કોલલેટરનોનમ ૂનો
લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ ૨૦૨૧ દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેન ું પ્રવેશ પત્ર

લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ

બારકોર્

દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેન ું પ્રવેશપત્ર

કન્ફમેશન નુંબરઃ
Gender :

નામ :

ઉમેદવારનો ફોટો/ સહી

સરનામુાં :
જન્મ તારીખ :

કેટેગરી :

દસ્તાવેજચકાસણીનોબેઠકક્રમાાંક
(ROLL NUMBER OF DOCUMENT VERIFIFCATION)
દસ્તાવેજ ચકાસણીન ું સ્થળ :

તારીખ:

સમય:

(હસમખ પટેલ)

બારકોર્

અધ્યક્ષ,લોકરક્ષકભરતીબોર્ડ

કન્ફમેશન નુંબરઃ

અનેમેનેજીંગર્ાયરે કટર
ગુજરાતરાજયપોલીસઆવાસનનગમ,
ગાાંધીનગર.



ઉમેદવાર માટેની સચનાઓ

1. ઉમેદવારોએતેઓને જણાવેલતારીખઅને સમયે નનયતકરે લસ્થળે  અચુકહાજરરહેવાનુરહે
ાં
શે.જો
કોઇઉમેદવારજણાવેલસમયેઅનેતારીખેગેરહાજરરહેશેતોભરતીપ્રક્રીયાનાઆગળનાતબક્કામાટે
કોઇપણપ્રકારનોહક્કદાવોકરીશકશેનહહિં.
2. તમામઉમેદવારોએWriting Pad (પાટીયુ)અવશ્યસાથેલાવવાનુરહેશે.
3. ઉમેદવારદ્વારાઅરજીપત્રકમાાં ભરે લકેટેગરીમાાં કોઇફેરફારગ્રાહ્યરાખવામાાં આવશે નહીજેનીખાસ
નોંધલેવી.

4. ઉમેદવારોએતેઓનાઅસલપ્રમાણપત્રોતેમજઅસલપ્રમાણપત્રોનીસ્વપ્રમાણીતકરે લએકએકનકલ
આ સાથે સામેલ દસ્તાવેજ એનેક્ષર મુજબના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવી અચુક સાથે લાવવાની રહેશે. આ
તમામપ્રમાણપત્રોતા૦૯/૧૧/૨૦૨૧સુધીમાાંઇસ્યુથયેલહોવાજોઇએ.
5.

દસ્તાવેજનીચકાસણીમાટેનાકોલલેટરમળવાથીઉમેદવારનોભરતીમાટેનોકોઇહકક/દાવોરહેતો
નથી.આપ્રવેશપત્રફક્તદસ્તાવેજનીચકાસણીસારુ ઉપસ્સ્થતરહેવામાટે આપવામાાં આવીરહેલછે .
દસ્તાવેજનીચકાસણીપુરીથયાબાદસરકારશ્રીનાપ્રવતડમાનનનયમોનુસારમેરીટઅનેકેટેગીરીવાઇઝ
ખાલીજગ્યાનાઆધારે આખરીપરીણામબહારપાર્વામાાંઆવશે.

6.

આપ્રવેશપત્રરદ્દકરવાનીકે પ્રવેશપત્રમાાં જણાવેલનવગતોમાાં ફેરફારકરવાનીઆવશ્યકતાઉભીથશે
તોતેમકરવાનોબોર્ડ /સરકારશ્રીનોસાંપ ૂણડ હક્કઅને અનધકારરહેશે.બોર્ડ /સરકારશ્રીઆમાટે કારણો
આપવાબાંધાયેલનથી.

7.

કોવીર્નેલગતી સરકારશ્રીનીપ્રવતડમાનસ ૂચનાઓનુપાલનકરવાનુ
ાં
રહે
ાં શે.

8.

ભરતીપ્રહક્રયાદરમ્યાનકોઈપણઉમેદવારગેરલાયકહોવાછતાાંતેમનેયાાંનત્રક, કલેરીકલઅથવાબીજી
કોઈપણ ભ ૂલના લીધે લાયક ગણવામાાં આવેલ હશે અગર પસાંદ કરવામાાં આવેલ હશે, તો કોઈપણ
તબક્કે તેરદથવાપાત્રરહેશે.

