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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-380009. 
ભાષાઓ અને સાહિત્ય/સામાજજક વિજ્ઞાન/વિક્ષણ/ગાાંધીદિશન અભ્યાસક્રમ/વ્યાિસાવયક અભ્યાસક્રમ/ 

િારીહરક વિક્ષણ અને રમત વિજ્ઞાન/વિજ્ઞાન અને પ્રયોજજત વિજ્ઞાન/  
વ્યિસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોગગકી વિજ્ઞાન વિદ્યાિાખામાાં પદિી લેનાર પદિીધરોની યાદી 

િષશ-2022 
( 1 )  ભાષાઓ અને સાહિત્ય વિદ્યાિાખામાાં પદિી લેનાર પદિીધરોની યાદી 

  ક્રમ વિદ્યાથીન ાં નામ સ્ત્રી/પ રૂષ િગશ િષશ 
પીએચ.ડી. - ગ જરાતી 

  1 પીયષૂ મનસખુભાઇ ચાવડા પરુૂષ અવિવનયમ-2016 જુલાઈ-2022 
પીએચ.ડી. - હિન્દી 

  2 વવજય કુમાર સાવ પરુૂષ અવિવનયમ-2016 એવપ્રલ-2022 

  3 નરેશભાઈ પ્રભરુામભાઈ જોષી પરુૂષ અવિવનયમ-2016 ડડસેમ્બર-2021 
એમ.હિલ. - હિન્દી 

  4 ડદપકકુમાર જેરામભાઈ સરવૈયા પરુૂષ અવિવનયમ-2016 માચચ-2020 

  5 બબીતા જગડદશપ્રસાદ ચૌિરી સ્ત્રી અવિવનયમ-2016 જાન્યઆુરી-2021 
માસ્ટર ઑિ આટશસ (ગ જરાતી) 

  6 અસ્મમતાબેન  શકંરભાઈ  વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  7 તેજલબેન  બાલભુાઈ  પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  8 દક્ષાબેન  ડિરાભાઈ  મોવળે સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  9 દેવ્યાનીબેન  પ્રભાતભાઈ  વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

તામ્ર 10 યોગેશ્વરી  જયવંતભાઈ ગામીત સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  11 સોનલબેન  ગોવવિંદભાઈ  વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  12 સોનલબેન  િનાભાઈ  વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  13 ડિનાબેન  મગનભાઈ  અવતાર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  14 કમલેશભાઈ મગંળુભાઈ  ધમુ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

તામ્ર 15 પ્રડદપભાઈ  ખાનવસિંગ  વસાવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  16 ઉવમિલાબને  પુડંલભાઈ  ઘાઘંળે સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  17 કડરશ્માબેન  સરેુશભાઈ  પાડવી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  18 કેતાક્ષીબેન  ભપુતભાઈ  વસાવા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  19 નવવિંતાબેન  માનસીંગભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  20 વપ્રયકંાબેન  જેઠાભાઈ વસાવા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 
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 ક્રમ વિદ્યાથીન ાં નામ સ્ત્રી/પ રૂષ િગશ િષશ 
  21 વપ્રયલ  અજયભાઈ  વોરા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  22 રોશનીબેન  સરેુશભાઈ  વારડ ે સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  23 િમેાકુમારી  છગનભાઈ  વસાવા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  24 અલ્કેશભાઈ  લક્ષ્મણભાઈ  ગાયકવાડ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  25 ભપેૂન્રકુમાર  રમેશભાઈ  ચૌિરી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 
માસ્ટર ઑિ આટશસ (ગ જરાતી અન સ્નાતક) 

  26 સવુનતાબેન સેનાભાઇ કટારા સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  27 મજુંલાબેન ઈતારામભાઈ ઠાકરે સ્ત્રી પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

  28 પ્રજ્ઞાબેન  ડકશાનભાઈ  ચૌિરી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2019 

  29 સરેુખાબેન  નારસીંગભાઈ  પારગી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2019 
માસ્ટર ઑિ આટશસ (હિન્દી) 

  30 અંજનાબેન  સરેુશભાઈ  ડામોર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  31 કાજલકુમારી અજુ ચનભાઈ  વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  32 જાગતૃીબેન  છગનભાઈ  બબરારી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  33 દવશિકાબેન  સોમાભાઈ  વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  34 ડદવ્યાકુમારી  મિને્રભાઈ  ખોટે્ર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

તામ્ર 35 ભગવતીબને  ઈન્દુભાઈ  ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  36 વૈશાલીબેન  સરેુશભાઈ  ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  37 સધં્યા  રાજેન્રભાઈ  વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  38 ડકશનભાઈ  ઈશ્વરભાઈ  રાઠોડ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

રોકડ 39 ગણેશભાઈ  બડુંભાઈ  પવાર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  40 પકંજકુમાર  ખમસભુાઈ  અમબલયાર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 
માસ્ટર ઑિ આટશસ (અંગે્રજી) 

  41 ડદપ્શા   ચન્રકાન્ત   ગરુવા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  42 િમેાનીબેન   નગીનભાઈ   ચૌિરી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  43 અંજલી   ભરતભાઈ   દરજી સ્ત્રી બીજો એવપ્રલ-2022 
બૅચલર ઑિ આટશસ (ગ જરાતી સ્નાતક) 

તામ્ર 44 ડિરલ િષચદભાઈ સાકંબળયા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  45 ઉન્નીતાબેન શૈલેષભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  46 ઋવતકાબેન જગદીશભાઈ ભોયા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  47 ઐશ્વયાચબેન મિશેભાઈ ડામોર સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  48 જોશનાબેન તાજવસિંગભાઈ વનસરતા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 
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 ક્રમ વિદ્યાથીન ાં નામ સ્ત્રી/પ રૂષ િગશ િષશ 
  49 દેવવન્રાબેન અજુ ચનભાઈ વનસરતા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  50 િવમિષ્ઠાબેન વલ્લભભાઈ ભોયા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  51 વનરાલીબેન સભુાષભાઈ ડામોર સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  52 પજુાબેન દલસીંગભાઈ કટારા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  53 રેખાબેન સરુસીંગભાઈ કલારા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  54 વવમળાબેન સરુપનભાઈ પારગી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  55 અવનલભાઈ ચીમનભાઈ દોડકા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  56 ચેિરાભાઈ અરજણભાઈ રબારી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  57 પ્રવવણભાઈ રમેશભાઈ િરીજન પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  58 રાજનકુમાર નાર્થાભાઈ ઓતરાદી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  59 સવુનલભાઈ પ્રતાપભાઈ ભાભોર પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  60 લક્ષ્મીબેન મિશેભાઈ મવુનયા સ્ત્રી બીજો એવપ્રલ-2022 

  61 ડદવ્યાકુમારી ડદનેશભાઈ પટેલ સ્ત્રી બીજો એવપ્રલ-2022 

  62 અજયભાઈ ભાવાભાઈ મેર પરુૂષ બીજો એવપ્રલ-2022 

  63 ઉત્સવ િમેન્રભાઈ વણકર પરુૂષ બીજો એવપ્રલ-2022 

  64 નેિલકુમાર રમેશભાઈ કામોળ પરુૂષ બીજો એવપ્રલ-2022 

  65 સવુનલકુમાર લક્ષ્મણવસિંિ બારીઆ પરુૂષ બીજો એવપ્રલ-2022 
બૅચલર ઑિ આટશસ (ગ જરાતી વિિારદ) 

  66 મકુૃડટ અલકેશકુમાર પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2019 

  67 સવુનતાબેન સેનાભાઈ કટારા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2019 

  68 સોનલબેન બાલવુસિંિ સોલકંી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2018 
બૅચલર ઑિ આટશસ (હિન્દી સ્નાતક) 

  69 રમેશભાઈ ગગંારામભાઈ અવતાર પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  70 પ્રેમજીભાઈ મથરુભાઈ પરમાર પરુૂષ પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

  71 ભરતભાઈ મેઘાભાઈ િરજીયા પરુૂષ પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

  72 ડિતેશભાઈ ટીડાભાઈ મેર પરુૂષ પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 
બૅચલર ઑિ આટશસ (અંગે્રજી સ્નાતક) 

તામ્ર 73 અંડકતાબેન ડિિંમતભાઈ વાબણયા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

તામ્ર 74 ડદશાબેન કાન્તીભાઈ પ્રજાપવત સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  75 ઉવચશીબેન રમેશભાઈ સોલકંી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  76 વનડકતાબેન સમુારભાઈ મિશે્વરી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  77 સલોનીકુમારી જયવંતભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 



 

4 
 

 ક્રમ વિદ્યાથીન ાં નામ સ્ત્રી/પ રૂષ િગશ િષશ 
  78 અરૂણકુમાર ફુલવસિંગ વસાવા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  79 જયવંતભાઈ અરજણભાઈ સરુ્થાર પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  80 રવવભાઈ પરમાભાઈ રબારી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  81 રૂરશેકુમાર રાજેશભાઈ ચૌિરી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  82 વવજયકુમાર ડદનેશભાઈ પરમાર પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  83 વવપલુકુમાર નરવતભાઈ રાઠવા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  84 શૈલેષભાઈ રૂગનાર્થભાઈ સાવિોર પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  85 આશાબેન ડદલીપભાઈ રાઠવા સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  86 ઉમાબેન રાજેશભાઈ રાઠવા સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  87 િીરજકુમાર કમલેશભાઈ વાઘલેા પરુૂષ પ્રર્થમ જૂન-2021 

રો./ડબલ-513  88 સગંીતાબેન પ્રતાપભાઈ ખાટં સ્ત્રી પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

  89 ડકશન પ્રમોદકુમાર પટેલ પરુૂષ બીજો એવપ્રલ-2022 

  90 જયકુમાર ગીરીશભાઈ ઉપાધ્યાય પરુૂષ બીજો એવપ્રલ-2022 

  91 ડદપકકુમાર મગનભાઈ મેિડરયા પરુૂષ બીજો એવપ્રલ-2022 

  92 મિશેભાઈ ગોરિનભાઈ ઝાપડીયા પરુૂષ બીજો એવપ્રલ-2022 

  બૅચલર ઑિ આટશસ (અંગે્રજી વિિારદ) 

  93 ડદપીકાબેન અજુ ચનભાઈ ઠાકોર સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2019 

  94 અસ્મમતાબેન વવનભુાઈ મકવાણા સ્ત્રી બીજો એવપ્રલ-2019 

  પોસ્ટ ગે્રજ્ય એટ હડપ્લોમા ઈન ટ્રાન્સલેિન (ઍડ ઓન કોસશ) 

  95 ખ્યાવત કાવંતભાઈ ઠક્કર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

ડબલ - 97 96 વવકાસ સભુાષચરં ગોયલ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

  પોસ્ટ ગે્રજ્ય એટ હડપ્લોમા ઈન િાંક્િનલ હિન્દી (ઍડ ઓન કોસશ) 

ડબલ 97 વવકાસ સભુાષચરં ગોયલ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા ઑગષ્ટ-2020 

( 2 )  સામાજજક વિજ્ઞાન વિદ્યાિાખામાાં પદિી લેનાર પદિીધરોની યાદી 
  પીએચ.ડી. (અથશિાસ્ત્ર) 

  98 તેજલ લબલતભાઈ સોલકંી સ્ત્રી અવિવનયમ-2009 જુલાઈ-2022 

  99 પલક િડરકૃષ્ણભાઇ મિતેા સ્ત્રી અવિવનયમ-2009 ઓક્ટોબર-2019 

  પીએચ.ડી. - ઇવતિાસ 
  100 લક્ષ્મણભાઈ જોિાભાઈ રબારી પરુૂષ અવિવનયમ-2016 મે-2022 

  101 કૃણાલકુમાર ડિતેન્રભાઈ મકવાણા પરુૂષ અવિવનયમ-2009 જાન્યઆુરી-2022 

  પીએચ.ડી. - (સમાજિાસ્ત્ર) 
  102 બચરાગ રાજુભાઈ પરુબીયા પરુૂષ અવિવનયમ-2016 ઑગષ્ટ-2022 
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  103 કીવતિ ચનુીલાલ સોલકંી સ્ત્રી અવિવનયમ-2016 એવપ્રલ-2022 

રજત 104 ગીતાબિને બાલભુાઈ ગામેતી સ્ત્રી અવિવનયમ-2016 સપ્ટેમ્બર-2021 

  105 વનવમષાબેન વાલાભાઇ ચૌિાણ સ્ત્રી અવિવનયમ-2016 સપ્ટેમ્બર-2021 

  એમ.હિલ. (અથશિાસ્ત્ર) 

  106 ભાવનાબેન નટવરભાઈ પરમાર સ્ત્રી અવિવનયમ-2018 માચચ-2022 

  107 વપ્રયકંાબેન જજતેન્રકુમાર સર્થવારા સ્ત્રી અવિવનયમ-2016 સપ્ટેમ્બર-2019 

  108 રેવાભાઈ ભપેુન્રભાઈ ભરવાડ પરુૂષ અવિવનયમ-2016 સપ્ટેમ્બર-2019 

  એમ.હિલ. (ઇવતિાસ) 

  109 િરતી ઓમપ્રકાશ પટેલ સ્ત્રી અવિવનયમ-2016 ફેબ્રઆુરી-2020 

  110 ગગજીભાઈ વશરામભાઈ જમોડ પરુૂષ અવિવનયમ-2016 માચચ-2020 

ડબલ - 180 111 સાિરભાઇ અમતૃભાઇ દેસાઇ પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2010 

