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1 ીમતી પરમાર િવ મુતી 
જયે ુમાર સી.કલાક

નાયબ પ પુાલન િનયામકની
કચેર , વેટરનર  પોલીકલીનીક, 
નડ યાદ

32 28 49 7 16 થમ FAIL

2 ી વસાવા લ મણભાઇ ભ ભુાઇ સી.કલાક
નાયબ પ પુાલન િનયામકની 
કચેર ,ધિન ઠ પ ુ ધુારણા 
યોજના, ગાધંીનગર

35 27 51 18 22 થમ FAIL

3 ી તળપદા શશીકા ત શનાભાઇ સી.કલાક
નાયબ પ પુાલન િનયામકની 
કચેર ,ધિન ઠ પ ુ ધુારણા 
યોજના, અમદાવાદ

57 61 59 31 42 થમ FAIL

4 ી દસાઇ મીનેષ ુમાર હષદરાય સી.કલાક
મદદનીશ પ પુાલન
િનયામકની કચેર , પ રુોગ 
સશંોધન એકમ, વડોદરા

38 42 38 8 36 થમ FAIL

5 ી આલસીકા રા ુભાઇ છગનભાઇ સી.કલાક પ પુાલન િનયામકની કચેર , 
જુરાત રાજય, ગાધંીનગર 40 39 45 19 39 થમ FAIL

6 ીમતી ચાવડા નયના અમીત ુમાર સી.કલાક પ પુાલન િનયામકની કચેર , 
જુરાત રાજય, ગાધંીનગર 35 33 51 17 55 થમ FAIL

7 ી ખેર ૃ ુ લ કાન ભાઇ સી.કલાક
નાયબ પ પુાલન િનયામકની
કચેર  એપીડમીયાલો , 
ુનાગઢ

60 53 76 31 86 થમ FAIL

8 ી બગડા અશોકભાઇ આણદંભાઇ સી.કલાક
નાયબ પ પુાલન િનયામકની
કચેર ,ધિન ઠ પ ુ ધુારણા 
યોજના, ુનાગઢ

46 57 62 23 79 થમ FAIL

9 ી વાઘેલા િવજયિસહ રામિસહ સી.કલાક પ પુાલન િનયામકની કચેર , 
જુરાત રાજય, ગાધંીનગર 49 60 59 27 79 થમ FAIL

10 ી પટલ દલીપ ુમાર ારકાદાસ સી.કલાક
પ પુાલન િનયામકની કચેર , 
જુરાત રાજય, ગાધંીનગર 47 46 62 35 83 થમ FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
પ પુાલન િનયામક ીની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની  ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ 

ઉમેદવારો  ુ પ રણામ પ ક  

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામબેઠક 
ન.ં

મેળવેલ ણુની િવગત
પર ા  ુ
પ રણામ



11 ી સોલકં  ધીરજલાલ પાભાઇ સી.કલાક
નાયબ પ પુાલન િનયામકની
કચેર ,ધિન ઠ મરઘા િવકાસ 
ઘટક, ુનાગઢ

53 35 47 24 49 થમ FAIL

12 ી ગોહલ મહશ ુમાર શીવાભાઇ સી.કલાક
પ પુાલન િનયામકની કચેર , 
જુરાત રાજય, ગાધંીનગર 30 39 50 19 36 થમ FAIL

(પી. ડ . પલસાણા)
ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020
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13 ી એચ. વી. ભ સી. કલાક જુરાત લલત કલા અકાદમી, અમદાવાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

14 ી એ. એસ. મોદ સી. કલાક
કિમ ર ી, વુક સેવા અને સાં ૃિતક 

િૃતઓ, ગાધંીનગર
50 53 63 36 96 થમ FAIL

15 ી એન. પી. ાસ દયા સી. કલાક
કિમ ર ી, વુક સેવા અને સાં ૃિતક 

િૃતઓ, ગાધંીનગર
43 48 54 35 88 થમ FAIL

16 ીમતી ડ . . ભાવસાર સી. કલાક
કિમ ર ી, વુક સેવા અને સાં ૃિતક 

િૃતઓ, ગાધંીનગર
ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

17 ીમતી એચ. એસ. પટલ સી. કલાક
કિમ ર ી, વુક સેવા અને સાં ૃિતક 

િૃતઓ, ગાધંીનગર
50 53 67 36 96 થમ FAIL

18 ુ. આર. એન. શેખ સી. કલાક
કિમ ર ી, વુક સેવા અને સાં ૃિતક 

િૃતઓ, ગાધંીનગર
55 58 68 31 92 થમ FAIL

19 ી એલ. એન. ટોિપયા સી. કલાક
જ લા રમત-ગમત અિધકાર ની કચેર , 
ભાવનગર 41 57 59 39 85 થમ FAIL

20 ી બી. ડ . રાઠોડ સી. કલાક
પોટસ ઓથોર ટ  ઓફ જુરાત, 
ગાધંીનગર 45 43 60 28 90 થમ FAIL

21 ીમતી . એસ. વાણીયા સી. કલાક
પોટસ ઓથોર ટ  ઓફ જુરાત, 
ગાધંીનગર 36 43 66 30 91 થમ FAIL

22 ી એચ. પી. મેસવાણીયા સી. કલાક
જ લા રમત-ગમત અિધકાર ની કચેર , 
અમરલી

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
કિમ ર, વુક સેવા અને સાં િૃતક િૃતઓની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત 

રહલ ઉમેદવારો  ુ પ રણામ પ ક  
બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ
હો ો 

કચેર ુ નામ મેળવેલ ણુની િવગત
પર ા  ુ
પ રણામ



23 ી બી. . જોષી
સી. કલાક જ લા રમત-ગમત અિધકાર ની કચેર , 

રાજકોટ- ા ય
57 46 58 29 81 થમ FAIL

24 ી એચ. સી. યાસ સી. કલાક
કિમ ર ી, વુક સેવા અને સાં ૃિતક 

િૃતઓ, ગાધંીનગર
ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

25 ી એમ. એ. દ ો સી. કલાક
જ લા રમત-ગમત અિધકાર ની કચેર , 
મોરબી 34 40 50 29 86 થમ FAIL

26 ી આર.સી. ઝાલા સી. કલાક
જ લા રમત-ગમત અિધકાર ની કચેર , 
જુ-ક છ 42 51 61 22 84 થમ FAIL

27 ીમતી સી. આર. સીરવાણી સી. કલાક
જ લા રમત-ગમત અિધકાર ની કચેર , 
વલસાડ 45 52 65 22 83 થમ FAIL

28 ીમતી એચ. ક. વેલાર ુ .કલાક 
જ લા રમત-ગમત અિધકાર ની કચેર , 
ભાવનગર 29 43 47 31 76 થમ FAIL

29 ી . એલ. િ વેદ  ુ .કલાક 
જ લા રમત-ગમત અિધકાર ની કચેર , 
રાજકોટ- ા ય

46 49 62 32 94 થમ FAIL

30 ી ક બી ખાચર ુ .કલાક 
જ લ રમત ગમત અિધકાર ીની કચેર , 
ક છ 57 61 74 36 98 થમ FAIL

31 ી સી એસ અ ાવત ુ .કલાક 
જ લ રમત ગમત અિધકાર ીની કચેર , 
ુનાગઢ 67 62 75 39 98 થમ FAIL

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)
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32 ી એ.બી.પડં ા િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , ભાવનગર 47 ુ ત 52 18 ુ ત ી FAIL

33 ી આર.પી.ચૌહાણ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , અમદાવાદ ુ ત ુ ત ુ ત 35 ુ ત ી FAIL

34 ી આર.ક. પિત િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , અમદાવાદ 50 ુ ત ુ ત 39 ુ ત ી FAIL

35 ી એ.એ.પટલ િસ. લાક ચે રટ  કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ ુ ત ુ ત ુ ત 54 ુ ત ી PASS

36 ી પી.બી.પરમાર િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , પાટણ 69 ુ ત 74 63 ુ ત ી PASS

37 ીમતી એન. .મહાજન િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , નવસાર 54 ુ ત ુ ત 39 ુ ત ી FAIL

38 ી આર. . યાસ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , મનગર ુ ત ુ ત ુ ત 50 ુ ત ી PASS

39 ી એ.એમ.ઠ ર િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , પાલન રુ ુ ત ુ ત ુ ત 41 ુ ત ી FAIL

40 ી બી.એસ.ડામોર િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , હમતનગર ુ ત ુ ત ુ ત 44 ુ ત ી FAIL

41 ી બી.એલ.માડંાણી િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , મનગર 72 ુ ત ુ ત 53 ુ ત ી PASS

42 ી એ.ક.પટલ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , વલસાડ ુ ત 43 61 39 ુ ત ી FAIL

43 ી ક.ક. ભ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , વડોદરા 56 ુ ત ુ ત 50 ુ ત ી PASS

44 ીમતી એમ.એચ.પરમારિસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , ગાધંીનગર 65 ુ ત ુ ત 35 ુ ત ી FAIL

45 ીમતી પી.એસ.રાઠોડ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , અમરલી ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ી FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
ચેર ટ  કિમ ર ીની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ ઉમેદવારો  ુ 

પ રણામ પ ક  
પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ



46 ીમતી એચ.પી.િસધા િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , ભ ુચ 34 35 45 27 ુ ત ી FAIL

47 ીમતી એન.બી.પટલ િસ. લાક ચે રટ  કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ 32 40 53 21 34 ી FAIL

48 ી બી.ક.ચૌહાણ િસ. લાક સં ુ ત ચે રટ  કિમશનર ીની કચેર , વડોદરા 41 ુ ત ુ ત 27 ુ ત ી FAIL

49 ુ. એફ.આર.શાહ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , અમદાવાદ 42 37 39 28 38 ી FAIL

50 ી .એમ.ચૌહાણ િસ. લાક હર ટોની ન ધણી કચેર , પોરબદંર ુ ત ુ ત ુ ત 37 ુ ત ી FAIL

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)



પેપર-1
(100) 

CODE 46

પેપર-2
(100) 
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(100)
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53

પર ાની
તક

51 ી દપક ુમાર શીવરામ નુેસરા સી.કલાક સચવ ી, લાયસ સ ગ બોડ, ગાધંીનગર ુ ત ુ ત 68 30 ુ ત ી  FAIL

52 ીમતી માયાણી ગૌર બેન મન ખુલાલ સી.કલાક ીન સેસ સમાહતા, ગાધંીનગર 39 47 52 26 ુ ત ી  FAIL

53 ી શમા હસ ખુભાઇ નુમભાઇ સી.કલાક િવ તુ િનર ક, અમદાવાદ 66 ુ ત ુ ત 41 ુ ત ી  FAIL

54 ી ડ  િનતીન મ ુ દુન સી.કલાક સહાયક િવ તુ િનર ક, અમદાવાદ ુ ત ુ ત 71 30 ુ ત ી  FAIL

55 ી મનાત સાં ભાઇ નાગ ભાઇ સી.કલાક સહાયક િવ તુ િનર ક, હમતનગર ુ ત 52 ુ ત 32 ુ ત ી  FAIL

56 ી શાહ યોગેશ મ ભુાઇ સી.કલાક િવ તુ િનર ક, વડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત ી  FAIL

57 ી સોલકં  કા તીલાલ બાવ ભાઇ સી.કલાક સહાયક િવ તુ િનર ક, ુનાગઢ ુ ત ુ ત 66 29 ુ ત ી  FAIL

58 ી બાર યા વ પભાઇ નાનાભાઇ સી.કલાક સહાયક િવ તુ િનર ક, ગોધરા ુ ત ુ ત 67 37 ુ ત ી  FAIL

59 ી કોડાવાણી કા તીભાઇ ફ નુમલ સી.કલાક િવ તુ િનર ક, નડ યાદ ગેરહાજર ુ ત ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત ી  FAIL

60 ી શેખ મહમદ હનીફ અ ુલ મ દભાઇ સી.કલાક સહાયક િવ તુ િનર ક, નડ યાદ 60 57 58 32 ુ ત ી  FAIL

61 ી પટલ દશરથભાઇ ચ રુભાઇ સી.કલાક િવ તુ િનર ક, રુત ુ ત ુ ત ુ ત 41 ુ ત ી  FAIL

62 ીમતી રખાબેન આર. પટલ સી.કલાક િવ તુ િનર ક, ગાધંીનગર 36 34 54 26 ુ ત ી  FAIL

63 ીમતી કાપડ યા ુ તા ઉમેશભાઇ સી.કલાક સહાયક િવ તુ િનર ક, રુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત ી  FAIL

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
ુ ય િવ તુ િનર ક ીની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ ઉમેદવારો  ુ

પ રણામ પ ક --- પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ



પેપર-1
(100) 

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100) 

CODE 54

પર ાની
તક

64 ી ક. એન. ક ડયા સી.કલાક ઉ ોગ કિમ ર ીની કચેર , ગાધંીનગર 58 66 ુ ત 38 ુ ત બી  FAIL
65 ીમતી એસ. ક. પરમાર સી.કલાક જ લા ઉ ોગ ક , ુનાગઢ 48 60 ુ ત 27 ુ ત બી  FAIL

66 ી આર. ડ . પરમાર સી.કલાક જ લા ઉ ોગ ક , આણદં 67 75 78 53 96 થમ PASS

67 ી . આર. વાઘેલા સી.કલાક ઉ ોગ કિમ ર ીની કચેર , ગાધંીનગર 34 33 49 15 29 બી  FAIL

68 ી ક. ડ . ઝાલા સી.કલાક ઉ ોગ કિમ ર ીની કચેર , ગાધંીનગર 69 ુ ત ુ ત 41 ુ ત બી  FAIL

69 ીમતી એસ. એસ. મેનોન સી.કલાક ઉ ોગ કિમ ર ીની કચેર , ગાધંીનગર 31 32 54 30 85 બી  FAIL

70 ીમતી પી. એન. ભ  સી.કલાક ઉ ોગ કિમ ર ીની કચેર , ગાધંીનગર 53 ુ ત ુ ત 53 ુ ત બી  PASS

71 ી એસ.ક. ગાધંવ સી.કલાક ઉ ોગ કિમ ર ીની કચેર , ગાધંીનગર 62 66 ુ ત 27 ુ ત બી  FAIL

72 ીમતી ક. એસ. શાહ સી.કલાક ઉ ોગ કિમ ર ીની કચેર , ગાધંીનગર 60 ુ ત ુ ત 41 ુ ત બી  FAIL

73 ી એ. એચ. ભાવસાર સી.કલાક ઉ ોગ કિમ ર ીની કચેર , ગાધંીનગર 57 ુ ત ુ ત 30 ુ ત બી  FAIL

74 ી ડ . વી. મકવાણા સી.કલાક જ લા ઉ ોગ ક , મોરબી ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી  FAIL

75 ીમતી . પી. ઠકકર સી.કલાક જ લા ઉ ોગ ક , જુ-ક છ 60 63 ુ ત 37 ુ ત બી  FAIL

76 ીમતી આઇ. ક. લકડ વાલા સી.કલાક જ લા ઉ ોગ ક , રુત ગેરહાજર ુ ત ુ ત ગેરહાજર ુ ત ી FAIL

77 ી આઇ. . કલોતરા સી.કલાક જ લા ઉ ોગ ક , પાલન રુ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી  FAIL

78 ી એસ. આર. પરમાર સી.કલાક જ લા ઉ ોગ ક , હમતનગર 46 48 59 27 ુ ત બી  FAIL

79 ી બી. એસ. ન ુમ સી.કલાક જ લા ઉ ોગ ક , પોરબદંર 51 54 ુ ત 32 ુ ત બી  FAIL

80 ી . એ. અમીન સી.કલાક જ લા ઉ ોગ ક , ગાધંીનગર 52 39 ુ ત 24 ુ ત બી  FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
ઉધ ગ કિમ ર ીની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ ઉમેદવારો  ુ પ રણામ 

પ ક  -- પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019
બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ



81 ી ડ . આર. મકવાણા સી.કલાક જ લા ઉ ોગ ક , રુત 55 ુ ત 71 40 ુ ત બી  FAIL

82 ી એસ. એ. મહતા સી.કલાક જ લા ઉ ોગ ક , ગોધરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

83 ીમતી એમ. ક. િ યકંર સી.કલાક ઉ ોગ કિમ ર ીની કચેર , ગાધંીનગર 59 62 62 25 81 બી FAIL

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)



પેપર-1
(100) 

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100)    
CODE 55

પર ાની
તક

84 ી એમ. પી. પરમાર સી. કલાક મ યો ોગ કિમ. ની કચેર , 61 70 60 27 39 બી FAIL

85 ીમતી બી. બી. ઝોરા સી. કલાક
મદદનીશ મ યો ોગ 
િનયામકની કચેર , ફરાબાદ

ુ ત 44 47 10 32 ચોથી FAIL

86 ી બા િુસહ અમરિસહ પરમાર સી. કલાક
મ યો ોગ કિમ. ની 
કચેર ,ગાધંીનગર

47 58 57 19 37 થમ FAIL

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
મ યો ોગ િનયામક ીની કચેર   હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ ઉમેદવારો  ુ 

પ રણામ પ ક  
પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ



પેપર-1
(100)  

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100) 

CODE 56

પર ાની
તક

820 ી એસ. એન. ચાવડા સી. કલાક નાગ રક સરં ણની કચેર , મનગર ુ ત ુ ત ુ ત 32 ુ ત બી   FAIL

821 ી આર. એમ. ચૌધર

822 ી એન. આઇ. પટલ સી. કલાક
નાગ રક સરં ણ તાલીમ િનર કની 
કચેર , કાકરાપાર

30 57 60 29 52 થમ FAIL

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)

   નામ કમી કરલ છે

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
       િનયામક નાગ રક સરં ણની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની  

ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ ઉમેદવારો  ુ પ રણામ પ ક  
 પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ



પેપર-1
(100)  

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100) 