9.

ઉમેદવારદ્વારાકોઇપણબનાવટીકેખોટુપ્રમાણપત્રરજૂકરવામાાંઆવશેતોતેનેગેરલાયકઠેરવવામાાં
આવશે.બનાવટીપ્રમાણપત્રને આધારે  નનમણકાં ૂ આપવામાાં આવેલહશે તોપણનનમણકાં ૂ રદ્દકરવામાાં
આવશે.

10. સરકારશ્રી/નામદાર કોટડ  તરફથી વખતો વખત જે ચુકાદાઓ/નનણડયો આવશે તે તમામ ઉમેદવારોને
બાંધનકતાડરહેશે.
11. આચકાસણીમાટેઉમેદવારે સ્વખચેઅનેપોતાનાજોખમેઆવવાનુરહે
ાં શેજેનીનોધલેવી.
12. જોઉમેદવારને કોઇમુશ્કેલીજણાયતોપોલીસભરતી માટેનીહેલ્પલાઇનનાંબર(૧)૯૧૦૪૬૫૪૨૧૬
(ર)૮૪૦૧૧૫૪૨૧૭તથા(૩)૭૦૪૧૪૫૪૨૧૮ઉપરક.૧૦:૩૦થી૧૮:૦૦સુધી(રનવવારતથાજાહેર
રજાનાહદવસનસવાય)સાંપકડ  કરીશકે છે .અન્યકોઇતકલીફજ્ણાયતોજરૂરીપુરાવાસાથે “પોલીસ

ભરતીબોર્ડ નીકચેરી, બાંગલાનાંબરઃગ-૧૨,સહરતાઉધાનનીસામે, સેકટર-૯, ગાાંધીનગરરૂબરૂમાાં(જાહેર
રજાનાહદવસનસવાય)સાંપકડ કરીશકેછે .
દસ્તાવેજચકાસણીદરમ્યાનજોઆપનીઉમેદવારીકોઇપણકારણસરરદકરવામાાંઆવેઅનેજો
આપનેતેઅંગેવાાંધોહોયતોજરૂરીપુરાવાસાથેઅપીલઅનધકારીસમક્ષઅપીલકરીશકોછો.અપીલ
અનધકારીનુાં નામ/સરનામુાં તથા તારીખ/સમય ભરતી બોર્ડ ની વેબસાઇટ lrdgujarat2021.in પર જાહેર
કરવામાાંઆવશે.
દસ્તાવેજ ચકાસણીને લગતી તથા લોકરક્ષક ભરતીને લગતી નવગતો ભરતી બોર્ડ ની વેબસાઇટ
lrdgujarat2021.in પર જાહેર કરવામાાં આવશે. જેથી ઉમેદવારોએ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ ની વેબસાઇટ
ઉપરનીનવગતોનનયનમતજોતારહેવુ સલાહભયુડ છે .
ઉમેદવારોનીચે આપેલસાંવગડનીપોતાનીઇચ્છામુજબનાક્રમમાાં પસાંદગીકરીશકે છે .જેઉમેદવારોએ
પસાંદગીઆપેલનહીહોયતોતેવાહકસ્સામાાં બોર્ડ નોનનણડયઆખરીરહેશે. આઅંગે આસાથે સામેલ
નોકરીના ૫સુંદગી ક્રમન ું એનેક્ષરભરી,સહીકરીસાથેલાવવાનુરહે
ાં શે.
(૧)બબનહનથયારીપોલીસકોન્સ્ટેબલ
(ર)હનથયારીપોલીસકોન્સ્ટેબલ
(૩)એસ.આર.પી.એફ.કોન્સ્ટેબલ

