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લોકર$ક ભરતી બોડ+  
મહાિનયામક, ર$ા શ4કત 5િુનવિસ9ટ;ની કચેર;,> 5 ુમે> ટલ 

કોન+ર, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ. – ૩૮૦૦૧૬ 

 JહKરાત Lમાકં : LRB/201819/1  

 

Oજુરાત પોલીસ દળ વગ+-૩ સવંગ+ની જSયાઓમા ંસીધી ભરતી માટK  

અગVયની િવગતવારની Wચુનાઓ:- 

 

 

 સરકાર$ીના (હૃિવભાગ, ગાધંીનગરના તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૭ના ઠરાવ ;માકંઃ મહક/ 

૧૦૨૦૧૭/૧૮૧૩/સ તથા તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૮ના ઠરાવ ;માકંઃ મહક/૧૦૨૦૧૭/૧૮૧૩/સ થી 

નીચે જણાDયા Fજુબ લોકરKક ભરતી બોડMની રચના કરવામા ંઆવેલ છે. 

અ.ન.ં અિધકારQ$ીR ુનામ હોદદો 

૧ $ી િવકાસ સહાય,IPS અTયK લોકરKક ભરતી બોડM અને મહાિનયામક, રKા શVકત 

WિુનવિસટY, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ. 

૨ $ી મનોજ શશીધર, IPS  સ[ય લોકરKક ભરતી બોડM અને પોલીસ મહાિનરQKક, 

પચંમહાલ-ગોધરા િવભાગ, ગોધરા.  

૩ $ીમતી િન]ણુાM એમ. તોરવણે, 
IPS 

સ[ય લોકરKક ભરતી બોડM અને અિધક િનયામક, તાલીમ, 

(જુરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ, ગાધંીનગર.  

૪ નાયબ સaચવ$ી, (bલ)  

હોદદા જોગ 

(હૃ િવભાગ, (જુરાત સરકાર, ગાધંીનગર.  

 

(૧) (જુરાત પોલીસ દળમા ં વગM-૩ ની હિથયારQ / aબન હિથયારQ કોfgટhબલ-લોકરKક, bલ 

િસપાઇ (]iુષ), bલ િસપાઇ (મVહલા)/મેkન સવંગMની ખાલી જmયાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટh 

લોકરKક ભરતી બોડM oારા ફકત ઓનલાઇન અરqઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. આ તમામ સવંગMની 

સબિંધત જmયાના ભરતી િનયમો અને પરQKા િનયમોની rવતMમાન જોગવાઇઓ Fજુબ લાયકાત 

પરQ]ણૂM કરતા અને ઇtછા ધરાવતા ઉમેદવારોએતા.૧૫/૦૮/૨૦૧૮ (સવારના કલાક ૧૧.૦૦) થી 

તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ (રાwીના ૧૧.૫૯ કલાક xધુી) દરyયાન ઇfટરનેટ પર 

https://ojas.gujarat.gov.in  વેબ સાઇટ પર જઇ “ પોલીસ ભરતીની zહhરાત ”ના પેઇજ પર જઇ 

ઓનલાઇન અરq કરવાની રહhશે. ઉમેદવારh ઓનલાઇન અરq કરતા પહhલા ભરતીને લગતી 
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માVહતી અને xચૂનાઓ ઉકત વેબસાઇટ પરથી ]રુQ કાળq]વૂMક વાચંી લેવાની રહhશે. ઉમેદવારોએ 

ઓનલાઇન અરq કfફમM થયા પછQ તેની િrfટ કાઢQ પોતાની પાસે રાખવાની રહhશે અને |યારh 

માગંવામા ંઆવે }યારh ર~ુ કરવાની રહhશે. હાલ કોઇપણ કચેરQમા ંટપાલથી કh iબiમા ંઅરqપwકો 

મોકલવાના રહhશે નહ� તેની ઉમેદવારોએ ખાસ ન�ધ લેવી. 

 

 સરકારXીના Oહૃિવભાગના Wધુારા ભરતી િનયમો તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૮ ના ઠરાવ Lમાકંઃ 

GG/GUJ/32/2018/MHK/102011/2219/C તથા GG/GUJ/31/2018/MHK/102011/2220/C મા ંજણા` યા 

aમાણે નામદાર Wિુaમ કોટ+  િસિવલ અપીલ ન.ં ૧૦૬૩૪ – ૧૦૬૭૦ / ૨૦૧૭ ના dકુાદામા ંજણા` યા 

eજુબ સબિંધત દાવામા ંજણાવેલ અરજદારોને એક ભરતી gરૂતા ઉપલી વય મયા+દામા ંjટછાટ આપવા 

જણાવેલ હોઇ આવા ઉમેદવારોએ ઓફલાઇન અરo કરવાની રહKશે અને ઓનલાઇન અરo કરવાની 

રહKશે નહp. લોકર$ક ભરતી બોડ+ની કચેર;, બગંલા ન.ંગ-૧૩, એરફોસ+ની પાછળ, સેકટર-૯, ગાધંીનગર, 

પીન કોડ-૩૮૨૦૦૯ ખાતે નીચે જણા`યા eજુબ કાય+વાહ; કર;ને sબsમા,ં પોતે જ આવીને અરo 

આપવાની રહKશે. ઉમેદવારK Jતે લોકર$ક ભરતી બોડ+ની કચેર; આવવાtુ ં રહKશે તે uગે ખાસ નvધ 

લેવી. 

 Wિુaમ કોટ+ના wુકમ eજુબના ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in  વેબ સાઇટ પર જઇ 

આપવામા ંઆવેલ ફોમ+ ડાઉનલોડ કર; તેમા ંજણાવેલ િવગતોનો અxયાસ કર; અને સgંણૂ+ ર;તે ભર; 

ઉપર જણાવેલ સરનામે સવાર કલાકઃ ૧૧.૦૦ થી સાજંના કલાકઃ ૦૫.૦૦ વાSયા Wધુી (JહKર રJના 

4દવસો િસવાય) sબsમા,ં પોતે જ આવીને આપવાtુ ં રહKશે. sબsમા ંઅરoપ{ક આપવા આવો તે 

સમયે ઉમેદવારK પોતાtુ ંઆધાર કાડ+ / ઇલેકશન કાડ+ / |ાઇવpગ લાયસ>સ / પાન કાડ+ પૈક; કોઇપણ 

એક ફોટો આઇ.ડ;. અસલમા ંસાથે લાવવાtુ ંરહKશે. 

નvધઃ ઉપરોકત ઉમેદવારોને ફકત ઉપલી વય મયા+દામા ંજ jટછાટ મળશે, બાક; ભરતી િનયમો અને 

પ4ર$ા િનયમોમા ંજણાવેલ તમામ િવગતો લાO ુપડશે.     

  

(ર) ઉમેદવારh gવય ં અથવા ઇfટરનેટ zણકારની મદદથી પોતાનો રંગીન પાસપોટM  સાઇઝના 

ફોટાની ઇમેજ ૧૫ KB અને સીmનેચરની ઇમેજ ૧૫ KB સાઇઝથી વધે નહ� તે રQતે JPG ફોમ�ટમા ં

gકhન કરQ અરq પwકમા ંઅપલોડ કરવાના રહhશે. 
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(૩) આ ભરતી માટh �ુલ ૬૧૮૯ ખાલી જmયાની િવગતો નીચે Fજુબ છે. 
 

