
 
 
 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

અ ુ ૂચત િત ક યાણની કચેર ના કમચાર ઓનીહાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ  

પર ાની તાર ખ;- તા.01/05/2018 થી તા.05/05/2018 

 

બેઠક 
નબંર 

કમચાર ુ ંનામ હોદો કચેર  ુનામ 

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

100 100 100 100 100 

૧ ી આર.એમ.વાજા િસ.ક્લાકર્ 
િજ.ના.િન. (અ.જા.ક) 
ભાવનગર 

45 35 44 20 41 તર્ીજી FAI L 

૨ ી કે. .મહે રી િસ.ક્લાકર્ 
િજ.ના.િન. 
(અ.જા.ક)ભજુ 

42 33 37 16 52 તર્ીજી FAI L 

 
 
 

 
 

 

પી.ડી.પલસાણા 
સિચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
ગાધંીનગર 

 
 
 
 



જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ઉધોગ કિમ રની કચેર ના કમચાર ઓનીહાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.01/05/2018 થી તા.05/05/2018  

બેઠક 
નબંર 

કમચાર ુ ંનામ હોદો કચેર  ુનામ 

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

100 100 100 100 100 

૧ ી આર.ટી.પરમાર  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   65 71 73 63 70 પર્થમ PASS 

૨ ી બી. .િતર્વેદી  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   51 57 72 53 81 પર્થમ PASS

૩ ીમતી પી.એન.ભ   સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   56 64 75 42 90 પર્થમ FAIL

૪ ી વી.એસ.પટેલ  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   56 69 78 53 89 પર્થમ PASS

૫ ીમતી કે.એસ.શાહ  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   41 65 74 45 92 પર્થમ FAIL

૬ ી કે.એમ.સોલકંી  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   55 50 74 51 91 પર્થમ PASS

૭ ી કે.ડી.ઝાલા  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   51 63 68 25 88 પર્થમ FAIL

૮ ી કે.એ.વાધેલા  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   41 26 50 25 39 પર્થમ FAIL

૯ ી .આર.વાધેલા  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   46 47 47 10 58 પર્થમ FAIL

૧૦ ી એ.આર.ઉમટ    સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   56 69 68 54 80 પર્થમ PASS

૧૧ ી ડી. .બારોટ  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   66 65 66 70 85 પર્થમ PASS

૧૨ ી એ.એચ.ભાવસાર  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   42 66 64 31 85 પર્થમ FAIL

૧૩ ી એમ.ય.ુપરમાર  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   50 66 63 51 88 પર્થમ PASS

૧૪ ી એસ.કે.ગાધંવર્  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   45 58 64 21 78 પર્થમ FAIL

૧૫ ી કે.એન.કિડયા  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   46 56 65 24 81 પર્થમ FAIL

૧૬ ીમતી એસ.એસ.મેનોન  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   ગેરહાજર  ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL



૧૭ ી આર.એચ.પઢેિરયા  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   66 64 71 54 82 પર્થમ PASS

૧૮ ી કે. .િપ લાઇ  સી.કા. ઉ ોગ કિમશનર ીની કચેરી, ગાધંીનગર   67 64 71 51 87 પર્થમ PASS

૧૯ ીમતી એન.એન.શાહ  સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, ગાધંીનગર  76 68 68 53 87 પર્થમ PASS

૨૦ ીમતી એસ.કે.પરમાર  સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, જુનાગઢ  40 56 63 17 77 પર્થમ FAIL

૨૧ ી એ.એચ.આસોડીયા  સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, ગીર સોમનાથ  38 60 60 13 77 પર્થમ FAIL

૨૨ ી એ.આર.જાની  સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, અમદાવાદ  53 65 66 51 84 પર્થમ PASS

૨૩ ી ડી.વી.શાહ  સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, અમદાવાદ   63 66 66 58 84 પર્થમ PASS

૨૪ ી ડી.વી.મકવાણા  સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, મોરબી   38 39 39 34 58 પર્થમ FAIL

૨૫ ીમતી .પી.ઠક્કર   સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, ભજુ- કચ્છ   36 58 66 50 80 પર્થમ FAIL

૨૬ ી આઇ. .કલોતરા  સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, પાલનપરુ   ગેરહાજર  ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL

૨૭ ી એસ.આર.પરમાર  સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, પાલનપરુ  41 39 55 28 68 પર્થમ FAIL

૨૮ ી બી.એસ.નકુમ  સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, રાજકોટ  49 50 66 26 90 પર્થમ FAIL

૨૯ ીમતી આઇ.કે.લકડીવાલા  સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, સરુત  58 61 64 36 89 બીજી  FAIL

૩૦ ી જી.એ.અમીન  સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, સરુત  44 48 60 27 64 પર્થમ  FAIL

૩૧ ી ડી.આર.મકવાણા  સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, સરુત  55 62 58 44 79 પર્થમ  FAIL

૩૨ ી એચ.સી.શમાર્  સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, વડોદરા  51 64 76 22 84 પર્થમ FAIL

૩૩ ીમતી એમ.એસ.પટેલ  સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, વડોદરા  38 31 66 28 70 પર્થમ FAIL

૩૪ ીમતી વી.એ.પરમાર  સી.કા. િજ લા ઉ ોગ કેન્દર્, વડોદરા  36 34 44 20 45 પર્થમ FAIL

 

 

(પી.ડી.પલસાણા) 
સિચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
ગાધંીનગર 



 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
ચેરીટી કિમ રની કચેર ના કમચાર ઓનીહાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.01/05/2018 થી તા.05/05/2018  

બેઠક 

નબંર 
કમચાર ુ ંનામ હોદો કચેર  ુનામ 

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

100 100 100 100 100 

1. ી એ.એ.પટલ િસ. લાક ચે ર ટ કિમશનર ીની કચેર ,અમદાવાદ મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 39 મિુક્ત બી  FAIL 

