
વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : રકવળ મહહશ ભભખકભકઈ

VIII - A 2119 1 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતભ 100 56 - -- છપપન

હહનબર 100 48 - -- અડતકલભસ

અગમજ 100 27 6 -- સતકવભસ

સનસકકત 100 38 - -- આડતભસ

રણણત 100 36 - -- છતભસ

વવજકન અનમ ષહકકનરલરજ 100 38 - -- આડતભસ

સકમકજજક વવજકન 100 44 - -- ચનમકલભસ

ણચતકળક 100 68 - -- અડસઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 66 - -- છકસઠ

પશનપકલન અનમ ડહરર વવજકન 100 70 - -- વસતમર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનભ તકરરખ :

ગમડ

491

પમરશન C 49.1 45 ચકર સર એકકણનન 03/05/2012

મહહનત કરર 11/06/2012

491 / 1000

વશકકનભ સહર આચકયરનભ સહર

હકજરર :
210 / 229

રહનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : ઠકકરર  દદવકનસસર  પરરથભકઈ

VIII - A 2120 2 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતથ 100 58 - -- અઠકવન

દહનદર 100 46 - -- છમતકલથસ

અગમજ 100 33 - -- તતતથસ

સનસકકત 100 37 - -- સકડતથસ

રણણત 100 41 - -- ઍકતકલથસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 38 - -- આડતથસ

સકમકજજક વવજકન 100 46 - -- છમતકલથસ

ણચતકળક 100 71 - -- ઈકરતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 56 - -- છપપન

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

પદરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનથ તકરરખ :

ગમડ

485

પકસ C 48.5 49 ચકર સર પનચકસથ 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

485 / 1000

વશકકનથ સહર આચકયરનથ સહર

હકજરર :
225 / 229

રટનક પદરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ ચચતન નટનભકઈ

VIII - A 2128 3 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મચળવચલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 40 - -- ચકલતસ

હહનબર 100 37 - -- સકડતતસ

અગચજ 100 34 - -- ચરતતસ

સનસકકત 100 38 - -- આડતતસ

રણણત 100 37 - -- સકડતતસ

વવજકન અનચ ટટકકનરલરજ 100 34 - -- ચરતતસ

સકમકજજક વવજકન 100 37 - -- સકડતતસ

ણચતકળક 100 65 - -- પકસઠ

સવક. અનચ શકરર. વશકણ 100 60 - -- સકનઇઠ

પશનપકલન અનચ ડટરર વવજકન 100 64 - -- ચરસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગચડ

446

પકસ C 44.6 57 ચકર સર છચતકલતસ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

446 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
226 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ દશરરભકઇ  જયનતતભકઈ

VIII - A 2129 4 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 48 - -- અડતકલતસ

હહનદર 100 48 - -- અડતકલતસ

અગમજ 100 30 3 -- તતસ

સનસકકત 100 40 - -- ચકલતસ

રણણત 100 33 - -- તતતતસ

વવજકન અનમ ટટકકનરલરજ 100 39 - -- ઓરણચકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 44 - -- ચનમકલતસ

ણચતકળક 100 69 - -- ઓરણવસતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 56 - -- છપપન

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

466

પમરશન C 46.6 54 ચકર સર છકસઠ 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

466 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
225 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ વવજય અમરતભકઈ

VIII - A 2171 11 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 55 - -- પનચકવન

હહનબર 100 48 - -- અડતકલતસ

અગમજ 100 34 - -- ચરતતસ

સનસકકત 100 43 - -- તમતકલતસ

રણણત 100 36 - -- છતતસ

વવજકન અનમ ટટકકનરલરજ 100 40 - -- ચકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 46 - -- છમતકલતસ

ણચતકળક 100 66 - -- છકસઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 63 - -- તમસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 64 - -- ચરસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

495

પકસ C 49.5 42 ચકર સર પનચકણનન 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

495 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
223 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ નયનભકઈ  નટવરભકઈ

VIII - A 2176 14 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

હહનબર 100 53 - -- તમપન

અગમજ 100 32 1 -- બતતસ

સનસકકત 100 44 - -- ચનમકલતસ

રણણત 100 33 - -- તતતતસ

વવજકન અનમ ટટકકનરલરજ 100 42 - -- બમતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 49 - -- ઓરણપચકસ

ણચતકળક 100 66 - -- છકસઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 60 - -- સકનઇઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 62 - -- બકસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

500

પમરશન B 50 40 પકનચ સર 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

500 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
223 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : મકજરકણક ઉમમદ  રપશશભકઈ

VIII - A 2205 17 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતશ 100 55 - -- પનચકવન

હહનદર 100 50 - -- પચકસ

અગમજ 100 37 - -- સકડતશસ

સનસકકત 100 52 - -- બકવન

રણણત 100 39 - -- ઓરણચકલશસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 45 - -- વપસતકલશસ

સકમકજજક વવજકન 100 45 - -- વપસતકલશસ

ણચતકળક 100 68 - -- અડસઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 66 - -- છકસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 67 - -- સડસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનશ તકરરખ :

ગમડ

524

પકસ B 52.4 30 પકનચ સર ચરવશસ 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

524 / 1000

વશકકનશ સહર આચકયરનશ સહર

હકજરર :
226 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : પરમકર  આશશષ જરદરશભકઈ

VIII - A 2151 19 a[(p»l-2012

વકવષરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવષયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતશ 100 69 - -- ઓરણવસતમર

હહનદર 100 64 - -- ચરસઠ

અગમજ 100 40 - -- ચકલશસ

સનસકકત 100 58 - -- અઠકવન

રણણત 100 41 - -- ઍકતકલશસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 56 - -- છપપન

સકમકજજક વવજકન 100 53 - -- તમપન

ણચતકળક 100 79 - -- ઓરણએસશ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 77 - -- વસતરતમર

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 78 - -- ઈઠરતમર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનશ તકરરખ :

ગમડ

615

પકસ A 61.5 7 છ સર પનદર 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

615 / 1000

વશકકનશ સહર આચકયરનશ સહર

હકજરર :
224 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : રકજરરર ભરતકનમકર ડકહકભકઈ

VIII - A 2222 20 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 58 - -- અઠકવન

હહનબર 100 42 - -- બમતકલતસ

અગમજ 100 42 - -- બમતકલતસ

સનસકકત 100 46 - -- છમતકલતસ

રણણત 100 53 - -- તમપન

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 46 - -- છમતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 40 - -- ચકલતસ

ણચતકળક 100 76 - -- છરતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 63 - -- તમસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 64 - -- ચરસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

530

પકસ B 53 27 પકનચ સર તતસ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

530 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
225 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : લનહકર રતનવસસહ ભરવકનભકઈ

VIII - A 2223 21 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 51 - -- ઍકકવન