સવંગ+ ~બનઅનામત અtWુ~ૂચતJિત અtWુ~ૂચતજનJિત સા.શૈ.પ. વગ+ �ુલ 

gsુષ મ4હલા gsુષ મ4હલા gsુષ મ4હલા gsુષ મ4હલા gsુષ મ4હલા 

ક ~બન 

હિથયાર;  

પોલીસ 

કો>�ટKબલ-

લોકર$ક                   

૧૧૫ ૫૭ ૧૫ ૮ ૩૪ ૧૬ ૬૧ ૩૦ ૨૨૫ ૧૧૧ 

ખ હિથયાર;             

પોલીસ 

કો>�ટKબલ- 

લોકર$ક              

૧૮૧૦ ૮૯૨ ૨૪૯ ૧૨૨ ૫૩૩ ૨૬૨ ૯૫૯ ૪૭૨ ૩૫૫૧ ૧૭૪૮ 

ગ �લ 

િસપાઇ  ૪૨૪ ૩૭ ૦ ૨ ૭૫ ૯ ૦ ૭ ૪૯૯ ૫૫ 

 �ુલ ૨૩૪૯ ૯૮૬ ૨૬૪ ૧૩૨ ૬૪૨ ૨૮૭ ૧૦૨૦ ૫૦૯ ૪૨૭૫ ૧૯૧૪ 

 

ખાસ ન�ધ : 

(A) ઉપર દશાMવેલ ખાલી જmયાઓની સ�ંયામા ં ફhરફાર જiરQ બનશે તો તે કરવાનો હ� 

 સરકાર$ીનો રહhશે અને તે ઉમેદવારોને gવીકાયM રહhશે.  

(B)  સરકાર$ી/ નામદાર xrુીમ કોટM/ નામદાર હાઇકોટM  તરફથી વખતો વખત b 

 �કુાદો/િનણMય આવશે તે તમામ ઉમેદવારોને બધંનકતાM રહhશે.  

 

(૪)  સીધી ભરતીથી પસદં થનાર તમામ ઉમેદવારોની િનમ�ુકં rવતMમાન િનયમો / પરQKા 

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

 જોગવાઇઓ ઉમેદવારને બધંનકતાM રહhશે. (િનયમો/ઠરાવો/પVરપwો (જુરાત સરકાર$ીના 

 (હૃ િવભાગની વેબ સાઇટ http://home.gujarat.gov.in તેમજ સામાfય વહQવટ 

 િવભાગની વેબ સાઇટ http://gad.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલ�o છે.) 
 

 

(૫)  તમામ સવંગMની જmયાઓ માટh વય-મયાMદા, શૈKaણક લાયકાત, નોન-V;મીલેયર સટYફQકhટ, 

NCC “C” સટY., રKા શVકત WિુનવMસીટQRુ ંrમાણપw, રમત-ગમતRુ ંrમાણપw, સીધી ભરતી થવા 

માટhની વધારાની તમામ લાયકાત અને તમામ rકારના સટYફQકhટ તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ xધુીમા ંઇ�W ુ

થયેલા હોવા જોઇએ.  
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(૬)  વયમયાMદા અને શૈKaણક લાયકાત : 

aબન હિથયારQ/હિથયારQ કોfgટhબલ-લોકરKક અને bલ િસપાઇની જmયા માટh નીચે Fજુબની 

વયમયાMદા અને શૈKaણક લાયકાત રહhશે.  

જmયાRુ ંનામ વય-મયાMદા (સામાfય)  શૈKaણક લાયકાત 

ક ~બન હિથયાર; પોલીસ 

કો>�ટKબલ-લોકર$ક  

લ��ુમ-૧૮ વષM 

મહ�મ-૩૩ વષM 

(તા.૦૬/૦૯/૧૯૮૫ થી 

તા.૦૭/૦૯/૨૦૦૦ xધુીમા ંજfમેલ.)  

ધોરણ ૧૨ પાસ-હાયર સેકfડરQ 

પરQKા અથવા (જુરાત 

સરકાર$ી Tવારા માfય  ધોરણ-

૧૨  સમકK પરQKા પાસ હોવા 

જોઇએ. 

ખ હિથયાર; પોલીસ 

કો>�ટKબલ-લોકર$ક  

ગ �લ િસપાઇ 

 

 
 

ન�ધ : ઉપર દશાMવેલ ઉપલી વય-મયાMદામા ંનીચે જણાવેલ કhટhગરQના ઉમેદવારોને જણાDયા  

Fજુબની વ� ુ�ટ-છાટ મળશે. 
 

1) અtWુ~ૂચત Jિત (SC)/ અtWુ~ૂચત જન Jિત (ST) / સામાoક અને શૈ$~ણક ર;તે પછાત 

(SEBC) વગ+ના ઉમેદવારોને ઉપલીવય મયા+દામા ંપાચં વષ+ની jટ મળશે. 
 

2) તમામ મ4હલા ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયા+દામા ંપાચં વષ+ની jટ. (અનામત ક$ાના મ4હલા 

ઉમેદવારોને વયમયા+દામા ં�ુલ ૧૦ વષ+ની jટ મળશે) 
 

3) એકસ સિવ9સમેનને કરKલ સેવાના સદંભ� િનયમોtસુાર મળવાપા{ jટ માo સૈિનક સળંગ છ 

માસથી ઓછ; નહp તેટલી ફરજ બJવેલ હોયઅને નોકર; માથંી િનયિમત ર;તે િન��ૃ થયા 

હોય તેવા માo સૈિનકોને તેમણે બJવેલ ખરKખર ફરજનો સમયગાળો તેમની �મર માથંી બાદ 

કરતા ં મળતી �મર ભરતી િનયમમા ં ઠરાવેલ ઉપલી વયમયા+દાથી {ણ વષ+ કરતા ં વધવી 

જોઇએ નહp.  
 

(િનયમો: O.ુરા.સેવા (માo સૈિનકો માટK અનામત) િનયમો-૧૯૭૫ અને WધુારKલ િનયમો-૧૯૯૪). 

4) સરકારXીના સામા>ય વહ;વટ િવભાગના તા.૨૫/૦૨/૮૦, તા.૦૧/૦૮/૯૦તથા તા.૧૮/૦૪/૦૧ના 

ઠરાવથી ૨૫ રમતો/ખેલ�ુદની યાદ;ને મા>યતા આપવામા ંઆવેલ છે. � ઠરાવની જોગવાઇઓ 

eજુબ રમતવીરોને ઉપલી વય મયા+દામા ંપાચં વષ+ની jટછાટ મળશે. 
 

5) સરકારXીના Oહૃિવભાગના Wધુારા ભરતી િનયમો તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૮ ના ઠરાવ Lમાકંઃ 

GG/GUJ/32/2018/MHK/102011/2219/C તથા GG/GUJ/31/2018/MHK/102011/2220/C મા ં

જણા` યા aમાણે નામદાર Wિુaમ કોટ+  િસિવલ અપીલ ન.ં ૧૦૬૩૪ – ૧૦૬૭૦ / ૨૦૧૭ ના 

dકુાદામા ં જણા` યા eજુબ સબિંધત દાવામા ં જણાવેલ અરજદારોને એક ભરતી gરૂતા ઉપલી 

વય મયા+દામા ં તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ નારોજ ૫૮ વષ+ થી વધે નહp તે ર;તે jટછાટ આપવા 

જણાવેલ હોઇ આવા ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયા+દામા ંજણા`યા eજુબની jટછાટ મળશે. 
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(૭) કોy�Wટુર �ાન : 
  

રા|ય સરકારh સીધી ભરતીમા ં િનમ�ુકં પામતા તમામ ઉમેદવારો પાસે પાયાના કોy�Wટુર 

�ાનની ]વૂM જiરQયાત આવ�યક ગણેલ છે. b માટh DOEACC oારા લેવાતી સી.સી.સી. સટYફQકhટ, 

ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨, ડQ�લોમા અને ડQ�ી પદવી xધુીના કોy�Wટુર િવષયવાળા 

અ[યાસ;મો, b માfય Wિુનવિસ�ટQ/ શૈKaણક તાલીમી સgંથાઓ oારા અપાય છે, તે gવી�ૃત 

ગણવામા ં આDયા છે. સરકારQ નોકરQમા ં દાખલ થવા માટhની આ એક ]વૂM લાયકાત છે. આથી 

પસદંગી બાદ સરકારની ખાતાકQય તાલીમના ભાગiપે અને/અથવા અજમાયશી સમય દરyયાન 

સરકારh ઠરાવેલ વગM-૩ માટhની સી.સી.સી. gતરની પરQKા સરકારના પરQKા કhf�ો oારા લેવાતી 

પરQKા પાસ કરવી ફરqયાત છે. 
 

