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(૧) પચંાયત નવભાર્િા પત્ર ક્રમાકં:-મકમ/૨૦૨૦૨૨/૨૦૯૨/ખ તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૨થી મડંળિે આપવામા ં આવેલા રીવાઇઝ મારં્ણાપત્રક મજુબ 
મારં્ણાપત્રકમા ંદર્ાગવેલ જજલ્લા પચંાયત વાઇઝ/કેટેર્રી વાઇઝ, જગ્યાિી સખં્યાિે ધ્યાિે લઇિે તેમજમડંળ ધ્વારા બહાર પાડવામા ંઆવેલતા.૦૨-
૦૯-૨૦૨૨ િા ફાઇિલ સીલેકટ લીસ્ટ એન્ડ રેકમેન્ડેર્િ લીસ્ટમા ંસમાનવષ્ટ ઉમેદવારોિા જજલ્લા ફાળવણી કાયગક્રમમા ંઉમેદવારો ધ્વારા કરવામા ંઆવેલ 
રૂબરૂ ઓિસ્ક્રીિ જજલ્લા પસદંર્ી અનસુાર ઉમેદવારિે ફાળવેલ જજલ્લા અનસુાર આ ફાઇિલ સીલેકટ લીસ્ટ એન્ડ રેકમેન્ડેર્િ કમ ડીસ્રીકટ એલોટમેન્ટ 
લીસ્ટ બહાર પાડવામા ંઆવે છે. 

(૨) આ સવંર્ગિા પચંાયત નવભાર્ ધ્વારા બહાર પાડવામા ંઆવેલા ભરતી નિયમોિે ધ્યાિમા ંરાખી તેમજ મડંળિી આ સવંર્ગિી નવર્તવાર જાહરેાતમા ં
જણાવેલ જોર્વાઇઓિે આધીિ રહીિે પચંાયત, ગ્રામ ગહૃ નિમાગણ અિે ગ્રામ નવકાસ નવભાર્િા જાહરેિામા ક્રમાકં:-કેપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/ 
૨૦૧૪/૧૦૬/KH તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૧થી બહાર પાડવામા ં આવેલ ગજુરાત પચંાયત સવીસ (કલાસ-III), રીક્રટુમેન્ટ (એકઝમીિેર્િ) રૂલ્સ-૨૦૨૧િી 
જોર્વાઇ મજુબ આ ફાઇિલ સીલેકટ લીસ્ટ એન્ડ રેકમેન્ડેર્િ કમ ડીસ્રીકટ એલોટમેન્ટ લીસ્ટ બહાર પાડવામા ંઆવે છે.  

(૩) સામાન્ય વહીવટ નવભાર્િા તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૮િા ઠરાવ ક્રમાકં:-CRR/102018/461239/G-2 થી અનસુચુચત જિજાનતિા ઉમેદવારોિે જે તે સવંર્ગમા ં
નિમણુકં આપતા પહલેા તેઓિા અનસુચુચત જિજાનતિા જાનત પ્રમાણપત્રોિી આદદજાનત નવકાસ નવભાર્ હઠેળિી નવશ્લેષણ સનમનત/સક્ષમ સત્તાનધકારી 
ધ્વારા ખરાઇ/ચકાસણી કરાયા બાદ જ નિમણુકં આપવાિી રહરેે્. તેવ ુ ઠરાવેલ હોઇ, સબંનધત નિમણુકં સત્તાનધકારી ધ્વારા આ લીસ્ટમા ંસમાનવષ્ટ 
અનસુચુચત જિજાનતિા ઉમેદવારોિા અનસુચુચત જિજાનતિા પ્રમાણપત્રોિી ખરાઇ/ચકાસણીિે આધીિ મડંળ ધ્વારા આ ફાઇિલ સીલકેટ લીસ્ટ એન્ડ 
રેકમેન્ડેર્િ કમ ડીસ્રીકટ એલોટમેન્ટ લીસ્ટ બહાર પાડવામા ંઆવે છે. જેથી નિમણુકં સત્તાનધકારી ધ્વારા આ પ્રકારિી ખરાઇ/ચકાસણી કરાવ્યા બાદ જ 
અનસુચુચત જિ જાનતિા ઉમેદવારોિે નિમણુકં આપવાિી રહરેે્.  

