ુ રાત પંચાયત સે વા પસંદગી મંડળ,
જ
લોક નં.ર, પાંચમો માળ, કમયોગી ભવન, સેકટર-૧૦/એ,ગાંધીનગર
https://gpssb.gujarat.gov.in

જ લા પસંદગી (ફાળવણી) કાય મ
ુ રાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડ ળ
જ
સીલેકશન અને રકમ ડશન લી ટ

વારા

હરાત

ગે ની

હરાત

માંક ૪/૨૦૨૧-૨૨ િવ તરણ અિધકાર (ખેતી) સંવગના ફાઇનલ

િસ ધ કરવામાં આવેલ છે .

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન લી ટમાં સમાિવ ટ તમામ ઉમે દવારોને પંચાયત

ામ

ૃહ િનમાણ અને

િવભાગના તા ૨૨-૦૭-૨૦૨૧ ના નોટ ફ કશન નં. KP/ 20/ 2021/ PRR/10/ 2014/106/KH થી
ુ રાત પંચાયત સે વા (વગ-૩) ભરતી (પર
જ

પસંદગી(ફાળવણી) કાય મમાં નીચેની િવગતે
આવે છે . આ

ગે ઉમે દવારોના ર

ા) િનયમો-૨૦૨૧ ની જોગવાઇ અ વયે

ામ િવકાસ

િસ ધ કરવામાં આવે લ

ુ બ ુ ઓન

ન

જ લા

તે તાર ખ- સમયે મંડળની કચેર એ અ કુ હાજર રહવા જણાવવામાં

ટડ ઇ-મે ઇલ ઉપર પણ આ બાબતે

તાર ખ અને સમયે અ કુ હાજર રહ નીચેની

ુ વામાં આવે લ છે .આ
ક

ની નકલ મંડળની વે બસાઇટ ઉપર

ુ ના (૧) થી (પ)
ચ

ણ કરવામાં આવે લ છે . ઉમેદવાર નીચે દશાવે લ

ુ બ જ લા પસંદગી કરવાની રહશે. ની ખાસ નોધ
જ

લેવી. વ ંુ િવગતો માટ મંડળની વે બસાઇટ જોવા િવનંતી છે .
હરાત

માંક

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ માં સમાિવ ટ

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ માં

અને સંવગ ંુ નામ

ઉમેદવારો માટ જ લા ફાળવણી કાય મની તાર ખ

સમાિવ ટ ઉમેદવારોના યાદ

અને સમય

(SR.NO)

૪/૨૦૨૧-૨૨

તાર ખ

સમય

૩૦-૦૯-૨૦૨૨

બપોર ૧૮-૦૦ કલાક
બપોર ૧૮-૦૦ કલાક

િવ તરણ

અ ુ મ નંબર

મ-૧૫ ( દ યાંગ ઉમેદવાર)
૧ થી ૧૪

અિધકાર (ખેતી)

ઉમેદવારો માટની
(૧) ઉમેદવાર

ુ ના:ચ

તે ઉપરોકત જ લા પસંદગી (ફાળવણી) કાય મમાં તે ને ફાળવે લ િનયત તાર ખ-સમયે અ કુ હાજર

રહવા ંુ રહશે.
(ર) ઉમેદવાર પોતાના તમામ અસલ

માણપ ો,ફોટો આઇડ

ુ અને કલર પાસપોટ સાઇઝ ફોટો ાફ સાથે લાવવાનો
ફ

રહશે.
(૩) કોઇ કારણસર સબંિધત ઉમેદવાર

તે હાજર રહ શક તેમ ન હોય તેવી પ ર થિતમાં એફ ડવીટ ઉપર

લેટર સાથે અિધ ૃત કરલ ય કતને હાજર રાખી શકશે.સદર ઓથોર ટ લેટર ઉપર ઉમે દવારનો અને

ઓથોર ટ

ને અિધકાર આપેલ

છે તે ય કતનો ફોટો ચોટાડલ હોવો જોઇએ અને સદર બંને ફોટા ઉપર સબંિધત ઉમેદવાર સહ કરલ હોવી જોઇએ. સદર
અિધ ૃત કરલ ય કત

વારા કરવામાં આવેલ કાયવાહ સબંિધત ઉમેદવારને બંધનકતા રહશે.અિધ ૃત કરલ

પોતાના ઓળખપ ની અસલ અને ઝે રો
(૪) ઉમેદવારોને ઓન
આવશે. ઓન

નકલ સાથે રાખવી. ઓથોર ટ લેટર એફ ડવીટ વ ુ પે હોવો જોઇશે.

ન જ લા ફાળવણી ઉમે દવારના મેર ટ

દશાવે લી ઉમેદવારની સીલેકશન કટગર
ન જ લા ફાળવણી માટ

ય કતએ

ુ ાર ફાઇનલ સીલેકશન એ ડ રકમ ડશન લી ટમાં
મા સ

ુ બ ઉમેદવારનો મ આવે યાર ઉપલ ધ જ લાવાર જ યા અ સ
ુ ાર કરવામાં
જ
યાર ઉમેદવારનો

મ આવે યાર તે સમયે ઉમે દવાર/ તેઓના ઓથોરાઇઝ

િતિનિધ ફર જયાત પણે હાજર હોવા જોઇએ, અને જો તે સમયે કોઇ ઉમેદવાર/ ઓથોરાઇઝ

િતિનિધ હાજર રહશે ન હ તો,

તેવા ઉમેદવાર પોતાની ઉમેદવાર કાયમી પણે પાછ ખચી લીધી હોવા ંુ ગણાશે અને યારપછ તે બાબતમાં કોઇપણ દાવો
અથવા િવવાદ મંડળ વારા

ા

રખાશે ન હ.

(પ) ઉમેદવાર પોતે તેને ફાળવેલ િનયત તાર ખ અને િનયત સમયે ઉપરોકત જ લા પસંદગી (ફાળવણી) કાય મમાં હાજર
ન રહ અથવા જ લા પસંદ ન કર અથવા પસંદ કરવાનો ઇ કાર કર તેવા ક સામાં આવા ઉમે દવારને નોકર મેળવવામાં
રસ નથી, તેમ માની આવા ઉમે દવારની પસંદગી મંડળ વારા “રદ” ગણવામાં આવશે, અને આ બાબતે મંડળનો િનણય
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આખર રહશે અને યારપછ આ બાબતે કોઇ પણ દાવો/િવવાદ
થળઃ-

ાહય રાખવામાં આવશે નહ .

ુ રાત પંચાયત સે વા પસંદગી મંડળની કચેર , લોક નં.ર, પાંચમો માળ, કમયોગી ભવન, ડ વ ગ સેકટર-૧૦/એ,
જ

ગાંધીનગર
ુ ાર”
“મંડળના આદશા સ
તાર ખઃ ૧૬/૦૯/૨૦૨૨

સ ચવ
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