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(વેબસાઈટ એડે્રસ:"https://gsssb.gujarat.gov.in )  
      બિન સબિવાલય સેવાના કારકુન તથા સબિવાલય સેવાના ઓફીસ આસસસ્ટન્ ટ, 
વર્ગ-૩ સવંર્ગની સીધી ભરતી માટેની જાહરેાત ક્રમાકં:૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ ની લેબિત 
સ્પધાગત્મક પરીક્ષા તા.૧૭-૧૧-૨૦૧૯, રસવવારના રોજ સવારના ૧૨-૦૦ કલાક થી 
૧૪-૦૦ કલાક દરસમયાન લેવાનાર છે. નીિે જણાવ્યા મજુિના પરીક્ષા કેન્રોમા ં
ફેરફારો થયેલ હોઈ, નીિે મજુિના ંફેરફાર થયેલા સધુારેલ પરીક્ષા કેન્દ્ર ધ્યાને લઈ, 

ઉમેદવારોએ સધુારેલ પરીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે પરીક્ષા આપવાની રહશેે. 
ક્રમ કોલ લેટરમા ંદશાાવેલ 

પરીક્ષા કેન્દ્રનુ ંનામ-
સરનામુ.ં 

ઉમેદવારે પરીક્ષા 
આપવાની છે તે ફેરફાર 
થયેલ સધુારેલ પરીક્ષા 
કેન્દ્રનુ ંનામ-સરનામુ.ં 

બેઠક નબંર 

જજલ્લો: અમદાવાદ 

૧. કામેશ્વર સવદ્યાસવહાર, 

જોધપરુ, જોધપરુ િાર 
રસ્તા, સેટેલાઈટ રોડ, 

અમદાવાદ  

સરકારી પોલીટેકનીક, 

યસુનટ-૧, પાજંરાપોળની 
સામે, આંિાવાડી, 
અમદાવાદ   

1500009931- 

1500010380  

૨ કામેશ્વર ઈંગ્લીશ સ્કુલ, 

જોધપરુ, જોધપરુ િાર 
રસ્તા, સેટેલાઈટ રોડ, 

અમદાવાદ  

સરકારી પોલીટેકનીક, 

યસુનટ-૨, પાજંરાપોળની 
સામે, આંિાવાડી, 
અમદાવાદ  

1500010381- 

1500010830 

૩ નારાયણ ગરુુ સવદ્યાલય, 

સેટેલાઈટ (યસુનટ-૧) 
ઈસરોની સામે, 
રામદેવનર્ર પાસે, 

જોધપરુ ટેકરા, સેટેલાઈટ, 

અમદાવાદ 

સહજાનદં વાબણજ્ય 
મહાસવદ્યાલય, યસુનટ-૧, 

પાજંરાપોળ િાર રસ્તા 
નજીક, આંિાવાડી, 
અમદાવાદ.  

1500010831- 

1500011430 

૪ નારાયણ ગરુુ સવદ્યાલય, 

સેટેલાઈટ (યસુનટ-૨) 
ઈસરોની સામે, 
રામદેવનર્ર પાસે, 

જોધપરુ ટેકરા, સેટેલાઈટ, 

અમદાવાદ  

સહજાનદં વાબણજ્ય 
મહાસવદ્યાલય, યસુનટ-૨, 

પાજંરાપોળ િાર રસ્તા 
નજીક, આંિાવાડી, 
અમદાવાદ.  

1500011431- 

1500011730 

૫  શ્રી િી.જે. પટેલ ઉસમયા 
BBA  કોલેજ ઉસમયા 
કેમ્પસ, ભાર્વત 
સવદ્યાપીઠની િાજુમા,ં શોલા 
અમદાવાદ  

એસ. એસ. ડીવાઈન 
સ્કૂલ, યસુનટ-૧, સાયન્સ 
સીટી સામે, સોલા-
ભાડજ રોડ, સોલા, 
અમદાવાદ.  

1500093031- 

1500093330 

૬  એમ જી સાયન્સ કોલેજ 
યસુનટ-૧ દાદા સાહિે 
માવળંકર કેમ્પસ, ગજુરાત 
યસુનવસીટી સામે, 

નવરંર્પરુા, અમદાવાદ-
૦૯. 

