બબન સરકારી અનુદાયનત માધ્યયમક શાળાઓ યશક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (ગુજરાતી માધ્યમ)
પત્રક- બ- PML-1 પૈકી સુધારા કરે લ અરજીઓ

Sr. NO. MediumName
1

2

Gujarati

Gujarati

SubjectName
ENGLISH

ENGLISH

Candidate Name

GenderName

RATHWA MANOJKUMAR POPATBHAI

SHARMA ARTI JITENDRA

Male

Female

Date: 27/10/2020
CategoryName
Schedual Tribe

General(Open)

TATNo
1612149

1604547

TOT MER FormNumber
56.55

61.29

Query

SS19419

વ્યાવસાયયક અનુસ્નાતકમાાં એમ.ફીલ નુ ગુણાાંકન
ધ્યાને લેવાનુ નથી જેથી તેન ુ મેરીટ ૩.૫૭ બાદ
થાય.આથી કુ લ મેરીટ ૫૬.૫૫ થી ઘટીને ૫૨.૯૮ થાય.

SS11625

(૧) એમ.એ.ની લાયકાત રાજ્ય બહારની યુયન.માાંથી
મેળવેલ છે જે યનયયમત અભ્યાસના આધારો રજુ કરે લ
નથી જેથી ગુણાાંકન ૬.૫૬ બાદ થાય.
(૨) એમ.એડને સ્થાને એમ.એ. એજ્યુકેશનની અમાન્ય
લાયકાત હોઇ તે લાયકાતનુ મેરીટ ૩.૨૧ રદ થાય.
આથી કુ લ મેરીટ ૬૧.૨૯ થી ઘટીને ૫૧.૫૨ થાય.

3

Gujarati

ENGLISH

PARMAR MANISHABEN MANSINGBHAI

Female

Schedual Caste

1602740

61.33

SS06618

શૈ.અનુસ્નાતકનુ મેરીટ ઉમેદવારે ૮૦૦ માાંથી ૩૨૧
દશાાવલ
ે છે જેને બદલે સુધરીને ૯૦૦ માાંથી ૩૪૪
કરતા મેરીટ ૪.૦૧ ને બદલે ૩.૮૨ થાય.આથી કુ લ
મેરીટ ૬૧.૩૩ ને બદલે ૬૧.૧૪ થાય.

4

Gujarati

ENGLISH

JOSHI ALPA MUKUNDBHAI

Female

General(Open)

1608937

61.36

SS23601

શૈ.સ્નાતક કક્ષાએ મેળવેલ ગુણમાાં ૭૦૦ માાંથી ૩૩૫
થાય.મેરીટ ૪.૮૦ થી ઘટી ૪.૭૮ થાય.આથી કુ લ મેરીટ
૬૧.૩૬ ને બદલે ૬૧.૩૪ થાય

5

Gujarati

ENGLISH

PARYANI SHIKHA SUNIL

Female

General(Open)

1601237

61.37

SS24026

ઉમેદવારે બી.એડના ગુણ ૧૪૦૦ માાંથી ૧૦૪૮
દશાાવલ
ે છે . જ્યારે ડોક્યુમન્ે ટ વેરીફફકેશન વખતે
ડોક્યુમટ
ેં મુજબ માર્કસા ૧૪૦૦ માાંથી ૧૦૮૪ થાય આથી
મેરીટ ૩.૭૪ ને બદલે ૩.૮૭ થાય આથી કુ લ મેરીટ
૬૧.૩૭ ને બદલે ૬૧.૫૦ થાય.

6

Gujarati

ENGLISH

RAOL SANJAYKUMAR ZEELUSINH

Male

General(Open)

1618961

61.4

SS31656

શૈ. અનુસ્નાતક કક્ષા ઉમેદવારના ખરે ખર ૮૦૦ માાંથી
૪૪૭ મેળવેલ છે આથી મેરીટ ૫.૨૦ ને બદલે ૫.૫૯
થાય આથી કુ લ મેરીટ ૬૧.૪૦ થી સુધરીને ૬૧.૭૯ થાય
ઉમેદવારે શૈ.અનુસ્નાતકની ફડગ્રી રાજ્ય બહારની
યુયન.માાંથી ફડસ્ટાંસ લયનિંગ થી મેળવેલ છે જે અમાન્ય
હોઇ એમ.એ.નુ મેરીટ ૬.૧૨ રદ થાય. આથી કુ લ મેરીટ
૬૧.૪૧ થી ઘફટને ૫૫.૨૯ થાય.
ઉમેદવારે બી.એડના માર્કસા ૧૧૫૦ માાંથી ૯૯૮
ઓનલાઇન ફોમામાાં ભરે લ છે પરાં ત ુ ઉમેદવારના ખરે ખર
માર્કસા ૧૭૫૦ માાંથી ૧૫૧૪ કરતા મેરીટ ૪.૩૪ ને
બદલે ૪.૩૩ થાય આથી કુ લ મેરીટ ૬૧.૬૮ ને બદલે
૬૧.૬૭ થાય

7

Gujarati

ENGLISH

JOSHI RAMESHKUMAR HARGOVANDAS

Male

General(Open)

1600287

61.41

SS02205

8

Gujarati

ENGLISH

SONDARVA NISHABEN BHARATBHAI

Female

Schedual Caste

1606071

61.68

SS12681

9

Gujarati

ENGLISH

VAJA VISHAL KARSHANBHAI

Male

Socially and
Educationally
Backward Classes

1606439

61.8

SS02581

એમ.એડ.ની માકા શીટ માાં મેળવેલ ગુણ/કુ લ ગુણ
519/700 છે અને ટકા ૭૪.૧૪૨ સુધારો કરવો. મેરીટમાાં
કોઇ ફેરફાર થતો નથી.

10

Gujarati

ENGLISH

SENGAR NEETA SINGH

Female

General(Open)

1600821

61.81

SS03901

સ્નાતક અને અનુસ્નાતક ની ડીગ્રી ઓનલાઈન ફોમામા
ગણપત યુની. બતાવેલ છે જે ખોટુ ાં છે .ગુજરાત યુની.
કરવુ.ાં

બબન સરકારી અનુદાયનત માધ્યયમક શાળાઓ યશક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (ગુજરાતી માધ્યમ)
પત્રક- બ- PML-1 પૈકી સુધારા કરે લ અરજીઓ

Sr. NO. MediumName
11

Gujarati

GUJARATI

KATARA ARVINDBHAI RATANBHAI

Male

Socially and
Educationally
Backward Classes

1515163

63.78

SS26334

12

Gujarati

GUJARATI

MAKWANA DINESHBHAI PANCHABHAI

Male

Socially and
Educationally
Backward Classes

1511621

63.81

SS21255

શૈ.સ્નાતક કક્ષાએ ખરે ખર ગુણ 419 /700 થાય. સ્નાતક
કક્ષાનુ ાં મેરીટ 6.00 ની જ્ગગ્યાએ 5.99 મેરીટ થાય.તેથી
કુ લ મેરીટ 63.81 ને બદલે 63.80 થાય .

