(v)

રાજયના પોલીસ દળમાં કો્ટે,લ / િેડ કો્ટે,લ તરીકે હાલ સેવા બાવી રહેલા યમેદવારોને
એ.એસ.આઇ. (અનામડગ ) ની જ્યા માટે યપલી વયમાં વધારે રણ વષગની

(vi)

ુ ર ઞાનઃ તમામ યમેદવારોએ
કોમ્ ટ
ુ નાઓ
ચ

જોહવાભ અને

ટ મળશે.

ુ રાત સીવીલ સવીસીસ (ક્્ ટ
ુ ર ક્પીટ્સી) ીસ ૨૦૦૬ની
જ

ુ બ સી.સી.સી. (સટીહફકે ટ ઓન કો્્ ટ
ુ ર ક્સે્ટ) ંુ ં મા્ય રમા્પમ
જ

અરી સમયે અથવા પસંદહી પછી તાલીમ પુરી થાય તે દરનમયાનમાં ધરાવતા હોવુ ં જોભએ.
(vii)

ુ બ
જ

તમામ યમેદવારો ભરતી નનયમો

ુ રાતી અને હહ્દી ભાષાંુ ં જીરી નાન ધરાવતા હોવા
જ

જોભએ. તેમજ ભારતંુ ં નાહહરક્વ, શારીહરક યો્યતા અને સારા ચાહર્ય ંહેની

ુ રાત
જ

ુ કી સેવા
લ

વહીકર્ અને ભરતી (સામા્ય) નનયમો-૧૯૬૭ ની જોહવાભઓ યમેદવારોએ પહરપ ૂ્ગ કરવાની રહેશે.
(viii)

સામાીક અને શૈષબ્ક પછાત વહગના યમેદવારોએ તે નાનતના મળવા પામ લાભ લેવા માટે ના્ાંકીય
વષગ ૨૦૧૩-૧૪ ંુ ં (તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૪ થી તા. ૧૩/૧૨/૨૦૧૪ દરમયાન મેળવેલ િોય તે )ુ નોનિીમીલેયરંુ ં રમા્પમ સષમ સતાનધકારી પાસેથી મેળવી લેવાંુ ં રહેશે અને મેળવેલ રમા્પમ
માંહવામાં આવે ્યારે રજુ કરવાંુ ં રહેશે. અ્યથા અનામતનો લાભ મળવાપામ રહેશે નહં.

(ix)

ુ રી અનામત
માી સૈનનકો (એકસ સનવિસમેન) માટેની ૧૦% જ્યાઓ અનામત હશે અને તે ભ્ટરલોક ટ
હ્વામાં આવશે.

(x)

સરકારરી

સામા્ય

વહીવટ

નવભાહ,

હાંધીનહરના

સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૨૪૨૭૯૨/હ-રમાં કરે લ જોહવાભ
સરકારરી

ુ બ
જ

ઠરાવ

રમતનવરોને

િમાંકઃ

નનયમોંુસાર

ુ ભાર આપવામાં આવશે.
્

ે-તે તબકકે
(xi)

તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૪ના

સામા્ય

વહીવટ

નવભાહ,

હાંધીનહરના

સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/હ-રમાં કરે લ જોહવાભ

તા.

૩૧/૦૮/૨૦૦૪ના

ઠરાવ

િમાંકઃ

ુ બ નવધવા મહહલા યમેદવારોને નનયમોંુસાર
જ

ુ ભાર આપવામાં આવશે.
્

ે-તે તબકકે
૪....શારીહરક ધોરણોઃ-

આ તમામ જ્યાઓ માટે નીચેના શારીહરક ધોરણો યમેદવારો સનતોાતા િોવા જોઇએ.
(ક)

પુરુષ યમેદવારો

લધુ્તમ-૧૬પ સે.મી.

ૂળ

ુ રાતના અંુ. જનાનતના
જ

યમેદવારો નસવાયના તમામ માટે
(સ)

પુરુષ યમેદવારો

લધુ્તમ-૧૬ર સે.મી.

ૂળ

ુ રાતના અંુ. જનાનતના
જ

યમેદવારો માટે
(હ)
ંચાઇ

મહહલા યમેદવારો

લધુ્તમ-૧૫૮ સે.મી.

પો.સ.ભ./એ.એસ.આભ. માટે
(ઘ)

મહહલા યમેદવારો
મહહલા યમેદવારો

લધુ્તમ-૧૫૬ સે.મી.

મહહલા યમેદવારો
લોકરષક માટે

ૂળ

ુ રાતના અંુ. જનાનતના
જ

યમેદવારો માટે
લધુ્તમ-૧૫૫ સે.મી.

