
 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 
અ  નાગ રક રુવઠા િનયામક ીની કચેર ઓના લોઅર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.30/05/2017 થી તા.03/06/2017 

બેઠક 
માકં 

કમચાર ુ ંનામ હોદો કચેર ુ ંનામ 
પ મા ં ુ ત મેળ  યા ગેની િવગત 

તક પ રણામ પેપર-1 પેપર-2 પેપર-3 પેપર-4 પેપર-5 
100 માકસ 

૧ મીરહાજીભાઇ અલભુાઇ જુ.કા. 
િનયતર્કકાનનૂીમાપ િવ ાન અને 
િનયામક ગર્ાહક સરુક્ષા કચેરી 

62 મિુક્ત મિુક્ત 60 મિુક્ત બીજી PASS 

2 રાવળ રમેશભાઇ રામચદંભાઇ જુ.કા. --ÔÔ-- મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 68 મિુક્ત બીજી PASS 

૩ સોલકંી નારણભાઇ સોમાભાઇ જુ.કા. --ÔÔ-- મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 69 59 બીજી PASS 

૪ મોદી લીલાબને પર્કાશભાઇ જુ.કા. --ÔÔ-- 68 મિુક્ત મિુક્ત 34 38 બીજી FAIL 

૫ ઠકકર મગંળદાસ વાડીલાલ જુ.કા. --ÔÔ-- 80 મિુક્ત મિુક્ત 58 40 બીજી FAIL 

૬ દેવા યી િદ  યેશ વીપીનચદર્ જુ.કા. --ÔÔ-- 54 મિુક્ત મિુક્ત 78 53 બીજી PASS 

૭ જાદવ નારસગંભાઇ રતભુાઇ જુ.કા. --ÔÔ-- મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 71 મિુક્ત બીજી PASS 

૮ પરમાર નારાયણભાઇ મગનભાઇ જુ.કા. --ÔÔ-- ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL 

૯ ભાલોડીયા િકરીટકુમાર ઠાલાલ જુ.કા. --ÔÔ-- 69 મિુક્ત મિુક્ત 64 52 બીજી PASS 

 
 
 
 

થળઃ- ગાધંીનગર 

તાર ખઃ-21/08/2017 

 

( પી. ડ . પલસાણા ) 
સચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ગાધંીનગર 



 
 
 

 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
કામદાર રાજય વીમા યોજનાની કચેર ના કમચાર ઓનીલોઅર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.30/05/2017 થી તા.03/06/2017 તથા તા.29/06/2017     

 

બેઠક 
માકં 

કમચાર ુ ંનામ હોદો કચેર ુ ંનામ 

પ મા ં ુ ત મેળ  યા ગેની િવગત 

તક પ રણામ પેપર-1 પેપર-2 પેપર-3 પેપર-4 પેપર-5 

100 માકસ 

૧ ી એસ.ય.ુચૌહાણ જુનીયર ક્લાકર્ મખ્ય કચેરી, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 91 100 88 74 97 પર્થમ PASS 

૨ ી ક પેશ એમ.પટેલ જુનીયર ક્લાકર્ મખ્ય કચેરી, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 63 91 66 44 74 પર્થમ FAIL 

૩ ી રા શ એમ.બારોટ જુનીયર ક્લાકર્ મખ્ય કચેરી, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 61 76 82 42 81 પર્થમ FAIL 

૪ ી .એન.દ  જુનીયર ક્લાકર્ મખ્ય કચેરી, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 78 85 79 50 85 પર્થમ PASS 

૫ ી કે.ડી.વઘેલા જુનીયર ક્લાકર્ મખ્ય કચેરી, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 77 95 92 53 87 પર્થમ PASS 

૬ ી એચ.પી.પરમાર જુનીયર ક્લાકર્ મખ્ય કચેરી, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 86 92 93 70 92 પર્થમ PASS 

૭ ી આર.એમ.ઝાલા જુનીયર ક્લાકર્ મખ્ય કચેરી, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 77 89 91 71 79 પર્થમ PASS 

૮ કુ.િ મતા .પરમાર જુનીયર ક્લાકર્ મખ્ય કચેરી, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 74 92 91 67 87 પર્થમ PASS 



૯ 
ીમતી આગ્નેશ એમ. 

પરમાર 
ગજુ.ટાઇપી ટ મખ્ય કચેરી, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 71 93 92 75 87 પર્થમ PASS 

૧૦ ીમતી પી.વી.આનદં જુનીયર ક્લાકર્ 
મદદ.િનયા.ની કચેરી,કા.રા.વી. યોજના, 

અમદાવાદ 
54 82 77 28 38 પર્થમ FAIL 

૧૧ ી મકુેશ એ.પટેલ જુનીયર ક્લાકર્ મખ્ય કચેરી, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 73 87 75 30 61 પર્થમ FAIL 

૧૨ ી એ.આર.રાવળ જુનીયર ક્લાકર્ મખ્ય કચેરી, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 68 87 89 43 58 પર્થમ FAIL 

૧૩ ી એમ.કે. સર જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૧, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 64 74 63 37 64 પર્થમ FAIL 

૧૪ ી િવપલુ એચ.દવે જુનીયર ક્લાકર્ 
મદદ.િનયાનીકચેરી,કા.રા.વી.યોજના,અમદાવા

દ 
46 73 64 33 67 પર્થમ FAIL 

૧૫ ી વી.એચ.પડંયા જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૩૦, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૧૬ ી કે.એસ.ગોહલે જુનીયર ક્લાકર્ મદદ.િનયાનીકચેરી,કા.રા.વી.યોજના,અમદાવાદ 66 92 76 60 79 પર્થમ PASS 

૧૭ ી .ડી.પરમાર જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૨૬, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 67 81 70 42 67 પર્થમ FAIL 

૧૮ ી રમેશભાઇ કે. પટેલ જુનીયર ક્લાકર્ મખ્ય કચેરી, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 45 77 85 36 82 પર્થમ FAIL 

૧૯ ી પી.એન.માનવાલા જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૧૨, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 57 85 88 72 89 પર્થમ PASS 

૨૦ ી એસ.વી.મકવાણા જુનીયર ક્લાકર્ મદદ.િનયા.ની કચેરી,કા.રા.વી.યોજના,વડોદરા 30 41 44 18 49 પર્થમ FAIL 

૨૧ ી એચ. .દલવાડી જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૩૪, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૨૨ ી આર.જી.પરમાર જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૨૯, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 86 94 89 64 78 પર્થમ PASS 

૨૩ ી ય.ુએન.પટેલ જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૬/૧૫,કા.રા.વી.યોજના, વડોદરા 42 61 76 18 43 પર્થમ FAIL 

૨૪ ીમતી ની બેન ડી. જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૧૫, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 43 36 78 42 50 પર્થમ FAIL 



આગજા 

૨૫ ી એ.એ.શક્લ જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૧, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 38 48 78 50 49 પર્થમ FAIL 

૨૬ ી સી.બી.દાતિણયા જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૩/૫/૮, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 47 53 80 41 56 પર્થમ FAIL 

૨૭ 
ીમતી જય ીબેન પી. 

પટેલ 
જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૪૫, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 40 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૨૮ ી પી.આઇ.રાઠોડ જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૪૭, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 51 66 74 25 41 પર્થમ FAIL 

૨૯ ી વી.જી.પટેલ જુનીયર ક્લાકર્ મખ્ય કચેરી, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૩૦ ી ડી. એસ. પટેલ જુનીયર ક્લાકર્ 
સેંન્ટર્લ મેડીકલ ટોસર્ 

કા.રા.વી.યોજના,અમદાવાદ 
54 94 91 75 59 પર્થમ PASS 

૩૧ ી . એમ. પર્જાપિત જુનીયર ક્લાકર્ 
સેંન્ટર્લ મેડીકલ ટોસર્ 

કા.રા.વી.યોજના,અમદાવાદ 
64 89 88 72 76 પર્થમ PASS 

૩૨ ી . બી. ગો વામી જુનીયર ક્લાકર્ 
સેંન્ટર્લ મેડીકલ ટોસર્ 

કા.રા.વી.યોજના,અમદાવાદ 
78 94 90 65 62 પર્થમ PASS 

૩૩ 
ીમતી એચ. એમ. 

પટેલ 
જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૧, કા.રા.વી.યોજના,ભાવનગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૩૪ ી પી. બી. ભટૃ જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૧, કા.રા.વી.યોજના,ભાવનગર 71 87 91 62 75 પર્થમ PASS 

૩૫ ી પી. બી. બિંધયા જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૧, કા.રા.વી.યોજના,ભાવનગર 86 94 94 66 59 પર્થમ PASS 

૩૬ ી વી. બી. ઝાલા જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૧, કા.રા.વી.યોજના,ભાવનગર 84 97 90 75 76 પર્થમ PASS 

૩૭ ીમતી ડી. જી. ચૌહાણ જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૧, કા.રા.વી.યોજના,ભાવનગર 41 74 81 39 74 પર્થમ FAIL 



૩૮ ી એન. એસ. મેવાડા જુનીયર ક્લાકર્ જનરલ હો પીટલ, કા.રા.વી.યોજના,ભાવનગર 91 96 92 78 91 પર્થમ PASS 

૩૯ ી એચ. એચ. ઠકકર જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૨, કા.રા.વી.યોજના,ભાવનગર 87 93 88 61 89 પર્થમ PASS 

૪૦ ી આર. એ. બર્હમભટૃ જુનીયર ક્લાકર્ ડી.૭/૯, કા.રા.વી.યોજના, અમદાવાદ 72 85 83 51 83 પર્થમ PASS 

 

 

 

 

 ગાધંીનગર 

તાર ખઃ-21/08/2017 

 

( પી. ડ . પલસાણા ) 

સચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ગાધંીનગર 

 

  



જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ચે રટ તં ની કચેર ના કમચાર ઓનીલોઅર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.30/05/2017 થી તા.03/06/2017 

બેઠક 
નબંર 

કમચાર ુ ંનામ હોદો્ કચેર ુ ંનામ 

ુ ત મેળ  યા ગેની િવગત  

તક પ રણામ પેપર-1 પેપર-2 પેપર-3 પેપર-4 પેપર-5 

100માકસ 

૧ ીમતી એન. એ. મન્ શી  જુ-કલાકર્  જાહરે ટર્  ટોની ન ઘણી કચેરી, જુનાગઢ  19 40 57 12 59 પર્થમ  
FAIL 

૨ ી એચ. વી. મકવાણા  જુ-કલાકર્  જાહરે ટર્  ટોની ન ઘણી કચેરી, ભાવનગર  33 45 40 24 49 પર્થમ  
FAIL 

૩ ી ડી. એ. સોલકંી  જુ-કલાકર્  ચેિરટી કિમશનરની કચેરી, અમદાવાદ  41 મિુક્ત 45 30 80 તર્ીજી  
FAIL 

૪ ીમતી ઇલાબા . ગોિહલ જુ-કલાકર્  જાહરે ટર્  ટોની ન ઘણી કચેરી, ભાવનગર   61 88 58 15 80 પર્થમ  
FAIL 

૫ ી વી. આર. પરમાર  જુ-કલાકર્  જાહરે ટર્  ટોની ન ઘણી કચેરી, પાટણ  89 95 91 52 84 પર્થમ  
PASS 

૬ ી આર. એમ. પરમાર જુ-કલાકર્  જાહરે ટર્  ટોની ન ઘણી કચેરી, ગોધરા  65 60 82 50 83 પર્થમ  
PASS 

૭ ીમતી એસ. એસ. વસાવા  જુ-કલાકર્  જાહરે ટર્  ટોની ન ઘણી કચેરી, આણદં   61 76 77 33 61 પર્થમ  
FAIL 

૮ કું. જી. આર. ડામોર જુ-કલાકર્  જાહરે ટર્  ટોની ન ઘણી કચેરી, દાહોદ 49 66 64 37 74 પર્થમ  
FAIL 

૯ ીમતી એમ. એમ. પટેલ  જુ-કલાકર્  જાહરે ટર્  ટોની ન ઘણી કચેરી, સરુત  33 50 50 26 70 પર્થમ  
FAIL 

૧૦ ી . વી. વાજા જુ-કલાકર્  જાહરે ટર્  ટોની ન ઘણી કચેરી, રાજકોટ  ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ  
FAIL 

