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છાતી 

ફકત પીુષ યમેદવારો (તમામ) માટે જીરી 
ુલા્ યા વહરની  ૭૯ સે.મી. લ ુ્  તમ હોવી જોભએ. 
ુલાવેલી  ૮૪ સે.મી. લ ુ્  તમ હોવી જોભએ. 
(પ સે.મી. નો ુલાવો અનનયાયગ છે) 

વજન 

પીુષ યમેદવારો માટે ૫૦ હક. ા. વજન ઓછામા ંઓ  હોવ ુજોભએ. 
મહહલા યમેદવારો માટે ૪૦ હક. ા. વજન ઓછામા ંઓ  હોવ ુજોભએ. 

 

શારીહરક કસોટી :-  
 આ કસોટીના ુ્  અપાશે નહં તે કવોલીફાભહ ટે્ ટ હોભ, આ ટે્ ટ નનયત સમય મયગદામા ં પાસ 
કરનારને જ લેબસત પરીષા માટે બોલાવવામા ંઆવશે.  
 

 

 

તમામ જ્ યાઓ માટે નીચે રમા્ે એક જ સન કુત શારીહરક કસોટી યોાશ.ે  

દો્  પરુુષ (ક)  (૧) ૮૦૦ 
મીટર દો્ 

(૧) 3 મીનીટ અને ૧૦ સેકં્ મા ંદો્ પરુી કરવાની રહશેે. (આ દો્ 
નનયમાંસુાર પરૂી કરનાર પરુુષ યમેદવાર જ પ કી.મી. દો્મા ંભાહ 
લેશે.)
 

(૨) પ હક.મી. (૨) વધમુા ંવધ ુરપ નમનનટમા ંતમામ પરુુષ યમેદવારોએ દો્ પરુી 
કરવાની રહશેે.  

 મહહલા (સ)  ૧૬૦૦ મીટર  વધમુા ંવધ ુ૯ નમનનટ અને ૩૦ સેક્ ્ મા ંતમામ મહહલા યમેદવારોએ 
દો્ પરુી કરવાની રહશેે.   

 એકસ 
સનવિસ 
મેન 

(હ)  ર૪૦૦ મીટર  વધમુા ંવધ ુ૧૨ મીનીટ ૩૦ સેક્ ્ મા ંઆ દો્ પરુી કરવાની રહશેે. 
આ ટે્ ટ ફકત તમામ એકસ સનવિસમેન માટે રહશેે.  

 

૫.......... લેણખત પરીષા:- 
 

(એ)      પોલીસ સ, ઇ ્ પકેરટ ણ,ન િધથયારી કષાની જ્યા માટે 
ચાર ર્ નપરોની િતેલુષી (ઓ્ે્કટવ) ટાઇપ પરીષા નીચે રમાણે રેિશે. 
 

 ર્ નપમ-૧  જુરાતી ભાષા કુલ-૭પ ુ્   સમય- ર-કલાક હે લુષી (ઓ્ે્કટવ) ટાઇપ 

(ર્ નોમા ં ્ યાકર્, મિબસક ષમતા, ીીીરયોહો, શ્ દ કોષ, કો્ રીહે્  શન નવહેરેનો 
સમાવેશ થશે.) 

 ર્ નપમ-ર  ંહીે ભાષા  કુલ- ૭પ ુ્   સમય- ર-કલાક (Questions shall be objective type 

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

Comprehension etc,) 

 ર્ નપમ-૩  સામા્ ય નાન (વતગમાન રવાહો અને મનોવનૈાનનક બાબતો)  
હે લુષી (ઓ,ેકટીવ) કસોટી ૧૦૦ ુ્  સમય-ર કલાક 

 ર્ નપમ-૪  કાયદાકીય બાબતો હે લુષી (ઓ,ેકટીવ કસોટી) ૧૦૦ ુ્  – સમય-ર કલાક 
આ ર્ નપમમા ંનીચેના કાયદાને લહતા સામા્ ય નાનના ર્ નો પછુવામા ંઆવશે.  
(૧) ભારતંુ ંબધંાર્ (ર) િીમીનલ રોસીજર કો્- ૧૯૭૩ (૩) ભ્ ્ ીયન પીનલ કો્- 
૧૮૬૦ (૪) એવી્્ સ એકટ- ૧૮૭ર (પ) જુરાત પોલીસ એકટ-૧૯પ૧ (૬) જુરાત 



 5 

રોહીબીશન એકટ- ૧૯૪૯ (૭) ર્ ટાચાર નાદદૂી અનધનનયમ-૧૯૮૮ (૮) 
અંાુનત/અં.ુજનાનત (અ્ યાચાર નનવાર્) ધારો-૧૯૮૯ (૯) મોટર વાહન 
અનધનનયમ-૧૯૮૮.  

