
આખરી પરરણામ 
જગ્યાન ુંનામ:ડેપોમેનેજર 

જાહરેાતક્રમાુંક: GSCSC/201819/04 

 

ગ જરાતરાજયનાગરરકપ રવઠાનનગમલિ., દ્ધારાડેપોમેનેજર, વગગ-૩ની૧૧જગ્યાનીભરતીમાટે
પ્રીસઘ્ધ કરવામાુંઆવેિજાહરેાત ક્રમાુંક GSCSC/201819/04 ના સુંદભગમાું તા.ર૧/૦૭/ર૦૧૯ ના
રોજિેવામાુંઆવેિિેલખતપરીક્ષાન ુંઅરજીચકાસણીનેપાત્ર૩૪ઉમેદવારોન ુંકામચિાઉપરરણામ
તાતા.૦૭/૦૯/૨૦૧૯નારોજપ્રનસઘ્ધકરવામાુંઆવેિહત  ું. ત્યારબાદઅન્ય૦૩(ત્રણ)ઉમેદવારોને
તા.૨૩/૦૯/૨૦૧૯નારોજપ્રમાણપત્રોનીચકાસણીઅરે્થબોિાવવામાુંઆવેિહતા. 
 

ર. આ કામચિાઉ પસુંદગી યાદીમાું સમાવેશ ર્થયેિ ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી
જાહરેાતની જોગવાઈ અન સાર કરવામાું આવેિ છે અને જાહરેાત ની જોગવાઇ સુંતોષતા
ઉમેદવારોનીતા.૦૫/૧૦/૨૦૧૯નારોજકોમ્પ્ય ટરકૌશલ્યકસોટીિેવામાુંઆવેિહતીઅને
તેમાું નનગમ દ્વારા નનયત ર્થયેિ ક્વોિીફાઇંગ ગ ણ પ્રા્ત કરતા ઉમેદવારોના િેખીત
પરીક્ષાના મેરીટ ક્રમ અને કેટેગરીને નવચારણામાું િઇને નીચેની નવગતેઆખરી પરરણામ
પ્રનસઘ્ધકરવામાુંઆવેછે. 

 
 અ. નનમણ  ુંકમાટેપસુંદગીપામેિઉમેદવારો:- 

ક્રમ બેઠકનુંબર નામ જન્મતારીખ 

િેલખત
કસોટીમાું
મેરીટ
ક્રમાુંક 

િેલખત
પરરક્ષામાું
પ્રા્તકરેિ

ગ ણ 

કેટેગરી 

૧ ૪૦૦૦૪૮૧ સાવિીયાનપય ષગાુંડાભાઈ ૦૭/૦૬/૧૯૮૮ ૧ ૭૦ લબનઅનામત 

ર ૪૦૦૦૮૧૬ 
બોરખતરીયાધરાનુંત 
વકામતભાઈ 

ર૦/૦૯/૧૯૯૦ ૩ ૬૮ 
લબનઅનામત 
(સા.શૈ.પ.વ.) 

૩ ૪૦૦૦પર૩ શેખજ નેદનસરૂદીંન ૦૭/૦૮/૧૯૮૬ ૪ ૬૭ લબનઅનામત 

૪ ૪૦૦૦૭૩૩ 
ગોદાણીઅંક રક માર 
બાબ ભાઈ 

૦૧/૦૧/૧૯૮૭ પ ૬૭ લબનઅનામત 

પ ૪૦૦૦૮૪૭ સર્થવારાઆકાશમહને્રભાઈ ૩૧/૦૮/૧૯૮૮ ૭ ૬૭ 
લબનઅનામત 
(સા.શૈ.પ.વ.) 

૬ ૪૦૦૦૬પપ પટેિરૂત્વારાજેશભાઈ ૦૮/૦૭/૧૯૯ર ૮ ૬૭ 

લબનઅનામત 
(મરહિા)
(આ.ન.વ) 

૭ ૪૦૦૦૫૧૬ પટેિઅત િજયુંતીભાઈ ૨૫/૦૯/૧૯૮૩ ૧૧ ૬૫ આ.ન.વ 
૮ ૪૦૦૦૦૮૧ બારોટનવશાિસનતષક માર ૩૧/૦પ/૧૯૮૬ ૧ર ૬પ સા.શૈ.પ.વ. 



૯ ૪૦૦૦૧ર૧ પટેિધારારનવક માર ૦૩/૦પ/૧૯૯૧ ૪૦ પ૯ 
લબનઅનામત 

(મરહિા) 

૧૦ ૪૦૦૦પ૦૦ 
મહતેારદવ્યેશક માર 
રનવન્રભાઈ 

ર૭/૦૮/૧૯૮૩ પ૭ પ૬ અ.જ.જા. 

