લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ
મહાનિયામક, રક્ષા શકકત યનુ િવનસિટીિી કચેરી,ન્ય ુ મેન્ટલ
કોિડર, મેઘાણીિગર, અમદાવાદ. – ૩૮૦૦૧૬
જાહેરાત ક્રમાાંક : LRB/201819/1
ુ રાત પોલીસ દળ વગડ -૩ સાંવગડિી જગ્યાઓમાાં સીધી ભરતી માટે
ગજ
ુ િાઓ:અગત્યિી નવગતવારિી સચ
સરકારશ્રીના

ગૃહવિભાગ, ગાાંધીનગરના

તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૭ના

ઠરાિ

ક્રમાાંકઃ

મહક/

૧૦૨૦૧૭/૧૮૧૩/સ તથા તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૮ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ મહક/૧૦૨૦૧૭/૧૮૧૩/સ થી
નીચે જણાવ્યા મુજબ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ ની રચના કરિામાાં આિેલ છે .
અ.નાં. અવધકારીશ્રીનુ નામ

હોદદો

૧

શ્રી વિકાસ સહાય,IPS

અધ્યક્ષ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને મહાવનયામક, રક્ષા શકકત

૨

શ્રી મનોજ શશીધર, IPS

સભ્ય લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાવનરીક્ષક,

૩

શ્રીમતી વનપુણાડ એમ. તોરિણે,
IPS

સભ્ય લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને અવધક વનયામક, તાલીમ,

નાયબ સચચિશ્રી, (જેલ)

ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર, ગાાંધીનગર.

૪

યુવનિવસર્ટી, મેઘાણીનગર, અમદાિાદ.
પાંચમહાલ-ગોધરા વિભાગ, ગોધરા.
ગુજરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઇ, ગાાંધીનગર.

હોદદા જોગ

(૧)

ગુજરાત પોલીસ દળમાાં િગડ-૩ ની હવથયારી / ચબન હવથયારી કોન્સ્ર્ટેબલ-લોકરક્ષક, જેલ

વસપાઇ (પુરૂષ), જેલ વસપાઇ (મકહલા)/મેટ્રન સાંિગડની ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરિા માર્ટે
લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ દ્ધારા ફકત 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 ઉમેદિારોએતા.૧૫/૦૮/૨૦૧૮ (સિારના કલાક ૧૧.૦૦) થી
તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮

(રાત્રીના

૧૧.૫૯

કલાક

સુધી)

દરમ્યાન

ઇન્સર્ટરનેર્ટ

પર

https://ojas.gujarat.gov.in િેબ સાઇર્ટ પર જઇ “ પોલીસ ભરતીની જાહેરાત ”ના પેઇજ પર જઇ
ઓનલાઇન અરજી કરિાની રહેશે. ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજી કરતા પહેલા ભરતીને લગતી
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માકહતી અને સ ૂચનાઓ ઉકત િેબસાઇર્ટ પરથી પુરી કાળજીપ ૂિડક િાાંચી લેિાની રહેશે. ઉમેદિારોએ
ઓનલાઇન અરજી કન્સફમડ થયા પછી તેની વપ્રન્સર્ટ કાઢી પોતાની પાસે રાખિાની રહેશે અને જ્યારે
માાંગિામાાં આિે ત્યારે રજુ કરિાની રહેશે. હાલ કોઇપણ કચેરીમાાં ર્ટપાલથી કે રૂબરૂમાાં અરજીપત્રકો
મોકલિાના રહેશે નહીં તેની ઉમેદિારોએ ખાસ નોંધ લેિી.
ુ ારા ભરતી નિયમો તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૮ િા ઠરાવ ક્રમાાંકઃ
સરકારશ્રીિા ગૃહનવભાગિા સધ
GG/GUJ/32/2018/MHK/102011/2219/C તથા GG/GUJ/31/2018/MHK/102011/2220/C માાં જણાવ્યા
પ્રમાણે િામદાર સનુ પ્રમ કોટડ નસનવલ અપીલ િાં. ૧૦૬૩૪ – ૧૦૬૭૦ / ૨૦૧૭ િા ચકુ ાદામાાં જણાવ્યા
ુ બ સબાંનધત દાવામાાં જણાવેલ અરજદારોિે એક ભરતી પ ૂરતા ઉપલી વય મયાડ દામાાં છુટછાટ આપવા
મજ
જણાવેલ હોઇ આવા ઉમેદવારોએ ઓફલાઇિ અરજી કરવાિી રહેશે અિે ઓિલાઇિ અરજી કરવાિી
રહેશે િહીં. લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ િી કચેરી, બાંગલા િાં.ગ-૧૩, એરફોસડિી પાછળ, સેકટર-૯, ગાાંધીિગર,
ુ બ કાયડવાહી કરીિે રૂબરૂમાાં, પોતે જ આવીિે અરજી
પીિ કોર્-૩૮૨૦૦૯ ખાતે િીચે જણાવ્યા મજ
આપવાિી રહેશે. ઉમેદવારે જાતે લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ િી કચેરી આવવાન ુાં રહેશે તે અંગે ખાસ િોંધ
લેવી.
ુ બિા ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઇટ પર જઇ
સનુ પ્રમ કોટડ િા હુકમ મજ

આપવામાાં આવેલ ફોમડ ર્ાઉિલોર્ કરી તેમાાં જણાવેલ નવગતોિો અભ્યાસ કરી અિે સાંપ ૂણડ રીતે ભરી
ુ ી (જાહેર રજાિા
ઉપર જણાવેલ સરિામે સવાર કલાકઃ ૧૧.૦૦ થી સાાંજિા કલાકઃ ૦૫.૦૦ વાગ્યા સધ
કદવસો નસવાય) રૂબરૂમાાં, પોતે જ આવીિે આપવાન ાંુ રહેશે. રૂબરૂમાાં અરજીપત્રક આપવા આવો તે
સમયે ઉમેદવારે પોતાન ાંુ આધાર કાર્ડ / ઇલેકશિ કાર્ડ / ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ / પાિ કાર્ડ પૈકી કોઇપણ
એક ફોટો આઇ.ર્ી. અસલમાાં સાથે લાવવાન ાંુ રહેશ.ે
િોંધઃ ઉપરોકત ઉમેદવારોિે ફકત ઉપલી વય મયાડ દામાાં જ છુટછાટ મળશે, બાકી ભરતી નિયમો અિે
પકરક્ષા નિયમોમાાં જણાવેલ તમામ નવગતો લાગ ુ પર્શે.

(ર)

ઉમેદિારે ્િયાં અથિા ઇન્સર્ટરનેર્ટ જાણકારની મદદથી પોતાનો રાં ગીન પાસપોર્ટડ સાઇઝના

ફોર્ટાની ઇમેજ ૧૫ KB અને સીગ્નેચરની ઇમેજ ૧૫ KB સાઇઝથી િધે નહીં તે રીતે JPG ફોમેર્ટમાાં
્કેન કરી અરજી પત્રકમાાં અપલોર્ કરિાના રહેશે.
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(૩)

આ ભરતી માર્ટે કુલ ૬૧૮૯ ખાલી જગ્યાની વિગતો નીચે મુજબ છે .
સાંવગડ

ક

બબિઅિામત

અનુસ ૂબચતજાનત

અનુસ ૂબચતજિજાનત

સા.શૈ.પ. વગડ

કુ લ

પુરૂષ

મકહલા

પુરૂષ

મકહલા

પુરૂષ

મકહલા

પુરૂષ

મકહલા

પુરૂષ

મકહલા

૧૧૫

૫૭

૧૫

૮

૩૪

૧૬

૬૧

૩૦

૨૨૫

૧૧૧

૧૮૧૦

૮૯૨

૨૪૯

૧૨૨

૫૩૩

૨૬૨

૯૫૯

૪૭૨

નસપાઇ

૪૨૪

૩૭

૦

૨

૭૫

૯

૦

૭

કુ લ

૨૩૪૯

૯૮૬

૨૬૪

૧૩૨

૬૪૨

૨૮૭

૧૦૨૦

૫૦૯

બબિ
હનથયારી
પોલીસ
કોન્્ટેબલલોકરક્ષક

ખ

હનથયારી
પોલીસ
કોન્્ટેબલ-

૩૫૫૧ ૧૭૪૮

લોકરક્ષક
ગ

જેલ

૪૯૯

૫૫

૪૨૭૫ ૧૯૧૪

ખાસ નોંધ :
(A)

ઉપર દશાડિેલ ખાલી જગ્યાઓની સાંખ્યામાાં ફેરફાર જરૂરી બનશે તો તે કરિાનો હક્ક
સરકારશ્રીનો રહેશે અને તે ઉમેદિારોને ્િીકાયડ રહેશે.