  એમ.હિલ.  (સમાજિાસ્ત્ર) 
  112 વપ્રયકંા રમેશભાઈ બબલવાળ સ્ત્રી અવિવનયમ-2018 ડડસેમ્બર-2021 

  113 મવનષાબિને ચદુંભાઈ પટેલ સ્ત્રી અવિવનયમ-2018 ડડસેમ્બર-2021 

  114 અવનતા ભાણજીભાઇ ભાડટયા સ્ત્રી અવિવનયમ-2018 ફેબ્રઆુરી-2022 

  115 ભપેુન્રકુમાર લાલજીભાઈ ચડોખીયા  પરુૂષ અવિવનયમ-2018 સપ્ટેમ્બર-2021 

  116 કરણ નરેન્રભાઈ રાઠોડ પરુૂષ અવિવનયમ-2018 સપ્ટેમ્બર-2018 

  117 પષુ્પાબેન ચદુંભાઈ વનકુબળયા સ્ત્રી અવિવનયમ-2016 ડડસેમ્બર-2021 

  માસ્ટર ઑિ આટશસ (અથશિાસ્ત્ર) 
  118 અંતબુેન  રમેશભાઈ  બાગલુ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  119 આશાબેન  ઝીમનભાઈ  ભોય ે સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  120 કરૂણાબેન  તલુસીભાઈ  વસાવા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  121 ભાવનાબેન  મોતીરામભાઈ  ભોય ે સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  122 મમતાબેન  વજાભાઈ  સોલકંી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  123 વમતલબેન  માધસુીંગભાઈ  વસાવા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  124 યોગેશ્વરીકુમારી  સરેુન્રભાઈ  ચૌિરી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  125 રંજનબેન  રાજુભાઈ  ગાવવત સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  126 લતાબેન  વશવરામભાઈ  ગાવવત સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  127 આકાશ  િીમતંકુમાર  આચાયચ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

તામ્ર 128 ઉત્સવ  ડકડરટકુમાર  મજુપરા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  129 િનજંય  અનદભાઈ  ગવળી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  130 સજંયભાઈ  દેવરામભાઈ  ચૌિરી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 
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  131 ડિતેષભાઈ  દાનાભાઈ બગડા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  132 કલ્પનાબેન  રાજુભાઈ  ગાયકવાડ સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  133 પ્રવતક્ષાબેન  રતનભાઈ  ગાવવત સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  134 રવવનાબેન  પનુ્યાભાઈ  ભોય ે સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  135 સવુમત્રાબેન  રેવાભાઈ  ગામીત સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  136 અવપિતકુમાર  ગભંીરભાઈ  વસાવા પરુૂષ બીજો મે-2022 

  137 જીતેશભાઈ  અમ્રતભાઈ  ભોય ે પરુૂષ બીજો મે-2022 

  138 ડદલીપભાઈ  ચદુંભાઈ  પરમાર પરુૂષ બીજો મે-2022 

  139 નરેન્રભાઈ  સોનભુાઈ  ડોડકયા પરુૂષ બીજો મે-2022 

  140 પ્રવતપભાઈ  બાલભુાઈ  વાઘ પરુૂષ બીજો મે-2022 

  141 રોડિતકુમાર  જગડદશભાઈ  પરમાર પરુૂષ બીજો મે-2022 

  142 લોરેન્સકુમાર  રાયવસિંગભાઈ  કોકણી પરુૂષ બીજો મે-2022 

  143 સરેુશભાઈ  સોમાજીભાઈ  વળવી પરુૂષ બીજો મે-2022 

  માસ્ટર ઑિ આટશસ (અથશિાસ્ત્ર અન સ્નાતક) 
  144 વનલમબેન પ્રફુલભાઈ કણોતરા સ્ત્રી બીજો એવપ્રલ-2019 

  145 રાકેશકુમાર રઘાભાઈ વરાણીયા પરુૂષ બીજો એવપ્રલ-2019 

  146 શૈલેષકુમાર  રમેશભાઈ  પટેલ પરુૂષ બીજો એવપ્રલ-2019 

  પારાંગત (અથશિાસ્ત્ર) 
  147 ડદપકભાઈ શનાભાઈ વસાવા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2010 

  માસ્ટર ઑિ આટશસ (ઇવતિાસ) 
  148 અવમષાબેન  ઠાકોરભાઈ  ગામીત સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  149 કાજલકુમારી  કનભુાઈ  ગામીત સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  150 કાજલબેન  રમણભાઈ  વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  151 નીપાબેન  ઈશ્વરભાઈ  સાવિડરયા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  152 મેનાબેન  ભેમાભાઈ  સાવિોર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  153 અક્ષયકુમાર   િમાભાઈ  વસાવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  154 અવમત  વજુભાઈ  ડરેવાબળયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  155 કુપેશકુમાર  સરમખુભાઈ  ચૌિરી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  156 બચરાગભાઈ  બળવતંભાઈ  ભોઈ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  157 જગમાલભાઈ  કરસનભાઈ  પટેલ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  158 દાવનયેલભાઈ  બાપભુાઈ  ગામીત પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  159 પ્રકાશભાઈ  દેવરામભાઈ  ભોયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 
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  160 બળવતં  રમેશભાઈ  વેગડ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  161 ભરતકુમાર  રવતલાલ  ડરેવાબળયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  162 વમતલુભાઈ  નાગજીભાઈ પ્રજાપવત પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  163 મકેુશકુમાર  આંણદાભાઈ  િેંગડા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  164 રવવશભાઈ  જલભુાઈ  ગામીત પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  165 વવનેશભાઈ  ખાતરીયાભાઈ  વસાવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  166 વવપલુભાઈ  ગનાભાઈ  ગામીત પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  167 વવશાલભાઈ  નટવરભાઈ  જીડડયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  168 સજંયકુમાર  જગાભાઈ  બાવબળયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

તામ્ર 169 સજંયકુમાર  ઠાકરશીભાઈ  ડરેવાબળયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  170 િરેશભાઈ  ઉકેડાભાઈ  પ્રજાપવત પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  171 િષચદભાઈ ઝીપરભાઈ  ગાયકવાડ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  172 ડિતશેકુમાર  ભેમાભાઈ  િેંગડા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  173 ડિરેનભાઈ  પ્રતાપભાઈ  વનાણી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  માસ્ટર ઑિ આટશસ (ઇવતિાસ અન સ્નાતક) 
  174 નવીનભાઈ નરબતાભાઈ ઘાચંી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુન-2021 

  175 વપ્રયકંાબેન  ડદનેશકુમાર  સોલકંી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  176 પ્રજ્ઞેશકુમાર  વવરમભાઈ  ચૌિરી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2019 

  177 સિદેવભાઈ  િમેભુાઈ  સાબળીયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2019 

  178 ઈશ્વરભાઈ સીંગાભાઈ વસાવા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  માસ્ટર ઑિ આટશસ (ઇવતિાસ પારાંગત) 
ડબલ - 414 179 ટીનાબેન  નારણભાઈ  કટારા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2018 

  પારાંગત (ઇવતિાસ) 
ડબલ 180 સાિરભાઇ અમતૃભાઇ દેસાઇ પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2009 

  માસ્ટર ઑિ આટશસ (સમાજિાસ્ત્ર) 
તામ્ર 181 અંજનાબેન  િસમખુભાઈ  ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  182 ચેતનાબેન  ડિતેન્રભાઈ વણકર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  183 વમરાબેન  સોમાભાઈ  બરડ ે સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  184 સોનલબેન  બાબભુાઈ  નાયકા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  185 સાજનભાઈ  ભરતવસિંગ  વળવી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  186 કવવતાબેન  માવજીભાઈ  જાદવ સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  187 પાવચતીબેન  રામભુાઈ  વસાવા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 
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  188 વપ્રયાકુમારી  અરૂણભાઈ  ચૌિરી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  189 મિશે્વરી   જગદીશભાઈ  વસાવા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  190 રત્નાકુમારી  રામદાસભાઈ  પાલવા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  191 ડરમ્પલકુમારી  વનતીનભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  192 ઋવતકાબેન  ભાવેશભાઈ  સોજીત્રા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  193 રોશનીબેન  આનદંભાઈ  ગામીત સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  194 શશીકાતં  કાવંતલાલ  પટેલ પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  માસ્ટર ઑિ આટશસ (સમાજિાસ્ત્ર અન સ્નાતક) 
  195 ઝવેરભાઈ અજમલભાઈ ગોયલ પરુૂષ પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

  પારાંગત (સમાજમાનિિાસ્ત્ર) 

  196 પ્રકાશકુમાર અરજણભાઈ સોંદરવા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2007 

  બૅચલર ઑિ આટશસ (અથશિાસ્ત્ર સ્નાતક) 
ર.+તામ્ર 197 કમલેશભાઈ ડદનેશભાઈ મીઠાપરા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  198 અવનલાબેન મજંીભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  199 અમીનાબેન સવુનલભાઈ પવાર સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  200 એબલષાબેન સરેુશભાઈ વાઘમારે સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  201 ડકરણ રમેશભાઈ મકવાણા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  202 મજીલાબેન વેવશયાભાઈ ડુ.ભીલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  203 રવવનાબેન મોતીભાઈ માિલ ે સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  204 રાિાબેન પ્રતાપભાઈ પગી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  205 શવમિલાબેન ગોફનભાઈ ગવાર સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  206 સેજલબેન લક્ષ્મણભાઈ ડામોર સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  207 આવશષકુમાર મનભુાઈ ચૌિાણ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  208 ઋજત્વકભાઈ રમેશભાઈ ચૌયાચ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  209 જમટીન શનાભાઈ વસાવા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  210 તષુાર ડદનેશભાઈ પરમાર પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  211 િનેશભાઈ સોમભુાઈ આસાયાચ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  212 નરેશભાઈ િમુચભાઈ બાગલુ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  213 નદુંભાઈ શકંરભાઈ ભીલ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  214 પ્રવતકકુમાર સીતારામભાઈ ગાવવત પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  215 પ્રવવણકુમાર અજુ ચનવસિંિ ચૌિાણ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  216 પ્રવવણભાઈ િોડલ્યાભાઈ વળવી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 
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  217 મિશેભાઈ માનસીંગભાઈ ઝાપડડયા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  218 રાજન િીમ્મતભાઈ મકવાણા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  219 વજંીભાઈ જગનભાઈ ગવળી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  220 વવકીભાઈ શાતંારામભાઈ બાગલુ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  221 સવુનલભાઈ અરવવિંદભાઈ ગાયકવાડ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  222 સરુજભાઈ કમલેશભાઈ ચૌિરી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

ડબલ - 512 223 વનરાલીબેન પ્રવવણભાઈ તડવી સ્ત્રી પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

  224 ડદલીપભાઈ ચદુંભાઈ પરમાર પરુૂષ પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

  225 જીતભુાઈ સરેુશભાઈ ગામીત પરુૂષ બીજો મે-2022 

  226 પથૃ્વીરાજ ડિિંમતવસિંિ ચૌિાણ પરુૂષ બીજો મે-2022 

  227 શે્રયસકુમાર સામવસિંગ વસાવા પરુૂષ બીજો મે-2022 

  228 િરપાલવસિંિ ડદબલપવસિંિ વાઘલેા પરુૂષ બીજો મે-2022 

  229 સરેુશભાઈ સોમાજીભાઈ વળવી પરુૂષ બીજો સપ્ટેમ્બર-2020 

  બૅચલર ઑિ આટશસ (અથશિાસ્ત્ર વિિારદ) 
  230 મનેિલભાઈ લાલજીભાઈ ચૌિરી પરુૂષ બીજો સપ્ટેમ્બર-2020 

  બૅચલર ઑિ આટશસ (ઇવતિાસ સ્નાતક) 
  231 અંજલી ડદનેશભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

સ.ુ+તામ્ર 232 વનતાબેન રામાભાઈ દેસાઈ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  233 ડદનેશભાઈ વશરામભાઈ રબારી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  234 મોન્ટુભાઈ વલ્લભભાઈ િોરાબળયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  235 પ્રજ્ઞાબેન દેષણભાઈ રાઠવા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  236 રાવિકા કનભુાઈ મકવાણા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  237 િાવવિ અવનલભાઈ પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  238 અજયકુમાર સમસભુાઈ ડામોર પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  239 અલ્પેશ ચેિરાભાઈ દેસાઈ પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  240 અવતારવસિંિ મોબતવસિંિ વાઘલેા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  241 કાવતિકકુમાર ડદનેશભાઈ રોઝ પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  242 કુલડદપભાઈ ભપુતભાઈ ઝાપડડયા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  243 િાવમિક પરેશભાઈ પટેલ પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  244 ડદપકુમાર ભરતભાઈ ચૌિરી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  245 નરેશભાઈ નર્થાભાઈ રબારી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  246 પ્રકાશ ગેલાભાઈ ડાભી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 
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  247 ભાવવક ભગવાનભાઈ રબારી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  248 ભાવેશ નટવરભાઈ વેગડ પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  249 મગનભાઈ ઉકાભાઈ રબારી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  250 રવવભાઈ પ્રતાપભાઈ વનાણી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  251 વવરેન રાજેશભાઈ મકવાણા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  252 સરેુશભાઈ મનસખુભાઈ સાગંાણી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  253 ડદવ્યાબેન રાકેશભાઈ ભાભોર સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  254 નેિાબેન વવક્રમભાઈ પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  255 ભાવનાબેન ભરતભાઈ ભાભોર સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  256 સજંયકુમાર જગાભાઈ બાવબળયા પરુૂષ પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