લોકરષક માટે
(છ)

ુ રાતના અંુ. જનાનતના
જ

યમેદવારો નસવાયના તમામ માટે

પો.સ.ભ./એ.એસ.આભ. માટે
(ચ)

ૂળ

ૂળ

ુ રાતના અંુ. જનાનતના
જ

યમેદવારો નસવાયના તમામ માટે
લધુ્તમ-૧૫૦ સે.મી.

ૂળ

ુ રાતના અંુ. જનાનતના
જ

યમેદવારો માટે
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ફકત પુીષ યમેદવારો (તમામ) માટે જીરી
છાતી

ુલા્યા વહરની

૭૯ સે.મી.

લ ્ુ તમ હોવી જોભએ.

ુલાવેલી

૮૪ સે.મી.

લ ્ુ તમ હોવી જોભએ.

(પ સે.મી. નો ુલાવો અનનયાયગ છે )
પુીષ યમેદવારો માટે ૫૦ હક. ા. વજન ઓછામાં ઓ

વજન

મહહલા યમેદવારો માટે ૪૦ હક. ા. વજન ઓછામાં ઓ

હોવુ જોભએ.
હોવુ જોભએ.

શારીહરક કસોટી :ુ અપાશે નહં તે કવોલીફાભહ ટે્ટ હોભ, આ ટે્ટ નનયત સમય મયગદામાં પાસ
્

આ કસોટીના

કરનારને જ લેબસત પરીષા માટે બોલાવવામાં આવશે.
ુ ત શારીહરક કસોટી યોાશે.
તમામ જ્યાઓ માટે નીચે રમા્ે એક જ સન ક
દો્

પુરુષ

(ક)

(૧) ૮૦૦

(૧) 3 મીનીટ અને ૧૦ સેકં્ માં દો્ પુરી કરવાની રહેશે. (આ દો્

મીટર દો્

નનયમાંુસાર પ ૂરી કરનાર પુરુષ યમેદવાર જ પ કી.મી. દો્માં ભાહ
લેશે.)

(૨) પ હક.મી.

(૨) વધુમાં વધુ રપ નમનનટમાં તમામ પુરુષ યમેદવારોએ દો્ પુરી
કરવાની રહેશ.ે

મહહલા

(સ)

૧૬૦૦ મીટર

વધુમાં વધુ ૯ નમનનટ અને ૩૦ સેક્્માં તમામ મહહલા યમેદવારોએ
દો્ પુરી કરવાની રહેશે.

એકસ

(હ)

ર૪૦૦ મીટર

સનવિસ

વધુમાં વધુ ૧૨ મીનીટ ૩૦ સેક્્માં આ દો્ પુરી કરવાની રહેશ.ે
આ ટે્ટ ફકત તમામ એકસ સનવિસમેન માટે રહેશે.

મેન

૫.......... લેણખત પરીષા:(એ)

પોલીસ સ, ઇ્પકેરટ ણ,ન િધથયારી કષાની જ્યા માટે

ુ ષી (ઓ્ે્કટવ) ટાઇપ પરીષા નીચે રમાણે રે િશે.
ચાર ર્નપરોની િેતલ
ર્નપમ-૧

ુ રાતી ભાષા કુલ-૭પ
જ

ુ
્
સમય- ર-કલાક હે ુલષી (ઓ્ે્કટવ) ટાઇપ

(ર્નોમાં ્યાકર્, મિબસક ષમતા, ીીીરયોહો, શ્દ કોષ, કો્રીહે્શન નવહેરેનો
સમાવેશ થશે.)
ર્નપમ-ર

ંહેી ભાષા

કુલ- ૭પ

which will cover
Comprehension etc,)
ર્નપમ-૩

ુ
્

સમય- ર-કલાક (Questions shall be objective type

Grammar,

aptitude,

Vocabulary,

Idioms,

સામા્ય નાન (વતગમાન રવાહો અને મનોવૈનાનનક બાબતો)
હે ુલષી (ઓ,ેકટીવ) કસોટી ૧૦૦

ર્નપમ-૪

Verbal

ુ સમય-ર કલાક
્

કાયદાકીય બાબતો હે ુલષી (ઓ,ેકટીવ કસોટી) ૧૦૦

ુ – સમય-ર કલાક
્

આ ર્નપમમાં નીચેના કાયદાને લહતા સામા્ય નાનના ર્નો પુછવામાં આવશે.
(૧) ભારતંુ ં બંધાર્ (ર) િીમીનલ રોસીજર કો્- ૧૯૭૩ (૩) ભ્્ીયન પીનલ કો્૧૮૬૦ (૪) એવી્્સ એકટ- ૧૮૭ર (પ)

ુ રાત પોલીસ એકટ-૧૯પ૧ (૬)
જ

ુ રાત
જ
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