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1. સહાયક મોટર વાહન િનર ક, વગ-3ની જ યાએ ભરતી કરવા માટ હરાત માકં: 32 / 
2016-17 ના સદંભમા ંઆયોગ ારા તા. 24.12.2016ના રોજ યો યેલ ાથિમક કસોટ ના 
આધાર આયોગે અર  ચકાસણીની પા તા માટ ન  કરલ લાયક  ધોરણ (  તે કટગર મા ં
મેર ટ યાદ  જુબ ઉતરતા મમા ંજ ર  સં યા અ સુારના છે લા ઉમેદવાર ના ણુ) જુબ 
નીચે કો ટકમા ંદશા યા જુબના ઉમેદવારોને અર  ચકાસણીને પા  સફળ હર કરવાના 
થાય છે. અને આ માપદંડો / ધોરણો સફળ ઉમેદવારોની આખર  યાદ  પહલાના તબ ાની 
કાયવાહ ના ભાગ પે છે.  
મ ક ા  જ યાની 

સં યા  
03 ગણા જુબ 
ઉમેદવારોની સં યા 

ા ત થતા ં
ઉમેદવારો  

01 બન અનામત  (કોમન)  59 177 177 
02 બન અનામત  (મ હલા) 29 87 87 
03 સા. શૈ. પ. વગ (કોમન)  26 78 #108 
04 સા. શૈ. પ. વગ (મ હલા) 13 39 39 
05 અ .ુ િત (કોમન)  07 21 21 
06 અ .ુ િત (મ હલા) 04 12 12 
07 અ .ુ જન િત (કોમન)  15 45 45 
08 અ .ુ જન િત (મ હલા) 07 21 *19 

                     ુલ  160 480 508 

* અ .ુ જન િત (મ હલા)કટગર મા ં ુલ ણુના 10% થી ઓછા ણુના કારણે 02 ઉમેદવારો 
ઓછા ઉપલ ધ થાય છે. 

# સા.શૈ.પ.વગ(કોમન) કટગર મા ંબન અનામત (કોમન) કટગર  ટ  ુલાયક  ધોરણ રાખતા 30 
ઉમેદવારો વધાર ઉપલ ધ થાય છે. 



2. અર  ચકાસણીને પા  કટગર વાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નબંરો નીચે જુબ છે.  
(1) બન અનામત (કોમન) 
101000342 101000503 101000540 101000632 101000675	
101000704 101000744 101000844 101000918 101001045	
101001182 101001183 101001189 101001473 101001540	
101001895 101001936 101002108 101002265 101002273	
101002331 101002468 101002737 101002848 101003041	
101003050 101003125 101003146 101003393 101003469	
101003517 101003715 101003718 101003733 101003794	
101003937 101003979 101004022 101004136 101004216	
101004286 101004328 101004378 101004604 101004652	
101004685 101004949 101004965 101004981 101005096	
101005152 101005427 101005450 101005506 101005619	
101005654 101005690 101005820 101005859 101006313	
101006347 101006496 101006659 101006745 101006752	
101006790 101006902 101006931 101006968 101007015	
101007107 101007273 101007338 101007575 101007646	
101007677 101008217 101008220 101008247 101008310	
101008367 101008406 101008569 101009252 101009301	
101009448 101009886 101010032 101010080 101010143	
101010146 101010200 102010375 102010470 102010729	
102010810 102010912 102011043 102011084 102011193	
102011755 102012115 102012295 102012358 102012476	
102012837 102013300 102013362 102013885 102013899	
102013957 102014026 102014096 102014275 102014331	
102014943 102014953 102014999 102015116 102015339	
102015478 102015500 102015883 102015987 102016163	
102016295 102016758 102017339 102017462 102017508	
102017592 102017612 102017781 102017907 102017984	
102018068 102018153 102018493 102018535 102018678	
102018774 102019497 102019506 102019836 102020084	
102020187 102020208 102020652 102020865 102021088	
102021137 102021331 102021374 102021538 102021635	
102021939 102022116 102022346 102022585 102022891	
102022952 102023010 102023014 102023045 102023166	
102023251 102023460 102023735 102023770 102023777	
102023780 102023800 102024591 102024618 102024813	
102024853 102025056 ુલ : 177 

