
 

 

 

 
 
 

સમગ્ર િશક્ષા ારા પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ જાહરેાત ક્રમાકં: સમગ્ર િશક્ષા/મકમ/૨૦૨૧/૧૫૯૧૩ - િજ લાકક્ષાએ કુલ ઓફ 
એકસીલ સ શાળાઓમા ંધો. ૬ થી ૮ ના ગિણત-િવજ્ઞાન, ભાષા અને સામાિજક િવજ્ઞાન િવષયના િશક્ષકોની ૧૧ માસના કરાર 
આધાિરત જગ્યાઓના કરાર માટેની સભંિવત મરેીટ યાદી તા.૨૯/૦૬/૨૦૨૧ના રોજ પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ.  સદંભેર્ 
ઉમેદવારો તરફથી કોઈ રજૂઆત હોય તો તા.૦૫/૦૭/૨૦૨૧ સધુીમા ંઈમેલથી મોકલવા જણાવવામા ંઆવેલ  અ વયે નીચ ે
મજુબના કુલ ૧૯ ઉમેદવારોની રજૂઆતોની જ રી ચકાસણીને અંત ેસભંિવત મેરીટ યાદીમા ંફેરફાર થયેલ છે.  
 
 

 
 

મ 
અર  
નબંર 

અરજદાર ુ ંનામ વાધંાની િવગત િનણય 

1 210400021 
MR. AJAYKUMAR 
BHARATBHAI 
SUTHAR 

અરજદારે બ ેફોમર્ ભરેલ છે. મા ંઅરજી નબંર 
૨૧૦૪૦૦૦૦૪નુ ંફોમર્ મા ય ગણવા અને અરજી નબંર 
૨૧૦૪૦૦૦૨૧નુ ંફોમર્ રદ કરવા રજૂઆત કરેલ છે.  

રજૂઆત ગ્રા  રાખી અરજી નબંર 
૨૧૦૪૦૦૦૦૪નુ ંફોમર્ મા ય ગણેલ છે. 

2 210402056 
MS. LABHUBEN 
MERAMANBHAI 
BHATIYA 

અરજદારે B.A with Sociologyની લાયકાતમા ંPassing 

Yearમા ં૨૦૧૭ ની જગ્યાએ ૨૦૧૫ કરવા રજૂઆત કરેલ 
છે.  

રજૂઆત ગ્રા  રાખી Passing Yearમા ં
૨૦૧૫ કરેલ છે.  

3 210200726 
MR. RONAKKUMAR 
NATVARLAL PATEL 

અરજદારે અનભુવની કોલમમા ં૧૪/૦૬/૨૦૧૯ ની 
જગ્યાએ ૧૪/૦૪/૨૦૧૯ કરવા રજૂઆત કરેલ છે. 

રજૂઆત ગ્રા  રાખી અનભુવની 
કોલમમા ંસધુારો કરેલ છે.  

4 210200328 
MRS. KRUNAL 
KUMAR POPATLAL 
PATEL 

અરજદારે MRS. ને બદલે MR. કરવા રજૂઆત કરેલ છે. રજૂઆત ગ્રા  રાખી સધુારો કરેલ છે. 

5 210301795 
MRS. HARSHILPURI 
RAJENDRAPURI 
GOSWAMI 

અરજદારે શરતચકૂથી પોતાના નામની જગ્યાએ પિતનુ ં
નામ દશાર્વેલ છે.  અંગે નામ સધુારવા અંગનેી રજૂઆત 
કરેલ છે.  

રજૂઆત ગ્રા  રાખી નામમા ંસધુારો 
કરેલ છે.  

6 210200555 
MR. LALJIBHAI 
GOVABHAI 
CHAUDHARI 

અરજદારે B.Ed. ના કુલ ગણુમા ંશરતચકૂથી ૧૮૦૦ ની 
જગ્યાએ ૨૦૦૦ લખાઈ ગયેલ છે તો તેમા ંસધુારો કરવા 
રજૂઆત કરેલ છે. 

રજૂઆત ગ્રા  રાખી B.Ed. ના કુલ 
ગણુમા ંસધુારો કરેલ છે 

7 210301739 

DR.(MS.) 
RASILABEN 
SUBHASHBHAI 
VALVI 

અરજદારે TET-II ની િવગતમા ંશરતચકૂથી TAT પરીક્ષાના 
ગણુ દશાર્વેલ છે. TET-II ની િવગતમા ં૧૫૦ માથંી ૮૨ 
ગણુ કરવા અંગેની રજૂઆત કરેલ છે.   

રજૂઆત ગ્રા  રાખી TET-II ની 
િવગતમા ંસધુારો કરતા ૫૪.૬૬% ગણુ 
થાય છે થી ઉમેદવાર પિરિશ ટ-૨ની 
સચુના ન.ં (બ)(II)(૧) મજુબ TET-II 

પરીક્ષા લઘતુમ ૬૦%  ગણુ સાથે પાસ 
કયાર્ની શરત પરીપણૂર્ કરતા ન હોવાથી 
અરજી રદ કરવામા ંઆવે છે. 

