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Sr. No. TATNo ApplicationNo Medium TATSubject Candidate Name વાધંા અર ની ુંક  િવગત વાધંા અર  ચકાસણી બાદના રમા સ

1 408002902 HGR408002902 Gujarati Economic MAMTA MANSUKHBHAI CHOTHANI

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર  ફોમમા ંિશ ક તર ક નોકર ની 
િવગતમા ં"YES ના  બદલે NO" લખેલ છે આથી અર  રદ કરલ 
છે,તેમની શરત કૂથી થયેલ લૂને ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

ઓનલાઇન અર પ કમા ંહાલમા ંિશ ક તર ક ફરજ બ વતા ન હોવા ુ ંદશાવેલ છે. પરં  ુ
ઉમેદવારના ડો મેુ ટની ચકાસણી કરતા તેઓ હાલ સરકાર  ાથિમક શાળામા ંફરજ બ વતા 
હોવા ુ ંસોગદંના ુ ંર ૂ કરલ છે. સિમતીએ કરલ ઠરાવ જુબ નોકર  કરતા હોવાની િવગતો 
પાવેલ હોવાથી અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

2 418000386 HGR418000386 Gujarati Commerce Mr. MANISH JAYANTILAL PATEL
જ લા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી,અરવ લીના 
તા.૮/૩/૨૦૨૧ ુ ં માણપ  ર ુ  કરલ છે.  ા  રાખવા 
ર ુઆત કરલ છે.

ડો મેુ ટ વે રફ કશન સમયે ઉમેદવાર અ ેથી ચુ યા જુબ સોગદંના  ુકરવા બદલ સબંિંધત 
જ લા ાથિમક િશ ણાિધકાર  ુ માણપ  ર ુ  કરલ નથી.આથી વાધંા અર  ા  રાખી 
શકાય નહ .

3 414001125 HGR414001125 Gujarati Psychology Mr. BALVANT MAGANBHAI CHHANSIYA

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર  ફોમમા ંિશ ક તર ક નોકર ની 
િવગતમા ં"YES ના  બદલે NO" લખેલ છે આથી અર  રદ કરલ 
છે,તેમની શરત કૂથી થયેલ લૂને ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

ઓનલાઇન અર પ કમા ંહાલમા ંિશ ક તર ક ફરજ બ વતા ન હોવા ુ ંદશાવેલ છે. પરં  ુ
ઉમેદવારના ડો મેુ ટની ચકાસણી કરતા તેઓ હાલ સરકાર  ાથિમક શાળામા ંફરજ બ વતા 
હોવા ુ ંસોગદંના ુ ંર ૂ કરલ છે. સિમતીએ કરલ ઠરાવ જુબ નોકર  કરતા હોવાની િવગતો 
પાવેલ હોવાથી અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

4 408003672 HGR408003672 Gujarati Economic Ms. MITALKUMARI JAYSINHBHAI CHAUDHARI
ઉમેદવાર સ મ સ ાિધકાર ી ુ ં માણપ  (એન.ઓ.સી.)  
ફોમ ભરવાની િતમ તાર ખે મા ય હોય તે ુ ંર ુ  કરલ નથી.  

 ા  રાખવા ર ુઆત કરલ છે.

ડો મેુ ટ વે રફ કશન સમયે ઉમેદવાર સ મ સ ાિધકાર ી ુ ં માણપ  (એન.ઓ.સી.)  ફોમ 
ભરવાની િતમ તાર ખે મા ય હોય તે ુ ંર ુ  કરલ નથી.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય 
નહ .

5 418000032 HGR418000032 Gujarati Commerce Mr. BHAVIK RASHMIKANT SHAH
ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર  પ કમા ંદશાવેલ શૈ ણક 
અ ુ નાતકની લાયકાતને થાને અ ય શૈ ણક અ ુ નાતકની 
લાયકાત ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ છે,

શૈ ણક અ ુ નાતક લાયકાત ૨૦૧૯મા ં ણૂ કરલ છે રા ય પર ા બોડના 
તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ના પ  જુબ ઉમેદવારની ટાટની લાયકાત યાને લેવાની નથી. ઉમેદવાર 

હરાતમા ં ચુ યા જુબની લાયકાત પર ણુ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  
ા  રાખી શકાય નહ .

6 407001946 HGR407001946 Gujarati English Mr. VIJAYKUMAR ROHITLAL PARMAR
ઉમેદવાર શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત ઓ ટોબર-૨૦૧૮ 
મા ંમેળવેલ છે આથી અર  રદ કરલ છે.આ લાયકાત  ા  
રાખવા ઉમેદવાર ર ૂઆત કરલ છે,

શૈ ણક અ ુ નાતક લાયકાત ઓ ટોબર ૨૦૧૮મા ં ણૂ કરલ છે રા ય પર ા બોડના 
તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ના પ  જુબ ઉમેદવારની ટાટની લાયકાત ઉમેદવાર હરાતમા ં ચુ યા 
જુબની લાયકાત પર ણુ કરલ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  ા  રાખી 

શકાય નહ .

7 414000014 HGR414000014 Gujarati Psychology Mrs. MINABEN JITENDRABHAI DAVE
શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત ૨૦૧૯ મેળવેલ  છે  ા  
રાખવા ર ૂઆત કરલ છે,

શૈ ણક અ ુ નાતક લાયકાત ૨૦૧૯મા ં ણૂ કરલ છે રા ય પર ા બોડના 
તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ના પ  જુબ ઉમેદવારની ટાટની લાયકાત યાને લેવાની નથી થી 
ઉમેદવાર હરાતમા ં ચુ યા જુબની લાયકાત પર ણુ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા 
અર  ા  રાખી શકાય નહ .

8 412000208 HGR412000208 Gujarati Philosophy Mr. SANJAYBHAI DALSINGBHAI KATARA
શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત ૨૦૧૯ મેળવેલ  છે  ા  
રાખવા ર ૂઆત કરલ છે,

શૈ ણક અ ુ નાતક લાયકાત ૨૦૧૯મા ં ણૂ કરલ છે રા ય પર ા બોડના 
તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ના પ  જુબ ઉમેદવારની ટાટની લાયકાત યાને લેવાની નથી  ઉમેદવાર 

હરાતમા ં ચુ યા જુબની લાયકાત પર ણુ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  
ા  રાખી શકાય નહ .

9 408002696 HGR408002696 Gujarati Economic Ms. HANSABEN VIRABHAI VADHIYA
તા:-૨૦/૦૩/૨૦૨૧ એમ. એ. ના માક ધુારવા માટ અર  
એમ.એ. વષ-૨૦૧૩ અને ૨૦૧૯ મા બે વાર કરલ છે તે ધુારા 
અથ ર ૂઆત કરલ છે.

ઉમેદવાર શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત ૨૦૧૯ મા ં ણૂ કરલ છે યાર રા ય પર ા બોડના 
તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ ના પ  જુબ અરજદારની ટાટ ની લાયકાત યાને લેવાની નથીનથી થી 
અરજદાર હરાતમા ં ચૂવેલ જુબની લાયકાત પર ણૂ કરતા ંન હોઈ અર  રદ કરલ 
છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

10 412000076 HGR412000076 Gujarati Philosophy Ms. GOPIKA JASHUBHAI GAVANIYA શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત ા  રાખવા ર ુઆત કરલ છે,
શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત ૨૦૧૯મા ં ણૂ કરલ છે રા ય પર ા બોડના 
તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ના પ  જુબ ઉમેદવારની ટાટની લાયકાત યાને લેવાની નથી ઉમેદવાર 

હરાતમા ં ચુ યા જુબની લાયકાત પર ણુ કરલ ન હોઇ વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

11 418006719 HGR418006719 Gujarati Commerce Ms. ANJANA SURESHBHAI MAHESHWARI
શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત ૨૦૧૯ મેળવેલ  છે  ા  
રાખવા ર ૂઆત કરલ છે,

શૈ ણક અ ુ નાતક લાયકાત ૨૦૧૯મા ં ણૂ કરલ છે રા ય પર ા બોડના 
તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ના પ  જુબ ઉમેદવારની ટાટની લાયકાત યાને લેવાની નથી ઉમેદવાર 

હરાતમા ં ચુ યા જુબની લાયકાત પર ણુ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  
ા  રાખી શકાય નહ .

