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Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :rð»tÞ :- ftuðez - 19 yk‚„o‚ ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e 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. 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 ftuðez19™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.1-9-2020 Úte ÞtŒe {wsƒ™t
‚{the þt¤t™t rþûtftu™u ËtU…ðt{tk ytðu ‚u rðM‚th{tk ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe fhðt™e hnuþu.ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e
ft{„ehe ŒhBÞt™ rþûtfu …tu‚t™e Mðft¤S ht¾ðt™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 ¼wr{ƒu™ …tXf {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,{æÞ Ítu™
6357073916
5 {æÞ ©e rð…w÷¼tE [tiÄhe {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,WŒqo Ítu™
6357073918
™tUÄ :- ËŒh ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe{tk Vhs ƒòð™th Œhuf rþûtf™u «r‚rŒ™- Y.150/- {t™ŒT ðu‚™ yt…ðt{tk
ytðþu.
rƒztý :- ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe {txu™t rþûtftu™e ÞtŒe

‚t.25-08-2020
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8866566085

75

ઉતર નોબલનગર

.ુ શા.ન .4

ઉપ િશ ક

>દપીકાબેન સી શાહ

9725002463

76

ઉતર નોબલનગર

.ુ શા.ન .4

ઉપ િશ ક

છાયાબેન આર સચદવ

9879870142

77

ઉતર નોબલનગર

.ુ શા.ન .4

ઉપ િશ ક

78

ઉતર નોબલનગર

.ુ શા.ન .4

ઉપ િશ ક

હા>દv કભાઈ o પટલ

9979317663

79

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ .શા.ન .9
જ

ઉપ િશ ક

dગતાબેન એમ. પંચાલ

9016032124

80

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ .શા.ન .5
જ

ઉપ િશ ક

પટલ ર<ટાબેન રમણલાલ

9825708321

81

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ .શા.ન .5
જ

ઉપ િશ ક

પટલ કમલેશ?ુ માર બળદવભાઈ

9725501093

82

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ .શા.ન .5
જ

ઉપ િશ ક

પટણી Mુિનલ ગણપતભાઈ

9265641464

83

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ .શા.ન .5
જ

ઉપ િશ ક

પરમાર જયેG5િસ/હ વoિસ/હ

9773126671

84

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ .શાળા નં.-3
જ

ઉપ િશ ક

પટલ ક<િતwબેન Mુધીરભાઇ

9909915460

85

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ .શાળા નં.-3
જ

ઉપ િશ ક

ચોટdલયા xજyાબેન િવરJભાઇ

7990305836

86

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ .શાળા નં.-3
જ

ઉપ િશ ક

Fqમતાબેન ધનJભાઇ પંચાલ

9924282388

87

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ .શાળા નં.-3
જ

ઉપ િશ ક

qવીટ<બેન મણીલાલ > qટ<

9427882712

88

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ .શાળા નં.-3
જ

ઉપ િશ ક

qવીટ<બેન મણીલાલ > qટ<

9427882712

89

ઉતર સરસ રુ

ુ .શા.ન .26
જ

ઉપ િશ ક

કંચનબેન Nહલાદભાઈ પટલ

9724375501

90

ઉતર સરસ રુ

ુ .શા.ન .26
જ

ઉપ િશ ક

પટલ શિમwgઠાબેન નિવન?ુ માર

9998073136

Juનેશભાઈ એમ પટલ

8905036818

91

ઉતર સરસ રુ

92

ુ ગર
ઉતર બા ન

93

ુ .શા.ન .26
જ

ઉપ િશ ક

અસાર< શૈલેષ?ુ માર વાલJભાઇ

9426741147

ઉપ િશ ક

Aી જયેશભાઇ J.પટલ

9879323562

ઉતર સરસ રુ શાળા નં 24

ઉપ િશ ક

નયનાબેન હસ:ુખભાઇ પર<ખ

9687276113

94

ઉતર સરસ રુ શાળા નં 24

ઉપ િશ ક

jયોkસનાબેન મંગળNસાદ પરમાર

7567796712

95

ઉતર સરસ રુ

ુ .શા. નં. 4
જ

ઉપ િશ ક

હમાબેન અ: ૃતલાલ પટલ

9925386638

96

ઉતર સરસ રુ

ુ .શા. નં. 4
જ

ઉપ િશ ક

પાzલબેન પોપટલાલ રાવલ

9712973845

97

ઉતર સરસ રુ

ુ .શા. નં. 4
જ

ઉપ િશ ક

ભાવનાબેન qટ<વGસનભાઈ ભણાત

9408598101

98

ુ ગર પ{|લક q?ૂલ
ઉતર બા ન

ઉપ િશ ક

Mુિનલ?ુ માર વીરJભાઇ ડામોર

8238035813

99

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ .શા . નં-16
જ

ઉપ િશ ક

Aી ઉિવwSબેન પંકજ?ુ માર નાકરાણી

9408327768

100

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ .શા . નં-16
જ

ઉપ િશ ક

Aી Mુિનતાબેન છગનભાઈ કલસર<યા

9925017307

101

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ .શા . નં-16
જ

ઉપ િશ ક

Aી >કરણબેન ક[ુભાઈ છૈ યા

7984942410

102

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ .શા . નં-16
જ

ઉપ િશ ક

Aી મનીષાબેન મહ<પતભાઈ પટલ

9173314307

103

ઉતર સરસ ૂર

ુ રાતી શાળા નં 7
જ

ઉપ િશ ક

પાયલબેન મહG5ભાઇ જોશી

9726229717

104

ઉતર સરસ ૂર

ુ રાતી શાળા નં 7
જ

ઉપ િશ ક

મ~ ૂભાઇ oસંગભાઈ NSપિત

9173286460

105

ઉતર સરસ ૂર

ુ રાતી શાળા નં 7
જ

ઉપ િશ ક

પંકજભાઈ કાળ<દાસ પરમાર

8128218260

106

ઉતર સરસ ૂર

ુ રાતી શાળા નં 7
જ

ઉપ િશ ક

•ાંિસસ Mુમત
ં ભાઈ ભણાત

9428481667

107

ઉતર સરસ ૂર

ુ રાતી શાળા નં 7
જ

ઉપ િશ ક

પલકબેન નવીનભાઈ પટલ

8320480049

108

ઉતર સરસ રુ

ુ .શાળા નં.-13
જ

ઉપ િશ ક

રખાબેન બી મહતા

9825510800

109

ઉતર સરસ રુ

ુ .શાળા નં.-13
જ

ઉપ િશ ક

પલકબેન ક દસાઈ

8200379061

110

ઉતર સરસ રુ

ુ .શાળા નં.-1
જ

ઉપ િશ ક

Aી વષાW બેન વી. સોલંક<

9925362776

111

ઉતર સરસ રુ શાળા નં. 11

ઉપ િશ ક

Aી જયેG5િસ/હ આઈ. સોલંક<

73831 06690

112

ઉતર સરસ રુ શાળા નં. 11

ઉપ િશ ક

Aી Nિવણાબેન ક NSપિત

9924710640

113

ઉતર સરસ રુ શાળા નં. 11

ઉપ િશ ક

Aી ર<માબેન બી. ચાવડા

9016686589

114

ઉતર સરસ રુ શાળા નં. 11

ઉપ િશ ક

Aી ભાિવકાબેન ટ<. પરમાર

9712924692

115

ઉતર સરસ રુ શાળા નં. 11

ઉપ િશ ક

Aી વૈશાલીબેન ક. NSપિત

8487085973

116

ઉતર રdખયાલ

ુ રાતી શાળા-1
જ

ઉપ િશ ક

રખાબેન ક.સnડાગર

9687674214

117

ઉતર રdખયાલ

ુ રાતી શાળા-1
જ

ઉપ િશ ક

>દpયાબાળા આર. પંચાલ

9687630546

118

ઉતર રdખયાલ

ુ રાતી શાળા-1
જ

ઉપ િશ ક

તGવીબેન િવનોદભાઈ પટલ

7573800051

119

ઉતર રdખયાલ

ુ રાતી શાળા-1
જ

ઉપ િશ ક

Nિવણાબેન વીરચંદભાઇ પટલ

9712963873

120

ઉતર રdખયાલ

ુ રાતી શાળા-1
જ

ઉપ િશ ક

હમલતાબેન >દનેશભાઇ સોલંક<

9974640963

121

ઉતર સરસ રુ

ુ રાતી શાળા નંબર- 6
જ

ઉપ િશ ક

ુ .શાળા નં.-2
જ

હાપdલયા વષાW સી.

9712938423

122

ઉતર સરસ રુ

ુ રાતી શાળા નંબર- 6
જ

ઉપ િશ ક

123

ઉતર સરસ રુ

ુ રાતી શાળા નંબર- 6
જ

ઉપ િશ ક

124

ઉતર સરસ રુ

ુ .શા. નં. 3
જ

ઉપ િશ ક

જયેશભાઈ o. બાવdળયા

7575807825

125

ઉતર સરસ રુ

ુ .શા. નં. 3
જ

ઉપ િશ ક

િવજલબેન ડ<. પટલ

8264013785

126

ઉતર સરસ રુ

ુ .શા. નં. 3
જ

ઉપ િશ ક

િશ3પાબેન પી. NSપિત

8866521275

127

ઉતર સરસ રુ

ુ .શા. નં. 3
જ

ઉપ િશ ક

િવg•ુભાઈ એમ. ભરાડ

9099079918

128

ઉતર સરસ રુ

ુ .શા. નં. 9
જ

ઉપ િશ ક

સોલંક< જયંતીભાઈ રતીભાઈ

735971105

129

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ રાતી શાળા નં.13
જ

ઉપ િશ ક

Aી ‚ ૂિમકાબેન પી. પટલ

9998288384

130

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ રાતી શાળા નં.13
જ

ઉપ િશ ક

Aી હંસાબેન ક. રફાળ<યા

9898830909

131

ુ ગર
ઉતર બા ન

ુ રાતી શાળા નં.13
જ

ઉપ િશ ક

Aી dચરાગ?ુ માર ડ<. NSપિત

132

ઉતર અમ„ુ રુ ા શા.નં.1

ઉપ િશ ક

Aી મહG5િસ/હ બાBુભાઇ પરમાર

9898099083 9898099083

133

ઉતર અમ„ુ રુ ા શાળા નં 2

ઉપ િશ ક

જશવંતભાઈ વ3લભભાઈ પટલ

9824641373 ,

9824669557

134

ઉતર અસારવા

ુ .૮
જ

ઉપ િશ ક

મમતાબેન ?ુ બેરભાઈ સોલંક<

9662502370 ,

9104470802

135

ઉતર અસારવા

ુ .૮
જ

ઉપ િશ ક

સોનલબેન ઇqવરભાઈ પટલ

7600008424 ,

7600008420

136

ઉતર અસારવા

ુ .૮
જ

ઉપ િશ ક

ભાવનાબેન ધીIુભાઈ પટલ

9924357920 ,

9723318470

137

ઉતર અસારવા

ુ .9
જ

ઉપ િશ ક

ભાવીનીબેન લ‡બડ

9726078989 ,

8849578329

138

ઉતર અસારવા

ુ .9
જ

ઉપ િશ ક

ુ ીબેન મેહતા
ફા3 ન

9099045545 ,

9426993926

139

ઉતર અસારવા

ુ .9
જ

ઉપ િશ ક

દ<પકભાઈ ગરાિસયા

7069800020 ,

9328715293

140

ઉતર અસારવા

ુ .9
જ

ઉપ િશ ક

Aી લીના Nકાશ સરોદ

9824161854 ,

141

ઉતર નરોડારોડ

ુ રાતી શાળા નં - ૧
જ

ઉપ િશ ક

?ૃપાબેન હસ:ુખભાઇ પટલ

9429238053 ,

9429387320

142

ઉતર નરોડારોડ

ુ રાતી શાળા નં - ૧
જ

ઉપ િશ ક

ઉમેશ?ુ માર ગોિવ/દભાઇ પરમાર

8490928454 ,

8490928454

143

ઉતર નરોડારોડ

ુ રાતી શાળા નં - ૧
જ

ઉપ િશ ક

વૈશાલીબેન મKુર?ુ માર પટલ

9725418748 ,

9725418748

144

ઉતર સૈજ રુ

ુ . શાળા નં. 1
જ

ઉપ િશ ક

પટલ અ3પાબેન >દપકભાઇ

9712133088 ,

9712133088

145

ઉતર સૈજ રુ

ુ . શાળા નં. 1
જ

ઉપ િશ ક

માલીવાડ દ ાબેન હ<રાલાલ

9925263379 ,

9925263379

146

ુ -5
ઉતર સૈજ રુ જ

ઉપ િશ ક

Aી િનયિતબેન o. પટલ

9898205218 ,

9998317722

147

ુ -5
ઉતર સૈજ રુ જ

ઉપ િશ ક

Aી ˆુ‰Bુબેન પોપટલાલ પટલ

9913147744 ,

9913147744

148

ુ -5
ઉતર સૈજ રુ જ

ઉપ િશ ક

Aી >દનેશભાઈ કાનJભાઈ રાઠોડ

9712902524 ,

7405300923

149

ઉતર સૈજ રુ

ુ -6
જ

ઉપ િશ ક

ભાuયવતીબેન ડાŠાભાઇ વાઘેલા

9512078821 ,

9512078821

150

ઉતર સૈજ રુ

ુ -6
જ

ઉપ િશ ક

જ3પાબેન jયંિતલાલ પરમાર

8488840057 ,

ડો>ડયા >દિપકાબેન ભીખાભાઇ
ગઢવી ?ુ માર આર.

7984121784
9909850836

151 દd ણ દાણીલીમડા

ુ રાતી શાળા નંબર 1
જ

ઉ. શી

વઘાડ<યા dબિનતાબહન બી

8460638298

152 દd ણ દાણીલીમડા

ુ રાતી શાળા નંબર 1
જ

ઉ. શી

સૈયદ નાહ<દાખા`ુન એ

9924746036

9824161821

8488840057

153 દd ણ દાણીલીમડા

ુ રાતી શાળા નંબર 1
જ

ઉ. શી

પટલ S‹વી બેન ટ<

7874216176

154 દd ણ દાણીલીમડા

ુ રાતી શાળા નંબર 1
જ

ઉ. શી

દ<પલ બેન એસ દસાઈ

9638416878

155 દd ણ દાણીલીમડા

ુ રાતી શાળા નંબર 3
જ

ઉ. શી

રોશન આરા એન કાઝી

9409566590

156 દd ણ દાણીલીમડા

ુ રાતી શાળા નંબર 3
જ

વી.સહાયક

ભગવતી બેન J દસાઈ

8153954541

157 દd ણ દાણીલીમડા

ુ રાતી શાળા નંબર 3
જ

વી.સહાયક

Jyાશા બેન ડ< ચૌધર<

9574912296

158 દd ણ દાણીલીમડા

ુ રાતી શાળા નંબર 3
જ

ઉ. શી

દ<પલબેન એમ પટલ

9601252427

159 દd ણ દાણીલીમડા

ુ રાતી શાળા નંબર 4
જ

ઉ. િશ.

વિનતા બેન આર યાદવ

9427045995

160 દd ણ દાણીલીમડા

ુ રાતી શાળા નંબર 4
જ

ઉ. િશ.

શારદાબેન આર ડામોર

9909104810

161 દd ણ દાણીલીમડા

ુ રાતી શાળા નંબર 4
જ

ઉ. િશ.

ઇવેનજલીના એ મેકવાન

9979705425

162 દd ણ દાણીલીમડા

ુ રાતી શાળા નંબર 5
જ

ઉ. શી

Œપાલી વી કોકણી

9913609444

163 દd ણ દાણીલીમડા

ુ રાતી શાળા નંબર 5
જ

ઉ. શી

અિનલાબેન એન દાયમા

8160529648

164 દd ણ દાણીલીમડા પ{|લક q?ૂલ

ઉ. શી

•બ
ુ ં લ શF તભાઈ ડાયાભાઈ

9510418118

165 દd ણ દાણીલીમડા પ{|લક q?ૂલ

ઉ. શી

ચૌહાણ િNયંકા રણJતભાઈ

8401216609

166 દd ણ દાણીલીમડા પ{|લક q?ૂલ

ઉ. શી

Aી Nદ<પભાઈ એસ.મŽુર<યા

9726858158

167 દd ણ દાણીલીમડા પ{|લક q?ૂલ

ઉ. શી

Aી અરિવ/દભાઈ J.ચૌધર<

9429482652

168 દd ણ દાણીલીમડા પ{|લક q?ૂલ

ઉ. શી

Aી િસ3વેqટરભાઈ વી.ડાભી

9723566977

169 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-1
જ

ઉ.િશ

શોભનાબેન એ. મેકવાન

9725231173

170 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-1
જ

ઉ.િશ

મે•લ
ુ ?ુ માર એન. પંડ•ા

9574948858

171 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-2
જ

ઉ.િશ

•ુ લીબેન કતનભાઈ પટલ

9924119415

172 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-2
જ

ઉ.િશ

ૃ ીબેન રાકશભાઈ પટલ
S ત

9825579886

173 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-3
જ

ઉ.િશ

મનીષાબેન.ડ<. પરમાર

8866837701

174 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-3
જ

ઉ.િશ

કમલબેન .એચ.વાઘેલા

9426041381

175 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-8
જ

આ.િશ.

હષાઁબેન J. લેઉવા

9904525098

176 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-8
જ

આ.િશ.

નૈલેષ?ુ માર એમ. પટલ

9408012602

177 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-9
જ

આ.િશ.

ચેતનાબેન ડ< વાધેલા

9924988078

178 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-9
જ

આ.િશ.

>દpયબેન ક પટલ

8980985458

179 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-9
જ

આ.િશ.

Jગીશાબેન એ ગાિવત

9537781087

180 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-13
જ

ઉ.િશ.

કાજલ o .સેવક

9687608173

181 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-15
જ

ઉ.િશ

પટલ હતલબેન િવ

9726073003

182 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-17
જ

ઉ.િશ

ર•ુકાબેન એચ મકવાણા

9825423436

183 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-17
જ

ઉ.િશ

ઉષાબેન સી પરમાર

9974322643

184 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-18
જ

આ.િશ

> િ’યન >દpયNભા o

7874320303

185 દd ણ ચંડૉળા

ુ રાતી શાળા નં-1
જ

ઉ.િશ ક

હતલબેન ડ<.રાણા

9726349934

186 દd ણ ચંડૉળા

ુ રાતી શાળા નં-1
જ

ઉ.િશ ક

રહમતબેન એન રં ગરજ

7874867266

187 દd ણ ચંડૉળા

ુ રાતી શાળા નં-1
જ

ઉ.િશ ક

અિશતાબેન એચ.શાહ

9925703331

188 દd ણ ચંડૉળા

ુ રાતી શાળા નં-1
જ

ઉ.િશ ક

રાગીણીબેન બી.પરમાર

9429060222

189 દd ણ ચંડૉળા

ુ રાતી શાળા નં-1
જ

ઉ.િશ ક

Aેયસભાઇ એચ ગળચર

9998892990

190 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-22
જ

આ.િશ

પઠાણ આરફાબા ુ એમ

8347440986

191 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-22
જ

આ.િશ

મકવાણા સંગીતાબેન o

8153948658

192 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-22
જ

આ.િશ

અGસાર< શાહજહાં એફ

8320363670

193 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-23
જ

આ.િશ

> qટ< બીના મનીષભાઈ

9727440862

194 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-23
જ

આ.િશ

પટલ સેજલબેન ડ<

8200082145

195 દd ણ બહરામ રુ ા

ુ રાતી શાળા ન-23
જ

આ.િશ

પરમાર Nેરણાબેન o

9712475934

196 દd ણ કાંક>રયા

ુ રાતી શાળા નંબર-1
જ

ઉ.િશ.

Aી નમWદાબેન Nિવણ?ુ માર શાહ

9016329007

197 દd ણ કાંક>રયા

ુ રાતી શાળા નંબર-1
જ

ઉ.િશ.

Aી Fqમતાબેન જસવંતભાઈ પરમાર

7567654697

198 દd ણ કાંક>રયા

ુ રાતી શાળા 6
જ

આ.િશ

મીનાબેન ક. પટલ

8347491520

199 દd ણ કાંક>રયા

ુ રાતી શાળા 6
જ

આ.િશ

ડ<”પલબેન ક. જોષી

9426590438

આ.િશ.

કલાવતીબેન

Sભાઈ
ંૂ
ચાવડા

9376141001

ઉ–ચ Nા.િશ.

Aી ઉમાબેન રામચં5ભાઈ રાણા

8141459447

ઉ–ચ Nા.િશ.

Jyાસાબેન >દનેશભાઈ પરમાર

7359510095

200 દd ણ કાંક>રયા

ુ રાતી શાળા 8
જ

201 દd ણ િમ3લતનગર
202 દd ણ કાંક>રયા

ુ રાતી શાળા નં - ૨
જ

ુ રાતી શાળા 8
જ

203 દd ણ કાંકર<યા

ુ . શાળા નં. 9
જ

આ.િશ.

jયોિતકાબેન ઝેડ માહલા

7573800046

204 દd ણ કાંકર<યા

ુ . શાળા નં. 10
જ

આ.િશ.

નીતાબેન સી. ગdલયલ

9426373521

205 દd ણ િમ3લતનગર

ુ .શા.-1
જ

ઉ.િશ.

ગnડdલયા પાzલબેન ચેતનભાઈ

9978045035

206 દd ણ િમ3લતનગર

ુ .શા.-1
જ

ઉ.િશ.

શાહ S િૃ તબેન ‚ ૃuવેશ?ુ માર

8320659158

207 દd ણ િમ3લતનગર

ુ .શા.-1
જ

ઉ.િશ.

પંડ•ા દશWનાબેન Juનેશ

8780388469

208 દd ણ િમ3લતનગર

ુ રાતી શાળા નં - ૨
જ

ઉ.િશ.

Aી ગાયlીદવી શિશકાGત પંડ•ા

9925167716

209 દd ણ િમ3લતનગર

ુ રાતી શાળા નં - ૨
જ

ઉ.િશ.

Aી Mુભાષચં5 કાંિતલાલ રાઠોડ

9429209325

210 દd ણ િમ3લતનગર

ુ રાતી શાળા નં - ૨
જ

ઉ.િશ.

હંસાબેન Mુખદવભાઈ કટારા

8780328069

211 દd ણ મdણનગર શાળા નં-1

ઉ.િશ.

>હરલબેન પંકજ?ુ માર વાઘેલા

9157072161

212 દd ણ મdણનગર શાળા નં-1

ઉ.િશ.

આરતીબેન વેણીશંકર Sની

9374456498

213 દd ણ મdણનગર શાળા નં 6

ઉ.િશ.

અલકાબેન જશવંતભાઇ રાઠોડ

9924478972

ઉ.િશ.

ચં>5કાબેન જયેશભાઈ ઠiર

8849466457

214 દd ણ મdણનગર

ુ રાતી શાળા 4
જ

215 દd ણ ?ુ માર< હ<ના વોરા Nાથિમક શાળા

ઉ.િશ.

Aી અવંિતકાબેન પી. ઠાકર

9998994823

216 દd ણ ?ુ માર< હ<ના વોરા Nાથિમક શાળા

ઉ.િશ.

Aી શશીકલાબેન બી. િસ/હ

9725018465

217 દd ણ ?ુ માર< હ<ના વોરા Nાથિમક શાળા

ઉ.િશ.

જયAીબેન o. વાઘેલા

8511361563

218 દd ણ ?ુ માર< હ<ના વોરા Nાથિમક શાળા

ઉ.િશ.

Aી આરતીબેન િતનઅbપાભાઈ પsશાળ<

9408171263

219 દd ણ ખોખરા

ુ રાતી શાળા નં. 4
જ

ઉ. િશ.

અલકાબેન :ુકશ?ુ માર મોદ<

9924631713

220 દd ણ ખોખરા

ુ રાતી શાળા નં. 4
જ

ઉ. િશ.

હમા ીબેન નરશચંG5 અટાલીવાલા

9908934689

221 દd ણ ખોખરા

ુ રાતી શાળા નં. 4
જ

ઉ. િશ.

Nyાબેન બાBુભાઇ રાઠોડ

9377954711

222 દd ણ ખોખરા

ુ રાતી શાળા નં. 12
જ

ઉ. િશ.

> ’યન qટલાબેન પરશ?ુ માર

9898010267

223 દd ણ ખોખરા

ુ રાતી શાળા નં. 12
જ

ઉ. િશ.

પરમાર ર<ટાબહન યોહાનભાઇ

7922771666

224 દd ણ ખોખરા

ુ રાતી શાળા નં. 12
જ

ઉ. િશ.

પટણી qનેહલબેન અિનલભાઇ

9408529292

225 દd ણ ખોખરા મરાઠ< શાળા નં 3

આ.િશ

Aેયા એસ નાઈક

9427372294

226 દd ણ ખોખરા મરાઠ< શાળા નં 3

આ.િશ

દ<પા ટ< :ુIુડક૨

9662031180

227 દd ણ મdણનગર શાળા નં -4

ઉ. િશ.

