
Date: 27/10/2020
Sr. NO. MediumName SubjectName Candidate Name GenderName CategoryName TATNo TOT MER FormNumber Query

1 Gujarati ENGLISH VASAVA  SUBHASHBHAI   DAMJIBHAI Male Schedual Tribe 1611648 56.58 SS26503

B.Ed. (Spl. Ed.) છે. NCTE પ્રમાણપત્ર ને બદલે RCI - 

દદલ્હી ન ું રજ  કરેલ છે. આથી અરજી રદ કરવામા આવે 

છે.

2 Gujarati ENGLISH NARKAR  HEMANTKUMAR   NAGINBHAI Male

Socially and 

Educationally 

Backward Classes

1601931 60.85 SS00004

પાુંચમા તબક્કાની તા. ૧૯/૦૯/૨૦૨૦ ની જાહરેાતમા 
સ ચવ્યા મ જબ ઉમેદવારે સમય મયાાદામાું કોલ લેટર 

ડાઉનલેટર રજ  કરેલ ન હોઇ અરજી રદ કરવામાું આવે 

છે.

3 Gujarati ENGLISH PATEL  VIPULKUMAR   MEGHJIBHAI Male General(Open) 1601257 61.5 SS30032

ઉમેદવારે માધ્યમમક માટેની મળૂભ ત વ્યાવસામયક  

સ્નાતક લાયકાત રાજ્ય બહારની ય મન.માુંથી મેળવેલ 

છે.મનયમમત અભ્યાસ અંગેના સ ચનામાું જણાવ્યા 
મ જબના કોઇ આધાર રજ  કરેલ નથી. આથી અરજી રદ 

કરવામાું આવે છે.

4 Gujarati ENGLISH JASANI  SHAILESH   JAYANTILAL Male General(Open) 1606943 61.89 SS03254

વ્યાવસામયક  સ્નાતકની લાયકાત યોગ્ય નથી. બી.એડ. 

ને બદલે બી.પી.એડ. ની ડીગ્રી ધરાવે  છે. જે જાહરેાત 

વર્ા-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન હોઇ અરજી 

રદ કરવામાું આવે છે.

5 Gujarati MATHS/SCIENCE CHAUHAN  TUSHAR   KHENGARBHAI Male Schedual Caste 1902472 54.23 SS36086

ઉમેદવારે માધ્યમમક મવભાગમાું ગણણત/મવજ્ઞાનના 
મવર્ય માટે ઉમેદવારી નોધાવેલી છે. શૈક્ષણણક સ્નાતક 

અને અન સ્નાતકની  લાયકાત ઇન્ડસ્રીયલ કેમેસ્રી 
મવર્યમાું મેળવેલ છે. જે જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું 
સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાું 
આવે છે.

6 Gujarati MATHS/SCIENCE KHORAJIYA  REEZWANA   SABIRALI Female General(Open) 1908196 54.54 SS17905

ઉમેદાવારે માધ્યમમક મવભાગમાું ગણણત/મવજ્ઞાનના 
મવર્ય માટે ઉમેદવારી નોધાવેલી છે. શૈક્ષણણક 

સ્નાતકની લાયકાત ફૂડ માટે ન્ય રીશન મવર્યમાું 
મેળવેલ છે. જે જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ 

લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાું આવે છે.

7 Gujarati MATHS/SCIENCE PANDYA  DEEPALIBEN   RAMESHCHANDRA Female General(Open) 119001383 54.56 SS02325

ઉમેદાવારે માધ્યમમક મવભાગમાું ગણણત/મવજ્ઞાનના 
મવર્ય માટે ઉમેદવારી નોધાવેલી છે. શૈક્ષણણક સ્નાતક 

અને અન સ્નાતકની  લાયકાત બાયોટેકનોલોજી 

મવર્યમાું મેળવેલ છે. જે જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું 
સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાું 
આવે છે.

8 Gujarati MATHS/SCIENCE VASOYA  CHIRAG   VINODBHAI Male General(Open) 119004120 53.3 SS12367

ઉમેદાવારે માધ્યમમક મવભાગમાું ગણણત/મવજ્ઞાનના 
મવર્ય માટે ઉમેદવારી નોધાવેલી છે. શૈક્ષણણક સ્નાતક 

અને અન સ્નાતકની  લાયકાત બાયોટેક્નોલોજી 

મવર્યમાું મેળવેલ છે. જે જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું 
સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાું 
આવે છે.

