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જા.ક્ર. ૫૪/૨૦૧૬-૧૭ 

 નાયબ નનયામક,ગુજરાત સંકનિત બાળ નિકાસ સેિા, િગગ-૧  

 રૂબરૂ મુિાકાત માટે અપાત્ર  ઉમેદિારોની યાદી.  

 
 ક્રમ બેઠક નંબર અપાત્રતાનુ6 કારણ  

૧ ૨ ૩ 

1 101000009 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
2 101000012 નિયત લાયકાત અિે અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
3 101000015 નિયત પરુતો અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
4 101000019 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
5 10100૦021 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
6 101000023 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
7 101000025 અરજીપત્રક મોકલેલ િ હોવાથી ઉમેદવારી રદ. 
8 101000029 નિયત પરુતો અનભુવ િ હોવાથી 
9 101000033 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
10 101000૦39 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
11 101000040 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
12 101000046 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
13 101000048 નિયત લાયકાત અિે અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
14 101000050 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
15 101000051 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
16 101000054 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
17 101000055 નિયત લાયકાત અિે અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
18 101000060 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
19 101000062 નિયત લાયકાત અિે અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
20 101000063 અરજીપત્રક મોકલેલ િ હોવાથી ઉમેદવારી રદ. 
21 101000065 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
22 101000067 નિયત લાયકાત અિે અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 



23 101000069 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
24 101000૦76 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
25 101000077 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
26 101000080 નિયત લાયકાત અિે અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
27 101000081 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
28 101000083 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
29 101000093 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
30 101000098 નિયત  પરુતો અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
31 101000105 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
32 101000106 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
33 101000109 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
34 101000115 અનભુવનુું પ્રમાણપત્ર મોકલેલ િ હોવાથી 
35 101000116 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
36 101000118 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
37 101000123 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
38 101000129 નિયત લાયકાત અિે અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
39 101000142 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
40 101000149 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
41 101000151 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
42 101000155 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
43 101000156 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
44 101000158 નિયત પરુતો અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
45 101000160 નિયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા િ હોવાથી 
46 101000163 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 
47 101000164 નિયત અનભુવ ધરાવતા િ હોવાથી 

 
ઉકત અપાત્ર ઉમેદવારોિી યાદી જાહરે કયાગ બાદ આયોગ દ્વારા કોઇપણ ઉમેદવારિાું  
અરજીપત્રક /દસ્તાવેજો સ્વીકારવામાું  આવશે િહીં.  
                                                                                   -સહી- 

                                                                         (ઇલાક્ષી શાહ )  
તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૮                                                           સેકશન ઓફીસર  



 
 

 

 

 

 