12 420000302 HGR420000302 Gujarati Computer Ms. RUCHABEN CHANDULAL MANVAR
ઉમેદવાર કો ટુર િવષય માટ અર  કરલ છે તેઓએ બી.એડ.-
૨૦૧૯ મા ંકરલ છે આથી અર  રદ કરલ છે.  ા  રાખવા 
ર ૂઆત કરલ છે.

યાવસાિયક નાતક લાયકાત ૨૦૧૯મા ં ણૂ કરલ છે રા ય પર ા બોડના 
તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ના પ  જુબ ઉમેદવારની ટાટની લાયકાત યાને લેવાની નથી. ઉમેદવાર 

હરાતમા ં ચુ યા જુબની લાયકાત પર ણુ કરલ નથી. આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય 
નહ .

13 420000031 HGR420000031 Gujarati Computer Mr. HITESHKUMAR JAYANTIBHAI PATEL
શૈ ણક નાતક (BCA) ની લાયકાત છે  શૈ ણક અ ુ નાતક 
MSc. COMPUTER SCIENCE)ની લાયકાત ધરાવતા હોઇ અર  
રદ કરલ છે.  ા  રાખવા ર ુઆત કરલ છે.

શૈ ણક નાતકની લાયકાત BCA અને શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત M.Sc(Computer 
Science) છે  ળૂ હરાતમા ં ચુ યા જુબ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  

ા  રાખી શકાય નહ .

14 420000153 HGR420000153 Gujarati Computer Mr. SAHAJADHUSSEIN GULAMHUSSEIN ANSSARI
ઉમેદવાર નાતક ક ાએ B.SC(IT) તથા અ ુ નાતક ક ાએ 
MCA ની ડ ી મેળવેલ છે ને મા ય ગણવા માટ ર ૂઆત 
કરલ છે.

ઉમેદવારની શૈ ણક નાતકની લાયકાત B.Sc.(IT) અને શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત MCA 
છે  ળૂ હરાતમા ં ચુ યા જુબ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી 
શકાય નહ .

15 420000050 HGR420000050 Gujarati Computer Mr. JAIMINKUMAR RANCHHODBHAI PATEL
શૈ ણક નાતક (BCA) ની લાયકાત છે  શૈ ણક અ ુ નાતક 
MSc. COMPUTER SCIENCE)ની લાયકાત ધરાવતા હોઇ અર  
રદ કરલ છે.  ા  રાખવા ર ુઆત કરલ છે.

શૈ ણક નાતકની લાયકાત BCA અને શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત M.Sc(Computer 
Science) છે  ળૂ હરાતમા ં ચુ યા જુબ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  

ા  રાખી શકાય નહ .

16 420000212 HGR420000212 Gujarati Computer Mr. BHARAT MAVJI MARAVANIYA
શૈ ણક નાતક (BCA) ની લાયકાત છે  શૈ ણક અ ુ નાતક 
MSc.(IT)ની લાયકાત ધરાવતા હોઇ અર  રદ કરલ છે.  ા  
રાખવા ર ુઆત કરલ છે.

શૈ ણક નાતકની લાયકાત BCA અને શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત M.Sc(IT) છે  ળૂ 
હરાતમા ં ચુ યા જુબ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

બન સરકાર  અ દુાિનત ઉ ચ ર મા યિમક શાળાઓમા ંિશ ણ સહાયક ભરતી-૨૦૨૧
PML-1 અ વયે વાધંા અર ની િવગત



Date : 24/03/2021

Sr. No. TATNo ApplicationNo Medium TATSubject Candidate Name વાધંા અર ની ુંક  િવગત વાધંા અર  ચકાસણી બાદના રમા સ

બન સરકાર  અ દુાિનત ઉ ચ ર મા યિમક શાળાઓમા ંિશ ણ સહાયક ભરતી-૨૦૨૧
PML-1 અ વયે વાધંા અર ની િવગત

17 420000211 HGR420000211 Gujarati Computer Ms. RUTIKA DINESHBHARTHI GOSAI

શૈ ણક નાતકની લાયકાત B.Sc.(Computer Science) અને 
શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત M.Sc.(IT & CA) ની લાયકાત 
ધરાવતા હોઇ અર  રદ કરલ છે.  ા  રાખવા ર ુઆત 
કરલ છે.

શૈ ણક નાતકની લાયકાત B.Sc.(Computer Science) અને શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત 
M.Sc.(IT & CA) છે  ળૂ હરાતમા ં ચુ યા જુબ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે.આથી વાધંા 
અર  ા  રાખી શકાય નહ .

18 420000260 HGR420000260 Gujarati Computer Mr. CHIRAG VALJIBHAI GANGADIYA

શૈ ણક નાતકની લાયકાત B.Sc.(Computer Science) અને 
શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત M.Sc.(IT & CA) ની લાયકાત 
ધરાવતા હોઇ અર  રદ કરલ છે.  ા  રાખવા ર ુઆત 
કરલ છે.

શૈ ણક નાતકની લાયકાત B.Sc.(Computer Science)અને શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત 
M.Sc.(IT & CA)  ળૂ હરાતમા ં ચુ યા જુબ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  

ા  રાખી શકાય નહ .

19 420000277 HGR420000277 Gujarati Computer Ms. NEHABEN LAKHIRAM DEVMURARI

શૈ ણક નાતકની લાયકાત B.Sc.(Computer Science) અને 
શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત M.Sc.(IT & CA) ની લાયકાત 
ધરાવતા હોઇ અર  રદ કરલ છે.  ા  રાખવા ર ુઆત 
કરલ છે.

શૈ ણક નાતકની લાયકાત B.Sc.(Computer Science)અને શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત 
M.Sc.(IT & CA)  ળૂ હરાતમા ં ચુ યા જુબ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  

ા  રાખી શકાય નહ .

20 420000323 HGR420000323 Gujarati Computer Mr. MEET ARVINDBHAI GOR
શૈ ણક નાતક (BCA) ની લાયકાત છે  શૈ ણક અ ુ નાતક 
MSc.(IT)ની લાયકાત ધરાવતા હોઇ અર  રદ કરલ છે.  ા  
રાખવા ર ુઆત કરલ છે.

શૈ ણક નાતકની લાયકાત BCA અને શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત M.Sc(IT) છે  ળૂ 
હરાતમા ં ચુ યા જુબ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

21 420000258 HGR420000258 Gujarati Computer Mr. BHAVESH MALDE MOKARIYA
શૈ ણીક નાતક લાયકાત પી. .ડ .સી.એ. અને મા ટર 
એમ.એસ.સી. આઇ.ટ . પાસની લાયકાત ધરાવતા હોઇ અર  
રદ કરલ છે.  ા  રાખવા ર ુઆત કરલ છે.

શૈ ણીક નાતક લાયકાત પી. .ડ .સી.એ. અને શૈ ણક અ ુ નાતકની એમ.એસ.સી. આઇ.ટ .  
ળૂ હરાતમા ં ચુ યા જુબ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય 

નહ .

