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સચૂના 
  

નિયામક સરકારી મુદ્રણ અિે લેખિ સામગ્રી ખાતાિી નિનિધ ટેક્િીકલ સાત સંિર્ગિી િર્ગ-૩ િી જગ્યાઓ માનસક ફીક્સ િેતિથી ૧૧ માસિા કરાર 
આધારીત ભરિા માટે િીચે મુજબિા સંિર્ગિાર પસંદર્ી યાદીમાં અિે પ્રનતક્ષા યાદીમાં સ્થાિ પામેલા ઉમેદિારોિી યાદી  
  

અનુ. સંવર્ગનું નામ પસંદર્ી યાદી  પ્રતિક્ષા યાદી-૧  
૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ ડીટીપી ઓપરેટર િર્ગ-૩  એિેક્ષર-એ એિેક્ષર-જી 

૨ પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ િર્ગ-૩ એિેક્ષર-બી ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ િથી  

૩ જુિીયર આસીસ્ટન્ટ.િર્ગ-૩  એિેક્ષર-સી એિેક્ષર-એચ 

૪ આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર િર્ગ-૩ એિેક્ષર-ડી એિેક્ષર-આઇ  

૫ આસીસ્ટન્ટ મશીિમેિ િર્ગ-૩ એિેક્ષર-ઇ ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ િથી  

૬ કોપી હોલ્ડર િર્ગ-૩ એિેક્ષર-એફ એિેક્ષર-જ ે 

૭ જુિીયર પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ.િર્ગ-૩         ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ થયેલ  િથી  

      
    ૧૧ માસ માટે કરાર આધારીત જ્ગગ્યાઓ ભરિા સરકારી પે્રસિાર  ઉમેદિારોિી ફાળિણીિી  યાદી ટંુક સમયમાં આ ખાતાિી િેબસાઇટ ઉપર મુકિામાં 
આિશે. જિેી િોંધ લેિી.  
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નિયામક સરકારી મદુ્રણ અિે લેખિ સામગ્રી, ગધંીિગર ૧૧ માસિા કરાર માટે ઉમેદવારોિી પસદંગી યાદી               એિેક્ષર-એ 

  ડી.ટી.પી. ઓપરેટર    વગગ-૩ 
ક્રમ ઉમેદવારન ુિામ કેટેગરી મેરીટ િ.ં ગણુ શૈક્ષણણક 

લાયકાત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ ક્રક્રશ્ચયિ શાઇિી પ્રકાશચદં્ર જિરલ 001 39.9 એમ.સી એ. 

૨ ગજુરાતી ક્રક્રષ્િા નધરજલાલ જિરલ 002 39.7 

ડીપ્લોમા ંઇિ 
કમ્પપ્યટુર 

એંજીિીયર  

૩ ગોસ્વામી હર્ગગીરી મહશેગીરી જિરલ 003 39.7 બી.સી.એ.  
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                        નિયામક સરકારી મદુ્રણ અિે લેખિ સામગ્રી, ગધંીિગર ૧૧ માસિા કરાર માટે ઉમેદવારોિી પસદંગી યાદી               એિેક્ષર-બી 
  પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ  વગગ-૩ 

ક્રમ ઉમેદવારન ુિામ કેટેગરી મેરીટ િ.ં ગણુ શૈક્ષણણક લાયકાત 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ શમાગ સહદેવ શ્રીરામગોપાલ જિરલ 001 78.55 Diploma (Printing 

Technology) 
૨ પટેલ નિલમ પ્રનવિભાઇ જિરલ 002 69.12 Degree (Printing 

Technology) 
Diploma (Printing 

Technology) 
૩ ભાવસાર ધ્વિીકુમાર પ્રકાશભાઇ જિરલ  003 65.84              ITI         

(Plate Maker) 
૪ પટેલ જિાદગિ શાનં્ન્તલાલ જિરલ 004 59.35        ITI         

(Plate Maker) 
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નિયામક સરકારી મદુ્રણ અિે લેખિ સામગ્રી, ગધંીિગર ૧૧ માસિા કરાર માટે ઉમેદવારોિી પસદંગી યાદી                       એિેક્ષર-સી 
જુિીયર આસીસ્ટન્ટ વગગ-૩ 

