
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

ક્રમાાંક આરસીટી-૧૦૨૦૧૬-૪૪૪૨-૧૧ -આર/૭                                                                   તા.૦૫/૦૧/૨૦૧૮ 

  સરકારી વિનયન, િાણિજ્ય અને વિજ્ઞાન કોલેજો ખાતે મનોવિજ્ઞાન વિષયના મદદનીશ પ્રાદ્યાપક ,િર્ગ-૨ ની 

જગ્યાઓ પર ભરતી માટે આયોર્ દ્વારા પ્રવસધ્ધ થયલે જાહરેાત ક્રમાાંક: ૭૯/૧૬-૧૭ માાં મળેલ અરજીપત્રકોની 

ચકાસિી કરતા નીચ ેજિાિેલ ઉમેદિારો તેમના બઠેક ક્રમાાંક સામે દશાગિેલ કારિ મજુબ રૂબરૂ મલુાકાત માટે 

અપાત્ર થાય છે.   

ક્રમ બેઠક ક્રમાાંક અપાત્રતાનુાં કારણ 

૧ ૧૦૧૦૦૦૦૦૩ 

ઉમેદિારે NET/SLET/GSET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી. તથા વિશ્વવિદ્યાલય 
અનદુાન આયોર્  (એમ.ફિલ / પી.એચ.ડી પદિી  પ્રદાન કરિા માટેના 

ન્યનૂતમ માપદાંડ અને પ્રફક્રયા) વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી પદિી 
ધરાિતા નથી. 

૨ ૧૦૧૦૦૦૦૩૧ ઉમદેિાર અવધક િયના હોિાથી અપાત્ર. 

૩ ૧૦૧૦૦૦૦૪૨ અરજીપત્રક મળેલ નથી, ઉમેદિારી રદ 

૪ ૧૦૧૦૦૦૦૪૬ 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી. તથા વિશ્વવિદ્યાલય અનદુાન 
આયોર્  (એમ.ફિલ / પી.એચ.ડી પદિી  પ્રદાન કરિા માટેના ન્યનૂતમ માપદાંડ 

અને પ્રફક્રયા) વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી પદિી ધરાિતા નથી 

૫ ૧૦૧૦૦૦૦૪૯ 
ઉમેદિાર જાહરેાતની જોર્િાઇ પફરપિુગ કરે છે.પરાંત,ુ આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી 

ધોરિ (Passing Standards) ધરાિતા નથી. 
૬ ૧૦૧૦૦૦૦૫૩ ઉમેદિારે વનયત સમયર્ાળાનુાં પફરવશષ્ટ-ક રજૂ કરેલ નથી. 

૭ ૧૦૧૦૦૦૦૬૨ 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી. તથા વિશ્વવિદ્યાલય અનદુાન 
આયોર્  (એમ.ફિલ / પી.એચ.ડી પદિી  પ્રદાન કરિા માટેના ન્યનૂતમ માપદાંડ 

અને પ્રફક્રયા) વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી પદિી ધરાિતા નથી 

૮ ૧૦૧૦૦૦૦૬૩ 
ઉમેદિાર જાહરેાતની જોર્િાઇ પફરપિુગ કરે છે.પરાંત,ુ આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી 

ધોરિ (Passing Standards) ધરાિતા નથી. 

૯ ૧૦૧૦૦૦૦૭૬ 
અરજીપત્રક મળેલ નથી, ઉમેદિારી રદ તથા આયોર્ે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરિ 

(Passing Standards) ધરાિતા નથી. 

૧૦ ૧૦૧૦૦૦૦૮૧ 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી. તથા વિશ્વવિદ્યાલય અનદુાન 
આયોર્  (એમ.ફિલ / પી.એચ.ડી પદિી  પ્રદાન કરિા માટેના ન્યનૂતમ માપદાંડ 

અને પ્રફક્રયા) વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી પદિી ધરાિતા નથી 

૧૧ ૧૦૧૦૦૦૦૮૯ 
ઉમેદિાર જાહરેાતની જોર્િાઇ પફરપિુગ કરે છે.પરાંત,ુ આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી 

ધોરિ (Passing Standards) ધરાિતા નથી. 



૧૨ ૧૦૧૦૦૦૦૯૮ 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી. તથા વિશ્વવિદ્યાલય અનદુાન 
આયોર્  (એમ.ફિલ / પી.એચ.ડી પદિી  પ્રદાન કરિા માટેના ન્યનૂતમ માપદાંડ 

અને પ્રફક્રયા) વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી પદિી ધરાિતા નથી 

૧૩ ૧૦૧૦૦૦૦૯૯ 
ઉમેદિાર જાહરેાતની જોર્િાઇ પફરપિુગ કરે છે.પરાંત,ુ આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી 

ધોરિ (Passing Standards) ધરાિતા નથી. 