Male

Socially and
Educationally
Backward Classes

SS04455

એમ.એડની લાયકાત રાજ્ય બહારની યુયન.માાંથી
મેળવેલ છે અને યનયયમત અભ્યાસ અંગેના અત્રેથી
સુચવ્યા મુજબના માન્ય આધારો રજુ કરે લ નથી જેથી
૩.૨૪ મેરીટ બાદ થાય.આથી મેરીટ ૬૩.૮૪ થી ઘટી
૬૦.૬૦ થાય.

SS13565

(1) શૈ.અનુસ્નાતક કક્ષાની માકા શીટ માાં મેળવેલ
ગુણ/કુ લ ગુણ 477 / 800 માાંથી મળવાપાત્ર થાય. તેથી
મેરીટ માાં ફેરફાર થાય છે .સ્નાતકનુાં મેરીટ 6.00 ની
જ્ગગ્યાએ 5.96 મેરીટ થાય.
(2) એમ.એડ.ની લાયકાત રાજ્ય બહારની યુયન.માાંથી
મેળવેલ છે યનયયમત અભ્યાસ અંગેના અત્રેથી સુચવ્યા
મુજબ ના જરૂરી આધારો રજુ કરે લ ન હોઇ એમ.એડ.નુ ાં
મેરીટ 3.67 બાદ કરવાનુ થાય.
તેથી કુ લ મેરીટ 60.14 થાય .

SS09804

(૧) બી.એડ.ના ખરે ખર ગુણ 791/1000 થાય. મેરીટ
3.95ની જ્ગગ્યાએ 3.96 મેરીટ થાય.
(૨)એમ .એડ.ના ખરે ખર ગુણ 417/ 700થાય.
એમ.એડ.નુ ાં મેરીટ 3.00 ની જ્ગગ્યાએ 2.98 મેરીટ થાય.
કુ લ મેરીટ 63.96 થી ઘટીને 63.95 થાય .

14

15

Gujarati

Gujarati

Gujarati

GUJARATI

GUJARATI

GUJARATI

Candidate Name

PATEL NARESHBHAI MAGANBHAI

PATEL PALAKBAHEN BHARATBHAI

SHAH SUNILKUMAR REVABHAI

GenderName

Date: 27/10/2020
Query
એમ.એડ ની જગ્યા એ એમ.ફીલ ની લાયકાતના માર્કસા
દશાાવલ
ે છે જે માન્ય ન હોઇ એમ.એડના લાયકાતના
૩.૨૦ બાદ થાય. આથી કુ લ મેરીટ ૬૩.૭૮ ને બદલે
૬૦.૫૮ થાય.

13

SubjectName

Female

Male

CategoryName

General(Open)

Schedual Caste

TATNo

1527678

1526340

1500383

TOT MER FormNumber

63.84

63.85

63.96

16

Gujarati

MATHS/SCIENCE

ZALA MAHADIPSINH BHAVSINH

Male

General(Open)

1907105

53.85

SS08076

શૈ.અનુસ્નાતકની લાયકાત મદુ રાઇ કામરે જ
યુયનવયસિટીમાાંથી ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી મેળવેલ હોઇ
અનુસ્નાતકનુાં ગુણાાંકન રદ કરવા પાત્ર થાય છે .આથી
અનુસ્નાતકના મેરીટમાાં ૫.૯૬ નો ઘટાડો થાય છે .આથી
કુ લ મેફરટ ૫૩.૮૫ ને બદલે ૪૭.૮૯ થાય.

17

Gujarati

MATHS/SCIENCE

PATEL ATULKUMAR DHULABHAI

Male

General(Open)

119009895

53.86

SS42316

શૈ.સ્નાતકમાાં ખરે ખર ગુણ ૨૨૮૦ માાંથી ૧૦૬૦ થાય.
આથી મેરીટ ૫.૨૧ ને બદલે ૪.૬૫ થાય અને કુ લ
મેરીટ માર્કસા ૫૩.૮૬ માાંથી ઘટી ૫૩.૩૦ થાય.

SS32489

શૈ.અનુસ્નાતકની લાયકાત મદુ રાઇ કામરે જ
યુયનવયસિટીની ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી મેળવેલ હોઇ
અનુસ્નાતકના મેરીટમાાં ૫.૬૧ નો ઘટાડો થાય છે .આથી
કુ લ મેફરટ ૫૩.૮૭ ને બદલે ૪૮.૨૬ થાય.

18

Gujarati

MATHS/SCIENCE

CHAMDAWALA JASMIN MUKHTARAHMED

Female

General(Open)

119000981

53.87

બબન સરકારી અનુદાયનત માધ્યયમક શાળાઓ યશક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (ગુજરાતી માધ્યમ)
પત્રક- બ- PML-1 પૈકી સુધારા કરે લ અરજીઓ

Sr. NO. MediumName

19

20

21

22

23

24

25

Gujarati

Gujarati

Gujarati

Gujarati

Gujarati

Gujarati

Gujarati

SubjectName

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

Candidate Name

GenderName

PATEL SVAPNILKUMAR ASHOKBHAI

CHAMPAVAT ASHOKKUMAR MOTISINH

VERMA MAHENDRA JIYARAM

KUNDARIYA DIPAK LALJI

CHAUHAN SHEETAL RAMESHCHANDRA

PANDYA MAITREEBEN SURENDRAPRASAD

JOSHI ATULKUMAR BIPINCHANDRA

Male

Male

Male

Male

Female

Female

Male

Date: 27/10/2020
CategoryName

General(Open)

General(Open)

General(Open)

General(Open)

General(Open)

General(Open)

General(Open)

TATNo

119002994

1913589

1900853

1908048

119006819

1915879

1901498

TOT MER FormNumber

54.12

54.18

54.18

54.21

54.22

54.23

54.25

Query

SS20048

શૈ. અનુસ્નાતકની લાયકાત મદુ રાઇ કામરે જ
યુયનવયસિટીની ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી હોઇ અનુસ્નાતકનુાં
ગુણાાંકન રદ કરવા પાત્ર થાય છે .આથી અનુસ્નાતકના
મેરીટમાાં ૬.૨૦ નો ઘટાડો થાય છે .આથી કુ લ મેફરટ
૫૪.૧૨ ને બદલે ૪૭.૯૨ થાય.

SS04399

ઉમેદવારે શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકની લાયકાત કામરાજ
મદુ રાઇ યુયનવસીટીમાાંથી ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી મેળવેલ છે .
જેથી શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકના ગુણાકન ૫.૭૮ રદ
કરવાના થાય. અને ઉમેદવારના મેરીટમાાં ઘટાડો થઇ
૫૪.૧૮ના સ્થાને ૪૮.૪૦ થાય.

