
Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

1
HIGHER 

SECONDARY
PARAVADIYA PRIYANKA PRAVINBHAI BIOLOGY SS38114 156000297

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

Index-Bના ડેટા મ જબ ઉમેદિાર ેચોથા રાઉન્ડમાું વડવ્ટિક પે્રફરન્સ આપલે નથી. જથેી હિે ઉમેદિાર પાુંચમાું 

રાઉન્ડમાું સમાિેશ થિા અુંગે હકદાર નથી.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

2 SECONDARY PATEL ANJANA NAROTTAMBHAI MATHS/SCIENCE SS33529 1902742
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

Index-Bના ડેટા મ જબ ઉમેદિાર ેચોથા રાઉન્ડમાું વડવ્ટિક પે્રફરન્સ આપલે નથી. જથેી હિે ઉમેદિાર પાુંચમાું 

રાઉન્ડમાું સમાિેશ થિા અુંગે હકદાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

3
HIGHER 

SECONDARY
PARMAR HETALBEN GANESHABHAI ENGLISH SS18945 52005431

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

Index-Bના ડેટા મ જબ ઉમેદિાર ેચોથા રાઉન્ડમાું વડવ્ટિક પે્રફરન્સ આપલે નથી. જથેી હિે ઉમેદિાર પાુંચમાું 

રાઉન્ડમાું સમાિેશ થિા અુંગે હકદાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

4 SECONDARY THAKOR PATHUJI SHANKARJI MATHS/SCIENCE SS17756 1914575 PML-1 ના મેરીટમાું આિે છે. પરુંત  નામ નથી.
Index-Bના ડેટા મ જબ ઉમેદિાર ેચોથા રાઉન્ડમાું વડવ્ટિક પે્રફરન્સ આપલે નથી. જથેી હિે ઉમેદિાર પાુંચમાું 

રાઉન્ડમાું સમાિેશ થિા અુંગે હકદાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

5 SECONDARY DHANULA MANISHA KANTILAL SOCIAL SCIENCE SS12830 2021907
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

Index-Bના ડેટા મ જબ ઉમેદિાર ેચોથા રાઉન્ડમાું વડવ્ટિક પે્રફરન્સ આપલે નથી. જથેી હિે ઉમેદિાર પાુંચમાું 

રાઉન્ડમાું સમાિેશ થિા અુંગે હકદાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

6
HIGHER 

SECONDARY

MAKAWANA PAREKHKUMAR 

JAYANTIBHAI
ENGLISH SS15982 252005214

અરજદાર ેતઓેનાથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ 

માું સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

Index-Bના ડેટા મ જબ ઉમેદિાર ેચોથા રાઉન્ડમાું વડવ્ટિક પે્રફરન્સ આપલે નથી. જથેી હિે ઉમેદિાર પાુંચમાું 

રાઉન્ડમાું સમાિેશ થિા અુંગે હકદાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

7  SECONDARY NAIK SHRUTI NARENDRABHAI MATHS/SCIENCE SS10514 119007134 ચોથા તબક્કામાું ફાળિણી કરલે છે. PML-1 માું નામ નથી.

અગાઉ ચોથા તબક્કામાું પાટણ વજલ્લામાું ફાલિણી થયલે છે. ઉમેદિાર વજલ્લા કક્ષાએ શાળા ફાળિણી 

કેમ્પમાું હાજર રહેલ નથી. આથી પાુંચમાું તબક્કામાું સમાિેશ ન થાય.   આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે 

કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

8 SECONDARY BHANUSALI PRITIBEN DHIRAJLAL MATHS/SCIENCE SS00210 1904228
ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન સમયે ગરેહાજર રહેલ, પરુંત  હાલ સબબ ડોક્ય મેન્ટ 

િેરીફીકેશન કરી પીએમ.એલ.-૨ માું સમાિેશ કરિા રજ આત કરલે છે.

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ વશક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયાના પાુંચમા તબક્કાના ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન પ્રક્રીયામાું હાજર 

રહેલ નથી. જથેી પાુંચમા તબક્કાની જાહેરાતમાું સ ચવ્યા મ જબ  િાુંધા અરજી રદ્દ કરિામાું આિે છે.

9 SECONDARY
PRAJAPATI SANJAYKUMAR 

NATAVARLAL
MATHS/SCIENCE SS05986 1900150

ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન સમયે ગરેહાજર રહેલ, પરુંત  હાલ સબબ ડોક્ય મેન્ટ 

િેરીફીકેશન કરી પીએમ.એલ.-૨ માું સમાિેશ કરિા રજ આત કરલે છે.

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ વશક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયાના પાુંચમા તબક્કાના ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન પ્રક્રીયામાું હાજર 

રહેલ નથી. જથેી પાુંચમા તબક્કાની જાહેરાતમાું સ ચવ્યા મ જબ  િાુંધા અરજી રદ્દ કરિામાું આિે છે.

10 SECONDARY THAKKAR HETALBEN SURESHABHAI MATHS/SCIENCE SS15537 1902348
ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન સમયે ગરેહાજર રહેલ, પરુંત  હાલ સબબ ડોક્ય મેન્ટ 

િેરીફીકેશન કરી પીએમ.એલ.-૨ માું સમાિેશ કરિા રજ આત કરલે છે.

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ વશક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયાના પાુંચમા તબક્કાના ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન પ્રક્રીયામાું હાજર 

રહેલ નથી. જથેી પાુંચમા તબક્કાની જાહેરાતમાું સ ચવ્યા મ જબ  િાુંધા અરજી રદ્દ કરિામાું આિે છે.

11
HIGHER 

SECONDARY

SOLANKI VIJENDRAKUMAR 

DUNGARBHAI

PHYSICAL 

EDUCATION
SS01474 16001404

ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન સમયે ગરેહાજર રહેલ, પરુંત  હાલ સબબ ડોક્ય મેન્ટ 

િેરીફીકેશન કરી પીએમ.એલ.-૨ માું સમાિેશ કરિા રજ આત કરલે છે.

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ વશક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયાના પાુંચમા તબક્કાના ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન પ્રક્રીયામાું હાજર 

રહેલ નથી. જથેી પાુંચમા તબક્કાની જાહેરાતમાું સ ચવ્યા મ જબ  િાુંધા અરજી રદ્દ કરિામાું આિે છે.

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

12
HIGHER 

SECONDARY
PATEL NARENDRAKUMAR GOVINDBHAI PHYSICS SS36401 58000370

ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન સમયે ગરેહાજર રહેલ, પરુંત  હાલ સબબ ડોક્ય મેન્ટ 

િેરીફીકેશન કરી પીએમ.એલ.-૨ માું સમાિેશ કરિા રજ આત કરલે છે.

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ વશક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયાના પાુંચમા તબક્કાના ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન પ્રક્રીયામાું હાજર 

રહેલ નથી. જથેી પાુંચમા તબક્કાની જાહેરાતમાું સ ચવ્યા મ જબ  િાુંધા અરજી રદ્દ કરિામાું આિે છે.

13 SECONDARY RATHOD RAJESHREE MAHOBATSINH MATHS/SCIENCE SS14281 1906136

અરજદાર ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન સમયે ગરેહાજર રહેલ, પરુંત  હાલ સબબ 

ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન કરી પીએમ.એલ.-૨ માું સમાિેશ કરિા રજ આત 

કરલે છે.

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ વશક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયાના પાુંચમા તબક્કાના ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન પ્રક્રીયામાું હાજર 

રહેલ નથી. જથેી પાુંચમા તબક્કાની જાહેરાતમાું સ ચવ્યા મ જબ  િાુંધા અરજી રદ્દ કરિામાું આિે છે.

14
HIGHER 

SECONDARY
GODHANIYA MOTI HAJABHAI ACCOUNT SS36133 159006734

ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન સમયે ગરેહાજર રહેલ, પરુંત  હાલ સબબ ડોક્ય મેન્ટ 

િેરીફીકેશન કરી પીએમ.એલ.-૨ માું સમાિેશ કરિા રજ આત કરલે છે.

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ વશક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયાના પાુંચમા તબક્કાના ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન પ્રક્રીયામાું હાજર 

રહેલ નથી. જથેી પાુંચમા તબક્કાની જાહેરાતમાું સ ચવ્યા મ જબ  િાુંધા અરજી રદ્દ કરિામાું આિે છે.

15 SECONDARY PAREKH YAGNESH NANALAL MATHS/SCIENCE SS25256 1905605
ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન સમયે ગરેહાજર રહેલ, પરુંત  હાલ સબબ ડોક્ય મેન્ટ 

િેરીફીકેશન કરી પીએમ.એલ.-૨ માું સમાિેશ કરિા રજ આત કરલે છે.

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ વશક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયાના પાુંચમા તબક્કાના ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન પ્રક્રીયામાું હાજર 

રહેલ નથી. જથેી પાુંચમા તબક્કાની જાહેરાતમાું સ ચવ્યા મ જબ  િાુંધા અરજી રદ્દ કરિામાું આિે છે.

