
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.89 ‚t.28-11-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
rð»tÞ :- (A)  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. su yk‚„o‚ ™e[u {wsƒ™e ft{„ehe su-‚u rþûtftuyu fhðt sýtððt{tk ytðu Au.  
(A)  ftuðez - 19 yk‚„o‚ ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚.  

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

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

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

‚t.1-12-2020 Úte ‚t.31-12-2020 ËwÄe þex (A) {wsƒ™t rþûtftu™u ËtU…ðt{tk ytðu ‚u rðM‚th{tk ztuh-xw-

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

ƒòððt™e hnuþu.   
Ëk…fo Ëwºt :  

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

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

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

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

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

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

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

7 Œrûtý 5rù{ ©e rfþ™®Ën htXtuz {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,Œrûtý …rù{ Ítu™ 7573952639 
 
™tUÄ :- ËŒh A {wsƒ™e ft{„ehe{tk Vhs ƒòð™th Œhuf {wÏÞ rþûtf, rþûtf ‚Útt  Ëe.yth.Ëe.ftu.ytu. ™u 

«r‚rŒ™- Y.150/- {t™ŒT ðu‚™ yt…ðt{tk ytðþu.  

 

 

rƒztý :-   (A)  ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe {txu™t rþûtftu™e ÞtŒe. 

   

‚t.28-11-2020        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 
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1 ઉ�ર અસારવા �હ�દ� શાળા ન.ં 9 �ી રામેશ�ુમાર બી. નાઈ 9725016700

2 ઉ�ર અસારવા �હ�દ� શાળા ન.ં 9 �ી ક�હ યાલાલ આર. નાઈ 9725002486

3 ઉ�ર અમ$ુ%રુા શાળા ન ં2 ભા'ય�ીબેન કચરાલાલ પટ*લ 9427241707,

9426351429

4 ઉ�ર અમ$ુ%રુા શા.ન.ં1 �ી રિસલાબેન ,ેમ-ભાઇ ટાકં 9428019035,

9428019035

5 ઉ�ર બા%નુગર 0જુરાતી શાળા ન.ં13 �ી હસંાબેન ક*. રફાળ�યા 9898830909,

8980020613

6 ઉ�ર બા%નુગર 0જુરાતી શાળા ન.ં13 �ી 4િૂમકાબેન પી. પટ*લ 9998288384,

7600287709

7 ઉ�ર સરસ%રુ શાળા ન.ં 11 �ી ર�માબેન બી. ચાવડા 9016686589

8 ઉ�ર સરસ%રુ શાળા ન.ં 11 �ી દ6ાબેન એસ. કનક� 9558887373

9 ઉ�ર સરસ%રુ શાળા ન.ં 11 �ી �ક8જલબેન એસ. ગ9જર 7600024231

10 ઉ�ર સરસ%રુ શાળા ન.ં 11 �ીરંજનબેન આર. :ડુાસમા 96625 20514

11 ઉ�ર �ુબેરનગર �હ�દ� શાળા ન-ં 04 અિનતા ઇ�;-ત યાદવ 9173126564

12 ઉ�ર �ુબેરનગર �હ8દ� શા. ન.ં 2 %નૂમ એ ગો=વામી 7600340853

13 ઉ�ર �ુબેરનગર �હ8દ� શા. ન.ં 2 સીમા પી ચૌહાન 7383326407

14 ઉ�ર સરદારનગર ?@ે- શાળા ન ં1 �ક8જલબેન પી.પરમાર  9428033003

15 ઉ�ર �ુબેરનગર ?@ે- શાળા ન.ં 1 Aમુન ઓ િતવાર� 8460842649

16 ઉ�ર �ુબેરનગર ?@ે- શાળા ન.ં 1 પાBુલ બેન પચંાલ 8460395277

17 ઉ�ર �ુબેરનગર 0જુ-4 મનીષાબેન સી ,Dપિત 9712980286

18 ઉ�ર �ુબેરનગર 0જુ-4 ર�નાબેન એમ.પટ*લ 9712983082

19 ઉ�ર �ુબેરનગર 0જુરાતી. 2 ઉષાબેન વી પાડંવી 7984296594

20 ઉ�ર �ુબેરનગર 0જુરાતી. 2 ,EFલાબેન એન ગોહ*લ 9825877978

21 ઉ�ર �ુબેરનગર 0જુરાતી. 1 �દશાબેન આર ,Dપિત 8980023428

22 ઉ�ર સરસ%રૂ 0જુરાતી શાળા ન ં7 પલકબેન નવીનભાઈ પટ*લ 8320480049

23 ઉ�ર સૈજ%રુ �હ�દ� 1 યોગેશ રાજ%તૂ 7228830498

24 ઉ�ર સરદાર વFલભભાઈ પટ*લ શાળા સ�ંુલ સગંીતાબેન �દનેશભાઈ પટ*લ 9558095577

25 ઉ�ર સરદાર વFલભભાઈ પટ*લ શાળા સ�ંુલ �ુHદુબેન િવIJ,ુસાદ રાવલ 9825522673

26 ઉ�ર સરદાર વFલભભાઈ પટ*લ શાળા સ�ંુલ Kપલ બેન અશોકભાઈ પટ*લ 8866551533

27 ઉ�ર એસ.આર.પી.0જુ.શા.ન .2 �ી ઉષાબેન ચીમનભાઇ પરમાર 9409573965

28 ઉ�ર એસ.આર.પી.0જુ.શા.ન .2 �ી ADુતા શકંરરાવ ચૌહાણ 9978086239

29 ઉ�ર એસ.આર.પી.0જુ.શા.ન .2 �ી ર�માબેન રમેશભાઇ પચંાલ 8905622808

30 ઉ�ર ઠNરબાપાનગર �હ�દ� 2 દ6ાબેન વી. રાજય0Kુ 9726898684

31 ઉ�ર ઠNરબાપાનગર �હ�દ� 2 નયના એસ. િનતવણે 9714928151

32 ઉ�ર ઠNરબાપાનગર �હ�દ� 2 %Iુપા�ુમાર� એન. $ૂબે 8200226672

33 ઉ�ર ઠNરબાપા નગર �હ�દ� શાળા 1 આશાદ*વી એ. િમ�ા 9712932274

34 ઉ�ર ઠNરબાપાનગર ?@ે- શા. 01 Oઠવા ,ીિત મિનષભાઈ 8780119680

35 ઉ�ર ઠNરબાપાનગર 0જુ.શા.ન 1 �ી હ*તલબેન રાO�;�ુમાર વરમોરા 8530457674
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જયિવરિસહ ધાકડ* 
9426751122

મહાિવરિસ8હ હ*મતંિસ8હ 
વનાર9714575758

Qચરાગભાઇ RSભT 
7016032328
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36 ઉ�ર ઠNરબાપાનગર 0જુ.શા.ન 1 ,દ�પ�ુમાર નાથાલાલ રાVય0Bુુ 9909922181

37 ઉ�ર ઠNરબાપાનગર 0જુ.શા.ન 1 મીના6ી�ુંવર એન.%વુાર 9427583365

38 ઉ�ર ઠNરબાપાનગર 0જુ.શા.ન 1 �ી ફાF0નુીબેન બાWભુાઇ પટ*લ 9429701588

39 ઉ�ર ઠNરબાપાનગર 0જુ.શા .ન .2 િનરંજનાબેન Aરુ*શભાઈ ,Dપિત 9712971332

40 ઉ�ર ઠNરબાપાનગર 0જુ.શા .ન .2 જયાબેન ચ;ંકાતં રાવલ 9712970492

41 ઉ�ર ઠNરબાપાનગર 0જુ.શા .ન .2 ઉવXશીબેન નારાયનભાઈ પટ*લ 7567036307

42 ઉ�ર ઠNરબાપાનગર 0જુ.શા .ન .2 ર�ટાબેન Yારકાદાસ પટ*લ 9909514810

43 ઉ�ર �ુબેરનગર �હ8દ� શા. ન.ં 1 િવરZ;�ુમાર ડ�. યાદવ 9426176933

44 ઉ�ર Hઠુ�યા 0જુ.1 ફાF0નુીબેન - પટ*લ 9909462564

45 ઉ�ર Hઠુ�યા 0જુ.1 એકતાબેન વી. દ*સાઈ 9427675153

46 ઉ�ર Hઠુ�યા 0જુ.1 �[Iણાબેન આર.,Dપિત 9909462564

47 ઉ�ર Hઠુ�યા 0જુ.1 િમતલબેન એચ. પાડંોર 9712879499

48 ઉ�ર Hઠુ�યા 0જુ.1 સોનલબેન એસ. પટ*લ 8849818308

49 ઉ�ર નરોડા 0જુ.શા.ન .2 રમીલાબેન એ.પટ*લ 8128655280

50 ઉ�ર નરોડા 0જુ. શા. ન.ં 1 િમ�લબેન દલપત ભાઈ પરમાર 9913187122

51 ઉ�ર નરોડા 0જુ. શા. ન.ં 1 �ી દ�પાલીબેન રણછોડભાઈ પટ*લ 9724321262

52 ઉ�ર નરોડા 0જુરાતી શાળા નબંર 4 િનિમષાબેન પી. પટ*લ 9979895845

53 ઉ�ર નરોડા 0જુરાતી શાળા નબંર 4 પાયલબેન રાવલ 9714211122

54 ઉ�ર નરોડા 0જુરાતી શાળા નબંર 4 ન�ંદતાબેન એમ. ગઢવી 9725220859

55 ઉ�ર અસારવા 0જુ.૮ વષાX બાWભુાઈ ઠાકોર 9428224113  ,   

9586229498

56 ઉ�ર અસારવા 0જુ.૮ ભાવનાબેન ધીBુભાઈ પટ*લ 9924357920  ,   

9723318470

57 ઉ�ર સરસ%રુ શાળા ન ં24 નયનાબેન હસHખુભાઇ પર�ખ 9687276113

58 ઉ�ર બા%નુગર �હ�દ� શાળા ન ં-1 રા-વ�ુમાર એસ 0ુ̀ તા 9725021635

59 ઉ�ર બા%નુગર �હ�દ� શાળા ન ં-1 િવજય�ુમાર આઇ ચૌધર� 9725021630

60 ઉ�ર સરસ%રુ 0જુ.શા. ન.ં 3 aવી�કલબેન એમ. જોશી 9429416198

61 ઉ�ર સરસ%રુ 0જુ.શા. ન.ં 3 ર*ખાબેન પી. દ*સાઈ 9537871433

62 ઉ�ર સરસ%રુ 0જુ.શા. ન.ં 3 અb=મતાબેન ડ�.પટ*લ 9925275432

63 ઉ�ર સરસ%રુ શાળા ન.ં-9 ગોહ*લ સરોજબેન બાબભાઈ 9714535381

64 ઉ�ર  સરસ%રુ 0જુ.શા.ન .1 �ી વષાXબેન  બી. િનનામા 8980307834

65 ઉ�ર સરસ%રુ 0જુ.શાળા ન.ં-13 ક લાશબેન બી ઠાકોર 8905764739

66 ઉ�ર નરોડા 0જુ.શા.ન .2 વષાXબેન આર.,Dપતી 8401653715

67 ઉ�ર નોબલનગર �હ�દ� શાળા ન.ં-2 �ી રણ-ત આર. ચૌધર� 9409339727

68 ઉ�ર નોબલનગર 0જુરતી 3 �હનાબેન ,દ�પભાઈ પટ*લ 9429203225

69 ઉ�ર નોબલનગર 0જુરતી 3 Vયોિતબેન િવ[મભાઈ ડામોર 8758965350

70 ઉ�ર નોબલનગર 0જુ.શા .ન 1 ઉમેશ�ુમાર ક* િનનામા 8866566085

71 ઉ�ર નોબલનગર 0જુ.શા .ન 1 ભાવનાબેન પી પટ*લ 9326322214

72 ઉ�ર નોબલનગર 0.ુશા.ન .4 છાયાબેન આર સચદ*વ 9879870142

73 ઉ�ર નોબલનગર 0.ુશા.ન .4 D0તૃીબેન O પરમાર 9712973984

74 ઉ�ર નોબલનગર 0જુ. શા.ન  - 2 િવમળાબેન િવdલભાઈ પચંાલ 9624833309

�હર*નભાઇ પચંાલ 
9725005350

eવુાબેન પચંોલી 
9428352500

િપeષુભાઇ મકવાણા 
9978215572

િવજય�ુમાર પચંાલ 
9427954843
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75 ઉ�ર નોબલનગર 0જુ. શા.ન  - 2 મfંુલાબેન મહ*શ�ુમાર પટ*લ 9727606135

76 ઉ�ર નોબલનગર 0જુ. શા.ન  - 2 હ�નાબેન િવનોદચ;ં મોદ� 8200539879

77 ઉ�ર બા%નુગર �હ�દ� શાળા ન.ં8 રાક*શ એ. Qગ�ર 9974251814

78 ઉ�ર બા%નુગર �હ�દ� શાળા નબંર 4 શમાX બબીતા Aભુાષચ;ં 8140173963

79 ઉ�ર બા%નુગર 0જુ.શા.ન .9 Qગતાબેન એમ. પચંાલ 9016032124

80 ઉ�ર બા%નુગર 0જુ.શા . ન-ં16 �ી મીનાબેન િgલોકચ;ં Oસરાની 9998051102

81 ઉ�ર બા%નુગર 0જુ.શા . ન-ં16 �ી �દપીકાબેન Aરુ*�;�ુમાર અમરનાણી 8866889953

82 ઉ�ર બા%નુગર 0જુ.શા . ન-ં16 �ી ઉિમhલાબેન વીરાભાઈ પટ*લ 9998677197

83 ઉ�ર બા%નુગર 0જુ.શાળા ન.ં-2 �ી િનતાબેન એ.પચંાલ 9426283862

84 ઉ�ર બા%નુગર 0જુ.શાળા ન.ં-3 અિનતાબેન પીટરભાઇ પરમાર 8511105811

85 ઉ�ર બા%નુગર 0જુ.શાળા ન.ં-3 મેaવાન સેવાQંગની O 9724308224

86 ઉ�ર બા%નુગર 0જુ.શાળા ન.ં-3 ijૃ`તબેન મફતલાલ ભાવસાર 9662612329

87 ઉ�ર બા%નુગર 0જુ.શાળા ન.ં-3 મીનાબેન -kેશ�ુમાર પાટ�લ 8320115327

88 ઉ�ર અસારવા હ��દ� શાળા નબંર-૮ ઓમ,કાશ જયરાજ પરમાર 9725023957

89 ઉ�ર અસારવા �હ�દ�, 1 મહ*શ�ુમાર પી.િમ�ા 9898346619

90 ઉ�ર અસારવા �હ�દ� શાળા નબંર 5 રામનરો�મ આર. રાજ%તૂ 8401030814

91 ઉ�ર અસારવા �હ�દ� શાળા નબંર 5 લીલાધર એન. પટ*લ 9727524993

92 ઉ�ર મેઘાણી નગર �હ�દ�, 1 જશોદા એસ. સોલકં� 9574677154

93 ઉ�ર મેઘાણી નગર �હ�દ�, 1 �ર8�ુબાલા એમ. mન 9725021604

94 ઉ�ર મેઘાણી નગર �હ�દ�, 1 રાO�n િસ8હ એમ. રાઠોડ 9328096145

95 ઉ�ર અસારવા 0જુ.9 હસંાબેન  ક* પટ*લ 8347427732  ,   

9723024328

96 ઉ�ર અસારવા 0જુ.9 આશાબેન Dની 9979578025  ,   

9913340043

97 ઉ�ર અસારવા 0જુ.9 લીલાબેન પટ*લ 8980855139  ,   

9327273947

98 ઉ�ર બા%નુગર �હ�દ� 5 $ુIયતં આર. �ુશવાહા 9725023959

99 ઉ�ર બા%નુગર 0જુ.શા.ન .5  િનનામા રંજનબેન મરતા-  8905165080

100 ઉ�ર બા%નુગર 0જુ.શા.ન .5  જમીનદાર હ*તલબેન ઈમા�એુલ 7600801218

101 ઉ�ર બા%નુગર 0જુ.શા.ન .5  પટ*લ ર�ટાબેન રમણલાલ 9825708321

102 ઉ�ર રQખયાલ 0જુરાતી શાળા-1 ,િતભાબેન ઝેડ. માહલા 9638726918

103 ઉ�ર રQખયાલ 0જુરાતી શાળા-1 વદંનાબેન મિનષભાઈ સોલકં� 7046397042

104 ઉ�ર રQખયાલ 0જુરાતી શાળા-1 રજનીકાત બીજલભાઇ સોલકં� 9723669317

105 ઉ�ર રQખયાલ 0જુરાતી શાળા-1 િ,યકંાબેન  �દપક�ુમાર Aથુાર 9428199913

106 ઉ�ર રQખયાલ ?@ે- 1 રાઠોડ Aિુનતા %નુાભાઇ 7359283592

107 ઉ�ર રQખયાલ ?@ે- 1 પટ*લ મીનાબેન લલીત�ુમાર 8401539686

108 ઉ�ર સરદારનગર �હ�દ� શાળા ન.ં૧ Aરુ-ત ડ� િશખ. 9979879230

109 ઉ�ર હાસંોલ 0.ુશાળા ન-ં2 �ી -kાબેન રિતલાલ પટ*લ 98980 11431

110 ઉ�ર હાસંોલ 0.ુશાળા ન-ં2 �ી પાBુલબેન નીલેશ�ુમાર  દર- 97129 67339

111 ઉ�ર હાસંોલ 0.ુશા.ન.ં1 �ી ભાિવનીબેન ,ભાવભાઈ દ*સાઈ 8780745949

112 ઉ�ર હાસંોલ 0.ુશા.ન.ં1 �ી િપ8જલબેન નટવરભાઈ પટ*લ 9723015167

બલભ; પાઠક 
૯૭૧૨૯૭૦૨૦૭

�દલીપભાઇ 
ગામેતી9725005358

મ�ભુાઇ ,Dપિત 
9429525746

િવજય�ુમાર ઝાલા 
9023129450

દશXન વસૈયા 
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113 ઉ�ર સરદારનગર 0.ુશાળા ન-ં2 �ી  લતાબેન રમણલાલ ચૌધર� 9824012576

114 ઉ�ર સરદારનગર 0.ુશાળા ન-ં2 �ી  અBુણાબેન અરિવ8દભાઈ બરંડા 9978443056

115 ઉ�ર સરદારનગર 0.ુશાળા ન-ં2 �ી  રમીલાબેન uળુા- ખરાડ� 9428410906

116 ઉ�ર કોતર%રુ 0જુ 1 પટ*લ શીલાબેન યોગેશ�ુમાર  9016032526

117 ઉ�ર કોતર%રુ 0જુ 1 પટ*લ સીમાબેન જયતંીભાઈ  6352280307

118 ઉ�ર કોતર%રુ 0જુ 2 ચદંનબાળા વFલભદાસ . રામા�જુ 99047 23049

119 ઉ�ર �ુબેરનગર �હ8દ� શા. ન.ં 2 કKણા એસ ભદૌ�રયા 9725001656

120 ઉ�ર �ુબેરનગર �હ8દ� શા. ન.ં 2 શારદાદ*વી એ 0ુ̀ તા 7041221693

121 ઉ�ર નોબલનગર 0.ુશા.ન .4 અલકાબેન સી.પટ*લ 7779064855

122 ઉ�ર �ુબેરનગર �હ8દ� શા. ન.ં 1 રામેvર ક*.Dજો�રયા 8401850017

123 ઉ�ર �ુબેરનગર �હ8દ� શા. ન.ં 1 ડૉ.,ેમિસ8હ ક*.6િgય 8200030324

124 ઉ�ર �ુબેરનગર �હ8દ� શા. ન.ં 1 યોQગ8; -.યાદવ 7600957088

125 ઉ�ર છારાનગર 0જુરાતી શાળા ન-ં1 �ી જય�ીબેન અHતૃલાલ ભરતવાલા 9978125277

126 ઉ�ર છારાનગર 0જુરાતી શાળા ન-ં1 �ી લીનાબેન ચ$ંુલાલ પચંાલ 7043639160

127 ઉ�ર છારાનગર 0જુરાતી શાળા ન-ં1 �ી િપનાક�બેન -વણલાલ ઓઝા 9427537590

128 ઉ�ર કોતર%રુ 0જુ 2 w6ાબેન મગંળભાઈ પટ*લ 94081 80765

129 ઉ�ર કોતર%રુ 0જુ 2 ગો=વાિમ પાBુલબેન કાિંતગીર� 99132 25735

130 ઉ�ર સરસ%રુ 0જુ. શા. નબંર- 6 પDંબી સxંયા Aનુીલ�ુમાર 9712930121

131 ઉ�ર સરસ%રુ 0જુ. શા. નબંર- 6  હાપQલયા વષાX સી. 9712938423

132 ઉ�ર સરસ%રુ 0જુ.શા. ન.ં 4 Aિુવધાબેન �દyયાગં સાuુ 9712922482

133 ઉ�ર સરસ%રુ 0જુ.શા. ન.ં 4 �હનાબેન ,વીણભાઈ પટ*લ 9427526400

134 ઉ�ર સરસ%રુ 0જુ.શા. ન.ં 4 િનશાબેન િવિનત�ુમાર પટ*લ 9909249377

135 ઉ�ર સરસ%રુ 0જુ.શા. ન.ં 4 હ*માબેન અHતૃલાલ પટ*લ 9925386638

136 ઉ�ર સરસ%રુ 0જુ.શા.ન .26 પટ*લ ગીતાબેન  ગોિવ8દભાઇ 9712925692

137 ઉ�ર સરસ%રુ 0જુ.શા.ન .26 કંચનબેન ,હલાદભાઈ પટ*લ 9724375501

138 ઉ�ર સરસ%રુ 0જુ.શા.ન .26 પટ*લ શિમhIઠાબેન નિવન�ુમાર 9998073136

139 ઉ�ર સરસ%રુ 0જુ.શા.ન .26 પચંાલ અિનતાબેન પર*શભાઈ 9904397794

140 ઉ�ર સરસ%રૂ 0જુરાતી શાળા ન ં7 ઝલકબહ*ન બહ*ચરભાઇ ચૌધર� 9601088412

141 ઉ�ર સરસ%રૂ 0જુરાતી શાળા ન ં7 સોનલબેન કBુણાશકંર શમાX 9687691649

142 ઉ�ર �ુબેરનગર 0જુ-4 તારક*vર�બેન ક* ચૌહાણ 8320138223

143 ઉ�ર �ુબેરનગર 0જુરાતી. 2 સોનલબેન એસ બાર યા. 9712651042

144 ઉ�ર સૈજ%રુ 0જુ-6 રમીલાબેન Hળૂ-ભાઇ Dદવ 9998430915  ,   

9998430915

145 ઉ�ર સૈજ%રુ 0જુ-6 ઉમાબેન Aરુ*શ�ુમાર દર- 9712919673  ,   

9712919673

146 ઉ�ર સૈજ%રુ 0જુ-6 ગીતાબેન ક*શવલાલ પટ*લ 9924099802  ,   

9924099802

147 ઉ�ર સૈજ%રુ 0જુ-5 �ી �ુંદનબાળા ક*.પટ*લ 9687285642  ,   

9687285642

148 ઉ�ર સૈજ%રુ 0જુ-5 �ી મfંુલાબેન એમ. ,Dપતી 9712902725  ,   

9712902721

દશXન વસૈયા 
૮૧૪૧૩૬૦૭૩૨

િમતેષભાઇ 
મોદ�9725002451

ઉOશભાઇ 
ઉપાxયાય9427028854

અરિવ8દભાઈ ગામેતી 
9724505514
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149 ઉ�ર સૈજ%રુ 0જુ-5 �ી શોભનાબેન ચમનભાઈ પટ*લ 9427520093  ,   

6354470224

150 ઉ�ર સૈજ%રુ 0જુ. શાળા ન.ં 1 પટ*લ સગંીતાબેન AરુZ;ભાઇ 9879294646  ,   

9879294646

151 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-22 પટ*લ કનકલતાબેન ડ� 9824021959

152 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-22 �[િ}યન લીનાબેન ડ� 8780743498

153 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-22 ચૌધર� ijૃ`તબેન આર 8320034337

154 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-23 ઠાકર ઈલાબેન એ 9898581918

155 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-23 પટ*લ નીતાબેન ટ� 9925231992

156 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-23 િgવેણી કFપનાબેન સી 9377790836

157 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-23 પટ*લ ઈ�$ૂબેન O 9375399993

158 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-2 સરોજબેન �કશોરભાઈ પાથX 9974164559

159 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-3 મનીષાબેન.ડ�. પરમાર 8866837701

160 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-9 ભા�મુિતબેન એમ સોખ�ડયા 7984463501

161 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-13 શીતલ એન. ચડોતરા 9664608408

162 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-15 yયાસ ભાિવષાબેન એચ 9979536370

163 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-11 %Qૂણ~માબેન O. સોપાર�યા 9427894840

164 દQ6ણ દાણીલીમડા 0જુરાતી શાળા નબંર 5 અિનલાબેન એન દાયમા 8160529648

165 દQ6ણ દાણીલીમડા પ��લક =�ૂલ �[ષટ� અપે6ા િવનોદભાઈ 9601642449

166 દQ6ણ દાણીલીમડા પ��લક =�ૂલ ચૌહાણ િ,યકંા રણ-તભાઈ 8401216609

167 દQ6ણ દાણીલીમડા 0જુરાતી શાળા નબંર 1 સૈયદ નાહ�દાખાiનુ એ 9924746036

168 દQ6ણ દાણીલીમડા 0જુરાતી શાળા નબંર 1 પટ*લ D�વી બેન ટ� 7874216176

169 દQ6ણ દાણીલીમડા 0જુરાતી શાળા નબંર 1 િનનામા Qબ8$ુબેન બી 9904163626

170 દQ6ણ દાણીલીમડા 0જુરાતી શાળા નબંર 6 સીતાબેન એન.પટ*લ 9825066746

171 દQ6ણ દાણીલીમડા 0જુરાતી શાળા નબંર 4 ઝાહ*દા બા� ુવાય પટ*લ 9427038462

172 દQ6ણ દાણીલીમડા 0જુરાતી શાળા નબંર 4 સલમાબા� ુએ શેખ 8200198775

173 દQ6ણ દાણીલીમડા 0જુરાતી શાળા નબંર 4 હ�નાબેન બી શાહ 6352992954

174 દQ6ણ દાણીલીમડા 0જુરાતી શાળા નબંર 4 �ુAમુબેન - વાઘ મશી 9687536497

175 દQ6ણ કાકં�રયા 6 ચેતનાબેન વી. જોષી 9427955581

176 દQ6ણ કાકં�રયા 6 દ6ાબેન ડ�. પટ*લ 9712735848

177 દQ6ણ કાકં�રયા 6 ચ;ંીકાબેન બી. પટ*લ 9586855670

178 દQ6ણ કાકંર�યા 0જુ. શાળા ન.ં 10 દ6ાબેન ક*. yયાસ 9662909701

179 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-3 ગીતાબેન .એ. પરમાર 8780777048

180 દQ6ણ મQણનગર શાળા ન-ં1 Kપલ રોનક પટ*લ 9712918749

181 દQ6ણ મQણનગર શાળા ન-ં1 કામીનીબેન ચ$ંુલાલ yયાસ 9909971899

બહ*રામ%રુા
નટવરભાઇ એલ 

મકવાણા
9904012884

દાણીલીમડા મનAરુ� મ�હર�ુસેન eુ
9979536370



�� ��� ш���	
� ��� ш�к	
� ��� ���к�  ���� ����	 
� ���/ UHC ����� કૉઓડ�નેટર �ુ ંનામ 

��� !
 ��� ��" ���#�$ ш�к��$ ��%&�$

182 દQ6ણ મQણનગર શાળા ન ં6 �ી �[Iણાબેન સજંય�ુમાર પટ*લ 9427066445

183 દQ6ણ મQણનગર શાળા ન ં6 �ી જFપાબેન કૌશલ�ુમાર ઉદાણી 9016826102

184 દQ6ણ કાકં�રયા 0જુરાતી શાળા નબંર-1 �ી વષાXબેન ઈvરભાઈ મકવાણા 7226850770

185 દQ6ણ કાકં�રયા 0જુરાતી શાળા નબંર-1 �ી મનીષાબેન મોહનલાલ વેગડા 8160721467

186 દQ6ણ મQણનગર શાળા ન ં-4 ધારા Qચ8તન પડં�ા 9427215596

187 દQ6ણ કાકંર�યા 0જુ. શાળા ન.ં 9 Vયોિતકાબેન ઝેડ માહલા 7573800046

188 દQ6ણ કાકં�રયા શાળા નબંર 8 રમીલાબેન ઘેમરભાઈ લોહ 9913102643

189 દQ6ણ કાકં�રયા શાળા નબંર 8 4િૂમબેન દ6ેશ�ુમાર ગોહ*લ 9979153856

190 દQ6ણ કાકં�રયા શાળા નબંર 8 -kાસાબેન �દનેશભાઈ પરમાર 7359510095

191 દQ6ણ ઇસન%રુ પ��લક =�ૂલ - 1 QબFક�શબા�ુ ંH=ુતફાભાઇ િપ8Dરા 8780909463

192 દQ6ણ ઇસન%રુ પ��લક =�ૂલ - 1 જયો�સનાબેન નટવરલાલ ઠાકોર 8141140044

193 દQ6ણ ઇસન%રુ પ��લક =�ૂલ - 1 હ*માગંીની એ. પટ*લ 7567942576

194 દQ6ણ ઇસન%રુ પ��લક =�ૂલ - 2 ર*ખાબેન યોગેશભાઇ પટ*લ 9426040090

195 દQ6ણ ઇસન%રુ પ��લક =�ૂલ - 2 પાવXિતબેન  પાડંવ 7698228796

196 દQ6ણ ઇસન%રુ પ��લક =�ૂલ - 2 હસંાબેન Qચમનભાઇ વાઘેલા 8980028900

197 દQ6ણ ઇસન%રુ પ��લક =�ૂલ - 2 પાઠક અમીબેન બલભ; 9712970204

198 દQ6ણ ઇસન%રુ પ��લક =�ૂલ - 2 અFપાબેન 0મુાનિસ8હ ચૌહાણ 8347722232

199 દQ6ણ ઇસન%રુ પ��લક =�ૂલ - 1 શોભનાબેન ચ$ંુભાઇ ગામેતી 9016825216

200 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન 6 D�િુતબેન O. મકવાણાં 9924827390

201 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-17 ભાવનાબેન પી મકવાણા 8758584645

202 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-17 સોનલબેન e ુકામડ* 9408876799

203 દQ6ણ બાગે�ફરદોશ 0જુરાતી શાળા ન.ં 1 ભારતી રાDરમ બોરસે(મરાઠ�) 7567967269

204 દQ6ણ બાગે�ફરદોશ 0જુરાતી શાળા ન.ં 1 ન�તાબેન રમેશચ�; શમાX 7383208290

205 દQ6ણ ઇ�;%રુ� પ��લક =�ૂલ પી�કલબેન Qચરાગ�ુમાર ,Dપિત 7405048127

206 દQ6ણ ઇ�;%રુ� પ��લક =�ૂલ લતાબેન રામદાસ ઠાકર* 9824273769

207 દQ6ણ ઇ�;%રુ� પ��લક =�ૂલ વિષhતાબેન રમણભાઈ પટ*લ 9925273924

208 દQ6ણ િમFલતનગર 0જુરાતી શાળા ન ં- ૨ �ી Vયો�સનાબેન નરો�મભાઈ પટ*લ 9978217022

209 દQ6ણ િમFલતનગર 0જુરાતી શાળા ન ં- ૨ હસંાબેન Aખુદ*વભાઈ કટારા 8780328069

210 દQ6ણ �ુમાર� હ�ના વોરા ,ાથિમક શાળા �ી પાKલબેન બી બારોટ 9725005756

211 દQ6ણ �ુમાર� હ�ના વોરા ,ાથિમક શાળા જય�ીબેન O. વાઘેલા 8511361563

212 દQ6ણ �ુમાર� હ�ના વોરા ,ાથિમક શાળા �ી Aિુમgાબેન ટ�. પટ*લ 7574807803

213 દQ6ણ ખોખરા 0જુરાતી શાળા ન.ં4 �દપતીબેન સી પટ*લ 9898197585

214 દQ6ણ ખોખરા 0જુરાતી શાળા ન.ં4 ચેતનાબેન એન પટ*લ 9328173472

215 દQ6ણ ખોખરા 0જુરાતી શાળા ન.ં 12 �[}યન =ટ*લાબેન પર*શ�ુમાર 9898010267

મQણનગર કરણિસ8હ ડોડ
9725102323

ઘોડાસર કFપેશ�ુમાર
7698668125

ઇ�;%રુ�
ભાવેશ�ુમાર �હતેશભાઇ 

વાઘેલા 
9724863109
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216 દQ6ણ ખોખરા 0જુરાતી શાળા ન.ં 12 પટણી =નેહલબેન અિનલભાઇ 9408529292

217 દQ6ણ ખોખરા મરાઠ� શાળા ન ં3 િનરંજના એસ. પાટ�લ 9427853138

218 દQ6ણ ખોખરા મરાઠ� શાળા ન ં3 વદંના આર મગંીડકર 9879569484

219 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-2 fુલીબેન ક*તનભાઈ પટ*લ 9924119415

220 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-2 જોસનાબેન સોમાભાઈ Dદવ 8160598647

221 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-9 ર6ાબેન આર.મહ*તા 9904728853

222 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-2 છાયાબેન ઉપે�;ભાઈ જોશી 9898597870

223 દQ6ણ ઇસન%રુ 0જુ. શાળા ન.ં - 1 પાKલબેન આર. સોલકં� 8238777154

224 દQ6ણ ઇસન%રુ 0જુ. શાળા ન.ં - 1 ફોરમબેન એસ. ભાવસાર 9725001478

225 દQ6ણ ઇસન%રુ 0જુ. શાળા ન.ં - 1 નીતાબેન એ. ગો�હલ 9228723444

226 દQ6ણ ઇસન%રુ 0જુ. શાળા ન.ં - 2 દ6ાબહ*ન �જૃલાલ દર- 9724321279

227 દQ6ણ ઇસન%રુ 0જુ. શાળા ન.ં - 2 %Qૂણ~માબહ*ન ભાઇલાલભાઇ ઠNર 9376192399

228 દQ6ણ ઇસન%રુ 0જુ. શાળા ન.ં - 2 ,kાબહ*ન અiલુભાઇ પટ*લ 9904177296

229 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-8 રચનાબેન  વી.  રાજ%તૂ 9328955024

230 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-8 હAમુિતબેન  વી.  પટ*લ 9429915158

231 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-18 ડાભી ,િવણાબેન એચ 9825585242

232 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-18 વાઘેલા કાતંાબેન એન 9558782510

233 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-1 ડા. રજની બાળા પી. પટ*લ 9723133872

234 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-1 �હનાબેન O. પરમાર 9913765942

235 દQ6ણ શાહવાડ� 0જુરાતી શાળા- 2 વષાXબેન ચiરુભાઇ ર�નાકર 84698 66815

236 દQ6ણ શાહવાડ� 0જુરાતી શાળા- 2 મuબુેન ચiરુભાઇ પરમાર 96244 82688

237 દQ6ણ શાહવાડ� 0જુરાતી શાળા- 2 કાજલબેન ભીમાભાઇ ખાભંલા 79905 68881

238 દQ6ણ શાહવાડ� 0જુરાતી શાળા- 2 �દyયાબેન કાિંતલાલ મકવાણા 75748 05902

239 દQ6ણ શાહવાડ� 0જુરાતી શાળા- 2 ચ�ં;કાબેન મગનભાઇ સોલકં� 98251 13690

240 દQ6ણ રાણી%રુ 0જુરાતી શાળા ન ં- 2 લગધીરભાઈ એમ દ*સાઇ 7567967269

241 દQ6ણ રાણી%રુ 0જુરાતી શાળા ન ં- 2 ગગંારામભાઈ એસ મકવાણા 7016885404

242 દQ6ણ ચડંૉળા 0જુરાતી શાળા ન-ં2 ચાBુલ�ાબેન મેઘ-ભાઈ જોટાણીયા 9033774181

243 દQ6ણ ચડંૉળા 0જુરાતી શાળા ન-ં2 કFપનાબેન રાfુભાઈ નાયકા 9427803468

244 દQ6ણ ચડંૉળા 0જુરાતી શાળા ન-ં2 જશોદાબેન મેલાભાઈ વાઘેલા 7600032136

245 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન.ં 1 Aરુ*શભાઇ એમ.કટારા 9913813368

246 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન.ં 1 િનલમબેન O.ખરાદ� 9016597308

247 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન.ં 2 મનીષાબેન એ. પાર*ખ 9879523600

248 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન.ં 2 %વૂ�કાબેન આર. રાણા 7574896867

249 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન.ં 2 લ�ાબેન આર. પટ*લ 9998970039

ખોખરા અFપેશ�ુમાર ઉપાxયાય
9712921658

ઇસન%રુ �હતેષ�ુમાર ભગર�યા
9687805310

લાભંા
િમ�હર�ુમાર હષXદભાઇ 

પટ*લ 
9712918653

=Hિૃતમ�ંદર �યામિસ8હ ઠા�ુર
9725001763
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250 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન.ં 3 હ*મલતાબેન ભા�,ુસાદ િgવેદ� 9727776035

251 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન.ં 3 ભાવનાબેન યkેશ�ુમાર રાજ%તુ 9067693732

252 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન.ં 4 લીલાબેન આર.પટ*લ 9824547654

253 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન.ં 4 જય�ીબેન આર. વાઘેલા 7567982251

254 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન.ં 5 શા�હનાબા� ુકાદરભાઇ  સિંધ 9723349366

255 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન.ં 5 પાયલબેન જો�સનભાઇ �[િvયન 7623802476

256 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન.ં 6 સીમાબેન ,તાપભાઇ માલ 8347075839

257 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન.ં 6 વિનતાબેન ભા�,ુસાદ પટ*લ 9426245053

258 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન.ં 6 વષાXબેન અiલુ�ુમાર ઠNર 8511007491

259 દQ6ણ નારોલ 0જુરાતી શાળા નબંર - 1  કBુણાબેન એસ. ગામીત 913327151

260 દQ6ણ નારોલ 0જુરાતી શાળા નબંર - 1 હિષhદાબેન પી. પટ*લ 9998307941

261 દQ6ણ નારોલ 0જુરાતી શાળા નબંર - 1 ગીતાબેન આર. ચૌહાણ 9099086212

262 દQ6ણ નારોલ 0જુરાતી શાળા નબંર - 2 ઉષાબેન -. ,ાિંતજકર 7574805852

263 દQ6ણ નારોલ 0જુરાતી શાળા નબંર - 2 હ*તલબેન આઇ. વાઘેલા 9974045334

264 દQ6ણ નારોલ 0જુરાતી શાળા નબંર - 2 ઇલાબેન એચ. પટ*લ 9601749739

265 દQ6ણ દાણીલીમડા 0જુરાતી શાળા નબંર 3 કFપનાબેન એચ Dદવ 9725193367

266 દQ6ણ દાણીલીમડા 0જુરાતી શાળા નબંર 3 હ*તલબેન ડ� પરમાર 9723847415

267 દQ6ણ દાણીલીમડા 0જુરાતી શાળા નબંર 3 રોશન આરા એન કાઝી 9409566590

268 દQ6ણ દાણીલીમડા 0જુરાતી શાળા નબંર 2 અBુણાબેન એસ મકવાણા 8200939595

269 દQ6ણ ગણેશનગર પીપળજ 0જુ-૧ vેતાબેન એસ. 4રુ�યા 8200767510

270 દQ6ણ વટવા 0જુરાતી શાળા ન 6 હ*તલબેન ક*. પટ*લ 9429209393

271 દQ6ણ ચડંૉળા 0જુરાતી શાળા ન-ં1 રહ*મતબેન એન રંગર*જ 7874867266

272 દQ6ણ ચડંૉળા 0જુરાતી શાળા ન-ં1 ત�વીબેન આર.ચૌહાણ 9408932168

273 દQ6ણ ચડંૉળા 0જુરાતી શાળા ન-ં1 ?જનબેન એસ.ચૌધર� 9727410603

274 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-9 મીનાબેન પી શાહ 9428356630

275 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-3 Aશુીલાબેન .O.ચૌધર� 9712017853

276 દQ6ણ બહ*રામ%રુા 0જુરાતી શાળા ન-18 પટ*લ ગૌર�બેન આર 9998474040

277 દQ6ણ િમFલતનગર 0જુ.શા.-1 ગ�ડQલયા પાKલબેન ચેતનભાઈ 9978045035

278 દQ6ણ િમFલતનગર 0જુ.શા.-1 બોડાત ADુતાબેન બાWભુાઇ 8488968273

279 દQ6ણ િમFલતનગર 0જુ.શા.-1 દર- Aરુ*ખાબેન ,શાતં�ુમાર 9712483884

280 દQ6ણ િમFલતનગર 0જુ.શા.-1 પરમાર શીતલબેન ક*તન�ુમાર 9099022980

281  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૬ �ી હસંાબેન આર વણકર  7433863408

282  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૬ �ી આશાબેન એન ધાનાણી  9173471061

283  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૬ �ી વિનતાબેન આર દર- 9725005824

નારોલ
રાOશભાઇ કાિંતલાલ 

પટ*લ
9824680047

પીપળજ િવનય�ુમાર એમ. શાહ 
9824127439

મદનીનગર
ખોખર�યા રાO�;�ુમાર 

નાન-ભાઇ
9712963976
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284  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૯ ખgી ભામીનીબેન એચ. 9429002679

285  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૧૧ ભાિવકાબેન એસ. બારોટ 7227823311

286  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૧૨ િનલમબેન એમ ,Dપિત 9925885859

287  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૧3 Oનેટ બેન િવ. સોલકં� 9016030042

288  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૪ સોનલબેન પી. જોશી 9712761547

289  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૧૪ મીના6ીબેન  રાવલ 9725018298

290  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૬ �ી કFપનાબેન એમ ચૌધર�  9586773909

291  %વૂX અમરાઇવાડ� �હ�દ� શાળા  ન ં1 રાધાદ*વી ટ�. �ુશવાહા 8401398614

292  %વૂX અમરાઇવાડ� �હ�દ� શાળા  ન ં1 સxંયા આર. 0ુ̀ તા 9725004512

293  %વૂX અમરાઇવાડ� �હ�દ� શાળા  ન ં1 િપ8ક� બી. સ�ગર 9265082192

294  %વૂX અમરાઇવાડ� �હ�દ� શાળા  ન.ં 7 �ી 0ુDં એન. Dદૌન 9725797055

295  %વૂX અમરાઇવાડ� �હ�દ� શાળા  ન.ં 7 �ુ. ચદંન બી. પરમાર 7600175725

296  %વૂX અમરાઇવાડ� �હ�દ� શાળા  ન ં4 રાજ�ુમાર� આર. �aુલા 9725005705

297  %વૂX અમરાઈવાડ� �હ�દ� શાળા ન ં5 હ�રઓમ ક*. 0ુ̀ તા 9106662050

298  %વૂX અમરાઇવાડ� �હ�દ� શાળા  ન.ં 8 �ીમતી b=મતા એસ.તોમર 9724058050

299  %વૂX અમરાઇવાડ� �હ�દ� શાળા  ન.ં 8 �ીમતી પદમાબેન આર. માલી 8401640293

300  %વૂX અમરાઈવાડ� �હ�દ� -9 માયાબેન આર. શમાX 8460498101

301  %વૂX રાજ%રુ શા. ૧૮ હષXદાબેન ડ�. પટ*લ 9725001751

302  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૬ �ી ijૃ`તબેન રમણભાઇ પટ*લ 7383015632

303  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૭ િવQલયમભાઈ શકરા- ડામોર 9879347315

304  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૧૪ નીલમબેન  પટ*લ 9725005823

305  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૯ પચંાલ રાfુભાઈ એ. 7575807833

306  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૪ િવ4િુતબેન એન. ઓઝા 9537518687

307  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૧૧ ક�જલબેન એમ. ,Dપિત 7228997765

308  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૧૪ િવ�ા  ના�દોરકર 9979875849

309  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૭ �ુશલ�ુમાર રાO�;ભાઈ િમ�ા 9712963475

310  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૧૪ ઘન�યામભાઈ  પટ*લ 9725008520

311  %વૂX રાજ%રુ શા. ૧ ર�ટાબેન બ:ભુાઈ %Dુરા 9409056429

312  %વૂX રાજ%રુ શા. ૩ �ી મકવાણા લQલત�ુમાર ?બાલાલ 7984336689

313  %વૂX રાજ%રુ શા. ૩ �ીમતી નીતાબેન �ૃIણરાવ પેઠ*    9662537814

314  %વૂX રાજ%રુ શા. ૩ �ી કાિંતલાલ ભીખાભાઇ સોલકં� 9879860258

315  %વૂX રાજ%રુ-૮ D0િૃતબેન એન પટ*લ 
8140178383

316  %વૂX રાજ%રુ શા. ૯ Qબજલબેન ની. પટ*લ 7046917917

317  %વૂX રાજ%રુ શા. ૯ 4પુે�; �ુમાર પી. ઠાકોર 6354036359

અમરાઈવાડ� વોડX
અમરાઈવાડ� અબXન હ*Fથ 
સે�ટર,=વb=તક ચાર ર=તા 
અમરાઈવાડ�         

ભાઈ%રુા વોડX
ભાઈ%રુ અબXન હ*Fથ 
સે�ટર હાટક*vર 
સી.ટ�.એમ રોડ એકતા 
એપાટXમે�ટની સામે       

રાજ%રુ વોડX
રાજ%રુ અબXન હ*Fથ 
સે�ટર, રQખયાલ અબXન 

સમ@ સકંલન 
પકંજભાઈ પટ*લ

 સી .આર સી 
.કૉઓડ�નેટર 

સવ�શ �ુમાર 0ુ̀ તા
9409693173

 

સી .આર .સી કૉ 
�ી િનવાસ મચીકટલા 

9712959645

     

સી .આર.સી .કૉ 
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318  %વૂX રાજ%રુ શા. ૧૭ ડામોર માનોજ�ુમાર કાિંતલાલ 7574942505

319  %વૂX રાજ%રુ શા. ૧૭ �ાવક િમનાQ6બેન Aરુ*શભાઇ 7567042175

320  %વૂX રાજ%રુ શા. ૧ ભા િવની બેન  BુQચકર  ઠNર 9898458068

321  %વૂX રાજ%રુ-૮ રોશની બેન ક* મ�ડયા 9196084923

322  %વૂX રાજ%રુ �હ8દ� શાળા 2 ઇરફાન. એસ. ?સાર� 9426015552

323  %વૂX રાજ%રુ �હ8દ� શાળા 2 યાદવ �દપીકા એસ 7405052939

324  %વૂX રાજ%રુ �હ�દ� શાળા 5 ગાયgી આર 0ુ̀ તા 9909335382

325  %વૂX રાજ%રુ શા. ૧ િસjFવયા બહ*ન Aરુ*શચ;ં �[}ન 899989802

326  %વૂX ગોમતી%રુ શા. -૨ નમXદાબેન એસ. રાઠોડ 8141100066

327  %વૂX ગોમતી%રુ શા. -૨ રમીલાબેન વી. પરમાર 9712923761

328  %વૂX ગોમતી%રુ શા. -૪ રોઝીબેન એસ. ડામોર 9099336884

329  %વૂX ગોમતી%રુ શા. -૪ D0િૂતબેન આર દ*સાઇ 9726119111

330  %વૂX ગોમતી%રુ શા. -૪ લ�મીબેન આર દ*સાઇ 9998786552

331  %વૂX ગોમતી%રુ શા. -૬ સર=વતીબેન એન. ભાવસાર 9879782010

332  %વૂX ગોમતી%રુ �હ�દ� શાળા ન.ં૧  �ી કમરનદ�મ અFતાફઅહમદ ?સાર� 9725050768

333  %વૂX ગોમતી%રુ �હ�દ� શાળા ન.ં૧  �ી અ-ત�ુમાર શિશકાતં ચૌહાન 7383419013

334  %વૂX ગોમતી%રુ �હ�દ� શાળા ન.ં-1  �ી અ-ત�ુમાર શિશકાતં ચૌહાન 7383419013

335  %વૂX રQખયાલ  �હ�દ� શાળા ન.૧ િ,તી રામગોપાલ Dદૌન 9099980236

336  %વૂX ગોમતી%રુ શા. -૨ ,kાબહ*ન સી. ભT 9428604461

337  %વૂX ગોમતી%રુ શા. -૬ હAમુતીબેન એ. પટ*લ 9327088775

338  %વૂX રાજ%રુ શા. ૧૮ �યાિતબેન ડ�. િgવેદ� 9913819828

339  %વૂX ગોમતી%રુ શા. -૬ નેહાબેન ક*. પટ*લ 9408415847

340  %વૂX ગોમતી%રુ શા. -૨ સવલાભાઈ બી. રાઠવા 9909316956

341  %વૂX જશોદાનગર શા. -૧ પ�ંડત અિમત વેદ,કાશ 9725005800

342  %વૂX જશોદાનગર શા. -૧ વોરા અQભ-ત હર*શભાઈ 9227266442

343  %વૂX જશોદાનગર શા. -૧ ચૌધર� જયેશ�ુમાર બાWભુાઈ 7574807475

344  %વૂX જશોદાનગર શા. -૧ ચૌધર� ગણપતભાઈ ભ�મ-ભાઇ 9429736498

345  %વૂX જશોદાનગર શા. -૨ કોક�લાબેન એચ ,Dપિત 9998876283

346  %વૂX િવ8ઝોલ શા. -૨ ભરત�ુમાર દયાળ-ભાઈ િવરમગામી 9727724134

347  %વૂX િવ8ઝોલ શા. -૨ િવજયાબેન સે�eલુભાઈ �[િ}યન 9601544742

348  %વૂX િવ8ઝોલ શા. -૨ અિvનભાઈ શામ-ભાઇ ભીમાણી
9824289091

349  %વૂX જશોદાનગર શા. -૧ ,Dપિત �દિપકાબેન ગોકળભાઈ 7203027099

350  %વૂX જશોદાનગર શા. -૧ વોરા �જkાબેન શશીકા�ત 7574811061

351  %વૂX જશોદાનગર શા. -૨ નીતાબેન એ પટ*લ 9974239238

સે�ટર, રQખયાલ અબXન 
સે�ટર ના મકાનમા ં      

ગોમતી%રુ વોડX
ગોમતી%રુ ર*ફરલ 
હોb=પટલ દ*ના બ�કની 
સામે ગોમતી%રુ દરવાD

વ�ાલ 
વ�ાલ અબXન હ*Fથ 
સે�ટર વ�ાલ ગામ રોડ 

સી .આર.સી .કૉ 
.હર*શભાઈ પટ*લ 

9909421920

 સી .આર .સી .કૉ 
.રમેશભાઈ પાડં* 
9662546612

 

 સી .આર .સી .કૉ 
.પાિથhવ Aથુાર 
8128652310
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352  %વૂX જશોદાનગર શા. -૨ મeરુ�બેન બી જોષી 9429903843

353  %વૂX જશોદાનગર શા. -૧ ગોહ*લ ભિવકા હ*મરાજભાઈ 9924099181

354  %વૂX જશોદાનગર શા. -૨ ર�મીકાબેન એચ પટ*લ 9879420253

355  %વૂX િવ8ઝોલ શા. -૨ જયદ�પ ચરણભાઈ દ*સાઈ 9925520455

356  %વૂX િવનોબાભાવેનગર 0જુ.શા.૧ પટ*લ ઇલાબેન કાQલદાસ 7016321345

357  %વૂX હાથીજણ શા. - ૨ ,િતક�ુમાર �હ8મતલાલ િમ�ી 7046468048

358  %વૂX હાથીજણ શા. - ૨ �[Iનાબેન ભા�ભુાઈ કો��ાaટર 7698605719

359  %વૂX હાથીજણ શા. - ૨ હસંાબેન કાન-ભાઈ ગામેતી 9429002473

360  %વૂX હાથીજણ શા. - ૨ મીના6ીબેન મનહરલાલરાવલ 9909745112

361  %વૂX હાથીજણ શા. - ૨ �કરણબેન િવIJ�ુુમાર પટ*લ 9429306721

362  %વૂX િવનોબાભાવેનગર 0જુ.શા.૧ પરમાર D0િૃતબેન વીરચદંભાઈ 7388629407

363  %વૂX િવનોબાભાવેનગર મરાઠ� સાવતં વૈશાલી પર�રુામ 9662013797

364  %વૂX હાથીજણ શા. - ૨ ,EFલાબેન િનરંજનભાઈ ચૌહાણ 9824316291

365  %વૂX િવવેકાનદંનગર શા. ૧ અfુ Xનિસહ O. મ�હડા 9537731016

366  %વૂX િવવેકાનદંનગર શા. ૧ જયાબેન એમ. ચૌધર� 8320358431

367  %વૂX િવવેકાનદંનગર શા. ૧ ચ�ં;કાબેન ક*.પટ*લ 9879513545

368  %વૂX અમરાઈવાડ� શા. - ૧૦ િવજયાબેન RSભT 9726553768

369  %વૂX હાથીજણ શા. - ૨ કમલેશભાઈ રણમલભાઈ Dદવ 7698363283

370  %વૂX હાથીજણ શા. - ૨ દ*વાગંનાબેન િવનોદચ;ં પટ*લ 8487895561

371  %વૂX %રુષો�મનગર 2 �ી ગીતાબેન એ. પટ*લ 9662040523

372  %વૂX %રુષો�મનગર 2 �ી શૈલેશભાઇ સી. પટ*લ 9725001742

373  %વૂX %રુષો�મનગર 2 �ી �દપીકાબેન એમ. પટ*લ 9898021925

374  %વૂX %રુષો�મનગર 2 �ી �ક=મતભાઇ O.દ*સાઇ 9725001733

375  %વૂX %રુષો�મનગર 2 તFલીકાબેન ક*શવલાલ જોષી 9712391617

376  %વૂX પBુષો�મનગર શા. -૧ ભરતભાઇ એ.પટ*લ 7600025096

377  %વૂX પBુષો�મનગર શા. -૧ %વુ�બેન પી.તલસાનીયા 9429278675

378  %વૂX %Kુષો�મનગર �હ�દ� શાળા ન.ં 1 �ી િવનોદ - સોન�ુસર* 9601321977

379  %વૂX %Kુષો�મનગર �હ�દ� શાળા ન.ં 1 �ી િન�મી O પDંબી 9408450989

380  %વૂX %રુષો�મનગર 2 %નુીતાબેન નાન-ભાઇ ઢોલા 9712965903

381  %વૂX ઓઢવ -.આઈ.ડ�.સી -૨ Kપલ�ુમાર� ઉમેશચ;ં %ુઢં�ર 9429437517

382  %વૂX ઓઢવ -.આઈ.ડ�.સી -૨ Aરુસ�ગભાઈ પારસ�ગભાઈ ગરાસીયા 9726097867

383  %વૂX ઓઢવ શા. -4 રાOશભાઇ ભગવાનદાસ પટ*લ 9099968106

384  %વૂX ઓઢવ �હ�દ� શાળા ન.ં-1 �ી ચમનેશ આર.રાજ%તૂ 9714410605

385  %વૂX ઓઢવ �હ�દ� શાળા ન.ં-1 �ી લQલત ક*.નીનામા 9924616611

                        

સી .આર .સી.કૉ .         
કંચન ,Dપિત 
6353427636

રામોલ
રામોલ અબXન હ*Fથ સે�ટર 
,ભરવાડ વાસ 
=મશાન0હૃની બાfુમાં

 િનકોલ વોડX
િનકોલ અબXન હ*Fથ સે�ટર 
બેટ� બચાવ સકXલ પાસે   
                    

 

 િ,યકંભાઈ પટ*લ
9512010888
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386  %વૂX ઓઢવ શા. -૩ Kપલબેન પટ*લ 9725005801

387  %વૂX ઓઢવ શા. -૩ ધિમhIઠાબેન પડં�ા 9725023926

388  %વૂX ઓઢવ શા. -4 છાયાબેન %ુDંભાઈ ,Dપિત 8141429352

389  %વૂX ઓઢવ શા. -4 વદંનાબેન મQણલાલ ચૌહાણ 6429616654

390  %વૂX ઓઢવ શા. -૧ �ી =નેહાબેન આર. ગૌ=વામી ૯૫૫૮૦૯૨૬૦૩
391  %વૂX ઓઢવ શા. -૩ ધાર�નીબેન ચૌહાણ 9725005809

392  %વૂX ઓઢવ શા. -૧ �ી પકંજ�ુમાર બી. Dદવ ૯૪૨૬૨૬૯૮૩૯
393  %વૂX ઓઢવ શા. -૧ �ી આિશષભાઈ બી. પટ*લ ૯૮૯૮૭૮૧૨૭૭
394  %વૂX ઓઢવ �હ�દ�  શાળા  ન ં3 �ી સ�રતા Aશુીલ�ુમાર તોમર 9723278453

395  %વૂX ઓઢવ �હ�દ�  શાળા  ન ં3 �ી ઉષાદ*વી િવજય�ુમાર મૌયX 8511588384

396  %વૂX ઓઢવ �હ�દ�  શાળા  ન ં3 �ી ,ીિત AરુZ;નાથ �aુલા 9724347497

397  %વૂX ઓઢવ શા. -૧ �ી મનીષાબેન એમ. પટ*લ ૭૬૦૦૦૯૮૮૩૫
398  %વૂX ઓઢવ શા. -૩ હ*મલ�ાબેન બામણીયા 9727419160

399  %વૂX ઓઢવ શા. -4 ગીતાબેન નટવરલાલ પટ*લ 8866501586

400  %વૂX ઓઢવ શા. -4 ભાિવકાબેન િશવગીર� ગો=વામી 7567219330

401  %વૂX કરશનનગર શા. -૧ �ી vેતાબેન ડ�. �[િ}યન 8128652290

402  %વૂX કરશનનગર શા. -૨ ભાવનાબેન ડ� પટ*લ ૯૯૯૮૧૨૯૨૩૨
403  %વૂX કરશનનગર શા. -૨ ગીતાબેન એન રબાર� ૯૭૨૬૩૮૦૩૭૭
404  %વૂX ઓઢવ શા. -૧ �ી રમીલાબેન આર. સોલકં� ૮૧૨૮૩૮૨૯૯૧
405  %વૂX ઓઢવ શા. -૧ �ી ભારતીબેન આર. શાહ ૯૬૦૧૦૪૦૨૫૪
406  %વૂX ઓઢવ શા. -૧ �ી સવ-ભાઈ આર. ચૌધર� ૯૮૯૮૭૬૮૦૫૪
407  %વૂX ઓઢવ શા. -૧ �ી બીમલભાઈ આર. પટ*લ ૯૯૯૮૬૭૨૭૧૯
408  %વૂX કરશનનગર શા. -૨ કોક�લાબેન ભગીરથભાઈ ,Dપિત ૮૪૮૮૦૯૫૦૧૦
409  %વૂX ઓઢવ શા. -૧ �ી રમીલાબેન પી. ર*વર ૯૯૨૪૨૭૪૪૬૬
410  %વૂX ઓઢવ શા. -૧ �ી mિવક�ુમાર બી. પટ*લ ૮૯૦૫૯૮૮૭૮૮
411  %વૂX કરશનનગર શા. -૨ શૈલેશભાઈ અHતૃભાઈ પટ*લ ૯૪૨૬૪૮૪૮૭૫
412  %વૂX ઓઢવ -.આઈ.ડ�.સી -૨ ભરત�ુમાર Oઠાલાલ પરમાર 7874077377

413  %વૂX કરશનનગર �હ�દ�-1 િનમXલા ચ;ં,કાશ વકXલ 9558812257

414  %વૂX કરશનનગર �હ�દ�-1 �દપા�ુમાર� ,કાશચ;ં શમાX 9998790694

415  %વૂX કરશનનગર �હ�દ�-1 રાજ�ુમાર� W�ુ�લાલ યાદવ 9925603177

416  %વૂX ?Qબકાનગર શા. -૧ Dખણીયા રંજનબેન છગનભાઈ 9904245925

417  %વૂX ?Qબકાનગર શા. -૧ સદાદ�યા �ડ�પલબેન મહ*�;ભાઈ 9104182823

418  %વૂX ?Qબકાનગર શા. -૧ બ�કર હ*તલબેન જયતં�ુમાર 9409647719

419  %વૂX લીલાનગર શા. -૨ ર�નાબેન બાWભુાઇ ચૌધર� 756739577

              

 સી .આર .સી .કૉ . 
મિનષાબેન િમ�ી 

9099098371

 

 સી .આર .સી .કૉ .  
રાOશ પટ*લ 
9408177702

ઓઢવ વોડX
ઓઢવ અબXન હ*Fથ સે�ટર 
રણછોડ- ના મ�ંદર સામે 
              

અWુXદાનગર વોડX
પચંાલવાડ�ની બાfુમા ં
અWુXદાનગર  



�� ��� ш���	
� ��� ш�к	
� ��� ���к�  ���� ����	 
� ���/ UHC ����� કૉઓડ�નેટર �ુ ંનામ 

��� !
 ��� ��" ���#�$ ш�к��$ ��%&�$

420  %વૂX લીલાનગર શા. -૨ રાવળ મહ*�;�ુમાર ગોિવ8દભાઇ 9408541999

421  %વૂX  -આઇડ�સી ઓઢવ �હ�દ� શાળા ન ં૧ મમતાદ*વી રામિવલાસ રાઠૌર  70168 70348

422  %વૂX  -આઇડ�સી ઓઢવ �હ�દ� શાળા ન ં૧ =વાતી મહZ;�ુમાર પાડં*ય 90169 92564

423  %વૂX ?Qબકાનગર �હ�દ� શાળા ન.ં 1 સોનલ રિવશકંરિસ8હ  રાજ%તૂ 9725015896

424  %વૂX ઓઢવ -.આઈ.ડ�.સી -૨ વૈભવ�ુમાર ,હલાદભાઈ ,Dપિત 9909303905

425  %વૂX ઓઢવ -.આઈ.ડ�.સી -૨ રb�મકાબેન ગોિવ8દભાઈ પટ*લ 9426040822

426  %વૂX ?Qબકાનગર શા. -૧ 0ુ̀ તા લલીતાદ*વી રધે�યામ 7487936543

427  %વૂX ઓઢવ -.આઈ.ડ�.સી -૨ �જkાસાબેન હ*મે�;ભાઈ ભરવાડ 9998399998

428  %વૂX ઓઢવ -.આઈ.ડ�.સી -૨ શિમhલાબેન રામ-ભાઈ પરમાર 9925161460

429  %વૂX ?Qબકાનગર શા. -૧ બોરાણા ,તાપિસ8હ ન�ુભાઈ 7878370371

430  %વૂX કરશનનગર શા. -૨ સિતષ�ુમાર આઈ પટ*લ ૮૧૨૮૬૫૨૩૧૩
431 પિ}મ �'�(
�� ш��� ���� 3 પલકભાઈ આર રાવલ 9824412884

432 પિ}મ �'�(
�� ш��� ���� 3 િપ�ક�બેન ચૌધર� 9574895538

433 પિ}મ �'�(
�� ш��� ���� 1 જયદ�પ િસ8હ વાઘેલા 9106198990

434 પિ}મ *+,�-� .
/���$ 3 મીના6ીબેન ભાવસાર 8511110837

435 પિ}મ *+,�-� .
/���$ 3 �હરલબેન પટ*લ 9904517239

436 પિ}મ к�0
( 
� ш��� ��.- 22 રામ કાના વાસા 9601058975

437 પિ}મ к�0
( 
� ш��� ��.- 22 દ6ાબેન પરમાર 9978919419

438 પિ}મ к�0
( 
� ш��� ��.- 19 ત�વી િવનય �ુમાર પટ*લ 9978911478

439 પિ}મ ������/ ш��� ��.1 ભાવનાબેન Aથુાર 9725021566

440 પિ}મ ��3��$��� .
. ш�. �� -1 નેહાબેન જયિંતભાઈ પચંાલ 9726161300

441 પિ}મ ��3��$��� .
. ш�. �� -1 મિનષાબેન જગદ�શભાઈ પટ*લ 9428498406

442 પિ}મ ш�&(
� ш��� ��.6 નીલાબેન મનીષ�ુમાર લોટવાળા 9626688880

443 પિ}મ �&�4�� ���,$ ш��� ��.1 �હતેશભાઈ એસ.દ*સાઈ 9726260342

444 પિ}મ ���/ ш��� ��.3 હAમુતીબેન ક*.પટ*લ 9712963627

445 પિ}મ х�%�6� ш��� ��.14 ,ણાલીબેન આર.મહ*શવર� 9429606070

446 પિ}મ ш�&7��� %&� 7 ш��� ��.1 AયૂાXબેન આર.સોલકં� 9106351971

447 પિ}મ ш�&(
� ш��� ��.6 કંચનબેન આર.રાઠોડ 7567470608

448 પિ}મ *+,�-� .
/���$ ш��� ���� 3 ર*Jકુાબેન Hકુ*શ�ુમાર પટ*લ 8141204788

449 પિ}મ ш�&(
� .
. ш�. ��- 4 રાવલ સોનલબેન પરાગ�ુમાર 9426241312

450 પિ}મ ш�&(
� .
. ш�. ��- 4 પટ*લ પાKલબેન રણછોડલાલ 9898867091

451 પિ}મ ш�&(
� .
. ш�. �� - 11 �હનાબેન ભરત�ુમાર િgવેદ� 9737994242

452 પિ}મ ш�&(
� .
. ш�. �� - 11 �હનલબેન અિવનાશ ,Dપિત 9712949734

453 પિ}મ ш�&(
� .
. ш�. �� - 16 અલકાબેન દ�ગીશભાઇ પટ*લ 9712950805
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અરિવ8દભાઈ વમાX 
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રાણીપ mિમન ભાઈ પચંાલ 
૯૯૦૪૧૮૬૪૨૯

=ટ*�ડયમ મો�ટ�બેન એમ.%રુાણી 
8000899411

િવરાટનગર વોડX
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સે�ટર લીલાનગર 
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454 પિ}મ ш�&(
� .
. ш�. ��- 4 પટ*લ અવિનકા પરાગ 9898257578

455 પિ}મ ����� ш��� ���� 5 મોઢ અિમનેષ નયન�ુમાર 9979972040

456 પિ}મ ����� ш��� ���� 1 મહ*શભાઈ Qઝ8�વા�ડયા 9499514686

457 પિ}મ �&#���(
�� ш��� ���� 5 વૈશાલી -.અમીન 9824085464

458 પિ}મ ��,���� ш��� ��.1 વૈશાલી એસ. AયૂXવશંી 9924388966

459 પિ}મ ����� ш��� ���� 1 ,ીિતબેન એ. પાડં* 7490002878

460 પિ}મ ��,���� ш��� ��.1 ચૌધર� ?જનાબેન માધાભાઈ 9978307313

461 પિ}મ 89:�;$/ ш��� ��.6 હસંાબેન િવઠલભાઇ ગોહ*લ 7874739317

462 પિ}મ 89:�;$/ ш��� ��.6 દ�િપકાબેનરાO�;ાભાઇ રાઠોડ 9624294549

463 પિ}મ 89:�;$/ ш��� ��.-26 ર�માબેન કમલેશ�ુમાર મહ*તા 9099502002

464 પિ}મ 89:�;$/ ш��� ��.-26 ijૃ`તબેન બાWભુાઈ પટ*લ 9725021314

465 પિ}મ 89:�;$/ ш��� ��.-26 મૌQલકાબેન હર*શભાઈ પટ*લ 9428773707

466 પિ}મ 89:�;$/ ш��� ��.-2 �ક8જલબેન નરસગંભાઈ ચૌધર� 9664883197

467 પિ}મ ����� ш��� ��.-5 Aિુનતાબેન માuભુાઈ પવાર 9824908081

468 પિ}મ ����� ш��� ��.-3 રાહ*નાબેન એમ. મનAરુ� 9428598744

469 પિ}મ 89:�;$/ ш��� ��.-28 રિવ�;ભાઈ બી. રાજ%રુો�હત 8128240478

470 પિ}મ ����� ш��� ��.-5 Qબિપનચ;ં ધામેલ 9909705420

471 પિ}મ ������ .
.ш�.�� - 4 રબાર� િપનલ િવ[મભાઈ 9824190114

472 પિ}મ ������ .
.ш�.�� - 23 પટ*લ હ*તલબેન િવનય �ુમાર 9662062709

473 પિ}મ 89:�9;/ ш��� ��. 28 દ�િપકાબેન મોટક* 7433023129

474 પિ}મ 89:�9;/ ш��� ��.28 નયનાબેન ચોહાણ 7383530732

475 પિ}મ /��:(
� .
/���$ ш��� 9 શીરાવાલા ર*સમા ંસલીમભાઈ 8200870157

476 પિ}મ /��:(
� .
/���$ ш��� 9 આમર�ન અ�વેશા �દવાન 9624253572

477 પિ}મ /��:(
� .
/���$ ш��� 11 સાહ�ના બરફવાલા 9714674555

478 પિ}મ  %�6�(
� =>+: ш��� ��.16 મોનીકા આકાશ %Dુરા 9974007844

479 પિ}મ ш�&(
� .
. ш�. �� - 15 �ી પૌલોમીબેન એમ. મહ*તા 9723818155

480 પિ}મ *
,�-� .
. ш�. �� -. 6 િgવેદ� ધા�રણી ?�કત 9727816188

481 પિ}મ 89:�;$/ ш��� ��.12 દાવડા �દપાબેન રાજ �;ભાઈ 9428273583

482 પિ}મ 89:�;$/ ш��� ��.12 કલાલ આશાબેન મગનલાલ 9725465665

483 પિ}મ �����:(
�� ш��� ��.1 પટ*લ અવનીબેન 8264847048

484 પિ}મ �&�4�� ���,$ ?@� ш��� �� 1 ,Dપતી સગંીતાબેન 9429625455

485 પિ}મ *
,�-� ш��� ���� 3 િવજયભાઇ એન પટ*લ 9574666859

486 પિ}મ *
,�-� ш��� ���� 3 �જkાસાબેન આિશષ રાવલ 9712919326

487 પિ}મ ш�&(
� ш��� ��. 5 D0તૃીબેન આચાયX 9408618414

�e ુ�બાવાડ� મા�ભુાઈ O. પરમાર 
7567089362

વાસણા ભાવેશભાઈ પટ*લ 
9428771555

પાલડ� િવજય દર- 
9725938777

�e ુરાણીપ Aભુાષ ચોટલીયા 
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 ��� ��" ���#�$ ш�к��$ ��%&�$

488 પિ}મ ш�&(
� ш��� ��. 1 સોનલબેન ભગત 9974112511

489 પિ}મ ������/ ш��� ��.3 હષાXબેન ચોટલીયા 99982222533

490 પિ}મ ш�&(
� ш��� ��. 6 િપ�ક�બેન O ચૌહાણ 9427703668

491 પિ}મ ш�&(
� ш��� ��. 6 �હના બેન ચૌધર� 9979854086

492 પિ}મ *+,�-� .
/���$ 3 નીKબેન એમ પરમાર 7878114871

493 પિ}મ к�0
( 
� .
.ш�.�� - 22 જોષી હ�નાબેન અHતૃલાલ 9429068972

494 પિ}મ ш�&(
� ш��� ��. 8 િવિધબેન એન. ઓઝા 8238367107

495 પિ}મ ш�&(
� ш��� ��. 8 શૈલીબેન -. મહ*તા 9429067607

496 પિ}મ ш�&(
� ш��� ��.6 યોગીનીબેન એન. પટ*લ 9067840154

497 પિ}મ ш�&(
� ш��� ��.6 િનિમષાબેન એચ. પટ*લ 9925033670

498 પિ}મ ш�&(
� ш��� ��.5 �જkાસાબેન વી. શાહ 9429745861

499 પિ}મ *
,�-� ш��� ���� 4 વનીતાબેન વી. સથવારા 7990411608

500 પિ}મ *
,�-� ш��� ���� 4 દ�િપકાબેન ક*. પટ*લ 6354858169

501 પિ}મ ������ ш��� �� 11 છાયાબેન એમ. પટ*લ 9898749123

502 પિ}મ ������ ш��� �� 11 નેહલબેન એસ. પટ*લ 9428461536

503 પિ}મ ш�&(
� ш��� ��. 6 લતાબેન ક*.પટ*લ 9825818520

504 પિ}મ �&#���(
�� .
.ш�.��-5 દર- ફાF0નુીબૅન વાAદુ*વભાઈ 9714674555

505 પિ}મ ������ .
.ш�.�� - 11 પટ*લ નેહલ સ�યમ�ુમાર 9712963909

506 પિ}મ ш�&(
� ш��� ���� - 05 સાડં*સરા જય�ીબેન હર-વનભાઈ 8238659064

507 પિ}મ *+,�-� ш��� ��.6 કાપ�ડયા રોનક બેન 9723151188

508 પિ}મ ��6х� .
.ш�.��. - 8 દ*સાઈ ચેતનાબેન કરમણભાઈ 9714229582

509 પિ}મ ������ .
.ш�.�� - 20 હ*માગંીનીબેન વાAદુ*વભાઈ નાયક 9662465252

510 પિ}મ �����:(
�� .
.ш�.�� -1 Aધુાબહ*ન નાન-ભાઈ ભગોરા 99983 96771

511 પિ}મ �&#���(
�� .
.ш�.��-5 ચૌધર� નેહાબેન ચેલ-ભાઈ 9428311138

512 પિ}મ ��3��$��� .
. ш�. �� -1 હ*તલબેન મગનલાલ વાઘેલા 8488900183

513 પિ}મ ��3��$��� .
. ш�. �� -1 િનિમષાબેન મનોજ�ુમાર આગD 9924857038

514 પિ}મ 89:� ш��� ��. 8 વીણા બેન 9913404923

515 પિ}મ ���,$��� ш��� ��.2 િશFપાબેન 9724949508

516 પિ}મ 89:� ш��� ��. 29 વિનતા બેન 9879381806

517 પિ}મ *+,�-� ш��� ��. 3 ?જQલ બેન એમ. ગોર 9426980334

518 પિ}મ ��3��$��� .
. ш�. �� -2 પટ*લ અFપાબેન �દપક�ુમાર 9662101652

519 પિ}મ ш�&(
� .
. ш�. �� - 15 �ી િનશાબેન એચ. સોલકં� 9687617203

520 પિ}મ *
,�-� .
. ш�. �� -. 4 હ�નાબેન એ કણઝર�યા 9924534359

521 પિ}મ ���(
�� .
.ш�.�� -1 પચંાલ હષાXબેન ભા�,ુસાદ 8733057826

નારણ%રુા -ગર મશBુવાલા 
9624452081

ચાદંખેડા જશવતં ભાઈ વાઘેલા 
7600032136

નવરંગ%રુા િનતીનભાઈ Aતૂર�યા 
9428018325

�e ુરાણીપ Aભુાષ ચોટલીયા 
9924307612
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522 પિ}મ ш�&(
� .
. ш�. ��- 1 ધારાબેન અરિવ8દભાઈ પટ*લ 7600760492

523 પિ}મ �&#���(
�� %&C 7-1 સગંીતા એસ.તોમર 9662819219

524 પિ}મ ����(
�� %&C 7-1 %Iુપા�ુમાર� પી. ઠા�ુર 9825869529

525 પિ}મ ��� ���/ %&C 7-1 સ�યપાલિસ8હ રામબરનિસ8હ 6િgય 9725005682

526 પિ}મ ��� ���/ %&C 7-1 િપeષુગીર� જમનગીર� ગો=વામી 8140733143

527 પિ}મ ���(
�� %&C 7-1 �હતેશ�ુમાર Oસગંભાઈ ચૌધર� 9428919801

528 પિ}મ ������$ %&C 7-1 Aિુનતા એમ. 0ુ̀ તા 9227394922

529 પિ}મ ������$ %&C 7-1 િમના6ી વાય શમાX 9461876839

530 પિ}મ ш�%&��� %&C 7-1 �ી રાક*શ�ુમાર Aરૂજપાલ બઘેલ 9904057675

531 પિ}મ ����(
�� %&C 7-4 રb�મતા એમ. પટ*લ 7043243381

532 પિ}મ ����(
�� %&C 7-4 નયના એચ. સાપરા 9924529302

533 પિ}મ ����(
�� %&C 7-3 ઉષા એમ. રાજ%તૂ 9725037992

534 પિ}મ >
������ %&� 7 -1 સોનલ એમ. ઝા 9824879302

535 પિ}મ ���(
� %&C 7-4 િવનોદ બી. mન 8980750199

536 પિ}મ ш�&(
� .
. ш�. �� - 15 �ી ફાF0નુીબેન એચ. મરાઠા 9998007028

537 પિ}મ ���/ ш��� �� -3 કોમલ અશોક�ુમાર રાઠોડ 9408686546

538 પિ}મ ���/ ш��� �� -3 હ*તલબેન દ�નબuં ુ0ુ̀ તા 9712963409

539 પિ}મ ���/ ш��� ��-1 બીનાબેન આર. ચૌહાણ 9408829054

540 પિ}મ ������$ ш��� �� - 8 નિવનચ;ં એન.પટ*લ 9825773255

541 પિ}મ ���/ ш��� ��.1 હ*મલતાબેન વી. પટ*લ 9974164039

542 પિ}મ ���/ ш��� ��.1 િવIJભુાઈ એસ.પટ*લ 9601515673

543 પિ}મ ���/ ш��� ��-3 દ6ાબેન પી.પટ*લ 9909945881

544 પિ}મ ��� ���/ ш��� �� 3 લ�મીબેન ઈ�;વદનભાઈ શમાX 9537657275

545 પિ}મ х�%�6� .
.ш�. ��.-14 ગરાિસયા સોનલબેન વેલ-ભાઇ 7043044248

546 પિ}મ ������ .
.ш�.�� - 23 ઠાકોર હAમુતીબેન મહ*�;િસ8હ 7383387993

547 પિ}મ ш�&7��� .
. ш�. �� -. 1 નીતાબેન ચ;ં *શ�ુમાર પટ*લ 9408970595

548 પિ}મ ш�&7��� .
. ш�. �� -. 1 મે�ુલભાઇ ભોળાભાઇ પટ*લ 9428811399

549 પિ}મ ш�&7��� .
. ш�. �� -. 6 કાનનબેન સજંયભાઇ શમાX 9909064657

550 પિ}મ ������$ ш��� ��. 5 મીનાબેન એલ. ગાિમત 9428102164

551 પિ}મ ������$ ш��� ��. 5 મીનાબેન વી. દર- 9879316314

552 પિ}મ к#ш���� ш��� ��.1 =નેહલબેન દ�નબuં ુ0ુ̀ તા 9712935983

553 પિ}મ ������$ ш��� ��. 3 સોનલબેન પાલ- ભાઈ પટ*લ 8200337576

554 પિ}મ ������$ ш��� ��. 5 સગંીતાબેન સી પટ*લ 9723769421

555 પિ}મ к#ш���� ш��� ��.1 સગંીતાબેન તBુણ�ુમાર પટ*લ 999 833 1445

�બાવાડ� કKણાકર ઝા 
9737690331

નવા વાડજ -kેશભાઇ પટ*લ 
9723095440

કાળ�ગામ
�કરણભાઈ  દ*સાઈ 

9898836942



�� ��� ш���	
� ��� ш�к	
� ��� ���к�  ���� ����	 
� ���/ UHC ����� કૉઓડ�નેટર �ુ ંનામ 

��� !
 ��� ��" ���#�$ ш�к��$ ��%&�$

556 પિ}મ к#ш���� ш��� ��.1 યોગીનાબેન કાિંતલાલ પટ*લ 953 745 4606

557 પિ}મ ��� ���/ ш��� ��.9 પટ*લ મનીષાબેન ના�લુાલ 9712966869

558 પિ}મ ��� ���/ ш��� ��.9 પડં�ા ચેતનાબેન િવનોદચ;ં 9879440939

559 પિ}મ ��3��$��� .
/���$ ш��� ��.4 શીતલબેન એલ.પટ*લ 9909084369

560 પિ}મ ������ ш��� �� 12 નીતાબેન પી પટ*લ 9998940340

561 પિ}મ �����:(
�� .
.ш�.�� -1 અચXનાબેન ગણેશભાઈ પટ*લ 97232 70234

562 પિ}મ ш�&7��� .
. ш�. �� -. 1 ?જનાબેન ર�ના- પાડંોર 9428351955

563 પિ}મ ш�&7��� .
. ш�. �� -. 1 Vયોતીબેન વીdલભાઇ પરમાર 9925902418

564 પિ}મ ������$ ш��� ��.8 સગંીતાબેન ચ$ંુલાલ પટ*લ 9428353235

565 પિ}મ ������$ ш��� ��.8 ર*ખાબેન 4દુરદાસ ચાવડા 8160530644

566 પિ}મ ������$ ш��� ��.5 પઠાણ Aલુતાનાબા� ુ0લુામનબી 9825223218

567 પિ}મ ������$ ш��� ��.5 D0િૃતબેન ,ભાશકંર ઉપાxયાય 7490028158

568 પિ}મ *+,�-� .
/���$ ш��� �.3 Dદવ D0િૃત પરસો�મભાઈ 9712970112

569 પિ}મ *+,�-� .
/���$ ш��� �. 3 સેજલબેન બી અસોડા 9913764950

570 પિ}મ ��3��$��� .
/. ш��� �-4 પ�ાબેન ભ0ભુાઈ પટ*લ 8511510605

571 પિ}મ ��3��$��� .
/. ш��� �-4 નીતાબેન પકંજભાઈ પટ*લ 9879814191

572 પિ}મ х�%�6� .
.ш�. ��.-14 પટ*લ કો�કલાબેન મણીભાઈ 9427621564

573 પિ}મ ������ .
.ш�.�� - 18 %નુમબેન અરિવ8દભાઇ રાવલ 7383449709

574 પિ}મ ������ .
.ш�.�� - 18 દ�િપકાબેન રમણલાલ પટ*લ 9426864684

575 પિ}મ ��3��$��� .
. ш�. �� -4 રાઠૉડ લ�મીબેન ડા�ાભાઈ 9687191362

576 પિ}મ /&���$�(
�� .
.ш�.�� - 1 ર*Jકુાબેન બી.પટ*લ 9726193900

577 પિ}મ ���(
�� .
.ш�.�� -1 શાહ નીતાબેન ગણપતભાઇ 8154945526

578 પિ}મ ���(
�� .
.ш�.�� -1 પટ*લ િશવાની મ�ભુાઇ 9099694872

579 પિ}મ *
,�-� .
. ш�. �� -. 6 વાળા �દપીકાબેન �દનેશભાઈ 9998426600

580 પિ}મ *
,�-� .
. ш�. �� -. 6 શાહ સેજલબેન રાક*શ�ુમાર 8141277146

581 મxય જમાલ%રુ ઉ$ૂX  - 1 નસીમબા� ુયાસીનભાઇ ખેડાવાલા 9773283203 જમાલ%રુ
582 મxય જમાલ%રુ ઉ$ૂX  - 4 સલમાબીબી આઈ વડનગર વાળા 9328051188 જમાલ%રુ
583 મxય જમાલ%રુ ઉ$ૂX  - 4 રાશીદાબીબી એસ િછપા 9510878866 જમાલ%રુ
584 મxય જમાલ%રુ ઉ$ૂX  - 4 હસરતબા�ુ ંએ.પઠાણ 8758433870 જમાલ%રુ
585 મxય જમાલ%રુ ઉ$ૂX  - 8  હોરાબીબી  એચ. આલોટવાળા 9898579816 જમાલ%રુ
586 મxય જમાલ%રુ ઉ$ૂX  - 8 સઈદાબા�ુ ંએસ. શેખ 9828414184 જમાલ%રુ
587 મxય Aુદંરમનગર ઉ$ૂX -2 મોહ�મદ ઝા�કર એમ. શેખ 8735907437 જમાલ%રુ
588 મxય ચડંોળા ઉ$ૂX -2 શબાનાબા�ુ ંઅ�$ુલકાદર પઠાન 7698320132 જમાલ%રુ
589 મxય દાણીલીમડા ઉ$ૂX  - 2 હસીનાબા� ુઆઇ. મા=ટર 9979771905 જમાલ%રુ

ઇFયાસભાઇ અ�સાર� 
9725502944

સાબરમતી મનીષાબેન 
પટ*લ9712963907

વાડજ
તેજલબેન પટ*લ 

7016534272



�� ��� ш���	
� ��� ш�к	
� ��� ���к�  ���� ����	 
� ���/ UHC ����� કૉઓડ�નેટર �ુ ંનામ 

��� !
 ��� ��" ���#�$ ш�к��$ ��%&�$

590 મxય ચડંોળા ઉ$ૂX  - 1 નસર�નબા� ુએમ.શેખ 97140 75053 જમાલ%રુ
591 મxય ચડંોળા ઉ$ૂX  - 1 ફરહાનાપરવીન એન. શેખ 90334 58185 જમાલ%રુ
592 મxય રQખયાલ ઉ$ૂX  - 2 �ફરોDખાનમ મો.ઇ;ીશ અ�સાર� 8320411509 જમાલ%રુ
593 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX  - 2 યા=મીનબા�ુ ંઉ=માનગની બF¡વુાલા 9723936768 જમાલ%રુ
594 મxય ચડંોળા ઉ$ૂX -2 તબ=Aમુજહાનં શહ*ઝાદ�ુસેન શેખ 9712147031 જમાલ%રુ
595 મxય ચડંોળા ઉ$ૂX  - 1 મ�હદ�હસન એન. શેખ 90995 08434 કા¡%ુરુ
596 મxય ચડંોળા ઉ$ૂX  - 1 eAુફુ એ. પઠાન 70465 30520 કા¡%ુરુ
597 મxય બા%નુગર ઉ$ૂX  - 7 કૌસરતસનીમ  પઠાન 9725024335 કા¡%ુરુ
598 મxય રાજ%રુ ઉ$ૂX  - 1 ફર�દાબીબી એ. પઠાન 9725040188 કા¡%ુરુ
599 મxય બા%નુગર ઉ$ૂX  - 2 હલીમા એન. શેખ 7567029107 કા¡%ુરુ
600 મxય બા%નુગર ઉ$ૂX  - 2 આયશાપરવીન એસ. શેખ 9725020169 કા¡%ુરુ
601 મxય રાજ%રુ ઉ$ૂX  - 4 નફ�સાબા�ુ ં�રૂએહમદ શેખ 9712926682 કા¡%ુરુ
602 મxય રQખયાલ ઉ$ૂX  - 1 Bુખસાનાબા�ુ ંક*. શૈખ 9898807766 કા¡%ુરુ
603 મxય રQખયાલ ઉ$ૂX  - 1 �ફરદોસબા�ુ ંએમ.અ�સાર� 7043750666 કા¡%ુરુ
604 મxય બા%નુગર ઉ$ૂX  - 9 શાહ�નબા�ુ ંએન. અ�સાર� 7990945199 કા¡%ુરુ
605 મxય રાજ%રુ ઉ$ૂX  - 7 નસર�નબા�ુ ં ઇ=માઇલ શેખ 9980517857 કા¡%ુરુ
606 મxય રાજ%રુ ઉ$ૂX  - 3 મો.શા�કર 0લુામરAલુ શેખ 9925597475 કા¡%ુરુ
607 મxય ગોમતી%રુ ઉ$ૂX  - 2 મો.HQુબન એસ.અ�સાર� 9558239214 કા¡%ુરુ
608 મxય ગોમતી%રુ ઉ$ૂX  - 1 �ુર*શી %ખુરાજબા�ુ ં મોહમંદ હનીફ. 7069503464 કા¡%ુરુ
609 મxય જમાલ%રુ ઉ$ૂX  -6 ના�હદાબા� ુ-. પઠાણ ૯૬૬૨૧૯૪૮૪૧ ખાડ�યા
610 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -1 આયશાબીબી એચ.શેખ 9974015631 ખાડ�યા
611 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -1 રશીદાબા� ુe.ુ વાર યા 9979314065 ખાડ�યા
612 મxય ગોમતી%રુ ઉ$ૂX -1 અ�સાર� મહ*શરજહા ંમોહમંદ અફઝલ 9712690700 ખાડ�યા
613 મxય ચડંોળા ઉ$ૂX -1 ઝફBુ�ીસા અ�$ુલનબી શેખ 9974482896 ખાડ�યા
614 મxય વટવા ઉ$ૂX  -2 શહ*નાઝ આર. અ�સાર� 6355034250 ખાડ�યા
615 મxય Aુદંરમનગર ઉ$ૂX -2 Bુશદા બા� ુએ. અ�સાર� ૯૭૨૫૫૦૨૬૮૮ ખાડ�યા
616 મxય વટવા ઉ$ૂX  -2 મેહWબુખાન એ. પઠાન 9998713946 ખાડ�યા
617 મxય બા%નુગર ઉ$ૂX -8 પઠાણ ક સરજહા ઁ�ુ$ુસખાન 81288 94058 ખાડ�યા
618 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -2 સાદ*કાબા�ુ ંઇRાહ�મભાઇ શેખ 8401880189 ખાડ�યા
619 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -2 fુલાયા ગઝાલાપરવીન મોહમંદઇકબાલ 9033492031 ખાડ�યા
620 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -2 મર�યમબીબી eAુફુભાઇ છ�પા 9375869811 ખાડ�યા
621 મxય Aુદંરમનગર ઉ$ૂX -2 ક*હaસા?ંfુમ એમ. શેખ ૮૪૬૦૪૫૮૮૫૪ ખાડ�યા
622 મxય બહ*રામ%રુા ઉ$ૂX -5 0લુામદ=તગીર 0લુામમોહ�મદ શેખ 9722646311 ખાડ�યા
623 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -2 શેખ આબેદા વક�લએહમદ 9714638892 ખાડ�યા

