
 
લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ ૨૦૨૧ દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેન ું પ્રવેશ પત્ર

 

 
  (હસમ ખ પટેલ) 

અધ્યક્ષ,લોકરક્ષકભરતીબોર્ડ  

અનેમેનેજીંગર્ાયરેકટર 

ગજુરાતરાજયપોલીસઆવાસનનગમ, 

ગાાંધીનગર. 
   

ઉમેદવાર માટેની સ ચનાઓ 

1. ઉમેદવારોએતેઓનેજણાવેલતારીખઅનેસમયેનનયતકરેલસ્થળેઅચકુહાજરરહવેાનુાંરહશેે.જો

કોઇઉમેદવારજણાવેલસમયેઅનેતારીખેગેરહાજરરહશેેતોભરતીપ્રક્રીયાનાઆગળનાતબક્કામાટે

કોઇપણપ્રકારનોહક્કદાવોકરીશકશેનહહિં. 

2. તમામઉમેદવારોએWriting Pad (પાટીય)ુઅવશ્યસાથેલાવવાનુરહશેે. 

3. ઉમેદવારદ્વારાઅરજીપત્રકમાાંભરેલકેટેગરીમાાંકોઇફેરફારગ્રાહ્યરાખવામાાંઆવશેનહીજેનીખાસ

નોંધલેવી. 

લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ  
 

દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેન ું પ્રવેશપત્ર  

નામ  :  
Gender :  

સરનામુાં  :  ઉમેદવારનો ફોટો/ સહી 

 જન્મ તારીખ  :  કેટેગરી :  

દસ્તાવેજચકાસણીનોબેઠકક્રમાાંક 
(ROLL NUMBER OF DOCUMENT VERIFIFCATION) 

 

દસ્તાવેજ ચકાસણીન ું સ્થળ :    

તારીખ: સમય: 

કોલલેટરનોનમનૂો 

બારકોર્ 

કન્ફમેશન નુંબરઃ  

બારકોર્ 

કન્ફમેશન નુંબરઃ 



4. ઉમેદવારોએતઓેનાઅસલપ્રમાણપત્રોતેમજઅસલપ્રમાણપત્રોનીસ્વપ્રમાણીતકરેલએકએકનકલ

આસાથેસામલેદસ્તાવેજ એનેક્ષર મજુબનાક્રમપ્રમાણેગોઠવીઅચકુસાથેલાવવાનીરહશેે.આ

તમામપ્રમાણપત્રોતા૦૯/૧૧/૨૦૨૧સધુીમાાંઇસ્યુથયેલહોવાજોઇએ. 

5. દસ્તાવેજનીચકાસણીમાટેનાકોલલેટરમળવાથીઉમદેવારનોભરતીમાટેનોકોઇહકક/દાવોરહતેો

નથી.આપ્રવેશપત્રફક્તદસ્તાવેજનીચકાસણીસારુઉપસ્સ્થતરહવેામાટેઆપવામાાંઆવીરહલેછે.

દસ્તાવેજનીચકાસણીપરુીથયાબાદસરકારશ્રીનાપ્રવતડમાનનનયમોનસુારમેરીટઅનેકેટેગીરીવાઇઝ

ખાલીજગ્યાનાઆધારેઆખરીપરીણામબહારપાર્વામાાંઆવશ.ે 

6. આપ્રવેશપત્રરદ્દકરવાનીકેપ્રવેશપત્રમાાંજણાવેલનવગતોમાાંફેરફારકરવાનીઆવશ્યકતાઉભીથશે

તોતેમકરવાનોબોર્ડ/સરકારશ્રીનોસાંપણૂડહક્કઅનેઅનધકારરહશેે.બોર્ડ/સરકારશ્રીઆમાટેકારણો

આપવાબાંધાયેલનથી. 

7. કોવીર્નેલગતી સરકારશ્રીનીપ્રવતડમાનસચૂનાઓનુાંપાલનકરવાનુાંરહશેે. 

8. ભરતીપ્રહક્રયાદરમ્યાનકોઈપણઉમેદવારગેરલાયકહોવાછતાાંતેમનેયાાંનત્રક, કલેરીકલઅથવાબીજી

કોઈપણભલૂનાલીધેલાયકગણવામાાંઆવેલહશેઅગરપસાંદકરવામાાંઆવેલહશ,ે તોકોઈપણ

તબકે્કતેરદથવાપાત્રરહશેે. 

