
 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
અગત્યની જાહરેાત 

(જા. ક્ર. ૮૨/૧૬-૧૭ એકાઉન્ટન્સી વવષયના મદદ. પ્રાદ્યા. વગગ-૨ અને    

  જા. ક્ર. ૮૭/૧૬-૧૭ આંકડાશાસ્ત્ર વવષયના મદદ. પ્રાદ્યા. વગગ-૨ માાં NET / SLET/ 

SET / Ph.D. પદવી બાબત) 
 

     આયોગ દ્વારા પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવેલ સરકારી વવનયન, વાણિજ્ય અને વવજ્ઞાનની કોલેજો 

ખાતેના એકાઉન્ટન્સી વવષયના મદદ. પ્રાદ્યા. વગગ-૨, જા.ક્ર.૮૨/૧૬-૧૭ ની ભરતી માટે અપાત્રતાના 

કારિો સહહતની યાદી તા. ૦૪/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ આયોગની વેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવેલ 

છે તથા જા.ક્ર.૮૭/૨૦૧૬-૧૭ આંકડાશાસ્ત્ર વવષયના મદદ. પ્રાદ્યા. વગગ-૨ ની અરજી ચકાસિીની 

પ્રક્રીયા ચાલ ુ છે. સરકારી વવનયન, વાણિજ્ય અને વવજ્ઞાનની કોલેજો ખાતેના જુદાજુદા  વવષયના 

મદદ. પ્રાદ્યા. વગગ-૨ની  જાહરેાતના ભરતી વનયમો મજુબ શૈક્ષણિક લાયકાત તરીકે અનસુ્નાતક 

કક્ષાએ લઘતુ્તમ ૫૫% કે સમકક્ષ ગે્રડ તથા મળૂભતૂ વવષયમાાં NET / SLET/ SET ની પરીક્ષા ઉવત્તિગ 

કરેલી હોવી જોઇએ અથવા Ph.D. પદવી  ધરાવતાાં હોવા જોઇએ તેવી જોગવાઇ છે. સરકારશ્રીના 

વશક્ષિ વવભાગના વનિગય અનસુાર જે વવદ્યાશાખામાાં NET / SLET/ SET ની પરીક્ષા લેવામાાં આવતી ન 

હોય તેવા વવષયમાાં લઘતુ્તમ લાયકાત તરીકે Ph.D. પદવી ગિવાની રહ ેછે. UGC દ્વારા NET / SLET/ 

SET ની પરીક્ષામાાં Accountancy/ Statistic  વવષયની અલગ વવષય તરીકે કોઇ પહરક્ષા લેવાતી નથી, 

સદર જાહરેાત અંતગગત અરજી કરનાર ઉમેદવારો આ કારિથી Accountancy /Statistic માાં NET / 

SLET/ SET ઉવતિગ કયાગન ુાં સટીહિકેટ ધરાવતાાં નથી તેમજ તેઓની Ph.D. ની પદવીમાાં Commerce 

વવદ્યાશાખાનો ઉલ્લેખ થયેલ છે. આવા  ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગિવા સાંદભે તેઓની 

પદવી સબાંવધત (Accountancy / Statistic) ના વવષય / વવદ્યાશાખામાાં જ છે તે પરુવાર થવા હતે ુજા. ક્ર. 

૮૨/૧૬-૧૭ એકાઉન્ટન્સી તથા જા.ક્ર.૮૭/૨૦૧૬-૧૭ આંકડાશાસ્ત્ર વવષયના મદદ.પ્રાદ્યા.  વગગ-૨ માાં 

Ph.D. પદવી અંતગગત Thesis નુાં Title  તથા આ અંગેન ુયવુન. ના િેકલ્ ટી હડન તથા રજીસ્રાર ની 

સાંયકુત સહહ તથા વસક્કાવાળુ પ્રમાિપત્ર (નમનૂો સામેલ છે) તેમજ અન્ય કોઈ આનસુાાંણગક જરૂરી 

આધાર/પરુાવા સહહત તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૮ ના કચેરી સમય સધુીમાાં બીનચકૂ રજુ કરવા જિાવવામાાં 

આવે છે. વનયત મદુ્દત બાદ રજુ થયેલ રજુઆત કોઇપિ સાંજોગોમાાં ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહીં.        
તા. ૦૮/૦૬/૨૦૧૮                                                                                                                                  
 

 

 

 



 

પ્રમાિપત્ર નો નમનૂો 

(જા. ક્ર. ૮૨/૧૬-૧૭ એકાઉન્ટન્સી વવષયના મદદ. પ્રાદ્યા. વગગ-૨ અને 

જા. ક્ર. ૮૭/૧૬-૧૭ આંકડાશાસ્ત્ર વવષયના મદદ. પ્રાદ્યા. વગગ-૨ માાં Ph.D. પદવી બાબત) 
 

 

નામ: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

પદવી પ્રમાિપત્ર મેળવ્યાનુાં વષગ: …………………………………………………………………………………….. 

યવુનવવસિટી:…………………………………………………………………………………………………………… 

Thesis નુાં Title: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

પ્રમાિપત્ર 

આથી પ્રમાણિત કરવામાાં  આવે છે કે, શ્રી/શ્રીમતી/કુ....................................................................એ 

Ph.D ની  પદવી...................................................................વવષય મેળવેલ છે.  

 

 

 

      

 

Faculty Dean          Registrar 

  

 


