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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 મદદનીશ ઇજનેર (સીવીલ), 

વગ-૨ હરાત માકં:- ૧/૨૦૨૧-૨૨ અ  વયે અર  ચકાસણી માટ પા  ુલ=૭૧૬ ઉમેદવારોની 

યાદ  તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૨ના રોજ િસ ધ કરવામા ંઆવેલ હતી. ની અર  ચકાસણી તે બ  

લુાકાત માટ અપા  ઉમેદવારની યાદ  નીચે જુબ છે.   

મ બેઠક માકં અપા તા ુ ંકારણ  

1 101000777 િનયત સમયગાળા ુ ંEWS Certificate ર ૂ કરલ નથી. 

2 101000818 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

3 101001766 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

4 101002124 ઉમેદવાર હરાતની જોગવાઈઓ જુબની િનયત દ યાગંતા ંધરાવતા નથી.  

5 101003300 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

6 101005937 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

7 101008063 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

8 101010012 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

9 101010183 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

10 101010745 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

11 101011477 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

12 101012425 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

13 101013024 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

14 101014323 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

15 101016217 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

16 101016467 ઉમેદવાર હરાતની જોગવાઈઓ જુબની િનયત દ યાગંતા ંધરાવતા નથી. 

17 101017425 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

18 101017472 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 

19 101018694 િનયત સમયગાળા ુ ંપ રિશ ટ -૪ (NCLC Certificate)  ર ૂ કરલ નથી. 

20 101020764 ઓનલાઇન જ ર  માણપ ોની નકલ િનયત સમય મયાદામા ંઅપલોડ કરલ નથી. 
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ન ધ: અપા  ઉમેદવારની યાદ  હર કયા બાદ આયોગ ારા કોઈપણ ઉમેદવારના અર પ ક ક 

માણપ ો વીકારવામા ંઆવશે નહ .        

 

થળ: ગાધંીનગર 

તા:૩૦/૧૨/૨૦૨૨ 

                                                                                   સહ /- 

     (સ ચન પટવધન) 

સં ુ ત સ ચવ 

જુરાત હર સેવા આયોગ 