ણબન સરકારી અન દામનત માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાુંચમો તબક્કો (ગ જરાતી માધ્યમ)

પત્રક- અ- PML-1 પૈકી રદ કરેલ અરજીઓ
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ણબન સરકારી અન દામનત માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાુંચમો તબક્કો (ગ જરાતી માધ્યમ)

પત્રક- અ- PML-1 પૈકી રદ કરેલ અરજીઓ

9 Gujarati MATHS/SCIENCE VAGHELA  NIKEETA   MANOJBHAI Female General(Open) 119003479 53.42 SS34878

ઉમેદાવારે માધ્યમમક મવભાગમાું ગણણત/મવજ્ઞાનના 
મવર્ય માટે ઉમેદવારી નોધાવેલી છે. શૈક્ષણણક સ્નાતક 

અને અન સ્નાતકની  લાયકાત બાયોટેક્નોલોજી 

મવર્યમાું મેળવેલ છે. જે જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું 
સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાું 
આવે છે.

10 Gujarati MATHS/SCIENCE PATEL  NAYANKUMAR   LAXMANBHAI Male General(Open) 1915520 53.65 SS31441

ઉમેદાવારે માધ્યમમક મવભાગમાું ગણણત/મવજ્ઞાનના 
મવર્ય માટે ઉમેદવારી નોધાવેલી છે. શૈક્ષણણક સ્નાતક 

અને અન સ્નાતકની  લાયકાત ગણણત ને બદલે 

આંકડાશાસ્ત્ર મવર્યમાું મેળવેલ છે. જે જાહરેાત વર્ા-
૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ 

કરવામાું આવે છે.

11 Gujarati MATHS/SCIENCE TRIVEDI  BHADRESHKUMAR   UMEDRAY Male General(Open) 1906695 52.39 SS09140

ઉમેદવારે માધ્યમમક મવભાગમાું ગણણત/મવજ્ઞાન મવર્ય 

માટે ઉમેદવારી નોંધાવેલી છે. શૈક્ષણીક સ્નાતક  

Industrial Chemisrty મવર્ય માું મેળવેલ છે. જે 

જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન 

હોઇ અરજી રદ કરવામાું આવે છે.તેમજ LC માું મપતાન ું 
નામ ઉમેશક માર છે.અન્ય તમામ દસ્તાવેજોમાું મપતાન ું 
નામ ઉમેદરાય છે.આ અંગે ઉમેદવાર દ્વારા કોઈ 

એદિડમેવટ કે ગેઝેટ સામેલ રાખેલ નથી.

12 Gujarati MATHS/SCIENCE GHETIA  DICOSTA   KANTIBHAI Female General(Open) 1906810 52.46 SS14161

ઉમેદવારે માધ્યમમક મવભાગમાું ગણણત/મવજ્ઞાન મવર્ય 

માટે ઉમેદવારી નોંધાવેલી છે. શૈક્ષણણક સ્નાતક અને 

અન સ્નાતકની  લાયકાત બાયોટેકનોલોજી મવર્યમાું 
મેળવેલ છે. જે જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ 

લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાું આવે છે.

13 Gujarati MATHS/SCIENCE NAIR  DEEPA   RAVIBHAI Female General(Open) 219000289 52.68 SS45709

ઉમેદવારે માધ્યમમક મવભાગમાું ગણણત/મવજ્ઞાન મવર્ય 

માટે ઉમેદવારી નોંધાવેલી છે. શૈક્ષણણક સ્નાતક અને 

અન સ્નાતકની  લાયકાત ઇલેક્ટોમનક્સ મવર્યમાું 
મેળવેલ છે. જે જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ 

લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાું આવે છે.

14 Gujarati MATHS/SCIENCE SOLANKI  NIMISHA   MULJIBHAI Female Schedual Caste 1902491 52.85 SS38824

ઉમેદવારે માધ્યમમક મવભાગમાું ગણણત/મવજ્ઞાનના 
મવર્ય માટે ઉમેદવારી નોધવેલી છે. શૈક્ષણણક સ્નાતક 

અને અન સ્નાતકની  લાયકાત બાયોકેમમસ્ટી મવર્યમાું 
મેળવેલ છે. જે જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ 

લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાું આવે છે.

15 Gujarati MATHS/SCIENCE MAKWANA  BHAVESH   GORDHANBHAI Male

Socially and 

Educationally 

Backward Classes

119011920 47.73 SS08548

ઉમેદવારે માધ્યમમક મવભાગમાું ગણણત/મવજ્ઞાનના 
મવર્ય માટે ઉમેદવારી નોધવેલી છે. શૈક્ષણણક 

સ્નાતકની લાયકાત Industrial Chemistry મવર્યમાું 
મેળવેલ છે. જે જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ 

લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાું આવે છે.
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ણબન સરકારી અન દામનત માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાુંચમો તબક્કો (ગ જરાતી માધ્યમ)

પત્રક- અ- PML-1 પૈકી રદ કરેલ અરજીઓ

16 Gujarati MATHS/SCIENCE CHAUDHARI  RAMILABEN   DEVSHIBHAI Female

Socially and 

Educationally 

Backward Classes

119009635 48.12 SS25735

ઉમેદવાર મશ.મવ.ના તા. ૧૧/૦૨/૨૦૧૧ ના જાહરેનામા 
મ જબ કમપ્ય રની લાયકાત ધરાવતા નથી આથી 
અરજી રદ કરવામાું આવે છે.