CODE 56

પર ાની
તક

823 ીમતી પલબેન િુનયા હડકલાક ગાધંીનગર ુ ત ુ ત 78 34 ુ ત ચોથી FAIL
824 ી હષદભાઇ એચ. િમનામા હડકલાક વડ  કચેર , અમદાવાદ ુ ત 63 ુ ત 34 ુ ત ચોથી FAIL
825 ી નરશભાઇ સી. બળેવીયા ;LPS,FS" વડ  કચેર , અમદાવાદ 64 54 ુ ત 32 ુ ત ી FAIL
826 ી િવણભાઇ લા ુ ;LPS,FS" રાજકોટ શહર 47 ુ ત ુ ત 26 ુ ત ચોથી FAIL
827 ી કશોર ુમાર . ગોહલ ;LPS,FS" વડોદરા શહર 59 ુ ત ુ ત 21 ુ ત ચોથી FAIL
828 ી એભાભાઇ એમ. કારાવદરા ;LPS,FS" મનગર 38 49 58 27 50 થમ FAIL
829 ી રણ જતિસહ ડ . પરમાર ;LPS,FS" મ હસાગર 53 58 57 22 62 થમ FAIL
830 ી સજંયભાઇ વાય. પાટ લ ;LPS,FS" રુત શહર 48 56 62 15 68 થમ FAIL
831 ી િવજયભાઇ એસ. પરમાર ;LPS,FS" વડ  કચેર , અમદાવાદ 68 52 64 32 70 થમ FAIL
832 ી રા ુમાર આર. અસાર ;LPS,FS" અરવ લી 45 65 65 32 66 થમ FAIL
833 ી જય દપિસહ . રાઓલ ;LPS,FS" અમદાવાદ શહર 59 69 55 20 58 થમ FAIL

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
      ડાયરકટર જનરલ અને હોમગાડઝની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની   

ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ ઉમેદવારો  ુ પ રણામ પ ક  
 પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ



પેપર-1
(100) 

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100) 

CODE 57

પર ાની
તક

92 V[Z]GSZ C[DF ZFH[gN= ;LPS,FS" 0F"PUF\WL ;P.PSF[4;]ZT ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

93 B[:TL DGF[H EUJFGEF. ;LPS,FS" J0L SR[ZL4UF\WLGUZ -

94 58[, H;J\TS]DFZ 5Z;F[TDNF; ;LPS,FS" 8[P5PAF[0"4UF\WLGUZ 53 64 72 33 65 5|YD FAIL

95 A0JF, S],NL5l;\C 5|[Dl;\C ;LPS,FS" 8[P5PAF[0"4UF\WLGUZ 65 62 73 36 59 5|YD FAIL

96 ZFHUF[Z ZFH[gN=S]DFZ lSTL"EF. ;LPS,FS" રદ કરલ છે.
-

97 58[, 5|SFXS]DFZ AFA],F, ;LPS,FS" રદ કરલ છે. -

98 EZF6LIF DGLQF ZD[XEF. ;LPS,FS" રદ કરલ છે. -

99 HDF[0 ZFH[XEF. WFZXLEF. ;LPS,FS" રદ કરલ છે. -

100 HF0[HF lJH[gN=l;\C DC[gN=l;\C ;LPS,FS" રદ કરલ છે. -

101 5\RF[,L 5|lJ6R\N= GZl;\CEF. ;LPS,FS" ;P.PSF[45F86 33 45 50 2 58 5|YD FAIL

102 RF{CF6 5|lJ6S]DFZ EF.R\NEF. ;LPS,FS" J0L SR[ZL4UF\WLGUZ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

103 l+J[NL GZ[gN= AF,X\SZ ;LPS,FS" UF\WL SF[,[H VF[O V[gHLP V[g0 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

104 EZTLIF A[,F ;\HIEF. ;LPS,FS" UF\WL SF[,[H VF[O V[gHLP V[g0 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

105 5ZDFZ lJHIS]DFZ KUGEF. ;LPS,FS" UF\WL SF[,[H VF[O V[gHLP V[g0 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

106 DF[ZFJF,F XXLSF\T GFY]EF. ;LPS,FS" UF\WL SF[,[H VF[O V[gHLP V[g0 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

107 AZF[0LIF lN5SEF. WG;]BEF. ;LPS,FS" UF\WL SF[,[H VF[O V[gHLP V[g0 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

108 5\RF, VlDQFF N[J[gN=EF. ;LPS,FS" UF\WL SF[,[H VF[O V[gHLP V[g0 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

109 SF[ZL N[JGFY ;]S~ ;LPS,FS" V[,P0LP;LP.4VDNFJFN 32 42 42 21 56 5|YD FAIL

110 ;lTIF C[D\T R\N=JNG ;LPS,FS" V[,P0LP;LP.4VDNFJFN 48 45 50 34 65 5|YD FAIL

રદ કરલ છે

              રદ કરલ છે

રદ કરલ છે

રદ કરલ છે

રદ કરલ છે

રદ કરલ છે

ગજુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
ટેકનીકલ િશક્ષણની કચેરી હ તકના કમર્ચારીઓની હાયર લેવલ સવંગર્ની ખાતાકીય પરીક્ષામા ંઉપિ થત રહલે ઉમેદવારોન ુ પિરણામ 

પતર્ક  --- પરીક્ષા તા.૨૩/૦૯/૨૦૧૯ થી તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ



111 EFJ;FZ DLGFA[G GLlTGS]DFZ ;LPS,FS" V[,P0LP;LP.4VDNFJFN 49 60 71 33 69 5|YD FAIL

112 5ZDFZ lJS8Z IF[CFG ;LPS,FS" V[,P0LP;LP.4VDNFJFN ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

113 RF{CF6 EZTEF. SRZF,F, ;LPS,FS" V[,P0LP;LP.4VDNFJFN 34 51 55 34 65 5|YD FAIL

114 SFYFJF,F DDTF VlN, ;LPS,FS" SP;P5F[4;]ZT ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

115 5\0IF V,SF lR\TG ;LPS,FS" ;P8[PCF4EFJGUZ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

116 DG;]ZL SFlDl,IF DC\DNCGLO ;LPS,FS" zL S[PH[P5F[4E~R ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

117 zLDlT 58[, ;lJTFA[G V\A]EF. ;LPS,FS" ;P8[P;[4J,;F0 8 30 33 16 37 5|YD FAIL

118 5]ZF[lCT ;LDF EZTEF. ;LPS,FS" ;Z CF[DL DC[TF 8[PCF4GJ;FZL ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

119 RF{CF6 GZ[XS]DFZ 0FCIFEF. ;LPS,FS" ;Z CF[DL DC[TF 8[PCF4GJ;FZL ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

120 zLDlT UF\WL lS|QGF lG,[XEF. ;LPS,FS" ;P.PSF[4J,;F0 28 34 43 10 25 5|YD FAIL

121 UF[C[, ZFH] 5]Z]QFF[TDEF. ;LPS,FS" ;P5F[4J,;F0 36 31 35 18 27 5|YD FAIL

122 jIF; SD, T],HFX\SZ ;LPS,FS" ;P5F[4પોરબદંર રદ રદ રદ રદ રદ 5|YD FAIL

123 X]S, ZFH[X DW]EF. ;LPS,FS" ;P5F[4UF[WZF 52 63 60 22 66 5|YD FAIL

124 58[, DC[gN=S]DFZ H[9F,F, ;LPS,FS" ;P5F[4UF[WZF ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

125 HF[QFL X{,[QFS]DFZ lNG[XR\N= ;LPS,FS" ;P5F[4NFCF[N ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

126 8[,Z ZLGF X{,[QFS]DFZ રદ કરલ છે -

127 5\RF, ZFH[XS]DFZ EF[UL,F, ;LPS,FS" ;P.PSF[4NFCF[N ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

128 5\RF, D[C], G8JZ,F, ;LPS,FS" ;P.PSF[4NFCF[N ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

129 5\RF, pD[XR\N= ZlJX\SZ ;LPS,FS" ;P.PSF[4NFCF[N ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

130 RF{CF6 HUNLXS]DFZ ~5l;\C રદ કરલ છે રદ રદ રદ રદ રદ -

131 58[, ;]DlTFA[G XLJFEF. ;LPS,FS" zL S[PH[P5F[4E~R ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

132 59F6 VFXLOBFG ZXLNBFG ;LPS,FS" zL S[PH[P5F[4E~R ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

133 58[, 5|lJ6EF. 9FSF[ZEF. ;LPS,FS" ;P5F[4GJ;FZL 48 61 60 25 49 5|YD FAIL

134 lD:+L IF[U[XS]DFZ DF[CGEF. ;LPS,FS" J[Z .g0:8=LI, .g:8P4WZD5]Z 36 34 53 16 32 5|YD FAIL

135 D]ZLDF .A|FCLD V,FZBF ;LPS,FS" ;P5F[4HFDGUZ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

136 5ZDFZ DGCZEF. lJ9',EF. ;LPS,FS" ;P5F[4KF[8FpN[5]Z ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

137 KF[ULIF H[;L\U CLZFEF. ;LPS,FS" ;P5F[4VDNFJFN 48 49 59 21 58 5|YD FAIL

રદ કરલ છે



138 5UL AF,FHL EJFGHL ;LPS,FS" રદ કરલ છે -

139 NJ[ ,LGF V~6S]DFZ ;LPS,FS" ;P5F[4VDNFJFN 55 70 59 40 68 5|YD FAIL

140 DSJF6F ;}I"SFgT D\U/NF; ;LPS,FS" SP;P5F[4VDNFJFN ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

141 5\RF, VFXLQF ZD6,F, ;LPS,FS" SP;P5F[4VDNFJFN 56 69 54 29 54 5|YD FAIL

142 BZF0L VD'TEF. ,F,]EF. ;LPS,FS" ;P.PSF[4DF[0F;F ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

143 YF5F ;\lN5 CZLl;\U ;LPS,FS" J0L SR[ZL4UF\WLGUZ 53 66 59 33 52 5|YD FAIL

144 GFIL EZTEF. KGF,F, ;LPS,FS" J0L SR[ZL4UF\WLGUZ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

145 5|HF5lT SZ;GEF. ZFDNF; ;LPS,FS" J0L SR[ZL4UF\WLGUZ 61 73 70 42 77 5|YD FAIL

146 lD:+L S{,F;A[G VGL,EF. ;LPS,FS" J0L SR[ZL4UF\WLGUZ 5|YD -

147 5\0IF lSZ6FX\SZ GFUZNF; ;LPS,FS" J0L SR[ZL4UF\WLGUZ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

148 E8' 5\SHS]DFZ HI\lT,F, ;LPS,FS" J0L SR[ZL4UF\WLGUZ 59 59 66 38 77 5|YD FAIL

149 KFIF G{QFW pDFSF\T ;LPS,FS" JLPHLP.P;L4RF\NB[0F 39 48 53 34 41 5|YD FAIL

150 ZtGF[tTZ G,LGR\N= 0FCIF,F, ;LPS,FS" JLPHLP.P;L4RF\NB[0F 46 50 52 27 27 5|YD FAIL

151 DSJF6F ZD[XEF. V\AF,F, ;LPS,FS" S[P0LP5L45F86 65 67 71 34 58 5|YD FAIL

152 T5F[WG lGlTGS]DFZ T],;LNF; ;LPS,FS" S[P0LP5L45F86 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

153 l+J[NL 5Z[XS]DFZ ,,LTEF. ;LPS,FS" S[P0LP5L45F86 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

154 N[;F. ZFH[XS]DFZ 3[,FEF. ;LPS,FS" S[P0LP5L45F86 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

155 UF\WL 5|SFXR\N= G8JZ,F, ;LPS,FS" UF\WL SF[,[H VF[O V[gHLP V[g0 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

156 8F[l/IF EJFG D\UFEF. ;LPS,FS" V[PJLP5LP8LPVF.4ZFHSF[8 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

157 S6;FUZF lJ5],S]DFZ Z6KF[0EF. ;LPS,FS" V[PJLP5LP8LPVF.4ZFHSF[8 36 48 61 28 56 5|YD FAIL

158 JFKF6L VZlJ\NEF. UF[lJ\NEF. ;LPS,FS" ;P5F[4H]GFU- ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

159 HF[UNLIF GFYFEF. AWFEF. ;LPS,FS" ;P5F[4H]GFU- ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

રદ કરલ છે

રદ કરલ છે



160 HF[XL ;\HIS]DFZ G8JZ,F, ;LPS,FS" ;P8[PCF4WF[ZFHL ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

161 XFC lJD, H;J\TZFI ;LPS,FS" ALP5LP8LPVF.4EFJGUZ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

162 A]W[,LIF CZ[X l+EF[JGNF; ;LPS,FS" ALP5LP8LPVF.4EFJGUZ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

163 E8'L lN,L5S]DFZ HI\lT,F, ;LPS,FS" ALP5LP8LPVF.4EFJGUZ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

164 YF\JF6L DC[gN= XF{\STZFI ;LPS,FS" ;P5F[4H]GFU- 56 52 65 34 65 5|YD FAIL

165 DSJF6F H[ZFDEF. NFGFEF. ;LPS,FS" ;P.PSF[4EFJGUZ 45 45 58 32 57 5|YD FAIL

166 RF\05F SFGHLEF. AFJHLEF. ;LPS,FS" ;P.PSF[4ZFHSF[8 24 52 57 15 54 5|YD FAIL

167 O/N] T],;LNF; S]ZHLEF. ;LPS,FS" ;P.PSF[4ZFHSF[8 29 48 55 28 45 5|YD FAIL

168 ;F\. GFNLZXF NFpNXF ;LPS,FS" 0F"PH[PV[GPDC[TF ;P5F[4VDZ[,L ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

169 W|]J 5Z[X AFA],F, ;LPS,FS" ;P5F[4HFDGUZ 36 60 66 24 75 5|YD FAIL

170 ;F[\NZJF D[3FEF. N[JFEF. ;LPS,FS" ;P5F[4HFDGUZ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

171 l+J[NL IF[U[X ,F,X\SZ ;LPS,FS" ALP5LP8LPVF.4EFJGUZ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

172 5ZDFZ lXJFEF. U6[XEF. ;LPS,FS" ;LPI]PXFC 5F[,L8[SlGS4 ;]Z[gN=GUZ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

173 5FZ3L AFA]EF. E,FEF. ;LPS,FS" ;LPI]PXFC 5F[,L8[SlGS4 ;]Z[gN=GUZ 43 46 61 35 77 5|YD FAIL

174 DSJF6F SFGHLEF. 5L9FEF. ;LPS,FS" XF\PXFP.PSF[4EFJGUZ 32 40 46 28 41 5|YD FAIL

175 HF;F[,LIF ;]Z[XR\N= SF/]EF. ;LPS,FS" XF\PXFP.PSF[4EFJGUZ 64 57 66 52 80 5|YD PASS

176 RF{CF6 SF,LNF; DF[CGEF. ;LPS,FS" ;P.PSF[4UF[WZF ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

177 જોષી ભાવેશ ુમાર રમેશભાઇ ુ . કલાક ટ. પ. બોડ4 ગાધંીનગર 77 82 87 61 92 5|YD PASS

178 ખરાડ વા દુવ િવજયિસહ ુ . કલાક ટ. પ. બોડ4 ગાધંીનગર 69 76 83 26 89 5|YD FAIL

179 દવ નટવરભાઇ હરાભાઇ ;LPS,FS" સ.ટ.હા4 ઘીકાટંા, અમદાવાદ 12 21 41 24 20 5|YD FAIL

180 ી િ યન સોહ લ ુમાર સેમસનભાઇ ;LPS,FS" ટ. પ. બોડ4 ગાધંીનગર 5|YD -

181 મોર  ઇ તિસહ ભુા ;LPS,FS" ટ. પ. બોડ4 ગાધંીનગર 5|YD -

ઇન્ચા  સિચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તારીખઃ- ૨૭/૧/૨૦૨૦

(પી. ડી. પલસાણા)

રદ કરલ છે

રદ કરલ છે



પેપર-1
(100) 

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100)

58

પર ાની
 તક

182 ી એસ.એ.પટલ સી.કા.
પોલીસ મહાિનરીક્ષકની કચેરી, અમદાવાદ 
િવભાગ, અમદાવાદ 49 54 72 33 ુ ત 5|YD FAIL

183 ી વી.બી.ગોર સી.કા.
પોલીસ મહાિનરીક્ષકની કચેરી, અમદાવાદ 
િવભાગ, અમદાવાદ 44 48 55 36 ુ ત 5|YD FAIL

184 ી .ક.કટારા સી.કા. પોલીસ અધી ક ી, અમદાવાદ ગર્ામ્ય 26 34 47 4 ુ ત 5|YD FAIL

185 ી આઈ. .મોદન સી.કા. પોલીસ અધી ક ી, અમદાવાદ ગર્ામ્ય 39 33 63 16 ુ ત 5|YD FAIL

186 ી ડ .ઝેડ.વાઘેલા સી.કા. પોલીસ અધી ક ી, અમદાવાદ ગર્ામ્ય 36 33 37 11 ુ ત 5|YD FAIL

187 ી પી.આર.પટલ સી.કા. પોલીસ અધી ક ી, ખેડા-નિડયાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

188 ી એ.બી.તળપદા સી.કા. પોલીસ અધી ક ી, ખેડા-નિડયાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

189 ી આર.પી.પટલ સી.કા. પોલીસ અધી ક ી, ખેડા-નિડયાદ 38 36 42 11 ુ ત 5|YD FAIL

190 ી એચ.આર.પટલ સી.કા. પોલીસ અધી ક ી, ખેડા-ન ડયાદ 43 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

191 ી આર.એન.ગઢવી સી.કા. પોલીસ અધીક્ષક ી, ખેડા-નિડયાદ 33 26 47 15 ુ ત 5|YD FAIL

192 ીમતી એ.પી.િમ ી સી.કા. પોલીસ અધીક્ષક ી, આણદં 37 33 34 25 ુ ત 5|YD FAIL

193 ી પી.એમ.મેકવાન સી.કા. પોલીસ અધીક્ષક ી, આણદં ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

194 ી ટ .સી.પરમાર સી.કા. પોલીસ અધીક્ષક ી, આણદં 47 31 51 15 ુ ત 5|YD FAIL

195 ી બી.સી.પટલ સી.કા. પોલીસ અધીક્ષક ી, આણદં 39 38 64 28 ુ ત 5|YD FAIL

196 ી એસ.એમ.મ હડા સી.કા. પોલીસ અધીક્ષક ી, આણદં 45 44 62 28 ુ ત 5|YD FAIL

197 ી .ુઆર.પરમાર સી.કા. પોલીસ અધીક્ષક ી, આણદં 44 34 51 10 ુ ત 5|YD FAIL

198 ી .એસ.સોલકં સી.કા. પોલીસ અધીક્ષક ી, આણદં 30 29 37 16 ુ ત 5|YD FAIL

199 ી ડ .વી.ડાભી સી.કા. પોલીસ અધીક્ષક ી, આણદં 37 38 53 23 ુ ત 5|YD FAIL

200 ી એસ.ડ .મકવાણા સી.કા. રા.અ.પો.દળ જૂથ-૭, નિડયાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

201 ી એસ.એન.પડંયા સી.કા. રા.અ.પો.દળ જૂથ-૭, નિડયાદ 41 39 50 21 ુ ત 5|YD FAIL

202 ી ડ . .ખાનકર સી.કા. રા.અ.પો.દળ જૂથ-૭, નિડયાદ 49 55 61 38 ુ ત 5|YD FAIL

203 ીમતી એસ.બી.શમા સી.કા. રા.અ.પો.દળ જૂથ-૭, નિડયાદ 40 36 43 39 ુ ત 5|YD FAIL

204 ી ડ .બી. થુાર સી.કા. પો.મહા. ી ગાધંીનગર રેન્ જ 49 52 69 50 ુ ત 5|YD FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
પોલીસ મહાિનદશક ીની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ ઉમેદવારો  ુ 

પ રણામ પ ક  --- પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

પર ા  ુ
પ રણામ

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત



205 ી ડ .ડ .િસસોદ યા સી.કા. પો.મહા. ી ગાધંીનગર રેન્ જ 58 64 59 28 ુ ત 5|YD FAIL

206 ી .એન.ઘેલાણી સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી ગાધંીનગર 49 58 66 31 ુ ત 5|YD FAIL

207 ી ક.એમ.શાહ સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી ગાધંીનગર 73 75 79 43 ુ ત 5|YD FAIL

208 ી પી.ક.પરમાર સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી ગાધંીનગર 39 47 63 14 ુ ત 5|YD FAIL

209 ી આર. .વાઘેલા સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી ગાધંીનગર 28 35 38 8 ુ ત 5|YD FAIL

210 ી ડ .એફ.ચૌહાણ, સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી ગાધંીનગર 44 48 65 32 ુ ત 5|YD FAIL

211 ી એમ.એમ.ગૌ  વામી સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી ગાધંીનગર 59 50 68 40 ુ ત 5|YD FAIL

212 ી .વી. પિત સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી મહસેાણા 28 54 63 32 ુ ત 5|YD FAIL

213 ી આર. .પટલ સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી મહસેાણા 42 46 59 23 ુ ત 5|YD FAIL

214 ીમતી એ.ક.દવે સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી મહસેાણા 47 38 57 28 ુ ત 5|YD FAIL

215 ી ડ .ક.પટલ સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી મહસેાણા 36 33 36 32 ુ ત 5|YD FAIL

216 ી પી.એચ. ભ  સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી મહસેાણા 58 59 75 50 ુ ત 5|YD pass.

