
અ.નં વિષય ફોર્મ નંબર ઉર્ેદિાર ન ં નાર્ વનર્ણંક્ની જગ્યા

૧ અંગે્રજી એચએસ ૨૦૩૦૧૯ ટે ડોનનકાબેન દદનેશકુમાર મોડે સ્કુ અનમરગઢ

૨ અંગે્રજી એચએસ ૨૦૧૩૬૫ ટે ભાવેશ કનુભાઇ મોડે સ્કુ દાહોદ

૩ અંગે્રજી એચએસ 201745 ટે નનનતનકુમાર જશુંભાઇ ઇએમાઆરએસ અંબાજી

૪ અંગે્રજી એચએસ ૨૦૧૨૦૨ ાઠક નનનિચંદ્વ અશોકકુમાર ઇએમાઆરએસ િરેડી

૫ અંગે્રજી એચએસ ૨૦૪૧૩૧ સુકા સંદદકુમાર કનુભાઇ ઇએમાઆરએસ સાુતારા

૬ અંગે્રજી એચએસ ૨૦૨૨૧૮ રમાર મોનનકાબેન રાણાભાઇ ઇએમાઆરએસ ધરમુર

૭ અંગે્રજી એચએસ ૨૦૫૦૬૬ ટે નિયકાબેન નવષ્ણંભાઇ મોડે સ્કુ ીમિેડા

૮ અંગે્રજી એચએસ ૨૦૦૯૮૭ ઠાકોર મહેશકુમાર ભરતજી મોડે સ્કુ દેડીયાાડા

૯ અંગે્રજી એચએસ ૨૦૨૪૯૪ ચૌધરી ચારુબેન જશુંભાઇ મોડે સ્કુ  નસવાડી

૧૦ અંગે્રજી એચએસ ૨૦૧૭૪૨ મકવાના નિતીબેન ઝવરભાઇ મોડે સ્કુ કંવાટ

૧૧ ગણણત એચએસ ૨૦૩૭૮૯ ટે નનધીબહેન મનીા મોડે સ્કુ દેદડયાાડા

૧૨ ગણણત એચએસ ૨૦૨૨૧૧ ટે યોગેશકુમાર ગાંડાા મોડે સ્કુ અનમરગઢ

૧૩ ગણણત એચએસ ૨૦૧૨૮૫ સીધા મહેશકુમાર અભેનસંહ મોડે સ્કુ દાહોદ

૧૪ જીલવલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૩૦૫૯ ટે મંયૂરીબેન જગદદશભાઇ ઇએમાઅરએસ ધરમુર

૧૫ જીલવલજ્ઞાન એચએસ 203635 સોંકી નનનમશામુજીભાઇ મોડે સ્કુ દેદડયાાડા

૧૬ જીલવલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૪૫૬૬ ગાનમત ાય ચુનના ઇએમાઆરએસ મોતા

૧૭ જીલવલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૦૮૨૦ ટે જનાાદન ઇશ્ર્વરભાઇ મોડે સ્કુ દાહોદ

૧૮ જીલવલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૦૬૫૬ રાજુત ગુદાન જીતેન્દ્દ્વનસંહ મોડે સ્કુ ીમિેડા

૧૯ જીલવલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૨૮૫૦ રમાર હેતબેન ચંદ્વનસંહ ઇએમાઅરએસ સાુતારા

૨૦ જીલવલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૧૩૨૧ સોઢારમાર મદહતનસંહ દતનસંહ મોડે સ્કુ કંવાટ

૨૧ યસામણ વલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૧૧૩૧ રાણા ધનમાષ્ટા મુકુનંભાઇ ઇએમાઆરએસ મોતા

૨૨ યસામણ વલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૧૮૧૬ સુક નબન દહતેશકુમાર મોડે સ્કુ અનમરગઢ

૨૩ યસામણ વલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૫૨૦૦ રાવ રજનનકાન્દ્ત વજનેસંહ મોડે સ્કુ દેદડયાાડા

૨૪ યસામણ વલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૧૫૪૫ કાિર નિતીબેન બકુચંદ્વ ઇએમાઆરએસ ધરમુર

૨૫ યસામણ વલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૫૨૪૨ માછી નવજયકુમાર મોહનભાઇ મોડે સ્કુ ીમિેડા

૨૬ યસામણ વલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૧૩૪૬ ઠાકોર કાનમનીબેન ભાનુજી ઇએમાઆરએસ ુિડીયા

૨૭ યસામણ વલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૫૨૨૬ ભટ્ટ કાજ જયંનતકુમાર ઇએમાઆરએસ સાુતારા

૨૮ યસામણ વલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૫૦૮૬ ગંધા ક મુકેશભાઇ મોડે સ્કુ દાહોદ

