
GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR 
PROVISIONAL MERIT LIST 

DATE :‐  07/07/2022 

ADVT.NO. 7/2021‐22 – સમાજ ક યાણ નીર ક ( ુનીયર ેડ) વગ-3 SOCIAL WELFARE INSPECTOR (JUNIOR GRADE) CLASS‐3

(1)  પચંાયત ામ હૃ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગના હરનામા માકંઃ- કપી/20/2021/પીઆરઆર/10/2014/106/KH તા.22-07-2021ના 
હરનામાથી બહાર પાડવામા ં આવેલ જુરાત પચંાયત સવ સ (કલાસ‐III),  ર ટમે ટ (એકઝામીનેશન) ુ સ-2021 ની જોગવાઇ જુબ આ 
ોવીઝનલ મેર ટ લી ટ બહાર પાડવામા ંઆવે છે.  

(2) હરાત જુબની ુલ ભરવાપા  જ યાઓની સામે ઉમેદવારોના માણપ  ચકાસણીના હ  ુ માટ જ ુર યાત જુબના ઉમેદવારોનો આ 
ોવીઝનલ મેર ટ લી ટમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. ઉમેદવારોના અસલ માણપ ોની ચકાસણી આધાર આ લી ટમાથંી યો ય ઉમેદવારોનો 
 તે કટગર મા ંસમાવેશ કર  ફાઇનલ સીલેકટ લી ટ બનાવવામા ંઆવશે. 

(3) ઉમેદવારોના અસલ માણપ ોની ચકાસણી ગેની તાર ખ-સમય- થળ ગેની હરાત હવે પછ  મડંળની વેબસાઇટ ઉપર િસ ધ કરવામા ં
આવશે. 

(4) આ ોવીઝનલ મેર ટ લી ટ ઉમેદવારોના માણપ  ચકાસણીના હ  ુમાટ ુ ં હોઇ, ોવીઝનલ મેર ટ લી ટમા ં  નામ હોવાને કારણે કોઇ પણ 
ઉમેદવારનો ફાઇનલ સીલેકટ લી ટમા ંસમાવેશ થઇ જશે તેમ માનવાને કારણ નથી તથા તેને કારણે ઉમેદવારનો કોઇ હકક પણ ઉભો થતો નથી.  

(5) ઉમેદવારોનો આ ોવીઝનલ મેર ટ લી ટમા ંસમાવેશ તેમણે ભરતી પર ામા ંમેળવેલ માક તથા ઓનલાઇન ફોમમા ંઉમેદવાર ભરલ િવગતોને 
આધાર સમાવેશ થયેલ છે. ઉમેદવારને જયાર  સમયમયાદામા ંપોતાના માણપ ો ચકાસણી માટ બોલાવવામા ંઆવે યાર ઉમેદવાર પોતે  
પોતાના અસલ માણપ ો સાથે હાજર રહ  પોતે ઓનલાઇન અર મા ંભરલી િવગતોની તથા જ ર  લાયકાતોની સ યતાની ખા ી કરાવવી પડશે. 
આવી ખા ી કરાવવામા ંિન ફળ થનાર ઉમેદવારને “ગેરલાયક” (DISQUALIFIED) ઠરાવવામા ંઆવશે. 

(6) મડંળ વારા િનયત કરવામા ંઆવેલ તાર ખ/સમયગાળા જુબ  ઉમેદવાર માણપ  ચકાસણીમા ંગેરહાજર (ABSENT) રહશે, તેવા ઉમેદવારને 
“ગેરલાયક” (DISQUALIFIED) ગણવામા ંઆવશે, અને તેવા ઉમેદવારોનો યારબાદ ભિવ યમા ંપસદંગી/િનમ ુકં માટનો કાયદસરનો હ  રહશે 
ન હ. 

