ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર

જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૫૦ / ર૦૧૮૧૯
(વેબસાઈટ એડ્રેસ:"https://gsssb.gujarat.gov.in )
બિન સબિવાલય સેવાના કારકુ ન તથા સબિવાલય સેવાના ઓફીસ આસસસ્ટન્ટ,
વર્-ગ ૩ સંવર્ન
ગ ી સીધી ભરતી માટે ની જાહેરાત ક્રમાંક: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 મુજિના પરીક્ષા કેન્રોમાં
ફેરફારો થયેલ હોઈ, નીિે મુજિનાં ફેરફાર થયેલા સુધારે લ પરીક્ષા કેન્દ્ર ધ્યાને લઈ,
ઉમેદવારોએ સુધારે લ પરીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે પરીક્ષા આપવાની રહેશે.
ક્રમ

કોલ લેટરમાં દશાા વેલ

ઉમેદવારે પરીક્ષા

પરીક્ષા કેન્દ્રનું નામ-

આપવાની છે તે ફેરફાર

સરનામુ.ં

થયેલ સુધારે લ પરીક્ષા

બેઠક નંબર

કેન્દ્રનું નામ-સરનામુ.ં
જજલ્લો: અમદાવાદ
૧.

૨

૩

કામેશ્વર સવદ્યાસવહાર,

સરકારી પોલીટે કનીક,

જોધપુર, જોધપુર િાર

યુસનટ-૧, પાંજરાપોળની

રસ્તા, સેટેલાઈટ રોડ,

સામે, આંિાવાડી,

અમદાવાદ

અમદાવાદ

કામેશ્વર ઈંગ્લીશ સ્કુ લ,

સરકારી પોલીટે કનીક,

જોધપુર, જોધપુર િાર

યુસનટ-૨, પાંજરાપોળની

રસ્તા, સેટેલાઈટ રોડ,

સામે, આંિાવાડી,

અમદાવાદ

અમદાવાદ

નારાયણ ગુરુ સવદ્યાલય,

સહજાનંદ વાબણજ્ય

સેટેલાઈટ (યુસનટ-૧)

મહાસવદ્યાલય, યુસનટ-૧,

ઈસરોની સામે,

પાંજરાપોળ િાર રસ્તા

રામદે વનર્ર પાસે,

નજીક, આંિાવાડી,

જોધપુર ટે કરા, સેટેલાઈટ,

અમદાવાદ.

15000099311500010380

15000103811500010830

15000108311500011430

અમદાવાદ
૪

નારાયણ ગુરુ સવદ્યાલય,

સહજાનંદ વાબણજ્ય

સેટેલાઈટ (યુસનટ-૨)

મહાસવદ્યાલય, યુસનટ-૨,

ઈસરોની સામે,

પાંજરાપોળ િાર રસ્તા

રામદે વનર્ર પાસે,

નજીક, આંિાવાડી,

જોધપુર ટે કરા, સેટેલાઈટ,

અમદાવાદ.

15000114311500011730

અમદાવાદ
૫

૬

શ્રી િી.જે. પટે લ ઉસમયા

એસ. એસ. ડીવાઈન

BBA કોલેજ ઉસમયા

સ્કૂલ, યુસનટ-૧, સાયન્સ

કેમ્પસ, ભાર્વત

સીટી સામે, સોલા-

સવદ્યાપીઠની િાજુ માં, શોલા

ભાડજ રોડ, સોલા,

અમદાવાદ

અમદાવાદ.

એમ જી સાયન્સ કોલેજ

એલ. એમ. કોલેજ ઓફ

યુસનટ-૧ દાદા સાહેિ

ફામગસી

માવળંકર કેમ્પસ, ગુજરાત

ગુજરાત યુસનવસસિટીની

યુસનવસીટી સામે,

પાસે, અમદાવાદની

નવરં ર્પુરા, અમદાવાદ-

ગુફા પાસે, નવરં ર્પુરા,

૦૯.

