ુ રાત પંચાયત સે વા પસંદગી બોડ
જ
લોક નં.ર, પાંચમો માળ, કમયોગી ભવન, સેકટર-૧૦/એ,ગાંધીનગર
હ પલાઇન નંબરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૮૫૬૩ (કામકાજના દવસો અને કચેર સમય દર યાન)

ોવીઝનલ મેર ટયાદ માં સમાિવ ટ ઉમેદવારોના

માણપ

ચકાસણી

ુ રાત પંચાયત સે વા પસંદગી બોડ, ગાંધીનગર વારા નીચે દશા યા
જ
૨૦૧૮ માસમાં લેવાયેલ હતી.આ પધા મક પર
આવેલ છે .
આ

ાના

ોવીઝનલ ર ઝ ટ અને

ગે ની અગ યની

ુ બના સંવગ ની પધા મક પર
જ

ોવીઝનલ મેર ટ લી ટ બોડ ારા

ની નકલ સરકાર ીના પંચાયત િવભાગની વેબસાઇટ https://panchayat.gujarat.gov.in ઉપર

ોવીઝનલ મેર ટલી ટમાં સમાિવ ટ ઉમેદવારોને નીચે

અ ૂક હાજર રહવા જણાવવામાં આવે છે .
આવેલ છે .આથી

ુ બની િવગતે અસલ
જ

માણપ

ગે ના એસ.એમ.એસ ઉમેદવારોને તેમના ર

ોવીઝનલ મેર ટ લી ટમાં સમાિવ ટ દરક ઉમેદવારોને નીચે દશા યા

માણપ ો સ હત (લા ુ પડતા હોય તે) (અસલ
જણાવવામાં આવે છે .જો

માણપ

માણપ ો સ હત)

હરાત

નહ ,તેની

સવ

િસ ધ કરવામાં

કુ વામાં આવેલ છે .

ચકાસણી માટ બોડની કચેર એ

ટડ મોબાઇલ નંબર ઉપર મોકલવામાં
ુ બની તાર ખ/સમયે નીચે દશાવેલ
જ

ચકાસણી માટ બોડની કચેર એ

તે અ કુ હાજર રહવા

ચકાસણીની િનયત તાર ખે-સમયે કોઇ ઉમેદવાર ગે રહાજર રહશે તો સબંિધત ઉમેદવાર તેની

ઉમેદવાર કાયમીપણે પાછ ખચી લીધી હોવા ંુ ગણાશે અને યારપછ તે બાબતમાં કોઇપણ દાવો અથવા િવવાદ
આવશે

ા નવે બર

ઉમેદવારોએ

ખાસ

વ ુ

નધ

લેવી.

મા હતી

માણપ

ચકાસણી કાય મ

માટ

પંચાયત

ાહય રાખવામાં

િવભાગની

વેબસાઇટ

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

હરાત માંક

સંવગ ંુ નામ

તાર ખ

સમય

ોવીઝનલ મેર ટ લી ટના
ઉમેદવારોના મ નંબર

૩/૨૦૧૮-૧૯

ટાફ નસ

સવાર ૧૦-૦૦ કલાક

૧ થી ૧૦૦

બપોર ૧૪-૦૦ કલાક

૧૦૧ થી ૨૦૦

સવાર ૧૦-૦૦ કલાક

૨૦૧ થી ૩૦૦

બપોર ૧૪-૦૦ કલાક

૩૦૧ થી ૪૦૦

૧૯/૧/૨૦૧૯

સવાર ૧૦-૦૦ કલાક

૪૦૧ થી ૫૦૦

શિનવાર

બપોર ૧૪-૦૦ કલાક

૫૦૧ થી ૫૨૧

૨૧/૧/૨૦૧૯

સવાર ૧૦-૦૦ કલાક

૧ થી ૧૦૦

સોમવાર

બપોર ૧૪-૦૦ કલાક

૧૦૧ થી ૨૦૦

૨૨/૧/૨૦૧૯

સવાર ૧૦-૦૦ કલાક

૨૦૧ થી ૩૦૦

મંગળવાર

બપોર ૧૪-૦૦ કલાક

૩૦૧ થી ૪૦૦

૨૩/૧/૨૦૧૯

સવાર ૧૦-૦૦ કલાક

૪૦૧ થી ૫૦૦

બપોર ૧૪-૦૦ કલાક

૫૦૧ થી ૬૦૦

સવાર ૧૦-૦૦ કલાક

૬૦૧ થી ૭૦૦

બપોર ૧૪-૦૦ કલાક

૭૦૧ થી ૮૩૩

૨૮/૧/૨૦૧૯

સવાર ૧૦-૦૦ કલાક

૧ થી ૧૦૦

સોમવાર

બપોર ૧૪-૦૦ કલાક

૧૦૧ થી ૧૮૪

સંશોધન

૨૮/૧/૨૦૧૯

બપોર ૧૬-૦૦ કલાક

૧ થી ૩૦

મદદનીશ

સોમવાર

ક પાઉ ડર

૨૯/૧/૨૦૧૯

સવાર ૧૦-૦૦ કલાક

૧ થી ૧૦૦

મંગળવાર

બપોર ૧૪-૦૦ કલાક

૧૦૧ થી ૧૭૫

૩૦/૧/૨૦૧૯

સવાર ૧૦-૦૦ કલાક

૧૭૬ થી ૨૭૫

બપોર ૧૪-૦૦ કલાક

૨૭૬ થી ૩૪૦

૧૭/૧/૨૦૧૯
ુ ુ વાર
૧૮/૧/૨૦૧૯
ુ વાર

૧/૨૦૧૮-૧૯

ુ યસેિવકા

ુ વાર
ધ
૨૪/૧/૨૦૧૯
ુ ુ વાર
૬/૨૦૧૮-૧૯
૯/૨૦૧૮-૧૯
૭/૨૦૧૮-૧૯

નાયબ ચીટનીશ

ુ વાર
ધ
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ઉમેદવાર ુ બ ુ માં ર ુ કરવાના
(૧) ઉમેદવારની ઓનલાઇન અર ની િ

માણપ ો (અસલ + ર વ મા ણત નકલો)

ટ(બે નકલ)

ુ ો-૧)(બે નકલમાં ભર ને સાથે લાવ .ંુ )(ન ન
ુ ો પંચાયત િવભાગની વેબસાઇટ ઉપર
(ર)ATTESTATION FORM(ન ન

કુ લ છે .)