22 411000176 HGR411000176 Gujarati Statistics Mr. PRAFULBHAI RAJABHAI BUHA

ઓનલાઈન અર  આકડાશા  િવષયમા ંકરલ છે. પરં  ુ
શૈ ણક નાતકમા ં ુ ય િવષય કડાશા  િવષય નથી. થી 
અર  રદ કરલ છે.ઉમેદવાર આ લાયકાત ા  રાખવા 
ર ુઆત કરલ છે.

ઉમેદવાર TAT કડાશા  િવષયમા ંપાસ કરલ છે. યાર શૈ ણક નાતકની લાયકાતમા ં ુ ય 
િવષય તર ક કડાશા  નથી   હરાતમા ં ચુ યા જુબ ન હોઇ  અર  રદ કરલ છે આથી 
વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

23 411000215 HGR411000215 Gujarati Statistics Mr. AMOL PANDIT PATIL

ઓનલાઈન અર  આકડાશા  િવષયમા ંકરલ છે. પરં  ુ
શૈ ણક નાતકમા ં ુ ય િવષય કડાશા  િવષય નથી. થી 
અર  રદ કરલ છે.ઉમેદવાર આ લાયકાત ા  રાખવા 
ર ુઆત કરલ છે.

ઉમેદવાર TAT કડાશા  િવષયમા ંપાસ કરલ છે. યાર શૈ ણક નાતકની લાયકાતમા ં ુ ય 
િવષય તર ક કડાશા  નથી   હરાતમા ં ચુ યા જુબ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી 
વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

24 411000200 HGR411000200 Gujarati Statistics Mr. AMITKUMAR SHIVABHAI SAVALIYA

ઓનલાઈન અર  આકડાશા  િવષયમા ંકરલ છે. પરં  ુ
શૈ ણક નાતકમા ં ુ ય િવષય કડાશા  િવષય નથી. થી 
અર  રદ કરલ છે.ઉમેદવાર આ લાયકાત ા  રાખવા 
ર ુઆત કરલ છે.

ઉમેદવાર TAT કડાશા  િવષયમા ંપાસ કરલ છે. યાર શૈ ણક નાતકની લાયકાતમા ં ુ ય 
િવષય તર ક કડાશા  નથી   હરાતમા ં ચુ યા જુબ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી 
વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

25 411000213 HGR411000213 Gujarati Statistics Mr. HEMANTKUMAR RAVINDRABHAI SONI

ઓનલાઈન અર  આકડાશા  િવષયમા ંકરલ છે. પરં  ુ
શૈ ણક નાતકમા ં ુ ય િવષય કડાશા  િવષય નથી. થી 
અર  રદ કરલ છે.ઉમેદવાર આ લાયકાત ા  રાખવા 
ર ુઆત કરલ છે.

ઉમેદવાર TAT કડાશા  િવષયમા ંપાસ કરલ છે. યાર શૈ ણક નાતકની લાયકાતમા ં ુ ય 
િવષય તર ક કડાશા  નથી   હરાતમા ં ચુ યા જુબ ન હોઇ  અર  રદ કરલ છે આથી 
વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

26 411000166 HGR411000166 Gujarati Statistics Mr. DHIRU TALSHIBHAI MER
શૈ ણક અ ુ નાતક ક ાએ ૫ણ ડ ી માણ૫ મા ંOPTIONAL 
િવષય તર ક કડાશા  દશાવેલ છે.ઉમેદવાર  કડાશા  
િવષય માટ લાયકાત ાહય રાખવા ર ૂઆત કરલ છે.

નાતક તથા અ ુ નાતક ક ાએ OPTIONAL િવષય તર ક કડાશા  હોવાથી હરાતમા ં
ચૂ યા જુબની લાયકાત પર ણૂ કરતા ંન હોઈ અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  ા  

રાખી શકાય નહ .

27 411000077 HGR411000077 Gujarati Statistics Mr. CHETANKUMAR BHIKHABHAI PATEL

શૈ ણક અ ુ નાતક (M.COM.)નો ુ ય િવષય નામાના 
ળુત વો (ACCOUNTING) છે.  હરાતની િનયત લાયકાત 
જુબ ન હોવાથી અર  રદ થયેલ છે. તેમ છતા કોમસ મા 

બધાજ િવષય એક જ હોય તેવી ર ૂઆત કર  અર  ા  
રાખવા ર ુઆત કરલ છે.

એમ.કોમમા ં ુ ય િવષય કડાશા  નથી. થી, હરાતમા ં ચુ યા જુબની લાયકાત 
ધરાવતા નથી. થી અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

28 411000150 HGR411000150 Gujarati Statistics Mr. HITESH HARJIVAN SORIYA
ઉમેદવારએ નાતક ક ાએ કડાશા  પે યલાઈઝેશન કરલ 
નથી, પરં  ુએક િવષય તર ક અ યાસ કરલ હોવાથી અર  

ા  રાખવા જણાવેલ છે.

ઉમેદવારનો બી.કોમ અને એમ.કોમ.નો ુ ય િવષય કડાશા  નથી, પરં  ુટાટ કડાશા  
િવષયમા ંઆપેલ છે. હરાતમા ં ચુ યા જુબની લાયકાત ધરાવતા નથી. આથી વાધંા અર  

ા  રાખી શકાય નહ .

29 411000037 HGR411000037 Gujarati Statistics Mr. BIPINKUMAR GIRISHBHAI VYAS
શૈ ણક અ ુ નાતક ની લાયકાત ા  રાખવા ર ુઆત કરલ 
છે.

શૈ ણક અ ુ નાતક (M.COM.)નો ુ ય િવષય કડાશા  નથી.  હરાતની િનયત 
લાયકાત જુબ ન હોવાથી અર  રદ થયેલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

30 418004411 HGR418004411 Gujarati Commerce Mr. KAUSHIKKUMAR VINODRAI TANNA
શૈ ણક નાતક (BBA) ની લાયકાત ધરાવતા હોઇ અર  રદ 
કરલ છે.  ા  રાખવા ર ુઆત કરલ છે.

શૈ ણક નાતકની લાયકાત (BBA) છે  ળૂ હરાતમા ં ચુ યા જુબ ન હોઇ અર  રદ કરલ 
છે.આથી થી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

31 408003498 HGR408003498 Gujarati Economic Mr. NITINBHAI VASANBHAI PATEL
શૈ ણક નાતક અને અ ુ નાતકની લાયકાત ા  રાખવા 
ર ૂઆત કરલ છે.

ઉમેદવારના ડો મેુ  ટની ચકાસણી કરતા તેઓનો બી.કોમ. અને એમ.કોમમા ં ુ ય િવષય 
ઈકોનોિમ સ નથી. ટાટ ઈકોનોિમ સ િવષય મા ંઆપેલ છે. હરાતમા ં ચુ યા જુબની લાયકાત 
ધરાવતા ન  હોઇ અર  રદ કરલ છે.આથી  ર ૂઆત ા  રાખી શકાય નહ .

32 407007242 HGR407007242 Gujarati English Mr. MANUBHAI VALALBHAI KUNKANA
ઉમેદવાર શૈ ણક નાતકની લાયકાત ા  રાખવા ર ૂઆત 
કરલ છે.

ઉમેદવારના ડો મેુ ટની ચકાસણી કરતા ઉ ચ ર મા યિમક િવભાગ માટની શૈ ણક નાતક 
ક ાએ ુ ય િવષય ે  ધરાવતા નથી. હરાતમા ં ચૂ યા જુબની લાયકાત પર ણૂ કરતા ં
ન હોઈ અર  રદ કરવામા ંઆવેલ છે. થી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય ન હ.

33 405019635 HGR405019635 Gujarati Gujarati Mrs. SHILPABEN CHANDRAKANTBHAI MAHERIYA
ઉમેદવાર શૈ ણક નાતકની લાયકાત ા  રાખવા ર ૂઆત 
કરલ છે.