હહનબર 100 42 - -- બમતકલતસ

અગમજ 100 32 1 -- બતતસ

સનસકકત 100 44 - -- ચનમકલતસ

રણણત 100 39 - -- ઓરણચકલતસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 40 - -- ચકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 39 - -- ઓરણચકલતસ

ણચતકળક 100 71 - -- ઈકરતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 65 - -- પકસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 67 - -- સડસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

490

પમરશન C 49 46 ચકર સર નમવનન 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

490 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
228 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : મકળર મનકકશકનમકર સરમકભકઈ

VIII - A 2224 22 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 48 - -- અડતકલતસ

હહનબર 100 36 - -- છતતસ

અગમજ 100 31 2 -- એકતતસ

સનસકકત 100 48 - -- અડતકલતસ

રણણત 100 41 - -- ઍકતકલતસ

વવજકન અનમ ષકકકનરલરજ 100 40 - -- ચકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 42 - -- બમતકલતસ

ણચતકળક 100 76 - -- છરતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 65 - -- પકસઠ

પશનપકલન અનમ ડકરર વવજકન 100 67 - -- સડસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

494

પમરશન C 49.4 43 ચકર સર ચરરકણનન 03/05/2012

મહકનત કરર 11/06/2012

494 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
228 / 229

રકનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : ઠકકરર રકજનભકઈ જણનસસર

VIII - A 2225 23 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

હહનબર 100 57 - -- સતકવન

અગમજ 100 48 - -- અડતકલતસ

સનસકકત 100 60 - -- સકનઇઠ

રણણત 100 39 - -- ઓરણચકલતસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 43 - -- તમતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 51 - -- ઍકકવન

ણચતકળક 100 71 - -- ઈકરતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 65 - -- પકસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 66 - -- છકસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

559

પકસ B 55.9 19 પકનચ સર ઓરણસકનઇઠ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

559 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : ઠકકરર રકહનલકનમકર રમમશભકઈ

VIII - A 2226 24 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 69 - -- ઓરણવસતમર

હહનબર 100 73 - -- તરતમર

અગમજ 100 45 - -- વપસતકલતસ

સનસકકત 100 73 - -- તરતમર

રણણત 100 39 - -- ઓરણચકલતસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 49 - -- ઓરણપચકસ

સકમકજજક વવજકન 100 55 - -- પનચકવન

ણચતકળક 100 71 - -- ઈકરતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 62 - -- બકસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 65 - -- પકસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

601

પકસ A 60.1 9 છ સર એક 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

601 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
228 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : મકજરકણક મરહરતભકઈ ભરવકનભકઈ

VIII - A 2227 25 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 58 - -- અઠકવન

હહનબર 100 50 - -- પચકસ

અગમજ 100 40 - -- ચકલતસ

સનસકકત 100 60 - -- સકનઇઠ

રણણત 100 40 - -- ચકલતસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 47 - -- સ કડતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 52 - -- બકવન

ણચતકળક 100 67 - -- સડસઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 64 - -- ચરસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 68 - -- અડસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

546

પકસ B 54.6 22 પકનચ સર છમતકલતસ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

546 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
228 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : મકવકણક સ સરજભકઈ મરતતભકઈ

VIII - A 2228 26 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 60 - -- સકનઇઠ

હહનબર 100 56 - -- છપપન

અગમજ 100 32 1 -- બતતસ

સનસકકત 100 53 - -- તમપન

રણણત 100 39 - -- ઓરણચકલતસ

વવજકન અનમ ષટકસનરલરજ 100 44 - -- ચનમકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 56 - -- છપપન

ણચતકળક 100 72 - -- બરતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 57 - -- સતકવન

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 62 - -- બકસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

531

પમરશન B 53.1 26 પકનચ સર એકતતસ 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

531 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
226 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : રબકરર જયરતતનકબબન પ પજભકઈ

VIII - A 2229 27 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વતધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 67 - -- તડતઠ

હહનબર 100 55 - -- પનચકવન

અગબજ 100 35 - -- પકતતત

તનસકકત 100 49 - -- ઓરણપચકત

રણણત 100 41 - -- ઍકતકલતત

વવજકન અનબ ષટકપનરલરજ 100 51 - -- ઍકકવન

તકમકજજક વવજકન 100 59 - -- ઓરણતકનઇઠ

ણચતકળક 100 73 - -- તરતબર

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 67 - -- તડતઠ

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 69 - -- ઓરણવતતબર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગબડ

566

પકત B 56.6 18 પકનચ તર છકતઠ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

566 / 1000

વશકકનત તહર આચકયરનત તહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : પરમકર રકકકશભકઈ સસકભકઈ

VIII - A 2230 28 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 58 - -- અઠકવન

હહનબર 100 51 - -- ઍકકવન

અગમજ 100 32 1 -- બતતસ

સનસકકત 100 56 - -- છપપન

રણણત 100 46 - -- છમતકલતસ

વવજકન અનમ ષકકકનરલરજ 100 40 - -- ચકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 54 - -- ચચપન

ણચતકળક 100 71 - -- ઈકરતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 70 - -- વસતમર

પશનપકલન અનમ ડકરર વવજકન 100 71 - -- ઈકરતમર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

549

પમરશન B 54.9 21 પકનચ સર ઓરણપચકસ 03/05/2012

મહકનત કરર 11/06/2012

549 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
224 / 229

રકનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બરડકણક હહમતભકઈ જનતનભકઈ

VIII - A 2231 29 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતન 100 62 - -- બકસઠ

હહનબર 100 60 - -- સકનઇઠ

અગમજ 100 45 - -- વપસતકલનસ

સનસકકત 100 64 - -- ચરસઠ

રણણત 100 47 - -- સ સડતકલનસ

વવજકન અનમ ષટકસનરલરજ 100 47 - -- સ સડતકલનસ

સકમકજજક વવજકન 100 54 - -- ચચપન

ણચતકળક 100 78 - -- ઈઠરતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 73 - -- તરતમર

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 73 - -- તરતમર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનન તકરરખ :

ગમડ

603

પકસ A 60.3 8 છ સર તણ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

603 / 1000

વશકકનન સહર આચકયરનન સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ જરદદશકનમકર મનછકજ

VIII - A 2232 30 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 66 - -- છકસઠ

દહનદર 100 70 - -- વસતમર

અગમજ 100 52 - -- બકવન

સનસકકત 100 67 - -- સડસઠ

રણણત 100 48 - -- અડતકલતસ

વવજકન અનમ ટટકકનરલરજ 100 54 - -- ચચપન

સકમકજજક વવજકન 100 57 - -- સતકવન

ણચતકળક 100 79 - -- ઓરણએસત

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 73 - -- તરતમર

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 73 - -- તરતમર

પદરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

639

પકસ A 63.9 2 છ સર ઓરણચકલતસ 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

639 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પદરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : સરલનકર જરરભકઈ મરહનભકઈ

VIII - A 2233 31 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 70 - -- વસતમર