(૪) સામાજીક ન્યાય અિે અનધકારીતા નવભાર્, ર્ાધંીિર્રિા તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૨િા પરીપત્ર ક્રમાકં:-સક્ષપ/૧૨૨૦૨૨/૮૬૩૫/અ થી ઠરાવ્યા મજુબ સામાજીક 
અિે રૈ્ક્ષચણક રીતે પછાત વર્ગ(SEBC) િા ઉમેદવારોિે નિમણુકં આપતા પવેૂ તેઓિા જાનત પ્રમાણપત્રોિી ખરાઇ/ચકાસણી નિયામકશ્રી, નવકસતી જાનત 
કલ્યાણિી કચેરી, ર્ાધંીિર્ર ખાતે કરાવી લેવા માટેિી કાયગપધ્ધનત િક્કી કરવામા ંઆવેલ છે. જેથી આ ફાઇિલ સીલેકટ લીસ્ટ એન્ડ રેકમેન્ડેર્િ કમ 
ડીસ્રીકટ એલોટમેન્ટ લીસ્ટમા ંસમાનવષ્ટ સામાજીક અિે રૈ્ક્ષચણક રીતે પછાત વર્ગ(SEBC)િા તમામ ઉમેદવારોિા જાનત પ્રમાણપત્રોિી ખરાઇ/ચકાસણી 
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સબંનધત નિમણુકં સત્તાનધકારી ધ્વારા નિયામકશ્રી નવકસતી જાનત કલ્યાણિી કચરેી, ર્ાધંીિર્ર ખાતે કરાવી લેવાિી રહરેે્, ત્યારબાદ જ નિમણુકં 
સત્તાનધકારી ધ્વારા સામાજીક અિે રૈ્ક્ષચણક રીતે પછાત વર્ગ(SEBC) વર્ગિા ઉમેદવારોિે નિમણુકં આપવાિી રહરેે્.  

 (૫) The Gujarat Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Issuance and Verification of Certificates) 
Act,2018િી જોર્વાઇ મજુબ અિામત વર્ગિા ઉમેદવારોિે નિમણુકં આપતા પહલેા જાનત પ્રમાણપત્રિી ખરાઇ/ચકાસણી કરવાિી રહ ેછે. જે અન્વયે 
આ ફાઇિલ સીલેકટ લીસ્ટ એન્ડ રેકમેન્ડેર્િ કમ ડીસ્રીક એલોટમેન્ટ લીસ્ટમા ંસમાનવષ્ટ અનસુચુચત જાનત (SC) કેટેર્રીિા ઉમેદવારોિે નિમણુકં આપતા 
પહલેા તેઓિા જાનત પ્રમાણપત્રોિી ખરાઇ/ચકાસણી સબંનધત નિમણુકં સત્તાનધકારી ધ્વારા નિયામકશ્રી, અનસુચચત જાનત કલ્યાણ નવભાર્, બ્લોક િ.ં૪, 
ડો.જીવરાજ મહતેા ભવિ, ર્ાધંીિર્ર ખાતેથી કરાવી લેવાિી રહરેે્, ત્યારબાદ જ નિમણુકં સત્તાનધકારી ધ્વારા અનસુચુચત જાનત (SC) વર્ગિા ઉમેદવારોિે 
નિમણુકં આપવાિી રહરેે્.  

(૬)  આ ફાઇિલ સીલેકટ લીસ્ટ એન્ડ રેકમેન્ડેર્િ કમ ડીસ્રીકટ એલોટમેન્ટ લીસ્ટમા ંસમાનવષ્ટ ઉમેદવારોિા રૈ્ક્ષચણક લાયકાત, જન્મ તારીખ, જાનત નવરે્રે 
અંરે્િા અસલ પ્રમાણપત્રો અિે દસ્તાવેજોિી ચકાસણી સબંનધત નિમણુકં સત્તાનધકારી ધ્વારા કરી લેવાિી રહરેે્. અિે ત્યાર બાદ જ સબંનધત ઉમેદવારોિે 
નિમણુકં આપવાિી રહરેે્. 

(૭) આ જાહરેાતિા હતે ુમાટે Person with Benchmark Disability (દદવ્યારં્) ઉમેદવારો તથા માજી સૈનિક (Ex-Serviceman) ઉમેદવારો માટે લઘતુમ 
લાયકી ધોરણ (Minimum Qualifying Standard) મડંળ ધ્વારા 25/150 માકગસ નિધાગરીત કરવામા ંઆવેલ છે.  

