
આખરી પરરણામ 
જગ્યાન ુંનામ:સીનીયરઆસીસ્ટુંન્ટ 
જાહરેાતક્રમાુંક: GSCSC/201819/05 

 

ગ જરાત રાજય નાગરરક પ રવઠા નનગમ લિ., દ્ધારા સીનીયર આસીસ્ટુંન્ટ, વગગ-૩ ની ૧૮
જગ્યાઓની ભરતી માટે પ્રનસઘ્ધ કરવામાું આવેિ જાહરેાત ક્રમાુંક GSCSC/201819/05 ના
સુંદભગમાુંતા.ર૧/૦૭/ર૦૧૯નારોજિેવામાુંઆવેિિેલખતપરીક્ષાન ુંઅરજીચકાસણીનેપાત્ર
૫૪ઉમેદવારોન ુંકામચિાઉપરરણામતાતા.૦૬/૦૯/૨૦૧૯નારોજપ્રનસઘ્ધકરવામાુંઆવેિ
હત  ું. 
 

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
પરીક્ષાનો
મેરીટ
ક્રમાુંક 

િેલખત
પરરક્ષામાું
પ્રા્તકરેિ

ગ ણ 

કેટેગરી 

૧ પ૦૦૦ર૦૬ ભ વાઆનશષપ્રનવણભાઈ ર૬/૦૪/૧૯૯૦ ૧ ૭૬ લબનઅનામત 

ર પ૦૦૦૯૯૩ 
પટેિલચરાગક માર 
જગજીવનભાઈ 

ર૩/૦૩/૧૯૯ર ર ૭૩ લબનઅનામત 

૩ પ૦૦૧૧૭૦ 
પટેિઉનવિશક માર 
વનમાળીભાઈ 

૧૧/૦૮/૧૯૯૦ ૪ ૭૦ 
લબનઅનામત 
(આ.ન.વ.) 

૪ પ૦૦૧૧૪પ 
ચૌધરીહષગક માર
ભરતભાઈ 

૩૦/૦૪/૧૯૯૩ પ ૭૦ 
લબનઅનામત 
(સા.શૈ.પ.વ.) 

પ પ૦૦૦૮૭૩ પરીખજીગરમાધવિાિ ૧૦/૧૧/૧૯૯૪ ૬ ૭૦ 
લબનઅનામત 

(અ.જા.) 

૬ પ૦૦૦૧૧૧ રાવિનસ્મતાબૈજ  ૧૦/૦૭/૧૯૮૬ ૭ ૬૯ 
લબનઅનામત 

(મરહિા) 

૭ પ૦૦૦૭ર૦ 
જીવાણીજયક માર 
રદિીપભાઈ 

૦૧/૦૩/૧૯૯ર ૮ ૬૯ 
લબનઅનામત 
(આ.ન.વ.) 

૮ પ૦૦૦૧૦૬ 
બોરખતરીયાધરાનુંત 
વકામતભાઈ 

૦ર/૦૯/૧૯૯૦ ૧૦ ૬૭ 
લબનઅનામત 
(સા.શૈ.પ.વ.) 



૯ પ૦૦૦૮૭ર જાદવભાવનાસીદીભાઈ ર૬/૦૧/૧૯૯૧ ૧૧ ૬૭ 

લબનઅનામત 
(મરહિા) 

(સા.શૈ.પ.વ.) 

૧૦ પ૦૦૦૦૭૯ 
મોરીઅજયક માર
ધીરૂભાઈ 

ર૩/૦૯/૧૯૯૧ ૧૩ ૬૭ સા.શૈ.પ.વ. 

૧૧ પ૦૦૧૧૧૮ જોષીભાગગવદેવેન્ર ૦પ/૦૧/૧૯૯ર ૧પ ૬૭ આ.ન.વ. 
૧ર પ૦૦૦૭૦૦ ચૌધરીહીરેનદેવજીભાઈ ર૩/૦૭/૧૯૯૦ ૧૬ ૬૬ સા.શૈ.પ.વ. 

૧૩ પ૦૦૦૩ર૯ નત્રવેદીધવૃામ કેશભાઈ ૦૩/૦૧/૧૯૯ર ર૦ ૬પ 
લબનઅનામત 

(મરહિા) 

૧૪ પ૦૦૦૪૩પ 
ચૌધરીકીનતિક માર 
ઘનશ્યામભાઈ 

ર૪/૦૮/૧૯૯૪ ર૧ ૬પ સા.શૈ.પ.વ. 