૧૧ ી બી. એચ. ઉપાધ્ યાય  જુ-કલાકર્  જાહરે ટર્  ટોની ન ઘણી કચેરી, જુનાગઢ 70 મિુક્ત 81 37 66 તર્ીજી  
FAIL 



૧૨ ીમતી એલ. વી. પટેલ  જુ-કલાકર્  જાહરે ટર્  ટોની ન ઘણી કચેરી, વલસાડ  46 મિુક્ત 61 65 54 તર્ીજી  
FAIL 

૧૩ ી પી. એમ. પટેલ  જુ-કલાકર્  જાહરે ટર્  ટોની ન ઘણી કચેરી, પાલનપરુ  43 મિુક્ત 65 14 48 તર્ીજી  
FAIL 

૧૪ ી કે. એમ. પરમાર જુ-કલાકર્  જાહરે ટર્  ટોની ન ઘણી કચેરી, વડોદરા  60 મિુક્ત 84 78 66 બીજી  
PASS 
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( પી. ડ . પલસાણા ) 
સચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ગાધંીનગર 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
અિધક પોલીસ મહાિનદશક અને લોના ઇ પેકટર જનરલની કચેર , લોઅર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.30/05/2017 થી તા.03/06/2017 

બેઠકનબંર નામ હો ૃ ો કચેર ુ ંનામ 

ુ તમેળ  યા ગેની િવગત 

તક પ રણામ પેપર-1 પેપર-2 પેપર-3 પેપર-4 
પેપર-

5 
100 માકસ 

૧ ી પર્િદપિસંહ તખભુા ચાવડા જુ.ક્લાકર્ વડોદરા મધ્ય થ લ 68 59 68 58 77 પર્થમ PASS 

૨ ી રમણભાઇ નરો મભાઇ તડવી જુ.ક્લાકર્ રાજકોટ મધ્ય થ લ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત પર્થમ FAIL 

૩ ી જયેશભાઇ અંબાલાલ સોલકંી જુ.ક્લાકર્ લાજપોર મધ્ય થ લ 37 63 72 31 61 પર્થમ FAIL 

૪ 
ી ગોપાલદાસ ઘન યામદાસ 

મેસવાણીયા 
જુ.ક્લાકર્ જુનાગઢ મધ્ય થ લ 33 64 60 30 ુ ત પર્થમ FAIL 

૫ ી િદપકકુમાર વણભાઇ કોળી જુ.ક્લાકર્ નડીયાદ મધ્ય થ લ 39 69 42 23 39 પર્થમ FAIL 

૬ ી કૌિશકકુમાર બલદેવભાઇ પરમાર જુ.ક્લાકર્ પાલારા ખાસ લ 47 78 60 31 34 પર્થમ FAIL 

૭ ી કમલેશભાઇ ઇ રભાઇ પરમાર જુ.ક્લાકર્ .ઇ.જ. ીની કચેરી,અમદાવાદ 52 70 62 42 36 પર્થમ FAIL 

૮ ી કમલેશ અંબાલાલ સોલકંી જુ.ક્લાકર્ .ઇ.જ. ીની કચેરી,અમદાવાદ 35 56 71 63 61 પર્થમ FAIL 

૯ ી િહતેષકુમાશ લાલજીભાઇ સોલકંી જુ.ક્લાકર્ .ઇ.જ. ીની કચેરી,અમદાવાદ 65 71 89 76 75 પર્થમ PASS 

 

 

થળઃ- ગાધંીનગર 

તાર ખઃ-21/08/2017    
 

( પી. ડ . પલસાણા ) 
સચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ગાધંીનગર 
   



 

 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
કિમ ર, ટેકનીકલ િશક્ષણની કચેર ના કમચાર ઓની લોઅર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.30/05/2017 થી તા.03/06/2017 

બેઠકનબંર નામ હો ૃ ો કચેર ુ ંનામ 
ુ તમેળ  યા ગેની િવગત 

તક પ રણામ પેપર-1 પેપર-2 પેપર-3 પેપર-4 પેપર-5
100 માકસ

૧ 
ીમિત ચૌધરી રીટાકુમારી 

િહતેશકુમાર 
જુ.કલાકર્ ગાધંી કોલેજ,સરુત 93 મિુક્ત મિુક્ત 64 મિુક્ત બીજી PASS 

૨ 
ી પટેલ િવજયકુમાર 

વેણીલાલ 
જુ.કલાકર્ 

અિધક્ષક ઈજનેર ીની 
ચેરી,મઘ્ ય  થઆલેખનતતર્,ગાધંીનગર(ટીઈબી
-ફાજલ) 

ગેરહાજર મિુક્ત મિુક્ત ગેરહાજર મિુક્ત બીજી FAIL 

૩ 
ી ખે  તી મનોજ 

ભગવાનભાઈ 
જુ.કલાકર્ સરબીપીટીઆઈ,ભાવનગર મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 74 મિુક્ત બીજી PASS 

૪ 
ી પટેલ પર્કાશકુમાર 

બાબલુાલ 
જુ.કલાકર્ વડી કચેરી,ગાધંીનગર મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 74 મિુક્ત બીજી PASS 

૫ 
ી ભરાણીયા મિનષ 

રમેશભાઈ 
જુ.કલાકર્ એ.વી.પી.ટી.આઈ, રાજકોટ મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 75 મિુક્ત બીજી PASS 

૬ 
ી જમોડ રા શભાઈ 

ધારશીભાઈ 
જુ.કલાકર્ વડી કચેરી,ગાધંીનગર મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 77 મિુક્ત બીજી PASS 

૭ 
િકર્િ ચયન સોિહલકુમાર 
સેમસનભાઈ 

જુ.કલાકર્ ગજુરાત િવધાનસભા, ગાધંીનગર 88 97 92 81 60 પર્થમ PASS 

૮  યાસ કમલ તલુજાશકંર જુ.કલાકર્ સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, રાજકોટ 91 95 96 81 56 પર્થમ PASS 

૯ મોરી ઈન્ દર્જીતિસંહ જીલભુા જુ.કલાકર્ ગજુરાત િવધાનસભા, ગાધંીનગર 90 94 93 77 58 પર્થમ PASS 



૧૦ 
ીમિત ટેલર રીનાબેન 

શૈલેષકુમાર 
જુ.કલાકર્ સરકારી ટેકનીકલ હાઈ  કુલ, ભ ચ 92 મિુક્ત મિુક્ત 71 મિુક્ત બીજી PASS 

૧૧ ચાવડા િહનાકુમારી રા ન્ દર્િસંહ જુ.કલાકર્ ગજુરાત મુ  કીસેવા િટર્બ્ યનુલ, ગાધંીનગર 86 91 92 72 55 પર્થમ PASS 

૧૨ જાડેજા િવ ન્ દર્િસંહ મહન્ દર્િસંહ જુ.કલાકર્ સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, ભાવનગર 88 95 95 71 53 પર્થમ PASS 

૧૩ ી શમાર્ િડમ્ પલ રતીલાલ જુ.કલાકર્ 
ગજુરાત સીવીલ સિવર્સ બ્યનુલ,ગજુરાત 
સીવીલ સિવર્સગાધંીનગર.(ટીઈબી-ફાજલ) 

87 મિુક્ત મિુક્ત 76 મિુક્ત બીજી PASS 

૧૪ 
ીમતી પટેલ જ્યોિતબેન 

મનહરભાઈ 
જુ.કલાકર્ સરકારી ટેકનીકલ સં  થા,  યારા 78 મિુક્ત મિુક્ત 54 મિુક્ત બીજી PASS 

૧૫ 
ીમિત પર્જાપિત હોનીબેન 

ખોડાભાઈ 
જુ.કલાકર્ સરકારી ટેકનીકલ સં  થા, કલોલ 57 મિુક્ત 90 31 મિુક્ત બીજી FAIL 

૧૬ ીમિત નાયર રેખા રામિકર્શ  જુ.કલાકર્ આર.સી.ટી.આઈ,અમદાવાદ 71 મિુક્ત મિુક્ત 57 મિુક્ત ચોથી PASS 

૧૭ 
ીમિત રાઠોડ રમીલાબેન 

મહન્ દર્ભાઈ 
જુ.કલાકર્ 

કિમ  નર યવુક સેવા અને સાં  કૃિતક 
પર્વિૃતઓ, ગાધંીનગર(ટીઈબી-ફાજલ) 

77 મિુક્ત મિુક્ત 66 મિુક્ત બીજી PASS 

૧૮ ી રાઠોડ ઈ રિસંહ ઉદેિસંહ જુ.કલાકર્ 
ગજુરાત સાિહત્ ય અકાદમી, અિભલેખાગાર 
ભવન,ગાધંીનગર(ટીઈબી-ફાજલ) 

80 મિુક્ત મિુક્ત 51 મિુક્ત બીજી PASS 

૧૯ 
ી પાટીલ જયવતં 

િનમ્ બાજીરાવ 
અંગર્જી 
ટાઈપી  ટ 

અિધક્ષક ઈજનેર ીની કચેરી,મઘ્ ય  થ 
આલેખનતતર્, ગાધંીનગર(ટીઈબી-ફાજલ) 

68 74 મિુક્ત 63 મિુક્ત બીજી PASS 

૨૦ 
ીમિત િમ  તર્ી કૈલાશબેન 

અિનલભાઈ 
જુ.કલાકર્ ી કે. .પી, ભ ચ 76 મિુક્ત મિુક્ત 58 મિુક્ત બીજી PASS 

૨૧ 
ી રાજપતૂ ભરતકુમાર 

લ  મણભાઈ 
જુ.કલાકર્ વેર ઈન્ ડ  ટર્ીયલ ઈન્  ટીટયટુ, ધરમપરુ 71 મિુક્ત મિુક્ત 42 મિુક્ત બીજી FAIL 

૨૨ 
ીમિત  યાસ હષર્બેન 

િકશોરચદર્ 
જુ.કલાકર્ સરકારી પોલીટેકનીક, રાજકોટ મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 43 મિુક્ત બીજી FAIL 

૨૩ પટેલ િનલેશકુમાર બાલભુાઈ જુ.કલાકર્ સરકારી પોલીટેકનીક, વલસાડ 71 66 69 51 45 ચોથી FAIL 

૨૪ 
પચંાલ પર્કાશકુમાર 
દલપતરામ 

જુ.કલાકર્ 
મદદનીશ કિમ ર ીની કચેરી, આિદજાતી 
િવકાસ, પાલનપરુ. (ટીઈબી-ફાજલ) 

35 41 મિુક્ત 31 મિુક્ત બીજી FAIL 



૨૫ 
ી લ  મણભાઈ લ લભુાઈ 

સોલકંી 
જુ.ક્લાકર્ કે.ડી.પોલીટેકિનક, પાટણ 23 31 33 23 42 પાચંમી FAIL 

૨૬ 
ી ઝોરા સોમાતભાઈ 

રીણાભાઈ 
જુ.કલાકર્ સરકારી પોલીટેકનીક, પોરબદંર 29 25 મિુક્ત 15 25 પાચંમી FAIL 

 

 
 

થળઃ- ગાધંીનગર 

તાર ખઃ-21/08/2017    
 

( પી. ડ . પલસાણા ) 
સચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ગાધંીનગર 
 
 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
મા હતી કિમ રની કચેર ના કમચાર ઓનીસપંાદન–િન ન ેણીસવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપિ  થત થનાર ઉમેદવારો ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.30/05/2017 થી તા.02/06/2017 

બેઠક 
નબંર 

કમચાર ુ ંનામ હોદો કચેર  ુનામ 

ુ ત મેળ યા ગેની િવગત 

તક પ રણામ પેપર-1 પેપર-2 પેપર-3 પેપર-4 

100 માકસ  

1 ી એન.ડ .પડંયા મા હતી મદદનીશ જ લા મા હતી કચેર  મહસાણા 78 87 85 33 થમ FAIL 

2 ી સી.એફ.વસાવા મા હતી મદદનીશ જ લા મા હતી કચેર  યારા-તાપી 75 81 85 36 થમ FAIL 

3 ી આર.એસ.ચૌહાણ મા હતી મદદનીશ જ લા મા હતી કચેર  પાલન રુ 83 86 89 50 થમ PASS 

4 ી ડ .આર.મેવાડા મા હતી મદદનીશ મા હતી કિમશનરની કચેર  ગાધંીનગર 82 84 82 53 થમ PASS 

