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GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR 

                 FINAL SELECT LIST & RECOMMENDATION LIST 

DATE:- 2/9/2022 

ADVT. NO. 3/2021‐22 - વિભાગીય હિસાબનીશ (િગગ‐3) /  

DIVISIONAL ACCOUNTANT (CLASS‐3) 
 (૧) પચંાયત ગ્રામ ગિૃ વનમાગણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના જાિરેનામા ંક્રમાકં:-કેપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/KH તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૧ના  

જાિરેનામાથંી બિાર પાડિામા ંઆિેલ ગજુરાત પચંાયત સિીસ (કલાસ-III), રીક્રુટમેન્ટ (એકઝામીનેશન) રૂલ્સ-૨૦૨૧ની જોગિાઇ મજુબ આ ફાઇનલ 
સીલેકશન લલસ્ટ એન્ડ રેકમેન્ડેશન લલસ્ટ બિાર પાડિામા ંઆિે છે.  

 (૨) આ ફાઇનલ સીલેકટ લલસ્ટ આ સિંગગના પચંાયત વિભાગ ધ્િારા બિાર પાડિામા ંઆિેલા ભરતી વનયમોને ધ્યાનમા ંરાખી તેમજ મડંળની આ  
સિંગગની વિગતિાર જાિરેાતમા ંજણાિેલ જોગિાઇઓને આધીન રિીને બિાર પાડિામા ંઆિે છે.  

(૩) આ ફાઇનલ સીલેકટ લલસ્ટ પચંાયત વિભાગના પત્ર ક્રમાકં:-મકમ/202022/2092/ખ તા. 31/08/2022 થી આપિામા ંઆિેલા રીિાઇઝ માગંણાપત્રકમા ં
દશાગિેલ જજલ્લા પચંાયત િાઇઝ/કેટેગરી િાઇઝ, જગ્યાની સખં્યાને ધ્યાને લઇને બિાર પાડિામા ંઆિે છે. 

(૪)  સામાન્ય િિીિટ વિભાગના તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૮ના ઠરાિ ક્રમાકં:-CRR/102018/461239/G-2 થી અનસુલુચત જનજાવતના ઉમેદિારોને જે તે સિંગગમા ં
વનમણુકં આપતા પિલેા તેઓના અનસુલુચત જનજાવતના જાવત પ્રમાણપત્રોની આહદજાવત વિકાસ વિભાગ િઠેળની વિશ્લેષણ સવમવત/સક્ષમ સત્તાવધકારી 
ધ્િારા ખરાઇ/ચકાસણી કરાયા બાદ જ વનમણુકં આપિાની રિશેે, તેવ ુ ઠરાિેલ િોઇ,સબંવધત વનમણુકં સત્તાવધકારી ધ્િારા આ લીસ્ટમા ંસમાવિષ્ટ 
અનસુલુચત જનજાવતના ઉમેદિારોના અનસુલુચત જનજાવતના પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણીને આધીન મડંળ ધ્િારા આ ફાઇનલ સીલેકટ લીસ્ટ બિાર 
પાડિામા ંઆિે છે. જેથી વનમણુકં સત્તાવધકારી ધ્િારા આ પ્રકારની ખરાઇ/ચકાસણી કરાવ્યા બાદ જ અનસુલુચત જન જાવતના ઉમેદિારોને વનમણુકં 
આપિાની રિશેે.    

(૫) સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગ, ગાધંીનગરના તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૨ના પરીપત્ર ક્રમાકં:-સક્ષપ/૧૨૨૦૨૨/૮૬૩૫/અ થી ઠરાવ્યા મજુબ સામાજીક 
અને શૈક્ષલણક રીતે પછાત િગગ(SEBC) ના ઉમેદિારોને વનમણુકં આપતા ંપિેૂ તેઓના જાવત પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી વનયામકશ્રી, વિકસતી 
જાવત કલ્યાણની કચેરી, ગાધંીનગર ખાતે કરાિી લેિા માટેની કાયગપધ્ધવત નક્કી કરિામા ંઆિેલ છે. જેથી આ ફાઇનલ સીલેકટ લીસ્ટમા ંસમાવિષ્ટ 
સામાજીક અને શૈક્ષલણક રીતે પછાત િગગ(SEBC)ના તમામ ઉમેદિારોના જાવત પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી સબંવધત વનમણુકં સત્તાવધકારી ધ્િારા 
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વનયામકશ્રી વિકસતી જાવત કલ્યાણની કચેરી, ગાધંીનગર ખાતે કરાિી લેિાની રિશેે, ત્યારબાદ જ વનમણુકં સત્તાવધકારી ધ્િારા સામાજીક અને શૈક્ષલણક 
રીતે પછાત (SEBC) િગગના ઉમેદિારોને વનમણુકં આપિાની રિશેે.  