9. ઉમેદવારદ્વારાકોઇપણબનાવટીકેખોટુપ્રમાણપત્રરજૂકરવામાાંઆવશેતોતેનેગરેલાયકઠેરવવામાાં

આવશે.બનાવટીપ્રમાણપત્રનેઆધારેનનમણ ૂાંકઆપવામાાંઆવલેહશેતોપણનનમણ ૂાંકરદ્દકરવામાાં

આવશે. 

10. સરકારશ્રી/નામદારકોટડતરફથીવખતોવખતજે ચકુાદાઓ/નનણડયોઆવશેતેતમામઉમેદવારોને

બાંધનકતાડરહશેે. 

11. આચકાસણીમાટેઉમેદવારેસ્વખચેઅનેપોતાનાજોખમેઆવવાનુાંરહશેેજેનીનોધલેવી. 

12. જોઉમેદવારનેકોઇમશુ્કેલીજણાયતોપોલીસભરતી માટેનીહલે્પલાઇનનાંબર(૧)૯૧૦૪૬૫૪૨૧૬

(ર)૮૪૦૧૧૫૪૨૧૭તથા(૩)૭૦૪૧૪૫૪૨૧૮ઉપરક.૧૦:૩૦થી૧૮:૦૦સધુી(રનવવારતથાજાહરે

રજાનાહદવસનસવાય)સાંપકડકરીશકેછે.અન્યકોઇતકલીફજ્ણાયતોજરૂરીપરુાવાસાથે“પોલીસ



ભરતીબોર્ડનીકચેરી, બાંગલાનાંબરઃગ-૧૨,સહરતાઉધાનનીસામે, સેકટર-૯, ગાાંધીનગરરૂબરૂમાાં(જાહરે

રજાનાહદવસનસવાય)સાંપકડકરીશકેછે. 

દસ્તાવેજચકાસણીદરમ્યાનજોઆપનીઉમેદવારીકોઇપણકારણસરરદકરવામાાંઆવેઅનેજો

આપનેતેઅંગેવાાંધોહોયતોજરૂરીપરુાવાસાથેઅપીલઅનધકારીસમક્ષઅપીલકરીશકોછો.અપીલ

અનધકારીનુાંનામ/સરનામુાંતથાતારીખ/સમયભરતીબોર્ડનીવેબસાઇટ lrdgujarat2021.in પરજાહરે

કરવામાાંઆવશે. 

દસ્તાવેજચકાસણીનેલગતીતથાલોકરક્ષકભરતીનેલગતી નવગતોભરતીબોર્ડનીવેબસાઇટ

lrdgujarat2021.in પરજાહરે કરવામાાંઆવશે.જેથીઉમેદવારોએલોકરક્ષકભરતીબોર્ડનીવબેસાઇટ

ઉપરનીનવગતોનનયનમતજોતારહવેુસલાહભયુડછે. 

ઉમેદવારોનીચેઆપેલસાંવગડનીપોતાનીઇચ્છામજુબનાક્રમમાાંપસાંદગીકરીશકેછે.જેઉમેદવારોએ
પસાંદગીઆપેલનહીહોયતોતેવા હકસ્સામાાંબોર્ડનો નનણડયઆખરીરહશેે.આઅંગેઆસાથેસામેલ
નોકરીના ૫સુંદગી ક્રમન ું એનેક્ષરભરી,સહીકરીસાથેલાવવાનુાંરહશેે. 

(૧)બબનહનથયારીપોલીસકોન્સ્ટેબલ 
(ર)હનથયારીપોલીસકોન્સ્ટેબલ 
(૩)એસ.આર.પી.એફ.કોન્સ્ટેબલ 

  



દસ્તાવેજ એનેક્ષર 

A. જન્મતારીખનાપરુાવાતરીકેએસ.એસ.સી.અથવાતેનીસમકક્ષપરીક્ષાનુાંપ્રમાણપત્રકેશાળા

છોર્યાનાપ્રમાણપત્રકેજેમાાંજન્મતારીખસ્પષ્ટદશાડવલેહોય. 

