
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

ક્રમાાંક આરસીટી-૧૦૨૦૧૬-૪૪૩૪-૩-આર/૭                                તા. ૧૯/૦૧/૨૦૧૮                                                                 

સરકારી વિનયન, િાણિજ્ય અને વિજ્ઞાન કોલેજો ખાતે અંગ્રજેી વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક િર્ગ-૨, ની 

જગ્યાઓ પર ભરતી માટે આયોર્ દ્વારા પ્રવસધ્ધ થયેલ જાહરેાત ક્રમાાંક: ૭૧/૧૬-૧૭, મળેલ અરજીપત્રકોની 

ચકાસિી કરતા નીચે જિાિેલ ઉમેદિારો તેમના બઠેક ક્રમાાંક સામે દશાગિેલ કારિ મજુબ રુબરુ મલુાકાત 

માટે અપાત્ર થાય છે.   

ક્રમ બેઠક ક્રમાાંક અપાત્રતાનુાં કારિ  

1 101000001 

ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા પી.એચ.ડી.પદિી ધરાિતા નથી 

અન ેજ્ન્મતારીખના પરુાિા માટે SSC સટી રજૂ કરેલ નથી તથા આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી 

ધોરિ (Passing Standard) ધરાિતા નથી.  

2 101000002 ઉમદેિારે SSCE સટી.  રજુ કરેલ નથી તેમજ NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા 
Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

3 101000004 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

4 101000005 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

5 101000034 ક્ફમગ અરજી પત્રક સમયમયાગદામાાં મોકલેલ નથી.  

6 101000047 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

7 101000048 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

8 101000054 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

9 101000070 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

10 101000073 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  

11 101000082 ઉમદેિાર આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી ધોરિ (Passing Standard) ધરાિતા નથી. 

12 101000088 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

13 101000090 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

14 101000092 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા  પી.એચ.ડી.પદિી ધરાિતાનથી.  

15 101000097 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

16 101000115 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 



17 101000119 ક્ફમગ અરજી પત્રક મોકલલે નથી. 

18 101000122 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

19 101000126 ઉમેદિાર અનસુ્નાતક કક્ષાએ તથા NET કક્ષાએ મળૂભતૂ વિષયની પદિી ધરાિતા નથી.  

20 101000128 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી અરજી 

સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ ૩૦/૧૧/૨૦૧૬ સધુીમાાં ધરાિતા નથી . 

21 101000143 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

22 101000145 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

23 101000155 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

24 101000156 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

25 101000158 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

26 101000159 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

27 101000161 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

28 101000162 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  

29 101000164 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

30 101000165 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

31 101000178 

ઉમદેિાર NET/SLET/GSET  પરીક્ષા પાસ નથી તથા વિશ્વવિધ્યાલય અનદુાન આયોર્ 

(એમ.ફફલ/પી.એચ.ડી પદિી પ્રદાન કરિા માટેના ્યનુતમ માપદાંડ અને પ્રફક્રયા) 

વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી. પદિી ધરાિતા નથી.  

32 101000181 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

33 101000183 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

34 101000186 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

35 101000197 

ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા પી.એચ.ડી.પદિી ધરાિતા 

નથી.અને જ્ન્મતારીખના પરુાિા માટે SSC સટી રજૂ કરેલ નથી તથા આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી 

ધોરિ (Passing Standard) ધરાિતા નથી.  

36 101000199 
ઉમદેિારે SSCE સટી.  રજુ કરેલ નથી તથા NET/SLET/SET ની પદિી ધરાિતા નથી તેમજ 
Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 



37 101000209 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

38 101000215 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

39 101000216 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

40 101000229 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

41 101000233 ગજુરાત સરકાર દ્વારા વનયત કરેલ નમનુા મજુબન ુજાવત પ્રમાિપત્ર રજુ કરેલ નથી  

42 101000236 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

43 101000241 

ઉમદેિાર NET/SLET/GSET  પરીક્ષા પાસ નથી તથા વિશ્વવિધ્યાલય અનદુાન આયોર્ 

(એમ.ફફલ/પી.એચ.ડી પદિી પ્રદાન કરિા માટેના ્યનુતમ માપદાંડ અને પ્રફક્રયા) 

વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી. પદિી ધરાિતા નથી.  

44 101000247 

ઉમદેિાર NET/SLET/GSET  પરીક્ષા પાસ નથી તથા વિશ્વવિધ્યાલય અનદુાન આયોર્ 

(એમ.ફફલ/પી.એચ.ડી પદિી પ્રદાન કરિા માટેના ્યનુતમ માપદાંડ અને પ્રફક્રયા) 

વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી. પદિી ધરાિતા નથી.  

45 101000250 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

46 101000256 ઉમદેિાર NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

47 101000268 ઉમદેિાર NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

48 101000276 અનસુ્નાતકની પદિી ૫૫% માર્કસગ સાથે ધરાિતા નથી.  

