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ગજુરાત પોલીસ દળ વર્ગ-૩ માાં સીધી  ભરતી માટે માહિતી અને સચૂનાઓ. 
 

૧...  ગજુરાત પોલીસ દળમાાં વર્ગ-૩ ની જુદા-જુદા સાંવર્ગની ખાલી જગ્ યાઓ સીધી ભરતી થી ભરવા માટે 
પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ગ / લોક રક્ષક ભરતી બોર્ગ ધ્ વારા ફકત ઓનલાઇન અરજીઓ માંર્ાવવામાાં આવ ેછે. 
કોન્ ્ ટેબલ,લએ એ.એસ.આઇ. અને પી.એસ.આઇ. કક્ષાની સાંબલ,ાંધધત જગ્યાના ભરતી નનયમો અન ે પરીક્ષા 
નનયમોની પ્રવતગમાન જોર્વાઇઓ મજુબ લાયકાત પરીપરૂ્ગ કરતા અન ેઇચ્ છા ધરવાતા ઉમેદવારોએ 
તા. ૨૧/૧૧/૨૦૧૪ (સ.ક. ૦૯.૦૦) થી તા. ૧૩/૧૨/૨૦૧૪ (રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન 
ઇન્ટરનેટ પર http://ojas.guj.nic.in  અથવા  http://ojas1.guj.nic.in વબે સાઇટ પર જઈ “પોલીસ 
ભરતીની જાિરેાત” ના પેઇજ પર જઇ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશેે. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજી 
કરતા પહલેાાં ભરતી ને લર્તી માહહતી અને સચૂનાઓ ઉક્ત વેબ સાઇટ પરથી પરુી કાળજી પવુગક વાાંચી 
લેવાની રહશેે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અરજી કન્ ફોમગ થયા પછી તેની નપ્રન્ ટ કાીી પોતાની પાસ ે
રાખવાની રહશેે અને જયારે માાંર્વામાાં આવે ત્ યારે રજુ કરવાની રહશેે. હાલ કોઇપણ કચેરીમાાં ટપાલથી 
કે રૂબલ,રૂમાાં અરજીપત્રકો મોકલવાના રિશેે નિીં તેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.  

 

૨...  ઉમેદવારે સ્વયાં અથવા ઇન્ટરનેટ જાર્કારની મદદથી પોતાનો રાંર્ીન પાસપોટગ સાઇઝનો ફોટો ૧૫ 
કે.બલ,ી. અને સીગ્ નેચર ૧૫ કે.બલ,ી. સાઇઝથી વધે નહીં તે રીતે જેપીજી ફોમેટમાાં સ્ કેન કરી અરજી પરકમકમાાં 
અપલોર્ કરવાના રહશેે.  

૩...  આ ભરતી માટે ખાલી જગ્ યાની નવર્તો નીચે મજુબ છે.  
 

જગ્ યાનુંુાં નામ  
 

કુલ 
ખાલી  
જગ્ યા 

સામાન્ ય 
કેટેર્રી 

અન.ુ 
જાધત 

અન.ુ 
જનજાધત 

સા. અને 
શૈ.પ.વર્ગ 

રીમાર્કસગ 

ક 
પોલીસ સબ 
ઇન્ સ્ પેકટર 

બબન હનથયારી 

પરુુષ ૩૩૫ ૧૫૯ ૨૩ ૪૦ ૧૧૩ સીધી ભરતી/બીતી 
/અન્ ય કારર્સર 

ખાલી પર્લે જગ્ યાઓ 

મહહલા ૧૬૫ ૭૯ ૧૧ ૧૯ ૫૬ 

કલૂ ૫૦૦ ૨૩૮ ૩૪ ૫૯ ૧૬૯ 

ખ 

મદદનીશ પોલીસ 
સબ ઇન્ સ્ પેકટર 

બબન હનથયારી 

પરુુષ ૫૩૬ ૨૭૩ ૩૮ ૮૦ ૧૪૫  

મહહલા ૨૬૪ ૧૩૫ ૧૮ ૪૦ ૭૧  

કલૂ ૮૦૦ ૪૦૮ ૫૬ ૧૨૦ ૨૧૬  

ર્ 
પોલીસ કોન્ સ્ ટેબલ 

બબન હનથયારી 
 

પરુુષ ૩૭૮૬ ૧૯૩૧ ૨૬૫ ૫૬૮ ૧૦૨૨  

મહહલા ૧૮૬૪ ૯૫૧ ૧૩૦ ૨૮૦ ૫૦૩  

કલૂ ૫૬૫૦ ૨૮૮૨ ૩૯૫ ૮૪૮ ૧૫૨૫  

ઘ 
પોલીસ કોન્ સ્ ટેબલ 

હનથયારી 
 

પરુુષ ૧૦૦૫ ૫૧૩ ૭૦ ૧૫૧ ૨૭૧  

મહહલા ૪૯૫ ૨૫૨ ૩૫ ૭૪ ૧૩૪  

કલૂ ૧૫૦૦ ૭૬૫ ૧૦૫ ૨૨૫ ૪૦૫  
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ખાસ નોંધઃ-  
 

(i) ઉપર દશાગવેલ ખાલી જગ્ યાઓની સાં યામાાં ફેરફાર જરીરી બનશે તો તે કરવાનો હકક સરકારનો રહશેે  
 અને તે ઉમેદવારોને સ્વીકાયગ રહશેે. 
 

(ii)  ભરતીથી પસાંદ થનાર તમામ ઉમેદવારોની નીમણુાંક પ્રવગતમાન નનયમો / પરીક્ષા નનયમો તથા નીનત 
 નવષયક હકુમો/નનયમોને અનુંલુક્ષીને કરવામાાં આવશે અને તે તમામ  જોર્વાઇઓ ઉમેદવારને બાંધન 
 કતાગ રહશેે.(નનયમો/ઠરાવો/પહરપરકમો ગજુરાત સરકારશ્રીના ગહૃનવભાર્ની ઇન્ ટરનેટ પર 
 http://home.gujarat.gov.in વેબ સાઇટ ઉપર ઉપલબ્ ધ છે. 
(iii)  તમામ જગ્ યાઓ માટે વય-મયાગદા, શૈક્ષબર્ક લાયકાત, નોન-હિમીલેયર સટીહફકેટ NCC “C” સટી., રક્ષા 
 શહકત યનુીવગસીટીનુંુાં પ્રમાર્પરકમ, સીધી ભરતી થવા માટેની વધારાની તમામ લાયકાત                        
 તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૪ નારોજની ર્ર્વાની રહશેે અને તમામ પ્રકારના સટીહિકેટ તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૪ સધુીમાાં 
 ઇશ્ ય ુથયેલા િોવા જોઇએ. 
 

 

જગ્ યાનુાં નામ  વય-મયાગદા  શૈક્ષણણક લાયકાત  
ક  પોલીસ સબ 

ઇન્ સ્ પેકટર 

બબન હનથયારી 

લધતુ્ તમ-ર૧ વષગ  
મહત્ તમ ૩૦ વષગ  

માન્ ય યનુન.ની સ્ નાતક હર્રી ી અથવા કાયદાયી સ્ થાનપત 
માન્ ય સાંસ્ થાની હર્રી ી અથવા યનુન.રી ાન્ ટ કનમશન એકટ-
૧૯પ૬ ના સેકશન-૩ હઠેળની ર્ીમ્ ર્ યનુન.ની હર્રી ી અથવા 
સરકારે આથી સમકક્ષ જાહરે કરેલ હર્રી ી ધરાવતા હોવા 
જોઇએ.  

