
 

 

 

જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ, ગાંધીનગર 

ઉમેદવાર જોગ અગ યની હરાત 
 

૧.     જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર વારા વષ-૨૦૨૨મા ંપચંાયત સેવા વગ-૩ના      

ુલ-૧૭ સવંગ ની ૧૩૦૬૦ ટલી જ યાઓ માટની હરાત િસ ધ કર  ઓનલાઇન અર ઓ 

મેળવવામા ંઆવેલ છે. ઉપરોકત ૧૭ સવંગ  પૈક  અ યાર ધુીમા ં૧૩ સવંગ ની પધા મક પર ા યો  

દવામા ં આવેલ છે અને તે અ વયે મડંળ વારા પર ણામલ ી આગળની કામગીર  િવિવધ તબકક 

ગિતમા ં છે. અ કુ સવંગ ની આગળની યા ોવીઝનલ આ સર ક  િસ ધ કર  ઉમેદવારો પાસેથી 

વાધંા- ચુનોના તબકક છે. જયાર અ કુ સવંગ માં ઉમેદવારો પાસેથી મળેલ વાધંા- ચૂનો પર વે ફાઇનલ 

આ સર ક  િસ ધ કરવામા ંઆવેલ છે. જયાર અ કુ સવંગ મા ં ોવીઝનલ ર ઝ ટ અને ોવીઝનલ 

મેર ટ લી ટ િસ ધ કર  ઉમેદવારોના માણપ ો ચકાસણીની કામગીર  ચા મુા ંછે.  

૨.   કોઇપણ સવંગની હરાતની િવગતો, ોવીઝનલ/ફાઇનલ આ સર ક , ોવીઝનલ ર ઝ ટ, 

ોવીઝનલ મેર ટ લી ટ િવગેર તમામ િવગતો માટ મડંળની અિધ તૃ વેબસાઇટ 

https://gpssb.gujarat.gov.in ઉપર દશાવેલ િવગતો જ અિધ તૃ છે, ની તમામ ઉમેદવારોએ ન ધ લેવા 

િવનતંી છે.  

૩.  મડંળ વારા કરવામા ં આવી રહલી તમામ કામગીર  સં ણૂપણે તટ થતાથી પારદશક ર તે અને 

ચોકસાઇ વૂક કરવામા ં આવી રહલ છે. અસામા જક તથા લેભા  ુ ત વો વારા ઉમેદવારોને નોકર  

અપવવાની ખોટ  લાલચ આપી નાણાં ઉઘરાવવાની કોિશશ કરવામા ં આવે તો, આવા ત વોથી 

સાવચતે/સાવધાન રહવા આથી દરક ઉમેદવારોને જણાવવામા ંઆવે છે, તથા જો કોઇ ઇસમો વારા આવી 

િૃ  કરાતી/કરાવાતી હોવા ુ ં યાને આવે તો તૃ નાગ રક તર ક આવી ય કતઓ સામે તા કા લક 

કાયદસરની ફોજદાર  કાયવાહ  કરવા ુચત કરવામા ંઆવે છે તેમજ આવી ય કતઓ સામે લાંચ ત 

રુોના ટોલ  નબંર-૧૮૦૦-૨૩૩-૪૪૪૪૪  અથવા ૧૦૬૪ ઉપર સપંક કરવા અથવા ન કના પોલીસ 

ટશનનો સપંક કરવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

 

તાર ખઃ- ૦૮/૦૬/૨૦૨૨ 


