
Date - 30/09/2020

ક્રમ અરજી 

નબંર વિભાગ ઉમેદિાર ન ુનામ ફોમમ નબંર ટાટ નબંર વિષય મોબાઇલ નબંર મેરીટ સધુારેલ 

મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

૧ ૧ ઉ.મા. ચાાંડગેરા નીશા દામજીભાઈ SS17461 165000062 તત્તત્તવજ્ઞાન ૯૭૨૭૦૩૦૯૩૮ ૬૭.૩૩ ૬૪.૧૬ ૨૧/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને પ્રથમ તબક્કામાાં જુનાગઢ જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ. ત્તયારબાદ ડોક્યમેુન્ટ વેરરફીકેશન 

દરમમયાન મેરીટ માર્ક સ્માાં ઘટાડો થતાાં બીજા 

તબક્કામાાં સધુારેલ મેરીટના આધારે  જુનાગઢ 

જિલ્લામાાં પનુ:ફાળવણી થયેલ છે.પરાંત ુઉમેદવાર 

જિલ્લા કક્ષાએ શાળા ફાળવણી કેમ્પમાાં હાિર રહલે 

નથી. આથી પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૨ ૨ માધ્યમમક પટેલ રાકેશકુમાર  અંબાલાલ SS22427 2112613 શા.મશ. ૯૯૦૪૫૬૭૧૮૨ ૬૫.૦૫ ૬૨.૨૪ ૨૧/૦૯/૨૦૨૦

પ્રથમ તબક્કામાાં ઓનલાઈન અરજીમાાં દશાસવેલ 

૬૫.૦૫ ના આધારે ખેડા જિલ્લામાાં ફાળવણી થયેલ 

છે. જિલ્લા કક્ષાએ ચકા્ણી થતાાં મેરીટ ઘટીને 

૬૨.૨૪ થયેલ છે. પાાંચમા તબક્કામાાં PML-1ની 
કટઓફ ૬૩.૮૭ છે.અરિદારન  ુમેરીટ નીચ ુહોઇ 

પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૩ ૭ માધ્યમમક પટેલ યોગેશ રણછોડભાઇ SS06338 2000833 ્ા.મવ ૯૯૨૪૪૫૨૬૦૮ ૬૪.૨૩ ૬૧.૪૪ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦
ચોથા તબક્કામાાં ગીર ્ોમનાથ જિલ્લામાાં 

ફાળવણી થયેલ છે. ડોક્યમેુન્ટ વેરરફીકેશનમાાં  
મેરીટ ૬૧.૪૪ થયેલ છે.પાાંચમા રાઉન્ડના PML-

1ની કટઓફ ૬૧.૬૯ છે.આથી ્માવેશ થાય નહી.
અમાન્ય

૪ ૮ માધ્યમમક પટેલ દીપા રહતેશભાઇ SS04883 1612655 અંગે્રજી ૯૫૩૭૨૮૬૬૬૮ ૫૯.૭૨ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને પ્રથમ તબક્કામાાં દાહોદ જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. જિલ્લા કક્ષાએ થયેલ કેમ્પમાાં 
્રસ્વતી માધ્ય અને ઉ.મા. મવદ્યાલય,વસ્તી-

પાવડી,તા-ઝાલોદ, જિ-દાહોદમાાં ફાળવણી થયેલ 

છે. ઉમેદવાર હાિર થયેલ નથી. પાાંચમા 
તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૫ ૧૦ ઉ.મા. નેહાબેન  એ્.મહતેા SS32755 61004506 અથસશાસ્ત્ર ૯૪૨૮૬૮૬૮૦૧ ૫૮.૫૫ ૫૭.૪૪ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને ચોથા રાઉન્ડમાાં દાહોદ જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. પરાંત ુલાયકાતના પ્રમાણપત્રો 
ની ચકા્ણી દરમ્યાન ઉમેદવારના મેરીટ માર્ક સ્ 

૫૮.૫૫ થી ઘટી ૫૭.૪૪ થયેલ છે.પાાંચમા 
રાઉન્ડના PML-1 કટઓફ કરતા ઓછા મેરીટ 

માર્ક સ્ હોવાથી પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય 

નહીં

અમાન્ય

૬ ૧૨ ઉ.મા. રાવ ભામવની ભામવનકુમાર SS20225 159005276 એકાઉન્ટ ૭૮૭૪૦૩૪૩૦૯ ૬૩.૪૩ ૬૦.૦૨ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

અગાઉના તબક્કામાાં સરુત જિલ્લામાાં ફાળવણી 
થયેલ છે.એમ.એ. એજ્યકેુશનની લાયકાત ૩.૪૧ 

ગણુાાંકન બાદ કરતા ૬૦.૦૨ મેરીટ થયેલ છે જે 

પાાંચમા રાઉન્ડમાાં PML-1ના છેલ્લા ઉમેદવારના 
મેરીટ માર્ક સ્ ૬૨.૮૧ થાય છે. તેના કરતા મેરીટ 

માર્ક સ્ નીચા હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય 

નહી.

અમાન્ય

૭ ૧૬ ઉ.મા. મમતલબેન નાનજીભાઇ નાકીયા SS10599 159000394 એકાઉન્ટ ૯૭૨૭૭૬૮૩૩૪ ૬૨.૪૨ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦
અરિદારે ્રકારી ભરતીમાાં અરજી કરેલ છે 

્દરપ્રક્રીયા ગ્રાન્ટેડ ભરતીની હોઇ પાાંચમા 
તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં

અમાન્ય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો
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ક્રમ અરજી 
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મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો

૮ ૧૭ ઉ.મા. પટેલ ટ્મવન્કલ નરેન્રભાઈ SS00965 156000221 જીવમવજ્ઞાન ૯૧૭૩૭૨૯૨૯૫ ૫૬.૧૫ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

વર્સ -૨૦૧૬ની ભરતીમાાં ઉચ્ચતર માધ્યમમક 

મવભાગમાાં બાયોલોજી મવર્ય માાં અરજી કરેલ છે. 

પરાંત ુઉમેદવારની સ્નાતક અને અનસુ્નાતક 

કક્ષાએ બાયોટેકનોલોજી  મવર્યની લાયકાત છે જે 

મળૂ જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ 

પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૯ ૧૮ ઉ.મા. ગોંડલલયા મવશાલકુમાર ચાંદુલાલ SS13887 151005768 ગિુરાતી ૯૭૨૭૭૭૦૦૩૮ ૬૬.૫૩ ૬૭.૨૨ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારની એમ.એ. એજ્યકેુશનની લાયકાતના 
ગણૂ ૩.૧૮ બાદ કરતાાં ૬૩.૩૫ થાય છે,જે પાાંચમા 

રાઉન્ડની લબનઅનામત male કેટેગરીમાાં 
ઉમેદવારના મેરીટ માર્ક સ્  ૬૪.૯૬ છે  જેથી 
પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ કરી શકાય નહીં. 
ઉમેદવારની એમ.એ. એજ્યકેુશનના સ્થાને 

એમ.એડ.ની લાયકાત ઉમેરવાની રજુઆત ગ્રાહ્ય 

રાખી શકાય નહીં.પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય 

નહીં.

અમાન્ય

૧૦ ૧૯ ઉ.મા. ગજ્િર અમમતકુમાર પ્રભદુા્ SS20034 52009559 અંગે્રજી 8980559156 ૬૩.૯૯ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦
ચોથા રાઉન્ડમાાં ગાાંધીનગર જિલ્લાની ફાળવણી 
થયેલ છે પરાંત ુઉમેદવાર સ્થળ પ્ાંદગી વખતે 

હાિર રહલે નથી આથી પાાંચમા તબક્કામાાં 
્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૧૧ ૨૨ ઉ.મા. વાઘેલા કૌમશક હીરાભાઇ SS25228 163000183 ભગૂોળ ૮૮૬૬૫૪૩૮૫૧ ૫૯.૬૪ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને પ્રથમ તબક્કામાાં દાહોદ જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. જિલ્લા કક્ષાએ થયેલ કેમ્પમાાં 

નતૂન ગલ્ સ્ હાઈસ્કુલ, દેવગઢ બારીયામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. ઉમેદવાર હાિર થયેલ નથી. 

પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૧૨ ૨૩ ઉ.મા. મકવાણા પરેશ જિણાભાઇ SS12045 59010216/2011 એકાઉન્ટ ૯૯૦૪૫૬૮૧૮૩ ૬૫.૪ ૬૧.૬૯ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને પ્રથમ રાઉન્ડમાાં જિલ્લા કક્ષાએ 

ફાળવવામાાં આવેલ પરાંત ુએમ.એ.એજ્યકેુશનની 
લાયકાતના ગણુાાંકન બાદ કરતા ૬૧.૬૯ થાય છે 

જે પાાંચમા રાઉન્ડના PML-1ન ુકટઓફ ૬૨.૬૮ 

કરતા નીચ ુહોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય 

નહીં.

અમાન્ય

૧૩ ૨૫ માધ્યમમક પટેલ ભરશેકુમાર જે. SS04002 1915198 ગલણત/મવજ્ઞાન ૯૭૧૨૨૪૭૪૭૦ ૬૦.૩૨ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦
અગાઉ એલલમ યમુન.ના ખોટા ્ટી(Fake) રજુ કરેલ 

છે જેને ્બબ નોટી્ આપેલ છે જાહરેાતની 
િોગવાઇ મિુબ અરજી ગ્રાહ્ય રાખવાપાત્ર નથી. 

પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૧૪ ૨૬ ઉ.મા. પગી મવરમમ િ્ંહ નાનાભાઇ SS39019 151002875 ગિુરાતી ૯૯૯૮૫૯૮૫૬૩ ૬૪.૯૪ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

પાાંચમા તબક્કામાાં PML-1માાં એ્.ઇ.બી.્ી. MALE 

ની િગ્યા નથી.ઓપનની િગ્યા ્ામે ્માવેશ 

કરેલ ઉમેદવારોના ૬૪.૯૬ છે. જ્યારે ઉમેદવારના 
મેરીટ માર્ક સ્ ૬૪.૯૪ છે. PML-1 કરતા ઉમેદવારન  ુ

મેરીટ મનચ ુહોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય 

નહીં.

અમાન્ય
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ક્રમ અરજી 
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મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો

૧૫ ૨૭ ઉ.મા. ગજેરા મવિયકુમાર શાંભભુાઇ SS06782 59010101 એકાઉન્ટ ૯૭૨૫૭૯૫૪૭૦ ૬૪.૮૭ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદવારને પ્રથમ તબક્કામાાં જુનાગઢ જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. પણ ઉમેદવાર હાિર થવા 

ગયેલ નથી. પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૧૬ ૩૨ ઉ.મા. ચૌધરી તપૃ્તતકુમારી કનૈયાલાલ SS12650 61003289 ઇકોનોમમર્ક્ ૯૭૧૨૦૪૨૯૩૮ ૫૬.૫ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

અગાઉના તબક્કામાાં ઉમેદવારે જિલ્લા પ્ાંદગી 
આપેલ નથી. પાાંચમા તબક્કામાાં PML-1માાં એ્.ટી 

Female ની િગ્યા નથી.ઓપનની િગ્યા ્ામે 

્માવેશ કરેલ ઉમેદવારોના મેરીટ માર્ક સ્ ૫૮.૦૦ 

છે. જ્યારે ઉમેદવારના મેરીટ માર્ક સ્ ૫૬.૫૦ છે. 

PML-1 કરતા ઉમેદવારન  ુમેરીટ મનચ ુહોઇ પાાંચમા 
તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૧૭ ૩૫ ઉ.મા. ્ોલાંકી ચેતનકુમાર અંબાલાલ SS37570 161001900 અથસશાસ્ત્ર ૯૦૩૩૯૮૧૫૦૨ ૫૮.૫૭ ૫૫.૦૬ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ચોથા તબક્કામાાં ફાળવણી થયેલ પરાંત ુ

એમ.એડ.ના ગણુાાંકનની િગ્યાએ 

પી.જી.ડી્ી.એ.ની લાયકાતના ગણુાાંકન દશાસવેલ 

તે ૩.૫૧ બાદ કરતા ૫૫.૦૬ થાય છે. પાાંચમા 
તબક્કાના PML-1માાં કટ ઓફ માર્ક સ્ અથસશાસ્ત્રમાાં 
૫૮.૯૦ છે. PML-1 કરતા ઉમેદવારન  ુમેરીટ મનચ ુ

હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૧૮ ૩૮ માધ્યમમક પટેલ અવમન અંબાલાલ SS02974 1915046 ગલણત/મવજ્ઞાન ૯૬૬૨૫૨૯૧૨૪ ૫૬.૩૬ ૫૦.૫૬ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

 અરિદારને ચોથા તબક્કામાાં કચ્છ જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. પરાંત ુઅનસુ્નાતક કક્ષાએ 

મદુરાઈ કામરેિ યમુન.ની લાયકાત ધરાવતા 
હોવાથી તેના ગણુ બાદ કયાસ બાદ મેરીટ માર્ક સ્ 
૫૦.૫૬ થાય છે. પાાંચમા રાઉન્ડમાાં PML-1ન ુકટ 

ઓફ ૫૨.૨૬ છે. PML-1 કરતા ઉમેદવારન  ુમેરીટ 

મનચ ુહોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૧૯ ૩૯ ઉ.મા. પટેલ દીપનકુમાર ભાનભુાઇ SS01220 158000347 ભૌમતક મવજ્ઞાન ૯૬૨૪૬૩૮૧૯૮ ૬૦.૨૫ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

પ્રથમ રાઉન્ડમાાં આણાંદ જિલ્લામાાં ફાળવણી થયેલ 

છે.રફજિર્ક્ મવર્યમાાં બી.એ્.્ી. અને 

એમ.એ્.્ી. ઇલેર્કરોમનર્ક્ ની લાયકાત ધરાવે છે 

જે મળૂ જાહરેાત- વર્સ-૨૦૧૬ની િોગવાઇ મિુબ ન 

હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૨૦ ૪૧ ઉ.મા. હતેલબેન મોરલીધર પટેલ SS21901 61003770 ઇકોનોમમર્ક્ ૯૯૭૮૮૦૩૦૩૩ ૬૨.૫ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

પ્રથમ રાઉન્ડમાાં ઓનલાઈન અરજીના આધારે 

અથસશાસ્ત્ર મવર્યમાાં નવ્ારી જિલ્લો ફાળવેલ 

છે.પરાંત ુઉમેદવાર સ્નાતક અને અનસુ્નાતક 

કક્ષાએ  નામ ુઅને વાલણજ્ય મવર્યમાાં લાયકાત 

ધરાવે છે. ઉમેદવાર સ્નાતક અને અનસુ્નાતક 

કક્ષાએ બી.એ. અને એમ.એ.માાં મખુ્ય મવર્ય 

અથસશાસ્ત્ર મવર્યની લાયકાત ધરાવતા નથી. જે 

મળૂ જાહરેાત- વર્સ-૨૦૧૬ની િોગવાઇ મિુબ ન 

હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય



Date - 30/09/2020

ક્રમ અરજી 

નબંર વિભાગ ઉમેદિાર ન ુનામ ફોમમ નબંર ટાટ નબંર વિષય મોબાઇલ નબંર મેરીટ સધુારેલ 

મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો

૨૧ ૪૨ ઉ.મા. શાહ િયેશ અનાંતરાય SS17912 159001919 અકાઉન્ટ ૮૦૦૦૪૧૬૧૭૧ ૬૫.૭૬ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવાર ને અગાઉના તબક્કામાાં આણાંદ 

જિલ્લામાાં ફાળવણી થયેલ છે. પરાંત ુએકાઉન્ટ અને 

કોમ સ્ ના મવર્યની લાયકાતના મવર્યો મળુ 

જાહરેાત-વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોવાથી 
ભલામણપત્ર આપેલ નથી. આથી પાાંચમા 

તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૨૨ ૪૩ માધ્યમમક પટેલ અવમન ્વજીભાઇ SS03109 1602809 અંગે્રજી ૯૯૨૪૨૮૦૮૩૧ ૬૨.૩૭ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદવારને ત્રીજા તબક્કામાાં દાહોદ જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. જિલ્લા કક્ષાએ થયેલ કેમ્પમાાં 
ઉમેદવાર ગેર હાિર રહલે છે.  આથી પાાંચમા 

તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૨૩ ૪૬ ઉ.મા. ચૌધરી જાગમૃત િરામ િ્ંહભાઇ SS18252 252003913 અંગે્રજી ૮૧૬૦૫૭૩૬૮૨ ૫૪.૬૫ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦
ત્રીજા રાઉન્ડમાાં દાહોદ જિલ્લો ફાળવેલ છે પરાંત ુ

સ્થળ પ્ાંદગી વખતે હાિર રહલે નથી.આથી 
પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૨૪ ૪૭ ઉ.મા. જાની મપ્રમતબેન મવનોદભાઇ ss10478 164000819 ્માિશાસ્ત્ર ૯૬૨૪૪૧૭૫૪૭ ૪૮.૭૭ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

પાાંચમા તબક્કામાાં PML-1ના એ્.્ી. કેટેગરીની 
િગ્યા નથી અને PML-1માાં િનરલ કેટેગરીની કટ 

ઓફ ૫૮.૫૧ જેના કરતાાં ઉમેદવારના મેરીટ માર્ક સ્ 
ઓછા છે.આથી પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય 

નહીં.

અમાન્ય

૨૫ ૪૮ માધ્યમમક નૈયર મવક્રમમ િ્ંગ મત્રલોચનમ િ્ંગ ss08486 2004219 ્ામાજિક મવજ્ઞાન ૯૮૨૫૭૦૦૨૭૫ ૬૦.૫૯ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

પાાંચમાાં રાઉન્ડમાાં PML-1માાં OPEN કેટેગરીમાાં 
૬૧.૬૯ કટઓફ ધરાવતા ઉમેદવારનો ્માવેશ 

થયેલ છે. અરિદારના મેરીટ માર્ક સ્ ૬૦.૫૯ 

છે.આથી ઉમેદવારન  ુમેરીટ PML-1ના કટઓફ 

ઓછુ હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૨૬ ૫૧ ઉ.મા. પટેલ ્ાંિયકુમાર રણછોડાભાઇ SS02799 164002869 ્ો્ીયોલોજી ૮૩૨૦૭૨૬૩૪૭ ૫૯.૨૩ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

અગાઉ ત્રીજા તબક્કામાાં ્ોમ્યોલોજી મવર્યમાાં 
નવ્ારી જિલ્લામાાં ફાળવણી થયેલ છે. પરાંત ુ

ઉમેદવાર સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ 

રાજ્યશાસ્ત્ર મવર્યની લાયકાત ધરાવે છે.જે મળૂ 

જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ 

અમાન્ય રહ.ેપાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૨૭ ૫૩ ઉ.મા. પટેલ રસના કરશનભાઈ SS08945 164002907 સમાજ શાસ્ત્ર ૯૪૦૮૫૩૯૨૭૧ ૫૯.૫૧ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

અગાઉ ત્રીજા તબક્કામાાં ્ોમ્યોલોજી મવર્યમાાં 
પાટણ જિલ્લામાાં ફાળવણી થયેલ છે. પરાંત ુ

