળા (Knock Knee), સપાટ પગ (Flat Feet) 

ની શ¦L�યાથી Zકુત હોવા જોઇએ. તેમજ §તૂકાળમા ંમાનિસક તેમજ વાઇ (fits), કાયમની અિતશય 

�લેલી નસ (Varicose Veins) ની =બમારC ધરાવતા ન હોવા જોઇએ.  
  

(૧૫) િ�લીમીનર@ પર@8ા : 
 

તમામ સવંગ5ની જQયાએ ભરતી થવા માટ; િYલીમીનરC પરCXા એ અિનવાય5 કવોલીફા¨ગ ટ;Eટ 

છે. િYલીમીનરC પરCXા ૧૦૦ Y©ના હ;�લુXી (ઓ�|કટCવ) Y©પgમા ંલેવાશે. |મા ંદર;ક Y©ના 

એક !ણુ લેખે vુલ !ણુ ૧૦૦ રહ;શે. | પરCXાનો સમય એક કલાકનો રહ;શે. આ પ©પgમા ંસામાDય 

�ાન, વત5માન Yવાહો, મનોિવ�ાન, ઇિતહાસ, §ગૂોળ, સમાજ શા¦, િવ�ાન તેમજ મેDટલ 

એબીલીટC ને લગતા Yાથિમક Yકારના Y©ો આવરC લેવાશે. આ લે=ખત પરCXા MCQ (Multiple 

Choice Question) અને OMR (Optical Mark Reader) પTિતમા ંલેવામા ંઆવશે. દર;ક સાચા જવાબ 

માટ; એક !ણુ મળશે. તેમજ દર;ક ખોટા જવાબ માટ; નેગેટCવ !ણુ ૦.૨૫ કાપવામા ંઆવશે. OMR 

શીટમા ંસફ;દ શાહC (White Ink) નો ઉપયોગ િનષેધ છે. જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ Y©ના જવાબમા ં

સફ;દ શાહC (White Ink) નો ઉપયોગ કરશે તો તે જવાબ ખોટો ગણી નેગેટCવ !ણુ આપવામા ં

આવશે.  

Ø િYલીમીનરC પરCXા�ુ ંમાªયમ ફકત !જુરાતી રહ;શે. 

Ø િYલીમીનરC પરCXામા ંઓછામા ંઓછા ૪૦ % માકસ5 મેળવનાર ઉમેદવારોને શારCLરક કસોટC 

(Physical Test) માટ; «વોલીફા¨ગ ગણવામા ંઆવશે અને vુલ ખાલી જQયાના ફકત આશર; 

૧૫ (પદંર) ગણા ઉમેદવારોને મેરCટના આધાર; શારCLરક કસોટC (Physical Test) માટ; 

બોલાવવામા ંઆવશે. 
 

Ø શારCLરક કસોટC (Physical Test) માટ; વહCવટC અ�vુુળતા Zજુબ કોઇપણ તારCખે અને સમયે 

ઉમેદવારોને બોલાવવામા ં આવશે અને તે Zજુબ શારCLરક કસોટC (Physical Test)માટ; 

ઉમેદવારોએ તેઓને જણાવવામા ંઆવે તે ક;D� ખાતે હાજર રહ;વા�ુ ંરહ;શે. શારCLરક કસોટC 

(Physical Test) માટ; તારCખ અને સમય {ગેની ઉમેદવારોની કોઇ પણ રpૂઆત કોઇ પણ 

સજંોગોમા ંªયાને લેવામા ંઆવશે નહr. આ બાબતમા ંબોડ5નો િનણ5ય {િતમ અને બધંનકતા5 

રહ;શે.   
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Ø (૧૬) શારCLરક Xમતા કસોટC (Physical Efficiency Test) :   
 તમામ જUયાઓ માટN નીચે �માણે એક જ  સ;ંકુત શાર@:રક કસોટ@ યોMશે.  

દોડ _ુ̀ ષ (ક) ૫૦૦૦ મીટર દોડ વ�મુા ંવ� ુ૨૫ િમિનટમા ંતમામ _ુ̀ ષ ઉમેદવારોએ દોડ 

_રુ@ કરવાની રહNશે.  

મ:હલા (ખ) ૧૬૦૦ મીટર દોડ  વ�મુા ં વ� ુ ૯ િમિનટ ૩૦ સેકCડમાં તમામ મ:હલા 

ઉમેદવારોએ દોડ _રુ@ કરવાની રહNશે.  

એ�સ સિવ>સમેન (ગ) ૨૪૦૦ મીટર દોડ  વ�મુા ં વ� ુ ૧૨ િમનીટ ૩૦ સેકCડમા ં તમામ એકસ 

સિવ>સમેન ઉમેદવારોએ આ દોડ _રુ@ કરવાની રહNશે.  
 

Ø (એ) [qુષ ઉમેદવારો માટ; :  
 

Ø ૫૦૦૦ મીટરની દોડ મહ�મ ૨૫ િમનીટમા ં[ણૂ5 કરવાની રહ;શે અને તે માટ; નીચે Zજુબ 

!ણુભાર આપવામા ંઆવશે.  
 

