
 

 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 સેકટર ૧૦/એ , “ છ “ રોડ , “છ-૩ સકકલ પાસે, ગાાંધીનગર -૩૮૨૦૧૦  
Phone No.(079)23258980 ; Website:www.gpsc.gujarat.gov.in 

                                                                  આર-૧ શાખા 
 

જાહરેાત ક્રમાાંક:-૧૩૦/૨૦૧૬-૧૭ નાયબ નનયામક (આઇ.ટી.) વગક-૧ની સીધી ભરતી 
અન્વયે આયોગ દ્વારા તા.૧૦/૮/૨૦૧૭ તથા તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૭ના રોજ પ્રનસધ્ધ થયેલ 
ક્રમશ: પ્રથમ તથા બીજી યાદી સાંદભે અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર 
ઉમેદવારોની યાદી.   
વાંચાણે લીધાાં:–  

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

/૨૦૧૫/૧૨૫૧૯૫/આઇટી 

(૨) જાહરેાત ક્રમાાંક:-૧૩૦/૨૦૧૬-૧૭માાં અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની 

તા.૮/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ પ્રનસધ્ધ થયેલ યાદી 

(૩)સચચવાલયનાાં નવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી નવભાગનાાં તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના 

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

 

             ક્રમ-(૧) પરનાાં સરકારશ્રીનાાં નવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી નવભાગનાાં તા-૨૩/૦૧/૨૦૧૮થી કરવામાાં 

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

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

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

ફકત કોમ્પ્યટુર કે આઇ.ટી સાંબાંનધત કામગીરીનો અનભુવ ધરાવતો હોય તેવો અનભુવ પણ ગ્રાહ્ય રાખવો.” 

– સરકારશ્રીની આ સ્પષ્ટતા અનસુાંધાને, જાહરેાત ક્રમાાંક:-૧૩૦/૨૦૧૬-૧૭ નાયબ નનયામક (આઇ.ટી) વગક-

૧ની કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પર ભરતી માટે યોજવામાાં આવેલ પ્રાથનમક કસોટી બાદ અરજી ચકાસણીને અંતે 

રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની નવગત તા.૮/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ આયોગની વેબસાઈટ પર 

પ્રનસધ્ધ કરવામાાં આવેલ હતી. 

ત્યારબાદ, વાંચાણે લીધેલ ક્રમ-(૩)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 કાયકનો અનભુવ ધરાવતા હોય તો શૈક્ષચણક કે્ષત્રનો અધ્યાપક તરીકેનો ઉકત અનભુવ ઉપરોકત 

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 કામગીરીનો અનભુવ ધરાવતો હોય તો તેવો અનભુવ પણ ગ્રાહ્ય રાખવો તથા સરકારી શૈક્ષચણક 

સાંસ્થામાાં અધ્યાપન કાયકનો અનભુવ હોય તો તે ઉપયુકકત જગ્યાના ભરતી નનયમમાાં દશાકવેલ “Any 

organization of Government”માાં સમાનવષ્ટ થતો હોય, તેને માન્ય ગણવો.” આ સ્પષ્ટતા મજુબ નવેસરથી 

ઉકત જાહરેાત સાંબાંધમાાં અરજી ચકાસણી કરવામાાં આવેલ છે. પરરણામે, અગાઉની તા.૮/૦૩/૨૦૧૮થી 

પ્રનસધ્ધ થયેલ અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી રદ કરવામાાં આવે છે. જેની તમામ ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી. 

આમ, સરકારશ્રીની નવી સ્પષ્ટતા સાંબાંધમાાં આયોગ દ્વારા પ્રનસદ્ધ થયેલ અરજી ચકાસણીને પાત્ર બાંને 

યાદીઓની નવેસરથી અરજી ચકાસણી કરવામાાં આવતાાં, જાહરેાત ક્રમાાંક:-૧૩૦/૨૦૧૬-૧૭ નાયબ 

નનયામક (આઇ.ટી) વગક-૧માાં પ્રાથનમક કસોટી બાદ અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર 

થયેલ ઉમેદવારોની નવી યાદી નીચે મજુબ પ્રનસધ્ધ કરવામાાં આવે છે.              

તા.૧૦-૦૮-૨૦૧૭ના રોજ પ્રનસધ્ધ થયેલ પ્રથમ અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

સબંધંમા ંઅપાત્ર થયલે ઉમેદવારોની યાદી: 
ક્રમ  બેઠક નાંબર  અપાત્રતા નુાં કારણ  

1 101000034 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત પરૂતો 
અનભુવ ધરાવતા નથી . 

2 101000056 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 
પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી . 

3 101000112 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 
પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી . 

4 101000125 નનયત પ્રકારનો  પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 

5 101000197 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી . 

6 101000207 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી . 

7 101000233 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી . 



8 101000240 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી . 

9     

101000310  
નનયત પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

10    
101000370 

નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી . 

11 101000374 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી . 

12 101000380 નનયત પ્રકારનો  તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 

13 101000401 આયોગના તા.૨૯-૦૯-૧૭ના પત્રથી ઉમેદવારને કંપનીઓના 

ટનનઓવર નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે મોકલી 

આપેલ ન િોઇ, અધરૂી નવગતવાળી અરજી િોઇ અપાત્ર ગણેલ છે. 

