
 
 
 
 
 
 

 

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

અપા  ઉમેદવારોની અપા તાના કારણ સ હતની યાદ  
 

 

જુરાત પાણી રુવઠા અને ગટર યવ થા બોડ હ તકની કાયપાલક ઇજનેર(સીવીલ),વગ-

૧ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર(સીવીલ),વગ-૨ હરાત માકં:- ૪૧/૨૦૨૦-૨૧ અ  વયે ુ ય લે ખત 

પર ા માટ પા  ુલ=૫૪૫ ઉમેદવારોની યાદ  તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ િસ ધ કરવામા ંઆવેલ 

હતી. ની અર  ચકાસણી તે ુ ય લે ખત પર ા માટ અપા  ઉમેદવારની યાદ  નીચે જુબ 

છે.   

મ બેઠક માકં અપા તા ુ ંકારણ  

1 101000141 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

2 101000227 િનયત સમયગાળા ુ ંEWS certificate ર ૂ કરલ નથી. 

3 101000562 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

4 101000703 િનયત સમયગાળા ુ ંપ રિશ ટ-૪ (NCLC) ર ૂ કરલ નથી. 

5 101001026 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

6 101001198 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

7 101001255 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

8 101001314 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

9 101001726 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

10 101002020 ભરતી િનયમ અ સુારની િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

11 101002145 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

12 101002183 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

13 101002521 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

14 101002731 ભરતી િનયમ અ સુારની િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

15 101002877 િનયત સમયગાળા ુ ંપ રિશ ટ-૪ (NCLC) ર ૂ કરલ નથી. 

16 101002949 ટૂતા માણપ ો ર ુ  કરલ નથી. 

17 101003014 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

18 101003117 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 



19 101003344 ટૂતા માણપ ો ર ુ  કરલ નથી. 

20 101003548 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

21 101003644 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

22 101004088 િનયત સમયગાળા ુ ંપ રિશ ટ-૪ (NCLC) ર ૂ કરલ નથી. 

23 101004111 ભરતી િનયમ અ સુારની િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

24 101004590 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

25 101004595 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

26 101004666 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

27 101004724 ભરતી િનયમ અ સુારની િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

28 101004908 ભરતી િનયમ અ સુારની િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

29 101005099 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

30 101005354 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

31 101005449 ટૂતા માણપ ો ર ુ  કરલ નથી. 

32 101005468 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

33 101005830 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

34 101005915 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

35 101006304 અર  કરવાની િતમ તાર ખના રોજ િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી 

   36 101006390 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

37 101006766 ભરતી િનયમ અ સુારની િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

38 101007426 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

39 101007820 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

40 101008227 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

41 101008266 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

42 101008342 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

43 101008382 ટૂતા માણપ ો ર ુ  કરલ નથી. 

44 101008431 ભરતી િનયમ અ સુાર ુ ંિનયત સમયગાળા ુ ંEWS certificate ર ૂ કરલ નથી. 

45 101008437 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

46 101008976 િનયત સમયગાળા ુ ંપ રિશ ટ-૪ (NCLC) ર ૂ કરલ નથી. 

47 101009002 ટૂતા માણપ ો ર ુ  કરલ નથી. 

48 101009362 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

49 101009479 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

50 101009508 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

51 101009549 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

52 101009738 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

53 101010219 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

54 101010275 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

55 101010466 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

56 101010606 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

57 101010629 અર  કરવાની િતમ તાર ખના રોજ િનયત શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા નથી 

58 101011394 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

59 101011429 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 



60 101011977 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

61 101011987 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

62 101012302 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

63 101013093 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

64 101013188 િનયત સમયગાળા ુ ંપ રિશ ટ-૪ (NCLC) ર ૂ કરલ નથી. 

65 101013258 િનયત સમયગાળા ુ ંપ રિશ ટ-૪ (NCLC) ર ૂ કરલ નથી. 

66 101013349 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

67 101013936 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

68 101013973 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

69 101014262 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 
 

 

 

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

માણપ ો વીકારવામા ંઆવશે નહ .        

થળ: ગાધંીનગર 

તા:૦૫/૦૭/૨૦૨૨ 

                                                                              સહ /- 

     (સ ચન પટવધન) 

સં ુ ત સ ચવ 

જુરાત હર સેવા આયોગ 


