
આખરી પરરણામ 
જગ્ યાન ું નામ : નાયબ મેનેજર(નાણાું/રિસાબ)  
જાિરેાત ક્રમાુંક : GSCSC/201920/02 

 

ગ જરાત રાજય નાગરરક પ રવઠા નનગમ લિ., દ્ધારા નાયબ મેનેજર (નાણાું/રિસાબ), વગગ-૨ ની ૧૦ 
જગ્ યાની ભરતી માટે પ્રનસધ્ધ કરવામાું આવેિ જાિરેાત ક્રમાુંક: GSCSC/201920/02 ના સુંદભગમાું 
તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૯ ના રોજ િેવામાું આવેિ િેલખત પરીક્ષાન ું અરજી ચકાસણીને પાત્ર ૨૮ 
ઉમેદવારોન ું કામચિાઉ પરરણામ તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ પ્રનસઘ્ ધ કરવામાું આવેિ િત  ું.  
 

ર.  આ કામચિાઉ પસુંદગી યાદીમાું સમાવેશ થયેિ ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી 
જાિરેાતની જોગવાઈ અન સાર કરવામાું આવેિ છે અને જાિરેાત ની જોગવાઇ સુંતોષતા 
ઉમેદવારોની તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ કોમ્પ્ય ટર કૌશલ્ય કસોટી િેવામાું આવેિ િતી અને 
તેમાું નનગમ દ્વારા નનયત થયેિ ક્વોિીફાઇંગ ગ ણ પ્રા્ત કરતા ઉમેદવારોના િેખીત 
પરીક્ષાના મેરીટ ક્રમ અને કેટેગરીને નવચારણામાું િઇને નીચેની નવગતે આખરી પરરણામ 
પ્રનસઘ્ ધ કરવામાું આવે છે. 

 

અ. નનમણ  ુંક માટે પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારો :- 

ક્રમ બેઠક નુંબર નામ જન્ મ તારીખ 

િેલખત 
પરરક્ષાનો 
મેરીટ 
ક્રમાુંક 

િેલખત 
પરરક્ષામાું 
પ્રા્ ત કરેિ 

ગ ણ 

કેટેગરી 

૧ ૨૦૦૦૧૩૫ પાુંડ ેનનરજ રામશરણ ૨૧/૦૧/૧૯૯૦ ૧ ૯૪.૨૫ લબનઅનામત 
ર ૨૦૦૦૦૭૫ જરડયા રનવ ભરતભાઈ ૨૦/૦૭/૧૯૯૧ ૨ ૮૬.૨૫ લબનઅનામત 
૩ ૨૦૦૦૧૭૭ સેતા અંરકત અમ્ર તિાિ ૦૯/૦૯/૧૯૯૦ ૩ ૮૩.૨૫ લબનઅનામત 

૪ ૨૦૦૦૦૦૪ 
પટેિ આનશષક માર 
ગોનવિંદભાઈ  

૧૬/૦૪/૧૯૮૮ ૪ ૮૧.૨૫ લબનઅનામત  

પ ૨૦૦૦૦૯૧ ચાવડા નવરેન્રનસ6િ કલ જી ૨૩/૦૬/૧૯૯૦ ૫ ૮૧.૦૦ આ.ન.વ 

૬ ૨૦૦૦૧૨૧ પટેિ રિમાની અત િક માર ૦૫/૦૩/૧૯૯૩ ૮ ૭૬.૨૫ 
લબનઅનામત 
(મરિિા)  

૭ ૨૦૦૦૦૬૨ 
પટેિ ભ નમકાબેન 
વાસ દેવભાઈ 

૧૯/૦૯/૧૯૮૮ ૯ ૭૫.૭૫ 
લબનઅનામત 
(મરિિા) 

૮ ૨૦૦૦૧૪૯ 
જાદવ વજ ભાઈ 
ભગવાનભાઈ 

૦૧/૦૬/૧૯૮૭ ૧૪ ૭૩.૨૫ સા.શૈ.પ.વ 

૯ ૨૦૦૦૧૭૫ બ્રહ્મભટ્ટ રિરિ પુંકજક માર ૧૫/૦૬/૧૯૯૧ ૪૪ ૬૧.૨૫ 
સા.શૈ.પ.વ 
(મરિિા) 

૧૦ ૨૦૦૦૦૫૦ 
ગાનમત સ્નેિિક માર 
અજ ગનભાઈ 

૧૨/૧૦/૧૯૮૮ ૭૯ ૪૯.૨૫ અ.જ.જા 
 



બ. પ્રનતક્ષાયાદી પર પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારો :- 
 

 