ક્રમ ઉમેદવારન ુિામ કેટેગરી મેરીટ િ.ં ગણુ શૈક્ષણણક લાયકાત 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ વ્યાસ પાર્ગકુમાર અનિિભાઇ જિરલ 001 39.42 B.COM 
૨ પડંયા રીિા અમરજીભાઇ જિરલ 002 38.93 B.COM 
૩ ટાકં યાણિકા જમિભાઇ જિરલ 003 38.75 B.COM 
૪ િાકરાણી જયશ્રી ઉકાભાઇ જિરલ 004 38.4 B.COM 
૫ પટેલ એકતા બાબભુાઇ જિરલ 005 37.45 B.COM 
૬ જારસાણણયા નિરાલીબેિ 

ક્રદિેશભાઇ 
જિરલ 006 37.3 B.COM 
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નિયામક સરકારી મદુ્રણ અિે લેખિ સામગ્રી, ગધંીિગર ૧૧ માસિા કરાર માટે ઉમેદવારોિી પસદંગી યાદી  એિેક્ષર-ડી 

આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર વગગ-૩ 
ક્રમ ઉમેદવારન ુિામ કેટેગરી મેરીટ િ.ં ગણુ શૈક્ષણણક 

લાયકાત 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ સોલકંી પ્રનવણસીંહ નવસાજી જિરલ(SEBC) 001 71.73           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૨ ભાટીયા પરેશ િરેશભાઇ 

 
જિરલ(SEBC) 002 68.26 

 
              

એપે્ર. તાલીમ 
 

૩ શ્રીમાળી કૌનશકકુમાર રતીલાલ 
 

SC 003 67.63 
 

એસ.એસ.સી.--
એપે્ર. તાલીમ 

પાસ  
૪ ગોહલે હાક્રદિક જગદીશભાઇ જિરલ(SEBC) 004 67.34          SSC                    

ITI             
એપે્ર. તાલીમ 

૫ સોલકંી પ્રકાશકુમાર અરનવિંદજી  (SEBC) 005 66.53 એસ.એસ.સી.--
એપે્ર. તાલીમ 

પાસ . 
૬ ચાવડા કુલદીપ અશોકભાઇ જિરલ 006 66.47          

B.Com                
ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૭ ચદંારાણા દશગિ જગદીશભાઇ જિરલ 007 66.25           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
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૮ મકવાણા પ્રકાશકુમાર નવિોદભાઈ  (SEBC) 008 65.8 એચ.એસ.સી.--
એપે્ર. તાલીમ 

પાસ . 
૯ સોલકંી પ્રશાતં સબુોધચદં્ર જિરલ(SC) 009 63.71 એચ.એસ.સી.--

એપે્ર. તાલીમ 
પાસ . 

૧૦ સોલકંી ગોનવિંદજી દશરર્જી  (SEBC) 010 63.49           ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

૧૧ તપકીરે મિીર્ રાજેન્દ્ર  જિરલ 011 63.47           ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

૧૨ ગજ્જર ઉમગં ભરતભાઈ  (SEBC) 012 63.24 એસ.એસ.સી.--
એપે્ર. તાલીમ 

પાસ . 
૧૩ શેખ સાક્રહલ આરીફભાઇ જિરલ 013 62.19 આઇ.ટી.આઇ.  

એપે્ર. તાલીમ 
૧૪ વાઘેલા નવવેક મકેુશભાઇ જિરલ(SC) 014 61.95           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૧૫ ભારતી આનશર્ રાજેન્દ્ર  જિરલ 015 61.91 Diplomaa 

printing tech. 
૧૬ પરમાર ક્રહતેર્કુમાર કાનંતભાઈ (SC) 016 61.03 

 
એચ.એસ.સી.--
એપે્ર. તાલીમ 

પાસ  
૧૭ પરમાર કલ્પેશભાઇ ગાડંાભાઇ જિરલ(SC) 017 60.96           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૧૮ વસાવા મેહુલકુમાર ગલુીયાભાઇ જિરલ(ST) 018 60.95       HSC                    

