પોસઇ ભરતી બોડ+ -૨૦૨૧
પોલીસ મહાિનદ6 શક, તાલીમની કચેર;,
૬ઠો માળ, પોલીસ ભવન, સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર–૩૮૨૦૦૯
Hહ6રાત Iમાંક : PSIRB/202021/1
ુ રાત પોલીસ દળ વગ+ -૩ પોસઇ સંવગ+ની જNયાઓમાં સીધી ભરતી માટ6 ની Qચ
ુ નાઓ : Kજ
સરકાર$ીના

(ૃહિવભાગ, ગાંધીનગરના

તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૯ના

ઠરાવ

:માંકઃ

મહક/

૧૦૨૦૧૯/૫૭૦૨૩૫/સ તથા તા.૧૩/૧૧/૨૦૨૦ના ઠરાવ :માંકઃ મહક/ ૧૦૨૦૧૯/૫૭૦૨૩૫/સ
થી નીચે જણાDયા Fુજબ પો.સ.ઇ. ભરતી બોડM ની રચના કરવામાં આવેલ છે .
અ.નં. અિધકારR$ીSુ નામ

હોદદો

૧

અUયV પો.સ.ઇ. ભરતી બોડM અને પોલીસ મહાિનદW શક,

$ી િવકાસ સહાય,IPS

તાલીમ, (ુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.
૨

$ી પીY ૂષ પટW લ, IPS

સ]ય પો.સ.ઇ. ભરતી બોડM અને પોલીસ મહાિનરRVક,
હિથયારR એકમો, (ુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.

૩

$ીમતી અચMના િશવહરW , IPS

સ]ય પો.સ.ઇ. ભરતી બોડM અને પોલીસ મહાિનરRVક
એસ. સી.આર.બી., (ુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.

૪

$ી િવરW `a યાદવ, IPS

સ]ય પો.સ.ઇ. ભરતી બોડM અને પોલીસ અિધVક,
અમદાવાદ bાcય, અમદાવાદ.

૫

નાયબ સdચવ$ી,

(ૃહ િવભાગ, (ુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર.

(ટR.સી. એ`ડ ટR.) હોદદા જોગ
(૧)

(ુજરાત પોલીસ દળમાં વગM-૩ ની પો.સ.ઇ. કWડરની dબન હિથયારR પોલીસ સબ ઇ`hપેકટર

(UPSI) / હિથયારR પોલીસ સબ ઇ`hપેકટર (iલાjુન કમા`ડર) (APSI) / ઇ`ટW લીજ`સ ઓlફસર (IO)
/ dબન હિથયારR મદદનીશ સબ ઇ`hપેકટર (UASI) ની ખાલી જoયાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટW
પો.સ.ઇ. ભરતી બોડM pારા ફકત ઓનલાઇન અરqઓ મંગાવવામાં આવે છે . આ તમામ સંવગMની
સબંિધત જoયાના ભરતી િનયમો અને પરRVા િનયમોની rવતMમાન જોગવાઇઓ Fુજબ લાયકાત
પરRs ૂણM કરતા અને ઇtછા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૧ (બપોરના ૧૪.૦૦ કલાક) થી
તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ (રાિwના ૧૧.૫૯ કલાક xુધી) દરcયાન https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ
પર જઇ “પોલીસ ભરતીની yહWરાત” ના પેજ પર જઇ ઓનલાઇન અરq કરવાની રહWશે. ઉમેદવારW
ઓનલાઇન અરq કરતા પહWલા ભરતીને લગતી માlહતી અને x ૂચનાઓ ઉકત વેબસાઇટ પરથી
1

સંs ૂણMપણે કાળqs ૂવMક વાંચી લેવાની રહWશે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અરq ક`ફમM થયા પછR તેની
િr`ટ કાઢR પોતાની પાસે રાખવાની રહWશે અને {યારW માંગવામાં આવે |યારW ર}ુ કરવાની રહWશે.
ટપાલથી કW ~બ~ મોકલવામાં આવેલ અરqપwકો Uયાને લેવામાં આવશે નહ તેની ઉમેદવારોએ
ખાસ નધ લેવી.
(ર)

ઉમેદવારW પોતાનો રં ગીન પાસપોટM સાઇઝના ફોટાની ઇમેજ ૧૫ KB અને સીoનેચરની ઇમેજ

૧૫ KB સાઇઝથી વધે નહ તે રRતે JPG ફોમટમાં hકWન કરR અરq પwકમાં અપલોડ કરવાના રહWશે.
(૩)

આ ભરતીથી ુલઃ ૧૩૮૨ ભરવાની થતી જoયાઓની િવગત નીચે Fુજબ છે ઃ
સંવગ+

ક

Rબન અનામત

અTુQ ૂRચત

અTુQ ૂRચત

Hિત

જન Hિત

સા.શૈ.પ. વગ+

આિથZક ર;તે

[ુ લ

નબળા વગ+

\ુ]ષ

મ_હલા

\ુ]ષ

મ_હલા

\ુ]ષ

મ_હલા

\ુ]ષ

મ_હલા

\ુ]ષ

મ_હલા

\ુ]ષ

મ_હલા

૧૦૬

૫૨

૧

૦

૩૧

૧૫

૪૪

૨૧

૨૦

૧૦

૨૦૨

૯૮

૫૪

૦

૨

૦

૬

૦

૩

૦

૭

૦

૭૨

૦

૧૦

૫

૦

૦

૨

૧

૫

૨

૧

૧

૧૮

૯

૨૭૧

૧૩૪

૪૬

૨૨

૯૮

૪૯

૧૭૮

૮૭

૬૬

૩૨

૬૫૯

૩૨૪

૪૪૧

૧૯૧

૪૯

૨૨

૧૩૭

૬૫

૨૩૦

૧૧૦

૯૪

૪૩

૯૫૧

૪૩૧

Rબન
હિથયાર;
પોલીસ
સબ
ઇ`aપેકટર

ખ

હિથયાર;
પોલીસ
સબ
ઇ`aપેકટર
(fલાgુન
કમા`ડર)

ગ ઇ`ટ6લીજ`સ
ઓ_ફસર
ઘ

Rબન
હિથયાર;
મદદનીશ
સબ
ઇ`aપેકટર
[ુ લ
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ખાસ નધ :
ઉપર દશાMવેલ જoયાઓની સંયામાં ફWરફાર જ~રR બનશે તો તે કરવાનો સરકાર$ીનો

(A)

અબાિધત હ રહWશે અને તે ઉમેદવારોને hવીકાયM રહWશે.
સરકાર$ી / નામદાર xુrીમ કોટM / નામદાર હાઇકોટM તરફથી વખતો વખત 

(B)

ુકાદો/િનણMય આવશે તે તમામ ઉમેદવારોને બંધનકતાM રહWશે.
(૪)

સીધી ભરતીથી પસંદ થનાર તમામ ઉમેદવારોની િનમુકં rવતMમાન િનયમો / પરRVા
િનયમો તથા િનતી િવષયક ુકમો/િનયમોને અSુલVીને કરવામાં આવશે અને તે તમામ
જોગવાઇઓ ઉમેદવારને બંધનકતાM રહWશે. િનયમો/ઠરાવો/પlરપwો (ુજરાત સરકાર$ીના
(ૃહ િવભાગની વેબ સાઇટ http://home.gujarat.gov.in તેમજ સામા`ય વહRવટ િવભાગની
વેબ સાઇટ http://gad.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલp છે .

(૫)

તમામ સંવગMની જoયાઓ માટW વય મયાMદા, શૈVdણક લાયકાત, yિતSું rમાણપw, નોનl:મીલેયર સટlફકWટ, NCC “C” સટlફકWટ, રાRય રVા YુિનવિસટR / રVા શlકત
YુિનવિસટRSુ ં rમાણપw, રમત-ગમતSુ ં rમાણપw, િવધવાSુ ં rમાણપw સીધી ભરતી થવા
માટW ની વધારાની તમામ લાયકાત અને તમામ rકારના સટlફકWટ તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧
xુધીમાં ઇYુ થયેલા હોવા જોઇએ.

