
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.64 ‚t.04-09-2021 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 

 

rð»tÞ :-  htsÞ fûtt™t rþûtf rŒ™- … {e ËÃxuBƒh-2021 ftÞo¢{ Wsðýe ƒtƒ‚. 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞrþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ ‚Útt ËkŒ¼uo yLðÞu sýtððt™wk 

fu, ‚t.5-09-2021™u hrððth™t htus htßÞfûtt™t rþûtfrŒ™™e Wsðýe™tu ftÞo¢{ …kze‚ rŒ™ŒÞt¤ 

W…tæÞtÞ ytuzextuheÞ{, ƒtuzfŒuð y{ŒtðtŒ ¾t‚u Þtuò™th Au. yt ftÞo¢{{tk yt ËtÚtu Ët{u÷ ÞtŒe 

{wsƒ™t rþûtftuyu Ëðthu 8-30 f÷tfu …kze‚ rŒ™ŒÞt¤ W…tæÞtÞ ytuzextuheÞ{, ƒtuzfŒuð y{ŒtðtŒ 

¾t‚u W…ÂMÚt‚ hnuðt sýtððt{tk ytðu Au. yt rþûtftu …ife ftuE…ý rþûtf „uhntsh ™ hnu ‚u Ëwr™rù‚ 

fhðwk. 

 

rƒztý :  W…ÂMÚt‚ hnu™th rþûtftu™e ÞtŒe   

 

‚t.04-09-2021       ztì.yrï™fw{th ze.rºtðuŒe 

      E.þtMtLttrÄfthe 

 

™tUÄ :- …rh…ºt ™k. 63-A  ‚t.03-09-2021{tk  sýtÔÞt {wsƒ {t™. ðzt«Ät™©e™wk 

ËkƒtuÄ™ ‚t.07 ËÃxuBƒh-2021 ™t htus Ëðthu 11-00 f÷tfu ht¾ðt{tk ytðu÷ n‚wk 

su™t ƒŒ÷u nðu ‚t.07 ËÃxuBƒh-2021 ™t htus Ëðthu 10-00 f÷tfu ht¾ðt{tk 

ytðu÷ Au. ƒtfe™e Ëq[™tytu …rh…ºt ™k. 63-A  ‚t.03-09-2021{tk  sýtÔÞt 

{wsƒ hnuþu su™e [qM‚…ýu ™tUÄ ÷uþtu  
 

 

‚t.04-09-2021       ztì.yrï™fw{th ze.rºtðuŒe 

      E.þtMtLttrÄfthe 
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1 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ જગદીશકુમાર નરો�મભાઈ ઘાટલો�ડયા-૨ 9913232151

2 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ િબપીનભાઈ જગ�વનદાસ ઘાટલો�ડયા-૨ 9909418681

3 ઉ�ર પિ�ચમ !યાસ યશ"વીનીબેન સૂય$%સાદ ઘાટલો�ડયા-૨ 9825807019

4 ઉ�ર પિ�ચમ ચૌધરી નરસંગભાઈ કાન�ભાઈ ઘાટલો�ડયા-૨ 9724660871

5 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ પાયલબેન બળદેવભાઈ ઘાટલો�ડયા-૨ 9879031048

6 ઉ�ર પિ�ચમ %િવણસંગ એન. ડો�ડયા ઘાટલો�ડયા-3 9998961413

7 ઉ�ર પિ�ચમ પાયલબેન પી.પટેલ ઘાટલો�ડયા-3 9429617115

8 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ %કાશકુમાર જયંિતભાઈ ચાણ,ય 9726690533

9 ઉ�ર પિ�ચમ સુથાર કા.તકભાઈ બળદેવભાઈ ચાણ,ય 9429319067

10 ઉ�ર પિ�ચમ ગો"વામી �0ાબેન દોલતપુરી ચાણ,ય 9624447229

11 ઉ�ર પિ�ચમ સોલંકી બળવંત1સહ શીવુ� ચાણ,ય 9428735628

12 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ અ4પાબેન ચં5કા6ત ચાણ,ય 8320652460

13 ઉ�ર પિ�ચમ પંચાલ ભાિવ7ા બેન રમેશભાઈ ચાણ,ય 9724478811

14 ઉ�ર પિ�ચમ %8પિત બીનાબેન રણછોડભાઈ ચાણ,ય 9712117111

15 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ રિ:મકાબેન ભરતકુમાર ચાણ,ય 8238398186

