
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

વચંાણે લીધી: (૧) આયોગની તા.18.04.2016ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
        (૨) આયોગની તા.10.02.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની બીજી યાદી 

મોટર વાહન પ્રોસીક્યટુર, વર્ગ-2ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જાહરેાત ક્રમાાંક: 4/2014-15ના 
સાંદભગમાાં આયોર્ દ્વારા તા.06.09.2015ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથમમક કસોટીના આધારે તા.18.04. 
2016ના રોજ અરજી ચકાસણીને પાત્ર કુલ: 88 ઉમેદવારોના બેઠક નાંબરોની યાદી પ્રમસધ્ધ 
કરવામાાં આવેલ હતી, આ અરજીઓની ચકાસણી બાદ નોર્મસગ મજુબ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પયાગપ્ત 
ઉમેદવારો ન મળતાાં મેરીટ મજુબ વધ ુ 13 ઉમદેવારોના બેઠક નાંબરોની બીજી યાદી અરજી 
ચકાસણી માટે તા.10.02.2017ના રોજ જાહરે કરવામાાં આવેલ હતી. આ કુલ: 88 + 13 = 101 
ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી બાદ હવે નીચે મજુબ અંમતમ પરરસ્થથમત જાહરે કરવામાાં આવે 
છે.  
પ્રાથમમક કસોટી તથા અરજીઓની ચકાસણીના અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોના બેઠક 
નાંબર: 

101000017 101000018 101000020 101000024 101000026 

101000035 101000043 101000049 101000051 101000058 

101000060 101000063 101000066 101000077 101000085 

101000086 101000106 101000107 101000112 101000119 

101000124 101000133 101000135 101000145 101000150 

101000152 101000153 101000182 101000183 101000191 

101000194 101000198 TOTAL: 32 

 
નોંધ:- (1) નીચે દર્ાગવેલ બેઠક નાંબરો આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) 
ધરાવે છે,  પરાંત ુજાહરેાતની જોર્વાઇઓ પરરપણુગ કરતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા 
નથી. 
બેઠક નાંબર:   
101000002 101000003 101000006 101000007 101000009 

101000010 101000019 101000034 101000037 101000038 

101000040 101000045 101000046 101000048 101000052 

101000067 101000069 101000070 101000082 101000083 

101000087 101000088 101000091 101000092 101000093 

101000094 101000096 101000097 101000098 101000101 

101000103 101000110 101000115 101000116 101000117 

101000118 101000122 101000123 101000128 101000129 

101000131 101000139 101000143 101000146 101000148 

# 2 # 
  



 
 
 
 

# 2 # 

101000149 101000158 101000160 101000165 101000169 

101000171 101000178 101000184 101000204 101000207 

TOTAL: 55 

(2) નીચે દર્ાગવેલ બેઠક નાંબરો જાહરેાતની જોર્વાઇઓ પરરપણુગ કરે છે, પરાંત ુઆયોરે્ નક્કી 
કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા નથી. 
બેઠક નાંબર:  
101000090 TOTAL: 01 

 
(3) નીચે દર્ાગવેલ બેઠક નાંબરો આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) તેમજ 
જાહરેાતની જોર્વાઇઓ પરરપણુગ કરતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા નથી. 
બેઠક નાંબર:  
101000001 101000004 101000029 101000047 101000054 

101000081 101000105 101000142 101000155 101000162 

101000176 101000179 101000180 TOTAL: 13 

 
 
                                                                                   Sd/-  
થથળ: ર્ાાંધીનર્ર-382010                                           (ટી. એચ. સોની) 
તારીખ: 07.03.2017                            સાંયકુ્ત સચચવ 
                                                                ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
નકલ રવાના:- 
(1) નોટીસ બોર્ગ.                                    (8) સાં.સ.શ્રી/ના.સ.શ્રી/સે.અ.શ્રી, R-6 ર્ાખા  
(2) નાયબ સેકર્ન અમધકારીશ્રી, (મારહતી)        (9) સેકર્ન અમધકારીશ્રી, ઈ.ર્ી.પી. સેલ.  
(3) અધ્યક્ષશ્રીના રહથય સચચવ (2 નકલ)         (10) સેકર્ન અમધકારીશ્રી, આર & ર્ી ર્ાખા,  
(4) સભ્યશ્રી (ર્ૉ) પતાણી અને સભ્યશ્રી દેસાઇ     (11) સેકર્ન અમધકારીશ્રી, નોંધણી ર્ાખા. 
(5) સભ્યશ્રી મર્યાણી અને સભ્યશ્રી (ર્ૉ) રકકાણી   (12) કચેરી હુકમ ફાઇલ 
(6) સભ્યશ્રી સોસા                                 (13) સીલેક્ટ ફાઇલ  
(7) સચચવશ્રીના અંર્ત સચચવશ્રી. 

 


