ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર
જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૧/૨૦૧૮૧૯
મંડળ દ્વ્રારા પોલીસ મહાનનદે શકની કચેરી હસ્તકના બિન હનિયારી “પોલીસ સિ ઈન્સસ્પેક્ટર“ વગગ-3
સંવગગની (મોડ-૨) ખાસ સ્પધાગત્મક પરીક્ષાની પ્રનસધ્ધ કરવામાં આવેલ જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૧/૨૦૧૮૧૯ ભાગ-૧
શારરરીક કસોટી ( Physical Test ) તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ િી ૩૦/૧૧/૨૦૧૯ દરનમયાન શારરરીક નશક્ષણ અને રમત
નવજ્ઞાન નવદ્યાશાખા સાદરા ખાતે હાિ ધરવામાં આવનાર છે .
ગૃહ નવભાગના તા.૧૪/૦૯/૨૦૦૪ના તેમજ તા.૧૦/૦૯/૨૦૧૪ના વખતો વખતના સુધારે લ વૈધાનનક

ભરતી નનયમોમાં કરે લ જોગવાઈ મુજિ સદરહુ ં શારરરીક કસોટીમાં ભાગ-૨માં ક્વોલીફાઈ િવા માટે વય મયાગદા

પ્રમાણે મરહલા અને પુરુષ ઉમેદવારોએ ૮૦૦ મીટર દોડની કસોટી નીચેની નવગતે નનયત સમય મયાગદામાં પ ૂણગ
કરવાની રહે છે .

(ક) પુરુષ ઉમેદવારો માટે:
ક્રમ

ૃ
ઉંમર ગપ

૧

૩૫ વષગ સુધી

૨
૩
૪
૫

મહત્તમ સમયમયાગદા

૫ નમનનટ અને ૧૦ સેકન્સડમાં

૩૫ વષગિી વધુ ૪૦ વષગ સુધી

૫ નમનનટ અને ૨૫ સેકન્સડમાં

૪૫ વષગિી વધુ ૫૦ વષગ સુધી

૬ નમનનટ અને ૧૦ સેકન્સડમાં

૪૦ વષિ
ગ ી વધુ ૪૫ વષગ સુધી

૫ નમનનટ અને ૪૦ સેકન્સડમાં

૫૦ વષગિી વધુ ૫૧ િી વધુ વષગ

૬ નમનનટ અને ૪૫ સેકન્સડમાં

(િ) સ્ત્રી ઉમેદવારો માટે:
ક્રમ

ૃ
ઉંમર ગપ

૧

૩૫ વષગ સુધી

૨
૩
૪
૫

આવશે.


મહત્તમ સમયમયાગદા

૬ નમનનટ અને ૪૦ સેકન્સડમાં

૩૫ વષગિી વધુ ૪૦ વષગ સુધી

૬ નમનનટ અને ૫૦ સેકન્સડમાં

૪૫ વષગિી વધુ ૫૦ વષગ સુધી

૭ નમનનટ અને ૧૦ સેકન્સડમાં

૪૦ વષગિી વધુ ૪૫ વષગ સુધી

૭ નમનનટ

૫૦ વષગિી વધુ ૫૧ િી વધુ વષગ

૭ નમનનટ અને ૩૦ સેકન્સડમાં

ઉપરોક્ત શારરરીક કસોટીમાં ક્વોલીફાઈ િયેલ ઉમેદવારો ને ભાગ-૨ની લેબખત કસોટીમાં િોલાવવામાં
લેબખત કસોટી:

૧. લેબખત કસોટી નીચે મુજિના િે ભાગમાં રહેશે.

ુ ક્ષી) પ્રકારની લેબખત કસોટી
ભાગ-૧ – ઓબ્જેક્ટીવ (હેતલ

ભાગ-૨ -- સબ્જેક્ટીવ (વણન
ગ ાત્મક) પ્રકારની લેબખત કસોટી

૨. ે ઉમેદવારોએ સફળતાપ ૂવક
ગ શારીરરક કસોટી ક્વોલીફાઈ િયેલ હશે તેમને મંડળ દ્વારા
ુ ક્ષી) પ્રકારની લેબખત કસોટી માટે િોલાવવામાં આવશે.
ઓબ્જેક્ટીવ (હેતલ

ુ ક્ષી) પ્રકારની લેબખત કસોટીમાં કેટેગરી વાઈઝ મેરીટના ધોરણે લાયકી ગુણ
૩.ઓબ્જેક્ટીવ (હેતલ
ધરાવતા ઉમેદવારોને સબ્જેક્ટીવ (વણન
ગ ાત્મક) પ્રકારની લેબખત કસોટી માટે િોલાવવામાં

આવશે.

૪.સામાન્સયત: ખાલી જગ્યાના પાંચ ગણા ેટલાં ઉમેદવારોને મંડળ દ્વારા સબ્જેક્ટીવ
(વણગનાત્મક) પ્રકારની લેબખત કસોટી માટે િોલાવવામાં આવશે.

