
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 ૬ માધ્યમમક ભટ્ટ જયેશકુમાર ભપુતરાય SS12407 1906309 ગણિત/મિજ્ઞાન ૯૯૭૮૫૮૨૭૦૦ ૫૫.૧૭ ૫૫.૦૯ ૨૧/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદિારનેચોથા  રાઉન્ડમાાં ૫૫.૧૭ મેરીટ 

માર્ક સ્ના આધારે દેિભમુમ દ્વારકા જજલ્લામાાં 
ફાળિેલ છે સધુારેલ મેરીટ ૫૫.૦૯ છે. જે પાાંચમા 
રાઉન્ડના PML-1ની કટઓફ ૫૨.૨૮ થી ઉંચ ુહોઇ 

PML-1માાં ્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૨ ૯ માધ્યમમક િ્ાંતભાઈ આર.ચડા્િીયા SS00157 1906791 ગણિત/મિજ્ઞાન ૯૪૨૮૦૩૪૯૮૩ ૬૦.૮૪ ૫૪.૫૫ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

અરજદારને સરેુન્રનગર જજલ્લો ફળિાયેલ હતો 
્દર જજલ્લામાાં ડોક્યમેુન્ટ િેરરફીકેશન ્મયે 

ઉમેદિારન  ુ૫૪.૫૫ મેરીટ થતા ઉમેદિારને 

મનમણકૂ ન અપાતા ઉમેદિારે નારાજ થઇ નામ 

.હાઇકોટસમાાં દાદ માાંગેલ જેમાાં નામ.હાઇકોટસના SCA-

1119/2017 આદેશ અન્િયે અતે્રથી 
એમ.એ્.્ી.ની લાયકાત કાઢી ઉમેદિાર સધુરેલ 

મેરીટ ૫૪.૫૫ ચોથા રાઉન્ડની કટઓફ કરતા નીચ ુ

હોઇ મનમણકૂની પ્રક્રીયા કરાયેલ ન હતી પરાંત ુ

્દર ઉમેદિારન  ુ સધુરેલ મેરીટજે પાાંચમા 
રાઉન્ડના PML-1ની કટઓફ ૫૨.૨૮ થી ઉંચ ુહોઇ 

PML-1માાં ્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૩ ૧૧ ઉ.મા. શાહ જાગમૃતબેન ભરતભાઈ SS19537 252001324 અંગે્રજી ૯૪૨૯૦૫૧૮૨૮ ૫૯.૪૨ ૫૯.૧૯ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદિારને ચોથા રાઉન્ડમાાં ૫૯.૪૨ મેરીટ 

માર્ક સ્ના આધારે જુનાગઢ જજલ્લામાાં ફાળિેલ છે 

સધુારેલ મેરીટ ૫૯.૧૯ છે જે પાાંચમા રાઉન્ડના 
PML-1ની કટઓફ ૫૮.૧૬ થી ઉંચ ુહોઇ PML-1માાં 

્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૪ ૧૫ માધ્યમમક મકિાિા પ્રકાશચાંર રશનભાઇ SS14015 1902033 ગણિત/મિજ્ઞાન ૮૪૬૯૬૯૧૪૬૦ ૫૫.૨ ૫૪.૫૩ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદિારને ચોથા રાઉન્ડમાાં ૫૫.૨ મેરીટ માર્ક સ્ના 
આધારે દેિભમુમ દ્વારકા જજલ્લામાાં ફાળિેલ  જયાાં 
મેરીટ સધુરી ૫૪.૫૩ થયેલ છે.હાલ પાાંચમા 