8 210400632 
MR. RABARI 
VASHRAMBHAI 
BHIKHABHAI 

અરજદારે TET-II ની િવગતમા ંશરતચકૂથી બઠેક નબંર 
ખોટો દશાર્વેલ છે મા ંસાચો બેઠક નબંર ૪૧૦૧૬૫૮૨ 
કરવા તેમજ અરજીમા ંફોટોગ્રાફની જગ્યાએ સહી અપલોડ 
કરેલ છે મા ંસધુારો કરવા રજૂઆત કરેલ છે. 

રજૂઆત ગ્રા  રાખી TET-II ની 
િવગતમા ંબેઠક નબંર સધુારેલ છે. 
યારે ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરવો અત્રેથી 
શકય ન હોઈ ઉમેદવારે અરજી ફોમર્મા ં
પાસ પોટર્ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ 
ચ ટાડવાનો રહશેે. 

9 210402880 
MS. NIMUBEN 
LAXMANBHAI 
VALA 

અરજદારે શરતચકૂથી બી.એડ. ની લાયકાતની િવગત 
એમ.કોમ.મા ંદશાર્વેલ છે યારે એમ.કોમ.ની લાયકાતની 
િવગત બી.એડ.મા ંદશાર્વેલ છે થી તેમા ંસધુારો કરવા 
રજૂઆત કરેલ છે. 

રજૂઆત ગ્રા  રાખી B.Ed. અને 
M.Com.ની િવગતમા ંસધુારો કરેલ છે. 



 

 

10 210403234 
MR. MAKWANA 
JATINBHAI 
VELJIBHAI 

અર દારે િશક્ષક તરીકેના અનભુવની સમય મયાર્દા કયાથંી 
કયા ંસધુીની ગણવી તે અંગેની પ ટતા કરવા અંગેની 
રજૂઆત કરેલ છે. 

૩ વષર્નો ફરજીયાત અનભુવ સદંિભર્ત 
જાહરેાતના પિરિશ ટ-૨ની સચુના ન.ં 
૧ અ વયે િનયત લાયકાત મેળ યા 
પછીનો મા ય ગણવામા ંઆવશે.  
અ વયે ઉમેદવારે નાતકની લાયકાત 
વષર્ ૦૪/૨૦૧૪ તેમજ પી.ટી.સી.ની 
લાયકાત વષર્ ૪/૨૦૧૦મા ંમેળવેલ છે. 
થી ઓનલાઈન એ લીકેશનમા ંવષર્ 

૦૪/૨૦૧૪ પછીનો જ વીકારવામા ં
આવેલ છે.  

11 210403070 
MR. VIJAYBHAI 
VAGHJIBHAI 
BARAIYA 

અરજદારે PTC ની લાયકાતની િવગતમા ંકુલ ગણુ ૧૦૦૦ 
ને બદલ ેશરતચકૂથી ૧૦૬૮ દશાર્વેલ છે મા ંસધુારો 
કરવા રજૂઆત કરેલ છે. 

રજૂઆત ગ્રા  રાખી PTC. ની 
િવગતમા ંસધુારો કરેલ છે. 

12 210301102 
MRS. GAVLI 
SAMAVATIBEN 
RAMESHBHAI 

અરજદારે M.A.ની લાયકાતમા ંProvisional Mark sheet 

પ્રમાણે ૫૫.૧૩% દશાર્વેલ યારે Original Mark sheet 

પ્રમાણે ૬૩% છે થી એમ.એ.ની િવગતમા ંOriginal Mark 

sheetના ગણુ પ્રમાણે ગણુાકંન કરવા રજૂઆત કરેલ છે. 

રજૂઆત ગ્રા  રાખી M.A. ની 
િવગતમા ંOriginal Mark sheet પ્રમાણે 
સધુારો કરેલ છે. 

13 210303474 
MS. RATHOD 
ALPABEN 
PRATAPBHAI 

અરજદારે ઓનલાઈન અરજી વખતે જ મતારીખ 
૨૩/૦૭/૧૯૯૨ ને બદલે ૨૩/૦૭/૧૯૯૫ દશાર્વેલ છે 
મા ંસધુારો કરવા રજૂઆત કરેલ છે.

રજૂઆત ગ્રા  રાખી જ મતારીખની 
િવગતમા ંસધુારો કરેલ છે. 

14 210300411 
MRS. KAMUBEN 
HARGOVINDBHAI 
SOLANKI 

અરજદારે B.Ed.ની િવગતમા ંશરતચકૂથી ૧૮૦૦ માથંી 
૧૫૦૪ ની જગ્યાએ ૫૪૦ માથંી ૪૩૭ ગણુ દશાર્વેલ છે તો 
તેમા ંસધુારો કરવા રજૂઆત કરેલ છે. 