2. ી ડ .એમ. ડ  િસ. લાક ચે ર ટ કિમશનર ીની કચેર ,અમદાવાદ 51 મિુક્ત મિુક્ત 52 મિુક્ત બી  PASS 

3. ીમતી એન.બી.પટલ િસ. લાક ચે ર ટ કિમશનર ીની કચેર ,અમદાવાદ 49 52 57 20 48 બી  FAIL 

4. ીમતી એચ.બી.પટણી િસ. લાક ચે ર ટ કિમશનર ીની કચેર ,અમદાવાદ 56 72 મિુક્ત 50 મિુક્ત બી  PASS 

5. ી બી.ક.ચૌહાણ િસ. લાક સં ુ ત ચે ર ટ કિમશનર ીની કચેર , વડોદરા 43 60 66 28 77 બી  FAIL 

6. ી આર. . યાસ િસ. લાક સં ુ ત ચે ર ટ કિમશનર ીની કચેર ,રાજકોટ મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 36 મિુક્ત બી  FAIL 

7. ી આર.ક. પિત િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , અમદાવાદ 59 મિુક્ત મિુક્ત 26 મિુક્ત બી  FAIL 

8. ી એફ.આર.શાહ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર ,અમદાવાદ 24 30 33 20 44 બી  FAIL 

9. ી વી.વાય.રાવલ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર ,અમદાવાદ 56 84 70 51 91 બી  PASS 

10. ી આર.પી.ચૌહાણ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , અમદાવાદ 60 મિુક્ત મિુક્ત 36 89 બી  FAIL 

11. ી એમ.એમ.સૈયદ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , જુ મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 34 71 બી  FAIL 

12. ી એ.બી.પટલ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , પાટણ 74 85 મિુક્ત 52 મિુક્ત બી  PASS 

13. ી પી.બી.પરમાર િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , પાટણ 59 85 58 41 મિુક્ત બી  FAIL 



14. ી એ.બી.પડં ા િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , ન ડયાદ 56 79 51 35 મિુક્ત બી  FAIL 

15. ી બી.એલ.માડંાણી િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , રાજકોટ 54 78 69 31 મિુક્ત બી  FAIL 

16. ીમતી એન. .મહાજન િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , નવસાર  49 75 68 50 મિુક્ત બી  FAIL 

17. ી .એમ.ચૌહાણ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , પોરબદંર 74 82 મિુક્ત 44 મિુક્ત બી  FAIL 

18. ી બી. .પડં ા િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , ુનાગઢ 52 76 68 51 મિુક્ત બી  PASS 

19. ી એ.એમ.ઠ ર  િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , પાલન રુ મિુક્ત 77 મિુક્ત 31 મિુક્ત બી  FAIL 

20. ી બી.એસ.ડામોર િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , હમતનગર મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 30 78 બી  FAIL 

21. ી ક.એમ.ગો વામી િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , મનગર મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 51 મિુક્ત બી  PASS 

22. ી એ.ક.પટલ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , વલસાડ મિુક્ત 38 56 30 મિુક્ત બી  FAIL 

23. ી ક.ક. ભ  િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , વડોદરા 55 મિુક્ત 77 34 મિુક્ત બી  FAIL 

24. ીમતી એમ.એચ.પરમાર િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર ,ગાધંીનગર 47 70 76 46 મિુક્ત બી  FAIL 

25. ી આર. .વાળંદ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર ,ગાધંીનગર મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 52 મિુક્ત બી  PASS 

26. ીમતી પી.એસ.રાઠોડ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , અમરલી 47 43 54 21 52 બી  FAIL 

27. ીમતી એચ.પી.િસધા િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , ભ ુચ 36 46 54 13 મિુક્ત બી  FAIL 

 
 

 

(પી.ડી.પલસાણા) 
સિચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
ગાધંીનગર 

 



 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
લોના ઇ પેકટર જનરલની કચેર ના કમચાર ઓનીહાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

 

પર ા તાર ખઃ- તા.01/05/2018 થી તા.05/05/2018  

 

 

બેઠક 
નબંર 

કમચાર ુ ંનામ હોદો કચેર  ુનામ 

ુ ત મેળ યા ગેની િવગત 
તક પ રણામ પર્ પતર્-૧ પર્ પતર્-૨ પર્ પતર્-૩ પર્ પતર્-૪ પર્ પતર્-૫ 

100 100 100 100 100 
૦૧ ી અભેિસંગ લક્ષણભાઇ ડીંડોર   સી.કા. .ઇ.જ ીની કચેરી, અમદાવાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૦૨ ી િદનેશભાઇ મણીલાલ નાઇ  સી.કા. .ઇ.જ ીની કચેરી, અમદાવાદ 63 56 64 33 54 પર્થમ FAIL 

૦૩ ી રા ન્દર્કુમાર.ડી. નાયક  સી.કા. .ઇ.જ ીની કચેરી, અમદાવાદ 54 65 50 21 45 પર્થમ FAIL 

૦૪ ીમિત જશોદાબને જયતંીભાઇ વાઘલેા   સી.કા. .ઇ.જ ીની કચેરી, અમદાવાદ 41 49 48 10 25 પર્થમ FAIL 

૦૫ ી િદપક િવ ણુ ંિશરગાવંકર  સી.કા. .ઇ.જ ીની કચેરી, અમદાવાદ 66 68 75 25 79 પર્થમ FAIL 

૦૬ ી િદલીપિસંહ મગનભાઇ પરમાર   સી.કા. .ઇ.જ ીની કચેરી, અમદાવાદ 47 70 64 35 54 પર્થમ FAIL 

