
 

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
સેક્ટર-૧૦/એ, “છ”-રોડ, “છ-૩” સર્ક લ પાસે, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

Phone No.(079)23258980 ;   Website:www.gpsc.gujarat.gov.in 

ફા. ક્ર.-RCT-2016-1945-R-6                                                                     તા:- ૨૭-૦૮-૨૦૧૮ 
 
આયોગની જાહેરાત ક્રમાાંર્: - ૧૦૨/૨૦૧૬-૧૭, બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વવભાગ  હસ્તકની  મોટર વાહન નનરરક્ષર્  વગક-૨ ની 
જ્ગ્યાએ ભરતી સંબંધમાં તા.-૨૬-૦૩-૨૦૧૭ના રોજ લેવાયલે પ્રાથવમક કસોટીના તા:-૨૮-૦૬-૨૦૧૮ના રોજ પ્રવસધ્ધ થયેલ 
પરરણામ મુજબ થયેલ અરજી ચકાસણી તેમજ તા:-૦૫-૦૭-૨૦૧૮ થી તા:-૨૦-૦૭-૨૦૧૮ દરમ્યાન સીવીલ હોવસ્પટલ, 
ગાંધીનગર ખાતે થયેલ શારીરરક પરરક્ષણ મુજબ  રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર ઉમદેવારોની યાદીમાં સમાવવષ્ટ ૫૯ ઉમદેવારોની  
અપાત્રતાના કારણ સરહતની યાદી નીચે મુજબ છે.                                      

અનુાં. 

નાં. 
બેઠર્ નાં. M / F રે્ટેગરી  રૂબરૂ મુલાર્ાત માટે અપાત્રતા અાંગેનુાં ર્ારણ   

1 
101001878 M GEN. ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

2 101002057 M GEN. ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 
3 101003331 M GEN. ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 
4 101005590 M GEN. ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

5 101005842 M GEN. ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 
6 101006648 M GEN. ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 
7 101007346 M GEN. ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

8 

101010215 M GEN. 
 શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(િૂલાવેલ છાતીનુ માપ (લઘુત્તમ ઘેરવો) 
ભરતી નનયમો મુજબ નથી, 92 C.M.- 96 C.M.) 

9 101010440 M GEN. ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 
10 101011491 M GEN. ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 
11 101001922 F GEN ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી. 

12 
101002358 F GEN ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

13 101003448 F GEN શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(ઉંચાઇ – 153 C.M.) 

14 101004469 F GEN ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

15 101005141 F GEN શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(ઉંચાઇ – 151 C.M.) 
16 101006602 F GEN ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 
17 101006637 F GEN ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

18 101008743 F GEN શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(ઉંચાઇ – 157 C.M.) 

19 
101009278 F GEN શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર  

20 101009422 F GEN શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(ઉંચાઇ – 155 C.M.) 
21 101010803 F GEN ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર. 

 



 

22 101011019 F GEN શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(ઉંચાઇ –156 C.M. તથા વજન- 38 K.g.) 

23 101011249 F GEN શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(ઉંચાઇ – 155 C.M.) 

24 101011958 F GEN શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(ઉંચાઇ – 157 C.M.) 
25 101012084 F GEN શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 
26 101000736 F GEN. ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

27 
101000296 M SEBC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

28 
101000989 M SEBC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

29 
101001179 M SEBC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

30 
101003451 M SEBC શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

31 
101004800 M SEBC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

32 
101005401 M SEBC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

33 
101007861 M SEBC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

34 
101007871 M SEBC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

35 
101008011 M SEBC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

36 
101009030 M SEBC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

37 
101010102 M SEBC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર. 

38 
101012835 M SEBC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર. 

39 
101000293 F SEBC શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(ઉંચાઇ –147 C.M. તથા વજન- 43 K.g.) 

40 
101000400 F SEBC શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(ઉંચાઇ – 150 C.M.) 

41 
101001100 F SEBC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર. 

42 
101002857 F SEBC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર. 

43 
101003363 F SEBC શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(ઉંચાઇ – 153 C.M.) 

44 
101004433 F SEBC શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(ઉંચાઇ – 157 C.M.) 

45 
101005280 F SEBC નનયત સમયગાળાનુાં NCLC  રજૂ ર્રેલ નથી. 

 



 

46 
101007957 F SEBC શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(ઉંચાઇ – 155 C.M.) 

47 
101012258 F SEBC શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(ઉંચાઇ – 156 C.M.) 

48 
101000313 M SC શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(COLOR BLIND) 

49 
101006861 M SC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર. 

50 
101007862 M SC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર. 

51 
101007955 M SC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર. 

52 
101008261 M SC ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર. 

53 
101001622 F SC શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(ઉંચાઇ – 153 C.M.) 

54 
101001895 M ST ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર. 

55 
101004368 M ST શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(િૂલાવ્યા નવના છાતીનુાં માપ 78 C.M.) 

56 
101008503 M ST શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર 

57 
101010233 M ST 

શૈક્ષનણર્ લાયર્ાત બાબતે પુન: પત્ર લખવા છતા ત્રીજુ સેમ. પાસ ર્યાકનુ 

ગુણપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી.  

58 
101010685 M ST 

શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં અનરિટ(િૂલાવેલ છાતીનુ માપ(લઘુત્તમ ઘેરવો) ભરતી 

નનયમો મુજબ નથી, 88 C.M.- 92 C.M.) 

59 
101012132 M ST ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી અને શારરરીર્ પરરક્ષણમાાં ગેરહાજર. 

 

           નોંધ: અપાત્રની યાદી પ્રનસધ્ધ થયા બાદ ખૂટતા પ્રમાણપત્રો/ અરજીપત્રર્ સ્વીર્ારવામા આવશે નહીં. 

                                                                                                                     
                                                                                   -Sd/-                                                                                    

                                                                                     (રાજને્દ્રવસંહ રાઠોડ ) 
                                                                                    નાયબ  સવચવ  

                                                                                      ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ. 
       

 
 


