
જુરાત  હર સેવા આયોગ 
અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારોની યાદ  

સરકારી  પોલીટેકનીક    ખાતે  ફેબ્રીકેશન  ટેકનોલોજીના  યાખ્યાતા,  વગર્-2ની  જગ્યાએ  ભરતી  કરવા  માટે 
જાહરેાત  ક્રમાકં:61/2015-16ના  સદંભર્મા ં આયોગ  ારા  તા.25/09/2016ના  રોજ  યોજાયેલ  પ્રાથિમક 
કસોટીના આધારે આયોગે અરજી ચકાસણીની પાત્રતા માટે નક્કી  કરેલ લાયકી ધોરણ  (  તે  કેટેગરીમા ં
મેરીટ  યાદી  મજુબ  ઉતરતા  ક્રમમા ં જ રી  સખં્યા  અનસુારના  છે લા  ઉમેદવાર  ના  ગણુ)  મજુબ  અરજી 
ચકાસણીને પાત્ર કેટેગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નબંરો નીચે મજુબ છે.  

ક્રમ  કેટેગરી  જગ્યાની સખં્યા   નો સર્ મજુબ જ રી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સખં્યા 

ખરેખર  પાત્ર  થતા 
ઉમેદવારોની સખં્યા 

01  બન અનામત (કૉમન)  04  16  16 
101000136  101000163  101000188  101000202  101000299 

101000351  101000385  101000460  101000587  101000675 

101000747  101000789  101000843  101001053  101001069 

101000599  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  Total‐16 

ક્રમ  કેટેગરી  જગ્યાની સખં્યા   નો સર્ મજુબ જ રી 
અરજી ચકાસણીને 
પાત્ર ઉમેદવારોની 
સખં્યા 

ખરેખર  પાત્ર  થતા 
ઉમેદવારોની સખં્યા 

02     બન અનામત (મ હલા)  01   08  08 
101000633  101000657  101000715  101000783  101000814 

101000898  101001020  101001031  ‐‐‐  Total‐08 

ક્રમ  કેટેગરી  જગ્યાની સખં્યા   નો સર્ મજુબ જ રી 
અરજી ચકાસણીને 
પાત્ર ઉમેદવારોની 
સખં્યા 

ખરેખર  પાત્ર  થતા 
ઉમેદવારોની સખં્યા 

03    સા.શૈ.પ.વગ (કૉમન)  01   08    08  
101000014  101000337  101000474  101000490  101000580 

101000826  101000856  101000862  ‐‐‐  Total‐08 
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ક્રમ  કેટેગરી  જગ્યાની સખં્યા   નો સર્ મજુબ જ રી 
અરજી ચકાસણીને 
પાત્ર ઉમેદવારોની 
સખં્યા 

ખરેખર  પાત્ર  થતા 
ઉમેદવારોની સખં્યા 

04   અ .ુજન િત (કોમન)  01  08   08  
101000036  101000443  101000500  101000621  101000776 