(B)

સરકારશ્રી/

નામદાર

સુપ્રીમ

કોર્ટડ/

નામદાર

હાઇકોર્ટડ

તરફથી

િખતો

િખત

જે

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/પકરપત્રો ગુજરાત સરકારશ્રીના
ગૃહ

વિભાગની

િેબ

સાઇર્ટ

http://home.gujarat.gov.in

તેમજ

સામાન્સય

િહીિર્ટ

વિભાગની િેબ સાઇર્ટ http://gad.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલબ્દ્દ્ધ છે .)
(૫)

તમામ સાંિગડની જગ્યાઓ માર્ટે િય-મયાડદા, શૈક્ષચણક લાયકાત, નોન-કક્રમીલેયર સર્ટીફીકેર્ટ,

NCC “C” સર્ટી., રક્ષા શકકત યુવનિડસીર્ટીનુ ાં પ્રમાણપત્ર, રમત-ગમતનુ ાં પ્રમાણપત્ર, સીધી ભરતી થિા
માર્ટેની િધારાની તમામ લાયકાત અને તમામ પ્રકારના સર્ટીફીકેર્ટ તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ સુધીમાાં ઇશ્યુ
થયેલા હોિા જોઇએ.
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(૬)

િયમયાડદા અને શૈક્ષચણક લાયકાત :
ચબન હવથયારી/હવથયારી કોન્સ્ર્ટે બલ-લોકરક્ષક અને જેલ વસપાઇની જગ્યા માર્ટે નીચે મુજબની

િયમયાડદા અને શૈક્ષચણક લાયકાત રહેશે.
જગ્યાનુાં નામ

િય-મયાડદા (સામાન્સય)

શૈક્ષચણક લાયકાત
ધોરણ ૧૨ પાસ-હાયર સેકન્સર્રી

ક

બબિ હનથયારી પોલીસ

લઘુત્તમ-૧૮ િષડ

કોન્્ટે બલ-લોકરક્ષક

મહત્તમ-૩૩ િષડ

ખ

હનથયારી પોલીસ

(તા.૦૬/૦૯/૧૯૮૫ થી

કોન્્ટે બલ-લોકરક્ષક

તા.૦૭/૦૯/૨૦૦૦ સુધીમાાં જન્સમેલ.)

ગ

જેલ નસપાઇ

પરીક્ષા

અથિા

ગુજરાત

સરકારશ્રી ધ્િારા માન્સય ધોરણ૧૨ સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ હોિા
જોઇએ.

નોંધ : ઉપર દશાડિેલ ઉપલી િય-મયાડ દામાાં નીચે જણાિેલ કેર્ટેગરીના ઉમેદિારોને જણાવ્યા
મુજબની િધુ છુર્ટ-છાર્ટ મળશે.
1)

ુ ૂબચત જાનત (SC)/ અનસ
ુ ૂબચત જિ જાનત (ST) / સામાજીક અિે શૈક્ષબણક રીતે પછાત
અનસ
(SEBC) વગડ િા ઉમેદવારોિે ઉપલીવય મયાડ દામાાં પાાંચ વષડિી છુટ મળશે.

2)

તમામ મકહલા ઉમેદવારોિે ઉપલી વય મયાડ દામાાં પાાંચ વષડિી છુટ. (અિામત કક્ષાિા મકહલા
ઉમેદવારોિે વયમયાડ દામાાં કુ લ ૧૦ વષડિી છુટ મળશે)

3)

ુ ાર મળવાપાત્ર છુટ માજી સૈનિક સળાં ગ છ
એકસ સનવિસમેિિે કરે લ સેવાિા સાંદભે નિયમોનસ
માસથી ઓછી િહીં તેટલી ફરજ બજાવેલ હોયઅિે િોકરી માાંથી નિયનમત રીતે નિવ ૃત્ત થયા
હોય તેવા માજી સૈનિકોિે તેમણે બજાવેલ ખરે ખર ફરજિો સમયગાળો તેમિી ઉંમર માાંથી બાદ
કરતાાં મળતી ઉંમર ભરતી નિયમમાાં ઠરાવેલ ઉપલી વયમયાડ દાથી ત્રણ વષડ કરતાાં વધવી
જોઇએ િહીં.
ુ ારે લ નિયમો-૧૯૯૪).
(નિયમો: ગ.ુ રા.સેવા (માજી સૈનિકો માટે અિામત) નિયમો-૧૯૭૫ અિે સધ

4)

સરકારશ્રીિા સામાન્ય વહીવટ નવભાગિા તા.૨૫/૦૨/૮૦, તા.૦૧/૦૮/૯૦તથા તા.૧૮/૦૪/૦૧િા
ઠરાવથી ૨૫ રમતો/ખેલકુ દિી યાદીિે માન્યતા આપવામાાં આવેલ છે . જે ઠરાવિી જોગવાઇઓ
ુ બ રમતવીરોિે ઉપલી વય મયાડદામાાં પાાંચ વષડિી છુટછાટ મળશે.
મજ

5)

ુ ારા ભરતી નિયમો તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૮ િા ઠરાવ ક્રમાાંકઃ
સરકારશ્રીિા ગૃહનવભાગિા સધ
GG/GUJ/32/2018/MHK/102011/2219/C તથા GG/GUJ/31/2018/MHK/102011/2220/C માાં
જણાવ્યા પ્રમાણે િામદાર સનુ પ્રમ કોટડ નસનવલ અપીલ િાં. ૧૦૬૩૪ – ૧૦૬૭૦ / ૨૦૧૭ િા
ુ બ સબાંનધત દાવામાાં જણાવેલ અરજદારોિે એક ભરતી પ ૂરતા ઉપલી
ચકુ ાદામાાં જણાવ્યા મજ
વય મયાડદામાાં તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ િારોજ ૫૮ વષડ થી વધે િહીં તે રીતે છુટછાટ આપવા
ુ બિી છુટછાટ મળશે.
જણાવેલ હોઇ આવા ઉમેદવારોિે ઉપલી વય મયાડ દામાાં જણાવ્યા મજ
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(૭) કોમ્્યુર્ટર જ્ઞાન :
રાજ્ય સરકારે સીધી ભરતીમાાં વનમણુકાં પામતા તમામ ઉમેદિારો પાસે પાયાના કોમ્્યુર્ટર
જ્ઞાનની પ ૂિડ જરૂરીયાત આિશ્યક ગણેલ છે . જે માર્ટે DOEACC દ્ધારા લેિાતી સી.સી.સી. સર્ટીફીકેર્ટ,
ધોરણ-૧૦ અથિા ધોરણ-૧૨, ર્ી્લોમા અને ર્ીગ્રી પદિી સુધીના કોમ્્યુર્ટર વિષયિાળા
અભ્યાસક્રમો, જે માન્સય યુવનિવસિર્ટી/ શૈક્ષચણક તાલીમી સાં્થાઓ દ્ધારા અપાય છે , તે ્િીકૃત
ગણિામાાં આવ્યા છે . સરકારી નોકરીમાાં દાખલ થિા માર્ટે ની આ એક પ ૂિડ લાયકાત છે . આથી
પસાંદગી બાદ સરકારની ખાતાકીય તાલીમના ભાગરૂપે અને/અથિા અજમાયશી સમય દરમ્યાન
સરકારે ઠરાિેલ િગડ-૩ માર્ટે ની સી.સી.સી. ્તરની પરીક્ષા સરકારના પરીક્ષા કેન્સરો દ્ધારા લેિાતી
પરીક્ષા પાસ કરિી ફરજીયાત છે .

