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           રુત શહર હોમગાડઝ દળમા ં ભરતી ુ ં આયોજન કરવામા ં આવેલ છે

આપવા  ઇ ક ઉમેદવારો અર  કર  શક છે

 

(અ)  હોમગાડઝ દળમા ંભરતી થવા આવનાર ુ ુષ ઉમેદવારની લાયકાત

૧.    ભારતનો નાગ રક હોવો જોઇએ

૨.    ધોરણ - ૧૦ પાસ અથવા તેથી વ ુ

૩.    મર ૧૮ થી ૫૦ વષ ધુીની હોવી જોઇએ

હોવા ં 

      જોઈએ.   

૪.    વજન ઓછામા ંઓ  ૫૦ કલો હો ુ ંજોઇએ

૫.    ચાઇ ઓછામા ંઓછ  ૧૬૨ 

૬.   છાતી ઓછામા ંઓછ  ૭૯ 

શકતા  

     હોવા ંજોઇએ. 

૭.   અરજદાર કોઇ ુ હા હત ૃ ય કરલ ન હો ુ ંજોઈએ

     યાયાલય ારા િશ ા થયેલ ન હોવી જોઈએ

૮.   અરજદાર કોઈ કોમી સં થા સા

ન 

     હોવા ંજોઇએ. 

 

(બ)  હોમગાડઝ દળમા ંભરતી થવા આવનાર 

૧    મ હલા ઉમેદવારના ક સામા ંવજન 

૨    મ હલા ઉમેદવારોની ચાઇ 

૩    (અ) મા ં ચુવેલ ુ ા નબંર 

   

 હોમગાડઝ કચેર  રુત શહર
બ ુમાળ  ભવન, બીજો માળ, નાન રુા રુત, 

૦૨૬૧  ૨૪૭૭૬૪૨ // ફકસ ન.ં૦૨૬૧-૨૪૭૭૬૪૧
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ેસ નોટ 

હોમગાડઝ દળમા ં ભરતી ુ ં આયોજન કરવામા ં આવેલ છે

આપવા  ઇ ક ઉમેદવારો અર  કર  શક છે. ની લાયકાત નીચે જુબ છે.  

હોમગાડઝ દળમા ંભરતી થવા આવનાર ુ ુષ ઉમેદવારની લાયકાત :- 

ભારતનો નાગ રક હોવો જોઇએ. 

પાસ અથવા તેથી વ  ુશૈ ણીક લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇએ

વષ ધુીની હોવી જોઇએ. તા.-૨૨/૧૦/૨૦૨૧ ધુીમા ં

કલો હો ુ ંજોઇએ. 

૧૬૨ સે ટ  મીટર હોવી જોઈએ.  

૭૯ સે ટ  મીટર હોવી જોઇએ અને ૫ સે ટ  મીટર ટલી છાતી લાવી 

અરજદાર કોઇ ુ હા હત ૃ ય કરલ ન હો ુ ંજોઈએ. અને ભારતમા ંિવિધ ારા થાિપત કોઈ પણ 

યાયાલય ારા િશ ા થયેલ ન હોવી જોઈએ.    

અરજદાર કોઈ કોમી સં થા સાથે સકંળાયેલ ન હોવા જોઈએ તથા કો નુલ બેક ાઉ ડ ધરાવતા 

હોમગાડઝ દળમા ંભરતી થવા આવનાર મ હલા ઉમેદવારની લાયકાત :- 

મ હલા ઉમેદવારના ક સામા ંવજન ૪૦ કલો હો ુ ંજોઇએ. 

ચાઇ ૧૫૦ સે ટ  મીટર હોવી જોઇએ. 

મા ં ચુવેલ ુ ા નબંર ૧, ૨, ૩, ૭, અને ૮ મા ં ચુ યા જુબ ની લાયકાત યથાવત રહશે

      

શહર 

૨૪૭૭૬૪૧ 

 તા.-૧૯/૧૦/૨૦૨૧ 

હોમગાડઝ દળમા ં ભરતી ુ ં આયોજન કરવામા ં આવેલ છે. મા ં માનદ સેવા 

શૈ ણીક લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇએ. 

ધુીમા ં૧૮ વષ રુા ંથયેલા ં

સે ટ  મીટર ટલી છાતી લાવી 

અને ભારતમા ંિવિધ ારા થાિપત કોઈ પણ  

થે સકંળાયેલ ન હોવા જોઈએ તથા કો નુલ બેક ાઉ ડ ધરાવતા 

મા ં ચુ યા જુબ ની લાયકાત યથાવત રહશે. 

        ૨...       



 

 

 

    (૨) 

 

ફોમ મેળવવાની તાર ખ અને સમય :- ૨૨/૧૦/૨૦૨૧ થી ૨૪/૧૦/૨૦૨૧ સવાર ૧૧:૦૦ લાક થી 

બપોર ૩:૦૦ લાક ધુી.     

ફોમ જમા કરાવવાની તાર ખ અને સમય :- ૨૬/૧૦/૨૦૨૧ થી ૨૮/૧૦/૨૦૨૧  સવાર ૧૧:૦૦ લાક 

થી બપોર ૩:૦૦ લાક ધુી.    