16 ઉ�ર પિ�ચમ િવશાલ %વીણભાઈ પટેલ ચાંદલો�ડયા 9427632939

17 ઉ�ર પિ�ચમ અ;ણાબેન મધુભાઈ પટેલ ચાંદલો�ડયા 9925038544

18 ઉ�ર પિ�ચમ િવરે65કુમાર િવનોદભાઈ વાળંદ ચાંદલો�ડયા 9979936489

19 ઉ�ર પિ�ચમ શશીકા6ત જયંિતલાલ પટેલ ચાંદલો�ડયા 9925163481

20 ઉ�ર પિ�ચમ કેતનકુમાર મહેશકુમાર 8ની ચાંદલો�ડયા 9429613086

21 ઉ�ર પિ�ચમ જ4પાકુમારી અિ�વનભાઈ દવે ચાંદલો�ડયા 9427501821

22 ઉ�ર પિ�ચમ પા<લબેન બાબુલાલ પટેલ ચાંદલો�ડયા 9558030058

23 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ અમરીશકુમાર પોપટભાઈ મેમનગર 9714274501

24 ઉ�ર પિ�ચમ જય"વાલ હેમાંગીનીબેન ઈ�વરભાઈ મેમનગર 9428738385

25 ઉ�ર પિ�ચમ દર� સોનલબેન પરષો�મદાસ મેમનગર 9265259528

26 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ તૃિ?તબેન ભીખાભાઈ મેમનગર 9725765565

27 ઉ�ર પિ�ચમ દેસાઈ નીલમબેન બાબુભાઈ મેમનગર 8320627511

28 ઉ�ર પિ�ચમ �કરણબેન કેશુભાઈ છૈયા મેમનગર 7984942410

29 ઉ�ર પિ�ચમ રમેશમુમાર કાળીદાસ પરમાર મેમનગર 8460504991

30 ઉ�ર પિ�ચમ ભBટ િનમેષ જગદીશભાઈ વ"Cાપુર 9427261690

નગર �ાથિમક િશ�ણ સિમિત, અમદાવાદ
5 મી સ�ટ��બર િશ�ક �દન િનિમ� ેહાજર રહ�નાર િશ�કોની યાદ 

30 ઉ�ર પિ�ચમ ભBટ િનમેષ જગદીશભાઈ વ"Cાપુર 9427261690

31 ઉ�ર પિ�ચમ ભBટ નીતાબેન કનુભાઈ વ"Cાપુર 7405803128

32 ઉ�ર પિ�ચમ કાનાણી વ4લભભાઇ વજુભાઈ વ"Cાપુર 9879440584

33 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ જયેશકુમાર નવીનચં5 વ"Cાપુર 9558131074

34 ઉ�ર પિ�ચમ વા�રયા શબાનાબાનંુ મોહંમદ ઈશાક સરકારી વસાહત વ"Cાપુર 7778042700

35 ઉ�ર પિ�ચમ ખCી તૃિ?ત ઘન:યામભાઈ સરકારી વસાહત વ"Cાપુર 7878464636

36 ઉ�ર પિ�ચમ શાહ હેમાંગીનીબેન કુમુદચં5 સરકારી વસાહત વ"Cાપુર 9904014634

37 ઉ�ર પિ�ચમ રમીલાબેન  ઇ�વરભાઇ પરમાર જગતપુર 8401431322

38 ઉ�ર પિ�ચમ ઋતુલબેન મૂળ શકર િCવેદી જગતપુર 9773208822

39 ઉ�ર પિ�ચમ �ડFપલબેન અશોકકુમાર રાવલ જગતપુર 9106951275

40 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ સંગીતાબેન ગોરધનલાલ જગતપુર 7383343566

41 ઉ�ર પિ�ચમ પલકભાઇ રજનીકાંત ડીટાણી Cાગડ 9726628819

42 ઉ�ર પિ�ચમ િમનલબેન આર.પટેલ Cાગડ 9624544588

43 ઉ�ર પિ�ચમ િવનોદભાઈ કલ�ભાઈ પાંડોર Gયાિત 8734029140

44 ઉ�ર પિ�ચમ રાજે�વરીબેન નારણભાઈ %8પિત Gયાિત 9099536297

45 ઉ�ર પિ�ચમ કાજલબેન રીપલકુમાર પટેલ Gયાિત 9879522779

46 ઉ�ર પિ�ચમ �Hનેશભાઈ અર1વદભાઈ પંચાલ Gયાિત 9428596335

47 ઉ�ર પિ�ચમ ધમIશકુમાર રિતભાઈ પટેલ Gયાિત 9913815333

48 ઉ�ર પિ�ચમ "વાિતબેન િવJઠલભાઈ પટેલ Gયાિત 9714959561

49 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ જસુમતીબેન ભગવાનદાસ છારોડી 8733931814

50 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ કાિમનાબેન હસમુખભાઈ છારોડી 9328374600

51 ઉ�ર પિ�ચમ સોનલબેન વેલ�ભાઈ ગરાસીયા છારોડી 7990356012

52 ઉ�ર પિ�ચમ તGતેશ જયે65પાલ યાદવ સોલા 9727714944

53 ઉ�ર પિ�ચમ �દશાબેન િવLMકુમાર પટેલ સોલા 7284012126

54 ઉ�ર પિ�ચમ આશાબેન અંબાલાલ પટેલ સોલા 9879790410

55 ઉ�ર પિ�ચમ ચેતનાબેન માણેકલાલ પટેલ સોલા 9426750740

56 ઉ�ર પિ�ચમ હીનાબેન શંકરભાઈ પટેલ સોલા 9825956363

57 ઉ�ર પિ�ચમ આરતીબેન િવOામભાઈ બોડાત સોલા 9427401097

58 ઉ�ર પિ�ચમ િવPમભાઈ એન. ગોહેલ સોલા 9106869874

59 ઉ�ર પિ�ચમ િનમ$ળાબેન ભીખાભાઈ પટેલ સોલા ભાગવત િવQાપીઠ 9904254935

60 ઉ�ર પિ�ચમ �કરણભાઈ ગાંડાભાઈ દર� સોલા ભાગવત િવQાપીઠ 9924154595

61 ઉ�ર પિ�ચમ જયOીબેન  જોઈતારામ સુત�રયા ગોતા 9228244887

62 ઉ�ર પિ�ચમ સેજલબેન ભોગીલાલ પટેલ ગોતા 7600018373

63 ઉ�ર પિ�ચમ �ફજલબેન સુરેશભાઈ પટેલ ગોતા 9099870634

64 ઉ�ર પિ�ચમ વંદનાબેન દેવાગભાઇ પટેલ ગોતા 9408635277

65 ઉ�ર પિ�ચમ િનકેતાબેન ગોરધનભાઈ પાિલયા ગોતા 9033934359
65 ઉ�ર પિ�ચમ િનકેતાબેન ગોરધનભાઈ પાિલયા ગોતા 9033934359

66 ઉ�ર પિ�ચમ લિલતકુમાર રિસકલાલ પંચાલ ગોતા 9825139421
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67 ઉ�ર પિ�ચમ કોમલબેન �.ઠાકોર ઓગણજ 7487065966

68 ઉ�ર પિ�ચમ �દ?તીબેન કે.પટેલ ઓગણજ 9824549407

69 ઉ�ર પિ�ચમ "વેતાબેન સુરેશકુમાર રાણા ઓગણજ 9757404767

70 ઉ�ર પિ�ચમ ભાવસાર 8ગૃિતબેન ધવલભાઈ ભાડજ 9276880480

71 ઉ�ર પિ�ચમ કિવશ રમેશચં5 મંડલી ભાડજ 8141346600

72 ઉ�ર પિ�ચમ 8દવ મયૂરકુમાર રિવ65ભાઈ ભાડજ 9924149845

73 ઉ�ર પિ�ચમ યોગેશભાઈ એન. %8પિત ભાડજ 9429024021

74 ઉ�ર પિ�ચમ મહેશભાઈ વાલ�ભાઇ ઠ,કર થલતેજ -૧ 9427624123

75 ઉ�ર પિ�ચમ વષા$બેન મનુભાઈ %8પિત થલતેજ -૧ 8511619754

76 ઉ�ર પિ�ચમ  Sકજલબેન મહે65ભાઈ શાહ થલતેજ -૧ 8238377450

77 ઉ�ર પિ�ચમ  પૂવTબેન મહેશભાઈ પંUયા થલતેજ -૧ 9427724278

78 ઉ�ર પિ�ચમ કેતનકુમાર બી. %8પિત થલતેજ -૧ 9428121539

79 ઉ�ર પિ�ચમ ઊ.મલાબેન અમૃતલાલ પટેલ થલતેજ -૧ 9601168680

80 ઉ�ર પિ�ચમ જોષી િચરાગકુમાર %વીણકુમાર થલતેજ-2 9925718536

81 ઉ�ર પિ�ચમ ગWજર દેવયાનીબેન િવનોદભાઇ થલતેજ-2 9925222689

82 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ સિતષભાઇ ગણેશભાઇ થલતેજ-2 9737203977

83 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ ગૌરીબેન બબલભાઇ થલતેજ-2 9979772201