નંધઃ-  (i) તમામ રનપરો હે લુષી (ઓબેકટીવ) રકારના રહશેે. દરેક ર્ નના ચાર નવક પમાથંી એક સાચો     
       જવાબ પસદં કરવાનો રહશેે. ઓ.એમ.આર. શીટથી જવાબો ચકાસવામા ંઆવશ.ે  
 (ii) ર્ નપમ-૧ જુરાતી અને ર્ નપમ-૨ ં ેીંુ ંધોર્ ય્ ચતર મા્ યનમક શાળા (HSC) લેવલંુ ં
      રહશેે. 
 

(,ી)      મદદનીશ પોલીસ સ, ઇ ્ પકેરટ ણ,ન િધથયારી કષાની જ્યા માટે 
ચાર ર્ નપરોની િતેલુષી (ઓ્ે્કટવ) ટાઇપ પરીષા નીચે રમાણે રેિશે. 
 

 ર્ નપમ-૧  જુરાતી ભાષા કુલ-૭પ ુ્   સમય- ર-કલાક હે લુષી (ઓ્ે્કટવ) ટાઇપ 

(ર્ નોમા ં ્ યાકર્, મિબસક ષમતા, ીીીરયોહો, શ્ દ કોષ, કો્ રીહે્  શન નવહેરેનો 
સમાવેશ થશે.) 

 ર્ નપમ-ર  ંહેી ભાષા  કુલ- ૭પ ુ્   સમય- ર-કલાક (Questions shall be objective type 

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

Comprehension etc,) 

 ર્ નપમ-૩  સામા્ ય નાન (વતગમાન રવાહો અને મનોવનૈાનનક બાબતો)  
હે લુષી (ઓ,ેકટીવ) કસોટી ૧૦૦ ુ્  સમય-ર કલાક 

 ર્ નપમ-૪  કાયદાકીય બાબતો હે લુષી (ઓ,ેકટીવ કસોટી) ૧૦૦ ુ્  – સમય-ર કલાક  
આ ર્ નપમમા ંનીચનેા કાયદાને લહતા સામા્ ય નાનના ર્ નો પછુવામા ંઆવશે.  
(૧) ભારતંુ ંબધંાર્ (ર) િીમીનલ રોસીજર કો્- ૧૯૭૩  
(૩) ભ્ ્ ીયન પીનલ કો્- ૧૮૬૦ (૪) એવી્્ સ એકટ- ૧૮૭ર. 

નંધઃ-  (i) તમામ રનપરો હે લુષી (ઓબેકટીવ) રકારના રહશેે. દરેક ર્ નના ચાર નવક પમાથંી એક    
             સાચો જવાબ પસદં કરવાનો રહશેે. ઓ.એમ.આર. શીટથી જવાબો ચકાસવામા ંઆવશે.  
 (ii) ર્ નપમ-૧ જુરાતી અને ર્ નપમ-૨ ં ેીંુ ંધોર્ ય્ ચતર મા્ યનમક શાળા (HSC) લેવલંુ ં
      રહશેે. 
ધવશેા નંધઃ 
  પોલીસ સ, ઇ સપેકટરએ ણ,ન િધથયારી અને મદદનીશ પોલીસ સ, ઇ સપેકટરએ ણ,ન 
 િધથયારીની લેણખત પરીષામાન ર્ નપર-૧એ ર્ નપર-૨ અને ર્ નપર-૩ એક સરખાએ સમય પણ સરખો 
 અને ગણુભાર પણ સરખો જ િોવાથી  એક જ લેણખત પરીષા લેવામાન આવશે. જયારે ર્ નપર-૪ જુદા 
 િોવાથી ર્ નપર-૪ ની અલ્-અલ્ લેણખત પરીષા લેવામાન આવશે. 
   બબન હનથયારી પો.સ.ભ. અને બબન હનથયારી એ.એસ.આભ.ના હક્ સામા ં લેબસત પરીષા થયા 
 બાદ રમતવીરોન ે (સરકારરી સામા્ ય વહીવટ નવભાહ, હાધંીનહરના તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ના ઠરાવ 
 િમાકંઃ  સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૨૪૨૭૯૨/હ-રમા ં કરેલ જોહવાભ જુબ) તથા નવધવાને (સરકારરી 
 સામા્ ય વહીવટ નવભાહ, હાધંીનહરના  તા. ૩૧/૦૮/૨૦૦૪ના ઠરાવ િમાકંઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/ 
 ૨૨૧૩/હ-રમા ંકરેલ જોહવાભ જુબ) મળવાપામ ુ્  યમેરો કરી સાલી જ્ યાઓના મ્ હ્ા ેટલા 
 યમેદવારો મિબસક ભ્ ટર્  ુમાટે બોલાવવામા ંઆવશે. 
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(સી)       કો સસ  ટે,લ (લોકરષક) ણ,ન િધથયારી / િધથયારી કષાની જ્યાઓ માટેની લેણખત પરીષાઃ 
         આ લેબસત પરીષા ૧૦૦ મા્સગ ના એક હે લુષી (ઓ,ેકટીવ) રનપમ મા લેવાશે. સમય એક 
 કલાક નો રહશેે.સામા્ય નાન ને લહતા આ રન પમમા ંસામા્ય નાન, વતગમાન રવાહો, મનોનવનાન, 
 ભનતહાસ, હૂોળ, સમાજ શાર, નવનાન તેમજ ભારતંુ ં બધંાર્, િીમીનલ રોસીજર કો્- ૧૯૭૩,  
 ભ્ ્ ીયન પીનલ કો્- ૧૮૬૦ અને એવી્્ સ એકટ- ૧૮૭ર ને લહતા રાથનમક રકારના રનો આવરી 
 લેવાશે.   
 

