
Date: 27/10/2020

Sr.NO. MediumName SubjectName Candidate Name GenderName CategoryName TATNo TOT MER FormNumber Query

1 Gujarati Biology SODHAPARMAR  MAHIPATSINH   DALPATSINH Male General(Open) 156000505 49.43 SS12543

પાાંચમા તબક્કાની તા. ૧૯/૦૯/૨૦૨૦ ની જાહરેાતમા સચુવ્યા 
મજુબ ઉમેદવારે સમય મયાાદામાાં કોલ લેટર ડાઉનલેટર રજુ કરેલ 

ન હોઇ અરજી રદ કરવામાાં આવે છે

2 Gujarati Biology PATEL  AVRUTTIBEN   NANUBHAI Female General(Open) 156000702 49.9 SS37974

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં બાયોલોજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમક માટેની મળૂભતુ 

લાયકાત, શૈ.અનસુ્નાતક્ની લાયકાત એક્વાટીક બાયોલોજી 

મવષયમાાં મેળવેલ છે, જે જાહરેાત વષા-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ 

નથી જેથી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવે છે.

3 Gujarati Biology YADAV  PRAMODKUMAR   RAMJI Male General(Open) 156000518 49.9 SS15292

ઉમેદવારે અરજી ગજુરાતી માધ્યમ માટે કરેલ છે. જ્યારે ઉમેદવારે 

બી.એડની લાયકાત મસવાય સાંપરુ્ા અભ્યાસ અન્ય માધ્યમમા કરેલ 

છે.  જેથી જાહરેાતની સચુનાઓ તથા SCA NO:-6445/2017 ના 
તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૯ ના ચકુાદો ધ્યાને લેતા અરજી રદ કરવામાાં આવે 

છે.

4 Gujarati Biology PATEL  SNEHALBEN   MANUBHAI Female General(Open) 156000039 52.61 SS08985

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં બાયોલોજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમક માટેની મળૂભતુ 

લાયકાત, શૈક્ષણર્ક સ્નાતકમાાં બાયોટેક્નોલોજી અને અનસુ્નાતક્ની 
લાયકાત બાયો કેમેસ્રી મવષયમાાં મેળવેલ છે, જે જાહરેાત વષા-
૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ નથી જેથી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવે છે.

5 Gujarati Biology PATEL  DEVANSHI   PRAVINBHAI Female General(Open) 156000990 53.28 SS38868

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં બાયોલોજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમક માટેની મળૂભતુ 

લાયકાત, શૈ.સ્નાતક અને શૈ.અનસુ્નાતક કક્ષાએ biotechnology 

મવષય  છે. જે જાહરેાત વષા-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ નથી જેથી 
ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવે છે.

6 Gujarati Biology MISHRA  SUNITABEN   SARJUPRASAD Female General(Open) 56000903 53.92 SS35200

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં બાયોલોજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમક માટેની મળૂભતુ 

લાયકાત,શૈ.અનસુ્નાતક કક્ષાએ Aqatic biology  છે.જે જાહરેાત વષા-
૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ નથી જેથી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવે છે.

7 Gujarati Biology PATEL  JANARDAN   ISHWARBHAI Male General(Open) 156000998 54.21 SS02423

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં બાયોલોજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમક માટેની મળૂભતુ 

લાયકાત,સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રીમાાં biotechnology 

મવષય છે જે જાહરેાત વષા-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ નથી જેથી 
ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવે છે.

8 Gujarati Biology PATEL  TEJASBHAI   NATVARBHAI Male General(Open) 156000240 54.38 SS15633

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં બાયોલોજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમક માટેની મળૂભતુ 

લાયકાત,સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રીમાાં biotechnology 

મવષય છે.જે જાહરેાત વષા-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ નથી જેથી 
ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવે છે.

ણબન સરકારી અનદુામનત ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષર્ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (ગજુરાતી માધ્યમ)

પત્રક- અ PML-1 પૈકી રદ કરેલ અરજીઓ



Date: 27/10/2020

Sr.NO. MediumName SubjectName Candidate Name GenderName CategoryName TATNo TOT MER FormNumber Query

ણબન સરકારી અનદુામનત ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષર્ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (ગજુરાતી માધ્યમ)

પત્રક- અ PML-1 પૈકી રદ કરેલ અરજીઓ

9 Gujarati Chemistry PATEL  JIGNESHKUMAR   HASMUKHBHAI Male Socially and Educationally Backward Classes157001996 57.7 SS31273

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં કેમેસ્રી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમક માટેની મળૂભતુ 

લાયકાત, અનસુ્નાતક કક્ષાએ pharmaceutical chemistry મવષય છે 

જે જાહરેાત વષા-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ નથી જેથી ઉમેદવારી રદ 

કરવામાાં આવે છે.