૦૭ ી સજંય ાનદેવ મોિહતે  સી.કા. .ઇ.જ ીની કચેરી, અમદાવાદ 39 48 52 19 63 પર્થમ FAIL 

૦૮ ી ધીરિસંહ વ િસંહ ડાભી  સી.કા. .ઇ.જ ીની કચેરી, અમદાવાદ 61 62 69 21 54 પર્થમ FAIL 

૦૯ ી અજીતિસંહ પર્તાપિસંહ ઝાલા  સી.કા. .ઇ.જ ીની કચેરી, અમદાવાદ 63 78 72 36 66 પર્થમ FAIL 

૧૦ ી અંબજી મનજી ચાવડા  સી.કા. લ ટાફ તાલીમશાળા,અમદાવાદ 37 34 46 21 58 પર્થમ FAIL 

૧૧ ી રા ન્દર્િસંહ નટવરિસંહ બારોટ  સી.કા. અમદાવાદ મધ્ય થ લ 41 62 61 22 58 પર્થમ FAIL 

૧૨ ી નવલસીંગ મળુજીભાઇ રાઠવા  સી.કા. અમદાવાદ મધ્ય થ લ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૧૩ ી અજીતિસંહ અદેિસંહ પિઢયાર  સી.કા. અમદાવાદ મધ્ય થ લ 52 56 41 11 41 પર્થમ FAIL 

૧૪ ી પર્િવણભાઇ ડાહયાભાઇ પરમાર   સી.કા. અમદાવાદ મધ્ય થ લ 49 58 56 22 47 પર્થમ FAIL 

૧૫ ીમિત તનજા િહરાલાલ સબુેદાર   સી.કા. અમદાવાદ મધ્ય થ લ 38 56 59 24 54 પર્થમ FAIL 



૧૬ ી ગણપતભાઇ ભગવાનભાઇ ચૌહાણ  સી.કા. અમદાવાદ મધ્ય થ લ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૧૭ ી ઘન યામિસંહ કાનિસંહ  રાવ સી.કા. વડોદરા મધ્ય થ લ 49 28 53 17 44 પર્થમ FAIL 

૧૮ ી પર્બોધકુમાર રામજીભાઇ કટારીયા  સી.કા. વડોદરા મધ્ય થ લ 51  
40 

60 19 41 પર્થમ FAIL 

૧૯ ી સરિવસભાઇ ભરુજીભાઇ ભગોરા  સી.કા. વડોદરા મધ્ય થ લ 38 33 46 20 29 પર્થમ FAIL 

૨૦ ીમિત મમુતાઝબાનુ ંઅબ્દુલાહ રાજ   સી.કા. વડોદરા મધ્ય થ લ 37 42 48 22 39 પર્થમ FAIL 

૨૧ ી હષાર્ગ પર્િવણચન્દર્ પાઠક  સી.કા. લાજપોર મધ્ય થ લ  ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૨૨ ી મગંેશ મરુલીધરભાઇ સયુર્વશંી  સી.કા. લાજપોર મધ્ય થ લ  38 49 48 17 53 પર્થમ FAIL 

૨૩ ી સજંુરાવ ભીમરાવ પાટીલ   સી.કા. લાજપોર મધ્ય થ લ 63 74 69 43 71 પર્થમ FAIL 

૨૪ ીમતી પર્મોદીની નરેશકુમાર સોનેરા   સી.કા. લાજપોર મધ્ય થ લ 55 53 62 22 65 પર્થમ FAIL 

૨૫ ી મહશેભાઇ િહંમતભાઇ જાંબ ુ સી.કા. રાજકોટ મધ્ય થ લ  63 76 67 52 72 પર્થમ PASS 

૨૬ ી િહતેન્દર્િસંહ મોહબતિસંહ વાઘેલા    સી.કા. મહસેાણા જી લા લ  35 37 35 15 39 પર્થમ FAIL 

૨૭ ી કૌિશકકુમાર િવનોદરાય ભપુતાણી  સી.કા. પાલારા ખાસ લ  56 60 61 33 56 પર્થમ FAIL 

૨૮ ી કાિંન્તલાલ લીમ્બાભાઇ ડામોર  સી.કા. મહસેાણા જી લા લ  ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૨૯ ી મનોજકુમાર ભોલારામ જાિગડ  સી.કા. નડીયાદ જી લા લ  39 40 61 16 38 પર્થમ FAIL 

૩૦ ી સધુીરભાઇ તર્ીકમભાઇ ગોપલાણી  સી.કા. જુનાગઢ જી લા લ  50 35 53 22 41 પર્થમ FAIL 

૩૧ ી િનતેષકુમાર મનાભાઇ તડવી   સી.કા. જુનાગઢ જી લા લ 27 56 51 17 49 પર્થમ FAIL 

૩૨ ી નરેશકુમાર રમેશભાઇ ચાવડા સી.કા. જુનાગઢ જી લા લ 41 57 61 16 52 પર્થમ FAIL 

૩૩ ી અરિવંદકુમાર પવર્તિસંહ બારીઆ  સી.કા. નડીયાદ જી લા લ  29 35 45 18 36 પર્થમ FAIL 

૩૪ ી વામદેવિસંહ ઘન યામિસંહ સરવૈયા  સી.કા. ભાવનગર જી લા લ  56 54 69 22 56 પર્થમ FAIL 