 

મ ફોમ મેળવવા ુ ંજમા કરાવવા ુ ં થળ 

૧ SMC પાટ  લોટ, ઉમરા પોલીસ ટશનની બા ુમા,ં અઠવાલાઈ સ રુત.    

૨ ભાતની વાડ , ઝવેરચં , મેઘાણી ગાડન ની પાછળ આવેલ નગર ાથિમક િશ ણ સિમતી સચંા લત 

સરકાર  શાળા મીની બ ર, વરાછા રોડ, રુત.       

૩ SMC પાટ  લોટ, ઉમરા પોલીસ ટશનની બા ુમા,ં અઠવાલાઈ સ રુત.    

૪ રુવઠા ઝોનલ કચેર ની ઉપર પો ટ ઓફ સની બા ુમા ંઅમરોલી ગામ, રુત.  

૫ ભાણક  ટડ યમ મોરા ભાગળ રાદંર રોડ, રુત.  

૬ ૧૩, ગ નદં કો લે  પો ટ ઓફ સની ન ક, ટશન રોડ, સચીન.  

 

ન ધ.- ઉમેદવાર પોતાના રહણાકં ના િવ તારના ન કના થળે થી જ ફોમ મેળવવા ુ ંરહશે અને ફોમ 

મેળવતી વખતે બ  હાજર રહ  સ મ અિધકાર  સમ  અ યાસના રુાવાઓ ર ુ કરવાના રહશે. 

વ મુા ં  “વહલા તે પહલા ના ધોરણે” ફોમ ુ ં િવતરણ કરવામા ંઆવશે ફોમ ણૂ થયેથી િવતરણની 

કામગીર  ણૂ થઈ ગયેલી ગણાશે. વ  ુ મા હતી માટની વેબ સાઈડ- 

www.homeguards.gujarat.gov.in   
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.ન,ં .ક. .ુશ/ભરતી/ હરાત
 

િત, 

તં ી ી, 

................................... ઝુ પેપર

રુત. 
 

               િવષય :-  હોમગાડઝ

                          િસ ધ

                 સદંભ :-  વડ  કચેર  પ  માંક 

      તા

 

નમ તે..... 

                 જય ભારત સહ ઉપરો ત િવષય અને સદંભ અ સુધંાને જણાવવા ુ ં

ક,- સરકાર ી અને કમા ડ ટ જનરલ ી ની કચેર ના સદંભ વાળા પ  થી રુત શહર 

ખાતે હોમગાડઝ ભરતી કરવાની મં ુર  મળેલ હોય  ભરતી બાબતનો િવગત વાર નો 

કાય મ આ સાથે સામેલ ેસ નોટ વાળા પ  મા ંજણાવેલ છે

                 સબબ... રુત શહર ખાતે હોમગાડઝ દળ

આપ ીના દિનક અખબાર મા ંિવના ુ યે િસ ધ કરવા આ હ ભર  િવનતંી છે

 

                 સહકારની અપે ા સહ

 

 હોમગાડઝ કચેર  રુત શહર
, બ ુમાળ  ભવન, બીજો માળ, નાન રુા રુત

ટલીફોન  ૦૨૬૧  ૨૪૭૭૬૪૨ // ફકસ ન.ં૦૨૬૧-૨૪૭૭૬૪૧

હરાત/ ૧૬૫૮ / ૨૦૨૧.                 તા.

ઝુ પેપર, 

હોમગાડઝ સ  યોની ભરતી બાબતની િવના ુ યે હરાત

િસ ધ કરવા બાબત. 

વડ  કચેર  પ  માંક –હો.ગા./તલમ/૧૯૫૯

તા.-૧૬/૧૦/૨૦૨૨૧. 

જય ભારત સહ ઉપરો ત િવષય અને સદંભ અ સુધંાને જણાવવા ુ ં

સરકાર ી અને કમા ડ ટ જનરલ ી ની કચેર ના સદંભ વાળા પ  થી રુત શહર 

ખાતે હોમગાડઝ ભરતી કરવાની મં ુર  મળેલ હોય  ભરતી બાબતનો િવગત વાર નો 

કાય મ આ સાથે સામેલ ેસ નોટ વાળા પ  મા ંજણાવેલ છે.  

રુત શહર ખાતે હોમગાડઝ દળમા ંભરતી થવાનો કાય મ 

આપ ીના દિનક અખબાર મા ંિવના ુ યે િસ ધ કરવા આ હ ભર  િવનતંી છે

સહકારની અપે ા સહ 

( એસ

જ  લા

હોમગાડઝ

 હોમગાડઝ કચેર  રુત શહર 
નાન રુા રુત, 

૨૪૭૭૬૪૧ 

.૧૯/૧૦/૨૦૨૧ 

િવના ુ યે હરાત  

૧૯૫૯/૩૪૮૦/૨૦૨૧.  

જય ભારત સહ ઉપરો ત િવષય અને સદંભ અ સુધંાને જણાવવા ુ ં

સરકાર ી અને કમા ડ ટ જનરલ ી ની કચેર ના સદંભ વાળા પ  થી રુત શહર 

ખાતે હોમગાડઝ ભરતી કરવાની મં ુર  મળેલ હોય  ભરતી બાબતનો િવગત વાર નો 

મા ં ભરતી થવાનો કાય મ 

આપ ીના દિનક અખબાર મા ંિવના ુ યે િસ ધ કરવા આ હ ભર  િવનતંી છે.  

એસ. ક. પટલ ) 

જ  લા કમા  ડ  ટ, 

હોમગાડઝ, રુત શહર. 