રાઉન્ડમાાં એ્.્ી. કેટેગરીની જગ્યા નથી પરાંત ુ

સધુારેલ મેરીટ પાાંચમા રાઉન્ડના PML-1ના 
જનરલ કેટેગરીની કટઓફ ૫૨.૨૮ થી ઉંચ ુહોઇ 

PML-1માાં ્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૫ ૨૦ માધ્યમમક બારીયા અશોકકુમાર  હમમરમ િ્ંહ SS20040 1514963 ગજુરાતી ૯૭૧૪૨૦૫૮૯૦ ૬૩.૭૧ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦
પાાંચમાાં રાઉન્ડમાાં ગજુરાતી મિષયમાાં PML-1માાં 
SEBC MALE ની કટ ઓફ ૬૩.૭૧ છે. ઉમેદિારનુાં 
મેરીટ પિ ૬૩.૭૧ છે. જેથી ઉમેદિાર PML-1 માાં 

્મિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૬ ૩૧ ઉ.મા. લાધિા મિલા્બેન ગૌરીશાંકર SS31708 164004106 ્માજશાસ્ત્ર ૯૯૨૫૩૩૦૫૮૧ ૫૯.૨૨ ૫૮.૮૧ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદિારને ચોથા રાઉન્ડમાાં ૫૯.૨૨ મેરીટ 

માર્ક સ્ના આધારે ભાિનગર જજલ્લામાાં ફાળિેલ છે 

જયા મેરીટમાાં સધુારો થયેલ સધુારેલ મેરીટ 

૫૮.૮૧ છે જે પાાંચમા રાઉન્ડના PML-1ની કટઓફ 

૫૮.૫૧ થી ઉંચ ુહોઇ PML-1માાં ્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૭ ૩૩ ઉ.મા. ્ૈયદ નુ્ રતબાન  ુઇશાસદઅલી SS08701 64002853 ્માજશાસ્ત્ર ૯૯૭૮૨૩૭૪૪૪ ૫૮.૮૮ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદિારને ચોથા રાઉન્ડમાાં ૫૮.૮૮ મેરીટના 
આધારે ્ાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં ફાળિેલ પરાંત ુજગ્યા 
ન હોિાથી મનમણકૂ આપેલ નથી ઉમેદિારન  ુ

મેરીટ પાાંચમા રાઉન્ડના PML-1ની કટઓફ 

૫૮.૫૧થી ઉંચ ુમેરીટ હોઇ PML-1માાં ્માિિાપાત્ર 

છે.

માન્ય

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



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

૮ ૩૪ ઉ.મા. સથુાર પજૂા બાબભુાઈ SS38514 158000004 ભૌમતક મિજ્ઞાન ૯૭૩૭૮૭૭૭૩૭ ૫૧.૬ ૫૧.૨૯ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદિારને ચોથા રાઉન્ડમાાં ૫૧.૬૦ મેરીટ 

માર્ક સ્ના આધારે અમરેલી જજલ્લામાાં ફાળિેલ 

છે.સધુારેલ મેરીટ ૫૧.૨૯ છે. જે પાાંચમા રાઉન્ડના 
PML-1ની કટઓફ ૫૦.૭૯ થી ઉંચ ુહોઇ PML-1માાં 

્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૯ ૩૬ ઉ.મા. પટેલ િીજલ રકશનભાઇ SS16947 164002623 ્માજશાસ્ત્ર ૭૦૬૯૭૨૦૮૧૬ ૫૭.૬૧ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદિારને ચોથા રાઉન્ડમાાં ૫૭.૬૧ મેરીટના 
આધારે ્ાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં ફાળિેલ પરાંત ુજગ્યા 

ન હોિાથી મનમણકૂ આપેલ નથી જે પાાંચમા 
રાઉન્ડના PML-1ની કટઓફ ૫૭.૪૧ થી ઉંચ ુહોઇ 

PML-1ની યાદીમાાં ્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૧૦ ૩૭ ઉ.મા. કલાબેન એચ.ઠાકર SS11687 151005438 ગજુરાતી ૭૬૨૨૯૯૯૦૫૦ ૬૫.૭૧ ૬૫.૬૬ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદિારને ચોથા રાઉન્ડમાાં ૬૫.૭૧ મેરીટ 