5 ી આર.એ. ઠવા મા હતી મદદનીશ જ લા મા હતી કચેર  પોરબદંર 85 86 87 63 થમ PASS 



6 ુ. ડ . .છાટબાર મા હતી મદદનીશ જ લા મા હતી કચેર  અમરલી 88 84 81 51 થમ PASS 

7 ુ.એચ.એન.રાબા ભાષાતંરકાર  મા હતી કિમશનરની કચેર  ગાધંીનગર 78 84 82 60 થમ PASS 

8 ુ. એસ.એ.સૈયદ મા હતી મદદનીશ મા હતી કિમશનરની કચેર  ગાધંીનગર 81 84 82 44 થમ FAIL 

9 ી એ.આર. ીમાળ  મા હતી મદદનીશ મા હતી કિમશનરની કચેર  ગાધંીનગર 59 83 86 27 થમ FAIL 

10 ીમિત એમ.એન.વાઘેલા મા હતી મદદનીશ મા હતી કિમશનરની કચેર  ગાધંીનગર 75 75 85 50 થમ PASS 

11 ી . .દસાઇ મા હતી મદદનીશ મા હતી કિમશનરની કચેર  ગાધંીનગર 82 87 81 35 થમ FAIL 

12 ીમિત .ુસી.રાવલ મા હતી મદદનીશ મા હતી કિમશનરની કચેર  ગાધંીનગર 80 85 93 53 થમ PASS 

13 ીમિત એમ.એમ.પરમાર મા હતી મદદનીશ ાદિશક મા હતી કચેર  અમદાવાદ 73 84 86 50 થમ PASS 

14 ી એચ. એમ.પરમાર મા હતી મદદનીશ જ લા મા હતી કચેર  હ મતનગર 74 84 89 50 થમ PASS 

15 ી બી.સી.રાઠોડ મા હતી મદદનીશ મા હતી કિમશનરની કચેર  ગાધંીનગર 78 81 81 52 થમ PASS 

16 ી એસ.એચ.ચાવડા મા હતી મદદનીશ મા હતી કિમશનરની કચેર  ગાધંીનગર 84 88 89 59 થમ PASS 

17 ી ડ .બી.િ વેદ  મા હતી મદદનીશ ાદિશક મા હતી કચેર  રાજકોટ  84 86 83 50 થમ PASS 

18 ીમિત પી.ડ .આડસરા મા હતી મદદનીશ ાદિશક મા હતી કચેર  રાજકોટ 68 82 82 50 થમ PASS 

19 ી એન.એમ.મહતા મા હતી મદદનીશ જ લા મા હતી કચેર  ુનાગઢ 75 88 90 66 થમ PASS 

20 ી પી.વી.પટલ મા હતી મદદનીશ જ લા મા હતી કચેર  ગાધંીનગર 80 87 85 44 થમ FAIL 

21 ુ. એચ.બી.પારખ મા હતી મદદનીશ મા હતી કિમશનરની કચેર  ગાધંીનગર 78 84 79 51 થમ PASS 

22 ુ.એમ.પી.રાજ તુ મા હતી મદદનીશ જ લા મા હતી કચેર  નડ યાદ 61 87 75 21 થમ FAIL 

23 ી એસ.બી.પટલ મા હતી મદદનીશ ાદિશક મા હતી કચેર  અમદાવાદ 85 86 92 50 થમ PASS 



24 ી એમ.એમ.વેકર યા મા હતી મદદનીશ ાદિશક મા હતી કચેર  રુત 83 88 88 52 થમ PASS 

 

 

 

  

થળઃ- ગાધંીનગર 

તાર ખઃ-21/08/2017    
 

( પી. ડ . પલસાણા ) 
સચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ગાધંીનગર 



જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
વાિણજયક વરેા કિમ રની કચેર ના કમચાર ઓની લોઅર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુપં રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.30/05/2017 થી તા.03/06/2017 

બેઠક 
નબંર 

નામ હો ૃ ો કચેર ુ ંનામ 
ુ ત મેળ  યા ગેની િવગત 

તક પ રણામ પેપર-1 પેપર-2 પેપર-3 પેપર-4 પેપર-5 
100 માકસ 

૧ અગર્ાવત હષર્દકુમાર પર્ભભુાઈ જુ.કા. ઘટક-૨જુનાગઢ 79 95 100 29 88 ૫ FAIL 

૨ અસારી ઉવર્શીબેન પર્તાપભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૯ અમદાવાદ 84 99 96 79 85 ૧ PASS. 

૩ આસોડીયા દોલતકુમાર શકરાલાલ જુ.કા. ઘટક-૧૧ અમદાવાદ 89 96 96 78 89 ૧ PASS. 

૪ કંટારીયા િદશા બાબલુાલ જુ.કા. ઘટક-૩ રાજકોટ 94 97 95 85 83 ૧ PASS. 

૫ કઠવિડયા ઘન યામભાઈ કરશનભાઈ જુ.કા. ઘટક-૮૧ ધાગંધર્ા 56 63 63 28 59 ૩ FAIL 

૬ કલારા મજંુલાબેન સરુતાનભાઈ જુ.કા. વતુર્ળ-૭ ગાધંીનગર 56 70 77 69 60 ૧ PASS. 

૭ કાબરીયા અશોકભાઈ ઠાભાઈ જુ.કા. ઘટક-૮૨ અમરેલી 51 55 મિુક્ત 30 75 ૮ FAIL 

૮ કુંભાર મોતીભાઈ ભતુાજી જુ.કા. ઘટક-૩૫ ડીસા 83 95 96 77 85 ૧ PASS. 

૯ કુમાર સરૂજ રિસકલાલ જુ.કા. િવભાગ -૧ અમદાવાદ 86 93 100 82 88 ૧ PASS. 

૧૦ કુિરયા અશોકભાઈ કરશનભાઈ જુ.કા. ઘટક-૨ સરુેન્દર્નગર 92 99 97 82 90 ૧ PASS. 

૧૧ કોિડયાતર લાલજીભાઈ લાખાભાઈ જુ.કા. િવભાગ -૧૦ રાજકોટ 86 97 98 77 84 ૧ PASS. 

૧૨ કોડીયાતર માડંા અમરા જુ.કા. પોરબદંર 
નામ. હાઇકોટર્ના આદેશ મજુબ પિરણામ સીલ કવરમા ં

રાખવામા ંઆવેલ છે. 
૧ Reserve 

૧૩ કોડીયાતર િહરેન લ મણભાઈ જુ.કા. વેરાવળ 88 92 94 82 84 ૧ PASS. 

૧૪ ખતર્ી પકંજકુમાર ગગંારામ જુ.કા. ઘટક - ૩૮ પાટણ 71 93 92 90 83 ૧ PASS. 

૧૫ ગઢવી દશર્નકુમાર લખધીરભાઈ જુ.કા. ઘટક- ૧૦૩ ગાધંીધામ 89 96 98 86 80 ૧ PASS. 

૧૬ ગઢવી મહશેકુમાર ભવાનીદાન જુ.કા. ઘટક-૩૪ પાલનપરુ 88 90 97 86 80 ૧ PASS. 

૧૭ ગઢવી સદંીપભાઈ જયદેવભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧૨ િવરમગામ 83 87 89 76 75 ૧ PASS. 

૧૮ ગઢવી િહતેશકુમાર મોરારદાન જુ.કા. ઘટક-૯૧ મોરબી 84 98 98 86 87 ૧ PASS. 

૧૯ ગામીત ક પેશકુમાર છીમાભાઈ જુ.કા. વતુર્ળ-૧૭ સરુત 64 90 94 67 84 ૧ PASS. 



૨૦ ગામીત રા શભાઈ જાહગભુાઈ જુ.કા. િવભાગ-૭ સરુત 90 98 98 62 87 ૧ PASS. 

૨૧ ગામેતી દશર્ન મનહરભાઈ જુ.કા. વતુર્ળ -૩ અમદાવાદ 90 91 90 82 76 ૧ PASS. 

૨૨ ગોર રીના જગદીશચદર્ જુ.કા. ઘટક-૧૦૨ભજુ-કચ્છ 90 94 96 79 83 ૧ PASS. 

૨૩ ગોિહલ રા શભાઈ છનજીભાઈ જુ.કા. ઘટક-૭ અમદાવાદ 87 91 94 80 82 ૧ PASS. 

૨૪ ઘોરી ઝાહીરઅબ્બાસખાન શબ્બીરખાન જુ.કા. ઘટક - ૩૮ પાટણ 81 92 93 79 85 ૧ PASS. 

૨૫ ચાડ નરિસંહિવરમભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧૦૨ભજુ-કચ્છ 90 91 95 77 84 ૧ PASS. 

૨૬ ચાવડા િકર્ ણાબેન અમરિસંહ જુ.કા. િવભાગ -૩ગાધંીનગર 88 86 93 81 74 ૧ PASS. 

૨૭ ચાવડા પરેશકુમાર જીલજી જુ.કા. ઘટક - ૯ અમદાવાદ 74 મિુક્ત 88 75 83 ૬ PASS. 

૨૮ ચાવડા મહાવીરિસંહ ભરતિસંહ જુ.કા. ધટક-૨૪ ગાધંીનગર 92 95 93 85 82 ૧ PASS. 

૨૯ ચાવડા રિવશ જયિંતભાઈ જુ.કા. ઘટક-૫ અમદાવાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ૧ FAIL 

૩૦ ચાવડા િવમલ ભરતકુમાર જુ.કા. ગ ડલ 89 97 97 85 84 ૧ PASS. 

૩૧ ચૈાહાણ હરીલાલ ગીરધરલાલ જુ.કા. િવભાગ -૯ ભાવનગર ગેરહાજર ગેરહાજર મિુક્ત ગેરહાજર ગેરહાજર ૮ FAIL 

૩૨ ચૌધરી ચદર્કાતં બાલભુાઈ જુ.કા. ઘટક-૧૧ સરુત 86 89 89 75 83 ૧ PASS. 

૩૩ ચૌધરી િચરાગકુમાર ગોિવંદભાઈ જુ.કા. ઘટક-૫ સરુત 89 95 95 91 90 ૧ PASS. 

૩૪ ચૌધરી નીતા અિનલભાઈ જુ.કા. ઘટક-૪ સરુત 88 85 95 70 84 ૧ PASS. 

૩૫ ચૌધરી પકંજભાઈ જાતરીઆભાઈ જુ.કા. ઘટક-૯ સરુત 89 90 88 50 77 ૧ PASS. 

૩૬ ચૌધરી માયાબેન ઠાભાઈ જુ.કા. વતુર્ળ-૮ મહસેાણા 83 88 91 72 73 ૧ PASS. 

૩૭ ચૌધરી મકુેશભાઈ ભરુાભાઈ જુ.કા. ઘટક-૬ અમદાવાદ 80 91 96 73 82 ૧ PASS. 

૩૮ ચૌધરી શાન્તાબેન સગંભાઈ જુ.કા. િવવાદ - ૪ મહસેાણા 84 મિુક્ત મિુક્ત 62 84 ૬ PASS. 

૩૯ ચૌધરી સોનલબેન રમેશભાઈ જુ.કા. િવવાદ-૮ સરુત 
નામ. હાઇકોટર્ના આદેશ મજુબ પિરણામ સીલ કવરમા ં

રાખવામા ંઆવેલ છે. 
૧ Reserve 

૪૦ ચૌધરી હરેશભાઈ મેઘરાજભાઈ જુ.કા. ઘટક-૩૪ પાલનપરુ 91 97 95 74 80 ૧ PASS. 

૪૧ ચૌધરી હમેતંભાઈ મોતીભાઈ જુ.કા. ઘટક-૩૬ ઉંજા 92 97 96 72 88 ૧ PASS. 

૪૨ ચૌહાણ ગીરીશકુમાર પ લભુાઈ જુ.કા. ઘટક-૧ આણદં 75 90 96 38 84 ૮ FAIL 

૪૩ ચૌહાણ દશરથિસંહ રામિસંહ જુ.કા. િવભાગ-૭ સરુત 84 78 93 50 59 ૬ PASS. 

૪૪ ચૌહાણ નરેન્દૃર ઝીણાભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧૩ અમદાવાદ 84 94 94 74 87 ૧ PASS. 



૪૫ ચૌહાણ મમતા સતીશભાઈ જુ.કા. િવભાગ -૬ વડોદરા 86 88 92 79 75 ૧ PASS. 