217 ી .બી.રાઠોડ સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી મહસેાણા 58 74 71 50 ુ ત 5|YD pass.

218 ી પી.એમ.મોદ  સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી સાબરકાઠંા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

219 ી .ક.પઠાણ સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી સાબરકાઠંા 23 58 65 31 ુ ત 5|YD FAIL

220 ી આર.એલ.રાઠોડ સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી સાબરકાઠંા 35 37 57 20 ુ ત 5|YD FAIL

221 ી એ.ક. ની સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી સાબરકાઠંા 38 33 45 21 ુ ત 5|YD FAIL

222 ી એસ.ટ . થુાર સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી સાબરકાઠંા 45 47 68 39 ુ ત 5|YD FAIL

223 ી એમ.વાય.બેલીમ સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી અરવ  લી 38 44 63 37 ુ ત 5|YD FAIL

224 ી આર.ડ .પરમાર સી.કા. પો.અિધ.ની કચેરી અરવ  લી 38 42 55 22 ુ ત 5|YD FAIL

225 ીમતી . ક. પટલ  સી.કા. જુથ-૧૨, ગાધંીનગર 49 33 54 30 ુ ત 5|YD FAIL

226 ી આઇ. ક. સોલકં સી.કા. જુથ-૧૨, ગાધંીનગર 44 47 59 51 ુ ત 5|YD FAIL

227 ી ક.ક.વાઘેલા સી.કા. જુથ-૧૨, ગાધંીનગર 40 45 57 37 ુ ત 5|YD FAIL

228 ી પી.એલ.દવડા               સી.કા. જુથ-૧૫, મહસેાણા 38 32 60 10 ુ ત 5|YD FAIL

229 ી ડ .એચ.ઝાલા સી.કા. જુથ-૧૫, મહસેાણા 50 41 53 25 ુ ત 5|YD FAIL

230 ી એમ.આઇ.ગોસાઇ સી.કા. જુથ-૧૫, મહસેાણા 35 49 67 27 ુ ત 5|YD FAIL

231 ી પી.આઇ.ગઢવી સી.કા. જુથ-૧૫, મહસેાણા 41 53 41 25 ુ ત 5|YD FAIL

232 ી આર.ક.કટારા સી.કા. જુથ-૬, મડુેટી 26 28 40 18 ુ ત 5|YD FAIL

233 ીમતી એમ.પી. પરમાર સી.કા. પી.સી.એમ.ટી. વકર્શોપ ગાધંીનગર 60 65 70 31 ુ ત 5|YD FAIL

234 સાવલીયા પરબતભાઇ 
રવ ભાઇ સી.કા.

નાયબ પોલીસ મહાિનર ક ની કચેર , 
રાજકોટ િવભાગ, રાજકોટ 38 46 55 22 ુ ત 5|YD FAIL



235 આય શકંરભાઇ ભવાનભાઇ સી.કા.
નાયબ પોલીસ મહાિનર ક ની કચેર , 
રાજકોટ િવભાગ, રાજકોટ 64 57 67 53 ુ ત 5|YD pass.

236 ની જય ી ભાશકંર સી.કા.
નાયબ પોલીસ મહાિનર ક ની કચેર , 
રાજકોટ િવભાગ, રાજકોટ 47 45 64 36 ુ ત 5|YD FAIL

237 સોલાણી િવનોદ રતીલાલ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , દવ િૂમ ારકા 32 31 41 23 ુ ત 5|YD FAIL

238 ચૌહાણ ભી ભુાઇ કશાભાઇ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , દવ િૂમ ારકા 34 34 55 28 ુ ત 5|YD FAIL

239 ઝાલા ગર રાજિસહ ઘન યામિસહસી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , દવ િૂમ ારકા 61 58 71 27 ુ ત 5|YD FAIL

240 રાણા હરદવિસહ દ લાવરિસહ  સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , મનગર 27 46 50 16 ુ ત 5|YD FAIL

241 યાસ રુશ ભોગીલાલ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , મનગર 31 37 49 13 ુ ત 5|YD FAIL

242 જોષી રા ુભાઇ કનૈયાલાલ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , મનગર 47 34 59 29 ુ ત 5|YD FAIL

243 પટલ મહશ ુમાર મોહનલાલ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , મનગર 52 66 78 50 ુ ત 5|YD pass.

244 બોખાણી કા તલાલ વ ભાઇ સી.કા. સેનાપિત ી, રા.અ.પો.દળ, ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

245 ભરાડ રખાબેન પુતભાઇ સી.કા. ુથ-8 ની કચેર , ગ ડલ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

246 બગડા અનતંરાય ખોડાભાઇ સી.કા.
સેનાપિત ી, રા.અ.પો.દળ,
ુથ-13 ની કચેર , ધટં ર 43 66 72 31 ુ ત 5|YD FAIL

247 નલીયા રુા શૈલેષભાઇ મોહનભા સી.કા.
સેનાપિત ી, રા.અ.પો.દળ,જુથ-૧૩ ની કચેરી, 
ધટંે ર

35 57 59 59 ુ ત 5|YD FAIL

248 જોષી મં ુલા જનકરાય સી.કા. સેનાપિત ી, રા.અ.પો.દળ,
ુથ-21 ની કચેર , બેડ (ક પ- મનગર) 40 48 71 36 ુ ત 5|YD FAIL

249 ડ  ગીતાબા દવે િસહ સી.કા. પોલીસ કિમ ર ીની કચેર ,રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ

28 44 49 28 ુ ત 5|YD FAIL

250 ભ ૃ િનતાબેન હરશ ુમાર સી.કા. પોલીસ કિમ ર ીની કચેર ,રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

251 પચંાસરા ર ટા ગીરધરલાલ સી.કા. પોલીસ કિમ ર ીની કચેર ,રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

252 ટ દવાભાઇ વીરમભાઇ સી.કા. પોલીસ કિમ ર ીની કચેર ,રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ

25 44 41 18 ુ ત 5|YD FAIL

253 ચૌહાણ અ ુલભાઇ હબીબભાઇ સી.કા. પોલીસ કિમ ર ીની કચેર ,રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ

37 36 56 24 ુ ત 5|YD FAIL

254 પરમાર િવ મિસહ દલીપિસહ સી.કા. પોલીસ કિમ ર ીની કચેર ,રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ

49 43 71 19 ુ ત 5|YD FAIL

255 સોલકં  હરપાલિસહ પરબતિસહ સી.કા. પોલીસ કિમ ર ીની કચેર ,રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ

13 35 52 29 ુ ત 5|YD FAIL

256 મલેક ઇકબાલ હા નભાઇ સી.કા. પોલીસ કિમ ર ીની કચેર ,રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

257 શાહ કાશ મનહરલાલ સી.કા. પોલીસ કિમ ર ીની કચેર ,રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ

69 48 72 50 ુ ત 5|YD FAIL



258 ભ ી યાસીન મહમદ ુશેન સી.કા. પોલીસ કિમ ર ીની કચેર ,રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ

45 39 49 15 ુ ત 5|YD FAIL

259 ટાટંણ નદંલાલ પોપટલાલ સી.કા. પોલીસ કિમ ર ીની કચેર ,રાજકોટ શહરે, 
રાજકોટ

41 44 50 8 ુ ત 5|YD FAIL

260 પઢ યાર ધમ િસહ ુ સી.કા. મદદનીશ િનયામક ી, એ.સી.બી., રાજકોટ 40 37 48 21 ુ ત 5|YD FAIL

261 પીઠડ યા યોગેશ મણીલાલ સી.કા. મદદનીશ િનયામક ી, એ.સી.બી., રાજકોટ 44 39 50 21 ુ ત 5|YD FAIL

262 દસાઇ જ પા ુ ગશ ુમાર સી.કા. આસી. કિમ. ી ટટ આઇ.બી.ની કચેર , રાજકોટ 
ર યન, રાજકોટ

59 57 66 37 ુ ત 5|YD FAIL

263 ુ ર મ ભુાઇ બાલાલ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , રાજકોટ ા ય 48 55 62 27 ુ ત 5|YD FAIL

264 પઠાણ ઝર ના મેહ બુખાન સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , રાજકોટ ા ય 47 40 51 22 ુ ત 5|YD FAIL

265 ઝાલા ુ ુંદબા રાધવે િસહ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , રાજકોટ ા ય 40 41 54 13 ુ ત 5|YD FAIL

266 ભસદ ડયા િવનોદભાઇ કશવભાઇ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , રાજકોટ ા ય 38 39 75 7 ુ ત 5|YD FAIL

267 મા  ધમ  બા લુાલ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , રાજકોટ ા ય 52 47 67 41 ુ ત 5|YD FAIL

268 ઝાલા ધમ િસહ દલીપિસહ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , રાજકોટ ા ય 67 57 72 52 ુ ત 5|YD pass.

269 જોષી અરિવદ ુમાર વસતંરાય સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , મોરબી 50 52 57 30 ુ ત 5|YD FAIL

270 ડ  નર િસહ લા ભુા સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , મોરબી 69 82 80 38 ુ ત 5|YD FAIL

271 રામાવત િવણચં  જયતંીલાલ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , મોરબી 38 32 40 13 ુ ત 5|YD FAIL

272 પરમાર અ તિસહ િશ ભુાઇ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , મોરબી 63 81 77 38 ુ ત 5|YD FAIL

273 પટલ ઇ રભાઇ ખોડાભાઇ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , રુ નગર 62 77 81 67 ુ ત 5|YD pass.

274 કાસણીયા દનેશ ુમાર કરમશી સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , રુ નગર 66 76 80 59 ુ ત 5|YD pass.

275 ડ  યશવતંિસહ મ હપતિસહ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , રુ નગર 36 65 72 26 ુ ત 5|YD FAIL

276 મકવાણા દલીપિસહ ભગવાનભ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , રુ નગર 49 67 65 33 ુ ત 5|YD FAIL

277 છાટપાર મનોજ ગગંારામ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , રુ નગર 15 12 18 1 ુ ત 5|YD FAIL

278 ડુાસમા કા ભાઇ ુ ભાઇ સી.કા. પોલીસ અિધ કની કચેર , રુ નગર 39 39 57 18 ુ ત 5|YD FAIL

279 ગ ડલીયા અશોક હંસરાજભાઇ સી.કા.
સેનાપિત ી, રા.અ.પો.દળ, ુથ-17 ની કચેર , 
ચેલા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

280 પીઠડ યા હંસાબેન ધીરજલાલ સી.કા.
સેનાપિત ી, રા.અ.પો.દળ, ુથ-17 ની કચેર , 
ચેલા 32 37 53 20 ુ ત 5|YD FAIL

281 ી રમણભાઇ લ મણભાઇ ચૈાહાણ સી.કા.
નાયબ પોલીસ મહાિનર કની કચેર , 
પચંમહાલ.,ગોધરા િવભાગ 55 60 69 29 ુ ત 5|YD FAIL

282 ી બાર આ િવનોદ ુમાર 
તાપિસહ સીકા.

નાયબ પોલીસ મહાિનર કની કચેર , 
પચંમહાલ.,ગોધરા િવભાગ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

283 ી બા ભુાઇ સોમાભાઇ ર ત સી.કા. પોલીસ  અિધક્ષકની કચેરી, પચંમહાલ-ગોધરા 45 43 51 20 ુ ત 5|YD FAIL

284 ી અરિવદિસહ દોલતિસહ 
બારયા સીકા. પોલીસ  અિધક્ષકની કચેરી, પચંમહાલ-ગોધરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL



285 ી િવણિસહ દરિસહ 
પરમાર સી.કા. પોલીસ  અિધક્ષકની કચેરી, પચંમહાલ-ગોધરા 71 64 74 36 ુ ત 5|YD FAIL

286 ીમિત વષાબેન શૈલે િસહ 
સોલકં સી.કા. પોલીસ  અિધક્ષકની કચેરી, પચંમહાલ-ગોધરા 60 62 70 26 ુ ત 5|YD FAIL

287 ીમિત ધિમ ટાબેન દનેશભાઇ
લબાના સીકા. પોલીસ  અિધક્ષકની કચેરી, પચંમહાલ-ગોધરા 38 37 47 31 ુ ત 5|YD FAIL

288 ીમિત મં ુલાબેન રમણભાઇ 
વણકર સી.કા. પોલીસ  અિધક્ષકની કચેરી, પચંમહાલ-ગોધરા 33 50 53 22 ુ ત 5|YD FAIL

289 ી તાપભાઇ ચીમનભાઇ 
કટારા સી.કા. પો.અિધ. ી દાહોદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

290 ી લ મણભાઇ પિસહ  
પરમાર સી.કા. પો.અિધ. ી દાહોદ 43 53 57 26 ુ ત 5|YD FAIL

291 ી રમણભાઇ કાભઇ ડાભી સી.કા. પો.અિધ. ી દાહોદ 32 40 58 30 ુ ત 5|YD FAIL

292 ી પૂતિસહ ભારતિસહ પટલ સી.કા. પો.અિધ. ી મિહસાગર 70 73 66 24 ુ ત 5|YD FAIL

293 ી કતનિસહ મા િુસહ ગોહ લ સીકા. પો.અિધ. ી મિહસાગર 52 40 33 8 ુ ત 5|YD FAIL

294 ી દલ ખુભાઇ માલાભાઇ 
તાિવયાડ સી.કા. પો.અિધ. ી મિહસાગર 40 44 50 18 ુ ત 5|YD FAIL

295 ી ભરત ુમાર જવરાભાઇ 
ડામોર સ.કા.

સેનાપિતની કચેરી, રાજય અનામત પોલીસ 
દળ,જૂથ-પ, ગોધરા 57 66 70 28 ુ ત 5|YD FAIL

296 ી િવજયિસહ ઉમેદિસહ સોલકં સી.કા
સેનાપિતની કચેરી, રાજય અનામત પોલીસ 
દળ,જૂથ-પ, ગોધરા 41 37 63 28 ુ ત 5|YD FAIL

297 ી પરમાર મહશ ુમાર 
મ રુભાઇ સી.કા.