(૮)  આ જાહરેાતિા હતે ુમાટે દદવ્યારં્ ઉમેદવારો તથા માજી સૈનિક ઉમેદવારો નસવાયિા અન્ય કેટેર્રી (General/EWS/SEBC/SC/ST)િા તમામ ઉમેદવારો 
માટે લઘતુમ લાયકી ધોરણ (Minimum Qualifying Standard) મડંળ ધ્વારા મડંળ ધ્વારા 50/150 માકગસ નિધાગરીત કરવામા ંઆવેલ છે.  

(૯) આ જાહરેાતિા હતે ુમાટેિા આ ફાઇિલ સીલેકટ લીસ્ટ એન્ડ રેકમેન્ડેર્િ કમ ડીસ્રીકટ એલોટમેન્ટ લીસ્ટિા કેટેર્રી વાઇઝ કટ-ઓફ માકગસ આ લીસ્ટિા 
અંતમા ંદર્ાગવવામા ંઆવેલ છે.  

(૧૦) આ ફાઇિલ સીલેકટ લીસ્ટ એન્ડ રેકમેન્ડેર્િ કમ ડીસ્રીકટ એલોટમેન્ટ લીસ્ટમા ંકોઇપણ ઉમેદવારિો સમાવેર્ થવા માત્રથી નિમણુકં માટેિો કોઇપણ 
પ્રકારિો હક્ક કે અનધકાર ઉમેદવારિી તરફેણમા ંથયેલ હોવાનુ ંર્ણારે્ િહી કે ઉમેદવાર આ અંરે્ નિમણુકં માટેિો દાવો કરી ર્કરે્ િહી. 
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Final
Merit
No.

Seat No Candidate's Name Selection

Category

Written
Test
Obt.

Marks

Birth DateSr.
No.

PD
Status

Ex.
Ser.

Status

District
Alloted

Gen-
der

Widow
Grace

Sports
Grace

Additional 
Marks

Final
Marks

P.M.L.
No.

7078456 PRASHANT RAMESHBHAI MAVANI GENERAL(EWS) 122.40019/11/199211 NO NOM 00.000 00.000 122.4001 NARMADA

7064419 HARDIK BABUBHAI KHUNT GENERAL(EWS) 119.70031/03/199722 NO NOM 00.000 00.000 119.7002 BOTAD

7064225 HITESH HARJIVANBHAI SINOJIYA GENERAL(EWS) 118.08028/03/199633 NO NOM 00.000 00.000 118.0803 KHEDA

7024104 ALPESHBHAI RAMESHBHAI VASIYA GENERAL(SEBC) 118.08009/06/199744 NO NOM 00.000 00.000 118.0804 DAHOD

7060085 RUTVIK VINODRAY KANZARIYA GENERAL(SEBC) 118.06003/09/200055 NO NOM 00.000 00.000 118.0605 NOT CHOOSE

7064428 MEET KISHORBHAI RAJA GENERAL 116.08021/02/200076 NO NOM 00.000 00.000 116.0807 SABARKANTHA

7020207 RASIKKUMAR DAJABHAI MALI GENERAL(SEBC) 116.07018/08/199987 NO NOM 00.000 00.000 116.0708 ABSENT
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— NIL —

CANDIDATES FROM PwBD (દિવયાાંર્) CATEGORY
Final
Merit
No.

Seat No Candidate's Name Selection

Category

Written
Test
Obt.
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Birth DateSr.
No.
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Status

District
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Marks

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

Category Wise Minimum (Cutoff) Marks

Date : 30/09/2022

— NIL —

CANDIDATES FROM EX-SERVICEMEN CATEGORY
Final
Merit
No.

Seat No Candidate's Name Selection

Category

Written
Test
Obt.

Marks

Birth DateSr.
No.

PD
Status

Ex.
Ser.

Status

District
Alloted

Gen-
der

Widow
Grace

Sports
Grace

Additional 
Marks

Final
Marks

P.M.L.
No.

Place : Gandhinagar

Selection Category Min. (Cut off) Marks

GENERAL(MALE) 116.070
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