ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી
સરકારી ઇજનેરી કૉલેજ ખાતે ઇન્સ્ટ્રુમેન્સ્ટ્ટેશન & કંટ્રોલ એન્સ્ટ્જીનીયરીંગના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગગ2ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જાહેરાત ક્રમાંક:103/2015-16ના સંદભગમાં આયોગ દ્વારા
તા.28.08.2016ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથમમક કસોટીના આધારે આયોગે અરજી ચકાસણીની પાત્રતા
માટે નક્કી કરે લ લાયકી ધોરણ (જે તે કેટેગરીમાં મેરીટ યાદી મુજબ ઉતરતા ક્રમમાં જરૂરી સંખ્યા
અનુસારના છે લ્લા ઉમેદવાર ના ગુણ) મુજબ અરજી ચકાસણીને પાત્ર કેટેગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના
બેઠક નંબરો નીચે મુજબ છે .
કેટેગરી

ક્રમ

જગ્યાની નોર્મસગ મુજબ જરૂરી

ખરે ખર પાત્ર થતા

સંખ્યા

ઉમેદવારોની સંખ્યા

અરજી ચકાસણીને પાત્ર
ઉમેદવારોની સંખ્યા

01

બિન અનામત (કૉમન)

101000001
101000055
101000073
101000108
101000124
101000195

101000023
101000058
101000080
101000114
101000144
101000204
કેટેગરી

ક્રમ

07

28

101000029
101000061
101000091
101000116
101000146
101000211

101000034
101000071
101000093
101000118
101000179
TOTAL: 28

28

101000051
101000072
101000097
101000121
101000192

જગ્યાની નોર્મસગ મુજબ જરૂરી

ખરે ખર પાત્ર થતા

સંખ્યા

ઉમેદવારોની સંખ્યા

અરજી ચકાસણીને પાત્ર
ઉમેદવારોની સંખ્યા

02

બિન અનામત (મહિલા)

101000002
101000126
101000209

101000013
101000139
101000216
કેટેગરી

ક્રમ

03

12

101000047 101000086
101000148 101000152
TOTAL: 12

12

101000106
101000177

જગ્યાની નોર્મસગ મુજબ જરૂરી

ખરે ખર પાત્ર થતા

સંખ્યા

ઉમેદવારોની સંખ્યા

અરજી ચકાસણીને પાત્ર
ઉમેદવારોની સંખ્યા

03

સા.શૈ.પ.વર્ગ (કૉમન)

101000018
101000070
101000186

101000031
101000103
101000221

04

16

101000032 101000056
101000134 101000160
TOTAL: 12

12 * પ્રાપ્ય તમામ

101000062
101000163
# 2

#

# 2 #
* સા.શૈ.પ.વર્ગ (કૉમન) કેટેર્રીમાાં પ્રાપ્ય તમામ ઉમેદવારો ધ્યાને લેવા છતાાં અરજી ચકાસણી માટે
ુ તા ઉમેદવારો મળતા નથી.
પર
કેટેગરી

જગ્યાની નોર્મસગ મુજબ જરૂરી

ખરે ખર પાત્ર થતા

સંખ્યા

ઉમેદવારોની સંખ્યા

અરજી ચકાસણીને પાત્ર
ઉમેદવારોની સંખ્યા

04

સા.શૈ.પ.વર્ગ (મહિલા)

101000065
101000127

101000079
101000151

02

10

101000084 101000088
TOTAL: 07

07 * પ્રાપ્ય તમામ

101000089

* સા.શૈ.પ.વર્ગ (મહિલા) કેટેર્રીમાાં પ્રાપ્ય તમામ ઉમેદવારો ધ્યાને લેવા છતાાં અરજી ચકાસણી માટે
ુ તા ઉમેદવારો મળતા નથી.
પર
કેટેગરી

ક્રમ

જગ્યાની નોર્મસગ મુજબ જરૂરી

ખરે ખર પાત્ર થતા

સંખ્યા

ઉમેદવારોની સંખ્યા

અરજી ચકાસણીને પાત્ર
ઉમેદવારોની સંખ્યા

05

અન.ુ જાતત (કૉમન+મહિલા)