101000817  101001002  101001055  ‐‐‐  Total‐08 

TOTAL:  16+08+08+08=40 
ન ધ:(1)   આયોગના તા.15-10-2009 તથા તા.11-11-2009ના કચેરી હુકમથી નક્કી થયેલ માપદંડ પ્રમાણે 
આયોગ  ારા સીધી ભરતી માટે લેવામા ંઆવતી પ્રાથિમક કસોટી / હતેલુક્ષી કસોટી માટે દરેક કેટેગરીની 
અનભુવ વગરની જગ્યા માટે 01 જગ્યા સામે 08 ઉમેદવારો, 02 જગ્યા સામે 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 સામે 12 ઉમેદવારો અને 03 કે તેથી વધ ુજગ્યા સામે જગ્યાના 6 (છ) 
ગણા ઉમેદવારોની  કેટેગરીવાઇઝ જગ્યાઓ મજુબ અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી (કામચલાઉ 
પિરણામ) પ્રિસ ધ  કરવામા ંઆવે  છે. આ જગ્યા માટેની જાહરેાતમા ં દશાર્વવામા ંઆવેલ જગ્યાઓ મજુબ 
િબન  અનામત  (કૉમન)ની  04  જગ્યા  સામે  16,  િબન  અનામત  (મિહલા)ની  01  જગ્યા  સામે  08, 
સા.શૈ.પ.વગર્(કૉમન)ની 01 જગ્યા સામે 08 અને અન.ુજનજાિત(કૉમન)ની 01જગ્યા સામે 08   ઉમેદવારો 
મળી કુલ: 40  ઉમેદવારોને અરજી ચકાસણીને પાત્ર સફળ જાહરે કરવાના થાય છે. અને આ માપદંડો / 
ધોરણો  બ  મલુાકાતને પાત્ર સફળ ઉમેદવારોની આખરી યાદી પહલેાના તબક્કાની કાયર્વાહીના ભાગ  પે 
છે.   
(2)   આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી નક્કી થયેલ માપદંડ 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  બ  
મલુાકાત માટે બોલાવવાના થાય છે. આ જગ્યા માટેની જાહરેાતમા ંદશાર્વવામા ંઆવેલ જગ્યા મજુબ િબન 
અનામત  (કૉમન)ની  04  જગ્યા  સામે  12  ,  િબન  અનામત  (મિહલા)ની  01  જગ્યા  સામે  06, 
સા.શૈ.પ.વગર્(કૉમન)ની  01  જગ્યા  સામે  06  અને  અન.ુજનજાિત(કૉમન)ની  01જગ્યા  સામે  06  ઉમેદવારો 
મળી કુલ: 30 ઉમેદવારોને  બ  મલુાકાત માટે બોલાવવાના થાય છે.   
(3)    જો આ ઉમેદવારોમાથંી  બ  મલુાકાતને  પાત્ર પરુતા  ઉમેદવારો  નિહ મળે  તો  મેરીટ  યાદી  મજુબ 
ક્રમાનસુાર આયોગના તા.19.07.2013ના કચેરી  હુકમથી ઠરાવેલ લઘુ મ ગણુ કરતા ંવધ ુગણુ ધરાવતા 
ઉમેદવારો જો પ્રા ત થતા હશે તો વધ ુઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી કરવામા ંઆવશે. આ રીતે   
બેઠક  નબંરોના  ઉમેદવારોની  અરજીઓની  ચકાસણી  કરવાની  થશે  તેની  િવગતો  આખરી  પિરણામમા ં
દશાર્વવામા ંઆવશે.  
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 (4)  આ પિરણામમા ંકામચલાઉ ધોરણે અરજી ચકાસણીને પાત્ર જાહરે થયેલ ઉમેદવારો પૈકી   ઉમેદવારો 
ભરતી  િનયમો  અને  જાહરેાતની  જોગવાઇઓ  મજુબ  જ રી  શૈક્ષિણક  લાયકાત,  અનભુવ,  ઉંમર  ઇ યાિદ 
જરુરીયાતો પિરપણૂર્ કરતા નહીં હોય, તેમને બાકાત કયાર્ પછી બાકી રહતેા ઉમેદવારોની સખં્યા 30  કરતા ં 
વધ ુહશે તો મેરીટયાદી મજુબ 30  ઉમેદવારોને ગણતરીમા ંલીધા બાદ તે પછીના ઉમેદવારોને તેઓ બધી 
જરુિરયાતો સતંોષતા હશે તો પણ  બ  મલુાકાતને પાત્ર ગણવામા ંનહી આવે,  ની દરેક ઉમેદવારોએ ન ધ 
લેવી. 
(5)    વધમુા ં આ  રીતે  બ   મલુાકાતને  માટે  પાત્ર  ગણવાના  ઉમેદવારો  પૈકી    તે  કેટેગરીમા ં છે લા 
ઉમેદવારના ગણુ  ટલા જ સરખા ગણુ  યારપછીના   કોઇ ઉમેદવારના હશે  તેમને પણ  બ  મલુાકાત 
માટે  પાત્ર  ગણવામા ંઆવશે. આ પ્રમાણે  થશે  તો  બ   મલુાકાત  માટે  પાત્ર  30  ઉમેદવારોની  સખં્યામા ં
વધારો થઇ શકશે.
(6)   ઉપરની કાયર્વાહી બાદ  બ  મલુાકાતને પાત્ર થતા ંઉમેદવારોની યાદી નોટીસ બોડર્ પર હવે પછી 
મકુવામા ંઆવશે.   