સેનાપિતની કચેરી, રાજય અનામત પોલીસ 
દળ,જૂથ-પ, ગોધરા 46 54 58 21 ુ ત 5|YD FAIL

298 ી .એમ.રાઠોડ સી.કા 
નાયબ પોલીસ મહાિનરીક્ષકની કચેરી, 
વડોદરા િવભાગ 70 72 69 34 ુ ત 5|YD FAIL

299 ી એસ.એ.પટલ સી.કા 
નાયબ પોલીસ મહાિનરીક્ષકની કચેરી, 
વડોદરા િવભાગ 54 67 69 28 ુ ત 5|YD FAIL

300 ી પરમાર રમણભાઇ 
મહ ભાઇ સી.કા પોલીસ  કિમ  નર કચેરી, વડોદરા શહરે ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

301 ી બારોટ અનતં અરિવદલા સી.કા પોલીસ  કિમ  નર કચેરી, વડોદરા શહરે 46 55 69 35 ુ ત 5|YD FAIL

302 ી રાઠવા સોમાભાઇ  
ચોથીયાભાઇ સી.કા  પોલીસ  કિમ  નર કચેરી, વડોદરા શહરે 42 41 55 19 ુ ત 5|YD FAIL

303 ી શરદ ુમાર કાશીનાથ 
પાટ લ સી.કા પોલીસ  કિમ  નર કચેરી, વડોદરા શહરે 53 65 69 20 ુ ત 5|YD FAIL

304 ી પરદશી ચં  િસહ ીરામ સી.કા પોલીસ  કિમ  નર કચેરી, વડોદરા શહરે 43 61 59 15 ુ ત 5|YD FAIL

305 ી પાટ લ કશોર ન  રુાવ સી.કા  પોલીસ  કિમ  નર કચેરી, વડોદરા શહરે 44 65 78 32 ુ ત 5|YD FAIL

306 ી િશરપાલી રા શભાઇ 
ચં ુભાઇ સી.કા પોલીસ  કિમ  નર કચેરી, વડોદરા શહરે 52 65 76 36 ુ ત 5|YD FAIL

307 ી યાદવ અ તિસહ રામનાથ સી.કા પોલીસ  કિમ  નર કચેરી, વડોદરા શહરે 43 41 57 28 ુ ત 5|YD FAIL

308 ી પવાર અિનલ દનકર સી.કા  પોલીસ  કિમ  નર કચેરી, વડોદરા શહરે 38 56 57 34 ુ ત 5|YD FAIL



309 ી પિત નુમભાઇ 
નારણભાઇ સી.કા પોલીસ  કિમ  નર કચેરી, વડોદરા શહરે 34 34 45 13 ુ ત 5|YD FAIL

310  રાણા રા  િસહ સોમિસહ સી.કા પોલીસ  કિમ  નર કચેરી, વડોદરા શહરે 30 35 47 25 ુ ત 5|YD FAIL

311 ીમતી મન તકોર 
અમર તિસહ બાજવા સી.કા  પોલીસ  કિમ  નર કચેરી, વડોદરા શહરે 45 68 75 28 ુ ત 5|YD FAIL

312 ીમતી રાધાબેન ણ ુમાર 
ફાસે સી.કા. પોલીસ તાલીમ શાળા, વડોદરા 42 46 56 24 ુ ત 5|YD FAIL

313 ી બા ભુાઇ કોય ભાઇ 
વસાવા સી.કા. પોલીસ તાલીમ શાળા, વડોદરા 44 38 53 16 ુ ત 5|YD FAIL

314 ી મહ દુભાઇ ઇ માઇલભાઇ 
જ ં સુર યા સી.કા. પોલીસ તાલીમ શાળા, વડોદરા 41 65 68 17 ુ ત 5|YD FAIL

315 ી સં વભાઇ ધુાકરરાવ 
દાભાડ સી.કા. પોલીસ તાલીમ શાળા, વડોદરા 41 36 55 26 ુ ત 5|YD FAIL

316 ી આઇ.વી.રંગરજ સી.કા. ના.પો.મહા.ની કચેરી હિથયારી એકમ, વડોદરા 37 30 50 29 ુ ત 5|YD FAIL

317 ી એ.આર.બડ જુર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ની કચેરી પ.રે. વડોદરા 34 40 47 22 ુ ત 5|YD FAIL

318 ી આર.એસ.ભાભોર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ની કચેરી પ.રે. વડોદરા 54 71 68 36 ુ ત 5|YD FAIL

319 ી ડ .એમ.ગો હલ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ની કચેરી પ.રે. વડોદરા 32 52 64 25 ુ ત 5|YD FAIL

320 ી  એ.ડ .પટલ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ની કચેરી પ.રે. વડોદરા 44 44 60 28 ુ ત 5|YD FAIL

321 ી આર.એન.સોલકં સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ની કચેરી પ.રે. વડોદરા 63 81 78 43 ુ ત 5|YD FAIL

322 પરમાર પુે ભાઇ નુમભાઇ સી.કા પોલીસ અિધક્ષક ની કચેરી વડોદરા ગર્ામ્ય 49 35 46 27 ુ ત 5|YD FAIL

323 મકવાણા અજય ુમાર ુ ભાઇ સી.કા પોલીસ અિધક્ષક ની કચેરી વડોદરા ગર્ામ્ય ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

324 ચાવડા રુ િસહ રાયિસહ, સી.કા પોલીસ અિધક્ષક ની કચેરી વડોદરા ગર્ામ્ય 28 53 51 29 ુ ત 5|YD FAIL

325 પરમાર રુશિસહ ગણપતિસહ સી.કા પોલીસ અિધક્ષક ની કચેરી વડોદરા ગર્ામ્ય 34 55 72 22 ુ ત 5|YD FAIL

326 પરમાર અશોકભાઇ ડાહયાભાઇ, સી.કા પોલીસ અિધક્ષક ની કચેરી વડોદરા ગર્ામ્ય 70 72 82 64 ુ ત 5|YD pass.

327 પાટ લ સજંય દા ,ુ સી.કા પોલીસ અિધક્ષક ની કચેરી વડોદરા ગર્ામ્ય 49 57 50 35 ુ ત 5|YD FAIL

328 વસાવા દનેશભાઇ મોહનભાઇ સી.કા પોલીસ અિધક્ષક ની કચેરી વડોદરા ગર્ામ્ય 46 50 79 33 ુ ત 5|YD FAIL

329 ગોપાલ િવ લભાઇ લ બાચીયા સી.કા પોલીસ અિધક્ષક ની કચેરી વડોદરા ગર્ામ્ય 60 72 69 40 ુ ત 5|YD FAIL

330 ી બી.વી.રોહ ત સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી છોટાઉદેપરુ 37 45 67 31 ુ ત 5|YD FAIL

331 ુ તાક અહમદ પટલ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષકની કચેરી, નમર્દા 52 54 67 41 ુ ત 5|YD FAIL

332 િનમલ ુમાર કરશનભાઇ પટલ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષકની કચેરી, નમર્દા 43 70 75 32 ુ ત 5|YD FAIL

333 મીઠાભાઇ મડ યાભાઇ રાઠવા સી.કા. સેનાપિત, રા.અ.પો.દળ , ુથ-9, વડોદરા 37 47 52 26 ુ ત 5|YD FAIL

334 પટલ રાકશ ુમાર મ ભુાઇ સી.કા. સેનાપિત, રા.અ.પો.દળ , ુથ-9, વડોદરા 55 79 64 39 ુ ત 5|YD FAIL

335 ડામોર રામાભાઇ પારિસગભાઇ સી.કા. સેનાપિત, રા.અ.પો.દળ , ુથ-9, વડોદરા 33 53 66 25 ુ ત 5|YD FAIL

336 ીમતી આર.એ.બારોટ સી.કા. ;[GF5lT ZFPVP5MPN/ H]Yv૧4 J0MNZF 37 49 66 32 ુ ત 5|YD FAIL

337 ી .બી.બાર યા સી.કા. ;[GF5lT ZFPVP5MPN/ H]Yv૧4 J0MNZF 33 47 58 19 ુ ત 5|YD FAIL



338 ીમતી મીનાબેન . દગડવાલા સી.કા. ;[GF5lTZFPVP5MPN/ H]Yv૧૦4 પનગર વાલીયા 41 45 54 34 ુ ત 5|YD FAIL

339 ીમતી પ ાબેન વી. િમ ી સી.કા. ;[GF5lTZFPVP5MPN/ H]Yv૧૦4 પનગર વાલીયા 57 61 73 43 ુ ત 5|YD FAIL

340 ી કલેશભાઇ ડ . પટલ સી.કા. ;[GF5lTZFPVP5MPN/ H]Yv૧૦4 પનગર વાલીયા 52 64 64 25 ુ ત 5|YD FAIL

341 ી એસ.એમ.વસાવા સી.કા. ;[GF5lTZFPVP5MPN/ H]Yv૧૮4 કેવડીયા કોલોની 
નમર્દા

46 49 68 33 ુ ત 5|YD FAIL

342 ી એન.એચ.પટલ સી.કા. એ.સી.બી.ની કચેરી વડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

343 ી વી.ક.પરમાર સી.કા. એ.સી.બી.ની કચેરી વડોદરા 58 62 66 24 ુ ત 5|YD FAIL

344 ી પી.વી.ચૌહાણ સી.કા. આઈ.બી. વડોદરા રીઝીયન 58 68 71 36 ુ ત 5|YD FAIL

345 ી .એચ.ચૌહાણ સી.કા. પી.સી.એમ.ટી.વકર્શોપ,વડોદરા 84 85 87 65 ુ ત 5|YD pass.

346 ીમતી .એસ.ફણસે સી.કા. પી.સી.એમ.ટી.વકર્શોપ,વડોદરા 43 42 55 34 ુ ત 5|YD FAIL

347 ી વી.ક.સોલકં સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી ભ ચ 50 54 62 51 ુ ત 5|YD pass.

348 ી એમ.એ.મહ ડા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી ભ ચ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

349 ી ક.એસ.રાઠવા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી ભ ચ 41 54 70 40 ુ ત 5|YD FAIL

350 ીમતી .ડ .ટલર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી ભ ચ 34 50 53 26 ુ ત 5|YD FAIL

351 ીમતી એન.બી. નાર યલ વાલા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી ભ ચ 42 44 56 20 ુ ત 5|YD FAIL

352 ીમતી એન.ક.ટંડલ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી ભ ચ 73 75 86 56 ુ ત 5|YD pass.

353 ીમતી .સી.પરમાર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી ભ ચ 43 42 52 33 ુ ત 5|YD FAIL

354 ીમતી .એ.ગામીત સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી ભ ચ 44 44 51 21 ુ ત 5|YD FAIL

355 ી પી.એસ.રાણા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી ભ ચ 66 66 83 39 ુ ત 5|YD FAIL

356 અ ીન ુમાર  તીલાલ નૈ ુ સી.કા.
પોલીસ મહાિનરીક્ષકની કચેરી, જુનાગઢ 
િવભાગ, જુનાગઢ

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

357 નટવરલાલ ગોરધનભાઈ કનેર યસી.કા.
પોલીસ મહાિનરીક્ષકની કચેરી, જુનાગઢ 
િવભાગ, જુનાગઢ

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

358 જયતંીલાલ વ લભભાઈ વાધર યસી.કા.
પોલીસ મહાિનરીક્ષકની કચેરી, જુનાગઢ 
િવભાગ, જુનાગઢ

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

359 િવઠલભાઈ ગોિવદભાઈ ઠવા સી.કા.
પોલીસ મહાિનરીક્ષકની કચેરી, જુનાગઢ 
િવભાગ, જુનાગઢ

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

360 નરો મભાઈ હર ભાઈ મા સી.કા.
પોલીસ મહાિનરીક્ષકની કચેરી, જુનાગઢ 
િવભાગ, જુનાગઢ

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

361 િમતેષ હર લાલ લો ઢયા સી.કા.
પોલીસ મહાિનરીક્ષકની કચેરી, જુનાગઢ 
િવભાગ, જુનાગઢ 54 64 88 42 ુ ત 5|YD FAIL

362 ી આર.એમ. વાઢ યા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી, પોરબદંર 54 57 73 6 ુ ત 5|YD FAIL



363 ી પી.એમ. ગૌ વામી સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી, ગીર-સોમનાથ 78 87 82 32 ુ ત 5|YD FAIL

364 ી આર.એમ. રાણ ગા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી, ગીર-સોમનાથ 41 43 49 31 ુ ત 5|YD FAIL

365 ી એન.એન. િશગરખયા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી, ગીર-સોમનાથ 47 36 51 29 ુ ત 5|YD FAIL

366 ી એચ.બી. કલે ર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી,જુનાગઢ 31 42 37 11 ુ ત 5|YD FAIL

367 ી એન.એન. યાસ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી,જુનાગઢ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

368 .ુ ી એમ.ડ . શુલાણી સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી,જુનાગઢ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

369 ી એલ.ક.ભા ુ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી,જુનાગઢ 31 43 51 26 ુ ત 5|YD FAIL

370 ી વી.બી.કાદર  સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી,જુનાગઢ 43 48 62 17 ુ ત 5|YD FAIL

371 ી એમ.આર.બોરખતર યા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી,જુનાગઢ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

372 ી .બી.મહતા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ીની કચેરી,જુનાગઢ 32 45 58 21 ુ ત 5|YD FAIL

373 ી . .ચાવડા સી.કા. પોલીસ તાલીમ મહાિવધ્યાલય જુનાગઢ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

374 ી એચ.ડ .સોલકં  સી.કા. પોલીસ તાલીમ મહાિવધ્યાલય જુનાગઢ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

375 ી ક.ક.મા  સી.કા. પોલીસ તાલીમ મહાિવધ્યાલય જુનાગઢ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

376 ી એ.એ.વૈ વ સી.કા. પોલીસ તાલીમ મહાિવધ્યાલય જુનાગઢ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

377 ી ડ .આર.અ િૃતયા સી.કા.
રાજય અનામત પોલીસ તાલીમ કેન્દર્ ચોકી 
સોરઠ

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

378 ી .એમ.જોશી સી.કા.
રાજય અનામત પોલીસ તાલીમ કેન્દર્ ચોકી 
સોરઠ

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

379 ી એચ.એસ.કરમટા સી.કા.
આિસ.કિમ.ઓફ ઇન્ટે. જુનાગઢ રીજીયન 
જુનાગઢ

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

380 ી એસ.એચ.ગામીત સી.કા. પોલીસ મહાિનરીક્ષકની કચેરી, સરુત 
િવભાગ, સરુત

55 53 51 34 ુ ત 5|YD FAIL

381 ી વાય.એમ.સોનવણે સી.કા. પોલીસ મહાિનરીક્ષકની કચેરી, સરુત 
િવભાગ, સરુત

54 53 58 28 ુ ત 5|YD FAIL

382 ી પી.બી.ઢ મર સી.કા. પોલીસ મહાિનરીક્ષકની કચેરી, સરુત 
િવભાગ, સરુત

57 57 62 33 ુ ત 5|YD FAIL

383 ી એસ.એમ.પવાર સી.કા. પોલીસ કિમ ર ી સરુત શહરે 53 58 60 31 ુ ત 5|YD FAIL

384 ીમતી .ુવી.શમા સી.કા. પોલીસ કિમ ર ી સરુત શહરે 55 60 69 25 ુ ત 5|YD FAIL

385 ી પી.ટ .પટલ સી.કા. રા.અ.પો.દળ જુથ-૧૧ વાવ સરુત 34 40 39 14 ુ ત 5|YD FAIL

386 ી .એમ.મન રુ સી.કા. રા.અ.પો.દળ જુથ-૧૧ વાવ સરુત 41 29 51 23 ુ ત 5|YD FAIL

387 ી એસ.ક.બાઝી સી.કા. રા.અ.પો.દળ જુથ-૧૧ વાવ સરુત 33 47 65 23 ુ ત 5|YD FAIL



388 ી પી.ડ .રાણા સી.કા. રા.અ.પો.દળ જુથ-૧૧ વાવ સરુત 34 39 45 19 ુ ત 5|YD FAIL

389 ી એસ.બી.આહ ર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી વલસાડ 33 32 36 17 ુ ત 5|YD FAIL

390 ી એચ.એમ.પરમાર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી વલસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

391 ી .પી.પટલ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી વલસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

392 ુ ી બી.એચ.પરમાર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી વલસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

393 ી .સી.ઢ મર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી વલસાડ 41 46 57 9 ુ ત 5|YD FAIL

394 ી એ.એ.શેખ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી સરુત ગર્ામ્ય 35 52 55 19 ુ ત 5|YD FAIL

395 ી બી.ક.ઝા ટ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી સરુત ગર્ામ્ય 41 39 54 29 ુ ત 5|YD FAIL

396 ી વી.એ.જર વાલા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી સરુત ગર્ામ્ય ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

397 ી એમ.એ.સ ે સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી નવસારી 42 70 74 51 ુ ત 5|YD FAIL

398 ી .એ.િશ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી નવસારી 69 71 74 37 ુ ત 5|YD FAIL

399 ી .પી.વાણી સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી તાપી યારા 34 54 66 21 ુ ત 5|YD FAIL

400 ી વાય.સી.વાધ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી તાપી યારા 47 49 58 27 ુ ત 5|YD FAIL

401 ી એ. .દસાઈ સી.કા. રા.અ.પો.દળ જુથ-૧૪ કલગામ વલસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

402 ી એ.એલ.પટલ સી.કા. રા.અ.પો.દળ જુથ-૧૪ કલગામ વલસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

403 ી બી.પી.લગંાડ યા સી.કા.
પોલીસ મહાિનરીક્ષકની કચેરી, ભાવનગર 
િવભાગ, ભાવનગર

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

404 ી એમ.વી.વા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી ભાવનગર 56 44 61 32 ુ ત 5|YD FAIL

405 ી .એન.ઝાલા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી ભાવનગર 57 63 62 38 ુ ત 5|YD FAIL

406 ી એચ. .ગોહ લ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી ભાવનગર 37 40 50 20 ુ ત 5|YD FAIL

407 ી એ.બી.પડં ા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી અમરેલી 50 49 62 50 ુ ત 5|YD FAIL

408 ી ડ .એચ.પરમાર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી અમરેલી 50 40 58 31 ુ ત 5|YD FAIL

409 ી વી.વી.માલિવયા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી અમરેલી 46 53 70 12 ુ ત 5|YD FAIL

410 ી એમ. .ુ ગલસર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી અમરેલી 45 47 51 30 ુ ત 5|YD FAIL

411 ી એમ.ક.બાભંણીયા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી બોટાદ 55 53 62 27 ુ ત 5|YD FAIL

412 ુ ી એચ.વી. ુ ધભ ી સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી પિ ચમ કચ્છ, ભજુ 57 70 71 40 ુ ત 5|YD FAIL

413 ી ડ .ક.ઝાલા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી પિ ચમ કચ્છ, ભજુ 48 56 62 32 ુ ત 5|YD FAIL

414 ી એન.એમ.ઓઝા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી પિ ચમ કચ્છ, ભજુ 38 39 46 13 ુ ત 5|YD FAIL

415 ી એમ.આર.ચાવડા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી પિ ચમ કચ્છ, ભજુ 43 40 46 12 ુ ત 5|YD FAIL

416 ી એમ.આર.સોઢા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી પિ ચમ કચ્છ, ભજુ 58 63 63 29 ુ ત 5|YD FAIL

417 ી ક.વી.ઓઝા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી પિ ચમ કચ્છ, ભજુ 59 62 72 37 ુ ત 5|YD FAIL



418 ી એમ.ક.પરમાર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી પિ ચમ કચ્છ, ભજુ 53 66 71 38 ુ ત 5|YD FAIL

419 ી .આર.મોદ સી.કા. આઈ.બી. ડીસા રીજીયન 50 67 65 38 ુ ત 5|YD FAIL

420 ી એમ.એચ. યાસ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી પવુર્ કચ્છ, ગાધંીધામ 57 64 63 33 ુ ત 5|YD FAIL

421 ી એ.સી.મેવાડા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી પવુર્ કચ્છ, ગાધંીધામ 48 62 71 31 ુ ત 5|YD FAIL

422 ી ડ .એમ.પરમાર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી પવુર્ કચ્છ, ગાધંીધામ 54 62 71 37 ુ ત 5|YD FAIL

423 ી આર.આઈ.ગો વામી સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી બનાસકાઠંા, પાલનપરુ 40 50 60 42 ુ ત 5|YD FAIL

424 ી એ.એસ.જોષી સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી બનાસકાઠંા, પાલનપરુ 36 67 64 24 ુ ત 5|YD FAIL

425 ી એમ.બી.રાવલ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી બનાસકાઠંા, પાલનપરુ 73 90 84 62 ુ ત 5|YD pass.