  257 માનંીબેન નરસીભાઈ પ્રજાપવત સ્ત્રી બીજો એવપ્રલ-2022 

  258 પ્રેવમલાબેન નરવસિંિભાઈ પારગી સ્ત્રી બીજો એવપ્રલ-2022 

  259 અવનલ શામજીભાઈ શખે પરુૂષ બીજો એવપ્રલ-2022 

  બૅચલર ઑિ આટશસ (ઇવતિાસ વિિારદ) 
  260 મકેુશભાઈ િીરૂભાઈ િોડરયા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2019 

  261 વમત્તલબેન સમસભુાઈ ડામોર સ્ત્રી બીજો સપ્ટેમ્બર-2020 

ડબલ - 534 262 શસ્ક્તકુમાર કાળુભાઈ ગરાભંડીયા પરુૂષ બીજો એવપ્રલ-2019 

  263 શકંરભાઈ િીરાભાઈ સાબળીયા પરુૂષ બીજો એવપ્રલ-2019 

  264 સરેુશ નાગજીભાઈ િરજીયા પરુૂષ બીજો એવપ્રલ-2019 

  સમાજવિદ્યા વિિારદ (સામાજજક વિજ્ઞાન : ઇવતિાસ) 
  265 પ્રજ્ઞેશકુમાર વવરમભાઇ ચૌિરી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2017 

  266 િવલકુમાર અશોકભાઈ દેસાઈ પરુૂષ બીજો એવપ્રલ-2016 

  સમાજવિદ્યા વિિારદ (વિષય : ઇવતિાસ) 
  267 જગતવસિંિ ગોડાજી રાઠોડ પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2010 

  268 જગાજી ગાભજુી મકવાણા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2010 

  બૅચલર ઑિ આટશસ (સમાજિાસ્ત્ર સ્નાતક) 
  269 અનપુાબેન રાકેશભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  270 અરૂણાબેન દામજીભાઈ ડુ.ભીલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  271 અંજીલાબેન રીમજીભાઈ ભીલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  272 ઉવમિલાબને ગરુુજીભાઈ ડુભીલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  273 જીગીશાકુમારી િાકલભાઈ ગાવંવત સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  274 જેબાનબાન ુઅિમેદભાઈ મનસરુી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 



 

11 
 

 ક્રમ વિદ્યાથીન ાં નામ સ્ત્રી/પ રૂષ િગશ િષશ 
  275 વનશાબેન કાવંતલાલ વળવી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  276 વનશાબેન નટવરભાઈ પરમાર સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  277 ભારતીબેન મોિનભાઈ ગાવંવત સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  278 મવનષાકુમારી રમેશભાઈ કડાળી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  279 રેખાબેન પાચંાભાઈ મકવાણા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  280 લક્ષ્મીબેન જીતેન્રભાઈ વસાવા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  281 વષાચબેન પાડુંભાઈ માિલા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  282 અવમતકુમાર જયવંતભાઈ મકવાણા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  283 અવશ્વનભાઈ મમુદાભાઈ બારીયા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  284 ગૌરવભાઈ સોમાભાઈ ભોય ે પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  285 બચરાગભાઈ કનભુાઈ ભાભોર પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  286 વનમેષકુમાર રાજેશભાઈ ચૌિરી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  287 રઘભુાઈ જેસાભાઈ રોજાસરા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

સવુણચ 288 લાલભુાઈ સવદીયાભાઈ ભીલ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  289 વવપલુકુમાર સરદારભાઈ લવાર પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  290 સગરામ બાબભુાઈ સાવિરીયા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

ડબલ - 479 291 આકૃવતબેન કાન્તીભાઈ પડિયાર સ્ત્રી પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

ડબલ - 481 292 કોમલબેન અશોકભાઈ રાઠોડ સ્ત્રી પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

ડબલ - 494 293 સેજલબેન અરવવિંદભાઈ ડાભી સ્ત્રી પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

  294 ટીંકેશકુમાર બચભુાઈ તડવી પરુૂષ બીજો મે-2022 

  295 વવશાલકુમાર રામવસિંગભાઈ રાઠોડ પરુૂષ બીજો મે-2022 

  296 શૈલેષભાઈ ગલાલભાઈ અમલીયાર પરુૂષ બીજો મે-2022 

  297 ભવુમકાબેન જશવતંભાઈ ડાભી સ્ત્રી બીજો સપ્ટેમ્બર-2020 

ડબલ - 514 298 સેજલબેન વવરમવસિંિ ચૌિાણ સ્ત્રી બીજો સપ્ટેમ્બર-2020 

  બૅચલર ઑિ આટશસ (સમાજિાસ્ત્ર વિિારદ) 
  299 વવભવુતકુમારી રાકેશભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2019 

  300 પલ્લવીબેન બાબભુાઈ ભાભોર સ્ત્રી બીજો એવપ્રલ-2019 

  સમાજવિદ્યા વિિારદ (સામાજજક વિજ્ઞાન : સમાજિાસ્ત્ર) 
  301 વશવાગંી કલવસિંિ વનનામા સ્ત્રી બીજો એવપ્રલ-2019 

( 3 )  વિક્ષણ વિદ્યાિાખામાાં પદિી લેનાર પદિીધરોની યાદી 
  પીએચ.ડી. (વિક્ષણ) 

  302 શરદકુમાર ડકરીટકુમાર વત્રવેદી  પરુૂષ અવિવનયમ-2016 મે-2022 
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  303 મનોજકુમાર ઈશ્વરભાઈ પટેલ પરુૂષ અવિવનયમ-2016 મે-2022 

  304 વશવાભાઈ મેવાભાઈ ખટાણા પરુૂષ અવિવનયમ-2016 મે-2022 

  305 નરેશભાઈ રમણભાઈ રોડિત પરુૂષ અવિવનયમ-2016 ફેબ્રઆુરી-2022 

  306 પ્રજ્ઞેશકુમાર કાળાભાઈ પટેલ  પરુૂષ અવિવનયમ-2016 નવેમ્બર-2021 

  307 અજીત કુમાર આર.એસ.પી. વસિંિ પરુૂષ અવિવનયમ-2009 જુલાઈ-2019 

  308 કમલેશકુમાર કરશનભાઇ મકવાણા પરુૂષ અવિવનયમ-2009 ફેબ્રઆુરી-2022 

 માસ્ટર ઑિ ઍજ્ય કેિન (એમ.એડ્.) 

  309 અંડકતાબેન કાવંતલાલભાઈ વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  310 અંજનાબેન ભીમવસિંગભાઈ વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  311 અવનલાબેન લાલજીભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  312 અસ્મમતાબેન જાદવભાઈ મકવાણા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  313 એકતાબેન પાલજીભાઈ વાજા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  314 કાવમનીબેન મોિનભાઈ િળપવત સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  315 કંુજલતાકુમારી જયવંતલાલ ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  316 જયશ્રીબેન સવતષભાઈ ગામીત સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  317 વત્રભકુુમારી અરીયાભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  318 દશચનાબેન ગોવવિંદભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

સ.ુ+તામ્ર 319 ડદવપકાબેન સરેુશભાઈ પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  320 વનતલકુમારી ઈશ્વરભાઈ પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  321 વનવિબેન િરવસિંગભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  322 વનશાબેન નવવનભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  323 વનકીબેન અજુ ચનભાઈ વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  324 વપનલબેન નવવનભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  325 પજૂાબેન રમણીકભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  326 પ્રભતુાબેન રવતલાલ વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  327 ભાવનાબેન લાલજીભાઈ ગામીત સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  328 ભાવવનીબેન સરમખુભાઈ પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  329 ભવુનેશ્વરીબેન બભષ્માભાઈ વળવી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  330 રચનાબેન જયવતંભાઈ વળવી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  331 રવવનાબેન મગંાભાઈ વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  332 રવવનાબેન રાજેશભાઈ વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  333 રીનાબેન વશવરામભાઈ ગાઈન સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 
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  334 શકંુતલાબિને સવતષભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  335 સજીલાબેન વજાભાઈ સગંાડા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  336 સલોની અપવૂચ ભટ્ટ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  337 સભુરાબેન ગણેશભાઈ ગામીત સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  338 સેજલબેન મનોજભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  339 િતેલબા સિદેવવસિંિ ઝાલા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  340 િતેલબેન મિને્રભાઈ વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  341 અલ્પેશકુમાર સભુાષભાઈ વાઘરેા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  342 આવશષભાઈ ભીલાભાઈ ગામીત પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  343 કલ્પેશભાઈ દેવજીભાઈ ગવળી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  344 વનલેશકુમાર બાિરવસિંિ રાવત પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  345 પ્રફુલ્લભાઈ જયવંતલાલ ગામીત પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  346 પ્રવવણભાઈ ઠાકરશીભાઈ ડાબારા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  347 રજતજી ભપૂતજી ઠાકોર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  348 રણજીતભાઈ સકુાભાઈ રાઠવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  349 રમેશભાઈ કનભુાઈ માગી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  350 વસધ્િરાજભાઈ પ્રતાપભાઈ ભીલ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  351 સવુનલભાઈ અશોકભાઈ વાઘ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  352 િરેશભાઈ રવતલાલ ચૌિરી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  માસ્ટર ઑિ ઍજ્ય કેિન (વિક્ષણ અન સ્નાતક) 

  353 ભાગચવીબેન  રાજેશભાઈ  ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  354 ડદનેશભાઈ  બગરિનભાઈ  પાડવી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  બૅચલર ઑિ ઍજ્ય કેિન (બી.એડ્.) 

  355 અંજલી ડદનેશકુમાર જેઠવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  356 અવમષાબેન લાખાભાઈ ગોડિલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  357 અવશ્વનાબેન જગદીશભાઈ ગાગંોડા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  358 ડકિંજલબિને સરેુશભાઈ વનાણી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  359 જૈવમની ડદલીપભાઈ પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  360 ડદવ્યાનીકુમારી રૂશનભાઈ કોંકણી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  361 નમ્રતા ડદપકકુમાર નાર્થાણી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  362 ધવૃાશંીબેન પ્રવવણભાઈ પરમાર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  363 પુજંન ભરતભાઈ પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 
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  364 પ્રજ્ઞાબેન અવનલભાઈ પારગી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  365 ભવૂમકાબેન માનાભાઈ ડામોર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  366 રચનાબેન શીવાભાઈ મટુડડયા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  367 રમીલાબેન વાલજી ગરવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  368 રીંકલબિને વવનોદભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  369 વશલ્પાબેન બળવતંવસિંિ પરમાર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  370 ડિનાબેન લાછુભાઈ વળવી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  371 અંડકતભાઈ મનભુાઈ ચૌિરી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  372 જીતેશ ઝવેરભાઈ િરજીયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  373 દશરર્થભાઈ રઘભુાઈ વડખેબણયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  374 ડદનેશભાઈ કરશનભાઈ કંુભાર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  375 ડદપકભાઈ રૂડાભાઈ રાઠોડ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  376 િમેશભાઈ સોમલાભાઈ ચૌિરી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  377 નયનકુમાર શાતંીલાલ પારગી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  378 ભાવેશકુમાર કાન્તીલાલ મકવાણા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  379 ભાવેશકુમાર ચીમનભાઈ જાદવ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  380 મકેુશકુમાર િમેજીભાઈ જોષી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

સ.ુ+તામ્ર 381 વવજય નરશીભાઈ િરજીયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  382 વવશાલભાઈ ભરતભાઈ કોકણી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  383 શૈલેષભાઈ ડકશોરભાઈ મકવાણા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  384 શે્રયાશંકુમાર મેઘાભાઈ અરસોડા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  385 સજંયકુમાર રાયસીંગભાઈ વસાવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  386 સવુનલભાઈ શકંરભાઈ ખાલ્યા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  387 સોમનાર્થભાઈ રમેશભાઈ કંુવર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  388 િષચદકુમાર િમેતંભાઈ જીડડયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  389 િમેતંકુમાર અમીરભાઈ વસાવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  390 અસીનાબેન  ખમુાભાઈ ડુ.ભીલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  391 ગીતાબેન  રાજુભાઈ  ડાભી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  392 ચડંરકાબેન  બાબજુી  ઠાકરડા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  393 જીજ્ઞા  સખુદેવભાઈ  બઝિંઝુવાડડયા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  394 ડદપીકાબેન  અજુ ચનભાઈ  ઠાકોર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  395 વપ્રતીબેન  રમેશભાઈ  ગામીત સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 
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  396 ભાવનાબેન  રાજુભાઈ  વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  397 ભવૂમકાબેન  નાનજીભાઈ  મકવાણા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  398 ડરધ્ધ્િબેન  કાનજીભાઈ  પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  399 મમવૃતકુમારી  મોિનભાઈ  ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  400 ડિનાબેન  આંબાભાઈ  ભીલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  401 િતેલબેન  તખતવસિંિ  પરમાર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  402 તેજસકુમાર  ફુલસીંગભાઈ  વસાવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  403 ડદપ્તેશકુમાર  શકંરભાઈ  વસાવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  404 દેવજી  રાઘવભાઈ  ગોડિલ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  405 પોપટભાઈ  ઉમેદભાઈ  પરમાર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  406 પ્રડદપભાઈ  નદંલાલ  પરનાબળયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  407 ભાવેશભાઈ  શામજીભાઈ  વશયાળ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  408 મનભુાઈ  િરગોવનભાઈ  રબારી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  409 મિશેભાઈ  કાડંીયાભાઈ  વસાવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  410 િાબેલભાઈ  નાનાભાઈ  ગામીત પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  411 ડિતેશકુમાર  ડદલાવરવસિંગ  વસાવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  412 રામાભાઈ  બભખાભાઈ  ગોડિલ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  બૅચલર ઑિ ઍજ્ય કેિન (વિક્ષણ સ્નાતક) 

  413 કૃવતકાબેન  માનવસિંગભાઈ  વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

ડબલ 414 ટીનાબેન  નારણભાઈ  કટારા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  વિક્ષણ વિિારદ 

  415 િતેલબેન જયતંીભાઈ ચૌિાણ સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-1998 

  બૅચલર ઑિ ઍજ્ય કેિન (હિન્દી બી.એડ્.) 

