
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  

ક્ર્ાાંક: આરસીટી ૧૦૨૦૧૬-૪૪૪૫-૧૪-આર-૭                                                            તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮  

સરકારી વિનયન, િાણિજય અને વિજ્ઞાન કોલજેો ખાતે જાહરેાત ક્ર્ાાંક ૮૨/૨૦૧૬-૧૭ એકાઉન્ ટસી વિષયના 
્દદનીશ પ્રાધ્યાપક િર્ગ-૨ સાંદર્ભ ે વશક્ષિ વિર્ભાર્ ના અણર્ભપ્રાય અનસુાંધાને આયોર્ના વનિગયાનસુાર 
એકાઉન્ ટસી વિષય્ાાં NET/SLET/GSET કે Ph.D ની પદિી ધરાિતા ન હોઈ તે્ને પ્રસ્તતુ જાહરેાતની રૂ.મ.ુ 
્ાટે અપાત્ર ર્િલે છે. તદાનસુાર પાત્ર/અપાત્રતાની કારિ સહહતની યાદી પ્રવસધ્ધ કરિા્ાાં આિે છે.  
ક્ર્  બેઠક ક્ર્ાાંક  અપાત્રતા નુાં કારિ  

૧ 101000002 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૨ 101000018 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૩ 101000023 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૪ 101000025 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૫ 101000034 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૬ 101000042 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૭ 101000044 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૮ 101000053 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૯ 101000060 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૧૦ 101000063 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૧૧ 101000072 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૧૨ 101000077 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૧૩ 101000078 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૧૪ 101000087 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૧૫ 101000128 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૧૬ 101000138 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૧૭ 101000155 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૧૮ 101000172 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૧૯ 101000173 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૨૦ 101000178 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૨૧ 101000179 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૨૨ 101000197 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૨૩ 101000202 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૨૪ 101000239 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  



૨૫ 101000242 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૨૬ 101000269 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૨૭ 101000276 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૨૮ 101000281 ઉ્ેદિારે અરજીપત્રક ્ોકલી આપેલ નથી. ઉ્ેદિારી રદ.  
૨૯ 101000282 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૩૦ 101000283 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૩૧ 101000285 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૩૨ 101000302 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૩૩ 101000305 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૩૪ 101000318 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૩૫ 101000319 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૩૬ 101000322 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૩૭ 101000354 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૩૮ 101000367 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૩૯ 101000377 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૪૦ 101000381 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૪૧ 101000394 ઉ્ેદિારે અરજીપત્રક ્ોકલી આપેલ નથી. ઉ્ેદિારી રદ.  
૪૨ 101000445 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૪૩ 101000447 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૪૪ 101000450 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૪૫ 101000463 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૪૬ 101000487 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૪૭ 101000506 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૪૮ 101000522 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૪૯ 101000526 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૫૦ 101000533 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૫૧ 101000544 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૫૨ 101000558 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૫૩ 101000569 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૫૪ 101000571 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  



૫૫ 101000578 
ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી. તથા વનયત સ્યર્ાળા નુાં 
NCLC ધરાિતા નથી.  

૫૬ 101000597 ઉ્ેદિારે અરજીપત્રક ્ોકલી આપેલ નથી. ઉ્ેદિારી રદ.  
૫૭ 101000598 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૫૮ 101000599 ઉ્ેદિારે અરજીપત્રક ્ોકલી આપેલ નથી. ઉ્ેદિારી રદ.  
૫૯ 101000615 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૬૦ 101000629 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૬૧ 101000662 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૬૨ 101000664 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૬૩ 101000720 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૬૪ 101000724 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૬૫ 101000745 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૬૬ 101000753 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૬૭ 101000773 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૬૮ 101000794 ઉ્ેદિારે અરજીપત્રક ્ોકલી આપેલ નથી. ઉ્ેદિારી રદ.  
૬૯ 101000811 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૭૦ 101000825 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૭૧ 101000826 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૭૨ 101000847 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૭૩ 101000848 ઉ્ેદિાર વનયત શૈ.લા. ધરાિતા નથી.  
૭૪ 101000888 ઉ્ેદિારે અરજીપત્રક ્ોકલી આપેલ નથી. ઉ્ેદિારી રદ.  
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