અમદાવાદ

15000930311500093330

15001011611500101460

૭

એમ જી સાયન્સ કોલેજ,

એસ. એિ. િારાવાલા

યુસનટ-૨

એ. જી. & એલ. ડી.

દાદા સાહેિ માવળંકર

પ્રાયમરી સ્કૂલ

કેમ્પસ, ગુજરાત

દાદા સાહેિના

યુસનવસીટી સામે,

પર્લાની િાજુ માં,

નવરં ર્પુરા, અમદાવાદ-

નવરં ર્પુરા, અમદાવાદ

15001014611500101760

૦૯.
૮

કે. એસ. સ્કૂલ ઓફ

એલ. ડી.

બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ,

એન્જીનીયરીંર્ કોલેજ,

યુસનટ-૧, ગુજરાત

યુસનટ-૧

યુસનવસસિટી કેમ્પસ,

ગુજરાત યુસનવસસિટીની

નવરં ર્પુરા, અમદાવાદ

િાજુ માં, નવરં ર્પુરા,

15001020611500102360

અમદાવાદ
૯

૧૦

૧૧

૧૨

કે. એસ. સ્કૂલ ઓફ

એલ. ડી.

બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ,

એન્જીનીયરીંર્ કોલેજ,

યુસનટ-૨,

યુસનટ-૨

ગુજરાત યુસનવસસિટી

ગુજરાત યુસનવસસિટીની

કેમ્પસ, નવરં ર્પુરા,

િાજુ માં, નવરં ર્પુરા,

અમદાવાદ

અમદાવાદ

કે. એસ. સ્કૂલ ઓફ

એલ. ડી.

બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ,

એન્જીનીયરીંર્ કોલેજ,

યુસનટ-૩,

યુસનટ-૩

ગુજરાત યુસનવસસિટી

ગુજરાત યુસનવસસિટીની

કેમ્પસ, નવરં ર્પુરા ,

િાજુ માં, નવરં ર્પુરા,

અમદાવાદ

અમદાવાદ

કે. એસ. સ્કૂલ ઓફ

એલ. ડી.

બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ,

એન્જીનીયરીંર્ કોલેજ,

યુસનટ-૪,

યુસનટ-૪

ગુજરાત યુસનવસસિટી

ગુજરાત યુસનવસસિટીની

કેમ્પસ, નવરં ર્પુરા,

િાજુ માં, નવરં ર્પુરા,

અમદાવાદ

અમદાવાદ

અંકુ ર હાઇસ્કુ લ, ફતેહનર્ર

સરકારી પોલીટે કનીક

િસ સ્ટોપ, ફતેહ નર્ર

ફોર ર્ર્લસગ

પેટ્રોલ પંપ ની િાજુ મા,

પી. આર. એલ. સામે,

પાલડી અમદાવાદ

નવરં ર્પુરા,

15001023611500102660

15001026611500102960

15001029611500103260

15001107011500111150

અમદાવાદ.
૧૩

પી ડી પંડયા મહહલા

શમ્સ ઉર્ુગ હાયર

કોમસગ કોલેજ,

સેકંડરી સ્કુ લ,

સ્મ ૃસત મંહદર પાસે, વટવા,

અજીત મીલ િાર

અમદાવાદ

રસ્તા, રિીયાલ રોડ,

15001149611500115440

અમદાવાદ.
૧૪

એફ. ડી. હાઇસ્કુ લ ફોર

જે. સી. શાહ પ્રકાશ

િોયઝ, યુસનટ-૧

હાઈસ્કૂલ, યુસનટ-૧

એફ. ડી. કોલેજ રોડ,

રતનપોળની સામે,

જમાલપુર, અમદાવાદ

રીલીફ રોડ, અમદાવાદ

15001221611500122460

૧૫

૧૬

એફ. ડી. હાઇસ્કુ લ ફોર

જે. સી. શાહ પ્રકાશ

િોયઝ, યુસનટ-૨,

હાઈસ્કૂલ, યુસનટ-૨

એફ. ડી. કોલેજ રોડ,

રતનપોળની સામે,

જમાલપુર, અમદાવાદ

રીલીફ રોડ, અમદાવાદ

સવવેકાનંદ વાબણજ્ય

એરોમા કોલેજ ઓફ

મહાસવદ્યાલય યુસનટ-1,

કોમસગ, યુસનટ-૧

રાયપુર દરવાજા

ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ

15001224611500122760

15001230611500123510

અમદાવાદ
૧૭

સવવેકાનંદ વાબણજ્ય

એરોમા કોલેજ ઓફ

મહાસવદ્યાલય યુસનટ-2,

કોમસગ, યુસનટ-૨

રાયપુર દરવાજા

ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ

15001235111500123960

અમદાવાદ
૧૮

શ્રીમતી જીજીઆઇ

અંકુ ર હહન્દી હાઈસ્કૂલ.

કેન્ટોનમેન્ટ હાઇસ્કૂલ, સદર

િૌહાણનર્ર,

િજારની સામે,કેમ્પ

અમરાઈવાડી,

હનુમાન મંહદર રોડ,

અમદાવાદ.

15001246811500124980

શાહીિાર્, અમદાવાદ-૪.
આણંદ
૧૯

આર.પી.ટી.પી. હાઈસ્કૂલ

િી & િી પોલીટેકનીક

સવદ્યાનર્ર, યુસનટ-2,

વર્લલભ સવધાનર્ર

આર.પી.ટી.પી સાયન્સ

કોલેજ,િરોતર પ્રેસની

કોલેજ બિર્લડીંર્, પોસ્ટ

િાજુ માં, શાસ્ત્રી િાર્

ઓહફસ પાસે, મોટા િજાર,

પાસે, આણંદ.

15001893341500189783

સવદ્યાનર્ર, જજ. આણંદ
ગાંધીનગર
૨૦

C 35 અસશ્વનભાઇ એ.

ર્ોપાલક સવદ્યા સંકુલ,

પટે લ કોમસગ કોલેજ, સવગ

ગુજરાત જલ સેવા

સવદ્યાલય કેમ્પસ, ર્ેટ નં ૨,

ટ્રે ઇનીંર્ ઇન્સ્ટીટયુટની

ઘ-૬ સકગલની પાસે,

િાજુ માં, સેકટર-૧૫,

સેકટર-૨૩, ર્ાંધીનર્ર.

ર્-5 સકગલ,

15004663021500466601

ર્ાંધીનર્ર.
નવસારી
૨૧

સરદાર પટે લ સવધાભવન,

જી. સી. પી.

જલાલપોર રોડ,

ઈન્ટરનેશનલ સ્કુ લ,

જલાલપોર,તા.

ર્ાયત્રી મંહદર પાછળ,

જલાલપોર, જી.નવસારી

િંદર રોડ, નવસારી.

