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

લોક નં.ર, પાંચમો માળ, કમયોગી ભવન, સેકટર-૧૦/એ,ગાંધીનગર

ોવીઝનલ મેર ટલી ટમાં સમાિવ ટ ઉમેદવારોના
૧.

ુ રાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડ ળ, ગાંધીનગર વારા
જ

પર

ા તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૨ના રોજ લેવાયેલ હતી. આ પધા મક પર

વારા તા.૦૪-૦૮-૨૦૨૨ના રોજ

માણપ

ચકાસણી

ગે ની અગ યની

હરાત

હરાત માંક ૧૬/૨૦૨૧-૨૨ ફમે લ હ થ વકર સંવગની પધા મક

િસ ધ કરવામાં આવે લ છે .

ાના

ોવીઝનલ ર ઝ ટ અને

ોવીઝનલ મેર ટ લી ટ મંડળ

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

કુ વામાં

આવે લ છે .
૨. આ

ોવીઝનલ મેર ટલી ટમાં સમાિવ ટ ઉમેદવારોને નીચે

થળે દરક ઉમેદવારને ફાળવેલ તાર ખ-સમયે

ુ બની િવગતે અસલ
જ

માણપ

તે અ ૂક હાજર રહવા જણાવવામાં આવે છે .

ચકાસણી માટ નીચે દશાવેલ
ગેના ઇમેઇલ ,ઉમેદવાર તે ની

અર માં દશાવેલ ઇમે ઇલ આઇડ ઉપર મોકલવામાં આવી રહલ છે . ઉમેદવારને મોકલવામાં આવનાર ઇમેઇલ સાથે
ુ ો-૧), અને ઉમેદવારની શૈ
અ ુ મ ણકાની નકલ ,એટ ટશન ફોમ (ન ન
મોકલવામાં આવશે
૩. આથી

માણપ

ચકાસણી વખતે આવવા ંુ રહશે.

ોવીઝનલ મેર ટ લી ટમાં સમાિવ ટ દરક ઉમે દવારોને તેમને ફાળવે લ તાર ખ/સમયે નીચે દશાવે લ

(લા ુ પડતા હોય તે) (અસલ
માણપ

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

તેમાં જ ુ ર િવગતો ભર ને

ઉમેદવાર યાનથી વાંચી –સમ

માણપ ોની

માણપ ો સ હત) ચકાસણી માટ િનયત થળે

માણપ ો સ હત

તે અ કુ હાજર રહવા જણાવવામાં આવે છે .જો

ચકાસણીની િનયત તાર ખે-સમયે કોઇ ઉમેદવાર ગે રહાજર રહશે તો સબંિધત ઉમેદવાર તેની ઉમેદવાર કાયમીપણે

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

ાહય રાખવામાં આવશે નહ ,તેની

સવ ઉમે દવારોએ ખાસ ન ધ લેવી.

ઉમેદવાર ુ બ ુ માં ર ુ કરવાના

માણપ ો (અસલ +

મ

વ મા ણત નકલો- બે સેટમાં )
િવગત

૧

ઉમેદવારની ઓનલાઇન અર ની િ

૨

ુ ો-૧)
એટ ટશન ફોમ (ન ન

૩

ઉમેદવારની શૈ

૪

શાળા છોડયાના

૫

ઉમેદવાર ફ મે લ હ થ વકર તર ક પંચાયત સેવામાં કરાર આધાર ત ફ કસ પે ઉપર ફ કસ પીર યડ માટ અથવા

ુ ો-૨)
ણક લાયકાતની સં ૂણ િવગત દશાવ ંુ પ ક (ન ન
માણપ ની

Adhoc બેઝીઝ ઉપર ર
બ વે છે તે
૬(૧)

ટ નકલ

મા ણત નકલ

ુ ર પે કલમાં ફ કસ
લ

ગે ંુ સ મ અિધકાર

ભરતી િનયમો અને

ંુ

માણપ

હરાતની જોગવાઇ

Training Course ના સટ ફ કટની

સમયગાળા માટ ફરજમાં ચા ુ હોય તો કટલા સમયથી ફરજ
(લા ુ પડ ુ હોય તો)

ુ બના સરકાર મા ય સં થા/કોલેજના Female Health Worker’s Basic
જ

મા ણત નકલ (જો ધરાવતા હોય તો)

૬(૨)

ઉપરોકત Female Health Worker’s Basic Training Courseના તમામ સેમે ટર/વષની માકશીટની

૬(૩)

Female Health Worker’s Basic Training Course સટ ફ કટ આપનાર સં થા સરકાર મા ય હોવાના આધાર

મા ણત નકલો

રુ ાવાની નકલ
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૭(૧)