(૬) The Gujarat Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Issuance and Verification of Certificates) 
Act,2018ની જોગિાઇ મજુબ અનામત િગગના ઉમેદિારોને વનમણુકં આપતા ંપિલેા ંજાવત પ્રમાણપત્રની ખરાઇ/ચકાસણી કરિાની રિ ેછે. જે અન્િયે 
આ ફાઇનલ સીલેકટ લીસ્ટમા ં સમાવિષ્ટ અનસુલુચત જાવત (SC) કેટેગરીના ઉમેદિારોને વનમણુકં આપતા પિલેા તેઓના જાવત પ્રમાણપત્રોની 
ખરાઇ/ચકાસણી સબંવધત વનમણુકં સત્તાવધકારી ધ્િારા વનયામકશ્રી, અનસુલચત જાવત કલ્યાણ વિભાગ, બ્લોક ન.ં૪, ડો.જીિરાજ મિતેા ભિન, ગાધંીનગર 
ખાતેથી કરાિી લેિાની રિશેે, ત્યારબાદ જ વનમણુકં સત્તાવધકારી ધ્િારા અનસુલુચત જાવત (SC) િગગના ઉમેદિારોને વનમણુકં આપિાની રિશેે.  

(૭)  આ ફાઇનલ સીલેકટ લીસ્ટમા ંસમાવિષ્ટ ઉમેદિારોના શૈક્ષલણક લાયકાત, જન્મ તારીખ, જાવત વિગેરે અંગેના અસલ પ્રમાણપત્રો અને દસ્તાિેજોની 
ચકાસણી સબંવધત વનમણુકં સત્તાવધકારી ધ્િારા કરી લેિાની રિશેે. અને ત્યાર બાદ જ સબંવંધત ઉમેદિારોને વનમણુકં આપિાની રિશેે. 

(૮) આ જાિરેાતના િતે ુમાટે Person with Benchmark Disability (હદવ્યાગં) ઉમેદિારો તથા માજી સૈવનક (Ex-Serviceman) ઉમેદિારો માટે લઘતુમ 
લાયકી ધોરણ (Minimum Qualifying Standard) મડંળ ધ્િારા 25/150 માકગસ વનધાગરીત કરિામા ંઆિેલ છે.  

(૯)  આ જાિરેાતના િતે ુમાટે હદવ્યાગં ઉમેદિારો તથા માજી સૈવનક ઉમેદિારો વસિાયના અન્ય કેટેગરી (General/EWS/SEBC/SC/ST)ના તમામ ઉમેદિારો 
માટે લઘતુમ લાયકી ધોરણ (Minimum Qualifying Standard) મડંળ ધ્િારા 50/150 માકગસ વનધાગરીત કરિામા ંઆિેલ છે.  

(૧૦) આ જાિરેાતના િતે ુમાટેના આ ફાઇનલ સીલેકશન લલસ્ટ એન્ડ રેકમેન્ડેશન લલસ્ટના કેટેગરી િાઇઝ કટ-ઓફ માકગસ આ લીસ્ટના અંતમા ંદશાગિિામા ં
આિેલ છે.  

(૧૧) આ ફાઇનલ સીલેકટ લલસ્ટમા ંકોઇપણ ઉમેદિારનો સમાિેશ થિા માત્રથી વનમણુકં માટેનો કોઇપણ પ્રકારનો િક્ક કે અવધકાર ઉમેદિારની તરફેણમા ં
થયેલ િોિાનુ ંગણાશે નિી કે ઉમેદિાર આ અંગે વનમણુકં માટેનો દાિો કરી શકશે નિી. 

(૧૨)  આ ફાઇનલ સીલેકટ લીસ્ટમા ંસમાવિષ્ટ ઉમેદિારોને ગજુરાત પચંાયત સિીસ (કલાસ-III), રીક્રુટમેન્ટ (એક્ઝામીનેશન) રૂલ્સ-૨૦૨૧ની જોગિાઈઓ 
અન્િયે મડંળ સમક્ષ રૂબરુ બોલાિીને ઉમેદિારોને ઉમેદિારની સીલેકશન કેટેગરી પ્રમાણે રૂબરૂમા(ંઓન સ્ક્રીન) જજલ્લા ફાળિણી ઉમેદિારનો ક્રમ આિે 
ત્યારે જે તે સીલેકશન કેટેગરીની ખાલી જગ્યા ઉપર મેરીટક્રમના આધારે કરિામા ંઆિશે. આ અંગેની જજલ્લા ફાળિણી અંગેની જાિરેાત અને 
કાયગક્રમ(તારીખ-સમય-સ્થળ સહિત) મડંળની િેબસાઇટ ઉપર પ્રવસધ્ધ કરિામા ંઆિશે. તેમજ ઉમેદિારોને તેના રજીસ્ટડગ ઇ-મેઇલ ઉપર જાણ કરિામા ં
આિશે. જેથી દરેક ઉમેદિારે મડંળની િેબસાઇટ https://gpssb.gujarat.gov.in/  તેમજ પોતાના ઇ મેઇલ દરરોજ જોતા ંરિિેા જણાિિામા ંઆિે 
છે.  જે ઉમેદિાર જજલ્લા ફાળિણી કાયગક્રમમા ંતેને ફાળિેલ તારીખ-સમયે ગેરિાજર (Absent) રિશેે, તે ઉમેદિારની ઉમેદિારી કાયમીપણે પરત ખેંચી 
લીધેલ િોિાનુ ંગણાશે, અને આ બાબતનો કોઇ િાધંો કે વિિાદ મડંળ ધ્િારા ત્યારબાદ ધ્યાને લેિામા ંઆિશે નિી, તેની દરેક ઉમેદિારે નોંધ લેિી. 

