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પોસઇ ભરતી બોર્ડ-૨૦૧૬ 

મહાનિયામક, રક્ષા શકકત યનુિવનસિટીિી કચેરી,             
ન્ ય ુમેન્ ટલ  કોિડર, મેાાીીિરર, અમદાવાદ. – ૩૮૦૦૧૬ 

 જાહરેાત ક્રમાાંક : PSIRB/201617/1  

 

ગજુરાત પોલ ીસ દળ વરડ-૩ પોસઇ સાંવરડિી જગ્યાઓમાાં સીધી ભરતી માટે  

અરત્યિી નવરતવારિી સચુિાઓ : - 
 

 

(૧) ગજુરાત પોલીસ દળમાાં વર્ગ-૩ ની પો.સ.ઇ. કેડરની બિન હથિયારી પોલીસ સિ ઇન્ ્ પેક ર 

(UPSI) / હથિયારી પોલીસ સિ ઇન્ ્ પેક ર ( લાટુુનન કમાન્ ડર) (APSI) / ઇન્  ેલીજન્ સ ફિસસર (IO) 

/ બિન હથિયારી મદદનીશ પોલીસ સિ ઇન્ ્ પેક ર (UASI) / આસીસ ન્   ઇન્  ેલીજન્ સ ફિસસર 

(AIO) ની ખાલી જગ્યાફ સીધી ભરતીિી  ભરવા મા ે પો.સ.ઇ. ભરતી િોડગ દ્ધારા સકત ફનલાઇન 

અરજીફ માંર્ાવવામાાં આવે છે. આ તમામ સાંવર્ગની સિાંથધત જગ્યાના ભરતી થનયમો અને પરીક્ષા 

થનયમોની પ્રવતગમાન જોર્વાઇફ મજુિ લાયકાત પરીપરૂ્ગ કરતા અને ઇચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારોએ 

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

સધુી) દરમ્યાન ઇન્ રન ે પર https://ojas.gujarat.gov.in વેિ સાઇ  પર જઇ “પોલીસ ભરતીની 

જાહરેાત” ના પેઇજ પર જઇ ફનલાઇન અરજી કરવાની રહશેે. ઉમેદવારે ફનલાઇન અરજી કરતા 

પહલેા ભરતીને લર્તી માિહતી અને સચૂનાફ ઉકત વેિસાઇ  પરિી પરુી કાળજીપવૂગક વાાંચી 

લેવાની રહશેે. ઉમેદવારોએ ફનલાઇન અરજી કન્સમગ િયા પછી તેની થપ્રન્  કાઢી પોતાની પાસ ે

રાખવાની રહશેે અને જ્યારે માાંર્વામાાં આવે ત્યારે રજુ કરવાની રહશેે. હાલ કોઇપર્ કચેરીમાાં 

 પાલિી કે રૂિરૂમાાં અરજીપત્રકો મોકલવાના રહશેે નહીં તેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.  

 

https://ojas.gujarat.gov.in/
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(ર) ઉમેદવારે ્વયાં અિવા ઇન્ રને  જાર્કારની મદદિી પોતાનો રાંર્ીન પાસપો ગ  સાઇઝના 

સો ાની ઇમેજ ૧૫ KB અને સીગ્નેચરની ઇમેજ ૧૫ KB સાઇઝિી વધે નહીં તે રીત ેJPG સોમે માાં 

્કેન કરી અરજી પત્રકમાાં અપલોડ કરવાના રહશેે.  

 
(૩) આ ભરતી મા ે કુલ ૬૮૫ ખાલી જગ્યાની થવર્તો નીચ ેમજુિ છે. 
 

સાંવરડ બબિ અિામત અનસુબૂચત 
જાનત 

અનસુબૂચત 
જિ જાનત 

સા.શૈ.પ. વરડ કુલ  

પરુૂષ મકહલ ા પરુૂષ મકહલ ા પરુૂષ મકહલ ા પરુૂષ મકહલ ા પરુૂષ મકહલ ા 
ક બબિ હનિયારી  

પોલ ીસ સબ 
ઇન   સ   પેકટર                    

૭૫ ૩૭ ૧૦ ૫ ૨૨ ૧૧ ૪૦ ૨૦ ૧૪૭ ૭૩ 

ખ હનિયારી             
પોલ ીસ સબ 
ઇન   સ   પેકટર 
(પ   લ ાટુિ 
કમાન   ર્ર)                                

૬૩ - ૯ - ૧૯ - ૩૩ - ૧૨૪ - 

ર ઇન   ટેલ ીજન   સ 
ઓકિસર 

૨૦ ૧૦ ૩ ૧ ૬ ૩ ૧૧ ૫ ૪૦ ૧૯ 

ા બબિ હનિયારી  
મદદિીશ પોલ ીસ 
સબ ઇન   સ   પેકટર                    

૬૯ ૩૩ ૯ ૫ ૨૦ ૧૦ ૩૬ ૧૮ ૧૩૪ ૬૬ 

ચ આસીસટન   ટ 
ઇન   ટેલ ીજન   સ 
ઓકિસર 

૨૮ ૧૪ ૪ ૨ ૮ ૪ ૧૫ ૭ ૫૫ ૨૭ 

 કુલ  ૨૫૫ ૯૪ ૩૫ ૧૩ ૭૫ ૨૮ ૧૩૫ ૫૦ ૫૦૦ ૧૮૫ 

 

ખાસ નોંધ : 
(A) ઉપર દશાગવેલ ખાલી જગ્યાફની સાંખ્યામાાં સેરસાર જરૂરી િનશે તો તે કરવાનો હક્ક સરકારશ્રીનો 

રહશેે અને તે ઉમેદવારોને ્વીકાયગ રહશેે.  

(B) અનામત અંર્ ેસરકારશ્રી/ નામદાર સપુ્રીમ કો ગ/ નામદાર હાઇકો ગ  તરસિી વખતો વખત જે 

ચકુાદો/થનર્ગય આવશે તે તમામ ઉમેદવારોને િાંધનકતાગ રહશેે.  
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(૪)  સીધી ભરતીિી પસાંદ િનાર તમામ ઉમેદવારોની થનમણુાંક પ્રવતગમાન થનયમો / પરીક્ષા 

થનયમો તિા થનતી થવષયક હુકમો/થનયમોને અનલુક્ષીને કરવામાાં આવશે અને તે તમામ 

જોર્વાઇફ ઉમેદવારને િાંધનકતાગ રહશેે. (થનયમો/ઠરાવો/પિરપત્રો ગજુરાત સરકારશ્રીના ગહૃ 

થવભાર્ની વેિ સાઇ  http://home.gujarat.gov.in તેમજ સામાન્ય વહીવ  થવભાર્ની વેિ સાઇ  

http://gad.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલબ્દ્દ્ધ છે.)  
 

 

(૫)  તમામ સાંવર્ગની જગ્ યાફ મા ે તમામ જરૂરી પ્રમાર્પત્રો તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૬ સધુીમાાં ઇશ્ય ુ

 િયેલા હોવા જોઇએ.  

 

(૬)  વયમયાગદા અને શૈક્ષબર્ક લાયકાત :  

પો.સ.ઇ. કેડરની જગ્યા મા ે નીચ ેમજુિની વયમયાગદા અને શૈક્ષબર્ક લાયકાત રહશેે.  

જગ્યાનુાં નામ વય-મયાગદા (સામાન્ય)  શૈક્ષબર્ક લાયકાત 
ક બબિ હનિયારી  પોલ ીસ 

સબ ઇન   સ   પેકટર                    

લઘતુ્તમ-૨૧ વષગ 
મહત્તમ-૩૫ વષગ 

(તા.૧૭/૧૧/૧૯૮૧ િી 
તા.૧૭/૧૧/૧૯૯૫ સધુીમાાં 

જન્મેલ.) 

માન્ ય યથુન.ની ્ નાતક િડરી 
અિવા કાયદાકીય ્ િાથપત 
માન્ ય સા્ં  િાની િડરી અિવા 
યથુન.રાન્   કથમશન એક -

૧૯પ૬ ના સેકશન-૩ હઠેળની 
ડીમ્ ડ યથુન.ની િડરી અિવા 
સરકારે આિી સમકક્ષ જાહરે 
કરેલ િડરી ધરાવતા હોવા 

જોઇએ. 

