
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
 

જાહેરાત ક્રમાાંક ૩૯/૨૦૧૮-૧૯ 

પ્રોગ્રામ અધિકારી, મહહલા અને બાળ ધિકાસ ધિભાગ, િગગ-૧  
અપાત્ર ઉમેદિારોની યાદી  

       
 આયોગ દ્વારા તારીખ ૧૬/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ પ્રધસધ્િ કરિામાાં આિેલ પ્રોગ્રામ અધિકારી, મહહલા અને બાળ ધિકાસ 
ધિભાગ, િગગ-૧ ની (જાહેરાત ક્રમાાંક ૩૯/૨૦૧૮-૧૯) ની  કૂલ ૦૪ જ્ગ્યાઓ માટેની પ્રાથધમક કસોટી તારીખ ૨૮/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ 
યોજાયેલ હતી. તારીખ ૧૯/૦૧/૨૦૧૯ના રોજ પ્રધસધ્િ થયેલ પ્રાથધમક કસોટીના પહરણામ અન્િયે અરજી ચકાસણીને પાત્ર કૂલ 
૧૧૧ ઉમેદિારોના અરજીપત્રકોની ચકાસણીને અાંતે પ્રાથધમક કસોટીના બેઠક નાંબર પ્રમાણે રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર કૂલ ૪૪ 
ઉમેદિારોની યાદી નીચે મુજબ છે.   

.  

ક્રમ બેઠક નંબર અપાત્રતાન ં કારણ  

૧ ૨ ૪ 

1 101000026 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

2 101000107 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

3 101000176 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

4 101000249 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

5 101000274 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

6 101000332 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

7 101000337 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

8 101000361 નનયત પૂરતો અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

9 101000406 નનયત પૂરતો અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

10 101000423 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

11 101000436 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

12 101000478 નનયત શૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા ન હોવાથી   

13 101000535 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

14 101000548 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

15 101000625 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

16 101000660 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   



ક્રમ બેઠક નંબર અપાત્રતાન ં કારણ  

17 101000684 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

18 101000705 નનયત પૂરતો અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

19 101000710 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

20 101000808 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

21 101000845 પૂરતો નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

22 101000848 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

23 101000860 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

24 101000950 પૂરતો અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

25 101001067 પૂરતો અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

26 101001157 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

27 101001161 પૂરતો અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

28 101001198 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

29 101001210 નનયત પૂરતો અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

30 101001220 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

31 101001223 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

32 101001259 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

33 101001319 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

34 101001336 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

35 101001337 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

36 101001343 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

37 101001370 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

38 101001408 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   



ક્રમ બેઠક નંબર અપાત્રતાન ં કારણ  

39 101001477 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

40 101001527 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

41 101001537 નિઝીકલ અરજીપત્રક રજૂ કરલે ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ 

42 101001541 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

43 101001575 નનયત અન ભવ ધરાવતા ન હોવાથી   

44 101001582 અનધકવયના હોવાથી 

 
ઉકત અપાત્ર ઉમેદિારોની યાદી જાહેર કયાગ બાદ આયોગ દ્વારા કોઇપણ ઉમેદિારના અરજીપત્રકો/ પ્રમાણપત્રો સ્િીકારિામાાં 
આિશે નહહ.    

 
તા.૨૦/૦૩/૨૦૧૯  

 
 
 

--સહી-- 

 (ઇલાક્ષી શાહ) 
શાખા અધિકારી  

ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