એલ. એમ. કોલેજ ઓફ 
ફામગસી 
ગજુરાત યસુનવસસિટીની 
પાસે, અમદાવાદની 
ગફુા પાસે, નવરંર્પરુા, 
અમદાવાદ 

1500101161-

1500101460 
 



૭  એમ જી સાયન્સ કોલેજ,  

યસુનટ-૨  
દાદા સાહિે માવળંકર 
કેમ્પસ, ગજુરાત 
યસુનવસીટી સામે, 

નવરંર્પરુા, અમદાવાદ-
૦૯. 

એસ. એિ. િારાવાલા 
એ. જી. & એલ. ડી. 
પ્રાયમરી સ્કૂલ   
દાદા સાહિેના 
પર્લાની િાજુમા,ં 
નવરંર્પરુા, અમદાવાદ 

1500101461-

1500101760 
 

૮  કે. એસ. સ્કૂલ ઓફ 
બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ, 

યસુનટ-૧, ગજુરાત 
યસુનવસસિટી કેમ્પસ, 

નવરંર્પરુા, અમદાવાદ 

એલ. ડી. 
એન્જીનીયરીંર્ કોલેજ, 

યસુનટ-૧ 
ગજુરાત યસુનવસસિટીની 
િાજુમા,ં નવરંર્પરુા, 
અમદાવાદ 

1500102061-

1500102360 
 

૯  કે. એસ. સ્કૂલ ઓફ 
બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ, 

યસુનટ-૨, 
ગજુરાત યસુનવસસિટી 
કેમ્પસ, નવરંર્પરુા, 
અમદાવાદ 

એલ. ડી. 
એન્જીનીયરીંર્ કોલેજ, 

યસુનટ-૨ 
ગજુરાત યસુનવસસિટીની 
િાજુમા,ં નવરંર્પરુા, 
અમદાવાદ 

1500102361-

1500102660 
 

૧૦  કે. એસ. સ્કૂલ ઓફ 
બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ, 

યસુનટ-૩, 
ગજુરાત યસુનવસસિટી 
કેમ્પસ, નવરંર્પરુા , 
અમદાવાદ 

એલ. ડી. 
એન્જીનીયરીંર્ કોલેજ, 

યસુનટ-૩ 
ગજુરાત યસુનવસસિટીની 
િાજુમા,ં નવરંર્પરુા, 
અમદાવાદ 

1500102661-

1500102960 
 

૧૧  કે. એસ. સ્કૂલ ઓફ 
બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ, 

યસુનટ-૪, 
ગજુરાત યસુનવસસિટી 
કેમ્પસ, નવરંર્પરુા, 
અમદાવાદ 

એલ. ડી. 
એન્જીનીયરીંર્ કોલેજ, 

યસુનટ-૪ 
ગજુરાત યસુનવસસિટીની 
િાજુમા,ં નવરંર્પરુા, 
અમદાવાદ 

1500102961-

1500103260 
 

૧૨  અંકુર હાઇસ્કુલ, ફતેહનર્ર 
િસ સ્ટોપ, ફતેહ નર્ર 
પેટ્રોલ પપં ની િાજુમા,  
પાલડી અમદાવાદ 

સરકારી પોલીટેકનીક 
ફોર ર્ર્લસગ     
પી. આર. એલ. સામે, 

નવરંર્પરુા, 
અમદાવાદ.  

1500110701-

1500111150 
 

૧૩  પી ડી પડંયા મહહલા 
કોમસગ કોલેજ, 
સ્મસૃત મહંદર પાસે, વટવા, 
અમદાવાદ 

શમ્સ ઉરુ્ગ  હાયર 
સેકંડરી સ્કુલ,  

અજીત મીલ િાર 
રસ્તા, રિીયાલ રોડ, 

અમદાવાદ. 

