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ુ રાત પોલીસ દળ વગ-૩ પોસઇ સંવગની જ8યાઓમાં સીધી ભરતી માટ1
5જ
ુ નાઓ : અગ;યની િવગતવારની <ચ

(૧)

ુજરાત પોલીસ દળમાં વગ-૩ ની પો.સ.ઇ. કડરની બન હિથયાર% પોલીસ સબ ઇ&'પેકટર

(UPSI) / હિથયાર% પોલીસ સબ ઇ&'પેકટર (+લા,ુન કમા&ડર) (APSI) / ઇ&ટ લીજ&સ ઓ.ફસર (IO)
/ બન હિથયાર% મદદનીશ પોલીસ સબ ઇ&'પેકટર (UASI) / આસીસટ&ટ ઇ&ટ લીજ&સ ઓ.ફસર
(AIO) ની ખાલી જ3યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટ પો.સ.ઇ. ભરતી બોડ 6ારા ફકત ઓનલાઇન
અર8ઓ મંગાવવામાં આવે છે . આ તમામ સંવગની સબંિધત જ3યાના ભરતી િનયમો અને પર%:ા
િનયમોની ;વતમાન જોગવાઇઓ <ુજબ લાયકાત પર%= ૂણ કરતા અને ઇ@છા ધરાવતા ઉમેદવારોએ
તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૬ (સવારના કલાક ૦૯.૦૦) થી તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૬ (રાIીના ૧૧.૫૯ કલાક
Kુધી) દરLયાન ઇ&ટરનેટ પર https://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઇટ પર જઇ “પોલીસ ભરતીની
Mહરાત” ના પેઇજ પર જઇ ઓનલાઇન અર8 કરવાની રહશે. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર8 કરતા
પહલા ભરતીને લગતી મા.હતી અને K ૂચનાઓ ઉકત વેબસાઇટ પરથી =ુર% કાળ8= ૂવક વાંચી
લેવાની રહશે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અર8 ક&ફમ થયા પછ% તેની િ;&ટ કાઢ% પોતાની પાસે
રાખવાની રહશે અને Pયાર માંગવામાં આવે Qયાર રRુ કરવાની રહશે. હાલ કોઇપણ કચેર%માં
ટપાલથી ક SબSમાં અર8પIકો મોકલવાના રહશે નહT તેની ઉમેદવારોએ ખાસ નUધ લેવી.
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(ર)

ઉમેદવાર 'વયં અથવા ઇ&ટરનેટ Mણકારની મદદથી પોતાનો રં ગીન પાસપોટ સાઇઝના

ફોટાની ઇમેજ ૧૫ KB અને સી3નેચરની ઇમેજ ૧૫ KB સાઇઝથી વધે નહT તે ર%તે JPG ફોમWટમાં
'કન કર% અર8 પIકમાં અપલોડ કરવાના રહશે.

(૩)

આ ભરતી માટ Xુલ ૬૮૫ ખાલી જ3યાની િવગતો નીચે <ુજબ છે .
સંવગ

ક

=બન અનામત

અ>ુ< ૂ=ચત

અ>ુ< ૂ=ચત
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-
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૮

૪
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૩૫
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૭૫

૨૮

૧૩૫

૫૦

૫૦૦

૧૮૫

=બન હિથયાર"
પોલીસ સબ
ઇ>્<્પેકટર

ખ

હિથયાર"
પોલીસ સબ
ઇ>્<્પેકટર
(B્લાLુન
કમા>્ડર)

ગ

ઇ>્ટ1લીજ>્સ
ઓફસર

ઘ

=બન હિથયાર"
મદદનીશ પોલીસ
સબ ઇ>્<્પેકટર

ચ

આસીસટ>્ટ
ઇ>્ટ1લીજ>્સ
ઓફસર
Aુ લ

ખાસ નUધ :
(A) ઉપર દશા વેલ ખાલી જ3યાઓની સંZયામાં ફરફાર જSર% બનશે તો તે કરવાનો હ[ સરકાર\ીનો
રહશે અને તે ઉમેદવારોને 'વીકાય રહશે.
(B) અનામત ]ગે સરકાર\ી/ નામદાર Kુ;ીમ કોટ / નામદાર હાઇકોટ તરફથી વખતો વખત ^
_ુકાદો/િનણય આવશે તે તમામ ઉમેદવારોને બંધનકતા રહશે.
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(૪)

સીધી ભરતીથી પસંદ થનાર તમામ ઉમેદવારોની િનમaુકં ;વતમાન િનયમો / પર%:ા

િનયમો તથા િનતી િવષયક cુકમો/િનયમોને અdુલ:ીને કરવામાં આવશે અને તે તમામ
જોગવાઇઓ ઉમેદવારને બંધનકતા રહશે. (િનયમો/ઠરાવો/પ.રપIો ુજરાત સરકાર\ીના ૃહ
િવભાગની વેબ સાઇટ http://home.gujarat.gov.in તેમજ સામા&ય વહ%વટ િવભાગની વેબ સાઇટ
http://gad.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલg6 છે .)
(૫)

તમામ સંવગની જ3યાઓ માટ તમામ જSર% ;માણપIો તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૬ Kુધીમાં ઇhiુ
થયેલા હોવા જોઇએ.

(૬)

વયમયા દા અને શૈ:ણક લાયકાત :
પો.સ.ઇ. કડરની જ3યા માટ નીચે <ુજબની વયમયા દા અને શૈ:ણક લાયકાત રહશે.
જ3યાdું નામ
ક

વય-મયા દા (સામા&ય)

=બન હિથયાર" પોલીસ
સબ ઇ>્<્પેકટર

ખ

મા&ય iુિન.ની 'નાતક .ડmી

હિથયાર"

અથવા કાયદાક%ય 'થાિપત

પોલીસ સબ

લkુlમ-૨૧ વષ

મા&ય સં'થાની .ડmી અથવા

મહlમ-૩૫ વષ

iુિન.mા&ટ કિમશન એકટ-

(તા.૧૭/૧૧/૧૯૮૧ થી

૧૯પ૬ ના સેકશન-૩ હઠળની

તા.૧૭/૧૧/૧૯૯૫ Kુધીમાં

ડ%Lડ iુિન.ની .ડmી અથવા

જ&મેલ.)

સરકાર આથી સમક: Mહર

ઇ>્<્પેકટર (B્લાLુન
કમા>્ડર)

ગ

ઇ>્ટ1 લીજ>્સ ઓફસર

ઘ

=બન હિથયાર"
મદદનીશ પોલીસ સબ

ચ

શૈ:ણક લાયકાત

ઇ>્<્પેકટર

કર લ .ડmી ધરાવતા હોવા

આસીસટ>્ટ

જોઇએ.

