પોસઇ ભરતી બોર્ડ -૨૦૨૧
પોલીસ મહાનિદે શક, તાલીમિી કચેરી,
૬ઠો માળ, પોલીસ ભવિ, સે કટર-૧૮, ગાાંધીિગર–૩૮૨૦૦૯
જાહેરાત ક્રમાાંક : PSIRB/202021/1
ગુજરાત પોલીસ દળ વગડ -૩ પોસઇ સાંવગડિી જગ્યાઓમાાં સીધી ભરતી માટેિી સુચિાઓ : સરકારશ્રીના

ગૃહવિભાગ, ગાાંધીનગરના

તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૯ના

ઠરાિ

ક્રમાાંકઃ

મહક/

૧૦૨૦૧૯/૫૭૦૨૩૫/સ તથા તા.૧૩/૧૧/૨૦૨૦ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ મહક/ ૧૦૨૦૧૯/૫૭૦૨૩૫/સ
થી નીચે જણાવ્યા મુજબ પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ ની રચના કરિામાાં આિેલ છે .
અ.નાં. અવધકારીશ્રીનુ નામ

હોદદો

૧

અધ્યક્ષ પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાવનદે શક,

શ્રી વિકાસ સહાય,IPS

તાલીમ, ગુજરાત રાજય, ગાાંધીનગર.
૨

શ્રી પીય ૂષ પટે લ, IPS

સભ્ય પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાવનરીક્ષક,
હવથયારી એકમો, ગુજરાત રાજય, ગાાંધીનગર.

૩

શ્રીમતી અચડના વશિહરે , IPS

સભ્ય પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાવનરીક્ષક
એસ. સી.આર.બી., ગુજરાત રાજય, ગાાંધીનગર.

૪

શ્રી વિરે ન્દ્ર યાદિ, IPS

સભ્ય પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ અવધક્ષક,
અમદાિાદ ગ્રામ્ય, અમદાિાદ.

૫

નાયબ સચચિશ્રી,

ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર, ગાાંધીનગર.

(ટી.સી. એન્દ્ર્ ટી.) હોદદા જોગ
(૧)

ગુજરાત પોલીસ દળમાાં િગડ-૩ ની પો.સ.ઇ. કે ર્રની ચબન હવથયારી પોલીસ સબ ઇન્દ્્પેકટર

(UPSI) / હવથયારી પોલીસ સબ ઇન્દ્્પેકટર (પ્લાટુન કમાન્દ્ર્ર) (APSI) / ઇન્દ્ટે લીજન્દ્સ ઓફિસર (IO)
/ ચબન હવથયારી મદદનીશ સબ ઇન્દ્્પે કટર (UASI) ની ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરિા માટે
પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ દ્ધારા િકત ઓનલાઇન અરજીઓ માંગાિિામાાં આિે છે . આ તમામ સાંિગડની
સબાંવધત જગ્યાના ભરતી વનયમો અને પરીક્ષા વનયમોની પ્રિતડમાન જોગિાઇઓ મુજબ લાયકાત
પરીપ ૂણડ કરતા અને ઇચ્છા ધરાિતા ઉમેદિારોએ તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૧ (બપોરના ૧૪.૦૦ કલાક) થી
તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ (રાવિના ૧૧.૫૯ કલાક સુધી) દરમ્યાન https://ojas.gujarat.gov.in િેબસાઇટ
પર જઇ “પોલીસ ભરતીની જાહેરાત” ના પેજ પર જઇ ઓનલાઇન અરજી કરિાની રહેશે. ઉમેદિારે
ઓનલાઇન અરજી કરતા પહેલા ભરતીને લગતી માફહતી અને સ ૂચનાઓ ઉકત િેબસાઇટ પરથી
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સાંપ ૂણડપણે કાળજીપ ૂિડક િાાંચી લેિાની રહેશે. ઉમેદિારોએ ઓનલાઇન અરજી કન્દ્િમડ થયા પછી તેની
વપ્રન્દ્ટ કાઢી પોતાની પાસે રાખિાની રહેશે અને જ્યારે માાંગિામાાં આિે ત્યારે રજુ કરિાની રહેશે.
ટપાલથી કે રૂબરૂ મોકલિામાાં આિેલ અરજીપિકો ધ્યાને લેિામાાં આિશે નહીં તેની ઉમેદિારોએ
ખાસ નોંધ લેિી.
(ર)

ઉમેદિારે પોતાનો રાં ગીન પાસપોટડ સાઇઝના િોટાની ઇમેજ ૧૫ KB અને સીગ્નેચરની ઇમેજ

૧૫ KB સાઇઝથી િધે નહીં તે રીતે JPG િોમેટમાાં ્કે ન કરી અરજી પિકમાાં અપલોર્ કરિાના રહેશે.
(૩)

આ ભરતીથી કુલઃ ૧૩૮૨ ભરિાની થતી જગ્યાઓની વિગત નીચે મુજબ છે ઃ
સાંવગડ

ક

બબિ અિામત

અનુસ ૂબચત

અનુસ ૂબચત

જાનત

જિ જાનત

સા.શૈ.પ. વગડ

આનથિક રીતે

કુ લ

િબળા વગડ

પુરૂષ

મહહલા

પુરૂષ

મહહલા

પુરૂષ

મહહલા

પુરૂષ

મહહલા

પુરૂષ

મહહલા

પુરૂષ

મહહલા

૧૦૬

૫૨

૧

૦

૩૧

૧૫

૪૪

૨૧

૨૦

૧૦

૨૦૨

૯૮

૩૭

૦

૨

૦

૬

૦

૨૦

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

૪૨૪

૧૯૧

૪૯

૨૨

૧૩૭

૬૫

૨૪૭

૧૧૦

૯૪

૪૩

૯૫૧

૪૩૧

બબિ
હનથયારી
પોલીસ
સબ
ઇન્સ્પેકટર

ખ

હનથયારી
પોલીસ
સબ
ઇન્સ્પેકટર
(પ્લાટુિ
કમાન્સર્ર)

ગ ઇન્સટેલીજન્સસ
ઓહિસર
ઘ

બબિ
હનથયારી
મદદિીશ
સબ
ઇન્સ્પેકટર
કુલ
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ખાસ નોંધ :
ઉપર દશાડિેલ જગ્યાઓની સાંખ્યામાાં િેરિાર જરૂરી બનશે તો તે કરિાનો સરકારશ્રીનો

(A)

અબાવધત હક્ક રહેશે અને તે ઉમેદિારોને ્િીકાયડ રહેશે.
સરકારશ્રી / નામદાર સુપ્રીમ કોટડ / નામદાર હાઇકોટડ તરિથી િખતો િખત જે

(B)

ચુકાદો/વનણડય આિશે તે તમામ ઉમેદિારોને બાંધનકતાડ રહેશે.
(૪)

સીધી ભરતીથી પસાંદ થનાર તમામ ઉમેદિારોની વનમણુકાં પ્રિતડમાન વનયમો / પરીક્ષા
વનયમો તથા વનતી વિષયક હુકમો/વનયમોને અનુલક્ષીને કરિામાાં આિશે અને તે તમામ
જોગિાઇઓ ઉમેદિારને બાંધનકતાડ રહેશે. વનયમો/ઠરાિો/પફરપિો ગુજરાત સરકારશ્રીના
ગૃહ વિભાગની િેબ સાઇટ http://home.gujarat.gov.in તેમજ સામાન્દ્ય િહીિટ વિભાગની
િેબ સાઇટ http://gad.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલબ્દ્દ્ધ છે .

(૫)

તમામ સાંિગડની જગ્યાઓ માટે િય મયાડદા, શૈક્ષચણક લાયકાત, જાવતનુાં પ્રમાણપિ, નોનફક્રમીલેયર સટીફિકેટ, NCC “C” સટીફિકે ટ, રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુવનિવસિટી / રક્ષા શફકત
યુવનિવસિટીનુાં પ્રમાણપિ, રમત-ગમતનુાં પ્રમાણપિ, વિધિાનુાં પ્રમાણપિ સીધી ભરતી થિા
માટે ની િધારાની તમામ લાયકાત અને તમામ પ્રકારના સટીફિકેટ તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧
સુધીમાાં ઇશ્યુ થયેલા હોિા જોઇએ.

(૬)

િયમયાડદા અને શૈક્ષચણક લાયકાત :
પો.સ.ઇ. કે ર્રની જગ્યા માટે નીચે મુજબની િયમયાડદા અને શૈક્ષચણક લાયકાત રહેશે.
જગ્યાનુાં નામ

િય-મયાડદા (સામાન્દ્ય)

ક

બબિ હનથયારી પોલીસ

ખ

હનથયારી

લઘુત્તમ-૨૧ િષડ

પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર

મહત્તમ-૩૫ િષડ

માન્દ્ય યુવન.ની ્નાતક ફર્ગ્રી

સબ ઇન્સ્પેકટર

(૫લાટુિ કમાન્સર્ર)

(તા. ૩૧/૦૩/૧૯૮૬ થી

ગ

ઇન્સટે લીજન્સસ ઓહિસર

તા.૩૧/૦૩/૨૦૦૦ સુધીમાાં

ઘ

બબિ હનથયારી

જન્દ્મેલ.)

