
Sr No Student Name Total Mark Obtain Mark Percentage

1 HASMUKHBHAI HARIBHAI GUJARIYA 3200 2491 77.844

2 jay sukhabhai dabhi 3200 2357 73.656

3 KRISHNABEN PRAVINBHAI SENTA 3360 2459 73.185

4 NISHITHA PRABHATSINH PARMAR 4400 3206 72.864

5 BHUMIKABEN RAMESHBHAI CHITRODA 3200 2320 72.500

6 KIRAN GOVINDBHAI KHASIYA 3360 2241 66.696

7 nidhiben himmatbhai dabhi 3360 2195 65.327

8 MITESH KIRITBHAI  GOHIL 3200 1992 62.250

9 VAISHALIben Mukeshbhai Pateliya 3360 2071 61.637

10 KISHAN RAMESHBHAI Mer 3360 2051 61.042

11 Sangeeta Dalapatbhai MAKavana 3360 1949 58.006

12 RAHUL KISHORBHAI PARMAR 3200 1855 57.969

13 MANSI KANUBHAI VAKANI 3360 1813 53.958

14 SAGARBHAI KISHORBHAI LADHAVA 3360 1726 51.369

15 VISHALKUMAR Kanaiyalal Bhatt 2000 831 41.550

35th X-Ray Technician Course Provisional Merit List

Dt.26/08/2022 (2nd Round) 
નોંધ :- અતે્રની સસં્થા ખાતે 35મો એક્સ રે ટેકનીશ્યન શૈક્ષણિક અભ્યાસક્રમ અથે નીચે મજુબના ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન ફોમમ ભરેલની પ્રીન્ટ સાથે અપલોડ નકલોના 
અસલ પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી તા.29/08/2022ના રોજ સવારે 11 થી બપોરે 5 દરમ્યાન કરાવવાની રહશેે. નનયત તારીખે ગેરહાજર રહનેાર અથવા અસલ પ્રમાિપત્રો 
જમા નહીં કરાવનાર ઉમેદવારની જે-તે બેઠક પર ઉમેદવારી જતી રહશેે અને ત્યારબાદના ઉમેદવારને તે બેઠક ફાળવવામા  ંઆવશે. સજંોગોવશાવત  કોઈ ઉમેદવાર 

નનયત તારીખે હાજર ના રહી શકે તે કકસ્સામા ંનવદ્યાથી વતી કોઈપિ વ્યક્ક્ત ઓથોરેટી પત્ર સાથે પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી તેમજ જમા કરાવી શકશે. 

ઓનલાઇન ભરેલ ફોમમ અને અપલોડ કરેલ પ્રમાિપત્રોમા જો કોઇ નવસગંત્તા જિાશે તો એડ્મીશન મળવા પાત્ર રહશેે નહી. 
અપલોડ કરેલ તમામ પ્રમાિપત્રો જેવા કે બી.એસ.સી.ની માકમશીટ, જાતીના દાખલા, નોન-કક્રનમણલયર, ડીગ્રી (ડીગ્રીના મળેલ હોય તો પ્રોનવઝ્નલ ડીગ્રી)  વગેરે અસલ 

પ્રમાિપત્રો તથા તેની સ્વપ્રમાણિત નક્લ સાથે રાખવાના રહશેે જો કોઇ અસલ પ્રમાિપત્ર વેકરફીકેશન સમયે નકહ હોય તો એડ્મીશન મળવાપાત્ર રહશેે નહી.
અગાઉ જે ઉમેદવારોને તા.૦૩ /૦૮/૨૦૨૨ના રોજ ડોક્યમેુન્ટ વેકરકફકેશન માટે બોલવવામા આવેલ હતા અને તેવો કોઇ કારિસર હાજર રહી શકેલ નકહ તેવો પિ 

ઉપરોક્ત તારીખ અને સમયે ફોમમ ભરેલની પ્રીન્ટ સાથે અપલોડ નકલોના અસલ પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી કરાવી શક્શે  અને તેવોને અગ્રતા આપવામા આવશે.


