
મ અર  નબંર ઉમેદવાર ુ ંનામ
ઉમેદવારની વય 

(અર ની છે લી તાર ખે)

અર મા ંદશા યા જુબ 

ુલ અ ભુવ

પ રિશ ટ-3ની ચુના ન.ં 11 અને 

17 જુબ નાતક અને બી.એડ.ની 

લાયકાત પછ નો ુલ અ ભુવ

1 2 3 4 5 6

1 201300015 ARIFBHAI IBRAHIMBHAI CHAVDA 35 Year 3 Month 3 Day 4 Year 7 Month 1 Day 3 Year 11 Month 28 Day

2 201300055 DIPIKABEN SHANKARBHAI PATEL 35 Year 6 Month 10 Day 11 Year 0 Month 27 Day

3 201300036 KHUSHBU PRUTHUBHAI CHAUDHARI 28 Year 2 Month 0 Day 3 Year 11 Month 8 Day

4 201300017 MUSA MAHEBOOBBHAI MANSURI 22 Year 5 Month 11 Day 3 Year 6 Month 0 Day 2 Year 6 Month 1 Day

5 201300027 ASHABEN MANUJI GOHIL 32 Year 5 Month 4 Day 4 Year 0 Month 29 Day 2 Year 9 Month 30 Day

મ ન.ં 1 થી 2 જુબના ઉમેદવાર હરાત સદંભ િનયત કરલ વય મયાદા પ ર ણૂ કરતા ન હોવાથી અર  રદ કરવામા ંઆવેલ છે.

 

"આઈઈડી કો-ઓિડર્નટેર"ની જગ્યા માટે ઉમદેવારની વય મયાર્દા સદંિભર્ત જાહરેાતના પિરિશ ટ-૩ની સચુના ન.ં ૬ મજુબ ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લી તારીખના રોજ ૩૫ વષર્ સધુીની તથા 

સદંિભર્ત જાહરેાતના પિરિશ ટ-૩ની સચુના ન.ં ૧૭(૬) મજુબ આવ યક શક્ષિણક લાયકાત તમેજ અનભુવ પિરિશ ટ-૩ની સચુના ન.ં ૧૧ અન ે૧૭ અ વય ે નાતક અન ે પિેશયલ 

બી.એડ./ડી લોમાની લાયકાત પછીનો જ મા ય ગણાશ.ે  અ વય ેનીચ ેદશાર્વલે યાદી મજુબના ઉમદેવારો પિરિશ ટ-૩ની સચુના ન.ં ૬, ૧૧ અન ે૧૭ મજુબ િનયત કરેલ ૩૫ વષર્ સધુીની વય 

મયાર્દા અથવા આવ યક શક્ષિણક લાયકાત અથવા ૩ વષર્ના ફરજીયાત અનભુવની જોગવાઈ પિરપણૂર્ કરતા ન હોવાથી તઓેની અરજી રદ કરવામા ંઆવ ેછે. 

સમ  િશ ા તગત જ લાક ાએ "આઈઈડ  કો‐ઓડનેટર"ની 11 માસ માટ કરાર આધા રત જ યાઓના કરાર અ વયે રદ કરલ અર ઓની યાદ

મ ન.ં 3 જુબના ઉમેદવાર પેિશયલ ડ લોમાની લાયકાત નાતક તેમજ પેિશયલ બી.એડ./ડ લોમામા ંદશાવેલ હોઈ તેઓ હરાત સદંભ િનયત કરલ નાતકની લાયકાત ધરાવતા ન હોવાથી 

અર  રદ કરવામા ંઆવેલ છે.

મ ન.ં 4 જુબના ઉમેદવાર ડ લોમા ઈલેક ોિનકસ એ ડ કો નુીકશનની લાયકાત નાતક અને પેિશયલ બી.એડ./ડ લોમામા ંદશાવેલ હોઈ તેઓ હરાત સદંભ િનયત કરલ નાતકની 

લાયકાત ધરાવતા ન હોવાથી તેમજ પ રિશ ટ-3ની ચુના ન.ં 11 અને 17 અ વયે નાતક અને પેિશયલ બી.એડ./ડ લોમાની લાયકાત પછ નો 3 વષનો અ ભુવ ધરાવતા ન હોવાથી અર  રદ 

કરવામા ંઆવેલ છે.

