
(સક લુર હરાત માકં: 61/201516) 
બન હિથયાર  પોલીસ સબ ઇ પેકટર વગ-3 સવંગની જ યાઓ ખાસ પધા મક પર ા યો ને ભરવા બાબત. 

 

પોલીસ મહા િનદશક અને ુ ય પોલીસ અિધકાર ની કચેર , .ુ રા. ગાધંીનગર તરફથી મળેલ માગંણાપ ક 

સબંધંમા ં પોલીસ મહા િનદશક અને ુ ય પોલીસ અિધકાર ની કચેર  હ તકની બન હિથયાર  પોલીસ સબ 

ઇ પેકટર (મોડ-2) વગ-3 સવંગની . 9300-34800 ( ેડ પે- 4400) ના પગાર ધોરણવાળ  જ યાઓ પર ખાસ 

પધા મક પર ાના આધાર િનમ ૂકં આપવા સા  જુરાત  સરકારના હૃ િવભાગના તા. 27/08/2008 ના 

હરનામા માકં: / ુ /38/બીઆરટ /1097/3735/સી થી િનયત કરાયેલ ભરતી િનયમો તથા યારબાદ 

વખતો વખતના ધુારા તેમજ તા. 10/09/2014 ના હરનામા માકં: / ુ /78/2014/એમએચક/102 

014/1728/સી થી િનયત કરાયેલ ખાસ પધા મક પર ા િનયમો તથા યારબાદ વખતો વખતના ધુારા અ વયે 

પસદંગી કરવા ઉપરો ત હરનામાઓની જોગવાઇ જુબ શૈ ણક લાયકાત તેમજ અ ય લાયકાતો ધરાવતા હોય 

તેવા જુરાત રા ય પોલીસ સેવામા ંઆસી ટ ટ સબ ઇ પેકટર (બન હિથયાર ) વગ-3 અથવા હડ કો ટબલ  

(બન હિથયાર ) વગ-3 સવંગમા ંઓછામા ંઓછા ણ વષની ફરજ બ વેલ હોય તેવા અથવા પોલીસ દળમા ં

અના ડ એ.એસ. આઈ. વગ-3 અથવા અના ડ એ. એસ. આઇ/અ. હ. કો./ અ. પો. કો. વગ-3 સવંગમા ંએકિ ત ક 

અલગ અલગ 15 વષ ક, તેથી વ  ુસમય રા ય પોલીસ દળમા ંફરજ બ વેલ હોય તેવા કમચાર ઓ પાસેથી આ 

સાથે સામેલ રાખેલ ન નૂામા ંઅર ઓ ઉમેદવારની સબંિંધત કચેર ના વડા મારફત મગંાવવામા ંઆવે છે. આ 

અર ઓ તેમની કચેર ના વડાને મોકલી આપવાની રહશે.  

 

બન હિથયાર  પોલીસ સબ ઇ પેકટર વગ-3 સવંગની કટગર  વાઈઝ ખાલી જ યાઓની િવગતો આ 
જુબ છે.  

મ સબંિંધત ક ા ુલ ખાલી જ યાઓ 

1 બન અનામત  202 

2 અ ુ ૂચત િત 22 

3 અ ુ ૂચત જન િત 36 

ુલ 260 

 

2. આ જ યા માટની ઉમેદવાર  ન ધાવવા માટની અર  મોકલવાની છે લી તા. 25/12/2015 છે. 
3. જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગરની કચેર ને બ મા ંઅથવા ટપાલથી મોકલવામા ંઆવેલ 

અર  વીકારવામા ંઆવશે નહ . એટલે ક, આપોઆપ રદ ગણવામા ંઆવશે.  

5. સામા ય ઉમેદવારોએ અર પ ક સાથે . 400/- ( ક િપયા ચારસો રૂા)  તથા અ .ુ િત, અ .ુ 
જન િત વગના ક સામા ં . 200/-( ક િપયા બસો રૂા) “0051 હર સેવા આયોગ-104- જુરાત 
ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ (1) પર ા ફ ” સદર ચલણથી જમા કરાવવાના રહશે. 

