
અંન.ં વિષય ફોમ નબંર ઉમેદિારન ુનામ વનમણુકં નુ ંસ્થળ 
૧ વસં્કૃત એવ ૧૦૦૭૪૬ ભકલાણા દદરીકુભાય અર્જનબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. તરારા 
૨ વસં્કૃત એવ ૧૦૩૦૯૧ ટેર શળલ્ાફેન જ્મોશતવબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. જાબઘુોડા 
૩ વસં્કૃત એવ ૧૦૩૪૧૬ દશગ ુનયેળકુભાય બગલાનબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ભોતા 
૪ વસં્કૃત એવ ૧૦૮૪૪૦ આદશય અક્ષમકુભાય દદનેળબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ધયભપયુ 
૫ વસં્કૃત એવ ૧૦૬૫૩૬ યભાય નયેન્દ્રશવશ પુજંશવશ એર.એર.જી.આય.એવ. વારીમામલુાડી 
૬ વસં્કૃત એવ ૧૦૩૧૮૦ નકુભ યભેળબાઇ કંુબાબાઇ ભોડેર સ્કુર અભીયગઢ 
૭ વસં્કૃત એવ ૧૦૧૨૩૭ ટેર કોભરફેન ફીીનચદં્વ એ.ર.એર.જી.આય.એવ. ઉવયલાન 
૮ વસં્કૃત એવ૧૦૫૫૩૬ ાટીર  બાલેળકુભાય દકતીબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. લીયભપયુ 
૯ વસં્કૃત એવ ૧૦૨૧૨૨ ચાલડા ભશળેબાઇ ચદુંબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ.ભરાજા 
૧૦ વસં્કૃત એવ ૧૦૪૭૩૨ વોરકંી શભનાક્ષી અમતૃરાર એર.એર.જી.આય.એવ. ગયાડીમા 
૧૧ વસં્કૃત એવ ૧૦૮૭૮૧ પ્રજાશત શનકીતાફેન દદનેળબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ધયભપયુ 
૧૨ વસં્કૃત એવ ૧૦૦૧૧૧ ટેર કલ્ેળકુભાય ભણીરાર ઇ.એભ.આય.એવ. વાપતુાયા 
૧૩ વસં્કૃત એવ ૧૦૦૮૭૬ ઠ્કકય અશનરૂધબાઇ દકતીકાન્દ્ત એર.એર.જી.આય.એવ. ખડકલાડા 
૧૪ વસં્કૃત એવ ૧૦૫૧૩૨ ઘઢીમા સશુનરકુભાય પુજંાબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ.વારોજ 
૧૫ વસં્કૃત એવ ૧૦૨૫૮૨ યભાય ળીતર શષદબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. વાપતુાયા 
૧૬ વસં્કૃત એવ ૧૦૫૩૫૦ ટેર જીગીળા રક્ષ્ભણબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ગાયખડી 
૧૭ વસં્કૃત એવ ૧૦૯૩૧૬ યભાય સ્સ્ભતાફેન જગદીળબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. ભડંોય 
૧૮ વસં્કૃત એવ ૧૦૩૨૫૫ ગાલીત ભીનાફેન ભાધલબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ચીચરી 
૧૯ વસં્કૃત એવ ૧૦૮૪૨૧ કટાયા વોનરફેન શયજીબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. ધાયવીભેર 
૨૦ વસં્કૃત એવ ૧૦૫૪૬૩ ટેર વેજરફેન શલજમબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ફાયીાડા 
૨૧ વસં્કૃત એવ ૧૦૫૮૦૩ રફાડીમા બાલેળબાઇ યોતભબાઇ ભોડેર સ્કુર રીભખેડા 
૨૨ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૩૫૦૦ ટેર શાદદિકકુભાય દદનેળબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. કડાણા-૨
૨૩ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૦૩૧૩ ટેર શનકેતાફશને ઉભેળબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ચીચરી 