ઉમેદવાર સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ 

ઈમતહા્ મવર્યની લાયકાત ધરાવે છે જે મળુ 

જાહરેાત-વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ  

્ોમ્યોલોજી  મવર્યમાાં મનમણ ૂાંક આપી ન શકાય 

આથી પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય



Date - 30/09/2020

ક્રમ અરજી 

નબંર વિભાગ ઉમેદિાર ન ુનામ ફોમમ નબંર ટાટ નબંર વિષય મોબાઇલ નબંર મેરીટ સધુારેલ 

મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો

૨૮ ૫૪ ઉ.મા. દોશી નનખિલ હસમિુભાઇ SS31614 159003868 એકાઉન્ટ ૯૩૭૭૮૮૧૪૧૧ ૬૪.૨૮ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦
અગાઉ પ્રથમ તબક્કામાાં એકાઉન્ટ મવર્યમાાં 

ભાવનગર જિલ્લામાાં ફાળવણી થયેલ છે. ઉમેદવાર 

જિલ્લા કક્ષાએ શાળા ફાળવણી કેમ્પમાાં હાિર રહલે 

નથી. આથી પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૨૯ ૫૫ ઉ.મા. પટેલ હતેલબેન સોમાભાઇ SS09809 64000547 સમાજશાસ્ત્ર ૯૫૭૪૩૮૪૩૨૮ ૬૦.૦૬ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

અગાઉ પ્રથમ તબક્કામાાં ્ોમ્યોલોજી મવર્યમાાં 
બના્કાાંઠા જિલ્લામાાં ફાળવણી થયેલ છે. પરાંત ુ

ઉમેદવાર સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ 

ઈમતહા્ મવર્યની લાયકાત ધરાવે છે જે મળૂ 

જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ 

અમાન્ય રહ.ેપાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૩૦ ૫૬ માધ્યમમક પટેલ ભાનિકાબેન મહને્રકુમાર SS01132 2001546 સા.નિ. ૯૭૨૫૬૬૯૯૭૭ ૫૫.૬૩ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

પાાંચમા તબક્કામાાં ૪ ગણા ઉમેદવારોનો ્માવેશ 

કરેલ છે તેમાાં છેલ્લા ઉમેદવારના મેરીટ માર્ક સ્ 
લબન અનામત કેટેગરીમાાં ૬૧.૬૮ છે. અરિદારનુાં 
મેરીટ ૫૫.૬૩ છે. આથી પાાંચમા તબક્કામાાં 

્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૩૧ ૫૭ ઉ.મા. નાયી પાયલબેન મનભુાઇ SS08018 164002877 સમાજશાસ્ત્ર ૮૯૮૦૧૮૦૫૦૨ ૫૯.૪૮ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

અગાઉ પ્રથમ તબક્કામાાં ્ોમ્યોલોજી મવર્યમાાં 
અરવલ્લી જિલ્લામાાં ફાળવણી થયેલ પરાંત ુ

ઉમેદવાર સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ 

ઈમતહા્ મવર્યની લાયકાત ધરાવે છે જે મળૂ 

જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ 

પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૩૨ ૫૮ ઉ.મા. પટેલ આશાબેન મખિલાલ SS05860 163000279 ભગૂોળ ૯૮૨૪૩૯૯૮૬૩ ૫૭.૦૩ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

અગાઉ ચોથા તબક્કામાાં ભગુોળ મવર્યમાાં 
ભાવનગર જિલ્લામાાં ફાળવણી થયેલ છે. પરાંત ુ

ઉમેદવાર સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ 

ઈમતહા્ મવર્યની લાયકાત ધરાવે છે જે મળૂ 

જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ 

પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૩૩ ૫૯ ઉ.મા. ભટ્ટ રદપ્તતબેન અરમવિંદભાઇ SS27562 156000629 બાયોલોજી ૯૯૦૯૪૫૩૫૫૭ ૫૭.૧૩ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

અગાઉ ત્રીજા તબક્કામાાં દાહોદ જિલ્લામાાં 
જીવમવજ્ઞાન મવર્યમાાં ફાળવણી થયેલ છે. 

ઉમેદવાર જિલ્લા કક્ષાએ શાળા ફાળવણી કેમ્પમાાં 
હાિર રહલે નથી. પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ 

થાય નહીં.

અમાન્ય

૩૪ ૬૨ ઉ.મા. ્ાંિય ધનવાંતરાય આ્રા SS10181 58000298 ભૌમતક મવજ્ઞાન ૮૧૫૩૮૪૩૮૬૮ ૫૭.૩૭ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦
અગાઉ ત્રીજા તબક્કામાાં જિલ્લા ફાળવણી થયેલ 

છે. પરાંત ુઉમેદવાર જિલ્લા કક્ષાએ શાળા ફાળવણી 
કેમ્પમાાં હાિર રહલે નથી. પાાંચમા તબક્કામાાં 

્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૩૫ ૬૩ ઉ.મા. ઠક્કર દેવાાંગકુમાર વ્રિલાલ SS00601 52003948 અંગે્રજી ૯૮૨૪૯૯૬૮૩૩ ૬૨.૨૮ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦
અગાઉ ત્રીજા તબક્કામાાં જિલ્લા ફાળવણી થયેલ 

છે. પરાંત ુઉમેદવાર જિલ્લા કક્ષાએ શાળા ફાળવણી 
કેમ્પમાાં હાિર રહલે નથી.પાાંચમા તબક્કામાાં 

્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય



Date - 30/09/2020

ક્રમ અરજી 

નબંર વિભાગ ઉમેદિાર ન ુનામ ફોમમ નબંર ટાટ નબંર વિષય મોબાઇલ નબંર મેરીટ સધુારેલ 

મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો

૩૬ ૬૪ ઉ.મા. મપરઠયા અશોકકુમાર  વેજાભાઇ SS22636 151016981 ગિુરાતી ૮૨૦૦૧૫૩૬૩૦ ૬૬.૯૫ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

અગાઉ પ્રથમ તબક્કામાાં આણાંદ જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. ઉમેદવારને પી.કે.પટેલ 

મવદ્યાલ, સુાંદલપરુા તા.ઉમરેઠ ફાળવણી થયેલ છે 

પરાંત ુઉમેદવાર શાળામાાં હાિર થયેલ નથી. આથી 
પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૩૭ ૬૬ ઉ.મા. શાહ મવશાલ ચાંરકાાંતભાઈ SS09160 59003100 એકાઉન્ટ ૯૮૨૫૧૮૮૦૫૪ ૬૪.૭૩ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦
અગાઉ પ્રથમ તબક્કામાાં બના્કાાંઠા જિલ્લામાાં 

ફાળવણી થયેલ છે. ઉમેદવાર જિલ્લા કક્ષાએ શાળા 
ફાળવણી કેમ્પમાાં હાિર રહલે નથી. આથી પાાંચમા 

તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૩૮ ૬૭ માધ્યમમક પરમાર રહતેશ મહોબતમ િ્ંહ SS40736 1915440 ગલણત/મવજ્ઞાન ૯૯૦૪૩૧૦૦૯૬ ૫૭.૯૮ ૪૯.૫૮ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

અગાઉ ત્રીજા તબક્કામાાં મહે્ ાણા જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. પરાંત ુએમ.એ્.્ી.(કામરાિ 

મદુરાઇ) અને એમ.એ. ઇન એજ્યકેુશનના માર્ક સ્ 
રદ કરતા પાાંચમાાં રાઉન્ડના PML-1માાં ્માવેશ 

કરેલ ઉમેદવારના ૫૨.૨૮ કરતા નીચા મેરીટ 

માર્ક સ્ હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૩૯ ૬૯ ઉ.મા. પાંચાલ અમમર્ાબેન િશવાંતભાઇ SS31489 61001161 અથસશાસ્ત્ર ૯૬૩૮૬૮૩૮૫૩ ૬૦ ૫૬.૦૩ ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને પ્રથમ તબક્કામાાં અથસશાસ્ત્ર મવર્યમાાં 
બના્કાાંઠા જિલ્લામાાં ફાળવણી થયેલ છે. 

એમ.ફીલ.ના ગણુાાંકન બાદ કરતા સધુારેલ મેરીટ 

માર્ક સ્  ૫૬.૦૩ થાય છે.આથી ભલામણપત્ર આપેલ 

નથી.  પાાંચમા રાઉન્ડમાાં કટઓફ એ્.ઇ.બી.્ી. 
Female ૫૭.૮૭ છે. ઉમેદવારના મેરીટ માર્ક સ્ 

પાાંચ્મા રાઉન્ડના PML-1ના કટ ઓફ કરતા ઓછા 
હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૪૦ ૭૦ ઉ.મા. પ્રજાપમત જિજ્ઞાશા જેરામભાઇ SS34832 162000089 આંકડાશાસ્ત્ર ૮૧૪૧૬૬૧૯૨૧ ૫૬.૦૪ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને પ્રથમ તબક્કામાાં આંકડાશાસ્ત્ર  

મવર્યમાાં નવ્ારી જિલ્લાની ફાળવણી થયેલ છે. 

પરાંત ુઅનસુ્નાતક કક્ષાએ મખુ્ય મવર્ય તરીકે 

આંકડાશાસ્ત્ર  મવર્યની લાયકાત નથી, જે મળૂ 

જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ 

પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૪૧ ૭૧ ઉ.મા. પટેલ મશલ્પાબેન મવઠ્ઠલભાઇ SS16220 163000037 ભગુોળ ૯૪૨૬૩૩૫૬૫૭ ૬૦.૫૯ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને પ્રથમ તબક્કામાાં ્માિશાસ્ત્ર 

મવર્યમાાં અરવલ્લી જિલ્લાની ફાળવણી થયેલ છે. 

ઉમેદવાર બી.એ અને એમ.એ.માાં ઇમતહા્ મવર્ય 

ધરાવે છે.જે મળૂ જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા 
મિુબ ન હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય 

નહીં.