ક્રમ બેઠક નુંબર નામ જન્ મ તારીખ 
િેલખત 
પરરક્ષાનો 
મેરીટ ક્રમ 

િેલખત 
પરરક્ષામાું પ્રા્ ત 
કરેિ ગ ણ 

કેટેગરી 

૧ ૨૦૦૦૧૬૮ 
ઠક્કર સ્પુંદન 
કમિેશભાઈ 

૨૨/૧૦/૧૯૮૮ ૧૧ ૭૪.૭૫ લબનઅનામત 

૨ ૨૦૦૦૦૭૦ 
પવાર સુંરદપભાઈ 
નાગરાજભાઈ 

૧૬/૦૫/૧૯૮૬ ૧૨ ૭૪.૨૫ લબનઅનામત 

૩ ૨૦૦૦૧૭૪ 
સોનાગરા જયેશ 
પ્રભ ભાઈ 

૩૦/૦૯/૧૯૯૦ ૧૫ ૭૨.૫૦ સા.શૈ.પ.વ 

૪ ૨૦૦૦૧૮૭ 
સોિુંકી પુંરકિ 
ચુંરકાુંતભાઈ 

૧૬/૦૮/૧૯૮૮ ૨૦ ૭૦.૫૦ સા.શૈ.પ.વ 

૫ ૨૦૦૦૦૨૪ 
પટેિ કાનતિકક માર 
રશ્મમકાુંત 

૨૪/૦૬/૧૯૮૬ ૨૧ ૬૯.૨૫ આ.ન.વ 

૬ ૨૦૦૦૦૮૪ 
રાણા નસધ્ધરાજનસિંિ 
નવજયનસિંિ 

૦૭/૦૬/૧૯૮૮ ૨૪ ૬૮.૨૫ આ.ન.વ 

૭ ૨૦૦૦૦૯૦ 
નવરપરીયા નવમળા 
રકશોરભાઈ 

૧૮/૦૮/૧૯૮૫ ૨૭ ૬૭.૨૫ 
લબનઅનામત 
(મરિિા) 

૮ ૨૦૦૦૧૪૫ 
પુંજવની સુંગીતા 
આનશષ 

૧૮/૦૯/૧૯૮૬ ૨૯ ૬૫.૨૫ 
લબનઅનામત 
(મરિિા) 

૯ ૨૦૦૦૧૭૨ 
પરમાર સોનિબેન 
ભરતક માર 

૨૧/૦૭/૧૯૮૮ ૬૪ ૫૪.૨૫ 
સા.શૈ.પ.વ 
(મરિિા) 

 

નોંધ-૧ :- પ્રનતક્ષાયાદીમાું અન સ લચત જન જાનત (અ.જ.જા) વગગના એકપણ ઉમેદવાર ઉ્િબ્ધ 
થયેિ નથી આથી પ્રનતક્ષાયાદીમાું તેઓનો સમાવેશ થયેિ નથી. 

 

નોંધ-૨ :- પ્રનતક્ષાયાદીમાું સા.શૈ.પ.વ (મરિિા) વગગના એક જ ઉમેદવાર ઉ્િબ્ધ િોવાથી બાકીના 
એક ઉમેદવારનો સમાવેશ થયેિ નથી. 

 

ક. નીચે દશાગવેિ ૦૨ (બે) ઉમેદવારો જાિરેાતની જોગવાઈ સુંતોષે છે પરુંત   ઉપર (અ) તથા 
(બ) માું સમાવેશ થયેિ ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા પછીના નીચેના ક્રમે સબુંધીત 
કેટેગરીમાું આવતા િોઈ, તેઓની નવચારણા કરવાની રિતેી નથી. 

 

૨૦૦૦૧૦૨ ૨૦૦૦૧૧૪ 
 

ડ. નીચે દશાગવેિ ૦૨ (બે) ઉમેદવારો િાયકી ધોરણમાું આવે છે પરુંત   પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી 
સમયે ગેરિાજર રિિે છે જેથી ઉમેદવારી રદ ગણવામાું આવે છે. 

 

૨૦૦૦૧૫૯ ૨૦૦૦૧૯૭ 



 

ઇ. નીચે દશાગવેિ ૦૩ (ત્રણ) ઉમેદવારો િાયકી ધોરણમાું આવે છે પરુંત   કોમ્પ્ય ટર કૌશલ્યની 
પરરક્ષામાું ગેરિાજર રિિે છે જેથી ઉમેદવારી રદ ગણવામાું આવે છે. 

 

૨૦૦૦૦૨ ૨૦૦૦૦૮૩ ૨૦૦૦૧૧૨ 
 

ઈ. નીચે દશાગવેિ ૦૨ (બે) ઉમેદવાર િાયકી ધોરણમાું આવે છે પરુંત   જાિરેાતની જોગવાઈ 
સુંતોષતા નથી.  