 
 
 
 



ભરતી િનયમોમા ંઠરાવેલી લાયકાતો:  

 
1. ઉમેદવાર જુરાત રા ય પોલીસ સેવામા ંઆસી ટ ટ સબ ઇ પેકટર (બન હિથયાર ) વગ-3 અથવા હડ 

કો ટબલ (બન હિથયાર ) વગ-3 સવંગમા ંઓછામા ંઓછા ણ વષની સળંગ સેવા બ વેલી હોવી જોઈશે.  

અથવા પોલીસ દળમા ંઅના ડ એ. એસ. આઇ/અ. હ. કો./ અ. પો. કો. વગ-3 ના સવંગમા ંએકિ ત ક અલગ 

અલગ 15 વષ ક, તેથી વ  ુસમય રા ય પોલીસ દળમા ંફરજ બ વેલ હોય તેવા ઉમેદવારો પણ આ 

જ યા માટ અર  કર  શક છે.  

2. જુરાત ુ ક  સેવા કો ટુર મતા તાલીમ અને પર ા િનયમો,  2006 ની જોગવાઈઓ અ સુાર 

કો ટુરના ાન માટની લાયક  પર ા પાસ કરલ હોવો જોઈશે. 

3. ઉમેદવાર, સરકાર ારા, વખતોવખત ઠરાવવામા ંઆવેલ શાર રક યો યતા ગેના લ ુ મ ધોરણો ધરાવતા 

હોવા જોઈશે. 

4. ઉમેદવાર ધોરણ-12 પાસ અથવા ધોરણ-11 (ઓ ડ એસ. એસ. સી.) પાસ હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર ી 

ારા તેને સમક  હર કરાયેલ લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈશે. 

5. કોઈપણ ઉમેદવાર આ પર ા પાસ કયા બાદ તેની િવ ુ ધ કોઇ ખાતાક ય તપાસ, કોટ કસ ક અ ય કોઈ 

િશ ા મક કાયવાહ  હાથ ધરાયા ુ ં જણાઈ આવશે તો આવા ઉમેદવારને બન હિથયાર  પોલીસ સબ 

ઇ પેકટર વગ-3 સવંગમા ંિનમ ૂકં આપવી ક કમ; તે ગેનો િનણય સ મ અિધકાર ી લેશે. 

6. આ પર ા િનમ ૂકં મેળવવા માટની પા તા ન  કરવા માટ છે. ઉમેદવાર મા  પર ા પાસ કયાથી તે 

િનમ ૂકં મેળવવા હકદાર નથી. 

7. અરજદારોએ હૃ િવભાગના તા. 10/09/2014 ના હરનામા માકં: / ુ /78/2014/એમએચ 

ક/102014/1728/સી થી િસ ધ કરલ ખાસ પધા મક પર ા િનયમો ( ધુારલ) જુબ જુરાત ગૌણ 

સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર વારા લેવાનાર શાર રક કસોટ  (QUALIFYING TEST), તેમજ લે ખત 

પર ાઓ (Objective અને Subjective) આપવાની રહશે. અને તેમા ં ણુવ ાના ધોરણે ઉ ીણ થનાર 

ઉમેદવારોને,   બન હિથયાર  પોલીસ સબ ઇ પેકટર વગ-3 સવંગમા ંપસદં કરવામા ંઆવશે. 

8. આ જ યાઓ માટ શાર રક કસોટ  (QUALIFYING TEST) સભંવત: મડંળ ારા, આુર - 2016 મા ંલેવામા ં

આવશે.  

 
 
 
 

(પી. ડ . પલસાણા) 
સચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, 

ગાધંીનગર. 



 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર.  

