સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી-૨૦૧૯-૨૦ PML-2 અન્વયે વાાંધા અરજી મવગતો
Sr
No.

1

2

3

District Name

Sabarkantha

TAT No

402000531

Ahmedabad City 408001780

Kutch

405009054

Application No

HGV402000531

Candidate Name

Ms. HARDIKABEN RATILAL PARMAR

Date : 06/11/2020

Detail of objection Application

Committee Decision

ઉમેદવારના શૈક્ષણિક અનુસ્નાતકના ખરે ખર મેળવેલ ગુિ
૨ ૬૦૦ માાંથી ૧ ૪૬૩ છે જે મુજબ ગિતા મેરરટમા ઘટાડો
થાય છે આથી સાચા મેરરટ મુજબ યોગ્ય કાયયવાહી કરવા
ઉમેદવાર દ્વારા વવનાંતી કરે લ છે .

ઉમેદવાર એસ.ઈ.બી.સી. રિમેલ
કેટેગરીના છે . તેઓનુ ાં મેરીટ
૫૯.૭૮૧ ૬ થાય છે . જ્યારે PML2ની રિઝીક્સ વવષયની
એસ.ઈ.બી.સી. રિમેલ કેટેગરીની
કટ ઓિ મેરીટ માક્સય ૬૦.૦૬૪૮
છે . જેથી ઉમેદવાર PML-2માાં
સમાવેશ થયેલ નથી. તેમ છતાાં
ઉમેદવારે પોતાની બોનાિાઈડ
ભ ૂલથી દશાયવેલ ખોટા ગુિ
સુધારવા રજુ આત કરે લ છે . અને
તેઓનુ ાં ખરે ખર મેરીટ ૫૯.૦૧ ૮૫
કરવા રજુ આત કરે લ છે . ડેટાબેઝમાાં
સુધારો કરે લ છે .

HGV408001780

Ms. USHABAHEN RAMANBHAI CHAUHAN

સરકારી ઉ.મા. શાળાઓમાાં વશક્ષિ
સહાયક ભરતી ની જાહેરાત
મરહલા વવધવા અનામત ના લાભ માટે વાાંધા અરજી કરે લ છે . તા.૧ ૭/૧ ૧ /૨ ૦૧ ૯ના રોજ આપેલ.
વવધવા હોવા અંગેન ુ મામલતદાર કચેરી, અસારવા નુ ાં
ઉમેદવાર ના પવત નુ ાં અવસાન
પ્રમાિપત્ર ક્રમાાંક: 2961/2020 તા. 26/02/2020 નુ ાં રજુ કરે લ 01/02/2020 ના રોજ થતા તેઓ
છે . ઉમેદવારના પવત નુ ાં અવસાન 01/02/2020 ના રોજ થતા વવધવા થયેલ છે . આમ અરજદાર
તેઓ વવધવા થયેલ છે .
જાહેરાત ની તારીખ બાદ વવધવા
કેટેગરીમાાં સમાવેશ થવાપાત્ર હોઈ
લાભ આપી શકાય નહીં.

HGV405009054

Mrs. MEENABA NARENDRASINH JADEJA

મરહલા વવધવા અનામતનો લાભ લેવા માટે વાાંધા અરજી.
સરકારશ્રીના ધારાધોરિ મુજબ
અરજદારનુ ાં નામ પી.એમ.એલ ૧ અને ૨ બાંનેમાાં આવેલ
મેરીટ સુધારી આપેલ છે .
નથી. વવધવા અનામતનો લાભ મેળવવા હેત ુ અરજી કરે લ છે .

સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી-૨૦૧૯-૨૦ PML-2 અન્વયે વાાંધા અરજી મવગતો
Sr
No.

4

5

District Name

Mehsana

Mehsana

TAT No

406002445

407002707

Application No

HGV406002445

HGV407002707

Candidate Name

Detail of objection Application

Ms. GITABEN POPATBHAI CHAUDHARI

મરહલા વવધવા જગ્યા િાળવિી અને વવધવા ઉમેદવાર
ગુિાાંકનના લાભ માટે વાાંધા અરજી કરે લ છે . વવધવા હોવા
અંગેન ુ ાં તાલુકા વવકાસ અવધકારીની કચેરી વવસનગરનુ ાં
પ્રમાિપત્ર ક્રમાાંક ૨ ૩ ૩ ૯૪/ ૨ ૦૧ ૯ તા. ૨ ૪/૦૫/૨ ૦૧ ૯ નુ ાં
રજુ કરે લ છે . ખાસ નોધ :- ઉમેદવારનુ ાં PML -1 કે PML- 2
માાં નામ નથી. ઉમેદવારનુ ાં ડોકયુમેન્ટ વેરીિીકેશન થયેલ
નથી. ઉમેદવારના પવતનુ ાં તા. ૧ ૮/૧ ૦/૨ ૦૧ ૫ ના રોજ
અવસાન થયેલ છે અને તે બાબતનુ ાં ગ્રામ પાંચાયતનુ ાં
તા.૨ ૯/૧ ૦/૨ ૦૧ ૫ નુ ાં પ્રમાિપત્ર રજુ કરે લ છે .

Date : 06/11/2020
Committee Decision

સરકારશ્રીના ધારાધોરિ મુજબ
મેરીટ સુધારી આપેલ છે .

