
સભંિવત 

મેર ટ મ
અર  નબંર ઉમેદવાર ુ ંનામ

નાતક ણુાકંન

(30 ણુ માથંી)

અ ુ નાતક ણુાકંન

(30 ણુ માથંી)

અ ભુવ ણુાકંન 

(10 ણુ માથંી)

શૈ ણક ણુાકંન ( ુલ 

ણુ 70 માથંી)

1 2 3 4 5 8 9
1 201000040 HARDIKKUMAR GANDABHAI PATEL 20.33 19.63 10.00 49.96
2 201000033 RATHWA DEVENDRABHAI RASNABEN 20.85 20.90 4.50 46.25
3 201000043 MAHAMMADVARIS AHEMADHUSEN MALEK 18.40 17.29 10.00 45.69
4 201000055 DEVENDRAKUMAR BHIMJIBHAI KOTADIYA 18.50 17.10 10.00 45.60
5 201000016 SNEHALI BRIJESHKUMAR PATEL 20.31 21.00 3.67 44.98
6 201000051 CHETAN ANILBHAI  DUSANE 19.37 17.23 8.33 44.93
7 201000028 PRIJESHKUMAR ASHOKBHAI PATEL 18.23 23.30 3.33 44.86
8 201000052 KETANKUMAR NAGINBHAI MISTRY 19.20 18.00 7.33 44.53
9 201000053 MANESHKUMAR NATUBHAI PATEL 19.13 17.25 8.00 44.38

સમ  િશ ા તગત જ લાક ાએ " જ લા હસાબી અિધકાર "ની 11 માસ માટ કરાર આધા રત જ યાઓના કરાર અ વયે િસ ધ કરવામા ં
આવેલ સભંિવત મેર ટ યાદ .

(૧)  "િજ લા િહસાબી અિધકારી"ની જગ્યા માટે ઓનલાઈન અરજીમા ંદશાર્વલે શક્ષિણક લાયકાત અન ેઅનભુવના આધારે ૭૦ ગણુાકંનથી સભંિવત મરેીટ યાદી તયૈાર કરેલ છે ની 

તમામ ઉમદેવારોએ ન ધ લવેી.

(૨) ઉમદેવારની વય મયાર્દા સદંિભર્ત જાહરેાતના પિરિશ ટ-૩ની સચુના ન.ં ૬ મજુબ  ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લી તારીખના રોજ ૩૫ વષર્ સધુીની ગ્રા  રાખલે છે.

(૩) ઉમદેવારનો અનભુવ સદંિભર્ત જાહરેાતના પિરિશ ટ-૩ની સચુના ન.ં ૧૧ અન ે૧૭ અ વય ે નાતક અન ેઅનુ નાતકની લાયકાત પછીનો અનભુવ ગ્રા  રાખલે છે. 

તમેજ અનભુવનુ ંગણુાકંન ફરજીયાત માગંલે અનભુવ પછીના પ્ર યકે વધારાના વષર્ તરીકે ૨ ગણુ પ્રમાણ ેમહતમ ૧૦ ગણુ લખે ેકરેલ છે. 

(૪) પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવલે સભંિવત મરેીટ યાદી અંગ ે  કોઈ ઉમદેવારન ેવાધંો હોય તો તનેી રજૂઆત જ રી આધાર પરુાવા સાથ ેઈમલે estssaguj@gmail.com પર તા. 

૦૫/૦3/૨૦૨૧ના રોજ સાં  ૬.૦૦ વાગ્યા સધુીમા ંમોકલી આપવાની રહશે.ે

(૫) વાધંા અરજી માત્ર ઓનલાઈન અરજીમા ંદશાર્વલે િવગતો માટે યાન ેલવેાશ.ે આ િસવાય નવી કોઈ િવગત માટે વાધંા અરજી મોકલવી નહી.

(૬) આ સભંિવત મરેીટ યાદી મજુબના ઉમદેવારોએ હવ ેપછીથી રા યકક્ષાએ રાખવામા ંઆવનાર તારીખ અન ે થળે ઓનલાઇન કરેલ અરજીપત્રક સાથ ેઅરજીમા ંજણાવલે િવગતો 

મજુબના જ રી આધાર પરુાવા માટેના અસલ પ્રમાણપત્ર/દ તાવજે અન ેદરેક પ્રમાણપત્ર/દ તાવજેની એક વપ્રમાિણત નકલ સાથ ેઅચકૂ હાજર રહવેાનુ ંરહશે.ે

(૭) પ્રમાણપત્ર/દ તાવજે ચકાસણીન ેઅંત ેશક્ષિણક લાયકાત અન ેઅનભુવના આધારે ૭૦ ગણુાકંન તમેજ મૌિખક ઈ ટર યનુા ૩૦ ગણુાકંન પ્રમાણ ેકુલ ૧૦૦ ગણુાકંન મજુબ આખરી 

મરેીટ યાદી બનાવીન ેલાયક ઉમદેવારોન ે થળ પસદંગી આપવામા ંઆવશ.ે 

(૮) અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી તથા મૌિખક ઈ ટર ય ુમાટેના કોલલટેરની તારીખ અન ે થળની િવગત માટે સમગ્ર િશક્ષાની વબેસાઈટ જોતા રહવેા અનરુોધ છે. 
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સભંિવત 

મેર ટ મ
અર  નબંર ઉમેદવાર ુ ંનામ

નાતક ણુાકંન

(30 ણુ માથંી)

અ ુ નાતક ણુાકંન

(30 ણુ માથંી)

અ ભુવ ણુાકંન 

(10 ણુ માથંી)

શૈ ણક ણુાકંન ( ુલ 

ણુ 70 માથંી)

1 2 3 4 5 8 9
10 201000008 MAULI ANKUR KAKA 22.50 18.70 3.17 44.37
11 201000031 MEVADA GOVIND RUKHADBHAI 19.78 19.50 4.67 43.95
12 201000054 VISHVA JENTILAL DATTANI 23.23 18.12 1.17 42.52
13 201000048 SURESH HARIBHAI RATHOD 20.40 19.93 2.00 42.33
14 201000019 PRUTHVIRAJSINH RANJITSINH CHUDASAMA 18.06 22.57 1.67 42.30
15 201000045 BHIKHU DEVJIBHAI CHAUHAN 19.97 17.00 5.00 41.97
16 201000017 SONALBEN MUKTIBHAI SOLANKI 18.33 16.50 5.33 40.16
17 201000030 KHUSHBOO PIYUSH HAPALIYA 20.57 19.37 0.00 39.94
18 201000025 DEVANG MUKESHKUMAR NIRMAL 19.40 18.44 1.33 39.17
19 201000038 JAYMIN PARSOTTAMBHAI SANGANI 18.47 17.63 2.67 38.77
20 201000007 PARMAR KAMALESH DAHYABHAI 19.37 16.98 2.00 38.35
21 201000004 VAIBHAVKUMAR DIVYESHBHAI SOLANKI 19.33 17.25 0.67 37.25
22 201000044 SABINA JAY KUMAR BHUTWALA 18.50 18.72 0.00 37.22
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