માર્ક સ્ના આધારે સરુેંરનગર જજલ્લામાાં ફાળિેલ છે 

સધુારેલ મેરીટ ૬૫.૬૬ છે. જે પાાંચમા રાઉન્ડના 
PML-1ની કટઓફ ૬૪.૯૯  થી ઉંચ ુહોઇ PML-1માાં 

્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૧૧ ૪૦ માધ્યમમક રોરહત રમેશકુમાર કાન્ન્તભાઇ ss05726 1903212 ગણિત/મિજ્ઞાન ૯૪૨૭૩૪૦૦૫૭ ૫૬.૨૪ ૫૬.૦૮ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદિારને ચોથા રાઉન્ડમાાં ૫૬.૨૪ મેરીટ 

માર્ક સ્ના આધારે ્ાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં ફાળિેલ છે 

સધુારેલ મેરીટ ૫૬.૦૮ છે. હાલ પાાંચમા રાઉન્ડમાાં 
એ્.્ી. કેટેગરીની જગ્યા નથી પરાંત ુસધુારેલ 

મેરીટ પાાંચમા રાઉન્ડના PML-1ના જનરલ 

ઉમેદિારોની કટઓફ ૫૨.૨૮ થી ઉંચ ુહોઇ PML-

1માાં ્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૧૨ ૫૨ ઉ.મા. ભાિ્ાર કૃનાલકુમાર  પ્રમિિચાંર SS17918
158000196(201

4)
ભૌમતક મિજ્ઞાન ૯૪૨૯૩૮૫૧૮૭ ૫૧.૩૭ ૫૧.૩૪ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદિારને ચોથા રાઉન્ડમાાં ૫૧.૩૭ મેરીટ 

માર્ક સ્ના આધારે દેિભમુમ દ્વારકા જજલ્લામાાં 
ફાળિેલ છે સધુારેલ મેરીટ ૫૧.૩૪ છે જે પાાંચમા 
રાઉન્ડના PML-1ની કટઓફ ૪૮.૮૦ થી ઉંચ ુહોઇ 

PML-1ની યાદીમાાં ્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૧૩ ૭૨ ઉ.મા. પટેલ અમમતા ચાંદુભાઇ SS03610 160000542 મનોમિજ્ઞાન ૯૧૭૩૫૯૪૫૦૦ ૫૮.૭૫ ૫૮.૬૮ ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદિારને ચોથા રાઉન્ડમાાં ૫૮.૭૫ મેરીટ 

માર્ક સ્ના આધારે દાહોદ જજલ્લામાાં ફાળિેલ છે 

સધુારેલ મેરીટ ૫૮.૬૮ છે, જે પાાંચમા રાઉન્ડના 
PML-1ની કટઓફ ૫૮.૪૩ થી ઉંચ ુહોઇ PML-1માાં 

્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૧૪ ૮૮ ઉ.મા. કઠિારડયા રદવ્યરાજ રિજજતમ િ્ંહ SS05956 252003884 અંગે્રજી ૯૭૨૬૨૧૯૧૭૨ ૫૯.૫ ૫૯.૨૫ ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદિારને ચોથા રાઉન્ડમાાં ૫૯.૫ મેરીટ માર્ક સ્ના 
આધારે તાપી જજલ્લામાાં ફાળિેલ છે સધુારેલ 

મેરીટ ૫૯.૨૫ છે, જે પાાંચમા રાઉન્ડના PML-1ની 
કટઓફ ૫૮.૧૭ થી ઉંચ ુહોઇ PML-1માાં 

્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૧૫ ૯૫ ઉ.મા. અશોકકુમાર  કે.પરમાર ss23319 252003178 અંગે્રજી ૯૬૮૭૫૦૪૯૯૭ ૬૦.૧૫ ૫૯.૩૨ ૨૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદિારને ચોથા રાઉન્ડમાાં ૬૦.૧૫ મેરીટ 

માર્ક સ્ના આધારે સરુેંરનગર જજલ્લામાાં ફાળિેલ છે 

સધુારેલ મેરીટ ૫૯.૩૨ છે.હાલ પાાંચમા રાઉન્ડમાાં 
એ્.્ી. કેટેગરીની જગ્યા નથી પરાંત ુસધુારેલ 

