
પ 1 પ 2 પ 3 પ 4 પ 5
78 79 80 81

1 ર 3 5 6 7 8 9 10 11

1 ી િવશાલિસહ િવણિસહ ચાવડા હસાબનીશ
અ  ુ ય વન સરં ક ી, .ુરા., 
ગાધંીનગર. (જમીન)

88 77 71 84 62 થમ PASS

2 ી રા ુલ કલાશચં  કટાર યા હસાબનીશ
અ  ુ ય વન સરં ક ી, .ુરા., 
ગાધંીનગર. (તકદાર  શાખા)

92 76 76 85 70 થમ PASS

3 ી પુે ભાઇ બેચરભાઇ પટલ કાર ુન
અ  ુ ય વન સરં ક ી, .ુરા., 
ગાધંીનગર. (વહ વટ શાખા)

ુ ત ુ ત 67 83 ુ ત ચોથી PASS

4 ીમતી ેતા ગોિવદભાઇ પટલ હસાબનીશ
અ  ુ ય વન સરં ક ી, .ુરા., 
ગાધંીનગર. (મોનીટર ગ શાખા)

94 75 74 86 61 થમ PASS

5 ી દગિવજયિસહ પ ુ  ડાભી કાર ુન
અ  ુ ય વન સરં ક ી, .ુરા., 
ગાધંીનગર. (િવ. અને ય. શાખા)

85 72 74 85 55 થમ PASS

6 ીમતી મેઘાબેન મગંળદાસ થુાર હસાબનીશ
અ  ુ ય વન સરં ક ી, .ુરા., 
ગાધંીનગર. (નાણાક ય યવ થા)

90 72 76 84 64 થમ PASS

7 ી સમીર કર ટભાઇ પરમાર હસાબનીશ
અ  ુ ય વન સરં ક ી, .ુરા., 
ગાધંીનગર. (આયોજન)

96 77 79 84 57 થમ PASS

8 ી આર ફ લુમહંમદ સમા કાર ુન
ુ ય વન સરં ક ી, આયોજન 

વ ળુ, ુનાગઢ
ુ ત ુ ત 83 78 ુ ત ીજો PASS

9 ી ભાવેશ ુમાર એસ િનનામા હસાબનીશ
અિધક અ  ુ ય વન સરં ક ી, 
સશંોધન અને તાલીમ, (તાલીમ)

87 53 64 79 56 થમ PASS

10 ી ઇ વદન કશવલાલ સોલકં હસાબનીશ
વન સરં ક ી, સામા ક વનીકરણ 
વ ળુ, મહસાણા

90 66 65 81 60 થમ PASS

11 ીમતી હંસાબેન હલાદગીર  ગોસાઇ કાર ુન
વન સરં ક ી, સામા ક વનીકરણ 
વ ળુ, મહસાણા

ુ ત 64 52 78 ુ ત ચોથી PASS

12 ી પરશ ુમાર ઇ રલાલ પિત કાર ુન
િવ તરણ ર જ વડનર, વન 
સરં ક ી, સા.વ. વ ળુ, મહસાણા

66 62 72 80 61 થમ PASS

           અ  ુ ય વન સરં ક ીની કચેર  હ તકના કમચાર ઓની હસાબનીશ સવંગની ખાતાક ય પર ા ુ ંપ રણામ                  
તા.04/09/2018 થી તા.10/09/2018

મ નામ હો ો કચેર ુ ંનામ
ુ કત મેળ  યા ગેની િવગત પર ાની તક

પર ણામ



13 ી અમીરામ પરાગભાઇ પડં ા કાર ુન
સા.વ. િવભાગ, બનાસકાઠંા, વન 
સરં ક ી, સા.વ.વ ળુ, મહસાણા

77 61 69 74 56 ીજો PASS

14 ી ઉમેદિસહ મગંળિસહ દવડા કાર ુન
સા.વ. િવભાગ, બનાસકાઠંા, વન 
સરં ક ી, સા.વ.વ ળુ, મહસાણા

97 74 75 79 54 થમ PASS

15 ુ. કજલબેન આરતિસહ બાર યા હસાબનીશ
વન સરં ક ી, સામા ક વનીકરણ 
વ ળુ, ગોધરા

92 72 69 83 57 થમ PASS

16 ી દનેશભાઇ રંગાભાઇ ડામોર કાર ુન
વન સરં ક ી, સામા ક વનીકરણ 
વ ળુ, ગોધરા

ુ ત 56 57 ુ ત ુ ત ચોથી PASS

17 ી અિ નભાઇ હરાભાઇ બાર યા કાર ુન
સામા ક વનીકરણ િવભાગ, દાહોદ, 
સા.વ. વ ળુ, ગોધરા

75 55 56 75 52 થમ PASS

18 ી િશર ષ ુમાર યુકા તભાઇ વરસાત હસાબનીશ
અ  ુ ય વન સરં ક ી, .ુરા., 
ગાધંીનગર. (નાણાક ય યવ થા)

