
અ.ન.ં ઉમેદવારનુ ંનામ મેરીટ
નબંર વતનનો જી લો ફાળવણી કરેલ જી લો. ફાળવણી કરવામાં આવેલ

કચરેીનુ ંનામ
1 શી પા સરુેશકુમાર નાગર ૩૩૭૪ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ વન િવભાગ
2 ર મી બાબલુાલ શાહ ૩૬ર૯ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ વતુર્ળ કચરેી
3 ી શશાકં નરેન્દર્કુમાર કડીયા ૧૩૧૮ અમદાવાદ અમદાવાદ નળસરોવર ‐ સાણદં
4 ી ગૌતમ કાનજીભાઇ પટેલ ૧૧૫ર સરુેન્દર્નગર અમરેલી ગીર (પવુર્) ધારી િવભાગ
5 ી અિન ધ્ધિસંહ ગટોરિસંહ પાવરા ૧૭ર૪ સરુેન્દર્નગર અમરેલી ગીર (પવુર્) ધારી િવભાગ
6 ી ધમેર્શ કાનાભાઇ ઘલુ ૧૮૮૫ જુનાગઢ અમરેલી ગીર (પવુર્) ધારી િવભાગ
7 ી િવશાલ વકમાતભાઇ વાઢીયા ૧૯૬૪ જુનાગઢ અમરેલી ગીર (પવુર્) ધારી િવભાગ
8 ી ગૌતમ પર્તાપભાઇ પરમાર ૧૪૮૧ ભાવનગર અમરેલી સા.વ.િવ. અમરેલી
9 ી અ પેશભાઇ પર્િવણભાઇ જડા ૧૭૩૧ બોટાદ અમરેલી સા.વ.િવ. અમરેલી

10 ી શૈલષેકુમાર રિતલાલ જાની ૧૯૦૫ ભાવનગર અમરેલી સા.વ.િવ. અમરેલી
11 ી િહતેન્દર્િસંહ કાળાભાઇ વશં ર૧૫૫ ગીરસોમનાથ અમરેલી સા.વ.િવ. અમરેલી
12 ી સજંયકુમાર વ લભભાઇ બભંાણીયા ર૧૬૫ અમરેલી અમરેલી સા.વ.િવ. અમરેલી
13 ી િવજય ભીમિસંહ વ રરરર પોરબદંર અમરેલી સા.વ.િવ. અમરેલી
14 િબનલબહને રમણભાઇ ચૌધરી ૩રર૦ અરવ લી અરવ લી અરવ લી વન િવભાગ
15 રાજ ી રમેશભાઇ બેંકર ૩૬૭૯ ગાધંીનગર અરવ લી અરવ લી વન િવભાગ
16   િપર્યકંા  િવ દતિસંહ સોલકંી ૩૬૯ર સાબરકાઠંા અરવ લી અરવ લી વન િવભાગ
17 ી રત્નાભાઇ બદાજી માળી ૭૩૭ બનાસકાઠંા અરવ લી અરવ લી વન િવભાગ
18 ી પર્િદપકુમાર ભરતભાઇ ચૌધરી ૮૫૬ બનાસકાઠંા અરવ લી અરવ લી વન િવભાગ
19 ી કીતીર્ભાઇ શામળજી માળી ૯૩૧ બનાસકાઠંા અરવ લી અરવ લી વન િવભાગ
20 ી ધન યામ વ લભભાઇ ચાવડા ૩૧૭ર અમદાવાદ આણદં સા.વ.િવ.આણદં

21 ી યિક્ષતકુમાર લીલશેકુમાર ભાટીયા ૧૭૮૪ પાટણ કચ્છ
જગંલ િનયામકની કચરેી કચ્છ‐ 
ભજૂ

22 ી ભાવેશભાઇ મોતીભાઇ રાઠોડ ૧૬૩૩ પાટણ કચ્છ કચ્છ વન વતુર્ળ  કચરેી
23 ી કૌતલુકુમાર હાથાભાઇ ચૌધરી ૧૮૭૧ પાટણ કચ્છ કચ્છ વન વતુર્ળ  કચરેી
24 ી શૈલન્દર્િસંહ િકશોરિસંહ જાડજા ૧૬ર૮ કચ્છ કચ્છ કચ્છ(પિ મ ) વન િવભાગ
25 ી હસમખુભાઇ ભીખાભાઇ પાવરા ૧૮૩૮ પાટણ કચ્છ કચ્છ(પિ મ ) વન િવભાગ
26 ી ભાવેશકુમાર લધભુાઇ પઢારીયા ૧૬૧૭ પાટણ કચ્છ કચ્છ(પવુર્) વન િવભાગ
27 ી રા શકુમાર હરજીવનભાઇ જાખણીયા ૧૮૩ર સરુેનદર્નગર કચ્છ કચ્છ(પવુર્) વન િવભાગ
28 રીન્કુબને સરદારભાઇ ચૌધરી ૩૭ર૪ બનાસકાઠંા કચ્છ સા.વ.િવ. કચ્છ ‐ભજૂ
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કચરેીનુ ંનામ
29 ી શકંરભાઇ ખોડાભાઇ ભરવાડ ૯૧૬ પાટણ કચ્છ કચ્છ(પવુર્) વન િવભાગ
30 ી મયરુકુમાર સરુેશભાઇ કટારીયા ૧૧૪૫ પાટણ કચ્છ કચ્છ(પવુર્) વન િવભાગ

