
 

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (લોકરક્ષક) ભરતીમાાં કામચલાઉ પરીણામ અંગે જરૂરી સચુનાઓ 

(૧) દરેક ઉમેદવાર માટે પ્રથમ પસદંગી ક્રમ બિન હથથયારી (UNARMED) રાખવામા ંઆવેલ છે. અને િીજા 
પસદંગી ક્રમ હથથયારી (ARMED) રાખવામા ંઆવેલ છે. 

(ર) આ પરીણામ અંગે કોઇ૫ણ રજુઆત કરવા માગંતા હોય અથવા ઉપરોકત પસદંગી ક્રમ પૈકી જે ઉમેદવાર 
બિન હથથયારી (UNARMED) થી હથથયારી (ARMED) ના પસદંગી ક્રમમા ંવવા માગંતા તેવા ઉમેદવારો  
તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૫ થી તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૫ સધુીમા ંરોવના િપોરના કલાકઃ 
૧૪.૦૦ થી ૧૮.૦૦ સધુીમા ંપોલીસ અથધક્ષકશ્રીની કચરેી, સેકટર-૨૭, ગાધંીનગર ખાતે રૂિરૂ સપંકક કરવાનો 
રહશેે. તારીખ થવતી ગયા િાદ આવેલ ઉમેદવારોની રજુઆત ધ્યાને લેવામા ંઆવશે નહીં. 

(૩)  જે ઉમેદવારોના માકકસ સરખા છે. તેમને ઉંમરના આધારે વધ ુ ઉંમરવાળા ઉમેદવારને અગતા આપવામા ં
આવેલ છે. જેમની ઉંમર પણ સરખી હોય તેમને ઉંચાઇને આધારે વધ ુ ઉંચાઇવાળા ઉમેદવારોને અગતા 
આપવામા ંઆવેલ છે. 

(૪) ડોક્યમેુન્ટ ચકાસણી માટે િોલાવવામા ં આવેલ તમામ પરુૂષ અને મહહલા ઉમેદવારોના                     
(તમામ પાસ/નાપાસ) રોલ નિંર મવુિ પરીણામ માટે અહ િંયા ક્લીક કરો. 

(૫)   પોલીસ કોન્્ટેિલ (લોકરક્ષક) ભરતી અન્વય ેતા.૦૩/૦૫/૨૦૧૫ ના રોવ યોજાયલે લેબખત પરીક્ષા તેમવ 
ડોક્યમેુન્ટ વેરીફીકેશન પછી કામ ચલાઉ પસદંગી યાદી નીચે મવુિ છે. 

       પરુૂષ લોકરક્ષક માટે  

(A) બિન હથથયારી પોલીસ કોન્્ટેિલ (ULRD) ની કામચલાઉ પસદંગી યાદી માટે અ ીંયા ક્લીક કરો.  
(B) હથથયારી પોલીસ કોન્્ટેિલ (ALRD) ની કામચલાઉ પસદંગી યાદી માટે અ ીંયા ક્લીક કરો.  
(C) બિન હથથયારી પોલીસ કોન્્ટેિલ (ULRD) ના વેઇટીંગ લી્ટ માટે  અ ીંયા ક્લીક કરો.  
(D)  હથથયારી પોલીસ કોન્્ટેિલ (ALRD) ના વેઇટીંગ લી્ટ માટે  અ ીંયા ક્લીક કરો. 

       મહ લા લોકરક્ષક માટે  

(E) બિન હથથયારી પોલીસ કોન્્ટેિલ (ULRD) ની કામચલાઉ પસદંગી યાદી માટે અ ીંયા ક્લીક કરો.  
(F) હથથયારી પોલીસ કોન્્ટેિલ (ALRD) ની કામચલાઉ પસદંગી યાદી માટે અ ીંયા ક્લીક કરો.  
(G) બિન હથથયારી પોલીસ કોન્્ટેિલ (ULRD) ના વેઇટીંગ લી્ટ માટે  અ ીંયા ક્લીક કરો.  
(H)  હથથયારી પોલીસ કોન્્ટેિલ (ALRD) ના વેઇટીંગ લી્ટ માટે  અ ીંયા ક્લીક કરો. 

(૬) ઉપરોક્ત કામચલાઉ પસદંગી યાદી પછી આખરી પસદંગી યાદી તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૫ ના રોવ                                                                
www.gprb2015.org તથા ojas.guj.nic.in ઉપર જાહરે કરવામા ંઆવશે.  

 
(જી.એસ.મલલક) 

અધ્યક્ષ, લોકરક્ષક ભરતી િોડક અને 
સબચવ, ગહૃ થવભાગ,  

ગાધંીનગર 

http://www.gprb2015.org/lrd_all_list.pdf
http://ojas1.guj.nic.in/advtdetailfiles/UNARMED-MALE-SELECT_LIST.pdf
http://ojas1.guj.nic.in/advtdetailfiles/ARMED-MALE_SELECT_LIST.pdf
http://ojas1.guj.nic.in/advtdetailfiles/UNARMED-MALE-WAITING_LIST.pdf
http://ojas1.guj.nic.in/advtdetailfiles/ARMED-MALE-WAITING_LIST.pdf
http://ojas1.guj.nic.in/advtdetailfiles/UNARMED-FEMALE-SELECT-LIST.pdf
http://ojas1.guj.nic.in/advtdetailfiles/ARMED-FEMALE-SELECT-LIST.pdf
http://ojas1.guj.nic.in/advtdetailfiles/UNARMED-FEMALE-WAITING-LIST.pdf
http://ojas1.guj.nic.in/advtdetailfiles/ARMED-FEMALE-WAITING-LIST.pdf
http://www.gprb2015.org/
http://www.ojas.guj.nic.in/