(૮) તમામ ઉમેદિારો ભરતી વનયમો મુજબ ગુજરાતી અને કહન્સદી ભાષાનુ ાં જરૂરી જ્ઞાન ધરાિતા હોિા
જોઇએ. તેમજ ભારતનુ ાં નાગકરકત્િ, શારીકરક યોગ્યતા અને સારાચાકરત્ર્ય અંગેની ગુજરાત મુલ્કી
સેિા િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્સય) વનયમો-૧૯૬૭ની જોગિાઇઓ ઉમેદિારોએ પકરપ ૂણડ કરિાની
રહેશે.
(૯) સામાજીક અને શૈક્ષચણક પછાત િગડના ઉમેદિારોએ તે જ્ઞાવતના મળિાપાત્ર લાભ લેિા માર્ટે
સરકારશ્રીના સામાજીક ન્સયાય અને અવધકાકરતા વિભાગગ ગાાંધીનગરના તા.૨૬.૦૪.૨૦૧૮ના ઠરાિ
ક્રમાાંકઃ સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ થી જણાવ્યા મુજબ ચબન ઉન્સનત િગડના (Non Creamy
Layer)ની અિધી (Validity) આવુ ાં પ્રમાણપત્ર જે નાણાાંકીય િષડમાાં મેળવ્યુ હોય તે સકહત ત્રણ િષડની
રહેશે. જેથી બબિ ઉન્િત વગડ (Non Creamy Layer)ન ાંુ પ્રમાણપત્ર સક્ષમ સત્તાનધકારી પાસેથી મેળવી
લેવાન ાંુ રહેશે

અિે

આ

પ્રમાણપત્ર

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬

થી

તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮

િી

વચ્ચેિા

સમયગાળામાાં ઇ્ય ુ થયેલ હોવ ાંુ જોઇએ. આ પ્રમાણપત્ર માાંગિામાાં આિે ત્યારે રજુ કરિાનુ ાં રહેશે.
અન્સયથા અનામતનો લાભ મળિાપાત્ર રહેશે નહીં.
(૧૦) માજી સૈવનકો (Ex-Serviceman)માર્ટે ની ૧૦ % સુધી જગ્યાઓ અનામત રહેશે અને તે
ઇન્સર્ટરલોકયુર્ટરી અનામત ગણિામાાં આિશે. પરાં ત ુ આ અંગે સરકારશ્રીના સામાન્સય િહીિર્ટ વિભાગના
તા.૩/૬/૮૭ ના જાહેરનામા ક્રમાાંક : જીએસ-૮૬-(૧૮)-આરઇએસ-૧૦૮૬-૧૭૨૮-ગ.ર થી ઠરાવ્યા
મુજબ સીધી ભરતીમાાં માજી સૈવનકો માર્ટે ઠરાિેલ સામાન્સય ધોરણો મુજબ પુરતી સાંખ્યામાાં ઉમેદિારો
ઉપલબ્દ્દ્ધ ન થાય તેિા સાંજોગોમાાં ભરતી માર્ટે ન ુ ાં બોર્ડ આ અંગે વિિેક અનુસાર માજી સૈવનકના
સામાન્સય પસાંદગીના ધોરણોમાાં છૂર્ટછાર્ટ આપી શકે છે . પરાં ત ુ આિી છૂર્ટછાર્ટના કારણે આિા
ઉમેદિારોના પફોમન્સસ ઉપર તેની અસર થિી જોઇએ નહીં એ ભરતી બોર્ે જોિાનુ ાં રહેશે.
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(૧૧) શારીકરક ધોરણો :
(એ) પુરૂષ ઉમેદિારો માર્ટે :
વગડ

ઉંચાઇ
(સે.મી. માાં)

છાતી (સે.મી. માાં)
ફુલાવ્યા

વજિ

ફુલાવેલી

(કક.ગ્રા. માાં)

વગરિી
મ ૂળ ગુજરાતના અનુ. જનજાવતના

૧૬૨

૭૯

૮૪

૫૦

૧૬૫

૭૯

૮૪

૫૦

ઉમેદિારો માર્ટે
મ ૂળ ગુજરાતના અનુ. જનજાવતના
ઉમેદિારો વસિાયના તમામ માર્ટે
 છાતીનો ફુલાિો ઓછામાાં ઓછો ૫ સે.મી. નો થિો અવનિાયડ છે .

(બી) મકહલા ઉમેદિારો માર્ટે :
વગડ
મ ૂળ ગુજરાતના અનુ. જનજાવતના

ઉંચાઇ

વજિ

(સે.મી. માાં)

(કક.ગ્રા. માાં)

૧૫૦

૪૦

૧૫૫

૪૦

ઉમેદિારો માર્ટે
મ ૂળ ગુજરાતના અનુ. જનજાવતના
ઉમેદિારો વસિાયના તમામ માર્ટે

(૧૨) ઉમેદિાર નીચે જણાવ્યા પૈકીની એક કે િધારે શારીકરકખામી ધરાિતો હશે તો તેને
શારીકરક રીતે અયોગ્ય ગણિામાાં આિશે.
(૧) િાાંકા ઢીંચણિાળા (Knock Knee)
(ર) ફુલેલી છાતી (Pigeon Chest)
(૩) બાર્ી આંખ (Squint Eye)
(૪) સપાર્ટ પગ (Flat Feet)
(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)
(૧૩) પોલીસ કોન્સ્ર્ટે બલ (હવથયારી/ચબન હવથયારી)- લોકરક્ષક/ જેલ વસપાઇ - િગડ-૩ ભરતી
વનયમો – ૨૦૧૬ માાં જણાિેલ SHAPEI મુજબ ઉમેદિાર માનવસક, શ્રિણશકકત, અપેન્સર્ેઝ
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(Appendage), સામાન્સય કામ માર્ટે ભૌવતક ક્ષમતા, રષ્ર્ટી વિગેરેમાાં સામાન્સય વ્યાિસાવયક કાયો કરિા
અંગે સાંપ ૂણડ રીતે સક્ષમ હોિા જોઇશે. આ અંગે જરૂરી તબીબી પકરક્ષણમાાં પાસ થિાનુ ાં રહેશે.
(૧૪) ઉમેદિારે શારીકરક ઉણપ જેિી કે, િાાંકા ઢીંચણિાળા (Knock Knee), સપાર્ટ પગ (Flat
Feet)ની શસ્ત્રકક્રયાથી મુકત હોિા જોઇએ. તેમજ ભ ૂતકાળમાાં માનવસક તેમજ િાઇ (fits), કાયમની
અવતશય ફુલેલી નસ (Varicose Veins) ની ચબમારી ધરાિતા ન હોિા જોઇએ.
(૧૫) લેચખત પરીક્ષા :
તમામ સાંિગડની જગ્યાએ ભરતી થિા માર્ટે લેચખત પરીક્ષા એ અવનિાયડ કિોલીફાઇંગ ર્ટે ્ર્ટ છે .
ુ ક્ષી (ઓબ્દ્જેકર્ટીિ) પ્રશ્નપત્રમાાં લેિાશે. જેમાાં દરે ક પ્રશ્નના એક ગુણ
લેચખત પરીક્ષા ૧૦૦ પ્રશ્નના હેતલ
લેખે કુલ ગુણ ૧૦૦ રહેશે. જે પરીક્ષાનો સમય એક કલાકનો રહેશે. આ પશ્નપત્રમાાં સામાન્સય જ્ઞાન,
િતડમાન પ્રિાહો, કોમ્્યુર્ટર જ્ઞાન, મનોવિજ્ઞાન, ઇવતહાસ, ભ ૂગોળ, સમાજ શાસ્ત્ર, મેન્સર્ટલ એબીલીર્ટી,
વિજ્ઞાન તેમજ ભારતનુાં બાંધારણ, કક્રમીનલ પ્રોસીજર કોર્-૧૯૭૩, ઇન્સર્ીયન પીનલ કોર્-૧૮૬૦ અને
એિીર્ન્સસ એકર્ટ-૧૮૭૨ ને લગતા પ્રાથવમક પ્રકારના પ્રશ્નો આિરી લેિાશે. આ લેચખત પરીક્ષા MCQ
(Multiple Choice Question) અને OMR (Optical Mark Reader) પદ્ધવતમાાં લેિામાાં આિશે. દરે ક સાચા

જિાબ માર્ટે એક માકસડ મળશે. તેમજ દરે ક ખોર્ટા જિાબ માર્ટે નેગેર્ટીિ માકસડ ૦.૨૫ કાપિામાાં
આિશે. OMR શીર્ટમાાં સફેદ શાહી (White Ink)નો ઉપયોગ વનષેધ છે . જો કોઇ ઉમેદિાર કોઇ પ્રશ્નના
જિાબમાાં સફેદ શાહી (White Ink)નો ઉપયોગ કરશે તો તે જિાબ ખોર્ટો ગણી નેગેર્ટીિ માકસડ
આપિામાાં આિશે.
 લેચખત પરીક્ષાનુ ાં માધ્યમ ફકત ગુજરાતી રહેશે.
(૧૬) વિશેષ ગુણ ભારાાંક :
લેચખત પરીક્ષામાાં મેળિેલ ગુણ ઉપરાાંત નીચે જણાવ્યા મુજબ જે તે ઉમેદિારોને મળિાપાત્ર
િધારાના ગુણ ઉમેરિામાાં આિશે.
(i)

