
�જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લી. માટ� કરાર આધા�રત 

િસિવલ/ઇલેક��ક ઇજનેરની ભરતી માટ� લે�ખત પ�ર ા !ગેની "ચુનાઓ. 

(૧) �જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લી. માટ� કરાર આધા�રત િસિવલ/ઇલેક��ક 

 ઇજનેરની ભરતી માટ� &હ�રાત (માકંઃ GPHC/201819/1&2 આધાર� તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૮ થી 

 તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૮ "ધુી OJAS ઉપર ઓનલાઇન અર3ઓ મગંાવવામા ંઆવેલ. 

(ર) િનયત સમય મયા5દામા ં7ુલ-૭,૮૯૩ અર3ઓ મળેલ :માથંી 7ુલ-૫,૩૩૨ અર3ઓ           

        ક< ફમ5  થયેલ. અને ક< ફોમ5 થયેલ અર3ઓ પૈક� 7ુલ-૪,૦૧૪ ઉમેદવારોએ પોA ટ ઓ�ફસ  

        ખાતે ફ� ભર�લ. 

(૩) 7ુલ-૪,૦૧૩ પૈક� (૧) Bી વીરલબેન ચાવડા, ક< ફોમ5 નબંરઃ ૭૧૮૧૧૩૧૯ નારોએ ફ� ભર�લ 

 નથી તેમજ (૨) Bી ક�તન7ુમાર વરસાણી, ક< ફોમ5 નબંરઃ ૭૧૮૧૮૦૨૫ અને (૩) Bી Fિતક 

 F&પિત, ક< ફોમ5 નબંરઃ ૧૦૬૬૧૭૮૯ નાઓએ િનયત સમય બાદ એટલે ક� 

 તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૮ પછ� ફ� ભર�લ હોઇ આ ઉમેદવારોની અર3 રદ કરવામા ંઆવે છે. 

(૪) ઉપરોકત અર3ઓ રદ થયા બાદ 7ુલ-૪,૦૧૧ (િસિવલ-૩,૦૫૩ અને ઇલેક��ક-૯૫૮) 

 ઉમેદવારોની અર3ઓ મા< ય ગણવામા ંઆવે છે અને આ ઉમેદવારોને લે�ખત પ�ર ા માટ� 

 FવેશપJ (Call Letter) ઇK L ુકરવામા ંઆવેલ છે. 

(પ) FવેશપJ (Call Letter) http://ojas.gujarat.gov.in  વેબસાઇટ ઉપર જઇ તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૮ 

 નારોજ બપોર કલાકઃ ૧૩.૦૦ વાM યાથી ડાઉનલોડ કરવાના રહ�શે. 

(૬) લે�ખત પ�ર ા ગાધંીનગર ખાતે રાખવામા ં આવેલ છે, :થી FવેશપJ (Call Letter)મા ં

 દશા5વેલ શાળા/કોલેજના સરનામા ઉપર જણાવેલ તાર�ખ/સમયે અNકુ હાજર થવાOુ ં

 રહ�શે. 

(૭) જો કોઇ ઉમેદવારોએ પોA ટ ઓ�ફસ ખાતે િનયત સમય મયા5દામા ં ફ� ભર�લ હોય અને 

 FવેશપJ (Call Letter) ડાઉનલોડ થતો ન હોય તો આવા ઉમેદવારોએ મો.ન.ં 

 ૯૪૦૯૪૪૦૬૦૯ ઉપર તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૮ થી તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૮ દરP યાન સવારના કલાકઃ 

 ૧૧.૦૦ વાM યાથી સાજંના કલાકઃ ૧૭.૦૦ વાM યા "ધુી સપંક5  કરવા િવનતંી છે. 



(૮) પર� ા : પર� ા ૧૦૦ FQના હ�Rલુ ી (ઓS:કટ�વ) FQપJમા ં લેવાશે. :મા ં દર�ક 

FQના એક �ણુ લેખે 7ુલ �ણુ ૧૦૦ રહ�શે. : પર� ાનો સમય બે કલાકનો રહ�શે. આ 

પQપJમા ં                ૬૫ FK નો  

 િસિવલ ઇજનેરો માટ� :  

 1. Public Health Engineering (Sewage, water treatment etc.)  

 2. Construction Technology.  

 3. Surveying  

 4. Soil mechanics  

 5. Geology  

 6. Foundation Engneering  

 7. Building Materials  

 8. Structure Design and Analysis  

 9. Bridges Railway Canal Irrigation 

 10. Estimating & Costing  

 

 ઇલેક��કલ ઇજનેરો માટ� :  

 1. Elements of electrical engineering & electrical material science  

 2. Estimating & costing of electrical installation  

 3. Basic electronics, Circuits & network 

 4. D.C. Machines, A.C. Machines & transformer 

 5. Power Generation, Transmission & Destribution.  

 6. High Voltage Engineering, Swicth gear & Pretection device.   

 7. Energy conservation & audit, Power quality & Management.   

 8. Electrical measurements, Utilisation of electrical energy & traction.  

 

 ને લગતા Fાથિમક Fકારના FQો આવર� લેવામા ંઆવશે અને ૩૫ FK નો �ફT ડને લગતા 

આવર� લેવામા ં આવશે. આ લે�ખત પર� ા MCQ (Multiple Choice Question) અને 

 OMR Optical Mark Reader) પUિતમા ં લેવામા ંઆવશે. દર�ક સાચા જવાબ માટ� 

એક �ણુ મળશે. OMR શીટમા ંસફ�દ શાહ� (White Ink) નો ઉપયોગ િનષેધ છે. જો કોઇ 

ઉમેદવાર કોઇ FQના જવાબમા ંસફ�દ શાહ� (White Ink) નો ઉપયોગ કરશે તો તે જવાબ 

ખોટો ગણવામા ંઆવશે. પ�ર ાOુ ંમાW યમ ફકત !Xે3 રહ�શે. 

 