SS00516

ઉમેદવારે શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકની લાયકાત કામરાજ
મદુ રાઇ યુયનવસીટીમાાંથી ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી મેળવેલ છે .
જેથી શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકના ગુણાકન ૫.૭૯ રદ
કરવાના થાય. અને ઉમેદવારના મેરીટમાાં ઘટાડો થઇ
૫૪.૧૮ના સ્થાને ૪૮.૩૯ થાય.

SS37431

ઉમેદવારનુ શૈ.અનુસ્નાતકમાાં ફફબિકલ કેમસ્ે રી યવષય
હોવાથી શૈ.અનુસ્નાતકની લાયકાત રદ થાય જે મ ૂળ
જાહેરાત વષા-૨૦૧૬માાં સુચવ્યા મુજબ નથી. આથી
મેરીટમાાં ૫.૬૭ ઘટતા કુ લ મેરીટ ૪૮.૫૪ થાય.

SS11010

શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકની લાયકાત પ્લાસ્સ્ટક ટેર્કનોલોજી
યવષયમાાં મેળવેલ છે ,જે મ ૂળ જાહેરાત વષા-૨૦૧૬માાં
સુચવ્યા મુજબ નથી જેથી ઉમેદવારની લાયકાત રદ
કરવાપાત્ર થાય.
બી.એડ.માાં કુ લ ગુણ/મેળવેલ ગુણ ૬૫૦ માથી ૫૫૬ ને
બદલે સુધારે લ કુ લ ગુણ/મેળવેલ ગુણ ૧૨૦૦માાંથી
૯૮૯ થતા સુધારે લ ગુણાાંકન ૪.૨૮ ને બદલે ૪.૧૨
થાય. જેથી કુ લ મેરીટ ૪૭.૪૬ થાય.

SS24255

ઉમેદવારે એમ.એડને સ્થાને એમ.એ.(એજ્યુકેશન)
ફડગ્રીના ગુણ દશાાવલ
ે ા છે જે એમ.એડના ગુણાાંકન
૩.૪૨ ઘટાડતા કુ લ મેરીટ ૫૪.૨૩ ના સ્થાને ૫૦.૮૧
થાય.

SS31077

(1)શૈક્ષબણક સ્નાતક કક્ષાએ કુ લ ગુણ/મેળવેલ ગુણ
૧૦૦૦ માંથી ૬૮૭ ને બદલે ૧૦૫૦ માાંથી ૬૮૭
સુધારવાના થાય. જેથી શૈક્ષબણક સ્નાતકનુ મેરીટ ૬.૮૭
થી ઘટી ૬.૫૪ સુધારવાનુ થાય.
(2) બી,એડના ટકા ૭૪.૦૦ ને બદલે યુયનવસીટીએ
આપેલા પ્રમાણપત્ર મુજબ ૬૨.૮૩% ઘટાડવાના થાય
જેથી બી.એડનુ ગુણાાંકન ૩.૭૦થી ઘટી ૩.૧૪ થાય અને
કુ લ મેરીટ ૫૪.૨૫ થી ઘટી ૫૩.૩૬ થાય.

બબન સરકારી અનુદાયનત માધ્યયમક શાળાઓ યશક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (ગુજરાતી માધ્યમ)
પત્રક- બ- PML-1 પૈકી સુધારા કરે લ અરજીઓ

Sr. NO. MediumName
26

Gujarati

SubjectName
MATHS/SCIENCE

Candidate Name
PATEL ANKURKUMAR NAVINBHAI

GenderName
Male

Date: 27/10/2020
CategoryName
General(Open)

TATNo
1901885

TOT MER FormNumber
54.38

Query

SS20683

વ્યાવસાયયક અનુસ્નાતક સ્થાને એમ.એ. એજ્યુકેશનના
ગુણ દશાાવલ
ે છે આથી ગુણાાંકન ૩.૩૬ ગુણાાંકન ઘટે છે
અને કુ લ મેરીટ ૫૪.૩૮ ની જગ્યાએ ૫૧.૦૨ થાય.

27

Gujarati

MATHS/SCIENCE

PANDYA JIGNABEN MAGANLAL

Female

General(Open)

119006525

54.4

SS02601

શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકની લાયકાત ઇન્ડસ્રીયલ કેમસ્ે રી
યવષયમાાં મેળવેલ છે ,જે મ ૂળ જાહેરાત વષા-૨૦૧૬માાં
સુચવ્યા મુજબ નથી.આથી અનુસ્નાતકના મેરીટ માર્કસા
૭.૫૦ રદ થાય આથી ૫૪.૪૦ મેરીટ માર્કસા ઘટીને
૪૬.૯૦ થાય.

28

Gujarati

MATHS/SCIENCE

SUTHAR POOJA BABUBHAI

Female

General(Open)

1914051

54.4

SS44371

1) બી.એસ.સી.માાં કુ લ ગુણ 1050 ની જગ્યાએ 1000
દશાાવલ
ે છે . જેથી મેરીટ 6.46 ની જગ્યાએ 6.15થાય
છે .તેથી કુ લ મેરીટ 54.40 ને બદલે 54.09 થાય.

SS24214

વ્યાવસાયયક અનુસ્નાતક સ્થાને એમ.એ. એજ્યુકેશનના
ગુણ દશાાવલ
ે છે અને વેરીફીકેશન સમયે માર્કશીટ રજુ
કરે લ નથી આથી ગુણાાંકન ૩.૨૫ ગુણાાંકન ઘટે છે અને
કુ લ મેરીટ ૫૪.૪૨ ની જગ્યાએ ૫૧.૧૭ થાય.

SS25470

એમ.એસ.સી.ની લાયકાતનો યવષય એન્વાયરમેન્ટ
સાયન્સમાાં હોવાથી અનુસ્નાતકનુ ગુણાાંકન રદ થાય.
આથી ૭.૦૬ ગુણાાંકન ઘટે છે .આથી ૫૪.૪૫ ની જગ્યાએ
૪૭.૩૯ થાય.

SS45716

શૈક્ષબણક સ્નાતક લાયકાતના ગુણ ૨૧૬૦ માાંથી ૧૨૨૦
કરવાના થાય એટલે ટકા ૫૬.૪૮ થાય. જેથી
ઉમેદવારનુ શૈક્ષબણક સ્નાતકનુ મેરીટ ૬.૧૯ ના સ્થાને
૫.૬૫ થાય જેથી ઉમેદવારનુ કુ લ મેરીટ ૫૪.૧૨ થાય.

SS42389

(૧) શૈ.સ્નાતકમાાં ઉમેદવારના ખરે ખર ગુણ ૭૭૫ માાંથી
૩૮૨ થાય જેથી શૈ.સ્નાતકનુ મેરીટ ૫.૨૧ ના બદલે
૪.૯૩ થાય.
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકની લાયકાત
કામરાજ મદુ રાઇ યુયનવસીટીમાાંથી મેળવેલ છે . તથા
ડોક્યુમટ
ેં વેફરફીકેશન સમયે ઉમેદવારે પોતાની અસલ
તેમજ નકલ રજુ કરે લ નથી જેથી શૈક્ષબણક
અનુસ્નાતકના ગુણાકન ૫.૯૧ રદ કરવાના થાય.
ઉમેદવારનુ કુ લ મેરીટ ૫૪.૭૫ના સ્થાને ૪૮.૫૬ થાય.