B. ધોરણ-૧૨અથવાતેનીસમકક્ષપરીક્ષાપાસકયાડન ુાંપ્રમાણપત્રતથાગણુપત્રક. 

C. તમામ ઉમેદવારે ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ www.lrdgujarat2021.in ઉપર મકુવામાાં આવેલ

“દસ્તાવેજચકાસણીસમયેઉમેદવારતરફથીભરવાનુાંથતુફોમડ” ર્ાઉનલોર્કરીઅંગ્રેજીભાષામાાં

સાંપણૂડરીતેનવગતોભરીઅવશ્યસાથેલાવવાનુરહશેે. 

D. અનામત જાનત માટે ગજુરાત સરકારશ્રીના સક્ષમ અનધકારીશ્રી દ્વારા અપાયેલ જાનત અંગેના

પ્રમાણપત્ર. 

i. આનથિક રીતે નબળા વગડના ઉમેદવારોએ સામાજજક ન્યાય અને અનધકાહરતા નવભાગ,

ગાાંધીનગરનાતા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯નાઠરાવક્રમાાંકઃઇ.ર્બલ્ય.ુએસ./૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ

થીનનયત કરેલનમનૂા(અંગ્રેજીમાાંAnnexure-KH અથવાગજુરાતીમાાંપહરનશષ્ટ-ગ)મજુબ

મેળવેલઆનથિકરીતેનબળાવગડ(EWS) નુાંપાત્રતાપ્રમાણ૫ત્ર રજુકરવાનુાંરહશેે. 

સામાજજક ન્યાયઅનેઅનધકાહરતા નવભાગ,ગાાંધીનગરનાતા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯તથા

તા.ર૬/૦૬/૨૦ર૦નાસરખાક્રમાાંકનાઠરાવથીઆનથિકરીતેનબળાવગડ(EWS) નાપાત્રતા

પ્રમાણ૫ત્રનીમાન્યતાઇશ્યુથયાતારીખથીત્રણવષડસધુીમાન્યગણવામાાંઆવશે.પરાંતુ

તા.રપ.૦૧.ર૦૧૯ થી તા.૧ર.૦૯.ર૦૧૯ સધુીમાાં ઇશ્યુ થયેલ EWS પાત્રતા પ્રમાણપત્રની

વધારેલઅવધીનોલાભલવેામાટેઉમેદવારેતેનાકુટુાંબનીઆવકમાાંવધારોથયેલનથીઅને

તેઓરાજયસરકારનાઅનામતનાહતેુમાટેનક્કીથયેલાપાત્રતાનામાપદાંર્મજુબલાયક

ઠરેછેતેવીસાદાકાગળમાાંલોકરક્ષકભરતીબોર્ડનીવબેસાઇટlrdgujarat2021.in ઉપરEWS 

એનેક્ષરની લીંકમાુંમકૂવામાાંઆવલેનમનૂામજુબનીબાહેંધરીદસ્તાવેજચકાસણીસમયે રજુ

કરવાનીરહશેે. 



ii. સામાજીકઅનેશૈક્ષબણકરીતેપછાતવગડનાઉમેદવારોએતેજ્ઞાનતનામળવાપાત્રલાભલેવા

માટે સરકારશ્રીના સામાજીક ન્યાય અને અનધકાહરતા નવભાગ, ગાાંધીનગરના

તા.૨૬.૦૪.૨૦૧૬નાઠરાવક્રમાાંકઃસશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અથીજણાવ્યામજુબબબન

ઉન્નતવગડ(Non Creamy Layer) અંગેનાપ્રમાણપત્રનીઅવનધઆવુપ્રમાણપત્રજેનાણાકીય

વષડમાાં મેળવ્યુ હોય તે સહહતત્રણનાણાકીયવષડ સધુીની રહશેે. પરાંત,ુ સદરહુ ઠરાવમાાં

જણાવ્યામજુબઆઅવધીદરમ્યાનબબનઉન્નતવગડપ્રમાણપત્રમાટેનાકોઇપણમાપદાંર્માાં

ફેરફારથાયતોતેનીસ્વૈચ્ચ્છકજાહરેાતકરવાનીજવાબદારીઉમેદવાર/વાલીનીવ્યસ્ક્તગત

રીતેઅનેસાંયકુ્તરીતેરહશેે.જોઉમેદવાર/વાલીઆવીકોઇપણમાહહતીછુપાવશેતોતેઓ

કાયદેસરનીકાયડવાહીનેપાત્રબનશેઅનેભરતીથયલેહશેતોપણગેરલાયકઠરશે.આ

પ્રમાણપત્ર તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૧ સધુીમાાં ઇસ્યુ થયેલ હોવુાં જોઇએ.