31 ી ધવલકુમાર સરુેશજી ઠાકોર ૭૦૭ પાટણ કચ્છ બ ી વન િવભાગ ‐ કચ્છ ‐ ભજૂ
32 ી િવપલુભાઇ કાળાભાઇ નાડોદા ૧૦૮ર પાટણ કચ્છ સા.વ.િવ. કચ્છ ‐ભજૂ
33 ી ક પેશકુમાર અણદાભાઇ ચૌધરી ૧૧૫૧ પાટણ કચ્છ સા.વ.િવ. કચ્છ ‐ભજૂ
34 ી પર્િવણભાઇ ચતરુજી ઠાકોર ૧ર૧૭ પાટણ કચ્છ સા.વ.િવ. કચ્છ ‐ભજૂ
35 ી હષર્ કાતંીલાલ રાઠોડ ૧૩૩૯ કચ્છ‐ ભજુ કચ્છ સા.વ.િવ. કચ્છ ‐ભજૂ
36 ી તપનકુમાર મકુેશકુમાર પરમાર ૧૪૭૯ કચ્છ ભજુ કચ્છ સા.વ.િવ. કચ્છ ‐ભજૂ
37 ી સિુનલકુમાર પરમાભાઇ કટારીયા ૧૪૯૦ પાટણ કચ્છ સા.વ.િવ. કચ્છ ‐ભજૂ
38 ી વીરલ પર્તાપકુમાર કોઠારી ૧૪૯૯ કચ્છ ભજુ કચ્છ સા.વ.િવ. કચ્છ ‐ભજૂ
39 ી નરેન્દર્ભાઇ ચદંુભાઇ પરમાર ૧૬૮ર ખડેા ખડેા સા.વ.િવ. નડીયાદ
40 ી રીનલ કુમાર જગદીશભાઇ પટેલ ૧૮૩૭ ખડેા ખડેા સા.વ.િવ. નડીયાદ
41  િકંજલબને દાનાભાઇ ચૌધરી ર૬૬૯ બનાસકાઠંા ખડેા સા.વ.િવ. નડીયાદ
42 િકંજલ અરિવંદકુમાર ઝાલા ૩ર૪૪ બનાસકાઠંા ખડેા સા.વ.િવ. નડીયાદ

43 ી હમેતં કરુભાઇ આંબિલયા ૮૧૬ ગાધંીનગર ગાધંીનગર
અગર્ મખ્ય વન સરંક્ષક ીની
કચરેી ‐  વન્ય પર્ાણી શાખા

44 અમરીન યસુફુ ભોઇરા ૩૫૫૬ ગાધંીનગર ગાધંીનગર
અગર્ મખ્ય વન સરંક્ષક ીની
કચરેી ‐  વન્ય પર્ાણી શાખા

45 ઇશીતા નલીનકુમાર િતર્વેદી ૩૭૧૧ ગાધંીનગર ગાધંીનગર
અગર્ મખ્ય વન સરંક્ષક ીની
કચરેી ‐  વન્ય પર્ાણી શાખા

46 ી જયિદપ દશરથભાઇ પટેલ ૧૮૦૫ ગાધંીનગર ગાધંીનગર
અગર્ મખ્ય વન સરંક્ષક ીની
કચરેી ‐  વહીવટી શાખા

47 આશાબને અમતૃભાઇ પટેલ ૩૭૪૮ નવસારી ગાધંીનગર
અગર્ મખ્ય વન સરંક્ષક ીની
કચરેી ‐  વહીવટી શાખા

48 ી િદલીપભાઇ હીંગોળભાઇ ચૌધરી ૧૩ ર૬ ગાધંીનગર ગાધંીનગર

અગર્ મખ્ય વન સરંક્ષક ીની
કચરેી ‐  િવકાસ અને યવ થા 
શાખા
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49 પજાબને ગગંારામભાઇ દેસાઇ ૩૪ર૪ અમદાવાદ ગાધંીનગર

અગર્ મખ્ય વન સરંક્ષક ીની
કચરેી ‐  િવકાસ અને યવ થા 
શાખા

50 ી મથંન મહશેકુમાર સોનાલા ૮૧૮ ગાધંીનગર ગાધંીનગર

અગર્ મખ્ય વન સરંક્ષક ીની
કચરેી ‐  સામાજીક વિનકરણ 
શાખા

51 ી જીમીતકુમાર દશરથભાઇ ચૌધરી ૧૪૬૧ મહસેાણા ગાધંીનગર

અગર્ મખ્ય વન સરંક્ષક ીની
કચરેી ‐  સામાજીક વિનકરણ 
શાખા

52 ઉષાબને દલસગંભાઇ ચૌધરી ૩૬૫૭ ગાધંીનગર ગાધંીનગર

અગર્ મખ્ય વન સરંક્ષક ીની
કચરેી ‐  સામાજીક વિનકરણ 
શાખા

53 ી સજંયકુમાર ભપુતભાઇ વાનાણી ૧ર૬૧ ગાધંીનગર ગાધંીનગર

અગર્ મખ્ય વન સરંક્ષક ીની
કચરેી ‐ નાણાિકય યવ થાપન 
શાખા

54 મી લ રમેશભાઇ દેસાઇ ૩૯૯૯ અમદાવાદ ગાધંીનગર

અગર્ મખ્ય વન સરંક્ષક ીની
કચરેી ‐ નાણાિકય યવ થાપન 
શાખા

55 સેજલ કાતીર્કેય  પટેલ ૩૪ર૮ ગાધંીનગર ગાધંીનગર
અગર્ મખ્ય વન સરંક્ષક ીની
કચરેી ‐ વહીવટી શાખા

56 પજાબને સેંધાજી ઠાકોર ૩૬૬૩ ગાધંીનગર ગાધંીનગર
આયોજન વતુર્ળ ‐ અરણ્ય ભવન
ગાધંીનગર

57 શાનીયા રજબઅલી ભટૃા ૩૬૦૪ ગાધંીનગર ગાધંીનગર
ઉ ર ગજુરાત વન્ય પર્ાણી
વતુર્ળ  કચરેી ‐