રા ય પોલીસદળમા ંપો. સ. ઇ. (બન- હિથયાર  શાખા) વગ-3 ની જ યાઓ માટની ખાસ 
પધા મક પર ા  માટ ઉમેદવાર  ન ધાવવા માટ ુ ં 

અર  પ ક ( . . 61/201516) 
                       
 

 

 
 

(1) ઉમેદવાર ુ ંનામ:-            

( ે  અને જુરાતીમા)ં            

(અટક  પહલા લખવી)            

(2)  ઉમેદવારનો હો ો:             

(3) હાલની ફરજના થળના જ લા:          
 એકમ ુ ંનામ અને સરના :ુ            

(4) ઉમેદવાર ુ ંકાયમી સરના ુ:ં           

              
 

(5) જ મ તાર ખ   :           

( રુાવા પે શાળા છોડયાના માણપ ની          

મા ણત નકલ સામેલ રાખવી.)          

 તા. 25/12/2015 ના રોજ ની ઉમર     દવસ   માસ     વષ          

(6) ખાતામા ંભરતી તાર ખ:            

(7) હડ કો ટબલ તર ક બઢતી મ યા તાર ખ:           

(8) એ.એસ.આઇ. તર ક બઢતી મ યા તાર ખ:          
(9) હ. કો. અને અથવા એ. એસ. આઇ. તર ક 

ની ણ વષની સેવાઓ ણૂ કયા તાર ખ:-          

(10) અના ડ  એ. એસ. આઇ/અ. હ. કો./ અ. પો. કો.  

વગ -3 સવંગમા ંએકિ ત ક અલગ અલગ 15 વષ ક,  

તેથી વ  ુસમય ફરજ બ વેલ હોય તો તેની િવગતો:-        

 
 
 
 

કચેર ના ઉપયોગ માટ  

ઉમેદવારની સહ  સાથેનો 

તા તરનો પાસપોટ 

સાઇઝનો ફોટો ાફ અહ  

લગાવવો અને અધ  

ફોટા પર આવે તે ર તે 

પોતાની સહ  કરવી. 



 

(11) કટગર :- (અનામત િત ગેનો સ મ  (1) સામા ય  ( ) 
 અિધકાર નો દાખલો સામેલ રાખવો)  (2) અ .ુ િત   ( ) 
 લા  ુપડતા (  ) મા ં√ થી બતાવ ુ ં  (3) અ .ુ જન િત  ( ) 
       (4) સા.અને શૈ.પ.વગ ( ) 
(12)  ઉમેદવાર ુ ષ છે ક મ હલા:   ુ ષ ( ) મ હલા   ( ) 
 (લા  ુપડતા ( ) મા ં√ કર ુ)ં 
(13) શૈ ણક લાયકાત :- માણપ  અને અથવા ણુપ કની મા ણત નકલો સામેલ રાખવી. 
 

મ શૈ ણક લાયકાત બોડ/ િુન. ુ ંનામ પર ા પાસ 
કયા ુ ંવષ 

મેળવેલ વગ/ ણુ 

1 2 3 4 5 

     

 
(14) કો ટુર ગેની ણકાર  સબંધંી ઉમેદવાર  

પાસ કરલા મા ય. કોષ/ પર ા. :         

( માણપ ની મા ણત નકલ સામેલ રાખવી) 
 

સોગદંના ુ ં
 ુઆથી એકરાર ક ું ં ક ઉપર જણાવેલ બધી િવગતો સાચી છે, જો કોઇ મા હતી ખોટ  જણાય તો 

મડંળ વારા  પગલા ંલેવાશે તે મને મં ૂર અને બધંનકતા રહશે. 
થળ:- 
તાર ખ:- 

              

અરજદારની સહ . 
 

 આથી માણપ  આપવામા ંઆવે છે ક ઉમેદવારની સેવાપોથી તથા માણપ ોની ચકાસણી 
કરતા ઉપર જુબની મા હતી બરાબર છે તથા િનયત ફ  .            /- ચલણથી જમા કરાવેલ છે. 
 