ઇ>્ટ1 લીજ>્સ ઓફસર

નUધ : ઉપર દશા વેલ ઉપલી વય-મયા દામાં નીચે જણાવેલ કટગર%ના ઉમેદવારોને જણાoયા
<ુજબની વpુ qટ-છાટ મળશે.
1)

ુ ૂ=ચત 0િત/ જન 0િત/ સામાRક અને શૈ=ણક ર"તે પછાત વગના ઉમેદવારોને ઉપલી
અ><
ુ બ પાંચ વષની Vટ.
વય મયાદામાં િનયમ Uજ

2)

ુ બ પાંચ વષની Vટ.
તમામ મહલા ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયાદામાં િનયમ Uજ
ુ બ Aુ લ ૧૦ વષની Vટ)
(અનામત કાના મહલા ઉમેદવારોને વયમયાદામાં િનયમ Uજ

3)

ુ ાર મળવાપાY Vટ. માR સૈિનક સળં ગ છ
એકસ સિવસમેનને કર1 લ સેવાના સંદભX િનયમો>સ
માસથી ઓછ" નહZ તેટલી ફરજ બ0વેલ હોય અને નોકર" માંથી િનયિમત ર"તે િન[ ૃ] થયા
હોય તેવા માR સૈિનકોને તેમણે બ0વેલ ખર1 ખર ફરજનો સમયગાળો તેમની ^મર માંથી બાદ
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કરતાં મળતી ^મર ભરતી િનયમમાં ઠરાવેલ ઉપલી વયમયાદાથી Yણ વષ કરતાં વધવી
જોઇએ નહZ.
ુ ાર1 લ િનયમો-૧૯૯૪).
(િનયમો: 5.ુ રા.સેવા (માR સૈિનકો માટ1 અનામત) િનયમો-૧૯૭૫ અને <ધ

4)

સરકાર`ીના સામા%ય વહ"વટ િવભાગના તા.૨૫/૦૨/૮૦, તા.૦૧/૦૮/૯૦ તથા તા.૧૮/૦૪/૦૧
ના ઠરાવથી ૨૫ રમતો/ખેલAુ દની યાદ"ને મા%યતા આપવામાં આવેલ છે . a ઠરાવની
ુ બ રમતવીરોને ઉપલી વયમયાદામાં પાંચ વષની Vટછાટ મળશે.
જોગવાઇઓ Uજ

5)

ુ ર"
રાજયના પોલીસ દળમાં કો><
્ ટ1
્ બલ / હ1ડ કો><
્ ટ1
્ બલ /એ.એસ.આઇ. / અ>ય
્ કો><
્ ટ1
્ b
્ લ
તર"ક1 હાલ સેવા બ0વી રહ1લા ઉમેદવારોને =બન હિથયાર" પોલીસ સબ ઇ%cપેકટર / હિથયાર"
પોલીસ સબ ઇ%cપેકટર (dલાLુન કમા%ડર) / ઇ%ટ1લીજ%સ ઓફસર ની જ5યા
માટ1 ઉપલી
્
ુ બ વધાર1 Yણ વષની Vટ મળશે.
વયમાં િનયમ Uજ

6)

ુ ર" તર"ક1 હાલ
રાજયના પોલીસ દળમાં કો><
્ ટ1
્ બલ / હ1ડ કો><
્ ટ1
્ બલ / અ>ય
્ કો><
્ ટ1્ b
્ લ
સેવા બ0વી રહ1લા ઉમેદવારોને =બન હિથયાર" મદદનીશ પોલીસ સબ ઇ%cપેકટર /
ુ બ વધાર1 Yણ
આસીસટ%ટ ઇ%ટ1 લીજ%સ ઓફસર ની જ5યા
માટ1 ઉપલી વયમાં િનયમ Uજ
્
વષની Vટ મળશે.

(૭) કોL+iુટર xાન :
રાPય સરકાર સીધી ભરતીમાં િનમaુકં પામતા તમામ ઉમેદવારો પાસે પાયાના કોL+iુટર
xાનની = ૂવ જSર%યાત આવhયક ગણેલ છે . ^ માટ DOEACC 6ારા લેવાતી સી.સી.સી. સટyફ%કટ,
ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨, ડ%+લોમા અને ડ%mી પદવી Kુધીના કોL+iુટર િવષયવાળા
અ{યાસ|મો, ^ મા&ય iુિનવિસ}ટ%/ શૈ:ણક તાલીમી સં'થાઓ 6ારા અપાય છે , તે 'વીXૃત
ગણવામાં આoયા છે . સરકાર% નોકર%માં દાખલ થવા માટ ની આ એક = ૂવ લાયકાત છે . આથી
પસંદગી બાદ સરકારની ખાતાક%ય તાલીમના ભાગSપે અને/અથવા અજમાયશી સમય દરLયાન
સરકાર ઠરાવેલ વગ-૩ માટ ની સી.સી.સી. 'તરની પર%:ા સરકારના પર%:ા ક&~ો 'પીપા તેમજ
8.ટ%.iુ. 6ારા લેવાતી પર%:ા પાસ કરવી ફર8યાત છે .
(૮) તમામ ઉમેદવારો ભરતી િનયમો <ુજબ ુજરાતી અને .હ&દ% ભાષાdું જSર% xાન ધરાવતા હોવા
જોઇએ. તેમજ ભારતdું નાગ.રકQવ, શાર%.રક યો3યતા અને સારા ચા.રય ]ગેની ુજરાત <ુક%
સેવા વગકરણ અને ભરતી (સામા&ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ ઉમેદવારોએ પ.ર= ૂણ
કરવાની રહશે.
(૯) સામા8ક અને શૈ:ણક પછાત વગના ઉમેદવારોએ તે xાિતના મળવાપાI લાભ લેવા માટ
નાણાંક%ય વષ ૨૦૧૫-૧૬ dું નોન .|મીલેયરdું ;માણપI સ:મ સlાિધકાર% પાસેથી મેળવી
લેવાdું રહશે અને આ ;માણપI તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૬ ની વ@ચેના
સમયગાળામાં ઇ'iુ થયેલ હોું જોઇએ. આ ;માણપI માંગવામાં આવે Qયાર રRુ કરવાdું રહશે.
અ&યથા અનામતનો લાભ મળવાપાI રહશે નહT.
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(૧૦) મા8 સૈિનકો (Ex-Serviceman) માટ ની ૧૦ % Kુધી જ3યાઓ અનામત રહશે અને તે
ઇ&ટરલોકiુટર% અનામત ગણવામાં આવશે. પરં  ુ આ ]ગે સરકાર\ીના સામા&ય વહ%વટ િવભાગના
તા.૩/૬/૮૭ ના Mહરનામા |માંક : 8એસ-૮૬-(૧૮)-આરઇએસ-૧૦૮૬-૧૭૨૮-ગ.ર થી ઠરાoયા
<ુજબ સીધી ભરતીમાં મા8 સૈિનકો માટ ઠરાવેલ સામા&ય ધોરણો <ુજબ =ુરતી સંZયામાં ઉમેદવારો
ઉપલg6 ન થાય તેવા સંજોગોમાં ભરતી માટ d ું બોડ આ ]ગે િવવેક અdુસાર મા8 સૈિનકના
ટછાટ આપી શક છે . પરં  ુ આવી

સામા&ય પસંદગીના ધોરણોમાં

ટછાટના કારણે આવા

ઉમેદવારોના પફમ&સ ઉપર તેની અસર થવી જોઇએ નહT એ ભરતી બોડ જોવાdું રહશે.
(૧૧) શાર%.રક ધોરણો :
(એ) =ુSષ ઉમેદવારો માટ :
વગ

^ચાઇ

છાતી (સે.મી. માં)

વજન

(સે.મી.

fલાgયા

માં)

વગરની

< ૂળ ુજરાતના અdુ. જનMિતના ઉમેદવારો માટ

૧૬૨

૭૯

૮૪

૫૦

< ૂળ ુજરાતના અdુ. જનMિતના ઉમેદવારો િસવાયના તમામ માટ

૧૬૫

૭૯

૮૪

૫૦

fલાવેલી

(ક.eા.
માં)

 છાતીનો લાવો ઓછામાં ઓછો ૫ સે.મી. નો થવો અિનવાય છે .