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

(ii)

સરકારશ્રી ગૃહવિભાગના તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૬ ના ઠરાિ ક્રમાાંક : જીજી/જીયુજે/
૦૯/૨૦૧૬/એમએચકે/૧૦૧૦/૧૩૯૩/સી માાં કરે લ જોગિાઇ મુજબ રક્ષા શકકત
યુવનિડવસર્ટી દ્ધારા અપાતા પ્રમાણપત્ર મેળિેલ હશે તેમને લોકરક્ષક કેર્રમાાં
વનયમોનુસાર નીચે મુજબ િધુ ગુણ આપિામાાં આિશે.
ર્ી્ર્ટીન્સકશન – ૫ (પાાંચ)ગુણ
ફ્ર્ટડ ક્લાસ – ૪ (ચાર) ગુણ
સેકન્સર્ ક્લાસ– ૩ (ત્રણ) ગુણ
પાસ ક્લાસ – ૨ (બે) ગુણ
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(iii)

સરકારશ્રીના સામાન્સય િહીિર્ટ વિભાગ, ગાાંધીનગરના તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ ના ઠરાિ
ક્રમાાંક : સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૨૪૨૭૯૨/ગ-૨ અને તા.૨૫/૦૨/૮૦ ના ઠરાિમાાં
વનયત કરે લ શરતો પકરપ ૂણડ કરનાર રાષ્ટ્રીય અથિા આંતરરાષ્ટ્રીય અથિા આંતર
યુવનિવસિર્ટી અથિા અચખલ ભારત શાળા સાંઘ દ્ધારા યોજાતી ્પધાડઓમાાં પ્રવતવનવધત્િ
કરે લ હોય તેિા રમતિીર ઉમેદિારોને લેચખત પરીક્ષામાાં મેળિેલ ગુણના િધુ ૫ %
ગુણ આપિામાાં આિશે.ગ્રામ્ય/તાલકુ ા/જીલ્લા કક્ષાિા ્પધડકોિે વધ ુ ગુણભાર
મળવાપાત્ર િથી.

(iv)

સરકારશ્રી સામાન્સય િહીિર્ટ વિભાગ, ગાાંધીનગરના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ અને
તા.૩૧/૦૮/૨૦૦૪ ના ઠરાિ ક્રમાાંક : સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-૨ માાં ઠરાવ્યા
મુજબ વિધિા મકહલા ઉમેદિારોને લેચખત પરીક્ષામાાં મેળિેલ ગુણના વિશેષ ૫ %
ગુણ આપિામાાં આિશે.

 લેચખત પરીક્ષામાાં પરીક્ષા વનયમમાાં દશાડ વ્યા મુજબ ઓછામાાં ઓછા ૪૦ % માકસડ મેળિનાર
ઉમેદિારોને જ શારીકરક ક્ષમતા કસોર્ટી (ફીઝીકલ એફીસીયન્સસી ર્ટે ્ર્ટ) માર્ટે ક્િોલીફાઇર્
ગણિામાાં આિશે અને મેરીર્ટના આધારે કેર્ટેગીરી િાઇઝ ખાલી જગ્યાના આશરે આઠ ગણા
ઉમેદિારોને શારીકરક ક્ષમતા કસોર્ટી (Physical Efficiency Test) માર્ટે બોલાિિામાાં આિશે.
 જે ઉમેદિારો પોતાના મુખ્ય લેચખત પરીક્ષાના OMR Sheet નુ ાં રીચેકીંગ કરાિિા ઇચ્છતા હોય
તેિા ઉમેદિારોને રીચેકીંગ માર્ટે પરીક્ષા વનયમમાાં દશાડવ્યા મુજબ ૧૫ (પાંદર) કદિસનો
સમય આપિામાાં આિશે અને બોર્ડ ધ્િારા રીચેકીંગ માર્ટે જે ફી નકકી કરિામાાં આિે તે
ચુકિિાની રહેશે.
 શારીકરક ક્ષમતા કસોર્ટી (Physical Efficiency Test) માર્ટે િહીિર્ટી અનુકુળતા મુજબ કોઇપણ
તારીખે અને સમયે ઉમેદિારોને બોલાિિામાાં આિશે અને તે મુજબ શારીકરક ક્ષમતા કસોર્ટી
માર્ટે ઉમેદિારોએ તેઓને જણાિિામાાં આિેલ કેન્સર ખાતે હાજર રહેિાનુ ાં રહેશે. શારીકરક
ક્ષમતા કસોર્ટી (Physical Efficiency Test) માર્ટે તારીખ અને સમય અંગેની ઉમેદિારોની કોઇ
પણ રજૂઆત સામાન્સય સાંજોગોમાાં ધ્યાને લેિામાાં આિશે નહીં આમ છતાાં આ બાબતે બોર્ડ નો
વનણડય અંવતમ અને બાંધનકતાડ ગણાશે.
(૧૭) શારીકરક ક્ષમતા કસોર્ટી (Physical Efficiency Test):
તમામ જગ્યાઓ માટે િીચે પ્રમાણે એક જ સાંયકુ ત શારીકરક કસોટી યોજાશે.
દોર્

પુરૂષ

(ક)

૫૦૦૦ મીટર દોર્

વધુમાાં વધુ ૨૫ નમનિટમાાં તમામ પુરૂષ ઉમેદવારોએ
દોર્ પુરી કરવાિી રહેશે.

મકહલા

(ખ)

૧૬૦૦ મીટર દોર્

વધુમાાં વધુ ૯ નમનિટ ૩૦ સેકન્ર્માાં તમામ મકહલા
ઉમેદવારોએ દોર્ પુરી કરવાિી રહેશે.

એક્સ સનવિસમેિ

(ગ)

૨૪૦૦ મીટર દોર્

વધુમાાં વધુ ૧૨ નમિીટ ૩૦ સેકન્ર્માાં તમામ એકસ
સનવિસમેિ ઉમેદવારોએ આ દોર્ પુરી કરવાિી
રહેશે.
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(એ) પુરૂષ ઉમેદિારો માર્ટે :
૫૦૦૦ મીર્ટરની દોર્ મહત્તમ ૨૫ વમનીર્ટમાાં પ ૂણડ કરિાની રહેશે અને તે માર્ટે નીચે મુજબ ગુણભાર
આપિામાાં આિશે.
૨૦ નમિીટ અથવા તે કરતા ઓછી નમિીટમાાં દોર્ પ ૂણડ કરિાર ઉમેદવારિે

૨૫ માકસડ

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

૨૪ માકસડ

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

૨૩ માકસડ

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

૨૨ માકસડ

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

૨૦ માકસડ

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

૧૮ માકસડ

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

૧૬ માકસડ

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

૧૪ માકસડ

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

૧૨ માકસડ

૨૪ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૨૫ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂણડ કરિાર ઉમેદવારિે

૧૦ માકસડ

૨૫ નમિીટ કરતા વધુ સમયમાાં દોર્ પ ૂણડ કરિાર ઉમેદવાર

િાપાસ

(બી) મકહલા ઉમેદિારો માર્ટે :
૧૬૦૦ મીર્ટરની દોર્ મહત્તમ ૯.૩૦ વમનીર્ટમાાં પ ૂણડ કરિાની રહેશે અને તે માર્ટે નીચે મુજબ ગુણભાર
આપિામાાં આિશે.
૭ નમિીટ અથવા તે કરતા ઓછી નમિીટમાાં દોર્ પ ૂણડ કરિાર ઉમેદવારિે

૨૫ માકસડ

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

૨૩ માકસડ

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

૨૧ માકસડ

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

૧૮ માકસડ

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

૧૫ માકસડ

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

૧૦ માકસડ

૯.૩૦ નમિીટ કરતા વધુ સમયમાાં દોર્ પ ૂણડ કરિાર ઉમેદવાર

િાપાસ

(સી) એકસ સવિિસમેન ઉમેદિારો માર્ટે :
૨૪૦૦ મીર્ટરની દોર્ મહત્તમ ૧૨.૩૦ વમનીર્ટમાાં પ ૂણડ કરિાની રહેશે અને તે માર્ટે નીચે મુજબ
ગુણભાર આપિામાાં આિશે.
૯.૩૦ નમિીટ અથવા તે કરતા ઓછી નમિીટમાાં દોર્ પ ૂણડ કરિાર ઉમેદવારિે

