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ક્રમ િશક્ષકનુ ંનામ શાળાનુ ંનામ
1 છાયાબેન પુજંાભાઈ પ્રજાપિત ઓઢવ ‐ ૪
2 જગદીશભાઈ પટેલ ઓઢવ ‐ ૪
3 કીિતર્બેન ડા ાભાઈ પટેલ ઓઢવ ‐ ૪
4 સોનલબેન પ્રેમાનદં પચંાલ ઓઢવ ‐ ૪
5 વદંનાબેન મણીલાલ ચૌહાણ ઓઢવ ‐ ૪
6 નીતાબેન વસાભાઇ દેસાઈ ઓઢવ ‐ ૪
7 સધુાબેન મહે દ્રકુમાર પચંાલ ઓઢવ ‐ ૪
8 જશીબેન અંબાલાલ પટેલ ઓઢવ ‐ ૪
9 ગીતાબેન નટવરલાલ પટેલ ઓઢવ ‐ ૪
10 ઉષાબેન કૃ ણલાલ સોનીગ્રા ઓઢવ ‐ ૪
11 િપ્રયકંાબેન જયિંતલાલ પ્રજાપિત ઓઢવ ‐ ૪
12 હતેલબેન બાબભુાઈ પ્રજાપિત ઓઢવ ‐ ૪
13 હસંાબેન િવ લદાસ પચંાલ ઓઢવ ‐ ૩
14 દક્ષાબેન નાગરભાઈ પટેલ ઓઢવ ‐ ૩
15 નીલમબેન ભગવાનભાઈ સવાણી ઓઢવ ‐ ૩
16 પલબેન ચેતનકુમાર પટેલ ઓઢવ ‐ ૩
17 રીટાબેન રેવાભાઈ પટેલ ઓઢવ ‐ ૩
18 કોકીલાબેન કરશનદાસ ગાધંી ઓઢવ ‐ ૩
19 સોનલબેન ભલાભાઈ દેસાઈ ઓઢવ ‐ ૩
20 ધિમર્ ઠાબેન શકંરલાલ પ્રજાપિત ઓઢવ ‐ ૩
21 પી કીબેન પ્ર લચદં્ર પટેલ ઓઢવ ‐ ૩
22 અિ મતાબેન ટી પટેલ અંિબકાનગર ‐૧
23 િડ પલ સદાડીયા અંિબકાનગર ‐૧
24 ધિમર્ ઠાબેન આર સથુાર અંિબકાનગર ‐૧
25 લલીતાબેન આર ગુ તા અંિબકાનગર ‐૧
26 રંજનબેન સી જાખણીયા અંિબકાનગર ‐૧
27 ક પનાબેન ટી ઠાકોર અંિબકાનગર ‐૧
28 અંિકતાબેન પી પ્રજાપિત અંિબકાનગર ‐૧
29 હતેલબેન  બેંકર અંિબકાનગર ‐૧
30 દક્ષાબેન બી ઠવા અંિબકાનગર ‐૧
31 પોપટભાઈ વી લવુાણી અંિબકાનગર ‐૧
32 સ લકી રમીલાબેન આર ઓઢવ ‐૧
33 પટેલ હતેલબેન કે ઓઢવ ‐૧
34 પડંયા ભાનમુતીબેન ડી ઓઢવ ‐૧
35 ગો વામી નેહાબેન આર ઓઢવ ‐૧
36 પટેલ ભારતીબેન એમ ઓઢવ ‐૧
37 રેવર રમીલાબેન પી ઓઢવ ‐૧
38 પ્રજાપિત રમીલાબેન આર ઓઢવ ‐૧
39 પટેલ મનીષાબેન એમ ઓઢવ ‐૧
40 પચંાલ સજંયભાઈ જી ઓઢવ ‐૧
41 પટેલ બીમલભાઈ આર ઓઢવ ‐૧
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42 ચૌધરી સવજીભાઈ આર ઓઢવ ‐૧
43 પટેલ પકંજભાઈ એસ ઓઢવ ‐૧
44 પ્રજાપિત કૈલાસબેન પી ઓઢવ ‐૧
45 િદ તીબેન એમ પટેલ પરુુષો મનગર ‐ ૧
46 સનુીતાબેન બી પ્રજાપિત પરુુષો મનગર ‐ ૧
47 િનમીષાબેન સી પટેલ પરુુષો મનગર ‐ ૧
48 મીનાક્ષીબેન  પટેલ પરુુષો મનગર ‐ ૧
49 જય ીબેન પી પટેલ પરુુષો મનગર ‐ ૧
50 દક્ષાબેન વી મોદી પરુુષો મનગર ‐ ૧
51 પારુલબેન બી રાવળ પરુુષો મનગર ‐ ૧
52 િદપમાલા દેવાગં મોદી પરુુષો મનગર ‐ ૧
53 સગંીતાબેન ડી યાદવ પરુુષો મનગર ‐ ૧
54 જીતભુાઈ આર મલુાડીયા લીલાનગર ‐ ૨
55 રીનાબેન બી પટેલ લીલાનગર ‐ ૨
56 હિષર્દાબેન બી પટેલ લીલાનગર ‐ ૨
57 વિનતાબેન એન પચંાલ લીલાનગર ‐ ૨
58 િપ્રયકંાબેન સી પટેલ કરશનનગર ‐ ૧
59 આિસફઇકબાલ જી મલેક કરશનનગર ‐ ૧
60 ચેતનિસંહ આર ઝાલા કરશનનગર ‐ ૧
61 રા શકુમાર વી પટેલ કરશનનગર ‐ ૧
62 રિવકુમાર ડી સથુાર કરશનનગર ‐ ૧
63 જ પાબેન કે નાકરાણી કરશનનગર ‐ ૧
64 વીણાબેન આર પચંાલ કરશનનગર ‐ ૧
65 હરેશભાઈ કે મોદી કરશનનગર ‐ ૧
66 મીનાબેન કાિંતલાલ પટેલ જી.આઈ.ડી.સી. ‐ ૨
67 ભરતભાઈ પરમાર જી.આઈ.ડી.સી. ‐ ૨
68 ભાવનાબેન મણીલાલ પ્રજાપિત જી.આઈ.ડી.સી. ‐ ૨
69 પલકુમારી ઉમેશચદં્ર પધુીર જી.આઈ.ડી.સી. ‐ ૨
70 ર મીકાબેન ગોિવંદભાઈ પટેલ જી.આઈ.ડી.સી. ‐ ૨
71 સનુીતાબેન કાળીદાસ પટેલ જી.આઈ.ડી.સી. ‐ ૨
72 મીનાબેન કૃ ણાલાલ સોનીગ્રા જી.આઈ.ડી.સી. ‐ ૨
73 રમીલાબેન બી પ્રજાપિત કરસનનગર ‐ ૨
74 શૈલેશકુમાર એ પટેલ કરસનનગર ‐ ૨
75 કોકીલાબેન બી પ્રજાપિત કરસનનગર ‐ ૨
76 ગોિવંદભાઈ એમ પટેલ કરસનનગર ‐ ૨
77 સતીશકુમાર આઈ પટેલ કરસનનગર ‐ ૨
78 હમેલ ાબેન જી પ્રજાપિત કરસનનગર ‐ ૨
79 ભાનમુતીબેન સી પરમાર કરસનનગર ‐ ૨
80 જયેશકુમાર  પડંયા કરસનનગર ‐ ૨
81 િમ લબેન એમ પટેલ કરસનનગર ‐ ૨
82 મનીષાબેન ડી પટેલ કરસનનગર ‐ ૨
83 ગીતાબેન એલ કોટવાલ કરસનનગર ‐ ૨
84 પટેલ દક્ષાબેન પરષો મભાઈ પરુષો મનગર ‐ ૨
85 જોષી ત લીકાબેન કેશવલાલ પરુષો મનગર ‐ ૨
86 બોદર ગીતાબેન નાથજુી પરુષો મનગર ‐ ૨
87 પટેલ રમીલાબેન હરજીવનદાસ પરુષો મનગર ‐ ૨



88 સડાત ઉિમર્લાબેન કાળાભાઈ પરુષો મનગર ‐ ૨
89 ઢોલા પિુનતાબેન નાનજીભાઈ પરુષો મનગર ‐ ૨
90 પટેલ અ ણાબેન કાિ તલાલ પરુષો મનગર ‐ ૨
91 ગામેતી હસંાબેન નાનજીભાઈ પરુષો મનગર ‐ ૨
92 વાઘલેા ઇ દુબેન ચીનભુાઈ પરુષો મનગર ‐ ૨
93 પચંાલ દીનાબેન નટવરલાલ પરુષો મનગર ‐ ૨
94 દેસાઈ િક મતભાઈ િસંગભાઈ પરુષો મનગર ‐ ૨
95 જયેશભાઈ એસ ચૌધરી અમરાઈવાડી ‐ ૧
96 રિવકુમાર એ યાદવ અમરાઈવાડી ‐ ૧
97 અિ નકુમાર કે મવુાડીયા અમરાઈવાડી ‐ ૧
98 અંતકુુમાર ય ુપટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧
99 સોનલબેન પી જોષી અમરાઈવાડી ‐ ૪
100 િપ્રયાબેન રાણા અમરાઈવાડી ‐ ૪
101 મીનાક્ષીબેન એમ પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૪
102 નયનાબેન આર પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૪
103 હમેલ ાબેન આર શાહ અમરાઈવાડી ‐ ૪
104 પા લબેન કે પ્રજાપિત અમરાઈવાડી ‐ ૪
105 િવભિુતબેન એન ઓઝા અમરાઈવાડી ‐ ૪
106 શબનમબાનુ ંએ પઠાણ અમરાઈવાડી ‐ ૫
107 અિનતાબેન એમ પરદેશી અમરાઈવાડી ‐ ૫
108 વાિતબેન આઈ િક્ર ટી અમરાઈવાડી ‐ ૫
109 મીનબેન આર િક્રિ યન અમરાઈવાડી ‐ ૫
110 રા શકુમાર ગણેશભાઈ ચૌધરી અમરાઈવાડી ‐ ૬
111 િશ પાબેન રમણલાલ ખરાડી અમરાઈવાડી ‐ ૬
112 આશાબેન નાનભુાઈ ધાનાણી અમરાઈવાડી ‐ ૬
113 મનીષાબેન તેજસકુમાર પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૬
114 શાિંતબેન રાજકુમાર પાડંે અમરાઈવાડી ‐ ૬
115 જીતભુાઈ જયદેવભાઈ ીમાળી અમરાઈવાડી ‐ ૬
116 ભાનમુતી લાલજીભાઈ મેણીયા અમરાઈવાડી ‐ ૬
117 વનરાજકુમાર વી ડામોર અમરાઈવાડી ‐ ૭
118 વષાર્બેન પી પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૭
119 કા મીરાબેન ડી રાણા અમરાઈવાડી ‐ ૭
120 નીલાબેન બી શાહ અમરાઈવાડી ‐ ૭
121 પા લબેન ગો વામી અમરાઈવાડી ‐ ૭
122 મકુુ કુમાર પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૭
123 લીલાબેન માલીવાડ અમરાઈવાડી ‐ ૯
124 દેવરાજભાઈ દેસાઈ અમરાઈવાડી ‐ ૯
125 ભાિમનીબેન ખત્રી અમરાઈવાડી ‐ ૯
126 રાજુભાઈ પચંાલ અમરાઈવાડી ‐ ૯
127 રામકૃ ણભાઈ પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૯
128 િહતે દ્રભાઈ રબારી અમરાઈવાડી ‐ ૯
129 મનોજભાઈ વી પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૦
130 મહશેભાઈ વી રાવલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૦
131 રાકેશભાઈ એલ પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૦
132 રેણકુાબેન બી પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૦
133 િવજયાબેન કે બ્ર ભ અમરાઈવાડી ‐ ૧૦



134 શોભનાબેન કે પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૦
135 િુતબેન ડી પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૧
136 નમ્રતાબેન વી ન અમરાઈવાડી ‐ ૧૧
137 ધિમર્ ઠાબેન એમ પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૨
138 નીલમબેન એમ ગીણોયા અમરાઈવાડી ‐ ૧૨
139 પચંાલ સોનલબેન ડી અમરાઈવાડી ‐ ૧૩
140 ચાવડા અંિકતાબેન િવ અમરાઈવાડી ‐ ૧૩
141 લી બાચીયા અમતૃભાઈ એસ અમરાઈવાડી ‐ ૧૩
142 પટેલ પ્રીતીબેન બી અમરાઈવાડી ‐ ૧૩
143 પચંાલ લલીતભાઈ આર અમરાઈવાડી ‐ ૧૩
144 મોદી િકંજલબેન ડી અમરાઈવાડી ‐ ૧૩
145 સ લકી નેટબેન િવ અમરાઈવાડી ‐ ૧૩
146 રમીલાબેન જી મોદી અમરાઈવાડી ‐ ૧૪
147 નીતાબેન એન પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૪
148 નીલમબેન કે પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૪
149 િવમળાબેન સી પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૪
150 મીનાક્ષીબેન  રાવલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૪
151 સેજલબેન એસ િક્રિ યન અમરાઈવાડી ‐ ૧૪
152 રંજનબેન આઈ પ્રજાપિત અમરાઈવાડી ‐ ૧૪
153 ચેતનાબેન બી પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૬
154 મીનાક્ષીબેન બી પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૬
155 શિમર્ ઠાબેન કે પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૬
156 દક્ષાબેન સી પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૬
157 મગંબુેન એચ પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૬
158 પ્રકાશકુમાર બી પટેલ અમરાઈવાડી ‐ ૧૬
159 િકરનબેન એચ આિહર અમરાઈવાડી ‐ ૧૬
160 અિનતાબેન અિવનાશ પાટીલ અમરાઈવાડી ‐ મરાઠી ‐ ૨
161 સાિરકાબેન રાજુ મરુુડકર અમરાઈવાડી ‐ મરાઠી ‐ ૨
162 વ ૃદંારાણી યોગેશ બામ અમરાઈવાડી ‐ મરાઠી ‐ ૨
163 તિૃ તબેન વાસદેુવ પાટીલ અમરાઈવાડી ‐ મરાઠી ‐ ૨
164 ઉિમર્લાબેન ડી પરમાર રાજપરુ ‐ ૮
165 નરેશભાઈ ચાવડા રાજપરુ ‐ ૮
166 સિુમત્રાબેન પી ન રાજપરુ ‐ ૮
167 જાગિૃતબેન એન પટેલ રાજપરુ ‐ ૮
168 સગંીતાબેન એસ પટેલ રાજપરુ ‐ ૮
169 સગંીતાબેન એ વસાવા રાજપરુ ‐ ૮
170 હસંાબેન ટી પટેલ રાજપરુ ‐ ૧૧
171 હરેશભાઈ ડી પટેલ રાજપરુ ‐ ૧૧
172 હીરાબેન પી વાઘલેા રાજપરુ ‐ ૧૧
173 યો સનાબેન  સ લકી રાજપરુ ‐ ૧૧
174 ઉષાબેન બી પટેલ રાજપરુ ‐ ૧૧
175 અતલુભાઈ એસ રાઠોડ રાજપરુ ‐ ૧૧
176 દેસાઈ દશરથભાઈ િવરમભાઇ રાજપરુ ‐ ૧
177 િક્રિ યન િસ વીયાબહને સરેુશચદં્ર રાજપરુ ‐ ૧
178 ફરજનાબેન મસુાભાઈ સુ લા રાજપરુ ‐ ૧
179 હીનાબેન મેહલુભાઈ મોદી રાજપરુ ‐ ૧



180 નયનાબેન રેવાભાઈ પટેલ રાજપરુ ‐ ૧
181 તોફીકાબેન ઝિહરહસુેન શેખ રાજપરુ ‐ ૧
182 િમ ી જ પાબેન િદનેશકુમાર રાજપરુ ‐ ૧
183 િત્રવેદી માગીર્ ગીરીશભાઈ રાજપરુ ‐ ૧
184 ચિંદ્રકાબેન એમ પટેલ રાજપરુ ‐ ૯
185 મકેુશભાઈ જી પટેલ રાજપરુ ‐ ૯
186 સકુ્ર્મિસંહ વી ગરાિસયા રાજપરુ ‐ ૯
187 પ્રગનેશભાઈ પી ચાવડા રાજપરુ ‐ ૯
188 લ ાબેન આર ઠાકરે રાજપરુ ‐ ૯
189 અમરીન એ મ સરૂી રાજપરુ ‐ ૯
190 ધારાબેન બી સ લકી રાજપરુ ‐ ૯
191 શનાભાઈ બી સ લકી રાજપરુ ‐ ૯
192 શીિમર્લાબેન બાબભુાઈ પચંાલ રાજપરુ ‐ ૧૮
193 હષર્દાબેન નાથાલાલ પટેલ રાજપરુ ‐ ૧૮
194 સેજલબેન રમેશભાઈ પટેલ રાજપરુ ‐ ૧૮
195 ખ્યાિતબેન ડા ાભાઈ િત્રવેદી રાજપરુ ‐ ૧૮
196 હસંાબેન બબાભાઈ પટેલ રાજપરુ ‐ ૧૮
197 અંજુબેન બચભુાઈ હળપિત રાજપરુ ‐ ૧૮
198 નયનાબેન ઘન યામભાઈ પટેલ રાજપરુ ‐ ૧૮
199 પરવીનબાનુ ંજાકીરહસુેન મ સરૂી રાજપરુ ‐ ૧૮
200 રમીલાબેન બીપીનભાઈ પ્રજાપિત રાજપરુ ‐ ૧૮
201 વષીર્તાબેન આર પટેલ રાજપરુ ‐ ૧૮
202 પલબેન અશોકભાઈ પટેલ રાજપરુ ‐ ૧૮
203 નટવરભાઈ એમ મકવાણા રાજપરુ ‐ ૧૮
204 ભપુે દ્રભાઈ પી ઠાકોર રાજપરુ ‐ ૧૮
205 રા શભાઈ એન જય વાલ રાજપરુ ‐ ૧૮
206 ગૌતમભાઈ વરસનભાઈ તડવી ગોમતીપરુ ‐ ૨
207 નમર્દાબેન શનાભાઈ રાઠોડ ગોમતીપરુ ‐ ૨
208 રમીલાબેન વાલજીભાઇ પરમાર ગોમતીપરુ ‐ ૨
209 સવલાભાઈ ભીમાભાઇ રાઠવા ગોમતીપરુ ‐ ૨
210 અલકાબેન સોમાભાઈ ગોમતીપરુ ‐ ૨
211 છાયાબેન નરે દ્રભાઈ રાઠોડ ગોમતીપરુ ‐ ૨
212 નયનાબેન ભગવાનદાસ યોગી ગોમતીપરુ ‐ ૨
213 સશુીલાબેન ડી રાણા ગોમતીપરુ ‐ ૬
214 તરુણાબેન આઈ પરમાર ગોમતીપરુ ‐ ૬
215 સર વતીબેન એન ભાવસાર ગોમતીપરુ ‐ ૬
216 િબ્ર શભાઈ ડી ચૌધરી ગોમતીપરુ ‐ ૬
217 નેહાબેન કે પટેલ ગોમતીપરુ ‐ ૬
218 િદપીકાબેન જી પ્રજાપિત જશોદાનગર ‐ ૧
219 જયેશભાઈ પટેલ જશોદાનગર ‐ ૧
220 જીજ્ઞાબેન એસ વોરા જશોદાનગર ‐ ૧
221 અિભજીતભાઈ એચ વોરા જશોદાનગર ‐ ૧
222 અિમતભાઈ વી પિંડત જશોદાનગર ‐ ૧
223 ભાિવકાબેન એચ ગોિહલ જશોદાનગર ‐ ૧
224 દક્ષાબેન સી પટેલ જશોદાનગર ‐ ૧
225 ચેતનાબેન સી મહતેા જશોદાનગર ‐ ૧