ઇલાબેન રણછોડભાઈ રાઠોડ

6351298260

228 દd ણ મdણનગર શાળા નં -4

ઉ. િશ.

ચં>5કાબેન >દપક?ુ માર પટલ

9727371768

દરJ Mુરખાબેન Nશાંત?ુ માર

9712483884

229 દd ણ િમ3લતનગર

ુ .શા.-1
જ

230 દd ણ વટવા

ુ રાતી શાળા નં:1
જ

ઉપિશ ક

નીલમબેન >દનેશભાઇ ગવાdણયા

9879818331

231 દd ણ વટવા

ુ રાતી શાળા નં:1
જ

ઉપિશ ક

હતલ xજતેG5ભાઇ બરં ડા

9712506681

232 દd ણ વટવા

ુ રાતી શાળા નં:1
જ

ઉપિશ ક

ભારતીબેન કાંિતલાલ વાઘેલા

9725378281

233 દd ણ વટવા

ુ રાતી શાળા ન 2
જ

ઉપિશ ક

સોનલબેન ટ<. િનનામા

9624038866

234 દd ણ વટવા

ુ રાતી q?ૂલ 3
જ

ઉપિશ ક

‚ ૂવનેશ વાય. ઉપા˜યાય

9879925479

235 દd ણ વટવા

ુ રાતી q?ૂલ 3
જ

ઉપિશ ક

રવીG5ભાઇ એમ. રાવત

9825645676

236 દd ણ વટવા

ુ રાતી q?ૂલ 3
જ

ઉપિશ ક

રવીG5ભાઇ વી. ગામેતી

9825470293

237 દd ણ વટવા

ુ .શાળા નં – ૪
જ

ઉપિશ ક

પટલ લીલબેન આર

9824547654

238 દd ણ વટવા

ુ .શાળા નં – ૪
જ

ઉપિશ ક

વ>રયા ખોડાભાઇ વી.

9998843502

239 દd ણ વટવા

ુ .શાળા નં – ૪
જ

ઉપિશ ક

ખોખર શૌકતઅdલ •સ
ુ ેનિમયા

9727365999

240 દd ણ વટવા

ુ .શાળા નં – ૪
જ

ઉપિશ ક

ુ
Aી યuનેશભાઇ ક રાj ત

9998751458

241 દd ણ વટવા

ુ રાતી શાળા નં: 5
જ

ઉપિશ ક

શાહ<નાબા ુ કાદરભાઇ સંિધ

9723349366

242 દd ણ વટવા

ુ રાતી શાળા નં: 5
જ

ઉપિશ ક

પાયલબેન જોGસનભાઇ > િEયન

7623802476

243 દd ણ વટવા

ુ રાતી શાળા ન 6
જ

ઉપિશ ક

વષાW બેન એ. ઠiર

8511007491

244 દd ણ વટવા

ુ રાતી શાળા ન 6
જ

ઉપિશ ક

બીનાબેન આર. સોનવણે

9137763829

245 દd ણ વટવા

ુ રાતી શાળા ન 6
જ

ઉપિશ ક

દ ાબેન સી. પટલ

7228022877

246 દd ણ ઇસન રુ

ુ . શાળા નં.2
જ

ઉપિશ ક

247 દd ણ ઇસન રુ

ુ . શાળા નં.2
જ

ઉપિશ ક

248 દd ણ ઇસન રુ

ુ . શાળા નં.2
જ

ઉપિશ ક

રાoEર<બેન ભાqકરભાઇ પટલ

8460419000

249 દd ણ ઇસન રુ પ{|લક q?ૂલ - 1

ઉપિશ ક

હ<નાબેન િનલેશ?ુ માર મ3લી

9727070487

250 દd ણ ઇસન રુ પ{|લક q?ૂલ - 1

ઉપિશ ક

dબ3ક<શબા ુ ં :ુqતફાભાઇ િપ/Sરા

8780909463

251 દd ણ ઇસન રુ પ{|લક q?ૂલ - 2

ઉપિશ ક

ગ›જર jયોિતબેન ક3પેશ?ુ માર

9426464091

252 દd ણ ઇસન રુ પ{|લક q?ૂલ - 2

ઉપિશ ક

પટલ દશWનાબેન પરષોhમભાઇ

9904374546

253 દd ણ ઇસન રુ પ{|લક q?ૂલ - 2

ઉપિશ ક

ચૌહાણ અ3પાબેન

ુ ાનિસ/હ
મ

8347722232

254 દd ણ ઇસન રુ પ{|લક q?ૂલ - 2

ઉપિશ ક

ુ ં ન મોતીભાઇ
માલીવાડ ભા બે

9727657578

255 દd ણ ઇસન રુ પ{|લક q?ૂલ - 2

ઉપિશ ક

પાંડવ પાવWિતબેન િનલેષ?ુ માર

7698228796

256 દd ણ ઇસન રુ પ{|લક q?ૂલ - 2

ઉપિશ ક

પાઠક અમીબેન બલભ5

9712970204

257 દd ણ ઇસન રુ પ{|લક q?ૂલ - 2

ઉપિશ ક

ડો>ડયા ચં5ીકાબેન ભોગીલાલ

9429365541

258 દd ણ ઇસન રુ પ{|લક q?ૂલ - 2

ઉપિશ ક

પંચાલ અશોક?ુ માર જયંિતલાલ

7405892300

ુ રાતી શાળા નં.૨
જ

ઉપિશ ક

પરમાર મœુબેન ચ`ુરભાઇ

9624482688

260 દd ણ નારોલ

ુ રાતી શાળા નંબર-1
જ

ઉપિશ ક

ગીતાબેન આર. ચૌહાણ

9099086212

261 દd ણ નારોલ

ુ રાતી શાળા નંબર-1
જ

ઉપિશ ક

રાઠોડ નયના Nિવણભાઈ

9825661070

262 દd ણ નારોલ

ુ . શાળા નં. 2
જ

ઉપિશ ક

હંસાબેન ક. NSપિત

7874004990

263 દd ણ •5 રુ < પ{|લક q?ૂલ

ઉપિશ ક

ુ ી બાBુભાઇ
ટલર ફા3 ન

9712959907

264 દd ણ •5 રુ < પ{|લક q?ૂલ

ઉપિશ ક

ડામોર અFžવનાબેન બાBુભાઇ

9978119498

265 દd ણ •5 રુ < પ{|લક q?ૂલ

ઉપિશ ક

NSપિત િપGકલબેન dચરાગ?ુ માર

7405048127

266 દd ણ ઇસન રુ

ુ . શાળા નં.1
જ

ઉપિશ ક

Aી ફોરમબેન એસ. ભાવસાર

9725001478

267 દd ણ ઇસન રુ

ુ . શાળા નં.1
જ

ઉપિશ ક

Aી ફૌdઝયાપરવીન એ. અGસાર<

9033255224

268 દd ણ ઇસન રુ

ુ . શાળા નં.1
જ

ઉપિશ ક

Aી પાzલબેન આર. સોલંક<

8238777154

269 દd ણ ઇસન રુ

ુ . શાળા નં.1
જ

ઉપિશ ક

Aી નીતાબેન એ. ગો>હલ

9228723444

ઉપિશ ક

પટલ જસવંત?ુ માર લાલJભાઇ

9724330215

259 દd ણ શાહવાડ<

270 દd ણ •5 રુ < પ{|લક q?ૂલ

રાoશભાઇ કાંિતલાલ પટલ
ૂિનwમાબેન ભાઈલાલભાઇ ઠiર

9824680047
9376192399

271

ૂવW

qવાિતબેન આઈ. > qટ<

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

ુ . શાળા નં. ૧
જ

9712966247

272

ૂવW

સોનલબેન પી. જોષી

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

ુ . શાળા નં. ૪
જ

9712761547

273

ૂવW

હમલતાબેન આર. શાહ

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

ુ . શાળા નં. ૪
જ

9712937230

274

ૂવW

પાzલબેન ક. NSપિત

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

ુ . શાળા નં. ૪
જ

9687698587

275

ૂવW

રાધાદવી ટ<. ?ુ શવાહા

આ.િશ.

અમરાઇવાડ< >હGદ< શાળા નં 1

8401398614

276

ૂવW

શાંતીબેન એસ પાંડ

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

ુ . શાળા નં. ૬
જ

8306567610

277

ૂવW

સં˜યા આર.

278

ૂવW

279

bુ તા

આ.િશ.

અમરાઇવાડ< >હGદ< શાળા નં 1

9725004512

મિનષાબેન ટ< પટલ

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

ુ . શાળા નં. ૬
જ

8866907444

ૂવW

J`ુભાઈ o દવે

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

ુ . શાળા નં. ૬
જ

8140179607

280

ૂવW

િનલાબેન બી. શાહ

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

ુ . શાળા નં. ૭
જ

6353788920

281

ૂવW

િપ/ક< બી. સ4ગર

આ.િશ.

અમરાઇવાડ< >હGદ< શાળા નં 1

9265082192

282

ૂવW

માલીવાડ લીલાબેન

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

ુ . શાળા નં. ૯
જ

9904439305

283

ૂવW

રાજ?ુ માર< આર. [ુ લા

આ.િશ.

અમરાઇવાડ< >હGદ< શાળા નં 4

9725005705

284

ૂવW

હ>રઓમ ક.

આ.િશ.

અમરાઈવાડ< >હGદ< શાળા નં 5

9106662050

285

ૂવW

Zન ન¢તાબેન

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

ુ . શાળા નં. ૯
જ

9974624654

286

ૂવW

ગાયlી આર

આ.િશ.

રાજ રુ >હGદ< શાળા 5

9909335382

287

ૂવW

Aીમતી Fqમતા એસ.તોમર

આ.િશ.

અમરાઇવાડ< >હGદ< શાળા નં. 8

9724058050

288

ૂવW

Aીમતી પદમાબેન આર. માલી

આ.િશ.

અમરાઇવાડ< >હGદ< શાળા નં. 8

8401640293

289

ૂવW

માયાબેન આર. શમાW

આ.િશ.

અમરાઈવાડ< >હGદ< -9

8460498101

290

ૂવW

]>કતાબેન o ટાક

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

ુ . શાળા નં. ૧૩
જ

7984191622

291

ૂવW

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

ુ . શાળા નં. ૧૪
જ

8128992617

292

ૂવW

િવમળાબેન પટલ

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

ુ . શાળા નં. ૧૪
જ

9427356004

293

ૂવW

સોનલબેન વી.પટલ

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

ુ . શાળા નં. ૧૬
જ

9904518619

294

ૂવW

આ.િશ.

અમરાઈવાડ< મરાઠ< શાળા નં. ૨.

9724321358

295

ૂવW

અ: ૃતભાઈ એસ dલ/બાdચયા

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

ુ . શાળા નં. ૧૩
જ

9723668893

296

ૂવW

Aી સંગીતાબેન .એ.વસાવા

આ.િશ.

રાજ રુ

ુ . શાળા નં. ૮
જ

7069001307

297

ૂવW

Aી રોશનીબેન ક.મ>ડયા

આ.િશ.

રાજ રુ

ુ . શાળા નં. ૮
જ

9106084923

298

ૂવW

બીનીતાબેન મંગળદાસ પટલ

આ.િશ.

િવ/ઝોલ શા. -૨

299

ૂવW

ˆુ‰Bુ એમ Mુથાર

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

300

ૂવW

રખાબેન ¤લાભાઇ NSપિત

આ.િશ.

િવ/ઝોલ શા. -૨

9898058721

301

ૂવW

જમીલએહમદ પી. અGસાર<

આ.િશ.

રાજ રુ ઉ„ૂW - 1

9725036441

302

ૂવW

ઉષાબેન.બી.પટલ.

આ.િશ.

રાજ રુ

8488054994

303

ૂવW

દ<પતાબેન ડ< વાઘેલા

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૩

9727759874

304

ૂવW

ફરSનાબેન :ુસાભાઇ Mુoલાં

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૧

9714103781

305

ૂવW

િસa3વયાબેન Mુરશચં5 <dચય ન

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૧

8999989802

306

ૂવW

સંિધ Mુફ<યાન સાબીર•સ
ુ ેન

િવ.સ

િમ3લતનગર ઉ„ૂW - 2

9510377878

307

ૂવW

ુ ાઈ પીઠડ<યા
>કરણબેન િવ ભ

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૩

9173658488

bુ તા
bુ તા

Mુિનતા બેન ક પટલ

` ૃabત વાMુદવ પાટ<લ

9824163807
ુ . શાળા નં. ૯
જ

ુ . શાળા નં. ૧૧
જ

9727774940

308

ૂવW

પાzલબેન પી પટલ

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૩

9725018301

309

ૂવW

શનાભાઈ બી. સોલંક<

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૯

9712582166

310

ૂવW

શીર<ન ઇ¥ાહ<મ શેખ

આ.િશ.

