
 

 

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
અગત્યની જાહેરાત 

પોલીસ ઇન્સ્પેકટર, વગગ-૨ (જાહેરાત ક્રમાાંક: ૧૧૨/૨૦૧૮-૧૯) ની પ્રિપ્રલપ્રમનરી પરીક્ષા 

 
GPSC દ્વારા પોલીસ ઇન્સ્પેકટર,વર્ગ-૨ (જાહરેાત ક્રમાાંક: ૧૧૨/૨૦૧૮-૧૯)ની પ્રિલલપ્રમનરી પરીક્ષા તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ રાજ્યના ૧૫ 
જજલ્લામાાં, ૭૮૭ પેટા કેંદ્રો ખાતે યોજવામાાં આવનાર છે. િશ્નપત્ર – ૧ ( સામાન્સય અભ્યાસ ) સવારના ૧૦:૦૦ થી ૦૧.૦૦ દરપ્રમયાન લેવામાાં 
આવશે. 
પરીક્ષા આપનાર ઉમેદવારોને નીચે મજુબ વવશેષ સચૂનાઓ આપવામાાં આવે છે. 
૧.  પરીક્ષા શરૂ થવાના અડધા કલાક પહલેા એટલે સવારે ૦૯.૩૦ કલાકે ઉમેદવારોને પરીક્ષાખાંડમાાં િવેશ આપવામાાં આવશે. 
ઉમેદવારોએ સમય મયાગદામા જ પરીક્ષા ખાંડમાાં બેસી જવ.ુઉમેદવારે પોતાના જ બેઠક નાંબર ઉપર ્થાન લેવુાં. પ્રવેશપત્ર તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ ના 
રોજ સવારના ૧૦.૦૦ કલાક પહલેા જ ડાઉનલોડ થઈ શકશે. ૧૦.૦૦ કલાક બાદ કોઈ ઉમેદવાર પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકશે નહી. 
૨.  ઉમેદવારે િવેશ પત્ર અને લખાણ માટે પેન પ્રસવાય અન્સય કોઇ પણ ચીજ વ્ત ુજેવી કે મોબાઇલ, કેલ્યલુેટર કે અન્સય કોઇ પણ 
જાતનુાં ઇલેક્ટ્રોપ્રનક્ટ્સ ર્ઝેેટ સાથે રાખવાનુાં નથી. જો કોઇ ઉમેદવાર ઉપરોક્ટ્ત ઉપકરણો સાથે પકડાશે તો તેમની ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે 
અને આયોગના વનયમો અનસુાર પ્રશક્ષાત્મક કાયગવાહીના ભાર્રુપે આયોર્ દ્વારા લેવાનાર ભપ્રવષ્યના ભરતી િસાંર્ો માટે પણ ર્ેરલાયક 
ઠેરવવામાાં આવશે અને પોલલસ ફરરયાદ કરવામાાં આવશે.  
૩.  ઉમેદવારને એક જ જવાબવહી આપવામાાં આવશે.જવાબવહી પર પ્રિિંન્સટ થયેલ નાંબર અને ઉમેદવારનો બેઠક નાંબર સમાન છે, તે 
ઉમેદવારે ચકાસી લેવુાં. િવેશ મેળવ્યા બાદ ઉમેદવારે ઇન્સવીજીલેટર દ્વારા અપાતી સચૂનાનુાં કાળજીપવૂગક પાલન કરવુાં. OMR શીટ મળ્યા બાદ 
તેનો ચીવટથી અભ્યાસ કરવો અને પોતાનુાં નામ, બેઠક નાંબર, િશ્નપત્રની સીરીઝ, પરીક્ષા કેંદ્ર્ના શહરેનુાં નામ, પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાનુાં 
નામ અને પોતાની જન્સમ તારીખ પ્રવર્ેરે બાબતો સાથે ઉમેદવારે પોતાની સહી કરવી તેમજ ઇન્સવીજીલેટરની સહી કરાવવી. જો ઉમેદવારે 
જવાબવહીમાાં સહી નહી કરી હોય તો, તેવી જવાબવહી તપાસવામાાં આવશે નહી. 
૪.  ઉમેદવારે કાળી કે વાદળી બોલપેનથી કાળજીપવૂગક કોડીંર્ કરવુાં. એક વખત કરેલ કોડીંર્ સધુારી શકાશે નરહ. તે માટે છેકછાક 
કરવી નહી કે વ્હાઇટનર જેવી વ્તનુો ઉપયોર્ કરવો નહી. જો કોઇ પણ સાંજોર્ોમાાં ઉમેદવાર વ્હાઇટનર કે કરેક્શન ઇન્ક જેવી વ્તનુો ઉપયોર્ 
કરશે તો તેવા ઉમેદવારની OMRજબાબવહી તપાસવામાાં આવશે નહી. 
૫.  ઉમેદવારે જવાબવહીમાાં રોલ નાંબર કે િશ્નપત્ર પસુ્્તકાની સીરીઝ કે િશ્નપત્ર પસુ્્તકાનો નાંબર ખોટો લખલે હશે કે ખોટો એન્સકોડ 
કરેલ હશે તો તે જવાબવહી પણ તપાસવામાાં આવશે નહી. 
૬.  પરીક્ષા શરૂ થયાથી પરૂી થાય ત્યાાં સધુી શાાંપ્રતથી પરીક્ષા આપવી; કોઇ પણ િકારની ર્ેરરીપ્રત કરવી નરહ; વાતચીત કરવી નરહ કે 