226 કાિમનીબેન ડી સોની જશોદાનગર ‐ ૧
227 સોનલબેન એ પટેલ જશોદાનગર ‐ ૧
228 જયેશકુમાર બી ચૌધરી જશોદાનગર ‐ ૧
229 વષાર્બેન આર પટેલ જશોદાનગર ‐ ૨
230 વષાર્બેન એમ ચૌહાણ જશોદાનગર ‐ ૨
231 ભારતીબેન સી ચૌહાણ જશોદાનગર ‐ ૨
232 ભાવનાબેન બી પટેલ જશોદાનગર ‐ ૨
233 િજજ્ઞાબેન બી કો ટ્રાક્ટર જશોદાનગર ‐ ૨
234 મીનાક્ષીબેન આર પટેલ જશોદાનગર ‐ ૨
235 કમબુેન એચ પટેલ જશોદાનગર ‐ ૨
236 ર મીકાબેન એસ પટેલ જશોદાનગર ‐ ૨
237 ગીતાબેન બી પટેલ જશોદાનગર ‐ ૨
238 તિૃ તબેન એ વડગામા જશોદાનગર ‐ ૨
239 નીતાબેન એ પટેલ જશોદાનગર ‐ ૨
240 મીનલબેન આર પડંયા જશોદાનગર ‐ ૨
241 ભરતભાઈ ડી િવરમગામી િવંઝોલ ‐ ૨
242 ભરતભાઈ આર પટેલ િવંઝોલ ‐ ૨
243 અરિવંદભાઈ કે માલવણીયા િવંઝોલ ‐ ૨
244 દક્ષાબેન એસ પટેલ િવંઝોલ ‐ ૨
245 િદપીકાબેન જી પટેલ િવંઝોલ ‐ ૨
246 બીનીતાબેન એમ પટેલ િવંઝોલ ‐ ૨
247 દક્ષાબેન એમ પરમાર િવંઝોલ ‐ ૨
248 બેલાબેન આર બારીયા િવંઝોલ ‐ ૨
249 િકશોરીબેન ડી પટેલ િવંઝોલ ‐ ૨
250 કાિમનીબેન કે શાહ િવંઝોલ ‐ ૨
251 િવજયાબેન એસ િક્રિ યન િવંઝોલ ‐ ૨
252 બીનાબેન એચ પટેલ િવંઝોલ ‐ ૨
253 રેખાબેન એફ પ્રજાપિત િવંઝોલ ‐ ૨
254 રમેશભાઈ બી ડામોર િવંઝોલ ‐ ૨
255 હસંાબેન કે ગામેતી હાથીજણ ‐ ૨
256 િહતેશભાઈ પટેલ હાથીજણ ‐ ૨
257 ભગવતીબેન એ દેસાઈ હાથીજણ ‐ ૨
258 લાભભુાઈ એસ મકવાણા હાથીજણ ‐ ૨
259 િક્ર નાબેન બી કો ટ્રાક્ટર હાથીજણ ‐ ૨
260 પ્ર લાબેન એન ચૌહાણ હાથીજણ ‐ ૨
261 મીનાક્ષીબેન એમ રાવલ હાથીજણ ‐ ૨
262 એિલસાબેન ડી િખ્ર તી હાથીજણ ‐ ૨
263 પા લબેન  રાવલ હાથીજણ ‐ ૨
264 દેવાગંનાબેન વી પટેલ હાથીજણ ‐ ૨
265 આશાબેન ડી બારીયા િવનોબાભાવેનગર ‐ ૧
266 મજુંલાબેન ઠાકોર િવનોબાભાવેનગર ‐ ૧
267 યોગેશભાઈ કે પટેલ િવનોબાભાવેનગર ‐ ૧
268 મનીષાબેન કે પટેલ િવનોબાભાવેનગર ‐ ૧
269 હરેશભાઈ એન પટેલ િવનોબાભાવેનગર ‐ ૧
270 દક્ષાબેન બી શાહ િવનોબાભાવેનગર ‐ ૧
271 તરુલતાબેન આર બ્રહ ભ િવનોબાભાવેનગર ‐ ૧



272 મમતાબેન નટવરલાલ રાણા ગોમતીપરુ ‐ ૪
273 સમુનબેન ભાિવનકુમાર ખલાસી ગોમતીપરુ ‐ ૪
274 હમેદીપ જયિંતભાઈ શમાર્ ગોમતીપરુ ‐ ૪
275 પ્રકાશભાઈ નવીનચદં્ર રાવલ ગોમતીપરુ ‐ ૪
276 રોઝીબેન સભુાષભાઈ ડામોર ગોમતીપરુ ‐ ૪
277 જાવેદઅખ્તર એમ અંસારી ગોમતીપરુ ‐ ૪
278 પા લબેન બી પટેલ રાજપરુ ‐ ૩
279 નીતાબેન કે પેઠે રાજપરુ ‐ ૩
280 ભાવનાબેન એમ પટેલ રાજપરુ ‐ ૩
281 સમીનાબેન એ શેખ રાજપરુ ‐ ૩
282 િહરલબેન ડી પટેલ રાજપરુ ‐ ૩
283 િદ તીબેન ડી વાઘલેા રાજપરુ ‐ ૩
284 કા તીભાઈ બી સ લકી રાજપરુ ‐ ૩
285 વાઘલેા મહશેકુમાર જી રાજપરુ ‐ ૧૭
286 બારોટ દેિવકાબેન ડી રાજપરુ ‐ ૧૭
287 ડામોર મનોજકુમાર કે રાજપરુ ‐ ૧૭
288 સોલકંી સરેુશભાઈ કે રાજપરુ ‐ ૧૭
289 દેસાઈ િહતેષ જી રાજપરુ ‐ ૧૭
290 મકવાણા નટવરલાલ એમ રાજપરુ ‐ ૧૭
291 પટેલ પલબેન એ રાજપરુ ‐ ૧૭
292 સ લકી બાબભુાઈ મોઘાજી િવવેકાનદંનગર ‐ ૧
293 મહીડા અજુ ર્નિસહ જીલાભાઈ િવવેકાનદંનગર ‐ ૧
294 ડડુેણ જીતે દ્રકુમાર દોલાભાઈ િવવેકાનદંનગર ‐ ૧
295 સેલોત પ્રદીપિસંહ િવલિસંહ િવવેકાનદંનગર ‐ ૧
296 પટેલ ચિંદ્રકાબેન કરશનભાઈ િવવેકાનદંનગર ‐ ૧
297 પટેલ નૌકાબેન િશવાભાઈ િવવેકાનદંનગર ‐ ૧
298 ભાવનાબેન સોપાન ચૌધરી િવનોબાભાવે મરાઠી ‐ ૨
299 વૈશાલી પરશરુામ સાવતં િવનોબાભાવે મરાઠી ‐ ૨
300 પ્રીતીબેન જગ ાથ અિગ્નહોત્રી િવનોબાભાવે મરાઠી ‐ ૨
301 યો સનાબેન એલ.પટેલ શાહીબાગ- ૬
302 ચેતનાબેન એમ.ડાભી શાહીબાગ- ૬
303 કાનનબેન એસ.શમાર્ શાહીબાગ- ૬
304 મધબુાળાબેન એમ.અસારી શાહીબાગ- ૬
305 િવધાતીબેન એસ.ગ જર શાહીબાગ- ૬
306 િહનાલીબેન એ.સરુતી શાહીબાગ- ૬
307 ાબેન એસ.શાહ શાહીબાગ- ૬
308 યોિતબેન પરમાર શાહીબાગ- ૧
309 સશુીલાબેન ભોયા શાહીબાગ- ૧
310 કિપલાબેન પટેલ શાહીબાગ- ૧
311 આશાબેન પટેલ શાહીબાગ- ૧
312 નીતાબેન પટેલ શાહીબાગ- ૧
313 અંજનાબેન પાડંોર શાહીબાગ- ૧
314 ભરતભાઈ રાવલ શાહીબાગ- ૧
315 વસતંભાઈ કોરડીયા શાહીબાગ- ૧
316 મેહલુભાઈ પટેલ શાહીબાગ- ૧
317 હષર્દભાઈ લકુમ શાહપરુ-૧૧



318 આશાબેન પ્રજાપિત શાહપરુ-૧૧
319 િહનલબેન પ્રજાપિત શાહપરુ-૧૧
320 હામ િનકાબેન શાહ શાહપરુ-૧૧
321 સિુપ્રયાબેન રાઠોડ શાહપરુ-૧૧
322 િહનાબેન િત્રવેદી શાહપરુ-૧૧
323 રાકેશભાઈ પટેલ બારડોલપરુા- ૧
324 કલાવતીબેન પટેલ બારડોલપરુા- ૧
325 સોનલબેન ભગત બારડોલપરુા- ૧
326 અચર્નાબેન પટેલ બારડોલપરુા- ૧
327 સધુાબેન ભગોરા બારડોલપરુા- ૧
328 રિમલાબેન ખરાડી બારડોલપરુા- ૧
329 ગીતાબેન અિમન બારડોલપરુા- ૧
330 નીતાબેન પટેલ બારડોલપરુા- ૧
331 બકુલાબેન રાઠોડ બારડોલપરુા- ૧
332 પીનાબેન બી.સથુાર શાહપરુ - ૧
333 પ લવીબેન એ.િત્રવેદી શાહપરુ - ૧
334 નીલાબેન એમ.પટેલ શાહપરુ - ૧
335 અંજલીબેન એમ.લેઉઆ દુધે ર - ૪
336 િદપીકાબેન પટેલ દુધે ર - ૪
337 શકંુતલાબેન પટેલ દુધે ર - ૪
338 ગીતાબેન દેરોલા દુધે ર - ૪
339 ધિમર્ ઠાબેન ભાવસાર દુધે ર - ૪
340 હીનાબેન કણઝિરયા દુધે ર - ૪
341 મધબુેન પ્રજાપિત દુધે ર - ૪
342 સેજલબેન શાહ દુધે ર - ૬
343 ચિંદ્રકાબેન પટેલ દુધે ર - ૬
344 િરિ બેન પટેલ દુધે ર - ૬
345 િહનાબેન જોષી દુધે ર - ૬
346 રેખાબેન ચૌહાણ દુધે ર - ૬
347 જાગિૃતબેન દેસાઈ દુધે ર - ૬
348 િવજયભાઈ પટેલ દુધે ર - ૩
349 ભારતીબેન પટેલ દુધે ર - ૩
350 િનરુબેન પરમાર દુધે ર - ૩
351 જાગિૃતબેન જાદવ દુધે ર - ૩
352 િજજ્ઞાશાબેન દવે દુધે ર - ૩
353 િહરલબેન પટેલ દુધે ર - ૩
354 િમનાક્ષીબેન ભાવસાર દુધે ર - ૩
355 સેજલબેન અસોડા દુધે ર - ૩
356 હસંાબેન બાવા શાહીબાગ - ૪
357 લ મીબેન દેસાઈ શાહીબાગ - ૪
358 િદપીકાબેન પરમાર શાહીબાગ - ૪
359 કુસમુબેન નાણાવટી શાહીબાગ - ૪
360 સહુાશભાઈ પટેલ શાહપરુ - ૫
361 રંજનબેન વાઘલેા શાહપરુ - ૫
362 જાગિૃતબેન આચાયર્ શાહપરુ - ૫
363 સોનલબેન દેસાઈ શાહપરુ - ૫



364 િજજ્ઞાસાબેન શાહ શાહપરુ - ૫
365 વષાર્બેન એસ.પટેલ શાહપરુ - ૬
366 લતાબેન પટેલ શાહપરુ - ૬
367 યોિગનીબેન પટેલ શાહપરુ - ૬
368 કંચનબેન રાઠોડ શાહપરુ - ૬
369 નીલાબેન લોબાલા શાહપરુ - ૬
370 િનિમષાબેન પટેલ શાહપરુ - ૬
371 હીમાબહને ચૌધરી શાહપરુ - ૬
372 કોિકલાબેન પરમાર શાહપરુ - ૬
373 રમાબેન પટેલ શાહપરુ - ૬
374 સિુમત્રાબેન રામી શાહપરુ - ૬
375 સગંીતાબેન પટેલ શાહપરુ - ૬
376 ચિંદ્રકાબેન પટેલ શાહપરુ - ૬
377 િક રીબેન પટેલ શાહપરુ - ૬
378 ફારુકભાઈ શેખ જમાલપરુ - ૭
379 અમિરનભાઈ િદવાન જમાલપરુ - ૭
380 ઈલાબેન આચાયર્ શાહપરુ - ૮
381 રીટાબેન શેલત શાહપરુ - ૮
382 સિુમત્રાબેન રામી શાહપરુ - ૮
383 ગૌરીબેન વાઘલેા શાહપરુ - ૮
384 ભાવનાબેન જોષી શાહપરુ - ૨
385 કોકીલાબેન કિડયા શાહપરુ - ૨
386 પ્રજ્ઞાબેન ઉપા યાય શાહપરુ - ૨
387 શાિહનબાન ુપટેલ બહરેામપરુા - ૫
388 વૈશાલીબેન અમીન બહરેામપરુા - ૫
389 રીટાબેન ગઢવી બહરેામપરુા - ૫
390 પુ પાબેન ડાભી બહરેામપરુા - ૫
391 કોકીલાબેન વાઘલેા બહરેામપરુા - ૫
392 નેહાબેન ચૌધરી બહરેામપરુા - ૫
393 પ્રીિતબેન વાળા બહરેામપરુા - ૫
394 હસીનબેન મકુદમ જમાલપરુ - ૯
395 રેખાબેન કલાસવા જમાલપરુ - ૯
396 આરતીબેન બોડાર જમાલપરુ - ૯
397 અ પાબેન િમ ી જમાલપરુ - ૯
398 સલમાબેન મનસરુી જમાલપરુ - ૯
399 નતનાબેન ઠક્કર માધવબાગ - ૧
400 સેજલબેન પરમાર માધવબાગ - ૧
401 અંજનાબેન ચૌધરી માધવબાગ - ૧
402 વશૈાલીબેન સયુર્વશંી માધવબાગ - ૧
403 યોગેશભાઈ રાવલ રાયખડ - ૮
404 તેાબેન મોદી રાયખડ - ૮
405 ચેતનાબેન દેસાઈ રાયખડ - ૮
406 નેહાબેન સોલકંી રાયખડ - ૮
407 ચદંાબેન પરમાર જમાલપરુ - ૧૬
408 િમનાક્ષીબેન પરમાર જમાલપરુ - ૧૬
409 શોભનાબેન ભાવસાર જમાલપરુ - ૧૬



410 હમેલતાબેન ઈરદાસ જમાલપરુ - ૪
411 વીભાબેન િત્રવેદી જમાલપરુ - ૪
412 ક પેશભાઈ પટેલ શાહપરુ - ૧૫
413 પુદભાઈ પટેલ શાહપરુ - ૧૫
414 િનશાબેન સોલકંી શાહપરુ - ૧૫
415 ફા ગનુીબેન મરાઠા શાહપરુ - ૧૫
416 રેખાબેન દેસાઈ શાહપરુ - ૧૫
417 અશોકભાઈ શાહ શાહપરુ - ૧૫
418 ઉિમર્લાબેન પાડંોર શાહપરુ - ૧૬
419 રમીલાબેન પારધી શાહપરુ - ૧૬
420 નયનાબેન પટેલ શાહપરુ - ૧૬
421 અ કાબેન પટેલ શાહપરુ - ૧૬
422 આરતીબેન પટેલ શાહપરુ - ૧૬
423 હીનાબેન કિવ શાહપરુ - ૧૬
424 ભાવનાબેન જાદવ શાહપરુ - ૧૬
425 આરતીબેન ભાવસાર ખાિડયા - ૧૨
426 લતાબેન રાવ ખાિડયા - ૧૨
427 િહનાબેન પરમાર કાલપુરુ - ૨૨
428 રાિગણીબેન શાહ કાલપુરુ - ૨૨
429 પા લબેન પટેલ શાહપરુ - ૪
430 સોનલબેન રાવલ શાહપરુ - ૪
431 સીમાબેન મસંરુી શાહપરુ - ૪
432 રેખાબેન ગોહીલ શાહપરુ - ૪
433 નયનાબેન પટેલ શાહપરુ - ૪
434 અવિનકાબેન પટેલ શાહપરુ - ૪
435 આરતીબેન વૈ ણવ શાહપરુ - ૪
436 િજજ્ઞેશભાઈ પટેલ શાહપરુ પ લીક કલૂ
437 િનલેશભાઈ પટેલ શાહપરુ પ લીક કલૂ
438 કા મીરાબેન પરમાર ખાિડયા - ૨
439 રોહાબેન િક્ર ટી ખાિડયા - ૨
440 યો સનાબેન પટેલ ખાિડયા - ૨
441 નેહાબેન દરજી ખાિડયા - ૨
442 િદ યાબેન પટેલ ખાિડયા - ૨
443 કિપલાબેન પરમાર જમાલપરુ - ૧૮
444 શબનાબેન ખાટુવાલા જમાલપરુ - ૧૮
445 હસંાબેન પટેલ કાકંરીયા - ૪
446 ભારતીબેન ઠાકર કાકંરીયા - ૪
447 રેણકુાબેન પરમાર કાકંરીયા - ૪
448 સગંીતાબેન મકવાણા જમાલપરુ - ૨૪
449 િશલાબેન રબારી જમાલપરુ - ૨૪
450 અંિકતાબેન બાલપાડંે જમાલપરુ - ૨૪
451 મીતાબેન પચંાલ જમાલપરુ - ૨૪
452 િપયષુભાઈ પટેલ જમાલપરુ - ૨૪
453 કિપલાબેન પટેલ જમાલપરુ - ૨૪
454 પનુમબેન નાયક જમાલપરુ - ૧૧
455 શાહીના બરફવાલા જમાલપરુ - ૧૧



456 ઉષાબેન પટેલ જમાલપરુ - ૧૧
457 િનઝરીબેન પોલરા જમાલપરુ - ૧૧
458 યાિ મનબેન વોરા જમાલપરુ - ૮
459 ફાિતમાબેન જમાલપરુ - ૮
460 ચિદ્રકાબેન ચૌધરી જમાલપરુ - ૮
461 મજુંલાબેન પટેલ રાયખડ - ૧૦
462 રિ મનાબેન પટેલ રાયખડ - ૧૦
463 પ્રવીણિસંહ રાઠોડ રાયખડ - ૧૦
464 તેાબેન ભીમાણી રાયખડ - ૧૦
465 રિ મતાબેન વાઘલેા ખાિડયા - ૧૦
466 સગંીતાબેન ભ ખાિડયા - ૧૦
467 સોનલબેન ગરાિસયા ખાિડયા - ૧૦
468 હતેલબેન પ્રજાપિત ખાિડયા - ૧૦
469 બીનાબેન યાસ ખાિડયા - ૪
470 િવકાસકુમાર ગાિવત ખાિડયા - ૪
471 સગંીતાબેન આર.પટેલ અસારવા - ૨
472 પા લબેન .પટેલ અસારવા - ૨
473 સનુદંાબેન એ.પટેલ અસારવા - ૨
474 જાગિૃતબેન કે.પટેલ અસારવા - ૨
475 વી ાબેન બી.ખોરિદયા દિરયાપરુ - ૧૬
476 પાયલબેન ડી.ધધંકુીયા દિરયાપરુ - ૧૬
477 હષાર્બેન આર.પાચંણેકર દિરયાપરુ - ૧૬
478 િડ પલબેન એમ.રાઠોડ દિરયાપરુ - ૧૬
479 જલાબેન પી.દેસાઈ દિરયાપરુ - ૧૬
480 અિનતાબેન દક્ષ અસારવા - ૧૮
481 િદપીકાબેન પટેલ અસારવા - ૧૮
482 પનુમબેન રાવલ અસારવા - ૧૮
483 ધિમર્ ઠાબેન અમીન અસારવા - ૧૮
484 િવક્ર્મભાઈ રબારી અસારવા - ૩
485 ક પેશભાઈ ચૌધરી અસારવા - ૩
486 ભારતીબેન સાહબે અસારવા - ૩
487 રણછોડભાઈ પચંાલ જહાગંીરપરુા - ૧
488 સગંીતાબેન પટેલ જહાગંીરપરુા - ૧
489 રેણકુાબેન પટેલ જહાગંીરપરુા - ૧
490 હીરલબેન રાજ જહાગંીરપરુા - ૧
491 નરે દ્રભાઈ ચૌધરી જહાગંીરપરુા - ૧
492 દક્ષાબેન લેઉવા અસારવા - ૬
493 ગીતાબેન પરીખ અસારવા - ૬
494 ત વીબેન પટેલ અસારવા - ૬
495 શકરીબેન પટેલ િપ્રતમપરુા - ૩
496 પુ પાબેન ગામેતી િપ્રતમપરુા - ૩
497 જ પાબેન પટેલ િપ્રતમપરુા - ૩
498 મજુંલાબેન પટેલ િપ્રતમપરુા - ૩
499 િવમળાબેન બાવા િપ્રતમપરુા - ૩
500 યો સનાબેન રાઠોડ િપ્રતમપરુા - ૩
501 યો સનાબેન પટેલ િપ્રતમપરુા - ૩



502 િન બેન વૈ ણવ પ્રેમદરવાજા - ૨
503 મીતાબેન મુધંવા પ્રેમદરવાજા - ૨
504 નીતાબેન પટેલ પ્રેમદરવાજા - ૨
505 તરુબેન પટેલ જહાગંીરપરુા - ૨
506 પ્ર લાબેન જહાગંીરપરુા - ૨
507 દીનાબેન જહાગંીરપરુા - ૨
508 હસંાબેન જહાગંીરપરુા - ૨
509 તારાબેન જહાગંીરપરુા - ૨
510 ગૌરીબેન જહાગંીરપરુા - ૨
511 કિપલાબેન પટેલ મેઘાણીનગર - ૧
512 વષાર્બેન મોદી મેઘાણીનગર - ૧
513 પ ાબેન પટેલ મેઘાણીનગર - ૧
514 કોકીલાબેન િનનામા મેઘાણીનગર - ૧
515 િશતલબેન પટેલ મેઘાણીનગર - ૧
516 નીતાબેન પટેલ મેઘાણીનગર - ૧
517 લ મીબેન રાઠોડ મેઘાણીનગર - ૧
518 દેવીકાબેન દરજી મેઘાણીનગર - ૧
519 કુસમુબેન પટેલ મેઘાણીનગર - ૧
520 મજુંલાબેન પરમાર મેઘાણીનગર - ૧
521 તિૃ તબેન ખડાયતા મેઘાણીનગર - ૧
522 અનપુમાબેન પ્રજાપિત મેઘાણીનગર - ૧
523 િદનેશભાઈ ચૌહાણ મેઘાણીનગર - ૧
524 િમતલબેન પરમાર મેઘાણીનગર - ૧
525 નેહાબેન પચંાલ મેઘાણીનગર - ૧
526 નીિતનભાઈ જોશી મેઘાણીનગર - ૧
527 કમલભાઈ પરમાર મેઘાણીનગર - ૧
528 સજંયભાઈ પટેલ મેઘાણીનગર - ૧
529 મિનષાબેન પટેલ મેઘાણીનગર - ૧
530 હરેશભાઈ ચૌહાણ દિરયાપરુ પ લીક કુલ
531  હસંાબેન પરમાર િપ્રતમપરુા - ૧
532 નીતાબેન શાહ િપ્રતમપરુા - ૧
533 સરોજબેન ડી પરમાર િપ્રતમપરુા - ૧
534 જય ીબેન ગોહલે િપ્રતમપરુા - ૧
535 િજજ્ઞાસાબેન પરમાર િપ્રતમપરુા - ૧
536 જય ીબેન એ પટેલ િપ્રતમપરુા - ૧
537 લ મીબેન પરમાર િપ્રતમપરુા - ૧
538 જય ીબેન વી. પટેલ િપ્રતમપરુા - ૧
539 ગલુશનબાન ુમસંરુી કાલપુરુ - ૨૨
540 હસુનાબાન ુમલેક કાલપુરુ - ૨૨
541 વાિતબેન ચૌધરી કાલપુરુ - ૨૨
542 સેજલબેન ચૌધરી કાલપુરુ - ૨૨
543 યોગીતાબેન સોની કાલપુરુ - ૨૨
544 રેખાબેન મોદી કાલપુરુ - ૧૭
545 કિવતાબેન વૈ ણવ કાલપુરુ - ૧૭
546 િપનલબેન મહતેા અસારવા - ૪
547 િપનલબેન રબારી અસારવા - ૪