ખ હનિયારી             
પોલ ીસ સબ 

ઇન   સ   પેકટર (પ   લ ાટુિ 
કમાન   ર્ર)                                

ર્ ઇન   ટેલ ીજન   સ ઓકિસર 

ઘ બબિ હનિયારી  
મદદિીશ પોલ ીસ સબ 

ઇન   સ   પેકટર                    

ચ આસીસટન   ટ 
ઇન   ટેલ ીજન   સ ઓકિસર 

 
 

 

નોંધ : ઉપર દશાગવેલ ઉપલી વય-મયાગદામાાં નીચ ેજર્ાવેલ કે ેર્રીના ઉમેદવારોને જર્ાવ્યા          
        મજુિની વધ ુછુ -છા  મળશ.ે 
 

1) અનસુબૂચત જાનત/ જિ જાનત/ સામાજીક અિે શૈક્ષબીક રીતે પછાત વરડિા ઉમેદવારોિે ઉપલ ી 
વય મયાડદામાાં નિયમ મજુબ પાાંચ વષડિી છુટ. 
 

2) તમામ મકહલ ા ઉમેદવારોિે ઉપલ ી વય મયાડદામાાં નિયમ મજુબ પાાંચ વષડિી છુટ.     
(અિામત કક્ષાિા મકહલ ા ઉમેદવારોિે વયમયાડદામાાં નિયમ મજુબ કુલ  ૧૦ વષડિી છુટ) 
 

3) એકસ સનવિસમેિિે કરેલ  સેવાિા સાંદભે નિયમોનસુાર મળવાપાત્ર છુટ. માજી સૈનિક સળાંર છ 
માસિી ઓછી િહીં તેટલ ી િરજ બજાવેલ  હોય અિે િોકરી માાંિી નિયનમત રીતે નિવતૃ્ત િયા 
હોય તેવા માજી સૈનિકોિે તેમીે બજાવેલ  ખરેખર િરજિો સમયરાળો તેમિી ઉંમર માાંિી બાદ 

http://home.gujarat.gov.in/
http://gad.gujarat.gov.in/
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કરતાાં મળતી ઉંમર ભરતી નિયમમાાં ઠરાવેલ  ઉપલ ી વયમયાડદાિી ત્રી વષડ કરતાાં વધવી 
જોઇએ િહીં.  
(નિયમો: ગ.ુરા.સેવા (માજી સૈનિકો માટે અિામત) નિયમો-૧૯૭૫ અિે સધુારેલ  નિયમો-૧૯૯૪). 

4) સરકારશ્રીિા સામાન્ય વહીવટ નવભારિા તા.૨૫/૦૨/૮૦, તા.૦૧/૦૮/૯૦ તિા તા.૧૮/૦૪/૦૧ 
િા ઠરાવિી ૨૫ રમતો/ખેલ કુદિી યાદીિે માન્યતા આપવામાાં આવેલ  છે. જે ઠરાવિી 
જોરવાઇઓ મજુબ રમતવીરોિે ઉપલ ી વયમયાડદામાાં પાાંચ વષડિી છુટછાટ મળશે. 
     

5) રાજયિા પોલ ીસ દળમાાં કોન   સ   ટેબલ  / હરે્ કોન   સ   ટેબલ  /એ.એસ.આઇ. / અન   ય કોન   સ   ટેબ   યલુ રી 
તરીકે હાલ  સેવા બજાવી રહલે ા ઉમેદવારોિે બબિ હનિયારી પોલ ીસ સબ ઇન્ ્ પેકટર / હનિયારી 
પોલ ીસ સબ ઇન્ ્ પેકટર ( લ ાટુિ કમાન્ ર્ર) / ઇન્ ટેલ ીજન્ સ ઓકિસર િી જગ   યા માટે ઉપલ ી 
વયમાાં નિયમ મજુબ વધારે ત્રી વષડિી છુટ મળશે. 
 

6) રાજયિા પોલ ીસ દળમાાં કોન   સ   ટેબલ  / હરે્ કોન   સ   ટેબલ  / અન   ય કોન   સ   ટેબ   યલુ રી તરીકે હાલ  
સેવા બજાવી રહલે ા ઉમેદવારોિે બબિ હનિયારી મદદિીશ પોલ ીસ સબ ઇન્ ્ પેકટર / 
આસીસટન્ ટ ઇન્ ટેલ ીજન્ સ ઓકિસર િી જગ   યા માટે ઉપલ ી વયમાાં નિયમ મજુબ વધારે ત્રી 
વષડિી છુટ મળશે. 
 

 

(૭) કોમ્ય ુર જ્ઞાન :    

રાજ્ય સરકારે સીધી ભરતીમાાં થનમણુાંક પામતા તમામ ઉમેદવારો પાસ ે પાયાના કોમ્ય ુર 
જ્ઞાનની પવૂગ જરૂરીયાત આવશ્યક ર્રે્લ છે. જે મા ે DOEACC દ્ધારા લેવાતી સી.સી.સી. સ ીસીકે , 
ધોરર્-૧૦ અિવા ધોરર્-૧૨, ડીલોમા અન ે ડીરી પદવી સધુીના કોમ્ય ુર થવષયવાળા 
અભ્યાસક્રમો, જે માન્ય યથુનવથસિ ી/ શૈક્ષબર્ક તાલીમી સા્ં િાફ દ્ધારા અપાય છે, તે ્વીકૃત 
ર્ર્વામાાં આવ્યા છે. સરકારી નોકરીમાાં દાખલ િવા મા ેની આ એક પવૂગ લાયકાત છે. આિી 
પસાંદર્ી િાદ સરકારની ખાતાકીય તાલીમના ભાર્રૂપ ેઅને/અિવા અજમાયશી સમય દરમ્યાન 
સરકારે ઠરાવેલ વર્ગ-૩ મા ેની સી.સી.સી. ્તરની પરીક્ષા સરકારના પરીક્ષા કેન્રો ્પીપા તેમજ 
જી. ી.ય.ુ દ્ધારા લેવાતી પરીક્ષા પાસ કરવી સરજીયાત છે. 
(૮) તમામ ઉમેદવારો ભરતી થનયમો મજુિ ગજુરાતી અને િહન્દી ભાષાનુાં જરૂરી જ્ઞાન ધરાવતા હોવા 
જોઇએ. તેમજ ભારતનુાં નાર્િરકત્વ, શારીિરક યોગ્યતા અને સારા ચાિરત્ર્ય અંર્ેની ગજુરાત મલુ્કી 
સેવા વર્ીકરર્ અને ભરતી (સામાન્ય) થનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્વાઇફ ઉમેદવારોએ પિરપરૂ્ગ 
કરવાની રહશેે.  
 

(૯) સામાજીક અને શૈક્ષબર્ક પછાત વર્ગના ઉમેદવારોએ તે જ્ઞાથતના મળવાપાત્ર લાભ લેવા મા ે 
નાર્ાાંકીય વષગ ૨૦૧૫-૧૬ નુાં નોન િક્રમીલેયરનુાં પ્રમાર્પત્ર સક્ષમ સત્તાથધકારી પાસેિી મેળવી 
લેવાનુાં રહશેે અને આ પ્રમાર્પત્ર તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ િી તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૬ ની વચ્ચેના 
સમયર્ાળામાાં ઇ્ય ુિયેલ હોવુાં જોઇએ. આ પ્રમાર્પત્ર માાંર્વામાાં આવે ત્યારે રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
અન્યિા અનામતનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે નહીં. 
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(૧૦) માજી સૈથનકો (Ex-Serviceman) મા ેની ૧૦ % સધુી જગ્યાફ અનામત રહશેે અને તે 
ઇન્ રલોકય ુરી અનામત ર્ર્વામાાં આવશે. પરાંત ુઆ અંર્ ેસરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવ  થવભાર્ના 
તા.૩/૬/૮૭ ના જાહરેનામા ક્રમાાંક : જીએસ-૮૬-(૧૮)-આરઇએસ-૧૦૮૬-૧૭૨૮-ર્.ર િી ઠરાવ્યા 
મજુિ સીધી ભરતીમાાં માજી સૈથનકો મા ે ઠરાવેલ સામાન્ય ધોરર્ો મજુિ પરુતી સાંખ્યામાાં ઉમેદવારો 
ઉપલબ્દ્દ્ધ ન િાય તેવા સાંજોર્ોમાાં ભરતી મા ેનુાં િોડગ આ અંર્ ે થવવેક અનસુાર માજી સૈથનકના 
સામાન્ય પસાંદર્ીના ધોરર્ોમાાં છૂ છા  આપી શકે છે. પરાંત ુ આવી છૂ છા ના કારર્ ે આવા 
ઉમેદવારોના પસોમન્સ ઉપર તેની અસર િવી જોઇએ નહીં એ ભરતી િોડે જોવાનુાં રહશેે.  
 