426 ી એ.બી.ચાવડા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી બનાસકાઠંા, પાલનપરુ 45 39 40 29 ુ ત 5|YD FAIL

427 ી એન.આર.પરમાર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી બનાસકાઠંા, પાલનપરુ 62 64 68 40 ુ ત 5|YD FAIL

428 ી આર.આઈ.બારોટ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી બનાસકાઠંા, પાલનપરુ 45 50 67 39 ુ ત 5|YD FAIL

429 ી . .પરમાર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી પાટણ 53 56 66 32 ુ ત 5|YD FAIL

430 ી બી.એચ.પટલ સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક ી પાટણ 61 69 69 36 ુ ત 5|YD FAIL

431 ી ક. .કાલોર સી.કા. રા.અ.પો.દળ જુથ-૩ મડાણા 38 43 51 9 ુ ત 5|YD FAIL

432 ી એલ. .ુજોષી સી.કા. રા.અ.પો.દળ જુથ-૩ મડાણા 64 79 81 21 ુ ત 5|YD FAIL

433 ી બી.એન.બારોટ સી.કા. રા.અ.પો.દળ જુથ-૩ મડાણા 40 61 65 29 ુ ત 5|YD FAIL

434 ી .એન.ગોહ લ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

41 57 63 30 ુ ત 5|YD FAIL

435 ીમતી વી.પી.મોદ  સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

50 42 75 32 ુ ત 5|YD FAIL

436 ી એન.એમ.પટલ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

39 37 50 22 ુ ત 5|YD FAIL

437 ી .ુઆર.પટલ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

35 37 57 40 ુ ત 5|YD FAIL

438 ી એચ.બી. ીમળ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

42 38 46 31 ુ ત 5|YD FAIL

439 ી ડ . ક. ઝાલા સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

59 59 61 37 ુ ત 5|YD FAIL

440 ી ડ .ક.િ વેદ  સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

441 ી વી. કે. િમસ્તર્ી સી.કા. કિમશ્નર ઓફ પોલીસની કચેરી, અમદાવાદ 
સીટી

41 40 42 34 ુ ત 5|YD FAIL

442 ી ડ .એમ.મહતા સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

72 80 72 52 ુ ત 5|YD pass.



443 ી આર.ડ .સોની સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

73 71 86 62 ુ ત 5|YD pass.

444 ી એ.એ.પટલ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

445 ી વી.બી.મેધા સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

34 37 45 31 ુ ત 5|YD FAIL

446 ી એસ.એન.શેખ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

71 84 76 53 ુ ત 5|YD pass.

447 ી એ. .પટલ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

72 72 66 59 ુ ત 5|YD pass.

448 ી ક. .પટલ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

69 81 76 57 ુ ત 5|YD pass.

449 ી વી.એન.રાઠોડ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

52 64 68 34 ુ ત 5|YD FAIL

450 ી ક. .ુસોલકં  સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

58 61 71 24 ુ ત 5|YD FAIL

451 ી એ.ક.ઝાલા સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

45.00 58.00 61.00 36 ુ ત 5|YD FAIL

452 ી એસ.આર.રાણા સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

57 59 62 50 ુ ત 5|YD pass.

453 ી ક.ક.મકવાણા સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

50 57 60 24 ુ ત 5|YD FAIL

454 ી એમ. .પડં ા સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

34 34 44 24 ુ ત 5|YD FAIL

455 ી પી.આર.ગો વામી સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

41 48 61 30 ુ ત 5|YD FAIL

456 ીમતી .ટ .રૌથાણ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

39 51 54 18 ુ ત 5|YD FAIL

457 ી વી. .ુચૌહાણ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

43 73 76 57 ુ ત 5|YD FAIL

458 ી .આર.સમદાણી સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

56 63 78 52 ુ ત 5|YD pass.

459 ી વાય.એમ. યાસ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

77 81 80 51 ુ ત 5|YD pass.

460 ી એન.ડ .ભ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

61 59 75 38 ુ ત 5|YD FAIL

461 ીમતી એન.આર.જોષી સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

40 49 60 30 ુ ત 5|YD FAIL



462 ી ડ .એન.પરમાર સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

47 54 61 28 ુ ત 5|YD FAIL

463 ી એ.એમ.પટલ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

37 47 54 15 ુ ત 5|YD FAIL

464 ી .બી.પરમાર સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

57 62 65 38 ુ ત 5|YD FAIL

465 ી વાય.એચ.પઠાણ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

75 71 71 36 ુ ત 5|YD FAIL

466 ી એ.આર.પરમાર સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

38 32 60 18 ુ ત 5|YD FAIL

467 ી વી.ડ .ચાવડા સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

59 63 72 50 ુ ત 5|YD pass.

468 ી ડ .ક.જોષી સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

38 51 55 29 ુ ત 5|YD FAIL

469 ી એસ.એન. ન સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

38 55 66 52 ુ ત 5|YD FAIL

470 ીમતી એન.એસ. નુશી સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

62 61 71 52 ુ ત 5|YD pass.



471 ીમતી વી.ડ . બહોલા સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

28 38 30 16 ુ ત 5|YD FAIL

472 ી આર.સી. નુીયા સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

39 58 58 27 ુ ત 5|YD FAIL

473 ી એ.એચ.સોલકં  સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક અને મખ્ય પોલીસ 
અિધકારી ી ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર

42 59 61 26 ુ ત 5|YD FAIL

474 ી બી.એમ.રાજ તુ સી.કા.
અિધક પોલીસ મહાિનદેશક ી (આઈ.બી.) 
ગ.ુરા.ગાધંીનગર

57 57 67 37 ુ ત 5|YD FAIL

475 ી બી.વી.નવડ યા સી.કા.
અિધક પોલીસ મહાિનદેશક ી (આઈ.બી.) 
ગ.ુરા.ગાધંીનગર

42 39 52 32 ુ ત 5|YD FAIL

476 ી એસ.પી.િ યદશ સી.કા.
અિધક પોલીસ મહાિનદેશક ી (આઈ.બી.) 
ગ.ુરા.ગાધંીનગર

61 61 70 52 ુ ત 5|YD pass.

477 ી વી.ક.િ વેદ સી.કા.
અિધક પોલીસ મહાિનદેશક ી (આઈ.બી.) 
ગ.ુરા.ગાધંીનગર

38 45 43 35 ુ ત 5|YD FAIL

478 ુ.આર.એમ.શાહ સી.કા.
અિધક પોલીસ મહાિનદેશક ી (આઈ.બી.) 
ગ.ુરા.ગાધંીનગર

44 53 68 54 ુ ત 5|YD FAIL

479 ીમતી ક.વી.પરમાર સી.કા.
અિધક પોલીસ મહાિનદેશક ી (આઈ.બી.) 
ગ.ુરા.ગાધંીનગર

ગેરહાજર 37 39 13 ુ ત 5|YD FAIL

480 ી પી.આર.બારોટ સી.કા.
અિધક પોલીસ મહાિનદેશક ી (આઈ.બી.) 
ગ.ુરા.ગાધંીનગર

63 62 66 24 ુ ત 5|YD FAIL

481 ી બી.બી.પટલ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક ી સીઆઈડી કર્ાઈમ અને 
રે વેઝ, ગ.ુરા.ગાધંીનગર 35 38 47 29 ુ ત 5|YD FAIL

482 ીમતી એસ.બી.સોલકં સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક ી સીઆઈડી કર્ાઈમ અને 
રે વેઝ, ગ.ુરા.ગાધંીનગર

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

483 ી .ડ .પટલ સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક ી સીઆઈડી કર્ાઈમ અને 
રે વેઝ, ગ.ુરા.ગાધંીનગર 47 56 61 39 ુ ત 5|YD FAIL

484 ીમતી એસ.પી.પરમાર સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક ી સીઆઈડી કર્ાઈમ અને 
રે વેઝ, ગ.ુરા.ગાધંીનગર 37 59 50 40 ુ ત 5|YD FAIL

485 ી પી.બી.ઝાલા સી.કા.
પોલીસ મહાિનદેશક ી સીઆઈડી કર્ાઈમ અને 
રે વેઝ, ગ.ુરા.ગાધંીનગર 73 68 74 63 ુ ત 5|YD pass.

486 ીમતી પી.એસ.ઓઝા સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક પ.રે. અમદાવાદ 37 40 55 28 ુ ત 5|YD FAIL

487 ીમતી એસ.પી.સોલકં  સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક પ.રે. અમદાવાદ 59 56 56 26 ુ ત 5|YD FAIL

488 ી . .કોર સી.કા. પોલીસ અિધક્ષક પ.રે. અમદાવાદ 31 42 48 39 ુ ત 5|YD FAIL

489 ી એ.એલ.નાયક સી.કા.
અિધક પોલીસ મહાિનદેશક ી 
તાલીમ,ગ.ુરા.ગાધંીનગર 86 80 87 65 ુ ત 5|YD pass.

490 ીમતી ક.આર.દસાઈ સી.કા.
અિધક પોલીસ મહાિનદેશક ી (તકનીકી 
સેવાઓ) ગ.ુરા.ગાધંીનગર 29 41 58 26 ુ ત 5|YD FAIL



491 ીમતી આર.એમ.મલેક સી.કા.
અિધક પોલીસ મહાિનદેશક ી (તકનીકી 
સેવાઓ) ગ.ુરા.ગાધંીનગર

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

492 ી એચ.ડ .રાઓલ સી.કા.
અિધક પોલીસ મહાિનદેશક ી (તકનીકી 
સેવાઓ) ગ.ુરા.ગાધંીનગર 55 58 74 54 ુ ત 5|YD pass.

493 ી ડ .એફ.રબાર  સી.કા.
પોલીસ મહાિનરીક્ષક અને આચાયર્ ગજુરાત 
પોલીસ અકાદમી કરાઈ,ગાધંીનગર 31 50 45 29 ુ ત 5|YD FAIL

494 ી એચ.ક. થુાર સી.કા.
પોલીસ મહાિનરીક્ષક અને આચાયર્ ગજુરાત 
પોલીસ અકાદમી કરાઈ,ગાધંીનગર 47 48 43 52 ુ ત 5|YD FAIL

495 ી એમ.વી.ઝી વાડ યા સી.કા.
પોલીસ મહાિનરીક્ષક અને આચાયર્ ગજુરાત 
પોલીસ અકાદમી કરાઈ,ગાધંીનગર 59 53 63 58 ુ ત 5|YD pass.

496 ી આર.ડ .સોલકં  સી.કા.
પોલીસ મહાિનરીક્ષક અને આચાયર્ ગજુરાત 
પોલીસ અકાદમી કરાઈ,ગાધંીનગર

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

497 ી બી.ક.મકવાણા સી.કા.
પોલીસ મહાિનરીક્ષક અને આચાયર્ ગજુરાત 
પોલીસ અકાદમી કરાઈ,ગાધંીનગર 58 62 52 25 ુ ત 5|YD FAIL

498 ી એસ.એસ.િસધ સી.કા.
પોલીસ મહાિનરીક્ષક અને આચાયર્ ગજુરાત 
પોલીસ અકાદમી કરાઈ,ગાધંીનગર 50 48 63 26 ુ ત 5|YD FAIL

499 ી એમ.બી.રબાર સી.કા.
અિધક પોલીસ મહાિનદેશક ી 
એસ.સી.આર.બી ગ.ુરા.ગાધંીનગર 73 67 69 57 ુ ત 5|YD pass.

500 ી એ. .જય વાલ સી.કા.
અિધક પોલીસ મહાિનદેશક ી 
એસ.સી.આર.બી ગ.ુરા.ગાધંીનગર 57 72 68 57 ુ ત 5|YD pass.

501 ી ક.ડ .રાવલ સી.કા.
િનયામક ી નાગરીક સરંક્ષણ અને  ગર્ામ 
રક્ષક દળ અમદાવાદ

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

502 ીમતી એ.ક.ભાવસાર સી.કા. રા.અ.પો.દળ જુથ-૨ અમદાવાદ 52 66 69 38 ુ ત 5|YD FAIL

503 ી એસ.આઈ.રામી સી.કા. િનયામક ી એ.સી.બી. અમદાવાદ 71 73 70 52 ુ ત 5|YD pass.

504 ી એસ.વી.દવે સી.કા. િનયામક ી એ.સી.બી. અમદાવાદ 62 68 66 55 ુ ત 5|YD pass.

505 ી બી.એસ.િ વેદ સી.કા. િનયામક ી એ.સી.બી. અમદાવાદ 43 57 63 32 ુ ત 5|YD FAIL

506 ી એમ.બી.પટલ સી.કા. િનયામક ી એ.સી.બી. અમદાવાદ 62 56 73 55 ુ ત 5|YD pass.

507 ી એમ.આર.પટલ સી.કા. િનયામક ી એ.સી.બી. અમદાવાદ 45 43 52 26 ુ ત 5|YD FAIL

508 ી ક.ક. ીમાળ સી.કા. િનયામક ી એ.સી.બી. અમદાવાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

509 ી એચ. સી. ભ  સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

510 ીમતી આર.બી.પટલ સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL



511 ીમતી એમ.બી.મહ ડા  સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 39 ગેરહાજર 47 23 ુ ત 5|YD FAIL

512 ી વી.આર. ઝાલા સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

513 ી વી.એમ.પરમાર સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 53 61 64 39 ુ ત 5|YD FAIL

514 ી એમ.બી. ડ  સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 78 78 86 50 ુ ત 5|YD pass.

515 ી એ.આર. ધોળક યા સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 49 51 58 35 ુ ત 5|YD FAIL

516 ીમતી આર.પી. સ લક  સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 40 44 49 34 ુ ત 5|YD FAIL

517 ી .ુવી. યાસ સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

518 ીમતી ક.એમ.ભ   સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 36 50 69 27 ુ ત 5|YD FAIL

519 ી એસ. .પરમાર સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 57 77 84 57 ુ ત 5|YD pass.

520 ી આર.બી. વાઘેલા સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 57 63 58 24 ુ ત 5|YD FAIL

521 ી ડ .ટ . ચૌહાણ સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 57 52 68 42 ુ ત 5|YD FAIL

522 ી પી. .દસાઇ સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 54 45 65 36 ુ ત 5|YD FAIL

523 ી એસ.સી.પવાર સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 67 60 75 33 ુ ત 5|YD FAIL

524 ીમતી પી.ડ .પર ખ સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 58 73 80 58 ુ ત 5|YD pass.

525 ી એન.એસ.ગોસાઈ સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 39 54 51 35 ુ ત 5|YD FAIL

526 ી એચ.ક.ગોસાઈ સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 69 59 79 54 ુ ત 5|YD pass.

527 ી એફ.બી.ડાભી સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 84 83 75 50 ુ ત 5|YD pass.

528 ી .પી.પટલ સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 82 86 85 54 ુ ત 5|YD pass.

529 ીમતી પી.એસ.જોષી સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 54 50 55 25 ુ ત 5|YD FAIL

530 ી એલ.ડ .વાધેલા સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 57 62 76 29 ુ ત 5|YD FAIL

531 ી પી.પી.રાવલ સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 61 63 73 27 ુ ત 5|YD FAIL

532 ી ક.એલ.માકાસણા સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 34 36 46 19 ુ ત 5|YD FAIL

533 ી પી.એલ.ધાડ યા સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 73 86 83 55 ુ ત 5|YD pass.

534 ી પી.એમ.પડં ા સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 62 60 77 58 ુ ત 5|YD pass.

535 ીમતી એન.એસ.િ વેદ સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 34 38 52 22 ુ ત 5|YD FAIL

536 ી .પી.ર વુા સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 49 52 67 23 ુ ત 5|YD FAIL

537 ી બી.એન.સોની સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 42 55 54 18 ુ ત 5|YD FAIL

538 ી એસ. .ુચ વુદ સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 51 46 53 24 ુ ત 5|YD FAIL



539 ી .એચ.કોટડ યા સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 37 48 60 27 ુ ત 5|YD FAIL

540 ી વી .ટ .વાધેલા સી.કા. પો.કિમ ર ી અમદાવાદ શહરે 48 55 66 ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

541 ી એમ. .રાઠોડ સી.કા. રા.અ.પો.દળ જુથ-૨૦ િવરમગામ 40 41 61 33 ુ ત 5|YD FAIL

542 ી આર. એફ. ન  સી.કા. રા.અ.પો.દળ જુ-૦૨, અમદાવાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત 5|YD FAIL

543 ી વી. . દવ સી.કા. ડી.જી.પી. ઓફીસ, ગાધંીનગર 44 46 55 21 ુ ત 5|YD FAIL

859 ી એચ.પી.પટેલ સી.કા. પોલીસ કિમશનરની કચેરી સુરત શહેર. ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત થમ FAIL

860 ી એમ.ઓ.પવાર સી.કા. પોલીસ કિમશનરની કચેરી સુરત શહેર. 50 62 63 36 ુ ત થમ FAIL

861 ી એમ.જે.ગામીત સી.કા. પોલીસ કિમશનરની કચેરી સુરત શહેર. 51 49 58 34 ુ ત થમ FAIL

862 ી એમ.એન.પટેલ સી.કા. પોલીસ કિમશનરની કચેરી સુરત શહેર. 30 35 54 18 ુ ત થમ FAIL

863 ી મતી ડી.જી.પરમાર સી.કા. પોલીસ કિમશનરની કચેરી સુરત શહેર. 72 67 79 40 ુ ત થમ FAIL

864 ી એચ.આર.સોલંકી સી.કા. પોલીસ કિમશનરની કચેરી સુરત શહેર. 51 56 58 31 ુ ત થમ FAIL

865 ી આર.ડી.પટેલ સી.કા. પોલીસ કિમશનરની કચેરી સુરત શહેર. ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત થમ FAIL

866 ી એન.એમ.ગડરીયા સી.કા. પોલીસ કિમશનરની કચેરી સુરત શહેર. 48 51 61 36 ુ ત થમ FAIL

867 ી આઇ.એ.પટેલ સી.કા. પોલીસ કિમશનરની કચેરી સુરત શહેર. 51 56 56 44 ુ ત થમ FAIL

868 ીમતી એસ.એસ.વસાવા સી.કા. પોલીસ કિમશનરની કચેરી સુરત શહેર. 28 39 43 23 ુ ત થમ FAIL