86 67 73 83 60 થમ PASS

19 ી રા ુ ુમાર ધી ભાઇ બાળધા હસાબનીશ
ુ ય વન સરં ક ી, ુનાગઢ વન 

વ ળુ, ુનાગઢ
76 64 71 81 55 થમ PASS

20 ી દનેશ સામતભાઇ દવ હસાબનીશ
ુનાગ વન િવભાગ, ુનાગઢ/ 
ુનાગઢ વ ળુ

80 68 73 81 53 થમ PASS

21 ી રમેશભાઇ ખીમ ભાઇ સીતાપરા કાર ુન
ુ ય વન સરં ક ી, ુનાગઢ વન 

વ ળુ, ુનાગઢ
56 61 59 76 ુ ત ચોથી PASS

22 ી હા ન રુમહંમદ ઓડ યા કાર ુન
ુનાગ વન િવભાગ, ુનાગઢ/ 
ુનાગઢ વ ળુ

54 ુ ત 71 81 ુ ત ચોથી PASS

23 ી િવજયભાઇ રુશભાઇ વડખણીયા કાર ુન
રુ નગર વન િવભાગ, 
રુ નગર/ ુનાગઢ વ ળુ

84 67 77 80 51 થમ PASS

24 ી ભાવેશ કશવલાલ ભા ુ કાર ુન
મોરબી વન િવભાગ, મોરબી/ 
ુનાગઢ વ ળુ

91 69 75 83 ુ ત ચોથી PASS

25 ી ભરત ુમાર કાન ભાઇ ચ ોડા કાર ુન
મોરબી વન િવભાગ, મોરબી/ 
ુનાગઢ વ ળુ

92 68 ુ ત ુ ત ુ ત ચોથી PASS

26 ી રિવ બપીન દવે કાર ુન
ભાવનગર વન િવભાગ, ભાવનગર/ 
ુનાગઢ વ ળુ

84 71 70 84 61 થમ PASS

27 ી ગ િસહ કર ટિસહ ઝાલા કાર ુન
ભાવનગર વન િવભાગ, ભાવનગર/ 
ુનાગઢ વ ળુ

88 75 72 88 55 થમ PASS



28 ી નર િસહ િવ મિસહ મ હડા કાર ુન
ભાવનગર વન િવભાગ, ભાવનગર/ 
ુનાગઢ વ ળુ

79 72 77 84 57 થમ PASS

29 ી મહ ુમાર વણભાઇ રાઘાણી કાર ુન
ભાવનગર વન િવભાગ, ભાવનગર/ 
ુનાગઢ વ ળુ

90 70 78 86 67 થમ PASS

30 ી ુ તફા ુરબાનભાઇ ધાબર યા કાર ુન
મનગર વન િવભાગ, મનગર/ 
ુનાગઢ વ ળુ

ુ ત 75 74 83 ુ ત ચોથી PASS

31 ી સતીશભાઇ કાન ભાઇ પીઠવા હસાબનીશ
સકકરબાગ , ુનાગઢ/ વ ય ાણી 
વ ળુ, ુનાગઢ

84 76 81 70 60 થમ PASS

32 ી િુનલ ુમાર િવણભાઇ ચડં સા હસાબનીશ
ક છ વૂ વન િવભાગ, ક છ/ ક છ 
વન વ ળુ, જુ

83 63 76 78 64 થમ PASS

33 ી દપક લાભશકંર પડં ા કાર ુન
હૃદગીર વ ય ાણી, ુનાગઢ/ 

વ ય ાણી વ ળુ, ુનાગઢ
72 57 62 73 51 થમ PASS

34 ીમતી એમ.આઇ. દવ કાર ુન
સા.વ.િવભાગ, રુ નગર/ 
સા.વ.વ ળુ, અમદાવાદ

ુ ત ુ ત 26 67 26 બી FAIL

35 ી ભાવેશ ુમાર હષદભાઇ ઠાકર હસાબનીશ
સામા ક વનીકરણ વ ળુ, 
અમદાવાદ

95 80 87 87 64 થમ PASS

36 ીમતી િુશલાબેન બા ભુાઇ ડામોર કાર ુન
સામા ક વનીકરણ િવભાગ, 
નડ યાદ/ સા.વ.વ ળુ, અમદાવાદ

