ુ રાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ
જ
https://gpssb.gujarat.gov.in

લોક નં.ર, પાંચમો માળ, કમયોગી ભવન, સેકટર-૧૦/એ,ગાંધીનગર
ોવીઝનલ મેર ટયાદ માં સમાિવ ટ ઉમેદવારોના
૧.

ુ રાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
જ

પધા મક પર

ા તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૨ના રોજ

વારા

માણપ

ચકાસણી

હરાત

માંક:-૧૪/૨૦૨૧-૨૨

લેવાયેલ હતી. આ પધા મક પર

લી ટ મંડળ વારા તા.૨૫-૦૭-૨૦૨૨ ના રોજ

ગે ની અગ યની

ાના

િસ ધ કરવામાં આવેલ છે .

હરાત

ુ ય સેિવકા સંવગની

ોવીઝનલ ર ઝ ટ અને

ોવીઝનલ મેર ટ

મંડળની વેબસાઇટ https://gpssb.gujarat.gov.in

કુ વામાં આવેલ છે .

ઉપર
૨. આ

ોવીઝનલ મેર ટલી ટમાં સમાિવ ટ ઉમેદવારોને નીચે

દરક ઉમેદવારને ફાળવેલ તાર ખ-સમયે
દશાવેલ ઇમેઇલ આઇડ

ુ બની િવગતે અસલ
જ

તે અ ૂક હાજર રહવા જણાવવામાં આવે છે .

૩. આથી

ઉમેદવાર યાનથી વાંચી –સમ

ગેના ઇમેઇલ ,ઉમેદવાર તે ની અર માં
માણપ ોની

ુ ો-૨) પણ
ણક લાયકાતની િવગત દશાવ ં ુ પ ક (ન ન

તેમાં જ ુ ર િવગતો ભર ને

માણપ

ચકાસણી વખતે આવવા ંુ રહશે.

ોવીઝનલ મેર ટ લી ટમાં સમાિવ ટ દરક ઉમેદવારોને તેમને ફાળવેલ તાર ખ/સમયે નીચે દશાવેલ

(લા ુ પડતા હોય તે) (અસલ
માણપ

ચકાસણી માટ નીચે દશાવેલ થળે

ઉપર મોકલવામાં આવી રહલ છે . ઉમેદવારને મોકલવામાં આવનાર ઇ-મેઇલ સાથે

ુ ો-૧), અને ઉમેદવારની શૈ
અ ુ મ ણકાની નકલ, એટ ટશન ફોમ (ન ન
મોકલવામાં આવશે

માણપ

માણપ ો સ હત

તે અ કુ હાજર રહવા જણાવવામાં આવે છે .જો

માણપ ો સ હત) ચકાસણી માટ િનયત થળે

ચકાસણીની િનયત તાર ખે-સમયે કોઇ ઉમેદવાર ગે રહાજર રહશે તો સબંિ ધત ઉમે દવાર તેની ઉમેદવાર કાયમીપણે પાછ

ખચી લીધી હોવા ંુ ગણાશે અને યારપછ તે બાબતમાં કોઇપણ દાવો અથવા િવવાદ

ાહય રાખવામાં આવશે નહ ,તેની સવ

ઉમેદવારોએ ખાસ ન ધ લેવી.

ઉમેદવાર ુ બ ુ માં ર ુ કરવાના

માણપ ો (અસલ +

વ મા ણત નકલો- બે સેટમાં )

મ

િવગત

૧

ઉમેદવારની ઓનલાઇન અર ની િ

૨

ુ ો-૧)
એટ ટશન ફોમ (ન ન

૩

ઉમેદવારની શૈ

૪

શાળા છોડયાના

૫(૧)

ભરતી િનયમો અને

૫(૨)

ઉપરોકત નાતક ડ ીના તમામ સેમે ટર/વષની માકશીટની

૬(૧)

ભરતી િનયમો અને

૬(૨)

ઉપરોકત અ ુ નાતક ડ ીના તમામ સેમે ટર/વષની માકશીટની

૭

ધોરણ-૧૦ ની માકશીટની

૮

ધોરણ-૧૦ ના ાયલ સટ ફ કટની

૯

ધોરણ-૧૨ ની માકશીટની

૧૦

ધોરણ-૧૨ ના ાયલ સટ ફ કટની

૧૧

કો

૧૨
૧૩

ુ ો-૨)
ણક લાયકાતની સં ૂણ િવગત દશાવ ંુ પ ક (ન ન
માણપ ની મા ણત નકલ
હરાતની જોગવાઇ
હરાતની જોગવાઇ

