
લોકરક્ષક (કોન્સ્ટેબલ અને જેલ સિપાહી – ગજુરાત પોલીિ દળ ભરતી ૨૦૧૮-૧૯ 

નોંધઃ આ અરજીપત્રક નામદાર સપુ્રિમ કોર્ટ  પ્રિપ્રિલ અપીલ ન.ં ૧૦૬૩૪ – ૧૦૬૭૦ / ૨૦૧૭ ના ચકુાદામા ંજણાવ્ યા 
મજુબ િબપં્રિત દાિામા ંજણાિેલ અરજદારો મારે્ જ છે. અને ડાઉનલોડ કરેલુ ંજ અરજીપત્રક ભરિાનુ ંરહશેે જેમા ં
કોઇપણ િકારનો ફેરફાર કરિાનો રહશેે નહીં. અન્ય કોઇપણ ઉમેદિારોએ આ અરજીપત્રક ભરવ ુનહીં.  

 
Surname (અટક)   

First Name (ઉમેદવારોનુું નામ)  

Father/Husband Name  

(સપતા અથવા પસતનુું નામ) 
 

Mother’s Name (માતાનુું નામ)  

Gender (જાસત)  
Male / Female (પરુૂષ/મહહલા) 

 

Date of Birth (DD/MM/YYYY) 

(જન્સમ તારીખ) 
 

Marital Status 

Married / Unmarried / Separated 
 

Present Address 

(હાલનુું િરનામુું) િુંપરૂ્ણ પો્ટલ એડ્રિે 
(તાલકુો/જીલ્લો/પીન કોડ નુંબર િાથે) 

 

Permanent Address 

(કાયમી િરનામુું) િુંપરૂ્ણ પો્ટલ 
એડ્રિે (તાલકુો/જીલ્લો/પીન કોડ નુંબર 
િાથે) 

 

Mobile No. (મોબાઇલ નુંબર) 
SMS Alert મેળવવા માટે  

 

Email 

Application Form Print મેળવવા 
માટે 

 

Nationality (રાષ્ટીયતા)   

આધાર કાડણ / ઇલેકશન કાડણ / 
ડ્રાઇવીંગ લાયિન્સિ / પાન કાડણ 
પૈકી કોઇપર્ એક ફોટો આઇ.ડી.નુું 
નામ અને તેનો નુંબરઃ 

 

શુું તમે રમતગમતના વધારાના 
ગરુ્ મેળવવા લાયકાત ધરાવો 
છો? (જો ધરાવતા હોય તો તેની 
સવગત)  

 

  



િરકારશ્રીના સનયમ મજુબ પાયાનુું 
કોમ્પ્યટુર જ્ઞ્રાન ધરાવો છો?  
(હા અથવા ના) 

 

શુું તમે સવધવાનુું પ્રમાર્પત્ર 
ધરાવો છો? (હા અથવા ના) 

 

શુું તમે માજી િૈસનક છો?  
(હા અથવા ના) 

 

ભાષાની માહહતી  
English  

Hindi  

Gujarati  

(બાજુમાું જર્ાવેલની િામે ખરૂ 
અથવા ખોટાની સનશાની કરવી) 

 
 

Read   Write   Speak 

Read   Write   Speak 

Read   Write   Speak 

Education Details 

(શૈક્ષર્ીક લાયકાત)  
િોરણ-૧૨ / િોરણ-૧૨ િમકક્ષ (લાગ ુપડત ુન હોય તે છેકી નાખવ)ુ 

મેળિેલ ર્કાાઃ 
મેળિેલ િર્ટાઃ 
પરીક્ષા લેનાર બોડટનુ ંનામાઃ 
રાજયનુ ંનામાઃ 
પાિ કયાટન ુ ંિર્ટાઃ 

શુું તમે NCC “C” િહટિહફકેટ 
ધરાવો છો?  

હા અથિા નાાઃ 
NCC “C” િર્ર્િર્ફકેર્ નબંરાઃ 
િમાણપત્ર આપનાર િત્તાપ્રિકારીાઃ  

શુું તમે રક્ષા શહકત યસુનવસિટીનુું  
િહટિહફકેટ ધરાવો છો? 

હા અથિા નાાઃ 
પાિ કયાટન ુ ંિર્ટાઃ 
મેળિેલ િર્ટાઃ 

Additional Education Details 

(Graduate Degree) 

(વધારાની શૈક્ષર્ીક લાયકાત-
્નાતક)  

સ્નાતક / સ્નાતક િમકક્ષ (લાગ ુપડત ુન હોય તે છેકી નાખવ)ુ 

મેળિેલ ર્કાાઃ 
મેળિેલ િર્ટાઃ 
પરીક્ષા લેનાર યપુ્રનિપ્રિર્ીનુ ંનામાઃ 
રાજયનુ ંનામાઃ 
પાિ કયાટન ુ ંિર્ટાઃ 

Additional Education Details 

(Post Graduate Degree) 

(વધારાની શૈક્ષર્ીક લાયકાત-   
અન ુ્નાતક)  

અન ુસ્નાતક / અન ુસ્નાતક િમકક્ષ (લાગ ુપડત ુન હોય તે છેકી નાખવ)ુ 

મેળિેલ ર્કાાઃ 
મેળિેલ િર્ટાઃ 
પરીક્ષા લેનાર યપુ્રનિપ્રિર્ીનુ ંનામાઃ 
રાજયનુ ંનામાઃ 
પાિ કયાટન ુ ંિર્ટાઃ 

  



અહીં 
પાિપોટણ 
િાઇઝનો 

ફોટો 
ચોટાડવો 

િહીનો નમનૂો (જે િહી કરતા હોય તે િહી નીચે કરિી)  

 

 

નામદાર સસુપ્રમ કોટણ  સિસવલ અપીલ નું. ૧૦૬૩૪ – ૧૦૬૭૦ / ૨૦૧૭ ના ચકુાદા પૈકી આપનો જે િબુંસધત 
દાવા/ચકુાદા નુંબર જે હોય તે જર્ાવવોઃ 
 

Assurance (બાુંહધેરી) 
 હુ ં ખાતરી પિૂટક જાહરે કરૂ છ ં કે, મેં જાહરેાતમા ં દશાટિલે બિા જ પ્રનયમો અને શરતો 
િાચંીને િમજયા છે તથા આ જગ્યાએ ઉમેદિારી / પ્રનમણ ૂકં મારે્ જરૂરી તમામ લાયકાતો હુ ં
િરાવુ ંછ,ં જેને આિારે ઉપરોકત અરજીપત્રકમા ંપ્રિર્તો ભરેલ છે તથા તે અંરે્ના મળૂ દસ્તાિેજો 
મારી પાિે ઉપલબ્િ છે. જે મારં્ણી થયેથી હુ ંરજુ કરીશ. ઉપર જણાિેલ તમામ પ્રિર્તો મારી 
જાણ મજુબ િાચી છે અને જો તેમા ં કોઇપણ પ્રિર્ત ખોર્ી હશે તો અથિા દસ્તાિેજોમા ં ક્ષપ્રત 
માલમૂ પડશે તો મારી ઉમેદિારી/પ્રનમણ ૂકં કોઇપણ તબકકે મળૂ અિરથી રદ થિાને પાત્ર છે, તે 
હુ ંજાણુ ંછ ંતથા તે મને કબલુ મજુંર છે અને આ બાબતે બોડટનો પ્રનણટય આખરી રહશેે. 

તારીખાઃ       િહીાઃ 

      (પરુૂ નામાઃ                                             )
   

 