548 હિરશગીરી ગો વામી અસારવા - ૪
549 અ પાબેન પટેલ મેઘાણીનગર - ૨
550 ભાવનાબેન પટેલ મેઘાણીનગર - ૨
551 યો સનાબેન પટેલ મેઘાણીનગર - ૨
552 કાનાભાઈ મોરી દિરયાપરુ - ૧૮
553 અનપુમાબેન પરમાર કાલપુરુ - ૬
554 િદપીકાબેન દેસાઈ કાલપુરુ - ૬
555 ભરતકુમાર પટેલ કાલપુરુ - ૬
556 િદપકભાઈ રાઠોડ અસારવા - ૧૨
557 ભાવનાબેન પટેલ અસારવા - ૧૨
558 અ પાબેન પટેલ અસારવા - ૧૨
559 મધબુેન દેસાઈ અસારવા - ૧૨
560 પાવર્તીબેન પટેલ અસારવા - ૧૨
561 નીતાબેન પટેલ અસારવા - ૧૨
562 કાિમનીબેન લીંબાચીયા અસારવા - ૧૨
563 જય ીબેન પટેલ અસારવા - ૧૨
564 યો સનાબેન પટેલ અસારવા - ૧૨
565 ગીતાબેન પટેલ અસારવા - ૧૨
566 જશોદાબેન વાઘલેા અસારવા - ૧૨
567 હષર્દભાઈ વાઘલેા અસારવા - ૧૨
568 અલકાબેન લીંબાચીયા અસારવા - ૧૨
569 પ્રિતકાબેન ચૌહાણ અસારવા - ૧૨
570 સિુનતાબેન પટેલ અસારવા - ૧૨
571 વદંનાબેન સોલકંી અસારવા - ૧૨
572 મધકુાતંા વાઘલેા અસારવા - ૨૦
573 ઉષાબેન સોલકંી અસારવા - ૨૦
574 િવમળાબેન પટેલ અસારવા - ૨૦
575 ઉષાબેન સોલકંી અસારવા - ૨૦
576 સરોજબેન  પરમાર અસારવા - ૨૦
577 હમેાગંીનીબેન નાયક અસારવા - ૨૦
578 િદ તીબેન પટેલ અસારવા - ૨૦
579 કમબુેન મહિેરયા અસારવા - ૨૦
580 રા દ્રભાઈ પટેલ અસારવા - ૧૧
581 પુ પાબેન પટેલ અસારવા - ૧૧
582 કોમલબેન પટેલ અસારવા - ૧૧
583 િજજ્ઞાબેન ભરવાડ અસારવા - ૧૧
584 સભુાષભાઈ આસોડીયા અસારવા - ૧૧
585 શોભનાબેન ગામેતી અસારવા - ૨૩
586 રીનાબેન વસાવા અસારવા - ૨૩
587 િપનલબેન મોદી અસારવા - ૨૩
588 પજુાબેન જય વાલ અસારવા - ૨૩
589 હસમુતીબેન ઠાકોર અસારવા - ૨૩
590 રેખાબેન રાઠોડ અસારવા - ૨૩
591 ત વીબેન પટેલ કાલપુરુ - ૧૯
592 ધારાબેન િમિ કાલપુરુ - ૧૯
593 મયરુીકાબેન યાસ દિરયાપરુ - ૮



594 પ્રજ્ઞાબેન સમુેસરા દિરયાપરુ - ૮
595 િનયતીબેન રાઠોડ દિરયાપરુ - ૮
596 યોમેશકુમાર પ્રજાપિત દિરયાપરુ - ૮
597 વૈભવીબેન દવે દિરયાપરુ - ૧૨
598 ભગવતીબેન પટેલ દિરયાપરુ - ૧૨
599 ગીતાબેન પ્રજાપિત દિરયાપરુ - ૧૨
600 િપનલબેન શાહ દિરયાપરુ - ૧૨
601 કૈલાસબેન કે. પટેલ ગાધંીનગર શાળા ન.ં 2

602 રમીલાબેન કે. પટેલ ગાધંીનગર શાળા ન.ં 2

603 પુ પાબેન બી. પટેલ ગાધંીનગર શાળા ન.ં 2

604 રીટાબેન બી. પટેલ ગાધંીનગર શાળા ન.ં 2

605 કેતનભાઈ કે. પટેલ ગાધંીનગર શાળા ન.ં 2

606 િશ પાબેન એ. ભ ગાધંીનગર શાળા ન.ં 2

607 અિવનાશભાઈ કે. પ્રજાપિત ગાધંીનગર શાળા ન.ં 2

608 નયનાબેન આર. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં1

609 હતેલ એ. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં1

610 કરુણાબેન કે. માલિવયા વાડજ શાળા ન.ં1

611 કૈલાસબેન એસ. ગામેતી વાડજ શાળા ન.ં1

612 આશાબેન એસ. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં1

613 હીનાબેન . દવે વાડજ શાળા ન.ં1

614 હમેલતાબેન વી. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં1

615 મોનીકાબેન કે. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં1

616 હીનાબને આર. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં1

617 જય ીબેન બી. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં1

618 હસંાબેન એસ. કટારા વાડજ શાળા ન.ં1

619 અંજનાબેન જી. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં1

620 કાજલ એ. શાહ વાડજ શાળા ન.ં1

621 સોનલબેન એલ. મકવાણા વાડજ શાળા ન.ં1

622 બીનાબેન . મકવાણા વાડજ શાળા ન.ં1

623 જીજ્ઞાબેન એચ. પચંાલ વાડજ શાળા ન.ં1

624 અંજનાબેન આર. પરમાર વાડજ શાળા ન.ં1

625 જીજ્ઞાબેન ડી ચૌહાણ વાડજ શાળા ન.ં1

626 પા લબેન આર. શાહ સાબરમતી શાળા ન.ં ૪
627 શારદાબેન જ. મકવાણા સાબરમતી શાળા ન.ં ૪
628 સરોજબેન વી. વોરા સાબરમતી શાળા ન.ં ૪
629 આશાબેન એસ. પટેલ સાબરમતી શાળા ન.ં ૪
630 શોભનાબેન કે. ચાવડા સાબરમતી શાળા ન.ં ૪
631 પ્રિવણાબેન એચ. જાડેજા નારણપરુા શાળા ન.ં ૪
632 દક્ષાબેન એચ. દવે નારણપરુા શાળા ન.ં ૪
633 ઇલાબેન પી. પટેલ નારણપરુા શાળા ન.ં ૪
634 હષાર્બેન એસ. પડંયા નારણપરુા શાળા ન.ં ૪



635 શમીર્લાબેન ડી. પટેલ નારણપરુા શાળા ન.ં ૪
636 િક રીબેન વી. પટેલ નારણપરુા શાળા ન.ં ૪
637 વીણાબેન ટી. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 8

638 અિ નભાઈ ક. શમાર્ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 8

639 અલકાબેન પી. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 8

640 સિુમત્રાબેન બી. પ્રજાપિત એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 8

641 અલકાબેન પી. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 8

642 લીનાબેન એન. પડંયા એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 8

643 પ્રીયકંાબેન એ. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 8

644 તેજલબેન વાય. રામી એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 8

645 ભાિવકાબેન . જોષી એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 8

646 ભાનબેુન બી. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 8

647 છાયાબેન . ચૌધરી એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 6

648 ગીતાબેન પી. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 6

649 હસંાબેન વી. ગોહલે એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 6

650 ચૌલાબેન વી. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 6

651 િદપીકાબેન આર. રાઠોડ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 6

652 દક્ષીતાબેન એમ. જોષી એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 22

653 િકરણબેન બી. રાઠોડ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 22

654 સનુીતાબેન બી. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 22

655 રાકેશકુમાર . સોલકંી એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 22

656 બેલાબેન પી. ભાવસાર એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 17

657 યો સનાબેન એન. ઠાકોર એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 17

658 િવભિુતબેન . કડવે એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 17

659 મયકંકુમાર એમ. યાસ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 17

660 કલાવતીબેન એમ. બાવા સાબરમતી શાળા ન.ં 6

661 મીનાબેન વી. દરજી સાબરમતી શાળા ન.ં 6

662 સગંીતાબેન સી. પટેલ સાબરમતી શાળા ન.ં 6

663 સલમાબેન એ. કોિડયા સાબરમતી શાળા ન.ં 6

664 હષાર્બેન . ગ ડિલયા સાબરમતી શાળા ન.ં 6

665 ભાવનાબેન આર. મકવાણા સાબરમતી શાળા ન.ં 8

666 યો સનાબેન બી. પરમાર સાબરમતી શાળા ન.ં 8

667 રમીલાબેન એમ. પટેલ સાબરમતી શાળા ન.ં 8

668 સરોજબેન એમ. પ્રજાપિત સાબરમતી શાળા ન.ં 8

669 કોિકલાબેન બી. ઠાકોર સાબરમતી શાળા ન.ં 8

670 સગંીતાબેન સી. પટેલ સાબરમતી શાળા ન.ં 8

671 રેખાબેન બી. ચાવડા સાબરમતી શાળા ન.ં 8

672 મિનષાબેન . પટેલ વાસણા શાળા ન.ં7

673 માધરુીબેન પી. મહતેા વાસણા શાળા ન.ં7

674 સિુનલભાઈ કે. ચૌધરી વાસણા શાળા ન.ં7



675 કુસમુબેન એમ પરમાર વાસણા શાળા ન.ં7

676 વૈશાલીબેન એમ રબારી વાસણા શાળા ન.ં7

677 કરુણાબેન એસ. દવે વાસણા શાળા ન.ં7

678 નાગજીભાઈ બી. દેસાઈ સાબરમતી શાળા ન.ં 3

679 સધુાબેન એ. પટેલ સાબરમતી શાળા ન.ં 3

680 કંુજનબેન કે. શાહ સાબરમતી શાળા ન.ં 3

681 સોનલબેન પી. પટેલ સાબરમતી શાળા ન.ં 3

682 નેમીબેન આર. મોદી સાબરમતી શાળા ન.ં 3

683 પ્રીતીબેન એસ. પાડેં સાબરમતી શાળા ન.ં 10

684 શોભનાબેન કે. પરુોિહત સાબરમતી શાળા ન.ં 10

685 ચપંકભાઈ કે. પટેલ સાબરમતી શાળા ન.ં 10

686 રીનાબેન એન. પ્રજાપિત સાબરમતી શાળા ન.ં 10

687 દેવાગંીબેન બી. યાસ સાબરમતી શાળા ન.ં 10

688 રેખાબેન આઈ. પટેલ વાસણા શાળા ન.ં8

689 રંજનબેન એ. ચૌહાણ વાસણા શાળા ન.ં8

690 ખ્યાિતબેન આર. પાઠક વાસણા શાળા ન.ં8

691 સગંીતાબેન કે. કલાણી વાસણા શાળા ન.ં8

692 આયશાબેન એસ. મનસરુી વાસણા શાળા ન.ં8

693 હષાર્બેન એચ. પ્રજાપિત વાસણા શાળા ન.ં8

694 ભાિવનીબેન એમ. જોષી વાસણા શાળા ન.ં8

695 જય ીબેન આર. પટેલ વાસણા શાળા ન.ં8

696 રમાબેન બી. પટેલ વાસણા શાળા ન.ં8

697 દક્ષાબેન એચ. જાદવ વાસણા શાળા ન.ં8

698 શકંુતલાબેન . પટેલ વાસણા શાળા ન.ં8

699 રીટાબેન બી. પટેલ વાસણા શાળા ન.ં8

700 મનસખુભાઈ એસ. પચંાલ વાસણા શાળા ન.ં8

701 ફા ગનુીબેન આર. ચૌહાણ વાસણા શાળા ન.ં5

702 ભારતીબેન એલ. શકુ્લા વાસણા શાળા ન.ં5

703 પ ાબેન ટી. સોલકંી વાસણા શાળા ન.ં5

704 િબપીનચદં્રએન. વાઘેલા વાસણા શાળા ન.ં5

705 બીનાબેન . માળી વાસણા શાળા ન.ં5

706 નીપાબેન ટી. પાઠક વાસણા શાળા ન.ં5

707 જય ીબેન પી. ગોપજુાકર વાસણા શાળા ન.ં5

708 મીતાબેન એન. આચાયર્ વાસણા શાળા ન.ં5

709 મિનષાબેન આર. ગ જર વાસણા શાળા ન.ં5

710 ધારાબેન પી. રાઠોડ વાસણા શાળા ન.ં5

711 કમલાબેન કે. મકવાણા વાસણા શાળા ન.ં5

712 િદનેશભાઈ એ. તુવંર વાસણા શાળા ન.ં5

713 ભગવતીબેન એચ. હાથીવાલા વાસણા શાળા ન.ં5

714 સજંયભાઈ પી. શકુ્લા એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 26



715 ફા ગનુીબેન વી. દરજી એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 26

716 ગીતાબેન જી. દેસાઈ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 26

717 રમાબેન કે. મહતેા એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 26

718 મૌિલકાબેન એચ. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 26

719 દક્ષાબેન આર. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 26

720 હિસતાબેન એન. પટેલ નારણપરુા શાળા ન.ં 2

721 િનતાબેન એમ. પટેલ નારણપરુા શાળા ન.ં 2

722 િશ પાબેન એન. પટેલ નારણપરુા શાળા ન.ં 2

723 ભૌિમકાબેન એ. પટેલ નારણપરુા શાળા ન.ં 2

724 મોનાબેન કે. પટેલ નારણપરુા શાળા ન.ં 2

725 ગિવર્બેન એચ. પટેલ નારણપરુા શાળા ન.ં 2

726 મદંાિકનીબેન એચ. બારોટ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં ૩૦
727 પાયલબેન એફ. ચૌધરી એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં ૩૦
728 જય ીબેન બી. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં ૩૦
729 િમનાક્ષીબેન એન. તેલગં એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં ૩૦
730 જયોિતકાબેન એન.જય વાલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં ૩૦
731 રિ મબેન એસ. શકુ્લા એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં ૩૦
732 પ લવીબેન એમ. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં ૩૦
733 કેશબેુન એન. વાઘેલા એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં ૩૦
734 ચેતનાબેન વી. પડંયા નવા વાડજ શાળા ન.ં9

735 િવમલાબેન . પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં9

736 વદંનાબેન . પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં9

737 મિનષાબેન એન. પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં9

738 અિનલભાઈ એચ. પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં9

739 જીગીશાબેન ડી. પચંાલ નવા વાડજ શાળા ન.ં9

740 િક્ર નાબેન બી. િપ્રયદશીર્ નવા વાડજ શાળા ન.ં9

741 િશ પાબેન એલ. દેસાઈ નવા વાડજ શાળા ન.ં9

742 પજૂાબેન સી. પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં9

743 મીનભાઈ એ. પચંોલી નવા વાડજ શાળા ન.ં9

744 રજનીકાતં એમ. પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં9

745 અમીતાબેન આર. પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં9

746 ઉષાબેન કે. પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં9

747 બેલાબેન . િત્રવેદી નવા વાડજ શાળા ન.ં9

748 શોભનાબેન જી. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં3

749 કોિકલાબેન જી. મોદી વાડજ શાળા ન.ં3

750 સગંીતાબેન એચ. ઠાકર વાડજ શાળા ન.ં3

751 નયનાબેન કે. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં3

752 યો સનાબેન એસ. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં3

753 શારદાબેન બી. ગામેતી વાડજ શાળા ન.ં3

754 હિષર્દાબેન એચ. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં3



755 જાગિૃતબેન આર. મોદી વાડજ શાળા ન.ં3

756 શિમર્ ઠાબેન ડી. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં3

757 નિવનચદં્ર એન. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં3

758 દક્ષાબેન પી. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં3

759 હતેલબેન ડી. ગુ તા વાડજ શાળા ન.ં3

760 પદમાબેન જી. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં3

761 જીજ્ઞાશાબેન બી. પચંાલ વાડજ શાળા ન.ં3

762 િમનાક્ષીબેન પી. ાવક વાડજ શાળા ન.ં3

763 પ લવીબેન પી. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં3

764 અિ નભાઈ પી. પટેલ વાડજ શાળા ન.ં3

765 હસમુતીબેન મકવાણા નારણપરુા શાળા ન.ં 6

766 વૈશાલીબેન પટેલ નારણપરુા શાળા ન.ં 6

767 કુસમુબેન પટેલ નારણપરુા શાળા ન.ં 6

768 સરેુખાબેન રાવલ નારણપરુા શાળા ન.ં 6

769 િનલમબેન ગવાણીયા નારણપરુા શાળા ન.ં 6

770 અવિનકાબેન ગ જર નારણપરુા શાળા ન.ં 6

771 િહરાભાઈ રાઠોડ નારણપરુા શાળા ન.ં 6

772 કેતનકુમાર એન. ઠાકોર સાબરમતી શાળા ન.ં 7

773 યોગેશકુમાર બી. સોલકંી સાબરમતી શાળા ન.ં 7

774 િશ પાબેન ડી. ખખ્ખર એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 4

775 જીગરભાઈ એચ. મશ વાલા એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 4

776 િનલમબેન એ. પચંાલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 4

777 આનદંભાઈ જી. ઠાકોર એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 4

778 ગીતાબેન આઈ. િમ ી એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 12

779 વાિતબેન એન. રુપરેલીયા એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 12

780 બીપીનકુમાર એન. સથુાર એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 12

781 આશાબેન એમ કલાલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 12

782 િદપાબેન આર. દેવડા એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 12

783 રા શકુમાર એમ. સોલકંી એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 12

784 મધકુા તાબેન વી. પરમાર સાબરમતી શાળા ન.ં 2

785 પદમાબેન એન. દેવધરા સાબરમતી શાળા ન.ં 2

786 મીનાબેન . મોદી સાબરમતી શાળા ન.ં 2

787 િનલમબેન . સોલકંી સાબરમતી શાળા ન.ં 2

788 લખમણીબેન કે. આમલીયાર સાબરમતી શાળા ન.ં 2

789 હમેલતાબેન બી. િત્રવેદી સાબરમતી શાળા ન.ં 2

790 રીનાબેન ડી. ભ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 28

791 સયુાર્બેન બી. ઠક્કર એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 28

792 નટવરલાલ જી. સોલકંી એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 28

793 રિવ દ્ર બી. રાજપરુોિહત એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 28

794 નયનાબેન ડી. ચૌહાણ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 28



795 મીનાબેન કે. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 28

796 િનતાબેન જી. ભીલ રામદેવપીરજી ટેકરા યિુન. શાળા

797 મદંાિકનીબેન આર. ગ જર રામદેવપીરજી ટેકરા યિુન. શાળા

798 તિૃ તબેન આર. જનસારી રામદેવપીરજી ટેકરા યિુન. શાળા

799 ધિમર્ ઠાબેન એચ. પટેલ રામદેવપીરજી ટેકરા યિુન. શાળા

800 ઉમીર્લાબને જી. પરમાર રામદેવપીરજી ટેકરા યિુન. શાળા

801 કોિકલાબેન એચ. સતુરીયા રામદેવપીરજી ટેકરા યિુન. શાળા

802 િહરલબેન . ગાધે રામદેવપીરજી ટેકરા યિુન. શાળા
803 ગીતાબેન એન. રાવલ નવા વાડજ શાળા ન.ં 1

