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ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

નુંબર
ટાટ નુંબર િાુંધાની ટ ુંકી વિગત િાુંધા અરજી ચકાસણી બાદના રીમાર્કસમ

1
HIGHER 

SECONDARY
RAVAL VIRALBEN HARGOVANDAS ENGLISH SS00128 52002564

અરજદાર ેવ્યિસાવયક અન સ્નાતકના ગ ણ માું સ ધારો કરિાની 

રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિારનો સમાિેશ પી.એમ.એલ.૧ અને ૨ માું થયલે છે. 

તઓેએ પોતાના ઓનલાઈન ફોમમમાું શરતચ ક થી પોતાના 

વ્યિસાવયક સ્નાતકના ગ ણ ૧૨૦૦ માુંથી ૯૨૨ દશામિેલ છે જ ે

ખરખેર ૧૨૦૦ માુંથી ૯૨૩ છે. ડેટા બઝેમાું સ ધારો કરિામાું કરલે 

છે.

2
HIGHER 

SECONDARY
CHAUDHARI HETAL HASMUKHABHAI ENGLISH SS15905 52007235

અરજદાર ેવ્યિસાવયક અન સ્નાતકના બુંને સેમેસ્ટરના ગ ણ ધ્યાને 

લિેા રજ આત કરલે છે.

અરજદાર ેઓનલાઈન અરજી પત્રકમાુંવ્યિસાવયક  

અન સ્નાતકના  સેમ. 2 ના માર્કસમ દશામિેલ હતા, તદન સાર 

અત્રથેી ધ્યાને લીધેલ હતા. જ્યાર ેઅન્ય ઉમેદિારોના બુંને સેમ. 

ના માર્કસમ ગણાય છે. જથેી અરજદારની રજ આત અન્િયે બુંને 

સેમ. ના ક લ ગ ણ 830 માુંથી 600 ગણતાું વ્યિસાવયક 

અન સ્નાતકના ગ ણ 3.74 ને બદલ ે3.61 થાય. જથેી ક લ મેરીટ 

માર્કસમ 53.90 ને બદલ ે53.77 કરલે છે.

3
HIGHER 

SECONDARY

BHRAMBHAT RUCHITA 

JAGADISHCHANDRA
ECONOMICS SS09592 61000771 રજીસ્ટર મોબાઇલ નુંબર બદલિા અુંગનેી રજ આત કરલે છે.

અરજદાર ેમોબાઇલ નુંબર બદલાિા રજ આત કરલે છે જ ેઇન્ડેક્ષ-

બી પાસે સ ધારો કરિા જણાિેલ છે.મોબાઇલ નુંબર 

૯૦૩૩૩૭૪૧૩૬ કરલે છે.

4
HIGHER 

SECONDARY
PATEL BHAVIKABEN GANAPATBHAI ENGLISH SS33863 52007024

અરજદાર ેએક કરતાું િધ  પ્રયત્ને બી.એડ. લાયકાત મેળિેલ છે. 

તમેાું પ્રથમ પ્રયત્ન ના પાસ ના ગ ણ ધ્યાને લિેા રજ આત કરલે છે.

ય વન. પટેનમ મ જબ ઉમેદિાર ના ના પાસના ગ ણ ધ્યાને ન લીધેલ 

હોઈ અત્રથેી ધ્યાને લિેાના ન થાય. પરુંત  અરજદારના ના 

પાસના ગ ણ ઉમેરતાું તમેના ખરખેર ગ ણ 1100 માુંથી 745 કરલે 

છે

5 SECONDARY SOLANKI PRAVINSINH LALSINH
PHYSICAL 

EDUCATION
SS01548 2112707

અરજદાર ેનીચા મેરીટ િાળા મવહલાને દ ર કરી તઓેને મેરીટમાું 

સમાિિા રજ આત કરલે છે.

સ ધારલે ખાલી જગ્યાઓ પ્રમાણે વફઝીકલ એજ્ય કેશનની જનરલ 

કેટેગરીની મવહલા અનામતની ૧ જગ્યા પાુંચમા રાઉન્ડમાું 

સમાિેશ કરલે છે.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ 

કરિાન ું રહેત ું નથી.

6
HIGHER 

SECONDARY
RANA CHETANABEN DASHARATHAJI GUJARATI SS05120 151014314

અરજદાર ેશૈક્ષવણક સ્નાતકના ૯૦૦ માુંથી ૫૪૮ કરિા રજ આત 

કરલે છે.

ઉમેદિાર  ેડોક્ય મેંટ િેરીફીકેશન સમયે રજ  કરલે શૈક્ષવણક 

સ્નાતકની માર્કશીટ માું ૯૦૦ માુંથી ૫૪૪ ગ ણ દશામિેલ છે. 

તદન સાર અત્રથેી ગ ણ ધ્યાને લીધેલ છે. અરજદાર ેઅત્રનેી 

કચેરીએ તા.૨૯/૧૦/૨૦૦૭ ની માકમશીટ રજ  કરલે છે. જ ેગ્રાહ્ય 

રાખી મેરીટ માર્કસમમાું સ ધારો કરલે છે.

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 માું િાુંધા અરજી અન્િયે સ ધારા


