
 
 
 
 
 

 

 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

છ-૩ સર્કલ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

અપાત્ર ઉમેદવારોની અપાત્રતાના ર્ારણ સહહતની યાદી 
 

 

ગજુરાત પાણી પરુવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોડક હસ્તર્ની મદદનીશ ઈજનેર (યાાંત્રત્રર્), વગક-૨, 

જાહરેાત ક્રમાાંર્:- ૦૨/૨૦૨૧-૨૨ અન્ વયે અરજી ચર્ાસણી માટે પાત્ર કુલ=૬૩૧ ઉમેદવારોની યાદી 
તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૨ ના રોજ પ્રત્રસધ્ધ ર્રવામાાં આવેલ હતી. જેની અરજી ચર્ાસણી અંતે રૂબરૂ મલુાર્ાત 
માટે અપાત્ર ઉમેદવારની યાદી નીચે મજુબ છે.   

ક્રમ બેઠર્ ક્રમાાંર્ અપાત્રતાનુાં ર્ારણ 
૧ 101000041 ત્રનયત સમયગાળાનુાં EWS certificate રજૂ ર્રેલ નથી. 
૨ 101001045 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૩ 101001092 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૪ 101001424 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૫ 101001891 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૬ 101003474 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૭ 101003658 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૮ 101004712 ઉમેદવાર જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબની ત્રનયત હદવ્યાાંગતા ધરાવતા નથી. 
૯ 101006066 ત્રનયત સમયગાળાનુાં EWS certificate રજૂ ર્રેલ નથી. 
૧૦ 101006267 ત્રનયત સમયગાળાનુાં પહરત્રશષ્ટ-૪ (NCLC) રજૂ ર્રેલ નથી. 
૧૧ 101006443 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૧૨ 101008766 ઉમેદવાર જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબની ત્રનયત હદવ્યાાંગતા ધરાવતા નથી. 
૧૩ 101009837 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૧૪ 101010354 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૧૫ 101010643 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 



૧૬ 101010748 ઉમેદવાર જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબની ત્રનયત હદવ્યાાંગતા ધરાવતા નથી. 
૧૭ 101010878 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૧૮ 101011005 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૧૯ 101011574 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૨૦ 101012102 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૨૧ 101013706 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૨૨ 101013815 ઉમેદવાર જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબની ત્રનયત હદવ્યાાંગતા ધરાવતા નથી. 
૨૩ 101013876 ત્રનયત સમયગાળાનુાં પહરત્રશષ્ટ-૪ (NCLC) રજૂ ર્રેલ નથી. 
૨૪ 101014509 ઉમેદવાર જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબની ત્રનયત હદવ્યાાંગતા ધરાવતા નથી. 
૨૫ 101014805 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૨૬ 101014961 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૨૭ 101015366 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૨૮ 101015452 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૨૯ 101015584 ત્રનયત સમયગાળાનુાં EWS certificate રજૂ ર્રેલ નથી. 
૩૦ 101016156 ઉમેદવાર જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબની ત્રનયત હદવ્યાાંગતા ધરાવતા નથી. 
૩૧ 101016614 ઉમેદવાર જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબની ત્રનયત હદવ્યાાંગતા ધરાવતા નથી. 
૩૨ 101017223 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
૩૩ 101018047 ત્રનયત શૈક્ષણણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
૩૪ 101018162 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ ત્રનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 

 

નોંધ: અપાત્ર ઉમેદવારની યાદી જાહરે ર્યાક બાદ આયોગ દ્વારા ર્ોઈપણ ઉમેદવારના અરજીપત્રર્ રે્ 
પ્રમાણપત્રો સ્વીર્ારવામાાં આવશે નહી.        

       સ્થળ: ગાાંધીનગર 

    તા: ૨૭/૦૧/૨૦૨૩                                                 
                                                                                     સહી/-    

  (ગૌરવ પાંડયા)                                                                               
નાયબ સણચવ 

   ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 


