
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

મોટર વાહન નનરીક્ષક, વગગ-૨ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જાહરેાત ક્રમાાંક: ૦૨/૨૦૧૫-૧૬ના સાંદભગમાાં 
આયોગ દ્વારા તા.૦૯-૧૦-૨૦૧૬ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથનમક કસોટીના આધારે આયોગે અરજી ચકાસણીની 
પાત્રતા માટે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (જે તે કેટેગરીમાાં મેરીટ યાદી મજુબ ઉતરતા ક્રમમાાં જરૂરી સાંખ્યા 
અનસુારના છેલ્લા ઉમેદવારના ગણુ) મજુબ અરજી ચકાસણીને પાત્ર કેટેગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક 
નાંબરો નીચ ેમજુબ છે.  
ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની સાંખ્યા  નોર્મસગ મજુબ જરૂરી 

અરજી ચકાસણીને  
પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા  

ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

01  બિનઅનામત (કૉમન) ૩૬ ૧૪૪ ૧૪૪ 
101000054 101000087 101000433 101000537 101000655 
101000696 101000814 101000934 101000943 101000981 

101001198 101001225 101001252 101001281 101001407 

101001489 101001536 101001729 101001872 101001900 
101001932 101001952 101002025 101002112 101002319 

101002347 101002404 101002418 101002518 101002620 
101002661 101002675 101002789 101002861 101002967 

101002999 101003118 101003159 101003189 101003233 

101003301 101003380 101003395 101003461 101003671 
101003706 101003764 101003826 101003839 101003918 

101004006 101004034 101004236 101004375 101004434 
101004461 101004492 101004507 101004549 101004583 

101004658 101004676 101004679 101004750 101004805 
101004819 101004942 101004981 101005002 101005133 

101005186 101005189 101005320 101005356 101005387 

101005478 101005519 101005712 101005717 101005804 
101005813 101005841 101005842 101005866 101005947 

101005985 101006044 101006266 101006301 101006369 
101006428 101006445 101006529 101006535 101006561 

101006599 101006682 101006702 101006878 101006957 

101007053 101007078 101007100 101007580 101007597 
101007729 101007743 101007777 101007928 101008030 

101008124 101008196 101008253 101008269 101008314 
101008399 101008498 101008517 101008710 101008815 

101008837 101008894 101008906 101008979 101008993 
101009020 101009152 101009191 101009224 101009239 

101009253 101009268 101009317 101009451 101009664 

101009700 101009701 101009786 101009843 101009939 
101009973 101010011 101010024 101010331 કુલ: ૧૪૪ 

==  ૨  == 



==  ૨  == 
ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 

સાંખ્યા  
નોર્મસગ મજુબ જરૂરી અરજી ચકાસણીને  
પાત્ર ઉમેદવારોની સાંખ્યા  

ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

02   બિનઅનામત (મહિલા) ૧૭ ૬૮ ૫૨ (પ્રાપ્ય તમામ) 
 

101000118 101000353 101001055 101001056 101001263 
101001317 101001414 101001806 101001819 101002176 

101002476 101002703 101002773 101003116 101003257 
101003278 101003504 101003844 101004108 101004347 

101004403 101004475 101004575 101004999 101005071 
101005093 101005134 101005375 101005969 101006077 

101006270 101006864 101006919 101007017 101007686 

101008139 101008276 101008341 101008420 101008474 
101008539 101008773 101008872 101009254 101009528 

101009712 101010075 101010096 101010125 101010156 
101010248 101010322 === === કુલ: ૫૨ 

 

ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોર્મસગ મજુબ જરૂરી અરજી ચકાસણીન ે 
પાત્ર ઉમેદવારોની સાંખ્યા  

ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

03   સા.શૈ.પ.વર્ગ (કૉમન) ૧૯ ૭૬ ૭૬ 
 

101000003 101000350 101000396 101000507 101000649 
101000929 101000976 101001117 101001334 101001366 