ખ 
મદદનીશ પોલીસ 
સબ ઇન્ સ્ પેકટર 

બબન હનથયારી 

લધતુ્ તમ-ર૦ વષગ  
મહત્ તમ ૩૦ વષગ  

ઉપર મજુબ 

ર્ 
પોલીસ કોન્ સ્ ટેબલ 

બબન હનથયારી 
લધતુ્ તમ-૧૮ વષગ  
મહત્ તમ ૨૮ વષગ  

ધોરર્ ૧૨ પાસ હાયર સેકન્ ર્રી પરીક્ષા અથવા તેની સમકક્ષ 
પરીક્ષા પાસ હોવા જોઇએ. 

ઘ 
પોલીસ કોન્ સ્ ટેબલ 

હનથયારી 
લધતુ્ તમ-૧૮ વષગ  
મહત્ તમ ૨૮ વષગ  

ઉપર મજુબ 

 

નોંધઃ- ઉપર દશાગવેલ મિત્ તમ વય-મયાગદામાાં નીચે જણાવેલ કેટેર્ીરીના ઉમેદવારોને જણાવ્ યા મજુબલ,ની વધ ુ
છુટ-છાટ મળશે.  
(i)  અનુંસુબુચત જાનત/જનજાનત/સા.અને શૈ.પછાત ઉમેદવારોને પાાંચ વષગની છૂટ.  
(ii)  તમામ મહહલા ઉમેદવારોને પાાંચ વષગની છુટ.  
(iii)  એક્ષ સનવિસમેનને કરેલ સેવાના સાંદભ ેનનયમાનુંસુાર મળવાપારકમ છુટ (નનયમઃ ગ.ુરા.સેવા (માજી સૈનનકો 

માટે અનામત) નનયમો-૧૯૭પ).  
(iv)  રાજયના પોલીસ દળમાાં કોન્ ્ ટેબલ,લ / િડે કોન્ ્ ટેબલ,લ /એ.એસ.આઇ. / અન્ ય કોન્ ્ ટેબ્ યલુરી તરીકે હાલ 
 સેવા બજાવી રહલેા ઉમેદવારોને પી.એસ.આઇ. (અનાર્મ ડગ) ની જગ્ યા માટે ઉપલી વયમાાં વધારે ત્રણ 
 વષગની છુટ મળશે. 
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(v)  રાજયના પોલીસ દળમાાં કોન્ ્ ટેબલ,લ / િડે કોન્ ્ ટેબલ,લ તરીકે હાલ સેવા બજાવી રહલેા ઉમેદવારોને 
 એ.એસ.આઇ. (અનાર્મ ડગ) ની જગ્ યા માટે ઉપલી વયમાાં વધારે ત્રણ વષગની છુટ મળશે.  
(vi)  કોર્મ ્ યટુર ઞાનઃ તમામ ઉમેદવારોએ ગજુરાત સીવીલ સવીસીસ (કમ્ ્ યટુર કમ્ પીટન્ સી) રી સ ૨૦૦૬ની 

જોર્વાઇ અને સચુનાઓ મજુબ સી.સી.સી. (સટીહફકેટ ઓન કોમ્ ્ યટુર કન્ સે્ ટ) નુંુાં માન્ ય પ્રમાર્પરકમ 
અરજી સમયે અથવા પસાંદર્ી પછી તાલીમ પરુી થાય તે દરનમયાનમાાં ધરાવતા હોવુાં જોઇએ.  

(vii)  તમામ ઉમેદવારો ભરતી નનયમો મજુબ ગજુરાતી અને હહન્ દી ભાષાનુંુાં જરીરી ઞાનાન ધરાવતા હોવા 
જોઇએ. તેમજ ભારતનુંુાં નાર્હરકત્ વ, શારીહરક યોગ્ યતા અને સારા ચાહરત્ર્ય અંર્ેની ગજુરાત મલુકી સેવા 
વર્ીકરર્ અને ભરતી (સામાન્ ય) નનયમો-૧૯૬૭ ની જોર્વાઇઓ ઉમેદવારોએ પહરપરૂ્ગ કરવાની રહશેે.  

(viii)  સામાજીક અને શકૈ્ષબર્ક પછાત વર્ગના ઉમેદવારોએ તે ઞાનાનતના મળવા પારકમ લાભ લેવા માટે નાર્ાાંકીય 
વષગ ૨૦૧૩-૧૪ નુંુાં (તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૪ થી તા. ૧૩/૧૨/૨૦૧૪ દરર્મ યાન મેળવેલ િોય તે )ુ નોન-
િીમીલેયરનુંુાં પ્રમાર્પરકમ સક્ષમ સત્તાનધકારી પાસેથી મેળવી લેવાનુંુાં રહશેે અને મેળવેલ પ્રમાર્પરકમ 
માાંર્વામાાં આવે ત્યારે રજુ કરવાનુંુાં રહશેે. અન્ યથા અનામતનો લાભ મળવાપારકમ રહશેે નહીં.  

(ix)   માજી સૈનનકો (એકસ સનવિસમેન) માટેની ૧૦% જગ્ યાઓ અનામત હશે અને ત ેઇન્ ટરલોકયટુરી અનામત 
 ર્ર્વામાાં આવશે.  
(x) સરકારશ્રી સામાન્ ય વહીવટ નવભાર્, ર્ાાંધીનર્રના તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ના ઠરાવ િમાાંકઃ 
 સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૨૪૨૭૯૨/ર્-રમાાં કરેલ જોર્વાઇ મજુબ  રમતનવરોને નનયમોનુંસુાર 
 જે-તે તબકકે ગરુ્ભાર આપવામાાં આવશે. 
(xi) સરકારશ્રી સામાન્ ય વહીવટ નવભાર્, ર્ાાંધીનર્રના તા. ૩૧/૦૮/૨૦૦૪ના ઠરાવ િમાાંકઃ 
 સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ર્-રમાાં કરેલ જોર્વાઇ મજુબ નવધવા મહહલા ઉમેદવારોને નનયમોનુંસુાર 
 જે-તે તબકકે ગરુ્ભાર આપવામાાં આવશે. 
 

૪....શારીહરક ધોરણોઃ- 
 

 આ તમામ જગ્ યાઓ માટે નીચેના શારીહરક ધોરણો ઉમેદવારો સાંતોાતા િોવા જોઇએ. 