804 ચેતનાબેન એસ. પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં 1

805 અરુણાબેન કે. પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં 1

806 પ્રિવણાબેન સી. પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં 1

807 વષાર્બેન વી. રાવલ નવા વાડજ શાળા ન.ં 1

808 ભાવનાબેન કે. સથુાર નવા વાડજ શાળા ન.ં 1

809 આશાબેન ડી. પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં 1

810 િદ તીબેન એચ. પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં 1

811 સગંીતાબેન . પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં 1

812 નીમાર્ંલભાઈ આર. યાસ નવા વાડજ શાળા ન.ં 1

813 રોનકભાઈ કે. પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં 1

814 ઇલાબેન આર. રાઠોડ નવા વાડજ શાળા ન.ં 1

815 પ્રિતમાબેન બી. પડંયા ઉ માનપરુા શાળા ન.ં 2

816 ઉષાબેન એન ગ જર ઉ માનપરુા શાળા ન.ં 2

817 રીટાબેન એસ. સોલકંી ઉ માનપરુા શાળા ન.ં 2

818 સીમાબેન એસ. કેશવાની ઉ માનપરુા શાળા ન.ં 2

819 ચદં્રાબેન એમ. બારડ વાસણા શાળા ન.ં 3

820 અલકાબેન કે. પરમાર વાસણા શાળા ન.ં 3

821 િડ પલબેન કે. નાયક વાસણા શાળા ન.ં 3

822 િહતે દ્રકુમાર જી. પ્રજાપિત વાસણા શાળા ન.ં 3

823 િવક્રમભાઈ એ. દેસાઈ વાસણા શાળા ન.ં 3

824 િદપાબેન વી. રાજપતૂ વાસણા શાળા ન.ં 3

825 રા શકુમાર એમ. પટેલ વાસણા શાળા ન.ં 3

826 હીનાબેન એમ. પજુારા વાસણા શાળા ન.ં 3

827 અ પાબેન બી. પ્રજાપિત વાસણા શાળા ન.ં 3

828 ભદ્રશેભાઈ એસ. સોલકંી વાસણા શાળા ન.ં 3

829 હષાર્લીબેન . ઘોરેચા વાસણા શાળા ન.ં 3

830 ક પકભાઈ એચ. દવે વાસણા શાળા ન.ં 3



831 ઇલાબેન આર. મકવાણા વાસણા શાળા ન.ં 3

832 રહનેાબાનુ ંએમ. મનસરુી વાસણા શાળા ન.ં 3

833 િદ યાબેન ડી. િત્રવેદી નવા વાડજ શાળા ન.ં 3

834 કાતંાબેન . દેસાઈ નવા વાડજ શાળા ન.ં 3

835 અરુણાબેન એ. િત્રવેદી નવા વાડજ શાળા ન.ં 3

836 લ મીબેન આઈ. શમાર્ નવા વાડજ શાળા ન.ં 3

837 કનકલતાબેન ડી. પટેલ નવા વાડજ શાળા ન.ં 3

838 રા દ્રકુમાર કે. મહતેા નવા વાડજ શાળા ન.ં 3

839 હિષર્દાબેન ડી. ગામેતી નવા વાડજ શાળા ન.ં 3

840 હષાર્બેન એસ. ચોટલીયા નવા વાડજ શાળા ન.ં 3

841 ભિૂમકાબેન એસ. મોદી નવા વાડજ શાળા ન.ં 3

842 તષૃાબેન . પાઠક એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 7

843 રેખાબેન કે. ડામોર એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 7

844 પ્રીતીબેન . યાસ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 7

845 મૈત્રીબેન બી. યાસ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 7

846 દયાબેન કે. િસંધવ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 7

847 મહશેભાઈ . પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 7

848 પવૂીર્બેન પી. પાવરા એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 7

849 સજંયભાઈ બી. વાઘેલા એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 7

850 મદુૃલાબેન પી. લેઉવા એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 14

851 કીરપાબેન એચ. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 14

852 અ પેશભાઈ જી. જાદવ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 14

853 કોિકલાબેન પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 14

854 રેખાબેન ડી. દેરાસરી એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 10

855 કોમલબેન એલ. ચાવડા એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 10

856 કુલસમુબેન એ. યસુફુ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 10

857 સધુાબેન આર. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 10

858 લીલમબેન એ. મહે રી એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 10

859 િકશનભાઈ ઝેડ. દેસાઈ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 10

860 રમીલાબેન જી. પટેલ સાબરમતી શાળા ન.ં 5

861 કૈલાસબેન એમ. પટેલ સાબરમતી શાળા ન.ં 5

862 મજુંલાબેન એન. રાઠોડ મહા મા ગાધંી આ.શાળા ન.ં 1

863 સગંીતાબેન એસ. પ્રજાપિત મહા મા ગાધંી આ.શાળા ન.ં 1

864 હષર્દભાઈ એચ. પટેલ મહા મા ગાધંી આ.શાળા ન.ં 1

865 જય ીબેન એન. પટેલ મહા મા ગાધંી આ.શાળા ન.ં 1

866 પા લબેન એફ. પટેલ મહા મા ગાધંી આ.શાળા ન.ં 1

867 વા દીતાબેન સી. પટેલ મહા મા ગાધંી આ.શાળા ન.ં 1

868 ભિૂમકાબેન એ. મોદી મહા મા ગાધંી આ.શાળા ન.ં 1

869 િહતેશભાઈ એસ. દેસાઈ મહા મા ગાધંી આ.શાળા ન.ં 1

870 િનશાબેન એચ. ભાવસાર મહા મા ગાધંી આ.શાળા ન.ં 1



871 કાજલબેન એ. દરજી મહા મા ગાધંી આ.શાળા ન.ં 1

872 ઉમાબેન આર. રાણા મહા મા ગાધંી આ.શાળા ન.ં 1

873 િવ ાબેન કે. ડામોર મહા મા ગાધંી આ.શાળા ન.ં 1

874 વિનતાબેન વી. ભગત એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 29

875 રા શભાઈ એન. ઉપા યાય એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 29

876 મમતાબેન બી. પટેલ એિલસબ્રીજ શાળા ન.ં 29

877 હમેાબેન વી. રાવલ નારણપરુા શાળા ન.ં 1

878 જાગિૃતબેન કે. લી બાચીયા નારણપરુા શાળા ન.ં 1

879 યાિમનીબેન એમ. પટેલ નારણપરુા શાળા ન.ં 1

880 મીનાબેન એલ. જાની નારણપરુા શાળા ન.ં 1

881 િપ્રતીબેન એચ. ફાિદયા નારણપરુા શાળા ન.ં 1

882 અિશતાબેન એચ. શાહ નારણપરુા શાળા ન.ં 1

883 દુ યતંકુમાર વી. પટેલ નારણપરુા શાળા ન.ં 1

884 કેતનકુમાર એમ. પાટિડયા વેજલપરુ પિ લક કૂલ
885 પુ પાબેન સી. વાિણયા વેજલપરુ પિ લક કૂલ
886 પ્રિવણાબેન એસ. બલસારા વેજલપરુ પિ લક કૂલ
887 રીતબેુન એમ. મહતેા વેજલપરુ પિ લક કૂલ
888 િનકેતાબેન એસ. યાસ વેજલપરુ પિ લક કૂલ
889 પ લવીબેન બી. પટેલ વેજલપરુ પિ લક કૂલ
890 અિનતાબેન પી. સોલકંી વેજલપરુ પિ લક કૂલ
891 ગૌરીબેન આર. મકવાણા વેજલપરુ પિ લક કૂલ
892 સોનાક્ષીબેન એમ. ચૌહાણ વેજલપરુ પિ લક કૂલ
893 કોમલબેન . જોષી વેજલપરુ પિ લક કૂલ
894 સહુાગીનીબેન એમ રાઠોડ કેશવનગર શાળા ન.ં 1

895 સગંીતાબેન ટી. પટેલ કેશવનગર શાળા ન.ં 1

896 ચેતનાબેન એ. ભાવસાર કેશવનગર શાળા ન.ં 1

897 જીજ્ઞાશાબેન કે. જાની કેશવનગર શાળા ન.ં 1

898 જીવણભાઈ આર. ઠાકોર કેશવનગર શાળા ન.ં 1

899 ઉિવર્શભાઇ આઈ. પટેલ કેશવનગર શાળા ન.ં 1

900 િજતે દ્રકુમાર પી. પ્રજાપિત કેશવનગર શાળા ન.ં 1

901 સાબીર સસુૈન એ. શેખ જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૧
902 અ દુલ ગ ર બી. શેખ જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૧
903 નસીમબાનુ ંખેડાવાલા જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૧
904 શગુ તા  એફ. શેખ જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૧
905 મેઅરાજબાનુ ંએમ. જાફરી જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૧
906 સાયના િબયાવરવાલા જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૧
907 સાયરાબાનુ ંજી. શેખ િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૨
908 સમીમબાનુ ંએ. પઠાન િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૨
909 અમીનાઅબીબી જી. શેખ િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૨
910 આબેદા વી. શેખ િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૨
911 રેહાના હનીફખાન પઠાન િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૨



912 મનુાફ બદંગી શેખ િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૨
913 નજમુ ીશા એ. શેખ િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૨
914 યા મીન આઇ. શેખ િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૨
915 ફતેમાબીબી આર. મલેક િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૨
916 િફરદૌશ જી .  હોરા િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૨
917 શબાના એમ. મદંોસરવાલા િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૨
918 મમુતાજ એમ. િચતોડવાલા િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૨
919 હસીના એ. ખેરાદવાલા િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૨
920 શબાના ચાદંભાઇ શેખ િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૨
921 ગઝાલાપરવીન  એમ. જુલાયા િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૨
922 સલીમખાન એ. પઠાન જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૪
923 ગલુામ રસલૂ કે. શેખ જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૪
924 રશીદા છીપા જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૪
925 મરયમબીબી સૈયદ જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૪
926 ખદીજાબીબી લીલગર જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૪
927 ફજલિુ શા સૈયદ જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૪
928 સલમાબીબી વડનગરવાલા જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૪
929 સમીમ એહમદ એસ. અંસારી િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૧
930 મો. સાિહદ એ. અંસારી િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૧
931 મો. ફરીદ અ એ. અંસારી િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૧
932 ઉમરખાન એચ. પઠાન િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૧
933 ઇરફાન એ. પટેલ િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૧
934 બાખાનમ એસ. જમાદાર િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૧
935 સાદેકાબાનુ ંઆઇ. શેખ િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૧
936 શેહબાઝબીબી એ. શેખ િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૧
937 રશીદાબાનુ ંએ. શેખ િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૧
938 ફરઝાનાબાનુ ંએમ. મગંલજીવાલા િમ તનગર ઉદૂર્ શાળા ન‐ં૧
939 આસી આઇ. કેલાવાલા જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૬
940 મેહ ઝા એ. શેખ જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૬
941 વહીદા વાય. બરફવાલા જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૬
942 મસીઉ ીન એ . અંસારી વટવા ઉદૂર્ શા‐૨
943 મહબેબૂ વાય. અ વાવાલા વટવા ઉદૂર્ શા‐૨
944 મહબેબૂ એ. પઠાન વટવા ઉદૂર્ શા‐૨
945 તહિેનયત એમ. બખુારી વટવા ઉદૂર્ શા‐૨
946 િબ કીસબાનુ ંએ. બખુારી વટવા ઉદૂર્ શા‐૨
947 સલમાબાનુ ંએ. પઠાન વટવા ઉદૂર્ શા‐૨
948 શબનમ એમ. કુરેશી વટવા ઉદૂર્ શા‐૨
949 સગુરાબીબી એફ. પાલીવાલા વટવા ઉદૂર્ શા‐૨
950 અઝરા એન. શેખ વટવા ઉદૂર્ શા‐૨
951 શેહનાઝ આર. અંસારી વટવા ઉદૂર્ શા‐૨
952 સાલેહા શેખ જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૮
953 ઝોહરા આલોટવાલા જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૮
954 સઇદા પઠાન જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૮
955 િનલોફર એમ. શેખ ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
956 સલમાખાતનૂ કે. અંસારી ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
957 અ દુલકાદર એમ. શેખ ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨



958 ફરીદાબાનુ ંએસ. શેખ ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
959 નાઝીયાબાનુ ંઆઇ. િમઝાર્ ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
960 રીઝવાનાબાનુ ંએચ. સૈયદ ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
961 શબાનાબાનુ ંએ. સરુતી ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
962 િનલોફરબાનુ ંએમ. મનીયાર ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
963 આલીયાપરવીન આઇ. પટેલ ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
964 શમીમબાનુ ંએ. શેખ ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
965 યા મીના એમ. ચેલાવાલા ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
966 રશીદાબાનુ ં વાય શેખ  ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
967 શબાનાબાનુ ંએ. પઠાન ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
968 શાહીનબાનુ ંએમ. શેખ ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
969 ઝફ ીશા એ. શેખ ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
970 રીઝવાનાબાનુ ંવાય. છીપા ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
971 ખસાનાબાનુ ં એફ. શેખ ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
972 શબનમબાનુ ંએમ. પઠાન ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
973 મોહ મદ અકબર જી. અંસારી ચડંોળા ઉદૂર્ શા‐૨
974 શ બીર હસુેન એમ. શેખ જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૧૪
975 મો. ઇકબાલ એ. શેખ જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૧૪
976 ફીરોઝાબાનુ ંએમ. પઠાન જમાલપરુ ઉદૂર્ શા‐૧૪
977 સા દા આઇ. છીપા દાણીલીમડા ઉદૂર્ ‐૪
978 નાઝીયા આર ચલગોટાવાલા દાણીલીમડા ઉદૂર્ ‐૪
979 એહમદ એ. ભાગિલયા દાણીલીમડા ઉદૂર્ ‐૪
980 મમુતાઝબાનુ ંએ. પઠાન શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૧
981 મો.સમીર એમ. શેખ શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૧
982 ફરહાનરુહમાન એન. શેખ શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૧
983 ઝાકીર હસુેન જી. શેખ શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૧
984 જહાગંીર એ. ચદંાવનવાલા દાણીલીમડા ઉદૂર્ ‐૩
985 અનીસા આર. ટેકરાવાલા દાણીલીમડા ઉદૂર્ ‐૩
986 મો. સાિદક એમ. અંસારી શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૪
987 રાબીયા એમ. શેખ શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૪
988 અફઝલિુ શા એમ. બઝુારી શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૪
989 મો. યાસીન એમ. શેખ શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૪
990 હસુનાબાનુ ંએસ. અંસારી શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૪
991 િફરોઝાબાનુ ંવાય સૈયદ દાડીલીમડા ઉદૂર્ શા‐૩/૪
992 હાજરાબીબી એફ.  હોરા દાડીલીમડા ઉદૂર્ શા‐૨
993 લેખાબાનુ ંય.ુ મિનયાર દાડીલીમડા ઉદૂર્ શા‐૨
994 શરીફાખાતનુ ડી. શેખ દાડીલીમડા ઉદૂર્ શા‐૨
995 સાયનાબાનુ ંએ. સાદરાવાલા દાડીલીમડા ઉદૂર્ શા‐૨
996 સાયરાબાનુ ંએમ. શેખ દાડીલીમડા ઉદૂર્ શા‐૨
997 નસરીનખાતનુ એ. શેખ શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૬
998 સાયરાબાનુ ંએફ. મોિમન શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૬
999 સમીમબાનુ ંએફ. શેખ શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૬
1000 મહમદુાબીબી એ. શેખ શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૬
1001 નરૂજહાબંીબી એસ. પઠાન દાડીલીમડા ઉદૂર્ શા‐૧
1002 આમેનાબીબી આઇ. દેસાઇ દાડીલીમડા ઉદૂર્ શા‐૧
1003 શબાનાબાનુ ંએ. શેખ દાડીલીમડા ઉદૂર્ શા‐૧



1004 નઝીર એહમદ. એન. અનપરુ દાડીલીમડા ઉદૂર્ શા‐૧
1005 હાઝરાબીબી કે. શેખ દાડીલીમડા ઉદૂર્ શા‐૧
1006 હસીનાબાનુ ંઆઇ. મા ટર દાડીલીમડા ઉદૂર્ શા‐૧
1007 સલીમુ ીશા વાય પઠાન શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૧૦
1008 નઝમાબાનુ ંએલ. પઠાન શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૧૦
1009 સદા એ. િસ ીકી શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૧૦
1010 જલીલ એ.  સૈયદ શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૧૦
1011 િબિ મ લાહબીબી એ. િમ ી બહરેામપરુા ઉદૂર્ ‐૬
1012 સ રાબાનુ ંવાય ઇમામવાલા બહરેામપરુા ઉદૂર્ ‐૬
1013 આવેદાબાનુ ંએમ. શેખ બહરેામપરુા ઉદૂર્ ‐૬
1014 સમીના વાય િબસોરા બહરેામપરુા ઉદૂર્ ‐૬
1015 ઝાહદેાબાનુ ંએસ. શેખ બહરેામપરુા ઉદૂર્ ‐૬
1016 ઝહરુુ ીશા એમ. શેખ બહરેામપરુા ઉદૂર્ ‐૬
1017 િબિ કસબાનુ ંચુદંડીગર દૂધે ર ઉદૂર્ ‐૧
1018 ઝહીરુનીશા મોિમન દૂધે ર ઉદૂર્ ‐૧
1019 સમીરા મોિમન દૂધે ર ઉદૂર્ ‐૧
1020 યા મીન મોિમન દૂધે ર ઉદૂર્ ‐૧
1021 હસુેનશાહ પઠાન દૂધે ર ઉદૂર્ ‐૧
1022 નઝમુ ીશા એસ. પઠાન બહરેામપરુા ઉદૂર્ ‐૫
1023 સિુફયા એફ. શેખ બહરેામપરુા ઉદૂર્ ‐૫
1024 અબદુરર્હીમ એ. શેખ બહરેામપરુા ઉદૂર્ ‐૫
1025 સફીનાબાનુ ંએફ. ઉજ ૈંનવાલા બહરેામપરુા ઉદૂર્ ‐૫
1026 રેહાના એફ. બોબિડયાવાલા બહરેામપરુા ઉદૂર્ ‐૫
1027 સલીમ . કાગદી શાહીબાગ ઉદૂર્ શા‐૧
1028 સાિહનબાનુ ંએમ. રેશમવાલા શાહીબાગ ઉદૂર્ શા‐૧
1029 વજીહુ ીન કે અંસારી શાહીબાગ ઉદૂર્ શા‐૧
1030 સાયરાબાનુ ંએમ. શેખ શાહીબાગ ઉદૂર્ શા‐૧
1031 સાહદેાબાનુ ંએમ. મસંરુી શાહીબાગ ઉદૂર્ શા‐૧
1032 રસલૂબીબે એમ. અંસારી શાહીબાગ ઉદૂર્ શા‐૧
1033 અખ્તરહસુૈન એમ. અંસારી બહરેામપરુા ઉદૂર્ ‐૧
1034 નફીશાબાનુ ંએન. શેખ બહરેામપરુા ઉદૂર્ ‐૧
1035 અ દુર્ર્ હીમ એ. શેખ બહરેામપરુા ઉદૂર્ ‐૧
1036 ઉમર ફા ક એ. કાલ ૂ બહરેામપરુા ઉદૂર્ ‐૧
1037 તનવીરુ ીન શેખ દિરયાપરુ ઉદૂર્ ‐૨
1038 અ. વાહીદ આઇ. મોિમન દિરયાપરુ ઉદૂર્ ‐૨
1039 આવેદા ખાતનૂ ટી. સૈયદ દિરયાપરુ ઉદૂર્ ‐૨
1040 શરી ીશા એમ. કાગઝી દિરયાપરુ ઉદૂર્ ‐૨
1041 ફરઝાનાબાનુ ંએમ. પઠાન દિરયાપરુ ઉદૂર્ ‐૨
1042 નશીમબાનુ ંઆઇ. શેખ રાયખડ ઉદૂર્ શા‐૬
1043 અિતકુ ીશા એમ. શેખ રાયખડ ઉદૂર્ શા‐૬
1044 અિનશાબાનુ ંએમ. શેખ રાયખડ ઉદૂર્ શા‐૬
1045 ઇરશાદ એહમદ એમ. અંસારી રાયખડ ઉદૂર્ શા‐૬
1046 મો.યાસીન એમ. શેખ શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૬
1047 શબનમ બાનુ ંઝેડ અંસારી  શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૬
1048 શાિહ તાકૌશર  અંસાર  શાહપરુ ઉદૂર્ શા‐૬
1049 મુ તાક વાય. કાલજૂીવાલા અસારવા ઉદૂર્ શા‐૨



1050 સમીરઅલી ય.ુ મોિમન અસારવા ઉદૂર્ શા‐૨
1051 ડૉ. રવી દ્ર એલ. મોજીદરા બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 1

1052 ી િનિમષાબેન એન. જમીનદાર બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 1

1053 ી શોભનાબેન એ. મેકવાન બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 1

1054 ી કુસમુબેન એમ. ઝીણીયા બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 1

1055 ી રજનીબાળા પી. પટેલ બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 1

1056 ી મેહલુભાઇ એન. પડંયા બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 1

1057 ી એલેક્સીસભાઇ એ. કટારા બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 1

1058 ી હીનાબેન . પરમાર બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 1

1059 ી િનલમબેન વી. કનોિડયા બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 1