મ ન.ં 5 જુબના ઉમેદવાર પેિશયલ ડ લોમાની લાયકાત નાતક તેમજ પેિશયલ બી.એડ./ડ લોમામા ંદશાવેલ હોઈ તેઓ હરાત સદંભ િનયત કરલ નાતકની લાયકાત ધરાવતા ન હોવાથી 

તેમજ પ રિશ ટ-3ની ચુના ન.ં 11 અને 17 અ વયે નાતક અને પેિશયલ બી.એડ./ડ લોમાની લાયકાત પછ નો 3 વષનો અ ભુવ ધરાવતા ન હોવાથી અર  રદ કરવામા ંઆવેલ છે.
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મ અર  નબંર ઉમેદવાર ુ ંનામ
ઉમેદવારની વય 

(અર ની છે લી તાર ખે)

અર મા ંદશા યા જુબ 

ુલ અ ભુવ

પ રિશ ટ-3ની ચુના ન.ં 11 અને 

17 જુબ નાતક અને બી.એડ.ની 

લાયકાત પછ નો ુલ અ ભુવ

1 2 3 4 5 6

6 201300040 SANKET KISHORBHAI RAMANI 22 Year 9 Month 8 Day 3 Year 11 Month 8 Day 1 Year 8 Month 4 Day

7 201300003 MODASIYA JALPESH HARESHBHAI 22 Year 4 Month 24 Day 3 Year 0 Month 3 Day 0 Year 8 Month 3 Day
8 201300010 JAYESHKUMAR DRARKADS PATEL 32 Year 6 Month 29 Day 3 Year 0 Month 12 Day 0 Year 0 Month 0 Day
9 201300013 PRIYANKA ANAND BHOSLE 24 Year 8 Month 1 Day 3 Year 5 Month 10 Day 1 Year 8 Month 28 Day
10 201300016 AKTABEN DILIPBHAI JADAV 27 Year 6 Month 0 Day 4 Year 2 Month 28 Day 2 Year 7 Month 27 Day
11 201300020 BHAGYASHREE KISHORBHAI NALGE 30 Year 4 Month 1 Day 6 Year 3 Month 22 Day 2 Year 2 Month 30 Day
12 201300021 CHANDNIBEN LAXMANGIRI GOSWAMI 30 Year 6 Month 15 Day 8 Year 5 Month 27 Day 0 Year 8 Month 29 Day
13 201300023 BARAIYA KARTIKKUMAR NITINBHAI 25 Year 2 Month 13 Day 4 Year 5 Month 28 Day 1 Year 8 Month 0 Day
14 201300031 AMITABEN  BHARATBHAI  KIDECHA 25 Year 7 Month 5 Day 3 Year 0 Month 0 Day 2 Year 0 Month 29 Day
15 201300032 CHAVDA DEVYANI ARVINDBHAI 25 Year 3 Month 15 Day 4 Year 0 Month 4 Day 0 Year 3 Month 30 Day
16 201300039 PARMAR PAYAL KIRITBHAI 27 Year 3 Month 15 Day 4 Year 0 Month 0 Day 2 Year 10 Month 2 Day
17 201300042 BHAGYESHKUMAR VINODBHAI PANCHA 30 Year 7 Month 19 Day 5 Year 7 Month 1 Day 1 Year 1 Month 7 Day
18 201300044 BHAVIN PREMJIBHAI KANZARIA 23 Year 3 Month 13 Day 3 Year 6 Month 3 Day 0 Year 9 Month 4 Day
19 201300048 KISHMAT JESANGBHAI CHAUHAN 30 Year 4 Month 0 Day 3 Year 7 Month 2 Day 0 Year 0 Month 0 Day
20 201300051 JATINBHAI ARVINDBHAI VADHU 30 Year 6 Month 4 Day 5 Year 8 Month 15 Day 2 Year 5 Month 6 Day
21 201300052 AHESANALI GULAMMUSTUFA MALEKPURA 23 Year 8 Month 19 Day 3 Year 1 Month 17 Day 1 Year 6 Month 1 Day
22 201300053 DAXABEN ARJANBHAI PRAJAPATI 27 Year 5 Month 22 Day 3 Year 0 Month 0 Day 2 Year 0 Month 15 Day
23 201300054 TEJALBEN VINODBHAI BAVALIYA TEJALBEN VINODBHAI 24 Year 3 Month 19 Day 3 Year 0 Month 6 Day 2 Year 2 Month 11 Day
24 201300057 SENGAL JAGRUTIBEN MAYURKUMAR 24 Year 7 Month 9 Day 3 Year 8 Month 9 Day 1 Year 9 Month 6 Day

મ ન.ં 6 જુબના કો ટુર ઈજનેરની લાયકાત નાતક તેમજ પેિશયલ બી.એડ./ડ લોમામા ંદશાવેલ હોઈ તેઓ હરાત સદંભ િનયત કરલ પેિશયલ બી.એડ./ડ લોમાની લાયકાત ધરાવતા ન 

હોવાથી તેમજ પ રિશ ટ-3ની ચુના ન.ં 11 અને 17 અ વયે નાતક અને પેિશયલ બી.એડ./ડ લોમાની લાયકાત પછ નો 3 વષનો અ ભુવ ધરાવતા ન હોવાથી અર  રદ કરવામા ંઆવેલ છે.

મ ન.ં 7 થી 24 જુબના ઉમેદવાર પ રિશ ટ-3ની ચુના ન.ં 11 અને 17 જુબ િનયત કરલ 3 વષના ફર યાત અ ભુવની જોગવાઈ પ ર ણૂ કરતા ન હોવાથી અર  રદ કરવામા ંઆવેલ છે.
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