 

 
 

૩. મરિિા ઉમેદવારો અંગે સામાન્ ય વિીવટ નવભાગના તા.રર/૦પ/૧૯૯૭ ના પરરપત્ર 
ક્રમાુંક/સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ.ર ની જોગવાઈ અન સાર તથા તા.૦૨/૦૯/ર૦૨૦ ના 
ઠરાવ ક્રમાુંક/સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ.ર મ જબ પરરણામ તૈયાર કરવામાું આવેિ છે. 

 

૪. સામાન્ ય વિીવટ નવભાગના તા.ર૭/૦૭/ર૦૧૮ ના પરરપત્ર પીએસસી/ ૧૦૮૯/ ૩૯૧૦/ગ.ર 
ની જોગવાઈ મ જબ પ્રનતક્ષા યાદીની મ દત તથા ઉપયોગ રિશેે. 

 

૫. નનમણ  ુંક માટે પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારોને નનમણ  ુંકનો આપોઆપ િકક મળવાપાત્ર રિશેે 
નરિિં. ઉમેદવારે જરૂરી તબીબી પરરક્ષણ ૬ (છ) માસમાું કરાવવાન ું રિશેે અને જો નનયત 
સમયમયાગદામાું શારરરીક યોગ્યતાન  પ્રમાણપત્ર રજ  કરવામાું નરિ આવે તો ઉમેદવારની 
નનમણ  ુંકનો અંત િાવવમાું આવશે. 

 

૬. નનમણ  ુંક માટે પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારનો અજમાયશી ગાળો ૨ (બે) વષગનો રિશેે અને 
અજમાયશી ગાળા દરમ્પયાન સબુંધીત અનધકારીશ્રીને નનયમોન સાર મળવાપાત્ર રજાઓ 
નસવાય અનઅનધકૃત રીતે રજાઓ ભોગવેિ િશે તેટિો સમય અજમાયશી સમયગાળો 
િુંબાવવાનો રિશેે. આ ઉપરાુંત અજમાયશી સમયગાળો સુંતોષકારક ના જણાય તો તેઓની 
સેવાઓ આપોઆપ સમા્ત કરવાની રિશેે અથવા તેઓનો અજમાયશી સમયગાળો િુંબાવી 
શકાશે.  

 

૭. નનમણ  ુંક માટે પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારોને મળવાપાત્ર માનસક પગાર ઉપરાુંત નનગમના 
નનયમોન સાર અન્ય િાભો મળવાપાત્ર રિશેે.  

 

૮. નનમણ  ુંક માટે પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારે નનમણ  ુંક થયેથી છ માસની અંદર સી.સી.સી ્િસ 
(CCC+) પરીક્ષા પાસ કરેિ ન િોય તો તે પાસ કરવાની રિશેે.  

 

૯. નાયબ મેનેજર(નાણાું/રિસાબ), વગગ-૨ ની નનમણ  ુંક માટે પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારોએ 
નનગમની ભરતી જાિરેાતની જોગવાઈ મ જબ જરૂરી તમામ અસિ પ્રમાણપત્રો (સ્પધાગત્મક 
પરીક્ષાની રીસી્ટ, શૈક્ષલણક િાયકાત તથા અન ભવના પ્રમાણપત્ર) સાથે નનગમની વડી 

૨૦૦૦૧૨૨ ૨૦૦૦૧૮૩ 



કચેરી, ગાુંધીનગર ખાતે રૂબરૂમાું તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કિાકે અચ  ક 
ઉપશ્સ્થત રિવેાન ું રિશેે.   

 

૧૦. પસુંદગી યાદી મ જબ પસુંદગી પામેિ ઉમેદવાર િાજર નરિિં થાય તો જ પ્રનતક્ષા યાદી 
મ જબના ઉમેદવારને તક આપવામાું આવશે. 

 

૧૧. નાયબ મેનેજર(નાણાું/રિસાબ), વગગ-૨ ની જાિરેાતમાું ક િ-૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૧ (એક) 
જગ્યા માજી સૈનનક ઉમેદવાર માટે અનામત છે. આ જાિરેાત સબુંધમાું માજી સૈનનક 
ઉમેદવારોની કોઈ અરજી મળેિ નથી આથી આ અનામત જગ્યા માટે તેઓની નવચારણા 
થયેિ નથી. 

 

૧૨. ઉપરોકત જગ્ યા માટે સ્ પધાગત્ મક પરીક્ષામાું બેઠેિા દરેક ઉમેદવારે પ્રા્ ત કરેિા ગ ણો, 
નનગમની વેબ સાઈટ www.gscscl@gujarat.gov.in, ઉપર િવે પછીથી ટ ુંક સમયમાું જોઈ 
શકાશે. 

                                                                               
 
મેનેજર(પસોનિ) 

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

 