૪૬ ચૌહાણ િવરેન્દર્િસંહ અરિવંદિસંહ જુ.કા. ઘટક-૪ અમદાવાદ 85 94 92 81 84 ૧ PASS. 

૪૭ જાટબ રેખા રમેશભાઈ જુ.કા. િવભાગ-૧ અમદાવાદ 84 93 95 80 82 ૧ PASS. 

૪૮ જાડા ખડભાઈ ખોડાભાઈ જુ.કા. ધટક-૭૭ બોટાદ 87 91 96 73 84 ૧ PASS. 

૪૯ જાડેજા મિહપાલિસંહ મહન્દર્િસંહ જુ.કા. ઘટક-૯૧ મોરબી 94 93 98 89 90 ૧ PASS. 

૫૦ જાદવ િકરણભાઈ ભાઈલાલભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧ સરુેન્દર્નગર 95 93 100 85 87 ૧ PASS. 

૫૧ જાદવ શેફાલી ઠાલાલ જુ.કા. િવભાગ -૨ અમદાવાદ 86 81 87 76 74 ૧ PASS. 

૫૨ જાની ધિમર્ત ભાલચદર્ જુ.કા. િવભાગ -૩ગાધંીનગર 89 94 98 82 86 ૧ PASS. 

૫૩ જોશી અ પેશકુમાર િકશોરભાઈ જુ.કા. ઘટક-૮૨ અમરેલી 92 95 94 80 90 ૧ PASS. 

૫૪ જોશી ગોપાલભાઈ મફાભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૩૮ પાટણ 79 87 90 73 83 ૧ PASS. 

૫૫ જોશી મનસખુલાલ છેલશકંર જુ.કા. ઘટક-૨ જુનાગઢ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ૫ FAIL 

૫૬ જોષી ધવલકુમાર મફતલાલ જુ.કા. િસધ્ધપરુ 91 97 97 80 89 ૧ PASS. 

૫૭ ઝાલા િગિરરાજિસંહ નટુભા જુ.કા. ઘટક-૪ રાજકોટ 63 87 89 24 72 ૯ FAIL 

૫૮ ઠકકર િનલમ િહતેશભાઈ જુ.કા. ઘટક-૬ અમદાવાદ 94 98 96 87 87 ૧ PASS. 

૫૯ ઠાકોર મકુેશભાઈ ફતેંિસંહ જુ.કા. ઘટક-૫૩ પેટલાદ 71 86 96 51 મિુક્ત ૬ PASS. 

૬૦ ઠાકોર રા ન્દર્કુમાર લલાજી જુ.કા. ઘટક - ૩ અમદાવાદ મિુક્ત મિુક્ત 80 50 મિુક્ત ૫ PASS. 

૬૧ ઠાકોર સરુેશજી અનારજી જુ.કા. વતુર્ળ-૮ મહસેાણા 84 83 90 90 79 ૧ PASS. 

૬૨ ડાભી યામકુમાર રમેશભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧ સરુેન્દર્નગર 67 90 94 73 83 ૧ PASS. 

૬૩ ડામોર હષર્દભાઈ કમભુાઈ જુ.કા. ઘટક-૭ અમદાવાદ 85 93 93 79 82 ૧ PASS. 

૬૪ દંતાણી િજિ શા ભાવેશ જુ.કા. ઘટક-૮ અમદાવાદ 92 96 94 88 75 ૧ PASS. 

૬૫ દ  રુપલ રતનભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૧૯ અમદાવાદ 76 89 90 75 74 ૧ PASS. 

૬૬ દવે ફા ગનુી ર મીકાતં જુ.કા. અન્વેષણ િવભાગ-૧ અમદાવાદ 84 85 93 84 77 ૧ PASS. 

૬૭ દાયમા િકરીટિસંહ પર્ભાતિસંહ જુ.કા. ઘટક - ૨૦ અમદાવાદ 90 96 96 80 84 ૧ PASS. 

૬૮ દેસાઈ નદંીશકુમાર જયેશભાઈ જુ.કા. િવભાગ -૬ વડોદરા 89 92 97 84 80 ૧ PASS. 

૬૯ દેસાઈ રેખાબેન મગનભાઈ જુ.કા. મહકેમ ગજુ.રાજય 90 92 89 92 82 ૧ PASS. 

૭૦ દેસાઈ અિમતકુમાર રમેશભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૩૮ પાટણ 88 84 94 89 79 ૧ PASS. 



૭૧ દેસાઈ અિ નકુમાર ગીરીશકુમાર જુ.કા. િવભાગ -૩ગાધંીનગર 91 97 87 78 86 ૧ PASS. 

૭૨ દેસાઈ િતર્કમભાઈ રામાભાઈ જુ.કા. ઘટક- ૩૫ ડીસા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ૧ FAIL 

૭૩ દેસાઈ દશરથ મેઘરાજ જુ.કા. ઘટક-૨૨ અમદાવાદ 91 96 96 85 77 ૧ PASS. 

૭૪ િનમાવત જિતનકુમાર કનૈયાલાલ જુ.કા. ઘટક-૪ રાજકોટ 88 96 96 91 81 ૧ PASS. 

૭૫ િનમ્બાલકર અશોકકુમાર તકુારામ જુ.કા. િવભાગ-૬ વડોદરા 64 85 88 54 62 ૬ PASS. 

૭૬ પચંાલ અ પેશ િવઠઠલભાઈ જુ.કા. વતુર્ળ-૭ ગાધંીનગર 83 89 91 76 70 ૧ PASS. 

૭૭ પચંાલ પર્શાતં પર્હલાદભાઈ જુ.કા. ઘટક-૪ અમદાવાદ 89 99 96 87 85 ૧ PASS. 

૭૮ પડંયા નીખીલકુમાર રામપર્સાદભાઈ જુ.કા. િવભાગ -૯ ભાવનગર મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 77 મિુક્ત ૫ PASS. 

૭૯ પડંયા મકુેશકુમાર રમણલાલ જુ.કા. ઘટક-૧૦ સરુત મિુક્ત 39 મિુક્ત 56 મિુક્ત ૬ FAIL 

૮૦ પડંયા સભુાષકુમાર જસવતંરાય જુ.કા. ઘટક - ૧ ભાવનગર 82 85 83 42 68 ૬ FAIL 

૮૧ પટણી અ કેશભાઈ જીવણભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧૬ અમદાવાદ 92 90 95 83 87 ૧ PASS. 

૮૨ પટણી અશોકભાઈ મગંળભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧૫ અમદાવાદ 79 97 96 75 81 ૧ PASS. 

૮૩ પટેલ અતલુ વજેુભાઈ જુ.કા. ઘટક-૭ વડોદરા 70 79 83 55 71 ૯ PASS. 

૮૪ પટેલ અ ણકુમાર જસભુાઈ જુ.કા. વતુર્ળ -૩ અમદાવાદ મિુક્ત મિુક્ત 95 78 79 ૬ PASS. 

૮૫ પટેલ અવની છીબભુાઈ જુ.કા. િવભાગ-૭ સરુત 63 61 68 73 63 ૧ PASS. 

૮૬ પટેલ ક પેશકુમાર બાલચદંભાઈ જુ.કા. ઘટક- ૧ સરુત 80 86 મિુક્ત 57 82 ૪ PASS. 

૮૭ પટેલ િદનેશકુમાર ધનરાજભાઈ જુ.કા. ઘટક-૩૪ પાલનપરુ 89 96 96 76 84 ૧ PASS. 

૮૮ પટેલ િદિપકા પર્િતક જુ.કા. િવભાગ -૬ વડોદરા 88 96 95 81 80 ૧ PASS. 

૮૯ પટેલ નીશા હાિદર્ક જુ.કા. ઘટક-૧૭ અમદાવાદ 83 89 96 79 79 ૧ PASS. 

૯૦ પટેલ પરેશ મહશેભાઈ જુ.કા. મહકેમ ગજુ.રાજય 91 91 95 89 84 ૧ PASS. 

૯૧ પટેલ પર્િતકકુમાર ભગભુાઈ જુ.કા. વલસાડ 89 90 94 76 87 ૧ PASS. 

૯૨ પટેલ ભિુમકાબહને રમેશભાઈ જુ.કા. િવભાગ -૩ગાધંીનગર 94 95 98 76 84 ૧ PASS. 

૯૩ પટેલ મનીષકુમાર ઠાકોરભાઈ જુ.કા. િવભાગ - ૮ સરુત 91 98 100 83 93 ૧ PASS. 

૯૪ પટેલ રમાબેન ચીમનભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૧૮અમદાવાદ 83 89 93 76 88 ૬ PASS. 

૯૫ પટેલ િચત નિલનભાઈ જુ.કા. ધટક-૧૦ અમદાવાદ 90 92 98 88 90 ૧ PASS. 

૯૬ પટેલ રોિહતકુમાર િકશોરભાઈ જુ.કા. ઘટક-૭ અમદાવાદ મિુક્ત મિુક્ત 91 76 85 ૫ PASS. 



૯૭ પટેલ િવકાસભાઇ બાલભુાઇ જુ.કા. િવવાદ-૮ સરુત 91 93 99 81 90 ૧ PASS. 

૯૮ પટેલ િવપલુ અમતૃભાઈ જુ.કા. વતુર્ળ -૫ અમદાવાદ 94 98 100 86 92 ૧ PASS. 

૯૯ પટેલ શાતંીલાલ ગણેશભાઈ જુ.કા. ઘટક- ૪૭ ગોધરા 84 95 મિુક્ત 59 83 ૫ PASS. 

૧૦૦ પટેલ િશ પા િવરેન્દર્કુમાર જુ.કા. ઘટક - ૨ અમદાવાદ 89 95 95 81 87 ૧ PASS. 

૧૦૧ પટેલ હીના ઠાકોરભાઈ જુ.કા. વલસાડ 83 95 93 81 92 ૧ PASS. 

૧૦૨ પઠાણ ઈિમ્તયાઝખાન મોહમ્મદઈશાર્દખાન જુ.કા. ઘટક-૫૩ પેટલાદ 92 93 95 52 77 ૬ PASS. 

૧૦૩ પરમાર અંિકતકુમાર જયેશકુમાર જુ.કા. અન્વે ણ િવભાગ -૨ અમદાવાદ 95 97 93 78 91 ૧ PASS. 

૧૦૪ પરમાર અિમતકુમાર િવઠઠલભાઈ જુ.કા. અિપલ - ૧ અમદાવાદ 86 95 93 86 83 ૧ PASS. 

૧૦૫ પરમાર અશોકકુમાર ભવાનભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧૭ અમદાવાદ 55 78 મિુક્ત 31 84 ૫ FAIL 

૧૦૬ પરમાર િકરીટકુમાર િવ લભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૨૦ અમદાવાદ 76 83 89 80 78 ૧ PASS. 

૧૦૭ પરમાર કૃણાલ િકશોરભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૫ રાજકોટ 87 89 93 80 83 ૧ PASS. 

૧૦૮ પરમાર િદનેશકુમાર સોમાભાઈ જુ.કા. ધટક-૩૦ મહસેાણા 86 89 98 75 77 ૧ PASS. 

૧૦૯ પરમાર નટવરભાઈ કાળાભાઈ જુ.કા. ઘટક-૫ અમદાવાદ 93 94 97 81 79 ૧ PASS. 

૧૧૦ પરમાર નરેશ રણછોડભાઈ જુ.કા. ઘટક-૨ વડોદરા 69 62 71 28 52 ૬ FAIL 

૧૧૧ પરમાર િનરજિસંહ િદનેશચદર્ જુ.કા. નવસારી 92 100 98 82 94 ૧ PASS. 

૧૧૨ પરમાર િનલેશકુમાર જાદવજીભાઈ જુ.કા. િવભાગ -૯ ભાવનગર 63 62 મિુક્ત 26 72 ૬ FAIL 

૧૧૩ પરમાર પર્કાશભાઈ અમતૃભાઈ જુ.કા. ધટક-૩૦ મહસેાણા 83 76 86 84 80 ૧ PASS. 

૧૧૪ પરમાર પર્િવણભાઈ વીરાભાઈ જુ.કા. ગુદંરી ચેકપો ટ 91 99 97 84 93 ૧ PASS. 

૧૧૫ પરમાર મધબુેન ગભંીરિસંહ જુ.કા. ઘટક-૯ સરુત 70 78 મિુક્ત 28 79 ૭ FAIL 

૧૧૬ પરમાર મનીષકુમાર રેવાભાઈ જુ.કા. વતુર્ળ-૨ અમદાવાદ 82 93 93 80 84 ૧ PASS. 

