
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

ક્રમાાંક આરસીટી-૧૦૨૦૧૬-૪૪૫૪-૨૩ -આર/૭                                                                 તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૮ 

સરકારી વિનયન, િાણિજ્ય અને વિજ્ઞાન કોલેજો ખાતે પ્રાિીશાસ્ત્ર વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક િર્ગ-૨, ની 

જગ્યાઓ પર ભરતી માટે આયોર્ દ્વારા પ્રવસધ્ધ થયેલ જાહરેાત ક્રમાાંક: ૯૧/૧૬-૧૭, મળેલ અરજીપત્રકોની 

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

માટે અપાત્ર થાય છે.   

ક્રમ બેઠક ક્રમાાંક અપાત્રતાનુાં કારિ 

૧ ૧૦૨૦૦૦૦૦૩ ઉમદેિારે NET/SLET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી તથા પી.એચ.ડી પદિી ધરાિતા નથી 

૨ ૧૦૧૦૦૦૦૧૭ 
ઉમદેિારે જન્મ તારીખના પરુાિા રૂપે SSCE પ્રમાિપત્ર / જન્મ તારીખ માટે એક પિ 

પરુાિા રજુ કર્ુગ નથી 

૩ ૧૦૧૦૦૦૦૨૨ ઉમેદિાર સ્નાતક તથા અનસુ્નાતક કક્ષાએ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાિતા નથી 

૪ ૧૦૧૦૦૦૦૨૮ 
ઉમદેિારની પી.એચ.ડી પદિી ઓનલાઇન અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ 

બાદની છે તથા NET/SLET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી   

૫ ૧૦૧૦૦૦૦૩૧ ઉમેદિાર સ્નાતક તથા અનસુ્નાતક કક્ષાએ વનયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાિતા નથી  

૬ ૧૦૧૦૦૦૦૪૨ ઉમદેિાર સ્નાતક તથા અનસુ્નાતક કક્ષાએ સાંબાંવધત વિષયમાાં પદિી ધરાિતા નથી 

૭ ૧૦૧૦૦૦૦૪૩ અરજીપત્રક મળેલ નથી, ઉમેદિારી રદ 

૮ ૧૦૧૦૦૦૦૪૯ ગજુરાત સરકારે માન્ય કરેલ જાવત પ્રમાિપત્ર તથા પરરવશષ્ક-ક રજુ કરેલ નથી. 

૯ ૧૦૧૦૦૦૦૬૭ 
નામદાર ગજુરાત હાઇકોટગના SCA NO. 9773/2015 ના તા. 3/5/2016ના ચકુાદા મજુબ 

સ્નાતક કક્ષાએ મળૂભતૂ વિષયની શ.ૈલા. ધરાિતા નથી 

૧૦ ૧૦૧૦૦૦૦૮૯ ઉમદેિારે NET/SLET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી તથા પી.એચ.ડી પદિી ધરાિતા નથી 

૧૧ ૧૦૧૦૦૦૦૯૫ ઉમદેિારે NET/SLET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી તથા પી.એચ.ડી પદિી ધરાિતા નથી 

૧૨ ૧૦૧૦૦૦૦૯૭ અરજીપત્રક મળેલ નથી, ઉમેદિારી રદ. 

૧૩ ૧૦૧૦૦૦૧૦૧ ઉમદેિાર સ્નાતક તથા અનસુ્નાતક કક્ષાએ સાંબાંવધત વિષયમાાં પદિી ધરાિતા નથી 

૧૪ ૧૦૧૦૦૦૧૦૨ ઉમદેિાર સ્નાતક તથા અનસુ્નાતક કક્ષાએ સાંબાંવધત વિષયમાાં પદિી ધરાિતા નથી 

૧૫ ૧૦૧૦૦૦૧૨૧ 
ઉમેદિાર સ્નાતક તથા અનસુ્નાતક કક્ષાએ સાંબાંવધત વિષયમાાં પદિી ધરાિતા નથી 

તથા જન્મ તારીખના પરુાિા રૂપે SSCE પ્રમાિપત્ર રજુ કર્ુગ નથી 



૧૬ ૧૦૧૦૦૦૧૨૪ 

ઉમદેિારે NET/SLET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી. તથા વિશ્વવિદ્યાલય અનદુાન આયોર્  

(એમ.રિલ / પી.એચ.ડી પદિી  પ્રદાન કરિા માટેના ન્ર્નૂતમ માપદાંડ અને પ્રરક્રયા) 

વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી પદિી ધરાિતા નથી.  