86 70 67 68 55 થમ PASS

37 ીમતી હતલબેન મે ુલ ુમાર પટલ કાર ુન
સામા ક વનીકરણ િવભાગ, 
નડ યાદ/ સા.વ.વ ળુ, અમદાવાદ

85 61 66 77 61 થમ PASS

38 ી દનેશભાઇ ચીમનભાઇ સોઢા કાર ુન
સામા ક વનીકરણ િવભાગ, 
નડ યાદ/ સા.વ.વ ળુ, અમદાવાદ

83 58 67 79 56 બી PASS

39 ી મનોજ ુમાર જગદ શભાઇ િનમાવત કાર ુન
સામા ક વનીકરણ િવભાગ, 
નડ યાદ/ સા.વ.વ ળુ, અમદાવાદ

86 68 76 85 57 થમ PASS

40 ી હરશભાઇ રણછોડભાઇ લાધવા કાર ુન
સામા ક નવણીકર િવભાગ, બોટાદ/ 
સા.વ.વ ળુ, રાજકોટ

90 71 83 81 63 થમ PASS

41 ી િવનોદ ુમાર મગનલાલ વણકર હસાબનીશ
અરવ લી વન િવભાગ, મોડાસા/ 
ગાધંીનગર વ ળુ

60 75 67 76 60 થમ PASS

42 ી કમલેશભાઇ સોમાભાઇ પરમાર હસાબનીશ
ગાધંીનગર વન િવભાગ/ ગાધંીનગર 
વન વ ળુ

59 72 65 82 51 થમ PASS



43 ી હતલબેન ચીમનભાઇ તડવી કાર ુન
નમદા વન િવભાગ, રાજપીપળા/ 
વ. ા. વડોદરા

64 68 71 79 65 થમ PASS

44 ી ર ફક ઇ ા હમ નોયડા હસાબનીશ
ડાગં દ ણ વન િવભાગ, આહવા/ 
વલસાડ

65 64 74 80 61 થમ PASS

45 ી જયતંીભાઇ છો ુભાઇ પટલ કાર ુન
ડાગં દ ણ વન િવભાગ, આહવા/ 
વલસાડ

48 57 47 ુ ત ુ ત બી FAIL

46 ી સજંયભાઇ કાવજભાઇ પવાર કાર ુન
ડાગં દ ણ વન િવભાગ, આહવા/ 
વલસાડ

48 61 61 74 53 થમ FAIL

47 ી સિતષભાઇ ડા ાભાઇ પટલ કાર ુન
ડાગં ઉ ર વન િવભાગ, આહવા/ 
વલસાડ

56 60 61 78 57 થમ PASS

48 ી મહશભાઇ મ ભુાઇ પટલ કાર ુન
ડાગં ઉ ર વન િવભાગ, આહવા/ 
વલસાડ

37 56 60 79 50 થમ FAIL

49 ી રુશભાઇ ધન ભાઇ પવાર કાર ુન
ડાગં ઉ ર વન િવભાગ, આહવા/ 
વલસાડ

60 60 61 79 60 થમ PASS

50 ીમતી જ બુેન ન ુભાઇ ગામીત કાર ુન
વલસાડ ઉ ર વન િવભાગ, આહવા/ 
વલસાડ

61 61 67 77 ુ ત ચોથી PASS

51 ી ભરતભાઇ પીરાભાઇ નાઇ હસાબનીશ ક છ વન વ ળુ, જુ 93 73 85 86 62 થમ PASS
52 ી કરશન ગોવાભાઇ ચાવડા હસાબનીશ મર ન નેશનલ પાક, મનગર 82 63 73 83 58 થમ PASS

53
ીમતી દ તી ુમાર  ગોપાલભાઇ 

ચૌધર
હસાબનીશ વ. ા. વ ળુ, ગાધંીનગર 84 56 64 77 64 થમ PASS

54 ીમતી લ મીબેન કાિંતભાઇ પિત હસાબનીશ
વ. ા. સાણદં/ વ. ા. વ ળુ, 
ગાધંીનગર.