101000025
101000155
TOTAL: 10

101000028
101000181
કેટેગરી

ક્રમ

02

10

101000040
101000184

101000060
101000188

10

101000125
101000214

જગ્યાની નોર્મસગ મુજબ જરૂરી

ખરે ખર પાત્ર થતા

સંખ્યા

ઉમેદવારોની સંખ્યા

અરજી ચકાસણીને પાત્ર
ઉમેદવારોની સંખ્યા

06

અન.ુ જનજાતત (કૉમન+મહિલા)

101000083

02

10

01* પ્રાપ્ય તમામ

TOTAL: 01

* અન.ુ જનજાતત (કૉમન+મહિલા) કેટેર્રીમાાં પ્રાપ્ય તમામ ઉમેદવારો ધ્યાને લેવા છતાાં અરજી
ચકાસણી માટે પરુ તા ઉમેદવારો મળતા નથી.

TOTAL: 28 + 12 + 12 + 07 + 10 + 01 = 70
નોંધ: (1) આયોગના તા.15-10-2009 તથા તા.11-11-2009ના કચેરી હુકમથી નક્કી થયેલ માપદં ડ
ુ ક્ષી કસોટી માટે
પ્રમાણે આયોગ દ્વારા સીધી ભરતી માટે લેવામાં આવતી પ્રાથમમક કસોટી / હેતલ
દરે ક કેટેગરીની અનુભવ વગરની જગ્યા માટે 01 જગ્યા સામે 08 ઉમેદવારો, 02 જગ્યા સામે 10
ઉમેદવારો અને 03 કે તેથી વધુ જગ્યા સામે જગ્યાના 4 (ચાર) ગણા ઉમેદવારો અને દરે ક કેટેગરીની
અનુભવવાળી જગ્યા માટે 01 જગ્યા સામે 10 ઉમેદવારો, 02 જગ્યા સામે 12 ઉમેદવારો અને 03 કે
# 3 #

# 3

#

તેથી વધુ જગ્યા સામે જગ્યાના 6 (છ) ગણા ઉમેદવારોની કેટેગરીવાઇઝ જગ્યાઓ મુજબ અરજી
ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી (કામચલાઉ પરરણામ) પ્રમસધ્ધ કરવામાં આવે છે . આ જગ્યા
માટેની જાહેરાતમાં દશાગવવામાં આવેલ જગ્યાઓ મુજબ બબન અનામત (કૉમન)ની 07 જગ્યા સામે
28, બબન અનામત (મરહલા)ની 03 જગ્યા સામે 12, સા.શૈ.પ.વગગ (કૉમન)ની 04 જગ્યા સામે 16,
સા.શૈ.પ.વગગ (મરહલા)ની 02 જગ્યા સામે 10, અનુ.જામત (કૉમન+મરહલા)ની 02 જગ્યા સામે 10
અને અનુ. જનજામત (કૉમન+મરહલા)ની 02 જગ્યા સામે 10 ઉમેદવારો મળી કુલ: 86 ઉમેદવારોને
અરજી ચકાસણી ને પાત્ર સફળ જાહેર કરવાના થાય છે . અને આ માપદં ડો / ધોરણો રૂબરૂ મુલાકાતને
પાત્ર સફળ ઉમેદવારોની આખરી યાદી પહેલાના તબક્કાની કાયગવાહીના ભાગ રૂપે છે .
(2)

આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી નક્કી થયેલ માપદં ડ પ્રમાણે દરે ક કેટેગરીની 1