17 Gujarati MATHS/SCIENCE VADHER  KALPNABAHEN   HIMATLAL Female

Socially and 

Educationally 

Backward Classes

1902535 48.94 SS43314

ઉમેદવારે માધ્યમમક મવભાગમાું ગણણત/મવજ્ઞાનના 
મવર્ય માટે ઉમેદવારી નોધવેલી છે. શૈક્ષણણક 

સ્નાતકની લાયકાત આંકડાશાસ્ત્ર મવર્યમાું મેળવેલ છે. 

જે જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન 

હોઇ અરજી રદ કરવામાું આવે છે.

18 Gujarati MATHS/SCIENCE SOLANKI  RAJANIBHAI   DHIRAJLAL Male

Socially and 

Educationally 

Backward Classes

119011819 51.62 SS26563

ઉમેદવારે માધ્યમમક મવભાગમાું ગણણત/મવજ્ઞાનના 
મવર્ય માટે ઉમેદવારી નોધવેલી છે. શૈક્ષણણક સ્નાતક 

અને અન સ્નાતકની  લાયકાત ઈન્ડસ્રીયલ કેમેસ્રી 
મવર્યમાું મેળવેલ છે. જે જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું 
સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાું 
આવે છે.

19 Gujarati MATHS/SCIENCE PATEL  GOVINDBHAI   GANESHBHAI Male

Socially and 

Educationally 

Backward Classes

119009195 51.91 SS10099

અરજદારે ગ જરાતી માધ્યમમાું ગણણત/મવજ્ઞાનના 
મશક્ષણ સહાયક તરીકે ઉમેદવારી નોધાવેલ છે. 

અરજદારે સ્નાતક અને અન સ્નાતક કક્ષાની ડીગ્રી 
અંગે્રજી માધ્યમમાું કરેલ છે  જેથી જાહરેાતની સ ચનાઓ 

તથા SCA NO:-6445/2017 ના તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૯ ના 
ચ કાદો ધ્યાને લેતા અરજી રદ કરવામાું આવે છે.

20 Gujarati PHYSICAL EDUCATION BHARVAD  RAKESH   KARSHANBHAI Male

Socially and 

Educationally 

Backward Classes

2102214 63.87 SS45682

માધ્યમમક મવભાગ માટે મળૂભ ત શૈ.સ્નાતકની લાયકાત 

માું ઉમેદવાર બી.કોમની લાયકાત ધરાવે છે અને 

વધારાની શૈ.અન સ્નાતકની  લાયકાત એમ.કોમની છે. 

જે જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન 

હોઇ અરજી રદ કરવામાું આવે છે.

21 Gujarati PHYSICAL EDUCATION PATEL  SANDIPKUMAR   VISHNUBHAI Male General(Open) 2109477 64 SS19497

માધ્યમમક મવભાગ માટે મળૂભ ત શૈ.સ્નાતકની લાયકાત 

માું ઉમેદવાર બી.કોમની લાયકાત ધરાવે છે અને 

વધારાની શૈ.અન સ્નાતકની  લાયકાત એમ.કોમની છે.  

જે જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન 

હોઇ અરજી રદ કરવામાું આવે છે.

22 Gujarati SANSKRIT VYAS  NIKUNJ   DEEPAKBHAI Male General(Open) 1806878 65.04 SS01581

ડોક્ય મેન્ટ વેદરિીકેશન સમયે L.C. ,T.Y. માકાશીટ, NOC  

ઓરીજનલ રજૂ કરેલ નથી. દડગ્રી સદટિ રજૂ કરેલ નથી. 
આથી રદ કરવામાું આવે છે.

23 Gujarati SOCIAL SCIENCE BHAGORA  SOHANLAL   SHANTILAL Male Schedual Tribe 2020646 60.34 SS41998

ઉમેદવારે એમ.એડના સ્થાને એમ.એસ.ડબલ્ય ના માક્સા 
દશાાવેલ છે જે લાયકાત અમાન્ય હોઇ એમ.એડના 
૩.૧૮ માક્સા બાદ થાય. આથી ક લ મેરીટ ૬૦.૩૪ થી 
ઘટીને ૫૭.૧૬ થાય. મેરીટ િેરિાર થતા ઉમેદવાર 

PML- 1 ના કટઓિ કરતા ઓછું થત  હોઇ PML-2 માું 
સમાવેશ કરવામાું આવતો નથી.