હહનબર 100 70 - -- વસતમર

અગમજ 100 52 - -- બકવન

સનસકકત 100 54 - -- ચચપન

રણણત 100 48 - -- અડતકલતસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 54 - -- ચચપન

સકમકજજક વવજકન 100 56 - -- છપપન

ણચતકળક 100 79 - -- ઓરણએસત

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 73 - -- તરતમર

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 75 - -- પચરતમર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

631

પકસ A 63.1 4 છ સર એકતતસ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

631 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : પજપવત ડન નરરકભકઈ બકબનલકલ

VIII - A 2234 32 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 55 - -- પનચકવન

હહનબર 100 47 - -- સ સડતકલતસ

અગમજ 100 34 - -- ચરતતસ

સનસકકત 100 44 - -- ચનમકલતસ

રણણત 100 33 - -- તતતતસ

વવજકન અનમ ષટકસનરલરજ 100 40 - -- ચકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 51 - -- ઍકકવન

ણચતકળક 100 80 - -- એસત

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 71 - -- ઈકરતમર

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 74 - -- ચ સમરતમર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

529

પકસ B 52.9 28 પકનચ સર ઓરણતતસ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

529 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
225 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : મકળર એકતકબબન તકરકચનદ

VIII - A 2235 33 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 47 - -- સ સડતકલતસ

હહનદર 100 36 - -- છતતસ

અગબજ 100 32 1 -- બતતસ

સનસકકત 100 43 - -- તબતકલતસ

રણણત 100 34 - -- ચરતતસ

વવજકન અનબ ષટકસનરલરજ 100 42 - -- બબતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 44 - -- ચનમકલતસ

ણચતકળક 100 86 - -- છયકસત

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 69 - -- ઓરણવસતબર

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 72 - -- બરતબર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગબડ

505

પમરશન B 50.5 37 પકનચ સર પકનચ 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

505 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : વકઘઘલક વનરમકબઘન શનકરલકલ

VIII - A 2236 34 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મઘળવઘલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 45 - -- વપસતકલતસ

હહનબર 100 39 - -- ઓરણચકલતસ

અગઘજ 100 27 6 -- સતકવતસ

સનસકકત 100 43 - -- તઘતકલતસ

રણણત 100 36 - -- છતતસ

વવજકન અનઘ ષટકકનરલરજ 100 46 - -- છઘતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 47 - -- સ કડતકલતસ

ણચતકળક 100 78 - -- ઈઠરતઘર

સવક. અનઘ શકરર. વશકણ 100 73 - -- તરતઘર

પશનપકલન અનઘ ડટરર વવજકન 100 70 - -- વસતઘર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગઘડ

504

પમરશન B 50.4 38 પકનચ સર ચકર 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

504 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : પરમકર નટવરભકઈ ભકનનભકઈ

VIII - A 2237 35 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 34 - -- ચરતતસ

હહનબર 100 34 - -- ચરતતસ

અગમજ 100 30 3 -- તતસ

સનસકકત 100 46 - -- છમતકલતસ

રણણત 100 36 - -- છતતસ

વવજકન અનમ ટટકકનરલરજ 100 46 - -- છમતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 40 - -- ચકલતસ

ણચતકળક 100 82 - -- બયકસત

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 69 - -- ઓરણવસતમર

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 69 - -- ઓરણવસતમર

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

486

પમરશન C 48.6 48 ચકર સર છયકસત 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

486 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ નનશકબબન ભરતકનમકર

VIII - A 2239 37 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતન 100 58 - -- અઠકવન

હહનબર 100 55 - -- પનચકવન

અગબજ 100 46 - -- છબતકલનસ

સનસકકત 100 68 - -- અડસઠ

રણણત 100 55 - -- પનચકવન

વવજકન અનબ ટટકકનરલરજ 100 48 - -- અડતકલનસ

સકમકજજક વવજકન 100 53 - -- તબપન

ણચતકળક 100 75 - -- પચરતબર

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 66 - -- છકસઠ

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 67 - -- સડસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનન તકરરખ :

ગબડ

591

પકસ B 59.1 10 પકનચ સર એકકણનન 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

591 / 1000

વશકકનન સહર આચકયરનન સહર

હકજરર :
228 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ દદલલપભકઈ અમરતભકઈ

VIII - A 2240 38 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતલ 100 58 - -- અઠકવન

દહનદર 100 60 - -- સકનઇઠ

અગમજ 100 37 - -- સકડતલસ

સનસકકત 100 58 - -- અઠકવન

રણણત 100 45 - -- વપસતકલલસ

વવજકન અનમ ટટકકનરલરજ 100 54 - -- ચચપન

સકમકજજક વવજકન 100 50 - -- પચકસ

ણચતકળક 100 70 - -- વસતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 70 - -- વસતમર

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 70 - -- વસતમર

પદરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનલ તકરરખ :

ગમડ

572

પકસ B 57.2 16 પકનચ સર બરતમર 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

572 / 1000

વશકકનલ સહર આચકયરનલ સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પદરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : મકળર  ઉતમભકઈ તતજભકઈ

VIII - A 2241 39 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મતળવતલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 70 - -- વસતતર

હહનબર 100 65 - -- પકસઠ

અગતજ 100 53 - -- તતપન

સનસકકત 100 70 - -- વસતતર

રણણત 100 56 - -- છપપન

વવજકન અનત ષટકકનરલરજ 100 54 - -- ચચપન

સકમકજજક વવજકન 100 58 - -- અઠકવન

ણચતકળક 100 74 - -- ચ કમરતતર

સવક. અનત શકરર. વશકણ 100 74 - -- ચ કમરતતર

પશનપકલન અનત ડટરર વવજકન 100 76 - -- છરતતર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગતડ

650

પકસ A 65 1 છ સર પચકસ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

650 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
228 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : પલકણણ દદલણપભકઈ હરરભકઈ

VIII - A 2242 40 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતણ 100 63 - -- તમસઠ

દહનદર 100 68 - -- અડસઠ

અગમજ 100 45 - -- વપસતકલણસ

સનસકકત 100 57 - -- સતકવન

રણણત 100 54 - -- ચચપન

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 49 - -- ઓરણપચકસ

સકમકજજક વવજકન 100 54 - -- ચચપન

ણચતકળક 100 77 - -- વસતરતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 75 - -- પચરતમર

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 76 - -- છરતમર

પદરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનણ તકરરખ :

ગમડ

618

પકસ A 61.8 6 છ સર અઢકર 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

618 / 1000

વશકકનણ સહર આચકયરનણ સહર

હકજરર :
227 / 229

રટનક પદરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકવક શશલલશપનરર ચનદનપનરર

VIII - A 2243 41 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મલળવલલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 60 - -- સકનઇઠ

હહનદર 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

અગલજ 100 36 - -- છતતસ

સનસકકત 100 52 - -- બકવન

રણણત 100 51 - -- ઍકકવન

વવજકન અનલ ષટકકનરલરજ 100 42 - -- બલતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 55 - -- પનચકવન