16 SECONDARY DEVANI HITESH MANSUKHABHAI MATHS/SCIENCE SS43908 1912693
ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન સમયે ગરેહાજર રહેલ, પરુંત  હાલ સબબ ડોક્ય મેન્ટ 

િેરીફીકેશન કરી પીએમ.એલ.-૨ માું સમાિેશ કરિા રજ આત કરલે છે.

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ વશક્ષણ સહાયક ભરતી પ્રક્રીયાના પાુંચમા તબક્કાના ડોક્ય મેન્ટ િેરીફીકેશન પ્રક્રીયામાું હાજર 

રહેલ નથી. જથેી પાુંચમા તબક્કાની જાહેરાતમાું સ ચવ્યા મ જબ  િાુંધા અરજી રદ્દ કરિામાું આિે છે.

17 SECONDARY RITA RADHASHYAM BASANTIA SOCIAL SCIENCE SS17721 220000139
અરજદાર ેમ ખ્ય વિષય અુંગ્રજેી અને ગૌણ વિષય સોવશયોલોજી ધ્યાને લિેા 

રજ આત કરલે છે.

્નાતક કક્ષાએ મ ખ્ય વિષય સોસીયોલોજી નથી,જ ેઉમેદિાર ેએમ.એ. (અુંગ્રજેી) મ ખ્ય વિષયમાું મેળિેલ 

લાયકાત પ્ર્થાવપત થાય છે જ ેમ ળ જાહેરાત િષમ-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરિમાું 

આિેલ છે. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

18
HIGHER 

SECONDARY
GOHIL HARESHKUMAR SHIVABHAI SOCIOLOGY SS08824 164004185 અરજદાર ેપોતાની શૈક્ષવણક લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખિા રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિારની ઉચ્ચતર માધ્યવમક વિભાગની મ ળભ ત લાયકાત શૈક્ષવણક ્નાતક અને શૈક્ષવણક અન ્નાતક 

બુંને માું પોલીટીકલ સાયન્સ માું કરલે છે. જ ેમ ળ જાહેરાત િષમ-૨૦૧૬માું દશામવ્યા મ જબ લાયકાત ન હોિાથી 

રદ કરિામાું આિેલ છે. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

19 SECONDARY SEDHANI HEENA KANTILAL MATHS/SCIENCE SS25470 119000259
અરજદાર ેશૈક્ષવણક અન ્નાતકની લાયકાત માન્ય રાખિા અુંગે રજ આત 

કરલે છે.

ઉમેદિાર ેઅન ્નાતકની લાયકાતનો વિષય એન્િાયરમેન્ટ સાયન્સમાું હોિાથી અન ્નાતકન  ગ ણાુંકન રદ 

થાય. આથી ૭.૦૬ ગ ણાુંકન ઘટે છે.આથી ૫૪.૪૫ ની જગ્યાએ ૪૭.૩૯ કરિામાું આિેલ. જ ેગવણત/વિજ્ઞાન 

વિષયના વબન અનામતના કટ ઓફ ૫૨.૨૬ કરતાું ઓછ ું  મેરીટ ધરાિે છે. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે 

કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

20
HIGHER 

SECONDARY
AVRUTIBEN NANUBHAI PATEL BIOLOGY SS37974 156000702

અરજદાર ેશૈક્ષવણક અન ્નાતકની લાયકાત માન્ય રાખિા અુંગે રજ આત 

કરલે છે.

ઉચ્ચતર માધ્યવમક માટેની મ ળભ ત લાયકાત, શૈ.અન ્નાતક્ની લાયકાત એક્વાટીક બાયોલોજી વિષયમાું 

મેળિેલ છે, જ ેમ ળ જાહેરાત િષમ-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ નથી જથેી ઉમેદિારી રદ  રદ કરિામાું આિેલ છે. 

આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

21
HIGHER 

SECONDARY
SUNITA SARAJUPRASAD MISHARA BIOLOGY SS35200 56000903

અરજદાર ેશૈ.અન ્નાતક કક્ષાએ  એક્વાવટક બાયોલોજી ની લાયકાત 

ગ્રાહ્ય રાખિા રજ આત કરલે છે.

ઉચ્ચતર માધ્યવમક માટેની મ ળભ ત લાયકાત,શૈ.અન ્નાતક કક્ષાએ Aqatic biology  છે.જ ેમ ળ જાહેરાત િષમ-

૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ નથી જથેી ઉમેદિારી રદ કરલે છે.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું 

રહેત ું નથી.

22
HIGHER 

SECONDARY
RATHOD SAJJANSHINH BHARATSHINH ECONOMICS SS20148 61000375

અરજદાર ે્નાતક કક્ષાએ  ECO-INC.ESS કરલે લાયકાતને  ગ્રાહ્ય રાખિાની 

રજ આત કરલે છે.

ઉચ્ચતર માધ્યવમકની મ ળભ ત લાયકાત, શૈ.્નાતક કક્ષાએ વિષય ECO-INC.ESS વિષય છે.જ ેમ ળ જાહેરાત-

૨૦૧૬ માું દશામવ્યા મ જબ ન હોઇ અરજી રદ કરલે છે.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું 

નથી.

23 SECONDARY JASANI SHAILESH JAYANTILAL ENGLISH SS03254 1606943
અરજદાર ેબી.પી.એડ. ની લાયકાત બી.એડ. સમકક્ષ ગણાિા રજ આત 

કરલે છે.

વ્યાિસાવયક ્નાતકની લાયકાત યોગ્ય નથી. બી.એડ. ને બદલે બી.પી.એડ. .ની ડીગ્રી ધરાિે  છે. જ ેમ ળ 

જાહેરાત િષમ-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરલે છે.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે 

કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

24 SECONDARY CHAUDHARI MANJULA GEMARABHAI MATHS/SCIENCE SS35786 1903625
અરજદાર ેએમ.એડ. ને ્થાને પોત ેદશામિેલ એમ.સી.એ. ની લાયકાત ગ્રાહ્ય 

રાખિા રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિાર ેમાધ્યવમક વિભાગમાું ગવણત/વિજ્ઞાનના વિષય માટે ઉમેદિારી નોધાિેલી છે. વ્ય.અન ્નાતકની 

લાયકાત માટે MCA નીમાકમશીટ રજ  કરલે છે. જ ેરદ કરિા પાત્ર છે . જથેી ક લ મેરીટ ૪૮.૦૪ માથી ૩.૦૩ બાદ 

કરિાથી ૪૫.૦૧ ક લ મેરીટ થાય. તદ્દન સાર ગણતરી કરી તઓેને પી.એમ.એલ.- 2 માું મ કિામાું આિેલ છે. 

આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

25
HIGHER 

SECONDARY

SHADHU NARAHARIPRASAD 

HARESHABHAI

PHYSICAL 

EDUCATION
SS10578 166002084

અરજદાર ેવ્યાિસાવયક અન ્નાતક ની લાયકાતને શૈક્ષવણક અન ્નાતક 

ની લાયકત ગણિા રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિાર ેઉચ્ચતર માધ્યવમક માટે મ ળભ ત લાયકાત શૈ.અન ્નાતકની લાયકાત ના ્થાને વ્યાિસાવયક 

અન ્નાતકની લાયકાત દશામિેલ છે આમ ઉમેદિાર શૈ.અન ્નાતકની લાયકાત ધરાિતા ન હોઇ અરજી રદ 

કરિામાું આિેલ છે.  આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

26 SECONDARY VASAVA SUBHASHBHAI DAMJIBHAI ENGLISH SS26503 1611648
NCTE માન્ય B.Ed. (Spl. Ed.) ને  બદલે RCI માન્ય  -B.Ed. (Spl.B Ed.) 

રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિારની વ્યિસાવયક ્નાતકની લાયકાત િષમ ૨૦૧૬ ની જાહેરાતમાું સ ચવ્યા મ જબની નથી જથેી િાુંધા 

અરજી પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

27
HIGHER 

SECONDARY

DANGI JITENDRAKUMAR 

SAVASINHBHAI

PHYSICAL 

EDUCATION
SS03802 66002963 અરજદાર ે MPED ની લાયકાતને MPE તરીકે ગણિા રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિાર ેઉચ્ચતર માધ્યવમક માટે મ ળભ ત લાયકાત શૈ.અન ્નાતકની લાયકાત ના ્થાને વ્યાિસાવયક 

અન ્નાતકની લાયકાત દશામિેલ છે આમ ઉમેદિાર શૈ.અન ્નાતકની લાયકાત ધરાિતા ન હોઇ અરજી રદ 

કરલે છે..આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

28
HIGHER 

SECONDARY
DHOSHI NISHA ANILKUMAR ACCOUNT SS00887 159003266

અરજદાર ે્નાતક અને અન ્નાતક કક્ષાએ છે કોમ્્ય ટર સાયન્સ ની 

લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખિાની રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિાર ઉચ્ચતર માધ્યવમક વિભાગમાું નામ  અને િાવણજ્ય વિષયમાું અરજી કરલે છે. ઉચ્ચતર માધ્યવમક 

વિભાગ માટે જરૂરી લાયકાત બી.કોમ. ની લાયકાત કોમ્્ય ટર સાયન્સની હોઈ િષમ ૨૦૧૬ ની ગ્રાન્ટેડ્ની 

જાહેરાતમાું સ ચવ્યા મ જબની લાયકાત ધરાિતા નથી.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું 

નથી.