Mrs. JAYSHRIBEN CHATURBHAI PARMAR

મરહલા વવધવા જગ્યા િાળવિી અને વવધવા ઉમેદવાર
ગુિાાંકનના લાભ માટે વાાંધા અરજી કરે લ છે . વવધવા હોવા
અંગેન ુ ાં મામલતદાર કચેરી મહેસાિાનુ ાં પ્રમાિપત્ર ક્રમાાંક
૩ ૭૪૭૩ /૨ ૦૨ ૦ તા. ૦૨ /૧ ૧ /૨ ૦૨ ૦ નુ ાં રજુ કરે લ છે . ખાસ
સરકારશ્રીના ધારાધોરિ મુજબ
નોધ :- ઉમેદવારનુ ાં PML -1 કે PML- 2 માાં નામ નથી.
મેરીટ સુધારી આપેલ છે .
ઉમેદવારનુ ાં ડોકયુમેન્ટ વેરીિીકેશન થયેલ નથી.
ઉમેદવારના પવતનુ ાં તા. ૨ ૧ /૦૪/૨ ૦૧ ૧ ના રોજ અવસાન
થયેલ છે અને તે બાબતનુ ાં ગાાંધીનગર મહાનગરપાણલકાનુ ાં
તા.૨ ૫/૦૪/૨ ૦૧ ૧ નુ ાં પ્રમાિપત્ર રજુ કરે લ છે .

6

Surendranagar

414000751

HGV414000751

Ms. BHARATIBEN BHARATBHAI SOLANKI

મરહલા વવધવા અનામતના લાભ માટે વાાંધા અરજી કરે લ છે .
વવધવા હોવા અંગેન ુ ાં પ્રમાિપત્ર અમદાવાદ મ્યુવનપલ
કોપર
સરકારશ્રીના ધારાધોરિ મુજબ
ય ે શન નુ ાં છે . ઉમેદવારનુ ાં નામ પી.એમ.એલ-૧ કે
પી.એમ.એલ-૨ માાં નથી. ઉમેદવારના ડોક્યુમેન્ટ વેરીિીકેશન મેરીટ સુધારી આપેલ છે .
થયેલ નથી. ઉમેદવારના પવત ની અવસાન તારીખ૨ ૪/૭/૨ ૦૧ ૮ છે .

7

Narmada

405016384

HGV405016384

Ms. ANITABEN NARANBHAI VASAVA

મરહલા વવધવા અનામતના લાભ માટે વાાંધા અરજી કરે લ છે .
સરકારશ્રીના ધારાધોરિ મુજબ
વવધવા હોવા અંગેન ુ ાં પ્રમાિપત્ર સુરત ગ્રામ પાંચાયતનુ ાં છે .
મેરીટ સુધારી આપેલ છે .
ઉમેદવારના પવત ની અવસાન તારીખ-૨ ૭/૧ ૧ /૨ ૦૧ ૩ છે .

સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી-૨૦૧૯-૨૦ PML-2 અન્વયે વાાંધા અરજી મવગતો
Sr
No.

8

9

10

11

12

District Name

TAT No

Ahmedabad City 411000077

Ahmedabad Rural 411000019

Gandhinagar

Surat

Surat

411000087

411000215

411000213

Application No

HGV411000077

HGV411000019

HGV411000087

HGV411000215

HGV411000213

Candidate Name

Mr. CHETANKUMAR BHIKHABHAI PATEL

Detail of objection Application

Date : 06/11/2020
Committee Decision

ઉમેદવાર શૈક્ષણિક અનુસ્નાતક
કક્ષાએ (એમ.કોમ)માાં મુખ્ય વવષય
આંકડાશાસ્ત્ર ધરાવતા નથી.
સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષિ સહાયક ભરતી 2019 માાં
ઉમેદવાર વશક્ષિ વવભાગના
આંકડાશાસ્ત્ર વવષયનાાં વશક્ષક તરીકે સમાવવા બાબત.
તા.૧ ૫/૧ ૧ /૧ ૯ના ઠરાવ મુજબ
લાયકાત ધરાવતા ના હોઇ અરજી
ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.

Ms. KHYATI PRAVINBHAI FAJALIYA

ઉમેદવારે આંકડાશાસ્ત્ર વવષય માટે ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે .
બી.કોમ. તથા એમ.કોમ કક્ષાએ મુખ્ય વવષય એકાઉન્ટન્ટ છે .
જેથી તેઓની અરજી રદ કરતા રજૂઆત કરે લ છે કે
બી.કોમ.તથા એમ.કોમ માાં કોઈ મુખ્ય વવષયનો ઉલ્લેખ હોતો
નથી. તેથી અરજી ગ્રાહય રાખવા વવનાંતી કરે લ છે .

ઉમેદવાર બી.કોમ. અને એમ.કોમ
માાં મુખ્ય વવષય આંકડાશાસ્ત્ર
ધરાવતા નથી. ઉમેદવાર વશક્ષિ
વવભાગના તા.૧ ૫/૧ ૧ /૧ ૯ના ઠરાવ
મુજબ લાયકાત ધરાવતા ના હોઇ
અરજી ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.

Ms. DIPALI KETANKUMAR PATEL

ઉમેદવારે આંકડાશાસ્ત્ર વવષયમાાં ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે
જ્યારે તેઓએ ગુજરાત યુવનવવસિટી ખાતેથી B.Com તથા
M.Com કરે લ છે બી.કોમમાાં મુખ્ય વવષય તરીકે Advanced
Accounting and Auditing છે જેને આંકડાશાસ્ત્રને સમકક્ષ
ગિી અરજી ગ્રાહ્ય રાખવા રજુ આત કરે લ છે .

ઉમેદવાર બી.કોમ. માાં મુખ્ય વવષય
આંકડાશાસ્ત્ર ધરાવતા નથી.
ઉમેદવાર વશક્ષિ વવભાગના
તા.૧ ૫/૧ ૧ /૧ ૯ના ઠરાવ મુજબ
લાયકાત ધરાવતા ના હોઇ અરજી
ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.

Mr. AMOL PANDIT PATIL

ઉમેદવાર બી.કોમમાાં મુખ્ય વવષય આકડાશાસ્ત્ર ધરાવતા ન
હોઇ તેઓની અરજી રદ કરવામાાં આવેલ છે ઉમેદવારે
તેઓનો બી.કોમ. કક્ષાનો ગૌિ વવષય ધ્યાને લઈ અરજી
ગ્રાહ્ય રાખવા રજુ આત કરે લ છે .

