
 

�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 
અર� ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદ� 

 

સરકાર� ઇજનેર� કૉલેજ ખાતે મીક�નીકલ એન્�નીયર�ગના સહાયક પ્રાધ્યાપક, વગર્-2ની જગ્યાએ 

ભરતી કરવા માટ� �હ�રાત ક્રમાકં:101/2015-16ના સદંભર્મા ંઆયોગ દ્વારા તા.28.08.2016ના રોજ 

યો�યેલ પ્રાથિમક કસોટ�ના આધાર� આયોગે અર� ચકાસણીની પાત્રતા માટ� ન�� કર�લ લાયક� 

ધોરણ (� તે ક�ટ�ગર�મા ંમેર�ટ યાદ� �જુબ ઉતરતા ક્રમમા ંજ�ર� સખં્યા અ�સુારના છેલ્લા 

ઉમેદવાર ના �ણુ) �જુબ અર� ચકાસણીને પાત્ર ક�ટ�ગર�વાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નબંરો નીચે 

�જુબ છે.  

ક્રમ  ક�ટ�ગર� જગ્યાની 

સખં્યા  

નોમ્સર્ �જુબ જ�ર� 

અર� ચકાસણીને પાત્ર 

ઉમેદવારોની સખં્યા 

ખર�ખર પાત્ર થતા 

ઉમેદવારોની સખં્યા 

01   �બન અનામત (કૉમન) ૨૦ ૮૦ ૮૧*  

101000045 101000074 101000081 101000104 101000130 
101000134 101000198 101000245 101000261 101000265 
101000270 101000308 101000332 101000355 101000378 
101000392 101000458 101000572 101000672 101000673 
101000703 101000762 101000764 101000873 101000903 
101000962 101000968 101000992 101001011 101001025 
101001032 101001038 101001115 101001125 101001143 
101001147 101001154 101001187 101001195 101001212 
101001228 101001271 101001332 101001350 101001356 
101001371 101001452 101001561 101001597 101001647 
101001676 101001695 101001711 101001732 101001742 
101001758 101001763 101001765 101001770 101001792 
101001824 101001874 101001884 101001973 101002043 
101002044 101002046 101002062 101002146 101002147 
101002201 101002219 101002272 101002275 101002303 
101002318 101002354 101002392 101002404 101002628 
101002694 TOTAL = 81 

 
* �બન અનામત (કૉમન) ક�ટ�ગર�મા ંશાર�ર�ક અશક્ત ઉમેદવાર (૧૦% ર�લેકે્ષસન)નો સમાવેશ 

થવાને કારણે એક (૦૧) ઉમેદવાર વ� ુમળે છે.  

 

 

# 1 # 



 

# 2 # 

ક્રમ  ક�ટ�ગર� જગ્યાની 

સખં્યા  

નોમ્સર્ �જુબ જ�ર� 

અર� ચકાસણીને પાત્ર 

ઉમેદવારોની સખં્યા 

ખર�ખર પાત્ર થતા 

ઉમેદવારોની સખં્યા 

02   �બન અનામત (મ�હલા) ૯ ૩૬ ૩૭* 

101000204 101000529 101000552 101000812 101000905 
101000981 101001004 101001052 101001090 101001100 
101001110 101001119 101001165 101001166 101001180 
101001207 101001208 101001247 101001353 101001438 
101001481 101001501 101001526 101001602 101001603 
101001784 101001898 101001928 101002032 101002080 
101002282 101002312 101002418 101002610 101002653 
101002690 101002754 TOTAL = 37 

* �બન અનામત (મ�હલા) ક�ટ�ગર�મા ંસરખા �ણુને કારણે ૦૧ (એક) ઉમેદવાર વ� ુમળે છે. 