રdખયાલ ઉ„ૂW - 2

9725500765

311

ૂવW

સાઈqતા.ફઝ અહ”દ.અGસાર<

આ.િશ.

ગોમતી રુ ઉ„ૂW - 2

9106187210

312

ૂવW

ઇરફાન. એસ. ]સાર<

આ.િશ.

રાજ રુ >હ/દ< શાળા 2

9426015552

313

ૂવW

યાદવ >દપીકા એસ

િવ. સા.

રાજ રુ >હ/દ< શાળા 2

7405052939

314

ૂવW

સોલંક< Mુરશભાઇ કાંિતલાલ

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૧૭

9727527279

315

ૂવW

પરમાર કાનનબેન શામળભાઇ

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૧૭

9924721963

316

ૂવW

પરમાર કોમલબેન પરસોhમભાઇ

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૧૭

9687897442

317

ૂવW

રાવલ સંજયભાઇ પોપટભાઈ

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૧૭

9712973845

318

ૂવW

મકવાણા સંજયભાઇ અ: ૃતભાઈ

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૧૭

9016054757

319

ૂવW

િવ.સ.

ગોમતી રુ >હGદ< શાળા નં.૧

7383419013

320

ૂવW

?ુ ંવરબેન બાBુભાઇ ચૌધર<

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૧૮

9428736822

321

ૂવW

રમીલાબેન dબિપનભાઈ NSપિત

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૧૮

7689004864

322

ૂવW

હષWદાબેન >દનેશભાઇ પટલ

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૧૮

9725001751

323

ૂવW

હંસાબેન Mુરશભાઇ પટલ

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૧૮

9624440855

324

ૂવW

zખસાનાબીબી એ. શેખ

આ.િશ.

ુ ગર ઉ„ૂW - 2
બા ન

9687455650

325

ૂવW

>કર<ટભાઇ નાનJભાઈ ગામેતી

આ.િશ.

રાજ રુ શા. ૧૮

9725204053

326

ૂવW

શેખ મેહજબીનબા ુ અલી•સ
ુ ેન

િવ. સ.

ગોમતી રુ ઉ„ૂW - 1

8530075703

327

ૂવW

અGસાર< રઝીયાબા ુ મn.રઝા

આ.િશ.

ગોમતી રુ ઉ„ૂW - 1

9601345519

328

ૂવW

xજyાશાબેન આર હળપતી

િવ.સ

ગોમતી રુ - ૪

9601145240

329

ૂવW

zહ<શબનમ મોહંમદભાઇ શેખ

આ.િશ

રdખયાલ ઉ„ૂW - 2

9725023871

330

ૂવW

નરશ?ુ માર છનાભાઈ સોલંક<

આ.િશ.

ગોમતી રુ શા. -૬

9427400982

331

ૂવW

દ ાબેન સી. પટલ

આ.િશ.

જશોદાનગર શા. -૧

9727684881

332

ૂવW

રોશનીબેન એચ. મોઢરા

આ.િશ.

જશોદાનગર શા. -૧

9909931511

333

ૂવW

ચેતનાબેન સી. મહતા

આ.િશ.

જશોદાનગર શા. -૧

9727304646

334

ૂવW

` ૃabતબેન એલ. બદરિશયા

આ.િશ.

જશોદાનગર શા. -૧

9662515203

335

ૂવW

સોનલબેન એ. પટલ

આ.િશ.

જશોદાનગર શા. -૧

9426079480

336

ૂવW

પટલ રાકશભાઈ

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

337

ૂવW

Aી ચમનેશ આર.રાજ ૂત

આ.િશ.

ઓઢવ >હGદ< શાળા નં.-1

9714410605

338

ૂવW

ક:ુબેન એચ. પટલ

આ.િશ.

જશોદાનગર શા. -૨

9429065725

Aી અJત?ુ માર શિશકાંત ચૌહાન

ુ . શાળા નં. ૧૦
જ

9725018305

339

ૂવW

મK ૂર<બેન બી. જોષી

આ.િશ.

જશોદાનગર શા. -૨

9429903843

340

ૂવW

ર<કાબેન એમ ગજજર

આ.િશ.

જશોદાનગર શા. -૨

9426767731

341

ૂવW

મીનલબેન આર. પંડ•ા

આ.િશ.

જશોદાનગર શા. -૨

9974233631

342

ૂવW

Nીિત કાબેને વી. ચૌહાણ

આ.િશ.

જશોદાનગર શા. -૨

9173001204

343

ૂવW

Jyાબેન બી. કોG§ા ટર

આ.િશ.

જશોદાનગર શા. -૨

9428597527

344

ૂવW

Aી લdલત ક.નીનામા

આ.િશ.

ઓઢવ >હGદ< શાળા નં.-1

9924616611

345

ૂવW

પટલ કમલેશભાઈ

આ.િશ.

અમરાઈવાડ<

346

ૂવW

જયાબેન એમ.ચૌધર<

િવ. સ.

િવવેકાનંદનગર શા. ૧

8320358431

347

ૂવW

જશોદાબેન એસ.તdબયાર

આ.િશ.

િવવેકાનંદનગર શા. ૧

9913772667

348

ૂવW

અ•ુ Wનિસ/હ o.મ>હડા

આ.િશ.

િવવેકાનંદનગર શા. ૧

9427359098

349

ૂવW

મિનષાબેન ક પટલ

આ.િશ.

િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧

9426755979

350

ૂવW

િવ_ાબેન ક. ડામોર

આ.િશ.

િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧

9879703714

351

ૂવW

રજનીબેન બી.ગામેતી

આ.િશ.

િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧

9429618648

352

ૂવW

તzલતાબેન પી. ¥¨ભ©

આ.િશ.

િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧

9429607463

353

ૂવW

અિEનાબેન સી.નાગર

આ.િશ.

િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧

9925196198

354

ૂવW

દ ાબેન એમ. પર<ખ

આ.િશ.

િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧

9825024069

355

ૂવW

પાzલબેન જશવંતભાઈ રાવલ

આ.િશ.

હાથીજણ

9723468496

356

ૂવW

લા‚ુભાઈ સોમાભાઈ રબાર<

આ.િશ.

હાથીજણ

9723379400

357

ૂવW

>કરણબેન િવg•ુ?ુમાર પટલ

આ.િશ.

હાથીજણ

9429306721

358

ૂવW

Aી

ું એન. Sદૌન
S

આ.િશ.

અમરાઇવાડ< >હGદ< શાળા નં. 7

9725797055

359

ૂવW

?ુ . ચંદન બી. પરમાર

આ.િશ.

અમરાઇવાડ< >હGદ< શાળા નં. 7

7600175725

360

ૂવW

આ.િશ.

ગોમતી રુ >હGદ< શાળા નં.૧

9725050768

361

ૂવW

આ.િશ.

પIુષોhમનગર

ુ . શાળા નં. ૧
જ

9429278675

362

ૂવW

જયAીબેન પી. પટલ

આ.િશ.

પIુષોhમનગર

ુ . શાળા નં. ૧
જ

8866785949

363

ૂવW

દ<પમાલાબેન ડ<. મોદ<

આ.િશ.

પIુષોhમનગર

ુ . શાળા નં. ૧
જ

9998010216

364

ૂવW

>દbતીબેન પટલ

આ.િશ.

પIુષોhમનગર

ુ . શાળા નં. ૧
જ

9722625776

365

ૂવW

દ ાબેન વી. મોદ<

આ.િશ.

પIુષોhમનગર

ુ . શાળા નં. ૧
જ

9904293363

366

ૂવW

ગીતાબેન આર.પટલ

આ.િશ.

પIુષોhમનગર

ુ . શાળા નં. ૨
જ

9898484971

367

ૂવW

>દનાબેન એન.પટલ

આ.િશ.

પIુષોhમનગર

ુ . શાળા નં. ૨
જ

9712963872

368

ૂવW

રં જનબેન એ મોદ<

આ.િશ.

પIુષોhમનગર

ુ . શાળા નં. ૨
જ

9033887923

369

ૂવW

આ.િશ.

પIુષોhમનગર

ુ . શાળા નં. ૨
જ

9712965903

Aી કમરનદ<મ અ3તાફઅહમદ ]સાર<
ૂવtબેન પી. તલસાણીયા

ુ ીતાબેન એચ બલદાણીયા
ન

ુ . શાળા નં. ૧૦
જ

9725018299

370

ૂવW

રમીલાબેન એમ અમીન

આ.િશ.

પIુષોhમનગર

ુ . શાળા નં. ૨
જ

9712965908

371

ૂવW

તરલીકા બેન ક જોશી

આ.િશ.

પIુષોhમનગર

ુ . શાળા નં. ૨
જ

9712391617

372

ૂવW

Aી િવનોદ J સોન?ુ સર

આ.િશ.

zુ ષોhમનગર >હGદ< શાળા નં. 1

9601321977

373

ૂવW

Aી િન”મી o પંSબી

આ.િશ.

zુ ષોhમનગર >હGદ< શાળા નં. 1

9408450989

374

ૂવW

સીમા ક પચૌર<

આ.િશ.

zુ ષોhમનગર >હGદ< શાળા નં. 1

9725004564

375

ૂવW

અિEનભાઈ શામJભાઇ ભીમાણી

આ.િશ.

િવ/ઝોલ શા. -૨

9824289091

376

ૂવW

Aી સ>રતા Mુશીલ?ુ માર તોમર

િવ.સ.

ઓઢવ >હGદ< શાળા નં 3

9723278453

377

ૂવW

Aી ઉષાદવી િવજય?ુ માર મૌયW

િવ.સ.

ઓઢવ >હGદ< શાળા નં 3

8511588384

378

ૂવW

Aી Nીિત Mુર\5નાથ [ુ લા

િવ.સ.

ઓઢવ >હGદ< શાળા નં 3

9724347497

379

ૂવW

િNતી રામગોપાલ Sદૌન

આ.િશ.

રdખયાલ >હGદ< શાળા ન.૧

9099980236

380

ૂવW

ભારતીબેન એમ.પટલ

આ.િશ.

ઓઢવ

ુ . શાળા નં. ૧
જ

9924260715

381

ૂવW

મિનષાબેન એમ.પટલ

આ.િશ.

ઓઢવ

ુ . શાળા નં. ૧
જ

7600098835

382

ૂવW

કતનભાઇ ક.વાઢર

આ.િશ.

ઓઢવ

ુ . શાળા નં. ૧
જ

8866262704

383

ૂવW

qનેહાબેન ગોqવામી

આ.િશ.

ઓઢવ

ુ . શાળા નં. ૧
જ

9558092603

384

ૂવW

પંકજભાઇ એસ.પટલ

આ.િશ.

ઓઢવ

ુ . શાળા નં. ૧
જ

9427492930

385

ૂવW

ુ તીબેન ડ<.પંડ•ા
ભા મ

આ.િશ.

ઓઢવ

ુ . શાળા નં. ૧
જ

9998555778

386

ૂવW

સમાબેન Mુથાર

આ.િશ.

ઓઢવ

ુ . શાળા નં. ૧
જ

9979607757

387

ૂવW

જશીબેન ]બાલાલ પટલ

આ.િશ.

ઓઢવ શા. -4

9712931172

388

ૂવW

સોનલબેન Nેમાનંદ પંચાલ

આ.િશ.

ઓઢવ શા. -4

9925817163

389

ૂવW

>કતtબેન ડાŠાભાઈ પટલ

આ.િશ.

ઓઢવ શા. -4

7874456296

390

ૂવW

ગીતાબેન નટવરલાલ પટલ

આ.િશ.

ઓઢવ શા. -4

8866501586

391

ૂવW

મમતાદવી રામિવલાસ રાઠૌર

આ.િશ.

392

ૂવW

મીનાબેન ક. પટલ

આ.િશ.

ઓઢવ J.આઈ.ડ<.સી -૨

6353818089

393

ૂવW

ધમªG5 ભાઈ ક. અ^વાલ

આ.િશ.

ઓઢવ J.આઈ.ડ<.સી -૨

9825462041

394

ૂવW

ભાવનાબેન એમ. NSપિત

આ.િશ.

ઓઢવ J.આઈ.ડ<.સી -૨

9727960856

395

ૂવW

>હરલબેન આર પટલ

આ.િશ.

ઓઢવ J.આઈ.ડ<.સી -૨

7600053863

396

ૂવW

Mુરિસગ પી ગરાસીયા

આ.િશ.