દસ્તાવેજ એનેક્ષર
A. જન્મતારીખનાપુરાવાતરીકેએસ.એસ.સી.અથવાતેનીસમકક્ષપરીક્ષાનુપ્રમાણપત્રકે
ાં
શાળા
છોર્યાનાપ્રમાણપત્રકેજેમાાંજન્મતારીખસ્પષ્ટદશાડવલ
ે હોય.
ુ ાં
B. ધોરણ-૧૨અથવાતેનીસમકક્ષપરીક્ષાપાસકયાડનપ્રમાણપત્રતથાગુ
ણપત્રક.
C. તમામ ઉમેદવારે  ભરતી બોર્ડ ની વેબસાઇટ www.lrdgujarat2021.in ઉપર મુકવામાાં આવેલ
“દસ્તાવેજચકાસણીસમયે ઉમેદવારતરફથીભરવાનુથતુ
ાં
 ફોમડ” ર્ાઉનલોર્કરીઅંગ્રેજીભાષામાાં
સાંપ ૂણડરીતેનવગતોભરીઅવશ્યસાથેલાવવાનુરહેશે.
D. અનામત જાનત માટે ગુજરાત સરકારશ્રીના સક્ષમ અનધકારીશ્રી દ્વારા અપાયેલ જાનત અંગેના
પ્રમાણપત્ર.
i. આનથિક રીતે નબળા વગડના ઉમેદવારોએ સામાજજક ન્યાય અને અનધકાહરતા નવભાગ,
ગાાંધીનગરનાતા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯નાઠરાવક્રમાાંકઃઇ.ર્બલ્યુ.એસ./૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ
થીનનયત કરે લનમ ૂના(અંગ્રેજીમાાં Annexure-KH અથવાગુજરાતીમાાં પહરનશષ્ટ-ગ)મુજબ
મેળવેલઆનથિકરીતેનબળાવગડ(EWS) નુપાત્રતાપ્રમાણ૫ત્ર
ાં
રજુ કરવાનુરહે
ાં શે.
સામાજજક ન્યાય અને અનધકાહરતા નવભાગ, ગાાંધીનગરના તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ તથા
તા.ર૬/૦૬/૨૦ર૦નાસરખાક્રમાાંકનાઠરાવથીઆનથિકરીતેનબળાવગડ(EWS) નાપાત્રતા
પ્રમાણ૫ત્રનીમાન્યતાઇશ્યુ થયાતારીખથીત્રણવષડ સુધીમાન્યગણવામાાં આવશે.પરાં તુ
તા.રપ.૦૧.ર૦૧૯ થી તા.૧ર.૦૯.ર૦૧૯ સુધીમાાં ઇશ્યુ થયેલ EWS પાત્રતા પ્રમાણપત્રની
વધારે લઅવધીનોલાભલેવામાટેઉમેદવારે તેનાકુ ટુાંબનીઆવકમાાંવધારોથયેલનથીઅને
તેઓરાજયસરકારનાઅનામતનાહેતુ માટે નક્કીથયેલાપાત્રતાનામાપદાં ર્મુજબલાયક
ઠરે છે તેવીસાદાકાગળમાાંલોકરક્ષકભરતીબોર્ડ નીવેબસાઇટlrdgujarat2021.in ઉપરEWS

એનેક્ષરની લીંકમાુંમ ૂકવામાાંઆવેલનમ ૂનામુજબનીબાહેંધરીદસ્તાવેજચકાસણીસમયે રજુ 
કરવાનીરહેશે.