58 ી કૃણાલકુમાર બળદેવભાઇ ચૌધરી ૧૫૬૯ ગાધંીનગર ગાધંીનગર ગાધંીનગર વન િવભાગ
59 જીનલબહને રામજીભાઇ ચૌધરી ૩૩૧૧ ગાધંીનગર ગાધંીનગર ગાધંીનગર વન િવભાગ
60 પારશબને હરીભાઇ જાદવ ૩૪૬૪ ગાધંીનગર ગાધંીનગર ગાધંીનગર વન િવભાગ
61 અ મીતાબને ભાવાભાઇ નાયી ૩૮૯૬ બનાસકાઠંા ગાધંીનગર ગાધંીનગર વન િવભાગ
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62 િનયતીબને અ ણકુમાર શકુલ ૩૬ર૧ ગાધંીનગર ગાધંીનગર
પર્સારણ અને સપંકર્  િવભાગ
ગાધંીનગર ‐ અરણ્ય ભવન

63 અંકીતાબને િવ ણદુાન ગઢવી ૪૦૧૦ ગાધંીનગર ગાધંીનગર
પર્સારણ િવભાગ ‐સશંોધન
સકંુલ ‐ ગાધંીનગર

64 ચદર્શેભાઇ ઠાભાઇ વાળા ૧૭ર૫ ગીર સોમનાથ ગીર સોમનાથ
ગીર સોમનાથ વન િવભાગ ‐ 
વેરાવળ

65 અ મીતાબને કૃ ણકુમાર સોલકંી ૩૭૧૪ ગીર સોમનાથ ગીર સોમનાથ
ગીર સોમનાથ વન િવભાગ ‐ 
વેરાવળ

66 સરુજિસંહ અરિવંદિસંહ ઝાલા ૪૬૬ર સાબરકાઠંા છોટાઉદેપરુ
છોટાઉદેપરુ વન િવભાગ ‐ 
છોટાઉદેપરુ

67
ી અિ ન પોલાભાઇ કરમરુ ૩૧૧

જામનગર જામનગર
જામનગર વન િવભાગ
જામનગર

68 કોમલ જયેશભાઇ મકવાણા ૩૩૦૩ જામનગર જામનગર
જામનગર વન િવભાગ
જામનગર

69 રાજી ડસેરુભાઇ વ ૩૪૫૩ જુનાગઢ જામનગર
જામનગર વન િવભાગ
જામનગર

70 રાધીકા મગનભાઇ કોઠીયા ૩૩ર૪ જામનગર જામનગર મિરન નેશનલ પાકર્  ‐ જામનગર

71 અ ણાબને પરબતભાઇ ઇચ્ ડા ૩૬ર૮ જુનાગઢ જુનાગઢ
ગીર ( પિ મ ) વન િવભાગ ‐ 
જૂનાગઢ

72 ર મીતાબને વાલાભાઇ મોરી ૩૫૫૧ જુનાગઢ જુનાગઢ જૂનાગઢ વન િવભાગ જૂનાગઢ

73 મીતલ દુલર્ભભાઇ મોરડીયા ૩૧૬૬ જુનાગઢ જુનાગઢ
વન્ય પર્ાણી વતુર્ળ કચરેી ‐ 
જૂનાગઢ

74 મોનીકા પરબતભાઇ ભાદરકા ૩૩૦૦ જુનાગઢ જુનાગઢ સક્કર બાગ  ‐ જૂનાગઢ

75 મનીષાબને રમેશભાઇ ડાગંર ૩૫૮૪ જુનાગઢ જુનાગઢ
સાસણ વન િવભાગ ‐ સાસણ
ગીર

76 ી હરેશ લખભુાઇ બલીયા ૧૪૭૫ જુનાગઢ જૂનાગઢ
ગીર ( પિ મ ) વન િવભાગ ‐ 
જૂનાગઢ
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77 ી જીતેન્દર્કુમાર ભીખાભાઇ ગ ડલીયા ૧૦૧૫ જુનાગઢ જૂનાગઢ
સાસણ વન િવભાગ ‐ સાસણ
ગીર

78 ી ભાવેશકુમાર પરબતભાઇ વાઢીયા ૧૫૭૯ જુનાગઢ જૂનાગઢ ટર્ાઇકીંગ ફોસર્ ‐ જૂનાગઢ

79 ી િદિગ્વજયિસંહ મહીપતિસંહ જાડજા ૧ર૧૯ જામનગર ડાગં ‐આહવા
ડાગં ( ઉ ર) વન િવભાગ‐ 
આહવા

80 ી ઉમગં ભરતભાઇ ઝાલા ર૩ર૪ અમદાવાદ ડાગં ‐આહવા
ડાગં ( ઉ ર) વન િવભાગ‐ 
આહવા

81 ી પર્િવણદાન ગલુાબદાન ગઢવી ર૩૭૬ પાટણ ડાગં ‐આહવા
ડાગં ( ઉ ર) વન િવભાગ‐ 
આહવા

82 ી હષર્દકુમાર ગાડંાલાલ સરુેલા ર૫ર૭ સરુેન્દર્નગર ડાગં ‐આહવા
ડાગં ( ઉ ર) વન િવભાગ‐ 
આહવા

83 ી િવ જીતિસંહ અિનલિસંહ વાઘલેા ૧ર૮૭ સરુેન્દર્નગર ડાગં ‐આહવા
ડાગં ( દિક્ષણ ) વન િવભાગ‐ 
આહવા