1500114961-

1500115440 
 

૧૪  એફ. ડી. હાઇસ્કુલ ફોર 
િોયઝ, યસુનટ-૧  
એફ. ડી. કોલેજ રોડ, 

જમાલપરુ, અમદાવાદ 

જે. સી. શાહ પ્રકાશ 
હાઈસ્કૂલ, યસુનટ-૧  
રતનપોળની સામે, 

રીલીફ રોડ, અમદાવાદ  

1500122161-

1500122460 
 



૧૫  એફ. ડી. હાઇસ્કુલ ફોર 
િોયઝ, યસુનટ-૨, 
એફ. ડી. કોલેજ રોડ, 

જમાલપરુ, અમદાવાદ 

જે. સી. શાહ પ્રકાશ 
હાઈસ્કૂલ, યસુનટ-૨ 
રતનપોળની સામે, 

રીલીફ રોડ, અમદાવાદ  

1500122461-

1500122760 
 

૧૬  સવવેકાનદં વાબણજ્ય 
મહાસવદ્યાલય યસુનટ-1, 
રાયપરુ દરવાજા  

અમદાવાદ 

એરોમા કોલેજ ઓફ 
કોમસગ, યસુનટ-૧  
ઉસ્માનપરુા, અમદાવાદ  
 

1500123061-

1500123510 
 

૧૭  સવવેકાનદં વાબણજ્ય 
મહાસવદ્યાલય યસુનટ-2,  

રાયપરુ દરવાજા 
અમદાવાદ 

એરોમા કોલેજ ઓફ 
કોમસગ, યસુનટ-૨ 
ઉસ્માનપરુા, અમદાવાદ  
 

1500123511-

1500123960 
 

૧૮  શ્રીમતી જીજીઆઇ 
કેન્ટોનમેન્ટ હાઇસ્કૂલ, સદર 
િજારની સામે,કેમ્પ 
હનમુાન મહંદર રોડ, 

શાહીિાર્, અમદાવાદ-૪. 

અંકુર હહન્દી હાઈસ્કૂલ. 
િૌહાણનર્ર, 

અમરાઈવાડી, 
અમદાવાદ.  
 

1500124681-

1500124980 
 

આણદં 

૧૯  આર.પી.ટી.પી. હાઈસ્કૂલ 
સવદ્યાનર્ર, યસુનટ-2, 
આર.પી.ટી.પી સાયન્સ 
કોલેજ બિર્લડીંર્, પોસ્ટ 
ઓહફસ પાસ,ે મોટા િજાર, 

સવદ્યાનર્ર, જજ. આણદં 

િી & િી પોલીટેકનીક 
વર્લલભ સવધાનર્ર 
કોલેજ,િરોતર પે્રસની 
િાજુમા,ં શાસ્ત્રી િાર્ 
પાસે, આણદં. 
 

1500189334-

1500189783 
 

ગાધંીનગર 

૨૦  C 35 અસશ્વનભાઇ એ. 
પટેલ કોમસગ કોલેજ, સવગ 
સવદ્યાલય કેમ્પસ, રે્ટ ન ં૨, 

ઘ-૬ સકગલની પાસે, 

સેકટર-૨૩, ર્ાધંીનર્ર. 

ર્ોપાલક સવદ્યા સકુંલ, 

ગજુરાત જલ સેવા 
ટે્રઇનીંર્ ઇન્સ્ટીટયટુની 
િાજુમા,ં  સેકટર-૧૫,  

ર્-5  સકગલ, 

ર્ાધંીનર્ર.  

1500466302-

1500466601 
 

નવસારી 
૨૧  સરદાર પટેલ સવધાભવન, 

જલાલપોર રોડ, 

જલાલપોર,તા. 
જલાલપોર, જી.નવસારી 

જી. સી. પી. 
ઈન્ટરનેશનલ સ્કુલ,   
ર્ાયત્રી મહંદર પાછળ, 

િદંર રોડ, નવસારી.   
 

1500704527-

1500704826 
 

રાજકોટ 

૨૨  શ્રી સદગરુૂ મહહલા હોમ 
સાયસં કોલેજ(યસુનટ-૧), 
િૌધરી હાઇસ્કૂલ કેમ્પસ, 

કસ્તરુિા રોડ, જૈન દેરાસર 
સામે, રાજકોટ 

શ્રી જી. કે. ધોળકીયા 
સ્કુલ, યસુનટ-૨ 
પિંાયત નર્ર િસ 
સ્ટોપ પાસ,ે સૌરાષ્ટ્ટ્ર 
યસુનવસીટી રોડ, 

રાજકોટ-૫ 

 

1500839726-

1500840025 

 

૨૩  શ્રી સદગરુૂ મહહલા હોમ 
સાયસં કોલેજ(યસુનટ-૨), 

શ્રી નવયરુ્ હાઈસ્કુલ  1500840026-

1500840325 
 



િૌધરી હાઇસ્કૂલ કેમ્પસ, 

કસ્તરુિા રોડ, જૈન દેરાસર 
સામે, રાજકોટ 

૯, હાથીિાના મેઈન 
રોડ, જયરાજ પાટી 
પ્લોટ સામે, રાજકોટ      

 