10 Gujarati Chemistry PATEL  HETVIBEN   DHANVANTKUMAR Female General(Open) 157002763 57.74 SS21750

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં કેમેસ્રી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમક માટેની મળૂભતુ 

લાયકાત, શૈ. અનસુ્નાતક કક્ષાએ physical chemistry મવષય છે, જે 

જાહરેાત વષા-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ નથી જેથી ઉમેદવારી રદ 

કરવામાાં આવે છે.

11 Gujarati Chemistry PANDYA  BHRUGU   BHASKARPRASHAD Male General(Open) 57000367 57.77 SS29944

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં કેમેસ્રી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમક માટેની મળૂભતુ 

અનસુ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી મદુરાઇ કામરાજ યમુન.ની ડડસ્ટન્સ 

લમનિંગથી મેળવેલ છે. જે LPA ૧૧૯૯/૧૬ ના તા.૦૮/૦૯/૧૭ ના 
ચકુાદા અન્વયે માન્ય ગર્ાય નહી . આથી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં 
આવે છે.

12 Gujarati Chemistry MARVANIA  NARESHKUMAR   BABUBHAI Male General(Open) 57001564 57.98 SS21940

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં કેમેસ્રી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમક માટેની મળૂભતુ 

લાયકાત, શૈ. અનસુ્નાતક કક્ષાએ industrial chemistry મવષય છે, જે 

જાહરેાત વષા-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ નથી જેથી ઉમેદવારી રદ 

કરવામાાં આવે છે.

13 Gujarati Chemistry SHUKLA  DEVENDRA   KRISHNACHAND Male General(Open) 157000856 58.4 SS31772

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં કેમેસ્રી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમક માટેની મળૂભતુ 

લાયકાત,M.sc માાં  મવષય chemistry ( physical & polimar) છે.જે 

જાહરેાત વષા-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ નથી જેથી ઉમેદવારી રદ 

કરવામાાં આવે છે.

14 Gujarati Chemistry PATEL  MITTAL   MUKESHCHANDRA Female General(Open) 157000299 58.42 SS37914

પાાંચમા તબક્કાની તા. ૧૯/૦૯/૨૦૨૦ ની જાહરેાતમા સચુવ્યા 
મજુબ ઉમેદવારે સમય મયાાદામાાં કોલ લેટર ડાઉનલેટર રજુ કરેલ 

ન હોઇ અરજી રદ કરવામાાં આવે છે

15 Gujarati Chemistry MISTRY  HEENA   GOVINDBHAI Female General(Open) 157000259 58.64 SS19014

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં કેમેસ્રી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમક માટેની મળૂભતુ 

લાયકાત, M.sc માાં  મવષય chemistry ( physical & polimar) છે.જે 

જાહરેાત વષા-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ નથી જેથી ઉમેદવારી રદ 

કરવામાાં આવે છે.

16 Gujarati Physics KAMTHANA  KUNAL   SHIVENDRAMOHAN Male General(Open) 158000162 51.08 SS01272

ઉમેદવારે અરજી ગજુરાતી માધ્યમ માટે કરેલ છે. ઉચ્ચતર 

માધ્યમમક મવભાગ માટે મળૂભતુ શૈ.અનસુ્નાતકની લાયકાત રાજ્ય 

બહારની યમુન,માાંથી ગજુરાતી મસવાયના માધયમમાાં મેળવેલ છે 

જેથી જાહરેાતની સચુનાઓ તથા SCA NO:-6445/2017 ના 
તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૯ ના ચકુાદો ધ્યાને લેતા તથા  રાજ્ય બહારની 
યમુન. ખાતેથી મનયમમત અભ્યાસ અંગેના અતે્રથી સચુવ્યા મજુબના 
આધારો રજુ કરેલ નથી જેથી અરજી રદ કરવામાાં આવે છે.

17 Gujarati Sociology PRAJAPATI  DAKSHABEN   DINESHBHAI Female Socially and Educationally Backward Classes164003028 58.33 SS26692

ઉમેદવારે ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગમાાં સોમસયોલોજી મવષય માટે 

ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. જ્યારે અરજદારની મળૂભતુ લાયકાત, 

સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ ઇમતહાસ મવષય છે જે જાહરેાત વષા-
૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ નથી જેથી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવે છે.