ઉમેદવાર બી.કોમ. માાં મુખ્ય વવષય
આંકડાશાસ્ત્ર ધરાવતા નથી.
ઉમેદવાર વશક્ષિ વવભાગના
તા.૧ ૫/૧ ૧ /૧ ૯ના ઠરાવ મુજબ
લાયકાત ધરાવતા ના હોઇ અરજી
ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.

Mr. HEMANTKUMAR RAVINDRABHAI SONI

ઉમેદવાર બી.કોમમાાં મુખ્ય વવષય આકડાશાસ્ત્ર ધરાવતા ન
હોઇ તેઓની અરજી રદ કરવામાાં આવેલ છે ઉમેદવારે
તેઓનો બી.કોમ. કક્ષાનો ગૌિ વવષય ધ્યાને લઈ અરજી
ગ્રાહ્ય રાખવા રજુ આત કરે લ છે .

ઉમેદવાર બી.કોમ. માાં મુખ્ય વવષય
આંકડાશાસ્ત્ર ધરાવતા નથી.
ઉમેદવાર વશક્ષિ વવભાગના
તા.૧ ૫/૧ ૧ /૧ ૯ના ઠરાવ મુજબ
લાયકાત ધરાવતા ના હોઇ અરજી
ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.

સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી-૨૦૧૯-૨૦ PML-2 અન્વયે વાાંધા અરજી મવગતો
Sr
No.

13

14

15

District Name

Valsad

Surat

Valsad

TAT No

Application No

Candidate Name

Detail of objection Application

411000194

ઉમેદવાર બી.કોમમાાં મુખ્ય વવષય આકડાશાસ્ત્ર ધરાવતા ન
હોઇ તેઓની અરજી રદ કરવામાાં આવેલ છે ઉમેદવારે
HGV411000194 Ms. APEKSHAKUMARI RAMESHCHANDRA TAILOR
તેઓનો બી.કોમ. કક્ષાનો ગૌિ વવષય ધ્યાને લઈ અરજી
ગ્રાહ્ય રાખવા રજુ આત કરે લ છે .

407009396

સ્નાતક કક્ષાએ બી.આર.એસ.(અંગ્રેજી) છે જેથી તેઓની
અરજી રદ કરવામાાં આવેલ છે . ઉમેદવારે
બી.આર.એસ.(અંગ્રેજી)ની લાયકાતને બી.એ. અંગ્રેજી સમકક્ષ
ગિી પોતાની ઉમેદવારી માન્ય ગિવા વાાંધો રજૂ કરે લ છે .

403003266

HGV407009396

HGV403003266

Mr. NILESHKUMAR AMBABHAI PATEL

Mr. NITINKUMAR SUBHASHBHAI PATEL

Date : 06/11/2020
Committee Decision
ઉમેદવાર બી.કોમ. માાં મુખ્ય વવષય
આંકડાશાસ્ત્ર ધરાવતા નથી.
ઉમેદવાર વશક્ષિ વવભાગના
તા.૧ ૫/૧ ૧ /૧ ૯ના ઠરાવ મુજબ
લાયકાત ધરાવતા ના હોઇ અરજી
ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.
ઉમેદવાર સ્નાતક કક્ષાએ
બી.આર.એસ.ની લાયકાત ધરાવે
છે . ઉમેદવાર વશક્ષિ વવભાગના
તા.૧ ૫/૧ ૧ /૧ ૯ના ઠરાવ મુજબ
લાયકાત ધરાવતા ના હોઇ અરજી
ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.

ઉમેદવાર એસ.ટી.Male કેટેગરીના
છે તેઓનુ મેરીટ ૫૯.૧ ૫૦૭ છે
તેઓનુ PML-1 માાં સમાવેશ થયેલ
નથી. તેમજ ડોક્યુમેન્ટ વેરીિીકેશન
થયેલ નથી પરાં ત ુ અન્ય
Pharmaceutical Chemistry ની
લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારની
Pharmaceutical Chemistry ના Candidates ની રડગ્રી
લાયકાત રદ કરે લ હોઇ આ
Chemistry વવષયમાાં માન્ય રાખવા બાબતે રજૂઆત કરે લ છે
લાયકાત માન્ય હોવા અંગે રજુ આત
કરે લ છે . Chemistry વવષય માટે
Pharmaceutical Chemistry ની
લાયકાત તા.૧ ૫/૧ ૧ /૨ ૦૧ ૯ ના
ઠરાવ મુજબ માન્ય વવષય ન હોઇ
ઉમેદવારની અરજી ધ્યાને
લેવાપાત્ર નથી.

સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી-૨૦૧૯-૨૦ PML-2 અન્વયે વાાંધા અરજી મવગતો
Sr
No.

16

17

18

District Name

TAT No

Ahmedabad City 415000079

Bharuch

Bharuch

405013467

414002192

Application No

HGV415000079

HGV405013467

HGV414002192

Candidate Name

Ms. BHAVNA NATVARLAL PARMAR

Detail of objection Application

અનુસણુ ચત જાવત કેટેગરીમાાં ભ ૂગોળ વવષયમાાં મરહલા
અનામતની જગ્યામાાં ઘટાડો કરવા બાબતે વાાંધા અરજી
કરે લ છે .

Date : 06/11/2020
Committee Decision
ભરતી પ્રરક્રયાની મ ૂળ જાહેરાતમાાં
પ્રસ્તતુ જાહેરાતમાાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ
કરે લ છે કે "અંદાજીત ખાલી
જગ્યાઓ િેરિારને આધીન છે . વગય
ઘટાડા તથા અન્ય વહીવટી
આકસ્સ્મક કારિોસર જગ્યા રદ
થતા, તેવી ખાલી જગ્યા પર
ઉમદે વારનો કોઈ હકદાવો રહશે
નહીં." જેથી ઉમેદવારની અરજી
ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.