  416 અવનલાબેન અજુ ચનભાઇ ગામીત સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  417 ડડમ્પલબેન પુજંાભાઈ મછાર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  418 તધૃ્પ્તબેન જગદીશભાઈ પરમાર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  419 મડરયમ સલુતાના યામમીન સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  420 મેઘાકુમારી વવજયકુમાર બેડકેર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  421 રીનાબેન ભરતભાઈ પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  422 રેણકુાબેન ભવાનભાઈ દાફડા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  423 લક્ષ્મીબેન જીતભુાઇ વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  424 લલીતાબેન અમરતભાઈ વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 
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  425 સત્યાકાકં્ષા કંુવર આવશયા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  426 સમીક્ષાબેન દેવવસિંગભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

સ+ુતામ્ર 427 ડિતાજંલીબેન સકારામભાઇ પવાર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

સવુણચ 428 િતેલબેન ચદુંભાઈ વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  429 આબ ુસાઈનરુ રિમાન વસકદાર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  430 આબાદુલ ઇમલામ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  431 ચરંકાન્તભાઇ શાવંતલાલ વસાવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  432 પ્રશાતંભાઈ મિને્રભાઈ વસાવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  433 મનદીપ પરદેશીભાઈ કોરી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  434 મડિબલુ ઇમલામ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

સવુણચ 435 વવપલુકુમાર વવઠ્ઠલભાઈ વસાવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  બૅચલર ઑિ ઍજ્ય કેિન (હિન્દી વિક્ષા સ્નાતક) 

  436 અંજનાબેન કાળુભાઈ પણદા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  437 અચચનાબેન પોપટલાલ ચરપોટ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  438 ઉવવિશાબેન ઘનશ્યામભાઈ વાઘલેા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  439 કૈલાશબેન રવતલાલ પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  440 તાિવમના એિમદ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  441 પરનાબેન ગાવંજુભાઇ વાડકર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  442 કુ. પ્રીવત રાજેન્ર કુમાર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  443 યોબગતાબેન વવનોદભાઇ વનસા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  444 રવવના જેસ્ન્તલાલ મડિડા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  445 રસ્શ્મબેન જગદીશભાઈ માછી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  446 કબીર હસૈુન પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  447 ચદંન સરકાર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  448 સબુેસીંગભાઈ  સરેુશભાઈ  વસાવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  449 દવશિકાબેન સોમાભાઈ વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  450 લીલાબેન વવઠ્ઠલભાઈ વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  451 સધં્યા રાજેન્રભાઈ વસાવા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  452 પકંજકુમાર ખમસભુાઈ અમલીયાર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 
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( 4 )  ગાાંધીદિશન અભ્યાસક્રમ વિદ્યાિાખામાાં પદિી લેનાર પદિીધરોની યાદી 
 ક્રમ વિદ્યાથીન ાં નામ સ્ત્રી/પ રૂષ િગશ િષશ 
 માસ્ટર ઑિ આટશસ (ગાાંધી અધ્યયન) 

  453 પ્રવમલા  કુમારી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

( 5 )  વ્યાિસાવયક અભ્યાસક્રમ વિદ્યાિાખામાાં પદિી લેનાર પદિીધરોની યાદી 
  પીએચ.ડી. (પત્રકારત્િ અને સમિૂ પ્રત્યાયન) 

  454 વપ્રયકં સભુાષચરં ભટ્ટ પરુૂષ અવિવનયમ-2009 એવપ્રલ-2022 

  455 સદંીપભાઈ જયસખુભાઈ િીરપરા પરુૂષ અવિવનયમ-2009 ઓક્ટોબર-2021 

  એમ.હિલ. (પત્રકારત્િ અને સમિૂ પ્રત્યાયન) 
  456 ભવૂમકા જ્યોવતન્રકુમાર બારોટ સ્ત્રી અવિવનયમ-2016 જુલાઈ-2022 

  માસ્ટર ઑિ આટશસ (માનિ સાંસાધન વિકાસ) 
  457 ઉવમિલા  ડદપકભાઈ  મકવાણા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  458 માનસી  ભરતભાઈ  પચંાલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  459 વમત્તલબેન  ડદલીપકુમાર  રાવળ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  460 રેણકુાબેન  દેવજીભાઈ  સોલકંી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  461 વનલેષ   અરશીભાઈ  કરંગીયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  462 રાહલુ  મેઘજીભાઈ  જેઠવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  463 અવમતકુમાર  જયતંભાઈ  પટેલ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  464 દશચનકુમાર  દેવસીંગભાઈ  ચૌિરી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  465 રવવભાઈ  પ્રતાપભાઈ ડામોર પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  466 સાડિલ  વત્રગણુભાઈ  પરમાર પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  467 િમેતંકુમાર  રમણભાઈ  ચૌિરી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  માસ્ટર ઑિ આટશસ (માનિ સાંસાધન વિકાસ પારાંગત) 
  468 નયનભાઈ  પ્રિલાદભાઈ  નાયી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2018 

  469 રોડિતકુમાર  નવવનભાઈ  જોષી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2018 

  પારાંગત (માનિ સાંસાધન વિકાસ અને સાંચાલન) 
  470 વવશાલ પોપટભાઈ પટેલ પરુૂષ બીજો મે-2015 

  માસ્ટર ઑિ સોવિયલ િકશ (સમાજકાયશ) 

  471 કવવતા મિશેભાઈ વોરા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  472 જયાબેન દેવજીભાઈ રાવળ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  473 વવજલકુમારી વવનોદભાઈ રાઠોડ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

તામ્ર 474 અજીતકુમાર અશોકભાઈ દંતાણી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

સવુણચ 475 બચરાગવસિંિ જયેશભાઈ પિારીયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 
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  476 ડવેવડભાઈ સવુનલભાઈ વળવી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  477 અવમષાબેન અરવવિંદભાઈ પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  478 અલ્પાબેન રસીકભાઈ સોરઠીયા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

ડબલ 479 આકૃવતબેન કાન્તીભાઈ પડિયાર સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  480 ડકિંજલબેન  જવવસિંગભાઈ રાઠોડ સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

ડબલ 481 કોમલબેન અશોકભાઈ રાઠોડ સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  482 જ્યોવતકુમારી રામજીભાઈ ગોડ સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  483 તધૃ્પ્તબેન ચદુંભાઈ પરમાર સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  484 તધૃ્પ્તબેન સવતષભાઈ કોંકણી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

તામ્ર 485 દક્ષાબેન કેશવભાઈ ચાવડા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  486 નીતાબેન ડદનેશકુમાર મકવાણા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  487 વનરંજનાબેન લક્ષ્મણભાઈ ગામીત સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  488 પાયલબેન ડકરણભાઈ રાઠોડ સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  489 પજુા જીતેન્રભાઈ પરમાર સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  490 રાજલબેન નટુભાઈ પાડંવ સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  491 વષાચબેન વવિાભાઈ પરમાર સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  492 વવવિબિને બળદેવભાઈ મકવાણા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  493 સપનાકુમારી િનસખુભાઈ િળપવત સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

ડબલ 494 સેજલબેન અરવવિંદભાઈ ડાભી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  495 સેજલબેન રણજીતવસિંિ ચાવડા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  496 સોનલબેન પ્રિલાદજી ઠાકોર સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  497 િતેલબિને રમેશભાઈ વાઘલેા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  498 અવનલ અમરશીભાઈ િરજીયા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  499 બચરાગ રમેશભાઈ પ્રજાપવત પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  500 નરેશભાઈ રમેશભાઈ તરાર પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  501 રાહલુકુમાર કાવંતભાઈ મકવાણા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  502 િરેશભાઈ કાભયભાઈ વસાવા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  માસ્ટર ઑિ સોવિયલ િકશ (સમાજકાયશ અન સ્નાતક) 

  503 કલ્પનાબેન ઈશ્વરભાઈ કુવર સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  504 ગીતાબેન રમણભાઈ ખાટં સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  505 જાગવૃતબેન અરવવિંદભાઈ પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  506 જીજ્ઞાબેન િનાભાઈ ગ્ાભંડીયા સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 
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  507 આકાશભાઈ રામવસિંિ રાઠોડ પરુૂષ પ્રર્થમ જૂન-2021 

  508 પલ્લવીબેન રમણભાઈ મકવાણા સ્ત્રી બીજો જૂન-2021 

  સમાજકાયશ પારાંગત 
  509 ડદપકકુમાર  મિને્રભાઈ  નાયક પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2016 

  માસ્ટર ઑિ સોવિયલિકશ (મનોગચહકત્સકીય સમાજકાયશ) 
  510 આરતીકુમારી સભુાષભાઈ પાડવી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  511 ડકિંજલબેન બચજુી ઠાકોર સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

ડબલ 512 વનરાલીબેન પ્રવવણભાઈ તડવી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

ડબલ 513 સગંીતાબેન પ્રતાપભાઈ ખાટં સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

ડબલ 514 સેજલબેન વવરમવસિંિ ચૌિાણ સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  515 ડિનાબેન કાનજીભાઈ રબારી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  516 િવલકુમાર ભરતભાઈ ખરાડી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  517 ભાવવનકુમાર અશોકભાઈ પટેલ પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  518 સજંયભાઈ ડદનેશભાઈ ડાભી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

 માસ્ટર ઑિ સોવિયલિકશ (મનોગચહકત્સકીય સમાજકાયશ અન સ્નાતક) 
  519 આવસફાબેન ઈકબાલભાઈ મનસરુી સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  520 કાજલબેન ભગાભાઈ નાયી સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  521 ડકિંજલબેન દશરર્થભાઈ રાવત સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  522 છાયાબેન પકંજકુમાર પરમાર સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  523 ડદવ્યા ડકશોરભાઈ મિાવર સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  524 વનશા અજીતભાઈ ઝાલા સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  525 ભારતીબેન પ્રવવણભાઈ પરમાર સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  526 ભાવવકા રમેશભાઈ મકવાણા સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  527 રસ્શ્મકાબેન બાબભુાઈ લેઉવા સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  528 વવભવૂતકુમારી રાકેશભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  529 સપનાબેન જેસીંગભાઈ પરમાર સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  530 ચદુંભાઈ રતનભાઈ વનનામા પરુૂષ પ્રર્થમ જૂન-2021 

  531 ડદનેશભાઈ મનકરભાઈ રાઠવા પરુૂષ પ્રર્થમ જૂન-2021 

  532 ડદલીપભાઈ ભરતભાઈ મકવાણા પરુૂષ પ્રર્થમ જૂન-2021 

  533 જીજ્ઞેશાબેન બાબભુાઈ રાઠવા સ્ત્રી બીજો જૂન-2021 

ડબલ 534 શસ્ક્તકુમાર કાળુભાઈ ગરાભંડીયા પરુૂષ પ્રર્થમ જૂન-2021 
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  માસ્ટર ઑિ આટશસ (પત્રકારત્િ અને સમિૂપ્રત્યાયન) 

તામ્ર+રોકડ 535 પાર્થચ   પ્રબોિચરં   વત્રવેદી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  536 ક્ષમા  ભરતભાઈ  કામદાર સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  537 શ્રેયાબેન  બચરાગભાઈ  દરજી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  538 અપવૂચ  શલૈેષભાઈ વસસોદીયા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  539 કમલકુમાર  વનવતનભાઈ  નાગલા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  540 પ્રડદપભાઈ  મરુલીભાઈ  ગાગંડેુ પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  541 યોગેશકુમાર  રમેશભાઈ  માળી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  542 વવતાનકુમાર  નટવરલાલ  પરમાર પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  543 વવમલ   વદનજી  પ્રજાપવત પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  544 ડિમાશં ુ  અરવવિંદભાઈ   ચાવડા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  માસ્ટર ઑિ આટશસ (પત્રકારત્િ અને સમિૂપ્રત્યાયન અન સ્નાતક) 
  545 પપ્પકુુમાર  દેવચદંભાઈ  સોનગરા પરુૂષ પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

  માસ્ટર ઑિ આટશસ (પત્રકારત્િ અને સમિૂપ્રત્યાયન પારાંગત) 
  546 મનીષકુમાર અમરેશકુમાર પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2017 

 માસ્ટર ઑિ લાઈબે્રરી એન્ડ ઈન્િમેિન સાયન્સ 

  547 ઉજાલાભારતી ડદનેશકુમાર જાદવ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

તામ્ર 548 કોમલબેન સરેુશચરં પડંયા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  549 દશચનાબા ડદલીપવસિંિ વાળા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  550 સીમરનબેન સજંયકુમાર વાળંદ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