18 Gujarati Sociology VASARA  ILABEN   KHIMABHAI Female Socially and Educationally Backward Classes164003721 58.5 SS18908

ઉમેદવારે અરજી ગજુરાતી માધ્યમ માટે કરેલ છે. જ્યારે તમામ 

લાયકાત રાજ્ય બહારની યમુન.માાંથી ડહન્દી માધ્યમમાાં મેળવેલ છે. 

જેથી જાહરેાતની સચુનાઓ તથા SCA NO:-6445/2017 ના 
તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૯ ના ચકુાદો ધ્યાને લેતા તથા  રાજ્ય બહારની 
યમુન. ખાતેથી મનયમમત અભ્યાસ અંગેના અતે્રથી સચુવ્યા મજુબના 
આધારો રજુ કરેલ નથી જેથી અરજી રદ કરવામાાં આવે છે.
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ણબન સરકારી અનદુામનત ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષર્ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (ગજુરાતી માધ્યમ)

પત્રક- અ PML-1 પૈકી રદ કરેલ અરજીઓ

19 Gujarati Sociology GOHIL  HARESHKUMAR   SHIVABHAI Male Socially and Educationally Backward Classes164004185 58.51 SS08824

ઉમેદવારે ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગમાાં સોમસયોલોજી મવષય માટે 

ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. જ્યારે અરજદારની મળૂભતુ લાયકાત B.A. 

અને M.A. બાંને માાં પોલીટીકલ સાયન્સ માાં કરેલ છે.જે જાહરેાત વષા-
૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ નથી જેથી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવે છે.

20 Gujarati Psychology PARMAR  NEHA   RAJENDRABHAI Female Schedual Caste 160000031 58.53 SS17720

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં સાયકોલોજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમકની મળુભતુ લાયકાત 

એમ.એ.ના સ્થાને એમ.એડના માક્સા રજુ કરેલ હોઇ જે અમાન્ય હોઇ 

અરજી રદ કરવામાાં આવે છે.

21 Gujarati Sociology DUBARIYA  SHARMILABEN   AMARSHIBHAI Female General(Open) 164001561 58.62 SS06715

ઉમેદવારે ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગમાાં સોમસયોલોજી મવષય માટે 

ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. જ્યારે અરજદારની મળુભતુ લાયકાત,શૈ. 

સ્નાતક અને શૈ.અનસુ્નાતક કક્ષાએ ઇમતહાસ મવષય છે.જે જાહરેાત 

વષા-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ નથી જેથી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં 
આવે છે.

22 Gujarati Sociology RAVAL  ANITABEN   KRISHNKANTBHAI Female General(Open) 64001657 58.65 SS08850

ઉમેદવારે ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગમાાં સોમસયોલોજી મવષય માટે 

ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. જ્યારે અરજદારની મળુભતુ લાયકાત,શૈ. 

સ્નાતક અને શૈ.અનસુ્નાતક કક્ષાએ રાજ્યશાસ્ત્ર મવષય છે.જે જાહરેાત 

વષા-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ નથી જેથી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં 
આવે છે.

23 Gujarati Sociology PATEL  DIPIKABAHEN   NARENDRAKUMAR Female General(Open) 164002917 58.81 SS22688

ઉમેદવારે ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગમાાં સોમસયોલોજી મવષય માટે 

ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. જ્યારે અરજદારની મળુભતુ લાયકાત,શૈ. 

સ્નાતક અને શૈ.અનસુ્નાતક કક્ષાએ ઇમતહાસ મવષય છે.જે જાહરેાત 

વષા-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ નથી જેથી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં 
આવે છે.

24 Gujarati English KUMARI  NISHA   SHARMA Female General(Open) 52005336 58.69 SS08878

ઉમેદવારે અરજી ગજુરાતી માધ્યમ માટે કરેલ છે. જ્યારે શૈ.સ્નાતક 

અને શૈ.અનસુ્નાતકની લાયકાત રાજ્ય બહારની યમુન.ની ગજુરાતી 
મસવાયના માધ્યમમાાંથી મેળવેલ છે જેથી જાહરેાતની સચુનાઓ 

તથા SCA NO:-6445/2017 ના તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૯ ના ચકુાદો ધ્યાને 

લેતા અરજી રદ કરવામાાં આવે છે.