869 ી જે.સી.ગામીત સી.કા. પોલીસ કિમશનરની કચેરી સુરત શહેર. 50 48 53 36 ુ ત થમ FAIL

870 ી જી.આર.ભોરસટ સી.કા. પોલીસ કિમશનરની કચેરી સુરત શહેર. 41 42 52 21 ુ ત થમ FAIL

871 ી એમ. ક. સોલકં સી.કા. અમદાવાદ શહરે 34 33 47 24 ુ ત થમ FAIL

872 ી એમ.કે.કડીયા. સી.કા અ.પો.મહા. ી હિથયારી,ગાંધીનગર 44 47 51 32 ુ ત થમ FAIL

873 ીમતી કે.એલ.જાડેજા સી.કા પોલીસ કમીશ્નર રાજકોટ 37 44 54 19 ુ ત થમ FAIL

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)



પેપર-1
(100)  

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
  (100) 

CODE  59

પર ાની
તક

544 ી ડ .એચ.ગાધંી સી.કા. વડ  કચેર ,ગાધંીનગર ુ ત 65 ુ ત 53 ુ ત બી PASS

545 ી એ.એસ.આનદં સી.કા. વડ  કચેર ,ગાધંીનગર ુ ત 65 ુ ત 50 ુ ત બી PASS

546 ી આર.આર.રબાર સી.કા. વડ  કચેર ,ગાધંીનગર 32 76 ુ ત 27 ુ ત બી FAIL

547 ી પી.ડ .ગો હલ સી.કા. વડ  કચેર ,ગાધંીનગર 53 ુ ત 69 23 85 બી FAIL

548 ી .ક.નાડ યા સી.કા. વડ  કચેર ,ગાધંીનગર ુ ત 67 ુ ત 32 ુ ત બી FAIL

549 ી બી. .િમ ી સી.કા. વડ  કચેર ,ગાધંીનગર ુ ત 49 55 24 ુ ત બી FAIL

550 ીમતી ક.બી.રાવલ સી.કા. વડ  કચેર ,ગાધંીનગર 37 50 ુ ત 32 81 બી FAIL

551 ીમતી ડ .એચ.જોષી સી.કા. વડ  કચેર ,ગાધંીનગર 23 62 69 29 84 બી FAIL

552 ી .એન.પટલ સી.કા. વડ  કચેર ,ગાધંીનગર ુ ત 63 71 39 ુ ત બી FAIL

553 ી એમ.બી..વસાવા સી.કા. આઇટ આઇ, યારા 31 46 52 27 57 બી FAIL

554 ી બી.પી.ચૌધર સી.કા. આઇટ આઇ,કરચેલીયા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી FAIL

555 ી આર.એચ.ચૌહાણ સી.કા. આઇટ આઇ,પાલીતાણા ગેરહાજર ુ ત ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત બી FAIL

556 ીમતી એ. .ુભ સી.કા. આઇટ આઇ,સરસ રુ 23 61 64 29 91 થમ FAIL

557 ુ.ટ .પી. યન સી.કા. આઇટ આઇ,સરસ રુ 31 46 49 ગેરહાજર 87 થમ FAIL

558 ી એમ.એસ.પરમાર સી.કા. વડ કચેર ,ગાધંીનગર 17 62 71 58 93 થમ FAIL

559 ી એમ.સી.ભાવસાર સી.કા. વડ કચેર ,ગાધંીનગર 52 60 67 41 92 થમ FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
રોજગારની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ ઉમેદવારો  ુ 

પ રણામ પ ક  --- પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ



560 ીમતી બી.પી.શાહ સી.કા. ા.કચેર ,અમદાવાદ 47 59 65 50 ુ ત બી FAIL

561 ી ક.એમ.વાઘેલા સી.કા. ા.કચેર ,અમદાવાદ 39 42 55 35 ુ ત બી FAIL

562 ી બી.સી.વાઘેલા સી.કા. ા.કચેર ,અમદાવાદ 35 33 40 21 42 બી FAIL

563 ી વી.ડ .પરમાર સી.કા. ા.કચેર ,અમદાવાદ 31 54 61 26 78 થમ FAIL

564 ી આર.એલ.ભરવાડ સી.કા. આઇટ આઇ,તલોદ(મ હલા) 29 29 45 4 35 બી FAIL

565 ીમતી પી.ક.પટલ સી.કા. આઇટ આઇ, ુબેરનગર 69 ુ ત ુ ત 52 ુ ત બી PASS

566 ી .એસ.પરમાર સી.કા. આઇટ આઇ,વડગામ 42 67 65 34 88 થમ FAIL

567 ી એ.ટ .પરમાર સી.કા. આઇટ આઇ,પાલન રુ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

568 ી એલ.ડ .જોષી સી.કા. આઇટ આઇ,પાલન રુ 33 40 50 15 71 થમ FAIL

569 ીમતી આર. .રા ણી સી.કા. આઇટ આઇ,સરખેજ 44 60 62 35 83 બી FAIL

570 ીમતી આર.આર.પં ડત સી.કા. આઇટ આઇ,સરખેજ 40 50 56 30 90 બી FAIL

571 ી બી. .ભરવાડ સી.કા. આઇટ આઇ,સરખેજ 45 61 59 41 74 બી FAIL

572 ી એમ.એન.ચૌહાણ સી.કા. આઇટ આઇ,સરખેજ ુ ત 46 66 29 ુ ત બી FAIL

573 ી વાય.એન.માછલીયા સી.કા. આઇટ આઇ,ડ સા 51 75 72 33 92 થમ FAIL

574 ી એસ.બી.ખરાડ સી.કા. આઇટ આઇ,ગાધંીનગર 47 43 55 31 33 થમ FAIL

575 ી ડ .ક.રાઠોડ સી.કા. આઇટ આઇ,ગાધંીનગર 32 42 59 19 74 થમ FAIL

576 ી એમ.એમ.પટલ સી.કા. આઇટ આઇ,બાલીસણા 42 54 65 33 82 થમ FAIL

577 ી .એમ.રાઠોડ સી.કા. આઇટ આઇ,િવરમગામ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

578 ીમતી આર. .પટલ સી.કા. આઇટ આઇ,મણીનગર 50 53 69 50 89 થમ PASS

579 ી આર.એમ.િનનામા સી.કા. આઇટ આઇ,ઇડર 44 34 55 26 82 થમ FAIL

580 ી વી.ડ .ચૌધર સી.કા. આઇટ આઇ,વડનગર 30 39 41 34 ુ ત બી FAIL

581 ી એસ.પી.જોષી સી.કા. આઇટ આઇ, ાિંતજ 51 55 52 50 ુ ત બી PASS

582 ી વી.એન.રાણા સી.કા. આઇટ આઇ, સાવાડા 38 41 59 21 73 થમ FAIL



583 ી એસ.એલ.બારોટ સી.કા. આઇટ આઇ,સતંરામ રુ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

584 ી એ.એલ.ચૌધર સી.કા. આઇટ આઇ,વાસંદા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

585 ી એ.એમ.ઠકકર સી.કા. ા.કચેર ,વડોદરા 42 ુ ત 69 33 ુ ત બી FAIL

586 ી એ.બી.શાહ સી.કા. આઇટ આઇ,તરસાલી 46 51 ુ ત 23 67 બી FAIL

587 ી ડ .પી.ચૌહાણ સી.કા. વડ કચેર ,ગાધંીનગર 66 ુ ત 77 36 ુ ત બી FAIL

588 ીમતી .ુબી.પડંયા સી.કા. આઇટ આઇ,તરસાલી 53 57 ુ ત 25 73 બી FAIL

589 ી પી.એસ.પાટણવાડ યા સી.કા. આઇટ આઇ,તરસાલી 27 58 56 26 84 થમ FAIL

590 ી એચ.એસ.સોલકં સી.કા. આઇટ આઇ,દવગઢબાર યા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

591 ી એસ.એસ.રાવલ સી.કા. આઇટ આઇ, ગોરવા(મ હલા) 44 54 57 30 ુ ત બી FAIL

592 ી એમ. .વસાવા સી.કા. આઇટ આઇ,ઉ રસડંા 42 46 51 11 86 બી FAIL

593 ી એલ.બી.મછાર સી.કા. આઇટ આઇ,દાહોદ 36 35 52 34 80 બી FAIL

594 ી આર.ક.ડામોર સી.કા. આઇટ આઇ.લીમખેડા 33 32 51 32 75 થમ FAIL

595 ી એમ.એફ.ગાધંી સી.કા. આઇટ આઇ, ડભોઇ 37 49 53 28 86 થમ FAIL

596 ીમતી એમ. .પટલ સી.કા. આઇટ આઇ, દશરથ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

597 ી આર.એસ.ગો હલ સી.કા. આઇટ આઇ, દશરથ ુ ત ુ ત ુ ત 54 ુ ત બી PASS

598 ી એ.ક.પરમાર સી.કા. આઇટ આઇ,કપડવજં 39 46 68 30 ુ ત બી FAIL

599 ી એ.સી.તડવી સી.કા. આઇટ આઇ, સખંેડા 40 36 43 25 73 બી FAIL

600 ી આર.એન.રાઠવા સી.કા. આઇટ આઇ, સખંેડા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

601 ી એસ.ક.તડવી સી.કા. આઇટ આઇ,નસવાડ 19 23 34 16 42 થમ FAIL

602 ી એચ.બી.રાણા સી.કા. આઇટ આઇ, પલાણા 35 34 43 26 ુ ત બી FAIL

603 ીમતી પી.આર.ડામોર સી.કા. આઇટ આઇ, પલાણા 31 36 49 28 ુ ત બી FAIL

604 ી ક.એમ.પટલ સી.કા. આઇટ આઇ,ગોધરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

605 ી વી.ઝેઙ.બાર યા સી.કા. આઇટ આઇ, છોટાઉદ રુ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી FAIL



606 ી બી.ક.રાણા સી.કા. આઇટ આઇ, ણુાવાડા 46 37 50 19 68 થમ FAIL

607 ીમતી બી.પી.ગ રા સી.કા. આઇટ આઇ,ગણદવા 76 70 74 65 91 થમ PASS

608 ી ડ .બી.મોદ સી.કા. ા.કચેર , રુત 34 45 53 30 79 બી FAIL

609 ી ડ . .પટલ સી.કા. ા.કચેર , રુત 61 63 68 36 ુ ત બી FAIL

610 ીમતી એસ.એસ.મકવાણા સી.કા. ા.કચેર , રુત 42 51 58 32 92 બી FAIL

611 ીમતી .બી.પટલ સી.કા. ા.કચેર , રુત 31 42 61 18 68 બી FAIL

612 ી એચ.એન.મોદ સી.કા. ા.કચેર , રુત 52 66 78 50 ુ ત બી PASS

613 ી બી.એચ.વસાવા સી.કા. આઇટ આઇ, ઉમરપાડા 48 62 74 57 ુ ત બી FAIL

614 ી સી.એસ.વસાવા સી.કા. આઇટ આઇ,માડંવી( રુત) 47 56 57 34 76 બી FAIL

615 ી એમ.આર.પટલ સી.કા. આઇટ આઇ,ચીખલી 35 47 46 34 64 બી FAIL

616 ી એ.બી.પટલ સી.કા. આઇટ આઇ,બીલીમોરા 43 40 52 29 83 થમ FAIL

617 ી .બી.પચંાલ સી.કા. આઇટ આઇ,બીલીમોરા 32 44 48 25 83 બી FAIL

618 ીમતી પી.આર.પટલ સી.કા. આઇટ આઇ,બીલીમોરા 29 30 39 12 64 બી FAIL

619 ી એ. .િમરઝા સી.કા. આઇટ આઇ, કલે ર 42 57 62 28 86 બી FAIL

620 ી ટ .આઇ.પટલ સી.કા. આઇટ આઇ, કલે ર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત બી FAIL

621 ી એસ.વી.પટલ સી.કા. આઇટ આઇ, રુત 52 65 65 30 ુ ત બી FAIL

622 ી બી.બી.પટલ સી.કા. આઇટ આઇ, રુત 44 56 64 32 ુ ત બી FAIL

623 ીમતી ટ .ક.વાઘેલા સી.કા. આઇટ આઇ, રુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી FAIL

624 ીમતી વી. .દસાઇ સી.કા. આઇટ આઇ, રુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત બી FAIL

625 ી ડ . .પટલ સી.કા. આઇટ આઇ, રુત 58 60 70 36 ુ ત બી FAIL

626 ી ડ .એસ.વસાવા સી.કા. આઇટ આઇ,ડડ યાપાડા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

627 ી . .ુવસાવા સી.કા. આઇટ આઇ,ઉમરપાડા 47 61 56 20 ુ ત બી FAIL

628 ી એસ. . કુલા સી.કા. .સી.વી.ટ . ગાધંીનગર 26 43 60 15 77 થમ FAIL



629 ીમતી એલ.એ.ચૌધર સી.કા. આઇટ આઇ,બારડોલી 49 57 63 22 92 થમ FAIL

630 ી બી.એસ.બાર યા સી.કા. આઇટ આઇ,રાજપીપળા 45 56 52 26 ુ ત બી FAIL

631 ી .આર.પટલ સી.કા. આઇટ આઇ,પારડ 31 42 51 18 77 થમ FAIL

632 ી ડ .ટ .કાપડ સી.કા. આઇટ આઇ,પારડ 25 31 52 21 57 બી FAIL

633 ી બી. .કોઠાર સી.કા. ા.કચેર ,રાજકોટ 44 49 ુ ત 40 ુ ત બી FAIL

634 ી એચ.એમ.મકવાણા સી.કા. ા.કચેર ,રાજકોટ 43 59 74 25 ુ ત બી FAIL

635 ી સી.ક.મઢં સી.કા. ા.કચેર ,રાજકોટ 38 32 49 23 ુ ત બી FAIL

636 ી વી.ડ . બલીયા સી.કા. ા.કચેર ,રાજકોટ 52 62 66 21 ુ ત બી FAIL

637 ીમતી .ડ .ચચંલાણી સી.કા. .આઇ.ટ . રાજકોટ 28 36 47 9 48 બી FAIL

638 ી ક.બી.મેઘાણી સી.કા. આઇટ આઇ, જુ 46 56 58 21 81 થમ FAIL

639 ીમતી સી.એમ.કશવાણી સી.કા. આઇટ આઇ,ગાધંીધામ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

640 ી ડ .એચ.રાણા સી.કા. આઇટ આઇ,ગાધંીધામ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

641 ી પી.ડ .ઝાલા સી.કા. આઇટ આઇ, રુ નગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

642 ી પી.ડ .ચૌહાણ સી.કા. આઇટ આઇ, રુ નગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

643 ીમતી એસ.એચ.વઢવાણા સી.કા. આઇટ આઇ, રુ નગર ગેરહાજર 21 34 11 53 થમ FAIL

644 ીમતી .વી.પાટડ યા સી.કા. આઇટ આઇ, રુ નગર 18 30 33 14 63 થમ FAIL

645 ી ક.સી.મોરબીયા સી.કા. આઇટ આઇ, રુ નગર(મ હ
લા) 46 44 54 24 80 થમ FAIL

646 ી .આર. દવ સી.કા. આઇટ આઇ, ાગં ા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

647 ીમતી વી.એન.ગ ડલીયા સી.કા. આઇટ આઇ,ભાણવડ 30 25 35 10 58 બી FAIL

648 ી એ.ટ .અણદાણી સી.કા. આઇટ આઇ,રાજકોટ 51 59 ુ ત 19 86 બી FAIL

649 ીમતી એન.ડ . હગરા યા સી.કા. આઇટ આઇ,રાજકોટ 42 48 59 5 78 બી FAIL

650 ી એન.ડ .દસાઇ સી.કા. આઇટ આઇ,રાજકોટ 36 41 62 29 ુ ત બી FAIL

651 ી પી.ડ .ભીમ યાણી સી.કા. આઇટ આઇ,રાજકોટ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી FAIL



652 ી વી.બી.રાખસીયા સી.કા. આઇટ આઇ,રાજકોટ 28 48 53 24 ુ ત બી FAIL

653 ી પી.ડ .ગોહલ સી.કા. આઇટ આઇ,અમરલી 42 45 42 22 75 થમ FAIL

654 ી .એસ.પર ખ સી.કા. આઇટ આઇ,અમરલી 36 44 57 22 82 થમ FAIL

655 ીમતી . .ુજોષી સી.કા. આઇટ આઇ,અમરલી 28 38 53 24 85 થમ FAIL

656 ીમતી એન. .ગ ડલીયા સી.કા. આઇટ આઇ,મોરબી
રોડ,રાજકોટ 32 51 51 16 83 થમ FAIL

657 ી આર.એચ.ચૌહાણ સી.કા. આઇટ આઇ,પાલીતાણા 62 ુ ત 71 26 ુ ત બી FAIL

658 ી ડ .વી.ચારણ ુ .કા. આઇટ આઇ,માડંવી(ક છ) ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

659 ી આર.ક.મઢવી સી.કા. આઇટ આઇ,ગ ડલ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત બી FAIL

660 ી ક.ક.બાર યા સી.કા. આઇટ આઇ,દાહોદ(મ હલા) 55 50 57 20 69 બી FAIL

661 ી એ.એ.ચૌધર સી.કા. આઇટ આઇ, આહવા-ડાગં 33 37 42 25 80 બી FAIL

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)



પેપર-1
(100)  

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100) 

CODE 60

પર ાની
તક

662 ી અભેિસગ લ મણભાઇ ડ ડોર સીનીયર કલાક લ અને ધુારા મક
વહ વટ ીની કચેર , અમદાવાદ

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી FAIL

663 ી દનેશભાઇ મણીલાલ નાઇ સીનીયર કલાક લ અને ધુારા મક
વહ વટ ીની કચેર , અમદાવાદ

ુ ત 75 ુ ત 50 64 બી PASS

664 ી રા ુમાર.ડ . નાયક સીનીયર કલાક લ અને ધુારા મક
વહ વટ ીની કચેર , અમદાવાદ

50 ુ ત 72 35 57 બી FAIL

665 ી દપક િવ ુ ંિશરગાવંકર સીનીયર કલાક લ અને ધુારા મક
વહ વટ ીની કચેર , અમદાવાદ

ુ ત ુ ત ુ ત 36 ુ ત બી FAIL

666 ી સરવીસભાઇ રુ ભાઇ ભગોરા સીનીયર કલાક લ અને ધુારા મક
વહ વટ ીની કચેર , અમદાવાદ

39 38 53 29 48 બી FAIL

667 ી દલીપિસહ મગનભાઇ પરમાર સીનીયર કલાક લ અને ધુારા મક
વહ વટ ીની કચેર , અમદાવાદ

70 ુ ત ુ ત 33 45 બી FAIL

668 ી અ તિસહ તાપિસહ ઝાલા સીનીયર કલાક લ અને ધુારા મક
વહ વટ ીની કચેર , અમદાવાદ

ુ ત ુ ત ુ ત 41 ુ ત બી FAIL

669 ી હતેશ ુમાર રાવ ભાઇ પરમાર સીનીયર કલાક લ અને ધુારા મક
વહ વટ ીની કચેર , અમદાવાદ