૧૧૭ પરમાર મયરુધ્વજ વજુભાઈ જુ.કા. ઘટક- ૭ અમદાવાદ 80 85 82 80 77 ૧ PASS. 

૧૧૮ પરમાર રચના ભપુેન્દર્કુમાર જુ.કા. ઘટક-૪ અમદાવાદ 63 75 91 81 72 ૧ PASS. 

૧૧૯ પરમાર રમેશ અમતૃલાલ જુ.કા. ઘટક- ૧૦૩ ગાધંીધામ 57 54 73 16 49 ૪ FAIL 

૧૨૦ પરમાર રાજુભાઈ દાદુભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૧૪ અમદાવાદ 86 87 96 79 86 ૧ PASS. 

૧૨૧ પરમાર રેખા અમતૃલાલ જુ.કા. ઘટક-૩૪ પાલનપરુ 81 93 95 79 84 ૧ PASS. 

૧૨૨ પરમાર લીકેશકુમાર કાન્તીલાલ જુ.કા. અન્વે ણ િવભાગ -૨ અમદાવાદ 77 મિુક્ત મિુક્ત 39 મિુક્ત ૬ FAIL 



૧૨૩ પરમાર િહતેશકુમાર ઠાલાલ જુ.કા. ઘટક-૧૭ અમદાવાદ મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 32 83 ૮ FAIL 

૧૨૪ પરમાર િહરલ નરો મભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૨ અમદાવાદ 84 95 90 75 81 ૧ PASS. 

૧૨૫ પરીખ ધારા ભાલચદર્ જુ.કા. વતુર્ળ -૫ અમદાવાદ 87 92 93 82 83 ૧ PASS. 

૧૨૬ પાડંોર િપર્યકંાબેન બાબલુાલ જુ.કા. િવભાગ -૩ગાધંીનગર 
ના.વા.કિમ રના પતર્ અનસુારપરીક્ષામા ંબેસવાની 

પરવાનગી રદ કરેલ છે. 
૧ FAIL 

૧૨૭ પર્જાપિત ભાવેશકુમાર રમેશભાઈ જુ.કા. ધટક-૩૦ મહસેાણા 87 97 96 77 91 ૧ PASS. 

૧૨૮ પર્જાપતી કોમલ મણીલાલ જુ.કા. ઘટક-૨૬િહંમતનગર 67 51 74 72 82 ૧ PASS. 

૧૨૯ પર્જાપતી જયોત્સનાબેન રમણલાલ જુ.કા. ઘટક-૫ વડોદરા 52 71 69 24 45 ૭ FAIL 

૧૩૦ પર્જાપતી િદલીપકુમાર સેંઘાભાઈ જુ.કા. ઘટક-૩૪ પાલનપરુ 
નામ. હાઇકોટર્ના આદેશ મજુબ પિરણામ સીલ કવરમા ં

રાખવામા ંઆવેલ છે. 
૧ Reserve 

૧૩૧ પર્જાપતી મનોજ શકરાભાઈ જુ.કા. ઘટક-૨૫ કલોલ 
નામ. હાઇકોટર્ના આદેશ મજુબ પિરણામ સીલ કવરમા ં

રાખવામા ંઆવેલ છે. 
૧ Reserve 

૧૩૨ પર્જાપતી િવપલુકુમાર કનભુાઈ જુ.કા. ઘટક - ૩૧ િવસનગર 88 98 96 80 85 ૧ PASS. 

૧૩૩ પર્જાપતી સિુમતર્ા નારાયણભાઇ જુ.કા. ઘટક-૨૩ અમદાવાદ 82 85 91 69 79 ૧ PASS. 

૧૩૪ િપર્યદશીર્ની શીતલબેન ખેમચદંભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૩ અમદાવાદ 65 91 89 82 73 ૧ PASS. 

૧૩૫ ફા કી મોહમંદઈિદર્શ અ તાફહુસેન જુ.કા. િવભાગ -૨ અમદાવાદ 54 85 91 76 83 ૧ PASS. 

૧૩૬ બાભંણીયા તિૃપ્ત અરજણભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૮ સરુત 66 86 91 72 83 ૧ PASS. 

૧૩૭ બામણીયા મલિસંહભાઈ તાજિસંહભાઈ જુ.કા. ઘટક-૪૭ દાહોદ 36 57 70 17 43 ૬ FAIL 

૧૩૮ બારડ પરષો ભાઈ જગમાલભાઈ જુ.કા. ઘટક-૨૨ અમદાવાદ 87 86 94 70 82 ૧ PASS. 

૧૩૯ બારીયા રમણભાઈ નાનભુાઈ જુ.કા. ઘટક-૧ વડોદરા 74 67 82 23 64 ૪ FAIL 

૧૪૦ બારોટ નયનાબેન જગદીશભાઈ જુ.કા. ઘટક-૩૪ પાલનપરુ 80 90 97 81 85 ૧ PASS. 

૧૪૧ બારોટ મહન્દર્કુમાર ભોગીલાલ જુ.કા. ઘટક-૧૮ અમદાવાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ૫ FAIL 

૧૪૨ બારોટ રમેશભાઈ મિણલાલ જુ.કા. પાટણ 50 87 મિુક્ત 26 78 ૬ FAIL 

૧૪૩ બારોટ િવ ણકુુમાર શકંરજી જુ.કા. ઘટક- ૩૫ ડીસા 90 92 95 77 82 ૧ PASS. 

૧૪૪ િબહોલા જયદીપિસંહ રતનિસંહ જુ.કા. ઘટક - ૮અમદાવાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ૧ FAIL 

૧૪૫ બેન્કર િપર્યાકંકુમાર િજતેન્દર્ભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧ અમદાવાદ 83 91 91 74 82 ૧ PASS. 



૧૪૬ બોડલવાલા શૈલેન્દર્કુમાર મનભુાઈ જુ.કા. ઘટક-૫૬ અંકલે ર 69 89 મિુક્ત 55 74 ૬ PASS. 

૧૪૭ બોરીચા ભરતભાઈ દેવાયતભાઈ જુ.કા. ઘટક-૪ રાજકોટ 75 91 94 78 83 ૧ PASS. 

૧૪૮ ભ  ગોપાલ રિ મનભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૫ રાજકોટ 89 93 96 81 81 ૧ PASS. 

૧૪૯ ભાણવડીયા સદંીપ હસમખુલાલ જુ.કા. વતુર્ળ-૨૩ રાજકોટ 91 90 97 76 86 ૧ PASS. 

૧૫૦ ભીમસેન દમયતંીબેન સીતારામભાઈ જુ.કા. વતુર્ળ-૧૮ વલસાડ 90 96 97 77 92 ૧ PASS. 

૧૫૧ ભોયે અજીતભાઈ મં ભાઈ જુ.કા. િભલાડ ચેકપો ટ 90 95 98 74 87 ૧ PASS. 

૧૫૨ મકવાણા અિ મતાબહને શામજીભાઈ જુ.કા. ના.ક. ી. તાલીમ 66 66 79 76 79 ૧ PASS. 

૧૫૩ મકવાણા ચદર્કાન્ત ઠાલાલ જુ.કા. ઘટક-૭ અમદાવાદ 92 87 95 71 86 ૧ PASS. 

૧૫૪ મકવાણા જીગ્નેશકુમાર ગોિવંદલાલ જુ.કા. ઘટક-૩૬ ઉંજા 93 98 97 88 89 ૧ PASS. 

૧૫૫ મકવાણા તરસગંભાઈ પર્તા૫સગં જુ.કા. ઘટક - ૨ ભાવનગર 91 93 98 73 87 ૧ PASS. 

૧૫૬ મકવાણા નરેન્દર્ બચભુાઈ જુ.કા. વતુર્ળ-૨૨ રાજકોટ 74 મિુક્ત મિુક્ત 39 83 ૬ FAIL 

૧૫૭ મકવાણા પસાભાઈ િહરાભાઈ જુ.કા. ઘટક-૬ વડોદરા 60 92 87 41 85 ૬ FAIL 

૧૫૮ મકવાણા મેઘા િદનેશભાઈ જુ.કા. વતુર્ળ-૬ અમદાવાદ 86 88 91 78 85 ૧ PASS. 

૧૫૯ મકવાણા લીનાબેન રામજીભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૨૨ અમદાવાદ 94 92 94 62 78 ૧ PASS. 

૧૬૦ મલેક જહીરમીયા અહમેદમીયા જુ.કા. ઘટક-૬ વડોદરા 78 93 97 34 88 ૬ FAIL 

૧૬૧ મલેક મેમનુાબેન હૈદરઅલી જુ.કા. ઘટક-૭ વડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ૫ FAIL 

૧૬૨ મહુડીયા ભી મ મગનલાલ જુ.કા. મહકેમ ગજુ.રાજય 91 95 94 70 83 ૧ PASS. 

૧૬૩ માદળીયા કમલેશકુમાર રવજીભાઈ જુ.કા. િવભાગ -૧૦ રાજકોટ 91 89 95 84 86 ૧ PASS. 

૧૬૪ માલવીયા અ પેશ છગનભાઈ જુ.કા. ઘટક-૮૪ જુનાગઢ 91 92 95 77 84 ૧ PASS. 

૧૬૫ મિુનયા અરિવંદકુમાર ગ યાભાઈ જુ.કા. ઘટક-૨ આણદં 80 86 96 24 મિુક્ત ૬ FAIL 

૧૬૬ મેકવાન દિશર્તા કાતંીલાલ જુ.કા. મહકેમ ગજુ.રાજય 85 96 94 69 85 ૧ PASS. 

૧૬૭ મોદી િકતીર્કુમાર રસીકલાલ જુ.કા. ઘટક-૩૪ પાલનપરુ 63 69 79 36 64 ૫ FAIL 

૧૬૮ મોદી પર્ ાબેન હષર્દભાઈ જુ.કા. ઘટક-૩૬ ઉંજા 95 92 93 83 83 ૧ PASS. 

૧૬૯ મોદી હતેલબેન પર્હલાદભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૩૧ િવસનગર 87 94 94 68 ગેરહાજર ૧ FAIL 

૧૭૦ રાજપતૂ િવભા વૈભવકુમાર જુ.કા. િવભાગ -૧ અમદાવાદ 86 88 90 84 81 ૧ PASS. 

૧૭૧ રાજહરી નમર્તા હમેતં જુ.કા. વતુર્ળ-૬ અમદાવાદ 88 96 95 79 85 ૧ PASS. 



૧૭૨ રાઠવા જયલેશભાઈ બાબભુાઈ જુ.કા. ઘટક- ૩ વડોદરા 62 75 91 43 78 ૧ FAIL 

૧૭૩ રાઠવા િદનેશભાઈ મ તભુાઈ જુ.કા. ઘટક-૫ વડોદરા 93 97 96 67 88 ૧ PASS. 

૧૭૪ રાઠોડ જી ેશકુમાર મનજીભાઈ જુ.કા. ઘટક-૨ સરુેન્દર્નગર 95 99 93 85 87 ૧ PASS. 

૧૭૫ રાઠોડ તિૃપ્તબેન અરિવંદભાઈ જુ.કા. ઘટક-૯૧ મોરબી 94 96 98 83 83 ૧ PASS. 

૧૭૬ રાઠોડ દેવજીભાઈ કા ભાઈ જુ.કા. ધટક-૭૭ બોટાદ 91 86 96 69 86 ૧ PASS. 

૧૭૭ રાઠોડ ભારતિસંહ મળૂિસંહ જુ.કા. િવવાદ-૩ગાધંીનગર 89 મિુક્ત 91 25 88 ૫ FAIL 

૧૭૮ રાઠોડ િમનાક્ષીબેન માધવિસંહ જુ.કા. ઘટક-૪૭ દાહોદ 50 61 77 30 80 ૮ FAIL 

૧૭૯ રાઠોડ યવુરાજિસંહ વ સગંભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧ સરુેન્દર્નગર 75 98 98 75 86 ૧ PASS. 

૧૮૦ રાઠોડ િહતેન્દર્કુમાર કાન્તીલાલ જુ.કા. ઘટક-૧૧ અમદાવાદ 93 93 96 79 87 ૧ PASS. 