 



(2) બન અનામત (મ હલા) 
101000526	 101000583	 101000622 101001001	 101001156
101001216	 101001226	 101001293 101001597	 101001946
101002098	 101002158	 101002333 101002873	 101003251
101003916	 101004296	 101004391 101004650	 101005059
101005221	 101005233	 101005361 101005687	 101006127
101006386	 101006776	 101006838 101006910	 101007187
101007615	 101007672	 101007749 101007906	 101007966
101008256	 101008673	 101008726 101008759	 101009122
101009603	 101010071	 102010352 102010430	 102010468
102010496	 102011134	 102011446 102011696	 102012197
102012373	 102012556	 102013043 102013389	 102013569
102014490	 102014525	 102014886 102014958	 102015606
102015709	 102015793	 102016129 102016709	 102016828
102016993	 102017060	 102017210 102017691	 102018230
102018522	 102018671	 102019579 102020015	 102020219
102020529	 102020844	 102021007 102021273	 102021341
102022359	 102022944	 102022992 102023091	 102023987
102024294	 102024401	 ુલ : 87	

 
(3) સા.શૈ.પ.વગ(કૉમન) 

101000207	 101000485	 101000692	 101000904	 101001153	
101001370	 101001379	 101001416 101001494	 101001611
101001640	 101002009	 101002336 101002337	 101002371
101002570	 101002825	 101002931 101003057	 101003107
101003121	 101003389	 101003403 101003591	 101003700
101003848	 101003861	 101003897 101003947	 101004128
101004237	 101004261	 101004270 101004645	 101004809
101005008	 101005029	 101005044 101005139	 101005514
101005680	 101005783	 101006095 101006311	 101006608
101006848	 101006884	 101006967 101007458	 101007502
101007591	 101007911	 101008004 101008408	 101008588
101008643	 101009014	 101009092 101009223	 101009543
101009660	 101009934	 101010147 102010269	 102010356
102010608	 102011697	 102012287 102012563	 102012707
102012793	 102013063	 102013183 102013407	 102013806
102014600	 102014819	 102014930 102015365	 102016546
102016942	 102017260	 102017683 102018134	 102018501
102020120	 102020767	 102021148 102021255	 102021271



102021366	 102021405	 102022134 102022378	 102022734
102022794	 102022942	 102023139 102023511	 102023654
102023701	 102023886	 102023944 102023968	 102024269
102024357	 102024421	 102024432	 ુલ : 108	
બન અનામત (કોમન) ટ ુ ંલાયક  ધોરણ રાખતા ંવ  ુ30 ઉમેદવારો મળે છે.  

(4) સા.શૈ.પ.વગ(મ હલા) 
101000054	 101000146 101000198 101000215	 101001232
101001641	 101002191 101002206 101002272	 101002505
101002579	 101002961 101003046 101003802	 101003919
101004507	 101006473 101006696 101008547	 102010344
102012821	 102013356 102014121 102015739	 102016911
102018796	 102019099 102019182 102019520	 102020097
102021709	 102022133 102022181 102023104	 102023473
102023680	 102023815 102024405 102024533	 ુલ : 39	

 
(5) અ .ુ િત (કોમન) 

101001522	 101001649	 101002189 101002710	 101003030
101003049	 101003144	 101004660 101005391	 101005452
101006786	 101009040	 101009585 102011429	 102014311
102015743	 102015929	 102016640 102018881	 102023861
102024081	 ુલ : 21	

(6) અ .ુ િત (મ હલા) 
101001080	 101001663	 101002590 101005924	 102010527
102011078	 102011786	 102013720 102013978	 102016541
102022542	 102023237	 ુલ : 12	

(7) અ .ુજન િત (કોમન) 
101001339	 101001403	 101001439 101001548	 101001690
101002102	 101002365	 101002452 101002660	 101003437
101003551	 101003680	 101003696 101004977	 101005056
101005079	 101005402	 101005878 101007541	 101007792
101007999	 101008537	 101009359 101009439	 101009722
102010609	 102011186	 102011273 102011274	 102011824
102013674	 102014051	 102016393 102016451	 102017286
102018548	 102018553	 102018876 102019668	 102021311
102021321	 102021669	 102021987 102022015	 102023676