ઉમેદવારના ડો મેુ ટની ચકાસણી કરતા શૈ ણક નાતકની લાયકાત હ દ  િવષયની છે  
કયા બાદ યાવસાિયક નાતકની લાયકાત મેળવેલ છે. જુરાતી િવષયની શૈ ણક નાતકની 
લાયકાત, યાવસાિયક નાતકની લાયકાત મેળ યા બાદ હોઇ જુરાતી િવષય માટ મા ય નથી  
હોઇ અર  રદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય ન હ.
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34 413005047 HGR413005047 Gujarati Sociology Mrs. CHHAYABEN JAVARSINH VANZARA

નાતક ક ાએ ઇિતહાસ િવષયની લાયકાત  ધરાવે છે. 
ઉમેદવાર TAT તેમજ એમ.એ. સમા શા  િવષય થી પાસ કરલ 
છે, થી િવષય િવસગંતતા હોવાને કારણે અર  ર  કરલ હોય  
ઉમેદવાર પોતાની અર  મા ય રાખવા ગે વાધંા  અર  
આપેલ છે.

ઉમેદવારનો શૈ ણક નાતકમા ંઇિતહાસ, ટાટ અને શૈ ણક અ ુ નાતકમા ંસમાજશા  ુ ય 
િવષય છે,  હરાતમા ં ચુ યા જુબની લાયકાત ધરાવતા ન  હોઇ અર  રદ કરલ છે.આથી 
અર  ા  રાખી શકાય નહ .

35 415000031 HGR415000031 Gujarati Geography Mr. SUNILKUMAR RAMANBHAI CHAUDHARI
નાતક ક ાએ B.A( ગૂોળ) ુ ય િવષય સાથે કરલ છે યાર 

અ ુ નાતક ક ાએ  M.A(ઈિતહાસ) ુ ય િવષય સાથે કરલ છે 
 ા  રાખવા ર ુઆત કરલ છે,

ઉમેદવારનો શૈ ણક અ ુ નાતકમા ં ુ ય િવષય ઇિતહાસ છે,ટાટ પર ા અને અર  ગૂોળ 
િવષયમા ંકરલ છે  હરાતમા ં ચુ યા જુબની લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ  અર  રદ કરલ 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

36 414000413 HGR414000413 Gujarati Psychology Mr. NAYANKUMAR CHAMANLAL PARMAR
યવસાિયક નાતક Post Graduation Diploma in special 

education ની લાયકાત ધરાવતા હોઇ અર  રદ કરલ છે.  
ા  રાખવા ર ુઆત કરલ છે.

ઉમેદવારના ડો મેુ ટની ચકાસણી કરતા ઉમેદવારની યાવસાિયક નાતકની લાયકાતમા ંPost 
Graduation Diploma in special education ની લાયકાત ધરાવતા હોઇ અર  રદ કરવામા ં
આવેલ આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

37 413001472 HGR413001472 Gujarati Sociology Ms. PANNA HARJIVAN PANSURIYA

ઉમેદવાર ટાટ ૫ર ા સો યોલો  િવષય સાથે પાસ કરલ છે. 
જયાર નાતક તથા અ ુ નાતક ક ાએ ઇ ડ યન ક ચર િવષય 
દશાવેલ છે. આ િવષયો સો યોલો  િવષયના ઉમેદવાર તર ક 
મા ય રાખવા ર ૂઆત કરલ છે.

શૈ ણક નાતક ક ા તથા અ ુ નાતક ક ાએ ઈ ડ યન ક ચર ની લાયકાત ધરાવે છે તથા ટાટ 
સોિશયોલો મા ંઆપેલ છે. હરાતમા ં ચૂ યા જુબની લાયકાત પર ણૂ કરતા ંન હોઈ અર  
રદ કરવામા ંઆવેલ છે.આથી ર ૂઆત ા  રાખી શકાય નહ .

38 414000702 HGR414000702 Gujarati Psychology Mr. VISHNUKUMAR NATHALAL PRAJAPAT
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત મેળ યાના અ ેથી 
ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક 

અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

39 406000489 HGR406000489 Gujarati Hindi Mr. DIPAKKUMAR BALDEVBHAI VEGDA
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત મેળ યાના અ ેથી 
ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ યો ય ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક 

અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

40 418007788 HGR418007788 Gujarati Commerce Mr. FIROZ FATEMAMADBHAI KHORAJIYA
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત મેળ યાના અ ેથી 
ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ યો ય ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક 

અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

41 410002341 HGR410002341 Gujarati Sanskrit Mr. YOGESHKUMAR KAUSHIKBHAI VYAS
યવસાિયક અ ુ નાતક ુ ં ણુાકંન બાદ કરલ છે ઉમેદવાર 
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત ા  રાખવા ર ૂઆત 

કરલ છે.

રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત મેળ યાના અ ેથી 
ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ યો ય ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક 

અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

42 407004110 HGR407004110 Gujarati English Mr. VIPULKUMAR AMBALAL PATEL
યવસાિયક અ ુ નાતક ુ ં ણુાકંન બાદ કરલ છે ઉમેદવાર 
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત ા  રાખવા ર ૂઆત 

કરલ છે.

રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત મેળ યાના અ ેથી 
ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક 

અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

43 410007420 HGR410007420 Gujarati Sanskrit Ms. VAISHALIBEN FATESANGBHAI GOHIL
યવસાિયક અ ુ નાતક ુ ં ણુાકંન બાદ કરલ છે ઉમેદવાર 
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત ા  રાખવા ર ૂઆત 

કરલ છે.

રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત મેળ યાના અ ેથી 
ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ યો ય ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક 

અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

44 410002872 HGR410002872 Gujarati Sanskrit Mr. ANANDKUMAR BABUJI THAKOR
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત મેળ યાના અ ેથી 
ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક 

અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

45 410002242 HGR410002242 Gujarati Sanskrit Ms. HETALBEN HASMUKHBHAI SONI
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત મેળ યાના અ ેથી 
ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક 

અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

46 406008028 HGR406008028 Gujarati Hindi Mr. SANDEEPBHAI VIKRAMBHAI NAYAKA
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

47 507000143 HGR507000143 English English Ms. MONALI NITINKUMAR JOSHI
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત મેળ યાના અ ેથી 
ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક 

અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

48 408001917 HGR408001917 Gujarati Economic Mr. MAHESH VINODBHAI MAKWANA
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના 
અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ 
યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

49 405003933 HGR405003933 Gujarati Gujarati Ms. HETAL VALLABHBHAI SURANI
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના 
અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ 
યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .
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50 405002323 HGR405002323 Gujarati Gujarati Ms. MANJULABEN MOOLJIBHAI MAKVANA
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના 
અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ 
યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

51 406000946 HGR406000946 Gujarati Hindi Mr. MANOJKUMAR ARVINDBHAI BHIKHABHAI JINGAR
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના 
અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ 
યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

52 416003312 HGR416003312 Gujarati History Mrs. MANISHA KANJIBHAI VIRDA
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

53 418005849 HGR418005849 Gujarati Commerce RAM KISHORKUMAR PARBATBHAI
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

54 418008826 HGR418008826 Gujarati Commerce Mr. NILESHKUMAR CHHAGANBHAI PATEL
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

55 408001380 HGR408001380 Gujarati Economic Mr. KALPESHKUMAR JADAVAJIBHAI PATEL
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

56 408001680 HGR408001680 Gujarati Economic Mr. NARESHKUMAR PRAHLADBHAI PATEL
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

57 405002904 HGR405002904 Gujarati Gujarati Mrs. JIGNABEN KANTIBHAI PATEL
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