ણચતકળક 100 73 - -- તરતલર

સવક. અનલ શકરર. વશકણ 100 73 - -- તરતલર

પશનપકલન અનલ ડટરર વવજકન 100 72 - -- બરતલર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગલડ

573

પકસ B 57.3 15 પકનચ સર તરતલર 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

573 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : . બબનનનબબન શનભનભકઈ

VIII - A 2244 42 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 67 - -- સડસઠ

હહનબર 100 61 - -- ઍકસઠ

અગબજ 100 42 - -- બબતકલતસ

સનસકકત 100 64 - -- ચરસઠ

રબણત 100 55 - -- પનચકવન

વવજકન અનબ ષટકકનરલરજ 100 58 - -- અઠકવન

સકમકજજક વવજકન 100 61 - -- ઍકસઠ

બચતકળક 100 71 - -- ઈકરતબર

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 75 - -- પચરતબર

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 74 - -- ચ કમરતબર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગબડ

628

પકસ A 62.8 5 છ સર અઠયકવતસ 03/05/2012

અબભનનબન 11/06/2012

628 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : લનહકર વપયકબબન દશરરભકઈ

VIII - A 2245 43 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 66 - -- છકસઠ

હહનદર 100 55 - -- પનચકવન

અગબજ 100 43 - -- તબતકલતસ

સનસકકત 100 62 - -- બકસઠ

રણણત 100 52 - -- બકવન

વવજકન અનબ ષટકકનરલરજ 100 43 - -- તબતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 53 - -- તબપન

ણચતકળક 100 68 - -- અડસઠ

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 69 - -- ઓરણવસતબર

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 69 - -- ઓરણવસતબર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગબડ

580

પકસ B 58 13 પકનચ સર એસત 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

580 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : ડકભભ લખનકનમકર શનકરભકઈ

VIII - A 2246 44 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતભ 100 29 4 -- ઓરણતભસ

હહનબર 100 30 2 -1 તભસ

અગમજ 100 34 - -- ચરતભસ

સનસકકત 100 39 - -- ઓરણચકલભસ

રણણત 100 28 5 -- અઠયકવભસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 33 - -- તતતભસ

સકમકજજક વવજકન 100 36 - -- છતભસ

ણચતકળક 100 63 - -- તમસઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 71 - -- ઈકરતમર

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 74 - -- ચ કમરતમર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનભ તકરરખ :

ગમડ

437

પમરશન C 43.7 ચકર સર સકડતભસ 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

437 / 1000

વશકકનભ સહર આચકયરનભ સહર

હકજરર :
227 / 229

પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : જરષષ પદદપકનમકર ભરતકનમકર

VIII - A 2247 45 a[(p»l-2012

વકવષરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવષયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતષ 100 67 - -- સડસઠ

દહનદર 100 61 - -- ઍકસઠ

અગમજ 100 41 - -- ઍકતકલષસ

સનસકકત 100 54 - -- ચચપન

રણણત 100 51 - -- ઍકકવન

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 49 - -- ઓરણપચકસ

સકમકજજક વવજકન 100 47 - -- સ કડતકલષસ

ણચતકળક 100 63 - -- તમસઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 53 - -- તમપન

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 73 - -- તરતમર

પદરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનષ તકરરખ :

ગમડ

559

પકસ B 55.9 19 પકનચ સર ઓરણસકનઇઠ 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

559 / 1000

વશકકનષ સહર આચકયરનષ સહર

હકજરર :
228 / 229

રટનક પદરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : નકઈ કવવતકબબન રમબશભકઈ

VIII - A 2248 46 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 67 - -- સડસઠ

હહનબર 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

અગબજ 100 42 - -- બબતકલતસ

સનસકકત 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

રણણત 100 52 - -- બકવન

વવજકન અનબ ષટકકનરલરજ 100 45 - -- વપસતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 47 - -- સ કડતકલતસ

ણચતકળક 100 69 - -- ઓરણવસતબર

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 68 - -- અડસઠ

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 67 - -- સડસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગબડ

575

પકસ B 57.5 14 પકનચ સર પચરતબર 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

575 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
228 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : ઠકકરર હહહમતસસહ ભભખકલકલ

VIII - A 2249 47 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતભ 100 54 - -- ચચપન

હહનબર 100 54 - -- ચચપન

અગમજ 100 35 - -- પકતભસ

સનસકકત 100 49 - -- ઓરણપચકસ

રણણત 100 47 - -- સ સડતકલભસ

વવજકન અનમ ષટકસનરલરજ 100 40 - -- ચકલભસ

સકમકજજક વવજકન 100 40 - -- ચકલભસ

ણચતકળક 100 64 - -- ચરસઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 68 - -- અડસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 68 - -- અડસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનભ તકરરખ :

ગમડ

519

પકસ B 51.9 31 પકનચ સર ઓરણભસ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

519 / 1000

વશકકનભ સહર આચકયરનભ સહર

હકજરર :
228 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : સરલનકર રરહહતકનમકર બકબનલકલ

VIII - A 2250 48 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 47 - -- સ સડતકલતસ

હહનબર 100 37 - -- સકડતતસ

અગમજ 100 29 4 -- ઓરણતતસ

સનસકકત 100 36 - -- છતતસ

રણણત 100 33 - -- તતતતસ

વવજકન અનમ ષટકસનરલરજ 100 31 2 -- એકતતસ

સકમકજજક વવજકન 100 37 - -- સકડતતસ

ણચતકળક 100 69 - -- ઓરણવસતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 63 - -- તમસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 64 - -- ચરસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

446

પમરશન C 44.6 57 ચકર સર છમતકલતસ 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

446 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
228 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : ઠકકરર પકકશભકઈ ભનરકજ

VIII - A 2251 49 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

હહનબર 100 53 - -- તમપન

અગમજ 100 43 - -- તમતકલતસ

સનસકકત 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

રણણત 100 42 - -- બમતકલતસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 40 - -- ચકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 39 - -- ઓરણચકલતસ

ણચતકળક 100 63 - -- તમસઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 69 - -- ઓરણવસતમર

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 70 - -- વસતમર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

537

પકસ B 53.7 25 પકનચ સર સકડતતસ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

537 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
228 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ આશકબબન ચનદનભકઈ

VIII - A 2252 50 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 75 - -- પચરતબર

હહનબર 100 55 - -- પનચકવન

અગબજ 100 43 - -- તબતકલતસ

સનસકકત 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

રણણત 100 41 - -- ઍકતકલતસ

વવજકન અનબ ટટકકનરલરજ 100 40 - -- ચકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 52 - -- બકવન

ણચતકળક 100 69 - -- ઓરણવસતબર

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 67 - -- સડસઠ

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 69 - -- ઓરણવસતબર

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગબડ

570

પકસ B 57 17 પકનચ સર વસતબર 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

570 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ આરતતબબન જયનવતલકલ

VIII - A 2253 51 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 58 - -- અઠકવન

