
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  
આર-૧ શાખા 

 

નર્મદા જળસપંત્તિ, પાણી પરુવઠા અને કલ્પસર ત્તવભાગ હઠેળની  જાહરેાત ક્રર્ાકં 

૪૦/૨૦૧૭-૧૮ ર્દદનીશ ઇજનેર (સીવીલ),વગમ-૨ (ખાસ ભરતી) ની ભરતી  અન્વયે 

આયોગ દ્વારા  તાાઃ૨૮/૦૨/૨૦૧૮ પ્રત્તસધ્ધ થયેલ યાદી સદંભે અરજી ચકાસણીને અંતે 

રૂબરૂ મલુાકાત ર્ાટે અપાત્ર ઉરે્દવારોની યાદી 

 

 

 આયોગ દ્વારા પ્રત્તસધ્ધ થયેલ જાહરેાત ક્રર્ાકં ૪૦/૨૦૧૭-૧૮, ર્દદનીશ ઇજનેર 

(સીવીલ),વગમ-૨ (ખાસ ભરતી) ની કુલ 73 જગ્યાઓ પર ભરતી ર્ાટે યોજવાર્ા ંઆવેલ 

પ્રાથત્તર્ક કસોટી બાદ અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત ર્ાટે અપાત્ર ઉરે્દવારોની 

ત્તવગત નીચે મજુબ છે .  
    
 

 
ક્રર્  બેઠક નબંર  અપાત્રતા નુ ંકારણ  

1 101000002 આયોગના તા.03/03/2018ના પત્રથી ઉમેદવારને અરજીપત્રક 

જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ ન હોઇ, અધરૂી વવગતવાળી અરજી હોઇ 

ઉમેદવારી રદ  

2     101000084  આયોગના તા.03/03/2018ના પત્રથી ઉમેદવારને અરજીપત્રક 

જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ ન હોઇ, અધરૂી વવગતવાળી અરજી હોઇ 

ઉમેદવારી રદ 

3 101000443 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઉમેદવાર વનયત 

શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી   



4 101000529 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઉમેદવાર વનયત 

શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી   

5 101000753 આયોગના તા.03/03/2018ના પત્રથી ઉમેદવારને અરજીપત્રક 

જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ ન હોઇ, અધરૂી વવગતવાળી અરજી હોઇ 

ઉમેદવારી રદ 

6 101001010 આયોગના તા.03/03/2018ના પત્રથી ઉમેદવારને અરજીપત્રક 

જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ ન હોઇ, અધરૂી વવગતવાળી અરજી હોઇ 

ઉમેદવારી રદ 

7 101001098 આયોગના તા.03/03/2018ના પત્રથી ઉમેદવારને અરજીપત્રક 

જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ ન હોઇ, અધરૂી વવગતવાળી અરજી હોઇ 

ઉમેદવારી રદ 

8 101001147 આયોગના તા.03/03/2018ના પત્રથી ઉમેદવારને અરજીપત્રક 

જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ ન હોઇ, અધરૂી વવગતવાળી અરજી હોઇ 

ઉમેદવારી રદ 

9 101001242 આયોગના તા.03/03/2018ના પત્રથી ઉમેદવારને અરજીપત્રક 

જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ ન હોઇ, અધરૂી વવગતવાળી અરજી હોઇ 

ઉમેદવારી રદ 

10 101001306 આયોગના તા.03/03/2018ના પત્રથી ઉમેદવારને અરજીપત્રક 

જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે મોકલી આપવા જણાવેલ. જે તેમણે 

મોકલી આપેલ ન હોઇ, અધરૂી વવગતવાળી અરજી હોઇ 

ઉમેદવારી રદ 



 
           નોંધ – અપાત્ર ઉરે્દવારોની યાદી જાહરે કયામ બાદ આયોગ દ્વારા કોઇ પણ ઉરે્દવારના 
અરજીપત્રક કે પ્રર્ાણપત્રો સ્વીકારવાર્ા ંઆવશે નહહિં  

 
 

સ્થળ : ગાાંધીનગર 

તા: 11/03/2018                                                                                       સહી/- 
                    (એ.એ. કુરેશી )  

                                                          નાયબ સણિવ  

                                                   ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 