રજૂઆત ગ્રા  રાખી B.Ed. ની 
િવગતમા ંસધુારો કરેલ છે. 

15 210302133 
MRS. PURVIBEN 
ISHVERBHAI PATEL 

અરજદારે M.A.ની લાયકાતમા ંOnline Mark sheet પ્રમાણે 
65.75% દશાર્વેલ યારે Original Mark sheet પ્રમાણ ે
69.13% છે થી M.A.ની િવગતમા ંOriginal Mark sheetના 
ગણુ પ્રમાણ ેગણુાકંન કરવા રજૂઆત કરેલ છે. 

રજૂઆત ગ્રા  રાખી M.A. ની 
િવગતમા ંOriginal Mark sheet પ્રમાણે 
સધુારો કરેલ છે. 

16  210402562 
MS. RUKSANABU 

REMANKHAN 
BELIM 

અરજદાર B.Ed. અને PTC એમ બ ે લાયકાત ધરાવે છે. 
મા ંPTCમા ં74.00% ગણુ મેળવેલ છે યારે B.Ed.મા ં

92.00% ગણુ મેળવેલ છે. ઉમેદવારને B.Ed.ની લાયકાત 
પછીનો અનભુવ ન હોવાથી PTCની લાયકાત ઓનલાઈન 
અરજીમા ંદશાર્વેલ છે. થી મેરીટમા ંનકુસાન જાય છે એવી 
રજૂઆત કરેલ છે.  

સદંિભર્ત જાહરેાતના પિરિશ ટ-૨ની 
સચુના ન.ં ૧૨(૧૧) મજુબ PTC અને 
B.Ed.ની લાયકાતના િક સામા ં  
લાયકાતમા ંવધારે ગણુાકંન હોય તે 
લાયકાત દશાર્વવાની રહશેે.  મજુબ 
B.Ed.ની લાયકાત દશાર્વે તો ઉમેદવાર 
પિરિશ ટ-૨ની સચુના ન.ં ૧ પ્રમાણે ૩ 
વષર્ના અનભુવની જોગવાઈ પરીપણૂર્ 
કરતા નથી. થી ઉમેદવારે દશાર્વેલ 
PTCની લાયકાત યોગ્ય છે. આપની 
રજૂઆત ગા  ન રાખી અરજી દફતરે 
કરવામા ંઆવે છે.   

17  210402134 
MS. MITALBEN 

RASIKBHAI 
RAJAPARA 

ઉમેદવારની રજૂઆત મજુબ અરજદારે S.Y.B.A. ના 
સેમે ટર-૪મા ંATKT હોવાથી ૩ પ્રય ને પરીક્ષા પાસ કરેલ 
છે થી અરજી કરતી વખતે B.A.ની લાયકાતની િવગતમા ં
તમામ માકર્શીટના કુલ ગણુનો સરવાળો તથા મેળવેલ 
ગણુનો સરવાળા પ્રમાણે ૬૨૦૦ માથંી ૪૧૧૫ ગણુ 
દશાર્વેલ છે. પરંત ુઉમેદવારે ફાઈનલ સેમે ટર-૬ ની 
પરીક્ષા પ્રથમ પ્રય ને પાસ કરેલ છે  મજુબ કુલ ગણુ 
૪૬૦૦ માથંી ૩૦૨૯ ગણુ થાય છે. થી અરજદારે નાતક 
કક્ષાના મેરીટ ગણુાકંનમા ંસધુારો કરવા રજૂઆત કરેલ છે 

રજૂઆત ગ્રા  રાખી B.A. ની િવગતમા ં
સધુારો કરેલ છે. 

18  210402614 

DR.(MRS.) 
DHARMISTHABEN 
JAYANTILAL 
PATEL 

અરજદારે Email ની Textમા ંDr by mistake as a teacher 

લખી ઈમેલ કરેલ છે. 

અરજદારે મોકલેલ િવગતમા ંકોઈ 
પ ટતા કરેલ ન હોવાથી DR.(MRS.) 

ની જગ્યાએ MRS. કરેલ છે. 



 

 

19  210303322 

MR. 
ARVINDKUMAR 
AMARABHAI 
RATHOD 

અરજદારે ીમતી સી.એમ.સથુાર હાઈ કૂલનો શૈક્ષિણક 
અનભુવ તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૫ થી ૦૫/૧૨/૨૦૧૫ ને બદલ ે
ઓનલાઈન અરજી વખતે શરતચકૂથી તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૫ 
થી ૩૦/૦૪/૨૦૧૬ સધુીનો દશાર્વેલ છે  સધુારવા 
રજૂઆત કરેલ છે    

રજૂઆત ગ્રા  રાખી અનભુવની 
િવગતમા ંસધુારો કરેલ છે. 

  

ઉપરોક્ત ઉમેદવારોની વાધંા અરજીઓની ખરાઈને અંતે બનેલ સભંિવત મેરીટ યાદી અત્રેથી પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવે છે. 

 
 