હહનબર 100 52 - -- બકવન

અગબજ 100 41 - -- ઍકતકલતસ

સનસકકત 100 55 - -- પનચકવન

રણણત 100 47 - -- સ સડતકલતસ

વવજકન અનબ ટટકસનરલરજ 100 42 - -- બબતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 55 - -- પનચકવન

ણચતકળક 100 71 - -- ઈકરતબર

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 51 - -- ઍકકવન

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 68 - -- અડસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગબડ

540

પકસ B 54 24 પકનચ સર ચકલતસ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

540 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
228 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : દરજ મમતકબબન દદનબશકનમકર

VIII - A 2254 52 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 61 - -- ઍકસઠ

દહનદર 100 63 - -- તબસઠ

અગબજ 100 43 - -- તબતકલતસ

સનસકકત 100 62 - -- બકસઠ

રણણત 100 48 - -- અડતકલતસ

વવજકન અનબ ષટકકનરલરજ 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

સકમકજજક વવજકન 100 57 - -- સતકવન

ણચતકળક 100 72 - -- બરતબર

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 54 - -- ચચપન

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 70 - -- વસતબર

પદરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગબડ

589

પકસ B 58.9 11 પકનચ સર નબવયકસત 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

589 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પદરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : જરષષ અવશનભકઈ મહકદદવભકઈ

VIII - A 2255 53 a[(p»l-2012

વકવષરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવષયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતષ 100 60 - -- સકનઇઠ

હહનદર 100 57 - -- સતકવન

અગમજ 100 38 - -- આડતષસ

સનસકકત 100 53 - -- તમપન

રણણત 100 43 - -- તમતકલષસ

વવજકન અનમ ષદકકનરલરજ 100 47 - -- સ કડતકલષસ

સકમકજજક વવજકન 100 60 - -- સકનઇઠ

ણચતકળક 100 73 - -- તરતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 53 - -- તમપન

પશનપકલન અનમ ડદરર વવજકન 100 69 - -- ઓરણવસતમર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનષ તકરરખ :

ગમડ

553

પકસ B 55.3 20 પકનચ સર તમપન 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

553 / 1000

વશકકનષ સહર આચકયરનષ સહર

હકજરર :
229 / 229

રદનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ દશરરકનમકર વસનતભકઈ

VIII - A 2256 54 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 61 - -- ઍકસઠ

હહનદર 100 67 - -- સડસઠ

અગમજ 100 44 - -- ચનમકલતસ

સનસકકત 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

રણણત 100 47 - -- સ સડતકલતસ

વવજકન અનમ ટટકસનરલરજ 100 53 - -- તમપન

સકમકજજક વવજકન 100 64 - -- ચરસઠ

ણચતકળક 100 72 - -- બરતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 49 - -- ઓરણપચકસ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 70 - -- વસતમર

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

586

પકસ B 58.6 12 પકનચ સર છયકસત 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

586 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : લનહકર કવવતકબબન રમબશભકઈ

VIII - A 2257 55 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 52 - -- બકવન

હહનબર 100 44 - -- ચનમકલતસ

અગબજ 100 28 5 -- અઠયકવતસ

સનસકકત 100 44 - -- ચનમકલતસ

રણણત 100 32 1 -- બતતસ

વવજકન અનબ ષટકકનરલરજ 100 42 - -- બબતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 47 - -- સ કડતકલતસ

ણચતકળક 100 76 - -- છરતબર

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 53 - -- તબપન

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 68 - -- અડસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગબડ

486

પમરશન C 48.6 48 ચકર સર છયકસત 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

486 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ હહતતશકનમકર જયનવતભકઈ

VIII - A 2258 56 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મતળવતલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 50 - -- પચકસ

હહનબર 100 49 - -- ઓરણપચકસ

અગતજ 100 27 6 -- સતકવતસ

સનસકકત 100 40 - -- ચકલતસ

રણણત 100 28 5 -- અઠયકવતસ

વવજકન અનત ટટકકનરલરજ 100 40 - -- ચકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 48 - -- અડતકલતસ

ણચતકળક 100 68 - -- અડસઠ

સવક. અનત શકરર. વશકણ 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

પશનપકલન અનત ડટરર વવજકન 100 55 - -- પનચકવન

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગતડ

464

પમરશન C 46.4 56 ચકર સર ચરસઠ 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

464 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
228 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ રરકનબબન રણપતલકલ

VIII - A 2259 57 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 55 - -- પનચકવન

હહનબર 100 40 - -- ચકલતસ

અગબજ 100 34 - -- ચરતતસ

સનસકકત 100 48 - -- અડતકલતસ

રણણત 100 33 - -- તતતતસ

વવજકન અનબ ટટકકનરલરજ 100 41 - -- ઍકતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 46 - -- છબતકલતસ

ણચતકળક 100 73 - -- તરતબર

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 63 - -- તબસઠ

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 63 - -- તબસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગબડ

496

પકસ C 49.6 41 ચકર સર છનન 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

496 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ સકવવતતબબન ભ ભરકભકઈ

VIII - A 2260 58 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 60 - -- સકનઇઠ

હહનબર 100 56 - -- છપપન

અગબજ 100 38 - -- આડતતસ

સનસકકત 100 53 - -- તબપન

રણણત 100 32 1 -- બતતસ

વવજકન અનબ ટટકભનરલરજ 100 48 - -- અડતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 55 - -- પનચકવન

ણચતકળક 100 71 - -- ઈકરતબર

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 60 - -- સકનઇઠ

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 70 - -- વસતબર

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગબડ

543

પમરશન B 54.3 23 પકનચ સર તબતકલતસ 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

543 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : ઠકર દદવવક ઘનજભકઈ

VIII - A 2261 59 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરવનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 67 - -- સડસઠ

દહનદર 100 57 - -- સતકવન

અગમજ 100 42 - -- બમતકલતસ

સનસકકત 100 67 - -- સડસઠ

રણણત 100 43 - -- તમતકલતસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 61 - -- ઍકસઠ

સકમકજજક વવજકન 100 64 - -- ચરસઠ

ણચતકળક 100 74 - -- ચ કમરતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 55 - -- પનચકવન

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 71 - -- ઈકરતમર

પદરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

601

પકસ A 60.1 9 છ સર એક 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

601 / 1000

વશકકનત સહર આચકવરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પદરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : મકજરકણક રકહનલભકઈ તરકજ

VIII - A 2262 60 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 40 - -- ચકલતસ

હહનબર 100 56 - -- છપપન

અગમજ 100 37 - -- સકડતતસ

સનસકકત 100 46 - -- છમતકલતસ

રણણત 100 38 - -- આડતતસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 41 - -- ઍકતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 48 - -- અડતકલતસ

ણચતકળક 100 57 - -- સતકવન

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 54 - -- ચચપન

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 76 - -- છરતમર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