29
HIGHER 

SECONDARY
SHUKL DEVENDR KRISHANCHANDR CHEMISTRY SS31772 157000856

DV માું અરજી રદ્દ કરલે છે. ત ેઅુંગનેો િાુંધો છે.PHYSICAL CHEMISTRY  

હોિાથી લાયકાત રદ્દ કરલે છે. ત ેબાબત નો િાુંધે છે.

ઉમેદિાર ેઉચ્ચતર માધ્યવમક વિભાગના કેમે્ટિ ી વિષયમાું ઉમેદિારી નોુંધાિેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યવમક 

વિભાગની મ ળભ ત લાયકાત  શૈક્ષવણક અન ્નાતક કેમે્ટિ ી (PHYSICAL) વિષયમાું મેળિેલ છે. જ ેિષમ ૨૦૧૬ ની 

ગ્રાન્ટેડ ની જાહેરાતમાું સ ચવ્યા મ જબની લાયકાત ધરાિતા નથી.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ 

કરિાન ું રહેત ું નથી.

30
HIGHER 

SECONDARY

SOLANKI HARSHADKUMAR 

DASHARATHABHAI 

PHYSICAL 

EDUCATION
SS09778 166002112

અરજદાર ેMP.ED. ની લાયકાતને MP. E ની લાયકાત ગણિા  રજ આત 

કરલે છે.

ઉમેદિાર ેઉચ્ચતર માધ્યવમક વિભાગના શારીરીક વશક્ષણ વિષયમાું ઉમેદિારી નોુંધાિેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યવમક 

વિભાગમાું શૈક્ષવણક અન ્નાતકની લાયકાત ના ્થાને વ્યિસાવયક અન ્નાતકની લાયકાત દશામિેલ છે.   જ ે

િષમ ૨૦૧૬ ની ગ્રાન્ટેડ ની જાહેરાતમાું સ ચવ્યા મ જબની લાયકાત ધરાિતા નથી.આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

31 SECONDARY MAHIDA RAMESHABHAI C SOCIAL SCIENCE SS00576 2008462
ઉમેદિાર ેB.A. ના બદલે BRS અને M.A. ના બદલે MRS ની લાયકાત ને 

ગ્રાહ્ય રાખિાની રજ આત કરલે છે.

્નાતક કક્ષાએ BRS અને અન ્નાતક કક્ષાએ MRS ની ડીગ્રી હોઇ જ ેમ ળ જાહેરાત િષમ-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા 

મ જબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરિામાું આિેલ છે. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું 

નથી.

32
HIGHER 

SECONDARY
MISTRI HINA GOVINDBHAI CHEMISTRY SS19014 157000259

ઉમેદિાર ેMSC CHEMISTRY( PHYSICAL & POLYMERS) ની લાયકાત ગ્રાહ્ય 

રાખિાની રજ આત કરલે છે.

ઉચ્ચતર માધ્યવમક માટેની મ ળભ ત લાયકાત, M.sc માું  વિષય chemistry ( physical & polimar) છે.જ ેમ ળ 

જાહેરાત િષમ-૨૦૧૬માું દશામવ્યા મ જબ લાયકાત ન હોિાથી અરજી રદ કરલે છે. આથી રજ આત પરત્િે કાુંઈ 

કરિાન ું રહેત ું નથી.

33 SECONDARY
PANDYA DEEPALIBEN 

RAMESHCHANDRA
MATHS/SCIENCE SS02325 119001383

અરજદાર ેપોતાની શૈક્ષવણક ્નાતક અને અન ્નાતકની બાયોટેકનોલોજી 

વિષયની લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખિા  રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિાર ેમાધ્યવમક વિભાગમાું ગવણત/વિજ્ઞાનના વિષય માટે ઉમેદિારી નોધાિેલી છે શૈક્ષવણક ્નાતક અને 

અન ્નાતકની લાયકાત બાયોટેકનોલોજી વિષયમાું મેળિેલ છે,જ ેમ ળ જાહેરાત િષમ-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ 

લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરિામાું આિે છે. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

34 SECONDARY TRIVEDI BHADRESHKUMAR UMEDARAY MATHS/SCIENCE SS09140 1906695
અરજદાર ેશૈક્ષવણક ્નાતકમાું ઇન્ડવ્ટિયલ કેમે્ટિ ી ની લાયકાતને ગ્રાહ્ય 

રાખિા  રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિાર ેમાધ્યવમક વિભાગમાું ગવણત/વિજ્ઞાન વિષય માટે ઉમેદિારી નોુંધાિેલી છે. શૈક્ષણીક ્નાતક  

Industrial Chemisrty વિષય માું મેળિેલ છે. જ ેમ ળ જાહેરાત િષમ-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન હોઇ 

અરજી રદ કરલે છે.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

35  SECONDARY BARAD DILIPSINH JAGMALBHAI
PHYSICAL 

EDUCATION
SS09980 2113040

અરજદાર ેઉમેદિાર ેMPED ની લાયકાતને MPE તરીકે ગણિા રજ આત 

કરલે છે.

ઉમેદિાર ેMPED ના ગ ણ શૈક્ષવણક ્નાતક અને અન ્નાતક બુંને ્થાને દશામિેલ હતા. શૈ.અન ્નાતક 

MPEDની લાયકાતના ગ ણ  MPE ની લાયકાતને ્થાને દશામિેલ હોઇ  આ લાયકાતન  મેરીટ ૬.૮૩ બાદ કરતા 

ક લ મેરીટ ૬૩.૮૭ થી ઘટી ૫૭.૦૪ થાય. પી.એમ.એલ.-૧ માું સા.શૈ.પછાત િગમની જગ્યા ન હોઈ વબન 

અનામત િગમના પ રુષ ઉમેદિારન ું કટ ઓફ ૬૩.૮૭ કરતાું નીચ ું મેરીટ ધરાિે છે તથા જો અરજદારની માુંગણી 

મ જબ તઓેના આ ગ ણ MPE તરીકે ગણિા માું આિે તો તઓેના ગ ણ ૬૦.૪૫ થાય. જ ેપણ પી.એમ.એલ.-૧ 

ની કટ ઓફ કરતાું નીચ ું છે.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

36
HIGHER 

SECONDARY
KAMTHANA KUNAL S PHYSICS SS01272 158000162

અરજદાર ેરાજ્ય બહારની શૈક્ષવણક અન ્નાતકની લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખિા 

રજ આત કરલે છે.

ઉચ્ચતર માધ્યવમક વિભાગ માટે મ ળભ ત શૈ.અન ્નાતકની લાયકાત રાજ્ય બહારની ય વન,માુંથી ગ જરાતી 

વસિાયના માધયમમાું મેળિેલ છે તથા વનયવમત અભ્યાસ અુંગનેા અત્રથેી સ ચવ્યા મ જબના આધારો રજ  કરલે 

નથી જથેી અરજી રદ કરિામાું આિેલ છે. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

37
HIGHER 

SECONDARY
SOLANKI MUKESHABHAI DALABHAI SANSKRIT SS14313 54002571

અરજદાર ેરાજ્ય બહારની વ્યિસાવયક અન ્નાતકની લાયકાત ગ્રાહ્ય 

રાખિા રજ આત કરલે છે.

વ્યિસાવયક અન ્નાતક ની લાયકાત રાજ્ય બહારની ય વન.માુંથી મેળિેલ છે વનયવમત અભ્યાસક્રમના આધારો 

રજ  કરલે નથી આથી તને  ગ ણાુંકન 2.69 રદ થિા પાત્ર છે. આથી ક લ મેરીટ ૬૫.૨૨ થી ઘટીને ૬૨.૫૩ કરી  

પી.એમ.એલ.-૧ ની કટ ઓફ કરતાું નીચ ું હોઈ અરજી રદ્દ કરલે છે.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ 

કરિાન ું રહેત ું નથી.