Date: 27/10/2020
Sr. NO. MediumName SubjectName Candidate Name GenderName CategoryName TATNo TOT MER FormNumber Query

ણબન સરકારી અન દામનત માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાુંચમો તબક્કો (ગ જરાતી માધ્યમ)

પત્રક- અ- PML-1 પૈકી રદ કરેલ અરજીઓ

24 Gujarati SOCIAL SCIENCE AYAR  LAXMANBHAI   RANABHAI Male

Socially and 

Educationally 

Backward Classes

120021931 61.4 SS31917

પાુંચમા તબક્કાની તા. ૧૯/૦૯/૨૦૨૦ ની જાહરેાતમા 
સ ચવ્યા મ જબ ઉમેદવારે સમય મયાાદામાું કોલ લેટર 

ડાઉનલેટર રજ  કરેલ ન હોઇ અરજી રદ કરવામાું આવે 

છે.

25 Gujarati SOCIAL SCIENCE MAHIDA  RAMESHKUMAR   CHHAGANLAL Male Schedual Caste 2008462 61.74 SS00576

સ્નાતક કક્ષાએ BRS અને અન સ્નાતક કક્ષાએ MRS ની 
ડીગ્રી હોઇ જે જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ 

લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાું આવે છે.

26 Gujarati SOCIAL SCIENCE PATEL  DHARABEN   RAJESHKUMAR Female General(Open) 120015747 61.75 SS38832

માધ્યમમક મવભાગની મળૂભ ત લાયકાત શૈ. સ્નાતક 

તથા વધારાની લાયકાત શૈ.અન સ્નાતક કક્ષાએ 

મનોમવજ્ઞાન મવર્ય છે. જે જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું 
સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાું 
આવે છે.

27 Gujarati SOCIAL SCIENCE OZA  MAYANK   MUKUNDRAY Male General(Open) 2010590 61.98 SS13040

ઉમેદવારે માધ્યમમક મવભાગ માટેની મળૂભ ત 

બી.એડની ડીગ્રી તથા એમ.એડ.ની દડગ્રી  રાજ્ય 

બહારની ય મન.માુંથી મેળવેલ છે.મનયમમત અભ્યાસ 

અંગેના સ ચનામાું જણાવ્યા મ જબના કોઇ આધાર રજ  
કરેલ નથી. આથી અરજી રદ કરવામાું આવે છે.



Date: 27/10/2020
Sr. NO. MediumName SubjectName Candidate Name GenderName CategoryName TATNo TOT MER FormNumber Query

1 English MATHS/SCIENCE JASANI  SEJAL   VINODKUMAR Female General(Open) 219000234 59.11 SS42995

પાુંચમા તબક્કાની તા. ૧૯/૦૯/૨૦૨૦ ની જાહરેાતમા 
સ ચવ્યા મ જબ ઉમેદવારે સમય મયાાદામાું કોલ લેટર 

ડાઉનલેટર કરી રજ  કરેલ નથી આથી અરજી રદ 

કરવામાું આવે છે.

2 English SOCIAL SCIENCE SHERASIA  NASRIN   AHMEDHUSEIN Female General(Open) 120007418 50.46 SS31753

અરજદારે સામાજજક મવજ્ઞાન મવર્ય માટે ઉમેદવારી 
નોંધાવેલ છે. પરુંત   અરજદાર સ્નાતક કક્ષાએ જાહરેાત 

વર્ા-૨૦૧૬માું સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ધરાવતા નથી.

3 English SOCIAL SCIENCE BASANTIA  RITA   RADHESHYAM Female General(Open) 220000139 51.19 SS17721

ઉમેદવારે માધ્યમમક મવભાગમાું સામાજજક મવજ્ઞાન 

મવર્યમાું અરજી કરેલ છે. સ્નાતક કક્ષાએ મ ખ્ય મવર્ય 

સોસીયોલોજી  નથી. જેથી જાહરેાત વર્ા-૨૦૧૬માું 
સ ચવ્યા મ જબ લાયકાત ન હોઇ અરજી રદ કરવામાું 
આવે છે.

ણબન સરકારી અન દામનત માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી ૨૦૧૬ પાુંચમો તબક્કો (અંગે્રજી માધ્યમ)

પત્રક- અ PML-1 પૈકી રદ કરેલ અરજીઓ