ITI            
એપે્ર. તાલીમ 
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૧૯ દાતણીયા ક્રદવ્યાગંકુમાર 
ક્રદિેશચદં્ર 

 (SEBC) 019 60.83 એચ.એસ.સી.--
એપે્ર. તાલીમ 

પાસ . 
૨૦ જાડેજા સત્યજીતનસિંહ મહને્દ્રનસિંહ જિરલ 020 60.53 એચ.એસ.સી.--

એપે્ર. તાલીમ 
પાસ . 

૨૧ શ્રીમાળી મૌણલક અમતૃલાલ જિરલ(SC) 021 60.53 એસ.એસ.સી.--
એપે્ર. તાલીમ 

પાસ . 
૨૨ કાળોતરા રનવ ભપૂતભાઇ  (SEBC) 022 60.35          ITI              

એપે્ર. તાલીમ 
૨૩ દંતાણી પકંજ કનભુાઈ  (SEBC) 023 60.26 એચ.એસ.સી.--

એપે્ર. તાલીમ 
પાસ . 

૨૪ ચોરાડા મિોજકુમાર રામજીભાઇ 
 

(SC) 024 59.83 
 

            
એપે્ર. તાલીમ 

 
૨૫ વસાવા અશોકભાઇ િવજીભાઇ 

 
(ST) 025 59.07 

 
      HSC                    

ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

 
૨૬ બોરીચા પરેશ ખીમજીભાઇ જિરલ(SC) 026 58.65           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૨૭ મહતે્તર મિુાફ ઇનસુભાઇ જિરલ 027 58.05           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
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૨૮ પરમાર નવજયકુમાર ગૌતમભાઈ જિરલ(SC) 028 57.77 એચ.એસ.સી.--
એપે્ર. તાલીમ 

પાસ . 
૨૯ સોઢા આસીફ રફીકભાઇ  (SEBC) 029 57.62           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૩૦ ડામોર સજંયકુમાર રમેશભાઈ (ST) 030 57.6 એચ.એસ.સી.--

એપે્ર. તાલીમ 
પાસ . 

૩૧ પરમાર રાકેશકુમાર અનિિભાઇ જિરલ(SC) 031 57           ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

૩૨ િાયક સકેંતકુમાર કાન્ન્તભાઈ જિરલ(SC) 032 56.71 એસ.એસ.સી.--
એપે્ર. તાલીમ 

પાસ . 
૩૩ ઠાકોર ચેતિનસિંહ રતિસગં 

 
(SEBC) 033 56 

 
          ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

 
૩૪ ડાભી હાક્રદિક ક્રકશોરભાઇ 

 
(SEBC)  034 55.78 

 
          ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

 
૩૫ રાઠવા કૈલાસભાઈ તેરસીંગભાઈ (ST) 035 55.43 એચ.એસ.સી.--

એપે્ર. તાલીમ 
પાસ . 

૩૬ વણજારા ભરતકુમાર હસમખુભાઇ  જિરલ(SC) 036 55.24 Diplomaa 
printing tech. 

૩૭ વસાવા નિતેર્ભાઇ રમેશભાઇ (ST) 037 55.23 આઇ.ટી.આઇ. 
બકુ બાઇન્ડર 
એપે્ર. તાલીમ 
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૩૮ જોર્ી હમેાગં કમલેશભાઈ જિરલ 038 55 એચ.એસ.સી.--
એપે્ર. તાલીમ 

પાસ . 
૩૯ નિવેદી િૈમીર્કુમાર રજિીકાતં જિરલ 039 54.95 એચ.એસ.સી.--

એપે્ર. તાલીમ 
પાસ . 

૪૦ પઠાણ શાહરૂખખાિ અબ્દુલભાઇ 
 

(SEBC) 040 54.86 
 

          ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

 
૪૧ જાડેજા ધમેન્દ્રનસિંહ મહાવીરનસિંહ 

 
જિરલ 041 54.69 

 
          ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

 
૪૨ મકવાણા દશગિ જાદવજી 

 
(SEBC) 042 54.47 

 
એચ.એસ.સી.--
એપે્ર. તાલીમ 

પાસ . 
 

