
જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી બોડ 

લોક ન.ંર, પાચંમો માળ, કમયોગી ભવન, સેકટર-૧૦/એ,ગાધંીનગર 

હ પલાઇન નબંરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૮૫૬૩ (કામકાજના દવસો અને કચેર  સમય દર યાન) 

               ોવીઝનલ મેર ટયાદ મા ંસમાિવ ટ ઉમેદવારોના માણપ  ચકાસણી ગેની અગ યની હરાત 

જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી બોડ, ગાધંીનગર વારા નીચે દશા યા જુબના સવંગ ની પધા મક પર ા નવે બર ૨૦૧૮ 

માસમા ં લેવાયેલ હતી.આ પધા મક પર ાના ોવીઝનલ ર ઝ ટ અને ોવીઝનલ મેર ટ લી ટ  બોડ વારા િસ ધ કરવામા ં

આવેલ છે.  સરકાર ીના પચંાયત િવભાગની વેબસાઇટ https://panchayat.gujarat.gov.in ઉપર કુવામા ં આવેલ છે. આ 

ોવીઝનલ મેર ટલી ટમા ંસમાિવ ટ ઉમેદવારોને નીચે જુબની િવગતે અસલ માણપ  ચકાસણી માટ બોડની કચેર એ અ કૂ 

હાજર રહવા જણાવવામા ંઆવે છે.  ગેના એસ.એમ.એસ ઉમેદવારોને તેમના ર ટડ મોબાઇલ નબંર ઉપર મોકલવામા ંઆવેલ 

છે.આથી ોવીઝનલ મેર ટ લી ટમા ંસમાિવ ટ દરક ઉમેદવારોને નીચે દશા યા જુબની તાર ખ/સમયે નીચે દશાવેલ માણપ ો 

સ હત (લા  ુપડતા હોય તે) (અસલ માણપ ો સ હત)  ચકાસણી માટ બોડની કચેર એ તે અ કુ હાજર રહવા જણાવવામા ં

આવે છે.જો માણપ  ચકાસણીની િનયત તાર ખે-સમયે કોઇ ઉમેદવાર ગેરહાજર રહશે તો સબિંધત ઉમેદવાર તેની ઉમેદવાર  

કાયમીપણે પાછ  ખચી લીધી હોવા ુ ંગણાશે અને યારપછ  તે બાબતમા ંકોઇપણ દાવો અથવા િવવાદ ાહય રાખવામા ંઆવશે 

નહ ,તેની સવ ઉમેદવારોએ ખાસ ન ધ લેવી.વ  ુમા હતી માટ પચંાયત િવભાગની વેબસાઇટ https://panchayat.gujarat.gov.in 

જોવી.  

હરાત માકં સવંગ ુ ંનામ માણપ  ચકાસણીની તાર ખ અને 

સમય  

ોવીઝનલ મેર ટ લી ટ 

જુબ ઉમેદવારોના ં

માકં 

૫/૨૦૧૮-૧૯ િવ તરણ અિધકાર (ખેતી) ૦૨-૦૧-૨૦૧૯ સવાર ૧૧-૦૦ કલાક  માકં ૧ થી ૫૦ 

૦૨-૦૧-૨૦૧૯ બપોર ૧૫-૦૦ કલાક  માકં ૫૧ થી ૧૧૬  

૨/૨૦૧૮-૧૯ કડા મદદનીશ ૦૩-૦૧-૨૦૧૯ સવાર ૧૧-૦૦ કલાક માકં ૧ થી ૫૦ 

૦૩-૦૧-૨૦૧૯ બપોર ૧૫-૦૦ કલાક  માકં ૫૧ થી ૧૦૦ 

૦૪-૦૧-૨૦૧૯ સવાર ૧૧-૦૦ કલાક માકંઃ- ૧૦૧ થી ૧૩૭ 

ઉમેદવાર ુબ ુમા ંર ુ કરવાના માણપ ો (અસલ + ર વ મા ણત નકલો) 

(૧) ઉમેદવારની ઓનલાઇન અર ની િ ટ 

(ર)ATTESTATION FORM(ન નુો-૧)(તમામ ઉમેદવારો માટ ફર યાત છે.)(ન નુો પચંાયત િવભાગની વેબસાઇટ ઉપર કુલ છે.)  

(૩)ઉમેદવારની શૈ ણક લાયકાતની સં ણૂ િવગત દશાવ ુ ંપ ક (ન નુો-ર)(ન નુો પચંાયત િવભાગની વેબસાઇટ ઉપર કુલ છે.) 

(૪) ધોરણ-૧૦ ની માકશીટ અને ાયલ સટ ફ કટ 

(પ) ધોરણ-૧૨ ની માકશીટ અને ાયલ સટ ફ કટ 

(૬) શૈ ણક લાયકાત ગેની માકશીટ (વષવાઇઝ /સેમે ટર વાઇઝ તમામ નકલો સામેલ રાખવી) 

(૭) ડ લોમા ં/ડ ી સટ ફ કટ 

(૮) શાળા છોડયા ુ ં માણપ  

(૯) કો ટુરના નોલેજ ગે ુ ંિનયત માણપ  

(૧૦) િત ગે ુ ંસ મ સ ાિધકાર ી વારા ઇ  ુકરલ માણપ (લા  ુપડ  ુહોય તો) 

(૧૧) સામા ક શૈ ણક પછાત વગના ઉમેદવારોના ક સામા ં હરાતમા ંદશા યા જુબ ુ ંનોન- મીલેયર માણપ  

(૧૨) શાર ર ક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોના ક સામા ંિસિવલ સ ન ુ ંિનયત માણપ   

(૧૩) મા  સૈિનક કટગર  ધરાવતા ઉમેદવારોના ક સામા ંમા  સૈિનક હોવા ગેના આધાર રુાવા તથા ડ ચા  કુ 

(૧૪) િવધવા ઉમેદવારોના ક સામા ં િવધવા હોવા ગેના માણપ ો તથા નુઃ લ ન કરલ નથી તે ગે ુ ં સબિંધત 

મામલતદાર ી ુ ં માણપ  

(૧૫) તરરા ય/રા ય/ તર િુનવિસટ  ુનામે ટ/શાળાઓ માટની રા ય ખેલ ુદ/રમતોના ખેલાડ ઓના ક સામા ં

હરાતમા ંદશા યા જુબના િનયત ન નુાના જ ુર  માણપ  

(૧૬) તા તરના પાસપોટ સાઇઝના ૦૪ ફોટો 

 