(બી) મ.હલા ઉમેદવારો માટ :
વગ

^ચાઇ

વજન

(સે.મી. માં)

(ક.eા. માં)

< ૂળ ુજરાતના અdુ. જનMિતના ઉમેદવારો માટ

૧૫૬

૪૦

< ૂળ ુજરાતના અdુ. જનMિતના ઉમેદવારો િસવાયના તમામ માટ

૧૫૮

૪૦

(૧૨) ઉમેદવાર નીચે જણાoયા પૈક%ની એક ક વધાર શાર%.રક ખામી ધરાવતો હશે તો તેને શાર%.રક
ર%તે અયો3ય ગણવામાં આવશે.
(૧) વાંકા ઢTચણવાળા (Knock Knee)
(ર) લેલી છાતી (Pigeon Chest)
(૩) બાડ% ખ (Squint Eye)
(૪) સપાટ પગ (Flat Feet)
(પ) કાયમની અિતશય લેલી નસ (Varicose Veins)
(૬) લેલો ]ુઠો (Hammer Toes)
(૭) અ'થભંગ ]ગ (Fractured Limb)
(૮) સડલા દાંત (Decayed Teeth)
(૯) ચેપી ચામડ%ના રોગ (Communicable Skin Disease)
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ુન
(૧૩) બન હિથયાર% પોલીસ સબ ઇ&'પેકટર (UPSI) / હિથયાર% પોલીસ સબ ઇ&'પેકટર (=લા,
્
કમા&ડર) (APSI) / ઇ&ટ લીજ&સ ઓ.ફસર (IO) / બન હિથયાર% મદદનીશ પોલીસ સબ ઇ&'પેકટર
(UASI) / આસીસટ&ટ ઇ&ટ લીજ&સ ઓ.ફસર (AIO) વગ-૩ ભરતી િનયમો – ૨૦૧૬ માં જણાવેલ
SHAPEI <ુજબ ઉમેદવાર માનિસક, \વણશ.કત, અપે&ડઝ (Appendage), સામા&ય કામ માટ
ભૌિતક :મતા, ~ટ% િવગેરમાં સામા&ય oયાવસાિયક કાય કરવા ]ગે સં= ૂણ ર%તે સ:મ હોવા
જોઇશે. આ ]ગે જSર% તબીબી પ.ર:ણમાં પાસ થવાdું રહશે.
(૧૪) ઉમેદવાર શાર%.રક ઉણપ ^વી ક, વાંકા ઢTચણવાળા (Knock Knee), સપાટ પગ (Flat Feet)
ની શ.|યાથી <ુકત હોવા જોઇએ. તેમજ  ૂતકાળમાં માનિસક તેમજ વાઇ (fits), કાયમની અિતશય
લેલી નસ (Varicose Veins) ની બમાર% ધરાવતા ન હોવા જોઇએ.
(૧૫) િhલીમીનર" પર"ા :
તમામ સંવગની જ3યાએ ભરતી થવા માટ િ;લીમીનર% પર%:ા એ અિનવાય કવોલીફાગ ટ 'ટ
ુ :ી (ઓg^કટ%વ) ;પIમાં લેવાશે. ^માં દર ક ;ના
છે . િ;લીમીનર% પર%:ા ૧૦૦ ;ના હલ
એક ુણ લેખે Xુલ ુણ ૧૦૦ રહશે. ^ પર%:ાનો સમય એક કલાકનો રહશે. આ પપIમાં સામા&ય
xાન, વતમાન ;વાહો, મનોિવxાન, ઇિતહાસ,  ૂગોળ, સમાજ શા, િવxાન તેમજ મે&ટલ
એબીલીટ% ને લગતા ;ાથિમક ;કારના ;ો આવર% લેવાશે. આ લેખત પર%:ા MCQ (Multiple
Choice Question) અને OMR (Optical Mark Reader) પ6િતમાં લેવામાં આવશે. દર ક સાચા જવાબ

માટ એક ુણ મળશે. તેમજ દર ક ખોટા જવાબ માટ નેગેટ%વ ુણ ૦.૨૫ કાપવામાં આવશે. OMR
શીટમાં સફદ શાહ% (White Ink) નો ઉપયોગ િનષેધ છે . જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ ;ના જવાબમાં
સફદ શાહ% (White Ink) નો ઉપયોગ કરશે તો તે જવાબ ખોટો ગણી નેગેટ%વ ુણ આપવામાં
આવશે.
 િ;લીમીનર% પર%:ાdું માયમ ફકત ુજરાતી રહશે.
 િ;લીમીનર% પર%:ામાં ઓછામાં ઓછા ૪૦ % માકસ મેળવનાર ઉમેદવારોને શાર%.રક કસોટ%
(Physical Test) માટ વોલીફાગ ગણવામાં આવશે અને Xુલ ખાલી જ3યાના ફકત આશર
૧૫ (પંદર) ગણા ઉમેદવારોને મેર%ટના આધાર શાર%.રક કસોટ% (Physical Test) માટ
બોલાવવામાં આવશે.
 શાર%.રક કસોટ% (Physical Test) માટ વહ%વટ% અdુXુળતા <ુજબ કોઇપણ તાર%ખે અને સમયે
ઉમેદવારોને બોલાવવામાં આવશે અને તે <ુજબ શાર%.રક કસોટ% (Physical Test)માટ
ઉમેદવારોએ તેઓને જણાવવામાં આવે તે ક&~ ખાતે હાજર રહવાdું રહશે. શાર%.રક કસોટ%
(Physical Test) માટ તાર%ખ અને સમય ]ગેની ઉમેદવારોની કોઇ પણ રRૂઆત કોઇ પણ
સંજોગોમાં યાને લેવામાં આવશે નહT. આ બાબતમાં બોડ નો િનણય ]િતમ અને બંધનકતા
રહશે.
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 (૧૬) શાર%.રક :મતા કસોટ% (Physical Efficiency Test) :
તમામ જ8યાઓ માટ1 નીચે hમાણે એક જ સંકુ ત શાર"રક કસોટ" યો0શે.
દોડ

BુCષ

(ક)

૫૦૦૦ મીટર દોડ

વiુમાં વiુ ૨૫ િમિનટમાં તમામ BુCષ ઉમેદવારોએ દોડ
Bુર" કરવાની રહ1શે.

મહલા

(ખ)

૧૬૦૦ મીટર દોડ

વiુમાં વiુ ૯ િમિનટ ૩૦ સેક%ડમાં તમામ મહલા
ઉમેદવારોએ દોડ Bુર" કરવાની રહ1શે.

એjસ સિવસમેન

(ગ)

૨૪૦૦ મીટર દોડ

વiુમાં વiુ ૧૨ િમનીટ ૩૦ સેક%ડમાં તમામ એકસ
સિવસમેન ઉમેદવારોએ આ દોડ Bુર" કરવાની રહ1શે.