૧૧ ૪૦૦૦૭પ૭ 
દરજીરીંકિબેન 
જગદીશભાઈ 

૩૧/૦૮/૧૯૮૮ ૬પ પ૬ 
સા.શૈ.પ.વ.
(મરહિા) 

 
 

બ. પ્રનતક્ષાયાદીપરપસુંદગીપામેિઉમેદવારો:- 
 
 

ક્રમ બેઠકનુંબર નામ જન્મતારીખ 

િેલખત
કસોટીનો
મેરીટ
ક્રમાુંક 

િેલખત
પરરક્ષામાું
પ્રા્તકરેિ

ગ ણ 

કેટેગરી 

૧ ૪૦૦૦૩૦૮ 
બારોટનપન્ટ હસમ ખભાઈ 
 

૦૧/૦૬/૧૯૮૬ ૧૩ ૬પ 
લબનઅનામત 
(સા.શૈ.પ.વ.) 

૨ ૪૦૦૦૩ર૮ 
પટેિરજનીક માર
કૃષ્નભાઈ 

ર૧/૧૦/૧૯૯૦ ૧૪ ૬પ 
લબનઅનામત 
(આ.ન.વ.) 

૩ ૪૦૦૦૯૬૭ 
ચૌધરીકીનતિ 
ઘનશ્યામભાઈ 

ર૪/૦૮/૧૯૯૪ ૧પ ૬પ સા.શૈ.પ.વ. 

૪ ૪૦૦૦૧૩૩ મોદીદનશિિજગદીશભાઈ ૦૪/૦૧/૧૯૯૦ ૧૬ ૬૪ સા.શૈ.પ.વ. 
૫ ૪૦૦૦૪ર૧ પટેિતેજસબાબ િાિ ૦૯/૦૮/૧૯૮૯ ૩૪ ૬૦ આ.ન.વ. 

૬ ૪૦૦૦૦૮૨ 
નવરસોડીયામેહ િ
ઈશ્વરભાઈ 

૦૨/૧૦/૧૯૮૯ ૩૫ ૬૦ આ.ન.વ. 

૭ ૪૦૦૦૬૮૩ ઠ મ્પમરક્રુપાબેનભીખાભાઈ ૧૬/૧૨/૧૯૯૨ ૪૧ ૫૯ 
લબનઅનામત
(મરહિા) 
(આ.ન.વ.) 

૮ ૪૦૦૦૧૦૩ 
પટેિધારાબેન
નવનોદભાઈ 

૧૭/૦૮/૧૯૯૪ ૪૨ ૫૯ 
લબનઅનામત
(મરહિા) 
(આ.ન.વ.) 

૯ ૪૦૦૧૦૧૧ 
બ્રહમભટૃરહરિ  
પુંકજક માર 

૧પ/૦૬/૧૯૯૧ ૭૩ પ૬ 
સા.શૈ.પ.વ. 
(મરહિા) 

૧૦ ૪૦૦૦૪૮૭ 
મછારઅિકેશક માર  
હ જાભાઈ 

૧ર/૦પ/૧૯૮૬ ૭૭ પપ અ.જ.જા. 

૧૧ ૪૦૦૦૬૮૯ 

ભીિનનમેશક માર
ન રજીભાઈ 
 

૦૮/૧૧/૧૯૮૭ ૯૩ પ૪ અ.જ.જા. 



૧૨ ૪૦૦૦૧૬૮ 
બ્રહમભટૃઉન્નતી 
નરેનક માર 

ર૬/૦૧/૧૯૯૧ ૧૦ર પ૪ 
સા.શૈ.પ.વ. 
(મરહિા) 

 

 

નોંઘ:- પ્રનતક્ષાયાદીક્રમાુંક૮નાઉમેદવારનેપ્રનતક્ષાયાદીમાુંર્થી નનમણ  ુંકઆપવાનીર્થશેતોતેઓ
જાહરેાતઅન સારનનયતશૈક્ષણીકિાયકાતધરાવતાહશેતોજનનમણ  ુંકનેપાત્રબનશે. 
 

ક. નીચેદશાગવેિ૦૬(છ)ઉમેદવારોજાહરેાતનીજોગવાઈસુંતોષેછેપરુંત  ઉપર(અ)તર્થા(બ)
માું સમાવેશ ર્થયેિ ઉમેદવારોનો સમાવેશ ર્થયા પછીના નીચેના ક્રમે સબુંધીત કેટેગરીમાું
આવતાહોઈ, તેઓનીનવચારણાકરવાનીરહતેીનર્થી. 

 

૪૦૦૦૦૪૮ ૪૦૦૦૪૩૯ ૪૦૦૦૭૪૧ ૪૦૦૦૯૨૯ ૪૦૦૦૯૯૧ 
૪૦૦૧૦૦૯ 

 

ડ. નીચેદશાગવેિ૦૬(છ)ઉમેદવારોિાયકીધોરણમાુંઆવે છેપરુંત  પ્રમાણપત્રોનીચકાસણી
સમયેગેરહાજરરહિેછેજેર્થીઉમેદવારીરદગણવામાુંઆવેછે. 

 

૪૦૦૦૧૫૬ ૪૦૦૦૨૩૬ ૪૦૦૦૮૦૧ ૪૦૦૦૮૦૨ ૪૦૦૦૯૮૦ 

૪૦૦૧૦૩૫ 

 

ઈ. નીચે દશાગવેિ ૦૨ (બે) ઉમેદવારો િાયકી ધોરણમાું આવે છે પરુંત   જાહરેાતની જોગવાઈ
સુંતોષતાનર્થી. 