ii. સામાજીકઅને શૈક્ષબણકરીતે પછાતવગડનાઉમેદવારોએતે જ્ઞાનતનામળવાપાત્રલાભલેવા
માટે સરકારશ્રીના સામાજીક ન્યાય અને અનધકાહરતા નવભાગ, ગાાંધીનગરના
તા.૨૬.૦૪.૨૦૧૬નાઠરાવક્રમાાંકઃસશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અથીજણાવ્યામુજબબબન
ઉન્નતવગડ(Non Creamy Layer) અંગેનાપ્રમાણપત્રનીઅવનધઆવુપ્રમાણપત્રજેનાણાકીય
વષડમાાં મેળવ્યુ હોય તે સહહત ત્રણ નાણાકીય વષડ સુધીની રહેશે. પરાં ત,ુ સદરહુ ઠરાવમાાં
જણાવ્યામુજબઆઅવધીદરમ્યાનબબનઉન્નતવગડ પ્રમાણપત્રમાટેનાકોઇપણમાપદાં ર્માાં
ફેરફારથાયતોતેનીસ્વૈચ્ચ્છકજાહેરાતકરવાનીજવાબદારીઉમેદવાર/વાલીનીવ્યસ્ક્તગત
રીતે અને સાંયક્ુ તરીતે રહેશ.ે જોઉમેદવાર/વાલીઆવીકોઇપણમાહહતીછુપાવશેતોતેઓ
કાયદે સરની કાયડવાહીને પાત્ર બનશે અને ભરતી થયેલ હશે તો પણ ગેરલાયક ઠરશે. આ
પ્રમાણપત્ર તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૧ સુધીમાાં ઇસ્યુ થયેલ હોવુાં જોઇએ.
અન્યકોઇપ્રમાણપત્રમાન્યરહેશેનહહ.
સરકારશ્રીના સામાજીક ન્યાય અને અનધકાહરતા નવભાગ, ગાાંધીનગરના
તા.૨૫.૦૨.૨૦૨૨નાપહરપત્રક્રમાાંકઃસશપ/૧૨૨૦૨૨/૮૬૩૫/અ અન્વયે સામાજીકઅને
શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોના જાનત અંગેના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી/ખરાઇ
નનયામકશ્રી, નવકસતીજાનતકલ્યાણનીકચેરી, ગાાંધીનગરદ્વારાકરવાનીરહેતીહોઇ, સામાજીક
અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોએ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ ની વેબસાઇટ
lrdgujarat2021.in ઉપર SEBC એનેક્ષરની લીંકમાું મ ૂકવામાાં આવેલ યાદી મુજબના
દસ્તાવેજોતેમજફોમડમાાં નવગતોભરીદસ્તાવેજચકાસણીસમયે અસલદસ્તાવેજોસાથે રજુ 
કરવાનુરહે
ાં શે.
iii. અનુસબુ ચતજનજાનત(ST) વગડના ઉમેદવારોનાજાનતઅંગેનાપ્રમાણપત્રોનીચકાસણી/ખરાઇ
સરકારશ્રીના

સામાન્ય

વહીવટ

નવભાગના

તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૮

ના

ઠરાવ

ક્રમાાંકઃસીઆરઆર/૧૦૨૦૧૮-૪૬૧૨૩૯-ગ.૨ માાં જણાવ્યા મુજબ કનમશ્નરશ્રી, આહદજાનત
નવકાસનીકચેરી, ગાાંધીનગરદ્વારાકરવાનીરહેતીહોવાથીઅનુસબુ ચતજનજાનત(ST) વગડના

ઉમેદવારોએ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ ની વેબસાઇટ lrdgujarat2021.in ઉપર ST એનેક્ષરની