 (એ) =ુSષ ઉમેદવારો માટ :
 ૫૦૦૦ મીટરની દોડ મહlમ ૨૫ િમનીટમાં = ૂણ કરવાની રહશે અને તે માટ નીચે <ુજબ
ુણભાર આપવામાં આવશે.
૨૦ િમનીટ અથવા તે કરતા ઓછ" િમનીટમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૫૦ માકસ

૨૦ િમનીટ કરતા વiુ અને ૨૦.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૪૮ માકસ

૨૦.૩૦ િમનીટ કરતા વiુ અને ૨૧ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૪૫ માકસ

૨૧ િમનીટ કરતા વiુ અને ૨૧.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૪૨ માકસ

૨૧.૩૦ િમનીટ કરતા વiુ અને ૨૨ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૩૯ માકસ

૨૨ િમનીટ કરતા વiુ અને ૨૨.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૩૬ માકસ

૨૨.૩૦ િમનીટ કરતા વiુ અને ૨૩ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૩૩ માકસ

૨૩ િમનીટ કરતા વiુ અને ૨૩.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૩૦ માકસ

૨૩.૩૦ િમનીટ કરતા વiુ અને ૨૪ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૨૭ માકસ

૨૪ િમનીટ કરતા વiુ અને ૨૪.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૨૪ માકસ

૨૪.૩૦ િમનીટ કરતા વiુ અને ૨૫ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૨૦ માકસ

૨૫ િમનીટ કરતા વiુ સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવાર

નાપાસ

 (બી) મ.હલા ઉમેદવારો માટ :
 ૧૬૦૦ મીટરની દોડ મહlમ ૯.૩૦ િમનીટમાં = ૂણ કરવાની રહશે અને તે માટ નીચે <ુજબ
ુણભાર આપવામાં આવશે.
૭ િમનીટ અથવા તે કરતા ઓછ" િમનીટમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૫૦ માકસ

૭ િમનીટ કરતા વiુ અને ૭.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૪૫ માકસ

૭.૩૦ િમનીટ કરતા વiુ અને ૮ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૪૦ માકસ

૮ િમનીટ કરતા વiુ અને ૮.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૩૫ માકસ

૮.૩૦ િમનીટ કરતા વiુ અને ૯ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૩૦ માકસ

૯ િમનીટ કરતા વiુ અને ૯.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૨૦ માકસ

૯.૩૦ િમનીટ કરતા વiુ સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવાર

નાપાસ
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 (સી) એકસ સિવ}સમેન ઉમેદવારો માટ :
 ૨૪૦૦ મીટરની દોડ મહlમ ૧૨.૩૦ િમનીટમાં = ૂણ કરવાની રહશે અને તે માટ નીચે <ુજબ
ુણભાર આપવામાં આવશે.


૧૦ િમનીટ અથવા તે કરતા ઓછ" િમનીટમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૫૦ માકસ

૧૦ િમનીટ કરતા વiુ અને ૧૦.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૪૫ માકસ

૧૦.૩૦ િમનીટ કરતા વiુ અને ૧૧ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૪૦ માકસ

૧૧ િમનીટ કરતા વiુ અને ૧૧.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૩૫ માકસ

૧૧.૩૦ િમનીટ કરતા વiુ અને ૧૨ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૩૦ માકસ

૧૨ િમનીટ કરતા વiુ અને ૧૨.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવારને

૨૦ માકસ

૧૨.૩૦ િમનીટ કરતા વiુ સમયમાં દોડ B ૂણ કરનાર ઉમેદવાર

નાપાસ

 શાર%.રક :મતા કસોટ% (Physical Efficiency Test) માં ઉlીણ (કવોલીફાઇ) થનાર
ઉમેદવારોને

શાર%.રક માપદં ડ (Physical Standard Test) માટ બોલાવવામાં આવશે. ^માં

પેરા નંબર ૧૧ માં જણાoયા <ુજબ ચાઇ, છાતી, વજનની માપણી કરવામાં આવશે.

 શાર%.રક :મતા કસોટ% (Physical Efficiency Test) તથા શાર%.રક માપદં ડ (Physical
Standard Test) માં ઉlીણ (કવોલીફાઇ) થનાર ઉમેદવારોને <ુય
્ લેખત પર%:ા માટ
બોલાવવામાં આવશે.
ુ ય
(૧૭) Uk
્ લે=ખત પર"ા (Main Written Exam):
ચાર hlનપYોની MCQ (Multiple Choice Question) અને OMR (Optical Mark Reader) પmિતમાં

પર"ા લેવામાં આવશે. a નીચે hમાણે ર1 હશે.
;hનપI-૧

ુજરાતી ભાષા Xુલ-૧૦૦ ુણ સમય- ૧ કલાક અને ૩૦ મીનીટ
(;hનોમાં oયાકરણ, મૌખક :મતા, Sઢ%;યોગો, શgદ કોષ, કોL;ીહ&શન િવગેરનો સમાવેશ
થશે.)

;hનપI-ર

]ગે8 ભાષા Xુલ-૧૦૦ ુણ સમય- ૧ કલાક અને ૩૦ મીનીટ
(Questions shall be objective type which will cover Grammar, Verbal aptitude, Vocabulary,
Idioms, Comprehension etc,)

;hનપI-૩

સામા&ય xાન Xુલ-૧૦૦ ુણ સમય- ૧ કલાક અને ૩૦ મીનીટ
(સામા&ય xાન, વતમાન ;વાહો, કોL+iુટર xાન અને મનોવૈxાિનક બાબતો)
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;hનપI-૪

કાયદાક%ય બાબતો Xુલ ુણ-૧૦૦ સમય– ૧ કલાક અને ૩૦ મીનીટ
આ ;hનપIમાં નીચેના કાયદાને લગતા સામા&ય xાનના ;hનો =ુછવામાં આવશે.
(૧) ભારતdુ ં બંધારણ (ર) |%મીનલ ;ોસીજર કોડ- ૧૯૭૩ (૩) ઇ&ડ%યન પીનલ કોડ- ૧૮૬૦
(૪) એવીડ&સ એકટ- ૧૮૭ર (પ) ુજરાત પોલીસ એકટ-૧૯પ૧ (૬) ુજરાત ;ોહ%બીશન
એકટ- ૧૯૪૯ (૭) ટાચાર ના ૂદ% અિધિનયમ-૧૯૮૮ (૮) અdુMિત/અdુ.જનMિત
(અQયાચાર િનવારણ) ધારો-૧૯૮૯ (૯) મોટર વાહન અિધિનયમ-૧૯૮૮.

નnધઃ- (i) તમામ hpપYો હ ુલ:ી (ઓબ^કટ%વ) ;કારના રહશે. દર ક ;hનના ચાર િવકપમાંથી
એક સાચો જવાબ પસંદ કરવાનો રહશે. દર ક સાચા જવાબ માટ એક ુણ મળશે. તેમજ દર ક ખોટા
જવાબ માટ નેગેટ%વ ુણ ૦.૨૫ કાપવામાં આવશે. OMR શીટમાં સફદ શાહ% (White Ink) નો
ઉપયોગ િનષેધ છે . જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ ;ના જવાબમાં સફદ શાહ% (White Ink) નો ઉપયોગ
કરશે તો તે જવાબ ખોટો ગણી નેગેટ%વ ુણ આપવામાં આવશે.
(ii)

;નપI-૧
ુજરાતી અને ;hનપI-૨ ]mે8dું ધોરણ ઉ@ચતર માયિમક શાળા (HSC)
્
લેવલdું રહશે.

(iii)

;નપI-૩
સામાdય
્
્ xાનમાં સામા&ય xાન અને મનોવૈxાિનક બાબતોdું ધોરણ Kનાતક
્
(Graduate) લેવલdું રહશે તેમજ કોL=iુ
્ ટર xાનdું ધોરણ ઉ@ચતર માયિમક શાળા (HSC)
લેવલdું રહશે.