25 Gujarati English VIHOL  PARESHKUMAR   VINODBHAI Male General(Open) 52001220 58.69 SS13744

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં અંગે્રજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. શૈ.અનસુ્નાતકની લાયકાત રાજ્ય બહારની 
યમુનવમસિટીમાાંથી મેળવેલ છે.અતે્રથી સચુવ્યા મજુબના મનયમમત 

લાયકાતના જરૂરી આધારો રજુ કરેલ નથી. આથી અરજી રદ 

કરવામાાં આવે છે.

26 Gujarati English PATEL  NEELAMBEN   LAXMANBHAI Female General(Open) 52007356 59.01 SS27110

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં અંગે્રજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગમાાં જરૂરી 
લાયકાતમાાં ઉમેદવારે મશક્ષણર્ક સ્નાતક કક્ષાએ બી.એ.ની જગ્યાએ 

બી.કોમ. અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ એમ.એ.ને સ્થાને એમ.કોમની 
લાયકાત રજુ કરેલ છે. જે જાહરેાત વષા-૨૦૧૬માાં સચુવ્યા મજુબ 

નથી જેથી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવે છે.

27 Gujarati English MAHETA  LIPSABEN   KISHORBHAI Female General(Open) 52004872 59.24 SS10049

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં અંગે્રજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગ માટે જરૂરી 
લાયકાત, શૈ.અનસુ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી રાજ્ય બહારની યનુી . 
ડડસ્ટન્સ લમનિંગથી મેળવેલ છે. જે LPA ૧૧૯૯/૧૬ ના 
તા.૦૮/૦૯/૧૭ ના ચકુાદા અન્વયે માન્ય ગર્ાય નહી . આથી 
ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવે છે.

28 Gujarati English MEGHJIBHAI  PATEL   MEGHJIBHAI Male General(Open) 52002944 59.26 SS27410

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં અંગે્રજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગ માટે જરૂરી 
લાયકાત, બી.એડ.ની  ડીગ્રી રાજય બહારની યમુન.માાંથી મેળવેલ છે. 

જેના અતે્રથી સચુવેલ મનયમમત અભ્યાસના માન્ય આધારો રજુ કરેલ 

નથી.આથી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવે છે.
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Sr.NO. MediumName SubjectName Candidate Name GenderName CategoryName TATNo TOT MER FormNumber Query

ણબન સરકારી અનદુામનત ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષર્ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (ગજુરાતી માધ્યમ)

પત્રક- અ PML-1 પૈકી રદ કરેલ અરજીઓ

29 Gujarati English CHAUHAN  PARTH   VIJAYKUMAR Male Socially and Educationally Backward Classes52008504 58.05 SS22952

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં અંગે્રજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. શૈ.અનસુ્નાતકની ડીગ્રી રાજ્ય બહારની 
યમુનવમસિટીની ડડસ્ટન્સ લમનિંગથી મેળવેલ છે. જે LPA ૧૧૯૯/૧૬ ના 
તા.૦૮/૦૯/૧૭ ના ચકુાદા અન્વયે માન્ય ગર્ાય નહી . આથી 
ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવે છે.

30 Gujarati English JALPA  KARENA   RATILAL Female Socially and Educationally Backward Classes52004580 58.16 SS29031

પાાંચમા તબક્કાની તા. ૧૯/૦૯/૨૦૨૦ ની જાહરેાતમા સચુવ્યા 
મજુબ ઉમેદવારે સમય મયાાદામાાં કોલ લેટર ડાઉનલેટર રજુ કરેલ 

ન હોઇ અરજી રદ કરવામાાં આવે છે

31 Gujarati English SALI  BHAVNABEN   VASUBHAI Female General(Open) 52007237 58.2 SS22161

પાાંચમા તબક્કાની તા. ૧૯/૦૯/૨૦૨૦ ની જાહરેાતમા સચુવ્યા 
મજુબ ઉમેદવારે સમય મયાાદામાાં કોલ લેટર ડાઉનલેટર રજુ કરેલ 

ન હોઇ અરજી રદ કરવામાાં આવે છે

32 Gujarati English KHAN  FARZANA   SALIMKHAN Female General(Open) 252004849 58.29 SS21964

ઉમેદવારે અરજી ગજુરાતી માધ્યમ માટે કરેલ છે.ઉમેદવારની 
ઉચ્ચતર માધ્યમમક મળુભતુ લાયકાત, બી.એ. તથા એમ.એ. 