ડબલ - 568 551 સ્મમતાબેન પ્રવવણભાઈ પરીખ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  552 વનખીલકુમાર િીરજભાઈ ડાભી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  553 કવન િસમખુભાઈ દેસાઈ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  માસ્ટર ઑિ લાઈબે્રરી એન્ડ ઈન્િમેિન સાયન્સ (ગ્રાંથાલય અને માહિતીવિજ્ઞાન) 
  554 કોમલ ગૌરાગંકુમાર ભટ્ટ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  555 રાજલબા ડદલીપવસિંિ વાળા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  556 જવતનભાઈ ચરંવસિંગ વળવી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  557 જયદીપકુમાર ગૌતમભાઈ પટેલ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  માસ્ટર ઑિ લાઈબે્રરી એન્ડ ઈન્િમેિન સાયન્સ (ગ્રાંથાલય અને માહિતીવિજ્ઞાન અન સ્નાતક) 
  558 તેજલબિને ગલાભાઈ ડામોર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  559 વનકંુજકુમાર રાજેશભાઈ મોદી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  560 વવરાટકુમાર વવઠ્ઠલભાઈ ખાટં પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 
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  561 નૈવતકકુમાર  પ્રવવણભાઈ  મવેાડા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2019 

  બૅચલર ઑિ લાઈબે્રરી એન્ડ ઈન્િમેિન સાયન્સ 
તામ્ર 562 ગોપીકાબેન બીપીનચરં રાવલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  563 ડદશાતં અરવવિંદભાઈ સોલકંી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  564 િમચરાજવસિંિ વવક્રમવસિંિ ગોડિલ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  565 પાર્થચ ભરતભાઈ પોપટાણી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  566 જ્યોત્સનારાની દાશ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  567 જયકૃષ્ણ સરેુશભાઈ પડંયા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  બૅચલર ઑિ લાઈબે્રરી એન્ડ ઈન્િમેિન સાયન્સ (ગ્રાંથાલય અને માહિતીવિજ્ઞાન) 
ડબલ 568 સ્મમતાબેન પ્રવવણભાઈ પરીખ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  પોસ્ટ ગે્રજ્ય એટ હડપ્લોમા ઈન ઓહડયો-વિડીયો પ્રોગ્રામ (ટી.િી.) પ્રોડક્િન 
  569 પ્રાચી ડદવ્યાગંભાઈ શાિ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

રોકડ 570 વનબખલવસિંિ જજતેન્રવસિંિ યાદવ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  571 અશચ વસીમ સૈયદ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  572 વનબખલ કીવતિભાઈ સઘંવી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  573 બોની ભરતભાઈ પચંાલ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  574 આકાશ ગણુવતંભાઈ ભાવસાર પરુૂષ પ્રર્થમ જૂન-2021 

  575 ભરશે ડદપકકુમાર ચૌિાણ પરુૂષ પ્રર્થમ જૂન-2021 

  576 રજનીકાન્ત જયવંતલાલ પરમાર પરુૂષ પ્રર્થમ જૂન-2021 

  577 શભુમ ડદલીપ વત્રવેદી પરુૂષ પ્રર્થમ જૂન-2021 

પોસ્ટ ગે્રજ્ય એટ હડપ્લોમા ઈન ઓહડયો-વિડીયો પ્રોગ્રામ (ટી.િી.) પ્રોડક્િન  
(દૃશ્ય-શ્રાવ્ય કાયશક્રમ (ટેગલવિઝન) વનમાશણ અન સ્નાતક હડપ્લોમા) 

  578 કેતન  નરેશભાઈ  કુડિકર પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2018 

( 6 )  િારીહરક વિક્ષણ અને રમતવિજ્ઞાન વિદ્યાિાખામાાં પદિી લેનાર પદિીધરોની યાદી 
પીએચ.ડી. (િારીહરક વિક્ષણ) 

  579 દશચના દેવજીભાઈ સેંઘાણી સ્ત્રી અવિવનયમ-2016 ડડસેમ્બર-2021 

  580 અવમતકુમાર લાભશકંર રાવલ પરુૂષ અવિવનયમ-2016 ડડસેમ્બર-2021 

  581 કુલડદપ નરસગંભાઇ રાબા પરુૂષ અવિવનયમ-2016 નવેમ્બર-2021 

  માસ્ટર ઑિ હિગઝકલ ઍજ્ય કેિન (એમ.પી.ઍડ્.) 
  582 મોવનકાબેન પકંજભાઈ પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  583 સપના વપતામં્બરભાઈ પરમાર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

તામ્ર 584 સવવતા સામજીભાઈ બરાડીયા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 
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  585 સોનલબેન રમણીકભાઈ સોરડઠયા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  586 અલ્પેશ નગારામ પવંાર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  587 આકાશભાઈ િીરજભાઈ વસાવા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  588 પાર્થચ રાજેશકુમાર વ્યાસ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

ડબલ - 640 589 રાકેશકુમાર રણજીતવસિંિ ચૌિાણ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

ડબલ - 642 590 ડિતેન્રકુમાર દશરર્થભાઈ પાડંોર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  માસ્ટર ઑિ હિગઝકલ ઍજ્ય કેિન (િારીહરક વિક્ષણ અન સ્નાતક - એમ.પી.ઍડ્.) 
  591 પ્રકાશ મિને્ર ખેતાણી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

  592 મનોજ  જગદીશભાઈ વસિંદે પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

  593 મિશેભાઈ રાણાભાઈ વાળા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

ડબલ - 643 594 િાડદિકકુમાર જાલમવસિંિ પારગી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

  595 દેવપાલ  િીરૂભાઈ  સારલા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2019 

  596 સડંદપકુમાર  દેવસીંગભાઈ  ચૌિરી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2019 

  માસ્ટર ઑિ હિગઝકલ ઍજ્ય કેિન (િારીહરક વિક્ષણ પારાંગત - એમ.પી.ઍડ્.) 
  597 કલ્પેશ  રામઅવતાર  ગપુ્તા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2018 

   
 િારીહરક વિક્ષણ પારાંગત (માસ્ટર ઑિ હિગઝકલ ઍજ્ય કેિન) 
  598 ડકવતિકુમાર જયવંતભાઈ પ્રજાપવત પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2011 

  599 સરેુન્રવસિંિ ભીખાજી રાઠોડ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2011 

  બૅચલર ઑિ હિગઝકલ ઍજ્ય કેિન (બી.પી.ઍડ્.) 
  600 કંુદનબેન ડદનેશભાઈ માકાણી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  601 ગોપીકાબેન કાસં્ન્તલાલ રાણપરીયા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  602 ડડમ્પલ કરસન લાખાણી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  603 રાવિકાબેન ભગવાનભાઈ રામ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  604 શાડિના કાળુભાઈ શમા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

ડબલ - 634 605 ડદનેશભાઈ ગીરિરભાઈ મેર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  606 દેવાશીષ પ્રડદપકુમાર મોિન્તી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  607 નરેશ કુમાર ભોઈ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

ડબલ - 636 608 વનસારહસેુન અ.િમીદભાઈ પરમાર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

ડબલ - 638 609 પ્રવવણકુમાર રામાભાઈ સાપરા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  610 રવવ જયસખુભાઈ કામદાર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  611 રાજન રાજેશભાઈ રાવળ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 
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તામ્ર 612 વવશાલ પ્રવવણભાઈ મકવાણા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  613 સાજીદ મશુા કેર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  614 ડિરેનકુમાર રામાભંાઈ વણકર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  બૅચલર ઑિ હિગઝકલ ઍજ્ય કેિન (િારીહરક વિક્ષણ સ્નાતક) 
  615 ડરયાઝ કરીમભાઈ શેખ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

  616 સપના  વપતામ્બરભાઈ  પરમાર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  617 સવવતા  સામજીભાઈ  બરાડીયા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  618 સોનલબેન  રમણીકભાઈ  સોરઠીયા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  619 અલ્પેશ  નગારામ  પવંાર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  620 કુલદીપકુમાર  નરેન્રભાઈ  ચૌિરી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  621 પાર્થચ  રાજેશકુમાર  વ્યાસ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  622 રાકેશકુમાર  રણજીતવસિંિ  ચૌિાણ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  623 ડિતેન્રકુમાર  દશરર્થભાઈ  પાડંોર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  624 પ્રકાશ  મિને્ર  ખતેાણી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2019 

  625 િાડદિકકુમાર  જાલમવસિંિ  પારગી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2019 

  બૅચલર ઑિ હિગઝકલ ઍજ્ય કેિન (િારીહરક વિક્ષણ વિિારદ) 
  626 િાડદિકકુમાર વાઘભુાઈ રબારી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2017 

  બૅચલર ઑિ હિગઝકલ ઍજ્ય કેિન એન્ડ સ્પોટશસ ્(િારીહરક વિક્ષણ અને રમત સ્નાતક) 
તામ્ર 627 એલીસ સજંય ડક્રવિયન સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  628 વમન્િાજબેન રડિમભાઈ મીર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  629 ડરધ્િીબેન લીલાિરભાઈ સોલકંી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  630 ઇનફાનવસઓ જોસેફ ડડકોમટા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  631 ડદપક વવજયશકંર યાદવ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  632 વવનસ સજંય બલસારા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  633 ડિમાશં ુવજૃલાલ ચોટલીયા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

ડબલ 634 ડદનેશભાઈ ગીરિરભાઈ મેર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  635 દેવાશીષ પ્રદીપકુમાર મોિન્તી પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

ડબલ 636 વનસારહસેુન અ.િમીદભાઈ પરમાર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

  637 પથૃ્વીવસિંિ ડકતીવસિંિ વાઘલેા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

ડબલ 638 પ્રવવણકુમાર રામાભાઈ સાપરા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 
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  બૅચલર ઑિ હિગઝકલ ઍજ્ય કેિન એન્ડ સ્પોટશસ ્(િારીહરક વિક્ષણ અને રમત વિિારદ) 

  639 વવજયકુમાર સવજજભાઈ સાપરા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2019 

ડબલ 640 રાકેશકુમાર રણજીતવસિંિ ચૌિાણ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2018 

  641 સડંદપવસિંિ રાજેન્રવસિંિ ચાવડા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2018 

ડબલ 642 ડિતેન્રકુમાર દશરર્થભાઈ પાડંોર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2018 

  વ્યાયામ અને આરોગ્ય વિક્ષણ વિિારદ 
ડબલ 643 િાડદિકકુમાર જાલમવસિંિ પારગી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2017 

  માસ્ટર ઑિ યૌગગક આટશ એન્ડ સાયન્સ 
  644 પ્રાચી  જજજ્ઞેશભાઈ  સેવક સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  645 વપ્રયા રાજેન્રપરુી  ગોમવામી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  646 બબનલ  અરવવિંદ  ચાવડા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

તામ્ર 647 રજની  ડક્રષ્ણકુટ્ટી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  648 અંડકતા  નરેશભાઈ  લોિા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  649 ભાવના  ડિરજીભાઈ  મચ્છર સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  650 રીિમકંુવર  નરેન્રવસિંિ  ચાવડા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  651 ડદવ્યેશ  વનતીનકુમાર  ભટૃ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  652 પ્રણવ  રમેશચનં્ર  રાજવશંી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  653 વવનયકુમાર  ઉમેશચરં  શમાચ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  માસ્ટર ઑિ યૌગગક આટશ એન્ડ સાયન્સ (યૌગગક કલા અને વિજ્ઞાન અન સ્નાતક) 
  654 અવનતા રમેશકુમાર તન્ના સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

  655 પ્રાર્થચવીબા  કનકવસિંિ  ઝાલા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

  656 મનીષા ઉદયકુમાર પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

  657 મવાવત મિશેકુમાર પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

  658 વશલ્પેશભાઈ  વશવલભાઈ  ચૌિાણ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

  659 કોમલબિને  શકંરલાલ  કોષ્ટી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  660 કીવતિ મિને્રભાઈ જડડયા સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  661 િસ્મમત  જગડદશભાઈ  પટેલ પરુૂષ પ્રર્થમ જૂન-2021 

  662 ડક્રશ્નાબેન  સજંયકુમાર  બ્રહ્મભટૃ સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2019 

  663 મવનષકુમાર  અમરેશકુમાર પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2019 

  પૉસ્ટ ગે્રજ્ય એટ હડપ્લોમા ઈન યોગવિદ્યા 
  664 કંચનબિને  કાવંતભાઈ  બારીઆ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

રજત 665 મીનાક્ષી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 
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  666 સોનલબેન  ઘનશ્યામભાઈ  પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  667 અચચના લક્ષ્મણભાઈ પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

  668 અસ્મમતા ચદુંલાલ પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

  669 આરતી નરેન્રવસિંિ ડાબી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

  670 પારૂલબેન મિશેકુમાર પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

  671 મમતા સિુીરભાઈ માખેચા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા જૂન-2021 

  672 અરૂણાબેન  કૌન્તયે  માલી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  673 ડકન્નરીબેન  બિાદુરભાઈ  પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  674 જૈના  િરીશભાઈ  જોશી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  675 બબીતાદેવી  રાિારમણ  ગપુ્તા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  676 ભરા  ઘનશ્યામદાસ  શાિ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  677 મીનાક્ષી  પરુસોત્તમભાઈ  પરમાર સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  678 સાિદેા  આબીદભાઈ  સાદીકોટ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  679 સોનલ  પોપટલાલ  રાઠોડ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  680 િતે્વી  રાજેશકુમાર  મિતેા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  681 િમેલત્તાબેન  પોપટલાલ  પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  682 ડકરણકુમાર  અમતૃલાલ  ચાપંાનેરી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  683 વનમચલા કુમારી વેદપાલવસિંઘ યાદવ સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  684 સકીના યસુફુભાઈ ભારમાલ સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  685 વનમચલા  ટાકં સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  686 વવશ્વા  અલ્પેશપરુી  ગોમવામી સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  687 ડદપક  રામનારાયણભાઈ  વસીટા પરુૂષ બીજો મે-2022 