અમાન્ય

૪૨ ૭૩ માધ્યમમક શાહ રૂપાકુમારી રાજેન્રપ્ર્ાદ SS04977 1905093 ગલણત/મવજ્ઞાન ૯૯૭૯૬૪૦૭૮૪ ૪૮.૨૮ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદવારના સધુારેલ મેરીટ માર્ક સ્ ૪૮.૨૮ થાય 

છે.પાાંચમા તબક્કાના PML-1ના કટ ઓફ મેરીટ 

માર્ક સ્ ૫૨.૨૬ છે.ઉમેદવારન  ુમેરીટ તેનાથી ઓછુ 

હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય



Date - 30/09/2020

ક્રમ અરજી 

નબંર વિભાગ ઉમેદિાર ન ુનામ ફોમમ નબંર ટાટ નબંર વિષય મોબાઇલ નબંર મેરીટ સધુારેલ 

મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો

૪૩ ૭૫ ઉ.મા. પટેલ મેઘનાબેન રમણલાલ SS20018 164002851 ્માિશાસ્ત્ર ૯૮૨૫૧૬૨૭૫૫ ૬૨.૭૮ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને અગાઉના તબક્કામાાં ્માિશાસ્ત્ર 

મવર્યમાાં ફાળવણી થયેલ છે. ઉમેદવાર બી.એ 

અને એમ.એ.માાં ઇમતહા્ મવર્ય ધરાવે છે. જે મળૂ 

જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ 

પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૪૪ ૭૬ ઉ.મા. પટેલ દક્ષાબેન બાબભુાઇ SS27647 159007721 એકાઉન્ટ ૯૭૧૨૫૨૩૨૨૫ ૫૫.૫ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

અરિદારે ઓ.બી.્ી. કેટેગરીમાાં ફોમસ ભરેલ છે. 

એ્.ઈ.બી.્ી. કેટેગરીના સ્થાને બે એ્.ટી. 
કેટેગરીમાાં ્માવવા રજુઆત કરેલ છે. જે ગ્રાહ્ય 

રાખી શકાય નહીં.  આથી પાાંચમા તબક્કામાાં 
્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૪૫ ૭૭ ઉ.મા. પટેલ મશતલબેન રમેશભાઇ SS17615 164002857 ્માિશાસ્ત્ર ૯૦૯૯૩૨૦૧૮૮ ૬૧.૭૨ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારે ્માિશાસ્ત્ર મવર્યમાાં અરજી કરેલ છે. 

પ્રથમ રાઉન્ડમા મહે્ ાણા જિલ્લામાાં ફાળવણી 
થયેલ છે. પરાંત ુ બી.એ. માાં ઇમતહા્ મવર્ય ધરાવે 

છે. આથી મનયત લાયકાત મળૂ જાહરેાત વર્સ-
૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ પાાંચમા 

તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૪૬ ૮૨ માધ્યમમક રાવલ મનલખલકુમાર રદલલપકુમાર SS00370 1913981 ગલણત/મવજ્ઞાન ૯૯૧૩૫૨૮૦૭૨ ૫૫.૫૬ ૪૮.૦૯ ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

એમ.એ્.્ી.ની લાયકાત મદુરાઈ કામરેિ 

યમુન,ની હોઈ સધુારેલ મેરીટ ૪૮.૦૯ થાય છે. 

પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ કરેલ PML-1 ના 
મેરીટ માર્ક સ્ કરતા ઓછા મેરીટ માર્ક સ્ ધરાવતા 
હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૪૭ ૮૩ ઉ.મા. પટેલ મનોિકુમાર  બાબલુાલ SS02376 157002447 ર્ાયણ મવજ્ઞાન ૯૯૭૯૧૪૨૦૬૧ ૬૦.૩૨ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને ત્રીજા રાઉન્ડમાાં કેમેસ્રી મવર્યમાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. પરાંત ુબી.એ્.્ી. અને 

એમ.એ્.્ી. માાં ઇન્ડ. કેમેસ્રીની લાયકાત જે મળૂ 

જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ 

પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૪૮ ૮૫ માધ્યમમક ગોંડલલયા મપ્રમત રમ્કભાઇ SS37057 1711005 રહન્દી ૯૦૬૭૬૧૭૩૬૮ ૬૦.૨૭ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને પ્રથમ રાઉન્ડમાાં અમદાવાદ શહરે 

મવસ્તારમાાં અંગે્રજી માધ્યમમાાં રહન્દી મવર્યમાાં 
ફાળવણી થયેલ છે, પરાંત ુઉમેદવાર ગિુરાતી 
માધયમમાાં અભ્યા્ કરેલ હોવાથી ્ાંસ્થાએ 

મનમણ ૂાંકપત્ર આપેલ નથી. આથી પાાંચમા 
તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૪૯ ૮૬ માધ્યમમક ચૌહાણ તોરલ િયેશભાઇ SS08094 1912532 ગલણત/મવજ્ઞાન ૮૭૮૦૦૫૦૨૦૪ ૫૪.૮૩ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦
અગાઉ ચોથા તબક્કામાાં ભાવનગર જિલ્લામાાં 

ફાળવણી થયેલ છે. ઉમેદવાર જિલ્લા કક્ષાએ શાળા 
ફાળવણી કેમ્પમાાં હાિર રહલે નથી.આથી પાાંચમા 

તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય



Date - 30/09/2020

ક્રમ અરજી 

નબંર વિભાગ ઉમેદિાર ન ુનામ ફોમમ નબંર ટાટ નબંર વિષય મોબાઇલ નબંર મેરીટ સધુારેલ 

મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો

૫૦ ૮૭ ઉ.મા. ્ોલાંકી મનમમર્ા મળૂજીભાઇ SS04994 56000541 જીવમવજ્ઞાન ૯૮૨૪૯૭૬૬૨૯ ૫૫.૯૩ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

અગાઉ દાહોદ જિલ્લામાાં ફાળવણી થયેલ છે. પરાંત ુ

સ્નાતક અને અનસુ્નાત્તક કક્ષાએ બાયો ટેકનોલોજી 

મવર્ય ધરાવે છે જે મળૂ જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં 
સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ 

થાય નહીં.

અમાન્ય

૫૧ ૮૯ માધ્યમમક પટેલ દેવાાંશી પ્રમવણભાઇ SS44846 119010298 ગલણત/મવજ્ઞાન ૯૬૮૭૬૩૦૬૭૮ ૫૬.૯૨ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારે ગલણત/મવજ્ઞાન મવર્ય માટે ઉમેદવારી 
કરેલ છે. પરાંત ુસ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ 

બાયો-ટેકનોલોજી મવર્ય ધરાવે છે જે મળૂ જાહરેાત 

વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ પાાંચમા 
તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૫૨ ૯૦ માધ્યમમક શાહ પ્રમતકકુમાર રમેશચાંર SS15279 1913957 ગલણત/મવજ્ઞાન ૯૯૭૪૯૨૯૩૯૬ ૫૬.૧ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને અગાઉના તબક્કામાાં આણાંદ જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. જિલ્લા કક્ષાએ થયેલ કેમ્પમાાં 
એ્.ડી. પટેલ ફૂલબાઈ મવદ્યામાંદીર,પામોલ, જિ-

આણાંદમાાં ફાળવણી થયેલ છે. જ્યાાં ઉમેદવાર 

હાિર થયેલ નથી. પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ 

થાય નહીં.

અમાન્ય

૫૩ ૯૧ માધ્યમમક વૈધ અમમતકુમાર અમિનભાઈ ss37893 1909055 ગલણત/મવજ્ઞાન ૯૪૨૮૦૨૬૨૬૭ ૫૫.૨૫ ૪૯.૪૧ ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

અગાઉ ચોથા તબક્કામાાં ગીર ્ોમનાથ  જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. પરાંત ુએમ.એ્.્ી માાં 

ઈન્ડસ્રીયલ ની લાયકાત ધરાવે છે. તેના ગણુાાંકન 

૫.૮૪ બાદ કરતાાં મેરીટ માર્ક સ્ ૪૯.૪૧ થાય છે. 

પાાંચમા તબક્કામાાં PML-1ની કટ ઓફ ૫૨.૨૮ 

થાય છે. આથી ઉમેદવારન  ુમેરીટ PML-1 કરતાાં 
નીચ ુહોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૫૪ ૯૨ માધ્યમમક પટેલ મોરહની રદલલપભાઇ SS35123 119007924 ગલણત/મવજ્ઞાન ૯૫૩૭૪૪૨૨૩૭ ૫૨.૧૮ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦
ચોથા તબક્કામાાં પાટણ જિલ્લામાાં ફાળવણી થયેલ 

છે. પરાંત ુજિલ્લા કક્ષાએ શાળા ફાળવણી કેમ્પમાાં 
ઉમેદવાર હાિર રહલે નથી. આથી પાાંચમા 

તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૫૫ ૯૩ ઉ.મા. પ્રજાપમત વર્ાસકુમારી ચાંપકભાઈ ss32179 61002696 અથસશાસ્ત્ર ૯૯૨૫૫૨૦૯૮૪ ૫૪.૫૫ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદવારના ઓનલાઈન ફોમસમાાં દશાસવેલ મેરીટ 

માર્ક સ્ ૫૪.૫૫ છે.પાાંચમા તબક્કાના PML-1 કરતા 
ઓછા મેરીટ માર્ક સ્ ધરાવતા હોઇ પાાંચમા 

તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૫૬ ૯૪ માધ્યમમક પ્રજાપમત વર્ાસકુમારી ચાંપકભાઈ ss34191 2015510 ્ામાજિક મવજ્ઞાન ૯૯૨૫૫૨૦૯૮૪ ૫૩.૧૫ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારે ઓનલાઈન ફોમસમાાં દશાસવેલ મવગતો 
મિુબ મેરીટ માર્ક સ્ ૫૩.૧૫ છે. ઉમેદવારન  ુમેરીટ 

પાાંચમા તબક્કાના PML-1 કરતાાં કટ ઓફ મેરીટ 

માર્ક સ્ કરતા ઓછુ છે. આથી પાાંચમા તબક્કામાાં 
્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય



Date - 30/09/2020

ક્રમ અરજી 

નબંર વિભાગ ઉમેદિાર ન ુનામ ફોમમ નબંર ટાટ નબંર વિષય મોબાઇલ નબંર મેરીટ સધુારેલ 

મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો

૫૭ ૯૬ ઉ.મા. છાગન્યા રમ્લાબેન ધનાભાઇ ss16018 354004661 ્ાંસ્કૃત ૮૨૩૮૧૭૯૬૧૭ ૬૨.૦૩ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

પાાંચમા રાઉન્ડમાાં એ્.ટી. રફમેલની િગ્યા 
નથી.પાાંચમા રાઉન્ડના PML-1માાં િનરલ કટઓફ 

૬૪.૮૩ છે. ઉમેદવારનુાં મેરીટ ૬૨.૦૩ છે જે 

પાાંચમા રાઉન્ડના PML-1માાં િનરલના કટઓફ 

કરતાાં નીચુાં છે. આથી પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ 

થાય નહીં.