29

30

31

32

Gujarati

Gujarati

Gujarati

Gujarati

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

TRIVEDI KUSHAN SATISHCHANDRA

SENGANI HEENA KANTILAL

THUMAR SHAILESHKUMAR VELJIBHAI

DADHANIYA DHAVAL DILIPBHAI

Male

Female

Male

Male

General(Open)

General(Open)

General(Open)

General(Open)

119000444

119000259

1907748

119004085

54.42

54.45

54.66

54.75

33

Gujarati

MATHS/SCIENCE

HARGUN NAVINCHANDRA MOHANLAL

Male

General(Open)

119012139

54.87

SS12478

શૈક્ષબણક અનુસ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી મદુ રાઈ કામરાજ
યુયનિ.માાંથી ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી કરે લ છે . જે માન્ય નથી.
તેથી શૈક્ષબણક અનુસ્નાતક કક્ષાનુ ૫.૬૭ મેરીટ બાદ
થાય આથી મેરીટ ૫૪.૮૭ થી ઘટીને ૪૯.૨ થાય.

34

Gujarati

MATHS/SCIENCE

PATEL HITESH SUBHASHBHAI

Male

General(Open)

1908847

54.89

SS07873

જન્મતારીખ મા ફેરફાર છે . તારીખ ૨૪/૧૨/૧૯૮૦
સુધારો કરવો. જેનો આધાર સામેલ છે . બી.એડમાાં
ગણપત યુયન.સ્થાને ગુજરાત યુયન. કરવુ.

બબન સરકારી અનુદાયનત માધ્યયમક શાળાઓ યશક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (ગુજરાતી માધ્યમ)
પત્રક- બ- PML-1 પૈકી સુધારા કરે લ અરજીઓ

Sr. NO. MediumName

SubjectName

Candidate Name

GenderName

Date: 27/10/2020
CategoryName

TATNo

TOT MER FormNumber

Query

35

Gujarati

MATHS/SCIENCE

SAPARIYA NIKUNJKUMAR VITHALDAS

Male

General(Open)

1905465

54.94

SS07046

(1) શૈ. અનુસ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી મદુ રાઈ કામરાજ
યુયનિ. માાંથી ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી મેળવેલ છે . જે માન્ય
નથી.આથી અનુસ્નાતકનુ મેરીટ ૫.૨૧ બાદ કરવુ. અને
બી.એડ. ની માર્કશીટ માાં મેળવેલ ગુણ/કુ લ ગુણ
૮૦૨/૧૦૫૦ માાંથી મળવાપાત્ર થાય. આથી બી.એડનુ
મેરીટ ૩.૮૧ મેરીટ થાય. આથી કુ લ મેરીટ ૪૯.૭ થાય.

36

Gujarati

MATHS/SCIENCE

HINGRAJIA HIMEN RASIKLAL

Male

General(Open)

119010956

55.03

SS30042

શૈ.સ્નાતક કક્ષાએ મેળવેલ ગુણ/કુ લ ગુણ ૯૫૬/૨૧૬૦
માાંથી મળવાપાત્ર થાય.આથી સ્નાતકનુ મેરીટ સુધરી
૪.૬૧ ઘટી ૪.૪૨ થાય. આથી કુ લ મેરીટ ૫૪.૮૪ થાય.

37

Gujarati

MATHS/SCIENCE

PAETL DHARMENDRAKUMAR JAYANTILAL

Male

General(Open)

1913700

55.12

SS27829

સ્નાતકની માકા શીટ માાં મેળવેલ ગુણ / કુ લ ગુણ
૫૭૯/૧૦૫૦ થાય. મેરીટ ૫.૫૩થી ઘટતા ૫.૫૧ થાય
અને કુ લ ગુણાાંકન ૫૫.૧૨ ને સ્થાને ૫૫.૧૦ થાય.

38

Gujarati

MATHS/SCIENCE

PARMAR DIVYKANT MAHESHBHAI

Male

Schedual Caste

119008814

55.75

SS37054

અનુસ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી મદુ રાઈ કામરાજ યુયનિ.માાંથી ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી કરે લ છે . જે માન્ય નથી. તેથી
તેના ગુણાાંક ૫.૫૧ બાદ કરતા નવુ મેરીટ ૫૦.૨૪ થાય.

39

Gujarati

MATHS/SCIENCE

KARNIK MADHAVI ASHISH

Female

General(Open)

1909078

53

SS34538

40

Gujarati

MATHS/SCIENCE

PATEL NIKITABEN MAHESHBHAI

Female

General(Open)

119006588

53.09

SS37966

41

42

43

Gujarati

Gujarati

Gujarati

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

SHARMA KAMLESH OMPRAKASH

GUPTA SWATIBEN MUKUTBIHARI

JAHA BINALBAHEN SURESHCHANDRA

Male

Female

Female

General(Open)

General(Open)

General(Open)

1908466

1909153

1904325

53.11

53.17

53.4

શૈક્ષબણક સ્નાતક કક્ષાએ ઉમેદવારના ખરે ખર ૧૮૦૦
માાંથી ૭૫૫ મેળવેલ છે આથી મેરીટ ૪.૮૮ ને બદલે
૪.૧૯ થાય આથી કુ લ મેરીટ ૫૩.૦૦ ને બદલે ૫૨.૩૧
થાય.
શૈ.અનુસ્નાતર્કની લાયકાત Other(VINAYAKA MISSION
UNI) માાંથી ડીસટનન્સ મોડમાાં કરે લ છે . આથી શૈક્ષબણક
અનુસ્નાતકના ૭.૦૪ મેરીટ માર્કસા રદ કરતાાં કુ લ મેરીટ
૪૬.૦૫ થાય.

SS07781

ઉમેદવારે શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકની લાયકાત કામરાજ
મદુ રાઇ યુયનવસીટી-ફડસ્ટન્સ લયનિંગથી મેળવેલ છે .
જેથી શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકના ગુણાકન ૫.૬૭ રદ
કરવાના થાય. અને ઉમેદવારના મેરીટમાાં ઘટાડો થઇ
૫૩.૧૧ના સ્થાને ૪૭.૪૪ થાય.

SS23354

શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકની લાયકાત મદુ રાઇ કામરે જ
યુયનવયસિટીમાાંથી ફડસ્ટાંસ લયનિંગ ની હોઇ શૈક્ષબણક
અનુસ્નાતકનુાં ગુણાાંકન રદ કરવા પાત્ર થાય છે .આથી
શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકના મેરીટમાાં ૫.૮૯ નો ઘટાડો થાય
છે .આથી કુ લ મેફરટ ૫૩.૧૭ ને બદલે ૪૭.૨૮ થાય.