1060 શરીફાબાન ુ .શેખ બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1061 અચનઁા કે.વાલા બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1062 જુલીબેન કે.પટેલ બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1063 અંજનાબેન જી.પટેલ બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1064 યો નાબેન  સી. જાદવ બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1065 િદપીકાબેન . પટેલ બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1066 જાગ્રિતબેન આર.પટેલ બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1067 અચનઁાબેન એ.ડાભી બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1068  રમીલાબેન કે. ીમાળી બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1069 દેિવયાનીબેન પી.રામાનજુ બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1070 રુપલબેન એન.મોદી બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1071 શિક્તભાઈ આર.ખડુધરા બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1072 છાયાબેન ય.ુ જોષી બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1073 સરોજબેન કે. પાથર્ બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1074 ગીતાબેન એચ. બોિસયા બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1075 િકશોરીબેન આર. રાજપતૂ બહરેામપરુા ગજુરાતી શાળા ન ં-૨
1076 દીિપકાબેન .અજમેરી બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1077 જાગિૃતબેન .એસ .શાહ બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1078 જનકકુમાર .જી.પટેલ બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1079 ગીતાબેન .એ. પરમાર બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1080 રીટાબેન .આર.પટેલ બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1081 િશ પાબેન .એસ.રાતિડયા બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1082 ઉપે દ્રકુમાર . એન. કામડે બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1083 મનીષાબેન.ડી. પરમાર બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1084 મીનાબા . પી . ઝાલા બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1085 હીરાબેન .પી. વાજા બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1086 કમલબેન .એચ.વાઘલેા બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1087 રોશનીબેન .એ. દવે બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1088 સશુીલાબેન . .ચૌધરી બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1089 િવકીનભાઈ.આર.િક્રિ યન બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1090 નીિતનભાઈ .જી.ચૌધરી બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1091 કેયરુભાઈ .બી.ચૌધરી બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 3

1092 અ કાબેન વી રાવલ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 8

1093 પઠણ ખાસાના એમ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 8

1094 જયો સનાબેન ડી.પટેલ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 8

1095 રચનાબેન વી. રાજપતૂ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 8



1096 હસમુિતબેન વી.પટેલ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 8

1097 હષર્બેન જી. લેઉવા બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 8

1098 પટેલ નૈલેષકુમાર મીઠાલાલ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 8

1099 પા લબેન િવ શાહ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 9

1100 મધબુેન બી. પરમાર બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 9

1101 જશમુિતબેન વી. પરમાર બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 9

1102 ઈિલયાસભાઈ એ. મનસરુી બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 9

1103 વષાર્બેન આઇ મકવણા બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 9

1104 શા તાબેન પી. સાગિઠયા બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 9

1105 હસમુતીબેન એમ સતુિરયા બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 9

1106 જશોદાબેન એસ .પરમાર બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 9

1107 રાહલુભાઇ એસ લેઉવા બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 9

1108 ચેતનાબેન ડી વાઘલેા બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 9

1109 મોિનકાબેન િડ ક્કર બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 9

1110 રક્ષાબેન આર મહતેા બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 9

1111 ભાનમુિતબેનએમ સોખડીયા બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 9

1112 મીનાબેન પી શાહ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 9

1113 આશબેન . પટેલ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 9

1114 ી નીતાબેન જી. શેફડર્ બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 11

1115 ી હતેલબેન કે.ભાવસાર બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 11

1116 ી દશર્નાબેન . માલિકયા બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 11

1117 ી ારકેશકુમાર સી.પરમાર બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 11

1118 ી િદનેશભાઇ ડી.રાઠોડ બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 11

1119 ી પિૂણર્માબેન .સોપારીયા બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 11

1120 ી ભાવેશભાઇ એમ.પટેલ બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 11

1121 ી અશોકભાઇ બી.દેસાઇ બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 11

1122 ી િકંજલબેન એમ.ગો વામી બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 11

1123 સરેુશભાઇ કે પરુોિહત બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 13

1124 નયનાબેન એન ચૌહાણ બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 13

1125 દેવયાનીબેન જી. દરજી બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 13

1126 કાજલબેન  સેવક બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 13

1127 દક્ષાબેન એચ. બામણીયા બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 13

1128 નટવરભાઇ એલ. મકવાણા બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 13

1129 િશતલબેન એન.ચડોતરા બહરેામપરુા ગજુ. શાળા ન.ં 13

1130 કાપિડયા િબરજુબેન પરુુ   ષોમભાઈ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - ૧૫
1131 પ્રજાપતી િબજલબેન મોહનભાઈ  બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - ૧૫
1132 પટેલ હતેલબેન િવનોદભાઈ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - ૧૫
1133 મનસરુીિપંજારા મઝહરભહસુૈન યનુસુભાઈ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - ૧૫
1134 મક્વાણા નરેશભાઈ લધભુાઈ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - ૧૫
1135 વસાવા આશાબેન રામસીંગભાઈ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - ૧૫
1136 અ સારી શાહજહા ંફજલરેુહમાન બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - ૧૫
1137 ઠાકોર ઉષાબેન િદનેશભાઈ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - ૧૫
1138 ચોપડા પરેશભાઈ ભીમાભાઈ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - ૧૫
1139 સરફરાઝભાઇ એ સોલકંી બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 17

1140 આનદકુમાર આર મહરેીયા બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 17

1141 રેણકુાબેન એચ મકવાણા બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 17



1142 સોનલબેન એમ ભોપે બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 17

1143 ભાવનાબેન પી મકવાણા બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 17

1144 ઉષાબેન સી પરમાર બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 17

1145 જય ીબેન આર દેસાઇ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 17

1146 આરેફાબાન ુ એમ પઠાણ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 17

1147 હબીબાખાતનુ  એમ મોમીન બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 17

1148 લીનાબેન ડી ક્રી યન બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 17

1149 ©e beltcul b^wmwœl Ôgtm બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1150 ©e Ctlwcul œuJtCtR htKt બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1151 ©e bkswjtcul œuJSCtR vhbth બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1152 ©e NeÕvtcul vkfsfwbth vthuF બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1153 ©e «rJKtcul rnbk<rmkn ztCe બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1154 ©e ftL<tcul lhrmknCtR JtDujt બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1155 ©e dtihecul hrmfCtR vxuj બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1156 ©e beltûtecul deheNCtR vxuj બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1157 ©e jûbecul ybhtCtR bfJtKt બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1158 ©e ylwht^t «rJKCtR ftuhzegt બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1159 ©e Jmk<clu dturJkœCtR mtujkfe બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1160 ©e fwbwœelecul hbKjtj œhS બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1161 ©e œrÔg«Ct sgk<fwbth r¢r©ågl બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1162 ©e flwCtR dujtCtR bfJtKt બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1163 ©e lhuNCtR lJle<jtj htbe બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1164 ©e yksltcul dtuh^lCtR vxuj બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1165 ©e ybe<tcul sNJk<jtj œJu બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 18

1166 પાડેં કોિકલાબેન બાબભુાઇ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 22

1167 પરીખ િવપલુાબેન કનૈયાલાલ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 22

1168 ઘોરી હમીદાબેન ફતેભાઇ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 22

1169 િક્ર ટી બીના મિનષ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 22

1170 પટેલ નીતાબેન તલુસીદાસ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 22

1171 મકવાણા ખશુાલભાઇ કેશવભાઇ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 22

1172 પરમાર જગદીશભાઇ ઠાભાઇ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 22

1173 િત્રવેદી ક પનાબેન ચ દુભાઇ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 22

1174 ઠાકર ઇલાબેન આિશષકુમાર બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 22

1175 પ્રજાપિત અરુનાબેન રામદાસ બહરેામપરુા.ગ.ુશાળા ન.ં - 22

1176 બજુીભાઇ આઇ સઘંાિરયાત દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં1

1177 િબંદુબેન બી િનનામા દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં1

1178 નાિહદાખાતનુ એ સૈયદ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં1

1179 િવશાલભાઇ એસ મકવાણા દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં1

1180 દક્ષાબેન બી ચૌધરી દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં1

1181 સાિહલભાઇ એમ અજમેરી દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં1

1182 િબિનતાબેન બી વઘાિડયા દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં1

1183 મો. ઇરફાનભાઇ એ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં1

1184 જ પાબેન કે શાહ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં1

1185 િપ્રયકંાબેન એસ. દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં1

1186 ચિંદ્રકાબેન એ મકવાણા દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં2

1187 પુ પાબેન સી.વાઢેલ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં2



1188 સમુનબેન પી.રાવત દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં2

1189 વશાર્બેન બી.પટેલ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં2

1190 પ્રિવણભાઈ એસ.પટેલ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં2

1191 અિનશાબાન ુઆઈ પટેલ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં2

1192 ભાવનાબેન એમ શાહ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં2

1193 મધબુેન એચ પરમાર દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં2

1194 અરુણાબેન એસ.મકવાણા દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં2

1195 મજુંલા બેન એસ.મકવાણા દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં2

1196 ી િનલેશ કે ચૌધરી દાણીલીમડા ગજુ- ૩
1197 ી ક પનાબેન એચ. જાદવ દાણીલીમડા ગજુ- ૩
1198 ી ઈ દુબેન જી અસોડા દાણીલીમડા ગજુ- ૩
1199 ી િવનોદકુમાર વી.ચારેલ દાણીલીમડા ગજુ- ૩
1200 ી હતેલબેન ડી પરમાર દાણીલીમડા ગજુ- ૩
1201 ી રોશનઆરા એન કાઝી દાણીલીમડા ગજુ- ૩
1202 ી જીગીષાબેન બી પટેલ દાણીલીમડા ગજુ- ૩
1203 ી મિનષકુમાર એ પરમાર દાણીલીમડા ગજુ- ૩
1204 ી રા શકુમાર સી મહરેીયા દાણીલીમડા ગજુ- ૩
1205 ી ભગવતીબેન જી દેસાઈ દાણીલીમડા ગજુ- ૩
1206 ી િજજ્ઞાસાબેન ડી ચૌધરી દાણીલીમડા ગજુ- ૩
1207 આબેદાબાન ુ  શેખ દાણીલીમડા ગજુ ૪
1208 શારદાબેન આર ડામોર દાણીલીમડા ગજુ ૪
1209 ઝાહદેબાન ુવાય પટેલ દાણીલીમડા ગજુ ૪
1210 ઇવેંજલીના એ મેક્વાન દાણીલીમડા ગજુ ૪
1211 વૈશાલીબેન એચ ભ દાણીલીમડા ગજુ ૪
1212 એજલબેન પી. પટેલ દાણીલીમડા ગજુ ૪
1213 વિનતાબેન આર. યાદવ દાણીલીમડા ગજુ ૪
1214 રંજનબેન પી ડામોર દાણીલીમડા ગજુ ૪
1215 કુસમુબેન જી. વાઘમશી દાણીલીમડા ગજુ ૪
1216 મનીષાબેન  િલ બિચયા દાણીલીમડા ગજુ ૪
1217 સલમાબાન ુએ શેખ દાણીલીમડા ગજુ ૪
1218 હીનાબેન બી. શાહ દાણીલીમડા ગજુ ૪
1219 િવરેનભાઇ સી. પટેલ દાણીલીમડા ગજુ ૪
1220 ચપંકભાઇ એન ગાગંોડા દાણીલીમડા ગજુ ૪
1221 અપર્ણ .  યાસ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં5

1222 કૃપાલી વી. કોકણી દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં5

1223 રોશનભાઈ આર. વસાવા દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં5

1224 િવશાખાબેન પી. પટેલ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં5

1225 નીતાબેન આર. ભ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં5

1226 ી ઈ દુભાઈ રતનજીભાઈચૌધરી દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં6

1227 ી  મકુતાબેન રવજીભાઈ પટેલ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં6

1228 ી મજુંલાબેન વાલજીભાઈ પટેલ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં6

1229 ી અિ મતાબેન ચનુીલાલ પટેલ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં6

1230 ી સીતાબેન નાથાલાલ પટેલ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં6

1231 ી મકેુશકુમાર મણીલાલ પટેલ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં6

1232 ી િહનાબેન નટુભાઈ સથુાર દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં6

1233 ી હતેલબેન દલાભાઈ દેસાઈ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં6



1234 ી પ્રિતક્ષાબેન આલજીભાઈ સ લકી દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં6

1235 ી મિનષકુમાર કરસનભાઈ પટેલ દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં6

1236 ી કલાવતીબેન ઈ રભાઈ પરમાર દાણીલીમડા ગજુ. શાળા ન-ં6

1237 પરમાર વાિતબેન જગિદ ભાઈ દાણીલીમડા પિ લક કુલ
1238 હુબંલ શિક્તભાઈ ડાયાભાઈ દાણીલીમડા પિ લક કુલ
1239 પટેલ િમલન કાદરભાઈ દાણીલીમડા પિ લક કુલ
1240 િક્રષટી અપેક્ષા િવનોદભાઈ દાણીલીમડા પિ લક કુલ
1241 ચૌહાણ િપ્રયકંા રણજીતભાઈ દાણીલીમડા પિ લક કુલ
1242 ી હતેલબેન ડી. રાણા ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૧
1243 ી ક પેશકુમાર વી. ઠાકોર ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૧
1244 ી રહમેતબીબી એન. રંગરેજ ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૧
1245 ી પ્રજ્ઞાબેન ટી. પટેલ ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૧
1246 ી િપ્રયકંાબેન કે. ચૌધરી ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૧
1247 ી ભાવના એમ. ઘાિટયા ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૧
1248 ી ેયસ એચ. ગળચર ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૧
1249 ી ત વીબહને આર. ચૌહાણ ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૧
1250 ી રાિગણીબેન બી. પરમાર ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૧
1251 ી સજુલબેન કે. સોલકંી ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૧
1252 ભાનબુેન પ ૂજંાભાઇ મહિેરયા ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1253 ક પનાબેન રજુભાઇ નાયકા ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1254 બાબભુાઇ અંબાલાલ પ્રજાપિત ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1255 રમીલાબેન રિતલાલ વાઘલેા ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1256 ક ણાબેન ઇંદ્રજીત કાકા ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1257 શિમર્લાબેન વાડીલાલ શાહ ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1258 રમેશભાઇ કેશાભાઇ પરુિબયા ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1259 િબ્ર શ લ મણભાઇ જાદવ ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1260 નજરમહમંદ મીરમહમંદ સધંી ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1261 કૃતાથર્ હિરભાઇ પટેલ ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1262 હષર્દભાઇ નારણભાઇ પટેલ ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1263 ચા લતાબેન મેઘજીભાઇ જોટાણીયા ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1264 િવ ાબેન અ તુભાઇ પટેલ ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1265 વિનતાબેન નટવરલાલ પચંાલ ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1266 િદપલબેન ભાવેશકુમાર મોદી ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1267 જશોદાબેન મેલાભાઇ વાઘલેા ચડંોળા ગજુ. શાળા ન.ં ૨
1268 મેહલુ ભરતકુમાર સોની કાકંિરયા ગજુરાતી શાળા ન ં૯
1269 સરોજબેન વી અટાિલયા કાકંિરયા ગજુરાતી શાળા ન ં૯
1270 અિ નાબેન સી નાગર કાકંિરયા ગજુરાતી શાળા ન ં૯
1271 પનૂમબેન એસ મે કાકંિરયા ગજુરાતી શાળા ન ં૯
1272 યોિતકાબેન ઝેડ માહલા કાકંિરયા ગજુરાતી શાળા ન ં૯
1273 ભવાનભાઇ કે વાઘલેા કાકંિરયા ગજુરાતી શાળા ન ં૯
1274 મનનભાઇ જી શાહ કાકંિરયા ગજુરાતી શાળા ન ં૯
1275 િવમલાબેન પરમાર કાકંિરયા ગજુરાતી શાળા ન ં10

1276 મેઘાબેન યાસ કાકંિરયા ગજુરાતી શાળા ન ં10

1277 પ્રિવણાબેન વણકર કાકંિરયા ગજુરાતી શાળા ન ં10

1278 િનતાબેન ગિળયેલ કાકંિરયા ગજુરાતી શાળા ન ં10

1279 દક્ષાબેન યાસ કાકંિરયા ગજુરાતી શાળા ન ં10



1280 યિંતભાઈ વાઘલેા કાકંિરયા ગજુરાતી શાળા ન ં10

1281 ી િવજયકુમાર એન દરજી ખોખરા ગજુ‐2 
1282 ી જીગીશાબેન એચ.બારોટ ખોખરા ગજુ‐2 
1283 ી મજુંલાબેન એમ.પરમાર ખોખરા ગજુ‐2
1284 ી ધિમર્ ઠાબેન જી.પડંયા ખોખરા ગજુ‐2
1285 ી િદ તીબેન સી.પટેલ ખોખરા ગજુ‐2
1286 ી ચેતનાબેન પટેલ ખોખરા ગજુ‐2
1287 ી ગોપીબેન ડી.સોની ખોખરા ગજુ‐2
1288 પટેલ ફા ગનુીબેન નવીનચદં્ર મિણનગર -1

1289 પટેલ નીતાબેન કાિ તલાલ મિણનગર -1

1290 પટેલ શીતલબેન કાળીદાસ મિણનગર -1

1291 જાની આરતીબેન વેણીશકંર મિણનગર -1

1292 વાઘલેા િહરલબેન પકંજકુમાર મિણનગર -1

1293 જોષી િવપલુાબેન જયેશકુમાર મિણનગર -1

1294 વખાિરયા સગંીતાબેન ચપંકલાલ મિણનગર -1

1295 ઉપા યાય દે યાનીબેન િશવશકંર મિણનગર -1

1296 યાસ કાિમનીબેન ચદુંલાલ મિણનગર -1

1297 પટેલ પલબેન ગણુવતંલાલ મિણનગર -1

1298 માલવણીયા મોનલબેન મકેુશભાઈ મિણનગર -1

1299 મહશેભાઈ ગોિવંદીયા ખોખરા પિ લક કલૂ 
1300 ક પનાબેન ગઢવી ખોખરા પિ લક કલૂ 
1301 ી નરે દ્રભાઈ . વરસાત િમ તનગર-1 

1302 ી િનમાબેન બી. ભ  િમ તનગર-1 

1303 ી ભાવનાબેન એસ. મહતેા િમ તનગર-1

1304 ી સરેુખાબેન પી. દરજી િમ તનગર-1

1305 ી જાગિૃતબેન બી.શાહ િમ તનગર-1

1306 ી પ્રજ્ઞાબેન આર. જોષી િમ તનગર-1

1307 ી શીતલબેન કે. પરમાર િમ તનગર-1

1308 ી દશર્નાબેન . પડંયા િમ તનગર-1

1309 ી પા લબેન સી. ગ ડલીયા િમ તનગર-1

1310 ી આિશષભાઈ એચ. પટેલ િમ તનગર-1

1311 ી અ તાફહસુેન એ. ચૌહાણ િમ તનગર-1

1312 ી સજુાતાબેન બી.બોડાત િમ તનગર-1

1313 ી વાિહદિમયા એ. ચૌહાણ િમ તનગર-1

1314 ી તે ુમાર એમ. વાઘેલા કુ.િહના વોરા 
1315 ી નયનાબેન એસ. પટલ કુ.િહના વોરા
1316 ી િનતાબેન . પટલ કુ.િહના વોરા
1317 ી તેજલબેન એચ.પટલ કુ.િહના વોરા
1318 ી મ રુ બેન ક. ુશવાહ કુ.િહના વોરા
1319 ી કરણબેન . પટલ કુ.િહના વોરા
1320 જય ીબેન . વાઘેલા કુ.િહના વોરા
1321 ી મરુલીધર રામકૃ ણ ઢાકે ખોખરા મ-3 