36 39 56 20 50 થમ FAIL

670 ી ુ  મ ુ  ચાવડા સીનીયર કલાક લ ટાફ તાલીમશાળા
અમદાવાદ

58 47 52 32 39 બી FAIL

671 ી રા િસહ નટવરિસહ બારોટ સીનીયર કલાક અમદાવાદ મ ય થ લ 35 ુ ત ુ ત 30 49 બી FAIL

672 ી નવલસ ગ ળુ ભાઇ રાઠવા સીનીયર કલાક અમદાવાદ મ ય થ લ 31 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી FAIL

673 ી િવણભાઇ ડાહયાભાઇ પરમાર સીનીયર કલાક અમદાવાદ મ ય થ લ 48 58 70 30 61 બી FAIL

674 ી અ તિસહ અદિસહ પ ઢયાર સીનીયર કલાક અમદાવાદ મ ય થ લ 15 42 49 12 27 બી FAIL

675 ી ધીરિસહ વ િસહ ડાભી સીનીયર કલાક વડોદરા મ ય થ લ ુ ત ુ ત ુ ત 33 58 બી FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
પોલીસ મહાિનદશક લ અને ધુારા મક વહ વટ   હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત 

રહલ ઉમેદવારો  ુ પ રણામ પ ક  --- પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ



676 ી બોધ ુમાર રામ ભાઇ કટાર યા સીનીયર કલાક વડોદરા મ ય થ લ 44 54 ુ ત 37 52 બી FAIL

677 ીમિત ત ુ  હરાલાલ બુેદાર સીનીયર કલાક વડોદરા મ ય થ લ 46 48 60 40 53 બી FAIL

678 ીમિત જશોદાબેન જયતંીભાઇ વાઘેલા સીનીયર કલાક વડોદરા મ ય થ લ 29 48 48 25 27 બી FAIL

679 ી મનીષભાઇ ડાહયાલાલ ચૌહાણ સીનીયર કલાક વડોદરા મ ય થ લ 54 63 70 36 56 થમ FAIL

680 ીમિત મુતાઝબા ુ ંઅ ુલાહ રાજ સીનીયર કલાક લાજપોર મ ય થ લ 37 43 59 28 44 થમ FAIL

681 ીમતી કોક લાબેન તાપભાઇ  ખાટં સીનીયર કલાક લાજપોર મ ય થ લ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી FAIL

682 ી સં ુરાવ ભીમરાવ પાટ લ સીનીયર કલાક લાજપોર મ ય થ લ ુ ત ુ ત ુ ત 50 ુ ત બી PASS

683 ી કૌિશક ુમાર િવનોદરાય પુતાણી સીનીયર કલાક રાજકોટ મ ય થ લ 41 ુ ત ુ ત 36 57 બી FAIL

684 ી િવણભાઇ કાળાભાઇ રાણા સીનીયર કલાક રાજકોટ મ ય થ લ 31 42 62 21 ુ ત બી FAIL

685 ી અશોક ુમાર મા ભુાઇ ડામોર સીનીયર કલાક રાજકોટ મ ય થ લ 46 44 56 51 39 બી FAIL

686 ી સજંય ાનદવ મો હતે સીનીયર કલાક નડ યાદ લા લ 49 48 68 31 ુ ત બી FAIL

687 ી મનોજ ુમાર ભોલારામ ં ગડ સીનીયર કલાક નડ યાદ લા લ 49 42 ુ ત 24 50 બી FAIL

688 ીમતી મોદ ની નરશ ુમાર સોનેરા સીનીયર કલાક રાજપીપળા લા  લ 49 53 ુ ત 51 ુ ત બી FAIL

689 ી હતે િસહ મોહબતિસહ વાઘેલા સીનીયર કલાક મહસાણા લા લ 39 40 52 28 51 બી FAIL

690 ી વામદવિસહ ઘન યામિસહ સરવૈયા સીનીયર કલાક અમરલી લા લ 51 62 ુ ત 39 59 બી FAIL

691 ી જગદ શભાઇ મીઠાભાઇ પરમાર સીનીયર કલાક અમરલી લા લ 45 40 69 27 48 બી FAIL

692 ી યોગેશભાઇ ભાવ ભાઇ બ છાવ સીનીયર કલાક ગળપાદર લા  લ 44 40 ુ ત 30 28 બી FAIL

693 ી ધુીરભાઇ ીકમભાઇ ગોપલાણી સીનીયર કલાક ુનાગઢ ઓપન  લ 46 52 55 30 55 બી FAIL

694 ી િનતેષ ુમાર મનાભાઇ તડવી સીનીયર કલાક ુનાગઢ લા લ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી FAIL

695 ી નરશ ુમાર રમેશભાઇ ચાવડા સીનીયર કલાક મોરબી સબ  લ 45 58 ુ ત 29 57 બી FAIL

696 ી તાપિસગ પ ાિસગ ચૌહાણ સીનીયર કલાક મોડાસા સબ લ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી FAIL

697 ી રહમાનખાન ગફારખાન પઠાણ સીનીયર કલાક પાટણ સબ લ 51 49 53 27 34 બી FAIL

698 ી અરિવદ ુમાર પવતિસહ બાર આ સીનીયર કલાક રુ નગર સબ લ 33 35 51 20 52 બી FAIL

699 ી જયેશ ુમાર કા તીલાલ જોશી સીનીયર કલાક નવસાર  સબ લ 35 36 54 31 34 બી FAIL

700 ી વીણભાઇ સી. દસાઇ સીનીયર કલાક પોરબદંર ખાસ લ 37 34 59 26 51 થમ FAIL



701 ી કશોરભાઇ નારણભાઇ સોલકં સીનીયર કલાક પાલારા  ખાસ લ 43 47 68 39 50 થમ FAIL

702 ી રમેશચં  ચીકાભાઇ પરમાર સીનીયર કલાક પાલન રુ લા લ 52 50 54 30 65 થમ FAIL

703 ી િવ મભાઇ એન. રુખીયા સીનીયર કલાક છોટાઉદ રુ સબ લ 29 40 47 17 40 થમ FAIL

704 ી પકંજ ુમાર ડ . રામા જુ સીનીયર કલાક મનગર લા લ 45 52 65 42 47 થમ FAIL

705 ી અનીલગીર  એ. ગોસાઇ સીનીયર કલાક મનગર લા લ 35 39 40 30 49 થમ FAIL

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)



પેપર-1
(100) 

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100) 

CODE 61
પર ાની 

તક
706 ી એ.એસ.કર યાવીવાલા સીનીયર કલાક િનયામક ી, આ ષુની કચેર , ગાધંીનગર 34 37 48 32 40 બી FAIL

707 ી બી. . ઠાકોર સીનીયર કલાક િનયામક ી, આ ષુની કચેર , ગાધંીનગર 55 49 57 30 73 બી FAIL

708 સ એસ. બી. બા લુ સીનીયર કલાક િનયામક ી, આ ષુની કચેર , ગાધંીનગર 27 42 51 27 38 બી FAIL

709 ી એ. બી. રાઠોડ સીનીયર કલાક િનયામક ી, આ ષુની કચેર , ગાધંીનગર 41 ુ ત ુ ત 29 49 બી FAIL

710 ી આર. આર. ગાિમત સીનીયર કલાક િનયામક ી, આ ષુની કચેર , ગાધંીનગર 52 76 73 50 87 બી PASS

711 ી આર. બી. પિત સીનીયર કલાક િનયામક ી, આ ષુની કચેર , ગાધંીનગર 55 70 70 54 89 બી PASS

712 ી એમ. એચ. પિત સીનીયર કલાક સ. આ.કોલેજ, વડોદરા 48 59 71 39 90 બી FAIL

713 ી એન. એ. મેવાડા સીનીયર કલાક િનયામક ી, આ ષુની કચેર , ગાધંીનગર 47 54 65 50 74 બી FAIL

714 ી આર. એસ. ભાવસાર સીનીયર કલાક સ. આ.હો પટલ, વડોદરા 56 56 68 36 74 બી FAIL

715 ી એન. એમ. ગો હલ સીનીયર કલાક સ. આ.કોલેજ, ભાવનગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી FAIL

716 ી . એમ. ગો હલ સીનીયર કલાક સ. આ.કોલેજ,ભાવનગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી FAIL

717 ી બી. ક. ચૌહાણ સીનીયર કલાક સ. આ.હો પટલ, ુનાગઢ 33 59 72 28 89 બી FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
આ ષુની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ ઉમેદવારો  ુ પ રણામ પ ક  

પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019
બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)



પેપર-1
(100) 

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100)  

CODE 62

પર ાની
તક

718 ઐયર રમાનાથન રામચં ન સીનીયર કલાક િનયં ક કા નુી માપ િવ ાન અને 
િનયામક ાહક રુ ા કચેર

59 66 66 51 55 થમ PASS

719 મીર હા ભાઇ અ ભુાઇ સીનીયર કલાક િનયં ક કા નુી માપ િવ ાન અને 
િનયામક ાહક રુ ા કચેર

61 52 70 29 49 થમ FAIL

720 ચૌહાણ નારણભાઇ મોતીભાઇ સીનીયર કલાક િનયં ક કા નુી માપ િવ ાન અને 
િનયામક ાહક રુ ા કચેર

57 62 66 38 38 બી   FAIL

721 દવા યી દ યેશ િવપીનચં સીનીયર કલાક િનયં ક કા નુી માપ િવ ાન અને 
િનયામક ાહક રુ ા કચેર

54 47 62 50 72 થમ FAIL

722 રાવળ રમેશભાઇ રામચં સીનીયર કલાક િનયં ક કા નુી માપ િવ ાન અને 
િનયામક ાહક રુ ા કચેર

69 70 77 41 69 થમ FAIL

723 સોલકં  નારણભાઇ સોમાભાઇ સીનીયર કલાક િનયં ક કા નુી માપ િવ ાન અને 
િનયામક ાહક રુ ા કચેર

60 56 62 36 80 થમ FAIL

724 દવ નારસગંભાઇ ર ભુાઇ સીનીયર કલાક િનયં ક કા નુી માપ િવ ાન અને 
િનયામક ાહક રુ ા કચેર

78 69 73 38 85 થમ FAIL

725 ભાલોડ યા કર ટભાઇ ઠાભાઇ સીનીયર કલાક િનયં ક કા નુી માપ િવ ાન અને 
િનયામક ાહક રુ ા કચેર

72 54 73 51 84 થમ PASS

726 ભાટ  હર િસહ ક યાણિસહ સીનીયર કલાક અ  અને નાગ રક રુવઠા 
િનયામકની કચેર

65 71 78 53 83 થમ PASS

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
અ  અને નાગ રક રુવઠાની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ ઉમેદવારો  ુ 

પ રણામ પ ક  --- પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)



પેપર-1
(100) 

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100)  

CODE 63

પર ાની
તક

727 ી ડ .એલ.પટણી સી.કા. કિમ.કચેર ,ગાધંીનગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

728 ી વી.એચ.  યાસ સી.કા. સ.હો. ાગં ા 62 63 68 50 77 5|YD PASS

729 ીમતી ક.એચ.ગઢવી સી.કા. કિમ.કચેર  ગાધંીનગર 56 66 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

730 ી એન.એસ.કદમ સી.કા. મા.આ.હો.વડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

731 ી એસ.આર.પડંયા સી.કા. જ.હો.ગોધરા 64 60 68 30 73 5|YD FAIL

732 ી એચ.એન.જોષી સી.કા. જ.હો. રુ  નગર 37 36 58 23 53 5|YD FAIL

733 ી એલ.એમ.મકવાણા સી.કા. જ.હો.ખેડા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

734 ીમતી એસ.આર.કલસર યા સી.કા. સ.હો. રા ુલા 41 55 54 27 60 5|YD FAIL

735 ીમતી આઇ.પી.લેઉઆ સી.કા. કિમ.કચેર  ગાધંીનગર 46 30 36 20 46 5|YD FAIL

736 ુ.દશનાબેન બી.પટલ સી.કા. કો.હો.વાસંદા 32 40 49 13 30 5|YD FAIL

737 ીમતી .એફ.શાહ સી.કા. જ.હો.સોલા 72 77 76 36 93 5|YD FAIL

738 ી એમ.એ. મુરા સી.કા. જ.હો. જૂ 40 43 55 21 58 5|YD FAIL

739 ીમતી પ લવી પી.ગો હલ સી.કા. જ.હો. જુ 48 37 54 36 54 5|YD FAIL

740 ી એન.બી.ભ ી સી.કા. જ.હો. ુનાગઢ 62 63 70 63 84 5|YD PASS

741 ી ડ .સી.ઝાલા સી.કા. કિમ.કચેર  ગાધંીનગર 63 80 76 55 94 5|YD PASS

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
કિમ ર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી િશ ણ  િશ ણ (ત.સે.)ની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની 

ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ ઉમેદવારો  ુ પ રણામ પ ક  
પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ



742 ી પી.આર.ગો સી.કા. કિમ.કચેર  ગાધંીનગર 58 68 71 54 91 5|YD PASS

743 ી પી.બી.રાઠોડ સી.કા. જ.હો.નવસાર 44 61 59 50 72 5|YD FAIL

744 ીમતી િ તીબેન આર. દવે સી.કા. મા.આ.હો.અમદાવાદ 39 51 36 44 84 5|YD FAIL

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)
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CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47
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પેપર-4
(100)
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CODE 64

પર ાની
તક

745 ીમતી .ુબી.ગામીત િસ.કા. મેડ કલ કોલેજ, રુત 51 54 57 31 51 5|YD FAIL

746 ીમતી એચ.ડ .ઠા ુરલ િસ.કા. મેડ કલ કોલેજ, રુત 52 65 74 52 75 5|YD PASS

747 ી પી.ક.વઘાસીયા િસ.કા. નિસગ કોલેજ, મનગર 36 36 40 9 21 5|YD FAIL

748 ી .બી.લ બાચીયા િસ.કા. નિસગ કોલેજ,િસ ધ રુ ગેરહાજર 29 23 6 ગેરહાજર 5|YD FAIL

749 ીમતી ક.એસ.પટલ િસ.કા. નવી િસિવલ હો પટલ, રુત 39 30 46 15 25 5|YD FAIL

750 ી વી.એચ.પરમાર િસ.કા. નિસગ કોલેજ,વડોદરા 32 31 48 16 29 5|YD FAIL

751 ી વી.બી.પટલ િસ.કા. નવી િસિવલ હો પટલ, રુત 38 54 59 31 65 5|YD FAIL

752 ી આર.આર.વમા િસ.કા. નિસગ કોલેજ,અમદાવાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

753 ી એસ.આર.િવરાણી િસ.કા. મેડ કલ કોલેજ,ભાવનગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

754 ી એમ.એમ.સવાસળ યા િસ.કા. . .હો પટલ, મનગર 28 40 44 12 70 5|YD FAIL

755 ી આર.પી.સોલકં િસ.કા. િસિવલ હો પટલ,અમદાવાદ 45 27 55 25 56 5|YD FAIL

756 ી એસ.આર.ચાવડા િસ.કા. . . હો પટલ, મનગર 43 44 56 20 39 5|YD FAIL

757 ી આર.એચ. રુતી િસ.કા. મેડ કલ કોલેજ, રુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

758 ી એ.બી.ભ ી િસ.કા. સર.ટ .હો પટલ.ભાવનગર 39 44 57 10 31 5|YD FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
કિમ ર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી (તબીબી િશ ણ)ની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર 

લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ ઉમેદવારો  ુ પ રણામ પ ક  
પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ



759 ી .આર.અ ાવત િસ.કા. . .હો પટલ, મનગર 30 43 53 8 37 5|YD FAIL

760 ી એ.એચ.દાયમા િસ.કા. નિસગ કોલેજ,વડોદરા 32 34 50 13 35 5|YD FAIL

761 ી ડ .વી.મકવાણા િસ.કા. એમ.એ ડ .હો.,અમદાવાદ 26 36 37 22 47 5|YD FAIL

762 ી એન.એન.ઝાલા િસ.કા. . .હો પટલ, મનગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

763 ી બી.વી.વાઘેલા િસ.કા. બી. .મે.કો.અમદાવાદ 38 52 63 25 90 5|YD FAIL

764 ી આર.વી.તોમર િસ.કા. િસિવલ હો પટલ,અમદાવાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

765 ી ક.પી.ચૌહાણ િસ.કા. મેડ કલ કોલેજ, રુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર 5|YD FAIL

766 ીમતી એસ.ડ .પટલ િસ.કા. મેડ કલ કોલેજ,વડોદરા 26 47 64 24 64 5|YD FAIL

767 ીમતી એચ.આર.મકવાણા િસ.કા. બી. .મે.કો.,અમદાવાદ 55 58 50 28 77 5|YD FAIL

768 ી એસ.પી.રાઠોડ િસ.કા. નિસગ કોલેજ, રુત 45 56 60 30 51 5|YD FAIL

769 ી ડ . .ુરાઠોડ િસ.કા. ડ ટલ કોલેજ, મનગર 58 55 60 26 82 5|YD FAIL

770 ી એ.બી.મકવાણા િસ.કા. ડ .એમ.ઇ.આર.,ગાધંીનગર 59 77 90 32 93 5|YD FAIL

771 ુ. . .મકવાણા િસ.કા. મેડ કલ કોલેજ,વડોદરા 64 60 62 28 87 5|YD FAIL

772 ી પી.આર. ડુાસમા િસ.કા. એમ.પી.શાહ મે.કો., મનગર 43 49 59 32 68 5|YD FAIL

773 ી વી.પી.રાઠોડ િસ.કા. ડ .એમ.ઇ.આર.,ગાધંીનગર 47 54 72 34 91 5|YD FAIL

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)



પેપર-1
(100)  

CODE 46

પેપર-2
(100) CODE 

47

પેપર-3
(100) CODE 

48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
    (100)  
CODE 65

પર ાની
તક

774 ુ.ક.સી.શાહ સી.કા. સા.આ.ક  - ોલ 33 44 56 27 67 થમ FAIL

775 ુ.એન. .શેખ સી.કા. . .ક - રુત 41 64 54 21 61 થમ FAIL

776 ી પી.એચ.વા સી.કા. સાઆક-સીમર .ગીર સોમનાથ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

