
ગજુરાત જાહરે સવેા આયોગ 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

સરકારી ઇજનેરી કૉલેજ ખાતે ઇલેક્ટ્રોનનક્ટ્સ & કોમ્યનુનકેશન એન્જજીનીયરીંગના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, 
વગગ-2ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જાહરેાત ક્રમાાંક: 96/2015-16ના સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા 
તા.21.08.2016ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથનમક કસોટીના આધારે આયોગે અરજી ચકાસણી ની 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 નીચે મજુબ છે.  
ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 

સાંખ્યા  
નોમ્સગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

01   બિન અનામત (કૉમન) 31 124 124     
101000011 101000018 101000034 101000042 101000044 

101000045 101000075 101000079 101000098 101000121 

101000133 101000136 101000162 101000198 101000200 

101000203 101000214 101000222 101000238 101000264 

101000267 101000279 101000311 101000340 101000422 

101000447 101000460 101000506 101000523 101000550 

101000558 101000582 101000618 101000625 101000628 

101000636 101000674 101000681 101000701 101000704 

101000712 101000734 101000749 101000761 101000812 

101000854 101000863 101000870 101000887 101000889 

101000911 101000926 101000940 101000943 101000968 

101000973 101001002 101001012 101001030 101001035 

101001052 101001056 101001101 101001104 101001111 

101001137 101001166 101001174 101001180 101001181 

101001218 101001226 101001259 101001266 101001310 

101001340 101001390 101001407 101001427 101001502 

101001504 101001580 101001582 101001587 101001604 

101001663 101001667 101001745 101001796 101001800 

101001805 101001811 101001812 101001813 101001814 

101001815 101001845 101001853 101001907 101001945 

101002001 101002025 101002026 101002037 101002053 

101002077 101002083 101002084 101002087 101002091 

101002092 101002105 101002112 101002124 101002148 

101002150 101002163 101002170 101002172 101002226 

101002231 101002269 101002287 101002310 TOTAL:124 
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ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોમ્સગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

02   બિન અનામત (મહિલા) 15 60 64 *   
101000048 101000068 101000111 101000147 101000165 

101000187 101000217 101000237 101000244 101000250 

101000283 101000297 101000328 101000350 101000357 

101000435 101000461 101000464 101000496 101000505 

101000557 101000624 101000684 101000720 101000769 

101000945 101000966 101000971 101000986 101000990 

101001009 101001064 101001188 101001196 101001212 

101001228 101001240 101001263 101001341 101001464 

101001519 101001572 101001573 101001618 101001623 

101001664 101001700 101001716 101001764 101001873 

101001891 101001913 101001915 101001961 101001965 

101001969 101002116 101002120 101002159 101002167 

101002178 101002222 101002235 101002297 TOTAL: 64 

* સરખા ગણુને કારણે 04 (ચાર) ઉમેદવારો વધ ુમળે છે. 
 

ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોમ્સગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

03   સા.શૈ.પ.વર્ગ (કૉમન) 16 64 65 *    
101000017 101000030 101000055 101000097 101000137 

101000164 101000176 101000178 101000234 101000344 

101000353 101000500 101000546 101000555 101000568 

101000643 101000662 101000819 101000961 101001021 

101001044 101001090 101001100 101001130 101001152 

101001172 101001194 101001255 101001271 101001331 

101001349 101001438 101001454 101001490 101001496 

101001503 101001521 101001534 101001569 101001593 

101001595 101001643 101001651 101001658 101001738 

101001748 101001860 101001862 101001876 101001898 

101001904 101001909 101001920 101001925 101002021 

101002067 101002069 101002076 101002146 101002174 

101002218 101002219 101002229 101002262 101002305 

TOTAL: 65 
* સરખા ગણુને કારણે 01 (એક) ઉમેદવાર વધ ુમળે છે.                                   #   3   #  

 



 

#   3   # 
ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 

સાંખ્યા  
નોમ્સગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

04   સા.શૈ.પ.વર્ગ (મહિલા) 08 32 33 *    
101000059 101000148 101000160 101000161 101000266 

101000424 101000444 101000463 101000515 101000561 

101000780 101000820 101000821 101001020 101001034 

101001067 101001133 101001138 101001249 101001321 

101001324 101001359 101001379 101001436 101001677 

101001798 101001821 101001895 101001932 101001943 

101002111 101002117 101002242 TOTAL: 33 

* સરખા ગણુને કારણે 01 (એક) ઉમેદવાર વધ ુમળે છે.  
 

ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોમ્સગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

05   અન.ુજાતત (કૉમન) 05 20 20     
101000104 101000197 101000282 101000358 101000531 

101000767 101000840 101000995 101001586 101001610 

101001647 101001743 101001771 101001782 101001823 

101002031 101002132 101002230 101002238 101002307 

TOTAL: 20 
 

ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોમ્સગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

06   અન.ુજાતત (મહિલા) 02 10 10    
101000118 101000281 101000996 101001485 101001780 

101001789 101001906 101002074 101002100 101002133 

TOTAL: 10 
 

ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોમ્સગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

07   અન.ુજનજાતત (કૉમન) 09 36 37 *     
101000043 101000139 101000201 101000206 101000330 

101000331 101000588 101000642 101000699 101000731 
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101000735 101000785 101000790 101000914 101001006 

101001129 101001160 101001162 101001179 101001254 

101001440 101001505 101001632 101001660 101001675 

101001693 101001715 101001799 101001816 101001827 

101001835 101001939 101001942 101001949 101002033 

101002136 101002216 TOTAL: 37 

* સરખા ગણુને કારણે 01 (એક) ઉમેદવાર વધ ુમળે છે. 
ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 

સાંખ્યા  
નોમ્સગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

08   અન.ુજનજાતત (મહિલા) 04 16 16      
101000335 101000380 101000478 101000768 101000908 

101001047 101001182 101001247 101001283 101001591 

101001621 101001637 101001672 101001917 101002199 

101002253 TOTAL: 16 

TOTAL:  124 + 64 + 65 + 33 + 20 + 10 + 37 + 16 = 369                                                    
નોંધ:  (1)   આયોગના તા.15-10-2009 તથા તા.11-11-2009ના કચેરી હુકમથી નક્કી થયેલ 
માપદાંડ પ્રમાણે આયોગ દ્વારા સીધી ભરતી માટે લેવામાાં આવતી પ્રાથનમક કસોટી / હતેલુક્ષી કસોટી 
માટે દરેક કેટેગરીની અનભુવ વગરની જગ્યા માટે 01 જગ્યા સામે 08 ઉમેદવારો, 02 જગ્યા સામે 
10 ઉમેદવારો અને 03 કે તેથી વધ ુજગ્યા સામે જગ્યાના 4 (ચાર) ગણા ઉમેદવારો અને દરેક 
કેટેગરીની અનભુવવાળી જગ્યા માટે 01 જગ્યા સામે 10 ઉમેદવારો, 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 દશાગવવામાાં આવેલ જગ્યાઓ મજુબ બબન અનામત (કૉમન)ની 31 જગ્યા 
સામે 124, બબન અનામત (મરહલા)ની 15 જગ્યા સામે 60, સા.શૈ.પ.વગગ (કૉમન)ની 16 જગ્યા સામે 
64, સા.શૈ.પ.વગગ (મરહલા)ની 08 જગ્યા સામે 32, અન.ુજાનત (કૉમન)ની 05 જગ્યા સામે 20, 
અન.ુજાનત (મરહલા)ની 02 જગ્યા સામે 10, અન.ુજનજાનત (કૉમન)ની 09 જગ્યા સામે 36 અને 
અન.ુજનજાનત (મરહલા)ની 04 જગ્યા સામે 16 ઉમેદવારો મળી કુલ: 362 ઉમેદવારોને અરજી 
ચકાસણીને પાત્ર સફળ જાહરે કરવાના થાય છે. 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 દશાગવવામાાં 
આવેલ જગ્યા મજુબ બબન અનામત (કૉમન)ની 31 જગ્યા સામે 93, બબન અનામત (મરહલા)ની 15 
જગ્યા સામે 45, સા.શૈ.પ.વગગ (કૉમન)ની 16 જગ્યા સામે 48, સા.શૈ.પ.વગગ (મરહલા)ની 08 જગ્યા  

#   5   #  
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સામે 24, અન.ુજાનત (કૉમન)ની 05 જગ્યા સામે 15, અન.ુજાનત (મરહલા)ની 02 જગ્યા સામે 08, 
અન.ુજનજાનત (કૉમન)ની 09 જગ્યા સામે 27 અને અન.ુજનજાનત (મરહલા)ની 04 જગ્યા સામે 12 
ઉમેદવારો મળી કુલ: 272 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 હુકમથી ઠરાવેલ લઘતુ્તમ ગણુ કરતાાં વધ ુગણુ 
ધરાવતા ઉમેદવારો જો પ્રાપ્ત થતા હશે તો વધ ુઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી કરવામાાં આવશે. 
આ રીતે જે બેઠક નાંબરોના ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી કરવાની થશે તેની નવગતો આખરી 
પરરણામમાાં દશાગવવામાાં આવશે.  
(4)  આ પરરણામમાાં કામચલાઉ ધોરણે અરજી ચકાસણીને પાત્ર જાહરે થયેલ ઉમેદવારો પૈકી જે 
ઉમેદવારો ભરતી નનયમો અને જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ જરૂરી શૈક્ષબણક લાયકાત, અનભુવ, 
ઉંમર ઇત્યારદ જરુરીયાતો પરરપણૂગ કરતા નહીં હોય, તેમને બાકાત કયાગ પછી બાકી રહતેા ઉમેદવારોની 
સાંખ્યા 272 કરતાાં વધ ુહશે તો મેરીટયાદી મજુબ 272 ઉમેદવારોને ગણતરીમાાં લીધા બાદ તે પછીના 
ઉમેદવારોને તેઓ બધી જરુરરયાતો સાંતોષતા હશે તો પણ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ગણવામાાં નહી 
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 હશે તેમને પણ રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામાાં આવશે. આ પ્રમાણે થશે તો રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર 272 
ઉમેદવારોની સાંખ્યામાાં વધારો થઇ શકશે.                                                                  