1322 ી િનરંજના શાતંારામ પાટીલ ખોખરા મ-3 

1323 ી વદંના રાતનરાવ મગંીડકર ખોખરા મ-3

1324 ી સલુભા કાશીનાથ પાટીલ ખોખરા મ-3 

1325 ી ેયા સધુીર નાઈક ખોખરા મ-3 



1326 ી દીપા તશૃાતં મુ ડકર ખોખરા મ-3

1327 મલેક શહમેીનાબાનુ ંબાપિુમયા ખોખરા ગ-ુ12 

1328 િક્ર યન ટેલાબેન પરેશકુમાર ખોખરા ગ-ુ12 

1329 પરમાર રીટાબહને યોહાનભાઇ ખોખરા ગ-ુ12 

1330 બી ક તરુી ગ ડર ખોખરા ત.-1

1331 િક્ર યન મીનાબેન કા તીલાલ ખોખરા ગ-ુ12 

1332 સોની વષાર્બહને સજંયકુમાર ખોખરા ગ-ુ12 

1333 પ્રજાપિત મકેુશભાઇ કા ભાઇ ખોખરા ગ-ુ12 

1334 પટેલ રીટાબેન કાતંીલાલ ખોખરા ગ-ુ12 

1335 બારોટ મેઘાબહને િધરેનભાઇ ખોખરા ગ-ુ12 

1336 વધવા મનજીતકૌર જગદીશિસંગ ખોખરા ગ-ુ12 

1337 પટણી નેહલબેન અિનલભાઇ ખોખરા ગ-ુ12 

1338 નમ્રતાબેન ગોવભુા ઝાલા ખોખરા ગ-ુ12 

1339 નીતાબેન એન. ભદ્રશેા કાકંરીયા-6 

1340 મીનાબેન કે. પટેલ કાકંરીયા-6 

1341 ક્લેરાબેન આર. િખ્ર તી કાકંરીયા-6 

1342 ચેતનાબેન વી. જોષી કાકંરીયા-6
1343 દક્ષાબેન ડી. પટેલ કાકંરીયા-6
1344 ચદં્રીકાબેન બી. પટેલ કાકંરીયા-6
1345 ડી પલબેન કે. જોષી કાકંરીયા-6
1346 દી તીબેન આર. ભરવાડ કાકંરીયા-6
1347 િકરણબેન પટેલ કાકંરીયા-8
1348 િનશાબેન રામી કાકંરીયા-8
1349 ગાયત્રીબેન પડંયા કાકંરીયા-8
1350 પ્રજ્ઞાબેન પરમાર ખોખરા‐4 
1351 તેજલબેન  પટેલ ખોખરા‐4 
1352 કમલાબેન રાજપતૂ ખોખરા િહ  દી- 4
1353 કુસમુબેન ડી. લોબો ખોખરા િહ દી શાળા ન.ં ૪
1354 વીરે દ્ર કો ટી ખોખરા િહ દી શાળા ન.ં ૪
1355 વરુણ િકરણ કુમારી ખોખરા િહ દી શાળા ન.ં ૪
1356 સગંીતા ગો વામી ખોખરા િહ દી શાળા ન.ં ૪
1357 વનરાજ અસારી ખોખરા િહ દી શાળા ન.ં ૪
1358 મહે દ્રકુમાર મૌયર્ અમરાઇવાડી િહ  દી- 1
1359 સતેંદ્ર ગો વામી અમરાઈવાડી િહ દી  ૧
1360 સરેુશચદં્ર જય વાલ અમરાઈવાડી િહ દી  ૧
1361 રા શ યાદવ અમરાઈવાડી િહ દી  ૧
1362 રાકેશ ગીરી અમરાઈવાડી િહ દી  ૧
1363 જગમોહન ર જાક અમરાઈવાડી િહ દી  ૧
1364 અિનલકુમાર યાદવ અમરાઇવાડી િહ  દી- 4
1365 કૃ ણપાલ તોમર અમરાઈવાડી િહ દી  ૪
1366 ઓમપ્રકાશ  ભાવસાર અમરાઈવાડી િહ દી  ૪
1367 મીથીલેશ ઓઝા અમરાઈવાડી િહ દી  ૪
1368 રાજકુમારી શકુ્લા અમરાઈવાડી િહ દી  ૪
1369 નીશાકુમારંી યાદવ અમરાઈવાડી િહ દી  ૪
1370 સરેુખાદેવી કઠાયત અમરાઈવાડી િહ દી  ૪
1371 પ્રદીપકુમાર બ્રા ણ અમરાઇવાડી િહ  દી- 5



1372 દેવે દ્ર રાજપતૂ અમરાઈવાડી િહ દી  ૫
1373 હિરઓમ ગુ તા અમરાઈવાડી િહ દી  ૫
1374 જગદીશ ગજુર અમરાઈવાડી િહ દી  ૫
1375 વણ વૈરાગી અમરાઈવાડી િહ દી  ૫
1376 િબ્ર શ પાડેંય અમરાઈવાડી િહ દી  ૫
1377 િહમાદ્રી માલી અમરાઈવાડી િહ દી  ૫
1378 અનીતા યાદવ અમરાઈવાડી િહ દી  ૫
1379 સતંોષકુમાર અગ્રવાલ અમરાઇવાડી િહ  દી- 7
1380 સજંય  વૈ ણવ અમરાઈવાડી િહ દી ૭
1381 મહશે ન અમરાઈવાડી િહ દી ૭
1382 મહશે શમાર્ અમરાઈવાડી િહ દી ૭
1383 ગુજંા જાદૌન અમરાઈવાડી િહ દી ૭
1384 કૃ ણકેશ મૌયર્ અમરાઈવાડી િહ દી ૭
1385 સરોજકુમાર જય વાલ અમરાઇવાડી િહ  દી- 8
1386 રામરાજ બઘેલ અમરાઈવાડી િહ દી ૮
1387 મનોજ વમાર્ અમરાઈવાડી િહ દી ૮
1388 શશીકાતં ઓઝા અમરાઈવાડી િહ દી ૮
1389 રામપ્રકાશ તેલી અમરાઈવાડી િહ દી ૮
1390 શશીકાતં ચૌહાન અમરાઈવાડી િહ દી ૮
1391 ભારતીબેન યાદવ અમરાઈવાડી િહ દી ૮
1392 અશોક યાદવ અમરાઈવાડી િહ દી ૮
1393 રામિક્રપાલ યાદવ અમરાઈવાડી િહ દી ૮
1394 િનમર્લા યાદવ અમરાઈવાડી િહ દી ૮
1395 સરોજકુમાર જય વાલ અમરાઇવાડી િહ  દી- 8
1396 શૈલેશકુમાર શમાર્ અમરાઇવાડી િહ  દી- 9
1397 િફલી સ સેન અમરાઈવાડી િહ દી ૯
1398 જીતેંદ્ર નોગીયા અમરાઈવાડી િહ દી ૯
1399 િદલીપકુમાર િમ ા બાપનુગર િહ  દી- 1
1400 િવજયકુમાર ચૌધરી બાપનૂગર િહ દી ૧
1401 રમેશકુમાર શખંવાર બાપનૂગર િહ દી ૧
1402 રાજીવકુમાર ગુ તા બાપનૂગર િહ દી ૧
1403 ભગતિસંહ રાજપતૂ બાપનુગર િહ  દી- 4
1404 િપ્રયકંા સી. શાહ બાપનૂગર િહ દી ૪
1405 બિબતા એસ. શમાર્ બાપનૂગર િહ દી ૪
1406 સરેુ દ્ર ગલુાબચદં્ર બાપનૂગર િહ દી ૪
1407 સદરી આર. કોરી બાપનૂગર િહ દી ૪
1408 અિનલકુમાર પા ડેય બાપનુગર િહ  દી- 5
1409 િશવિસંહ ભદોિરયા બાપનૂગર િહ દી ૫
1410 દુ યતં આર. કુ ાહા બાપનૂગર િહ દી ૫
1411 અજીત ગો વામી બાપનૂગર િહ દી ૫
1412 રા શ પી. પ્રજાપિત બાપનુગર િહ દી- 8
1413 લાલચદં્ર કોરી બાપનૂગર િહ દી ૮
1414 નીિતન એમ.  ન બાપનૂગર િહ દી ૮
1415 રા શિસંહ ક્ષિત્રય બાપનૂગર િહ દી ૮
1416 જગદીશ મહાવર બાપનૂગર િહ દી ૮
1417 િદનેશ માલી બાપનૂગર િહ દી ૮



1418 અ દ્ર બી યાદવ સરસપરુ િહ  દી- 1
1419 શીવપ્રસાદ પટેલ સરસપરુ િહ  દી- 1
1420 મહે દ્ર પિરહાર સરસપરુ િહ  દી- 1
1421 કૃપાશકંર એસ. િવ કમાર્ સરસપરુ િહ દી ૧
1422 િશવકુમાર સાહૂ સરસપરુ િહ  દી- ૨
1423 િશવકુમાર સી. શાહૂ સરસપરુ િહ દી ૨
1424 ઉમા આર. કનોજીયા સરસપરુ િહ દી ૨
1425 રામ જગત સેન સરસપરુ િહ દી ૨
1426 કેશાબેન િતવારી સરસપરુ િહ  દી- 4
1427 લ મણિસંહ રાજપતૂ સરસપરુ િહ દી ૪
1428 િવનોદ બી.  ન સરસપરુ િહ દી ૪
1429 જા મીન પી. કલાલ સરસપરુ િહ દી ૪
1430 ભવંરલાલ મીણા સરસપરુ િહ દી ૪
1431 લચદં યાદવ સરસપરુ િહ દી ૪
1432 દેવે દ્રિસંહ શીખ સરસપરુ િહ દી ૪
1433 સ યપાલ યાદવ સરસપરુ િહ  દી- 6
1434 કમલેશ િમ ી સરસપરુ િહ દી ૬
1435 રા દ્રપ્રસાદ યાદવ સરસપરુ િહ દી ૬
1436 રામઅકબાલ સેન ગોમતીપરુ િહ દી- 1
1437 મકબલૂ અ સારી ગોમતીપરુ િહ દી ૧
1438 કમર નદીમ અ સારી ગોમતીપરુ િહ દી ૧
1439 સજંીવ સેન ગોમતીપરુ િહ દી ૧
1440 સજંીવકુમાર સેન ગોમતીપરુ િહ દી ૧
1441 અશોક રાવત રિખયાલ િહ  દી- 1
1442 િબ્ર શકુમાર વમાર્ રિખયાલ િહ દી ૧
1443 બ્રીજકીશોર સેન રિખયાલ િહ દી ૧
1444 દેવીપ્રસાદ િતવારી રિખયાલ િહ દી ૧
1445 રામપ્રસાદ શાહ રિખયાલ િહ દી ૧
1446 શભુનારાયણ યાદવ ઠક્કરનગર િહ દી- 1
1447 શ ઘુ્ન િત્રપાઠી ઠક્કરનગર િહ દી- 1
1448 અિ ની પાડેંય ઠક્કરનગર િહ દી- 1
1449 લલીતકુમાર ચૌહાન ઠક્કરનગર િહ દી ૧
1450 મકેુશ બાબલુાલ શમાર્ ઠક્કરનગર િહ દી ૨
1451 પુ પા દુબે ઠક્કરનગર િહ દી ૨
1452 અનીતા યાદવ ઠક્કરનગર િહ દી ૨
1453 ગીતાદેવી િમ ા અંિબકાનગર િહ  દી- 1
1454 રાજબહાદુર ીવા તવ અંિબકાનગર િહ દી ૧
1455 મીથીલેશ િતવારી અંિબકાનગર િહ દી ૧
1456 રાની શાહ અંિબકાનગર િહ દી ૧
1457 સોનલબેન રાજપતૂ અંિબકાનગર િહ દી ૧
1458 મહે દ્ર આર. યાદવ ઓઢવ િહ  દી- 1
1459 ચમનેશ રાજપતૂ ઓઢવ િહ દી ૧
1460 જીતે દ્રકુમાર સોની ઓઢવ િહ દી ૧
1461 સ યપાલિસંહ ક્ષત્રીય ઓઢવ િહ દી ૧
1462 સતીષ પ્રજાપતી ઓઢવ િહ દી ૧
1463 ગાયત્રી શકુ્લા ઓઢવ િહ દી ૧



1464 જીતે દ્ર સોની ઓઢવ િહ દી ૧
1465 રામિવલાસ અગ્રવાલ ઓઢવ િહ  દી- 3
1466 પ્રીિત શકુ્લા ઓઢવ િહ દી ૩
1467 િવનયકુમાર િશવહરે ઓઢવ િહ દી ૩
1468 િદલીપ શાક્ય ઓઢવ િહ દી ૩
1469 મબુીન અ સારી ઓઢવ િહ દી ૩
1470 કરણિસંહ રાજપતૂ ઓઢવ િહ દી ૩
1471 પદમ ગુ તા ઓઢવ િહ દી ૩
1472 િહ મતિસંહ ચૌહાણ ઓઢવ િહ દી ૩
1473 મીરાદેવી યાદવ ઓઢવ િહ દી ૩
1474 કરન રાજપતૂ ઓઢવ િહ દી ૩
1475 મહે દ્રિસંહ ભદૌિરયા બાગેિફરદોશ િહ  દી - 1
1476 મહશેભાઈ કોરી બાગેિફરદોશ િહ દી ૧
1477 મમતા રાઠોર બાગેિફરદોશ િહ દી ૧
1478 તેજિસંહ ભદોિરયા બાગેિફરદોશ િહ દી ૧
1479 રમેશચદં્ર છીપા બાગેિફરદોશ િહ દી ૧
1480 પ્રિવણા રાવત બાગેિફરદોશ િહ દી ૧
1481 સજંીવ ન બાગેિફરદોશ િહ દી ૧
1482 કાલીચરણ પ્રજાપિત બાગેિફરદોશ િહ દી ૧
1483 અશફાક શેખ બાગેિફરદોશ િહ દી ૧
1484 કમણી મૌયર્ બાગેિફરદોશ િહ દી ૧
1485 જીતે દ્રકુમાર આર. મૌયર્ અમરપરુા િહ દી - 1
1486 રતનપ્રકાશ િદિક્ષત અમરપરુા િહ દી ૧
1487 કમલેશકુમાર  ભાર ાજ અમરપરુા િહ દી ૧
1488 રા શ રામિકશોર ગુ તા અમરપરુા િહ દી ૧
1489 કેયરુભાઈ કનભુાઈ શાહ અમરપરુા િહ દી ૧
1490 ઓમપ્રકાશ પરમાર અસારવા િહ દી - 8
1491 અશોક પચંાલ અસારવા િહ દી ૮
1492 ઓમપ્રકાશ પરમાર અસારવા િહ દી ૮
1493 પ્રવેશભાઈ પટેલ અસારવા િહ દી ૮
1494 યોગેશ યાદવ અસારવા િહ દી ૮
1495 નરે દ્રકુમાર કે. પાડેં બહરેામપરુા િહ દી- 1
1496 સગંીતા એસ. તોમર બહરેામપરુા િહ દી ૧
1497 પ્રીિત જાદૌન બહરેામપરુા િહ દી ૧
1498 અ જુદેવી ઠાકુર બહરેામપરુા િહ દી ૧
1499 લીલાકુમારી ખત્રી બહરેામપરુા િહ દી ૧
1500 યશોદાબેન ખત્રી બહરેામપરુા િહ દી ૧
1501 રવી દ્રભાઈ ભદોિરયા કાલપૂરુ િહ દી - 2
1502 મદન બજંારા કાલપુરુ િહ દી ૨
1503 નાજનીન એન. સૈયદ કાલપુરુ િહ દી ૨
1504 શકંુતલા કે યાદવ કાલપુરુ િહ દી ૨
1505 બજરંગ ઓ. અગ્રવાલ કાલપુરુ િહ દી ૨
1506 અશોક ડી. મોદી કુબેરનગર િહ દી - 1
1507 યોગે દ્ર જી. યાદવ કુબેરનગર િહ દી ૧
1508 પે્રમિસંહ ક્ષત્રીય કુબેરનગર િહ દી ૧
1509 રમેશ કે. જાજોરીયા કુબેરનગર િહ દી ૧



1510 ધમેર્ દ્ર િત્રપાઠી કુબેરનગર િહ દી ૧
1511 જનાદર્ન ીપિત કુબેરનગર િહ દી ૧
1512 નરે દ્ર મનુગુાપાટી કુબેરનગર િહ દી ૧
1513 સરેુ દ્ર છીપા કુબેરનગર િહ દી ૧
1514 સગંીતા પાસવાન કુબેરનગર િહ દી - 4
1515 સતંોષ કુમાર ક્ષત્રીય કુબેરનગર િહ દી ૪
1516 સગંીતાબેન પાસવાન કુબેરનગર િહ દી ૪
1517 લ મીબેન દલવાની કુબેરનગર િહ દી ૪
1518 યામ વાય. ગો વામી કુબેરનગર િહ દી ૪
1519 ધીરજ કે મૌયર્ કુબેરનગર િહ દી ૪
1520 સાર વત દુબે કુબેરનગર િહ દી - 2
1521 દીપેશ ગો વામી કુબેરનગર િહ દી ૨
1522 િદવાકર ભાઈ કુબેરનગર િહ દી ૨
1523 રામતેજ  કનોજીયા કુબેરનગર િહ દી ૨
1524 ભપૂિસંહ બી. પવાર મેઘાણીનગર િહ દી - 1
1525 રાજકુમાર કે. ભદૌિરયા મેઘાણીનગર િહ દી ૧
1526 મીના જી. શમાર્ મેઘાણીનગર િહ દી ૧
1527 જશોદાબેન આયર્ મેઘાણીનગર િહ દી ૧
1528 રેખા પી. ચૌહાન મેઘાણીનગર િહ દી ૧
1529 ચદુંભાઈ યાદવ મેઘાણીનગર િહ દી ૧
1530 નિંદની યાદવ મેઘાણીનગર િહ દી ૧
1531 હિરિકશન દા ડોદીયા મેઘાણીનગર િહ દી ૧
1532 ીિનવાસ કો ગારી મેઘાણીનગર િહ દી ૧
1533 રી કુબાલા સેહલોત મેઘાણીનગર િહ દી ૧
1534 જશોદા એસ. સોલકંી મેઘાણીનગર િહ દી ૧
1535 બીનારાની એ. શમાર્ મેઘાણીનગર િહ દી ૧
1536 ભપૂિસંહ પવાર મેઘાણીનગર િહ દી ૧
1537 રાજકુમાર િશવહરે મેઘાણીનગર િહ દી ૧
1538 દેવરાની કે. વમાર્ મેઘાણીનગર િહ દી ૧
1539 રેખા ચૌહાન મેઘાણીનગર િહ દી ૧
1540 મહશેિસંહ રાજપતૂ પ્રીતમપરુા િહ દી - 1
1541 હષર્કુમાર એસ.  કપરૂ પ્રીતમપરુા િહ દી ૧
1542 િહતેશ  ચૌધરી પ્રીતમપરુા િહ દી ૧
1543 સરેુ દ્ર િતવારી પ્રીતમપરુા િહ દી ૧
1544 િવજયિસંહ જી. ઠાકુર નારણપરુા િહ દી - 4
1545 ગીતાબેન િત્રપાઠી નારણપરુા િહ દી ૪
1546 િશલાદેવી વમાર્ નારણપરુા િહ દી ૪
1547 સિુનતા શમાર્ નારણપરુા િહ દી ૪
1548 રા મીતા પટેલ નારણપરુા િહ દી ૪
1549 નયના સાપરા નારણપરુા િહ દી ૪
1550 રેખા ચૌહાણ નારણપરુા િહ દી ૪
1551 જીજ્ઞાસા ગ જર નારણપરુા િહ દી ૪
1552 ભગવતીબેન પટેલ નારણપરુા િહ દી ૪
1553 મમતા યાદવ નારણપરુા િહ દી ૪
1554 ગોપાલકુમાર એમ સઘંવી નારણપરુા િહ દી - 1
1555 ગોપાલકુમાર સઘંઈ નારણપરુા િહ દી ૧



1556 નારાયણ સવારામ નારણપરુા િહ દી ૧
1557 ઈ રિદન પાસી નારણપરુા િહ દી ૧
1558 રાજકુમાર પાડેંય નોબલનગર િહ દી ૨
1559 જયવિંતદેવી ઓ. શમાર્ નોબલનગર િહ દી ૨
1560 મદનલાલ ચૌહાન નોબલનગર િહ દી ૨
1561 રણજીત ચૌધરી નોબલનગર િહ દી ૨
1562 ધમેર્ દ્ર એલ. કંદરા નોબલનગર િહ દી ૨
1563 સનુીલ જોશી રાજપરુ િહ દી -  2
1564 શૈલેશ િત્રપાઠી રાજપરુ િહ દી ૨
1565 રવી દ્ર યાદવ રાજપરુ િહ દી ૨
1566 ઇરફાન અ સારી રાજપરુ િહ દી ૨
1567 રા દ્રકુમાર  શમાર્ રાજપરુ િહ દી -  5
1568 રમાકાતં િતવારી રાજપરુ િહ દી ૫
1569 ગાયત્રી ગુ તા રાજપરુ િહ દી ૫
1570 મમતા િતવારી રાજપરુ િહ દી ૫
1571 મિુદ્રકા યાદવ રાજપરુ િહ દી ૫
1572 રાધાદેવી જાટ રાજપરુ િહ દી ૫
1573 સતે દ્રકુમાર બી. શમાર્ વાડજ િહ દી - 2
1574 suimt/aben Xyamlal kuksal vaDj ihNdI xa5a n>.2
1575 rajeXvrI m4urap/sad guPta vaDj ihNdI xa5a n>.2
1576 xixkla Aomp/kax yadv vaDj ihNdI xa5a n>.2
1577 kokIlaben pdm+ gosa>[ vaDj ihNdI xa5a n>.2
1578 pLlvIben yogeis>h rajpUt vaDj ihNdI xa5a n>.2
1579 નિવનબાલા આર. ગોયલ સાબરમતી િહ દી - 2
1580 sudamadevI Aar. rajpUt sabrmtI  ihNdI xa5a n>.2
1581 kOxLaya Ael. q3vanI sabrmtI  ihNdI xa5a n>.2
1582 rajeNd/ ke. mhavr sabrmtI  ihNdI xa5a n>.2
1583 Hemlta 3I.duAa sabrmtI  ihNdI xa5a n>.2
1584 બનેુશકુમાર કોરી વટવા િહ  દી- 4
1585 િવનયિસંહ ચૌહાન વટવા િહ દી ૪
1586 મો. રિફક શેખ વટવા િહ દી ૪
1587 અહમદ રમજાની વટવા િહ દી ૪
1588 યનુસુ પો ટી વટવા િહ દી ૪
1589 સવેર્ દ્રકુમાર રાજપતૂ વટવા િહ  દી- 1
1590 સજંીવ મૌયર્ વટવા િહ દી ૧
1591 જીતેંદ્ર અગ્રવાલ વટવા િહ દી ૧
1592 ભપૂેંદ્ર રાજપતૂ વટવા િહ દી ૧
1593 નદંિકશોર િમ ા વટવા િહ દી ૧
1594 મહશે અવ થી વટવા િહ દી ૧
1595 સિરતા રાય વટવા િહ દી ૧
1596 સનુીલ જી. ગુ તા વટવા િહ દી ૧
1597 કીશ તા રાજપતૂ વટવા િહ દી ૧
1598 િનશા ગોયલ વટવા િહ દી ૧
1599 જીતે દ્ર અગ્રવાલ વટવા િહ દી ૧
1600 રીતેશ પરમાર વટવા િહ દી ૧
1601 નરેશ ચૌધરી વટવા િહ દી ૧



