
 
  `Page 1 of 3 
 

      આર-૧ શાખા 

જાહરેાત ક્રમાાંક:-૬૭/૨૦૧૬-૧૭ મદદનીશ નનયામક (આઈ.ટી), વર્ગ-૧ની સીધી ભરતી અન્વયે 

આયોર્ દ્વારા તા.૧૩/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રનસધ્ધ થયેલ ચોથી યાદી સાંદભે અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ 

મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી.   

વાંચાણે લીધાાં:–  

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

/૨૦૧૫/૧૨૫૧૯૫/આઇટી 

(૨)સચચવાલયનાાં નવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચર્કી નવભાર્નાાં તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના 

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

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

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

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

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

ફકત કોમ્પ્યટુર કે આઇ.ટી સાંબાંનધત 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 
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જગ્યાઓ માટે ગ્રાહ્ય રાખવો. વધમુાાં, જો કોઇ ઉમેદવાર ફકત સરકારી શૈક્ષચણક સાંસ્થા અથવા સરકારી 

યનુનવનસિટીમાાં ફકત કોમ્પ્યટુર ટેકનોલોજી અથવા કોમ્પયનુનકેશન ટેકનોલોજી અથવા ઇન્ફમેશન ટેકનોલોજી 

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

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

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

સ્પષ્ટતા સાંબાંધમાાં, જાહરેાત ક્રમાાંક:- ૬૭/૨૦૧૬-૧૭ મદદનીશ નનયામક (આઈ.ટી), વર્ગ-૧માાં પ્રાથનમક 

કસોટી બાદ અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર થયેલ ઉમેદવારોની ચોથી યાદી નીચે 

મજુબ પ્રનસધ્ધ કરવામાાં આવે છે.   

ક્રમ  બેઠક ક્રમાાંક  અપાત્રતાન ુકારણ 

૦૧ ૧૦૧૦૦૦૧૪૯ નનયત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૦૨ ૧૦૧૦૦૦૨૫૦ 
નવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચર્કી નવભાર્ના તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ના પત્ર મજુબ 

ઉમેદવાર ખાનર્ી સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

૦૩ ૧૦૧૦૦૦૩૪૯ 
નવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચર્કી નવભાર્ના તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ના પત્ર મજુબ 

ઉમેદવાર ખાનર્ી સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

૦૪ ૧૦૧૦૦૦૩૫૨ 
નવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચર્કી નવભાર્ના તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ના પત્ર મજુબ 

ઉમેદવાર ખાનર્ી સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

૦૫ ૧૦૧૦૦૦૩૭૩ 
જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબન ુ ટનગઓવર ધરાવતી કાંપનીનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

૦૬ ૧૦૧૦૦૦૪૧૪ નનયત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૦૭ ૧૦૧૦૦૦૫૪૧ 
નવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચર્કી નવભાર્ના તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ના પત્ર મજુબ 

ઉમેદવાર ખાનર્ી સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

૦૮ ૧૦૧૦૦૦૬૨૯ 
જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબન ુ ટનગઓવર ધરાવતી કાંપનીનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

૦૯ ૧૦૧૦૦૦૭૩૩ 
નવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચર્કી નવભાર્ના તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ના પત્ર મજુબ 

ઉમેદવાર ખાનર્ી સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 
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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:૦૭/૦૯/૨૦૧૮                                                                              ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ 

 

 
          

૧૦ ૧૦૧૦૦૦૮૮૦ 
નવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચર્કી નવભાર્ના તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ના પત્ર મજુબ 

ઉમેદવાર ખાનર્ી સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

૧૧ ૧૦૧૦૦૧૦૨૯ 

ઉમેદવાર પરુુષ હોવા છતાાં મહીલા તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે 

તદઉપરાાંત  નવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચર્કી નવભાર્ના તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ના પત્ર 

મજુબ ઉમેદવાર ખાનર્ી સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 

૧૨ ૧૦૧૦૦૧૦૭૬ 
નવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચર્કી નવભાર્ના તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ના પત્ર મજુબ 

ઉમેદવાર ખાનર્ી સાંસ્થાનો અનભુવ ધરાવે છે. 


