
 

 

 

 

 

 

 

 

જુરાત  પાણી  રુવઠા  અને  ગટર   યવ થા  બોડ 
( જુરાત સરકાર  ુસાહસ)  

" જલસવેા ભવન", એરફોસની કચેર ની સામ,ે સેકટર-૧૦-એ,ગાધંીનગર 

પીએબીએકસ ન.ં૯૯૭૮૪૪૧૧૦૧  અને ફોન ૦૭૯૨૩૨૨૯૧૬૨  ફકસ નબંર ૦૭૯૨૩૨૨૫૯૭૯ 

 

અર  ચકાસણી માટ ઉપ થત રહવા બાબત.. 

( હરાત માકં (૧)GWSSB/201718/1  (ર)GWSSB/201718/2) 
…………………………………………………………………………………………….. 

        .ુપા. .ુઅને ગ.  ય.બોડ ારા અિધક મદદનીશ ઇજનરે(િસિવલ/યાિં ક)ના સવંગમા ં

સીધી ભરતી માટની િસ ધ કરવામા ંઆવેલ હરાત માકં : GWSSB/201718/1 અને 

GWSSB/201718/2ની લે ખત પર ામા ં કવોલીફાય થયેલ ઉમેદવારોની કો ટુર 

ો ફસીય સી ટ ટ તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૯ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ.  

    લે ખત કસોટ  તેમજ કો ટુર ો ફસીય સી ટ ટમા ં કવોલીફાય થયેલ ઉમદેવારોને 

અર  ચકાસણી માટ તા.૨૫/૦૨/૨૦૧૯ના રોજ સવાર ૧૧-૦૦ કલાક નીચે જણાવલે 

થળે જ ર  અસલ માણપ ો/દ તાવેજો, ચેકલી ટ સહ ત ઉપ થત રહવા જણાવવામા ં

આવે છે. હાલના તબકક અર  ચકાસણી માટના ઉમેદવારોની યાદ  તથા આ ગેની વ  ુ

િવગતો બોડની વેબસાઇટ " www.gwssb.gujarat.gov.in" પર કૂવામા ંઆવેલ છે 

ત સુાર જ ર  િવગતો સહ ત ઉપ થત રહવા તમામ ઉમેદવારોએ ખાસ ન ધ લેવી.  

: અર  ચકાસણી ુ ં થળ : 
જુરાત જલસેવા તાલીમ સં થા, ગ- રોડ, સેકટર-૧૫, ગાધંીનગર 

સ  ય સ ચવ 



જુરાત પાણી રુવઠા અને ગટર યવ થા બોડ, ગાધંીનગર 

અર  ચકાસણી માટ ઉમેદવારોની યાદ  - હરાત માકં  : GWSSB/201718/1 

: ઉમેદવારો માટ જ ર  ચૂના : 

(૧) અિધક મદદનીશ ઇજનેર(યાિં ક)ની લે ખત કસોટ  તથા કો ટુર ોફ શીય સી ટ ટ 

આધાર નીચે દશા યા સુારના (લે ખત પર ાના સીટ નબંરના મા સુાર) ઉમેદવારોન ે

દ તાવેજ ચકાસણી માટ જુરાત જલસવેા તાલીમ સં થા, ગ-રોડ, સેકટર-૧૫, ગાધંીનગર 

ખાત ેતા.૨૫/૦૨/૨૦૧૯ના રોજ સવાર ૧૧-૦૦ કલાકથી સમ  કાયવાહ  ણૂ થાય યા ં ધુી 

ઉપ થત રહવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

(૨) દ તાવેજ ચકાસણી માટ ઉમેદવારોન ે ય કગત email/sms/phone call/ whatsApp 

મેસેજ પૈક  ઉપલ ધ મા યમોથી ણ કરવામા ંઆવી રહલ હોવાથી અલગથી લે ખત પ થી 

ણ કરવામા ં આવેલ નથી. પરં  ુ અખબાર  હરાત તથા બોડની વેબસાઇટ પરની યાદ  

આધાર ઉમેદવારોએ સમયસર હાજર રહવા જણાવવામા ં આવે છે. ઉમેદવારોએ આ સાથ ે

સામેલ ચેકલી ટમા ંજ ર  િવગતો સં ણૂપણ ેભર  અસલ દ તાવેજો સાથે ઉપ થત રહવા ુ ં

રહશે. 

(૩) આ યાદ  ઉમેદવારોની લે ખત કસોટ ના સીર યલ નબંર અ સુાર િસ ધ કરલ છે.  

મેર ટના મા ુસંાર નહ  ની ન ધ લેવી.  

(૪) જ ર જણાયે અર  ચકાસણી માટ અ ય રાઉ ડ થઇ શકશે.  

(૫) દ તાવેજ ચકાસણી માટ બોલાવવા મા થી િનમ ૂકંનો હકક ઉપ થત થતો નથી તેની 

સવ ઉમેદવારોએ ખાસ ન ધ લેવી. 
 