૨૫ માકસડ

૯.૩૦ નમિીટ કરતા વધુ અિે ૧૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પ ૂણડ કરિાર ઉમેદવારિે

૨૩ માકસડ

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

૨૧ માકસડ

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

૧૯ માકસડ

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

૧૭ માકસડ

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

૧૫ માકસડ

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

૧૦ માકસડ

૧૨.૩૦ નમિીટ કરતા વધુ સમયમાાં દોર્ પ ૂણડ કરિાર ઉમેદવાર

િાપાસ
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શારીકરક ક્ષમતા કસોર્ટી (Physical Efficiency Test)માાં ઉત્તીણડ (કિોલીફાઇ) થયેલ
ઉમેદિારોની

શારીકરક માપદાંર્ (Physical Standard Test) કસોર્ટી લેિામાાં આિશે. જેમાાં પેરા

નાંબરઃ૧૧ માાં જણાવ્યા મુજબની લાયકાત અંગે ચકાસણી કરિામાાં આિશે.
(૧૮) જરૂરી સ ૂચનાઓ :
(૧૮.૧) શારીકરક કસોર્ટી માર્ટે ઉપર જણાવ્યા મુજબ કેર્ટેગીરી િાઇઝ ખાલી જગ્યાના આશરે ૮ (આઠ)
ગણા ઉમેદિારોને બોલાિિામાાં આિશે આ ઉમેદિારોને બોલાિિા માર્ટે તૈયાર કરિામાાં આિનાર
યાદી નીચે મુજબના ગુણને ધ્યાને લઇ નકકી કરિામાાં આિશે.
(૧) લેચખત પરીક્ષામાાં મેળિેલ ગુણ
(ર) એન.સી.સી. “સી” સર્ટીફીકેર્ટ આધારે મળિાપાત્ર વિશેષ ગુણ
(૩) રક્ષા શકકતના પ્રમાણપત્ર આધારે મળિાપાત્ર વિશેષ ગુણ
(૪) વિધિા મકહલાને મળિાપાત્ર વિશેષ ગુણ
(પ) માન્સય ્પોર્ટડ સ સર્ટીફીકેર્ટ આધારે મળિાપાત્ર વિશેષ ગુણ
ઉપરોકત તમામ કુલ ગુણ લક્ષમાાં લઇ ઉમેદિારોના મેરીર્ટ નક્કી કરિામાાં આિશે અને
તમામ મળિાપાત્ર ગુણ ઉમેયાડ બાદ ખાલી જગ્યાના આશરે કેર્ટેગીરી િાઇઝ આઠ ગણા ઉમેદિારોને
શારીકરક ક્ષમતા કસોર્ટી માર્ટે બોલાિિામાાં આિશે.
 શારીકરક ક્ષમતા કસોર્ટી (Physical Efficiency Test) અને શારીકરક માપદાંર્ (Physical
Standard Test)માાં ઉત્તીણડ (કિોલીફાઇ) થનાર ઉમેદિારો પૈકી કેર્ટેગીરી િાઇઝ ખાલી
જગ્યાના આશરે ૨ (બે) ગણા ઉમેદિારોને દ્તાિેજ ચકાસણી માર્ટે બોલાિિામાાં આિશે.
(૧૮.૨) અનુસ ૂચચત જાવત (SC)/ અનુસ ૂચચતજનજાવત (ST)/ સામાજીક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત
િગડ (SEBC) અને માજી સૈવનકની અનામત જેર્ટલા પુરતા ઉમેદિારો ઉપલબ્દ્દ્ધ નહીં થતા હોય તો
તેિી અનામત કેર્ટેગરીના ઉમેદિારો માર્ટે ગુણાનુક્રમનુ ાં ધોરણ ભરતી બોર્ડ ્િવિિેકાનુસાર,
પ્રિતડમાન વનયમો મુજબ વ્યાજબી રીતે ઘર્ટાર્ી શકશે.
(૧૮.૩) ઉમેદિારોએ અમલમાાં હોય તેિા સરકારના વનયમો/હુકમો મુજબ કહન્સદી/ગુજરાતી/અંગ્રેજી
ભાષાની તાલીમ/અન્સય ખાતાકીય તાલીમ/પ ૂિડસિ
ે ા તાલીમ અને તાલીમાાંત પરીક્ષા આપિાની
રહેશે.
(૧૮.૪) પસાંદગી પામેલા ઉમેદિારો પ્રિતડમાન હુકમો મુજબ હવથયારી/ ચબન હવથયારી કોન્સ્ર્ટે બલલોકરક્ષક, જેલ વસપાઇ (પુરૂષ), જેલ વસપાઇ (મકહલા)/મેટ્રન ના સાંિગડમાાં પ્રથમ પાાંચ િષડની કરાર
આધાકરત અિવધ માર્ટે કફક્ર્ માવસક િેતનથી કરારની શરતો મુજબ વનમણુકાં મેળિશે. કરારને અંતે
સાંતોષકારક સેિા પ ૂણડ કરનારને વનયવમત રીતે મળિાપાત્ર પગાર ધોરણમાાં વનમણુકાં આપિામાાં
આિશે. ઉપરોકત તમામ સાંિગડના પસાંદગી પામેલ ઉમેદિારોએ તેઓના કરાર આધારીત
સમયગાળા દરમ્યાન લાઇર્ટ મોર્ટર વ્હીકલ/હેિી મોર્ટર વ્હીકલ માર્ટે ન ુ ાં લાયસન્સસ મેળિી લેિાનુ ાં રહેશે.
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(૧૮.૫)

લોકરક્ષક/જેલ

વસપાઇ

સાંિગડમાાં

સરકારશ્રીના

નાણાાં

વિભાગગ

ગાાંધીનગર

તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાર્ટડ-૨/ઝ.૧ માાં જણાવ્યા મુજબ કરારના
સમયગાળા દરમ્યાન માવસક રૂ.૧૯,૯૫૦/- ના એકવત્રત િેતન તેમજ સરકારશ્રી જો કોઇ બીજા
ભથ્થા નક્કી કરે તો તે મુજબના િેતનથી “લોકરક્ષક/જેલ વસપાઇ” તરીકે કફક્ર્ પગાર જ
મળિાપાત્ર થશે અને કરારના સમયગાળા દરમ્યાન સાંતોષકારક રીતે નોકરી પ ૂણડ કરશે તો વનયવમત
કોન્સ્ર્ટેબલ/જેલવસપાઇના પગાર ધોરણમાાં વનમણુકાં આપિામાાં આિશે.
(૧૮.૬) કોન્સ્ર્ટેબલ સાંિગડની જગ્યાઓમાાં નીચેની જગ્યાઓમાાં વનમણુકાં મળિાપાત્ર થશે.
(i)

ચબન હવથયારી પોલીસ કોન્સ્ર્ટે બલ (પુરૂષ/મકહલા)

(ii)

હવથયારી પોલીસ કોન્સ્ર્ટેબલ (પુરૂષ/મકહલા)

(iii)

જેલ વસપાઇ(પુરૂષ)

(iv)

જેલ વસપાઇ(મકહલા)/matron
ઉમેદિારોએ ર્ોકયુમેન્સર્ટ િેરીફીકેશન કરાિતી િખતે તેમની પસાંદગીનુ ાં સાંિગડ જણાિવુ ાં પર્શે.