અમાન્ય

૫૮ ૯૭ ઉ.મા. ખાાંડરા મવિયકુમાર ભગભુાઈ ss03323 354007148 ્ાંસ્કૃત 9586776684 ૬૨.૨૨ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

પાાંચમાાં તબક્કાના PML-1માાં ST કેટેગરીમાાં િગ્યા 
નથી. પાાંચમા તબક્કાના PML-1 માાં િનરલ 

કેટેગરીન  ુકટઓફ ૬૪.૯૧ છે. ઉમેદવારના મેરીટ 

માર્ક સ્ કટઓફ કરતાાં નીચા છે, આથી પાાંચમાાં 
તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નરહ.

અમાન્ય

૫૯ ૯૮ ઉ.મા. ચૌહાણ તોરલ િયેશભાઇ ss09008 56000923 જીવમવજ્ઞાન ૮૭૮૦૦૫૦૨૦૪ ૫૯.૮૭ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદવારને પ્રથમ તબક્કામાાં જિલ્લા ફાળવણી 

થયેલ છે. પરાંત ુઉમેદવાર શાળા ફાળવણી કેમ્પમાાં 
જિલ્લા કક્ષાએ હાિર રહલે નથી. પાાંચમા 

તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૬૦ ૯૯ ઉ.મા. થડોદા મપ્રતી પોપટભાઈ ss09039 52003806 અંગે્રજી ૭૩૮૩૪૮૧૩૧૨ ૫૯.૪૪ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદવારને ચોથા તબક્કામાાં જિલ્લા ફાળવણી 

થયેલ છે. પરાંત ુઉમેદવાર શાળા ફાળવણી કેમ્પમાાં 
જિલ્લા કક્ષાએ હાિર રહલે નથી. પાાંચમા 

તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૬૧ ૧૦૦ માધ્યમમક થડોદા મપ્રતી પોપટભાઈ ss08162 52003806 અંગે્રજી ૭૩૮૩૪૮૧૩૧૨ ૬૨.૨૪ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦
અગાઉના તબક્કામાાં મ્યમુનમ્પલ હાઈસ્કુલ 

થાનગઢ જિ-સરેુન્રનગરમાાં ફાળવણી થયેલ છે. 

ત્તયારબાદ ઉમેદવારે રાજીનામ ુઆપેલ હોઇ પાાંચમા 
તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૬૨ ૧૦૧ ઉ.મા. ભરવાડ અરિણભાઈ વેલાભાઈ ss30371 1600071 અંગે્રજી ૯૫૫૮૯૪૯૧૮૭ ૫૨.૮૯ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારે રજુ કરેલ ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાાં 
માધ્યમમક મવભાગમાાં અંગે્રજી મવર્ય માટે અંગે્રજી 

માધ્યમમાાં ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. માધ્યમમાાં 
ફેરફાર કરી ગિુરાતી માધ્યમમાાં સધુારો કરવાની 
રજુઆત કરેલ છે, જે ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં.

અમાન્ય

૬૩ ૧૦૨ ઉ.મા. પરીખ લાભભુાઈ કાનજીભાઈ ss08647 61000954 અથસશાસ્ત્ર ૯૭૨૭૧૬૯૮૧૭ ૫૪.૧૭ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

પાાંચમા તબક્કામાાં અથસશાસ્ત્ર મવર્યમાાં એ્.્ી. 
કેટેગરીમાાં ૫૮.૫૨ કટ ઓફ મેરીટ માર્ક સ્ ધરાવતા 
ઉમેદવારનો ્માવેશ થયેલ છે. અરિદારના 
મેરીટ માર્ક સ્ ૫૪.૧૭ છે. જે પાાંચમા તબક્કાના 

PML-1ના મેરીટ કરતા ઓછા હોઇ પાાંચમા 
તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૬૪ ૧૦૪ ઉ.મા. ્ોલાંકી આમશર્કુમાર જે. ss18297 161003620 અથસશાસ્ત્ર ૯૭૩૭૮૦૭૨૪૦ ૫૮.૨૫ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

અરિદારને અગાઉ દાહોદ જિલ્લા માાં ફાળવણી 
થયેલ છે. સ્નાતક કક્ષાએ બી.આર.એ્.ની 

પદવીમાાં લોક મશક્ષણ ની પદવી ધરાવે છે. જે મળૂ 

જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ 

પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય



Date - 30/09/2020

ક્રમ અરજી 

નબંર વિભાગ ઉમેદિાર ન ુનામ ફોમમ નબંર ટાટ નબંર વિષય મોબાઇલ નબંર મેરીટ સધુારેલ 

મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો

૬૫ ૧૦૫ માધ્યમમક ચૌહાણ ્ાંલગતાબેન ગાાંડાભાઈ ss43595 2105785
physical 

education
૭૯૯૦૭૧૪૩૩૪ ૬૩.૮૭ ૬૦.૧૮ ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારની અગાઉ દ્વારકા જિલ્લામાાં ફાળવણી 
કરવામાાં આવેલ હતી. ડોક્યમેુન્ટ વેરરફીકેશન 

્મયે ઉમેદવારન  ુઘટેલ ુમેરીટ ૬૦.૧૮ છે. પાાંચમાાં 
રાઉન્ડના PML-1માાં િનરલ FEMALE ની કટ ઓફ 

૬૨.૦૨ છે. ઉમેદવારનુાં મેરીટ પાાંચમા રાઉન્્ના 
PML-1 કરતાાં નીચુાં હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં 

્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૬૬ ૧૦૬ માધ્યમમક ઠક્કર ઉમમયા રહમ્મતભાઇ SS12456 1903799 ગલણત-મવજ્ઞાન ૯૯૯૮૨૨૩૪૦૨ ૬૪.૪૫ ૬૦.૫ ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને માધ્યમમક મવભાગમાાં ૬૦.૦૫ સધુારેલ 

મેરીટના આધારે બીજા તબક્કામાાં ખેડા જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. ઉમેદવાર જિલ્લા કક્ષાએ શાળા 
ફાળવણી કેમ્પમાાં હાિર રહલે અને સ્થળ પ્ાંદગી 
કરેલ નથી. અને હક્ક િતો કરવા અંગેનુાં લખાણ 

જિલ્લા કક્ષાએ રજુ કરેલ છે.   આથી પાાંચમા 
તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૬૭ ૧૦૭ ઉ.મા. ઠક્કર ઉમમયા રહમ્મતભાઇ SS03669 55000528 ગલણત ૯૯૯૮૨૨૩૪૦૨ ૬૦.૨૫ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

પ્રથમ રાઉન્ડમાાં ઉમેદવારને નમસદા જિલ્લો 
ફાળવવામાાં આવેલ પરાંત,ુ જિ.મશ.અ.શ્રીની 

કક્ષાએથી મળેલ મવગત મિુબ ઉમેદવાર શાળા 
પ્ાંદગી કેમ્પમાાં હાિર રહલે નથી. આથી પાાંચમા 

તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૬૮ ૧૦૮ માધ્યમમક ઓડ ઈિરભાઇ અરિણભાઇ SS18646 1525975 ગિુરાતી ૯૯૭૮૦૨૨૩૦ ૬૪.૭૩ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને બીજા તબક્કામાાં અરવલ્લી જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે અને શાળા ફાળવણી થયેલ છે. 

અને જે.બી.ઉપાધ્યાય હાઈસ્કુલ, મોટા કાંથારીયા 
શાળામાાં જિ.મશ.અની મવગતો મિુબ ઉમેદવાર 

હાિર થવા ગયેલ નથી.  આથી પાાંચમા તબક્કામાાં 
્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૬૯ ૧૦૯ માધ્યમમક મકવાણા અરમવિંદભાઇ રામજીભાઇ SS12279 120020899 ્ામાજિક મવજ્ઞાન ૬૩૫૨૫૫૧૦૮૩ ૫૭.૯૧ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારે ્ોમશયલ ્ાયન્્ માાં અરજી કરેલ છે. 

પરાંત ુસ્નાતક કક્ષાએ બી.આર.એ્. ની લાયકાત 

ધરાવે છે. આથી મવર્ય મવ્ાંગતતા હોવાથી 
મનમણકૂ આપેલ નથી. ઉમેદવારે નામ.હાઈકોટસમાાં 
SCA NO.12564/2017 દાખલ કરી દાદ માગેલ છે. 

