
પેપર-૧
(૧૦૦)  CODE 

73

પેપર-૨
(૧૦૦)  

CODE 74

પેપર-૩
(૧૦૦)  

CODE 75

પેપર-૪
(૧૦૦)  

CODE  76

પેપર-૫
(૧૦૦)  

CODE 77

પરીક્ષાની 
તક

૧ શ્રી પ્રભદુાસ ગોવ િંદ પરમાર  નપાલ સશંોધન રેન્જ મહસેાણા (ખેરાલ)ુ, સશંોધન વ ભાગ, ગાધંીનગર 31 40 32 45 35 બીજી FAIL

૨ શ્રીમતી શારદાબેન દલવસિંગ પરમાર  નપાલ વ . રેન્જ લલમખેડા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 52 32 39 41 40 બીજી FAIL

૩ શ્રી ભાણાભાઇ ગાગંાભાઇ  ણકર  નપાલ વ . રેન્જ બારીયા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 58 38 55 53 48 બીજી FAIL

૪ શ્રી કકરણભાઇ બાદરભાઇ મછાર  નપાલ વ . રેન્જ ઝાલોદ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 42 41 50 45 48 બીજી FAIL

૫ શ્રી સનુીલભાઇ કલસીંગભાઇ પટેલ  નપાલ વ . રેન્જ દાહોદ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 57 46 55 57 52 પ્રથમ FAIL

૬ શ્રી ભાથીભાઇ સરદારવસિંહ પરમાર  નપાલ વ . રેન્જ ફેતપરુા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, દાહોદ 40 32 34 33 38 પ્રથમ FAIL

૭ શ્રી શામળભાઇ મોહનભાઇ રબારી  નપાલ વ . રેન્જ બેચરાજી, સા. .વ ભાગ, મહસેાણા 37 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૮ શ્રી હરપાલવસિંહ પથૃ્ ીવસિંહ ચડુાસમા  નપાલ કાળીયાર રાષ્ટ્રિય ઉદ્યાન,  ેળા દર,  .પ્રા., જુનાગઢ 47 35 43 42 41 બીજી FAIL

૯ શ્રી કકશોરકુમાર મોહનલાલ પરમાર  નપાલ કાળીયાર રાષ્ટ્રિય ઉદ્યાન,  ેળા દર,  .પ્રા., જુનાગઢ 29 28 26 45 29 બીજી FAIL

૧૦ શ્રી લતીફ કાસમભાઇ સમુરા  નપાલ ભજુ દલિણ રેન્જ, કચ્છ પ ૂવ  ન વ ભાગ, ભજુ 33 29 38 40 31 બીજી FAIL

૧૧ શ્રી સખુલાલ હમેાભાઇ રાઠોડ  નપાલ વ . રેન્જ ભજુ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, કચ્છ 39 37 39 46 36 બીજી FAIL

૧૨ શ્રી વ પલુપરુી કદનેશપરુી ગૌસ્ ામી  નપાલ આદેસર નોમવલ રેન્જ, કચ્છ પ ૂવ  ન વ ભાગ, ભજુ 58 41 54 59 55 પ્રથમ FAIL

૧૩ શ્રી વનવતનભાઇ હકરભાઇ  મક ાણા  નપાલ ભજુ દલિણ રેન્જ, કચ્છ પ ૂવ  ન વ ભાગ, ભજુ 28 21 25 29 22 બીજી FAIL

૧૪ શ્રી રાજુભાઇ મગનભાઇ ચૌહાણ  નપાલ  ન સ ંધવન અને  ન  પરાશ, રાજપીપલા 32 25 34 37 43 પ્રથમ FAIL

૧૫ શ્રી ભાનભુાઇ રણછોડભાઇ તડ ી  નપાલ  ન સ ંધવન અને  ન  પરાશ, રાજપીપલા 39 31 27 44 36 પ્રથમ FAIL

૧૬ શ્રીમતી મનીષા હાજાભાઇ આલ  નપાલ વ . રેન્જ અંજાર, વ . વ ભાગ, ભજુ 52 45 50 55 44 પ્રથમ FAIL

૧૭ શ્રી કરમશીભાઇ માલસરુભાઇ ત્રમટા  નપાલ વ . રેન્જ મુનં્રા, વ . વ ભાગ, ભજુ 77 57 69 71 72 પ્રથમ PASS.

૧૮ શ્રી મહને્રકુમાર વત્રભો નભાઇ  સા ા  નપાલ  ન સ ંધવન અને  ન  પરાશ, રાજપીપલા 50 33 42 41 42 બીજી FAIL

ગજુરાત ગૌણ સે ા પસંગી મડંળ, ગાધંીનગર
અગ્ર મખુ્ય  ન સરંિકશ્રીની કચેરી હસ્તકના કમવચારીઓની રેંન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસર  ગવ-૨ સ ંગવની  ખાતાકીય પરીિામા ંઉપસ્સ્થત રહલે ઉમેદ ારોન ુ પકરણામ 

પત્રક  --  પરીિા તા.૦૩/૧૨/૨૦૧૯ થી તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯

કર્મચારીન ું નાર્ હોદ્દો કચેરીન  નાર્બેઠક 

નું.

રે્ળવેલ ગ ણની વવગત
પરીક્ષાન  
પરરણાર્



૧૯ શ્રી જીજે્ઞશભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ  નપાલ  ન સ ંધવન અને  ન  પરાશ, રાજપીપલા 40 36 32 51 35 બીજી FAIL

૨૦ શ્રી રમેશભાઇ ઠાકોરભાઇ રાણા  નપાલ સશંોધન રેન્જ ગોધરા,  નશાસ્ત્ર અને  નવ . રાજપીપળા 61 46 47 50 34 બીજી FAIL

૨૧ શ્રી રમેશભાઇ મગનભાઇ  સા ા  નપાલ સશંોધન રેન્જ વશ રાજપરુ,  નશાસ્ત્ર અને  નવ . રાજપીપળા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૨ શ્રી મણીલાલ છનાભાઇ  સા ા  નપાલ  ન સ ંધવન અને  ન  પરાશ, રાજપીપલા 21 35 22 28 28 પ્રથમ FAIL

૨૩ શ્રી પ્રતાપભાઇ મગનલાલ  સા ા  નપાલ  ન સ ંધવન અને  ન  પરાશ, રાજપીપલા 33 17 22 30 33 પ્રથમ FAIL

૨૪ શ્રી સોમાભાઇ પાચંીયાભાઇ  સા ા  નપાલ  ન સ ંધવન અને  ન  પરાશ, રાજપીપલા 37 30 30 38 32 પ્રથમ FAIL

૨૫ શ્રી રવ દાસભાઇ માનવસિંગભાઇ  સા ા  નપાલ  ન સ ંધવન અને  ન  પરાશ, રાજપીપલા 24 23 34 37 31 પ્રથમ FAIL

૨૬ શ્રી રવતલાલ મગંાભાઇ  સા ા  નપાલ  ન સ ંધવન અને  ન  પરાશ, રાજપીપલા 29 30 25 37 28 પ્રથમ FAIL

૨૭ શ્રી અંબભુાઇ  ાલજીભાઇ ચૌધરી  નપાલ  ન સ ંધવન અને  ન  પરાશ, રાજપીપલા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૨૮ શ્રી અશોકભાઇ અજમલભાઇ જાદ  નપાલ વ . રેન્જ હારીજ, પાટણ  ન વ ભાગ, પાટણ 62 25 54 48 56 પ્રથમ FAIL

૨૯ શ્રી કકતવનવસિંહ મોતીભાઇ બારીઆ  નપાલ બારીયા રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા 29 31 35 44 35 પ્રથમ FAIL

૩૦ શ્રી ઝીથાભાઇ ધીરાભાઇ ડામોર  નપાલ સજંેલી રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા 32 28 31 30 36 બીજી FAIL

૩૧ શ્રી કડકીયાભાઇ નાનકાભાઇ ભરુીયા  નપાલ રણધીકપરુ રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૨ શ્રી  જેવસિંહ પ વતવસિંહ પટેલ  નપાલ સરજુમી રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૩ શ્રી ઈશ્વરભાઇ વ રસીંગભાઇ  સનુ  નપાલ બારીયા રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા 40 35 33 35 36 પ્રથમ FAIL

૩૪ શ્રી નરેશકુમાર નગીનભાઇ બારીયા  નપાલ રામપરુ રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા 72 59 46 58 63 બીજી FAIL

૩૫ શ્રીમતી નદંાબેન  ેલજીભાઇ બામણીયા  નપાલ દાહોદ રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૬ શ્રી ઉદેવસિંહ સકજીભાઇ કામોળ  નપાલ દાહોદ રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૭ શ્રી તેરવસિંગ વ રવસિંગ  ળ ાઇ  નપાલ ઝાલોદ રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૮ શ્રી સામજીભાઇ કકડીયાભાઇ ડોડીયાર  નપાલ ઝાલોદ રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૯ શ્રી કેશનભાઇ રધનભાઇ રાઠ ા  નપાલ લીમખેડા રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા 49 30 44 41 40 બીજી FAIL

૪૦ શ્રી અભેવસિંહ જયવસિંહ પટેલ  નપાલ રણધીકપરુ રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૪૧ શ્રી ન લવસિંહ રૂપવસિંહ પરમાર  નપાલ ધાનપરુ રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા 53 50 30 49 36 બીજી FAIL

૪૨ શ્રીમતી જજજ્ઞાશાબેન નર તવસિંહ રાઠ ા  નપાલ બારીયા રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા 49 29 47 46 52 બીજી FAIL

૪૩ શ્રી માનાભાઇ ફુલવસિંહ પટેલ  નપાલ સાગટાળા રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL



૪૪ શ્રી કદનેશભાઇ કહરાભાઇ ભાભોર  નપાલ સાગટાળા રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા 65 51 54 59 63 બીજી PASS.

૪૫ શ્રી રણજીતભાઇ રમણભાઇ બારીયા  નપાલ સાગટાળા રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા 60 34 45 55 50 બીજી FAIL

૪૬ શ્રીમતી તારાબેન પનુાભાઇ પટેલ  નપાલ ગરબાડા રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા 40 33 30 42 38 બીજી FAIL

૪૭ શ્રી મોતીભાઇ મસરુભાઇ ડામોર  નપાલ  ાસીયાડુગંરી રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા 54 30 36 40 39 બીજી FAIL

૪૮ શ્રી ઝ ેરભાઇ અમરાભાઇ  સા ા  નપાલ  ાસીયાડુગંરી રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા 15 ગેરહાજર ગેરહાજર 34 37 બીજી FAIL

૪૯ શ્રી અરવ િંદભાઇ બધુાભાઇ પટેલ  નપાલ  ાસીયાડુગંરી રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૫૦ શ્રીમતી સવુમતાબેન ગોવ િંદભાઇ ચૌધરી  નપાલ વ . રેન્જ કડી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, મહસેાણા 64 68 70 60 68 પ્રથમ PASS.

૫૧ શ્રી પોપટભાઇ સેધાભાઇ ચૌધરી  નપાલ ગીર ફાઉન્ડશેન, ઇન્રોડા નેચર પાકવ , ગાધંીનગર. ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૫૨ શ્રી રસીકલાલ  ીરાભાઇ મેરીયા  નપાલ દયાપર વ . રેન્જ, કચ્છ વ . વ ભાગ, ભજુ 65 41 62 52 44 પ્રથમ FAIL

૫૩ શ્રીમતી તરૂણાબહને સરુજીભાઇ બરંડા  નપાલ દયાપર વ . રેન્જ, કચ્છ વ . વ ભાગ, ભજુ 31 31 53 46 30 પ્રથમ FAIL

૫૪ શ્રી રાજેન્રગર નથગુર ગસુાઇ  નપાલ વ . રેન્જ માડં ી, કચ્છ વ . વ ભાગ, ભજુ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૫૫ શ્રી કાસ્ન્તભાઇ ધનાભાઇ મક ાણા  નપાલ વ . રેન્જ રાપર, કચ્છ વ . વ ભાગ, ભજુ 18 29 43 50 37 પ્રથમ FAIL

૫૬ શ્રી વનલેશભાઇ ભલાભાઇ ચા ડા  નપાલ વ . રેન્જ રાપર, કચ્છ વ . વ ભાગ, ભજુ 27 21 29 33 40 પ્રથમ FAIL

૫૭ શ્રી ઓમદે વસિંહ જોરૂભા જાડજેા  નપાલ નલીયા વ . રેન્જ, કચ્છ વ . વ ભાગ, ભજુ 82 77 76 82 80 પ્રથમ PASS.

૫૮ શ્રી નરશીભાઇ ગોરધનભાઇ કુણપરા  નપાલ ભજુ વ . રેન્જ, કચ્છ વ . વ ભાગ, ભજુ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૫૯ શ્રી અવશ્વન જટાશકંર પડંયા  નપાલ ભજુ વ . રેન્જ, કચ્છ વ . વ ભાગ, ભજુ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૬૦ શ્રી કહરા નારાણ ચા ડા  નપાલ ભજુ વ . રેન્જ, કચ્છ વ . વ ભાગ, ભજુ 27 16 17 30 29 પ્રથમ FAIL

૬૧ શ્રી હરીલાલ  લમજી ચા ડા  નપાલ ભજુ વ . રેન્જ, કચ્છ વ . વ ભાગ, ભજુ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૬૨ શ્રી ઇશાક દાઉદ બે્રર  નપાલ ભજુ પવિમ રેન્જ, કચ્છ પવિમ વ ભાગ, ભજુ 34 22 31 32 36 બીજી FAIL

૬૩ શ્રી જ ેરદાન મરુૂદાન ગઢ ી  નપાલ નલલયા ઉત્તર રેન્જ, રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓકફસ, નલલયા, કચ્છ-ભજુ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૬૪ શ્રી અમરતભાઇ ગોકળભાઇ રબારી  નપાલ દયાપર ઉત્તર રેન્જ, કચ્છ પવિમ વ ભાગ, ભજુ 83 60 69 74 70 પ્રથમ PASS.

૬૫ શ્રી મકેુશ લક્ષ્મીશકર જાષી  નપાલ નખત્રાણા પ ુવ રેન્જ, કચ્છ પવિમ વ ભાગ, ભજુ 43 29 35 46 30 બીજી FAIL

૬૬ શ્રી દાઉદ ઈબ્રાહીમ જત  નપાલ નખત્રાણા પ ુવ રેન્જ, કચ્છ પવિમ વ ભાગ, ભજુ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૬૭ શ્રી આમદ અબ્દુલ્લા સમા  નપાલ ડુગંરપરુ દલિણ રેન્જ, કચ્છ પ ુવ  ન વ ભાગ, ભજુ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૬૮ શ્રી કકશનભાઇ રાયલભુાઇ દળ ી  નપાલ  લસાડ રેન્જ, સા. .વ ભાગ,  લસાડ,  ર્ુવળ ભરૂચ 27 28 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL



૬૯ શ્રી સકંદપભાઇ કાશીરામભાઇ ગાવ ત  નપાલ  લસાડ રેન્જ, સા. .વ ભાગ,  લસાડ,  ર્ુવળ ભરૂચ 30 25 24 23 24 પ્રથમ FAIL

૭૦ શ્રી ગણપતભાઇ હરજીભાઇ ગાવ ત  નપાલ  લસાડ રેન્જ, સા. .વ ભાગ,  લસાડ,  ર્ુવળ ભરૂચ 32 26 27 34 31 પ્રથમ FAIL

૭૧ શ્રી નરેશભાઇ રામજીભાઇ ગાવં ત  નપાલ ધરમપરુ રેન્જ, સા. .વ ભાગ,  લસાડ,  ર્ુવળ ભરૂચ 31 38 42 49 46 પ્રથમ FAIL

૭૨ શ્રી મહશેભાઇ ખડુંભાઇ પટેલ  નપાલ ધરમપરુ રેન્જ, સા. .વ ભાગ,  લસાડ,  ર્ુવળ ભરૂચ 42 42 57 51 68 પ્રથમ FAIL

૭૩ શ્રી પ્રકાશવસિંહ ઉમેદવસિંહ પરમાર  નપાલ સામાજીક  નીકરણ ઉમરગામ રેન્જ, સા. .વ .,  લસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૭૪ શ્રી કકરણકુમાર શાવંતલાલ  સા ા  નપાલ વ . રેન્જ ભરૂચ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ભરૂચ. 22 23 23 28 26 બીજી FAIL

૭૫ શ્રી બાબભુાઇ કાડયાભાઇ ગોકહલ  નપાલ વ . રેન્જ ભરૂચ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ભરૂચ. 29 21 28 32 24 બીજી FAIL

૭૬ શ્રી કનભુાઇ છગનભાઇ પરમાર  નપાલ વ . રેન્જ ભરૂચ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ભરૂચ. ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૭૭ શ્રી વ જયકુમાર ભાનપુ્રસાદ પડંયા  નપાલ વ . રેન્જ ભરૂચ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ભરૂચ. 44 36 47 48 50 બીજી FAIL

૭૮ શ્રી હમેતંવસિંહ પ્રતાપવસિંહ યાદ  નપાલ આમોદ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ભરૂચ,  ર્ુવળ ભરૂચ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૭૯ શ્રી કકરીટવસિંહ ખમુાનવસિંહ વસિંધા  નપાલ જબંસુર રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ભરૂચ,  ર્ુવળ ભરૂચ 31 32 36 34 39 બીજી FAIL

૮૦ શ્રી જસ તંલલાલ ગોવ િંદભાઇ પરમાર  નપાલ વ . રેન્જ  ાલીયા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ભરૂચ. 34 38 42 47 38 બીજી FAIL

૮૧ શ્રી ગજેન્રવસિંહ જેસીંગભાઇ ભરથાણીયા  નપાલ વ . રેન્જ  ાલીયા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ભરૂચ. ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૮૨ શ્રી રા જીભાઇ અંબાલાલ પરમાર  નપાલ આમોદ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ભરૂચ,  ર્ુવળ ભરૂચ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૮૩ શ્રી ભીખાભાઇ મગનભાઇ  સા ા  નપાલ અંકલેશ્વર રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ભરૂચ,  ર્ુવળ ભરૂચ. 45 35 42 45 36 પ્રથમ FAIL

૮૪ શ્રી અભેસગં મેલસગં ગોકહલ  નપાલ ઝઘડીયા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ભરૂચ,  ર્ુવળ ભરૂચ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૮૫ શ્રી સજંયભાઇ રમણભાઇ ચૌહાણ  નપાલ વ . રેન્જ ઝઘડીયા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ભરૂચ. 31 22 29 20 25 બીજી FAIL

૮૬ શ્રી જગભુાઇ દાદુભાઇ  સા ા  નપાલ વ . રેન્જ ભરૂચ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ભરૂચ. 33 29 37 36 28 બીજી FAIL

૮૭ શ્રી શાવંતલાલ મગનભાઇ નાયક  નપાલ વ . રેન્જ સરુત(દ), સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 66 47 45 60 53 બીજી FAIL

૮૮ શ્રી બાબભુાઇ મચાભાઇ ચૌધરી  નપાલ વ્યારા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ, ભરૂચ 50 29 37 48 41 બીજી FAIL

૮૯ શ્રી રાજેશ નામદે ભાઇ વનકુમ  નપાલ વ . રેન્જ મહ ુા, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 60 44 48 52 54 બીજી FAIL

૯૦ શ્રી જશ તંભાઇ મોરારભાઇ પટેલ  નપાલ વ . રેન્જ મહ ુા, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 45 33 44 59 49 બીજી FAIL

૯૧ શ્રી ભગ ાનવસિંહ ભીખવુસિંહ પરમાર  નપાલ વ . રેન્જ સરુત(દ), સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૯૨ શ્રી કાલીદાસ રણછોડભાઇ  સા ા  નપાલ વ . રેન્જ સરુત(દ), સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 43 29 42 37 29 પ્રથમ FAIL

૯૩ શ્રી ધનસખુભાઇ બેચરભાઇ પરમાર  નપાલ વ . રેન્જ સરુત(દ), સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 52 40 44 45 43 બીજી FAIL



૯૪ શ્રી પ્રકાશકુમાર કદનેશભાઇ દેસાઇ  નપાલ પલસાણ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત  ર્ ુવળ, ભરૂચ 69 72 65 71 55 બીજી PASS.

૯૫ શ્રી આશાબેન ભગ ાનભાઇ ચૌધરી  નપાલ કામરેજ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત  ર્ ુવળ, ભરૂચ 73 54 61 67 55 પ્રથમ PASS.

