
 
 

4 ઓકટોબર-ર0ર1           સમાચાર સં યા 1092 
ુ યમં ી ી પેૂ  પટલની સરકારનો મહ વ ણૂ િનણય 

રાજયમા ં હૃ િવભાગ હ તક િવિવધ પોલીસ સવંગની 27847 જ યાઓ ભરાશે 

-    હૃ રા યમં ી ી હષ સઘંવી 

......... 

ભરતી  ુઆયોજન આગામી 100 દવસમા ંકરાશે : 

ના પર ણામે રા યમા ંકાયદો અને યવ થાની પ ર થતી વ  ુ ુ ૃઢ બનશે 

......... 

કોિવડના કારણે પે ડીંગ રહલે પોલીસ િવભાગની ભરતીની કાયર્વાહી ઝડ૫થી થાય અને 
રા યમા ંકાયદો અન ે યવ થાની પિરિ થિત વધ ુસદૃુઢ બન ેતે હતેથુી રા યના મખુ્યમતં્રી ી 
ભપૂે દ્ર પટેલની સરકાર ારા રાજયના ગહૃ િવભાગ હ તક િવિવધ પોલીસ સવંગર્ની ૨૭૮૪૭ 
જગ્યાઓ ભરવાનો મહ વનો િનણર્ય કરાયો છે એમ ગહૃ રા યમતં્રી ી હષર્ સઘંવીએ જણા ય ુ
હત.ુ  

  
ગહૃ રા ય મતં્રી ી સઘંવી એ ગહૃ મતં્રી તરીકેનો  ચા  સભંા યા બાદ ટૂંકા 

સમયગાળામા ંતા.૧૯.૯.ર૦ર૧ને રિવવારના રજાના િદવસ ેભરતી બોડર્ના અઘ્યક્ષ ીઓ સાથે 
બેઠક યોજીન ેસિવ તતૃ સિમક્ષા કરી હતી અને ભરતી પ્રિક્રયા ઝડ૫થી પણૂર્ કરવા માટે તમામ 
ભરતી બોડર્ના અઘ્યક્ષ ીઓને જ રી આદેશો કયાર્ં છે. 
 

ગહૃ રા યમતં્રી ી હષર્ સઘંવીએ ઉમયેુર્ં કે, રાજયમા ં િબન હિથયારી પોલીસ સબ 
ઈ પકે્ટર, હિથયારી પોલીસ સબ ઈ પકે્ટર( લાટુન કમા ડર), ઈ ટેલીજ સ ઓિફસર, િબન 
હિથયારી આિસ ટ ટ સબ ઈ પકે્ટર, લોકરક્ષક તથા મોટર ટ્રા સપોટર્ અને વાયરલેસ વા 



 

ટેકનીકલ સવંગ ના  પોલીસ સબ ઈ પેક્ટર અન ે ટેકનીકલ ઓપરેટર તથા હોમગાડ્ર્સ અને 
ગ્રામ રક્ષક દળ(માનદ)ની મળીને અંદાજીત ૨૭૮૪૭ જગ્યાઓ માટે ભરતીન ુ આયોજન 
આગામી ૧૦૦ િદવસમા ંકરવાનો રા ય સરકારે મહ વનો િનણર્ય કય  છે.  

રા ય સરકાર ારા રા યના િશિક્ષત યવુાઓને રોજગારી પ્રા ત થાય તે માટે 
રોજગારીની નવી તકો ઉપલ ધ બનાવીન ે ખબુ જ ટૂંકા સમયગાળામા ં ભરતી પ્રિક્રયાન ુ
આયોજન કરીન ે યવુાઓને રોજગારી આપવા રા ય સરકાર હરહમંેશા કિટબ  છે. આ 
િનણર્યના ફળ વ પે રા યમા ંકાયદો અને યવ થાની પિરિ થિત વધ ુસદૃુઢ બનશ ેતેમજ આ 
ભરતીને લીધે પોલીસ દળમા ં વધ ુ સખં્યામા ં કમર્ચારીઓ ઉપલ ધ થવાથી ગજુરાતના 
નાગિરકોને વધ ુસારી પોલીસ સેવા પ્રા ત થશે અન ેરા યની સરુક્ષામા ંવધારો કરવા માટેના 
રા ય સરકારના પગલાઓ વધ ુબળવ ર બનશ.ે 

ધવલ શાહ/ભરત ગાગંાણી           ..........  

 