ુ ક્ષી) પ્રકારની લેબખત કસોટીનો અભ્યાસક્રમ નીચેના કોષ્ટક ( અનેક્ષ્ચર-એ) માં
૫. ઓબ્જેક્ટીવ (હેતલ
દશાગવ્યા મુજિનો રહેશે.

એનેક્ષ્રર-એ (ભાગ-૧)
ુ ક્ષી) પ્રકારની લેબખત કસોટીના િે પ્રશ્નપત્રો અને ૨૦૦ ગુણ નીચે મુજિ રહેશે.
ઓબ્જેક્ટીવ (હેતલ
પ્રશ્નપત્ર

નવષય

ગુણ

સમય

૧

સામાન્સય અભ્યાસ અને માનસશાસ્ત્રીય કસોટી

૧૦૦

૧ કલાક ૩૦ નમનનટ

૨

કાન ૂની િાિતો

૧૦૦

૧ કલાક ૩૦ નમનનટ

કુ લ ગુણ

૨૦૦

૧. પરીક્ષા Multiple Choice Question (MCQ) અને Optical Mark Reading (OMR) પદ્ધનતની રહેશ.ે
૨. દરે ક પ્રશ્નનો એક ગુણ રહેશે.

૩. ઉમેદવારે િધા પ્રશ્નોના જવાિ આપવાના રહેશે.

૪. ખોટાં જવાિદીઠ મેળવેલ ગુણમાંિી ૦.૨૫ ગુણ કમી કરવામાં આવશે. નેગેટીવ માકીંગ લાગુ પડશે.
૫. દરે ક પ્રશ્નોના જવાિોમાં એક નવકલ્પ ‘E’ “Not Attempted” રહેશે. ઉમેદવાર કોઈ પ્રશ્નનો જવાિ

આપવા ના માગતા હોય તો, આ નવકલ્પ પસંદ કરી શકશે. અને “Not Attempted” પસંદ કરવાના
રકસ્સામાં નેગેટીવ માકીંગ લાગુ પડશે નહીં.

૬. પ્રશ્નના આપેલા િધા નવકલ્પમાંિી કોઈ પણ નવકલ્પ પસંદ નહીં કરવામાં આવે તો મેળવેલ
ગુણમાંિી ૦.૨૫ ગુણ કમી (નેગેટીવ માકીંગ) કરવામાં આવશે.
પ્રશ્નપત્ર-૨ નો અભ્યાસક્રમ નીચે મુજિ રહેશે.


No
1
2

Subject
Constitution of India. Part 3,4,5
Code of Criminal Procedure 1973

Marks
05
10

Chapter: 2,4,5,7,8,9,10,11

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Remaining Chapters

05

Indian Penal Code, 1860
Indian Evidence Act , 1872
Gujarat Police Act,1951
Gujrat Prohibition Act,1949
Prevention Of Corruption Act,1988
Schedule3d Castes and Scheduled Tribes (prevention of Atrocities ) Act, 1989
Motor Vehicles Act, 1988
Gujarat Prevention of Gambling Act, 1887
Questions on Police Function related to investigation, crime control, law and
order and working of a police station.

10
10
15
05
10
10
05
05
10

એનેક્ષ્રર –િી (ભાગ-૨)
(૧) સબ્જેક્ટીવ (વણાગત્મક) પ્રકારની લેબખત પરીક્ષા નીચે મુજિ, ૨૦૦ ગુણની ૨(િે) પ્રશ્નપત્રોની રહેશે.
પ્રશ્નપત્ર

નવષય અને સમાનવષ્ઠ િાિતો

ગુણ

સમયમયાગદા

૧

ગુજરાતી

વિગલ

૧૦૦

૩ કલાક

૨

અંગ્રેજી ભાષા,( વણગનાત્મક), અંગ્રેજી વ્યાકરણ, વિગલ એપ્ટીટયુડ

૧૦૦

૩ કલાક

ભાષા,(

વણગનાત્મક),

ગુજરાતી

એપ્ટીટયુડ વોકેબ્જયુલરી, ઇડીયમ્સ , કોમ્પ્રીહેંશન.
વોકેબ્જયુલરી, ઇડીયમ્સ , કોમ્પ્રીહેંશન.

ઉક્ત સંવગગની શારરરીક કસોટી ( Physical Test )

વ્યાકરણ,

માટેની સ ૂચનાઓ અને સમય તિા કોલલેટર ડાઉનલોડ

ં ીત દરે ક
કરવા માટેનો નવગત વાર કાયગક્રમ મંડળની વેિસાઈટ પર પ્રનસધ્ધ કરવામાં આવેલ છે . ેની સંિધ
ઉમેદવારે જરૂરી નોંધ લેવા આિી જણાવવામાં આવે છે .
તા.૧૯/૧૧/૨૦૧૯

સ્િળ: ગાંધીનગર

.

સબચવ

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,
ગાંધીનગર

