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(૧૧) માજી સૈથનકો (Ex-Serviceman) માટેની ૧૦ % સધુી જગ્યાઓ અનામત રહશેે અને ત ે
ઇન્સટરલોકયટુરી અનામત ર્ર્વામાાં આવશે. પરાંત ુઆ અંર્ે સરકારશ્રીના સામાન્સય વહીવટ થવભાર્ના 
તા.૩/૬/૮૭ ના જાહરેનામા િમાાંક : જીએસ-૮૬-(૧૮)-આરઇએસ-૧૦૮૬-૧૭૨૮-ર્.ર િી ઠરાવ્યા 
મજુિ સીધી ભરતીમાાં માજી સૈથનકો માટે ઠરાવેલ સામાન્સય ધોરર્ો મજુિ પરુતી સાંખ્યામાાં ઉમેદવારો 
ઉપલબ્દ્દ્ધ ન િાય તેવા સાંજોર્ોમાાં ભરતી માટેનુાં િોર્ગ આ અંરે્ થવવેક અનસુાર માજી સૈથનકના 
સામાન્સય પસાંદર્ીના ધોરર્ોમાાં છૂટછાટ આપી શકે છે. પરાંત ુ આવી છૂટછાટના કારરે્ આવા 
ઉમેદવારોના પફોમન્સસ ઉપર તેની અસર િવી જોઇએ નહીં એ ભરતી િોરે્ જોવાનુાં રહશેે.  
  
 

 
(૧૨) શારીહરક ધોરર્ો :  
 
 

      (એ) પરુૂષ ઉમેદવારો માટે :  
 

વગડ ઉંચાઇ  
(સે.મી. માાં) 

છાતી (સે.મી. માાં) વજિ  
(હક.ગ્રા. માાં) ફુલાવ્યા  

વગરિી 
ફુલાવેલી 

મળૂ ગજુરાતના અન.ુ જનજાથતના 
ઉમેદવારો માટે 

૧૬૨ ૭૯ ૮૪ ૫૦ 

મળૂ ગજુરાતના અન.ુ જનજાથતના 
ઉમેદવારો થસવાયના તમામ માટે 

૧૬૫ ૭૯ ૮૪ ૫૦ 

 

 છાતીનો ફુલાવો ઓછામાાં ઓછો ૫ સે.મી. નો િવો અથનવાયગ છે.  
 

     
     (િી) મહહલા ઉમેદવારો માટે :  
 
 

વગડ ઉંચાઇ  
(સે.મી. માાં) 

વજિ  
(હક.ગ્રા. માાં) 

મળૂ ગજુરાતના અન.ુ જનજાથતના 
ઉમેદવારો માટે 

૧૫૦ ૪૦ 

મળૂ ગજુરાતના અન.ુ જનજાથતના 
ઉમેદવારો થસવાયના તમામ માટે 

૧૫૫ ૪૦ 
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(૧૩) ઉમેદવાર નીચે જર્ાવ્યા પૈકીની એક કે વધારે શારીહરક ખામી ધરાવતો હશે તો તેને શારીહરક 
રીતે અયોગ્ય ર્ર્વામાાં આવશે.  
 

(૧) વાાંકા ઢીંચર્વાળા (Knock Knee) 
(ર) ફુલેલી છાતી (Pigeon Chest) 
(૩) િાર્ી આંખ (Squint Eye) 
(૪) સપાટ પર્ (Flat Feet) 
(પ) કાયમની અથતશય ફુલેલી નસ (Varicose Veins) 
(૬) ફુલેલો અંગઠુો (Hammer Toes) 
(૭) અસ્્િભાંર્ અંર્ (Fractured Limb) 
(૮) સર્ેલા દાાંત (Decayed Teeth) 
(૯) ચેપી ચામર્ીના રોર્ (Communicable Skin Disease) 
 

(૧૪) પોલીસ કોન્સ્ટેિલ (હથિયારી/બિન હથિયારી)- લોકરક્ષક / એસ.આર.પી. કોન્સ્ટેિલ/ જેલ 
થસપાઇ - વર્ગ-૩ ભરતી થનયમો – ૨૦૧૬ માાં જર્ાવેલ SHAPEI મજુિ ઉમેદવાર માનથસક, 
શ્રવર્શહકત, અપેન્સર્ેઝ (Appendage), સામાન્સય કામ માટે ભૌથતક ક્ષમતા, રષ્ટી થવરે્રેમાાં સામાન્સય 
વ્યાવસાથયક કાયો કરવા અંર્ે સાંપરૂ્ગ રીતે સક્ષમ હોવા જોઇશે. આ અંર્ે જરૂરી તિીિી પહરક્ષર્માાં 
પાસ િવાનુાં રહશેે.  
 