૧૪ ૧૦૧૦૦૦૧૦૧ 
ઉમેદિાર જાહરેાતની જોર્િાઇ પફરપિુગ કરે છે.પરાંત,ુ આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી 

ધોરિ (Passing Standards) ધરાિતા નથી. 

૧૫ ૧૦૧૦૦૦૧૦૮ 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી. તથા પી.એચ.ડી પદિી  

ધરાિતા નથી 

૧૬ ૧૦૧૦૦૦૧૧૧ 

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

ઓનલાઇન અરજી કરિાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં મેળિેલ નથી તથા આયોરે્ નક્કી 

કરેલ લાયકી ધોરિ (Passing Standards) ધરાિતા નથી. 

૧૭ ૧૦૧૦૦૦૧૧૪ 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી. તથા વિશ્વવિદ્યાલય અનદુાન 
આયોર્  (એમ.ફિલ / પી.એચ.ડી પદિી  પ્રદાન કરિા માટેના ન્યનૂતમ માપદાંડ 

અને પ્રફક્રયા) વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી પદિી ધરાિતા નથી 

૧૮ ૧૦૧૦૦૦૧૧૭ 
ઉમેદિાર જાહરેાતની જોર્િાઇ પફરપિુગ કરે છે.પરાંત,ુ આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી 

ધોરિ (Passing Standards) ધરાિતા નથી. 

૧૯ ૧૦૧૦૦૦૧૧૯ 
ઉમેદિાર જાહરેાતની જોર્િાઇ પફરપિુગ કરે છે.પરાંત,ુ આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી 

ધોરિ (Passing Standards) ધરાિતા નથી. 

૨૦ ૧૦૧૦૦૦૧૨૫ 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી. તથા વિશ્વવિદ્યાલય અનદુાન 
આયોર્  (એમ.ફિલ / પી.એચ.ડી પદિી  પ્રદાન કરિા માટેના ન્યનૂતમ માપદાંડ 

અને પ્રફક્રયા) વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી પદિી ધરાિતા નથી 

૨૧ ૧૦૧૦૦૦૧૩૧ 
ઉમેદિાર જાહરેાતની જોર્િાઇ પફરપિુગ કરે છે.પરાંત,ુ આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી 

ધોરિ (Passing Standards) ધરાિતા નથી. 

૨૨ ૧૦૧૦૦૦૧૪૯ 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી. તથા પી.એચ.ડી ની પદિી 

ઓનલાઇન અરજી કરિાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં મેળિેલ નથી તથા આયોરે્ નક્કી 
કરેલ લાયકી ધોરિ (Passing Standards) ધરાિતા નથી. 

૨૩ ૧૦૧૦૦૦૧૬૩ 
ઉમેદિાર જાહરેાતની જોર્િાઇ પફરપિુગ કરે છે.પરાંત,ુ આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી 

ધોરિ (Passing Standards) ધરાિતા નથી. 

૨૪ ૧૦૧૦૦૦૧૬૭ 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી. તથા પી.એચ.ડી પદિી  

ધરાિતા નથી. 

૨૫ ૧૦૧૦૦૦૧૭૧ 
ઉમેદિાર જાહરેાતની જોર્િાઇ પફરપિુગ કરે છે.પરાંત,ુ આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી 

ધોરિ (Passing Standards) ધરાિતા નથી. 



૨૬ ૧૦૧૦૦૦૧૭૭ ગજુરાત સરકારનુાં SEBC અને NCLC પ્રમાિપત્ર રજૂ કરેલ નથી 

૨૭ ૧૦૧૦૦૦૧૮૮ 
ઉમેદિાર જાહરેાતની જોર્િાઇ પફરપિુગ કરે છે.પરાંત,ુ આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી 

ધોરિ (Passing Standards) ધરાિતા નથી. 

૨૮ ૧૦૧૦૦૦૧૯૨ 
ઉમદેિારે NET/SLET/SET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી. તથા વિશ્વવિદ્યાલય અનદુાન 
આયોર્  (એમ.ફિલ / પી.એચ.ડી પદિી  પ્રદાન કરિા માટેના ન્યનૂતમ માપદાંડ 

અને પ્રફક્રયા) વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી પદિી ધરાિતા નથી 
 

                                                                                       -સફહ- 

                                                                                  (િી.બી. દેસાઈ) 

                                                                                   નાયબ સણચિ 

                ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્ 


