
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  
આર-૧ શાખા 

 

જા.ક્ર. ૬૮ /૨૦૧૬-૧૭  આઇ.સી.ટી વગગ-૨ ની ભરતી અન્વયે આયોગ દ્વારા તા- 

૨૧/૦૬/૨૦૧૭ પ્રસસધ્ધ થયેલ યાદી સદંભે અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે 

અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

 

 

 આયોગ દ્વારા પ્રસસધ્ધ થયેલ , જા.ક્ર. ૬૮/૨૦૧૬,-૧૭ આઇ.સી.ટી વગગ-૨ ની કુલ ૭૨  

જગ્યાઓ પર ભરતી માટે યોજવામા ંઆવેલ પ્રાથસમક કસોટી બાદ અરજી ચકાસણીને અંતે 

રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની સવગત નીચે મજુબ છે .  
    

 
ક્રમ  બેઠક નબંર  અપાત્રતા નુ ંકારણ  

1 101000081 ઉમેદવારે  અરજીપત્રક અને  નનયત પ્ર.પત્રો મોકલેલ નથી 

આથી ઉમેદવારી રદ 

2     101000204   પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 

3 101000212                   પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 

4 101000291 ઉમેદવારે  અરજીપત્રક અને  નનયત પ્ર.પત્રો મોકલેલ નથી 

આથી ઉમેદવારી રદ 

5 101000387 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

6 101000399 આયોગના તા.-૦૯/૧૦/૨૦૧૭ના પત્રથી ઉમેદવારને કંપનીના 

ટનનઓવર નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે  સબંધંમા ં

તેમણે માહિતી મોકલી આપેલ  નથી ,અધરૂી અરજી િોઇ અપાત્ર 

ગણેલ છે 



7 101000620  પરૂતો નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી 

8 101000872 અનભુવ ન ુપ્ર. પત્ર સામેલ નથી. અરજી અધરૂી નવગતવાળી 

િોઇ અપાત્ર ગણેલ છે 

9 101001134 અનભુવના ં પ્ર. પત્ર મા ંિોદ્દા નો ઉલ્લેખ નથી. માત્ર  સટીહિકેટ 

જોડેલ છે . અરજી અધરૂી નવગતવાળી િોઇ અપાત્ર ગણેલ છે 

10   101001159 નનયત પ્રકારનો પરૂતા સમયગાળાનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

11 101001287 સનયત પ્રકારનો પરૂતા સમયગાળાનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 
12 101001409 નનયત પ્રકારનો પરૂતા સમયગાળાનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

13 101001512 નનયત પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

14 101001565 આયોગના તા-૦૯-૧૦-૨૦૧૭ પત્ર થી ઉમેદવારન ેકંપનીના 

ટનનઓવર નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ ન િોઇ, અધરૂી નવગતવાળી અરજી િોઇ અપાત્ર 

ગણેલ છે 

15 101001610 નનયત પ્રકારનો પરૂતા સમયગાળાનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

16 101001635 નનયત પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

17 101001719 નનયત પ્રકારનો   અનભુવ ધરાવતા નથી 

18 101001884 ઉમેદવારે  અરજીપત્રક અને નનયત પ્ર.પત્રો મોકલેલ નથી આથી 

ઉમેદવારી રદ 

19 101001915 નનયત પ્રકારનો પરૂતા સમયગાળાનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

20 101002020 નનયત પ્રકારનો   અનભુવ ધરાવતા નથી 

21 101002043 પરૂતા સમયગાળાનો નનયત  અનભુવ ધરાવતા નથી 



22 101002061 આયોગના તા-૦૯-૧૦-૨૦૧૭ પત્રથી ઉમેદવારને કંપનીના 

ટનનઓવર નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ ન િોઇ,તથા નનયત સમયગાળાનુ ંNON 

CREAMY LAYER CERTIFICATE  રજુ કરેલ નથી , અધરૂી 

નવગતવાળી અરજી િોઇ અપાત્ર ગણેલ છે 

23 101002275   પરૂતા સમયગાળાનો નનયત  અનભુવ ધરાવતા નથી 

24 101002326 નનયત પ્રકારનો   અનભુવ ધરાવતા નથી 

25 101002373 નનયત પ્રકારનો   અનભુવ ધરાવતા નથી 

26 101002382 નનયત પ્રકારનો તથા પરુતા સમયગાળાનો અનભુવ ધરાવતા 

નથી 

27 101002401 નનયત પ્રકારનો   અનભુવ ધરાવતા નથી 

28 101002450 નનયત પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

29 102002720 નનયત સમયગાળાનુ ંNON CREAMY LAYER CERTIFICATE 

રજુ કરેલ નથી 

30 102002742 પરૂતા સમયગાળાનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

31 102002815 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 

32 102002861 ઉમેદવારે  અરજીપત્રક સાથે નનયત અનભુવના ં પ્ર.પત્રો 

મોકલેલ નથી આથી ઉમેદવારી રદ 

33 102003173 આયોગના તા-૦૯-૧૦-૨૦૧૭ થી ઉમેદવારને કંપનીના 

ટનનઓવર નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ ન િોઇ, અધરૂી નવગતવાળી અરજી િોઇ અપાત્ર 

ગણેલ છે 

34 102003221 નનયત પ્રકારનો પરૂતા સમયગાળાનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 



35 102003326 નનયત પ્રકારનો   અનભુવ ધરાવતા નથી અને જન્મ તારીખ 

અંગે કોઇ પરુાવો રજુ કરેલ નથી 

36 102003345 નનયત પ્રકારનો પરૂતા સમયગાળાનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

37    102003383 અનભુવના ંપ્ર.પત્રમા ંજરૂરી માહિતી ના અભાવે અપાત્ર 

38 102003406 નનયત પ્રકારનો પરૂતા સમયગાળાનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

39 102003447 આયોગના તા-૦૯-૧૦-૨૦૧૭ થી ઉમેદવારને કંપનીના 

ટનનઓવર નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ ન િોઇ, અધરૂી નવગતવાળી અરજી ગણી  

અપાત્ર કરેલ  છે 

40 102003491 ઉમેદવારે  અરજીપત્રક અને  નનયત પ્ર.પત્રો મોકલેલ નથી 

આથી ઉમેદવારી રદ 

41 102003576 નનયત પ્રકારનો પરૂતા સમયગાળાનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

42 102003581 નનયત પ્રકારનો   અનભુવ ધરાવતા નથી 

43 102003721 નનયત પ્રકારનો પરૂતા સમયગાળાનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

44 102003785 નનયત પ્રકારનો   અનભુવ ધરાવતા નથી 

45 102003804 ઉમેદવારે  અરજીપત્રક અને  નનયત પ્ર.પત્રો મોકલેલ નથી 

આથી ઉમેદવારી રદ 

46 102003826 નનયત પ્રકારનો   અનભુવ ધરાવતા નથી 

47 102003859 નનયત પ્રકારનો   અનભુવ ધરાવતા નથી 

48 102003909 નનયત પ્રકારનો   અનભુવ ધરાવતા નથી 

49 102004023 નનયત સમયગાળાનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 



50 102004125 ઉમેદવારે  અરજીપત્રક અને  નનયત પ્ર.પત્રો મોકલેલ નથી 

આથી ઉમેદવારી રદ 

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

 
 

સ્થળ : ગાધંીનગર 

તા:૨૦/૦૩/૨૦૧૮                                                                                 સિી/- 
                    (એ.એ. કુરેશી )  

                                                          નાયબ સચિવ  

                                                   ગજુરાત જાિરે સેવા આયોગ 

 