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

(૧૬) લેબખત પરીક્ષા : 
 

તમામ સાંવર્ગની જગ્યાએ ભરતી િવા માટે લેબખત પરીક્ષા એ અથનવાયગ કવોલીફાઇંર્ ટે્ટ છે. 
લેબખત પરીક્ષા ૧૦૦ પ્રશ્નના હતેલુક્ષી (ઓબ્દ્જેકટીવ) પ્રશ્નપત્રમાાં લેવાશે. જેમાાં દરેક પ્રશ્નના એક ગરુ્ 
લેખે કુલ ગરુ્ ૧૦૦ રહશેે. જે પરીક્ષાનો સમય એક કલાકનો રહશેે. આ પશ્નપત્રમાાં સામાન્સય જ્ઞાન, 
વતગમાન પ્રવાહો, કોમ્્યટુર જ્ઞાન, મનોથવજ્ઞાન, ઇથતહાસ, ભરૂ્ોળ, સમાજ શાસ્ત્ર, મેન્સટલ એિીલીટી, 
થવજ્ઞાન તેમજ ભારતનુાં િાંધારર્, હિમીનલ પ્રોસીજર કોર્-૧૯૭૩, ઇન્સર્ીયન પીનલ કોર્-૧૮૬૦ અને 
એવીર્ન્સસ એકટ-૧૮૭૨ ને લર્તા પ્રાિથમક પ્રકારના પ્રશ્નો આવરી લેવાશે. આ લેબખત પરીક્ષા MCQ 
(Multiple Choice Question) અને OMR (Optical Mark Reader) પદ્ધથતમાાં લેવામાાં આવશે. દરેક સાચા 
જવાિ માટે એક માકસગ મળશે. તેમજ દરેક ખોટા જવાિ માટે નેરે્ટીવ માકસગ ૦.૨૫ કાપવામાાં 
આવશે. OMR શીટમાાં સફેદ શાહી (White Ink) નો ઉપયોર્ થનષેધ છે. જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ પ્રશ્નના 
જવાિમાાં સફેદ શાહી (White Ink) નો ઉપયોર્ કરશે તો ત ે જવાિ ખોટો ર્ર્ી નેરે્ટીવ માકસગ 
આપવામાાં આવશ.ે  

 લેબખત પરીક્ષાનુાં માધ્યમ ફકત ગજુરાતી રહશેે. 
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(૧૭) થવશેષ ગરુ્ ભારાાંક : 
 

લેબખત પરીક્ષામાાં મેળવેલ ગરુ્ ઉપરાાંત નીચે જર્ાવ્યા મજુિ જે તે ઉમેદવારોને મળવાપાત્ર 
વધારાના ગરુ્ ઉમેરવામાાં આવશે.   

 
  

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

(ii) સરકારશ્રી ગહૃથવભાર્ના તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૬ ના ઠરાવ િમાાંક : જીજી/જીયજુે/ 
૦૯/૨૦૧૬/એમએચકે/૧૦૧૦/૧૩૯૩/સી માાં કરેલ જોર્વાઇ મજુિ રક્ષા શહકત 
યથુનવગથસટી દ્ધારા અપાતા પ્રમાર્પત્ર મેળવેલ હશે તેમને લોકરક્ષક કેર્રમાાં 
થનયમોનસુાર નીચે મજુિ વધ ુગરુ્ આપવામાાં આવશે. 
 