ઉંચાઇ 

(ક) પરુુષ ઉમેદવારો લધતુ્ તમ-૧૬પ સે.મી. મળૂ ગજુરાતના અનું.ુ જનજાનતના 
ઉમેદવારો  નસવાયના તમામ માટે   

(ખ) પરુુષ ઉમેદવારો લધતુ્ તમ-૧૬ર સે.મી.  મળૂ ગજુરાતના અનું.ુ જનજાનતના 
ઉમેદવારો માટે  

(ર્) મહહલા ઉમેદવારો 
પો.સ.ઇ./એ.એસ.આઇ. માટે 

લધતુ્ તમ-૧૫૮ સે.મી.  મળૂ ગજુરાતના અનું.ુ જનજાનતના 
ઉમેદવારો  નસવાયના તમામ માટે   

(ઘ) મહહલા ઉમેદવારો 
પો.સ.ઇ./એ.એસ.આઇ. માટે 

લધતુ્ તમ-૧૫૬ સે.મી.  મળૂ ગજુરાતના અનું.ુ જનજાનતના 
ઉમેદવારો માટે  

(ચ) મહહલા ઉમેદવારો  
લોકરક્ષક માટે 

લધતુ્ તમ-૧૫૫ સે.મી.  મળૂ ગજુરાતના અનું.ુ જનજાનતના 
ઉમેદવારો  નસવાયના તમામ માટે   

(છ) મહહલા ઉમેદવારો  
લોકરક્ષક માટે 

લધતુ્ તમ-૧૫૦ સે.મી.  મળૂ ગજુરાતના અનું.ુ જનજાનતના 
ઉમેદવારો માટે  
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છાતી 

ફકત પરુીષ ઉમેદવારો (તમામ) માટે જરીરી 
ફુલાવ્ યા વર્રની  ૭૯ સે.મી. લઘતુ્ તમ હોવી જોઇએ. 
ફુલાવેલી  ૮૪ સે.મી. લઘતુ્ તમ હોવી જોઇએ. 
(પ સે.મી. નો ફુલાવો અનનયાયગ છે) 

વજન 
પરુીષ ઉમેદવારો માટે ૫૦ હક.રી ા. વજન ઓછામાાં ઓછુ હોવ ુજોઇએ. 
મહહલા ઉમેદવારો માટે ૪૦ હક.રી ા. વજન ઓછામાાં ઓછુ હોવ ુજોઇએ. 

 

શારીહરક કસોટી :-  
 આ કસોટીના ગરુ્ અપાશે નહીં તે કવોલીફાઇર્ ટેસ્ ટ હોઇ, આ ટેસ્ ટ નનયત સમય મયગદામાાં પાસ 
કરનારને જ લેબખત પરીક્ષા માટે બોલાવવામાાં આવશે.  
 

 
 

તમામ જગ્ યાઓ માટે નીચે પ્રમાર્ે એક જ સાંયકુત શારીહરક કસોટી યોજાશ.ે  

દોર્  પરુુષ (ક)  (૧) ૮૦૦ 
મીટર દોર્ 

(૧) 3 મીનીટ અને ૧૦ સેકાંર્ માાં દોર્ પરુી કરવાની રહશેે. (આ દોર્ 
નનયમાનુંસુાર પરૂી કરનાર પરુુષ ઉમેદવાર જ પ કી.મી. દોર્માાં ભાર્ 
લેશે.) 

(૨) પ હક.મી. (૨) વધમુાાં વધ ુરપ નમનનટમાાં તમામ પરુુષ ઉમેદવારોએ દોર્ પરુી 
કરવાની રહશેે.  

 મહહલા (ખ)  ૧૬૦૦ મીટર  વધમુાાં વધ ુ૯ નમનનટ અને ૩૦ સેકન્ ર્માાં તમામ મહહલા ઉમેદવારોએ 
દોર્ પરુી કરવાની રહશેે.   

 એકસ 
સનવિસ 
મેન 

(ર્)  ર૪૦૦ મીટર  વધમુાાં વધ ુ૧૨ મીનીટ ૩૦ સેકન્ ર્માાં આ દોર્ પરુી કરવાની રહશેે. 
આ ટેસ્ ટ ફકત તમામ એકસ સનવિસમેન માટે રહશેે.  

 

૫.......... લેણખત પરીક્ષા:- 
 

(એ)      પોલીસ સબલ, ઇન્ ્ પકેરટ ણબલ,ન િધથયારી કક્ષાની જગ્યા માટે 
ચાર પ્રશ્ નપત્રોની િતેલુક્ષી (ઓબ્ેક્ર્કટવ) ટાઇપ પરીક્ષા નીચે પ્રમાણે રેિશે. 
 

 પ્રશ્ નપરકમ-૧  ગજુરાતી ભાષા કુલ-૭પ ગરુ્  સમય- ર-કલાક હતેલુક્ષી (ઓબ્ેક્ર્કટવ) ટાઇપ 

(પ્રશ્ નોમાાં વ્ યાકરર્, મિબખક ક્ષમતા, રીીીપ્રયોર્ો, શબ્ દ કોષ, કોમ્ પ્રીહને્ શન નવર્ેરેનો 
સમાવેશ થશે.) 

 પ્રશ્ નપરકમ-ર  અંર્જેી ભાષા  કુલ- ૭પ ગરુ્  સમય- ર-કલાક (Questions shall be objective type 

which will cover Grammar, Verbal aptitude, Vocabulary, Idioms, 

Comprehension etc,) 
 પ્રશ્ નપરકમ-૩  સામાન્ ય ઞાનાન (વતગમાન પ્રવાહો અને મનોવઞૈાનાનનક બાબતો)  

હતેલુક્ષી (ઓબલ,ેકટીવ) કસોટી ૧૦૦ ગરુ્ સમય-ર કલાક 
 પ્રશ્ નપરકમ-૪  કાયદાકીય બાબતો હતેલુક્ષી (ઓબલ,ેકટીવ કસોટી) ૧૦૦ ગરુ્ – સમય-ર કલાક 

આ પ્રશ્ નપરકમમાાં નીચેના કાયદાને લર્તા સામાન્ ય ઞાનાનના પ્રશ્ નો પછુવામાાં આવશે.  
(૧) ભારતનુંુાં બ ાંધારર્ (ર) િીમીનલ પ્રોસીજર કોર્- ૧૯૭૩ (૩) ઇન્ ર્ીયન પીનલ કોર્- 
૧૮૬૦ (૪) એવીર્ન્ સ એકટ- ૧૮૭ર (પ) ગજુરાત પોલીસ એકટ-૧૯પ૧ (૬) ગજુરાત 
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પ્રોહીબીશન એકટ- ૧૯૪૯ (૭) ભ્રષ્ ટાચાર નાદદૂી અનધનનયમ-૧૯૮૮ (૮) 
અનુંજુાનત/અનું.ુજનજાનત (અત્ યાચાર નનવારર્) ધારો-૧૯૮૯ (૯) મોટર વાહન 
અનધનનયમ-૧૯૮૮.  

નોંધઃ-  (i) તમામ પ્રશ્નપત્રો હતેલુક્ષી (ઓબજેકટીવ) પ્રકારના રહશેે. દરેક પ્રશ્ નના ચાર નવક પમાાંથી એક સાચો     
       જવાબ પસાંદ કરવાનો રહશેે. ઓ.એમ.આર. શીટથી જવાબો ચકાસવામાાં આવશ.ે  
 (ii) પ્રશ્ નપરકમ-૧ ગજુરાતી અને પ્રશ્ નપરકમ-૨ અંરી ેજીનુંુાં ધોરર્ ઉચ્ ચતર માધ્ યનમક શાળા (HSC) લેવલનુંુાં 
      રહશેે. 
 