૧૮૧ રાઠોડ િહરલબેન િદનેશભાઈ જુ.કા. િવભાગ -૯ ભાવનગર 71 77 89 87 78 ૧ PASS. 

૧૮૨ રાણાવાયા રમેશ નરબત જુ.કા. પોરબદંર 77 94 95 93 82 ૧ PASS. 

૧૮૩ રામી ખુ બ ુપરસો મભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧૮ અમદાવાદ 95 95 97 85 82 ૧ PASS. 

૧૮૪ રાવલ અશોકકુમાર લવજીભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૩૧ િવસનગર 90 97 94 76 84 ૧ PASS. 

૧૮૫ રાવલ આષતુોષ જયપર્કાશ જુ.કા. ઘટક-૧ અમદાવાદ 76 88 89 79 79 ૧ PASS. 

૧૮૬ રાવલ પર્રણાબેન પર્િવણચદર્ જુ.કા. ઘટક-૨ સરુેન્દર્નગર 94 98 98 86 88 ૧ PASS. 

૧૮૭ રોિહત હસમખુભાઈ મગનભાઈ જુ.કા. ઘટક-૫ અમદાવાદ 92 97 94 72 81 ૧ PASS. 

૧૮૮ લાડાણી િનરલ મનસખુભાઈ જુ.કા. ઘટક-૮૪ જુનાગઢ 78 83 93 81 80 ૧ PASS. 

૧૮૯ લાવડીયા શીતલ નાથાભાઈ જુ.કા. િવભાગ -૧૧ અમદાવાદ 83 93 93 81 70 ૧ PASS. 

૧૯૦ લીમ્બાચીયા નવનીતકુમાર વાસદુેવ જુ.કા. િસધ્ધપરુ 95 97 97 83 82 ૧ PASS. 

૧૯૧ વણકર મજંુલાબેન મોહનભાઈ જુ.કા. ઘટક-૨૮ ઈડર 72 મિુક્ત મિુક્ત 56 મિુક્ત ૬ PASS. 

૧૯૨ વણકર રિસકલાલ નાથાલાલ જુ.કા. ઘટક-૨૭મોડાસા મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 27 65 ૫ FAIL 

૧૯૩ વલવી કમલેશકુમાર ગલુાબિસંહ જુ.કા. ઘટક-૧૫ અમદાવાદ 76 88 93 56 73 ૧ PASS. 

૧૯૪ વસાવા જસવતંભાઈ મળુજીભાઈ જુ.કા. ઘટક-૫૬ અંકલે ર 58 87 મિુક્ત 44 70 ૮ FAIL 

૧૯૫ વસાવા તલુસીદાસ તકુારામભાઈ જુ.કા. િવભાગ - ૮ સરુત 93 98 97 76 87 ૧ PASS. 

૧૯૬ વસાવા ભિુમકા નટવરિસંહ જુ.કા. વતુર્ળ- ૪ અમદાવાદ 70 96 97 78 84 ૧ PASS. 

૧૯૭ વસાવા રતનિસંગ અમરિસંગ જુ.કા. વતુર્ળ-૧૨ વડોદરા 57 63 83 51 63 ૭ PASS. 



૧૯૮ વસાવા સિુમતર્ાબેન ભરતભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧ વડોદરા 43 55 71 35 60 ૬ FAIL 

૧૯૯ વસાવાહસમખુભાઈ કમદીયાભાઈ જુ.કા. િવભાગ-૭ સરુત 82 99 93 70 86 ૧ PASS. 

૨૦૦ વસાવા િહિતશાબેન વસતંભાઈ જુ.કા. ઘટક-૬ વડોદરા 66 70 89 72 84 ૧ PASS. 

૨૦૧ વાઘેલા કેતન રમેશભાઈ જુ.કા. ઘટક-૮૨ અમરેલી 56 58 86 32 63 ૬ FAIL 

૨૦૨ વાઘેલા દેવચદંજી વદનસીંગ જુ.કા. ઘટક-૩૬ ઉંજા 72 86 94 71 67 ૧ PASS. 

૨૦૩ વાઘેલા બીપીનચદર્ મણીભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧ આણદં 54 74 89 58 57 ૫ PASS. 

૨૦૪ વાયડે જયેશ િકશનરાવ જુ.કા. ઘટક-૭ વડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ૫ FAIL 

૨૦૫ વાહોનીયા પલ કાલભુાઈ જુ.કા. ઘટક-૫ વડોદરા 65 72 88 73 82 ૧ PASS. 

૨૦૬ વાળંદ જગદીશભાઈ છોટાભાઈ જુ.કા. ઘટક-૬ વડોદરા 62 65 78 61 મિુક્ત ૭ PASS. 

૨૦૭ િવસતીયા ઉત્સવ કનૈયાલાલ જુ.કા. ઘટક-૯ અમદાવાદ 64 73 84 30 57 ૬ FAIL 

૨૦૮ વૈ ણવ યામ િગિરશકુમાર જુ.કા. ઘટક-૧૮ અમદાવાદ 77 90 96 79 88 ૧ PASS. 

૨૦૯ હોરા ફરીદાબેન સોયેબભાઈ જુ.કા. વતુર્ળ -૧૧વડોદરા 77 79 93 37 મિુક્ત ૬ FAIL 

૨૧૦ શમાર્ ધવલકુમાર હસમખુભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧૧ અમદાવાદ 95 97 96 80 85 ૧ PASS. 

૨૧૧ શામલ અિનરુધ્ધ માનભાઈ જુ.કા. ધટક-૨૪ ગાધંીનગર 88 88 95 65 79 ૧ PASS. 

૨૧૨ શકુલ પજા િબપીનચદર્ જુ.કા. ઘટક-૯ અમદાવાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ૧ FAIL 

૨૧૩ શેઠ ર શકુમાર પર્િવણચદર્ જુ.કા. ઘટક-૮૩સાવરકુડલા મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 51 72 ૭ PASS. 

૨૧૪ ીમાળી ઉદયકુમાર જયતંીભાઈ જુ.કા. વતુર્ળ- ૪ અમદાવાદ મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 70 82 ૮ PASS. 

૨૧૫ ીમાળી ઘન યામ મગનભાઈ જુ.કા. ઘટક-૨૩ અમદાવાદ મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 61 મિુક્ત ૬ PASS. 

૨૧૬ સથવારા િપર્તેશકુમાર પરુુષો મભાઈ જુ.કા. ઘટક-૩૬ ઉંજા 75 92 94 63 80 ૧ PASS. 

૨૧૭ સથવારા સોનાલી જગદીશભાઈ જુ.કા. મહકેમ ગજુ.રાજય 95 96 98 90 82 ૧ PASS. 

૨૧૮ િસંહા બારીન્દર્નાથ કાતંીલાલ જુ.કા. ધટક-૨૪ ગાધંીનગર 87 97 95 73 79 ૧ PASS. 

૨૧૯ િસસોદીયા જયદેવિસંહ ગભંીરિસંહ જુ.કા. અન્વેષણ િવભાગ-૧ અમદાવાદ 83 83 87 75 71 ૧ PASS. 

૨૨૦ સતુરીયા ભરતકુમાર હરીભાઈ જુ.કા. િવભાગ-૧ અમદાવાદ 86 97 95 88 81 ૧ PASS. 

૨૨૧ સતુરીયા શશીકાન્ત ઠાલાલ જુ.કા. ઘટક-૨૭મોડાસા 90 95 95 84 78 ૧ PASS. 

૨૨૨ સથુાર નરિસંહ િગરધારીભાઈ જુ.કા. ઘટક- ૩૫ ડીસા 90 92 99 88 82 ૧ PASS. 

૨૨૩ સેંગલ ભાવના શીરીષભાઈ જુ.કા. વતુર્ળ-૨ અમદાવાદ 88 97 98 88 85 ૧ PASS. 



૨૨૪ સેંતા ભાિવકભાઈ બાલાભાઈ જુ.કા. વતુર્ળ-૧૯ ભાવનગર 87 94 96 82 86 ૧ PASS. 

૨૨૫ સૈયદ શહનેાઝબાન ુમસુાફેહીન જુ.કા. ઘટક-૫૩ પેટલાદ 62 90 92 73 78 ૯ PASS. 

૨૨૬ સોલકંી કમલેશકુમાર મહશેભાઈ જુ.કા. િસધ્ધપરુ 90 95 94 81 85 ૧ PASS. 

૨૨૭ સોલકંી િદગેશ કાતંીલાલ જુ.કા. ઘટક-૧૩ અમદાવાદ 93 99 96 91 85 ૧ PASS. 

૨૨૮ સોલકંી રજનીકાતં મેહુરભાઈ જુ.કા. ઘટક-૮૨ અમરેલી મિુક્ત 89 મિુક્ત 78 મિુક્ત ૭ PASS. 

૨૨૯ સોલકંી રા શકુમાર નાગજીભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૨ ભાવનગર 92 95 94 92 86 ૧ PASS. 

૨૩૦ સોલકંી હષર્દકુમાર ડાહયાભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧૧ અમદાવાદ 92 97 98 91 82 ૧ PASS. 

૨૩૧ હઠીલા બલભુાઈ સબરુભાઈ જુ.કા. ઘટક-૪૭ દાહોદ 89 95 96 73 82 ૧ PASS. 

૨૩૨ હડીયેલ રોનક ધમેર્શકુમાર જુ.કા. ઘટક - ૨ અમદાવાદ 82 95 91 90 81 ૧ PASS. 

૨૩૩ હરકટ ભરતભાઈ સામતભાઈ જુ.કા. ઘટક - ૧ ભાવનગર 88 94 94 85 85 ૧ PASS. 

૨૩૪ હળવદીયા િદનેશ મગનભાઈ જુ.કા. ઘટક- ૨ રાજકોટ 86 97 98 80 86 ૧ PASS. 

૨૩૫ હાસંલીયા િદ યેશ અશોકભાઈ જુ.કા. ઘટક-૯૭ ઉપલેટા 97 97 97 86 88 ૧ PASS. 

૨૩૬ હુમલ સભુાષ રાયધનભાઈ જુ.કા. ઘટક- ૨ રાજકોટ 95 98 100 84 84 ૧ PASS. 

૨૩૭ ગો વામી િચરાય ુશૈલેશગીરી જુ.કા. અપીલ-૫વડોદરા 83 91 98 77 85 1 PASS. 

૨૩૮ ચૌધરીિદનેશકુમાર મગનભાઈ જુ.કા. ધટક-૩૩ કડી 79 86 93 73 79 1 PASS. 

૨૩૯ ચૌધરીનરેશકુમાર સવજીભાઈ જુ.કા. ધટક-૩૫, ડીસા 80 90 97 80 78 1 PASS. 

૨૪૦ પટેલિદલીપભાઈ નગીનભાઈ જુ.કા. ધટક- ૭૫,વાપી ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 1 FAIL 

૨૪૧ પટેલિબનલબહને બાબભુાઈ જુ.કા. િવભાગ-૧,અમદાવાદ 88 96 99 83 79 1 PASS. 

૨૪૨ પટેલભાવના રમેશભાઈ જુ.કા. િવભાગ-૧,અમદાવાદ 81 90 94 84 86 1 PASS. 

૨૪૩ પાઠકિવકાસ િવનોદચદર્ જુ.કા. ધટક- ૬,સરુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 1 FAIL 

૨૪૪ બડેલીયારમેશભાઈ પર્મજીભાઈ જુ.કા. િવભાગ - ૯,ભાવનગર 39 60 64 32 69 1 FAIL 

૨૪૫ બારૈયાશૈલેશ િવજયભાઈ જુ.કા. ધટક- ૩,સરુત 66 91 94 78 79 1 PASS. 

૨૪૬ રાવલ ભાવેશકુમાર િધરેન્દર્કુમાર જુ.કા. વતુર્ળ-૧૯, ભાવનગર 91 98 93 80 82 1 PASS. 

૨૪૭ વસાવાચીમનભાઈ છીતભુાઈ જુ.કા. ધટક- ૬,સરુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 1 FAIL 

૨૪૮ વસાવાિકતીર્આઝાદ રામસીંગભાઈ જુ.કા. ઘટક-૧૧,સરુત 85 89 91 82 82 1 PASS. 