15007045271500704826

રાજકોટ
૨૨

શ્રી સદગુરૂ મહહલા હોમ

શ્રી જી. કે. ધોળકીયા

સાયંસ કોલેજ(યુસનટ-૧),

સ્કુ લ, યુસનટ-૨

િૌધરી હાઇસ્કૂલ કેમ્પસ,

પંિાયત નર્ર િસ

કસ્ત ુરિા રોડ, જૈન દે રાસર

સ્ટોપ પાસે, સૌરાષ્ટ્ટ્ર

સામે, રાજકોટ

યુસનવસીટી રોડ,

15008397261500840025

રાજકોટ-૫
૨૩

શ્રી સદગુરૂ મહહલા હોમ
સાયંસ કોલેજ(યુસનટ-૨),

શ્રી નવયુર્ હાઈસ્કુ લ

15008400261500840325

૨૪

િૌધરી હાઇસ્કૂલ કેમ્પસ,

૯, હાથીિાના મેઈન

કસ્ત ુરિા રોડ, જૈન દે રાસર

રોડ, જયરાજ પાટી

સામે, રાજકોટ

પ્લોટ સામે, રાજકોટ

કે. એ. પાંધી ઈગ્લીશ

આત્મીય યુસનવસસિટી, B

મીડીયમ લો કોલેજ,

વીંર્ (યુસનટ-૪),

ઉમેશ કોમ્પ્લેક્ષ પાછળ,

યોર્ીધામ ગુરૂકુ ળ,

િૌધરી હાઈસ્કુ લ કેમ્પસ,

કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ

15008403261500840775

કસ્ત ુરિા રોડ, રાજકોટ-૧
વડોદરા
૨૫

સાધુ વાસવણી સવધા

િરોડા પબ્લીક સ્કૂલ

મંહદર,

કાન્હા ર્ોર્લડની પાછળ,

એરપોટગ સામે, ન્યુ વી આઇ

ડી-માટગ પાસે,

પી રોડ, વડોદરા

વાઘોડીયા રોડ,

15010143221501014681

વડોદરા
ભાવનગર
૨૬

શ્રી સરકારી ઇજનેરી

સર ભાવસસિંહજી

કોલજ,

પોલીટે કનીક

સવધાનર્ર, ભાવનર્ર જી.

સવદ્યાનર્ર, સરકારી

ભાવનર્ર

ઈજનેરી કોલેજની

15002455851500246034

િાજુ માં, ભાવનર્ર.
સાબરકાંઠા
૨૭

શેઠ પી એન્ડ આર

નાલંદા સવદ્યાલય

પ્રાયમરી સવભાર્

યુસનટ-ર સ્ટે શન રોડ,

ભાિરીયા સ્ટે શન,

મુ.પો.પ્રાંસતજ, જજર્લલો-

મુ.પો.તા.પ્રાંસતજ, જજર્લલો-

સાિરકાંઠા

15008659321500866231

સાિરકાંઠા
જુનાગઢ
૨૮

શ્રી જે.જે.સી.ટ્રસ્ટ સંિાબલત,

એન. આર. વેકરીયા

કોમસગ કોલેજ, િીલિા

ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ

રોડ, જુ નાર્ઢ

ટે કનોલોજી, શ્રી જે. જે.
સી. ટ્રસ્ટ સંિાબલત
કોમસગ કોલેજ પાછળ,
સી. એલ. કોલેજ કેમ્પસ,
બિલિા રોડ, જુ નાર્ઢ

15005393761500539675



નીચે મુજબના પરીક્ષા કેન્દ્રોમા માત્ર નામ / સરનામા ફેરફાર થયેલ છે
જે સંબધં ધત ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.
અમદાવાદ


૧

સ્વામી નારાયણ સવદ્યાલય

સ્વામી નારાયણ

યુસનટ-૧ , મુ. િારે જા, તા.

સવદ્યાધામ યુસનટ-૧,

દસ્ક્રોઇ, જજ: અમદાવાદ

15000318311500032220

મુ. હાથીજણ,
તા.દસ્ક્રોઈ હરિંર્રોડ,
સવિંઝોલ સકગલ
અમદાવાદમહેમદાવાદ રોડ, જજ:
અમદાવાદ

૨

સ્વામી નારાયણ સવદ્યાલય

સ્વામી નારાયણ

યુસનટ- ૨, મુ. િારે જા, તા.

સવદ્યાધામ યુસનટ-૨,

દસ્ક્રોઇ, જજ: અમદાવાદ

15000322211500032580

મુ. હાથીજણ,
તા.દસ્ક્રોઈ હરિંર્રોડ,
સવિંઝોલ સકગલ
અમદાવાદ મહેમદાવાદ રોડ, જજ:
અમદાવાદ

૩

શ્રી સદગુ........ણાગ સી.યુ.

