
હરાત માકં ૮/૨૦૧૮-૧૯ િવ તરણ અિધકાર (સહકાર)  અને હરાત માકં ૨/૨૦૧૮-૧૯ કડા મદદનીશ 

સવંગમા ંર શફલ ગ અને એડ શનલ ફાઇનલ સીલેકશન લી ટમા ંસમાિવ ટ ઉમેદવારોના જ લા ફાળવણી કાય મ 

જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી બોડ વારા હરાત માકં ૮/૨૦૧૮-૧૯ િવ તરણ અિધકાર (સહકાર) 

સવંગમા ં   તા ૨૭-૯-૨૦૧૯ ના રોજ એડ શનલ ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન લી ટ િસ ધ કરવામા ં

આવેલ સદર ુ એડ શનલ ફાઇનલ સીલેકટ લી ટ બોડ વારા “રદ” કર ને સેક ડ ર વાઇઝડ એડ શનલ ફાઇનલ 

સીલેકટ લી ટ   તા ૩-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ બોડ વારા િસ ધ કરવામા ંઆવેલ છે. તેમજ જુરાત પચંાયત સેવા 

પસદંગી બોડ વારા હરાત માકં ૨/૨૦૧૮-૧૯ કડા મદદનીશ સવંગમા ં તા ૨૧-૯-૨૦૧૯ ના રોજ 

એડ શનલ ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન લી ટ િસ ધ કરવામા ં આવેલ સદર  ુ એડ શનલ ફાઇનલ 

સીલેકટ લી ટ બોડ વારા “રદ” કર ને ર વાઇઝડ એડ શનલ ફાઇનલ સીલેકટ લી ટ  તા ૩-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ 

બોડ વારા િસ ધ કરવામા ંઆવેલ છે.  

ફાઇનલ સીલેકટ એ ડ રકમ ડશન લી ટ પૈક  ઉમેદવારો હાજર ન થતા/ંરા ના  ુઆપવાના કારણે ખાલી 

પડલ  જ યાઓ માટ થમ અગાઉ ફાઇનલ સીલેકટ એ ડ રકમ ડશન લી ટ વારા જ લા ફાળવેલ હોય અને 

જ લામા ંતે અ વયે હાલમા ંફરજ બ વતા હોય તેવા ઉમેદવારો/કમચાર ઓને તેમની તે જ સીલેકશન કટગર  

જુબ મેર ટ માણે મળવાપા  જ લાની ઓન ન નુઃ ગોઠવણી (ર શફલ ગ) કરવા ુ ંબોડ નકક  કરલ છે., 

અને યારબાદ જ લા માણે બાક  રહતી જ યાઓ ઉપર તા.૩/૧૦/૨૦૧૯ થી િસ ધ કરાયેલ લી ટ જુબના 

ઉમેદવારોને તેમની સીલેકશન કટગર  જુબ ુબ ુ ઓન ન જ લા પસદંગીની તક આપવામા ં આવશે,  

માટનો કાય મ નીચે જુબ બોડ વારા નકક  કરવામા ંઆવેલ છે. ની દરક ઉમેદવારોએ નોધ લેવા િવનતંી છે.   

તાર ખ સમય સવંગ ુ ંનામ િવગત 

૪-૧૦-૨૦૧૯ સવાર ૧૦-૦૦ કલાક  .  ૨/૨૦૧૮-૧૯ કડા મદદનીશ ર શફલ ગ 

સવાર ૧૦-૦૦ કલાક  .  ૨/૨૦૧૮-૧૯ કડા મદદનીશ ર વાઇઝડ એડ શનલ ફાઇનલ 

સીલેકશન લી ટના ઉમેદવારોને 

જ લા ફાળવણી  

બપોર ૧૨-૩૦ કલાક . ૮/૨૦૧૮૧૯ િવ તરણ અિધકાર (સહકાર) ર શફલ ગ 

બપોર ૧૨-૩૦ કલાક . ૮/૨૦૧૮૧૯ િવ તરણ અિધકાર (સહકાર) સેક ડ ર વાઇઝડ એડ શનલ 

ફાઇનલ સીલેકશન લી ટના 

ઉમેદવારોને જ લા ફાળવણી  

નોધઃ- ર શફલ ગ =  તે સવંગમા ં૨૦૧૮-૧૯ ની ભરતીમા ંઅગાઉ ફાઇનલ સીલેકટ એ ડ રકમ ડશન લી ટમા ં

સમાવેશ થયેલ અને અગાઉ જ લા ફાળવણી થયેલ હોય અને હાલમા ંતે અ વયે લામા ંફરજ બ વતા હોય 

તેવા ઉમેદવારો  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