(બલ,ી)      મદદનીશ પોલીસ સબલ, ઇન્ ્ પકેરટ ણબલ,ન િધથયારી કક્ષાની જગ્યા માટે 
ચાર પ્રશ્ નપત્રોની િતેલુક્ષી (ઓબ્ેક્ર્કટવ) ટાઇપ પરીક્ષા નીચે પ્રમાણે રેિશે. 
 

 પ્રશ્ નપરકમ-૧  ગજુરાતી ભાષા કુલ-૭પ ગરુ્  સમય- ર-કલાક હતેલુક્ષી (ઓબ્ેક્ર્કટવ) ટાઇપ 

(પ્રશ્ નોમાાં વ્ યાકરર્, મિબખક ક્ષમતા, રીીીપ્રયોર્ો, શબ્ દ કોષ, કોમ્ પ્રીહને્ શન નવર્ેરેનો 
સમાવેશ થશે.) 

 પ્રશ્ નપરકમ-ર  અંર્ેજી ભાષા  કુલ- ૭પ ગરુ્  સમય- ર-કલાક (Questions shall be objective type 

which will cover Grammar, Verbal aptitude, Vocabulary, Idioms, 

Comprehension etc,) 
 પ્રશ્ નપરકમ-૩  સામાન્ ય ઞાનાન (વતગમાન પ્રવાહો અને મનોવઞૈાનાનનક બાબતો)  

હતેલુક્ષી (ઓબલ,ેકટીવ) કસોટી ૧૦૦ ગરુ્ સમય-ર કલાક 
 પ્રશ્ નપરકમ-૪  કાયદાકીય બાબતો હતેલુક્ષી (ઓબલ,ેકટીવ કસોટી) ૧૦૦ ગરુ્ – સમય-ર કલાક  

આ પ્રશ્ નપરકમમાાં નીચનેા કાયદાને લર્તા સામાન્ ય ઞાનાનના પ્રશ્ નો પછુવામાાં આવશે.  
(૧) ભારતનુંુાં બાંધારર્ (ર) િીમીનલ પ્રોસીજર કોર્- ૧૯૭૩  
(૩) ઇન્ ર્ીયન પીનલ કોર્- ૧૮૬૦ (૪) એવીર્ન્ સ એકટ- ૧૮૭ર. 

નોંધઃ-  (i) તમામ પ્રશ્નપત્રો હતેલુક્ષી (ઓબજેકટીવ) પ્રકારના રહશેે. દરેક પ્રશ્ નના ચાર નવક પમાાંથી એક    
             સાચો જવાબ પસાંદ કરવાનો રહશેે. ઓ.એમ.આર. શીટથી જવાબો ચકાસવામાાં આવશે.  
 (ii) પ્રશ્ નપરકમ-૧ ગજુરાતી અને પ્રશ્ નપરકમ-૨ અંરી ેજીનુંુાં ધોરર્ ઉચ્ ચતર માધ્ યનમક શાળા (HSC) લેવલનુંુાં 
      રહશેે. 
ધવશેા નોંધઃ 
  પોલીસ સબલ, ઇન્ સપેકટરએ ણબલ,ન િધથયારી અને મદદનીશ પોલીસ સબલ, ઇન્ સપેકટરએ ણબલ,ન 
 િધથયારીની લેણખત પરીક્ષામાાં પ્રશ્ નપત્ર-૧એ પ્રશ્ નપત્ર-૨ અને પ્રશ્ નપત્ર-૩ એક સરખાએ સમય પણ સરખો 
 અને ગણુભાર પણ સરખો જ િોવાથી  એક જ લેણખત પરીક્ષા લેવામાાં આવશે. જયારે પ્રશ્ નપત્ર-૪ જુદા 
 િોવાથી પ્રશ્ નપત્ર-૪ ની અલર્-અલર્ લેણખત પરીક્ષા લેવામાાં આવશે. 
   બબન હનથયારી પો.સ.ઇ. અને બબન હનથયારી એ.એસ.આઇ.ના હકસ્ સામાાં લેબખત પરીક્ષા થયા 
 બાદ રમતવીરોન ે (સરકારશ્રી સામાન્ ય વહીવટ નવભાર્, ર્ાાંધીનર્રના તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ના ઠરાવ 
 િમાાંકઃ  સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૨૪૨૭૯૨/ર્-રમાાં કરેલ જોર્વાઇ મજુબ) તથા નવધવાને (સરકારશ્રી 
 સામાન્ ય વહીવટ નવભાર્, ર્ાાંધીનર્રના  તા. ૩૧/૦૮/૨૦૦૪ના ઠરાવ િમાાંકઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/ 
 ૨૨૧૩/ર્-રમાાં કરેલ જોર્વાઇ મજુબ) મળવાપારકમ ગરુ્ ઉમેરો કરી ખાલી જગ્ યાઓના રકમર્ ર્ર્ા જેટલા 
 ઉમેદવારો મિબખક ઇન્ ટરવ્ ય ુમાટે બોલાવવામાાં આવશે. 
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(સી)       કોન્ સસ  ટેબલ,લ (લોકરક્ષક) ણબલ,ન િધથયારી / િધથયારી કક્ષાની જગ્યાઓ માટેની લેણખત પરીક્ષાઃ 
         આ લેબખત પરીક્ષા ૧૦૦ માક્સગ ના એક હતેલુક્ષી (ઓબલ,ેકટીવ) પ્રશ્નપરકમ મા લેવાશે. સમય એક 
 કલાક નો રહશેે.સામાન્ય ઞાનાન ને લર્તા આ પ્રશ્ન પરકમમાાં સામાન્ય ઞાનાન, વતગમાન પ્રવાહો, મનોનવઞાનાન, 
 ઇનતહાસ, ભરૂ્ોળ, સમાજ શાસ્ત્ર, નવઞાનાન તેમજ ભારતનુંુાં બાંધારર્, િીમીનલ પ્રોસીજર કોર્- ૧૯૭૩,  
 ઇન્ ર્ીયન પીનલ કોર્- ૧૮૬૦ અને એવીર્ન્ સ એકટ- ૧૮૭ર ને લર્તા પ્રાથનમક પ્રકારના પ્રશ્નો આવરી 
 લેવાશે.   
 

(i)  એન.સી.સી. નુંુાં સી સટીહફકેટ ધરાવનાર ઉમેદવારોને વધારાના બે ગરુ્ આપવામાાં આવશે.  
(ii)  સરકારશ્રી ગહૃનવભાર્ના તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૧ ના ઠરાવ િમાાંકઃ જીજી/જીયજુે/૩૪/એમએચકે/૧૦૧૦/ 

૧૩૯૩/સી માાં કરેલ જોર્વાઇ મજુબ રક્ષા શહકત યનુનવગનસટી ધ   વારા અપાતા પ્રમાર્પરકમ મળેવેલ હશ ે
તેમને લોકરક્ષક કેર્રમાાં નનયમોનુંસુાર વધ ુગરુ્ આપવામાાં આવશે.  