મેરીટ પાાંચમા રાઉન્ડના PML-1માાં જનરલ 

ઉમેદિારોની કટઓફ ૫૮.૧૭ થી ઉંચ ુહોઇ PML-

1માાં ્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય



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

૧૬ ૧૧૨ ઉ.મા. પરમાર કૈલાશ જજિરાજભાઇ SS38251 164000864 ્માજશાસ્ત્ર ૭૮૦૨૮૯૮૫૦૪ ૫૮.૫૧ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૪/૦૯/૨૦૨૦
પાાંચમાાં રાઉન્ડમાાં ્ોમ્યોલોજી મિષયની PML-

1માાં SC FEMALE ની કટ ઓફ ૫૮.૫૧ છે. 

ઉમેદિારનુાં મેરીટ પિ ૫૮.૫૧ છે. જેથી ઉમેદિાર 

PML-1 માાં ્મિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૧૭ ૧૪૦ ઉ.મા. પરમાર નેહાબેન જયાંતીલાલ SS29598 161003619 અથસશાસ્ત્ર ૮૯૮૦૯૦૦૫૭૩ ૫૭.૮૭ લાગ ુપડત ુ

નથી. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
પાાંચમાાં રાઉન્ડમાાં અથસશાસ્ત્ર મિષયની PML-1માાં 
SEBC FEMALE ની કટ ઓફ 57.87 છે. ઉમેદિારનુાં 
મેરીટ પિ 57.87 છે. જેથી ઉમેદિાર PML-1 માાં 

્મિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૧૮ ૧૭૪ માધ્યમમક આદે્રા નયનકુમાર જગદીશભાઇ SS29886 1903611 ગણિત/મિજ્ઞાન ૯૨૨૮૩૭૯૭૭૦ ૫૮.૮૫ ૫૩.૭૭ ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદિાર બીજા રાઉન્ડમાાં ૫૮.૮૫ મેરીટ માર્ક સ્ના 
આધારે ખેડા જજલ્લામાાં ફાળિેલ છે સધુારેલ મેરીટ 

૫૩.૭૭ છે જે પાાંચમા રાઉન્ડના PML-1ની કટઓફ 

૫૨.૨૮ થી ઉંચ ુહોઇ PML-1માાં ્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૧૯ ૨૮ ઉ.મા. સરુતી ઇશાની દશસન SS15479 156000718 બાયોલોજી ૯૮૨૫૧૦૯૧૪૮ ૫૩.૫૫ ૫૩.૩૮ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦

ઉમેદિાર ચોથા રાઉન્ડમાાં દાહોદ જજલ્લામાાં 
ફાળિિી થયેલ છે. ગિુ પત્રકોની ચકા્િીમાાં 
જજ.મશ.કક્ષાએ ૫૩.૫૫ ના બદલે ૫૩.૩૮ મેરીટ 

માર્ક સ્ થયેલ છે ઘટાડલે મેરીટ માર્ક સ્ પાાંચમા 
રાઉન્ડના PML-1ની કટઓફ ૪૮.૧૫ કરતા િધારે 

હોિાથી ્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય

૨૦ ૪૫ માધ્યમમક કુાંપાિત રદણલપમ િ્ંહ નરેંરમ િ્ંહ SS19797 1902108 ગણિત/મિજ્ઞાન ૯૭૨૭૬૮૩૪૮૩ ૫૭.૭૭ ૫૩.૬૪ ૨૨/૦૯/૨૦૨૦
ઉમેદિારને ખેડા જજલ્લામાાં ફાળિેલ જયાાં મેરીટ 

સધુરીને ૫૩.૬૪ થયેલ છે.

જે પાાંચમા રાઉન્ડના PML-1ના કટઓફથી ઉંચ ુહોઇ 

PML-1માાં ્માિિાપાત્ર છે.

માન્ય