58 418003987 HGR418003987 Gujarati Commerce Mr. MAHENDRAKUMAR PRAHLADBHAI PATEL
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

59 410000328 HGR410000328 Gujarati Sanskrit Mr. RAJESHKUMAR NANUBHAI CHAVDA
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

60 405005754 HGR405005754 Gujarati Gujarati Mr. SURESHKUMAR DAHYABHAI PATEL
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

61 405007407 HGR405007407 Gujarati Gujarati Ms. PALAKBAHEN BHARATBHAI PATEL
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

62 405003805 HGR405003805 Gujarati Gujarati Mr.KOSHIYA NARENDRABHAI HARILAL
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

63 415000128 HGR415000128 Gujarati Geography Ms. SUNITABAHEN GOVINDBHAI LAKUM
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

64 418007397 HGR418007397 Gujarati Commerce Mr. PANKAJKUMAR DHIRAJLAL VARMORA
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

65 407000150 HGR407000150 Gujarati English Mr. BIPINKUMAR NARSINHBHAI SONARA
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .
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66 405011810 HGR405011810 Gujarati Gujarati Mr. DINESHKUMAR RAMBHAI JOTVA
યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી મેળવેલ 

હોઇ તે  ુ ણુાકંન બાદ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ 
છે.

યાવસાિયક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ યાવસાિયક અ ુ નાતકના ણુ બાદ કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

67 405002899 HGR405002899 Gujarati Gujarati Mr. SURESHKUMAR UMEDBHAI RATHOD
યાવસાિયક અ ુ નાતકની સેમ. 4 ની મા શ ટ ડો મેુ ટ 

વે રફ કશન સમયે ર ુ  કરલ નથી પરં  ુવાધંા અર  સમયે ર ુ  
કરલ છે  ા  રાખવા ર ુઆત કરલ છે.

ઉમેદવાર યાવસાિયક અ ુ નાતકની સેમ. 4 ની અસલ મા શ ટ ડો મેુ ટ વે રફ કશન સમયે 
ર ુ  કરલ નથી આથી ર ુઆત ા  રાખી શકાય નહ .

68 420000072 HGR420000072 Gujarati Computer Mr. RAVINDRAKUMAR MANILAL PATEL
શૈ ણક નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી 
મેળવેલ છે આથી અર  રદ કરલ છે  બાબતે વાધંા અર  
ર ુ  કરલ છે.

રા ય બહારની િુનવિસટ ના કાય ે  બહારના ટડ  સે  ટર ખાતેથી શૈ ણક નાતક કરલ છે 
તેમજ જોડાણ ગેના તમામ યો ય આધારો ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  ા  
રાખી શકાય નહ .

69 413002493 HGR413002493 Gujarati Sociology Ms. ILABEN KHIMABHAI VASARA
ઉમેદવાર ારા નાતક ( રાજય બહારની નુી.- પડં ત રવીશકંર 
કુલ િવ  િવ ાલય-રાય રુ છતીસગઢ) ુ ં ણુાકંન ાહય 

રાખવા વાઘંા અર  ર ુ  કરલ છે.

શૈ ણક નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય બહારની 
િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના 

તમામ યો ય ર ુ  કરલ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

70 410000396 HGR410000396 Gujarati Sanskrit Mr. JAYESHKUMAR DHANJEEBHAI CHAVDA
શૈ ણક નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી 
મેળવેલ છે આથી અર  રદ કરલ છે  બાબતે વાધંા અર  
ર ુ  કરલ છે.

શૈ ણક નાતકની ળૂ તુ લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,લાયકાત 
મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ 
ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

71 407008441 HGR407008441 Gujarati English BHAVNA VASUBHAI SALI
ઉમેદવારની શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની 
િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે થી અર  રદ કરલ છે .ઉમેદવાર 

 એમ.એના મા સ ગણવા માટ વાધંા અર  ર ુ  કરલ છે.

શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના 
હરાતમા ં ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ 

અર  રદ કરલ છે.આથી અર  ા  રાખી શકાય નહ .

72 404000191 HGR404000191 Gujarati Biology Mr. SATISHBHAI CHANDULAL PATEL
શૈ ણક અ ુ નાતકની રા ય બહારની લાયકાત ા  રાખવા 
ર ુઆત કરલ છે.

ઉમેદવારના ડો મેુ ટની ચકાસણી કરતા શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની 
િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી 
ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ યો ય આધારો ર ુ  કરલ ન હોઇ અર  રદ 

કરલ છે.આથી અર  ા  રાખી શકાય નહ .

73 407007579 HGR407007579 Gujarati English Mr. PINTUBHAI MAFATBHAI PRAJAPATI
શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની 
િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે આથી અર  રદ કરલ છે  

બાબતે વાધંા અર  ર ુ  કરલ છે.

ઉ ચ ર મા યિમક િવભાગ માટની શૈ ણક અ ુ નાતકની ળૂ તુ લાયકાત રા ય બહારની 
િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 

કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  ા  રાખી 
શકાય નહ .

74 418001445 HGR418001445 Gujarati Commerce Ms. SMITABEN HARSHADBHAI PATEL
શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની 
િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે.આથી અર  રદ કરલ છે આ 

લાયકાત ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ છે.

ઉ ચ ર મા યિમક િવભાગ માટની શૈ ણક અ ુ નાતકની ળૂ તુ લાયકાત રા ય બહારની 
િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 

કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  ા  રાખી 
શકાય નહ .

75 404000954 HGR404000954 Gujarati Biology Mr. PRADIPKUMAR NATHABHAI RATHOD
ઉમેદવાર શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારથી 
મેળવેલ  છે.  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ છે.

શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય બહારની 
િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના 

તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ અર  રદ કરવામા ંઆવે છે. આથી વાધંા અર  ા  
રાખી શકાય નહ .

76 413003968 HGR413003968 Gujarati Sociology Ms. RAJUL KANTILAL UDESHI
યાવસાિયક નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ  

માથંી મેળવેલ છે અને એમ.એ. ઇન. એ કુશન ની લાયકાત 
એમ.એ. તર ક યાને લેવી તેવી ર ૂઆત કરલ છે.

(૧) શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાતમા ંએમ.એ.એ કુશનની લાયકાતના ણુ દશાવેલ છે.
(૨) યાવસાિયક નાતકની ળૂ તુ લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ 
છે,લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ કયાના તમામ યો ય 
આધારો ર ૂ કરલ નથી. હરાતમા ં ચુ યા જુબની લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ અર  રદ કરલ 
છે આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

77 410004702 HGR410004702 Gujarati Sanskrit Mr. CHINTAN JAYANTKUMAR RAJYAGURU
બી.એડ. ની લાયકાત રા ય બહારની િુનવસ ટ માથંી મેળવેલ 
હોઇ અર  રદ કરલ છે એ બાબતે ર ૂઆત કરલ છે.

ઉ ચ ર મા યિમક િવભાગ માટની યાવસાિયક નાતકની ળૂ તુ લાયકાત રા ય બહારની 
િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 

કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  ા  રાખી 
શકાય નહ .

78 404001469 HGR404001469 Gujarati Biology Ms. GAYATRIBAHEN PRAKASHBHAI TANDEL
બી.એડ. ની લાયકાત રા ય બહારની િુનવસ ટ માથંી મેળવેલ 
હોઇ અર  રદ કરલ છે એ બાબતે ર ૂઆત કરલ છે.

ઉ ચ ર મા યિમક િવભાગ માટની યાવસાિયક નાતકની ળૂ તુ લાયકાત રા ય બહારની 
િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 

કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  ા  રાખી 
શકાય નહ .

