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ઉમેદવાર ે તેની ઉમેદવારી કાયમીપણે પાછી ખેચી લીધી હોવાનું ગણાર્ે અને ત્યારપછી તે બાબતમાં કોઇપણ દાવો અથવા વવવાદ
ગ્રાહય રાખવામાં આવર્ે નહી.તેની સવે ઉમેદવારોએ ખાસ નોધ લેવી વધુ માવહતી માટે પં ચાયત વવભાગની વેબસાઇટ
https://panchayat.gujarat.gov.in જોવી.
જાહેરાત ક્રમાંક

સંવગડનું નામ

પ્રમાણપત્ર ચકાસણીની તારીખ અને
સમય
૯/૨૦૧૬-૧૭
સમાજ કલ્યાણ સનરીક્ષક
૮-૧-૨૦૧૮ સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે
ઉમેદવાર ે રજુ કરવાના પ્રમાણપત્રો (અસલ + ૨ પ્રમાવણત નકલો(

વધારાની
પ્રોવીઝનલયાદી
મુજબ ઉમેદવારોનાં ક્રમાંક
૧ થી ૫

(૧) ર્ાળા છોર્યાનું પ્રમાણપત્ર
(ર( જાહેરાતમાં દર્ાડવ્ યા મુજબની ર્ૈક્ષસણક લાયકાતના પ્રમાણપત્રો તથા અન્ય લાયકાત /અનુભવ અંગેના પ્રમાણપત્રો
(૩) જાસત અંગેનું સક્ષમ સતાસર્કારીશ્રી ધ્વારા ઇસ્યુ કરેલ પ્રમાણપત્ર (લાગુ પર્તુ હોય તો)
(૪) સામાજીક ર્ૈક્ષસણક પછાત વગડના ઉમેદવારોના સકસ્સામાં જાહેરાતમાં દર્ાડવ્ યા મુજબ નોન સિમીલેયર પ્રમાણપત્ર
(પ) ર્ારીરીક અર્કતતા ર્રાવતા ઉમેદવારોના સકસ્સામાં સસસવલ સજડનનું સનયત પ્રમાણપત્ર
(૬) માજી સૈસનક કે ટેગરી ર્રાવતા ઉમેદવારોના કીસ્સામાં માજી સૈસનક હોવા અંગેના આર્ાર પુરાવા તથા પ્રમાણપત્ર
(૭) સવર્વા ઉમેદવારોના સકસ્સામાં સવર્વા હોવા અંગેના પ્રમાણપત્રો તથા પુનઃ લગ્ન કરેલ નથી તે અંગેનું સબંસર્ત મામલતદારશ્રીનું
પ્રમાણપત્ર
(૮) કોમ્પ્યુટર અંગેના બેઝીક નોલેજ ર્રાવતા હોવા અંગે પ્રમાણપત્રો
(૯) તાજેતરના પાસપોટડ સાઇઝના બે ફોટા
(૧૦) રમતગમતના ઉમેદવારોના સકસ્સામાં જાહેરાતમાં દર્ાડવ્ યા મુજબના સનયત નમુનાના જરુરી પ્રમાણપત્ર
પ્રમાણપત્ર ચકાસણી માટે હાજર રહેવાનું સ્થળઃ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ ,બ્લોક નં.ર, સી વીંગ પાંચમો માળ, કમડયોગી ભવન, સેકટર-૧૦/એ, ગાંર્ીનગર.
હેલ્પલાઇન નંબરઃ- ૨૩૨૫૮૫૩૪
સ્થળઃ- ગાંર્ીનગર
તારીખઃ-૫-૧-૨૦૧૮
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