
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

ક્રમાાંક આરસીટી-૧૦૨૦૧૬-૪૪૪૪-૧૩ -આર/૭                                                                 તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૮ 

સરકારી વિનયન, િાણિજ્ય અને વિજ્ઞાન કોલેજો ખાતે અર્થશાસ્ત્ર વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક િર્થ-૨, ની 

જગ્યાઓ પર ભરતી માટે આયોર્ દ્વારા પ્રવસધ્ધ ર્યેલ જાહરેાત ક્રમાાંક: ૮૧/૧૬-૧૭, મળેલ અરજીપત્રકોની 

ચકાસિી કરતા નીચે જિાિેલ ઉમેદિારો તેમના બેઠક ક્રમાાંક સામે દશાથિેલ કારિ મજુબ રુબરુ મલુાકાત 

માટે અપાત્ર ર્ાય છે.   

ક્રમ બેઠક ક્રમાાંક અપાત્રતાનુાં કારિ 

૧ ૧૦૧૦૦૦૦૨૬ 

ઉમેદિાર NET/SLET/GSET ની પરીક્ષા પાસ કરી નર્ી તર્ા વિશ્વવિધ્યાલય 

અનદુાન આયોર્ (એમ.ફિલ/પી.એચ.ડી પદિી પ્રદાન કરિા માટેના ન્યનુતમ 

માપદાંડ અને પ્રફકયા) વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની પી.એચ.ડી. પદિી ધરાિતા 

નર્ી. 

૨ ૧૦૧૦૦૦૦૨૭ 
ઉમેદિારે Ph.D ની પદિી અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ ૩૦/૧૧/૨૦૧૬ બાદ 
મેળિેલ છે તર્ા NET/SLET/GSET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નર્ી. 

૩ ૧૦૧૦૦૦૦૩૮ 
SCA. No. 9773/2015 માાં નામદાર ગજુરાત હાઈકોટના તા. ૩ /૫/૧૬ 
ના ચકુાદા મજુબ ઉમેદિાર સ્નાતક કક્ષાએ મ ભળત ભત વિષયની પદિી 
ધરાિતા નર્ી. 

૪ ૧૦૧૦૦૦૦૪૫ અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોઈ ઉમેદિારી રદ 

૫ ૧૦૧૦૦૦૦૬૭ ઉમેદિાર અવધકિય ના હોઈ રૂબરૂ મલુાકાત ને પાત્ર નર્ી. 

૬ ૧૦૧૦૦૦૦૭૦ 
ઉમેદિારે જન્ મ તારીખ ના ુરુાિા માટે SSCE સટી તર્ા ગજુરાત સરકાર 
દ્રારા વનયત કરેલ નમ ભનામાાં S.T. CAST નુાં પ્રમાિપત્ર રજભ  કરેલ નર્ી. 

૭ ૧૦૧૦૦૦૦૭૨ અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોઈ ઉમેદિારી રદ 

૮ ૧૦૧૦૦૦૦૮૬ 
ઉમેદિારે જન્ મ તારીખ ના ુરુાિા માટે SSCE સટી રજભ  કરેલ નર્ી 
ઉમેદિારી રદ 

૯ ૧૦૧૦૦૦૦૯૧ 
ઉમેદિારે Ph.D ની પદિી અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ ૩૦/૧૧/૨૦૧૬ બાદ 
મેળિેલ છે તર્ા NET/SLET/GSET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નર્ી. 

૧૦ ૧૦૧૦૦૦૦૯૮ ઉમેદિાર અવધકિય ના હોઈ રૂબરૂ મલુાકાત ને પાત્ર નર્ી. 

૧૧ ૧૦૧૦૦૦૧૦૩ અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોઈ ઉમેદિારી રદ 



૧૨ ૧૦૧૦૦૦૧૦૫ અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોઈ ઉમેદિારી રદ 

૧૩ ૧૦૧૦૦૦૧૧૧ 
SCA. No. 9773/2015 માાં નામદાર ગજુરાત હાઈકોટના તા. ૩ /૫/૧૬ 
ના ચકુાદા મજુબ ઉમેદિાર સ્નાતક કક્ષાએ મ ભળત ભત વિષયની પદિી 
ધરાિતા નર્ી. 