 

૨૦ િમનીટ અથવા તે કરતા ઓછ@ િમનીટમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૫૦ માકસ+ 

૨૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૦.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૪૮ માકસ+ 

૨૦.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૧ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૪૫ માકસ+ 

૨૧ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૧.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૪૨ માકસ+ 

૨૧.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૨ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૩૯ માકસ+ 

૨૨ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૨.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૩૬ માકસ+ 

૨૨.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૩ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૩૩ માકસ+ 

૨૩ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૩.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૩૦ માકસ+ 

૨૩.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૪ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૨૭ માકસ+ 

૨૪ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૪.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને ૨૪ માકસ+ 

૨૪.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૫ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૨૦ માકસ+ 

૨૫ િમનીટ કરતા વ� ુસમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવાર  નાપાસ 
  

Ø (બી) મLહલા ઉમેદવારો માટ; :  
 

Ø ૧૬૦૦ મીટરની દોડ મહ�મ ૯.૩૦ િમનીટમા ં[ણૂ5 કરવાની રહ;શે અને તે માટ; નીચે Zજુબ 

!ણુભાર આપવામા ંઆવશે.  
 

૭ િમનીટ અથવા તે કરતા ઓછ@ િમનીટમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૫૦ માકસ+ 

૭ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૭.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૪૫ માકસ+ 

૭.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૮ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૪૦ માકસ+ 

૮ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૮.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૩૫ માકસ+ 

૮.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૯ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૩૦ માકસ+ 

૯ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૯.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૨૦ માકસ+ 

૯.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુસમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવાર  નાપાસ 
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Ø (સી) એકસ સિવ�સમેન ઉમેદવારો માટ; :  
 

Ø ૨૪૦૦ મીટરની દોડ મહ�મ ૧૨.૩૦ િમનીટમા ં[ણૂ5 કરવાની રહ;શે અને તે માટ; નીચે Zજુબ 

!ણુભાર આપવામા ંઆવશે.  
Ø  

૧૦ િમનીટ અથવા તે કરતા ઓછ@ િમનીટમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૫૦ માકસ+ 

૧૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૧૦.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૪૫ માકસ+ 

૧૦.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૧૧ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૪૦ માકસ+ 

૧૧ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૧૧.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૩૫ માકસ+ 

૧૧.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૧૨ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૩૦ માકસ+ 

૧૨ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૧૨.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને ૨૦ માકસ+ 

૧૨.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુસમયમા ંદોડ _ણૂ+ કરનાર ઉમેદવાર  નાપાસ 

Ø શારCLરક Xમતા કસોટC (Physical Efficiency Test) મા ં ઉ�ીણ5 (કવોલીફાઇ) થનાર 

ઉમેદવારોને  શારCLરક માપદંડ (Physical Standard Test) માટ; બોલાવવામા ંઆવશે. |મા ં

પેરા નબંર ૧૧ મા ંજણા�યા Zજુબ ¬ચાઇ, છાતી, વજનની માપણી કરવામા ંઆવશે. 

 
 

Ø શારCLરક Xમતા કસોટC (Physical Efficiency Test) તથા શારCLરક માપદંડ (Physical 

Standard Test) મા ં ઉ�ીણ5 (કવોલીફાઇ) થનાર ઉમેદવારોને Zુ ્ ય લે=ખત પરCXા માટ; 

બોલાવવામા ંઆવશે. 

 

  (૧૭) r�ુ ્ ય લેZખત પર@8ા (Main Written Exam): 

ચાર �� નપvોની MCQ (Multiple Choice Question) અને OMR (Optical Mark Reader) પ�િતમા ં

પર@8ા લેવામા ંઆવશે. ~ નીચે �માણે રNહશે. 

Y� નપg-૧  !જુરાતી ભાષા vુલ-૧૦૦ !ણુ  સમય- ૧ કલાક અને ૩૦ મીનીટ 

(Y� નોમા ં � યાકરણ, મૌ=ખક Xમતા, qઢCYયોગો, શ� દ કોષ, કોj Yીહ;D શન િવગેર;નો સમાવેશ 

થશે.) 

Y� નપg-ર  {ગVે ભાષા  vુલ-૧૦૦ !ણુ  સમય- ૧ કલાક અને ૩૦ મીનીટ   

(Questions shall be objective type which will cover Grammar, Verbal aptitude, Vocabulary, 

Idioms, Comprehension etc,) 

Y� નપg-૩  સામાD ય �ાન vુલ-૧૦૦ !ણુ  સમય- ૧ કલાક અને ૩૦ મીનીટ   

(સામાD ય �ાન, વત5માન Yવાહો, કોj I �ટુર �ાન અને મનોવૈ�ાિનક બાબતો)  
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Y� નપg-૪  કાયદાકCય બાબતો vુલ !ણુ-૧૦૦  સમય– ૧ કલાક અને ૩૦ મીનીટ   

આ Y� નપgમા ંનીચેના કાયદાને લગતા સામાD ય �ાનના Y� નો [છુવામા ંઆવશે.  

(૧) ભારત�ુ ંબધંારણ (ર) �Cમીનલ Yોસીજર કોડ- ૧૯૭૩ (૩) ઇD ડCયન પીનલ કોડ- ૧૮૬૦   

(૪) એવીડD સ એકટ- ૧૮૭ર (પ) !જુરાત પોલીસ એકટ-૧૯પ૧ (૬) !જુરાત YોહCબીશન 

એકટ- ૧૯૪૯ (૭) ¯¥ ટાચાર ના°દૂC અિધિનયમ-૧૯૮૮ (૮) અ�kુિત/અ�.ુજનkિત 

(અo યાચાર િનવારણ) ધારો-૧૯૮૯ (૯) મોટર વાહન અિધિનયમ-૧૯૮૮.  