(iii) લેબખત પરીક્ષા, NCC “C” સટી., રક્ષા નશકત યનુનવગસીટીના પ્રમાર્પરકમ અને રમત- ર્મતના (સરકારશ્રી 
 સામાન્ ય વહીવટ નવભાર્, ર્ાાંધીનર્રના તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ના ઠરાવ િમાાંકઃ સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/ 
 ૨૪૨૭૯૨/ર્-રમાાં કરેલ જોર્વાઇ મજુબ) તથા નવધવાને (સરકારશ્રી સામાન્ ય વહીવટ નવભાર્, 
 ર્ાાંધીનર્રના તા. ૩૧/૦૮/૨૦૦૪ના ઠરાવ િમાાંકઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ર્-રમાાં કરેલ 
 જોર્વાઇ મજુબ) મળવાપારકમ વધારાના ગરુ્ોને ધ્ યાનમાાં લઇ લોકરક્ષકની આખરી પસાંદર્ી યાદી તૈયાર 
 કરવામાાં આવશે. 

કોન્ ્ ટેબલ,લ ની જગ્યાઓ માટે મિણખક ઇન્ ટરવ્ ય ુ  રિશેે નિી. પરાંત ુ દર્ તાવેજોની ચકાસણી માટે 
 બલ,ોલાવવામાાં આવશે. 
 

૬. ઇન્ટરવ્ય ુ   
 પોલીસ સબલ, ઇન્ ્ પેકટર ણબલ,ન િધથયારી માટે ૫૦ ગણુનુાં અને મદદનીશ સબલ, ઇન્ ્ પકેટર ણબલ,ન િધથયારી 
 માટે ૧૫ ગણુનુાં  ઇન્ ટરવ્ ય ુરિશેે.. (ે બલ,ાંન્ ને મિણખક ઇન્ ટરવ્ ય ુઅલર્-અલર્ લેવામાાં આવશે) 
(અ)  ઇન્ ટરવ્ યમુાાં ઉમેદવારની એકાંદરે ક્ષમતા ચકાસવામાાં આવશે જેમાાં સામાન્ ય ઞાનાન / વતગમાન પ્રવાહો/ 

દનુધ્ ધક્ષમતા / મનોવઞૈાનાનનક નવશ્ લકે્ષર્ ક્ષમતા અને પ્રશ્ નપરકમ-૪ માાં દશાગવલે કાયદાઓ બાબતના 
પ્રાથનમક ઞાનાનને લર્તા નવષયો લક્ષમાાં લવેાશે.  

 

(બ)  ધવશેા ગણુ ભારાાંકઃ-  
  દરેક ઉમેદવારને પોલીસ સબ ઇન્ સ્ પેકરટ બબન હનથયારીના ઇન્ ટરવ્ યનુા પ૦ ગરુ્માાંથી અન ે

મદદનીશ પોલીસ સબ ઇન્ સ્ પેકટર બબન હનથયારીના ઇન્ ટરવ્ યનુા ૧૫ ગરુ્માાંથી ઇન્ ટરવ્ ય ુકનમહટને યોગ્ ય 
લાર્ે તેટલા ગરુ્ આપવામાાં આવશ ેત્ યાર બાદ વધારામાાં નીચે મજુબના નવશેષ ગરુ્ મળવાપરકમ થશે.  

        (i)   એન.સી.સી. નુંુાં સી સટીફીકેટ ધરાવનાર ઉમેદવારોને વધારાના બેલ, ગરુ્ આપવામાાં   આવશે.  
        (ii)  સરકારશ્રી ગહૃનવભાર્ના તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૧ ના ઠરાવ િમાાંકઃ જીજી/જીયજુે/૩૫/એમએચકે/     
             ૧૦૨૦૧૦/૩૩૫/સી માાં કરેલ જોર્વાઇ મજુબ રક્ષા શહકત યનુનવગનસટી ધ્ વારા અપાતા 

 પ્રમાર્પરકમ મળેવેલ હશે તમેને પોલીસ સબ ઇન્ સ્ પેકટર બબન હનથયારીમાાં નનયમોનુંસુાર વધ ુગરુ્ 
 આપવામાાં આવશે. 
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 (iii)  સરકારશ્રી ગહૃનવભાર્ના તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૪ ના ઠરાવ િમાાંકઃ જીજી/જીયજુે/૮૪/૨૦૧૪/ 
 એમએચકે/૧૦૨૦૧૩/૩૮૯૫/સી માાં કરેલ જોર્વાઇ મજુબ રક્ષા શહકત યનુનવગનસટી ધ્ વારા 
 અપાતા પ્રમાર્પરકમ મળેવલે હશે તેમને મદદનીશ પોલીસ સબ ઇન્ સ્ પેકટર બબન હનથયારીમાાં 
 નનયમોનુંસુાર વધ ુગરુ્ આપવામાાં આવશે. 

 

(ક) લેબખત પરીક્ષા અને ઇંટરવ્ય ુમાાં મેળવેલ ગરુ્, એન.સી.સી. ના મળવાપારકમ હોય તો બ ેગરુ્ તથા રક્ષા 
 શક્ક્ત યનુનવનસિટી પ્રમાર્પરકમના વધારાના ગરુ્ તથા નવધવાને (સરકારશ્રી સામાન્ ય વહીવટ 
 નવભાર્, ર્ાાંધીનર્રના તા. ૩૧/૦૮/૨૦૦૪ના ઠરાવ િમાાંકઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ર્-રમાાં કરેલ 
 જોર્વાઇ મજુબ) વધારાના ગરુ્ લક્ષમાાં  લઇન ેપોલીસ સબ ઇન્ સ્ પકેટર બબન હનથયારી /  મદદનીશ 
 પોલીસ સબ ઇન્ સ્ પેકટર બબન હનથયારી સાંવર્ગની આખરી પસાંદર્ી યાદી તૈયાર કરવામાાં આવશે. 
 

જરૂરી સચુનાઓઃ-  
(i)  ઉમેદવારોના મેરીટ (ગરુ્ાનુંુાં િમ) લેખીત પરીક્ષામાાં મળેવેલ કુલ ગરુ્ વત્ તા, ઇન્ ટરવ્ યનુા મેળવેલ ગરુ્ 

(પો.સ.ઇ./એ.એસ.આઇ. માટે), વત્ તા એન.સી.સી. ના ગરુ્ વત્ તા રક્ષા શહકતના પ્રમાર્પરકમ માટે મળતા 
ગરુ્ વત્ તા નવધવાને (સરકારશ્રી સામાન્ ય વહીવટ નવભાર્, ર્ાાંધીનર્રના તા. ૩૧/૦૮/૨૦૦૪ના ઠરાવ 
િમાાંકઃ સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ર્-રમાાં કરેલ જોર્વાઇ મજુબ) એ તમામના કુલ ગરુ્ને લક્ષમાાં 
લઇ નકકી કરવામાાં આવશે.  

(ii)  અનું.ુજાનત/જનજાનત/સા.શૈ.પ.વર્ગ, માજી સૈનનકની અનામત જેટલા પરુતા ઉમેદવારો ઉપલબ્ ધ નહીં 
થતા હોય તો તેવી અનામત કેટેર્રીના ઉમેદવારો માટે ગરુ્ાનુંિુમનુંુાં ધોરર્ ભરતી બોર્ગ 
સ્ વનવવેકાનુંસુાર, પ્રવતગમાન નનયમો મજુબ વાજબી રીતે ઘટાર્ી શકશે.  

