
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

  ક્રમાાંક આરસીટી-૧૦૨૦૧૬-૪૪૫૦-૧૯-આર/૪                                                             તા.08/08/2018 

સરકારી વવનયન, વાણિજ્ય, વવજ્ઞાન કોલેજો ખાતે આંકડાશાસ્ત્ર વવષયના મદદ. પ્રાદ્યા. વગગ-૨ની 

જગ્યાઓ પર ભરતી માટે આયોગ દ્વારા પ્રવસધ્ધ થયેલ જાહરેાત ક્રમાાંક: ૮૭/૧૬-૧૭ માાં વશક્ષિ 

વવભાગના તા.૦૫-૦૬-૨૦૧૮ ના પત્ર સાંદભે આયોગમાાં લેવાયેલ તા.૦૬-૦૭-૨૦૧૮ ના વનિગય અનસુાર 

NET/GSET મેથેમેટીકલ સાયન્સ વવષય અને Ph.D. પદવી આંકડાશાસ્ત્ર વવષયની હોય તેવા ઉમેદવારોને 

પાત્ર ગિવાના થાય છે જે મજુબ મળેલ અરજીપત્રકોની ચકાસિી કરતા નીચે જિાવેલ ઉમેદવારો 

તેમના બેઠક ક્રમાાંક સામે દશાગવેલ કારિ મજુબ રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર થાય છે.   

 

Sr. 

No. 
Roll No Remarks 

1 101000005 
NET, SET, GSET, Ph.D. પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 
2 101000007 અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ. 

3 101000013 
Ph.D ની પદવી જાહરેાતની ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 

બાદ મેળવેલ હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

4 101000018 
સ્નાતક કક્ષાએ મળુભતૂ વવષયની શૈક્ષણિક લાયકાત તેમજ NET, SET, GSET, 

Ph.D. પદવી ધરાવતા નથી 

5 101000020 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

6 101000028 

સ્નાતકની પદવી મળુભતૂ વવષયની નથી.નેટ ની પદવી મેથેમેટટક 

સાયન્સમાાં નથી તથા પી.એચ. ડી પદવી  જાહરેાતની ઓનલાઈન અરજી 

સ્વીકારવાની  છેલ્લી તારીખ બાદ મેળવેલ હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

7 101000030 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

8 101000039 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

9 101000043 

સ્નાતકની પદવી મળુભતૂ વવષયની નથી.નેટ ની પદવી મેથેમેટટક 

સાયન્સમાાં નથી તથા પી.એચ. ડી પદવી  જાહરેાતની ઓનલાઈન અરજી 

સ્વીકારવાની  છેલ્લી તારીખ બાદ મેળવેલ હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

10 101000057 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 



Sr. 

No. 
Roll No Remarks 

11 101000065 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

12 101000071 
સ્નાતકની પદવી મળુભતૂ વવષયની નથી.નેટ ની પદવી મેથેમેટટક 

સાયન્સમાાં ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

13 101000074 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

14 101000077 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

15 101000081 
Ph.D ની પદવી જાહરેાતની ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 

બાદ મેળવેલ હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

16 101000089 
સ્નાતકની પદવી મળુભતૂ વવષયની નથી.નેટ ની પદવી મેથેમેટટક 

સાયન્સમાાં ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

17 101000093 
સ્નાતક કક્ષાએ મળુભતૂ શૈક્ષણિક લાયકાત તેમજ NET, SET, GSET, Ph.D 

પદવી ધરાવતા નથી 

18 101000094 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

19 101000097 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

20 101000104 
સ્નાતક કક્ષાએ મળૂભતૂ વવષયની પદવી ધરાવતા ના હોવાથી અપાત્ર થાય 

છે. 

21 101000118 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

22 101000123 
સ્નાતક કક્ષાએ મળુભતૂ વવષયની શૈક્ષણિક લાયકાત તેમજ NET, SET, GSET, 

Ph.D પદવી ધરાવતા નથી 

23 101000126 
સ્નાતક કક્ષાએ મળુભતૂ વવષયની શૈક્ષણિક લાયકાત તેમજ NET, SET, GSET, 

Ph.D પદવી ધરાવતા નથી 

24 101000130 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

25 101000134 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

26 101000135 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 
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Roll No Remarks 

27 101000139 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

28 101000140 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

29 101000148 
નેટ ની પદવી મેથેમેટટક સાયન્સમાાં ન હોવાથી અને પી.એચ. ડી પદવી 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

30 101000149 
Ph.D ની પદવી જાહરેાતની ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 

બાદ મેળવેલ હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

31 101000150 
સ્નાતકની પદવી મળુભતૂ વવષયની નથી.નેટ ની પદવી મેથેમેટટક 

સાયન્સમાાં નથી તથા પી.એચ. ડી પદવી  જાહરેાતની ઓનલાઈન અરજી 

સ્વીકારવાની  છેલ્લી તારીખ બાદ મેળવેલ હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 
32 101000152 

નેટ ની પદવી મેથેમેટટક સાયન્સમાાં ન હોવાથી અને પી.એચ. ડી પદવી 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

33 101000155 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

34 101000187 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

35 101000193 
NET, SET ,GSET ની પદવી ધરાવતા નથી. તથા Ph.D  પદવી મળૂભતૂ 

વવષયની નથી. આમ, વનયત શૈક્ષણિક લાયકાતધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર 

થાય છે. 
36 101000202 

NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક 

લાયકાતધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

37 101000206 
Ph.D ની પદવી જાહરેાતની ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 

બાદ મેળવેલ હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

38 101000207 
નેટ ની પદવી મેથેમેટટક સાયન્સમાાં અને પી.એચ. ડી પદવી ધરાવતાાં ન 

હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

39 101000218 
NET, SET, GSET, Ph.D પદવી ધરાવતા નથી.આમ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતાાં ન હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 

40 101000227 
Ph.D ની પદવી જાહરેાતની ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 

બાદ મેળવેલ હોવાથી અપાત્ર થાય છે. 
 

                                                                                                                                                     -Sd- 

                                                                           એન.આર.વાલેકર 

                                                                           શાખા અવધકારી 
                                                                           ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 


