
                                                                             ગજુરાત પચંાયત સેળા પસદંગી બોર્ડ , અમદાળાદ 

                                                                            ઉમેદળારો જોગ અગત્યની જાહરેાત 

ગજુયાત ચંામત સેલા સદંગી ફોર્ડ અભદાલાદ ધ્લાયા નીચેના સલંગોની પાઇનર સીરકેળન અને યેકભન્રે્ળન રીસ્ટ 
પ્રસસધ્ધ કયલાભા ંઆલરે છે. જેની નકર ચંામત સલબાગની લફેસાઇટ http://panchayat.gujarat.gov.in ઉય મકુલાભા ંઆલરે 
છે.આ પાઇનર સીરકેળન અન ેયેકભન્રે્ળન રીસ્ટભા ંસભાસલષ્ટ તભાભ ઉભદેલાયોને ચંામત ગ્રાભ ગહૃ સનભાડણ અન ેગ્રાભ સલકાસ 
સલબાગના તા ૧૭-૪-૨૦૧૨ ના નોટીપીકેળન ન.ંકેી/૧૧/૨૦૧૨/ીઆયઆય/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ ર્ી ની જોગલાઇ અન્લમે 
રુબરુ ઓનસ્ક્રિન જજલ્ા ફાલળણી કાયડિમમા ંનીચનેી સલગત ેફોર્ડની કચયેીએ અચકુ હાજય યહલેા જણાલલાભા ંઆલ ેછે. આ અંગે 
ઉભદેલાયોએ આરે ભોફાઇર નફંય ઉય SMS થી જાણ કયલાભા ંઆલળ.ેઆભ છતા કોઇ ણ સજંોગોભા ંજાણ ન થામ તો ણ 
ઉભદેલાયે નીચ ેદળાડલરે તાયીખ અન ેસભમ ેઅચકુ હાજય યહલેાનુ ંયહળે ેજેની ખાસ નોધ રલેી. 
જાહયેાત ક્રભાકં અન ેસલંગડનુ ંનાભ પાઇનર સીરકેળન 

અન ે યેકભન્રે્ળન 
માદીભા ં સભાસલષ્ટ 
ઉભદેલાયોના માદી 
ક્રભાકં((SR.NO)  

પાઇનર સીરકેળન અને યેકભન્રે્ળન 
માદીભા ં સભાસલષ્ટ ઉભદેલાયો ભાટે જજલ્રા 
પાલણી કામડક્રભની તાયીખ અન ેસભમ 

તાયીખ સભમ 

૧૦/૨૦૧૬-૧૭ સ્ટાપ નસડ ૧ થી ૨૨૧ ૧૬-૩-૨૦૧૭ સલાયે ૯-૦૦ કરાકે 

૧/૨૦૧૬-૧૭ અસધક ભદદનીળ ઇજનયે(સસલીર) ૧ થી ૨૦૦ ૧૭-૩-૨૦૧૭ સલાયે ૯-૦૦ કરાકે  
૨૦૧ થી ૩૮૭ ૧૭-૩-૨૦૧૭ ફોયે ૧૪-૦૦ કરાકે 

૮/૨૦૧૬-૧૭ સલબાગીમ હહસાફનીળ ૧ થી ૩૪ ૧૮-૩-૨૦૧૭ સલાયે ૯-૦૦ કરાકે 

૩/૨૦૧૬-૧૭ મખુ્મસસેલકા ૧ થી ૫૫ ૧૮-૩-૨૦૧૭ સલાયે ૧૦-૦૦ કરાકે 

૫/૨૦૧૬-૧૭ સલસ્તયણ અસધકાયી(સહકાય) ૧ થી ૫૮ ૧૮-૩-૨૦૧૭ ફોયે ૧૩-૦૦ કરાકે 

૯/૨૦૧૬-૧૭ સભાજ કલ્માણ સનયીક્ષક (જુનીમય ગે્રર્) ૧ થી ૩૧ ૧૮-૩-૨૦૧૭ ફોયે ૧૫-૦૦ કરાકે  
સચુનાાઃ- 

(૧) ઉભદેલાયે જાતે હાજય યહલેાનુ ંયહળે.ે 
(ય) ઉભદેલાયે ોતાના તભાભ અસર પ્રભાણત્રો તથા પોટો આઇર્ી પ્રપુ અન ેકરય ાસોટડ સાઇઝ પોટોગ્રાપ સાથ ેરાલલાનો 
યહળે.ે 
(૩) કોઇ કાયણસય સફસંધત ઉભેદલાય જાત ેહાજય યહી ળકે તભે ન હોમ તેલી હયસ્સ્થસતભા ંએપીરે્લીટ ઉય  ઓથોયીટી રટેય 
સાથ ેઅસધકૃત કયેર વ્મહકતન ે હાજય યાખી ળકળ.ેસદય ઓથોયીટી રટેય ઉય ઉભદેલાયનો અન ે જેન ેઅસધકાય આરે છે ત ે
વ્મહકતનો  પોટો ચોટારે્ર હોલો જોઇએ અન ેસદય ફનંે પોટા ઉય સફસંધત ઉભદેલાયે સહી કયેર હોલી જોઇએ. સદય અસધકૃત 
કયેર વ્મહકત ધ્લાયા કયલાભા ં આલરે કામડલાહી સફસંધત ઉભેદલાયન ે ફધંનકતાડ યહળે.ેઅસધકૃત કયેર વ્મહકતએ ોતાના 
ઓખત્રની અસર અન ેઝયેોક્ષ નકર સાથ ેયાખલી. ઓથોયીટી રેટય એપીરે્લીટ સ્લરુ ેહોલો જોઇળ.ે 
(૪) ઉભદેલાય ોત ેહાજય ન યહ ેઅથલા જજલ્રા સદં ન કયે અથલા સદં કયલાનો ઇન્કાય કયે તલેા હકસ્સાભા ંફોર્ડનો સનણડમ 
આખયી યહળે ેઅન ેત્માયછી આ ફાફત ેકોઇ ણ દાલો/સલલાદ ગ્રાહમ યાખલાભા ંઆલળ ેનહી. 
સ્થાઃ- ગજુયાત ચંામત સેલા સદંગી ફોર્ડની કચયેી, સી-૧,ફહુભાી બલન, ડ્રાઇલઇન યોર્, હહભારમા ભોરની સાભે,લસ્ત્રાપયુ, 
અભદાલાદ ૩૮૦૦૫૨ 

પોન ન.ં ૦૭૯-૨૭૯૧૦૨૪૫ 

તાયીખાઃ-૧૪-૩-૨૦૧૭             સચચલ 

સ્થાઃ- અભદાલાદ                                           ગજુયાત ચંામત સલેા સદંગી ફોર્ડ, 
 

http://panchayat.gujarat.gov.in/