Mrs. YASMIN YAKUB MUNSHI

ભરતી પ્રરક્રયાની મ ૂળ જાહેરાતમાાં
પ્રસ્તતુ જાહેરાતમાાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ
તારીખ : 21/10/2020 નાાં રોજ બહાર પડેલ સરકારી
કરે લ છે કે "અંદાજીત ખાલી
ઉ.માધ્યવમક શાળાઓની નવી ખાલી જગ્યાઓમાાં ગુજરાતી જગ્યાઓ િેરિારને આધીન છે . વગય
વવષયની શા.ખોડખાાંપિ ની જગ્યાઓમાાંથી અગાઉ
ઘટાડા તથા અન્ય વહીવટી
જાહેરાતમાાં દશાયવેલ જગ્યા 5 હતી જેમાાં ઘટાડો થઈ 4 થયેલ આકસ્સ્મક કારિોસર જગ્યા રદ
છે . તેથી PML-2 માાં નામ આવેલ નથી.જે અંગે રજુ આત
થતા, તેવી ખાલી જગ્યા પર
કરે લ છે .
ઉમદે વારનો કોઈ હકદાવો રહશે
નહીં." જેથી ઉમેદવારની અરજી
ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.

Mr. CHETANKUMAR RAMESHBHAI GOHIL

ભરતી પ્રરક્રયાની મ ૂળ જાહેરાતમાાં
પ્રસ્તતુ જાહેરાતમાાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ
કરે લ છે કે "અંદાજીત ખાલી
સરકારી ઉ.માધ્યવમક શાળાઓની જાહેરાત ક્રમાાંક :15
જગ્યાઓ િેરિારને આધીન છે . વગય
મનોવવજ્ઞાન વવષયમાાં અનુ.જાવત ની કુ લ 4 જગ્યાઓ
ઘટાડા તથા અન્ય વહીવટી
દશાયવેલ અને હાલ તા.21/10/2020 ને સ્સ્થવતએ અનુ.જાવત ને
આકસ્સ્મક કારિોસર જગ્યા રદ
ઉપરોક્ત વવષયની જગ્યા શ ૂન્ય (0) થયેલ છે જે અંગે
થતા, તેવી ખાલી જગ્યા પર
રજુ આત કરે લ છે .
ઉમદે વારનો કોઈ હકદાવો રહશે
નહીં." જેથી ઉમેદવારની અરજી
ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.

સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી-૨૦૧૯-૨૦ PML-2 અન્વયે વાાંધા અરજી મવગતો
Sr
No.

19

20

District Name

Surendranagar

Narmada

TAT No

405003805

402001059

Application No

HGV405003805

Candidate Name

Mr. NARENDRABHAI HARILAL KOSHIYA

HGV402001059 Mr. MAHAMADEZAZ MAHAMADSIDDIK SHAIKH

Detail of objection Application

Date : 06/11/2020
Committee Decision

ભરતી પ્રરક્રયાની મ ૂળ જાહેરાતમાાં
પ્રસ્તતુ જાહેરાતમાાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ
કરે લ છે કે "અંદાજીત ખાલી
જગ્યાઓ િેરિારને આધીન છે . વગય
પી.એમ.એલ-૨ માાં ગુજરાતી વવષય ની જગ્યામાાં મરહલા
ઘટાડા તથા અન્ય વહીવટી
અનામતની જગ્યામાાં વધારો થવા અંગે વાાંધા અરજી કરે લ છે . આકસ્સ્મક કારિોસર જગ્યા રદ
થતા, તેવી ખાલી જગ્યા પર
ઉમદે વારનો કોઈ હકદાવો રહશે
નહીં." જેથી ઉમેદવારની અરજી
ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.

ભૌવતક વવજ્ઞાનમાાં વવકલાાંગ અનામતની જગ્યા રદ કરવા
વાાંધા અરજી રજુ કરે લ છે .

ભરતી પ્રરક્રયાની મ ૂળ જાહેરાતમાાં
પ્રસ્તતુ જાહેરાતમાાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ
કરે લ છે કે "અંદાજીત ખાલી
જગ્યાઓ િેરિારને આધીન છે . વગય
ઘટાડા તથા અન્ય વહીવટી
આકસ્સ્મક કારિોસર જગ્યા રદ
થતા, તેવી ખાલી જગ્યા પર
ઉમદે વારનો કોઈ હકદાવો રહશે
નહીં." તથા સરકારશ્રીના ધારા
ધોરિો અન્વયે જે તે જજલ્લાકક્ષાએ
તમામ શાળાઓના સાંવગવ
ય ાર
રોસ્ટર રજજસ્ટર વનભાવવામાાં આવે
છે . જેમાાં ઉચ્ચત્તર માધ્યવમક વશક્ષક
સાંવગય માટે રોસ્ટર પોઈન્ટ વનવિત
કરવાની જોગવાઈ છે . વવષયવાર
વશક્ષકો માટે અલગ રોસ્ટર પોઈન્ટ
વનવિત કરવાની જોગવાઈ થયેલ
નથી. જેથી ઉમેદવારની અરજી
ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.

સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી-૨૦૧૯-૨૦ PML-2 અન્વયે વાાંધા અરજી મવગતો
Sr
No.