ન�ધઃ-  (i) તમામ ��પvો હ;�લુXી (ઓબ|કટCવ) Yકારના રહ;શે. દર;ક Y� નના ચાર િવક� પમાથંી 

એક સાચો જવાબ પસદં કરવાનો રહ;શે. દર;ક સાચા જવાબ માટ; એક !ણુ મળશે. તેમજ દર;ક ખોટા 

જવાબ માટ; નેગેટCવ !ણુ ૦.૨૫ કાપવામા ં આવશે. OMR શીટમા ં સફ;દ શાહC (White Ink) નો 

ઉપયોગ િનષેધ છે. જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ Y©ના જવાબમા ંસફ;દ શાહC (White Ink) નો ઉપયોગ 

કરશે તો તે જવાબ ખોટો ગણી નેગેટCવ !ણુ આપવામા ંઆવશે.  

(ii)  Y± ્ નપg-૧ !જુરાતી અને Y� નપg-૨ {�ેV�ુ ં ધોરણ ઉ^ ચતર માª યિમક શાળા (HSC) 

 લેવલ�ુ ંરહ;શે. 

(iii)  Y± ્ નપg-૩ સામા� ્ ય �ાનમા ં સામાD ય �ાન અને મનોવૈ�ાિનક બાબતો�ુ ં ધોરણ i ્ નાતક 

 (Graduate) લેવલ�ુ ંરહ;શે  તેમજ કોj [ ્ �ટુર �ાન�ુ ંધોરણ ઉ^ ચતર માª યિમક શાળા (HSC) 

 લેવલ�ુ ંરહ;શે. 

(iv)  Zુ ્ ય લે=ખત પરCXામા ંઓછામા ંઓછા ૪૦ % માકસ5 મેળવનાર ઉમેદવારોને દi ્ તાવેજ 

 ચકાસણી માટ; «વોલીફા¨ગ ગણવામા ંઆવશે 

 

(૧૮) િવશેષ !ણુ ભારાકં : 
 

Zુ ્ ય લે=ખત પરCXામા ં મેળવેલ !ણુ ઉપરાતં નીચે જણા�યા Zજુબ | તે ઉમેદવારોને 

મળવાપાg વધારાના !ણુ ઉમેરવામા ંઆવશે.   
 

(i) એન.સી.સી. �ુ ં“સી” સટ�ફCક;ટ ધરાવનાર ઉમેદવારોને વધારાના ૨ (બે) !ણુ આપવામા ં

 આવશે.  
 

(ii) સરકારzી !હૃિવભાગના તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૬ ના ઠરાવ �માકં : VV/V�|ુ/૦૯/૨૦૧૬/  

 એમએચક;/ ૧૦૧૦/ ૧૩૯૩/સી મા ં કર;લ જોગવાઇ Zજુબ રXા શLકત �િુનવ5િસટC Tારા 

 અપાતા Yમાણપg મેળવેલ હશે તેમને તમામ સવંગ5મા ંિનયમો�સુાર નીચે Zજુબ વ� ુ!ણુ 

 આપવામા ંઆવશે. 
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ડCEટCDકશન – ૧૫ (પદંર) !ણુ 

ફEટ5  «લાસ  – ૧૨ (બાર) !ણુ 

સેકDડ «લાસ– ૦૯ (નવ) !ણુ 

પાસ «લાસ – ૫ (પાચં) !ણુ  
 

(iii)સરકારzીના સામાDય વહCવટ િવભાગ, ગાધંીનગરના તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ ના ઠરાવ �માકં :  

 સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૨૪૨૭૯૨/ગ-૨ અને તા.૨૫/૦૨/૮૦ ના ઠરાવમા ં િનયત કર;લ 

શરતો  પLર[ણૂ5 કરનાર રા¥²Cય અથવા  તરરા¥²Cય અથવા  તર �િુનવિસ�ટC અથવા 

અ=ખલ  ભારત શાળા સઘં Tારા યોkતી Eપધા5ઓમા ંYિતિનિધoવ કર;લ હોય તેવા રમતવીર 

 ઉમેદવારોને Zxુ ય લે=ખત પરCXામા ં મેળવેલ !ણુના વ� ુ ૫ % !ણુ આપવામા ં આવશે. 

 �ાjય/તા�કુા/o�લા ક8ાના �પધ+કોને વ� ુ!ણુભાર મળવાપાv નથી.   
 

(iv) સરકારzી સામાDય વહCવટ િવભાગ, ગાધંીનગરના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ અને  

 તા.૩૧/૦૮/૨૦૦૪ ના ઠરાવ �માકં : સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-૨ મા ંઠરા�યા Zજુબ 

 િવધવા મLહલા ઉમેદવારોને Zxુ ય લે=ખત પરCXામા ં મેળવેલ !ણુના િવશેષ ૫ % !ણુ 

 આપવામા ંઆવશે.   

(૧૯) જqરC iચૂનાઓ :   
 

(૧૯.૧) દi ્ તાવેજ ચકાસણી માટ; ઉમેદવારો�ુ ં મેરCટ નીચે Zજુબના !ણુને ªયાને લઇ નyC 

કરવામા ં આવશે.  

(૧) શારCરCક Xમતા કસોટCમા ંમેળવેલ !ણુ 

(ર) Zુ ્ ય લે=ખત પરCXામા ંમેળવેલ !ણુ  

(૩) એન.સી.સી. “સી” સટ�ફCક;ટ આધાર; મળવાપાg િવશેષ !ણુ  

(૪) રXા શLકતના Yમાણપg આધાર; મળવાપાg િવશેષ !ણુ 

(૫) િવધવા મLહલાને મળવાપાg િવશેષ !ણુ 

(૬) માDય EપોJ્5સ સટ�ફCક;ટ આધાર; મળવાપાg િવશેષ !ણુ 
  

 અvે ઉ� લેખનીય છે કN સરકાર}ીના િનયમો[સુાર વગ+-૩ની ભરતી માટN મૌZખક ઇC ટર� ; ુરદ 

કરNલ છે ~થી ઉપરોકત જણાવેલ Rણુનો સરવાળો કર@ મેર@ટના આધારN ખાલી જUયાના આશરN     

૨ (બે) ગણા ઉમેદવારોને દY ્ તાવેજ ચકાસણી માટN બોલાવવામા ંઆવશે. 
 