 
 

૪૦૦૦૬૪૮ ૪૦૦૦૯૪૯ 
 

 

ઉ. નીચે દશાગવેિ ૦૧ (એક) ઉમેદવાર જાહરેાતની જોગવાઈ સુંતોષે છે પરુંત   તેઓ િાયકી
ધોરણમાું આવતા નર્થી તેમજ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે ગેરહાજર રહિે છે. જેર્થી
ઉમેદવારીરદગણવામાુંઆવેછે. 

   

૪૦૦૦૮૨૪ 
 

 

૩. સામાન્ય વહીવટ નવભાગના તા.ર૯/૦૧/ર૦૦૦ ના પરરપત્ર ક્રમાુંક/પવસ/૧૦૯૯/ મ મ/
૧૩/ગ.૪ તર્થા તા.ર૩/૦૭/ર૦૦૪ ના પરરપત્ર ક્રમાુંક/પવસ/૧૦ર૦૦૩/૯૦૦/ગ.૪ ની
જોગવાઈ મ જબ નનમણ  ુંક માટે પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારોના ક્રમાુંક નું. ર,૫ તર્થા ૬ ના
ઉમેદવારોલબનઅનામતનીજગ્યાપરપસુંદગીપામેિછે. 

 
૪. સરખાગ ણધરાવતાઉમેદવારોનારકસ્સામાુંજન્મતારીખ(મોટાર્થીનાના)નેધ્યાનેિઈને

મેરીટયાદીતર્થાપ્રનતક્ષાયાદીમાુંસ્ર્થાનઆપવમાુંઆવેિછે. 
 



૫. મરહિાઉમેદવારોઅંગેસામાન્યવહીવટનવભાગનાતા.રર/૦પ/૧૯૯૭નાપરરપત્રક્રમાુંક/
સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ.રનીજોગવાઈઅન સારતર્થાતા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦નાઠરાવ
ક્રમાુંક/સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ.રમ જબપરરણામતૈયારકરવામાુંઆવેિછે. 

 

૬. સામાન્યવહીવટનવભાગનાતા.ર૭/૦૭/ર૦૧૮નાપરરપત્રપીએસસી/૧૦૮૯/૩૯૧૦/ગ.ર
નીજોગવાઈમ જબપ્રનતક્ષાયાદીનીમ દતતર્થાઉપયોગરહશેે. 

 
૭. નનમણ  ુંકમાટેપસુંદગીપામેિઉમેદવારોનેનનમણ  ુંકનોઆપોઆપહકકમળવાપાત્રરહશેેનરહિં.

ઉમેદવારેજરૂરીતબીબીપરરક્ષણનનયતસમયગાળામાુંકરાવવાન ુંરહશેે. 
 

૮. નનમણ  ુંક માટે પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારોએ પ (પાુંચ) વષગ સ ધી ફીકસ પગારમાું ફરજ
બજાવવાનીરહશેે.સરકારશ્રીનાપ્રવતગમાન/પ્રવતીતનનયમોન સારિાભોમળવાપાત્રરહશેે. 

 
૯. નનમણ  ુંકમાટેપસુંદગીપામેિઉમેદવારોએનનમણ  ુંકપત્રમળ્યાતારીખર્થીરદન-૩૦માુંહાજર

ર્થવાન  રહશેે. ઉમેદવારોએપ્રર્થમવડી કચેરીખાતે હાજરર્થવાન ું રહશેે. ત્યારબાદશાખા/
જીલ્િાફાળવણીકરવામાુંઆવશે. 

 
૧૦. નનમણ  ુંક પામેિ ઉમેદવારોને જાહરેાતમાું પ્રનસઘ્ધ કરાયેિ "કમગચારીન ું બાુંહધેરી બોન્ડ"

રૂા.૩૦૦/-ના સ્ટેમ્પપ પેપરઉપરસાક્ષીઓનીસહીસારે્થ હાજરર્થયાતારીખે ફરજીયાતરજ 
કરવાન રહશેે.. 

 
૧૧. નનમણ  ુંક પામેિ ઉમેદવારોએ પ (પાુંચ) વષગના ફીકસ પગારના સમયગાળામાું સી.સી.સી.

પરરક્ષાપાસકયાગઅંગેન ુંપ્રમાણપત્રરજ કરવાન ુંરહશેે. 
 
૧૨. ઉપરોકતજગ્યામાટેસ્પધાગત્મકપરીક્ષામાુંબેઠેિાદરેકઉમેદવારેપ્રા્તકરેિાગ ણો, નનગમનીવેબ

સાઈટwww.gscscl@gujarat.gov.in, ઉપરહવેપછીર્થીટ ુંકસમયમાુંજોઈશકાશે. 
 
 
મેનેજર(પસોનિ) 

ગ .રા.ના.પ .નનગમલિ., 
ગાુંધીનગર. 