૯૬ શ્રી શ્ર ણકુમાર ઇન્રલાલ ચૌધરી  નપાલ  ાસંદા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ન સારી,  ર્ુવળ ભરૂચ 53 32 44 54 38 બીજી FAIL

૯૭ શ્રી ગણપતભાઇ ખશુાલભાઇ પટેલ  નપાલ  ાસંદા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ન સારી,  ર્ુવળ ભરૂચ 30 21 25 31 27 પ્રથમ FAIL

૯૮ શ્રી રામવસિંગભાઇ રતનજીભાઇ ગાવમત  નપાલ  ાસંદા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ન સારી,  ર્ુવળ ભરૂચ 30 37 30 24 23 પ્રથમ FAIL

૯૯ શ્રી મલણલાલભાઇ જી ાભાઇ ભોયે  નપાલ  ાસંદા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ન સારી,  ર્ુવળ ભરૂચ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૧૦૦ શ્રી નરેશભાઇ લલ્લભુાઇ પટેલ  નપાલ ગણદે ી રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ન સારી,  ર્ુવળ ભરૂચ 40 32 47 45 41 બીજી FAIL

૧૦૧ શ્રી જીતેન્રકુમાર બાલભુાઇ ટેલર  નપાલ ગણદે ી રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ન સારી,  ર્ુવળ ભરૂચ 31 32 48 52 38 બીજી FAIL

૧૦૨ શ્રી ચપંકભાઇ પરષોત્તમભાઇ પટેલ  નપાલ ગણદે ી રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ન સારી,  ર્ુવળ ભરૂચ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૧૦૩ શ્રી કદલીપભાઇ માકંદયાભાઇ  સા ા  નપાલ ગણદે ી રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ન સારી,  ર્ુવળ ભરૂચ 42 28 33 46 42 બીજી FAIL

૧૦૪ શ્રી કદનેશભાઇ વ ઠ્ઠલભાઇ ડોંગરેકર  નપાલ વશગાણા રેન્જ, ઉત્તર  ન વ ભાગ આહ ા,  ર્ુવળ  લસાડ 52 35 45 52 34 બીજી FAIL

૧૦૫ શ્રી મગનભાઇ બા ાભાઇ  સા ા  નપાલ ચીખલી રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ન સારી,  ર્ુવળ ભરૂચ 43 28 38 30 36 બીજી FAIL

૧૦૬ શ્રી ઈશ્વરભાઇ પાનીયાભાઇ ગામીત  નપાલ ચીખલી રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ન સારી,  ર્ુવળ ભરૂચ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૧૦૭ શ્રી પ્રવ ણભાઇ અમતૃભાઇ પટેલ  નપાલ ગણદે ી રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ન સારી,  ર્ુવળ ભરૂચ 44 20 40 41 38 બીજી FAIL

૧૦૮ શ્રી ચપંકભાઇ લલ્લભુાઇ પટેલ  નપાલ ચીખલી રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ન સારી,  ર્ુવળ ભરૂચ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૧૦૯ શ્રી રાયવસિંગભાઇ બધુીયાભાઇ પટેલ  નપાલ ચીખલી રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ન સારી,  ર્ુવળ ભરૂચ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૧૧૦ શ્રીમતી મેહઝબીન ફકકરમહમદ કદ ાન  નપાલ સાગબારા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નમવદા,  ર્ુવળ ભરૂચ 66 36 51 61 56 બીજી FAIL

૧૧૧ શ્રી સધુીરભાઇ હીરાભાઇ પઢીયાર  નપાલ રાજપીપળા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નમવદા,  ર્ુવળ ભરૂચ 48 32 49 57 49 બીજી FAIL

૧૧૨ શ્રી રાજેશભાઇ કેસરુભાઇ  સા ા  નપાલ રાજપીપળા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નમવદા,  ર્ુવળ ભરૂચ 47 37 39 49 43 બીજી FAIL

૧૧૩ શ્રી કનભુાઇ મોતીભાઇ માછી  નપાલ રાજપીપળા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નમવદા,  ર્ુવળ ભરૂચ 44 34 49 54 34 બીજી FAIL

૧૧૪ શ્રી ગોપાલભાઇ ઉમગંભાઇ પટેલ  નપાલ રાજપીપળા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નમવદા,  ર્ુવળ ભરૂચ 28 38 30 41 40 બીજી FAIL

૧૧૫ શ્રી લ ેન્રવસિંહ રણ ીરવસિંહ ગોકહલ  નપાલ રાજપીપળા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નમવદા,  ર્ુવળ ભરૂચ 50 28 46 50 43 બીજી FAIL

૧૧૬ શ્રી સોમાભાઇ બચભુાઇ  સા ા  નપાલ વતલક ાડા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નમવદા,  ર્ુવળ ભરૂચ 28 36 39 41 33 પ્રથમ FAIL

૧૧૭ શ્રી કદપકકુમાર  જેસીંગભાઇ  સા ા  નપાલ ડડેીયાપાડા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નમવદા,  ર્ુવળ ભરૂચ 46 33 43 41 41 પ્રથમ FAIL

૧૧૮ શ્રી શકંરભાઇ ગીમ્બાભાઇ  સા ા  નપાલ ડડેીયાપાડા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નમવદા,  ર્ુવળ ભરૂચ 44 32 28 36 27 પ્રથમ FAIL



૧૧૯ શ્રી રમેશભાઇ ઝીણાભાઇ  સા ા  નપાલ ડડેીયાપાડા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નમવદા,  ર્ુવળ ભરૂચ 45 34 26 48 45 પ્રથમ FAIL

૧૨૦ શ્રી રવ ન્રવસિંહ સોમવસિંહ ગોકહલ  નપાલ રાજપીપળા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નમવદા,  ર્ુવળ ભરૂચ 40 30 41 38 41 પ્રથમ FAIL

૧૨૧ શ્રી સજંયકુમાર હસમનલાલ ગાધંી  નપાલ સોનગઢ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 51 45 43 54 43 બીજી FAIL

૧૨૨ શ્રી જાલમવસિંગ રાજ્યાભાઇ  સા ા  નપાલ સોનગઢ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 46 25 25 35 35 બીજી FAIL

૧૨૩ શ્રી આલભુાઇ ભોળાભાઇ ગામીત  નપાલ સોનગઢ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 37 30 34 52 38 બીજી FAIL

૧૨૪ શ્રી ધીરૂભાઇ ઝાલભુાઇ  સા ા  નપાલ ઉચ્છલં રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 21 27 34 24 37 બીજી FAIL

૧૨૫ શ્રી રમેશભાઇ શકંરભાઇ  સા ા  નપાલ ઉચ્છલં રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૧૨૬ શ્રી રમેશભાઇ નારણભાઇ મરાઠે  નપાલ ઉચ્છલં રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૧૨૭ શ્રી જયદીપવસિંહ નટ રવસિંહ દેસાઇ  નપાલ ઉચ્છલ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 49 29 39 44 45 બીજી FAIL

૧૨૮ શ્રી કાવંતભાઇ ઠાકોરભાઇ પટેલ  નપાલ ઓલપાડ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૧૨૯ શ્રીમતી કદપીકાબેન વત્રભો નભાઇ પરમાર  નપાલ ઓલપાડ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 27 30 24 43 42 બીજી FAIL

૧૩૦ શ્રી વ નોદભાઇ ભીખભુાઇ નાયક  નપાલ ઓલપાડ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૧૩૧ શ્રી ઇબ્રાહીમ અમીરબેગ મીરઝા  નપાલ માગંરોળ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 34 26 16 40 25 બીજી FAIL

૧૩૨ શ્રી ઓકફલ વસતલાપ્રસાદ વમશ્રા  નપાલ માગંરોળ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૧૩૩ શ્રી  સતંભાઇ હકરભાઇ ગામીત  નપાલ માગંરોળ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 42 56 47 46 42 બીજી FAIL

૧૩૪ શ્રી મહશેભાઇ અ સભુાઇ ભોયે  નપાલ માગંરોળ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 55 33 47 51 39 બીજી FAIL

૧૩૫ શ્રી કકરણભાઇ નટુભાઇ ચૌધરી  નપાલ માગંરોળ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 63 42 48 54 53 બીજી FAIL

૧૩૬ શ્રી સુદંરભાઇ લક્ષ્મણભાઇ ચૌધરી  નપાલ માગંરોળ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 55 32 43 38 35 બીજી FAIL

૧૩૭ શ્રી અમતૃભાઇ મનસભુાઇ માલી  નપાલ માગંરોળ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 54 31 37 39 45 બીજી FAIL

૧૩૮ શ્રી મનહરભાઇ ખાલપાભાઇ ગામીત  નપાલ માગંરોળ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 43 20 37 35 26 બીજી FAIL

૧૩૯ શ્રીમતી સપનાબેન ચનુીલાલભાઇ ચૌધરી  નપાલ માડં ી રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 34 37 50 49 42 પ્રથમ FAIL

૧૪૦ શ્રી ગોપાલભાઇ અંબાલાલ માછી  નપાલ માડં ી રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 36 31 25 35 41 બીજી FAIL

૧૪૧ શ્રી મનોજભાઇ રમેશભાઇ માલમ  નપાલ ડુગંર ઉત્તર રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ 56 54 53 64 57 બીજી PASS.

૧૪૨ શ્રી ગભંીરવસિંહ બળ તંવસિંહ ચૌહાણ  નપાલ ડુગંર ઉત્તર રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ 32 37 29 39 37 બીજી FAIL



૧૪૩ શ્રી બળ તંવસિંહ ભીખભુા જાડજેા  નપાલ લાલપરુ રેન્જ, જામનગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૧૪૪ શ્રી મધરુકુમાર લાખાભાઇ કરમરુ  નપાલ લાલપરુ રેન્જ, જામનગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ 82 68 68 68 62 પ્રથમ PASS.

૧૪૫ શ્રી પરબતભાઇ ભરુાભાઇ  ીંજ ા  નપાલ જામજોધપરુ રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ 29 32 30 48 40 પ્રથમ FAIL

૧૪૬ શ્રી હકરલાલ પ્રાગજીભાઇ રાઠોડ  નપાલ જામજોધપરુ રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ 19 23 24 27 29 પ્રથમ FAIL

૧૪૭ શ્રી જયસખુ બાબભુાઇ ભટી  નપાલ દ્વારકા રેન્જ, જામનગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ 27 23 30 28 40 પ્રથમ FAIL

૧૪૮ શ્રી હરેશભાઇ ડાયાભાઇ ભારાઇ  નપાલ સા. . રેન્જ મોરબી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ 52 44 42 61 52 બીજી FAIL

૧૪૯ શ્રીમતી ભાવ નીકુમારી બાલભુાઇ પટેલ  નપાલ સોસાયટી ફોરેસ્ટર  ઘઇ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા 65 59 56 70 54 પ્રથમ PASS.

૧૫૦ શ્રી ઉત્તમભાઇ ખાલપભાઇ પટેલ  નપાલ વશિંગાણા રેન્જ, ડાગં ઉત્તર  ન વ ભાગ, આહ ા 36 21 31 40 30 બીજી FAIL

૧૫૧ શ્રી દેવવુસિંહ મણીલાલ રાઠોડ  નપાલ માણસા રેન્જ, ગાધંીનગર  ન વ ભાગ, ગાધંીનગર 31 27 31 32 34 બીજી FAIL

૧૫૨ શ્રી શી જી ખેતશી કટ ા  નપાલ નખત્રાણા પવિમ રેન્જ, કચ્છ પવિમ વ ભાગ, ભજુ 45 36 38 42 40 બીજી FAIL

૧૫૩ શ્રી  ેચાતજી સોનાજી ઠાકોર  નપાલ દહગેામ રેન્જ, ગાધંીનગર  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 24 27 37 32 28 બીજી FAIL

૧૫૪ શ્રી રમેશભાઇ ગાડંાભાઇ પ્રજાપવત  નપાલ બોરીજ રેન્જ, ગાધંીનગર  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 43 38 36 39 31 બીજી FAIL

૧૫૫ શ્રી બાબરભાઇ સરતાનભાઇ દેસાઇ  નપાલ ઉજાવ રેન્જ, ગાધંીનગર  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૧૫૬ શ્રી રઘનુાથભાઇ ખોડાભાઇ દેસાઇ  નપાલ બોરીજ રેન્જ, ગાધંીનગર  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 44 49 31 46 40 બીજી FAIL

૧૫૭ શ્રી હસમખુલાલ કંચનલાલ નાઇ  નપાલ દહગેામ રેન્જ, ગાધંીનગર  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 30 22 37 38 41 બીજી FAIL

૧૫૮ શ્રી કાળુવસિંહ અભેવસિંહ  ાઘેલા  નપાલ પોશીના રેન્જ, સાબરકાઠંા  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ કહિંમતનગર 24 25 27 32 31 પ્રથમ FAIL

૧૫૯ શ્રી રમેશભાઇ કચરાભાઇ ખાટં  નપાલ  ડાલી રેન્જ, સાબરકાઠંા  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 41 29 33 38 45 બીજી FAIL

૧૬૦ શ્રી ર જીભાઇ શકંરભાઇ મક ાણા  નપાલ  ડાલી રેન્જ, સાબરકાઠંા  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 33 22 29 28 32 બીજી FAIL

૧૬૧ શ્રી ચદુંભાઇ જી ાભાઇ વનનામા  નપાલ વ જયનગર રેન્જ, સાબરકાઠંા  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 28 29 28 26 24 પ્રથમ FAIL

૧૬૨ શ્રી કરમાજી લાલજુી દરંગા  નપાલ વ જયનગર રેન્જ, સાબરકાઠંા  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 34 27 27 38 40 બીજી FAIL

૧૬૩ શ્રી નગીનભાઇ મણીલાલ સોલકંી  નપાલ RDF ખેડબ્રહ્મા, સાબરકાઠંા  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 35 26 27 41 32 પ્રથમ FAIL

૧૬૪ શ્રી અભેવસિંહ ધળુવસિંહ પરમાર  નપાલ રાયગઢ રેન્જ, સાબરકાઠંા  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૧૬૫ શ્રી ઇશ્વરભાઇ માલજીભાઇ દેસાઇ  નપાલ રાયગઢ રેન્જ, સાબરકાઠંા  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૧૬૬ શ્રી માણકાભાઇ દે કરણભાઇ રબારી  નપાલ રાયગઢ રેન્જ, સાબરકાઠંા  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 34 30 26 23 30 બીજી FAIL

૧૬૭ શ્રી હાજીભાઇ નરુમામદભાઇ સમુરા  નપાલ ર્લુસીશ્યામ રેન્જ, ગીર પ ુવ  ન વ ભાગ, ધારી 24 20 25 30 32 બીજી FAIL



૧૬૮ શ્રી દીલભુાઇ જમાલભાઇ રાઠોડ  નપાલ ર્લુસીશ્યામ રેન્જ, ગીર પ ુવ  ન વ ભાગ, ધારી 40 32 36 42 39 બીજી FAIL

૧૬૯ શ્રી રમેશભાઇ  ાઘજીભાઇ રાઠ ા  નપાલ બોરીયાદ રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા 41 28 52 55 46 બીજી FAIL

૧૭૦ શ્રી મગંભુાઇ કહિંમતભાઇ બારીયા  નપાલ બોડલેી રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ  ડોદરા 35 35 39 45 48 બીજી FAIL

૧૭૧ શ્રી રમેશભાઇ ટેટીયાભાઇ રાઠ ા  નપાલ રંગપરુ રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા 25 26 32 34 37 પ્રથમ FAIL

૧૭૨ શ્રી કેશ ભાઇ સોમાભાઇ ભોઇ  નપાલ રંગપરુ રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા 25 26 34 42 33 પ્રથમ FAIL

૧૭૩ શ્રી કકશનભાઇ રામવસિંગભાઇ બારીયા  નપાલ નસ ાડી રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા 48 33 41 48 50 બીજી FAIL

૧૭૪ શ્રી જેઠાભાઇ હરીભાઇ પરમાર  નપાલ છોટાઉદેપરુ રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૧૭૫ શ્રી ગોરધનભાઇ રણછોડભાઇ રોકહત  નપાલ ક ોટ રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા 38 25 29 36 37 પ્રથમ FAIL

૧૭૬ શ્રી રમણભાઇ ખીમલાભાઇ રાઠ ા  નપાલ ક ોટ રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૧૭૭ શ્રી કાસ્ન્તભાઇ નાયકડાભાઇ રાઠ ા  નપાલ ક ોટ રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા 21 27 34 34 31 પ્રથમ FAIL

૧૭૮ શ્રી દશરથભાઇ કીકાભાઇ ભોઇ  નપાલ છોટાઉદેપરુ રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા 39 37 42 54 55 પ્રથમ FAIL

૧૭૯ શ્રી અમીતકુમાર લક્ષ્મણવસિંહ બારીયા  નપાલ રેન્જ  ડોદરા, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ  ડોદરા 64 58 67 63 52 બીજી PASS.

૧૮૦ શ્રી કમસીંગભાઇ ફેદરીયાભાઇ રાઠ ા  નપાલ રેન્જ  ડોદરા, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ  ડોદરા 31 31 22 25 18 પ્રથમ FAIL

૧૮૧ શ્રી અમરસીંગભાઇ દલસખુભાઇ રાઠ ા  નપાલ જેતપરુ પા ી નોમવલ રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા 22 20 24 46 39 બીજી FAIL

૧૮૨ શ્રી વ રેન્રભાઇ છોટાભાઇ રાઠ ા  નપાલ જેતપરુ પા ી નોમવલ રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૧૮૩ શ્રીમતી પરુપાબેન જશ ંતભાઇ રાઠ ા  નપાલ જેતપરુ પા ી નોમવલ રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા 56 67 74 65 69 બીજી PASS.

૧૮૪ શ્રી લક્ષ્મણવસિંહ પ્રતાપવસિંહ બારીયા  નપાલ હાલોલ રેન્જ, ગોધરા  ન વ ભાગ,  ડોદરા 46 33 34 39 41 બીજી FAIL

૧૮૫ શ્રી કેચનભાઇ કેહરાભાઇ રાઠ ા  નપાલ હાલોલ રેન્જ, ગોધરા  ન વ ભાગ,  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૧૮૬ શ્રી વ જયવસિંહ ફતેવસિંહ ચૌહાણ  નપાલ હાલોલ રેન્જ, ગોધરા  ન વ ભાગ,  ડોદરા 31 24 34 41 36 બીજી FAIL

૧૮૭ શ્રી પ વતવસિંહ વ રાભાઇ ભગોરા  નપાલ મોર ા હડફ રેન્જ, ગોધરા  ન વ ભાગ,  ડોદરા 43 26 33 38 35 બીજી FAIL

૧૮૮ શ્રી અવનલકુમાર છત્રવસિંહ પરમાર  નપાલ મોર ા રેન્જ, ગોધરા  ન વ ભાગ,  ડોદરા 58 43 58 58 50 બીજી FAIL

૧૮૯ શ્રી રમેશકુમાર સ ાભાઇ ચૌહાણ  નપાલ મોર ા રેન્જ, ગોધરા  ન વ ભાગ,  ડોદરા 48 52 42 58 38 બીજી FAIL

૧૯૦ શ્રી ઇન્રવસિંહ રમણવસિંહ સોલકંી  નપાલ રેન્જ ફોરેસ્ટ ફોરેસ્ટ ગોધરા,  ન વ ભાગ ગોધરા,  ડોદરા 42 28 37 35 41 બીજી FAIL

૧૯૧ શ્રી જુમાભાઇ ભરુાભાઇ ડામોર  નપાલ ગોધરા પ ુવ રેન્જ, ગોધરા  ન વ ભાગ,  ડોદરા 26 30 30 39 35 બીજી FAIL

૧૯૨ શ્રી વમતેષકુમાર બીપીનચનં્ર શાહ  નપાલ મ. .સ.ંશ્રી, ગોધરા-૧, ગોધરા  ન વ ભાગ,  ડોદરા 51 41 48 54 48 બીજી FAIL



૧૯૩ શ્રી અજુ વનવસિંહ સોમાભાઇ ડાભી  નપાલ  ેજલપરુ રેન્જ, ગોધરા  ન વ ભાગ,  ડોદરા 34 20 34 30 34 પ્રથમ FAIL

૧૯૪ શ્રી ધમેન્રવસિંહ પ્રહલાદવસિંહ સોલકંી  નપાલ બાલાવસનોર રેન્જ, મકહસાગર  ન વ ભાગ, લણુા ાડા 27 24 20 41 32 બીજી FAIL

૧૯૫ શ્રી અનોપવસિંહ નારવસિંહ બારીઆ  નપાલ બાલાવસનોર રેન્જ, મકહસાગર  ન વ ભાગ, લણુા ાડા 25 25 26 35 29 બીજી FAIL

૧૯૬ શ્રી મણીયાભાઇ ભદુરભાઇ નાયક  નપાલ બાલાવસનોર રેન્જ, મકહસાગર  ન વ ભાગ, લણુા ાડા 25 28 23 32 39 બીજી FAIL

૧૯૭ શ્રી પ્રભભુાઇ ભરુકાભાઇ  સૈયા  નપાલ સતંરામપરુ પ ૂવ રેન્જ, મકહસાગર  ન વ ભાગ, લણુા ાડા ગેરહાજર 28 36 31 38 બીજી FAIL

૧૯૮ શ્રી જયતંીલાલ હીરાભાઇ પટેલ  નપાલ સતંરામપરુ પવિમ રેન્જ, મકહસાગર  ન વ ભાગ, લણુા ાડા 77 47 66 68 61 બીજી FAIL

૧૯૯ શ્રી ઉદેવસિંહ ગલુાબવસિંહ બારીયા  નપાલ સતંરામપરુ પવિમ રેન્જ, મકહસાગર  ન વ ભાગ, લણુા ાડા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૦૦ શ્રી અવનરૂધ્ધવસિંહ લાલભુા ઝાલા  નપાલ બા ળા રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમદા ાદ 60 38 60 60 57 બીજી FAIL

૨૦૧ શ્રી નટ રલાલ માનાભાઇ મક ાણા  નપાલ બા ળા રેન્જ, સા. . અમદા ાદ, અમદા ાદ 35 38 37 34 41 બીજી FAIL

૨૦૨ શ્રી દે ેન્રવસિંહ ભપેુન્રવસિંહ સોનગરા  નપાલ સાણદં રેન્જ, સા. .વ ભાગ, અમદા ાદ 51 52 59 71 73 પ્રથમ PASS.

૨૦૩ શ્રી વ શ્નભુાઇ મફતલાલ લીંમ્બાચીયા  નપાલ દેત્રોજ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, અમદા ાદ 24 29 31 45 31 પ્રથમ FAIL

૨૦૪ શ્રી રણછોડભાઇ નાનજીભાઇ પટેલ  .વ .મ. સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સરેુન્રનગર, અમદા ાદ  ર્ ુવળ 25 42 40 59 46 બીજી FAIL

૨૦૫ શ્રી  લ્લભભાઇ ખશુાલભાઇ  ાઢેર  નપાલ સા. . વ ભાગ, સરેુન્રનગર સા.  અમદા ાદ 63 42 58 75 66 પ્રથમ FAIL

૨૦૬ શ્રી સાગરભાઇ ભગ ાનભાઇ મક ાણા  નપાલ સા. . વ ભાગ, સરેુન્રનગર સા.  અમદા ાદ 65 59 58 66 71 પ્રથમ PASS.

૨૦૭ શ્રી રયજીભાઇ કહિંમ્મતવસિંહ ચા ડા  નપાલ પેટલાદ રેન્જ, સા. . આણદં, સા. . અમદા ાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૦૮ શ્રી ચદુંભાઇ પનુાભાઇ રાઠ ા  નપાલ આણદં રેન્જ, સા. . આણદં, સા. . અમદા ાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૨૦૯ શ્રી નારાયણભાઇ કલ્યાણભાઇ વશયાણીયા  નપાલ આણદં રેન્જ, સા. . આણદં, સા. . અમદા ાદ 47 40 45 69 65 પ્રથમ FAIL

૨૧૦ શ્રી પનુમવસિંહ ખોડવસિંહ પરમાર  નપાલ આતરસ ૂબંા રેન્જ, ગાધંીનગર  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 32 34 31 30 46 બીજી FAIL

૨૧૧ શ્રી યનુસુખાન ઇબ્રાહીમખાન ર્કુવ  નપાલ છોડ ડી રેન્જ, ગીર પવિમ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ 26 30 25 30 31 પ્રથમ FAIL

૨૧૨ શ્રી ખોડાભાઇ વ રાભાઇ ખમુાણ  નપાલ હડાલા રેંજ ગીર પ ુવ  ન વ ભાગ, ધારી/ જુનાગઢ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૧૩ શ્રી ગભંીરવસિંહ હનભુા જાડજેા  નપાલ ગ્રાસ ઓકફસર રાજકોટ, મોરબી  ન વ ભાગ, મોરબી 24 29 34 25 35 બીજી FAIL

૨૧૪ શ્રી મનસખુભાઇ ગોકળભાઇ દેત્રોજા  નપાલ મોરબી નોમવલ રેન્જ, મોરબી  ન વ ભાગ, મોરબી 42 59 37 49 53 બીજી FAIL

૨૧૫ શ્રી જીલભુાઇ આયદાનભાઇ ડાગંર  નપાલ  ાકંાનેર નોમવલ રેન્જ, મોરબી  ન વ ભાગ, મોરબી 30 47 46 55 64 બીજી FAIL

૨૧૬ શ્રી  ાલજીભાઇ ધમાવજીભાઇ ડામોર  નપાલ  ાકંાનેર નોમવલ રેન્જ, મોરબી  ન વ ભાગ, મોરબી 32 27 35 29 41 બીજી FAIL

૨૧૭ શ્રી લક્ષ્મણભાઇ જશરાજભાઇ ગડુલીયા  નપાલ  ાકંાનેર નોમવલ રેન્જ, મોરબી  ન વ ભાગ, મોરબી ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL



૨૧૮ શ્રી હીરાભાઇ  ાલાભાઇ કુ ાડીયા  નપાલ ગોડલ નોમવલ રેન્જ, મોરબી  ન વ ભાગ, મોરબી ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૨૧૯ શ્રી નરપતવસિંહ સરુૂભા પરમાર  નપાલ નોમવલ રેન્જ ચોટીલા, સરેુન્રનગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ 40 34 42 43 49 પ્રથમ FAIL

૨૨૦ શ્રી હરીવસિંહ બનેવસિંહ ગોકહલ  નપાલ નોમવલ રેન્જ થાનગઢ, સરેુન્રનગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૨૨૧ શ્રી જયવંતભાઇ પોપટભાઇ દેગામા  નપાલ નોમવલ રેન્જ થાનગઢ, સરેુન્રનગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ 37 38 48 41 60 પ્રથમ FAIL

૨૨૨ શ્રી સજંયકુમાર ભનભુાઇ ભર ાડ  નપાલ  લ્લભીપરુ નોમવલ રેન્જ, ભા નગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ 83 65 59 69 75 પ્રથમ PASS.