(૧૧) શારીિરક ધોરર્ો :  
 

      (એ) પરુૂષ ઉમેદવારો મા ે :  
 

વરડ ઉંચાઇ  
(સે.મી. 
માાં) 

છાતી (સે.મી. માાં) વજિ  
(કક.ગ્રા. 
માાં) 

ફુલ ાવ્યા  
વરરિી 

ફુલ ાવેલ ી 

મળૂ ગજુરાતના અન.ુ જનજાથતના ઉમેદવારો મા ે ૧૬૨ ૭૯ ૮૪ ૫૦ 
મળૂ ગજુરાતના અન.ુ જનજાથતના ઉમેદવારો થસવાયના તમામ મા ે ૧૬૫ ૭૯ ૮૪ ૫૦ 

 

 છાતીનો ફુલાવો ફછામાાં ફછો ૫ સે.મી. નો િવો અથનવાયગ છે.  
 

   (િી) મિહલા ઉમેદવારો મા ે :  
 

 

વરડ ઉંચાઇ  
(સે.મી. માાં) 

વજિ  
(કક.ગ્રા. માાં) 

મળૂ ગજુરાતના અન.ુ જનજાથતના ઉમેદવારો મા ે ૧૫૬ ૪૦ 
મળૂ ગજુરાતના અન.ુ જનજાથતના ઉમેદવારો થસવાયના તમામ મા ે ૧૫૮ ૪૦ 

 

(૧૨) ઉમેદવાર નીચે જર્ાવ્યા પૈકીની એક કે વધારે શારીિરક ખામી ધરાવતો હશ ેતો તેને શારીિરક 
રીત ેઅયોગ્ય ર્ર્વામાાં આવશે.  
 

(૧) વાાંકા ઢીંચર્વાળા (Knock Knee) 
(ર) ફુલેલી છાતી (Pigeon Chest) 
(૩) િાડી આંખ (Squint Eye) 
(૪) સપા  પર્ (Flat Feet) 
(પ) કાયમની અથતશય ફુલેલી નસ (Varicose Veins) 

(૬) ફુલેલો અંગઠુો (Hammer Toes) 

(૭) અસ્્િભાંર્ અંર્ (Fractured Limb) 

(૮) સડેલા દાાંત (Decayed Teeth) 

(૯) ચેપી ચામડીના રોર્ (Communicable Skin Disease) 
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(૧૩) બિન હથિયારી પોલીસ સિ ઇન્ ્ પેક ર (UPSI) / હથિયારી પોલીસ સિ ઇન્ ્ પેક ર (પ   લાટુુનન 
કમાન્ ડર) (APSI) / ઇન્  ેલીજન્ સ ફિસસર (IO) / બિન હથિયારી મદદનીશ પોલીસ સિ ઇન્ ્ પેક ર 
(UASI) / આસીસ ન્   ઇન્  ેલીજન્ સ ફિસસર (AIO) વર્ગ-૩ ભરતી થનયમો – ૨૦૧૬ માાં જર્ાવેલ 
SHAPEI મજુિ ઉમેદવાર માનથસક, શ્રવર્શિકત, અપેન્ડેઝ (Appendage), સામાન્ય કામ મા ે 
ભૌથતક ક્ષમતા, રષ્ ી થવરે્રેમાાં સામાન્ય વ્યાવસાથયક કાયો કરવા અંર્ ે સાંપરૂ્ગ રીત ે સક્ષમ હોવા 
જોઇશે. આ અંર્ ેજરૂરી તિીિી પિરક્ષર્માાં પાસ િવાનુાં રહશેે. 
 

(૧૪) ઉમેદવારે શારીિરક ઉર્પ જેવી કે, વાાંકા ઢીંચર્વાળા (Knock Knee), સપા  પર્ (Flat Feet) 
ની શસ્ત્રિક્રયાિી મકુત હોવા જોઇએ. તેમજ ભતૂકાળમાાં માનથસક તેમજ વાઇ (fits), કાયમની અથતશય 
ફુલેલી નસ (Varicose Veins) ની બિમારી ધરાવતા ન હોવા જોઇએ.  
  

(૧૫) નિલ ીમીિરી પરીક્ષા : 
 

તમામ સાંવર્ગની જગ્યાએ ભરતી િવા મા ે થપ્રલીમીનરી પરીક્ષા એ અથનવાયગ કવોલીસાઇંર્  ે્  
છે. થપ્રલીમીનરી પરીક્ષા ૧૦૦ પ્રશ્નના હતેલુક્ષી (ફબ્દ્જેક ીવ) પ્રશ્નપત્રમાાં લેવાશે. જેમાાં દરેક પ્રશ્નના 
એક ગરુ્ લેખે કુલ ગરુ્ ૧૦૦ રહશેે. જે પરીક્ષાનો સમય એક કલાકનો રહશેે. આ પશ્નપત્રમાાં સામાન્ય 
જ્ઞાન, વતગમાન પ્રવાહો, મનોથવજ્ઞાન, ઇથતહાસ, ભરૂ્ોળ, સમાજ શાસ્ત્ર, થવજ્ઞાન તેમજ મેન્ લ 
એિીલી ી ને લર્તા પ્રાિથમક પ્રકારના પ્રશ્નો આવરી લેવાશે. આ લેબખત પરીક્ષા MCQ (Multiple 

Choice Question) અને OMR (Optical Mark Reader) પદ્ધથતમાાં લેવામાાં આવશે. દરેક સાચા જવાિ 
મા ે એક ગરુ્ મળશે. તેમજ દરેક ખો ા જવાિ મા ે નેરે્ ીવ ગરુ્ ૦.૨૫ કાપવામાાં આવશે. OMR 

શી માાં સસેદ શાહી (White Ink) નો ઉપયોર્ થનષેધ છે. જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ પ્રશ્નના જવાિમાાં 
સસેદ શાહી (White Ink) નો ઉપયોર્ કરશે તો તે જવાિ ખો ો ર્ર્ી નેરે્ ીવ ગરુ્ આપવામાાં 
આવશે.  

 થપ્રલીમીનરી પરીક્ષાનુાં માધ્યમ સકત ગજુરાતી રહશેે. 
 થપ્રલીમીનરી પરીક્ષામાાં ફછામાાં ફછા ૪૦ % માકસગ મેળવનાર ઉમેદવારોને શારીિરક કસો ી 

(Physical Test) મા ે ક્વોલીસાઇંર્ ર્ર્વામાાં આવશ ેઅને કુલ ખાલી જગ્યાના સકત આશરે 
૧૫ (પાંદર) ર્ર્ા ઉમેદવારોને મેરી ના આધારે શારીિરક કસો ી (Physical Test) મા ે 
િોલાવવામાાં આવશે. 
 

 શારીિરક કસો ી (Physical Test) મા ે વહીવ ી અનકુુળતા મજુિ કોઇપર્ તારીખ ેઅને સમય ે
ઉમેદવારોને િોલાવવામાાં આવશે અને તે મજુિ શારીિરક કસો ી (Physical Test)મા ે 
ઉમેદવારોએ તેફને જર્ાવવામાાં આવે તે કેન્ર ખાતે હાજર રહવેાનુાં રહશેે. શારીિરક કસો ી 
(Physical Test) મા ે તારીખ અને સમય અંર્ેની ઉમેદવારોની કોઇ પર્ રજૂઆત કોઇ પર્ 
સાંજોર્ોમાાં ધ્યાન ેલેવામાાં આવશે નહીં. આ િાિતમાાં િોડગનો થનર્ગય અંથતમ અને િાંધનકતાગ 
રહશેે.   
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 (૧૬) શારીિરક ક્ષમતા કસો ી (Physical Efficiency Test) :   
 તમામ જગ્યાઓ માટે િીચે િમાીે એક જ  સાંયકુત શારીકરક કસોટી યોજાશે.  
દોર્ પરુૂષ (ક) ૫૦૦૦ મીટર દોર્ વધમુાાં વધ ુ૨૫ નમનિટમાાં તમામ પરુૂષ ઉમેદવારોએ દોર્ 

પરુી કરવાિી રહશેે.  
મકહલ ા (ખ) ૧૬૦૦ મીટર દોર્  વધમુાાં વધ ુ ૯ નમનિટ ૩૦ સેકન્ર્માાં તમામ મકહલ ા 

ઉમેદવારોએ દોર્ પરુી કરવાિી રહશેે.  
એક્સ સનવિસમેિ (ર) ૨૪૦૦ મીટર દોર્  વધમુાાં વધ ુ ૧૨ નમિીટ ૩૦ સેકન્ર્માાં તમામ એકસ 

સનવિસમેિ ઉમેદવારોએ આ દોર્ પરુી કરવાિી રહશેે.  
 

 (એ) પરુૂષ ઉમેદવારો મા ે :  
 

 ૫૦૦૦ મી રની દોડ મહત્તમ ૨૫ થમની માાં પરૂ્ગ કરવાની રહશેે અને તે મા ે નીચ ેમજુિ 
ગરુ્ભાર આપવામાાં આવશે.  

 
 

૨૦ નમિીટ અિવા તે કરતા ઓછી નમિીટમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૫૦ માકસડ 
૨૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૦.૩૦ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૪૮ માકસડ 
૨૦.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૧ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૪૫ માકસડ 
૨૧ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૧.૩૦ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૪૨ માકસડ 
૨૧.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૨ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૩૯ માકસડ 
૨૨ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૨.૩૦ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૩૬ માકસડ 
૨૨.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૩ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૩૩ માકસડ 
૨૩ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૩.૩૦ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૩૦ માકસડ 
૨૩.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૪ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૨૭ માકસડ 
૨૪ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૪.૩૦ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે ૨૪ માકસડ 
૨૪.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૫ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૨૦ માકસડ 
૨૫ નમિીટ કરતા વધ ુસમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવાર  િાપાસ 
  

 (િી) મિહલા ઉમેદવારો મા ે :  
 

 ૧૬૦૦ મી રની દોડ મહત્તમ ૯.૩૦ થમની માાં પરૂ્ગ કરવાની રહશેે અને તે મા ે નીચ ેમજુિ 
ગરુ્ભાર આપવામાાં આવશે.  

 

૭ નમિીટ અિવા તે કરતા ઓછી નમિીટમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૫૦ માકસડ 

૭ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૭.૩૦ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૪૫ માકસડ 

૭.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૮ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૪૦ માકસડ 

૮ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૮.૩૦ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૩૫ માકસડ 

૮.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૯ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૩૦ માકસડ 

૯ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૯.૩૦ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૨૦ માકસડ 

૯.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુસમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવાર  િાપાસ 
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 (સી) એકસ સથવિસમેન ઉમેદવારો મા ે :  
 

 ૨૪૦૦ મી રની દોડ મહત્તમ ૧૨.૩૦ થમની માાં પરૂ્ગ કરવાની રહશેે અને તે મા ે નીચ ેમજુિ 
ગરુ્ભાર આપવામાાં આવશે.  

  

૧૦ નમિીટ અિવા તે કરતા ઓછી નમિીટમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૫૦ માકસડ 
૧૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૧૦.૩૦ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૪૫ માકસડ 
૧૦.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૧૧ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૪૦ માકસડ 
૧૧ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૧૧.૩૦ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૩૫ માકસડ 
૧૧.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૧૨ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૩૦ માકસડ 
૧૨ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૧૨.૩૦ નમિીટ અિવા તેિાિી ઓછા સમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવારિે ૨૦ માકસડ 
૧૨.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુસમયમાાં દોર્ પીૂડ કરિાર ઉમેદવાર  િાપાસ 

 શારીિરક ક્ષમતા કસો ી (Physical Efficiency Test) માાં ઉત્તીર્ગ (કવોલીસાઇ) િનાર 
ઉમેદવારોને  શારીિરક માપદાંડ (Physical Standard Test) મા ે િોલાવવામાાં આવશે. જેમાાં 
પેરા નાંિર ૧૧ માાં જર્ાવ્યા મજુિ ઉંચાઇ, છાતી, વજનની માપર્ી કરવામાાં આવશે. 

 
 

 શારીિરક ક્ષમતા કસો ી (Physical Efficiency Test) તિા શારીિરક માપદાંડ (Physical 

Standard Test) માાં ઉત્તીર્ગ (કવોલીસાઇ) િનાર ઉમેદવારોને મખુ   ય લેબખત પરીક્ષા મા ે 
િોલાવવામાાં આવશે. 

 
  (૧૭) મખુ   ય લે બખત પરીક્ષા (Main Written Exam): 

ચાર િશ્ િપત્રોિી MCQ (Multiple Choice Question) અિે OMR (Optical Mark Reader) પદ્ધનતમાાં 
પરીક્ષા લે વામાાં આવશે. જે િીચે િમાીે રેહશે. 

પ્રશ્ નપત્ર-૧  ગજુરાતી ભાષા કુલ-૧૦૦ ગરુ્  સમય- ૧ કલાક અને ૩૦ મીની  

(પ્રશ્ નોમાાં વ્ યાકરર્મ મૌબખક ક્ષમતામ રૂઢીપ્રયોર્ોમ શબ્દ્ દ કોષમ કોમ્ પ્રીહને્ શન થવર્ેરેનો સમાવેશ 
િશે.) 

પ્રશ્ નપત્ર-ર  અંર્જેી ભાષા  કુલ-૧૦૦ ગરુ્  સમય- ૧ કલાક અને ૩૦ મીની    

(Questions shall be objective type which will cover Grammar, Verbal aptitude, Vocabulary, 
Idioms, Comprehension etc,) 

પ્રશ્ નપત્ર-૩  સામાન્ ય જ્ઞાન કુલ-૧૦૦ ગરુ્  સમય- ૧ કલાક અને ૩૦ મીની    

(સામાન્ ય જ્ઞાનમ વતગમાન પ્રવાહોમ કોમ્  ય ુર જ્ઞાન અને મનોવજૈ્ઞાથનક િાિતો)  
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પ્રશ્ નપત્ર-૪  કાયદાકીય િાિતો કુલ ગરુ્-૧૦૦  સમય– ૧ કલાક અને ૩૦ મીની    

આ પ્રશ્ નપત્રમાાં નીચેના કાયદાને લર્તા સામાન્ ય જ્ઞાનના પ્રશ્ નો પછુવામાાં આવશે.  

(૧) ભારતનુાં િ ાંધારર્ (ર) ક્રીમીનલ પ્રોસીજર કોડ- ૧૯૭૩ (૩) ઇન્ ડીયન પીનલ કોડ- ૧૮૬૦   
(૪) એવીડન્ સ એક - ૧૮૭ર (પ) ગજુરાત પોલીસ એક -૧૯પ૧ (૬) ગજુરાત પ્રોહીિીશન 

એક - ૧૯૪૯ (૭) ભ્રષ્  ાચાર નાદદૂી અથધથનયમ-૧૯૮૮ (૮) અનજુાથત/અન.ુજનજાથત 

(અત્ યાચાર થનવારર્) ધારો-૧૯૮૯ (૯) મો ર વાહન અથધથનયમ-૧૯૮૮.  

િોંધઃ-  (i) તમામ િશ્નપત્રો હતેલુક્ષી (ફિજેક ીવ) પ્રકારના રહશેે. દરેક પ્રશ્ નના ચાર થવકલ્ પમાાંિી 
એક સાચો જવાિ પસાંદ કરવાનો રહશેે. દરેક સાચા જવાિ મા ે એક ગરુ્ મળશ.ે તેમજ દરેક ખો ા 
જવાિ મા ે નેરે્ ીવ ગરુ્ ૦.૨૫ કાપવામાાં આવશ.ે OMR શી માાં સસેદ શાહી (White Ink) નો 
ઉપયોર્ થનષેધ છે. જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ પ્રશ્નના જવાિમાાં સસેદ શાહી (White Ink) નો ઉપયોર્ 
કરશ ેતો તે જવાિ ખો ો ર્ર્ી નેરે્ ીવ ગરુ્ આપવામાાં આવશે.  
(ii)  પ્રશ   નપત્ર-૧ ગજુરાતી અને પ્રશ્ નપત્ર-૨ અંરેજીનુાં ધોરર્ ઉચ્ ચતર માધ્ યથમક શાળા (HSC) 
 લેવલનુાં રહશેે. 
(iii)  પ્રશ   નપત્ર-૩ સામાન   ય જ્ઞાનમાાં સામાન્ ય જ્ઞાન અને મનોવજૈ્ઞાથનક િાિતોનુાં ધોરર્ સ   નાતક 
 (Graduate) લેવલનુાં રહશેે  તેમજ કોમ્ પ   ય ુર જ્ઞાનનુાં ધોરર્ ઉચ્ ચતર માધ્ યથમક શાળા (HSC) 
 લેવલનુાં રહશેે. 
(iv)  મખુ   ય લેબખત પરીક્ષામાાં ફછામાાં ફછા ૪૦ % માકસગ મેળવનાર ઉમેદવારોને દસ   તાવેજ 
 ચકાસર્ી મા ે ક્વોલીસાઇંર્ ર્ર્વામાાં આવશે 
 
(૧૮) થવશેષ ગરુ્ ભારાાંક : 
 

મખુ   ય લેબખત પરીક્ષામાાં મેળવેલ ગરુ્ ઉપરાાંત નીચ ે જર્ાવ્યા મજુિ જે તે ઉમેદવારોને 
મળવાપાત્ર વધારાના ગરુ્ ઉમેરવામાાં આવશે.   

