ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ
બ્રોક નં.ય, ાંચભો ભા, કભમમોગી બલન, સેકટય-૧૦/એ, ગાંધીનગય-૩૮૨૦૧૦

ગત્યની જાહેરાત
ગુજયાત ંચામત સેલા સંદગી ફોડમ ધ્લાયા નીચે મુજફની જાહેરાત ક્રમાંક ૪/૨૦૧૬-૧૭ વવસ્તરણ વિકારી(ખેતી) સંલગમભાં લધાયાની
પાઆનર સીરેકળન ને યે કભન્ડેળન માદી તા ૦૪-૦૭-૨૦૧૭ ના યોજ પ્રસસધ્ધ કયલાભાં અલેર છે . પાઆનર સીરેકટ એન્ડ યે કભન્ડેળન રીસ્ટ
ૈકી ઉભેદલાયો હાજય ન થતાં/યાજીનામુ અલાના કાયણે ખારી ડેર જગ્માઓ ભાટે પ્રથભ ગાઉ પાઆનર સીરેકટ એન્ડ યે કભન્ડેળન રીસ્ટ
ધ્લાયા જજલ્રા પાલેર હોમ ને જજલ્રાભાં તે ન્લમે હારભાં પયજ ફજાલતા હોમ તેલા ઉભેદલાયો/કભમચાયીઓને તેભની તે જ સીરેકળન
કેટેગયી મુજફ ભેયીટ પ્રભાણે ભલાાત્ર જજલ્રાની ઓનસ્ક્સ્િન પુનઃ ગોઠલણી (યીળપરીંગ) કયલાની યહે છે , ને ત્માયફાદ જજલ્રા પ્રભાણે
ફાકી યહેતી જગ્માઓ ઉય તા ૦૪-૦૭-૨૦૧૭ થી પ્રસસધ્ધ કયાલેર એડીળનર પાઆનર સીરેકટ રીસ્ટ મુજફના ઉભેદલાયોને તેભની સીરેકળન
કેટેગયી મુજફ ઓનસ્ક્સ્િન જજલ્રા સંદગીની તક અલાભાં અલળે, જે ભાટેનો કામમિભ નીચે મુજફ ફોડમ ધ્લાયા નકકી કયલાભાં અલેર છે .
તારીખ

સમય

સંવગડન ંુ નામ

વવગત

૨૪-૭-૨૦૧૭

બપોરે ૪-૦૦ કાકે

જા.ક્ર ૪/૨૦૧૬-૧૭ વવસ્તરણ વિકારી(ખેતી)

રીશફીંગ

૨૪-૭-૨૦૧૭

બપોરે ૪-૩૦ કાકે

જા.ક્ર ૪/૨૦૧૬-૧૭ વવસ્તરણ વિકારી(ખેતી)