79 407006506 HGR407006506 Gujarati English Ms. KAJALBEN MANUBHAI PAGHDAL
ઉમેદવાર યાવસાિયક નાતકની લાયકાત રા ય બહારની 
િુનવિસટ માથંી મેળેવેલ છે  મા ય રાખવા ર ૂઆત કરલ છે,

ઉમેદવાર યાવસાિયક નાતકની લાયકાત રા ય બહારની િુનવિસટ માથંી મેળવેલ છે,રા ય 
બહારની િુનવિસટ માથંી લાયકાત મેળ યાના અ ેથી ચુ યા જુબના િનયિમત અ યાસ 
કયાના તમામ યો ય આધારો ર ૂ કરલ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી અર  ા  રાખી 
શકાય નહ .

80 407003567 HGR407003567 Gujarati English Mr. DHARMESHKUMAR RAMESHCHANDRA SHAH
શૈ ણક નાતક અને અ ુ નાતકની લાયકાત ા  રાખવા 
ર ૂઆત કરલ છે.

શૈ ણક નાતક અને શૈ ણક અ ુ નાતકની ળૂ તુ લાયકાત મ ુરાઇ કામરાજ 
િુનવિસટ ( ડ ટ સ લિનગ),બરોડા OFF  CAMPUSમાથંી મેળવેલ છે, થી નામ. હાઇકોટના 

૧૧૯૯/૨૦૧૬ ના કુાદા અ વયે અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

81 407005860 HGR407005860 Gujarati English Mr. HARDIK JAYSINHBHAI MORI
ઉમેદવાર શૈ ણીક અ ુ નાતકની લાયકાતમા ં
એમ.એ.એ કુશનની લાયકાત મા ય રાખવા ર ુઆત કરલ છે,

ઉમેદવાર શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાતમા ંએમ.એ.એ કુશનની લાયકાતના ણુ દશાવેલ 
છે ડો મેુ ટની ચકાસણી કરતા ઉમેદવાર હરાતમા ં ચુ યા જુબ શૈ ણક અ ુ નાતકની 
લાયકાત ધરવતા ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .
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82 414001775 HGR414001775 Gujarati Psychology Ms. SUMITA BHUDARBHAI VADHADIYA
ઉમેદવાર ારા જણા યા સુાર શરત કૂથી મ હલા અનામતની 
જ યા પર "No" કરવામા ંઆવેલ હોય, મ હલા અનામતનો લાભ 
લેવા ગે વાધંા અર  આપેલ છે.

ઉમેદવારો ઓનલાઇન અર  ફોમમા ંઅર  કરવાની છે લી તાર ખ ધુી ફરફાર કર  શક તે 
કાર સો ટવેરમા ં યવ થા કરલ હતી થી હાલ સબબ ઓનલાઇન ફોમમા ં ધુારો કરવાની 

ર ૂઆત ગે વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

83 407005656 HGR407005656 Gujarati English Ms. JEEGNABEN NARENDRAKUMAR MANVAR
ઉમેદવાર ડો મેુ ટ વે રફ કશન સમયે અસલ માણપ ો ર ૂ 
કરલ નથી તેમ છતા અર  ા  રાખવા ર ૂઆત કરલ છે.

ઉમેદવાર ડો મેુ ટ વે ર ફકશન માટ પોતાના શૈ ણક નાતક, શૈ ણક અ ુ નાતક, 
યાવસાિયક નાતકના અસલ ણુપ ો/ માણપ ો ર ુ  કરલ ન હોઇ ડો મેુ ટ વે ર ફકશન થઇ 

શકલ નથી તેમજ ના વાધંા માણપ  પર તલાટ  કમ મં ીના સહ  િસ ા નથી. આથી વાધંા 
અર  ા  રાખી શકાય નહ .

84 418005880 HGR418005880 Gujarati Commerce Mr. RAJESH DAMJIBHAI VAGHELA
ઉમેદવાર અર  કરવા િતમ તાર ખ બાદ  ુનોન- િમ લયર 
સટ  મા ય રાખવા ર ુઆત કરલ છે,

ઉમેદવાર હરાતમા ં ચુ યા જુબ ઓનલાઇન અર  કરવાની િતમ તાર ખે મા ય નોન 
મી લયર ુ ં માણપ  ર ુ  કરલ ન હોવાથી ઉમેદવારની અર  GENERAL કટગર મા ંગણવામા ં

આવેલ છે. આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

85 402000840 HGR402000840 Gujarati Physics Mr. JAGDISH BABUBHAI BORSANIYA
ઉમેદવાર ડો મેુ ટ વે રફ કશન સમયે કો ટુરની ણકાર  

ગે ુ ંસટ ફ કટ ર ુ  કરલ ન હ  ુતે અ વયે વાધંા અર  ર ુ  
કરલ છે,

ઉમેદવાર હરાતમા ચુ યા જુબ ડો મેુ ટ વે રફ કશન સમયે કો ટુરની ણકાર  ગે ુ ં
માણપ  ર ુ  કરલ ન હોઇ અર  રદ કરલ છે આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

86 413001492 HGR413001492 Gujarati Sociology Mr. RAMESHKUMAR SHAMBHUBHAI BARAIYA
ડો મેુ ટ વે રફ કશન સમયે અર  કરવાની િતમ તાર ખ 
બાદ ુ ં EWS માણપ  ર ૂ કરલ છે  ા  રાખવા ર ૂઆત 
કરલ છે.

ઉમેદવારના ડો મેુ ટની ચકાસણી કરતા EWS  ુ માણપ  ઓનલાઇન અર  કરવાની છે લી 
તાર ખે મા ય ર ુ  કરલ ન હોઇ ઉમેદવારની કટગર  EWS ને થાને જનરલ કટગર  કરલ છે. 
આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

87 401001743 HGR401001743 Gujarati Maths Mrs. SHEETAL MEHUL JOSHI
િવધવા ગે ુ ંયો ય સ મ સ ાિધકાર  ુ માણપ  ર ુ  કરલ 
ન હ  ુતેને વકારવા ર ૂઆત કરલ છે.

િવધવા હોવા ગે  ુસ મ સ ાિધકાર  ુ માણપ  ડો મેુ ટ વે રફ કશન સમયે ર ૂ કરલ 
નથી, થી િવધવા અનામતનો લાભ મળવાપા  નથી.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

88 413005483 HGR413005483 Gujarati Sociology Mr. AMARSINH KALUBHAI BARJOD
ઓનલાઇન અર  પ કમા ંPH મા ંNO દશાવેલ છે અને અ યાર 
PH "yes" કરવા ર ુઆત કરલ છે.

ઉમેદવારો ઓનલાઇન અર  ફોમમા ંઅર  કરવાની છે લી તાર ખ ધુી ફરફાર કર  શક તે 
કાર સો ટવેરમા ં યવ થા કરલ હતી ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર  પ કમા ંPH મા ંNO દશાવેલ 

છે યારબાદ વાધંા અર  વખતે PH હોવા  ુ માણપ  ર ુ  કરલ છે. થી હાલ સબબ 
ઓનલાઇન ફોમમા ં ધુારો કરવાની ર ૂઆત ગે વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

89 405016361 HGR405016361 Gujarati Gujarati Mr. GOODBEAUTI JAYSINGBHAI PATEL
ઉમેદવાર માણપ  જુબ શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાતના 

ણુ ૧૧૦૦ માથંી  ૬૩૨ ગણવા ર ુઆત કરલ છે.
ઉમેદવાર ર ુ  કરલ ણુપ કો જુબ શૈ ણક અ ુ નાતકના અ ેથી યાને લીધેલ  ખરખર ણુ 
૧૫૪૦ માથંી ૭૯૯ યો ય છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

90 407000859 HGR407000859 Gujarati English Mrs. DIPALBEN VISHALKUMAR THAKKAR
શૈ ણક અ ુ નાતકના િતમ ણુાકંન ૩૨૩/૮૦૦ યાને લેવા 
વાધંા અર  ર ુ  કરલ છે.

