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ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

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

અપાત્ર ઉમેદવારોની અપાત્રતાના ર્ારણ સહહતની યાદી 
આયોગ દ્વારા પ્રસિધ્ધ નર્મદા જળિપંસિ પાણી પરુવઠા અને કલ્પિર સવભાગ હઠેળની ર્દદનીશ 

ઇજનેર (સિસવલ), વગમ-૨ (જા.ક્ર:૧૨૦/૨૦૨૦-૨૧) અન્વય ેઅરજી ચકાિણી ર્ાટે પાત્ર કુલ=૯૯૦ 

ઉર્ેદવારની યાદી તા.૦૯-૧૨-૨૦૨૧ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરવાર્ા ં આવેલ હતી. જેની અરજી 

ચકાિણીને અંત ેરૂબરૂ મલુાકાત ર્ાટે અપાત્ર ઉર્ેદવારની યાદી નીચે મજુબ છે. 

ક્રમ બેઠર્ ક્રમાાંર્ અપાત્રતાનુાં ર્ારણ 

1 101001618 જાહરેાતની સવકલાગંતા અંગેની જોગવાઇ િતંોષતા ન હોવાથી 

2 101001721 
Online જરૂરી પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સનયત િર્ય ર્યામદાર્ા ં અપલોડ 
કરેલ નથી. ઉરે્દવારી રદ 

3 101001907 
Online જરૂરી પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સનયત િર્ય ર્યામદાર્ા ં અપલોડ 
કરેલ નથી. ઉરે્દવારી રદ 

4 101001964 
Online જરૂરી પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સનયત િર્ય ર્યામદાર્ા ં અપલોડ 
કરેલ નથી. ઉરે્દવારી રદ 

5 101004076 
Online જરૂરી પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સનયત િર્ય ર્યામદાર્ા ં અપલોડ 
કરેલ નથી. ઉરે્દવારી રદ 

6 101004222 શૈક્ષણણક લાયકાત સનયત િર્યગાળા બાદ ર્ેળવેલ છે. 

7 101004266 
Online જરૂરી પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સનયત િર્ય ર્યામદાર્ા ં અપલોડ 
કરેલ નથી. ઉરે્દવારી રદ 

8 101005322 
Online જરૂરી પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સનયત િર્ય ર્યામદાર્ા ં અપલોડ 
કરેલ નથી. ઉરે્દવારી રદ 
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ક્રમ બેઠર્ ક્રમાાંર્ અપાત્રતાનુાં ર્ારણ 

9 101005382 
Online જરૂરી પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સનયત િર્ય ર્યામદાર્ા ં અપલોડ 
કરેલ નથી. ઉરે્દવારી રદ 

10 101005765 
Online જરૂરી પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સનયત િર્ય ર્યામદાર્ા ં અપલોડ 
કરેલ નથી. ઉરે્દવારી રદ 

11 101006322 
Online જરૂરી પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સનયત િર્ય ર્યામદાર્ા ં અપલોડ 
કરેલ નથી. ઉરે્દવારી રદ 

12 101008990 
Online જરૂરી પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સનયત િર્ય ર્યામદાર્ા ં અપલોડ 
કરેલ નથી. ઉરે્દવારી રદ 

13 101009993 શૈક્ષણણક લાયકાત સનયત િર્યગાળા બાદ ર્ેળવેલ છે. 

14 101010019 શૈક્ષણણક લાયકાત સનયત િર્યગાળા બાદ ર્ેળવેલ છે. 

15 101010032 સનયત િર્યગાળાનુ ંEWS certificate રજૂ કરેલ નથી. 

16 101012006 શૈક્ષણણક લાયકાત સનયત િર્યગાળા બાદ ર્ેળવેલ છે. 

17 101012204 
Online જરૂરી પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સનયત િર્ય ર્યામદાર્ા ં અપલોડ 
કરેલ નથી. ઉરે્દવારી રદ 

18 101012672 
Online જરૂરી પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સનયત િર્ય ર્યામદાર્ા ં અપલોડ 
કરેલ નથી. ઉરે્દવારી રદ 

19 101013175 જાહરેાતની સવકલાગંતા અંગેની જોગવાઇ િતંોષતા ન હોવાથી 

20 101014428 શૈક્ષણણક લાયકાત સનયત િર્યગાળા બાદ ર્ેળવેલ છે. 

21 101014779 
Online જરૂરી પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સનયત િર્ય ર્યામદાર્ા ં અપલોડ 
કરેલ નથી. ઉરે્દવારી રદ 

22 101015190 
ઉર્ેદવાર અન્ય રાજ્યના રહવેાિી હોવાથી તેઓને જાહરેાતની િાર્ાન્ય 
જોગવાઈ ૭(૧) મજુબ અનાર્તનો લાભ ર્ળવા પાત્ર નથી. 

23 101016141 શૈક્ષણણક લાયકાત સનયત િર્યગાળા બાદ ર્ેળવેલ છે. 

24 101016373 જાહરેાતની સવકલાગંતા અંગેની જોગવાઇ િતંોષતા ન હોવાથી 

25 101016404 શૈક્ષણણક લાયકાત સનયત િર્યગાળા બાદ ર્ેળવેલ છે. 
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ક્રમ બેઠર્ ક્રમાાંર્ અપાત્રતાનુાં ર્ારણ 

26 101016449 સનયત િર્યગાળાનુ ંપરરસશષ્ટ-૪ (NCLC) રજૂ કરેલ નથી. 

27 101016483 
Online જરૂરી પ્રર્ાણપત્રોની નકલ સનયત િર્ય ર્યામદાર્ા ં અપલોડ 
કરેલ નથી. ઉરે્દવારી રદ 

નોંધ: અપાત્ર ઉર્ેદવારોની યાદી જાહરે કયામ બાદ આયોગ દ્વારા કોઇપણ ઉર્ેદવારના અરજીપત્રક કે 

પ્રર્ાણપત્રો સ્વીકારવાર્ા ં આવશે નહી. આ િદંભ ે રદન-૭ર્ા ં ઇ-ર્ેઇલ દ્વારા અથવા રૂબરૂર્ા ં લેણિત 

રજૂઆત કરી શકાશે.   

સ્થળ: ગાધંીનગર            િહી/- 
તારીિ: ૦૮-૦૪-૨૦૨૨            (રાજેન્ર ર્હશે્વરી) 

નાયબ િણચવ 

ગજુરાત જાહરે િેવા આયોગ  