(iv)

<ુય
જ
્ લેખત પર%:ામાં ઓછામાં ઓછા ૪૦ % માકસ મેળવનાર ઉમેદવારોને દKતાવે
્
ચકાસણી માટ વોલીફાગ ગણવામાં આવશે

(૧૮) િવશેષ ુણ ભારાંક :
<ુય
્ લેખત પર%:ામાં મેળવેલ ુણ ઉપરાંત નીચે જણાoયા <ુજબ ^ તે ઉમેદવારોને
મળવાપાI વધારાના ુણ ઉમેરવામાં આવશે.
(i) એન.સી.સી. dું “સી” સટyફ%કટ ધરાવનાર ઉમેદવારોને વધારાના ૨ (બે) ુણ આપવામાં
આવશે.
(ii) સરકાર\ી ૃહિવભાગના તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૬ ના ઠરાવ |માંક : 88/8iુ^/૦૯/૨૦૧૬/
એમએચક/ ૧૦૧૦/ ૧૩૯૩/સી માં કર લ જોગવાઇ <ુજબ ર:ા શ.કત iુિનવિસટ% 6ારા
અપાતા ;માણપI મેળવેલ હશે તેમને તમામ સંવગમાં િનયમોdુસાર નીચે <ુજબ વpુ ુણ
આપવામાં આવશે.
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ડ%'ટ%&કશન – ૧૫ (પંદર) ુણ
ફ'ટ લાસ – ૧૨ (બાર) ુણ
સેક&ડ લાસ– ૦૯ (નવ) ુણ
પાસ લાસ – ૫ (પાંચ) ુણ
(iii)સરકાર\ીના સામા&ય વહ%વટ િવભાગ, ગાંધીનગરના તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ ના ઠરાવ |માંક :
સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૨૪૨૭૯૨/ગ-૨ અને તા.૨૫/૦૨/૮૦ ના ઠરાવમાં િનયત કર લ
શરતો

પ.ર= ૂણ કરનાર રા%ય અથવા તરરા%ય અથવા તર iુિનવિસ}ટ% અથવા

અખલ

ભારત શાળા સંઘ 6ારા યોMતી 'પધા ઓમાં ;િતિનિધQવ કર લ હોય તેવા રમતવીર

ઉમેદવારોને <ુZય લેખત પર%:ામાં મેળવેલ ુણના વpુ ૫ % ુણ આપવામાં આવશે.
mાLય/તાqકુ ા/Rrલા કાના cપધકોને વi ુ ુણભાર મળવાપાY નથી.
(iv) સરકાર\ી સામા&ય વહ%વટ િવભાગ, ગાંધીનગરના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ અને
તા.૩૧/૦૮/૨૦૦૪ ના ઠરાવ |માંક : સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-૨ માં ઠરાoયા <ુજબ
િવધવા મ.હલા ઉમેદવારોને <ુZય લેખત પર%:ામાં મેળવેલ ુણના િવશેષ ૫ % ુણ
આપવામાં આવશે.
(૧૯) જSર% K ૂચનાઓ :
(૧૯.૧) દKતાવે
જ ચકાસણી માટ ઉમેદવારોdું મેર%ટ નીચે <ુજબના ુણને યાને લઇ ન[%
્
કરવામાં

આવશે.

(૧) શાર%ર%ક :મતા કસોટ%માં મેળવેલ ુણ
(ર) <ુય
્ લેખત પર%:ામાં મેળવેલ ુણ
(૩) એન.સી.સી. “સી” સટyફ%કટ આધાર મળવાપાI િવશેષ ુણ
(૪) ર:ા શ.કતના ;માણપI આધાર મળવાપાI િવશેષ ુણ
(૫) િવધવા મ.હલાને મળવાપાI િવશેષ ુણ
(૬) મા&ય 'પો,્ સ સટyફ%કટ આધાર મળવાપાI િવશેષ ુણ
ુ ાર વગ-૩ની ભરતી માટ1 મૌ=ખક ઇ%ટરg ુ રદ
અYે ઉrલેખનીય છે ક1 સરકાર`ીના િનયમો>સ
ુ નો સરવાળો કર" મેર"ટના આધાર1 ખાલી જ8યાના આશર1
કર1 લ છે aથી ઉપરોકત જણાવેલ 5ણ
૨ (બે) ગણા ઉમેદવારોને દ<તાવે
જ ચકાસણી માટ1 બોલાવવામાં આવશે.
્
(૧૯.૨) જો તમામ અનામત સંવગ માટ =ુરતા ઉમેદવારો ઉપલg6 નહT થાય તો તેવી અનામત
કટગર%ના ઉમેદવારો માટ ુણાdુ|મdું ધોરણ ભરતી બોડ 'વિવવેકાdુસાર, ;વતમાન
િનયમો <ુજબ oયાજબી ર%તે ઘટાડ% શકશે.
(૧૯.૩) ઉમેદવારોએ અમલમાં હોય તેવા સરકારના િનયમો/cુકમો <ુજબ .હ&દ%/ુજરાતી/]mે8
ભાષાની તાલીમ/ અ&ય ખાતાક%ય તાલીમ/ = ૂવસેવા તાલીમ અને તાલીમાંત પર%:ા
આપવાની રહશે.
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(૧૯.૪)

બન હિથયાર% પોલીસ સબ ઇ&'પેકટર (UPSI) અને ઇdટ્ લીજdસ
્ ઓ.ફસર (IO)

સંવગમાં

કરારના સમયગાળા પાંચ વષનો રહશે આ સમય દરLયાન માિસક S.૧૩,૭૦૦/-ના

એકિIત

વેતન તેમજ સરકાર\ી જો કોઇ બીM ભથા ન[% કર તો તે <ુજબના વેતનથી

.ફક'ડ પગાર જ મળવાપાI થશે અને કરારના સમયગાળા દરLયાન સંતોષકારક ર%તે નોકર% = ૂણ
કરશે તો િનયિમત ^-તે સંવગના પગાર ધોરણમાં િનમaુકં આપવામાં આવશે.
ુ ન કમાdડર)
(૧૯.૫)હિથયાર% પોલીસ સબ ઇdK
માં પસંદગી પામેલા ઉમેદવારો
્ પે
્ કટર (=લા,
્
્
સરકાર\ીના િનયમોdુસાર ૨૭ માસ Kુધી કરાર આધા.રત માિસક
એકિIત