 

(૧૯.૨) જો તમામ અનામત સવંગ� માટ; [રુતા ઉમેદવારો ઉપલ�T નહr થાય તો તેવી અનામત 

 ક;ટ;ગરCના ઉમેદવારો માટ; !ણુા��ુમ�ુ ં ધોરણ ભરતી બોડ5 Eવિવવેકા�સુાર, Yવત5માન 

 િનયમો Zજુબ �યાજબી રCતે  ઘટાડC શકશે. 

(૧૯.૩)  ઉમેદવારોએ અમલમા ંહોય તેવા સરકારના િનયમો/�ુકમો Zજુબ LહDદC/!જુરાતી/{�ેV 

 ભાષાની તાલીમ/ અDય ખાતાકCય તાલીમ/ [વૂ5સેવા તાલીમ અને તાલીમાતં પરCXા 

 આપવાની રહ;શે.  
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(૧૯.૪) =બન હિથયારC પોલીસ સબ ઇD E પેકટર (UPSI) અને ઇ� ્ ટ;લીજ� ્ સ ઓLફસર (IO) 

સવંગ5મા ં કરારના સમયગાળા પાચં વષ5નો રહ;શે આ સમય દરjયાન માિસક  q.૧૩,૭૦૦/-ના 

એકિgત  વેતન તેમજ સરકારzી જો કોઇ બીk ભ³થા નyC કર; તો તે Zજુબના વેતનથી 

LફકEડ  પગાર જ મળવાપાg થશે અને કરારના સમયગાળા દરjયાન સતંોષકારક રCતે નોકરC [ણૂ5 

 કરશે તો િનયિમત |-તે સવંગ5ના પગાર ધોરણમા ંિનમ�ુકં આપવામા ંઆવશે. 

  

(૧૯.૫)હિથયારC પોલીસ સબ ઇ� ્ i ્ પેકટર ([ ્ લાJુન કમા� ્ ડર) મા ં પસદંગી પામેલા ઉમેદવારો 

 સરકારzીના િનયમો�સુાર ૨૭ માસ iધુી કરાર આધાLરત માિસક  q.૧૩,૭૦૦/-ના 

એકિgત  વેતન તેમજ સરકારzી જો કોઇ બીk ભ³થા નyC કર; તો તે Zજુબના વેતનથી 

LફકEડ  પગાર જ મળવાપાg થશે અને સતંોષકારક તાલીમ [ણૂ5 થયા બાદ િનયિમત રCતે

 મળવાપાg પગાર ધોરણમા ં િનમ�ુકં આપવામા ં આવશે. આ સવંગ5ના પસદંગી પામેલ 

 ઉમેદવારોએ કરાર આધાLરત સમય દરjયાન લાઇટ મોટર �હCકલ/હ;વી મોટર �હCકલ 

 માટ;� ુ ંલાયસDસ મેળવી લેવા�ુ ંરહ;શે.  

  

(૧૯.૬)=બન હિથયારC મદદનીશ પોલીસ સબ ઇD E પેકટર (UASI) / આસીસટD ટ ઇD ટ;લીજD સ 

 ઓLફસર (AIO) ના સવંગ5મા ં કરારના સમયગાળા પાચં વષ5નો રહ;શે આ સમય દરjયાન 

 માિસક q.૧૦,૦૦૦/- ના એકિgત વેતન તેમજ સરકારzી જો કોઇ બીk ભ³થા નyC કર; 

 તો તે Zજુબના વેતનથી LફકEડ પગાર જ મળવાપાg થશે અને કરારના સમયગાળા 

 દરjયાન સતંોષકારક રCતે નોકરC [ણૂ5 કરશે તો િનયિમત |-તે સવંગ5ના પગાર ધોરણમા ં

 િનમ�ુકં આપવામા ંઆવશે. 

 

(૧૯.૭) ઇ� ્ ટ;લીજ� ્ સ ઓLફસર (IO), =બન હિથયારC મદદનીશ પોલીસ સબ ઇD E પેકટર (UASI) અને 

 આસીસટD ટ ઇD ટ;લીજD સ ઓLફસર (AIO) ના સવંગ5મા ંપસદંગી પામેલ ઉમેદવારોએ તેઓના 

 કરાર આધાLરત સમયગાળા દરj યાન િનયમ Zજુબ લાઇટ મોટર � હCકલ / હ;વી મોટર 

 � હCકલ ´ાઇવrગ લાયસD સ મેળવી લેવા�ુ ંરહ;શે. 

 

(૧૯.૮) પો.સ.ઇ. સવંગ5ની જQયાઓમા ંનીચેની જQયાઓમા ંિનમ�ુકં મળવાપાg થશે.  
 