ર્ી્ટીન્સકશન – ૫ (પાાંચ) ગરુ્ 
ફ્ટગ  ક્લાસ  – ૪ (ચાર) ગરુ્ 
સેકન્સર્ ક્લાસ– ૩ (ત્રર્) ગરુ્ 
પાસ ક્લાસ – ૨ (િે) ગરુ્  
 

(iii) સરકારશ્રીના સામાન્સય વહીવટ થવભાર્, ર્ાાંધીનર્રના તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ ના ઠરાવ 
િમાાંક : સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૨૪૨૭૯૨/ર્-૨ અને તા.૨૫/૦૨/૮૦ ના ઠરાવમાાં 
થનયત કરેલ શરતો પહરપરૂ્ગ કરનાર રાષ્ટ્રીય અિવા આંતરરાષ્ટ્રીય અિવા આંતર 
યથુનવથસિટી અિવા અબખલ ભારત શાળા સાંઘ દ્ધારા યોજાતી ્પધાગઓમાાં પ્રથતથનથધત્વ 
કરેલ હોય તેવા રમતવીર ઉમેદવારોને લેબખત પરીક્ષામાાં મેળવેલ ગરુ્ના વધ ુ૫ % 
ગરુ્ આપવામાાં આવશે. ગ્રામ્ય/તાલકુા/જીલ્લા કક્ષાિા ્પધડકોિે વધ ુ ગરુ્ભાર 
મળવાપાત્ર િથી.   
 

(iv) સરકારશ્રી સામાન્સય વહીવટ થવભાર્, ર્ાાંધીનર્રના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ અન ે 
તા.૩૧/૦૮/૨૦૦૪ ના ઠરાવ િમાાંક : સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ર્-૨ માાં ઠરાવ્યા 
મજુિ થવધવા મહહલા ઉમેદવારોને લેબખત પરીક્ષામાાં મેળવેલ ગરુ્ના થવશેષ ૫ % 
ગરુ્ આપવામાાં આવશે.  

  
 લેબખત પરીક્ષામાાં ઓછામાાં ઓછા ૪૦ % માકસગ મેળવનાર ઉમેદવારોન ે શારીહરક ક્ષમતા 

કસોટી (ફીઝીકલ એફીસીયન્સસી ટે્ટ) માટે ક્વોલીફાઇંર્ ર્ર્વામાાં આવશે અને મેરીટના 
આધારે ખાલી જગ્યાના આશરે આઠ ર્ર્ા ઉમેદવારોને શારીહરક ક્ષમતા કસોટી (Physical 
Efficiency Test) માટે િોલાવવામાાં આવશે. 
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 શારીહરક ક્ષમતા કસોટી (Physical Efficiency Test) માટે વહીવટી અનકુુળતા મજુિ કોઇપર્ 

તારીખે અને સમયે ઉમેદવારોને િોલાવવામાાં આવશે અને તે મજુિ શારીહરક ક્ષમતા કસોટી 
માટે ઉમેદવારોએ તેઓને જર્ાવવામાાં આવે તે કેન્સર ખાતે હાજર રહવેાનુાં રહશેે. શારીહરક 
ક્ષમતા કસોટી (Physical Efficiency Test) માટે તારીખ અને સમય અંરે્ની ઉમેદવારોની કોઇ 
પર્ રજૂઆત કોઇ પર્ સાંજોર્ોમાાં ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહીં. આ િાિતમાાં િોર્ગનો થનર્ગય 
અંથતમ અને િાંધનકતાગ રહશેે.     

   
 
(૧૮) શારીહરક ક્ષમતા કસોટી (Physical Efficiency Test) :  
  

 તમામ જગ્યાઓ માટે િીચે પ્રમાિે એક જ  સાંયકુત શારીહરક કસોટી યોજાશે.  
દોર્ પરુૂષ (ક) ૫૦૦૦ મીટર દોર્ વધમુાાં વધ ુ૨૫ નમનિટમાાં તમામ પરુૂષ ઉમેદવારોએ 

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

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

સનવિસમેિ ઉમેદવારોએ આ દોર્ પરુી કરવાિી 
રહશેે.  

 
 

 
 
(એ) પરુૂષ ઉમેદવારો માટે :  
 

     ૫૦૦૦ મીટરની દોર્ મહત્તમ ૨૫ થમનીટમાાં પરૂ્ગ કરવાની રહશેે અને તે માટે નીચે મજુિ 
ગરુ્ભાર આપવામાાં આવશે.  
 