૪૩ ચડુાસમા નવજ્યેન્દ્ર હરસખુભાઈ 
 

(SEBC) 043 54.45 
 

એચ.એસ.સી.--
એપે્ર. તાલીમ 

પાસ . 
 

૪૪ સાગઠીયા મહશે નવિોદકુમાર 
 

જિરલ(SC) 044 53.63 
 

              
એપે્ર. તાલીમ 

 
૪૫ સોઢા અસરફ રફીકભાઈ 

 
(SEBC) 045 53.47 

 
એસ.એસ.સી.--
એપે્ર. તાલીમ 

પાસ . 
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૪૬ કાગંનસયા જીિેશકુમાર સામતંભાઇ 
 

(SEBC) 046 51.71 
 

          ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

 
૪૭ પરુાણી ક્રહતેર્કુમાર િગીિભાઇ જિરલ(SC) 047 51.62           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૪૮ પરમાર મહશેકુમાર િટવરભાઇ (SC) 048 51.52           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૪૯ નસપાઇ વસીમભાઇ મહમંદભાઇ 

 
(SEBC) 049 49.34 

 
          ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

 
૫૦ સર્વારા ભાનવક મહેંદ્રભાઇ 

 
(SEBC) 050 49.5           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
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         નિયામક સરકારી મદુ્રણ અિે લેખિ સામગ્રી, ગધંીિગર ૧૧ માસિા કરાર માટે ઉમેદવારોિી પસદંગી યાદી                       એિેક્ષર-ઇ 
આસીસ્ટન્ટ મશીિમેિ વગગ-૩ 

ક્રમ ઉમેદવારન ુિામ કેટેગરી મેરીટ િ.ં ગણુ શૈક્ષણણક લાયકાત 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ જાડેજા ક્રદન્વવજયનસિંહ મયરુનસિંહ જિરલ 001 75.75           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૨ મકવાણા ક્રહતેશકુમાર માવજીભાઇ જિરલ(SC) 002 71.84           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૩ દાણી મહમદઇલીયાસ 

ણલયાકતહસેૂિ  
(SEBC) 003 68.71           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૪ િરસાળે શ્યામ હેમતંરાવ જિરલ 004 68.14           ITI 
૫ જાડેજા દશગિ નસિંહ મયરુનસિંહ જિરલ 005 65.7           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૬ દવે નવજયભાઇ ભીખાલાલ  જિરલ(SC) 006 65.57           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૭ આસોક્રડયા નિનતિકુમાર 

રાજેશભાઇ 
જિરલ(SC) 007 65.08           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૮ કંસારા રાહુલ મહશેભાઇ જિરલ 008 65           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૯ રબારી નવજય ઇિરભાઇ (SEBC) 009 64.19           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૧૦ ચાવડા હર્ગદકુમાર ચિુીલાલ જિરલ(SC) 010 64           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૧૧ આચાયગ નિમગળ જીતેન્દ્રભાઇ (SEBC) 011 63.81           ITI              
૧૨ રાજપતુ કમલેશનસિંગ અમરેન્દ્રનસિંગ જિરલ 012 63.6           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
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૧૩ સોલકંી ક્રકશિ ક્રદલીપભાઇ (SEBC) 013 62.52           ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

૧૪ બોરાણા નવજયકુમાર નવિોદભાઇ  (SEBC) 014 62.37           ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

૧૫ રામાનજુ ણચરાગકુમાર સજંયભાઇ જિરલ 015 61.9           ITI            
૧૬ અગ્રાવત સન્ની ક્રકશોરભાઇ (SEBC) 016 61.71    B.Com                

ITI               
એપે્ર. તાલીમ 

૧૭ શમાગ નિશાતં પ્રકાશભાઇ જિરલ 017 61.68           ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

૧૮ પ્રજાપનત જયક્રદપભાઇ 
નિરંજિભાઇ 

જિરલ 018 61.4           ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

૧૯ પઠાણ મોહસીિખાિ િક્રફસખાિ જિરલ 019 60.63           ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

