
 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

 

સરકારી ઇજનેરી કૉલેજ ખાતે કોમ્પ્યટુર એન્જજીનીયરીંગના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગગ-2ની જગ્યાએ 
ભરતી કરવા માટે જાહરેાત ક્રમાાંક: 94/2015-16ના સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા તા.21.08.2016ના રોજ 
યોજાયેલ પ્રાથમમક 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  
નોમ્પસગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

01   બિન અનામત (કૉમન) 23 92 96 *    
101000010 101000050 101000057 101000098 101000185 

101000191 101000208 101000217 101000332 101000342 

101000357 101000484 101000494 101000506 101000507 

101000542 101000544 101000669 101000670 101000686 

101000697 101000726 101000757 101000779 101000780 

101000802 101000831 101000849 101000882 101000928 

101000931 101000965 101000986 101001013 101001043 

101001101 101001128 101001166 101001189 101001207 

101001211 101001249 101001250 101001254 101001276 

101001326 101001362 101001432 101001437 101001476 

101001482 101001493 101001503 101001512 101001517 

101001544 101001550 101001565 101001611 101001629 

101001643 101001649 101001680 101001687 101001705 

101001794 101001814 101001864 101001870 101001902 

101001927 101001998 101002075 101002129 101002145 

101002153 101002165 101002180 101002227 101002237 

101002242 101002247 101002269 101002270 101002359 

101002363 101002378 101002404 101002411 101002421 

101002425 101002429 101002452 101002552 101002574 

101002594 TOTAL: 96  
* સરખા ગણુને કારણે 04 (ચાર) ઉમેદવારો વધ ુમળે છે. 
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ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોમ્પસગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

02   બિન અનામત (મહિલા) 11 44 44   
101000042 101000111 101000171 101000173 101000174 

101000178 101000221 101000350 101000504 101000537 

101000876 101000907 101000954 101000991 101001126 

101001190 101001246 101001303 101001417 101001508 

101001557 101001700 101001711 101001720 101001735 

101001754 101001832 101001889 101001912 101001947 

101001954 101001971 101001996 101002069 101002070 

101002225 101002233 101002334 101002410 101002439 

101002448 101002520 101002522 101002553 TOTAL: 44 
 

ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોમ્પસગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

03   સા.શૈ.પ.વર્ગ (કૉમન) 12 48 50 *    
101000089 101000132 101000238 101000286 101000338 

101000414 101000426 101000523 101000603 101000626 

101000702 101000710 101000747 101000797 101000816 

101000839 101000857 101000892 101000904 101000919 

101000920 101000936 101000949 101000967 101001081 

101001087 101001146 101001215 101001339 101001352 

101001410 101001477 101001499 101001522 101001716 

101001719 101001741 101001865 101001904 101001930 

101001951 101002133 101002139 101002143 101002229 

101002273 101002275 101002362 101002536 101002550 

TOTAL: 50 
* સરખા ગણુને કારણે 02 (િે) ઉમેદવારો વધ ુમળે છે.  
ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 

સાંખ્યા  
નોમ્પસગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

04   સા.શૈ.પ.વર્ગ (મહિલા) 06 24 27 *    
101000026 101000170 101000197 101000239 101000354 
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101000377 101000427 101000755 101000826 101001005 

101001030 101001079 101001083 101001265 101001443 

101001490 101001521 101001523 101001679 101001766 

101002076 101002155 101002173 101002299 101002360 

101002541 101002597 TOTAL: 27 

* સરખા ગણુને કારણે 03 (ત્રણ) ઉમેદવારો વધ ુમળે છે.  
ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 

સાંખ્યા  
નોમ્પસગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

05   અન.ુજાતત (કૉમન) 04 16 16     
101000086 101000343 101000396 101000543 101000613 

101000742 101000790 101001100 101001563 101001670 

101001874 101001931 101002204 101002393 101002395 

101002412 TOTAL: 16 
 

ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોમ્પસગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

06   અન.ુજાતત (મહિલા) 02 10 10    
101000163 101000832 101001412 101001753 101001981 