હ*મતં�ુમાર પી. નવાકર
7874055655

ઈરફાન અ�સાર� 
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624 મxય ગોમતી%રુ ઉ$ૂX -4 રશીદાબા� ુ0લુામ નબી જોDવવાXલા 9227349862 ખાડ�યા
625 મxય ગોમતી%રુ ઉ$ૂX  - 2 મહ*K�ીશા ંએ �દવાન 9427129587 ખાડ�યા
626 મxય જમાલ%રુ ઉ$ૂX -1 અ.ગEર બાWભુાઇ શેખ 9725042102 ખાડ�યા
627 મxય શાહ%રુ ઉ$ૂX  - 10 ઇરશાદ આઇ. ખªંુ 9824798410 દ�રયા%રુ
628 મxય Aુદંરમનગર ઉ$ૂX -2 શબનમઆરા એમ. અ�સાર� ૮૦૦૦૯૯૮૯૦૨ દ�રયા%રુ
629 મxય બા%નુગર ઉ$ૂX  - 7 H=ુતાકએહમદ ર9જબઅલી અ�સાર� 9725240185 દ�રયા%રુ
630 મxય બા%નુગર ઉ$ૂX  -2 તબ=Aમુબા� ુઆઇ. અ�સાર� 9725240179 દ�રયા%રુ
631 મxય રાજ%રુ ઉ$ૂX  - 3 મ¬ંર�ુસેન 0લુામ�ુસેન મલેક 8000330952 દ�રયા%રુ
632 મxય રાજ%રુ ઉ$ૂX  - 3 અ.રહ�મ 0લુામ�ુસેન શેખ 9924326030 દ�રયા%રુ
633 મxય ગોમતી%રુ ઉ$ૂX -2 શ0ફુતાબા�ુ.ંપરવેજઅહ*મદ.અ�સાર� 9998901955 દ�રયા%રુ
634 મxય ચડંોળા ઉ$ૂX  -1 ઈકબાલ�ુસેન બી.શેખ 97243 01167 દ�રયા%રુ
635 મxય વટવા ઉ$ૂX  -2 ર*હાનાબા�ુ ં-. અજમેર� 8758459255 દ�રયા%રુ
636 મxય બા%નુગર ઉ$ૂX -2 Kખસાનાબીબી એ. શેખ 9687455650 દ�રયા%રુ
637 મxય દાણીલીમડા ઉ$ૂX  - 2 નઝીર એ એચ. અન%રુ 9714566968 દ�રયા%રુ
638 મxય દાણીલીમડા ઉ$ૂX  - 4 શેખ નસીમઅ�તર Qલયાકતભાઈ 9909166709 દ�રયા%રુ
639 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -2 શેખ અમીનાબીબી ગાલીબભાઇ 9173720821 દ�રયા%રુ
640 મxય દાણીલીમડા ઉ$ૂX  - 4 $ુરવેશ અનસ સીરાજ 9426180989 દ�રયા%રુ
641 મxય શાહ%રુ ઉ$ૂX - 1 ર�ઝવાના બા�ુ ંએમ. શેખ 9722953432 $ુધેvર
642 મxય શાહ�બાગ ઉ$ૂX -1 �સુરતબા�ુ ંO. કાગઝી  7574801690 $ુધેvર
643 મxય દાણીલીમડા ઉ$ૂX  - 2 માણીઆર �લેખા ઉ=માન ગની 9723146526 $ુધેvર
644 મxય દાણીલીમડા ઉ$ૂX  - 3 અનીસાબા�ુ ં મોહ�મદઝફર શેખ 9429063004 $ુધેvર
645 મxય વટવા ઉ$ૂX  -2 ર�ઝવાનાબા�ુ ંએમ. મલેક 9727597474 $ુધેvર
646 મxય સરસ%રુ ઉ$ૂX  - 4 રાહતબા�ુ ંમોહમંદઝકર�યા 8200870832 $ુધેvર
647 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -1 પરવીનબા� ુએન.શેખ 7801937330 $ુધેvર
648 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -1 ગઝાલા એસ. Aરુતવાલા 9426590536 $ુધેvર
649 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -2 શેખ શહ*બાઝબીબી અ�$ુલકર�મ 9898502582 $ુધેvર
650 મxય રાજ%રુ ઉ$ૂX - 7 e�ુસુખાન હમીદખાન પઠાન 9824052186 $ુધેvર
651 મxય રાજ%રુ ઉ$ૂX - 7 નઈH®ુ�ન મસી�ુ®�ન શેખ 9662530417 $ુધેvર
652 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -2 મદંોસરવાલા ઇરફાન મોહમંદશર�ફ 9725004637 $ુધેvર
653 મxય શાહ�બાગ ઉ$ૂX -1 રAલુબીબી એમ. અ�સાર� 8401562972 $ુધેvર
654 મxય બહ*રામ%રુા ઉ$ૂX -6 સEરાબા�ુ ંeAુફુભાઈ ઇમામવાળા 9998241686 $ુધેvર
655 મxય બા%નુગર ઉ$ૂX -8 શેખ શમીમબા�ુ ંમોહમંદહનીફ 95375 58094 માu%ુરુા
656 મxય બા%નુગર ઉ$ૂX -2 ઝર�નાબા� ુઆઇ. અ�સાર� 9725024339 માu%ુરુા
657 મxય રાજ%રુ ઉ$ૂX - 7 શહ*નાઝબા� ુમકWલુભાઇ  મ�Aરુ� 8160161709 માu%ુરુા

મો.અનવર એન. 
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658 મxય રાજ%રુ ઉ$ૂX - 3 Hબુી�Fુલાહ અઝી�Fલાહ અ�સાર� 7383936077 માu%ુરુા
659 મxય ગોમતી%રુ ઉ$ૂX -4 શબનમ એમ. ?સાર� 9898546221 માu%ુરુા
660 મxય વટવા ઉ$ૂX -2 મો.બશીર એમ. શેખ 8780624213 માu%ુરુા
661 મxય ગોમતી%રુ ઉ$ૂX -3 ફર�દાબીબી એ, શેખ 8128002406 માu%ુરુા
662 મxય ગોમતી%રુ ઉ$ૂX -2 મો.નસીમ.અ�$ુરહ*માન..અ�સાર� 9924088358 માu%ુરુા
663 મxય ગોમતી%રુ ઉ$ૂX -1 મોહમંદ સાQબર મોહમંદ શફ� અ�સાર� 9624086786 માu%ુરુા
664 મxય ગોમતી%રુ ઉ$ૂX -1 એહમદ�ુસેન પીરમોહમંદ અ�સાર� 9724321380 માu%ુરુા
665 મxય રાજ%રુ ઉ$ૂX  - 1 QબFક�સબા� ુ-. શેખ 8758457376 માu%ુરુા
666 મxય સરસ%રુ ઉ$ૂX  - 4 શીર�નબા�ુ ંસરફરાજએહમદ અ�સાર� 8511588517 માu%ુરુા
667 મxય બા%નુગર ઉ$ૂX  - 7 આસીફઅલી મો.અલી અ�સાર� 8866132375 માu%ુરુા
668 મxય બા%નુગર ઉ$ૂX  - 7 અઝીH®ુ�ન Kક�®ુ�ન  સૈયદ 9725020162 માu%ુરુા
669 મxય બા%નુગર ઉ$ૂX  - 7 મો.e�ુસુ એહમદઇRા�હમ પાચં�ુવાવાલા 9725020168 માu%ુરુા
670 મxય રQખયાલ ઉ$ૂX  - 2 શીર�ન ઇRાહ�મ શેખ 9725500765 માu%ુરુા
671 મxય રQખયાલ ઉ$ૂX  - 2 Kહ�શબનમ મોહમંદભાઇ શેખ 9725023871 માu%ુરુા
672 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -2 સિંધ Aફુ�યાન સાબીર�ુસેન 9510377878 માu%ુરુા
673 મxય શાહ%રુ ઉ$ૂX  -10 �ુ=નાબા� ુએસ.અ�સાર� 9537385114 રાયખડ
674 મxય રાયખડ ઉ$ૂX -6 મેહજબીન મોહમંદઈશાક શેખ 9825775857 રાયખડ
675 મxય બહ*રામ%રુા ઉ$ૂX -5 ઉમરફાKક એ. કા¡ ુ 9898138942 રાયખડ
676 મxય બહ*રામ%રુા ઉ$ૂX -6 ઝ�ુKનનીશા મોહમંદ�ુસેન શેખ 8511697459 રાયખડ
677 મxય બહ*રામ%રુા ઉ$ૂX -6 સમીના e�ુસુભાઈ Qબસોરા 9328076187 રાયખડ
678 મxય દાણીલીમડા ઉ$ૂX -4 ભાગલીયા એહમદ મૌલવી અ.સ�ાર 9824340636 રાયખડ
679 મxય ચડંોળા ઉ$ૂX  - 2 િનલોફરબા�ુ ંમોહમંદઆર�ફ મQણયાર 7878050508 રાયખડ
680 મxય ચડંોળા ઉ$ૂX  - 2 ઝક�યા મોહમંદઝકર�યા અ�સાર� 9714602643 રાયખડ
681 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -2 િમઝાX �ફરદોશ જહાગંીર બેગ 9099817874 રાયખડ
682 મxય ચડંોળા ઉ$ૂX  - 2 અ�$ુલકાદ�ર ઇશાક 0ણુીયા 9904799794 રાયખડ
683 મxય ચડંોળા ઉ$ૂX -2 મો.અકબર 0લુામ મોહમંદ અ�સાર� 7600653253 રાયખડ
684 મxય વટવા ઉ$ૂX  -2 સલમાબીબી એ. પઠાન 7777931815 રાયખડ
685 મxય વટવા ઉ$ૂX  -2 શક�લાબા�ુ ંએ. મેવ 9925284878 રાયખડ
686 મxય વટવા ઉ$ૂX  -2 શબનમબા�ુ ંએમ. �ુર*શી 9712584126 રાયખડ
687 મxય જમાલ%રુ ઉ$ૂX -4 અ�$ુFલાહ એ. ખોડા ૯૭૩૭૬૬૪૭૬૦ શાહ%રુ
688 મxય જમાલ%રુ ઉ$ૂX -8 જભા સોકત  એચ. 9824587967 શાહ%રુ
689 મxય શાહ%રુ ઉ$ૂX  -1 A�ુફયાબા� ુએફ. મ�દા-વાલા 9328124160 શાહ%રુ
690 મxય શાહ%રુ ઉ$ૂX  -10 યા=મીનબા� ુએફ.શેખ 8673860194 શાહ%રુ
691 મxય શાહ%રુ ઉ$ૂX  -6 વહ�દાબા�ુ ંએમ.કાગદ� 9824862131 શાહ%રુ

ઇરફાન  એહમદ આર. 

અ�સાર� 
9898394223

અકરમ�ુસેન એ 
અ�સાર� 9724339846
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692 મxય $ુધેvર ઉ$ૂX  -1 યા=મીનબા�ુ ંમોહ�મદલી મોમીન fુલાહા  9723339942 શાહ%રુ
693 મxય દ�રયા%રુ ઉ$ૂX  -2 શર�Eિ�સા ંમો.યાસીન કાગઝી 7574006919 શાહ%રુ
694 મxય રાજ%રુ ઉ$ૂX -4 અ.હફ�ઝ 0લુામ�ુસેન શેખ 8320852153 શાહ%રુ
695 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -1 નાઝેરાબા� ુએમ. શેખ 9909287354 શાહ%રુ
696 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -1 ઝેબાખાનમ એસ. જમાદાર 9016162451 શાહ%રુ
697 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -2 �ુચામણવાલા Kખસાના યાસીનભાઇ 9824860507 શાહ%રુ
698 મxય ચડંોળા ઉ$ૂX -2 શાહ�નબા�ુ ંમો.ઇ�તીયાઝ શેખ 9974924028 શાહ%રુ
699 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -2 શેખ અ�$ુલર*હમાન ઇકબાલભાઇ 9723265523 શાહ%રુ
700 મxય િમFલતનગર ઉ$ૂX -2 ખોખર યા=મીનબા�ુ ંએહમદ�ુસેન 9727246122 શાહ%રુ
701 ઉ�ર પિ}મ ઘાટલો�ડયા-૨ પટ*લ Vયો�સનાબેન ડા�ાભાઈ

8511535120

ઘાટલો�ડયા

702 ઉ�ર પિ}મ ઘાટલો�ડયા-૨ મોદ� જય�ીબેન કનૈયાલાલ 
9998054638

ઘાટલો�ડયા

703 ઉ�ર પિ}મ ઘાટલો�ડયા-૨ પટ*લ ઇલાબેન Qબિપનભાઈ
9825592507

ઘાટલો�ડયા

704 ઉ�ર પિ}મ ઘાટલો�ડયા-૨ ચાવડા �કરણબેન નટવરિસ8હ 
9427958898

ઘાટલો�ડયા

705 ઉ�ર પિ}મ ઘાટલો�ડયા-૨ ચૌધર� નરસગંભાઈ કાન-ભાઈ
9724660871

ઘાટલો�ડયા

706 ઉ�ર પિ}મ ઘાટલો�ડયા-૨ પચંાલ �દyયાબેન નર*શ�ુમાર 
9426677333

ઘાટલો�ડયા

707 ઉ�ર પિ}મ ઘાટલો�ડયા-૨ નાઈ ?�કતાબેન ,હલાદભાઈ 
8469839313

ઘાટલો�ડયા

708 ઉ�ર પિ}મ ઘાટલો�ડયા-૨ પટ*લ પાયલબેન બળદ*વભાઈ
9879031048

ઘાટલો�ડયા

709 ઉ�ર પિ}મ ઘાટલો�ડયા-૨ પટ*લ પાયલબેન લ�મણભાઈ
9574573509

ઘાટલો�ડયા

710 ઉ�ર પિ}મ ઘાટલો�ડયા-૨ yયાસ યશ=વીનીબેન AયૂX,સાદ
9825807019

ઘાટલો�ડયા

711 ઉ�ર પિ}મ ઘાટલો�ડયા-૨ ભોકણ તા�બુેન રતનિસ8હ 
9924853532

ઘાટલો�ડયા

712 ઉ�ર પિ}મ ઘાટલો�ડયા-૨ પટ*લ િવભાબેન નર*�;�ુમાર
9925702402

ઘાટલો�ડયા

713 ઉ�ર પિ}મ મેમનગર સોની તેજલબેન 0ણુવતંલાલ 
9429891116

ઘાટલો�ડયા

714 ઉ�ર પિ}મ ચાણ° શાહ ,િતમા બેન Aમુિતલાલ
8320089348

ઘાટલો�ડયા

715 ઉ�ર પિ}મ ચાદંલો�ડયા િવર*�;�ુમાર િવનોદભાઈ વાળંદ 
9979936489

ઘાટલો�ડયા

716 ઉ�ર પિ}મ ચાદંલો�ડયા નીતાબેન ,4દુાસ પટ*લ 
9924623424

ઘાટલો�ડયા

717 ઉ�ર પિ}મ ચાદંલો�ડયા િવશાખાબેન ગણપતલાલ ભાવસાર 
9824289297

ઘાટલો�ડયા

718 ઉ�ર પિ}મ ચાદંલો�ડયા હષાXબેન જયિંતલાલ પટ*લ 
8511368585

ઘાટલો�ડયા

719 ઉ�ર પિ}મ સોલા ચેતનાબેન માણેકલાલ પટ*લ
9426750740

ઘાટલો�ડયા

720 ઉ�ર પિ}મ હ*બત%રુ 4િુમક�ુમાર રિસકભાઈ પટ*લ 
9974408008

ઘાટલો�ડયા

721 ઉ�ર પિ}મ ચાદંલો�ડયા દશ�તાબેન અHતૃલાલ પટ*લ 
9712657633

ચાદંલો�ડયા
722 ઉ�ર પિ}મ ચાદંલો�ડયા iલુસીભાઈ છગનભાઈ પટ*લ 

9924953784

ચાદંલો�ડયા
723 ઉ�ર પિ}મ ચાદંલો�ડયા અનસોયાબેન પોપટભાઈ પટ*લ 

9924953784

ચાદંલો�ડયા
724 ઉ�ર પિ}મ ચાદંલો�ડયા અBુણાબેન મuભુાઈ પટ*લ 

9925038544

ચાદંલો�ડયા
725 ઉ�ર પિ}મ ઘાટલો�ડયા-3 ,િવણસગં એન. ડો�ડયા

9998961413

ચાદંલો�ડયા

જ=મીન ના�ભુાઈ 
ઠાકર ૭૫૬૭૬૪૦૯૭૯

મોહમંદસલીમ O. કાગદ�
7383883630
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726 ઉ�ર પિ}મ ચાદંલો�ડયા પાKલબેન બાWલુાલ પટ*લ 
9558030058