21

22

23

District Name

TAT No

Ahmedabad City 416000326

Ahmedabad City 413000455

Banaskantha

404000724

Application No

HGV416000326

HGV413000455

HGV404000724

Candidate Name

Mr. LAKHABHAI JODHABHAI KHABHALA

Detail of objection Application

Date : 06/11/2020
Committee Decision

સરકારશ્રીના ધારા ધોરિો અન્વયે
જે તે જજલ્લાકક્ષાએ તમામ
શાળાઓના સાંવગવ
ય ાર રોસ્ટર
રજજસ્ટર વનભાવવામાાં આવે છે . જેમાાં
ઈવતહાસ વવષયમાાં મરહલા અનામતમાાં કુ લ બેઠકો તેમજ
ઉચ્ચત્તર માધ્યવમક વશક્ષક સાંવગય
કેટેગરી વાઈઝ 33% કરતાાં વધુ બેઠકો િાળવવાને કારિે
માટે રોસ્ટર પોઈન્ટ વનવિત કરવાની
પુરુષ ઉમેદવારોને અન્યાય થતાાં SEBC કેટેગરીમાાં PML2 માાં
જોગવાઈ છે . વવષયવાર વશક્ષકો
એક ક્રમથી વાંણચત રહેવા બાબતે વાાંધા અરજી રજૂ કરે લ છે ,
માટે અલગ રોસ્ટર પોઈન્ટ વનવિત
કરવાની જોગવાઈ થયેલ નથી.
જેથી ઉમેદવારની અરજી ધ્યાને
લેવાપાત્ર નથી.

Dr. SHARDA KUMARI JAGDEVSINGH JAKHAR

સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષિ સહાયક ભરતીમાાં
ડોક્યુમેન્ટ વેરીિીકેશન સમયે રાજ્ય બહારની એમ.એડ.ની
લાયકતના ગુિ બાદ કરી મેરરટમાાં થયેલ ઘટાડા અંગે
રજુ આત

Mrs. MONIKABEN HARIBHAI PRAJAPATI

ઉમેદવારે રાજ્ય બહારની સનરાઇઝ યુવનવવસિટી,અલવર (
રાજસ્થાન ) માાંથી અનુસ્નાતકની પદવી મેળવેલ હોઈ
તેઓની અરજી રદ કરવામાાં આવેલ છે . જે અન્વયે ઉમેદવારે
જેમાાં વનયવમત વવદ્યાથી તરીકે અભ્યાસ કયો હોય તેવા
આધાર રજૂ કરે લ નહોતા, આજે તેઓએ રાજ્ય બહારની
યુવનવવસિટીમાાં વનયવમત વવદ્યાથી તરીકે અભ્યાસ કરે લ હોય
તેના આધાર માટે છે લ્લે સ્નાતકના અભ્યાસનુ ાં માઇગ્રેશન
પ્રમાિપત્ર,રાજ્ય બહારની યુવનવવસિટીનુ ાં બોનાિાઇડ
ાં ીના પ ૂરાવા,
પ્રમાિપત્ર, રહેઠાિ અંગેના તેમના સાંબધ
યુવનવવસિટીની માન્યતાની નકલ તથા અન્ય પ ૂરાવા રજૂ
કરે લ છે .

ઉમેદવારે વ્યવસાવયક
અનુસ્નાતકની લાયકાત રાજ્ય
બહારની યુવન.માાંથી મેળવેલ છે .
અને રાજ્ય બહારની યુવન.માાંથી
અત્રેથી વનવિત કયાય મુજબના
વનયવમત અભ્યાસક્રમ અંગેના
પયાયપ્ત આધારો રજુ કરે લ નથી.
જેથી ઉમેદવારની અરજી ધ્યાને
લેવાપાત્ર નથી.
ઉમેદવારે પરીક્ષા આપેલ હોય તેની
હૉલ રટરકટ,વનયવમત અભ્યાસ અંગે
યુવનવવસિટીના રજીસ્રારનુ ાં
પ્રમાિપત્ર રજૂ કરે લ નથી.
ઉમેદવારે રાજ્ય બહારની યુવન.
અંગે અત્રેથી સ ૂચવ્યા મુજબના
તમામ આધારો રજુ કરે લ નથી.
તેમજ ઉમેદવારનુ ાં મેરીટ ૫૪.૫૦
છે .ઉમેદવાર એસ.ઈ.બી.સી. રિમેલ
કેટેગરીના છે . જ્યારે એસ.ઈ.બી.સી.
રિમેલ કેટેગરીનુાં PML-2 નુ ાં કટ ઓિ
૫૯.૧ ૯૨ ૬ છે . જેથી અરજી ધ્યાને
લેવાપાત્ર નથી.

સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી-૨૦૧૯-૨૦ PML-2 અન્વયે વાાંધા અરજી મવગતો
Sr
No.

24

25

26

27

28

District Name

Junagadh

Surendranagar

TAT No

410005669

407001521

Ahmedabad City 405019663

Bhavnagar

405011028

Ahmedabad Rural 404000418

Application No

HGV410005669

HGV407001521

HGV405019663

HGV405011028

HGV404000418

Candidate Name

PANCHOLI KASHYAP KANAIYALAL

Mr. AMITBHAI SHANKAR LAL KERALIYA

Mr. ISHWARBHAI TISABHAI ROHIT

Detail of objection Application

ઉમેદવાર એ m.ed. રાજ્ય બહારની યુની બરકતઉલ્લાહ
વવશ્વ વવદ્યાલય ભોપાલ થી કરે લ હોય તેમનુ ાં ગુિાાંકન રદ
કરે લ જે અન્વયે ઉમેદવારે વનયવમત અભ્યાસ કયાય ના
આધારો રજુ કરી લાયકાત ગ્રાહ્ય રાખવા રજુ આત કરે લ છે .

Date : 06/11/2020
Committee Decision
ઉમેદવારે વ્યવસાવયક
અનુસ્નાતકની લાયકાત રાજ્ય
બહારની યુવન.માાંથી મેળવેલ છે .
અને રાજ્ય બહારની યુવન.માાંથી
અત્રેથી વનવિત કયાય મુજબના
વનયવમત અભ્યાસક્રમ અંગેના
પયાયપ્ત આધારો રજુ કરે લ નથી.
જેથી ઉમેદવારની અરજી ધ્યાને
લેવાપાત્ર નથી.

