
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની બીજી યાદી 

 વચંાણે લીધી: આયોગની તા.23.02.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
 

1.    સરકારી ઇજનેરી કૉલેજ ખાતે ટેક્ષટાઇલ એન્જજીનીયરીંગના સહાયક પ્રાધ્યાપક, વગગ-2 ની 
જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જા.ક્ર.88/2015-16ના સદંભગમા ંઆયોગ દ્વારા તા.21.08.2016ના રોજ 
યોજાયેલ પ્રાથમમક 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 કેટેગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના કુલ:27 બેઠક નબંરોની 
યાદી તા.23.02.2017ના રોજ પ્રમસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી.  
2.      આ 27 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની પાત્રતા ચકાસણી બાદ આયોગના તા.14.10.1986ના 
કચેરી હુકમથી નક્કી થયેલ માપદંડ પ્રમાણે નોર્મસગ મજુબ બબન અનામત (મહહલા) વગગમા ં રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે પાત્ર પરુતા ઉમેદવારો ન મળતા ંલાયકી ધોરણ (જે તે કેટેગરીમા ંખટુતી સખં્યા માટે 
મેરીટ યાદી મજુબ ઉતરતા ક્રમમા ંજરૂરી સખં્યા અનસુારના છેલ્લા ઉમેદવારના ગણુ) નીચુ ંલઇ જઇ 
વધ ુકુલ: 03 બેઠક નબંરોની બીજી યાદી અરજી ચકાસણી માટે નીચે મજુબ જાહરે કરવામા ંઆવે છે.  

બિન અનામત (મહિલા):  

101000025 101000028 101000074 TOTAL: 03 
 

 

3.    અરજી ચકાસણીની પાત્રતા બાદ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા ઉમેદવારોની યાદી હવે પછી 
પ્રમસધ્ધ કરવામા ંઆવશે.   
 

4.  અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોએ આ જાહરેાતના અનસુધંાને “ઓન-લાઇન” કન્જફમગ 

થયેલ અરજી પત્રક (ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો પાસપોટે સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર 

લગાવવાનો રહશેે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમા ંસહી કરવાની રહશેે.) અન ે

લાગ ુપડતા જરૂરી દસ્તાવેજો/ પ્રમાણપત્રોની નકલ નીચેના ક્રમાનસુાર  

(1) જન્જમ તારીખના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી. કે્રડીટ  પ્રમાણપત્રની નકલ (જન્જમ  તારીખના  
પરુાવા માટે શાળા  છોડયાનુ ંપ્રમાણપત્ર માન્જય ગણવામા ંઆવશે નહીં)  

(2) નામ / અટકમા ંફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ / પહરણીત મહહલા 
ઉમેદવાર માટે લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ 

(3) અનામત વગગ (અન.ુ જામત, અન.ુજનજામત, અને સા.શૈ.પ.વગગ) ના ઉમેદવારો માટે સક્ષમ 
અમધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ જામત પ્રમાણપત્રની નકલ  

# 2 #   



 
# 2 # 

(4) સામાજજક અને શૈક્ષબણક પછાત વગગના ઉમેદવારોએ (જાહરેાતમા ંદશાગવ્યા મજુબ મનયત 
સમયગાળાનુ ંગજુરાતી નમનુા મજુબનુ ંપહરમશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમા ંદશાગવેલ નબંર અને 
તારીખનુ ંજ)  રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. પહરમશષ્ટ-ક ના મવકલ્પે અન્જય કોઈ પ્રમાણપત્ર માન્જય 
રાખવામા ંઆવશે નહહિં. અંગ્રેજીમા ંAnnexure-A (જે કેન્જર સરકારની ભરતી કે સસં્થાઓ 
માટે છે) તે માન્જય રાખવામા ંઆવશે નહીં. પરબણત મહહલા ઉમેદવારોએ આવુ ંપ્રમાણપત્ર 
તેઓની માતા-મપતાના આવકના સદંભગમા ં રજૂ કરવાનુ ં રહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ 
તેમના પમતની આવકના સદંભગમા ંરજૂ કરેલ હશે તો તે માન્જય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 

