
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

ક્રમાાંક આરસીટી-૧૦૨૦૧૬-૪૪૧૦-૧૦ -આર/૭                                                                 તા.૨૭/૧૦/૨૦૧૭ 

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

જગ્યાઓ પર ભરતી માટે આયોર્ દ્વારા પ્રવસધ્ધ થયેલ જાહરેાત ક્રમાાંક: ૭૮/૧૬-૧૭, મળેલ અરજીપત્રકોની 

ચકાસિી કરતા નીચે જિાિેલ ઉમેદિારો તેમના અરજીપત્રક ક્રમાાંક સામે દશાગિેલ કારિ મજુબ રુબરુ 

મલુાકાત માટે અપાત્ર થાય છે.   

ક્રમ 
અરજીપત્રક 

ક્રમાાંક 
અપાત્રતાનુાં કારિ 

૧ ૧૦૧૦૦૦૦૦૩ અરજીપત્રક મળેલ નથી, ઉમેદિારી રદ.  

  ૨ ૧૦૧૦૦૦૦૧૩ 
ઉમેદિારે જન્મ તારીખના પરુાિા રૂપે SSCE પ્રમાિપત્ર રજુ કર્ુગ નથી, અધરૂી અરજી 

હોિાથી ઉમેદિારી રદ  

૩ ૧૦૧૦૦૦૦૧૯ 

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

(એમ.ફિલ / પી.એચ.ડી પદિી  પ્રદાન કરિા માટેના ન્ર્નૂતમ માપદાંડ અને પ્રફક્રયા) 

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

૪ ૧૦૧૦૦૦૦૩૪ અરજીપત્રક મળેલ નથી, ઉમેદિારી રદ.  

૫ ૧૦૧૦૦૦૦૪૭ 
ઉમેદિાર ઓનલાઇન અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ NET/SLET ની પરીક્ષા 

પાસ કરી નથી તથા પી.એચ.ડી પદિી ધરાિતા નથી  

૬ ૧૦૧૦૦૦૦૬૪ 

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

(એમ.ફિલ / પી.એચ.ડી પદિી  પ્રદાન કરિા માટેના ન્ર્નૂતમ માપદાંડ અને પ્રફક્રયા) 

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

૭ ૧૦૧૦૦૦૦૭૪ 
નામદાર ગજુરાત હાઇકોટગના SCA NO. 9773/2015 ના તા. 3/5/2016ના ચકુાદા મજુબ 

સ્નાતક કક્ષાએ મળૂભતૂ વિષયની શૈ.લા. ધરાિતા નથી 

૮ ૧૦૧૦૦૦૦૮૧ 
નામદાર ગજુરાત હાઇકોટગના SCA NO. 9773/2015 ના તા. 3/5/2016ના ચકુાદા મજુબ 

સ્નાતક કક્ષાએ મળૂભતૂ વિષયની શૈ.લા. ધરાિતા નથી 

૯ ૧૦૧૦૦૦૦૮૭ 
ઉમેદિારની પી.એચ.ડી પદિી ઓનલાઇન અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ બાદની 

છે. તથા NET/SLET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી   

૧૦ ૧૦૧૦૦૦૦૮૮ 

ઉમેદિાર અવધકિયના હોિાથી તથા નામદાર ગજુરાત હાઇકોટગના SCA NO. 9773/2015 

ના તા. 3/5/2016ના ચકુાદા મજુબ સ્નાતક કક્ષાએ મળૂભતૂ વિષયની શૈ.લા. ધરાિતા 

નથી 



૧૧ ૧૦૧૦૦૦૦૯૬ 
ઉમેદિારની પી.એચ.ડી પદિી ઓનલાઇન અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ બાદની 

છે. તથા NET/SLET ની પરીક્ષા પાસ કરી નથી   

૧૨ ૧૦૧૦૦૦૧૪૫ ઉમેદિારે વનયત સમયર્ાળાનુાં પફરવશષ્ક- ક રજુ કર્ુગ નથી . 

૧૩ ૧૦૧૦૦૦૧૫૪ અરજીપત્રક મળેલ નથી, ઉમેદિારી રદ.  

૧૪ ૧૦૧૦૦૦૧૮૧ 

ગજુરાત સરકારે માન્ય કરેલ જાવત પ્રમાિપત્ર રજુ કરેલ નથી તથા નામદાર ગજુરાત 

હાઇકોટગના SCA NO. 9773/2015 ના તા. 3/5/2016ના ચકુાદા મજુબ સ્નાતક કક્ષાએ 

મળૂભતૂ વિષયની શૈ.લા. ધરાિતા નથી 

૧૫ ૧૦૧૦૦૦૧૯૨ 
અરજીપત્રક મળેલ નથી, ઉમેદિારી રદ તથા ઉમેદિાર આયોર્ે નક્કી કરેલ લાયકી 

ધોરિ (Passing Standards) ધરાિતા નથી. 

૧૬ ૧૦૧૦૦૦૧૯૭ ઉમેદિારે વનયત સમયર્ાળાનુાં પફરવશષ્ક- ક રજુ કર્ુગ નથી . 

૧૭ ૧૦૧૦૦૦૨૦૧ 
નામદાર ગજુરાત હાઇકોટગના SCA NO. 9773/2015 ના તા. 3/5/2016ના ચકુાદા મજુબ 

સ્નાતક કક્ષાએ મળૂભતૂ વિષયની શૈ.લા. ધરાિતા નથી 

૧૮ ૧૦૧૦૦૦૨૦૯ ઉમેદિાર સ્નાતક કે અનસુ્નાતક કક્ષાએ મળૂભતૂ વિષયની પદિી ધરાિતા નથી . 

૧૯ ૧૦૧૦૦૦૨૧૫ ઉમેદિાર સ્નાતક કે અનસુ્નાતક કક્ષાએ મળૂભતૂ વિષયની પદિી ધરાિતા નથી . 

૨૦ ૧૦૧૦૦૦૨૨૨ 

ગજુરાત સરકારે માન્ય કરેલ જાવત પ્રમાિપત્ર રજુ કરેલ નથી તથા નામદાર ગજુરાત 

હાઇકોટગના SCA NO. 9773/2015 ના તા. 3/5/2016ના ચકુાદા મજુબ સ્નાતક કક્ષાએ 

મળૂભતૂ વિષયની શૈ.લા. ધરાિતા નથી તથા ઉમેદિાર આયોર્ે નક્કી કરેલ લાયકી 

ધોરિ (Passing Standards) ધરાિતા નથી. 

૨૧ ૧૦૧૦૦૦૨૩૦ ઉમેદિાર સ્નાતક કે અનસુ્નાતક કક્ષાએ મળૂભતૂ વિષયની પદિી ધરાિતા નથી . 

૨૨ ૧૦૧૦૦૦૨૩૨ ઉમેદિાર સ્નાતક કે અનસુ્નાતક કક્ષાએ મળૂભતૂ વિષયની પદિી ધરાિતા નથી . 

૨૩ ૧૦૧૦૦૦૨૩૫ 
ઉમેદિારે જન્મ તાફરખના પરુાિા રૂપે SSCE પ્રમાિપત્ર રજુ કર્ુગ નથી, અધરૂી અરજી 

હોિાથી ઉમેદિારી રદ  
                                                                                  

                                                                                  

                                                                                            -Sd- 
                                                                                  (િી.બી. દેસાઈ) 

                                                                                   નાયબ સણચિ 

                ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્ 

 
 