(i)  એન.સી.સી. ંુ ંસી સટીહફકેટ ધરાવનાર યમેદવારોને વધારાના બે ુ્  આપવામા ંઆવશે.  
(ii)  સરકારરી હૃનવભાહના તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૧ ના ઠરાવ િમાકંઃ ીી/ી ુે /૩૪/એમએચકે/૧૦૧૦/ 

૧૩૯૩/સી મા ંકરેલ જોહવાભ જુબ રષા શહકત નુનવગનસટી ધ   વારા અપાતા રમા્પમ મળેવેલ હશ ે
તેમને લોકરષક કે્રમા ંનનયમોંસુાર વધ ુ ુ્  આપવામા ંઆવશે.  

(iii) લેબસત પરીષા, NCC “C” સટી., રષા નશકત નુનવગસીટીના રમા્પમ અને રમત- હમતના (સરકારરી 
 સામા્ ય વહીવટ નવભાહ, હાધંીનહરના તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ના ઠરાવ િમાકંઃ સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/ 
 ૨૪૨૭૯૨/હ-રમા ં કરેલ જોહવાભ જુબ) તથા નવધવાને (સરકારરી સામા્ ય વહીવટ નવભાહ, 
 હાધંીનહરના તા. ૩૧/૦૮/૨૦૦૪ના ઠરાવ િમાકંઃ સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/હ-રમા ં કરેલ 
 જોહવાભ જુબ) મળવાપામ વધારાના ુ્ ોને ્ યાનમા ંલભ લોકરષકની આસરી પસદંહી યાદી તૈયાર 
 કરવામા ંઆવશે. 

કો ્ ટે,લ ની જ્યાઓ માટે મિણખક ઇ ટર્  ુ  રિશેે નિી. પરનત ુ દર્ તાવેજોની ચકાસણી માટે 
 ,ોલાવવામાન આવશે. 
 

૬. ઇટર્  ુ   
 પોલીસ સ, ઇ ્ પેકટર ણ,ન િધથયારી માટે ૫૦ ગણુ ુન અને મદદનીશ સ, ઇ ્ પકેટર ણ,ન િધથયારી 
 માટે ૧૫ ગણુ ુન  ઇ ટર્  ુરિશેે.. (ે ,ન ને મિણખક ઇ ટર્  ુઅલ્-અલ્ લેવામાન આવશે) 
(અ)  ભ્ ટર્ મુા ંયમેદવારની એકંદરે ષમતા ચકાસવામા ંઆવશે ેમા ંસામા્ ય નાન / વતગમાન રવાહો/ 

દનુ્ ધષમતા / મનોવનૈાનનક નવ્ લષે્ ષમતા અને ર્ નપમ-૪ મા ં દશાગવલે કાયદાઓ બાબતના 
રાથનમક નાનને લહતા નવષયો લષમા ંલવેાશે.  

 

(બ)  ધવશેા ગણુ ભારાનકઃ-  
  દરેક યમેદવારને પોલીસ સબ ભ્ ્ પેકરટ બબન હનથયારીના ભ્ ટર્ નુા પ૦ ુ્ માથંી અન ે

મદદનીશ પોલીસ સબ ભ્ ્ પેકટર બબન હનથયારીના ભ્ ટર્ નુા ૧૫ ુ્ માથંી ભ્ ટર્  ુકનમહટને યો્ ય 
લાહે તેટલા ુ્  આપવામા ંઆવશ ે્ યાર બાદ વધારામા ંનીચે જુબના નવશેષ ુ્  મળવાપમ થશે.  

        (i)   એન.સી.સી. ંુ ંસી સટીફીકેટ ધરાવનાર યમેદવારોને વધારાના ,ે ુ્  આપવામા ં  આવશે.  
        (ii)  સરકારરી હૃનવભાહના તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૧ ના ઠરાવ િમાકંઃ ીી/ી ુે /૩૫/એમએચકે/     
             ૧૦૨૦૧૦/૩૩૫/સી મા ં કરેલ જોહવાભ જુબ રષા શહકત નુનવગનસટી ્ વારા અપાતા 

 રમા્પમ મળેવેલ હશે તમેને પોલીસ સબ ભ્ ્ પેકટર બબન હનથયારીમા ંનનયમોંસુાર વધ ુ ુ્  
 આપવામા ંઆવશે. 

       