101001395 101001512 101001768 101001866 101002019 

101002057 101002130 101002419 101002702 101002717 
101003204 101003576 101003600 101003687 101003743 

101003901 101004054 101004147 101004242 101004380 
101004442 101004521 101004606 101004828 101005036 

101005135 101005141 101005343 101005738 101005751 
101005837 101005995 101006279 101006354 101006367 

101006489 101006499 101006615 101006786 101006927 

101007261 101007440 101007483 101007487 101007508 
101007537 101007808 101007939 101007942 101008013 

101008051 101008077 101008335 101008659 101009097 
101009282 101009351 101009380 101009388 101009580 

101009678 101009708 101009900 101009918 101010141 

101010159 === === === કુલ: ૭૬ 
 

ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોર્મસગ મજુબ જરૂરી અરજી 
ચકાસણીને પાત્ર ઉમદેવારોની  
સાંખ્યા  

ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમદેવારોની સાંખ્યા 

04   સા.શૈ.પ.વર્ગ (મહિલા) ૧૦ ૪૦ ૧૩(પ્રાપ્ય તમામ)  
 

101000499 101000897 101001871 101002173 101002700 
101003314 101004285 101007563 101008202 101008689 

101009477 101009871 101010235 === કુલ: ૧૩ 



 

==  ૩  == 
ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 

સાંખ્યા  
નોર્મસગ મજુબ જરૂરી અરજી 
ચકાસણીન ેપાત્ર ઉમેદવારોની  
સાંખ્યા  

ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની 
સાંખ્યા 

05  અન.ુ જાતત  (કોમન) ૦૫ ૨૦ ૨૦ 
 

101000144 101000851 101001063 101001232 101002290 

101002489 101002562 101003500 101003829 101004544 
101004975 101005046 101005843 101006965 101007600 

101007872 101007873 101008572 101009256 101010327 

=== === === === કુલ: ૨૦ 
 

ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોર્મસગ મજુબ જરૂરી અરજી 
ચકાસણીને પાત્ર ઉમદેવારોની  
સાંખ્યા  

ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમદેવારોની સાંખ્યા 

06  અન.ુ જાતત  (મહિલા) ૦૩ ૧૨ ૦૬ (પ્રાપ્ય તમામ) 
 

101000004 101001458 101001999 101003985 101006672 

101009275 === === === કુલ: ૦૬ 
 

ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોર્મસગ મજુબ જરૂરી અરજી 
ચકાસણીન ેપાત્ર ઉમેદવારોની  
સાંખ્યા  

ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની 
સાંખ્યા 

07   અન.ુ જનજાતત (કૉમન) ૦૭ ૨૮  ૨૮  
 

101000031 101000460 101000629 101001161 101001849 

101002080 101002327 101002669 101003818 101003857 
101004429 101004449 101004657 101004826 101005737 

101005794 101005982 101006306 101007275 101007531 
101007595 101007865 101007916 101007998 101009295 

101009460 101010103 101010126 === કુલ: ૨૮ 
 

ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોર્મસગ મજુબ જરૂરી અરજી 
ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની  
સાંખ્યા  

ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

08   અન.ુ જનજાતત (મહિલા) ૦૩ ૧૨ ૦૩(પ્રાપ્ય તમામ) 
 

101003040 101004613 101006336 === કુલ: ૦૩ 
 

કુલ:૧૪૪+૫૨+૭૬+૧૩+૨૦+૦૬+૨૮+૦૩= ૩૪૨ (ત્રણસો બેતાળીસ)   
નોંધ :    (1)  આયોગના તા.15-10-2009 તથા તા.11-11-2009 ના કચેરી હકુમથી નક્કી થયેલ માપદાંડ 
પ્રમાણે આયોગ દ્વારા સીધી ભરતી માટે લેવામાાં આવતી પ્રાથનમક કસોટી / હતેલુક્ષી કસોટી માટે દરેક 
કેટેગરીની અનભુવ વગરની જગ્યા માટે 01 જગ્યા સામ ે08 ઉમેદવારો, 02 જગ્યા સામે 10 ઉમેદવારો અને  