1602 યાદવ તેા જનીયાપીર િહ દી પ્રા. શા. 
1603 ધમેર્ દ્ર પ્રજાપિત જનીયાપીર િહ દી પ્રા. શા. 
1604 નસીર મ સરૂી જનીયાપીર િહ દી પ્રા. શા. 
1605 રા દ્રભાઈ યાદવ િવનોબાભાવે િહ  દી-1
1606 અિખલેશ ઝા િવનોબાભાવે િહ દી ૧
1607 અમરજીત શમાર્ િવનોબાભાવે િહ દી ૧
1608 રાધે યામ પાલ િવનોબાભાવે િહ દી ૧
1609 મનોજ ભદોિરયા િવનોબાભાવે િહ દી ૧
1610 વદંના િમ ા િવનોબાભાવે િહ દી ૧
1611 ીકૃ ણ વમાર્ પરુુષો મનગર િહ.- 1
1612 િવનોદ જી. સોનકુસરે પરુુષો મનગર િહ દી ૧
1613 મહે દ્ર ચૌહાન પરુુષો મનગર િહ દી ૧
1614 સીમા પચોરી પરુુષો મનગર િહ દી ૧
1615 મહાવીર પાસી પરુુષો મનગર િહ દી ૧
1616 ઇ દ્રપાલ પાલ પરુુષો મનગર િહ દી ૧
1617 િન મી  પજંાબી પરુુષો મનગર િહ દી ૧
1618 મુ તાક કે. અ સારી કરશનનગર િહ  દી- 1
1619 રા શકુમાર પટેલ કરસનગર િહં દી ૧
1620 જીતે દ્ર રાજપતૂ કરસનગર િહં દી ૧
1621 ીનીવાસ માિં ચકટલા કરસનગર િહં દી ૧
1622 રાજીવ િમ ા કરસનગર િહં દી ૧
1623 સિુનતા વાઘેલા કરસનગર િહં દી ૧
1624 નીત ુશકુ્લા કરસનગર િહં દી ૧
1625 િનમર્લા વકર્લ કરસનગર િહં દી ૧
1626 દીપા શમાર્ કરસનગર િહં દી ૧
1627 પુ પાદેવી એ. દુબે સાબરમતી િહ દી - 1
1628 અમરીશ દોહરે સાબરમતી િહ દી ૧
1629 સરોજબેન યાદવ સાબરમતી િહ દી ૧
1630 સભુાષચ દ્ર એ. પરુોિહત નવા વાડજ િહ દી - 1
1631 દાિમનીબેન શમાર્ નવાવાડજ િહ દી ૧
1632 આશાબેન રાવત નવાવાડજ િહ દી ૧
1633 સશુીલાબેન બીસેન નવાવાડજ િહ દી ૧
1634 અચર્ના એ. શમાર્ સાબરમતી િહ દી - 3
1635 સનુીતાબેન ગુ તા સાબરમતી િહ દી 3
1636 િનમર્લા બેન પાડંે સાબરમતી િહ દી 3
1637 બાબલુાલ શમાર્ સાબરમતી િહ દી 3
1638 સિવતા રાજૌરા સાબરમતી િહ દી 3
1639 િચરાગ પચંાલ દુધે ર િહ દી - 1
1640 િવ દ્ર ગો વામી દૂધે ર િહ દી ૧
1641 ઉવેર્શ પટેલ દૂધે ર િહ દી ૧
1642 નરે દ્ર એસ યાદવ દૂધે ર િહ દી ૧
1643 રાજકુમાર એસ ઠાકર દૂધે ર િહ દી ૧
1644 અ તાફ એ અંસારી દૂધે ર િહ દી ૧
1645 સભુાષ વમાર્ દૂધે ર િહ દી ૧
1646 રમેશ એ. ગો વામી જી.આઇ.ડી.સી. િહ.- 1
1647 દ નપ્રસાદ યાદવ જી.આઈ.ડી.સી.ઓ. િહ દી ૧



1648 જયિસંહ મીણા જી.આઈ.ડી.સી.ઓ. િહ દી ૧
1649 િવજયકુમાર આર. પટેલ જી.આઈ.ડી.સી.ઓ. િહ દી ૧
1650 મનોજ ચતવુેર્દી જી.આઈ.ડી.સી.ઓ. િહ દી ૧
1651 મહશે અગ્રવાલ જી.આઈ.ડી.સી.ઓ. િહ દી ૧
1652 રા શભાઈ એ. પટેલ નરોડા 1
1653 ચદં્રકા તભાઈ એસ. પટેલ નરોડા 1
1654 કા તીભાઈ બી. મોિડયા નરોડા 1
1655 અિનરુ િસંહ કે. વાઘલેા  નરોડા 1
1656 અંિકતકુમાર આર. રાવલ નરોડા 1
1657 પટેલ સરોજબેન પી. નરોડા 2
1658 પટેલ પ્રેમીલાબેન સી. નરોડા 2
1659 પટેલ રમીલાબેન કે. નરોડા 2
1660 પટેલ મીતાબને આર. નરોડા 2
1661 પ્રજાપિત વષાર્બેન આર. નરોડા 2
1662 પલાત રીટાબેન ડી. નરોડા 2
1663 મીનાબેન પડંયા નરોડા 4
1664 પાયલબેન રાવલ નરોડા 4
1665 િશ પાબેન ચૌધરી નરોડા 4
1666 શિમર્ ઠાબેન પટેલ નરોડા 4
1667 જય ીબેન રાવળ નરોડા 4
1668 હરગોિવંદભાઈ એચ. ઓઝા ઠક્કરબાપાનગર 1
1669 સોનલબેન સી. સબલાનીયા ઠક્કરબાપાનગર 1
1670 વદંનાબેન એમ. પીપળીયા ઠક્કરબાપાનગર 1
1671 જીતે દ્રિસંહ ય.ુ પવાર ઠક્કરબાપાનગર 1
1672 મધસુદુનભાઈ બી. પટેલ ઠક્કરબાપાનગર 1
1673 નીરવભાઈ . પટેલ ઠક્કરબાપાનગર 1
1674 ક પેશભાઈ એમ. પટેલ ઠક્કરબાપાનગર 1
1675 રમીલાબેન એન. પટેલ ઠક્કરબાપાનગર 2
1676 જય ીબેન જી. પટેલ ઠક્કરબાપાનગર 2
1677 િશ પાબેન પી. પાનસરુીયા ઠક્કરબાપાનગર 2
1678 ગગંાબેન ટી. પટેલ ઠક્કરબાપાનગર 2
1679 પાયલબેન ટી. પટેલ ઠક્કરબાપાનગર 2
1680 ભાવનાબેન એન. પટેલ ઠક્કરબાપાનગર 2
1681 વાસદેુવભાઈ એમ. પટેલ ઠક્કરબાપાનગર 2
1682 રીટાબેન ડી. પટેલ ઠક્કરબાપાનગર 2
1683 ગોિવંદભાઈ એમ. પ્રજાપિત કૃ ણનગર 1
1684 સગંીતાબેન એમ. પટેલ કૃ ણનગર 1
1685 નીમીષાબેન બી. ચૌહાણ કૃ ણનગર 1
1686 ઉવર્શીબેન કે. સતુરીયા કૃ ણનગર 1
1687 ચિંદ્રકાબેન પી. પટેલ કૃ ણનગર 1
1688 ઉષાબેન એન. જાદવ નોબલનગર 1
1689 હે લબેન . રાવલ નોબલનગર 1
1690 ભાવનાબેન પી. પટેલ નોબલનગર 1
1691 છાયાબેન . પટેલ નોબલનગર 2
1692 વૈશાલીબેન બી. પટેલ નોબલનગર 2
1693 મજુંબેન જી. ગામીત નોબલનગર 2



1694 મહશેભાઈ વી. પટેલ નોબલનગર 2
1695 કા મીરાબેન જી. દવે નોબલનગર ૩
1696 નીતાબેન એન. બરંડા નોબલનગર ૩
1697 કાનનબેન એસ. પરમાર નોબલનગર ૩
1698 યોિતબેન કે. ડામોર નોબલનગર ૩
1699 મધબુેન બી. વાધવાણી નોબલનગર ૩
1700 રોશનીબેન . નીનામા નોબલનગર ૩
1701 ભાગ્યવતીબેન ડી. વાઘલેા નોબલનગર ૩
1702 આિદ યભાઈ આર. ચૌહાણ નોબલનગર ૩
1703 કોમલબેન પી. દેસાઈ નોબલનગર 4
1704 કામીનીબેન કે. પટેલ નોબલનગર 4
1705 વૈશાલીબેન એસ. િત્રવેદી નોબલનગર 4
1706 ચેતનાબેન બી. દવે નોબલનગર 4
1707 રમણભાઈ ટી. જાદવ નોબલનગર 4
1708 હરદીપભાઈ . પટેલ નોબલનગર 4
1709 રમીલાબેન એસ. પટેલ નોબલનગર 4
1710 છાયાબેન આર. સચદેવ નોબલનગર 4
1711 કનૈયાલાલ આર. પટેલ નોબલનગર 4
1712 ભરતકુમાર પી. પટેલ એસ.આર.પી. 2
1713 નીતાબેન ડી. પટેલ એસ.આર.પી. 2
1714 સશુીલાબેન ડી. પટેલ એસ.આર.પી. 2
1715 પ લવીબેન વાય. જાવળે એસ.આર.પી. 2
1716 સજુાતાબેન એમ. પાવ કર એસ.આર.પી. 2
1717 લ ાબેન વી. ચૌહાણ એસ.આર.પી. 2
1718 ઉષાબેન સી. પરમાર એસ.આર.પી. 2
1719 આનદંીબેન એસ. પટેલ સરસપરુ 1
1720 મોનાબેન ડી. બારોટ સરસપરુ 1
1721 અવનીબેન એમ. ગામીત સરસપરુ 1
1722 શૈલેશકુમાર એ. પટેલ સરસપરુ ૩
1723 જયેશકુમાર . બાવળીયા સરસપરુ ૩
1724 અ મીતાબેન ડી. પટેલ સરસપરુ ૩
1725 અરુણાબેન કે. પ્રજાપિત સરસપરુ ૩
1726 િવજલબેન ડી. પટેલ સરસપરુ ૩
1727 િદનેશકુમાર આર. નાહડીયા સરસપરુ ૩
1728 કા મીરાબેન એન. પટેલ સરસપરુ ૩
1729 હમેલતાબેન . પટેલ સરસપરુ 4
1730 મનીષાબેન આર. શાહ સરસપરુ 4
1731 િનશાબેન કે. પટેલ સરસપરુ 4
1732 િહનાબેન ડી. પટેલ સરસપરુ 4
1733 હમેાબેન એ. પટેલ સરસપરુ 4
1734 ભાવનાબેન એસ. ભણાત સરસપરુ 4
1735 પા લબેન પી. રાવલ સરસપરુ 4
1736 િશ પાબેન . પટેલ સરસપરુ 6
1737 જગદીશભાઈ બી. જય વાલ સરસપરુ 6
1738 જય ીબેન કે. જય વાલ સરસપરુ 6
1739 ખ્યાિતબેન ભ સરસપરુ 7



1740 સોનલબેન શમાર્ સરસપરુ 7
1741 ભરતભાઈ વાધવાણી સરસપરુ 7
1742 સમુતંભાઈ ભણાત સરસપરુ 7
1743 મોિહનીબેન પ્રજાપિત સરસપરુ 7
1744 ઝલક્બેન ચૌધરી સરસપરુ 7
1745 મનીષાબેન પ્રજાપિત સરસપરુ 7
1746 ભાવનાબેન રાઠોડ સરસપરુ 7
1747 મનીષાબેન ટી. મોદી સરસપરુ 9
1748 િનમર્લાબેન આર. પાડંોર સરસપરુ 9
1749 જયિંતભાઈ આર. સોલકંી સરસપરુ 9
1750 સરોજબેન બી. ગોહલે સરસપરુ 9
1751 ઉવીર્બેન એમ. લી બાત સરસપરુ 9
1752 કોકીલાબેન જી. મકવાણા સરસપરુ ૧૧
1753 અરુણાબેન એસ. મોદી સરસપરુ ૧૧
1754 અિનતાબેન પી. બારોટ સરસપરુ ૧૧
1755 રંજનબેન આર. ચડુાસમા સરસપરુ ૧૧
1756 જયે દ્રભાઈ આઈ. સોલકંી સરસપરુ ૧૧
1757 રજનીશભાઈ આર. રબારી સરસપરુ ૧૧
1758 સજંયભાઈ પી. નાગર સરસપરુ ૧૧
1759 દક્ષાબેન એસ. કનકી સરસપરુ ૧૧
1760 િકંજલબેન એસ. ગ જર સરસપરુ ૧૧
1761 રોમાબેન ય.ુ પટેલ સરસપરુ ૧૧
1762 સદંીપકુમાર બી. બારોટ સરસપરુ 13
1763 રેખાબેન એમ. ઉપા યાય સરસપરુ 13
1764 સિવતાબેન પી. પરમાર સરસપરુ 13
1765 કોકીલાબેન બી. ગોહલે સરસપરુ 13
1766 જીજ્ઞાસાબા ડી. ઝાલા સરસપરુ 13
1767 િવજય કે. દેસાઈ સરસપરુ 13
1768 નયનાબેન એચ. પરીખ સરસપરુ 24
1769 જ પાબેન કે. ઠક્કર સરસપરુ 24
1770 યો સનાબેન એમ. પરમાર સરસપરુ 24
1771 હસંાબેન બી. પટેલ સરસપરુ 26
1772 ગીતાબેન જી. પટેલ સરસપરુ 26
1773 માલિવકાબેન ડી. પટેલ સરસપરુ 26
1774 પ્રગતીબેન એમ. પટેલ સરસપરુ 26
1775 શિમર્ ઠાબેન આર. પટેલ સરસપરુ 26
1776 અિનતાબેન પી. પચંાલ સરસપરુ 26
1777 શૈલેશભાઈ વી. અસારી સરસપરુ 26
1778 િદલીપકુમાર એમ. પ્રજાપિત રિખયાલ 1
1779 પિલર્નબેન . ટેકરીવાલા રિખયાલ 1
1780 રજનીભાઈ સોલકંી રિખયાલ 1
1781 િકશોરભાઈ મકવાણા રિખયાલ 1
1782 પ્રિવણાબેન પટેલ રિખયાલ 1
1783 મીતાબેન પટેલ રિખયાલ 1
1784 ગીતાબેન હડેાઉ રિખયાલ 1
1785 હમેલ ાબેન સોલકંી રિખયાલ 1



1786 િચરાગ ડી. પ્રજાપિત બાપનુગર 2
1787 નીતાબેન એ. પચંાલ બાપનુગર 2
1788 સરલાબેન એસ. દયાલ બાપનુગર 2
1789 ક પેશભાઈ બી. પટેલ બાપનુગર 2
1790 ફા ગનુીબેન કાપિડયા બાપનુગર ૩
1791 વીટીબેન િક્રિ ટ બાપનુગર ૩
1792 િ મતાબેન પચંાલ બાપનુગર ૩
1793 જીજ્ઞાબેન ચોટલીયા  બાપનુગર ૩
1794 કૈલાશબેન પટેલ  બાપનુગર ૩
1795 ભાવનાબેન પટેલ બાપનુગર ૩
1796 સેવાગંીનીબેન મેકવાન બાપનુગર ૩
1797 દીપક બી. શાહ બાપનુગર 5
1798 સનુીલભાઈ પટણી બાપનુગર 5
1799 ઉષાબેન એસ. પટેલ બાપનુગર 5
1800 રીટાબેન પી. પટેલ બાપનુગર 5
1801 ગીતાબેન સતવારા બાપનુગર 9
1802 હસમુતીબેન પટેલ બાપનુગર 9
1803 ગીતાબેન પચંાલ બાપનુગર 9
1804 નરે દ્રભાઈ બરંડા બાપનુગર 9
1805 િનશાબેન આર. િસ ધપરુા બાપનુગર 16
1806 જયિંતભાઈ આઈ. ચાવડા બાપનુગર 16
1807 પવુીર્જાબેન બી. પટેલ બાપનુગર 16
1808 િવપલુભાઈ એમ. પટેલ બાપનુગર 16
1809 ઉિમર્લાબેન વી. પટેલ બાપનુગર 16
1810 ટેલાબેન કે. િક્રિ યન બાપનુગર અં 1
1811 બચજુી પી. ડાભી સરદારનગર ગજુ.  1
1812 િકજલંબેન એ. મોદી સરદારનગર ગજુ.  1
1813 િવક્લપાબેન એ. પિરખ સરદારનગર ગજુ.  1
1814 િહતેશભાઈ ડી. શાહ સરદારનગર ગજુ.  1
1815 કુસમુબેન આર. પટેલ સરદારનગર ગજુ.  1
1816 કિવતાબેન ડી. છબંલાિણ સરદારનગર ગજુ.  1
1817 કિ તભાઈ જી. સોલકંી કોતરપરુ 2
1818 ક્લેરાબેન આઈ. સવુેરા કોતરપરુ 2
1819 અ પાબેન ડી. ડાભી કોતરપરુ 2
1820 સગંીતાબેન પટેલ કોતરપરુ 2
1821 દક્ષાબેન એમ. પટેલ કોતરપરુ 2
1822 ચદંનબાળા વી. રામાનજુ કોતરપરુ 2
1823 િદનેશભાઈ પી. રાવલ કોતરપરુ 2
1824 િબંિદયા એલ. પટેલ સરદારનગર અંગ્રેજી 1
1825 િકંજલબેન પી. પરમાર સરદારનગર અંગ્રેજી 1
1826 રોિહતભાઈ બી. પટેલ હાસંોલ ગજુરાતી 1
1827 રોિહતભાઈ આર. પટેલ હાસંોલ ગજુરાતી 1
1828 મહશેભાઈ એચ પટેલ હાસંોલ ગજુરાતી 1
1829 માલદેવભાઈ એસ. દેસાઈ હાસંોલ ગજુરાતી 1
1830 ભાિવનીબેન પી. દેસાઈ હાસંોલ ગજુરાતી 1
1831 તેાબેન કે પટેલ હાસંોલ ગજુરાતી 1



1832 કૃપાબેન એ. જોશી હાસંોલ ગજુરાતી 1
1833 દક્ષાબેન એન પટેલ હાસંોલ ગજુરાતી 1
1834 અિમતભાઈ કે. શમાર્ હાસંોલ ગજુરાતી 1
1835 જીજ્ઞનેભાઈ આર ગોસાઈ હાસંોલ ગજુરાતી 1
1836 રીટાબેન એમ. પટેલ અમદુપરુા શાળા ન ં1
1837 ઈંિદરાબેન કે. દવે અમદુપરુા શાળા ન ં1
1838 નરેશભાઈ સી. સોલકંી અમદુપરુા શાળા ન ં1
1839 ખુ બબુેન પટેલ સૈજપરુ ગજુરાતી 2
1840 શોભનાબેન સી. પટેલ સૈજપરુ ગજુરાતી 2
1841 િદનેશભાઈ કે રાઠોડ સૈજપરુ ગજુરાતી 2
1842 વષાર્બેન . પટેલ સૈજપરુ ગજુરાતી 2
1843 મધબુેન પટેલ સૈજપરુ ગજુરાતી 6
1844 નિલિનબેન વી ચૌધરી સૈજપરુ ગજુરાતી 6
1845 િનિમષાબેન વી પટેલ સૈજપરુ ગજુરાતી 6
1846 ઉમાબેન એસ દરજી સૈજપરુ ગજુરાતી 6
1847 રિમલાબેન એમ જાદવ સૈજપરુ ગજુરાતી 6
1848 િવભાબેન બી જોધાણી સૈજપરુ ગજુરાતી 6
1849 અચર્નાબેન કે પટેલ સૈજપરુ ગજુરાતી 6
1850 ગીરીશકુમાર એસ. ડોિડયા સૈજપરુ ગજુરાતી 6
1851 સનુદંાબેન ઉપા ાય સૈજપરુ ગજુરાતી 3
1852 પરાગબેન ચૌધરી સૈજપરુ ગજુરાતી 3
1853 િહતે દ્રકુમાર પટેલ સૈજપરુ ગજુરાતી 1
1854 નગીનભાઈ રોિહત સૈજપરુ ગજુરાતી 1
1855 સગંીતાબેન પટેલ સૈજપરુ ગજુરાતી 1
1856 ભગવતભાઈ પટેલ સૈજપરુ ગજુરાતી 1
1857 દક્ષાબેન માલીવાડ સૈજપરુ ગજુરાતી 1
1858 િવ ાબેન પિરખ અસારવા ગજુ ‐ 9
1859 ભા કરભાઈ રાઠોડ અસારવા ગજુ ‐ 9
1860 ભાિવનીબેન લીંબડ અસારવા ગજુ ‐ 9
1861 િદપકભાઈ ગરાિસયા અસારવા ગજુ ‐ 9
1862 મીનાબેન પટેલ અસારવા ગજુ ‐ 9
1863 મિનષાબેન પટેલ કબેરનગર ગજુ 4
1864 સેિવનાબેન સવુેરા કબેરનગર ગજુ 4
1865 ચં દ્રભાઈ સોલકંી કબેરનગર ગજુ 4
1866 રમેશભાઈ પટેલ કબેરનગર ગજુ 4
1867 કૌિશકભાઈ પટેલ સૈજપરુ ગજુરાતી 1
1868 જનકભાઈ ભનૂાતર સૈજપરુ ગજુરાતી 1
1869 કંુદનબેન પટેલ સૈજપરુ ગજુરાતી 1
1870 મજુંલાબેન પ્રજાપિત સૈજપરુ ગજુરાતી 1
1871 ભાનમુિતબેન પટેલ સૈજપરુ ગજુરાતી 1
1872 અ કાબેન પોડણેકર અસારવા મરાઠી 2
1873 યોિતબેન પાટીલ અસારવા મરાઠી 2
1874 જય ીબેન મહાજન કુબેરનગર મરાઠી 1
1875 શૌભાબેન મહાલે કુબેરનગર મરાઠી 1
1876 સગંીતાબેન ગ જર કુબેરનગર મરાઠી 1
1877 િદનેશભાઈ નરોડા રોડ ગજુ 1