 

(i) એન.સી.સી. નુાં “સી” સ ીસીકે  ધરાવનાર ઉમેદવારોને વધારાના ૨ (િે) ગરુ્ આપવામાાં 
 આવશે.  

 

(ii) સરકારશ્રી ગહૃથવભાર્ના તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાાંક : જીજી/જીયજુે/૦૯/૨૦૧૬/  
 એમએચકે/ ૧૦૧૦/ ૧૩૯૩/સી માાં કરેલ જોર્વાઇ મજુિ રક્ષા શિકત યથુનવગથસ ી દ્ધારા 
 અપાતા પ્રમાર્પત્ર મેળવેલ હશ ેતેમને તમામ સાંવર્ગમાાં થનયમોનસુાર નીચ ેમજુિ વધ ુગરુ્ 
 આપવામાાં આવશે. 
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ડી્ ીન્કશન – ૧૫ (પાંદર) ગરુ્ 
સ્ ગ  ક્લાસ  – ૧૨ (િાર) ગરુ્ 
સેકન્ડ ક્લાસ– ૦૯ (નવ) ગરુ્ 
પાસ ક્લાસ – ૫ (પાાંચ) ગરુ્  
 

(iii)સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવ  થવભાર્, ર્ાાંધીનર્રના તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ ના ઠરાવ ક્રમાાંક :  
 સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૨૪૨૭૯૨/ર્-૨ અને તા.૨૫/૦૨/૮૦ ના ઠરાવમાાં થનયત કરેલ 
શરતો  પિરપરૂ્ગ કરનાર રાષ્રીય અિવા આંતરરાષ્રીય અિવા આંતર યથુનવથસિ ી અિવા 
અબખલ  ભારત શાળા સાંઘ દ્ધારા યોજાતી ્પધાગફમાાં પ્રથતથનથધત્વ કરેલ હોય તેવા રમતવીર 
 ઉમેદવારોને મખુ્ ય લેબખત પરીક્ષામાાં મેળવેલ ગરુ્ના વધ ુ ૫ % ગરુ્ આપવામાાં આવશે. 
 રામ્ય/તાલકુા/જીલ્લ ા કક્ષાિા ્પધડકોિે વધ ુગરુ્ભાર મળવાપાત્ર િિી.   

 

(iv) સરકારશ્રી સામાન્ય વહીવ  થવભાર્, ર્ાાંધીનર્રના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ અને  
 તા.૩૧/૦૮/૨૦૦૪ ના ઠરાવ ક્રમાાંક : સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ર્-૨ માાં ઠરાવ્યા મજુિ 
 થવધવા મિહલા ઉમેદવારોને મખુ્ ય લેબખત પરીક્ષામાાં મેળવેલ ગરુ્ના થવશેષ ૫ % ગરુ્ 
 આપવામાાં આવશે.   

(૧૯) જરૂરી સચૂનાફ :   
 

(૧૯.૧) દસ   તાવેજ ચકાસર્ી મા ે ઉમેદવારોનુાં મેરી  નીચ ે મજુિના ગરુ્ને ધ્યાને લઇ નક્કી 
કરવામાાં  આવશે.  
(૧) શારીરીક ક્ષમતા કસો ીમાાં મેળવેલ ગરુ્ 
(ર) મખુ   ય લેબખત પરીક્ષામાાં મેળવેલ ગરુ્  
(૩) એન.સી.સી. “સી” સ ીસીકે  આધારે મળવાપાત્ર થવશેષ ગરુ્  
(૪) રક્ષા શિકતના પ્રમાર્પત્ર આધારે મળવાપાત્ર થવશેષ ગરુ્ 
(૫) થવધવા મિહલાને મળવાપાત્ર થવશેષ ગરુ્ 
(૬) માન્ય ્પોટુન ગસ સ ીસીકે  આધારે મળવાપાત્ર થવશેષ ગરુ્ 
  

 અતે્ર ઉલ્ લે ખિીય છે કે સરકારશ્રીિા નિયમોનસુાર વરડ-૩િી ભરતી માટે મૌબખક ઇન્ ટરવ્ ય ુરદ 
કરેલ  છે જેિી ઉપરોકત જીાવેલ  ગીુિો સરવાળો કરી મેરીટિા આધારે ખાલ ી જગ્યાિા આશરે     
૨ (બે) રીા ઉમેદવારોિે દસ   તાવેજ ચકાસીી માટે બોલ ાવવામાાં આવશે. 
 
 

(૧૯.૨) જો તમામ અનામત સાંવર્ો મા ે પરુતા ઉમેદવારો ઉપલબ્દ્દ્ધ નહીં િાય તો તેવી અનામત 
 કે ેર્રીના ઉમેદવારો મા ે ગરુ્ાનકુ્રમનુાં ધોરર્ ભરતી િોડગ ્વથવવેકાનસુાર, પ્રવતગમાન 
 થનયમો મજુિ વ્યાજિી રીતે  ઘ ાડી શકશ.ે 
(૧૯.૩)  ઉમેદવારોએ અમલમાાં હોય તેવા સરકારના થનયમો/હુકમો મજુિ િહન્દી/ગજુરાતી/અંરેજી 
 ભાષાની તાલીમ/ અન્ય ખાતાકીય તાલીમ/ પવૂગસેવા તાલીમ અને તાલીમાાંત પરીક્ષા 
 આપવાની રહશેે.  
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(૧૯.૪) બિન હથિયારી પોલીસ સિ ઇન્ ્ પેક ર (UPSI) અને ઇન    ેલીજન   સ ફિસસર (IO) 
સાંવર્ગમાાં  કરારના સમયર્ાળા પાાંચ વષગનો રહશેે આ સમય દરમ્યાન માથસક  રૂ.૧૩,૭૦૦/-ના 
એકથત્રત  વેતન તેમજ સરકારશ્રી જો કોઇ િીજા ભથ્િા નક્કી કરે તો તે મજુિના વેતનિી 
િસક્ડ  પર્ાર જ મળવાપાત્ર િશે અને કરારના સમયર્ાળા દરમ્યાન સાંતોષકારક રીતે નોકરી પરૂ્ગ 
 કરશ ેતો થનયથમત જે-તે સાંવર્ગના પર્ાર ધોરર્માાં થનમણુાંક આપવામાાં આવશે. 
  
(૧૯.૫)હથિયારી પોલીસ સિ ઇન   સ   પેક ર (પ   લાટુુનન કમાન   ડર) માાં પસાંદર્ી પામેલા ઉમેદવારો 
 સરકારશ્રીના થનયમોનસુાર ૨૭ માસ સધુી કરાર આધાિરત માથસક  રૂ.૧૩,૭૦૦/-ના 
એકથત્રત  વેતન તેમજ સરકારશ્રી જો કોઇ િીજા ભથ્િા નક્કી કરે તો તે મજુિના વેતનિી 
િસક્ડ  પર્ાર જ મળવાપાત્ર િશે અને સાંતોષકારક તાલીમ પરૂ્ગ િયા િાદ થનયથમત રીતે
 મળવાપાત્ર પર્ાર ધોરર્માાં થનમણુાંક આપવામાાં આવશે. આ સાંવર્ગના પસાંદર્ી પામેલ 
 ઉમેદવારોએ કરાર આધાિરત સમય દરમ્યાન લાઇ  મો ર વ્હીકલ/હવેી મો ર વ્હીકલ 
 મા ેનુાં લાયસન્સ મેળવી લેવાનુાં રહશેે.  
  
