
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની બીજી યાદી 

 વચંાણે લીધી: આયોગની તા.30.08.2016ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
 

1.      સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાતે રસાયણશાસ્ત્રના સહપ્રાધ્યાપક, ગજુરાત શશક્ષણ સેવા, વગગ-2 
(કોલેજ શાખા)ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જા.ક્ર.131/2015-16ના સદંભગમા ં આયોગ દ્વારા 
તા.12.06.2015 ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથશમક કસોટીના આધારે આયોગે અરજી ચકાસણીની પાત્રતા 
માટે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (જે તે કેટેગરીમા ંમેરીટ યાદી મજુબ ઉતરતા ક્રમમા ંજરૂરી સખં્યા 
અનસુારના છેલ્લા ઉમેદવારના ગણુ) મજુબ અરજી ચકાસણીને પાત્ર કેટેગરી વાઇઝ ઉમેદવારોના 
કુલ: 22 બેઠક નબંરોની યાદી તા.30.08.2016ના રોજ પ્રશસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી.  
2.      આ 22 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની પાત્રતા ચકાસણી બાદ આયોગના તા.14.10.1986ના 
કચેરી હુકમથી નક્કી થયલે માપદંડ પ્રમાણે નોર્મસગ મજુબ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર પરુતા ઉમેદવારો 
ન મળતા ંલાયકી ધોરણ (જે તે કેટેગરી મા ંખટુતી સખં્યા માટે મેરીટ યાદી મજુબ ઉતરતા ક્રમમા ં
જરૂરી સખં્યા અનસુારના છેલ્લા ઉમેદવારના ગણુ) નીચુ ંલઇ જઇ વધ ુકુલ: 07 બેઠક નબંરોની બીજી 
યાદી અરજી ચકાસણી માટે નીચે મજુબ જાહરે કરવામા ંઆવે છે.  
(1) બિન અનામત (કોમન):  
101000003 101000045 101000057 101000058 101000089 

 TOTAL: 05 

(2) બિન અનામત (મહિલા):  
101000079 101000112 TOTAL: 02 

TOTAL: 05 + 02 = 07  

3.      અરજી ચકાસણીની પાત્રતા બાદ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા ઉમદેવારોની યાદી હવે પછી  
પ્રશસધ્ધ કરવામા ંઆવશે.   
4.   અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોએ આ જાિરેાતના અનસુધંાને “ઓન-લાઇન” કન્ફમમ 
થયેલ અરજી પત્રક સાથે ફી ભયામના 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 છોડયાનુ ં
પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામા ંઆવશે નિીં) (૨) નામ/અટકમા ંફેરફાર કરાવેલ િોય તો સરકારી ગેઝેટની 
નકલ/ પહરણીત મહિલા ઉમેદવાર માટે લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ (૩) વવધવા મહિલા 
ઉમેદવાર ના હકસ્સામા ંપનુ: લગ્ન કયામ નથી તેવી એહફડેવીટ (૪) શાહરરીક રીતે અશક્ત ઉમેદવાર 
માટે સા.વ.વવભાગના તા.૦૧. ૧૨.૨૦૦૮ના પહરપત્ર થી વનયત થયેલ નમનુા મજુિના અશક્તા 
પ્રમાણપત્રની નકલ (૫) શૈક્ષબણક લાયકાત ના સદંભમમા ંજાિરેાતમા ંદશામવેલ વવદ્યાશાખાના સ્નાતક    

# 2 # 
 



 
 
 

# 2 # 
/ અનસુ્નાતક ની પદવી પ્રમાણપત્ર ની નકલ અને સ્નાતક/અનસુ્નાતકની પદવીના અંવતમ વર્મના 
ગણુપત્રકની નકલ (૬) વવદેશની યવુનવવસિટી માથંી પદવી મેળવેલ િોય તો તેની માન્યતા અંગેના 
પરુાવાની નકલ (૭) શૈક્ષબણક લાયકાતના સદંભમમા ં જાિરેાતમા ં દશામવેલ વવદ્યાશાખાના 
સ્નાતક/અનસુ્નાતકની પદવીની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવે છે તેવો િક્ક દાવો િોય તો ઉમેદવારે 
સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો / અવધકૃતતાની વવગતો / પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરિશેે. (૮) 
ગજુરાત સરકારની સેવામા ંફરજ િજાવતા કમમચારીઓએ રૂિરૂ મલુાકાત સમયે સક્ષમ અવધકારી 
દ્વારા આપવામા ંઆવેલ સા.વ.વવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ ના પહરપત્રથી વનયત થયેલ નમનુામા ં
“ના વાધંા પ્રમાણપત્ર” (અસલમા)ં અચકૂ રજુ કરવાનુ ંરિશેે. (૯) સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામા ં
આવેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રની નકલ [જેમા ંસસં્થાના લેટરપેડ ઉપર (ક) ધારણ કરેલ જગ્યા / િોદ્દો 
(ખ) અનભુવનો ક્રમાનસુાર સમયગાળો (ગ) અનભુવનો પ્રકાર અને (ઘ) મેળવવામા ંઆવતા પગાર 
અને ભથ્થાઓની વવગત દશામવેલ િોય] અને (૧૦) અન્ય લાગ ુપડતા િોય તેવા આધાર / પરુાવા 
અચકુ જોડીને તા.21.03.2017 સધુીમા ંઆયોગની કચેરીમા ંસયંકુ્ત સબચવશ્રી (આર-3) ને મળે તે 
રીતે મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવે છે.  
  
                                                                           Sd/-  
સ્થળ: ગાધંીનગર-382010                                          (ટી. એચ. સોની) 
તારીખ: 08.03.2017                            સયંકુ્ત સચચવ 
                                                               ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 