84 ી વકજીભાઇ ગગલદાસભાઇ ચૌધરી ૧૯૮૬ બનાસકાઠંા ડાગં ‐આહવા
ડાગં ( દિક્ષણ ) વન િવભાગ‐ 
આહવા

85 ી મેરાબભાઇ નાગજી દેસાઇ ર૩ર૧ બનાસકાઠંા ડાગં ‐આહવા
ડાગં ( દિક્ષણ ) વન િવભાગ‐ 
આહવા

86 ી નેબાભાઇ નેથીજી રબારી ર૩૪૧ બનાસકાઠંા ડાગં ‐આહવા
ડાગં ( દિક્ષણ ) વન િવભાગ‐ 
આહવા

87 ી ગૌતમ ભાવસગંભાઇ સોલકંી ર૩૮ર ભાવનગર ડાગં ‐આહવા
ડાગં ( દિક્ષણ ) વન િવભાગ‐ 
આહવા

88 ી પર્િવણભાઇ રતાભાઇ મોરી ર૧૪૦ ભાવનગર તાપી
વન િવ ાન તાલીમ કેંદર્ ‐ 
કાકરાપાર

89 ી િવજયભાઇ સાદુરભાઇ ખાચર ર૧૬૬ સરુેન્દર્નગર તાપી
વન િવ ાન તાલીમ કેંદર્ ‐ 
કાકરાપાર

90 ી નવદીપિસંહ િવકર્મિસંહ ડોડીયા ર૧ર૫ સરુેન્દર્નગર તાપી યારા વન િવભાગ ‐  યારા
91 ી વીસાભાઇ અમરાભાઇ દેસાઇ ર૧૬૧ પાટણ તાપી યારા વન િવભાગ ‐  યારા

92 ી સિતષભાઇ ગ બાભાઇ પરમાર ૧૧૫૦ બનાસકાઠંા દાહોદ
બારીયા વન િવભાગ ‐ દેવગઢ
બારીયા
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93 ી યગુલકુમાર વાઘાભાઇ ચૌધરી ૧૩૪૩ બનાસકાઠંા દાહોદ
બારીયા વન િવભાગ ‐ દેવગઢ
બારીયા

94 ી િદ યાગંકુમાર અમતૃભાઇ પટેલ ૧૩૯૫ મહસેાણા દાહોદ
બારીયા વન િવભાગ ‐ દેવગઢ
બારીયા

95 ી મહન્દર્ભાઇ પર્ભભુાઇ ધલવાણીયા ૧૪૫૭ સરુેન્દર્નગર દાહોદ
બારીયા વન િવભાગ ‐ દેવગઢ
બારીયા

96 ટવીન્કલકુમારી માનિસંહભાઇ ચૌધરી ૩૬૫૪ બનાસકાઠંા દાહોદ
બારીયા વન િવભાગ ‐ દેવગઢ
બારીયા

97 સોનીયા રાધવજીભાઇ ચૌધરી ૩૭ર૦ બનાસકાઠંા દાહોદ
બારીયા વન િવભાગ ‐ દેવગઢ
બારીયા

98 િદનેશભાઇ ભરુાભાઇ ચૌધરી ૩૭૮૫ બનાસકાઠંા દાહોદ
બારીયા વન િવભાગ ‐ દેવગઢ
બારીયા

99 ભારતીબને રમેશભાઇ રબારી ૩૭૮૭ બનાસકાઠંા દાહોદ
બારીયા વન િવભાગ ‐ દેવગઢ
બારીયા

100 અનાિમકા મહશેભાઇ ચૌધરી ૩૭૯૫ ગાધંીનગર દાહોદ
બારીયા વન િવભાગ ‐ દેવગઢ
બારીયા

101 સપના રમેશકુમાર ઠાકોર ૩૯૮૭ પાટણ દાહોદ
બારીયા વન િવભાગ ‐ દેવગઢ
બારીયા

102 ી આિશષ કાતંીલાલ પરમાર ૧ર૫૭ બનાસકાઠંા દાહોદ સા.વ.િવ. દાહોદ
103 ી સિુનલ જગિદશચદર્ વૈ ણવ ૧૩૭૪ મહસેાણા દાહોદ સા.વ.િવ. દાહોદ
104 ી રિક્ષત રા શભાઇ યાિ ક ૧૪૧૦ સરુેન્દર્નગર દાહોદ સા.વ.િવ. દાહોદ
105 શી પાબને તેજમલિસંહ ચૌહાણ ૩૪૯૦ બનાસકાઠંા દાહોદ સા.વ.િવ. દાહોદ
106 પર્ીયકંાબને નટવરલાલ પટેલ ૩૬૯૭ મહસેાણા દાહોદ સા.વ.િવ. દાહોદ
107 રાજ ી જયેશકુમાર પટેલ ૩૭૫ર સાબરકાઠંા દાહોદ સા.વ.િવ. દાહોદ

108 ી સાવન િદલીપભાઇ પરમાર ૧૩૪ર દેવભમુી ધ્વારકા દેવભમુી ધ્વારકા
દેવભમુી ધ્વારકા વન િવભાગ ‐ 
ખભંાળીયા

109 ી અ.કાદીર મો.હસુેનભાઇ બી ૧૪૭૭ જુનાગઢ દેવભમુી ધ્વારકા
દેવભમુી ધ્વારકા વન િવભાગ ‐ 
ખભંાળીયા
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110 ી સિુનલકુમાર ભવાનજીભાઇ સોજીતર્ા ૧૫૦૩ જામનગર દેવભમુી ધ્વારકા
દેવભમુી ધ્વારકા વન િવભાગ ‐ 
ખભંાળીયા

111 ી હમેતં માલદે ડાગંર ૧૫૪ર જામનગર દેવભમુી ધ્વારકા
દેવભમુી ધ્વારકા વન િવભાગ ‐ 
ખભંાળીયા

112 ી િહતેશકુમાર નાનાલાલ માધક ૧૬૦૧ જુનાગઢ દેવભમુી ધ્વારકા
દેવભમુી ધ્વારકા વન િવભાગ ‐ 
ખભંાળીયા

113 ી યવુરાજ રણછોડભાઇ કાઠીયા ૧૮૬૬ સરુેન્દર્નગર દેવભમુી ધ્વારકા
દેવભમુી ધ્વારકા વન િવભાગ ‐ 
ખભંાળીયા

114 ી રાહલુ પરબતભાઇ ડાગંર ૧૮૮૪ જામનગર દેવભમુી ધ્વારકા
દેવભમુી ધ્વારકા વન િવભાગ ‐ 
ખભંાળીયા

115 ી બાબ ુભોજાભાઇ નાગંેશ ૧૯૮ર દેવભમુી ધ્વારકા દેવભમુી ધ્વારકા
દેવભમુી ધ્વારકા વન િવભાગ ‐ 
ખભંાળીયા

116 ી ભાવેશકુમાર દાજાભાઇ નાડોદા ૧૫ર૭ મહસેાણા નમર્દા નમર્દા વન િવભાગ રાજપીપળા

117 ી લકકીરાજિસંહ મહન્દર્િસંહ ચડુા મા ૧૫૬૬ અમદાવાદ નમર્દા નમર્દા વન િવભાગ રાજપીપળા

118 ી વનરાજભાઇ અલીંગભાઇ કામલીયા ૧૬૩ર ગાધંીનગર નમર્દા નમર્દા વન િવભાગ રાજપીપળા

119 ી રા ન્દર્િસંહ િશવસગંભાઇ સોલકંી ૧૬૫૬ સરુેન્દર્નગર નમર્દા નમર્દા વન િવભાગ રાજપીપળા

120 ી ઇન્દર્િસંહ જગિદશિસંહ રાજપતુ ૧૫૧૪ ગાધંીનગર નમર્દા
વનશા અને વન િવનીયોગ ‐ 
રાજપીપળા

121 ી િહતેશકુમાર નાગજીભાઇ ચૌધરી ૧૫૫૫ બનાસકાઠંા નમર્દા સા. વ. િવ. નમર્દા ‐ રાજપીપળા

122 ી જીતેશકુમાર અમીતભાઇ ચૌધરી ૧૫૭૦ બનાસકાઠંા નમર્દા સા. વ. િવ. નમર્દા ‐ રાજપીપળા

123 ી ધવલ ભાનપર્સાદ સથુાર ૧૬૪૬ અમદાવાદ નમર્દા સા. વ. િવ. નમર્દા ‐ રાજપીપળા
124 ી નરેન્દર્કુમાર ચમનભાઇ કુકડીયા ર૧૭૪ સરુેન્દર્નગર નવસારી સા.વ.િવ. નવસારી
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125 ી િવપલુ શકંરભાઇ ચાવડા ર૧૮૬ સરુેન્દર્નગર નવસારી સા.વ.િવ. નવસારી
126 ી ભરતકુમાર નરસગંભાઇ ડાભી રર૧૧ પાટણ નવસારી સા.વ.િવ. નવસારી
127 ી િકશનભાઇ થોભણભાઇ શીશા રર૩૬ સરુેન્દર્નગર નવસારી સા.વ.િવ. નવસારી
128 ી રા શકુમાર ગોદડભાઇ ચૌધરી ૧૭૦૬ બનાસકાઠંા પચંમહાલ ગોધરા વન િવભાગ ‐ ગોધરા
129 ી યોગેશકુમાર પર્િવણિસંહ ચૌહાણ રર૮૬ પચંમહાલ પચંમહાલ ગોધરા વન િવભાગ ‐ ગોધરા
130 ભીખીબને ઇ રભાઇ લણુી ૩૩૫૫ બનાસકાઠંા પચંમહાલ ગોધરા વન િવભાગ ‐ ગોધરા
131 હમેાગંીબા ધમેર્ન્દર્િસંહ ચૌહાણ ૩૪૫ર સાબરકાઠંા પચંમહાલ ગોધરા વન િવભાગ ‐ ગોધરા
132 પર્િતક્ષાબને નરિસંહરામ રાવલ ૩૪૬૫ પાટણ પાટણ પાટણ વન િવભાગ ‐ પાટણ
133 રેખાબને જીવાભાઇ દેસાઇ ૩૭૦૯ પાટણ પાટણ પાટણ વન િવભાગ ‐ પાટણ

134 ી જોઇતાભાઇ હમેાભાઇ ચૌધરી રર૮૭ બનાસકાઠંા બનાસકાઠંા
બનાસકાઠંા વન િવભાગ ‐ 
પાલનપરુ

135 ી શરીફખાન જાફરખાન ધાસરુા રર૬૦ બનાસકાઠંા બનાસકાઠંા
સા. વ.િવ. ‐ બનાસ કાઠંા
પાલનપરુ