==  ૪  == 



==  ૪  == 
03 કે તેથી વધ ુજગ્યા સામે જગ્યાના 4 (ચાર) ગણા ઉમદેવારો અને દરેક કેટેગરીની અનભુવવાળી જગ્યા 
માટે 01 જગ્યા સામ ે10 ઉમદેવારો, 02 જગ્યા સામે 12 ઉમેદવારો અને 03 કે તેથી વધ ુજગ્યા સામે  
જગ્યાના 6 (છ) ગણા ઉમેદવારોની કેટેગરીવાઇઝ જગ્યાઓ મજુબ અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની 
યાદી (કામચલાઉ પરરણામ) પ્રનસધ્ધ કરવામાાં આવે છે. આ જગ્યા માટેની જાહરેાતમાાં દર્ાગવવામાાં આવેલ 
જગ્યાઓ મજુબ બબન અનામત (કૉમન)ની ૩૬ જગ્યા સામે ૧૪૪ ઉમેદવારો, બબન અનામત (મરહલા)ની 
૧૭ જગ્યા સામ ે૬૮ ઉમેદવારો, સા.ર્ૈ.પ.વગગ (કૉમન) ની ૧૯ જગ્યા સામ ે૭૬ ઉમેદવારો, સા.ર્ૈ.પ.વગગ 
(મરહલા)ની ૧૦ જગ્યા સામે ૪૦ ઉમેદવારો, અન.ુજાનત (કૉમન) ની ૦૫ જગ્યા સામે ૨૦ ઉમેદવારો, 
અન.ુજાનત (મરહલા)ની ૦૩ જગ્યા સામ ે૧૨ ઉમેદવારો, અન.ુજનજાનત (કૉમન) ની ૦૭ જગ્યા સામ ે૨૮ 
ઉમેદવારો અને અન.ુજનજાનત (મરહલા) ની ૦૩ જગ્યા સામે ૧૨ ઉમેદવારો મળીને કુલ: ૪૦૦ ઉમેદવારોને 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર સફળ જાહરે કરવાના થાય છે. પરાંત ુ બબન અનામત (મરહલા) ની ૧૭ જગ્યા, 
સા.ર્ૈ.પ.વગગ (મરહલા)ની ૧૦ જગ્યા, અન.ુજાનત (મરહલા)ની ૦૩ જગ્યા અને અન.ુજનજાનત (મરહલા) ની 
૦૩ જગ્યા સામ ેઅરજી ચકાસણીને પાત્ર પરુતા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થતા નથી, અને આ માપદાંડો / 
ધોરણો રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર સફળ ઉમેદવારોની આખરી યાદી પહલેાના તબક્કાની કાયગવાહીના ભાગ 
રૂપે છે.    
(2)       આયોગના તા.14-10-1986ના કચેરી હકુમથી નક્કી થયેલ માપદાંડ પ્રમાણે દરેક કેટેગરીની 1 
જગ્યા સામે 6, 2 જગ્યા સામે 8, 3 જગ્યા સામે 10 અને 4 કે તેથી વધ ુજગ્યા સામે 3 ગણા ઉમેદવારોને 
રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવાના થાય છે. આ જગ્યા માટેની જાહરેાતમાાં દર્ાગવવામાાં આવેલ જગ્યાઓ 
મજુબ બબન અનામત (કૉમન)ની ૩૬ જગ્યા સામ ે૧૦૮ ઉમેદવારો, બબન અનામત (મરહલા)ની ૧૭ જગ્યા 
સામ ે૫૧ ઉમેદવારો, સા.ર્ૈ.પ.વગગ (કૉમન) ની ૧૯ જગ્યા સામે ૫૭ ઉમેદવારો, સા.ર્ૈ.પ.વગગ (મરહલા)ની 
૧૦ જગ્યા સામ ે ૩૦ ઉમેદવારો, અન.ુજાનત (કૉમન) ની ૦૫ જગ્યા સામ ે ૧૫ ઉમેદવારો, અન.ુજાનત 
(મરહલા)ની ૦૩ જગ્યા સામે ૧૦ ઉમેદવારો, અન.ુજનજાનત (કૉમન) ની ૦૭ જગ્યા સામે ૨૧ ઉમેદવારો 
અને અન.ુજનજાનત (મરહલા) ની ૦૩ જગ્યા સામે ૧૦ ઉમેદવારો મળીને કુલ: ૩૦૨ ઉમેદવારોને રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે બોલાવવાના થાય છે.  
(3)    જો આ ઉમેદવારોમાાંથી રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર પરુતા ઉમેદવારો નરહ મળે તો મેરીટ યાદી મજુબ 
ક્રમાનસુાર આયોગના તા.19/07/2013ના કચેરી હકુમથી ઠરાવેલ લઘતુ્તમ ગણુ કરતાાં વધ ુગણુ ધરાવતા 
ઉમેદવારો જો પ્રાપ્ત થતા હર્ે હર્ે તો વધ ુઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી કરવામાાં આવરે્. આ રીતે 
જે બેઠક નાંબરોના ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી કરવાની થર્ ેતેની નવગતો આખરી પરરણામમાાં 
દર્ાગવવામાાં આવર્ે.  
(4)   આ પરરણામમાાં કામચલાઉ ધોરણે અરજી ચકાસણીને પાત્ર જાહરે થયેલ ઉમેદવારો પૈકી જે 
ઉમેદવારો ભરતી નનયમો અને જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ જરૂરી રૈ્ક્ષબણક લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર 
ઇત્યારદ જરુરીયાતો પરરપણૂગ કરતા નહીં હોય, તેમને બાકાત કયાગ પછી િાકી રિતેા ઉમેદવારોની સખં્યા 
૩૦૨ કરતા ં વધ ુ િશે તો મેરીટયાદી મજુિ ૩૦૨ ઉમેદવારોને ર્ણતરીમા ં લીધા િાદ તે પછીના 
ઉમેદવારોને તેઓ િધી જરુહરયાતો સતંોષતા િશે તો પણ રૂિરૂ મલુાકાતને પાત્ર ર્ણવામા ંનિી આવે, 
જેની દરેક ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી. 
(5) વધમુાાં આ રીતે રૂબરૂ મલુાકાતને માટે પાત્ર ગણવાના ઉમેદવારો પૈકી જે તે કેટેગરીમાાં છેલ્લા 
ઉમેદવારના ગણુ જેટલા જ સરખા ગણુ ત્યારપછીના જે કોઇ ઉમેદવારના હરે્ તેમને પણ રૂબરૂ મલુાકાતને 
માટે પાત્ર ગણવામાાં આવરે્. આ પ્રમાણે થરે્ તો રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ૩૦૨ ઉમેદવારોની સાંખ્યામાાં 
વધારો થઇ ર્કર્ ેતથા આખરી મેરીટ લીસ્ટમાાં રૂબરૂ મલુાકાત ને પાત્ર પ્રાપ્ત થતાાં સાંલગ્ન કેટેગરીના 
ઉમેદવારોની કુલ સાંખ્યામાાં ઘટાડો પણ થઇ ર્કરે્.                                     == ૫ == 