Additional Assistant Engineer - Mech 

Sr. No. Name of Candidate 
CPT Cleared 

ONLY Seat No Gender 
1 Mr. RAJUBHAI RAJSIBHAI DASA Yes 2001225 M 
2 Ms. PRIYANKA NIMESHKUMAR JOSHI Yes 2001461 F 
3 Mr. DENISHKUMAR RAMNIKBHAI GHETIYA Yes 2002110 M 
4 Mr. JAYDIP JIVRAJBHAI GABANI Yes 2002493 M 
5 Mr. DIPAKKUMAR NARAYANBHAI CHAUDHARI Yes 2002673 M 
6 Mr. MEET GOVINDBHAI PATEL Yes 2003354 M 
7 Mr. NEEL VINESHKUMAR PARIKH Yes 2003455 M 
8 Mr. UTTAMKUMAR CHHAGAN PADSUMBIYA Yes 2003534 M 
9 Mr. RANCHHODBHAI LAXMANBHAI VAGADIYA Yes 2003715 M 

10 Mr. JAIDEEP RAMESHBHAI PRAJAPATI Yes 2003911 M 
11 Mr. KURVISH PARSHOTTAMBHAI PRAJAPATI Yes 2004020 M 



Additional Assistant Engineer - Mech 

Sr. No. Name of Candidate 
CPT Cleared 

ONLY Seat No Gender 
12 Mr. JAIMINKUMAR MUKESHBHAI PATEL Yes 2004059 M 
13 Ms. DIVYABEN ARUNBHAI CHAUHAN Yes 2004791 F 
14 Ms. KRUPABEN KANTIBHAI PATEL Yes 2004806 F 
15 Mr. NIRBHAY SURESHBHAI CHAUDHARI Yes 2005357 M 
16 Mr. VIMALKUMAR RAMESHBHAI VALA Yes 2005705 M 
17 Mr. YOGENDRA DINESHBHAI PATEL Yes 2005937 M 
18 Mr. ASHISH BHARATKUMAR PRAJAPATI Yes 2005967 M 
19 Mr. VIMALKUMAR BABUBHAI CHAUDHARI Yes 2005986 M 
20 Mr. SANDEEPKUMAR GOVINDBHAI PRAJAPATI Yes 2006260 M 
21 Mr. RAJDEEPSINH VIKRAMSINH GOHIL Yes 2006945 M 
22 Mr. JAYDEEP KAILASHBHAI PATHAR Yes 2007080 M 
23 Mr. HARESHBHAI RATILAL VARU Yes 2007162 M 
24 Mr. DIXITKUMAR PRATAPSINH DAMOR Yes 2007314 M 
25 Mr. RAMCHANDRA RAMESHBHAI PATEL Yes 2008004 M 
26 Ms. ARPITA NIKUNJBHAI BHAVSAR Yes 2008790 F 
27 Mr. DARSHANKUMAR MADHUKANT PARMAR Yes 2008855 M 
28 Mr. ANKITSINH DILIPSINH RAJPUT Yes 2009830 M 
29 Mr. DHARMESH RATHOD Yes 2009838 M 
30 Mr. MITUL BHAVESHBHAI KACHCHHI Yes 2010537 M 
31 Ms. PREMPUTUL DILIPBHAI SINHA Yes 2011737 F 
32 Mr. TARUNKUMAR GORDHANBHAI AJUDIYA Yes 2012114 M 
33 Mr. VINAY PRAHALADBHAI PATEL Yes 2013922 M 
34 Ms. MONIKABEN ASANDAS JINDANI Yes 2014280 F 
35 Mr. JIGAR ARJUNBHAI PATEL Yes 2014456 M 
36 Mr. BHADRESHBHAI HIMMATBHAI ITALIYA Yes 2014683 M 
37 Ms. POOJA ATULKUMAR MODI Yes 2015166 F 
38 Mr. PRADIP PRAVINBHAI SAKORIYA Yes 2015176 M 
39 Mr. MITESHKUMAR DINESHCHANDRA HALPATI Yes 2016047 M 
40 Mr. KISHAN JERAMBHAI CHADOTARA Yes 2016736 M 
41 Mrs. ZALAK RAVINDRASINH KUMPAVAT Yes 2016805 F 
42 Mr. KASHYAP ZINABHAI BHUVA Yes 2017182 M 
43 Mr. MAULIKKUMAR SURESHBHAI PATEL Yes 2017522 M 
44 Mr. KEYURKUMAR HASMUKHBHAI PATEL Yes 2017812 M 
45 Ms. KHUSHBU MANUBHAI PATEL Yes 2017965 F 
46 Mr. MEHULKUMAR RAMESHBHAI PATEL Yes 2018008 M 
47 Ms. MANISHABEN KHIMJIBHAI KACHHADIYA Yes 2018359 F 
48 Mr. MIHIRKUMAR SURESHKUMAR PATEL Yes 2018926 M 
49 Ms. KRISHNA DAXESHBHAI MODI Yes 2019241 F 
50 Mr. DEVANGKUMAR VIJAYBHAI FUMAKIYA Yes 2019302 M 
51 Ms. DEEMPALBEN JETHALAL PARMAR Yes 2019586 F 
52 Mr. JIGNESHKUMAR VALLABHBHAI DEVGANIYA Yes 2019661 M 
53 Mr. PANKAJ MADHUBHAI KALSARIYA Yes 2020082 M 

