
હરાત માકં ૩/૨૦૧૮-૧૯ ટાફ નસ 

ર શફલ ગ અને સેક ડ એડ શનલ ફાઇનલ સીલેકટ લી ટના ઉમેદવારો માટની િવશષે ચુનાઃ- 

(૧) બોડ વારા હરાત માંક ૩/૨૦૧૮-૧૯ ટાફ નસ સવંગમા ં ફાઇનલ સીલેકટ એ ડ રકમ ડશન કમ ડ કટ 

એલોટમે ટ લી ટ તથા એડ શનલ ફાઇનલ સીલેકટ એ ડ રકમ ડશન કમ ડ કટ એલોટમે ટ લી ટ  બહાર પાડ  

ઉમેદવારોને  તે જ લામા ં િનમ ુકં આપવા માટ બોડ વારા ભલામણ કરવામા ંઆવેલ હતી. સદર ભરતી અ વયે 

જ લાઓમા ંખાલી પડલ જ યાઓ ઉપર પચંાયત ામ હૃ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગના હરનામા માકંઃ- 

કપી/૨૦૧૨ નો ૧૧/પીઆરઆર /૧૦૨૦૦૯ /૧૯૭૬ /ડ  , તા ૧૭-૪-૨૦૧૨ થી િસ ધ થયેલ જુરાત પચંાયત સેવા 

(વગ-૩) ભરતી(પર ા) િનયમો ૨૦૧૨ ના િનયમોની જોગવાઇ જુબ બોડ વારા સેક ડ એડ શનલ ફાઇનલ સીલેકટ 

લી ટ તા ૧૨-૧૦-૨૦૨૦ ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ છે. સદર લી ટમા ંઆવેલ ઉમેદવારોને જ લા ફાળવણી 

કરતા પહલા અગાઉ િનમ ુકં પામેલા મેર ટો રયસ ઉમેદવારોને અ યાય ન થાય તેવા ુ ધ હ થુી તેવા મેર ટોર યસ 

ઉમેદવારોએ તેમની સીલેકશન કટગર મા ં અગાઉ આપલે ઓન ન જ લા પસદંગી મને યાને લઇને તેમજ 

ઉમેદવાર ુ ં મેર ટ, સીલેકશન કટગર  અને ઉપલ ધ જ યા યાને લઇને જ લાની નુઃ ગોઠવણી (Reshuffling) 

કરવા ુ ંબોડ વારા િનણય લેવાયેલ છે,  માટ ર શફલ ગ કાય મ અને ડ કટ એલોટમે ટ કાય મ રાખેલ છે. તો 

તેમા ં સબિંધત ઉમેદવાર અવ ય હાજર રહ  ુ અને  કોઇ પણ ઉમેદવાર હાજર રહશે નહ  તો તેઓને અગાઉ 

ઓન ન ફાળવવામા ં આવેલ જ લો મા ય છે તેમ માનીને આગળ જ ુર  કાયવાહ  કરવામાં આવશે અને તેવા 

ઉમેદવારોનો  અ યાર ક ભિવ યમા ં નુઃ જ લા ગોઠવણી ગેનો કોઇ હકક રહશે ન હ. 

 

(ર)   ઉમેદવારને તેમની સીલેકશન કટગર  અને મેર ટ જુબ તેણે અગાઉ પસદં કરલ જ લો ફાળવવામા ંઆવેલ 

છે. તેવા ઉમેદવારોને ર શફલ ગ પણ તેમની તે જ સીલેકશન કટગર  જુબ જ મેર ટ માણે નુઃ પસદંગીની તક 

મળશે  ખાસ યાને લેવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

 

(૩)  જો હાજર મેર ટોર યસ ઉમેદવારને Reshuffling મા ં તેને આપેલ જ લા પસદંગી મળતી હશે પરં  ુ જો 

વે છાએ ઉમેદવાર તે પસદંગી જતી કરશે તો ભિવ યમા ં  તે લા ઉપર પણ પોતાનો હકક દાવો કર  શકશે નહ  

તેની નોધ લેવી. 

 

(૪) અગાઉ સબિંધત સીલેકશન કટગર મા ં િનમ ુકં પામેલ ફાઇનલ સીલેકશન એ ડ રકમ ડશન લી ટ અને 

એડ શનલ ફાઇનલ સીલેકશન એ ડ રકમ ડશન લી ટ મેર ટોર યસ ઉમેદવારોની નુઃ જ લા ગોઠવણી 

(Reshuffling)ની કામગીર  રુ  થયા બાદ જ સેક ડ એડ શનલ ફાઇનલ સીલેકટ લી ટમાં પસદં થયેલા ઉમેદવારોને 

તેમની સીલેકશન કટગર , મેર ટ અને ત સમયે ઉપલ ધ જ યાના આધાર ઓન ન જ લા ફાળવણી કરવામા ં

આવશે. 