અન્યકોઇપ્રમાણપત્રમાન્યરહશેેનહહ. 

 સરકારશ્રીના સામાજીક ન્યાય અને અનધકાહરતા નવભાગ, ગાાંધીનગરના

તા.૨૫.૦૨.૨૦૨૨નાપહરપત્રક્રમાાંકઃસશપ/૧૨૨૦૨૨/૮૬૩૫/અ અન્વયેસામાજીકઅને

શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોના જાનત અંગેના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી/ખરાઇ

નનયામકશ્રી, નવકસતીજાનતકલ્યાણનીકચેરી, ગાાંધીનગરદ્વારાકરવાનીરહતેીહોઇ, સામાજીક

અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોએ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ

lrdgujarat2021.in ઉપર SEBC એનેક્ષરની લીંકમાું મકૂવામાાં આવેલ યાદી મજુબના

દસ્તાવેજોતેમજફોમડમાાંનવગતોભરીદસ્તાવેજચકાસણીસમયેઅસલદસ્તાવેજોસાથેરજુ

કરવાનુાંરહશેે. 

iii. અનસુબુચતજનજાનત(ST) વગડના ઉમેદવારોનાજાનતઅંગેનાપ્રમાણપત્રોનીચકાસણી/ખરાઇ

સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ નવભાગના તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૮ ના ઠરાવ

ક્રમાાંકઃસીઆરઆર/૧૦૨૦૧૮-૪૬૧૨૩૯-ગ.૨ માાં જણાવ્યા મજુબ કનમશ્નરશ્રી, આહદજાનત

નવકાસનીકચેરી, ગાાંધીનગરદ્વારાકરવાનીરહતેીહોવાથીઅનસુબુચતજનજાનત(ST) વગડના



ઉમેદવારોએલોકરક્ષકભરતીબોર્ડનીવેબસાઇટ lrdgujarat2021.in ઉપરST એનેક્ષરની 

લીંકમાુંમકૂવામાાંઆવેલયાદી મજુબના દસ્તાવેજો તેમજ ફોમડમાાં નવગતોભરી દસ્તાવેજ

ચકાસણીસમયેઅસલદસ્તાવેજોસાથેરજુકરવાનુાંરહશેે. 

iv. અનસુબુચતજાનત (SC) વગડના ઉમેદવારોનાજાનતઅંગેનાપ્રમાણપત્રોનીચકાસણી/ખરાઇ 

સાંયકુ્ત નનયામકશ્રી, અનસુબૂચતજાનત કલ્યાણ, ગજુરાત રાજય, ગાાંધીનગર દ્વારા કરવાની

રહતેીહોવાથીઅનસુબુચતજાનત(SC) વગડનાઉમેદવારોએલોકરક્ષકભરતીબોર્ડનીવેબસાઇટ

lrdgujarat2021.in ઉપરSC એનેક્ષરની લીંકમાુંમકૂવામાાંઆવલેયાદીમજુબનાદસ્તાવેજો

તેમજફોમડમાાં નવગતોભરીદસ્તાવેજચકાસણીસમયેઅસલદસ્તાવેજોસાથેરજુકરવાનુાં

રહશેે. 

E. એન.સી.સી.“સી”સટીફીકેટનનયતકરેલનમનુામજુબનુાં(જોહોયતો). 

F. રાષ્રીયરક્ષાયનુનવનસિટી/રક્ષાશસ્ક્તયનુનવનસિટીનુાંપ્રમાણપત્ર(જોહોયતો). 

G. રમતવીરો માટે માન્ય રમતગમતના સરકારશ્રીના વખતોવખતના પરીપત્રો મજુબનુાં અનધકૃત

અનધકારીદ્વારાઇશ્યુકરવામાાંઆવેલપ્રમાણપત્ર. 