==  ૫  == 
૬.   અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોએ આ જાહરેાતના અનસુાંધાને “ઓન-લાઇન” કન્ફમગ થયેલ 
અરજી પત્રક સાથે ફી ભયાગના ચલણની નકલ (જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની જરૂરી હોય) અને લાગ ુપડતા 
જરૂરી દસ્તાવેજો / પ્રમાણપત્રોની નક્લ નીચનેા ક્રમાનસુાર  
(૧) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી. કે્રડીટ પ્રમાણપત્રની નકલ (જન્મ તારીખના પરુાવા માટે 
ર્ાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવરે્ નહીં)  
(૨) નામ / અટકમાાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ / પરરણીત મરહલા ઉમેદવાર માટે 
લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ  
(૩) અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે સક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ જાનત પ્રમાણપત્રની નકલ  
(૪) સામાજીક અને ર્ૈક્ષબણક પછાત વગગના ઉમેદવારો માટે સક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ જાનત 
પ્રમાણપત્રની નકલ તથા છેલ્લા ત્રણ વર્ગ (જેમાાં જાહરેાતના વર્ગનો સમાવેર્ થયેલ હોવો જોઇએ) દરર્મયાન 
ઇસ્ય ુથયેલ નનયત નમનુા “પરરનર્ષ્ટ- ક” (ગજુરાતીમાાં) મજુબના સક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપવામાાં આવલે 
નોન-રક્રમીલેયર પ્રમાણપત્રની નકલ (અંગ્રજેીમાાં આપવામાાં આવતુાં Annexure-A પ્રમાણપત્ર માન્ય નથી.) 
(૫) નવધવા મરહલા ઉમેદવાર ના રકસ્સામાાં પનુ: લગ્ન કયાગ નથી તેવી એરફડવેીટ  
(૬) ર્ારરરીક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવાર માટે સા.વ.નવભાગના તા.૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્રથી નનયત     
થયેલ નમનુા મજુબના અર્ક્તા પ્રમાણપત્રની નકલ  
(૭) રૈ્ક્ષબણક લાયકાતના સાંદભગમાાં જાહરેાતમાાં દર્ાગવેલ નવદ્યાર્ાખાના સ્નાતક / અનસુ્નાતકની પદવી  
    પ્રમાણપત્રની નકલ અને સ્નાતક/ અનસુ્નાતકની પદવીના અંનતમ વર્ગના બે સેમેસ્ટરના  
    ગણુપત્રકની નકલ 
(૮)  નવદેર્ની યનુનવનસિટીમાાંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માન્યતા અંગેના પરુાવાની નકલ  
(૯)  રૈ્ક્ષબણક લાયકાતના સાંદભગમાાં જાહરેાતમાાં દર્ાગવેલ નવદ્યાર્ાખાના સ્નાતક / અનસુ્નાતકની     
      પદવીની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવે છે તેવો હક્ક દાવો હોયતો ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત   
      કરતા આદેર્ો / અનધકૃતતાની નવગતો / પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહરેે્.  
(૧૦) ગજુરાત સરકારની સેવામાાં ફરજ બજાવતા કમગચારીઓએ રૂબરૂ મલુાકાત સમયે સક્ષમ  
      અનધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ સા.વ.નવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના પરરપત્રથી નનયત  
      થયેલ નમનુામાાં “ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર” (અસલમાાં) અચકૂ રજુ કરવાનુાં રહરેે્.  
(૧૧) સક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રની નકલ [જેમાાં સાંસ્થાના  
      લેટરપેડ ઉપર (ક) ધારણ કરેલ જગ્યા / હોદ્દો (ખ) અનભુવનો ક્રમાનસુાર સમયગાળો (ગ)  
      અનભુવનો પ્રકાર અને (ઘ) મેળવવામાાં આવતા પગાર અને ભથ્થાઓની નવગત દર્ાગવેલ હોય]  
      અન ે 
(૧૨) અન્ય લાગ ુપડતા હોય તેવા આધાર / પરુાવા અચકુ જોડીને તા.૨૪-૦૩-૨૦૧૭ સધુીમાાં આયોગની  
      કચેરીમાાં સાંયકુ્ત સબચવશ્રી (આર-૬) ને મળે ત ેરીતે મોકલી આપવા જણાવવામાાં આવે છે.   
૭.     (૧) આ યાદીમાાં સમાનવષ્ટ થવાથી કોઇ ઉમેદવારને પસાંદગી યાદી કે પ્રનતક્ષાયાદીમાાં સમાવેર્ 