૩૫ ી જગદીશભાઇ મીઠાભાઇ પરમાર  સી.કા. અમરેલી જી લા લ  34 45 45 15 44 પર્થમ FAIL 

૩૬ ી પર્તાપિસંગ પ ાિસંગ ચૌહાણ  સી.કા. મોડાસા સબ લ  45 33 46 21 35 પર્થમ FAIL 

૩૭ ી અશોકકુમાર માધભુાઇ ડામોર  સી.કા. ભ ચ સબ લ  37 45 55 38 42 પર્થમ FAIL 

૩૮ ી પર્િવણભાઇ કાળાભાઇ રાણા  સી.કા. પાટણ સબ લ  44 49 54 9 60 પર્થમ FAIL 

૩૯ ી રહમેાનખાન ગફારખાન પઠાણ  સી.કા. સરુેન્દર્નગર સબ લ  39 44 50 22 32 પર્થમ FAIL 

૪૦ ી યોગેશભાઇ ભાવજીભાઇ બચ્છાવ  સી.કા. રાજપીપળા સબ લ  48 50 66 20 56 પર્થમ FAIL 

૪૧ ી જયેશકુમાર કાન્તીલાલ જોશી   સી.કા. નવસારી સબ લ  58 35 48 35 40 પર્થમ FAIL 



૪૨ ી ચન્દર્કાન્ત મગનભાઇ પરમાર  સી.કા. ગોધરા સબ લ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

 
 
 

 

(પી.ડી.પલસાણા) 
સિચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
ગાધંીનગર 

 

  



જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

ડાયરકટર જનરલ હોમગાડઝની કચેર ઓના હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.01/05/2018 થી તા.05/05/2018  

બેઠક 
માકં કમચાર ુ ંનામ હોદો કચેર ુ ંનામ 

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

100 100 100 100 100 
૧ ી હષર્દભાઇ હીરાભાઇ િમનામા હડેકલાકર્ વડી કચેરી, 60 54 67 22 ુ ત તર્ીlજી FAIL 

૨ ીમતી પલબેન ઇ રલાલ  મિુનયા હડેકલાકર્ જી  લા કચેરી, ગાધંીનગર ુ ત ુ ત 52 29 ુ ત તર્ીlજી FAIL

૩ ી લલીતભાઇ ગલુાબશકંર િતર્વેદી હડેકલાકર્ જી  લા કચેરી, અમરેલી ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત તર્ીlજી FAIL

૪ ી પર્િવણ ભાણભાઇ લાલ ુ િસ. કલાકર્ વડી કચેરી 44 67 66 20 ુ ત તર્ીlજી FAIL

૫ ી િકશોરકુમાર જાદવભાઇ ગોહલે િસ. કલાકર્ વડી કચેરી 44 65 68 26 ુ ત તર્ીlજી FAIL

૬ ી િવજયિસંહ જશવતંિસંહ રાઠોડ િસ. કલાકર્ વડી કચેરી 55 ુ ત 73 54 ુ ત તર્ીlજી PASS

૭ ી નરેશભાઇ ચનુીલાલ બળેિવયા િસ. કલાકર્ વડી કચેરી 44 58 60 24 ુ ત બીજી FAIL

૮ ી િવજયિસંહ દેવજીભાઇ માલીવાડ િસ. કલાકર્ વડી કચેરી 71 78 82 56 95 પર્થમ PASS

૯ ી અમીન િબપીનચદર્ ગોિવંદભાઇ િસ. કલાકર્ વડી કચેરી 57 76 72 58 93 પર્થમ PASS

 
 
 
 

 

(પી.ડી.પલસાણા) 
સિચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
ગાધંીનગર 

 

  



જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

િનયામક નાગ રક સરં ણની કચેર ઓના હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.01/05/2018 થી તા.05/05/2018 
 

બેઠક 
માકં કમચાર ુ ંનામ હોદો કચેર ુ ંનામ 

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

100 100 100 100 100 

૧ 
ી ગામેતી કમજીભાઇ 

થાનંાભાઇ  
િસ. કલાકર્ 

િનયામક નાગિરક સરંક્ષણ, 
અમદાવાદ 

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL 

૨ ી ચાવડા ીરામ નાનજી  િસ. કલાકર્ 
િનયામક નાગિરક સરંક્ષણ, 
કચ્છ-ભજૂ

61 71 80 29 ુ કત બીજી FAIL 

૩ ી આર. એમ. ચૌધરી િસ.કલાકર્  
કમાન્ડન્ટ, િસિવલ ડીફેન્સ ટર્નીંગ 
કૂલ, અમદાવાદ

58 72 73 24 ુ કત બીજી FAIL 

 

 

 

(પી.ડી.પલસાણા) 
સિચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
ગાધંીનગર 

 

  



જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

યાય સહાયક િવ ાન યોગશાળાની કચેર ઓના હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.01/05/2018 થી તા.05/05/2018 
 

બેઠક 
માકં 

કમચાર ુ ંનામ હોદો કચેર ુ ંનામ 
પ મા ં ુ ત ગેની િવગત

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

100 100 100 100 100
૧. ીમતી પાટીલ િમનલ પરેશ િસ.કા. ડી.એફએસ., ગાધંીનગર 65 95 74 64 97 પર્થમ PASS 
૨. ી ગાિંવત મોહનભાઇ બેન્ડુભાઇ િસ.કા. ડી.એફએસ., ગાધંીનગર 52 68 58 32 96 પર્થમ FAIL 
૩. ી મોદી ભોગીલાલ બબલદાસ  િસ.કા. ડી.એફએસ., ગાધંીનગર 27 41 42 20 93 પર્થમ FAIL 
૪. ીમતી લીલાવતીબેન ઉમેશભાઇ પટેલ િસ.કા. ડી.એફએસ., ગાધંીનગર 33 31 32 21 85 પર્થમ FAIL 
૫ ી જાગાણી ભાઇલાલભાઇ ઉજનશીભાઇ િસ.કા.