  688 દેવાગંકુમાર  પકંજભાઈ  જાદવ પરુૂષ બીજો મે-2022 

  689 વવરલકુમાર  નારાયણભાઈ  પ્રજાપવત પરુૂષ બીજો મે-2022 

  690 િરદીપકુમાર રણછોડભાઈ પટેલ પરુૂષ બીજો જૂન-2021 

 પૉસ્ટ ગે્રજ્ય એટ હડપ્લોમા ઈન યોગવિદ્યા (યોગવિદ્યા અન સ્નાતક હડપ્લોમા) 
  691 વષાચબેન ભપેુન્રકુમાર શાિ સ્ત્રી પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

  692 રેખા કેતનકુમાર પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2019 

( 7 )  વિજ્ઞાન અને પ્રયોજજત વિજ્ઞાન વિદ્યાિાખામાાં પદિી લેનાર પદિીધરોની યાદી 
  પીએચ.ડી.(સકૂ્ષ્મજીિાણ વિજ્ઞાન) 

  693 શ્રદ્ધા દેવપ્રકાશ શમાચ સ્ત્રી અવિવનયમ-2009 માચચ-2022 
  694 સષૃ્ષ્ટબેન પ્રિલાદભાઈ પટેલ સ્ત્રી અવિવનયમ-2009 ફેબ્રઆુરી-2022 
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  695 પાયલ રમેશભાઈ અઘરેા સ્ત્રી અવિવનયમ-2009 ડડસેમ્બર-2021 

  696 સરેુન્રવસિંિ નરેન્રવસિંિ ગોડિલ પરુૂષ અવિવનયમ-2009 ડડસેમ્બર-2021 

  માસ્ટર ઑિ સાયન્સ (સકૂ્ષ્મજીિાણ વિજ્ઞાન) 
તામ્ર 697 સૌમ્યા ઉપેન્ર વતવારી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  698 આરતી બબપીનભાઈ દેસાઈ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  699 અલ્પાબેન કાભઈભાઈ ડોડડયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  700 અવમષા ડિતેશભાઈ કાવઠીયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

ડબલ - 765 701 અંજબલકુમારી બભમસીંગભાઈ વસાવા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  702 આશીકાબેન મકેુશભાઈ કાલરીયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  703 અવવન સજંયકુમાર પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  704 ઉવવિ રમેશભાઈ પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  705 કાવેરી ડિતેષભાઈ ભવુા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  706 ખ્યાવત નરશીભાઈ રાવત સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  707 જાનકી િમેશકુમાર પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  708 જુલીબેન િરસખુભાઈ ગોિાસરા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  709 ડડમ્પલબેન ભગવાનભાઈ પોણ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  710 વત્રવેણીબેન અશોકભાઈ ભોરણીયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  711 િરતીબેન ડદનેશકુમાર પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  712 નેિા રાજેન્રવસિંિ જાિવ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  713 પ્રાચીબેન યોગેશભાઈ પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  714 વપ્રયકંાબેન પકંજભાઈ પડંયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  715 ભારવી નરેશભાઈ પ્રજાપવત સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  716 ભાવવનાબેન મનિરભાઈ રાઠવા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  717 મનાલી જન્મેજય ગોડિલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  718 મનમવી ભીખાભાઈ લાડોલા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  719 રાવિકા ડદલીપભાઈ લાઘંણોજા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  720 વૈદેિી પ્રકાશ સોરઠીયા આડિર સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

ડબલ - 766 721 સજુાતાબેન ચપંકભાઈ પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  722 િવનિષા િસમખુભાઈ ચીખલીયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  723 િલેીબેન અરવવિંદભાઈ પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  724 ડિતેક્ષા ઘનશ્યામ ફળદુ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  725 આબબદભાઈ અબ્દુલભાઈ મરાડડયા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 
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ડબલ - 767 726 જીજ્ઞેશભાઈ શૈલેષભાઈ રાઉત પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  727 દશચન સજંયભાઈ વસતાપરા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  728 દીપ ભરતકુમાર અખાણી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  729 વનલેશ છોટુલાલ સેડઠયા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

ડબલ - 783 730 પાર્થચકુમાર વવનભુાઈ પ્રજાપવત પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  731 ભાગ્ય સરેુન્રકુમાર પટેલ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

ડબલ - 768 732 ભાવશે મિશેભાઈ પ્રજાપવત પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  733 ભાવેશભાઈ મિશેભાઈ મોરી ચૌિાણ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

ડબલ - 785 734 વમડિરકુમાર ડદપકકુમાર મોદી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

ડબલ - 781 735 તનજુાબને મનભુાઈ ચૌિરી સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  736 વનવિબેન મકેુશભાઈ પરમાર સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  737 શ્વતેાબેન ગોપાલભાઈ પરમાર સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  738 સાક્ષીબેન રમણભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  739 વસદ્ધદ્ધ ભવંરપરૂી ગોમવામી સ્ત્રી બીજો મે-2022 

ડબલ - 784 740 ભાગ્યેશકુમાર મિશેભાઈ પરમાર પરુૂષ બીજો મે-2022 

ડબલ - 769 741 રવીરાજ ડદનેશભાઈ ગેગડા પરુૂષ બીજો મે-2022 

  માસ્ટર ઑિ સાયન્સ (સકૂ્ષ્મજીિાણ વિજ્ઞાન અન સ્નાતક) 
  742 ડરવશકા સરેુશપ્રસાદ વસિંગ સ્ત્રી પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

  743 વપ્રયકંા ઈશ્વરભાઈ મિડેરયા સ્ત્રી બીજો સપ્ટેમ્બર-2020 

  માસ્ટર ઑિ સાયન્સ (એન્િાયમેન્ટલ સાયન્સીસ ઍન્ડ ટેક્નોલૉજી) 
  744 ડકિંજલબેન રામજીભાઈ પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  745 નેિા જેન્તીલાલ ઈસોટીયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  746 ફોરમ કૌવશકકુમાર પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  747 ભવૂમકાબેન રાજેશકુમાર મોદી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

ડબલ - 782 748 સબુચતા પ્રકાશભાઈ પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  માસ્ટર ઑિ સાયન્સ (એન્િાયમેન્ટલ સાયન્સીસ ઍન્ડ ટેક્નોલૉજી અન સ્નાતક) 
  749 તેજલબિને રમેશભાઈ પ્રજાપવત સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  750 વપ્રયકંા મિાવીરવસિંિ ઝાલા સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  બૅચલર ઑિ સાયન્સ (સકૂ્ષ્મજીિાણ વિજ્ઞાન સ્નાતક) 
ર.+તામ્ર+રોકડ 751 અપેક્ષા ઉપેન્રભાઈ પડંયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  752 ડક્રષ્ના ગણુવતંવસિંિ પરમાર સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  753 જૈવનલરાજે ઘનશ્યામભાઈ પરમાર સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 
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  754 તન્વી અશોકભાઈ માલડકયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  755 તલુસીબેન બબપીનભાઈ વાઘલેા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  756 ઘતૃીબેન વવપલુભાઈ સોની સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  757 વનડકતા સરેુશકુમાર પ્રજાપવત સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  758 વપનલબેન મિશેભાઈ પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  759 માિવીબેન જગદીશભાઈ ખવસયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  760 માનસી રાજેન્રકુમાર પડંયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  761 માનસીબેન અશોકભાઈ ભષૂણ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  762 મોનાલીબેન પરસોત્તમભાઈ રંગાણી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  763 િતે્વી વવક્રમકુમાર પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  764 પકંજ સરેુશકુમાર ચૌરસીયા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

ડબલ 765 અંજબલકુમારી બભમસીંગભાઈ વસાવા સ્ત્રી પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

ડબલ 766 સજુાતાબેન ચપંકભાઈ પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

ડબલ 767 જીજ્ઞેશભાઈ શૈલેષભાઈ રાઉત પરુૂષ પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

ડબલ 768 ભાવેશ મિશેભાઈ પ્રજાપવત પરુૂષ પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

ડબલ 769 રવીરાજ ડદનેશભાઈ ગેગડા પરુૂષ પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

  770 ગનસાબેન આરસીભાઈ ડુગંરાભીલ સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  771 ફોરમ વવજયભાઈ ભાટીયા સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  772 વમનલબેન રૂપવસિંિ મકવાણા સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  773 િતેલબેન કાળુવસિંિ મકવાણા સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  774 જીગર ડદબલપકુમાર નાયક પરુૂષ બીજો મે-2022 

  775 રાજડદપવસિંિ સયૂચવસિંિ વાઘલેા પરુૂષ બીજો મે-2022 

  776 વવજયજી કેશાજી ઠાકોર પરુૂષ બીજો મે-2022 

  777 સાવંનધ્ય જગડદશભાઈ મોદી પરુૂષ બીજો મે-2022 

  778 ઉવચશીબેન વવરસીંગભાઈ પારગી સ્ત્રી બીજો જૂન-2021 

  779 પ્રાચીબેન ભરતકુમાર વાળંદ સ્ત્રી બીજો જૂન-2021 

  780 મરં્થન રાજેશભાઈ પરમાર પરુૂષ બીજો જૂન-2021 

ડબલ 781 તનજુાબને મનભુાઈ ચૌિરી સ્ત્રી બીજો સપ્ટેમ્બર-2020 

ડબલ 782 સબુચતા પ્રકાશભાઈ પટેલ સ્ત્રી બીજો સપ્ટેમ્બર-2020 

ડબલ 783 પાર્થચકુમાર વવનભુાઈ પ્રજાપવત પરુૂષ બીજો સપ્ટેમ્બર-2020 

ડબલ 784 ભાગ્યેશકુમાર મિશેભાઈ પરમાર પરુૂષ બીજો સપ્ટેમ્બર-2020 

ડબલ 785 વમડિરકુમાર ડદપકકુમાર મોદી પરુૂષ બીજો સપ્ટેમ્બર-2020 
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  બૅચલર ઑિ સાયન્સ (સકૂ્ષ્મજીિાણ વિજ્ઞાન વિિારદ) 

  786 વપિંકલબેન જેઠાભાઈ રબારી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2019 

  787 અંડકતાબેન વવરમભાઇ રબારી સ્ત્રી પ્રર્થમ નવેમ્બર-2019 

  788 સેજલકુમારી રાજેશભાઈ ર્થોરાત સ્ત્રી બીજો નવેમ્બર-2019 

  789 દશરર્થબા  રામવસિંિ જાડજેા સ્ત્રી બીજો સપ્ટેમ્બર-2020 

  બૅચલર ઑિ િૉકેિનલ (ફુડ પ્રોસેવસિંગ ટેકનોલોજી) 
  790 કરીનાબાન ુઅબ્દુલશિીદ લિુાર સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

તામ્ર 791 ઝીલ મકેુશભાઈ પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  792 દેવાશંીકંુવર રામવસિંિ દેવડા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  793 પલ્લવીકુમારી જીતેન્રભાઈ ગામીત સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  794 ભાવીબેન શૈલેષકુમાર પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  795 ભાવવકાબિને કાન્તીભાઈ પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  796 ડરધ્ધ્િ સરેુશકુમાર ઓઝા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  797 શ્રેયાબેન પ્રવવણભાઈ પ્રજાપવત સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  798 શ્રેયાબેન રાજુભાઈ ચૌિરી સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  799 પ્રાજંલ શૈલષેભાઈ મોર્થબલયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  800 ગૌતમ નાગજીભાઈ બલદાણીયા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  801 ગ્ીજેશ અશ્વીનભાઈ રાદડડયા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  802 જીજ્ઞેશવસિંિ યશવતંવસિંિ ઝાલા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  803 ડદપકુમાર રમેશભાઈ ચૌિરી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  804 પાર્થચકુમાર પરેશભાઈ પટેલ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  805 પ્રણવ રાજેશકુમાર પટેલ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  806 ભૌવમકકુમાર વવનોદચરં પટેલ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  807 વવશ્વ વવપલુભાઈ પટેલ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  808 શ્રેયસ વશવાભાઈ ચૌિરી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  809 વનવિ રાકેશભાઈ સોલકંી સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  બૅચલર ઑિ િૉકેિનલ (િેિન ટેક્નોલોજી એન્ડ ઍપરલ હડઝાઈન) 
  810 અવનીબેન ડદનેશભાઈ રાઠોડ સ્ત્રી પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

( 8 )  વ્યિસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોગગકી વિજ્ઞાન વિદ્યાિાખામાાં પદિી લેનાર પદિીધરોની યાદી 
  પીએચ.ડી.(ગ્રામવ્યિસ્થાપન) 

  811 બબ્રજેશ મિાદેવભાઈ નાગપરા પરુૂષ અવિવનયમ-2016 નવેમ્બર-2021 

  812 વવનોદકુમાર રણછોડજી બારોટ પરુૂષ અવિવનયમ-2016 નવેમ્બર-2021 
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  813 સરેુશકુમાર અંબાલાલ ચાવડા પરુૂષ અવિવનયમ-2016 નવેમ્બર-2021 

  પીએચ.ડી.(કમ્પપ્યટૂર વિજ્ઞાન) 
  814 મવનષ રાજેન્રકુમાર વવસા પરુૂષ અવિવનયમ-2016 જુલાઈ-2022 