49 101000277 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

50 101000279 

ઉમદેિાર NET/SLET/GSET  પરીક્ષા પાસ નથી તથા વિશ્વવિધ્યાલય અનદુાન આયોર્ 

(એમ.ફફલ/પી.એચ.ડી પદિી પ્રદાન કરિા માટેના ્યનુતમ માપદાંડ અને પ્રફક્રયા) 

વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી. પદિી ધરાિતા નથી.  

51 101000301 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

52 101000302 ઉમદેિારે NET/SLET/SET  ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી  

53 101000304 ઉમદેિારે NET/SLET/SET  ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી  

54 101000305 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી અરજી 

સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ ૩૦/૧૧/૨૦૧૬ સધુીમાાં ધરાિતા નથી . 

55 101000307 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  



56 101000310 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

57 101000311 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

58 101000312 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

59 101000321 ઉમદેિાર NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

60 101000351 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

61 101000361 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

62 101000364 

ઉમદેિાર NET/SLET/GSET  પરીક્ષા પાસ નથી તથા વિશ્વવિધ્યાલય અનદુાન આયોર્ 

(એમ.ફફલ/પી.એચ.ડી પદિી પ્રદાન કરિા માટેના ્યનુતમ માપદાંડ અને પ્રફક્રયા) 

વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી. પદિી ધરાિતા નથી.  

63 101000383 

ઉમદેિાર NET/SLET/GSET  પરીક્ષા પાસ નથી તથા વિશ્વવિધ્યાલય અનદુાન આયોર્ 

(એમ.ફફલ/પી.એચ.ડી પદિી પ્રદાન કરિા માટેના ્યનુતમ માપદાંડ અને પ્રફક્રયા) 

વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી. પદિી ધરાિતા નથી.  

64 101000384 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

65 101000389 
ઉમદેિારે SSCE સટી.  રજુ કરેલ નથી તથા NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તેમજ 

Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

66 101000394 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી 

તેમજ ગજુરાત સરકાર દ્વારા વનયત કરેલ નમનુા મજુબન ુપફરવશષ્ટ-ક રજુ કરેલ નથી 

67 101000398 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

68 101000405 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

69 101000418 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તેમજ Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી  

70 101000420 
ઉમદેિારે SSCE સટી.  રજુ કરેલ નથી તથા NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તેમજ 
Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

71 101000422 
ઉમદેિારે SSCE સટી.  રજુ કરેલ નથી તથા NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તેમજ 
Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

72 101000429 ગજુરાત સરકાર દ્વારા વનયત કરેલ નમનુા મજુબન ુજાવત પ્રમાિપત્ર રજુ કરેલ નથી  

73 101000431 
ઉમદેિારે SSCE સટી.  રજુ કરેલ નથી તથા NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તેમજ 
Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 



74 101000443 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

75 101000444 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

76 101000451 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

77 101000454 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા  પી.એચ.ડી.પદિી ધરાિતાનથી..  

78 101000463 

ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા પી.એચ.ડી.પદિી ધરાિતા 
નથી.અને જ્ન્મતારીખના પરુાિા માટે SSC સટી રજૂ કરેલ નથી તથા આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરિ (Passing Standard) ધરાિતા નથી.  

79 101000468 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથાપી.એચ.ડી.પદિી ધરાિતા નથી.  

80 101000473 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથાપી.એચ.ડી.પદિી ધરાિતા નથી 

તથા આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી ધોરિ (Passing Standard) ધરાિતા નથી.   

81 101000478 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  

82 101000497 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

83 101000498 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

84 101000500 ગજુરાત સરકાર દ્વારા વનયત કરેલ નમનુા મજુબન ુજાવત પ્રમાિપત્ર રજુ કરેલ નથી  

85 101000508 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  

86 101000511 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

87 101000513 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

88 101000524 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

89 101000533 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

90 101000535 
ઉમેદિારે વનયત સમયર્ાળાન ુપફરવશષ્ટ-ક રજુ કરેલ નથી તથા NET/SLET/SET ની પરીક્ષા 

પાસ કરેલ નથી તેમજ Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

91 101000544 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

92 101000553 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  

93 101000556 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

94 101000559 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 



95 101000560 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

96 101000566 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

97 101000568 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

98 101000570 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

99 101000571 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

100 101000577 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

101 101000582 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી અરજી 

સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ ૩૦/૧૧/૨૦૧૬ સધુીમાાં ધરાિતા નથી . 

102 101000589 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

103 101000612 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા  પી.એચ.ડી.પદિી ધરાિતા નથી.  

104 101000621 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા  પી.એચ.ડી.પદિી ધરાિતા નથી.  

105 101000625 

ઉમદેિાર NET/SLET/GSET  પરીક્ષા પાસ નથી તથા વિશ્વવિધ્યાલય અનદુાન આયોર્ 

(એમ.ફફલ/પી.એચ.ડી પદિી પ્રદાન કરિા માટેના ્યનુતમ માપદાંડ અને પ્રફક્રયા) 

વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી. પદિી ધરાિતા નથી.  

106 101000631 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા  પી.એચ.ડી.પદિી ધરાિતા નથી.  

107 101000648 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી મળૂભતૂ ધરાિતા 

નથી . 