 

(૮) તમામ ઉમેદવારો ભરતી િનયમો Fજુબ (જુરાતી અને VહfદQ ભાષાRુ ંજiરQ �ાન ધરાવતા હોવા 

જોઇએ. તેમજ ભારતRુ ં નાગVરક}વ, શારQVરક યોmયતા અને સારાચાVર�ય �ગેની (જુરાત F�ુકQ 

સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાfય) િનયમો-૧૯૬૭ની જોગવાઇઓ ઉમેદવારોએ પVર]ણૂM કરવાની 

રહhશે.  

 

(૯) સામાqક અને શૈKaણક પછાત વગMના ઉમેદવારોએ તે �ાિતના મળવાપાw લાભ લેવા માટh 

સરકાર$ીના સામાqક f યાય અને અિધકાVરતા િવભાગ, ગાધંીનગરના તા.૨૬.૦૪.૨૦૧૮ના ઠરાવ 

;માકંઃ સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ થી જણાD યા Fજુબ aબન ઉf નત વગMના (Non Creamy 

Layer)ની અવધી (Validity) આ�ુ ંrમાણપw b નાણાકંQય વષMમા ંમેળD W ુહોય તે સVહત wણ વષMની 

રહhશે. bથી ~બન ઉ> નત વગ+ (Non Creamy Layer)tુ ંaમાણપ{ સ$મ સ�ાિધકાર; પાસેથી મેળવી 

લેવાtુ ં રહKશે અને આ aમાણપ{ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ ની વ�ચેના 

સમયગાળામા ંઇ�5 ુથયેલ હો�ુ ંજોઇએ. આ rમાણપw માગંવામા ંઆવે }યારh ર~ુ કરવાRુ ં રહhશે. 

અfયથા અનામતનો લાભ મળવાપાw રહhશે નહ�. 

 

(૧૦) માq સૈિનકો (Ex-Serviceman)માટhની ૧૦ % xધુી જmયાઓ અનામત રહhશે અને તે 

ઇfટરલોકWટુરQ અનામત ગણવામા ંઆવશે. પરં� ુઆ �ગે સરકાર$ીના સામાfય વહQવટ િવભાગના 

તા.૩/૬/૮૭ ના zહhરનામા ;માકં : qએસ-૮૬-(૧૮)-આરઇએસ-૧૦૮૬-૧૭૨૮-ગ.ર થી ઠરાDયા 

Fજુબ સીધી ભરતીમા ંમાq સૈિનકો માટh ઠરાવેલ સામાfય ધોરણો Fજુબ ]રુતી સ�ંયામા ંઉમેદવારો 

ઉપલ�o ન થાય તેવા સજંોગોમા ં ભરતી માટhR ુ ં બોડM આ �ગે િવવેક અRસુાર માq સૈિનકના 

સામાfય પસદંગીના ધોરણોમા ં �ટછાટ આપી શકh છે. પરં� ુ આવી �ટછાટના કારણે આવા 

ઉમેદવારોના પફ મfસ ઉપર તેની અસર થવી જોઇએ નહ� એ ભરતી બોડ¡ જોવાRુ ંરહhશે.  
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(૧૧)  શારQVરક ધોરણો :  

(એ) ]iુષ ઉમેદવારો માટh :  
 

વગ+ �ચાઇ  

(સે.મી. મા)ં 

છાતી (સે.મી. મા)ં વજન  

(4ક.�ા. મા)ં �લા`યા  

વગરની 

�લાવેલી 

Fળૂ (જુરાતના અR.ુ જનzિતના 

ઉમેદવારો માટh 

૧૬૨ ૭૯ ૮૪ ૫૦ 

Fળૂ (જુરાતના અR.ુ જનzિતના 

ઉમેદવારો િસવાયના તમામ માટh 

૧૬૫ ૭૯ ૮૪ ૫૦ 

 

n છાતીનો ¢લાવો ઓછામા ંઓછો ૫ સે.મી. નો થવો અિનવાયM છે. 
 

(બી) મVહલા ઉમેદવારો માટh :  
 

વગ+ �ચાઇ  

(સે.મી. મા)ં 

વજન  

(4ક.�ા. મા)ં 

Fળૂ (જુરાતના અR.ુ જનzિતના 

ઉમેદવારો માટh 

૧૫૦ ૪૦ 

Fળૂ (જુરાતના અR.ુ જનzિતના 

ઉમેદવારો િસવાયના તમામ માટh 

૧૫૫ ૪૦ 

 
 

(૧૨)  ઉમેદવાર નીચે જણાDયા પૈકQની એક કh વધારh શારQVરકખામી ધરાવતો હશે તો તેન ે

 શારQVરક રQતે અયોmય ગણવામા ંઆવશે.  
 

(૧) વાકંા ઢ�ચણવાળા (Knock Knee) 

(ર) ¢લેલી છાતી (Pigeon Chest) 

(૩) બાડQ £ખ (Squint Eye) 

(૪) સપાટ પગ (Flat Feet) 

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

(૬) ¢લેલો �(ઠુો (Hammer Toes) 

(૭) અ¤gથભગં �ગ (Fractured Limb) 

(૮) સડhલા દાતં (Decayed Teeth) 

(૯) ચેપી ચામડQના રોગ (Communicable Skin Disease) 
 

 

(૧૩) પોલીસ કોfgટhબલ (હિથયારQ/aબન હિથયારQ)- લોકરKક/ bલ િસપાઇ - વગM-૩ ભરતી 

િનયમો – ૨૦૧૬ મા ં જણાવેલ SHAPEI Fજુબ ઉમેદવાર માનિસક, $વણશVકત, અપેfડhઝ 
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(Appendage), સામાfય કામ માટh ભૌિતક Kમતા, �¦ટQ િવગેરhમા ંસામાfય Dયાવસાિયક કાય  કરવા 

�ગે સ]ંણૂM રQતે સKમ હોવા જોઇશે. આ �ગે જiરQ તબીબી પVરKણમા ંપાસ થવાRુ ંરહhશે.  
 

(૧૪) ઉમેદવારh શારQVરક ઉણપ bવી કh, વાકંા ઢ�ચણવાળા (Knock Knee), સપાટ પગ (Flat 

Feet)ની શ§V;યાથી Fકુત હોવા જોઇએ. તેમજ ¨તૂકાળમા ંમાનિસક તેમજ વાઇ (fits), કાયમની 

અિતશય ¢લેલી નસ (Varicose Veins) ની aબમારQ ધરાવતા ન હોવા જોઇએ.  
 

(૧૫) લેaખત પરQKા : 
 

તમામ સવંગMની જmયાએ ભરતી થવા માટh લેaખત પરQKા એ અિનવાયM કવોલીફા©ગ ટhgટ છે. 

લેaખત પરQKા ૧૦૦ rªના હh�લુKી (ઓ�bકટQવ) rªપwમા ંલેવાશે. bમા ંદરhક rªના એક (ણુ 

લેખે �ુલ (ણુ ૧૦૦ રહhશે. b પરQKાનો સમય એક કલાકનો રહhશે. આ પªપwમા ંસામાfય �ાન, 

વતMમાન rવાહો, કોy�Wટુર �ાન, મનોિવ�ાન, ઇિતહાસ, ¨ગૂોળ, સમાજ શા§, મેfટલ એબીલીટQ, 

િવ�ાન તેમજ ભારતRુ ંબધંારણ, V;મીનલ rોસીજર કોડ-૧૯૭૩, ઇfડQયન પીનલ કોડ-૧૮૬૦ અને 

એવીડfસ એકટ-૧૮૭૨ ને લગતા rાથિમક rકારના rªો આવરQ લેવાશે. આ લેaખત પરQKા MCQ 

(Multiple Choice Question) અને OMR (Optical Mark Reader) પoિતમા ંલેવામા ંઆવશે. દરhક સાચા 

જવાબ માટh એક માકસM મળશે. તેમજ દરhક ખોટા જવાબ માટh નેગેટQવ માકસM ૦.૨૫ કાપવામા ં

આવશે. OMR શીટમા ંસફhદ શાહQ (White Ink)નો ઉપયોગ િનષેધ છે. જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ rªના 

જવાબમા ં સફhદ શાહQ (White Ink)નો ઉપયોગ કરશે તો તે જવાબ ખોટો ગણી નેગેટQવ માકસM 

આપવામા ંઆવશે.  