૨૪ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૭૩૫૩ ટેર યાકેળકુભાય ભણણરાર એર.એર.જી.આય.એવ. ઉળયલન 
૨૫ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૪૨૬૫ વ્માવ સ્નેશરફેન શભેકુભાય ઇ.એભ.આય.એવ. અંફાજી 
૨૬ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૫૭૯૭ વ્માવ શનયલકુભાય પ્રશલણબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. ફાફયઘાટ-૧
૨૭ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૨૦૮૬ ટેર ળીતરફેન યભેળબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. ફાફયઘાટ-૨
૨૭ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ  ૧૦૧૯૬૩ ટેર બાલીનીફેન યભેળચરં એર.એર.જી.આય.એવ. કયચોડ 
૨૯ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૪૪૬૧ ટેર ઉભેળકુભાય ડાહ્યારાર ભોડેર સ્કુર દાતંા
૩૦ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૬૬૦૫ આશીય દદવ્માકુભાયી કાનં્દ્તીરાર એર.એર.જી.આય.એવ. સથુાયાડા
૩૧ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૯૭૩૬ યભાય સશુનતા જમતીબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ભોતા 
૩૨ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૯૬૪૧ ચડુાવભા ંકભરેળ ફાબબુાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. તરારા 
૩૩ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૦૮૫૪ ટેર મોગીનાફેન ફીીનબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ.ધયભપયુ 
૩૪ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૫૬૦૦ ટેર યોનક ઇશ્ર્લયબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. તણખરા 
૩૫ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૧૦૫૪૬ યભાય ળશન શવમખુરાર એર.એર.જી.આય.એવ. ભરાજા 

 ઉચ્ચત્તર પ્રાથવમક / માધ્યવમક વિભાગ 
ગુજરાત સ્ટેટ ટર ાયબ એજ્યુકેશન સોસાયટી 



૩૬ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૬૪૭૨ યાણા શપ્રમકા અયશલિંદકુભાય એર.એર.જી.આય.એવ. ઉકાઇ 
૩૭ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૨૨૧૬ ટેર શભરન ફાબબુાઇ એર.એર.જી.આય.એવ.ીવાઇતા 
૩૮ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૭૯૬૪ ટેર તનં્દ્લીફેન નલીનબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ભારેગાલ 
૩૯ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૨૮૪૧ ટેર શનયારી દદકબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ ફાયીાડા
૪૦ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૧૨૭૩ ભશારા લૈળારીફેન યંગાબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. વાપતુાયા 
૪૧ ગણણત / શલજ્ઞાન એવ ૧૦૮૯૭૪ ફયંડા દકયનફેન નાનજીબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ોળીના 