 

 

 

ક્રમ  ક�ટ�ગર� જગ્યાની 

સખં્યા  

નોમ્સર્ �જુબ જ�ર� 

અર� ચકાસણીને પાત્ર 

ઉમેદવારોની સખં્યા 

ખર�ખર પાત્ર થતા 

ઉમેદવારોની સખં્યા 

03   સા.શૈ.પ.વગર્ (કૉમન) ૦૯ ૩૬ ૩૭* 

101000015 101000178 101000194 101000207 101000246 
101000443 101000559 101000600 101000632 101000643 
101000697 101000780 101001085 101001097 101001173 
101001185 101001194 101001343 101001369 101001494 
101001669 101001715 101001731 101001843 101001881 
101001908 101001939 101001988 101001999 101002107 
101002139 101002265 101002428 101002453 101002698 
101002726 101002758 TOTAL = 37 

 
* સા.શૈ.પ.વગર્ (કૉમન) ક�ટ�ગર�મા ંસરખા �ણુને કારણે 01 (એક) ઉમેદવાર વ� ુમળે છે. 

 

 

 



 

# 3 # 

 
 ક�ટ�ગર� જગ્યાની 

સખં્યા  

નોમ્સર્ �જુબ જ�ર� 

અર� ચકાસણીને પાત્ર 

ઉમેદવારોની સખં્યા 

ખર�ખર પાત્ર થતા 

ઉમેદવારોની સખં્યા 

04   સા.શૈ.પ.વગર્ (મ�હલા) ૦૪ ૧૬ ૦૫ * પ્રાપ્ય તમામ  

101000310 101000330 101000422 101001432 101001872 
TOTAL = 5 

* સા.શૈ.પ.વગર્ (મ�હલા) ક�ટ�ગર�મા ંપ્રાપ્ય તમામ ઉમેદવારો ધ્યાને લેવા છતા ંઅર� ચકાસણી 

માટ� �રુતા ઉમેદવારો મળતા નથી.   

 
 

ક્રમ  ક�ટ�ગર� જગ્યાની 

સખં્યા  

નોમ્સર્ �જુબ જ�ર� 

અર� ચકાસણીને પાત્ર 

ઉમેદવારોની સખં્યા 

ખર�ખર પાત્ર થતા 

ઉમેદવારોની સખં્યા 

05   અ�.ુ�િત (કૉમન) ૦૫ ૨૦ ૨૧* 

101000049 101000202 101000362 101000453 101000456 
101000457 101000476 101001395 101001502 101001511 
101001771 101001823 101001929 101001974 101002138 
101002145 101002352 101002451 101002486 101002631 
101002734 TOTAL = 21 

* અ�.ુ�િત (કૉમન) ક�ટ�ગર�મા ંસરખા �ણુને કારણે 01(એક) ઉમેદવાર વ� ુમળે છે. 

 
 

ક્રમ  ક�ટ�ગર� જગ્યાની 

સખં્યા  

નોમ્સર્ �જુબ જ�ર� 

અર� ચકાસણીને પાત્ર 

ઉમેદવારોની સખં્યા 

ખર�ખર પાત્ર થતા 

ઉમેદવારોની સખં્યા 

06   અ�.ુ�િત (મ�હલા) ૦૨ ૧૦ ૦૯* પ્રાપ્ય તમામ 

101000040 101000120 101000324 101000569 101000595 
101001145 101001459 101001917 101002539 TOTAL=9 
* અ�.ુ�િત (મ�હલા) ક�ટ�ગર�મા ંપ્રાપ્ય તમામ ઉમેદવારો ધ્યાને લેવા છતા ંઅર� ચકાસણી માટ� 

�રુતા ઉમેદવારો મળતા નથી.   
 

 



# 4 # 
 

ક્રમ  ક�ટ�ગર� જગ્યાની 

સખં્યા  

નોમ્સર્ �જુબ જ�ર� 

અર� ચકાસણીને પાત્ર 

ઉમેદવારોની સખં્યા 

ખર�ખર પાત્ર થતા 

ઉમેદવારોની સખં્યા 

07  અ�.ુજન�િત (કૉમન)* ૬+૩ ૩૬ ૩૬ 

101000057 101000072 101000106 101000158 101000241 
101000333 101000432 101000487 101000542 101000599 
101000648 101000736 101000834 101000921 101000942 
101001130 101001131 101001220 101001312 101001441 
101001484 101001590 101001613 101001639 101001919 
101001931 101001978 101002012 101002051 101002159 
101002210 101002293 101002622 101002623 101002709 
101002746 TOTAL = 36 

*અ�.ુજન�િત (મ�હલા) ક�ટ�ગર�મા ંએક પણ ઉમેદવાર અર� ચકાસણીને પાત્ર થતા ન હોઇ 

મ�હલા અનામતની ૦૩ (ત્રણ) જગ્યાઓ ��ુુષ ઉમેદવારને ફાળવવામા ંઆવેલ છે.   

