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ગત્મની જાહયેાત   
ગજુયાત ચંામત સેલા સદંગી ફોડમ ધ્લાયા નીચે મજુફની  જાહયેાત ક્રભાકં ૮/૨૦૧૬-૧૭ વવબાગીમ હહસાફનીશ સલંગમભા ં લધાયાની પાઆનર 
સીરેકળન ને યેકભન્ડેળન માદી તા ૦૪-૦૭-૨૦૧૭ ના યોજ પ્રસસધ્ધ કયલાભા ંઅલેર છે. પાઆનર સીરેકટ એન્ડ યેકભન્ડેળન રીસ્ટ ૈકી 
ઉભેદલાયો હાજય ન થતા/ંયાજીનામ ુઅલાના કાયણે ખારી ડેર  જગ્માઓ ભાટે પ્રથભ ગાઉ પાઆનર સીરકેટ એન્ડ યેકભન્ડેળન રીસ્ટ 
ધ્લાયા જજલ્રા પાલેર હોમ ને જજલ્રાભા ં તે ન્લમે હારભા ંપયજ ફજાલતા હોમ તેલા ઉભેદલાયો/કભમચાયીઓને તેભની તે જ સીરેકળન 
કેટેગયી મજુફ ભેયીટ પ્રભાણે ભલાાત્ર જજલ્રાની ઓનસ્ક્સ્િન પનુઃ ગોઠલણી (યીળપરીંગ) કયલાની યહ ે છે , ને ત્માયફાદ જજલ્રા પ્રભાણ ે
ફાકી યહતેી જગ્માઓ ઉય તા ૦૪-૦૭-૨૦૧૭ થી પ્રસસધ્ધ કયાલેર એડીળનર પાઆનર સીરેકટ રીસ્ટ મજુફના ઉભેદલાયોને તેભની સીરેકળન 
કેટેગયી મજુફ ઓનસ્ક્સ્િન જજલ્રા સદંગીની તક અલાભા ંઅલળે, જે ભાટેનો કામમિભ નીચે મજુફ ફોડમ ધ્લાયા નકકી કયલાભા ંઅલેર છે.  
તાયીખ સભમ સવંગડનુ ંનાભ વવગત 
૨૫-૭-૨૦૧૭ સવાયે ૧૧-૦૦ કરાકે  જાહયેાત ક્રભાકં ૮/૨૦૧૬-૧૭ વવબાગીમ હહસાફનીશ યીશપરીંગ 
૨૫-૭-૨૦૧૭ સવાયે ૧૧-૩૦ કરાકે જાહયેાત ક્રભાકં ૮/૨૦૧૬-૧૭ વવબાગીમ હહસાફનીશ તા ૦૪-૦૭-૨૦૧૭ ની એર્ીશનર 

સીરેકશન માદીભા ંસભાવવષ્ટ ઉભેદવાયો  
( નોધઃ- યીશપરીંગ = જે તે સલંગમભા ં૨૦૧૬-૧૭ ની બયતીભા ંગાઉ પાઆનર સીરેકટ એન્ડ યેકભન્ડેળન રીસ્ટભા ંસભાલેળ થમેર ને ગાઉ 
જજલ્રા પાલણી થમેર હોમ ને હારભા ંતે ન્લમે જીલ્રાભા ંપયજ ફજાલતા હોમ તેલા ઉભેદલાયો ) 

ફોડમ ધ્લાયા ગાઉ પ્રસસધ્ધ કયલાભા ં અલેર પાઆનર સીરેકળન એન્ડ યેકભન્ડેળન રીસ્ટ કભ ડીસ્રીકટ એરોકેળન રીસ્ટભા ં
સભાસલષ્ટ ઉભેદલાયોને સફસંધત સીરકેળન કેટેગયીભા ં સનભણુકં ાભેર ભેયીટોયીમસમ ઉભેદલાયોની જજલ્રાની પનુઃ ગોઠલણી (Reshuffling)ની 
કાભગીયી પયુી થમા ફાદ જ લધાયાની અખયી સદંગી માદીભા ંસદં થમેરા ઉભેદલાયોને તેભની સીરેકળન કેટેગયી, ભેયીટ ને તત્સભમે 
ઉરબ્ધ જગ્માના અધાયે ઓનસ્ક્સ્િન જજલ્રા પાલણી કયલાભા ંઅલળે. 

અથી, જે તે સલંગમભા ં૨૦૧૬-૧૭ ની બયતીભા ંગાઉ પાઆનર સીરેકટ એન્ડ યેકભન્ડેળન રીસ્ટ મજુફ જજલ્રા પાલણી થમેર હોમ 
ને હારભા ં તે ન્લમે તે જજલ્રાભા ંપયજ ફજાલતા હોમ તેલા ઉભેદલાયોને ઉયોકત યીળપરીંગ કામમિભભા ંસભમસય હાજય યહલેા અથી 
સચુના અલાભા ંઅલે છે. 