   (i) =બન હિથયારC પોલીસ સબ ઇ� ્ i ્ પેકટર ([qુષ/મLહલા)    

   (ii) હિથયારC પોલીસ સબ ઇ� ્ i ્ પેકટર ([ ્ લાJુન કમા� ્ ડર) ([qુષ) 

   (iii) ઇ� ્ ટ;લીજ� ્ સ ઓLફસર ([qુષ/મLહલા) 

   (iv) મદદનીશ પોલીસ સબ ઇ� ્ i ્ પેકટર ([qુષ/મLહલા) 

   (v) આસીસટ� ્ ટ ઇ� ્ ટ;લીજ� ્ સ ઓLફસર ([qુષ/મLહલા)  



12 

 

 

 

ઉમેદવારોએ ડોક�મેુDટ વેરCફCક;શન માટ;ના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરતી વખતે તેમની 

પસદંગી�ુ ંસવંગ5 જણાવ�ુ ંપડશે. | તેમની પસદંગી અને મેરCટ ªયાનમા ંલઇ ઉમેદવારોના | તે 

સવંગ5 નકકC કરવામા ંઆવશે. આ {ગેનો આખરC િનણ5ય બોડ5નો રહ;શે.  
  

(૧૯.૯) િનમ�ુકં પામનાર તમામ ઉમેદવારોને Yવત5માન નવ વિધ�ત પેDશન યોજના લા! ુપડશે. 
  

(૧૯.૧૦) ઉમેદવાર; અરV પgકમા ંદશા5વેલ િવગતો કોઇપણ તબyે ખોટC માµમુ પડશે તો તેની 

 સામે કાયદાકCય કાય5વાહC કરવામા ં આવશે. તેમજ તેમની ઉમેદવારC પણ ર¶ કરવામા ં

 આવશે.  
 

(૧૯.૧૧) kહ;રાત કોઇપણ કારણોસર ર¶ / ફ;રફાર કરવાની આવ�યકતા ઉભી થશે તો તેમ 

કરવાનો  બોડ5નો સ[ંણૂ5 હy અને અિધકાર રહ;શે. બોડ5 આ માટ; કારણો આપવા બધંાયેલ નથી.  
 

(૧૯.૧૨) ઓનલાઇન એIલીક;શન Eવીકારવાની Z¶ુત [ણૂ5 થયા બાદ આગામી ભરતી YL�યા |વી 

ક;  લે=ખત પરCXાની માLહતી તથા શારCLરક Xમતા કસોટC/ શારCLરક માપ કસોટCની માLહતી, 

 લે=ખત પરCXાની માLહતી તથા અDય જqરC માLહતી વખતો વખત https://ojas.gujarat.gov.in  

 વેબ સાઇટ ઉપર Zકૂવામા ંઆવશે. |થી તે {ગે માLહતગાર રહ;વા�ુ ંરહ;શે. 
 

(૧૯.૧૩) એક ઉમેદવાર એક અરV (No Multiple Application)  

  એક ઉમેદવાર એક જ અરV કરC શકશે. તેમ છતા ં એકથી વ� ુ અરV (Multiple 

 Application)  ના LકEસામા ં ફC સLહત સવ5 રCતે યોQય રCતે ભર;લી અરVઓ પૈકC સૌથી 

 છે�લી કDફમ5 થયેલી  એક જ અરV માDય ગણાશે. તે િસવાયની બધી અરVઓ ર¶ થશે 

 અને ભર;લ ફC ના નાણા ંપરત મળશે નહr.  
 

 

(૧૯.૧૪) મLહલાઓની અનામત જQયાઓ માટ; લાયક મLહલા ઉમેદવાર ઉપર જણાવેલ પેર;�ાફ 

૩મા ં દશા5� યા Yમાણે ઉપલ�T નહr થાય તો આ  ક;ટ;ગરCના ઉમેદવારો માટ; !ણુા��ુમ�ુ ં ધોરણ 

 ભરતી બોડ5 Eવિવવેકા�સુાર, Yવત5માન િનયમો Zજુબ �યાજબી રCતે ઘટાડC શકશે. તેમ છતા ં

 યોQય મLહલા ઉમેદવાર ઉપલ�T નહr થાય તો તે જQયા સબિંધત ક;ટ;ગરC  (જનરલ, 

 એસ.સી., એસ.ટC., એસ.ઇ.બી.સી.) ના લાયક [qુષ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે.  
 

(૧૯.૧૫) માV સૈિનક માટ; (THE GUJARAT CIVIL SERVICES (RESERVATION OF 

 VACANCIES FOR EX-SERVICEMEN IN CLASS III AND CLASS IV POST AND 

 SERVICE RULES,1975) મા ંકર;લ જોગવાઇ Zજુબ માV સૈિનક માટ; ક;D� સરકાર/રાnય 

 સરકાર Tારા ધારાધોરણ Zજુબ એકસ સિવ�સમેનની પLરભાષામા ંઆવ�ુ ંહોય તેમજ !જુરાત 

 રાnયની સબિંધત V�લા સૈિનક ક�યાણ કચેરCઓ તરફથી એકસ સિવ�સમેનના ઓળખપg 

 તા.૦૬/૦૯/૨૦૧૬ iધુીમા ંઇE� ુથયા હોય અને |ઓ એકસ સિવ�સમેન�ુ ંપેDશન મેળવતા 

 હોય તેઓને જ માV સૈિનક તરCક; ગણવામા ંઆવશે.  
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(૧૯.૧૬) શૈX=ણક લાયકાત, કોjI�ટુરની kણકારC, ¬મર, kિત (ક;ટ;ગરC - જનરલ, એસ.સી., 

 એસ.ટC., એસ.ઇ.બી.સી., =બન અનામત કXાના આિથ�ક રCતે નબળા વગ�), માV સૈિનક, 

 SEBC માટ; નોન L�િમલેયર સટ�ફCક;ટ, NCC ‘C’ સટ�., રXા શLકત �િુનવ5િસટC�ુ ંYમાણપg, 

 Eપોટ5સ, િવધવા અને અDય બાબતોના ઉમેદવાર પાસેના અસલ Yમાણપgોને આધાર; 

 ઓનલાઇન અરVમા ંભર;લ િવગતો સમ� ભરતી YL�યા માટ; આખરC ગણવામા ંઆવશે. 