(૬)

વયમયાMદા અને શૈVdણક લાયકાત :
પો.સ.ઇ. કWડરની જoયા માટW નીચે Fુજબની વયમયાMદા અને શૈVdણક લાયકાત રહWશે.
જoયાSુ ં નામ
ક

વય-મયાMદા (સામા`ય)

Rબન હિથયાર; પોલીસ

મા`ય Yુિન.ની hનાતક lડbી

સબ ઇ`aપેકટર
હિથયાર;

લુમ-૨૧ વષM

પોલીસ સબ ઇ`aપેકટર

મહમ-૩૫ વષM

(૫લાgુન કમા`ડર)

(તા. ૩૧/૦૩/૧૯૮૬ થી

ગ

ઇ`ટ6 લીજ`સ ઓ_ફસર

તા.૩૧/૦૩/૨૦૦૦ xુધીમાં

ઘ

Rબન હિથયાર;

જ`મેલ.)

ખ

મદદનીશ સબ
ઇ`aપેકટર

શૈVdણક લાયકાત

અથવા કાયદાકRય hથાિપત
મા`ય સંhથાની lડbી અથવા
Yુિન.bા`ટ કિમશન એકટ૧૯પ૬ ના સેકશન-૩ હWઠળની
ડRcડ Yુિન.ની lડbી અથવા
સરકારW સમકV yહWર કરW લ
lડbી ધરાવતા હોવા જોઇએ.
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નધ : ઉપર દશાMવેલ ઉપલી વય-મયાMદામાં નીચે જણાવેલ કWટWગરRના ઉમેદવારોને િનયમ Fુજબની
વુ ટ-છાટ મળશે.
1)

ુ ૂRચત Hિત (SC) / અTQ
ુ ૂRચત જન Hિત (ST) / સામાmજક અને શૈnRણક ર;તે પછાત વગ+
અTQ
(SEBC) / અને આિથZક ર;તે નબળા (EWS) વગ+ ના ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયા+ દામાં િનયમ
ુ બ sટછાટ મળવાપાt રહ6શે.
rજ

2)

ુ બ sટછાટ મળવાપાt રહ6શે.
તમામ મ_હલા ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયા+ દામાં િનયમ rજ

3)

એકસ સિવZસમેનને ઉપલી વય મયા+ દામાં િનયમો: K.ુ રા.સેવા (માv સૈિનકો માટ6 અનામત)
ુ ાર6 લ િનયમો-૧૯૯૪ તથા વખતો-વખત Qધ
ુ ાર6 લ િનયમો rજ
ુ બ sટછાટ
િનયમો-૧૯૭૫ અને Qધ
મળવાપાt રહ6શે.

4)

સરકારwીના

સામા`ય

વહ;વટ

િવભાગના

તા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦,

તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦

તથા

તા.૧૮/૦૪/૨૦૦૧ ના ઠરાવથી ૨૫ રમતો/ખેલ[ુ દની યાદ;ને મા`યતા આપવામાં આવેલ છે . x
ુ બ રમતવીરોને ઉપલી વયમયા+ દામાં િનયમ rજ
ુ બ sટછાટ
ઠરાવની જોગવાઇઓ rજ
મળવાપાt રહ6શે.

5)

રાજયના પોલીસ દળમાં કો`aટ6 બલ / હ6ડ કો`aટ6 બલ /એ.એસ.આઇ. તર;ક6 હાલ સેવા બHવી
ુ બ sટછાટ મળવાપાt રહ6શે.
રહ6લા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમાં િનયમ rજ

6)

ઉપરોકત તમામ sટાછાટ બાદ ઉમેદવાર (માv સૈિનક િસવાય) ની yમર ૪૫ (િપaતાલીસ)
વષ+થી વz ુ ન હોવી જોઇએ.

(૭) કોciYુટર ાન :
આ ગે રાજય સરકાર$ીએ વખતો-વખત નકકR કયાM Fુજબ rમાણપwો ર}ુ કરવાના રહWશે.
(૮) તમામ ઉમેદવારો ભરતી િનયમો Fુજબ (ુજરાતી અને lહ`દR ભાષાSું જ~રR ાન ધરાવતા હોવા
જોઇએ. તેમજ ભારતSુ ં નાગlરક|વ, શારRlરક યોoયતા અને સારા ચાlરય ગેની (ુજરાત FુકR
સેવા વગકરણ અને ભરતી (સામા`ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ ઉમેદવારોએ પlરs ૂણM
કરવાની રહWશે.
(૯) સામાજક અને શૈVdણક પછાત વગMના ઉમેદવારોએ તે ાિતના મળવાપાw લાભ લેવા માટW
સરકાર$ીના સામાજક `યાય અને અિધકાlરતા િવભાગ, ગાંધીનગરના તા.૨૬.૦૪.૨૦૧૬ના ઠરાવ
:માંકઃ સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ થી

તથા સામાજક `યાય અને અિધકાlરતા િવભાગ,

ગાંધીનગરના તા.૧૨.૦૬.૨૦૨૦ના ઠરાવ :માંકઃ સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ થી જણાDયા
Fુજબ dબન ઉ`નત વગM (Non Creamy Layer) ની અવધી (Validity) તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી
તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ની વ{ચેના સમયગાળામાં ઇa| ુ થયેલ હો} ંુ જોઇએ. આ rમાણપw માંગવામાં
આવે |યારW ર}ુ કરવાSુ ં રહWશે. અ`યથા અનામતનો લાભ મળવાપાw રહWશે નહ.
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(૧૦) આિથક રRતે નબળા વગM (EWS) Sું rમાણ૫w સામાજક `યાય અને અિધકાlરતા િવભાગ,
ગાંધીનગરના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ :માંકઃ ઇ.ડબYુ.એસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી
િનયત નF ૂના (bેqમાં Annexure-KH અથવા (ુજરાતીમાં પlરિશટ-ગ) માં મેળવેલ આિથક રRતે
નબળા વગ માટW ના rમાણપwના નંબર અને તારRખ ઓનલાઇન અરq કરતી વખતે દશાM વવાના
રહWશે અને આ ~માણપt તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧

વ{ચેના સમયગાળામાં ઇ| ુ

થયેલ હો} ુ જોઇએ. આ rમાણપw માંગવામાં આવે |યારW ર}ુ કરવાSુ ં રહWશે. અ`યથા અનામતનો
લાભ મળવાપાw રહWશે નહ.
(૧૧) માq સૈિનકો (Ex-Serviceman) માટW K.ુ રા.સેવા (માv સૈિનકો માટ6 અનામત) િનયમો-૧૯૭૫
ુ ાર6 લ િનયમો-૧૯૯૪ તથા વખતો-વખત Qધ
ુ ાર6 લ િનયમો rજ
ુ બ અનામત મળવાપાt રહ6શે.
અને Qધ

(૧૨) શારRlરક ધોરણો :
(એ) sુ~ષ ઉમેદવારો માટW :
વગ+

yચાઇ

છાતી (સે.મી. માં)

વજન

(સે.મી.

લાયા

માં)

વગરની

F ૂળ (ુજરાતના અSુxdુ ચત જન yિતના ઉમેદવારો માટW

૧૬૨

૭૯

૮૪

૫૦

અSુxdુ ચત જન yિતના ઉમેદવારો િસવાયના તમામ માટW

૧૬૫

૭૯

૮૪

૫૦

લાવેલી

(_ક.ા.
માં)

n છાતીનો ¡લાવો ઓછામાં ઓછો ૫ સે.મી. થવો અિનવાયM છે .