ુલ : 45	



   
(8) અ .ુજન િત (મ હલા) 

101000857	 101001345	 101007801 101008550	 101009576
102010396	 102010777	 102010830 102013599	 102015802
102015873	 102016419	 102019824 102020459	 102021003
102022544	 102023287	 102024088 102024805	 ુલ : 19	

 

TOTAL	:	177+87+108+39+21+12+45+19	=	508	
 

3. ન ધ :- 

(1) ઉપરો ત યાદ  આ કામની લે ખત પર ાના કામચલાઉ પ રણામની થમ યાદ  છે અને 
આ જ યાની ભરતી માટ લે ખત પર ા મા ના આધાર મેર ટ યાદ  િસ  કરવાની 
હોવાથી તથા અ ય કોઈ તબ ો ન હોવાથી ભરતી યાને વ  ુવેગવતંી બનાવવા 
માટ વહ વટ  કામગીર  હાથ ધરવાના ભાગ પે હર કરલ થમ યાદ  પૈક ના 
ઉમેદવારોની પા તા ચકાસણી અને શાર રક માપની તપાસણી બાદ પયા ત સં યામા ં
ઉમેદવારો ઉપલ ધ થશે નહ  તો બી  તબ ામા ં હરાતમા ંજણા યા જુબ વ મુા ં
વ  ુછ ગણાની મયાદામા ંબી  યાદ  િસ  કરવામા ંઆવશે. થમ યાદ માથંી પયા ત 
સં યામા ંઉમેદવારો ઉપલ ધ થવાના ક સામા ંબી  યાદ  િસ  કરવાની રહશે નહ . 

(2) આ યાદ મા ં સમાિવ ટ થવાથી કોઇ ઉમેદવારને પસદંગી યાદ  ક િત ાયાદ મા ં
સમાવેશ થવાનો હ  ા ત થતો નથી.  

(3) આ યાદ મા ંસમાવેશ થયેલ દરક ઉમેદવારોની પા તા આ જ યાના ભરતી િનયમો, 
ભરતી પર ા િનયમો, હરાતની જોગવાઇઓ અ સુાર કરવામા ંઆવશે.  

(4) દરક ઉમેદવાર અર  વીકારવાની છે લી તાર ખે આ જ યા માટની િનયત શૈ ણીક 
લાયકાત, મર, િનયત લ ુ મ શાર રક ધોરણ ધરાવતો હોવો જોઇએ.  

(5) દરક મ હલા અથવા ુ ષ ઉમેદવાર ભરતી િનયમો તેમજ હરાતમા ંજણા યા માણે ુ ં
લ ુ મ શાર રક ધોરણ ધરાવતા હોવા જોઇશે.  

(6) દરક ઉમેદવારને  શાર રક માપ માટ ઉમેદવારને  તાર ખ / સમયે આયોગની કચેર મા ં
હાજર રહવા ુ ંજણાવવામા ંઆવે તે તાર ખ/ સમયે ઉમેદવાર વખચ આયોગની કચેર મા ં
ઉપ થત થવા ુ ંરહશે.  



(7) શાર રક માપ માટ  ડૉ ટરો િનમાયા હોય તેઓ ારા  માપ ન ધવામા ંઆવે તે માપ 
યો ય ર તે લેવામા ંઆ ુ ંહોવા ુ ંઉમેદવાર મા ણત કરવા ુ ંરહશે.      

 (8) આયોગ ારા િનમવામા ંઆવેલ બે ડૉ ટરો ારા લેવામા ંઆવેલ માપ બાબતે જો કોઇ 
ઉમેદવારને શકંા / અસતંોષ હોય તો તે સમયે જ ઉમેદવાર આયોગના અિધકાર  / 
એપલેટ ઓફ સરને લે ખત ર ૂઆત કરવાની રહશે. માપ બાબતે પછ થી કોઇ ર ૂઆત 
ક અસતંોષ યાને લેવામા ંન હ આવે.  

