
આખરી પરરણામ 
જગ્ યાન ું નામ : નાયબ મેનેજર(કોમર્સ)  
જાહરેાત ક્રમાુંક : GSCSC/201920/01 

 

ગ જરાત રાજય નાગરરક પ રવઠા નનગમ લિ., દ્ધારા નાયબ મેનેજર(કોમર્સ), વગસ-૨ ની ૦૯ જગ્ યાની 
ભરતી માટે પ્રનર્ધ્ધ કરવામાું આવેિ જાહરેાત ક્રમાુંક: GSCSC/201920/01 ના ર્ુંદભસમાું 
તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૯ ના રોજ િેવામાું આવેિ િેલખત પરીક્ષાન ું અરજી ચકાર્ણીને પાત્ર ૨૬ ઉમેદવારોન ું 
કામચિાઉ પરરણામ તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ પ્રનર્ઘ્ ધ કરવામાું આવેિ હત  ું.  
 

ર.  આ કામચિાઉ પર્ુંદગી યાદીમાું ર્માવેશ થયેિ ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાર્ણી 
જાહરેાતની જોગવાઈ અન ર્ાર કરવામાું આવેિ છે અને જાહરેાત ની જોગવાઇ ર્ુંતોષતા 
ઉમેદવારોની તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ કોમ્પ્ય ટર કૌશલ્ય કર્ોટી િેવામાું આવેિ હતી અને 
તેમાું નનગમ દ્વારા નનયત થયેિ ક્વોિીફાઇંગ ગ ણ પ્રા્ત કરતા ઉમેદવારોના િેખીત પરીક્ષાના 
મેરીટ ક્રમ અને કેટેગરીને નવચારણામાું િઇને નીચેની નવગતે આખરી પરરણામ પ્રનર્ઘ્ ધ 
કરવામાું આવે છે. 

 

અ. નનમણ  ુંક માટે પર્ુંદગી પામેિ ઉમેદવારો :- 

ક્રમ બેઠક નુંબર નામ જન્ મ તારીખ 

િેલખત 
પરરક્ષાનો 
મેરીટ 
ક્રમાુંક 

િેલખત 
પરરક્ષામાું 
પ્રા્ ત કરેિ 

ગ ણ 

કેટેગરી 

૧ ૧૦૦૦૦૭૯ ર્ીન્હા કનૈયાજી શ્રવણક માર ૨૧/૦૮/૧૯૮૮ ૧ ૯૪.૭૫ લબનઅનામત 
ર ૧૦૦૦૧૭૬ ર્ોિુંકી દેવેન્રનર્િંહ ઉદેનર્િંહ ૧૨/૦૫/૧૯૯૧ ૨ ૯૧.૨૫ લબનઅનામત 
૩ ૧૦૦૦૦૭૦ જરિયા રનવ ભરતભાઈ ૨૦/૦૭/૧૯૯૧ ૩ ૮૮.૭૫ લબનઅનામત 

૪ ૧૦૦૦૧૬૮ 
પટેિ નવજયક માર 
છેિાભાઈ 

૨૭/૦૫/૧૯૮૭ ૪ ૮૮.૦૦ 
લબનઅનામત 
(આ.ન.વ)  

પ ૧૦૦૦૧૦૯ ર્ોનાગરા જયેશ પ્રભ ભાઈ ૩૦/૦૯/૧૯૯૦ ૬ ૮૭.૨૫ ર્ા.શૈ.પ.વ. 

૬ ૧૦૦૦૧૮૩ પટેિ રહમાની અત િક માર ૦૫/૦૩/૧૯૯૩ ૯ ૮૬.૭૫ 
લબનઅનામત 

(મરહિા) 

૭ ૧૦૦૦૦૧૧ રે્િાની નવરિ રકરીટક માર ૨૩/૦૨/૧૯૯૧ ૩૪ ૭૪.૨૫ 
લબનઅનામત 

(મરહિા) 

૮ ૧૦૦૦૧૫૪ બ્રહ્મભટ્ટ રહરિ પુંકજક માર ૧૫/૦૬/૧૯૯૧ ૪૭ ૬૮.૨૫ 
ર્ા.શૈ.પ.વ 
(મરહિા) 

૯ ૧૦૦૦૦૫૬ પટેિ સ નમત નવીનચુંર ૩૧/૧૦/૧૯૮૭ ૮૯ ૫૬.૫ અ.જ.જા. 
 

