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1 101000017
ઉભેદલાય નાભદાય ગજુયાત શાઇકોર્ટના SCA No. 9773/2015 ના તા. ૦૩ -૦૫-

૧૬ ના ચકુાદા મજુફ  સ્નાતક કક્ષાએ મૂભતુ વલમની ળૈક્ષણિક રામકાત 
ધયાલતા નથી.

2 101000012 આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયિ (Passing Standards) ધયાલતા નથી.

3 101000019

ઉભેદલાય અનસુ્નાતક કક્ષાએ ૫૫% કે વભકક્ષ ગે્રડ વાથેની દલી ધયાલતા 
નથી, NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા વલશ્વવલદ્યારમ અનદુાન 
આમોગ  (એભ.ફપર / ી.એચ.ડી દલી  પ્રદાન કયલા ભારે્ના ન્યનૂતભ 
ભાદંડ અને પ્રફિમા) વલવનમભ, ૨૦૦૯ અનવુાયની ી.એચ.ડી દલી ધયાલતા 
નથી અને  આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયિ (Passing Standards) ધયાલતા 
નથી.

4 101000022 અયજીત્રક ભેર નથી, ઉભેદલાયી યદ

5 101000023
ઉભેદલાય NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી.  ી.એચ.ડી દલી 
ઓનરાઇન અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ સધુીભા ં ભેલેર નથી અને 
આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયિ (Passing Standards) ધયાલતા નથી.

6 101000033
ઉભેદલાય અનસુ્નાતક કક્ષાએ વનમત મુભતૂ વલમની ળૈક્ષણિક રામકાત 
ધયાલતા નથી.

7 101000051 આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયિ (Passing Standards) ધયાલતા નથી.

8 101000052 આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયિ (Passing Standards) ધયાલતા નથી.

9 101000055
ઉભેદલાય નાભદાય ગજુયાત શાઇકોર્ટના SCA No. 9773/2015 ના તા. ૦૩ -૦૫-

૧૬ ના ચકુાદા મજુફ  સ્નાતક કક્ષાએ મૂભતુ વલમની ળૈક્ષણિક રામકાત 
ધયાલતા નથી.

10 101000058
ઉભેદલાય અનસુ્નાતક કક્ષાએ વનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ધયાલતા નથી. તથા 
ી.એચ.ડી ની દલી ઓનરાઇન અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ સધુીભા ં
ભેલેર નથી.

11 101000067
ઉભેદલાયે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ભાન્મ કયેર વનમત નમનુાભા ંજાવત 
પ્રભાિત્ર યજૂ કયેર નથી.

12 101000084

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

13 101000097
ઉભેદલાય સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ વનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ધયાલતા 
નથી. તથા NET ની યીક્ષા વનમત વલમ વાથે ાવ કયેર નથી.

14 101000098
ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા ઓનરાઇન અયજી 
કયલાની છેલ્રી તાયીખ સધુીભા ંી.એચ.ડી દલી ધયાલતા નથી

ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ
િભાકં આયવીર્ી-૧૦૨૦૧૬-૪૪૩૭-૬ -આય/૭                           તા. ૦૬/૦૧ /૨૦૧૮

        વયકાયી વલનમન, લાણિજ્મ અને વલજ્ઞાન કોરેજો ખાતે લનસ્વતળાસ્ત્ર વલમના ભદદનીળ
પ્રાદ્યાક ,લગટ-૨  ની જગ્માઓ ય બયતી ભારે્ આમોગ દ્વાયા પ્રવવધ્ધ થમેર જાશયેાત િભાકં: ૮૬/૧૬-

૧૭ ભા ંભેર અયજીત્રકોની ચકાવિી કયતા નીચે જિાલેર ઉભેદલાયો તેભના ફેઠક િભાકં વાભે
દળાટલેર કાયિ મજુફ રૂફરૂ મરુાકાત ભારે્ અાત્ર થામ છે.
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15 101000102

ઉભેદલાય સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ વનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ધયાલતા 
નથી.

16 101000104
ઉભેદલાય નાભદાય ગજુયાત શાઇકોર્ટના SCA No. 9773/2015 ના તા. ૦૩ -૦૫-

૧૬ ના ચકુાદા મજુફ  સ્નાતક કક્ષાએ મૂભતુ વલમની ળૈક્ષણિક રામકાત 
ધયાલતા નથી તથા જન્ભતાયીખનો એક િ પયુાલો વાભેર કયેર નથી.

17 101000110
ઉભેદલાય સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ વનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ધયાલતા 
નથી.

18 101000112
ઉભેદલાય સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ વનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ધયાલતા 
નથી. તથા ી.એચ.ડી દલી ઓનરાઇન અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ 
છીની છે.

