
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.103  ‚t.10-01-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
 

rð»tÞ : ¼q‚…qðo rðãtÚteo ËL{t™ ftÞo¢{{tk W…ÂMÚt‚ hnuðt ƒtƒ‚. 
 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ yLðÞu sýtððt™wk fu ™„h «tÚtr{f rþûtý 

Ër{r‚, y{ŒtðtŒ MÚtt…™t™u 100 ð»to …qýo Út‚t þ‚tÂçŒ ð»to™e Wsðýe™t ¼t„Y…u ¼q‚…qðo rðãtÚteoytu fu suytu 

…tu‚t™t Sð™{tk htsfeÞ, Ët{trsf, ÔÞðËtrÞf ûtuºtu, ytE.yu.yuË., ytE.…e.yuË., S.yu.yuË., ™t{Œth 

LÞtÞtrÄþ, ztìfxh, yuzðtufux, yuLS™eÞh, [txoz yuftWLxLx suðt ™t{tkrf‚ ntuÆt Ëk¼t¤e™u BÞwr™. Mfq÷ ƒtuzo™u 

„tihð «Œt™ fhtÔÞwk Au ‚uytu™u ËL{t™ðt™tu „tihð«Œ ftÞo¢{ ‚t.12-01-2020™u hrððth™t htus xtW™ ntì÷, 

yt©{htuz, y{ŒtðtŒ ¾t‚u Þtusðt{tk ytðu÷ Au.  

yt ftÞo¢{{tk yt ËtÚtu rƒztý {wsƒ™e ÞtŒeðt¤t rþûtfr{ºttuyu rƒ™[qf he‚u ‚t.12-01-2020™u 
hrððth™t htus xtW™ ntì÷ ¾t‚u Ëðthu 9-00 f÷tfu Ítu™ðtEÍ Vt¤ðu÷ Ëex™t ç÷tuf{tk ƒuXf ÷uðt™wk ht¾ðwk. Œhuf 

rþûtf r{ºttuyu …tu‚t™t Ítu™™t ftWLxh W…h Ëðthu 8-45 Úte 9-00 f÷tf ËwÄe{tk hSMxÙuþ™ fhtððwk.  

yt ftÞo¢{{tk ÞtŒe …ife™t ftuE…ý rþûtf „uhntsh ™ hnu ‚u su-‚u {wÏÞ rþûtf©eyu Ëwr™rù‚ fhðt™wk hnuþu.  
xtW™ ntì÷ ¾t‚u ƒuXf ÔÞðMÚtt : 

V÷tuh ç÷tuf Vt¤ðu÷ Ítu™ rþûtftu™e ËkÏÞt ç÷tuf™e Ëexª„ fu…uËexe 

 

„útWLz  

V÷tuh 

«Út{ ºtý nhtu¤ ðe.ytE.…e. Ëexª„ 69 
A W¥th Ítu™ 197 197 
B 

(nhtu¤ D Úte L) 

…qðo Ítu™ 130  

257 
B 

(nhtu¤ M Úte T) 

{æÞ Ítu™ 127 

C rnLŒe Ítu™ 197 197 
 

«Út{ {t¤ 

(ƒtÕf™e) 

D …rù{ 100 100 
E Œrûtý 188 188 
F WŒqo 100 100 

fw÷  1039 1108 

 

rƒztý:-  1 xtW™ ntì÷ ¾t‚u™e ƒuXf ÔÞðMÚtt™tu ÷u-ytWx {u… 

  2 ftÞo¢{{tk ntsh hnu™th rþûtftu™e Ítu™ðth ÞtŒe  

 

‚t.10-01-2020        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 
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�મ શાળા�ુ ંનામ િશ�ક�ુ ંનામ ર�માક�સ
1 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 1 આનદં�બેન એસ.પટ�લ
2 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 1 મોનાબેન ડ� બારોટ
3 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 1 જ"પાબેન વી સાવલીયા
4 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 3 %&ાબેન ક�ભુાઈ પટ�લ
5 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 3 જયેશ)ુમાર %વણભાઈ બાવાળ�યા
6 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 3 અ,ુણાબેન કાિંતલાલ -.પિત
7 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 3 ર�ખાબેન -ભાતભાઈ દ�સાઈ
8 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 3 િશ"પાબેન -હલાદભાઈ -.પિત
9 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 3 1કવકલ મનહરલાલ જોષી

10 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 3 િવ34ભુાઈ મહ�શભાઈ ભરાડ
11 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 3 અ56મતાબેન પટ�લ
12 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 3 િવજલબેન પટ�લ
13 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 3 ક�તન)ુમાર પરમાર
14 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 6 71દરાબેન કનૈયાલાલ દવે

15 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 6 )ુમારભાઈ આર ગઢવી
16 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 7 સોનલબેન કાિંતલાલ સઘંવી
17 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 7 પાયલબેન મહ�<=ભાઈ જોષી
18 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 7 મિનષાબેન એન -.પિત
19 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 7 સોનલબેન શમા�
20 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 7 મ>ભુાઇ -.પિત
21 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 7 રાક�શભાઇ પચંાલ
22 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 7 પલકબેન પટ�લ
23 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 24 જ"પાબેન ઠBર 
24 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 11 અિનતાબેન પી બારોટ
25 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 11 અCણાબેન એસ મોદ�
26 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 11 રંજનબેન આર Dડુાસમા
27 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 11 1કEજલબેન એસ. ગFજર
28 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 11 વૈશાલીબેન -.પિત

ઉHરઝોન 



29 સરસ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 11 રજનીશભાઇ રબાર�
30 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 2 ક"પનાબેન રાJશભાઈ ગઢવી
31 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 2 િનિમષાબેન ક"પેશ)ુમાર પટ�લ
32 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 2 જયેશ)ુમાર Kદુરભાઈ પડંLા
33 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 2 સરલાબેન Mબુોધકાતં દયાલ
34 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 2 જયેશ)ુમાર ઘનOયામભાઈ પટ�લ
35 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 2 અ"પેશ)ુમાર નાયક
36 બા�નુગર પPલીક 6)લૂ -િવણભાઇ પટ�લ
37 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 3 મીનાબેન %Rનેશ)ુમાર પાટ�લ
38 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 3 સેવાગંીની J મેકવાન
39 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 3 SUૃVતબેન મફતલાલ ભાવસાર
40 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 3 ક�િતXબેન Mધુીરભાઇ પટ�લ
41 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 3 56મતાબેન પચંાલ
42 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 3 ભાવનાબેન ઠBર 
43 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 3 કYલાસબેન પટ�લ
44 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 3 રાJZવર�બેન પટ�લ
45 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 5 મે[લુ ભાઈ એ દર%
46 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 5 િનલેશભાઈ આર.પટ�લ
47 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 5 કમલેશભાઈ બી. પટ�લ
48 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 5 હ�તલબેન આઈ .મીનદાર
49 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 5 ચ1ં=કાબેન એચ.ઠBર
50 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 5 Mિુનલભાઈ % પટણી
51 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 9 ગીતાબેન રમણલાલ સથવારા
52 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 9 હMમુતીબેન ]બાલાલ પટ�લ
53 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 9 ભાવેશ)ુમાર -Kદુાસ ચૌધર�
54 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 16 1દપીકાબેન Mરુ�<= )ુમાર અમરનાણી
55 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 16 મીનાબેન િ_લોકચદં જસરાની
56 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 16 િવ�લુ)ુમાર મફતલાલ પટ�લ
57 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 16 ઉિમXલાબેન વીરાભાઇ પટ�લ
58 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 16 1કરણ ક�`ભુાઈ છૈયા



59 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 16 મિનષાબેન મ1હપતભાઈ પટ�લ
60 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 16 ઉવb.બેન નાકરાણી
61 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 16 Mિુનતાબેન કલસર�યા
62 રcખયાલ �જુરાતી શાળા નબંર 1 ર�ખાબેન ક� સdડાગર
63 રcખયાલ �જુરાતી શાળા નબંર 1 1દeયાબાળા આર પચંાલ
64 રcખયાલ �જુરાતી શાળા નબંર 1 ત<વીબેન વી પટ�લ
65 રcખયાલ �જુરાતી શાળા નબંર 1 મીતાબેન �CુષોHમભાઇ પટ�લ
66 રcખયાલ �જુરાતી શાળા નબંર 1 િ-યકંાબેન Mથુાર
67 રcખયાલ �જુરાતી શાળા નબંર 1 -િવણાબેન પટ�લ
68 રcખયાલ �જુરાતી શાળા નબંર 1 સગંીતાબેન પડંLા
69 નરોડા �જુરાતી શાળા નબંર 1 1દપાલીબેન રણછોડભાઈ પટ�લ
70 નરોડા �જુરાતી શાળા નબંર 1 આશાબેન રતન�રુ� ગો6વામી
71 નરોડા �જુરાતી શાળા નબંર 1 6વાિત નદં1કશોર શમા�
72 નરોડા �જુરાતી શાળા નબંર 1 મહ�શભાઇ પટ�લ
73 નરોડા �જુરાતી શાળા નબંર 1 .�િૃતબેન પટ�લ
74 નરોડા �જુરાતી શાળા નબંર 1 )ૃપાબેન પટ�લ
75 નરોડા �જુરાતી શાળા નબંર ૪ મીનાબેન આર પડંLા
76 નરોડા �જુરાતી શાળા નબંર ૪ સોનલબેન સી શાહ
77 નરોડા �જુરાતી શાળા નબંર ૪ નીતાબેન આર.પટ�લ
78 નરોડા �જુરાતી શાળા નબંર ૪ ન1ંદતાબેન એમ ગઢવી
79 નરોડા �જુરાતી શાળા નબંર ૪ શિમX3ઠાબેન એન.પટ�લ
80 નરોડા �જુરાતી શાળા નબંર ૪ િશ"પાબેન % પટ�લ
81 નરોડા �જુરાતી શાળા નબંર ૪ પાયલબેન પી રાવલ
82 નરોડા �જુરાતી શાળા નબંર ૪ િનિમષાબેન પી પટ�લ
83 નરોડા �જુરાતી શાળા નબંર ૪ ભાવનાબેન બી રાઠોડ 
84 ઠBરબાપાનગર �જુ શાળા નબંર 1 વનીતાબેન અgતૃલાલ પચંાલ
85 ઠBરબાપાનગર �જુ શાળા નબંર 1 1હર�ન)ુમાર મણીલાલ પચંાલ
86 ઠBરબાપાનગર �જુ શાળા નબંર 1 મhMુદુન બહ�ચરલાલ પટ�લ
87 ઠBરબાપાનગર �જુ શાળા નબંર 1 હ�તલબેન રાJ<=)ુમાર વરમોરા
88 ઠBરબાપાનગર �જુ શાળા નબંર 1 વદંના મહ�શભાઈ પીપળ�યા



89 ઠBરબાપાનગર �જુ શાળા નબંર 1 56મતાબેન ધવલ)ુમાર પટ�લ
90 ઠBરબાપાનગર �જુ શાળા નબંર 1 આનદઁ ક� દ�સાઇ
91 ઠBરબાપાનગર �જુ શાળા નબંર 1 મીના�ી)ુવર નર�<=િસEહ �વુાર
92 ઠBરબાપાનગર ]jે%  શાળા નબંર 1 )ૃણાલભાઇ પટ�લ
93 )ૃ3ણનગર �જુ.શા.ન-ં1 -કાશભાઇ પટ�લ
94 )ૃ3ણનગર �જુ.શા.ન-ં1 િમતલબેન શાહ
95 એસ આર પી �જુરાતી શાળા નબંર 2 નીતાબેન બાkલુાલ પટ�લ
96 એસ આર પી �જુરાતી શાળા નબંર 2 Mશુીલાબેન દ�વચદંભાઇ પટ�લ
97 એસ આર પી �જુરાતી શાળા નબંર 2 ર�માબેન રમેશભાઈ પચંાલ
98 એસ આર પી �જુરાતી શાળા નબંર 2 બલવતંિસEહ ગઢવી
99 એસ આર પી �જુરાતી શાળા નબંર 2 સર�તાબેન પાડં�
100 એસ આર પી �જુરાતી શાળા નબંર 2 M.ુતાબેન પાવ6કર
101 એસ આર પી મરાઠ�  અટ�ચ શાળા નબંર પ"લવી યશવતં .ળવે
102 એસ આર પી મરાઠ�  અટ�ચ શાળા નબંર િવજયા જયિસEહા નીકમ
103 નોબલનગર �જુરાતી શાળા નબંર 1 હ�તલબેન J રાવલ 
104 નોબલનગર �જુરાતી શાળા નબંર 1 ભાવનાબેન પટ�લ
105 નોબલનગર �જુરાતી શાળા નબંર 3 કાOમીરાબેન ગોિવEદભાઈ દવે
106 નોબલનગર �જુરાતી શાળા નબંર 3 ર5Oમકાબેન મહ�શ)ુમાર મોદ�
107 નોબલનગર �જુરાતી શાળા નબંર 3 1હનાબેન પટ�લ
108 gઠુ�યા �જુરાતી શાળા નબંર 1 અ,ુણાબેન  પી આચાય� 
109 gઠુ�યા �જુરાતી શાળા નબંર 1 એકતાબેન િવ દ�સાઈ 
110 gઠુ�યા �જુરાતી શાળા નબંર 1 1�3નાબેન આર -.પિત
111 gઠુ�યા �જુરાતી શાળા નબંર 1 ર�ખાબેન સી ચૌહાણ 
112 સરદાર પટ�લ સ)ંુલ �જુ મhબુેન બી વાઘવાણી
113 સરદાર પટ�લ સ)ંુલ �જુ રોમાબેન l ુપટ�લ
114 સરદાર પટ�લ સ)ંુલ �જુ .નક�બેના આર પટ�લ
115 સરદાર પટ�લ સ)ંુલ �જુ િનતાબેન પટ�લ
116 અમmુ�રુા �જુરાતી શાળા નબંર 1 ર�ટાબેન મહાદ�વભાઇ પટ�લ

117 અસારવા મરાઠ� શાળા નબંર 2 અ"કા એચ પnડનેકર

118 અસારવા મરાઠ� શાળા નબંર 2 -તાપ શPદશરણ સોનગીર�



119 અસારવા �જુરાતી શાળા નબંર ૯ લીનાબેન એમ પટ�લ

120 અસારવા �જુરાતી શાળા નબંર ૯ મીનાબેન વી પટ�લ

121 અસારવા �જુરાતી શાળા નબંર ૯ િમHલબેન વી પટ�લ

122 અસારવા �જુરાતી શાળા નબંર ૯ આશાબેન એન .ની

123 અસારવા �જુરાતી શાળા નબંર ૯ ભાિવનીબેન બી લpબડ

124 નરોડા રોડ શાળા નબંર 1 વૈશાલીબેન એમ પટ�લ

125 નરોડા રોડ શાળા નબંર 1 ચેતનબેન એમ પટ�લ

126 નરોડા રોડ શાળા નબંર 1 હષા�બેન બી ગોધવીયા

127 નરોડા રોડ શાળા નબંર 1 િમના�ીબેન % પટ�લ

128 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 13 ભગવતીબેન ક� પટ�લ

129 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 13 ભારતીબેન એ પટ�લ

130 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 13 ચેતનાબેન J પટ�લ

131 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 13 ભગવતીબેન બી પટ�લ

132 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 13 ધિમX3ઠાબેન એન પાડં�

133 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 13 Kિૂમકાબેન પી પટ�લ

134 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 13 નવીન)ુમાર બી પટ�લ

135 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 13 હસંાબેન ક� રફાળ�યા

136 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 13 qુહ�બેન આર બારોટ

137 બા�નુગર �જુરાતી શાળા નબંર 13 cચરાગ)ુમાર -.પિત

138 સૈજ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 1 સોનલબેન એન પટ�લ

139 સૈજ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 5 ચ=ંીકાબેન સી પટ�લ

140 સૈજ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 5 મqંુલાબેન એમ -.પિત

141 સૈજ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 5 )ુંદનબાળા ક� પટ�લ

142 સૈજ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 5 ભા�મુિતબેન ક� પટ�લ

143 સૈજ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 5 વષા�બેન J પટ�લ

144 સૈજ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 5 હા1દrકાબેન ભા�ભુાઈપટ�લ

145 સૈજ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર 5 sOુkબુેન બી પટ�લ

146 સૈજ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર ૩ પરાગબેન બી ચૌધર� 

147 સૈજ�રુ �જુરાતી શાળા નબંર ૩ ક"પેશ)ુમાર પટ�લ

148 છારાનગર �જુરાતી 1 uી પ"લવીબેન Dનુીલાલ પટ�લ



149 છારાનગર �જુરાતી 1 uી જયuીબેન અvતુલાલ ભરતવાલા
150 છારાનગર �જુરાતી 1 uી હMમુતીબેન નરોતમભાઇ પટ�લ 
151 છારાનગર �જુરાતી 1 uી િપનાક�બેન %વણલાલ ઓ.
152 છારાનગર �જુરાતી 1 uી �વુbબેન શકરાભાઇ પટ�લ 
153 છારાનગર �જુરાતી 1 uી મીનાબેન અU6xનભાઇ પટ�લ
154 છારાનગર �જુરાતી 1 uી દ�ાબેન ચmંુલાલ ગોર
155 છારાનગર �જુરાતી 1 uી કા<તાબેન ભાયચદંભાઇ પટ�લ
156 છારાનગર �જુરાતી 1 uી રમીલાબેન  માધાભાઇ પટ�લ
157 છારાનગર �જુરાતી 1 uી અમીતાબેન Mરુ�શ)ુમાર કવડ�
158 છારાનગર �જુરાતી 1 uી દ�વn=ભાઇ .ડ�.
159 છારાનગર �જુરાતી 1 uી લીનાબેન પચંાલ
160 છારાનગર �જુરાતી 1 uી -શાતંભાઇ નેનાણી
161 )ુબેરનગર �જુરાતી શાળા નબંર - 2 uી િમતેષ)ુમાર બહ�ચરભાઇ -.પિત
162 )ુબેરનગર �જુરાતી શાળા નબંર - 2 uી શૈલેષ)ુમાર બહ�ચરભાઇ -.પિત
163 )ુબેરનગર �જુરાતી શાળા નબંર - 4 મિનષાબેન સી.-.પિત 
164 )ુબેરનગર �જુરાતી શાળા નબંર - 4 1દલીપભાઈભાઈ બી .પટ�લીયા 
165 )ુબેરનગર �જુરાતી શાળા નબંર - 4 રમેશભાઇ એન પટ�લ
166 )ુબેરનગર �જુરાતી શાળા નબંર - 4 ર�નાબેન એમ પટ�લ
167 )ુબેરનગર ]jે% શાળા નબંર - 1 ક,ુણાબેન શેખર યાદવ
168 )ુબેરનગર ]jે% શાળા નબંર - 1 પાCલબેન ભરતભાઈ પચંાલ
169 )ુબેરનગર ]jે% શાળા નબંર - 1 )ુણાલ અરિવEદગીર� ગોસાઈ
170 )ુબેરનગર ]jે% શાળા નબંર - 1 Mમુન ઓમકારનાથ િતવાર�
171 )ુબેરનગર ]jે% શાળા નબંર - 1 ચ<=િસEહ મનહરિસEહ .દવ
172 )ુબેરનગર ]jે% શાળા નબંર - 1 મીના�ી Sલુસીદાસ 1દ�ીત
173 )ુબેરનગર ]jે% શાળા નબંર - 1 િવ�ભુાઈ સોમા%ભાઈ હ�લૈયા
174 )ુબેરનગર ]jે% શાળા નબંર - 1 ર�ખાબેન �ુ.ંભાઈ ગરચર 
175 )ુબેરનગર ]jે% શાળા નબંર - 1 પાવ�તી ડ� બી ગો1હલ 
176 )ુબેરનગર ]jે% શાળા નબંર - 1 ભાિવન)ુમાર આર પટ�લ
177 )ુબેરનગર ]jે% શાળા નબંર - 1 સyયમભાઇ એસ પાટ�લ
178 )ુબેરનગર ]jે% શાળા નબંર - 4 િસEધવા 6નેહલ)ુમાર ડ�



179 )ુબેરનગર ]jે% શાળા નબંર - 4 ચૌહાણ કરણિસહ ંઆર
180 )ુબેરનગર zબા �જુ શાળા નબંર - 1 1દશાબેન આર -.પિત
181 સરદારનગર �જુરાતી શાળા ૧ uી કિવતા ડ�. છબલાણી
182 સરદારનગર �જુરાતી શાળા ૧ uી 1હતેશ)ુમાર ડ� શાહ
183 કોતર�રુ �જુરાતી 1 પટ�લ શીલાબેન યોગેશ)ુમાર
184 કોતર�રુ �જુરાતી 1 પટ�લ સીમાબેન જયિંતલાલ
185 કોતર�રુ �જુરાતી 1 પટ�લ 1ડ|પલબેન 1દપક
186 કોતર�રુ �જુરાતી 1 યાદવ મીનાબેન િવજયિસEહ
187 સરદારનગર ]jે% શાળા ૧ uી ર�નાબેન જગ1દશભાઇ ગોહ�લ 
188 સરદારનગર ]jે% શાળા ૧ uી SUૃVત લાખાભાઇ ઓડ�દરા 
189 )ુબેર મરાઠ� શાળા ન ં1 જયuી ડ� મહાજન
190 )ુબેર મરાઠ� શાળા ન ં1 સcંગતા સી દ�શપા<ડ�
191 )ુબેર મરાઠ� શાળા ન ં1 ભટ�Zવર એલ ચૌધર�
192 હાસંોલ �જુરાતી શાળા ન ં1 દ�ાબેન એન પટ�લ
193 હાસંોલ �જુરાતી શાળા ન ં1 xેતાબેન ક� પટ�લ
194 હાસંોલ �જુરાતી શાળા ન ં1 િપEજલબેન એન પટ�લ
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�. 17 ��F���
  ���7 7405497136

37 ���������� ���. ш��� 
�. 17 ����� х�G �
 0� ����
 9925802596

38 ���������� ���. ш��� 
�. 17 Hк#&���
 3�5�# 9408575668

39 ���������� ���. ш��� 
�. 17 ��
(��
 �� к��?� 9408876799

40 ���������� ���. ш��� 
�. 18 A��� ��
���
 0� 8141886012
41 ���������� ���. ш��� 
�. 18 B!�:���
 03  ?� 6� 9825585242

42 ���������� ���. ш��� 
�. 18 K4 �# �� 
  $ � � '� ( 9998474040



43 ���������� ���. ш��� 
�. 18 ��
��� ��
 8 �'�( 9586069123

44 ���������� ���. ш��� 
�. 22 �'�(  7DL%��
 2 9375399993

45 ���������� ���. ш��� 
�. 22 �� #  C�M�&��
 $� 9725073349

46 ���������� ���. ш��� 
�. 22 �'�(  ���(��
 ?# 8200082145

47 ���������� ���. ш��� 
�. 22 "��N�
 (�
���
 ?# 8780743498

48 ���������� ���. ш��� 
�. 22 �E�:  $��O����� 0� 8347440986

49 ���������� ���. ш��� 
�. 22 BC��& PQ:���
 $� 9624617630

50  �:�(��?� ���. ш��� 
�.1 R�86�7 $S ��T"���& 9974213260

51  �:�(��?� ���. ш��� 
�.1 345�#  �� ��R�6�S 9426304812

52  �:�(��?� ���. ш��� 
�.1 ��
�&� �� !T�?#�� 8460638298

53  �:�(��?� ���. ш��� 
�.1 
��# �х�G �
 PU� �<� 9924746036

54  �:�(��?� ���. ш��� 
�.1 ��"�( 0� P����# 9033004041

55  �:�(��?� ���. ш��� 
�.1 �� S�O�
 0 ш<х 8460885848

56  �:�(��?� ���. ш��� 
�.1 CV!� '# �'�( 7874216176

57  �:�(��?� ���. ш��� 
�.1  #�( ��
 0�  ���7 9638416878

58  �:�(��?� �����&� 2 !�W��
 �� �'�( 8758272366

59  �:�(��?� �����&� 2 P
������� $7 �'�( 9712243421

60  �:�(��?� �����&� 2 B�!:6�7 0� �'�( 9898524132

61  �:�(��?� �����&� 2 ��X����
 �� !�Y�� 8128936064

62  �:�(��?� ���. ш��� 
�. 3 �
(�ш к� 345�# 9904059866

63  �:�(��?� ���. ш��� 
�. 3 F� 7DL���
 8 P��?� 9408639336

64  �:�(��?� ���. ш��� 
�. 3 F� ��ш
$�� 0
 к�/� 9409566590

65  �:�(��?� ���. ш��� 
�. 3 F� 8K�����
 �� �'�( 9428597569

66  �:�(��?� ���. ш��� 
�. 3 F� 6K!&���
 8  ���7 8153954541

67  �:�(��?� ���. ш��� 
�. 3 F� Z�[�����
 ?# 345�# 9574912296

68  �:�(��?� ���. ш��� 
�. 3 F� " �(��
 �:�(�( �'�( 9601252427

69  �:�(��?� ���. ш��� 
�. 3 F� �!!�к=���� P�\
6�S 345�# 9687641103

70  �:�(��?� ���. ш��� 
�. 3 F� "?]�(��
 3��
(�( 345�# 7574802344

71  �:�(��?� ���. ш��� 
�. 4 આબેદાબા�ુ ંશેખ 9925516850

72  �:�(��?� ���. ш��� 
�. 4 િવર�નભાઈ પટ�લ 9.19999E+11



73  �:�(��?� ���. ш��� 
�. 4 મનીષાબેન લી|બાચીયા 9.19975E+11

74  �:�(��?� ���. ш��� 
�. 4 ચપંકભાઈ ગ<ગોડા 9.18141E+11

75  �:�(��?� ���. ш��� 
�. 4 એવેના.લીના મેકવાન 9.1998E+11

76  �:�(��?� ��� 5 �^����
 �'�( 8320968383

77  �:�(��?� ��� 6 _�к�ш6�7 0�. �'�( 9712987358

78  �:�(��?� ��� 6 "�
���
 0
.1���� 9712932512

79  �:�(��?� ��� 6 ��&(��
 ?#.  ���7 9558754727

80  �:�(��?� ��� 6 ��
� к�.�'�( 9687654847

81 3�?��� ���. ш��� 
�. 1 રહ�મતબીબી રંગર�જ 7874867266

82 3�?��� ���. ш��� 
�. 1 િ-યકંા)ુમાર� ચૌધર� 7874344966

83 3�?��� ���. ш��� 
�. 1 અિસતાબેન શાહ 9925703331

84 3�?��� ���. ш��� 
�. 1 પટ�લ -&ાબેન 
85 3�?��� ���. ш��� 
�. 2 �'�( ��� 6�7 0
 9033774381

86 3�?��� ���. ш��� 
�. 2 ��'�9:�� 3�Q��
 0� 9913102793

87 3�?��� ���. ш��� 
�. 2 �'�(  �!`���
 0 9898259097

88 к��к"��� - 1 F� 3�"aк���
 7\�6�7 �'�( 9925220546

89 к��к"��� - 1 F� 
�� ���
 B�!:6�7 ш�� 9016329007

90 к��к"��� - 6 6��&���
 �'�( 9426590438

91 к��к"��� - 6 "?]�(��
 ���� 9824625049

92 к��к"��� - 8 K��b���
 3�a! 
 ��?c� 8000110263

93 к��к"��� - 8 "к�:��
 ��
�=���� ��"?& 9725630458

94 к��к"��� - 8 �
ш���
 �����K ���� 9574133095

95 к��к"��� - 8 !<ш�(���
 T
d���6�7 ��?c� 9033236798

96 к��к"��� �����&� ш��� 
� 9 ������
 !� P'�9(�� 9409414407

97 к��к"��� �����&� ш��� 
� 9 �

 8 ш�� 9898924664

98 к��к"��� �����&� ш��� 
� 10  ����
 к^��ш=���� A��� 9662909701

99 к��к"��� �����&� ш��� 
� 10 ��T���
 &e�:=���� A��� 8469818147

100 ��^(&
K�-1 6�!
���
 0�. ���&� 82384660607

101 ��^(&
K�-1 1���х���
 ��. �8 9712483884

102 ��^(&
K�-1 C�M�& ��
  ��. ш�� 8320659158



103 ��^(&
K�-1 ш�&(��
 к�.����� 9099022980

104 ��^(&
K�-1  ш�
���
 8.��?c� 8780388469

105 ��^(&
K� - 2 ���fg
���
 0
.�'�( 9978217022

106 ��^(&
K� - 2 
�
���
 ��.E�к� 9824331137

107 ��^(&
K� - 2 \�&���
 ?#.�h�� 9428811248

108 ��^(&
K� - 2 �:��?6�S к�.!�'(��� 9033829407

109 �9:
K� ш��� 
�. - 1 ��
(��
 ��(!:��� 8128658743

110 �9:
K� ш��� 
�. - 1 ��K�&���
 !х�"��� 9558929161

111 �9:
K� ш��� 
�. - 1 ш�&(��
 к�.�'�( 7984130113

112 �9:
K� ш��� 
�. - 1 к���
���
 ��.A��� 9909971899

113 �9:
K� ш��� 
�. - 1 
�&���
 к�.�'�( 9974725139

114 �9:
K� ш��� 
�� -4 K�&���
 8 6i 9825998204

115 �9:
K� ш��� 
�� -4 3�"aк���
 ?# �'�( 6354486515

116 �9:
K� ш��� 
�� -4 ш�� ���
 $�. к�_ %�&j 9427029828

117 �9:
K� ш��� 
�� -6 �'�( "�X:���
 0� 9427066445

118 �9:
K� ш��� 
�� -6      !�T�(� ��
(��
 !� 8488829055

119 =�. �#
� !��� B�. ш��� F� к^�
���
 2. Kk�� 8758683231

120 =�. �#
� !��� B�. ш��� F� шш�к(���
 ��. ��l� 9725018465

121 =�. �#
� !��� B�. ш��� F� 1�
�&���
 0�. �'�( 9909468586

122 =�. �#
� !��� B�. ш��� F� ��Q(��
 0�. ��! 9725005756

123 T�?��� 2 �((!���
 �b!� # 7041585254

124 T�?��� 2 3�"aк���
 2. Em� 8849466457

125 х�х�� - 2 F� 3�&
���
 �'�( 9328173472

126 х�х�� - 4 F� ng�&���
 2. �g'� 9904897119

127 х�х�� - 4 F� &��(��
 ��. ��Eк 9725502474

128 х�х�� - 4 F� P(к���
 0�. �� # 9924631713

129 х�х�� - 4 F� ��������
 P'(�!(� 9408934689

130 х�х�� - 12 !�����
  0�. ��
� 7383801219

131 х�х�� - 12 �
8&к4� 2. !5!� 8200664792

132 х�х�� - 12 g
��( 0. �':� 9408539292



133 х�х�� - 12 �#'�  2. !х�"��� 9409227498

134 х�х�� - 12 _�к�ш6�7  к�. BC��& 9724786292

135 х�х�� ���E#-3 F� �
���
� ш��&���� ��'#( 9427853138

136 х�х�� ���E#-3 F� 1���b���
 ���ш6�7 &�?� 9537641626

137 х�х�� ���E#-3 F� 1�(6� к�ш�
�� ��'#( 9974781048

138 
���( �����&� ш��� 
�. 1 �
�ш&� ��. ;��o��� 9727227665

139 
���( �����&� ш��� 
�. 1 
�
���
 0�. �'�( 9725734102

140 
���( �����&� ш��� 
�. 1 к4�шк=���� 0�. �'�( 7567070914

141 
���( �����&� ш��� 
�. 1 �!��=���� 0�.!�#�� 9714908510

142 
���( �����&� ш��� 
�. 2 к(�!�&��
 �'�( 9904665777

143 
���( �����&� ш��� 
�. 2 6�����
 �'�( 9558163759

144 
���( �����&� ш��� 
�. 2 S(���
 �'�( 9601749739

145 
���( �����&� ш��� 
�. 2 5��jXE��
 �'�( 9879998220

146 
���( �����&� ш��� 
�. 2 
�
���
 �'�( 9726877368

147 
���( �����&� ш��� 
�. 2 �ш^����
 ����х 9510624842

148 ш��!�?# �����&� ш��� 
�. 2 �'�( !�:���
 3��
(�( 8401143885

149 ш��!�?# �����&� ш��� 
�. 2 Kk�� �
(���
 ���к6�S 7574805909

150 ш��!�?# �����&� ш��� 
�. 2 3�!?� B�!:��l� 6!�
6�S 9879854172

151 ��:���� �����&� ш��� 
�. 2  ��F���
 03 p�q( 9558964396

152 ��:���� �����&� ш��� 
�. 2 ��K�&���
 $�  �8 9687616369

153 K:�ш
K� ����� �����&� ш��� 
�. 1 B��&��
 03. O?#�� 8511552306

154 K:�ш
K� ����� �����&� ш��� 
�. 1 �!��(6�7 0�. ����:� 9773053914

155 S�
��� �����&� ш��� 
�. 1 O�����
 0�. 6�!��� 9725001478

156 S�
��� �����&� ш��� 
�. 1 6�!
���
 0
. K��� 9426622876

157 S�
��� �����&� ш��� 
�. 1 к^�
���
 ��. �'�( 9726947064

158 S�
��� �����&� ш��� 
�. 1 �
�(��
 к�. 
��� 8511412402

159 S�
��� �����&� ш��� 
�. 2 મીનાબહ�ન જયતંીભાઇ .ની
160 S�
��� �����&� ш��� 
�. 2 -ાVતીબહ�ન શશીકાતં પડંLા
161 S�
��� �����&� ш��� 
�. 2 શ)ુંતલાબહ�ન કનૈયાલાલ ચૌહાણ
162 S�
��� �����&� ш��� 
�. 2 1કિતXબહ�ન cબિપનચ=ં ઠBર



163 S�
��� �����&� ш��� 
�. 2 રાJશભાઇ કાિંતલાલ પટ�લ
164 S�
��� �����&� ш��� 
�. 2 -&ાબહ�ન અSલુભાઇ પટ�લ
165 S�
��� �����&� ш��� 
�. 2 �cુણ}માબહ�ન ભાઇલાલભાઇ ઠBર 8141140044

166 S�
��� �����&� ш��� 
�. 2 રાJxર�બહ�ન ભા6કરભાઇ પટ�લ 9727070487

167 S�
��� �����&� ш��� 
�. 2 ભાવનાબહ�ન ક�ભુાઇ રાણા 9909962877

168 S�
��� �r(�к ш��� 
�. 1 ��3�( " 9�&���
  �!�6�S 7567927907

169 S�
��� �r(�к ш��� 
�. 1 ���ш6�S к�. �� # 9998999102

170 S�
��� �r(�к ш��� 
�. 1 ��!( G Mst&��
 
� "кш�� 9427025043

171 S�
��� �r(�к ш��� 
�. 1 ��3�( �
(���
 (�(�5�6�S 9586288989

172 S�
��� �r(�к ш��� 
�. 1 ��K�&���
 " 
�ш6�S �� ! 7874341508

173 S�
��� �r(�к ш��� 
�. 2 પટ�લ આશાબેન િવ�લુ)ુમાર
174 S�
��� �r(�к ш��� 
�. 2 પટ�લ વષા�બેન બબલદાસ
175 S�
��� �r(�к ш��� 
�. 2 ગFજર ~યોિતબેન ક"પેશ)ુમાર
176 S�
��� �r(�к ш��� 
�. 2 ર�ખાબેન યોગેશભાઇ પટ�લ
177 S�
��� �r(�к ш��� 
�. 2 ચૌહાણ �3ુપાબેન ભગવાનદાસ
178 S�
��� �r(�к ш��� 
�. 2 ચૌહાણ અ"પાબેન �મુાનિસEહ
179 S�
��� �r(�к ш��� 
�. 2 -કાશભાઇ રવ%ભાઇ ભીમાણા 9904412280

180 !'!� �����&� ш��� 
�. 1 
�(���
 2. х�� # 9016597308

181 !'!� �����&� ш��� 
�. 1 �"������
 к�. BC��& 9426351350

182 !'!� �����&� ш��� 
�. 1 ��"��=���� 03. �'�( 9712918653

183 !'!� �����&� ш��� 
�. 1 
�(���
 $�. �'�( 7874572076

184 !'!� �����&� ш��� 
�. 2 મનીષાબેન એ. પાર�ખ
185 !'!� �����&� ш��� 
�. 2 ~યોિતબેન પી. પડંLા
186 !'!� �����&� ш��� 
�. 2 આશીતોશ)ુમાર સી. રાવલ
187 !'!� �����&� ш��� 
�. 2 પાCલબેન ડ�. પડંLા
188 !'!� �����&� ш��� 
�. 2 �જગીષાબેન J. પટ�લ
189 !'!� �����&� ш��� 
�. 3 v�!
�ш6�7 !��.;��o��� 9879925479

190 !'!� �����&� ш��� 
�. 3 ���(&���
 ��. �b!� # 9727776035

191 !'!� �����&� ш��� 
�. 3 �ш^�� ��
 $�.!�W 9725018667

192 !'!� �����&� ш��� 
�. 3 6�!
���
 !��. ���� %& 8320004895



193 !'!� �����&� ш��� 
�. 4 જયuીબેન આર. વાઘેલા

194 !'!� �����&� ш��� 
�. 4 ~યોyસનાબેન એમ. -.પિત

195 !'!� �����&� ш��� 
�. 4 ખોડાભાઈ વી. વર�યા

196 !'!� �����&� ш��� 
�. 4 અ,ુણભાઈ ક�. ઠBર

197 !'!� �����&� ш��� 
�. 4 ય&ેશ)ુમાર ક�. રાજ�તુ

198 !'!� �����&� ш��� 
�. 4 શોકતઅલી એચ. ખોખર

199 !'!� �����&� ш��� 
�. 5 =M��(���
 0.  �8 9173480004

200 !'!� �����&� ш��� 
�. 5 ���(��
 2. "��N�
 9173999030

201 !'!� �����&� ш��� 
�. 5 ��
�(� $�. ����� 8490864528

202 !'!� �����&� ш��� 
�. 6 દ�ાબેન સી. પટ�લ
203 !'!� �����&� ш��� 
�. 6 વષા�બેન એ. ઠBર
204 !'!� �����&� ш��� 
�. 6 હ�તલબેન ક�. પટ�લ 9662040587

205 ��K�"O� �� �����&� ш��� 
�. 1 
x&���
 ���ш3Da ш��� 7383208290

206 ��K�"O� �� �����&� ш��� 
�. 1 �
&�
=���� B�:6�S ��'к� 9909448023

207 ��K�"O� �� �����&� ш��� 
�. 1 ��
�����
 (�(86�S �'�( 9898718642

208 SDa���# �r(�к ш��� O�^��
���
 ��R�6�7 '�(� 9712959907
209 SDa���# �r(�к ш��� !шy&���
 ��:6�7 �'�( 9925237924
210 SDa���# �r(�к ш��� $
� #��
 
��Da=���� �'�( 7203841739

�� ш�����  
�� �ш�к��� 
��
૧ િવિધબેન એન. િ_વેદ�

૨ J6મીનબેન 1��યન

૩ શબનમબા�ુ ંઅફસરખાન પઠાણ િસપાઈ

૪ uી રાJશ)ુમાર ગણેશભાઈ ચૌધર�

૫ uીમિત ભા�મુતીબહ�ન લાલ%ભાઇ મેcણયા

૬ uીમિત વિનતાબેન રિસકભાઈ દર%

૭ ક"પનાબેન એમ. ચૌધર�

૮ શાિંતબેન આર. પાડં�

૯ uીમિત હસંાબેન રામ%ભાઇ વણકર

અમરાઈવાડ� શા. -૧

અમરાઈવાડ� શા. -૬

� %!�/�




૧૦ બારોટ ભાિવકા Mમુિતચ=ં

૧૧ %તે<=ભાઈ બોદર

૧૨ uીમિત િનલમબેન મનMખુભાઇ -.પિત

૧૩ uીમિત ધિમX3ઠાબેન નારાયણભાઇ પટ�લ

૧૪ uીમિત િનલમબેન મનMખુભાઇ cગણોયા

૧૫ િ-યાબેન રાણા
૧૬ uી સોનલબેન -ભાશકંર જોષી

૧૭ હ�મલHાબેન શાહ

૧૮ પાCલબેન -.પિત

૧૯ uી વનરાજ)ુમાર વ.% ડામોર

૨૦ િવલયમ ડામોર

૨૧ )ુ.  શાહ નીલાબેન ચીમનલાલ 

૨૨ અિનતા અિવનાશ પાટ�લ

૨૩ શોભા કમલાકર ચૌધર�

૨૪ રજની િવલાસ વધ�કર

૨૫ સા1રકા રાqુ gCુડકર

૨૬ દ�વરાજભાઇ રબાર�

૨૭ 1હતે<=ભાઈ %. રબાર�

૨૮ ન�તાબેન વી. �ન

૨૯ uી Mરુ�ખાબેન રણછોડભાઇ પટ�લ

૩૦ uી ર�4કુાબેન બDભુાઈ પટ�લ

૩૧ uી મનોજ)ુમાર િવ�લભાઈ પટ�લ

૩૨ uી િવજયાબેન ક"પેશ)ુમાર ��ભ�

૩૩ ચ1ં=કાબહ�ન વ"લભભાઇ પટ�લ

૩૪ Jનેટબેન વી. સોલકં�

૩૫ અgતૃભાઈ સેવતંીલાલ cલ|બાcચયા

૩૬ લcલતભાઈ આર. પચંાલ
૩૭ uી ~યોyસનાબેન -હલાદભાઇ  ઉપા�યાય 

૩૮ uીમતી  નીતાબેન નવનીત)ુમાર  પટ�લ

૩૯ uી  િમના�ીબેન જગ�ાથ રાવલ 

અમરાઈવાડ� શા. -  ૯

અમરાઈવાડ� શા. - ૧૧

અમરાઈવાડ� શા. -૧૨

અમરાઈવાડ� શા. -૪

અમરાઈવાડ� શા. -૭

અમરાઈવાડ� મરાઠ� - ૨

અમરાઈવાડ� શા. - ૧૦

અમરાઈવાડ� શા. -૧૩

અમરાઈવાડ� શા. -૧૪



૪૦ ઘનOયામભાઈ પટ�લ

૪૧ uી ઉપા�યાય ]જનાબેન  સાકંળેxર

૪૨ uી દ�ાબેન ચી�ભુાઈ િ_વેદ�

૪૩ -કાશભાઈ બી. પટ�લ

૪૪ uી નયનાબહ�ન �ણુવતંલાલ પટ�લ

૪૫ સગંીતાબેન એ. વસાવા
૪૬ રોશનીબેન ક�. મ1ડયા
૪૭  uીમતી ઊિમXલાબેન �ુગંરભાઈ પરમાર

૪૮ ક"યાણી એ. નાયકર
૪૯ v��#�� ���
��l� 6��&��l�

૫૦ 6K��� к�"к(���
 (�(86�7

૫૧ �'�( ;����
 �� �!6�7

૫૨ નયનાબેન બી. િ_વેદ�
૫૩ િ-યકંાબેન પટ�લ

૫૪ uી િ-તીબેન નલીન)ુમાર દ�સાઈ

૫૫ uીમતી ચૌધર� િ-યકંા દ�વે<=ભાઈ  

૫૬ uીમતી  xેતાબેન ડ�િવડભાઈ 1�િ�યન

૫૭ uી -.પિત કો1કલાબેન ભગીરથભાઈ

૫૮  uી પટ�લ ભાવનાબેન દ�વચદંભાઈ

૫૯ uીમિત -.પિત રમીલાબેન કાન%ભાઈ

૬૦ uી પટ�લ સતીશ)ુમાર ઈxરલાલ

૬૧ uી મlરૂ)ુમાર -િવણચ<= પટ�લ

૬૨ િનિમષાબેન પટ�લ

૬૩ મનીષ)ુમાર એ. પટ�લ

૬૪ િ-યકંાબેન -.પિત

૬૫ uી, eયાસ ગોિવEદભાઈ કનૈયાલાલ  

૬૬ uી, દ�ાબેન પરસોHમભાઈ ગો<ડcલયા 

૬૭ uી, પટ�લ ગીતાબેન અજય)ુમાર 

૬૮ uી, પટ�લ શૈલેષ)ુમાર ચmંુલાલ 

૬૯ uી ભગવતીબેન ક�. -.પિત

અમરાઈવાડ� શા. -૧૬

રાજ�રુ શા. - ૮

રાજ�રુ શા. - ૧૧

કરશનનગર શા. - ૧

કરશનનગર શા. - ૨

�રુષોHમનગર શા. - ૧

�રુષોHમનગર શા. - ૨



૭૦ uી પટ�લ ર�ખાબેન શKંભુાઈ 

૭૧ ]1કતાબેન -.પિત

૭૨  uી .ખણીયા રંજનબેન છગનભાઈ 

૭૩ દ�વયાનીબેન ડ�. દર%

૭૪ ભારતીબેન રિતલાલ  શાહ

૭૫ ચૌધર� સવ%ભાઈ રાસગંભાઈ

૭૬ રમીલાબેન પી. ર�વર

૭૭ સોલકં� રમીલાબેન રણછોડભાઈ

૭૮ હસંાબેન પચંાલ

૭૯ ધિમX3ઠાબેન %. પડંયા

૮૦ 
�(���
 6���:�

૮૧ પટ�લ ર�ટાબેન ર�વાભાઈ 

૮૨ જગદ�શભાઈ વી. પટ�લ
૮૩ નીતાબેન રબાર�

૮૪ છાયાબેન �ુ.ંભાઇ -.પિત

૮૫ રાJશભાઈ પટ�લ

૮૬ ભવનાબેન  એમ. -.પિત
૮૭ મીનાબેન કા5<તલાલ પટ�લ

૮૮ શિમXલાબેન આર. પરમાર

૮૯ મqંુલાબેન િસ. પટ�લ

૯૦ અશોક)ુમાર બારોટ

૯૧ uી મહ�<=ભાઈ રાવલ
૯૨ ઉવbબેન િન|બાક�

૯૩ કનૈયાલાલ પટ�લ

૯૪ uી gલુાડ�યા %Sભુાઈ રમણભાઈ

૯૫ પરવીનબા�ુ ંમ<Mરૂ�

૯૬ uી નાનાભાઈ મફાભાઈ નાયી

૯૭ uીમતી )ુંવરબેન વેલ%ભાઈ ચૌધર�

૯૮ ચ1ં=કાબેન પટ�લ

૯૯ uી મહ�શ)ુમાર %. વાઘેલા

]cબકાનગર શા. - ૧

ઓઢવ શા. - ૧

ઓઢવ શા. - ૩

ઓઢવ શા. - ૪

ઓઢવ %.આઈ.ડ�.સી - ૨

લીલાનગર શા. - ૨

રાજ�રુ શાળા - ૧૮



૧૦૦  uી મીના�ીબેન એસ. uાવક
૧૦૧ uી ર�ટાબેન એચ. ગFજર

૧૦૨ બારોટ દ�િવકા દશરથલાલ

૧૦૩ દશરથભાઈ વી. દ�સાઈ
૧૦૪ uી )ુ. િસ"વીયાબેન Mરુ�શચ=ં 1�U�યયન

૧૦૫ uી ફર.નાબેન gસુાભાઇ MJુલા 

૧૦૬ uી હ�નાબહ�ન જશવતંલાલ મોદ�

૧૦૭ ભવનાબેન પટ�લ
૧૦૮ uીમતી વાઘેલા દ�Vતાબેન �ુગંરભાઈ 

૧૦૯ uીમતી પટ�લ પાCલબહ�ન બબાભાઈ

૧૧૦ uીમતી નીતાબેન )ૃ3ણરાવ પેઠ�    

૧૧૧ uીમતી પટ�લ ચ1ં=કાબેન gળૂ%ભાઇ 

૧૧૨ ધારાબેન મ"લી

૧૧૩ અમર�નબેન મ<Mરૂ�

૧૧૪ uી Kપુે<=ભાઈ પી. ઠાકોર

૧૧૫ અલકાબેન એમ. રાવળ
૧૧૬  રાઠવા સવલાભાઇ ભીમાભાઇ

૧૧૭  પરમાર રમીલાબેન વાલ%ભાઇ

૧૧૮  રાઠોડ નમ�દાબેન શનાભાઇ

૧૧૯ લ�મીબેન આર. દ�સાઈ

૧૨૦ uી મમતા નટવરલાલ રાણા

૧૨૧ .�િૃતબેન આર. દ�સાઈ

૧૨૨ Mમુનબેન બી.ખલાિસ

૧૨૩ અ"પેશભાઈ ક�. રાઠોડ
૧૨૪ uી હMમુતીબેન એ. પટ�લ

૧૨૫ uીમતી તCણાબહ�ન ઈxરભાઈ પરમાર

૧૨૬ uીમતી સર6વતીબેન કાિંતલાલ ભાવસાર

૧૨૭ SUૃVતબેન એલ. બદર�શીયા
૧૨૮ ચેતનાબેન િસ. મહ�તા

૧૨૯ �જ&ાબેન શશીકા<ત વોરા 
જશોદાનગર શા. - ૧

રાજ�રુ શાળા - ૯

ગોમતી�રુ શા. - ૨

ગોમતી�રુ શા. - ૪

ગોમતી�રુ શા. - ૬

રાજ�રુ શાળા - ૧૭

રાજ�રુ શાળા - ૧

રાજ�રુ શાળા - ૩



૧૩૦ કાિમનીબેન અરિવEદ)ુમાર સોની 

૧૩૧ જશોદાબેન પી. સોનારા

૧૩૨ uીમતી પટ�લ મીના�ંીબેન રાJશભાઈ 

૧૩૩ uીમતી પટ�લ ર5Oમકાબેન િશ�ભુાઈ

૧૩૪ કો1કલાબેન

૧૩૫ ભરત)ુમાર ડ�. િવરમગામી

૧૩૬ પટ�લ દ�ાબેન સોમાભાઇ

૧૩૭ પડંLા દશ�િનકાબેન કમલ)ુમાર 

૧૩૮ ચૌહાણ પ�ાબેન રામ%ભાઈ 

૧૩૯ સોલકં� બાkભુાઈ મોઘા% 

૧૪૦ ડ��ુણ %તે<= )ુમારદોલાભાઈ 

૧૪૧ મ1હડા અqુ �નિસEહ .લાભાઇ

૧૪૨ સેલોત  -1દપિસEહ  િવલિસEહ 

૧૪૩ ઇલાબેન ક�. પટ�લ
૧૪૪ િવ�ાબેન ક�. ડામોર

૧૪૫ ત,ુલHાબેન

૧૪૬ મનીષાબેન ક�. પટ�લ

૧૪૭ uી ભાવના સોપાન ચૌધર� 

૧૪૮ પાટ�લ SUૃVત વી.
૧૪૯ હસંાબેન ગામેતી
૧૫૦ 1કરણબેન ]બારામદાસ પટ�લ 

૧૫૧ -�"લાબેન િનરંજનલાલ ચૌહાણ 

૧૫૨ લાKભુાઈ રબાર�

sr no શાળા�ુ ંનામ નામ મોબાઇલ નબંર

1 -ેમીલાબેન પટ�લ. 9712227803

2 ક�િતદાબેન  પટ�લ. 9825074530

3 1�3નાબેન મા,ુ 9429437182

4 હસંાબેન ગોહ�લ 7874739317

5 રાઠોડ ]જનાબેન 9408007707

પિ�મ ઝોન

એcલસ�ીજ શા.ન.ં2

એcલસ�ીજ શા.ન.ં6

એcલસ�ીજ શા.ન.ં12

િવનોભાભાવેનગર મરાઠ� શા. - ૨

હાથીજણ શા. - ૨

જશોદાનગર શા. - ૨

િવEઝોલ શા. - ૨

િવવેકાનદંનગર શા. - ૧

િવનોભાભાવેનગર �જુ. શા. - ૧



6 િમ�ી ગીતાબેન 7383415751

7 -&ાબેન ઠાકોર 7990707780

8 gmૃુલાબેન લેઉવા 9428018697

9 દc�તા બેન એમ. જોષી 9428649371

10 િનશાબેન એલ. દ�સાઈ 7567801900

11 મીનાબેન ક�.પટ�લ 9427614037

12 પા,ુલ એ ગઢ�યા 9016483053

13 6નેહાબેન વાઘેલા 9737323033

14 ગીતાબેન  સોલકં� 8866179536

15  ~યોિતબેન જોશી 8347861809

16 મહ�શભાઇ ઝી�વા1ડયા 9712908011

17 િવરાજબેન દ�સાઈ 9499514686

18 1હતે<=ભાઈ  -.પિત 7383977546

19 ચ<=ાબેન બારડ 9773485627

20 અ"કાબેન પરમાર 8866156200

21 અચ�નાબેન  શાહ 9924624909

22 પાયલબા J. .ડ�. 9428546425

23 રશમીબેન વાઘેલા 8238604612

24 બીપીનભાઈ એન.ધામેલ 9909705420

25 નીપાબેન પાઠક 9429901506

26 હ�તલબેન ભાવસાર 9427331499

27 શાહ હામ�િનકાબહ�ન એ 8849034630

28 મનીષાબેન J. પટ�લ 9377068199

29 માhરુ�બેન પી.મહ�તા 9687608008

30 ર�ટાબેન   બી.પટ�લ  7567042833

31 દ�ાબેન એ.પરમાર 7016189039

32 ચ1ં=કાબેન એમ.રાવલ 9427582532

33 અવનીબેન બી.પટ�લ 9974097343

34 શ)ુ<તલાબેન આર.   પટ�લ 9898107298

35 -િવણાબેન એસ. બલસારા 8320841714

એcલસ�ીજ શા.ન.ં12

એcલસ�ીજ શા.ન.ં14

એcલસ�ીજ શા.ન.ં22

એcલસ�ીજ શા.ન.ં28

વાસણા શા.ન.ં1

વાસણા શા.ન.ં3

વાસણા શા.ન.ં5

વાસણા શા.ન.ં7

વાસણા શા.ન.ં8



36 પ"લવીબેન બી. પટ�લ 9909777865

37 અિનતાબેન પી સોલકં� 9601150711

38 સોનલબેન બી. -.પિત 9664992003

39 કોમલબેન J જોષી 8128162021

40 ઈ<mુબેન એસ. માલવcણયા 9429019433

41 .�િૃતબેન  ક�. cલEબાcચયા 9428603487

42 યાિમનીબેન એમ. પટ�લ 9427311665

43 મીના)ુમાર� એલ. .ની 9427017679

44 mુ3યતં)ુમાર વી. પટ�લ 9574701224

45  િશ"પાબેન એન પટ�લ 9974878711

46 6����&���
 ��  �'�( 9722977938

47 પવીણાબેન .ડ�. 9427314635

48 ગીતાબેન  પટ�લ 9427621734

49 ભાગ�વી બેન ભ� 9427802248

50 વૈશાલીબેન પટ�લ 9879372225

51 હMમુતીબેન મકવાણા 9924855120

52 )ુMમુબેન પટ�લ 9157230530

53 Mરુ�ખા બેન પી.રાવલ 9825147924

54 મગંેશભાઈ પટ�લ 9712974712

55 નીલમબેન પચંાલ 8160018779

56 ~યોિતબેન  એ.િમ�ી 9979229159

57 �1દરાબેન એન.પટ�લ 6352970872

58 Sષૢાબેન J.પાઠક 9426307816

59 ર�ખાબેન ક�.ડામોર 9537548409

60 -ીિતબેન J.eયાસ 9825544007

61 કાિમનીબેન એન શાહ 9925700304

62 િપયકંા બેન % પટ�લ 9687316455

63 અલકા બેન પી પટ�લ 9925903250

64 u�ધાબેન આર પટ�લ 9824668440

65 ભાિવકા બેન ડ� દવે 9426581582

એcલસ�ીજ શા.ન.ં4

એcલસ�ીજ શા.ન.ં7 Io

એcલસ�ીજ શા.ન.ં8

વેજલ�રુ પ�Pલક 6)ૂલ

નારણ�રુા શાળા ન.ં1

નારણ�રુા શાળા ન.ં2

નારણ�રુા શાળા ન.ં4

નારણ�રુા શાળા ન.ં6



66 ર�ખાબેન ડ�. દ�રાસર� 8238951725

67 Mધુાબેન આર. પટ�લ 9601443413

68 રાવલ 1દપાલીબેન એન 9427005897

69 ભાવસાર બેલાબેન પી 9978603950

70 છાયાબેન સઘંવી 9913541064

71 કોક�લા બેન Mતુ1રયા 8511766906

72  1દVતીબેન એન. પાઠક 8735033001

73 ર�મા બેન મહ�તા 9099502002

74 િવશાખાબેન બી ગો6વામી 9727766992

75 વનીતાબેન ભગત 9824009974

76 િમના�ીબેન એસ. શાહ 9510704063

77 પ"લવીબેન એચ.પટ�લ 9879146229

78 ર5Oમબેન એસ.`કુલ 9909895354

79 જયuીબેન નદં1કશોર પટ�લ 9428017677

80 પાયલબેન ક�.ચોધર� 9429438298

81 �જ&ાસા બેન .ની 9812935803

82 6નેહલ બેન �Vુતા 9712935983

83 નયનાબેન .ની 9687935304

84 1કEજલ બેન પટ�લ 9714901314

85 ચેતનાબેન ભાવસાર 9879518770

86 હસંાબેન J.પચંાલ 9824586174

87 કYલાશબેન એસ.ગામેતી 9727185828

88 નયનાબેન આર.પટ�લ 9725002441

89 �જ&ાબેન ડ�.ચૌહાણ 9429026790

90 બીનાબેન આર.ચૌહાણ 9408829054

91 માલતીબેન ક�. પટ�લ 9327161206

92 ~યોy6નાબેન એસ. પટ�લ 9924506450

93 પ"લવીબેન પી. પટ�લ 9586033319

94 કોમલબેન એ.રાઠોડ 8200659303

95 શારદાબેન બી. ગામેતી 9327038723

એcલસ�ીજ શા.ન.ં17

એcલસ�ીજ શા.ન.ં18

એcલસ�ીજ શા.ન.ં26

એcલસ�ીજ શા.ન.ં29

એcલસ�ીજ શા.ન.ં30

ક�શવનગર શા.ન.ં1

વાડજ શા.ન.ં1

વાડજ શા.ન.ં3

એcલસ�ીજ શા.ન.ં10



96 પટ�લ ચેતનાબેન એસ. 9824352233

97 eયાસ  િનમ�લ ભાઈ આર. 9824587978

98 ભાવસાર હિષXદા બેન સી. 7802844014

99 Mથુાર ભાવના બેન ક�. 9725021566

100 પટ�લ આશા બેન ડ�. 9725023891

101 શમા� લ�મી બેન ઇ<=વદન 9537657275

102 ચોટલીયા હષા�બેન 9998222533

103 મોદ� Kિુમકાબેન 9825558598

104 દ�સાઈ કાતંા બેન 9712760941

105 પટ�લ કો1કલાબેન 9426284451

106 મનીષાબેન પટ�લ 9712966869

107 ચેતનાબેન વી પડંLા 987940939

108 વદંનાબેન ડ� પટ�લ 9426356103

109 હMબુેન પટ�લ 9824296174

110 િવમળાબેન J પટ�લ 9879814715

111 ઉિમXલાબેન %. પરમાર 98242 83236

112 મદંા1કની બેન આર. ગFજર 99247 97016

113 SUૃVતબેન આર. જ<સાર� 98988 06587

114 િમHલ બેન ડ�. ઠBર 99049 01507

115 પારસબેન એચ. પટ�લ 88496 06501

116 ]જનાબેન વી. પટ�લ 8511710053

117 યોcગતાબેન એચ. જોષી 9427401495

118 વસતંાબેન એન.>હુાર 9099263862

119 jી3માબેન બી. પરમાર 9974679091

120 ]1કતાબેન સી. પટ�લ 9913191007

121 સ રોજબેન -.પ િત 9898071691

122 સગંીતાબેન પટ�લ 9428353235

123 ર�ખાબેન ચાવડા 9574751937

124 કોક�લાબેન ઠાકોર 8141433816

125 નવીનભાઈ પટ�લ 9825773255

નવાવાડજ શા.ન.ં1

નવાવાડજ શા.ન.ં3

0નવાવાડજ શા.ન.ં9

રામદ�વપીર% -ા.શાળા

સાબરમતી 7

સાબરમતી 8



126 મqંુલાબેન એન રાઠોડ 9426577505

127 1દનીતાબેન ક� રામી 9409623043

128 -િતમાબેન બી.પડંયા 8141303140

129 ઉષાબેન એન.�જુર 9428611671

130 િવ1દશા બેન આર. જોષી 96620 16186

131 અ"પાબેન એસ. પાર�ખ 73831 37278

132 પદમાબેન એન દ�વધરા 9638559955

133 િનલમબેન J.સોલકં� 9099943081

134 Mધુાબેન એ પટ�લ 9712654900

135 સોનલબેન પી. પટ�લ 8200337576

136 શારદાબેન વી sરુાના 9979757910

137 પા,ુલબેન J પટ�લ 9428613194

138 �cૂણ}માબેન પી િ_વેદ� 8487838859

139 કYલાસબેન એમ પટ�લ 9429366966

140 સલમાબેન એ. કો1ડયા 9712964890

141 મીનાબેન એલ.ગામીત 9428102164

142 ર�નાબહ�ન એન.-.પિત 9974295478

143 પાયલબેન ડ�.પટ�લ 9714575100

�મ શાળા�ુ ંનામ િશ�ક �ુ ંનામ 
1 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� -1 uી િમિથલેશ પાડં�ય

2 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� -1 uી શૈલેષ)ુમાર રાJશ-સાદ વમા�

3 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� -4 uી )ૃ3ણપાલિસEહ uીમાનિસEહ તોમર

4 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� -4 uી મગનલાલ ગો6વામી

5 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� ૫ uી 1હમા=ી માલી

6 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� ૫ uી -દ�પ)ુમાર અમરનાથ �ા�ણ

7 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� ૫ uીમિત અનીતા ઇ<=%ત યાદવ

8 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� -7 uી ઉદયભાનિસEહ મોહનિસEહ ચૌહાન

9 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� -7 uી Mનુીલ ભદો1રયા

10 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� 8 uી શશીકાતં ગોપાલ% ઓઝા 

1હ<દ� ઝોન

સાબરમતી શા.ન.ં3

સાબરમતી શા.ન.ં4

સાબરમતી શા.ન.ં5

સાબરમતી શા.ન.ં6

સાબરમતી શા.ન.ં10

મહાyમાગાધંી શા.ન.ં 1

ઉ6માન�રુા શા.ન.ં2

ગાધંીનગર શા.ન.ં2

સાબરમતી શા.ન.ં2



11 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� 8 uીમિત પદમાબેન રામદ�ન માલી 

12 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� 8 uીમિત સીમાદ�વી ગયા-સાદ વમા� 

13 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� 8 uીમિત િનમ�લાદ�વી રામદ�વ યાદવ 

14 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� 8 uીમિત 56મતા Mશુીલ)ુમાર તોમર 

15 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� ૯ uી રાય કમલેશ રામચ=ં રાય 

16 અમરાઈવાડ� 1હ<દ� ૯ uી %તે<=)ુમાર નરિસEહભાઈ નોગીયા 

17 અમરા�રુા 1હ<દ� ૧ uીમિત Mમુન રામશકંર રાઠૌર

18 અમરા�રુા 1હ<દ� ૧ uીમિત મમતા મહ�<=મણી િતવાર�

19 અસારવા 1હ<દ� 1 uીમતી અનીતાદ�વી Mરૂજનારાયણ દ��ીત

20 અસારવા 1હ<દ� ૫ uીમિત રા�જયાM"ુતાના મો. [ુસૈન અ<સાર�

21 અસારવા 1હ<દ� 8 uીમતી Mમુન સજંય)ુમાર િવજયવગbય

22 અસારવા 1હ<દ� 8 uી યોગેશ)ુમાર )ૃપાશકંર યાદવ

23 અસારવા 1હ<દ� 8 uીમતી પાવ�તીબેન કાળ�દાસ વાઘેલા

24 અસારવા 1હ<દ� 8 uી આનદં)ુમાર હર�શચ=ં િસEહ 

25 અસારવા 1હ<દ�-9 uી વીર�<=)ુમાર હર�હરરામ વમા� 

26 અસારવા 1હ<દ�-9 uીમતી દ�વીકા)ુમારં� મનોહર-સાદ િમuા

27 અસારવા 1હ<દ�-9 uી રમેશ)ુમાર બ=ીલાલ નાઈ 

28 અસારવા 1હ<દ�-9 uી અcભને<= �જમોહનિસEહ ઠા)ુર 

29 ]cબકાનગર 1હ<દ� 1 uીમતી રાની લાલચદંભાઈ શાહ

30 ઓઢવ 1હ<દ� 1 uીમિત ભાસવતી રામએકબાલ રાજ�તૂ 

31 ઓઢવ 1હ<દ� 1 )ુમાર� Mધુા લ�મણિસEહ રાજ�તૂ 

32 ઓઢવ 1હ<દ� 1 )ુમાર� સગંીતા શકંરલાલ -.પિત 

33 ઓઢવ 1હ<દ� 1 )ુમાર� ર�ખા Mખુરાજભાઈ  -.પિત 

34 ઓઢવ 1હ<દ� 1 )ુમાર� -ીિત Sલુસીભગત માલી 

35 ઓઢવ 1હ<દ� 1 uીમિત ગાય_ીદ�વી હ1રશકંર `કુલ

36 ઓઢવ 1હ<દ� 1 uી અખતરઅલી આફતાબઅલી અનસાર� 

37 ઓઢવ 1હ<દ� 1 uીમિત દ�વીકાદ�વી િશવલાલ 6વામી 

38 ઓઢવ 1હ<દ� 1 uી સોમનાથ Mખુાર� -.પિત 

39 ઓઢવ 1હ<દ� 1 uી સિતષ)ુમાર Mખુાર� -.પિત

40 ઓઢવ 1હ<દ� 1 uી Mરુ�<=િસEહ બસતંિસEહ રાજ�તૂ 



41 ઓઢવ 1હ<દ� ૩ uી ઉષાબેન મૌય�

42 ઓઢવ 1હ<દ� ૩ uી 1હEમતિસEહ ચૌહાન

43 ઓઢવ 1હ<દ� ૩ uી શિમX3ઠા સોહનલાલ ખ_ી

44 ઓઢવ 1હ<દ� ૩ uીમિત મhદુ�વી નર�<=નાથ `�ુલા

45 ઓઢવ 1હ<દ� ૩ uીમિત તારાદ�વી રંગલાલ ચૌરિસયા

46 ઓઢવ 1હ<દ� ૩ uી -દ�પ)ુમાર િવજયબહાmુર `�ુલા

47 ઓઢવ 1હ<દ� ૩ uીમિત -ીિત Mરુ�<=નાથ `�ુલા

48 ઓઢવ 1હ<દ� ૩ uીમિત Mમુન લાલસાહ�બ િવxકમા�

49 કરસનનગર 1હ<દ�  1 uી રિવ  uીમણીશકંર ચૌધર� 
50 કરસનનગર 1હ<દ� ૧ uીમિત  sOુk ૂરાJશ-સાદ વમા� 

51 કરસનનગર 1હ<દ� ૧ uીમિત ર�ખા)ુમાર� રામgરુત સોની 

52 કરસનનગર 1હ<દ� ૧ uી રાJશ)ુમાર રાઘવે<= ઠા)ુર 

53 કરસનનગર 1હ<દ� ૧ uીમિત રાજ)ુમાર� k�ુ�લાલ યાદવ 

54 કા>�ુરુ  1હ<દ� ૨ uી બજરંગ અjવાલ

55 કા>�ુરુ 1હ<દ� ૨ uીમિત શ)ુંતલાદ�વી ક�શવરામ

56 )ુબેરનગર 1હ<દ� 1 uી ધમ�<=)ુમાર uી રિવ<=-સાદ િ_પાઠ� 

57 )ુબેરનગર 1હ<દ� 1 uી િવર�<= દ�નાનાથ યાદવ

58 )ુબેરનગર 1હ<દ� 1 uી -વીણ)ુમાર શૈલેષ રાય

59 )ુબેરનગર 1હ<દ� 1 uી રામેxર કા>રુામ .જોર�યા

60 )ુબેરનગર 1હ<દ� 2 uીમિત શારદાદ�વી અલ�ુ ં�Vુતા

61 )ુબેરનગર 1હ<દ� 2 uીમિત કCણા િશવનાથિસEહ ભદો1રયા

62 )ુબેરનગર 1હ<દ� 2 uીમિત અમર�નબા�ુ ંમો. રફ�ક ડફ�ર

63 )ુબેરનગર 1હ<દ� 2 uી મો. lMુફુ gનુeવરસેન અ<સાર�

64 )ુબેરનગર 1હ<દ� 2 uીમિત અCણા)ુમાર� નદંલાલ કો3ટ�

65 )ુબેરનગર 1હ<દ� 2 )ુ. �નૂમ uીઅિનલ)ુમાર ગો6વામી

66 )ુબેરનગર 1હ<દ� 4 uી સતંોષ)ુમાર સોમાC ચૌહાણ

67 )ુબેરનગર 1હ<દ� 4 uી Oયામ યોગે<=ગીર� ગો6વામી

68 )ુબેરનગર 1હ<દ� 4 uીમિત અનીતા)ુમાર� ઇ<=%ત યાદવ

69 )ુબેરનગર 1હ<દ� 4 uી 1રયાજએહમદ જમીલએહમદ અ<સાર� 

70 )ુબેરનગર 1હ<દ� 4 uીમિત ર�ખા)ુમાર� રતાભાઈ ચાવડા



71 )ૃ3ણનગર 1હ<દ� ૧ uીમિત રઝીયાબા�ુ ંઅ તરઅલી અ<સાર� 

72 )ૃ3ણનગર 1હ<દ� ૧ uી યોગેશ ચૌહાન

73 ખોખરા 1હ<દ� -4 uી સતંરાબેન Mહુાગ

74 ખોખરા 1હ<દ� -4 uીમતી  અcભલાષા લાલીતશકંર  શમા� 

75 ખોખરા 1હ<દ� -4 uીમતી સગંીતા િ_Kવુન cગર�

76 ખોખરા 1હ<દ� -4 uી વનરાજ બાkભુાઈ અસાર�

77 ખોખરા 1હ<દ� -4 uીમતી 1કરણ)ુમાર� રામેxર-સાદ વCણ

78 ખોખરા 1હ<દ� -4 uી વીર�<= નદંલાલ કો3ટ�

79 ગોમતી�રુ 1હ<દ� -1 uી મકkલૂઅહ�મદ અનવરઅલી અ<સાર�

80 ગોમતી�રુ 1હ<દ� -1 uી ¡ા1રકા-સાદ મહ<થી )ુશવાહ

81 ગોમતી�રુ 1હ<દ� -1 uી અરિવEદ)ુમાર રમેશચ<= પાલ

82 ગોમતી�રુ 1હ<દ� -1 uી અ%ત)ુમાર શિશકાતં ચૌહાન

83 ગોમતી�રુ 1હ<દ� -1 uી મોહ|મદ અનીશ મોહ|મદ ઇદર�શ મMંરૂ�

84 .નીયાપીર 1હ<દ� uીઅહમદ મોહ|મદ અમીન નાસીર

85 .નીયાપીર 1હ<દ� uી અિન,ુ�ધ)ુમાર િશવ-સાદ યાદવ

86 .નીયાપીર 1હ<દ� uી ધમ�<=)ુમાર અશોક)ુમાર -.પિત

87 %.આઈ.ડ�.સી.ઓઢવ ૧ uી મહ�શચ=ં નદં1કશોર અjવાલ 

88 %.આઈ.ડ�.સી.ઓઢવ ૧ uી અSલુ)ુમારિસEહ ચ=ંમાિંસEહ રાજ�તૂ 

89 %.આઈ.ડ�.સી.ઓઢવ ૧ uી મો. રઈસ મો. ઇદર�શ મ<Mરૂ� 

90 %.આઈ.ડ�.સી.ઓઢવ ૧ uીમિત જયuી કાના% ખટ�ક 

91 %.આઈ.ડ�.સી.ઓઢવ ૧ uીમિત 6વાતી મહ�<=)ુમાર પાડં�ય 

92 %.આઈ.ડ�.સી.ઓઢવ ૧ uીમિત મમતાદ�વી કાલીકા-સાદ મૌય�  

93 %.આઈ.ડ�.સી.ઓઢવ ૧ uી સદં�પ)ુમાર ��ાનદં કOયપ 

94 %.આઈ.ડ�.સી.ઓઢવ ૧ uીમિત મમતાદ�વી રામિવલાસ રાઠૌર 

95 %.આઈ.ડ�.સી.ઓઢવ ૧ uી દદન-સાદ અયો�યા-સાદ યાદવ 

96 %.આઈ.ડ�.સી.ઓઢવ ૧ uી િવજય)ુમાર રામિનહોર પટ�લ 

97 ઠકકરનગર 1હ<દ� ૨ uીમતી )ુgદુબેન ગોિવEદભાઈ મા,ુ%

98 ઠકકરનગર 1હ<દ� ૨ uી દ�ાબેન kજૃલાલ રા~ય�,ુુ

99 ઠકકરનગર 1હ<દ� ૨ uીમતી Mરુભી Mદુ�શિસEહ ચૌહાન

100 ઠકકરનગર 1હ<દ� ૨ uીમિત ર�ખા)ુમાર� લી<ગૈયા g�ુગુાપાટ�



101 ઠકકરનગર 1હ<દ� ૨ uીમતી �3ુપા)ુમાર� નરબદાશકંર mુબે

102 ઠકકરનગર 1હ<દ� ૨ uી uીપિત િવxનાથ સતૈયા

103 ઠકકરનગર 1હ<દ� ૨ uીમતી નયના cચEતામણી વાનખેડ�

104 ઠકકરનગર 1હ<દ� ૨ uીમતી ધનવતંીદ�વી મોહનલાલ ખ_ી

105 ઠકકરનગર 1હ<દ� ૨ uી gકુ�શ)ુમાર બાkલુાલ શમા�

106 ઠકકરનગર 1હ<દ� ૨ uીમતી અનીતા રામ-સ� યાદવ

107 ઠકકરબાપા નગર 1હ<દ� ૧ uી અિxની)ુમાર uીબ�ચા પાડં�ય 

108 ઠકકરબાપા નગર 1હ<દ� ૧ uી લલીત)ુમાર રણવીરિસEહ ચૌહાણ 

109 ઠકકરબાપા નગર 1હ<દ� ૧ uીમિત આશાદ�વી દ�વી-સાદ િતવાર� 

110 ઠકકરબાપા નગર 1હ<દ� ૧ uી અરિવEદ)ુમાર uીરામ-સાદ અહ�ર 

111 ઠકકરબાપા નગર 1હ<દ� ૧ uી -મોદ)ુમાર Mરુતનારાયણ િવxાકમા¢

112 mૂધેxર 1હ<દ� 1 uી ઈ"તાફ[ુસેન અPmુલ હસન અ<સાર�

113 mૂધેxર 1હ<દ� 1 uી િવજયે<= યોગે<= ગો6વામી

114 mૂધેxર 1હ<દ� 1 uી નર�<= િશવશકંર યાદવ

115 mૂધેxર 1હ<દ� 1 uીમતી ]qુ ગૌર�શકંર િમuા

116 mૂધેxર 1હ<દ� 1 uી ઉવ�શ )ુમાર જગદ�શ   પટ�લ 

117 નવા વાડજ 1હ<દ� ૧ uીમિત અિમતા -હલાદમણી િતવાર�

118 નવા વાડજ 1હ<દ� ૧ uી પીlષુગીર� જમનગીર� ગો6વામી 

119 નવા વાડજ 1હ<દ� ૧ uીમિત મનીલા Oયામલાલ દવે 

120 નવા વાડજ 1હ<દ� ૧ uીમતી રાધાદ�વી ગોિવEદિસEહ રાજ�તૂ 

121 નારણ�રુા 1હ<દ� -1 uીમાિત �3ુપા)ુમાર� રામભરોિસલાલ વમા� 

122 નારણ�રુા 1હ<દ� ૩ uીમિત uીદ�વી દ�વાનદં દયાણી 

123 નારાયણ�રુા 1હ<દ� ૪ uીમતી %&ાસાબેન ઘનOયામભાઈ ગFજર

124 નોબલનગર 1હ<દ� 2 uી 1દનેશ)ુમાર -ેમચદં દાદcલયા

125 �CુષોHમ 1હ<દ� ૧ uી િવનોદ)ુમાર ઘનOયામ સોન)ુસર� 

126 �CુષોHમનગર 1હ<દ� -1 )ુમાર� િવ~યા ઈxરલાલ ક�રાVપા 

127 િ-તમ�રુા 1હ<દ� ૧ uી 1હતેશ)ુમાર Jશગંભાઈ ચૌધર�

128 -ીતમ�રુા 1હ<દ� ૧ uી હષ�)ુમાર Mશુીલ)ુમાર ક�રૂ 

129 બહ�રામ�રુા 1હ<દ� ૧ uી નર�<=)ુમાર )ૃ3ણા-સાદ પાડં�ય 

130 બાગે1ફરદોશ 1હ<દ� 1 uી મહ�<=િસહ ભદો1રયા



131 બાગે1ફરદોશ 1હ<દ� 1 uી રમેશ છ�પા

132 બાગે1ફરદોશ 1હ<દ� 1 uી મહ�શભાઈ કોર�

133 બાગે1ફરદોશ 1હ<દ� 1 uીમિત ભારતી રાJ<=-સાદ યાદવ

134 બાગે1ફરદોશ 1હ<દ� 1 uીમિત શcબનાબા�ુ ં.વેદઅહમદ અPબાસી

135 બા�નુગર 1હ<દ� ૧ uીમિત ઉજમાબંા�ુ ં�લુામમોહ|મદ અ<સાર�

136 બા�નુગર 1હ<દ� 4 uી Mરુ�શ)ુમાર Jઠાલાલ સોની 

137 બા�નુગર 1હ<દ� 4 uી બcબતા)ુમાર� Mભુાષચ=ં શમા�

138 બા�નુગર 1હ<દ� 5 uી અિનલ)ુમાર ઓમકાર પાડં�ય

139 બા�નુગર 1હ<દ� 5 uી અ%ત)ુમાર દ�નાનાથ ગો6વામી

140 બા�નુગર 1હ<દ� ૮ uી સદ�પ)ુમાર રામઅચલ સાવ 

141 બા�નુગર 1હ<દ� ૮ uી લાલચ=ં મગનલાલ કોર�

142 બા�નુગર 1હ<દ� ૮ uી નીિતન)ુમાર મહ�<=)ુમાર �ન

143 મેઘાણીનગર 1હ<દ� -1 uી રાજ)ુમાર ક�દારનાથ િશવહર� 

144 મેઘાણીનગર 1હ<દ� -1 uીમતી ર�ખા ના£િુસEહ તોમર

145 રcખયાલ 1હ<દ� ૧ uીમિત -ીિત રામગોપાલિસહ .દવ 

146 રાજ�રુ 1હ<દ� ૨ uી અઝરાબા�ુ ંમોહ|મદભાઈ શેખિસપાઈ

147 રાજ�રુ 1હ<દ� ૨ )ુ. દ�િપકા િશવ-સાદ યાદવ

148 રાજ�રુ 1હ<દ� ૨ uી મોહ|મદ ઈરફાન શોકતઅલી અ<સાર�

149 રાજ�રુ 1હ<દ� ૨ uીમિત યા56મનબા�ુ ંમકkલુએહમદ પઠાણ

150 રાજ�રુ 1હ<દ� 5 uીમતી g=ુીકાદ�વી %તા યાદવ 

151 રાજ�રુ 1હ<દ� 5 uીમતી ગાય_ી)ુમાર� રામલોટ �Vુતા 

152 રાજ�રુ 1હ<દ� 5 uીમતી મમતા -હલાદ િતવાર� 

153 રાજ�રુ 1હ<દ�-1 uીમતી નસર�નબા�ુ ંઅલી[ુસેન 

154 વટવા 1હ<દ� ૧ uી િવનોદ)ુમાર અભયનારાયણ િ_પાઠ� 

155 વટવા 1હ<દ� ૧ uી Kપુે<=િસEહ રામશકંરિસEહ રાજ�તૂ 

156 વટવા 1હ<દ� ૧ uીમિત યgનુા Mકુલાલ ગાયકવાડ 

157 વટવા 1હ<દ� ૧ )ુ. નીશા)ુમાર� િવનોદ)ુમાર ગોયલ 

158 વટવા 1હ<દ� ૧ )ુ. આશા)ુમાર� બાkલુાલ �Vુતા 

159 વટવા 1હ<દ� ૪ uી સ%ંવ)ુમાર રામMખુ મૌય�

160 વટવા 1હ<દ� ૪ uી મોહ|મદરફ�ક અ. સHાર



161 વાડજ  1હ<દ� -1 )ુમાર� ક"પના)ુમાર� રાJ<=)ુમાર કટાર�યા 

162 વાડજ  1હ<દ� -1 uી %તે<=)ુમાર સcલકરામ યાદવ 

163 વાડજ  1હ<દ� -1 uીમતી Mનુીતા)ુમાર� uીરામ પાડં�ય 

164 વાડજ  1હ<દ� -1 uીમતી િવનીતા)ુમાર� િ_વેણીિસEહ �_ીય 

165 વાડજ  1હ<દ� -1 uીમતી ગાય_ીદ�વી ¤લચદં �_ીય 

166 િવનોબાભાવે 1હ<દ� -1 uી અમર%ત ઈશનારાયણ શમા� 

167 િવનોબાભાવે 1હ<દ� -1 uીમિત �નૂમ રામાસંર�હ )ુમb 

168 િવનોબાભાવે 1હ<દ� -1 uી અcખલેશ uીસyયાનારાયણ ઝા

169 િવનોબાભાવે 1હ<દ� -1 uી રાધેOયામ રામદ�ન પાલ 

170 િવનોબાભાવે 1હ<દ� -1 uીમતી વદંના મહ�શ)ુમાર િમuા 

171 િવનોબાભાવે 1હ<દ� -1 uી મનોજ)ુમાર 1કશનિસEહ ભદો1રયા 

172 િવનોબાભાવે 1હ<દ� -1 uી c�Jશ)ુમાર રામચેત વમા�

173 સાબરમતી 1હ<દ� ૧ uી રાJશ Mયૂ�નારાયણ સોની 

174 સરદારનગર 1હ<દ� 1 uીમિત વદંનાબેન અિxનભાઈ ચાવડા

175 સરસ�રુ 1હ<દ� ૧ uી 1દલીપ)ુમાર ભૈયાલાલ ચૌહાન

176 સાબરમતી 1હ<દ� -3 uીમતી મીના�ી યશવતં શમા� 

177 સૈજ�રુ 1હ<દ� ૧ )ુ. માયા મહાવીર-સાદ પાર�વા

178 સૈજ�રુ 1હ<દ� ૧ uી cબપીન ના£%ુ ઝારોલીયા

179 સૈજ�રુ 1હ<દ� ૧ uી િશવમ)ુમાર રામદાસ ઓઝા

180 સૈજ�રુ 1હ<દ� ૧ uી ભગવતિસEહ ભવંરિસEહ રાજ�તૂ

�મ શાળા�ુ ંનામ િશ�ક�ુ ંનામ
૧ ખા1ડયા �જુ.શાળાન ં૨ કાOમીરાબેન ખેમચદંભાઇ પરમાર
૨ ખા1ડયા �જુ.શાળાન ં૨ ~યોyસનાબેન ર�વાભાઇ પટ�લ
૩ ખા1ડયા �જુ.શાળાન ં૧૦ અ"કાબેન બી.દવે
૪ ખા1ડયા �જુ.શાળાન ં૧૦ સગંીતાબેન ક� ભ�
૫ ખા1ડયા �જુ.શાળાન ં૧૦ કોક�લાબેન એમ. પટ�લ
૬ ખા1ડયા �જુ.શાળાન ં૧૨ પરમાર �નુમચદં. એસ.

૭ ખા1ડયા �જુ.શાળાન ં૧૨ આરતીબેન ક� ભાવસાર
૮ ખા1ડયા �જુ.શાળાન ં૧૪ uી બીનાબેન એન. eયાસ

મ�ય ઝોન



૯ ખા1ડયા �જુ.શાળાન ં૧૪ uી િવકાસભાઇ J ગાિવત
૧૦ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૪ હ�મલHાબેન વી. ઇસદાસ
૧૧ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૪ ભરતીબેન ક� પટ�લ
૧૨ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૭ ર�શમાબેન સલીમભાઇ શીરાવાલા
૧૩ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૭ અમરpબેન અનવરશા ં1દવાન
૧૪ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૮ યા6મીનબા� ુl�ુસુભાઇ eહોરા
૧૫ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૮ ફાતમાબેન તાહ�રાઅલી િવ.�રુા
૧૬ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૯ પટ�લ ઉિમXલાબેન ]બાલાલ
૧૭ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૯ મનMરુ� સલમાબા�ુ ંિસ¥�કભાઇ
૧૮ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૧૧ gનુીરાબા� ુ�લુામ[ુસેન શેખ
૧૯ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૧૧ િનઝરબેન આસીફઅલી પોલરા
૨૦ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૧૧ ઉષાબેન શાિતEભાઇ પટ�લ
૨૧ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૧૬ શોભનાબેન ઉમેશ)ુમાર ભાવસાર 
૨૨ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૧૬ શમીનાબા� ુમકkલૂ[ુસેન મોમીન
૨૩ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૧૮ મહ�gદુાબા�ુ ંમોહમંદભાઇ સેવક
૨૪ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૧૮ શબાનાબેન  શાફ�ભાઇ ખા¦ુવાલા 
૨૫ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૨૪ ઝાહ�દબા�ુ ં�લુામમોહમદ શેખ
૨૬ જમાલ�રુ �જુ.શાળાન ં૨૪ અિમષા ખીમચદં સોલકં�
૨૭ માધવબાગ �જુ.શાળાન-ં ૧ હ�મલતાબેન ગોરધનભાઇ શમા�
૨૮ માધવબાગ �જુ.શાળાન-ં ૧ સેજલબેન એસ.પરમાર 
૨૯ રાયખડ �જુ. શાળા ન ં-૪ શેખ િનલોફોર એ.

૩૦ રાયખડ �જુ. શાળા ન ં-૪ સdલક� �તૂનબેન સી.
૩૧ રાયખડ �જુ. શાળા ન ં-૮ પટ�લ 1કEજલબેન રમેશભાઇ 
૩૨ રાયખડ �જુ. શાળા ન ં-૮ સોલકં� નેહાબેન મફતલાલ
૩૩ રાયખડ �જુ. શાળા ન ં-૧૦ દ�રાસર� અનMયુાબેન દ�વશકંર 
૩૪ રાયખડ �જુ. શાળા ન ં-૧૦ પટ�લ ર5Oમનાબેન અરિવEદભાઇ 
૩૫ બહ�રામ�રુા �જુ. શાળા ન ં-૫ હ1રભાઇ l.ુ ઠBર
૩૬ બહ�રામ�રુા �જુ. શાળા ન ં-૫ વીણાબેન પી. ગોહ�લ
૩૭ કાકં1રયા શાળા ન ં૪ ઠાકોર ભારતીબેન -�લચ<ં=
૩૮ કાકં1રયા શાળા ન ં૪ પટ�લ ધીરજ)ુમાર ગોરધનભાઇ



૩૯ -ેમદરવા.  શાળા ન.ં ૨ આશાબેન ભોગીલાલ મોદ�
૪૦ -ેમદરવા.  શાળા ન.ં ૨ નીCબેન પી જોશી
૪૧ દર�યા�રુ �જુ.  શાળા ન.ં ૮ eયાસ મl1ુરકાબેન ચેતન)ુમાર
૪૨ દર�યા�રુ �જુ.  શાળા ન.ં ૮ -.પિત eયોમેશ)ુમાર િવ34ભુાઇ
૪૩ દ1રયા�રુ  શાળા ન.ં ૧૨ વૈભવીબેન ભગવત-સાદ દવે
૪૪ દ1રયા�રુ  શાળા ન.ં ૧૨ ગીતાબેન બી -.પિત
૪૫ દ1રયા�રુ  શાળા ન.ં ૧૬ િવધાબેન બી. ખોરદ�યા
૪૬ દ1રયા�રુ  શાળા ન.ં ૧૬ પાયલબેન ડ�. ધhં1ુકયા
૪૭ દ1રયા�રુ  શાળા ન.ં ૧૮ uી દ�eયાનીબેન એમ પટ�લ
૪૮ દ1રયા�રુ  શાળા ન.ં ૧૮ uી mુગ�શભાઇ ક� પાડંોર
૪૯ કા>�ુરુ �જુ. શાળા  -૧૭ ર�ખાબેન ચી�ભુાઇ મોદ�
૫૦ કા>�ુરુ �જુ. શાળા  -૧૭ મ�Mુરુ� �લુશનબેન એમ.

૫૧ કા>�ુરુ �જુ. શાળા  -૧૯ uી ઉષાબેન -કાશભાઇ -.પિત
૫૨ કા>�ુરુ �જુ. શાળા  -૧૯ uી ત<વીબેન િવનય)ુમાર પટ�લ
૫૩ કા§�રુ �જુ. શાળા ન ં-૨૨ uી રJ<¨)ુમાર ]બાલાલ પટ�લ
૫૪ કા§�રુ �જુ. શાળા ન ં-૨૨ મોદ� ધારબેન અજયભાઇ
૫૫ કા§�રુ �જુ. શાળા ન ં-૨૨ પરમાર િ-યકંાબેન અgતૃલાલ
૫૬ બારડોલ�રુા શાળા ન.ં ૧ રાક�શ)ુમાર ઇxરભાઇ પટ�લ
૫૭ બારડોલ�રુા શાળા ન.ં ૧ રમીલાબેન -વીણાભાઇ ખરાડ�
૫૮ બારડોલ�રુા શાળા ન.ં ૧ ગીતા ક"પેશ અમીન
૫૯ જહાગંીર�રુા �જુ. શાળા  -૧ uી રણછોડભાઇ પી. પચંાલ
૬૦ જહાગંીર�રુા �જુ. શાળા  -૧ uી સગંીતાબેન એમ. પટ�લ
૬૧ જહાગંીર�રુા �જુ. શાળા  -૧ uી ર�4કુાબેન બી. પટ�લ
૬૨ જહાગંીર�રુા  શાળા ન.ં ૨ ગૌર�બેન એમ. પરમાર
૬૩ જહાગંીર�રુા  શાળા ન.ં ૨ કિપલાબેન J. પટ�લ
૬૪ િ-તમ�રુા  શાળા ન.ં ૧ પરમાર હસંાબેન ઇxરલાલ 
૬૫ િ-તમ�રુા  શાળા ન.ં ૧ જયuીબેન મહ�<=ભાઇ ગોહ�લ
૬૬ િ-તમ�રુા  શાળા ન.ં ૧ જયuીબેન અિનલભાઇ પટ�લ
૬૭ િ-તમ�રુા �જુ. શાળા ન ં૩ પચંાલ �િમનભાઇ એચ.

૬૮ િ-તમ�રુા �જુ. શાળા ન ં૩ uી ~યોyસનાબેન એમ. પટ�લ



૬૯ િ-તમ�રુા �જુ. શાળા ન ં૩ uી �3ુપાબેન એન. ગામેતી
૭૦ મેઘાણીનગર �જુ.શાળા ન.ં ૧ uી ઉપે<=)ુમાર અશો�ભાઇ ચાવડા
૭૧ મેઘાણીનગર �જુ.શાળા ન.ં ૧ uી SUૃVતબેન હસgખુલાલ ખડાયતા
૭૨ મેઘાણીનગર �જુ.શાળા ન.ં ૧ uી હ�તલબેન મગનલાલ વાઘેલા 
૭૩ મેઘાણીનગર �જુ.શાળા ન.ં ૪ uી દ�િવકાબેન છગનભાઇ દર%
૭૪ મેઘાણીનગર �જુ.શાળા ન.ં ૪ uી વષા�બેન નારણભાઇ મોદ�
૭૫ મેઘાણીનગર �જુ.શાળા ન.ં ૪ uી )ુMમુબેન નટવરલાલ પટ�લ
૭૬ મેઘાણીનગર �જુ.શાળા ન.ં૨ નીતાબેન અSલુ)ુમાર -.પિત
૭૭ મેઘાણીનગર �જુ.શાળા ન.ં૨ ભાવનાબેન gકુ�શ)ુમાર પટ�લ
૭૮ અસારવા �જુ.શાળા ન.ં૨ 1કરણબેન રાJશગીર� ગો6વામી
૭૯ અસારવા �જુ.શાળા ન.ં૨ સગંીતાબેન રાJશ)ુમાર પટ�લ
૮૦ અસારવા  �જુ.શાળા ન.ં૩ ભારતીબેન ડ�. સાહ�બ
૮૧ અસારવા  �જુ.શાળા ન.ં૩ xેતાબેન એસ. રાણા
૮૨ અસારવા �જુ.શાળા ન.ં૪ િવસાભાઇ લnબાભાઇ ખટાણા
૮૩ અસારવા �જુ.શાળા ન.ં૪ હસંાબેન ભગવાનભાઇ ચૌધર�
૮૪ અસારવા  �જુ.શાળા ન.ં૬ દ�ાબેન શકંરલાલ લેઉવા
૮૫ અસારવા  �જુ.શાળા ન.ં૬ �જ&ાષાબેન મોહનભાઇ પટ�લ
૮૬ અસારવા  �જુ.શાળા ન.ં૧૧ િનમ�લાબેન અશોકભાઇ ચાવડા
૮૭ અસારવા  �જુ.શાળા ન.ં૧૧ રJ<=)ુમાર ]બાલાલ પટ�લ
૮૮ અસારવા  �જુ.શાળા ન.ં૧૧ લીલાવતી ન©£ભુાઇ મકવાણા
૮૯ અસારવા  �જુ.શાળા ન.ં૧૨ uી ધિમX3ઠાબેન �રુષોHમદાસ પટ�લ
૯૦ અસારવા  �જુ.શાળા ન.ં૧૨ uી ભાવનાબેન રણછોડભાઇ પટ�લ
૯૧ અસારવા  �જુ.શાળા ન.ં૧૨ uી અ"પાબેન જ`ભુાઇ પટ�લ
૯૨ અસારવા  �જુ.શાળા ન.ં૧૮ uી કYલાસબેન -કાશભાઇ પટ�લ
૯૩ અસારવા  �જુ.શાળા ન.ં૧૮ uી અિનતાબેન સી. ªH
૯૪ અસારવા �જુ.શાળા ન.ં૨૦ uી ઉષાબેન gળુ%ભાઇ સોલકં�
૯૫ અસારવા �જુ.શાળા ન.ં૨૦ uી િવમળાબેન ગોિવEદભાઇ પટ�લ
૯૬ અસારવા �જુ.શાળા ન.ં૨૦ uી ઉષાબેન લવ%ભાઇ સોલકં�
૯૭ અસારવા  �જુ.શાળા ન.ં૨૩ uી ર�ખાબેન gળુ%ભાઇ રઠોડ
૯૮ અસારવા  �જુ.શાળા ન.ં૨૩ uી ચ«<=કાબેન ક�શવલાલ શાહ



૯૯ અસારવા  �જુ.શાળા ન.ં૨૩ uી મિનષાબેન મ£રુભાઇ પટ�લ
૧૦૦ શાહ�રુ �જુરાતી શાળા ન ં૧ હ�તલબેન 1દગતં)ુમાર સોલકં�
૧૦૧ શાહ�રુ �જુરાતી શાળા ન ં૧ પ"લવીબેન અશોક)ુમાર િ_વેદ�
૧૦૨ શાહ�રુ �જુરાતી શાળા ન ં૨ ભાવનાબેન રામચ=ં જોષી
૧૦૩ શાહ�રુ �જુરાતી શાળા ન ં૨ -&ાબેન મે[ુલ)ુમાર ઉપા�યાય
૧૦૪ શાહ�રુ શાળા ન ં૪ જોષી શીતલબેન બીપીનચ=ં
૧૦૫ શાહ�રુ શાળા ન ં૪ પટ�લ પાCલબેન રણછોડલાલ
૧૦૬ શાહ�રુ શાળા ન ં૫ uી %ગર 1દcલપ)ુમાર .ની
૧૦૭ શાહ�રુ શાળા ન ં૫ uી �માબેન ડ�. રાવેલ
૧૦૮ શાહ�રુ �જુરાતી શાળા ન ં૬ uી ક"પનાબેન અ�ભુાઇ eયાસ
૧૦૯ શાહ�રુ �જુરાતી શાળા ન ં૬ uી લતાબેન કાશીરામ પટ�લ
૧૧૦ શાહ�રુ �જુરાતી શાળા ન ં૬ uી વષા�બેન શકંરભાઇ પટ�લ
૧૧૧ શાહ�રુ �જુરાતી શાળા ન ં૬ uી પી<ક�બેન જગદ�શચ=ં ચૌહાણ
૧૧૨ શાહ�રુ ]jે% શાળા %&ેશ નટવરલાલ પટ�લ
૧૧૩ શાહ�રુ ]jે% શાળા 1રનલબેન અરિવEદભાઇ વરાcણયા
૧૧૪ શા¬�રુ �જુ. શાળા ન ં૮ મlરુાબેન હ1રશ)ુમાર ઠBર
૧૧૫ શા¬�રુ �જુ. શાળા ન ં૮ ઇલાબેન ભરતભાઇ આચાય�
૧૧૬ શા¬�રુ �જુ. શાળા ન ં૮ ર�ટાબેન એમ શેલત
૧૧૭ શાહ�રુ �જુ. શાળા ન ં-૧૦ હ�નાબેન રાJશ)ુમાર કિવ
૧૧૮ શાહ�રુ �જુ. શાળા ન ં-૧૦ રમીલાબેન રામાભાઇ મનાત
૧૧૯ શાહ�રુ �જુ. શાળા ન ં-૧૧ ભા�બુેન અgતૃભાઇ દ�સાઇ
૧૨૦ શાહ�રુ �જુ. શાળા ન ં-૧૧ ઘોઘરા મhબુાળા સાયમન
૧૨૧ શાહ�રુ �જુ. શાળા ન ં-૧૫ uી િવજયભાઇ એસ. પરમાર
૧૨૨ શાહ�રુ �જુ. શાળા ન ં-૧૫ uી ર�ખાબેન એલ. દ�સાઇ
૧૨૩ શાહ�રુ �જુ. શાળા ન ં-૧૫ uી ફા"�નુીબેન એચ. મરાઠા
૧૨૪ શાહ�રુ �જુ. શાળા ન ં-૧૫ uી પૌલોમીબેન એમ. મહ�તા
૧૨૫ શાહ�રુ �જુ. શાળા ન ં-૧૬ હસંાબેન પકંજભાઇ પટ�લ 
૧૨૬ શાહ�રુ �જુ. શાળા ન ં-૧૬ ઉિમXલાબેન નારણભાઇ ખતાત
૧૨૭ mૂધેxર �જુરાતી શાળા ન ં૩ િનCબેન ડ�. રઠોડ
૧૨૮ mૂધેxર �જુરાતી શાળા ન ં૩ િવજય એન. પટ�લ



૧૨૯ mૂધેxર �જુરાતી શાળા ન ં૩ ર�4કુાબેન એમ. પટ�લ
૧૩૦ mૂધેxર �જુરાતી શાળા ન ં૩ ]જcલ એમ. ગોર
૧૩૧ mૂધેxર �જુરાતી શાળા ન ં૪ શિમX3ઠાબેન ડ� પટ�લ
૧૩૨ mૂધેxર �જુરાતી શાળા ન ં૪ uી વિનતાબેન િવ�લુ)ુમાર સથવારા
૧૩૩ mૂધેxર �જુરાતી શાળા ન ં૪ uી ]જલીબેન મોહનલાલ લેઉઆ
૧૩૪ mૂધેxર �જુરાતી શાળા ન ં૬ કામીનીબેન વી. રાઠોડ
૧૩૫ mૂધેxર �જુરાતી શાળા ન ં૬ દાgબુેન આશાભાઇ પરમાર
૧૩૬ mૂધેxર �જુરાતી શાળા ન ં૬ અ"કાબેન મહ�શ)ુમાર રામી
૧૩૭ શાહ�બાગ �જુરાતી શાળા ન ં૧ uી Mભુાષચ=ં Kપુતભાઇ ચો¦્cલયા
૧૩૮ શાહ�બાગ �જુરાતી શાળા ન ં૧ uી ર�ખાબેન શકંરલાલ બરંડા
૧૩૯ શાહ�બાગ �જુરાતી શાળા ન ં૧ uી આશાબેન પીlશુભાઇ પટ�લ
૧૪૦ શાહ�બાગ   શાળા ન.ં ૪ રOમીતાબેન મ�ભુાઇ ભાવસાર
૧૪૧ શાહ�બાગ   શાળા ન.ં ૪ નાણાવટ� )ુMમુબેન જયેશ)ુમાર
૧૪૨ શાહ�બાગ �જુરાતી શાળા ન ં૬ -િતક)ુમાર બાkભુાઇ આસો1ડયા
૧૪૩ શાહ�બાગ �જુરાતી શાળા ન ં૬ રંજનાબેન બી. ગામીત
૧૪૪ શાહ�બાગ �જુરાતી શાળા ન ં૬ મhબુાળાબેન એમ. અસાર�
૧૪૫ શાહ�બાગ �જુરાતી શાળા ન ં૬ કાનનબેન એસ. શમા�
૧૪૬ દર�યા�રુ પ�Pલક હર�શ)ુમાર 1હEમતિસEહ ચૌહાણ
૧૪૭ કા>�ુરુ પ�Pલક શેખ જ56મનબેન
૧૪૮ mૂધેxર પ�Pલક uી અ"ક�શભાઇ J. રાવલ
૧૪૯ mૂધેxર પ�Pલક -૧ આકા�ંા Mથુાર
૧૫૦ અસારવા પ�Pલક મિનષાબેન -.પિત

�મ શાળા�ુ ંનામ કમ�ચાર��ુ ંનામ
       1.             જમાલ�રુ ઉmૂ�  – ૧ મેઅરાજબીબી એસ .ફર�
       2.             જમાલ�રુ ઉmૂ�  – ૧ સાcબર[ુસેન એ. શેખ
       3.             જમાલ�રુ ઉmૂ�  – ૪ સલમાબીબી આઇ વડનગરવાલા
       4.             જમાલ�રુ ઉmૂ�  – ૪ �લુામરMલુ ક� શેખ
       5.             જમાલ�રુ ઉmૂ�  – ૪ મહ�C�ીશા ંએ eહોરા
       6.             જમાલ�રુ ઉmૂ�  – ૬ નાહ�દાબા�ુ ં% પઠાન

ઉmૂ�  ઝોન



       7.             જમાલ�રુ ઉmૂ�  – ૬ વહ�દા વાય. બરફવાલા
       8.             જમાલ�રુ ઉmૂ�  - ૮ શોકત  એચ. જબા
       9.             જમાલ�રુ ઉmૂ�  - ૮ રઝીયાબા�ુ ંએફ મ<Mરુ�
   10.             જમાલ�રુ ઉmૂ�  – ૧૪ મોહમંદઇકબાલ એ. શેખ
   11.             જમાલ�રુ ઉmૂ�  – ૧૪ શPબીર[ુસેન એમ શેખ
   12.             શાહ�રુ ઉmૂ�  – ૧ ફ�રદોસબા�ુ ંઆઇ શેખ
   13.             શાહ�રુ ઉmૂ�  – ૧ અPmુલરહ�મ એ શેખ
   14.             શાહ�રુ ઉmૂ�  – ૪ શમશાદબેગમ ઝેડ શેખ
   15.             શાહ�રુ ઉmૂ�  – ૪ યાસમીનબા�ુ ંએફ શેખ
   16.             શાહ�રુ ઉmૂ�  – ૫ પરવીનબા�ુ ંએસ મ<Mરુ�
   17.             શાહ�રુ ઉmૂ�  – ૬ મહ�gદુાબીબી એ શેખ
   18.             શાહ�રુ ઉmૂ�  – ૬ શમીમબા�ુ ંએ શેખ
   19.             શાહ�રુ ઉmૂ�  – ૧૦ જલીલએહમદ એ. સૈયદ
   20.             શાહ�રુ ઉmૂ�  – ૧૦ ઇરશાદ આઇ. ખ�ંુ
   21.             mુધેxર ઉmૂ�   - ૧ [ુસેનશાહ J. પઠાન
   22.             mુધેxર ઉmૂ�   - ૧ યાસમીનબા�ુ ંએમ. મોમીન
   23.             mુધેxર ઉmૂ�   - ૧ સમીરાબા�ુ ંએચ સૈયદ
   24.             શાહ�બાગ ઉmૂ�  – ૧ વ%[ુ¥�ન કમC¥�ન અ<સાર�
   25.             શાહ�બાગ ઉmૂ�  – ૧ શાહ�દાબા�ુ ંએસ મ<Mરુ�
   26.             શાહ�બાગ ઉmૂ�  – ૧ સાયરાબા�ુ ંમો.અ6લમ શેખ
   27.             દ1રયા�રુ ઉmૂ�  – ૨ gસુ�ા એમ શેખ
   28.             દ1રયા�રુ ઉmૂ�  – ૨ ઝર�નાબા�ુ ંએન સૈયદ
   29.             દ1રયા�રુ ઉmૂ�  – ૨ સમીર l.ુ મોમીન
   30.             દ1રયા�રુ ઉmૂ�  – ૨ gOુતાક વાય કા>%ુવાલા
   31.             દ1રયા�રુ ઉmૂ�  – ૨ શબાનાબા�ુ ંએ પઠાન
   32.             રાયખડ ઉmૂ�  – ૬ અિત)ુ�ીશા ંએમ શેખ
   33.             રાયખડ ઉmૂ�  – ૬ ઇરશાદએહમદ એન અ<સાર�
   34.             બહ�રામ�રુા ઉmૂ�  – ૧ ઉમરફાCક એ. કા>ુ
   35.             બહ�રામ�રુા ઉmૂ�  – ૫ ફર�દાબા�ુ ંવાય. મોદન
   36.             બહ�રામ�રુા ઉmૂ�  – ૫ નજg�ુીશા ંએસ પઠાન



   37.             બહ�રામ�રુા ઉmૂ�  – ૬ સફરાબા�ુ ંવાય. ઇમામવાલા
   38.             બહ�રામ�રુા ઉmૂ�  – ૬ ઝાહ�દાબા�ુ ંએચ. શેખ
   39.             બહ�રામ�રુા ઉmૂ�  – ૬ સમીનાબા�ુ ંl ુcબસોરા
   40.             દાણીલીમડા ઉmૂ�  – ૧ નઝીરએહમદ એચ. અન�રુ
   41.             દાણીલીમડા ઉmૂ�  – ૨ હાજરાબીબી ક�. શેખ
   42.             દાણીલીમડા ઉmૂ�  – ૨ �લેખાબા�ુ ંl ુમિનયાર
   43.             દાણીલીમડા ઉmૂ�  – ૩ ઇરફાન એમ. મદંોસરવાલા
   44.             દાણીલીમડા ઉmૂ�  – ૪ નસીમઅ તર એલ શેખ
   45.             દાણીલીમડા ઉmૂ�  – ૪ અનસ એસ mુવ�સ
   46.             ચડંોળા ઉmૂ�  – ૧ ઇકબાલ[ુસેન બી શેખ
   47.             ચડંોળા ઉmૂ�  – ૧ cલયાકતઅલી એમ. શેખ
   48.             ચડંોળા ઉmૂ�  – ૧ મોહમંદખાલીદ એફ અ<સાર�
   49.             ચડંોળા ઉmૂ�  – ૧ શીર�નફાતમા ®.ુ અ<સાર�
   50.             ચડંોળા ઉmૂ�  – ૧ ફરહાનાબા�ુ ંપી શેખ
   51.             ચડંોળા ઉmૂ�  – ૨ ફર�દા એસ. શેખ
   52.             ચડંોળા ઉmૂ�  – ૨ Cખસાના એફ. શેખ
   53.             ચડંોળા ઉmૂ�  – ૨ ર�હાનાબા�ુ ં%. શેખ
   54.             ચડંોળા ઉmૂ�  – ૨ મહ�C�ીશા ંએમ પઠાન
   55.             ચડંોળા ઉmૂ�  – ૨ નાઝેમાબા�ુ ંઆઇ િમઝા�
   56.             ચડંોળા ઉmૂ�  – ૨ અPmુલકા1દર આઇ �ણુીયા
   57.             ચડંોળા ઉmૂ�  – ૨ મોહમંદઅકબર �.ુમોહમંદ અ<સાર�
   58.             ચડંોળા ઉmૂ�  – ૨ સા1દક[ુસેન મો.તાqુ¥�ન શેખ
   59.             ચડંોળા ઉmૂ�  – ૨ રશીદાબા�ુ ંવાય છ�પા
   60.             વટવા ઉmૂ�  – ૨ શેહનાઝ આર અ<સાર�
   61.             વટવા ઉmૂ�  – ૨ સમીનાબા�ુ ં%. શેખ
   62.             વટવા ઉmૂ�  – ૨ ર�ઝવાનાબા�ુ ંએમ. મલેક
   63.             વટવા ઉmૂ�  – ૨ શબનમ એમ. શેખ
   64.             વટવા ઉmૂ�  – ૨ cબ"ક�શબા�ુ ંબી kખુાર�
   65.             વટવા ઉmૂ�  – ૨ શાઇ6તાબા�ુ ંએમ પઠાન
   66.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૧ ગઝાલા એસ Mરુતવાલા



   67.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૧ પરવીનબા�ુ ંએન. શેખ
   68.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૧ ઇરફાન એ. પટ�લ
   69.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૧ રશીદાબા�ુ ંl.ુ વારYયા
   70.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૧ ઝેબાખાનમ એસ જમાદાર
   71.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૨ શબાનાબા�ુ ંમદંોસરવાલા
   72.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૨ ક�સર એચ પઠાન
   73.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૨ શબીનાબા�ુ ંવાય. પટ�લ
   74.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૨ ર�હાનાબા�ુ ંએચ. પઠાન
   75.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૨ ફ�રદોસબા�ુ ં�લુામનબી વહોરા
   76.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૨ યાસમીનબા�ુ ંJ શેખ
   77.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૨ અPmુર� હ�માન આઇ શેખ
   78.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૨ Mફુ�યાન એસ. સધંી
   79.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૨ યાસમીનબા�ુ ંએ ખોખર
   80.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૨ નજg�ુીશા ંએ શેખ
   81.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૨ હસીનાબીબી એ ખેરાદવાલા
   82.             િમ"લતનગર ઉmૂ�  – ૨ ગઝાલાપરવીન એમ qુલાયા
   83.             ગોમતી�રુ ઉmૂ�  – ૧ ર�હાનાબા�ુ ંJ અ<સાર�
   84.             ગોમતી�રુ ઉmૂ�  – ૧ રઝીયાબ�ુ ંએમ અ<સાર�
   85.             ગોમતી�રુ ઉmૂ�  – ૧ એહમદ[ુસેન પી. અ<સાર�
   86.             ગોમતી�રુ ઉmૂ�  – ૨ નસીમસાલેહા એ ખા¦ુવાલા
   87.             ગોમતી�રુ ઉmૂ�  – ૨ શાઇ6તાબા�ુ ંએફ અ<સાર�
   88.             ગોમતી�રુ ઉmૂ�  – ૨ ર�હાના એમ. 1દ"લીચકલાવાલા
   89.             ગોમતી�રુ ઉmૂ�  – ૨ પરવીનબા�ુ ંએમ અ<સાર�
   90.             ગોમતી�રુ ઉmૂ�  – ૨ શાઇ6તાબા�ુ ંJ મ<Mરુ�
   91.             ગોમતી�રુ ઉmૂ�  – ૩ ફર�દાબીબી એ. શેખ
   92.             ગોમતી�રુ ઉmૂ�  – ૩ નાઝેમાબેગમ આઇ સૈયદ
   93.             ગોમતી�રુ ઉmૂ�  – ૩ શાહ�નબા�ુ ંએમ શેખ
   94.             ગોમતી�રુ ઉmૂ�  – ૪ મોહમંદઅકબર એ. શેખ
   95.             ગોમતી�રુ ઉmૂ�  – ૪ �રુજહા ંએફ પાલીવાલા
   96.             ગોમતી�રુ ઉmૂ�  - ૬ ર�શમાબા�ુ ંએમ અ<સાર�



   97.             રાજ�રુ ઉmૂ�  – ૧ તસનીમબા�ુ ંએસ કાદર�
   98.             રાજ�રુ ઉmૂ�  – ૧ ફરઝાનાબા�ુ ંઆર શેખ
   99.             રાજ�રુ ઉmૂ�  – ૩ મોહમંદશાક�ર % શેખ
100.             રાજ�રુ ઉmૂ�  – ૩ અPmુર� હ�મ % શેખ
101.             રાજ�રુ ઉmૂ�  – ૪ રશીદાબા�ુ ંએસ બોલવાલા
102.             રાજ�રુ ઉmૂ�  – ૪ અિનસાબા�ુ ંએસ મ<Mરુ�
103.             રાજ�રુ ઉmૂ�  – ૭ નસીમબા�ુ ંએમ. કબાન
104.             રાજ�રુ ઉmૂ�  – ૭ l�ુસુખાન એચ. પઠાન
105.             રાજ�રુ ઉmૂ�  – ૭ શહ�નાઝબા�ુ ંએમ. મ<Mરુ�
106.             રાજ�રુ ઉmૂ�  – ૭ નાઝીયાઅ તર એમ. અ<સાર�
107.             રાજ�રુ ઉmૂ�  – ૭ શમીમબા�ુ ંએ અ<સાર�
108.             રcખયાલ ઉmૂ�  – ૧ તર¯મુિનશા ંએમ. મ<Mરુ�
109.             રcખયાલ ઉmૂ�  – ૧ શમીમબા�ુ ંએમ. શેખ
110.             રcખયાલ ઉmૂ�  – ૨ અફસાનાબીબી એસ પઠાન
111.             રcખયાલ ઉmૂ�  – ૨ �લુશનબા�ુ ંક�. )ુર�શી
112.             રcખયાલ ઉmૂ�  – ૨ શાહ�નબા�ુ ંડ�. સૈયદ
113.             રcખયાલ ઉmૂ�  – ૨ સમીનાબા�ુ ંએમ મેદા%વાલા
114.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૨ ખતી.બીબી એસ સૈયદ
115.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૨ આયશાપરવીન એસ શેખ
116.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૨ વાJદાબીબી પી અPબાસી
117.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૨ રઇસાબા�ુ ંએ પઠાન
118.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૨ ર�ઝવાનાબા�ુ ંએ પઠાન
119.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૨ તબ6Mમુબા�ુ ંઆઇ અ<સાર�
120.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૨ શાહ�નજહા ંએ પઠાન
121.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૨ ગઝાલાપરવીન એ પઠાન
122.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૨ શમીમબા�ુ ંક� શેખ
123.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૪ સબીહાબા�ુ ંJ અ<સાર�
124.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૪ સના એ. અ<સાર�
125.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૭ નાઝેમાબા�ુ ંઆઇ શેખ
126.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૭ કોસરત6નીમ આઇ પઠાન



127.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૭ gમુતાજબીબી એ શેખ
128.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૭ બેબીનાઝ ડબ"l ુઅ<સાર�
129.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૮ િનલોફરબા�ુ ં)ુર�શી
130.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૮ )ુર�શાબીબી gબુીનએહમદ અ<સાર�
131.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૮ શ�ફુતાપરવીન J. અ<સાર�
132.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૯ શાહ�નબા�ુ ંએન. અ<સાર�
133.             બા�નુગર ઉmૂ�  – ૯ રશીદાબા�ુ ંઆઇ. શેખ
134.             સરસ�રુ ઉmૂ�  – ૧ CકYયાબા�ુ ંસી. શેખ
135.             સરસ�રુ ઉmૂ�  – ૨ નોશાદઅલી અ<સાર�
136.             સરસ�રુ ઉmૂ�  – 3 િનઝાg¥ુ�ન ઝેડ. અ<સાર�
137.             સરસ�રુ ઉmૂ�  – 3 રાશીદખાન એમ પઠાન
138.             સરસ�રુ ઉmૂ�  – ૪ નસીમબા�ુ ંવાય. cબસોરા
139.             સરસ�રુ ઉmૂ�  – ૪ ફરખદંાબા�ુ ંએચ. શેખ
140.             સરસ�રુ ઉmૂ�  – ૪ શીર�ન એસ અ<સાર�
141.             સરસ�રુ ઉmૂ�  – ૫ મોહમંદફાCક એ. શેખ
142.             સરસ�રુ ઉmૂ�  – ૫ શબાનાબીબી એ. શેખ
143.             Mુદંરમનગર ઉmૂ� -૨ શેહનાઝપરવીન એસ શેખ
144.             Mુદંરમનગર ઉmૂ� -૨ શાહજર�ન એમ શેખ
145.             Mુદંરમનગર ઉmૂ� -૨ શબનમઆરા એમ અ<સાર�


