
આખરીપરરણામ 
જગ્યાન ુંનામ:આસીસ્ટન્ટમેનેજર 

જાહરેાતક્રમાુંક:GSCSC/201819/03 
 

ગ જરાત રાજય નાગરરક પ રવઠા નનગમ લિ., દ્ધારાઆસી.મેનેજર, વગગ-૩ ની ૧૩ જગ્યાની
ભરતી માટે પ્રનસધ્ધ કરવામાું આવેિ જાહરેાત ક્રમાુંક: GSCSC/201819/03 ના સુંદભગમાું
તા.ર૧/૦૭/ર૦૧૯ ના રોજ િેવામાું આવેિ િેલખત પરીક્ષાન ું અરજી ચકાસણીને પાત્ર ૩૯
ઉમેદવારોન ુંકામચિાઉપરરણામતા.૦૭/૦૯/૨૦૧૯નારોજપ્રનસઘ્ધકરવામાુંઆવેિહત  ું. 
 

ર. આકામચિાઉપસુંદગીયાદીમાું સમાવેશથયેિઉમેદવારોનીઅરજીઓનીચકાસણી
જાહરેાતનીજોગવાઈઅન સારકરવામાુંઆવેિછેઅનેજાહરેાતનીજોગવાઇસુંતોષતા
ઉમેદવારોનીતા.૦૫/૧૦/૨૦૧૯નારોજકોમ્પ્ય ટરકૌશલ્યકસોટીિેવામાુંઆવેિહતી
અને તેમાું નનગમ દ્વારા નનયત થયેિ ક્વોિીફાઇંગ ગ ણ પ્રા્ત કરતા ઉમેદવારોના
િેખીતપરીક્ષાનામેરીટક્રમઅનેકેટેગરીનેનવચારણામાુંિઇનેનીચેનીનવગતેઆખરી
પરરણામપ્રનસઘ્ધકરવામાુંઆવેછે. 

 

અ. નનમણ  ુંકમાટેપસુંદગીપામેિઉમેદવારો:- 

ક્રમ બેઠકનુંબર નામ જન્મતારીખ 

િેલખત
પરરક્ષાનો
મેરીટ
ક્રમાુંક 

િેલખત
પરરક્ષામાું
પ્રા્તકરેિ

ગ ણ 

કેટેગરી 

૧ ૩૦૦૧૦૮૬ 
ગોહીિરદનગ્વજયનસિંહ 
ઘનશ્યામનસિંહ 

૧પ/૪/૧૯૮પ ૧ ૮૦ લબનઅનામત 

ર ૩૦૦૦૦૧પ 
પટેિરૂત્વા 
રાજેશભાઈ 

૦૮/૦૭/૧૯૯ર ર ૭૯ 
લબનઅનામત
(મરહિા) 

(આ.ન.વ.) 

૩ ૩૦૦૦૭ર૦ 
ગોહીિભદ્રરાજનસિંહ 
જયરદપનસિંહ 

૩૦/૦૮/૧૯૯૩ ૩ ૭૯ 
લબનઅનામત 
(આ.ન.વ.) 

૪ ૩૦૦૦ર૬૧ 
સાવિીયાનપય ષ 
ગાુંડાભાઈ 

૦૭/0૬/૧૯૮૮ ૪ ૭૬ લબનઅનામત 

પ ૩૦૦૦૭ર૭ 
પટેિઅનમતક માર 
રસીકભાઈ 

૦૩/૧૧/૧૯૯૦ ૬ ૭૪ 
લબનઅનામત 
(આ.ન.વ.) 

૬ ૩૦૦૦૮૯૯ મહતેાતેજસજયેશક માર ૦૧/૦૨/૧૯૮૬ ૯ ૭૨ લબનઅનામત 

૭ ૩૦૦૦૧૧૧ 
બોરખતરીયાધરાનુંત 
વકામતભાઈ 

૦ર/0૯/૧૯૯૦ ૧ર ૭ર સા.શૈ.પ.વ. 

૮ ૩૦૦૦રપર 
પઢીયારરઘ વીર 
વનરાજભાઈ 

૦૮/0૭/૧૯૯ર ૧૬ ૭૦ સા.શૈ.પ.વ. 



૯ ૩૦૦૦પ૬પ 
પટેિઅત િ 
જયુંનતભાઈ 

રપ/0૯/૧૯૮૩ ૧૮ ૬૮ આ.ન.વ. 

૧૦ ૩૦૦૦૬૮૩ રાવિનસ્મતાબૈજ  ૧૦/0૭/૧૯૮૬ ૩૧ ૬૬ 
લબનઅનામત 

(મરહિા) 

૧૧ ૩૦૦૧૧૦૪ 
પટેિરરનઘ્ધબેન 
અનનિભાઈ 

૧૧/0૬/૧૯૯ર પ૮ ૬ર 
લબનઅનામત 

(મરહિા) 

૧ર ૩૦૦૧૧૧૭ 
ચૌહાણરચના 
નવશાિભાઈ 

૦૩/૧૦/૧૯૮૯ ૭૭ ૬૦ 
સા.શૈ.પ.વ.
(મરહિા) 

૧૩ ૩૦૦૦૩૯૭ 
મછાર અલ્કેશક માર
પ ુંજાભાઈ 

૧ર/0પ/૧૯૮૬ ૯૪ પ૮ અ.જ.જા. 
 

 

બ. પ્રનતક્ષાયાદીપરપસુંદગીપામેિઉમેદવારો:- 
 
 

ક્રમ બેઠકનુંબર નામ જન્મતારીખ 
િેલખત
પરરક્ષાનો
મેરીટક્રમ 

િેલખત
પરરક્ષામાુંપ્રા્ત
કરેિગ ણ 

કેટેગરી 

૧ ૩૦૦૦૬૧૪ 
પટેિઆનશષક માર 
ગોનવિંદભાઈ 

૧૬/૪/૧૯૮૮ ૧૦ ૭ર લબનઅનામત 

૨ ૩૦૦૧૦૬૬ 
સાગર કરણ
રદનેશભાઈ 

૦૮/0૮/૧૯૮૮ ૧૧ ૭૨ લબનઅનામત 

૩ ૩૦૦૦૭૩૬ 
બારોટનવશાિ 
સનતષક માર 

૩૧/0પ/૧૯૮૬ ૧૯ ૬૮ સા.શૈ.પ.વ. 

૪ ૩૦૦૦૦૭પ 
વાઘિેાહારદિકભાઈ 
મહને્દ્રભાઈ 

૦૭/0૧/૧૯૮૮ ર૦ ૬૮ સા.શૈ.પ.વ. 

૫ ૩૦૦૦રપ૪ 
કાછડીયાઉમેશ 
મગનભાઈ 

રપ/૧૦/૧૯૯૧ ર૯ ૬૭ આ.ન.વ. 

૬ ૩૦૦૦૯૧૬ 
પટેિજીજ્ઞેષ 
રમેશભાઈ 

૦૧/0૧/૧૯૮૭ ૩૪ ૬પ આ.ન.વ. 

૭ ૩૦૦૦૮૨૫ 
જોગાણી પાયિ
સ રેશભાઈ 

૦૫/૧૧/૧૯૯૨ ૫૯ ૬૨ 
લબનઅનામત
(મરહિા) 
(આ.ન.વ) 

૮ ૩૦૦૦૩૯૬ 
ગાજીપરા ધારા
ક રજીભાઈ 

૨૯/૦૩/૧૯૮૯ ૭૪ ૬૦ 
લબનઅનામત
(મરહિા) 

૯ ૩૦૦૦૪૩૩ 
પટેિશ્રતૃી 
શાુંનતિાિ 

રર/૧ર/૧૯૯૦ ૭૮ ૬૦ 
સા.શૈ.પ.વ. 
(મરહિા) 

૧૦ ૩૦૦૦૧૬૯ 
ભોયમનીષાબેન 
શુંકરભાઈ 

ર૦/0પ/૧૯૮૩ ૧૦૧ પ૭ 
સા.શૈ.પ.વ.
(મરહિા) 



૧૧ ૩૦૦૦૬૭૬ 
સ વેરા અનનિક માર
હ જાભાઈ 

૧પ/0૮/૧૯૮૮ ર૯૪ ૪૬ અ.જ.જા. 

૧ર ૩૦૦૦૮પ૬ 
પટેિધવિ 
કલ્યાણજી 

૧૯/0૬/૧૯૮૯ ૩૪પ ૪૪ અ.જ.જા. 

 

નોંધ:-પ્રતીક્ષાયાદીક્રમાુંક.૧૨નાઉમેદવારનેપ્રતીક્ષાયાદીમાુંથીનનમણ ુંકઆપવાનોપ્રસુંગ
ઉપસ્સ્થતથશેતો,તેજાહરેાતનીજોગવાઇસુંતોષતાહશેઅનેનનગમદ્વારાકોમ્પ્ય ટર
કૌશલ્યકસોટીિેવામાુંઆવશેઅનેતેમાુંક્વોિીફાઇંગગ ણમેળવશેતોજનનમણ ુંકને
પાત્રબનશે. 

 

ક. નીચેદશાગવેિ૦૯(નવ)ઉમેદવારોજાહરેાતનીજોગવાઈસુંતોષેછેપરુંત  ઉપર(અ)
તથા (બ) માું સમાવેશ થયેિ ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા પછીના નીચેના ક્રમે
સબુંધીતકેટેગરીમાુંઆવતાહોઈ, તેઓનીનવચારણાકરવાનીરહતેીનથી. 

 

૩૦૦૦૦૨૫ ૩૦૦૦૧૭૯ ૩૦૦૦૨૨૨ ૩૦૦૦૨૪૪ ૩૦૦૦૨૯૭ 
૩૦૦૦૬૯૭ ૩૦૦૦૮૩૩ ૩૦૦૧૦૫૫ ૩૦૦૧૦૯૭ 

 

ડ. નીચે દશાગવેિ ૦૨ (બે) ઉમેદવારો િાયકી ધોરણમાું આવે છે પરુંત   પ્રમાણપત્રોની
ચકાસણીસમયેગેરહાજરરહિેછેજેથીઉમેદવારીરદગણવામાુંઆવેછે. 

 

૩૦૦૦૦૬૬ ૩૦૦૦૬૪૦ 
 

ઈ. નીચે દશાગવેિ ૦૪ (ચાર) ઉમેદવારો િાયકી ધોરણમાું આવે છે પરુંત   જાહરેાતની
જોગવાઈસુંતોષતાનથી. 

 

૩૦૦૦૧૧૯ ૩૦૦૦૨૨૮ ૩૦૦૦૬૩૬ ૩૦૦૦૯૯૯ 
 

૩. સામાન્ય વહીવટ નવભાગના તા.ર૯/૦૧/ર૦૦૦ ના પરરપત્ર
ક્રમાુંક/પવસ/૧૦૮૯/મ મ/૧૩/ગ.૪ તથા તા.ર૩/૦૭/ર૦૦૪ ના પરરપત્ર
ક્રમાુંક/પવસ/૧૦ર૦૦૩/૯૦૦/ગ.૪નીજોગવાઈમ જબનનમણ  ુંકમાટેપસુંદગીપામેિ
ઉમેદવારોનાક્રમનું.ર, ૩અનેપનાઉમેદવારોલબનઅનામતનીજગ્યાપરપસુંદગી
પામેિછે. 

 

૪. સરખાગ ણધરાવતાઉમેદવારોના રકસ્સામાુંજન્મતારીખ(મોટાથીનાના) નેધ્યાને
િઈનેમેરીટયાદીતથાપ્રનતક્ષાયાદીમાુંસ્થાનઆપવમાુંઆવેિછે. 

 

૫. મરહિા ઉમેદવારો અંગે સામાન્ય વહીવટ નવભાગના તા.રર/૦પ/૧૯૯૭ ના પરરપત્ર
ક્રમાુંક/સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ.રનીજોગવાઈઅન સારતથાતા.૦૨/૦૯/ર૦૨૦



ના ઠરાવ ક્રમાુંક/સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ.ર મ જબ પરરણામ તૈયાર કરવામાું
આવેિછે. 

 

૬. સામાન્ય વહીવટ નવભાગના તા.ર૭/૦૭/ર૦૧૮ ના પરરપત્ર પીએસસી/ ૧૦૮૯/
૩૯૧૦/ગ.રનીજોગવાઈમ જબપ્રનતક્ષાયાદીનીમ દતતથાઉપયોગરહશેે. 

 

૭. નનમણ  ુંક માટે પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારોને નનમણ  ુંકનો આપોઆપ હકક મળવાપાત્ર
રહશેેનરહિં.ઉમેદવારેજરૂરીતબીબીપરરક્ષણનનયતસમયગાળામાુંકરાવવાન ુંરહશેે. 

 

૮. નનમણ  ુંકમાટેપસુંદગીપામેિઉમેદવારોએપ(પાુંચ)વષગસ ધીફીકસપગારમાુંફરજ
બજાવવાનીરહશેે.સરકારશ્રીનાપ્રવતગમાન/પ્રવતીતનનયમોન સારિાભોમળવાપાત્ર
રહશેે. 

 

૯. નનમણ  ુંકમાટેપસુંદગીપામેિઉમેદવારોએનનમણ  ુંકપત્રમળ્યાતારીખથીરદન-૩૦માું
હાજરથવાન રહશેે.ઉમેદવારોએપ્રથમવડીકચેરીખાતેહાજરથવાન ુંરહશેે.ત્યારબાદ
શાખા/જીલ્િાફાળવણીકરવામાુંઆવશે. 

 

૧૦. નનમણ  ુંકપામેિઉમેદવારોનેજાહરેાતમાુંપ્રનસઘ્ધકરાયેિ"કમગચારીન ુંબાુંહધેરીબોન્ડ"
રૂા.૩૦૦/-નાસ્ટેમ્પપપેપરઉપરસાક્ષીઓનીસહીસાથેહાજરથયાતારીખેફરજીયાત
રજ કરવાન રહશેે.. 

 

૧૧. નનમણ  ુંક પામેિ ઉમેદવારોએ પ (પાુંચ) વષગના ફીકસ પગારના સમયગાળામાું
સી.સી.સી.પરરક્ષાપાસકયાગઅંગેન ુંપ્રમાણપત્રરજ કરવાન ુંરહશેે. 

 

૧૨. ઉપરોકત જગ્યા માટે સ્પધાગત્મક પરીક્ષામાું બેઠેિા દરેક ઉમેદવારે પ્રા્ત કરેિા ગ ણો, 
નનગમનીવેબસાઈટwww.gscscl@gujarat.gov.in, ઉપરહવેપછીથીટ ુંકસમયમાુંજોઈશકાશે. 

 
 
મેનેજર(પસોનિ) 

ગ .રા.ના.પ .નનગમલિ., 
ગાુંધીનગર. 