અભ્યાસ અંગે્રજી માધ્યમમાાં કરેલ છે. જેથી જાહરેાતની સચુનાઓ 

તથા SCA NO:-6445/2017 ના તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૯ ના ચકુાદો ધ્યાને 

લેતા અરજી રદ કરવામાાં આવે છે.

33 Gujarati English VAKIL  AMITA   AMRUTLAL Female Schedual Caste 252000608 58.4 SS21043

પાાંચમા તબક્કાની તા. ૧૯/૦૯/૨૦૨૦ ની જાહરેાતમા સચુવ્યા 
મજુબ ઉમેદવારે સમય મયાાદામાાં કોલ લેટર ડાઉનલેટર રજુ કરેલ 

ન હોઇ અરજી રદ કરવામાાં આવે છે

34 Gujarati English SOLANKI  BIRENKUMAR   ASHOKBHAI Male General(Open) 52004037 58.49 SS23007

ઉમેદવારે અરજી ગજુરાતી માધ્યમ માટે કરેલ છે. ઉમેદવારે 

ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગની લાયકાત, શૈ.સ્નાતક અને 

શૈ.અનસુ્નાતકની અંગે્રજી માધ્યમમાાં મેળવેલ છે.જેથી જાહરેાતની 
સચુનાઓ તથા SCA NO:-6445/2017 ના તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૯ ના 
ચકુાદો ધ્યાને લેતા અરજી રદ કરવામાાં આવે છે.

35 Gujarati English TANNA  RASIK   JIVANLAL Male General(Open) 52001331 58.5 SS27702

ઉમેદવારે અરજી ગજુરાતી માધ્યમ માટે કરેલ છે. ઉમેદવારે 

ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગની લાયકાત, શૈ.સ્નાતક અને 

શૈ.અનસુ્નાતકની અંગે્રજી માધ્યમમાાં મેળવેલ છે .જેથી જાહરેાતની 
સચુનાઓ તથા SCA NO:-6445/2017 ના તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૯ ના 
ચકુાદો ધ્યાને લેતા અરજી રદ કરવામાાં આવે છે.

36 Gujarati Physical Education DAMOR  MINABEN   RAMSINH Female Schedual Tribe 66000253 59.61 SS13738

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં અંગે્રજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉમેદવાર શૈ.સ્નાતક અને શૈ.અનસુ્નતકની 
લાયકાત ધરાવતા નથી તથા વ્યવસામયક સ્નાતકની લાયકાત 

રાજ્ય બહારની યમુન.માાંથી મેળવેલ છે મનયમમત અભ્યાસના અતે્રથી 
સચુવ્યા મજુબના આધારો રજુ કરેલ નથી.ઉમેદવારની લાયકાત 

જાહરેાત-૨૦૧૬ માાં દશાાવ્યા મજુબ ન હોઇ રદ કરવામા આવે છે.

37 Gujarati Physical Education SOLANKI  HARSHAD   DASHARATHBHAI Male Schedual Caste 166002112 59.64 SS09778

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં અંગે્રજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉમેદવારે ઉચ્ચતર માધ્યમમક માટે મળૂભતુ 

લાયકાત શૈ.અનસુ્નાતકની લાયકાત ના સ્થાને વ્યાવસામયક 

અનસુ્નાતકની લાયકાત દશાાવેલ છે આમ ઉમેદવાર 

શૈ.અનસુ્નાતકની લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ અરજી રદ કરવામાાં 
આવે છે.

38 Gujarati Physical Education DANGI  JITENDRAKUMAR   SAVASINHBHAI Male Schedual Tribe 66002963 59.86 SS03802

ઉમેદવારે ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગ માટે ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. 

જેની મળૂભતુ શૈ.અનસુ્નાતકની લાયકાત ના સ્થાને અરજદારે 

વ્યાવસામયક અનસુ્નાતકની લાયકાત દશાાવેલ છે આમ ઉમેદવાર 

શૈ.અનસુ્નાતકની લાયકાત ધરાવતા નથી. જેથી જાહરેાત-૨૦૧૬ માાં 
દશાાવ્યા મજુબની લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ અરજી રદ કરવામાાં 
આવે છે.