493

પકસ C 49.3 44 ચકર સર તકણનન 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

493 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : પરમકર  સનરજસસર  અરન રનજ

VIII - A 2263 61 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 44 - -- ચનમકલતસ

હહનબર 100 41 - -- ઍકતકલતસ

અગમજ 100 34 - -- ચરતતસ

સનસકકત 100 43 - -- તમતકલતસ

રણણત 100 30 3 -- તતસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 36 - -- છતતસ

સકમકજજક વવજકન 100 39 - -- ઓરણચકલતસ

ણચતકળક 100 70 - -- વસતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 53 - -- તમપન

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 75 - -- પચરતમર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

465

પમરશન C 46.5 55 ચકર સર પકસઠ 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

465 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : પરમકર જતનભક મકનસનનરજ

VIII - A 2264 62 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 52 - -- બકવન

હહનબર 100 49 - -- ઓરણપચકસ

અગમજ 100 41 - -- ઍકતકલતસ

સનસકકત 100 44 - -- ચનમકલતસ

રણણત 100 33 - -- તતતતસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 40 - -- ચકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 46 - -- છમતકલતસ

ણચતકળક 100 64 - -- ચરસઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 60 - -- સકનઇઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 72 - -- બરતમર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

501

પકસ B 50.1 39 પકનચ સર એક 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

501 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરરચક હહતતશકનમકર મકનરગલકલજ

VIII - A 2265 63 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મતળવતલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતગ 100 49 - -- ઓરણપચકસ

હહનબર 100 40 - -- ચકલગસ

અગતજ 100 30 3 -- તગસ

સનસકકત 100 39 - -- ઓરણચકલગસ

રણણત 100 31 2 -- એકતગસ

વવજકન અનત ષરકકનરલરજ 100 38 - -- આડતગસ

સકમકજજક વવજકન 100 48 - -- અડતકલગસ

ણચતકળક 100 72 - -- બરતતર

સવક. અનત શકરર. વશકણ 100 66 - -- છકસઠ

પશનપકલન અનત ડરરર વવજકન 100 72 - -- બરતતર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનગ તકરરખ :

ગતડ

485

પમરશન C 48.5 49 ચકર સર પનચકસગ 03/05/2012

મહરનત કરર 11/06/2012

485 / 1000

વશકકનગ સહર આચકયરનગ સહર

હકજરર :
229 / 229

રરનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : નકયય નવયનભકઈ સનખદદવભકઈ

VIII - A 2266 64 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતય 100 41 - -- ઍકતકલયસ

હહનદર 100 40 - -- ચકલયસ

અગમજ 100 28 5 -- અઠયકવયસ

સનસકકત 100 30 - -3 તયસ

રણણત 100 28 5 -- અઠયકવયસ

વવજકન અનમ ષદકકનરલરજ 100 32 - -1 બતયસ

સકમકજજક વવજકન 100 44 - -- ચનમકલયસ

ણચતકળક 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 66 - -- છકસઠ

પશનપકલન અનમ ડદરર વવજકન 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનય તકરરખ :

ગમડ

427

પમરશન C 42.7 ચકર સર સતકવયસ 03/05/2012

મહદનત કરર 11/06/2012

427 / 1000

વશકકનય સહર આચકયરનય સહર

હકજરર :
227 / 229

પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : મણવર કમલલશકનમકર વલરશશભકઈ

VIII - A 2267 65 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મલળવલલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતશ 100 70 - -- વસતલર

હહનબર 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

અગલજ 100 45 - -- વપસતકલશસ

સનસકકત 100 49 - -- ઓરણપચકસ

રણણત 100 40 - -- ચકલશસ

વવજકન અનલ ષટકકનરલરજ 100 47 - -- સ કડતકલશસ

સકમકજજક વવજકન 100 54 - -- ચચપન

ણચતકળક 100 71 - -- ઈકરતલર

સવક. અનલ શકરર. વશકણ 100 63 - -- તલસઠ

પશનપકલન અનલ ડટરર વવજકન 100 68 - -- અડસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનશ તકરરખ :

ગલડ

566

પકસ B 56.6 18 પકનચ સર છકસઠ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

566 / 1000

વશકકનશ સહર આચકયરનશ સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ જશવનતભકઈ ભભમજભકઈ

VIII - A 2268 66 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મભળવભલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 68 - -- અડસઠ

હહનબર 100 71 - -- ઈકરતભર

અગભજ 100 48 - -- અડતકલતસ

સનસકકત 100 65 - -- પકસઠ

રણણત 100 44 - -- ચનમકલતસ

વવજકન અનભ ટટકકનરલરજ 100 71 - -- ઈકરતભર

સકમકજજક વવજકન 100 61 - -- ઍકસઠ

ણચતકળક 100 76 - -- છરતભર

સવક. અનભ શકરર. વશકણ 100 63 - -- તભસઠ

પશનપકલન અનભ ડટરર વવજકન 100 66 - -- છકસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગભડ

633

પકસ A 63.3 3 છ સર તતતતસ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

633 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : પરમકર અલપલશભકઈ મકવજભકઈ

VIII - A 2269 67 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મલળવલલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 55 - -- પનચકવન

હહનબર 100 53 - -- તલપન

અગલજ 100 36 - -- છતતસ

સનસકકત 100 48 - -- અડતકલતસ

રણણત 100 35 - -- પકતતસ

વવજકન અનલ ષટકકનરલરજ 100 42 - -- બલતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 47 - -- સ કડતકલતસ

ણચતકળક 100 76 - -- છરતલર

સવક. અનલ શકરર. વશકણ 100 63 - -- તલસઠ

પશનપકલન અનલ ડટરર વવજકન 100 70 - -- વસતલર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગલડ

525

પકસ B 52.5 29 પકનચ સર પચચતસ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

525 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
223 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : મકજરકણક ડકહકભકઈ બકબનભકઈ

VIII - A 2270 68 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 47 - -- સ સડતકલતસ

હહનબર 100 44 - -- ચનમકલતસ

અગમજ 100 36 - -- છતતસ

સનસકકત 100 48 - -- અડતકલતસ

રણણત 100 37 - -- સકડતતસ

વવજકન અનમ ષટકસનરલરજ 100 42 - -- બમતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 47 - -- સ સડતકલતસ

ણચતકળક 100 64 - -- ચરસઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 61 - -- ઍકસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 68 - -- અડસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

494

પકસ C 49.4 43 ચકર સર ચરરકણનન 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

494 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
228 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : શશમકળર પનકજકનમકર અમશચનદભકઈ

VIII - A 2271 69 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતશ 100 46 - -- છમતકલશસ

હહનદર 100 38 - -- આડતશસ

અગમજ 100 36 - -- છતશસ

સનસકકત 100 50 - -- પચકસ

રણણત 100 42 - -- બમતકલશસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 36 - -- છતશસ

