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                                                                             જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ,  

લોક ન.ંર, પાંચમો માળ, કમયોગી ભવન, સેકટર-૧૦/એ,ગાંધીનગર 
https://gpssb.gujarat.gov.in 

                                                                  જ લા પસદંગી (ફાળવણી) કાય મ ગેની હરાત 

જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ વારા હરાત માંક ૧૭/૨૦૨૧-૨૨ મ ટ  પરપઝ હ થ વકર ( ુ ુષ) સવંગના 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન લી ટ  તા ૧૩-૦૩-૨૦૨૩ ના રોજ િસ ધ કરવામાં આવેલ છે. ની નકલ મડંળની 

વેબસાઇટ ઉપર કુવામા ંઆવેલ છે.આ ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન લી ટમા ંસમાિવ ટ તમામ ઉમેદવારોને પચંાયત 

ામ હૃ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગના તા ૨૨-૦૭-૨૦૨૧ ના નોટ ફ કશન ન.ં KP/ 20/ 2021/ PRR/10/ 

2014/106/KH થી િસ ધ કરવામાં આવેલ જુરાત પચંાયત સેવા (વગ-૩) ભરતી (પર ા) િનયમો-૨૦૨૧ ની જોગવાઇ 

અ વયે ુબ ુ ઓન ન જ લા પસદંગી(ફાળવણી) કાય મમા ંનીચેની િવગતે  તે તાર ખ- સમયે મડંળની કચેર એ 

અ કુ હાજર રહવા જણાવવામાં આવે છે. આ ગે ઉમેદવારોના ર ટડ ઇ-મેઇલ ઉપર પણ આ બાબતે ણ કરવામાં આવેલ 

છે. ઉમેદવાર નીચે દશાવેલ તાર ખ અને સમયે અ કુ હાજર રહ  નીચેની ચુનાઓ જુબ જ લા પસદંગી કરવાની રહશે. ની 

ખાસ નોધ લેવી. વ ુ ંિવગતો માટ મડંળની વેબસાઇટ જોવા િવનતંી છે. 

હરાત માકં 

અને સવંગ ુ ંનામ 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ં સમાિવ ટ 

ઉમેદવારો માટ જ લા ફાળવણી કાય મની તાર ખ અને 

સમય 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ં

સમાિવ ટ ઉમેદવારોના યાદ  અ ુ મ નબંર 

(SR.NO) 

તાર ખ સમય 

૧૭/૨૦૨૧-૨૨ 

મ ટ  પરપઝ 

હ થ વકર( ુ ુષ) 

૧૬-૦૩-૨૦૨૩ ુ ુવાર  સવાર ૧૦-૦૦ કલાક ૧૭૮૦ થી ૧૮૫૬ ( દ યાંગ ઉમેદવારો) 

સવાર ૧૧-૦૦ કલાક ૧૮૫૭ થી ૧૮૬૬ (મા  સૈિનક ઉમેદવારો)  