Ø લેaખત પરQKાRુ ંમાTયમ ફકત (જુરાતી રહhશે. 
 

(૧૬) િવશેષ (ણુ ભારાકં : 

લેaખત પરQKામા ં મેળવેલ (ણુ ઉપરાતં નીચે જણાDયા Fજુબ b તે ઉમેદવારોને મળવાપાw 

વધારાના (ણુ ઉમેરવામા ંઆવશે.   
 

(i) એન.સી.સી. Rુ ં “સી” સટYફQકhટ ધરાવનાર ઉમેદવારોને વધારાના ૨ (બે) (ણુ 

આપવામા ંઆવશે. 

(ii) સરકાર$ી (હૃિવભાગના તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ;માકં : qq/qWbુ/ 

૦૯/૨૦૧૬/એમએચકh/૧૦૧૦/૧૩૯૩/સી મા ં કરhલ જોગવાઇ Fજુબ રKા શVકત 

WિુનવMિસટQ oારા અપાતા rમાણપw મેળવેલ હશે તેમને લોકરKક કhડરમા ં

િનયમોRસુાર નીચે Fજુબ વ� ુ(ણુ આપવામા ંઆવશે. 
 

ડQgટQfકશન – ૫ (પાચં)(ણુ 

ફgટM  «લાસ  – ૪ (ચાર) (ણુ 

સેકfડ «લાસ– ૩ (wણ) (ણુ 

પાસ «લાસ – ૨ (બે) (ણુ 
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(iii) સરકાર$ીના સામાfય વહQવટ િવભાગ, ગાધંીનગરના તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ ના ઠરાવ 

;માકં : સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૨૪૨૭૯૨/ગ-૨ અને તા.૨૫/૦૨/૮૦ ના ઠરાવમા ં

િનયત કરhલ શરતો પVર]ણૂM કરનાર રા¦kQય અથવા £તરરા¦kQય અથવા £તર 

Wિુનવિસ�ટQ અથવા અaખલ ભારત શાળા સઘં oારા યોzતી gપધાMઓમા ંrિતિનિધ}વ 

કરhલ હોય તેવા રમતવીર ઉમેદવારોને લેaખત પરQKામા ંમેળવેલ (ણુના વ� ુ૫ % 

(ણુ આપવામા ં આવશે.�ાyય/તા�કુા/o�લા ક$ાના �પધ+કોને વ� ુ (ણુભાર 

મળવાપા{ નથી. 

(iv) સરકાર$ી સામાfય વહQવટ િવભાગ, ગાધંીનગરના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ અને  

તા.૩૧/૦૮/૨૦૦૪ ના ઠરાવ ;માકં : સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-૨ મા ંઠરાDયા 

Fજુબ િવધવા મVહલા ઉમેદવારોને લેaખત પરQKામા ં મેળવેલ (ણુના િવશેષ ૫ % 

(ણુ આપવામા ંઆવશે. 
 

Ø લેaખત પરQKામા ંપરQKા િનયમમા ંદશાMDયા Fજુબ ઓછામા ંઓછા ૪૦ % માકસM મેળવનાર 

ઉમેદવારોને જ શારQVરક Kમતા કસોટQ (ફQઝીકલ એફQસીયfસી ટhgટ) માટh «વોલીફાઇડ 

ગણવામા ંઆવશે અને મેરQટના આધારh કhટhગીરQ વાઇઝ ખાલી જmયાના આશરh આઠ ગણા 

ઉમેદવારોને શારQVરક Kમતા કસોટQ (Physical Efficiency Test) માટh બોલાવવામા ંઆવશે. 

Ø b ઉમેદવારો પોતાના F�ુ ય લેaખત પરQKાના OMR Sheet Rુ ંરQચેક�ગ કરાવવા ઇt છતા હોય 

તેવા ઉમેદવારોને રQચેક�ગ માટh પરQKા િનયમમા ં દશાMDયા Fજુબ ૧૫ (પદંર) Vદવસનો 

સમય આપવામા ં આવશે અને બોડM Tવારા રQચેક�ગ માટh b ફQ નકકQ કરવામા ં આવે તે 

�કુવવાની રહhશે. 

Ø શારQVરક Kમતા કસોટQ (Physical Efficiency Test) માટh વહQવટQ અR�ુુળતા Fજુબ કોઇપણ 

તારQખે અને સમયે ઉમેદવારોને બોલાવવામા ંઆવશે અને તે Fજુબ શારQVરક Kમતા કસોટQ 

માટh ઉમેદવારોએ તેઓને જણાવવામા ં આવેલ કhf� ખાતે હાજર રહhવાRુ ં રહhશે. શારQVરક 

Kમતા કસોટQ (Physical Efficiency Test) માટh તારQખ અને સમય �ગેની ઉમેદવારોની કોઇ 

પણ ર~ૂઆત સામાfય સજંોગોમા ંTયાને લેવામા ંઆવશે નહ� આમ છતા ંઆ બાબતે બોડMનો 

િનણMય �િતમ અને બધંનકતાM ગણાશે. 

(૧૭) શારQVરક Kમતા કસોટQ (Physical Efficiency Test): 
  

 તમામ જSયાઓ માટK નીચે aમાણે એક જ  સ5ંકુત શાર;4રક કસોટ; યોJશે.  

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

દોડ gરુ; કરવાની રહKશે.  

મ4હલા (ખ) ૧૬૦૦ મીટર દોડ  વ�મુા ંવ� ુ૯ િમિનટ ૩૦ સેક>ડમાં તમામ મ4હલા 

ઉમેદવારોએ દોડ gરુ; કરવાની રહKશે.  

એ�સ સિવ9સમેન (ગ) ૨૪૦૦ મીટર દોડ  વ�મુા ંવ� ુ૧૨ િમનીટ ૩૦ સેક>ડમા ંતમામ એકસ 

સિવ9સમેન ઉમેદવારોએ આ દોડ gરુ; કરવાની 

રહKશે.  
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(એ) ]iુષ ઉમેદવારો માટh :  

૫૦૦૦ મીટરની દોડ મહ�મ ૨૫ િમનીટમા ં]ણૂM કરવાની રહhશે અને તે માટh નીચે Fજુબ (ણુભાર 

આપવામા ંઆવશે.  
૨૦ િમનીટ અથવા તે કરતા ઓછ; િમનીટમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૨૫ માકસ+ 

૨૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૦.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૨૪ માકસ+ 

૨૦.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૧ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૨૩ માકસ+ 

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

૨૧.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૨ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૨૦ માકસ+ 

૨૨ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૨.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૧૮ માકસ+ 

૨૨.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૩ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૧૬ માકસ+ 

૨૩ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૩.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૧૪ માકસ+ 

૨૩.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૪ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૧૨ માકસ+ 

૨૪ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૨૫ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૧૦ માકસ+ 

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

 

(બી) મVહલા ઉમેદવારો માટh :  
 

૧૬૦૦ મીટરની દોડ મહ�મ ૯.૩૦ િમનીટમા ં]ણૂM કરવાની રહhશે અને તે માટh નીચે Fજુબ (ણુભાર 

આપવામા ંઆવશે.  

