
પચંાયત સેવા વગ-૩ મા ંપસદંગી પામેલ ઉમેદવારોને િનમ ુકંપ  એનાયત કાય મ 

તાર ખઃ- ૨૯-૧૦-૨૦૨૨ સમયઃ-૯-૦૦ કલાક 

થળઃ- મહા મા મ ં દર ( ુ ય ક વે શન હોલ), સેકટર-૧૩,ગાધંીનગર 

ઉમેદવારો માટની ચુનાઓ 

(૧)  પચંાયત સેવા વગ-૩ના ુદા ુદા સવંગ મા ંસીધી ભરતીથી િનમ ુકં મેળવનાર ઉમેદવારોન ે

માન. ુ યમં ી ીના વર હ તે િનમ ુકંપ  આપવાનો કાય મ તા.૨૯-૧૦-૨૦૨૨ના રોજ  મહા મા  

મં દર, ુ ય ક વે શન હોલ, સેકટર-૧૩, ગાધંીનગર ખાતે  સવાર ૯-૦૦ કલાક યોજવામા ંઆવનાર છે. 

મા ં SC/ST/SEBC કટગર ના ઉમેદવારો પૈક  મના િત માણપ  વેર ફાઇ થયેલ હોય તેવા 

SC/ST/SEBC કટગર ના ઉમેદવારો તથા General અને  EWS કટગર ના તમામ ઉમેદવારોને િનમ કૂપ  

આપવામા ંઆવનાર હોઇ, તેવા ઉપરોકત ઉમેદવારોએ કાય મમા ં બ  હાજર રહ  િનમ કૂપ  અસલમા ં

મેળવી લેવાના રહ છે. 

(૨) કાય મ ુ ં થળ- મહા મા મં દર( ુ ય ક વે શન હોલ), સેકટર-૧૩, ગાધંીનગર ખાતે સવાર ૯-૦૦ 

કલાક દરક ઉમેદવાર સમયસર અ કુ હાજર રહ ુ.ં  

(૩) કાય મના થળે (મહા મા મં દર) ના ગેટ ન.ં૭ (સાત)થી ઉમેદવારોએ વેશ મળેવવો અને યારબાદ  

મહા મા મં દર ુ ય ક વે શન હોલ મા ંબેસવા ુ ંરહશે.  

(૪) ઉમેદવારોએ તમેની સાથ ે જ લા પચંાયતના ઇમેઇલ(ઉમેદવારોને કાય મની ણ કયા ગનેા 

ઇમેઇલ) ની િ ટ આઉટ તથા પોતાના આધારકાડ/પાનકાડ  સાથે લાવવા ુ ંરહશે. અ ય કોઇ આધાર 

રુાવા ક અસલ દ તાવજેો સાથે લાવવાના રહશે નહ . 

(૫)  આ સાથે સામલે ઉમદેવાર માટની ચુનાઓ ‘‘Do’s and Don’ts’’ તથા પા કગ યવ થા િવગેરની 

ચૂનાઓ સામેલ છે,  યાને લઇ , તે ુ ં ુ ત અ સુરણ કરવા તમામ ઉમેદવારોને િવનતંી છે.  

ઉમેદવારો માટના Do’s & Don’ts 

Do’s 

1. તા.૨૯-૧૦-૨૦૨૨ ના રોજ સવાર ૯-૦૦ કલાક મહા મા મં દર,ગાધંીનગર  ખાતે અ કુ પહોચી 

જ .ુ ઉમેદવાર વખચ આવવા ુ ંરહશે. 

2. ઉમેદવાર યુો ય પોષાક પહર  આવ ુ.ંમહા મા મં દર ( ુ ય ક વે શન હોલ)મા ંમા  

ઉમેદવારને જ વેશ મળશે. 

3. કાય મની ગર મા જળવાય તે ર તે ઉમેદવાર પોતા ુ ં થાન શ ુઆતથી ત ધુી ળવી 

રાખ  ુઅને કાય મમા ંઆપવામા ંઆવતી ચુનાન ેઅ સુર ુ.ં 



4. ુ ય ટજનો કાય મ ણૂ થયા બાદ  માન. ુ યમં ી ી તથા અ ય મચં થ મહા ભુાવો 

િવદાય લે યા ધુી ઉમેદવારોએ પોતાની બેઠક યવ થા ઉપર પોતા ુ ં થાન ળવી રાખ ુ.ં 

અને યારબાદ કાય મમા ંઆપવામા ંઆવતી ચુનાન ેઅ સુર ુ.ં  

5. કાય મમા ંસં ણૂ શાિંત ળવવી. 

6. GENERAL અને EWS કટગર ના ઉમેદવારો તથા SC/ST/SEBC  કટગર ના ઉમેદવારો ઓના 

િત માણપ ો ુ ંવરે ફ કશન  થઇ ગયેલ હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ ઉપરોકત કાય મમા ં 

િનમ ુકંપ  મળેવવા માટ હાજર રહ ુ.ં 

Don’ts 

1. ઉમેદવાર પોતાના અસલ માણપ ો સાથ ેલાવવાના રહશે નહ . 

2. મહા મા ંમં દરના ુ ય ક વે શન હોલમા ંવાલીને વેશ મળશે નહ .(મા  દ યાગં ઉમેદવારની 

સાથે સાથી તર ક મા  ૧ વાલી અથવા મદદનીશ સાથ ેઆવી શકશે.) 

3. કાય મને છા  ન હ તેવા પોષાક પહરવા નહ . 

4. કાય મમા ંઅિશ ત વતન કર  ુનહ . 

5. પીવાના પાણીની બોટલ ક અ ય ખાધપદાથ  ુ ય ક વે શન હોલમા ંલાવવાના રહશે નહ . 

(કાય મ બાદ અ પાહારની યવ થા કરવામા ંઆવલે છે.)  

પા કગની યવ થા 

મ ફાળવેલ જ લા ુ ંનામ પા કગ લોટ ુ ં થળ (નકશો 

પાછળ છે.) 

૧ અમદાવાદ, અમરલી, અરવ લી, આણદં, ક છ, ખેડા, ગાધંીનગર, 

ગીર સોમનાથ, છોટાઉદ રુ, મનગર, ુનાગઢ, ડાગં, તાપી, 

દાહોદ, દવ િુમ ારકા, નમદા, નવસાર , પચંમહાલ, પાટણ, 

પોરબદંર 

SAI (Sports Authority of India  
Parking Plot) 

SAI- પોટસ ઓથોર ટ  ઓફ 

ઇ ડયા પા કગ લોટ (મહા મા 

મં દર પાસે)  

૨ બનાસકાઠંા, બોટાદ, ભ ુચ, ભાવનગર, મહ સાગર, મહસાણા, 

મોરબી, રાજકોટ, વડોદરા, વલસાડ, સાબરકાઠંા, રુત, 

રુ નગર 

દાડં  ુટ ર, પા કગ લોટ  

(મહા મા મં દરની સામે ) 

 

પા કગ યવ થા માટનો નકશો 
 

દાડં  ુટ ર  

પા કગ 

લોટ 

            ENTRY 

        મહા મા મં દર,સેકટર-૧૩,ગાધંીનગર 

 

પોટસ ઓથોર ટ  ઓફ 

ઇ ડયા પા કગ લોટ 
     GATE No.7 