૨૪૯ સથુારનિવનભાઈ રેવાભાઈ જુ.કા. ધટક-૩૫, ડીસા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 1 FAIL 



૨૫૦ સૈયદલતીફહુસેન ઉમરમીયા જુ.કા. ધટક- ૨૧, અમદાવાદ 38 52 56 34 66 7 FAIL 

૨૫૧ સોની મકુેશકુમાર બી. જુ.કા. યવ થા શાખા, અમદાવાદ 69 79 90 54 71 3 PASS. 

૨૫૨ સોલકંીભારતીબેન પરશોતમભાઈ જુ.કા. ધટક-૩૮, પાટ્ણ 82 92 90 76 79 1 PASS. 

૨૫૩ પરમારમયરુધ્વજિસંહબી. જુ.કા. ધટક- ૨,ભાવનગર 86 95 93 85 83 1 PASS. 

૨૫૪ િતર્વેદી સીમાબેન જગદીશકુમાર જુ.કા. ધટક- ૧૦,રાજકોટ 
નામ. હાઇકોટર્ના આદેશ મજુબ પિરણામ સીલ કવરમા ં

રાખવામા ંઆવેલ છે. 
1 Reserve 

 

 

  

થળઃ- ગાધંીનગર 

તાર ખઃ-21/08/2017    
 

( પી. ડ . પલસાણા ) 
સચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ગાધંીનગર 



જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
વાહન યવહાર કિમ ર કચેર ના કમચાર ઓની લોઅર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ાતાર ખઃ  - તા.30/05/2017થીતા.03/06/2017 

બેઠક 
નબંર 

કમચાર ુ ંનામ હોદો્ કચેર ુ ંનામ 

ુ ત મેળ  યા ગેની િવગત  

તક પ રણામ પેપર-1 પેપર-2 પેપર-3 પેપર-4 પેપર-5 

100 માકસ 

1 મકવાણા જગદ શભાઈ આશાભાઈ  ુ .કલાક આરટ ઓ અમદાવાદ  76 51 મિુક્ત 55 મિુક્ત ચોથી PASS 

2 ભીલ બા લુાલ ચીમનલાલ  ુ .કલાક આરટ ઓ અમદાવાદ  58 45 મિુક્ત 44 41 ી  FAIL 

3 ચૌધર  િવણ ુમાર બા લુાલ  ુ .કલાક આરટ ઓ અમદાવાદ  મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 56 મિુક્ત બી  PASS 

4 પટલ અમ રષ ુમાર કુશભાઈ  ુ .કલાક આરટ ઓ અમદાવાદ  મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 62 મિુક્ત બી  PASS 

5 દસાડ યા ેશ ણુવતંરાય  ુ .કલાક આરટ ઓ રાજકોટ મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 50 મિુક્ત બી  PASS 

6 પડંયા ન તાબેન રમેશભાઈ  ુ .કલાક આરટ ઓ રાજકોટ 74 79 મિુક્ત 54 મિુક્ત બી  PASS 

7 કોટચા મન ખુ નુીલાલ  ુ .કલાક આરટ ઓ રાજકોટ 77 83 મિુક્ત 53 મિુક્ત બી  PASS 

8 મોરબીયા ઉમેશ રમેશભાઇ ુ .કલાક આરટ ઓ રાજકોટ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL 

9 ઝાલા દલીપિસહ ભવાનિસહ  ુ .કલાક આરટ ઓ મહસાણા  84 88 મિુક્ત 54 મિુક્ત બી  PASS 

10 રાઠોડ મનોજ ભ ભુાઈ  ુ .કલાક આરટ ઓ રુત  64 મિુક્ત મિુક્ત 27 મિુક્ત બી  FAIL 

11 કોસબંીયા ગીર શ ધન ખુલાલ  ુ .કલાક આરટ ઓ રુત  મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 29 મિુક્ત બી  FAIL 

12 લાડ કા મીરાબેન  ત ણભાઈ  ુ .કલાક આરટ ઓ રુત  73 મિુક્ત મિુક્ત 67 મિુક્ત બી  PASS 

13 પટલ મનીષભાઈ નગીનભાઈ  ુ .કલાક આરટ ઓ  રુત   69 મિુક્ત મિુક્ત 61 મિુક્ત બી  PASS 

14 વસાવા લ મણભાઈ ઝીણાભાઈ  ુ .કલાક આરટ ઓ વડોદરા  69 મિુક્ત મિુક્ત 43 મિુક્ત બી  FAIL 

15 ગોહ લ સ યે િસહ નર િસહ  ુ .કલાક આરટ ઓ વડોદરા  69 71 મિુક્ત 55 મિુક્ત બી  PASS 

16 મો હતે કરણ કુારામ  ુ .કલાક આરટ ઓ વડોદરા  મિુક્ત 58 54 30 47 બી  FAIL 

17 ગોડસે કિવતા કમલાકર  ુ .કલાક આરટ ઓ વડોદરા  મિુક્ત 74 મિુક્ત 63 66 બી  PASS 



18 માલીયા તે ભાઈ ભ ભુાઈ  ુ .કલાક આરટ ઓ વડોદરા  67 મિુક્ત મિુક્ત 58 67 બી  PASS 

19 સોલકં  જગદ શભાઈ બ ભુાઈ  ુ .કલાક આરટ ઓ વડોદરા  61 68 60 51 44 બી  FAIL 

20 ડામોર જ ટ ન ુમાર ફતેિસગ  ુ .કલાક આરટ ઓ પાલન રુ 68 64 મિુક્ત 34 34 બી  FAIL 

21 ઠાકોર કુશ ુમાર હમા   ુ .કલાક આરટ ઓ પાલન રુ  65 64 મિુક્ત 23 મિુક્ત બી  FAIL 

22 ખાસંી રખા જશવતંરાય  ુ .કલાક આરટ ઓ મનગર  67 મિુક્ત મિુક્ત 72 મિુક્ત બી  PASS 

23 ુબાવત િપ ષુ કા ુભાઈ  ુ .કલાક આરટ ઓ મનગર  મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 53 મિુક્ત બી  PASS 

24 વાઘેલા રણ તિસહ ગોતાભાઈ  ુ .કલાક આરટ ઓ નડ યાદ  68 મિુક્ત મિુક્ત 45 45 બી  FAIL 

25 પરમાર બા ભુાઈ બાલાલ  ુ .કલાક આરટ ઓ નડ યાદ  64 મિુક્ત મિુક્ત 51 32 ચોથી FAIL 

26 પરમાર હષદભાઇ વાલ ભાઇ  ુ .કલાક આરટ ઓ ગોધરા  41 મિુક્ત મિુક્ત 32 28 બી  FAIL 

27 ગરાિસયા મહશભાઈ મકનભાઈ  ુ .કલાક આરટ ઓ વલસાડ  48 મિુક્ત મિુક્ત 43 49 બી  FAIL 

28 ચૌહાણ ગણપતિસહ અમરિસહ  ુ .કલાક એઆરટ ઓ દાહોદ  ગેરહાજર મિુક્ત મિુક્ત ગેરહાજર મિુક્ત બી  FAIL 

29 તરબદા િવણભાઈ શનાભાઈ  ુ .કલાક એઆરટ ઓ આણદં  49 મિુક્ત મિુક્ત 28 મિુક્ત બી  FAIL 

30 બારોટ સજંય ન ુભાઈ   ુ .કલાક એઆરટ ઓ છોટાઉદ રુ 53 48 મિુક્ત 34 મિુક્ત બી  FAIL 

31 પટલ અ ત ુમાર મોહનભાઈ   ુ .કલાક એઆરટ ઓ નવસાર    ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી  FAIL 

32 પટલ ભાવેશભાઈ  ભ ભુાઈ  ુ .કલાક એઆરટ ઓ નવસાર    ગેરહાજર ગેરહાજર મિુક્ત ગેરહાજર ગેરહાજર બી  FAIL 

33 મહ ડા મહ િસહ કસર િસહ  ુ .કલાક એઆરટ ઓ નવસાર  49 મિુક્ત મિુક્ત 40 43 બી  FAIL 

34 પિત પરશભાઈ ઠાકોર  ુ .કલાક એઆરટ ઓ ભ ચ  60 મિુક્ત મિુક્ત 38 મિુક્ત બી  FAIL 

35 રાઠોડ ભગવાનિસહ ગોપાલિસહ  ુ .કલાક એઆરટ ઓ ગાધંીનગર  ગેરહાજર મિુક્ત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી  FAIL 

36 ચાવડા જગદ શ ુમાર શકંરિસહ  ુ .કલાક એઆરટ ઓ ગાધંીનગર  મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 44 મિુક્ત બી  FAIL 

37 પટલ િવકાસ ુમાર જયિંતલાલ  ુ .કલાક એઆરટ ઓ ગાધંીનગર  મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 55 મિુક્ત બી  PASS 

38 પટલ વસતંભાઈ હરાભાઈ ુ .કલાક એઆરટ ઓ ગાધંીનગર મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 57 મિુક્ત બી  PASS 

39 સધાણે સતંોષ રાજગરભાઈ   ુ .કલાક એઆરટ ઓ ભીલાડ  65 મિુક્ત મિુક્ત 59 મિુક્ત બી  PASS 

40 સાકંળ યા અ પેશ હસ ખુભાઈ  ુ .કલાક એઆરટ ઓ ભીલાડ  66 મિુક્ત મિુક્ત 44 મિુક્ત બી  FAIL 

41 પટલ દપક ુમાર મણીલાલ  ુ .કલાક એઆરટ ઓ પાટણ  મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 73 મિુક્ત બી  PASS 



42 મોઘે સ  અિનલ  ુ .કલાક એઆરટ ઓ અમદાવાદ ( વૂ)   મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 79 મિુક્ત બી  PASS 

43 સોલકં  રા િસહ પુતિસહ  ુ .કલાક એઆરટ ઓ અમદાવાદ ( વૂ)   83 મિુક્ત મિુક્ત 59 63 બી  PASS 

44 ચૌધર  સિવતાબેન ધન ખુભાઈ  ુ .કલાક એઆરટ ઓ અમદાવાદ ( વૂ)   65 37 41 32 મિુક્ત બી  FAIL 

45 પટલ ેશ લ મણભાઈ   ુ .કલાક એઆરટ ઓ યારા  66 મિુક્ત મિુક્ત 62 56 બી  PASS 

46 વાઘેલા કુશ મહ ભાઈ  ુ .કલાક એઆરટ ઓ યારા  66 મિુક્ત મિુક્ત 42 47 બી  FAIL 

47 પટલ દપકભાઈ ચીમનભાઈ  ુ .કલાક એઆરટ ઓ યારા  60 મિુક્ત મિુક્ત 63 મિુક્ત બી  PASS 

48 ગામીત છગનભાઈ ગવાર યાભાઈ  ુ .કલાક એઆરટ ઓ યારા  55 43 73 44 40 બી  FAIL 

 

  

થળઃ- ગાધંીનગર 

તાર ખઃ-21/08/2017    
 

( પી. ડ . પલસાણા ) 
સચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ગાધંીનગર 



જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

િનયામક, િવકસતી િતક  ્ યાણની કચેર ના લોઅર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.30/05/2017 થી તા.03/06/2017 

 

બેઠક 
નબંર 

નામ હો ૃ ો કચેર ુ ંનામ 

ુ ત મેળ  યા ગેની િવગત 

તક પ રણામ પેપર-1 પેપર-2 પેપર-3 પેપર-4 પેપર-5 

100 માકસ  

૧ રાઠોડ મધબુેન ગોકળભાઇ 
જુનીયર 

કલાકર્ 
િજ લાનાયબિનયામક(િવ.જા)ની કચેરી, ૧/૩, 

બહુમાળીમકાન, સરદારબાગ, જુનાગઢ 
27 30 34 9 મિુક્ત તર્ીજી FAIL 

 

 

થળઃ- ગાધંીનગર 

તાર ખઃ-21/08/2017    
 

( પી. ડ . પલસાણા ) 
સચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ગાધંીનગર 
  



જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
ર ટાર, સહકાર  મડંળ ઓની કચેર ના કમચાર ઓની લોઅર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.30/05/2017 થી તા.03/06/2017 