S.૧૩,૭૦૦/-ના

વેતન તેમજ સરકાર\ી જો કોઇ બીM ભથા ન[% કર તો તે <ુજબના વેતનથી

.ફક'ડ પગાર જ મળવાપાI થશે અને સંતોષકારક તાલીમ = ૂણ થયા બાદ િનયિમત ર%તે
મળવાપાI પગાર ધોરણમાં િનમaુકં આપવામાં આવશે. આ સંવગના પસંદગી પામેલ
ઉમેદવારોએ કરાર આધા.રત સમય દરLયાન લાઇટ મોટર oહ%કલ/હવી મોટર oહ%કલ
માટ d ું લાયસ&સ મેળવી લેવાdું રહશે.
(૧૯.૬)બન હિથયાર% મદદનીશ પોલીસ સબ ઇ&'પેકટર (UASI) / આસીસટ&ટ ઇ&ટ લીજ&સ
ઓ.ફસર (AIO) ના સંવગમાં કરારના સમયગાળા પાંચ વષનો રહશે આ સમય દરLયાન
માિસક S.૧૦,૦૦૦/- ના એકિIત વેતન તેમજ સરકાર\ી જો કોઇ બીM ભથા ન[% કર
તો તે <ુજબના વેતનથી .ફક'ડ પગાર જ મળવાપાI થશે અને કરારના સમયગાળા
દરLયાન સંતોષકારક ર%તે નોકર% = ૂણ કરશે તો િનયિમત ^-તે સંવગના પગાર ધોરણમાં
િનમaુકં આપવામાં આવશે.
(૧૯.૭) ઇdટ્ લીજdસ
્ ઓ.ફસર (IO), બન હિથયાર% મદદનીશ પોલીસ સબ ઇ&'પેકટર (UASI) અને
આસીસટ&ટ ઇ&ટ લીજ&સ ઓ.ફસર (AIO) ના સંવગમાં પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોએ તેઓના
કરાર આધા.રત સમયગાળા દરLયાન િનયમ <ુજબ લાઇટ મોટર oહ%કલ / હવી મોટર
oહ%કલ ાઇવTગ લાયસ&સ મેળવી લેવાdું રહશે.
(૧૯.૮) પો.સ.ઇ. સંવગની જ3યાઓમાં નીચેની જ3યાઓમાં િનમaુકં મળવાપાI થશે.
(i) બન હિથયાર% પોલીસ સબ ઇdK
્ પે
્ કટર (=ુSષ/મ.હલા)
ુ ન કમાdડર)
(ii) હિથયાર% પોલીસ સબ ઇdK
(=ુSષ)
્ પે
્ કટર (=લા,
્
્
(iii) ઇdટ્ લીજdસ
્ ઓ.ફસર (=ુSષ/મ.હલા)
(iv) મદદનીશ પોલીસ સબ ઇdK
્ પે
્ કટર (=ુSષ/મ.હલા)
(v) આસીસટdટ
્ ઇdટ્ લીજdસ
્ ઓ.ફસર (=ુSષ/મ.હલા)
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ઉમેદવારોએ ડોકiુમે&ટ વેર%ફ%કશન માટ ના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરતી વખતે તેમની
પસંદગીdું સંવગ જણાવું પડશે. ^ તેમની પસંદગી અને મેર%ટ યાનમાં લઇ ઉમેદવારોના ^ તે
સંવગ નકક% કરવામાં આવશે. આ ]ગેનો આખર% િનણય બોડ નો રહશે.
(૧૯.૯) િનમaુકં પામનાર તમામ ઉમેદવારોને ;વતમાન નવ વિધ}ત પે&શન યોજના લાુ પડશે.
(૧૯.૧૦) ઉમેદવાર અર8 પIકમાં દશા વેલ િવગતો કોઇપણ તબ[ે ખોટ% માુમ પડશે તો તેની
સામે કાયદાક%ય કાયવાહ% કરવામાં આવશે. તેમજ તેમની ઉમેદવાર% પણ ર

કરવામાં

આવશે.
(૧૯.૧૧) Mહરાત કોઇપણ કારણોસર ર
કરવાનો

/ ફરફાર કરવાની આવhયકતા ઉભી થશે તો તેમ

બોડ નો સં= ૂણ હ[ અને અિધકાર રહશે. બોડ આ માટ કારણો આપવા બંધાયેલ નથી.

(૧૯.૧૨) ઓનલાઇન એ+લીકશન 'વીકારવાની <ુ ત = ૂણ થયા બાદ આગામી ભરતી ;.|યા ^વી
ક

લેખત પર%:ાની મા.હતી તથા શાર%.રક :મતા કસોટ%/ શાર%.રક માપ કસોટ%ની મા.હતી,
લેખત પર%:ાની મા.હતી તથા અ&ય જSર% મા.હતી વખતો વખત https://ojas.gujarat.gov.in
વેબ સાઇટ ઉપર < ૂકવામાં આવશે. ^થી તે ]ગે મા.હતગાર રહવાdું રહશે.

(૧૯.૧૩) એક ઉમેદવાર એક અર8 (No Multiple Application)
એક ઉમેદવાર એક જ અર8 કર% શકશે. તેમ છતાં એકથી વpુ અર8 (Multiple
Application) ના .ક'સામાં ફ% સ.હત સવ ર%તે યો3ય ર%તે ભર લી અર8ઓ પૈક% સૌથી
છે લી ક&ફમ થયેલી

એક જ અર8 મા&ય ગણાશે. તે િસવાયની બધી અર8ઓ ર

થશે

અને ભર લ ફ% ના નાણાં પરત મળશે નહT.
(૧૯.૧૪) મ.હલાઓની અનામત જ3યાઓ માટ લાયક મ.હલા ઉમેદવાર ઉપર જણાવેલ પેરmાફ
૩માં

દશા oયા ;માણે ઉપલg6 નહT થાય તો આ

કટગર%ના ઉમેદવારો માટ ુણાdુ|મdું ધોરણ

ભરતી બોડ 'વિવવેકાdુસાર, ;વતમાન િનયમો <ુજબ oયાજબી ર%તે ઘટાડ% શકશે. તેમ છતાં
યો3ય મ.હલા ઉમેદવાર ઉપલg6 નહT થાય તો તે જ3યા સબંિધત કટગર% (જનરલ,
એસ.સી., એસ.ટ%., એસ.ઇ.બી.સી.) ના લાયક =ુSષ ઉમેદવારથી ભરવામાં આવશે.
(૧૯.૧૫) મા8 સૈિનક માટ (THE GUJARAT CIVIL SERVICES (RESERVATION OF
VACANCIES FOR EX-SERVICEMEN IN CLASS III AND CLASS IV POST AND
SERVICE RULES,1975) માં કર લ જોગવાઇ <ુજબ મા8 સૈિનક માટ ક&~ સરકાર/રાPય
સરકાર 6ારા ધારાધોરણ <ુજબ એકસ સિવ}સમેનની પ.રભાષામાં આવું હોય તેમજ ુજરાત
રાPયની સબંિધત 8લા સૈિનક કયાણ કચેર%ઓ તરફથી એકસ સિવ}સમેનના ઓળખપI
ુ ીમાં ઇc ુ થયા હોય અને ^ઓ એકસ સિવ}સમેનdું પે&શન મેળવતા
તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૬ <ધ
હોય તેઓને જ મા8 સૈિનક તર%ક ગણવામાં આવશે.
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(૧૯.૧૬) શૈ:ણક લાયકાત, કોL+iુટરની Mણકાર%, મર, Mિત (કટગર% - જનરલ, એસ.સી.,
એસ.ટ%., એસ.ઇ.બી.સી., બન અનામત ક:ાના આિથ}ક ર%તે નબળા વગ), મા8 સૈિનક,
SEBC માટ નોન .|િમલેયર સટyફ%કટ, NCC ‘C’ સટy., ર:ા શ.કત iુિનવિસટ%dું ;માણપI,
'પોટ સ, િવધવા અને અ&ય બાબતોના ઉમેદવાર પાસેના અસલ ;માણપIોને આધાર
ઓનલાઇન અર8માં ભર લ િવગતો સમm ભરતી ;.|યા માટ આખર% ગણવામાં આવશે.
ઓનલાઇન અર8માં દશા વેલ િવગતોના સમથનમાં ;માણપIો અને =ુરાવાઓ બોડ માંગે
Qયાર ઉમેદવાર અસલમાં (;માણત ઝેરો: નકલો સહ%ત) રRુ કરવાના રહશે. એવા =ુરાવા
રRુ નહT કર% શકનાર ઉમેદવારdું અર8પIક ^ તે તબ[ે થી “ ર

” કરવાપાI થશે.