SS39055

ઉમેદવારે શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકની લાયકાત કામરાજ
મદુ રાઇ યુયનવસીટીમાાંથી ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી મેળવેલ છે .
જેથી શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકના ગુણાકન ૫.૬૬ રદ
કરવાના થાય. અને ઉમેદવારના મેરીટમાાં ઘટાડો થઇ
૫૩.૪૦ના સ્થાને ૪૭.૭૪ થાય.

બબન સરકારી અનુદાયનત માધ્યયમક શાળાઓ યશક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (ગુજરાતી માધ્યમ)
પત્રક- બ- PML-1 પૈકી સુધારા કરે લ અરજીઓ

Sr. NO. MediumName

SubjectName

Candidate Name

GenderName

Date: 27/10/2020
CategoryName

TATNo

TOT MER FormNumber

Query

44

Gujarati

MATHS/SCIENCE

KASUNDRA ANKITA KUVARJIBHAI

Female

General(Open)

119004483

53.42

SS06273

શૈ.અનુસ્નાતકની લાયકાત મદુ રાઇ કામરે જ યુયનવયસિટી
ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી હોઇ અનુસ્નાતકનુાં ગુણાાંકન રદ કરવા
પાત્ર થાય છે .આથી અનુસ્નાતકના મેરીટમાાં ૫.૫૧ નો
ઘટાડો થાય છે .આથી કુ લ મેફરટ ૫૩.૪૨ થી ઘટાડો
થઇને ૪૭.૯૧ થાય.

45

Gujarati

MATHS/SCIENCE

SHARMA SUDHAKAR SARALMITRA

Male

General(Open)

1905649

53.45

SS30636

બી.એડ ના ખરે ખર ટકા ૬૦.૭૦ છે . આથી પ્રમાણપત્ર
મુજબ ઉમેદવારનુ મેરીટ ૩.૦૩ થાય.આથી ઉમેદવારનુ
કુ લ મેરીટ ૫૩.૪૨ થાય

SS08958

શૈ.અનુસ્નાતકની લાયકાત મદુ રાઇ કામરે જ ફડસ્ટાંસ
લયનિંગથી યુયનવયસિટીની હોઇ અનુસ્નાતકનુાં ગુણાાંકન
રદ કરવા પાત્ર થાય છે .આથી અનુસ્નાતકના મેરીટમાાં
૬.૧૩ નો ઘટાડો થાય છે .આથી કુ લ મેફરટ ૫૩.૪૭ ને
બદલે ૪૭.૩૪ થાય.

SS15423

શૈક્ષબણક અનુસ્નાતકની લાયકાત એલીમ
યુનીવર્રા સીટીથી કરે લ છે જે માન્ય યુનીવસીટી ન હોઇ
શૈક્ષણીક અનુસ્નાતકનુ મેરીટ રદ થાય આથી ૭.૨૫
મેરીટ રદ કરતા કુ લ મેરીટ ૪૬.૩ થાય.

SS04622

મેરીટ ફેરફાર શૈ.અનુસ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી મદુ રાઇ
કામરાજ યુયન.માથી ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી મેળવેલ છે જે
માન્ય નથી . આથી અનુસ્નાતકનુાં મેરીટ ૫.૮૪ બાદ
કરવુ.ાં કુ લ મેરીટ ૫૨.૫૬ થી ઘટીને ૪૬.૭૨ થાય

SS16613

એમ.એસ.સી. મદુ રાઇ કમરાજ યુયન.માથી પત્રાચારથી
કરે લ હોઇ માન્ય યુયન.માાં સમાવેશ થતો ન હોઈ તેને
અમાન્ય કરવાપાત્ર થાય છે જેથી અનુસ્નાતકનુ મેરીટ
૫.૨૦ બાદ થાય.આથી કુ લ મેરીટ ૫૨.૬૧ મેરીટ ઘટીને
૪૭.૪૧ થાય.

SS25535

શૈ.અનુસ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી યવનાયક યમશન યુયન.
માથી ફડસ્ટન્સ લયનિગથી મેળવેલ છે . જે માન્ય નથી.
આથી અનુસ્નાતકનુ મેરીટ૭.૧૬ બાદ કરવુ.આથી કુ લ
મેફરટ ૫૨.૮૮થી ઘટી ૪૫.૭૨ થાય

SS20811

અનુસ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી મદુ રાઈ કામરાજ યુયનિ.માાંથી
ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી મેળવેલ છે . જે માન્ય નથી.આથી
અનુસ્નાતકનુાં મેરીટ બાદ કરવુ ાં .અનુસ્નાતકનુાં મેરીટ
૫.૯૪ મેરીટ બાદ કરવા. તેથી મેરીટ માાં ફેરફાર થાય
છે .તેથી કુ લ મેરીટ ૫૨.૮૯ ને બદલે ૪૬.૯૫ થાય .

SS02726

શૈક્ષબણક સ્નાતકના ગુણાાંકનમાાં ઉમેદવારે ૧૦૦૦ માાંથી
૫૩૭ માર્કસા દશાાવલ
ે છે . પરાં ત ુ માર્કશીટમાાં ૧૦૫૦
માાંથી ૫૩૭ માર્કસા દશાાવલ
ે છે .આથી મેરીટમાાં ૫.૩૭ થી
ઘટાડો થઇ ૫.૧૧ થાય,આથી કુ લ મેરીટ ૫૨.૯૦થી
ઘટીને ૫૨.૬૪ થાય.

46

47

48

49

50

51

52

Gujarati

Gujarati

Gujarati

Gujarati

Gujarati

Gujarati

Gujarati

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

RAVAL JATIN SURESHCHANDRA

PATEL KALPESHKUMAR ASHVINKUMAR

PATEL BIJALBAHEN PRAVINBHAI

PATEL KAMLESHKUMAR MADHAVLAL

CHAUHAN PRANAVSINH RAGHUNATHSINH

PAWAR JITENDRA SINGH

GOR TINESH PRAVINCHANDRA

Male

Male

Female

Male

Male

Male

Male

General(Open)

General(Open)

General(Open)

General(Open)

General(Open)

General(Open)

General(Open)

119010463

1907169

119006134

1914149

1910831

119002775

1907973

53.47

53.55

52.56

52.61

52.88

52.89

52.9

બબન સરકારી અનુદાયનત માધ્યયમક શાળાઓ યશક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (ગુજરાતી માધ્યમ)
પત્રક- બ- PML-1 પૈકી સુધારા કરે લ અરજીઓ

Sr. NO. MediumName

SubjectName

Candidate Name

GenderName

Date: 27/10/2020
CategoryName

TATNo

TOT MER FormNumber

53

Gujarati

MATHS/SCIENCE

MAKASANA RAJESHREEBEN DALSUKHBHAI

Female

General(Open)