101001990 101002031 101002118 101002368 101002599 

TOTAL: 10 
ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 

સાંખ્યા  
નોમ્પસગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

07   અન.ુજનજાતત (કૉમન) 07 28 28    
101000200 101000209 101000358 101000499 101000589 

101000632 101001155 101001228 101001327 101001366 

101001468 101001566 101001573 101001574 101001590 

101001612 101001698 101001746 101001779 101001847 

101002003 101002046 101002059 101002337 101002347 

101002528 101002535 101002572 TOTAL: 28 
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ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોમ્પસગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

08   અન.ુજનજાતત (મહિલા) 03 12 25 *     
101000015 101000179 101000287 101000356 101000382 

101000517 101000583 101000639 101000798 101001195 

101001218 101001374 101001481 101001488 101001542 

101001688 101001784 101001948 101002151 101002177 

101002203 101002253 101002259 101002433 101002465 

TOTAL: 25 * અન.ુજનજાતત (કૉમન) જેટલુું લાયકી ધોરણ રાખતાું 13 (તેર) ઉમેદવારો વધ ુ
મળે છે.                                                                               
TOTAL:  96 + 44 + 50 + 27 + 16 + 10 + 28 + 25 = 296                                                    

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 પ્રાથમમક કસોટી / હતેલુક્ષી કસોટી 
માટે દરેક કેટેગરીની અનભુવ વગરની જગ્યા માટે 01 જગ્યા સામે 08 ઉમેદવારો, 02 જગ્યા સામ ે
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 સામ ે12 ઉમેદવારો 
અને 03 કે તેથી વધ ુજગ્યા સામે જગ્યાના 6 (છ) ગણા ઉમેદવારોની કેટેગરીવાઇઝ જગ્યાઓ મજુબ 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી (કામચલાઉ પરરણામ) પ્રમસધ્ધ કરવામાાં આવે છે. આ 
જગ્યા માટેની જાહરેાતમાાં દશાગવવામાાં આવેલ જગ્યાઓ મજુબ બબન અનામત (કૉમન)ની 23 જગ્યા 
સામે 92, બબન અનામત (મરહલા)ની 11 જગ્યા સામે 44, સા.શૈ.પ.વગગ (કૉમન)ની 12 જગ્યા સામે 
48, સા.શૈ.પ.વગગ (મરહલા)ની 06 જગ્યા સામે 24, અન.ુજામત (કૉમન)ની 04 જગ્યા સામે 16, 
અન.ુજામત (મરહલા)ની 02 જગ્યા સામે 10, અન.ુજનજામત (કૉમન)ની 07 જગ્યા સામે 28 અન ે
અન.ુજનજામત (મરહલા)ની 03 જગ્યા સામે 12 ઉમેદવારો મળી કુલ: 274 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 હુકમથી 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 23 જગ્યા સામે 69, બબન અનામત (મરહલા) ની 11 
જગ્યા સામે 33, સા.શૈ.પ.વગગ (કૉમન) ની 12 જગ્યા સામે 36, સા.શૈ.પ.વગગ (મરહલા) ની 06 જગ્યા  

