
 

 

 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ દ્વારા પ્રસસધ્ધ મોટર વાહન સનરીક્ષક, વગગ-૨ (જા.ક્ર. 
૧૨૮/૨૦૧૯-૨૦) ની ભરતી અન્વયે તા. ૧૯/૦૫/૨૦૨૧ના રોજ અરજી ચકાસણી માટે પાત્ર 
કુલ-૪૨૨ ઉમેદવારોની કામચલાઉ યાદી પ્રસસધ્ધ કરવામાાં આવેલ હતી. આ ઉમેદવારોની online 
અરજી ચકાસણીને અંત ે કુલ-૪૦૯ ઉમેદવારોની ભરતી સનયમો મજુબના શારીરરક ધોરણોની 
ચકાસણી ગાાંસધનગર સસસવલ હોસ્પપટ્લ ખાતે તા ૦૬/૦૯/૨૦૨૧/ થી ૨૬/૧૦/૨૦૨૧ દરમ્યાન  
કરવામા આવી હતી. જેના અંતે નીચે મજુબના કુલ-૩૭ ઉમેદવારોને અપાત્ર જાહરે કરવામાાં આવે 
છે.  
 

ક્રમ બેઠક ક્રમ ાંક અપ ત્રત ન ાં ક રણ 

1 101000960 શારીરરક પરીક્ષણ ના દરેક તબક્કા પણુગ કરેલ નથી    
2 101001055 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

3 101001110 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

4 101001389 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

5 101001582 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

6 101001589 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

7 101002014 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

8 101002822 શારીરરક પરીક્ષણમા ગેરહાજર. 

9 101003238 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

10 101003255 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

11 101004848 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

12 101004949 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

13 101006543 શારીરરક પરીક્ષણમા ગેરહાજર. 

14 101008868 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

15 101009848 શારીરરક પરીક્ષણમા ગેરહાજર. 

16 101011236 શારીરરક પરીક્ષણમા ગેરહાજર. 

s ગ જર ત જાહરે સેવ  આયોગ 
     છ-૩ સકકલ પ સે, છ રોડ, સેકટર-૧૦-એ, ગ ાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦  

ફોન: ૦૭૯૨૩૨૫૮૯૮૦,  

જાહરે ત ક્રમ ાંક : ૧૨૮/૨૦૧૯-૨૦, મોટર વ હન નનરીક્ષક , વગક-૨ 
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17 101011481 . ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

18 101011638 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

19 101011787 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

20 101013361 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

21 101013655 શારીરરક પરીક્ષણમા ગેરહાજર. 

22 101014450 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

23 101014848 શારીરરક પરીક્ષણ ના દરેક તબક્કા પણુગ કરેલ નથી 

24 101015102 શારીરરક પરીક્ષણમા ગેરહાજર. 

25 101015870 શારીરરક પરીક્ષણમા ગેરહાજર. 

26 101016190 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

27 101016660 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

28 101017368 શારીરરક પરીક્ષણમા ગેરહાજર. 

29 101018100 શારીરરક પરીક્ષણ ના દરેક તબક્કા પણુગ કરેલ નથી 

30 101018918 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

31 101019167 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

32 101019394 શારીરરક પરીક્ષણમા ગેરહાજર. 

33 101019616 શારીરરક પરીક્ષણમા ગેરહાજર. 

34 101019854 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

35 101020415 ભરતી સનયમ મજુબ ની શારીરરક યોગ્યતા ધરાવતા નથી 

36 101021193 શારીરરક પરીક્ષણમા ગેરહાજર. 

37 101021415 શારીરરક પરીક્ષણમા ગેરહાજર. 

 
 
 
  

તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨ 

                   --સહી-- 
(  ડી.બી.ઝાલા ) 
નાયબ સચચવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

  
 