86 62 56 82 70 થમ PASS

55 ી અિનલ ુમાર હલાદભાઇ ચૌધર હસાબનીશ
બનાસકાઠંા વન િવભાગ, પાલન રુ/ 
વ. ા. ગાધંીનગર

85 43 62 74 71 થમ FAIL

56
ી અ ુલલતીફ બીસમી લાખાન 

ધા રુા
કાર ુન

બનાસકાઠંા વન િવભાગ, પાલન રુ/ 
વ. ા. ગાધંીનગર

ુ ત 76 84 81 ુ ત ચોથી PASS

57 ી કશરભાઇ દોલા  પરમાર કાર ુન
બનાસકાઠંા વન િવભાગ, પાલન રુ/ 
વ. ા. ગાધંીનગર

ુ ત 49 ુ ત ુ ત ુ ત પાચંમી FAIL

58 ી દનેશ ુમાર દલસગંભાઇ ચૌધર કાર ુન
બનાસકાઠંા વન િવભાગ, પાલન રુ/ 
વ. ા. ગાધંીનગર

51 50 66 66 ુ ત ચોથી PASS



59 ી ભારતિસહ બદિસહ ચૌહાણ કાર ુન
ગાધંીનગર વન િવભાગ/ ગાધંીનગર 
વન વ ળુ

25 28 26 22 0 ી FAIL

60 ી અશોકભાઇ નાન ભાઇ પરમાર કાર ુન
સાબરકાઠંા વન િવભાગ/ ગાધંીનગર 
વન વ ળુ

ુ ત 84 90 71 ુ ત ીજો PASS

61 ી તૈયબભાઇ અ ુલભાઇ ખોર યા કાર ુન
સાબરકાઠંા વન િવભાગ/ ગાધંીનગર 
વન વ ળુ

77 64 59 72 59 થમ PASS

62 ી મ ુભંાઇ ગોિવદભાઇ પરમાર કાર ુન
સા.વ. િવભાગ, ગીરસોમનાથ/ 
રાજકોટ વ ળુ

71 70 55 72 57 થમ PASS

63 ી ભીમાભાઇ મે રુભાઇ કરંગીયા કાર ુન
િવસાવદર/ સા.વ.િવભાગ, 
ગીરસોમનાથ/ રાજકોટ વ ળુ

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ી FAIL

64 ી સરમણ સાજણ ુણ હસાબનીશ
સા.વ.િવભાગ, દવ િુમ ારકા, 
ખભંાળ યા/ રાજકોટ વ ળુ

90 61 83 76 60 થમ PASS

65 ી હતેશ ુમાર બા લુાલ ચૌહાણ કાર ુન
કાલાવડ, સા.વ.િવભાગ, દવ િુમ 
ારકા, ખભંાળ યા/ રાજકોટ વ ળુ

70 54 77 72 41 થમ FAIL

66 ીમતી ઉષાબેન ભોવાનભાઇ તેરયા કાર ુન
મકંડોરણા, સામા ક વનીકરણ 

વ ળુ, રાજકોટ
ુ ત 2 12 21 ુ ત ચોથી FAIL

67 ી ચેતનભાઇ ુર ભાઇ પાટડ યા કાર ુન સા.વ.િવભાગ, રાજકોટ/ રાજકોટ વ ળુ ુ ત 39 ુ ત 64 ુ ત ચોથી FAIL

68 ી ુ ત મહશભાઇ ઠોર યા હસાબનીશ સામા ક વનીકરણ વ ળુ, રાજોકટ 88 67 80 75 58 થમ PASS

69 ી કજલ ુમાર રા  િસહ ઝાલા કાર ુન
કાશન અને સપંક 

િવભાગ,ગાધંીનગર
63 70 71 77 59 થમ PASS

70 ી મહમદંખાન રહમતખા ંખોખર કાર ુન
અ  ુ ય વન સરં ી વ ય ાણી 
શાખા,ગાધંીનગર

28 33 36 28 56 ી FAIL

71 ીમતી દપીકા બી ઝાલા કાર ુન
અ  ુ ય વન સરં ી ટ એ 
શાખા,ગાધંીનગર

84 80 79 86 59 થમ PASS

72 ી જયે િસહ િવ િુસહ ઝાલા કાર ુન ગાધંીનગર વ ળુ,ગાધંીનગર 90 86 84 79 61 થમ PASS

73 ી બળવતં  ળુા  પરમાર કાર ુન
બનાસકાઠંા વન િવભાગ, પાલન રુ/ 
વ. ા. ગાધંીનગર

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

74 ી શકંરભાઇ મ ભુાઇ તડવી કાર ુન સામા જક વનીકરણ િવભાગ વડોદરા 29 35 35 34 53 ી FAIL



75 ી રહ શમહંમદ અલીમહમદં ગોહ લ કાર ુન સામા જક વનીકરણ િવભાગ વડોદરા 30 27 ુ ત 36 51 ી FAIL

76 ીમતી અ ુણાબેન રમણભાઇ રાઠવા કાર ુન સામા જક વનીકરણ િવભાગ વડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