(9) આ જ યાની હરાતમા ંદશાવવામા ંઆવેલ જ યાઓની સં યા ( ુલ: 160 જ યા) સદંભ 
ુલ : 160 (એકસો સાઇઠ) ઉમેદવારની મેર ટ અ સુાર આખર  પસદંગી યાદ  તૈયાર 
કરવામા ંઆવશે.  

(10) આખર  પસદંગી યાદ  ઉપરાતં વતમાન િનયમોની જોગવાઇને આધાર 50 ટકા ટલી 
જ યાઓ એટલે ક, 160 જ યા માટ વતમાન િનયમો / જોગવાઇઓના આધાર 80 
ઉમેદવારની િત ાયાદ  તૈયાર કરવામા ંઆવશે.  

(11) આ પા તા ચકાસણીને પા  હર કરવામા ંઆવેલ 508 ઉમેદવારોની આ યાદ માથંી 
મેર ટ મ અ સુાર 160 ઉમેદવારની પસદંગીયાદ  તથા 50 ટકા ટલા (80) 
ઉમેદવારની િત ાયાદ  માટ રુતા યો ય ઉમેદવાર ા ત થાય યાર બાદ બાક  
રહતા ં ઉમેદવારો આ જ યાના ભરતી િનયમો, ભરતી પર ા િનયમો, આ જ યાની 
હરાતની જોગવાઇઓ અ સુાર િનયત શૈ ણીક લાયકાત, મર, િનયત લ ુ મ 

શાર રક ધોરણ ધરાવતા હશે તો પણ તેઓને પસદંગીયાદ  ક િત ાયાદ મા ં
સમાવવામા ંઆવશે ન હ. 

 
4.	 અર  ચકાસણીને પા  ઠરલ ઉમેદવારોએ આ હરાતના અ સુધંાને “ઓન-લાઇન” ક ફમ 

થયેલ અર  પ ક (ફોટો ાફ પ ટ ના હોય તો પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો ાફ અર પ ક પર 
લગાવવાનો રહશે. સહ  પ ટ ના હોય તો ફર થી અર પ મા ંસહ  કરવાની રહશે.) અને 
લા  ુપડતા જ ર  દ તાવેજો/ માણપ ોની ન લ નીચેના મા સુાર  
(1) જ મ તાર ખના રુાવા માટ એસ. એસ. સી. ડ ટ  માણપ ની  નકલ (જ મ  

તાર ખના  રુાવા માટ  શાળા  છોડ ા ુ ં માણપ  મા ય ગણવામા ંઆવશે નહ )  
(2) નામ / અટકમા ં ફરફાર કરાવેલ હોય તો સરકાર  ગેઝેટની નકલ/ પ રણીત મ હલા 

ઉમેદવાર માટ લ ન ન ધણી માણપ ની નકલ 



(3) અનામત વગ (અ .ુ િત, અ .ુજન િત, અને સા.શૈ.પ.વગ)ના ઉમેદવારો માટ સ મ 
અિધકાર  ારા આપવામા ંઆવેલ િત માણપ ની નકલ  

(4) સામા જક અને શૈ ણક પછાત વગના ઉમેદવારોએ ( હરાતમા ંદશા યા જુબ િનયત 
સમયગાળા ુ ં જુરાતી ન નુા જુબ ુ ંપ રિશ ટ-ક અર પ મા ંદશાવેલ નબંર અને 
તાર ખ ુ ંજ)  ર ૂ કરવા ુ ંરહશે. પ રિશ ટ-ક ના િવક પે અ ય કોઈ માણપ  મા ય 
રાખવામા ંઆવશે ન હ. ે મા ંAnnexure-A (  ક  સરકારની ભરતી ક સં થાઓ 
માટ છે) તે મા ય રાખવામા ંઆવશે નહ . પરણત મ હલા ઉમેદવારોએ આ ુ ં માણપ  
તેઓની માતા-િપતાના આવકના સદંભમા ંર ૂ કરવા ુ ંરહશે. જો આવા ઉમેદવારોએ 
તેમના પિતની આવકના સદંભમા ંર ૂ કરલ હશે તો તે મા ય રાખવામા ંઆવશે નહ . 