136 મનીશા ગણશેભાઇ ચૌધરી ૩૧૪૩ બનાસકાઠંા બનાસકાઠંા
સા. વ.િવ. ‐ બનાસ કાઠંા
પાલનપરુ

137 આશાબને દલજીભાઇ ચૌધરી ૩૫૬૮ બનાસકાઠંા બનાસકાઠંા
સા. વ.િવ. ‐ બનાસ કાઠંા
પાલનપરુ

138 ી િદનેશભાઇ ગીધાભાઇ કંટારીયા ૬૩૫ ભાવનગર બોટાદ બોટાદ વન િવભાગ ‐ બોટાદ
139 ી મકુેશકુમાર મગનભાઇ કટારીયા ૭૫૭ ભાવનગર બોટાદ બોટાદ વન િવભાગ ‐ બોટાદ
140 ી સજંયભાઇ વનમાલીભાઇ પાનોટ ૯૮૬ ભાવનગર બોટાદ બોટાદ વન િવભાગ ‐ બોટાદ
141 ભમુીકા િદનકરભાઇ લગંાવદરા ૩૯૫૩ ભાવનગર બોટાદ બોટાદ વન િવભાગ ‐ બોટાદ
142 ી આિશષકુમાર રામજીભાઇ ધાધંલીયા ૯ર૪ ભાવનગર બોટાદ બોટાદ વન િવભાગ ‐ બોટાદ

143 ગણપતભાઇ મગનભાઇ મકવાણા ૧૭ર૯ બનાસકાઠંા ભ ચ ભ ચ પેટા વન િવભાગ ‐ ભ ચ

144 ી સિંદપકુમાર કરશનભાઇ પટેલ ૧૭૯૭ ગાધંીનગર. ભ ચ ભ ચ સા. વ.વતુર્ળ કચરેી ‐ ભ ચ

145 ી િજ શેકુમાર ગોપાલભાઇ પટેલ ૧૮૪ર મહસેાણા ભ ચ ભ ચ સા. વ.વતુર્ળ કચરેી ‐ ભ ચ
146 ી અિભજીતિસંહ પર્િદપિસંહ ધારીયા ૭૫૪ ભ ચ ભ ચ સા.વ.િવ. ભરુચ
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147 િદલીપભાઇ ઘમેરભાઇ ચૌધરી ૧૭૩૯ બનાસકાઠંા ભ ચ સા.વ.િવ. ભરુચ
148 સખુીબને ઇ રભાઇ ચૌધરી ૩૮૧૦ બનાસકાઠંા ભ ચ સા.વ.િવ. ભરુચ
149 િકંજલબને રામાભાઇ ચૌધરી ૩૮ર૮ બનાસકાઠંા ભ ચ સા.વ.િવ. ભરુચ
150 સોનલબને કનભુાઇ કટારીયા ૩૯૩૧ ગાધંીનગર ભ ચ સા.વ.િવ. ભરુચ
151 સેજલબને વાધભુાઇ રબારી ૩૯૫ર અમદાવાદ ભ ચ સા.વ.િવ. ભરુચ

152 ી ભપુેન્દર્ િશવભદર્િસંહ ગોહીલ ૧૦૫૫ ભાવનગર ભાવનગર
ભાવનગર વન િવભાગ ‐ 
ભાવનગર

153 સરીતા કાતંીલાલ પડંયા ૩૧૦૭ ભાવનગર ભાવનગર
ભાવનગર વન િવભાગ ‐ 
ભાવનગર

154 અ મીતાબને ભાનશુકંર ભટૃ ૩૧૩૭ ભાવનગર ભાવનગર
ભાવનગર વન િવભાગ ‐ 
ભાવનગર

155 ી કમલશે  સજનભાઇ જીંજાલા ૩૩૧ ભાવનગર ભાવનગર
ભાવનગર વન િવભાગ ‐ 
ભાવનગર

156 ી ઉદય જગદીશભાઇ ખાખ્ખર ૪૪૪ ભાવનગર ભાવનગર
ભાવનગર વન િવભાગ ‐ 
ભાવનગર

157 ી િવવેકભાઇ િવનભુાઇ ચાવડા ૫૧૧ ભાવનગર ભાવનગર
ભાવનગર વન િવભાગ ‐ 
ભાવનગર

158 મનાલીબને નદંલાલભાઇ જાની ૩૪૭૯ ભાવનગર ભાવનગર
ભાવનગર વન િવભાગ ‐ 
ભાવનગર

159 મીનાક્ષીબને બાલશકંર જાની ૩૬૦૮ ભાવનગર ભાવનગર
ભાવનગર વન િવભાગ ‐ 
ભાવનગર

160 ી અશોકકુમાર સવજીભાઇ ચૌધરી ૧૯૭૧ મહીસાગર મહીસાગર
મિહસાગર વન િવભાગ‐ 
લણુાવડા

161 િકંજલ હસમખુભાઇ સથુાર ૩૦૪૦ મહસેાણા મહસેાણા સા. વ. વતુર્ળ કચરેી  ‐ મહસેાણા
162 િશતલબને નટવરલાલ પટેલ ૩ર૮૭ મહસેાણા મહસેાણા સા.વ.િવ. મહસેાણા
163 રોશની કાતંીલાલ પટેલ ૩૩૦૪ મહસેાણા મહસેાણા સા.વ.િવ. મહસેાણા
164 મીતલબને બાબભુાઇ પટેલ ૩૬૭૮ મહસેાણા મહસેાણા સા.વ.િવ. મહસેાણા
165 ઝીનલબને ગાડંાભાઇ ચૌધરી ૩૯૦૦ મહસેાણા મહસેાણા સા.વ.િવ. મહસેાણા
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166 ધમીર્ ઠા બને પથ્વીરાજ ચૌધરી ૩૯૩૭ મહસેાણા મહસેાણા સા.વ.િવ. મહસેાણા
167 રાજ ીબને પર્તાપિસંહ ચાવડા ૩૫૦૦ મહસેાણા મહસેાણા સા.વ.િવ. મહસેાણા
168 ી મેહલુ ગોિવંદભાઇ બારૈયા ૧૧૦ર ભાવનગર રાજકોટ રાજકોટ વન િવભાગ રાજકોટ
169 ી િકરણભાઇ ધરમિસંહભાઇ ચૌહાણ ૧૧૪૩ ભાવનગર રાજકોટ રાજકોટ વન િવભાગ રાજકોટ
170 ી મહશેભાઇ ભરતભાઇ કંટારીયા ૧૧૫૪ ભાવનગર રાજકોટ રાજકોટ વન િવભાગ રાજકોટ
171 ી કેવળકુમાર ધીરજલાલ પડંયા ૧ર૦૫ ભાવનગર રાજકોટ રાજકોટ વન િવભાગ રાજકોટ
172 ી જયવીર ગલુાબરાય વસોયા ૧ર૩૧ રાજકોટ રાજકોટ રાજકોટ વન િવભાગ રાજકોટ
173 ી ગોકળભાઇ િહરાભાઇ ખાભંલા ર૦૬૪ રાજકોટ રાજકોટ રાજકોટ વન િવભાગ રાજકોટ
174 ી આશીષ જસવતંરાય સોલકંી ૧૦૬૧ ભાવનગર રાજકોટ સા. વ.વતુર્ળ કચરેી ‐રાજકોટ
175 ી સિુનલ િવજયભાઇ સરવૈયા ૧૧૦૭ ભાવનગર રાજકોટ સા. વ.વતુર્ળ કચરેી ‐રાજકોટ

