
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  
આર-૧ શાખા 

  જા.ક્ર. ૬૭/૨૦૧૬,-૧૭ મદદનીશ નનયામક આઇ.ટી વગગ-૧ ની ભરતી અન્વયે આયોગ 

દ્વારા તા- ૧૭/૦૫/૨૦૧૭ પ્રનસધ્ધ થયેલ  યાદી સદંભે અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ 

મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

 
આયોગ દ્વારા પ્રનસધ્ધ થયેલ , જા.ક્ર. ૬૭ /૨૦૧૬,-૧૭ મદદનીશ નનયામક આઇ.ટી વગગ-૧ ની કુલ ૨૫  

જગ્યાઓ પર ભરતી માટે યોજવામા ંઆવેલ પ્રાથનમક કસોટી બાદ અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ 

મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની નવગત નીચે મજુબ છે .  
ક્રમ  બેઠક નબંર  અપાત્રતા નુ ંકારણ  

1 101000019 નિયત પ્રકારિો  તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 

2     101000076 નિયત પ્રકારિો  તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 

3 101000155 નિયત પ્રકારિો તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 

4 101000157 નિયત પ્રકારિો  તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 

5 101000204 આયોગિા તા.૨૦-૦૫-૧૭િા પત્રથી ઉમેદવારિે જરૂરી પ્રમાણપત્રો 

સહિત અરજી મોકલવા  જણાવેલ. જે તેમણે મોકલી આપેલ િ 

િોઇ,.ઉમેદવારી રદ 

6 101000226 નિયત પ્રકારિો તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 

7 101000293 આયોગિા તા.૨૦-૦૫-૧૭િા પત્રથી ઉમેદવારિે જરૂરી પ્રમાણપત્રો 

સહિત અરજી મોકલવા  જણાવેલ. જે તેમણે મોકલી આપેલ િ 

િોઇ,.ઉમેદવારી રદ 

8 101000338 નિયત પ્રકારિો  તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 



9 101000557 નિયત પ્રકારિો  તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી તથા નિયત 

સમયગાળાન ુNON CREAMY LAYER CERTI.  પણ રજુ કરેલ 

િથી  

10    101000725 નિયત પ્રકારિો  તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 

11 101000819 આયોગિા તા.૨૦-૦૫-૧૭િા પત્રથી ઉમેદવારિે જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
સહિત અરજી મોકલવા  જણાવેલ. જે તેમણે મોકલી આપેલ િ 
િોઇ,.ઉમેદવારી રદ 

12 101000840 નિયત પ્રકારિો  તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 

13 101001033 નિયત પ્રકારિો  તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 

14 101001065 નિયત પ્રકારિો  તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 

15 101001139 નિયત પ્રકારિો  અનભુવ ધરાવતા િથી 

16 101001145 નિયત શૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદ પરૂતો અનભુવ ધરાવતા 

િથી 

17 101001184 નિયત શૈક્ષણણક લાયકાત અિે નિયત  અનભુવ ધરાવતા િથી 

18 101001229 અનભુવમાાં દશાાવેલ કાંપિીઓનુાં વાનષિક ટિાઓવર જાિરેાતિી 

જોગવાઇ મજુબનુાં િથી. તથા  નિયત પ્રકારિો  અનભુવ ધરાવતા 

િથી  

19 101001251 આયોગિા તા.૨૦-૦૫-૧૭િા પત્રથી ઉમેદવારિે જરૂરી પ્રમાણપત્રો 

સહિત અરજી મોકલવા  જણાવેલ. જે તેમણે મોકલી આપેલ િ 

િોઇ,.ઉમેદવારી રદ 

20 101001309 અનભુવમાાં દશાાવેલ કાંપિીઓનુાં વાનષિક ટિાઓવર જાિરેાતિી 

જોગવાઇ મજુબનુાં િથી. અિે અન્ય અનભુવ નિયત પ્રકારિો  િથી. 

આથી અપાત્ર થાય છે 



21 101001349 આયોગિા તા.૨૦-૦૫-૧૭િા પત્રથી ઉમેદવારિે જરૂરી પ્રમાણપત્રો 

સહિત અરજી મોકલવા જણાવેલ. તેમ છતા િ મોકલતા ટેલીફોિથી 

જાણ કરેલ િતી ત્યારબાદ પણ  મોકલેલ િ િતી .પછી નિયત 

સમયમયાાદા બાદ મોકલતાાં ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવેલ િથી અિે  

ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

22 101001403 નિયત  પ્રકારિો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી તથા અનભુવનુાં 

પ્ર.પત્ર રજુ કરેલ િ િોઇ, ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

 
           નોંધ – અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાહરે કયાગ બાદ આયોગ દ્વારા કોઇ પણ ઉમેદવારના 
અરજીપત્રક કે પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામા ંઆવશે નહહિં  

 
 

સ્થળ : ગાાંધીિગર 

તા: 09/03/2018                                                                                       સિી/- 
                    (એ.એ. કુરેશી )  

                                                          િાયબ સણિવ  

                                                   ગજુરાત જાિરે સેવા આયોગ 

 