૧૫ ૫૦૦૦૪૬૩ 
પ્રજાપતીપારૂિ
જયુંતીિાિ 

૦૫/૦૩/૧૯૮૮ ૨૭ ૬૧ 
સા.શૈ.પ.વ.
(મરહિા) 

૧૬ પ૦૦૦૧૮૮ 
મકવાણામહશેક માર 
મણીભાઈ 

૩૦/૦૭/૧૯૮૭ ૩૦ ૬૦ અ.જા. 

૧૭ પ૦૦૦ર૪૧ 
પટેિજીજ્ઞેશભાઈ
રમણભાઈ 

૧૩/૧ર/૧૯૯૦ ૧ર૧ ૪૯ અ.જ.જા. 

૧૮ પ૦૦૦૩ર૦ 
ચાવડાઆશા
હરદાસભાઈ 

૩૦/૦૩/૧૯૮૭ ૧૮ર ૪પ 
અ.જ.જા. 
(મરહિા) 

 

 
બ. પ્રનતક્ષાયાદીપરપસુંદગીપામેિઉમેદવારો:- 
 
 

ક્રમ બેઠકનુંબર નામ જન્મતારીખ 

િેલખત
પરરક્ષામાું
મેરીટ
ક્રમાુંક 

િેલખત
પરરક્ષામાું
પ્રા્ત

કરેિગ ણ 

કેટેગરી 

૧ પ૦૦૦રર૪ સોિુંકીદેવેન્રનસિંહઉદયનસિંહ ૧ર/પ/૧૯૯૧ ૧ર ૬૭ લબનઅનામત 

ર પ૦૦૧૦૪૧ 
ગોસાઈરાકેશભારતી 
પ્રતાપભારતી 

ર૬/ર/૧૯૮પ રર ૬૩ 
લબનઅનામત 
(સા.શૈ.પ.વ.) 

૩ ૫૦૦૦૦૨૭ મોદીદશીિજગદીશભાઇ ૦૪/૦૧/૧૯૯૦ ૨૪ ૬૩ સા.શૈ.પ.વ. 
૪ પ૦૦૦૧૪૭ પટેિનવવેકરાજેન્રભાઈ ર/૮/૧૯૯૪ ૩પ ૬૦ આ.ન.વ. 

૫ પ૦૦૧૦૯૩ પટેિધારાબેનનવનોદભાઈ ૧૭/૮/૧૯૯૪ ૩૬ ૬૦ 

લબનઅનામત 
(મરહિા) 
(આ.ન.વ) 

૬ ૫૦૦૦૩૪૨ પટેિપાથગબળદેવભાઈ ૩૦/૦૭/૧૯૯૩ ૩૮ ૫૯ આ.ન.વ 
૭ પ૦૦૦૯ર૧ સથવારાઆકાશમહેંન્રભાઈ ૩૧/૮/૧૯૮૮ ૩૯ પ૮ સા.શૈ.પ.વ. 



૮ ૫૦૦૦૦૫૪ પટેિરૂત્વારાજેશભાઈ ૦૮/૦૭/૧૯૯૨ ૬૦ ૫૫ 
લબનઅનામત 

(મરહિા) 
(આ.ન.વ) 

૯ પ૦૦૧૧પ૮ 
સોસારાજેશક માર 
નારણભાઈ 

૧પ/૬/૧૯૯૦ ૬૪ પ૪ અ.જા. 

૧૦ પ૦૦૦૧૪૪ ચ ડાસમારીત  િિીતભાઈ ર૮/૯/૧૯૯ર ૬૬ પ૪ 
સા.શૈ.પ.વ. 
(મરહિા) 

૧૧ પ૦૦૦૦૪૦ કોળીપારૂિતાખોડાભાઈ ૬/ર/૧૯૮પ ૭૧ પ૩ અ.જા. 

૧૨ ૫૦૦૧૧૫૩ 
ચૌધરીનનમીષાબને
કાનજીભાઈ 

૧૧/૦૭/૧૯૯૨ ૮૭ ૫૨ 
સા.શૈ.પ.વ. 
(મરહિા) 

૧૩ પ૦૦૦૯૧૬ 
જોષીયારારહતેશક માર 
સોમાભાઈ 

ર/ર/૧૯૯૩ ર૯૭ ૪૦ અ.જ.જા. 

૧૪ પ૦૦૦૮૧૭ 
ગાુંગોડાચુંદ ભાઈ 
યશવુંતભાઈ 

૧ર/૩/૧૯૯૩ ર૯૮ ૪૦ અ.જ.જા. 

