
આયોગની જાહેરાત ક્રમાાંક: -  ૦૯/૨૦૧૫-૧૬, બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વવભાગ  હસ્તકની  સહાયક પ્રાદેશિક વાહન 

વ્યવહાર અશિકારી / સહાયક વાહન વ્યવહાર શનયામક વગગ-૨ ની જ્ગ્યાએ ભરતી સંબંધમાં તા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૬ના રોજ 

લેવાયેલ પ્રાથવમક કસોટીના તા. ૨૪-૦૭-૨૦૧૭ના રોજ પ્રવસધ્ધ થયેલ પરરણામ મુજબ  રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર 

ઉમેદવારોની યાદીમાં સમાવવષ્ટ  ૨૨  ઉમેદવારોની વવગતો દર્ાાવતુ ંપત્રક  

ક્રમ      બેઠક નાંબર  
પુરુષ /        

મહહલા     કેટેગરી રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્રતા અંગેનું કારણ   

 1 102000313 મહહલા GEN. ર્ારીરરક પરીક્ષણમા અનફીટ 

 2 102000684 પુરૂષ GEN. અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

 3 102002060 મહહલા GEN. ર્ારીરરક પરીક્ષણમા અનફીટ 

 4 102002083 મહહલા SEBC ર્ારીરરક પરીક્ષણમા અનફીટ 

 5 102003409 પુરૂષ GEN. ર્ારીરરક પરીક્ષણમા અનફીટ  

 6 102003424 પુરૂષ GEN. 
ર્ારીરરક પરીક્ષણમા અનફીટ 

 7 102004252 મહહલા SEBC વનયત રૈ્ક્ષવણક લાયકાત ધરાવતા નથી 

 8 102004600 મહહલા SEBC વનયત રૈ્ક્ષવણક લાયકાત ધરાવતા નથી 

 9 102004613 મહહલા GEN. અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

 10 102005213 મહહલા SEBC અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

 11 102000016    મહહલા SEBC 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
Standard) ધરાવતા નથી 

 12 102000727 મહહલા GEN. આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
Standard) ધરાવતા નથી 

 13 102001221 પુરૂષ ST આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
Standard) ધરાવતા નથી 



 14 102002548 પુરૂષ GEN. 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
Standard) ધરાવતા નથી 

 15 102003408 પુરૂષ SC 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
Standard) ધરાવતા નથી 

 16 102003432 પુરૂષ SC 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
Standard) ધરાવતા નથી 

 17 102003698 પુરૂષ SEBC 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
Standard) ધરાવતા નથી 

 18 102004273 પુરૂષ GEN. 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
Standard) ધરાવતા નથી 

 19 102004343 પુરૂષ GEN. 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
Standard) ધરાવતા નથી 

 20 102000595 મહહલા SEBC 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
Standard) ધરાવતા નથી તેમજ ર્ારીરરક પરીક્ષણમા 

અનફીટ  

 21 102003085 મહહલા GEN. 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
Standard) ધરાવતા નથી તેમજ વનયત રૈ્ક્ષવણક લાયકાત 

ધરાવતા નથી 

 22 102004065 પુરૂષ ST 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
Standard) ધરાવતા નથી તેમજ વનયત રૈ્ક્ષવણક લાયકાત 

ધરાવતા નથી 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                            સેક્શન અધિકારીશ્રી  

                                                                         ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ. 
                                               