(૧૯.૬)બિન હથિયારી મદદનીશ પોલીસ સિ ઇન્ ્ પેક ર (UASI) / આસીસ ન્   ઇન્  ેલીજન્ સ 
 ફિસસર (AIO) ના સાંવર્ગમાાં કરારના સમયર્ાળા પાાંચ વષગનો રહશેે આ સમય દરમ્યાન 
 માથસક રૂ.૧૦,૦૦૦/- ના એકથત્રત વેતન તેમજ સરકારશ્રી જો કોઇ િીજા ભથ્િા નક્કી કરે 
 તો તે મજુિના વેતનિી િસક્ડ પર્ાર જ મળવાપાત્ર િશે અને કરારના સમયર્ાળા 
 દરમ્યાન સાંતોષકારક રીતે નોકરી પરૂ્ગ કરશ ેતો થનયથમત જે-તે સાંવર્ગના પર્ાર ધોરર્માાં 
 થનમણુાંક આપવામાાં આવશે. 
 
(૧૯.૭) ઇન    ેલીજન   સ ફિસસર (IO)મ બિન હથિયારી મદદનીશ પોલીસ સિ ઇન્ ્ પેક ર (UASI) અન ે
 આસીસ ન્   ઇન્  ેલીજન્ સ ફિસસર (AIO) ના સાંવર્ગમાાં પસાંદર્ી પામેલ ઉમદેવારોએ તેફના 
 કરાર આધાિરત સમયર્ાળા દરમ્ યાન થનયમ મજુિ લાઇ  મો ર વ્ હીકલ / હવેી મો ર 
 વ્ હીકલ રાઇાઇવીંર્ લાયસન્ સ મેળવી લેવાનુાં રહશેે. 
 
(૧૯.૮) પો.સ.ઇ. સાંવર્ગની જગ્યાફમાાં નીચેની જગ્યાફમાાં થનમણુાંક મળવાપાત્ર િશે.  
 

   (i) બિન હથિયારી પોલીસ સિ ઇન   સ   પેક ર (પરુૂષ/મિહલા)    
   (ii) હથિયારી પોલીસ સિ ઇન   સ   પેક ર (પ   લાટુુનન કમાન   ડર) (પરુૂષ) 
   (iii) ઇન    ેલીજન   સ ફિસસર (પરુૂષ/મિહલા) 
   (iv) મદદનીશ પોલીસ સિ ઇન   સ   પેક ર (પરુૂષ/મિહલા) 
   (v) આસીસ ન     ઇન    ેલીજન   સ ફિસસર (પરુૂષ/મિહલા)  
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ઉમેદવારોએ ડોકયમેુન્  વેરીસીકેશન મા ેના કોલલે ર ડાઉનલોડ કરતી વખતે તેમની 

પસાંદર્ીનુાં સ ાંવર્ગ જર્ાવવુાં પડશ.ે જે તેમની પસાંદર્ી અને મેરી  ધ્યાનમાાં લઇ ઉમેદવારોના જે તે 
સાંવર્ગ નકકી કરવામાાં આવશ.ે આ અંર્ેનો આખરી થનર્ગય િોડગનો રહશેે.  

  

(૧૯.૯) થનમણુાંક પામનાર તમામ ઉમેદવારોને પ્રવતગમાન નવ વથધિત પેન્શન યોજના લાગ ુપડશ.ે 
  

(૧૯.૧૦) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાગવેલ થવર્તો કોઇપર્ તિકે્ક ખો ી માલમુ પડશ ેતો તેની 
 સામે કાયદાકીય કાયગવાહી કરવામાાં આવશે. તમેજ તેમની ઉમેદવારી પર્ રદ્દ કરવામાાં 
 આવશે.  
 

(૧૯.૧૧) જાહરેાત કોઇપર્ કારર્ોસર રદ્દ / સેરસાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી િશે તો તેમ 
કરવાનો  િોડગનો સાંપરૂ્ગ હક્ક અને અથધકાર રહશેે. િોડગ આ મા ે કારર્ો આપવા િાંધાયેલ નિી.  
 

(૧૯.૧૨) ફનલાઇન એલીકેશન ્વીકારવાની મદુ્દત પરૂ્ગ િયા િાદ આર્ામી ભરતી પ્રિક્રયા જેવી 
કે  લેબખત પરીક્ષાની માિહતી તિા શારીિરક ક્ષમતા કસો ી/ શારીિરક માપ કસો ીની માિહતી, 
 લેબખત પરીક્ષાની માિહતી તિા અન્ય જરૂરી માિહતી વખતો વખત https://ojas.gujarat.gov.in  
 વેિ સાઇ  ઉપર મકૂવામાાં આવશે. જેિી તે અંર્ ેમાિહતર્ાર રહવેાનુાં રહશેે. 
 

(૧૯.૧૩) એક ઉમેદવાર એક અરજી (No Multiple Application)  
  એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કરી શકશ.ે તેમ છતાાં એકિી વધ ુ અરજી (Multiple 

 Application)  ના િક્સામાાં સી સિહત સવગ રીતે યોગ્ય રીત ે ભરેલી અરજીફ પૈકી સૌિી 
 છેલ્લી કન્સમગ િયેલી  એક જ અરજી માન્ય ર્ર્ાશે. તે થસવાયની િધી અરજીફ રદ્દ િશે 
 અને ભરેલ સી ના નાર્ાાં પરત મળશે નહીં.  

 

 

(૧૯.૧૪) મિહલાફની અનામત જગ્યાફ મા ે લાયક મિહલા ઉમેદવાર ઉપર જર્ાવેલ પેરેરાસ 
૩માાં  દશાગવ્ યા પ્રમાર્ે ઉપલબ્દ્દ્ધ નહીં િાય તો આ  કે ેર્રીના ઉમેદવારો મા ે ગરુ્ાનકુ્રમનુાં ધોરર્ 
 ભરતી િોડગ ્વથવવેકાનસુાર, પ્રવતગમાન થનયમો મજુિ વ્યાજિી રીતે ઘ ાડી શકશ.ે તેમ છતાાં 
 યોગ્ય મિહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્દ્દ્ધ નહીં િાય તો તે જગ્યા સિાંથધત કે ેર્રી  (જનરલ, 
 એસ.સી., એસ. ી., એસ.ઇ.િી.સી.) ના લાયક પરુૂષ ઉમેદવારિી ભરવામાાં આવશે.  
 

(૧૯.૧૫) માજી સૈથનક મા ે (THE GUJARAT CIVIL SERVICES (RESERVATION OF 

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

 SERVICE RULES,1975) માાં કરેલ જોર્વાઇ મજુિ માજી સૈથનક મા ે કેન્ર સરકાર/રાજ્ય 
 સરકાર દ્ધારા ધારાધોરર્ મજુિ એકસ સથવિસમેનની પિરભાષામાાં આવતુાં હોય તેમજ ગજુરાત 
 રાજ્યની સિાંથધત જીલ્લા સૈથનક કલ્યાર્ કચેરીફ તરસિી એકસ સથવિસમનેના ફળખપત્ર 
 તા.૦૬/૦૯/૨૦૧૬ સધુીમાાં ઇ્ય ુિયા હોય અને જેફ એકસ સથવિસમેનનુાં પેન્શન મેળવતા 
 હોય તેફને જ માજી સૈથનક તરીકે ર્ર્વામાાં આવશ.ે  

https://ojas.gujarat.gov.in/
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(૧૯.૧૬) શૈક્ષબર્ક લાયકાત, કોમ્ય ુરની જાર્કારી, ઉંમર, જાથત (કે ેર્રી - જનરલ, એસ.સી., 
 એસ. ી., એસ.ઇ.િી.સી., બિન અનામત કક્ષાના આથિિક રીતે નિળા વર્ો), માજી સૈથનક, 
 SEBC મા ે નોન િક્રથમલેયર સ ીસીકે , NCC ‘C’ સ ી., રક્ષા શિકત યથુનવગથસ ીનુાં પ્રમાર્પત્ર, 
 ્પો ગસ, થવધવા અને અન્ય િાિતોના ઉમેદવાર પાસેના અસલ પ્રમાર્પત્રોન ે આધારે 
 ફનલાઇન અરજીમાાં ભરેલ થવર્તો સમર ભરતી પ્રિક્રયા મા ે આખરી ર્ર્વામાાં આવશે. 
 ફનલાઇન અરજીમાાં દશાગવેલ થવર્તોના સમિગનમાાં પ્રમાર્પત્રો અન ેપરુાવાફ િોડગ માાંર્ ે
 ત્યારે ઉમેદવારે અસલમાાં (પ્રમાબર્ત ઝેરોક્ષ નકલો સહીત) રજુ કરવાના રહશેે. એવા પરુાવા 
 રજુ નહીં કરી શકનાર ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક જે તે તિકે્કિી “ રદ્દ ” કરવાપાત્ર િશે. 
 તેમજ ભરતી પ્રિક્રયામાાં કોઇપર્ ભલુને કારર્ ેઉમેદવારની પસાંદર્ી િયેલ હશ ેતો તે ભલૂ 
 ધ્યાને આવતા ઉમેદવારની પસાંદર્ી રદ્દ કરવામાાં આવશે.  
 