 

નોંધ:પ્રનતક્ષાયાદીક્રમાુંક.૬નાઉમેદવારનોપ્રથમત્રણગણાઉમેદવારમાુંસમાવેશથયેિ
ન હતો પરુંત   આ.ન.વ ની પ્રનતક્ષાયાદીના સુંદભગમા નવચારણા થયેિ છે. તેઓને
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી તથા કોમ્પ્ય ટર કૌશલ્યની કસોટીમાું બોિાવેિ નથી. આથી
પ્રનતક્ષાયાદીમાુંએશરતેસમાવેશકરીએતેઓનેપ્રનતક્ષાયાદીમાુંથીનનમણ ુંકઆપવાની
થાય તો તેઓજાહરેાતની જોગવાઈ મ જબ નનયત શૈક્ષણીક િાયકાત ધરાવતા હશે
તેમજનનગમદ્વારાકોમ્પ્ય ટરકૌશલ્યનીકસોટીિેવામાુંઆવશેઅનેતેમાુંકવોિીફાઈંગ
ગ ણમેળવશેતોજનનમણ  ુંકનેપાત્રબનશે. 

 

ક. નીચેદશાગવેિ૧૧ (અગીયાર)ઉમેદવારોજાહરેાતનીજોગવાઈસુંતોષે છેપરુંત  ઉપર
(અ)તથા (બ)માુંસમાવેશથયેિઉમેદવારોનોસમાવેશથયાપછીનાનીચેનાક્રમે
સબુંધીતકેટેગરીમાુંઆવતાહોઈ, તેઓનીનવચારણાકરવાનીરહતેીનથી. 

 

૫૦૦૦૦૧૨ ૫૦૦૦૦૩૨ ૫૦૦૦૦૩૩ ૫૦૦૦૧૮૩ ૫૦૦૦૨૧૧ 
૫૦૦૦૨૩૬ ૫૦૦૦૫૧૧ ૫૦૦૦૭૦૮ ૫૦૦૦૭૩૨ ૫૦૦૧૦૦૦ 

૫૦૦૧૧૭૧ 
 

ડ. નીચેદશાગવેિ૦૧(એક)ઉમેદવારિાયકીધોરણમાુંઆવેછેપરુંત  તેઓએકોમ્પ્ય ટર
કૌશલ્યનીકસોટીનીપરરક્ષામાુંનનગમદ્વારાનનયતથયેિક્વોલિફાઈંગગ ણમેળવેિન
હોઈનવચારણાકરવાનીરહતેીનથી. 

 

૫૦૦૦૫૬૨ 
 



ઈ-૧. નીચેદશાગવેિ૦૪(ચાર)ઉમેદવારોિાયકીધોરણમાુંઆવેછેપરુંત  કોમ્પ્ય ટરકૌશલ્ય
કસોટીસમયેગેરહાજરરહિેછેજેથીઉમેદવારીરદગણવામાુંઆવેછે. 

 

૫૦૦૦૨૪૯ ૫૦૦૦૮૦૧ ૫૦૦૦૮૪૦ ૫૦૦૦૯૦૫ 
 

ઈ-૨. નીચે દશાગવેિ૦૭ (સાત)ઉમેદવારોિાયકીધોરણમાુંઆવે છેપરુંત   પ્રમાણપત્રોની
ચકાસણીસમયેગેરહાજરરહિેછેજેથીઉમેદવારીરદગણવામાુંઆવેછે. 

 

૫૦૦૦૦૫૭ ૫૦૦૦૧૫૭ ૫૦૦૦૨૭૭ ૫૦૦૦૩૩૯ ૫૦૦૦૪૧૫ 

૫૦૦૧૦૮૯ ૫૦૦૧૧૪૦ 

 

ઈ-૩. નીચે દશાગવેિ ૦૧ (એક) ઉમેદવાર િાયકી ઘોરણમાું આવે છે ૫રુંત   જાહરેાતની
જોગવાઇસુંતોષતાનથી.જેથીઉમેદવારીરદગણવામાુંઆવેછે. 

 

૫૦૦૦૩૬૦ 
 

૩. સામાન્ય વહીવટ નવભાગના તા.ર૯/૦૧/ર૦૦૦ ના તથા તા.ર૩/૦૭/ર૦૦૪ ના
પરરપત્રક્રમાુંક/પવસ/૧૦ર૦૦૩/૯૦૦૦/ગ.૪નીજોગવાઈમ જબનનમણ  ુંકમાટેપસુંદ
થયેિઉમેદવારોના ક્રમનું.૩,૪,પ,૭,૮અને ૯ના ક િ-૬ઉમેદવારો લબનઅનામતની
જગ્યાપરપસુંદગીપામેિછે. 

 

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.ર ની જોગવાઈ અન સાર તથા
તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦ ના ઠરાવ ક્રમાુંક/ સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ રર૧૩/ ગ.ર મ જબ
પરરણામતૈયારકરવામાુંઆવેિછે 

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  ુંકપામેિઉમેદવારોએપ(પાુંચ)વષગનાફીકસપગારનાસમયગાળામાુંસી.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. 