મદદિીશ સબ
ઇન્સ્પેકટર

શૈક્ષચણક લાયકાત
અથિા કાયદાકીય ્થાવપત
માન્દ્ય સાં્થાની ફર્ગ્રી અથિા
યુવન.ગ્રાન્દ્ટ કવમશન એકટ૧૯પ૬ ના સેકશન-૩ હેઠળની
ર્ીમ્ર્ યુવન.ની ફર્ગ્રી અથિા
સરકારે સમકક્ષ જાહેર કરે લ
ફર્ગ્રી ધરાિતા હોિા જોઇએ.
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નોંધ : ઉપર દશાડિેલ ઉપલી િય-મયાડદામાાં નીચે જણાિેલ કે ટેગરીના ઉમેદિારોને વનયમ મુજબની
િધુ છુટ-છાટ મળશે.
1)

અનુસ ૂબચત જાનત (SC) / અનુસ ૂબચત જિ જાનત (ST) / સામાજજક અિે શૈક્ષબિક રીતે પછાત વગડ
(SEBC) / અિે આનથિક રીતે િબળા (EWS) વગડ િા ઉમેદવારોિે ઉપલી વય મયાડ દામાાં નિયમ
મુજબ છુટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે.

2)

તમામ મહહલા ઉમેદવારોિે ઉપલી વય મયાડ દામાાં નિયમ મુજબ છુટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે.

3)

એકસ સનવિસમેિિે ઉપલી વય મયાડ દામાાં નિયમો: ગુ.રા.સેવા (માજી સૈનિકો માટે અિામત)
નિયમો-૧૯૭૫ અિે સુધારેલ નિયમો-૧૯૯૪ તથા વખતો-વખત સુધારે લ નિયમો મુજબ છુટછાટ
મળવાપાત્ર રહેશે.

4)

સરકારશ્રીિા

સામાન્સય

વહીવટ

નવભાગિા

તા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦,

તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦

તથા

તા.૧૮/૦૪/૨૦૦૧ િા ઠરાવથી ૨૫ રમતો/ખેલકુ દિી યાદીિે માન્સયતા આપવામાાં આવેલ છે . જે
ઠરાવિી જોગવાઇઓ મુજબ રમતવીરોિે ઉપલી વયમયાડ દામાાં નિયમ મુજબ છુટછાટ
મળવાપાત્ર રહેશે.

5)

રાજયિા પોલીસ દળમાાં કોન્સ્ટેબલ / હેર્ કોન્સ્ટેબલ /એ.એસ.આઇ. તરીકે હાલ સેવા બજાવી
રહેલા ઉમેદવારોિે ઉપલી વયમાાં નિયમ મુજબ છુટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે.

6)

ઉપરોકત તમામ છુટાછાટ બાદ ઉમેદવાર (માજી સૈનિક નસવાય) િી ઉંમર ૪૫ (નપ્તાલીસ)
વષડથી વધુ િ હોવી જોઇએ.

(૭) કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન :
આ અંગે રાજય સરકારશ્રીએ િખતો-િખત નકકી કયાડ મુજબ પ્રમાણપિો રજુ કરિાના રહેશે.
(૮) તમામ ઉમેદિારો ભરતી વનયમો મુજબ ગુજરાતી અને ફહન્દ્દી ભાષાનુાં જરૂરી જ્ઞાન ધરાિતા હોિા
જોઇએ. તેમજ ભારતનુાં નાગફરકત્િ, શારીફરક યોગ્યતા અને સારા ચાફરત્ર્ય અંગેની ગુજરાત મુલ્કી
સેિા િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્દ્ય) વનયમો-૧૯૬૭ ની જોગિાઇઓ ઉમેદિારોએ પફરપ ૂણડ
કરિાની રહેશે.
(૯) સામાજજક અને શૈક્ષચણક પછાત િગડના ઉમેદિારોએ તે જ્ઞાવતના મળિાપાિ લાભ લેિા માટે
સરકારશ્રીના સામાજજક ન્દ્યાય અને અવધકાફરતા વિભાગ, ગાાંધીનગરના તા.૨૬.૦૪.૨૦૧૬ના ઠરાિ
ક્રમાાંકઃ સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ થી

તથા સામાજજક ન્દ્યાય અને અવધકાફરતા વિભાગ,

ગાાંધીનગરના તા.૧૨.૦૬.૨૦૨૦ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ થી જણાવ્યા
મુજબ ચબન ઉન્દ્નત િગડ (Non Creamy Layer) ની અિધી (Validity) તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી
તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ િી વચ્ચેિા સમયગાળામાાં ઇ્યુ થયે લ હોવુાં જોઇએ. આ પ્રમાણપિ માાંગિામાાં
આિે ત્યારે રજુ કરિાનુાં રહેશે. અન્દ્યથા અનામતનો લાભ મળિાપાિ રહેશે નહીં.
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(૧૦) આવથિક રીતે નબળા િગડ (EWS) નુાં પ્રમાણ૫િ સામાજજક ન્દ્યાય અને અવધકાફરતા વિભાગ,
ગાાંધીનગરના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ ઇ.ર્બલ્યુ.એસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી
વનયત નમ ૂના (અંગ્રેજીમાાં Annexure-KH અથિા ગુજરાતીમાાં પફરવશષ્ટ્ટ-ગ) માાં મેળિેલ આવથિક રીતે
નબળા િગો માટે ના પ્રમાણપિના નાંબર અને તારીખ ઓનલાઇન અરજી કરતી િખતે દશાડિિાના
રહેશે અને આ પ્રમાિપત્ર તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧

વચ્ચેિા સમયગાળામાાં ઇશ્યુ

થયે લ હોવુ જોઇએ. આ પ્રમાણપિ માાંગિામાાં આિે ત્યારે રજુ કરિાનુાં રહેશે. અન્દ્યથા અનામતનો
લાભ મળિાપાિ રહેશે નહીં.
(૧૧) માજી સૈવનકો (Ex-Serviceman) માટે ગુ.રા.સેવા (માજી સૈનિકો માટે અિામત) નિયમો-૧૯૭૫
અિે સુધારેલ નિયમો-૧૯૯૪ તથા વખતો-વખત સુધારે લ નિયમો મુજબ અિામત મળવાપાત્ર રહેશે.

(૧૨) શારીફરક ધોરણો :
(એ) પુરૂષ ઉમેદિારો માટે :
વગડ

ઉંચાઇ

છાતી (સે.મી. માાં)

વજિ

(સે.મી.

ફુલાવ્યા

માાં)

વગરિી

મ ૂળ ગુજરાતના અનુસચુ ચત જન જાવતના ઉમેદિારો માટે

૧૬૨

૭૯

૮૪

૫૦

અનુસચુ ચત જન જાવતના ઉમેદિારો વસિાયના તમામ માટે

૧૬૫

૭૯

૮૪

૫૦

ફુલાવેલી

(હક.ગ્રા.
માાં)

 છાતીનો ફુલાિો ઓછામાાં ઓછો ૫ સે.મી. થિો અવનિાયડ છે .

(બી) મફહલા ઉમેદિારો માટે :
વગડ

ઉંચાઇ

વજિ

(સે.મી. માાં)

(હક.ગ્રા. માાં)