મેસેજ આપલે કરવા નહી. જો તેમ કરતા કોઇ ઉમેદવાર પકડાશે તો સખ્ત પર્લાાં લેવામાાં આવશે. OMR શીટ વાળવી નરહિં, કરચલી ન પડે તે 
ખાસ જોવુાં. જવાબવહીને પીન, ટાાંકણી કે દોરો બાાંધવો નરહ. ઉમેદવારે પરીક્ષા પણૂગ થયેથી OMR શીટ ઇન્સવીજીલેટરને અચકૂ જમા કરવાની 
રહશેે. કોઇ પણ ઉમેદવારને પરીક્ષા પણૂગ થાય તે પહલેાાં વર્ગ ખાંડ છોડવાની પરવાનર્ી આપવામાાં આવશે  નરહ. અસાધારણ સાંજોર્ોમાાં 
ઉમેદવારને વર્ગખાંડ છોડવાની ફરજ પડે તેવા સાંજોર્ોમાાં િશ્નપત્ર સરહત અન્સય પરીક્ષા સારહત્ય ઇન્સવીજીલેટરને પરત જમા કરાવ્યા બાદ જ 
પરીક્ષા ખાંડ છોડવાની પરવાનર્ી આપવામાાં આવશે. 
૭.  લખાણ શરૂ કરતા પહલેા િશ્નપસુ્્તકા તપાસી લેવી.; જો િશ્નપસુ્્તકા ખામીવાળી હોવાની જાણ થાય તો તરુત જ બદલી આપવા 
ઇન્સવીજીલેટરને પ્રવનાંતી કરવી. પરીક્ષા પરૂી થયા બાદ ઉમેદવાર િશ્નપત્ર લઇ જઇ શકશે. ઉમેદવારે રફ કામ માટે અલર્ રફ શીટ ન માાંર્વુાં 
પરાંત ુિશ્નપત્ર માાં જ રફ કામ કરવુાં. 
૮. આ િશ્નપત્રના બધા િશ્નો હતેલુક્ષી છે. દરેક િશ્નના ઉત્તરમાાં A, B, C, D  પ્રવકલ્પો આપેલાાં છે. OMR જવાબવહીમાાં E પ્રવકલ્પ છે.E 
પ્રવકલ્પ “Not attempted “ અંર્ેનો રહશેે. જે ઉમેદવાર િશ્નનો જવાબ આપવા ના ઇચ્છતા હોય તે આ પ્રવકલ્પ પસાંદ કરી શકશે. અને “Not 
attempted “ પ્રવકલ્પ પસાંદ કરવાના રક્સામાાં નેર્ેટીવ મારકિંર્ લાગ ુ પડશે નહીં. તેથી ઉમેદવારે સાચો પ્રવકલ્પ શોધી જવાબવહી (OMR 
Answer Sheet) માાં સાંબાંપ્રધત િશ્નના ક્રમ સામે આપેલ A, B, C, D કે E ના વતુગળને પરેૂપરુૂાં ભરૂી / કાળી શાહીની બોલપેનથી ડાકગ કરવુાં. 
૯. આ કસોટીમાાં િત્યેક ખોટા જવાબ, એકથી વધ ુજવાબના રક્સામાાં તથા એક પણ પ્રવકલ્પ એનકોડ નહીં કરવાના રક્સામાાં જે તે 
જવાબના પ્રનપ્રિત ગણુના ૦.૩ ગણુ મેળવેલ ગણુમાાંથી કાપવામાાં આવશે. એટલે કે ખોટા જવાબો માટે નેર્ેટીવ ગણુની બાબત ઉમેદવારે ધ્યાને 
રાખવાની રહશેે. 
૧૦.  પરીક્ષા સાંચાલનના ઉચ્ચ માપદાંડોને અનસુરવા તમામ પર્લાાં લેવામાાં આવેલ છે. જેથી કોઇ પણ ઉમેદવારે િરક્રયા અને 
પધ્ધપ્રતની અને ર્ોપપ્રનયતાના ધોરણોની સમજણના અભાવે ર્ેરલાભ ઉઠાવતા લેભાગ ુતત્વોની શેહમાાં આવ્યા પ્રવના પોતાની મહનેત અને 
ક્ષમતા આધારે પરીક્ષા આપવા અનરુોધ કરવામાાં આવે છે.જો કોઇ તત્વો ઉમેદવોરોને િભાપ્રવત કરી નાણાાંની માાંર્ણી કરે તો તે અંર્ે તાત્કાલલક 
લાાંચ રૂશવત વવરોધી બ્યરુોને જાણ કરવી. 
૧૧.  સીધી કે આડકતરી રીતે પરીક્ષામાાં સફળ થવા ઉમેદવારે કોઇ વર્ વાપરવાનો કે ર્ેરકાયદેસર િયાસ કરવો નરહ. કોઇ ઉમેદવાર, 
કોઇ પણ િકારની ર્ેરરીપ્રત કરતા માલમુ પડશે તો તેને આયોર્ની ભરતી પરીક્ષામાાં ચોક્ટ્ક્ટ્સ સમય માટે કે કાયમ માટે ર્ેરલાયક ઠેરવવા 
સરહતની દાંડનીય કાયગવાહી કરવામાાં આવશે જેની નોંધ લેવી. 
૧૨.  ઉમેદવારોએ ફક્ત પ્રવેશપત્ર અને ઉમેદવારોની સચુનાઓ ( પરીવશષ્ટ – ૧ અને ૨ ) જ ડાઉનલોડ કરવાના રહ ેછે. 

 
ઉમેદવારોને આ સૂચનાઓનુાં ચુ્ત પણે પાલન કરવા જણાવવામાાં આવે છે. 

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ તમામ ઉમેદવારોને શુભેચ્છા પાઠવે છે. 
તારીખ:   ૨૯/૦૬/૨૦૧૯ 