 
 



 

બ. પ્રનતક્ષાયાદી પર પર્ુંદગી પામેિ ઉમેદવારો :- 
 

 

ક્રમ બેઠક નુંબર નામ જન્ મ તારીખ 
િેલખત 
પરરક્ષાનો 
મેરીટ ક્રમ 

િેલખત 
પરરક્ષામાું પ્રા્ ત 
કરેિ ગ ણ 

કેટેગરી 

૧ ૧૦૦૦૧૩૨ 
મહતેા તેજર્ 
જયેશક માર 

૦૧/૦૨/૧૯૮૬ ૫ ૮૭.૫૦ લબનઅનામત 

૨ ૧૦૦૦૧૬૪ 
ર્ાવલિયા નપય ષ 
ગાુંિાભાઈ 

૦૭/૦૬/૧૯૮૮ ૮ ૮૬.૭૫ લબનઅનામત 

૩ ૧૦૦૦૦૨૦ 
ર્ોિુંકી પુંરકિ 
ચુંરકાુંતભાઈ 

૧૬/૦૮/૧૯૮૮ ૧૮ ૭૯.૨૫ ર્ા.શૈ.પ.વ 

૪ ૧૦૦૦૧૬૫ 
જાદવ વજ ભાઈ 
ભગવાનદાર્ 

૦૧/૦૬/૧૯૮૭ ૨૪ ૭૬.૭૫ ર્ા.શૈ.પ.વ 

૫ ૧૦૦૦૧૯૮ 
તારપરા રરિંકિ 
સ રેશભાઈ 

૧૮/૧૦/૧૯૯૦ ૪૮ ૬૮ 
લબનઅનામત 
(મરહિા) 
(આ.ન.વ)   

૬ ૧૦૦૦૦૯૨ માુંિિી રીના શાુંનતિાિ ૨૯/૦૫/૧૯૯૧ ૧૦૫ ૫૨.૭૫ 
ર્ા.શૈ.પ.વ 
(મરહિા) 

૭ ૧૦૦૦૦૧૯ 
કાછીયા પ્રનવણા 
મનસ ખિાિ 

૨૪/૦૩/૧૯૮૮ ૧૦૮ ૫૦.૫૦ 
ર્ા.શૈ.પ.વ 
(મરહિા) 

૮ ૧૦૦૦૧૨૧ 
ગામીત સ્નેહિક માર 
અજ સનભાઈ 

૧૨/૧૦/૧૯૮૮ ૧૩૧ ૪૩.૨૫ અ.જ.જા. 

 

નોંધ-૧ :- પ્રનતક્ષાયાદીમાું લબન અનામત (મરહિા) અને અન સ લચત જન જાનત (અ.જ.જા) વગસના એક 
જ ઉમેદવાર ઉ્િબ્ધ હોવાથી બાકીના ૦૧ (એક) ઉમેદવારનો ર્માવેશ થયેિ નથી.  

 

ક. નીચે દશાસવેિ ૦૩ (ત્રણ) ઉમેદવારો જાહરેાતની જોગવાઈ ર્ુંતોષે છે પરુંત   ઉપર (અ) તથા 
(બ) માું ર્માવેશ થયેિ ઉમેદવારોનો ર્માવેશ થયા પછીના નીચેના ક્રમે ર્બુંધીત કેટેગરીમાું 
આવતા હોઈ, તેઓની નવચારણા કરવાની રહતેી નથી. 

 

૧૦૦૦૦૯૮ ૧૦૦૦૦૧૩ ૧૦૦૦૦૧૮ 
 

િ. નીચે દશાસવેિ ૦૧ (એક) ઉમેદવાર િાયકી ધોરણમાું આવે છે પરુંત   પ્રમાણપત્રોની ચકાર્ણી 
ર્મયે ગેરહાજર રહિે છે જેથી ઉમેદવારી રદ ગણવામાું આવે છે. 

 

૧૦૦૦૦૯૦ 
 
 



ઇ. નીચે દશાસવેિ ૦૪ (ચાર) ઉમેદવારો િાયકી ધોરણમાું આવે છે પરુંત   કોમ્પ્ય ટર કૌશલ્યની 
પરરક્ષામાું ગેરહાજર રહિે છે જેથી ઉમેદવારી રદ ગણવામાું આવે છે. 

 

૧૦૦૦૪૦ ૧૦૦૦૧૨૦ ૧૦૦૦૧૮૪ ૧૦૦૦૯૫ 
 

ઈ. નીચે દશાસવેિ ૦૧ (એક) ઉમેદવાર િાયકી ધોરણમાું આવે છે પરુંત   જાહરેાતની જોગવાઈ 
ર્ુંતોષતા નથી.  

 

 

 
૩. ર્ામાન્ ય વહીવટ નવભાગના તા.ર૯/૦૧/ર૦૦૦ ના પરરપત્ર ક્રમાુંક/પવર્/૧૦૮૯/મ મ/૧૩/ગ.૪ 

તથા તા.ર૩/૦૭/ર૦૦૪ ના પરરપત્ર ક્રમાુંક/પવર્/૧૦ર૦૦૩/૯૦૦/ગ.૪ ની જોગવાઈ મ જબ 
નનમણ  ુંક માટે પર્ુંદગી પામેિ ઉમેદવારોના ક્રમ નું. ૪ ના ઉમેદવાર લબનઅનામતની જગ્ યા 
પર પર્ુંદગી પામેિ છે. 

 

૪. મરહિા ઉમેદવારો અંગે ર્ામાન્ ય વહીવટ નવભાગના તા.રર/૦પ/૧૯૯૭ ના પરરપત્ર 
ક્રમાુંક/ર્ીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ.ર ની જોગવાઈ અન ર્ાર તથા તા.૦૨/૦૯/ર૦૨૦ ના ઠરાવ 
ક્રમાુંક/ર્ીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ.ર મ જબ પરરણામ તૈયાર કરવામાું આવેિ છે. 