84 ઉ�ર પિ�ચમ લેઉવા Sકજલબેન જશવંતભાઇ થલતેજ-2 8160990192

85 ઉ�ર પિ�ચમ િવરેનભાઇ એલ. Xદુ�કયા શીલજ 9904081355

86 ઉ�ર પિ�ચમ િજ0ાબેન આર.શાહ શીલજ 9638751296

87 ઉ�ર પિ�ચમ ભાિવનીબેન.ડી ઝાલા શીલજ 9825205836

88 ઉ�ર પિ�ચમ 8ગુલબેન જે પટેલ શીલજ 8758175995

89 ઉ�ર પિ�ચમ વૈશાખીબેન મ વાડજવાલા શીલજ 9909203427

90 ઉ�ર પિ�ચમ કવીતાબેન  એલ પટેલ શીલજ 9726642491

91 ઉ�ર પિ�ચમ વૈશાલીબેન સુહાગકુમાર પટેલ આંબલી 9998850721

92 ઉ�ર પિ�ચમ વૈશાલીબેન મહેશકુમાર ભારદીયા આંબલી 9904314022

93 ઉ�ર પિ�ચમ %િવણભાઈ હરખાભાઇ બાઘડવા આંબલી 7990647908

94 ઉ�ર પિ�ચમ મુકેશ કમલેશકુમાર પટેલ આંબલી 9428608921

95 ઉ�ર પિ�ચમ અંજનાબેન ગોપાલભાઈ પટેલ આંબલી 9909972989

96 ઉ�ર પિ�ચમ 1ચતલ મનીષકુમાર પટેલ હેબતપુર 9274630484

97 ઉ�ર પિ�ચમ પાયલ રજનીકાંત પટેલ હેબતપુર 7878529933

98 ઉ�ર પિ�ચમ િનલેશકુમાર અ;ણભાઈ પંUયા હેબતપુર 987983393098 ઉ�ર પિ�ચમ િનલેશકુમાર અ;ણભાઈ પંUયા હેબતપુર 9879833930

99 ઉ�ર પિ�ચમ ભુિમકકુમાર રિસકભાઈ પટેલ હેબતપુર 9974408008

100 ઉ�ર પિ�ચમ રમેશભાઈ રઘુભાઈ ભરવાડ હેબતપુર 9904039943

101 દિ7ણ પિ�ચમ દશ$ન ગીરીશભાઇ મોરે દિ7ણ પિ�ચમ ઝોન 9925862288

102 દિ7ણ પિ�ચમ પા;પરલા કા:મીરાબેન શૌલેષ જુના વણઝર %ાથિમક શાળા 8401855906

103 દિ7ણ પિ�ચમ તેરૈયા કાજલબેન ગૌરીશંકર જુના વણઝર %ાથિમક શાળા 8264247236

104 દિ7ણ પિ�ચમ શુ,લ આશાબેન રામશરણ નવા વણઝર %ાથિમક શાળા 9429669697

105 દિ7ણ પિ�ચમ દલસાિણયા વષા$બેન રમેશભાઈ નવા વણઝર %ાથિમક શાળા 9601515908

106 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ હસમુખભાઈ ખુશાલભાઈ નવા વણઝર %ાથિમક શાળા 9998545379

107 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ અિમતાબહેન કાંિતલાલ નવા વણઝર %ાથિમક શાળા 8141154960

108 દિ7ણ પિ�ચમ સુથાર "નેહાબેન દેવશંકર ભાઈ નવા વણઝર %ાથિમક શાળા 8758494575

109 દિ7ણ પિ�ચમ ચૌધરી  ભગવતીબેન  જોઈતાભાઈ નવા વણઝર %ાથિમક શાળા 9537866635

110 દિ7ણ પિ�ચમ ચૌહાણ ઘન:યામભાઇ નારણભાઇ નવંુ બાકરોલ %ાથિમક શાળા 9824616336

111 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ હષા$બેન રમેશભાઈ ફતેહવાડી %ાથિમક શાળા 9377782590

112 દિ7ણ પિ�ચમ ભાવસાર ત;ણકુમાર મંગળભાઇ ફતેહવાડી %ાથિમક શાળા 9974049235

113 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ �ક6નરીબેન રિસકલાલ બાકરોલ બાદરાબાદ %ાથિમક શાળા 9409211298

114 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ મેઘનાબેન લZમણભાઈ બાકરોલ બાદરાબાદ %ાથિમક શાળા 9978119900

115 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ   પૂ8  �Hનેશભાઈ બાકરોલ બાદરાબાદ %ાથિમક શાળા 9825034008

116 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ  ભૂિમબહેન રામ�ભાઈ બાદરાબાદ (નરી ) %ાથિમક શાળા 9825939473