જગ્યા સામે 6, 2 જગ્યા સામે 8, 3 જગ્યા સામે 10 અને 4 કે તેથી વધુ જગ્યા સામે 3 ગણા
ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવાના થાય છે . આ જગ્યા માટે ની જાહેરાતમાં દશાગ વવામાં
આવેલ જગ્યા મુજબ બબન અનામત (કૉમન)ની 07 જગ્યા સામે 21, બબન અનામત (મરહલા)ની 03
જગ્યા સામે 10, સા.શૈ.પ.વગગ (કૉમન)ની 04 જગ્યા સામે 12, સા.શૈ.પ.વગગ (મરહલા)ની 02 જગ્યા
સામે 08, અનુ.જામત (કૉમન+મરહલા )ની 02 જગ્યા સામે 08 અને અનુ. જનજામત (કૉમન+મરહલા)
ની 02 જગ્યા સામે 08 ઉમેદવારો મળી કુલ: 67 ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવાના થાય
છે .
(3) જો આ ઉમેદવારોમાંથી રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર પુરતા ઉમેદવારો નરહ મળે તો મેરીટ યાદી મુજબ
ક્રમાનુસાર આયોગના તા.19.07.2013ના કચેરી હુકમથી ઠરાવેલ લઘુત્તમ ગુણ કરતાં વધુ ગુણ
ધરાવતા ઉમેદવારો જો પ્રાપ્ત થતા હશે તો વધુ ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી કરવામાં આવશે.
આ રીતે જે બેઠક નંબરોના ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી કરવાની થશે તેની મવગતો આખરી
પરરણામમાં દશાગવવામાં આવશે.
(4) આ પરરણામમાં કામચલાઉ ધોરણે અરજી ચકાસણીને પાત્ર જાહેર થયેલ ઉમેદવારો પૈકી જે
ઉમેદવારો ભરતી મનયમો અને જાહેરાતની જોગવાઇઓ મુજબ જરૂરી શૈક્ષબણક લાયકાત, અનુભવ,
ઉંમર ઇત્યારદ જરુરીયાતો પરરપ ૂણગ કરતા નહીં હોય, તેમને બાકાત કયાગ પછી બાકી રહેતા ઉમેદવારોની
સંખ્યા 67 કરતાં વધુ હશે તો મેરીટયાદી મુજબ 67 ઉમેદવારોને ગણતરીમાં લીધા બાદ તે પછીના
ઉમેદવારોને તેઓ બધી જરુરરયાતો સંતોષતા હશે તો પણ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ગણવામાં નહી
આવે, જેની દરે ક ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.
(5) વધુમાં આ રીતે રૂબરૂ મુલાકાતને માટે પાત્ર ગણવાના ઉમેદવારો પૈકી જે તે કેટેગરીમાં છે લ્લા
ઉમેદવારના ગુણ જેટલા જ સરખા ગુણ ત્યારપછીના જે કોઇ ઉમેદવારના હશે તેમને પણ રૂબરૂ
મુલાકાત માટે પાત્ર ગણવામાં આવશે. આ પ્રમાણે થશે તો રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર 67 ઉમેદવારોની
સંખ્યામાં વધારો થઇ શકશે.
# 4

#

# 4
(6)

#

ઉપરની કાયગવાહી બાદ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર થતાં ઉમેદવારોની યાદી નોટીસ બોડગ પર હવે

પછી મુકવામાં આવશે.
4.

ુ ધ
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરે લ ઉમેદવારોએ આ જાિેરાતના અનસ
ાં ાને “ઓન-લાઇન” કન્ફમગ

