
 

જુરાત હર સેવા આયોગ 
સેકટર૧૦-એ, છ -૩ સકલ પાસે, છ રોડ, ગાધંીનગર -૩૮૨ ૦૧૦. 

ફા. . આરસીટ —૧૦૨૦૧૮-૧૯૫૨(૦૬) -આર-૪             

  આયોગ ારા િસ ધ કરવામા ં આવેલ સરકાર  આટસ,કોમસ અને સાય સ કોલજેો ખાતે 

જુરાતી િવષયના મદદનીશ ા યાપક, વગ -૨ કો.શા .  ૮૬/૨૦૧૮-૧૯ ના સબંધંમા ંતા. ૧૮-૦૮-

૨૦૧૯ ના રોજ યો યેલ ાથિમક કસોટ  બાદ તા.૨૨-૧૧-૨૦૧૯ નારોજ અર  ચકાસણી પા  ુલ- 

૬૧૭ ઉમેદવારોની યાદ  િસ ધ કરવામા ંઆવેલ,  પૈક  નીચેની િવગતે ુલ ૩૯ ઉમેદવારો બ ુ 

લુાકાત માટ દશાવેલ કારણ જુબ અપા  થાય છે.  
 

અપા  ઉમેદવારોની કારણ સહ ત યાદ  

Sr.No Roll NO Reason 
 

1 
 

101000064 િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
 

2 
 

101000077 િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

3 101000109 
 

Online જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ 

નથી. ઉમેદવાર  રદ. 
 

4 101000164 િનયત ન નૂા ુ ંઅ ૂ ૂચત જન િત માણપ  ર ૂ કરલ નથી. 
 

5 101000175 િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

 
6 
 

101000184 
 

Ph.D Degree awarded according to University Grants Commission 
(minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) 

Regulation, 2009 ુ ંનોટ ફ કશન/ માણપ  ર ૂ કરલ નથી. 

7 101000188 
 

Online જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ 

નથી. ઉમેદવાર  રદ. 

8 101000194 
 

SSCE ડ ટ સટ ફકટ તથા િનયત સમયગાળા ુ ંપ રિશ ટ-૪ (NCLC) 

ર ૂ કરલ નથી. 
 

9 101000199 િનયત સમયગાળા ુ ંપ રિશ ટ-૪ (NCLC) ર ૂ કરલ નથી. 
 

10 101000202 િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

11 101000207 
 

Online જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ 

નથી. ઉમેદવાર  રદ. 

 
12 

 

 
 

101000241 
 
 
 

Ph.D Degree awarded according to University Grants Commission 
(minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) 

Regulation, 2009 ુ ંનોટ ફ કશન/ માણપ  ર ૂ કરલ નથી. તથા િનયત 

સમયગાળા ુ ંપ રિશ ટ-૪ (NCLC) ર ૂ કરલ નથી. 



13 101000246 
 

Online જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ 

નથી. ઉમેદવાર  રદ. 

14 101000283 
 

Online જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ 

નથી. ઉમેદવાર  રદ. 
 

15 101000330 િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
 

16 101000346 િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
 

17 101000348 િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

18 101000373 
 

Online જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ 

નથી. ઉમેદવાર  રદ. 
 

19 101000380 િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
 

20 101000403 જ મતાર ખ રુાવા ં ગે ુ ંS.S.C.E (Credit) માણપ  ર ૂ કરલ નથી. 
 

21 101000451 ઉમેદવાર અિધક વયના છે.  
 

22 
 

101000476 
 

પીએચડ ની પદવી હરાતની જોગવાઇ જુબ શૈ ણક લાયકાત મેળવવાની 

િતમ તાર ખ ૧૮/૦૪/૨૦૧૯ બાદની છે.    
 

23 101000482 િનયત સમયગાળા ુ ંપ રિશ ટ-૪ (NCLC) ર ૂ કરલ નથી. 
 

24 101000497 િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
 

25 101000499 િનયત સમયગાળા ુ ંપ રિશ ટ-૪ (NCLC) ર ૂ કરલ નથી. 
 

26 101000523 િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
 
 

27 101000531 

Online જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ 

નથી. ઉમેદવાર  રદ. 
 

28 101000544 ઉમેદવાર અિધક વયના છે. 

29 101000556 
 

Ph.D Degree awarded according to University Grants Commission 
(minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) 

Regulation, 2009 ુ ંનોટ ફ કશન/ માણપ  ર ૂ કરલ નથી. 

30 101000598 
 

Online જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ 

નથી. ઉમેદવાર  રદ. 

31 101000651 
 

Online જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ 

નથી. ઉમેદવાર  રદ. 

32 101000677 
 

Online જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ 

નથી. ઉમેદવાર  રદ. 

33 101000709 
 

Ph.D Degree awarded according to University Grants Commission 
(minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) 

Regulation, 2009 ુ ંનોટ ફ કશન/ માણપ  ર ૂ કરલ નથી. 



 
34 101000725 િનયત સમયગાળા ુ ંEWS certificate ર ૂ કરલ નથી. 

35 101000766 િનયત સમયગાળા ુ ંપ રિશ ટ-૪ (NCLC) ર ૂ કરલ નથી. 

36 101000767 
 

Online જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ 

નથી. ઉમેદવાર  રદ. 

37 101000874 જ મતાર ખ રુાવા ં ગે ુ ંS.S.C.E (Credit) માણપ  ર ૂ કરલ નથી. 

38 101000900 િનયત સમયગાળા ુ ંપ રિશ ટ-૪ (NCLC) ર ૂ કરલ નથી. 
 

39 101000986 િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

 
 
ન ધ: અપા ની યાદ  હર કયા બાદ આયોગ વારા કોઇપણ ઉમેદવારના અર પ ક ક 

માણપા ો વીકારવામા ંઆવશે નહ . અપા  ઉમેદવારોએ આ બાબતે જો કોઇ ર ૂઆત કરવા માગંતા 

હોય તો તેમણે ૭ (સાત) કામકાજના દવસોમા ંઇમેઇલ આઇડ  : so-r4-gpsc@gujarat.gov.in પર 

આયોગને ર ૂઆત કરવાની રહશે. યારબાદ કરવામા ંઆવેલી કોઇ ર ૂઆત યાને લેવામા ંઆવશ ે

ન હ.  
 
  

 
 

 (રા  મહ ર )  

થળ:ગાધંીનગર         નાયબ સ ચવ 

તા.૧૮/૦૯/૨૦૨૦                               જુરાત હર સેવા આયોગ  

 