(બી) મlહલા ઉમેદવારો માટW :
વગ+

yચાઇ

વજન

(સે.મી. માં)

(_ક.ા. માં)

F ૂળ (ુજરાતના અSુxdુ ચત જનyિતના ઉમેદવારો માટW

૧૫૬

૪૦

અSુxdુ ચત જન yિતના ઉમેદવારો િસવાયના તમામ માટW

૧૫૮

૪૦

(૧૩) ઉમેદવાર નીચે જણાDયા પૈકRની એક કW વધારW શારRlરક ખામી ધરાવતો હશે તો તેને શારRlરક
રRતે અયોoય ગણવામાં આવશે.
(૧) વાંકા ઢચણવાળા (Knock Knee)
(ર) ¡લેલી છાતી (Pigeon Chest)
(૩) wાંસી ¢ખ (Squint Eye)
(૪) સપાટ પગ (Flat Feet)
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(પ) કાયમની અિતશય ¡લેલી નસ (Varicose Veins)
(૬) ¡લેલો (ુઠો (Hammer Toes)
(૭) અ£hથભંગ ગ (Fractured Limb)
(૮) સડWલા દાંત (Decayed Teeth)
(૯) ચેપી ચામડRના રોગ (Communicable Skin Disease)
(૧૦) રં ગ ધ|વની ખામી (Colour Blindness)
(૧૪) dબન હિથયારR પોલીસ સબ ઇ`hપેકટર (UPSI) / હિથયારR પોલીસ સબ ઇ`hપેકટર (iલાjુન
કમા`ડર) (APSI) / ઇ`ટW લીજ`સ ઓlફસર (IO) અને dબન હિથયારR મદદનીશ સબ ઇ`hપેકટર
(UASI) વગM-૩ ભરતી િનયમો – ૨૦૨૧ માં જણાવેલ SHAPE-1 Fુજબ ઉમેદવાર માનિસક,
$વણશlકત, અપે`ડWજ (Appendage), સામા`ય કામ માટW ભૌિતક Vમતા, a¦ટ િવગેરWમાં સામા`ય
Dયવસાિયક કાય કરવા ગે સંs ૂણM રRતે સVમ હોવા જોઇશે. આ ગે જ~રR તબીબી પlરVણમાં
પાસ થવાSુ ં રહWશે. તેમજ § ૂતકાળમાં માનિસક તેમજ વાઇ (Fits), કાયમની અિતશય ¡લેલી નસ
(Varicose Venis)ની dબમારR ધરાવતા ન હોવા જોઇએ.
(૧૫) શારRlરક Vમતા કસોટR (Physical Efficiency Test) :
Ø શારRlરક કસોટR (Physical Test) માટW વહRવટR અSુુળતા Fુજબ કોઇપણ તારRખે અને સમયે
ઉમેદવારોને બોલાવવામાં આવશે અને તે Fુજબ શારRlરક કસોટR (Physical Test)માટW
ઉમેદવારોએ તેઓને જણાવવામાં આવે તે કW`a ખાતે હાજર રહWવાSુ ં રહWશે. શારRlરક કસોટR
(Physical Test) માટW તારRખ અને સમય બદલવા ગેની ઉમેદવારોની કોઇ પણ ર}ૂઆત
કોઇ પણ સંજોગોમાં Uયાને લેવામાં આવશે નહ. આ બાબતમાં બોડM નો િનણMય િતમ અને
બંધનકતાM રહWશે.
તમામ જNયાઓ માટ6 નીચે ~માણે એક જ સં|કુ ત શાર;_રક કસોટ; યોHશે.
દોડ

\ુ]ષ

(ક)

૫૦૦૦ મીટર દોડ

વzુમાં વzુ ૨૫ િમિનટમાં દોડ \ુર; કરવાની રહ6શે.

મ_હલા

(ખ)

૧૬૦૦ મીટર દોડ

વzુમાં વzુ ૯ િમિનટ ૩૦ સેક`ડમાં દોડ \ુર; કરવાની
રહ6શે.

એસ સિવZસમેન

(ગ)

૨૪૦૦ મીટર દોડ

વzુમાં વzુ ૧૨ િમનીટ ૩૦ સેક`ડમાં દોડ \ુર; કરવાની
રહ6શે.
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Ø (એ) sુ~ષ ઉમેદવારો માટW :
Ø ૫૦૦૦ મીટરની દોડ મહમ ૨૫ િમનીટમાં s ૂણM કરવાની રહWશે અને તે માટW નીચે Fુજબ (ુણભાર
આપવામાં આવશે.
૨૦ િમનીટ અથવા તે કરતા ઓછ; િમનીટમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૫૦ માકસ+

૨૦ િમનીટ કરતા વzુ અને ૨૦.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૪૮ માકસ+

૨૦.૩૦ િમનીટ કરતા વzુ અને ૨૧ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૪૫ માકસ+

૨૧ િમનીટ કરતા વzુ અને ૨૧.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૪૨ માકસ+

૨૧.૩૦ િમનીટ કરતા વzુ અને ૨૨ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૩૯ માકસ+

૨૨ િમનીટ કરતા વzુ અને ૨૨.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૩૬ માકસ+

૨૨.૩૦ િમનીટ કરતા વzુ અને ૨૩ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૩૩ માકસ+

૨૩ િમનીટ કરતા વzુ અને ૨૩.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૩૦ માકસ+

૨૩.૩૦ િમનીટ કરતા વzુ અને ૨૪ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૨૭ માકસ+

૨૪ િમનીટ કરતા વzુ અને ૨૪.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૨૪ માકસ+

૨૪.૩૦ િમનીટ કરતા વzુ અને ૨૫ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૨૦ માકસ+

૨૫ િમનીટ કરતા વzુ સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવાર

નાપાસ

Ø (બી) મlહલા ઉમેદવારો માટW :
Ø ૧૬૦૦ મીટરની દોડ મહમ ૯.૩૦ િમનીટમાં s ૂણM કરવાની રહWશે અને તે માટW નીચે Fુજબ (ુણભાર
આપવામાં આવશે.
૭ િમનીટ અથવા તે કરતા ઓછ; િમનીટમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૫૦ માકસ+

૭ િમનીટ કરતા વzુ અને ૭.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૪૫ માકસ+

૭.૩૦ િમનીટ કરતા વzુ અને ૮ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૪૦ માકસ+

૮ િમનીટ કરતા વzુ અને ૮.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૩૫ માકસ+

૮.૩૦ િમનીટ કરતા વzુ અને ૯ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૩૦ માકસ+

૯ િમનીટ કરતા વzુ અને ૯.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૨૦ માકસ+

૯.૩૦ િમનીટ કરતા વzુ સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવાર

નાપાસ

Ø (સી) એકસ સિવસમેન ઉમેદવારો માટW :
Ø ૨૪૦૦ મીટરની દોડ મહમ ૧૨.૩૦ િમનીટમાં s ૂણM કરવાની રહWશે અને તે માટW નીચે Fુજબ
(ુણભાર આપવામાં આવશે.
Ø

૧૦ િમનીટ અથવા તે કરતા ઓછ; િમનીટમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૫૦ માકસ+

૧૦ િમનીટ કરતા વzુ અને ૧૦.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૪૫ માકસ+

૧૦.૩૦ િમનીટ કરતા વzુ અને ૧૧ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૪૦ માકસ+

૧૧ િમનીટ કરતા વzુ અને ૧૧.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૩૫ માકસ+

૧૧.૩૦ િમનીટ કરતા વzુ અને ૧૨ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૩૦ માકસ+

૧૨ િમનીટ કરતા વzુ અને ૧૨.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવારને

૨૦ માકસ+

૧૨.૩૦ િમનીટ કરતા વzુ સમયમાં દોડ \ ૂણ+ કરનાર ઉમેદવાર

નાપાસ
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Ø શારRlરક Vમતા કસોટR (Physical Efficiency Test) માં ઉીણM થનાર ઉમેદવારોને શારRlરક
માપદંડ (Physical Standard Test) માટW બોલાવવામાં આવશે. માં ફકરા નંબર ૧૨ માં
જણાDયા Fુજબ ¨ચાઇ, છાતી અને વજનની માપણી કરવામાં આવશે.
Ø શારRlરક Vમતા કસોટR (Physical Efficiency Test) તથા શારRlરક માપદંડ (Physical
Standard Test) માં ઉીણM તમામ ઉમેદવારોને અથવા મેરRટના આધારW ખાલી જoયાના
કWટWગીરRવાઇઝ ૧૫ (પંદર) ગણા ઉમેદવારોને બં©ેમાંથી  ઓછા હોય તે િrdલમીનરR પરRVા
માટW બોલાવવામાં આવશે.
(૧૬) િ~લીમીનર; પર;nા :
તમામ સંવગMની જoયાએ ભરતી થવા માટW િrલીમીનરR પરRVા એ અિનવાયM કવોલીફાªગ ટW hટ
છે . િrલીમીનરR પરRVા ૧૦૦ r«ના હW¬ ુલVી (ઓકટRવ) r«પwમાં લેવાશે. માં દરW ક r«ના
એક (ુણ લેખે ુલ (ુણ ૧૦૦ રહWશે.  પરRVાનો સમય બે કલાકનો રહWશે. આ પ«પwમાં સામા`ય
ાન, વતMમાન rવાહો, મનોિવાન, ઇિતહાસ, § ૂગોળ, સમાજ શા, િવાન તેમજ મે`ટલ
એબીલીટR ને લગતા rાથિમક rકારના r«ો આવરR લેવાશે. આ લેdખત પરRVા MCQ (Multiple
Choice Question) અને OMR (Optical Mark Reader) પpિતમાં લેવામાં આવશે. તમામ r«ોના

