
સભંિવત 

મેર ટ મ
અર  નબંર ઉમેદવાર ુ ંનામ જ મ તાર ખ

નાતક ણુાકંન

(15 ણુ માથંી)

અ ુ નાતક ણુાકંન

(15 ણુ માથંી)

િવિશ ટ િશ ણમા ં

બી.એડ./ડ લોમા 

ણુાકંન

(30 ણુ માથંી)

અ ભુવ ણુાકંન 

(10 ણુ માથંી)

શૈ ણક ણુાકંન 

( ુલ ણુ 70 માથંી)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 220900014 MR. GAVIT  AMITBHAI  SHANKARBHAI  02/05/1988 9.02 9.63 26.21 9.33 54.19
2 220900010 MR. SURIA  GOPAL LAVJIBHAI 02/06/1987 9.00 9.74 24.28 5.83 48.85
3 220900007 MR. GAUTAMKUMAR FALJIBHAI PATEL 11/01/1989 9.83 10.12 22.88 6.00 48.83
4 220900008 MR. VAGHELA AJAYKUMAR MULJIBHAI 02/05/1992 9.69 10.04 26.64 1.67 48.04
5 220900003 MR. JOGAL HASMUKH MASARI 28/12/1987 9.00 8.31 24.29 5.67 47.27
6 220900005 MRS. TWINKAL KISHORSINH CHAWDA 14/07/1988 9.17 9.77 22.15 5.83 46.92
7 220900015 MRS. HIRALBAHEN ARVINDBHAI PATEL 18/01/1995 9.26 9.32 27.33 0.17 46.08
8 220900004 MR. CHHATRALA MITESHKUMAR PRAVINBHAI 02/10/1994 10.21 8.48 25.86 1.50 46.05
9 220900018 MR. KALPESH SHANKARBHAI MOYADA 07/07/1989 9.00 8.60 24.72 3.33 45.65
10 220900002 MR. KAMLESHKUMAR  HIRALAL RATHOD 13/06/1991 9.15 8.83 23.31 4.17 45.46
11 220900006 MS. MAMATABEN PANDYA  GAURISHANKARBHAI 10/07/1987 9.02 9.08 23.97 2.00 44.07
12 220900017 MR. VASAVA SURENDRABHAI SOMABHAI 11/06/1991 10.22 9.14 24.00 0.17 43.53

સમ  િશ ા તગત જ લાક ાએ "મદદનીશ જ લા કો‐ઓડનેટર : આઈઈડ  કો‐ઓડનેટર"ની 11 માસ માટ કરાર આધા રત જ યાઓના કરાર અ વયે િસ ધ કરવામા ં
આવેલ સભંિવત મેર ટ યાદ .

(૧)  "મદદનીશ િજ લા કો-ઓિડર્નેટર : આઈઈડી કો-ઓિડર્નેટર"ની જગ્યા માટે ઓનલાઈન અરજીમા ંદશાર્વેલ શૈક્ષિણક લાયકાત અને અનભુવના આધારે ૭૦ ગણુાકંનથી સભંિવત મેરીટ યાદી તૈયાર કરેલ છે ની તમામ 

ઉમેદવારોએ ન ધ લવેી.

(૨) સમગ્ર િશક્ષા ારા પ્રિસ ધ થયેલ મળૂ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ ઉમેદવાર િનયત વય તથા શૈક્ષિણક લાયકાત ધરાવે છે તે શરતે જ સભંિવત મેરીટ યાદીમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. જો કોઈપણ તબકકે સમગ્ર િશક્ષાને 

એમ જણાશે કે, ઉમેદવાર ભરતી િનયમો તથા જાહરેાતની જોગવાઈઓ મજુબ ઉંમર, શૈક્ષિણક લાયકાત અંગનેી કે અ ય જોગવાઈઓ/શરતો સતંોષતા નથી, તો ઉમેદવારનો પ્રવેશ સભંિવત મેરીટ યાદીમાથંી રદ કરવામા ંઆવશે.

(૩) ઉમેદવારના અનભુવનુ ંગણુાકંન ફર યાત માગંેલ અ ભુવ પછ ના યેક વધારાના વષ તર ક 2 ણુ માણે મહતમ 10 ણુ લેખે કરેલ છે. (દા.ત. ઉમેદરવારને કુલ ૭ વષર્નો અનભુવ છે તો ફરજીયાત માગંલે અનભુવ 

૩ વષર્ બાદ કરતા ૪ વષર્ના ૨ ગણુ લખે ે૮.૦૦ ગણુ મળવાપાત્ર થાય)

(૪) પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ સભંિવત મેરીટ યાદી અંગ ે  કોઈ ઉમેદવારને વાધંો હોય તો તેની રજૂઆત જ રી આધાર પરુાવા સાથે ઈમેલ estssaguj@gmail.com પર તા. ૨૧/૦૭/૨૦૨૨ના રોજ સાં  ૬.૦૦ વાગ્યા સધુીમા ં

મોકલી આપવાની રહશેે.

(૫) વાધંા અરજી માત્ર ઓનલાઈન અરજીમા ંદશાર્વેલ િવગતો માટે યાને લવેાશે. આ િસવાય નવી કોઈ િવગત માટે વાધંા અરજી મોકલવી નહી.

(૬) આ સભંિવત મેરીટ યાદી મજુબના ઉમેદવારોએ હવે પછીથી રા યકક્ષાએ રાખવામા ંઆવનાર તારીખ અને થળે ઓનલાઇન કરેલ અરજીપત્રક સાથે અરજીમા ંજણાવેલ િવગતો મજુબના જ રી આધાર પરુાવા માટેના અસલ 

પ્રમાણપત્ર/દ તાવેજ અને દરેક પ્રમાણપત્ર/દ તાવેજની એક વપ્રમાિણત નકલ સાથે અચકૂ હાજર રહવેાનુ ંરહશેે.

(૭) પ્રમાણપત્ર/દ તાવેજ ચકાસણીને અંતે શૈક્ષિણક લાયકાત અને અનભુવના આધારે ૭૦ ગણુાકંન તેમજ મૌિખક ઈ ટર યનુા ૩૦ ગણુાકંન પ્રમાણ ેકુલ ૧૦૦ ગણુાકંન મજુબ આખરી મેરીટ યાદી બનાવીને લાયક ઉમેદવારોને 

થળ પસદંગી આપવામા ંઆવશે. 

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

મેર ટ મ
અર  નબંર ઉમેદવાર ુ ંનામ જ મ તાર ખ

નાતક ણુાકંન

(15 ણુ માથંી)

અ ુ નાતક ણુાકંન

(15 ણુ માથંી)

િવિશ ટ િશ ણમા ં

બી.એડ./ડ લોમા 

ણુાકંન

(30 ણુ માથંી)

અ ભુવ ણુાકંન 

(10 ણુ માથંી)

શૈ ણક ણુાકંન 

( ુલ ણુ 70 માથંી)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 220900009 MS. CHAUDHARI KINJALBEN GANESHBHAI 30/10/1993 9.08 9.00 21.50 3.67 43.25
14 220900016 MS. ALPA CHITHARBHAI DHARAIYA 12/06/1988 9.02 10.45 21.48 1.00 41.95
15 220900013 MRS. MANISHABEN SHIVRAMBHAI CHAUDHARI 06/10/1991 9.22 9.27 20.51 0.00 39.00
16 220900001 MR. ASHOKBHAI ISHVARBHAI METALIYA 08/08/1990 9.21 8.40 18.90 1.67 38.18
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