૧૭ ૧૦૧૦૦૦૧૨૫ 
ઉમદેિારે સ્નાતક કક્ષાના ગિુપત્રકો અને પદિી પ્રમાિપત્ર રજુ કયાગ નથી તથા 

અનસુ્નાતક કક્ષાએ સાંબાંવધત વિષયમાાં પદિી ધરાિતા નથી 

૧૮ ૧૦૧૦૦૦૧૩૮ ઉમદેિારે NET/SLET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી તથા પી.એચ.ડી પદિી ધરાિતા નથી 

૧૯ ૧૦૧૦૦૦૧૩૯ 
નામદાર ગજુરાત હાઇકોટગના SCA NO. 9773/2015 ના તા. 3/5/2016ના ચકુાદા મજુબ 

સ્નાતક કક્ષાએ મળૂભતૂ વિષયની શ.ૈલા. ધરાિતા નથી 

૨૦ ૧૦૧૦૦૦૧૪૦ 

ઉમદેિાર સ્નાતક તથા અનસુ્નાતક કક્ષાએ સાંબાંવધત વિષયમાાં પદિી ધરાિતા નથી 

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

ધરાિતા નથી 

૨૧ ૧૦૧૦૦૦૧૪૭ 

નામદાર ગજુરાત હાઇકોટગના SCA NO. 9773/2015 ના તા. 3/5/2016ના ચકુાદા મજુબ 

સ્નાતક કક્ષાએ મળૂભતૂ વિષયની શ.ૈલા. ધરાિતા નથી તથા ઉમેદિાર અનસુ્નાતક 

કક્ષાએ સાંબાંવધત વિષયમાાં પદિી ધરાિતા નથી 

૨૨ ૧૦૧૦૦૦૧૪૯ 
નામદાર ગજુરાત હાઇકોટગના SCA NO. 9773/2015 ના તા. 3/5/2016ના ચકુાદા મજુબ 

સ્નાતક કક્ષાએ મળૂભતૂ વિષયની શ.ૈલા. ધરાિતા નથી 

૨૩ ૧૦૧૦૦૦૧૫૧ 
ઉમદેિારે NET/SLET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી તથા પી.એચ.ડી પદિી મળૂભતૂ 

વિષયમાાં ધરાિતા નથી. 

૨૪ ૧૦૧૦૦૦૧૫૮ 
નામદાર ગજુરાત હાઇકોટગના SCA NO. 9773/2015 ના તા. 3/5/2016ના ચકુાદા મજુબ 

સ્નાતક કક્ષાએ મળૂભતૂ વિષયની શ.ૈલા. ધરાિતા નથી 

૨૫ ૧૦૧૦૦૦૧૬૦ ઉમદેિાર સ્નાતક તથા અનસુ્નાતક કક્ષાએ સાંબાંવધત વિષયમાાં પદિી ધરાિતા નથી. 

૨૬ ૧૦૧૦૦૦૧૬૫ 
અરજીપત્રક મળેલ નથી તથા આયોરે્ નક્કી કરેલ લાયકી ધોરિ (Passing 

Standards) ધરાિતા નથી ઉમેદિારી રદ 
 

નોંધ: અપાત્ર ઉમદેિારોની યાદી જાહરે કયાગ બાદ આયોર્ દ્વારા કોઇ પિ ઉમેદિારોના અરજીપત્રક કે 

દસ્તાિેજો સ્િીકારિામાાં આિશે નરહિં.  

                                                                        -સહી- 

                                                                                  (િી.બી. દેસાઈ) 

                                                                                   નાયબ સણચિ 

                 ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્ 

 



 