ઓઢવ J.આઈ.ડ<.સી -૨

6352773599

397

ૂવW

મીનાબેન સોિન^ા

આ.િશ.

ઓઢવ J.આઈ.ડ<.સી -૨

7043215636

398

ૂવW

ર<ટાબેન રવાભાઈ પટલ

આ.િશ.

ઓઢવ શા. -૩

9979972193

399

ૂવW

હમલતાબેન વલાિસ/ગભાઈ બામણીયા

આ.િશ.

ઓઢવ શા. -૩

9727419160

400

ૂવW

કો>કલાબેન કરશનભાઈ ગાંધી

આ.િશ.

ઓઢવ શા. -૩

9725604990

Jઆઇડ<સી ઓઢવ >હGદ< શાળા નં ૧

70168 70348

401

ૂવW

qવાતી મહ\5?ુ માર પાંડય

આ.િશ.

402

ૂવW

દ ાબેન Nકાશભાઈ પટલ

આ.િશ.

ઓઢવ શા. -૩

403

ૂવW

Aી િવણાબેન આર. પંચાલ

આ.િશ.

કરશનનગર

ુ . શાળા નં. ૧
જ

8128690738

404

ૂવW

Aી જ3પાબેન ક. નાકરાણી

આ.િશ.

કરશનનગર

ુ . શાળા નં. ૧
જ

9574312256

405

ૂવW

સોનલ રિવશંકરિસ/હ રાજ ૂત

આ.િશ.

]dબકાનગર >હGદ< શાળા નં. 1

406

ૂવW

અિસફ J મલેક

આ.િશ.

કરશનનગર

ુ . શાળા નં. ૧
જ

9652626185

407

ૂવW

િવવેક એચ ઠાકોર

આ.િશ.

કરશનનગર

ુ . શાળા નં. ૧
જ

82382140037

408

ૂવW

શૈલેષભાઈ એ. પટલ

આ.િશ.

કરશનનગર

ુ . શાળા નં. ૨
જ

9426484875

409

ૂવW

>દપા?ુ માર< Nકાશચં5 શમાW

આ.િશ.

કરશનનગર >હGદ<-1

9998790694

410

ૂવW

રાજ?ુ માર< Bુ«¬લાલ યાદવ

આ.િશ.

કરશનનગર >હGદ<-1

9925603177

411

ૂવW

ર<”પલ બેન એસ. પટલ

આ.િશ.

કરશનનગર

ુ . શાળા નં. ૨
જ

8140117779

412

ૂવW

ગોિવ/દભાઇ. એમ પટલ

આ.િશ.

કરશનનગર

ુ . શાળા નં. ૨
જ

9426320499

413

ૂવW

ગીતાબેન. એલ. કોટવાલ

આ.િશ.

કરશનનગર

ુ . શાળા નં. ૨
જ

942651494

414

ૂવW

Mુથાર ધિમwgઠાબેન રજનીકાંત

આ.િશ.

]dબકાનગર

ુ . શાળા નં. ૧
જ

9537288715

415

ૂવW

છાયાબેન કનૈયાલાલ ક>ડયા

આ.િશ.

]dબકાનગર

ુ . શાળા નં. ૧
જ

9712921049

416

ૂવW

ઠાકોર ક3પનાબેન >દલીપિસ/હ

આ.િશ.

]dબકાનગર

ુ . શાળા નં. ૧
જ

9727761754

417

ૂવW

િનમWલા ચં5Nકાશ વકW લ

આ.િશ.

કરશનનગર >હGદ<-1

9558812257

418

ૂવW

ભાિવકાબેન મoઠ<યા

આ.િશ.

લીલાનગર - 2

7383997940

419

ૂવW

આ.િશ.

લીલાનગર - 2

8320795002

420

ૂવW

આ.િશ.

લીલાનગર - 2

9904512358

gુ પાબેન કોષથી
દ ાબેન oઠવા

Jઆઇડ<સી ઓઢવ >હGદ< શાળા નં ૧

90169 92564
9924457215

9725015896

421 પિ’મ ભાવસાર આરતીબેન >કર<ટ?ુ માર

ખા>ડયા

ુ . શાળાનં-12
જ

9879799392

422 પિ’મ મહEર< Nણાલીબેન રાoG5?ુ માર

ખા>ડયા

ુ . શાળાનં-14
જ

9429606070

423 પિ’મ NSપિત હતલબેન ]બાલાલ.

ખા>ડયા

ુ . શાળાનં-14
જ

7202933450

424 પિ’મ પટલ કો>કલાબેન મdણભાઈ.