સકમકજજક વવજકન 100 48 - -- અડતકલશસ

ણચતકળક 100 70 - -- વસતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 62 - -- બકસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 66 - -- છકસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનશ તકરરખ :

ગમડ

494

પકસ C 49.4 43 ચકર સર ચરરકણનન 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

494 / 1000

વશકકનશ સહર આચકયરનશ સહર

હકજરર :
229 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : તનરર સકરરભકઈ શયકમભકઈ

VIII - A 2296 70 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 40 - -- ચકલતસ

હહનબર 100 39 - -- ઓરણચકલતસ

અગમજ 100 35 - -- પકતતસ

સનસકકત 100 49 - -- ઓરણપચકસ

રણણત 100 34 - -- ચરતતસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 36 - -- છતતસ

સકમકજજક વવજકન 100 49 - -- ઓરણપચકસ

ણચતકળક 100 69 - -- ઓરણવસતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 71 - -- ઈકરતમર

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 68 - -- અડસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

490

પકસ C 49 46 ચકર સર નમવનન 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

490 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
227 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : લનહકર વવપનલભકઈ પરસરતમભકઈ

VIII - A 2299 73 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 55 - -- પનચકવન

હહનબર 100 45 - -- વપસતકલતસ

અગમજ 100 37 - -- સકડતતસ

સનસકકત 100 49 - -- ઓરણપચકસ

રણણત 100 33 - -- તતતતસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 43 - -- તમતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 49 - -- ઓરણપચકસ

ણચતકળક 100 67 - -- સડસઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 62 - -- બકસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 72 - -- બરતમર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

512

પકસ B 51.2 35 પકનચ સર બકર 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

512 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
223 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : મકજરકણક ખનશકલભકઈ મરહનભકઈ

VIII - A 2300 74 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 53 - -- તમપન

હહનબર 100 56 - -- છપપન

અગમજ 100 42 - -- બમતકલતસ

સનસકકત 100 49 - -- ઓરણપચકસ

રણણત 100 33 - -- તતતતસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 45 - -- વપસતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 51 - -- ઍકકવન

ણચતકળક 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 69 - -- ઓરણવસતમર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

516

પકસ B 51.6 32 પકનચ સર સરળ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

516 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
226 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : . જયરતતનકબબન અમરતભકઈ

VIII - A 2301 75 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વતધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 53 - -- તબપન

હહનબર 100 48 - -- અડતકલતત

અગબજ 100 39 - -- ઓરણચકલતત

તનસકકત 100 46 - -- છબતકલતત

રણણત 100 37 - -- તકડતતત

વવજકન અનબ ષટકકનરલરજ 100 48 - -- અડતકલતત

તકમકજજક વવજકન 100 51 - -- ઍકકવન

ણચતકળક 100 72 - -- બરતબર

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 61 - -- ઍકતઠ

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 46 - -- છબતકલતત

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગબડ

501

પકત B 50.1 39 પકનચ તર એક 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

501 / 1000

વશકકનત તહર આચકયરનત તહર

હકજરર :
226 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : રકવળ હહતતશભકઈ બળવનતભકઈ

VIII - A 2302 76 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મતળવતલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 49 - -- ઓરણપચકસ

હહનબર 100 44 - -- ચનમકલતસ

અગતજ 100 41 - -- ઍકતકલતસ

સનસકકત 100 37 - -- સકડતતસ

રણણત 100 38 - -- આડતતસ

વવજકન અનત ષટકકનરલરજ 100 39 - -- ઓરણચકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 55 - -- પનચકવન

ણચતકળક 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

સવક. અનત શકરર. વશકણ 100 60 - -- સકનઇઠ

પશનપકલન અનત ડટરર વવજકન 100 68 - -- અડસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગતડ

490

પકસ C 49 46 ચકર સર નતવનન 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

490 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
222 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : ઠકકરર ચચતનકબચન ભરતકનમકર

VIII - A 2303 77 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મચળવચલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 54 - -- ચચપન

હહનબર 100 45 - -- વપસતકલતસ

અગચજ 100 35 - -- પકતતસ

સનસકકત 100 43 - -- તચતકલતસ

રણણત 100 36 - -- છતતસ

વવજકન અનચ ષટકકનરલરજ 100 41 - -- ઍકતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 53 - -- તચપન

ણચતકળક 100 57 - -- સતકવન

સવક. અનચ શકરર. વશકણ 100 62 - -- બકસઠ

પશનપકલન અનચ ડટરર વવજકન 100 63 - -- તચસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગચડ

489

પકસ C 48.9 47 ચકર સર નચવયકસત 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

489 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
224 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ અરણકનમકર બળદદવભકઈ

VIII - A 2304 78 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 62 - -- બકસઠ

હહનદર 100 52 - -- બકવન

અગમજ 100 42 - -- બમતકલતસ

સનસકકત 100 45 - -- વપસતકલતસ

રણણત 100 36 - -- છતતસ

વવજકન અનમ ટદકકનરલરજ 100 43 - -- તમતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 56 - -- છપપન

ણચતકળક 100 57 - -- સતકવન

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 60 - -- સકનઇઠ

પશનપકલન અનમ ડદરર વવજકન 100 62 - -- બકસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

515

પકસ B 51.5 33 પકનચ સર પનદર 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

515 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
226 / 229

રદનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : પનવકર જયરવત મ મલચનદભકઈ

VIII - A 2305 79 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 34 - -- ચરતતસ

હહનદર 100 29 5 -- ઓરણતતસ

અગમજ 100 37 - -- સકડતતસ

સનસકકત 100 34 - -- ચરતતસ

રણણત 100 44 - -- ચનમકલતસ

વવજકન અનમ ષટકમનરલરજ 100 36 - -- છતતસ

સકમકજજક વવજકન 100 40 - -- ચકલતસ

ણચતકળક 100 69 - -- ઓરણવસતમર

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 58 - -- અઠકવન

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 62 - -- બકસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

443

પમરશન C 44.3 58 ચકર સર તમતકલતસ 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

443 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
225 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : રકવળ સનનનતકબબન હરરરવનભકઈ

VIII - A 2306 80 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતન 100 50 - -- પચકસ

હહનબર 100 41 - -- ઍકતકલનસ

અગબજ 100 28 5 -- અઠયકવનસ

સનસકકત 100 40 - -- ચકલનસ

રણણત 100 38 - -- આડતનસ

વવજકન અનબ ષટકકનરલરજ 100 38 - -- આડતનસ

સકમકજજક વવજકન 100 45 - -- વપસતકલનસ

ણચતકળક 100 67 - -- સડસઠ

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 63 - -- તબસઠ

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 58 - -- અઠકવન

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનન તકરરખ :

ગબડ

468

પમરશન C 46.8 53 ચકર સર અડસઠ 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

468 / 1000

વશકકનન સહર આચકયરનન સહર

હકજરર :
226 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : મકળર  પનકજભકઈ કલકભકઈ