૨૪  કે. એ. પાધંી ઈગ્લીશ 
મીડીયમ લો કોલેજ, 
ઉમેશ કોમ્પ્લેક્ષ પાછળ, 

િૌધરી હાઈસ્કુલ કેમ્પસ, 

કસ્તરુિા રોડ, રાજકોટ-૧ 

આત્મીય યસુનવસસિટી, B 

વીંર્ (યસુનટ-૪), 

યોર્ીધામ ગરુૂકુળ, 

કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ 

1500840326-

1500840775 

વડોદરા 
૨૫  સાધ ુવાસવણી સવધા 

મહંદર, 
એરપોટગ  સામે, ન્ય ુવી આઇ 
પી રોડ, વડોદરા 

િરોડા પબ્લીક સ્કૂલ  
કાન્હા ર્ોર્લડની પાછળ, 

ડી-માટગ  પાસે, 

વાઘોડીયા રોડ, 

વડોદરા  

1501014322-

1501014681 
 

ભાવનગર 

૨૬  શ્રી સરકારી ઇજનેરી 
કોલજ, 
સવધાનર્ર, ભાવનર્ર જી. 
ભાવનર્ર 

સર ભાવસસિંહજી 
પોલીટેકનીક  
સવદ્યાનર્ર, સરકારી 
ઈજનેરી કોલેજની 
િાજુમા,ં ભાવનર્ર.  

1500245585-

1500246034 
 

સાબરકાઠંા 
૨૭  શેઠ પી એન્ડ આર 

પ્રાયમરી સવભાર્ 
ભાિરીયા સ્ટેશન, 

મ.ુપો.તા.પ્રાસંતજ, જજર્લલો- 
સાિરકાઠંા  

નાલદંા સવદ્યાલય 
યસુનટ-ર સ્ટેશન રોડ, 

મ.ુપો.પ્રાસંતજ, જજર્લલો- 
સાિરકાઠંા  

1500865932-

1500866231 
 

જુનાગઢ 

૨૮  શ્રી જે.જે.સી.ટ્રસ્ટ સિંાબલત, 

કોમસગ કોલેજ, િીલિા 
રોડ, જુનાર્ઢ  

એન. આર. વેકરીયા 
ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ 
ટેકનોલોજી, શ્રી જે. જે. 

સી. ટ્રસ્ટ સિંાબલત 
કોમસગ કોલેજ પાછળ, 

સી. એલ. કોલેજ કેમ્પસ,  

બિલિા રોડ, જુનાર્ઢ 

1500539376-

1500539675 
 

  



 

 

 નીચે મજુબના પરીક્ષા કેન્દ્રોમા માત્ર નામ / સરનામા ફેરફાર થયેલ છે 
જે સબંધંધત ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી. 
 અમદાવાદ 

 ૧ સ્વામી નારાયણ સવદ્યાલય 
યસુનટ-૧ , મ.ુ િારેજા, તા. 
દસ્ક્રોઇ, જજ: અમદાવાદ 

સ્વામી નારાયણ 
સવદ્યાધામ યસુનટ-૧, 
 મ.ુ હાથીજણ, 
તા.દસ્ક્રોઈ હરિંર્રોડ, 

સવિંઝોલ સકગલ 
અમદાવાદ-
મહમેદાવાદ રોડ,  જજ: 
અમદાવાદ 

1500031831-

1500032220 
 

૨  સ્વામી નારાયણ સવદ્યાલય 
યસુનટ- ૨, મ.ુ િારેજા, તા. 
દસ્ક્રોઇ, જજ: અમદાવાદ 

સ્વામી નારાયણ 
સવદ્યાધામ યસુનટ-૨, 
 મ.ુ હાથીજણ, 
તા.દસ્ક્રોઈ હરિંર્રોડ, 

સવિંઝોલ સકગલ 
અમદાવાદ - 
મહમેદાવાદ રોડ,  જજ: 
અમદાવાદ  

1500032221-

1500032580 
 

૩ શ્રી સદગ.ુ.......ણાગ સી.ય.ુ 
મહહલા આર્ટસગ કોલેજ, 

શ્રીમતી સદગણુા સી.ય.ુ 
મહહલા આર્ટસગ કોલેજ, 
સીટી કોલેજ કેમ્પસ, લકી 
રેસ્ટોરન્ ટની સામ,ે લાલ 
દરવાજા, અમદાવાદ   

