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

ામસેવક સંવગના SR No.601 થી 1414 ના ઉમેદવારો માટના જ લા પસંદગી (ફાળવણી) કાય મની તાર ખમાં ફરફાર
ગે ની
ુ રાત પંચાયત સે વા પસંદગી મંડળ વારા
જ
રકમ ડશન લી ટ

િસ ધ કરવામાં આવે લ છે .

હરાત

હરાત

માંક ૧૫/૨૦૨૧-૨૨

ામસેવક સંવગના ફાઇનલ સીલેકશન અને

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

ામ

હૃ િનમાણ અને

તા ૨૨-૦૭-૨૦૨૧ ના નોટ ફ કશન નં. KP/ 20/ 2021/ PRR/10/ 2014/106/KH થી
પંચાયત

સે વા

(વગ-૩)

ભરતી

(પર

ા)

િનયમો-૨૦૨૧

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

૨.

ગે ઉમેદવારોના ર

ની

જોગવાઇ

ામ િવકાસ િવભાગના

િસ ધ કરવામાં આવે લ

અ વયે

ુબ ુ

ઓન

ન

ુ રાત
જ

જ લા

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

ટડ ઇ-મેઇલ ઉપર પણ આ બાબતે

ણ કરવામાં આવેલ છે .

ામસેવક સંવગમાં તા.૦૬-૧૦-૨૦૨૨ તથા તા.૭-૧૦-૨૦૨૨ ના રોજ યો નાર જ લા ફાળવણી

કાય મની તાર ખમાં ફરફાર કરવામાં આવેલ છે .
હરાત

માંક

અને સંવગ ંુ નામ

ની િવગતો નીચે

હરાત

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ માં

ઉમેદવારો માટ જ લા ફાળવણી કાય મની

સમાિવ ટ ઉમેદવારોના યાદ

સમય

૦૩-૧૦-૨૦૨૨

સવાર ૮-૩૦ કલાક

૬૦૧ થી ૭૦૦

સોમવાર

સવાર ૧૦-૦૦ કલાક

૭૦૧ થી ૮૦૦

સવાર ૧૧-૩૦ કલાક

૮૦૧ થી ૯૦૦

બપોર ૧૪-૦૦ કલાક

૯૦૧ થી ૧૦૦૦

૦૪-૧૦-૨૦૨૨

સવાર ૮-૩૦ કલાક

૧૦૦૧ થી ૧૧૦૦

મંગળવાર

સવાર ૧૦-૦૦ કલાક

૧૧૦૧ થી ૧૨૦૦

સવાર ૧૧-૩૦ કલાક

૧૨૦૧ થી ૧૩૦૦

બપોર ૧૪-૦૦ કલાક

૧૩૦૧ થી ૧૪૧૪

૧૫/૨૦૨૧-૨૨

ઉપરની િવગત િસવાય

અ ુ મ નંબર

(SR.NO)

તાર ખ

માંક

ામસેવક

ુ બ છે .
જ

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ માં સમાિવ ટ

નવી તાર ખ અને સમય

૩.

કુ વામાં આવેલ છે .આ ફાઇનલ

ની નકલ મંડળની વે બસાઇટ ઉપર

ામસેવક સંવગના ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ માં સમાિવ ટ

ઉમેદવારોના યાદ અ ુ મ નંબર (SR.NO) ૧૪૧૫ થી ૧૪૫૩ ( દ યાંગ ઉમેદવારો ),SR.NO- ૧૪૫૪ થી
૧૪૫૭ (મા

સૈિનક ઉમે દવારો) તથા SR.NO- ૧ થી ૬૦૦

ુ ીના ઉમેદવારોના જ લા પસંદગી
ધ

(ફાળવણી) કાય મ તા.૦૧ અને ૦૨ ઓકટોબર ૨૦૨૨ ના રોજ યથાવત રહશે. ની ખાસ નોધ લેવી.
થળઃ-

ુ 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 ૨૨/૦૯/૨૦૨૨

સ ચવ
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