38 SECONDARY PATEL JASMINBEN HARGOVANBHAI SANSKRIT SS00185 1814134
અરજદાર ેરાજ્ય બહારની ય વન.માુંથી મેળિેલ વ્યાિસાવયક અન ્નાતક 

લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખિા રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિાર ેમાધ્યવમક વ્યાિસાવયક અન ્નાતક લાયકાત રાજ્ય બહારની ય વન.માુંથી મેળિેલ છે.અત્રથેી સ ચવ્યા 

મ જબના માન્ય આધારો રજ  કરલે નથી. આથી મેરીટમાું ૩.૬૫ બાદ થાય .આથી ક લ મેરીટ ૬૫.૩૧ ને બદલે 

૬૧.૬૬ કરિામાું આિેલ છે. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

39 SECONDARY JOTVA SARMANBHAI MULUBHAI SOCIAL SCIENCE SS03209 2006918
અરજદાર ેરાજ્ય બહારની એમ.એડ. ની લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખિા રજ આત 

કરલે છે.

એમ.એડની લાયકાત રાજ્ય બહારની ય વન.માુંથી મેળિેલ છે અને વનયવમત અભ્યાસ અુંગનેા અત્રથેી સ ચવ્યા 

મ જબના માન્ય આધારો રજ  કરલે નથી જથેી ૩.૨૩ મેરીટ બાદ થાય.આથી મેરીટ ૬૧.૫૪ થી ઘટી ૫૮.૩૧ 

થયલે છે. જ ેમેરીટ સાથે પી.એમ.એલ.-૨ માું સમાિેલ છે.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું 

નથી.

40
HIGHER 

SECONDARY
GOSWAMI NEHABEN SUKHADEVAGIRI ACCOUNT SS15410 159004443

અરજદાર ેરાજ્ય બહારની ય વન. માુંથી મેળિેલ વ્યિસાવયક અન ્નાતકની 

લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખિા રજ આત કરલે છે.

એમ.એડ. રાજ્ય બહારની ય વન.માથી મેળિેલ છે. જનેા અત્રથેી સ ચવ્યા મ જબ વનયત લાયકાતના આધારો રજ  

કરલે નથી. આથી એમ.એડન  ૩.૨૭ મેરીટ રદ થાય આથી ક લ મેરીટ ૬૨.૯૭ થી ઘટીને ૫૯.૭૦ થિાથી   નામ  

અને િાવણજ્ય વિષયમાું સા.શૈ.પછાત અનામત િગમના અુંવતમ મવહલા ઉમેદિારના કટ ઓફ ૬૨.૪૨ કરતાું 

ઓછ ું  મેરીટ માર્કસમ ધરાિે છે.  આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

41 SECONDARY PATEL VIPULKUMAR MEGHAJIBHAI ENGLISH SS30032 1601257
અરજદાર ેરાજ્ય બહારની ય વન. માુંથી મેળિેલ વ્યિસાવયક ્નાતકની 

લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખિા રજ આત કરલે છે.

 માધ્યવમક વિભાગ માટે જરૂરી લાયકાત, વ્યિસાવયક ્નાતકની  ડીગ્રી રાજય બહારની ય વન.માુંથી મેળિેલ 

છે. જનેા અત્રથેી સ ચિેલ વનયવમત અભ્યાસના માન્ય આધારો રજ  કરલે ન હોઈ અરજી રદ કરિામાું આિેલ 

છે.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

42
HIGHER 

SECONDARY
PATEL VIPULKUMAR MEGHAJIBHAI ENGLISH SS27410 52002944

અરજદાર ેરાજ્ય બહારની ય વન. માુંથી મેળિેલ વ્યિસાવયક ્નાતકની 

લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખિા રજ આત કરલે છે.

ઉચ્ચતર માધ્યવમક વિભાગ માટે જરૂરી લાયકાત, વ્યિસાવયક ્નાતકની  ડીગ્રી રાજય બહારની ય વન.માુંથી 

મેળિેલ છે. જનેા અત્રથેી સ ચિેલ વનયવમત અભ્યાસના માન્ય આધારો રજ  કરલે ન હોઈ અરજી રદ કરિામાું 

આિેલ છે.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

43
HIGHER 

SECONDARY
PATEL RESHMABEN MANGALBHAI ACCOUNT SS06043 596000306

અરજદાર ેવ્યિસાવયક અન ્નાતકની રાજ્ય બહારની લાયકાત ગ્રાહ્ય 

રાખિા રજ આત કરલે છે.

એમ.એડની લાયકાત રાજ્ય બહારની ય વન. માુંથી મેળિેલ છે. જનેા અત્રથેી સ ચવ્યા મ જબના વનયત 

અભ્યાસના  આધારો રજ  કરલે નથી. આથી એમ.એડના ગણ  ૨.૯૬ મરીેટ બાદ થાય. આથી ક લ મરીેટ ૬૩.૦૦ 

થી ઘટીને૬૦.૦૪ થિાથી એકાઉન્ટ  વિષયમાું વબન અનામત િગમનાની અુંવતમ મવહલા ઉમેદિારના કટ ઓફ 

૬૨.૮૧ કરતાું ઓછ ું  મેરીટ માર્કસમ ધરિે છે. જથેી રજ આત ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નવહું .

44 SECONDARY
BABHARLOIA SANJAYKUMAR 

BHIKHABHAI
MATHS/SCIENCE SS29147 1910694

અરજદાર ેશૈક્ષવણક અન ્નાતકની રાજ્ય બહારની લાયકાત બાદ કરી 

પી.એમ.એલ. - ૨ માું સમાિિા રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિારની રાજ્ય બહારની લાયકાત  બાદ કરતાું ૪૬.૦૨ મેરીટ માર્કસમ ધરાિે છે. પી.એમ.એલ. ૧ માું 

ગવણત/વિજ્ઞાન વિષયમાું વબન અનામત િગમના અુંવતમ પ રૂષ ઉમેદિારના કટ ઓફ ૫૨.૨૮ કરતાું ઓછ ું  

મેરીટ માર્કસમ ધરાિે છે. જથેી રજ આત ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નવહું .

45
HIGHER 

SECONDARY
MAHETA LIPSABEN KISHAORBHAI ENGLISH SS10049 52004872

અરજદાર ેતઓેની રાજ્ય બહારની ય વન. માુંથી  વડ્ટન્સ લવનિંગ થી 

મેળિેલ શૈક્ષવણક અન ્નાતક કક્ષાની લાયકાત  ગ્રાહ્ય રાખિા અુંગે 

રજ આત કરલે છે.

ઉમદેિાર ઉચ્ચતર માધ્યવમક વિભાગમાું અુંગ્રજેી વિષયમાું અરજી કરલે છે. ઉચ્ચતર માધ્યવમક વિભાગ માટે 

જરૂરી લાયકાત શૈક્ષવણક અન ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી રાજ્ય બહારની ય વન. વડ્ટન્સ લવનિંગ માુંથી મેળિેલ છે. 

જ ેLPA ૧૧૯૯/૨૦૧૬ ના તા.૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ના ચ કાદા અન્િયે માન્ય રાખી શકાય નવહું .આથી અરજદારની 

રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

46 SECONDARY PATEL PALAKBEN BHARATABHAI GUJARATI SS13565 1526340
અરજદાર ેપોતાની રાજ્ય બહારની  ય વનિવસમટીમાુંથી મેળિેલ વ્યિસાવયક 

અન ્નાતકની લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખિાની રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિાર ેવ્યિસાવયક અન ્નાતકની લાયકાત રાજ્ય બહારની ય વન.માુંથી મેળિેલ છે વનયવમત અભ્યાસ 

અુંગનેા અત્રથેી સ ચવ્યા મ જબ ના જરૂરી આધારો રજ  કરલે ન હોઇ વ્યિસાવયક અન ્નાતકન ું મેરીટ ૩.૬૭ 

બાદ કરતાું ક લ મેરીટ ૬૦.૧૪ થાય. પી.એમ.એલ.- ૧ માું  ગ જરાતી વિષયમાું વબન અનામત િગમ મવહલા 

ઉમેદિારના કટ ઓફ ૬૩.૮૨ કરતાું ઓછ ું  મેરીટ માર્કસમ ધરાિે છે. આથી અરજદારની રજ આત ગ્રાહ્ય રાખી 

શકાય નવહું .



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

47
HIGHER 

SECONDARY
PATEL ROHITKUMAR NATHALAL SANSKRIT SS06577 354004491

ઉમેદિાર ેરાજ્ય બહારની ય વન.માુંથી મેળિેલ વ્યિસાવયક અન ્નાતક 

કક્ષાની ગ્રાહ્ય રાખિા રજ આત કરલે છે.

M.ED.ની લાયકાત રાજ્ય બહારની ય વન.માુંથી મેળિેલ છે વનયવમત અભ્યાસક્રમના આધારો રજ  કરલે નથી 

આથી તને   ૨.૭૮ મેરીટ રદ કરતાું ક લ મેરીટ ૬૪.૯૭ થી ઘટીને ૬૨.૧૯ થાય. જ ેઘટેલા મેરીટને આધાર ેતઓેને 

પી.એમ.એલ. ૨ માું મ કેલ છે. આથી અત્રથેી કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

48 SECONDARY OZA MAYANK MUKUNDRAY SOCIAL SCIENCE SS13040 2010590

ઉમેદિાર ેવ્યિસાવયક ્નાતક અને અન ્નાતકની લાયકાત  રાજ્ય 

બહારની ય વન.માુંથી મેળિેલ લાયકાતોને ગ્રાહ્ય રાખિાની રજ આત કરલે 

છે.