૨૨૩ શ્રી ગૌતમભાઇ રવતલાલ પડંયા  નપાલ જેસર નોમવલ રેન્જ, ભા નગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ 45 40 50 44 69 પ્રથમ FAIL

૨૨૪ શ્રી અવનરૂદ્ધભાઇ આણદંભાઇ ડાભી  નપાલ પાલીતાણા નોમવલ રેન્જ, ભા નગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૨૨૫ શ્રી પરેશકુમાર લખાભાઇ પટેલ  નપાલ મોડાસા રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 76 40 59 71 61 પ્રથમ FAIL

૨૨૬ શ્રી મહશેકુમાર  ાલજીભાઇ ડામોર  નપાલ શામળાજી રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 29 31 46 42 49 બીજી FAIL

૨૨૭ શ્રી ભરુજીભાઇ વ ક્રમભાઇ માલ ીયા  નપાલ લભલોડા રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 31 24 36 36 34 બીજી FAIL

૨૨૮ શ્રી ભાથીજી  કર્જુી મક ાણા  નપાલ મોડાસા રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 40 21 30 28 33 બીજી FAIL

૨૨૯ શ્રી ભીખાજી ભેમાજી પજુારા  નપાલ શામળાજી રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 32 28 24 33 31 બીજી FAIL

૨૩૦ શ્રી મકહપાલવસિંહ મહને્રવસિંહ પરમાર  નપાલ વ . રેન્જ ખાનપરુ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 69 57 65 74 51 બીજી PASS.

૨૩૧ શ્રી ગોરધનભાઇ સોમાભાઇ પટેલ  નપાલ વ . રેન્જ શહરેા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૩૨ શ્રી પ્રતાપભાઇ સોમાભાઇ મછાર  નપાલ વ . રેન્જ શહરેા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 33 25 24 20 30 પ્રથમ FAIL

૨૩૩ શ્રી ખશુાલદાસ ધલુાભાઇ  ણકર  નપાલ વ . રેન્જ ખાનપરુ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 41 26 39 43 32 બીજી FAIL

૨૩૪ શ્રી ગણપતવસિંહ મોહનવસિંહ બારીયા  નપાલ વ . રેન્જ હાલોલ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૩૫ શ્રી મણીલાલ ભાઇલાલભાઇ  સા ા  નપાલ વ . રેન્જ ગોધરા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 40 22 38 40 42 બીજી FAIL

૨૩૬ શ્રી  ખતવસિંહ ગમતાવસિંહ મક ાણા  નપાલ વ . રેન્જ ઘોઘબંા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 40 35 36 35 41 બીજી FAIL

૨૩૭ શ્રી શાસ્ન્તલાલ જેઠાભાઇ ચમાર  નપાલ વ . રેન્જ સતંરામપરુ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 27 31 18 26 27 બીજી FAIL

૨૩૮ શ્રી જી ણભાઇ અંબભુાઇ રાઠ ા  નપાલ વ . રેન્જ જંાબઘુોડા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 32 20 32 46 51 બીજી FAIL

૨૩૯ શ્રી ગોરધનભાઇ દામણભાઇ રોકહત  નપાલ વ . રેન્જ જંાબઘુોડા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૪૦ શ્રી જેઠાભાઇ માનવસિંગભાઇ સ ેુરા  નપાલ વ . રેન્જ વ રપરુ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 52 34 44 56 42 બીજી FAIL



૨૪૧ શ્રી જયંતીભાઇ પ્રતાપભાઇ ડામોર  નપાલ વ . રેન્જ હાલોલ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 48 29 39 33 42 પ્રથમ FAIL

૨૪૨ શ્રી જયતંીભાઇ સનાભાઇ પરમાર  નપાલ વ . રેન્જ ગોધરા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૨૪૩ શ્રી બાબભુાઇ જેસીંગભાઇ બારીયા  નપાલ વ . રેન્જ ગોધરા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 27 33 32 30 33 પ્રથમ FAIL

૨૪૪ શ્રી આપવસિંહભાઇ  ાધાભાઇ પટેલ  નપાલ વ . રેન્જ હાલોલ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૪૫ શ્રી કરશનભાઇ કાનજીભાઇ બામણીયા  નપાલ વ . રેન્જ કાલોલ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 39 23 38 32 36 બીજી FAIL

૨૪૬ કંુ. મનીષાબેન ધળુાભાઇ  ણકર  નપાલ વ . રેન્જ કાલોલ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 32 33 42 45 46 બીજી FAIL

૨૪૭ શ્રી ગણુ તંવસિંહ નટ રવસિંહ રાઉલજી  નપાલ વ . રેન્જ હાલોલ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 38 26 34 36 27 બીજી FAIL

૨૪૮ શ્રી ખેમાભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ  નપાલ વ . રેન્જ ખાનપરુ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૪૯ શ્રી મીઠાભાઇ ગણેશભાઇ ચમાર  નપાલ વ . રેન્જ મોર ા(હ), સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 34 28 34 44 31 પ્રથમ FAIL

૨૫૦ શ્રી ભારતવસિંહ હીરાભાઇ રાઠોડ  નપાલ વ . રેન્જ લણુા ાડા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 28 31 45 34 33 બીજી FAIL

૨૫૧ શ્રી કલ્યાણવસિંહ પથૃ્ ીવસિંહ સીસોદીયા  નપાલ વ . રેન્જ લણુા ાડા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૫૨ શ્રી છત્રવસિંહ ચદંનવસિંહ ચૌહાણ  નપાલ વ . રેન્જ શહરેા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 23 29 24 27 29 પ્રથમ FAIL

૨૫૩ શ્રી સરદારવસિંહ ઝેરાભાઇ પગી  નપાલ વ . રેન્જ શહરેા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૫૪ શ્રી વ નોદભાઇ રાણીગભાઇ રેણુકંા  નપાલ સા. . રેન્જ રાજકોટ દલિણ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ 27 25 30 32 29 બીજી FAIL

૨૫૫ શ્રી કદનેશભાઇ બાલભુાઇ ગોકહલ  નપાલ વ . રેન્જ વ િંછીયા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૫૬ શ્રી રમણીકલાલ જીનાભાઇ જેઠ ા  નપાલ સા. . રેન્જ કોટડા સગાની, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૫૭ શ્રી લક્ષ્મણભાઇ હરદાસભાઇ ઓડદેરા  નપાલ સા. . રેન્જ ધોરાજી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૫૮ શ્રી પરષોત્તમભાઇ વ ઠ્ઠલભાઇ મક ાણા  નપાલ સા. . રેન્જ જેતપરુ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ 55 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 58 બીજી PASS.

૨૫૯ શ્રી સલીમભાઇ ઇસ્માઇલભાઇ ભટ્ટી  નપાલ સા. . રેન્જ ઉપલેટા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ 39 21 34 42 31 બીજી FAIL

૨૬૦ શ્રી કનભુાઇ રાણાભાઇ ચા ડા  નપાલ સા. . રેન્જ મોરબી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ 59 51 59 56 48 બીજી FAIL

૨૬૧ શ્રી ચદુંલાલ ગોરધનભાઇ અધારા  નપાલ સા. . રેન્જ મોરબી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ 39 30 22 26 20 બીજી FAIL

૨૬૨ શ્રી હરીલાલ કાનાભાઇ જેહાણી  નપાલ સા. . રેન્જ મોરબી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ 58 37 43 53 40 બીજી FAIL

૨૬૩ શ્રી ઘનશ્યામવસિંહ તખતવસિંહ સોલકંી  નપાલ સા. . રેન્જ હળ દ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ 53 30 42 59 49 પ્રથમ FAIL

૨૬૪ શ્રી કમાભાઇ લ જીભાઇ રંગપરા  નપાલ સા. . રેન્જ  ાકંાનેર, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૬૫ શ્રી કદનેશભાઇ મેઘાભાઇ દાફડા  નપાલ સા. . રેન્જ  ાકંાનેર, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ 51 35 37 37 36 બીજી FAIL



૨૬૬ શ્રી જીર્ભુા માનભુા ઝાલા  નપાલ સા. .રેન્જ  ાકંાનેર, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ 45 36 60 59 55 બીજી FAIL

૨૬૭ શ્રી પ્રવ ણભાઇ માધ વસિંહ રાયજાદા  નપાલ સા. . રેન્જ ધોરાજી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગીર સોમનાથ 32 27 36 32 42 બીજી FAIL

૨૬૮ શ્રી  ગાભાઇ કરણાભાઇ શામળા  નપાલ સા. . રેન્જ માગરોળ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગીર સોમનાથ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૬૯ શ્રી રાજેન્રવસિંહ બળ તંવસિંહ ચૌહાણ  નપાલ સા. . રેન્જ માગંરોળ, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ 31 30 21 26 36 બીજી FAIL

૨૭૦ શ્રી રમેશભારથી પરસોત્તમભારથી ગોસ્ ામી  નપાલ સા. .રેન્જ માળીયાહાટીણા, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ 40 27 28 32 24 બીજી FAIL

૨૭૧ શ્રી ભરતભાઇ જી રાજભાઇ ભારથી  નપાલ સા. .રેન્જ માળીયાહાટીણા, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ 42 42 42 37 26 બીજી FAIL

૨૭૨ શ્રી દશાવનાબેન માણસરુભાઇ કાગડા  નપાલ સા. .રેન્જ માળીયાહાટીણા, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ 78 74 78 71 85 પ્રથમ PASS.

૨૭૩ શ્રી સોમાભાઇ જેઠાભાઇ  સા ા  નપાલ ઉના સા. . રેન્જ, સા. .વ , ગીર સોમનાથ, રાજકોટ  ર્ ુવળ 38 26 27 29 36 બીજી FAIL

૨૭૪ શ્રી મનસખુભાઇ અમરાભાઇ પરમાર  નપાલ સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ  ર્ ુવળ 34 24 46 38 34 બીજી FAIL

૨૭૫ શ્રી રાજુભાઇ કાનજીભાઇ રાઠોડ  નપાલ સા. . રેન્જ જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ 22 35 28 37 34 બીજી FAIL

૨૭૬ શ્રી કહતેન્રકુમાર છગનલાલ જોષી  નપાલ વ સા દર સા.  . રેન્જ, સા. . વ , ગીર સોમનાથ રાજકોટ  ર્ ુવળ 31 30 29 35 41 બીજી FAIL

૨૭૭ શ્રી નારણભાઇ સામતભાઇ ચડુાસમા  નપાલ સા. . રેન્જ કોડીનાર, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૭૮ શ્રી જયસખુલાલ વ રજીભાઇ ધોળકીયા  નપાલ સા. . રેન્જ કોડીનાર, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૭૯ શ્રી પ્રવ ણવસિંહ કાળુવસિંહ મોરી  નપાલ સા.  રેન્જ પ્રભાસ પાટણ, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ 74 57 54 64 64 બીજી PASS.

૨૮૦ શ્રી ભાનબેુન જેસીંગભાઇ ડોડીયા  નપાલ સા.  રેન્જ પ્રભાસ પાટણ, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ 73 63 67 63 65 બીજી PASS.

૨૮૧ શ્રી ભોજાભાઇ ડાયાભાઇ કોડીયાતર  નપાલ વ . રેન્જ, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ 40 21 34 42 42 બીજી FAIL

૨૮૨ શ્રી ભરતભાઇ ગોરધનભાઇ અમરેલીયા  નપાલ સા. . રેન્જ મેદરડા, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૮૩ શ્રી ખોડાભાઇ ગોકળભાઇ કારેથા  નપાલ સા. . રેન્જ મેદરડા, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ 32 31 30 28 27 બીજી FAIL

૨૮૪ શ્રી જેન્તીભાઇ મેપાભાઇ સાદીયા  નપાલ સા. . રેન્જ જામજોધપરુ, સા. . વ ભાગ, દે ભવુમ દ્વારકા 23 23 75 66 79 બીજી FAIL

૨૮૫ શ્રી ગોવ િંદભાઇ સોમાભાઇ ચૌહાણ  નપાલ સા. . વ ભાગ, દે ભવુમ દ્વારકા 59 23 41 41 43 બીજી FAIL

૨૮૬ શ્રી બલ તંવસિંહ પથભુા જાડજેા  નપાલ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓકફસ, સા. . વ ભાગ, જામનગર 52 44 47 61 49 બીજી FAIL

૨૮૭ શ્રી કરશનભાઇ  ેજાભાઇ થાપલીયા  નપાલ પ્રોટેશકન રેન્જ પોરબદંર, સા. . વ ભાગ, દે ભવુમ દ્વારકા 36 26 27 34 27 બીજી FAIL

૨૮૮ શ્રી ડાડુભાઇ મેરામણભાઇ  સરા  નપાલ પ્રોટેશકન રેન્જ પોરબદંર, સા. . વ ભાગ, દે ભવુમ દ્વારકા 44 29 38 42 37 બીજી FAIL

૨૮૯ શ્રી ક ાભાઇ બચભુાઇ પાટડીયા  નપાલ સા. . રેન્જ ખભંાળીયા, સા. . વ ભાગ, દે ભવુમ દ્વારકા 40 24 31 31 32 બીજી FAIL

૨૯૦ શ્રી આલીમામદ હશેુનભાઇ નોયડા  નપાલ સા. . રેન્જ ધ્રોલ, સા. . વ ભાગ, દે ભવુમ દ્વારકા 43 38 47 39 46 બીજી FAIL



૨૯૧ શ્રી શાનં્તીલાલ માલદેભાઇ ખરા  નપાલ રોડ સાઇડ રેન્જ કાલા ડ, સા. . વ ભાગ, દે ભવુમ દ્વારકા 22 28 21 32 26 બીજી FAIL

૨૯૨ શ્રી સકુાભાઇ ગીગાભાઇ કારા દરા  નપાલ રોડ સાઇડ રેન્જ કાલા ડ, સા. . વ ભાગ, દે ભવુમ દ્વારકા 21 26 39 34 39 બીજી FAIL

૨૯૩ શ્રી બટુકભાઇ નારણભાઇ લીલા  નપાલ રોડ સાઇડ રેન્જ કાલા ડ, સા. . વ ભાગ, દે ભવુમ દ્વારકા 40 29 34 42 33 બીજી FAIL

૨૯૪ શ્રી ભરતકુમાર ધીરજલાલ વ રડીયા  નપાલ રોડ સાઇડ રેન્જ કાલા ડ, સા. . વ ભાગ, દે ભવુમ દ્વારકા 28 23 27 34 23 બીજી FAIL

૨૯૫ શ્રી મગંળુભાઇ ભગ ાનભાઇ ક ાડ  નપાલ બાબરા સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 32 16 31 40 29 પ્રથમ FAIL

૨૯૬ શ્રી મનભુાઇ અમરૂભાઇ મક ાણા  નપાલ સા રકંુડલા સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 32 24 35 34 33 બીજી FAIL

૨૯૭ શ્રી કદપકભાઇ બાલભુાઇ ગોકહલ  નપાલ ધારી સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૨૯૮ શ્રી ઘનશ્યામજીભાઇ વનનભુાઇ ઠાકર  નપાલ ધારી સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 53 32 45 54 34 બીજી FAIL

૨૯૯ શ્રી ગોરધનભાઇ જી ાભાઇ  ાળા  નપાલ અમરેલી સા.  . રેન્જ, સા. .વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 32 28 37 34 36 બીજી FAIL

૩૦૦ શ્રી નરોત્તમભાઇ પનુાભાઇ સોલકંી  નપાલ અમરેલી સા.  . રેન્જ, સા. .વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 36 31 48 45 31 બીજી FAIL

૩૦૧ શ્રી  ાઘજીભાઇ મળુુભાઇ ડ  નપાલ કુકા ા  સા.  . રેન્જ, સા. .વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૦૨ શ્રી માણદંભાઇ ભરુાભાઇ રાખસીયા  નપાલ કુકા ા  સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 20 22 29 37 32 બીજી FAIL

૩૦૩ શ્રી પે્રમજીભાઇ ઊડાભાઇ ખમુાણ  નપાલ ધારી સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 33 24 26 37 29 બીજી FAIL

૩૦૪ શ્રી ભારતવસિંહ મગંળવસિંહ બારીઆ  નપાલ રાજુલા સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 42 41 38 51 36 બીજી FAIL

૩૦૫ શ્રી ઉદેવસિંહ મડુભાઇ રાઠોડ  નપાલ રાજુલા સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 44 41 38 53 36 બીજી FAIL

૩૦૬ શ્રી કકશોરભાઇ આંબાભાઇ રૈયાણી  નપાલ અમરેલી સા.  . રેન્જ, સા. .વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 37 31 31 45 40 બીજી FAIL

૩૦૭ શ્રી અમતૃભાઇ કાળુભાઇ લખર્કુા  નપાલ નળ સરો ર પવિમ રેન્જ, નળ સરો ર  ન્યપ્રાણી વ ભાગ, સાણંદ 36 32 38 42 36 પ્રથમ FAIL

૩૦૮ શ્રી ઇસ્માઇલ અબ્રમેાનભાઇ સમેજા  નપાલ  ેરા ળ નોમવલ રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ 30 27 27 40 38 પ્રથમ FAIL

૩૦૯ શ્રી દાનભુા બહાદુરવસિંહ ગોકહલ  નપાલ મળુી નોમવલ રેન્જ, સરેુન્રનગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૧૦ શ્રી યાદગીરી મહાદે ગીરી ગોસાઇ  નપાલ મળુી નોમવલ રેન્જ, સરેુન્રનગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ 37 28 37 39 36 પ્રથમ FAIL

૩૧૧ શ્રી મહા ીરવસિંહ બળ તંવસિંહ ઝાલા  નપાલ ચોટીલા રેન્જ, સરેુન્રનગર  ન વ ભાગ, સરેુન્રનગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૩૧૨ શ્રી  ેલાભાઇ ઉકાભાઇ  ણકર  નપાલ સાતંલપરુ નોમવલ રેન્જ, પાટણ  ન વ ભાગ, પાટણ 38 27 36 35 35 બીજી FAIL

૩૧૩ શ્રી વશ રામભાઇ રામસગંભાઇ ચૌધરી  નપાલ સાતંલપરુ નોમવલ રેન્જ, પાટણ  ન વ ભાગ, પાટણ 33 38 33 30 35 બીજી FAIL

૩૧૪ શ્રી મળુુભાઇ પાચંાભાઇ વસિંધલ  નપાલ અભયારણ્ય રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ, સાસણ ગીર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૧૫ શ્રી વધરજલાલ પ્રાણલાલ દ ે  નપાલ અભયારણ્ય રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ, સાસણ ગીર 27 33 28 34 27 બીજી FAIL



૩૧૬ શ્રી કદલીપભાઇ ગોરધનભાઇ રા રાણી  નપાલ ગેસ્ટ હાઉસ રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ, સાસણ ગીર 21 18 26 34 23 બીજી FAIL

૩૧૭ શ્રી મહશેભાઇ પોપટભાઇ વનમા ત  નપાલ સ્ ાગવત રેન્જ, સાસણગીર,  .પ્રા.વ ભાગ, સાસણગીર 31 24 33 23 23 પ્રથમ FAIL

૩૧૮ શ્રી દે શીભાઇ હાજાભાઇ મહીડા  નપાલ અભયારણ્ય રેન્જ, સાસણગીર,  .પ્રા.વ ભાગ, સાસણગીર 27 27 38 33 38 પ્રથમ FAIL

૩૧૯ શ્રી જેસાભાઇ અરજણભાઇ હડીયા  નપાલ અભયારણ્ય રેન્જ, સાસણગીર,  .પ્રા.વ ભાગ, સાસણગીર 43 26 35 52 38 પ્રથમ FAIL

૩૨૦ શ્રી હમીરભાઇ હીરાભાઇ ઝીંઝુ ાડીયા  નપાલ અભયારણ્ય રેન્જ, સાસણગીર,  .પ્રા.વ ભાગ, સાસણગીર 29 31 21 26 27 પ્રથમ FAIL

૩૨૧ શ્રી અબ્બાસખાન સલુતાનખાન પઠાણ  નપાલ અભયારણ્ય રેન્જ, સાસણગીર,  .પ્રા.વ ભાગ, સાસણગીર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૩૨૨ શ્રી અરજણભાઇ લખમણભાઇ પીઠીયા  નપાલ સ્ ાગવત રેન્જ, સાસણગીર,  .પ્રા.વ ભાગ, સાસણગીર 34 19 23 25 28 બીજી FAIL

૩૨૩ શ્રી ભરતભાઇ નાગદાનભાઇ ભલગરીયા  નપાલ પ્ર ાસન રેન્જ, જસાધાર-ર્લુશીશ્યામ, ગીર (પ)ૂ  ન વ ભાગ, ધારી 40 55 58 69 64 પ્રથમ FAIL

૩૨૪ શ્રી સરેુશભાઇ કાવંતલાલ ભટ્ટ  નપાલ ડડેકડી રેન્જ મેદરડા, ગીર પવિમ  ન વ ભાગ,  .પ્રા, જુનાગઢ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૨૫ શ્રી છગનભાઇ નાગદાનભાઇ બાલાસરા  નપાલ દે ળીયા રેન્જ, ગીર પવિમ  ન વ ભાગ,  .પ્રા, જુનાગઢ 45 34 32 45 33 બીજી FAIL

૩૨૬ શ્રી ગોરધનભાઇ કાળાભાઇ રા લીયા  નપાલ દે ળીયા રેન્જ, ગીર પવિમ વ ભાગ,  .પ્રા. જુનાગઢ 33 25 39 45 37 બીજી FAIL