જે તેમની પસાંદગી અને મેરીર્ટ ધ્યાનમાાં લઇ ઉમેદિારોને જે તે સાંિગડમાાં વનમણુકાં આપિામાાં આિશે.
આ અંગેનો આખરી વનણડય બોર્ડ નો રહેશે.
(૧૮.૭) વનમણુકાં પામનાર તમામ ઉમેદિારોને પ્રિતડમાન નિ િવધિત પેન્સશન યોજના લાગુ પર્શે.
(૧૮.૮) ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાાં દશાડ િેલ વિગતો કોઇપણ તબક્કે ખોર્ટી માલુમ પર્શે તો તેની
સામે કાયદાકીય કાયડિાહી કરિામાાં આિશે. તેમજ તેમની ઉમેદિારી પણ રદ્દ કરિામાાં આિશે.
(૧૮.૯) જાહેરાત કોઇપણ કારણોસર રદ્દ / ફેરફાર કરિાની આિશ્યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરિાનો
બોર્ડ નો સાંપ ૂણડ હક્ક અને અવધકાર રહેશે. બોર્ડ આ માર્ટે કારણો આપિા બાંધાયેલ નથી.
(૧૮.૧૦) ઓનલાઇન એ્લીકેશન ્િીકારિાની મુદ્દત પ ૂણડ થયા બાદ આગામી ભરતી પ્રકક્રયા જેિી
કે લેચખત પરીક્ષાની માકહતી તથા શારીકરક ક્ષમતા કસોર્ટી/શારીકરક માપ કસોર્ટીની માકહતી, લેચખત
પરીક્ષાની માકહતી તથા અન્સય જરૂરી માકહતી િખતો િખત https://ojas.gujarat.gov.in િેબ સાઇર્ટ
તેમજ ભરતી બોર્ડ ધ્િારા બનાિિામાાં આિનાર િેબ સાઇર્ટ ઉપર મ ૂકિામાાં આિશે. જેથી તે અંગે
માકહતગાર રહેિાનુ ાં રહેશે.
(૧૮.૧૧) એક ઉમેદિાર એક અરજી (No Multiple Application)
(એ) એક ઉમેદિાર એક જ અરજી કરી શકશે. તેમછતાાં એકથી િધુ અરજી (Multiple
Application)ના કક્સામાાં ફી સકહત સિડ રીતે યોગ્ય રીતે ભરે લી અરજીઓ પૈકી સૌથી છે લ્લી કન્સફમડ
થયેલી એક જ અરજી માન્સય ગણાશે. તે વસિાયની બધી અરજીઓ રદ્દ થશે અને ભરે લ ફી ના નાણાાં
પરત મળશે નહીં.
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(બી) એક કરતા િધારે અરજી(Multiple Application)કરિામાાં આિશે તો, ફી ભરે લી અરજી સાથેની
ફી ને, ફી નહીં ભરે લી અન્સય અરજી સામે ગણિામાાં આિશે નહીં.
(સી) જે ઉમેદિારે ફી ભરિાની થતી નથી તેિા ઉમેદિારોની સૌથી છે લ્લી અરજી (ફી સાથે કે ફી
િગર) માન્સય ગણિામાાં આિશે. અને તે વસિાયની બધી અરજીઓ રદ્દ ગણિામાાં આિશે.
(૧૮.૧૨) મકહલાઓની અનામત જગ્યાઓ માર્ટે લાયક મકહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્દ્દ્ધ નહીં થાય તો આ
કેર્ટેગરીના ઉમેદિારો માર્ટે ગુણાનુક્રમનુ ાં ધોરણ ભરતી બોર્ડ ્િવિિેકાનુસાર, પ્રિતડમાન વનયમો
મુજબ વ્યાજબી રીતે ઘર્ટાર્ી શકશે. તેમ છતાાં યોગ્ય મકહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્દ્દ્ધ નહીં થાય તો તે
જગ્યા સબાંવધત કેર્ટેગરી (જનરલ, એસ.સી., એસ.ર્ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) ના પુરૂષ ઉમેદિારથી ભરિામાાં
આિશે.
(૧૮.૧૩) માજી સૈવનક માર્ટે (THE GUJARAT CIVIL SERVICES (RESERVATION OF
VACANCIES FOR EX-SERVICEMEN IN CLASS III AND CLASS IV POST AND SERVICE
RULES,1975)માાં કરે લ જોગિાઇ મુજબ માજી સૈવનક માર્ટે કેન્સર સરકાર/રાજ્ય સરકાર દ્ધારા
ધારાધોરણ મુજબ એકસ સવિિસમેનની પકરભાષામાાં આિત ુ ાં હોય તેમજ ગુજરાત રાજ્યની સબાંવધત
જીલ્લા સૈવનક કલ્યાણ કચેરીઓ તરફથી એકસ સવિિસમેનના ઓળખપત્ર ઇ્યુ થયા હોય અને જેઓ
એકસ સવિિસમેનનુ ાં પેન્સશન મેળિતા હોયતેઓને જ માજી સૈવનક તરીકે ગણિામાાં આિશે.
(૧૮.૧૪) સામાન્સય િહીિર્ટ વિભાગના તા.રર/૫/૧૯૯૭ ના ઠરાિ ક્રમાાંક: સીઆરઆર/૧૦૯૬/
રર૧૩/ગ.ર માાં વનદે વશત પ્રિતડમાન વનયમો અનુસાર વિધિા મકહલા ઉમેદિારો માર્ટે પસાંદગીમાાં
અગ્રતા આપિા માર્ટે તેમને લેચખત કસોર્ટીમાાં મળે લ કુલ ગુણના ૫ (પાાંચ) ર્ટકા ગુણ ઉમેરી
આપિામાાં આિશે. પરાં ત ુ આ માર્ટે તેઓએ વનમણુકાં સમયે પ ૂન: લગ્ન કરે લ ન હોિા જોઇએ. ઉપરાાંત
ભરતી બોર્ડ માાંગે ત્યારે તેના તમામ પુરાિા/પ્રમાણપત્ર અસલમાાં રજૂ કરિાના રહશે.
(૧૮.૧૫) એથલેર્ટીકસ (ટ્રે ક અને કફલ્ર્ રમતો સહીત), બેર્વમન્સર્ટન, બા્કેર્ટબોલ, કક્રકેર્ટ, ફુર્ટબોલ, હોકી,
્િીમીંગ, ર્ટે બલ ર્ટેનીસ, િોલીબોલ, ર્ટેનીસ, િેઇર્ટ ચલફ્ર્ટીંગ, રે સલીંગ, બોકસીંગ, સાઇકલીંગ,
જીમને્ર્ટીક, જુર્ો, રાઇફલ શુર્ટીંગ, કબડ્ડી, ખોખો, તીરાં દાજી, ઘોર્ેસિારી, ગોળાફેંક, નૌકા ્પધાડ,
શતરાં જ, હેન્સર્બોલની રમતો-ખેલકુદમાાં રાષ્ટ્રીય/આંતર રાષ્ટ્રીય અથિાઆંતર યુવનિસીર્ટી અથિા
અચખલ ભારત શાળા સાંઘ દ્ધારા યોજાતી ્પધાડ ઓમાાં માત્ર પ્રવતવનવધત્િ કરે લ હોય તેિા ઉમેદિારને
પસાંદગીમાાં અગ્રતા માર્ટે લેચખત કસોર્ટીમાાં મળે લ કુલ ગુણના ૫(પાાંચ) ર્ટકા ગુણ ઉમેરી આ૫િામાાં
આિશે. આ માર્ટે ઉમેદિારે સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ના ઠરાિક્રમાાંક : સીઆરઆર/૧૦૭૭/ર૬૬૦/
ગ.ર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાિક્રમાાંક : સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ.રમાાં વનયત કયાડ
મુજબના સત્તાવધકારી પાસેથી વનયત નમ ૂના માાં મેળિેલ જરૂરી પ્રમાણપત્ર ભરતી બોર્ડ માાંગે ત્યારે
રજૂ કરિાનુ ાં રહેશે. આ પ્રમાણપત્ર ધરાિનાર ઉમેદિાર જરમતના વિશેષ ગુણ માર્ટે હકદાર થશે.
Sports માાં અરજી કરનાર ઉમેદિાર જો ભરતી બોર્ડ માાંગે ત્યારે આવુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ નહીં કરી શકે
તો આિા ઉમેદિારને Sports ના વિશેષ ગુણ મળિાપાત્ર થશે નહીં.
12

