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જુરાત પાણી રુવઠા અને ગટર  યવ  થા બોડ, ગાધંીનગર 

અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારોની યાદ  

બોડ હ  તકની નીચે જણાવેલ સવંગમા ંસીધી ભરતીથી િનમ ૂકં કરવા માટ લે ખત પ ર ાના 
આધાર અર  ચકાસણીની પા તા માટ લાયક  ધોરણ જુબ અર  ચકાસણીને પા  થતા 
કટગર  વાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નબંરો નીચે જુબ છે.  

(1)  હરાત માકં : GWSSB/201516/7 

 જ  યા ુ ંનામ  : કાયપાલક ઇજનેર(યાિં ક) 
Exam Dt. 
29/05/2016 

કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને પા  

ઉમેદવારોની સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

જનરલ ૦૩ ૧૮ ૧૯ 
7000043 7000180 7000201 7000204 
7000227 7000242 7000244 7000350 
7000371  7000501  7000555  7000587 
7000594  7000608  7000673  7000739 
7000747  7000779  7000802             Total : 19

કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને પા  

ઉમેદવારોની સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

જનરલ (મ હલા) ૦૧ ૧૦ ૦૨ * 
7000463 7000778 Total : 02

* જનરલ મ હલા કટગર મા ં ા  ય તમામ ઉમેદવારો  યાને લેવા છતા ંઅર  ચકાસણી માટ 

રૂતા ઉમેદવારો મળતા નથી.  

કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને પા  

ઉમેદવારોની સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

સા.શૈ.પ. ૦૧ ૧૦ ૧૦ 
7000032 7000043  7000171 7000477 
7000504  7000594  7000608  7000691 
7000703  7000739                 Total : 10

 
(૨)  હરાત માકં    : GWSSB/201516/9 

 જ  યા ુ ંનામ  : નાયબ કાયપાલક ઇજનરે (યાિં ક) 
Exam Dt. 

22/05/2016 

કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને પા  

ઉમેદવારોની સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

જનરલ ૦૩ ૧૨ ૧૨ 
9000148  9001023  9001142  9001409 
9001488  9001887  9002030  9002377 
9002679  9003066  9003910  9004025 

Total : 12
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કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને પા  

ઉમેદવારોની સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

જનરલ (મ હલા) ૦૧ ૦૮ ૦૮ 
9000120 9000167 9001257 9002204 
9002241  9003219  9003259 9003464 

      Total : 08

કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને પા  

ઉમેદવારોની સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

અ .ુજન િત ૦૧ ૦૮ ૦૮ 
9000103 9000107  9000950 9000970 
9001163  9001308  9002388  9002690 

      Total : 08
 
(૩)  હરાત માકં : GWSSB/201516/10 

 જ  યા ુ ંનામ  : નાયબ કાયપાલક ઇજનરે (િસિવલ) 
Exam Dt. 
22/05/2016 

કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને 

પા  ઉમેદવારોની 

સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

જનરલ ૦૪ ૧૬ ૧૬ 
10001388  10001455  10001561  10001701 
10002000  10002022  10002213  10002327 
10003328  10003384  10003427  10003984 
10004061  10004216  10004601  10004733 

         Total : 16

કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને 

પા  ઉમેદવારોની 

સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

જનરલ (મ હલા) ૦૨ ૧૦ ૧૦ 
10000902 10001297 10001392 10001516 
10002784  10003154  10003914 10004163 
10004262  10005001  Total : 10

કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને 

પા  ઉમેદવારોની 

સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

અ .ુ િત ૦૧ ૦૮ ૦૮ 
10000329 10001455  10001485 10002208 
10002266  10003773  10003868  10004421 

            
 

  Total : 08
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કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને 

પા  ઉમેદવારોની 

સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

અ .ુજન િત 03  12  12 
10000305 10000362  10000550  10001011 
10001129 10001771  10001955  10002574 
10003118 10003135  10003541  10004292 