14 101000451 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી. 

15 101000507 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી. 

16 101000570 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી. 

17 101000606 આયોગના તા.૨૯-૦૯-૧૭ના પત્રથી ઉમેદવારને કંપનીઓના 

ટનનઓવર નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે મોકલી 

આપેલ ન િોઇ, અધરૂી નવગતવાળી અરજી િોઇ અપાત્ર ગણેલ છે.  

18 101000617 નનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

19 101000620 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી . 

20 101000637 નનયત પ્રકારનો  પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



21 101000694 આયોગના તા.૨૯-૦૯-૧૭ના પત્રથી ઉમેદવારને કંપનીના ટનનઓવર 

નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે  સબંધંમા ંતેમણે મોકલી 

આપેલ માહિતી સતંોષકારક નથી અધરૂી અરજી િોઇ અપાત્ર ગણેલ 

છે  

22 101000720 અધરૂી અરજી િોઇ અપાત્ર ગણેલ છે. ઉમેદવારી રદ.  

 

તા.૨૭-૧૨-૨૦૧૭ના રોજ પ્રનસધ્ધ થયેલ બીજી અરજી ચકાસણીને પાત્ર 

ઉમેદવારોની યાદી સબંધંમા ંઅપાત્ર થયેલ ઉમેદવારોની યાદી: 

ક્રમ બેઠક નાંબર અપાત્રતા નુાં કારણ 

1 101000082 ઉમેદવારે  અરજીપત્રક અને  નનયત પ્ર.પત્રો મોકલેલ નથી આથી 

ઉમેદવારી રદ. 

2 101000089 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી. 

3 101000099 નવભાગનાાં તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત પરૂતો 

અનભુવ ધરાવતા નથી. 

4 101000154 નવભાગનાાં તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત પરૂતો 

અનભુવ ધરાવતા નથી. 

5 101000181 આયોગના તા.૨૮-૧૨-૧૭ના પત્રથી ઉમેદવારને કંપનીના 

ટનનઓવર નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે મોકલી 

આપેલ ન િોઇ, અધરૂી નવગતવાળી અરજી િોઇ અપાત્ર ગણેલ છે.  

6 101000198 આયોગના તા.૨૮-૧૨-૧૭ના પત્રથી ઉમેદવારને કંપનીના ટનનઓવર 

નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે મોકલી આપેલ ન 

િોઇ, અધરૂી નવગતવાળી અરજી િોઇ અપાત્ર ગણેલ છે અને ઉમેદવારે 

પાછળ થી કરેલ રજુઆત સાથે મોકલેલ પ્રમાણપત્ર મજુબ નનયત 

પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી  



7 101000223 પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

8 101000321 નનયત શૈક્ષણણક. લાયકાત ધરાવતા નથી.  

9 101000343 આયોગના તા.૨૮-૧૨-૧૭ના પત્રથી ઉમેદવારને કંપનીના ટનનઓવર 

નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે મોકલી આપેલ ન 

િોઇ, અધરૂી નવગતવાળી અરજી િોઇ અપાત્ર ગણેલ છે.  

10 101000349 આયોગના તા.૨૮-૧૨-૧૭ના પત્રથી ઉમેદવારને કંપનીના ટનનઓવર 

નવશે માહિતી મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે મોકલી આપેલ ન 

િોઇ, તથા SSCE CERTIFICATE  પણ મોકલેલ નથી. અધરૂી 

નવગતવાળી અરજી િોઇ અપાત્ર ગણેલ છે. 

11 101000356 પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

12 101000365 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી . 

13 101000378 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી . 

14  101000410 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત પરૂતો 

અનભુવ ધરાવતા નથી . 

15 101000480 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત પરૂતો 

અનભુવ ધરાવતા નથી . 

16 101000482 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત પરૂતો 

અનભુવ ધરાવતા નથી . 

17 101000491 નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

18 101000506 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી . 



19 101000520 નનયત પ્રકારનો  પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. અનભુવ માટેના 

પરુવા રજુ કરેલ નથી  

20 101000562 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી . 

21 101000572 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી . 

22 101000573   જન્મતારીખ ના પરુાવા માટે કોઇ પ્ર.પત્ર રજુ કરેલ નથી  

23 101000577 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી .. 

24 101000666 નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

25 101000673 નવભાગના તા-૨૬/૦૩/૨૦૧૮ના પત્ર અન્વયે ઉમેદવાર નનયત 

પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી . 

26 101000703 નનયત પ્રકારનો  તથા પરૂતો   અનભુવ ધરાવતા નથી 

27 101000733 નનયત પ્રકારનો  તથા પરૂતો   અનભુવ ધરાવતા નથી 

નોંધ – અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાહરે કયાક બાદ આયોગ દ્વારા કોઇ પણ ઉમેદવારના અરજીપત્રક કે 
પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે નરહિં. 

સ્થળ : ગાધંીનગર 

તા:૧૧/૦૫/૨૦૧૮                                                                                  સિી/- 
                    (એ.એ. કુરેશી )  
                                                          નાયબ સણચવ  
                                                   ગજુરાત જાિરે સેવા આયોગ 

 
 
 
 
 
 