તેમજ ભરતી ;.|યામાં કોઇપણ ુલને કારણે ઉમેદવારની પસંદગી થયેલ હશે તો તે  ૂલ
યાને આવતા ઉમેદવારની પસંદગી ર કરવામાં આવશે.
(૧૯.૧૭) અરજદાર અર8પIકમાં દશા વેલ કટગર% (Mિત), જ&મ તાર%ખ, શૈ:ણક લાયકાત ક
અ&ય બી8 કોઇ િવગતો પાછળથી બદલવાની રRૂઆત mા¡ રાખવામાં આવશે નહT.
ઓનલાઇન અર8માં દશા વેલ કટગર% (Mિત), જ&મ તાર%ખ, શૈ:ણક લાયકાત ક અ&ય
બી8 કોઇ િવગતો અને ઉમેદવારની ખર ખર કટગર% (Mિત), જ&મ તાર%ખ, શૈ:ણક
લાયકાત ક અ&ય બી8 કોઇ િવગતોમાં તફાવત પડશે તો, તેવી અર8 ર કરવાપાI થશે.
(૧૯.૧૮) ઉમેદવાર અર8પIક ભરતી વખતે ^ મોબાઇલ નંબર દશા વે તે જ નંબર ચાુ રાખવો.
ભિવયમાં બોડ તરફથી આ ભરતી ;.|યાને સબંિધત K ૂચનાઓ ઉમેદવારને આ દશા વેલ
નંબરના મોબાઇલ પર SMS થી મોકલવામાં આવશે. તેથી દશા વેલ મોબાઇલ નંબર બદલવો
નહT.
(૧૯.૧૯) ભરતી ;.|યા માટ પરવાનગી આપતા તેવા ;વેશપIમાં આપવામાં આવેલી કોઇપણ
K ૂચનાનો ભંગ કરવા માટ દોિષત ઠયા હોય તો અથવા દોિષત હોવાdું Mહર કiુ હોય તો તે
ફોજદાર% કાયવાહ%ને પાI થશે તે ઉપરાંત –
(ક) ભરતી બોડ , તે ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા
(ખ) (૧) ભરતી બોડ સીધી પસંદગી માટ લેવાની કોઇપણ પર%:ામાં બેસવા માંથી
ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા
(ર) રાPય સરકાર, પોતાના હઠળની કોઇપણ નોકર% માંથી કાયમી ર%તે અથવા િનદyટ
<ુ ત માટ ગેરલાયક/ બાકાત કર% શકશે.
(૧૯.૨૦) ુજરાત Mહર સેવા આયોગ ક અ&ય Mહર સેવા આયોગ અથવા અ&ય સરકાર% / અધ
સરકાર% / સરકાર હ'તકની સં'થાઓ 6ારા ઉમેદવાર કયાર ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય
અને ગેરલાયકનો સમય ચાુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અર8 આપોઆપ ર થવાને પાI
બનશે.
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(૧૯.૨૧) નીચે દશા oયા <ુજબની અર8ઓ ર કરવામાં આવશે.
(આ યાદ% માI ઉદાહરણ 'વSપે છે ^ સં= ૂણ નથી.)
(a) ઓનલાઇન <ુસ ા <ુજબ અર8 કર લ ન હોય.
(b) અર8માં દશા વેલ િવગતો અp ૂર% ક અસંગત હોય.
(c) અર8માં ઉમેદવાર સહ% ક રં ગીન પાસપોટ સાઇઝનો Kુચવેલ ફોમWટમાં ફોટો અપલોડ
કર લ ન હોય.
(d) અર8 ફકસથી, ઇમેઇલથી અથવા પો'ટથી મોકલાવેલ હોય.
(e) ઉમેદવાર = ૂર = ૂર% ફ% ભર લ ન હોય.
(f) અdુK ૂચત Mિત(SC), અdુK ૂચત જનMિત(ST), સામા8ક શૈ:ણક પછાત વગ(SEBC),
બન અનામત ક:ાના આિથ}ક ર%તે નબળા વગ (UEWS) તેમજ મા8 સૈિનકના આધાર
ઉમેદવાર% નUધાયેલ હોય તે ]ગેd ું સટy. ધરાવતા ન હોય.
(g) સામા8ક શૈ:ણક પછાત વગ(SEBC)ના ઉમેદવાર Mહરાતમાં દશા વેલ સમયગાળાdું ઉ©ત
વગમાં સમાવેશ થતો ના હોવા ]ગેd ું (નોન .|મીલીયર) ;માણપI ધરાવતા ન હોય.
(૧૯.૨૨) Mહરાત/Kુચનાઓમાં ^ ઠરાવો/િનયમો/પ.રપIોનો ઉલેખ કર લ છે તેમાં વખતોવખતના Kુધારા પણ યાને લેવાના રહશે. આ Mહરાત સબંધે કોઇ વાદિવવાદ ક અથઘટન
સબંધે કોઇ િવવાદ ઉપ'થત થશે, તે સંજોગોમાં સરકાર\ી 6ારા ભરતી બાબતમાં Mહર કર લ
ભરતી િનયમો/પ.રપIો/ઠરાવોની < ૂળ જોગવાઇઓ ]િતમ રહશે. તેમજ આ તમામના
અથઘટન ]ગે ભરતી બોડ નો િનણય આખર% રહશે. ^ અરજદારને બંધનકતા રહશે. આ
ભરતી િનયમો/પ.રપIો/ઠરાવો ઉપરોકત પેરmાફ નંબર (૪) માં જણાવેલ સરકાર\ીના ૃહ
િવભાગની વેબ સાઇટ http://home.gujarat.gov.in તેમજ સામા&ય વહ%વટ િવભાગની વેબ
સાઇટ http://gad.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલg6 છે .

(૨૦) ૫સંદગી યાદ% :
<ુય
્ લેખત પર%:ામાં મેળવેલ ુણ, એન.સી.સી. “સી” સટyફ%કટના મળવાપાI ુણ, ર:ા
શ.કત iુિનવિસટ% ;માણપIના મળવાપાI વધારાના ુણ, રમતવીરોને મળવાપાI
વધારાના ુણ તથા િવધવાને મળવાપાI વધારાના ુણ અને ફ%ઝીકલ એફ%સીય&સી ટ 'ટમાં
મેળવેલ ુણ લ:માં લઇને બન હિથયાર% પોલીસ સબ ઇ&'પેકટર (UPSI) / હિથયાર%
પોલીસ સબ ઇ&'પેકટર (+લા,ુન કમા&ડર) (APSI) / ઇ&ટ લીજ&સ ઓ.ફસર (IO) / બન
હિથયાર% મદદનીશ પોલીસ સબ ઇ&'પેકટર (UASI) / આસીસટ&ટ ઇ&ટ લીજ&સ ઓ.ફસર
(AIO) સંવગની આખર% પસંદગી યાદ% તૈયાર કરવામાં આવશે.
તેમજ પસંદગી યાદ%ના ૨૦ % લેખે ;િત:ા યાદ% તૈયાર કરવામાં આવશે.
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(૨૧) અર8 પIક ભરવા માટ ની Kુચનાઓ :
(૨૧.૧) તમામ જ3યાઓ માટ ફકત ઓનલાઇન અર8 કરવાની રહશે. આ ઓનલાઇન અર8
https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી કર% શકાશે. Pયાં ઇ%ટરનેટ <િુ વધા (cક1નર અને
hી%ટર સાથે) ઉપલgધ હોય તેવા કોઇપણ 'થળે સાયબર કાફ અથવા ઇ-mામ પંચાયતમાં
અથવા પોતાના રહઠાણ/ઓફ%સ માંથી ઉમેદવારો ઓનલાઇન અર8 કર% શકશે.
(૨૧.૨) લાયકાતો ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઉપરોકત તમામ સંવગની જ3યાઓ માટ એક જ અર8
પIક ભરવાdું રહશે.
(૨૧.૩) અરજદાર અર8 કરતી વખતે પોતાની સાથે રં ગીન પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો, 'કન કરવા
માટ પોતાની સહ%, જSર% ;માણપIો અને = ૂરાવા રાખવા. ^થી તેના આધાર જ સાચી
મા.હતી અર8માં ભર% શકાય.
(૨૧.૪) ઓનલાઇન અર8 ક&ફમ કર%ને અર8ની િ;&ટ કાઢ% લેવાની રહશ.ે
(૨૧.૫) અર8 ક&ફમ થઇ ગયા બાદ આગળના ફકરા નંબર (રર) માં આપેલ Kુચના અdુસાર
પર%:ા ફ% પો'ટ ઓફ%સ ખાતે રોકડમાં અથવા ઓનલાઇન પણ ભર% શકાશે.