૭ િમનીટ અથવા તે કરતા ઓછ; િમનીટમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૨૫ માકસ+ 

૭ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૭.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૨૩ માકસ+ 

૭.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૮ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૨૧ માકસ+ 

૮ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૮.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૧૮ માકસ+ 

૮.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૯ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૧૫ માકસ+ 

૯ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૯.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૧૦ માકસ+ 

૯.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુસમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવાર  નાપાસ 

 

(સી) એકસ સિવ�સમેન ઉમેદવારો માટh :  

૨૪૦૦ મીટરની દોડ મહ�મ ૧૨.૩૦ િમનીટમા ં]ણૂM કરવાની રહhશે અને તે માટh નીચે Fજુબ 

(ણુભાર આપવામા ંઆવશે.  
 

૯.૩૦ િમનીટ અથવા તે કરતા ઓછ; િમનીટમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૨૫ માકસ+ 

૯.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૧૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૨૩ માકસ+ 

૧૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૧૦.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૨૧ માકસ+ 

૧૦.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૧૧ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૧૯ માકસ+ 

૧૧ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૧૧.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૧૭ માકસ+ 

૧૧.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૧૨ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને  ૧૫ માકસ+ 

૧૨ િમનીટ કરતા વ� ુઅને ૧૨.૩૦ િમનીટ અથવા તેનાથી ઓછા સમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવારને ૧૦ માકસ+ 

૧૨.૩૦ િમનીટ કરતા વ� ુસમયમા ંદોડ gણૂ+ કરનાર ઉમેદવાર  નાપાસ 
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શારQVરક Kમતા કસોટQ (Physical Efficiency Test)મા ં ઉ�ીણM (કવોલીફાઇ) થયેલ 

ઉમેદવારોની  શારQVરક માપદંડ (Physical Standard Test) કસોટQ લેવામા ં આવશે. bમા ં પેરા 

નબંરઃ૧૧ મા ંજણાDયા Fજુબની લાયકાત �ગે ચકાસણી કરવામા ંઆવશે. 

 

(૧૮)  જiરQ xચૂનાઓ :  
 

(૧૮.૧) શારQVરક કસોટQ માટh ઉપર જણાDયા Fજુબ કhટhગીરQ વાઇઝ ખાલી જmયાના આશરh ૮ (આઠ) 

ગણા ઉમેદવારોને બોલાવવામા ંઆવશે આ ઉમેદવારોને બોલાવવા માટh તૈયાર કરવામા ંઆવનાર 

યાદQ નીચે Fજુબના (ણુને Tયાને લઇ નકકQ કરવામા ંઆવશે. 

(૧) લેaખત પરQKામા ંમેળવેલ (ણુ 

(ર) એન.સી.સી. “સી” સટYફQકhટ આધારh મળવાપાw િવશેષ (ણુ  

(૩) રKા શVકતના rમાણપw આધારh મળવાપાw િવશેષ (ણુ 

(૪) િવધવા મVહલાને મળવાપાw િવશેષ (ણુ 

(પ) માfય gપો¬્Mસ સટYફQકhટ આધારh મળવાપાw િવશેષ (ણુ 
 

ઉપરોકત તમામ �ુલ (ણુ લKમા ં લઇ ઉમેદવારોના મેરQટ ન�Q કરવામા ં આવશે અને 

તમામ મળવાપાw (ણુ ઉમેયાM બાદ ખાલી જmયાના આશરh કhટhગીરQ વાઇઝ આઠ ગણા ઉમેદવારોને 

શારQVરક Kમતા કસોટQ માટh બોલાવવામા ંઆવશે. 

Ø શારQVરક Kમતા કસોટQ (Physical Efficiency Test) અને શારQVરક માપદંડ (Physical 

Standard Test)મા ં ઉ�ીણM (કવોલીફાઇ) થનાર ઉમેદવારો પૈકQ કhટhગીરQ વાઇઝ ખાલી 

જmયાના આશરh ૨ (બે) ગણા ઉમેદવારોને દgતાવેજ ચકાસણી માટh બોલાવવામા ંઆવશે. 
 

(૧૮.૨) અRxુaૂચત zિત (SC)/ અRxુaૂચતજનzિત (ST)/ સામાqક અને શૈKaણક રQતે પછાત 

વગM (SEBC) અને માq સૈિનકની અનામત bટલા ]રુતા ઉમેદવારો ઉપલ�o નહ� થતા હોય તો 

તેવી અનામત કhટhગરQના ઉમેદવારો માટh (ણુાR;ુમRુ ં ધોરણ ભરતી બોડM gવિવવેકાRસુાર, 

rવતMમાન િનયમો Fજુબ Dયાજબી રQતે ઘટાડQ શકશે. 
 

(૧૮.૩) ઉમેદવારોએ અમલમા ંહોય તેવા સરકારના િનયમો/�ુકમો Fજુબ VહfદQ/(જુરાતી/��ેq 

ભાષાની તાલીમ/અfય ખાતાકQય તાલીમ/]વૂMસવેા તાલીમ અને તાલીમાતં પરQKા આપવાની 

રહhશે.  
 

(૧૮.૪) પસદંગી પામેલા ઉમેદવારો rવતMમાન �ુકમો Fજુબ હિથયારQ/ aબન હિથયારQ કોfgટhબલ-

લોકરKક, bલ િસપાઇ (]iુષ), bલ િસપાઇ (મVહલા)/મેkન ના સવંગMમા ંrથમ પાચં વષMની કરાર 

આધાVરત અવિધ માટh Vફકgડ માિસક વેતનથી કરારની શરતો Fજુબ િનમ�ુકં મેળવશે. કરારને �તે 

સતંોષકારક સેવા ]ણૂM કરનારને િનયિમત રQતે મળવાપાw પગાર ધોરણમા ં િનમ�ુકં આપવામા ં

આવશે. ઉપરોકત તમામ સવંગMના પસદંગી પામેલ ઉમેદવારોએ તેઓના કરાર આધારQત 

સમયગાળા દરyયાન લાઇટ મોટર DહQકલ/હhવી મોટર DહQકલ માટhR ુ ંલાયસfસ મેળવી લેવાRુ ંરહhશે.  
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(૧૮.૫) લોકરKક/bલ િસપાઇ સવંગMમા ં સરકાર$ીના નાણા ં િવભાગ, ગાધંીનગર 

તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠરાવ ;માકંઃ ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટM-૨/ઝ.૧ મા ંજણાD યા Fજુબ કરારના 

સમયગાળા દરyયાન માિસક i.૧૯,૯૫૦/- ના એકિwત વેતન તેમજ સરકાર$ી જો કોઇ બીz 

ભ®થા ન�Q કરh તો તે Fજુબના વેતનથી “લોકરKક/bલ િસપાઇ” તરQકh Vફકgડ પગાર જ 

મળવાપાw થશે અને કરારના સમયગાળા દરyયાન સતંોષકારક રQતે નોકરQ ]ણૂM કરશે તો િનયિમત 

કોfgટhબલ/bલિસપાઇના પગાર ધોરણમા ંિનમ�ુકં આપવામા ંઆવશે.  
 

(૧૮.૬) કોfgટhબલ સવંગMની જmયાઓમા ંનીચેની જmયાઓમા ંિનમ�ુકં મળવાપાw થશે.  
 

(i) aબન હિથયારQ પોલીસ કોfgટhબલ (]iુષ/મVહલા)   

(ii) હિથયારQ પોલીસ કોfgટhબલ (]iુષ/મVહલા) 

(iii)  bલ િસપાઇ(]iુષ) 

(iv) bલ િસપાઇ(મVહલા)/matron 

 

ઉમેદવારોએ ડોકWમેુfટ વેરQફQકhશન કરાવતી વખતે તેમની પસદંગીRુ ંસવંગM જણાવ�ુ ંપડશે. 

b તેમની પસદંગી અને મેરQટ Tયાનમા ંલઇ ઉમેદવારોને b તે સવંગMમા ંિનમ�ુકં આપવામા ંઆવશે. 

