
  
ફાઇલ માંક: આરસીટી-૩૦૩૧-૧૨૨૦૧૯(૧૪૧)-આર-૭ આર-૭ શાખા 

 

 ગુજરાત ખિનજ િવકાસ િનગમ િલિમટેડ હ તકની આસી ટ ટ મેનેજર (આઇ.ટી), વગ-૨                     

            ( . :  ૧૪૧ /૨૦૧૯-૨૦) ના ઉમેદવારોની અર  ચકાસણીને અંતે બ  મુલાકાત માટે અપા   
            ઉમેદવારોની કારણો સ હતની યાદી 

 
 
Sr.No Roll No Remarks 

1 
101000002 હેરાતની ગવાઇ અને ભરતી િનયમો મુજબ િનયત અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ બ  

મુલાકાતને અપા   

2 
101000084 હેરાતની ગવાઇ અને ભરતી િનયમો મુજબ િનયત અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ બ  

મુલાકાતને અપા   

3 
101000109 હેરાતની ગવાઇ અને ભરતી િનયમો મુજબ પુરતો અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ બ  

મુલાકાતને અપા   

4 
101000145 હેરાતની ગવાઇ અને ભરતી િનયમો મુજબ િનયત અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ બ  

મુલાકાતને અપા   

5 
101000240 હેરાતની ગવાઇ અને ભરતી િનયમો મુજબ િનયત અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ બ  

મુલાકાતને અપા   

6 
101000302 હેરાતની ગવાઇ અને ભરતી િનયમો મુજબ િનયત અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ બ  

મુલાકાતને અપા  

7 
101000310 હેરાતની ગવાઇ અને ભરતી િનયમો મુજબ િનયત અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ બ  

મુલાકાતને અપા   

8 
101000331 હેરાતની ગવાઇ અને ભરતી િનયમો મુજબ િનયત અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ બ  

મુલાકાતને અપા  

9 
101000352 હેરાતની ગવાઇ અને ભરતી િનયમો મુજબ િનયત અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ બ  

મુલાકાતને અપા   

10 
101000400 હેરાતની ગવાઇ અને ભરતી િનયમો મુજબ િનયત અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ બ  

મુલાકાતને અપા   

11 101000407 હેરાતની ગવાઇ અને ભરતી િનયમો મુજબ િનયત અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ બ  
મુલાકાતને અપા   

12 101000463 હેરાતની ગવાઇ અને ભરતી િનયમો મુજબ િનયત અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ બ  
મુલાકાતને અપા   
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13 101000478 હેરાતની ગવાઇ અને ભરતી િનયમો મુજબ િનયત અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ બ  
મુલાકાતને અપા   

14 101000484 હેરાતની ગવાઇ અને ભરતી િનયમો મુજબ િનયત પુરતો અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ બ  
મુલાકાતને અપા   

15 101000539 હેરાતની ગવાઇ અને ભરતી િનયમો મુજબ  અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ બ  મુલાકાતને 
અપા  

 
ન ધ:- અપા  ઉમેદવારની યાદી હેર કયા બાદ આયોગ ારા કોઇ પણ ઉમેદવારોના અર પ ક / માણપ ો 

વીકારવામાં આવશે નહ . જ ેઉમેદવારો હેરાતની ગવાઇઓ પ રપૂણ કરે છે તેમના ાથિમક કસોટીમાં મેળવેલ 

ગુણના આધારે બ  મુલાકાત માટે પા  ઉમેદવારોની આખરી યાદી િસ  કરવામાં આવશે.  

 

 થળ : ગાંધીનગર            --Sd-- 
 તા: 22/09/2021                                           (સિચન પટવધન)  

                                           સંયુ ત સિચવ 
         ગુજરાત હેર સેવા આયોગ 

 