થયેલ અરજી પત્રક સાથે ફી ભયાગ ના ચલણની નકલ (જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની જરૂરી િોય) અને
ુ ાર
લાગ ુ પડતા જરૂરી દસ્તાવેજો / પ્રમાણપત્રોની નક્લ નીચેના ક્રમાનસ
(૧) જન્મ તારીખના પરુ ાવા માટે એસ.એસ.સી. ક્રેડીટ પ્રમાણપત્રની નકલ (જન્મ તારીખના પરુ ાવા
માટે શાળા છોડયાન ાંુ પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણવામાાં આવશે નિીં)
(૨) નામ / અટકમાાં ફેરફાર કરાવેલ િોય તો સરકારી ર્ે ઝેટની નકલ / પહરણીત મહિલા ઉમેદવાર
માટે લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ
(૩) અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ જાતત પ્રમાણપત્રની
નકલ
(૪) સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત વર્ગ ના ઉમેદવારો માટે સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ
જાતત પ્રમાણપત્રની નકલ તથા છે લ્લા ત્રણ વર્ગ (જેમાાં જાિેરાતના વર્ગનો સમાવેશ થયેલ િોવો
ુ ા “પહરતશષ્ટ- ક” (ગજ
ુ રાતીમાાં) મજ
ુ િના સક્ષમ
જોઇએ) દરમ્યાન ઇસ્ય ુ થયેલ તનયત નમન
અતધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ નોન-હક્રમીલેયર પ્રમાણપત્રની નકલ (અંગ્રેજીમાાં આપવામાાં
આવત ાંુ Annexure-A પ્રમાણપત્ર માન્ય નથી.)
ુ : લગ્ન કયાગ નથી તેવી એહફડેવીટ
(૫) તવધવા મહિલા ઉમેદવાર ના હકસ્સામાાં પન
(૬) શાહરરીક રીતે અશક્ત ઉમેદવાર માટે સા.વ.તવભાર્ના તા.૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પહરપત્રથી તનયત
ુ ા મજ
ુ િના અશક્તા પ્રમાણપત્રની નકલ
થયેલ નમન
(૭) શૈક્ષબણક લાયકાતના સાંદભગમાાં જાિેરાતમાાં દશાગ વેલ તવદ્યાશાખાના સ્નાતક / અનસ્ુ નાતકની પદવી
પ્રમાણપત્રની નકલ અને સ્નાતક/ અનસ્ુ નાતકની પદવીના અંતતમ વર્ગના િે સેમેસ્ટરના
ુ પત્રકની નકલ
ગણ
ુ ાવાની નકલ
(૮) તવદે શની યતુ નવતસિટીમાાંથી પદવી મેળવેલ િોય તો તેની માન્યતા અંર્ેના પર
(૯) શૈક્ષબણક લાયકાતના સાંદભગમાાં જાિેરાતમાાં દશાગ વેલ તવદ્યાશાખાના સ્નાતક / અનસ્ુ નાતકની
પદવીની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવે છે તેવો િક્ક દાવો િોયતો ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાતપત
કરતા આદે શો / અતધકૃતતાની તવર્તો / પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાન ાંુ રિેશે.
ુ રાત સરકારની સેવામાાં ફરજ િજાવતા કમગચારીઓએ રૂિરૂ મલ
ુ ાકાત સમયે સક્ષમ
(૧૦) ગજ
અતધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ સા.વ.તવભાર્ના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના પહરપત્રથી તનયત
ુ ામાાં “ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર” (અસલમાાં) અચ ૂક રજુ કરવાન ાંુ રિેશે.
થયેલ નમન

ુ વના પ્રમાણપત્રની નકલ [જેમાાં સાંસ્થાના
(૧૧) સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ અનભ
ુ વનો ક્રમાનસ
ુ ાર સમયર્ાળો (ર્)
લેટરપેડ ઉપર (ક) ધારણ કરે લ જગ્યા / િોદ્દો (ખ) અનભ
ુ વનો પ્રકાર અને (ઘ) મેળવવામાાં આવતા પર્ાર અને ભથ્થાઓની તવર્ત દશાગ વેલ િોય]
અનભ
અને
ુ ીમાાં આયોર્ની
(૧૨) અન્ય લાગ ુ પડતા િોય તેવા આધાર / પરુ ાવા અચકુ જોડીને તા.20.03.2017 સધ
કચેરીમાાં સાંયક્ુ ત સબચવશ્રી (આર-4) ને મળે તે રીતે મોકલી આપવા જણાવવામાાં આવે છે .
Sd/રથળ: ગાંધીનગર-382010
તારીખ: 06.03.2017

(ટી. એચ. સોની)
સંયક્ુ ત સબચવ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

નકલ રવાના:(1) નોટીસ બોડગ .

(8) સં.સ.શ્રી/ના.સ.શ્રી/સે.અ.શ્રી, R-4 શાખા

(2) નાયબ સેકશન અમધકારીશ્રી, (મારહતી)

(9) સેકશન અમધકારીશ્રી, ઈ.ડી.પી. સેલ.

(3) અધ્યક્ષશ્રીના રહરય સબચવ (2 નકલ)

(10) સેકશન અમધકારીશ્રી, આર & ડી શાખા,

(4) સભ્યશ્રી (ડૉ) પતાણી અને સભ્યશ્રી દે સાઇ

(11) સેકશન અમધકારીશ્રી, નોંધણી શાખા.

(5) સભ્યશ્રી મશયાણી અને સભ્યશ્રી (ડૉ) રકકાણી

(12) કચેરી હક
ુ મ ફાઇલ

(6) સભ્યશ્રી સોસા

(13) સીલેક્ટ ફાઇલ

(7) સબચવશ્રીના અંગત સબચવશ્રી.