મ ૂળ ગુજરાતના અનુસચુ ચત જનજાવતના ઉમેદિારો માટે

૧૫૬

૪૦

અનુસચુ ચત જન જાવતના ઉમેદિારો વસિાયના તમામ માટે

૧૫૮

૪૦

(૧૩) ઉમેદિાર નીચે જણાવ્યા પૈકીની એક કે િધારે શારીફરક ખામી ધરાિતો હશે તો તેને શારીફરક
રીતે અયોગ્ય ગણિામાાં આિશે.
(૧) િાાંકા ઢીંચણિાળા (Knock Knee)
(ર) ફુલેલી છાતી (Pigeon Chest)
(૩) િાાંસી આંખ (Squint Eye)
(૪) સપાટ પગ (Flat Feet)
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(પ) કાયમની અવતશય ફુલેલી નસ (Varicose Veins)
(૬) ફુલેલો અંગુઠો (Hammer Toes)
(૭) અસ્્થભાંગ અંગ (Fractured Limb)
(૮) સર્ેલા દાાંત (Decayed Teeth)
(૯) ચેપી ચામર્ીના રોગ (Communicable Skin Disease)
(૧૦) રાં ગ અંધત્િની ખામી (Colour Blindness)
(૧૪) ચબન હવથયારી પોલીસ સબ ઇન્દ્્પે કટર (UPSI) / હવથયારી પોલીસ સબ ઇન્દ્્પે કટર (પ્લાટુન
કમાન્દ્ર્ર) (APSI) / ઇન્દ્ટે લીજન્દ્સ ઓફિસર (IO) અને ચબન હવથયારી મદદનીશ સબ ઇન્દ્્પે કટર
(UASI) િગડ-૩ ભરતી વનયમો – ૨૦૨૧ માાં જણાિેલ SHAPE-1 મુજબ ઉમેદિાર માનવસક,
શ્રિણશફકત, અપેન્દ્ર્ેજ (Appendage), સામાન્દ્ય કામ માટે ભૌવતક ક્ષમતા, રષ્ષ્ટ્ટ વિગેરેમાાં સામાન્દ્ય
વ્યિસાવયક કાયો કરિા અંગે સાંપ ૂણડ રીતે સક્ષમ હોિા જોઇશે. આ અંગે જરૂરી તબીબી પફરક્ષણમાાં
પાસ થિાનુાં રહેશે. તેમજ ભ ૂતકાળમાાં માનવસક તેમજ િાઇ (Fits), કાયમની અવતશય ફુલેલી નસ
(Varicose Venis)ની ચબમારી ધરાિતા ન હોિા જોઇએ.
(૧૫) શારીફરક ક્ષમતા કસોટી (Physical Efficiency Test) :
 શારીફરક કસોટી (Physical Test) માટે િહીિટી અનુકુળતા મુજબ કોઇપણ તારીખે અને સમયે
ઉમેદિારોને બોલાિિામાાં આિશે અને તે મુજબ શારીફરક કસોટી (Physical Test)માટે
ઉમેદિારોએ તેઓને જણાિિામાાં આિે તે કે ન્દ્ર ખાતે હાજર રહેિાનુાં રહેશે. શારીફરક કસોટી
(Physical Test) માટે તારીખ અને સમય બદલિા અંગેની ઉમેદિારોની કોઇ પણ રજૂ આત
કોઇ પણ સાંજોગોમાાં ધ્યાને લેિામાાં આિશે નહીં. આ બાબતમાાં બોર્ડ નો વનણડય અંવતમ અને
બાંધનકતાડ રહેશે.
તમામ જગ્યાઓ માટે િીચે પ્રમાિે એક જ સાંયકુ ત શારીહરક કસોટી યોજાશે.
દોર્

પુરૂષ

(ક)

૫૦૦૦ મીટર દોર્

વધુમાાં વધુ ૨૫ નમનિટમાાં દોર્ પુરી કરવાિી રહેશે.

મહહલા

(ખ)

૧૬૦૦ મીટર દોર્

વધુમાાં વધુ ૯ નમનિટ ૩૦ સેકન્સર્માાં દોર્ પુરી કરવાિી
રહેશે.

એક્સ સનવિસમેિ

(ગ)

૨૪૦૦ મીટર દોર્

વધુમાાં વધુ ૧૨ નમિીટ ૩૦ સેકન્સર્માાં દોર્ પુરી કરવાિી
રહેશે.
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 (એ) પુરૂષ ઉમેદિારો માટે :
 ૫૦૦૦ મીટરની દોર્ મહત્તમ ૨૫ વમનીટમાાં પ ૂણડ કરિાની રહેશે અને તે માટે નીચે મુજબ ગુણભાર
આપિામાાં આિશે.
૨૦ નમિીટ અથવા તે કરતા ઓછી નમિીટમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૫૦ માકસડ

૨૦ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૨૦.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૪૮ માકસડ

૨૦.૩૦ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૨૧ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૪૫ માકસડ

૨૧ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૨૧.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૪૨ માકસડ

૨૧.૩૦ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૨૨ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૩૯ માકસડ

૨૨ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૨૨.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૩૬ માકસડ

૨૨.૩૦ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૨૩ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૩૩ માકસડ

૨૩ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૨૩.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૩૦ માકસડ

૨૩.૩૦ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૨૪ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૨૭ માકસડ

૨૪ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૨૪.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૨૪ માકસડ

૨૪.૩૦ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૨૫ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૨૦ માકસડ

૨૫ નમિીટ કરતા વધુ સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવાર

િાપાસ

 (બી) મફહલા ઉમેદિારો માટે :
 ૧૬૦૦ મીટરની દોર્ મહત્તમ ૯.૩૦ વમનીટમાાં પ ૂણડ કરિાની રહેશે અને તે માટે નીચે મુજબ ગુણભાર
આપિામાાં આિશે.
૭ નમિીટ અથવા તે કરતા ઓછી નમિીટમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૫૦ માકસડ

૭ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૭.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૪૫ માકસડ

૭.૩૦ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૮ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૪૦ માકસડ

૮ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૮.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૩૫ માકસડ

૮.૩૦ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૯ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૩૦ માકસડ

૯ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૯.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૨૦ માકસડ

૯.૩૦ નમિીટ કરતા વધુ સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવાર

િાપાસ

 (સી) એકસ સવિિસમેન ઉમેદિારો માટે :
 ૨૪૦૦ મીટરની દોર્ મહત્તમ ૧૨.૩૦ વમનીટમાાં પ ૂણડ કરિાની રહેશે અને તે માટે નીચે મુજબ


ગુણભાર આપિામાાં આિશે.

૧૦ નમિીટ અથવા તે કરતા ઓછી નમિીટમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૫૦ માકસડ

૧૦ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૧૦.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૪૫ માકસડ

૧૦.૩૦ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૧૧ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૪૦ માકસડ

૧૧ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૧૧.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૩૫ માકસડ

૧૧.૩૦ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૧૨ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૩૦ માકસડ

૧૨ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૧૨.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવારિે

૨૦ માકસડ

૧૨.૩૦ નમિીટ કરતા વધુ સમયમાાં દોર્ પ ૂિડ કરિાર ઉમેદવાર

િાપાસ
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 શારીફરક ક્ષમતા કસોટી (Physical Efficiency Test) માાં ઉત્તીણડ થનાર ઉમેદિારોને શારીફરક
માપદાં ર્ (Physical Standard Test) માટે બોલાિિામાાં આિશે. જેમાાં િકરા નાંબર ૧૨ માાં
જણાવ્યા મુજબ ઉંચાઇ, છાતી અને િજનની માપણી કરિામાાં આિશે.
 શારીફરક ક્ષમતા કસોટી (Physical Efficiency Test) તથા શારીફરક માપદાં ર્ (Physical
Standard Test) માાં ઉત્તીણડ તમામ ઉમેદિારોને અથિા મેરીટના આધારે ખાલી જગ્યાના
કે ટેગીરીિાઇઝ ૧૫ (પાંદર) ગણા ઉમેદિારોને બાંન્નેમાાંથી જે ઓછા હોય તે વપ્રચલમીનરી પરીક્ષા
માટે બોલાિિામાાં આિશે.
(૧૬) નપ્રલીમીિરી પરીક્ષા :
તમામ સાંિગડની જગ્યાએ ભરતી થિા માટે વપ્રલીમીનરી પરીક્ષા એ અવનિાયડ કિોલીિાઇંગ ટે ્ટ
છે . વપ્રલીમીનરી પરીક્ષા ૧૦૦ પ્રશ્નના હેત ુલક્ષી (ઓબ્દ્જેકટીિ) પ્રશ્નપિમાાં લેિાશે. જેમાાં દરે ક પ્રશ્નના
એક ગુણ લેખે કુલ ગુણ ૧૦૦ રહેશે. જે પરીક્ષાનો સમય બે કલાકનો રહેશે. આ પશ્નપિમાાં સામાન્દ્ય
જ્ઞાન, િતડમાન પ્રિાહો, મનોવિજ્ઞાન, ઇવતહાસ, ભ ૂગોળ, સમાજ શાસ્ત્ર, વિજ્ઞાન તેમજ મેન્દ્ટલ
એબીલીટી ને લગતા પ્રાથવમક પ્રકારના પ્રશ્નો આિરી લેિાશે. આ લેચખત પરીક્ષા MCQ (Multiple
Choice Question) અને OMR (Optical Mark Reader) પદ્ધવતમાાં લેિામાાં આિશે. તમામ પ્રશ્નોના