ઉમેદવારે રાજ્ય બહારની
ઉમેદવારે એમ.એડ ની ડીગ્રી રાજ્ય બહારની યુવનવસીટી
યુવન.માાંથી વનયવમત અભ્યાસ અંગે
અવધેશ પ્રતાપવસિંહ વવશ્વવવદ્યાલય રીવા(મધ્યપ્રદે શ) થી
અત્રેથી સ ૂચવ્યા મુજબના પયાયપ્ત
મેળવેલ છે . જે માન્ય નહીં રાખતા મેરીટમાાં ૩ .૬૫ નો ઘટાડો
આધારો રજુ કરે લ નથી. જેથી
થયેલ છે . આ ડીગ્રી માન્ય રાખવા રજુ આત કરે લ છે .
રજુ આત ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.

શારીરરક અશક્તતાના પ્રકારના વવભાજન મુજબ PH
અનામતની જગ્યાઓની િાળવિી કરવા અંગે રજુ આત

સદર ભરતી પ્રરક્રયાના સાંબવાં ધત
ઠરાવમાાં શારીરરક અશક્તતાના
પ્રકારના વવભાજન મુજબ PH
અનામતની જગ્યાઓની િાળવિી
કરવા અંગે કોઇ જોગવાઈઓ નથી.

MS. KAJALBEN RASIKBHAI BHINGRADIYA

ઉમેદવારે ભરતી માટે ની મ ૂળભ ૂત
ટાટની પરીક્ષા જે લાયકાતના
ઉમેદવાર દ્વારા એમ.એ. ની લાયકાત વષય ૨ ૦૧ ૪ અને વષય આધારે આપેલ હોય તે જ લાયકાત
૨ ૦૧ ૯ માાં એમ કુ લ બે વાર મેળવેલ છે . ટાટ પરીક્ષા વષય ભરતી પ્રરક્રયામાાં ધ્યાને લેવા પાત્ર
૨ ૦૧ ૮ માાં પાસ કરે લ છે . ઉમેદવારે વષય ૨ ૦૧ ૯ ના વષયમાાં થાય. જેથી ઉમેદવારની ટાટ પરીક્ષા
મેળવેલ એમ.એ. ની લાયકાત માન્ય ગિી મેરીટની ગિતરી પાસ કયાય બાદની વષ-ય ૨ ૦૧ ૯ની
કરવા બાબતની વાાંધા અરજી આપવામાાં આવેલ છે .
એમ.એ.ની લાયકાતના ગુિ ધ્યાને
લેવાની રજુ આત ગ્રાહ્ય રાખી શકાય
નહીં.

Ms. HIRAL VIRSANGBHAI CHAUDHARY

ઉમેદવારનુ ાં મેરીટ ૫૬.૧ ૪૩ ૭
છે .ઉમેદવાર એસ.ઈ.બી.સી. રિમેલ
ડોક્યુમેન્ટ વેરીરિકેશન સમયે બી.એડ્ . નુ ાં ડીગ્રી સટી રજૂ કરે લ
કેટેગરીના છે . જ્યારે એસ.ઈ.બી.સી.
ાં અત્રે રજૂ કરીને અરજી ગ્રાહય રાખવા વવનાંતી કરે લ
ન હતુ.તે
રિમેલ કેટેગરીનુાં PML-2 નુ ાં કટ ઓિ
છે .
૫૯.૧ ૯૨ ૬ છે . જેથી અરજી ધ્યાને
લેવાપાત્ર નથી.

સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી-૨૦૧૯-૨૦ PML-2 અન્વયે વાાંધા અરજી મવગતો
Sr
No.

29

30

31

32

District Name

Vadodara

Surat

Jamnagar

Rajkot

TAT No

402001276

410006169

413003738

411000112

Application No

HGV402001276

HGV410006169

HGV413003738

HGV411000112

Date : 06/11/2020

Candidate Name

Detail of objection Application

Mr. YOGESH BABUBHAI PRAJAPATI

સદર ઉમેદવારને શૈક્ષવનક લાયકાત સ્નાતક કક્ષાએ
University એ આપેલ પ્રમાિપત્ર માાં કુ લ ગુિ ૧ ૬૦૦ માાંથી
૮૧ ૪ મેળવેલ હતા, જેની મેરીટ ગિતરી કરતા ૫૦.૮૮
મેરીટ થતુ ાં હતુ.ાં પરાં ત ુ ઉમેદવારે આ બાબતે univdersity
પાસેથી સ્પષ્ટતા મેળવતા કુ લ ગુિ ૧ ૦૦૦ માાંથી ૫૪૪ ને
ધ્યાને લઇ મેરીટ ગિવા બાબતે વાન્ધાઅરજી આપેલ છે .

અત્રેથી જે તે યુવનવવસિટીની
માક્શીટની પેટનય મુજબ Grand
Total ધ્યાને લેવામાાં આવે
છે .ઉમેદવારનુ યુવનવસીટી પેટનય
મુજબ Grand Total ૧ ૬૦૦ માાંથી
૮૧ ૪ છે જે અત્રેથી ધ્યાને લીધેલ છે
જેથી ઉમેદવારની અરજી ધ્યાને
લેવાપાત્ર નથી.

Mrs. CHHAYABEN MANSUKHBHAI RAIYANI

EWS કેટેગરીમાાં જાહેરાતમાાં જગ્યા ન હોય, જેથી અરજદાર
EWS કેટેગરી હોવા છતાાં જનરલ કેટેગરીમાાં િોમય ભરે લ છે .
જેથી PML-2 માાં મેરીટમાાં નામ આવેલ નથી. તેમ છતાાં
અરજદારે પોતાની ઉમેદવારી માન્ય ગિવા વાાંધો રજૂ કરે લ
છે

ઓનલાઈન િોમય ભરતા સમયે
ઉમેદવારને પોતાની લાગુ પડતી
કેટેગરી દશાયવવાની છૂટ આપેલ
હતી. તેમજ ઓનલાઈન િોમયમાાં
એડીટીંગ માટે પિ પયાયપ્ત તક
અપાયેલ હતી. જેથી ઉમેદવારની
અરજી ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.