૨૦ રાવલ નિમેર્ ભરતભાઇ જિરલ 020 60.6 ITI 
૨૧ પચંોલી કશ્યપ ભરતકુમાર જિરલ 021 60.47           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૨૨ ભરવાડ જીગર મોહિભાઇ  (SC) 022 60.41           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૨૩ મકવાણા ભપેૂન્દ્ર ઇિરભાઇ  (SC) 023 60.17           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૨૪ પટેલ ઉનવિશકુમાર અશોકકુમાર જિરલ 024 60.15 S.S.C                

ITI                
એપે્ર. તાલીમ 

૨૫ કહાર પાર્ગ ક્રદિેશભાઇ જિરલ 025 59.51           ITI            
એપે્ર. તાલીમ 
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૨૬ ડાભી સજંયકુમાર ચદં્રનસિંહ જિરલ 026 59.27           ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

૨૭ વસાવા ક્રરતેશભાઇ રતીલાલ (ST) 027 58.87               એપે્ર. 
તાલીમ 

૨૮ પરમાર અલ્પેશ રસીકલાલ (SEBC) 028 58.82           ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

૨૯ મકવાણા પ્રતીક ક્રદણલપભાઇ જિરલ 029 58.71           ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

૩૦ સોલકંી ક્રહતેશકુમાર કાન્ન્તભાઇ જિરલ 030 58.34      ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

૩૧ રાઠવા નમણલન્દકુમાર રમણભાઇ 
 

(ST) 031 56.74 
 

         ITI              
એપે્ર. તાલીમ 

 
૩૨ સોલકંી કનભુાઇ અમરનસિંહ 

 
જિરલ 032 55.94 

 
          ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

 
૩૩ અગ્રાવત કેતિ ક્રકશોરભાઇ 

 
જિરલ 033 53.76 

 
          ITI            
એપે્ર. તાલીમ 

 
૩૪ વણઝારા ક્રકશોર ઝવરનસિંહ (SEBC) 034 53.13       ITI          

એપે્ર. તાલીમ 
૩૫ ઉતે્તકર નિતેર્ પાડંુરંગ જિરલ 035 53.05           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
૩૬ મકવાણા ધમેશ લાલજીભાઇ (SC) 036 47.23           ITI            

એપે્ર. તાલીમ 
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નિયામક સરકારી મદુ્રણ અિે લેખિ સામગ્રી, ગધંીિગર ૧૧ માસિા કરાર માટે ઉમેદવારોિી પસદંગી યાદી               એિેક્ષર-એફ 

  કોપી હોલ્ડર વગગ-૩ 
ક્રમ ઉમેદવારન ુિામ કેટેગરી મેરીટ િ.ં ગણુ શૈક્ષણણક લાયકાત 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ રેવર િેતાબેિ નવિોદભાઇ જિરલ(SC) 001 37.28 એચ.એસ.સી 
૨ ક્રહરપરા ન્સ્મતાબેિ ભરૂાભાઈ જિરલ 002 31.93 એચ.એસ.સી -

એમએ.-એમ.એડ 
૩ ચૌધરી નવષ્ણભુાઈ રમણભાઈ જિરલ 

(SEBC) 
003 29.85 એચ.એસ.સી- 

બી.એ. 
૪ નિવેદી માલવ ણબપીિભાઈ જિરલ 004 29.85 એચ.એસ.સી 

બી.સી.એ. 
૫ સરુ્ાર મમતા દશરર્ભાઈ જિરલ 005 28.5 એચ.એસ.સી -

બી.એ. 
૬ પટેલ રજિીકાતં પ્રનવણભાઈ 

 
જિરલ 006 28 

 
એચ.એસ.સી 

 
૭ પ્રજાપનત રાજેશકુમાર ગોનવિંદભાઈ (SEBC) 007 26.4 એચ.એસ.સી 
૮ ચૌહાણ ણચરાગ ઉદયનસિંહ જિરલ 