જે હાલ પડતર છે. આથી પાાંચમા તબક્કામાાં 
્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૭૦ ૧૧૦ ઉ.મા. ધામેચા રાજેન્રકુમાર  અરમવિંદભાઇ SS08275 159005764 એકાઉન્ટ ૯૮૭૯૮૪૯૩૩ ૬૨.૪૨ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

પાાંચમા તબક્કાના PML-1 માાં િનરલ ઉમેદવાર 

Male ના કટ ઓફ મેરીટ માર્ક સ્ ૬૨.૮૨ છે. અને 

એ્.ઈ.બી.્ી. મેલ માાં કટ ઓફ મેરીટ માર્ક સ્ 
૬૨.૬૭ છે. જેના કરતાાં ઉમેદવારના મેરીટ માર્ક સ્ 
૬૨.૪૨ નીચા હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ 

થાય નહીં.

અમાન્ય



Date - 30/09/2020

ક્રમ અરજી 

નબંર વિભાગ ઉમેદિાર ન ુનામ ફોમમ નબંર ટાટ નબંર વિષય મોબાઇલ નબંર મેરીટ સધુારેલ 

મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો

૭૧ ૧૧૪ ઉ.મા. ્ોની ધારાબેન પ્રફુલચાંન્ર SS29415 157002931 કેમેસ્રી ૯૮૨૫૨૩૪૨૭૬ ૬૧.૯૬ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦
અગાઉ પ્રથમ તબક્કામાાં રાિકોટ જિલ્લામાાં 

ફાળવણી થયેલ છે. ઉમેદવાર જિલ્લા કક્ષાએ શાળા 
ફાળવણી કેમ્પમાાં હાિર રહલે નથી. આથી પાાંચમા 

તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૭૨ ૧૧૫ ઉ.મા. ગોરહલ મીનાબા યોગેન્રમ િ્ંહ SS06250 60002124 મનોમવજ્ઞાન ૯૯૭૪૧૧૬૨૫૦ ૫૪.૧૫ ૫૪.૨૨ ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

પાાંચમા તબક્કામાાં ચાર ગણા ઉમેદવારોનુાં કટ 

ઓફ ૫૮.૪૩ છે. ઉમેદવારનુાં સધુરેલ મેરીટ 

૫૪.૨૨ થાય છે. જે પાાંચમા તબક્કાના PML-1ના 
કટ ઓફ મેરીટ માર્ક સ્ કરતાાં ઓછાાં મેરીટ માર્ક સ્ છે. 

ઉમેદવારે EWSનો લાભ આપવાની રજુઆત કરેલ 

છે. પરાંત ુવર્સ-૨૦૧૬ની ભરતી પ્રરક્રયા માાં EWS 

લાગ ુપડત ુન હોવાથી પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ 

થાય નહીં.

અમાન્ય

૭૩ ૧૧૬ માધ્યમમક ચૌધરી ધરતીબેન ગણુવાંતભાઇ SS13345 1611233 અંગે્રજી ૯૯૦૯૩૦૬૫૦૩ ૫૭.૪૪ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને અગાઉના તબક્કામાાં દાહોદ જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. જિલ્લા કક્ષાએ થયેલ કેમ્પમાાં 
્રસ્વતી માધ્ય અને ઉ.મા. મવદ્યાલય,વસ્તી-

પાવડી,તા-ઝાલોદ, જિ-દાહોદમાાં ફાળવણી થયેલ 

છે. જ્યાાં ઉમેદવાર હાિર થયેલ નથી. આથી 
રજુઆત માન્ય રાખી શકાય નહીં.પાાંચમા 

તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૭૪ ૧૧૭ ઉ.મા. આગલોડીયા કરામતઅલી અબ્બા્ભાઇ SS05312 159006302 એકાઉન્ટ ૯૭૨૫૩૨૩૬૮૦ ૬૪.૦૭ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને ગીર ્ોમનાથ જિલ્લામાાં ફાળવણી 
કરી શાળા ફાળવણી કરેલ છે. ભલામણપત્ર લેવા 

ગયેલ નથી. શાળા માંડળ દ્વારા પોસ્ટથી 
ભલામણપત્ર મોકલવામાાં આવેલ. પરાંત ુઉમેદવાર 

હાિર થયેલ નથી. આથી પાાંચમા તબક્કામાાં 
્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૭૫ ૧૧૮ ઉ.મા. બારોટ નયનાબેન રમેશભાઇ SS15726 164002850 ્માિશાસ્ત્ર ૬૪૨૬૩૬૬૪૨૫ ૬૧.૭૬ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને પ્રથમ તબક્કામાાં ્માિશાસ્ત્ર 

મવર્યમાાં અરવલ્લી જિલ્લાની ફાળવણી થયેલ છે. 

ઉમેદવાર બી.એ અને એમ.એ.માાં ઇમતહા્ મવર્ય 

ધરાવે છે. જે મળૂ જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા 
મિુબ ન હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય 

નહીં.

અમાન્ય

૭૬ ૧૧૯ ઉ.મા. ્ોલાંકી મમત્તલ પ્રરદપભાઇ SS36530 252002376 અંગે્રજી ૯૬૨૪૨૨૬૬૯૩ ૫૭.૨ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી ફોમસમા દશાસવેલ 

મેરીટના આધારે એમ.એ.ના ૪.૫૧ મેરીટ મર્ક સ્ 
ગણતરીમાાં થયેલ છે. તા.૧૨/૪/૧૬ની જાહરેાત 

બાદ મે-૨૦૧૬માાં લેવાયેલ એમ.એ.ની પરીક્ષાના 
પરરણામમાાં ૫૧.૩૫ ટકાના આધારે ૪.૫૧ના બદલે 

૫.૧૩ ગણુ ધ્યાને લેવા રજુઆત કરેલ છે. જે ગ્રાહ્ય 

રાખી શકાય નહીં. આથી પાાંચમા તબક્કામાાં 
્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય



Date - 30/09/2020

ક્રમ અરજી 

નબંર વિભાગ ઉમેદિાર ન ુનામ ફોમમ નબંર ટાટ નબંર વિષય મોબાઇલ નબંર મેરીટ સધુારેલ 

મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો

૭૭ ૧૨૦ ઉ.મા. વાળા પ્રમવણાબેન મોહનભાઇ SS27948 252002347 અંગે્રજી ૯૭૨૪૧૭૦૧૧૯ ૫૯.૮૫ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારે અગાઉ અરજીપત્રકમાાં અંગે્રજી 

માધ્યમમાાં અંગે્રજી મવર્યમાાં ઉમેદવારી નોંધાવેલ 

છે. પરાંત ુમાધ્યમ બદલીને ગિુરાતી માધ્યમમાાં 
્માવવાની રજુઆત કરેલ છે. જે માન્ય રહી શકે 

નહીં.આથી પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૭૮ ૧૨૨ માધ્યમમક શાહ કેતન િગદીશચાંર - 1900529 ગલણત/મવજ્ઞાન ૯૪૨૬૬૩૮૦૫૫ -
લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

વર્સ ૨૦૧૬ની ભરતી પ્રક્રીયાના ઓનલાઇન 

આવેદન પત્રોનો Index-B મારફત ડટેા ચકા્તા 
તેમાાં અરિદારે ઉમેદવારી નોધાવેલ નથી તેવ ુ

ધ્યાને આવે છે આથી પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ 

થાય નહીં.

અમાન્ય

૭૯ ૧૨૫ ઉ.મા. પરમાર ભાવનાબેન પ્રતાપમ િ્ંહ SS17018 164002086 ્માિશાસ્ત્ર ૯૮૯૮૯૬૫૭૫૮ ૬૦.૯ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદવારને પ્રથમ તબક્કામાાં જિલ્લા ફાળવણી 
થયેલ છે. પરાંત ુશાળા ફાળવણી વખતે કેમ્પમાાં 
હાિર રહલે નથી. આથી પાાંચમા તબક્કામાાં 

્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૮૦ ૧૨૮ ઉ.મા. નાઇક શ્રમુત નરેન્રનભાઇ SS00055 156000711 બાયોલોજી ૯૬૩૮૧૪૨૦૦૩ ૫૪.૩૯ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦
અગાઉ ચોથા તબક્કામાાં પાટણ જિલ્લામાાં 

ફાળવણી થયેલ છે. ઉમેદવાર જિલ્લા કક્ષાએ શાળા 
ફાળવણી કેમ્પમાાં હાિર રહલે નથી. આથી પાાંચમા 

તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૮૧ ૧૩૦ ઉ.મા. ભવાની લચત્રા મકેુશ SS37083 56000536 બાયોલોજી ૫૯.૭૭ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

અગાઉ પ્રથમ તબક્કામાાં કચ્છ જિલ્લામાાં ફાળવણી 
થયેલ છે. પરાંત ુબી.એ્.્ી અને એમ.એ્.્ી. 
કક્ષાએ બાયો કેમેસ્રી મવર્ય ધરાવે છે જે મળૂ 

જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ 

પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૮૨ ૧૩૧ ઉ.મા. દે્ાઇ રહરલબેન કેતનભાઇ SS33872 156000747 બાયોલોજી ૯૬૮૭૯૭૭૯૭૭ ૫૭.૧૬ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

અગાઉ શાળા માંડળે હાિર ન કરેલ ઉમેદવારોની 
મવગતમાાં જિલ્લા મશક્ષણામધકારી વલ્ાડે િણાવેલ 

હત ુાં પરાંત ુઉમેદવાર બાયોટેકનોલોજીની  લાયકાત 

ધરાવે છે.જે મળૂ જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા 
મિુબ ન હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય 

નહીં.