#  5  # 



 
#  5  # 

સામે 18, અન.ુજામત (કૉમન) ની 04 જગ્યા સામે 12, અન.ુજામત (મરહલા) ની 02 જગ્યા સામે 08, 
અન.ુજનજામત (કૉમન)ની 07 જગ્યા સામે 21 અને અન.ુજનજામત (મરહલા)ની 03 જગ્યા સામે 10 
ઉમેદવારો મળી કુલ: 207 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 પ્રા્ત થતા હશે તો વધ ુઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી કરવામાાં આવશે. 
આ રીતે જે બેઠક નાંબરોના ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી કરવાની થશે તેની મવગતો આખરી 
પરરણામમાાં દશાગવવામાાં આવશે.  
(4)  આ પરરણામમાાં કામચલાઉ ધોરણે અરજી ચકાસણીને પાત્ર જાહરે થયેલ ઉમેદવારો પૈકી જે 
ઉમેદવારો ભરતી મનયમો અને જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ જરૂરી શૈક્ષબણક લાયકાત, અનભુવ, 
ઉંમર ઇત્યારદ જરુરીયાતો પરરપણૂગ કરતા નહીં હોય, તેમને બાકાત કયાગ પછી બાકી રહતેા ઉમેદવારોની 
સાંખ્યા 207 કરતાાં વધ ુહશે તો મેરીટયાદી મજુબ 207 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 207 
ઉમેદવારોની સાંખ્યામાાં વધારો થઇ શકશે.                                                                  
(6)   ઉપરની કાયગવાહી બાદ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતાાં ઉમેદવારોની યાદી નોટીસ બોડગ પર હવ ે
પછી મકુવામાાં આવશે.   
4.   અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોએ આ જાિરેાતના અનસુુંધાને “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  છોડયાનુું 
પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણવામાું આવશે નિીં) (૨) નામ / અટકમાું ફેરફાર કરાવેલ િોય તો સરકારી 
રે્ઝેટની નકલ/ પહરણીત મહિલા ઉમેદવાર માટે લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ (૩) અનામત 
વર્ગના ઉમેદવારો માટે સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપવામાું આવેલ જાતત પ્રમાણપત્રની નકલ (૪) 
સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત વર્ગના ઉમેદવારો માટે સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપવામાું આવેલ જાતત 
પ્રમાણપત્રની નકલ તથા છેલ્લા ત્રણ વર્ગ (જેમાું જાિરેાતના વર્ગનો સમાવેશ થયેલ િોવો જોઇએ) 
દરમ્યાન ઇસ્ય ુથયેલ તનયત નમનુા “પહરતશષ્ટ- ક” (ગજુરાતીમાું) મજુિના સક્ષમ અતધકારી દ્વારા 
આપવામાું આવેલ નોન-હક્રમીલેયર પ્રમાણપત્રની નકલ (અંગે્રજીમાું આપવામાું આવતુું Annexure- 
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# 6 # 
A પ્રમાણપત્ર માન્ય નથી.) (૫) તવધવા મહિલા ઉમેદવાર ના હકસ્સામાું પનુ: લગ્ન કયાગ નથી તેવી  
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 સુંદભગમાું 
જાિરેાતમાું દશાગવેલ તવદ્યાશાખાના સ્નાતક / અનસુ્નાતકની પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ અને સ્નાતક/ 
અનસુ્નાતકની પદવીના અંતતમ વર્ગના િે સેમેસ્ટરના ગણુપત્રકની નકલ (૮) તવદેશની યતુનવ 
તસિટીમાુંથી પદવી મેળવેલ િોય તો તેની માન્યતા અંરે્ના પરુાવાની નકલ (૯) શૈક્ષબણક લાયકાતના 
સુંદભગમાું જાિરેાતમાું દશાગવેલ તવદ્યાશાખાના સ્નાતક/અનસુ્નાતકની પદવીની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવે 
છે તેવો િક્ક દાવો િોય તો ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાતપત કરતા આદેશો/અતધકૃતતાની તવર્તો/ 
પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુું રિશેે. (૧૦) ગજુરાત સરકારની સેવામાું ફરજ િજાવતા કમગચારીઓએ રૂિરૂ 
મલુાકાત સમયે સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપવામાું આવેલ સા.વ.તવભાર્ના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ ના 
પહરપત્રથી તનયત થયેલ નમનુામાું “ના વાુંધા પ્રમાણપત્ર” (અસલમાું) અચકૂ રજુ કરવાનુું રિશેે. (૧૧) 
સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપવામાું આવેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રની નકલ [જેમાું સુંસ્થાના લેટરપેડ 
ઉપર (ક) ધારણ કરેલ જગ્યા / િોદ્દો (ખ) અનભુવનો ક્રમાનસુાર સમયર્ાળો (ર્) અનભુવનો પ્રકાર 
અને (ઘ) મેળવવામાું આવતા પર્ાર અને ભથ્થાઓની તવર્ત દશાગવેલ િોય] અને (૧૨) અન્ય લાગ ુ
પડતા િોય તેવા આધાર / પરુાવા અચકુ જોડીને તા.08.03.2017 સધુીમાું આયોર્ની કચેરીમાું 
સુંયકુ્ત સબચવશ્રી (આર-4) ને મળે તે રીતે મોકલી આપવા જણાવવામાું આવે છે.   
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