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આર/૫ શાખા 

 

જા.ક્ર. ૫૩/૨૦૧૭-૧૮ 
મહિલા અને બાળ વિકાસ અવિકારી, િર્ગ-૨  
રૂબરૂ મલુાકાતમાટે અપાત્ર ઉમેદિારોની યાદી 
 ક્રમ બેઠક નબંર વિશેષ નોંિ 

૧ ૨ ૬ 
1 101000272 નિયત અનભુવ ધરાવતા  િ હોવાથી  
2 101000681 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી  
3 101000856 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
4 101000969 જાહરેાતિી છેલ્લી તારીખ ેનિયત શૈક્ષણિક લાયકાત  M,Sc. 

 ધરાવતા િ હોવાથી તથા B.Sc પછી નિયત અનભુવ ધરાવતા િ 
હોવાથી  

5 101000990 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
6 101001287 નિયત પરુતો અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી  
7 101001291 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા િ હોવાથી 
8 101001388 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અિે અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
9 101001427 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અિે અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
10 101001787 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અિે અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
11 101002102 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
12 101002409 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અિે અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
13 101002794 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી  
14 101003427 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
15 101003563 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
16 101000100 નિયત શૈક્ષિીક લાયકાત ધરાવતા િ હોવાથી  
17 101000122 નિયત શૈક્ષિીક લાયકાત ધરાવતા િ હોવાથી 
18 101000343 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
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19 101000597 નિયત શૈક્ષિીક લાયકાત તથા  અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
20 101000727 નિયત શૈક્ષિીક લાયકાત તથા  અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
21 101001310 નિયત શૈક્ષિીક લાયકાત  ધરાવતા િ હોવાથી 
22 101001389 નિયત શૈક્ષિીક લાયકાત  ધરાવતા િ હોવાથી 
23 101001826 નિયત શૈક્ષિીક લાયકાત  ધરાવતા િ હોવાથી 

24 101002040 જાહરેાતિી છેલ્લી તારીખ ેનિયત શૈક્ષણિક લાયકાત  M,Sc. 
 ધરાવતા િ હોવાથી તથા B.Sc પછી નિયત અનભુવ ધરાવતા િ 
હોવાથી 

25 101002310 ફીઝીકલ અરજીપત્રક રજૂ કરેલ િ હોવાથી  
26 101002603 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી  
27 101002868 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત િ હોવાથી  
28 101002871 જાહરેાતિી છેલ્લી તારીખ ેનિયત શૈક્ષણિક લાયકાત  ધરાવતા િ હોવાથી  
29 101003373 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અિે અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
30 101000972 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત  ધરાવતા િ હોવાથી 
31 101001385 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
32 101001869 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
33 101002074 નિયત પરુતો  અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 

34 101003504 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
35 101000141 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
         --સિી-- 
      (ઇલાક્ષી શાિ )  
     સેકશન ઓફીસર  
ગજુરાત જાિરે સેિા આયોર્                                     તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૯ 
 
 