ુ રના નોલેજ
ટ
િત

માણપ ની મા ણત નકલ

મા ણત નકલો

ુ બના ના અ ુ નાતક ડ
જ

ી

માણપ ની

મા ણત નકલ

મા ણત નકલો

મા ણત નકલ
મા ણત નકલ
માણપ ની મા ણત નકલ

(SC/ST ઉમેદવારોના ક સામાં) ની

મા ણત નકલ

ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોના ક સામાં નોન મીલેયર

અસલમાં ર ુ કર .ંુ

માણપ

(લા ુ પડ ંુ હોય

અસલમાં ર ુ કર .ંુ

આિથક ર તે નબળા વગ(EWS)ના ઉમેદવારોના ક સામાં EWS
બાંહધર પ

ી

મા ણત નકલ

તો) ની મા ણત નકલ + બાંહધર પ
૧૪

ુ બના ના નાતક ડ
જ

મા ણત નકલ

ગે ંુ િનયત

ગે ંુ માણપ

સામા જક અને શૈ

ટ નકલ

ગેના

માણપ ની

મા ણત નકલ +

૧૫

શાર ર ક અશકતતા ( દ યાંગ ઉમેદવાર હોવા)
ુ બના િનયત
જ

માણપ ની

મા ણત નકલ (લા ુ પડ ંુ હોય તો) ( માણપ નો ન ૂનો મંડળની વેબસાઇટ
કુ લ છે ,

ઉપર ‘‘ ડાઉનલોડ’’ ફો ડરમાં
ગે ના

ગે ના સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પર પ

જોઇ લેવો)

મા ણત નકલ (લા ુ પડ ંુ હોય તો)

૧૬

િવધવા હોવા

માણપ ની

૧૭

મા ય રમતગમત (Sports)ના વધારાના

ુ મેળવવા માટના િનયત
ણ

માણપ ની મા ણત નકલ (લા ુ

પડ ંુ હોય તો)
૧૮

ઉમેદવારના આધારકાડની મા ણત નકલ

૧૯

ઉમેદવારના પાનકાડ(જો હોય તો)ની મા ણત નકલ (ધરાવતા ન હોય તો મેળવેલ નથી તે ંુ લખ )ંુ

૨૦

પાસપોટ સાઇઝના વધારાના બે ફોટા (એક કાગળ ઉપર ચ ટાડ તેની નીચે નામ લખી સહ કર લાવવાના
રહશે.)
ગેના સરકાર ગે ઝેટ િવગેર આધારોની મા ણત નકલ

૨૧

નામમાં ફરફાર કરાયેલ હોય તો તે

૨૨

પ ર ણત મ હલા ઉમેદવારના ક સામાં અર
માણપ ની

અને

માણપ ોના નામમાં િવસંગતતા હોય તો લ ન ન ધણી

મા ણત નકલ, તેમજ એક જ ય કત હોવા બદલના સ ગદનામાની

મા ણત નકલ.

ુ રાત સરકારના સરકાર /અધ સરકાર /સરકાર હ તકના કોપ રશન/ કં પનીઓમાં સેવા બ વતા
જ

૨૩

ુ ામાં સ મ અિધકાર
અિધકાર ઓ/કમચાર ઓના ક સામાં િનયત ન ન

વારા આપવામાં આવે લ ’’ના વાંધા

માણપ ’’(લા ુ પડ ંુ હોય તો)

માણપ

ચકાસણી કાય મ

( ુ યસેિવકા-વગ-૩)
માણપ

ચકાસણીની

માણપ

ચકાસણીનો

ોવીઝનલ મેર ટ લી ટના

માણપ

ચકાસણી ંુ

તાર ખ

સમય

SR No.

તા.૩૦-૦૭-૨૦૨૨

સવાર ૧૦:૦૦ કલાક

૧ થી ૪૫

શિનવાર

જ લા પંચાયત કચેર -

બપોર ૧૪:૩૦ કલાક

૪૬ થી ૯૦

તા.૦૧-૦૮-૨૦૨૨

સવાર ૧૦:૦૦ કલાક

૯૧ થી ૧૩૫

આણંદ

સોમવાર

બપોર ૧૪:૩૦ કલાક

૧૩૬ થી ૧૮૦

તા.૦૨-૦૮-૨૦૨૨

સવાર ૧૦:૦૦ કલાક

૧૮૧ થી ૨૨૫

મંગળવાર

બપોર ૧૪:૩૦ કલાક

૨૨૬ થી ૨૭૦

તા.૦૩-૦૮-૨૦૨૨

સવાર ૧૦:૦૦ કલાક

૨૭૧ થી ૩૧૫

બપોર ૧૪:૩૦ કલાક

૩૧૬ થી ૩૩૯

ુ વાર
ધ

થળ

કોમન હોલ, ચોથો માળ,
ડ .એસ.પી ઓફ સ પાસે,
બોરસદ ચોકડ , આણંદ

ુ રાત પંચાયત સે વા
જ
સવાર ૧૧:૦૦ કલાક

૩૪૦ થી ૩૭૪

તા.૨૮-૦૭-૨૦૨૨
ુ વાર

પસંદગી મંડળની કચેર ,
લોક નં.૨, કમયોગી ભવન,

બપોર ૧૫:૦૦ કલાક

૩૭૫ થી ૪૦૪

ડ વ ગ, પાંચમો માળ,
સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર

ુ ાર”
“મંડળના આદશા સ
તાર ખઃ-૨૬-૦૭-૨૦૨૨

સ ચવ