ખા>ડયા

ુ . શાળાનં-14
જ

9427621564

425 પિ’મ સોલંક< અિમષા ખીમચંદ

જમાલ રુ

ુ . શાળાનં 4
જ

9825534403,

426 પિ’મ ચૌધર< ચં>5કાબેન છનાભાઈ

જમાલ રુ

ુ . શાળાનં 9
જ

9825785477

427 પિ’મ શીરાવાલા ર‰મા સલીમભાઇ

જમાલ રુ

ુ . શાળાનં 9
જ

8200870157

428 પિ’મ >દવાન અમર<ન અનવરશા

જમાલ રુ

ુ . શાળાનં 9
જ

9624253572

429 પિ’મ બોડાત આરતીબેન િવશરામભાઈ

જમાલ રુ

ુ . શાળાનં 9
જ

8160874233

જમાલ રુ

ુ . શાળાનં 11
જ

9714674555

ુ . શાળા નંબર 4
જ

9978562007

430 પિ’મ

બરફવાલા શા>હના ઉqમાનગની

431 પિ’મ સોલંક<

ૂતનબેન છગનભાઇ

રાયખડ

432 પિ’મ ચૌધર< ઉવWશી?ુ માર< જયંતીલાલ

રાયખડ

ુ . શાળા નંબર 4
જ

7874910626

433 પિ’મ મોદ< પીનલબેન ભરત?ુ માર

રાયખડ

ુ . શાળા નંબર 4
જ

9426752993

434 પિ’મ દસાઇ ચેતનાબેન કરમણભાઈ

રાયખડ

ુ . શાળા નંબર 8
જ

9714229582

435 પિ’મ મોદ< žવેતાબેન કનૈયાલાલ

રાયખડ

ુ . શાળા નંબર 8
જ

9909647100

436 પિ’મ સોલંક< નેહાબેન મફતલાલ

રાયખડ

ુ . શાળા નંબર 8
જ

7016854504

437 પિ’મ વાઘેલા કો>કલાબેન ]બારામભાઈ

રાયખડ

ુ . શાળા નંબર 8
જ

9429365702

438 પિ’મ ઠાકોર નેહલ બેન આર

રાયખડ

ુ . શાળા નંબર 10
જ

9725051857

439 પિ’મ પટલ રશિમનાબેન એ

રાયખડ

ુ . શાળા નંબર 10
જ

9408331388

440 પિ’મ અમીન વૈશાલીબેન ઘોષાલ

બહરામ રુ ા

ુ . શાળાનં- 5
જ

9824085464

441 પિ’મ ગઢવી ર<ટાબેન ભાગવતિસ/હ

બહરામ રુ ા

ુ . શાળાનં- 5
જ

9426665054

442 પિ’મ ચૌધર< નેહાબેન ચેલJભાઈ

બહરામ રુ ા

ુ . શાળાનં- 5
જ

9428311138

ુ સાદ
443 પિ’મ પરમાર મં•ુલાબેન ભા N

માધવબાગ

ુ . શાળાનં-1
જ

9428137442

ં ી વૈશાલીબેન શશીકાંત
444 પિ’મ M ૂયWવશ

માધવબાગ

ુ . શાળાનં-1
જ

9924388966

445 પિ’મ ઠiર નયનાબેન કાંિતલાલ

માધવબાગ

ુ . શાળાનં-1
જ

7043352963

446 પિ’મ ચૌધર< ]જનાબેન માધાભાઇ

માધવબાગ

ુ . શાળાનં-1
જ

9978307313

447 પિ’મ જોષી નીzબેન Nમોદભાઈ

NમદરવાS

.ુ શા.નં ૨

9016670722

448 પિ’મ >હનાબેન એ જોષી

દ>રયા રુ શાળા નંબર ૮

9429068972

449 પિ’મ રાઠોડ િનયતીબેન વાMુદવભાઈ

દ>રયા રુ શાળા નંબર ૮

9426424422

દ>રયા રુ શાળા નંબર ૧૬

9974007844

451 પિ’મ શાહ પાયલ dચ/તન

દ>રયા રુ શાળા નંબર ૧૬

7575800181

452 પિ’મ પાંચણેકર હષાW બેન રામદાસભાઈ

દ>રયા રુ શાળા નંબર ૧૬

7383640584

453 પિ’મ અસાર< •ાFGસqકાબેન N‚ુદાસભાઈ

દ>રયા રુ શાળા નંબર ૧૬

7990451220

454 પિ’મ વૈgણવ કિવતા મહશચG5

કા~ુ રુ શાળા નં -17

97129 03600

455 પિ’મ સોની યોગીતાબેન ભરત?ુ માર

કા~ુ રુ શાળા નં -17

97240 27984

456 પિ’મ દસાઇ જલાબેન Nભાતભાઈ

કા~ુ રુ શાળા નં 19

9904636767

457 પિ’મ િમ-ી ધારાબેન હસ:ુખભાઈ

કા~ુ રુ શાળા નં 19

8320646985

458 પિ’મ પરમાર િNયંકા અ: ૃતલાલ

કા~ુ રુ શાળા નં 22

9173887672

459 પિ’મ પરમાર >હનાબેન oઠાભાઇ

કા~ુ રુ શાળા નં 22

7016432063

460 પિ’મ અમીન ગીતાબેન ક3પેશભાઇ

બારડોલ રુ ા

ુ . શાળાનં1
જ

99099 19972

461 પિ’મ પટલ અચWનાબેન ગણેશભાઈ

બારડોલ રુ ા

ુ . શાળાનં1
જ

97232 70234

462 પિ’મ રાઠોડ બ?ુ લાબેન લ®મણભાઈ

બારડોલ રુ ા

ુ . શાળાનં1
જ

98240 88387

450 પિ’મ

ુ રા મોિનકા આકાશ
S

463 પિ’મ આશાબેન શંકરભાઈ NSપિત

બારડોલ રુ ા

ુ . શાળાનં1
જ

94260 34101

464 પિ’મ કલાવતીબેન સG`ુભાઈ પટલ

બારડોલ રુ ા

ુ . શાળાનં1
જ

94263 81804

465 પિ’મ પટલ સંગીતાબેન મહશ?ુ માર

જહાંગીર રુ ા શાળા નં ૧

9429028388

466 પિ’મ શેઠ >હરલ :ુકશ?ુ માર

જહાંગીર રુ ા શાળા નં ૧

9714099774

ુ ાઇ
467 પિ’મ પટલ િશવાનીબેન મ ભ

િNતમ રુ ા

.ુ શા.નં -૧

9099694872

468 પિ’મ મકાણી સરોજબેન બાવચGદ

િNતમ રુ ા

.ુ શા.નં -૧

9874837646

469 પિ’મ શાહ નીતાબેન ગણપતભાઈ

િNતમ રુ ા

.ુ શા.નં -૧

8154945526

ુ સાદ
470 પિ’મ પંચાલ હષાW બેન ભા N

િNતમ રુ ા

.ુ શા.નં -૧

9924997913

471 પિ’મ પટલ જયAીબેન િવg•ુભાઈ

િNતમ રુ ા

.ુ શા.નં -૧

9428737663

472 પિ’મ વાઘેલા Sયદ<પિસ/હ ભરતિસ/હ

િNતમ રુ ા

.ુ શા.નં -૧

9904484777

િNતમ રુ ા

.ુ શા.નં -૩

9427027772

473 પિ’મ ગામેતી

gુ પાબેન નાŽુJ

474 પિ’મ પટલ સંગીતાબેન રાoશ?ુ માર

અસારવા શાળા નંબર - 2

9909510761

475 પિ’મ પટલ S િૃ તબેન કૌશલ?ુ માર

અસારવા શાળા નંબર - 2

8866176354

476 પિ’મ રાણા Eેતાબેન Mુરશભાઈ

અસારવા શાળા નંબર - 3

9157404767

477 પિ’મ રબાર< િપનલબેન િવ મભાઈ

અસારવા શાળા નંબર - 4

9824190114

478 પિ’મ ગામીત આશાબેન ઈEરભાઈ

અસારવા શાળા નંબર - ૧૧

7698312422

479 પિ’મ પટલ છાયાબેન મનીષ?ુ માર

અસારવા શાળા નંબર - ૧૧

9898749123

480 પિ’મ પટલ િશ3પાબેન >હ/મતભાઇ

અસારવા શાળા નંબર - ૧૧

7405342894

481 પિ’મ મકવાણા લીલાવતી ન¯Žુભાઈ

અસારવા શાળા નંબર - ૧૧

9016646088

482 પિ’મ પટલ અ3પાબેન િવ મભાઇ

અસારવા શાળા નંબર - ૧૨

8511742998

483 પિ’મ પટલ પાવWતીબેન dચરાગભાઇ

અસારવા શાળા નંબર - ૧૨

9428942818

484 પિ’મ પટલ જયAીબેન દવાંગ?ુ માર

અસારવા શાળા નંબર - ૧૨

9904978942

ુ ાઈ
485 પિ’મ ગ›જર અવનીકાબેન મ ભ

અસારવા શાળા નંબર - ૧૮

9726951662

486 પિ’મ દસાઈ >દપાલીબેન સવJભાઇ

અસારવા શાળા નંબર - ૧૮

9428328094

487 પિ’મ દh અિનતાબેન ચં5શ

અસારવા શાળા નંબર - ૧૮

7226818816

488 પિ’મ રાવલ

ૂનમબેન અરિવ/દભાઈ

અસારવા શાળા નંબર - ૧૮

7383449709

489 પિ’મ અમીન ધિમwgઠાબેન >કર<ટભાઈ

અસારવા શાળા નંબર - ૧૮

9726274293

490 પિ’મ પટલ >દbતીબેન Nહલાદભાઈ

અસારવા શાળા નંબર - ૨૦

8141588978

491 પિ’મ પટલ મિનષાબેન મŽુરભાઇ

અસારવા શાળા નંબર - ૨૩

8733983560

492 પિ’મ પટલ હતલબેન િવનય?ુ માર

અસારવા શાળા નંબર - ૨૩

9662062709

493 પિ’મ ઠાકોર હMુમતીબેન મહ\5િસ/હ

અસારવા શાળા નંબર - ૨૩

7383387993

494 પિ’મ મોદ< િપનલબેન વસંત?ુ માર

અસારવા શાળા નંબર - ૨૩

9825521285

495 પિ’મ NSપિત Eેતાબેન બીપીન?ુ માર

અસારવા શાળા નંબર - ૨૩

9662849123

496 પિ’મ ખડાયતા ` ૃabતબેન હસ:ુખલાલ

મેઘાણીનગર

ુ .શા.નં -૧
જ

9106541577

ુ માબેન બાBુભાઈ
497 પિ’મ NSપિત અ પ

મેઘાણીનગર

ુ .શા.નં -૧
જ

9909179503

498 પિ’મ પરમાર િમતલબેન અ: ૃતભાઈ

મેઘાણીનગર

ુ .શા.નં -૧
જ

8000176716

499 પિ’મ પટલ દયાબેન ધિમwન?ુ માર

મેઘાણીનગર

ુ .શા.નં -૧
જ

9879566652

500 પિ’મ વાઘેલા હતલબેન મગનલાલ

મેઘાણીનગર

ુ .શા.નં -૧
જ

8488900183

501 પિ’મ પટલ અ3પાબેન >દપક?ુ માર

મેઘાણીનગર

ુ .શા.નં -૨
જ

9662101652

502 પિ’મ પટલ જયોkસનાબેન સિતષ?ુ માર

મેઘાણીનગર

ુ .શા.નં -૨
જ

9879997338

503 પિ’મ NSપિત નીતાબેન અ`ુલ?ુ માર

મેઘાણીનગર

ુ .શા.નં -૨
જ

7623861005

504 પિ’મ રાઠોડ લ®મીબેન ડ<

મેઘાણીનગર

ુ .શા.નં4
જ

9687191362

505 પિ’મ પeાબેન બી પટલ

મેઘાણીનગર

ુ .શા.નં4
જ

8511510605

506 પિ’મ કો>કલાબેન એન િનનામા

મેઘાણીનગર

ુ .શા.નં4
જ

9712939230

507 પિ’મ નીતાબેન પી પટલ

મેઘાણીનગર

ુ .શા.નં4
જ

9879418191

508 પિ’મ શીતલબેન એસ પટલ

મેઘાણીનગર

ુ .શા.નં4
જ

9909084369

509 પિ’મ બાલપાંડ ]>કતા સાહબરાવ

શાહ રુ શાળા નંબર - 0૧

9724512927

510 પિ’મ પટલ ધારાબેન અરિવ/દભાઈ

શાહ રુ શાળા નંબર - 0૧

7600760492

511 પિ’મ પટલ નયનાબેન ઇEરલાલ

શાહ રુ શાળા નંબર - 04

9909970619

512 પિ’મ ઘાઘરા ગોદાવર<બેન રિસકલાલ

શાહ રુ શાળા નંબર - 05

9426821345

513 પિ’મ વાઘેલા રં જનબહન Bુધાભાઈ

શાહ રુ શાળા નંબર - 05

8156002481

514 પિ’મ સાંડસરા જયAીબેન હરJવનભાઈ

શાહ રુ શાળા નંબર - 05

8238659064

515 પિ’મ પટલ વષાW બહન શંકરભાઈ

શાહ રુ શાળા નંબર - 06

9924349830

516 પિ’મ સોમાણી >દbતીબેન અશોક?ુ માર

શાહ રુ શાળા નંબર - 06

9427949500

517 પિ’મ પટલ લતાબહન કાશીરામ

શાહ રુ શાળા નંબર - 06

9825818520

518 પિ’મ રાઠોડ કંચનબહન અમરિસ/હ

શાહ રુ શાળા નંબર - 06

7567470608

519 પિ’મ મહતા શૈલીબેન ગીર<શભાઈ

શાહ રુ શાળા નંબર - 08

6358767607

520 પિ’મ રાઠોડ MુિNયા બેન એચ

શાહ રુ શાળા નંબર -11

9978976874

521 પિ’મ સાગર તારાબેન આર.

શાહ રુ શાળા નંબર -11

9033004561

522 પિ’મ ખતાત ઉિમwલાબેન નારણભાઇ

શાહ રુ શાળા નંબર -16

9727293486

523 પિ’મ મનાત રમીલાબેન રામાભાઇ

શાહ રુ શાળા નંબર -16

9601261962

524 પિ’મ NSપિત િનલેશભાઈ ગણપતભાઈ

શાહ રુ ]^ેJ શાળા

8238035824

525 પિ’મ કાગડા સંજયભાઇ બંનેિસ/હ

શાહ રુ ]^ેJ શાળા

9879608844

526 પિ’મ જોધ રુ વાલા અqમાબા ુ ં ઐKુબભાઈ

શાહ રુ ]^ેJ શાળા

9376252512

ુ ાઇ
527 પિ’મ ગાંધી હતલબેન પ ભ

શાહ રુ ]^ેJ શાળા

8140360032

528 પિ’મ મહ<ડા િમનલબેન એલ.

„ુ ધેEર શાળા નંબર 3

9825098553

529 પિ’મ >હરલબેન Kુ પટલ

„ુ ધેEર શાળા નંબર 3

9004517239

530 પિ’મ િમના ીબેન એચ. ભાવસાર

„ુ ધેEર શાળા નંબર 3

8511110837

531 પિ’મ િવજયભાઇ એન પટલ

„ુ ધેEર શાળા નંબર 3

9574666859

532 પિ’મ xજyાસાબેન આિશષ રાવલ

„ુ ધેEર શાળા નંબર 3

9712919326

533 પિ’મ સથવારા વિનતાબેન વી.

„ુ ધેEર શાળા નંબર 4

7990411608

534 પિ’મ પટલ દ<િપકાબેન ક.

„ુ ધેEર શાળા નંબર 4

6354858169

535 પિ’મ ડરોલા ગીતાબેન એમ.

„ુ ધેEર શાળા નંબર 4

9723050891

536 પિ’મ કાપ>ડયા રોનક?ુ માર< ભા±ુકઆનંદ

„ુ ધેEર શાળા નંબર 6

9723151188

537 પિ’મ પટલ તેજલબેન મીઠાલાલ

„ુ ધેEર શાળા નંબર 6

9727816188

538 પિ’મ વાળા >દપીકાબેન >દનેશભાઈ

„ુ ધેEર શાળા નંબર 6

9998426600

539 પિ’મ રાવલ હતલબેન અશોક?ુ માર

„ુ ધેEર શાળા નંબર 6

9712919372

ુ ?ુ માર હમરાજભાઇ ચૌધર<
540 પિ’મ િવ લ

શાહ<બાગ શાળા નં ૧

7567881709

541 પિ’મ પાંડોર]જનાબેન રkનાJ

શાહ<બાગ શાળા નં ૧

8140660992

542 પિ’મ આશાબેન પીKુશભાઇ પટલ

શાહ<બાગ શાળા નં ૧

9727169555

543 પિ’મ jયોતીબેન વ33ભભાઇ પરમાર

શાહ<બાગ શાળા નં ૧

9925902418

544 પિ’મ આરતીબેન ગીર<શ?ુ માર રામી

શાહ<બાગ શાળા નં ૧

8128416991

545 પિ’મ હંસાબેન >કશોરભાઈ બાવા

શાહ<બાગ શાળા નં ૪

9924303712

546 પિ’મ શમાW કાનનબેન સંજયભાઇ

શાહ<બાગ શાળા નં 6

9909064657

547 પિ’મ ડાભી ચેતનાબેન સોમાભાઇ

શાહ<બાગ શાળા નં 6

9998341994

548 પિ’મ ભ© તેજલબેન િવવેક?ુ માર

શાહ<બાગ શાળા નં 6

9825483114

549 પિ’મ રં જનબેન ભીલકાભાઇ ગામીત

શાહ<બાગ શાળા નં 6

9586644714

550 પિ’મ િવધાlીબેન શ²ુ³નભાઇ ગ›જર

શાહ<બાગ શાળા નં 6

9624024988

551 પિ’મ અ3પેશભાઈ આઈ.પટલ

સાબરમતી શાળા નં.5

8320245191

552 પિ’મ S િૃ તબેન ઉપા˜યાય

સાબરમતી શાળા નં.5

7490028158

553 પિ’મ કાંતાબેન o.દસાઈ

નવાવાડજ શાળા નંબર 3

7600384362

554 પિ’મ હષાW બેન Mુભાષભાઈ ચોટdલય

નવાવાડજ શાળા નંબર 3

9998222533

555 પિ’મ આશાબેન o.પટલ

નવાવાડજ શાળા નંબર 3

9427322528

556 પિ’મ પટલ હમલતાબેન િવg•ુભાઈ

વાડજ શાળા નં.1

9974164039

557 પિ’મ આરતીબેન એમ. „ુ બે

સાબરમતી શાળા નંબર -10

9427308759

558 પિ’મ xજyાબેન એચ.પંચાલ

વાડજ શાળા નં.1

8511030272

559 પિ’મ િવg•ુભાઈ એસ.પટલ

વાડજ શાળા નં.1

9601515673

560 પિ’મ હતલબેન એ.પટલ

વાડજ શાળા નં.1

9725002441

ુ
561 પિ’મ દ<પાબેન વસંતભાઇ રાજ ત

વાસણા

ુ રાતી શાળા નં. 3
જ

9586437980

562 પિ’મ હષાW લીબેન જગદ<શભાઇ ઘોરચા

વાસણા

ુ રાતી શાળા નં. 3
જ

9601405799

ુ ાઇ શાહ
563 પિ’મ અચWનાબેન મ ભ

વાસણા

ુ રાતી શાળા નં. 3
જ

9998503067

564 પિ’મ િવ મભાઇ અમથાભાઇ દસાઇ

વાસણા

ુ રાતી શાળા નં. 3
જ

8128658211

565 પિ’મ રાoશ?ુ માર મંગળદાસ પટલ

વાસણા

ુ રાતી શાળા નં. 3
જ

9898698588

566 પિ’મ અ3પાબહન ભાવેશ ભાઇ NSપિત

વાસણા

ુ રાતી શાળા નં. 3
જ

9913367562

567 પિ’મ પ3લવીબેન એચ. પટલ

એdલસ¥ીજ શાળા નં.30

9879146229

568 પિ’મ રF‰મબેન એસ.[ુકલ

એdલસ¥ીજ શાળા નં.30

9909895354

569 પિ’મ Nીિતબેન પાંડ

વાસણા શાળા નંબર 01

7490002878

570 પિ’મ ગીતાબેન સોલંક<

વાસણા શાળા નંબર 01

8866179536

571 પિ’મ દ<પીકા બેન વી મોટકા

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 28

7433023129

572 પિ’મ પાzલબેન એ ઞ>ઢયા

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 28

9016483053

573 પિ’મ પsAી બેન J. પટલ

વાડજ શાળા નં-3

9978087229

574 પિ’મ દ ાબેન પી.પટલ

વાડજ શાળા નં-3

9909945881

575 પિ’મ હMુમિતબેન ક. પટલ

વાડજ શાળા નં-3

9712963627

576 પિ’મ jયોkqનાબેન એસ.પટલ

વાડજ શાળા નં-3

9924506450

577 પિ’મ િવભાબેન બી.રાઠોડ

વાડજ શાળા નં-3

9173456405

578 પિ’મ કો>કલાબેન J.મોદ<

વાડજ શાળા નં-3

9409665484

579 પિ’મ દાવડા દ<પા બેન રાoG5 ભાઈ

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 12

9428273583

580 પિ’મ કલાલ આશા બેન મગનલાલ

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 12

9725465665

581 પિ’મ મીતાબેન J પંચાલ

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 14

9499770261

582 પિ’મ પટલ હતલબેન જયંિતલાલ

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 17

8238917501

583 પિ’મ રં જનબેન J Mુત>રયા

સાબરમતી શાળા નં 8

9925551080

584 પિ’મ ભાવનાબેન વી Sદવ

સાબરમતી શાળા નં 8

9408754082

585 પિ’મ jયોkસનાબેન બી પરમાર

સાબરમતી શાળા નં 8

8488973358

586 પિ’મ રમીલાબેન એમ પટલ

સાબરમતી શાળા નં 8

9825738918

587 પિ’મ સંગીતાબેન સી પટલ

સાબરમતી શાળા નં 8

9428353235

588 પિ’મ રખાબેન બી ચાવડા

સાબરમતી શાળા નં 8

9574751936

589 પિ’મ xજuનાશાબેન ક િમ-ી

એdલસ¥ીજ શાળા નં 29

9725002466

વાસણા 5

7202837323

591 પિ’મ >કરણબેન બી.રાઠોડ

એdલસd¥જ શાળા નંબર 22

9879960521

592 પિ’મ નીલમબેન o.સોલંક<

સાબરમતી શાળા નં 2

9099943081

593 પિ’મ સોનલબેન બી.પરમાર

સાબરમતી શાળા નં 2

9409806005

594 પિ’મ સોનલબેન ડ<. રાઠોડ

સાબરમતી શાળા નં 2

9726031060

595 પિ’મ મં•ુલાબેન આર.વડરા

વાસણા -૮

9427631467

596 પિ’મ કોમલબેન .એમ.બારોટ

વાસણા-૮

9586662001

597 પિ’મ આયેશા બેન એસ.મનMુર<

વાસણા -૮

7567042976

598 પિ’મ હષWના બેન.એચ.NSપિત

વાસણા-૮

7016189039

590 પિ’મ કોમલબેન

bુ તા

વેજલ રુ

ુ . પ{|લક q?ૂલ
જ

9662711645

600 પિ’મ Nિવણાબેન એસ. બલસારા

વેજલ રુ

ુ . પ{|લક q?ૂલ
જ

9924004286

601 પિ’મ સોના ી બેન એમ. ચૌહાણ

વેજલ રુ

ુ . પ{|લક q?ૂલ
જ

8866147066

602 પિ’મ આર<ફભાઈ મનMુર<

વાસણા-7

9737867050

603 પિ’મ Mુિનલભાઈ ચૌધર<

વાસણા-7

7016225307

604 પિ’મ માœુર<બેન મહતા

વાસણા-7

9687608008

605 પિ’મ zપલબેન કંસારા

વાસણા-7

8320778352

606 પિ’મ િનલમબેન ડ< શાહ

ઉqમાન રુ ા શાળા નં--૨

6355611505

607 પિ’મ જલપાબેન ચારોલા

વાસણા શાળા નંબર 01

9924761377

608 પિ’મ ધમªશ િસ/હ રાઠોડ

વાસણા શાળા નંબર 01

9974015622

609 પિ’મ ઝ‡µવા>ડયા મહશભાઇ કા¶ભાઇ

વાસણા શાળા નંબર 01

9499514686

610 પિ’મ Mુથાર dબપીન ?ુ માર નારાયણ ભાઈ

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 12

9725204054

611 પિ’મ સોલંક< રાoશ ?ુ માર મોહન ભાઈ

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 12

9824815733

612 પિ’મ હ<રા ભાઈ રાઠોડ

નારણ રુ ા ૬

8160757329

613 પિ’મ ને મીબેન આર.મોદ<

સાબરમતી શાળા નં-3

9081812399

614 પિ’મ સંગીતા બેન ટ< પટલ

કશવનગર શાળા નં.૧

9427969773

615 પિ’મ Mુહાગીનીબેન એમ રાઠોડ

કશવનગર શાળા નં.૧

9909517769

616 પિ’મ િવ>દશાબેન આર. જોષી

ગાંધીનગર શાળા નંબર-2

9106962126

617 પિ’મ અિવનાશભાઈ ક. NSપિત

ગાંધીનગર શાળા નંબર-2

9998239676

599 પિ’મ

gુ પાબેન સી. વાdણયા

618 પિ’મ સંગીતાબેન સી.પટલ

સાબરમતી શાળા નં.5

9723769421

619 પિ’મ ડૉ.લીલમ આશમલ મહEર<

એલીસ¥ીજ 10

9512975998

620 પિ’મ આશાબેન પટલ

નવાવાડજ શાળા નંબર 1

9725023891

621 પિ’મ દ<abત બેન પટલ

નવાવાડજ શાળા નંબર 1

9909510645

622 પિ’મ રખા બેન ક.ડામોર

એdલસ¥ીજ

ુ રાતી શાળા નં 7
જ

9537548409

623 પિ’મ મહશ ભાઈ o પટલ

એdલસ¥ીજ

ુ રાતી શાળા નં 7
જ

9601316030

624 પિ’મ દયાબેન ખોડાભાઇ િસ/ધવ

એdલસ¥ીજ

ુ રાતી શાળા નં 7
જ

8511430371

625 પિ’મ Mુિમતાબેન o.પાનMુ>રયા

એdલસ¥ીજ

ુ રાતી શાળા નં 7
જ

9909006959

626 પિ’મ અલકાબેન પંકજ?ુ માર પટલ

એdલસd¥જ 8

9925903250

627 પિ’મ અEીનભાઇ ક શમાW

એdલસd¥જ 8

7434894999

628 પિ’મ તેજલબેન o રામી

એdલસd¥જ 8

8128358900

629 પિ’મ ભાિવકા બેન ડ< દવે

એdલસd¥જ 8

9426581582

630 પિ’મ ભાવસાર િનશાબેન હષૅદ?ુ માર

મહાkમા ગાંધી આAમ શાળા નં 1

7567041844

631 પિ’મ રામી >દનીતાબેન કાFGતલાલ

મહાkમા ગાંધી આAમ શાળા નં 1

9409623043

632 પિ’મ બ>ઢયા ભારતીબેન હમેG5ભાઈ

મહાkમા ગાંધી આAમ શાળા નં 1

8511189313

633 પિ’મ રાઠોડ મં•ુલાબેન નાનJભાઈ

મહાkમા ગાંધી આAમ શાળા નં 1

9426577505

634 પિ’મ કો>કલાબેન હર<ભાઇ Mુતર<યા

રામદવપીરJ ટકરા શાળા

8511766906

635 પિ’મ >દપીકાબેન રાઠોડ

એdલસ¥ીજ

636 પિ’મ પાયલબેન SડS

વાસણા 5

9428546425

637 પિ’મ નીપાબેન પાઠક

વાસણા 5

9429901506

638 પિ’મ Zિમન ભાઈ પંચોલી

નવા વાડજ

ુ રાતી શાળા નંબર 9
જ

9428411236

639 પિ’મ ભાવના બેન પટલ

નવા વાડજ

ુ રાતી શાળા નંબર 9
જ

9898070478

640 પિ’મ અિનલ ભાઈ પટલ

નવા વાડજ

ુ રાતી શાળા નંબર 9
જ

8238012382

641 પિ’મ ચેતના બેન પંડ•ા

નવા વાડજ

ુ રાતી શાળા નંબર 9
જ

9879440939

642 પિ’મ અિમતા બેન પટલ

નવા વાડજ

ુ રાતી શાળા નંબર 9
જ

9824108530

643 પિ’મ પટલ મનીષાબેન

નવા વાડજ

ુ રાતી શાળા નંબર 9
જ

9712966869

644 પિ’મ મૌdલકાબેન હરશભાઈ પટલ

એdલસd¥જ શાળા નંબર 26

9428773707

645 પિ’મ િવજયારાનીબેન પરયન

સાબરમતી શાળા નં.5

9601744760

646 પિ’મ નટવરભાઈ J સોલંક<

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 28

9824334818

એdલસ¥ીજ શાળા નં 29

8849797986

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 12

9427702250

647 પિ’મ

ૂવtબેન પી પાવરા

648 પિ’મ અમીન ઇલા બેન કાંિતલાલ

ુ રાતી શાળા નં 6
જ

9624294549

649 પિ’મ Nyાબેન ક ઠાકોર

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 14