777 ીમતી એસ. .રા છ સી.કા. આ.અને પ.ક.તાલીમ ક -રાજકોટ 57 66 63 36 94 થમ FAIL

778 ી પી.એલ.પરમાર સી.કા. િવનાની ીની કચેર - રાજકોટ 19 35 50 22 58 થમ FAIL

779 ી એસ.એસ.પટલીયા સી.કા. િવ.ના.િન. ી કચેર , અમદાવાદ 37 35 49 12 ગેરહાજર થમ FAIL

780 ી એમ.એચ.પટલ સી.કા. સા.આ.ક  - કપડવજં ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

781 ી બી.બી.પરમાર સી.કા. . .ક -રાજકોટ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

782 ીમતી એન.આર.પડંયા સી.કા. એમ.એફ.સી.પી.. .ુ, મનગર 38 52 59 33 66 થમ FAIL

783 ી વાય.એમ.ઠકકર સી.કા. ડ એલઓ, નમદા 51 64 65 35 94 થમ FAIL

784 ી આર.ક.સોલકં સી.કા. સા.આ.ક  - મ ુવા . રુત 35 53 57 20 96 થમ FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
કિમ ર ી, આરો ય, ત. સે અને તબીબી િશ ણ  િશ ણ  (આ.િવ.)ની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ં

ઉપ થત રહલ ઉમેદવારો  ુ પ રણામ પ ક  
પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ



785 ીમતી એલ.એચ.પટલ સી.કા. િવ.ના.િન ી કચેર - રુત 34 43 46 25 92 થમ FAIL

786 ી આઇ. .ગો વામી સી.કા. ફ રયાદ શાખા,ગાધંીનગર 68 70 70 32 87 થમ FAIL

787 ી એચ.આઇ. થુાર સી.કા. િવ.ના.િન ી કચેર - રુત 75 60 75 32 94 થમ FAIL

788 ી સી.એચ.ભાવસાર સી.કા. િવ.ના.િન. ી કચેર , અમદાવાદ 82 81 88 58 98 થમ PASS

789 ી બી.ક.ભાવસાર સી.કા. િવ.ના.િન. ી કચેર , અમદાવાદ 70 75 74 28 93 થમ FAIL

790
ી એ. .પટલ

સી.કા.
ર યોનલ પ લીક હ થ ન ગ 
ઈ ટ ટ ટુ, વડોદરા

66 69 64 25 94 થમ FAIL

791 ી એમ.એલ.ચૌધર સી.કા. મહકમ શાખા, ગાધંીનગર 66 72 70 39 95 થમ FAIL

792 ીમતી એસ.પી.પટલ સી.કા. િવ.ના.િન ી કચેર - રુત 62 63 75 29 95 થમ FAIL

793 ી એમ.એલ.ચૌહાણ સી.કા. લા ય ક ્ - રાજકોટ 52 72 68 38 93 થમ FAIL

794 ી .એસ.ખેર સી.કા. મહકમ શાખા, ગાધંીનગર 63 71 69 32 94 થમ FAIL

795 ીમતી એમ.આર.લ બાચીયા સી.કા. િવ.ના.િન., વડોદરા 32 40 41 14 72 થમ FAIL

796 ી આર.એફ.ઓડ સી.કા. સા.આ.ક - ડાકોર 55 71 73 27 93 થમ FAIL

797
ીમતી એસ.એસ.પાડંોર સી.કા. બ ટ-ઓડટ શાખા, ગાધંીનગર 24 61 60 28 92 થમ FAIL

798 ીમતી .એસ.િ વેદ સી.કા. હસાબી શાખા, ગાધંીનગર 45 58 62 15 76 થમ FAIL

799 ી .એમ.પટલ સી.કા. . .ક - આહવા 46 44 63 30 80 થમ FAIL

800 ુ.એન. .પડંયા સી.કા. સા.આ.ક , ર .ક છ 35 38 58 39 94 થમ FAIL



801
ી .ુઆર.રાઠોડ સી.કા. િવભાગીય તાલીમ ક -બાવળા 

.અમદાવાદ
69 77 83 31 93 થમ FAIL

802 ી ડ .એમ.વણકર સી.કા. ડ .એલ.ઓ. દાહોદ 61 62 67 26 79 થમ FAIL

803 ીમતી એલ.એસ.રાઠવા સી.કા. િવ.ના.િન., વડોદરા 24 48 40 8 30 થમ FAIL

804 ીમતી આર.એમ.પરમાર સી.કા. િવ.ના.િન., અમદાવાદ 34 34 50 17 91 થમ FAIL

805 ુ.ધારા .મકવાણા સી.કા. લા ય ક - જુ-ક છ 73 73 81 42 97 થમ FAIL

806 ી સી. .પારખ સી.કા. બ ટ ઓડટ શાખા, ગાધંીનગર 44 44 48 32 80 થમ FAIL

807 ીમતી ડ .પી.અનાવાડ યા સી.કા. મેલેર યા શાખા, ગાધંીનગર 62 66 65 26 85 થમ FAIL

808 ી વાય.વી.રાઠોડ સી.કા. આઇસીડ એસ, ગાધંીનગર 45 58 70 38 87 થમ FAIL

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)



પેપર-1
(100)  

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
    (100)   
CODE 66

પર ાની
તક

809 ી િવ લ ડ . પટણી સીનીયર કલાક
જ લા નાયબ િનયામક (િવ. .) 
ગાધંીનગર

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પાચંમી FAIL

810
ીમતી પટલ ુ પાબેન 
દનેશભાઇ

સીનીયર કલાક
જ લા નાયબ િનયામક (િવ. .) 
ગોધરા

55 71 82 41 86 થમ FAIL

811 ી સદં પ એસ. પાગંે સીનીયર કલાક
િનયામક, િવકસતી િત ક યાણ, 

.ુરા.,ગાધંીનગર
64 79 82 57 89 થમ PASS

812 ી નેશ એ. પટલ સીનીયર કલાક
િનયામક, િવકસતી િત ક યાણ, 

.ુરા.,ગાધંીનગર
65 80 83 50 87 થમ PASS

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
         િનયામક ી, િવકસતી િત ક યાણની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ 

ઉમેદવારો  ુ પ રણામ પ ક --- પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)



પેપર-1
(100)  

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100) 

CODE 67

પર ાની
તક

813
તેરિસહ િુનયાભાઇ પારગી સી. કલાક ાદિશક યાય સહાયર િવ ાન

યોગ શાળા, ુનાગઢ 8 37 46 9 40 થમ FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
         િનયામક, યાય સહાયક િવ ાનની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ 

ઉમેદવારો  ુ પ રણામ પ ક  
 પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ

(પી. ડ . પલસાણા)
ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020



પેપર-1
(100)  

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100) 

CODE 68

પર ાની
તક

814 ી એમ.એમ. મલેક િસ.કલાક નાયબ િનયામક અ. .ક.ખેડા 43 50 65 33 38  થમ FAIL

815 ી એન. એ. ડુાસમાં િસ. કલાક વડ  કચેર , ગાધંીનગર 34 26 46 10 32 ી FAIL

816 ી આર. ડ . નૈયા િસ.કલાક નાયબ િનયામક અ. .ક. ભાવનગર 28 39 50 7 45 ચોથી FAIL

817 ી આર. એમ. વા િસ.કલાક નાયબ િનયામક અ. .ક. અમરલી 40 41 59 24 48  ચોથી FAIL

818 ી ક.બી.બારડ સી.કલાક નાયબ િનયામક અ. .ક. ગાધંીનગર 30 35 48 18 45 થમ FAIL

819 ી ક.વી.ચૈાહાણ સી. કલાક ડા.બાબાસાહબ બેડકર ભવન  
ગાધંીનગર

43 37 43 15 35 ી FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
        િનયામક અ ૂ ુચત િત ક યાણની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની  ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ 

ઉમેદવારો  ુ પ રણામ પ ક  -- પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)



પેપર-1
(100)  

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100) 

CODE 69

પર ાની
તક

834 ૂ ળરૉસયીઉ બૃજાયીઉ.ળીષશ ઼ૂ. ગીળગૃફ ઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ,ઙીઅપૂફઙળ 46 52 62 30 રૃુક્દ મૂજી FAIL

835 ૂ ફળૉ સગૃરીળ સફીયીઉ ળીઢ્ણ ઼ૂ. ગીળગૃફ ઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ,ઙીઅપૂફઙળ 32 49 57 25 રૃુક્દ મૂજી FAIL

836 ૂ ઼ૃળૉ સ જઅનૃવીવ ળીથી ઼ૂ. ગીળગૃફ ઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ,ઙીઅપૂફઙળ 50 47 63 22 44 મૂજી FAIL

837 ૂ રઅઽરન ઈળૂભ ઉગમીવયીઉ રફ઼ૃળૂ ઼ૂ. ગીળગૃફ ઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ,ઙીઅપૂફઙળ 44 46 59 23 રૃુક્દ મૂજી FAIL

838 ૂ ઞૉ઼ ીંઙ ઙવીયીઉ  ળીઢ્ણ ઼ૂ. ગીળગૃફ ઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ,ઙીઅપૂફઙળ 43 53 56 38 ગેરહાજર મૂજી FAIL

839 ૂ ઽ઼રૃઘ  ગફૃયીઉ બડૉવ ઼ૂ. ગીળગૃફ ઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ,ઙીઅપૂફઙળ રૃુક્દ રૃુક્દ રૃુક્દ 44 રૃુક્દ મૂજી FAIL

840 ૂ જીદૉન્  ગીવૂની઼ જૐપળૂ ઼ૂ. ગીળગૃફ ઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ,ઙીઅપૂફઙળ 28 55 32 21 39 ધર FAIL

841 ૂ ઉ ળયીઉ ષીવજીયીઉ બળરીળ ઼ૂ. ગીળગૃફ
઼ળગીળૂ રૃ થીવલ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, 
ષણ્નળી

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર મૂજી FAIL

842 ૂ ગીવૃયીઉ જઅનૃયીઉ  ળીઢષી ઼ૂ. ગીળગૃફ
઼ળગીળૂ રૃ થીવલ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, 
ષણ્નળી

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર મૂજી FAIL

843 ૂ ળીલુ઼અઽ બળધૂઙયીઉ  બીળઙૂ ઼ૂ. ગીળગૃફ
઼ળગીળૂ રૃ થીવલ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, 
ષણ્નળી

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર મૂજી FAIL

844 ૂ ફષફૂદયીઉ ફીધીયીઉ રગષીથી ઼ૂ. ગીળગૃફ
઼ળગીળૂ રૃ થીવલ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, 
ષણ્નળી

36 રૃુક્દ 72 33 62 મૂજી FAIL

845 ૂરદૂ સ્યફી ુષથજઅ  ઼ીથઅનૂલી ઼ૂ. ગીળગૃફ
઼ળગીળૂ રૃ થીવલ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, 
ળીઞગ્ડ

46 રૃુક્દ રૃુક્દ 42 63 મૂજી FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
      સરકાર  ુ ણ અને લેખન સામ ીની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ 

ઉમેદવારો  ુ પ રણામ પ ક  ---  પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ



846 ૂ યળદ ર્ઽફયીઉ ઞૉઢષી ઼ૂ. ગીળગૃફ
઼ળગીળૂ રૃ થીવલ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, 
ળીઞગ્ડ

21 42 60 34 રૃુક્દ મૂજી FAIL

847 ૂ ઇુરદ ષ઼અદળીલ ઘઅપિણલી ઼ૂ. ગીળગૃફ
઼ળગીળૂ રૃ થીવલ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, 
ળીઞગ્ડ

રૃુક્દ રૃુક્દ 67 44 રૃુક્દ મૂજી FAIL

848 ૂ િઽદૉહ યઙષીફયીઉ પીળોલી ઼ૂ. ગીળગૃફ ઼ળગીળૂ રૃ થીવલ,યીષફઙળ રૃુક્દ રૃુક્દ 73 43 રૃુક્દ મૂજી FAIL

849 ૂરુદ ુસ બી ઼અઞલુ઼અઽ રગષીથી ઼ૂ. ગીળગૃફ ઼ળગીળૂ ભ્ડ્વૂધ્ ૉ઼,ઇરનીષીન રૃુક્દ રૃુક્દ 69 35 રૃુક્દ મૂજી FAIL

850 ૂરુદ મૂઞવ જી ૉસગૃરીળ બડૉવ ઼ૂ. ગીળગૃફ ઼ળગીળૂ ભ્ડ્વૂધ્ ૉ઼,ઇરનીષીન ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ધર FAIL

851 ૂરુદ ળૉ ઘીમૉફ ુષથયીઉ ળીઢ્ણ ઼ૂ. ગીળગૃફ
઼ળગીળૂ રૃ થ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ

71 58 રૃુક્દ 40 રૃુક્દ મૂજી FAIL

852 ૂ ઙૃ ઼ીન વવફયીઉ ગ્ળૂ ઼ૂ. ગીળગૃફ
઼ળગીળૂ રૃ થ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ

40 36 49 27 51 મૂજી FAIL

853 ૂ ગૉ લૃળ ગૉ  બડૉવ ઼ૂ. ગીળગૃફ
઼ળગીળૂ રૃ થ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ

48 54 71 41 રૃુક્દ મૂજી FAIL

854 ૂરુદ ગ બફી ગૉ  બડૉવ ઼ૂ. ગીળગૃફ
઼ળગીળૂ રૃ થ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ

47 રૃુક્દ 66 39 45 મૂજી FAIL

855 ૂ ઇુરદયીઉ ઑફ બડૉવ ઼ૂ. ગીળગૃફ
઼ળગીળૂ રૃ થ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ

32 38 65 29 53 મૂજી FAIL

856 ૂ િઽદૉસ ઈળ.યીષ઼ીળ ઼ૂ. ગીળગૃફ
઼ળગીળૂ રૃ થ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, 
ઙીઅપૂફઙળ

42 54 73 30 રૃુક્દ મૂજી FAIL

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)



પેપર-1
(100)  

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100) 

CODE 70

પર ાની
તક

857 ી સી. એન. મકવાણા સી. કલાક સે લ મેડ કલ ટોસ, કા.રા.વી. યોજના, અમદાવાદ 39 36 52 16 66 થમ FAIL

858 ી એસ. સી. મહતા સી. કલાક ડ .ર, કા.રા.વી. યોજના,ભાવનગર 65 66 70 42 68 થમ FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
      કામદાર રાજય વીમા યોજનાની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ ઉમેદવારો  ુ 

પ રણામ પ ક  -----  પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક ન.ં કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)



પેપર-1
(100)  

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100)  

CODE 71

પર ાની
તક

874 ચૌધર  રાકશ ુમાર બા ભુાઇ સી.કલાક નાયબ બાગાયત િનયામકની કચેર , રુત 32 33 48 36 91 5|YD FAIL

875 પરમાર દપક ુમાર ું ભાઇ સી.કલાક નાયબ બાગાયત િનયામકની કચેર ,ગોધરા 53 54 70 40 97 5|YD FAIL

876 કાઝી ઇરફા ુદં ન મઇ ુદં ન સી.કલાક નાયબ બાગાયત િનયામકની કચેર ,વલસાડ 41 43 69 32 97 5|YD FAIL

877 શાહ હનાબેન કતન ુમાર સી.કલાક બાગાયત િનયામકની કચેર , .ુરા., ગાધંીનગર 49 61 67 54 97 5|YD FAIL

878 વાઘેલા ભરત ુમાર રામિસહ સી.કલાક નાયબ બાગાયત િનયામકની કચેર , ગાધંીનગર 37 29 42 33 75 5|YD FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
                     બાગાયત િનયામક ીની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ 

ઉમેદવારો  ુ પ રણામ પ ક  
 પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)



પેપર-1
(100)  

CODE 46

પેપર-2
(100) 

CODE 47

પેપર-3
(100) 

CODE 48

પેપર-4
(100)

પેપર-5
(100) 

CODE 72

પર ાની
તક

879 ુ. નુદંાબેન બી. ધવ ુ ય કાર ુન નશાબધંી અને આબકાર  િનયામકની કચેર , 
ગાધંીનગર

70 65 70 50 34  થમ FAIL

880 ીમતી ચપંાબેન એચ. દવ ુ ય કાર ુન નશાબધંી અને આબકાર  િનયામકની કચેર , 
ગાધંીનગર

66 76 76 51 83  થમ PASS

881 ી કતનભાઇ એ. ભ ુ ય કાર ુન નશાબધંી અને આબકાર  િનયામકની કચેર , 
ગાધંીનગર

50 53 76 35 51  થમ FAIL

882 ી મહશભાઇ આઇ. ચોકસી સી. કાર ુન નશાબધંી અને આબકાર  િનયામકની કચેર , 
ગાધંીનગર

68 63 69 42 38  થમ FAIL

883 ી રમેશભાઇ એચ. મ ઠ યા ુ ય કાર ુન
નશાબધંી અને આબકાર  અિધ ક કચેર , 
રાજકોટ

29 50 60 25 35  થમ FAIL

884 ી મહશભાઇ એન. પટણી સી. કાર ુન
નશાબધંી અને આબકાર  અિધ ક 
કચેર ,વડોદરા

36 58 55 19 27  થમ FAIL

885 ી ગોપિસગભાઇ . રાઠવા સી. કાર ુન નશાબધંી અને આબકાર  અિધ ક 
કચેર ,વડોદરા

56 59 61 26 38  થમ FAIL

886 ી વુનેશભાઇ એસ. કઠવાડ યા સી. કાર ુન નશાબધંી અને આબકાર  અિધ ક 
કચેર ,અમદાવાદ

69 74 76 59 70  થમ PASS

887 ી ઉમેશ ક. વસાવા સી. કાર ુન નશાબધંી અને આબકાર  અિધ ક 
કચેર ,પચંમહાલ

43 46 62 51 54  થમ FAIL

888 ી જયેશભાઇ એન. પટલ સી. કાર ુન નશાબધંી અને આબકાર  અિધ ક કચેર , રુત 47 60 52 40 46  થમ FAIL

જુરાત ગૌણ સેવા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
           નશાબધંી અને આબકાર  િનયામકની  કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હાયર લેવલ સવંગની ખાતાક ય પર ામા ંઉપ થત રહલ 

ઉમેદવારો  ુ પ રણામ પ ક  --- પર ા તા.23/09/2019 થી તા.30/09/2019

બેઠક 
ન.ં

કમચાર ુ ંનામ હો ો કચેર  ુનામ
મેળવેલ ણુની િવગત

પર ા  ુ
પ રણામ

ઇ ચા  સચવ

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ- 27/1/2020

(પી. ડ . પલસાણા)


	HIGHER L._result_sheet-50-58
	HIGHER L_2019_result_sheet-59-72

