
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા ઉમેદવારોની યાદી 

:: સધુારા યાદી :: 
 

વચંાણે લીધી:(1) આયોગની તા.18.04.2016ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમદેવારોની યાદી. 
            (2) આયોગની તા.10.02.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની બીજી યાદી 
            (3) આયોગની તા.07.03.2017ની રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
           (4) આયોગની તા.23.03.2017ની રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની સધુારાયાદી 
 

1.   આયોગ દ્વારા પ્રસસધ્ધ થયેલ બદંરો અને વાહન વ્યવહાર સવભાગ હઠેળની મોટર વાહન 
પ્રોસીક્યટુર, વગગ-2ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જા.ક્ર.04/2014-15 સદંભે અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
થતા ઉમેદવારોની (કામચલાઉ પરરણામ) યાદી આયોગ દ્વારા તા.18.04.2016 ના રોજ પ્રસસધ્ધ 
કરવામા ંઆવેલ જેમા ંકુલ: 88 ઉમેદવારોને અરજી ચકાસણીને પાત્ર જાહરે કરવામા ંઆવેલ હતા. 
  

2.    આ 88 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની પાત્રતા ચકાસણી બાદ નોર્મસગ મજુબ રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
પાત્ર પરુતા ઉમેદવારો ન મળતા, લાયકી ધોરણ નીચુ ંલઇ જઇ વધ ુકુલ: 13 બેઠક નબંરોની બીજી 
યાદી તા.10.02.2017ના રોજ અરજી ચકાસણી માટે જાહરે કરવામા ંઆવેલ હતી. આ 13 બેઠક નબંરો 
પૈકી કોઇપણ ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો સનયત સમયમયાગદામા ંરજુ કરેલ ન હોઇ, 
તેઓની ઉમેદવારી રદ કરવામા ંઆવેલ હતી.  
 

3.   આ જગ્યાની જાહરેાત તા.16.05.2014ના રોજ પ્રસસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ છે, તથા તેમા ંઓન-
લાઇન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ:31.05.2014 સનયત થયેલ છે. આ જગ્યાની જાહરેાતની 
અનભુવની જોગવાઇ (બ) અનસુાર, “ગજુરાતીનુું પરૂત ુું જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઇએ, જેથી કરીને   
પોતે ગજુરાતીમાું બોલી શકે, વાુંચી શકે અને લખી શકે અને સરળતાથી ગજુરાતીમાુંથી અંગે્રજીમાું 
અને તેનાથી ઉલટુું (અંગે્રજીમાુંથી ગજુરાતીમાું) ભાષાુંતર કરી શકે” તે પ્રમાણિત કરવુું જોઇશે.  

 

4.   આયોગ દ્વારા તા.23.03.2017ના રોજ પ્રસસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર  
ઉમેદવારોની સધુારાયાદીથી કુલ 05 (પાચં) ઉમેદવારો (1) બબન અનામત (મરહલા) વગગના સશુ્રી 
કોમલ બી. પટેલ (બે.ક્ર.101000103) (2) અન.ુજાસત (કોમન) વગગના શ્રી રદપક બી. પરમાર 
(બે.ક્ર.101000148) (3) અન.ુજાસત (કોમન) વગગના શ્રી સવનય એમ. મેતીયા (બે.ક્ર.101000006) 
(4) બબન અનામત (કોમન) વગગના શ્રી સસતષકુમાર ડી. મેવાડા (બે.ક્ર.101000097) અને (5) 
સા.શૈ.પ.વગગ (મરહલા) વગગના સશુ્રી ફરીદાબેન એન. મેમણ (બે.ક્ર.101000204)એ કરેલ રજુઆતો 
ધ્યાને લઇ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામા ંઆવેલ હતા.  
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5.  આયોગના તા.24.03.2017ના સનણગય અનસુાર 08 ઉમેદવારોના કેસ સપંણુગ સાર્મયતા ધરાવતા 
હોવાથી આયોગ દ્વારા તા.18.04.2016ના રોજ પ્રસસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ અરજી ચકાસણીને પાત્ર કુલ: 
88 ઉમેદવારો પૈકી અરજી ચકાસણી બાદ આ જગ્યાની જાહરેાતની અનભુવની જોગવાઇ (બ) અનસુાર 
અપાત્ર જાહરે કરવામા ંઆવેલ અન્ય 08 (આઠ) ઉમેદવારો અનકુ્રમે (1) સા.શૈ.પ.વગગ (કોમન) વગગના 
શ્રી લાભભુાઇ એસ. ગઢવી (બે.ક્ર.101000002) (2) અન.ુજાસત (કોમન) વગગના શ્રી કીરીટકુમાર બી. 
રદવાન (બે.ક્ર.101000003) (3) બબન અનામત (મરહલા) વગગના સશુ્રી ઇશરત એન. પઠાણ (બે.ક્ર. 
101000034) (4) સા.શૈ.પ.વગગ (કોમન) વગગના શ્રી મોહન એચ. રાઠોડ (બે.ક્ર.101000040) (5) 
સા.શૈ.પ.વગગ (કોમન) વગગના શ્રી બચરાગ એન. શેખ (બે.ક્ર.101000092) (6) અન.ુજાસત (કોમન) 
વગગના શ્રી સજંયકુમાર એસ. સતુરીયા (બે.ક્ર.101000101) (7) સા.શૈ.પ.વગગ (કોમન) વગગના શ્રી 
હરેશ જી. રાઠોડ (બે.ક્ર.101000158) અને (8) અન.ુજાસત (કોમન) વગગના શ્રી રદપક એન. સોલકંી 
(બે.ક્ર.101000169)ને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામા ંઆવે છે.  
 

6.  આથી તા.07.03.2017ના રોજ પ્રસસદ્ધ કરવામા ં આવેલ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની યાદીમા ં બેઠક ન.ં 101000006, 101000097, 101000103, 101000148 અન ે
101000204 ઉપરાતં અન્ય 08 બેઠક નબંરો અનકુ્રમે 101000002, 101000003, 101000034, 
101000040, 101000092, 101000101, 101000158 અને 101000169 નો સમાવેશ કરવામા ંઆવ ે
છે. તથા આ યાદી હઠેળની નોંધ (૧): “આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવે છે, પરંત ુજાહરેાતની 
જોગવાઇઓ પરરપણૂગ કરતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા નથી.” માથંી બેઠક નબંર 
101000002, 101000003, 101000034, 101000040, 101000092, 101000101, 101000158 
અને 101000169ને રદ કરવામા ંઆવે છે. આમ થતા ંરૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા ઉમેદવારોની યાદી 
હઠેળની નોંધ (૧) ના ઉમેદવારોની કુલ સખં્યા 42 થશે, અને હવે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની કુલ સખં્યા 45 થશે. આયોગની કચેરી દ્વારા તા.07.૦3.2017ના રોજ પ્રસસધ્ધ થયેલ 
રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીની અન્ય સવગતો યથાવત રહશેે.                                                                           

 
                                                                           Sd/-  
સ્થળ: ગાધંીનગર-382010                                          (ટી. એચ. સોની)  
તારીખ: 27.03.2017                            સયંકુ્ત સબચવ 
                                                               ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 