 

TOTAL:  81 + 37 + 37 + 05 + 21 + 09 + 36 = 226 
 

ન�ધ:(1)   આયોગના તા.1 5-10-2009 તથા તા.1 1-11-2009ના કચેર� �ુકમથી ન�� થયેલ 

માપદંડ પ્રમાણે આયોગ દ્વારા સીધી ભરતી માટ� લેવામા ંઆવતી પ્રાથિમક કસોટ� / હ��લુક્ષી 

કસોટ� માટ� દર�ક ક�ટ�ગર�ની અ�ભુવ વગરની જગ્યા માટ� 01 જગ્યા સામે 08 ઉમેદવારો, 02 જગ્યા 

સામે 10 ઉમેદવારો અને 03 ક� તેથી વ� ુજગ્યા સામે જગ્યાના 4 (ચાર) ગણા ઉમેદવારો અને 

દર�ક ક�ટ�ગર�ની અ�ભુવવાળ� જગ્યા માટ� 01 જગ્યા સામે 10 ઉમેદવારો , 02 જગ્યા સામે 12 

ઉમેદવારો અને 03 ક� તેથી વ� ુજગ્યા સામે જગ્યાના 6 (છ) ગણા ઉમેદવારોની ક�ટ�ગર�વાઇઝ 

જગ્યાઓ �જુબ અર� ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદ� (કામચલાઉ પ�રણામ) પ્રિસધ્ધ 

કરવામા ંઆવે છે. આ જગ્યા માટ�ની �હ�રાતમા ંદશાર્વવામા ંઆવેલ જગ્યાઓ �જુબ �બન 

અનામત (કૉમન)ની 20 જગ્યા સામે 80, �બન અનામત (મ�હલા)ની 09 જગ્યા સામે 36, 

સા.શૈ.પ.વગર્(કૉમન)ની 09 જગ્યા સામે 36, સા.શૈ.પ.વગર્(મ�હલા)ની 0 4 જગ્યા સામે 16, 

અ�.ુ�િત(કૉમન)ની 05 જગ્યા સામે 20, અ�.ુ�િત(મ�હલા)ની 02 જગ્યા સામે 10, 

અ�.ુજન�િત(કૉમન)ની 06 જગ્યા સામે 24 અને અ�.ુજન�િત(મ�હલા)ની 03 જગ્યા સામે 12 

ઉમેદવારો મળ� �ુલ: 2 34 ઉમેદવારોને અર� ચકાસણીને પાત્ર સફળ �હ�ર કરવાના થાય છે. 

અને આ માપદંડો / ધોરણો �બ� �લુાકાતને પાત્ર સફળ ઉમેદવારોની આખર� યાદ� પહ�લાના 

તબ�ાની કાયર્વાહ�ના ભાગ �પે છે.   



 

# 5 # 

 

(2)   આયોગના તા.14.10.1986ના કચેર� �ુકમથી ન�� થયેલ માપદંડ પ્રમાણે દર�ક ક�ટ�ગર�ની 1 

જગ્યા સામે 6 , 2 જગ્યા સામે 8 , 3 જગ્યા સામે 10 અને 4 ક� તેથી વ� ુજગ્યા સામે 3 ગણા 

ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાત માટ� બોલાવવાના થાય છે. આ જગ્યા માટ�ની �હ�રાતમા ંદશાર્વવામા ં

આવેલ જગ્યા �જુબ �બન અનામત (કૉમન)ની 20 જગ્યા સામે 60, �બન અનામત (મ�હલા)ની 

09 જગ્યા સામે 27, સા.શૈ.પ.વગર્(કૉમન)ની 09 જગ્યા સામે 27, સા.શૈ.પ.વગર્(મ�હલા)ની 0 4 

જગ્યા સામે 12, અ�.ુ�િત(કૉમન)ની 05 જગ્યા સામે 15, અ�.ુ�િત(મ�હલા)ની 02 જગ્યા સામે 

08, અ�.ુજન�િત(કૉમન)ની 06 જગ્યા સામે 18 અને અ�.ુજન�િત(મ�હલા)ની 03 જગ્યા સામે 

10 ઉમેદવારો મળ� �ુલ: 177 ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાત માટ� બોલાવવાના થાય છે.   

