
 

જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ,ગાધંીનગર 

હરાત માકં ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ ુનીયર કલાક(વહ વટ/ હસાબ)  

ADVISORY FOR CANDIDATES 
 

૧.         ુનીયર કલાક(વહ વટ/ હસાબ) સવંગની પધા મક પર ા તા. ૨૯-૦૧-૨૦૨૩ ના રોજ િનયત કરાયેલ 

પર ા ક ો ખાતે સવાર ૧૧-૦૦ થી ૧૨-૦૦ કલાક દર યાન યો નાર છે. ઉપરોકત પર ા માટ નોધાયેલ 

ઉમેદવારોની સં યા બુ જ િવશેષ માણમા ંહોઇ, પર ાના દવસે ઉમેદવારોને પર ા ક  ખાતે પહોચવામાં 

તકલીફ ન થાય તે યાનમા ંરાખી દરક ઉમેદવારને તે ુ ંપર ા ક   શહરમા ંઆવે  ુહોય તે શહરમાં પર ાના 

આગળના દવસે પહોચી ય તેવી સલાહ દરક ઉમેદવારને આપવામા ંઆવે છે. થી પર ાના દવસે તેઓને 

પર ા ક  ધુી પહોચવામા ંતકલીફ રહ ન હ. 

૨. ઉમેદવાર પોતાની િવવેક ુ ધનો ઉપયોગ કર , તેને ફાળવેલ પર ા ક  ખાતે પર ાના દવસે  

સમયસર પહોચી ય તે ર તે પોતા ુ ંઆયોજન કર  લેવા પણ સલાહ આપવામા ંઆવે છે.  

૩.       પર ાના દવસે પર ા ક  ખાતે ઉમેદવાર મા  પોતા ુ ં વેશપ (કોલલેટર/હોલટ ક ટ), પેન અને 

ઓળખના રુાવા માટ ુ ંઅસલ ફોટો ઓળખપ  (આધારકાડ, પાનકાડ, ૂટંણીકાડ, ાઇવ ગ લાયસ સ,પાસપોટ  

િવગેર પૈક  કોઇ એક) લઇને પર ા ક ની દર વેશ કર  શકાશે. કોઇ પણ ઉમેદવાર મોબાઇલ, માટવોચ, 

ુ ુથ, કમેરા, ઇયરફોન, લેપટોપ િવગેર ઇલેક ોનીક ગેઝેટ ક ુ તક, અ ય કોઇ પણ સા હ ય,બેગ િવગેર 

કારની કોઇ પણ વ  ુલઇને પર ા ક મા ં વેશ કર  શકશે ન હ, ની દરક ઉમેદવાર ખાસ નોધ લેવી. 

પર ા ક  ખાતે ઉમેદવારને વેશ આપતા પહલા પોલીસ વારા ક ગ (Frisking) કરવામા ંઆવનાર હોઇ, 

થી પર ા ક  ખાતે આવી વ ઓુ સાથ ે“ના” લાવવા દરક ઉમેદવારને જણાવવામા ંઆવે છે. 

૪.        દરક ઉમેદવારને તેના વેશપ (કોલલેટર/હોલટ ક ટ) સાથે આપવામાં આવેલ ચુનાઓનો અ યાસ 

કર , તે ુ ં ુ તપણે પાલન કરવા દરક ઉમેદવારને જણાવવામા ંઆવે છે.   

તાર ખઃ- ૨૪-૦૧-૨૦૨૩                                                          સ ચવ  

  