ઉમેદિાર ેમાધ્યવમક વિભાગ માટેની મ ળભ ત બી.એડની ડીગ્રી તથા એમ.એડ.ની વડગ્રી  રાજ્ય બહારથી 

મેળિેલ હોઈ ત્યાું રહી રગે્ય લર વિદ્યાથી તરીકે અભ્યાસ કરલે છે ત ેઅુંગનેા જરૂરી આધાર-પ રાિા રજ  કરલે 

નથી. આથી અરજી રદ્દ કરિામાું આિેલ છે. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

49
HIGHER 

SECONDARY
BHAVSAR TEJAS JASAVANTBHAI MATHS SS35172 155000187

અરજદાર ેતઓેની શૈક્ષવણક અન ્નાતક મદ રાઈ કામરાજ ય વન. ને ્થાને 

સનરાઈઝ ય વન. માુંથી કરલે શૈક્ષવણક અન ્નાતક ની લાયકાત માન્ય 

કરિા રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિાર શૈક્ષવણક અન ્નાતક મદ રાઈ કામરાજ ય વન. માુંથી ઉવિણમ કરલે છે.  જથેી સદર લાયકાત બાદ કરતાું 

 ઉમેદિારન ું મેરીટ ૫૧.૯૬ થાય. પી.એમ.એલ. ૧ માું ગવણત  વિષયમાું  વબન અનામત િગમના અુંવતમ પ રુષ 

ઉમેદિારના કટ ઓફ ૫૪.૭૭ કરતાું ઓછ ું  મેરીટ માર્કસમ ધરિે છે તથા સનરાઈઝ ય વન. રાજ્ય બહારની ય વન. 

છે તથા અરજદાર ેઓનલાઈન અરજીમાું આ લાયકાત દશામિેલ નથી. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ 

કરિાન ું રહેત ું નથી.

50
HIGHER 

SECONDARY
RATHOD TRUPTIBEN DAHYABHAI SANSKRIT SS23732 54000247

અરજદાર ે રાજ્ય બહારની ય વન. માુંથી કરલે વ્યિસાવયક અન  ્નાતકની 

લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખિા રજ આત કરલે છે.

વ્યિસાવયક અન  ્નાતકની લાયકાત રાજ્ય બહારની ય વન.માુંથી મેળિેલ છે વનયવમત અભ્યાસક્રમના આધારો 

રજ  કરલે નથી આથી એમ.એ.ન  મેરીટ ૨.૯૭ રદ થિાપાત્ર થાય.આથી ક લ મેરીટ ૬૪.૪૦ થી ઘટીને ૬૧.૪૩ 

થાય. ઘટેલા મેરીટ સાથે પી.એમ.એલ. ૨ માું સમાિેશ કરલે છે.  આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ 

કરિાન ું રહેત ું નથી.

51
HIGHER 

SECONDARY
ANJUBALA DEVENDRASINH ROHILA GEOGRAPHY SS34112 63000320

અરજદારરેાજ્ય બહારની શૈક્ષવણક તથા વ્યાિસાવયક લાયકાત ગ્રાહ્ય 

રાખિા બાબતે રજ આત કરલે છે.

તમામ શૈક્ષવણક તથા વ્યાિસાવયક લાયકાત હવરયાણા રાજયમાથી વહન્દી માધ્યમમાું મેળિેલ છે અને ટાટની 

પરીક્ષા ગ જરાતી માધ્યમમાું આપલે છે આથી અરજી રદ કરલે છે. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ 

કરિાન ું રહેત ું નથી.

52
HIGHER 

SECONDARY
RAVAL VIRALBEN HARGOVANDAS ENGLISH SS00128 52002564

અરજદાર ેવ્યિસાવયક અન ્નાતકના 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 ્નાતકના ગ ણ ૧૨૦૦ માુંથી ૯૨૨ દશામિેલ છે જ ેખરખેર ૧૨૦૦ માુંથી ૯૨૩ છે. ડેટા 

બઝેમાું સ ધારો કરિામાું આિેલ છે.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

53
HIGHER 

SECONDARY
CHAUDHARI HETAL HASMUKHABHAI ENGLISH SS15905 52007235

અરજદાર ેવ્યિસાવયક અન ્નાતકના બુંને સેમે્ટરના ગ ણ ધ્યાને લિેા 

રજ આત કરલે છે.

અરજદાર ેઓનલાઈન અરજી પત્રકમાુંવ્યિસાવયક અન ્નાતકના  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 ્નાતકના ગ ણ 3.74 ને બદલે 

3.61 થાય. જથેી ક લ મેરીટ માર્કસમ 53.90 ને બદલે 53.77 કરલે છે.

54
HIGHER 

SECONDARY

BHRAMBHAT RUCHITA 

JAGADISHCHANDRA
ECONOMICS SS09592 61000771 રજી્ટર મોબાઇલ નુંબર બદલિા અુંગનેી રજ આત કરલે છે. અરજદાર ેમોબાઇલ નુંબર બદલાિા રજ આત કરલે છે જ ેઅન્િયે સ ધારો કરલે છે.

55
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 છે.

56 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 પ્રમાણ ેવફઝીકલ એજ્ય કેશનની જનરલ કેટેગરીની મવહલા અનામતની ૧ જગ્યા 

પાુંચમા રાઉન્ડમાું સમાિેશ કરલે છે.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

57
HIGHER 

SECONDARY
RANA CHETANABEN DASHARATHAJI GUJARATI SS05120 151014314 અરજદાર ેશૈક્ષવણક ્નાતકના ૯૦૦ માુંથી ૫૪૮ કરિા રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિાર ેડોક્ય મેંટ િેરીફીકેશન સમયે રજ  કરલે શૈક્ષવણક ્નાતકની 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.

58 SECONDARY
PATEL DHARMEDRAKUMAR 

JAYANTIBHAI
MATHS/SCIENCE SS27829 1913700

અરજદર ેડોક્ય મેંટ િેરીફીકેશન કરાિેલ છે અને  નામ બદલિા અુંગે િાુંધો 

રજ  કરલે છે.
ફાઈનલ મેરીટમાું સમાવ્યા બાદ વજલ્લાવશક્ષણાવધકારીશ્રી કક્ષાએ કાયમિાહી કરિાની થાય.

59 SECONDARY MACWAN ALKA DAUD MATHS/SCIENCE SS27863 1909812
અરજદર ેડોક્ય મેંટ િેરીફીકેશન કરાિેલ છે અને  નામ બદલિા અુંગે િાુંધો 

રજ  કરલે છે.
ફાઈનલ મેરીટમાું સમાવ્યા બાદ વજલ્લાવશક્ષણાવધકારીશ્રી કક્ષાએ કાયમિાહી કરિાની થાય.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

60
HIGHER 

SECONDARY
RASIKUMAR JIVANLAL TANNA ENGLISH SS27702 521001331

અરજદાર ેપોતાની અુંગ્રજેી માધ્યમમાુંથી મેળિેલ લાયકાતને ગ્રાહ્ય રાખિા 

રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિાર ેઉચ્ચતર માધ્યવમક વિભાગમાું ગ જરાતી માધ્યમમાું અરજી કરલે છે. ઉમેદિાની અન ્નાતકની 

લાયકાત અુંગ્રજેી માધ્યમમાુંથી મેળિેલ છે. જથેી િષમ ૨૦૧૬ ગ્રાન્ટેડ ની જાહેરાતની સ ચનાઓ તથા SCA NO:-

6445/2017 ના તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૯ ના ચ કાદાને ધ્યાને લતેાું અરજી રદ્દ કરિામાું આિેલ છે. આથી અરજદારની 

રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

61
HIGHER 

SECONDARY
VAGHELA SHUSHILA HIRABHAI GEOGRAPHY SS25169 163000184

અરજદાર ેપી.એમ.એલ. 2 માું તઓેના સ ધારલેા ગ ણ ધ્યાને ન લિેા 

રજ આત કરલે છે.

