
જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી બોડ 

લોક ન.ંર, પાચંમો માળ, કમયોગી ભવન, સેકટર-10/એ,ગાધંીનગર 

એડ શનલ ોવીઝનલ મેર ટલી ટમા ંસમાિવ ટ ઉમેદવારોના માણપ  ચકાસણી ગેની અગ યની હરાત 

જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી બોડ, ગાધંીનગર વારા હરાત માકં 3/2018-19 ટાફ નસ  સવંગમા ં ઉમેદવારોના 
ડોક મેુ ટ વેર ફ કશન માટ બોડ વારા  એડ શનલ ોવીઝનલ મેર ટ લી ટ  તા. 5-9-2020 ના રોજ િસ ધ કરવામા ંઆવેલ 
છે. ની નકલ સરકાર ીના પચંાયત િવભાગની વેબસાઇટ https://panchayat.gujarat.gov.in  ઉપર કુવામા ંઆવેલ છે. આ 
એડ શનલ ોવીઝનલ મેર ટલી ટમા ંસમાિવ ટ ઉમેદવારોને નીચે જુબની િવગતે અસલ માણપ  ચકાસણી માટ બોડની 
કચેર એ અ કૂ હાજર રહવા જણાવવામા ંઆવે છે. આથી એડ શનલ ોવીઝનલ મેર ટ લી ટમા ંસમાિવ ટ દરક ઉમેદવારોને 
નીચે દશા યા જુબની તાર ખ/સમયે નીચે દશાવેલ માણપ ો સ હત (લા  ુપડતા હોય તે) (અસલ માણપ ો સ હત)  
ચકાસણી માટ બોડની કચેર એ તે અ કુ હાજર રહવા જણાવવામા ંઆવે છે.જો માણપ  ચકાસણીની િનયત તાર ખે-સમયે 
કોઇ ઉમેદવાર ગેરહાજર રહશે તો સબિંધત ઉમેદવાર તેની ઉમેદવાર  કાયમીપણે પાછ  ખચી લીધી હોવા ુ ંગણાશે અને 
યારપછ  તે બાબતમા ંકોઇપણ દાવો અથવા િવવાદ ાહય રાખવામા ંઆવશે નહ ,તેની સવ ઉમેદવારોએ ખાસ ન ધ લેવી.વ  ુ
મા હતી માટ પચંાયત િવભાગની વેબસાઇટ https://panchayat.gujarat.gov.in જોવી.  

હરાત માકં સવંગ ુ ંનામ માણપ  ચકાસણીની તાર ખ અને સમય  

3/2018-19 ટાફ નસ તા.9-9-2020 સવાર 11-00 કલાક  

ઉમેદવાર ુબ ુમા ંર ુ કરવાના માણપ ો (અસલ + ર વ મા ણત નકલો) 
(1) ATTESTATION FORM  (તમામ ઉમેદવારો માટ ફર યાત છે.) ન નુો પચંાયત િવભાગની વેબસાઇટ ઉપર કુલ છે. 
(2) શાળા છોડયા ુ ં માણપ  

(3) હરાતમા ંદશા યા જુબની શૈ ણક લાયકાતના માણપ ો તથા અ ય લાયકાત/અ ભુવ ગેના માણપ ો 
(4) િત ગે ુ ંસ મ સ ાિધકાર ી વારા ઇ  ુકરલ માણપ (લા  ુપડ  ુહોય તો) 
(5) સામા ક શૈ ણક પછાત વગના ઉમેદવારોના ક સામા ં હરાતમા ંદશા યા જુબ નોન- મીલેયર માણપ  

(6) શાર ર ક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોના ક સામા ં િસિવલ સ ન ુ ં િનયત માણપ  (ન નુો પચંાયત િવભાગની 
વેબસાઇટ ઉપર કુલ છે.) 
(7) મા  સૈિનક કટગર  ધરાવતા ઉમેદવારોના ક સામા ંમા  સૈિનક હોવા ગેના આધાર રુાવા તથા માણપ  

(8) િવધવા ઉમેદવારોના ક સામા ં િવધવા હોવા ગેના માણપ ો તથા નુઃ લ ન કરલ નથી તે ગે ુ ં સબિંધત 
મામલતદાર ી ુ ં માણપ  

(9) કો ટુર ગેના બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા ગે માણપ ો 
(10) તા તરના પાસપોટ સાઇઝના ચાર ફોટા 
(11) તરરા ય/રા ય/ તર િુનવિસટ  ુનામે ટ/શાળાઓ માટની રા ય ખેલ ુદ/રમતોના ખેલાડ ઓના ક સામા ં
હરાતમા ંદશા યા જુબના િનયત ન નુાના જ ુર  માણપ  

 

 

 

 

 