સવાર ૧૧-૩૦ કલાક ૧ થી ૧૦૦ 

બપોર ૧૨-૩૦ કલાક ૧૦૧ થી ૨૦૦ 

બપોર ૧૫-૦૦ કલાક ૨૦૧ થી ૩૦૦ 

બપોર ૧૬-૦૦ કલાક ૩૦૧ થી ૪૦૦ 

બપોર ૧૭-૩૦ કલાક ૪૦૧ થી ૫૦૦ 

૧૭-૦૩-૨૦૨૩ ુ વાર સવાર ૧૦-૦૦ કલાક ૫૦૧ થી ૬૦૦ 

સવાર ૧૧-૩૦ કલાક ૬૦૧ થી ૭૦૦ 

બપોર ૧૨-૩૦ કલાક ૭૦૧ થી ૮૦૦ 

બપોર ૧૫-૦૦ કલાક ૮૦૧ થી ૯૦૦ 

બપોર ૧૬-૩૦ કલાક ૯૦૧ થી ૧૦૦૦ 

બપોર ૧૭-૩૦ કલાક ૧૦૦૧ થી ૧૧૦૦ 

બપોર ૧૮-૦૦ કલાક ૧૧૦૧ થી ૧૨૦૦ 

૧૮-૦૩-૨૦૨૩ શિનવાર  સવાર ૧૦-૦૦ કલાક ૧૨૦૧ થી ૧૩૦૦ 

સવાર ૧૧-૦૦ કલાક ૧૩૦૧ થી ૧૪૦૦ 

બપોર ૧૨-૩૦ કલાક ૧૪૦૧ થી ૧૫૦૦ 

બપોર ૧૫-૦૦ કલાક ૧૫૦૧ થી ૧૬૦૦ 

બપોર ૧૬-૦૦ કલાક  ૧૬૦૧ થી ૧૭૦૦ 

બપોર ૧૭-૦૦ કલાક ૧૭૦૧ થી ૧૭૭૯ 

થળઃ- જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળની કચેર , લોક ન.ંર, પાંચમો માળ, કમયોગી ભવન, ડ  વ ગ સેકટર-૧૦/એ, 

ગાંધીનગર 
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ઉમેદવારો માટની ચુના:- 

(૧) ઉમેદવાર તે ઉપરોકત જ લા પસદંગી (ફાળવણી) કાય મમા ંતેને ફાળવેલ િનયત તાર ખ-સમયે અ કુ હાજર રહવા ુ ં

રહશે. 

(ર) ઉમેદવાર પોતાના તમામ અસલ માણપ ો,ફોટો આઇડ  ફુ (અસલ)અને કલર પાસપોટ સાઇઝ ફોટો ાફ સાથે લાવવાનો 

રહશે. 

(૩) કોઇ કારણસર સબિંધત ઉમેદવાર તે હાજર રહ  શક તેમ ન હોય તેવી પ ર થિતમાં એફ ડવીટ ઉપર  ઓથોર ટ  લટેર 

સાથે અિધ ૃત કરલ ય કતને હાજર રાખી શકશે.સદર ઓથોર ટ  લેટર ઉપર ઉમેદવારનો અને ને અિધકાર આપેલ છે તે 

ય કતનો  ફોટો ચોટાડલ હોવો જોઇએ અને સદર બનંે ફોટા ઉપર સબિંધત ઉમેદવાર સહ  કરલ હોવી જોઇએ. સદર અિધ ૃત 

કરલ ય કત વારા કરવામા ં આવેલ કાયવાહ  સબિંધત ઉમેદવારને બધંનકતા રહશે.અિધ ૃત કરલ ય કતએ પોતાના 

ઓળખપ ની અસલ અને ઝેરો  નકલ સાથે રાખવી. ઓથોર ટ  લેટર એફ ડવીટ વ ુપે હોવો જોઇશે. 

(૪) ઉમેદવારોને ઓન ન જ લા ફાળવણી ઉમેદવારના મેર ટ મા સુાર  ફાઇનલ સીલેકશન એ ડ રકમ ડશન લી ટમાં 

દશાવેલી ઉમેદવારની સીલેકશન કટગર  જુબ ઉમેદવારનો મ આવે યાર  ઉપલ ધ જ લાવાર જ યા અ સુાર કરવામાં 

આવશે. ઓન ન જ લા ફાળવણી માટ યાર ઉમેદવારનો મ આવે યાર તે સમયે ઉમેદવાર/ 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 બાબતમા ંકોઇપણ દાવો અથવા 

િવવાદ મડંળ વારા ા  રખાશે ન હ,અને આ ગે મડંળનો િનણય આખર  ગણાશે. 

(પ) ઉમેદવાર પોતે તેને ફાળવેલ િનયત તાર ખ અને િનયત સમયે ઉપરોકત જ લા પસદંગી (ફાળવણી) કાય મમાં હાજર 

ન રહ અથવા જ લા પસદં ન કર અથવા પસદં કરવાનો ઇ કાર કર તેવા ક સામા ંઆવા ઉમેદવારને નોકર  મેળવવામા ંરસ 

નથી, તેમ માની આવા ઉમેદવારની પસદંગી મડંળ વારા “રદ” ગણવામા ંઆવશે, અને આ બાબતે મડંળનો િનણય આખર  

રહશે અને યારપછ  આ બાબતે કોઇ પણ દાવો/િવવાદ ાહય રાખવામાં આવશે નહ . 

 “મડંળના આદશા સુાર” 

તાર ખઃ ૧૩/૦૩/૨૦૨૩                  સ ચવ 

 