77 ી પુતિસહ પારિસહ પટલ કાર ુન
 વન િવભાગ ગોધરા /વન વ ળુ 
વડોદરા

51 38 32 34 50 ી FAIL

78 ી હમતિસહ જયિતભાઇ બાર યા કાર ુન
 વન િવભાગ બાર આ /વન વ ળુ 
વડોદરા

46 ુ ત ુ ત 40 ુ ત ી FAIL

79 ી ગરવતિસહ તાપિસહ ચૌહાણ કાર ુન
 વન િવભાગ બાર આ /વન વ ળુ 
વડોદરા

66 76 65 73 45 ી FAIL

80 ી પવતિસહ ગમ ભાઇ હુાર કાર ુન
 વન િવભાગ મહ સાગર /વન વ ળુ 
વડોદરા

ુ ત ુ ત 35 33 46 ી FAIL

81 ી લ મણભાઇ દલાભાઇ તાિવયાડ કાર ુન
 વન િવભાગ મહ સાગર /વન વ ળુ 
વડોદરા

32 36 36 46 57 ી FAIL

82 ી રમણભાઇ સોમાભાઇ બાર યા કાર ુન
 વન િવભાગ મહ સાગર /વન વ ળુ 
વડોદરા

ુ ત 40 36 39 ુ ત ચોથી FAIL

83 ી રા શ ુમાર બા લુાલ રા ય ુ કાર ુન
ગીર ( )ૂ વન િવભાગ/ વ. ા. વ ળુ 
ુનાગઢ

ુ ત 42 45 54 55 ચોથી FAIL

84 ી દલીપ છ ભુાઇ પટલ કાર ુન
નાયબ વન સરં ક ી વન િવભાગ, 
છોટા ઉદ રુ/વડોદરા

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બી FAIL

85 ી અરિવદભાઇ શકંરલાલ ભાટ યા કાર ુન
નાયબ વન સરં ક ી સા.વ. 
િવભાગ,સાબરકાઠંા/મહસાણા

ુ ત ુ ત 25 20 54 ી FAIL

86
ીમતી િશ પા પરષા◌ો મભાઇ 

પરમાર
હસાબનીશ

નાયબ વન સરં ક ી વન િવભાગ, 
રુત

79 57 67 62 55 થમ PASS

87 ી કા ભાઇ ધન ભાઇ સોડવડ યા હસાબનીશ
નાયબ વન સરં ક ી વન િવભાગ, 
રુત

90 62 84 74 50 થમ PASS

88 ીમતી રખાબેન તાપભાઇ વસાવા કાર ુન
નાયબ વન સરં ક ી વન િવભાગ, 
રુત

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર થમ FAIL

89 ી સદં પ ુમાર મ રુભાઇ વસાવા હસાબનીશ
નાયબ વન સરં ક ી વન િવભાગ, 
યારા/ રુત

78 55 58 72 69 થમ PASS



90 ી વીણભાઇ મ ભુાઇ ડોડ યા કાર ુન
નાયબ વન સરં ક ી વન િવભાગ, 
યારા/ રુત

71 49 54 66 ુ ત બી FAIL

91 ી શૈલેષ ુમાર સે લુભાઇ ગામીત કાર ુન
નાયબ વન સરં ક ી વન િવભાગ, 
યારા/ રુત

44 42 44 50 ુ ત પાચંમી FAIL

92 ી ઠાકોરભાઇ પીલ ભાઇ ગામીત કાર ુન
નાયબ વન સરં ક ી વન િવભાગ, 
યારા/ રુત

44 45 42 54 50 થમ FAIL

93 ી છ િસહ પાચંીયાભાઇ વસાવા કાર ુન
નાયબ વન સરં ક ી વન િવભાગ, 
યારા/ રુત

28 36 44 31 53 ચોથી FAIL

94 ી બસીરભાઇ યા ુબભાઇ પટલ કાર ુન
નાયબ વન સરં ક ી પેટા વન 
િવભાગ, ભ ચ/ રુત

23 43 42 27 ુ ત ચોથી FAIL

95 ી નીમાભાઇ સેવાભાઇ ગામીત કાર ુન
નાયબ વન સરં ક ી પેટા વન 
િવભાગ, ભ ચ/ રુત

ગેરહાજર ુ ત ગેરહાજર ગેરહાજર ુ ત ચોથી FAIL

96
ીમતી આરતીબેન શાતંભાઇ 

વાગંીકર
કાર ુન

મદદનીશ વન સરં ક ી 
.આઇ.એસસેલ વડોદરા

31 28 32 32 47 ચોથી FAIL

થળઃ- ગાધંીનગર
તાર ખઃ-  07/01/2019

ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ
ગાધંીનગર

પી. ડી. પલસાણા
સિચવ