      Total : 12

કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને 

પા  ઉમેદવારોની 

સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

અ .ુજન િત (મ હલા) 01  08  06 * 

* અ .ુ જન િત મ હલા કટગર મા ં ા  ય તમામ ઉમેદવારો  યાને લેવા છતા ં અર  

ચકાસણી માટ રૂતા ઉમેદવારો મળતા નથી.  
10002091 10002310  10003941  10004488 
10004860 10004896  Total : 06 

કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને 

પા  ઉમેદવારોની 

સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

સા.શૈ.પ. 03  12  12 
10001396 10001561  10001701  10001882 
10002150 10002265  10003328  10003427 
10003844 10004601  10004720  10004973 

               Total : 12

કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને 

પા  ઉમેદવારોની 

સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

સા.શૈ.પ. (મ હલા) 01  08  08 
10000083 10000790 10002610 10002651 
10002920 10003037 10003311 10003509 

                     Total : 08 
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(૪)  હરાત માકં  : GWSSB/201516/2 

 જ  યા ુ ંનામ   : ફાઇના  સીયલ એનાલી  ટ  
Exam Dt. 
18/06/2016 

કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને પા  

ઉમેદવારોની સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

જનરલ ૦૧ ૧૦ ૧૦ 
2000001  2000004  2000011  2000017 
2000047  2000050  2000051  2000056 
2000057  2000064                Total : 10

 

(૫)  હરાત માકં  : GWSSB/201516/3 

 જ  યા ુ ંનામ   : મેનેજર (કોપ રટ  લાન ગ)  
Exam Dt. 
18/06/2016 

કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને પા  

ઉમેદવારોની સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

જનરલ ૦૧ ૧૦  ૧૦ 
3000005  3000007  3000016  3000019 
3000021  3000022  3000027  3000051 
3000058  3000067 Total : 10

        

(૬)  હરાત માકં  : GWSSB/201516/4 

 જ  યા ુ ંનામ   : નાયબ મનેેજર (વહ વટ)  
Exam Dt. 
19/06/2016 

કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને પા  

ઉમેદવારોની સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

સા.શૈ.પ ૦૧ ૧૦ ૦૪* 
4000020  4000046  4000075  4000099 

       Total : 04

* સા.શૈ.પ. કટગર મા ં ા  ય તમામ ઉમેદવારો  યાને લેવા છતા ંઅર  ચકાસણી માટ રૂતા 

ઉમેદવારો મળતા નથી.  
 

(૭)  હરાત માકં  : GWSSB/201516/11 

 જ  યા ુ ંનામ   : હાઇ ોલો  ટ  
Exam Dt. 
27/06/2016 

કટગર  
જ  યાની 

સં  યા 

અર  ચકાસણીને પા  

ઉમેદવારોની સં  યા 

ખરખર પા  થતા 

ઉમેદવારોની સં  યા 

જનરલ ૦૧ ૧૦ ૦૧* 
11000014       

     Total : 01
 * જનરલ કટગર મા ં ા  ય તમામ ઉમેદવારો  યાને લેવા છતા ંઅર  ચકાસણી માટ રૂતા 

ઉમેદવારો મળતા નથી.  
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(8)  હરાત માકં : GWSSB/201516/1 

 જ  યા ુ ંનામ  : એ  વાયરમે  ટ ઇ  પેકટ એનાલી  ટ 
Exam Dt. 
27/06/2016 

        

સદર જ  યાના મળેલ પ રણામ જુબ કોઇ પણ ઉમેદવાર અર  ચકાસણી માટ લાયક 

ઠરતા નથી.  
 

(9)  હરાત માકં : GWSSB/201516/8 

 જ  યા ુ ંનામ  : સીનીયર મેનેજર(નાણા/ં હસાબ)  
Exam Dt. 
19/06/2016 

 

સદર જ  યાના મળેલ પ રણામ જુબ કોઇ પણ ઉમેદવાર અર  ચકાસણી માટ લાયક 

ઠરતા નથી.  
 

 થળ  : ગાધંીનગર - 382 010.         (ચરાગ ચાવડા) 

તાર ખ  : 14/03/2017      ુ  ય વહ વટ  અિધકાર  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