જિાબ આપિાના રહેશે. દરે ક પ્રશ્નમાાં એક “Not Attempted” નુાં વિકલ્પ પણ આપિામાાં આિશે જો
કોઇ ઉમેદિાર કોઇ પ્રશ્નનો જિાબ નહીં આપિા માાંગતા હોય તો “Not Attempted” વિકલ્પની
પસાંદગી કરિાની રહેશે. “Not Attempted” વિકલ્પને પસાંદ કરિામાાં આિે તો કોઇ નેગેટીિ માકીંગ
થશે નહીં. દરે ક સાચા જિાબ માટે એક ગુણ મળશે. તેમજ દરે ક ખોટા જિાબ માટે નેગેટીિ ગુણ
૦.૨૫ રહેશે. OMR શીટમાાં સિેદ શાહી (White Ink) નો ઉપયોગ વનષેધ છે . જો કોઇ ઉમેદિાર કોઇ
પ્રશ્નના જિાબમાાં સિેદ શાહી (White Ink) નો ઉપયોગ કરશે તો તે જિાબ ખોટો ગણી નેગેટીિ ગુણ
આપિામાાં આિશે. ઉમેદિારે કોઇપણ વિકલ્પ પસાંદ કરે લ નહીં હોય તો ૦.૨૫ ગુણ નેગેટીિ
ગણિામાાં આિશે.
 વપ્રલીમીનરી પરીક્ષાનુાં માધ્યમ ગુજરાતી રહેશે.
 વપ્રલીમીનરી પરીક્ષામાાં ઉતીણડ થિા માટે લુઘત્તમ લાયકાત ૪૦% રહેશે. વપ્રચલમીનરી
પફરક્ષામાાં ૪૦% ગુણ મેળિેલ તમામ ઉમેદિારો અથિા મેરીટના આધારે ખાલી જગ્યાના
કે ટેગીરીિાઇઝ ૩ (િણ) ગણા ઉમેદિારો, બાંન્નેમાાંથી જે ઓછા હોય તેિા ઉમેદિારોને મુખ્ય
પફરક્ષા (Main Exam) માટે બોલાિિામાાં આિશે.
(૧૭) મુખ્ય પરીક્ષા (Main Exam):
ચાર પ્રશ્િપત્રોિી MCQ (Multiple Choice Question) અિે OMR (Optical Mark Reader) પદ્ધનતમાાં

પરીક્ષા લેવામાાં આવશે. જે િીચે પ્રમાિે રે હશે.
પ્રશ્નપિ-૧

ગુજરાતી ભાષા કુ લ-૧૦૦ ગુણ સમય- ૨ કલાક
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(પ્રશ્નોમાાં વ્યાકરણ, મૌચખક ક્ષમતા, રૂઢીપ્રયોગો, શબ્દ્દ કોષ, કોમ્પ્રીહેન્દ્શન વિગેરેનો સમાિેશ થશે.)
પ્રશ્નપિ-ર

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

પ્રશ્નપિ-૩

સામાન્દ્ય જ્ઞાન કુ લ-૧૦૦ ગુણ સમય- ૨ કલાક
(િતડમાન પ્રિાહો અને કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન અને મનોિૈજ્ઞાવનક બાબતો)

પ્રશ્નપિ-૪

કાયદાકીય બાબતો કુ લ ગુણ-૧૦૦ સમય– ૨ કલાક
આ પ્રશ્નપિમાાં નીચેના કાયદાને લગતા સામાન્દ્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નો પુછિામાાં આિશે.
(૧) ભારતનુાં બાંધારણ (ર) ક્રીમીનલ પ્રોસીજર કોર્- ૧૯૭૩ (૩) ઇન્દ્ર્ીયન પીનલ કોર્- ૧૮૬૦
(૪) એિીર્ન્દ્સ એકટ- ૧૮૭ર (પ) ગુજરાત પોલીસ એકટ-૧૯પ૧ (૬) ગુજરાત પ્રોહીબીશન
એકટ- ૧૯૪૯ (૭) ભ્રષ્ટ્ટાચાર નાબ ૂદી અવધવનયમ-૧૯૮૮ (૮) અનુજાવત/અનુ.જનજાવત
(અત્યાચાર વનિારણ) ધારો-૧૯૮૯ (૯) મોટર િાહન અવધવનયમ-૧૯૮૮.

િોંધઃ- (i) તમામ પ્રશ્નપત્રો હેત ુલક્ષી (ઓબ્દ્જેકટીિ) પ્રકારના રહેશે. દરે ક પ્રશ્નના પાાંચ વિકલ્પમાાંથી
એક જિાબ પસાંદ કરિાનો રહેશે. તમામ પ્રશ્નોના જિાબ આપિાના રહેશે. દરે ક પ્રશ્નમાાં એક
“Not Attempted” નુાં વિકલ્પ પણ આપિામાાં આિશે જો કોઇ ઉમેદિાર કોઇ પ્રશ્નનો જિાબ
નહીં આપિા માાંગતા હોય તો “Not Attempted” વિકલ્પની પસાંદગી કરિાની રહેશે. “Not
Attempted” વિકલ્પને પસાંદ કરિામાાં આિે તો કોઇ નેગેટીિ માકીંગ થશે નહીં. દરે ક સાચા
જિાબ માટે એક ગુણ મળશે. તેમજ દરે ક ખોટા જિાબ માટે નેગેટીિ ગુણ ૦.૨૫ રહેશે.
OMR શીટમાાં સિેદ શાહી (White Ink) નો ઉપયોગ વનષેધ છે . જો કોઇ ઉમેદિાર કોઇ પ્રશ્નના
જિાબમાાં સિેદ શાહી (White Ink) નો ઉપયોગ કરશે તો તે જિાબ ખોટો ગણી નેગેટીિ ગુણ
આપિામાાં આિશે. ઉમેદિારે કોઇપણ વિકલ્પ પસાંદ કરે લ નહીં હોય તો ૦.૨૫ ગુણ નેગેટીિ
ગણિામાાં આિશે.
(ii)

પ્રશ્નપિ-૧ ગુજરાતી અને પ્રશ્નપિ-૨ અંગ્રેજીનુાં ધોરણ ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળા (HSC)
લેિલનુાં રહેશે.

(iii)

પ્રશ્નપિ-૩ સામાન્દ્ય જ્ઞાન અને મનોિૈજ્ઞાવનક બાબતોનુાં ધોરણ ્નાતક (Graduate) લેિલનુાં
રહેશે તેમજ કોમ્પ્યુટર જ્ઞાનનુાં ધોરણ ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળા (HSC) લેિલનુાં રહેશે.

(iv)

મુખ્ય પરીક્ષામાાં ઉતીણડ થિા માટે ૪૦ % માકસડ લધુત્તમ લાયકાત રહેશે.
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(૧૮) વિશેષ ગુણ ભારાાંક :
મુખ્ય પરીક્ષામાાં મેળિેલ ગુણમાાં નીચે જણાવ્યા મુજબ જે તે ઉમેદિારોને મળિાપાિ િધારાના
ગુણ ઉમેરિામાાં આિશે.
(i)

એન.સી.સી. નુાં “સી” સટીિીકે ટ ધરાિનાર ઉમેદિારોને િધારાના ૨ (બે) ગુણ આપિામાાં
આિશે.

(ii)

સરકારશ્રી ગૃહવિભાગ, ગાાંધીનગરના તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ના ઠરાિ ક્રમાાંક : જીજી/જીયુજે/
૦૪/૨૦૨૧/એમએચકે /૧૦૨૦૧૦/૩૩૫/સી માાં કરે લ જોગિાઇ મુજબ રાષ્ટ્રીય રક્ષા
યુવનિવસિટી / રક્ષા શફકત યુવનિડવસટી દ્ધારા અપાતા પ્રમાણપિ મેળિેલ હશે તેમને
વનયમોનુસાર નીચે મુજબ િધુ ગુણ

આપિામાાં આિશે.

ર્ી્ટીન્દ્કશન – ૧૫ (પાંદર) ગુણ
િ્ટડ ક્લાસ – ૧૨ (બાર) ગુણ
સેકન્દ્ર્ ક્લાસ– ૦૯ (નિ) ગુણ
પાસ ક્લાસ – ૫ (પાાંચ) ગુણ
(iii)

સરકારશ્રીના સામાન્દ્ય િહીિટ વિભાગ, ગાાંધીનગરના તા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ
સીઆરઆર-૧૦૭૩-૨૬૬૦-ગ-૨, તા.૧૦/૦૫/૧૯૮૨ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ સીઆરઆર-૧૧૮૨૧૧-ગ-૨,

તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦ના

ઠરાિ

ક્રમાાંકઃ

સીઆરઆર-૧૧૮૮-૩૬૪૪-ગ-૨,

તા.૧૮/૦૪/૨૦૦૧ના

ઠરાિ

ક્રમાાંકઃ

સીઆરઆર/૧૦૯૯/યુ.ઓ.-૪૧૧૦/ગ.૨,

તા.૧૧/૧૦/૨૦૦૫ના

ઠરાિ

ક્રમાાંકઃ

સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૫-યુઓ-૧૨૭૭-ગ.૨,

તા.૦૫/૧૨/૨૦૦૬ના

ઠરાિ

ક્રમાાંકઃ

સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૪/સીએમ-૧૪/ગ.૨

અને

તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ ના ઠરાિ ક્રમાાંક : સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૨૪૨૭૯૨/ગ-૨ માાં વનયત
કરે લ