 

૫. ર્ામાન્ ય વહીવટ નવભાગના તા.ર૭/૦૭/ર૦૧૮ ના પરરપત્ર પીએર્ર્ી/ ૧૦૮૯/ ૩૯૧૦/ગ.ર 
ની જોગવાઈ મ જબ પ્રનતક્ષા યાદીની મ દત તથા ઉપયોગ રહશેે. 

 

૬. નનમણ  ુંક માટે પર્ુંદગી પામેિ ઉમેદવારોને નનમણ  ુંકનો આપોઆપ હકક મળવાપાત્ર રહશેે નરહિં. 
ઉમેદવારે જરૂરી તબીબી પરરક્ષણ ૬ (છ) માર્માું કરાવવાન ું રહશેે અને જો નનયત 
ર્મયમયાસદામાું શારરરીક યોગ્યતાન  પ્રમાણપત્ર રજ  કરવામાું નરહ આવે તો ઉમેદવારની 
નનમણ  ુંકનો અંત િાવવમાું આવશે. 

 

૭. નનમણ  ુંક માટે પર્ુંદગી પામેિ ઉમેદવારનો અજમાયશી ગાળો ૨ (બે) વષસનો રહશેે અને 
અજમાયશી ગાળા દરમ્પયાન ર્બુંધીત અનધકારીશ્રીને નનયમોન ર્ાર મળવાપાત્ર રજાઓ નર્વાય 
અનઅનધકૃત રીતે રજાઓ ભોગવેિ હશે તેટિો ર્મય અજમાયશી ર્મયગાળો િુંબાવવાનો 
રહશેે. આ ઉપરાુંત અજમાયશી ર્મયગાળો ર્ુંતોષકારક ના જણાય તો તેઓની રે્વાઓ 
આપોઆપ ર્મા્ત કરવાની રહશેે અથવા તેઓનો અજમાયશી ર્મયગાળો િુંબાવી શકાશે.  

 

૮. નનમણ  ુંક માટે પર્ુંદગી પામેિ ઉમેદવારોને મળવાપાત્ર માનર્ક પગાર ઉપરાુંત નનગમના 
નનયમોન ર્ાર અન્ય િાભો મળવાપાત્ર રહશેે.  

 

૯. નનમણ  ુંક માટે પર્ુંદગી પામેિ ઉમેદવારે નનમણ  ુંક થયેથી છ માર્ની અંદર ર્ી.ર્ી.ર્ી ્િર્ 
(CCC+) પરીક્ષા પાર્ કરેિ ન હોય તો તે પાર્ કરવાની રહશેે.  

 

૧૦૦૦૧૩૩ 



૧૦. નાયબ મેનેજર(કોમર્સ), વગસ-૨ ની નનમણ  ુંક માટે પર્ુંદગી પામેિ ઉમેદવારોએ નનગમની ભરતી 
જાહરેાતની જોગવાઈ મ જબ જરૂરી તમામ અર્િ પ્રમાણપત્રો (સ્પધાસત્મક પરીક્ષાની રીર્ી્ટ, 
શૈક્ષલણક િાયકાત તથા અન ભવના પ્રમાણપત્ર) ર્ાથે નનગમની વિી કચેરી, ગાુંધીનગર ખાતે 
રૂબરૂમાું તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ ર્વારે ૧૧:૦૦ કિાકે અચ  ક ઉપસ્સ્થત રહવેાન ું રહશેે.   

 

૧૧. પર્ુંદગી યાદી મ જબ પર્ુંદગી પામેિ ઉમેદવાર હાજર નરહિં થાય તો જ પ્રનતક્ષા યાદી મ જબના 
ઉમેદવારને તક આપવામાું આવશે. 

 

૧૨. નાયબ મેનેજર(કોમર્સ), વગસ-૨ ની જાહરેાતમાું ક િ-૦૯ જગ્યાઓ પૈકી ૦૧ (એક) જગ્યા માજી 
રૈ્નનક ઉમેદવાર માટે અનામત છે. આ જાહરેાત ર્બુંધમાું માજી રૈ્નનક ઉમેદવારોની કોઈ 
અરજી મળેિ નથી આથી આ અનામત જગ્યા માટે તેઓની નવચારણા થયેિ નથી.  

 

૧૩. ઉપરોકત જગ્ યા માટે સ્ પધાસત્ મક પરીક્ષામાું બેઠેિા દરેક ઉમેદવારે પ્રા્ ત કરેિા ગ ણો, નનગમની 
વેબ ર્ાઈટ www.gscscl@gujarat.gov.in, ઉપર હવે પછીથી ટ ુંક ર્મયમાું જોઈ શકાશે. 

                                                                               
 
મેનેજર(પર્ોનિ) 

                                                                            ગ .રા.ના.પ .નનગમ લિ., 
                                                                                ગાુંધીનગર. 

  