(૧૯.૧૭) અરજદારે અરજીપત્રકમાાં દશાગવેલ કે ેર્રી (જાથત), જન્મ તારીખ, શૈક્ષબર્ક લાયકાત કે 
 અન્ય િીજી કોઇ થવર્તો પાછળિી િદલવાની રજૂઆત રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 
 ફનલાઇન અરજીમાાં દશાગવેલ કે ેર્રી (જાથત), જન્મ તારીખ, શૈક્ષબર્ક લાયકાત કે અન્ય 
 િીજી કોઇ થવર્તો અને ઉમેદવારની ખરેખર કે ેર્રી (જાથત), જન્મ તારીખ, શૈક્ષબર્ક 
 લાયકાત કે અન્ય િીજી કોઇ થવર્તોમાાં તસાવત પડશ ેતો, તેવી અરજી રદ્દ કરવાપાત્ર િશે.  
 

(૧૯.૧૮) ઉમેદવાર અરજીપત્રક ભરતી વખતે જે મોિાઇલ નાંિર દશાગવે તે જ નાંિર ચાલ ુરાખવો. 
 ભથવષ્યમાાં િોડગ તરસિી આ ભરતી પ્રિક્રયાને સિાંથધત સચૂનાફ ઉમેદવારને આ દશાગવેલ 
 નાંિરના મોિાઇલ પર SMS િી મોકલવામાાં આવશે. તેિી દશાગવેલ મોિાઇલ નાંિર િદલવો 
 નહીં.  
 

(૧૯.૧૯) ભરતી પ્રિક્રયા મા ે પરવાનર્ી આપતા તેવા પ્રવેશપત્રમાાં આપવામાાં આવેલી કોઇપર્ 
 સચૂનાનો ભાંર્ કરવા મા ે દોથષત ઠયાગ હોય તો અિવા દોથષત હોવાનુાં જાહરે કયુગ હોય તો તે 
 સોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર િશે તે ઉપરાાંત –  
(ક)  ભરતી િોડગ, તે ઉમેદવારને ર્ેરલાયક ઠરાવી શકશ,ે અિવા  
 

(ખ) (૧) ભરતી િોડગ સીધી પસાંદર્ી મા ે લેવાની કોઇપર્ પરીક્ષામાાં િેસવા માાંિી  
          ર્ેરલાયક ઠરાવી શકશ,ે અિવા  
     (ર)  રાજ્ય સરકાર, પોતાના હઠેળની કોઇપર્ નોકરી માાંિી કાયમી રીત ેઅિવા થનદીષ્   
          મદુ્દત મા ે ર્ેરલાયક/ િાકાત કરી શકશ.ે  
 

(૧૯.૨૦) ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોર્ અિવા અન્ય સરકારી / અધગ 
 સરકારી / સરકાર હ્તકની સા્ં િાફ દ્ધારા ઉમેદવાર કયારેય પર્ ર્ેરલાયક ઠરાવેલ હોય 
 અને ર્ેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશ ેતો આવા ઉમેદવારની અરજી આપોઆપ રદ્દ િવાને પાત્ર 
 િનશ.ે  
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(૧૯.૨૧) નીચ ેદશાગવ્યા મજુિની અરજીફ રદ્દ કરવામાાં આવશે.  
        (આ યાદી માત્ર ઉદાહરર્ ્વરૂપે છે જે સાંપરૂ્ગ નિી.)  
 

(a) ફનલાઇન મસુદ્દા મજુિ અરજી કરેલ ન હોય. 
(b) અરજીમાાં દશાગવેલ થવર્તો અધરૂી કે અસાંર્ત હોય. 
(c) અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી કે રાંર્ીન પાસપો ગ  સાઇઝનો સચુવેલ સોમે માાં સો ો અપલોડ  
    કરેલ ન હોય. 
(d) અરજી સેકસિી, ઇમેઇલિી અિવા પો્ િી મોકલાવેલ હોય. 
(e) ઉમેદવારે પરેૂપરૂી સી ભરેલ ન હોય. 
(f) અનસુબૂચત જાથત(SC), અનસુબૂચત જનજાથત(ST), સામાજીક શૈક્ષબર્ક પછાત વર્ગ(SEBC),  
    બિન અનામત કક્ષાના આથિિક રીત ેનિળા વર્ો (UEWS) તેમજ માજી સૈથનકના આધારે  
    ઉમેદવારી નોંધાયેલ હોય તે અંરે્નુાં સ ી. ધરાવતા ન હોય.  
(g) સામાજીક શૈક્ષબર્ક પછાત વર્ગ(SEBC)ના ઉમદેવાર જાહરેાતમાાં દશાગવેલ સમયર્ાળાનુાં ઉન્નત  
     વર્ગમાાં સમાવેશ િતો ના હોવા અંરે્નુાં (નોન િક્રમીલીયર) પ્રમાર્પત્ર ધરાવતા ન હોય. 
(૧૯.૨૨) જાહરેાત/સચુનાફમાાં જે ઠરાવો/થનયમો/પિરપત્રોનો ઉલ્લેખ કરેલ છે તેમાાં વખતો-
 વખતના સધુારા પર્ ધ્યાને લેવાના રહશેે. આ જાહરેાત સિાંધે કોઇ વાદથવવાદ કે અિગઘ ન 
 સિાંધે કોઇ થવવાદ ઉપસ્્િત િશે, તે સાંજોર્ોમાાં સરકારશ્રી દ્ધારા ભરતી િાિતમાાં જાહરે કરેલ 
 ભરતી થનયમો/પિરપત્રો/ઠરાવોની મળૂ જોર્વાઇફ અંથતમ રહશેે. તેમજ આ તમામના 
 અિગઘ ન અંર્ે ભરતી િોડગનો થનર્ગય આખરી રહશેે. જે અરજદારન ેિાંધનકતાગ રહશેે. આ 
 ભરતી થનયમો/પિરપત્રો/ઠરાવો ઉપરોકત પેરેરાસ નાંિર (૪) માાં જર્ાવેલ સરકારશ્રીના ગહૃ 
 થવભાર્ની વેિ સાઇ  http://home.gujarat.gov.in તેમજ સામાન્ય વહીવ  થવભાર્ની વેિ 
 સાઇ  http://gad.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલબ્દ્દ્ધ છે.    
 

(૨૦) ૫સાંદર્ી યાદી :  

 મખુ   ય લેબખત પરીક્ષામાાં મેળવેલ ગરુ્, એન.સી.સી. “સી” સ ીસીકે ના મળવાપાત્ર ગરુ્, રક્ષા 
 શિકત યથુનવગથસ ી પ્રમાર્પત્રના મળવાપાત્ર વધારાના ગરુ્, રમતવીરોને મળવાપાત્ર 
 વધારાના ગરુ્ તિા થવધવાને મળવાપાત્ર વધારાના ગરુ્ અને સીઝીકલ એસીસીયન્સી  ે્ માાં 
 મેળવેલ ગરુ્ લક્ષમાાં લઇન ે બિન હથિયારી પોલીસ સિ ઇન્ ્ પેક ર (UPSI) / હથિયારી 
 પોલીસ સિ ઇન્ ્ પેક ર ( લાટુુનન કમાન્ ડર) (APSI) / ઇન્  ેલીજન્ સ ફિસસર (IO) / બિન 
 હથિયારી મદદનીશ પોલીસ સિ ઇન્ ્ પેક ર (UASI) / આસીસ ન્   ઇન્  ેલીજન્ સ ફિસસર 

 (AIO) સાંવર્ગની આખરી પસાંદર્ી યાદી તૈયાર કરવામાાં આવશે. 
 