શરતો પફરપ ૂણડ કરનાર રાષ્ટ્રીય અથિા આંતરરાષ્ટ્રીય અથિા આંતર યુવનિવસિટી

અથિા અચખલ ભારત શાળા સાંઘ રારા યોજાતી ્પધાડઓમાાં પ્રવતવનવધત્િ કરે લ હોય તેિા
રમતિીર ઉમેદિારોને મુખ્ય પરીક્ષામાાં મેળિેલ કુલ ગુણના િધુ ૫ % ગુણ આપિામાાં
આિશે. ગ્રામ્ય/તાલુકા/જીલ્લા કક્ષાિા ્પધડ કોિે વધુ ગુણભાર મળવાપાત્ર િથી.
(iv)

સરકારશ્રી સામાન્દ્ય િહીિટ વિભાગ, ગાાંધીનગરના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ
સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.૨ અને તા.૩૧/૦૮/૨૦૦૪ ના ઠરાિ ક્રમાાંક : સીઆરઆર/
૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-૨ માાં ઠરાવ્યા મુજબ વિધિા મફહલા ઉમેદિારોને મુખ્ય પરીક્ષામાાં મેળિેલ
કુલ ગુણના વિશેષ ૫ % ગુણ આપિામાાં આિશે.
(૧૯) જરૂરી સ ૂચનાઓ :
(૧૯.૧) દ્તાિેજ ચકાસણી માટે ઉમેદિારોનુાં મેરીટ નીચે મુજબના ગુણને ધ્યાને લઇ નક્કી કરિામાાં
આિશે.
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(૧) શારીરીક ક્ષમતા કસોટીમાાં મેળિેલ ગુણ
(ર) મુખ્ય પરીક્ષામાાં મેળિેલ ગુણ
(૩) એન.સી.સી. “સી” સટીિીકેટ આધારે મળિાપાિ વિશેષ ગુણ
(૪) રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુવનિવસિટી / રક્ષા શફકત યુવનિવસિટીના પ્રમાણપિ આધારે મળિાપાિ વિશેષ
ગુણ
(૫) વિધિા મફહલાને મળિાપાિ વિશેષ ગુણ
(૬) માન્દ્ય ્પોટટડ સ સટીિીકે ટ આધારે મળિાપાિ વિશેષ ગુણ
અત્રે ઉલ્લેખિીય છે કે સરકારશ્રીિા નિયમોનુસાર વગડ -૩િી ભરતી માટે મૌબખક ઇન્સટરવ્યુ રદ
કરે લ છે જેથી ઉપરોકત જિાવે લ ગુિિો સરવાળો કરી મે રીટિા આધારે ખાલી જગ્યાિા આશરે
૨ (બે) ગિા ઉમે દવારોિે દ્તાવે જ ચકાસિી માટે બોલાવવામાાં આવશે. જેિા આધારે અંનતમ
પસાંદગી યાદી બોર્ડ ધ્વારા તૈ યાર કરવામાાં આવશે.
(૧૯.૨) ઉમેદિારોએ અમલમાાં હોય તેિા સરકારના વનયમો/હુકમો મુજબ ફહન્દ્દી/ગુજરાતી/અંગ્રેજી
ભાષાની તાલીમ/ અન્દ્ય ખાતાકીય તાલીમ/ પ ૂિડ સેિા તાલીમ અને તાલીમાાંત પરીક્ષા
આપિાની અને પાસ કરિાની રહેશે.
(૧૯.૩) ચબન હવથયારી પોલીસ સબ ઇન્દ્્પે કટર (UPSI) અને ઇન્દ્ટે લીજન્દ્સ ઓફિસર (IO) સાંિગડમાાં
પસાંદગી પામેલ ઉમેદિારોનો પ્રિતડમાન હક
ુ મો મુજબ કરારનો સમયગાળો પાાંચ િષડનો
રહેશે આ સમય દરમ્યાન માવસક રૂા. ૩૮,૦૯૦/- ના એકવિત િેતન તેમજ સરકારશ્રી જો
કોઇ બીજા ભથ્થા નક્કી કરે તો તે મુજબના િેતનથી ફિક્ર્ પગાર જ મળિાપાિ થશે અને
કરારના સમયગાળા દરમ્યાન સાંતોષકારક રીતે તાલીમ અને નોકરી પ ૂણડ કરશે તો જે-તે
સાંિગડના પગાર ધોરણમાાં વનયવમત વનમણુકાં આપિામાાં આિશે.
(૧૯.૪) હવથયારી પોલીસ સબ ઇન્દ્્પેકટર (પ્લાટુન કમાન્દ્ર્ર) સાંિડગમાાં પસાંદગી પામેલ ઉમેદિારો
પ્રિતડમાન હક
ુ મો મુજબ ૨૭ માસ સુધી કરાર આધાફરત માવસક રૂા. ૩૮,૦૯૦/-ના એકવિત
િેતન તેમજ સરકારશ્રી જો કોઇ બીજા ભથ્થા નક્કી કરે તો તે મુજબના િેતનથી ફિક્ર્
પગાર જ મળિાપાિ થશે અને કરારના સમયગાળા દરમ્યાન સાંતોષકારક તાલીમ અને
નોકરી પ ૂણડ કરશે તો જે-તે સાંિગડના પગાર ધોરણમાાં વનયવમત વનમણુકાં આપિામાાં આિશે.
આ સાંિગડના પસાંદગી પામેલ ઉમેદિારોએ કરાર આધાફરત સમય દરમ્યાન લાઇટ મોટર
વ્હીકલ/હેિી મોટર વ્હીકલ માટે ન ુાં લાયસન્દ્સ મેળિી લેિાનુાં રહેશે.
(૧૯.૫)ચબન હવથયારી મદદનીશ સબ ઇન્દ્્પેકટર (UASI) ના સાંિગડમાાં પસાંદગી પામેલ ઉમેદિારો
પ્રિતડમાન હક
ુ મો મુજબ કરારનો સમયગાળો પાાંચ િષડનો રહેશે આ સમય દરમ્યાન માવસક
રૂા. ૧૯,૯૫૦/- ના એકવિત િેતન તેમજ સરકારશ્રી જો કોઇ બીજા ભથ્થા નક્કી કરે તો તે
મુજબના િેતનથી ફિક્ર્ પગાર જ મળિાપાિ થશે અને કરારના સમયગાળા દરમ્યાન
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સાંતોષકારક રીતે નોકરી અને તાલીમ પ ૂણડ કરશે તો જે-તે સાંિગડના પગાર ધોરણમાાં
વનયવમત વનમણુકાં આપિામાાં આિશે.
(૧૯.૬) ચબન હવથયારી પોલીસ સબ ઇન્દ્્પેકટર (UPSI), ઇન્દ્ટેલીજન્દ્સ ઓફિસર (IO) અને ચબન
હવથયારી મદદનીશ સબ ઇન્દ્્પેકટર (UASI) ના સાંિગડમાાં પસાંદગી પામેલ ઉમેદિારોએ
પ્રિતડમાન હુકમો મુજબ તેઓના કરાર આધાફરત સમયગાળા દરમ્યાન વનયમ મુજબ લાઇટ
મોટર વ્હીકલ / હેિી મોટર વ્હીકલ ડ્રાઇિીંગ લાયસન્દ્સ મેળિી લેિાનુાં રહેશે.
(૧૯.૭) પો.સ.ઇ. સાંિગડની જગ્યાઓમાાં નીચેની જગ્યાઓમાાં વનમણુકાં મળિાપાિ થશે.
(i) ચબન હવથયારી પોલીસ સબ ઇન્દ્્પેકટર (પુરૂષ/મફહલા)
(ii) હવથયારી પોલીસ સબ ઇન્દ્્પેકટર (પ્લાટુન કમાન્દ્ર્ર) (પુરૂષ)
(iii) ઇન્દ્ટે લીજન્દ્સ ઓફિસર (પુરૂષ/મફહલા)
(iv) ચબન હવથયારી મદદનીશ સબ ઇન્દ્્પેકટર (પુરૂષ/મફહલા)
ઉમેદિારોએ દ્તાિેજ ચકાસણી માટે ના કોલલેટર ર્ાઉનલોર્ કરતી િખતે તેમની
પસાંદગીનો સાંિગડ (Preference) જણાિિાનો રહેશે. જે ધ્યાને લઇ તથા ઉમેદિારના મેરીટ ધ્યાનમાાં
લઇ પસાંદગીનો સાંિગડ નકકી કરિામાાં આિશે. આ અંગે બોર્ડ નો વનણડય આખરી રહેશે. એક વાર
પસાંદગીનુાં સાંવગડ (Preference) આપ્યા બાદ કોઇપિ સાંજોગોમાાં બદલવામાાં આવશે િહીં તે
તમામિે બાંધિકતાડ રહેશે.
(૧૯.૮) વનમણુકાં પામનાર તમામ ઉમેદિારોને પ્રિતડમાન નિ િવધિત પેન્દ્શન યોજના લાગુ પર્શે.
(૧૯.૯) ઉમેદિારે અરજી પિકમાાં દશાડિેલ વિગતો કોઇપણ તબક્કે ખોટી માલુમ પર્શે તો તેની
સામે કાયદાકીય કાયડિાહી કરિામાાં આિશે. તેમજ તેમની ઉમેદિારી પણ રદ્દ કરિામાાં
આિશે.
(૧૯.૧૦) જાહેરાતમાાં કોઇપણ કારણોસર રદ્દ / િેરિાર કરિાની આિશ્યકતા ઉભી થશે તો તેમ
કરિાનો બોર્ડ /સરકારશ્રીનો સાંપ ૂણડ હક્ક અને અવધકાર રહેશે. બોર્ડ આ માટે કારણો આપિા
બાંધાયેલ નથી.
(૧૯.૧૧) ઓનલાઇન એપ્લીકે શન ્િીકારિાની મુદ્દત પ ૂણડ થયા બાદ આગામી ભરતી પ્રફક્રયા જેિી
કે શારીફરક ક્ષમતા કસોટી/ શારીફરક માપ કસોટીની માફહતી, વપ્રચલમીનરી પફરક્ષાની
માફહતી, મુખ્ય પરીક્ષાની માફહતી, દ્તાિેજ ચકાસણીની માફહતી તથા અન્દ્ય જરૂરી
માફહતી િખતો િખત https://ojas.gujarat.gov.in િેબ સાઇટ ઉપર અથિા ભરતી બોર્ડ ની
િેબસાઇટ ઉપર મ ૂકિામાાં આિશે. જેથી તે અંગે માફહતગાર રહેિાનુાં રહેશે.
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(૧૯.૧૨) એક ઉમેદિાર એક અરજી (No Multiple Application)
એક ઉમેદિાર એક જ અરજી કરી શકશે. તેમ છતાાં એકથી િધુ અરજી (Multiple
Application) ના ફક્સામાાં સૌથી છે લ્લી કન્દ્િમડ થયેલી એક જ અરજી માન્દ્ય ગણાશે. તે
વસિાયની બધી અરજીઓ રદ્દ થશે અને ભરે લ િી ના નાણાાં પરત મળશે નહીં.
(૧૯.૧૩)મફહલાઓની અનામત જગ્યાઓ માટે સરકારશ્રીના સામાન્દ્ય િહીિટ વિભાગ, ગાાંધીનગરના
તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦ના

ઠરાિ

ક્રમાાંકઃ

સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.૨

માાં

તેમજ

સરકારશ્રીના સામાન્દ્ય િહીિટ વિભાગ, ગાાંધીનગરના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ
સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ ગ.૨ થી જોગિાઇઓને અનુસરિાનુાં રહેશે.
(૧૯.૧૪) માજી સૈવનક માટે THE GUJARAT CIVIL SERVICES (RESERVATION OF
VACANCIES FOR EX-SERVICEMEN IN CLASS III AND CLASS IV POST AND
SERVICE RULES,1975 તથા િખતો-િખતના સુધારામાાં કરે લ જોગિાઇ મુજબ માજી
સૈવનક માટે કેન્દ્ર સરકાર/રાજ્ય સરકાર દ્ધારા ધારાધોરણ મુજબ એકસ સવિિસમેનની
પફરભાષામાાં આિત ુાં હોય તેમજ ગુજરાત રાજ્યની સબાંવધત જીલ્લા સૈવનક કલ્યાણ
કચેરીઓ તરિથી એકસ સવિિસમેનના ઓળખપિ તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ સુધીમાાં ઇ્યુ થયા
હોય અને જેઓ એકસ સવિિસમેનનુાં પેન્દ્શન મેળિતા હોય તેઓને જ માજી સૈવનક તરીકે
ગણિામાાં આિશે.
(૧૯.૧૫) સરકારશ્રી સામાન્દ્ય િહીિટ વિભાગ, ગાાંધીનગરના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ
સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.૨ અને

તા.૩૧/૦૮/૨૦૦૪

ના

ઠરાિ

ક્રમાાંક

:

સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-૨ માાં વનદે વશત પ્રિતડમાન વનયમો અનુસાર વિધિા
મફહલા ઉમેદિારો માટે પસાંદગીમાાં અગ્રતા આપિા માટે તેમને મુખ્ય પફરક્ષામાાં મળે લ
કુલ ગુણના ૫ (પાાંચ) ટકા ગુણ ઉમેરી આપિામાાં આિશે. પરાં ત ુ આ માટે તેઓએ ભરતી
તથા વનમણુકાં સમયે પ ૂન: લગ્ન કરે લ ન હોિા જોઇએ. ઉપરાાંત ભરતી બોર્ડ માાંગે ત્યારે
અને તેિા તમામ પુરાિા/પ્રમાણપિ અસલમાાં રજૂ કરિાના રહશે.
(૧૯.૧૬) એથ્લેટીકસ (રેક અને ફિલ્ર્ રમતો સહીત), બેર્વમન્દ્ટન, બા્કે ટબોલ, ફક્રકેટ, ફુટબોલ, હોકી,
સ્્િમીંગ, ટે બલ ટે નીસ, િોલીબોલ, ટેનીસ, િેઇટ ચલફ્ટીંગ, રે સલીંગ, બોકસીંગ,
સાઇકલીંગ, જીમ્ને્ટીક, જુર્ો, રાઇિલ શુટીંગ, કબડ્ડી, ખોખો, તીરાં દાજી, ઘોર્ેસિારી,
ગોળાિેંક, નૌકા ્પધાડ, શતરાં જ, હેન્દ્ર્બોલની રમતો-ખેલકુદમાાં રાષ્ટ્રીય/આંતર રાષ્ટ્રીય
અથિા આંતર યુવનિવસિટી અથિા અચખલ ભારત શાળા સાંઘ દ્ધારા યોજાતી ્પધાડઓમાાં
માિ પ્રવતવનવધત્િ કરે લ હોય તેિા ઉમેદિારને પસાંદગીમાાં અગ્રતા માટે મુખ્ય પફરક્ષામાાં
મેળિેલ કુલ ગુણના ૫(પાાંચ) ટકા ગુણ ઉમેરી આ૫િામાાં આિશે. આ માટે ઉમેદિારે
સરકારશ્રીના સામાન્દ્ય િહીિટ વિભાગ, ગાાંધીનગરના તા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ
સીઆરઆર-૧૦૭૩-૨૬૬૦-ગ-૨ અને તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ સીઆરઆર13