39 Gujarati Physical Education SADHU  NARAHARIPRASAD   HARESHBHAI Male Schedual Caste 166002084 60.38 SS10578

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં અંગે્રજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉમેદવારે ઉચ્ચતર માધ્યમમક માટે મળૂભતુ 

લાયકાત શૈ.અનસુ્નાતકની લાયકાત ના સ્થાને વ્યાવસામયક 

અનસુ્નાતકની લાયકાત દશાાવેલ છે આમ ઉમેદવાર 

શૈ.અનસુ્નાતકની લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ અરજી રદ કરવામાાં 
આવે છે.



Date: 27/10/2020

Sr.NO. MediumName SubjectName Candidate Name GenderName CategoryName TATNo TOT MER FormNumber Query

ણબન સરકારી અનદુામનત ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષર્ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (ગજુરાતી માધ્યમ)

પત્રક- અ PML-1 પૈકી રદ કરેલ અરજીઓ

40 Gujarati Accounts Commerce DOSHI  NISHA   ANILKUMAR Female General(Open) 159003266 63.06 SS00887

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં અંગે્રજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉમેદવારે ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગની 
મળુભતુ લાયકાત, બી.કોમ ની લાયકાત કોમ્પ્યટુર સાયન્સ હોઇ જે 

જાહરેાત-૨૦૧૬ માાં દશાાવ્યા મજુબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ 

કરવામાાં આવે છે.

41 Gujarati Accounts Commerce PITHADIYA  JAYESH   KANTILAL Male Socially and Educationally Backward Classes159006844 63.02 SS06598

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં અંગે્રજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉમેદવારે ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગની 
લાયકાત, બી.બી.એ અને એમ..બી.એ ડીગ્રી મેળવેલ છે જે જાહરેાત-

૨૦૧૬ માાં દશાાવ્યા મજુબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાાં 
આવે છે.

42 Gujarati Accounts Commerce DUBEY  SHAILESH   SUBEDAR Male General(Open) 159005820 62.85 SS06132

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં અંગે્રજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉમેદવારની ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગની 
મળૂભતુ લાયકાત  એમ.કોમ. માાં મખુ્ય મવષય ટેક્સ મેનેજમેન્ટમાાં છે  

જે જાહરેાત-૨૦૧૬ માાં દશાાવ્યા મજુબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ 

કરવામાાં આવે છે.

43 Gujarati Accounts Commerce CHAVADA  SUMAN   VALJIBHAI Female Socially and Educationally Backward Classes159002439 62.83 SS34721

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં અંગે્રજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉમેદવારની ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગની 
મળૂભતુ લાયકાત બી.કોમ.. તથા એમ.કોમ. માાં મખુ્ય મવષય 

કોમ્પ્યટુર સાયન્સ માાં છે જે જાહરેાત-૨૦૧૬ માાં દશાાવ્યા મજુબ 

લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાાં આવે છે.

44 Gujarati Accounts Commerce JADAV  GIRISHKUMAR   RANCHHODBHAI Male Socially and Educationally Backward Classes159000985 62.78 SS28543

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં અંગે્રજી મવષયમાાં 
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. ઉમેદવારની ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગની 
મળૂભતુ લાયકાત બી.કોમ. માાં મખુ્ય મવષય કોમ્પ્યટુર સાયન્સ માાં છે 

જે જાહરેાત-૨૦૧૬ માાં દશાાવ્યા મજુબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ 

કરવામાાં આવે છે.

45 Gujarati Geography PATEL  NILAMBEN   MAGANBHAI Female Socially and Educationally Backward Classes163000230 52.95 SS02693

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં ભગુોળ મવષય માટે 

ઉમેદવારી નોંધાવી છે જ્યારે સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ 

history(ઇમતહાસ) મવષય છે જે જાહરેાત-૨૦૧૬ માાં દશાાવ્યા મજુબ 

લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાાં આવે છે.

46 Gujarati Geography KACHHADIYA  SMITAGAURI   GIRDHARBHAI Female General(Open) 63000270 53.14 SS35650

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં ભગુોળ મવષય માટે 

ઉમેદવારી નોંધાવી છે. જ્યારે સ્નાતક અને અનસુ્નાતક કક્ષાએ મખુ્ય 

મવષય ઇમતહાસ (history) મવષય છે, જે જાહરેાત-૨૦૧૬ માાં દશાાવ્યા 
મજુબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાાં આવે છે.