1878 પ્રિવણભાઈ નરોડા રોડ ગજુ 1
1879 િમનાક્ષીબેન નરોડા રોડ ગજુ 1
1880 પા લબેન પચંાલ કબેરનગર અંગ્રેજી 1
1881 ભાિવનભાઈ પટેલ કબેરનગર અંગ્રેજી 1
1882 કૃણાલભાઈ ગોસાઈ કબેરનગર અંગ્રેજી 1
1883 સમુન િતવારી કબેરનગર અંગ્રેજી 1
1884 ચદં્રિસંહ જાદવ કબેરનગર અંગ્રેજી 1
1885 ભાવેશભાઈ પરમાર કબેરનગર અંગ્રેજી 1
1886 ભાિવનચદં્ર જાદવ કબેરનગર અંગ્રેજી 1
1887 િવનભુાઈ હલેૈયા કબેરનગર અંગ્રેજી 1
1888 અ મા જોહાપરુવાલા કબેરનગર અંગ્રેજી 1
1889 રેખાબેન ગરચર કબેરનગર અંગ્રેજી 1
1890 ભાિવકાબેન પટેલ કુબેરનગર ગજુરાતી 2
1891 િનલમબેન પ્રજાપિત કુબેરનગર ગજુરાતી 2
1892 નેહાબેન એસ ત ા કુબેરનગર ગજુરાતી 2
1893 તારકે વરીબેન કુબેરનગર ગજુરાતી 2
1894 સોનલબેન કુબેરનગર ગજુરાતી 2
1895 પ્ર લાબેન ગોિહલ કુબેરનગર ગજુરાતી 2
1896 શૈલેષભાઈ પ્રજાપિત કુબેરનગર ગજુરાતી 2
1897 િનલેષભાઈ પ્રજાપિત કુબેરનગર ગજુરાતી 2
1898 જગિદશભાઈ મોિડયા કુબેરનગર ગજુરાતી 2
1899 મિનષકુમાર ચૌહાણ છારાનગર ગજુરાતી 1
1900 પવૂીર્બેન પટેલ છારાનગર ગજુરાતી 1
1901 લીનાબેન પચંાલ છારાનગર ગજુરાતી 1
1902 પ્રશા ત નૈનાણી છારાનગર ગજુરાતી 1
1903 િદનીતાબેન રામી છારાનગર ગજુરાતી 1
1904 કેતનકુમાર પટેલ છારાનગર ગજુરાતી 1
1905 દેવે દ્રિસંહ જાડજેા છારાનગર ગજુરાતી 1
1906 અિમતાબેન છારાનગર ગજુરાતી 1
1907 પ લવીબેન પટેલ છારાનગર ગજુરાતી 1
1908 જય ીબેન છારાનગર ગજુરાતી 1
1909 હસમુિતબેન પટેલ છારાનગર ગજુરાતી 1
1910 િમનાબેન પટેલ છારાનગર ગજુરાતી 1
1911 િપનાકીબેન ઓઝા છારાનગર ગજુરાતી 1
1912 દક્ષાબેન ગૌર છારાનગર ગજુરાતી 1
1913 કા તાબેન પટેલ છારાનગર ગજુરાતી 1
1914 રસીલાબેન પટેલ છારાનગર ગજુરાતી 1
1915 સીમાબેન પટેલ કોતરપરુ 1
1916 િચરાગભાઈ સોલકંી કોતરપરુ 1
1917 િડ પલ પટેલ કોતરપરુ 1
1918 નરેશભાઈ િન ટા અસારવા ગજુ ‐ 8
1919 સોનલબેન પટેલ અસારવા ગજુ ‐ 8
1920 વષાર્બેન ઠાકોર અસારવા ગજુ ‐ 8
1921 ભાવનાબેન પટેલ અસારવા ગજુ ‐ 8
1922 કરણિસંહ ચૌહાણ કુબેરનગર અંગ્રેજી 4
1923 નેહલકુમાર િસંધવા કુબેરનગર અંગ્રેજી 4



1924 વૈશાલીબેન પટેલ નરોડા રોડ ગજુ 2
1925 ચેતનાબેન પટેલ નરોડા રોડ ગજુ 2
1926 હષાર્બેન ગોધિવયા નરોડા રોડ ગજુ 2
1927 સનુયનાબેન પટેલ હાસંોલ ગજુરાતી 2
1928 નયનાબેન પટેલ હાસંોલ ગજુરાતી 2
1929 ભાવનાબેન એસ પટેલ હાસંોલ ગજુરાતી 2
1930 સશુીલાબેન પટેલ હાસંોલ ગજુરાતી 2
1931 ભાવનાબેન એમ પટેલ હાસંોલ ગજુરાતી 2
1932 રાણકુાબેન પટેલ હાસંોલ ગજુરાતી 2
1933 આશાબેન પટેલ હાસંોલ ગજુરાતી 2
1934 જયંિતભાઈ બી હાસંોલ ગજુરાતી 2
1935 પા લબેન દરજી હાસંોલ ગજુરાતી 2
1936 કપરુીબેન જોષી હાસંોલ ગજુરાતી 2
1937 કાનલબેન ગ જર હાસંોલ ગજુરાતી 2
1938 ભાવનાબેન પટેલ હાસંોલ ગજુરાતી 2
1939 િજજ્ઞાબેન પટેલ હાસંોલ ગજુરાતી 2
1940 રેખાબેન પરમાર હાસંોલ ગજુરાતી 2
1941 પ્રેિમલાબેન ચૌહાણ હાસંોલ ગજુરાતી 2
1942 ની બેન ગોદડ હાસંોલ ગજુરાતી 2
1943 અમરીષભાઈ પટેલ કુબેરનગર ગજુરાતી  1
1944 ભરતકુમાર સોલકંી કુબેરનગર ગજુરાતી  1
1945 નેહાબેન સોલકંી કુબેરનગર ગજુરાતી  1
1946 પ્રભાતભાઈ રબારી કુબેરનગર ગજુરાતી  1
1947 કનૈયાલાલ પટેલ કુબેરનગર ગજુરાતી  1
1948 યોિતબેન કુબેરનગર ગજુરાતી  1
1949 િનિતનકુમાર કુબેરનગર ગજુરાતી  1
1950 નવીનકુમાર પટેલ બાપનુગર ગજુ 13
1951 ચેતનાબેન પટેલ બાપનુગર ગજુ 13
1952 જાગિૃતબેન પટેલ બાપનુગર ગજુ 13
1953 ઝાક ર ુસેન શેખ ગોમતી રુ ઉ ૂ – 1

1954 મોહંમદસા બર એમ. અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 1

1955 મોહંમદઅકરમ એ. શેખ ગોમતી રુ ઉ ૂ – 1

1956 એહમદ ુસેન પી. અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 1

1957 ખુરાજ એમ ુરશી ગોમતી રુ ઉ ૂ – 1

1958 િનયાઝએહમદ એન અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 1

1959 મોહંમદતૈયબ એમ શેખ ગોમતી રુ ઉ ૂ – 1

1960 િનલોફરબા ુ ંએમ. લીલગર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 1

1961 મહશરજહા ંએમ. અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 1

1962 રઝીયાબા ુ ંએમ. અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 1

1963 મેહજબીન એમ. અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 1

1964 રઝીયા કાસમભાઇ બ વુાલા ગોમતી રુ ઉ ૂ – 2

1965 સાયરાબેગમ મો. લેુમાન શેખ ગોમતી રુ ઉ ૂ – 2

1966 .ુ ુ ફુા .ુઅલી શેખ ગોમતી રુ ઉ ૂ – 2

1967 રુજહા ંસા દએહમદ જમાદાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 2

1968 મો. બુીન સમીઉ લાહ અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 2

1969 નસીમસાલેહા ખા ુવાલા ગોમતી રુ ઉ ૂ – 2



1970 સમીના ફર દમો. અજમેરવાલા ગોમતી રુ ઉ ૂ – 2

1971 મો.નસીમ અ.રહમાન અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 2

1972 સાયરાબા ુ ંક ુ શી ગોમતી રુ ઉ ૂ – 2

1973 રહાનાબા ુ ંએમ દ લીચકલાવાલા ગોમતી રુ ઉ ૂ – 2

1974 શ ફુતાબા ુ ંપી. અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 2

1975 શહનાઝપરવીન એસ શેખ ગોમતી રુ ઉ ૂ – 2

1976 શાઇ તાપરવીન  મ રુ ગોમતી રુ ઉ ૂ – 2

1977 લુનાઝ આઇ અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 2

1978 પરવીનબા ુ ંએમ અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 2

1979 શમીમબા ુ ંએમ. પઠાન ગોમતી રુ ઉ ૂ – 3

1980 અ ુલજ બાર એચ. અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 3

1981 સા દકએહમદ એન. શેખ ગોમતી રુ ઉ ૂ – 3

1982 શાહ ન એમ. શેખ ગોમતી રુ ઉ ૂ – 3

1983 નાઝેમાબેગમ આઇ સૈયદ ગોમતી રુ ઉ ૂ – 3

1984 ફર દાબીબી એ શેખ ગોમતી રુ ઉ ૂ – 3

1985 રુશીદઅ તર એમ શેખ ગોમતી રુ ઉ ૂ – 3

1986 રા બયાબીબી આઇ. પીપાડવાલા ગોમતી રુ ઉ ૂ – 4

1987 રશીદાબા ુ ં . જો વરવાલા ગોમતી રુ ઉ ૂ – 4

1988 નસર નબા ુ ં . ટકર વાલા ગોમતી રુ ઉ ૂ – 4

1989 ઇકબાલએહમદ આર. અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 4

1990 શબનમ મો.અલી અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 4

1991 બાનોખા નુ એન અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ – 4

1992 રુજહા એફ પાલીવાલા ગોમતી રુ ઉ ૂ – 4

1993 ફરહાના એમ શેખ ગોમતી રુ ઉ ૂ – 4

1994 ુ બ ુ લાહ એ. અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ - 6

1995 રેશમાબાનુ ંએમ અ સારી ગોમતી રુ ઉ ૂ - 6

1996 અફરોઝબા ુ ંએમ. અ સાર ગોમતી રુ ઉ ૂ - 6

1997 બલક શબા ુ ંએ શેખ રાજ રુ ઉ ૂ – 1

1998 શફ કએહમદ એમ. અ સાર રાજ રુ ઉ ૂ – 1

1999 ત નીમબા ુ ંસૈયદઅલી કાદર રાજ રુ ઉ ૂ – 1

2000 િનઝા ુ ન એસ શેખ રાજ રુ ઉ ૂ – 1

2001 મોહંમદશર ફ એમ. અ સાર રાજ રુ ઉ ૂ – 3

2002 અ ુરહ મ . શેખ રાજ રુ ઉ ૂ – 3

2003 મો.શાક ર . શેખ રાજ રુ ઉ ૂ – 3

2004 અનીસાબા ુ ંશમશાદએહ. મ રુ રાજ રુ ઉ ૂ – 4

2005 રશીદાબા ુ ંશમ ુ ન બોલવાલા રાજ રુ ઉ ૂ – 4

2006 અ ુલહફ ઝ લુામ ુસેન શેખ રાજ રુ ઉ ૂ – 4

2007 રફ કિમયા ંચાદંિમયા ંશેખ રાજ રુ ઉ ૂ – 4

2008 બેદાબીબી આઇ. પાલીવાલા રાજ રુ ઉ ૂ – 7

2009 રહાનાબા ુ ં .ુ શેખ રાજ રુ ઉ ૂ – 7

2010 શમીમબા ુ ંએમ. મ રુ રાજ રુ ઉ ૂ – 7

2011 વીદ એમ. શેખ રાજ રુ ઉ ૂ – 7

2012 આસીયાબા ુ ંએમ. પઠાન રાજ રુ ઉ ૂ – 7

2013 ડો.નસર ન આઇ. શેખ રાજ રુ ઉ ૂ – 7

2014 ુ સુખાન હમીદખાન પઠાન રાજ રુ ઉ ૂ – 7

2015 નસીમબા ુ ંએમ કબાન રાજ રુ ઉ ૂ – 7



2016 શેહનાઝબા ુ ંએસ મ રુ રાજ રુ ઉ ૂ – 7

2017 રહાનાબીબી આર. શેખ ર ખયાલ ઉ ૂ – 1

2018 ફરદોસબા ુ ંએમ. અ સાર ર ખયાલ ઉ ૂ – 1

2019 શમાબા ુ ંએચ પઠાન ર ખયાલ ઉ ૂ – 1

2020 નાહ દાબા ુ ં  પઠાન ર ખયાલ ઉ ૂ – 1

2021 ગઝાલાયા મીન આઇ. મ રુ ર ખયાલ ઉ ૂ – 1

2022 ફ રો બા ુ ંએ. િમઝા ર ખયાલ ઉ ૂ – 2

2023 ઝાહદાબા ુ ંરઇસએહમદ શેખ ર ખયાલ ઉ ૂ – 2

2024 અફસાનાબીબી પઠાન ર ખયાલ ઉ ૂ – 2

2025 લુશનબા ુ ંક. ુરશી ર ખયાલ ઉ ૂ – 2

2026 એહસા ુ્ લાહ એ પઠાન ર ખયાલ ઉ ૂ – 2

2027 શાહ નબા ુ ંડ  સૈયદ ર ખયાલ ઉ ૂ – 2

2028 શીર ન આઇ શેખ ર ખયાલ ઉ ૂ – 2

2029 તર મુિનશા ંએમ. મ રુ ર ખયાલ ઉ ૂ – 2

2030 લુનાઝપરવીન આઇ અ સાર ર ખયાલ ઉ ૂ – 2

2031 ઇ તીયાઝએહમદ એમ અ સાર ર ખયાલ ઉ ૂ – 2

2032 ઝોહરાખા નુ એસ. અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 2

2033 રશીદા આઇ. કાદંાવાલા બા નુગર ઉ ૂ – 2

2034 આયશાપરવીન એસ. શેખ બા નુગર ઉ ૂ – 2

2035 શર ન એન. શેખ બા નુગર ઉ ૂ – 4

2036 અનવરખાન એન. પઠાન બા નુગર ઉ ૂ – 4

2037 બેદા આઇ. પઠાન બા નુગર ઉ ૂ – 4

2038 શેહનાઝબીબી એમ. અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 4

2039 રશીદા ઇ માઇલ કાદંાવાલા બા નુગર ઉ ૂ – 2

2040 ઝર નાબા ુ ંઇકબાલ ુસેન અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 2

2041 શમીમબા ુ ંક. શેખ બા નુગર ઉ ૂ – 2

2042 રુશીદાબા ુ ંમો.ઉ માન અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 2

2043 હલીમા િનસારએહમદ શેખ બા નુગર ઉ ૂ – 2

2044 ખસાનાબીબી અ ુલઅઝીઝ શેખ બા નુગર ઉ ૂ – 2

2045 ફરહતબા ુ ં લુામનબી શેખ બા નુગર ઉ ૂ – 2

2046 તબ મુબા ુ ંઆઇ. અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 2

2047 સુરતજહા ંએસ.અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 2

2048 અમી ન  શેખ બા નુગર ઉ ૂ – 2

2049 શફ  ટ  ુરશી બા નુગર ઉ ૂ – 2

2050 મેહ બુ ક શેખ બા નુગર ઉ ૂ – 2

2051 ખતી બીબી એસ. સૈયદ બા નુગર ઉ ૂ – 2

2052 અઝી ુ ન ક ુ ન સૈયદ બા નુગર ઉ ૂ – 7

2053 મોહંમદ ુ સુ એમ. પાચં ુવાવાલા બા નુગર ઉ ૂ – 7

2054 િનઝા ુ ન  શેખ બા નુગર ઉ ૂ – 7

2055 નાઝેમા એમ. શેખ બા નુગર ઉ ૂ – 7

2056 મં ુર ુસેન . મલેક બા નુગર ઉ ૂ – 7

2057 ત લીમબા ુ ંફઝ રુહમાન શેખ બા નુગર ઉ ૂ – 7

2058 કમા ુ ન અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 7

2059 ઇસરારએહમદ એમ. અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 7

2060 ુ તાકએહમદ આર. અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 7

2061 ઉઝમાબા ુ ંમો.નઇમ અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 7

2062 ઇરફાનએહમદ આર અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 7



2063 ઇરફાનએહમદ એન શેખ બા નુગર ઉ ૂ – 7

2064 મોહંમદસા દ એ શેખ બા નુગર ઉ ૂ – 7

2065 રુજહા ંમો.અતીક શેખ બા નુગર ઉ ૂ – 7

2066 અિનસએહમદ એ અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 7

2067 આસીફ એમ અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 7

2068 નસીમ બરદા વાલા બા નુગર ઉ ૂ – 8

2069 લુનાઝ અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 8

2070 કસર એ. પઠાન બા નુગર ઉ ૂ – 8

2071 િસરાજએહમદ મો.સઇદખાન પઠાન બા નુગર ઉ ૂ – 8

2072 સાઝીયા અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 8

2073 ઝૈ લુઆબેદ ન એન અ સાર બા નુગર ઉ ૂ – 8

2074 શાહ નઅ તર એ. પઠાન બા નુગર ઉ ૂ – 9

2075 રશીદાબા ુ ંઆઇ. શેખ બા નુગર ઉ ૂ – 9

2076 મોહંમદઅનવર એન. મ રુ બા નુગર ઉ ૂ – 9

2077 અ ુરહમાન આર. શેખ સરસ રુ ઉ ૂ – 1

2078 કયાબા ુ ંસી. શેખ સરસ રુ ઉ ૂ – 1

2079 મો.આરફ . છાવણીવાલા સરસ રુ ઉ ૂ – 2

2080 શમીમબા ુ ંએમ. રંગરઝ સરસ રુ ઉ ૂ – 2

2081 નૌશાદઅલી એ. અ સાર સરસ રુ ઉ ૂ – 2

2082 મ દનાબીબી બી. શેખ સરસ રુ ઉ ૂ – 2

2083 નસીમબા ુ ંએમ. શેખ સરસ રુ ઉ ૂ – 3

2084 વહ દાબા ુ ંએચ. શેખ સરસ રુ ઉ ૂ – 4

2085 નસીમબા ુ ંવાય. બસોરા સરસ રુ ઉ ૂ – 4

2086 િનઝા ુ ન ઝેડ. અ સાર સરસ રુ ઉ ૂ – 4

2087 રાહતબા ુ ંએચ. અ સાર સરસ રુ ઉ ૂ – 4

2088 ફરખદંા એમ. પઠાન સરસ રુ ઉ ૂ – 4

2089 શીર નબા ુ ંએસ. અ સાર સરસ રુ ઉ ૂ – 4

2090 શાહ નઅ તર એ. પઠાન સરસ રુ ઉ ૂ – 4

2091 સઇદએહમદ એમ. અ સાર સરસ રુ ઉ ૂ – 5

2092 મોહંમદફા ક એ. શેખ સરસ રુ ઉ ૂ – 5

2093 શબનમ કાસમભાઇ ધાર સરસ રુ ઉ ૂ – 5

2094 શબાના એમ. પઠાન સરસ રુ ઉ ૂ – 5

2095 ઇ યાસ એસ. હોરા ુદંરમનગર ઉ ૂ-2

2096 મો.ઝાક ર મો. ુસેન શેખ ુદંરમનગર ઉ ૂ-2

2097 ઝાક રઅલી ઝે . શેખ ુદંરમનગર ઉ ૂ-2

2098 મોહંમદહસનેન એમ અ સાર ુદંરમનગર ઉ ૂ-2

2099 ફ રો ખાનમ એમ અ સાર ુદંરમનગર ઉ ૂ-2

2100 યાસીન એ છ પા ુદંરમનગર ઉ ૂ-2

2101 શબનમઆરા મો.અ વર અ સાર ુદંરમનગર ઉ ૂ-2

2102 તાર ક ુસેન એમ શેખ ુદંરમનગર ઉ ૂ-2
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