  815 રજનીકાતં અનતંરાય પડંયા પરુૂષ અવિવનયમ-2009 ડડસેમ્બર-2019 

  માસ્ટર ઑિ ગબઝનેસ એડવમવનસ્ટે્રિન (ગ્રામવ્યિસ્થાપન) 
  816 ઝલકબેન િમેતંભાઈ પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

સ.ુ+તામ્ર 817 વપ્રતીબેન જયવંતલાલ કારેલીયા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  818 વૈશાલીકુમારી રવતલાલભાઈ પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  819 શીતલબેન અલ્પેશભાઈ પટેલ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  820 ભગીરર્થવસિંિ રણજીતવસિંિ વાઘલેા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા એવપ્રલ-2022 

  821 કીવતિકુમારી ડાહ્યાભાઈ પટેલ સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  822 ડક્રષ્નાબેન રતજુી સાકડરયા સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

ડબલ - 914 823 જલ્પાબેન રાકેશબગડર ગોમવામી સ્ત્રી પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  824 અવમત સજંયભાઈ પટેલ પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  825 ઉવવિલકુમાર વવજયભાઈ પટેલ પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  826 જોરૂભાઈ વવનભુાઈ રંગપરા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  827 િમેશભાઈ ડકમમતભાઈ મેબણયા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  828 નરેશભાઈ િરીભાઈ મેર પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  829 વનબખલકુમાર બબાભાઈ પટેલ પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  830 વનરંજનભાઈ રમેશભાઈ ડામોર પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  831 િાડદિકકુમાર ઈશ્વરભાઈ ચૌિરી પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2022 

  માસ્ટર ઑિ કમ્પપ્યટૂર એપ્પ્લકેિન 
  832 અંડકતા કેસરુભાઈ ગોજીયા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  833 રીત ુઅશોકભાઈ દેસાઈ સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  834 રૂખસાર અબ્દુલિમીદ વોરા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

તામ્ર 835 રેશ્મા દુલભભાઈ કાછડડયા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  836 શ્રદ્ધા વવનોદભાઈ ગજેરા સ્ત્રી વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  837 િસમખુભાઈ ઘનશ્યામભાઈ મેર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  838 ડિમાશં ુદેવતનભાઈ રોડિત પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  839 અવનીબેન પરસોતમભાઈ સોજીત્રા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  840 ઉવીશા છગનભાઈ સાવલીયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  841 કમળાબેન કલાભાઈ ડોડડયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 
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  842 ડકિંજલ િસમખુભાઈ ભટ્ટ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  843 ખશુ્બ ુકેતનભાઈ ચાવડા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  844 જેન્સીબેન કાતંીલાલ ચોવટીયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  845 જ્યોવત રાજારામવસિંિ કુશવાિા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  846 ડવેનશા લબલતભાઈ બિુા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  847 દેવીબેન વવનોદભાઈ ગિવી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  848 નડંદતા ડદપક િાલાઈ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  849 પલ્લવી મકેુશભાઈ સાવલીયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  850 પવવત્રા રામજી કેરાઈ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  851 બસંીબેન જગદીશભાઈ રાણપરીયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  852 ભવૂમકા ચદુંલાલ સાવલીયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  853 ભવૂમ રાજેશભાઈ અબોટી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  854 વમનાક્ષીબેન િમેતંભાઈ વનાણી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  855 રાવિકા ભરતભાઈ શ્યારા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  856 વશવાલી શૈલેષભાઈ ઠંુમર સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  857 સારીકા રસીકભાઈ સેખડા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  858 ડિમાશંી અરવવિંદભાઈ પેર્થાણી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  859 કરન ભરતભાઈ ઈસરાણી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  860 કૃણાલકુમાર અમરતજી ઠાકોર પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  861 િષચકુમાર ડદનેશકુમાર જેઠવા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  862 ડક્રશા ભરતભાઈ પટેલ સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  863 વનવિ ભીખભુાઈ પટેલ સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  માસ્ટર ઑિ કમ્પપ્યટૂર એપ્પ્લકેિન (કમ્પપ્યટૂર વિવનયોગ અન સ્નાતક) 
  864 ડક્રષ્ના ડકશોરભાઈ પચંાલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

તામ્ર 865 વનશાબેન પકંજભાઈ રાવળ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  866 રાિાદેવી વવજયકુમાર મૌયાચ સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  867 કાવતિકકુમાર સયુચકાતંભાઈ પટેલ પરુૂષ બીજો મે-2022 

  868 જીગરકુમાર નારાયણભાઈ ડાભી પરુૂષ બીજો મે-2022 

  869 ડવેવડભાઈ રઘભુાઈ કોકણી પરુૂષ બીજો જૂન-2021 

  બૅચલર ઑિ રૂરલ સ્ટડીઝ (ગ્રામવિદ્યા સ્નાતક) (ગ્રામ આયોજન અને વિકાસ) 
તામ્ર 870 વસદ્ધાર્થચ ભરતભાઈ પટેલ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  871 ઉમા રમેશભાઈ કુમરખાબણયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 
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  872 ડક્રષ્ના િીરૂભાઈ સાકંબળયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  873 ચડંરકાબેન મનસખુભાઈ જીડડયા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  874 િવમિષ્ઠાબેન ભરતભાઈ રાઠવા સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  875 નેિાબેન ડદલીપભાઈ સોલકંી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  876 મિકેબાન ુઈકબાલભાઈ મનસરુી સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  877 રકીનાબેન શાતંીભાઈ ભીલ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  878 રવવનાબેન િરીશભાઈ ડામોર સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  879 સેજલબેન મળુજીભાઈ ચૌિાણ સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  880 ડિરલબેન િરીશભાઈ ડામોર સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  881 અમતૃભાઈ િીરૂભાઈ કુકડીયા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  882 ચેતનભાઈ પ્રભભુાઈ કુકડડયા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  883 જયકુમાર રાજેશભાઈ ચૌિાણ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  884 જયચરંવસિંિ અરવવિંદવસિંિ ઠાકોર પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  885 જયપાલભાઈ ભીમાભાઈ િરજીયા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  886 વિત્રજ્ઞ િસમખુભાઈ અમીન પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  887 વનરૂ મિશેભાઈ મેર પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  888 પરેશ વવરજીભાઈ પરમાર પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  889 મિશે કરશનભાઈ ડાભી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  890 મીતકુમાર સરેુશભાઈ ચૌિરી પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  891 વનરાજ ભોળાભાઈ ગોડિલ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  892 વવક્રમ  ભાભલભુાઈ ભમંર પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  893 વવજયભાઈ શામળાભાઈ પરમાર પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  894 વવશાલભાઈ કનભુાઈ ભકુણ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  895 સૌરભકુમાર મિને્રવસિંિ રાઠોડ પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  896 ડકિંજલ િસંરાજભાઈ જમોડ સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  897 વષાચબેન વાલજીભાઈ પરમાર સ્ત્રી પ્રર્થમ જૂન-2021 

  898 ડકશનભાઈ અરશીભાઈ જાદવ પરુૂષ પ્રર્થમ જૂન-2021 

  899 વસધ્િરાજ કેશ ુજાદવ પરુૂષ પ્રર્થમ જૂન-2021 

  900 િસમખુભાઈ રીમાભાઈ રાઠવા પરુૂષ પ્રર્થમ જૂન-2021 

  901 અંજનાબેન કાશીરામભાઈ વાઘલેા સ્ત્રી પ્રર્થમ સપ્ટેમ્બર-2020 

  902 અંજનાબેન નાગરભાઈ રાઠોડ સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  903 ડક્રષ્નાબેન ભગભુાઈ અલગોતર સ્ત્રી બીજો મે-2022 
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  904 છાયાબેન મનભુાઈ પરમાર સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  905 ડદપ્તીબેન વવનોદભાઈ રાઠોડ સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  906 વનરલબેન કાળુભાઈ રાઠવા સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  907 મવનષાબેન મોચલાભાઈ ડુગંરાભીલ સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  908 શીતલ બળદેવભાઈ પરમાર સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  909 ઋજત્વકભાઈ અશોકભાઈ સદુાણી પરુૂષ બીજો મે-2022 

  910 િમેશવસિંિ ભરતવસિંિ વવિોલ પરુૂષ બીજો મે-2022 

  911 ડરતલુકુમાર જગદીશભાઈ પટેલ પરુૂષ બીજો મે-2022 

  912 િષચકુમાર કાન્તીલાલ દરજી પરુૂષ બીજો મે-2022 

  913 પજુાબેન વાસદેુવભાઈ પરમાર સ્ત્રી બીજો જૂન-2021 

ડબલ 914 જલ્પાબેન રાકેશબગડર ગોમવામી સ્ત્રી બીજો સપ્ટેમ્બર-2020 
પોસ્ટ ગે્રજ્ય એટ હડપ્લોમા ઇન કમ્પપ્યટૂર એપ્પ્લકેિન 

  915 ડદસ્ગ્વજયવસિંઘ અરવવિંદકુમાર રાજપતૂ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

તામ્ર 916 ડદવ્ય સજંીવકુમાર ભાવસાર પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

  917 સડંદપ રામદાસ પ્રજાપવત પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા મે-2022 

તામ્ર 918 બચરાગકુમાર પ્રકાશભાઈ રાવલ પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા જુલાઈ-2021 

  919 વિરલ રાકેશભાઈ સરુ્થાર સ્ત્રી પ્રર્થમ મે-2022 

  920 ઋજત્વકકુમાર ભાયચદંભાઈ સરીપડીયા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  921 રાજુ બસંીલાલ ચાવડા પરુૂષ પ્રર્થમ મે-2022 

  922 અજયવંતબેન સમુનભાઈ ગામીત સ્ત્રી બીજો મે-2022 

  923 ડક્રષ્ના શશીકાતંભાઈ કાપરેૂ પરુૂષ પ્રર્થમ જુલાઈ-2021 

  924 સૌરભ જગદીશવસિંિ ક્ષત્રીય પરુૂષ પ્રર્થમ જુલાઈ-2021 

  925 પકંજકુમાર મસલુભાઈ ભાભોર પરુૂષ બીજો જુલાઈ-2021 

  પોસ્ટ ગે્રજ્ય એટ હડપ્લોમા ઇન કમ્પપ્યટૂર એપ્પ્લકેિન (કમ્પપ્યટૂર વિવનયોગ અન સ્નાતક હડપ્લોમા)  
  926 વનિાલ કૈલાસ વસીટા પરુૂષ વવશેષ યોગ્યતા સપ્ટેમ્બર-2020 

પોસ્ટ ગે્રજ્ય એટ હડપ્લોમા ઇન કમ્પપ્યટૂર િાડશિેર એન્ડ નેટિહકિંગ (કમ્પપ્યટૂર િાડશિેર એન્ડ નેટિહકિંગ અન સ્નાતક હડપ્લોમા) 
  927 મનીષ  ગોરિનભાઈ  ચાવડા પરુૂષ પ્રર્થમ એવપ્રલ-2018 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-380009 
પદિી લેનારા વિદ્યાથીઓની સાંખ્યા 

ક્રમ વિદ્યાિાખા / અભ્યાસક્રમન ાં નામ નાંબર ક લ બિનેો  ભાઈઓ ક લ 
1 ભાષા અને સાહિત્ય વિદ્યાિાખા 1 થી 97 97 59 38 97 

  પીએચ.ડી. 1 થી 3 3 0 3 3 

  એમ.હિલ. 4 થી 5 2 1 1 2 

  માસ્ટર ઑિ આટશસ 6 થી 43 38 31 7 38 

  ગજુરાતી 6 ર્થી 29 24 20 4 24 

  ડિન્દી 30 ર્થી 40 11 8 3 11 

  અંગ્ેજી 41 ર્થી 43 3 3 0 3 

  બૅચલર ઑિ આટશસ 44 થી 94 51 26 25 51 

  ગજુરાતી 44 ર્થી 68 25 16 9 25 

  ડિન્દી 69 ર્થી 72 4 0 4 4 

  અંગ્ેજી 73 ર્થી 94 22 10 12 22 

  પોસ્ટ ગે્રજ્ય એટ હડપ્લમા ઈન ટ્રાન્સલેિન 95 થી 96 2 1 1 2 

  પોસ્ટ ગે્રજ્ય એટ હડપ્લમા ઈન િાંક્િનલ હિન્દી 97 1 0 1 1 

2 સામાજજક વિજ્ઞાન વિદ્યાિાખા 98 થી 301 204 87 117 204 

  પીએચ.ડી. 98 થી 105 8 5 3 8 

  એમ.હિલ. 106 થી 117 12 7 5 12 

  માસ્ટર ઑિ આટશસ 118 થી 196 79 33 46 79 

  અર્થચશાસ્ત્ર 118 થી 147 30 14 16 30 

  ઇવતિાસ 148 થી 180 33 7 26 33 

  સમાજશાસ્ત્ર 181 થી 196 16 12 4 16 

  બૅચલર ઑિ આટશસ 197 થી 301 105 42 63 105 

  અર્થચશાસ્ત્ર 197 થી 230 34 10 24 34 

  ઇવતિાસ 231 થી 268 38 11 27 38 

  સમાજશાસ્ત્ર 269 થી 301 33 21 12 33 
  



 

35 
 

ક્રમ વિદ્યાિાખા / અભ્યાસક્રમન ાં નામ નાંબર ક લ બિનેો  ભાઈઓ ક લ 
3 વિક્ષણ વિદ્યાિાખા 302 થી 452  151 90 61 151 
  પીએચ.ડી. 302 થી 308 7 0 7 7 
  મામટર ઑફ ઍજ્યકેુશન 309 થી 354 46 33 13 46 
  બૅચલર ઑફ ઍજ્યકેુશન 355 થી 415 61 31 30 61 
  બૅચલર ઑફ ઍજ્યકેુશન (ડિન્દી-બી.એડ્.) 416 થી 452 37 26 11 37 

