
ક્રમ બેઠક ક્રમ ાંક અપ ત્રત ન ાં ક રણ
1 101000020 આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયણ (Passing Standards) ધયાલતા નથી.
2 101000022 ઉભેદલાય અધધક લમના શોઇ અાત્ર.

3 101000037
ઉભેદલાય નાભદાય ગજુયાત શાઇકોર્ટના SCA No. 9773/2015 ના તા. ૦૩ -૦૫-

૧૬ ના ચકુાદા મજુફ  સ્નાતક કક્ષાએ મૂભતુ ધલમની ળૈક્ષણણક રામકાત 
ધયાલતા નથી.

4 101000067 અયજીત્રક ભેર નથી, ઉભેદલાયી યદ
5 101000079 આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયણ (Passing Standards) ધયાલતા નથી.
6 101000090 અયજીત્રક ભેર નથી, ઉભેદલાયી યદ

7 101000091
ઉભેદલાય નાભદાય ગજુયાત શાઇકોર્ટના SCA No. 9773/2015 ના તા. ૦૩ -૦૫-

૧૬ ના ચકુાદા મજુફ  સ્નાતક કક્ષાએ મૂભતુ ધલમની ળૈક્ષણણક રામકાત 
ધયાલતા નથી.

8 101000112 આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયણ (Passing Standards) ધયાલતા નથી.

9 101000139
ઉભેદલાય ઓનરાઇન અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખે અનસુ્નાતકની 
દલી ધયાલતા નથી

10 101000182
ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા ી.એચ.ડી દલી 
ધયાલતા નથી

11 101000188 ઉભેદલાય અધધક લમના શોઇ અાત્ર.

12 101000195
ઉભેદલાય નાભદાય ગજુયાત શાઇકોર્ટના SCA No. 9773/2015 ના તા. ૦૩ -૦૫-

૧૬ ના ચકુાદા મજુફ  સ્નાતક કક્ષાએ મૂભતુ ધલમની ળૈક્ષણણક રામકાત 
ધયાલતા નથી.

13 101000206

ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા ધલશ્વધલદ્યારમ 
અનદુાન આમોગ  (એભ.ફપર / ી.એચ.ડી દલી  પ્રદાન કયલા ભારે્ના 
ન્યનૂતભ ભાદંડ અને પ્રફિમા) ધલધનમભ, ૨૦૦૯ અનવુાયની ી.એચ.ડી દલી 
ધયાલતા નથી

14 101000241
ઉભેદલાય અનસુ્નાતક કક્ષાએ ૫૫% કે વભકક્ષ ગે્રડ (GRACING MARKS લગય) 

ધયાલતા નથી.
15 101000255 આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયણ (Passing Standards) ધયાલતા નથી.

16 101000280
ઉભેદલાય નાભદાય ગજુયાત શાઇકોર્ટના SCA No. 9773/2015 ના તા. ૦૩ -૦૫-

૧૬ ના ચકુાદા મજુફ  સ્નાતક કક્ષાએ મૂભતુ ધલમની ળૈક્ષણણક રામકાત 
ધયાલતા નથી.

17 101000288 ઉભેદલાયે ધનમત વભમગાાનુ ંફયધળષ્ર્-ક યજૂ કયેર નથી.

18 101000290

ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા ધલશ્વધલદ્યારમ 
અનદુાન આમોગ  (એભ.ફપર / ી.એચ.ડી દલી  પ્રદાન કયલા ભારે્ના 
ન્યનૂતભ ભાદંડ અને પ્રફિમા) ધલધનમભ, ૨૦૦૯ અનવુાયની ી.એચ.ડી દલી 
ધયાલતા નથી

ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ
િભાકં આયવીર્ી-૧૦૨૦૧૬-૪૪૩૩ -૨  -આય/૭                           તા. ૦૯/૦૧ /૨૦૧૮

        વયકાયી ધલનમન, લાણણજ્મ અને ધલજ્ઞાન કોરેજો ખાતે ફશન્દી ધલમના ભદદનીળ પ્રાદ્યાક ,લગટ-
૨  ની જગ્માઓ ય બયતી ભારે્ આમોગ દ્વાયા પ્રધવધ્ધ થમેર જાશયેાત િભાકં: ૭૦/૧૬-૧૭ ભા ંભેર
અયજીત્રકોની ચકાવણી કયતા નીચે જણાલેર ઉભેદલાયો તેભના ફેઠક િભાકં વાભે દળાટલેર કાયણ
મજુફ રૂફરૂ મરુાકાત ભારે્ અાત્ર થામ છે.



ક્રમ બેઠક ક્રમ ાંક અપ ત્રત ન ાં ક રણ

19 101000314

ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા ધલશ્વધલદ્યારમ 
અનદુાન આમોગ  (એભ.ફપર / ી.એચ.ડી દલી  પ્રદાન કયલા ભારે્ના 
ન્યનૂતભ ભાદંડ અને પ્રફિમા) ધલધનમભ, ૨૦૦૯ અનવુાયની ી.એચ.ડી દલી 
ધયાલતા નથી

20 101000328 ઉભેદલાય જન્ભતાયીખનો એક ણ પયુાલો યજૂ કયેર નથી.
21 101000336

ઉભેદલાયે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ભાન્મ કયેર ધનમત નમનુાભા ંજાધત 
પ્રભાણત્ર યજૂ કયેર નથી.