ઉમેદવાર શૈ ણક અ ુ નાતકમા ં ાયલ હોઇ અ ેથી યાને લીધેલ શૈ ણક અ ુ નાતકના 
ખરખર ણુ ૧૦૦૦ માથંી ૩૬૫ યો ય છે.આથી અર  ા  રાખી શકાય નહ .

91 508000013 HGR508000013 English Economic Mr. VIRALKUMAR MANILAL PATEL
શૈ ણક નાતકમા ં ુલ ણુ - ૧૧૦૦ માથંી મેળવેલ ણુ - ૬૩૯ 
છે  યાને લેવા ર ૂઆત કરલ છે.

ઉમેદવારના શૈ ણક નાતકના ણુપ કની ચકાસણી કરતા િુન.ની પેટન જુબ અ ેથી યાને 
લીધેલ ઉમેદવારના ખરખર ણુ ૯૦૦ માથંી ૫૧૭ યો ય છે.આથી વાધંા અર  ા  રાખી 
શકાય નહ .

92 407009176 HGR407009176 Gujarati English Mrs. JYOTI VIJAYKUMAR DESHMUKH
શૈ ણક અ ુ નાતકમા ં ુલ ણુ ૮૦૦ માથંી ૪૨૯ ગણતર મા ં
લેવા માટ ર ૂઆત કરલ છે,

ઉમેદવારના શૈણ ણક અ ુ નાતકના ણુપ કની ચકાસણી કરતા ઉમેદવાર ારા ઓનલાઇન 
અર  ફોમમા ંદશાવેલ ૧૬૦૦ માથંી ૮૩૨ ણુ યો ય હોઇ આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય 
નહ .

93 401001741 HGR401001741 Gujarati Maths Ms. ALAUKI NAVINCHANDRA PANCHOLI
શૈ ણક નાતક ક ાએ  ુલ ણુ ૧૨૦૦ માથંી ૬૦૧ ગણવા 
ર ૂઆત કરલ છે.

ઉમેદવારના ડો મેુ  ટની ચકાસણી કરતા શૈ ણક નાતકના અ ેથી યાને લીધેલ ખરખર ણુ 
૧૨૦૦ માથંી ૪૫૧ યો ય છે. આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

94 407011953 HGR407011953 Gujarati English Mr. DIPAKBHAI NATUBHAI BHOI
યવસાિયક નાતક ાએ ણુની ગણતર  ગે વાધંો ર ૂ 

કરલ છે.

ઉમેદવાર યાવસાિયક નાતકમા ં ે ટ કલ પર ા ફર  આપેલ નથી થી અ ેથી યાને લીધેલ 
ાયલ ગણવાપા  છે થી ખરખર ણુ ૨૦૦૦ માથંી ૭૨૬ યો ય છે. આથી વાધંા અર  ા  

રાખી શકાય નહ

95 403003647 HGR403003647 Gujarati Chemistry Ms. MAITHILEE BHARATBHAI MAHANT
શૈ ણક નાતક અને યવસાિયક નાતક ાએ ણુની 
ગણતર  ગે વાધંો ર ૂ કરલ છે.

ઉમેદવારના ડો મેુ ટની ચકાસણી કરતા િુન.ની પેટન જુબ અ ેથી યાને લધેલ(૧) શૈ ણક 
નાતકના ખરખર ણુ ૩૬૫૦ માથંી ૨૧૦૭ યો ય છે.(૨) યાવસાિયક નાતકના ખરખર ણુ 

૧૨૦૦ માથંી ૯૬૨ યો ય છે. આથી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

96 407007631 HGR407007631 Gujarati English Ms. SONIYABEN MOHANGAR RAMDATTI
ઉમેદવાર શૈ ણક અ ુ નાતકના ણુ ૨૦૦૦ માથંી ૯૯૯ થાય 
તેમના સદંભમા વાધંા અર  ર ુ  કરલ છે.

ઉમેદવારના ડો મેુ ટની ચકાસણી કરતા શૈ ણક અ ુ નાતકના અ ેથી યાને લીધેલ ખરખર 
ણુ ૨૦૭૦ માથંી ૧૦૧૫ યો ય છે. થી વાધંા અર  ા  રાખી શકાય નહ .

97 408004130 HGR408004130 Gujarati Economic Ms. RINKUBEN ARVINDBHAI PATEL
ઉમેદવાર શરત કૂથી યાવસાિયક નાતકના ણુ ૧૧૦૦ 
માથંી ૬૪૯ દશાવેલ છે તે ધુાર  ૧૦૦૦ માથંી ૬૪૯ કરવા 
ર ૂઆત કરલ છે.

ઉમેદવારનો સમાવેશ DV લ ટમા ંથયેલ ન હતો.ઉમેદવારની વાધંા અર  અ વયે યાવસાિયક 
નાતકના ખરખર ણુ ૧૦૦૦ માથંી ૬૪૯ કરવામા ંઆવે તો પણ ઉમેદવાર  ુ ુલ મેર ટ 

૫૪.૧૫૭૧  PML-1ની કટઓફ ૫૫.૦૩૬૮ કરતા ની  ુછે થી PML-1 મા ં ધુારો કરવાપા  
નથી.

98 413002857 HGR413002857 Gujarati Sociology Ms. SANGITA MANSUKHBHAI AGHARA
ઉમેદવારના ય. નાતકમા ં૧૫૭૨/૧૮૨૦ ણુાકંન દશાવેલ છે. 

 હક કતે ૧૬૨૧/૧૮૨૦ ણુાકંન થ ુ ંહોય , મેર ટમા ં ઘુારો 
કરવા વાઘંા અર  ર ુ  કરલ છે.

ઉમેદવારની ર ૂઆત અ વયે ઉમેદવારના યાવસાિયક નાતકના ણુપ કની ચકાસણી કરતા 
ખરખર ણુ ૧૮૨૦ માથંી ૧૬૨૧ છે. ત ા સુાર PML-1 મા ં ધુારો કરવાનો થાય.

99 408002790 HGR408002790 Gujarati Economic Ms. NEHABEN SURESHKUMAR MEHTA
ઉમેદવાર એમ.એ. ની લાયકાતમા ં ુલ ણુ ૧૧૦૦ માથંી 
મેળવેલ ણુ ૫૮૩ ના બદલે ુલ ણુ ૧૩૦૦ માથંી મેળવેલ 

ણુ ૫૮૩ યાને લેવા ર ુઆત કરલ છે.

ઉમેદવારના ણુપ કોની ચકાસણી કરતા તેઓના શૈ ણક અ ુ નાતકના ખરખર ણુ ૧૩૦૦ 
માથંી ૫૮૩ છે. ત ા સુાર PML-1 મા ં ધુારો કરવાનો થાય.

100 428000013 HGR428000013 Gujarati Krushi Vidhya Mr. PIYUSH SARMANBHAI ZALA
ઉમેદવાર શૈ ણક નાતકના ૧૩૦૦ ણુ માથંી ૯૩૬ ણુ ને 
બદલે ૧૨૪૦ ણુમાથંી ૯૧૪ ણુ યાને લેવા ર ુઆત કરલ છે.