ચાદંલો�ડયા
727 ઉ�ર પિ}મ ચાણ° પટ*લ અFપાબેન ચ;ંકા�ત

8320652460

ચાદંલો�ડયા
728 ઉ�ર પિ}મ ચાણ° Aથુાર કાિતhકભાઈ બળદ*વભાઈ

9429319067

ચાદંલો�ડયા
729 ઉ�ર પિ}મ ચાણ° પટ*લ ±fુ બેન કરસનભાઈ

884925048

ચાદંલો�ડયા
730 ઉ�ર પિ}મ ચાણ° પટ*લ Aશુીલાબેન રાય-ભાઈ

9712975596

ચાદંલો�ડયા
731 ઉ�ર પિ}મ ચાણ° દ*સાઈ ભગવતીબેન વાઘાભાઈ

9879816509

ચાદંલો�ડયા
732 ઉ�ર પિ}મ ચાણ° ચૌધર� સ�રતા બેન મ�હપાલ

9723522089

ચાદંલો�ડયા
733 ઉ�ર પિ}મ ચાણ° ,Dપિત �દપીકાબેન ગોરધનભાઈ

9408424190

ચાદંલો�ડયા
734 ઉ�ર પિ}મ ચાણ° ગો=વામી -kાબેન દોલત%રુ�

9624447229

ચાદંલો�ડયા
735 ઉ�ર પિ}મ ચાણ° પરમાર �દyયાબેન ઉકાભાઈ

7567856005

ચાદંલો�ડયા
736 ઉ�ર પિ}મ ચાણ° સોલકં� બળવતંિસ8હ શી²-ુ

9428735628

ચાદંલો�ડયા
737 ઉ�ર પિ}મ ચાદંલો�ડયા રંજનબેન કાb�તલાલ પટ*લ 

7573031653

ચાદંલો�ડયા
738 ઉ�ર પિ}મ ચાદંલો�ડયા નીલમબેન કાb�તલાલ પટ*લ 

7990954507

ચાદંલો�ડયા
739 ઉ�ર પિ}મ સોલા �દશાબેન િવIJ�ુુમાર પટ*લ

7284012126

ચાદંલો�ડયા
740 ઉ�ર પિ}મ સોલા પFલવીબેન વFલભભાઈ પટ*લ

9924321796

ચાદંલો�ડયા
741 ઉ�ર પિ}મ સોલા વીણાબેન કાb�તલાલ મોદ�

9429670360 બોડકદ*વ
742 ઉ�ર પિ}મ સોલા િમલનબેન મહ*�;�ુમાર પટ*લ

9327306335 બોડકદ*વ
743 ઉ�ર પિ}મ સોલા -kાબેન રજનીકાતં Dની

9974113491 બોડકદ*વ
744 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ -૧ ગીતાબેન મફતલાલ પટ*લ

9879160520

બોડકદ*વ
745 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ -૧ નયનાબેન ભા�ભુાઈ પટ*લ

9726306619

બોડકદ*વ
746 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ -૧ વષાXબેન મ�ભુાઈ ,Dપિત

8511619754

બોડકદ*વ
747 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ -૧  સોનલબેન -. રાવલ

8401502765

બોડકદ*વ
748 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ -૧  �ક8જલબેન મહ*�;ભાઈ શાહ

8238377450

બોડકદ*વ
749 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ -૧ ઊિમhલાબેન અHતૃલાલ પટ*લ

9601168680

બોડકદ*વ
750 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ -૧ ઊવXશીબેન બી. પટ*લ

8980073546

બોડકદ*વ
751 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ-2 મોદ� નીતાબેન છનાલાલ

8160154027 બોડકદ*વ
752 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ-2 પટ*લ શિમhIઠાબેન નટવરલાલ 

9925481550 બોડકદ*વ
753 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ-2 રાણા પાKલબેન રણછોડભાઇ

9737775149 બોડકદ*વ
754 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ-2 ગ9જર દ*વયાનીબેન િવનોદભાઇ

9925222689 બોડકદ*વ
755 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ-2 રાવલ ?જનાબેન રિસકલાલ 

9173021262 બોડકદ*વ
756 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ-2 પટ*લ િ,�સીબેન ભરતભાઇ 

9408858863 બોડકદ*વ
757 ઉ�ર પિ}મ હ*બત%રુ હ�નાબેન િનલેશ�ુમાર પડં�ા 

9265740605 બોડકદ*વ
758 ઉ�ર પિ}મ હ*બત%રુ ઉિમhલાબેન જગદ�શચ;ં ખરાડ� 

9099205292 બોડકદ*વ
759 ઉ�ર પિ}મ હ*બત%રુ વષાXબેન �દપેનભાઈ પટ*લ 

9173288832 બોડકદ*વ

અQ6તાબેન O શાહ 
૯૭૨૨૩૮૯૬૦૪

િનલમબેન O ગો�હલ 
૯૯૧૩૧૪૧૦૨૦
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760 ઉ�ર પિ}મ હ*બત%રુ પાયલ રજનીકાતં પટ*લ 
7878529933 બોડકદ*વ

761 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ -૧ મીના�ુમાર� ગોરધનભાઈ પટ*લ
9426542437 �બલી

762 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ-2 પટ*લ ચ;ંીકાબેન ?બાલાલ
9724915574 �બલી

763 ઉ�ર પિ}મ થલતેજ-2 પટ*લ સિતષભાઇ ગણેશભાઇ 
9737203977 �બલી

764 ઉ�ર પિ}મ સોલા ´�ુWબુેન Hકુ*શ�ુમાર ભT
9408604163 �બલી

765 ઉ�ર પિ}મ સોલા આશાબેન ?બાલાલ પટ*લ
9879790410 �બલી

766 ઉ�ર પિ}મ સોલા ભાગવત િવ�ાપીઠ �કરણભાઈ ગાડંાભાઈ દર-
9924154595 �બલી

767 ઉ�ર પિ}મ સોલા ભાગવત િવ�ાપીઠ ફાF0નુીબેન ચીમનલાલ પટ*લ.
9427861092 �બલી

768 ઉ�ર પિ}મ શીલજ નીKબેન.ડ�.ચૌધાર� 
7779068505 �બલી

769 ઉ�ર પિ}મ શીલજ �જkાનાબેન આર.શાહ 
9638751296 �બલી

770 ઉ�ર પિ}મ શીલજ િવર*નભાઇ એલ. µ�કયા 
9904081355 �બલી

771 ઉ�ર પિ}મ શીલજ તેજસભાઈ O. દવે
9824553968 �બલી

772 ઉ�ર પિ}મ શીલજ અચXનાબેન %નૂમચ�;  પરમાર 
9537835408 �બલી

773 ઉ�ર પિ}મ ઇ¶�દરા આવાસ શીલજ નીતાબેન ગોવ�દભાઇ ગ��ડલેયા
8160433128 �બલી

774 ઉ�ર પિ}મ ઇ¶�દરા આવાસ શીલજ D0લુબેન O પટ*લ
8758175995 �બલી

775 ઉ�ર પિ}મ ભાડજ ઠNર િનપાબેન હસHખુભાઇ 
9974406102 �બલી

776 ઉ�ર પિ}મ �બલી હષાXબેન ચી�ભુાઈ પટ*લ
9904045876

થલતેજ
777 ઉ�ર પિ}મ �બલી અિપhતા Qચરાગ ચાવડા

9998121201

થલતેજ
778 ઉ�ર પિ}મ �બલી રંજનબેન િવનોદચ;ં પટ*લ

9601845793

થલતેજ
779 ઉ�ર પિ}મ �બલી વૈશાલીબેન મહ*શ�ુમાર ભારદ�યા

9904314022

થલતેજ
780 ઉ�ર પિ}મ �બલી ,િવણભાઈ હરખાભાઇ બાઘડવા

7990647908

થલતેજ
781 ઉ�ર પિ}મ ભાડજ પટ*લ ક લાસબેન મગનલાલ 

9409542969

થલતેજ
782 ઉ�ર પિ}મ ભાડજ ભાવસાર D0િૃતબેન ધવલભાઈ 

9276880480

થલતેજ
783 ઉ�ર પિ}મ ભાડજ કિવશ રમેશચ;ં મડંલી 

8141346600

થલતેજ
784 ઉ�ર પિ}મ ઓગણજ પFલવીબેન આર.yયાસ

9998543627

થલતેજ
785 ઉ�ર પિ}મ ઓગણજ =નેહલ�ાબેન ડ�.પટ*લ

9724446054

થલતેજ
786 ઉ�ર પિ}મ ઓગણજ %Iુપાબેન એચ.પટ*લ

9725381942

થલતેજ
787 ઉ�ર પિ}મ ગોતા ચ�ં;કાબેન સોમાભાઇ પટ*લ 

8238388924

થલતેજ
788 ઉ�ર પિ}મ ગોતા સેજલબેન ભોગીલાલ પટ*લ 

7600018373

થલતેજ
789 ઉ�ર પિ}મ ગોતા �ફજલબેન Aરુ*શભાઈ પટ*લ 

9099870634

થલતેજ
790 ઉ�ર પિ}મ ગોતા અb=મતાબેન રામભાઈ પટ*લ 

9714926900

થલતેજ
791 ઉ�ર પિ}મ ગોતા હાઉિસ8ગ પટ*લ સરોજબેન ભગવાન-ભાઈ

9974749898

થલતેજ
792 ઉ�ર પિ}મ ગોતા હાઉિસ8ગ ,Dપિત નીતાબેન uળુાભાઈ

9998716398

થલતેજ
793 ઉ�ર પિ}મ ગોતા હાઉિસ8ગ મોદ� હ�રલબેન રાOશ�ુમાર

9978909723

થલતેજ

મeરૂભાઈ આર Dદવ 
૯૯૨૪૧૪૯૮૪૫

�હરાબેન પરમાર 
૮૫૧૧૬૩૫૯૨૭
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794 ઉ�ર પિ}મ ગોતા હાઉિસ8ગ પટ*લ સરોજબેન કાિંતલાલ
7041160321

થલતેજ
795 ઉ�ર પિ}મ સોલા નયનાબેન દશરથભાઈ પટ*લ

7990990983

થલતેજ
796 ઉ�ર પિ}મ ગોતા હાઉિસ8ગ પટ*લ કFપનાબેન ,િવણ�ુમાર

9409288400

�e ૂગોતા
797 ઉ�ર પિ}મ ગોતા હાઉિસ8ગ પડં�ા ર*Jકુાબેન િવIJ,ુસાદ

9426273979

�e ૂગોતા
798 ઉ�ર પિ}મ ગોતા હાઉિસ8ગ ચૌધર� અચXનાબેન ,વીણભાઈ

9898037008

�e ૂગોતા
799 ઉ�ર પિ}મ ગોતા હાઉિસ8ગ પટ*લ �ક8જલબેન બાWભુાઈ

8849517164

�e ૂગોતા
800 ઉ�ર પિ}મ ગોતા હાઉિસ8ગ પટ*લ �[માબંેન ભોગીલાલ

9909979213

�e ૂગોતા
801 ઉ�ર પિ}મ ગોતા હાઉિસ8ગ પડં�ા અદ�તીબેન કમલેશ�ુમાર

8511399527

�e ૂગોતા
802 ઉ�ર પિ}મ gાગડ પાવXતીબેન િવનોદભાઇ પરમાર

9374915917

�e ૂગોતા
803 ઉ�ર પિ}મ �યાિત જયાબેન માધવલાલ પટ*લ

9824477608

�e ુગોતા
804 ઉ�ર પિ}મ �યાિત િવનોદભાઈ કલ-ભાઈ પાડંોર

8734029140

�e ુગોતા
805 ઉ�ર પિ}મ �યાિત રાOvર�બેન નારણભાઈ ,Dપિત

9099536297

�e ુગોતા
806 ઉ�ર પિ}મ �યાિત કાજલબેન ર�પલ�ુમાર પટ*લ 

9879522779

�e ુગોતા
807 ઉ�ર પિ}મ છારોડ� પટ*લ હસંાબેન ,હલાદભાઈ 

9265140877

�e ુગોતા
808 ઉ�ર પિ}મ છારોડ� કલાવતીબેન રણછોડલાલ પચંાલ

9099807886

�e ુગોતા
809 ઉ�ર પિ}મ છારોડ� પટ*લ સગંીતાબેન ગોરધનલાલ

7383343566

�e ુગોતા
810 ઉ�ર પિ}મ દ*વનગર િમનલબેન આર.પટ*લ

9624544588

�e ૂગોતા
811 ઉ�ર પિ}મ વ�ા%રુ ધuં�ુકયા ભારતીબેન ભીમ-ભાઈ

9558732095

�e ૂગોતા
812 ઉ�ર પિ}મ સરકાર� વસાહત વ�ા%રુ ચૌહાણ મનહરબા �દવાનસગં 

9429634067

�e ૂગોતા
813 ઉ�ર પિ}મ ચાણ° પટ*લ Qબ8$ુ બેન મોતીભાઈ

9978313274

�e ૂગોતા
814 ઉ�ર પિ}મ ચાદંલો�ડયા ક�િતh�ુમાર �હ8મતભાઈ ઠNર 

9724306212

�e ૂગોતા
815 ઉ�ર પિ}મ ચાણ° પટ*લ ,કાશ�ુમાર જયિંતભાઈ

9726690533

�e ૂગોતા
816 ઉ�ર પિ}મ ઓગણજ �દ`તીબેન ક*.પટ*લ

9824549407

ઓગણજ
817 ઉ�ર પિ}મ ઓગણજ ધિમhIઠાબેન ક*.હોડ�વાલા

9427623107

ઓગણજ
818 ઉ�ર પિ}મ ગોતા વદંનાબેન દ*વાગભાઇ પટ*લ 

9408635277

ઓગણજ
819 ઉ�ર પિ}મ gાગડ લેઉવા વષાXબેન મોહનલાલ

9924635763

ઓગણજ
820 ઉ�ર પિ}મ gાગડ િવરલબેન અરિવ8દભાઇ ઉકાણી

9978928911

ઓગણજ
821 ઉ�ર પિ}મ �યાિત ધીBુભાઈ શીવાભાઈ પટ*લ

9824477608

ઓગણજ
822 ઉ�ર પિ}મ �યાિત મનીષાબેન �કર�ટભાઈ કંસારા   

9998121471

ઓગણજ
823 ઉ�ર પિ}મ �યાિત ધમ�શ�ુમાર રિતભાઈ પટ*લ

9913815333

ઓગણજ
824 ઉ�ર પિ}મ જગત%રુ �ડ�પલબેન અશોક�ુમાર રાવલ 

9106951275

ઓગણજ
825 ઉ�ર પિ}મ છારોડ� પટ*લ કાિમનાબેન હસHખુભાઈ

9328374600

ઓગણજ
826 ઉ�ર પિ}મ જગત%રુ રમીલાબેન સોમચદંભાઇ રાવળ

9409687035

ઓગણજ
827 ઉ�ર પિ}મ વ�ા%રુ પચંાલ �કરણબેન ભીખાભાઈ

8154054815

ઓગણજ

િવ[મભાઈ રબાર� 
૯૭૨૩૪૮૫૪૦૦

અમર�શભાઈ પટ*લ 
૯૭૧૨૯૨૩૬૩૦
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828 ઉ�ર પિ}મ સરકાર� વસાહત વ�ા%રુ પટ*લ નયનાબેન અરજણભાઇ 
9979098192

ઓગણજ
829 ઉ�ર પિ}મ સરકાર� વસાહત વ�ા%રુ પડંયા છાયાબેન હસHખુલાલ 

9426522922

ઓગણજ
830 ઉ�ર પિ}મ સરકાર� વસાહત વ�ા%રુ ખgી ijૃ`ત ઘન�યામભાઈ 

7878464636

ઓગણજ
831 દQ6ણ-પિ}મ ફતેવાડ� ,ાથિમક શાળા િનમXળાબન ડાહયાભાઇ રાઠોડ 

જોધપુર

832 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ Rાચં -૨ ચૌહાણ ભારતી સી. 
જોધપુર

833 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ Rાચં -૨ કટાર�યા આશા પી. 
જોધપુર

