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      આર-૧ શાખા 

જાહરેાત ક્રમાાંક:-૬૮/૨૦૧૬-૧૭ આઈ. સી. ટી. ઓફીસર, વર્ગ-૨ની સીધી ભરતી અન્વયે આયોર્ 

દ્વારા તા.૦૪/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રસસધ્ધ થયેલ બીજી યાદી સાંદભે અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત 

માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી.   

વાંચાણે લીધાાં:–  

(૧)સચચવાલયનાાં સવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચર્કી સવભાર્નાાં તા-૨૩/૦૧/૨૦૧૮ના પત્રક્રમાાંક:ડીઆઇટી/૧૧ 

/૨૦૧૫/૧૨૫૧૯૫/આઇટી 

(૨)સચચવાલયનાાં સવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચર્કી સવભાર્નાાં તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના 

પત્રક્રમાાંક:ડીઆઇટી/૧૦/૨૦૧૫/આસસ.ડાયરેક્ટર/આઇટી 

             ક્રમ-(૧) પરના સરકારશ્રીના સવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચર્કી સવભાર્નાાં તા-૨૩/૦૧/૨૦૧૮થી કરવામાાં 

આવેલ સ્પષ્ટતા અનસુાર, “ સદરહુ જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારી નોંધાવેલ ઉમેદવારો સરકારી કે ચબનસરકારી 

સાંસ્થાઓમાાં અધ્યાપન કાયગનો અનભુવ ધરાવતા હોય તો શૈક્ષચણક કે્ષત્રનો અધ્યાપક તરીકેનો ઉકત 

અનભુવ ઉપરોકત જગ્યાઓ માટે ગ્રાહ્ય રાખવો. વધમુાાં જો કોઇ ઉમેદવાર શૈક્ષચણક સાંસ્થા કે યસુનવસસિટીમાાં 

ફકત કોમ્પ્યટુર કે આઇ.ટી સાંબાંસધત કામર્ીરીનો અનભુવ ધરાવતો હોય તેવો અનભુવ પણ ગ્રાહ્ય રાખવો.” 

ત્યારબાદ, વાંચાણે લીધેલ ક્રમ-(૨)ના તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ પત્રથી થયેલ સ્પષ્ટતા નીચે મજુબ ધ્યાને 

લેવામાાં આવેલ છે. “સદરહુ જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારી નોંધાવેલ ઉમેદવારો સરકારની કોઇ પણ સાંસ્થામાાં 

અધ્યાપન કાયગનો અનભુવ ધરાવતા હોય તો શૈક્ષચણક કે્ષત્રનો અધ્યાપક તરીકેનો ઉકત અનભુવ ઉપરોકત 

 

 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ 

 સેકટર ૧૦/એ , “ છ “ રોડ , “છ-૩ સકગલ પાસે, ર્ાાંધીનર્ર -૩૮૨૦૧૦ 
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જગ્યાઓ માટે ગ્રાહ્ય રાખવો. વધમુાાં, જો કોઇ ઉમેદવાર ફકત સરકારી શૈક્ષચણક સાંસ્થા અથવા સરકારી 

યસુનવસસિટીમાાં ફકત કોમ્પ્યટુર ટેકનોલોજી અથવા કોમ્પયસુનકેશન ટેકનોલોજી અથવા ઇન્ફમેશન ટેકનોલોજી 

સાંબાંસધત કામર્ીરીનો અનભુવ ધરાવતો હોય તો તેવો અનભુવ પણ ગ્રાહ્ય રાખવો તથા સરકારી શૈક્ષચણક 

સાંસ્થામાાં અધ્યાપન કાયગનો અનભુવ હોય તો તે ઉપયુગકત જગ્યાના ભરતી સનયમમાાં દશાગવેલ “Any 

organization of Government”માાં સમાસવષ્ટ થતો હોય, તેને માન્ય ર્ણવો.” આમ, સરકારશ્રીની નવી 

સ્પષ્ટતા સાંબાંધમાાં, જાહરેાત ક્રમાાંક:-૬૮/૨૦૧૬-૧૭ આઈ. સી. ટી. ઓફીસર, વર્ગ-૨માાં પ્રાથસમક કસોટી 

બાદ અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર થયેલ ઉમેદવારોની બીજી યાદી નીચે મજુબ 

પ્રસસધ્ધ કરવામાાં આવે છે.   