જવાબ આપવાના રહWશે. દરW ક r«માં એક “Not Attempted” Sુ ં િવકપ પણ આપવામાં આવશે જો
કોઇ ઉમેદવાર કોઇ r«નો જવાબ નહ આપવા માંગતા હોય તો “Not Attempted” િવકપની
પસંદગી કરવાની રહWશે. “Not Attempted” િવકપને પસંદ કરવામાં આવે તો કોઇ નેગેટRવ માક®ગ
થશે નહ. દરW ક સાચા જવાબ માટW એક (ુણ મળશે. તેમજ દરW ક ખોટા જવાબ માટW નેગેટRવ (ુણ
૦.૨૫ રહWશે. OMR શીટમાં સફWદ શાહR (White Ink) નો ઉપયોગ િનષેધ છે . જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ
r«ના જવાબમાં સફWદ શાહR (White Ink) નો ઉપયોગ કરશે તો તે જવાબ ખોટો ગણી નેગેટRવ (ુણ
આપવામાં આવશે. ઉમેદવારW કોઇપણ િવકપ પસંદ કરW લ નહ હોય તો ૦.૨૫ (ુણ નેગેટRવ
ગણવામાં આવશે.
Ø િrલીમીનરR પરRVાSુ ં માUયમ (ુજરાતી રહWશે.
Ø િrલીમીનરR પરRVામાં ઉતીણM થવા માટW ¯ુઘમ લાયકાત ૪૦% રહWશે. િrdલમીનરR
પlરVામાં ૪૦% (ુણ મેળવેલ તમામ ઉમેદવારો અથવા મેરRટના આધારW ખાલી જoયાના
કWટWગીરRવાઇઝ ૩ (wણ) ગણા ઉમેદવારો, બં©ેમાંથી  ઓછા હોય તેવા ઉમેદવારોને Fુય
પlરVા (Main Exam) માટW બોલાવવામાં આવશે.
(૧૭) r ુ ય પર;nા (Main Exam):
ચાર ~નપtોની MCQ (Multiple Choice Question) અને OMR (Optical Mark Reader) પિતમાં

પર;nા લેવામાં આવશે. x નીચે ~માણે ર6 હશે.
rનપw-૧

(ુજરાતી ભાષા ુલ-૧૦૦ (ુણ સમય- ૨ કલાક
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(r«ોમાં Dયાકરણ, મૌdખક Vમતા, ~ઢRrયોગો, શદ કોષ, કોcrીહW`શન િવગેરWનો સમાવેશ થશે.)
rનપw-ર

ગેq ભાષા ુલ-૧૦૦ (ુણ સમય- ૨ કલાક
(Questions shall be objective type which shall include Grammar, Verbal aptitude,
Vocabulary, Idioms, Comprehension etc.)

rનપw-૩

સામા`ય ાન ુલ-૧૦૦ (ુણ સમય- ૨ કલાક
(વતMમાન rવાહો અને કોciYુટર ાન અને મનોવૈાિનક બાબતો)

rનપw-૪

કાયદાકRય બાબતો ુલ (ુણ-૧૦૦ સમય– ૨ કલાક
આ rનપwમાં નીચેના કાયદાને લગતા સામા`ય ાનના rનો sુછવામાં આવશે.
(૧) ભારતSુ ં બંધારણ (ર) :Rમીનલ rોસીજર કોડ- ૧૯૭૩ (૩) ઇ`ડRયન પીનલ કોડ- ૧૮૬૦
(૪) એવીડ`સ એકટ- ૧૮૭ર (પ) (ુજરાત પોલીસ એકટ-૧૯પ૧ (૬) (ુજરાત rોહRબીશન
એકટ- ૧૯૪૯ (૭) °ટાચાર ના± ૂદR અિધિનયમ-૧૯૮૮ (૮) અSુyિત/અSુ.જનyિત
(અ|યાચાર િનવારણ) ધારો-૧૯૮૯ (૯) મોટર વાહન અિધિનયમ-૧૯૮૮.

નધઃ- (i) તમામ ~પtો હW¬ ુલVી (ઓકટRવ) rકારના રહWશે. દરW ક r«ના પાંચ િવકપમાંથી
એક જવાબ પસંદ કરવાનો રહWશે. તમામ r«ોના જવાબ આપવાના રહWશે. દરW ક r«માં એક
“Not Attempted” Sુ ં િવકપ પણ આપવામાં આવશે જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ r«નો જવાબ
નહ આપવા માંગતા હોય તો “Not Attempted” િવકપની પસંદગી કરવાની રહWશે. “Not
Attempted” િવકપને પસંદ કરવામાં આવે તો કોઇ નેગેટRવ માક®ગ થશે નહ. દરW ક સાચા
જવાબ માટW એક (ુણ મળશે. તેમજ દરW ક ખોટા જવાબ માટW નેગેટRવ (ુણ ૦.૨૫ રહWશ.ે
OMR શીટમાં સફWદ શાહR (White Ink) નો ઉપયોગ િનષેધ છે . જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ r«ના
જવાબમાં સફWદ શાહR (White Ink) નો ઉપયોગ કરશે તો તે જવાબ ખોટો ગણી નેગેટRવ (ુણ
આપવામાં આવશે. ઉમેદવારW કોઇપણ િવકપ પસંદ કરW લ નહ હોય તો ૦.૨૫ (ુણ નેગેટRવ
ગણવામાં આવશે.
(ii)

r«પw-૧ (ુજરાતી અને r«પw-૨ bેqSું ધોરણ ઉtચતર માUયિમક શાળા (HSC)
લેવલSુ ં રહWશે.

(iii)

r«પw-૩ સામા`ય ાન અને મનોવૈાિનક બાબતોSું ધોરણ hનાતક (Graduate) લેવલSુ ં
રહWશે તેમજ કોciYુટર ાનSું ધોરણ ઉtચતર માUયિમક શાળા (HSC) લેવલSું રહWશે.

(iv)

Fુય પરRVામાં ઉતીણM થવા માટW ૪૦ % માકસM લુમ લાયકાત રહWશે.

9

(૧૮) િવશેષ (ુણ ભારાંક :
Fુય પરRVામાં મેળવેલ (ુણમાં નીચે જણાDયા Fુજબ  તે ઉમેદવારોને મળવાપાw વધારાના
(ુણ ઉમેરવામાં આવશે.
એન.સી.સી. Sું “સી” સટફRકWટ ધરાવનાર ઉમેદવારોને વધારાના ૨ (બે) (ુણ આપવામાં

(i)

આવશે.
સરકાર$ી (ૃહિવભાગ, ગાંધીનગરના તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ના ઠરાવ :માંક : qq/qYુ/

(ii)

૦૪/૨૦૨૧/એમએચકW/૧૦૨૦૧૦/૩૩૫/સી માં કરW લ જોગવાઇ Fુજબ રાRય રVા
YુિનવિસટR / રVા શlકત YુિનવMિસટR pારા અપાતા rમાણપw મેળવેલ હશે તેમને
િનયમોSુસાર નીચે Fુજબ વુ (ુણ

આપવામાં આવશે.

ડRhટR`કશન – ૧૫ (પંદર) (ુણ
ફhટM ²લાસ – ૧૨ (બાર) (ુણ
સેક`ડ ²લાસ– ૦૯ (નવ) (ુણ
પાસ ²લાસ – ૫ (પાંચ) (ુણ
(iii)

સરકાર$ીના સામા`ય વહRવટ િવભાગ, ગાંધીનગરના તા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦ના ઠરાવ :માંકઃ
સીઆરઆર-૧૦૭૩-૨૬૬૦-ગ-૨, તા.૧૦/૦૫/૧૯૮૨ના ઠરાવ :માંકઃ સીઆરઆર-૧૧૮૨૧૧-ગ-૨,

તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦ના

ઠરાવ

:માંકઃ

સીઆરઆર-૧૧૮૮-૩૬૪૪-ગ-૨,

તા.૧૮/૦૪/૨૦૦૧ના

ઠરાવ

:માંકઃ

સીઆરઆર/૧૦૯૯/Yુ.ઓ.-૪૧૧૦/ગ.૨,

તા.૧૧/૧૦/૨૦૦૫ના

ઠરાવ

:માંકઃ

સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૫-Yુઓ-૧૨૭૭-ગ.૨,

તા.૦૫/૧૨/૨૦૦૬ના

ઠરાવ

:માંકઃ

સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૪/સીએમ-૧૪/ગ.૨

અને

તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ ના ઠરાવ :માંક : સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૨૪૨૭૯૨/ગ-૨ માં િનયત
કરW લ

શરતો પlરs ૂણM કરનાર રાRય અથવા ¢તરરાRય અથવા ¢તર YુિનવિસટR

અથવા અdખલ ભારત શાળા સંઘ aારા યોyતી hપધાMઓમાં rિતિનિધ|વ કરW લ હોય તેવા
રમતવીર ઉમેદવારોને Fુય પરRVામાં મેળવેલ ુલ (ુણના વુ ૫ % (ુણ આપવામાં
આવશે. bાcય/તાકુ ા/vલા કnાના aપધ+કોને વz ુ (ુણભાર મળવાપાt નથી.
(iv)

સરકાર$ી સામા`ય વહRવટ િવભાગ, ગાંધીનગરના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ :માંકઃ
સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.૨ અને તા.૩૧/૦૮/૨૦૦૪ ના ઠરાવ :માંક : સીઆરઆર/
૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-૨ માં ઠરાDયા Fુજબ િવધવા મlહલા ઉમેદવારોને Fુય પરRVામાં મેળવેલ
ુલ (ુણના િવશેષ ૫ % (ુણ આપવામાં આવશે.
(૧૯) જ~રR x ૂચનાઓ :
(૧૯.૧) દhતાવેજ ચકાસણી માટW ઉમેદવારોSુ ં મેરRટ નીચે Fુજબના (ુણને Uયાને લઇ નR કરવામાં
આવશે.
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(૧) શારRરRક Vમતા કસોટRમાં મેળવેલ (ુણ
(ર) Fુય પરRVામાં મેળવેલ (ુણ
(૩) એન.સી.સી. “સી” સટફRકWટ આધારW મળવાપાw િવશેષ (ુણ
(૪) રાRય રVા YુિનવિસટR / રVા શlકત YુિનવિસટRના rમાણપw આધારW મળવાપાw િવશેષ
(ુણ
(૫) િવધવા મlહલાને મળવાપાw િવશેષ (ુણ
(૬) મા`ય hપોj્M સ સટફRકWટ આધારW મળવાપાw િવશેષ (ુણ
ુ ાર વગ+ -૩ની ભરતી માટ6 મૌRખક ઇ`ટર| ુ રદ
અtે ઉલેખનીય છે ક6 સરકારwીના િનયમોTસ
ુ નો સરવાળો કર; મેર;ટના આધાર6 ખાલી જNયાના આશર6
કર6 લ છે xથી ઉપરોકત જણાવેલ Kણ
૨ (બે) ગણા ઉમેદવારોને દaતાવેજ ચકાસણી માટ6 બોલાવવામાં આવશે. xના આધાર6 િતમ
પસંદગી યાદ; બોડ+ વારા તૈયાર કરવામાં આવશે.
(૧૯.૨) ઉમેદવારોએ અમલમાં હોય તેવા સરકારના િનયમો/ુકમો Fુજબ lહ`દR/(ુજરાતી/bેq
ભાષાની તાલીમ/ અ`ય ખાતાકRય તાલીમ/ s ૂવMસેવા તાલીમ અને તાલીમાંત પરRVા
આપવાની અને પાસ કરવાની રહWશે.
(૧૯.૩) dબન હિથયારR પોલીસ સબ ઇ`hપેકટર (UPSI) અને ઇ`ટWલીજ`સ ઓlફસર (IO) સંવગMમાં
પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોનો rવતMમાન ુકમો Fુજબ કરારનો સમયગાળો પાંચ વષMનો
રહWશે આ સમય દરcયાન માિસક ~ા. ૩૮,૦૯૦/- ના એકિwત વેતન તેમજ સરકાર$ી જો
કોઇ બીy ભ´થા નR કરW તો તે Fુજબના વેતનથી lફકhડ પગાર જ મળવાપાw થશે અને
કરારના સમયગાળા દરcયાન સંતોષકારક રRતે તાલીમ અને નોકરR s ૂણM કરશે તો -તે
સંવગMના પગાર ધોરણમાં િનયિમત િનમુકં આપવામાં આવશે.
(૧૯.૪) હિથયારR પોલીસ સબ ઇ`hપેકટર (iલાjુન કમા`ડર) સંવMગમાં પસંદગી પામેલ ઉમેદવારો
rવતMમાન ુકમો Fુજબ ૨૭ માસ xુધી કરાર આધાlરત માિસક ~ા. ૩૮,૦૯૦/-ના એકિwત
વેતન તેમજ સરકાર$ી જો કોઇ બીy ભ´થા નR કરW તો તે Fુજબના વેતનથી lફકhડ
પગાર જ મળવાપાw થશે અને કરારના સમયગાળા દરcયાન સંતોષકારક તાલીમ અને
નોકરR s ૂણM કરશે તો -તે સંવગMના પગાર ધોરણમાં િનયિમત િનમુકં આપવામાં આવશે.
આ સંવગMના પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોએ કરાર આધાlરત સમય દરcયાન લાઇટ મોટર
DહRકલ/હWવી મોટર DહRકલ માટWS ુ ં લાયસ`સ મેળવી લેવાSુ ં રહWશે.
(૧૯.૫)dબન હિથયારR મદદનીશ સબ ઇ`hપેકટર (UASI) ના સંવગMમાં પસંદગી પામેલ ઉમેદવારો
rવતMમાન ક
ુ મો Fુજબ કરારનો સમયગાળો પાંચ વષMનો રહWશે આ સમય દરcયાન માિસક
~ા. ૧૯,૯૫૦/- ના એકિwત વેતન તેમજ સરકાર$ી જો કોઇ બીy ભ´થા નR કરW તો તે
Fુજબના વેતનથી lફકhડ પગાર જ મળવાપાw થશે અને કરારના સમયગાળા દરcયાન
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સંતોષકારક રRતે નોકરR અને તાલીમ s ૂણM કરશે તો -તે સંવગMના પગાર ધોરણમાં
િનયિમત િનમુકં આપવામાં આવશે.
(૧૯.૬) dબન હિથયારR પોલીસ સબ ઇ`hપેકટર (UPSI), ઇ`ટW લીજ`સ ઓlફસર (IO) અને dબન
હિથયારR મદદનીશ સબ ઇ`hપેકટર (UASI) ના સંવગMમાં પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોએ
rવતMમાન ુકમો Fુજબ તેઓના કરાર આધાlરત સમયગાળા દરcયાન િનયમ Fુજબ લાઇટ
મોટર DહRકલ / હWવી મોટર DહRકલ µાઇવગ લાયસ`સ મેળવી લેવાSુ ં રહWશે.
(૧૯.૭) પો.સ.ઇ. સંવગMની જoયાઓમાં નીચેની જoયાઓમાં િનમુકં મળવાપાw થશે.
(i) dબન હિથયારR પોલીસ સબ ઇ`hપેકટર (sુ~ષ/મlહલા)
(ii) હિથયારR પોલીસ સબ ઇ`hપેકટર (iલાjુન કમા`ડર) (sુ~ષ)
(iii) ઇ`ટW લીજ`સ ઓlફસર (sુ~ષ/મlહલા)
(iv) dબન હિથયારR મદદનીશ સબ ઇ`hપેકટર (sુ~ષ/મlહલા)
ઉમેદવારોએ દhતાવેજ ચકાસણી માટW ના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરતી વખતે તેમની
પસંદગીનો સંવગM (Preference) જણાવવાનો રહWશે.  Uયાને લઇ તથા ઉમેદવારના મેરRટ Uયાનમાં
લઇ પસંદગીનો સંવગM નકકR કરવામાં આવશે. આ ગે બોડM નો િનણMય આખરR રહWશે. એક વાર
પસંદગીT ંુ સંવગ+ (Preference) આfયા બાદ કોઇપણ સંજોગોમાં બદલવામાં આવશે નહ તે
તમામને બંધનકતા+ રહ6શે.
(૧૯.૮) િનમુકં પામનાર તમામ ઉમેદવારોને rવતMમાન નવ વિધત પે`શન યોજના લા(ુ પડશે.
(૧૯.૯) ઉમેદવારW અરq પwકમાં દશાMવેલ િવગતો કોઇપણ તબે ખોટR મા¯ુમ પડશે તો તેની
સામે કાયદાકRય કાયMવાહR કરવામાં આવશે. તેમજ તેમની ઉમેદવારR પણ ર¶ કરવામાં
આવશે.
(૧૯.૧૦) yહWરાતમાં કોઇપણ કારણોસર ર¶ / ફWરફાર કરવાની આવયકતા ઉભી થશે તો તેમ
કરવાનો બોડM /સરકાર$ીનો સંs ૂણM હ અને અિધકાર રહWશે. બોડM આ માટW કારણો આપવા
બંધાયેલ નથી.
(૧૯.૧૧) ઓનલાઇન એiલીકWશન hવીકારવાની Fુ¶ત s ૂણM થયા બાદ આગામી ભરતી rl:યા વી
કW શારRlરક Vમતા કસોટR/ શારRlરક માપ કસોટRની માlહતી, િrdલમીનરR પlરVાની
માlહતી, Fુય પરRVાની માlહતી, દhતાવેજ ચકાસણીની માlહતી તથા અ`ય જ~રR
માlહતી વખતો વખત https://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઇટ ઉપર અથવા ભરતી બોડM ની
વેબસાઇટ ઉપર F ૂકવામાં આવશે. થી તે ગે માlહતગાર રહWવાSુ ં રહWશે.
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(૧૯.૧૨) એક ઉમેદવાર એક અરq (No Multiple Application)
એક ઉમેદવાર એક જ અરq કરR શકશે. તેમ છતાં એકથી વુ અરq (Multiple
Application) ના lકhસામાં સૌથી છે લી ક`ફમM થયેલી એક જ અરq મા`ય ગણાશે. તે
િસવાયની બધી અરqઓ ર¶ થશે અને ભરW લ ફR ના નાણાં પરત મળશે નહ.
(૧૯.૧૩)મlહલાઓની અનામત જoયાઓ માટW સરકાર$ીના સામા`ય વહRવટ િવભાગ, ગાંધીનગરના
તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦ના

ઠરાવ

:માંકઃ

સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.૨

માં

તેમજ

સરકાર$ીના સામા`ય વહRવટ િવભાગ, ગાંધીનગરના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાવ :માંકઃ
સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ ગ.૨ થી જોગવાઇઓને અSુસરવાSુ ં રહWશે.
(૧૯.૧૪) માq સૈિનક માટW THE GUJARAT CIVIL SERVICES (RESERVATION OF
VACANCIES FOR EX-SERVICEMEN IN CLASS III AND CLASS IV POST AND
SERVICE RULES,1975 તથા વખતો-વખતના xુધારામાં કરW લ જોગવાઇ Fુજબ માq
સૈિનક માટW કW`a સરકાર/રા{ય સરકાર pારા ધારાધોરણ Fુજબ એકસ સિવસમેનની
પlરભાષામાં આવ¬ ુ ં હોય તેમજ (ુજરાત રા{યની સબંિધત qલા સૈિનક કયાણ
ુ ીમાં ઇa| ુ થયા
કચેરRઓ તરફથી એકસ સિવસમેનના ઓળખપw તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ Qધ
હોય અને ઓ એકસ સિવસમેનSું પે`શન મેળવતા હોય તેઓને જ માq સૈિનક તરRકW
ગણવામાં આવશે.
(૧૯.૧૫) સરકાર$ી સામા`ય વહRવટ િવભાગ, ગાંધીનગરના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાવ :માંકઃ
સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.૨ અને

તા.૩૧/૦૮/૨૦૦૪

ના

ઠરાવ

:માંક

:

સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-૨ માં િનદ· િશત rવતMમાન િનયમો અSુસાર િવધવા
મlહલા ઉમેદવારો માટW પસંદગીમાં અbતા આપવા માટW તેમને Fુય પlરVામાં મળે લ
ુલ (ુણના ૫ (પાંચ) ટકા (ુણ ઉમેરR આપવામાં આવશે. પરં ¬ ુ આ માટW તેઓએ ભરતી
તથા િનમુકં સમયે s ૂન: લoન કરW લ ન હોવા જોઇએ. ઉપરાંત ભરતી બોડM માંગે |યારW
અને તેવા તમામ sુરાવા/rમાણપw અસલમાં ર}ૂ કરવાના રહશે.
(૧૯.૧૬) એ´લેટRકસ (Wક અને lફડ રમતો સહRત), બેડિમ`ટન, બાhકWટબોલ, l:કWટ, ¡ટબોલ, હોકR,
£hવમગ, ટWબલ ટWનીસ, વોલીબોલ, ટW નીસ, વેઇટ dલ¸ટગ, રW સલગ, બોકસગ,
સાઇકલગ, qcનેhટRક, }ુડો, રાઇફલ ¹ુટગ, કબºR, ખોખો, તીરં દાq, ઘોડWસવારR,
ગોળાફ»ક, નૌકા hપધાM , શતરં જ, હW`ડબોલની રમતો-ખેલુદમાં રાRય/¢તર રાRય
અથવા ¢તર YુિનવિસટR અથવા અdખલ ભારત શાળા સંઘ pારા યોyતી hપધાMઓમાં
માw rિતિનિધ|વ કરW લ હોય તેવા ઉમેદવારને પસંદગીમાં અbતા માટW Fુય પlરVામાં
મેળવેલ ુલ (ુણના ૫(પાંચ) ટકા (ુણ ઉમેરR આ૫વામાં આવશે. આ માટW ઉમેદવારW
સરકાર$ીના સામા`ય વહRવટ િવભાગ, ગાંધીનગરના તા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦ના ઠરાવ :માંકઃ
સીઆરઆર-૧૦૭૩-૨૬૬૦-ગ-૨ અને તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ :માંકઃ સીઆરઆર13

૧૧૮૮-૩૬૪૪-ગ-૨માં િનયત કયાM Fુજબના સાિધકારR પાસેથી િનયત નF ૂનામાં
મેળવેલ જ~રR rમાણપw ભરતી બોડM માંગે |યારW ર}ૂ કરવાSુ ં રહWશે. આ rમાણપw
ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમત-ગમતના િવશેષ (ુણ માટW હકદાર થશે. Sports માં અરq
કરનાર ઉમેદવાર જો ભરતી બોડM માંગે |યારW આ¼ું rમાણપw ર}ૂ નહ કરR શકW તો આવા
ઉમેદવારને Sports ના િવશેષ (ુણ મળવાપાw થશે નહ.
(૧૯.૧૭) શૈVdણક લાયકાત, કોciYુટરની yણકારR, ¨મર, yિત (કWટWગરR - જનરલ, એસ.સી.,
એસ.ટR., એસ.ઇ.બી.સી., ઇ.ડબYુ.એસ.), માq સૈિનક, SEBC અને EWS માટW નોન
l:િમલેયર સટફRકWટ, NCC ‘C’ સટ., રાRય રVા YુિનવિસટR / રVા શlકત
YુિનવMિસટRSુ ં rમાણપw, રમત-ગમત, િવધવા અને અ`ય બાબતોના ઉમેદવાર પાસેના
અસલ rમાણપwોને આધારW ઓનલાઇન અરqમાં ભરW લ િવગતો સમb ભરતી rl:યા
માટW આખરR ગણવામાં આવશે. ઓનલાઇન અરqમાં દશાMવેલ િવગતોના સમથMનમાં
rમાણપwો અને sુરાવાઓ બોડM માંગે |યારW ઉમેદવારW અસલમાં (rમાdણત ઝેરોV નકલો
સહRત) ર}ુ કરવાના રહWશે. આવા sુરાવા ર}ુ નહ કરR શકનાર ઉમેદવારSું અરqપwક
 તે તબે થી “ ર¶ ” કરવાપાw થશે. તેમજ ભરતી rl:યામાં કોઇપણ §ુલને કારણે
ઉમેદવારની પસંદગી થયેલ હશે તો તે § ૂલ Uયાને આવતા ઉમેદવારની પસંદગી ર¶
કરવામાં આવશે.
(૧૯.૧૮) અરજદારW અરqપwકમાં દશાMવેલ કWટWગરR (yિત), જ`મ તારRખ, શૈVdણક લાયકાત કW
અ`ય બીq કોઇ િવગતો પાછળથી બદલવાની ર}ૂઆત bા½ રાખવામાં આવશે નહ.
ઓનલાઇન અરqમાં દશાMવેલ કWટWગરR (yિત), જ`મ તારRખ, શૈVdણક લાયકાત કW અ`ય
બીq કોઇ િવગતો અને ઉમેદવારની ખરW ખર કWટWગરR (yિત), જ`મ તારRખ, શૈVdણક
લાયકાત કW અ`ય બીq કોઇ િવગતોમાં તફાવત પડશે તો તે ગે બોડM નો િનણMય આખરR
રહWશે.
(૧૯.૧૯) ઉમેદવાર અરqપwક ભરતી વખતે  મોબાઇલ નંબર દશાMવે તે જ નંબર ચા¯ુ રાખવો.
ભિવયમાં બોડM તરફથી આ ભરતી rl:યાને સબંિધત x ૂચનાઓ ઉમેદવારને આ નંબરના
મોબાઇલ પર SMS થી મોકલવામાં આવશે. તેથી મોબાઇલ નંબર નહ બદલવા xુચન
છે .
(૧૯.૨૦) ભરતી rl:યા માટW પરવાનગી આપતા તેવા rવેશપwમાં આપવામાં આવેલી કોઇપણ
x ૂચનાનો ભંગ કરવા માટW દોિષત ઠયાM હોય તો અથવા દોિષત હોવાSું yહWર કYુM હોય તો
તે ફોજદારR કાયMવાહRને પાw થશે તે ઉપરાંત –
(ક) ભરતી બોડM , તે ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા
(ખ) (૧) ભરતી બોડM સીધી પસંદગી માટW લેવાની કોઇપણ પરRVામાં બેસવા માંથી
ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા
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(ર) રા{ય સરકાર, પોતાના હWઠળની કોઇપણ નોકરR માંથી કાયમી રRતે અથવા િનદટ
Fુ¶ત માટW ગેરલાયક/ બાકાત કરR શકશે.
(૧૯.૨૧) (ુજરાત yહWર સેવા આયોગ કW અ`ય yહWર સેવા આયોગ અથવા અ`ય સરકારR / અધM
સરકારR / સરકાર હhતકની સંhથાઓ pારા ઉમેદવાર કયારW ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ
હોય અને ગેરલાયકનો સમય ચા¯ુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અરq આપોઆપ ર¶
થવાને પાw બનશે.
(૧૯.૨૨) નીચે દશાMDયા Fુજબની અરqઓ ર¶ કરવામાં આવશે.
(આ યાદR માw ઉદાહરણ hવ~પે છે  સંs ૂણM નથી.)
(a) ઓનલાઇન Fુસ¶ા Fુજબ અરq કરW લ ન હોય.
(b) અરqમાં દશાMવેલ િવગતો અ ૂરR કW અસંગત હોય.
(c) અરqમાં ઉમેદવારW સહR કW રં ગીન પાસપોટM સાઇઝનો xુચવેલ ફોમટમાં ફોટો અપલોડ
કરW લ ન હોય.
(d) અરq ફWકસથી, ઇમેઇલથી અથવા પોhટથી મોકલાવેલ હોય.
(e) ઉમેદવારW s ૂરW s ૂરR ફR ભરW લ ન હોય.
(f) અSુx ૂdચત yિત(SC), અSુx ૂdચત જનyિત(ST), સામાજક શૈVdણક પછાત વગM(SEBC),
dબન અનામત કVાના આિથક રRતે નબળા વગ (EWS) તેમજ માq સૈિનકના આધારW
ઉમેદવારR નધાયેલ હોય તે ગેS ુ ં સરકાર$ીએ મા`ય કરW લ સlટ¾lફકWટ ધરાવતા ન હોય.
(g) સામાજક શૈVdણક પછાત વગM(SEBC)ના ઉમેદવાર yહWરાતમાં દશાMવેલ સમયગાળાSું ઉ©ત
વગMમાં સમાવેશ થતો ના હોવા ગેS ુ ં સરકાર$ીએ મા`ય કરW લ સlટ¾lફકWટ નોન l:મીલીયર
rમાણપw ધરાવતા ન હોય.
(h) dબન અનામત કVાના આિથક રRતે નબળા વગ (EWS)ના ઉમેદવાર yહWરાતમાં દશાM વેલ
સમયગાળાSું ઉ©ત વગMમાં સમાવેશ થતો ના હોવા ગેS ુ ં સરકાર$ીએ મા`ય કરW લ સlટ¾lફકWટ
નોન l:મીલીયર rમાણપw ધરાવતા ન હોય.
(i) અSુxdુ ચત જન yિતના ઉમેદવારો માટW સરકાર$ીના સામા`ય વહRવટ િવભાગ, ગાંધીનગરના
તા. ૨૨/૧૦/૨૦૧૮ના ઠરાવ :માંકઃ સીઆરઆર-૧૦૨૦૧૮-૪૬૧૨૩૯-ગ.૨ માં જણાDયા Fુજબ
ઉમેદવાર yહWરાતમાં દશાM વેલ સમયગાળાSું મા`ય rમાણપwો ધરાવતા ન હોય.
(૧૯.૨૩) yહWરાત/xુચનાઓમાં  ઠરાવો/િનયમો/પlરપwોનો ઉલેખ કરW લ છે તેમાં વખતોવખતના xુધારા પણ Uયાને લેવાના રહWશે. આ yહWરાત સબંધે કોઇ વાદિવવાદ કW અથMઘટન
સબંધે કોઇ િવવાદ ઉપ£hથત થશે, તે સંજોગોમાં સરકાર$ી pારા ભરતી બાબતમાં yહWર કરW લ
ભરતી િનયમો/પlરપwો/ઠરાવોની F ૂળ જોગવાઇઓ િતમ રહWશે. તેમ છતાં જો આ બાબતે
અથMઘટન ગેનો કોઇ r« ઉપ£hથત થાય તો સdચવ$ી, (ૃહિવભાગ, ગાંધીનગરનો િનણMય
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આખરR રહWશે.  અરજદારને બંધનકતાM રહWશે. આ ભરતી િનયમો/પlરપwો/ઠરાવો ઉપરોકત
પેરWbાફ

નંબર

(૪)

માં

http://home.gujarat.gov.in

જણાવેલ
તેમજ

સરકાર$ીના

સામા`ય

(ૃહ

વહRવટ

િવભાગની
િવભાગની

વેબ
વેબ

સાઇટ
સાઇટ

http://gad.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલp છે .