ન્યાય સહાયક િવ ાન પર્યોગશાળા, 
અમદાવાદ 

40 32 43 11 92 પર્થમ FAIL 

૬ ી ડોકટર ફા કહુસૈન એહમદ િસ.કા.
ન્યાય સહાયક િવ ાન પર્યોગશાળા, 
અમદાવાદ 

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૭. ી પરમાર મહશેકુમાર જયિંતભાઇ િસ.કા.
ન્યાય સહાયક િવ ાન 
પર્યોગશાળા,અમદાવાદ 

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૮ ીમતી પડંયા પર્િતભા િદપકકુમાર  િસ.કા.
પર્ાદેિશક ન્યાય સહાયક િવ ાન 
પર્યોગશાળા, રાજકોટ 

41 56 55 19 96 પર્થમ FAIL 

૯. ીમતી સૈયદ સઇદા શાહીદઅલી િસ.કા.
પર્ાદેિશક ન્યાય સહાયક િવ ાન 
પર્યોગશાળા, વડોદરા 

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

 
 

 
 

(પી.ડી.પલસાણા) 
સિચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
ગાધંીનગર 



જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
 િનયામક ી, ભારતીય તબીબી અને હોિમયોપેથી પ ધિતની કચેર ના કમચાર ઓનીહાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ં

પ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.01/05/2018 થી તા.05/05/2018  

બેઠક 
નબંર 

કમચાર ુ ંનામ હોદો કચેર  ુનામ 

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

100 100 100 100 100 

૧ ી એ.એસ.કેરીયાવીવાલા  સીની.કલાકર્ ભા.ત.હો.પ., ગાધંીનગર  42 36 48 21 41 પર્થમ FAIL

૨ ી બી. .ઠાકોર  સીની.કલાકર્  ભા.ત.હો.પ., ગાધંીનગર 39 44 46 23 46 પર્થમ FAIL

૩ ી એસ.બી.બાગલુ  સીની.કલાકર્  ભા.ત.હો.પ., ગાધંીનગર 37 31 39 18 22 પર્થમ FAIL

૪ ી એ.બી.રાઠોડ  સીની.કલાકર્  ભા.ત.હો.પ., ગાધંીનગર 36 63 60 15 29 પર્થમ FAIL

૫ ી એચ.એચ.ચૌહાણ  સીની.કલાકર્  ભા.ત.હો.પ., ગાધંીનગર 70 69 65 50 55 પર્થમ PASS

૬ ી આર.આર.ગાિમત  સીની.કલાકર્  ભા.ત.હો.પ., ગાધંીનગર 44 55 55 23 48 પર્થમ FAIL

૭ ી આર.બી.પર્જાપિત  સીની.કલાકર્  ભા.ત.હો.પ., ગાધંીનગર 24 56 53 19 55 પર્થમ FAIL

૮ ી એમ.કે. ીમાળી  સીની.કલાકર્  સ.અ.આ.કો. અમદાવાદ  31 48 49 11 45 પર્થમ FAIL

૯ ી એન.એ.મેવાડા  સીની.કલાકર્  સ.અ.આ.કો. અમદાવાદ 38 56 57 20 44 પર્થમ FAIL

૧૦ ી એમ.એચ.પર્જાપિત  સીની.કલાકર્  સ.આ.કો. વડોદરા  31 53 55 20 54 પર્થમ FAIL

૧૧ ી પી.એમ.વાઘેલા  સીની.કલાકર્  સ.આ.હો.વડોદરા  33 54 56 20 47 પર્થમ FAIL

૧૨ ી આર.એસ.ભાવસાર  સીની.કલાકર્  સ.આ.હો.વડોદરા  42 52 33 34 35 પર્થમ FAIL

૧૩ ી એસ.એસ.ધોળકીયા  સીની.કલાકર્  સ.આ.હો.કચ્છ-ભજૂ  ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૧૪ ી એન.એમ.ગોહીલ  સીની.કલાકર્  સ.આ.કો.ભાવનગર  39 51 39 15 45 પર્થમ FAIL

૧૫ ી .એમ.ગોિહલ  સીની.કલાકર્  સ.આ.કો.ભાવનગર  39 34 51 15 51 પર્થમ FAIL



૧૬ ી બી.કે.ચૌહાણ  સીની.કલાકર્  સ.આ.હો.જુનાગઢ  43 33 46 23 37 પર્થમ FAIL

 

 

 

 

(પી.ડી.પલસાણા) 
સિચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
ગાધંીનગર 

 

 



જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ૂ તર િવ ાન અને ખનીજની કચેર ના કમચાર ઓનીહાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ - તા.01/05/2018 થી તા.05/05/2018  

બેઠક 
નબંર 

કમચાર ુ ંનામ હોદો કચેર  ુનામ 

ુ ત મેળ યા ગેની િવગત 
તક 

પ ર
ણામ પેપર-1 પેપર-2 પેપર-3 પેપર-4 પેપર-5 

100 100 100 100 100 

૧ ી કે. . જોટાણીયા 
સીનીયર 
કલાકર્ 

જી લા કચેરી પોરબદંર 47 37 35 37 57 પર્થમ 
FAIL

૨ ી બી.એમ.મકવાણા 
સીનીયર 
કલાકર્ 

જી લા કચેરી ભાવનગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ 
FAIL

૩ ી બી.એસ.પોશીયા 
સીનીયર 
કલાકર્  

જી લા કચેરી અમરેલી 20 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ 
FAIL

 
 
 

 

)પી.ડી.પલસાણા( 
સિચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
ગાધંીનગર 

 

  



જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
મખ્ય િવધતુ િનરીક્ષકની કચેર ના કમચાર ઓનીહાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.01/05/2018 થી તા.05/05/2018 
 

બેઠક 
નબંર 

કમચાર ુ ંનામ હોદો કચેર  ુનામ 

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

100 100 100 100 100 

૧ ી પકંજ હરીશભાઇ સોલકંી  સી.કા. મખ્ય િવ તુ િનરીક્ષક  મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 52 મિુક્ત બીજી PASS 

