Important Information

ANNOUNCEMENT: Exam dates for these Applicants shall be announced Soon.
If you have appeared in the Taluka-level exams on 19 August, 2013 for any position and even though your
name is again short listed for any taluka-level position; you need not appear in the exam of Taluka
Leval(TLM/APM-T) again.
જો તમે19 ઓગ ટ, 2013 ના રોજ તા ક
ુા - લે
વ લની પર ામાં
કોઈપણ જ યા માટ હાજર ર ા હોય તો ફર થી તમા ં
ુ
નામ કોઈ પણ તા ુ
ક ા - લે
વ લની જ યા માટ નામાં
કત કરવામાંઆ ુ
ં
હોય તો તા ુ
ક ા - લે
વ લની પર ામાંહાજર
રહવાની જ ર નથી.
If you have appeared in the District-level exams on 21 August, 2013 for any position and even though your
name is again short listed for any District-level position; you need not appear in the exam of District
level(DLM/APM-D) again.
જો તમે
21 ઓગ ટ, 2013 ના રોજ ડ
ક - લે
વ લની પર ામાં
કોઈ પણ જ યા માટ હાજર ર ા હો તો ફરથી તમા ં
ુ
નામ
કોઈ પણ ડ
ક - લે
વ લની જ યા માટ નામાં
કત કરવામાં
આ ુ
ં
હોય તો ડ
ક - લે
વ લની પર ામાં
હાજર રહવાની
જ ર નથી.
If you have appeared in the State-level exams on 21 August, 2013 for any position and even though your
name is again short listed for any State-level position; you need not appear in the exam of State
Leval(GM/APM-S) again.
જો તમે21 ઓગ ટ, 2013 ના રોજ ટટ - લે
વ લની પર ામાં
કોઈ પણ જ યા માટ હાજર ર ા હો તો ફરથી તમા ં
ુનામ
કોઈ પણ ટટ - લે
વ લની જ યા માટ નામાં
કત કરવામાં
આ ુ
ં
હોય તો ટટ - લે
વ લની પર ામાં
હાજર રહવાની જ ર
નથી.
Please note that test for Taluka, District & State levels are different, hence any candidate shortlisted for
position at different level must appear in Exam/Test for that level.
નોધ લે
શ ો ક તા ુ
ક ા, ડ
બે
સ ુ
ં
ફર યાત છે
.

ક અનેરા ય

ોની પર

ા અલગ સ

માટ અર

For any Clarification/Doubts you may contact us on 079-23969315.

કરનારાઓ એ

તેતરની પર

ામાં

Taluka Livelihood Manager
Sorted by Name
Registration ID
A13700010094
B13700007012
C13700001987
C13700001987
F13700008891
H13700009417
K13700002085
K13700005395
L13700013164
P13700006426
P13700001638
R13700004893
S13700011130
S13700005345
S13700009298

Application ID
A13700010094E02
B13700007012E02
C13700001987E02
C13700001987E04
F13700008891E02
H13700009417E02
K13700002085E02
K13700005395E04
L13700013164E02
P13700006426E02
P13700001638E02
R13700004893E04
S13700011130E02
S13700005345E02
S13700009298E01

Name
AMARSINGBHAI SUKHARAMBHAI RAVTHA
BABUBHAI SHANUBHAI SELOT
CHAUDHARI MEHULKUMAR CHANDULAL
CHAUDHARI MEHULKUMAR CHANDULAL
FRANSIS LALLUBHAI GAMIT
HEMANTKUMAR PANCHIYABHAI VASAVA
KALIDAS RAMESHBHAI RATHWA
KALUSINH ABHESINH KHANT
LALABHAI ZAVARABHAI PATELIYA
PADMABEN PANCHIYABHAI VASAVA
PRAVINBHAI RASIKBHAI VASAVA
RAHUL LAXMANBHAI BHINT
SHOBHANA RAMSINGBHAI SANGADA
SUDHIRKUMAR BABUBHAI GAMIT
SUNITABEN RAYASINGBHAI VASAVA

Page 1