22 101000351
ઉભેદલાય નાભદાય ગજુયાત શાઇકોર્ટના SCA No. 9773/2015 ના તા. ૦૩ -૦૫-

૧૬ ના ચકુાદા મજુફ  સ્નાતક કક્ષાએ મૂભતુ ધલમની ળૈક્ષણણક રામકાત 
ધયાલતા નથી

23 101000356

ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા ધલશ્વધલદ્યારમ 
અનદુાન આમોગ  (એભ.ફપર / ી.એચ.ડી દલી  પ્રદાન કયલા ભારે્ના 
ન્યનૂતભ ભાદંડ અને પ્રફિમા) ધલધનમભ, ૨૦૦૯ અનવુાયની ી.એચ.ડી દલી 
ધયાલતા નથી

24 101000365 અયજીત્રક ભેર નથી, ઉભેદલાયી યદ

25 101000370
ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા ી.એચ.ડી દલી 
ઓનરાઇન અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ સધુીભા ંધયાલતા નથી

26 101000374

ઉભેદલાયે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ભાન્મ કયેર ધનમત નમનુાભા ંજાધત 
પ્રભાણત્ર યજૂ કયેર નથી. ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી 
નથી. તથા ઓનરાઇન અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ સધુીભા ંી.એચ.ડી 
દલી ધયાલતા નથી

27 101000385

ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા ધલશ્વધલદ્યારમ 
અનદુાન આમોગ  (એભ.ફપર / ી.એચ.ડી દલી  પ્રદાન કયલા ભારે્ના 
ન્યનૂતભ ભાદંડ અને પ્રફિમા) ધલધનમભ, ૨૦૦૯ અનવુાયની ી.એચ.ડી દલી 
ધયાલતા નથી

28 101000407

ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા ધલશ્વધલદ્યારમ 
અનદુાન આમોગ  (એભ.ફપર / ી.એચ.ડી દલી  પ્રદાન કયલા ભારે્ના 
ન્યનૂતભ ભાદંડ અને પ્રફિમા) ધલધનમભ, ૨૦૦૯ અનવુાયની ી.એચ.ડી દલી 
ધયાલતા નથી તેભજ ી.એચ.ડી ની નોર્ીપીકેળનની નકર યજૂ કયેર નથી.

29 101000457 ઉભેદલાય અધધક લમના શોઇ અાત્ર.

30 101000467  આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયણ (Passing Standards) ધયાલતા નથી.

31 101000481  આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયણ (Passing Standards) ધયાલતા નથી.

32 101000501

ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા ધલશ્વધલદ્યારમ 
અનદુાન આમોગ  (એભ.ફપર / ી.એચ.ડી દલી  પ્રદાન કયલા ભારે્ના 
ન્યનૂતભ ભાદંડ અને પ્રફિમા) ધલધનમભ, ૨૦૦૯ અનવુાયની ી.એચ.ડી દલી 
ધયાલતા નથી

33 101000504 ઉભેદલાયે ધનમત વભમગાાનુ ંફયધળષ્ર્-ક યજૂ કયેર નથી.

34 101000521

ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા ધલશ્વધલદ્યારમ 
અનદુાન આમોગ  (એભ.ફપર / ી.એચ.ડી દલી  પ્રદાન કયલા ભારે્ના 
ન્યનૂતભ ભાદંડ અને પ્રફિમા) ધલધનમભ, ૨૦૦૯ અનવુાયની ી.એચ.ડી દલી 
ધયાલતા નથી

35 101000526
ઉભેદલાયે ધનમત વભમગાાનુ ંફયધળષ્ર્-ક યજૂ કયેર નથી તથા 
જન્ભતાયીખના પયુાલા ભારે્ SSCE પ્રભાણત્ર યજૂ કયેર નથી.



ક્રમ બેઠક ક્રમ ાંક અપ ત્રત ન ાં ક રણ

36 101000533

ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા ધલશ્વધલદ્યારમ 
અનદુાન આમોગ  (એભ.ફપર / ી.એચ.ડી દલી  પ્રદાન કયલા ભારે્ના 
ન્યનૂતભ ભાદંડ અને પ્રફિમા) ધલધનમભ, ૨૦૦૯ અનવુાયની ી.એચ.ડી દલી 
ધયાલતા નથી

37 101000557
ઉભેદલાયે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ભાન્મ કયેર ધનમત નમનુાભા ંજાધત 
પ્રભાણત્ર યજૂ કયેર નથી.

38 101000611
ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા ી.એચ.ડી દલી 
ધયાલતા નથી

39 101000613  આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયણ (Passing Standards) ધયાલતા નથી.

40 101000619

ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા ધલશ્વધલદ્યારમ 
અનદુાન આમોગ  (એભ.ફપર / ી.એચ.ડી દલી  પ્રદાન કયલા ભારે્ના 
ન્યનૂતભ ભાદંડ અને પ્રફિમા) ધલધનમભ, ૨૦૦૯ અનવુાયની ી.એચ.ડી દલી 
ધયાલતા નથી

41 101000624

ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા ધલશ્વધલદ્યારમ 
અનદુાન આમોગ  (એભ.ફપર / ી.એચ.ડી દલી  પ્રદાન કયલા ભારે્ના 
ન્યનૂતભ ભાદંડ અને પ્રફિમા) ધલધનમભ, ૨૦૦૯ અનવુાયની ી.એચ.ડી દલી 
ધયાલતા નથી

42 101000627
ઉભેદલાયે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ભાન્મ કયેર ધનમત નમનુાભા ંજાધત 
પ્રભાણત્ર યજૂ કયેર નથી.

સ્થ: ગાધંીનગય- ૩૮૨૦૧૦

વફશ/-

(લી. ફી. દેવાઇ)

નામફ વણચલ
ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ

તા. ૦૯-૦૧ -૨૦૧૮

નોંધ :- અાત્ર ઉભેદલાયોની માદી જાશયે કમાટ ફાદ આમોગ દ્વાયા કોઇણ ઉભેદલાયોના અયજીત્રકો કે
દસ્તાલેજો સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશી.