117 દિ7ણ પિ�ચમ દેસાઈ રમીલાબેન અમથાભાઈ બાદરાબાદ (નરી ) %ાથિમક શાળા 9979704848

118 દિ7ણ પિ�ચમ બલસારા %િવણાબેન સુરેશભાઇ વેજલપુર ગુજરાતી પિ[લક "કૂલ 9924004286

119 દિ7ણ પિ�ચમ મહેતા રીતુબહેન મનોજકુમાર વેજલપુર ગુજરાતી પિ[લક "કૂલ 9426024342

120 દિ7ણ પિ�ચમ સોલંકી અિનતા પુ;ષો�મભાઈ વેજલપુર ગુજરાતી પિ[લક "કૂલ 9601150711

121 દિ7ણ પિ�ચમ સોલંકી નીતાબેન મગનભાઇ વેજલપુર ગુજરાતી પિ[લક "કૂલ 8980376440

122 દિ7ણ પિ�ચમ સિલયા ઘન:યામભાઈ ના8ભાઈ વેજલપુર ગુજરાતી પિ[લક "કૂલ 9714790072

123 દિ7ણ પિ�ચમ ચૌહાણ સોના7ી મનહરભાઇ વેજલપુર ગુજરાતી પિ[લક "કૂલ 8866147066

124 દિ7ણ પિ�ચમ જોષી કોમલબેન �તે65કુમાર વેજલપુર ગુજરાતી પિ[લક "કૂલ 8128162021

125 દિ7ણ પિ�ચમ શુ,લ ધાCીબેન કનકરાય જોધપુર %ાથિમક શાળા નં.૨ 9427000753

126 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ વિનતાબેન ડા\ાભાઈ જોધપુર %ાથિમક શાળા નં.૨ 9427000735

127 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ અિ�વનકુમાર ચંદુભાઈ જોધપુર %ાથિમક શાળા નં.૨ 9724051675

128 દિ7ણ પિ�ચમ ઠ,કર  નયનાબેન  નટવરલાલ જોધપુર %ાથિમક શાળા નં.૧ 9662149959

129 દિ7ણ પિ�ચમ સુથાર  જયોિતકાબહેન ભૂપે65%સાદ જોધપુર %ાથિમક શાળા નં.૧ 9428184092

130 દિ7ણ પિ�ચમ દવે  િશવાની  મધુસુદન જોધપુર %ાથિમક શાળા નં.૧ 9824828845

131 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ  કી.તકુમાર  િCભોવનદાસ જોધપુર %ાથિમક શાળા નં.૧ 9924178422

132 દિ7ણ પિ�ચમ પંચાલ  ભરતકુમાર  ડા\ાલાલ મ,તમપુર %ાથિમક શાળા 9913146280

133 દિ7ણ પિ�ચમ સોલંકી જ"મીન �દનેશકુમાર રામદેવનગર %ાથિમક શાળા 9428108018
133 દિ7ણ પિ�ચમ સોલંકી જ"મીન �દનેશકુમાર રામદેવનગર %ાથિમક શાળા 9428108018

134 દિ7ણ પિ�ચમ મકવાણા �દિપકાબેન રતન1સહ રામદેવનગર %ાથિમક શાળા 9724933325

135 દિ7ણ પિ�ચમ િસસો�દયા સદગુણાબેન બહાદુર1સહ રામદેવનગર %ાથિમક શાળા 9773427119
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136 દિ7ણ પિ�ચમ પુ8રા "નેહલતા બેન મનસુખલાલ વ"Cાપુર રેલવે "ટેશન %ાથિમક શાળા 9879613151

137 દિ7ણ પિ�ચમ પરમાર  અલકાબેન  નટવરલાલ વ"Cાપુર રેલવે "ટેશન %ાથિમક શાળા 8153939723

138 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ દીપીકા બેન મોહનલાલ વ"Cાપુર રેલવે "ટેશન %ાથિમક શાળા 9725288298

