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128/2019-20 

વંચાણે લીધી : (1)આયોગની તા.19.05.2021ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી  

                     (2)આયોગની તા:-09.01.2022 ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની બીજી યાદી 

                          (3) આયોગની તા-11.01.2022ની રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

 

1. બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વવભાગ હસ્તકની મોટર વાહન નનનરક્ષક,વર્ગ-૨ની જગ્યાએ ભરતી 

કરવા માટે જાહેરાત ક્રમાંક: 128/2019-20ના સંદભભમાં આયોગ દ્વારા તા.07.02.2021ના રોજ 

યોજાયેલ લેવિત કસોટીના આધાર ેઆયોગની ઉપર ક્રમ (1)  પર વંચાણે લીધેલ યાદીથી અરજી 

ચકાસણીને પાત્ર કુલ: 422 ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની યાદી  અને ઉપર ક્રમ (2)  પર વંચાણે 

લીધેલ યાદીથી અરજી ચકાસણીને પાત્ર કુલ: 14 ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની યાદી પ્રવસધ્ધ 

કરવામાં આવેલ છે. ક્રમ (1)  પર વંચાણે લીધેલ તા:-19/05/2021ની યાદીથી પ્રવસધ્ધ કરવામાં 

આવેલ 422 ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી તથા શારીવરક માપની ચકાસણીને  અંતે તા-

11.01.2022ના રોજ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર કુલ :330 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવેલ 

હતી. 

 

2. ઉપર ક્રમ (2)  પર વંચાણે લીધેલ તા:-09/01/2022ની યાદીથી પ્રવસધ્ધ કરવામાં આવેલ બીજી    

યાદી પરના 14 ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી તથા શારીવરક માપની ચકાસણી બાદ, નીચે 

મુજબ  રૂબરૂ  મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવે છે. 

 

3. આ યાદીમાં સમાનવષ્ટ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર કુલ:4 ઉમેદવારોને તા:28/01/2022ના રોજ  

આયોર્ ભવન ખાતે રૂબરૂ મુલાકાત માટે  હાજર રહેવા જણાવવામાં આવે છે.  
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4.  તા:-09/01/2022ની યાદીથી પ્રવસધ્ધ કરવામાં આવેલ 14 ઉમેદવારોની  અરજીઓની ચકાસણી 

અને શારીવરક માપની ચકાસણીના અંતે રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોના બેઠક નંબર: 

101005202 101010653 101013028 101020664 Total=4 

 

5. તા:-09/01/2022ની યાદીથી પ્રવસધ્ધ કરવામાં આવેલ 14 ઉમેદવારોની યાદી પૈકી નીચે દશાભવેલ 

બેઠક નંબરો આયોગે રૂબરૂ મુલાકાત માટે વનયત કરલે લાયકી ધોરણ ધરાવે છે, પરંતુ, જાહેરાતની 

જોગવાઇઓ પવરપુણભ કરતા  ન હોઇ રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર થતા નથી. 

101004552 101007090 101009141  Total=3 

 

6. તા:-09/01/2022ની યાદીથી પ્રવસધ્ધ કરવામાં આવેલ 14 ઉમેદવારોની યાદી પૈકી નીચે દશાભવેલ 

બેઠક નંબરો જાહેરાતની જોગવાઇઓ પવરપુણભ કર ેછે, પરંતુ આયોગે રૂબરૂ મુલાકાત માટે વનયત 

કરલે લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ રૂબરૂ મુલાકાત   માટે પાત્ર થતા નથી. 

101009717 Total=1 

 

7. તા:-09/01/2022ની યાદીથી પ્રવસધ્ધ કરવામાં આવેલ 14 ઉમેદવારોની યાદી પૈકી નીચે દશાભવેલ 

બેઠક નંબરો આયોગે રૂબરૂ મુલાકાત માટે વનયત કરલે લાયકી ધોરણ તથા જાહેરાતની 

જોગવાઇઓ પવરપુણભ કરતા  ન હોઇ રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર થતા નથી. 

101005791 101009604 101013882 101015756 101018300 

101021316 Total=6 

 

 

 
 

 

સ્થળ: ર્ાંધીનર્ર-382010   સંયુક્ત સવચવ 

તારીખ: 24.01.2022 ગજુરાત જાહેર સેવા આયોગ 
 

 