આ �ગેનો આખરQ િનણMય બોડMનો રહhશે.  
 

(૧૮.૭) િનમ�ુકં પામનાર તમામ ઉમેદવારોને rવતMમાન નવ વિધ�ત પેfશન યોજના લા( ુપડશે.  
 

(૧૮.૮) ઉમેદવારh અરq પwકમા ં દશાMવેલ િવગતો કોઇપણ તબ�ે ખોટQ મા¯મુ પડશે તો તેની 

સામે કાયદાકQય કાયMવાહQ કરવામા ંઆવશે. તેમજ તેમની ઉમેદવારQ પણ ર° કરવામા ંઆવશે.  
 

(૧૮.૯) zહhરાત કોઇપણ કારણોસર ર° / ફhરફાર કરવાની આવ�યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો 

બોડMનો સ]ંણૂM હ� અને અિધકાર રહhશે. બોડM આ માટh કારણો આપવા બધંાયેલ નથી.  
 

(૧૮.૧૦) ઓનલાઇન એ�લીકhશન gવીકારવાની F°ુત ]ણૂM થયા બાદ આગામી ભરતી rV;યા bવી 

કh લેaખત પરQKાની માVહતી તથા શારQVરક Kમતા કસોટQ/શારQVરક માપ કસોટQની માVહતી, લેaખત 

પરQKાની માVહતી તથા અfય જiરQ માVહતી વખતો વખત https://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઇટ 

તેમજ ભરતી બોડM Tવારા બનાવવામા ંઆવનાર વેબ સાઇટ ઉપર Fકૂવામા ંઆવશે. bથી તે �ગે 

માVહતગાર રહhવાRુ ંરહhશે. 
 

(૧૮.૧૧) એક ઉમેદવાર એક અરq (No Multiple Application)  
 

(એ) એક ઉમેદવાર એક જ અરq કરQ શકશે. તેમછતા ં એકથી વ� ુ અરq (Multiple 

Application)ના Vકgસામા ંફQ સVહત સવM રQતે યોmય રQતે ભરhલી અરqઓ પૈકQ સૌથી છે�લી કfફમM 

થયેલી એક જ અરq માfય ગણાશે. તે િસવાયની બધી અરqઓ ર° થશે અને ભરhલ ફQ ના નાણા ં

પરત મળશે નહ�.  
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(બી) એક કરતા વધારh અરq(Multiple Application)કરવામા ંઆવશે તો, ફQ ભરhલી અરq સાથેની 

ફQ ને, ફQ નહ� ભરhલી અfય અરq સામે ગણવામા ંઆવશે નહ�.  
 

(સી) b ઉમેદવારh ફQ ભરવાની થતી નથી તેવા ઉમેદવારોની સૌથી છે�લી અરq (ફQ સાથે કh ફQ 

વગર) માfય ગણવામા ંઆવશે. અને તે િસવાયની બધી અરqઓ ર° ગણવામા ંઆવશે.  

(૧૮.૧૨) મVહલાઓની અનામત જmયાઓ માટh લાયક મVહલા ઉમેદવાર ઉપલ�o નહ� થાય તો આ 

કhટhગરQના ઉમેદવારો માટh (ણુાR;ુમRુ ં ધોરણ ભરતી બોડM gવિવવેકાRસુાર, rવતMમાન િનયમો 

Fજુબ Dયાજબી રQતે ઘટાડQ શકશે. તેમ છતા ંયોmય મVહલા ઉમેદવાર ઉપલ�o નહ� થાય તો તે 

જmયા સબિંધત કhટhગરQ (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટQ., એસ.ઇ.બી.સી.) ના ]iુષ ઉમેદવારથી ભરવામા ં

આવશે. 
 

(૧૮.૧૩) માq સૈિનક માટh (THE GUJARAT CIVIL SERVICES (RESERVATION OF 

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

RULES,1975)મા ં કરhલ જોગવાઇ Fજુબ માq સૈિનક માટh કhf� સરકાર/રા|ય સરકાર oારા 

ધારાધોરણ Fજુબ એકસ સિવ�સમેનની પVરભાષામા ંઆવ�ુ ંહોય તેમજ (જુરાત રા|યની સબિંધત 

q�લા સૈિનક ક�યાણ કચેરQઓ તરફથી એકસ સિવ�સમેનના ઓળખપw ઇgW ુથયા હોય અને bઓ 

એકસ સિવ�સમેનRુ ંપેfશન મેળવતા હોયતેઓને જ માq સૈિનક તરQકh ગણવામા ંઆવશે.  
 

(૧૮.૧૪) સામાfય વહQવટ િવભાગના તા.રર/૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ ;માકં: સીઆરઆર/૧૦૯૬/ 

રર૧૩/ગ.ર મા ં િનદ¡ િશત rવતMમાન િનયમો અRસુાર િવધવા મVહલા ઉમેદવારો માટh પસદંગીમા ં

અ�તા આપવા માટh તેમને લેaખત કસોટQમા ં મળેલ �ુલ (ણુના ૫ (પાચં) ટકા (ણુ ઉમેરQ 

આપવામા ંઆવશે. પરં� ુઆ માટh તેઓએ િનમ�ુકં સમયે ]નૂ: લmન કરhલ ન હોવા જોઇએ. ઉપરાતં 

ભરતી બોડM માગેં }યારh તેના તમામ ]રુાવા/rમાણપw અસલમા ંર~ૂ કરવાના રહશે. 
 

(૧૮.૧૫) એથલેટQકસ (khક અને Vફ�ડ રમતો સહQત), બેડિમfટન, બાgકhટબોલ, V;કhટ, ¢ટબોલ, હોકQ, 

gવીમ�ગ, ટhબલ ટhનીસ, વોલીબોલ, ટhનીસ, વેઇટ aલ±ટ�ગ, રhસલ�ગ, બોકસ�ગ, સાઇકલ�ગ, 

qમનેgટQક, ~ુડો, રાઇફલ ²ટુ�ગ, કબ³Q, ખોખો, તીરંદાq, ઘોડhસવારQ, ગોળાફ́ક, નૌકા gપધાM, 

શતરંજ, હhfડબોલની રમતો-ખેલ�ુદમા ં રા¦kQય/£તર રા¦kQય અથવા£તર Wિુનવસ�ટQ અથવા 

અaખલ ભારત શાળા સઘં oારા યોzતી gપધાMઓમા ંમાw rિતિનિધ}વ કરhલ હોય તેવા ઉમેદવારને 

પસદંગીમા ંઅ�તા માટh લેaખત કસોટQમા ંમળેલ �ુલ (ણુના ૫(પાચં) ટકા (ણુ ઉમેરQ આ૫વામા ં

આવશે. આ માટh ઉમેદવારh સરકારh તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ના ઠરાવ;માકં : સીઆરઆર/૧૦૭૭/ર૬૬૦/ 

ગ.ર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ;માકં : સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ.રમા ં િનયત કયાM 

Fજુબના સ�ાિધકારQ પાસેથી િનયત નFનૂા મા ંમેળવેલ જiરQ rમાણપw ભરતી બોડM માગેં }યારh 

ર~ૂ કરવાRુ ં રહhશે. આ rમાણપw ધરાવનાર ઉમેદવાર જરમતના િવશેષ (ણુ માટh હકદાર થશે. 