ક્રમ  બેઠકક્રમાાંક  અપાત્રતાન ુકારણ 

1 101000035 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 
2 101000073 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 
3 101000171 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 

4 101000330 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

5 101000400 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 

6 101000422 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

7 101000432 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

8 101000439 

સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી તથા સવભાર્ના તા. 
૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો 
અનભુવ ધરાવે છે. 

9 101000505 

સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી તથા સવભાર્ના તા. 
૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો 
અનભુવ ધરાવે છે. 

10 101000567 સનયત શૈ.લા ધરાવતા નથી. 
11 101000581 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
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12 101000586 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

13 101000594 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

14 101000633 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

15 101000639 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

16 101000660 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

17 101000704 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
18 101000744 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 

19 101000745 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

20 101000793 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
21 101000860 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
22 101000870 અરજી પત્રક મળેલ નથી. 

23 101000891 

સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી તથા સવભાર્ના તા. 
૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો 
અનભુવ ધરાવે છે. 

24 101001091 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

25 101001108 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 

26 101001120 

સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી તથા સવભાર્ના તા. 
૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો 
અનભુવ ધરાવે છે. 

27 101001136 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 

28 101001203 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

29 101001229 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 
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30 101001284 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
31 101001369 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 

32 101001436 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

33 101001553 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

34 101001577 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

35 101001598 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
36 101001616 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
37 101001651 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
38 101001661 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
39 101001674 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 

40 101001748 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

41 101001846 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
42 101001874 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 

43 101001889 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

44 101002053 

સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી તથા સવભાર્ના તા. 
૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો 
અનભુવ ધરાવે છે. 

45 101002119 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 

46 101002147 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

47 101002175 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 

48 101002195 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

49 101002230 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 
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50 101002366 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

51 101002406 

સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી તથા સવભાર્ના તા. 
૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો 
અનભુવ ધરાવે છે. 

52 101002461 સનયત શૈ.લા ધરાવતા નથી. 
53 101002485 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 

54 101002526 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

55 102002594 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
56 102002680 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
57 102002683 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 

58 102002705 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

59 102002725 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

60 102002781 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 

61 102002813 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

62 102002855 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

63 102002921 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
64 102002922 સનયત શૈ.લા ધરાવતા નથી. 
65 102002933 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 
66 102002939 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 

67 102002942 

સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી તથા સવભાર્ના તા. 
૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો 
અનભુવ ધરાવે છે. 

68 102002953 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 
69 102002972 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
70 102002973 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 
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71 102002977 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 
72 102003037 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
73 102003121 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 

74 102003137 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

75 102003139 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
76 102003204 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
77 102003227 સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
78 102003363 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 

79 102003421 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

80 102003423 

સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી તથા સવભાર્ના તા. 
૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો 
અનભુવ ધરાવે છે. 

81 102003439 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
82 102003455 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
83 102003489 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 
84 102003502 સનયત શૈ.લા ધરાવતા નથી. 

85 102003530 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

86 102003649 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
87 102003663 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 
88 102003717 સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
89 102003781 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 
90 102003821 સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
91 102003843 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
92 102003846 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 
93 102003865 સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
94 102003870 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
95 102003917 સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
96 102003920 સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 



 
  `Page 7 of 7 
 

97 102003921 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
98 102003996 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
99 102004025 સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
100 102004050 સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
101 102004203 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
102 102004208 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 

103 102004212 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

104 102004244 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

105 102004272 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 

106 102004326 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

107 102004330 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
108 102004346 અરજી પત્રક મોકલેલ નથી. 

109 102004351 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

110 102004357 
સવભાર્ના તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્ર મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી 
શૈક્ષચણક સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

111 102004389 સનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
112 102004416 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 

 

નોંધ – અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાહરે કયાગ બાદ આયોર્ દ્વારા કોઇ પણ ઉમેદવારના અરજીપત્રક કે 

પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે નહહિં. 

 

સહી/- 
                      (મનીષા પટેલ)  

સ્થળ : ર્ાાંધીનર્ર                           નાયબ સચચવ 

તા:૧૨/૧૦/૨૦૧૮                                                                              ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ 

  