બેઠક 
નબંર 

નામ હો ૃ ો કચેર ુ ંનામ 

ુ ત મેળ  યા ગેની િવગત 
તક પ રણામ પેપર-1 પેપર-2 પેપર-3 પેપર-4 પેપર-5 

100 માકસ 

૧ 
ચૌહાણ િવનોદભાઈ 
વાલજીભાઈ 

જુ.કા. જનરલ મેનેજર,િજ  લા ઉ ોગ કેન્ દર્,અમરેલી  38 મિુક્ત 29 29 21 આઠમી FAIL 

૨ 
વસાવા જગદીશભાઈ 
લવઘણભાઈ 

જુ.કા. જી  લા રજી  ટર્ાર, સ. મ.ં, આણદં. 34 41 55 25 32 તર્ીજી FAIL 

૩ શાહ યોગેશકુમાર શશીકાતં જુ.કા. 
સયંકુત રજી  ટર્ાર અને સભ્ ય ી, બોડર્ ઓફ 
નોમીનીઝ, વડોદરા 

24 21 26 28 મિુક્ત આઠમી FAIL 

૪ અઘ્ યા  િબર્ શકુમાર સયુર્કાતં જુ.કા. 
સયંકુત રજી  ટર્ાર અને ખાસ અન્ વેષક, 
સહકારી મડંળીઓ (િવભાગીય), વડોદરા 

29 35 43 40 29 દસમી FAIL 

૫ ભ  િપયષુ જયસખુલાલ જુ.કા. િજ. રિજ  ટર્ાર,સહકારી મડંળીઓ,જામનગર  41 35 54 23 મિુક્ત ચોથી FAIL 

૬ 
બર્ ભટૃ મકુુન્ દકુમાર 
પુ ષોતમદાસ 

જુ.કા. જી  લા રજી  ટર્ાર, સ.મ.ં,વડોદરા. 38 39 40 29 મિુક્ત છ ી FAIL 

૭ 
ભવુેલા નીરંજનકુમાર 
બાબભુાઈ 

જુ.કા.  પે. ઓડીટર, િમ  ક ઓડીટ ઓફીસ,આણદં  48 48 45 50 31 બીજી FAIL 

૮ દવે અિભનાબેન રિતલાલ જુ.કા. 
ી સયંકુત રજી  ટર્ાર  અને ખાસ અન્ વેષક, 

સ. મ.ં (િવભાગીય) રાજકોટ  
ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર છ ી FAIL 

૯ 
દામા  સિુનલકુમાર  
ખીમજીભાઈ 

જુ.કા. 
જનરલ  મેનેજર, િજ  લા ઉ ોગ કેન્ દર્, 
ગાધંીનગર  

47 47 54 37 મિુક્ત ચોથી FAIL 

૧૦ ગઢવી ૫રેશ મનભુાઈ જુ.કા. મદદ.જી  લા રજી  ટર્ાર,સ.મ.ં(િધરધાર),રાજકોટ. ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર મિુક્ત છ ી FAIL 

૧૧ મનુીયા સરદારિસંગ કા ભાઈ જુ.કા. િજ  લા રિજ  ટર્ાર, સહકારી મડંળીઓ, 37 47 54 16 25 સાતમી FAIL 



મહીસાગર, લણુાવાડા 

૧૨ 
મૈસરુીયા બળવતંરાય 
જગજીવનદાસ 

જુ.કા.  પે. ઓડીટર, સ.મ.ં (ર), સરુત.   34 38 35 22 મિુક્ત સાતમી FAIL 

૧૩ 
૫ટેલ  જયોત્ સનાબેન  
લાલભુાઈ 

જુ.કા. 
 પે  યલ ઓડીટર, િમ  ક  ઓડીટ ઓફીસ, 
િહંમતનગર   

83 71 65 36 29 તર્ીજી FAIL 

૧૪ ૫ટેલ  હરીભાઈ  દુલર્ભભાઈ જુ.કા.  પે.ઓડીટર,િમ  ક ઓડીટઓફીસ,વલસાડ 42 49 66 24 30 છ ી FAIL 

૧૫ ૫ટેલ મકુેશભાઈ નરિસંહભાઈ જુ.કા. જી  લા રજી  ટર્ાર, સ.મ.ં, વડોદરા. 30 32 65 43 મિુક્ત અિગયારમી FAIL 

૧૬ ૫ટેલ નવનીતભાઈ મોહનભાઈ જુ.કા. િજ  લા રિજ  ટર્ાર, સહકારી મડંળીઓ, સરુત 29 45 40 34 33 ચોથી FAIL 

૧૭ ૫ટેલ મયરુકુમાર કનભુાઈ જુ.કા.  પે.ઓડીટર, િમ  ક  ઓડીટ ઓફીસ, આણદં  52 66 69 37 37 બીજી FAIL 

૧૮ 
પડંયા  તરલાબેન 
નદંલાલભાઈ 

જુ.કા. 
ી અિધક રજી  ટર્ાર  અને ખાસ અન્ વેષક, સ. 

મ.ં (િવભાગીય) રાજકોટ 
ગેરહાજર મિુક્ત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પાચંમી FAIL 

૧૯ પચંાલ ચિંદર્કાબેન હસમખુભાઈ જુ.કા. જી  લા રજી  ટર્ાર, સ.મ.ં, વડોદરા. 54 59 77 42 46 સાતમી FAIL 

૨૦ 
૫ઠાણ મોહસીનખાન 
અમાનુ  લાખાન 

જુ.કા.  પે  યલ  ઓડીટર, િમ  ક  ઓડીટ ઓફીસ, આણદં 51 62 78 51 44 બીજી FAIL 

૨૧ રાઠોડ રિસકકુમારલખમણિસંહ જુ.કા. િજ. રિજ.,સહકારી મડંળીઓ, અરવ  લી,મોડાસા 27 43 27 15 મિુક્ત આઠમી FAIL 

૨૨ રાઠોડ જગતિસંહ કાનાજી જુ.કા. મદદનીશ િજ  લા રિજ  ટર્ાર (િધરધાર) મહસેાણા  58 52 56 24 મિુક્ત નવમી FAIL 

૨૩ રાઠોડ ભરતકુમાર સાકંળચદં જુ.કા. 
સહકાર કિમશનર અને રજી  ટર્ાર, સહકારી 
મડંળીઓ, ગ.ુરા. ગાધંીનગર 

35 37 70 27 મિુક્ત ચોથી FAIL 

૨૪ રાઠોડ જગતિસંહ ૫િસંહ જુ.કા. િજ  લા રિજ  ટર્ાર, સહકારી મડંળીઓ,મોડાસા  40 40 48 16 23 તર્ીજી FAIL 

૨૫ 
સોલકંી જીતેશકુમાર  
તલુસીદાસ 

જુ.કા. જનરલ મેનેજર, િજ  લા ઉ ોગ કેન્ દર્,વલસાડ 42 41 41 37 24 બીજી FAIL 

૨૬ સવસેટા લાખાભાઈ મૈસરુભાઈ જુ.કા. િજ  લા  રિજ  ટર્ાર, સહકારી  મડંળીઓ,મોરબી ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર સાતમી FAIL 

૨૭ 
તર્વાડી ૫રેશકુમાર 
હરીકૃ  ણભાઈ 

જુ.કા. 
સયંકુત રજી  ટર્ાર અને સભ્ ય ી, બોડર્ ઓફ 
નોમીનીઝ, અમદાવાદ. 

43 55 65 36 મિુક્ત છ ી FAIL 

૨૮ ઠકરાર ભાવેશ જયિંતલાલ જુ.કા. જી  લા રજી  ટર્ાર, સ.મ.ં,પોરબદંર. 37 62 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર સાતમી FAIL 



૨૯ ઝાલા ભાલચદર્ દેવજીભાઈ જુ.કા. જી  લા રજી  ટર્ાર, સ.મ.ં, પાટણ. 49 69 87 48 મિુક્ત છ ી FAIL 

૩૦ ઝાલા રંગીતકુમાર મણીલાલ જુ.કા. કિમ  નર ી,કુિટર અને ગર્ામોધોગ,ગાધંીનગર. 50 56 74 43 27 બીજી FAIL 

૩૧ 
ીમાળી 

પર્કાશકુમારનરિસંહભાઈ 
જુ.કા.  પે  યલ ઓડીટર,િમ  ક ઓડીટ ઓિફસ,પાલનપરુ. 46 44 74 50 40 પર્થમ FAIL 

૩૨ 
વાઘેલા ભરતકુમાર 
જીવણલાલ 

જુ.કા. િજ  લા રિજ  ટર્ાર, સહકારી મડંળીઓ,અમદાવાદ.  32 58 71 41 24 નવમી FAIL 

૩૩ 
ચૌધરી હમેતંકુમાર 
જગદીશભાઈ 

જુ.કા.  પે  યલ  ઓડીટર, િમ  ક  ઓડીટ ઓફીસ, સરુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ચોથી FAIL 

૩૪ ૫ટેલ સતીશકુમાર બાલભુાઈ જુ.કા.  પે  યલ  ઓડીટર, િમ  ક  ઓડીટ ઓફીસ, સરુત 58 74 75 44 54 ચોથી FAIL 

૩૫ રાઠોડ મેહલુકુમાર ધીરજભાઈ જુ.કા. કિમ  નર ી, કુિટર અને ગર્ામોધોગ, ગાધંીનગર. 73 80 76 44 58 ચોથી FAIL 

૩૬ 
૫ટેલ સજંયકુમાર 
૫રસો મભાઈ 

જુ.કા. િજ  લા રિજ  ટર્ાર, સહકારી મડંળીઓ અમદાવાદ. 91 95 95 65 66 પર્થમ PASS 

૩૭ હડીયેલ સજંયકુમાર બાબભુાઈ જુ.કા. 
િજ  લા રિજ  ટર્ાર, સહકારી મડંળીઓ(હાઉસીંગ) 
અમદાવાદ. 

65 86 80 58 56 પર્થમ PASS 

૩૮ બરંડા વષાર્બેન માવજીભાઈ જુ.કા. િજ  લા રિજ  ટર્ાર, સહકારી મડંળીઓ,,િહંમતનગર 48 65 82 46 44 પર્થમ FAIL 

૩૯ ૫રમાર િવજયિસંહ દલ૫તિસંહ જુ.કા. 
 પે  યલ  ઓડીટર, િમ  ક  ઓડીટ ઓફીસ, 
િહંમતનગર   

45 62 87 38 42 પર્થમ FAIL 

૪૦ રાવળ ભગવતીબેન વસતંભાઈ જુ.કા. િજ  લા રિજ  ટર્ાર, સહકારી મડંળીઓ,મહસેાણા 47 83 82 32 40 પર્થમ FAIL 

૪૧ દવે અલકાબેન િનરીશકુમાર જુ.કા. િજ  લા રિજ  ટર્ાર, સહકારી મડંળીઓ,મહસેાણા 61 84 90 34 45 પર્થમ FAIL 

૪૨ પરમાર િનમેશકુમારસરુેશભાઇ  જુ.કા. િજ.રિજ.,સહકારી મડંળીઓ, અરવ લી મોડાસા  64 78 86 61 44 પર્થમ FAIL 

૪૩ વણકર મહન્દર્ભાઇ દેવજીભાઇ  જુ.કા. િજ  લા રિજ  ટર્ાર, સહકારી મડંળીઓ, ગોધરા  48 59 71 30 39 પાચંમી FAIL 

૪૪ 
મકવાણા ગણુવતંિસહ 
સાલમિસહ 

જુ.કા. િજ  લા રિજ  ટર્ાર, સહકારી મડંળીઓ, ગોધરા  60 87 87 73 62 પર્થમ PASS 

૪૫ 
સતુરીયા િવપલુકુમાર 
છનાલાલ  

જુ.કા. કિમ  નર ી,કુિટર અને ગર્ામોધોગ,ગાધંીનગર. 52 66 75 45 45 પર્થમ FAIL 

૪૬ ચૌહાણ જગિદશકુમાર જુ.કા. િજ  લા રિજ  ટર્ાર, સહકારી મડંળીઓ, ગોધરા  59 87 90 61 50 પર્થમ PASS 



બાબરભાઈ  

૪૭ પરમાર નરેન્દર્કુમાર લીંબાભાઈ  જુ.કા. િજ  લા રિજ  ટર્ાર, સહકારી મડંળીઓ, ગોધરા  67 90 89 73 48 પર્થમ FAIL 

૪૮ પટેલ રણિજતિસંહ નટવરિસંહ  જુ.કા. િજ  લા રિજ  ટર્ાર, સહકારી મડંળીઓ, ગોધરા  ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

 
 

થળઃ- ગાધંીનગર 

તાર ખઃ-21/08/2017    
 

( પી. ડ . પલસાણા ) 
સચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ગાધંીનગર 
 