139 દિ7ણ પિ�ચમ !યાસ િનકેતાબેન શશીકા6ત

વીર શહીદ ચેતન છોટાલાલ સોલંકી 

રિવનગર %ાથિમક શાળા

9724339411

140 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ નીતાબેન રામાભાઇ

વીર શહીદ ચેતન છોટાલાલ સોલંકી 

રિવનગર %ાથિમક શાળા

9428103791

141 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ મહે65 કેશવલાલ

વીર શહીદ ચેતન છોટાલાલ સોલંકી 

રિવનગર %ાથિમક શાળા

98250 41257

142 દિ7ણ પિ�ચમ દેસાઈ સંગીતાબેન તળ8ભાઈ

વીર શહીદ ચેતન છોટાલાલ સોલંકી 

રિવનગર %ાથિમક શાળા

991319 4585

143 દિ7ણ પિ�ચમ રાચાણી �વેતા શશીકા6તભાઈ

વીર શહીદ ચેતન છોટાલાલ સોલંકી 

રિવનગર %ાથિમક શાળા

942777 3337

144 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ જ4પેશ ખુશાલદાસ

વીર શહીદ ચેતન છોટાલાલ સોલંકી 

રિવનગર %ાથિમક શાળા

9427021757

145 દિ7ણ પિ�ચમ ગોિહલ �PLનાબેન સુરેશભાઈ

વીર શહીદ ચેતન છોટાલાલ સોલંકી 

રિવનગર %ાથિમક શાળા

8849799648

146 દિ7ણ પિ�ચમ મુરાવાલા અ4પાબેન જયેશકુમાર

વીર શહીદ ચેતન છોટાલાલ સોલંકી 

રિવનગર %ાથિમક શાળા

9638985325

147 દિ7ણ પિ�ચમ મકવાણા મંજુલાબેન  છગનભાઇ વેજલપુર %ા. શાળા - ૧ 9898223018

148 દિ7ણ પિ�ચમ રાવલ અિ"મતાબેન બાપાલાલ વેજલપુર %ા. શાળા - ૧ 9824794595

149 દિ7ણ પિ�ચમ ગોહેલ  અિમષાબેન  જયંિતલાલ વેજલપુર %ા. શાળા - ૧ 9429028503

150 દિ7ણ પિ�ચમ પુરોિહત નરહ�ર ભાઇશંકર વેજલપુર %ા. શાળા - ૧ 9898414950

151 દિ7ણ પિ�ચમ કંસારા  ચૈતાલીબેન  અમર વેજલપુર %ા. શાળા - ૨ 9998008524

152 દિ7ણ પિ�ચમ ગોર  િનરાલીબેન  �કરીટકુમાર વેજલપુર %ા. શાળા - ૨ 8780986153

153 દિ7ણ પિ�ચમ ભBટ  પૂ8બેન  િનતીનકુમાર વેજલપુર %ા. શાળા - ૨ 9714522416

154 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ મહેશભાઈ મોતીભાઈ Hયાસપુરભાઠા  %ા.શાળા 7600029744

155 દિ7ણ પિ�ચમ  શાહ  રેખાબેન  અિનલભાઈ Hયાસપુરભાઠા  %ા.શાળા 8401952323

156 દિ7ણ પિ�ચમ પરમાર %ીિત બેન કાન� ભાઈ Hયાસપુરભાઠા  %ા.શાળા 8990418883

157 દિ7ણ પિ�ચમ પરમાર રેખાબેન  ભલાભાઈ Hયાસપુરભાઠા  %ા.શાળા 7777998213

158 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ શીલાબેન નટવરભાઇ Hયાસપુરભાઠા  %ા.શાળા 7600029744

159 દિ7ણ પિ�ચમ િCવેદી નેહાબેન િવLM%સાદ Hયાસપુરભાઠા  %ા.શાળા 9727085563159 દિ7ણ પિ�ચમ િCવેદી નેહાબેન િવLM%સાદ Hયાસપુરભાઠા  %ા.શાળા 9727085563

160 દિ7ણ પિ�ચમ 8દવ વૈશાલી દયારામભાઈ Hયાસપુરભાઠા  %ા.શાળા 9925589099

161 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ %0ાબેન રમણલાલ Hયાસપુરભાઠા  %ા.શાળા 9426456312

162 દિ7ણ પિ�ચમ પચાલ  િXવજેન ચં5કા6ત Hયાસપુરભાઠા  %ા.શાળા 9825904166

163 દિ7ણ પિ�ચમ ગોહેલ  િવનુભાઈ  કેહુભાઈ Hયાસપુરભાઠા  %ા.શાળા 8238996552

164 દિ7ણ પિ�ચમ શાહ હેમાંગીનીબેન  રમણલાલ ઘેલ�પુરા %ા.શાળા 9558802241

165 દિ7ણ પિ�ચમ પરમાર  િ"મતાબેન  નટવરલાલ ઘેલ�પુરા %ા.શાળા 9824492839

166 દિ7ણ પિ�ચમ મોદી  પૂ8  અંકુર ઘેલ�પુરા %ા.શાળા 9106827254

167 દિ7ણ પિ�ચમ વાઘેલા ભરતકુમાર અંબારામ નેહ;નગર %ાથિમક શાળા 6351515791

168 દિ7ણ પિ�ચમ શાહ હસમુખલાલ િવરચંદભાઈ નેહ;નગર %ાથિમક શાળા 7984247564

169 દિ7ણ પિ�ચમ ભBટ સોનલબાલા નયનકુમાર નેહ;નગર %ાથિમક શાળા 9429300490

170 દિ7ણ પિ�ચમ ગWજર વૈશાલીબેન િવપુલકુમાર નેહ;નગર %ાથિમક શાળા 7096050550

171 દિ7ણ પિ�ચમ પંડયા સંગીતાબેન કા1તલાલ નેહ;નગર %ાથિમક શાળા 9979988759

172 દિ7ણ પિ�ચમ વાિહદમીયા અહેમદમીયા ચૌહાણ નેહ;નગર %ાથિમક શાળા 9974438060

173 દિ7ણ પિ�ચમ !યાસ  �ક6નરીબેન નરે65કુમાર મકરબા %ાથિમક શાળા 9825005509

174 દિ7ણ પિ�ચમ ભાવસાર  રે:માબેન નંદીપકુમાર મકરબા %ાથિમક શાળા 9638383061

175 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ  કુસુમબેન  ગો1વદભાઇ મકરબા %ાથિમક શાળા 8460312848