1902287

52.94

SS10412

54

Gujarati

MATHS/SCIENCE

PATEL DIPIKABAHEN JAYANTIBHAI

Female

General(Open)

119001999

52.94

SS17209

55

Gujarati

MATHS/SCIENCE

AMLANI SARJU HASMUKHLAL

Male

56

Gujarati

MATHS/SCIENCE

PATEL KINJAL NANJIBHAI

Female

57

Gujarati

MATHS/SCIENCE

KHANT JASHVANTKUMAR MAGANBHAI

58

Gujarati

MATHS/SCIENCE

KALSARIYA BHARATKUMAR PANCHABHAI

59

60

Gujarati

Gujarati

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

PATEL DIVYA ISHWARBHAI

RAVAL DURLABHBHAI CHHAGANBHAI

General(Open)

52.98

SS18214

(૧) શૈ. અનુસ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી મદુ રાઈ કામરાજ
યુયનિ.માાંથી ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી મેળવેલ છે . જે માન્ય
નથી.આથી અનુસ્નાતકનુાં મેરીટ બાદ કરવુ ાં
.અનુસ્નાતકનુાં મેરીટ ૫.૪૦ મેરીટ બાદ થાય.
(૨) બી.એડ.ઉમેદવારના ખરે ખર ગુણ ૧૫૧૭/૧૭૫૦
થાય.આથી બી.એડ.નુ ાં મેરીટ ૪.૪૧ ની જ્ગગ્યાએ ૪.૩૩
મેરીટ થાય. આથી કુ લ મેરીટ ૫૨.૯૮ થી ઘટીને
૪૭.૫૦ થાય.
અનુસ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી મદુ રાઈ કામરાજ યુયનિ.માાંથી
ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી મેળવેલ છે . જે માન્ય નથી.આથી
અનુસ્નાતકનુાં મેરીટ બાદ થાય. અનુસ્નાતકનુાં મેરીટ
૫.૮૫ મેરીટ બાદ કરતા કુ લ મેરીટ ૫૨.૯૯ થી ઘટીને
૪૭.૧૪ થાય.
B.Ed. માાં ઉમેદવારના ખરે ખર ગુણ ૧૬૧૫/૨૦૦૦
મુજબ ગણતરી કરતા ૪.૧૫ ને બદલે ૪.૦૪ ઘટાડો
થાય આથી કુ લ મેફરટ માર્કસા ૪૪.૮૮ ને બદલે ૪૪.૭૭
થાય.

119009149

52.99

SS08247

Male

Socially and
Educationally
119004541
Backward Classes

44.88

SS29297

Male

Socially and
Educationally
119011635
Backward Classes

45.15

SS31238

વ્યા.સ્નાતકમાાં ઉમેદવારના ખરે ખર ગુણ ૯૨૩/૧૧૦૦
થાય આથી મેરીટ ૪.૨૦ થાય.આથી કુ લ મેફરટ ૪૫.૨૦
થશે.

SS31373

B.Ed. ની માકા શીટમાાં CGPA છે . આપેલ માર્કસા
આધાફરત ગણતરી કરતા તેમજ B.Ed. કોલેજ દ્વારા
આપેલ સમરી આધારે માકા સની ટકાવારી ગણતરી માાં
સુધારો થાય છે .૯૧૮/૧૨૦૦ મુજબ ગણતરી કરતા
૭૬.૫૦ % થાય. આથી B.Ed. મેફરટ ગુણાાંકન ૪.૧૫ થી
ઘટાડો થઇ ૩.૮૩ થાય.આથી કુ લ મેરીટ ૪૫.૩૫ થી
ઘટાડો થઇ ૪૫.૦૩ થાય.

SS39320

શૈ.સ્નાતક કક્ષાએ રાયલ હોવાથી મેળવેલ ગુણ/કુ લ
ગુણ - 315/700 ના બદલે સુધારે લ મેળવેલ ગુણ/કુ લ
ગુણ - 369/900 થાય છે .જેથી BSC નુ ાં મેરીટ 4.50 ના
બદલે 4.10 કરતા કુ લ મેરીટ 45.69 ના બદલે 45.29
થાય.

Female

Male

General(Open)

1904771

Query
શૈ,અનુસ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી મદુ રાઈ કામરાજ
યુયનિ.માાંથી ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી મેળવેલ છે . જે માન્ય
નથી.આથી અનુસ્નાતકનુાં મેરીટ બાદ થાય.
શૈ.અનુસ્નાતકનુાં મેરીટ ૫.૯૭ મેરીટ બાદ થાય. આથી
અનુસ્નાતકનુ મેરીટ રદ થાય.આથી કુ લ મેરીટ ૫૨.૯૪
થી ઘટીને ૪૬.૯૭ થાય .
શૈ.અનુસ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી મદુ રાઈ કામરાજ
યુયનિ.માાંથી ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી મેળવેલ છે . જે માન્ય
નથી.આથી અનુસ્નાતકનુાં મેરીટ બાદ કરવુ ાં
.અનુસ્નાતકનુાં મેરીટ ૬.૨૩ મેરીટ બાદ કરવા. તેથી
કુ લ મેરીટ ૪૬.૭૧ થાય .

Socially and
Educationally
119008423
Backward Classes

Socially and
Educationally
Backward Classes

1913002

45.35

45.69

બબન સરકારી અનુદાયનત માધ્યયમક શાળાઓ યશક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (ગુજરાતી માધ્યમ)
પત્રક- બ- PML-1 પૈકી સુધારા કરે લ અરજીઓ

Sr. NO. MediumName

SubjectName

Candidate Name

GenderName

Date: 27/10/2020
CategoryName

TATNo

TOT MER FormNumber

Query

61

Gujarati

MATHS/SCIENCE

KALU FIRDOS MOHAMMEDHANIF

Male

Socially and
Educationally
119006034
Backward Classes

45.85

SS44543

શૈ.સ્નાતક કક્ષાએ ઉમેદવારના ખરે ખર ગુણ 1550
માાંથી 573 થાય જેથી શૈ.સ્નાતકનુ મેરીટ 4.86 ના બદલે
3.70 કરતા કુ લ મેરીટ 45.85 ના બદલે 44.69 થાય.

62

Gujarati

MATHS/SCIENCE

GOHEL KIRITKUMAR LAXMANSINH

Male

Socially and
Educationally
Backward Classes

45.87

SS22533

શૈ. સ્નાતક કક્ષાએ ઉમેદવરના ખરે ખર ગુણ - 611/1400
થાય છે .જેથી સ્નાતકનુાં મેરીટ 4.89 ના બદલે 4.36
કરતા કુ લ મેરીટ 45.87 ના બદલે 45.34 થાય.

