GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR
FINAL SELECT LIST & RECOMMENDATION LIST

VAS/FSL&RL

DATE:- 2/9/2022
ADVT NO. 8/202122 - વિસ્તરણ અવિકારી (સહકાર) (ગ્રેડ‐II) (િર્ગ‐3) /
EXTENSION OFFICER (CO‐OPERATION)(GRADE‐II)‐CLASS‐3
(૧)

પંચાયત ગ્રામ ગૃહ વિમાગણ અિે ગ્રામ વિકાસ વિભાર્િા જાહેરિામાં ક્રમાંક:-કેપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/KH તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૧િા
જાહેરિામાંથી બહાર પાડિામાં આિેલ ગુજરાત પંચાયત સિીસ (કલાસ-III), રીક્રુટમેન્ટ (એકઝામીિેશિ) રૂલ્સ-૨૦૨૧િી જોર્િાઇ મુજબ આ ફાઇિલ
સીલેકશિ લલસ્ટ એન્ડ રે કમેન્ડેશિ લલસ્ટ બહાર પાડિામાં આિે છે .

(૨)

આ ફાઇિલ સીલેકટ લલસ્ટ આ સંિર્ગિા પંચાયત વિભાર્ ધ્િારા બહાર પાડિામાં આિેલા ભરતી વિયમોિે ધ્યાિમાં રાખી તેમજ મંડળિી આ
સંિર્ગિી વિર્તિાર જાહેરાતમાં જણાિેલ જોર્િાઇઓિે આિીિ રહીિે બહાર પાડિામાં આિે છે .

(૩)

આ ફાઇિલ સીલેકટ લલસ્ટ પંચાયત વિભાર્િા પત્ર ક્રમાંક:-મકમ/202022/2092/ખ તા. 31/08/2022 થી આપિામાં આિેલા રીિાઇઝ માંર્ણાપત્રકમાં
દશાગિેલ જજલ્લા પંચાયત િાઇઝ/કેટેર્રી િાઇઝ, જગ્યાિી સંખ્યાિે ધ્યાિે લઇિે બહાર પાડિામાં આિે છે .

(૪)

સામાન્ય િહીિટ વિભાર્િા તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૮િા ઠરાિ ક્રમાંક:-CRR/102018/461239/G-2 થી અનુસલુ ચત જિજાવતિા ઉમેદિારોિે જે તે સંિર્ગમાં
વિમણુક
ં આપતા પહેલા તેઓિા અનુસલુ ચત જિજાવતિા જાવત પ્રમાણપત્રોિી આદદજાવત વિકાસ વિભાર્ હેઠળિી વિશ્લેષણ સવમવત/સક્ષમ સત્તાવિકારી
ધ્િારા ખરાઇ/ચકાસણી કરાયા બાદ જ વિમણુક
ં આપિાિી રહેશે, તેવ ુ ઠરાિેલ હોઇ,સંબવિત વિમણુક
ં સત્તાવિકારી ધ્િારા આ લીસ્ટમાં સમાવિષ્ટ
અનુસલુ ચત જિજાવતિા ઉમેદિારોિા અનુસલુ ચત જિજાવતિા પ્રમાણપત્રોિી ખરાઇ/ચકાસણીિે આિીિ મંડળ ધ્િારા આ ફાઇિલ સીલેકટ લીસ્ટ બહાર
પાડિામાં આિે છે . જેથી વિમણુક
ં સત્તાવિકારી ધ્િારા આ પ્રકારિી ખરાઇ/ચકાસણી કરાવ્યા બાદ જ અનુસલુ ચત જિ જાવતિા ઉમેદિારોિે વિમણુક
ં
આપિાિી રહેશે.

(૫)

સામાજજક ન્યાય અિે અવિકારીતા વિભાર્, ર્ાંિીિર્રિા તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૨િા પરીપત્ર ક્રમાંક:-સક્ષપ/૧૨૨૦૨૨/૮૬૩૫/અ થી ઠરાવ્યા મુજબ સામાજીક
અિે શૈક્ષલણક રીતે પછાત િર્ગ(SEBC) િા ઉમેદિારોિે વિમણુક
ં આપતાં પ ૂિે તેઓિા જાવત પ્રમાણપત્રોિી ખરાઇ/ચકાસણી વિયામકશ્રી, વિકસતી
જાવત કલ્યાણિી કચેરી, ર્ાંિીિર્ર ખાતે કરાિી લેિા માટેિી કાયગપધ્િવત િક્કી કરિામાં આિેલ છે . જેથી આ ફાઇિલ સીલેકટ લીસ્ટમાં સમાવિષ્ટ
સામાજીક અિે શૈક્ષલણક રીતે પછાત િર્ગ(SEBC)િા તમામ ઉમેદિારોિા જાવત પ્રમાણપત્રોિી ખરાઇ/ચકાસણી સંબવિત વિમણુક
ં સત્તાવિકારી ધ્િારા
Page 1 of 5

વિયામકશ્રી વિકસતી જાવત કલ્યાણિી કચેરી, ર્ાંિીિર્ર ખાતે કરાિી લેિાિી રહેશે, ત્યારબાદ જ વિમણુક
ં સત્તાવિકારી ધ્િારા સામાજીક અિે શૈક્ષલણક
રીતે પછાત (SEBC) િર્ગિા ઉમેદિારોિે વિમણુક
ં આપિાિી રહેશે.
(૬)

The Gujarat Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Issuance and Verification of Certificates)
Act,2018િી જોર્િાઇ મુજબ અિામત િર્ગિા ઉમેદિારોિે વિમણુક
ં આપતાં પહેલાં જાવત પ્રમાણપત્રિી ખરાઇ/ચકાસણી કરિાિી રહે છે . જે અન્િયે
આ ફાઇિલ સીલેકટ લીસ્ટમાં સમાવિષ્ટ અનુસલુ ચત જાવત (SC) કેટેર્રીિા ઉમેદિારોિે વિમણુક
ં આપતા પહેલા તેઓિા જાવત પ્રમાણપત્રોિી
ખરાઇ/ચકાસણી સંબવિત વિમણુક
ં સત્તાવિકારી ધ્િારા વિયામકશ્રી, અનુસલચત જાવત કલ્યાણ વિભાર્, બ્લોક િં.૪, ડો.જીિરાજ મહેતા ભિિ, ર્ાંિીિર્ર
ખાતેથી કરાિી લેિાિી રહેશે, ત્યારબાદ જ વિમણુક
ં સત્તાવિકારી ધ્િારા અનુસલુ ચત જાવત (SC) િર્ગિા ઉમેદિારોિે વિમણુક
ં આપિાિી રહેશે.

(૭)

આ ફાઇિલ સીલેકટ લીસ્ટમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદિારોિા શૈક્ષલણક લાયકાત, જન્મ તારીખ, જાવત વિર્ે રે અંર્ેિા અસલ પ્રમાણપત્રો અિે દસ્તાિેજોિી
ચકાસણી સંબવિત વિમણુક
ં સત્તાવિકારી ધ્િારા કરી લેિાિી રહેશે. અિે ત્યાર બાદ જ સંબવં િત ઉમેદિારોિે વિમણુક
ં આપિાિી રહેશે.

(૮)

આ જાહેરાતિા હેત ુ માટે Person with Benchmark Disability (દદવ્યાંર્) ઉમેદિારો તથા માજી સૈવિક (Ex-Serviceman) ઉમેદિારો માટે લઘુતમ
લાયકી િોરણ (Minimum Qualifying Standard) મંડળ ધ્િારા 25/150 માકગ સ વિિાગરીત કરિામાં આિેલ છે .

(૯)

આ જાહેરાતિા હેત ુ માટે દદવ્યાંર્ ઉમેદિારો તથા માજી સૈવિક ઉમેદિારો વસિાયિા અન્ય કેટેર્રી (General/EWS/SEBC/SC/ST)િા તમામ ઉમેદિારો
માટે લઘુતમ લાયકી િોરણ (Minimum Qualifying Standard) મંડળ ધ્િારા 50/150 માકગ સ વિિાગરીત કરિામાં આિેલ છે .

(૧૦)

આ જાહેરાતિા હેત ુ માટેિા આ ફાઇિલ સીલેકશિ લલસ્ટ એન્ડ રે કમેન્ડેશિ લલસ્ટિા કેટેર્રી િાઇઝ કટ-ઓફ માકગ સ આ લીસ્ટિા અંતમાં દશાગિિામાં
આિેલ છે .

(૧૧)

આ ફાઇિલ સીલેકટ લલસ્ટમાં કોઇપણ ઉમેદિારિો સમાિેશ થિા માત્રથી વિમણુક
ં માટેિો કોઇપણ પ્રકારિો હક્ક કે અવિકાર ઉમેદિારિી તરફેણમાં
થયેલ હોિાનું ર્ણાશે િહી કે ઉમેદિાર આ અંર્ે વિમણુક
ં માટેિો દાિો કરી શકશે િહી.

(૧૨)