ઉમેદવારની વાધંા અર  અ વયે ઉમેદવારના ણુપ કની ચકાસણી કરતા શૈ ણક નાતકના 
ખરખર ણુ ૧૨૪૦ માથંી ૯૧૪ છે. ત ા સુાર PML-1 મા ં ધુારો કરવાનો થાય.
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Sr. No. TATNo ApplicationNo Medium TATSubject Candidate Name વાધંા અર ની ુંક  િવગત વાધંા અર  ચકાસણી બાદના રમા સ

બન સરકાર  અ દુાિનત ઉ ચ ર મા યિમક શાળાઓમા ંિશ ણ સહાયક ભરતી-૨૦૨૧
PML-1 અ વયે વાધંા અર ની િવગત

101 405005728 HGR405005728 Gujarati Gujarati Mr. KETANKUMAR KESHABHAI PATEL
ઉમેદવાર પોતાના શૈ ણક નાતકના ખરખર ણુ ૬૦૦ માથંી 
૪૦૨ ને બદલે ૧૧૦૦ માથંી ૬૯૪.૮૫ છે તેમ ર ુઆત કરલ છે.

ઉમેદવારની  ઓનલાઇન અર  ફોમમા ંશરત કૂથી દશાવેલ વધારલ ણુને ઘટાડવા ર ૂઆત 
કરલ છે  અ વયે તેઓના શૈ ણક નાતકના ણુપ કની ચકાસણી કરતા ખરખર ણુ ૧૧૦૦ 
માથંી ૬૯૪.૮૫ છે.ત ા સુાર PML-1 મા ં ધુારો કરવાનો થાય.

102 408001148 HGR408001148 Gujarati Economic Mr. BHAGIRATHSINH DOLUBHA VAGHELA

ઉમેદવાર ઓનલાઈન ફોમ ભરતી વખતે શૈ ણક નાતકમા ં
ુલ ણુ ૫૦૬/૯૦૦ ને બદલે ૫૦૬/૯૦૦૦ દશાવેલ હોવાથી 

ડો મેુ ટ વે ર ફકશનમા ંનામ આવેલ નથી.આ માણે ગણતર  
કરવા ઉમેદવાર ર ૂઆત કરલ છે.

ઉમેદવારની  ઓનલાઇન અર  ફોમમા ંશરત કૂથી શૈ ણક નાતકના પોતાના ણુ ૯૦૦ 
માથંી ૫૦૬ ને બદલે ૯૦૦૦ માથંી ૫૦૬ દશાવેલ થી તેઓનો DV લ ટમા ંસમાવેશ થયેલ ન 
હતો.પરં  ુડો મેુ ટની ચકાસણી કરતા તેઓના શૈ ણક નાતકના ણુપ કની ચકાસણી કરતા 
૯૦૦ માથંી ૫૦૬ છે.ત ા સુાર ઉમેદવાર  ુ ુલ મેર ટ ધુર  ૫૭.૪૭૯૪ થાય   PML-1 ની 
કટઓફ ૫૫.૧૭૧૪ કરતા  ુહોઇ ઉમેદવારનો સમાવેશ PML-1 મા ંકરવાનો થાય.ત સુાર 
PML-1 મા ં ધુારો કરવાનો થાય.

103 405012860 HGR405012860 Gujarati Gujarati Mr. BRIJESHKUMAR SHAMJIBHAI GAMIT

શૈ ણક અ ુ નાતકમા ં ુલ ણુ ૨૪૦૦ માથંી ૧૫૬૫ મેળવેલ 
ણુ ગણતર મા ંલીધેલ છે. ના બદલે ુલ ણુ ૨૪૦૦ માથંી 

૧૫૫૯ મેળવેલ ણુ ગણતર મા ંલેવા બાબતે વાધંા અર  ર ૂ 
કરલ છે.

ઉમેદવારની  ઓનલાઇન અર  ફોમમા ંશરત કૂથી દશાવેલ વધારલ ણુને ઘટાડવા ર ૂઆત 
કરલ છે  અ વયે તેઓના શૈ ણક અ ુ નાતકના ખરખર ણુ ૨૪૦૦ માથંી ૧૫૫૯ 
છે.ત ા સુાર PML-1 મા ં ધુારો કરવાનો થાય.

104 418010301 HGR418010301 Gujarati Commerce Ms. DIVYAPRABHA PRAVINBHAI PARMAR
ઉમેદવાર શૈ ણક નાતકમા ં ુલ ણુ ૧૨૦૦ માથંી મેળવેલ 

ણુ ૬૩૨ મા ય રાખી મેર ટ ગણવા વાધંા અર  ર ૂ કરલ છે.
ઉમેદવારના ણુપ કોની ચકાસણી કરતા તેઓના શૈ ણક નાતકના ખરખર ણુ ૧૨૦૦ માથંી 
૬૩૨ છે.ત ા સુાર PML-1 મા ં ધુારો કરવાનો થાય.

105 418001698 HGR418001698 Gujarati Commerce Mr. JIGNESH NAGARBHAI VATUKIYA

ઉમેદવાર ારા શરત કૂ થી બી.એડ. ની માકશીટ ના ંફ ત  
સેમે ટર ૨ ના ંજ માક ૧૦૦૦ માથંી ૮૦૫ દશાવેલ છે.   
ખરખર બનેં સેમ ુ ંટોટલ ૨૦૦૦ માથંી ૧૫૮૫ થાય છે.  ા  
રાખવા ર ુઆત કરલ છે.

ઉમેદવારની  ઓનલાઇન અર  ફોમમા ંશરત કૂથી દશાવેલ વધારલ ણુને ઘટાડવા ર ૂઆત 
કરલ છે  અ વયે તેઓના યાવસાિયક નાતકના ખરખર ણુ ૨૦૦૦ માથંી ૧૫૮૫ 
છે.ત ા સુાર PML-1 મા ં ધુારો કરવાનો થાય.

106 405014143 HGR405014143 Gujarati Gujarati Ms. NIRANJANABEN CHETANBHAI GAMIT
ઉમેદવાર શૈ ણક અ ુ નાતકના ણુમા ંઘટાડો કરવાની 
અર  કરલ છે.

ઉમેદવારની  ઓનલાઇન અર  ફોમમા ંશરત કૂથી દશાવેલ વધારલ ણુને ઘટાડવા ર ૂઆત 
કરલ છે  અ વયે તેઓના શૈ ણક અ ુ નાતકની લાયકાતના ખરખર ણુ ૨૪૦૦ માથંી ૧૫૭૧ 
છે. ત ા સુાર PML-1 મા ં ધુારો કરવાનો થાય.

107 405012356 HGR405012356 Gujarati Gujarati Ms. SNEHALKUMARI RAMANBHAI KONKANI

શૈ ણક નાતકમા ં ુલ ણુ ૪૪૦૦ માથંી ૨૪૮૨ મેળવેલ ણુ 
ગણતર મા ંલીધેલ છે  માટ વાધંા અર  ર ૂ કરલ છે. ુલ 

ણુ ૪૨૦૦ માથંી મેળવેલ ણુ ૨૪૩૫ ગણતર મા ંલેવા માટ 
ર ૂઆત કરલ છે.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર  ફોમમા ંપોતાના શૈ ણક નાતકના ણુ શરત કૂથી ૪૪૦૦ માથંી 
૨૪૮૨ દશાવેલ,ર ુઆત અ વયે ણુપ કની ચકાસણી કરતા શૈ ણક નાતકના ખરખર ણુ 
૪૨૦૦ માથંી ૨૪૩૫ છે. ત ા સુાર PML-1 મા ં ધુારો કરવાનો થાય.

108 428000011 HGR428000011 Gujarati Krushi Vidhya Mr. NILESH FALAJEE BAGODARIYA
ઉમેદવાર ૃિષિવ ા િવષયના અ ય ઉમેદવારોની અર   સામે 
વાઘંા અર  ર ુ  કરલ છે.

અરજદાર પોતાનો વાધંો પરત ખેચેલ હોઇ વાધંા અર  દ તર કરવામા ંઆવેલ છે.