(૨૦) ૫સંદગી યાદR :
શારRરRક કસોટRમાં મેળવેલ (ુણ, Fુ ય પરRVામાં મેળવેલ (ુણ, એન.સી.સી. “સી”
સટફRકWટના મળવાપાw વધારાના (ુણ, રાRય રVા YુિનવિસટR / રVા શlકત YુિનવMિસટR
rમાણપwના મળવાપાw વધારાના (ુણ, રમતવીરોને મળવાપાw વધારાના (ુણ તથા િવધવાને
મળવાપાw વધારાના (ુણ તથા ઉમેદવારW આપેલ Preference ને લVમાં લઇને dબન હિથયારR
પોલીસ સબ ઇ`hપેકટર (UPSI) / હિથયારR પોલીસ સબ ઇ`hપેકટર (iલાjુન કમા`ડર) (APSI) /
ઇ`ટWલીજ`સ ઓlફસર (IO) અને dબન હિથયારR મદદનીશ સબ ઇ`hપેકટર (UASI) સંવગMની આખરR
પસંદગી યાદR તૈયાર કરવામાં આવશે.
પસંદગી યાદR તૈયાર કરતી સમયે બે કW તેથી વધારW ઉમેદવારોના સમાન (ુણ હશે |યારW
(૧) તેવા lકhસામાં ઉમેદવારોની જ`મ તારRખ ¿યાને લેવામાં આવશે. જ`મ તારRખ rમાણે વુ
¨મરવાળા ઉમેદવારને rથમ ૫સંદગી આ૫વામાં આવશે. (ર) જો (ુણ અને જ`મ તારRખ બં©ે
સમાન હોય |યારW ઉમેદવારોની ¨ચાઇ Uયાને લેવામાં આવશે,  ઉમેદવારની ¨ચાઇ વુ હશે તે
ઉમેદવારને rથમ પસંદગી આપવામાં આવશે
સરકાર$ીના સામા`ય વહRવટ િવભાગ, ગાંધીનગરના તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૮ ના ઠરાવ :માંકઃ
સીઆરઆર/૧૦૮૯/૩૯૧૦/ગ.૨ માં જણાDયા rમાણે િનયત થયા Fુજબ rિતVાયાદR રાખવામાં
આવશે નહ.

(૨૧) અરq પwક ભરવા માટW ની xુચનાઓ :
(૨૧.૧) તમામ જoયાઓ માટW ફકત ઓનલાઇન અરq કરવાની રહWશે. આ ઓનલાઇન અરq
https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી કરR શકાશે.
(૨૧.૨) િનયત લાયકાતો ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઉપરોકત તમામ સંવગMની જoયાઓ માટW એક જ
અરq પwક ભરવાSું રહWશે.
(૨૧.૩) અરજદારW અરq કરતી વખતે પોતાની સાથે રં ગીન પાસપોટM સાઇઝનો ફોટો, hકWન કરવા
માટW પોતાની સહR, જ~રR rમાણપwો અને s ૂરાવા રાખવા. થી તેના આધારW જ સાચી
માlહતી અરqમાં ભરR શકાય.
(૨૧.૪) ઓનલાઇન અરq ક`ફમM કરRને અરqની િr`ટ કાઢR લેવાની રહWશ.ે
(૨૧.૫) અરq ક`ફમM થઇ ગયા બાદ આગળના ફકરા નંબર (ર૨) માં આપેલ xુચના અSુસાર
પરRVા ફR પોhટ ઓફRસ ખાતે રોકડમાં અથવા ઓનલાઇન ભરR શકાશે.
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(૨૨) પર;nા ફ; :
(૨૨.૧) જનરલ (General) કWટWગરRના ઉમેદવારોએ નીચે જણાDયા Fુજબ ફR ઉપરાંત લા(ુ પડતા
પોhટ ઓફRસના/બÀકના વહRવટR-સિવસ ટW Vના ચાજસ ભરવાના રહWશે. (Scheduled Castes,
Scheduled Tribes, Socially and Educationally Backward Classes, EWS, Ex Service Man
ઉમેદવારોએ ફR ભરવાની નથી.)
અ.નં.

કWટWગરR

ફR ની રકમ

૧

GENERAL

~. ૧૦૦

(૨૨.૨) ઉમેદવારો {યારW વેબ સાઇટ ઉપર પોતાની અરq ક`ફમM કરW |યારW તેઓને અરq ફR
ભરવા માટW બે િવકપો મળશે. (૧) Print Post office Challan (ર) Online Payment of Fees
તે પૈકR માંથી ઉમેદવારોએ કોઇપણ એક િવકપ પસંદ કરવાનો રહWશે અને ફR ભરવા માટW
આગળની જ~રR કાયMવાહR સમય મયાM દામાં કરવાની રહWશે.
(૨૨.૩)  ઉમેદવારો ઓનલાઇન ફR ભરવા માંગતા હોય, તેઓએ Online Payment of Fees ભરવા
માટWનો િવકપ પસંદ કરR, ઓનલાઇન બે`કગ અથવા ATM/DEBIT કાડM અથવા :WડRટ
કાડM અથવા UPI થી પરRVા ફR ભરવાની રહWશે.  માટW પરRVા ફR ~.૧૦૦/- તથા બÀક
ચાજસના નાણાં ~.૫.૯૦/- ભરવાના રહWશે. ઓનલાઇન ફR ભયાM ગેની પહચની િr`ટ
કાઢR લઇ પોતાની પાસે રાખવાની રહWશે.
(૨૨.૪)  ઉમેદવારો ઓફલાઇન ફR (પોhટ ઓફRસ pારા) ભરવા માંગતા હોય તેઓએ Print
Post office Challan ભરવા માટW નો િવકપ પસંદ કરR પોhટ ઓફRસમાં ફR ભરવા માટWના
ચલણના નકલની િr`ટ કાઢR લેવાની રહWશે અને ઉમેદવારોએ ચલણ સાથે રા{યની કોઇપણ
કોciYુટરાઇઝડ પોhટ ઓફRસમાં જઇને પરRVા ફR ~.૧૦૦/- તથા પોhટ ઓફRસ ચાજસના
નાણાં ~.૧૨/- ભરવાના રહWશે. ચલણની એક નકલ પોhટ ઓફRસ રાખી લેશે અને બે
નકલમાં િસા કરR ઉમેદવારને પરત આપશે.
(૨૨.૫) પોhટ ઓફRસમાં અરq ફR ભરW લ ચલણ/ઓનલાઇન ફR ભરW લ પહચની નકલ ઉમેદવારW
ભરતી બોડM Uવારા માંગણી કરવામાં આવે |યારW અ ૂક ર}ુ કરવાની રહWશે.
(૨૨.૬) અ`ય કોઇ રRતે ફR hવીકારવામાં આવશે નહ.
(૨૨.૭) પોhટ ઓફRસમાં ફR ભરવાની છે લી તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ (કચેરR સમય xુધી) તથા
ઓનલાઇન ફR ભરવાની છે લી તા૦૬/૦૪/૨૦૨૧ (રાિw કલાકઃ ૨૩.૫૯ xુધી) છે .
(૨૨.૮) ફR ભયાM બાદ કોઇપણ સંજોગોમાં પરત મળવાપાw નથી. તેમજ ફR ભરવાપાw
ઉમેદવારોની ફR ભયાM વગરની અરq મા`ય રહWશે નહ.
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(૨૨.૯) ઓનલાઇન અથવા પોhટ ઓફRસ ખાતે પરRVા ફR ભયાM બાદ ૨૪ કલાકની દર જો
આપના મોબાઇલ ઉપર ફR ભયાM ગેનો કોઇ મેસજ
ે ન આવે તો ઉમેદવારW  પોhટ ઓફRસ
ખાતે ફR ભરW લ છે તે જ પોhટ ઓફRસનો અથવા જો ઓનલાઇન ફR ભરW લ હોય તો  તે
બÀક/Áા`ચનો સંપકM કરવાનો રહWશે અને તેઓ મારફતે આગળની જ~રR કાયMવાહR કરવાની
રહWશે.

(૨૩) ઓનલાઇન અરq કયાM બાદ, શારRlરક Vમતા કસોટR, િrલીમીનરR પરRVા, Fુય પરRVા
તેમજ દhતાવેજ ચકાસણી માટWની તારRખો https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ અથવા
ભરતી બોડM ની વેબસાઇટ મારફતે તમામ ઉમેદવારોને yણ કરવામાં આવશે. તે Fુજબ વેબ
સાઇટ પરથી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરR િr`ટ કરR લેવાના રહWશે. આમાં  ૂક થશે તો
જવાબદારR ઉમેદવારની રહWશે.

(ર૪) વુ s ૃtછા માટW તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ દરcયાન ટોલ ÂR નંબર :
૧૮૦૦ ૨૩૩ ૫૫૦૦ ઉપર સવારના કલાક : ૧૦.૩૦ થી સાંજના કલાક ૦૬.૦૦ xુધી (yહWર
રyના lદવસ િસવાય) sુછપરછ કરR શકાશે.
hથળ : ગાંધીનગર
તારRખ : ૧૫/૦૩/૨૦૨૧

(િવકાસ સહાય, IPS)
અUયV પો.સ.ઇ. ભરતી બોડM -૨૦૨૧ અને
પોલીસ મહાિનદW શક (તાલીમ),
(ુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.
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