(SEBC) 
008 26.4 એચ.એસ.સી -બી 

કોમ 
૯ સોિવિે તેજસ ક્રદિેશભાઈ (ST) 009 25.92 એચ.એસ.સી 
૧૦ પટેલ હતેલ કાનતિકકુમાર જિરલ 010 25.66 એચ.એસ.સી -

એમ.કોમ 
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         નિયામક સરકારી મદુ્રણ અિે લેખિ સામગ્રી, ગધંીિગર ૧૧ માસિા કરાર માટે ઉમેદવારોિી પ્રનતક્ષા યાદી િ.ં ૧             એિેક્ષર-જી 
  ડી.ટી.પી. ઓપરેટર    વગગ-૩ 

ક્રમ ઉમેદવારન ુિામ કેટેગરી મેરીટ િ.ં ગણુ શૈક્ષણણક 
લાયકાત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ 
યાદવ કુમારીલણલતા હક્રરશચદં્ર જિરલ 004 38.5 

ડીપ્લોમા 
(કોમ્પપ્ય.ુ 
એન્જી.) 

૨   ચૌહાણ જયક્રદપનસિંહ પથૃ્વીનસિંહ SEBC 005 38.3 એમ.સી.એ.  

૩ નમર શબ્બીરકુમાર ગગાભાઈ SEBC 006 38 
એમ.એસ.સી 

આઇટી 
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                    નિયામક સરકારી મદુ્રણ અિે લેખિ સામગ્રી, ગધંીિગર ૧૧ માસિા કરાર માટે ઉમેદવારોિી પ્રનતક્ષા યાદી િ.ં ૧                એિેક્ષર-એચ 
જુિીયર આસીસ્ટન્ટ વગગ-૩ 

ક્રમ ઉમેદવારન ુિામ કેટેગરી મેરીટ િ.ં ગણુ શૈક્ષણણક લાયકાત 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ વાઘ શે્રયા સજંય જિરલ 007 36.9 B.COM 

૨ દવે નમત્તલ સભુાર્ભાઇ SEBC 008 35.55 B.COM 

૩ મયાિા ક્રકિંજલ કનભુાઇ જિરલ 009 35.27 B.COM 

૪ પીઠડીયા નિનધ કમલેશભાઇ જિરલ 010 35.06 B.COM 

૫ સરુ્ાર નશવાિી ઉમેશકુમાર SEBC 011 35 B.COM 

૬ ચડુાસમા મિક્રદપનસિંહ ક્રકરીટનસિંહ જિરલ 012 34.9 B.COM 
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નિયામક સરકારી મદુ્રણ અિે લેખિ સામગ્રી, ગધંીિગર ૧૧ માસિા કરાર માટે ઉમેદવારોિી પ્રનતક્ષા યાદી એિેક્ષર-આઇ 

આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર વગગ-૩ િી  
ક્રમ ઉમેદવારન ુિામ કેટેગરી મેરીટ િ.ં ગણુ શૈક્ષણણક 

લાયકાત 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ પડંયા જવીિ કૌનશકરાય 
 

જિરલ  001 47           ITI            
એપે્ર. તાલીમ 
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  નિયામક સરકારી મદુ્રણ અિે લેખિ સામગ્રી, ગધંીિગર ૧૧ માસિા કરાર માટે ઉમેદવારોિી પ્રનતક્ષા યાદી એિેક્ષર-જે 

  
 કોપી હોલ્ડર વગગ-૩  

ક્રમ ઉમેદવારન ુિામ કેટેગરી મેરીટ િ.ં ગણુ શૈક્ષણણક લાયકાત 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ અનમિ નમત સયૂગકાતંભાઈ જિરલ(SC) 011 24.86 એચ.એસ.સી 
૨ કાચા રનવ પકંજભાઈ (SEBC) 012 23.50 એચ.એસ.સી -

બી.ઇ. નસનવલ 

૩ રાવત અક્ષયકુમાર અમતૃભાઈ જિરલ(SC) 013 23.06 એચ.એસ.સી 
૪ 

સેિમા મિોજકુમાર અમતૃભાઈ 
જિરલ(SC) 014 22.43 એચ.એસ.સી- 

બી.એ. 
 

  