46.26

SS09033

શૈ.સ્નાતક કક્ષાએ રાયલ હોવાથી મેળવેલ ગુણ/કુ લ
ગુણ 536/1080 ના બદલે 1137/2880 ગુણ કરતા BSC
નુ મેરીટ 4.96 ના બદલે 3.95 થાય છે . જેથી કુ લ મેરીટ
46.26 ના બદલે 45.25 થાય.

47.06

SS29961

બી.એડ.માાં ઉમેદવારના ખરે ખર ગુણ 610/1100 થાય
૨.૬૫ મેરીટ વધીને ૨.૭૭ થાય.આથી કુ લ મેરીટ
૪૭.૦૬ થી વધીને ૪૭.૧૮ થાય.

SS35786

ઉમેદવારે માધ્યયમક યવભાગમાાં ગબણત/યવજ્ઞાનના
યવષય માટે ઉમેદવારી નોધાવેલી છે .
વ્ય.અનુસ્નાતકની લાયકાત માટે MCA નીમાકા શીટ રજૂ
કરે લ છે . જે રદ કરવા પાત્ર છે . જેથી કુ લ મેરીટ ૪૮.૦૪
માથી ૩.૦૩ બાદ કરવાથી ૪૫.૦૧ કુ લ મેરીટ થાય.

SS23675

શૈ.અનુસ્નાતક કક્ષની ડીગ્રી મદુ રાઇ કામરાજ
યુયન.માાંથી ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી મેળવેલ છે . જે માન્ય નથી.
આથી અનુસ્નાતકનુ ૫.૭૮ મેરીટ બાદ કરવુ. આથી કુ લ
મેફરટ ૫૦.૧૯ થી ઘટીને ૪૪.૪૧ થાય.

1908895

63

Gujarati

MATHS/SCIENCE

PANCHAL HARSHVARDHAN BHARATBHAI

Male

Socially and
Educationally
119002124
Backward Classes

64

Gujarati

MATHS/SCIENCE

DODIYA BHARATKUMAR HARIBHAI

Male

Socially and
Educationally
Backward Classes

Female

Socially and
Educationally
Backward Classes

65

66

Gujarati

Gujarati

MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

CHAUDHARY MANJULA GHEMARBHAI

PATEL BIPINKUMAR DAHYABHAI

Male

1904998

1903625

Socially and
Educationally
119001185
Backward Classes

48.04

50.19

67

Gujarati

MATHS/SCIENCE

CHUDASAMA MUKESHKUMAR PARBATBHAI

Male

Socially and
Educationally
119010940
Backward Classes

51.75

SS42780

શૈ.સ્નાતકમાાં રાયલ હોવાથી માર્કશીટ જોતા મેળવેલ
ગુણ/કુ લ ગુણ ૩૬૧/૭૯૦ માાંથી મળવાપાત્ર થાય.
મેરીટ ગુણાાંકન માાં ૪.૮૬ની જગ્યાએ ૪.૫૬ મેરીટ
ગણવુાં અને શૈ.અનુસ્નાતક કક્ષાએ મદુ રાઇ કામરાજ
યુયનવસીટી ડીસ્ટાંસ લયનિંગ માન્ય ન હોવાથી તેન ુ મેરીટ
૫.૯૪ લાયકાત રદ થાય.આથી કુ લ મેરીટ ૪૫.૫૧
થાય.

68

Gujarati

MATHS/SCIENCE

MAKWANA PRAKASHCHANDRA KARSHANBHAI

Male

Schedual Caste

54.53

SS14015

ઉમેદવારના શૈ.સ્નાતક કક્ષાના ખરે ખર ગુણ ૨૪૮૦
માાંયથ ૧૧૧૬ થાય આથી મેરીટ ૪.૧૯ થી ઘટીને ૪.૫૦
થાય આથી કુ લ મેરીટ ૫૪.૫૩ થી ઘટીને ૫૪.૮૪ થાય

1902033

69

Gujarati

MATHS/SCIENCE

BHATT JAYESHKUMAR BHUPATRAY

Male

General(Open)

1906309

55.09

SS12407

ઉમેદવારના એમ.એડ.ના ખરે ખર ગુણ ૯૯૦ માાંથી
૪૯૧ કરતાાં થાય. પરાં ત ુ મેરીટ ૨.૪૮ જ રહે છે અને કુ લ
મેરીટ ૫૫.૦૯ જ રહે છે જેથી કુ લ મેરીટમાાં ફેરફાર થતો
નથી

70

Gujarati

MATHS/SCIENCE

ROHIT RAMESHKUMAR KANTIBHAI

Male

Schedual Caste

1903212

56.24

SS05726

ઉમેદવારના શૈ.સ્નાતક કક્ષાના ખરે ખર ગુણ ૧૦૫૦
માાંયથ ૫૫૦ થાય આથી મેરીટ ૫.૪૦ થી ઘટીને ૫.૨૪
થાય. આથી કુ લ મેરીટ ૫૬.૨૪ થી ઘટીને ૫૬.૦૮ થાય

બબન સરકારી અનુદાયનત માધ્યયમક શાળાઓ યશક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (ગુજરાતી માધ્યમ)
પત્રક- બ- PML-1 પૈકી સુધારા કરે લ અરજીઓ

Sr. NO. MediumName
71

72

73

74

75

Gujarati

Gujarati

Gujarati

Gujarati

Gujarati

SubjectName
MATHS/SCIENCE

MATHS/SCIENCE

PHYSICAL EDUCATION

SANSKRIT

SANSKRIT

Candidate Name
ADESARA NAYANKUMAR JAGDISHBHAI

VASANTBHAI R CHADASANIYA

BARAD DILIPSHINH JAGMALBHAI

PATEL DIVYESHKUMAR ISHVARBHAI

UPADHYAY VAIBHAV VINAYKUMAR

GenderName
Male

Date: 27/10/2020
CategoryName
General(Open)

Male

General(Open)

Male

Socially and
Educationally
Backward Classes

Male

Male

Schedual Tribe

General(Open)

TATNo
1903611

1906791

2113040

1800224

1808079

TOT MER FormNumber
58.85

60.84

63.87

61.83

65.06

SS29886

Query
શૈ.અનુસ્નાતકની લાયકાત મદુ રાઇ કામરાજ
યુયન.માાંથી ફડસ્ટાંસ લયનિંગથી મેળવેલથી કરે લ હોઇ
શૈ.અનુસ્નાતકનુ મેરીટ ૫.૦૮ બાદ થાય આથી કુ લ
મેરીટ ૫૮.૮૫ થી ઘટીને ૫૩.૭૭ થાય.

SS00157

શૈ.અનુસ્નાતકની લાયકાત પયાાવરણ યવજ્ઞાનમાાં કરે લ
હોઇ જે મ ૂળ જાહેરાત -૨૦૧૬ મુજબ ન હોઇ
શૈ.અનુસ્નાતર્કની લાયકાત નુ ૬.૨૯ મેરીટ બાદ થાય
આથી કુ લ મેરીટ ૬૦.૮૪ થી ઘટીને ૫૪.૫૫ થાય.

