
�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 

ક્રમાકં આરસીટ�-૧૦૨૦૧૬-૪૪૩૭-૬ -આર/૭                                                                 તા.૦૩/૦૧/૨૦૧૮ 

    સરકાર� િવનયન, વા�ણ�ય અને િવજ્ઞાન કોલેજો ખાતે સસં્�ૃત િવષયના મદદનીશ પ્રાદ્યાપક ,વગર્-૨ ની 

જગ્યાઓ પર ભરતી માટ� આયોગ દ્વારા પ્રિસધ્ધ થયેલ �હ�રાત ક્રમાકં: ૭૪/ ૧૬-૧૭ મા ં મળેલ 

અર�પત્રકોની ચકાસણી કરતા નીચે જણાવેલ ઉમેદવારો તેમના બેઠક ક્રમાકં સામે દશાર્વેલ કારણ �જુબ 

�બ� �લુાકાત માટ� અપાત્ર થાય છે.   

 

ક્રમ બેઠક ક્રમાકં અપાત્રતા�ુ ંકારણ 

૧ ૧૦૧૦૦૦૦૦૩ 
ઉમેદવાર �હ�રાતની જોગવાઇ પ�ર�ણુર્ કર� છે.પરં�,ુ આયોગે ન�� કર�લ લાયક� 

ધોરણ (Passing Standards) ધરાવતા નથી. 

૨ ૧૦૧૦૦૦૦૦૫ 

ઉમેદવાર� NET/SLET/SET ની પર�ક્ષા પાસ કર� નથી. તથા િવ�િવદ્યાલય અ�દુાન 

આયોગ  (એમ.�ફલ /  પી.એચ.ડ� પદવી  પ્રદાન કરવા માટ�ના ન્�નૂતમ માપદંડ 

અને પ્ર�ક્રયા) િવિનયમ, ૨૦૦૯ અ�સુારની પી.એચ.ડ� પદવી ધરાવતા નથી 

૩ ૧૦૧૦૦૦૦૧૪ 

ઉમેદવાર� િનયત સમયગાળા�ુ ંપ�રિશષ્ટ-ક ર�ૂ કર�લ નથી તથા  NET/SLET/SET 

ની પર�ક્ષા પાસ કર� નથી અને િવ�િવદ્યાલય અ�દુાન આયોગ  (એમ.�ફલ /  

પી.એચ.ડ� પદવી  પ્રદાન કરવા માટ�ના ન્�નૂતમ માપદંડ અને પ્ર�ક્રયા) 

િવિનયમ, ૨૦૦૯ અ�સુારની પી.એચ.ડ� પદવી ધરાવતા નથી 

૪ ૧૦૧૦૦૦૦૭૭ ઉમેદવાર� િનયત સમયગાળા�ુ ંપ�રિશષ્ટ-ક ર�ૂ કર�લ નથી. 

૫ ૧૦૧૦૦૦૧૦૪ 

ઉમેદવાર� NET/SLET/SET ની પર�ક્ષા પાસ કર� નથી. તથા િવ�િવદ્યાલય અ�દુાન 

આયોગ  (એમ.�ફલ /  પી.એચ.ડ� પદવી  પ્રદાન કરવા માટ�ના ન્�નૂતમ માપદંડ 

અને પ્ર�ક્રયા) િવિનયમ, ૨૦૦૯ અ�સુારની પી.એચ.ડ� પદવી ધરાવતા નથી 

૬ ૧૦૧૦૦૦૧૨૯ અર�પત્રક મળેલ નથી, ઉમેદવાર� રદ 

૭ ૧૦૧૦૦૦૧૯૦ અર�પત્રક મળેલ નથી, ઉમેદવાર� રદ 

૮ ૧૦૧૦૦૦૨૦૩ 

ઉમેદવાર� NET/SLET/SET ની પર�ક્ષા પાસ કર� નથી. તથા િવ�િવદ્યાલય અ�દુાન 

આયોગ  (એમ.�ફલ /  પી.એચ.ડ� પદવી  પ્રદાન કરવા માટ�ના ન્�નૂતમ માપદંડ 

અને પ્ર�ક્રયા) િવિનયમ, ૨૦૦૯ અ�સુારની પી.એચ.ડ� પદવી ધરાવતા નથી 

૯ ૧૦૧૦૦૦૨૦૪ 
ઉમેદવાર� NET/SLET/SET ની પર�ક્ષા પાસ કર� નથી. તથા પી.એચ.ડ� ની પદવી 

ઓનલાઇન અર� કરવાની છેલ્લી તાર�ખ �ધુીમા ંમેળવેલ નથી. 