૨૯ યસામણ વલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૦૫૪૩ ંડયા કમેશભાઇ ભીિાભાઇ ઇએમાઆરએસ િરેડી

૩૦ યસામણ વલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૧૦૫૬ ટે નમન બાબુભાઇ મોડે સ્કુ નસવાડી

૩૧ યસામણ વલજ્ઞાન એચએસ ૨૦૨૮૬૨ રાવ આનષશકુમાર નાથાા મોડે સ્કુ કંવાટ

ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિભાગ 
ગ જરાત સ્ટેટ ટર ાયબ એજ્ય કેશન સોસાયટી 



૩૨ ભૌનતકનવજ્ઞાન એચએસ ૨૦૧૫૯૫ ટે ઉનવાષ રમાનંદ મોડે સ્કુ નસવાડી

૩૩ ભૌનતકનવજ્ઞાન એચએસ ૨૦૩૩૩૨ ટે િદદકુમાર ઉમેદભાઇ ઇએમાઆરએસ ધરમુર

૩૪ ગજુયાતી એચએસ ૨૦૧૫૪૮ ચૌધયી લારીફેન યભેળબાઇ ભોડેર સ્કુર અભીયગઢ
૩૫ ગજુયાતી એચએસ ૨૦૦૬૯૬ ટેર વધયજકુભાય ભોતીબાઇ ઇ.એભ.આય.એસ. અંફાજી 
૩૬ ગજુયાતી એચએસ ૨૦૧૦૦૬ ચૌધયી દક્ષાફેન નયીમાબાઇ ઇ.એભ.આય.એસ. જગાણાાં
૩૭ ગજુયાતી એચએસ ૨૦૨૭૦૧ બયાડા જગદીળકુભાય કયળનબાઇ ભોડેર સ્કુર ઝારોદ  
૩૮ ગજુયાતી એચએસ ૨૦૧૧૭૯ ટેર વળયીસકુભાય ોટરાર ભોડેર સ્કુર સાંતયાભપયુ  
૩૯ ગજુયાતી એચએસ ૨૦૩૬૦૯ યભાય ળાયદાફેન હભીયબાઇ ભોડેર સ્કુરડેડીમાાડા 
૪૦ ગજુયાતી એચએસ ૨૦૩૮૨૭ ચૌધયી અભયીતાફેન  ફાબરુાર ભોડેર સ્કુર દાતા 
૪૧ ગજુયાતી એચએસ ૨૦૦૨૭૫ લૈષ્ણલ યલી લસાંતયામ ઇ.એભ.આય.એસ. ળાભાજી-૨
૪૨ ગજુયાતી એચએસ ૨૦૦૯૬૬ ચાલડા કાભીનીફેન અયવલિંદબાઇ ભોડેર સ્કુર રીભખેડા 
૪૩ ગજુયાતી એચએસ ૨૦૫૦૫૯ સભા ઇભયાન હારૂનબાઇ ઇ.એભ.આય.એસ. ભોતા 
૪૪ ગજુયાતી એચએસ ૨૦૧૬૭૬ સોરાંકી કકયન હયીબાઇ ઇ.એભ.આય.એસ. લખુકડમા 
૪૫ ગજુયાતી એચએસ ૨૦૩૯૧૨ યભાય લૈળારી પ્રવલણ બાઇ ભોડેર સ્કુર દાહોદ 
૪૬ ગજુયાતી એચએસ ૨૦૦૨૩૨ ચૌધયી યળીકબાઇ યલજીબાઇ ઇ.એભ.આય.એસ ધયભપયુ 
૪૭ અથથળાસ્ત્ર એચએસ ૨૦૦૫૩૬ યાજપતુ ભનોજકુભાય બગલાાંવસિંગ ઇ.એભ.આય.એસ. જગાણાાં 
૪૮ અથથળાસ્ત્ર એચએસ ૨૦૩૬૧૧ ધડા ઇભયાન એ ઘફ્પયબાઇ ઇ.એભ.આય.એસ. લખુકડમા 
૪૯ અથથળાસ્ત્ર એચએસ ૨૦૫૧૫૦ જમસલાર વભતેળકુભાય ભનહયરાર ઇ.એભ.આય.એસ. અંફાજી 
૫૦ ફીજનેળ એડભીનીસ્રેળન એચએસ ૨૦૩૬૫૨ ભયુીમા કાન્તાફેન કરીમાબાઇ ભોડેર સ્કુર કલાાંટ 
૫૧ ફીજનેળ એડભીનીસ્રેળન એચએસ ૨૦૦૦૭૦ ધાયના યળભીતાફેન ભોહનબાઇ ઇ.એભ.આય.એસ. ધયભપયુ 
૫૨ ફીજનેળ એડભીનીસ્રેળન એચએસ ૦૩૧૨૬ સોરાંકી વનરફેન ડાહ્યાબાઇ ઇ.એભ.આય.એસ. અંફાજી 