834 દQ6ણ-પિ}મ fુના વણઝર ,ાથિમક શાળા પટ*લ જય�ીબેન હસHખુભાઈ
જોધપુર

835 દQ6ણ-પિ}મ fુના વણઝર ,ાથિમક શાળા �દ`તીબેન ઉપેશ�ુમાર શાહ
જોધપુર

836 દQ6ણ-પિ}મ fુના વણઝર ,ાથિમક શાળા તેર યા કાજલબેન ગૌર�શકંર
જોધપુર

837 દQ6ણ-પિ}મ નવા વણઝર ,ા શાળા અમીતાબેન કાિંતલાલ પટ*લ
જોધપુર

838 દQ6ણ-પિ}મ નવા વણઝર ,ા શાળા આશાબેન રામશરણ �કુલ
જોધપુર

839 દQ6ણ-પિ}મ નવા વણઝર ,ા શાળા શોભાનાબેન Aરુ*શભાઈ મોદ�
જોધપુર

840 દQ6ણ-પિ}મ નવા વણઝર ,ા શાળા િવ�ાબેન 4પુે�;ભાઈ ઉપાxયાય
જોધપુર

841 દQ6ણ-પિ}મ નવા વણઝર ,ા શાળા ભગવતીબેન જોઇતાભાઈ ચૌધર�
જોધપુર

842 દQ6ણ-પિ}મ ન²ુબંાકરોલ વદંાબેન O પટ*લ
જોધપુર

843 દQ6ણ-પિ}મ નેહBુનગર ,ાથિમક શાળા નીતાબેન મનોજ�ુમાર જોશી
જોધપુર

844 દQ6ણ-પિ}મ નેહBુનગર ,ાથિમક શાળા યસમીનબા�ુ ંઅનવરભાઈ ખોખવાલા
જોધપુર

845 દQ6ણ-પિ}મ નેહBુનગર ,ાથિમક શાળા સોનલબાળા નયન�ુમાર ભT
જોધપુર

846 દQ6ણ-પિ}મ બાદરાબાદ નર� ,ા. શાળા ભામીનીબેન એન. પટ*લ 
જોધપુર

847 દQ6ણ-પિ}મ બાદરાબાદ નર� ,ા. શાળા %=ુપાબેન -. પટ*લ  
જોધપુર

848 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ 0જુરાતી પ��લક =�ૂલ ર�iબુેન મનોજભાઇ મહ*તા
જોધપુર

849 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ 0જુરાતી પ��લક =�ૂલ પFલવીબેન ભી´ભુાઈ પટ*લ
જોધપુર

850 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ 0જુરાતી પ��લક =�ૂલ અનીતા %Bુુષો�મભાઈ સોલકં�
જોધપુર

851 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ 0જુરાતી પ��લક =�ૂલ ગૌર�બેન રામાભાઇ મકવાણા
જોધપુર

852 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ 0જુરાતી પ��લક =�ૂલ નીતાબેન મગનભાઇ સોલકં�
જોધપુર

853 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ 0જુરાતી પ��લક =�ૂલ િનક*તાબેન શશીકા�ત yયાસ
જોધપુર

854 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ 0જુરાતી પ��લક =�ૂલ ઘન�યામભાઈ નાDભાઈ સQલયા
જોધપુર

855 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ 0જુરાતી પ��લક =�ૂલ વષાXબેન વશરામભાઇ સરવૈયા
જોધપુર

856 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ 0જુરાતી પ��લક =�ૂલ સોના6ીબેન મનહરભાઈ ચૌહાણ
જોધપુર

857 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ 0જુરાતી પ��લક =�ૂલ કોમલબેન �જતે�;ભાઈ જોષી
જોધપુર

858 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ પે સ�ટર શાળાન:ં1 કમળાબેન કFયાણભાઇ પટ*લ જોધપુર

859 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ �ુમાર શાળા �હનાબેન પી પડં�ા
જોધપુર

860 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજRાચંશાળા ન ં૧ ઉષાબેન િવહાભાઇ રબાર�
જોધપુર

861 દQ6ણ-પિ}મ બાકરોલ બાદરા ,ાથિમક શાળા ભાવનાબેન એમ પટ*લ
જોધપુર
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862 દQ6ણ-પિ}મ બાકરોલ બાદરા ,ાથિમક શાળા વૈદ*હ�બેન એચ સોની
જોધપુર

863 દQ6ણ-પિ}મ મકરબા ,ાથિમક શાળા URMILABEN VAGHELA
જોધપુર

864 દQ6ણ-પિ}મ મકરબા ,ાથિમક શાળા MANOJKUMAR  JOSHI
જોધપુર

865 દQ6ણ-પિ}મ બાદરાબાદ નર� ,ા. શાળા 4િૂમબેન આર. પટ*લ 
જોધપુર

866 દQ6ણ-પિ}મ વ�ા%રુ ર*લવે=ટ*શન ,ાથિમક શાળા આરતી બેન -.ઉપાxયાય �યુ વેજલપુર

867 દQ6ણ-પિ}મ વ�ા%રુ ર*લવે=ટ*શન ,ાથિમક શાળા �દપીકા બેન એમ.પટ*લ �યુ વેજલપુર

868 દQ6ણ-પિ}મ વ�ા%રુ ર*લવે=ટ*શન ,ાથિમક શાળા =નેહલતાબેન એમ.%Dુરા �યુ વેજલપુર

869 દQ6ણ-પિ}મ વ�ા%રુ ર*લવે=ટ*શન ,ાથિમક શાળા હ�નાબેન -.પટ*લ �યુ વેજલપુર

870 દQ6ણ-પિ}મ વ�ા%રુ ર*લવે=ટ*શન ,ાથિમક શાળા ભાવનાબેન ક*.સોલકં� �યુ વેજલપુર

871 દQ6ણ-પિ}મ જોધ%રુ ,ાથિમક શાળા ન.ં૧ %Dૂબેન નીતીન�ુમાર ભT 
�યુ વેજલપુર

872 દQ6ણ-પિ}મ જોધ%રુ ,ાથિમક શાળા ન-ં2 અિvનભાઈ ચ$ંુભાઈ પટ*લ
�યુ વેજલપુર

873 દQ6ણ-પિ}મ જોધ%રુ ,ાથિમક શાળા ન-ં2 અઝK®�ન ઈકબાલ િપ8Dરા
�યુ વેજલપુર

874 દQ6ણ-પિ}મ મકતમ%રુ ,ાથિમક શાળા આશીફાબા� ુકરામતઅલી સૈયદ 
�યુ વેજલપુર

875 દQ6ણ-પિ}મ મકતમ%રુ ,ાથિમક શાળા ફાF0નુીબેન હ*મતં�ુમાર પાિથhવ
�યુ વેજલપુર

876 દQ6ણ-પિ}મ રામદ*વનગર ,ા. શાળા સોલકં� જb=મનબેન �દનેશભાઇ
�યુ વેજલપુર

877 દQ6ણ-પિ}મ રામદ*વનગર ,ા. શાળા ગામી �ુંદનબેન -વણભાઈ
�યુ વેજલપુર

878 દQ6ણ-પિ}મ રામદ*વનગર ,ા. શાળા મકવાણા દ�િપકાબેન રતનિસ8હ
�યુ વેજલપુર

879 દQ6ણ-પિ}મ રામદ*વનગર ,ા. શાળા Aરુવાડ* હષાX રંગનાથ
�યુ વેજલપુર

880 દQ6ણ-પિ}મ રામદ*વનગર ,ા. શાળા શાહ �જkાષાબેન રાO�;ભાઇ
�યુ વેજલપુર

881 દQ6ણ-પિ}મ રામદ*વનગર ,ા. શાળા ઘોષ ઇ�$ુમતીબેન ,િવણભાઇ
�યુ વેજલપુર

882 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ - 2 થેર=યાબેન િસમોન મેકવાન 
�યુ વેજલપુર

883 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ - 2 શીતલબેન ,હલાદ ભવાયા 
�યુ વેજલપુર

884 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ 0જુરાતી પ��લક =�ૂલ સોનલ બી. ,Dપિત
�યુ વેજલપુર

885 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા જોષી ભાવનાબેન લQલત�ુમાર વેજલપુર

886 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા લેઉવા નીBુબેન ભીખાભાઇ વેજલપુર

887 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા પરમાર ર*ખાબેન ભલાભાઈ વેજલપુર

888 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા િસ8ગાડા ર�નાબેન વીરિસ8ગ વેજલપુર

889 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા સોલકં� બ�ુલાબેન લાલ-ભાઇ વેજલપુર

890 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા શેખ નસર�નબેન 0લુામનબી વેજલપુર

891 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા વારસી ગઝાલાપરવીન એઝાઝએહમદ
વેજલપુર

892 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા પટ*લ ,kાબેન રમણલાલ
વેજલપુર

893 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા પરમાર Vયો�સનાબેનમગનલાલ
વેજલપુર

894 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા િgવેદ� નેહાબેન િવIJ,ૂસાદ 
વેજલપુર

895 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા પટ*લ શીલાબેન નટવરલાલ વેજલપુર
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896 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા પરમાર ,ીિતબેન કાન-ભાઇ વેજલપુર

897 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા પચંાલ �YOન ચ;ંકા�ત વેજલપુર

898 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા yહોરા જમીલાબેન મહ�મદયા�ુબ 
વેજલપુર

899 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા ચાવડા મનોજભાઇ ડા�ાભાઇ વેજલપુર

900 દQ6ણ-પિ}મ 'યાસ%રુભાઠા શાહ ર*ખાબેન હસHખુલાલ વેજલપુર

901 દQ6ણ-પિ}મ મકતમ%રુ ,ાથિમક શાળા રાQબયાબેન ઇRા�હમભાઇ વોરા વેજલપુર

902 દQ6ણ-પિ}મ વીર શહ�દ ચતેન છોટાલાલ સોલકં� રિવનગર ,ા.શા. સગંીતાબેન તળDભાઈ દ*સાઈ વેજલપુર

903 દQ6ણ-પિ}મ વીર શહ�દ ચતેન છોટાલાલ સોલકં� રિવનગર ,ા.શા. અFપાબેન જયેશભાઈ Hરુાવાલા વેજલપુર

904 દQ6ણ-પિ}મ વીર શહ�દ ચતેન છોટાલાલ સોલકં� રિવનગર ,ા.શા. vેતાબેન શશીકાતંભાઈ રાચાણી વેજલપુર

905 દQ6ણ-પિ}મ વીર શહ�દ ચતેન છોટાલાલ સોલકં� રિવનગર ,ા.શા. �[Iનાબેન Aરુ*શભાઈ ગો�હલ વેજલપુર

906 દQ6ણ-પિ}મ વીર શહ�દ ચતેન છોટાલાલ સોલકં� રિવનગર ,ા.શા. ભારતીબેન કાિંતલાલ પટ*લ વેજલપુર

907 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ પે સ�ટર શાળાન:ં1 અિમષાબેન જયિંતલાલ ગોહ*લ વેજલપુર

908 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ પે સ�ટર શાળાન:ં1 દ6ાબેન ઇvરભાઇ બાર યા વેજલપુર

909 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ પે સ�ટર શાળાન:ં1 અb=મતાબેન બાપાલાલ રાવલ વેજલપુર

910 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ પે સ�ટર શાળાન:ં1 સરો·બેન ચ�ં;કાતં Oઠવા વેજલપુર

911 દQ6ણ-પિ}મ વેજલ%રુ પે સ�ટર શાળાન:ં1 ?�ુર�ુમાર ભા�,ુસાદ ધારવા વેજલપુર

912 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજRાચંશાળા ન ં૧  લીલાબેનવીસાભાઇ મહ*�રયા વેજલપુર

913 દQ6ણ-પિ}મ સકંQલતનગર  -  1  ધિમhIઠાબેન એન. પટ*લ વેજલપુર

914 દQ6ણ-પિ}મ સકંQલતનગર  -  1  કિવતાબેન બી. ચૌહાણ વેજલપુર

915 દQ6ણ-પિ}મ સકંQલતનગર  -  1  Vયોિતબેન એમ. પરમાર વેજલપુર

916 દQ6ણ-પિ}મ સકંQલતનગર  -  1  ર�ટાબેન એસ. મોદ� વેજલપુર

917 દQ6ણ-પિ}મ સકંQલતનગર  -  1  ર�ટાબેન -. પટ*લ  વેજલપુર

918 દQ6ણ-પિ}મ સકંQલતનગર ,ાથિમક શાળા-૨ અ�સાર� ઈb=તયાક એહમદ રમDનઅલી 
વેજલપુર

919 દQ6ણ-પિ}મ સકંQલતનગર ,ાથિમક શાળા-૨ પટ*લ સેજલબેન ભોગીલાલ વેજલપુર

920 દQ6ણ-પિ}મ સકંQલતનગર ,ાથિમક શાળા-૨ દવે છાયાબેન જયતં�ુમાર વેજલપુર

921 દQ6ણ-પિ}મ સકંQલતનગર ,ાથિમક શાળા-૨ પટ*લ કFપેશ�ુમાર ભગવાનભાઈ વેજલપુર

922 દQ6ણ-પિ}મ સકંQલતનગર ,ાથિમક શાળા-૨ ન�ુમ િ,યકંાબેન ગૌતમ�ુમાર વેજલપુર

923 દQ6ણ-પિ}મ આશા%રુ ,ા. શાળા મમતાબેન આર. પટ*લ
સરખેજ

924 દQ6ણ-પિ}મ ઘેલ-%રુા ,ા.શાળા કમળાબેન કરસનભાઇ વાઘેલા  
સરખેજ

925 દQ6ણ-પિ}મ ઘેલ-%રુા ,ા.શાળા લોપાબેન Qબપીનચ;ં ભાT 
સરખેજ

926 દQ6ણ-પિ}મ ઘેલ-%રુા ,ા.શાળા સીમાબેન રજનીકાતં yયાસ 
સરખેજ

927 દQ6ણ-પિ}મ ઘેલ-%રુા ,ા.શાળા %Dુ ?�ુર મોદ� 
સરખેજ

928 દQ6ણ-પિ}મ ઘેલ-%રુા ,ા.શાળા Aધુાબેન પોપટલાલ પચંાલ 
સરખેજ

929 દQ6ણ-પિ}મ જોધ%રુ ,ાથિમક શાળા ન.ં૧ મિનષ�ુમાર અરિવ8દભાઈ પટ*લ 
સરખેજ
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930 દQ6ણ-પિ}મ જોધ%રુ ,ાથિમક શાળા ન.ં૧ �ક�ર�બેન િનરંજનભાઈ શાહ 
સરખેજ

931 દQ6ણ-પિ}મ જોધ%રુ ,ાથિમક શાળા ન.ં૧ =વાિતબેન િવdલભાઈ પટ*લ 
સરખેજ

932 દQ6ણ-પિ}મ જોધ%રુ ,ાથિમક શાળા ન.ં૧ િમ�લ નલીન�ુમાર પડં�ા 
સરખેજ

933 દQ6ણ-પિ}મ નેહBુનગર ,ાથિમક શાળા િનરાલી બેન �કશોરભાઈ Hુજંપરા
સરખેજ

934 દQ6ણ-પિ}મ નેહBુનગર ,ાથિમક શાળા તીલો�મા રિતલાલ ચૌહાણ
સરખેજ

935 દQ6ણ-પિ}મ નેહBુનગર ,ાથિમક શાળા તાહ*રાબેન યા�ુબ ખાન $ુરાની
સરખેજ

936 દQ6ણ-પિ}મ મકરબા ,ાથિમક શાળા �ુAમુબેન પટ*લ સરખેજ

937 દQ6ણ-પિ}મ મકરબા ,ાથિમક શાળા ર*શમાબેન ભાવસાર સરખેજ

938 દQ6ણ-પિ}મ મહમદ%રુા ,ાથિમક શાળા પટ*લ મહ*�;ભાઈ  જયિંતભાઇ
સરખેજ

939 દQ6ણ-પિ}મ મહમદ%રુા ,ાથિમક શાળા મ�Aરુ� શાયદાબેન કાસમભાઈ 
સરખેજ

940 દQ6ણ-પિ}મ મહમદ%રુા ,ાથિમક શાળા ચૌહાણ ,કાશભાઈ બાWભુાઇ
સરખેજ

941 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજRાચંશાળા ન ં૧ વષાXબેન ભોળાભાઇ પટ*લ
સરખેજ

942 દQ6ણ-પિ}મ મકરબા ,ાથિમક શાળા મહ�પાલિસ8હ સીસોદ�યા સંકિલતનગર

943 દQ6ણ-પિ}મ મકરબા ,ાથિમક શાળા Aમુૈયાબેન સાયકલવાલા સંકિલતનગર

944 દQ6ણ-પિ}મ મકરબા ,ાથિમક શાળા રંજનાબેન પટ*લ સંકિલતનગર

945 દQ6ણ-પિ}મ મકરબા ,ાથિમક શાળા ,િતભાબેન Dની સંકિલતનગર

946 દQ6ણ-પિ}મ મકરબા ,ાથિમક શાળા હ*તલબેન ભરવાડ સંકિલતનગર

947 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ ક�યા ,ાથિમક શાળા વષાXબેન મ�ભુાઇ. વાઘેલા
સંકિલતનગર

948 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ ક�યા ,ાથિમક શાળા વસતંીબેન.  શકંરભાઇ પટ*લ
સંકિલતનગર

949 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ ક�યા ,ાથિમક શાળા કFપનાબેન િવનોદરાય. ભT
સંકિલતનગર

950 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ ક�યા ,ાથિમક શાળા D0િૃતબેન રિતલાલ. ભરવાડ
સંકિલતનગર

951 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ ક�યા ,ાથિમક શાળા વિનતાબેન અશોaભાઇ. પટ*લ
સંકિલતનગર

952 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ �ુમાર શાળા દ6ાબેન એ પરમાર 
સંકિલતનગર

953 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ �ુમાર શાળા સબીહા?fુમ આર 0ણુ 
સંકિલતનગર

954 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ �ુમાર શાળા િન�કતા આર પટ*લ 
સંકિલતનગર

955 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ �ુમાર શાળા ભાવેશ�ુમાર O પટ*લ 
સંકિલતનગર

956 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ �ુમાર શાળા િનલેશ�ુમાર બી પરમાર 
સંકિલતનગર

957 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ �ુમાર શાળા અFપાબેન e ુ�દQ6ત  
સંકિલતનગર

958 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ �ુમાર શાળા િનશાબેન એ uવુાડ
સંકિલતનગર

959 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ Rાચંા શાળા ન ં૨ ધોળ�કયા જગદ�શભાઈ બી. 
સંકિલતનગર

960 દQ6ણ-પિ}મ સરખેજ Rાચંા શાળા ન ં૨ ઠNર ભાિવકાબેન એમ
સંકિલતનગર


