
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  
આર-૧ શાખા 

 

જા.ક્ર. ૧૩૦/૨૦૧૬,-૧૭ નાયબ નનયામક આઇ.ટી વગગ-૧ ની ભરતી અન્વયે આયોગ દ્વારા 

તા- ૧૦/૮/૨૦૧૭ તથા ૨૭/૧૨/૨૦૧૭ પ્રનસધ્ધ થયેલ ક્રમશ: પ્રથમ તથા બીજી યાદી 

સદંભે અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

 

 

 આયોગ દ્વારા પ્રનસધ્ધ થયેલ , જા.ક્ર. ૧૩૦/૨૦૧૬,-૧૭ નાયબ નનયામક આઇ.ટી વગગ-૧ 

ની કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પર ભરતી માટે યોજવામા ંઆવેલ પ્રાથનમક કસોટી બાદ અરજી 

ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની નવગત નીચે મજુબ છે .  
    
       પ્રથમ યાદી :  

 
ક્રમ  બેઠક નબંર  અપાત્રતા નુ ંકારણ  

1 101000125 નિયત પ્રકારિો  પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 

2     101000310  નિયત પ્રકારિો  પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 

3 101000380 નિયત પ્રકારિો  પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 

4 101000401 આયોગિા તા.૨૯-૦૯-૧૭િા પત્રથી ઉમેદવારિે કંપિીઓિા 

ટિનઓવર નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ િ િોઇ, અધરૂી નવગતવાળી અરજી િોઇ અપાત્ર 

ગણેલ છે . 

5 101000606 આયોગિા તા.૨૯-૦૯-૧૭િા પત્રથી ઉમેદવારિે કંપિીઓિા 

ટિનઓવર નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ િ િોઇ, અધરૂી નવગતવાળી અરજી િોઇ અપાત્ર 

ગણેલ છે  



6 101000617 નિયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા િથી 

7 101000637 નિયત પ્રકારિો  પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 

8 101000694 આયોગિા તા.૨૯-૦૯-૧૭િા પત્રથી ઉમેદવારિે કંપિીિા 

ટિનઓવર નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે  સબંધંમા ં

તેમણે મોકલી આપેલ માહિતી સતંોષકારક િથી ,અધરૂી અરજી 

િોઇ અપાત્ર ગણેલ છે  

9 101000720 અધરૂી અરજી િોઇ અપાત્ર ગણેલ છે. ઉમેદવારી રદ  

   
 
બીજી યાદી :  
 

 

ક્રમ બેઠક નબંર અપાત્રતા નુ ંકારણ 

1 101000082 ઉમેદવારે  અરજીપત્રક અિે  નિયત પ્ર.પત્રો મોકલેલ િથી 

આથી ઉમેદવારી રદ 

2 101000094 પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 

3 101000181 આયોગિા તા.૨૮-૧૨-૧૭િા પત્રથી ઉમેદવારિે કંપિીિા 

ટિનઓવર નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ િ િોઇ, અધરૂી નવગતવાળી અરજી િોઇ અપાત્ર 

ગણેલ છે  

4 101000198 આયોગિા તા.૨૮-૧૨-૧૭િા પત્રથી ઉમેદવારિે કંપિીિા 

ટિનઓવર નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ િ િોઇ, અધરૂી નવગતવાળી અરજી િોઇ અપાત્ર 

ગણેલ છે  

5 101000223 પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી 

6 101000321 નિયત શૈક્ષણણક. લાયકાત ધરાવતા િથી  



7 101000343 આયોગિા તા.૨૮-૧૨-૧૭િા પત્રથી ઉમેદવારિે કંપિીિા 

ટિનઓવર નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ િ િોઇ, અધરૂી નવગતવાળી અરજી િોઇ અપાત્ર 

ગણેલ છે  

8 101000349 આયોગિા તા.૨૮-૧૨-૧૭િા પત્રથી ઉમેદવારિે કંપિીિા 

ટિનઓવર નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ િ િોઇ, તથા SSCE CERTIFICATE  પણ 

મોકલેલ િથી . અધરૂી નવગતવાળી અરજી િોઇ અપાત્ર ગણેલ 

છે  

9 101000356 પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી. 

10 101000491 નિયત પ્રકારિો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી. 

11 101000520 નિયત પ્રકારિો  પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી. અનભુવ 

માટેિા પરુવા રજુ કરેલ િથી  

12 101000573   જન્મતારીખ િા પરુાવા માટે કોઇ પ્ર.પત્ર રજુ કરેલ િથી  

13 101000666 નિયત પ્રકારિો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા િથી. 

14 101000703 નિયત પ્રકારિો  તથા પરૂતો   અનભુવ ધરાવતા િથી 

15 101000733 નિયત પ્રકારિો  તથા પરૂતો   અનભુવ ધરાવતા િથી 

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

 
 

સ્થળ : ગાધંીિગર 

તા: 8/03/2018                                                                                       સિી/- 
                    (એ.એ. કુરેશી )  

                                                          િાયબ સણિવ  

                                                   ગજુરાત જાિરે સેવા આયોગ 



 