19 101000114

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

20 101000115
ઉભેદલાય નાભદાય ગજુયાત શાઇકોર્ટના SCA No. 9773/2015 ના તા. ૦૩ -૦૫-

૧૬ ના ચકુાદા મજુફ  સ્નાતક કક્ષાએ મૂભતુ વલમની ળૈક્ષણિક રામકાત 
ધયાલતા નથી

21 101000132  આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયિ (Passing Standards) ધયાલતા નથી.

22 101000134
ઉભેદલાય નાભદાય ગજુયાત શાઇકોર્ટના SCA No. 9773/2015 ના તા. ૦૩ -૦૫-

૧૬ ના ચકુાદા મજુફ  સ્નાતક કક્ષાએ મૂભતુ વલમની ળૈક્ષણિક રામકાત 
ધયાલતા નથી

23 101000138 ઉભેદલાય અનસુ્નાતક કક્ષાએ વનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ધયાલતા નથી.

24 101000142  આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયિ (Passing Standards) ધયાલતા નથી.

25 101000153
ઉભેદલાયે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ભાન્મ કયેર વનમત નમનુાભા ંજાવત 
પ્રભાિત્ર અને ફયવળષ્ર્-ક યજૂ કયેર નથી. તથા અયજીત્રક વનમત 
વભમભમાટદાભા ંભોકરેર નથી.

26 101000158
ઉભેદલાય સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ વનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ધયાલતા 
નથી.

27 101000176  આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયિ (Passing Standards) ધયાલતા નથી.

28 101000181
ઉભેદલાયે ફયવળષ્ર્-ક યજૂ કયેર નથી, જન્ભતાયીખનો એક િ પયુાલો વાભેર 
કયેર નથી, ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા 
ી.એચ.ડી દલી ધયાલતા નથી

29 101000187
ઉભેદલાય સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ વનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ધયાલતા 
નથી.

30 101000196

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

31 101000202

ઉભેદલાયે NET/SLET/SET ની યીક્ષા ાવ કયી નથી. તથા વલશ્વવલદ્યારમ 
અનદુાન આમોગ  (એભ.ફપર / ી.એચ.ડી દલી  પ્રદાન કયલા ભારે્ના 
ન્યનૂતભ ભાદંડ અને પ્રફિમા) વલવનમભ, ૨૦૦૯ અનવુાયની ી.એચ.ડી દલી 
ધયાલતા નથી અને આમોગે નક્કી કયેર રામકી ધોયિ (Passing Standards) 

ધયાલતા નથી.
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32 101000204

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

33 101000206
ઉભેદલાય નાભદાય ગજુયાત શાઇકોર્ટના SCA No. 9773/2015 ના તા. ૦૩ -૦૫-

૧૬ ના ચકુાદા મજુફ  સ્નાતક કક્ષાએ મૂભતુ વલમની ળૈક્ષણિક રામકાત 
ધયાલતા નથી

34 101000207

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

35 101000208
ઉભેદલાય નાભદાય ગજુયાત શાઇકોર્ટના SCA No. 9773/2015 ના તા. ૦૩ -૦૫-

૧૬ ના ચકુાદા મજુફ  સ્નાતક કક્ષાએ મૂભતુ વલમની ળૈક્ષણિક રામકાત 
ધયાલતા નથી

36 101000235
ઉભેદલાય નાભદાય ગજુયાત શાઇકોર્ટના SCA No. 9773/2015 ના તા. ૦૩ -૦૫-

૧૬ ના ચકુાદા મજુફ  સ્નાતક કક્ષાએ મૂભતુ વલમની ળૈક્ષણિક રામકાત 
ધયાલતા નથી

37 101000238
ઉભેદલાય નાભદાય ગજુયાત શાઇકોર્ટના SCA No. 9773/2015 ના તા. ૦૩ -૦૫-

૧૬ ના ચકુાદા મજુફ  સ્નાતક કક્ષાએ મૂભતુ વલમની ળૈક્ષણિક રામકાત 
ધયાલતા નથી

38 101000241

ઉભેદલાય સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ મૂભતુ વલમની દલી ધયાલતા 
નથી NET/SLET/SET ની યીક્ષા વનમત વલમ વાથે ાવ કયી નથી. તથા 
વલશ્વવલદ્યારમ અનદુાન આમોગ  (એભ.ફપર / ી.એચ.ડી દલી  પ્રદાન કયલા 
ભારે્ના ન્યનૂતભ ભાદંડ અને પ્રફિમા) વલવનમભ, ૨૦૦૯ અનવુાયની 
ી.એચ.ડી દલી ધયાલતા નથી

39 101000245
ઉભેદલાયે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ભાન્મ કયેર વનમત નમનુાભા ંજાવત 
પ્રભાિત્ર યજૂ કયેર નથી તથા M. Sc. ની ભાકટળીર્ વાભેર નથી.

વફશ/-

(લી. ફી. દેવાઇ)

નામફ વણચલ
ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ


