(સી)

કોસસટે,લ (લોકરષક) ણ,ન િધથયારી / િધથયારી કષાની જ્યાઓ માટેની લેણખત પરીષાઃ
ુ ષી (ઓ,ેકટીવ) રનપમ મા લેવાશે. સમય એક
આ લેબસત પરીષા ૧૦૦ મા્સગ ના એક હે લ
કલાક નો રહેશે.સામા્ય નાન ને લહતા આ રન પમમાં સામા્ય નાન, વતગમાન રવાહો, મનોનવનાન,
ભનતહાસ,

ૂહોળ, સમાજ શાર, નવનાન તેમજ ભારતંુ ં બંધાર્, િીમીનલ રોસીજર કો્- ૧૯૭૩,

ભ્્ીયન પીનલ કો્- ૧૮૬૦ અને એવી્્સ એકટ- ૧૮૭ર ને લહતા રાથનમક રકારના રનો આવરી
લેવાશે.
(i)

એન.સી.સી. ંુ ં સી સટીહફકેટ ધરાવનાર યમેદવારોને વધારાના બે

(ii)

સરકારરી

ુ /૩૪/એમએચકે/૧૦૧૦/
હૃ નવભાહના તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૧ ના ઠરાવ િમાંકઃ ીી/ી ે

૧૩૯૩/સી માં કરે લ જોહવાભ

ુ બ રષા શહકત
જ

નુ નવગનસટી ધવારા અપાતા રમા્પમ મેળવેલ હશે

ુ આપવામાં આવશે.
્

તેમને લોકરષક કે્રમાં નનયમોંુસાર વધુ
(iii)

ુ આપવામાં આવશે.
્

લેબસત પરીષા, NCC “C” સટી., રષા નશકત

નુ નવગસીટીના રમા્પમ અને રમત- હમતના (સરકારરી

સામા્ય વહીવટ નવભાહ, હાંધીનહરના તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ના ઠરાવ િમાંકઃ સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/
૨૪૨૭૯૨/હ-રમાં કરે લ જોહવાભ
હાંધીનહરના

તા.

ુ બ) તથા નવધવાને (સરકારરી સામા્ય વહીવટ નવભાહ,
જ

૩૧/૦૮/૨૦૦૪ના

ુ બ) મળવાપામ વધારાના
જોહવાભ જ

ઠરાવ

િમાંકઃ

સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/હ-રમાં કરે લ

ુ ોને ્યાનમાં લભ લોકરષકની આસરી પસંદહી યાદી તૈયાર
્

કરવામાં આવશે.
કો્ટે,લ ની જ્યાઓ માટે મિણખક ઇટર્ ુ

રિેશે નિી. પરન ત ુ દર્તાવેજોની ચકાસણી માટે

,ોલાવવામાન આવશે.
૬. ઇટર્ ુ
ુ
પોલીસ સ, ઇ્પેકટર ણ,ન િધથયારી માટે ૫૦ ગણ
નુ અને મદદનીશ સ, ઇ્પકેટર ણ,ન િધથયારી
ુ
માટે ૧૫ ગણ
નુ ઇટર્ ુ રિેશે.. (ે ,નને મિણખક ઇટર્ ુ અલ્-અલ્ લેવામાન આવશે)
(અ)

ુ ાં યમેદવારની એકંદરે ષમતા ચકાસવામાં આવશે ેમાં સામા્ય નાન / વતગમાન રવાહો/
ભ્ટર્ મ
દુન્ધષમતા / મનોવૈનાનનક નવ્લેષ્ ષમતા અને ર્નપમ-૪ માં દશાગવલ
ે કાયદાઓ બાબતના
રાથનમક નાનને લહતા નવષયો લષમાં લેવાશે.

(બ)

ુ ભારાનકઃધવશેા ગણ
ુ ા પ૦
દરે ક યમેદવારને પોલીસ સબ ભ્્પેકરટ બબન હનથયારીના ભ્ટર્ ન
ુ ા ૧૫
મદદનીશ પોલીસ સબ ભ્્પેકટર બબન હનથયારીના ભ્ટર્ ન
લાહે તેટલા

ુ આપવામાં આવશે ્યાર બાદ વધારામાં નીચે
્

ુ માંથી અને
્

ુ માંથી ભ્ટર્ ુ કનમહટને યો્ય
્

ુ બના નવશેષ
જ

(i)

એન.સી.સી. ંુ ં સી સટીફીકેટ ધરાવનાર યમેદવારોને વધારાના ,ે

(ii)

સરકારરી

ુ મળવાપમ થશે.
્

ુ આપવામાં
્

આવશે.

ુ /૩૫/એમએચકે/
હૃ નવભાહના તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૧ ના ઠરાવ િમાંકઃ ીી/ી ે

૧૦૨૦૧૦/૩૩૫/સી માં કરે લ જોહવાભ

ુ બ રષા શહકત
જ

નુ નવગનસટી ્વારા અપાતા

રમા્પમ મેળવેલ હશે તેમને પોલીસ સબ ભ્્પેકટર બબન હનથયારીમાં નનયમોંુસાર વધુ

ુ
્

આપવામાં આવશે.
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