થવાનો હક્ક પ્રાપ્ત થતો નથી.  
 (૨) આ યાદીમાાં સમાવેર્ થયેલ દરેક ઉમેદવારોની પાત્રતા આ જગ્યાના ભરતી નનયમો, 

જાહરેાતની જોગવાઇઓ અનસુાર કરવામાાં આવરે્.  
 (૩) દરેક ઉમેદવાર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે આ જગ્યા માટેની નનયત ર્ૈક્ષણીક 

લાયકાત, ઉંમર, નનયત લધતુ્તમ ર્ારીરરક ધોરણ ધરાવતો હોવો જોઇએ. 
==  ૬  == 

 



==  ૬  ==  
 (૪) દરેક મરહલા અથવા પરુૂર્ ઉમેદવાર ભરતી નનયમો તેમજ જાહરેાતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણેનુાં 

લધતુ્તમ ર્ારીરરક ધોરણ ધરાવતા હોવા જોઇર્ે.  
 (૫) દરેક ઉમેદવારને  ર્ારીરરક માપ માટે ઉમેદવારને જે તારીખ / સમયે આયોગની કચેરીમાાં 

હાજર રહવેાનુાં જણાવવામાાં આવે તે તારીખ/ સમયે ઉમેદવારે સ્વખચ ે આયોગની કચેરીમાાં 
ઉપસ્સ્થત થવાનુાં રહરેે્.  

 (૬) ર્ારીરરક માપ માટે જે સરકારી તબીબ  નનમાયા હોય તઓે દ્વારા જે માપ નોંધવામાાં આવ ેત ે
માપ યોગ્ય રીતે લેવામાાં આવ્યુાં હોવાનુાં ઉમેદવારે પ્રમાબણત કરવાનુાં રહરેે્.      

  (૭) આયોગ દ્વારા નનમવામાાં આવેલ બે સરકારી તબીબો દ્વારા લેવામાાં આવલે ર્ારીરરક માપ 
બાબતે જો કોઇ ઉમેદવારને ર્ાંકા / અસાંતોર્ હોય તો તે સમયે જ ઉમેદવારે આયોગના અનધકારી 
/ એપલેટ ઓફીસરને લેબખત રજૂઆત કરવાની રહરેે્. ર્ારીરરક માપ બાબતે પછીથી કોઇ રજૂઆત 
કે અસાંતોર્ ધ્યાને લેવામાાં નરહ આવે.  

 (૦૮) આ પાત્રતા ચકાસણીને પાત્ર જાહરે કરવામાાં આવેલ ૩૪૨ ઉમેદવારોની આ યાદીમાાંથી 
મેરીટક્રમ અનસુાર ૩૦૨ ઉમેદવારોની રૂબરૂ મલુાકાત માટેની આખરી યાદી પ્રનસધ્ધ કરવામાાં 
આવર્ે.  

 (૦૯) જે ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે પોતાની જાનત–કેટેગરી (S.C./S.T./ 
SEBC) જે દર્ાગવેલ હર્ે ત ેપ્રમાણે પરરણામમાાં ગણવામાાં આવર્ે. જાનત – કેટેગરી બદલવાની 
કોઇ પણ રજૂઆત ધ્યાને લવેામાાં આવરે્ નરહ. 

૮. ઉપર મજુબની તથા ભરતી નનયમો અને જાહરેાતની જોગવાઇઓ જે ઉમેદવાર સાંતોર્તા નરહ હોય 
તેમને અપાત્ર ગણવામાાં આવર્,ે તે ર્રતને આધીન કામચલાઉ ધોરણે આ પરરણામ જાહરે 
કરવામાાં આવે છે.   

૯.      ઉપરની કાયગવાહી બાદ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતાાં ઉમેદવારોની યાદી નોટીસ બોડગ પર હવે   
 પછી મકુવામાાં આવરે્. 
                                                                      Sd/-                                                                            
                                                                        (ટી. એચ. સોની) 

                સાંયકુ્ત સબચવ 
સ્થળ: ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦                                       ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
તારીખ: ૧૪-૦૩-૨૦૧૭ 