૧૧૮૮-૩૬૪૪-ગ-૨માાં વનયત કયાડ મુજબના સત્તાવધકારી પાસેથી વનયત નમ ૂનામાાં
મેળિેલ જરૂરી પ્રમાણપિ ભરતી બોર્ડ માાંગે ત્યારે રજૂ કરિાનુાં રહેશે. આ પ્રમાણપિ
ધરાિનાર ઉમેદિાર જ રમત-ગમતના વિશેષ ગુણ માટે હકદાર થશે. Sports માાં અરજી
કરનાર ઉમેદિાર જો ભરતી બોર્ડ માાંગે ત્યારે આવુાં પ્રમાણપિ રજૂ નહીં કરી શકે તો આિા
ઉમેદિારને Sports ના વિશેષ ગુણ મળિાપાિ થશે નહીં.
(૧૯.૧૭) શૈક્ષચણક લાયકાત, કોમ્પ્યુટરની જાણકારી, ઉંમર, જાવત (કે ટેગરી - જનરલ, એસ.સી.,
એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી., ઇ.ર્બલ્યુ.એસ.), માજી સૈવનક, SEBC અને EWS માટે નોન
ફક્રવમલેયર સટીિીકે ટ, NCC ‘C’ સટી., રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુવનિવસિટી / રક્ષા શફકત
યુવનિડવસટીનુાં પ્રમાણપિ, રમત-ગમત, વિધિા અને અન્દ્ય બાબતોના ઉમેદિાર પાસેના
અસલ પ્રમાણપિોને આધારે ઓનલાઇન અરજીમાાં ભરે લ વિગતો સમગ્ર ભરતી પ્રફક્રયા
માટે આખરી ગણિામાાં આિશે. ઓનલાઇન અરજીમાાં દશાડિેલ વિગતોના સમથડનમાાં
પ્રમાણપિો અને પુરાિાઓ બોર્ડ માાંગે ત્યારે ઉમેદિારે અસલમાાં (પ્રમાચણત ઝેરોક્ષ નકલો
સહીત) રજુ કરિાના રહેશે. આિા પુરાિા રજુ નહીં કરી શકનાર ઉમેદિારનુાં અરજીપિક
જે તે તબક્કે થી “ રદ્દ ” કરિાપાિ થશે. તેમજ ભરતી પ્રફક્રયામાાં કોઇપણ ભુલને કારણે
ઉમેદિારની પસાંદગી થયેલ હશે તો તે ભ ૂલ ધ્યાને આિતા ઉમેદિારની પસાંદગી રદ્દ
કરિામાાં આિશે.
(૧૯.૧૮) અરજદારે અરજીપિકમાાં દશાડિેલ કેટેગરી (જાવત), જન્દ્મ તારીખ, શૈક્ષચણક લાયકાત કે
અન્દ્ય બીજી કોઇ વિગતો પાછળથી બદલિાની રજૂ આત ગ્રાહ્ય રાખિામાાં આિશે નહીં.
ઓનલાઇન અરજીમાાં દશાડિેલ કે ટેગરી (જાવત), જન્દ્મ તારીખ, શૈક્ષચણક લાયકાત કે અન્દ્ય
બીજી કોઇ વિગતો અને ઉમેદિારની ખરે ખર કે ટેગરી (જાવત), જન્દ્મ તારીખ, શૈક્ષચણક
લાયકાત કે અન્દ્ય બીજી કોઇ વિગતોમાાં તિાિત પર્શે તો તે અંગે બોર્ડ નો વનણડય આખરી
રહેશે.
(૧૯.૧૯) ઉમેદિાર અરજીપિક ભરતી િખતે જે મોબાઇલ નાંબર દશાડિે તે જ નાંબર ચાલુ રાખિો.
ભવિષ્ટ્યમાાં બોર્ડ તરિથી આ ભરતી પ્રફક્રયાને સબાંવધત સ ૂચનાઓ ઉમેદિારને આ નાંબરના
મોબાઇલ પર SMS થી મોકલિામાાં આિશે. તેથી મોબાઇલ નાંબર નહીં બદલિા સુચન
છે .
(૧૯.૨૦) ભરતી પ્રફક્રયા માટે પરિાનગી આપતા તેિા પ્રિેશપિમાાં આપિામાાં આિેલી કોઇપણ
સ ૂચનાનો ભાંગ કરિા માટે દોવષત ઠયાડ હોય તો અથિા દોવષત હોિાનુાં જાહેર કયુડ હોય તો
તે િોજદારી કાયડિાહીને પાિ થશે તે ઉપરાાંત –
(ક) ભરતી બોર્ડ , તે ઉમેદિારને ગેરલાયક ઠરાિી શકશે, અથિા
(ખ) (૧) ભરતી બોર્ડ સીધી પસાંદગી માટે લેિાની કોઇપણ પરીક્ષામાાં બેસિા માાંથી
ગેરલાયક ઠરાિી શકશે, અથિા
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(ર) રાજ્ય સરકાર, પોતાના હેઠળની કોઇપણ નોકરી માાંથી કાયમી રીતે અથિા વનદીષ્ટ્ટ
મુદ્દત માટે ગેરલાયક/ બાકાત કરી શકશે.
(૧૯.૨૧) ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ કે અન્દ્ય જાહેર સેિા આયોગ અથિા અન્દ્ય સરકારી / અધડ
સરકારી / સરકાર હ્તકની સાં્થાઓ દ્ધારા ઉમેદિાર કયારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાિેલ
હોય અને ગેરલાયકનો સમય ચાલુ હશે તો આિા ઉમેદિારની અરજી આપોઆપ રદ્દ
થિાને પાિ બનશે.
(૧૯.૨૨) નીચે દશાડવ્યા મુજબની અરજીઓ રદ્દ કરિામાાં આિશે.
(આ યાદી માિ ઉદાહરણ ્િરૂપે છે જે સાંપ ૂણડ નથી.)
(a) ઓનલાઇન મુસદ્દા મુજબ અરજી કરે લ ન હોય.
(b) અરજીમાાં દશાડિેલ વિગતો અધ ૂરી કે અસાંગત હોય.
(c) અરજીમાાં ઉમેદિારે સહી કે રાં ગીન પાસપોટડ સાઇઝનો સુચિેલ િોમેટમાાં િોટો અપલોર્
કરે લ ન હોય.
(d) અરજી િેકસથી, ઇમેઇલથી અથિા પો્ટથી મોકલાિેલ હોય.
(e) ઉમેદિારે પ ૂરે પ ૂરી િી ભરે લ ન હોય.
(f) અનુસ ૂચચત જાવત(SC), અનુસ ૂચચત જનજાવત(ST), સામાજજક શૈક્ષચણક પછાત િગડ(SEBC),
ચબન અનામત કક્ષાના આવથિક રીતે નબળા િગો (EWS) તેમજ માજી સૈવનકના આધારે
ઉમેદિારી નોંધાયેલ હોય તે અંગેન ુાં સરકારશ્રીએ માન્દ્ય કરે લ સફટિફિકે ટ ધરાિતા ન હોય.
(g) સામાજજક શૈક્ષચણક પછાત િગડ(SEBC)ના ઉમેદિાર જાહેરાતમાાં દશાડિેલ સમયગાળાનુાં ઉન્નત
િગડમાાં સમાિેશ થતો ના હોિા અંગેન ુાં સરકારશ્રીએ માન્દ્ય કરે લ સફટિફિકે ટ નોન ફક્રમીલીયર
પ્રમાણપિ ધરાિતા ન હોય.
(h) ચબન અનામત કક્ષાના આવથિક રીતે નબળા િગો (EWS)ના ઉમેદિાર જાહેરાતમાાં દશાડિેલ
સમયગાળાનુાં ઉન્નત િગડમાાં સમાિેશ થતો ના હોિા અંગેન ુાં સરકારશ્રીએ માન્દ્ય કરે લ સફટિફિકે ટ
નોન ફક્રમીલીયર પ્રમાણપિ ધરાિતા ન હોય.
(i) અનુસચુ ચત જન જાવતના ઉમેદિારો માટે સરકારશ્રીના સામાન્દ્ય િહીિટ વિભાગ, ગાાંધીનગરના
તા. ૨૨/૧૦/૨૦૧૮ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ સીઆરઆર-૧૦૨૦૧૮-૪૬૧૨૩૯-ગ.૨ માાં જણાવ્યા મુજબ
ઉમેદિાર જાહેરાતમાાં દશાડિેલ સમયગાળાનુાં માન્દ્ય પ્રમાણપિો ધરાિતા ન હોય.
(૧૯.૨૩) જાહેરાત/સુચનાઓમાાં જે ઠરાિો/વનયમો/પફરપિોનો ઉલ્લેખ કરે લ છે તેમાાં િખતોિખતના સુધારા પણ ધ્યાને લેિાના રહેશે. આ જાહેરાત સબાંધે કોઇ િાદવિિાદ કે અથડઘટન
સબાંધે કોઇ વિિાદ ઉપસ્્થત થશે, તે સાંજોગોમાાં સરકારશ્રી દ્ધારા ભરતી બાબતમાાં જાહેર કરે લ
ભરતી વનયમો/પફરપિો/ઠરાિોની મ ૂળ જોગિાઇઓ અંવતમ રહેશે. તેમ છતાાં જો આ બાબતે
અથડઘટન અંગેનો કોઇ પ્રશ્ન ઉપસ્્થત થાય તો સચચિશ્રી, ગૃહવિભાગ, ગાાંધીનગરનો વનણડય
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આખરી રહેશે. જે અરજદારને બાંધનકતાડ રહેશે. આ ભરતી વનયમો/પફરપિો/ઠરાિો ઉપરોકત
પેરેગ્રાિ

નાંબર

(૪)

માાં

http://home.gujarat.gov.in

જણાિેલ
તેમજ

સરકારશ્રીના

સામાન્દ્ય

ગૃહ

િહીિટ

વિભાગની
વિભાગની

િેબ
િેબ

સાઇટ
સાઇટ

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

(૨૦) ૫સાંદગી યાદી :
શારીરીક કસોટીમાાં મેળિેલ ગુણ, મુખ્ય પરીક્ષામાાં મેળિેલ ગુણ, એન.સી.સી. “સી”
સટીિીકેટના મળિાપાિ િધારાના ગુણ, રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુવનિવસિટી / રક્ષા શફકત યુવનિડવસટી
પ્રમાણપિના મળિાપાિ િધારાના ગુણ, રમતિીરોને મળિાપાિ િધારાના ગુણ તથા વિધિાને
મળિાપાિ િધારાના ગુણ તથા ઉમેદિારે આપેલ Preference ને લક્ષમાાં લઇને ચબન હવથયારી
પોલીસ સબ ઇન્દ્્પેકટર (UPSI) / હવથયારી પોલીસ સબ ઇન્દ્્પેકટર (પ્લાટુન કમાન્દ્ર્ર) (APSI) /
ઇન્દ્ટે લીજન્દ્સ ઓફિસર (IO) અને ચબન હવથયારી મદદનીશ સબ ઇન્દ્્પેકટર (UASI) સાંિગડની આખરી
પસાંદગી યાદી તૈયાર કરિામાાં આિશે.
પસાંદગી યાદી તૈયાર કરતી સમયે બે કે તેથી િધારે ઉમેદિારોના સમાન ગુણ હશે ત્યારે
(૧) તેિા ફક્સામાાં ઉમેદિારોની જન્દ્મ તારીખ ઘ્યાને લેિામાાં આિશે. જન્દ્મ તારીખ પ્રમાણે િઘુ
ઉંમરિાળા ઉમેદિારને પ્રથમ ૫સાંદગી આ૫િામાાં આિશે. (ર) જો ગુણ અને જન્દ્મ તારીખ બાંન્ને
સમાન હોય ત્યારે ઉમેદિારોની ઉંચાઇ ધ્યાને લેિામાાં આિશે , જે ઉમેદિારની ઉંચાઇ િધુ હશે તે
ઉમેદિારને પ્રથમ પસાંદગી આપિામાાં આિશે
સરકારશ્રીના સામાન્દ્ય િહીિટ વિભાગ, ગાાંધીનગરના તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૮ ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ
સીઆરઆર/૧૦૮૯/૩૯૧૦/ગ.૨ માાં જણાવ્યા પ્રમાણે વનયત થયા મુજબ પ્રવતક્ષાયાદી રાખિામાાં
આિશે નહીં.