 તેમજ પસાંદર્ી યાદીના ૧૦ % લેખે પ્રથતક્ષા યાદી તૈયાર કરવામાાં આવશે.  
 

http://home.gujarat.gov.in/
http://gad.gujarat.gov.in/
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(૨૧) અરજી પત્રક ભરવા મા ેની સચુનાફ :  
 

(૨૧.૧) તમામ જગ્યાફ મા ે સકત ફનલાઇન અરજી કરવાની રહશેે. આ ફનલાઇન અરજી 
 https://ojas.gujarat.gov.in વેિસાઇ  ઉપરિી કરી શકાશ.ે જ્યાાં ઇન્ટરિેટ સનુવધા (્કેિર અિે 
 િીન્ટર સાિે) ઉપલબ્દ્ધ હોય તેવા કોઇપર્ ્િળે સાયિર કાસે અિવા ઇ-રામ પાંચાયતમાાં 
 અિવા પોતાના રહઠેાર્/ફસીસ માાંિી ઉમેદવારો ફનલાઇન અરજી કરી શકશ.ે 
(૨૧.૨) લાયકાતો ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઉપરોકત તમામ સાંવર્ગની જગ્યાફ મા ે એક જ અરજી 
 પત્રક ભરવાનુાં રહશેે.  
(૨૧.૩) અરજદારે અરજી કરતી વખત ેપોતાની સાિે રાંર્ીન પાસપો ગ સાઇઝનો સો ો, ્કેન કરવા 
 મા ે પોતાની સહી, જરૂરી પ્રમાર્પત્રો અને પરૂાવા રાખવા. જેિી તેના આધારે જ સાચી 
 માિહતી અરજીમાાં ભરી શકાય.  

(૨૧.૪) ફનલાઇન અરજી કન્સમગ કરીને અરજીની થપ્રન્  કાઢી લેવાની રહશેે. 
(૨૧.૫) અરજી કન્સમગ િઇ ર્યા િાદ આર્ળના સકરા નાંિર (રર) માાં આપેલ સચુના અનસુાર 
 પરીક્ષા સી પો્  ફસીસ ખાતે રોકડમાાં અિવા ફનલાઇન પર્ ભરી શકાશ.ે   
 
(૨૨) પરીક્ષા િી :  
 

 

(૨૨.૧) જનરલ (General) કે ેર્રીના ઉમેદવારોએ નીચ ેજર્ાવ્યા મજુિ સી ઉપરાાંત લાગ ુપડતા  
 પો્  ફસીસના/િેંકના વહીવ ી-સથવિસ  ેક્ષના ચાજીસ ભરવાના રહશેે. (Scheduled Castes, 

 Scheduled Tribes, Socially and Educationally Backward Classes ઉમેદવારોએ સી ભરવાની 
 નિી.) 

 

 

અ.નાં. કે ેર્રી સી ની રકમ 
૧ GENERAL રૂ. ૧૦૦ 

 
(૨૨.૨) ઉમેદવારો જ્યારે વેિ સાઇ  ઉપર પોતાની અરજી કન્સોમગ કરે ત્યારે તેફને અરજી સી 
ભરવા  મા ે િે થવકલ્પો મળશ.ે (૧) Print Postoffice Challan (ર) Online Payment of Fees તે પૈકી 
 માાંિી ઉમેદવારોએ કોઇપર્ એક થવકલ્પ પસાંદ કરવાનો રહશેે અને સી ભરવા મા ે આર્ળની 
 જરૂરી કાયગવાહી સમય મયાગદામાાં કરવાની રહશેે.  
 

(૨૨.૩) જે ઉમેદવારો ફનલાઇન સી ભરવા માાંર્તા હોય, તેફએ Online Payment of Fees ભરવા 
 મા ેનો થવકલ્પ પસાંદ કરી, ફનલાઇન િેન્કીંર્ અિવા ATM/DEBIT કાડગ અિવા કે્રડી  
 કાડગિી  પરીક્ષા સી ભરવાની રહશેે. જે મા ે પરીક્ષા સી રૂ.૧૦૦/- તિા િેંક ચાજીસના નાર્ાાં 
 રૂ.૫.૭૫/- ભરવાના રહશેે. ફનલાઇન સી ભયાગ અંર્ેની પહોંચની થપ્રન્  કાઢી લઇ પોતાની 
 પાસે રાખવાની રહશેે.  
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(૨૨.૪) જે ઉમેદવારો ફસલાઇન સી (પો્  ફસીસ દ્ધારા) ભરવા માાંર્તા હોય તેફએ Print 

 Postoffice Challan ભરવા મા ેનો થવકલ્પ પસાંદ કરી પો્  ફસીસમાાં સી ભરવા મા ેના 
 ચલર્ના નકલની થપ્રન્  કાઢી લેવાની રહશેે અન ેઉમેદવારોએ ચલર્ સાિ ેરાજ્યની કોઇપર્ 
 કોમ્ય ુરાઇઝડ પો્   ફસીસમાાં જઇને પરીક્ષા સી રૂ.૧૦૦/- તિા પો્  ફસીસ ચાજીસના 
 નાર્ાાં રૂ.૧૨/- ભરવાના રહશેે. ચલર્ની એક નકલ પો્  ફસીસ રાખી લેશે અને િે 
નકલમાાં  થસક્કા કરી ઉમેદવારને પરત આપશે.  
 

(૨૨.૫) પો્  ફસીસમાાં અરજી સી ભરેલ ચલર્/ફનલાઇન સી ભરેલ પહોંચની નકલ ઉમેદવારે 
 લેબખત/શારીિરક કસો ી વખત ે કોલ લે ર સાિે અચકૂ લાવવાની રહશેે. આ થસવાય 
 ઉમેદવારને ભરતી પ્રિક્રયામાાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશ ેનહીં. 
 

(૨૨.૬) અન્ય કોઇ રીતે સી ્વીકારવામાાં આવશે નહીં.  
 

(૨૨.૭) પો્  ફસીસમાાં સી ભરવાની છેલ્લી તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૬ (કચેરી સમય સધુી) છે. 
 

(૨૨.૮) સી ભયાગ િાદ રીસાંડ કોઇપર્ સાંજોર્ોમાાં મળવાપાત્ર નિી. તેમજ સી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની 
 સી ભયાગ વર્રની અરજી માન્ય રહશેે નહીં.  
 

(૨૨.૯) ફનલાઇન અિવા પો્  ફસીસ ખાતે પરીક્ષા સી ભયાગ િાદ ૨૪ કલાકની અંદર જો 
આપના  મોિાઇલ ઉપર સી ભયાગ અંર્ેનો કોઇ મેસેજ ન આવે તો ઉમેદવારે જે પો્  ફસીસ 
ખાતે સી  ભરેલ છે તે જ પો્  ફસીસનો અિવા જો ફનલાઇન સી ભરેલ હોય તો જે તે 
િેંક/બ્રાન્ચનો  સાંપકગ કરવાનો રહશેે અને તેફ માસરતે આર્ળની જરૂરી કાયગવાહી કરવાની રહશેે.  

 

(૨૩) ફનલાઇન અરજી કયાગ િાદ, થપ્રલીમીનરી પરીક્ષામ શારીિરક ક્ષમતા કસો ીમ મખુ્ ય લેબખત 
 પરીક્ષા તેમજ દ્ તાવેજ ચકાસર્ી મા ેની તારીખો છાપાાંમાાં (ન્ યઝુ પેપર) જાહરેાત આપી 
 તેમજ વેિસાઇ  ઉપર જર્ાવી તમામ ઉમેદવારોને જાર્ કરવામાાં આવશે તે મજુિ ફન 
 લાઇન વેિ સાઇ  પરિી કોલ લે ર ડાઉનલોડ કરી થપ્રન્  કરી લેવાના રહશેે. આમાાં ચકૂ િશે 
 તો જવાિદારી ઉમેદવારની રહશેે.  

 

(ર૪) વધ ુ પચૃ્છા મા ે તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૬ િી તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૬ દરમ્યાન  ોલ ફ્રી નાંિર :  
૧૮૦૦  ૨૩૩ ૫૫૦૦ ઉપર સવાર કલાક : ૧૦.૩૦ િી સાાંજના કલાક ૦૬.૦૦ સધુી પછુપરછ કરી 
 શકાશે.  

 
્િળ : અમદાવાદ                              (થવકાસ સહાય, IPS) 
તારીખ : ૨૭/૧૦/૨૦૧૬                              અધ્યક્ષ પો.સ.ઇ. ભરતી િોડગ-૨૦૧૬ અન ે
                                                       મહાથનયામકમ રક્ષા શિકત યનુીવથસિ ીમ 
                                               ન   ય ુમેન    લ કોનગરમ મેઘાર્ીનર્રમ અમદાવાદ. 