(૨૨) પર"ા ફ" :
(૨૨.૧) જનરલ (General) કટગર%ના ઉમેદવારોએ નીચે જણાoયા <ુજબ ફ% ઉપરાંત લાુ પડતા
પો'ટ ઓફ%સના/બªકના વહ%વટ%-સિવ}સ ટ :ના ચાજસ ભરવાના રહશે. (Scheduled Castes,
Scheduled Tribes, Socially and Educationally Backward Classes ઉમેદવારોએ ફ% ભરવાની
નથી.)
અ.નં.

કટગર%

ફ% ની રકમ

૧

GENERAL

S. ૧૦૦

(૨૨.૨) ઉમેદવારો Pયાર વેબ સાઇટ ઉપર પોતાની અર8 ક&ફોમ કર Qયાર તેઓને અર8 ફ%
ભરવા માટ બે િવકપો મળશે. (૧) Print Postoffice Challan (ર) Online Payment of Fees તે પૈક%
માંથી ઉમેદવારોએ કોઇપણ એક િવકપ પસંદ કરવાનો રહશે અને ફ% ભરવા માટ આગળની
જSર% કાયવાહ% સમય મયા દામાં કરવાની રહશે.
(૨૨.૩) ^ ઉમેદવારો ઓનલાઇન ફ% ભરવા માંગતા હોય, તેઓએ Online Payment of Fees ભરવા
માટ નો િવકપ પસંદ કર%, ઓનલાઇન બે&કTગ અથવા ATM/DEBIT કાડ અથવા |ડ%ટ
કાડ થી પર%:ા ફ% ભરવાની રહશે. ^ માટ પર%:ા ફ% S.૧૦૦/- તથા બªક ચાજસના નાણાં
S.૫.૭૫/- ભરવાના રહશે. ઓનલાઇન ફ% ભયા ]ગેની પહUચની િ;&ટ કાઢ% લઇ પોતાની
પાસે રાખવાની રહશે.
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(૨૨.૪) ^ ઉમેદવારો ઓફલાઇન ફ% (પો'ટ ઓફ%સ 6ારા) ભરવા માંગતા હોય તેઓએ Print
Postoffice Challan ભરવા માટ નો િવકપ પસંદ કર% પો'ટ ઓફ%સમાં ફ% ભરવા માટ ના
ચલણના નકલની િ;&ટ કાઢ% લેવાની રહશે અને ઉમેદવારોએ ચલણ સાથે રાPયની કોઇપણ
કોL+iુટરાઇઝડ પો'ટ ઓફ%સમાં જઇને પર%:ા ફ% S.૧૦૦/- તથા પો'ટ ઓફ%સ ચાજસના
નાણાં S.૧૨/- ભરવાના રહશે. ચલણની એક નકલ પો'ટ ઓફ%સ રાખી લેશે અને બે
નકલમાં

િસ[ા કર% ઉમેદવારને પરત આપશે.

(૨૨.૫) પો'ટ ઓફ%સમાં અર8 ફ% ભર લ ચલણ/ઓનલાઇન ફ% ભર લ પહUચની નકલ ઉમેદવાર
લેખત/શાર%.રક કસોટ% વખતે કોલ લેટર સાથે અ_ ૂક લાવવાની રહશે. આ િસવાય
ઉમેદવારને ભરતી ;.|યામાં ;વેશ આપવામાં આવશે નહT.
(૨૨.૬) અ&ય કોઇ ર%તે ફ% 'વીકારવામાં આવશે નહT.
(૨૨.૭) પો'ટ ઓફ%સમાં ફ% ભરવાની છે લી તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૬ (કચેર% સમય Kુધી) છે .
(૨૨.૮) ફ% ભયા બાદ ર%ફંડ કોઇપણ સંજોગોમાં મળવાપાI નથી. તેમજ ફ% ભરવાપાI ઉમેદવારોની
ફ% ભયા વગરની અર8 મા&ય રહશે નહT.
(૨૨.૯) ઓનલાઇન અથવા પો'ટ ઓફ%સ ખાતે પર%:ા ફ% ભયા બાદ ૨૪ કલાકની ]દર જો
આપના

મોબાઇલ ઉપર ફ% ભયા ]ગેનો કોઇ મેસેજ ન આવે તો ઉમેદવાર ^ પો'ટ ઓફ%સ

ખાતે ફ%

ભર લ છે તે જ પો'ટ ઓફ%સનો અથવા જો ઓનલાઇન ફ% ભર લ હોય તો ^ તે

બªક/«ા&ચનો સંપક કરવાનો રહશે અને તેઓ માફરતે આગળની જSર% કાયવાહ% કરવાની રહશે.

(૨૩) ઓનલાઇન અર8 કયા બાદ, િ;લીમીનર% પર%:ા, શાર%.રક :મતા કસોટ%, <ુZય લેખત
પર%:ા તેમજ દ'તાવેજ ચકાસણી માટ ની તાર%ખો છાપાંમાં (&iુઝ પેપર) Mહરાત આપી
તેમજ વેબસાઇટ ઉપર જણાવી તમામ ઉમેદવારોને Mણ કરવામાં આવશે તે <ુજબ ઓન
લાઇન વેબ સાઇટ પરથી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કર% િ;&ટ કર% લેવાના રહશ.ે આમાં _ ૂક થશે
તો જવાબદાર% ઉમેદવારની રહશે.

(ર૪) વpુ = ૃ@છા માટ તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૬ થી તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૬ દરLયાન ટોલ ¬% નંબર :
૧૮૦૦ ૨૩૩ ૫૫૦૦ ઉપર સવાર કલાક : ૧૦.૩૦ થી સાંજના કલાક ૦૬.૦૦ Kુધી =ુછપરછ કર%
શકાશે.
'થળ : અમદાવાદ
તાર%ખ : ૨૭/૧૦/૨૦૧૬

(િવકાસ સહાય, IPS)
અય: પો.સ.ઇ. ભરતી બોડ -૨૦૧૬ અને
મહાિનયામક, ર:ા શ.કત iુનીવિસ}ટ%,
diુ
કોનર, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ.
્ મેdટલ
્
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