176 દિ7ણ પિ�ચમ %8પિત  સોનલબેન  નટવરભાઇ મકરબા %ાથિમક શાળા 9099030710

177 દિ7ણ પિ�ચમ િCવેદી  કોમલ  ભરતકુમાર મકરબા %ાથિમક શાળા 9429881066

178 દિ7ણ પિ�ચમ િસસોદીયા મિહપાલ1સહ જસવંત1સહ મકરબા %ાથિમક શાળા 9427368804

179 દિ7ણ પિ�ચમ પરમાર રમાગૌરી  ખેમચંદભાઈ મહમદપુરા %ાથિમક શાળા 9998484823

180 દિ7ણ પિ�ચમ ભાવસાર અ;ણાબેન કાંિતલાલ મહમદપુરા %ાથિમક શાળા 9426413720

181 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ મહે65કુમાર જયંિતલાલ મહમદપુરા %ાથિમક શાળા 8980017976

182 દિ7ણ પિ�ચમ પંચાલ સુિનલકુમાર ભીખાભાઈ મહમદપુરા %ાથિમક શાળા 8530876437

183 દિ7ણ પિ�ચમ ભBટ ક4પનાબેન િવનોદરાય સરખેજ ક6યા શાળા 9427333179

184 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ નેહાબેન હરીશભાઈ સરખેજ ક6યા શાળા 7227862640

185 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ અિમતાબેન સાકળચંદ સરખેજ ક6યા શાળા 9426425680

186 દિ7ણ પિ�ચમ સોલંકી ઈલાબેન નાગરદાસ સરખેજ ક6યા શાળા 9712002615

187 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ િનકીતાબેન રિતભાઈ સરખેજ કુમાર શાળા 9638983099

188 દિ7ણ પિ�ચમ ધુવાડ  િનશાબેન  અિ�વનકુમાર સરખેજ કુમાર શાળા 9925970046

189 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ "નેહલબેન સરજુભાઈ સરખેજ ]ા6ચ શાળા નં-૧ 8866678557

190 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ  ધરતી �ગર સરખેજ ]ા6ચ શાળા નં-૧ 8200804073

191 દિ7ણ પિ�ચમ  ધોળ�કયા  જગદીશભાઈ બાબુભાઈ સરખેજ ]ા6ચ શાળા નં-૨ 90990 95173

192 દિ7ણ પિ�ચમ સોઢા ધમIશ1સહ િવજય1સહ સરખેજ ]ા6ચ શાળા નં-૨ 966227979

193 દિ7ણ પિ�ચમ પરમાર Wયોિતબેન  મંગળદાસ સંકિલત નગર %ાથિમક શાળા-૧ 9374014694

194 દિ7ણ પિ�ચમ ચૌહાણ  કિવતાબેન  ભેમા� સંકિલત નગર %ાથિમક શાળા-૧ 9904222332
194 દિ7ણ પિ�ચમ ચૌહાણ  કિવતાબેન  ભેમા� સંકિલત નગર %ાથિમક શાળા-૧ 9904222332

195 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ રીટાબેન  ગોકળદાસ સંકિલત નગર %ાથિમક શાળા-૧ 9879106888

196 દિ7ણ પિ�ચમ મોદી  રીટાબેન સંજયકુમાર સંકિલત નગર %ાથિમક શાળા-૧ 9429029788



�� ��� �ш�к
�� ��� ш���
�� ��� ������ ����
197 દિ7ણ પિ�ચમ દવે છાયાબેન જયંતકુમાર સંકિલત નગર %ાથિમક શાળા-૨ 9974063521

198 દિ7ણ પિ�ચમ પટેલ સેજલબહેન ભોગીલાલ સંકિલત નગર %ાથિમક શાળા-૨ 9979503960

199 દિ7ણ પિ�ચમ નંદાિણયા અિનલાબેન રામસીભાઈ સંકિલત નગર %ાથિમક શાળા-૨ 9426767972

200 દિ7ણ પિ�ચમ નકુમ િ%યંકા ગૌતમકુમાર સંકિલત નગર %ાથિમક શાળા-૨ 9724730619



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.64-A ‚t.04-09-2021 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 