4. અર  ચકાસણીને પા  ઠરલ ઉમેદવારોએ આ  હરાતના અ સુધંાને  “ઓન-લાઇન”  ક ફમ થયેલ
અર  પ ક સાથે ફ  ભયાના ચલણની નકલ (  ઉમેદવારોએ ફ  ભરવાની જ ર  હોય) અને લા  ુપડતા 
જ ર  દ તાવેજો/  માણપ ોની ન લ નીચેના  મા સુાર  

(1)  જ મ તાર ખના  રુાવા માટ એસ. એસ. સી.  ડ ટ   માણપ ની  નકલ (જ મ  તાર ખના   રુાવા 
માટ  શાળા  છોડ ા ુ ં માણપ  મા ય ગણવામા ંઆવશે નહ )  

(2)  નામ  / અટકમા ંફરફાર કરાવેલ હોય તો સરકાર   ગેઝેટની નકલ/ પ રણીત મ હલા ઉમેદવાર માટ 
લ ન ન ધણી  માણપ ની નકલ 

(3)  અનામત વગના ઉમેદવારો માટ સ મ અિધકાર   ારા આપવામા ંઆવેલ  િત  માણપ ની નકલ  

(4)  સામા ક અને શૈ ણક પછાત વગના ઉમેદવારો માટ સ મ અિધકાર   ારા આપવામા ંઆવેલ  િત 
માણપ ની  નકલ  તથા  હરાતની  જોગવાઇ  જુબ  ઇ  ુ થયેલ  િનયત  ન નુા  “પ રિશ ટ-  ક” 

( જુરાતીમા)ં  જુબના સ મ અિધકાર   ારા આપવામા ંઆવેલ નોન- મીલેયર  માણપ ની નકલ 
( ે મા ંઆપવામા ંઆવ ુ ંAnnexure-A  માણપ  મા ય નથી.) 

(5)  િવધવા મ હલા ઉમેદવાર ના  ક સામા ં નુ: લ ન કયા નથી તેવી એ ફડવીટ  

(6)  શા રર ક ર તે અશ ત ઉમેદવાર માટ સા.વ.િવભાગના તા.૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પ રપ થી િનયત થયેલ 
ન નુા  જુબના અશ તા  માણપ ની નકલ  

(7)  શૈ ણક  લાયકાતના  સદંભમા ં હરાતમા ં દશાવેલ  િવ ાશાખાના  નાતક  /  અ ુ નાતકની  પદવી 
માણપ ની નકલ અને  નાતક/ અ ુ નાતકની પદવીના  િતમ વષના બે સેમે ટરના  ણુપ કની 

નકલ  
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(8)  િવદશની  િુનવિસટ માથંી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની મા યતા  ગેના  રુાવાની નકલ 

(9)  શૈ ણક  લાયકાતના  સદંભમા ં હરાતમા ં દશાવેલ  િવ ાશાખાના  નાતક/અ ુ નાતકની  પદવીની 
સમક   લાયકાત  ધરાવે  છે  તેવો  હ   દાવો  હોયતો  ઉમેદવાર  સમક તા  થાિપત  કરતા 
આદશો/અિધ ૃતતાની િવગતો/  માણપ  ર ુ કરવા ુ ંરહશે.  

(10)  જુરાત સરકારની સેવામા ંફરજ બ વતા કમચાર ઓએ  બ   લુાકાત સમયે સ મ અિધકાર   ારા 
આપવામા ં આવેલ  સા.વ.િવભાગના  તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના  પ રપ થી  િનયત  થયેલ  ન નુામા ં “ના 
વાધંા  માણપ ” (અસલમા)ં અ કૂ ર ુ કરવા ુ ંરહશે.  

(11)  સ મ અિધકાર   ારા આપવામા ંઆવેલ અ ભુવના  માણપ ની  નકલ  [ મા ં સં થાના  લેટરપેડ 
ઉપર  (ક)  ધારણ  કરલ  જ યા  /  હો ો  (ખ)  અ ભુવનો  મા સુાર  સમયગાળો 
(ગ) અ ભુવનો  કાર અને (ઘ) મેળવવામા ંઆવતા પગાર અને ભ થાઓની િવગત દશાવેલ હોય] 
અને 

(12)  અ ય  લા  ુ પડતા  હોય  તેવા  આધાર/ રુાવા  અ કુ  જોડ ને  તા.૦5.04.2017  ધુીમા ં આયોગની 
કચેર મા ંસં ુ ત સ ચવ ી (R-7) ને મળે તે ર તે મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

(Sd/-) 
થળ: ગાધંીનગર-382010  (ટી. એચ. સોની) 
તારીખ: 23.03.2017    સયંકુ્ત સિચવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 