 ઓનલાઇન અરVમા ંદશા5વેલ િવગતોના સમથ5નમા ંYમાણપgો અને [રુાવાઓ બોડ5 માગેં 

 oયાર; ઉમેદવાર; અસલમા ં(Yમા=ણત ઝેરોX નકલો સહCત) રpુ કરવાના રહ;શે. એવા [રુાવા 

 રpુ નહr કરC શકનાર ઉમેદવાર�ુ ં અરVપgક | તે તબyેથી “ ર¶ ” કરવાપાg થશે. 

 તેમજ ભરતી YL�યામા ંકોઇપણ §લુને કારણે ઉમેદવારની પસદંગી થયેલ હશે તો તે §લૂ 

 ªયાને આવતા ઉમેદવારની પસદંગી ર¶ કરવામા ંઆવશે.  
 

(૧૯.૧૭) અરજદાર; અરVપgકમા ં દશા5વેલ ક;ટ;ગરC (kિત), જDમ તારCખ, શૈX=ણક લાયકાત ક; 

 અDય બીV કોઇ િવગતો પાછળથી બદલવાની રpૂઆત �ા· રાખવામા ં આવશે નહr. 

 ઓનલાઇન અરVમા ં દશા5વેલ ક;ટ;ગરC (kિત), જDમ તારCખ, શૈX=ણક લાયકાત ક; અDય 

 બીV કોઇ િવગતો અને ઉમેદવારની ખર;ખર ક;ટ;ગરC (kિત), જDમ તારCખ, શૈX=ણક 

 લાયકાત ક; અDય બીV કોઇ િવગતોમા ંતફાવત પડશે તો, તેવી અરV ર¶ કરવાપાg થશે.  

 

(૧૯.૧૮) ઉમેદવાર અરVપgક ભરતી વખતે | મોબાઇલ નબંર દશા5વે તે જ નબંર ચાµ ુરાખવો. 

 ભિવ¥યમા ંબોડ5 તરફથી આ ભરતી YL�યાને સબિંધત iચૂનાઓ ઉમેદવારને આ દશા5વેલ 

 નબંરના મોબાઇલ પર SMS થી મોકલવામા ંઆવશે. તેથી દશા5વેલ મોબાઇલ નબંર બદલવો 

 નહr.  
 

(૧૯.૧૯) ભરતી YL�યા માટ; પરવાનગી આપતા તેવા Yવેશપgમા ંઆપવામા ંઆવેલી કોઇપણ 

 iચૂનાનો ભગં કરવા માટ; દોિષત ઠયા5 હોય તો અથવા દોિષત હોવા�ુ ંkહ;ર ક�ુ5 હોય તો તે 

 ફોજદારC કાય5વાહCને પાg થશે તે ઉપરાતં –  

(ક)  ભરતી બોડ5, તે ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા  
 

(ખ) (૧) ભરતી બોડ5 સીધી પસદંગી માટ; લેવાની કોઇપણ પરCXામા ંબેસવા માથંી  

          ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા  

     (ર)  રાnય સરકાર, પોતાના હ;ઠળની કોઇપણ નોકરC માથંી કાયમી રCતે અથવા િનદ�¥ટ  

          Z¶ુત માટ; ગેરલાયક/ બાકાત કરC શકશે.  
 

(૧૯.૨૦) !જુરાત kહ;ર સેવા આયોગ ક; અDય kહ;ર સેવા આયોગ અથવા અDય સરકારC / અધ5 

 સરકારC / સરકાર હEતકની સEંથાઓ Tારા ઉમેદવાર કયાર;ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય 

 અને ગેરલાયકનો સમય ચાµ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરV આપોઆપ ર¶ થવાને પાg 

 બનશે.  
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(૧૯.૨૧) નીચે દશા5�યા Zજુબની અરVઓ ર¶ કરવામા ંઆવશે.  

        (આ યાદC માg ઉદાહરણ Eવqપે છે | સ[ંણૂ5 નથી.)  
 

(a) ઓનલાઇન Zસુ¶ા Zજુબ અરV કર;લ ન હોય. 

(b) અરVમા ંદશા5વેલ િવગતો અ�રૂC ક; અસગંત હોય. 

(c) અરVમા ંઉમેદવાર; સહC ક; રંગીન પાસપોટ5  સાઇઝનો iચુવેલ ફોમuટમા ંફોટો અપલોડ  

    કર;લ ન હોય. 

(d) અરV ફ;કસથી, ઇમેઇલથી અથવા પોEટથી મોકલાવેલ હોય. 

(e) ઉમેદવાર; [રૂ;[રૂC ફC ભર;લ ન હોય. 

(f) અ�iુ=ૂચત kિત(SC), અ�iુ=ૂચત જનkિત(ST), સામાVક શૈX=ણક પછાત વગ5(SEBC),  

    =બન અનામત કXાના આિથ�ક રCતે નબળા વગ� (UEWS) તેમજ માV સૈિનકના આધાર;  

    ઉમેદવારC નsધાયેલ હોય તે {ગે�ુ ંસટ�. ધરાવતા ન હોય.  