9898449662

650 પિ’મ : ૃ„ુ લાબેન પી લેઉવા

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 14

9724824300

651 પિ’મ યોગીનાબેન ક. પટલ

કશવનગર શાળા નં.૧

9537454606

ુ ાઈ o.પરમાર
652 પિ’મ મા ભ

વાસણા શાળા નંબર 01

7567089362

653 પિ’મ હષWદભાઈ એલ.રાઠોડ

વાડજ શાળા નં 1

9904426719

654 પિ’મ >ક/જલબેન નરસંગભાઈ ચૌધર<

એdલસd¥જ શાળા નંબર 2

9664883197

655 પિ’મ હંસાબેન િવ¸લભાઈ ગોહલ

એdલસd¥જ શાળા નંબર 6

7874739317

656 પિ’મ કડવે િવ‚ ૂિતબેન જગનભાઈ

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 17

9898057947

657 પિ’મ મમતાબેન બાBુભાઇ પટલ

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 29

9427804364

658 પિ’મ િવણાબેન :ુકશ?ુ માર પટલ

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 8

9913404923

659 પિ’મ સંઘવી છાયાબેન ભરતભાઇ

એdલસ¥ીજ શાળા નંબર 18

9913541064

660 પિ’મ િશ3પાબેન અ`ુલભાઈ ભ©

ગાંધીનગર શાળા નંબર-2

9724949508

661 પિ’મ

નયનાબેન રણછોડભાઈ પટલ

ું
પટલ
662 પિ’મ અિEન?ુ માર Sભાઇ
ુ રા
S

વાડજ શાળા નંબર-1
વાડજ શાળા નં-3

9106932540
9725002440

વાસણા

ુ રાતી શાળા નં. 3
જ

9773485627

664 પિ’મ દસાઇ િવરાજબેન લ3~ુભાઇ

વાસણા

ુ રાતી શાળા નં. 1
જ

9712908011

665 પિ’મ ર<ટાબેન dબપીનભાઇ પટલ

વાસણા

ુ રાતી શાળા નં. 8
જ

9925010462

666 પિ’મ પ3લવીબેન ભીˆુભાઈ પટલ

વેજલ રુ

ુ . પ{|લક q?ૂલ
જ

9909777865

Iુ ુ ષોhમભાઈ સોલંક<

વેજલ રુ

ુ . પ{|લક q?ૂલ
જ

9601150711

668 પિ’મ વષાW બેન વશરામભાઇ સરવૈયા

વેજલ રુ

ુ . પ{|લક q?ૂલ
જ

9714890077

669 પિ’મ મિનષાબેન રમેશચં5 ગ›જર

વાસણા 5

98797 11943

670 પિ’મ શારદાબેન બદાભાઈ ગામેતી

વાડજ શાળા નં-3

9624443262

663 પિ’મ હ<નાબહન મનMુખલાલ

667 પિ’મ અનીતા

671 પિ’મ હતલ દ<નબંœ ુ

bુ તા

672 પિ’મ પઠાણ Mુલતાનાબા ુ

વાડજ શાળા નંબર- 3
ુ ામનબી
લ

9712963409

સાબરમતી શાળા નં.5

9825223218

વાડજ શાળા નંબર-1

9408829054

674 પિ’મ નિવનચં5 પટલ

સાબરમતી શાળા નં.8

9825773255

675 પિ’મ દવાંગી ભરતભાઈ pયાસ

સાબરમતી શાળા નં.10

9904807519

676 પિ’મ Mુધાબેન ]બાલાલ પટલ

સાબરમતી શાળા નં.3

9712654900

677 પિ’મ િનમWલભાઇ રમેશચં5 pયાસ

નવાવાડજ શાળા નંબર 1

9824587978

678 પિ’મ [ુ લ xજyાબેન અ`ુલ?ુ માર

નારણ રુ ા શાળા નં.4

9978218500

679 પિ’મ પટલ ગીતાબેન િવનોદ?ુ માર

નારણ રુ ા શાળા નં.4

9712941934

673 પિ’મ બીનાબેન રો>હત ?ુ માર ચૌહાણ

680 પિ’મ પટલ ઇલાબેન રુ ષોhમભાઇ

નારણ રુ ા શાળા નં.4

9898499119

681 પિ’મ કમલેશ?ુ માર ક ભારmાજ

અમર રુ ા >હ/દ<-1

9427523526

682 પિ’મ સંગીતા એસ.તોમર

બહરામ રુ ા >હ/દ<-1

9662819219

683 પિ’મ ઉવªશ o. પટલ

„ુ ધેEર >હ/દ<-1

9712289688

નારણ રુ ા >હ/દ<-1

9825869529

નવા વાડજ >હ/દ<-1

9725005682

686 પિ’મ િશવશંકર રામનરશ રાજ ૂત

નવા વાડજ >હ/દ<-1

9898022868

687 પિ’મ િપKુષગીર< જમનગીર< ગોqવામી

નવા વાડજ >હ/દ<-1

8140733143

688 પિ’મ >હતેશ?ુ માર oસંગભાઈ ચૌધર<

િNતમ રુ ા >હ/દ<-1

9428919801

સાબરમતી >હ/દ<-1

9227394922

690 પિ’મ િમના ી વાય શમાW

સાબરમતી >હ/દ<-1

9461876839

691 પિ’મ રાકશ?ુ માર M ૂરજપાલ બઘેલ

શા>હબાગ >હ/દ<-1

9904057675

692 પિ’મ Mુિનતા એસ. શમાW

નારણ રુ ા >હ/દ<-4

7046306737

693 પિ’મ રF‰મતા એમ. પટલ

નારણ રુ ા >હ/દ<-4

7043243381

694 પિ’મ નયના એચ. સાપરા

નારણ રુ ા >હ/દ<-4

9924529302

695 પિ’મ ઉષા એમ. રાજ ૂત

નારણ રુ ા >હ/દ<-3

9725037992

696 પિ’મ કમલેશ આર િમ-ી

સરસ રુ >હ/દ<-6

9725004393

697 પિ’મ િવનોદ બી. Zન

સરસ રુ >હ/દ<-4

8980750199

698 પિ’મ Œપાશંકર િવEકમાW

સરસ રુ >હ/દ<-1

9662017163

684 પિ’મ

gુ પા?ુ માર< પી. ઠા?ુ ર

685 પિ’મ સkયપાલિસ/હ રામબરનિસ/હ

689 પિ’મ Mુિનતા એમ.

િlય

bુ તા

699

મ˜ય ¹હોરાબીબી એચ. આલોટવાળા

આ.િશ

જમાલ રુ ઉ„ૂW - 8

9898579816

700

મ˜ય આબેદાબા ુ ં :ુસાભાઈ શેખ

આ.િશ

બહરામ રુ ા ઉ„ૂW -6

9824628513

701

મ˜ય સફ<નાબા ુ ં ફાzકભાઈ ઉ›Zનવાલા

આ.િશ

બહરામ રુ ા ઉ„ૂW -5

9714343029

702

મ˜ય રહાનાબા ુ ં ફાzકભાઈ બોબડ<યાવાલા

આ.િશ

બહરામ રુ ા ઉ„ૂW - 5

7990089284

703

મ˜ય રશીદા આઇ. કાંદાવાલા

આ.િશ

શાહ રુ ઉ„ૂW - 6

9904195110

704

મ˜ય સૈયદ >ફરોઝાબા ુ ં યા?ુ બભાઇ

આ.િશ

દાણીલીમડા ઉ„ૂW - 4

9974010485

705

મ˜ય નીલોફર જલા~ુ <ન લીલગર

આ.િશ

ગોમતી રુ ઉ„ૂW - 1

8200931873

706

મ˜ય શમીમબા ુ એ. શેખ

આ.િશ

રાજ રુ ઉ„ૂW - 1

9737564757

707

મ˜ય રશીદાબા ુ ં શ”Mુ> ન બોલવાલા

આ.િશ

રાજ રુ ઉ„ૂW - 4

9825730755

708

મ˜ય ઈરફાનએહમદ મો.નઇમ અGસાર<

આ.િશ

રાજ રુ ઉ„ૂW - 7

9173327127

709

મ˜ય શમીમબા ુ અ|„ુ લરહમાન અGસાર<

આ.િશ

રાજ રુ ઉ„ૂW - 7

9727793129

710

મ˜ય Iુખસાનાબા ુ ં ક. શૈખ

આ.િશ

રdખયાલ ઉ„ૂW - 1

9898807766

711

મ˜ય શાહ<નબા ુ ં દાદાિમયાં સૈયદ

આ.િશ

રdખયાલ ઉ„ૂW - 2

9898168493

712

મ˜ય રઇસાબા ુ એ. પઠાન

આ.િશ

ુ ગર ઉ„ૂW - 2
બા ન

9662530418

713

મ˜ય ખતીઝાબીબી સૈયદમીયા સૈયદ

આ.િશ

ુ ગર ઉ„ૂW - 2
બા ન

9824583640

714

મ˜ય અGસાર< સ ફુ તાપરવીન Sવેદઅºતર

આ.િશ

ુ ગર ઉ„ૂW - 8
બા ન

94279 55698

715

મ˜ય અGસાર<

આ.િશ

ુ ગર ઉ„ૂW - 8
બા ન

98984 38086

716

મ˜ય શાજર<નબા ુ એમ. શેખ

આ.િશ

Mુદરમનગર
ં
ઉ„ૂW -2

9624007775

717

મ˜ય અGસાર< સલમાબીબી હાિશમઅલી

આ.િશ

ુ ગર ઉ„ૂW -8
બા ન

99796 66130

718

મ˜ય નાજમાબા ુ ં ઇનાય`ુ3લાહ શેખ

આ.િશ

ુ ગર ઉ„ૂW -7
બા ન

8320899127

719

મ˜ય મો.આર<ફ જમાલભાઇ છાવણીવાલા

આ.િશ

સરસ રુ ઉ„ૂW -1

9924927869

720

મ˜ય મદ<નાબીબી બી.શેખ

આ.િશ

Mુદરમનગર
ં
ઉ„ૂW -2

9727685383

721

મ˜ય શેહનાજપરવીનએસ. શેખ

આ.િશ

Mુદરમનગર
ં
ઉ„ૂW -2

9725502488

722

મ˜ય મહzeીશાં એ >દવાન

આ.િશ

ગોમતી રુ ઉ„ૂW - 2

9429129587

723

મ˜ય ખાલેદાબા ુ એમ. અGસાર<

આ.િશ

િમ3લતનગર ઉ„ૂW -1

9909086702

724

મ˜ય શહનાઝ આર. અGસાર<

આ.િશ

વટવા ઉ„ૂW - 2

6355034250

725

મ˜ય ઝફIુeીસા અ|„ુ લનબી શેખ

આ.િશ

ચંડોળા ઉ„ૂW - 2

9974482896

726

મ˜ય શબાના અqપાક Mુરતી

આ.િશ

ચંડોળા ઉ„ૂW - 2

9825331450

727

મ˜ય શેહનાઝબા ુ એ.શેખ

આ.િશ

ચંડોળા ઉ„ૂW - 1

94287 37324

728

મ˜ય ના>હદાબા ુ J. પઠાણ

આ.િશ

જમાલ રુ ઉ„ૂW - 6

9662194841

729

મ˜ય સમીના ઐKુબભાઇ dબસોરા

આ.િશ

રdખયાલ ઉ„ૂW -2

9824831865

730

મ˜ય >ફરોSખાનમ મો.ઇ5ીશ અGસાર<

આ.િશ

રdખયાલ ઉ„ૂW -2

8320411509

731

મ˜ય zબીનાબ ુ એમ. િમયાંવાલા

આ.િશ

ુ ગર ઉ„ૂW - 2
બા ન

9925034262

732

મ˜ય રdઝયાબીબી એ. ખેરાદાવાલા

આ.િશ

ુ ગર ઉ„ૂW - 2
બા ન

9687855852

733

મ˜ય તબqMુમબા ુ આઇ. અGસાર<

આ.િશ

ુ ગર ઉ„ૂW - 2
બા ન

9725240179

734

મ˜ય શીર<નબા ુ ં એ. શેખ

આ.િશ

Mુદરમનગર
ં
ઉ„ૂW -2

9773036441

735

મ˜ય ઝર<નાબા ુ ં નાઝીમઅલી સૈયદ

આ.િશ

દ>રયા રુ ઉ„ૂW - 2

6352181421

736

મ˜ય માણીઆર µલેખા ઉqમાન ગની

આ.િશ

દાણીલીમડા ઉ„ૂW - 2

9723146526

737

મ˜ય અનીસાબા ુ ં મોહ”મદઝફર શેખ

આ.િશ

દાણીલીમડા ઉ„ૂW - 3

9429063004

738

મ˜ય શબાનાબા ુ એમ.મંદોસરવાલા

આ.િશ

િમ3લતનગર ઉ„ૂW -1

9824067728

739

મ˜ય ગઝાલા એસ. Mુરતવાલા

આ.િશ

િમ3લતનગર ઉ„ૂW -1

9426590536

740

મ˜ય અ|„ુ લરહ<મ એ. શેખ

આ.િશ

શાહ રુ ઉ„ૂW - 1

9725004636

741

મ˜ય મોહ”મદ અ બર એ.શેખ

આ.િશ

ગોમતી રુ ઉ„ૂW - 4

9904897480

ુ નાઝપરવીન અ.કલામ
લ

742

મ˜ય ઇસરારએહમદ એમ.અGસાર<

આ.િશ

ુ ગર ઉ„ૂW - 7
બા ન

9725020174

743

મ˜ય :ુમતાઝબીબી અ|„ુ લઅઝીમ શેખ

આ.િશ

ુ ગર ઉ„ૂW - 7
બા ન

9898140449

744

મ˜ય ઉઝમાબા ુ ં મો.નઇમ અનસાર<

આ.િશ

ુ ગર ઉ„ૂW - 7
બા ન

9033044793

745

મ˜ય શેખ શમીમબા ુ ં મોહંમદહનીફ

આ.િશ

ુ ગર ઉ„ૂW - 8
બા ન

95375 58094

746

મ˜ય ?ુ રશી િનલોફર મંµરએહમદ

આ.િશ

ુ ગર ઉ„ૂW - 8
બા ન

79845 63656

747

ુ ભાઈ dબસોરા
મ˜ય સમીના Kુ સ

આ.િશ

બહરામ રુ ા ઉ„ૂW -6

9328076187

748

મ˜ય તાહરાબીબી મો.સાક<ર શેખ

આ.િશ

ચંડોળા ઉ„ૂW - 2

9277307466

749

મ˜ય સલમાબીબી એ. પઠાન

આ.િશ

વટવા ઉ„ૂW - 2

7777931815

750

મ˜ય શાહ<નબા ુ ં એમ. પઠાન

આ.િશ

વટવા ઉ„ૂW - 2

9849453262

751

મ˜ય શક<લાબા ુ ં એ. મેવ

આ.િશ

વટવા ઉ„ૂW - 2

9925284878

752

મ˜ય ઝક<યા મોહંમદઝકર<યા અGસાર<

આ.િશ

ચંડોળા ઉ„ૂW - 2

9714602643

753

મ˜ય શ ફુ તાબા ુ ફખz <ન શેખ

આ.િશ

જમાલ રુ ઉ„ૂW -1

9712987237

754

મ˜ય શમીમબા ુ ં એ. શેખ

આ.િશ

શાહ રુ ઉ„ૂW - 6

9712987046

755

મ˜ય શેખ અ|„ુ લરહમાન ઇકબાલભાઇ

આ.િશ

િમ3લતનગર ઉ„ૂW -2

9723265523

756

ુ આબેદ<ન
મ˜ય શેખ યાqમીન ઝૈ લ

આ.િશ

િમ3લતનગર ઉ„ૂW -2

9825773384

757

મ˜ય તાઇ ઝર<નાખા`ુન

આ.િશ

િમ3લતનગર ઉ„ૂW -2

9824332702

758

મ˜ય સ¤રાબા ુ ં KુMફુ ભાઈ ઇમામવાળા

આ.િશ

બહરામ રુ ા ઉ„ૂW -6

9998241686

ુ ામઅલી
લ

