ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
અગત્યની જાહેરાત
ુ સી રે ગ્યલ
ુ ેશન, ૨૦૦૯ મજ
ુ બની પી. એચ. ડી ની
(જા. ક્ર. ૬૯ થી ૯૪/૧૬-૧૭ માાં યજી
પદવી બાબત)
આયોગ દ્વારા પ્રસસધ્ધ કરવામાાં આવેલ સરકારી સવનયન, વાણિજ્ય અને સવજ્ઞાનની કોલેજો
ુ બ
ખાતેના સવસવધ સવષયના મદદનીશ પ્રાદ્યાપકોની જાહેરાતોમાાં સદરહુ જાહેરાતોના ભરતી સનયમો મજ
ુ મ ૫૫% કે સમકક્ષ ગ્રેડ તથા NET / SLET/ SET
શૈક્ષણિક લાયકાત તરીકે અનસ્ુ નાતક કક્ષાએ લઘત્ત
ની પરીક્ષા ઉસત્તિણ કરે લી હોવી જોઇએ તેવી જોગવાઇ છે . જે ઉમેદવારો સાંબસાં ધત સવદ્યાશાખામાાં
University Grants Commission (minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D.
ુ બની Ph.D. પદવી ધરાવે છે તેઓને NET / SLET/ SET ની પરીક્ષા
Degree) Regulation, 2009 મજ
ુ બનો ઉલ્લેખ આ જગ્યાઓની જાહેરાતની
ઉસત્તિણ કરવામાાંથી મક્ુ તત મળવાપાત્ર છે . તે મજ
જોગવાઇઓમાાં પિ સ્પષ્ટપિે કરવામાાં આવેલ હોવા છતાાં ઉતત જાહેરાતોમાાં પ્રાથસમક કસોટીમાાં સફળ
ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસિી કરતા આયોગના ધ્યાને આવેલ છે કે કેટલાક ઉમેદવારોએ NET /
SLET/ SET ની પરીક્ષા ઉસત્તિણ કરે લ નથી તથા તેઓની Ph.D. ની પદવી અંગેના યસુ નવસસિટીના સક્ષમ
અસધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ નોટીફીકેશન કે પ્રમાિપત્રમાાં આ પદવી UGC Regulation, 2009
ુ બની હોવા અંગેનો ઉલ્લેખ નથી. તેથી આવા પ્રમાિપત્રો રજૂ ન કરવાને કારિે અને ઉમેદવારોના
મજ
ુ બ તબક્કાવાર કાયણક્રમના
પક્ષે બીનકાળજીના કારિોસર આયોગ દ્વારા જાહેરાતમાાં જિાવ્યા મજ
અમલમાાં સવલાંબ થઇ રહેલ છે .
તેથી, ઉમેદવારોના સવશાળ હહતને ધ્યાને લઇ અને કોઇ લાયક અને પાત્ર ઉમેદવારને આ
ુ ી આવા ઉમેદવારોને છે લ્લી તક રૂપે
પ્રમાિપત્ર રજૂ ન કરવાના કારિે અન્યાય ન થાય તે હેતથ
ુ ીમાાં કચેરી સમય દરસમયાન ઉપર જ્િાવ્યા મજ
ુ બન ાંુ પ્રમાિપત્ર આયોગની
તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૭ સધ
કચેરી ખાતે મોકલી આપવા અથવા રૂબરૂમાાં રજુ કરવા જિાવવામાાં આવે છે , અન્યથા આયોગ દ્વારા
તેઓની ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે જેની સાંબસાં ધત ઉમેદવારોએ નોંધ લેવા સવનાંતી.
નોંધ: જે ઉમેદવારોના Ph.D. ની પદવીના નોટીફીકેશન કે પ્રમાિપત્રમાાં તેઓની આ પદવી UGC
ુ બની હોવા અંગેનો ઉલ્લેખ છે તેઓએ ફરીથી આ બાબતે પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાન ાંુ
Regulation, 2009 મજ
રહેત ુ નથી.

તા. ૦૨/૧૧/૨૦૧૭