(7) માણપ  ચકાસણીમા ં  ઉમેદવાર ઉપરોકત સવંગના ભરતી િનયમો જુબ તથા હરાતની જોગવાઇ જુબની શૈ ણક લાયકાત, વયમયાદા, 
િત માણપ  તથા હરાતમા ં દશા યા જુબના અ ય માણપ ો ધરાવતા નહ  હોય તેવા ઉમેદવારોને “ગેરલાયક” (DISQUALIFIED) 

ઠરાવવામા ં આવશે,તેમજ મા ય રમતગમત ગેના િનયત માણપ ો/િવધવા હોવા ગેના મા ય માણપ ો નહ  ધરાવતા ઉમેદવારોને 
વધારાના ણુ મળવાપા  થશે ન હ. 

(8) આ હરાતના હ  ુ માટ કટગર  (General/EWS/SEBC/SC/ST) ના તમામ ઉમેદવારો માટ લ ુ મ લાયક  ધોરણ (Minimum Qualifying 
Standard) મડંળ વારા 50/150 માકસ િનધાર ત કરવામા ંઆવેલ છે.
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SKNGUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR
PROVISIONAL MERIT LIST

DATE:‐ 07/07/2022

ADVT.NO. 7/2021‐22 – સમાજ ક યાણ નીર ક ( ુનીયર ેડ) વગ‐3 SOCIAL WELFARE INSPECTOR (JUNIOR GRADE) CLASS‐3

7078456 PRASHANT RAMESHBHAI MAVANI GENERAL(EWS) 122.40019/11/199211 M 00.000 00.000 122.400

7064419 HARDIK BABUBHAI KHUNT GENERAL(EWS) 119.70031/03/199722 M 00.000 00.000 119.700

7064225 HITESH HARJIVANBHAI SINOJIYA GENERAL(EWS) 118.08028/03/199633 M 00.000 00.000 118.080

7024104 ALPESHBHAI RAMESHBHAI VASIYA GENERAL(SEBC) 118.08009/06/199744 M 00.000 00.000 118.080

7060085 RUTVIK VINODRAY KANZARIYA GENERAL(SEBC) 118.06003/09/200055 M 00.000 00.000 118.060

7068803 SUNILKUMAR JAGDISHBHAI PATEL GENERAL 116.73012/12/199166 M 00.000 00.000 116.730

7064428 MEET KISHORBHAI RAJA GENERAL 116.08021/02/200077 M 00.000 00.000 116.080

7020207 RASIKKUMAR DAJABHAI MALI GENERAL(SEBC) 116.07018/08/199988 M 00.000 00.000 116.070

7033822 ANILKUMAR BHIMABHAI PRAJAPATI GENERAL 116.06007/07/198999 M 00.000 00.000 116.060

7038810 JAYDIPKUMAR NARANBHAI PATEL GENERAL(EWS) 115.42017/12/19931010 M 00.000 00.000 115.420

7011288 DHRUV KIRANBHAI PATEL GENERAL(EWS) 115.06023/02/19981111 M 00.000 00.000 115.060

7010090 DUSHYANTKUMAR TRIBHOVANBHAI PARMAR GENERAL(SC) 114.39024/05/19951212 M 00.000 00.000 114.390

7034252 KASHYAPKUMAR RAMESHBHAI PATEL GENERAL 114.05028/03/19961313 M 00.000 00.000 114.050

7056520 MUKESHBHAI VASUDEVBHAI KANZARIYA GENERAL(SEBC) 114.05022/06/19961414 M 00.000 00.000 114.050
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SKNGUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR
PROVISIONAL MERIT LIST

DATE:‐ 07/07/2022

ADVT.NO. 7/2021‐22 – સમાજ ક યાણ નીર ક ( ુનીયર ેડ) વગ‐3 SOCIAL WELFARE INSPECTOR (JUNIOR GRADE) CLASS‐3

— NIL —
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SKNGUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR
PROVISIONAL MERIT LIST

DATE:‐ 28/06/2022

ADVT.NO. 7/2021‐22 – સમાજ ક યાણ નીર ક ( ુનીયર ેડ) વગ‐3 SOCIAL WELFARE INSPECTOR (JUNIOR GRADE) CLASS‐3

Place : Gandhinagar
Date : 07/07/2022

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

— NIL —
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