આ ફાઇિલ સીલેકટ લીસ્ટમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદિારોિે ગુજરાત પંચાયત સિીસ (કલાસ-III), રીક્રુટમેન્ટ (એક્ઝામીિેશિ) રૂલ્સ-૨૦૨૧િી જોર્િાઈઓ
અન્િયે મંડળ સમક્ષ રૂબરુ બોલાિીિે ઉમેદિારોિે ઉમેદિારિી સીલેકશિ કેટેર્રી પ્રમાણે રૂબરૂમાં(ઓિ સ્ક્રીિ) જજલ્લા ફાળિણી ઉમેદિારિો ક્રમ આિે
ત્યારે જે તે સીલેકશિ કેટેર્રીિી ખાલી જગ્યા ઉપર મેરીટક્રમિા આિારે કરિામાં આિશે. આ અંર્ે િી જજલ્લા ફાળિણી અંર્ે િી જાહેરાત અિે
કાયગક્રમ(તારીખ-સમય-સ્થળ સદહત) મંડળિી િેબસાઇટ ઉપર પ્રવસધ્િ કરિામાં આિશે. તેમજ ઉમેદિારોિે તેિા રજીસ્ટડગ ઇ-મેઇલ ઉપર જાણ કરિામાં
આિશે. જેથી દરે ક ઉમેદિારે મંડળિી િેબસાઇટ https://gpssb.gujarat.gov.in/ તેમજ પોતાિા ઇ મેઇલ દરરોજ જોતાં રહેિા જણાિિામાં આિે
છે . જે ઉમેદિાર જજલ્લા ફાળિણી કાયગક્રમમાં તેિે ફાળિેલ તારીખ-સમયે ર્ે રહાજર (Absent) રહેશે, તે ઉમેદિારિી ઉમેદિારી કાયમીપણે પરત ખેંચી
લીિેલ હોિાનું ર્ણાશે, અિે આ બાબતિો કોઇ િાંિો કે વિિાદ મંડળ ધ્િારા ત્યારબાદ ધ્યાિે લેિામાં આિશે િહી, તેિી દરે ક ઉમેદિારે િોંિ લેિી.
*********************

Page 2 of 5

GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR

VAS / FSL & RL

FINAL SELECT LIST AND RECOMMENDATION LIST
Date : 02/09/2022

ADVT. NO. 8/2021‐22 - વિસ્તરણ અવિકારી (સહકાર) (ગ્રેડ‐II) (િર્ગ ‐3) / EXTENSION OFFICER (CO‐OPERATION)(GRADE‐II)‐CLASS‐3
Sr.
No.

P.M.L.
No.

Final
Merit
No.

Seat No

Candidate's Name

Gender

Birth Date

Selection
Category

Written
Test
Obt.
Marks

Additional Marks
Widow
Grace

Final
Marks

PD
Status

Sports
Grace

Ex. Remarks
Ser.
Status

1

1

1

8050374 NIRAJ BHIKHABHAI AKBARI

M

13/10/1995 GENERAL(EWS) 135.700 00.000

00.000 135.700 NO

NO

2

2

2

8035818 ANILKUMAR BHIMABHAI PRAJAPATI

M

07/07/1989 GENERAL

122.720 00.000

00.000 122.720 NO

NO

3

3

3

8055823 GAURAV NATAVARBHAI RAJPARA

M

31/10/1998 GENERAL(EWS) 120.740 00.000

00.000 120.740 NO

NO

4

342

342

8066377 TARUNKUMAR SURESHBHAI PATEL

M

05/05/1993 ST

00.000 100.430 NO

NO
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100.430 00.000

GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR

VAS / FSL & RL

FINAL SELECT LIST AND RECOMMENDATION LIST
Date : 02/09/2022

ADVT. NO. 8/2021‐22 - વિસ્તરણ અવિકારી (સહકાર) (ગ્રેડ‐II) (િર્ગ ‐3) / EXTENSION OFFICER (CO‐OPERATION)(GRADE‐II)‐CLASS‐3
CANDIDATES FROM PwBD (દિવ્ાાંર્) CATEGORY

Sr.
No.

P.M.L.
No.

Final
Merit
No.

Seat No

Candidate's Name

Gender

Birth Date

— NIL —
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Selection
Category

Written
Test
Obt.
Marks

Additional Marks

Widow
Grace

Sports
Grace

Final
Marks

PD
Status

Ex. Remarks
Ser.
Status

GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD, GANDHINAGAR

VAS / FSL & RL

FINAL SELECT LIST AND RECOMMENDATION LIST
Date : 02/09/2022

ADVT. NO. 8/2021‐22 - વિસ્તરણ અવિકારી (સહકાર) (ગ્રેડ‐II) (િર્ગ ‐3) / EXTENSION OFFICER (CO‐OPERATION)(GRADE‐II)‐CLASS‐3
CANDIDATES FROM EX-SERVICEMEN CATEGORY
Sr.
No.

P.M.L.
No.

Final
Merit
No.

Seat No

Candidate's Name

Gender

Birth Date

Selection
Category

Written
Test
Obt.
Marks

Additional Marks
Widow
Grace

— NIL —

Category Wise Minimum (Cutoff) Marks
Selection Category Min. (Cut off) Marks Selection Category Min. (Cut off) Marks
GENERAL(MALE)

120.740 ST(MALE)

Explanation : EX= Ex. Serviceman, PwBD = Person with Benchmark Disability (દિવ્યાંગ), P.M.L = Provisional Merit List
Place : Gandhinagar
Date : 02/09/2022
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100.430

Sports
Grace

Final
Marks

PD
Status

Ex. Remarks
Ser.
Status