ભરતી િનયમો અને
Courseના

ુ બના સરકાર મા ય સં થા/કોલેજના Auxiliary Nurse Midwife
જ

હરાતની જોગવાઇ

માણપ ની

મા ણત નકલ (જો ધરાવતા હોય તો)

૭(૨)

ઉપરોકત Auxiliary Nurse Midwife Courseના તમામ સેમે ટર/વષની માકશીટની

૭(૩)

Auxiliary Nurse Midwife Course સટ ફ કટ આપનાર સં થા સરકાર મા ય હોવાના આધાર

૭(૪)

ુ રાત નસ ગ કાઉ સીલ ંુ ર
જ

શનની

મા ણત નકલો
રુ ાવાની નકલ

મા ણત નકલ (Auxiliary Nurse Midwife Course

ંુ સટ ફ કટ ધરાવતા

હોય તેવા ઉમેદવાર ફર યાતપણે ર ુ કરવા ંુ રહશે.)
૮

ધોરણ-૧૦ ની માકશીટની

૯

ધોરણ-૧૦ ના ાયલ સટ ફ કટની

૧૦

ધોરણ-૧૨ ની માકશીટની

૧૧

ધોરણ-૧૨ ના ાયલ સટ ફ કટની

૧૨

કો

૧૩
૧૪

ટુ રના નોલેજ
િત

મા ણત નકલ

મા ણત નકલ
મા ણત નકલ

ગે ંુ િનયત

માણપ

સામા જક અને શૈ
ની

૧૫

ગે ંુ

મા ણત નકલ

માણપ ની

મા ણત નકલ

(SC/ST ઉમે દવારોના ક સામાં) ની

મા ણત નકલ

ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોના ક સામાં નોન મીલે યર

માણપ

(લા ુ પડ ંુ હોય તો)

અસલમાં ર ુ કર .ંુ

મા ણત નકલ + બાંહધર પ

આિથક ર તે નબળા વગ(EWS)ના ઉમે દવારોના ક સામાં EWS

ગેના

માણપ ની

મા ણત નકલ + બાંહધર પ

અસલમાં ર ુ કર .ંુ
૧૬

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

માણપ ની

ડાઉનલોડ’’ ફો ડરમાં
સૈિનક હોવા

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

મા ણત નકલ (લા ુ પડ ંુ હોય તો) ( માણપ નો ન ૂનો મંડળની વેબસાઇટ ઉપર ‘‘

કુ લ છે ,

જોઇ લેવો)
કુ ની

મા

૧૮

િવધવા હોવા

૧૯

મા ય રમતગમત (Sports)ના વધારાના

૨૦

ઉમેદવારના આધારકાડની

૨૧

ઉમેદવારના પાનકાડ(જો હોય તો)ની

૨૨

પાસપોટ સાઇઝના વધારાના બે ફોટા (એક કાગળ ઉપર ચ ટાડ તેની નીચે નામ લખી સહ કર લાવવાના રહશે.)

૨૩

નામમાં ફરફાર કરાયે લ હોય તો તે

૨૪

પ ર ણત મ હલા ઉમેદવારના ક સામાં અર
માણપ ની

૨૫

ગે ના

ગે ના આધારો અને ડ ચા

માણીત નકલ (લા ુ પડ ંુ હોય તો)

૧૭

માણપ ની

મા ણત નકલ (લા ુ પડ ંુ હોય તો)
ુ મે ળવવા માટના િનયત
ણ

માણપ ની

મા ણત નકલ (લા ુ પડ ંુ હોય તો)

મા ણત નકલ
મા ણત નકલ (ધરાવતા ન હોય તો મેળવેલ નથી તે ંુ લખ )ંુ

ગે ના સરકાર ગે ઝેટ િવગેર આધારોની
અને

મા ણત નકલ

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 સે વા બ વતા
જ
ુ ામાં સ મ અિધકાર
અિધકાર ઓ/કમચાર ઓના ક સામાં િનયત ન ન

વારા આપવામાં આવેલ ’’ના વાંધા

માણપ ’’(લા ુ પડ ંુ હોય તો)
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માણપ
માણપ

ચકાસણીની તાર ખ

૧૦-૦૮-૨૦૨૨

ચકાસણી કાય મ - ફમેલ હ થ વકર – (વગ-૩)