૨ ી િદપકકુમાર શીવરામ સનુેસરા  સી.કા. 
સિચવ ી લાયસન્સીંગ બોડર્, 
ગાધંીનગર 

મિુક્ત મિુક્ત 59 26 મિુક્ત બીજી FAIL 

૩ ીમતી માયાણી ગૌરીબેન મનસખુલાલ  સી.કા. િવ તુ િનરીક્ષક, ગાધંીનગર  39 40 42 19 મિુક્ત બીજી FAIL 

૪ ી શમાર્ હસમખુભાઇ પનુમભાઇ  સી.કા. િવ તુ િનરીક્ષક, અમદાવાદ 57 61 61 30 મિુક્ત બીજી FAIL 

૫ ી જાડેજા િનતીન મધસુદુન  સી.કા. 
સહાયક િવ તુ િનરીક્ષક, 

અમદાવાદ 
મિુક્ત મિુક્ત 57 21 મિુક્ત બીજી FAIL 

૬ ી િકર્િ યન શોભા મહશેચદર્  સી.કા. 
સહાયક િવ તુ િનરીક્ષક, 

અમદાવાદ
ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર મિુક્ત બીજી FAIL 

૭ ી મનાત સાજાભાઇ નાગજીભાઇ  સી.કા. 
સહાયક િવ તુ િનરીક્ષક, 

િહંમતનગર 
મિુક્ત 49 મિુક્ત 21 મિુક્ત બીજી FAIL 

૮ ી શાહ ધમેર્ન્દર્ વસતંલાલ  સી.કા. િવ તુ િનરીક્ષક, રાજકોટ મિુક્ત મિુક્ત મિુક્ત 54 મિુક્ત બીજી PASS 

૯ ી શાહ યોગેશ મનભુાઇ  સી.કા. સહાયક િવ તુ િનરીક્ષક, રાજકોટ  ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર મિુક્ત બીજી FAIL 

૧૦ ી સોલકંી કાન્તીલાલ બાવજીભાઇ  સી.કા. ગર્ીન સેસ સમાહતાર્, ગાધંીનગર  મિુક્ત મિુક્ત 53 22 મિુક્ત બીજી FAIL 

૧૧ ી બારીયા વ પભાઇ નાનાભાઇ  સી.કા. સહાયક િવ તુ િનરીક્ષક, જુનાગઢ  મિુક્ત મિુક્ત 31 28 મિુક્ત બીજી FAIL 

૧૨ ી કોડવાણી કાન્તીભાઇ ફગનુમલ  સી.કા. સહાયક િવ તુ િનરીક્ષક, ગોધરા  38 મિુક્ત 41 22 મિુક્ત બીજી FAIL 

૧૩ 
ી શેખ મહમદ હનીફ અબ્દુલ 

મજીદભાઇ   
સી.કા. િવ તુ િનરીક્ષક, નડીયાદ  51 46 58 23 મિુક્ત બીજી FAIL 



૧૪ ીમતી મીતાબેન દેવચદંભાઇ હડેબંા સી.કા. િવ તુ િનરીક્ષક, સરુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૧૫ ી પટેલ દશરથભાઇ ચતરુભાઇ  સી.કા. સહાયક િવ તુ િનરીક્ષક, નડીયાદ  મિુક્ત મિુક્ત 66 38 મિુક્ત બીજી FAIL 

૧૬ ીમતી રેખાબેન આર.  સી.કા. 
સહાયક િવ તુ િનરીક્ષક, 

ગાધંીનગર. 
30 34 36 15 મિુક્ત બીજી FAIL 

૧૭ કાપડીયા સજાતા ઉમેશભાઇ સી.કા. ગર્ીન સેસ સમાહતાર્, ગાધંીનગર  41 54 53 22 મિુક્ત બીજી FAIL 
 
 
 
 

 

(પી.ડી.પલસાણા) 
સિચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
ગાધંીનગર 

  



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

પ રણામ 
પર ા તાર ખઃ- તા.01/05/2018 થી તા.05/05/2018  

બેઠક 
નબંર 

કમચાર ુ ંનામ હોદો્ કચેર ુ ંનામ 
ુ કત મેળ  યા ગેની િવગત 

તક 
પ રણામ 

પેપર-1 પેપર-2 પેપર-3 પેપર-4 પેપર-5 

100 100 100 100 100 
૧ ડામોર પકંજકુમાર દલભુાઇ  જુ.કલાકર્ વાહન યવહારની કચેરી,ગાધંીનગર 67 87 83 51 85 પર્થમ PASS 

૨ સોલકંી રા ન્દર્િસંહ ભપુતિસંહ જુ.કલાકર્ આરટીઓ,અમદાવાદ(ફરજ બાવળા) 62 83 81 50 88 પર્થમ PASS 

૩ પટેલ જુ ેશ લ મણભાઇ જુ.કલાકર્ આરટીઓ મહસેાણા 66 83 80 51 85 પર્થમ PASS 

૪ પડંયા નમર્તાબેન રમેશભાઇ જુ.કલાકર્ આરટીઓ રાજકોટ 67 80 81 54 81 પર્થમ PASS 

૫ લાડ કા મીરાબેન ત ણભાઇ જુ.કલાકર્ આરટીઓ સરુત 66 80 81 51 83 પર્થમ PASS 

૬ કોટેચા મનસખુ ચનુીલાલ  જુ.કલાકર્ આરટીઓ રાજકોટ 64 81 72 36 79 પર્થમ FAIL 

૭ પટેલ મનીષભાઈ નગીનભાઈ  જુ.કલાકર્ આરટીઓ  સરુત  67 86 78 38 85 પર્થમ FAIL 

૮ પટેલ અમિરષકુમાર મકુેશભાઈ  જુ.કલાકર્ આરટીઓ અમદાવાદ 67 87 81 43 83 પર્થમ FAIL 

૯ પરમાર જીતેન્દર્ભાઈ ભગભુાઈ  જુ.કલાકર્ આરટીઓ,સરુત 65 76 66 34 72 પર્થમ FAIL 

૧૦ ગોડસે કિવતા કમલાકર  જુ.કલાકર્ આરટીઓ વડોદરા 66 76 69 33 65 પર્થમ FAIL 

૧૧ ખાસંી રેખા જશવતંરાય  જુ.કલાકર્ આરટીઓ જામનગર 64 69 67 38 68 પર્થમ FAIL 

૧૨ ગોહીલ સત્યેન્દર્િસંહ નરેન્દર્િસંહ  જુ.કલાકર્ એઆરટીઓ, યારા(ચે.પો.સોનગઢ) 73 77 68 40 79 પર્થમ FAIL 