૪૨ દશન્દ્દી એવ ૧૦૫૨૭૮ ટેર આકાળકુભાય અંયશલદબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ળાભાજી-૧ 
૪૩ દશન્દ્દી એવ ૧૦૩૩૯૩ યભાય અશનરકુભાય બાઇરારબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ.  ઘોઘફંા 
૪૪ દશન્દ્દી એવ ૧૦૨૩૭૯ ચૌશાન શવંાફેન ગોશલદબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ.નાની ખજુયી 
૪૫ દશન્દ્દી એવ ૧૦૧૯૦૫ કાળીમા શયીળબાઇ કયભળીબાઇ એરએર.જી.આય.એવ. ફાફયઘાટ- ૨
૪૬ દશન્દ્દી એવ ૧૦૦૧૯૩ ડંમા દકયનકુભાય અભીયાભ એરએર.જી.આય.એવ.વયોતયા 
૪૭ દશન્દ્દી એવ ૧૦૯૪૨૦ ધયાજીમા ઘનશ્માભ યશતરાર ઇ.એભ.આય.એવ. વાપતુાયા 
૪૮ દશન્દ્દી એવ ૧૦૫૩૧૨ લાઘદડમા અલ્ેળ ભજંીબાઇ એરએર.જી.આય.એવ.યાણપયુ આંફા 
૪૯ દશન્દ્દી એવ ૧૦૯૭૪૫ ભકલાણા લીજુબાઇ કાશંતરાર ઇ.એભ.આય.એવ. ળાભાજી-૧ 
૫૦ દશન્દ્દી એવ ૧૦૫૩૦૮ ટેર આળાફેન શલળાબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. અંફાજી 
૫૧ દશન્દ્દી એવ ૧૦૧૯૩૪ ટેર આળીકાફેન ત્રીભલુનદાવ ભોડેર સ્કુર ખેડબ્રહ્મા 
૫૨ દશન્દ્દી એવ ૧૦૨૩૯૧ ટેર કભરેળબાઇ જતયુબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ચીચરંી 
૫૩ દશન્દ્દી એવ ૧૦૬૪૪૪ ભકલાણા ચાદંની દાભજીબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ઇન્દ્દુ 
૫૪ દશન્દ્દી એવ ૧૦૨૪૦૬ બલુ વદંદકુભાય યાભજીબાઇ ભોડેર સ્કુર દાશોદ 
૫૫ દશન્દ્દી એવ ૧૦૩૦૮૬ ટેર યેખાફેન છોટુબાઇ ભોડેર સ્કુર ડેડીમાાડા 
૫૬ ગજુયાતી એવ ૧૦૪૬૮૯ યભાય શ્રધ્ધાફેન શભીયબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. કડાણા -૨
૫૭ ગજુયાતી એવ ૧૦૪૯૨૬ યાઠોડ ગૌયલકુભાય જમશકુરા ઇ.એભ.આય.એવ. અંફાજી 
૫૮ ગજુયાતી એવ ૧૦૪૦૫૪ માદલ દશયાફેન જીનાબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. જગાણા 
૫૯ ગજુયાતી એવ ૧૦૪૭૧૭ લાધેય યાભ બગલાનબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ધયભપયુ 
૬૦ ગજુયાતી એવ ૧૦૪૯૮૭ યભાય બાલનાફેન લલ્રબબાઈ એરએર.જી.આય.એવ. ખેડબ્રહ્મા
૬૧ ગજુયાતી એવ ૧૦૩૩૭૧ યભાય અયશલિંદશવશ યજુશવશ એરએર.જી.આય.એવ. ખેડબ્રહ્મા-૨
૬૨ ગજુયાતી એવ ૧૦૩૬૩૭ ીઠાલા શલજમબાઇ જવલંતબાઇ ભોડેર  સ્કુર દાતંા 
૬૩ ગજુયાતી એવ ૧૦૦૯૨૦ વોરકંી જમાફેન બોગીરાર ભોડેર સ્કુર નવલાડી 
૬૪ ગજુયાતી એવ ૧૦૨૮૭૭ પયુોદશત યળભી નલીનચરં એર.એર.જી.આય.એવ. ીવામતા
૬૫ ગજુયાતી એવ ૧૦૨૦૫૮ પ્રજાશત જમેળકુભાય અંફારાર એર.એર.જી.આય.એવ. ખયેડી 
૬૬ ગજુયાતી એવ ૧૦૧૬૬૨ ફાયીમા ભનીાફેન ફાબબુાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. ધયભપયુ 
૬૭ ગજુયાતી એવ ૧૦૨૨૨૦ કોનકણી શયશદાફેન ળકંયબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. વાપતુાયા 
૬૮ ગજુયાતી એવ ૧૦૭૯૫૫ ચૌધયી લદંનાફેન અયશલિંદબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ચીચરી 
૬૯ અંગે્રજી એવ ૧૦૨૨૯૦ વ્માવ જજગયકુભાય નટલયરાર ઇ.એભ.આય.એવ. ોળીના 