૩૨૭ શ્રીમતી મનીષાબેન  ાલજીભાઇ  ાઘેલા  નપાલ જામ ાલા રેન્જ, ગીર (પ)  ન વ ભાગ,  .પ્રા.જુનાગઢ 37 43 56 54 52 પ્રથમ FAIL

૩૨૮ શ્રી શનાભાઇ શકંરભાઇ તડ ી  નપાલ કે ડીયા રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૨૯ શ્રી અિયકુમાર ગીરીશચરં પડંયા  નપાલ રાજપીપળા રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા 60 41 38 57 51 બીજી FAIL

૩૩૦ શ્રી રાજેન્રવસિંહ કહિંમતવસિંહ ગોકહલ  નપાલ રાજપીપળા રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા 45 32 55 40 37 બીજી FAIL

૩૩૧ શ્રી  લ્લભભાઇ પ્રભાતભાઇ તડ ી  નપાલ પીપલોદ રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા 35 27 38 42 40 બીજી FAIL

૩૩૨ શ્રી અલીખાન મહમેદુખાન પઠાણ  નપાલ પીપલોદ રેન્જ, નમવદા  ન વ ભાગ,  .પ્રા.  ડોદરા 41 33 35 37 42 બીજી FAIL

૩૩૩ શ્રી જયતંીભાઇ રમેશભાઇ તડ ી  નપાલ પીપલોદ રેન્જ, નમવદા  ન વ ભાગ,  .પ્રા.  ડોદરા 37 29 36 37 43 બીજી FAIL

૩૩૪ શ્રી લક્ષ્મણભાઇ પીતાબંરભાઇ માછી  નપાલ સગાઇ રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૩૩૫ શ્રી મગનભાઇ કેસરુભાઇ  સા ા  નપાલ સાગબારા રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા 42 34 42 48 35 પ્રથમ FAIL

૩૩૬ શ્રી બધુ્ધ્ધસાગર મોરસનભાઇ તળ ી  નપાલ કે ડીયા રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા 23 26 32 36 25 બીજી FAIL

૩૩૭ શ્રી અવનલકુમાર દેસાઇભાઇ રાણા  નપાલ ડડેીયાપાડા રેન્જ, નમવદા  ન વ ભાગ,  .પ્રા.  ડોદરા 52 59 53 56 43 બીજી FAIL

૩૩૮ શ્રી છત્રવસિંહ છોટુભાઇ  સા ા  નપાલ ડડેીયાપાડા રેન્જ, નમવદા  ન વ ભાગ,  .પ્રા.  ડોદરા 26 37 38 36 46 બીજી FAIL

૩૩૯ શ્રી ભારતવસિંહ પ્રભાતવસિંહ માત્રોજા  નપાલ ડડેીયાપાડા રેન્જ, નમવદા  ન વ ભાગ,  .પ્રા.  ડોદરા 27 24 39 36 32 બીજી FAIL

૩૪૦ શ્રી કાલભુાઇ મળુજીભાઇ  સા ા  નપાલ ડડેીયાપાડા રેન્જ, નમવદા  ન વ ભાગ,  .પ્રા.  ડોદરા 25 28 43 40 34 પ્રથમ FAIL



૩૪૧ શ્રી રમેશચનં્ર ચદુંભાઇ તડ ી  નપાલ ડડેીયાપાડા રેન્જ, નમવદા  ન વ ભાગ,  .પ્રા.  ડોદરા 33 26 29 43 37 પ્રથમ FAIL

૩૪૨ શ્રી પ્રભદુાસ પરસોત્તમદાસ રા લ  નપાલ ના. .સ.ંશ્રી.  .પ્રા.વ ભાગ,  ડોદરા. 41 36 30 39 50 બીજી FAIL

૩૪૩ શ્રી રણ ીરવસિંહ નરેન્રવસિંહ પ ુાર  નપાલ ના. .સ.ંશ્રી.  .પ્રા.વ ભાગ,  ડોદરા. 72 64 71 77 74 બીજી PASS.

૩૪૪ શ્રી જુગલદાસ કુતરભાઇ રાઠ ા  નપાલ જાબુઘંોડા રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ,  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૪૫ શ્રી મગંળભાઇ કળીયાભાઇ કોલી  નપાલ ના. .સ.ંશ્રી.  .પ્રા.વ ભાગ,  ડોદરા. 34 25 30 38 33 પ્રથમ FAIL

૩૪૬ શ્રી રમેશભાઇ નાનાલાલ માળી  નપાલ  .પ્રા. રેન્જ વશ રાજપરુ,  .પ્રા. વ ભાગ,  ડોદરા 40 26 35 37 35 બીજી FAIL

૩૪૭ શ્રી ઉદેવસિંહ ભીમવસિંહ ના ી  નપાલ  .પ્રા. રેન્જ વશ રાજપરુ,  .પ્રા. વ ભાગ,  ડોદરા 49 26 28 48 44 બીજી FAIL

૩૪૮ શ્રી શાવંતલાલ પુજંાભાઇ પરમાર  નપાલ  .પ્રા. રેન્જ કંજેટા,  .પ્રા. વ ભાગ,  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૪૯ શ્રી રમેશભાઇ ન લાભાઇ  સા ા  નપાલ ડડેીયાપાડા રેન્જ, નમવદા  ન વ ભાગ,  .પ્રા.  ડોદરા 18 24 35 44 24 પ્રથમ FAIL

૩૫૦ શ્રી ઉમેદભાઇ ભલુાભાઇ ભીલ  નપાલ ડડેીયાપાડા રેન્જ, નમવદા  ન વ ભાગ,  .પ્રા.  ડોદરા 27 33 43 45 24 બીજી FAIL

૩૫૧ શ્રી સખુરામભાઇ રતનભાઇ રાઠ ા  નપાલ સોરાપાડા રેન્જ, નમવદા  ન વ ભાગ,  .પ્રા.  ડોદરા 41 26 34 52 42 બીજી FAIL

૩૫૨ શ્રી જી ણભાઇ કરશનભાઇ પરમાર  નપાલ ડડેીયાપાડા રેન્જ, નમવદા  ન વ ભાગ,  .પ્રા.  ડોદરા 28 30 25 32 36 પ્રથમ FAIL

૩૫૩ શ્રી જશભુાઇ લલ્લભુાઇ ચૌહાણ  નપાલ ગોરા રેન્જ, નમવદા  ન વ ભાગ,  .પ્રા.  ડોદરા 37 25 36 52 40 બીજી FAIL

૩૫૪ શ્રી તેજમલભાઇ ગો ાભાઇ રબારી  નપાલ ના. .સ.ંશ્રી., સા. .વ . મહસેાણા 34 14 28 33 34 પ્રથમ FAIL

૩૫૫ શ્રી કૌવશકકુમાર અંબાલાલ ગજ્જર  નપાલ ના. .સ.ંશ્રી., સા. .વ . મહસેાણા 22 34 35 31 33 પ્રથમ FAIL

૩૫૬ શ્રી રવસકભાઇ ભીલભુાઇ ગાયક ાડ  નપાલ  ઘઇ રેન્જ, ઉત્તર  ન વ ભાગ આહ ા,  ર્ુવળ  લસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૫૭ શ્રી ગમનલાલ છોટુભાઇ ગરાસીયા  નપાલ  ાસંદા પ ુવ,  લસાડ ઉત્તર  ન વ ભાગ,  લસાડ  ર્ ુવળ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૩૫૮ શ્રી ચનં્રકાન્તભાઇ નરવસિંહભાઇ પટેલ  નપાલ  ાસંદા પ ુવ,  લસાડ ઉત્તર  ન વ ભાગ,  લસાડ  ર્ ુવળ 38 30 31 40 34 પ્રથમ FAIL

૩૫૯ શ્રી વશવભુા જીલભુા જાડજેા  નપાલ સરાડો રેન્જ, બન્ની ગ્રાસલેન્ડ વ ભાગ, કચ્છ-ભજુ  ન  ર્ુવળ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૩૬૦ શ્રી પથૃ્ ીવસિંહ શામલવસિંહ ચૌહાણ  નપાલ પયાવ રણ એકમ, સરદાર સરો ર ન.વન.લલ., ગાધંીનગર. 46 36 43 49 45 બીજી FAIL

૩૬૧ શ્રી મહને્રવસિંહ નરપતવસિંહ  ાઘેલા  નપાલ  ડોદરા રેન્જ, સરદાર સરો ર નમવદા ની.  ડોદરા 54 34 34 41 35 બીજી FAIL

૩૬૨ શ્રી કકરીટવસિંહ રતનવસિંહ ગોકહલ  નપાલ  ડોદરા રેન્જ, સરદાર સરો ર નમવદા ની.  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૬૩ શ્રી જતીનકુમાર ઇશ્વરલાલ કે ટ  નપાલ પગારબારી રેન્જ,  લસાડ ઉત્તર  ન વ ભાગ,  લસાડ 38 40 46 66 64 પ્રથમ FAIL

૩૬૪ શ્રી રવસકભાઇ ર જીભાઇ પટેલ  નપાલ ધરમપરુ રેન્જ,  લસાડ ઉત્તર  ન વ ભાગ,  લસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૬૫ શ્રી સજંયભાઇ કાશીનાથ પાટીલ  નપાલ સજંાણ રેન્જ,  લસાડ દલિણ  ન વ ભાગ,  લસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL



૩૬૬ શ્રી ભગભુાઇ જી ણભાઇ સોલકંી  નપાલ કપરાડા રેન્જ,  લસાડ દલિણ  ન વ ભાગ,  લસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૬૭ શ્રી મગનભાઇ ભાયલભુાઇ ગાવં ત  નપાલ કપરાડા રેન્જ,  લસાડ દલિણ  ન વ ભાગ,  લસાડ 24 26 24 27 33 બીજી FAIL

૩૬૮ શ્રી રાજુભાઇ બાબભુાઇ પટેલ  નપાલ કપરાડા રેન્જ,  લસાડ દલિણ  ન વ ભાગ,  લસાડ 50 30 49 52 45 પ્રથમ FAIL

૩૬૯ શ્રી પ્રાથવનભાઇ રજનીકાતંભાઇ ઠાકોર  નપાલ કપરાડા રેન્જ,  લસાડ દલિણ  ન વ ભાગ,  લસાડ 50 26 48 35 32 પ્રથમ FAIL

૩૭૦ શ્રી રમેશભાઇ ગોવ િંદભાઇ દેશમખુ  નપાલ લ ચાલી રેન્જ, ડાગં ઉત્તર  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 44 28 38 48 33 બીજી FAIL

૩૭૧ શ્રી કદપકભાઇ શાવંતલાલ હળપવત  નપાલ કાલીબેલ રેન્જ, ડાગં ઉત્તર  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 67 58 61 70 80 પ્રથમ PASS.

૩૭૨ શ્રી સતીષભાઇ ભગ ાનભાઇ જેઠા  નપાલ વશિંગાણા રેન્જ, ડાગં ઉત્તર  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 66 64 71 76 64 પ્રથમ PASS.

૩૭૩ શ્રી પાડુંરંગભાઇ માહરૂભાઇ બડે  નપાલ કાલીબેલ રેન્જ, ઉત્તર  ન વ ભાગ આહ ા,  ર્ુવળ  લસાડ 41 29 31 42 29 બીજી FAIL

૩૭૪ શ્રી દે દતભાઇ બાળુભાઇ ગાવ ત  નપાલ બોરખેત ટીમ્બર ડપેો, ઉત્તર  ન વ ભાગ આહ ા,  ર્ુવળ  લસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૩૭૫ શ્રી મોહનભાઇ ભીખભુાઇ પટેલ  નપાલ બોરખેત ટીમ્બર ડપેો, ઉત્તર  ન વ ભાગ આહ ા,  ર્ુવળ  લસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૩૭૬ શ્રી ગલુાબભાઇ જી ાભાઇ પ ાર  નપાલ બોરખેત ટીમ્બર ડપેો, ઉત્તર  ન વ ભાગ આહ ા,  ર્ુવળ  લસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૩૭૭ શ્રી ભાસ્કરભાઇ હીરાજીભાઇ ચૌધરી  નપાલ સબુીર રેન્જ, ઉત્તર  ન વ ભાગ આહ ા,  ર્ુવળ  લસાડ 37 26 31 39 43 પ્રથમ FAIL

૩૭૮ શ્રી શૈલેષભાઇ ગોપનભાઇ ગાગંોડાવ  નપાલ સબુીર રેન્જ, ઉત્તર  ન વ ભાગ આહ ા,  ર્ુવળ  લસાડ 27 15 33 40 29 પ્રથમ FAIL

૩૭૯ શ્રી જાનભુાઇ પાડુંભાઇ ગાયક ાડ  નપાલ આહ ા રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 18 25 23 38 29 બીજી FAIL

૩૮૦ શ્રી સરેુશભાઇ રામજુભાઇ ચૌધરી  નપાલ ચીખલી રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 44 28 40 48 52 બીજી FAIL

૩૮૧ શ્રી રામભુાઇ જાનભુાઇ ચોયાવ  નપાલ  ઘાઇ રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૩૮૨ શ્રી છત્રવસિંહ નાથભુાઇ ભારોટ  નપાલ આહ ા પ ૂવ રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 32 22 33 24 29 બીજી FAIL

૩૮૩ શ્રીમતી વપ્રતીબેન શરદભાઇ ઠાકોર  નપાલ  ઘાઇ રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 65 38 63 45 52 બીજી FAIL

૩૮૪ શ્રી સરેુશભાઇ જી ાભાઇ  ાઘ  નપાલ આહ ા રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 40 25 29 57 36 બીજી FAIL

૩૮૫ શ્રી નરેન્રભાઇ માદંાભાઇ પટેલ  નપાલ બોટનીકલ ગાડવન  ઘાઇ, ડાગં દલિણ વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 30 29 31 31 28 પ્રથમ FAIL

૩૮૬ શ્રી વશ દાસભાઇ સોમાભાઇ જાદ  નપાલ સાકરપાતલ રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૮૭ શ્રી દે રામભાઇ સોમાભાઇ દેસાઇ  નપાલ આહ ા રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 30 30 26 29 31 બીજી FAIL

૩૮૮ શ્રી  ાલ્મીક નારાયણ પાટીલ  નપાલ  ઘાઇ રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 29 33 36 38 30 બીજી FAIL

૩૮૯ શ્રી રમેશભાઇ ઉત્તમભાઇ પટેલ  નપાલ  ઘાઇ રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૩૯૦ શ્રી અશોકભાઇ દેવભુાઇ ગાવ ત  નપાલ ચીચીનાગા ઠા રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 44 30 23 36 35 બીજી FAIL



૩૯૧ શ્રીમતી પરુપાબેન કાન્ર્ભુાઇ પટેલ  નપાલ  ાસંદા રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 32 37 27 22 33 બીજી FAIL

૩૯૨ શ્રી સકંદપભાઇ નાગજીભાઇ પરમાર  નપાલ ગલકંુડ રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 46 30 31 44 40 પ્રથમ FAIL

૩૯૩ શ્રી સરેુશભાઇ મગનભાઇ પટેલ  નપાલ  ઘાઇ રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 41 36 32 36 27 બીજી FAIL

૩૯૪ શ્રી ગીરીશકુમાર લીંબાજી ડામોર  નપાલ ના. .સ.ંશ્રી., મરીન નેશનલ પાડવ , જામનગર 67 35 41 64 52 બીજી FAIL

૩૯૫ શ્રી પાલભુાઇ રામભાઇ સીંધીયા  નપાલ જામનગર રેન્જ, મરીન નેશનલ પાકવ , જામનગર 47 25 39 60 43 બીજી FAIL

૩૯૬ શ્રી જીતેત્દ્ર દે જીભાઇ કેર  નપાલ જામનગર રેન્જ, મરીન નેશનલ પાકવ , જામનગર 44 39 35 59 35 બીજી FAIL

૩૯૭ શ્રી છગનભાઇ ચકુભાઇ ઉમરેટીયા  નપાલ જામનગર રેન્જ, મરીન નેશનલ પાકવ , જામનગર 38 21 30 39 33 બીજી FAIL

૩૯૮ શ્રી રણજીતભાઇ મળુજીભાઇ બારડ  નપાલ જોડીયા રેન્જ, મરીન નેશનલ પાકવ , જામનગર 35 32 32 39 29 બીજી FAIL

૩૯૯ શ્રી મહશેભાઇ દે રાજભાઇ ઠાકરીયા  નપાલ જામનગર રેન્જ, મરીન નેશનલ પાકવ , જામનગર 29 37 39 51 46 બીજી FAIL

૪૦૦ શ્રી વ જયભાઇ સાજણભાઇ લગારીયા  નપાલ ભાટીયા રેન્જ, મરીન નેશનલ પાકવ , જામનગર 57 36 44 60 50 બીજી FAIL

૪૦૧ શ્રી જગદીશવસિંહ ટેમભુા જાડજેા  નપાલ વસક્કા રેન્જ, મરીન નેશનલ પાકવ , જામનગર 48 30 34 37 42 બીજી FAIL

૪૦૨ શ્રી ખોડાભાઇ પીઠાભાઇ નદંાણીયા  નપાલ બહૃદગીર  ન્યપ્રાણી રિણ, ટાસ્ક ફોસવ, જુનાગઢ 31 25 32 46 52 બીજી FAIL

૪૦૩ શ્રી ચદુંલાલ રત્દ્નાભાઇ રાઠોડ  નપાલ બહૃદગીર  ન્યપ્રાણી રિણ, ટાસ્ક ફોસવ, જુનાગઢ 34 32 44 38 32 બીજી FAIL

૪૦૪ શ્રી હરેશભાઇ સામતભાઇ બાબરીયા  નપાલ બહૃદગીર  ન્યપ્રાણી રિણ, ટાસ્ક ફોસવ, જુનાગઢ 39 35 38 58 49 પ્રથમ FAIL

૪૦૫ શ્રી વનકેશભાઇ નારણભાઇ છેલાણા  નપાલ રાણા ા  નોમવલ રેન્જ, પોરબદંર,  ન્યપ્રાણી  ર્ ુવળ, જુનાગઢ 43 40 45 43 53 બીજી FAIL

૪૦૬ શ્રી રાજેશ બચભુાઇ કારેણા  નપાલ ભાણ ડ નોમવલ રેન્જ, પોરબદંર,  ન્યપ્રાણી  ર્ ુવળ, જુનાગઢ 39 36 40 46 53 બીજી FAIL

૪૦૭ શ્રી રમેશ માડંણભાઇ કારા દરા  નપાલ રાણા ા  નોમવલ રેન્જ, પોરબદંર,  ન્યપ્રાણી  ર્ ુવળ, જુનાગઢ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૪૦૮ શ્રી મહને્રભાઇ ગોવ િંદભાઇ પરમાર  નપાલ રાણા ા  નોમવલ રેન્જ, પોરબદંર,  ન્યપ્રાણી  ર્ ુવળ, જુનાગઢ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૪૦૯ શ્રી ખીમાણદંભાઇ લખમણભાઇ ચા ડા  નપાલ ભાણ ડ નોમવલ રેન્જ, પોરબદંર,  ન્યપ્રાણી  ર્ ુવળ, જુનાગઢ 39 43 30 46 46 બીજી FAIL

૪૧૦ શ્રી  સતંદાસ  નમાળીદાસ ગોંડલીયા  નપાલ રાજુલા સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 35 24 21 36 27 બીજી FAIL

૪૧૧ શ્રી સરેુશભાઇ ગૌરીશકંરભાઇ પડંયા  નપાલ સા. . રેન્જ ઘોઘા, સા. . વ ભાગ બોટાદ, સા. . રાજકોટ 49 32 30 41 50 બીજી FAIL

૪૧૨ શ્રીમતી ચેતનાબેન મનભુાઇ પરમાર  નપાલ સા. . રેન્જ બર ાળા, સા. . વ ભાગ બોટાદ, સા. . રાજકોટ 16 34 30 27 41 બીજી FAIL

૪૧૩ શ્રી મહશેભાઇ સાતંીભાઇ જોષી  નપાલ સા. . રેન્જ ગઢડા, સા. . વ ભાગ બોટાદ, સા. . રાજકોટ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૪૧૪ શ્રી નરેન્રવસિંહ બાપભુા ચડુાસમા  નપાલ સા. . રેન્જ બોટાદ, સા. . વ ભાગ બોટાદ, સા. . રાજકોટ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૪૧૫ શ્રી  નરાજવસિંહ ઘનશ્યામવસિંહ ચડુાસમા  નપાલ સા. . રેન્જ બોટાદ, સા. . વ ભાગ બોટાદ, સા. . રાજકોટ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL



૪૧૬ શ્રી રૂસ્તમખાન કદલા રખાન બ્લોચ  નપાલ સા. . રેન્જ પાલીતાણા, સા. . વ ભાગ બોટાદ, સા. . રાજકોટ 19 14 24 33 24 બીજી FAIL

૪૧૭ શ્રીમતી ગીતાબેન લીંબાભાઇ રાતકડયા  નપાલ સાસણ નોમવલ રેન્જ, ગીર પવિમ વ ભાગ,  .પ્રા. જુનાગઢ 55 26 35 43 35 બીજી FAIL

૪૧૮ શ્રી પ્રતાપભાઇ લાલાભાઇ ડામોર  નપાલ મેઘરજ રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા,  ર્ુવળ ગાધંીનગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૪૧૯ શ્રી ડાહ્યાભાઇ મણીભાઇ પ્રજાપવત  નપાલ મેઘરજ રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા,  ર્ુવળ ગાધંીનગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૪૨૦ શ્રીમતી સોનલ અરવ િંદભાઇ સોલકંી  નપાલ માગંરોળ રેન્જ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 57 50 61 50 62 બીજી PASS.