(૧૮.૧૬) શૈક્ષચણક લાયકાત, કોમ્્યુર્ટરની જાણકારી, ઉંમર, જાવત (કેર્ટેગરી - જનરલ, એસ.સી.,
એસ.ર્ટી., એસ.ઇ.બી.સી., માજી સૈવનક, SEBC માર્ટે નોન કક્રવમલેયર સર્ટીફીકેર્ટ, NCC ‘C’સર્ટી., રક્ષા
શકકત યુવનિડવસર્ટીનુાં પ્રમાણપત્ર, ્પોર્ટડસ, વિધિા અને અન્સય બાબતોના ઉમેદિાર પાસેના અસલ
પ્રમાણપત્રોને આધારે ઓનલાઇન અરજીમાાં ભરે લ વિગતો સમગ્ર ભરતી પ્રકક્રયા માર્ટે આખરી
ગણિામાાં આિશે. ઓનલાઇન અરજીમાાં દશાડ િલ
ે વિગતોના સમથડનમાાં પ્રમાણપત્રોઅને પુરાિાઓ
બોર્ડ માાંગે ત્યારે ઉમેદિારે અસલમાાં (પ્રમાચણત ઝેરોક્ષ નકલો સહીત) રજુ કરિાના રહેશે. એિા
પુરાિા રજુ નહીં કરી શકનાર ઉમેદિારનુ ાં અરજીપત્રક જે તે તબક્કે થી “ રદ્દ ” કરિા પાત્ર થશે.
તેમજ ભરતી પ્રકક્રયામાાં કોઇપણ ભુલને કારણે ઉમેદિારની પસાંદગી થયેલ હશે તો તે ભ ૂલ ધ્યાને
આિતા ઉમેદિારની પસાંદગી રદ્દ કરિામાાં આિશે.
(૧૮.૧૭) અરજદારે અરજીપત્રકમાાં દશાડ િેલ કેર્ટેગરી (જાવત), જન્સમ તારીખ, શૈક્ષચણક લાયકાત કે
અન્સય બીજી કોઇ વિગતો પાછળથી બદલિાની રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખિામાાં આિશે નહીં. ઓનલાઇન
અરજીમાાં દશાડ િેલ કેર્ટેગરી (જાવત), જન્સમ તારીખ, શૈક્ષચણક લાયકાત કે અન્સય બીજી કોઇ વિગતો અને
ઉમેદિારની ખરે ખર કેર્ટેગરી (જાવત), જન્સમ તારીખ, શૈક્ષચણક લાયકાત કે અન્સય બીજી કોઇ વિગતોમાાં
તફાિત પર્શે તો, તેિી અરજી રદ્દ કરિાપાત્ર થશે.
(૧૮.૧૮) ઉમેદિાર અરજીપત્રક ભરતી િખતે જે મોબાઇલ નાંબર દશાડ િે તે જ નાંબર ચાલુ રાખિો.
ભવિષ્યમાાં બોર્ડ તરફથી આ ભરતી પ્રકક્રયાને સબાંવધત સ ૂચનાઓ ઉમેદિારને આ દશાડિેલ નાંબરના
મોબાઇલ પર SMSથી મોકલિામાાં આિશે. તેથી દશાડિેલ મોબાઇલ નાંબર બદલિો નહીં.
(૧૮.૧૯) ભરતી પ્રકક્રયા માર્ટે પરિાનગી આપતા તેિા પ્રિેશપત્રમાાં આપિામાાં આિેલી કોઇપણ
સ ૂચનાનો ભાંગ કરિા માર્ટે દોવષત ઠયાડ હોય તો અથિા દોવષત હોિાનુ ાં જાહેર કયુડ હોય તો તે
ફોજદારી કાયડિાહીને પાત્ર થશે તે ઉપરાાંત –
(ક) ભરતી બોર્ડ , તે ઉમેદિારને ગેરલાયક ઠરાિી શકશે, અથિા
(ખ) (૧) ભરતી બોર્ડ સીધી પસાંદગી માર્ટે લેિાની કોઇપણ પરીક્ષામાાં બેસિા માાંથી ગેરલાયક ઠરાિી
શકશે, અથિા
(ર) રાજ્ય સરકાર, પોતાના હેઠળની કોઇપણ નોકરી માાંથી કાયમી રીતે અથિા વનદીષ્ર્ટ મુદ્દત માર્ટે
ગેરલાયક/ બાકાત કરી શકશે.
(૧૮.૨૦) ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ કે અન્સય જાહેર સેિા આયોગ અથિા અન્સય સરકારી / અધડ
સરકારી / સરકાર હ્તકની સાં્થાઓ દ્ધારા ઉમેદિાર કયારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાિેલ હોયઅને
ગેરલાયકનો સમય ચાલુ હશે તો આિા ઉમેદિારની અરજી આપોઆપ રદ્દ થિાને પાત્ર બનશે.
(૧૮.૨૧)નીચે દશાડ વ્યા મુજબની અરજીઓ રદ્દ કરિામાાં આિશે.
(આ યાદી માત્ર ઉદાહરણ ્િરૂપે છે જે સાંપ ૂણડ નથી.)
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(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 પાસપોર્ટડ સાઇઝનો સુચિેલ ફોમેર્ટમાાં ફોર્ટો અપલોર્
કરે લ ન હોય.

(d)

અરજી ફેકસથી, ઇ-મેઇલથી અથિા પો્ર્ટથી મોકલાિેલ હોય.

(e)

ઉમેદિારે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ ન હોય.

(f)

અનુસ ૂચચત જાવત (SC), અનુસ ૂચચત જનજાવત (ST), સામાજીક શૈક્ષચણક પછાત િગડ (SEBC),
તેમજ માજી સૈવનકના આધારે ઉમેદિારી નોંધાયેલ હોય તે અંગેન ુ ાં સર્ટી. ધરાિતા ન હોય.

(g)

સામાજીક શૈક્ષચણક પછાત િગડ (SEBC)ના ઉમેદિાર જાહેરાતમાાં દશાડ િલ
ે સમયગાળાનુ ાં
ઉન્નત િગડમાાં સમાિેશ થતો ના હોિા અંગેન ુ ાં (નોન કક્રમીલીયર) પ્રમાણપત્ર ધરાિતા ન
હોય.

(૧૮.૨૨) જાહેરાત/સુચનાઓમાાં જે ઠરાિો/વનયમો/પકરપત્રોનો ઉલ્લેખ કરે લ છે તેમાાં િખતોિખતના સુધારા પણ ધ્યાને લેિાના રહેશે. આ જાહેરાત સબાંધે કોઇ િાદવિિાદ કે અથડઘર્ટન સબાંધે
કોઇ વિિાદ ઉપસ્્થત થશે, તે સાંજોગોમાાં સરકારશ્રી દ્ધારા ભરતી બાબતમાાં જાહેર કરે લ ભરતી
વનયમો/પકરપત્રો/ઠરાિોની મ ૂળ જોગિાઇઓ અંવતમ રહેશે. તેમજ આ તમામના અથડઘર્ટન અંગે
ભરતી

બોર્ડ નો

વનણડય

આખરી

રહેશે.

જે

અરજદારને

બાંધનકતાડ

રહેશે.

આ

ભરતી

વનયમો/પકરપત્રો/ઠરાિો જાહેરાતના મુદ્દા નાંબર (૪) માાં જણાિેલ સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગની િેબ
સાઇર્ટ

http://home.gujarat.gov.inતેમજ

સામાન્સય

િહીિર્ટ

વિભાગની

િેબ

સાઇર્ટ

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

(૧૯) ૫સાંદગી યાદી :
લેચખત પરીક્ષામાાં મેળિેલ ગુણ, એન.સી.સી. “સી” સર્ટીફીકેર્ટના મળિાપાત્ર ગુણ, રક્ષા શકકત
યુવનિડવસર્ટી પ્રમાણપત્રના મળિાપાત્ર િધારાના ગુણ, રમતિીરોને મળિાપાત્ર િધારાના ગુણ તથા
વિધિાને મળિાપાત્ર િધારાના ગુણ અને ફીઝીકલ એફીસીયન્સસી ર્ટે ્ર્ટમાાં મેળિેલ ગુણ લક્ષમાાં લઇને
કોન્સ્ર્ટેબલ (લોકરક્ષક)/જેલ વસપાઇ સાંિગડની આખરી પસાંદગી યાદી તૈયાર કરિામાાં આિશે.
જાહેરાતમાાં જણાિેલ કેર્ટેગીરી િાઇઝ ખાલી જગ્યાના ૨૦ % લેખે પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર
કરિામાાં આિશે.

(૨૦) અરજી પત્રક ભરિા માર્ટે ની સુચનાઓ :
(૨૦.૧) તમામ જગ્યાઓ માર્ટે ફકત ઓનલાઇન અરજી કરિાની રહેશે. આ ઓનલાઇન અરજી
https://ojas.gujarat.gov.in િેબસાઇર્ટ ઉપરથી કરી શકાશે. જ્યાાં ઇન્ટરિેટ સનુ વધા (્કેિર અિે પ્રીન્ટર
સાથે) ઉપલબ્દ્ધ હોય તેિા કોઇપણ ્થળે સાયબર કાફે અથિા ઇ-ગ્રામ પાંચાયતમાાં અથિા પોતાના
રહેઠાણ/ઓફીસ માાંથી ઉમેદિારો ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે.
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(૨૦.૨) લાયકાતો ધરાિતા ઉમેદિારોએ ઉપરોકત તમામ સાંિગડની જગ્યાઓ માર્ટે એક જ અરજી
પત્રક ભરિાનુ ાં રહેશે.
(૨૦.૩) અરજદારે અરજી કરતી િખતે પોતાની સાથે રાં ગીન પાસપોર્ટડ સાઇઝનો ફોર્ટો, ્કેન કરિા
માર્ટે પોતાની સહી, જરૂરી પ્રમાણપત્રો અને પ ૂરાિા રાખિા. જેથી તેના આધારે જ સાચી માકહતી
અરજીમાાં ભરી શકાય.
(૨૦.૪)ઓનલાઇન અરજી કન્સફમડ કરીને અરજીની વપ્રન્સર્ટ કાઢી લેિાની રહેશ.ે
(૨૦.૫) અરજી કન્સફમડ થઇ ગયા બાદ જનરલ (General) કેર્ટેગરીના ઉમેદિારોએ નીચે જણાિેલ
ફકરા નાંબર (ર૧) માાં આપેલ સુચના અનુસાર પરીક્ષા ફી પો્ર્ટ ઓફીસ ખાતે રોકર્માાં અથિા
ઓનલાઇન પણ ભરી શકાશે.

(૨૧) પરીક્ષા ફી :
(૨૧.૧) જનરલ (General) કેર્ટેગરીના ઉમેદિારોએ નીચે જણાવ્યા મુજબ ફી ઉપરાાંત લાગુ પર્તા
પો્ર્ટ ઓફીસના/બેંકના િહીિર્ટી-સવિિસ ર્ટે ક્ષના ચાજીસ ભરિાના રહેશે. (Scheduled Castes,
Scheduled Tribes, Socially and EX-Serviceman ઉમેદિારોએ ફી ભરિાની નથી.)
અ.નાં.

કેર્ટેગરી

ફી ની રકમ

૧

GENERAL

રૂ. ૧૦૦

(૨૧.૨) જનરલ (General) કેર્ટેગરીના ઉમેદિારો જ્યારે િેબ સાઇર્ટ ઉપર પોતાની અરજી કન્સફોમડ કરે
ત્યારે તેઓને અરજી ફી ભરિા માર્ટે બે વિકલ્પો મળશે. (૧) ઓનલાઇન ફી (ર) ઓફલાઇન (પો્ર્ટ
ઓફીસ દ્ધારા ભરિાની ફી) તે પૈકી માાંથી ઉમેદિારોએ કોઇપણ એક વિકલ્પ પસાંદ કરિાનો રહેશે.
(૨૧.૩) જે ઉમેદિારો ઓનલાઇન ફી ભરિા માાંગતા હોય, તેઓએ ઓનલાઇન ફી ભરિા માર્ટેનો
વિકલ્પ પસાંદ કરી, ઓનલાઇન બેન્સકીંગ અથિા ATM/DEBIT કાર્ડ અથિા ક્રેર્ીર્ટ કાર્ડ થી પરીક્ષા ફી
ભરિાની રહેશે. જે માર્ટે ઉપર પેરા નાંબરઃ ૨૧.૧ ના કોષ્ર્ટકમાાં જણાિેલ પરીક્ષા ફી તથા બેંક
ચાજીસના નાણાાં રૂ.૫.૯૦/- ભરિાના રહેશે. ઓનલાઇન ફી ભયાડ અંગેની પહોંચની વપ્રન્સર્ટ કાઢી લઇ
પોતાની પાસે રાખિાની રહેશે.
(૨૧.૪) જે ઉમેદિારો ઓફલાઇન ફી (પો્ર્ટ ઓફીસ દ્ધારા) ભરિા માાંગતા હોય તેઓએ ઓફલાઇન
ફી ભરિા માર્ટેનો વિકલ્પ પસાંદ કરી પો્ર્ટ ઓફીસમાાં ફી ભરિા માર્ટે ના ચલણના નકલની વપ્રન્સર્ટ કાઢી
લેિાની રહેશે અને ઉમેદિારોએ ચલણ સાથે રાજ્યની કોઇપણ કોમ્્યુર્ટરાઇઝર્ પો્ર્ટ ઓફીસમાાં
જઇને જે માર્ટે ઉપર પેરા નાંબરઃ ૨૧.૧ ના કોષ્ર્ટકમાાં જણાિેલ પરીક્ષાફી તથા પો્ર્ટ ઓફીસ
ચાજીસના નાણાાં રૂ.૧૨/- ભરિાના રહેશે. ચલણની એક નકલ પો્ર્ટ ઓફીસ રાખી લેશે અને બે
નકલમાાં વસક્કા કરી ઉમેદિારને પરત આપશે.
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(૨૧.૫) પો્ર્ટ ઓફીસમાાં અરજી ફી ભરે લ ચલણ/ઓનલાઇન ફી ભરે લ પહોંચની નકલ ઉમેદિારે
લેચખત/શારીકરક કસોર્ટી િખતે કોલ લેર્ટર સાથે અચ ૂક લાિિાની રહેશે. અને આ વસિાય ઉમેદિારને
ભરતી પ્રકક્રયામાાં પ્રિેશ આપિામાાં આિશે નહીં.
(૨૧.૬) અન્સય કોઇ રીતે ફી ્િીકારિામાાં આિશે નહીં.
(૨૧.૭) પો્ર્ટ ઓફીસમાાં ફી ભરિાની છે લ્લી તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૮ (કચેરી સમય સુધી) છે .
(૨૧.૮) ફી ભયાડ બાદ રીફાંર્ કોઇપણ સાંજોગોમાાં મળિાપાત્ર નથી. તેમજ ફી ભરિાપાત્ર ઉમેદિારોની
ફી ભયાડ િગરની અરજી માન્સય રહેશે નહીં અને એક કરતા િધારે ફી ભરે લ હશે તો તે પરત
આપિામાાં આિશે નહીં.
(૨૧.૯) ઓનલાઇન અથિા પો્ર્ટ ઓફીસ ખાતે પરીક્ષા ફી ભયાડ બાદ ૨૪ કલાકની અંદર જો
આપના મોબાઇલ ઉપર ફી ભયાડ અંગેનો કોઇ મેસેજ ન આિે તો ઉમેદિારે જે પો્ર્ટ ઓફીસ ખાતે ફી
ભરે લ છે તે જ પો્ર્ટ ઓફીસનો અથિા જો ઓનલાઇન ફી ભરે લ હોય તો જે તે બેંક/બ્રાન્સચનો સાંપકડ
કરિાનો રહેશે.

(૨૨) ઓનલાઇન અરજી કયાડ બાદ, લેચખત કસોર્ટી/શારીકરક ક્ષમતા કસોર્ટી માર્ટેના કોલ લેર્ટર માર્ટે
છાપામાાં જાહેરાત આપિામાાં આિે તે મુજબ ઓન લાઇન િેબ સાઇર્ટ પરથી કોલ લેર્ટર ર્ાઉનલોર્
કરી વપ્રન્સર્ટ કરી લેિાના રહેશે. આમાાં ચ ૂક થશે તો જિાબદારી ઉમેદિારની રહેશે.

(ર૩) િધુ પ ૃચ્છા માર્ટે તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૮ થી તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૮ દરમ્યાન ર્ટોલ ફ્રી નાંબર :૧૮૦૦
૨૩૩ ૫૫૦૦ ઉપર જાહેર રજાના કદિસો વસિાય સિાર કલાક : ૧૦.૩૦ થી સાાંજના કલાક ૦૬.૦૦
સુધી પુછપરછ કરી શકાશે.
્થળ : અમદાિાદ
તારીખ : ૧૫/૦૮/૨૦૧૮

(વિકાસ સહાય, IPS)
અધ્યક્ષ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને
મહાવનયામકગ રક્ષાશકકતયુનીિવસિર્ટીગ
ન્સયુ મેન્સર્ટલગ મેઘાણીનગરગ અમદાિાદ.
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