Sports મા ંઅરq કરનાર ઉમેદવાર જો ભરતી બોડM માગેં }યારh આ�ુ ંrમાણપw ર~ૂ નહ� કરQ શકh 

તો આવા ઉમેદવારને Sports ના િવશેષ (ણુ મળવાપાw થશે નહ�.   
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(૧૮.૧૬) શૈKaણક લાયકાત, કોy�Wટુરની zણકારQ, µમર, zિત (કhટhગરQ - જનરલ, એસ.સી., 

એસ.ટQ., એસ.ઇ.બી.સી., માq સૈિનક, SEBC માટh નોન V;િમલેયર સટYફQકhટ, NCC ‘C’સટY., રKા 

શVકત WિુનવMિસટQRુ ં rમાણપw, gપોટMસ, િવધવા અને અfય બાબતોના ઉમેદવાર પાસેના અસલ 

rમાણપwોને આધારh ઓનલાઇન અરqમા ં ભરhલ િવગતો સમ� ભરતી rV;યા માટh આખરQ 

ગણવામા ંઆવશે. ઓનલાઇન અરqમા ં દશાMવેલ િવગતોના સમથMનમા ંrમાણપwોઅને ]રુાવાઓ 

બોડM માગેં }યારh ઉમેદવારh અસલમા ં (rમાaણત ઝેરોK નકલો સહQત) ર~ુ કરવાના રહhશે. એવા 

]રુાવા ર~ુ નહ� કરQ શકનાર ઉમેદવારRુ ં અરqપwક b તે તબ�ેથી “ ર° ” કરવા પાw થશે. 

તેમજ ભરતી rV;યામા ંકોઇપણ ¨લુને કારણે ઉમેદવારની પસદંગી થયેલ હશે તો તે ¨લૂ Tયાને 

આવતા ઉમેદવારની પસદંગી ર° કરવામા ંઆવશે.  
 

(૧૮.૧૭) અરજદારh અરqપwકમા ં દશાMવેલ કhટhગરQ (zિત), જfમ તારQખ, શૈKaણક લાયકાત કh 

અfય બીq કોઇ િવગતો પાછળથી બદલવાની ર~ૂઆત �ા¶ રાખવામા ંઆવશે નહ�. ઓનલાઇન 

અરqમા ંદશાMવેલ કhટhગરQ (zિત), જfમ તારQખ, શૈKaણક લાયકાત કh અfય બીq કોઇ િવગતો અને 

ઉમેદવારની ખરhખર કhટhગરQ (zિત), જfમ તારQખ, શૈKaણક લાયકાત કh અfય બીq કોઇ િવગતોમા ં

તફાવત પડશે તો, તેવી અરq ર° કરવાપાw થશે.  

 

(૧૮.૧૮) ઉમેદવાર અરqપwક ભરતી વખતે b મોબાઇલ નબંર દશાMવે તે જ નબંર ચા¯ ુરાખવો. 

ભિવ¦યમા ંબોડM તરફથી આ ભરતી rV;યાને સબિંધત xચૂનાઓ ઉમેદવારને આ દશાMવેલ નબંરના 

મોબાઇલ પર SMSથી મોકલવામા ંઆવશે. તેથી દશાMવેલ મોબાઇલ નબંર બદલવો નહ�.  
 

(૧૮.૧૯) ભરતી rV;યા માટh પરવાનગી આપતા તેવા rવેશપwમા ંઆપવામા ંઆવેલી કોઇપણ 

xચૂનાનો ભગં કરવા માટh દોિષત ઠયાM હોય તો અથવા દોિષત હોવાRુ ં zહhર કWુM હોય તો તે 

ફોજદારQ કાયMવાહQને પાw થશે તે ઉપરાતં – 
 

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

(ખ) (૧) ભરતી બોડM સીધી પસદંગી માટh લેવાની કોઇપણ પરQKામા ંબેસવા માથંી ગેરલાયક ઠરાવી 

શકશે, અથવા  

(ર) રા|ય સરકાર, પોતાના હhઠળની કોઇપણ નોકરQ માથંી કાયમી રQતે અથવા િનદY¦ટ F°ુત માટh 

ગેરલાયક/ બાકાત કરQ શકશે.  
 

(૧૮.૨૦) (જુરાત zહhર સેવા આયોગ કh અfય zહhર સેવા આયોગ અથવા અfય સરકારQ / અધM 

સરકારQ / સરકાર હgતકની સgંથાઓ oારા ઉમેદવાર કયારhય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોયઅને 

ગેરલાયકનો સમય ચા¯ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરq આપોઆપ ર° થવાને પાw બનશે.  
 

 

(૧૮.૨૧)નીચે દશાMDયા Fજુબની અરqઓ ર° કરવામા ંઆવશે.  

(આ યાદQ માw ઉદાહરણ gવiપે છે b સ]ંણૂM નથી.)  
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(a) ઓનલાઇન Fસુ°ા Fજુબ અરq કરhલ ન હોય. 

(b) અરqમા ંદશાMવેલ િવગતો અ�રૂQ કh અસગંત હોય. 

(c) અરqમા ંઉમેદવારh સહQ કh રંગીન પાસપોટM  સાઇઝનો xચુવેલ ફોમ�ટમા ંફોટો અપલોડ 

 કરhલ ન હોય. 

(d) અરq ફhકસથી, ઇ-મેઇલથી અથવા પોgટથી મોકલાવેલ હોય. 

(e) ઉમેદવારh ]રૂh]રૂQ ફQ ભરhલ ન હોય. 

(f) અRxુaૂચત zિત (SC), અRxુaૂચત જનzિત (ST), સામાqક શૈKaણક પછાત વગM (SEBC), 

 તેમજ માq સૈિનકના આધારh ઉમેદવારQ ન�ધાયેલ હોય તે �ગેRુ ંસટY. ધરાવતા ન હોય.  

(g) સામાqક શૈKaણક પછાત વગM (SEBC)ના ઉમેદવાર zહhરાતમા ં દશાMવેલ સમયગાળાRું

 ઉ·ત વગMમા ં સમાવેશ થતો ના હોવા �ગેRુ ં (નોન V;મીલીયર) rમાણપw ધરાવતા ન 

 હોય. 

(૧૮.૨૨) zહhરાત/xચુનાઓમા ં b ઠરાવો/િનયમો/પVરપwોનો ઉ�લેખ કરhલ છે તેમા ં વખતો-

વખતના xધુારા પણ Tયાને લેવાના રહhશે. આ zહhરાત સબધેં કોઇ વાદિવવાદ કh અથMઘટન સબધેં 

કોઇ િવવાદ ઉપ¤gથત થશે, તે સજંોગોમા ં સરકાર$ી oારા ભરતી બાબતમા ં zહhર કરhલ ભરતી 

િનયમો/પVરપwો/ઠરાવોની Fળૂ જોગવાઇઓ �િતમ રહhશે. તેમજ આ તમામના અથMઘટન �ગે 

ભરતી બોડMનો િનણMય આખરQ રહhશે. b અરજદારને બધંનકતાM રહhશે. આ ભરતી 

િનયમો/પVરપwો/ઠરાવો zહhરાતના F°ુા નબંર (૪) મા ંજણાવેલ સરકાર$ીના (હૃ િવભાગની વેબ 

સાઇટ http://home.gujarat.gov.inતેમજ સામાfય વહQવટ િવભાગની વેબ સાઇટ 

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

(૧૯) ૫સદંગી યાદQ :  

 લેaખત પરQKામા ંમેળવેલ (ણુ, એન.સી.સી. “સી” સટYફQકhટના મળવાપાw (ણુ, રKા શVકત 

WિુનવMિસટQ rમાણપwના મળવાપાw વધારાના (ણુ, રમતવીરોને મળવાપાw વધારાના (ણુ તથા 

િવધવાને મળવાપાw વધારાના (ણુ અને ફQઝીકલ એફQસીયfસી ટhgટમા ંમેળવેલ (ણુ લKમા ંલઇને 

કોfgટhબલ (લોકરKક)/bલ િસપાઇ  સવંગMની આખરQ પસદંગી યાદQ તૈયાર કરવામા ંઆવશે. 
 

 zહhરાતમા ં જણાવેલ કhટhગીરQ વાઇઝ ખાલી જmયાના ૨૦ % લેખે rિતKા યાદQ તૈયાર 

કરવામા ંઆવશે.  
 