SS09980

શૈ.અનુસ્નાતક એમ.પી.ઇ.ની લાયકાતના ગુણ
એમ.પી.એડ ની લાયકાતને સ્થાને દશાાવલ
ે હોઇ આ
લાયકાતનુ મેરીટ ૬.૮૩ બાદ કરતા કુ લ મેરીટ ૬૩.૮૭
થી ઘટી ૫૭.૦૪ થાય.

SS41242

એમ.એડ. ના ઉમેદવારના ખરે ખર મેળવેલ ગુણ/કુ લ
ગુણ ૯૯૮ /૧૫૦૦ માાંથી મળવાપાત્ર થાય. આથી
એમ.એડનુ ાં મેરીટ ૩.૬૦ ને બદલે ૩.૩૨ થાય છે . આથી
કુ લ મેરીટ ૬૧.૮૩ થી ઘટી ૬૧.૫૫ થાય.

SS05419

બી.એડ. ખરે ખર મેળવેલ ગુણ/કુ લ ગુણ ૧૫૫૬
/૧૭૫૦ માાંથી મળવાપાત્ર થાય. તેથી મેરીટમાાં ફેરફાર
થાય છે . આથી બી.એડનુ ાં મેરીટ ૪.૪૫ ને બદલે
૪.૪૪ થાય છે કુ લ મેરીટ ૬૫.૦૬ ને બદલે ૬૫.૦૫
થાય.

76

Gujarati

SANSKRIT

PATEL JASMINABEN HARGOVANBHAI

Female

General(Open)

1814134

65.31

SS00185

ઉમેદવારે માધ્યયમક વ્યાવસાયયક અનુસ્નાતક
લાયકાત રાજ્ય બહારની યુયન.માાંથી મેળવેલ છે .અત્રેથી
સુચવ્યા મુજબના માન્ય આધારો રજુ કરે લ નથી. આથી
મેરીટમાાં ૩.૬૫ બાદ થાય .આથી કુ લ મેરીટ ૬૫.૩૧ ને
બદલે ૬૧.૬૬ થાય.

77

Gujarati

SANSKRIT

RAJPUT MAHESHKUMAR AMBUJI

Male

General(Open)

1814521

65.34

SS16270

એમ. એડને બદલે એમ.ફીલની લાયકાત રજુ કરે લ છી
જેથી વ્યાવસાયયક અનુસ્નાતર્કનુ ગુણાાંકન ૨.૮૫ બાદ
થાય.આથી કુ લ મેરીટ ૬૫.૩૪ થી ઘટીને ૬૨.૪૯ થાય.

2006918

61.54

SS03209

2002673

61.59

SS27385

78

Gujarati

SOCIAL SCIENCE

JOTVA SARMANBHAI MULUBHAI

Male

Socially and
Educationally
Backward Classes

79

Gujarati

SOCIAL SCIENCE

CHAUDHARI ASHABEN VAGHAJIBHAI

Female

Socially and
Educationally
Backward Classes

80

Gujarati

SOCIAL SCIENCE

JOSHI KAUSHIKKUMAR DHUDABHAI

Male

General(Open)

2001312

61.92

SS22771

એમ.એડની લાયકાત રાજ્ય બહારની યુયન.માાંથી
મેળવેલ છે અને યનયયમત અભ્યાસ અંગેના અત્રેથી
સુચવ્યા મુજબના માન્ય આધારો રજુ કરે લ નથી જેથી
૩.૨૩ મેરીટ બાદ થાય.આથી મેરીટ ૬૧.૫૪ થી ઘટી
૫૮.૩૧ થાય.
ઓનલાઇન અરજી ફોમા ભરતી વખતે જન્મ તારીખ
25/10/1982 ખોટી લખાયેલ છે . સાચી જન્મ તારીખ(LC
પ્રમાણે ) 25/10/1987 છે . તે બદલનુાં સોગાંદનામુાં રજુ
કરે લ છે .
વ્યવસાયયક અનુસ્નાતક ને સ્થાને M.A.(EDUCATION)
પત્રાચારથી મેળવેલ ફડગ્રી રજુ કરે લ છે જે અમાન્ય હોઇ
એમ.એડનુ મેરીટ ૩.૨૬ મેરીટ રદ થાય. આથી કુ લ
મેરીટ ૬૧.૯૨ થી ઘટીને ૫૮.૬૬ થાય.

બબન સરકારી અનુદાયનત માધ્યયમક શાળાઓ યશક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (ગુજરાતી માધ્યમ)
પત્રક- બ- PML-1 પૈકી સુધારા કરે લ અરજીઓ

Sr. NO. MediumName
81

82

83

Gujarati

Gujarati

Gujarati

SubjectName
SOCIAL SCIENCE

SOCIAL SCIENCE

SOCIAL SCIENCE

Candidate Name
VYAS SHAILESH JASUBHAI

LAKHANI PRATHNA VALJIBHAI

RAVAT PRIYANKA BALDEVBHAI

GenderName
Male

Female

Female

Date: 27/10/2020
CategoryName
General(Open)

General(Open)

Schedual Caste

TATNo
2010311

2007036

2000551

TOT MER FormNumber
61.93

62

62.02

SS01733

Query
ઉમેદવારના બી.એડમાાં ખરે ખર ગુણ ૧૧૦૦ માાંથી
૯૩૩ થાય આથી ઉમેદવારનુ મેરીટ ૪.૩૨થી ઘટીને
૪.૨૪ થાય. આથી કુ લ મેરીટ ૬૧.૯૩ ને બદલે ૬૧.૮૫
થાય.

SS10486

(૧)શૈ.અનુસ્નાતક કક્ષાએ ગ્રેયસિંગના ૩ ગુણ બાદ કરતા
૧૦૦૦ માાંથી ૬૦૦ ના બદલે ૧૦૦૦ માાંથી ૫૯૭ કરતા
મેરીટ ૫.૯૭ થાય.
(૨)બી.એડ માાં ૧૧૫૦ માાંથી ૧૦૫૪ ને બદલે ૧૭૫૦
માાંથી ૧૫૯૭ કરતા મેરીટ ૪.૫૮ ને બદલે ૪.૫૬ થાય
આથી કુ લ મેરીટ ૬૨.૦૦ ને બદલે ૬૧.૯૫ થાય

SS41953

(1)શૈ.અનુસ્નાતક કક્ષાએ ઉમેદવારના ખરે ખર ગુણ
૮૦૦ માાંથી ૪૨૬ થાય આથી મેરીટ ૫.૨૯ ને બદલે
૫.૩૨ થાય.
(૨) એમ.એડમાાં ખરે ખર ગુણ ૧૧૦૦ માાંથી ૮૯૨
થાય.મેરીટ ૪.૦૫ આથી કુ લ મેરીટ ૬૨.૦૨ ને બદલે
૬૨.૦૪ થાય