Ms. AARFABANU IMTIYAZ KANDIYA

તેમિે વવકલાાંગની કેટેગરીમાાં સમાવેશ કરવા માટે વાાંધા
અરજી આપેલ છે . િોમય ભરતી વખતે તેમિે PH કેટેગરી
દશાયવેલ ન હતી. વાાંધા અરજી સાથે તેમિે ગુરુ ગોવવિંદ વસિંહ
સરકારી હોસ્સ્પટલ જામનગર નુ ાં Hearing Impairment
વવકલાાંગતા નુ ાં તા.૦૨ /૦૩ /૨ ૦૧ ૬ નુ ાં સટીિીકેટ રજુ કરે લ છે .
જેમાાં તેમની ૪૫.૪૧ % વવકલાાંગતા દશાયવેલ છે . ઉમેદવારની
રજૂઆત મુજબ િોમય ભરતી વખતે વવકલાાંગની જગ્યા ૦૦
હતી જેથી તેમિે અન્ય કેટેગરીમાાં િોમય ભયુું હત.ુ ાં

ઓનલાઈન િોમય ભરતા સમયે
ઉમેદવારને પોતાની લાગુ પડતી
કેટેગરી દશાયવવાની છૂટ આપેલ
હતી. તેમજ ઓનલાઈન િોમયમાાં
એડીટીંગ માટે પિ પયાયપ્ત તક
અપાયેલ હતી. જેથી ઉમેદવારની
અરજી ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.

Ms. TABASSUM SARDARKHAN PATHAN

Committee Decision

ઓનલાઈન િોમય ભરતા સમયે
ઉમેદવારને પોતાની લાગુ પડતી
કેટેગરી દશાયવવાની છૂટ આપેલ
(૧ ) જે તે સમયે EWS નુ ાં સટી. રજુ ન કરે લ હોવા છતાાં EWS
હતી. તેમજ ઓનલાઈન િોમયમાાં
નો લાભ આ૫વાની રજુ આત છે . (ર) મરહલા ત્યકતા તરીકેનો
એડીટીંગ માટે પિ પયાયપ્ત તક
લાભ આ૫વાની રજુ આત છે (૩ ) વ્યવસાયીક સ્નાતક માટે
અપાયેલ હતી તથા ત્યક્તા
તેઓનુ ાં ગુિાાંકન તેમની અરજી અનુસાર ૭૦.૫૫ ના બદલે
તરીકેનો લાભ આપવા અંગે
માકયશીટ ૫ર દશાયવેલ ટકાવારી ૭૦.૫૯ ઘ્યાને લેવાની
સાંબવાં ધત ઠરાવોમાાં કોઈ
રજુ આત છે .
જોગવાઈઓ અસ્સ્તત્વમાાં નથી.જેથી
ઉમેદવારની વાાંધા અરજી ગ્રાહ્ય
રાખી શકાય નહીં.

સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી-૨૦૧૯-૨૦ PML-2 અન્વયે વાાંધા અરજી મવગતો
Sr
No.

33

District Name

Rajkot

TAT No

410004986

Application No

HGV410004986

Candidate Name

Mr. DHARMESH DEVAYATBHAI CHAVADA

34

Vadodara

408004782

HGV408004782

Mr. RATILAL RAMJIBHAI ROHIT

35

Gandhinagar

407006916

HGV407006916

Mr. ASHISHKUMAR VIRAMBHAI PATAR

36

Rajkot

418007906

HGV418007906

Ms. ANKITABEN VISHNUBHAI MAHETA

Detail of objection Application

જાહેરાત ક્રમાાંક ૧ ૬/૨ ૦૧ ૯ સાંસ્કૃ ત વવષયમાાં કુ લ ૧ ૮ જગ્યા
૫ૈૈકી એક જગ્યા શા.ખો.ખાાં. દશાયવેલ. જયારે તા.૨ ૧ -૧ ૦૨ ૦૨ ૦ ની સ્થીતીએ દશાયવેલ ખાલી જગ્યાના ૫ત્રકમાાં કુ લ
૨ ૦ જગ્યાઓ ૫ૈૈકી એક ૫િ જગ્યા શા.ખો.ખાાં.ની દશાયવેલ
નથી. જે અંગે રજુ આત કરે લ છે .

સદર ઉમેદવારે તેમના નામમાાં સુધારો કરવા વાાંધા અરજી
આપેલ છે . રોરહત રવતલાલ રામજીભાઈ ને બદલે જાની
રોરહત રામજીભાઈ કરવુ.ાં ઉમેદવારે નામે સુધારા માટે ગેઝેટે
ની નકલ સામેલ કરે લ છે .
PML-2 માાં ઉમેદવારની PH કેટેગરીમાાં NO દશાયવેલ છે . જ્યારે
ઉમેદવાર PH કેટેગરીમાાં આવે છે .જે અગેના આધાર તરીકે
ઉમેદવારે અરજી િોમય, ડૉકયુમેન્ટ વેરીરિકેશન વખતની
પહોંચ તથા વસવવલ સર્જનનુ ાં વવકલાાંગતાનુ ાં પ્રમાિપત્ર રજુ
કરે લ છે .

Date : 06/11/2020
Committee Decision
ભરતી પ્રરક્રયાની મ ૂળ જાહેરાતમાાં
પ્રસ્તતુ જાહેરાતમાાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ
કરે લ છે કે "અંદાજીત ખાલી
જગ્યાઓ િેરિારને આધીન છે . વગય
ઘટાડા તથા અન્ય વહીવટી
આકસ્સ્મક કારિોસર જગ્યા રદ
થતા, તેવી ખાલી જગ્યા પર
ઉમદે વારનો કોઈ હકદાવો રહશે
નહીં." જેથી ઉમેદવારની અરજી
ધ્યાને લેવાપાત્ર નથી.