અમાન્ય

૮૩ ૧૩૨ ઉ.મા. આચાયસ ધરતી િગદીશચાંર SS08179 54002248 ્ાંસ્કૃત ૯૪૨૭૬૪૬૪૨૯ ૬૦.૫૧ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

પાાંચમા તબક્કામાાં PML-1માાં ્ાંસ્કૃત મવર્યમાાં 
રફમેલ કેટેગરીમાાં મેરીટ માર્ક સ્ ૬૪.૮૩ 

ઉમેદવારનો ્માવેશ થયેલ છે. ઉમેદવારના 
મેરીટ માર્ક સ્ ૬૦.૫૧ છે.ઉમેદવારન  ુમેરીટ 

કટઓફથી ઓછુ હોવાથી પાાંચમા તબક્કામાાં 
્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૮૪ ૧૩૩ માધ્યમમક આચાયસ ધરતી િગદીશચાંર SS07210 1802912 ્ાંસ્કૃત ૯૪૨૭૬૪૬૪૨૯ ૬૦.૩૫ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

પાાંચમા તબક્કામાાં ચારગણા ઉમેદવારોની યાદીમાાં 
્ાંસ્કૃત મવર્યમાાં રફમેલ કેટેગરીમાાં મેરીટ માર્ક સ્ 

૬૫.૦૯ ઉમેદવારનો ્માવેશ થયેલ છે. 

ઉમેદવારના મેરીટ માર્ક સ્ ૬૧.૩૫ છે.ઉમેદવારન  ુ

મેરીટ કટઓફથી ઓછુ હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં 
્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય



Date - 30/09/2020

ક્રમ અરજી 

નબંર વિભાગ ઉમેદિાર ન ુનામ ફોમમ નબંર ટાટ નબંર વિષય મોબાઇલ નબંર મેરીટ સધુારેલ 

મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો

૮૫ ૧૩૪ માધ્યમમક ભટ્ટ શશાાંક કીરીટકુમાર SS07310 2101662
physical 

education
૯૯૭૮૭૭૧૯૮૦ ૫૫.૭૫ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦

પાાંચમા તબક્કામાાં PML-1માાં શા.મશ. મવર્યમાાં 
છેલ્લા ઉમેદવારના મેરીટ માર્ક સ્ ૬૩.૮૭ છે, જ્યારે 

ઉમેદવારના મેરીટ માર્ક સ્ ૫૫.૭૫ છે. ઉમેદવારન  ુ

મેરીટ કટઓફથી ઓછુ હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં 
્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૮૬ ૧૩૬ ઉ.મા. રાઠવા મનોિકુમાર  પોપટભાઈ ss10948 252003393 અંગે્રજી ૯૬૩૪૩૦૨૨૦૩ ૫૪.૪૯ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦
અગાઉ ત્રીજા તબક્કામાાં દાહોદ જિલ્લામાાં ફાળવણી 
થયેલ છે. ઉમેદવાર જિલ્લા કક્ષાએ શાળા ફાળવણી 
કેમ્પમાાં હાિર રહલે નથી.આથી પાાંચમા તબક્કામાાં 

્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૮૭ ૧૩૮ ઉ.મા. રાયમાંલગયા શીતલ રમેશચાંર SS14847 119004796 ગલણત/મવજ્ઞાન ૫૬.૬૯ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદવાર બાયો ટેકનોલોજી મવર્ય ધરાવતા 
હોવાથી જે મળૂ જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા 
મિુબ ન હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય 

નહીં.
અમાન્ય

૮૮ ૧૩૯ માધ્યમમક પરમાર મનોિકુમાર  રામજીભાઇ SS08274 19608993 ગલણત/મવજ્ઞાન ૯૬૨૪૨૪૭૦૮૪ ૫૯.૧૨ ૫૧.૭૪ ૨૫/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારને પ્રથમ તબક્કામાાં અરવલ્લી જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. જ્યારે ઉમેદવારના 

એમ.એ્.્ી.ની ડીગ્રી પત્રાચારથી મેળવેલ 

હોવાથી માન્ય રાખી શકાય નહીં. જેના ૭.૩૮ 

ગણુાાંકન બાદ કરતાાં મેરીટ માર્ક સ્ ૫૧.૭૪ થાય 

છે.પાાંચમા તબક્કામાાં PML-1 એ્.્ી. કેટેગરીની 
િગ્યાનો ્માવેશ થતો નથી. પાાંચમા તબક્કા માટે 

PML-1માાં ્માવેશ કરેલ િનરલ ઉમેદવારના કટ 

ઓફ માર્ક સ્ ૫૨.૨૮ છે.  જેનાથી ઉમેદવારન  ુમેરરટ 

નીચ ુહોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૮૯ ૧૪૧ માધ્યમમક પટેલ લાલાભાઇ કાળુભાઇ SS43051 2113684
physical 

education
૮૭૮૦૪૨૨૬૮૮ ૬૩.૫૬ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦

બે ઓપન િગ્યા છે. જે પૈકી એક ફીમેલ રીઝવસ છે 

જેથી ૧ િગ્યા ્ામે ચાર ફીમેલ લેવા માટે નીચે 

ઉતરી ૬૨.૮૧ મેરીટ વાળી ફીમેલ લીધેલ છે જ્યારે 

અરજ્દાર Male અને તેમન ુમેરીટ ૬૩.૫૬ 

છે.જ્યારે Male ન ુકટઓફ ૬૩.૮૭ છે, ઉમેદવારન  ુ

મેરીટ કટઓફ નીચ ુહોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં 
્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૯૦ ૧૪૪ ઉ.મા. ચૌધરી પ્રમવણકુમાર િોરાભાઇ SS16631 164003079 ્માિશાસ્ત્ર ૭૫૬૭૦૫૩૫૨૩ ૫૮.૬૩ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદવારને ચોથા તબક્કામાાં મહી્ાગર જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. જિલ્લા કક્ષાએ થયેલ શાળા 
ફાળવણી કેમ્પમાાં ઉમેદવાર હાિર રહલે નથી. 
આથી પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૯૧ ૧૫૧ ઉ.મા. પરમાર ્ાંધ્યાબેન ચાંરમ િ્ંહ SS10701 52007478 અંગે્રજી ૯૯૭૯૭૩૫૭૩૩ ૫૮.૧૬ ૫૪.૮૫ ૨૫/૦૯/૨૦૨૦

અરિદારના મેરીટ માર્ક સ્ ૫૮.૧૬ માાંથી 
એમ.એ.એજ્યકેુશનની લાયકાતના ૩.૩૪ મેરીટ 

માર્ક સ્ બાદ કરતા ૫૪.૮૨ મેરીટ માર્ક સ્ થાય 

છે.પાાંચમાાં તબક્કામાાં PML-1માાં OPEN કેટેગરીન  ુ

કટઓફ ૫૮.૧૬ છે. આથી ઉમેદવારન  ુમેરીટ નીચ ુ

હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય



Date - 30/09/2020

ક્રમ અરજી 

નબંર વિભાગ ઉમેદિાર ન ુનામ ફોમમ નબંર ટાટ નબંર વિષય મોબાઇલ નબંર મેરીટ સધુારેલ 

મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો

૯૨ ૧૫૨ માધ્યમમક પરમાર ્ાંધ્યાબેન ચાંરમ િ્ંહ SS09742 1613024 અંગે્રજી ૯૯૭૯૭૩૫૭૩૩ ૬૨.૯૨ ૫૯.૫૮ ૨૫/૦૯/૨૦૨૦

 અરિદારના મેરીટ માર્ક સ્ ૬૧.૧૮ માાંથી 
એમ.એ.એજ્યકેુશનની લાયકાતના ૩.૩૪ મેરીટ 

માર્ક સ્ બાદ કરતા ૫૯.૫૮ મેરીટ માર્ક સ્ થાય 

છે.પાાંચમાાં તબક્કામાાં PML-1માાં OPEN કેટેગરીમાાં 
૬૧.૧૮ મેરીટ માર્ક સ્ ધરાવતા ઉમેદવારનો 

્માવેશ થયેલ છે.આથી ઉમેદવારન  ુમેરીટ ઓછુ 

હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૯૩ ૧૫૩ ઉ.મા. ચોર્ક્ી હર્સ રદનેશકુમાર SS03383 157000720 ર્ાયણ મવજ્ઞાન ૮૨૦૦૧૨૫૧૪૧ ૫૯.૨૩ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
ચોથા રાઉન્ડમાાં અમરેલી જિલ્લામાાં ફાળવણી 

થયેલ છે.  પરાંત ુશાળા ફાળવણી કેમ્પમાાં ઉમેદવાર 

હાિર રહલે નથી.આથી પાાંચમા તબક્કામાાં 
્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૯૪ ૧૫૪ માધ્યમમક દે્ાઈ િયશ્રી જિતેંરકુમાર ss07837 1913794 ગલણત/મવજ્ઞાન 9725854531 ૫૬.૨૬ ૪૯.૩૨ ૨૫/૦૯/૨૦૨૦

ત્રીજા રાઉન્ડમાાં ભાવનગર જિલ્લામાાં ફાળવણી 
થયેલ છે.  પરાંત ુએમ.એ્.્ી.ની લાયકાત 

પત્રાચારથી મેળવેલ હોવાથી તેનુાં ગણુાાંકન બાદ 

કરતા મેરીટ માર્ક સ્ ૪૯.૩૨ થાય છે. પાાંચમાાં 
તબક્કામાાં ્માવેશ કરેલ ઉમેદવારના મેરીટ 

માર્ક સ્ ૫૨.૨૬ છે.આથી ઉમેદવારન  ુમેરીટ PML-1 

ના કટઓફ કરતા ઓછુ હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં 
્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૯૫ ૧૫૫ ઉ.મા. પરમાર રદપેંરમ િ્ંહ હનાભાઈ ss17518 164003388 ્ોમશયોલલજી 9712884365 ૫૯.૫૧ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
પ્રથમ રાઉન્ડમાાં દાહોદ જિલ્લામાાં ફાળવણી થયેલ 

હતી પરાંત ુતેઓ દાહોદ જિલ્લામાાં હાિર રહલે 

નથી. આથી પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૯૬ ૧૫૬ ઉ.મા. ડોડીયા અસ્સ્મતા રણમલભાઈ ss13164 151016642 ગિુરાતી ૯૭૧૨૦૨૮૦૦૧ ૬૫.૬૪ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦

અરિદારની રજુઆત ધ્યાને લેતા અરિદાર ત્રીજા 

રાઉન્ડમાાં અરિદાર અરવલ્લી જિલ્લામાાં 
ફળવાયેલ છે. અને શે્રય્ મવદ્યાલય વડાગામ ખાતે 

ફરિ બજાવે છે.જેથી ઉમેદવારનો પાાંચમાાં 
રાઉન્ડમાાં ્માવેશ થઈ શકે નહી.