4 ગાાંધીદિશન અભ્યાસક્રમ વિદ્યાિાખા 453 1 1 0 1 
  મામટર ઑફ આટચસ (ગાિંી અધ્યયન) 453 1 1 0 1 

5 વ્યાિસાવયક  અભ્યાસક્રમ વિદ્યાિાખા 454 થી 578 125 66 59 125 
  પીએચ.ડી. (પત્રકારત્વ અને સમિૂ પ્રત્યાયન) 454 ર્થી 455 2 0 2 2 
  એમ.ડફલ. (પત્રકારત્વ અને સમિૂ પ્રત્યાયન) 456 1 1 0 1 
  મામટર ઑફ આટચસ (માનવ સસંાિન વવકાસ) 457 ર્થી 470 14 4 10 14 
  મામટર ઑફ સોવશયલ વકચ (સમાજકાયચ) 471 ર્થી 509 39 29 10 39 

  
મામટર ઑફ સોવશયલવકચ (મનોબચડકત્સકીય 
સમાજકાયચ) 510 ર્થી 534 25 18 7 25 

  મામટર ઑફ આટચસ (પત્રકારત્વ અને સમિૂપ્રત્યાયન) 535  ર્થી 546 12 2 10 12 
  મામટર ઑફ લાઈબ્રેરી એન્ડ ઈન્ફમેશન સાયન્સ 547 ર્થી 561 15 8 7 15 
  બૅચલર ઑફ લાઈબ્રેરી એન્ડ ઈન્ફમેશન સાયન્સ 562 ર્થી 568 7 3 4 7 

  
પોમટ ગે્જ્યએુટ ડડપ્લોમા ઈન ઓડડયો-વવડીયો 
પ્રોગ્ામ (ટી.વી.) પ્રોડક્શન 569 ર્થી 578 10 1 9 10 

6 િારીહરક વિક્ષણ અને રમતવિજ્ઞાન વિદ્યાિાખા 579 થી 692 114 54 60 114 
  પીએચ.ડી. (િારીહરક વિક્ષણ) 579 ર્થી 581 3 1 2 3 

  મામટર ઑફ ડફબઝકલ ઍજ્યકેુશન (એમ.પી.ઍડ્.) 582 ર્થી 599 18 4 14 18 

  બૅચલર ઑફ ડફબઝકલ ઍજ્યકેુશન (બી.પી.ઍડ્.) 600 ર્થી 626 27 8 19 27 

  
બૅચલર ઑફ ડફબઝકલ ઍજ્યકેુશન એન્ડ મપોટચસ ્(શારીડરક 
વશક્ષણ અન ેરમત વવશારદ) 627 ર્થી 643 17 3 14 17 

  મામટર ઑફ યૌબગક આટચ એન્ડ સાયન્સ 644 ર્થી 663 20 14 6 20 

  પૉમટ ગ્ેજ્યએુટ ડડપ્લોમા ઈન યોગવવદ્યા 664 ર્થી 692 29 24 5 29 
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ક્રમ વિદ્યાિાખા / અભ્યાસક્રમન ાં નામ નાંબર ક લ બિનેો  ભાઈઓ ક લ 
7 વિજ્ઞાન અને પ્રયોજજત વિજ્ઞાન વિદ્યાિાખા 693 થી 810 118 84 34 118 
  પીએચ.ડી. 693 ર્થી 696 4 3 1 4 
  મામટર ઑફ સાયન્સ (સકૂ્ષ્મજીવાણવુવજ્ઞાન) 697 ર્થી 743 47 35 12 47 

  
મામટર ઑફ સાયન્સ (એન્વાયમેન્ટલ સાયન્સીસ ઍન્ડ 
ટેક્નોલૉજી) 744 ર્થી 750 7 7 0 7 

  બૅચલર ઑફ સાયન્સ (સકૂ્ષ્મજીવાણવુવજ્ઞાન મનાતક) 751 ર્થી 789 39 27 12 39 
  બૅચલર ઑફ વૉકેશનલ (ફુડ પ્રોસેવસિંગ ટેકનોલોજી) 790 ર્થી 809 20 11 9 20 

  
બૅચલર ઑફ વૉકેશનલ (ફેશન ટેક્નોલોજી એન્ડ 
ઍપરલ ડડઝાઈન) 810 1 1 0 1 

8 વ્યિસ્થાપન અને પ્રૌદ્યોગગકી વિજ્ઞાન વિદ્યાિાખા 811 થી 927 117 61 56 117 
  પીએચ.ડી.(ગ્ામવ્યવમર્થાપન) 811 ર્થી 815 5 0 5 5 

  
મામટર ઑફ બબઝનેસ એડવમવનમટે્રશન 
(ગ્ામવ્યવમર્થાપન) 816 ર્થી 831 16 7 9 16 

  મામટર ઑફ કમ્પ્યટૂર એધ્પ્લકેશન 832 ર્થી 869 38 30 8 38 

  
બૅચલર ઑફ રૂરલ મટડીઝ (ગ્ામવવદ્યા મનાતક) (ગ્ામ 
આયોજન અને વવકાસ) 870 ર્થી 914  45 22 23 45 

  પોમટ ગે્જ્યએુટ ડડપ્લોમા ઇન કમ્પ્યટૂર એધ્પ્લકેશન 915 ર્થી 926 12 2 10 12 

  
પોમટ ગે્જ્યએુટ ડડપ્લોમા ઇન કમ્પ્યટૂર િાડચવેર એન્ડ 
નેટવડકિંગ  927 1 0 1 1 

  ક લ    927 502 425 927 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ-380009. 
એક કરતાાં િધારે પદિી લેનારા પદિીધરોની યાદી (િષશ-૨૦૨૨) 

ક્રમ પદિી ક્રમાાંક પદિી પદિીધરન ાં નામ સ્ત્રી પાસ કયાશન  ાં િષશ  

1 88 BA ENGLISH સગંીતાબેન પ્રતાપભાઈ ખાટં સ્ત્રી સપ્ટેમ્બર-2020 

 513 MPSW સગંીતાબેન પ્રતાપભાઈ ખાટં સ્ત્રી એવપ્રલ-2022 

2 96 PGTH વવકાસ સભુાષચરં ગોયલ પરુૂષ જૂન-2021 

 97 PGFH વવકાસ સભુાષચરં ગોયલ પરુૂષ ઑગષ્ટ-2020 

3 111 MPHIL HIS સાિરભાઇ અમતૃભાઇ દેસાઇ પરુૂષ એવપ્રલ-2010 

 180 MA HIS સાિરભાઇ અમતૃભાઇ દેસાઇ પરુૂષ એવપ્રલ-2009 

4 179 MA HIS ટીનાબેન  નારણભાઈ  કટારા સ્ત્રી એવપ્રલ-2018 

 414 B.Ed. ટીનાબેન  નારણભાઈ  કટારા સ્ત્રી સપ્ટેમ્બર-2020 

5 223 BA ECO વનરાલીબેન પ્રવવણભાઈ તડવી સ્ત્રી સપ્ટેમ્બર-2020 

 512 MPSW વનરાલીબેન પ્રવવણભાઈ તડવી સ્ત્રી એવપ્રલ-2022 

6 262 BA HIS શસ્ક્તકુમાર કાળુભાઈ ગરાભંડીયા પરુૂષ એવપ્રલ-2019 

 534 MPSW શસ્ક્તકુમાર કાળુભાઈ ગરાભંડીયા પરુૂષ જૂન-2021 

7 291 BA SOC આકૃવતબેન કાન્તીભાઈ પડિયાર સ્ત્રી સપ્ટેમ્બર-2020 

 479 MSW આકૃવતબેન કાન્તીભાઈ પડિયાર સ્ત્રી એવપ્રલ-2022 

8 292 BA SOC કોમલબેન અશોકભાઈ રાઠોડ સ્ત્રી સપ્ટેમ્બર-2020 

 481 MSW કોમલબેન અશોકભાઈ રાઠોડ સ્ત્રી એવપ્રલ-2022 

9 293 BA SOC સેજલબેન અરવવિંદભાઈ ડાભી સ્ત્રી સપ્ટેમ્બર-2020 

 494 MSW સેજલબેન અરવવિંદભાઈ ડાભી સ્ત્રી એવપ્રલ-2022 

10 298 BA SOC સેજલબેન વવરમવસિંિ ચૌિાણ સ્ત્રી સપ્ટેમ્બર-2020 

 514 MPSW સેજલબેન વવરમવસિંિ ચૌિાણ સ્ત્રી એવપ્રલ-2022 

11 551 MLIB સ્મમતાબેન પ્રવવણભાઈ પરીખ સ્ત્રી મે-2022 

 568 BLIB સ્મમતાબેન પ્રવવણભાઈ પરીખ સ્ત્રી જુલાઈ-2021 

12 589 MPED રાકેશકુમાર રણજીતવસિંિ ચૌિાણ પરુૂષ મે-2022 

 640 BPES રાકેશકુમાર રણજીતવસિંિ ચૌિાણ પરુૂષ એવપ્રલ-2018 

13 590 MPED ડિતેન્રકુમાર દશરર્થભાઈ પાડંોર પરુૂષ મે-2022 

 642 BPES ડિતેન્રકુમાર દશરર્થભાઈ પાડંોર પરુૂષ એવપ્રલ-2018 

14 594 MPED િાડદિકકુમાર જાલમવસિંિ પારગી પરુૂષ જૂન-2021 

 643 BPE િાડદિકકુમાર જાલમવસિંિ પારગી પરુૂષ એવપ્રલ-2017 

15 605 BPEd ડદનેશભાઈ ગીરિરભાઈ મેર પરુૂષ મે-2022 
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 634 BPES ડદનેશભાઈ ગીરિરભાઈ મેર પરુૂષ સપ્ટેમ્બર-2020 
ક્રમ પદિી ક્રમાાંક પદિી પદિીધરન ાં નામ સ્ત્રી પાસ કયાશન  ાં િષશ  

16 608 BPEd વનસારહુસેન અ.િમીદભાઈ પરમાર પરુૂષ મે-2022 

 636 BPES વનસારહુસેન અ.િમીદભાઈ પરમાર પરુૂષ સપ્ટેમ્બર-2020 

17 609 BPEd પ્રવવણકુમાર રામાભાઈ સાપરા પરુૂષ મે-2022 

 638 BPES પ્રવવણકુમાર રામાભાઈ સાપરા પરુૂષ સપ્ટેમ્બર-2020 

18 701 MSC MICRO અંજબલકુમારી બભમસીંગભાઈ વસાવા સ્ત્રી મે-2022 

 765 BSC MICRO અંજબલકુમારી બભમસીંગભાઈ વસાવા સ્ત્રી સપ્ટેમ્બર-2020 

19 721 MSC MICRO સજુાતાબેન ચપંકભાઈ પટેલ સ્ત્રી મે-2022 

 766 BSC MICRO સજુાતાબેન ચપંકભાઈ પટેલ સ્ત્રી સપ્ટેમ્બર-2020 

20 726 MSC MICRO જીજ્ઞેશભાઈ શૈલેષભાઈ રાઉત પરુૂષ મે-2022 

 767 BSC MICRO જીજ્ઞેશભાઈ શૈલેષભાઈ રાઉત પરુૂષ સપ્ટેમ્બર-2020 

21 730 MSC MICRO પાર્થચકુમાર વવનભુાઈ પ્રજાપવત પરુૂષ મે-2022 

 783 BSC MICRO પાર્થચકુમાર વવનભુાઈ પ્રજાપવત પરુૂષ સપ્ટેમ્બર-2020 

22 732 MSC MICRO ભાવેશ મિશેભાઈ પ્રજાપવત પરુૂષ મે-2022 

 768 BSC MICRO ભાવેશ મિશેભાઈ પ્રજાપવત પરુૂષ સપ્ટેમ્બર-2020 

23 734 MSC MICRO વમડિરકુમાર ડદપકકુમાર મોદી પરુૂષ મે-2022 

 785 BSC MICRO વમડિરકુમાર ડદપકકુમાર મોદી પરુૂષ સપ્ટેમ્બર-2020 

24 735 MSC MICRO તનજુાબેન મનભુાઈ ચૌિરી સ્ત્રી મે-2022 

 781 BSC MICRO તનજુાબેન મનભુાઈ ચૌિરી સ્ત્રી સપ્ટેમ્બર-2020 

25 740 MSC MICRO ભાગ્યેશકુમાર મિશેભાઈ પરમાર પરુૂષ મે-2022 

 784 BSC MICRO ભાગ્યેશકુમાર મિશેભાઈ પરમાર પરુૂષ સપ્ટેમ્બર-2020 

26 741 MSC MICRO રવીરાજ ડદનેશભાઈ ગેગડા પરુૂષ મે-2022 

 769 BSC MICRO રવીરાજ ડદનેશભાઈ ગેગડા પરુૂષ સપ્ટેમ્બર-2020 

27 748 MSC EST સબુચતા પ્રકાશભાઈ પટેલ સ્ત્રી મે-2022 

 782 BSC MICRO સબુચતા પ્રકાશભાઈ પટેલ સ્ત્રી સપ્ટેમ્બર-2020 

28 823 MBA જલ્પાબેન રાકેશબગડર ગોમવામી સ્ત્રી એવપ્રલ-2022 

 914 BRS જલ્પાબેન રાકેશબગડર ગોમવામી સ્ત્રી સપ્ટેમ્બર-2020 

 