લીંકમાું મ ૂકવામાાં આવેલ યાદી મુજબના દસ્તાવેજો તેમજ ફોમડમાાં નવગતો ભરી દસ્તાવેજ
ચકાસણીસમયેઅસલદસ્તાવેજોસાથેરજુ કરવાનુરહે
ાં શે.
iv. અનુસબુ ચત જાનત (SC) વગડના ઉમેદવારોના જાનત અંગેના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી/ખરાઇ
સાંયક્ુ ત નનયામકશ્રી, અનુસ ૂબચત જાનત કલ્યાણ, ગુજરાત રાજય, ગાાંધીનગર દ્વારા કરવાની
રહેતીહોવાથીઅનુસબુ ચતજાનત(SC) વગડનાઉમેદવારોએલોકરક્ષકભરતીબોર્ડ નીવેબસાઇટ
lrdgujarat2021.in ઉપરSC એનેક્ષરની લીંકમાુંમ ૂકવામાાંઆવેલયાદીમુજબનાદસ્તાવેજો
તેમજ ફોમડમાાં નવગતો ભરી દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે અસલ દસ્તાવેજો સાથે રજુ  કરવાનુાં
રહેશે.
E. એન.સી.સી.“સી”સટીફીકેટનનયતકરે લનમુનામુજબનુ(જોહોયતો).
ાં
F. રાષ્રીયરક્ષાયુનનવનસિટી/રક્ષાશસ્ક્તયુનનવનસિટીનુપ્રમાણપત્ર(જોહોયતો).
ાં
G. રમતવીરો માટે માન્ય રમતગમતના સરકારશ્રીના વખતોવખતના પરીપત્રો મુજબનુાં અનધકૃત
અનધકારીદ્વારાઇશ્યુકરવામાાંઆવેલપ્રમાણપત્ર.
H. નવધવા મહહલા ઉમેદવારોએ પોતાના પનતના અવસાન  થયેલાનુાં પ્રમાણપત્ર તેમજ પુન: લગ્ન
ુ ાં
કરે લનથીતેનબાાં
હધ
ે રીપત્ર.
I. માજી સૈનનકના હકસ્સામાાં આમી/નેવી/એરફોસડના સક્ષમ સત્તાનધકારી દ્વારા અપાયેલ હર્સ્ચાર્જ
પ્રમાણપત્રતથાઓળખપત્ર.
J. ઉમેદવારે  પોતાનીઓળખમાટેનોપ ૂરાવોઅસલમાાં, આધારકાર્ડ , ડ્રાઇવીંગલાઇસન્સ, પાનકાર્ડ ,
ચુટાં ણીકાર્ડ પૈકીકોઇપણએકપ ૂરાવોપોતાનીસાથેરાખવાનોરહેશે.
K. તમામ ઉમેદવારે  ભરતી બોર્ડ ની વેબસાઇટ www.lrdgujarat2021.in ઉપર મુકવામાાં આવેલ
“દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે ઉમેદવાર તરફથી ભરવાન ું થત ફોમડ” ર્ાઉનલોર્કરીઅંગ્રેજીભાષામાાં
સાંપ ૂણડરીતેનવગતોભરીઅવશ્યસાથેલાવવાનુરહેશે.

નોકરીના ૫સુંદગી ક્રમન ું એનેક્ષર

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)મજબ]
પ્રનત,
અધ્યક્ષશ્રી,
લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ , ગાુંધીનગર.
નવષય :- લોકરક્ષક ભરતી અંતગડત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વગડ -૩ સુંવગડની જગ્યા
માટેની પસુંદગીના નવકલ્પ બાબત.
સનવનયઉપરોકતનવષયઅનુસધ
ાં ાનેજણાવવાનુકે
ાં , લોકરક્ષકભરતીઅંતગડતસાંવગડક્રમપસાંદગી
સબાંધીમારીનવગતવારહકીકતનીચેમુજબછે .
(૧)

ઉમેદવારનુપુ
ાં રુનામ:

(ર)

પુરેપરૂુ સરનામુાં :

(૩)

કન્ફમેશનનાંબર:

(૪)

દસ્તાવેજચકાસણીનોબેઠકક્રમાાંક:

The Police Constable, Class III (Combined Competitive Examination) Rules-2016 ના નનયમ૧૭(૩) હેઠળ લોકરક્ષક ભરતી સબાંધે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વગડ-૩ અંતગડતની (૧) બબન હનથયારી પોલીસ
કોન્સ્ટેબલ (Unarmed Police Constable)માું પરૂષ અને મહહલા ઉમેદવાર માટે (ર) હનથયારી પોલીસ
કોન્સ્ટેબલ (Armed Police Constable)માું પરૂષ અને મહહલા ઉમેદવાર માટે (૩) એસ.આર.પી.એફ.
કોન્સ્ટેબલ (SRPF Constable)માું ફકત પરૂષ જગ્યાઓમાટેનીમારીપસાંદગીનોક્રમનીચેમુજબછે .
અ.નું.

પસુંદગીના સુંવગડન ું નામ

૧
૨
૩

ઉપરોકત નનયમ હેઠળ મેં આપેલ પસુંદગી ક્રમ અંનતમ છે , અને તેમાું કોઇ ફેરફાર થઇ શકશે નહી તે હું
જાણું છું. તેમજ ઉ૫રોકત નવકલ્પ બાબતે ભનવષ્યમાું હું પાછળથી કોઇ રજૂઆત પણ કરીશ નહી.
તારીખઃ- .................................

આપનો નવશ્વાસ

સ્થળઃ- ....................................

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