અરજદારને ્નાતકક્ષાએ મળેલા ગ્રવેસુંગના ગ ણ બાદ કરલે છે તથા અન ્નાતક કક્ષાએ ટિ ાયલ હોિાથી મેરીટ 

ફેરફાર થયલે છે. જનેો લાભ મેરીટ ગ ણાુંકનમાું થાય નવહું . જથેી િાુંધા અરજી રદ્દ થાય આથી અરજદારની 

રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

62
HIGHER 

SECONDARY
JADAV GIRISHKUMAR RANCHHODBHAI ACCOUNT SS28543 159000985

અરજદાર ેકોમ્્ય ટર સાયન્સ ની   શૈક્ષવણક લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખિાની 

રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિારની ઉચ્ચતર માધ્યવમક વિભાગની મ ળભ ત લાયકાત બી.કોમ.. માું મ ખ્ય વિષય કોમ્્ય ટર સાયન્સ માું 

છે જ ેમ ળ જાહેરાત-૨૦૧૬માું દશામવ્યા મ જબની લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરિામાું આિેલ છે. આથી 

અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

63
HIGHER 

SECONDARY
CHAUHAN KAMLESHKUMAR KANTILAL ACCOUNT SS10657 159002523

અરજદાર ેઅન  ્નાતક કક્ષાએ ૦૩ ગ્રવેસુંગ ગ ણ મેળિિાની રજ આત કરલે 

છે.

અન ્નાતક કક્ષાએ ઉમેદિારને આપિામાું આિેલ ૩  ગ્રવેસુંગ ગ ણનો લાભ મેરીટ ગ ણાુંકનમાું સમાિેશ થાય 

નવહું . જથેી િાુંધા અરજી રદ્દ થાય આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

64 SECONDARY PATEL GOVINDABHAI GANESHABHAI MATHS/SCIENCE SS10099 119009195
અરજદાર ેઅુંગ્રજેી માધ્યમમાું મેળિેલ લાયકાતને  ગ્રાહ્ય રાખિા  રજ આત 

કરલે છે.

TAT ગ જરાતી માધ્યમમાું કરલે છે. તમેજ ્નાતક અને અન ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી અુંગ્રજેી માધ્યમમાું કરલે છે 

અને અરજી ગ જરાતી માધ્યમમાું કરલે  હોિાથી અરજી રદ કરિામાું આિેલ છે. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

65
HIGHER 

SECONDARY
RATHOD HETALABA K ACCOUNT - -

અરજદાર ેપોતાની ૨૦૧૭ ની ભરતીમાું નોુંધાિેલ ઉમેદિારીન ું મેરીટ ધ્યાને 

લિેા રજ આત કરલે

અરજદાર ેપોતાના ટાટ નુંબર અને અરજી ફોમમની રજ  કરલે વિગતો ચકાસતાું તઓેએ િષમ ૨૦૧૭ ની ભરતીમાું 

નોુંધાિેલ ઉમેદિારીન ું મેરીટ ધ્યાને લિેા રજ આત કરલે છે. સદર ભરતી પ્રક્રીયા િષમ ૨૦૧૬ ની હોઈ કરલે 

રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

66 SECONDARY VARAMORA JAYDEEPKUMAR MANILAL MATHS/SCIENCE SS32516 119003446
અરજદાર ેશૈક્ષવણક અન ્નાતકની કામરાજ મદ રાઈની લાયકાત બાદ કરી 

પી.એમ.એલ. - ૨ માું સમાિિા રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિારન ું કામરાજ મદ રાઇ ની લાયકાત સાથેન ું મેરીટ ૫૧.૮૮ છે. પી.એમ.એલ. ૧ માું ગવણત/વિજ્ઞાન 

વિષયમાું વબન અનામત િગમના અુંવતમ પ રૂષ ઉમેદિારના કટ ઓફ ૫૨.૨૮ કરતાું ઓછ ું  મેરીટ માર્કસમ ધરિે છે 

તથા કામરાજ મદ રાઈની લાયકાત ન ું મેરીટ બાદ કરતાું ૪૫.૨૪ મેરીટ માર્કસમ ધરાિે છે.  આથી અરજદારની 

રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

67 SECONDARY MAKASANA RAAJ VALAJIBHAI MATHS/SCIENCE SS00769 119003256
અરજદાર ેશૈક્ષવણક અન ્નાતકની કામરાજ મદ રાઈની લાયકાત બાદ કરી 

પી.એમ.એલ. - ૨ માું સમાિિા રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિારન ું કામરાજ મદ રાઇ ની લાયકાત સાથેન ું મેરીટ ૫૨.૧૦ છે. પી.એમ.એલ. ૧ માું ગવણત/વિજ્ઞાન 

વિષયમાું વબન અનામત િગમના અુંવતમ પ રૂષ ઉમેદિારના કટ ઓફ ૫૨.૨૮ કરતાું ઓછ ું  મેરીટ માર્કસમ ધરાિે 

છે તથા કામરાજ મદ રાઈની લાયકાત ન ું મેરીટ બાદ કરતાું ૪૬.૦૨ મેરીટ માર્કસમ ધરાિે છે.  આથી અરજદારની 

રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

68
HIGHER 

SECONDARY
ZALA MANHARBA LAXMANSINH ECONOMICS SS12201 61001219

અરજદાર ેતઓેના બી.એડ. ના માર્કસમ માું સ ધારો કરિા બાબતની 

રજ આત કરલે છે.

અરજદાર અન સ વચત જાતીકેટેગરી ના છે, અથમશાસ્ત્ર વિષયમાું અન સ વચત જાવતની જગ્યા નથી તથા 

પી.એમ.એલ. - ૧ ન ું જનરલ ન ું કટ ઓફ ૫૮.૦૦ મેરીટ માર્કસમ ધરાિે છે.  સદર ઉમેદિારના મેરીટ માર્કસમ ૫૫.૦૦ 

છે. અરજદારની રજ આત અન્િયે તઓેના વ્યિસાવયક ્નાતકના ગ ણ ૧૦૦૦ માુંથી ૬૪૦ સ ધારી આપિામાું 

આિે તો તઓેન ું મેરીટ ૫૫.૨૭ થાય. જ ેપી.એમ.એલ. - ૧ ની કટ ઓફ કરતાું નીચ ું હોઈ અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

69
HIGHER 

SECONDARY
JOSHI BHARATKUMAR RAVISHNAKAR ENGLISH - -

અરજદાર ેપોતાનાથી ઓછાું મેરીટ િાળા ઉમેદિારનો સમાિેશ થિા અુંગે 

િાુંધો રજ  કરલે છે.

અરજદાર ેપોતાના ટાટ નુંબર અને અરજી ફોમમની રજ  કરલે વિગતો ચકાસતાું તઓેએ િષમ ૨૦૧૩ ની ભરતીમાું 

નોુંધાિેલ ઉમેદિારીન ું મેરીટ ધ્યાને લિેા રજ આત કરલે છે. સદર ભરતી પ્રક્રીયા િષમ ૨૦૧૬ ની હોઈ કરલે 

રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

70
HIGHER 

SECONDARY

QURESHI IMRANKHAN 

MOHMANDKHATTAB 
ACCOUNT SS30298 590069919

અરજદાર ેતઓેના ફક્ત ્નાત્કા કક્ષાએ ફક્ત અુંવતમ િષમના ગ ણ ધ્યને 

લિેા રજ આત કરલે છે.

અરજદારને ્નાતક કક્ષાએ ય વન. પટેનમ મ જબ ગ્રાન્ડ ટોટલ ૧૬૦૦ માુંથી ૯૧૧ (૫૬.૯૪) છે.જ ેઅત્રથેી ધ્યાને 

લિેામાું આિે છે. અરજદાર ેફક્ત અુંવતમ િષમના ગ ણ ૮૦૦ માુંથી ૪૮૮ (૬૧.૦૦) ધ્યાને લિેા રજ આત કરલે છે. 

અરજદારના  ય વન. પટેનમ મ જબના ગ ણ ધ્યાને લીધેલ હોઈ રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

71
HIGHER 

SECONDARY
CHAVADA SUMAN VALAJIBHAI ACCOUNT SS34721 159002439

અરજદાર ેતઓેની શૈક્ષવણક ્નાતક અને અન ્નાતકની લાયકાત ગ્રાહ્ય 

રાખિા રજ આત કરલે છે.

ઉમદેિારની ઉચ્ચતર માધ્યવમક વિભાગની મ ળભ ત લાયકાત  બી.કોમ.. તથા એમ.કોમ. માાું મ ખ્ય વિષય 

કોમ્્ય ટર સાયન્સ  છે.જ ેજાહેરાત િષમ ૨૦૧૬ માું સ ચવ્યા મ જબની લાયકાત ન હોઈ અરજી રદ્દ કરિામાું આિે 

છે .આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

72
HIGHER 

SECONDARY
RAVAL SEJAL HARISHCHANDRA BIOLOGY SS31732 256000027 અરજદાર ે્નાતક કક્ષાએ NSS ના ૧૦ ગ ણ મેળિિાની રજ આત કરલે છે.

્નાતક કક્ષાએ ઉમેદિારને આપિામાું આિેલ ૧૦ NSS ના ગ્રવેસુંગ ગ ણનો લાભ મેરીટ ગ ણાુંકનમાું સમાિેશ 

થાય નવહું . જથેી િાુંધા અરજી રદ્દ થાય આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

73
HIGHER 

SECONDARY
FARJANA SALIM KHAN ENGLISH SS21964 252004849

અરજદાર ેઅુંગ્રજેી માધ્યમ માું મેળિેલ લાયકાતને  ગ્રાહ્ય રાખિા  રજ આત 

કરલે છે.