********************* 
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GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR DA / FSL & RL

FINAL SELECT LIST AND RECOMMENDATION LIST

Date : 02/09/2022

ADVT. NO. 3/2021‐22 - વિભાગીય હિસાબનીશ (િગગ‐3) / DIVISIONAL ACCOUNTANT (CLASS‐3)

Final

Merit
No.

Seat No Candidate's NameSr.

No.

P.M.L.

No.
Selection

Category

Written

Test
Obt.

Marks

Birth Date PD

Status

Ex.

Ser.
Status

RemarksGen-

der

Widow

Grace

Sports

Grace

Additional Marks Final

Marks

3021783 HARDIPSINH VIKRAMSINH GOHIL11 1 GENERAL(EWS) 127.38003/03/1996 NO NO  M 00.000 00.000 127.380

3046751 RONITKUMAR PARSOTAM BHAI MUNGARA22 2 GENERAL(EWS) 116.71021/08/1996 NO NO  M 00.000 00.000 116.710

3002747 KARTIKKUMAR KHODABHAI MANGUKIYA33 3 GENERAL(EWS) 114.41006/03/1998 NO NO  M 00.000 00.000 114.410

3042312 YOGESH JAMANBHAI BARVADIYA44 4 GENERAL 114.09006/10/1989 NO NO  M 00.000 00.000 114.090

3026545 ARVINDKUMAR DANARAM RAWAL55 5 GENERAL 114.08025/10/1997 NO NO  M 00.000 00.000 114.080

3015992 ANILKUMAR SURESHLAL NAYAR66 6 GENERAL 113.42014/03/1995 NO NO  M 00.000 00.000 113.420

3015690 SHAKTISINH INDRAJITSINH RAYJADA77 7 GENERAL(EWS) 112.42012/02/1994 NO NO  M 00.000 00.000 112.420

3046450 VISHALBHAI JAGABHAI NANGAS88 8 GENERAL(SEBC) 109.43031/05/1996 NO NO  M 00.000 00.000 109.430

3015909 HIMANSHU HASMUKHBHAI RATHOD99 9 GENERAL(SC) 109.09024/04/1999 NO NO  M 00.000 00.000 109.090

3008168 RITESH KANTIBHAI PATEL1010 10 GENERAL(EWS) 109.08008/08/1989 NO NO  M 00.000 00.000 109.080

3002815 ANAND JAYANTIBHAI BHARWAD1111 11 GENERAL(SEBC) 108.76027/10/2000 NO NO  M 00.000 00.000 108.760

3033908 DIPAK LAKHAMANBHAI PRAJAPATI1212 12 GENERAL(SEBC) 108.40016/12/1988 NO NO  M 00.000 00.000 108.400

3044305 BHARAT MAHESHBHAI RAGHWANI1313 13 GENERAL(EWS) 108.08029/09/1998 NO NO  M 00.000 00.000 108.080

3001735 PALAK BHUPENDRAKUMAR RATHOD1414 14 GENERAL(SC) 107.43005/07/1995 NO NO  F 00.000 00.000 107.430
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CANDIDATES FROM PwBD (હિવયાાંગ) CATEGORY
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GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR DA / FSL & RL
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ADVT. NO. 3/2021‐22 - વિભાગીય હિસાબનીશ (િગગ‐3) / DIVISIONAL ACCOUNTANT (CLASS‐3)

Place : Gandhinagar

Explanation : EX= Ex. Serviceman,  PwBD = Person with Benchmark Disability (દિવ્યાંગ),  P.M.L = Provisional Merit List

Category Wise Minimum (Cutoff) Marks

Date : 02/09/2022

— NIL —

Final

Merit
No.

Seat No Candidate's NameSr.

No.

P.M.L.

No.
Selection

Category

Written

Test
Obt.

Marks

Birth Date PD

Status

Ex.

Ser.
Status

RemarksGen-

der

Widow
Grace

Sports
Grace

Additional Marks Final

Marks

CANDIDATES FROM EX-SERVICEMEN CATEGORY

Selection Category Min. (Cut off) Marks Selection Category Min. (Cut off) Marks

GENERAL(MALE) 108.080 GENERAL(FEMALE) 107.430
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