૧૦ ૧૦૧૦૦૦૨૦૫ 

ઉમેદવાર� NET/SLET/SET ની પર�ક્ષા પાસ કર� નથી. તથા િવ�િવદ્યાલય અ�દુાન 

આયોગ  (એમ.�ફલ /  પી.એચ.ડ� પદવી  પ્રદાન કરવા માટ�ના ન્�નૂતમ માપદંડ 

અને પ્ર�ક્રયા) િવિનયમ, ૨૦૦૯ અ�સુારની પી.એચ.ડ� પદવી ધરાવતા નથી 

૧૧ ૧૦૧૦૦૦૨૧૫ 

ઉમેદવાર� NET/SLET/SET ની પર�ક્ષા પાસ કર� નથી. તથા િવ�િવદ્યાલય અ�દુાન 

આયોગ  (એમ.�ફલ /  પી.એચ.ડ� પદવી  પ્રદાન કરવા માટ�ના ન્�નૂતમ માપદંડ 

અને પ્ર�ક્રયા) િવિનયમ, ૨૦૦૯ અ�સુારની પી.એચ.ડ� પદવી ધરાવતા નથી 

૧૨ ૧૦૧૦૦૦૨૧૭ 

ઉમેદવાર� NET/SLET/SET ની પર�ક્ષા પાસ કર� નથી. તથા િવ�િવદ્યાલય અ�દુાન 

આયોગ  (એમ.�ફલ /  પી.એચ.ડ� પદવી  પ્રદાન કરવા માટ�ના ન્�નૂતમ માપદંડ 

અને પ્ર�ક્રયા) િવિનયમ, ૨૦૦૯ અ�સુારની પી.એચ.ડ� પદવી ધરાવતા નથી 

૧૩ ૧૦૧૦૦૦૨૬૧ 
ઉમેદવાર �હ�રાતની જોગવાઇ પ�ર�ણુર્ કર� છે.પરં�,ુ આયોગે ન�� કર�લ લાયક� 

ધોરણ (Passing Standards) ધરાવતા નથી. 

૧૪ ૧૦૧૦૦૦૩૧૫ ઉમેદવાર અિધક વયના હોવાથી અપાત્ર. 

૧૫ ૧૦૧૦૦૦૩૨૯ 

ઉમેદવાર� NET/SLET/SET ની પર�ક્ષા પાસ કર� નથી. તથા િવ�િવદ્યાલય અ�દુાન 

આયોગ  (એમ.�ફલ /  પી.એચ.ડ� પદવી  પ્રદાન કરવા માટ�ના ન્�નૂતમ માપદંડ 

અને પ્ર�ક્રયા) િવિનયમ, ૨૦૦૯ અ�સુારની પી.એચ.ડ� પદવી ધરાવતા નથી 

૧૬ ૧૦૧૦૦૦૩૩૦ ઉમેદવાર� જ્ઞાિત પ્રમાણપત્ર ર�ૂ કર�લ નથી.  

૧૭ ૧૦૧૦૦૦૪૧૮ 

ઉમેદવાર� NET/SLET/SET ની પર�ક્ષા પાસ કર� નથી. તથા િવ�િવદ્યાલય અ�દુાન 

આયોગ  (એમ.�ફલ /  પી.એચ.ડ� પદવી  પ્રદાન કરવા માટ�ના ન્�નૂતમ માપદંડ 

અને પ્ર�ક્રયા) િવિનયમ, ૨૦૦૯ અ�સુારની પી.એચ.ડ� પદવી ધરાવતા નથી 

 

                                                                                       -સ�હ- 

                                                                                  (વી.બી. દ�સાઈ)  

                                                                                   નાયબ સ�ચવ 

                �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 
 

 


