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વચંાણે લીધી: આયોગની તા.21.01.2019 અને તા. 04.06.2019 ની અર  ચકાસણીને પા   

                   ઉમેદવારોની યાદી  

1. ઉ ોગ અને ખાણ  િવભાગ હ તકના કિમ ર ી, કુિટર અને ામો ોગની કચેરી હેઠળ  

ઇ ડ ટીયલ મોશન ઓિફસર(Industrial Promotion Officer),સામા ય રા  સેવા 

,વગ-૨ની જ યાએ ભરતી કરવા માટે હેરાત માકં:43/18-19ના સદંભમાં આયોગ ારા 

તા.04.11.2018ના રોજ યો યેલ ાથિમક કસોટીના આધાર ેઆયોગની ઉપર વંચાણે લીધેલ 

યાદીઓથી અર  ચકાસણીને પા  કુલ: 75  ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની યાદી િસ ધ કરવામાં 

આવલે હતી. આ ઉમેદવારોની અર ઓની ચકાસણીને અંતે નીચે મજુબ બ  મુલાકાતને પા  

ઉમદેવારોની અંિતમ પિરિ થિત હેર કરવામાં આવ ેછે. 

2. ાથિમક કસોટી તથા અર ઓની ચકાસણીના અંતે બ  મલુાકાતને પા  ઉમદેવારોના બેઠક 

નબંર: 

101000019 101000034 101000035 101000049	 101000055

101000071 101000073 101000080 101000085	 101000107

101000114 101000129 101000138 101000173	 101000177

101000186 101000195 101000198 101000200	 101000207

101000209 101000233 101000252 101000264	 101000269

101000278 101000279 101000292 101000296	 101000312

TOTAL=30	
 

3. નીચે દશાવલે બઠેક નંબરો આયોગે બ  મુલાકાત માટે ન ી કરલે લાયકી ધોરણ (Passing 

Standard) ધરાવે છે, પરંત ુ હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા ન હોઇ બ  મુલાકાત માટે 

પા  થતા નથી.  

101000016 101000017 101000029 101000030	 101000031

101000058 101000067 101000074 101000076	 101000079
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101000088 101000092 101000099 101000102	 101000103

101000109 101000115 101000119 101000121	 101000152

101000154 101000158 101000171 101000178	 101000194

101000197 101000199 101000212 101000214	 101000215

101000229 101000246 101000255 101000280	 101000289

101000305 101000310 TOTAL=37	
 

4. નીચે દશાવેલ બઠેક નંબરો હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કર ે છે, પરંત,ુ આયોગે બ  

મલુાકાત માટે ન ી કરલે લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા ન હોઇ બ  મુલાકાત 

માટે પા  થતા નથી. 

101000116 101000220 TOTAL=2	

 

5. નીચે દશાવલે બઠેક નંબરો આયોગે બ  મુલાકાત માટે ન ી કરલે લાયકી ધોરણ (Passing 

Standard) તેમજ હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા ન હોઇ બ  મલુાકાત માટે પા  

થતા નથી. 

101000003 101000020 101000112 101000146	 101000167
101000263 TOTAL=6	

 

 

થળ: ગાધંીનગર-382010	 (સંયુ  સિચવ)	

તારીખ:	03.10.2019  ગજુરાત હેર સેવા આયોગ  