(૨૧) અરજી પિક ભરિા માટે ની સુચનાઓ :
(૨૧.૧) તમામ જગ્યાઓ માટે િકત ઓનલાઇન અરજી કરિાની રહેશે. આ ઓનલાઇન અરજી
https://ojas.gujarat.gov.in િેબસાઇટ ઉપરથી કરી શકાશે.
(૨૧.૨) વનયત લાયકાતો ધરાિતા ઉમેદિારોએ ઉપરોકત તમામ સાંિગડની જગ્યાઓ માટે એક જ
અરજી પિક ભરિાનુાં રહેશે.
(૨૧.૩) અરજદારે અરજી કરતી િખતે પોતાની સાથે રાં ગીન પાસપોટડ સાઇઝનો િોટો, ્કે ન કરિા
માટે પોતાની સહી, જરૂરી પ્રમાણપિો અને પ ૂરાિા રાખિા. જેથી તેના આધારે જ સાચી
માફહતી અરજીમાાં ભરી શકાય.
(૨૧.૪) ઓનલાઇન અરજી કન્દ્િમડ કરીને અરજીની વપ્રન્દ્ટ કાઢી લેિાની રહેશે.
(૨૧.૫) અરજી કન્દ્િમડ થઇ ગયા બાદ આગળના િકરા નાંબર (ર૨) માાં આપેલ સુચના અનુસાર
પરીક્ષા િી પો્ટ ઓિીસ ખાતે રોકર્માાં અથિા ઓનલાઇન ભરી શકાશે.
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(૨૨) પરીક્ષા િી :
(૨૨.૧) જનરલ (General) કે ટેગરીના ઉમેદિારોએ નીચે જણાવ્યા મુજબ િી ઉપરાાંત લાગુ પર્તા
પો્ટ ઓિીસના/બેંકના િહીિટી-સવિિસ ટે ક્ષના ચાજીસ ભરિાના રહેશે. (Scheduled Castes,
Scheduled Tribes, Socially and Educationally Backward Classes, EWS, Ex Service Man
ઉમેદિારોએ િી ભરિાની નથી.)
અ.નાં.

કે ટેગરી

િી ની રકમ

૧

GENERAL

રૂ. ૧૦૦

(૨૨.૨) ઉમેદિારો જ્યારે િેબ સાઇટ ઉપર પોતાની અરજી કન્દ્િમડ કરે ત્યારે તેઓને અરજી િી
ભરિા માટે બે વિકલ્પો મળશે. (૧) Print Post office Challan (ર) Online Payment of Fees
તે પૈકી માાંથી ઉમેદિારોએ કોઇપણ એક વિકલ્પ પસાંદ કરિાનો રહેશે અને િી ભરિા માટે
આગળની જરૂરી કાયડિાહી સમય મયાડદામાાં કરિાની રહેશે.
(૨૨.૩) જે ઉમેદિારો ઓનલાઇન િી ભરિા માાંગતા હોય, તેઓએ Online Payment of Fees ભરિા
માટે નો વિકલ્પ પસાંદ કરી, ઓનલાઇન બેન્દ્કીંગ અથિા ATM/DEBIT કાર્ડ અથિા ક્રે ર્ીટ
કાર્ડ અથિા UPI થી પરીક્ષા િી ભરિાની રહેશે. જે માટે પરીક્ષા િી રૂ.૧૦૦/- તથા બેંક
ચાજીસના નાણાાં રૂ.૫.૯૦/- ભરિાના રહેશે. ઓનલાઇન િી ભયાડ અંગેની પહોંચની વપ્રન્દ્ટ
કાઢી લઇ પોતાની પાસે રાખિાની રહેશે.
(૨૨.૪) જે ઉમેદિારો ઓિલાઇન િી (પો્ટ ઓિીસ દ્ધારા) ભરિા માાંગતા હોય તેઓએ Print
Post office Challan ભરિા માટે નો વિકલ્પ પસાંદ કરી પો્ટ ઓિીસમાાં િી ભરિા માટેના
ચલણના નકલની વપ્રન્દ્ટ કાઢી લેિાની રહેશે અને ઉમેદિારોએ ચલણ સાથે રાજ્યની કોઇપણ
કોમ્પ્યુટરાઇઝર્ પો્ટ ઓિીસમાાં જઇને પરીક્ષા િી રૂ.૧૦૦/- તથા પો્ટ ઓિીસ ચાજીસના
નાણાાં રૂ.૧૨/- ભરિાના રહેશે. ચલણની એક નકલ પો્ટ ઓિીસ રાખી લેશે અને બે
નકલમાાં વસક્કા કરી ઉમેદિારને પરત આપશે.
(૨૨.૫) પો્ટ ઓિીસમાાં અરજી િી ભરે લ ચલણ/ઓનલાઇન િી ભરે લ પહોંચની નકલ ઉમેદિારે
ભરતી બોર્ડ ધ્િારા માાંગણી કરિામાાં આિે ત્યારે અચ ૂક રજુ કરિાની રહેશે.
(૨૨.૬) અન્દ્ય કોઇ રીતે િી ્િીકારિામાાં આિશે નહીં.
(૨૨.૭) પો્ટ ઓિીસમાાં િી ભરિાની છે લ્લી તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧ (કચેરી સમય સુધી) તથા
ઓનલાઇન િી ભરિાની છે લ્લી તા૦૬/૦૪/૨૦૨૧ (રાવિ કલાકઃ ૨૩.૫૯ સુધી) છે .
(૨૨.૮) િી ભયાડ બાદ કોઇપણ સાંજોગોમાાં પરત મળિાપાિ નથી. તેમજ િી ભરિાપાિ
ઉમેદિારોની િી ભયાડ િગરની અરજી માન્દ્ય રહેશે નહીં.
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(૨૨.૯) ઓનલાઇન અથિા પો્ટ ઓિીસ ખાતે પરીક્ષા િી ભયાડ બાદ ૨૪ કલાકની અંદર જો
આપના મોબાઇલ ઉપર િી ભયાડ અંગેનો કોઇ મેસેજ ન આિે તો ઉમેદિારે જે પો્ટ ઓિીસ
ખાતે િી ભરે લ છે તે જ પો્ટ ઓિીસનો અથિા જો ઓનલાઇન િી ભરે લ હોય તો જે તે
બેંક/બ્રાન્દ્ચનો સાંપકડ કરિાનો રહેશે અને તેઓ મારિતે આગળની જરૂરી કાયડિાહી કરિાની
રહેશે.

(૨૩) ઓનલાઇન અરજી કયાડ બાદ, શારીફરક ક્ષમતા કસોટી, વપ્રલીમીનરી પરીક્ષા, મુખ્ય પરીક્ષા
તેમજ દ્તાિેજ ચકાસણી માટે ની તારીખો https://ojas.gujarat.gov.in િેબસાઇટ અથિા
ભરતી બોર્ડ ની િેબસાઇટ મારિતે તમામ ઉમેદિારોને જાણ કરિામાાં આિશે . તે મુજબ િેબ
સાઇટ પરથી કોલ લેટર ર્ાઉનલોર્ કરી વપ્રન્દ્ટ કરી લેિાના રહેશે. આમાાં ચ ૂક થશે તો
જિાબદારી ઉમેદિારની રહેશે.

(ર૪) િધુ પ ૃચ્છા માટે તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ દરમ્યાન ટોલ ફ્રી નાંબર :
૧૮૦૦ ૨૩૩ ૫૫૦૦ ઉપર સિારના કલાક : ૧૦.૩૦ થી સાાંજના કલાક ૦૬.૦૦ સુધી (જાહેર
રજાના ફદિસ વસિાય) પુછપરછ કરી શકાશે.
્થળ : ગાાંધીનગર
તારીખ : ૧૫/૦૩/૨૦૨૧

(વિકાસ સહાય, IPS)
અધ્યક્ષ પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ -૨૦૨૧ અને
પોલીસ મહાવનદે શક (તાલીમ),
ગુજરાત રાજય, ગાાંધીનગર.
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