ઉમેદિારની ઉચ્ચતર માધ્યવમક મ ળભ ત લાયકાત, બી.એ. તથા એમ.એ. અભ્યાસ અુંગ્રજેી માધ્યમમાું તથા 

બી.એડ. ગ જરાતી માધ્યમમાું કરલે છે અને ઉમેદિાર ેઅરજી ગ જરાતી માધ્યમમાું કરલે છે જ ેમ ળ જાહેરાત-

૨૦૧૬માું દશામવ્યા મ જબ ન હોઇ અરજી રદ કરિામાું આિેલ છે. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ 

કરિાન ું રહેત ું નથી.

74
HIGHER 

SECONDARY
CHUDASAMA SEJAL DILIPSINH ACCOUNT SS05796 159003118

અરોલા હષમદક માર ના મેરીટ સામે િાુંધો છે. જઓે કમ્્ય ટર સાયન્સ વિષય 

્નાતક કરલે છે અને એક જ િષમમાું એકાઉન્ટ વિષયમાું ્નાતક થયલે છે. 

તિેી રજ આત છે.

અરજદાર ેજ ેઉમેદિાર સામે િાુંધો લીધેલ છે ત ેઉમેદિાર ડબલ ગ્રજે્ય એટ છે એટલે કે તઓેએ કમ્્ય ટર સાયન્સ 

વિષયમાું ્નાતકની પદિી મેળવ્યા બાદ એકાઉન્ટ વિષયમાું ્નાતકની પદિી મેળિેલ છે. જ ેબદલ ય વન. એ 

ડીગ્રી સટીવફકેટ આપલે છે.

75
HIGHER 

SECONDARY
BIRENKUMAR ASHOKBHAI SOLANKI ENGLISH SS23007 52004037 અરજદાર ેઅુંગ્રીજી માધ્યમમની લાયકાત માન્ય રાખિા રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિાર ેઉચ્ચતર માધ્યવમક વિભાગની લાયકાત, શૈ.્નાતક અને શૈ.અન ્નાતકની અુંગ્રજેી માધ્યમમાું 

મેળિેલ છે અને અરજી ગ જરાતી માધ્યમમાું કરલે છે. જથેી અરજી રદ્દ કરલે છે.આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

76 SECONDARY KALU FIRDOS MOHAMMEDANIF MATHS/SCIENCE SS44543 1190006034 અરજદાર ેશૈક્ષવણક ્નાતક ના ગ ણમાું સ ધારો કરિા અરજ આત કરલે છે.

ઉમેદિાર ે શૈક્ષવણક ્નાતક કક્ષાએ ટિ ાયલ હોિાથી તઓેન ું ગ ણાુંકન ૧૫૫૦ માુંથી ૫૭૩ કરલે છે. શૈ.્નાતકન  

મેરીટ 4.86 ના બદલે 3.70 કરતા ક લ મેરીટ 45.85 ના બદલે 44.69 કરલે છે.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે 

કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

77
HIGHER 

SECONDARY
PARMAR CHETANABEN MOHANBHAI ECONOMICS SS26470 61002202

અરજદાર ેઉમેદિાર શ્રીમતી નેહાબને જયુંવતલાલ પરમારને પી.એમ.એલ.- 

૨ માું સમાિિા બબાતે િાુંધો રજ  કરલે છે.

પી.એમ.એલ. - ૧ જાહેર કયામ બાદ પી.એમ.એલ. - ૧ ના જટેલ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારો કે જઓેનો સમાિેશ 

તમેાું ન થયલે હોય તઓેને રજ આત કરિાની તક આપિામાું આિેલ. જ ેઅન્િયે નેહાબને પરમાર જયુંવતલાલ ન ું 

મેરીટ પી.એમ.એલ. - ૧ કટ ઓફ જટેલ ું હોઈ તઓેનો સમાિેશપી.એમ.એલ. - ૨ માું કરલે છે અને તનેી યાદી 

અગાઉ િેબાસાઈટ પર પણ ઉપલબ્દધ કરલે છે. આથી રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

78
HIGHER 

SECONDARY
PATEL NEELAMBEN LAXMANBHAI ENGLISH SS27110 52007356

બી.એ. ની જગ્યાએ બી.કોમ અને એમ.એ. ની જ્ગગ્યાએ એમ.કોમ કરલે છે. 

ડી.િી. િખતે અરજી રદ્દ કરલે છે. ત ેઅુંગનેો િાુંધો છે.

બી.એ. ની જગ્યાએ બી.કોમ અને એમ.એ. ની જ્ગગ્યાએ એમ.કોમ કરલે છે. ડી.િી. િખતે અરજી રદ્દ કરલે છે. 

િષમ ૨૦૧૬ ની જાહેરાતમાું સ ચવ્યા મ જબની લાયકાત ધરાિતા નથી.આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ 

કરિાન ું રહેત ું નથી.

79
HIGHER 

SECONDARY
VALA DIVALIBEN KANABHAI GUJARATI SS00616 123044

અરજદાર ેતઓેએ બધા વિષયની પરીક્ષા પ ન: આપલે હોઇ ટિ ાયલ ધ્યાને ન 

લિેા રજ આત કરલે છે.

અરજદાર બધા પપેરની પરીક્ષા એક સાથે ઉવિણમ કરલે નથી, જથેી ટિ ાયલ ધ્યાને લિેાના થાય અને 

શૈ.અન ્નાતકમાું ખરખેર ગ ણ ૧૫૦૦ માુંથી ૭૪૨ થાય. આથી મેરીટ ૦.૨૩નો ઘટાડો થાય.આથી મેરીટ ૬૫.૦૩ 

થી ઘટી ૬૪.૮૦ કરિામા આિેલ છે. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

80 SECONDARY PATEL NARESHBHAI MAGANBHAI GUJARATI SS04455 1527678
અરજદાર ે રાજ્ય બહારની ય વન. માુંથી કરલે વ્યિસાવયક અન  ્નાતકની 

લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખિા રજ આત કરલે છે.

ઉમેદિારની વ્યિસાવયક અન  ્નાતકની લાયકાત રાજ્ય બહારની ય વન.માુંથી મેળિેલ છે અને વનયવમત 

અભ્યાસ અુંગનેા અત્રથેી સ ચવ્યા મ જબના માન્ય આધારો રજ  કરલે નથી જથેી ૩.૨૪ મેરીટ બાદ થાય.આથી 

મેરીટ ૬૩.૮૪ થી ઘટી ૬૦.૬૦ થિાથી પી.એમ.એલ. ૧ માું ગ જરાતી વિષયમાું વબન અનામત િગમ પ રૂષ 

ઉમેદિારના કટ ઓફ ૬૩.૮૪ કરતાું ઓછ ું  મેરીટ માર્કસમ ધરાિે છે. આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ 

કરિાન ું રહેત ું નથી.

81
HIGHER 

SECONDARY
PATEL BINAL DHARMESH ACCOUNT SS13735 159001493

(૧) અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે. (૨) અરજદાર ેEWS નો લાભ 

આપિા રજ આત કરલે છે.

(૧) અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. 

(૨) EWS  ની જોગિાઈ મ ળ જાહેરાત િષમ ૨૦૧૬ બાદ િષમ ૨૦૧૮ માું અમલી બનેલ હોઈ લાભ આપિા પાત્ર 

નથી.