47 Gujarati Geography ROHILA  ANJUBALA   OMPARKESH Female General(Open) 63000320 54.51 SS34112

ઉમેદવારે અરજી ગજુરાતી માધ્યમ માટે કરેલ છે. તમામ શૈક્ષણર્ક 

તથા વ્યાવસામયક લાયકાત હડરયાર્ા રાજયમાથી ડહન્દી માધ્યમમાાં 
મેળવેલ છે.જેથી જાહરેાતની સચુનાઓ તથા SCA NO:-6445/2017 

ના તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૯ ના ચકુાદો ધ્યાને લેતા અરજી રદ કરવામાાં 
આવે છે.

48 Gujarati Geography CHAVDA  MONIKABEN   CHANDULAL Female Schedual Caste 163000319 55.35 SS08168

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં ભગુોળ મવષય માટે 

ઉમેદવારી નોંધાવી છે. જ્યારે B.A અને M.A. માાં મખુ્ય મવષય  

History છે.  જે જાહરેાત-૨૦૧૬ માાં દશાાવ્યા મજુબ લાયકાત ન હોઇ 

અરજી રદ કરવામાાં આવે છે.

49 Gujarati Economics RATHOD  SAJJANSINH   BHARATSINH Male General(Open) 61000375 58.3 SS20148

ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મવભાગમાાં ઇકોનોમમક્સ મવષય માટે 

ઉમેદવારી નોંધાવી છે. ઉચ્ચતર માધ્યમમકની મળૂભતુ લાયકાત, 

શૈ.સ્નાતક કક્ષાએ મવષય ECO-INC.ESS મવષય છે. જે જાહરેાત-૨૦૧૬ 

માાં દશાાવ્યા મજુબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાાં આવે છે.

50 Gujarati Sanskrit SOLANKI  MUKESHBHAI   DALABHAI Male Schedual Caste 54002571 65.22 SS14313

ઉમેદવારે M.ED.ની લાયકાત રાજ્ય બહારની યમુન.માાંથી મેળવેલ છે 

રાજ્યબહારની યમુન.ની લાયકાતની માન્યતા બાબતે અતે્રની કચેરી 
દ્વારા પ્રમસધ્ધ કરેલ સચુનાઓ મજુબ ઉમેદવારે મનયમમત 

અભ્યાસક્રમના આધારો રજુ કરેલ નથી જેથી ઉમેદવારના 
એમ.એડ.નુાં ગરુ્ાાંકન ૫.૬૯ રદ થવા પાત્ર છે. આથી કુલ મેરીટ 

૬૫.૨૨ થી ઘટીને ૬૨.૫૩ થાય. જેથી PML-1 ના કટઓફ કરતા 
ઓછાં થત ુહોઇ PML-2 માાં સમાવેશ કરવામાાં આવતો નથી.



Date: 27/10/2020

Sr.NO. MediumName SubjectName Candidate Name GenderName CategoryName TATNo TOT MER FormNumber Query

1 English English NAKAR  GEETA   LABHSHANKAR Female General(Open) 252001891 57.69 SS02446

ઉમેદવારે અરજી અંગે્રજી માધ્યમ માટે કરેલ છે. ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર 

માધ્યમમક મવભાગની મળુભતુ લાયકાત શૈક્ષણર્ક સ્નાતક ગજુરાતી 
માધ્યમમાાં કરેલ છે. જેથી જાહરેાતની સચુનાઓ તથા SCA NO:-

6445/2017 ના તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૯ ના ચકુાદો ધ્યાને લેતા અરજી 

રદ કરવામાાં આવે છે.

2 English English VALA  PRAVINA   BHAI Female Socially and Educationally Backward Classes252002347 59.85 SS27948

ઉમેદવારે અરજી અંગે્રજી માધ્યમ માટે કરેલ છે.ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર 

માધ્યમમક મવભાગની મળુભતુ લાયકાત શૈક્ષણર્ક 

શૈ.સ્નાતક,શૈ.અનસુ્નાતક અને બી.એડની ગજુરાતી માધ્યમમાાં કરેલ 

છે. જેથી જાહરેાતની સચુનાઓ તથા SCA NO:-6445/2017 ના 
તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૯ ના ચકુાદો ધ્યાને લેતા અરજી રદ કરવામાાં આવે 

છે.

ણબન સરકારી અનદુામનત ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષર્ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાાંચમો તબક્કો (અંગે્રજી માધ્યમ)

પત્રક- અ PML-1 પૈકી રદ કરેલ અરજીઓ