૪૨૧ શ્રી કદનભુાઇ કરશનભાઇ રાઠ ા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 24 26 21 27 33 પ્રથમ FAIL

૪૨૨ શ્રી મહશેભાઇ ચદુંભાઇ સોલકંી  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૪૨૩ શ્રી રાજેશભાઇ મણીલાલ  સા ા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 34 28 37 46 55 બીજી FAIL

૪૨૪ શ્રી કદનેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 27 24 28 39 24 પ્રથમ FAIL

૪૨૫ શ્રી મફતભાઇ જીણાભાઇ ભાલીયા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૪૨૬ શ્રી લક્ષ્મણભાઇ પનુમભાઇ  સા ા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 37 21 25 36 32 પ્રથમ FAIL

૪૨૭ શ્રી જશભાઇ રયજીભાઇ પરમાર  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૪૨૮ શ્રી યતીનચરં રામચરં કહાર  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 33 45 37 37 32 બીજી FAIL

૪૨૯ શ્રી કૌવશકભાઇ ભીખાભાઇ પારેખ  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 39 33 30 39 35 બીજી FAIL

૪૩૦ શ્રી વ નભુાઇ લલ્લભુાઇ પરમાર  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 27 26 29 33 38 બીજી FAIL

૪૩૧ શ્રી વ ઠ્ઠલભાઇ કહિંમતભાઇ રાઠ ા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 42 29 35 32 45 બીજી FAIL

૪૩૨ શ્રી પરસોત્તમભાઇ ચનુીલાલ બાકરયા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 24 28 35 26 33 બીજી FAIL

૪૩૩ શ્રી બળ તંવસિંહ વપતામ્બરભાઇ બારીયા  .વ .મ. નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 61 29 52 54 44 બીજી FAIL

૪૩૪ શ્રી ર્લુસીંગભાઇ કહરાભાઇ રાઠ ા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 27 22 29 43 45 પ્રથમ FAIL

૪૩૫ શ્રી શકંરભાઇ ચદુંભાઇ રાઠ ા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 28 35 30 43 43 બીજી FAIL

૪૩૬ શ્રી સરેુશચરં કાલીકાપ્રસાદ કનોજીયા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 42 32 34 23 36 પ્રથમ FAIL

૪૩૭ શ્રી સતંોષરાય કુરણરાય લાડ  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 30 27 34 42 37 બીજી FAIL

૪૩૮ શ્રી દાનાભાઇ લીંબાભઇ ભર ાડ  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 35 34 25 35 31 બીજી FAIL

૪૩૯ શ્રી નટ રવસિંહ બળ તંવસિંહ સોલકંી  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 36 31 41 41 32 પ્રથમ FAIL

૪૪૦ શ્રી રમેશભાઇ  ાલાભાઇ પટેલ  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 26 36 24 60 33 બીજી FAIL



૪૪૧ શ્રી અજુ વનવસિંહ વશ ાભાઇ પગી  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 35 32 37 29 24 પ્રથમ FAIL

૪૪૨ શ્રી ભીખાજી હમેાજી ગટાર  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, પાલનપરુ 46 36 37 36 53 બીજી FAIL

૪૪૩ શ્રી કકરણકુમાર રઘજીભાઇ ચૌધરી  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, પાલનપરુ 59 47 55 71 57 પ્રથમ FAIL

૪૪૪ શ્રી રાકેશકુમાર છોટાલાલ પરમાર  નપાલ મેઘરજ રેન્જ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સાબરકાઠંા 38 31 34 30 39 પ્રથમ FAIL

૪૪૫ શ્રીમતી સ્નેહલબેન મગંળભાઇ પટેલ  નપાલ તલોદ રેન્જ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સાબરકાઠંા 56 47 50 60 53 બીજી FAIL

૪૪૬ શ્રી વનતેશકુમાર બાબભુાઇ ડામોર  નપાલ માલપરુ રેન્જ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સાબરકાઠંા 60 54 58 53 46 બીજી FAIL

૪૪૭ શ્રી જયવંતભાઇ કમજીભાઇ કોપસા  નપાલ માલપરુ રેન્જ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સાબરકાઠંા 41 24 42 38 36 પ્રથમ FAIL

૪૪૮ શ્રી જયવંતભાઇ દોલજીભાઇ અસારી  નપાલ લભલોડા રેન્જ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સાબરકાઠંા 28 37 32 37 44 પ્રથમ FAIL

૪૪૯ શ્રી ચદંનવસિંહ સોમાજી રાઠોડ  નપાલ લભલોડા રેન્જ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સાબરકાઠંા 30 25 29 38 35 પ્રથમ FAIL

૪૫૦ શ્રી રામજીભાઇ સરુમાજી ખરાડી  નપાલ વ જયનગર રેન્જ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સાબરકાઠંા 33 25 19 41 33 પ્રથમ FAIL

૪૫૧ શ્રી શાબીરહસેુન ઇબ્રાહીમભાઇ શેખ  નપાલ વ . રેન્જ મોડાસા, વ . વ ભાગ(ઉ) સાકા,ં કહિંમતનગર 63 36 54 48 61 બીજી FAIL

૪૫૨ શ્ર મેહલુભાઇ ભગાભાઇ દોમડા  નપાલ વ . રેન્જ ખેડબ્રહ્મા, વ . વ ભાગ(ઉ) સાકા,ં કહિંમતનગર 64 55 61 50 50 પ્રથમ PASS.

૪૫૩ શ્રી પરબતભાઇ કડ ાભાઇ  ાઢીયા  નપાલ ગીર પવિમ  ન વ ભાગ,  .પ્રા, જુનાગઢ 41 39 47 53 48 બીજી FAIL

૪૫૪ શ્રી માલદે ભાઇ રામભાઇ ભરડા  નપાલ ગીર પવિમ  ન વ ભાગ,  .પ્રા, જુનાગઢ 24 15 58 54 53 પ્રથમ FAIL

૪૫૫ શ્રી નાનજીભાઇ માધાભાઇ રાણ ા  નપાલ બાબરીયા રેન્જ, ગીર પવિમ વ ભાગ, જુનાગઢ,  .પ્રા. જુનાગઢ 38 25 39 41 46 બીજી FAIL

૪૫૬ શ્રીમતી હકરલાબેન સકરાભાઇ  સા ા  નપાલ નેત્રગં રેન્જ, પેટા  ન વ ભાગ ભરૂચ, સરુત 59 38 45 63 52 બીજી FAIL

૪૫૭ શ્રીમતી રીટાબેન રમેશભાઇ  સા ા  નપાલ નેત્રગં રેન્જ, પેટા  ન વ ભાગ ભરૂચ, સરુત 64 55 46 63 63 બીજી FAIL

૪૫૮ શ્રી સરેુશભાઇ ભગાભાઇ  સા ા  નપાલ ઝઘડીયા રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત 32 36 39 50 44 બીજી FAIL

૪૫૯ શ્રી મહશેભાઇ કંચનભાઇ  સા ા  નપાલ ઝઘડીયા રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત 46 29 41 38 40 બીજી FAIL

૪૬૦ શ્રી ખશુાલભાઇ ધનજીભાઇ પટેલ  નપાલ જાબુઘંોડા રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ,  ડોદરા 53 32 45 57 47 બીજી FAIL

૪૬૧ શ્રીમતી ચેતનાબેન ભાલજુી ચૌહાણ  નપાલ
સા.   ા  રેંજ, સા. .વ ભાગ, બનાસકાઠંા- પાલનપરુ/ મહસેાણા

60 59 61 66 60 પ્રથમ PASS.

૪૬૨ શ્રીમતી કાલીબેન ડુટાભાઇ ગમાર  નપાલ પાલનપરુ રેંજ, સા. .વ ભાગ, બનાસકાઠંા- પાલનપરુ/ મહસેાણા 35 29 36 37 30 બીજી FAIL

૪૬૩ શ્રી ન રંગખાન હયાતખાન ચા ડા  નપાલ વ  રેંજ ડીસા સા. .વ ભાગ, બનાસકાઠંા- પાલનપરુ/ મહસેાણા 52 24 34 36 46 બીજી FAIL

૪૬૪ શ્રી  ાહજીભાઇ જેઠાભાઇ મોર ાડીયા  નપાલ વ  રેંજ ડીસા સા. .વ ભાગ, બનાસકાઠંા- પાલનપરુ/ મહસેાણા 24 39 44 41 44 પ્રથમ FAIL



૪૬૫ શ્રી ભરતકુમાર પરથીજી પરમાર  નપાલ વ  રેંજ અવમરગઢ સા. .વ ભાગ, બનાસકાઠંા- પાલનપરુ/ મહસેાણા 60 38 44 53 42 બીજી FAIL

૪૬૬ શ્રી રમેશકુમાર છગનલાલ મક ાણા  નપાલ વ  રેંજ દાતંા સા. .વ ભાગ, બનાસકાઠંા- પાલનપરુ/ મહસેાણા 32 29 33 37 35 બીજી FAIL

૪૬૭ શ્રી દરજણવસિંહ ચદંનવસિંહ બારડ  નપાલ વ  રેંજ દાતંા સા. .વ ભાગ, બનાસકાઠંા- પાલનપરુ/ મહસેાણા 26 24 24 30 22 પ્રથમ FAIL

૪૬૮ શ્રી કજરમહમદ રહીમખાન મકરાણી  નપાલ વ  રેંજ દાતંા સા. .વ ભાગ, બનાસકાઠંા- પાલનપરુ/ મહસેાણા 33 29 17 21 39 પ્રથમ FAIL

૪૬૯ શ્રી અબ્દુલભાઇ રસલુભાઇ ઉમતીયા  નપાલ વ  રેંજ દાતંા સા. .વ ભાગ, બનાસકાઠંા- પાલનપરુ/ મહસેાણા 37 30 46 55 51 પ્રથમ FAIL

૪૭૦ શ્રી અલ્પેશકુમાર કાન્તીલાલ બાકંોલા  નપાલ વશહોરી રેંજ, સા. .વ ભાગ, બનાસકાઠંા- પાલનપરુ/ મહસેાણા 40 40 51 64 44 પ્રથમ FAIL

૪૭૧ શ્રી રવ શકંર સખુરામભાઇ રાઠ ા  નપાલ નસ ાડી રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા 31 24 28 26 41 બીજી FAIL

૪૭૨ શ્રી મહશેભાઇ સોમાભાઇ બારીયા  નપાલ નસ ાડી રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા 43 31 36 40 35 બીજી FAIL

૪૭૩ શ્રી રવસકભાઇ ગોવ િંદભાઇ બારીયા  નપાલ નસ ાડી રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા 14 19 27 26 27 પ્રથમ FAIL

૪૭૪ શ્રી અર્લુભાઇ શભંભુાઇ પ્રજાપવત  નપાલ સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, આણદં  ર્ુવળ અમદા ાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૪૭૫ શ્રી રાધનખાન દોલતખાન ધાસરુા  નપાલ દાવંત ાડા નોમવલ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ 52 30 60 53 54 બીજી FAIL

૪૭૬ શ્રી મનોજકુમાર જયતંીલાલ દ ે  નપાલ ઇકબાલગઢ નોમવલ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ 48 33 53 49 44 બીજી FAIL

૪૭૭ શ્રી  ાલજીભાઇ ગણેશજી સોલકંી  નપાલ થરાદ નોમવલ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ 24 24 38 40 39 પ્રથમ FAIL

૪૭૮ શ્રી ઐયબુખાન સરદારખાન લબહારી  નપાલ દાતંા પ ૂવ નોમવલ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ 25 20 26 30 25 પ્રથમ FAIL

૪૭૯ શ્રી જીતાભાઇ લાલભુાઇ પટણી  નપાલ અંબાજી(ઉ) નોમવલ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ 39 33 44 43 45 પ્રથમ FAIL

૪૮૦ શ્રી સોકતખાન અમીનખાન ચા ડા  નપાલ દાતંા પ ૂવ નોમવલ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ 32 27 43 50 48 પ્રથમ FAIL

૪૮૧ શ્રી ભપુતભાઇ જ ાભાઇ પાટડીયા  નપાલ બજાણા રેન્જ, ઘડુખર અભ્યારણ્ય, ધ્રાગંધ્રા 36 28 34 43 42 બીજી FAIL

૪૮૨ શ્રી હીરાભાઇ મણાભાઇ પારેજીયા  નપાલ બજાણા રેન્જ, ઘડુખર અભ્યારણ્ય, ધ્રાગંધ્રા 27 25 31 34 35 પ્રથમ FAIL

૪૮૩ શ્રી મનહરભાઇ ઝીણાભાઇ  સા ા  નપાલ  ડપાડા રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત 40 28 33 38 39 બીજી FAIL

૪૮૪ શ્રી ગણેશભાઇ ડાહ્યભાઇ  સા ા  નપાલ ઉમરપાડા રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત 64 34 59 56 57 બીજી FAIL

૪૮૫ શ્રી બહાદુરભાઇ નગરીયાભાઇ  સા ા  નપાલ ઉમરપાડા રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત 55 38 40 62 43 બીજી FAIL

૪૮૬ શ્રી સરુશભાઇ હીરજીભાઇ  સા ા  નપાલ વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 24 33 42 47 26 બીજી FAIL

૪૮૭ શ્રી ચરંવસિંગ ચદુંભાઇ  સા ા  નપાલ માડં ી ઉત્તર રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત 51 28 34 51 54 બીજી FAIL

૪૮૮ શ્રી ફતેવસિંગભાઇ લખીયાભાઇ ચૌધરી  નપાલ માડં ી ઉત્તર રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત 28 25 20 37 41 બીજી FAIL

૪૮૯ શ્રીમતી કલ્પનાબેન પ્રવ ણભાઇ ચૌધરી  નપાલ મહ ુા રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત 39 34 41 43 52 બીજી FAIL



૪૯૦ શ્રી રમેશભાઇ સોમાભાઇ પટેલ  નપાલ મહ ુા રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત 30 27 21 25 36 બીજી FAIL

૪૯૧ શ્રી ચપંકભાઇ જમનાભાઇ ચૌધરી  નપાલ મહ ુા રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૪૯૨ શ્રી ચનં્રકાતં મોહનભાઇ પટેલ  નપાલ ડુમ્મસ રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત 40 33 40 49 56 બીજી FAIL

૪૯૩ શ્રી રમણભાઇ ચેમાભાઇ ગામીત  નપાલ વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૪૯૪ શ્રી વ નભુાઇ મોહનભાઇ  સા ા  નપાલ વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 40 25 27 31 28 પ્રથમ FAIL

૪૯૫ શ્રી પ્રવ ણભાઇ મગનભાઇ પટેલ  નપાલ મલગંદે  રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 41 30 36 39 42 બીજી FAIL

૪૯૬ શ્રી નાનભુાઇ બહાદુરભાઇ પટેલ  નપાલ નેશ ુપ ૂવ તા લી રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 44 28 37 30 31 બીજી FAIL

૪૯૭ શ્રી વ નોદભાઇ ધનજીભાઇ  સા ા  નપાલ નેશ ુપ ૂવ તા લી રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 41 33 45 62 44 બીજી FAIL

૪૯૮ શ્રી ભગભુાઇ મગનભાઇ પટેલ  નપાલ વ્યારા રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 39 20 33 28 37 બીજી FAIL

૪૯૯ શ્રી કદનેશભાઇ નરોત્તમભાઇ પટેલ  નપાલ વ્યારા રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૫૦૦ શ્રી રામવસિંગભાઇ ખાલપાભાઇ ચૌધરી  નપાલ વ્યારા રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 53 39 50 57 42 બીજી FAIL

૫૦૧ શ્રીમતી રીનાબેન સે ાભાઇ ચૌધરી  નપાલ વ્યારા રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 50 52 50 48 51 બીજી FAIL

૫૦૨ શ્રી છોટુભાઇ ર્લુસીરામ સેંદાણે  નપાલ વ્યારા રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 53 52 58 53 55 બીજી PASS.

૫૦૩ શ્રી મગંળભાઇ અમરવસિંગભાઇ  સા ા  નપાલ ખેર ાડા રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 26 30 27 25 28 બીજી FAIL

૫૦૪ શ્રી કાલીદાસભાઇ જશભુાઇ ઠાકોર  નપાલ ખેર ાડા રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 38 34 42 63 42 બીજી FAIL

૫૦૫ શ્રી ઉવનયાભાઇ જોગીયાભાઇ ગામીત  નપાલ ઉનાઇ રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 31 28 30 41 33 બીજી FAIL

૫૦૬ શ્રી ધીરૂભાઇ મગનભાઇ ગામીત  નપાલ  ાજપરુ રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 32 35 35 39 47 બીજી FAIL

૫૦૭ શ્રી કદલીપભાઇ ચીમનભાઇ ચૌધરી  નપાલ  ાજપરુ રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૫૦૮ શ્રીમતી દિાબેન હરસખુભાઇ સોરઠીયા  નપાલ  ાજપરુ રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 69 74 75 72 67 પ્રથમ PASS.

૫૦૯ શ્રી કદલીપભાઇ છોટુભાઇ ગામીત  નપાલ તાપી રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 52 33 58 56 53 બીજી FAIL

૫૧૦ શ્રી વસિંગાભાઇ કોટ ાલભાઇ ગામીત  નપાલ તાપી રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૫૧૧ શ્રી બાબભુાઇ ખોડાભાઇ પરમાર  નપાલ સા. . રેન્જ કપડ જં, સા. . વ ભાગ નકડયાદ, અમદા ાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૫૧૨ શ્રી પ્રવ ણભાઇ કનભુાઇ  ાઘેલા  નપાલ ખેડા રેંજ સા. .વ ભાગ, નડીયાદ/ અમદા ાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૫૧૩ શ્રી યસુફુમીયા રસલુમીયા વસપાઇ  નપાલ સા. . રેન્જ મહધુા, સા. . વ ભાગ, નકડયાદ, સા. . અમદા ાદ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૫૧૪ શ્રી નારાયણવસિંહ કાલવુસિંહ સોલકંી  નપાલ વ સ્તરણ રેન્જ સીટી અમદા ાદ, સા. . વ ભાગ, અમદા ાદ 24 19 18 18 29 બીજી FAIL



૫૧૫ શ્રી વ જયકુમાર અંબાલાલ બ્રહ્મભટ્ટ  નપાલ આણદં રેન્જ, સા. . આણદં, સા. . અમદા ાદ 36 23 37 37 39 બીજી FAIL

૫૧૬ શ્રી પનુમભાઇ મનભુાઇ ચૌહાણ  નપાલ પાનમ ઇરીગેશન પ્લાનટેશન,  ન વ ભાગ ગોધરા,  ડોદરા 33 31 35 38 23 બીજી FAIL

૫૧૭ શ્રી ભારતવસિંહ મનસખુભાઇ પગી  નપાલ પાનમ ઇરીગેશન પ્લાનટેશન,  ન વ ભાગ ગોધરા,  ડોદરા 27 19 38 38 44 બીજી FAIL

૫૧૮ શ્રી નાનાભાઇ રત્દ્નાભાઇ  ણકર  નપાલ પાનમ ઇરીગેશન પ્લાનટેશન,  ન વ ભાગ ગોધરા,  ડોદરા 30 34 34 31 38 બીજી FAIL

૫૧૯ શ્રી બળ તંવસિંહ જેસીંગભાઇ પટેલ  નપાલ પાનમ ઇરીગેશન પ્લાનટેશન,  ન વ ભાગ ગોધરા,  ડોદરા 27 22 31 33 36 બીજી FAIL

૫૨૦ શ્રી જયરાજ છગનભાઇ  ણકર  નપાલ ઇરીગેશન રતનપરુ રેન્જ, પાનમ વ ભાગ, ગોધરા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૫૨૧ શ્રી નટ રવસિંહ તખતવસિંહ ઝાલા  નપાલ મોડાસા રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૫૨૨ શ્રી કહરામણ મયજીભાઇ  સા ા  નપાલ  ન સ ંધવન અને  ન  પરાશ, રાજપીપલા 30 28 30 27 30 પ્રથમ FAIL

૫૨૩ શ્રી દે ાણદંભાઇ હમીરભાઇ ભેડા  નપાલ આયોજન  ર્ુવળ, જુનાગઢ 34 27 33 38 36 પ્રથમ FAIL

૫૨૪ શ્રી સજંયકુમાર હીરાભાઇ પ્રજાપતી  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 57 38 52 55 55 પ્રથમ FAIL

૫૨૫ શ્રીમતી મલણબેન કહિંમતભાઇ રાઠ ા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 53 36 49 50 53 પ્રથમ FAIL

૫૨૬ શ્રી કરણવસિંહ ભ ાનજી  ાઘેલા  નપાલ સશંોધન રેન્જ ગાધંીનગર, સશંોધન વ ભાગ, ગાધંીનગર 31 22 39 30 34 પ્રથમ FAIL

૫૨૭ શ્રી નાનભુાઇ ગલાભાઇ પારગી  નપાલ
વ સ્તરણ રેન્જ સતંરામપરુ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા

35 30 34 27 26 બીજી FAIL

૫૨૮ શ્રી રણછોડભાઇ હીરાભાઇ પટેલ  નપાલ
વ સ્તરણ રેન્જ સતંરામપરુ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા

36 26 36 36 41 બીજી FAIL

૫૨૯ શ્રી કાસ્ન્તભાઇ નથ્થભુાઇ પરમાર  નપાલ
વ સ્તરણ રેન્જ સતંરામપરુ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા

ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૫૩૦ શ્રી ભગભુાઇ અખાતીયાભાઇ ગામીત  નપાલ સાદડ ેલ રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૫૩૧ શ્રી બાલભુાઇ દે રામભાઇ બોરસે  નપાલ સાદડ ેલ રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૫૩૨ શ્રી ઇકબાલભાઇ હાસમભાઇ પટેલ  નપાલ માગંરોળ નોમવલ રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ 32 18 29 30 30 પ્રથમ FAIL

૫૩૩ શ્રી મહશે ન મહાદે  ન ગોસમી  નપાલ માગંરોળ નોમવલ રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૫૩૪ શ્રી બેચરભાઇ કાનાભાઇ ભર ાડ  નપાલ જશોનાથ મકંદર કંપાઉન્ડ, ભા નગર  ન વ ભાગ, ભા નગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૫૩૫ શ્રી સહદે વસિંહ પરબતવસિંહ  ાળા  નપાલ જશોનાથ મકંદર કંપાઉન્ડ, ભા નગર  ન વ ભાગ, ભા નગર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૫૩૬ શ્રી દે ેન્રગીરી ગોવ િંદગીરી બા ા  નપાલ વ . રેન્જ વ સનગર, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, મહસેાણા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૫૩૭ શ્રી લભખાજી રણછોડજી પરમાર  નપાલ વ . રેન્જ ધનસરુા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સાબરકાઠંા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL



૫૩૮ શ્રી હાકદિકકુમાર કનભુાઇ પટેલ  નપાલ વ . રેન્જ મોડાસા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સાબરકાઠંા ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૫૩૯ શ્રી જયેશકુમાર  સતંલાલ રાણા  નપાલ સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, આણદં  ર્ુવળ અમદા ાદ 26 30 33 30 31 પ્રથમ FAIL

૫૪૦ શ્રી બાલભુાઇ ગરુજીભાઇ ચૌધરી  નપાલ સરુત  ન વ ભાગ, સરુત 51 29 49 53 48 બીજી FAIL

૫૪૧ શ્રી કહતેન્રભાઇ ગોવ િંદભાઇ સાતભાઇ  નપાલ આયોજન  ર્ુવળ, સરુત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર પ્રથમ FAIL

૫૪૨ શ્રી  ાસદેુ  ઇન્દુલાલ જોષી  નપાલ રાપર દલિણ રેન્જ, કચ્છ પ ૂવ  ન વ ભાગ, ભજુ 38 24 40 46 50 બીજી FAIL

૫૪૩ શ્રી ઇમરાનખાન યા રખાન બહલેીમ  નપાલ આડસેર નોમવલ રેન્જ, કચ્છ પ ૂવ  ન વ ભાગ, ભજુ 61 27 43 68 68 બીજી FAIL

૫૪૪ શ્રી ભરતવસિંહ કદલા રવસિંહ  ાઘેલા  નપાલ રાપર દલિણ રેન્જ, કચ્છ પ ૂવ  ન વ ભાગ, ભજુ 46 23 42 68 44 બીજી FAIL

૫૪૫ શ્રીમતી ર્પૃ્તીબેન અમતૃલાલ જોષી  નપાલ સા. . રેન્જ કોટડા સગાની, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ 51 38 42 53 મસુ્તત બીજી FAIL

૫૪૬ શ્રીમતી હવષિદાબેન સરેુશભાઇ ચૌધરી  નપાલ વ . રેન્જ વ્યારા, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 78 65 મસુ્તત 61 મસુ્તત બીજી PASS.