અમાન્ય

૯૭ ૧૫૭ ઉ.મા. વાડીયા ચેતનાબેન દેવેંરભાઈ ss21653 160000518 psychology 9727316736 ૫૧.૧૭ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
પાાંચમાાં તબક્કામાાં PML-1માાં SEBC કેટેગરીન  ુ

કટઓફ ૫૭.૯૫ છે. અરિદારનુાં મેરીટ ૫૧.૧૭ છે. 

આથી ઉમેદવારન  ુમેરીટ ઓછુ હોઇ પાાંચમા 
તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૯૮ ૧૫૯ માધ્યમમક પટેલ પષુ્પાબેન રાયમ િ્ંહભાઇ SS37036 1515717 ગિુરાતી 8160488064 ૬૫.૯ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદવારને અગાઉના તબક્કામાાં દાહોદ જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ છે. જિલ્લા કક્ષાએ થયેલ શળા 
પ્ાંદગી કેમ્પમાાં ઉમેદવાર હાિર રહલે નથી. 
આથી પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૯૯ ૧૬૦ ઉ.મા. પટેલ પષુ્પાબેન રાયમ િ્ંહભાઇ SS33140 51013017 ગિુરાતી 8160488064 ૬૨.૩ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦

પાાંચમાાં તબક્કામાાં PML-1માાં SEBC કેટેગરીમાાં 
૬૪.૯૫ અને OPEN કેટેગરીન  ુ૬૪.૯૯ કટઓફ  છે. 

અરિદારનુાં મેરીટ ૬૨.૩૦ છે.આથી ઉમેદવારન  ુ

મેરીટ PML-1 કરતાાં ઓછુ હોઇ પાાંચમા તબક્કામાાં 
્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય



Date - 30/09/2020

ક્રમ અરજી 

નબંર વિભાગ ઉમેદિાર ન ુનામ ફોમમ નબંર ટાટ નબંર વિષય મોબાઇલ નબંર મેરીટ સધુારેલ 

મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો

૧૦૦ ૧૬૧ ઉ.મા. મ્્ોરદયા ધમમિષ્ઠાબા પથભુાઇ SS17950 52008879 અંગે્રજી ૯૭૭૩૨૪૬૫૬૩ ૫૪.૩૩ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
અરિદારે રજુ કરેલ મવગતો મિુબ અરિદાર પોતે 

ચોથા રાઉન્ડમાાં ફાળવણી ્મયે હાિર રહલે 

નથી.આથી પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૧૦૧ ૧૬૨ ઉ.મા. પટેલ રૂપલબેન ્તીર્ચાંર SS09091 156000058 બાયોલોજી ૯૯૨૪૧૮૬૩૮૨ ૫૯.૭૭ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદવાર સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ 

બાયોટેકનોલોજી  મવર્યની લાયકાત ધરાવે છે. જે 

મળૂ જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ 

પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૧૦૨ ૧૬૩ માધ્યમમક પટેલ રૂપલબેન ્તીર્ચાંર SS08472 156000058 ગલણત/મવજ્ઞાન ૯૯૨૪૧૮૬૩૮૨ ૫૬.૬૯ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદવાર સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ 

બાયોટેકનોલોજી  મવર્યની લાયકાત ધરાવે છે. જે 

મળૂ જાહરેાત વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ 

પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૧૦૩ ૧૬૯ ઉ.મા. ્ઘરારકયા િયશ્રીબેન એ્. SS26140 252002124 અંગે્રજી ૯૪૨૫૪૪૯૮૪૯ ૫૯.૭૮ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦

અગાઉ ત્રીજા રાઉન્ડમાાં દાહોદ જિલ્લામાાં ફાળવણી 
થયેલ છે અને આરદવા્ી માધ્યમમક શાળા 

રાાંચરડા-રહમાલા શાળામાાં હાિર થયેલ છે. મશ.મવ. 

નાતા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭ ના ઠરાવ નો લાભ આપી 
પનુ: શાળા ફાળવણી કરવા અંગે રજુઆત આપેલ 

છે. જે ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહી.આથી પાાંચમા 
તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૧૦૪ ૧૭૦ ઉ.મા. ્યામનઆ રદવ્યાબેન િયેંરમ િ્ંહ ss09075 56000922 જીવમવજ્ઞાન ૯૪૨૮૪૪૨૨૯ ૫૫.૭૫ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦

અરિદારે રજુઆત કરેલ છે કે તેઓની ચોથા 
રાઉન્ડમાાં સરુત જિલ્લામાાં ફાળવણી થયેલ હતી. 
પરાંત ુતેઓએ તેમને થયેલ જિલ્લા પ્ાંદગી 

સ્સ્વકારેલ નથી. જેથી પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ 

થાય નહીં.

અમાન્ય

૧૦૫ ૧૭૧ ઉ.મા. પાંડયા રદપાલીબેન રમેશચાંર ss02783 156000177 જીવમવજ્ઞાન ૭૦૯૬૯૮૦૧૬૬ ૫૪.૨૮ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદવારની ચોથા રાઉન્ડમાાં દાહોદ જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ હતી. પરાંત ુઉમેદવાર TY BSC માાં 
બાયોટેકનોલોજી  મવર્ય ધરાવે છે. જે મળૂ જાહરેાત 

વર્સ-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મિુબ ન હોઇ પાાંચમા 
તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૧૦૬ ૧૭૨ ઉ.મા. પટેલ કલ્પેશભઈ ડાહ્યાભાઈ ss32289 157002487 ર્ાયણ મવજ્ઞાન ૯૪૨૭૦૭૧૪૦૯ ૬૧.૯૧ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદવારને પ્રથમ તબક્કામાાં નમસદા જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ. ઉમેદવાર જિલ્લા કક્ષાએ શાળા 
ફાળવણી કેમ્પમાાં હાિર રહલે નથી. આથી પાાંચમા 

તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય

૧૦૭ ૧૭૩ ઉ.મા. પટેલ રદમપકાબેન નટવરલાલ SS32329 155001042 ગલણત ૯૪૨૬૩૩૪૬૪૯ ૫૬.૨૭ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદવારને ચોથા તબક્કામાાં ભાવનગર જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ. ઉમેદવાર જિલ્લા કક્ષાએ શાળા 
ફાળવણી કેમ્પમાાં હાિર રહલે નથી. આથી પાાંચમા 

તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.
અમાન્ય



Date - 30/09/2020

ક્રમ અરજી 

નબંર વિભાગ ઉમેદિાર ન ુનામ ફોમમ નબંર ટાટ નબંર વિષય મોબાઇલ નબંર મેરીટ સધુારેલ 

મેરીટ
િાધંા અરજી 

નોંધિાની તારીખ અરજીની ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ ચકાસણીના આધારે 

પ્રાથવમક અભભપ્રાય

ભબન સરકારી અનદુાવનત માધ્યવમક અને ઉ.મા.શાળાઓમાં વશક્ષણ સહાયક ભરતી-િષમ-૨૦૧૬ના પાચંમા તબક્કાના PML-1 અન્િયે રજુ થયેલ અરજીઓની ચકસણી બાદની વિગતો

૧૦૮ ઉ.મા. મવહોલ પરેશકુમાર મવનોદભાઇ SS13744 52001220 અંગે્રજી ૭૩૮૩૦૫૨૫૮૧ ૬૦.૪૫ લાગ ુપડત ુ

નથી.

સ્સ્વકાર કેંર પર 

અરજી મળેલ 

નથી પણ રજીસ્રી 
શાખામાાં આપી 

હતી.

ઉમેદવારને ત્રીજા તબક્કામાાં ્ાબરકાાંઠા જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ.જ્યા શૈ.અનસુ્નાતકની લાયકાત 

રાજ્ય બહારની હોઇ મનમણકુ રદ થયેલ છે. પરાંત ુ

રાજ્ય બહારની અનસુ્નાતકની રડગ્રીના બદલે 

ગિુરાત યમુનવમ િ્ટીની રડગ્રી ઉમેરવા રજુઆત 

કરેલ છે. જે ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહી. આથી પાાંચમા 
તબક્કામાાં ્માવેશ થાય નહીં.

અમાન્ય

૧૦૯ ઉ.મા. સમુશલા હરીભાઇ અનડકર SS13330 159002706 એકાઉન્ટ ૯૮૭૯૯૯૫૬૬૧ ૬૫.૦૬ લાગ ુપડત ુ

નથી.

સ્સ્વકાર કેંર પર 

અરજી મળેલ 

નથી પણ રજીસ્રી 
શાખામાાં આપી 

હતી.

ઉમેદવારને પ્રથમ તબક્કામાાં અમરેલી જિલ્લામાાં 
ફાળવણી થયેલ. અને તનુ્ની હાઇસ્કુલ અમરેલી 
ફાળવવામાાં આવેલ હતી. પરાંત ુશાળામાાં હાિર 

થયેલ નથી.આથી પાાંચમા તબક્કામાાં ્માવેશ 

થાય નહીં.

અમાન્ય