(5)  શારીહરક અશકત ઉમેદવારોના હકસ્સામા ં સા.વ.મવ.ના તા:૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ના પહરપત્ર 
મજુબનુ ંમનયત નમનૂામા ંસરકારી હોસ્સ્પટલના સમુપ્રટેન્જડેન્જટ / મસમવલ સર્જન /મેડીકલ 
બોડગ દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર 

(6)   માજી સૈમનક ઉમેદવારોના હકસ્સામા ંહડસ્ચાર્જ બકુની નકલ  
(7)  પહરણીત મહહલાઓના હકસ્સામા ં લગ્ન નોંધણીનુ ં પ્રમાણપત્ર / અટક અથવા નામ 

બદલાવેલ હોય તો તે અંગેના જાહરેનામાની નકલ  
(8)    મવધવા મહહલા ઉમેદવારોના હકસ્સામા ંપનુ: લગ્ન ન કયાગ અંગેના સોગદંનામાની નકલ 
(9)  વગગ-૩ની જાહરેાત માટે રમતગમતના પ્રમાણપત્ર (જાહરેાતમા ં દશાગવેલ હોય ત ે

નમનૂામા)ં 
(10)  સ્નાતક (િધા ંજ વર્ષ / સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક) 

(11)  સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર 

(12)  અનસુ્નાતક (િધા ંજ વર્ષ / સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક ગણુપત્રક) (જો જાિરેાતની જોગવાઈ 
મજુિ જરૂરી િોય તો) 

(13)  અનસુ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર (જો જાિરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી િોય તો) 

(14) તિીિી, દંત વવર્યક અને પશબુચહકત્સા વવર્યક જાિરેાતો માટે ઇન્ટનષશીપ પણૂષ કયાષ 
અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર (જો જાિરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી િોય તો)   

(15) જે જાિરેાતમા ંકાઉન્ન્સલનુ ંરજીસ્રેશન જરૂરી િોય ત્યા ંસિંવંધત કાઉન્ન્સલમા ંરજીસ્રેશન 
કરાવેલ િોય તે નોંધણી પ્રમાણપત્ર (જો જાિરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી િોય તો)   

(16) પીએચડી પદવી પ્રમાણપત્ર (જો જાિરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી િોય તો) 

(17) નેટ / સ્લેટ પ્રમાણપત્ર (જો જાિરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી િોય તો)  

(18) વવદેશની યવુનવવસિટીમાથંી પદવી મેળવેલ િોય તો તેની માન્યતા અંગેના પરુાવાની નકલ   

# 3 #   



 

 

# 3 # 
(19) જાિરેાતમા ંદશાષવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો િક્ક 

દાવો િોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવધકૃતતાની વવગતો 
/ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ંરિશેે.    

(20) ગજુરાત સરકારની સેવામા ંફરજ િજાવતા કમષચારીઓએ રૂિરૂ મલુાકાત સમયે સક્ષમ 
અવધકારી દ્વારા આપવામા ં આવેલ સા.વ.વવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના પહરપત્રથી 
વનયત થયેલ નમનુામા ં“ના વાધંા પ્રમાણપત્ર” (અસલમા)ં અચકૂ રજુ કરવાનુ ંરિશેે. 

(21) અનભુવના પ્રમાણપત્રો (જાિરેાત મજુિ જરૂરી િોય તો ક્રમાનસુાર મેળવેલ અનભુવ, 
લાગ ુ પડતા સવંગષના કાયષકાળની શરૂઆતથી પગારની વવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર 
દશાષવવાના રિશેે.)  

(22) સશંોધનપત્રો (જો જાિરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી િોય તો)  

(23) બિનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફી ની ઝેરોક્ષ નકલ 

(24) શારીહરક માપ અંગેનુ ંતિીિી પ્રમાણપત્ર (જો જાિરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી િોય 
તો) અને 

(25) જાિરેાતની જોગવાઈ અનસુધંાનમા ંલાગ ુપડતા અન્ય આધાર પરુાવા/પ્રમાણપત્રો અચકુ 
જોડીને તા.10.05.2017 સધુીમા ંઆયોગની કચેરીમા ંસયંકુ્ત સબચવશ્રી (R-4) ને મળે તે 
રીતે મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવે છે.   

 
                                                                                Sd/  
સ્થળ: ગાધંીનગર-382010    (એચ. કે. ઠાકર) 
તારીખ: 29.04.2017   સયંકુત સબચવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
 