****** 



અિધક મદદનીશ ઇજનેર(િસ/યા)ં સવંગની સીધી ભરતીથી િનમ ૂકં માટ 
  

દ તાવેજ ચકાસણી માટ ઉપ થત રહનાર ઉમેદવાર ભરવા  ુપ ક  
 

મ અપે ત િવગત અરજદારની િવગત 
૧ ઉમેદવાર ુ ં ૂ  નામ   

 
૨ ુ ષ / ી  
૩ ઉમેદવારની કટગર  

(સામા ય,અ. .,અ.જ. .,સા.શ.ૈપ.) 
(સા.શૈ.પ.વગના ઉમેદવારનો ઉ તવગમા ં સમાવશે 
થતો ન હોવા બાબત ે હરાતની તાર ખે અમલમા ં
હોય તે ુ ંઉ તવગમા ંસમાવેશ થતો ન હોવા ગે ુ ં
અસલ માણપ  દશાવ ુ)ં 

 

૪ તા.૧૭/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ યો યલે પધા મક 
લે ખત કસોટ નો બેઠક માકં અને ઓનલાઇન 
ઙાઉનલોડ કરલ અર પ કની નકલ. 

 

૫ તા.૧૬/૦૨/૨૦૧૯ના રોજ લવેાયલે 
કો .ુ ોફ શીય સી કસોટ નો બેઠક માકં : 

 

૬ ઉમેદવાર ુ ંસામા ય રહઠાણ ુ ંસરના  ુ  

 
૭ ઉમેદવાર ુ ંકાયમી વતન ુ ંસરના  ુ  

 

 
૮ મોબાઇલ નબંર  :  

(જો WhatsApp નબંર અલગ હોય તો તે પણ 
દશાવવો.) 

 

૯ ઇ-મેઇલ એ સ  
( વુા ય અ ર લખ ુ ંઅથવા ટાઇપ કર ુ)ં 

 

૧૦ જ મ તાર ખ ગેનો આધાર/ રુાવો.  
 (અ) જ મ તાર ખ  
 (બ) લૂ લીવ ગ સટ ./એસ.એસ.સી. ેડ સટ .  
 (ક) લૂ લીવ ગ સટ .ની તાર ખ અને G.R.નબંર  

૧૧ શૈ ણક લાયકાત  
 શૈ ણક લાયકાતની 

િવગત 
બેઠક નબંર પાસ 

કયા ુ ં
વષ 

બોડ / િુન./સં થા ુ ંનામ 

 S.S.C.    
 H.S.C.    
 DIPLOMA 

(CIVIL-MECH.) 
   

 DEGREE  

(CIVIL-MECH.) 

    

 M.E.(CIVIL-

MECH.) 
   



મ અપે ત િવગત અરજદારની િવગત 
૧૨ કો ટુર ગેના બેઝીક નોલેજ માટ સરકાર ી 

દવારા મા ય સં થામાથંી મળેવેલ હોય તેવા 
માણપ ની મા ણત નકલ. 

 

 (અ) એનરોલમે ટ નબંર  

 
 (બ)  

 
પાસ કરલ પર ા ુ ંનામ તથા પાસ કયા 
તાર ખ /વષ. 

 

 (ક)  સં થા/કચેર ુ ંનામ  

 
૧૩ અટક ક નામમા ંફરફાર કરાવલે હોય તો 

આધાર(ગેઝેટના પાનાની મા ણત નકલ) 
 

૧૪ ફોટો ઓળખપ ની નકલ  
 (અ) ાઇવ ગ લાયસ સ   

 
 (બ) પાનકાડ  

 
 (ક)આધારકાડની નકલ(મર યાત)  

 
 (ડ) ૂટંણીકાડની નકલ.  

 
૧૫ શાર રક ર તે ખોડ ખાપંણ (જો હોય તો ) નો આધાર 

ર ૂ કરલ છે ક કમ?  
 

 

 
 
ન ધ : ઉમેદવાર દ તાવેજ ચકાસણી સમયે િત,શૈ ણક લાયકાત,જ મ તાર ખના રુાવા તથા 

અ ય લાયકાત / રુાવાના અસલ માણપ ો ચકાસણી ટ મને દશાવવાના રહશે તથા  
તે રુાવા /દ તાવેજની એક વય ં મા ણત નકલ પણ જમા કરાવવાની રહશે. 

 