108 101000651 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

109 101000653 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

110 101000657 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

111 101000659 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

112 101000664 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

113 101000667 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી  પી.એચ.ડી.પદિી ધરાિતા નથી.  

114 101000669 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી 

તથા આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી ધોરિ (Passing Standard) ધરાિતા નથી 



115 101000671 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

116 101000678 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  

117 101000700 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

118 101000702 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તેમજ Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

119 101000704 
ઉમદેિારે SSCE સટી.  રજુ કરેલ નથી તથા NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તેમજ 
Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

120 101000719 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  

121 101000723 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  

122 101000733 

ઉમદેિાર NET/SLET/GSET  પરીક્ષા પાસ નથી તથા વિશ્વવિધ્યાલય અનદુાન આયોર્ 
(એમ.ફફલ/પી.એચ.ડી પદિી પ્રદાન કરિા માટેના ્યનુતમ માપદાંડ અને પ્રફક્રયા) 
વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી. પદિી ધરાિતા નથી.  

123 101000736 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

124 101000737 
ગજુરાત સરકાર દ્વારા વનયત કરેલ નમનુા મજુબન ુજાવત પ્રમાિપત્ર તથા પફરવશષ્ટ-ક રજુ 

કરેલ નથી  

125 101000741 

ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા  પી.એચ.ડી.પદિી ધરાિતા નથી 

અન ેઓનલાઇન ક્ફમગ અરજીપત્રક મળેલ નથી તથા આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી ધોરિ 

(Passing Standard) ધરાિતા નથી 

126 101000742 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

127 101000745 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

128 101000753 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

129 101000767 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  

130 101000768 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

131 101000785 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

132 101000786 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

133 101000787 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

134 101000796 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 



135 101000812 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી અરજી 

સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ ૩૦/૧૧/૨૦૧૬ સધુીમાાં ધરાિતા નથી . 

136 101000815 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

137 101000821 

ઉમદેિાર NET/SLET/GSET  પરીક્ષા પાસ નથી તથા વિશ્વવિધ્યાલય અનદુાન આયોર્ 

(એમ.ફફલ/પી.એચ.ડી પદિી પ્રદાન કરિા માટેના ્યનુતમ માપદાંડ અને પ્રફક્રયા) 

વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી. પદિી ધરાિતા નથી.  

138 101000822 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  

139 101000824 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

140 101000828 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  

141 101000837 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

142 101000838 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  

143 101000848 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી 

તથા આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી ધોરિ (Passing Standard) ધરાિતા નથી 

144 101000855 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

145 101000856 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

146 101000862 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

147 101000865 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  

148 101000866 

ઉમદેિારે SSCE સટી.  રજુ કરેલ નથી. તથા NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તેમજ 

વિશ્વવિધ્યાલય અનદુાન આયોર્ (એમ.ફફલ/પી.એચ.ડી પદિી પ્રદાન કરિા માટેના 

્યનુતમ માપદાંડ અન ેપ્રફક્રયા) વિવનયમ ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી. પદિી ધરાિતા 

નથી. 

149 101000871 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

150 101000873 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

151 101000879 
એસ. સી. એ. નાં ૯૭૭૩/૨૦૧૫ માાં નામદાર ગજુરાત હાઇકોટગના તા.૩/૫/૨૦૧૬ ના ચકુાદા 

મજુબ ઉમેદિાર સ્નાતક કક્ષાએ મળૂભતૂ વિષયની પદિી ધરાિતા ન હોિાથી અપાત્ર  

152 101000882 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  



153 101000884 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

154 101000891 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

155 101000907 

ઉમદેિાર NET/SLET/GSET  પરીક્ષા પાસ નથી તથા વિશ્વવિધ્યાલય અનદુાન આયોર્ 

(એમ.ફફલ/પી.એચ.ડી પદિી પ્રદાન કરિા માટેના ્યનુતમ માપદાંડ અને પ્રફક્રયા) 

વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી. પદિી ધરાિતા નથી.  

156 101000911 ક્ફમગ અરજી પત્રક મોકલલે નથી.  

157 101000915 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી 

તથા આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી ધોરિ (Passing Standard) ધરાિતા નથી 

158 101000929 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

159 101000933 
ગજુરાત સરકાર દ્વારા વનયત કરેલ નમનુા મજુબન ુજાવત પ્રમાિપત્ર રજુ કરેલ નથી તેમજ 

NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

160 101000953 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

161 101000955 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. ઉમદેિારી રદ.  

162 101000956 ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી તથા Ph.D ની પદિી ધરાિતા નથી . 

163 101000964 

ઉમદેિાર NET/SLET/GSET  પરીક્ષા પાસ નથી તથા વિશ્વવિધ્યાલય અનદુાન આયોર્ 

(એમ.ફફલ/પી.એચ.ડી પદિી પ્રદાન કરિા માટેના ્યનુતમ માપદાંડ અને પ્રફક્રયા) 

વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી. પદિી ધરાિતા નથી.  

                                                                            
 
 
 

                                                                                 -સહી-  

                                                                           (િી.બી. દેસાઈ) 

                                                                             નાયબ સણચિ 

          ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્ 

 

 