તથા, તા ૦૪-૦૭-૨૦૧૭ ની એડીળનર પાઆનર સીરેકટ એન્ડ યેકભન્ડેળન રીસ્ટભા ંસભાલેળ થતા ઉભેદલાયોને ઉયોકત જજલ્રા 
પાલણી કામમિભભા ંસભમસય હાજય યહલેા અથી સચુના અલાભા ંઅલે છે. 
વવશેષ સચુનાઃ- 
(૧) ઉભેદલાયોએ અેર સભમે સભમસય હાજય યહવેુ,ં સલરફંથી અલનાય ઉભેદલાયની યજુઅત ધ્માને રેલાભા ંઅલળે નહહ. ઉભેદલાયોએ  
પ્રથભ સભમસય હાજય થઆ ોતાનુ ંયજજસ્રેળન કયાલી રેલાનુ ંયહળેે. 
(ય) ઉભેદલાયે સ્લખચે અલલાનુ ંયહળેે. તેભજ ોતાના ઓખના પયુાલા (સર તથા ઝેયોક્ષ નકર) સાથે રાલલાના યહળેે.  

(૩) કોઆ કાયણસય સફસંધત ઉભેદલાય જાતે હાજય યહી ળકે તેભ ન હોમ તેલી હયસ્સ્થસતભા ંઓથોયીટી રેટય સાથે સધકૃત કયેર વ્મહકતને 
હાજય યાખી ળકળે. સદય ઓથોયીટી રેટય ઉય ઉભેદલાયનો પોટો ને જેને સધકાય અેર છે તે વ્મહકતનો પોટો ચોટાડેર હોલો જોઆએ ને 
સદય ફનેં પોટા ઉય સફસંધત ઉભેદલાયે સહી કયેર હોલી જોઆએ.સદય સધકૃત કયેર વ્મહકત ધ્લાયા કયલાભા ંઅલેર કામમલાહી સફસંધત 
કભમચાયી/ઉભેદલાયને ફધંનકતામ યહળેે. સધકૃત કયેર વ્મહકતએ ોતાના ઓખત્રની સર ને ઝેયોક્ષ નકર સાથે યાખલી. 
(૪) યીળપરીંગ કામમિભ ભાટેના ઉભેદલાયે તેઓને અલાભા ંઅલેર સર સનભણુકં હુકભ (ઝેયોક્ષ નકર સાથે) રાલલાની યહળેે. 
() યીળપરીંગ કામમિભ ભાટેના ઉભેદલાયે તેઓ હાર જે કચેયીભા ંપયજ ફજાલે છે, તે કચેયીના લડાનુ ંઉભેદલાય હાર નોકયીભા ંચાલ ુહોલા 
અંગેનુ ંપ્રભાણત્ર સાથે રાલલાનુ ંયહળેે. પ્રભાણત્રનો નમનુો સાભેર છે. 
(૬) યીળપરીંગ કામમિભભા ંજે કોઆ ણ ઉભેદલાય હાજય યહળેે નહી તો તેઓને ગાઉ ઓનસ્ક્સ્િન  પાલલાભા ંઅલેર જજલ્રો ભાન્મ છે. તેભ 
ભાનીને અગની જરુયી કામમલાહી કયલાભા ંઅલળે ને તેલા ઉભેદલાયોનો બસલષ્મભા ંપનુઃ જજલ્રા ગોઠલણી અંગનેો કોઆ હકક યહળેે નહહ. 
(૭) જો હાજય ભેયીટોયીમસમ ઉભેદલાયને યીળપરીંગભા ંતેને અેર જજલ્રા સદંગી ભતી હળે યંત ુજો સ્લેચ્છાએ ઉભેદલાય તે સદંગી જતી 
કયળે તો બસલષ્મભા ંજે તે જજલ્રા ઉય ણ ોતાનો હકક દાલો કયી ળકળે નહહ.જેની નોધ રેલી. 
(૮) ગાઉ સફસંધત કેટેગયીભા ં સનભણુકં ાભેર ભેયીટોયીમસમ ઉભેદલાયોની પનુઃ પાલણી (Reshuffling)  ની કાભગીયી પયુી થમા ફાદ 
લધાયાની અખયી સદંગી માદીભા ંસદં થમેરા ઉભેદલાયોને તેના ભેયીટ, ઉરબ્ધ જગ્માના અધાયે ઓનસ્ક્સ્િન જજલ્રાની પાલણી કયલાભા ં
અલળે. 
(૯) સચુચત કામમિભભા ંજરુય જણામે પેયપાય કયલાનો, મરુત્લી યાખલાનો/યદ કયલાનો સધકાય ફોડમને યહળેે. 
(૧૦) સલગતલાય સલગતો ભાટે ચંામત સલબાગની લેફસાઆટ  https://panchayat.gujarat.gov.in જોલા સલનતંી છે.  
(૧૧) હલે્રાઆન ન.ં૦૭૯-૨૩૨૫૮૫૩૪ ( જે કચેયી કાભકાજના હદલસો દયમ્માન સલાયે ૧૦-૩૦ થી ૬-૦૦ સધુી ચાલ ુયહળેે.) 
(૧૨) યીળપરીંગ કામમિભ તથા જજલ્રા પાલણી કામમિભનુ ંસયનામુ ંનીચે મજુફ છે. 
     ગજુયાત ચંામત સેલા સદંગી ફોડમ, બ્રોક ન.ંય , ડી લીંગ, ાચંભો ભા, કભમમોગી બલન, સેકટય-૧૦/એ, ગાધંીનગય 

સચચલ 

તાયીખઃ-૧૧/૭/૨૦૧૭                     ગજુયાત ચંામત સેલા સદંગી ફોડમ  

          ગાધંીનગય  

https://panchayat.gujarat.gov.in/