(૨૦) અરq પwક ભરવા માટhની xચુનાઓ : 
 

(૨૦.૧) તમામ જmયાઓ માટh ફકત ઓનલાઇન અરq કરવાની રહhશે. આ ઓનલાઇન અરq 

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી કરQ શકાશે. |યા ંઇ>ટરનેટ Wિુવધા (�કKનર અને aી>ટર 

સાથે) ઉપલ�ધ હોય તેવા કોઇપણ gથળે સાયબર કાફh અથવા ઇ-�ામ પચંાયતમા ંઅથવા પોતાના 

રહhઠાણ/ઓફQસ માથંી ઉમેદવારો ઓનલાઇન અરq કરQ શકશે. 
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(૨૦.૨) લાયકાતો ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઉપરોકત તમામ સવંગMની જmયાઓ માટh એક જ અરq 

પwક ભરવાRુ ંરહhશે.  

(૨૦.૩) અરજદારh અરq કરતી વખતે પોતાની સાથે રંગીન પાસપોટM સાઇઝનો ફોટો, gકhન કરવા 

માટh પોતાની સહQ, જiરQ rમાણપwો અને ]રૂાવા રાખવા. bથી તેના આધારh જ સાચી માVહતી 

અરqમા ંભરQ શકાય.  
 

(૨૦.૪)ઓનલાઇન અરq કfફમM કરQને અરqની િrfટ કાઢQ લેવાની રહhશે. 
 

(૨૦.૫) અરq કfફમM થઇ ગયા બાદ જનરલ (General) કhટhગરQના ઉમેદવારોએ નીચે જણાવેલ 

ફકરા નબંર (ર૧) મા ં આપેલ xચુના અRસુાર પરQKા ફQ પોgટ ઓફQસ ખાતે રોકડમા ં અથવા 

ઓનલાઇન પણ ભરQ શકાશે.  
 

(૨૧) પર;$ા ફ; :  
 

 

(૨૧.૧) જનરલ (General) કhટhગરQના ઉમેદવારોએ નીચે જણાDયા Fજુબ ફQ ઉપરાતં લા( ુપડતા  

પોgટ ઓફQસના/બ̧કના વહQવટQ-સિવ�સ ટhKના ચાજ�સ ભરવાના રહhશે. (Scheduled Castes, 

Scheduled Tribes, Socially and EX-Serviceman ઉમેદવારોએ ફQ ભરવાની નથી.) 

 

 

અ.ન.ં કhટhગરQ ફQ ની રકમ 

૧ GENERAL i. ૧૦૦ 

 

(૨૧.૨) જનરલ (General) કhટhગરQના ઉમેદવારો |યારh વેબ સાઇટ ઉપર પોતાની અરq કfફોમM કરh 

}યારh તેઓને અરq ફQ ભરવા માટh બે િવક�પો મળશે. (૧) ઓનલાઇન ફQ (ર) ઓફલાઇન (પોgટ 

ઓફQસ oારા ભરવાની ફQ) તે પૈકQ માથંી ઉમેદવારોએ કોઇપણ એક િવક�પ પસદં કરવાનો રહhશે. 
 

(૨૧.૩) b ઉમેદવારો ઓનલાઇન ફQ ભરવા માગંતા હોય, તેઓએ ઓનલાઇન ફQ ભરવા માટhનો 

િવક�પ પસદં કરQ, ઓનલાઇન બેfક�ગ અથવા ATM/DEBIT કાડM અથવા ;hડQટ કાડMથી પરQKા ફQ 

ભરવાની રહhશે. b માટh ઉપર પેરા નબંરઃ ૨૧.૧ ના કો¦ ટકમા ં જણાવેલ પરQKા ફQ તથા બ̧ક 

ચાજ�સના નાણા ંi.૫.૯૦/- ભરવાના રહhશે. ઓનલાઇન ફQ ભયાM �ગેની પહ�ચની િrfટ કાઢQ લઇ 

પોતાની પાસે રાખવાની રહhશે.  
 

(૨૧.૪) b ઉમેદવારો ઓફલાઇન ફQ (પોgટ ઓફQસ oારા) ભરવા માગંતા હોય તેઓએ ઓફલાઇન 

ફQ ભરવા માટhનો િવક�પ પસદં કરQ પોgટ ઓફQસમા ંફQ ભરવા માટhના ચલણના નકલની િrfટ કાઢQ 

લેવાની રહhશે અને ઉમેદવારોએ ચલણ સાથે રા|યની કોઇપણ કોy�Wટુરાઇઝડ પોgટ ઓફQસમા ં

જઇને b માટh ઉપર પેરા નબંરઃ ૨૧.૧ ના કો¦ ટકમા ં જણાવેલ પરQKાફQ તથા પોgટ ઓફQસ 

ચાજ�સના નાણા ં i.૧૨/- ભરવાના રહhશે. ચલણની એક નકલ પોgટ ઓફQસ રાખી લેશે અને બે 

નકલમા ંિસ�ા કરQ ઉમેદવારને પરત આપશે.  
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(૨૧.૫) પોgટ ઓફQસમા ંઅરq ફQ ભરhલ ચલણ/ઓનલાઇન ફQ ભરhલ પહ�ચની નકલ ઉમેદવારh 

લેaખત/શારQVરક કસોટQ વખતે કોલ લેટર સાથે અ�કૂ લાવવાની રહhશે. અને આ િસવાય ઉમેદવારને 

ભરતી rV;યામા ંrવેશ આપવામા ંઆવશે નહ�. 
 

(૨૧.૬) અfય કોઇ રQતે ફQ gવીકારવામા ંઆવશે નહ�.  
 

(૨૧.૭) પોgટ ઓફQસમા ંફQ ભરવાની છે�લી તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૮ (કચેરQ સમય xધુી) છે. 
 

(૨૧.૮) ફQ ભયાM બાદ રQફંડ કોઇપણ સજંોગોમા ંમળવાપાw નથી. તેમજ ફQ ભરવાપાw ઉમેદવારોની 

ફQ ભયાM વગરની અરq માfય રહhશે નહ� અને એક કરતા વધારh ફQ ભરhલ હશે તો તે પરત 

આપવામા ંઆવશે નહ�. 
 

(૨૧.૯) ઓનલાઇન અથવા પોgટ ઓફQસ ખાતે પરQKા ફQ ભયાM બાદ ૨૪ કલાકની �દર જો 

આપના મોબાઇલ ઉપર ફQ ભયાM �ગેનો કોઇ મેસેજ ન આવે તો ઉમેદવારh b પોgટ ઓફQસ ખાતે ફQ 

ભરhલ છે તે જ પોgટ ઓફQસનો અથવા જો ઓનલાઇન ફQ ભરhલ હોય તો b તે બ̧ક/¹ાfચનો સપંકM 

કરવાનો રહhશે.  

 

(૨૨) ઓનલાઇન અરq કયાM બાદ, લેaખત કસોટQ/શારQVરક Kમતા કસોટQ માટhના કોલ લેટર માટh 

છાપામા ંzહhરાત આપવામા ંઆવે તે Fજુબ ઓન લાઇન વેબ સાઇટ પરથી કોલ લેટર ડાઉનલોડ 

કરQ િrfટ કરQ લેવાના રહhશે. આમા ં�કૂ થશે તો જવાબદારQ ઉમેદવારની રહhશે.  
 

(ર૩) વ� ુ]tૃછા માટh તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૮ થી તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ દરyયાન ટોલ ºQ નબંર :૧૮૦૦ 

૨૩૩ ૫૫૦૦ ઉપર zહhર રzના Vદવસો િસવાય સવાર કલાક : ૧૦.૩૦ થી સાજંના કલાક ૦૬.૦૦ 

xધુી ]છુપરછ કરQ શકાશે.  

 

gથળ : અમદાવાદ                (િવકાસ સહાય, IPS) 

તારQખ : ૧૫/૦૮/૨૦૧૮                                    અTયK લોકરKક ભરતી બોડM અને 

               મહાિનયામક, રKાશVકતWનુીવિસ�ટQ, 

             f W ુમેf ટલ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ. 

 