૧૩ પટેલ િવકાસકુમાર જયિંતલાલ  જુ.કલાકર્ એઆરટીઓ ગાધંીનગર 71 83 72 38 83 પર્થમ FAIL 

૧૪ કુબાવત િપયષુ કાકુભાઈ  જુ.કલાકર્ આરટીઓ જામનગર 67 79 68 57 80 પર્થમ PASS 

૧૫ સેંધાણે સતંોષ રાજગરભાઈ   જુ.કલાકર્ એઆરટીઓ સરુત 76 83 81 50 86 પર્થમ PASS 

૧૬ પટેલ વસતંભાઈ િહરાભાઈ જુ.કલાકર્ એઆરટીઓ ગાધંીનગર 79 84 83 54 92 પર્થમ PASS 

૧૭ મોઘે પર્સ  અિનલ  જુ.કલાકર્ એઆરટીઓ,રાજપીપળા(ચે.પો.સાગબારા)  80 80 75 59 92 પર્થમ PASS 

૧૮ દસાડીયા જી ેશ ગણુવતંરાય  જુ.કલાકર્ એરટીઓ,બોટાદ 81 81 80 52 90 પર્થમ PASS 



૧૯ પટેલ િદપકકુમાર મણીલાલ  જુ.કલાકર્ એઆરટીઓ પાટણ 77 83 83 58 88 પર્થમ PASS 

૨૦ ચૌધરી પર્િવણકુમાર બાબલુાલ  જુ.કલાકર્ એઆરટીઓ, આણદં 74 82 76 35 84 પર્થમ FAIL 

૨૧ પટેલ િદપકભાઇ ચીમનભાઇ જુ.કલાકર્ એઆરટીઓ, યારા 70 77 65 35 75 પર્થમ FAIL 

૨૨ મકવાણા જગદીશભાઈ આશાભાઈ  જુ.કલાકર્ એઆરટીઓ, અમદાવાદ(પવૂર્) ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૨૩ ઝાલા િદલીપિસંહ ભવાનિસંહ  જુ.કલાકર્ ચેક પો ટ, ભીલાડ 37 52 61 32 63 પર્થમ FAIL 

 
 

 

)પી.ડી.પલસાણા( 
સિચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
ગાધંીનગર 

 

  



 
 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
 સરકાર  ુ ણ અને લેખન સામ ી િનયામકની કચેર ના કમચાર ઓનીહાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય 

પર ા ;ુ પ રણામ 
 

પર ા તાર ખઃ- તા.01/05/2018 થી તા.05/05/2018  

 

બેઠક 
નબંર 

કમચાર ુ ંનામ હોદો કચેર  ુનામ 

ુ ત મેળ યા ગેની િવગત તક  
પ રણા
મ 

પેપર -1  પેપર -2 પેપર -3 પેપર -4 પેપર -5
 

 
100 100 100 100 100 

૧ ીમિત રેખાબેન પર્િવણભાઇ રાઠોડ િસ.કા. સરકારી મદર્ણ અન ેલેખન સામગર્ી, ગાધંીનગર 45 59 63 24 65 પર્થમ FAIL 

૨ ી ગુ પર્સાદ લલનભાઇ કોરી,  િસ.કા. સરકારી મદર્ણ અન ેલેખન સામગર્ી, ગાધંીનગર 32 41 51 19 47 પર્થમ FAIL 

૩ ી કેયરુ કાિન્તભાઇ પટેલ,  િસ.કા. સરકારી મદર્ણ અન ેલેખન સામગર્ી, ગાધંીનગર 51 49 56 51 60 પર્થમ FAIL 

૪ ીમિત ક પના કેયરુભાઇ પટેલ,  િસ.કા. સરકારી મદર્ણ અન ેલેખન સામગર્ી, ગાધંીનગર 55 62 53 24 50 પર્થમ FAIL 

૫ ી અિમતકુમાર નિવનચદર્ પટેલ,  િસ.કા. સરકારી મદર્ણ અન ેલેખન સામગર્ી, ગાધંીનગર 41 51 57 16 58 પર્થમ FAIL 

૬ ી િહતેશ આર.ભાવસાર,  િસ.કા. સરકારી મદર્ણ અન ેલેખન સામગર્ી, ગાધંીનગર 29 52 57 25 60 પર્થમ FAIL 

૭ ી રજનીકાતં કાશીભાઇ વસાવા,  િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,વડોદરા 42 34 44 19 46 પર્થમ FAIL 

૮ ી િકરીટકુમાર રેક્ષભાઇ પરમાર,  િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,વડોદરા 36 30 43 26 49 પર્થમ FAIL 

૯ ી યનુસુ હાસમભાઇ નાગોરી,  િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,વડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૧૦ ી રા શ િવનોદચદર્ ભાવસાર િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,વડોદરા 33 24 47 18 54 પર્થમ FAIL 

૧૧ ીમિત પર્ીિત પરીમલ,પરીખ  િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,વડોદરા 32 39 58 52 66 પર્થમ FAIL 