VIII - A 2307 81 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 51 - -- ઍકકવન

હહનબર 100 47 - -- સ સડતકલતસ

અગમજ 100 52 - -- બકવન

સનસકકત 100 51 - -- ઍકકવન

રણણત 100 44 - -- ચનમકલતસ

વવજકન અનમ ષટકસનરલરજ 100 44 - -- ચનમકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 54 - -- ચચપન

ણચતકળક 100 89 - -- નમવયકસત

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 64 - -- ચરસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 70 - -- વસતમર

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

566

પકસ B 56.6 18 પકનચ સર છકસઠ 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

566 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
227 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બરરટ જરસનકબબન ભરકભકઈ

VIII - A 2312 83 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 49 - -- ઓરણપચકસ

હહનબર 100 39 - -- ઓરણચકલતસ

અગબજ 100 36 - -- છતતસ

સનસકકત 100 43 - -- તબતકલતસ

રણણત 100 38 - -- આડતતસ

વવજકન અનબ ટટકકનરલરજ 100 35 - -- પકતતસ

સકમકજજક વવજકન 100 49 - -- ઓરણપચકસ

ણચતકળક 100 62 - -- બકસઠ

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 62 - -- બકસઠ

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 56 - -- છપપન

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગબડ

469

પકસ C 46.9 52 ચકર સર ઓરણવસતબર 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

469 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
218 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : ઠકકરર  દશરરભકઈ  શનકરભકઈ

VIII - A 2313 84 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 48 - -- અડતકલતસ

હહનદર 100 47 - -- સ સડતકલતસ

અગમજ 100 33 - -- તતતતસ

સનસકકત 100 41 - -- ઍકતકલતસ

રણણત 100 37 - -- સકડતતસ

વવજકન અનમ ષટકસનરલરજ 100 37 - -- સકડતતસ

સકમકજજક વવજકન 100 47 - -- સ સડતકલતસ

ણચતકળક 100 61 - -- ઍકસઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 61 - -- ઍકસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 61 - -- ઍકસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

473

પકસ C 47.3 51 ચકર સર તરતમર 03/05/2012

અણભનનદન 11/06/2012

473 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
216 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : રકજપ પત  લલલતકબબનન શનકરભકઈ

VIII - A 2316 86 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 51 - -- ઍકકવન

હહનબર 100 42 - -- બબતકલતસ

અગબજ 100 30 3 -- તતસ

સનસકકત 100 48 - -- અડતકલતસ

રલણત 100 35 - -- પકતતસ

વવજકન અનબ ષટકપનરલરજ 100 39 - -- ઓરણચકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 48 - -- અડતકલતસ

લચતકળક 100 71 - -- ઈકરતબર

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 63 - -- તબસઠ

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 54 - -- ચચપન

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગબડ

481

પમરશન C 48.1 50 ચકર સર ઍકકસત 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

481 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
217 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : રકવળ  શશતલબબન રરવવવદભકઈ

VIII - A 2315 87 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબદરમકન ગનણ

ગનજરકતશ 100 59 - -- ઓરણસકનઇઠ

હહનદર 100 47 - -- સ સડતકલશસ

અગબજ 100 31 2 -- એકતશસ

સનસકકત 100 45 - -- વપસતકલશસ

રણણત 100 34 - -- ચરતશસ

વવજકન અનબ ષટકસનરલરજ 100 39 - -- ઓરણચકલશસ

સકમકજજક વવજકન 100 47 - -- સ સડતકલશસ

ણચતકળક 100 63 - -- તબસઠ

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 62 - -- બકસઠ

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 64 - -- ચરસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબદરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનશ તકરરખ :

ગબડ

491

પમરશન C 49.1 45 ચકર સર એકકણનન 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

491 / 1000

વશકકનશ સહર આચકયરનશ સહર

હકજરર :
217 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : બકરરટ  વપપટનભકઇ પકકશભકઇ

VIII - A 2317 88 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષટ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 62 - -- બકસઠ

હહનબર 100 48 - -- અડતકલતસ

અગમજ 100 36 - -- છતતસ

સનસકકત 100 43 - -- તમતકલતસ

રણણત 100 34 - -- ચરતતસ

વવજકન અનમ ટટકકનરલરજ 100 42 - -- બમતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 51 - -- ઍકકવન

ણચતકળક 100 66 - -- છકસઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 64 - -- ચરસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 65 - -- પકસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ટકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

511

પકસ B 51.1 36 પકનચ સર અણરયકર 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

511 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
217 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : મકજરકણક રકજશભકઇ લકલકભકઇ

VIII - A 2319 89 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મમળવમલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 42 - -- બમતકલતસ

હહનબર 100 34 - -- ચરતતસ

અગમજ 100 28 5 -- અઠયકવતસ

સનસકકત 100 30 3 -- તતસ

રણણત 100 31 2 -- એકતતસ

વવજકન અનમ ષટકકનરલરજ 100 36 - -- છતતસ

સકમકજજક વવજકન 100 44 - -- ચનમકલતસ

ણચતકળક 100 66 - -- છકસઠ

સવક. અનમ શકરર. વશકણ 100 64 - -- ચરસઠ

પશનપકલન અનમ ડટરર વવજકન 100 66 - -- છકસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગમડ

441

પમરશન C 44.1 59 ચકર સર ઍકતકલતસ 03/05/2012

મહટનત કરર 11/06/2012

441 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
210 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ



વરર જ.આર. નન રરલ નનબર પરરકક મહરનર

વવદકરરનનન નકમ : રકઠરડ હહરલબબન બકબનલકલ

VIII - A 2320 90 a[(p»l-2012

વકવરરક પરરકક પરરણકમ

કનલ ગનણવવરયનનન નકમ મબળવબલ ગનણ વસધધધ ગનણ વવવશષષ ગનણ કકપક ગનણ શબબરમકન ગનણ

ગનજરકતત 100 55 - -- પનચકવન

હહનબર 100 46 - -- છબતકલતસ

અગબજ 100 40 - -- ચકલતસ

સનસકકત 100 53 - -- તબપન

રણણત 100 37 - -- સકડતતસ

વવજકન અનબ ષટકકનરલરજ 100 42 - -- બબતકલતસ

સકમકજજક વવજકન 100 44 - -- ચનમકલતસ

ણચતકળક 100 67 - -- સડસઠ

સવક. અનબ શકરર. વશકણ 100 65 - -- પકસઠ

પશનપકલન અનબ ડટરર વવજકન 100 64 - -- ચરસઠ

પહરણકમ

નનધ :

ષકકવકરર

કનલ :

શબબરમકન ગનણ

શકળક ચકલન રવકનત તકરરખ :

ગબડ

513

પકસ B 51.3 34 પકનચ સર તબર 03/05/2012

અણભનનબન 11/06/2012

513 / 1000

વશકકનત સહર આચકયરનત સહર

હકજરર :
215 / 229

રટનક પહરણકમ તકરરખ