176 ી નીકુલકુમાર િવ ણભુાઇ પટેલ ૧૪૯૭ મહસેાણા વડોદરા એફ. એસ. ઓ. કચરેી‐ વડોદરા

177 ી િદિગ્વજયિસંહ વનરાજિસહ  પરમાર ૧૧ર૮ બનાસકાઠંા વડોદરા
વડોદરા વન વતુર્ળ કચરેી ‐ 
વડોદરા

178 શી પાબને હીરાભાઇ ચૌધરી ૩૮૦૩ બનાસકાઠંા વડોદરા
વન્ય પર્ાણી વત ુર્ળ કચરેી ‐ 
વડોદરા

179 છાયાબને હસમખુલાલ પચંાલ ૩૮૦૫ બનાસકાઠંા વડોદરા સા.વ.િવ. વડોદરા
180 લચ્છી વરવાભાઇ રબારી ૩૮૦૮ અમદાવાદ વડોદરા સા.વ.િવ. વડોદરા
181 અ મીતા દલાભાઇ દેસાઇ ૩૯૮૬ બનાસકાઠંા વડોદરા સા.વ.િવ. વડોદરા

182 ી રોહીતકુમાર ભાઉભાઇ કટારીયા રર૬૫ પાટણ વલસાડ
વલસાડ ( ઉ ર) વન િવભાગ ‐ 
વલસાડ

183 ી મહશેભાઇ રમેશભાઇ કાનોતરા રર૮૩ સરુેન્દર્નગર વલસાડ
વલસાડ ( ઉ ર) વન િવભાગ ‐ 
વલસાડ

184 ી રાજુભાઇ કાનાભાઇ ભરવાડ રર૭૦ ગાધંીનગર વલસાડ
વલસાડ ( દિક્ષણ) વન િવભાગ ‐ 
વલસાડ

185 ી હરસરુભાઇ જશભુાઇ માલા રર૮૯ બોટાદ વલસાડ
વલસાડ ( દિક્ષણ) વન િવભાગ ‐ 
વલસાડ

186 ી િવપલુભાઇ શકંરભાઇ ચૌધરી રર૯૧ પાટણ વલસાડ
વલસાડ ( દિક્ષણ) વન િવભાગ ‐ 
વલસાડ
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187 ી તષુારભાઇ મહન્દર્ભાઇ ચૌધરી ર૩૦ર મહસેાણા વલસાડ
વલસાડ ( દિક્ષણ) વન િવભાગ ‐ 
વલસાડ

188 ી પર્ભભુાઇ લ મણભાઇ ચૌધરી ર૩૧૦ બનાસકાઠંા વલસાડ
વલસાડ ( દિક્ષણ) વન િવભાગ ‐ 
વલસાડ

189 ી િવપલુભાઇ કાતંીલાલ ગોહીલ ર૩૧૭ પાટણ વલસાડ
વલસાડ ( દિક્ષણ) વન િવભાગ ‐ 
વલસાડ

190 ી ગૌતમ શામતભાઇ સેલાણા રર૪૮ ભાવનગર વલસાડ
વલસાડ વન વતુર્ળની કચરેી ‐ 
વલસાડ

191 ી પર્િદપસગં ગજુભાઇ રાઠોડ રર૭૬ સરુેન્દર્નગર વલસાડ
વલસાડ વન વતુર્ળની કચરેી ‐ 
વલસાડ

192 ી અક્ષય માલદેભાઇ પપંાણીયા રર૪૯ જુનાગઢ વલસાડ સા.વ.િવ વલસાડ
193 ી અરિવંદભાઇ ભગવાનભાઇ ટાકં રર૭૭ સરુેન્દર્નગર વલસાડ સા.વ.િવ વલસાડ

194 ી િનમર્લ રા શકુમાર પટેલ ૭૬૯ સાબરકાઠંા સાબરકાઠંા
સાબરકાઠા િવ તરણ િવભાગ ‐ 
િહમતનગર

195 ી સજજનિસંહ મહન્દર્િસંહ રાઠોડ ૧૫૧૩ સાબરકાઠંા સાબરકાઠંા
સાબરકાઠા િવ તરણ િવભાગ ‐ 
િહમતનગર

196 પર્ીયકંાબને ગ્નાથભાઇ દેસાઇ ૩ર૪૩ સાબરકાઠંા સાબરકાઠંા
સાબરકાઠા િવ તરણ િવભાગ ‐ 
િહમતનગર

197 રીમ્પલબને ગણશેભાઇ ચૌધરી ૩૮૦૭ મહસેાણા સાબરકાઠંા
સાબરકાઠા િવ તરણ િવભાગ ‐ 
િહમતનગર

198 સેજલબને દશરથભાઇ ચૌધરી ૪૦ર૪ મહસેાણા સાબરકાઠંા
સાબરકાઠા િવ તરણ િવભાગ ‐ 
િહમતનગર

199 ી ધી ભાઇ શકંરભાઇ ચૌધરી ૬૩૮ મહસેાણા સાબરકાઠંા
સાબરકાઠંા વન િવભાગ ‐ 
િહમતનગર

200 ી રિવભાઇ સઇજીભાઇ દેસાઇ ૧૩ર૮ સાબરકાઠંા સાબરકાઠંા
સાબરકાઠંા વન િવભાગ ‐ 
િહમતનગર

201 ી રાહલુકુમાર બાબભુાઇ ચૌધરી ૧૬૫૦ ગાધંીનગર સાબરકાઠંા
સાબરકાઠંા વન િવભાગ ‐ 
િહમતનગર



અ.ન.ં ઉમેદવારનુ ંનામ મેરીટ
નબંર વતનનો જી લો ફાળવણી કરેલ જી લો. ફાળવણી કરવામાં આવેલ

કચરેીનુ ંનામ

202 ભમુીબહને નારાયણભાઇ પટેલ ૩૭૬૧ સાબરકાઠંા સાબરકાઠંા
સાબરકાઠંા વન િવભાગ ‐ 
િહમતનગર

203 ી િવ ણકુુમાર પર્ભભુાઇ કાનાણી ૧૦૫૮ સરુેન્દર્નગર સરુેન્દર્નગર વન િવભાગ ‐સરુેંદર્નગર
204 માધરુી ગોપીચદંભાઇ રીઝવાણી ૩૫૯૩ સરુેન્દર્નગર સરુેન્દર્નગર વન િવભાગ ‐સરુેંદર્નગર
205 પજાબને રામભાઇ જાદવ ૪૦૩૭ સરુેન્દર્નગર સરુેન્દર્નગર વન િવભાગ ‐સરુેંદર્નગર
206 ી ભગીરથ મોતીભાઇ રાઠોડ ૧૦૫૬ સરુેન્દર્નગર સરુેન્દર્નગર ઘડુખર અભયારણ્ય ‐ ધર્ાગંધર્ા
207 ી સહદેવભાઇ ઠાભાઇ પઢારીયા ૧૮૧૧ સરુેન્દર્નગર સરુેન્દર્નગર સા.વ.િવ. સરુેંદર્નગર
208 અંજનાબને િકશોરભાઇ પરમાર ૩૭૮ર સરુેન્દર્નગર સરુેન્દર્નગર સા.વ.િવ. સરુેંદર્નગર
209 આયષુી િવજયિસંહ મોરી ૪૦૩૮ સરુેન્દર્નગર સરુેન્દર્નગર સા.વ.િવ. સરુેંદર્નગર
210 ી ઇજાજઅહમદ મજંુરઅહમદ અંસારી ૧૮૭૮ ગાધંીનગર સરૂત સા. વ.િવ. સરુત
211 ી િવરસગંભાઇ મેઠાભાઇ ચૌધરી ૧૯૩૫ બનાસકાઠંા સરૂત સા. વ.િવ. સરુત
212 ી સિુનલકુમાર ગલબાભાઇ કોરોટ ૧૯૬૧ બનાસકાઠંા સરૂત સા. વ.િવ. સરુત
213 ી દશરથભાઇ સેવિંતલાલ ચૌધરી ર૦૧૬ પાટણ સરૂત સા. વ.િવ. સરુત
214 ી મિનશ મગનભાઇ દેસાઇ ર૦ર૫ અમદાવાદ સરૂત સા. વ.િવ. સરુત
215 ી િવપલુ કરશનભાઇ ભોસાટીયા ર૦૪૭ ભાવનગર સરૂત સા. વ.િવ. સરુત
216 ી ખોડાભાઇ ભમેાભાઇ દેસાઇ ર૦૭ર બનાસકાઠંા સરૂત સા. વ.િવ. સરુત
217 ી પુજા કરશન માડમ ર૦૭૮ ગાધંીનગર સરૂત સા. વ.િવ. સરુત
218 ી માવજી લાલજીભાઇ જીંજાલા ૩૦૦૫ સરુેન્દર્નગર સરૂત સા. વ.િવ. સરુત

219 ી િવશાલકુમાર લ મણભાઇ ધાગંણ ૧૩ર૫ સરુેન્દર્નગર સરૂત સરૂત વન વતુર્ળ કચરેી ‐ સરુત

220 ી કૌશલકુમાર અરિવંદભાઇ પટેલ ૧૯ર૭ મહસેાણા સરૂત સરૂત વન વતુર્ળ કચરેી ‐ સરુત
221 ી ભાવેશકુમાર જયિંતલાલ પરુોહીત ૧૮૭૦ બનાસકાઠંા સરૂત સરૂત વન િવભાગ‐ સરુત
222 ી મેહલુકુમાર ભગવાનભાઇ કટારીયા ૧૯૩૦ પાટણ સરૂત સરૂત વન િવભાગ‐ સરુત
223 ી રમેશભાઇ ભારમલભાઇ ચૌધરી ૧૯૫૫ બનાસકાઠંા સરૂત સરૂત વન િવભાગ‐ સરુત
224 ી સજંયભાઇ ધન યામભાઇ પાટડીયા ૧૯૮૩ સરુેન્દર્નગર સરૂત સરૂત વન િવભાગ‐ સરુત