(g) સામાVક શૈX=ણક પછાત વગ5(SEBC)ના ઉમેદવાર kહ;રાતમા ંદશા5વેલ સમયગાળા�ુ ંઉ¸ત  

     વગ5મા ંસમાવેશ થતો ના હોવા {ગે�ુ ં(નોન L�મીલીયર) Yમાણપg ધરાવતા ન હોય. 

(૧૯.૨૨) kહ;રાત/iચુનાઓમા ં | ઠરાવો/િનયમો/પLરપgોનો ઉ�લેખ કર;લ છે તેમા ં વખતો-

 વખતના iધુારા પણ ªયાને લેવાના રહ;શે. આ kહ;રાત સબધેં કોઇ વાદિવવાદ ક; અથ5ઘટન 

 સબધેં કોઇ િવવાદ ઉપ¡Eથત થશે, તે સજંોગોમા ંસરકારzી Tારા ભરતી બાબતમા ંkહ;ર કર;લ 

 ભરતી િનયમો/પLરપgો/ઠરાવોની Zળૂ જોગવાઇઓ {િતમ રહ;શે. તેમજ આ તમામના 

 અથ5ઘટન {ગે ભરતી બોડ5નો િનણ5ય આખરC રહ;શે. | અરજદારને બધંનકતા5 રહ;શે. આ 

 ભરતી િનયમો/પLરપgો/ઠરાવો ઉપરોકત પેર;�ાફ નબંર (૪) મા ંજણાવેલ સરકારzીના !હૃ 

 િવભાગની વેબ સાઇટ http://home.gujarat.gov.in તેમજ સામાDય વહCવટ િવભાગની વેબ 

 સાઇટ http://gad.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલ�T છે.    
 

(૨૦) ૫સદંગી યાદC :  

 Zુ ્ ય લે=ખત પરCXામા ંમેળવેલ !ણુ, એન.સી.સી. “સી” સટ�ફCક;ટના મળવાપાg !ણુ, રXા 

 શLકત �િુનવ5િસટC Yમાણપgના મળવાપાg વધારાના !ણુ, રમતવીરોને મળવાપાg 

 વધારાના !ણુ તથા િવધવાને મળવાપાg વધારાના !ણુ અને ફCઝીકલ એફCસીયDસી ટ;Eટમા ં

 મેળવેલ !ણુ લXમા ં લઇને =બન હિથયારC પોલીસ સબ ઇD E પેકટર (UPSI) / હિથયારC 

 પોલીસ સબ ઇD E પેકટર (I લાJુન કમાD ડર) (APSI) / ઇD ટ;લીજD સ ઓLફસર (IO) / =બન 

 હિથયારC મદદનીશ પોલીસ સબ ઇD E પેકટર (UASI) / આસીસટD ટ ઇD ટ;લીજD સ ઓLફસર 

 (AIO) સવંગ5ની આખરC પસદંગી યાદC તૈયાર કરવામા ંઆવશે. 
 

 તેમજ પસદંગી યાદCના ૧૦ % લેખે YિતXા યાદC તૈયાર કરવામા ંઆવશે.  
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(૨૧) અરV પgક ભરવા માટ;ની iચુનાઓ :  
 

(૨૧.૧) તમામ જQયાઓ માટ; ફકત ઓનલાઇન અરV કરવાની રહ;શે. આ ઓનલાઇન અરV 

 https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી કરC શકાશે. nયા ંઇCટરનેટ Yિુવધા (�કNનર અને 

 �ીCટર સાથે) ઉપલ�ધ હોય તેવા કોઇપણ Eથળે સાયબર કાફ; અથવા ઇ-�ામ પચંાયતમા ં

 અથવા પોતાના રહ;ઠાણ/ઓફCસ માથંી ઉમેદવારો ઓનલાઇન અરV કરC શકશે. 

(૨૧.૨) લાયકાતો ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઉપરોકત તમામ સવંગ5ની જQયાઓ માટ; એક જ અરV 

 પgક ભરવા�ુ ંરહ;શે.  

(૨૧.૩) અરજદાર; અરV કરતી વખતે પોતાની સાથે રંગીન પાસપોટ5 સાઇઝનો ફોટો, Eક;ન કરવા 

 માટ; પોતાની સહC, જqરC Yમાણપgો અને [રૂાવા રાખવા. |થી તેના આધાર; જ સાચી 

 માLહતી અરVમા ંભરC શકાય.  

(૨૧.૪) ઓનલાઇન અરV કDફમ5 કરCને અરVની િYDટ કાઢC લેવાની રહ;શે. 

(૨૧.૫) અરV કDફમ5 થઇ ગયા બાદ આગળના ફકરા નબંર (રર) મા ંઆપેલ iચુના અ�સુાર 

 પરCXા ફC પોEટ ઓફCસ ખાતે રોકડમા ંઅથવા ઓનલાઇન પણ ભરC શકાશે.   

 

(૨૨) પર@8ા ફ@ :  
 

 

(૨૨.૧) જનરલ (General) ક;ટ;ગરCના ઉમેદવારોએ નીચે જણા�યા Zજુબ ફC ઉપરાતં લા! ુપડતા  

 પોEટ ઓફCસના/બ¹કના વહCવટC-સિવ�સ ટ;Xના ચાજ�સ ભરવાના રહ;શે. (Scheduled Castes, 

 Scheduled Tribes, Socially and Educationally Backward Classes ઉમેદવારોએ ફC ભરવાની 

 નથી.) 