૫૪૭ શ્રી અરવ િંદભાઇ વત્રભો નભાઇ  સા ા  નપાલ વ . રેન્જ ઝઘડીયા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ભરૂચ. 47 મસુ્તત 42 મસુ્તત 41 બીજી FAIL

૫૪૮ શ્રી ખીમાભાઇ નારણભાઇ ભીંભા  નપાલ સા. . રેન્જ ભાણ ડ, સા. .વ ભાગ, દે ભવુમ દ્વારકા 56 મસુ્તત 35 મસુ્તત 49 બીજી FAIL

૫૪૯ શ્રી કકશોરભાઇ પોપટભાઇ રામાણી  નપાલ સા રકંુડલા નોમવલ રેન્જ, સા રકંુડલા. ગીર (પ)ૂ  ન વ ભાગ, 
ધારી

82 મસુ્તત 75 મસુ્તત 72 બીજી PASS.

૫૫૦ શ્રીમીત કૈલાસબેન નગીનભાઇ  સા ા  નપાલ સાગબારા રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા ગેરહાજર મસુ્તત ગેરહાજર મસુ્તત ગેરહાજર બીજી FAIL

૫૫૧ શ્રી પ્રવ ણભાઇ અંબભુાઇ ચૌધરી  નપાલ વ્યારા રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 57 મસુ્તત 57 મસુ્તત 54 બીજી PASS.

૫૫૨ શ્રી ધમેન્રવસિંહ પ્રભાતવસિંહ ચા ડા  નપાલ સામાજીક  નીકરણ પારડી રેન્જ, સા. .વ .,  લસાડ 74 મસુ્તત મસુ્તત 72 66 બીજી PASS.

૫૫૩ શ્રી રાજેશભાઇ મનભુાઇ પટેલ  નપાલ વ . રેન્જ મહ ુા, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 62 મસુ્તત મસુ્તત 61 58 બીજી PASS.

૫૫૪ શ્રી  ીકેશભાઇ કમરીયાભાઇ રાઠ ા  નપાલ બોરીયાદ રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા 61 મસુ્તત મસુ્તત 73 51 બીજી PASS.

૫૫૫ શ્રી ઇશ્વરભાઇ મગંળભાઇ તાવ યાડ  નપાલ બાલાવસનોર રેન્જ, મકહસાગર  ન વ ભાગ, લણુા ાડા 61 મસુ્તત મસુ્તત 63 61 બીજી PASS.

૫૫૬ શ્રી રાજેશભાઇ ઇન્રજજતભાઇ જજં ાડીયા  નપાલ ગોડલ નોમવલ રેન્જ, મોરબી  ન વ ભાગ, મોરબી 70 મસુ્તત મસુ્તત 70 65 બીજી PASS.

૫૫૭ શ્રીમતી હસંાબેન હાજાભાઇ આલ  નપાલ મહ ુા નોમવલ રેન્જ, ભા નગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ 71 મસુ્તત મસુ્તત 59 65 બીજી PASS.

૫૫૮ શ્રી ચેહરભાઇ સાગરભાઇ દેસાઇ  નપાલ મોડાસા રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 54 મસુ્તત મસુ્તત 56 55 બીજી PASS.

૫૫૯ શ્રી ધનજીભાઇ લક્ષ્મણભાઇ કોંરીગા  નપાલ સા. . રેન્જ મોરબી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ 61 મસુ્તત મસુ્તત 72 45 બીજી FAIL

૫૬૦ શ્રી કકરીટકુમાર મોહનભાઇ રાઠોડ  નપાલ સા.  રેન્જ ભેસાણ, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ 63 મસુ્તત મસુ્તત 66 61 બીજી PASS.

૫૬૧ શ્રીમતી રંજનબેન ડાહ્યાભાઇ પટેલ  નપાલ પગારબારી રેન્જ,  લસાડ ઉત્તર  ન વ ભાગ,  લસાડ 41 મસુ્તત મસુ્તત 60 65 બીજી FAIL



૫૬૨ શ્રીમતી છાયાબેન સમૃનભાઇ પટેલ  નપાલ ધરમપરુ રેન્જ,  લસાડ ઉત્તર  ન વ ભાગ,  લસાડ 57 મસુ્તત મસુ્તત 69 73 બીજી PASS.

૫૬૩ શ્રીમતી અંજનાબેન બાળીયાભાઇ પાલ ા  નપાલ  ઘાઇ રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 66 મસુ્તત મસુ્તત 66 63 બીજી PASS.

૫૬૪ શ્રીમતી સવુમતાબેન રામાભાઇ ડાકી  નપાલ સા.  રેન્જ ઉમરલા, સા. . વ ભાગ બોટાદ, સા. . રાજકોટ 64 મસુ્તત મસુ્તત 68 72 બીજી PASS.

૫૬૫ શ્રી કદનેશભાઇ લાલાભાઇ માછી  નપાલ નેત્રગં રેન્જ, પેટા  ન વ ભાગ ભરૂચ, સરુત 62 મસુ્તત મસુ્તત 53 55 બીજી PASS.

૫૬૬ શ્રી જીતેન્ર પરબતભાઇ છેલાણા  નપાલ કુવતયાણા રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ 41 મસુ્તત મસુ્તત 61 69 બીજી FAIL

૫૬૭ શ્રી માનવસિંગજી અજીતવસિંહ સોલકંી  નપાલ સશંોધન રેન્જ મહસેાણા (ખેરાલ)ુ, સશંોધન વ ભાગ, ગાધંીનગર 76 63 મસુ્તત મસુ્તત 76 બીજી PASS.

૫૬૮ શ્રી અજયકુમાર નગીનભાઇ બારીયા  નપાલ વ . રેન્જ દાહોદ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 66 58 મસુ્તત મસુ્તત 65 બીજી PASS.

૫૬૯ શ્રી કદનેશભાઇ ચીનાભાઇ સોલકંી  નપાલ જામ ાલા રેન્જ, ગીર પવિમ  ન વ ભાગ,  ન્યપ્રાણી જુનાગઢ 51 59 મસુ્તત મસુ્તત 65 બીજી PASS.

૫૭૦ શ્રી ચદુંભાઇ જેરામભાઇ પટેલ  નપાલ ઉમરગામ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ન સારી,  ર્ુવળ ભરૂચ 56 40 મસુ્તત મસુ્તત 53 બીજી FAIL

૫૭૧ શ્રી કકશન મકેુશભાઇ જાની  નપાલ રેન્જ RFW કલ્યાણપરુ,જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ 71 59 મસુ્તત મસુ્તત 58 બીજી PASS.

૫૭૨ શ્રી ભીમાભાઇ ઘેલાભાઇ વ કમાં  નપાલ રેન્જ RFW કલ્યાણપરુ,જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ 67 51 મસુ્તત મસુ્તત 63 બીજી PASS.

૫૭૩ શ્રી દેવસિંગભાઇ સોમાભાઇ રાઠ ા  નપાલ રંગપરુ રેન્જ, છોટા ઉદેપરુ  ન વ ભાગ,  ડોદરા 67 45 મસુ્તત મસુ્તત 63 બીજી FAIL

૫૭૪ શ્રી પારવસિંગભાઇ સળુભાઇ તાવ યાડ  નપાલ
સતંરામપરુ (ઉ) રેંજ મકહસાગર  ન વ ભાગ, લણુ ાડા/  ડોદરા

31 37 મસુ્તત મસુ્તત 42 બીજી FAIL

૫૭૫ શ્રી અંકકત રોકહતકુમાર ગઢ ી  નપાલ ખાનપરુ રેન્જ, મકહસાગર  ન વ ભાગ, લણુા ાડા 67 58 મસુ્તત મસુ્તત 65 બીજી PASS.

૫૭૬ શ્રી દલપતભાઇ શનભુાઇ તડ ી  નપાલ સા. . વ ભાગ, સરેુન્રનગર સા.  અમદા ાદ 62 36 મસુ્તત મસુ્તત 57 બીજી FAIL

૫૭૭ શ્રીમતી વ લાસબેન વધરૂભાઇ અંટાળા  નપાલ બાબરા સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 90 70 મસુ્તત મસુ્તત 82 બીજી PASS.

૫૭૮ શ્રી ભરતભાઇ દાદાભાઇ ચાદું  નપાલ સા રકંુડલા સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 80 73 મસુ્તત મસુ્તત 80 બીજી PASS.

૫૭૯ શ્રી હાકદિક કચરાભાઇ ચૌધરી  નપાલ કપરાડા રેન્જ,  લસાડ દલિણ  ન વ ભાગ,  લસાડ 83 72 મસુ્તત મસુ્તત 83 બીજી PASS.

૫૮૦ શ્રીમતી  ષાવબેન નાનજીભાઇ ગમાર  નપાલ સા.   ા  રેંજ, સા. .વ ભાગ, બનાસકાઠંા- પાલનપરુ/ મહસેાણા 81 55 મસુ્તત મસુ્તત 79 બીજી PASS.

૫૮૧ શ્રી વપ્રતેશકુમાર કનવુસિંગભાઇ ગામીત  નપાલ તાપી રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 49 57 મસુ્તત મસુ્તત 66 બીજી FAIL

૫૮૨ શ્રી રસીકલાલ ચનુીયાભાઇ કટારા  નપાલ વ . રેન્જ ફેતપરુા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, દાહોદ મસુ્તત 39 મસુ્તત 67 52 બીજી FAIL

૫૮૩ શ્રી પ્રકદપભાઇ રણછોડભાઇ ઘોડકીયા  નપાલ રાજુલા સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ મસુ્તત 57 મસુ્તત 60 55 બીજી PASS.

૫૮૪ શ્રી ગણેશભાઇ વ સાભાઇ દેસાઇ  નપાલ પ્રાવતજ રેન્જ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સાબરકાઠંા મસુ્તત 36 મસુ્તત 56 56 બીજી FAIL



૫૮૫ શ્રી કરણીદાન આયાદાનજી આઢા  નપાલ  ેકરીયા, નળ સરો ર રેન્જ, નળસરો ર  ન્યજી  વ ભાગ, સાણંદ મસુ્તત 44 મસુ્તત 56 62 બીજી FAIL

૫૮૬ શ્રી કરીમભાઇ અલીભાઇ મલુતાની  નપાલ બજાણા રેન્જ, ઘડુખર અભ્યારણ્ય, ધ્રાગંધ્રા મસુ્તત 46 મસુ્તત 60 58 બીજી FAIL

૫૮૭ શ્રી અવશ્વનભાઇ વત્રકમભાઇ ચૌધરી  નપાલ  ડપાડા રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત મસુ્તત 53 મસુ્તત 65 56 બીજી PASS.

૫૮૮ શ્રી કહતેષભાઇ છેલભાઇ કદિીત  નપાલ સા. . રેન્જ જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ મસુ્તત 36 મસુ્તત 63 53 બીજી FAIL

૫૮૯ શ્રી નરેન્રવસિંહ રતનવસિંહ જાદ  નપાલ લણુા ાડા રેન્જ, મકહસાગર  ન વ ભાગ, લણુા ાડા મસુ્તત 43 મસુ્તત 56 60 બીજી FAIL

૫૯૦ શ્રી વમલન કરમશીભાઇ દેસાઇ  નપાલ  રાહી નોમવલ રેન્જ, પાટણ  ન વ ભાગ, પાટણ મસુ્તત 73 મસુ્તત મસુ્તત 77 બીજી PASS.

૫૯૧ શ્રી પ્રકાશભાઇ  જાભાઇ ચૌધરી  નપાલ નોમવલ રેન્જ રાધનપરુ, પાટણ  ન વ ભાગ, પાટણ મસુ્તત 66 મસુ્તત મસુ્તત 79 બીજી PASS.

૫૯૨ શ્રીમતી મવનષાબેન ધીરૂભાઇ આકહર  નપાલ  લસાડ રેન્જ, સા. .વ ભાગ,  લસાડ,  ર્ુવળ ભરૂચ મસુ્તત 64 મસુ્તત મસુ્તત 63 બીજી PASS.

૫૯૩ શ્રી ગોવ િંદભાઇ બાબભુાઇ  ાઘાણી  નપાલ વ . રેન્જ પડધરી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ મસુ્તત 28 મસુ્તત મસુ્તત 40 બીજી FAIL

૫૯૪ શ્રીમતી મોનાલી નારણભાઇ કચોટ  નપાલ સા. . રેન્જ ઉપલેટા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ મસુ્તત 48 મસુ્તત મસુ્તત 58 બીજી FAIL

૫૯૫ શ્રીમતી મવનષાબેન અવશ્વનભાઇ જબંચુા  નપાલ પ્રોટેકશન રેન્જ, સા. . વ ભાગ, દે ભવુમ દ્વારકા મસુ્તત 70 મસુ્તત મસુ્તત 74 બીજી PASS.

૫૯૬ શ્રી પ્રતાપભાઇ નાજભાઇ ચાદું  નપાલ સા રકંુડલા નોમવલ રેન્જ, સા રકંુડલા. ગીર (પ)ૂ  ન વ ભાગ, 
ધારી

મસુ્તત 62 મસુ્તત મસુ્તત 65 બીજી PASS.

૫૯૭ શ્રી કહરેનકુમાર ભરતભાઇ પટેલ  નપાલ ધરમપરુ રેન્જ,  લસાડ ઉત્તર  ન વ ભાગ,  લસાડ મસુ્તત 68 મસુ્તત મસુ્તત 72 બીજી PASS.

૫૯૮ શ્રી મવનષકુમાર અન્નાભાઇ સોન ણે  નપાલ ચીચીનાગા ઠા રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ મસુ્તત 70 મસુ્તત મસુ્તત 75 બીજી PASS.

૫૯૯ શ્રી જયેશકુમાર જીતેન્રભાઇ  સા ા  નપાલ  ાકંલ રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત મસુ્તત 62 મસુ્તત મસુ્તત 72 બીજી PASS.

૬૦૦ શ્રી રાજેશકુમાર લક્ષ્મણભાઇ પટેલ  નપાલ  રાહી નોમવલ રેન્જ, પાટણ  ન વ ભાગ, પાટણ મસુ્તત 57 64 મસુ્તત 61 બીજી PASS.

૬૦૧ શ્રીમતી શમીલાબેન ભાઇલાલભાઇ રાઠ ા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા મસુ્તત 53 52 મસુ્તત 56 બીજી PASS.

૬૦૨ શ્રી મણીલાલ બાબભુાઇ તરાલ  નપાલ અંબાજી દલિણ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ મસુ્તત 41 41 મસુ્તત 38 બીજી FAIL

૬૦૩ શ્રી વ કીકુમાર કનભુાઈ વમસ્ત્રી  નપાલ  ાજપરુ રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત મસુ્તત 59 66 મસુ્તત 67 બીજી PASS.

૬૦૪ શ્રીમતી રંજનબેન ભીખાભાઇ ચૌધરી  નપાલ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓકફસ વ સનગર, સા. .વ ભાગ, મહસેાણા મસુ્તત મસુ્તત 61 મસુ્તત 52 બીજી PASS.

૬૦૫ શ્રી ઉકાભાઇ જીણાભાઇ ડાકી  નપાલ ડુગંર ઉત્તર રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત 42 મસુ્તત 43 બીજી FAIL

૬૦૬ શ્રી યશપાલવસિંહ વ રેન્રવસિંહ પ ુાર  નપાલ દેત્રોજ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, અમદા ાદ મસુ્તત મસુ્તત 58 મસુ્તત 55 બીજી PASS.

૬૦૭ શ્રી બળદે ભાઇ ગોકળાજી કાલર  નપાલ દસક્રોઇ રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમદા ાદ મસુ્તત મસુ્તત 64 મસુ્તત 72 બીજી PASS.

૬૦૮ શ્રી વ ક્રમવસિંહ રણજીતવસિંહ પરમાર  નપાલ સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સરેુન્રનગર, અમદા ાદ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત 67 મસુ્તત 67 બીજી PASS.



૬૦૯ શ્રી વ જયકુમાર ગોવ િંદવસિંહ ગઢ ી  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા મસુ્તત મસુ્તત 59 મસુ્તત 73 બીજી PASS.

૬૧૦ શ્રી રાકેશકુમાર રમેશચરં રાઠ ા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા મસુ્તત મસુ્તત 51 મસુ્તત 60 બીજી PASS.

૬૧૧ શ્રી કદપકકુમાર મલણલાલ સોલકંી  નપાલ અમીરગઢ નોમવલ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ મસુ્તત મસુ્તત 56 મસુ્તત 64 બીજી PASS.

૬૧૨ શ્રી  ેચ્યાભાઇ લલ્લભુાઇ ગામીત  નપાલ સાદડ ેલ રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત મસુ્તત મસુ્તત 52 મસુ્તત 55 બીજી PASS.

૬૧૩ શ્રી અજીજ જુસબ સમુરા  નપાલ ભજુ પવિમ રેન્જ, કચ્છ પવિમ વ ભાગ, ભજુ 34 29 28 મસુ્તત 39 બીજી FAIL

૬૧૪ શ્રી પડંયાભાઇ બધુાભાઇ ઠાકરે  નપાલ  ાસંદા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ન સારી,  ર્ુવળ ભરૂચ 61 55 57 મસુ્તત 40 બીજી FAIL

૬૧૫ શ્રી સતીષકુમાર પ્રભરુામ  ૈરણ  નપાલ રોડ સાઇડ રેન્જ કાલા ડ, સા. . વ ભાગ, દે ભવુમ દ્વારકા 58 38 42 મસુ્તત 36 બીજી FAIL

૬૧૬ શ્રીમતી હસંાબેન અરજણભાઇ ચૌહાણ  નપાલ નળ સરો ર પવિમ રેન્જ, નળ સરો ર  ન્યપ્રાણી વ ભાગ, સાણંદ 66 47 60 મસુ્તત 57 બીજી FAIL

૬૧૭ શ્રીમતી મનીષાબેન કંચનભાઇ  સા ા  નપાલ ગજુરાત ફોરેસ્ટ રેન્જસવ કોલેજ રાજપીપલા 48 37 55 મસુ્તત 60 બીજી FAIL

૬૧૮ શ્રી મદનવસિંહ જગદીશવસિંહ રા લજી  નપાલ કે ડીયા રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા 65 57 54 મસુ્તત 66 બીજી PASS.

૬૧૯ શ્રીમતી મવનષાબેન ચેંહરભાઇ ગાવ ત  નપાલ નાનાપોઢા રેન્જ,  લસાડ દલિણ  ન વ ભાગ,  લસાડ 55 48 53 મસુ્તત 59 બીજી FAIL

૬૨૦ શ્રી કકરણભાઇ અરવ િંદભાઇ પટેલ  નપાલ બોટનીકલ ગાડવન  ઘાઇ, ડાગં દલિણ વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 31 30 37 મસુ્તત 34 બીજી FAIL

૬૨૧ શ્રીમતી હસંાબેન વનરંજનભાઇ રાઠ ા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 68 55 49 મસુ્તત 66 બીજી FAIL

૬૨૨ શ્રી હમેદભાઇ બિીભાઇ કુભાર  નપાલ દાતંા પ ૂવ નોમવલ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર મસુ્તત ગેરહાજર બીજી FAIL

૬૨૩ શ્રી ભરતવસિંહ રામવસિંહ બારીયા  નપાલ વ . રેન્જ બારીયા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 54 36 મસુ્તત 46 50 બીજી FAIL

૬૨૪ શ્રીમતી સરેુખાબેન ગલુાબવસિંગ વનનામા  નપાલ વ . રેન્જ ધાનપરુ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 69 56 મસુ્તત 62 62 બીજી PASS.

૬૨૫ શ્રી ગોવ િંદભાઇ ફકુભાઇ મહશે્વરી  નપાલ મરુા નોમવલ રેન્જ, કચ્છ પ ૂવ  ન વ ભાગ, ભજુ 64 36 મસુ્તત 63 57 બીજી FAIL

૬૨૬ શ્રી લાલભુા ભરુાજી જાડજેા  નપાલ આદેસર નોમવલ રેન્જ, કચ્છ પ ૂવ  ન વ ભાગ, ભજુ 56 52 મસુ્તત 34 54 બીજી FAIL

૬૨૭ શ્રી સરેુશકુમાર માધ લાલ પ્રજાપવત  નપાલ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓકફસ, વ . વ ભાગ પાટણ ગેરહાજર ગેરહાજર મસુ્તત ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૬૨૮ શ્રી વ ક્રમભાઇ નટુભાઇ બારીયા  નપાલ ઝઘડીયા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ભરૂચ,  ર્ુવળ ભરૂચ 83 60 મસુ્તત 75 74 બીજી PASS.

૬૨૯ શ્રી હમેતં કૃરણકાતં કુલકણી  નપાલ ભરૂચ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ભરૂચ,  ર્ુવળ ભરૂચ 41 52 મસુ્તત 51 51 બીજી FAIL

૬૩૦ શ્રી નેરન્રભાઇ લલ્લભુાઇ કંથારીયા  નપાલ કામરેજ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 68 36 મસુ્તત 63 49 બીજી FAIL

૬૩૧ શ્રીમતી અવનતાબેન રમેશભાઇ બારીયા  નપાલ ગોધરા નોમવલ રેન્જ, ગોધરા  ન વ ભાગ,  ડોદરા 68 58 મસુ્તત 56 51 બીજી PASS.

૬૩૨ શ્રી અવનલભાઇ ગોરધનભાઇ મક ાણા  નપાલ વ સા દર રેન્જ, ગીર પવિમ વ ભાગ, જુનાગઢ,  .પ્રા. જુનાગઢ 38 58 મસુ્તત 54 50 બીજી FAIL



૬૩૩ શ્રી ભરતભાઇ ચદુંભાઇ વ સાત  નપાલ શામળાજી રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 41 62 મસુ્તત 65 63 બીજી FAIL

૬૩૪ શ્રી અરવ િંદભાઇ મલણલાલ પટેલ  નપાલ વ . રેન્જ ગોધરા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 26 28 મસુ્તત 34 32 બીજી FAIL

૬૩૫ શ્રીમતી સગંીતાબેન પારથીંગભાઇ ડામોર  નપાલ વ . રેન્જ સતંરામપરુ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 77 47 મસુ્તત 72 75 બીજી FAIL

૬૩૬ શ્રી વનજામ સલેુમાનભાઇ ખફીફ  નપાલ સા. . રેન્જ રાજકોટ દલિણ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ 43 32 મસુ્તત 59 51 બીજી FAIL

૬૩૭ શ્રી પરેશભાઇ રામજીભાઇ મોરડીયા  નપાલ બાબરા સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 88 78 મસુ્તત 81 84 બીજી PASS.