૭૦ અંગે્રજી એવ ૧૧૦૧૫૧ ટેર દશનાફેન ભાણેકરાર એર.એર.જી.આય.એવ. યાણપયુઆંફા 
૭૧ અંગે્રજી એવ ૧૦૪૮૧૫ મનુળી ફેનજીય વોકતહુવેન ભોડેર સ્કુર છોટાઉદેપયુ 
૭૨ અંગે્રજી એવ ૧૦૧૪૨૦ યભાય અશનતાફેન ભશળેબાઇ ભોડેર સ્કુર અશભયગઢ 
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૭૪ અંગે્રજી એવ ૧૦૪૨૫૩ યભાય ભોશનકાફેન યાણાબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ.. સથુાયાડા 
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૭૮ અંગે્રજી એવ ૧૦૭૪૫૬ યભાય જ્મોશતકાફેન ગોશલદબાઇ ભોડેર સ્કુર ઝારોદ  
૭૯ અંગે્રજી એવ ૧૦૭૭૨૬ બીર બાયતીફેન લારજીબાઇ ભોડેર સ્કુર રીભખેડા 
૮૦ અંગે્રજી એવ ૧૦૮૮૪૭ ફાયીમા બલદદ કુભાય ળકંયબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ.  તણખરા 
૮૧ અંગે્રજી એવ ૧૦૭૩૭૬ ટેર યીકુફેન નટલયરાર એર.એર.જી.આય.એવ.  ઘોઘફંા 
૮૨ અંગે્રજી એવ ૧૦૯૦૨૪ ટાટ ભેણવી લયજાગબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ.  વારોજ 
૮૩ અંગે્રજી એવ ૧૦૧૫૯૬ પ્રજાશત અંદકતકુભાય શયીબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ.  ભરાજા 
૮૪ અંગે્રજી એવ ૧૦૭૦૫૦ ફોયીવાગય કુભાયશવ વ્રજરાર એર.એર.જી.આય.એવ.  ધાયવીભેર 
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૮૭ અંગે્રજી એવ ૧૦૯૭૯૪ યભાય જમશ્રીફેન ચતયુબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ફાયીાડા 
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૮૯ અંગે્રજી એવ ૧૧૦૦૭૪ ખયાડી નેશાફેન બીભાબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. મલુાડા 
૯૦ અંગે્રજી એવ ૧૦૫૬૧૦ ભેણાતં ળીતર કનબુાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ભારેગાભ 
૯૧ અંગે્રજી એવ ૧૧૦૬૦૭ યાલર શલક્રભબાઇ ણબખાબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ. ગાયખડી 
૯૨ અંગે્રજી એવ ૧૦૭૩૦૦ ટેર દદીકાફેન નાયણબાઇ એભ.આય.એવ. ભશાર 
૯૩ અંગે્રજી એવ ૧૦૫૨૮૭ ભલુા સયેુળ અયજન એર.એર.જી.આય.એવ.  વાપતુાયા 
૯૪ ગણણત એવ ૧૦૯૦૫૪ ટેર બ્રીજેળ જમંતીબાઈ ઇ.એભ.આય.એવ ળાભાજી-૨ 
૯૫ ગણણત એવ ૧૦૬૦૩૭ ટેર મોગેળકુભાય ગાડંારાર ઇ.એભ.આય.એવ જગાણા 
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૧૧૪ વાભાજીક શલજ્ઞાન એવ ૧૦૮૪૨૬ યાઠોડ દશના દરાબાઇ ઇ.એભ.આય.એવ.ળાભાજી -૨ 

૧૧૫ વાભાજીક શલજ્ઞાન એવ ૧૦૦૪૬૯ ભકલાણા ભશળે શલનોદબાઇ એર.એર.જી.આય.એવ. જાબઘુોડા 

૧૧૬ વાભાજીક શલજ્ઞાન એવ ૧૦૪૬૪૬ યાઠોડ અળોકબાઇ બીભાબાઇ ભોડેરસ્કુર ડેડીમાાડા 
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૧૧૯ વાભાજીક શલજ્ઞાન એવ ૧૦૨૦૩૨ યભાય ારૂરફેન યવોત્તભદાવ એર.એર.જી.આય.એવ. ખયેડી 

૧૨૦ વાભાજીક શલજ્ઞાન એવ ૧૦૦૭૯૫ ચૌધયી સયુક્ષાફેન કંુદનબાઈ એર.એર.જી.આય.એવ. ઉકાઇ 
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