 

(3)  જો આ ઉમેદવારોમાથંી �બ� �લુાકાતને પાત્ર �રુતા ઉમેદવારો ન�હ મળે તો મેર�ટ યાદ� 

�જુબ ક્રમા�સુાર આયોગના તા.19.07.2013ના કચેર� �ુકમથી ઠરાવેલ લ��ુમ �ણુ કરતા ંવ� ુ

�ણુ ધરાવતા ઉમેદવારો જો પ્રાપ્ત થતા હશે તો વ� ુઉમેદવારોની અર�ઓની ચકાસણી કરવામા ં

આવશે. આ ર�તે � બેઠક નબંરોના ઉમેદવારોની અર�ઓની ચકાસણી કરવાની થશે તેની િવગતો 

આખર� પ�રણામમા ંદશાર્વવામા ંઆવશે.  

 

(4)  આ પ�રણામમા ંકામચલાઉ ધોરણે અર� ચકાસણીને પાત્ર �હ�ર થયેલ ઉમેદવારો પૈક� � 

ઉમેદવારો ભરતી િનયમો અને �હ�રાતની જોગવાઇઓ �જુબ જ�ર� શૈક્ષ�ણક લાયકાત , અ�ભુવ , 

�મર ઇત્યા�દ જ�ુર�યાતો પ�ર�ણૂર્ કરતા નહ� હોય , તેમને બાકાત કયાર્ પછ� બાક� રહ�તા 

ઉમેદવારોની સખં્યા 177 કરતા ંવ� ુહશે તો મેર�ટયાદ� �જુબ 177 ઉમેદવારોને ગણતર�મા ંલીધા 

બાદ તે પછ�ના ઉમેદવારોને તેઓ બધી જ�ુ�રયાતો સતંોષતા હશે તો પણ �બ� �લુાકાતને પાત્ર 

ગણવામા ંનહ� આવે, �ની દર�ક ઉમેદવારોએ ન�ધ લેવી. 

 

(5)  વ�મુા ંઆ ર�તે �બ� �લુાકાતને માટ� પાત્ર ગણવાના ઉમેદવારો પૈક� � તે ક�ટ�ગર�મા ંછેલ્લા 

ઉમેદવારના �ણુ �ટલા જ સરખા �ણુ ત્યારપછ�ના � કોઇ ઉમેદવારના હશે તેમને પણ �બ� 

�લુાકાત માટ� પાત્ર ગણવામા ંઆવશે. આ પ્રમાણે થશે તો �બ� �લુાકાત માટ� પાત્ર 177 

ઉમેદવારોની સખં્યામા ંવધારો થઇ શકશે.                                                            
       
(6)   ઉપરની કાયર્વાહ� બાદ �બ� �લુાકાતને પાત્ર થતા ંઉમેદવારોની યાદ� નોટ�સ બોડર્ પર હવે 

પછ� �કુવામા ંઆવશે.   
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4.   અર� ચકાસણીને પાત્ર ઠર�લ ઉમેદવારોએ આ �હ�રાતના અ�સુધંાને “ઓન-લાઇન” કન્ફમર્ 

થયેલ અર� પત્રક સાથે ફ� ભયાર્ના ચલણની નકલ (� ઉમેદવારોએ ફ� ભરવાની જ�ર� હોય) 

અને લા� ુપડતા જ�ર� દસ્તાવેજો/ પ્રમાણપત્રોની નક્લ નીચેના ક્રમા�સુાર  

(૧) જન્મ તાર�ખના �રુાવા માટ� એસ. એસ. સી. ક્ર�ડ�ટ  પ્રમાણપત્રની  નકલ (જન્મ  તાર�ખના  

�રુાવા માટ�  શાળા  છોડ�ા�ુ ંપ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામા ંઆવશે નહ�)  

(૨) નામ / અટકમા ંફ�રફાર કરાવેલ હોય તો સરકાર� ગેઝેટની નકલ/ પ�રણીત મ�હલા ઉમેદવાર 

માટ� લગ્ન ન�ધણી પ્રમાણપત્રની નકલ 

(૩) અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટ� સક્ષમ અિધકાર� દ્વારા આપવામા ંઆવેલ �િત 