 

(પ) ઉમેદવારોએ આપેલ સમયે સમયસર હાજર રહ ુ,ં િવલબંથી આવનાર ઉમેદવારની ર ુઆત યાને લેવામા ં

આવશે ન હ. ઉમેદવારોએ  થમ સમયસર હાજર થઇ પોતા ુ ંર જ શન કરાવી લેવા ુ ંરહશ.ે 

 

(૬) ઉમેદવાર વખચ આવવા ુ ંરહશ.ે તેમજ પોતાના ઓળખના રુાવા (અસલ તથા ઝેરો  નકલ) સાથે લાવવાના 

રહશ.ે  

 



(૭) કોઇ કારણસર સબિંધત ઉમેદવાર તે હાજર રહ  શક તેમ ન હોય તેવી પ ર થિતમાં ઓથોર ટ  લેટર સાથે 

અિધ ૃત કરલ ય કતને હાજર રાખી શકશે. સદર ઓથોર ટ  લેટર ઉપર ઉમેદવારનો ફોટો અને ને અિધકાર આપેલ 

છે તે ય કતનો ફોટો ચોટાડલ હોવો જોઇએ અને સદર બનેં ફોટા ઉપર સબિંધત ઉમેદવાર સહ  કરલ હોવી 

જોઇએ.સદર અિધ તૃ કરલ ય કત વારા કરવામાં આવેલ કાયવાહ  સબિંધત કમચાર /ઉમેદવારને બધંનકતા રહશ.ે 

અિધ ૃત કરલ ય કતએ પોતાના ઓળખપ ની અસલ અને ઝેરો  નકલ સાથે રાખવી. 
 
(૮) ર શફલ ગ કાય મ માટના ઉમેદવાર તેઓને આપવામાં આવેલ અસલ િનમ ુકં કુમ (ઝેરો  નકલ સાથ)ે 

લાવવાના રહશ.ે તથા કલર પાસપોટ સાઇઝના ફોટો ાફ સાથે લાવવાના રહશ.ે  

 

(૯) ર શફલ ગ કાય મ માટના ઉમેદવાર તેઓ હાલ  કચેર મા ંફરજ બ વે છે, તે કચેર ના વડા ુ ંઉમેદવાર હાલ 

નોકર મા ંચા  ુહોવા ગે ુ ં માણપ  સાથે લાવવા ુ ંરહશે. માણપ નો ન નુો સામેલ છે. 
 

(૧૦) ર શફલ ગ કાય મમા ં  કોઇ પણ ઉમેદવાર હાજર રહશે નહ  તો તેઓને અગાઉ ઓન ન  ફાળવવામા ંઆવેલ 

જ લો મા ય છે. તેમ માનીને આગળની જ ુર  કાયવાહ  કરવામાં આવશે અને તેવા ઉમેદવારોનો ભિવ યમા ં નુઃ 

જ લા ગોઠવણી ગેનો કોઇ હકક રહશે ન હ. 

 

(૧૧) જો હાજર મેર ટોર યસ ઉમેદવારને ર શફલ ગમા ંતેને આપેલ જ લા પસદંગી મળતી હશે પરં  ુજો વે છાએ 

ઉમેદવાર તે પસદંગી જતી કરશે તો ભિવ યમા ં  તે જ લા ઉપર પણ પોતાનો હકક દાવો કર  શકશ ેન હ. ની નોધ 

લેવી. 

 

(૧૨) કોિવડ-૧૯ અ વયે સરકાર ી વારા આપવામા ંઆવેલ તમામ ગાઇડ લાઇ સ ુ ંઉમેદવાર/કમચાર એ ુ તપણે 

પાલન કરવા ુ ં રહશ.ે તમામ ઉમેદવારોએ ફર જયાતપણે મા ક પહર ને આવવા ુ ં રહશે, તથા સતત મા ક પહર  

રાખવાનો રહશ.ેમા ક  પહયા િવનાના ઉમેદવારોને વેશ આપવામા ંઆવશે ન હ. 

(૧૩)  કોિવડ-૧૯ ની સરકાર ીની ગાઇડલાઇન યાને લેતાં, ઉપરોકત ર શફલ ગ અને જ લા ફાળવણી કાય મમા ં

મા  ઉમેદવાર જ હાજર રહવા ુ ંરહશ.ે ઉમેદવારના વાલી ક અ ય કોઇ ય કતને વેશ આપવામા ંઆવશે ન હ.જો 

ઉમેદવાર પોતે હાજર રહ  શક તેમ ન હોય તો તેવા ક સામા ંઉમેદવારના ઓથોર ટ  લેટર સાથનેી એક ય કત હાજર 

રહ  શકશે. 

(૧૪) કોિવડ-૧૯ ની સોશીયલ ડ ટ સ ગની ચુનાઓ યાને લેતા,ં ર શફલ ગના ઉમેદવારો અને સેક ડ એડ શનલ 

ફાઇનલ સીલેકટ લી ટના ઉમેદવારોએ કાય મમા ંજણાવેલ તાર ખે િનયત સમયે જ આવવા ુ ં રહશે. િનયત સમય 

પહલા કોઇને વેશ આપવામા ંઆવશે ન હ. થી બન જ ુર  ર તે વહલા આવીને ભીડ ન કરવા દરક ઉમેદવારને 

િવનતંી છે.  

(૧૫) જો કોઇ ઉમેદવારને તાવ, શરદ  ક ખાસંી વા લ ણો હોય તો તેવા ઉમેદવાર તે હાજર ન રહવા સલાહ 

આપવામાં આવે છે અને તેવા સજંોગોમા ંઓથોર ટ  લેટર સાથેની એક ય કતને હાજર રાખવા સલાહ આપવામા ંઆવે 

છે.  

(૧૬) ર શફલ ગ કાય મ તથા જ લા ફાળવણી કાય મ ુ ંસરના ુ ંનીચે જુબ છે. 

જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી બોડ,  

લોક ન.ંર , ડ  વ ગ, પાચંમો માળ, કમયોગી ભવન, સેકટર-૧૦/એ, ગાધંીનગર 

(૧૭) ુચત કાય મમા ંજ ુર જણાયે ફરફાર કરવાનો, લુ વી રાખવાનો/રદ કરવાનો અિધકાર બોડને રહશે. 

(૧૮) િવગતવાર િવગતો માટ પચંાયત િવભાગની વેબસાઇટ  https://panchayat.gujarat.gov.in જોવા િવનતંી છે.  


