
ગજુરાત ગૌણસેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર. 

જાહરેાત કર્માકં : ૬૧/૨૦૧૫-૧૬  
 

   ગજુરાત ગૌણસેવા પસદંગી મડંળ ારા “િબન હિથયારધારી  પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર વગર્-

૩ સવંગર્નીમોડ-૨ની ખાસ પધાર્ત્મક પરીક્ષા અન્વયે તા.૧૩-૦૨-૨૦૧૭ થી તા.૧૮-૦૨-૨૦૧૭ 

દરમ્યાન શારીિરક િશક્ષણ અને રમત િવ ાન િવ ાશાખા (મહાદેવ દેસાઇ) ગજુરાત િવ ાપીઠ  

મ.ુ સાદરા, તા.જી. ગાધંીનગર ખાતે શારીિરક ક્ષમતા કસોટી યોજવામા ંઆવેલહતી.  આ 

શારીિરક ક્ષમતા કસોટીમા ંકવોલીફાય થયેલા તમામ ઉમેદવારોનુ ં  લી ટ  મડંળ ની વેબ-

સાઇટ પર મકુવામા ંઆવેલ છે.  

   આ શારીિરક ક્ષમતા કસોટીમા ંકવોલીફાય થયેલા તમામ ઉમેદવારો માટેહતેલુક્ષી પર્ ોવાળી 

O.M.R. પધ્ધિતથી લેિખત પરીક્ષા ભાગ-૧ તા. ર૩-૦૪-ર૦૧૭ ના રોજ યોજવામા ંઆવશે.આ 

હતેલુક્ષી પર્ ોવાળીO.M.R. પધ્ધિતમા ં કુલ ર૦૦ ગણુનુતંર્ણ કલાકનુ ંએક પર્ પતર્ રહશેે. મા ં

પેપર -૧ ના General st udi es and psychol ogi cal t est     ના કર્મ ન.ં ૧ થી ૧૦૦ પર્ ો 

રહશેેઅને પેપર-ર ના Legal mat t ers  ના કર્મ ન.ં ૧૦૧ થી ર૦૦ પર્ ો રહશેે.  માટે સયંકુત 

રીતે ૩ કલાકનો સમય રહશેે. પરંત ુપેપર-૧ અને પેપર-ર બનેંમા ંઅલગ અલગ રીતે તમામ 

કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે લધુ મ લાયકી ગણુ ૪૦ ટકાનુ ં રહશેે. નો અભ્યાસકર્મ  નીચે 

મજુબ છે. 
 

 
 
 
 
 
ન ધ : (૧)  (i) પરીક્ષા Multiple Choice Question (MCQ)અને Optical Mark 

Reader(OMR)પધ્ધિતની રહશેે. (ii) દરેક પર્ નો ૦૧(એક) ગણુ રહશેે. (iii) ઉમેદવારે બધા 
પર્ ોના જવાબ આપવાના રહશેે. (iv) ખોટા જવાબદીઠ/ મ ટીપલ જવાબદીઠ 
/છેકછાકવાળા જવાબદીઠ મેળવેલ ગણુમાથંી ૦.ર૫ ગણુ કમી કરવામા ંઆવશે, નેગેટીવ 
માક ગ લાગ ુપડશે.(v) દરેક પર્ ના જવાબોમા ંએક િવક પ "E"“Not attempted” રહશેે, 
ઉમેદવાર કોઇ પર્ નો જવાબ આપવા ના ઇચ્છતા હોય તો, આ િવક પ પસદં કરી શકશે 
અને “Not attempted” િવક પ પસદં કરવાના િક સામા ંનેગેટીવ માક ગ લાગ ુપડશે નહીં. 
(vi) પર્ ના આપેલા બધા િવક પોમાથંી કોઇ પણ િવક પ પસદં નહીં કરવામા ંઆવે તો, 
મેળવેલ ગણુમાથંી ૦.ર૫ ગણુ કમી(નેગેટીવ માક ગ) કરવામા ંઆવશે. 

Paper Subject and Contain Marks Duration  
1 General Studies and 

Psychological Test 
100

3.00 hours  
2 Legal matters. 100 
 Total marks 200



 
 
 
 

The syllabus of Paper-2( Legal matters)  is as under:- 

 

 

ન ધઃ- હતેલુક્ષી O.M.R. પધ્ધિતની લેિખત પરીક્ષા ભાગ-૧ ના પર્વેશ પતર્ (કોલ લેટર) ડાઉન લોડ કરવા 

 માટે તથા ઉમેદવારો માટેની િવગતવાર સચુનાઓ હવે પછી મડંળની વેબ-સાઇટ પર મકુવામા ં

 આવશે.  

  

 

 

 

No Subj ect  Marks 

1 Const i t ut i on of I ndi a Par t  ; :3,4,5 05 

 
2 

Code of Cr i mi nal   Procedure 1973 
Chapt ers: 2,4,5,7,8,9,10,11  

10 

Remai ni ng Chapt ers   05 
3 I ndi an Penal Code  ,1860 10 
4 I ndi an Evi dence Act   1872 10 
5 Guj arat Pol i ce Act  ,1951 15 
6 Guj arat Prohi bi t i on Act  ,1949 05 
7 Prevent i on of Cor rupt i on Act   , 1988 10 
8 Schedul ed Cast es and Schedul ed Tr i bes Prevent i on of At roci t i es    (   ) 

Act , 1989 
10 

9 Mot or Vehi cl es Act  ,1988 05 
10 Guj arat Prevent i on Of Gambl i ng Act    ,1887 05 
11 Quest i ons on Pol i ce Funct i on rel at ed t o i nvest i gat i on cr i me      ,  

cont rol l awand order and worki ng of a Pol i ce st at i on,           
10 

 Tot al   100 



 

 

 

 લેખીત પરીક્ષા ભાગ-૧ મા ંમેરીટના ધોરણે ઉિતર્ણ થનાર કુલ ખાલી જગાના પાચં ગણા 

ઉમેદવારોને વણર્નાત્મક લેિખત પરીક્ષા ભાગ-ર માટે બોલાવવામા ંઆવશે. નો અભ્યાસકર્મ નીચે મજુબ 

છે.  

(1) The Subj ect i ve t ype wr i t t en exami nat i on shal l be of marks        200  

 consi st i ng of t wo wr i t t en papers as bel ow    ,  :-  

Paper Subject and contain Marks Duration
I Gujarati Language. (Descriptive) Gujarati 

Grammar, Verbal Aptitude, Vocabulary, 
Idioms, Comprehension 

100 3 hours

II English Language.(Descriptive) English 
Grammar, Verbal Aptitude, Vocabulary, 
Idioms, Comprehension 

100 3 hours 

Total 200 marks 
 

(2)  The standard and the course content of the syllabus for aforesaid Paper I 
and II shall  be of 12th standard of Gujarat Secondary and Higher Secondary 
Education  Board.  

(3) Minimum qualifying standard for all categorycandidates for each paper is 
40 percent. 

(4) લેિખત પરીક્ષા ભાગ-ર માટેની તારીખ હવે પછી જાહરે કરવામા ંઆવશે.  

 