 

 

અ.ન.ં ક;ટ;ગરC ફC ની રકમ 

૧ GENERAL q. ૧૦૦ 

 

(૨૨.૨) ઉમેદવારો nયાર; વેબ સાઇટ ઉપર પોતાની અરV કDફોમ5 કર; oયાર; તેઓને અરV ફC 

ભરવા  માટ; બે િવક�પો મળશે. (૧) Print Postoffice Challan (ર) Online Payment of Fees તે પૈકC 

 માથંી ઉમેદવારોએ કોઇપણ એક િવક�પ પસદં કરવાનો રહ;શે અને ફC ભરવા માટ; આગળની 

 જqરC કાય5વાહC સમય મયા5દામા ંકરવાની રહ;શે.  
 

(૨૨.૩) | ઉમેદવારો ઓનલાઇન ફC ભરવા માગંતા હોય, તેઓએ Online Payment of Fees ભરવા 

 માટ;નો િવક�પ પસદં કરC, ઓનલાઇન બેDકrગ અથવા ATM/DEBIT કાડ5 અથવા �;ડCટ 

 કાડ5થી  પરCXા ફC ભરવાની રહ;શે. | માટ; પરCXા ફC q.૧૦૦/- તથા બ¹ક ચાજ�સના નાણા ં

 q.૫.૭૫/- ભરવાના રહ;શે. ઓનલાઇન ફC ભયા5 {ગેની પહsચની િYDટ કાઢC લઇ પોતાની 

 પાસે રાખવાની રહ;શે.  
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(૨૨.૪) | ઉમેદવારો ઓફલાઇન ફC (પોEટ ઓફCસ Tારા) ભરવા માગંતા હોય તેઓએ Print 

 Postoffice Challan ભરવા માટ;નો િવક�પ પસદં કરC પોEટ ઓફCસમા ં ફC ભરવા માટ;ના 

 ચલણના નકલની િYDટ કાઢC લેવાની રહ;શે અને ઉમેદવારોએ ચલણ સાથે રાnયની કોઇપણ 

 કોjI�ટુરાઇઝડ પોEટ  ઓફCસમા ંજઇને પરCXા ફC q.૧૦૦/- તથા પોEટ ઓફCસ ચાજ�સના 

 નાણા ં q.૧૨/- ભરવાના રહ;શે. ચલણની એક નકલ પોEટ ઓફCસ રાખી લેશે અને બે 

નકલમા ં િસyા કરC ઉમેદવારને પરત આપશે.  
 

(૨૨.૫) પોEટ ઓફCસમા ંઅરV ફC ભર;લ ચલણ/ઓનલાઇન ફC ભર;લ પહsચની નકલ ઉમેદવાર; 

 લે=ખત/શારCLરક કસોટC વખતે કોલ લેટર સાથે અ}કૂ લાવવાની રહ;શે. આ િસવાય 

 ઉમેદવારને ભરતી YL�યામા ંYવેશ આપવામા ંઆવશે નહr. 
 

(૨૨.૬) અDય કોઇ રCતે ફC Eવીકારવામા ંઆવશે નહr.  
 

(૨૨.૭) પોEટ ઓફCસમા ંફC ભરવાની છે�લી તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૬ (કચેરC સમય iધુી) છે. 
 

(૨૨.૮) ફC ભયા5 બાદ રCફંડ કોઇપણ સજંોગોમા ંમળવાપાg નથી. તેમજ ફC ભરવાપાg ઉમેદવારોની 

 ફC ભયા5 વગરની અરV માDય રહ;શે નહr.  
 

(૨૨.૯) ઓનલાઇન અથવા પોEટ ઓફCસ ખાતે પરCXા ફC ભયા5 બાદ ૨૪ કલાકની {દર જો 

આપના  મોબાઇલ ઉપર ફC ભયા5 {ગેનો કોઇ મેસેજ ન આવે તો ઉમેદવાર; | પોEટ ઓફCસ 

ખાતે ફC  ભર;લ છે તે જ પોEટ ઓફCસનો અથવા જો ઓનલાઇન ફC ભર;લ હોય તો | તે 

બ¹ક/ºાDચનો  સપંક5 કરવાનો રહ;શે અને તેઓ માફરતે આગળની જqરC કાય5વાહC કરવાની રહ;શે.  

 

(૨૩) ઓનલાઇન અરV કયા5 બાદ, િYલીમીનરC પરCXા, શારCLરક Xમતા કસોટC, Zxુ ય લે=ખત 

 પરCXા તેમજ દE તાવેજ ચકાસણી માટ;ની તારCખો છાપામંા ં (D �ઝુ પેપર) kહ;રાત આપી 

 તેમજ વેબસાઇટ ઉપર જણાવી તમામ ઉમેદવારોને kણ કરવામા ંઆવશે તે Zજુબ ઓન 

 લાઇન વેબ સાઇટ પરથી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરC િYDટ કરC લેવાના રહ;શે. આમા ં}કૂ થશે 

 તો જવાબદારC ઉમેદવારની રહ;શે.  
 

(ર૪) વ� ુ [ ૃ̂ છા માટ; તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૬ થી તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૬ દરjયાન ટોલ »C નબંર :  

૧૮૦૦  ૨૩૩ ૫૫૦૦ ઉપર સવાર કલાક : ૧૦.૩૦ થી સાજંના કલાક ૦૬.૦૦ iધુી [છુપરછ કરC 

 શકાશે.  

 

Eથળ : અમદાવાદ                              (િવકાસ સહાય, IPS) 

તારCખ : ૨૭/૧૦/૨૦૧૬                              અªયX પો.સ.ઇ. ભરતી બોડ5-૨૦૧૬ અને 

                                                       મહાિનયામક, રXા શLકત �નુીવિસ�ટC, 

                                               � ્ � ુમે� ્ ટલ કોન5ર, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ. 