(iii)  ઉમેદવારોએ અમલમાાં હોય તેવા સરકારના નનયમો/હકુમો મજુબ હહન્ દી/ગજુરાતી/અંરી ેજી ભાષાની 
તાલીમ/અન્ય ખાતાકીય તાલીમ/પવૂગસેવા તાલીમ અને તાલીમાાંત પરીક્ષા આપવાની રહશેે.  

(iv)  પસાંદર્ી પામેલા ઉમેદવારો પ્રવતગમાન હકુમો મજુબ પ્રથમ પાાંચ વષગની કરાર આધાહરત અવનધ માટે 
હફકસ્ ર્ માનસક વેતનથી કરારની શરતો મજુબ નનમણ ૂાંક મેળવશે. કરારને અંતે સાંતોષકારક સેવા પરુ્ગ 
કરનારને નનયનમત રીતે મળવાપારકમ પર્ાર ધોરર્માાં નીમણુાંક આપવામાાં આવશે.  

(v)  કોન્ સ્ ટેબલ સાંવર્ગમાાં કરારના સમયર્ાળા દરમ્ યાન માનસક રી. ૭,૮૦૦/- ના એક્ક્રકમત વેતનથી 
“લોકરક્ષક” તરીકે (કરાર સમય બાદ કોંસ્ટેબલ તરીકે),  પો.સ.ઇ. માાં કરારના સમયર્ાળા દરમ્ યાન 
માનસક રી. ૧૩,૭૦૦/- નો હફકસ્ ર્ પર્ાર અને એ.એસ.આઇ.માાં કરારના સમયર્ાળા દરમ્ યાન માનસક 
રી.૭,૮૦૦/- નો હફકસ્ ર્ પર્ાર જ મળવાપારકમ થશે.  

(vi)  કોન્ સ્ ટેબલ સાંવર્ગની જગ્ યાઓમાાં નીચનેી જગ્ યાઓમાાં નીમણુાંક મળવાપારકમ થશે.  
 (૧) પોલીસ કોન્ સ્ ટેબલ (અનામ્ ર્ગ)  
 (ર) પોલીસ કોન્ સ્ ટેબલ (આમ્ ર્ગ)  
  કોન્ સ્ ટેબલ સાંવર્ગની જગ્ યાઓ ના ઉમેદવારોએ લેખીત પરીક્ષાના કોલ લેટર ઓન લાઇન 

ર્ાઉનલોર્ કરતા પહલેા, આ બ ેસાંવર્ગમાાંથી જે જગ્ યામાાં નીમણુાંક ઇચ્ છતા હોય તેનો પસાંદર્ી ક્રમ અચકૂ 
નોંધાવવો પર્શે. જો મેરીટ મેળવતા હશે તો આ પસાંદર્ીિમ મજુબ નીમણુાંક અપાશે અને તે 
ઉમેદવારને બાંધનકતાગ રહશેે.  

(vii)  નીમણુાંક પામનાર તમામ ઉમેદવારોને પ્રવતગમાન નવી વનધિત પેન્ શન યોજના લાગ ુપર્શે. 
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(viii) ઉમેદવારે અરજી પરકમકમાાં દશાગવેલ નવર્તો કોઇપર્ તબકકે ખોટી માલમુ પર્શે તો તેની સામે 
 કાયદાકીય કાયગવાહી કરવામાાં આવશ ે

(ix) જાહરેાત કોઇપર્ કારર્ોસર રદ / ફેરફાર કરવાની આવશ્ યકતા ઉભી થશ ેતો તેમ કરવાના બોર્ગનો 
 સાંપરૂ્ગ હકક અને અનધકાર રહશેે. બોર્ગ આ માટે કારર્ો આપવા બાંધાયેલ નથી. 
(x) ઓનલાઇન એ્ લીકેશન સ્ વીકારવાની મદુત પરૂ્ગ થયા બાદ આર્ામી ભરતી પ્રહિયા જેવી કે શાહરરીક 
 ક્ષમતા કસોટી / શાહરરીક માપ કસોટીની માહહતી, લેબખત પરીક્ષાની માહહતી, મિબખક ઇન્ ટરવ્ ય ુઅંર્ેની 
 માહહતી તથા અન્ ય જરીરી માહહતી વખતો વખત  http://ojas.guj.nic.in અથવા http://ojas1.guj.nic.in 

 વેબ સાઇટ ઉપર મકૂવામાાં આવશે. જેથી તે અંર્ ેમાહહતર્ાર રહવેાનુંુાં રહશેે. 
(xi) એક ઉમેદવાર એક અરજી (No Multiple Application) 

(a)  એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કરી શકશે. તેમ છતાાં, એકથી વધ ુ અરજી (Multiple 

 Application) ના હકસ્ સામાાં ફી સહહત સવગ રીતે યોગ્ ય રીતે ભરેલી અરજીઓ પૈકી સિથી 
 છે લી કન્ ફમગ થયેલી એક જ અરજી માન્ ય ર્ર્ાશે. તે નસવાયની બધી અરજીઓ રદ 
 થશે. અને ભરેલ ફી નાર્ાાં પરત મળશે નહીં. 
(b)  એક કરતા વધારે અરજી કરવામાાં આવશે તો, (Multiple Application) ફી ભરેલી અરજી 
 સાથેની ફી ને, ફી નહીં ભરેલી અન્ ય અરજી સામે ર્ર્વામાાં આવશે નહીં. 
(c)  જે ઉમેદવારે ફી ભરવાની થતી નથી તેવા ઉમેદવારોની સિથી છે લી અરજી (ફી સાથે કે 
 ફી વર્ર) માન્ ય ર્ર્વામાાં આવશે. અને તે નસવાયની બધી અરજીઓ રદ ર્ર્વામાાં 
 આવશે. 

(xii) મહહલાઓ અનામત જગ્ યાઓ માટે લાયક મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ ધ નહીં થાય તો કેટેર્રીના 
ઉમેદવારો માટે ગરુ્ાનુંિુમનુંુાં ધોરર્ ભરતી બોર્ગ સ્ વનવવેકાનુંસુાર, પ્રવતગમાન નનયમો મજુબ 
વાજબી રીત ે ઘટાર્ી શકશે. તેમ છતાાં ઉપલબ્ ધ નહીં થાય તો તે જગ્ યા સાંબાંનધત કેટેર્ીરી 
(જનરલ, એસ.સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) ના પરુીષ ઉમેદવારથી ભરવામાાં આવશે. 

(xiii) માજી સૈનનક માટે નનયમાનુંસુાર ૧૦% જગ્ યા ઇન્ ટરલોકયટુરી અનામત છે. માજી સૈનનક 
કેટેર્ીરીમાાં પસાંદ થયેલ ઉમેવારોને તેઓની સાંબાંનધત જે તે કેટેર્ીરી (જનરલ, એસ.સી., 
એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામાાં આવશે. માજી સૈનનકની અનામત જગ્ યા માટે 
લાયક માજી સૈનનક ઉમેદવાર નહીં મળે તો તે જગ્ યા જે-તે કેટેર્ીરીના અન્ ય લાયક 
ઉમેદવારથી ભરવામાાં આવશે. 

