
 
 
 
 
 
 

 

જુરાત હર સેવા આયોગ 
છ-૩ સકલ પાસે, છ રોડ, સે ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

અપા  ઉમેદવારોની અપા તાના કારણ સ હતની યાદ  
 

 

જુરાત ખિનજ િવકાસ િનગમ લિમટડ હ તકની આસી ટ ટ મેનેજર (સીવીલ), વગ-૨, હરાત 

માકં:- ૧૩૯/૨૦૧૯-૨૦ અ  વયે અર  ચકાસણી માટ પા  ુલ=૨૨ ઉમેદવારોની યાદ (બી ) 

તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ િસ ધ કરવામા ંઆવેલ હતી. ની અર  ચકાસણી તે બ  લુાકાત 

માટ અપા  ઉમેદવારની યાદ  નીચે જુબ છે.   

મ બેઠક માકં અપા તા ુ ંકારણ  

1 101000092 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

2 101000175 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

3 101000210 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

4 101000213 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત રૂતો અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

5 101000246 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

6 101000290 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત રૂતો અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

7 101000317 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત રૂતો અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

8 101000333 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

9 101000391 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

10 101000408 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

11 101000441 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

12 101000443 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત રૂતો અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

13 101000474 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત રૂતો અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

14 101000487 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત રૂતો અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  



15 101000509 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત રૂતો અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

16 101000570 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

17 101000590 ભરતી િનયમ અ સુારનો િનયત રૂતો અ ભુવ ધરાવતા નથી. અપા  

ન ધ: અપા  ઉમેદવારની યાદ  હર કયા બાદ આયોગ ારા કોઈપણ ઉમેદવારના અર પ ક ક 

માણપ ો વીકારવામા ંઆવશે નહ .        

       થળ: ગાધંીનગર 

    તા:   ૦૮/૦૬/૨૦૨૨                                               

 (સચન પટવધન)                                            

   સં ુ ત સ ચવ 

    જુરાત હર સેવા આયોગ 