(6)   ઉપરની કાયગવાહી બાદ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતાાં ઉમેદવારોની યાદી નોટીસ બોડગ પર હવે 
પછી મકુવામાાં આવશે.   
4.   અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોએ આ જાિરેાતના અનસુધંાને “ઓન-લાઇન” કન્ફમગ 
થયેલ અરજી પત્રક સાથે ફી ભયાગના ચલણની નકલ (જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની જરૂરી િોય) અને 
લાગ ુપડતા જરૂરી દસ્તાવેજો/ પ્રમાણપત્રોની નક્લ નીચેના ક્રમાનસુાર (૧) જન્મ તારીખના પરુાવા 
માટે એસ. એસ .સી. કે્રડીટ  પ્રમાણપત્રની  નકલ (જન્મ  તારીખના  પરુાવા માટે  શાળા  છોડયાન ુ ં
પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણવામા ંઆવશે નિીં) (૨) નામ / અટકમા ં ફેરફાર કરાવેલ િોય તો સરકારી 
રે્ઝેટની નકલ/ પહરણીત મહિલા ઉમેદવાર માટે લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ (૩) અનામત 
વર્ગના ઉમેદવારો માટે સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ જાતત પ્રમાણપત્રની નકલ (૪) 
સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત વર્ગના ઉમેદવારો માટે સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ જાતત 
પ્રમાણપત્રની નકલ તથા છેલ્લા ત્રણ વર્ગ (જેમા ંજાિરેાતના વર્ગનો સમાવેશ થયેલ િોવો જોઇએ) 
દરમ્યાન ઇસ્ય ુથયેલ તનયત નમનુા “પહરતશષ્ટ- ક” (ગજુરાતીમા)ં મજુિના સક્ષમ અતધકારી દ્વારા 
આપવામા ંઆવેલ નોન-હક્રમીલેયર પ્રમાણપત્રની નકલ (અંગે્રજીમા ંઆપવામા ંઆવત ુ ંAnnexure-
A પ્રમાણપત્ર માન્ય નથી.) (૫)  તવધવા મહિલા ઉમેદવાર ના હકસ્સામા ંપનુ: લગ્ન કયાગ નથી તેવી 
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એહફડેવીટ (૬) શાહરરીક રીતે અશક્ત ઉમેદવાર માટે સા.વ.તવભાર્ના તા.૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ના પહરપત્ર 
થી તનયત થયેલ નમનુા મજુિના અશક્તા પ્રમાણપત્રની નકલ (૭)  શૈક્ષબણક લાયકાતના સદંભગમા ં
જાિરેાતમાં દશાગવેલ તવદ્યાશાખાના સ્નાતક / અનસુ્નાતકની પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ અને સ્નાતક/ 
અનસુ્નાતકની પદવીના અંતતમ વર્ગના િે સેમેસ્ટરના ગણુપત્રકની નકલ (૮) તવદેશની યતુનવ 
તસિટીમાથંી પદવી મેળવેલ િોય તો તેની માન્યતા અંરે્ના પરુાવાની નકલ (૯) શૈક્ષબણક લાયકાતના 
સદંભગમા ંજાિરેાતમા ંદશાગવેલ તવદ્યાશાખાના સ્નાતક/અનસુ્નાતકની પદવીની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવે 
છે તેવો િક્ક દાવો િોય તો ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાતપત કરતા આદેશો/અતધકૃતતાની તવર્તો/ 
પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરિશેે. (૧૦) ગજુરાત સરકારની સેવામા ંફરજ િજાવતા કમગચારીઓએ રૂિરૂ 
મલુાકાત સમયે સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ સા.વ.તવભાર્ના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ ના 
પહરપત્રથી તનયત થયેલ નમનુામા ં“ના વાધંા પ્રમાણપત્ર” (અસલમા)ં અચકૂ રજુ કરવાનુ ંરિશેે. (૧૧) 
સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રની નકલ [જેમા ંસસં્થાના લેટરપેડ 
ઉપર (ક) ધારણ કરેલ જગ્યા / િોદ્દો (ખ) અનભુવનો ક્રમાનસુાર સમયર્ાળો (ર્) અનભુવનો પ્રકાર 
અને (ઘ) મેળવવામા ંઆવતા પર્ાર અને ભથ્થાઓની તવર્ત દશાગવેલ િોય] અને (૧૨) અન્ય લાગ ુ
પડતા િોય તેવા આધાર/પરુાવા અચકુ જોડીને તા.09.03.2017 સધુીમા ં આયોર્ની કચેરીમા ં
સયંકુ્ત સબચવશ્રી (આર-4) ને મળે તે રીતે મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવે છે.   
  
                                                                         S/d                                                   
સ્થળ: ગાાંધીનગર-382010                                        (ટી. એચ. સોની) 
તારીખ: 27.02.2017                          સાંયકુ્ટ્ત સબચવ 
                                                             ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
નકલ રવાના:- 
(1) નોટીસ બોડગ.                                     (8) સાં.સ.શ્રી/ના.સ.શ્રી/સે.અ.શ્રી, R-4 શાખા  
(2) નાયબ સેકશન અનધકારીશ્રી, (મારહતી)          (9) સેકશન અનધકારીશ્રી, ઈ.ડી.પી. સેલ.  
(3) અધ્યક્ષશ્રીના રહસ્ય સબચવ (2 નકલ)          (10) સેકશન અનધકારીશ્રી, આર & ડી શાખા,  
(4) સભ્યશ્રી (ડૉ) પતાણી અને સભ્યશ્રી દેસાઇ      (11) સેકશન અનધકારીશ્રી, નોંધણી શાખા. 
(5) સભ્યશ્રી નશયાણી અને સભ્યશ્રી (ડૉ) રકકાણી    (12) કચેરી હુકમ ફાઇલ 
(6) સભ્યશ્રી સોસા                                  (13) સીલેક્ટ્ટ ફાઇલ  
(7) સબચવશ્રીના અંગત સબચવશ્રી. 


