
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 100-A  ‚t.02-01-2021 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
rð»tÞ :- (A)  ftuðez - 19 yk‚„o‚ ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 

       (B)   ¾t™„e fturðz nturM…x÷ ¾t‚u™t nuÕ… zuMf W…h ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 
       (C)   fturðz xuMxek„ ËuLxh ztu{ (feÞtuMf) ¾t‚u ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 
 

 ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuõ‚ rð»tÞ yLðÞu sýtððt™wk fu, y{ŒtðtŒ 

BÞwr™rË…÷ ftu…tuohuþ™ îtht y{ŒtðtŒ þnuh{tk ftuðez-19™t r™Þkºtý {txu rðrðÄ yËhfthf …„÷tytu ÷uðt{tk 

ytðe hÌtt Au. su yk‚„o‚ ™e[u {wsƒ™e ft{„ehe ‚t.04/01/2021 Úte ‚t.31/01/2021 ËwÄe fhðt {txu 

rƒztý{tk Œþtoðu÷ ÞtŒe {wsƒ™t rþûtftu™u sýtððt{tk ytðu Au.  

 
(A) ftuðez - 19 yk‚„o‚ ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚.  

 

Ë{„ú þnuh{tk ftuE…ý ÔÞÂõ‚ ‚tð,þhŒe fu ¾tkËe™e ‚f÷eV Ähtð‚t ntuÞ ‚tu ‚uðe ÔÞÂõ‚ytu™u ytu¤¾e 

÷E ‚uytu™tu ftuðez-19™tu xuMx fhe þftÞ ‚u {txu ‚{t{ ðtuzo{tk Ë½™ ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe ftÞoh‚ Auu. 

‚{tht Ítu™{tk ™e[u {wsƒ™t Ítu™ EL[tso yrÄfthe©eytu™e r™{ýqkf fhðt{tk ytðu÷ Au ‚uytu™t {t„oŒþo™ {wsƒ 

‚t.4-1-2021 Úte ‚t.31-1-2021 ËwÄe þex (A) {wsƒ™t rþûtftu™u ËtU…ðt{tk ytðu ‚u rðM‚th{tk ztuh-xw-ztuh 

Ëðuo™e ft{„ehe fhðt™e hnuþu ‚u{s yt ft{„ehe™wk Ëkf÷™ fhðt {txu Ëðuo ftuu.ytuŠz™uxhu …ý Vhs ƒòððt™e 

hnuþu. ÞtŒe {wsƒ™t rþûtfu ‚uytu™u Vt¤ðu÷ Þw.yu[.Ëe.(yƒo™ nuÕÚt ËuLxh) W…h Œhhtus Ëðthu 09:00 f÷tfu 

ntsh ÚtR™u Þw.yu[.Ëe. ¾t‚uÚte Ëtuk…ðt{tk ytðu ‚u rðM‚th{tk sR™u ztuh-xw-ztuh Ëðuoo™e ft{„ehe fhðt™e hnuþu. 
Ëk…fo Ëwºt :  

¢{ Ítu™ yrÄfthe©e™wk ™t{ ntuÆtu Ëk…fo ™kƒh 

1 W¥th ©e rŒ÷e…¼tE …xu÷ {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe, W¥th Ítu™ 6357073911 

2 Œrûtý ©e [kÿftk‚¼tE „t{u‚e {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,Œrûtý Ítu™ 9429254450 

3 …qðo ©e nË{w¾¼tE …xu÷ {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe, …qðo Ítu™  7573952631 

4 …rù{ ©e{‚e r™r{»ttƒu™ [tintý {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,…rù{ Ítu™ 6357073914 

5 {æÞ ©e rŒ…eftƒu™ ƒúñ¼è {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,{æÞ Ítu™ 7573952641 

6 W¥th 5rù{ ©e rð…w÷¼tE [tiÄhe {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,W¥th …rù{ Ítu™ 6357073918 

7 Œrûtý 5rù{ ©e rfþ™®Ën htXtuz {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,Œrûtý …rù{ Ítu™ 7573952639 
 
(B)   ¾t™„e fturðz nturM…x÷ ¾t‚u™t nuÕ… zuMf W…h ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 
 

 y{ŒtðtŒ BÞw.ftu…tuo. îtht þnuh™e su ¾t™„e nturM…x÷tu™u fturðz nturM…x÷ ‚hefu fhth ƒæÄ fhe Au ‚uðe 

fturðz nturM…x÷ ¾t‚u™t nuÕ… zuMf W…h ft{„ehe fhðt {txu yt ËtÚtu™e þex (B) {wsƒ™t rþûtftu™u 

‚t.4/1/2021 Úte ‚t.31/1/2021 ËwÄe Vhs ƒòððt sýtððt{tk ytðu Au. nuÕ… zuMf W…h fhðt™e 

ft{„ehe™e Ë{s su-‚u nturM…x÷ ¾t‚u™t y„tW™t Vhs ƒòð‚t rþûtftu …tËuÚte {u¤ðe ÷uðt™e hnuþu. 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

‚t.4/1/2021™t htus y„tW™t ytuzohðt¤t rþûtftu su-‚u nturM…x÷ ¾t‚u ntsh hne™u ™ðe™ ntsh Út™th þe^x 

{wsƒ™t rþûtf™u Ëk…qýo ‚t÷e{ y™u ftÞo Vhs™e Ë{s yt…ðt™e hnuþu. þe^x-1,2 y™u 3™t Œþtoðu÷ Ë{Þ 

{wsƒ nturM…x÷ ¾t‚u ntsh hne™u Vhs ƒòððt™e hnuþu. 
  
 

(C)    fturðz xuMxek„ ËuLxh ztu{ (feÞtuMf) ¾t‚u ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 
 

 y{ŒtðtŒ BÞw.ftu…tuo. îtht þnuh{tk rðrðÄ MÚt¤tuyu fturðz xuMxek„ ËuLxh ztu{ (feÞtuMf) W¼t fhðt{tk 

ytðu÷t Au. yt ztu{ ¾t‚u þex (C) {wsƒ™t rþûtftu™u ‚t.4/1/2021 Úte ‚t.31/1/2021 ËwÄe Ëðthu 09:00 

Úte 05:00 f÷tf ËwÄe ztu{ ¾t‚u ztu{ {ŒŒ™eþ ‚hefu Vhs ƒòððt sýtððt{tk ytðu Au. 
 
™tUÄ :- ËŒh A, B y™u C {wsƒ™e ft{„ehe{tk Vhs ƒòð™th Œhuf {wÏÞ rþûtf, rþûtf ‚Útt  

Ëe.yth.Ëe.ftu.ytu. ™u «r‚rŒ™- Y.150/- {t™ŒT ðu‚™ yt…ðt{tk ytðþu.  

 

 

rƒztý :-   (A)  ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe {txu™t rþûtftu™e ÞtŒe. 
  (B)   ¾t™„e fturðz nturM…x÷ ¾t‚u™t nuÕ… zuMf W…h ft{„ehe fh™th rþûtftu™e ÞtŒe. 
             (C)   fturðz xuMxek„ ËuLxh ztu{ (feÞtuMf) ¾t‚u ft{„ehe fh™th rþûtftu™e ÞtŒe. 
 
 

 

‚t.02-01-2021        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 
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70 ઉ"ર G� @�к����� ��.d���1� /_@O��)�@-] 9879193067 /_@O��
71 દ[�ણ હQમુતીબેન એમ QતુXરયા બહ+રામAરુા$જુ. શા. ન.ં - 9 7874621006

72 દ[�ણ પટ+લ સ$ણુાબેન નારણભાઇ નારોલ $જુ. શાળા ન.ં 2 9586329090

73 દ[�ણ ડામોર રંજનબેન Yuદુાસ દાણીલીમડા $જુરાતી શાળા 4 9913024559

74 દ[�ણ અehમતાબેન Vનુીલાલ પટ+લ દાણીલીમડા $જુરાતી શાળા- 6 9712987356

75 દ[�ણ ભરવાડ દEvતીબેન રwયાભાઈ કાકંXરયા $જુ શાળા ન ં6 8347690309

76 દ[�ણ ચેતનાબેન ડE વાઘેલા બહ+રામAરુા$જુ. શા. ન.ં - 9 9924988078

બહ+રામAરુા

D�.ુ બહ+રામAરુા



77 દ[�ણ પરEખ િવAલૂાબેન કનૈયાલાલ બહ+રામAરુા $જુ.શાળા ન ં- 23 8980022092

78 દ[�ણ પટ+લ જયWીબેન બી બહ+રામAરુા $જુ.શાળા ન ં- 23 9979902359

79 દ[�ણ મેકવાન ઇવેDજ[લના અશોક દાણીલીમડા $જુરાતી શાળા 4 9.1998E+11

80 દ[�ણ આશાબેન ઈxરભાઈ ગામીત દાણીલીમડા $જુરાતી શાળા- 6 7698312422

81 દ[�ણ િનલમબેન િવનોદભાઈ કનોXડયા બહ+રામAરુા $જુ. શા. ન.ં 1 9428354678

82 દ[�ણ શાહ #$િૃત સજંયભાઈ બહ+રામAરુા $જુ.શાળા ન ં- 03 8849702645

83 દ[�ણ મોિનકાબેન Xડ yTર બહ+રામAરુા$જુ. શા. ન.ં - 9 8401856001

84 દ[�ણ Y#પિત [બજલબેન મોહનભાઈ બહ+રામAરુા $જુ.શાળા ન.ં-15 9723964259

85 દ[�ણ Y#પિત અzણાબેન આર બહ+રામAરુા $જુ શાળા ન ં- 22 9624617630

86 દ[�ણ નેહલબેન હષ�દ6ુમાર પટ+લ લાભંા Yાથિમક શાળા 9228845487

87 દ[�ણ લીનાબેન અ8તૃલાલ ચાવડા કમોડ Yાથિમક શાળા 9054613587

88 દ[�ણ મHલી હEનાબેન િનલેશભાઇ ઇસનAરુ પ{|લક h6લૂ 1 9727070487

89 દ[�ણ પટ+લ [બ]Xદયાબેન [બપીનચRં ઇ}Dદરાનગર-૨ Yા.શાળા 9375809103

90 દ[�ણ પટ+લ Xદપીકા6ુમારE રમણલાલ ઇસનAરુ પ{|લક h6લૂ 1 7698565954

91 દ[�ણ હ+તલબેન.ડE.રાણા ચડંોળા $જુરાતી શાળા ન-ં1 9726349934

92 દ[�ણ અટા[લયા સરોજબેન િવજયિસ]હ કાકંXરયા $જુ.શાળા ન ં9 7041035961

93 દ[�ણ આરતીબેન ટE. પદમશાળE 6ુ. હEના વોરા Yા. શાળા 9408171263

94 દ[�ણ કૌશાબેન બી. લી~બાચીયા 6ુ. હEના વોરા Yા. શાળા 9687728378

95 દ[�ણ પરમાર મોનાલી રા�ુભાઈ વટવા $જુરાતી શાળા ન ં-5 8490864528

96 દ[�ણ Wી કાકા કMુણાબેન ઇનRIત ચડંોળા $જુરાતી શાળા ન-ં2 9909424226

97 દ[�ણ આરતીબેન વેણીશકંર #ની મ[ણનગર $જુ શાળા ન-ં1 9374456498

98 દ[�ણ માલતીબેન ભાઈલાલભાઈ બારોટ મ[ણનગર શાળા ન-ં4 9727273433

99 દ[�ણ ગીતાબેન ગીરEશ6ુમાર ભ� મ[ણનગર શાળા ન-ં4 9825985204

100 દ[�ણ વાઘેલા સોનલબેન િવનોદભાઈ મ[ણનગર $જુ શાળા ન-ં૬ 8488829055

101 દ[�ણ ડામોર અe�વનાબેન બા�ભુાઇ ઇDRAરુE પ{|લક h6લૂ 9978119498

102 દ[�ણ મેવાડા સપના જગXદશભાઇ ઇDRAરુE પ{|લક h6લૂ 9173666676

103 દ[�ણ Wીવાઘેલા રમીલાબેન રતીલાલ ચડંોળા $જુરાતી શાળા ન-ં2 8141613323

104 દ[�ણ ehમતાબેન જસવતંભાઈ પરમાર કાકંXરયા $જુ શાળા ન ં1 7567654697

105 દ[�ણ નાઇક Wેયા Qિુધર ખોખરા મરાઠE શાળા નબંર 3 9427372294

106 દ[�ણ સોની વષા�બેન સજંય6ુમાર ખોખરા $જુ શાળા ન ં- 12 7383801219

107 દ[�ણ વધવા મનIતકૌર જગદEશિસ]ગ ખોખરા $જુ શાળા ન ં- 12 8128658060

108 દ[�ણ �ન કHપન6ુમારE ભવરલાલ ઇસનAરુ $જુ. શાળા ન.ં 1 9726 947 064

109 દ[�ણ પટ+લ ચેતનાબેન રંગાભાઈ લUમીAરુા Yાથિમક શાળા 7990145535

110 દ[�ણ ભારતીબેન ક+.વાઘેલા વટવા $જુરાતી શાળા ન ં-1 9725378281

111 દ[�ણ વઘાડEયા [બિનતાબહ+ન બી દાણીલીમડા $જુ શાળા નબંર 1 8460638298

112 દ[�ણ રાજAતૂ XકશોરEબેન ર�િુવરભાઇ બહ+રામAરુા $જુ. શાળા ન.ં 2 9825840240

113 દ[�ણ શારદાબેન રામIભાઇ સોલકંE ઇસનAરુ $જુ. શાળા ન.ં - 2 8980807453

114 દ[�ણ ��ુલ ર+ખાબેન 8કુ+શ6ુમાર વટવા $જુરાતી શાળા ન. 2 9408571133

115 દ[�ણ પટ+લ દશ�નાબેન પરષો"મભાઇ ઇસનAરુ પ{|લક h6લૂ - 2 9904374546

116 દ[�ણ ચદંાણા 6ુQમુબેન ચપંકલાલ ઇસનAરુ $જુ. શાળા ન.ં 1 8238 098 801

117 દ[�ણ મહ+Xરયા સોનલબેન હસ8ખુભાઇ શાહવાડE. $જુ. શાળા ન ં- 2 9313600609

118 દ[�ણ ગ�જર િનલમબેન રિસકભાઇ શાહવાડE. $જુ. શાળા ન ં- 2 7574805909

119 દ[�ણ અDસારE શાહજહા ંએફ બહ+રામAરુા $જુ શાળા ન ં- 22 8320363670

120 દ[�ણ ઠTર દ�ાબેન રાaDR6ુમાર શાહવાડE. $જુ. શાળા ન ં- 2 8401007471

121 દ[�ણ Xહરલબેન પકંજ6ુમાર વાઘેલા મ[ણનગર $જુ શાળા ન-ં1 9157072161

122 દ[�ણ તેજલબેન એચ. પટ+લ 6ુ. હEના વોરા Yા. શાળા 7990412582

D�ુ બહ+રામAરુા

દાણીલીમડા

કાકંરEયા

આનદં6ુમાર આર 
મહ+રEયા

9426389755

મ[ણનગર

ઘોડાસર

ઇDRAરુE

ખોખરા

ઇસનAરુ

લાભંા

h8િૃતમXંદર



123 દ[�ણ ગાિવત પીનલ રમેશભાઈ વટવા $જુરાતી શાળા ન ં-5 9099362109

124 દ[�ણ પXંડત Xકરણબેન મનીષ6ુમાર કાકંXરયા $જુ શાળા ન ં8 9725630458

125 દ[�ણ ઠTર છાયાબેન XકરEટ6ુમાર ઇ}Dદરાનગર-૨ Yા.શાળા 9428731519

126 દ[�ણ X�hટE બીના મનીષભાઈ બહ+રામAરુા $જુ.શાળા ન ં- 23 9727440862

127 દ[�ણ િનલમબેન આર.પટ+લ વટવા $જુરાતી શાળા ન ં-1 7874572076

128 દ[�ણ �જ�ીસાબેન એ.ચૌધરE વટવા $જુરાતી શાળા ન ં-1 7567188142

129 દ[�ણ પટ+લ વિનતાબેન ભા�Yુસાદ વટવા $જુરાતી શાળા ન.ં 6 9426245053

130 દ[�ણ ડોXડયા ચRંીકાબેન ભોગીલાલ ઇસનAરુ પ{|લક h6લૂ - 2 9429365541

131 દ[�ણ uરૂEયા xેતાબેન સનીલાલ ગણેશનગર પીપળજ $જુ શાળા ન-ં

 1

8200767510

132 દ[�ણ ચૌહાણ ગીતાબેન રમેશચRં નારોલ $જુરાતી શાળા ન-ં1 9099086212

133 દ[�ણ પટ+લ પાzલબેન રામાભાઇ નારોલ $જુ. શાળા ન.ં 2 9327428872

134 દ[�ણ પટ+લ નયનાબેન બા�ભુાઇ નારોલ $જુ. શાળા ન.ં 2 9726877368

135 દ[�ણ [લ~બાચીયા કwલાસબેન ભીખાભાઇ નારોલ $જુ. શાળા ન.ં 2 8734032270

136 દ[�ણ નયનાબેન નર+નિસહ ચૌહાણ બહ+રામAરુા $જુ. શા. ન.ં 1 9974332040

137 દ[�ણ ઉવ_બેન Yેમલભાઈ િSવેદE sયાસAરુ Yા.શાળા 9725007915

138 દ[�ણ ફXડયા Yીિતબેન Xહતેશભાઇ ગણેશનગર પીપળજ $જુ શાળા ન-ં

 1

8511552306

139 દ[�ણ અમીન પXંકતાબેન [ગરEશભાઈ લUમીAરુા Yાથિમક શાળા 8980008312

140 દ[�ણ બેરાણી િવAલુભાઈ સવશીભાઈ ગણેશનગર પીપળજ $જુ શાળા ન-ં

 1

9924258448

141 Aવૂ� અિનતાબેન મા�યાઈસભાઈ  પરદ+શી અમરાઈવાડE $જુરાતી શાળા નબંર - 1 7096172636

142 Aવૂ� IતેDR6ુમાર Yહલાદભાઈ Y#પિત અમરાઈવાડE $જુરાતી શાળા નબંર - 1 9662667301

143 Aવૂ� દEપસગંભાઈ જોરસગંભાઈ મોરE અમરાઈવાડE $જુરાતી શાળા નબંર - 4 9712182605

144 Aવૂ� શાતંીબેન રાજ6ુમાર પાડં+ અમરાઈવાડE $જુરાતી શાળા નબંર - 6 8306567610

145 Aવૂ� Qથુાર �fુ�બુેન એમ અમરાઈવાડE $જુરાતી શાળા નબંર - 9 9727774940

146 Aવૂ� Xકરણ6ુમારE એચ.આXહર અમરાઈવાડE $જુરાતી શાળા નબંર - 
16

9725062298

147 Aવૂ� દ�ાબેન સી.િSવેદE અમરાઈવાડE $જુરાતી શાળા નબંર - 
16

9726110232

148 Aવૂ� Aનૂમબેન એચ.નાયકા અમરાઈવાડE $જુરાતી શાળા નબંર - 
16

9033043029

149 Aવૂ� સાXરકા આર 8zુડકર   અમરાઈવાડE મરાઠE 2 9227392370

150 Aવૂ� હષ�દાબેન ડE. પટ+લ રાજAરુ શા. ૧૮ 9725001751

151 Aવૂ� પટ+લ નયનાબેન ર+વાભાઈ રાજAરુ 1 9898155908

152 Aવૂ� મોદE હEનાબેન મે�લુભાઈ રાજAરુ 1 9825369111

153 Aવૂ� 8કુ+શભાઈ I. પટ+લ રાજAરુ 9 9328101107

154 Aવૂ� યોગેશભાઈબી સોલકંE રાજAરુ $જુરાતી શાળા ન-ં૩ 6353989679

155 Aવૂ� અ�લુભાઇ શીવાભાઈ રાઠોડ રાજAરુ 11 6353036348

156 Aવૂ� ગ�જર Xરટાબેન એચ. રાજAરુ 17 9426043422

157 Aવૂ� દ+સાઇ Xક]જલબેન માડંણભાઇ રાજAરુ 17 9712503700

158 Aવૂ� પરમાર કાનનબેન શામળભાઇ રાજAરુ 17 9924711963

159 Aવૂ� ચXંRકાબેન એ.પટ+લ રાજAરુ 18 8488066441

નારોલ

પીપળજ

અમરાઈવાડE વોડ�
અમરાઈવાડE અબ�ન હ+Hથ 
સેDટર,hવehતક ચાર રhતા 
અમરાઈવાડE         

ભાઈAરુા વોડ�
ભાઈAરુ અબ�ન હ+Hથ સેDટર 
હાટક+xર સી.ટE.એમ રોડ 
એકતા એપાટ�મેDટની સામે     
  

રાજAરુ વોડ�
રાજAરુ અબ�ન હ+Hથ સેDટર, 

ર[ખયાલ અબ�ન સેDટર ના 
મકાનમા ં      

ગોમતીAરુ વોડ�
ગોમતીAરુ ર+ફરલ હોehપટલ 
દ+ના બ�કની સામે ગોમતીAરુ 
દરવા#

મદનીનગર



160 Aવૂ� 'યોpસનાબેન [બપીનચRં પચંાલ રાજAરુ 11 9913836365

161 Aવૂ� કwલાસબેન કાિંતલાલ પટ+લ વ�ાલ Yાથિમક શાળા 9979897767

162 Aવૂ� દEપલબેન રામIભાઈ �વુળ વ�ાલ Yાથિમક શાળા 9979082318

163 Aવૂ� �યાસ કોમલબેન રાaRભાઈ આદશ� Yા. શાળા રતનAરુા 9898850873

164 Aવૂ� પટ+લ ભા�મુતીબેન િશવરામભાઈ આદશ� Yા. શાળા રતનAરુા 9277406402

165 Aવૂ�
પા�લબેન િસ�વાસ ગોિહલ સુમીનનગર �ા.શાળા

9909909708

166 Aવૂ� જશોદાબેન તબીયાર િવવેકાન`દનગર ૧ 9913772667

167 Aવૂ� જયWીબેન કનૈયાલાલ જયhવાલ િવ]ઝોલ -2 9714689264

168 Aવૂ� દશ�િનકાબેન કમલ6ુમાર પડંoા િવ]ઝોલ -2 9427069453

169 Aવૂ� અરિવ]દ6ુમાર કાeDતલાલ માલવણીયા િવ]ઝોલ -2 9601292529

170 Aવૂ� ભગવતીબેન અરજણભાઈ દ+સાઈ હાથીજણ $જુરાતી શાળા 8128839396

171 Aવૂ� કાfમીરઆબેન એન.પટ+લ અમરાઈવાડE $જુરાતી શાળા નબંર - 7 7669292910

172 Aવૂ� કામીનીબેન કાeDતલાલ રાણા િનકોલ Yા.શાળા 9824313848

173 Aવૂ� મહ+શ6ુમાર કાeDતલાલ પટ+લ િનકોલ Yા.શાળા 9925515766

174 Aવૂ� ભાવનાબેન કાeDતલાલ પટ+લ િનકોલ Yા.શાળા 9898691277

175 Aવૂ� દEનાબેન એન. પચંાલ Aરુષો"મનગર $.ુજ. શાળા - ૨ 9712963872

176 Aવૂ� ગીતાબેન એન બોદર Aરુષો"મનગર $.ુજ. શાળા - ૨ 7600023069

177 Aવૂ� રંજનબેન એ મોદE Aરુષો"મનગર $.ુજ. શાળા - ૨ 9033887923

178 Aવૂ� Xદપીકાબેન એમ પટ+લ Aરુષો"મનગર $.ુજ. શાળા - ૨ 9898021925

179 Aવૂ� ગીતાબેન આર પટ+લ Aરુષો"મનગર $.ુજ. શાળા - ૨ 9898484971

180 Aવૂ� હ+તલબેન ક+. પટ+લ ઓઢવ $.ુજ. શાળા-૧ 7226001268

181 Aવૂ� રાaશભાઇ ભગવાનદાસ પટ+લ ઓઢવ શા. -4 9099968106

182 Aવૂ� ધિમ>?ઠાબેન પડંoા ઓઢવ શા. -૩ 9725023926

183 Aવૂ� વદંનાબેન મ[ણલાલ ચૌહાણ ઓઢવ શા. -4 6429616654

184 Aવૂ� છાયાબેન Aુ#ંભાઈ Y#પિત ઓઢવ શા. -4 8141429352

185 Aવૂ� ગીતાબેન નટવરલાલ પટ+લ ઓઢવ શા. -4 8866501586

186 Aવૂ� Wી xેતાબેન ડE. X�િ�યન કરશનનગર શા. -૧ 8128652290

187 Aવૂ� Wી બીમલભાઈ આર. પટ+લ ઓઢવ શા. -૧ 9998672719

188 Aવૂ� Wી િYતીબેન ન[લન6ુમાર દ+સાઈ કરશનનગર $.ુજ.શાળા - ૧ 9727157497

189 Aવૂ� Wી િYયકંાબેન દ+વેDRભાઈ ચૌધરE કરશનનગર $.ુજ.શાળા - ૧ 9601253211

190 Aવૂ� હ+મલતાબેન ગણપતભાઈ Y#પિત કરશનનગર $.ુજ.શાળા - ૨ 9924370309

191 Aવૂ� Qરુસ�ગભાઈ પારસ�ગભાઈ ગરાસીયા ઓઢવ I.આઈ.ડE.સી. $.ુજ.૨ 9726097867

192 Aવૂ� ધમ�DR6ુમાર ક+દારલાલ અ�વાલ ઓઢવ I.આઈ.ડE.સી. $.ુજ.૨ 9825462041

193 Aવૂ� શિમ>લાબેન રામIભાઈ પરમાર ઓઢવ I.આઈ.ડE.સી. $.ુજ.૨ 9925161460

194 Aવૂ� Xહરલબેન રમેશભાઈ પટ+લ ઓઢવ I.આઈ.ડE.સી. $.ુજ.૨ 7600053863

195 Aવૂ� Qથુાર ધિમ>?ઠાબેન રજનીકાતં g[બકાનગર $.ુજ. શાળા - ૧ 8153837937

196 પિ�મ ઝોન સોનલ ઝા સાબરમતી XહDદE 1 9824879302

197 પિ�મ ઝોન ગાયSી દ+વી ઠા6ુર વાડજ XહDદE 1 8849290214

198 પિ�મ ઝોન રefમ બેન પટ+લ નારણAરુા XહDદE4 7043243381

199 પિ�મ ઝોન સpયપાલિસ]હ �િSય નવાવાડજ XહDદE 1 9725005682

200 પિ�મ ઝોન નયનાબેન સાપરા નારણAરુા XહDદE- 4 9924529302

201 પિ�મ ઝોન િનમ�ળાબેન વી પરમાર ચેનAરુ Yાથિમક શાળા 9725365511

202 પિ�મ ઝોન મીનાબેન ગામીત સાબરમતી 5 9428102164

203 પિ�મ ઝોન મીનાબેન દરI સાબરમતી 5 9879316314

�બાવાડE

કાળEગામ

િવરાટનગર વોડ�
િવરાટનગર અબ�ન હ+Hથ 
સેDટર લીલાનગર hમશાન$હૃ 
સામે

પ�જભાઇ પટ+લ 
�.ુઆરસી.

9724321261રામોલ
રામોલ અબ�ન હ+Hથ સેDટર 
,ભરવાડ વાસ hમશાન$હૃની 
બા�ુમા ં

 િનકોલ 1
િનકોલ અબ�ન હ+Hથ સેDટર 
બેટE બચાવ સક�લ પાસે        
               

િનકોલ 2 �મા h6ૂલની બા�ુમા

ઓઢવ વોડ�
ઓઢવ અબ�ન હ+Hથ સેDટર 
રણછોડI ના મXંદર સામે      
         

અ�ુ�દાનગર વોડ�
પચંાલવાડEની બા�ુમા ં
અ�ુ�દાનગર  

વ�ાલ 
વ�ાલ અબ�ન હ+Hથ સેDટર 
વ�ાલ ગામ રોડ 



204 પિ�મ ઝોન સગંીતાબેન પટ+લ સાબરમતી 5 9723769421

205 પિ�મ ઝોન અHપાબેન એસ. પાર+ખ ગાધંીનગર $જુરાતી 2 7383137278

206 પિ�મ ઝોન િમ"લ બેન ડાtાભાઈ ઠTર રામદ+વપીર ટ+કરા Yાથિમક શાળા 9904901507

207 પિ�મ ઝોન કwલાસબેન એમ પટ+લ સાબરમતી શાળા ન-ં૫ 9429366966

208 પિ�મ ઝોન મીના�ી  શમા� સાબરમતી  XહDદE  1 9461876839

209 પિ�મ ઝોન દ+વાગંી ભરતભાઈ �યાસ સાબરમતી શાળા નબંર 10 9904807519

210 પિ�મ ઝોન પટ+લ પાયલબેન Xદનેશભાઈ સાબરમતી શાળા નબંર 10 9714575100

211 પિ�મ ઝોન કHપક દવે વાસણા શાળા નબંર .3 9825975706

212 પિ�મ ઝોન મોનાબેન 6ૃતાથ� પટ+લ નારણAરુા શાળા ન ં2 9979919210

213 પિ�મ ઝોન હQમુતીબેન પટ+લ વાડજ -3 9712963627

214 પિ�મ ઝોન Xક]જલ એન ચૌધરE એ[લસ[�જ - 2 9664883197

215 પિ�મ ઝોન પટ+લ િવણાબેન એમ. એ[લસ[�જ શાળા નબંર 8 9913404923

216 પિ�મ ઝોન નવીનચRં નારાયણભાઈ પટ+લ સાબરમતી શાળા નબંર  8 9825773255

217 પિ�મ ઝોન બીનાબેન રોXહત6ુમાર  ચૌહાણ વાડજ શાળા નબંર 1 9408829054

218 પિ�મ ઝોન હEનાબેન a દવે વાડજ શાળા નબંર 1 9016799836

219 પિ�મ ઝોન િવ?dભુાઈ એસ.પટ+લ વાડજ શાળા નબંર 1 9601515673

220 પિ�મ ઝોન હ+મલ"ાબેન વી પટ+લ વાડજ શાળા નબંર 1 9974164039

221 પિ�મ ઝોન 'યોpસના બેન એસ પટ+લ વાડજ-૩ 9924506450

222 પિ�મ ઝોન 6ુQમુબેન વી પટ+લ નારણAરુા શાળા ન-ં6 9157230530

223 પિ�મ ઝોન પટ+લ હ+તલબેન a નવાવાડજ શાળાન.ં 1 9173435170

224 પિ�મ ઝોન ભાવસાર હિષ>દાબેન સી નવાવાડજ શા ન.ં 1 7802844014

225 પિ�મ ઝોન પાયલબેન .ક+. ચૌધરE એ[લસ[�જ શાળા નબંર ૩૦ 9429438298

226 પિ�મ ઝોન મકવાણા I�ાસા આર વાસણા  શાળા ન ં1 9998806163

227 પિ�મ ઝોન નટવરલાલ ગોરધાનભાઈ સોલકંE એ[લસ[�જ 28 9824334818

228 પિ�મ ઝોન Iવણભાઈ ઠાકોર ક+શવનગર શાળા ન ં1 7069551555

229 પિ�મ ઝોન મા�ભુાઈ a પરમાર વાસણા શાળા નબંર 1 7567089362

230 પિ�મ ઝોન મહ+તા કEિત> અનતંરાય વાસણા શાળા નબંર ૧ 8469105797

231 પિ�મ ઝોન હષા�બેન Qભુાષભાઈ ચોટલીયા નવાવાડજ 3 9998222533

232 પિ�મ ઝોન આશાબેન a પટ+લ નવાવાડજ 3 9427322528

233 પિ�મ ઝોન સગંીતાબેન Qનુીલભાઈ Y#પતી મહાpમાગાધંી આWમ શાળા ન 1 9429625455

234 પિ�મ ઝોન પટ+લ આશાબેન ધમ�શ6ુમાર નવા વાડજ શાળા ન1ં 9725023891

235 પિ�મ ઝોન પટ+લ Xદvતીબેન Xહર+ન6ુમાર નવા વાડજ શાળા ન1ં 9909510645

236 પિ�મ ઝોન દ+સાઈ િશHપાબેન લH�ભુાઇ નવાવાડજ શાળા ન.ં9 9510357232

237 પિ�મ ઝોન સોલકંE ગીતાબેન મગનભાઈ વાસણા શા ન ં1 8866179536

238 પિ�મ ઝોન ભાવના કHપેશ6ુમાર Qથુાર નવા વાડજ શાળા ન ં 1 9725021566

239 પિ�મ ઝોન સીમા ક+. રાવ સાબરમતી 5 9601038778

240 પિ�મ ઝોન રોશનીબેન એચ. પટ+લ સાબરમતી 5 9327573897

241 પિ�મ ઝોન કોમલબેન $vુતા વાસણા શાળા નબંર 5 7202837323

242 પિ�મ ઝોન નીપાબેન પાઠક વાસણા શાળા નબંર 5 9429901506

243 પિ�મ ઝોન પાયલબેન #ડ+# વાસણા શાળા નબંર 5 9428546425

244 પિ�મ ઝોન Qિુનતાબેન પવાર વાસણા શાળા નબંર 5 9824908081

245 પિ�મ ઝોન મૌ[લકાબેન એચ. પટ+લ એ[લસ�ીજ - 26 9428773707

246 પિ�મ ઝોન સગંીતાબેન પટ+લ સાબરમતી 8 9428353235

247 પિ�મ ઝોન ર+ખા બેન ચાવડા સાબરમતી 8 8160530644

248 પિ�મ ઝોન અHપેશભાઈ ઈxરભાઈ  પટ+લ સાબરમતી શાળા ન.5 9428642240

249 પિ�મ ઝોન કાતંાબેન આર દ+સાઈ સાબરમતી 8 9265466525

વાઘેલા જશવતંભાઈ
7600032136

સી.આર.સી કો-
ઓXડ�નેટર

નારણAરુા

D� ુ�બાવાડE

D� ુરાણીપ

રાણીપ

વાસણા

ચાદંખેડા

નવરંગAરુા

નવાવાડજ

સાબરમતી



250 પિ�મ ઝોન ઉપાcયાય #$િૃતબેન Yભાશકંર સાબરમતી શાળા ન ં5 7490028158

251 પિ�મ ઝોન Xહતેષ સવાભાઈ દ+સાઈ મહાpમા ગાધંી આWમ શાળા ન ં1 9726260342

252 પિ�મ ઝોન પટ+લ નયનાબેન રણછોડભાઈ વાડજ શા ન 1 9106932540

253 પિ�મ ઝોન પટ+લ અિxન6ુમાર A#ૂભાઈ વાડજ શા ન 3 9925754665

254 પિ�મ ઝોન પટ+લ હ+તલબેન અિxન6ુમાર વાડજ શા ન 1 9725002442

255 પિ�મ ઝોન uિુમકાબેન  gXકત પટ+લ નારણAરુા શાળા ન ં2 9879111335

256 પિ�મ ઝોન કોમલ બેન રાઠોડ વાડજ શાળા નબંર 3 9408686546

257 પિ�મ ઝોન કાજલબેન શાહ વાડજ શાળા નબંર 1 9429020642

258 પિ�મ ઝોન િવભાબેન રાઠોડ વાડજ શાળા નબંર 3 9173456405

259 પિ�મ ઝોન મોિનકાબેન ચRં +શ6ુમાર પટ+લ વાડજ શાળા નબંર 1 7016689129

260 પિ�મ ઝોન લUમીબેન નવાવાડજ 3 9537657275

261 પિ�મ ઝોન દ�ાબેન આર પટ+લ એ[લસ�ીજ - 14 9428018697

262 પિ�મ ઝોન Y�ાબેન ક+ ઠાકોર એ[લસ�ીજ - 14 9898449662

263 પિ�મ ઝોન ��ૃvતબેન બી.પટ+લ એ[લસ�ીજ - 26 9725021314

264 પિ�મ ઝોન ભગવતીબેન હાથીવાલા વાસણા શાળા નબંર 5 9978644563

265 પિ�મ ઝોન ગ�જર મિનષાબેન રમેશચRં વાસણા શાળા નબંર 5 9879711943

266 મcય પરમાર દ�ાબા એ. કા�Aુરુ $જુ. શા. ન.ં 17 9978919419

267 મcય પટ+લ તDવીબેન વી. કા�Aુરુ $જુ. શા. ન.ં 19 9978911478

268 મcય જોષી Xહનાબેન કા�Aુરુ $જુ. શા. ન.ં 22 9429068972

269 મcય પાયલબેન [ચ]તનભાઇ શાહ દરEયાAરુ $.ુશા.ન ં16 7575800181

270 મcય પાચંણેકર હષા�બેન દXરયાAરુ $.ુ શા.ન ં૧૬ 7383640584

271 મcય પટ+લ િવજય6ુમાર એન. �ૂધેxર $જુ. શા. ન.ં3 9574666859

272 મcય પટ+લ ર+dકુાબેન એમ. �ૂધેxર $જુ. શા. ન.ં3 8141204788

273 મcય પટ+લ તેજલબેન એમ . �ુધેxર $જુ. શા. ન.ં 6 9727816188

274 મcય Xદિપકાબેન ડE.વાળા �ુધેxર $જુ. શા. ન.ં 6 9998426600

275 મcય ડ+રોલા ગીતાબેન એમ �ુધેxર $જુ. શા. ન.ં 4 8140377281

276 મcય ચૌધરE િપDકEબેન YીતમAરુા $જુ. શા. ન.ં 3 9574895538

277 મcય વાઘેલા જયદEપિસ]હ બી. YીતમAરુા$જુ. શા. ન.ં 1 9106198990

278 મcય રામ કાનાભાઈ   વી. કા�Aુરુ $જુ. શા. ન.ં 22 9601058975

279 મcય રાવલ  Aનૂમબેન એ. અસારવા $જુ. શા. ન.ં 18 7383449709

280 મcય પટ+લ  Xદપીકાબેન  આર. અસારવા $જુ. શા. ન.ં. 18 9426864684

281 મcય ભગોરા Qધુાબેન નાનIભાઈ બારડોલAરુા $જુ. શા. ન.ં  1 9998396771

282 મcય રાવલ ભરતભાઇ શાહEબાગ $જુ. શા. ન ં-. 1 9624441709

283 મcય પટ+લ મે�ુલભાઇ શાહEબાગ $જુ. શા. ન.ં 1 9428811399

284 મcય  દ+સાઈ  લUમીબેન શાહEબાગ $જુ. શા. ન.ં 4 9998786552

285 મcય ધરાબેન ગદાણી શાહEબાગ $.ુ શા. ન ં-. ૬ 9428411073

286 મcય પચંાલ હષા�બેન YીતમAરુા $જુ. શા. ન.ં 1 8733057826

287 મcય પટ+લ સગંીતાબહ+ન એમ. જહાગંીરAરુા $જુ.શા.ન ં- 1 9429028388

288 મcય શેઠ  Xહરલબેન એમ. જહાગંીરAરુા $જુ.શા.ન ં- 1 9714099774

289 મcય પટ+લ િશHપાબેન એચ. અસારવા $જુ.શા.ન ં- 11 7405341894

290 મcય દ" અિનતાબેન સી. અસારવા $.ુશા.ન ં- 18 7226818816

291 મcય /�������� /�Q��e�/_� ш�х @��
O�� fg�A  ш�S� �.. 1 8401371527

292 મcય a�M1�����h�. 0. ш�х ���х� fgJA  - 6 9825223218

293 મcય &��� &�� ��?&�
� @��
O�� fgJA  ш�.�..-6 7623850915
294 મcય /?�����h�. ?�lк��( fmn�&�
� @��
O�� fgJA  - 6 9714343029

295 મcય @�������� Y/.�'�- @��
O�� fg�A  ш�S� �.4 9974803783

હEરાબેન 
8511635927

�ૂધેxર વોડ�

ગીરધરનગર વોડ�

અસારવા વોડ�

જમાલAરુ

કા�Aુરુ વોડ�

પાલડE

hટ+Xડયમ

વાડજ



296 મcય �@����h�. Y
. �'�- શાહAરુ ઉ�ૂ�  - 10 7433993970

297 મcય �	.(к��
 Y. ш�х @��
O�� fg�A  ш�S� �.8 9824126138

298 મcય /������h�. 9�.ш�х @��
O�� fg�A  ш�S� �.4 9924475881

299 મcય �o@����h�. Y?.��a J�� @��
O�� fg�A  ш�S� �.8 937309063

300 મcય e�p����h� Y/.[�/��� ш��O�� fgJA  ш�S� �.-10 9725042102

301 મcય ш���[
� �	�^��fp��� �	��� ����O�� fgJA  ш�S� �.-2 9537385114

302 મcય h J�@��. ��0�	�^�� Q�/	�� gJ2�q� fgJA  ш�S� �.-1 7383478859

303 મcય ����@��h� /m7�e�/_� 7?�� @��
O�� fg�A  ш�S� �.. 1 9714651919

304 મcય /������h�. �/�r�s�� /_�� gJ2�q� fgJA  ш�S� �.-1 9879825593

305 મcય ш������h�. 9��?�	�^��х�� �'�- ����O�� fgJA  ш�S� �.-2 9265416261

306 મcય ��l�t/� Y &	��� @��
O�� fg�A  ш�S� �.4 9624082786

307 મcય [p������h�. (p��(
��( ш�х ���х� fgJA  - 6 7874207877

308 મcય ?���h��u����� Y�. ш�х ш��O�� fg�A  ш�S� �.��-1 9712939947

309 મcય f��?�lк Y. к�I� �ુધેxર ઉ�ૂ�  - 1 9898138942

310 મcય a�?����h�. �	�^�����@ к�v� @��
O�� fgJA  ш�S� �.-1 9898311089

311 મcય ш�����h�. Y.ш�х ш��O�� fgJA  ш�S� �..6 9712987046

312 મcય ���r J������ Y.ш�х ш��O�� fgJA  - 6 9712987040

313 મcય )�
����1 Y�. [�/��� ш������ fgJA  ш�S� �.. %  ]�"�FEEE"

314 મcય ш)�?1���h� ?хls�� ш�х @��
O�� fg�A  ш�S� �.. 1 9712987237

315 મcય ш�����h�. v�к��e�/�� [�/��� ш��O�� fgJA  - 5 7405849945

316 ઉ"ર પિ�મ
ચાવડા �કરણબેન નટવર�સહ ઘાટલો�ડયા-૨

9427958898

317 ઉ"ર પિ�મ
ચૌધરી નરસંગભાઈ કાન�ભાઈ ઘાટલો�ડયા-૨

9724660871

318 ઉ"ર પિ�મ પાયલબેન પી.પટ+લ
ઘાટલો�ડયા-3

9429617115

319 ઉ"ર પિ�મ
ચેતનાબેન માણેકલાલ પટેલ સોલા

9426750740

320 ઉ"ર પિ�મ
દેવે��કુમાર પુ#ષો%મદાસ &'પિત સોલા

9724343570

321 ઉ"ર પિ�મ
પટેલ િવભાબેન નરે��કુમાર ચાંદલો�ડયા

9925702402

322 ઉ"ર પિ�મ
રંજનબેન કાિ�તલાલ પટેલ ચાંદલો�ડયા

7573031653

323 ઉ"ર પિ�મ
નીલમબેન કાિ�તલાલ પટેલ ચાંદલો�ડયા

7990954507

324 ઉ"ર પિ�મ
પટેલ +જુ બેન કરસનભાઈ ચાણ,ય

884925048

325 ઉ"ર પિ�મ
પટેલ સુશીલાબેન રાય�ભાઈ ચાણ,ય

9712975596

326 ઉ"ર પિ�મ
કાજલબેન રીપલકુમાર પટેલ .યાિત

9879522779

327 ઉ"ર પિ�મ
લેઉવા વષા0બેન મોહનલાલ 1ાગડ

9924635763

328 ઉ"ર પિ�મ
પં2યા અદીતીબેન કમલેશકુમાર ગોતા હાઉ�સગ

8511399527

329 ઉ"ર પિ�મ
પલકભાઇ રજનીકાંત ડીટાણી 1ાગડ

9726628819

330 ઉ"ર પિ�મ
'ની પ�નાબેન દામોદરદાસ ગોતા હાઉ�સગ

6353177969

331 ઉ"ર પિ�મ
િજગીષાબેન બી. મોદી ઓગણજ

9429906881

332 ઉ"ર પિ�મ
�દ4તીબેન કે.પટેલ ઓગણજ

9824549407

333 ઉ"ર પિ�મ
ધ5મ6ાબેન કે.હોડીવાલા ઓગણજ

9427623107

334 ઉ"ર પિ�મ
રમીલાબેન સોમચંદભાઇ રાવળ જગતપુર

9409687035

335 ઉ"ર પિ�મ
�ડ7પલબેન અશોકકુમાર રાવલ જગતપુર

9106951275

336 ઉ"ર પિ�મ
 પૂવ9બેન મહેશભાઈ પં2યા થલતેજ -૧

9427724278

ખાડEયા

દXરયાAરુ

રાયખડ

શાહAરુ

�જsનેશભાઈ પચંાલ 
૮૮૪૯૯૫૪૭૪૫

ઘાટલો�ડયા

ચાંદલો�ડયા

�યુ ગોતા

ઓગણજ

થલતેજ



337 ઉ"ર પિ�મ
ડોલીબેન રાજે��કુમાર મહેતા થલતેજ -૧

9687600039

338 ઉ"ર પિ�મ
પટેલ ચં�ીકાબેન અંબાલાલ થલતેજ-2

9724915574

339 ઉ"ર પિ�મ
પટેલ ગૌરીબેન બબલભાઇ થલતેજ-2

9979772201

340 ઉ"ર પિ�મ
લેઉવા :કજલબેન જશવંતભાઇ થલતેજ-2

8160990192

341 ઉ"ર પિ�મ
�દિપકાબેન જે. પટેલ શીલજ

9712058547

342 ઉ"ર પિ�મ
ની<બેન.ડી.ચૌધારી શીલજ

7779068505

343 ઉ"ર પિ�મ
વૈશાખીબેન મ વાડજવાલા

ઇિ�દરા આવાસ શીલજ 9909203427

344 ઉ"ર પિ�મ
ગાય1ીબેન નરે��ભાઈ પટેલ આંબલી

7600076041

345 ઉ"ર પિ�મ
મુકેશ કમલેશકુમાર પટેલ આંબલી

9428608921

346 ઉ"ર પિ�મ
સોલંકી કોકીલાબેન કરશનભાઇ વ=1ાપુર

9712876851

347 ઉ"ર પિ�મ
પટેલ &િવણાબેન ઘન>યામભાઈ મેમનગર

9574811740

348 ઉ"ર પિ�મ
પટેલ તૃિ4તબેન ભીખાભાઈ મેમનગર

9725765565

349 ઉ"ર પિ�મ
પટેલ નેહાબેન ઉAપલકુમાર વ=1ાપુર

9662052895

350 ઉ"ર પિ�મ
શાહ હેમાંગીનીબેન કુમુદચં� સરકારી વસાહત વ=1ાપુર

9904014634

351 ઉ"ર પિ�મ
�BCનાબેન કDપેશભાઈ પટેલ હેબતપુર

9824860309

352 ઉ"ર પિ�મ
સરોજબેન સોમાભાઈ રોિહત હેબતપુર

7359612300

353 ઉ"ર પિ�મ
હીનાબેન િનલેશકુમાર પં2યા હેબતપુર

9265740605

354 ઉ"ર પિ�મ
પટેલ કૈલાસબેન મગનલાલ ભાડજ

9409542969

355 ઉ"ર પિ�મ
નીતાબેન ગોવEદભાઇ ગF�ડલેયા ઇિ�દરા આવાસ શીલજ

8160433128

356 દ[�ણ પિ�મ
કમળાબેન કરસનભાઇ વાઘેલા  ઘેલ�પુરા &ા.શાળા ૭૮૭૪૫૬૭૧૫૧ જોધપુર

357 દ[�ણ પિ�મ
ધા1ીબેન કનકરાય શુ,લ  જોધપુર &ાથિમક શાળા નં-2 ૯૪૨૭૦૦૦૭૫૩ જોધપુર

358 દ[�ણ પિ�મ
વિનતાબેન ડાJાભાઈ પટેલ  જોધપુર &ાથિમક શાળા નં-2 ૯૪૨૭૦૦૦૭૫૩ જોધપુર

359 દ[�ણ પિ�મ
સોલંકી જસમીનબેન �દનેશભાઇ રામદેવનગર &ાથિમક શાળા ૯૪૨૮૧૦૮૦૧૮ જોધપુર

360 દ[�ણ પિ�મ
=નેહલતાબેન મનસુખ ભાઈ પુ'રા વ=1ાપુર રેલવે =ટેશન &ાથિમક શાળા ૯૮૭૯૬૧૩૧૫૧ જોધપુર

361 દ[�ણ પિ�મ
પટેલ સોહાગબેન �દલીપભાઈ ફતેહવાડી &ાથિમક શાળા ૮૫૧૧૬૧૬૪૬૩ �યુ વેજલપુર

362 દ[�ણ પિ�મ નીલાબેન હર+શ6ુમાર વાઘેલા
બદરાબાદ (નરી ) &ાથિમક શાળા ૭૮૭૪૩૨૯૨૯૩ �યુ વેજલપુર

363 દ[�ણ પિ�મ વૈદ+હEબેન એચ સોની
બાકરોલ બાદરબાદ &ાથિમક શાળા ૯૪૨૯૦૨૯૭૧૮ �યુ વેજલપુર

364 દ[�ણ પિ�મ
િ=મતાબેન નટવરલાલ પરમાર  ઘેલ�પુરા &ા.શાળા ૯૮૨૪૪૯૨૮૩૯ �યુ વેજલપુર

365 દ[�ણ પિ�મ
િ1વેદી નેહાબેન િવCL&સાદ Mયાસપુરભાઠા  &ા.શાળા ૯૭૨૭૦૮૫૫૬૩ �યુ વેજલપુર

366 દ[�ણ પિ�મ
પઠાણ રઝીયાબાનું નઝીરખાન Mયાસપુરભાઠા  &ા.શાળા ૯૮૯૮૫૫૬૪૧૯ વેજલપુર

�બલી

બોડકદ+વ

બોપલ



367 દ[�ણ પિ�મ
પરમાર રેખાબેન ભલાભાઈ Mયાસપુરભાઠા  &ા.શાળા ૭૭૭૭૯૯૮૨૧૩ વેજલપુર

368 દ[�ણ પિ�મ
તાહેરાબેન યાકુબખાન દુરાની નેહ#નગર&ાથિમક શાળા ૯૯૦૪૫૧૮૧૮૯ વેજલપુર

369 દ[�ણ પિ�મ
ભરતકુમાર અંબારામ વાઘેલા નેહ#નગર&ાથિમક શાળા ૬૩૫૧૫૧૫૭૯૧ વેજલપુર

370 દ[�ણ પિ�મ
�ક�નારીબેન નરે��કુમાર Oયાસ મકરબા &ાથિમક શાળા ૯૮૨૫૦૦૫૫૦૯ વેજલપુર

371 દ[�ણ પિ�મ
મહે�રયાલીલાબેન.વી. સરખેજPાંચશાળા નં ૧ ૯૬૬૨૬૦૫૭૩૭ સરખેજ

372 દ[�ણ પિ�મ
  ધમ96ાબેન એન. પટેલ સંકિલત નગર  - 1 ૯૯૨૪૨૭૨૨૦૬ સરખેજ

373 દ[�ણ પિ�મ
 કિવતાબેન બી.  ચૌહાણ સંકિલત નગર  - 1 ૯૯૦૪૨૨૨૩૩૩૨ સરખેજ

374 દ[�ણ પિ�મ
સુધાબેન પોપટલાલ પંચાલ  ઘેલ�પુરા &ા.શાળા ૮૮૪૯૧૯૯૮૧૪ સરખેજ

375 દ[�ણ પિ�મ
પટેલ શીલાબેન નટવરભાઈ Mયાસપુરભાઠા  &ા.શાળા ૭૬૦૦૦૨૯૭૪૪ સરખેજ

376 દ[�ણ પિ�મ
શેખ નસરીનબેન ગુલામનબી Mયાસપુરભાઠા  &ા.શાળા ૮૨૦૦૭૯૯૮૩૮ સંકિલત નગર

377 દ[�ણ પિ�મ
સોનલબાળા નયનકુમાર ભRટ નેહ#નગર&ાથિમક શાળા ૯૪૨૯૩૦૦૪૯૦ સંકિલત નગર

378 દ[�ણ પિ�મ
હસમુખભાઈ વીરચંદભાઈ શાહ નેહ#નગર&ાથિમક શાળા ૭૯૮૪૨૪૭૫૬૪ સંકિલત નગર

379 દ[�ણ પિ�મ
મ�સૂરી શાયદાબેન કાસમભાઈ મહમદપુરા &ાથિમક શાળા ૮૧૪૦૫૧૯૧૭૧ સંકિલત નગર

380 દ[�ણ પિ�મ
અDપાબેન જયેશભાઈ મુરાવાલા વીર શહીદ ચેતન છોટાલાલ સોલંકી 

રિવનગર &ાથિમક શાળા

૯૬૩૮૯૮૫૩૨૫ સંકિલત નગર

જલા�ુ�ંEનભાઈ 
�હોરા મોબાઈલ -  

૯૮૯૮૩૭૩૭૫૫



Zone HOSPITAL NAME SHIFT ����� ��	 TEACHER NAME SCHOOL NAME MO.NO.

ઉતર 1
સવારે 7.00 TO 3.00

ક�ભુાઈ બામણીયા ર�ખયાલ �જુ.1 9879064993

ઉતર 2
બપોરે 3.00 TO 11.00

મો.ફા�ુક એ. શેખ સરસ�રુ ઉ�ુ�  -5 8460869646

ઉતર 3
રા�ે 11.00 TO 7.00

િમતેશ ુમાર બી !"પિત  ુબેરનગર �જુરાતી. 2 9712974585

ઉતર 1
સવારે 7.00 TO 3.00

&ી બળવતંિસ*હ નવલિસ*હ ગઢવી એસ.આર.પી.�જુ.શા.ન .2 9662283872

ઉતર 2
બપોરે 3.00 TO 11.00

મોહમંદહસનૈન નબીએહમદ 
અ1સાર2

ર�ખયાલ ઉ�ૂ�  -2 9725036739

ઉતર 3
રા�ે 11.00 TO 7.00

મો.અનીસ શમ45ુ2ન અ1સાર2 બા�નુગર ઉ�ુ� -7 9974004866

દ�6ણ ૧
સવારે 7.00 TO 3.00

પટ9લ નીરવ �ગર2શચ;ં લ<મી�રુા !ાથિમક શાળા 9099342617

દ�6ણ 2
બપોરે 3.00 TO 11.00

ચાવડા !િવણિસ*હ ભવાનભાઇ શાહવાડ2. �જુ. શાળા ન ં- 2 9879854172

દ�6ણ 3
રા�ે 11.00 TO 7.00

ભરતભાઇ એચ દ9સાઈ રાણી�રુ �જુ શાળા ન ં૨ 8320165276

દ�6ણ 1
સવારે 7.00 TO 3.00

ગણેશભાઇ ક9 કટારા રાણી�રુ �જુ શાળા ન ં૨ 8488880648

દ�6ણ 2
બપોરે 3.00 TO 11.00

પર9શ A.!"પિત વટવા �જુરાતી શાળા ન ં-1 9978078325

દ�6ણ 3
રા�ે 11.00 TO 7.00

વાઘેલા ભાવેશભાઈ Cહતેશભાઈ વટવા �જુરાતી શાળા ન ં-5 9724863109

�વુ� 1
સવારે 7.00 TO 3.00

યાદવ અિનલભાઇ ઓઢવ Cહ*E1દ શાળા ન ં-1 9428025708

�વુ� 2
બપોરે 3.00 TO 11.00

વમા� મનોFભાઇ અમરાઇવાડ2 Cહ*E1દ શાળા ન ં-8 9725024173

�વુ� 3
રા�ે 11.00 TO 7.00

સોન ુશર9 િવનોદ ુમાર �રુષોHમ નગર Cહ*E1દ શાળા ન ં-1 9601321977

પિIમ 1
સવારે 7.00 TO 3.00

નયનાબેન ડ2. ચૌહાણ એ�લસKીજ શાળા ન ં28 7383530732

પિIમ 2
બપોરે 3.00 TO 11.00

ભ;9શભાઇ એસ શમા� વાસણા �જુરાતી શાળા ન.ં 3 9067984950

પિIમ 3
રા�ે 11.00 TO 7.00

ધમMશિસ*હ રાઠોડ વાસણા શાળા નબંર 1 9974015622

પિIમ 4
સવારે 7.00 TO 3.00

રાઠોડ િનCકતા ચ;ંકા1તભાઈ એ�લસKીજ શાળા નબંર 18 9898203803

પિIમ 5
બપોરે 3.00 TO 11.00

મહ9શ �ઝ*PવાCડયા વાસણા શાળા નબંર 1 9499514686

પિIમ 6
રા�ે 11.00 TO 7.00

િવQમભાઇ અમથાભાઇ દ9સાઇ વાસણા �જુરાતી શાળા ન.ં 3 8128658211

પિIમ 7
સવારે 7.00 TO 3.00

રમીલાબેન એમ. પટ9લ સાબરમતી શાળા ન-ં8 9825738918

પિIમ 8
બપોરે 3.00 TO 11.00

પટ9લ અિRન ુમાર �"ૂભાઈ વાડજ શા ન 3 9925754665

પિIમ 9
રા�ે 11.00 TO 7.00

અSપેશભાઈ ઈRરભાઈ  પટ9લ સાબરમતી શાળા ન.5 9428642240

મTય 1
સવારે 7.00 TO 3.00

કમલેશ ુમાર ક9 ભારUાજ અમર�રુા Cહ - 1 9427523526

�
� ����к �ш�� ����� ,�������

Rabadia Hospital

એચ.સી.A. 

 મીઠાખળ2
 સપંક� !િતિનિધ
 મો. 7573042831

અથ�મ હોVWપટલ
 Xબાવાડ2
 સપંક� !િતિનિધ
 ડો. મયકં
 મો. 9924132383

એસ.એમ.એસ. હોVWપટલ,

 ચાદંખેડા
 સપંક� !િતિનિધ
 ડો. ચૈYી શાહ
 મો. 9904110197

(B) х��
� к����  ������� х�� �� �!"� �!�к #�� ��.4/1/2021 � ��� ()���� �ш�к��� 	��*

RAJASTHAN HOSPIAL

HOSPITAL

Ratan Hospial

A સી એસ હોVWપટલ

કોઠ2યા હોVWપટલ



મTય 2
બપોરે 3.00 TO 11.00

 ૃપાશકંર એસ. િવRકમા� સરસ�રુ Cહ. - 1 9974706231

મTય 3
રા�ે 11.00 TO 7.00

4નુીલ ુમાર એમ. ગોWવામી અસારવા Cહ1દ2 શાળા નબંર 5 8735870728

મTય 1
સવારે 7.00 TO 3.00

રા[શ રામCકશોર �\ુતા અમર�રુા Cહ - 1 9904923710

મTય 2
બપોરે 3.00 TO 11.00

અSતાફ  એ.  ]સાર2 �ૂધેRર Cહ - 1 9725502788

8320411219

મTય 3
રા�ે 11.00 TO 7.00

નર91; એસ. યાદવ �ૂધેRર Cહ - 1 8905988873

ઉHર પિIમ ઝોન 1
સવારે 7.00 TO 3.00

પટેલ 	વીબેન મફતલાલ

ઘાટલો�ડયા-૨

9724853515

ઉHર પિIમ ઝોન 2
બપોરે 3.00 TO 11.00 િવશાલ �વીણભાઈ પટેલ

ચાંદલો�ડયા

9427632939

ઉHર પિIમ ઝોન 3
રા�ે 11.00 TO 7.00 પટેલ જયેશકુમાર નવીનચં�

વ�ાપુર

9558131074

ઉHર પિIમ ઝોન 1
સવારે 7.00 TO 3.00

દર	 સોનલબેન પરષો"મદાસ

મેમનગર

9265259528

ઉHર પિIમ ઝોન 2
બપોરે 3.00 TO 11.00 દવે િચરાગભાઈ અશોકભાઈ

ગોતા હાઉ�સગ

9898053586

ઉHર પિIમ ઝોન 3
રા�ે 11.00 TO 7.00 કાનાણી વ#લભભાઇ વજુભાઈ

વ�ાપુર

9879440584

ઉHર પિIમ ઝોન 1
સવારે 7.00 TO 3.00

પંચાલ ભાિવ%ા બેન રમેશભાઈ

ચાણ�ય

9724478811

ઉHર પિIમ ઝોન 2
બપોરે 3.00 TO 11.00 િવ&મભાઈ નર'સહભાઈ ગોહેલ

સોલા

9106869874

ઉHર પિIમ ઝોન 3
રા�ે 11.00 TO 7.00 રમેશભાઈ રઘુભાઈ ભરવાડ

હેબતપુર

9904039943

ઉHર પિIમ ઝોન 1
સવારે 7.00 TO 3.00

ગીતાબેન મફતલાલ પટેલ

થલતેજ -૧

9879160520

ઉHર પિIમ ઝોન 2
બપોરે 3.00 TO 11.00 પટેલ રિસકભાઈ અંબારામભાઇ

ભાડજ

8980008345

ઉHર પિIમ ઝોન 3
રા�ે 11.00 TO 7.00 કિવશ રમેશચં� મંડલી

ભાડજ

8141346600

ઉHર પિIમ ઝોન 1
સવારે 7.00 TO 3.00

સોલંકી મીનાબેન મફતભાઈ

વ�ાપુર

9537553537

ઉHર પિIમ ઝોન 2
બપોરે 3.00 TO 11.00 હસમુખભાઇ નર'સહભાઈ પટેલ

સોલા

9925481550

ઉHર પિIમ ઝોન 3
રા�ે 11.00 TO 7.00 ,દનેશભાઈ ભુ-ભાઈ ગોિહલ

આંબલી

9427337981

દ�6ણ પિIમ 1
સવારે 7.00 TO 3.00 પંચાલ �ીજેન ચં�કાત !યાસપુરભાઠા  $ા.શાળા

9825904166

દ�6ણ પિIમ 2
બપોરે 3.00 TO 11.00

ગોહેલ િવનુભાઇ કેહુભાઈ !યાસપુરભાઠા  $ા.શાળા

8238996552

દ�6ણ પિIમ 3
રા�ે 11.00 TO 7.00

પટેલ મહેશભાઇ  મોતીભાઈ !યાસપુરભાઠા  $ા.શાળા

7600029744

દ�6ણ પિIમ 1
સવારે 7.00 TO 3.00

હસ^ખુભાઈ ક9 પટ9લ નવા વણઝર !ાથિમક શાળા
9998545379

દ�6ણ પિIમ 2
બપોરે 3.00 TO 11.00

!કાશ ુમાર ડા_ાલાલ રાઠોડ મ`તમ�રુ !ાથિમક શાળા
9909965008

દ�6ણ પિIમ 3
રા�ે 11.00 TO 7.00

&ી મિનષ ુમાર અરિવ*દભાઈ પટ9લ  જોધ�રુ !ાથિમક શાળા ન.ં૧
8401537678

LIFECARE HOSPITAL

RAJASTHAN HOSPIAL

આમીના ખાaનુ હોVWપટલ, 

bુહા�રુા

CQcા શેSબી હોVWપટલ, બોપલ

CIMS HOSPITAL SOLA

STERLING CANCER  

HOSPITAL BODAKDEV

SAL HOSPITAL THALTEJ

SGVP HOSPITAL 

S.G.HIGHWAY

sanjivani hospital vastrapur 



NO. ZONE WARD UHC NAME LOCATION OF KIOSK CENTER Teacher Name School Name Mo.No.

1 CHANDKHEDA CHANDKHEDA SONA CROSS ROAD NEW C.G. ROAD �હના બેન ડ	 ચૌહાણ સાબરમતી શાળા ન ં- 7 9998461483

2 NAVRANGPURA NAVRANGPUR MUNICIPAL MARKET લીના �. ઉપ�યાય એ�લસ�ીજ શાળા ન.8 9328618448

3 NAVRANGPURA NAVRANGPUR ARUN JAITALEY INCOME TAX OFF શમૉ અિ"ન#ુમાર ક& એ�લસ�ીજ શાળા નબંર-8 7434894999

4 NAVRANGPURA AMBAVADI NAHERUNAGAR CHAR RASTA આશાબેન કલાલ એ�લસ��જ શાળા નબંર12 9725465665

5 NAVA WADAJ NAVA WADAJ AMBIKA PAN PARLOUR,KETALE CIRCLE �દપાબેન દાવડા એ�લસ��જ શાળા નબંર12 9428273583

6 PALDI PALDI TAGORE HALL પટ&લ મહ&શભાઈ -. એ�લસ�ીજ શાળા ન ં-7 9601316030

7 STADIUM JUNA WADAJ SUBHASH BRIDGE CIRCLE બીનાબેન પી પટ&લ એલીસબી્જ શાળા ન-ં૬ 8128528288

8 NARANPURA STADIUM
SOLAR HOSPITAL A.E.C. CROSS ROAD 

NARANPURA
ભાવના બેન પટ&લ નવાવાડજ શાળા નબંર  9 9898070478

9 RANIP NEW RANIP
S.V. SQUARE, NR. NISHAN PRIDE 

FLAT,NEW RANIP
0થુાર �બિપન#ુમાર એન એ�લસ��જ શાળા નબંર12 9825994570

10 SABARMATI SABARMATI NEAR MOTERA STADIUM િનમ2ળા બેન વી પરમાર ચેન3રુ 4ા. શાળા 9725365511

11 CHANDKHEDA CHANDKHEDA 4D MALL MOTERA (12 TO 9 ) રંજનબેન આઇ પટ&લ ચેન3રુ 4ા. શાળા 9725599581

12 VASNA VASNA VASNA BUS STAND િમ6ી ગીતાબેન ઈ એ�લસ��જ-૧૨ 7383415751

13 STADIUM STADIUM JUNA VADAJ BUS STAND :<ૃ=ત બેન આર જણસાર	 રામદ&વપીરની ટ&કરા >?.ુશાળા 9898806587

14 RANIP RANIP RANIP SHAK MARKET, RANIP રમાબેન સોલકં	 રાણીપ શાળા ન.ં8 9824916774

15 NAVRANGPURA NAVRANGPUR SWASTIK CHAR RASTA, NAVRANGPURA ર	માબેન ક& મહ&તા એ�લસ�ીજ શાળા ન ં-26 9099502002

16 NAVRANGPURA NAVRANGPUR NAVRANGPURA BUS STAND પટ&લ  �કAર	 બેન િવનોદભાઈ નારણ3રુા 4 9909275608

17 NAVRANGPURA NAVRANGPUR LAW- GARDEN,NAVRANGPURA દ	િપકાબેન વી.મોટકા એ�લસ�ીજ શાળા ન ં28 7433023129

18 SABARMATI SABARMATI
TORRENT POWER HOUSE DHARMNAGAR 

SABARMATI
ગો�રય ઊિમCલા બેન કાળ	 4ાથિમક શાળા 9499558169

19 CHANDKHEDA CHANDKHEDA

HANUMANJI MANDIR, JANTANAGAR 

MAIN GATE(PASVANATHNAGAR),BRTS 

ROAD

3�ૂણEમાબેન 4બોધચGં િHવેદ	 સાબરમતી શાળા ન ં- 5 8487838859

20 RANIP KALI
I.O.C PETROL PUMP NEAR, CHAINPUR 

ROAD, RANIP
 મનીષાબેન  એન. પટ&લ નવાવાડજ શાળા નબંર  9 8200556859

21 NARANPURA NARANPURA

NARANPURA POLICE CHOKI NEAR, OPP -

BIM BIM HOUSE, NARANPURA CHAR 

RASTA TO RATN HIGH STREET , 

NARANPURA 

દયા ક& િસJધવ એ�લસ�ીજ શાળા ન ં-7 8511430371

22 PALDI PALDI
DHANVANTARY GARDEN NEAR, 

SHANTIVAN ROAD,PALDI
4ીિતબેન   Kયાસ એ�લસ�ીજ શાળા ન ં-7 7984859120

23 NAVRANGPURA NAVRANGPUR
OPP -PASSPORT OFFICE , VIJAY CHAR 

RASTA, NAVRANGPURA 
પાન0રુ	યા 0િુમતાબેન - એ�લસ�ીજ શાળા ન ં-7 6353682460

24 GOTA OGNAJ GOTA CROSS ROAD.
ધી�ભાઈ શીવાભાઈ પટેલ �યાિત 9824477608

25 GOTA OGNAJ VANDEMATRAM CROSS ROAD
વંદનાબેન દેવાગભાઇ પટેલ ગોતા 9408635277

26 GOTA NEW GOTA OPP. SUKAN MALL, SCIENCE CITY
કામાં�ીબેન પી.સથવારા ઓગણજ 9998917495

27 GOTA NEW GOTA KARGIL CROSS ROAD
િનમેશકુમાર અમરતલાલ પરમાર જગતપુર 7874525508

28 CHANDLODIA CHANDLODIA SILVER STAR CROSS ROAD.
કી�તકુમાર �હમતભાઈ ઠ�કર ચાંદલો"ડયા 9724306212

29 GHATLODIA GHATLODIA PRABHAT CHOK.
પટેલ પાયલબેન બળદેવભાઈ ઘાટલો"ડયા-૨ 9879031048

30 THALTEJ THALTEJ ZYDUS CROSS ROAD
પટેલ િ%&સીબેન ભરતભાઇ થલતેજ-2 9408858863

31 THALTEJ THALTEJ SAL HOSPITAL CROSS ROAD
સોની િહરલબેન રજનીકાંત થલતેજ-2 9898999411

32 BODAKDEV BODAKDEV
VIVEKANAND CIRCLE,MEMNAGAR 

GARDEN
જયિમનભાઈ ધી�ભાઈ પટેલ સોલા 9898044469

33 BODAKDEV BODAKDEV OPPOSITE ALPHA ONE MALL
િ*વેદી િસિ+ધ બેન ઈ&,વદન ચાણ�ય 9824952631

34 BODAKDEV AMBLI OPP. D-MART BOPAL OVER BRIGE.
હમીરભાઈ વી.પરમાર શીલજ 9998062498

35 BODAKDEV AMBLI PAKWAN CROSS ROAD
ભુિમકકુમાર રિસકભાઈ પટેલ હેબતપુર 9974408008

36 BODAKDEV BODAKDEV MANSI CIRCLE CROSS ROAD
ડામોર માયાબેન સોમાભાઈ મેમનગર 9714805628

37 AMRAIWADI AMRAIWADI NATIONAL HANDLOOM -નેટબેન િવ�લયમભાઈ સોલકં	 અમરાઈવાડ	 Lજુરાતી શાળા નબંર - 13 9016030042
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38 VIRATNAGAR ARBUDANAGAR SONI NI CHALI BRIJ નેહાબેન એ. િસJદ& ઓઢવ L.ુજ. શાળા-૧ 9737611616

39 VASTRAL VASTRAL METRO રંજનબેન લOમણભાઈ ચૌહાણ Pનીયાપીર Lજુરાતી શાળા 9978753907

40 VASTRAL VASTRAL KARNAVATI CROSS ROAD મેQલુભાઇ કાપડ	યા રાજ3રુ શાળા ન.ં ૧ 9737180935

41 GOMTIPUR GOMTIPUR SUKHRAMNAGAR વાસીયા જયાબેન બાRલુાલ રાજ3રુ 17 7874290166

42 BHAIPURA BHAIPURA HATKESHWAR CIRCLE અિ"ન#ુમાર  કાન�ભાઈ  ઝTUવાડ	યા અમરાઈવાડ	 Lજુરાતી શાળા નબંર - 1 9712952721

43
RAMOL 

HATHIJAN
RAMOL LALGEBI CIRCLE �VભW તXુલYાબેન 4વીણભાઈ િવનોબાભાવે  Lજુરાતી શાળા ન-ં૧ 9429607463

44 ODHAV ODHAV CHOTALAL NI CHALI રાઠોડ નીલમબેન પરસોતમભાઈ વ6ાલ 4ાથિમક શાળા 9714836799

45 ODHAV ODHAV INDOR HIGHWAY BRIJ રંજનબેન એ મોદ	 3રુષોYમનગર L.ુજ. શાળા - ૨ 9033887923

46 NIKOL NIKOL D MART રા-શ#ુમાર વી.પટ&લ 3રુષોYમનગર L.ુજ. શાળા - ૧ 9913182357

47 BAPUNAGAR BAPUNAGAR
GAYATRI MANDIR , NR GSRTS BUS 

STAND
દર� મેQલુ#ુમાર અશોકભાઇ બા3નુગર Lજુ.શા.ન .5 9725021662

48 KUBERNAGAR MEGHANINAGAR RAMESHWAR CROSS ROAD �દનેશભાઈ કાન�ભાઈ રાઠોડ સૈજ3રુ Lજુ-5 9712902524

49 NARODA NOBALNAGAR
HARIDARSHAN CROSS ROAD, 

NOBALNAGAR
�દપીકાબેન સી શાહ નોબલનગર L.ુશા.ન .4 9725002463

50 NARODA
NARODA 

MUTHIYA

NEAR FUWARA ,OPP-KARIA LAKE , 

NARODA
�દનેશભાઈ બી. 4Pપિત _ઠુ	યા Lજુ.1 7874617625

51 SARDARNAGAR SARDARNAGAR
DOMESTIC TERMINAL 

ARRIVAL,SARDARNAGAR
`યિંતભાઇ ભગાભાઇ અસાર	 હાસંોલ L.ુશાળા ન-ં2 81281 21901

52
SARASPUR -

RAKHIYAL
SARASPUR

SARDABEN HOSPITAL, NEAR ENTRY 

GATE, SARASPUR
મહ&bGિસJહ બાRભુાઇ પરમાર અમcુ3રુા શા.ન.ં1 9898099083

53 NARODA NOBALNAGAR SUTAR NA KARKHANA , NARODA રો�હતભાઈ આર પટ&લ હાસંોલ L.ુશાળા ન-ં1 9016447166

54 INDIA COLONY NARODA ROAD
ALI NI DARGA UNDER CHAMUNDA 

BRIDGE
દ	પકભાઈ ગરાિસયા અસારવા Lજુ.9 7069800020

55 THAKKARNAGAR THAKKARNAGAR
MARUTI PLAZA , COMMERCIAL 

COMPLEX, THAKKARNAGAR
રાક&શભાઈ �દનેશભાઇ  પચંાલ સરસ3રૂ Lજુરાતી શાળા ન ં7 9687661824

56 Maninagar Maninagar  Maninagar Railway Station િવર&નભાઇ સી. પટ&લ દાણીલીમડા ૪ 9998878726

57 Maninagar Maninagar LG Hospital Corner બોડાત 0Pુતાબેન બાRભુાઈ િમfgલતનગર ૧ 8488968273

58 Isanpur Isanpur  Isanpur Bus Stand કhલાશબેન વીર�ભાઇ બોડાત ઇસન3રુ Lજુ. શાળા ન.ં - 2 9638482310

59 Khokhra Khokhra Opp. Avkar Hall રમણભાઈ iદુરભાઈ સોલકં	 jયાસ3રુ 4ા.શાળા 9426337233

60 Lambha Lambha Lambha Temple શમkલાબેન રિવશકંર પચંાલ લાભંા 4ાથિમક શાળા 9427311053

61 Lambha Piplaj Narol Circle પટ&લ ધિમClઠાબેન આશાભાઇ નારોલ Lજુ. શાળા ન.ં 2 9879998220

62 Vatva Smruti Mandir Epitom,Ghodasar Cross Road પડંmા 4nાબેન દoેસ#ુમાર ઇpbદરાનગર-૧ 4ા.શાળા 9409019783

63 Vatva Smruti Mandir Sardar Chowk, Nr. Smriti Mandir 3રુાણી રંજનબેન િધરજલાલ શાહવાડ	. Lજુ. શાળા ન ં- 2 9428800041

64 Vatva Madninagar Mahalaxmi Talav કાજર&કર ર&ખાબેન દYાHેય નવા વટવા 4ાથિમક શાળા 9428736169

65 Indrapuri Indrapuri CTM Cross Road પટ&લ જસવતં#ુમાર લાલ�ભાઇ ઇbG3રુ	 પrsલક t#ૂલ 9724330215

66 Danilimda New Behrampura Danilimda Cross Road ર2 `નબેન પી. ડામોર દાણીલીમડા ૪ 7600430016

67 Baherampura Jamalpur Jamalpur Bridge પટ&લ હ0મુતીબેન વી. બહ&રામ3રુા - ૮ 9429915158

68 MAKTAMPURA SANKALITNAGAR VISHALA CROSSING
 દીિપકાબેન આર. શાહ સંકિલત નગર  - 1 9925009564

69 VEJALPUR VEJALPUR MAMLAT DAR OFFICE
નુરજહાં એ. છીપા સંકિલત નગર  - 1 7874285277

70 VEJALPUR VEJALPUR SARKARI CHAVDI ,VEJALPUR
હેમલતાબેન ડાયાલાલ �સધવ મકરબા %ાથિમક શાળા 9727464827

71 JODHPUR JODHPUR CAMPS CORNER, PRAHALADNAGAR
પરમાર રમાગૌરી ખેમચંદભાઈ મહમદપુરા %ાથિમક શાળા 9998484823

72 JODHPUR JODHPUR
Sobo Cross Road Ground (Spcial Tent for 

Covid Tests)
અલકાબેન નટવરલાલ પરમાર વ0*ાપુર રેલવે 0ટેશન %ાથિમક શાળા 8153939793

73 JODHPUR JODHPUR D MART SHYAMAL
મહે&,ભાઈ કેશવલાલ પટેલ

વીર શહીદ ચેતન છોટાલાલ સોલંકી રિવનગર 

%ાથિમક શાળા

9825041257

74 JODHPUR JODHPUR STAR BAZAR
ગૌરીબેન રામાભાઇ મકવાણા વેજલપુર ગુજરાતી પિ2લક 0કૂલ 9662639856

75 JODHPUR JODHPUR DEV AURUM
અિમષાબેન જયંિતલાલ ગોહેલ વેજલપુર પે સ4ટર શા,નં ૧ 9429028503

76 SARKHEJ SARKHEJ BANK OF BARODA 
સંગીતાબેન એચ. ખેદડા સરખેજ કુમાર શાળા 9979606595

77 KHADIA KHADIA SARDAR PATEL BHAVAN, DANAPITH ઉમરફાXુક એ. કાwુ cુધે"ર ઉcુ2  ૧ 9898138942

78 JAMALPUR RAIKHAD BHADRAKALI MANDIR િવર&bGિસJહ એન. રાજ3તૂ અસારવા �હ - 5 9725004688
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79 SHAHPUR DUDHESHWAR NAMASTE CIRCLE Lલુાબ�હtત એમ. અbસ�ર શાહ	બાગ ઉcુ2  ૧ 9574703334

80 SHAHIBAUG MADHUPURA
SHUKAN MALL, NR.RAJASTHAN 

HOSPITAL
સૈયદ નાઝનીનબાxુ ંxyુલQસુૈન કાw3ુરુ �હ - 2 9725004399

81 SHAHIBAUG GIRDHARNAGAR
HITENDRA DESAI GARDEN, 

VITHALNAGAR GARDEN
યાદવ શ#ુbતલાદ&વી ક&શવરામ કાw3ુરુ �હ - 2 9724561205

82 SHAHIBAUG GIRDHARNAGAR COVID-19 1200 BED કોમલ રામજગત શમા2 િ4તમ3રુા �હ - 1 9974624217

CENTRAL ZONE