(xiv) માજી સૈનનક માટે (THE GUJARAT CIVIL SERVICES (RESERVATION OF VACANCIES 

FOR EX-SERVICEMEN IN CLASS III AND CLASS IV POST AND SERVICE RULES, 

1975) માાં કરેલ જોર્વાઇ મજુબ સળાંર્ છ માસથી ઓછી ફરજ બજાવેલ ન હોય અન ે
નોકરીમાાંથી નનયનમત રીતે નનવતૃ્ ત થયા હોય તેવા માજી સૈનનકોને તેમરે્ બજાવેલ ખરેખર 
ફરજનો સમયર્ાળો, તેમની ઉંમરમાાંથી બાદ કરતા મળતી ઉંમર, ભરતી નનયમમાાં ઠરાવલે 
ઉપલી વયમયાગદાથી રકમર્ વષગ કરતા વધવી જોઇએ નહીં. 

(xv) શૈક્ષબર્ક લાયકાત, કોમ્ ્ યટુરની જાર્કારી, ઉંમર, જાનત (કેટેર્ીરી-SC,ST,SEBC), માજી સૈનનક, 
SEBC માટે નોન હિનમલેયર સટીહફકેટ, NCC “C” સટી., રક્ષા શહકતનુંુાં પ્રમાર્પરકમ, સ્ પોટગસ, 

http://ojas.guj.nic.in/
http://ojas1.guj.nic.in/
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નવધવા અને અન્ ય બાબતોના ઉમેદવાર પાસેના અસલ પ્રમાર્પરકમોને આધારે ઓનલાઇન 
અરજીમાાં ભરેલ નવર્તો સમરી  ભરતી પ્રહિયા માટે આખરી ર્ર્વામાાં આવશે. ઓનલાઇન 
અરજીમાાં દશાગવેલ નવર્તોના સમથગનમાાં પ્રમાર્પરકમો અને પરુાવાઓ બોર્ગ માાંરે્ ત્ યારે ઉમેદવારે 
અસલમાાં (ઝેરોક્ષ નકલો સહીત) રજુ કરવાના રહશેે. એવા પરુાવા રજુ નહીં કરી શકનાર 
ઉમેદવારનુંુાં અરજીપરકમક જે-તે તબકકેથી “રદ” કરવાપારકમ થશે. તેમજ ભરતી પ્રહિયામાાં કોઇપર્ 
ભલુને કારરે્ ઉમેદવારની પસાંદર્ી થયેલ હશે તો તે ભલુ ધ્ યાને આવતા ઉમેદવારની પસાંદર્ી 
રદ કરવામાાં આવશે. 

(xvi) અરજદારે અરજીપરકમકમાાં દશાગવેલ કેટેર્ીરી (જાનત), જન્ મ તારીખ, શૈક્ષબર્ક લાયકાત કે અન્ ય 
બીજી કોઇ નવર્તો પાછળથી બદલવાની રજૂઆત રી ાહય રાખવામાાં આવશે નહીં. ઓનલાઇન 
અરજીમાાં દશાગવેલ કેટેર્ીરી (જાનત), જન્ મ તારીખ, શૈક્ષબર્ક લાયકાત કે અન્ ય બીજી કોઇ 
નવર્તો અને ઉમેદવારની ખરેખર કેટેર્ીરી (જાનત), જન્ મ તારીખ, શૈક્ષબર્ક લાયકાત કે અન્ ય 
બીજી કોઇ નવર્તોમાાં તફાવત પર્શે તો, તેવી અરજી રદ કરવાપારકમ થશે. 

(xvii) ઉમેદવાર અરજીપરકમક ભરતી વખતે જે મોબાઇલ નાંબર દશાગવે તે જ નાંબર ચાલ ુ રાખવો. 
ભનવષ્ યમાાં બોર્ગ તરફથી આ ભરતી પ્રહિયાને સાંબાંનધત સચૂનાઓ ઉમેદવારને આ દશાગવેલ 
નાંબરના મોબાઇલ પર SMS થી મોકલવામાાં આવશે તેથી દશાગવેલ મોબાઇલ નાંબર બદલવો 
નહીં. 

(xviii) ભરતી પ્રહિયા માટે પરવાનર્ી આપતા તેવા પ્રવેશપરકમમાાં આપવામાાં આવેલી કોઇપર્ સચુનનો 
ભાંર્ કરવા માટે દોનષત ઠયાગ હોય તો અથવા દોનષત હોવાનુંુાં જાહરે કયુગ હોય તો તે ફોજદારી 
કાયગવાહીને પારકમ થશે તે ઉપરાાંત –  

 (ક) ભરતી બોર્ગ, તે ઉમેદવારને ર્ેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા  
 (ખ) (૧) ભરતી બોર્ગ સીધી પસાંદર્ી માટે લેવાની કોઇપર્ પરીક્ષામાાં બેસવામાાંથી અથવા 
 કોઇપર્ રીબરી મલુાકાતમાાંથી ર્ેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા  
 (ર) રાજય સરકાર, પોતાના હઠેળની કોઇપર્ નોકરીમાાંથી કાયમી રીતે અથવા નનહદિષ્ ટ મદુત 
 માટે રે્રલાયક / બાકાત કરી શકશે. 
(xix) ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ કે અન્ ય જાહરે સેવા આયોર્ અથવા અન્ ય સરકારી / અધગ 

સરકારી / સરકાર હસ્ તકની સાંસ્ થાઓ ધ્ વારા ઉમેદવાર કયારેય પર્ રે્રલાયક ઠરાવેલ હોય 
અને રે્રલાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી આપોઆપ રદ થવાને પારકમ 
બનશે. 

(xx) નીચે દશાગવ્ યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી મારકમ ઉદાહરર્ સ્ વરીપે છે. જે 
સાંપરૂ્ગ નથી) 
(a) ઓનલાઇન મસુદદા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય. 
(b) અરજીમાાં દશાગવેલ નવર્તો અધરૂી કે અસાંર્ત હોય. 
(c) અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી કે રાંર્ીન પાસપોટગ  સાઇઝનો સચુવેલ ફોમેટમાાં ફોટો અપલોર્     
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     કરેલ ન હોય. 
 (d) અરજી ફેકસ થી, ઇ-મેઇલ થી અથવા પોસ્ ટથી મોકલાવેલ હોય. 
 (e) ઉમેદવારે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 
 (f) અનુંસુબૂચત જાનત (SC), અનુંસુબૂચત જન જાનત (ST), સામાજીક શૈક્ષબર્ક પછાત વર્ગ  (SEBC) 

       તેમજ માજી સૈનનકના આધારે ઉમેદવારી નોંધાયેલ હોય તે અંરે્નુંુાં પ્રમાર્પરકમ ધરાવતા ન હોય. 
 (g) સામાજીક શૈક્ષબર્ક પછાત વર્ગ (SEBC)ના ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દશાગવેલ સમયર્ાળાનુંુાં  
      ઉન્ નત વર્ગમાાં સમાવેશ થતો ના હોવા અંરે્નુંુાં (નોન-હિનમલીયર) જર્ાવેલ પ્રમાર્પરકમ 
      ધરાવતા ન હોય. 
(xxi) જાહરેાત/સચુનાઓમાાં જે ઠરાવો/નનયમો/પરી૫રકમોનો ઉ લેખ કરેલ છે તેમાાં વખતો-વખતના 
 સધુારા પર્ ધ્ યાને લેવાના રહશેે. 
(xxii) જાહરેાત/સચુનાઓના અથગઘટન અંર્ે કોઇ વાદ-નવવાદ ઉભો થાય તો ત ેઅંર્ે જે-તે બોર્ગનો 
 આખરી નનર્ગય અરજદારે માન્ ય રાખવાનો રહશેે. 
 