 

rð»tÞ :-  rþûtf rŒ™- … {e ËÃxuBƒh-2021 r™r{¥tu ðufËe™uþ™ ƒtƒ‚. 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞrþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ …híðu sýtððt™wk fu ™„h 

«tÚtr{f rþûtý Ër{r‚, y{ŒtðtŒ™t rþûtftu ‚Útt {wÏÞ rþûtftu y™u ‚u{™t …rhðths™tu{tkÚte ftuE…ý 

ÔÞÂõ‚yu fturðz-19™e hËe™tu «Út{ fu ƒeòu ztuÍ ™ ÷eÄu÷ ntuÞ ‚uðt rþûtf fu {wÏÞ rþûtf™t 

…rhðths™tuyu ‚t.5-09-2021™u hrððth™t rþûtfrŒ™ r™r{¥tu yt ËtÚtu Ët{u÷ ðufËe™uþ™ ËuLxh 

…h ðufËe™ ÷uðt sýtððt{tk ytðu Au.  

 

rƒztý :  ðufËe™uþ™ ËuLxh™e ÞtŒe   

 

‚t.04-09-2021       ztì.yrï™fw{th ze.rºtðuŒe 

      E.þtMtLttrÄfthe 

 



Sr no Zone Hall ADDRESS

1 CZ LALAKAKA HALL
near Shakti nagar cross road, outside shahpur Darwaja, Dudheshwar Rd, Ahmedabad, 
Gujarat 380004

2 CZ DARIYAPUR COMMUNIITY HALL Dariyapur Darvaja 
3 EZ MANGAL PANDAY HALL NIKOL GAM ROAD, NIKOL, OPPOSITE SHIROMANI BUNGLOWS, AHMEDABAD
4 NWZ VASTRAPUR COMMUNITY HALL NEAR VASTRAPUR LAKE,VASTRAPUR
5 NWZ CHANKYAPURI COMMUNIITY HALL SUMATI VIDYAVIHAR, SECTOR 4, CHANKYAPURI
6 NZ LEUVA PATIDAAR HALL NARODA GAM , NARODA
7 NZ HEMU KALANI HALL NR GOVERNMENT DISPENSARY SARDARNAGAR

8 NZ
NANDLAL VADHVA HALL 

THAKKARNAGAR KALYAN CHOWK THAKKARNAGAR

9 NZ
SWAMI DAYANAND SRASWATI 
(NARODA COMMUNITY HALL) nr, Dariapur Police Station Rd, Naroda, Ahmedabad, Gujarat 380001

10 NZ INDULAL YAGNIK HALL SARASPUR 
Bapu Nagar Rd, near Bhidbhanjan Hanuman Mandir, Bapunagar, Ahmedabad, Gujarat 
380024

11 SWZ BOPAL GRAM PANCHAYAT VIGYAN BHAVAN,SCIENCE CITY,GOTA
12 SWZ OLD WARD OFFICE SARKHEJ Sarkhej Village Rd, Sarkhej, Ahmedabad, Gujarat 380055

13 SWZ MODH BRAHMIN SAMAJWADI SARKHEJ
POST OFFICE, NR SARKHEJ, AHMEDABAD

14 SWZ JIVANTIRTH SCATING GROUND
BELOW SHYAMAPRASAD MUKHARJI BRIDGE,OPP.MADHAV MILAN FLAT JIVRAJ 
PARK,AHMEDAVAD

15 SZ AMBEDKAR HALL OPP VAIKUNTH DHAM MANDIR MANGAL VIKAS CHAR RASTA DANILIMDA
16 SZ SWAMINARAYAN TEMPLE NEAR MANINAGAR RAILWAY CROSSING,MANINAGAR
17 WZ JOITARAM COMM. HALL NR GANESH COLLAGE, NR ABHISHEK APPARTMENT,NAVA VADAJ
18 WZ NAVDEEP HALL OPP NAVRANG SCHOOL, NARANPURA
19 WZ RANIP COMMU.HALL OPP GAYATRI MANDIR, RANIP
20 WZ TAGORE HALL OPPOSITE MUSEUM, KOCHARAB, PALDI, AHMEDABAD

21 WZ TOWN HALL NAVRANGPURA
Mira Cinema Rd, Madhyamvarg Society, Kankaria, Maninagar, Ahmedabad, Gujarat 
380002

22 WZ DINDAYAL HALL KALI D-CABIN KALI GAM
23 WZ RUKSHMANI BHAVSAR HALL 16, Bulakhidas Rd, Ram Nagar, Sabarmati, Ahmedabad, Gujarat 380005

 VACCINATION SITE AS ON 04.09.2021