૬૩૮ શ્રી મધભુાઇ બચભુાઇ માલણીયા  નપાલ
સા રકંુડલા સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ

23 29 મસુ્તત 28 28 બીજી FAIL

૬૩૯ શ્રી મહશેભાઇ જાગભુાઇ ખા ડીયા  નપાલ લાઠી સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 28 63 મસુ્તત 75 77 બીજી FAIL

૬૪૦ શ્રી પુજંાભાઇ લાખાભાઇ કોડીયાતર  નપાલ ડુગર ઉત્તર રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ 67 64 મસુ્તત 56 70 બીજી PASS.

૬૪૧ શ્રી હરેશભાઇ મોહનભાઇ રાઠોડ  નપાલ ડુગર દલિણ રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ 48 46 મસુ્તત 57 53 બીજી FAIL

૬૪૨ શ્રી કાનજીભાઇ ઝાઝંણભાઇ નાધંા  નપાલ ચોટીલા રેન્જ, સરેુન્રનગર  ન વ ભાગ, સરેુન્રનગર 26 34 મસુ્તત 27 36 બીજી FAIL

૬૪૩ શ્રી પાલાભાઇ જી ાભાઇ બાબરીયા  નપાલ ગીર પવિમ  ન વ ભાગ,  .પ્રા, જુનાગઢ 57 33 મસુ્તત 61 44 બીજી FAIL

૬૪૪ શ્રી ઉમેશભાઇ ભલભુાઇ તડ ી  નપાલ તીલક ાડા રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા 49 43 મસુ્તત 59 66 બીજી FAIL

૬૪૫ શ્રી નયનકુમાર કહરાલાલ પચંોલી  નપાલ રાજપીપળા રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા 69 59 મસુ્તત 68 61 બીજી PASS.

૬૪૬ શ્રી કમલાભાઇ ચીમનભાઇ  સા ા  નપાલ પીપલોદ રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા 46 39 મસુ્તત 51 41 બીજી FAIL

૬૪૭ શ્રી ભા ેશકુમાર નદંલાલ કહાર  નપાલ સગાઇ રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા 72 54 મસુ્તત 62 74 બીજી PASS.

૬૪૮ શ્રીમતી અચવના જોસેફભાઇ હીરા  નપાલ કપરાડા રેન્જ,  લસાડ દલિણ  ન વ ભાગ,  લસાડ 71 59 મસુ્તત 68 65 બીજી PASS.

૬૪૯ શ્રી રમેશભાઇ ચીમનભાઇ ગાવ ત  નપાલ વશિંગાણા રેન્જ, ડાગં ઉત્તર  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 74 30 મસુ્તત 66 74 બીજી FAIL

૬૫૦ શ્રીમતી ફરીદાબેન ગોબજીભાઇ  ળ ી  નપાલ  ઘાઇ રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 65 56 મસુ્તત 59 64 બીજી PASS.

૬૫૧ શ્રીમતી આરતીબેન નરશીભાઇ વશયાળ  નપાલ સા. . રેન્જ તળાજા, સા. . વ ભાગ બોટાદ, સા. . રાજકોટ 64 62 મસુ્તત 66 68 બીજી PASS.

૬૫૨ શ્રી રમણભાઇ ડાહ્યાભાઇ ભાલીયા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા 36 32 મસુ્તત 35 50 બીજી FAIL

૬૫૩ શ્રી બાબવુસિંગ રણછોડજી સોલકંી  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, પાલનપરુ ગેરહાજર ગેરહાજર મસુ્તત ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૬૫૪ શ્રી અવશ્વનકુમાર ભરતભાઇ પટેલ  નપાલ બાયડ રેન્જ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સાબરકાઠંા 71 50 મસુ્તત 60 71 બીજી PASS.

૬૫૫ શ્રી રાજેશકુમાર રણછોડભાઇ ડામોર  નપાલ વ . રેન્જ મેઘરજ, વ . વ ભાગ(ઉ) સાકા,ં કહિંમતનગર 70 61 મસુ્તત 67 57 બીજી PASS.

૬૫૬ શ્રી નયનકુમાર  ીરચદંભાઇ પ્રજાપવત  નપાલ અંબાજી(ઉ) નોમવલ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ 64 52 મસુ્તત 67 61 બીજી PASS.



૬૫૭ શ્રી જગકદશકુમાર ચેલાભાઇ ચૌધરી  નપાલ અંબાજી દલિણ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ 66 56 મસુ્તત 69 61 બીજી PASS.

૬૫૮ શ્રી રામવસિંગ લક્ષ્મણદાન ગઢ ી  નપાલ અંબાજી(ઉ) નોમવલ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ ગેરહાજર ગેરહાજર મસુ્તત ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૬૫૯ શ્રીમતી મધબેુન ભારતભાઇ  સા ા  નપાલ માડં ી ઉત્તર રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત 71 44 મસુ્તત 67 69 બીજી FAIL

૬૬૦ શ્રી વનલેશભાઇ મોહનભાઇ પટેલ  નપાલ ઉનાઇ રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 59 50 મસુ્તત 56 60 બીજી PASS.

૬૬૧ શ્રી રતીલાલ કાતંીભાઇ ચૌધરી  નપાલ વ્યારા રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 47 30 મસુ્તત 50 49 બીજી FAIL

૬૬૨ શ્રી જસ તંજી અમજુી ઠાકોર  નપાલ વ . રેન્જ ઇડર, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સાબરકાઠંા 64 55 મસુ્તત 69 63 બીજી PASS.

૬૬૩ શ્રી હસમખુભાઇ માધ લાલ પટેલ  નપાલ રાયગઢ રેન્જ, સાબરકાઠંા  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર મસુ્તત મસુ્તત 54 64 59 બીજી PASS.

૬૬૪ શ્રી અવશ્વનકુમાર બલ તંરાય જોષી  નપાલ રાયગઢ રેન્જ, સાબરકાઠંા  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 44 મસુ્તત 53 56 60 બીજી FAIL

૬૬૫ શ્રી પકંજભાઇ રમણભાઇ પટેલ  નપાલ જબંસુર રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ભરૂચ,  ર્ુવળ ભરૂચ 59 મસુ્તત 66 70 53 બીજી PASS.

૬૬૬ શ્રી વ ક્રમવસિંહ ભ ાનવસિંહ  ાઘેલા  નપાલ દહગેામ રેન્જ, ગાધંીનગર  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 24 મસુ્તત 33 41 31 બીજી FAIL

૬૬૭ શ્રી હરગોવ િંદભાઇ મગનભાઇ દેસાઇ  નપાલ બોરીજ રેન્જ, ગાધંીનગર  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 41 મસુ્તત 46 39 48 બીજી FAIL

૬૬૮ શ્રી અમરવસિંહ રણછોડવસિંહ ચા ડા  નપાલ ધોલ ાણી રેન્જ, સાબરકાઠંા  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 54 મસુ્તત 33 36 34 બીજી FAIL

૬૬૯ શ્રીમતી ઉવમિલાબેન ભદુભાઇ રાઠ ા  નપાલ જસદણ નોમવલ રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ 69 મસુ્તત 58 54 65 બીજી PASS.

૬૭૦ શ્રીમતી જાગવૃત લાલજીભાઇ સાખંટ  નપાલ નોમવલ રેન્જ ચોટીલા, સરેુન્રનગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ 61 મસુ્તત 67 68 66 બીજી PASS.

૬૭૧ શ્રીમતી ધવમિરટાબેન ભીખાભાઇ  ાળંદ  નપાલ બોરીજ રેન્જ, ગાધંીનગર  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 44 મસુ્તત 56 47 51 બીજી FAIL

૬૭૨ શ્રી પ્રતાપભાઇ અજુ વનભાઇ ખરાડી  નપાલ લભલોડા રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 57 મસુ્તત 49 54 55 બીજી FAIL

૬૭૩ શ્રીમતી હસંાબેન ભીખાભાઇ મોકરીયા  નપાલ સા. . રેન્જ રાજકોટ ઉત્તર, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ 67 મસુ્તત 56 73 59 બીજી PASS.

૬૭૪ શ્રી ધીરૂભાઇ રણછોડભાઇ ડાભંલા  નપાલ અમરેલી સા.  . રેન્જ, સા. .વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ 66 મસુ્તત 62 65 68 બીજી PASS.

૬૭૫ શ્રી સવતષભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ  નપાલ સજંાણ રેન્જ,  લસાડ દલિણ  ન વ ભાગ,  લસાડ 60 મસુ્તત 49 63 47 બીજી FAIL

૬૭૬ શ્રી રામદાસ દગડુભાઇ રા લ  નપાલ ફતેપરુ રેન્જ,  લસાડ દલિણ  ન વ ભાગ,  લસાડ 52 મસુ્તત 66 60 44 બીજી FAIL

૬૭૭ શ્રી પરેશભાઇ નટુભાઇ ચૌધરી  નપાલ કાલીબેલ રેન્જ, ઉત્તર  ન વ ભાગ આહ ા,  ર્ુવળ  લસાડ 39 મસુ્તત 40 38 23 બીજી FAIL

૬૭૮ શ્રી મધભુાઇ કોળુભાઇ ગાયક ાડ  નપાલ આહ ા પ ૂવ રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 74 મસુ્તત 67 63 50 બીજી PASS.

૬૭૯ શ્રી ગગંારામભાઇ અનદભાઇ માહલા  નપાલ સાકરપાતલ રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ 62 મસુ્તત 55 55 44 બીજી FAIL

૬૮૦ શ્રી જગમાલ અરજનભાઇ નદંાણીયા  નપાલ રાણા ા  નોમવલ રેન્જ, પોરબદંર,  ન્યપ્રાણી  ર્ ુવળ, જુનાગઢ ગેરહાજર મસુ્તત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૬૮૧ શ્રી રૂપશકંર લાભશકંર શીલુ  નપાલ સા. . વ ભાગ બોટાદ, સા. . રાજકોટ ગેરહાજર મસુ્તત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL



૬૮૨ શ્રી અમીરમહમંદ અલીમહમંદ મકરાણી  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા ગેરહાજર મસુ્તત ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૬૮૩ શ્રી પ્રકાશવસિંહ બલ તંવસિંહ ભાટી  નપાલ લભલોડા રેન્જ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સાબરકાઠંા 29 મસુ્તત 33 42 38 બીજી FAIL

૬૮૪ શ્રી જયવંતભાઇ અ લસીંગ  સા ા  નપાલ ઝઘડીયા રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત 69 મસુ્તત 63 73 49 બીજી FAIL

૬૮૫ શ્રી કેદારેશ્વર દે રામ પાટીલ  નપાલ ભરૂચ રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત 36 મસુ્તત 40 43 36 બીજી FAIL

૬૮૬ શ્રી ર્લુસીભાઇ રે જીભાઇ ચૌધરી  નપાલ વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 43 મસુ્તત 38 52 37 બીજી FAIL

૬૮૭ શ્રી દે જીભાઇ રમેશભાઇ ડાભી  નપાલ વ . રેન્જ અંજાર, વ . વ ભાગ, ભજુ મસુ્તત 45 43 59 58 બીજી FAIL

૬૮૮ શ્રીમતી રિાબેન ભુડંાભાઇ વનસરતા  નપાલ સજંેલી રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા મસુ્તત 29 40 54 51 બીજી FAIL

૬૮૯ શ્રી ઇશ્વરલાલ રામજીભાઇ વમસ્ત્રી  નપાલ નખત્રાણા વ . રેન્જ, કચ્છ વ . વ ભાગ, ભજુ મસુ્તત 40 50 48 57 બીજી FAIL

૬૯૦ શ્રી અજીતવસિંહ જેઠુભા ઝાલા  નપાલ ધ્રોલ રેન્જ, જામનગર  ન વ ભાગ, જામનગર મસુ્તત 35 41 45 43 બીજી FAIL

૬૯૧ શ્રી કદલીપભાઇ રઘરુામભાઇ રાજ્યગરુૂ  નપાલ રાજુલા સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ મસુ્તત 35 ગેરહાજર ગેરહાજર ગેરહાજર બીજી FAIL

૬૯૨ શ્રી કકરણકુમાર મહને્રવસિંહ મક ાણા  નપાલ ફતેપરુ રેન્જ,  લસાડ દલિણ  ન વ ભાગ,  લસાડ મસુ્તત 42 56 53 65 બીજી FAIL

૬૯૩ શ્રી નટ રભાઇ નાગજીભાઇ બારીયા  .વ .મ. નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા મસુ્તત 32 48 35 46 બીજી FAIL

૬૯૪ શ્રી ઇશ્વરભાઇ ચેહરભાઇ રબારી  નપાલ ડીસા રેંજ, સા. .વ ભાગ, બનાસકાઠંા- પાલનપરુ/ મહસેાણા મસુ્તત 37 39 57 44 બીજી FAIL

૬૯૫ શ્રી ભા ેશકુમાર કદનેશચરં ભટ્ટ  નપાલ િેનીંગ રેન્જ, તાલીમ વ ભાગ, ગાધંીનગર મસુ્તત મસુ્તત 57 65 67 બીજી PASS.

૬૯૬ શ્રીમતી તેજલબેન મોતીભાઇ ચૌધરી  નપાલ વ . ઉંઝા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, મહસેાણા મસુ્તત મસુ્તત 66 64 62 બીજી PASS.

૬૯૭ શ્રી કહતેન્રવસિંહ મહીપતવસિંહ ચડુાસમા  નપાલ દયાપર દલિણ રેન્જ, કચ્છ પવિમ વ ભાગ, ભજુ મસુ્તત મસુ્તત 50 59 40 બીજી FAIL

૬૯૮ શ્રી મળુુભાઇ અરજણભાઇ ઓડદેરા  નપાલ દલખાણીયા રેન્જ, ગીર પ ુવ  ન વ ભાગ, ધારી મસુ્તત મસુ્તત 25 37 36 બીજી FAIL

૬૯૯ શ્રી રાણાભાઇ કમરણભાઇ કરમટા  નપાલ મ. .સ.ંશ્રી મો. સ્કોડ, ગીર પવિમ વ ભાગ,  .પ્રા. જુનાગઢ મસુ્તત મસુ્તત 39 48 42 બીજી FAIL

૭૦૦ શ્રી મહને્રકુમાર નર તવસિંહ રાઠ ા  નપાલ વ . રેન્જ ઠાસરા, સા. .વ ભાગ, નકડયાદ, સા. . અમદા ાદ મસુ્તત મસુ્તત 42 48 53 બીજી FAIL

૭૦૧ શ્રી કૈલાસપરુી કરસનપરુી ગોસ્ ામી  નપાલ ઘોલેરા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, અમદા ાદ મસુ્તત મસુ્તત 37 53 48 બીજી FAIL

૭૦૨ શ્રી રાજુભાઇ મણીલાલ દંતાણી  નપાલ અમદા ાદ સીટી રેન્જ, સા. .વ ભાગ, અમદા ાદ મસુ્તત મસુ્તત 39 42 30 બીજી FAIL

૭૦૩ શ્રી ભપેુન્રવસિંહ હકરવસિંહ ઝાલા  નપાલ
માલપરુ રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા,  ર્ુવળ ગાધંીનગર

મસુ્તત મસુ્તત 32 39 57 બીજી FAIL

૭૦૪ શ્રી મોહનભાઇ અજાભાઇ સોલકંી  નપાલ સાતંલપરુ નોમવલ રેન્જ, પાટણ  ન વ ભાગ, પાટણ મસુ્તત મસુ્તત 33 40 52 બીજી FAIL

૭૦૫ શ્રી સરેુશભાઇ શરદભાઇ પટેલ  નપાલ ડાગં ઉત્તર રેન્જ, ડાગં ઉત્તર  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ મસુ્તત મસુ્તત 30 46 41 બીજી FAIL



૭૦૬ શ્રી હરેશકુમાર જેઠાલાલ જોષી  નપાલ જામનગર રેન્જ, મરીન નેશનલ પાકવ , જામનગર મસુ્તત મસુ્તત 30 30 39 બીજી FAIL

૭૦૭ શ્રી જસ તંલાલ પ્રભાતવસિંહ મક ાણા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા મસુ્તત મસુ્તત 35 25 44 બીજી FAIL

૭૦૮ શ્રીમતી અબ્પાબેન અમરવસિંહભાઇ બારૈયા  નપાલ સશંોધન રેન્જ કચ્છ-અંજાર, સશંોધન વ ભાગ, ગાધંીનગર 50 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 62 બીજી PASS.

૭૦૯ શ્રી વ નોદભાઇ રામાભાઇ દેસાઇ  નપાલ સશંોધન રેન્જ મહસેાણા (ખેરાલ)ુ, સશંોધન વ ભાગ, ગાધંીનગર 43 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 56 બીજી FAIL

૭૧૦ શ્રી ભરતભાઇ  ેલજીભાઇ ચૌધરી  નપાલ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓકફસ મહસેાણા, સા. .વ ભાગ, મહસેાણા 39 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 36 બીજી FAIL

૭૧૧ શ્રી પરભભુાઇ નારણભાઇ પટેલ  નપાલ અંકલેશ્વર રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ભરૂચ,  ર્ુવળ ભરૂચ. 47 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 47 બીજી FAIL

૭૧૨ શ્રી ઋવષરાજ સરેુન્રવસિંહ રહ ેર  નપાલ ઝઘડીયા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ભરૂચ,  ર્ુવળ ભરૂચ 59 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત બીજી PASS.

૭૧૩ શ્રીમતી ચેતનાબેન વ ઠ્ઠલભાઇ માછી  નપાલ રાજપીપળા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નમવદા,  ર્ુવળ ભરૂચ 57 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 63 બીજી PASS.

૭૧૪ શ્રીમતી શવમિરઠા શાતંીલાલ માલલ ાડ  નપાલ પલાસણા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ 70 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 74 બીજી PASS.

૭૧૫ શ્રી વ કાસકુમાર ડાહ્યાભાઇ ચૌધરી  નપાલ પ્રકાશન અને સપંકવ વ ભાગ, ગાધંીનગર 37 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 64 બીજી FAIL

૭૧૬ શ્રી બહાદુરવસિંહ ટપભુા જાડજેા  નપાલ ધ્રોલ રેન્જ, જામનગર  ન વ ભાગ, જામનગર 39 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 54 બીજી FAIL

૭૧૭ શ્રી ભોળાભાઇ માધ લાલ પટેલ  નપાલ કલોલ રેન્જ, ગાધંીનગર  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર 26 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 43 બીજી FAIL

૭૧૮ શ્રી વ ક્રમવસિંહ અમરશીભાઇ ચૌહાણ  નપાલ સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સરેુન્રનગર, અમદા ાદ  ર્ ુવળ 71 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 70 બીજી PASS.

૭૧૯ શ્રી રાહલુભાઇ ભીખાભાઇ  ાળા  નપાલ અમદા ાદ સીટી રેન્જ, સા. .વ ભાગ, અમદા ાદ મસુ્તત 54 મસુ્તત મસુ્તત 68 બીજી PASS.

૭૨૦ શ્રીમતી જશુબેંન માનસગંભાઇ સર ૈયા  નપાલ સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સરેુન્રનગર, અમદા ાદ  ર્ ુવળ 76 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 69 બીજી PASS.

૭૨૧ શ્રી મણીલાલ ગોકળભાઇ પટેલ  નપાલ વ . રેન્જ ગોધરા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા 62 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 65 બીજી FAIL

૭૨૨ શ્રી લચરાગકુમાર અરવ િંદભાઇ માછી  નપાલ કે ડીયા રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા 83 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 77 બીજી PASS.

૭૨૩ શ્રી લબપીનકુમાર ઓખાભાઇ પરમાર  નપાલ પગારબારી રેન્જ,  લસાડ ઉત્તર  ન વ ભાગ,  લસાડ 80 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 69 બીજી PASS.

૭૨૪ શ્રી અવમતકુમાર હરદાસભાઇ  ાણીયા  નપાલ રાણા ા  નોમવલ રેન્જ, પોરબદંર,  ન્યપ્રાણી  ર્ ુવળ, જુનાગઢ 83 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 78 બીજી PASS.

૭૨૫ શ્રીમતી વનલમબેન હવમરભાઇ ગોલેતર  નપાલ સા. . રેન્જ વશહોર, સા. . વ ભાગ બોટાદ, સા. . રાજકોટ 70 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 70 બીજી PASS.

૭૨૬ શ્રી હસમખુભાઇ કોદરભાઇ ડાભી  નપાલ વ . રેન્જ ખેડબ્રહ્મા, વ . વ ભાગ(ઉ) સાકા,ં કહિંમતનગર 53 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 53 બીજી PASS.

૭૨૭ શ્રી ચેતનપરુી બાબપુરુી ગોસ્ ામી  નપાલ દાતંા પવિમ નોમવલ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ 65 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 71 બીજી PASS.

૭૨૮ શ્રી જયતંીભાઇ ઉદાભાઇ બારીઆ  નપાલ  ાકંલ રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત 69 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 70 બીજી PASS.

૭૨૯ શ્રી ભાવ ન રતનલાલ  સા ા  નપાલ વ્યારા રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 76 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 60 બીજી PASS.

૭૩૦ શ્રીમતી કલ્યાણીબહને રાજુભાઇ ચાૌધરી  નપાલ તાપી રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત 76 મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 65 બીજી PASS.



૭૩૧ શ્રી નરોત્તમભાઇ હરગોવ િંદાસ પટેલ  નપાલ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓકફસ મહસેાણા, સા. .વ ભાગ, મહસેાણા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 37 67 બીજી FAIL

૭૩૨ શ્રીમતી સધુાબેન  સતંભાઇ ચૌધરી  નપાલ સશંોધન રેન્જ ઉકાઇ,  નશાસ્ત્ર અને  નવ . રાજપીપળા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 61 62 બીજી PASS.

૭૩૩ શ્રીમતી મીનાબેન કનભુાઇ પરમાર  નપાલ સશંોધન રેન્જ વશ રાજપરુ,  નશાસ્ત્ર અને  નવ . રાજપીપળા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 63 73 બીજી PASS.

૭૩૪ શ્રી જુ ાનવસિંહ સર્જનસીંહ ચૌહાણ  નપાલ બારીયા રેન્જ, બારીયા  ન વ ભાગ, બારીયા,  ર્ુવળ  ડોદરા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 64 61 બીજી PASS.

૭૩૫ શ્રી કદપકભાઇ કહરાભાઇ કોડીયાતર  નપાલ રેન્જ તલાલા, ગીર પવિમ વ ભાગ,  .પ્રા, જુનાગઢ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 67 69 બીજી PASS.

૭૩૬ શ્રી સમીરભાઇ કુલીનભાઇ કોંકણી  નપાલ  લસાડ રેન્જ, સા. .વ ભાગ,  લસાડ,  ર્ુવળ ભરૂચ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 69 67 બીજી PASS.

૭૩૭ શ્રી જીગર  સતંભાઇ ટંડલે  નપાલ ધરમપરુ રેન્જ, સા. .વ ભાગ,  લસાડ,  ર્ુવળ ભરૂચ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 68 74 બીજી PASS.