ોવીઝનલ મેર ટ લી ટના SR NO

માણપ

ચકાસણીનો સમય

માણપ

ચકાસણી ંુ થળ

૧ થી ૧૨૫

૧૦-૩૦ કલાક

૧૨૬ થી ૨૫૦

૧૫-૦૦ કલાક

૨૫૧ થી ૩૭૫

૧૦-૩૦ કલાક

૩૭૬ થી ૫૦૦

૧૫-૦૦ કલાક

૧૩-૦૮-૨૦૨૨

૫૦૧ થી ૬૨૫

૧૦-૩૦ કલાક

શિનવાર

૬૨૬ થી ૭૫૦

૧૫-૦૦ કલાક

૧૬-૦૮-૨૦૨૨

૭૫૧ થી ૮૭૫

૧૦-૩૦ કલાક

મંગળવાર

૮૭૬ થી ૯૦૦

૧૫-૦૦ કલાક

૧૦-૦૮-૨૦૨૨

૯૦૧ થી ૧૦૫૦

૧૦-૩૦ કલાક

સભાખંડ (ભોયત ળયે ),

૧૦૫૧ થી ૧૨૦૦

૧૫-૦૦ કલાક

નવીન સાબરકાંઠા જ લા પંચાયત કચેર ,

૧૨૦૧ થી ૧૩૫૦

૧૦-૩૦ કલાક

૧૩૫૧ થી ૧૫૦૦

૧૫-૦૦ કલાક

૧૩-૦૮-૨૦૨૨

૧૫૦૧ થી ૧૬૫૦

૧૦-૩૦ કલાક

શિનવાર

૧૬૫૧ થી ૧૮૦૦

૧૫-૦૦ કલાક

૧૦-૦૮-૨૦૨૨

૧૮૦૧ થી ૧૯૫૦

૧૦-૩૦ કલાક

૧૯૫૧ થી ૨૧૦૦

૧૫-૦૦ કલાક

૨૧૦૧ થી ૨૨૫૦

૧૦-૩૦ કલાક

૨૨૫૧ થી ૨૪૦૦

૧૫-૦૦ કલાક

૧૩-૦૮-૨૦૨૨

૨૪૦૧ થી ૨૫૫૦

૧૦-૩૦ કલાક

શિનવાર

૨૫૫૧ થી ૨૭૦૦

૧૫-૦૦ કલાક

૧૦-૦૮-૨૦૨૨

૨૭૦૧ થી ૨૮૫૦

૧૦-૩૦ કલાક

૨૮૫૧ થી ૩૦૦૦

૧૫-૦૦ કલાક

૩૦૦૧ થી ૩૧૫૦

૧૦-૩૦ કલાક

૩૧૫૧ થી ૩૩૦૦

૧૫-૦૦ કલાક

૧૩-૦૮-૨૦૨૨

૩૩૦૧ થી ૩૪૫૦

૧૦-૩૦ કલાક

શિનવાર

૩૪૫૧ થી ૩૬૦૦

૧૫-૦૦ કલાક

૧૦-૦૮-૨૦૨૨

૩૬૦૧ થી ૩૭૨૦

૧૦-૩૦ કલાક

૩૭૨૧ થી ૩૮૪૦

૧૫-૦૦ કલાક

૩૮૪૧ થી ૩૯૬૦

૧૦-૩૦ કલાક

૩૯૬૧ થી ૪૦૮૦

૧૫-૦૦ કલાક

૧૩-૦૮-૨૦૨૨

૪૦૮૧ થી ૪૨૦૦

૧૦-૩૦ કલાક

શિનવાર

૪૨૦૧ થી ૪૩૨૦

૧૫-૦૦ કલાક

૧૬-૦૮-૨૦૨૨

૪૩૨૧ થી ૪૪૪૦

૧૦-૩૦ કલાક

મંગળવાર

૪૪૪૧ થી ૪૫૧૪

૧૫-૦૦ કલાક

૧૦-૦૮-૨૦૨૨

૪૫૧૫ થી ૪૫૬૭

૧૦-૩૦ કલાક

ુ વાર
ધ
૧૨-૦૮-૨૦૨૨
ુ વાર

ુ વાર
ધ
૧૨-૦૮-૨૦૨૨
ુ વાર

ુ વાર
ધ
૧૨-૦૮-૨૦૨૨
ુ વાર

ુ વાર
ધ
૧૨-૦૮-૨૦૨૨
ુ વાર

ુ વાર
ધ
૧૨-૦૮-૨૦૨૨
ુ વાર

ુ વાર
ધ

િમડલ હોલ,
નેશનલ હાઇ ુ લ ,
આયસમાજ રોડ,
મનગર

હમતનગર,

. સાબરકાંઠા

તા કુ ા પંચાયત કચેર ,
કામરજ, કામરજ ચાર ર તા,
ુ ત
જ. ર

રા વ ગાંધી હોલ,
જ લા પંચાયત કચેર , વલસાડ
.ંુ વલસાડ

સંવાદ સભા ૃહ,
જ લા પંચાયત કચેર ભાવનગર
.ંુ ભાવનગર

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

ુ ાર”
“મંડળના આદશા સ
તાર ખઃ-૦૫-૦૮-૨૦૨૨

સ ચવ
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