તા ૦૪-૦૭-૨૦૧૭ ની એર્ીશન સીેકશન
યાદીમાં સમાવવષ્ટ ઉમેદવારો

( નોિઃ- રીશફીંગ = જે તે સંલગમભાં ૨૦૧૬-૧૭ ની બયતીભાં ગાઉ પાઆનર સીરેકટ એન્ડ યે કભન્ડેળન રીસ્ટભાં સભાલેળ થમેર ને ગાઉ
જજલ્રા પાલણી થમેર હોમ ને હારભાં તે ન્લમે જીલ્રાભાં પયજ ફજાલતા હોમ તેલા ઉભેદલાયો )
ફોડમ ધ્લાયા ગાઉ પ્રસસધ્ધ કયલાભાં અલેર પાઆનર સીરેકળન એન્ડ યે કભન્ડેળન રીસ્ટ કભ ડીસ્રીકટ એરોકેળન રીસ્ટભાં
સભાસલષ્ટ ઉભેદલાયોને સફંસધત સીરેકળન કેટેગયીભાં સનભણુકં ાભેર ભેયીટોયીમસમ ઉભેદલાયોની જજલ્રાની પુનઃ ગોઠલણી (Reshuffling)ની
કાભગીયી પુયી થમા ફાદ જ લધાયાની અખયી સંદગી માદીભાં સંદ થમેરા ઉભેદલાયોને તેભની સીરેકળન કેટેગયી, ભેયીટ ને તત્સભમે
ઉરબ્ધ જગ્માના અધાયે ઓનસ્ક્સ્િન જજલ્રા પાલણી કયલાભાં અલળે.
અથી, જે તે સંલગમભાં ૨૦૧૬-૧૭ ની બયતીભાં ગાઉ પાઆનર સીરેકટ એન્ડ યે કભન્ડેળન રીસ્ટ મુજફ જજલ્રા પાલણી થમેર હોમ
ને હારભાં તે ન્લમે તે જજલ્રાભાં પયજ ફજાલતા હોમ તેલા ઉભેદલાયોને ઉયોકત યીળપરીંગ કામમિભભાં સભમસય હાજય યહેલા અથી
સુચના અલાભાં અલે છે .
તથા, તા ૦૪-૦૭-૨૦૧૭ ની એડીળનર પાઆનર સીરેકટ એન્ડ યે કભન્ડેળન રીસ્ટભાં સભાલેળ થતા ઉભેદલાયોને ઉયોકત જજલ્રા
પાલણી કામમિભભાં સભમસય હાજય યહેલા અથી સુચના અલાભાં અલે છે .
વવશેષ સુચનાઃ(૧) ઉભેદલાયોએ અેર સભમે સભમસય હાજય યહેવ,ું સલરંફથી અલનાય ઉભેદલાયની યજુ અત ધ્માને રેલાભાં અલળે નહહ. ઉભેદલાયોએ
પ્રથભ સભમસય હાજય થઆ ોતાનું યજજસ્રેળન કયાલી રેલાનું યહેળે.
(ય) ઉભેદલાયે સ્લખચે અલલાનું યહેળે. તેભજ ોતાના ઓખના પુયાલા (સર તથા ઝેયોક્ષ નકર) સાથે રાલલાના યહેળે.
(૩) કોઆ કાયણસય સફંસધત ઉભેદલાય જાતે હાજય યહી ળકે તેભ ન હોમ તેલી હયસ્સ્થસતભાં ઓથોયીટી રેટય સાથે સધકૃત કયે ર વ્મહકતને
હાજય યાખી ળકળે. સદય ઓથોયીટી રેટય ઉય ઉભેદલાયનો પોટો ને જેને સધકાય અેર છે તે વ્મહકતનો પોટો ચોટાડેર હોલો જોઆએ ને
સદય ફંને પોટા ઉય સફંસધત ઉભેદલાયે સહી કયે ર હોલી જોઆએ.સદય સધકૃત કયે ર વ્મહકત ધ્લાયા કયલાભાં અલેર કામમલાહી સફંસધત
કભમચાયી/ઉભેદલાયને ફંધનકતામ યહેળે. સધકૃત કયે ર વ્મહકતએ ોતાના ઓખત્રની સર ને ઝેયોક્ષ નકર સાથે યાખલી.
(૪) યીળપરીંગ કામમિભ ભાટેના ઉભેદલાયે તેઓને અલાભાં અલેર સર સનભણુકં હુકભ (ઝેયોક્ષ નકર સાથે) રાલલાની યહેળે.
() યીળપરીંગ કામમિભ ભાટેના ઉભેદલાયે તેઓ હાર જે કચેયીભાં પયજ ફજાલે છે , તે કચેયીના લડાનું ઉભેદલાય હાર નોકયીભાં ચાલુ હોલા
અંગેન ું પ્રભાણત્ર સાથે રાલલાનું યહેળે. પ્રભાણત્રનો નમુનો સાભેર છે .
(૬) યીળપરીંગ કામમિભભાં જે કોઆ ણ ઉભેદલાય હાજય યહેળે નહી તો તેઓને ગાઉ ઓનસ્ક્સ્િન પાલલાભાં અલેર જજલ્રો ભાન્મ છે . તેભ
ભાનીને અગની જરુ યી કામમલાહી કયલાભાં અલળે ને તેલા ઉભેદલાયોનો બસલષ્મભાં પુનઃ જજલ્રા ગોઠલણી અંગેનો કોઆ હકક યહેળે નહહ.
(૭) જો હાજય ભેયીટોયીમસમ ઉભેદલાયને યીળપરીંગભાં તેને અેર જજલ્રા સંદગી ભતી હળે યં ત ુ જો સ્લેચ્છાએ ઉભેદલાય તે સંદગી જતી
કયળે તો બસલષ્મભાં જે તે જજલ્રા ઉય ણ ોતાનો હકક દાલો કયી ળકળે નહહ.જેની નોધ રેલી.
(૮) ગાઉ સફંસધત કેટેગયીભાં સનભણુકં ાભેર ભેયીટોયીમસમ ઉભેદલાયોની પુનઃ પાલણી (Reshuffling)

ની કાભગીયી પુયી થમા ફાદ

લધાયાની અખયી સંદગી માદીભાં સંદ થમેરા ઉભેદલાયોને તેના ભેયીટ, ઉરબ્ધ જગ્માના અધાયે ઓનસ્ક્સ્િન જજલ્રાની પાલણી કયલાભાં
અલળે.
(૯) સુચચત કામમિભભાં જરુ ય જણામે પેયપાય કયલાનો, મુરત્લી યાખલાનો/યદ કયલાનો સધકાય ફોડમ ને યહેળે.
(૧૦) સલગતલાય સલગતો ભાટે ંચામત સલબાગની લેફસાઆટ https://panchayat.gujarat.gov.in જોલા સલનંતી છે .
(૧૧) હેલ્રાઆન નં.૦૭૯-૨૩૨૫૮૫૩૪ ( જે કચેયી કાભકાજના હદલસો દયમ્માન સલાયે ૧૦-૩૦ થી ૬-૦૦ સુધી ચાલુ યહેળે.)
(૧૨) યીળપરીંગ કામમિભ તથા જજલ્રા પાલણી કામમિભનું સયનામું નીચે મુજફ છે .
ગુજયાત ંચામત સેલા સંદગી ફોડમ , બ્રોક નં.ય , ડી લીંગ, ાંચભો ભા, કભમમોગી બલન, સેકટય-૧૦/એ, ગાંધીનગય
સચચલ
તાયીખઃ-૧૧/૭/૨૦૧૭

ગુજયાત ંચામત સેલા સંદગી ફોડમ
ગાંધીનગય