૭૩૮ શ્રી મકહપાલવસિંહ મહને્રવસિંહ ગોકહલ  નપાલ અંકલેશ્વર રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ભરૂચ,  ર્ુવળ ભરૂચ. મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 68 68 બીજી PASS.

૭૩૯ શ્રી વ પીનભાઇ ગોપાલભાઇ બારીયા  નપાલ વતલક ાડા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નમવદા,  ર્ુવળ ભરૂચ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 64 68 બીજી PASS.

૭૪૦ શ્રી રવ રાજ નારસગંભાઇ મોરી  નપાલ મલગંદે  રેન્જ, વ્યારા  ન વ ભાગ, વ્યારા,  ર્ુવળ સરુત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 63 70 બીજી PASS.

૭૪૧ શ્રી સજંયકુમાર લક્ષ્મણભાઇ ખરાડી  નપાલ
માલપરુ રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા,  ર્ુવળ ગાધંીનગર

મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 72 63 બીજી PASS.

૭૪૨ શ્રી શૈલેન્રવસિંહ પ્રવ ણવસિંહ રહ ેર  નપાલ
મોડાસા રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા,  ર્ુવળ ગાધંીનગર

મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 73 64 બીજી PASS.

૭૪૩ શ્રી લાલવસિંહ કહિંમતવસિંહ મક ાણા  નપાલ
મોડાસા રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા,  ર્ુવળ ગાધંીનગર

મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 75 58 બીજી PASS.

૭૪૪ શ્રી પ્રભદુાસ રામાભાઇ માછી  નપાલ વ . રેન્જ લણુા ાડા, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 50 30 બીજી FAIL

૭૪૫ શ્રી અવનલભાઇ ભદુરભાઇ પટેલ  નપાલ સા. . રેન્જ મોરબી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 61 64 બીજી PASS.

૭૪૬ શ્રીમતી નમ્રતા મહને્રભાઇ કાનપરા  નપાલ સા. . રેન્જ જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 72 65 બીજી PASS.

૭૪૭ શ્રી ફીરોજખાન ઉસ્માનખાન રાઠોડ  નપાલ સાગબારા રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 80 66 બીજી PASS.

૭૪૮ શ્રી રમેશભાઇ રાયજીભાઇ ચૌહાણ  નપાલ લ ચાલી રેન્જ, ઉત્તર  ન વ ભાગ આહ ા,  ર્ુવળ  લસાડ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 58 63 બીજી PASS.

૭૪૯ શ્રીમતી ગોમતીબેન ધીરુભાઇ પટેલ  નપાલ બોરખેત ટીમ્બર ડપેો, ઉત્તર  ન વ ભાગ આહ ા,  ર્ુવળ  લસાડ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 66 65 બીજી PASS.

૭૫૦ શ્રીમતી દિાબેન સ જીભાઇ  ઘાસીયા  નપાલ પિી અભ્યારણ્ય લખજડીયા, મરીન નેશનલ પાકવ , જામનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 68 69 બીજી PASS.

૭૫૧ શ્રી ગોવ િંદભાઇ લાખાભાઇ  ાઘેલા  નપાલ સા. . રેન્જ તળાજા, સા. . વ ભાગ બોટાદ, સા. . રાજકોટ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 71 67 બીજી PASS.

૭૫૨ શ્રીમતી મધબેુન સ જીભાઇ ખાટં  નપાલ વ . રેન્જ માલપરુ, વ . વ ભાગ(ઉ) સાકા,ં કહિંમતનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 76 79 બીજી PASS.

૭૫૩ શ્રી જીતવસિંહ નહારવસિંહ રણા  નપાલ ભરૂચ રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 73 67 બીજી PASS.



૭૫૪ શ્રી મહશેભાઇ ડાહ્યાભાઇ સોલકંી  નપાલ સા.   ા  રેંજ, સા. .વ ભાગ, બનાસકાઠંા- પાલનપરુ/ મહસેાણા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 50 63 બીજી PASS.

૭૫૫ શ્રી હમેાભાઇ રૂપસીભાઇ પટેલ  નપાલ થરાદ રેંજ, સા. .વ ભાગ, બનાસકાઠંા- પાલનપરુ/ મહસેાણા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 63 77 બીજી PASS.

૭૫૬ શ્રી મહને્રવસિંહ જજલવુસિંહ  ાઘેલા  નપાલ ઇકબાલગઢ નોમવલ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 75 78 બીજી PASS.

૭૫૭
શ્રીમતી ગલુાબબેન પરશોત્તમભાઇ 
સહુાગીયા

 નપાલ સશંોધન રેન્જ જુનાગઢ, સશંોધન વ ભાગ, ગાધંીનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત ૮૨ બીજી PASS.

૭૫૮ શ્રી મહને્રવસિંહ હ નજી સોલકંી  નપાલ સશંોધન રેન્જ જુનાગઢ, સશંોધન વ ભાગ, ગાધંીનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 66 બીજી PASS.

૭૫૯ શ્રીમતી સગણુાબેન હરગોવ િંદભાઇ દ ે  નપાલ વ . રેન્જ દાહોદ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, ગોધરા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 73 બીજી PASS.

૭૬૦ શ્રીમતી કકિંજલ નારણભાઇ પટેલ  નપાલ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓકફસ મહસેાણા, સા. .વ ભાગ, મહસેાણા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 77 બીજી PASS.

૭૬૧ શ્રી ગણપતલાલ મા જીભાઇ પટેલ  નપાલ ભચાઉ રેન્જ, કચ્છ પ ુવ  ન વ ભાગ, ભજુ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 77 બીજી PASS.

૭૬૨ શ્રી પ્રવ ણચનં્ર મેધજી જાદ  નપાલ અંજાર રેન્જ, વ . વ ભાગ કચ્છ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 71 બીજી PASS.

૭૬૩ શ્રી ભરતવસિંહ ગલુાબવસિંહ સોલકંી  નપાલ વ . રેન્જ રાપર, વ . વ ભાગ, ભજુ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 78 બીજી PASS.

૭૬૪ શ્રી ભા ેશકુમાર અરજણભાઇ વસિંધ  નપાલ વ . રેન્જ ચાણસ્મા, પાટણ  ન વ ભાગ, પાટણ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 73 બીજી PASS.

૭૬૫ શ્રી કદનેશકુમાર સધુીરભાઇ વસિંધ  નપાલ વ . રેન્જ હારીજ, પાટણ  ન વ ભાગ, પાટણ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 74 બીજી PASS.

૭૬૬ શ્રી લચરાગ ખોડાભાઇ આજરા  નપાલ કઠલાલ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નકડયાદ, સા. . અમદા ાદ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 75 બીજી PASS.

૭૬૭ શ્રી વ જયકુમાર ચરંકાન્તભાઇ મોદી  નપાલ માડં ી રેન્જ, કચ્છ પવિમ વ ભાગ, ભજુ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત ૭૪ બીજી PASS.

૭૬૮ શ્રી પ્રવ ણકુમાર જી ાભાઇ પરમાર  નપાલ બોરીજ રેન્જ, ગાધંીનગર  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 57 બીજી PASS.

૭૬૯ શ્રી કદપકકુમાર કાસ્ન્તલાલ બ્રાહ્મલણયા  નપાલ ગ્રામ ન રેન્જ સાતંલપરુ, પાટન  ન વ ભાગ, પાટણ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 65 બીજી PASS.

૭૭૦ શ્રી રમેશકુમાર જી ાભાઇ પટેલ  નપાલ વ . રેન્જ હારીજ, પાટણ  ન વ ભાગ, પાટણ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 63 બીજી PASS.

૭૭૧ શ્રી રમેશભાઇ મેણશીભાઇ પપંાણીયા  નપાલ દેડકળી રેન્જ મેદરડા, ગીર પવિમ વ ભાગ,  .પ્રા. જુનાગઢ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 79 બીજી PASS.

૭૭૨ શ્રી મોહનભાઇ લાલાભાઇ કોદર ી  નપાલ વ . રેન્જ માડં ી, કચ્છ વ . વ ભાગ, ભજુ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 79 બીજી PASS.

૭૭૩ શ્રી રાહલુભાઇ જશુભંાઇ દેસાઇ  નપાલ ભજુ વ . રેન્જ, કચ્છ વ . વ ભાગ, ભજુ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 79 બીજી PASS.

૭૭૪ શ્રી કદલીપભાઇ ગલુાબભાઇ પટેલ  નપાલ  લસાડ રેન્જ, સા. .વ ભાગ,  લસાડ,  ર્ુવળ ભરૂચ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 76 બીજી PASS.

૭૭૫ શ્રી કકરપાલવસિંહ સરેુન્રવસિંહ ગોકહલ  નપાલ ભરૂચ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, ભરૂચ,  ર્ુવળ ભરૂચ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 82 બીજી PASS.

૭૭૬ શ્રી પકંજભાઇ અરવ િંદભાઇ ચૌધરી  નપાલ વ . રેન્જ સરુત(દ), સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 62 બીજી PASS.

૭૭૭ શ્રી કકરણભાઇ કન્છીભાઇ ચૌધરી  નપાલ વ . રેન્જ સરુત(દ), સા. .વ ભાગ, સરુત,  ર્ુવળ ભરૂચ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 53 બીજી PASS.

૭૭૮ શ્રી જીજે્ઞશભાઇ અજયભાઇ સોલકંી  નપાલ રાજપીપળા રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નમવદા,  ર્ુવળ ભરૂચ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 75 બીજી PASS.



૭૭૯ શ્રી વ નોદભાઇ ભનભુાઇ ભેડા  નપાલ જામગનર રેન્જ, જામનગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 73 બીજી PASS.

૭૮૦ શ્રી નારણભાઇ અળશીભાઇ બડીયા દરા  નપાલ જામજોધપરુ રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 73 બીજી PASS.

૭૮૧ શ્રી કકરણકુમાર કકશોરભાઇ ચૌધરી  નપાલ ઉજાવ રેન્જ, ગાધંીનગર  ન વ ભાગ, ગાધંીનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 62 બીજી PASS.

૭૮૨ શ્રી જી રાજભાઇ નાગજીભાઇ દેસાઇ  નપાલ ઉજાવ રેન્જ, ગાધંીનગર  ન વ ભાગ, ગાધંીનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 60 બીજી PASS.

૭૮૩ શ્રી સતીશભાઇ ર્લુશીભાઇ પરમાર  નપાલ ધોલ ાણી રેન્જ, સાબરકાઠંા  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 77 બીજી PASS.

૭૮૪ શ્રી પ્રવ ણકુમાર સ જીભાઇ પરમાર  નપાલ રાયગઢ રેન્જ, સાબરકાઠંા  ન વ ભાગ,  ર્ુવળ ગાધંીનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 71 બીજી PASS.

૭૮૫ શ્રી વનલેશભાઇ રે ાશકંર  ેગડા  નપાલ દલખાણીયા રેન્જ, ગીર પ ુવ  ન વ ભાગ, ધારી મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 76 બીજી PASS.

૭૮૬ શ્રી અવમતકુમાર મહાદે ભાઇ ચૌધરી  નપાલ
પવિમ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓકફસ ગોધરા,  ન વ ભાગ ગોધરા,  ડોદરા

મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 68 બીજી PASS.

૭૮૭ શ્રી જયકદપવસિંહ કકરણવસિંહ સોલકંી  નપાલ શહરેા રેન્જ, ગોધરા  ન વ ભાગ,  ડોદરા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 63 બીજી PASS.

૭૮૮ શ્રી રોકહતકુમાર વ નોદચરં પટેલ  નપાલ લણુા ાડા રેન્જ, મકહસાગર  ન વ ભાગ, લણુા ાડા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 61 બીજી PASS.

૭૮૯ શ્રીમતી આશાબેન અંકકતકુમાર રાજ  નપાલ મહમેદાબાદ રેન્જ, સા. .વ ભાગ, નકડયાદ, સા. . અમદા ાદ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 71 બીજી PASS.

૭૯૦ શ્રીમતી પા વતીબેન ઠાકરસીભાઇ  ાઘેલા  નપાલ સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સરેુન્રનગર, અમદા ાદ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 70 બીજી PASS.

૭૯૧ શ્રી કનકવસિંહ મનભુાઇ રાઠોડ  નપાલ સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, સરેુન્રનગર, અમદા ાદ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 84 બીજી PASS.

૭૯૨ શ્રી જયેશકુમાર રમેશભાઇ પટેલ  નપાલ આણદં રેન્જ, સા. . આણદં, સા. . અમદા ાદ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 76 બીજી PASS.

૭૯૩ શ્રી કાળુભાઇ નાગદાનભાઇ વ રડા  નપાલ વ સા દર રેન્જ, ગીર પવિમ વ ભાગ, જુનાગઢ,  .પ્રા. જુનાગઢ 24 મસુ્તત 34 29 60 બીજી FAIL

૭૯૪ શ્રી જગાભાઇ કારાભાઇ આંબલીયા  નપાલ જસદણ નોમવલ રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 72 બીજી PASS.

૭૯૫ શ્રી નટુભાઇ પરષોત્તમભાઇ રોજસરા  નપાલ નોમવલ રેન્જ  ઢ ાણ, સરેુન્રનગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 71 બીજી PASS.

૭૯૬ શ્રી પરષોત્તમ મનસખુભાઇ મક ાણાા  નપાલ નોમવલ રેન્જ  ઢ ાણ, સરેુન્રનગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 70 બીજી PASS.

૭૯૭ કુ. પીન્ટુબેન દુદાભાઇ ગજુરાતી  નપાલ ડુગંર દલિણ રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 77 બીજી PASS.

૭૯૮ શ્રી યોગેશભાઇ પ્રવ ણભાઇ ચા ડા  નપાલ મહ ુા નોમવલ રેન્જ, ભા નગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 74 બીજી PASS.

૭૯૯ શ્રી અજીતકુમાર રમણલાલ બારોટ  નપાલ મોડાસા રેન્જ, અર લ્લી  ન વ ભાગ, મોડાસા,  ર્ુવળ ગાધંીનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 50 બીજી PASS.

૮૦૦ શ્રી મગનભાઇ સ શીભાઇ રાજાણી  નપાલ રાજકોટ ઉત્તર રેન્જ, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 79 બીજી PASS.

૮૦૧ શ્રી પ્રકદપવસિંહ જોરૂભા જાડજેા  નપાલ વ . રેન્જ પડધરી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 80 બીજી PASS.

૮૦૨ શ્રી અવશ્વનભાઇ આલાભાઇ ચા ડા  નપાલ સા. . રેન્જ માણા દર, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 79 બીજી PASS.



૮૦૩ શ્રી પ્રકાશભાઇ હરદાસભાઇ સોંદર ા  નપાલ સા. . રેન્જ જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ વ ભાગ, રાજકોટ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 75 બીજી PASS.

૮૦૪ શ્રી કનભુાઇ કારાભાઇ વપિંડારીયા  નપાલ કલ્યાણપરુ વ . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, દે ભવુમ દ્વારકા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 70 બીજી PASS.

૮૦૫ શ્રી હરેશભાઇ જેતાભાઇ  ાદંા  નપાલ રાજુલા સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 83 બીજી PASS.

૮૦૬ શ્રી અવનલભાઇ બાલભુાઇ રાઠોડ  નપાલ ધારી સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 68 બીજી PASS.

૮૦૭ શ્રી ભરશેવસિંહ તખ્તવસિંહ પરમાર  નપાલ અમરેલી સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 71 બીજી PASS.

૮૦૮ શ્રી અનકભાઇ આલલિંગભાઇ માગંાણી  નપાલ રાજુલા સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 77 બીજી PASS.

૮૦૯ શ્રી કદસ્વ જયવસિંહ વ ક્રમવસિંહ સોલકંી  નપાલ  ન્યપ્રાણી રેન્જ કડી, નળ સરો ર  ન્યજી  વ ભાગ, સાણદં મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 77 બીજી PASS.

૮૧૦ શ્રી હરેશ ધનાભાઇ ગલચર  નપાલ  ેરા ળ નોમવલ રેન્જ, જુનાગઢ  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 73 બીજી PASS.

૮૧૧ શ્રી ભપુતભાઇ બાબભુાઇ  ાળા  નપાલ પ્ર ાસન રેન્જ, જસાધાર-ર્લુશીશ્યામ, ગીર (પ)ૂ  ન વ ભાગ, ધારી મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 64 બીજી PASS.

૮૧૨ શ્રી પ્રવ ણકુમાર હરગો નભાઇ પ્રજાપવત  નપાલ સગાઇ રેન્જ,  .પ્રા. વ ભાગ નમવદા,  .પ્રા.  ડોદરા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 86 બીજી PASS.

૮૧૩ શ્રી અલકેશભાઇ રાજેશભાઇ પટેલ  નપાલ વ . રેન્જ ખેડબ્રહ્મા, વ . વ ભાગ(ઉ) સાકા,ં કહિંમતનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 69 બીજી PASS.

૮૧૪ શ્રી પકંજકુમાર કરમવસિંહભાઇ પકંડત  નપાલ પગારબારી રેન્જ,  લસાડ ઉત્તર  ન વ ભાગ,  લસાડ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 68 બીજી PASS.

૮૧૫ શ્રી વ જયકુમાર બાબભુાઇ પટેલ  નપાલ ચીખલી રેન્જ,  લસાડ ઉત્તર  ન વ ભાગ,  લસાડ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 82 બીજી PASS.

૮૧૬ શ્રીમતી હતેલબેન રમેશચરં ભડંારી  નપાલ સજંાણ રેન્જ,  લસાડ દલિણ  ન વ ભાગ,  લસાડ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 74 બીજી PASS.

૮૧૭ શ્રી વ નલકુમાર શાવંતલાલ પટેલ  નપાલ વ્યાપી રેન્જ,  લસાડ દલિણ  ન વ ભાગ,  લસાડ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 75 બીજી PASS.

૮૧૮ શ્રી જયરામભાઇ અખાર્ભુાઇ જાદ  નપાલ બરડીપાડા રેન્જ, ડાગં ઉત્તર  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 56 બીજી PASS.

૮૧૯ શ્રી શકંરભાઇ છનાભાઇ પટેલ  નપાલ આહ ા રેન્જ, ડાગં દલિણ  ન વ ભાગ, આહ ા,  લસાડ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 74 બીજી PASS.

૮૨૦ શ્રી વનલેશભાઇ પાલાભાઇ બેલા  નપાલ વસક્કા રેન્જ, મરીન નેશનલ પાકવ , જામનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 74 બીજી PASS.

૮૨૧ શ્રી જી નભાઇ મેરૂભાઇ ચા ડા  નપાલ દ્વારકા રેન્જ, મરીન નેશનલ પાકવ , જામનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 48 બીજી FAIL

૮૨૨ શ્રી કકશોરવસિંહ જેશગંભાઇ બારડ  નપાલ સા.  રેન્જ ઉમરલા, સા. . વ ભાગ બોટાદ, સા. . રાજકોટ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 77 બીજી PASS.

૮૨૩ શ્રી મનભુાઇ મોહનભાઇ ભર ાડ  નપાલ સા. . રેન્જ રાનપરુ, સા. . વ ભાગ બોટાદ, સા. . રાજકોટ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 74 બીજી PASS.

૮૨૪ શ્રી અનોપવસિંહ છત્રવસિંહ ડોડીયા  નપાલ વ . રેન્જ પડધરી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ, રાજકોટ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 71 બીજી PASS.

૮૨૫ શ્રી બધેુશભાઇ માધ જીભાઇ બારૈયા  નપાલ સા રકંુડલા સા.  . રેન્જ, સા. . વ ભાગ, અમરેલી, રાજકોટ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 84 બીજી PASS.

૮૨૬ શ્રી રસ્શ્મકાન્તભાઇ સોમાભાઇ બારીયા  નપાલ નાયબ  ન સરંિકશ્રી, સામાજીક  નીકરણ વ ભાગ,  ડોદરા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 63 બીજી PASS.



૮૨૭ શ્રી હરેશકુમાર કાવંતલાલ પડંયા  નપાલ વ . રેન્જ ઇડર, વ . વ ભાગ(ઉ) સાકા,ં કહિંમતનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 64 બીજી PASS.

૮૨૮ શ્રી અજયવસિંહ લાલવસિંહ ભાટી  નપાલ વ . રેન્જ  ડાલી, વ . વ ભાગ(ઉ) સાકા,ં કહિંમતનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 66 બીજી PASS.

૮૨૯ શ્રી મકહિંપતવસિંહ ઇશ્વરવસિંહ ચા ડા  નપાલ વ . રેન્જ, વ . વ ભાગ સાબરકાઠંા (ઉ) કહિંમતનગર મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 83 બીજી PASS.

૮૩૦ શ્રી સફવરાજ ઉમરભાઇ ઘાચંી  નપાલ નેત્રગં રેન્જ, પેટા  ન વ ભાગ ભરૂચ, સરુત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 83 બીજી PASS.

૮૩૧ શ્રી નીતીનકુમાર લાલચદંભાઇ  રમોરા  નપાલ ઉમરપાડા રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 80 બીજી PASS.

૮૩૨ શ્રીમતી દિાબેન ખડુંભાઇ ગામીત  નપાલ ઉમરપાડા રેન્જ, સરુત  ન વ ભાગ, સરુત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 80 બીજી PASS.

૮૩૩ શ્રી રાજેન્રવસિંહ વ ક્રમવસિંહ  ાઘેલા  નપાલ અંબાજી દલિણ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 82 બીજી PASS.

૮૩૪ શ્રી મહમંદઇશાદ વસિંકદરખાન પરમાર  નપાલ  ન્યપ્રાણી ઇકબાગઢ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 78 બીજી PASS.

૮૩૫ શ્રી ભપેુન્રભાઇ રવસકભાઇ મક ાણા  નપાલ બજાણા રેન્જ, ઘડુખર અભ્યારણ્ય, ધ્રાગંધ્રા મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 82 બીજી PASS.

૮૩૬ શ્રી ભરતભાઇ ગોકુળભાઇ ગલાણી  નપાલ જેસર નોમવલ રેન્જ, ભા નગર  ન વ ભાગ, જુનાગઢ  ર્ ુવળ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 83 બીજી PASS.

૮૩૭ શ્રી વ જયકુમાર લિમણભાઇ ચૌધરી  નપાલ
અમીરગઢ રેંજ, સા. .વ ભાગ, બનાસકાઠંા- પાલનપરુ/ મહસેાણા

મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 83 બીજી PASS.

૮૩૮ શ્રી લાલજીભાઇ દલજીભાઇ રાતડા  નપાલ થરાદ નોમવલ રેન્જ, બનાસકાઠંા  ન વ ભાગ, પાલનપરુ મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત મસુ્તત 84 બીજી PASS.

ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ
ગાધંીનગર

સ્થળઃ- ગાધંીનગર
તારીખઃ- ૦૧/૦૨/૨૦૨૦.

પી.ડી.પલસાણા
ઇનચાર્જ સચચવ