 
 

કચેર ના વડાની સહ  
નામ અને હો ો 



ખાસ પધા મક  પર ા થી પોલીસ સબ ઇ પેકટર વગ-3ની જ  યાઓ ભરવા સબધંમા ં
મડંળ  વારા તાર ખ. 03/12/2015ના રોજ િસ  ધ કરવામા ંઆવેલ સક લુર હરાત 
માકંઃ61/201516 સબધંમા ં શાર રક કસોટ ની િવગતો  તેમજ લે ખત પર ાઓ  

સબંધંમા   અ  યાસ મ- ણુભાર   નીચે જુબ છે. ની સબિંધત ઉમેદવારોએ ન ધ 
લેવી. 
 

 શાર રક કસોટ ઃ- 
 
1. શાર રક કસોટ  કવોલીફા ગ કારની છે. શાર રક કસોટ ના કોઇ ણુ નથી. 
2. શાર રક કસોટ  ુ ષ અને  ી ઉમેદવારો માટ 800 મીટર દોડની રહશે.  

માટ નીચેના કો  ટકમા ં દશા  યા અ સુારના મરના પુના ઉમેદવારો માટ 
મહ મ સમયમયાદા નીચે  જુબ  મળવાપા  રહશે. 

 
(ક) ુ ષ ઉમેદવારો માટઃ- 

 
મ મર પુ  મહ મ સમયમયાદા 
1 35 વષ ધુી 5 િમિનટ અને 10 સેક  ડસ 

2 35 થી વ  ુ અને 
40 વષ ધુી    

5 િમિનટ અને 25 સેક  ડસ 

3 40 થી  વ  ુ અને 
45 વષ ધુી  

5 િમિનટ અને 40 સેક  ડસ 

4 45 થી વ  ુ અને 
50 વષ ધુી  

6 િમિનટ અને 10 સેક  ડસ 

5 50 વષ થી વ  ુ 6 િમિનટ અને 45 સેક  ડસ 
 

(ખ) મ હલા ઉમેદવારો માટઃ- 
 

મ મર પુ મહ મ સમયમયાદા 
1 35 વષ ધુી 6 િમિનટ અને 40 સેક  ડસ 

2 35 થી  વ  ુ અને 
40 વષ ધુી  

6 િમિનટ અને 50 સેક  ડસ 



3 40 થી વ  ુ અને 
45 વષ ધુી  

7 િમિનટ  

4 45 થી વ  ુ અને 
50 વષ ધુી 

7 િમિનટ અને 10 સેક  ડસ 

5 50 વષ થી વ  ુ 7 િમિનટ અને 30 સેક  ડસ 
 
 

3. ઉમેદવાર શાર રક કસોટ મા ં હાજર થવા માટ ર  ટડ મેડ કલ કટ શનર ુ ં
મેડ કલી ફટનેસ ગે ુ ં માણપ  ર ૂ કરવા ુ ંરહશે. 

4.  ઉમેદવાર શાર રક કસોટ  સફળતા વૂક પાસ કરશે તેને લે ખત કસોટ મા ં
બોલાવવામા ંઆવશે. 
 

 
 

 
 લે ખત કસોટ ઃ- 
 
1. લે ખત કસોટ  નીચે જુબના બે ભાગમા ંરહશે. 

ભાગ-1 - ઓ  કટ વ (હ લુ ી) કારની લે ખત કસોટ  
ભાગ-રઃ- સ  કટ વ (વણના  મક) કારની લે ખત કસોટ  

 

ર.  ઉમેદવારોને સફળતા વૂક શાર રક કસોટ  પાસ કરલ હશે તેમને તેઓને 
મડંળ  વારા ઓ  કટ વ (હ લુ ી) કારની લે ખત કસોટ  માટ બોલાવવામા ં
આવશે. 
 

3.  ઓ  કટ વ (હ લુ ી) કારની લે ખત કસોટ મા ંમડંળે ઠરાવેલ લ ુ મ લાયક  
ણુ ધરાવતા ઉમેદવારોને સ  કટ વ (વણના  મક) કારની લે ખત કસોટ  માટ 

બોલાવવામા ંઆવશે. 
 