જી.એલ.એસ. (સદગણુા 
િી & ડી) કોલેજ ફોર 
ર્ર્લસગ, સીટી કોલજે 
કેમ્પસ, લકી 
રેસ્ટોરન્ ટની સામ,ે લાલ 
દરવાજા, અમદાવાદ   

1500125731-

1500126330 
 

 પાટણ 

૩ ર્ોકુલ ફાઉન્ડેશન 
સસધ્ધપરુ, યસુનટ-૧  ગકુુલ 
ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, પાલનપરુ 
હાઈવે, સસધ્ધપરુ, જજ.પાટણ 

ર્ોકુલ ફાઉન્ડેશન 
સસધ્ધપરુ, યસુનટ-૧  
ર્ોકુલ ગ્લોિલ 
યસુનવસસિટી, પાલનપરુ 
હાઈવે, સસધ્ધપરુ, 

જજ.પાટણ 

1500763281-

1500763730 
 

૪  ર્ોકુલ ફાઉન્ડેશન 
સસધ્ધપરુ, યસુનટ-૨ ગકુુલ 
ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, પાલનપરુ 
હાઈવે, સસધ્ધપરુ, જજ.પાટણ 

ર્ોકુલ ફાઉન્ડેશન 
સસધ્ધપરુ, યસુનટ-૨  
ર્ોકુલ ગ્લોિલ 
યસુનવસસિટી, પાલનપરુ 
હાઈવે, સસધ્ધપરુ, 

જજ.પાટણ 

1500763731-

1500764180 
 

૫ ર્ોકુલ ફાઉન્ડેશન 
સસધ્ધપરુ, યસુનટ-૩ ગકુુલ 
ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, પાલનપરુ 
હાઈવે, સસધ્ધપરુ, જજ.પાટણ 

ર્ોકુલ ફાઉન્ડેશન 
સસધ્ધપરુ, યસુનટ-૩  
ર્ોકુલ ગ્લોિલ 
યસુનવસસિટી, પાલનપરુ 
હાઈવે, સસધ્ધપરુ, 

જજ.પાટણ 

1500764181-

1500764630 
 



૬  ર્ોકુલ ફાઉન્ડેશન 
સસધ્ધપરુ, યસુનટ-૪ ગકુુલ 
ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, પાલનપરુ 
હાઈવે, સસધ્ધપરુ, જજ.પાટણ 

ર્ોકુલ ફાઉન્ડેશન 
સસધ્ધપરુ, યસુનટ-૪  
ર્ોકુલ ગ્લોિલ 
યસુનવસસિટી, પાલનપરુ 
હાઈવે, સસધ્ધપરુ, 

જજ.પાટણ 

1500764631-

1500765080 
 

૭  મોડલ સ્કુલ, વાર્ડોદ. 
વાછલવા રોડ, વાર્ડોદ 
તા.સરસ્વતી, જજ. સસધ્ધપરુ  

મોડલ સ્કુલ, વાર્ડોદ. 
વાછલવા રોડ, વાર્ડોદ 
તા.સરસ્વતી, જજ. 
પાટણ  

1500765771-

1500765950 
 

૮  શ્રી એમ.એમ.પટેલ 
સવદ્યાલય, વાયડ વાયડ, 

તા.સરસ્વતી, જજ.સસધ્ધપરુ  

શ્રી એમ.એમ.પટેલ 
સવદ્યાલય, વાયડ 
વાયડ, તા.સરસ્વતી, 
જજ. પાટણ 

1500766161-

1500766610 
 

        
     ઉમેદવારે ઉપર દશાગવેલ ફેરફાર થયેલ સધુારેલા પરીક્ષા કેન્ર િાતે હાજર રહી 
પરીક્ષા આપવાની રહશેે. જૂના પરીક્ષા કેન્ રોવાળા કોલ લેટસગ માન્ય રહશેે. 
સ્થળ: ર્ાધંીનર્ર                                           સબિવ 

તારીિ: ૧૧/૧૧/૨૦૧૯                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