ુ ો-ર)(ન ન
ુ ો પંચાયત િવભાગની વેબસાઇટ ઉપર
ણક લાયકાતની સં ૂણ િવગત દશાવ ંુ પ ક (ન ન

(૩)ઉમેદવારની શૈ

કુ લ છે .)

(બે નકલમાં ભર ને સાથે લાવ .ંુ )
(૪) ધોરણ-૧૦ ની માકશીટ અને ાયલ સટ ફ કટ
(પ) ધોરણ-૧૨ ની માકશીટ અને ાયલ સટ ફ કટ
(૬) શૈ

(૭) ડ લોમાં /ડ

ી સટ ફ કટ( હરાતમાં દશા યા

(૮) શાળા છોડયા ંુ
િત

ગે ંુ િનયત

ગે ંુ સ મ સ ાિધકાર

(૧૧) સામા ક શૈ

ુ બના)
જ

માણપ

ટુ રના નોલેજ

(૯) કો
(૧૦)

ગે ની માકશીટ (વષવાઇઝ /સેમે ટર વાઇઝ તમામ નકલો સામેલ રાખવી)

ણક લાયકાત

માણપ
ી વારા ઇ

ુ કરલ

માણપ (લા ુ પડ ુ હોય તો)

ણક પછાત વગના ઉમેદવારોના ક સામાં

હરાતમાં દશા યા

(૧૨) શાર ર ક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોના ક સામાં િસિવલ સ ન ંુ િનયત
(૧૩) મા

સૈિનક કટગર ધરાવતા ઉમેદવારોના ક સામાં મા

(૧૪) િવધવા ઉમેદવારોના
મામલતદાર ી ંુ

માણપ

(૧૫)

ય/રા

તરરા

ક સામાં િવધવા હોવા

ય/

તર

િુ નવિસટ

(૧૬) રાજયસરકાર/ક

ગે ના

માણપ ો તથા

માણપ

માણપ

ગે ના આધાર

ુ નામે ટ/શાળાઓ માટની રા

ુ બના િનયત ન ન
ુ ાના જ ુ ર
જ

હરાતમાં દશા યા

સૈ િનક હોવા

ુ બ ંુ નોન- મીલેયર
જ

રુ ાવા તથા ડ ચા

કુ

ુ ઃ લ ન કરલ નથી તે
ન

ગે ંુ સબંિધત

ય ખેલ ુ દ/રમતોના ખેલાડ ઓના

ક સામાં

માણપ

સરકાર/ થાિનક સ ામંડળ /સરકારની માલીક ના બોડ-િનગમ-કોપ રટરની નોકર માં ચા ુ હોય તેવા
ંુ “ના-વાંધા

ઉમેદવારના ક સામાં સ મ સ ાિધકાર

ુ ો પંચાયત િવભાગની વેબસાઇટ ઉપર
માણપ ” (ન ન

કુ લ છે .)

(૧૭) તા તરના પાસપોટ સાઇઝના ૦૪ ફોટો

અ ય

ુ નાઃચ

(૧) ઉમેદવાર

તે જ આવવા ંુ રહશે. માણપ

ચકાસણી માટ તાર ખ/સમય આપવામાં આવેલ છે , તે જ

તાર ખ/સમયે ઉમેદવાર આવવા ુ રહશે.
(ર) જો કોઇ ઉમેદવાર

માણપ

ું
ચકાસણીમાં ઉપ થત રહવા ન માંગતા હોય અને સદર જ યા માટ િનમ ક

મેળવવા ઇ છતા ન હોય તો આવા ઉમેદવાર તેના ર

ટડ ઇમેઇલ આઇડ (

ઓજસ ઉપર ઓનલાઇન

હરાત

ભરતી વખતે લખેલ હ ંુ તે) ઉપરથી બોડ કચેર ને sec-gspsb-ahd@gujarat.gov.in ઇમેઇલ ઉપર તે મતલબની
લે ખત

ણ કરવાની રહશે.

(૩) ઉમેદવાર પોતાના તમામ અસલ

માણપ ો ફર યાત પણે સાથે લાવવાના રહશે, તથા દરક

માણપ ની બે

નકલો વ મા ણત કર ને લાવવાની રહશે.
(૪) ઉમેદવાર ઉપર જણાવેલ
(પ) ઉમેદવાર પોતાના

માણપ ો (અસલ + વ માણીત નકલો) બે સેટમાં સાથે લાવવાના રહશે.

માણપ ોની નકલ આ સાથે રાખેલ અ ુ મ ણકા

ુ બ મા સ
ુ ાર રાખવાના રહશે. આવી
જ

અ ુ મ ણકાના બે સેટ તૈયાર કરવાના રહશે.
(૬) ઉમેદવાર ઉપરોકત ફો સમાંની િવગતો ભર ને બે નકલમાં લઇને આવવા ંુ રહશે, અને

માણપ ો અસલ તથા બે

વ મા ણત નકલ સાથે લઇને આવવા ંુ રહશે.
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