4. સામા  યતઃ ખાલી જ  યાના પાચં ગણા ટલા ઉમેદવારોને મડંળ  વારા 
સ  કટ વ (વણના  મક) કારની લે ખત કસોટ  માટ બોલાવવામા ંઆવશે. 
 

5. ઓ  કટ વ (હ લુ ી) કારની લે ખત કસોટ નો અ  યાસ મ નીચેના કો  ટક 
(એને  ચર-એ) મા ંદશા  યા જુબનો રહશે. 

 



એને  ચર – એ  
 

ઓ  કટ વ (હ લુ ી) કારની લે ખત કસોટ ના બે પ ો અને 200 ણુ નીચે 
જુબ રહશે. 

 

પ  િવષય ણુ સમય 

1 સામા  ય અ  યાસ અને માનસશા  ીય કસોટ  100 1 કલાક 30 
િમિનટ 

2 કા નૂી બાબતો  100 1 કલાક 30 
િમિનટ 

 ુલ ણુ 200  
 

1. પર ા Multiple Choice Question (MCQ)  અને Optical Mark Reader (OMR) 
પ  ધિતની રહશે. 

ર. દરક નો એક ણુ રહશે. 
3. ઉમેદવાર બધા ોના જવાબ આપવાના રહશે. 
4. ખોટા જવાબદ ઠ મેળવેલ ણુમાથંી 0.25 ણુ કમી કરવામા ંઆવશે. નેગેટ વ 

માક ગ લા  ુપડશે. 
5. દરક ના જવાબોમા ંએક િવક  પ ‘E’ ‘’Not attempted’’ રહશે.ઉમેદવાર કોઇ 

નો જવાબ આપવા ના ઇ  છતા હોય તો, આ િવક  પ પસદં કર  શકશે. અને 
‘’Not attempted’’ િવક  પ પસદં કરવાના ક  સામા ં નેગેટ વ માક ગ લા  ુપડશે 
નહ .  

6. ના આપેલા બધા િવક  પોમાથંી કોઇ પણ િવક  પ પસદં નહ  કરવામા ંઆવે તો 
મેળવેલ ણુમાથંી 0.25 ણુ કમી (નેગેટ વ માક ગ) કરવામા ંઆવશે. 

 

 
પ -2 નો અ યાસ મ તથા તેનો ણુભાર  નીચે જુબ રહશે. 

 
No. Subject Marks
1 Constitution of India; Part:3, 4, 5  05
2 Code of criminal Procedure 1973

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



Remaining Chapters  05
3 Indian Penal Code, 1860 10
4 Indian Evidence Act, 1872 10
5 Gujarat Police Act, 1951 15
6 Gujarat Prohibition Act, 1949 05
7 Prevention of Corruption Act, 1988 10
8 Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of 

Atrocities) Act, 1989 10 

9 Motor Vehicles Act, 1988 05 
10 Gujarat Prevention of Gambling Act, 1887 05 
11 Questions on Police function related to investigation, crime 

control, law and order and working of a police station. 10 

 

એને  ચર - બી 
 

(1) સ ટ વ (વણના મક ) કારની લે ખત પર ા નીચે જુબ,  200 ણુ ની 2 
(બે) પ ો ની રહશે 

 

પ  િવષય અને સમાિવ ઠ બાબતો ણુ સમયમયાદા 

1 જુરાતી ભાષા,(વણના મક), જુરાતી યાકરણ, વબલ 
એ ટ ટ ડુ વોક લુર , ઇડ ય સ, કો ીહ શન. 

100 3 કલાક 

2 ે  ભાષા,(વણના મક), ે  યાકરણ, વબલ 
એ ટ ટ ડુ ,વોક લુર , ઇડ ય સ, કો ીહ શન.  

100 3 કલાક 

 
(ર) પર ા ુ ંધોરણ જુરાત સેક  ડર  અને હાયર સેક  ડર  િશ ણ બોડના ધોરણ-12 

ની પર ાની સમક  રહશે. 
 
   _________________________________________ 
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