૧૨ ી ઇ રભાઇ વાલજીભાઇ પરમાર િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,વડોદરા 34 35 41 28 48 પર્થમ FAIL 

૧૩ ી કાલભુાઇ ચદંુભાઇ  રાઠવા િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,વડોદરા 56 45 56 51 47 પર્થમ FAIL 



૧૪ ીમિત પર્ભાબેન બકુલેશ કારીયા  િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,રાજકોટ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પર્થમ FAIL 

૧૫ ી અિમત વસતંરાય ખધંિડયા,  િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,રાજકોટ 63 76 58 23 72 પર્થમ FAIL 

૧૬ ી િનસગર્ નલીનકાતં ઓઝા,   િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય,ભાવનગર 61 81 71 56 89 પર્થમ PASS 

૧૭ ી િહતેષ ભગવાનભાઇ ધારૈયા,  િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય,ભાવનગર 62 79 56 29 86 પર્થમ FAIL 

૧૮ ીમિત િશ પા સજંયિસંહ 
મકવાણા,  

િસ.કા. સરકારી ફોટોલીથો પર્સ,અમદાવાદ 
63 82 54 20 79 પર્થમ FAIL 

૧૯ ી ભરતભાઇ સોમાભાઇ રાઠોડ,  જુ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,વડોદરા 52 55 66 27 57 પર્થમ FAIL 

૨૦ ી નવનીતભાઇ નાથાભાઇ 
મકવાણા 

જુ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,વડોદરા 
54 67 54 25 54 પર્થમ FAIL 

૨૧ ી સેનાભાઇ પર્માભાઇ,બામણીયા,   િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,વડોદરા 44 30 57 20 56 પર્થમ FAIL 

૨૨ ી ઠાભાઇ ઝલભુાઇ.કોળી,  િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,વડોદરા 44 34 44 26 58 પર્થમ FAIL 

૨૩ ી રાયિસંહ પરથીગભાઇ  પારગી,  િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,વડોદરા 42 35 41 20 56 પર્થમ FAIL 

૨૪ ીમિત વદંના ગોપાલભાઇ સોની,  જુ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,વડોદરા 39 39 53 32 63 પર્થમ FAIL 

૨૫ ી હિરલાલ મગંળભાઇ વસાવા, ટાઇમ 
કીપર 

સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,વડોદરા 
25 26 48 8 58 પર્થમ FAIL 

૨૬ ી ગોપાલભાઇ  વાહજીભાઇ દ , િસ.કા. સરકારી મધ્ય થ મદર્ણાલય,ગાધંીનગર 48 59 53 24 57 પર્થમ FAIL 

૨૭ ી રમેશભાઇ પજાભાઇ.રાવળ, િસ.કા. સરકારી મધ્ય થ મદર્ણાલય,ગાધંીનગર 35 52 45 28 61 પર્થમ FAIL 

૨૮ ી નરેશકુમાર શનાભાઇ રાઠોડ,  િસ.કા. સરકારી મધ્ય થ મદર્ણાલય,ગાધંીનગર 30 43 54 26 60 પર્થમ FAIL 

૨૯ ી સરુેશભાઇ ચદંુભાઇ રાણા,  િસ.કા. સરકારી મધ્ય થ મદર્ણાલય,ગાધંીનગર 31 49 54 16 55 પર્થમ FAIL 

૩૦ ી મહંમદ આરીફ ઇકબાલભાઇ 
મનસરુી, 

િસ.કા. સરકારી મધ્ય થ મદર્ણાલય,ગાધંીનગર  
41 52 57 18 61 પર્થમ FAIL 

૩૧ ી સીંગ ગલાભાઇ  રાઠોડ,  િસ.કા. સરકારી મધ્ય થ મદર્ણાલય,ગાધંીનગર 44 34 46 36 28 પર્થમ FAIL 

૩૨ ી હસમખુ  કનભુાઇ પટેલ,  િસ.કા. સરકારી મધ્ય થ મદર્ણાલય,ગાધંીનગર 63 62 71 32 70 પર્થમ FAIL 

૩૩ ી મહન્દર્િસંહ અજુ ર્નિસંહ ચાવડા, િસ.કા. સરકારી મધ્ય થ મદર્ણાલય,ગાધંીનગર 30 35 36 6 33 પર્થમ FAIL 

૩૪ ીમતી શોભના પર્િવણચદર્ 
સાણદંીયા, 

િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,રાજકોટ 
43 62 68 22 57 પર્થમ FAIL 



૩૫ ી ભરત મોહનભાઇ ઠવા, િસ.કા. સરકારી મદર્ણાલય અને લેખન સામગર્ી,રાજકોટ 35 49 57 20 61 પર્થમ FAIL 
 
 
 

 

પી.ડી.પલસાણા 
સિચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
 

 
 

 

  



 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
મ યોધોગ કિમ રની કચેર ના કમચાર ઓનીહાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ 

પર ા તાર ખઃ- તા.01/05/2018 થી તા.05/05/2018  

 

બેઠક 
નબં
ર 

કમચાર ુ ંનામ હોદો કચેર  ુનામ 

ુ ત મેળ યા ગેની િવગત 

તક 
પ રણા
મ 

પેપર -1  પેપર -2  
પેપર-

3 
પેપર -4 પેપર -5  

100 100 100 100 100 

૧ ીમતી બી બી ઝોરા  
સીનીયર 
કલાકર્   

મદદ. મ યોધોગ િનયામક ી 
ની કચેર   

ુ કત 30 27 12 24 તર્ીજી 
FAIL

2 ી  એમ.પી.પરમાર 
સીનીયર 
કલાક   

મ યોધોગ કિમ રની કચેર , 
ગાધંીનગર . 

46 44 38 17 42 થમ 
FAIL

 
 
 
 
પી.ડી પલસાણા  

 
સિચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 
 

 
 