જજલ્લા કક્ષાએ Appoinment Letter
સમયે અસલ આધારોની ચકાસિી
બાદ રજુ આત અન્વયે કાયયવાહી
થઇ શકે.
સોફ્ટવેરના ડેટાબેઝમાાં
ઉમેદવારની રજુ આત મુજબ સુધારો
કરી દીધેલ છે . મેરીટમાાં કોઈ
તિાવત નથી. ઉમેદવાર પસાંદગી
યાદીમાાં છે .
ઉમેદવારે એકાઉન્ટ કોમસય વવષયમાાં
ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે . ઉમેદવારનુ ાં
મ ૂળ મેરીટ ૫૯.૮૭૫૫ મુજબ
ડેટાબેસમાાં સુધારો કરે લ છે .પરાં ત ુ
પ્રથમથી જ ગુિાાંકન તમામ લાયકાતોનુાં -શ ૂન્ય- હોવાથી
ઉમેદવારની કેટેગરી એસ.ઈ.બી.સી.
પીએમએલ-૧ , ૨ કે અન્ય યાદીમાાં સમાવેશ થયેલ નથી.
રિમેલ છે . PML-2નુ ાં એસ.ઈ.બી.સી.
ઉમેદવારની રજુ આત અનુસાર તેઓનુ ાં ૫૯.૮૭૫ મેરીટ થાય
રિમેલ નુ ાં કટ ઓિ મેરીટ માક્સય
છે . જે અંગે રજુ આત કરે લ છે .
૭૧ .૩ ૫૦૨ છે . જેથી ઉમેદવાર PML2માાં સમાવવષ્ટ થવાપાત્ર નથી.

સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળાઓ મશક્ષણ સહાયક ભરતી-૨૦૧૯-૨૦ PML-2 અન્વયે વાાંધા અરજી મવગતો
Sr
No.

37

38

District Name

Junagadh

Rajkot

TAT No

413003985

413002234

Application No

HGV413003985

HGV413002234

Candidate Name
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Detail of objection Application

Committee Decision

Mr. SHARDUL RANSURBHAI SISODIYA

સમાજશાસ્ત્ર વવષયની કુ લ-૬૫ ખાલી જગ્યાઓમાાં PH ની કુ લ૩ ખાલી જગ્યાઓ હોવાથી અરજી કરે લ છે .PML-2 માાં એક PH
મરહલા ઉમેદવારનુ ાં મેરીટ ૭૩ .૫૦૫૬ સાથે જનરલ મેરીટ
ક્રમ ૧ ૧ માાં હોવા છતાાં ઓપન કેટેગરીમાાં સમાવેશ કરાયેલ
નથી.PML-2 સાથે સમાજશાસ્ત્ર વવષયની જગ્યાઓમાાં િેરિાર
કરી ૯ જગ્યા વધારી કુ લ-૭૪ કરે લ છે . જયારે PH કેટેગરીની
કુ લ-૩ જગ્યામાાંથી ૨ જગ્યા ઘટાડી ૧ જગ્યા કરવામાાં આવેલ
જેથી શ્રી શાર્ુય લની અરજી ધ્યાને લઇ PML-2 માાં PH માાં થયેલ
િેરિાર અંગે વવચારિા કરવા વવનાંતી.

સમાજશાસ્ત્ર વવષયમાાં જનરલ
રિમેલ ની કટ ઓિ મેરીટ માક્સય
૭૦.૫૦૧ ૫ છે . PH કેટેગરીમાાં
સમાવેશ થયેલ મરહલા ઉમેદવાર
શ્રીમતી જ્યોત્સનાબેન નુ ાં મેરીટ
૭૩ .૫૦૫૬ છે . જેથી તેઓનો ખરે ખર
સમાવેશ મેરીટના આધારે જનરલ
કેટેગરીમાાં સમાવેશ કરવા અંગે
સુધારો કરે લ છે અને PH કેટેગરીમાાં
ત્યારબાદ આવતા ઉમેદવાર શ્રી
શાર્ૂય લ રિસ ૂરભાઈ વસસોદીયાનો
સમાવેશ કરવાનો થાય.
ઉમેદવારની અરજી ગ્રાહ્ય રાખી
PML-2માાં સુધારો કરવામાાં આવેલ
છે .

Mrs. SAPNA SURESHBHAI DUDHATRA

વાાંઘાઅરજી રજુ કરનાર સ૫ના
સુરેશભાઇ ર્ુ ઘાત્રા મેરીટ નાં. ૬૬
તથા ઉમેદવાર કવવતા મનસુખભાઇ
એકસમાન મેરીટ ૭૦.૧ ૪૪૩ અને એકસમાન EWS કેટેગરી
૫ટે લ મેરીટ નાં.૬૫ નુ મેરીટ
હોવા છતાાં , નાની ઉંમરના ઉમેદવાર કવવતા મનસુખભાઇ
૭૦.૧ ૪૪૩ છે જે એક સમાન છે
૫ટે લ નો ક્રમ ૬૫ , જ.તા.૧ ૮-૦૫-૧ ૯૮૮ છે જયારે
પરાં ત ુ અરજદાર શ્રીમતી સ૫ના
વાાંઘાઅરજી રજુ કરનાર સ૫ના સુરેશભાઇ ર્ુ ઘાત્રાનો ક્રમ ૬૬
સુરેશભાઇ ર્ુ ઘાત્રાની વય,મેરીટ નાં
, જ.તા.૦૫-૧ ૦-૧ ૯૮૭ છે . જેથી વાાંઘાઅરજી રજુ કરનારની
૬૫ કરતા વધુ હોઇ તેઓ મેરીટ નાં
રજુ આત મુજબ તેમનો મેરીટ ક્રમ ૬૫ થાય.
૬૫ ઉપર આવવા પાત્ર થાય
તદ્દનુસાર PML-2 માાં િેરિાર
કરવામાાં આવેલ છે .