૭......  અરજી પત્રક ભરવા સચુનાઃ-  
(i)  તમામ જગ્ યાઓ માટે ફકત ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશેે. http://ojas.guj.nic.in  અથવા 

http://ojas1.guj.nic.in વેબ સાઇટનો ઉપયોર્ કરવો. રાજ્યના કોઇ પણ ્થળે સાયબલ,ર કાિે / 
ઇંટરનેટ સધુવધા (્ કેનર અને પ્રીન્ ટર સાથે)ની િોય ત્ યાાં અથવા કોઇપણ સરકારી પો્ ટ ઓહિસ 
જયાાં આ સર્વડ િોય ત્ યાાં જઇને ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે.  

(ii)  લાયકાતો ધરાવતા ઉમેદવારોએ પી.એસ.આઇ., એ.એસ.આઇ. અને કોન્ સ્ ટેબલ હનથયારી / બબન 
હનથયારી ની જગ્ યાઓ માટે એક જ અરજી પરકમક ભરવાનુંુાં રહશેે.  

(iii)  અરજદારે અરજી કરતી વખતે પોતાની સાથે રાંર્ીન પાસપોટગ સાઇઝનો ફોટો, સ્કેન કરવા માટે 
પોતાની સહી, જરીરી પ્રમાર્પરકમો અને પરૂાવા રાખવા જેથી તેના આધારે જ સાચી માહહતી 
અરજી માાં ભરી શકાય.  

(iv)   ઓન લાઇન અરજી કન્ ફોમગ કરીને અરજીની નપ્રન્ ટ તથા ફી ભરવાના ચલર્ ની નકલ કાીી 
લેવાની ખાસ કાળજી લેવાની રહશેે. . અરજી નાંબલ,રએ કન્ િોમનશન નાંબલ,ર/ જન્ મ તારીખ વરે્રે ે 
વેબલ, સાઇટ પર સચુના િોય તે ઉમેદવારે યાદ રાખવાના રિશેે. તેમાાં ચકુ થશે તો જવાબદાર 
અરજદાર પોતે રહશેે. 

(v) પોસ્ ટ ઓહફસ ખાતે પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદ  ૨૪ કલાકની અંદર જો આપના મોબાઇલ ઉપર ફી 
ભયાગ અંર્ેનો કોઇ મસેેજ ન આવ ેતો આપે જે પોસ્ ટ ઓહફસ ખાતે ફી ભરેલ છે તે જ પોસ્ ટ 
ઓહફસનો સાંપકગ કરવાનો રહશેે. 

૮.....  પરીક્ષા િીઃ-  
  જનરલ (General) કેટેર્ીરીના ઉમેદવારોએ નીચે જર્ાવ્ યા મજુબ ફી ઉપરાાંત લાગ ુપર્તા પોસ્ ટ 
 ઓહફસના ચાજીસ ભરવાના રહશેે. (SC, ST, SEBC અને માજી સૈનનક ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની નથી.) 
  

  

  
  

 

અ.નાં. કેટેર્ીરી સાંવર્ગવાર ફીની રકમ 

PSI ASI PC 

૧ GENERAL ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 
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  દા.ત. ASI + PC ના સાંવર્ગ માટે અરજી કરેલ છે. ૧૦૦ (ASI) + ૧૦૦ (PC) =  રી. ૨૦૦ ફી 
 ભરવાની રહશેે. 
 ઉમેદવારો જયારે વેબ સાઇટ ઉપર પોતાની અરજી કન્ ફોમગ કરે ત્ યારે તેઓને અરજી ફી ભરવા  માટે 
ઓન લાઇન ઉપલબ્ધ ચલણની 3 નકલો એક પાના ઉપર નપ્રન્ ટ મેળવવાની સચૂના મળશે. ઉમેદવારોએ આ 
પાનાની નપ્રન્ ટ મેળવી લેવાની રહશેે. અરજી કરનાર ઉમેદવારોએ ચલણની પરૂી  નવર્તો ભરી રાજ્યની કોઇ 
પણ પો્ટ ઓિીસમાાં જઇને  િી + પો્ ટ ઓહિસ ચાજજીસસ ના નાાંણા ભરી  દેવાના રિશેે. ચલણ ની એક નકલ 
પો્ટ ઓિીસ રાખી લેશે અને બેલ, નકલમાાં ધસક્કા કરી ઉમેદવારને  પરત આપશે ે પૈકી એક ચલણની નકલ 
ઉમેદવારે શારીહરક ટે્ટ વખતે કોલ લેટર સાથે અચકૂ લાવવાની રિશેે. આ ધસવાય ઉમેદવારને ભરતી પ્રહક્રયામાાં 
પ્રવેશ આપવામાાં આવશે નિીં અને અન્ય કોઇ રીતે િી ્વીકારવામાાં આવશે નહિ. પો્ ટ ઓહિસમાાં િી ભરવાની 
છેલ્ લી તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૪ (કચેરી  સમય સધુી છે) 
           ઓન લાઇન અરજી કયાગ બાદ, શારીહરક કસોટી, લેખીત કસોટી અને ઇન્ ટરવ્ ય ુમાટેના કોલ લેટર 
 માટે છાપામાાં જાહરેાત આપવામાાં આવે તે મજુબ ઓન લાઇન વેબ સાઇટ પરથી કોલલેટર ર્ાઉનલોર્ 
 કરી નપ્રન્ ટ કરી લેવાના રહશેે. આમાાં ચકૂ થશે તો જવાબદારી ઉમેદવારની રહશેે. 
 

      વધ ુ પચુ્ છા માટે તા. ૨૧/૧૧/૨૦૧૪ થી તા. ૧૬/૧૨/૨૦૧૪ દરર્મ યાન ટોલ ફ્રી નાંબલ,રઃ ૧૮૦૦ ૨૩૩ 
૫૫૦૦ ઉપર સવાર કલાકઃ ૧૦.૩૦ થી સાાંજના કલાકઃ ૦૬.૦૦ સધુી પછુપરછ કરી શકાશે.      
  
 

 

(મનોજ શશીઘર) 
ઇ.ચા. અધ્ યક્ષ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ગ અને 
સાંયકુ્ત પોલીસ કનમશનર, સેક્ટર-૨, 

અમદાવાદ શહરે, અમદાવાદ   

( મનોજ અગ્રવાલ ) 
અધ્ યક્ષ, પો.સ.ઇ./એ.એસ.આઇ. ભરતી બોર્ગ અને 

સાંયકુત પોલીસ કનમશનર, સેકટર-૧,  
અમદાવાદ શહરે, અમદાવાદ. 

 