જી.એલ.એસ. (સદગુણા

મહહલા આર્ટસગ કોલેજ,

િી & ડી) કોલેજ ફોર

શ્રીમતી સદગુણા સી.યુ.

ર્ર્લસગ, સીટી કોલેજ

મહહલા આર્ટસગ કોલેજ,

કેમ્પસ, લકી

સીટી કોલેજ કેમ્પસ, લકી

રે સ્ટોરન્ટની સામે, લાલ

રે સ્ટોરન્ટની સામે, લાલ

દરવાજા, અમદાવાદ

15001257311500126330

દરવાજા, અમદાવાદ

૩

પાટણ

ર્ોકુ લ ફાઉન્ડેશન

ર્ોકુ લ ફાઉન્ડેશન

સસધ્ધપુર, યુસનટ-૧ ગુકુલ

સસધ્ધપુર, યુસનટ-૧

ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, પાલનપુર

ર્ોકુ લ ગ્લોિલ

હાઈવે, સસધ્ધપુર, જજ.પાટણ

યુસનવસસિટી, પાલનપુર

15007632811500763730

હાઈવે, સસધ્ધપુર,
જજ.પાટણ
૪

ર્ોકુ લ ફાઉન્ડેશન

ર્ોકુ લ ફાઉન્ડેશન

સસધ્ધપુર, યુસનટ-૨ ગુકુલ

સસધ્ધપુર, યુસનટ-૨

ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, પાલનપુર

ર્ોકુ લ ગ્લોિલ

હાઈવે, સસધ્ધપુર, જજ.પાટણ

યુસનવસસિટી, પાલનપુર

15007637311500764180

હાઈવે, સસધ્ધપુર,
જજ.પાટણ
૫

ર્ોકુ લ ફાઉન્ડેશન

ર્ોકુ લ ફાઉન્ડેશન

સસધ્ધપુર, યુસનટ-૩ ગુકુલ

સસધ્ધપુર, યુસનટ-૩

ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, પાલનપુર

ર્ોકુ લ ગ્લોિલ

હાઈવે, સસધ્ધપુર, જજ.પાટણ

યુસનવસસિટી, પાલનપુર
હાઈવે, સસધ્ધપુર,
જજ.પાટણ

15007641811500764630

૬

ર્ોકુ લ ફાઉન્ડેશન

ર્ોકુ લ ફાઉન્ડેશન

સસધ્ધપુર, યુસનટ-૪ ગુકુલ

સસધ્ધપુર, યુસનટ-૪

ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, પાલનપુર

ર્ોકુ લ ગ્લોિલ

હાઈવે, સસધ્ધપુર, જજ.પાટણ

યુસનવસસિટી, પાલનપુર

15007646311500765080

હાઈવે, સસધ્ધપુર,
જજ.પાટણ
૭

મોડલ સ્કુ લ, વાર્ડોદ.

મોડલ સ્કુ લ, વાર્ડોદ.

વાછલવા રોડ, વાર્ડોદ

વાછલવા રોડ, વાર્ડોદ

તા.સરસ્વતી, જજ. સસધ્ધપુર

તા.સરસ્વતી, જજ.

15007657711500765950

પાટણ
૮

શ્રી એમ.એમ.પટેલ

શ્રી એમ.એમ.પટેલ

સવદ્યાલય, વાયડ વાયડ,

સવદ્યાલય, વાયડ

તા.સરસ્વતી, જજ.સસધ્ધપુર

વાયડ, તા.સરસ્વતી,

15007661611500766610

જજ. પાટણ
ઉમેદવારે ઉપર દશાગવેલ ફેરફાર થયેલ સુધારે લા પરીક્ષા કેન્ર િાતે હાજર રહી
પરીક્ષા આપવાની રહેશે. જૂના પરીક્ષા કેન્રોવાળા કોલ લેટસગ માન્ય રહેશે.
સ્થળ: ર્ાંધીનર્ર
તારીિ: ૧૧/૧૧/૨૦૧૯

સબિવ

