
ગજુરાત જાહેર સેવા આયોગ 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

 

સરકારી ઇજનેરી કૉલેજ ખાતે ઇન્ફમેશન ટેક્નોલોજીના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગગ-2ની જગ્યાએ 
ભરતી કરવા માટે જાહરેાત ક્રમાાંક: 97/2015-16ના સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા તા.28.08.2016ના રોજ 
યોજાયેલ પ્રાથમમક કસોટીના આધારે આયોગે અરજી ચકાસણીની પાત્રતા માટે નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરણ (જે તે કેટેગરીમાાં મેરીટ યાદી મજુબ ઉતરતા ક્રમમાાં જરૂરી સાંખ્યા અનસુારના છેલ્લા ઉમેદવાર 
ના ગણુ) મજુબ અરજી ચકાસણીને પાત્ર કેટેગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નાંબરો નીચે મજુબ છે.  
ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 

સાંખ્યા  
નોર્મસગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

01   બિન અનામત (કૉમન) 14 56 58 *      
101000030 101000037 101000045 101000051 101000090 

101000150 101000181 101000214 101000216 101000218 

101000380 101000492 101000513 101000645 101000666 

101000763 101000767 101000808 101001000 101001029 

101001070 101001100 101001137 101001205 101001242 

101001288 101001304 101001321 101001335 101001350 

101001385 101001405 101001469 101001561 101001573 

101001624 101001639 101001649 101001688 101001723 

101001792 101001884 101001908 101001933 101001952 

101001965 101001983 101001988 101001997 101001998 

101002001 101002035 101002092 101002093 101002109 

101002116 101002152 101002180 TOTAL: 58 

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

સાંખ્યા  
નોર્મસગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

02   બિન અનામત (મહિલા) 06 24 24   
101000127 101000128 101000190 101000367 101000574 

101000625 101000651 101000709 101000788 101000872 

101000927 101000940 101001075 101001135 101001244 

101001279 101001912 101001916 101002027 101002036 

101002074 101002094 101002159 101002207 TOTAL: 24 
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ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોર્મસગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

03   સા.શૈ.પ.વર્ગ (કૉમન) 08 32 32    
101000126 101000172 101000332 101000403 101000430 

101000498 101000572 101000623 101000646 101000714 

101000812 101000867 101000884 101000892 101001093 

101001285 101001309 101001378 101001382 101001476 

101001644 101001668 101001673 101001680 101001720 

101001751 101001868 101001914 101001962 101001974 

101002095 101002123 TOTAL: 32 
 

ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોર્મસગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

04   સા.શૈ.પ.વર્ગ (મહિલા) 03 12 12    
101000383 101000411 101000416 101000550 101000772 

101000780 101001248 101001327 101001809 101001938 

101002099 101002128 TOTAL: 12 
 

ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોર્મસગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

05   અન.ુજાતત (કૉમન+ મહિલા) 02 10 10     
101000195 101000548 101000726 101001151 101001372 

101001619 101001672 101001706 101001713 101001849 

TOTAL: 10 

ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોર્મસગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

06   અન.ુજનજાતત (કૉમન) 04 16 17 *     
101000011 101000294 101000348 101000489 101000681 

101000762 101000803 101000881 101000971 101000995 

101001268 101001317 101001424 101001638 101001653 

101002077 101002185 TOTAL: 17 

* સરખા ગણુને કારણે 01 (એક) ઉમેદવાર વધ ુમળે છે.                                   #  3  # 
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ક્રમ  કેટેગરી જગ્યાની 
સાંખ્યા  

નોર્મસગ મજુબ જરૂરી 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

 ખરેખર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સાંખ્યા 

07   અન.ુજનજાતત (મહિલા) 02 10 11 *     
101000131 101000240 101000282 101000366 101000404 

101000414 101000479 101000978 101001269 101001286 

101002098 TOTAL: 11 

* અન.ુજનજાતત (કૉમન) જેટલુું લાયકી ધોરણ રાખતાું 01 (એક) ઉમેદવાર વધ ુમળે છે. 
TOTAL:  58 + 24 + 32 + 12 + 10 + 17 + 11 = 164                                                    
નોંધ:  (1)   આયોગના તા.15-10-2009 તથા તા.11-11-2009ના કચેરી હકુમથી 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 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 પરરણામ) પ્રમસધ્ધ કરવામાાં આવે છે. આ 
જગ્યા માટેની જાહરેાતમાાં દશાગવવામાાં આવેલ જગ્યાઓ મજુબ બબન અનામત (કૉમન)ની 14 જગ્યા 
સામે 56, બબન અનામત (મરહલા)ની 06 જગ્યા સામે 24, સા.શૈ.પ.વગગ (કૉમન)ની 08 જગ્યા સામે 
32, સા.શૈ.પ.વગગ (મરહલા)ની 03 જગ્યા સામે 12, અન.ુજામત (કૉમન+મરહલા)ની 02 જગ્યા સામે 
10, અન.ુજનજામત (કૉમન)ની 04 જગ્યા સામે 16 અને અન.ુજનજામત (મરહલા)ની 02 જગ્યા સામે 
10 ઉમેદવારો મળી કુલ: 160 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 હકુમથી 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 14 જગ્યા સામે 42, બબન અનામત (મરહલા)ની 06 
જગ્યા સામે 18, સા.શૈ.પ.વગગ (કૉમન)ની 08 જગ્યા સામે 24, સા.શૈ.પ.વગગ (મરહલા)ની 03 જગ્યા 
સામે 10, અન.ુજામત (કૉમન+મરહલા)ની 02 જગ્યા સામે 08, અન.ુજનજામત (કૉમન)ની 04 જગ્યા 
સામે 12 અને અન.ુજનજામત (મરહલા)ની 02 જગ્યા સામે 08 ઉમેદવારો મળી કુલ: 122 ઉમેદવારોને 
રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવાના થાય છે.   
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(3)  જો આ ઉમેદવારોમાાંથી રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર પરુતા ઉમેદવારો નરહ મળે તો મેરીટ યાદી મજુબ 
ક્રમાનસુાર આયોગના તા.19.07.2013ના કચેરી હકુમથી ઠરાવેલ લઘતુ્તમ ગણુ કરતાાં વધ ુગણુ 
ધરાવતા ઉમેદવારો જો પ્રાપ્ત 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 122 કરતાાં વધ ુહશે તો મેરીટયાદી મજુબ 122 ઉમેદવારોને ગણતરીમાાં લીધા બાદ તે પછીના 
ઉમેદવારોને તેઓ બધી જરુરરયાતો સાંતોષતા હશે તો પણ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ગણવામાાં નહી 
આવ,ે 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 122 ઉમેદવારોની 
સાંખ્યામાાં વધારો થઇ શકશે.                                                                  

(6)   ઉપરની કાયગવાહી બાદ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતાાં ઉમેદવારોની યાદી નોટીસ બોડગ પર હવે 
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  છોડયાન ુું 
પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણવામાું આવશે નિીં) (૨) નામ / અટકમાું ફેરફાર કરાવેલ િોય તો સરકારી 
ર્ેઝેટની 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 (અંગ્રેજીમાું આપવામાું આવત ુું Annexure-
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  
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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 અંર્ેના 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 કરવાન ુું રિશેે. (૧૦) ગજુરાત સરકારની સેવામાું ફરજ િજાવતા કમગચારીઓએ રૂિરૂ 
મલુાકાત સમયે સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપવામાું આવેલ સા.વ.તવભાર્ના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના 
પહરપત્રથી તનયત થયેલ નમનુામાું “ના વાુંધા પ્રમાણપત્ર” (અસલમાું) અચકૂ રજુ કરવાન ુું 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.10.03.2017 સધુીમાું આયોર્ની કચેરીમાું 
સુંયકુ્ત સબચવશ્રી (આર-4) ને મળે તે રીતે મોકલી આપવા જણાવવામાું આવે છે.   
  
                                                                           S/d           
સ્થળ: ગાાંધીનગર-382010                                         (ટી. એચ. સોની) 
તારીખ: 28.02.2017                           સાંયકુ્ત સબચવ 
                                                              ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ   