૨૦ નમિીટ અથવા તે કરતા ઓછી નમિીટમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૨૫ માકસડ 
૨૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૦.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૨૪ માકસડ 
૨૦.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૧ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૨૩ માકસડ 
૨૧ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૧.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૨૨ માકસડ 
૨૧.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૨ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૨૦ માકસડ 
૨૨ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૨.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૧૮ માકસડ 
૨૨.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૩ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૧૬ માકસડ 
૨૩ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૩.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૧૪ માકસડ 
૨૩.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૪ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૧૨ માકસડ 
૨૪ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૨૫ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૧૦ માકસડ 
૨૫ નમિીટ કરતા વધ ુસમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવાર  િાપાસ 
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(િી) મહહલા ઉમેદવારો માટે :  
 

      ૧૬૦૦ મીટરની દોર્ મહત્તમ ૯.૩૦ થમનીટમાાં પરૂ્ગ કરવાની રહશેે અને તે માટે નીચે મજુિ 
ગરુ્ભાર આપવામાાં આવશે.  

૭ નમિીટ અથવા તે કરતા ઓછી નમિીટમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૨૫ માકસડ 

૭ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૭.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૨૩ માકસડ 

૭.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૮ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૨૧ માકસડ 

૮ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૮.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૧૮ માકસડ 

૮.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૯ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૧૫ માકસડ 

૯ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૯.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૧૦ માકસડ 

૯.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુસમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવાર  િાપાસ 
 

(સી) એકસ સથવિસમેન ઉમેદવારો માટે :  
 

      ૨૪૦૦ મીટરની દોર્ મહત્તમ ૧૨.૩૦ થમનીટમાાં પરૂ્ગ કરવાની રહશેે અને તે માટે નીચે મજુિ 
ગરુ્ભાર આપવામાાં આવશે.  
 

૯.૩૦ નમિીટ અથવા તે કરતા ઓછી નમિીટમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૨૫ માકસડ 
૯.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૧૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૨૩ માકસડ 
૧૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૧૦.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૨૧ માકસડ 
૧૦.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૧૧ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૧૯ માકસડ 
૧૧ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૧૧.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૧૭ માકસડ 
૧૧.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૧૨ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે  ૧૫ માકસડ 
૧૨ નમિીટ કરતા વધ ુઅિે ૧૨.૩૦ નમિીટ અથવા તેિાથી ઓછા સમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવારિે ૧૦ માકસડ 
૧૨.૩૦ નમિીટ કરતા વધ ુસમયમાાં દોર્ પિૂડ કરિાર ઉમેદવાર  િાપાસ 

 

શારીહરક ક્ષમતા કસોટી (Physical Efficiency Test) માાં ઉત્તીર્ગ (કવોલીફાઇ) િનાર 
ઉમેદવારોને  શારીહરક માપદાંર્ (Physical Standard Test) માટે િોલાવવામાાં આવશે. જેમાાં પેરા 
નાંિર ૧૨ માાં જર્ાવ્યા મજુિ ઉંચાઇ, છાતી, વજનની માપર્ી કરવામાાં આવશે.  
 

(૧૯) જરૂરી સચૂનાઓ :   
 

(૧૯.૧) શારીહરક કસોટી માટે ઉમેદવારોનુાં મેરીટ નીચે મજુિના ગરુ્ને ધ્યાને લઇ નક્કી કરવામાાં 
આવશે.  
(૧) લેબખત પરીક્ષામાાં મેળવેલ ગરુ્  
(ર) એન.સી.સી. “સી” સટીફીકેટ આધારે મળવાપાત્ર થવશેષ ગરુ્  
(૩) રક્ષા શહકતના પ્રમાર્પત્ર આધારે મળવાપાત્ર થવશેષ ગરુ્ 
(૪) થવધવા મહહલાને મળવાપાત્ર થવશેષ ગરુ્ 
(પ) માન્સય ્પોર્ટગસ સટીફીકેટ આધારે મળવાપાત્ર થવશેષ ગરુ્  