(5) શાર રક અશ ત ઉમેદવારોના ક સામા ં સા.વ.િવ.ના તા: 01.12.2008 ના પ રપ  
જુબ ુ ંિનયત ન નૂામા ંસરકાર  હો પટલના િુ ટ ડ ટ / િસિવલ સ ન /મેડ કલ બોડ 
ારા આપેલ માણપ  

(6) મા  સૈિનક ઉમેદવારોના ક સામા ં ડ ચા  કુની નકલ  
(7) પ રણીત મ હલાઓના ક સામા ં લ ન ન ધણી ુ ં માણપ / અટક અથવા નામ 

બદલાવેલ હોય તો તે ગેના હરનામાની નકલ  
(8) િવધવા મ હલા ઉમેદવારોના ક સામા ં નુ: લ ન ન કયા ગેના સોગદંનામાની નકલ 
(9) વગ-3 ની હરાત માટ રમતગમતના માણપ  ( હરાતમા ં દશાવેલ હોય તે 

ન નૂામા)ં 
(10) નાતક (બધા ંજ  વષ/ સેમે ટરના ણુપ ક ) 
(11) નાતક પદવી માણપ  
(12) અ ુ નાતક (બધા ંજ  વષ/ સેમે ટરના ણુપ ક ) (જો હરાતની જોગવાઈ જુબ 

જ ર  હોય તો) 
(13) અ ુ નાતક પદવી માણપ  (જો હરાતની જોગવાઈ જુબ જ ર  હોય તો) 
(14) તબીબી, દંત િવષયક અને પ ુચ ક સા િવષયક હરાતો માટ ઇ ટનશીપ ણૂ  કયા 

ગે ુ ં માણપ  (જો  હરાતની જોગવાઈ જુબ જ ર  હોય તો)   
(15)   હરાતમા ં કાઉ સલ ુ ંર શન જ ર  હોય યા ંસબંિંધત કાઉ સલમા ંર શન 

કરાવેલ હોય તે  ન ધણી માણપ  (જો હરાતની જોગવાઈ જુબ જ ર  હોય તો)   
(16) પીએચડ  પદવી માણપ  (જો હરાતની જોગવાઈ જુબ જ ર  હોય તો) 
(17) નેટ/ લેટ માણપ  (જો હરાતની જોગવાઈ જુબ જ ર  હોય તો)  



(18) િવદશની િુનવિસટ  માથંી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની મા યતા ગેના રુાવાની 
નકલ 

(19) હરાતમા ંદશાવેલ લાયકાતની સમક  લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હ  
દાવો હોય તો આવા ઉમેદવાર સમક તા થાિપત કરતા આદશો/અિધ તૃતાની િવગતો 
/ માણપ  ર ૂ કરવા ુ ંરહશે.    

(20) જુરાત સરકારની સેવામા ંફરજ બ વતા કમચાર ઓએ બ  લુાકાત સમયે સ મ 
અિધકાર  ારા આપવામા ં આવેલ સા.વ.િવભાગના તા.08.11.1989ના પ રપ થી 
િનયત થયેલ ન નુામા ં“ના વાધંા માણપ ” (અસલમા)ં અ કૂ ર ુ કરવા ુ ંરહશે. 

(21) અ ભુવના માણપ ો ( હરાત જુબ જ ર  હોય તો મા સુાર મેળવેલ અ ભુવ, 
લા  ુ પડતા સવંગના કાયકાળની શ આતથી પગારની િવગત, ફરજ/કામના કાર 
દશાવવાના રહશે.)  

(22) સશંોધનપ ો (જો હરાતની જોગવાઈ જુબ જ ર  હોય તો)  
(23) બનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરલ ફ  ની ઝેરો  નકલ 
(24) હરાતની જોગવાઈ અ સુધંાનમા ંલા  ુપડતા અ ય આધાર રુાવા/ માણપ ો  

અ કુ જોડ ને તા.19-05-2017 ધુીમા ંઆયોગની કચેર મા ંસં ુ ત સચવ ી (R-6) 
ને મળે તે ર તે મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવે છે.   
  Sd/‐	

થળ: ગાધંીનગર-382010 (ટ . એચ. સોની) 
તાર ખ: 06.05.2017 સં ુ ત સચવ 

જુરાત હર સેવા આયોગ 
 