H. નવધવામહહલાઉમેદવારોએપોતાનાપનતનાઅવસાનથયેલાનુાંપ્રમાણપત્રતેમજપનુ:લગ્ન

કરેલનથીતેનુાંબાાંહધેરીપત્ર. 

I. માજી સૈનનકના હકસ્સામાાં આમી/નેવી/એરફોસડના સક્ષમ સત્તાનધકારી દ્વારા અપાયેલ હર્સ્ચાર્જ

પ્રમાણપત્રતથાઓળખપત્ર. 

J. ઉમેદવારેપોતાનીઓળખમાટેનોપરૂાવોઅસલમાાં, આધારકાર્ડ, ડ્રાઇવીંગલાઇસન્સ, પાનકાર્ડ, 

ચુાંટણીકાર્ડપૈકીકોઇપણએકપરૂાવોપોતાનીસાથેરાખવાનોરહશેે. 

K. તમામ ઉમેદવારે ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ www.lrdgujarat2021.in ઉપર મકુવામાાં આવેલ
“દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે ઉમેદવાર તરફથી ભરવાન ું થત   ફોમડ” ર્ાઉનલોર્કરીઅંગ્રેજીભાષામાાં
સાંપણૂડરીતેનવગતોભરીઅવશ્યસાથેલાવવાનુરહશેે. 

  



 

લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ ૨૦૨૧ 

ઉમેદવારે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વગડ-૩ સુંવગડની જગ્યા માટેની પસુંદગી ક્રમન ું ફોમડ 
[The Police Constable, Class III (Combined Competitive Examination) Rules-2021 ના નનયમ 

૧૭ (૩)મ જબ]  

પ્રનત, 

અધ્યક્ષશ્રી,  
લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ, ગાુંધીનગર. 
 

નવષય :- લોકરક્ષક ભરતી અંતગડત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વગડ-૩ સુંવગડની જગ્યા 
માટેની પસુંદગીના નવકલ્પ બાબત. 

 

 સનવનયઉપરોકતનવષયઅનસુાંધાનેજણાવવાનુાંકે, લોકરક્ષકભરતીઅંતગડતસાંવગડક્રમપસાંદગી
સબાંધીમારીનવગતવારહકીકતનીચેમજુબછે. 

(૧) ઉમેદવારનુાંપરુુનામ: 

(ર) પરેુપરુૂસરનામુાં: 

(૩) કન્ફમેશનનાંબર: 

(૪) દસ્તાવેજચકાસણીનોબેઠકક્રમાાંક: 
 

The Police Constable, Class III (Combined Competitive Examination) Rules-2016 ના નનયમ-
૧૭(૩)હઠેળલોકરક્ષકભરતીસબાંધેપોલીસકોન્સ્ટેબલવગડ-૩અંતગડતની (૧) બબન હનથયારી પોલીસ 
કોન્સ્ટેબલ (Unarmed Police Constable)માું પ રૂષ અને મહહલા ઉમેદવાર માટે (ર) હનથયારી પોલીસ 
કોન્સ્ટેબલ (Armed Police Constable)માું પ રૂષ અને મહહલા ઉમેદવાર માટે (૩) એસ.આર.પી.એફ. 
કોન્સ્ટેબલ (SRPF Constable)માું ફકત પ રૂષ  જગ્યાઓમાટેનીમારીપસાંદગીનોક્રમનીચેમજુબછે.   

અ.નું. પસુંદગીના સુંવગડન ું નામ  
૧  

૨  

૩  

 

    ઉપરોકત નનયમ હઠેળ મેં આપેલ પસુંદગી ક્રમ અંનતમ છે, અને તેમાું કોઇ ફેરફાર થઇ શકશે નહી તે હ ું 
જાણ ું છું. તેમજ ઉ૫રોકત નવકલ્પ બાબતે ભનવષ્યમાું હ ું પાછળથી કોઇ રજૂઆત પણ કરીશ નહી.  
 

તારીખઃ- ................................. 
સ્થળઃ- ....................................  

આપનો નવશ્વાસ   
 

ઉમેદવારની સહીઃ-...................................... 
ઉમેદવારન ું નામઃ-....................................... 

નોકરીના ૫સુંદગી ક્રમન ું એનેક્ષર 


