ુ રાત વાસન િનગમ લિમટડ
જ
લોક નં ૧૬/૧૭, ઉ ોગભવન, ૪ થો માળ,
સે ટર ૧૧, ગાંધીનગર
ુ રાત
જ
ભરતી માટ

વાસન િનગમ લિમટડ ારા હસાબી મદદનીશ – સહાયક, વગ – ૩ની ૨(બે) જ યાની

િસ ધ કરવામાં આવેલ

રોજ લેવાયેલ પધા મક પર

હરાત માંક:TCGL/201819/3 ના સંદભમાં તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૯ના

ા ુ ં આખર પ રણામ તા.૧૭/૦૧/૨૦૧૯ના રોજ

ુ બની ુ લ ૨(બે) જ યાઓની સામે
હરાત જ
ઉમેદવારોનો નીચે
ઉમેદવારોના અસલ

માણપ

ુ બની કામચલાઉ પસંદગી યાદ તમજ
જ

હર કરવામાં આવેલ છે .

ુ બના
ચકાસણીના હ ુ માટ જ ર યાત જ
િત ાયાદ માં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .

માણપ ોની ચકાસણીના આધાર આ યાદ માંથી યો ય ઉમેદવારોનો

સમાવેશ કર આખર પસંદગી યાદ બનાવવામાં આવશે. ઉમેદવારોના અસલ
ગેની

તે કટગર માં

માણપ ોની ચકાસણી

હરાત અલગથી આપવામાં આવી રહલ છે .
આ કામચલાઉ પસંદગી યાદ તમજ િત ાયાદ હોઇ તેમાં નામ હોવાને કારણે ઉમેદવારોનો

પસંદગી યાદ માં સમાવેશ થયેલ છે તેમ માનવાને કોઇ કારણ નથી. તથા આ યાદ
કોઇ હ

િતમ

ુ બ ઉમેદવારનો
જ

પણ ઉભો થતો નથી.
ઉમેદવારોનો કામચલાઉ પસંદગી યાદ તેમજ

િત ાયાદ માં સમાવેશ તેમણે ભરતી પર

મેળવેલ મા સ તથા ઓનલાઇન ફોમમાં ભરલ િવગતોને આધાર થયેલ છે . ઉમેદવારને
સમયમયાદામાં પોતાના

યાર

ામાં
તે

માણપ ોની ચકાસણી માટ બોલાવવામાં આવે યાર ઉમેદવાર પોતે હાજર રહ

ઓનલાઇન અર માં ભરલ િવગતોની તથા જ ર લાયકાતોની સ યતાની ખા ી કરાવવી પડશે. આવી
ખા ી કરાવવામાં િન ફળ થનાર ઉમેદવારની ઉમેદવાર આપોઆપ ર થશે અને તેમનો આખર પસંદગી
યાદ માં સમાવેશ કરવામાં આવશે નહ .
ઉમેદવારોની આખર પસંદગી બાબતે િનગમનો િનણય આખર રહશે તેમજ દરક ઉમેદવારોને તે
બંધનકતા રહશે.
Merit
Rank
1
2
3
21

Roll No
3000005
3000006
3000041
3000048

Name of Applicant
Mr. BHASKAR CHANDRAKANT MARU
Ms. URVIBEN NARENDRAKUMAR UPADHYAY
Mr. UJJAVALKUMAR AMRUTLAL PRAJAPATI
Ms. AJAI DEVRAJ CHAVADA

Obtain Marks

Selection Category

90
87.5
81.25
60.75

General
General
General(SEBC)
ST

મેનેજ ગ ડર ટર
થળ:ગાંધીનગર
તા:૨૨/૦૧/૨૦૧૯