આથી અરજદારની રજ આત પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

82
HIGHER 

SECONDARY
PARMAR KAVITABEN DHIRAJLAL SANSKRIT SS09450 54005752

ટું ડેલ યોવગતાબને ના મેરીટ માર્કસમ િધારા સામે િાુંધો છે. પી.એમ.એલ. -૨ 

માું નામ નથી અને પી.એમ.એલ. ૧ માું ડોક્ય મેંટ િેરીફીકેશનમાું આિેલ 

નથી

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

83
HIGHER 

SECONDARY
JOSHI POONAM KAMALESHBHAI ACCOUNT SS00613 159002500

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

84 SECONDARY
CHAUDHARI JASVANTKUMAR 

MAFATLAL

PHYSICAL 

EDUCATION
SS06289 2113962

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

85 SECONDARY
TRANGADIA ALPESHAKUMAR 

JAYNTILAL
MATHS/SCIENCE SS01766 119011031

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

86 SECONDARY JOSHI BHARATKUMAR RAVISHNKAR ENGLISH SS02785 1601552
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

87 SECONDARY SHAH RUPAKUMARI RAJENDRAPRASAD MATHS/SCIENCE SS04977 1905093
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

88 SECONDARY PATEL RAJENDRAKUMAR GANDALAL MATHS/SCIENCE - -
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

89 SECONDARY NAIK SHRUTI NARENDRABHAI MATHS/SCIENCE SS10514 119007134
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

90 SECONDARY GARACH VAISHALI KUNJALKUMAR ENGLISH SS24126 1610223
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

91
HIGHER 

SECONDARY
GARACH VAISHALI KUNJALKUMAR ENGLISH SS22762 52006281

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

92 SECONDARY PATEL DHARMISTHABEN SUMANTBHAI MATHS/SCIENCE SS24358 1915758
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

93
HIGHER 

SECONDARY
BAGADA JIGNASABEN KHODIDAS ENGLISH SS26248 52006023

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

94 SECONDARY KHAPARA ATUL S MATHS/SCIENCE SS06159 1905312
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

95 SECONDARY SHINGALA MEHUL MAGANALAL MATHS/SCIENCE SS01817 1905210
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

96 SECONDARY VARSAT NILESHBHAI NAGAJIBHAI ENGLISH SS37755 1617164
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

97
HIGHER 

SECONDARY
PATEL BINDU BABULAL ENGLISH SS09092 252004737

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

98 SECONDARY DAVE DARSHANA KANTILAL SANSKRIT SS16490 1808003
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

99
HIGHER 

SECONDARY
JOSHI KANUBHAI KARSHANBHAI SANSKRIT SS02603 354005851

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

100 SECONDARY JOSHI KANUBHAI KARSHANBHAI SANSKRIT SS05802 1800866
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

101
HIGHER 

SECONDARY
PATEL DHARMISTHABEN NATUBHAI ACCOUNT SS19311 159006235

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

102 SECONDARY JOSHI CHIRAGKUMAR MANHARLAL MATHS/SCIENCE SS03350 1914192
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

103 SECONDARY PATEL RAJANKUMAR JAYANTILAL MATHS/SCIENCE SS18658 1914272
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

104
HIGHER 

SECONDARY
TRIVEDI JIGNASHA BATUKLAL ACCOUNT SS06776 159002753

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

105
HIGHER 

SECONDARY
NIMBARK PERAGNESH BHKHABHAII ENGLISH SS15274 52004769

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

106
HIGHER 

SECONDARY
RUPAKAR KINNARIBEN BALVANTABHAI PSYCHOLOGY SS10000 160001542

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

107 SECONDARY PATEL JASVANTKUMAR VISHANUBHAI SOCIAL SCIENCE SS17840 2020010
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

108
HIGHER 

SECONDARY
MAKWANA PRITI CHANDULAL ACCOUNT SS07504 159001536

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

109 SECONDARY BHUVA BHAVESH VRAJLAL MATHS/SCIENCE SS35506 1909589
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

110
HIGHER 

SECONDARY
PANCHAL MITESHAKUMAR BHARATLAL ACCOUNT SS15757 159004078

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

111 SECONDARY CHUCHA ARUNA DEVAJIBHAI MATHS/SCIENCE SS28115 1903708
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

112
HIGHER 

SECONDARY
PANSURIYA PUNAMABEN PRAGAJIBHAI ACCOUNT SS22797 59004127

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

113 SECONDARY PATEL NAMRATABEN UTTAMBHAI MATHS/SCIENCE SS10707 119010419
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

114
HIGHER 

SECONDARY
KUNCHALA VIPULDAN NARHARDAN SANSKRIT SS07752 54010821

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

115
HIGHER 

SECONDARY
PARAMAR TULSI MOHANBHAI ACCOUNT SS03007 159001968

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

116
HIGHER 

SECONDARY

GOHIL MOHSINMOHAMMAD 

FAKIRMOHAMMAD
ENGLISH SS15390 52005232

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

117 SECONDARY PARMAR BHIKHABHAI KARABHAI
PHYSICAL 

EDUCATION
SS05493 2103498

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

118 SECONDARY PATAT MENSI VARJANGBHAI ENGLISH SS27407 1606518
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

119 SECONDARY PATEL HASMUKHABHAI JOITARAM MATHS/SCIENCE SS15853 1914620
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

120 SECONDARY PATEL VISHALKUMAR ASHVINBHAI MATHS/SCIENCE SS29479 119010400
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

121 SECONDARY PATEL URVASHIBAAHEN RAMANBHAI MATHS/SCIENCE SS26601 119000230
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

122 SECONDARY PARAMAR HITESH MAHOBATSINH MATHS/SCIENCE SS40736 1915440
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

123 SECONDARY RAVAL NIKHILKUMAR DILIPKUMAR MATHS/SCIENCE SS00370 1913981
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

124 SECONDARY
DOBARIA ASHWINKUMAR 

VALLABHABHAI
MATHS/SCIENCE SS39281 1908266

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

125 SECONDARY RAJANI NIRAVISHABEN LALJIBHAI MATHS/SCIENCE SS39362 1908262
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

126
HIGHER 

SECONDARY
DOBARIA SUNILKUMAR VALLABHABHAI CHEMISTRY SS34587 57001594

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

127 SECONDARY VAIDYA AMITKUMAR ASHWINKUMAR MATHS/SCIENCE SS37893 1909055
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

128
HIGHER 

SECONDARY
PATAT MENSI VARJANGBHAI ENGLISH SS25366 252005884

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

129 SECONDARY BHAVSAR TEJAS JASHVANTBHAI MATHS/SCIENCE SS15701 1902813
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

130 SECONDARY PARMAR MANOJKUMAR RAMJIBHAI MATHS/SCIENCE SS08274 19608993
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

131
HIGHER 

SECONDARY
JETHWA DHWANI SATISHBHAI ACCOUNT SS03783 59005051

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

132
HIGHER 

SECONDARY
GARASIYA JAGRUTI PRAMODSINH ACCOUNT SS37321 590008891

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

133 SECONDARY PATEL AVANI AMBALAL MATHS/SCIENCE SS02974 1915046
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

134
HIGHER 

SECONDARY
JOSHI KRISHNA SHANKARLAL SANSKRIT SS10637 54003950

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

135
HIGHER 

SECONDARY
BHARATKUMAR BALDEVABHAI PATEL ACCOUNT SS16758 59001591

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

136 SECONDARY MEERA BHUDARBHAI ULA GUJARATI SS05482 1503849
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

137
HIGHER 

SECONDARY
JADAV ALPABEN MAHESHABHAI ACCOUNT SS31231 159006712

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

138
HIGHER 

SECONDARY
PATEL MEHULABEN CHANDULAL ACCOUNT SS00820 59002998

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

139 SECONDARY MERJA JALPA KANTILAL MATHS/SCIENCE SS31292 119003420
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

140
HIGHER 

SECONDARY
PATEL KANTILAL TRIBHOVANBHAI ECONOMICS SS06864 161001296

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.



Date :  31/12/2020

ક્રમ વિભાગ અરજદારન ું નામ વિષય
ફોમમ 

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

ગ્રાન્ટેડ ૨૦૧૬ ના પાુંચમો રાઉન્ડ ના PML- 2 અન્િયે િાુંધા અરજીની વિગત

141 SECONDARY AGERA VIRALKUMAR JYANTILAL MATHS/SCIENCE SS02635 119011030
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

142 SECONDARY PATEL UMESHACHANDRA BACHUBHAI MATHS/SCIENCE SS38886 1907539
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

143
HIGHER 

SECONDARY
RAJPUT SONALBEN VIRENDRASINH ECONOMICS SS14528 16103224

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

144 SECONDARY PATEL MUKESHKUMAR KANAIYALAL MATHS/SCIENCE SS42263 119010848
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

145
HIGHER 

SECONDARY
RAVAL BRIJESHKUMAR ARVINDBHAI SANSKRIT SS06593 54001905

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

146
HIGHER 

SECONDARY
PATEL ASHMITABEN PRAVINBHAI PSYCHOLOGY SS30614 160000247

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

147
HIGHER 

SECONDARY
JADEJA NITABA R ACCOUNT SS01103 159003463

અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.

148 SECONDARY PATEL JIGNESH GANDABHAI ENGLISH SS31569 1603868
અરજદારથી નીચ ું મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારનો પી.એમ.એલ. - ૨ માું 

સમાિેશ કરિા અુંગે રજ આત કરલે છે.

અરજદાર દ્વારા સમકક્ષતા માુંગલે ઉમેદિારને જ ેમેરીટના આધાર ેપી.એમ.એલ.-૧ માું સમાિેશ કરલે હતા, 

તમેના DV દરમ્યાન મેરીટ ઘટેલ છે. માત્ર િાુંધા અરજી ્િીકારિાના આશયથી પી.એમ.એલ.-૨ મ કિામાું 

આિેલ. પરુંત  આિા ઉમેદિારોનો  ફાઈનલ મેરીટ લી્ટમાું સમાિેશ થનાર નથી. આથી અરજદારની રજ આત 

પરત્િે કાુંઈ કરિાન ું રહેત ું નથી.