પ્રમાણપત્રની નકલ  

(૪) સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક પછાત વગર્ના ઉમેદવારો માટ� સક્ષમ અિધકાર� દ્વારા આપવામા ં

આવેલ �િત પ્રમાણપત્રની નકલ તથા છેલ્લા ત્રણ વષર્ (�મા ં�હ�રાતના વષર્નો સમાવેશ 

થયેલ હોવો જોઇએ) દરમ્યાન ઇસ્� ુથયેલ િનયત ન�નુા “પ�રિશષ્ટ- ક ” (�જુરાતીમા)ં 

�જુબના સક્ષમ અિધકાર� દ્વારા આપવામા ંઆવેલ નોન-�ક્રમીલેયર પ્રમાણપત્રની નકલ 

(�ગે્ર�મા ંઆપવામા ંઆવ�ુ ંAnnexure-A પ્રમાણપત્ર માન્ય નથી.)  

(૫) િવધવા મ�હલા ઉમેદવાર ના �કસ્સામા ં�નુ: લગ્ન કયાર્ નથી તેવી એ�ફડ�વીટ  

(૬) શા�રર�ક ર�તે અશક્ત ઉમેદવાર માટ� સા.વ.િવભાગના તા.૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પ�રપત્રથી 

િનયત થયેલ ન�નુા �જુબના અશક્તા પ્રમાણપત્રની નકલ  

(૭) શૈક્ષ�ણક લાયકાતના સદંભર્મા ં�હ�રાતમા ંદશાર્વેલ િવદ્યાશાખાના સ્નાતક / અ�સુ્નાતકની 

પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ અને સ્નાતક/ અ�સુ્નાતકની પદવીના �િતમ વષર્ના બે 

સેમેસ્ટરના �ણુપત્રકની નકલ  

(૮) િવદ�શની �િુનવિસ�ટ�માથંી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માન્યતા �ગેના �રુાવાની નકલ 

(૯) શૈક્ષ�ણક લાયકાતના સદંભર્મા ં�હ�રાતમા ંદશાર્વેલ િવદ્યાશાખાના સ્નાતક/અ�સુ્નાતકની 

પદવીની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવે છે તેવો હ� દાવો હોયતો ઉમેદવાર� સમકક્ષતા પ્રસ્થાિપત 

કરતા આદ�શો/અિધ�ૃતતાની િવગતો/ પ્રમાણપત્ર ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે.  

(૧૦) �જુરાત સરકારની સેવામા ંફરજ બ�વતા કમર્ચાર�ઓએ �બ� �લુાકાત સમયે સક્ષમ 

અિધકાર� દ્વારા આપવામા ંઆવેલ સા.વ.િવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના પ�રપત્રથી િનયત 

થયેલ ન�નુામા ં“ના વાધંા પ્રમાણપત્ર” (અસલમા)ં અ�કૂ ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે.  
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(૧૧) સક્ષમ અિધકાર� દ્વારા આપવામા ંઆવેલ અ�ભુવના પ્રમાણપત્રની નકલ [�મા ંસસં્થાના 

લેટરપેડ ઉપર (ક) ધારણ કર�લ જગ્યા / હોદ્દો (ખ) અ�ભુવનો ક્રમા�સુાર સમયગાળો  

(ગ) અ�ભુવનો પ્રકાર અને (ઘ) મેળવવામા ંઆવતા પગાર અને ભથ્થાઓની િવગત 

દશાર્વેલ હોય] અને 

(૧૨) અન્ય લા� ુપડતા હોય તેવા આધાર/�રુાવા અ�કુ જોડ�ને તા.16.03.2017 �ધુીમા ં

આયોગની કચેર�મા ંસ�ંકુ્ત સ�ચવશ્રી (આર-4) ને મળે તે ર�તે મોકલી આપવા જણાવવામા ં

આવે છે.   

          Sd/- 

સ્થળ: ગાધંીનગર-382010      (ટ�. એચ. સોની) 

તાર�ખ: 04.03.2017       સ�ંકુ્ત સ�ચવ  

�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