૧૪ ૧૦૧૦૦૦૧૩૫ 
ઉમેદિારે Ph.D ની પદિી અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ ૩૦/૧૧ /૨૦૧૬ 
બાદ મેળિેલ છે. તર્ા NET/SLET/GSET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નર્ી. 

૧૫ ૧૦૧૦૦૦૧૪૧ 
SCA. No. 9773/2015 માાં નામદાર ગજુરાત હાઈકોટના તા. ૩ /૫/૧૬ ના 
ચકુાદા મજુબ ઉમેદિાર સ્નાતક કક્ષાએ મ ભળત ભત વિષયની પદિી ધરાિતા 
નર્ી. 

૧૬ ૧૦૧૦૦૦૧૫૨ 
SCA. No. 9773/2015 માાં નામદાર ગજુરાત હાઈકોટના તા. ૩ /૫/૧૬ ના 
ચકુાદા મજુબ ઉમેદિાર સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ મ ભળત ભત વિષયની 
પદિી ધરાિતા નર્ી. 

૧૭ ૧૦૧૦૦૦૧૫૪ 
SCA. No. 9773/2015 માાં નામદાર ગજુરાત હાઈકોટના તા. ૩ /૫/૧૬ ના 
ચકુાદા મજુબ ઉમેદિાર સ્નાતક/અનસુ્નાતક કક્ષાએ મ ભળત ભત વિષયની 
પદિી ધરાિતા નર્ી તર્ા SSCE પ્ર.પત્ર રજુ કરેલ નર્ી. 

૧૮ ૧૦૧૦૦૦૧૭૭ 
ઉમેદિારે Ph.D ની પદિી અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ ૩૦/૧૧ /૨૦૧૬ 

બાદ મેળિેલ  છે તર્ા NET/SLET/GSET ની પરીક્ષા પાસ કરેલ નર્ી. 

૧૯ ૧૦૧૦૦૦૧૯૬ અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોઈ ઉમેદિારી રદ 

૨૦ ૧૦૧૦૦૦૨૦૪ 
ઉમેદિારે જન્ મ તારીખ ના ુરુાિા માટે SSCE સટી રજભ  કરેલ નર્ી 
ઉમેદિારી રદ 

૨૧ ૧૦૧૦૦૦૨૧૫ 
ઉમેદિારે ગજુરાત સરકાર દ્વારા વનયત કરેલ નમનુામાાં S.T. Cast નુાં  
પ્રમાિપત્ર રજભ કરેલ નર્ી. 

૨૨ ૧૦૧૦૦૦૨૨૧ 
SCA. No. 9773/2015 માાં નામદાર ગજુરાત હાઈકોટના તા. ૩ /૫/૧૬ ના 
ચકુાદા મજુબ ઉમેદિાર સ્નાતક/અનસુ્નાતક કક્ષાએ મ ભળત ભત વિષયની 
પદિી ધરાિતા નર્ી. 

૨૩ ૧૦૧૦૦૦૨૨૨ 

ઉમેદિાર NET/SLET/GSET ની પરીક્ષા પાસ કરી નર્ી તર્ા 
વિશ્વવિધ્યાલય અનદુાન આયોર્ (એમ.ફિલ/પી.એચ.ડી પદિી પ્રદાન 
કરિા માટેના ન્યનુતમ માપદાંડ અને પ્રફકયા) વિવનયમ, ૨૦૦૯ અનસુારની 
પી.એચ.ડી. પદિી ધરાિતા નર્ી. 

૨૪ ૧૦૧૦૦૦૨૪૦ 
ઉમેદિાર NET/SLET/GSET ની પરીક્ષા પાસ કરી નર્ી તર્ા Ph.D ની 
પદિી અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ ૩૦/૧૧/૨ ૦૧૬ સધુીમાાં ધરાિતા 
નર્ી. 



૨૫ ૧૦૧૦૦૦૨૫૬ અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોઈ ઉમેદિારી રદ 

૨૬ ૧૦૧૦૦૦૨૫૯ 
SCA. No. 9773/2015 માાં નામદાર ગજુરાત હાઈકોટના તા. ૩ /૫/૧૬ ના 
ચકુાદા મજુબ ઉમેદિાર સ્નાતક કક્ષાએ મ ભળત ભત વિષયની પદિી ધરાિતા 
નર્ી. 

 

                  Sd/- 

                                                                                  (િી.બી. દેસાઈ) 

                                                                                   નાયબ સણચિ 

                ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્ 

 


