વોયાષ્ટ્ર યનુ નલનવિટી, યાજકટ
૪૯ભ લાનિક ખેરકદ
ૂ ભશત્વલ
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SAURASHTRA UNIVERSITY
Re-Accredited Grade A by NAAC
(CGPA 3.05)

–

૪૯ભ

ભશત્વલ



-



૨૧/૧૦/૨૦૧૯





૦૮:૩૦
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વોયાષ્ટ્ર યનુ નલનવિટી
યાજકટ
ૂ ભશત્વલ
૪૯ભ લાર્િક ખેરકદ
લષ :- ૨૦૧૯-૨૦૨૦

ઉદઘાટન કામયક્રભ
ભંગર પ્રાયં બ તા. ૨૧/૧૦/૨૦૧૯, વભલાય વલાયે ૮:૩૦ કરાકે
૧.

ભંચ વંચારન

: ડૉ.એભ.એવ.ચાયણ

૨.

શયીપન ંુ નભરન

: ડૉ.આય.કે. કુ યેળી, ડૉ.એભ.એવ.ચાયણ, અને
ડૉ. નલક્રભ લકાણી

૩.

ભાચય સ્ટ

: તભાભ કરેજ

૪.

ભળાર પ્રજ્લરન

: એભ. ી. એડ. બલનનાં તારીભાથીઓ

૫.

ભળાર દડ, ભળારન ંુ સ્લાગત,

: એભ. ી. એડ.બલનનાં તારીભાથીઓ

અને ભળાર યણ
૬.

ઉદઘાટન ઘણા

ુ ાલ
: ડૉ. અર્ુ યનનવિંશ યાણા તથા તભાભ ભશાનબ

૭.

ધ્લજાયશણ

ુ ાલ
: તભાભ ભશાનબ

૮.

પ્રનતજ્ઞાલાંચન

: તભાભ ખેરાડીઓ દ્વાયા

૯.

સ્લાગત પ્રલચન

: ડૉ. જનતન વની ળાયીરયક નળક્ષણ નનમાભકશ્રી

ુ ાલન ંુ ષ્ટ્ુ  અને સ્ુ તકથી
૧૦. ભશાનબ
સ્લાગત
૧૧. અનતનથ નલળેશ્રી

:
ુ નવન્ડીકેટ વભ્મશ્રી તથા
: ડૉ. બયત યાભાનજ
નલબાગનાં લડા

૧૨. પ્રાંવગગક ઉદફધન

: ભાન. ઉકુ રનતશ્રી, ડૉ. નલજમ દે વાણી વો.યનુ ન.

૧૩. ઉદઘાટકશ્રી

ુ યાત
: ભાન. કુ રનતશ્રી ડૉ. અર્ુ યનનવિંશ યાણા સ્ર્ૌય વ યનુ ન. ગજ

૧૪. અધ્મક્ષશ્રીન ંુ આળીલયચન

: ભાન. કુ રનતશ્રી, ડૉ. નીનતન ેથાણી વો.યનુ ન.

૧૫. આબાય દળયન

: ડૉ. શરયળ યાફા

૧૬.

: સ્ધાયન પ્રાયં બ
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ડૉ. નીનતન ેથાણી
ડૉ. શયદે લર્વિંશ જાડેજા
ડૉ. બયત લેકરયમા
ડૉ. પાલ્ગુની ળાસ્ત્રી
ડૉ અર્ુ ષનર્વિંશ યાણા
ડૉ. સુબા ભયી
શ્રી વંજમબાઈ તેયૈમા
શ્રી દક્ષાફેન જટાન્ગીમા
શ્રી વંજમબાઈ ટાંક
શ્રી યાર્ુબાઈ રારરકમા
ડૉ. શયીળ યાફા
શ્રી યાજરદર્વિંશ જાડેજા
શ્રી બાલનાફેન ાયે ખ
શ્રી બાલનાફેન ખમાણી
શ્રી ઘનશ્માભર્વિંશ ગરશર
શ્રી વભીયબાઈ લરિંફડ
ડૉ રીરા કડછા
શ્રી લ િંતનબાઈ યાલર
શ્રી યર્લબાઈ વનાલડા
શ્રી પાલ્ગુનબાઈ ઉાધ્મામ
શ્રી બયતર્વિંશ જાડેજા
ળાયીરયક ર્ળક્ષણ ર્નમાભકશ્રી
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૪૯ભ લાર્િક ખેરકુદ ભશત્વલ

ડૉ. નીનતન ેથાણી

ડૉ. ર્લજમ દે વાણી
ઉકુરર્તશ્રી

ડૉ. જનતન વની

ડૉ. નીનતન ેથાણી
ડૉ.આય. જી. યભાય
ડૉ. જર્તન વની
ડૉ. નેશર શુક્ર
ડૉ. ર્લજમ ટેર
ડૉ. એભ. એવ.

ાયણ

ડૉ. ળૈર બુટાણી
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યજીસ્રે ળન

ડૉ. જનતન વની
શ્રી શયીળબાઈ યાલર

શ્રીપ્રકાળબાઈ દૂધયે જજમા

શ્રી દીકબાઈ અગ્રાલત

શ્રી દે લેનબાઈ દાણીધારયમા

શ્રી ઉભેળબાઈ ભાઢક

શ્રી અયર્લિંદબાઈ

ડૉ એભ.એવ. ચાયણ

ડૉ આય. કે. કુયેળી

ડૉ શયીળ યાફા

ડૉ ર્લક્રભ લકાણી

શ્રી યણજીતનવિંશ ચાલડા

અયર્લિંદબાઈ

લરટમા

લરટમા

શ્રી ભશાલીયનવિંશ ઝારા

શ્રી દીકબાઈ અગ્રાલત

ડૉ. નલક્રભ લકાણી

શ્રી કુરદીબાઈ યાફા

ડૉ.શાવભ બારીમા

શ્રી સુયેળબાઈ ગભાયા

ડૉ. બગીયથનવિંશ યાઠડ

શ્રી ફી.ટી.નયીમા

શ્રી ગચિંતનબાઈ યાલર

શ્રી પ ૃથ્લીયાજર્વિંશ યાણા

શ્રી ભોનનકબાઈ ઘાંઘણીમા

શ્રી ફી.ટી.નયીમા

શ્રી દીકબાઈ અગ્રાલત

શ્રી અયર્લિંદબાઈ

શ્રી  ૃથ્લીયાજનવિંશ યાણા

શ્રી પ્રકાળબાઈ દૂધયે જજમા

શ્રી જે. એન. ભશેશ્વયી

શ્રી પ્રકાળબાઈ દૂધયે જજમા

ડૉ. બગીયથનવિંશ યાઠડ

શ્રી લ િંતનબાઈ યાલર

લરટમા

ડૉ એન.ડી.અગ્રાલત
ડૉ.એભ.એવ.ચાયણ
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૪૯ભ લાનિક ખેરકુ દ ભશત્વલ પ્રલેધક અનધકાયીઓ
દડ નલબાગ
ડૉ.આય. કે. કુ યેળી
ડૉ. એભ .એવ.ચાયણ
ડૉ. શયીળ યાફા

ડૉ. તવીપ ઠાણ

ડૉ. શ્વેતા દલે

ડૉ. ળૈરે બુટાણી

પ્ર. ફજયં ગબાઈ ગોંડગરમા

પ્ર. વભીયબાઈ રીંફડ

એભ.ી.એડ બલનના તારીભાથીઓ

ડૉ. નલક્રભ લકાણી

પ્ર. યીધભ લાગરડમા

ડૉ. જેનીળ બજાણી

ડૉ.યનક બેંવદરડમા

પ્ર.કુ રરદબાઈ યાફા
એભ.ી.એડ બલનના તારીભાથીઓ
ઉંચી

/

પ્ર. ભનીબાઈ દલે
પ્ર. ભનનબાઈ કરરા

ડૉ. વંદી લાા

ડૉ. જમેળ ટે ર

પ્ર. બાલેળબાઈ યાફા
એભ.ી.એડ બલનના તારીભાથીઓ
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ડૉ.અલ્કા જી
ડૉ. વભીય યલાડીમા

ડૉ. યાજેળ રારકીમા

ડૉ. ભયયુ ી ટે ર

ડૉ. ભીનાક્ષી ટે ર
એભ.ી.એડ બલનના તારીભાથીઓ

ુ યભાય
ડૉ. નલર
ડૉ. ભોગરક જાનલમા

ડૉ. બાલના ખમાણી

ડૉ. બાલના ાયે ખ

ડૉ. મગે ળ ચાલડા
એભ.ી.એડ બલનના તારીભાથીઓ
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SAURASHTRA UNIVERSITY
Re-Accredited Grade “A” by NAAC
(CGPA 3.05)

–
–
૫૨.૨૧

શ્રી ગરશર ફાબુબાઈ એ.

વભનાથ આટષ વ કરેજ કડીનાય

૨૦૧૫

–
–

૧૬.૧૯ વે.

વરંકી ભરશર ફી.

જવાણી આટય વ & કભવય કરેજ

૨૦૧૬-૧૭

યાજકટ.

–
–
–
–

વ્માવ નભરન જે.

શયીલંદના કરેજ –યાજકટ.

–

વંચાણીમા યાજન

૨૦૧૬-૧૭
૨૦૧૪

–
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SAURASHTRA UNIVERSITY
Re-Accredited Grade “A” by NAAC
(CGPA 3.05)

૦૧:૧૦:૭૦ભી

કીનતિ

ગવયાણી કરેજ - જાભનગય

૨૦૧૬-૧૭

કીનતિ

ગવયાણી કરેજ - જાભનગય

૨૦૧૬-૧૭

કુ . ગરશર કાજર આય.

જે. એવ. યભાય આટય વ & કભવય

૨૦૧૬-૧૭

કરેજ - કડીનાય

કુ . ભકલાણા નેશર જી.

ી.ડી.એભ. કભવષ કરેજ યાજકટ.

૨૦૧૫

–

–
૩૪.૦૪ભી

કુ . યાઠડ નેશા ફી.

S.D.R.B. M.J. કું ડરીમા(ENG) નભડીમભ

૨૦૧૪

કભવય કરેજ - યાજકટ
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SAURASHTRA UNIVERSITY
Re-Accredited Grade “A” by NAAC
(CGPA 3.05)

૪૯ ભ

ચેસ્ટ
નંફય

૨.

૧૦૦ભી, રાંફી કુ દ, રંગડી પા કુ દ

૨

કુ . ચાંગાણી નલભ ૂનત નલુરબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ

૩

કુ . યાઠડ દક્ષા ધભેન્રબાઈ

૧૦૦ભી દડ , રાંફી કુ દ.

૪

કુ . ગોંડરીમા નનળા કાનજીબાઇ

૧૦૦ભી દડ , રાંફી કુ દ.

ચેસ્ટ

શ્રીભનત જે. જે. કું ડરીમા કભવય કરેજ યાજકટ

૫

શ્રી ઘડાવયા દનળિર અનશ્વનબાઈ

૧૦૦ભી દડ , ૨૦૦ભી દડ , ૮૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ

૬

શ્રી વરયમા નલળાર ધનજીબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ

૭

શ્રી ભકલાણા શયે ળ ભારાબાઈ

૧૫૦૦ભી દડ , ૫૦૦૦ભી દડ

૮

શ્રી કરત્રા યાજેળબાઈ દે લળીબાઈ

ઉચીકુ દ,

૯

શ્રી ભકલાણા યાભ ભારાબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, રંગડીપા કુ દ

૧૦

શ્રી ભોમાય શુબભ અળકબાઈ

ગા પેંક , ચક્ર પેંક , શથડા પેંક

૧૧

શ્રી જાડા કાન નારુબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ઉચીકુ દ

ચેસ્ટ

શ્રીભનત ભણીફેન ઠાકયળીબાઈ ધભવાણીમા કરેજ યાજકટ

૧૨

શ્રી ભારકીમા ભયુય પ્રલીણબાઈ

૧૦૦ભી દડ , ૨૦૦ભી દડ , ૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ગા પેંક

૧૩

શ્રી અવડીમા યનલ વંજમબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ

ચેસ્ટ
નંફય

૫.

શ્રી ડી. કે. કરુ યમા આટય વ & કભવય કરેજ કારાલડ
શ્રી ખુયેળી વભીય સુરેભાનબાઈ

નંફય

૪.

–

૯

૧

નંફય

૩.

–

નલગત

ક્રભ
૧.

ભશત્વલ

ુ ભોંઘીફા ભરશરા આટય વ કરેજ અભયે રી
ભાતશ્રી

૧૪

કુ . ભેશતા રશયર યાભજીબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ, ૪x૧૦૦ભી યીરે, ૪x૪૦૦ યીરે,

૧૫

કુ . લનારીમા શ્રધ્ધા શયે ળબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ઉચીકુ દ, ૪x૧૦૦ભી યીરે, ૪x૪૦૦ યીરે,

૧૬

કુ . ડેય રદવ્માફેન જીલકુ બા

૧૦૦ભી દડ , ૨૦૦ભી દડ,

૧૭

કુ . ભુલા રદવ્માફેન ભનુબાઈ

૨૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ૪x૪૦૦ યીરે

૧૮

કુ . ફયડ નનધીફેન ગફયબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૪x૧૦૦ભી યીરે, ૪x૪૦૦ભી યીરે,

૧૯

કુ . ડેય નવદ્ધિ જગુબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૪x૧૦૦ યીરે

ચેસ્ટ
નંફય

નલલેકાનંદ કરેજ ઓપ કમ્પ્યટુ ય વામન્વ & ભેનેજભેન્ટ યાજકટ

૨૦

શ્રી ભકલાણા નયે ળ બયતબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, , ૪x૧૦૦ભી યીરે,

૨૧

શ્રી ભકલાણા નીનતન ભશેળબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ગા પેંક, ૪x૧૦૦ભી યીરે,

૨૨

શ્રી લવાણી સ્સ્ભત નલજમબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૧૧૦ભી શડય લ્વ, રાંફી કુ દ, ૪x૧૦૦ભી યીરે,

૨૩

શ્રી ટાંક કૃણાર સુયેળબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૧૧૦ભી શડય લ્વ, રંગડી પા કુ દ , ૪x૧૦૦ભી યીરે

૨૪

શ્રી વળા ભશેળ યણછડબાઈ

૪૦૦ભી દડ
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૬.

૨૫

શ્રી ભાંડગરમા ગોયલ વંજમબાઈ

૨૦૦ભી દડ

૨૬

શ્રી કયાટ ખુળાર નલનદબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ગા પેંક

ચેસ્ટ
નંફય

૭.

૨૭

શ્રી જેઠલા અજમનવિંશ જરુબા

૨૮

શ્રી રાખતયા અબમ વલાબાઇ

૨૯

શ્રી યભાય ધનયાજ યભેળબાઈ

૩૦

શ્રી લાઘ બાગયલ યભેળબાઈ

ચેસ્ટ
નંફય

૮.

એ.એભ.ી. વયકાયી ર કરેજ યાજકટ
શ્રી ચોશાણ જમદી કભરેળબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૩

શ્રી ટેર આકાળ નયે ળબાઈ

૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૪

શ્રી દલે બાલેળ ભનશુખબાઈ

૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૫

કુ . લાયતયીમા નેશર વલદાવબાઈ

૪૦૦ભી દડ,

ચેસ્ટ

ચેસ્ટ

ચેસ્ટ
નંફય

વંસ્કૃત બલન યાજકટ
કું . ચાલડા વતી યાજળીબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી. દડ,ચક્ર પેંક , બારા પેંક

ગીતાંજગર કરેજ યાજકટ
શ્રી ભડેદયા યભેળ ખીભાણદબાઈ

ઉચી કુ દ

ુ નલયફાઈભા ભરશરા વામન્વ & શભ વામન્વ કરેજ યાજકટ
ભાતશ્રી

૩૮

કુ . નનભાલત પ્રગનત રકળયબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ

૩૯

કુ . ટેર આયુળી બાનલકકુ ભાય

ગા પેંક

૪૦

કુ . ાંબય ધાયા જમંતીબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ

ચેસ્ટ
નંફય

શ્રી એભ & એન નલયાણી વામન્વ કરેજ - યાજકટ.

૪૧.

શ્રી વજીત્રા શનિર પ્રલીણબાઈ

ગા પેંક, ચક્ર પેંક

૪૨

શ્રી ડાંગરયમા ધાનભિક રદનેળબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, , રાંફી કુ દ

૪૩

શ્રી જી નનરમ જમેળ

૧૦૦ભી દડ

ચેસ્ટ
નંફય
૪૪

૧૩

૧૦૦ભી દડ

૩૨

૩૭

૧૨.

ગા પેંક

૨૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

નંફય

૧૧.

૪૦૦ભી દડ, ઊંચી કુ દ

શ્રી જાદલ શારદિ ક શયીળબાઈ

૩૬

૧૦.

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ

૩૧

નંફય
૯.

શ્રી એભ. ી. ળાશ મ્પય.ુ કભવય કરેજ -જાભનગય.

ચેસ્ટ
નંફય

એર.ડી.ધાનાણી આટય વ કરેજ – અભયે રી
કુ . આકરીમા બાનલકા બગલાનબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ઊંચી કુ દ, ગા પેંક , રંગડીપા કુ દ, બારા પેંક

ુ લીયફાઇભા ભરશરા આટય વ કરેજ - યાજકટ.
ભાતશ્રી

૪૫

કુ . જતયા ભનીાફેન દે શાબાઈ

રાંફી કુ દ , રંગડીપા કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૪૬

કુ . દુભાદીમા કાજર લારજીબાઈ

૧૦૦ભી શડય લ્વ, ઊંચી કુ દ, ચક્ર પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૪૭

કુ . ટેર ગામત્રી કનકબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ,૪૦૦ભી શડય લ્વ, , ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૪૮

કુ . બગગમા પયભ નલનદબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૪૯

કુ . ચોશાણ શેતર ઘનશ્માભબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ગા પેંક, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે
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૧૪.

૫૨

કુ . પગા યીનાફેન ભેયાભબાઇ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ

૫૩

કુ . લાઢેય તભન્નાફા ભશાલીયનવિંશ

૧૦૦ભી શડય લ્વ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ, ઊંચી કુ દ

ચેસ્ટ
નંફય

૧૫.

૫૪

કુ . ડવારયમા જમનત ભાનજીબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, ૧૦૦ભી શડય લ્વ , ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૫૫

કુ . ભકલાણા વયસ્લતી યભેળબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૫૬

કુ . ચલરટમા શસ્તીફેન અતુરબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે,

૫૭

કુ . ીીમા વ્રતી ફીીનબાઈ

રાંફી કુ દ, ઉચી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૫૮

કુ . નાકીમા રયધ્ધ્ધ ભુતબા

૮૦૦ભી દડ, , ગા પેંક, ચક્ર પેક , બારા પેંક, શથડા પેક

૫૯

કુ . વનાયા મુકતા જીતેન્રબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ઉચી કુ દ, રંગડીપા કુ દ, બારા પેંક

૬૦

કુ . બાણુ ભશેક વાજીદબાઈ

૧૫૦૦ભી દડ,૫૦૦૦ભી દડ, રંગડીપા

ચેસ્ટ
નંફય

૧૬.

શ્રી જે.એચ.બારડીમા ભરશરા કરેજ - યાજકટ

ગીતાંજરી કરેજ ઓપ કમ્પટુ ય વામન્વ & કભવય – યાજકટ

૬૧

ુ ાભ
શ્રી ચોધયી અનભતકુ ભાય તેલય

૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ

૬૨

શ્રી યભાય યનલ રદનેળબાઈ

૧૦૦ભી દડ ,૨૦૦ભી દડ

૬૩

શ્રી નનભાલત ભરશત રશતેળબાઈ

૧૦૦ભી દડ,

૬૪

શ્રી ફાભબણીમા બાગયલબાઈ નીકુ રબાઈ

ઉચી કુ દ

ચેસ્ટ
નંફય
૬૫

ુ ીવીર આટય વ & કભવય કરેજ – ઉરેટા
મ્પયન
શ્રી યભાય ચંરળ
ે શયસુખબાઈ

૨૦૦ભી દડ ,૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી
યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૭

૬૬

શ્રી ચુડાવભા યનકનવિંશ પ્રબાતનવિંશ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ,૪૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૬૭

શ્રી જાડેજા દીવ્મયાજનવિંશ ભુતનવિંશ

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૬૮

શ્રી વખાયા યલી યફતબાઇ

રાંફી કુ દ, ગા પેંક, બારા પેંક

૬૯

શ્રી કુ ડેચા નલલેક ગીયીળબાઈ

ગા પેંક, ચક્ર પેંક

૭૦

શ્રી ફાફયીમા યાજ નીતેળબાઈ

ઉચી કુ દ, ચક્ર પેંક, બારા પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૭૧

કુ . જલુ લીણાફેન દે ળાબાઈ

૧૦૦ભી દડ ,૨૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ,ઉચી કુ દ, ચક્ર પેંક

૭૨

કુ . યાણલા ભનનકા અળકબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ,૪૦૦ભી દડ

૭૩

કુ . વરંકી કાજર પ્રલીણબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, બારા પેંક

૭૪

કુ . ફઢ નીા જીકાબાઈ

ગા પેંક, ચક્ર પેંક, બારા પેંક

ચેસ્ટ
નંફય
૭૫

૧૮

ચેસ્ટ
નંફય

૧૯

શ્રી સ્લાભી લીલેકાનંદ કરેજ – સયુ ે ન્રનગય
શ્રી નળમા ભેરુ ભૈતયબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ,

ુ ીલવીટી, યાજકટ
ડીાટય ભેન્ટ ઓપ રશન્દી – વોયાષ્ટ્ર યન

૭૬

શ્રી જાડેજા રકળયનવિંશ પ્રતાનવિંશ

ગા પેંક, શથડા પેંક, ચક્ર પેંક, બારા પેંક

૭૭

શ્રી યભાય કલ્ેળ રદકબાઇ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ,૫૦૦૦ભી દડ,બારા પેંક

૭૮

કુ . કટેળીમા ભનનકા રાધાબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૭૯

ુ બાઈ
કુ . નંદાણીમા કાજર કેશય

૧૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૮૦

કુ . ડાકી કાજર સુકાબાઈ

૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૮૧

કુ . માદલ ળીતર જળાબાઈ

૪ X ૧૦૦ભી યીરે

ચેસ્ટ
નંફય

ુ ુ લંદના ર કરેજ –કારાલડ
ગર
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૮૨

૨૦

ચેસ્ટ
નંફય

૨૧

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ,૪૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૮૪

શ્રી વરંકી પ્રફુર રદકબાઇ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ,૪૦૦ભી દડ,૮૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૮૫

શ્રી યભાય ભરશત નયવીબાઈ

ચક્ર પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૮૬

શ્રી ગયનાયા મળસ્લી ળૈરેળબાઈ

૮૭

શ્રી ગયલારડમા દે લેન્ર ધનજીબાઈ

૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૮૮

કુ . ફાયૈ મા શાય કનુબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ,૪૦૦ભી દડ

ચેસ્ટ

ચેસ્ટ
નંફય

શ્રી ફાયડ અક્ષમ લર્ુબાઈ

૨૦૦ભી દડ,૪૦૦ભી દડ

ગલભેન્ટ આટય વ & કભવય કરેજ – ડધયી
શ્રી જાડેજા દીવ્મયાજનવિંશ યાક્રભનવિંશ

૧૦૦ભી દડ ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

શ્રી જાડેજા મળારનવિંશ ફરદે લનવિંશ

૧૦૦ભી દડ ,૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે,

૯૨

શ્રી જાડેજા શયદીનવિંશ દળયથનવિંશ

૨૦૦ભી દડ ,૮૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૯૩

શ્રી જાડેજા ફરલીયનવિંશ ભશફતનવિંશ

૮૦૦ભી દડ,૧૧૦ભી શડય લ્વ ,૪૦૦ભી શડય લ્વ,૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૯૪

શ્રી ભૈમડ નલનીત ાંચાબાઈ

૯૫

શ્રી કણઝાયીમા ભયુય લવંતબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૧૧૦ભી શડય લ્વ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ, ઊંચી કુ દ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૯૬

શ્રી બજાણી નીખીર રદનેળબાઈ

ગા પેંક, શથડા પેંક, ચક્ર પેંક

૯૭

કુ . ડફરયમા રદગક્ષતા નયળીબાઈ

૧૦૦ભી દડ ,૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ

૯૮

કુ .ચાલડા યે ખા શભીયબાઈ

૧૦૦ભી દડ ,૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ

ચેસ્ટ

રાંફી કુ દ, ઊંચી કુ દ,બારા પેંક, , ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

 ૂ. એર.એભ.લયા. આટય વ & કભવય કરેજ – વામરા
કુ . અણીમાીમા વંગીતાફેન નલનદબાઈ

૮૦૦ભી દડ

૧૦૦

કુ . વરારડમા તેજરફેન ભનજબાઈ

૨૦૦ભી દડ

૧૦૧

કુ . ળેખ કૈ રાળફેન ભાથુયબાઈ

૧૫૦૦ભી દડ

ચેસ્ટ
નંફય

એચ.એન.શક્ુ રા કરેજ-યાજકટ

૧૦૨

કુ . રુડાચ રક્ષ્ભી યનસુયબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ગા પેંક

૧૦૩

કુ . ગયડીમા રશયર વંજમબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ

૧૦૪

કુ . યાભપ્રવાદી નપ્રમંકા ઘનશ્માભબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ

૧૦૫

શ્રી ઝારા શયલધયનનવિંશ ભરશારનવિંશ

૧૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ

૧૦૬

શ્રી ચાલડા જમેળ દે લજીબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ

૧૦૭

શ્રી યાઠડ દે લાંશ ુ ગિજેળકુ ભાય

૨૦૦ભી દડ,૧૦૦૦૦ભી દડ

૧૦૮

શ્રી લાનાની નભતુર યનતરાર

૪૦૦ભી દડ,૧૫૦૦ભી દડ

૧૦૯

શ્રી ફેરીભ ઈળાયદ શનીપબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ

ચેસ્ટ
નંફય

૨૬

ુ ીલવીટી, યાજકટ
ડીાટય ભેન્ટ ઓપ નેનવામન્વ & એડલાન્વડ ભટીયીમલ્વ - વોયાષ્ટ્ર યન

૯૧

૯૯

૨૫

ચક્ર પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૯૦

નંફય

૨૪

શ્રીભનત જે. જે. કું ડરીમા આટય વ & કભવય કરેજ - યાજકટ
શ્રી શેયબા અજીત ઘનશ્માભબાઈ

૮૯

૨૩

૨૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ,રંગડીપા કુ દ, ચક્ર પેંક, બારા પેંક

૮૩

નંફય
૨૨

શ્રી ચડા ીન્ર્ુ પ્રલીણ

શ્રી એભ.ી.લયા કભવય કરેજ – લઢલાણ

૧૧૦

શ્રી ભેનીમા ભશેન્ર

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ

૧૧૧

શ્રી ગંગાણી દીનેળ

૨૦૦ભી દડ ,૧૫૦૦ભી દડ

ચેસ્ટ

શ્રીભતી એવ.એચ. & વી.આય.ગાડી આટય વ & કભવય કરેજ –ધ્રર
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નંફય

૨૭

૧૧૨

કુ . ઝાંડા નભતરફેન ભુલાબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ,

૧૧૩

કુ . ડાંગય ુજાફેન ભેયાબાઇ

૪૦૦ભી દડ

૧૧૪

શ્રી કણઝાયીમા શે્ી ભનસુખબાઈ

ગા પેંક,ચક્ર પેંક,

૧૧૫

શ્રી જાડેજા નળલબરનવિંશ યાજેન્રનવિંશ

૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ,

૧૧૬

શ્રી જાડેજા શયારનવિંશ ઘનુબા

૧૧૭

શ્રી જાડેજા ઋવીયાજનવિંશ ભશેન્રનવિંશ

૧૫૦૦ભી દડ

૧૧૮

શ્રી ચનીમાયા શયકુભાય યભેળબાઈ

ચક્ર પેંક

૧૧૯

શ્રી જાડેજા કુ રરદનવિંશ યાભદે લનવિંશ

૫૦૦૦ભી દડ,૧૦૦૦૦ભી દડ

૧૨૦

શ્રી ભેંદયા નલતકુ ભાય ભનસુખ

ગા પેંક

ચેસ્ટ
નંફય

૨૮

૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ,૧૧૦ભી શડય લ્વ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ, રંગડીપા કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી

શ્રી બગાણી દીનેળ બાણાબાઈ

૧૨૨

શ્રી ટાંક પ્રીતેળ બાલેળબાઈ

૧૨૩

શ્રી કટેળીમા નલજમ ધનજીબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૧૧૦ભી શડય લ્વ, રાંફી કુ દ ,બારા પેંક

૧૨૪

શ્રી ગભાયા લાઘાબાઇ ભરાબાઇ

ગા પેંક, શથડા પેંક, ચક્ર પેંક, બારા પેંક

૧૨૫

શ્રી ભકલાણા વારશરકુ ભાય ભગનબાઈ

૧૫૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૨૬

શ્રી ગ્રાંબરડમા અક્ષમકુ ભાય ભરાબાઇ

૮૦૦ ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૨૭

શ્રી જાડેજા મળારનવિંશ લયતનવિંશ

૧૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, શથડા પેંક, ચક્ર પેંક

ચેસ્ટ

યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે
૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X
૪૦૦ભી યીરે

શ્રીભતી.લી.ડી.ઘેરાણી ભરશરા આટય વ & કભવય કરેજ – વાલયકું ડરા

૧૨૮

કુ . વાકરયમા વેજર નાયણબાઈ

૪૦૦ભી દડ,૮૦૦ભી દડ,૪૦૦ભી શડય લ્વ, રાંફી કુ દ, ઉચી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૧૨૯

કુ . ધાખડા નીતા ભનસુખબાઈ

૧૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ,રંગડીપા કુ દ , ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૧૩૦

કુ . ાટડીમા કૈ રાવ યભેળબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦ભી શડય લ્વ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૧૩૧

કુ . નનભાલત નનયારી બયતબાઈ

૧૦૦ભી શડય લ્વ, ગા પેંક, ચક્ર પેંક, બારા પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૧૩૨

કુ . વરંકી અભતુફેન જીતુબાઈ

ગા પેંક, શથડા પેંક, ચક્ર પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

ચેસ્ટ
નંફય

૩૦

ધભેન્રનવિંશજી આટય વ કરેજ - યાજકટ

૧૨૧

નંફય

૨૯

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ

શ્રી ભરશરા કરેજ – ખાભટા

૧૩૩

કુ . ડફરયમા લ્રલી નલુરબાઈ

ગા પેંક, ચક્ર પેંક, બારા પેંક

૧૩૪

કુ . ગરઢમા યનલનાફેન નલનદબાઈ

રાંફી કુ દ, રંગડીપા કુ દ, ગા પેંક, ચક્ર પેંક

૧૩૫

કુ . લાડદરયમા નલબા ગયધનબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૩૬

કુ . ગરાણી ડેનીળા યભેળબાઈ

રાંફી કુ દ, રંગડીપા કુ દ

૧૩૭

કુ . વાલગરમા સ્લાતી શરયબાઈ

૪૦૦ભી દડ, 50૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૩૮

કુ . બુવા ક્રીનરફેન પ્રલીણબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ઉચી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૩૯

કુ . ફયવદીમા પ્રેક્ષાકુ ભાયી બયતબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ઉચી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

ચેસ્ટ
નંફય
૧૪૦

વયકાયી કભવય કરેજ – જાભનગય
શ્રી વયલૈમા બગતનવિંશ બમયાજનવિંશ

૮૦૦ભી દડ, ૧૧૦ભી શડય લ્વ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ, ઉચી કુ દ, રંગડીપા કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે,
૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૪૧

શ્રી દરજાડેજા ુષ્ટ્યાજનવિંશ યાજેન્રનવિંશ

૨૦૦ભી દડ, ૧૧૦ભી શડય લ્વ, શથડા પેંક, ચક્ર પેંક, બારા પેંક , ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X
૪૦૦ભી યીરે

૧૪૨

શ્રી દરજાડેજા આમયનવિંશ પ્રલીણનવિંશ

ગા પેંક, શથડા પેંક, ચક્ર પેંક, બારા પેંક

૧૪૩

શ્રી વંઘાણી યનકકુ ભાય બયતબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ, રાંફી કુ દ, ઉચી કુ દ, રંગડીપા કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪
X ૪૦૦ભી યીરે
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૧૪૪

શ્રી બેવદડીમા આમયન અયજણબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ગા પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X
૪૦૦ભી યીરે

૩૧

૧૪૫

શ્રી નકુ ભ કુ રરદ નલયજીબાઈ

૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ

૧૪૬

શ્રી જાડેજા પ્રદીનવિંશ જીલુબા

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ

ચેસ્ટ
નંફય

શ્રી ખુભાણ ચંરળ
ે બાઈ પ્રતાબાઈ

૧૧૦ભી શડય લ્વ, રાંફી કુ દ, ઉચી કુ દ, બારા પેંક

૧૪૮

શ્રી ાંડલ વંજમ દુરાબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ

૧૪૯

શ્રી ગરશર ગફય બીખાબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૧૫૦

શ્રી નવિંધલ બયત ઓઘડબાઈ

ગા પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૧૪૭

૩૨

ચેસ્ટ
નંફય

૩૩

કુ . દે વાઈ શ્રેમા ભનસુખબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૫૨

કુ . ાઘડા અંરકતા નલનદબાઈ

૧૫૦૦ભી દડ, ૧૦૦ભી શડય લ્વ, રાંફી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૫૩

કુ . ઠુમ્પભય નેન્વી યે ળબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૫૪

કુ . દુધાત જસ્ભીન કાળુબાઈ

ગા પેંક, ચક્ર પેંક, બારા પેંક

૧૫૫

કુ . લયા રદારી ગોતભબાઈ

ગા પેંક, ચક્ર પેંક, બારા પેંક

૧૫૭

કુ . ઢરયીમા ત ૃધ્્ત રશભતબાઇ

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ

ચેસ્ટ

કુ . ચાલડા અલની રશતેળબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૧૦૦ભી શડય લ્વ

૧૫૯

કુ . નલયડીમા રશયર ચંદુરાર

૨૦૦ભી દડ, ગા પેંક, ચક્ર પેંક, બારા પેંક, શથડા પેંક

૧૬૦

કુ . ભીમાત્રા રશયર શરયબાઈ

ચેસ્ટ
૧૬૧

ચેસ્ટ
નંફય

૩૬

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ

ુ ીલવીટી, યાજકટ
ર ડીાટય ભેન્ટ – વોયાષ્ટ્ર યન
શ્રી દે યલાગરમા જજલ્લુ નલનદબાઈ

શથડા પેંક , બારા પેંક

એચ.એર.ટે ર આટય વ & કભવય & ી.ટી.ભાકરડમા ર કરેજ – બામાલદય

૧૬૫

કુ . બાયાઈ શેતર શયદાળબાઈ

ગાપેંક, શથડા પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૬૬

કુ . ચોશાણ અનભતા શયસુખબાઈ

ચક્ર પેંક, શથડા પેંક

૧૬૭

કુ . બુખાયી યજીના શનીફ્ભીમા

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૬૮

કુ . બાયાઈ શેતર વેજાબાઈ

ચક્ર પેંક, બારા પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૬૯

કુ . બાયાઈ નેશા યાર્ુબાઈ

૨૦૦ભી દડ,૧૫૦૦ભી દડ, ૧૦૦ભી શડય લ્વ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

ચેસ્ટ
નંફય

૩૭

શ્રીભનત કે.એવ.એન કણવાગયા ભરશરા કરેજ - યાજકટ

૧૫૮

નંફય
૩૫

ય.ુ એર.ડી.ભરશરા કરેજ -ગોંડર.

૧૫૧

નંફય

૩૪

લી.ડી.કાણરકમા આટય વ કરેજ & એભ.આય.વંઘલી કભવય કરેજ - વાલયકું ડરા

એ.કે.દળી ભરશરા કરેજ – જાભનગય

૧૭૦

કુ . ધાા લાય કાળુબાઈ

૧૭૧

કુ . સુભાણીમા જેલાફેન જેવાબાઈ

ચેસ્ટ
નંફય

ગાપેંક, ચક્ર પેંક, શથડા પેંક, બારા પેંક
૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ,૫૦૦૦ભી દડ,

ુ ુ ભરશરા કરેજ – યાજકટ
શ્રી વદગર

૧૭૩

કુ . ગયે મા રક્રષ્ટ્ના વાદુબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૭૪

કુ . કણજાયીમા વનર નલનદબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૧૭૫

કુ . નનભાલત નનરકતા રકળયબાઈ

૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ ,૧૦૦૦૦ભી દડ , ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૭૬

કુ . વાકરયમા ભાનવી જાદલબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે
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૩૮

૧૭૭

કુ . કમાડા ભાનવી ભનજીબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૧૭૮

કુ . રક્રરાણી ઊનભિ જમરકળનબાઈ

ગાપેંક

૧૭૯

કુ . વાકરયમા જાનલી જાદલબાઈ

૪૦૦ભી દડ ,રાંફી કુ દ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

ચેસ્ટ
નંફય

૩૯

૧૮૦

ુ ા યાર્ુબાઈ
કુ . નાડય યે ણક

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૮૧

કુ . યાણા રશનાફા શયદે લનવિંશ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૮૨

કુ . સ્કાયીળ સુવાન વેમ્પયુર

૧૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, રંગડીપા કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૮૩

કુ . ગયાળીમા ટ્લીન્કર આઈયભણબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૮૪

કુ . બગત અનભર નલજમકુ ભાય

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ

૧૮૫

શ્રી કુ ભાય યનલ યાધેશ્માભ

૪૦૦ભી દડ, ૧૧૦ભી શડય લ્વ, રાંફી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૮૬

શ્રી ઠુમ્પભય માગ્નીક કાનજીબાઈ

૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૮૭

શ્રી કોનળક યાજા

૧૮૮

શ્રી જાડેજા કાતીકનવિંશ બયતનવિંશ

૮૦૦ભી દડ,૧૫૦૦ભી દડ, બારા પેંક

૧૮૯

શ્રી ર મળયાજન ગફબાવ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૯૦

શ્રી ળભાય નનભયર નળલળંકય

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ

૧૯૧

શ્રી બ્રચ યભીઝ યપીકબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ગા પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

ચેસ્ટ
નંફય

૪૦

૨૦૦ભી દડ , 50૦૦ભી દડ,૧૧૦ભી શડય લ્વ , રાંફી કુ દ,ઉંચી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે,
૪ X ૪૦૦ભી યીરે

દીલ કરેજ – દીલ

૧૯૨

કુ . ફાભણીમા ભ ૂનભકા અમ ૃતરાર

૧૦૦ભી દડ, ઉંચી કુ દ, ગા પેંક, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૯૩

કુ . ફારયમા ધાનભિકા નયે ળ

૨૦૦ભી દડ, ૧૫0૦ભી દડ,૫૦૦૦ભી દડ, ગા પેંક, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૯૪

કુ .ફારયમા સ્નેશા જીલા

૮૦૦ભી દડ,૫૦૦૦ભી દડ,૧૦૦૦૦ભી દડ,૧૦૦ભી શડય લ્વ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૯૫

કુ .વરંકી ચાનલિકા જભનાદાવ

૧૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ઉંચી કુ દ

૧૯૬

કુ . ફારયમા યીળીકા ધનજીબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૧૫0૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ૧૦૦ભી શડય લ્વ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૧૯૭

શ્રી વરંકી રકળન રૂડાબાઈ

૫૦૦૦ભી દડ,૧૦૦૦૦ભી દડ,૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

૧૯૮

શ્રી ાભક ચેતન ફીજરબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૮0૦ભી દડ,૧૫૦૦ભી દડ, ચક્ર પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે.

૧૯૯

શ્રી વરંકી નીરેળ કાનાબાઈ

૫૦૦૦ભી દડ,૧૦૦૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

૨૦૦

શ્રી યભાય ધલરકુ ભાય પ્રતાબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૮0૦ભી દડ,૧૫૦૦ભી દડ, ગા પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે.

૨૦૧

શ્રી વરંકી પ્રલીણકુ ભાય ધીરુબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨0૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

૨૦૨

શ્રી લાઢેય પ્રેભર વાભજી

૧૦૦ભી દડ, ૨0૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે.

૨૦૩

શ્રી ગશેર નલલેક રદરી

ગા પેંક, રાંફી કુ દ, ચક્ર પેંક, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

ચેસ્ટ
નંફય

૪૧

ક્રાઈસ્ટ કરેજ – યાજકટ

શ્રી એભ. ી. ળાશ કભવય કરેજ – સયુ ે ન્રનગય

૨૦૪

શ્રી ઘાંઘય કાયણ જીલનબાઈ

૧૧૦ભી શડય લ્વ, ઉચી કુ દ, લાંવ કુ દ, રાંફી કુ દ.

૨૦૫

શ્રી નતલાયી શુબભકુ ભાય યાજેળચંર

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ

ચેસ્ટ
નંફય

જવાણી કરેજ - યાજકટ.

૨૦૬

શ્રી જાડેજા જમયાજનવિંશ ભશાલીયનવિંશ

૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

૨૦૭

શ્રી માદલ વાધુ યાજાયાભ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

૨૦૮

શ્રી છાટફાય મળ રશતેળબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૨૦૯

શ્રી લાઘભવી ધભેળ દે લવીબાઈ

૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

૨૧૦

શ્રી યાઠડ રકળન વંજમબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

૨૧૨

શ્રી બયલાડ યભેળ કભાબાઈ

રાંફી કુ દ, ઉચી કુ દ, બારા પેંક.

૨૧૩

શ્રી સુવયા મુકેળબાઈ કું લાયાબાઈ

ગા પેંક, શથડા પેંક, ચક્ર પેંક.

૨૧૪

કુ . લાટરીમા સુયબી દીકબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ,૧૫૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે,
૪ X ૪૦૦ભી યીરે.
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૪૨

કુ . નળમાીમા રૂા યઘુબાઈ

૨૧૬

કુ . ભાભરાણી યીનતકા ભનજબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

૨૧૭

કુ . લાઘેરા નનરકતા દીકબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

ચેસ્ટ
નંફય

૪૩

50૦૦ભી દડ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

૨૧૯

શ્રી કારીમા વાગય ગનલિંદબાઈ

૧૦૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૨૨૦

શ્રી ભાધય ગકુ રબાઈ કયભવીબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૨૨૧

શ્રી જાડેજા શયારનવિંશ શયદનવિંશ

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૨૨૬

શ્રી માદલ વગચનદે લ સુળીરબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ,

૨૨૯

શ્રી ભુરં ડમા ભછ કાાબાઈ

50૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

ચેસ્ટ

ડી.કે.લી.આટય વ & વામન્વ કરેજ – જાભનગય
૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે,

૨૩૦

કુ . ભાઝી કાજર શરયપ્રવાદ

૨૩૧

કુ . યવભીમા ફંવયીફેન જમેળબાઈ

૨૩૨

કુ . ભરેક સુઝાન ભશભદયપીક

ગા પેંક, ચક્ર પેંક, બારા પેંક.

૨૩૪

કુ . ક્દાલરા જૈભીની કયવનબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

૨૩૫

કુ . નિંગ કોળલ્માફા પ્રતાવંગ

૨૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, બારા પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

૨૩૬

શ્રી ચાલડા વાગય ધનાબાઇ

50૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

૨૪૦

શ્રી ઝાડા વગ્રાભ ભછાબાઈ

૧૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ગા પેંક, ચક્ર પેંક, બારા પેંક, , ૪ X ૧૦૦ભી યીરે.

૨૪૧

શ્રી જારા યનલયાજનવિંશ ઘનશ્માભનવિંશ

૨૪૨

શ્રી ઓડીચ નલળાર યભેળબાઈ

૨૪૩

શ્રી ફરડમાલદયા રદરી નાયણબાઈ

૨૪૪

ુ ા
શ્રી વઢા અનનરુધનવિંશ ગેમબ

ચેસ્ટ

૪ X ૪૦૦ભી યીરે.
૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ ,૫૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે,
૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

રાંફી કુ દ, રંગડીપા કુ દ,
૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.
૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ, ઉચી કુ દ, રંગડીપા કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે,
૪ X ૪૦૦ભી યીરે.
૪૦૦ભી દડ, ૧૧૦ભી શડય લ્વ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ, ચક્ર પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે,
૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

વયકાયી નલનમન કરેજ – ચટીરા

૨૪૮

શ્રી વયલૈમા નીનતન પ્રેભજીબાઈ

૮૦૦ભી દડ, રંગડીપા કુ દ.

૨૪૯

શ્રી જાભબુકીમા યનલયાજ પ્રલીણબાઈ

૧૦૦૦૦ભી દડ,

૨૫૦

શ્રી ધયરીમા જીજ્ઞેળ કેળાબાઇ

૧૫૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ.

૨૫૧

શ્રી ડાબી અક્ષમબાઈ અભયવીબાઈ

૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ.

૨૫૨

શ્રી ચોશાણ ગાર ગયધનબાઈ

૫૦૦૦ભી દડ.

૨૫૩

શ્રી અજ્ડીમા અનશ્વન ગયધનબાઈ

૮૦૦ભી દડ.

૨૫૪

શ્રી વરંકી યાહુર ગનલિંદબાઈ

૪૦૦ભી દડ.

૨૫૫

કુ . વયાણી શેતર ધીયાબાઈ

૧૦૦ભી દડ.

૨૫૬

કુ . નારયમા અસ્સ્ભતા ભેઘાબાઇ

૨૦૦ભી દડ.

૨૫૭

કુ . ચાલડા કીનતિફેન બયતબાઈ

૨૦૦ભી દડ.

ચેસ્ટ
નંફય
૨૫૮

૪૬

ી.ડી.ભારનલમા કભવય કરેજ – યાજકટ
શ્રી અાયનાથી લનયાજગીયી રદરીગીયી

નંફય

૪૫

૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

૨૧૮

નંફય

૪૪

૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ,૧૫૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે,

૨૧૫

ચેસ્ટ
નંફય

જેતયુ ર કરેજ – જેતયુ
શ્રી નભશ્રા ફીીનકુ ભાય ઉભેળબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ગા પેંક, ચક્ર પેંક.

શ્રી એભ.ી.ળાશ આટય વ & વામન્વ ગલભેન્ટ કરેજ – સયુ ે ન્રનગય
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૪૭

૨૬૦

શ્રી યભાય ગબરુબાઈ બયતબાઈ

૨૬૧

શ્રી યભાય અળકબાઈ દે લજીબાઈ

૨૬૨

શ્રી ઝારડમા રદનેળબાઈ પ્રભુબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ, લાંવ કુ દ, બારા પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૨૬૩

શ્રી જીડીમા વંજમબાઈ યભેળબાઈ

૧૧૦ભી શડય લ્વ, ચક્ર પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૨૬૪

શ્રી ભેય નલુરબાઈ યામાબાઈ

રાંફી કુ દ, રંગડીપા કુ દ, લાંવ કુ દ, ચક્ર પેંક, બારા પેંક

૨૬૫

શ્રી ધયે જીમા નલળારબાઈ જમંતીબાઈ

૧૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૨૬૬

કુ . નામક નનરકતા બયતબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ

૨૬૭

કુ . યભાય રદવ્મા ગયધનબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ,

૨૬૮

કુ . ળેખ અભીા યભેળબાઈ

૧૫૦૦ભી દડ

ચેસ્ટ

૮૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ, રંગડીપા કુ દ,.
૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

ુ ીલવીટી, યાજકટ
ડીાટય ભેન્ટ ઓપ ઇકનનભકવ – વોયાષ્ટ્ર યન

નંફય

૪૮

૨૬૯

કુ . વાયા વનર શેભત
ં બાઈ

૧૦૦૦૦ભી દડ.

૨૭૦

કુ . લેકયીમા શૃષ્ષ્ટ્ટ ફીીનબાઈ

૧૦૦૦૦ભી દડ.

ચેસ્ટ
નંફય
૨૭૧

૪૯

ચેસ્ટ
નંફય
૨૭૨

૫૦

ચેસ્ટ
નંફય

૫૧

કુ . વલવાની અંરકતાફેન યનવકબાઈ

ગા પેંક, ચક્ર પેંક, બારા પેંક.

ુ ીવીર કરેજ – જાભનગય
શ્રી લી.એભ.ભશેતા મ્પયન
શ્રી ચડા યાભ દે લયાજબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ

સ્લ.ી.એવ. શીયયા ભરશરા કરેજ – જેતયુ

૨૭૩

કુ . લઘાવીમા નનનધ ફર્ુકબાઈ

૫૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૨૭૪

કુ . ફાભબણીમા રકનર રકળયબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી

૨૭૫

કુ . ફાફરયમા વનારી ળાભજીબાઈ

૧૫૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૨૭૬

કુ . ઉવદડ રૂરફેન યાજેળબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

ચેસ્ટ
નંફય

૫૨

શ્રીભતી જે.એ.ટે ર ભરશરા કરેજ – ભયફી

શ્રી જી.કે.& વી.કે. ફવભીમા આટય વ & કભવય કરેજ – જેતયુ

૨૭૭

શ્રી ખુભાણ વંદી

ગા પેંક, શથડા પેંક.

૨૭૮

શ્રી કું બાણી બાનલક

ચક્ર પેંક.

૨૭૯

શ્રી તેયેમા કુ રદી

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ગા પેંક, શથડા પેંક.

૨૮૦

શ્રી ચાલડા ત ૃળાર

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ.

૨૮૧

શ્રી દર પયદીન

બારા પેંક.

૨૮૨

શ્રી લુણી ીયુ

ઉચી કુ દ, રંગડીપા કુ દ.

૨૮૩

કુ . ટેર ઈનળકા

ગા પેંક, ચક્ર પેંક.

૨૮૪

કુ . છાટફાય નંદીની

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ,

૨૮૫

કુ . ગસ્લાભી ત ૃા

ગા પેંક, ચક્ર પેંક.

૨૮૬

કુ . જળી વનર

૪૦૦ભી દડ, બારા પેંક.

૨૮૭

કુ . લાા  ૂલાય

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ.

ચેસ્ટ
નંફય

એચ.& એચ.ફી કટક ઇન્સ્ટીટયટુ ઓપ વામન્વ – યાજકટ

૨૮૮

શ્રી રાખણત્રા જશુ નાયણબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૨૮૯

શ્રી ઝારા ધભયદીનવિંશ સુખદે લનવિંશ

ગા પેંક, શથડા પેંક, ચક્ર પેંક, બારા પેંક.

૨૯૦

શ્રી ભકલાણા રારજી જધાબાઇ

૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, , ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૨૯૧

શ્રી યાદરડમા કલ્ેળ નલનદબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ , ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

Page | 19

૫૩

૨૯૨

શ્રી ઝીનઝાા પ્રલીણબાઈ ુજા
ં બાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૨૯૩

શ્રી કાભીમા ઋજત્લક શાજાબાઇ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ.

૩૬૭

શ્રી ભાલી નલલેક ઉકાબાઈ

૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

ચેસ્ટ
નંફય
૨૯૪

૫૪

ચેસ્ટ
નંફય
૨૯૫

૫૫

ચેસ્ટ
નંફય

૫૬

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ,

ડીાટય ભેન્ટ ઓપ પીઝીકર એજયકુ ેળન – યાજકટ
શ્રી ઉાધ્મામ ગચયાગ નોતભબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ગા પેંક, બારા પેંક, રાંફી કુ દ

ળાહુ શ્રીમાંળ પ્રવાદ જૈન આટય વ & કભવય કરેજ – ધ્રાંગધ્રા
શ્રી ડાબી અળક

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે. ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૨૯૭

શ્રી રખતયીમા ાથય

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૧૧૦ભી શડય લ્વ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે.

૨૯૮

શ્રી ડુભાણીમા વભંદય

૪૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, લાંવ કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૨૯૯

શ્રી ભયથરયમા આકળ

રાંફી કુ દ, ઉચી કુ દ, લાંવ કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે.

૩૦૦

શ્રી નિંજાયા અનભત

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૦૧

શ્રી વઢા યાહુર

ગા પેંક, ચક્ર પેંક, બારા પેંક

૩૦૨

શ્રી કરાડીમા અળક

૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

ચેસ્ટ

એભ.જે.કું ડગરમા આટય વ & કભવય કરેજ – યાજકટ

૩૦૩

કુ . યાઠડ નેશા

ચક્ર પેંક, શથડા પેંક

૩૦૪

કુ . કલાથીમા વના

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ,૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૦૫

કુ . કેવરયમા ચાભી

રાંફી કુ દ, રંગડીપા કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૦૬

કુ . તભય પ્રીનત

૧૫૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે.

૩૦૭

કુ . વરંકી અનભર

૮૦૦ભી દડ.

૩૦૮

કુ . ડાબી રશતાથી

ઉચી કુ દ.

૩૦૯

કુ . જળી વના

૧૫૦૦ભી દડ.

ચેસ્ટ
નંફય

૫૮

શ્રી લાઢેય અનભતકુ ભાય ુજા
ં બાઈ

૨૯૬

નંફય

૫૭

ુ ીલવીટી, યાજકટ
વભાજકામય બલન – વોયાષ્ટ્ર યન

શરયલંદના કરેજ – યાજકટ

૩૧૦

શ્રી સુયેજા રશયે ન

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ

૩૧૧

શ્રી ભેનીમા નલળાર

૧૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ ,લાંવ કુ દ,બારા પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૧૨

શ્રી કેત્તીક્ર એરન

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૧૩

શ્રી કેત્તીક્ર એલ્રીન

૨૦૦ભી દડ,૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૧૪

શ્રી ભકલાણા મતીન

૧૦૦ભી દડ,૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૧૫

કુ . કાતયા નીતા

૪૦૦ભી દડ,૫૦૦૦ભી દડ,૧૦૦૦૦ભી દડ

૩૧૬

કુ . ાનેરીમા  ૂજા

૧૦૦ભી શડય લ્વ,૪૦૦ભી શડય લ્વ,રાંફી કુ દ

ચેસ્ટ
નંફય

શ્રી જી.એચ.જી. & શ્રી ડી.ડી.એન.કરેજ – જાભનગય

૩૧૭

કુ . નંદા લ્રલી

ગા પેંક, ચક્ર પેંક, શથડા પેંક

૩૧૮

કુ . ંડયા અરદનત

૧૦૦ભી દડ,૨૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ ,રંગડીપા કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૧૯

કુ . ડાંગય જલ્ા

૧૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૨૦

કુ . પેનભના

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૨૧

કુ . યામચુયા નપ્રમાંળી

૨૦૦ભી દડ,ગા પેંક , ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૨૨

શ્રી ખંબારીમા ભશભદ

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ,૪૦૦ભી શડય લ્વ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે
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૫૯

૩૨૩

શ્રી ડાબી નલળાર

૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ,૪૦૦ભી શડય લ્વ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૨૪

શ્રી કવયીમા નભરશય

૪૦૦ભી દડ,રાંફી કુ દ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

૩૨૫

શ્રી વાંઘાણી અનભત

૨૦૦ભી દડ,રાંફી કુ દ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

ચેસ્ટ
નંફય

૬૦

૩૬૯

કુ . શીયાણી ઉલીળા પ્રકાળબાઈ

૧૦૦ભી શડય લ્વ ,૪૦૦ભી શડય લ્વ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૨૬

કુ . લઘાવીમા રષ્ષ્ટ્ટ ભગનબાઈ

ગા પેંક, બારા પેંક ,શથડા પેંક

૩૨૭

કુ . ઉકાની જાનલી શયે ળબાઈ

ગા પેંક, શથડા પેંક

૩૨૮

કુ . ડફરયમા લ્રલી લર્ુબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ચક પેંક

૩૨૯

કુ . વયધાયા ખુળારી રકયીટબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે. , ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૩૦

કુ . ગજેયા ધ ૃનત રદનેળબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે. , ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૩૧

કુ . વાલરીમા જીનર ભનસુખબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે. , ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

ચેસ્ટ
નંફય

૬૧

કુ . યીફડીમા કૃનતકા નલનદયામ

૮૦૦ભી દડ, રંગડીપા કુ દ, ગા પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે , ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૩૩

કુ . દે વાઈ લસુધા નંદરાર

રાંફી કુ દ, બારા પેંક

૩૩૪

કુ . દે લાની આળા અશ્વીનબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ચક્ર પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીર, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૩૫

કુ . બારારા એકતા ભશેન્રબાઈ

૨૦૦ભી દડ, શથડા પેંક

૩૩૬

કુ . ચલરટમા સ્નેશર નયે ન્રબાઈ

ચક્ર પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૩૭

કુ . નનમ્પફાકય દે લીમાની કાન્તીબાઈ

ગા પેંક, બારા પેંક,શથડા પેંક, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

ચેસ્ટ

કે.લી.ફી. ભરશરા કરેજ – અભયે રી

૩૩૮

કુ . વીવયા ઉાવના નયવીબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૩૯

કુ . યાફડીમા સ્લાતી ગીયધયબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, રાંફી કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૪૦

કુ . ભલરીમા નલશ્વા વંજમબાઈ

ગા પેંક, શથડા પેંક, ચક્ર પેંક

૩૪૧

કુ . ગજેયા નનનધ યે ળબાઈ

૫૦૦૦ભી દડ,૧૦૦૦૦ભી દડ ,૪ X ૧૦૦ભી યીરે. , ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૪૨

કુ . યાદરડમા અવીતી અનશ્વનબાઈ

૧૫૦૦ભી દડ, રંગડીપા કુ દ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે , ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૪૩

કુ . કેલાદીમફ નલધી રકળયબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે.

૩૪૪

કુ . લાઘ નરેશ્રી ઘનશ્માભબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે.

ચેસ્ટ
નંફય

૬૩

શ્રી એર.ી.ટી.એભ.એવવી ભરશરા કરેજ – અભયે રી

૩૩૨

નંફય

૬૨

કે.ી.ધરકમા કરેજ – અભયે રી

વયકાયી કરેજ - જાપયાફાદ

૩૪૫

શ્રી ડાબી અનીર ભશનબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ, ૧૧૦ભી શડય લ્વ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૪૬

શ્રી બારીમા રકળન છગનબાઈ

૧૦૦ભી દડ ,૨૦૦ભી દડ,૪૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

૩૪૭

શ્રી બારીમા મુકેળ અતુબાઈ

૮૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૧૧૦ભી શડય લ્વ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૪૮

શ્રી વાંખત વભત યાભજીબાઈ

૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૪૯

શ્રી ફારયમા અળક બીભાબાઇ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ,૪૦૦ભી શડય લ્વ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૫૦

શ્રી ફભબનીમા બયત

૧૫૦૦ભી દડ,૧૦૦૦૦ભી દડ, , ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૫૧

શ્રી ભકલાણા ભનસુખ ફીજરબાઈ

૫૦૦૦ભી દડ ,૪૦૦ભી શડય લ્વ.

૩૫૨

કુ . ડાબી ભનીા યાભજીબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ,૮૦૦ભી દડ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૫૩

કુ . બારીમા રછુ છનાબાઇ

૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૫૪

કુ . ફાભબાણીમા અસ્સ્ભતા ખડુબાઈ

૪૦૦ભી દડ, ૮૦૦ભી દડ,૪૦૦ભી શડય લ્વ , ૪ X ૧૦૦ભી યીરે , ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૫૫

કુ . ભકલાણા વંગીતા ફચુબાઈ

૧૫૦૦ભી દડ, ૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦ભી શડય લ્વ , ૪ X ૧૦૦ભી યીરે ૪ X ૪૦૦ભી યીરે

૩૫૬

કુ . ચોશાણ વનલતા દાનાબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૧૫૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી શડય લ્વ, ૪ X ૧૦૦ભી યીરે

ચેસ્ટ
નંફય

રેઉલા ટે ર રસ્ટ એભ.કભ.ભરશરા કરેજ – અભયે રી
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૩૫૭

૬૪

ચેસ્ટ
નંફય

૬૫

કુ . ાનેરીમા ભીયા કભરેળબાઈ

૧૫૦૦ભી દડ,૧૦૦ભી શડય લ્વ,૪૦૦ભી શડય લ્વ

કાભાણી વામન્વ કરેજ & પ્રતાયામ આટય વ કરેજે – અભયે રી

૩૫૮

શ્રી ગુજયાતી યનલ

૧૦૦ભી દડ, ૨૦૦ભી દડ,૪૦૦ભી દડ

૩૫૯

શ્રી ડાંગય ીન્કેળ

બારા પેંક

૩૬૦

શ્રી તાનીમા યાજકુ ભાય

૫૦૦૦ભી દડ, ૧૦૦૦૦ભી દડ, ગા પેંક,ચક્ર પેંક

૩૬૧

શ્રી ફાયૈ મા જીજ્ઞેળ ભુતબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ,૮૦૦ભી દડ

૩૬૨

કુ . તાનીમા અભીા

ગા પેંક, ચક્ર પેંક

૩૬૩

કુ . દે લમુયાયી રક્રષ્ટ્ના

ગા પેંક ,ચક્ર પેંક ,બારા પેંક,શથડા પેંક

૩૬૪

કુ . વયરઠમા કીનતિ જમંતીબાઈ

૨૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ,રાંફી કુ દ

૩૬૫

કુ . ચોશાણ ગોળારી અયજણબાઈ

૧૦૦ભી દડ, ૪૦૦ભી દડ

૩૬૬

કુ . કુ ક્કડ કાજર

૧૦૦ભી દડ,૨૦૦ભી દડ,બારા પેંક

ચેસ્ટ
નંફય
૩૬૮

ટી.એન.યાલ.કરેજ ઓપ ઇન્પભેળન ટે કનરજી – યાજકટ
શ્રી યં ગયા ળૈરેળ રારજીબાઈ

૫૦૦૦ભી દડ.
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૧,૫,૧૨,૨૨,૨૩,૨૭,૩૦,42,43,૬૨,૬૩,૬૬,૭૫,૮૩,૮૪,૯૦,૯૧,૧૦૫,૧૦૬,૧૨૩,૧૨૭,૧૪૪,૧૪૮,૧૮૯,૧૯૧,૨૦૧,૨૦૨,
૨૦૫,૨૦૭,૨૨૦,૨૪૦,૨૪૨,૨૬૫,૨૮૮,૨૯૫,૨૯૭,૩૧૦,૩૧૧,૩૧૪,૩૪૫,૩૪૬,૩૫૮
૫,૧૨,૨૦,૨૫,૨૭,૩૧,૩૨,42,૬૨,૬૫,૬૬,૭૫,૮૨,૮૩,૮૪,૮૯,૯૧,૯૨,૧૦૭,૧૦૯,૧૧૧,૧૧૫,૧૨૧,૧૨૩,૧૪૧,૧૪૪,૧૪૮
,૧૪૯,૧૮૭,૧૮૯,૨૦૧,૨૦૨,૨૦૫,૨૦૭,૨૨૦,૨૪૨,૨૪૩,૨૬૨,૨૮૮,૨૯૭,૩૧૦,૩૧૩,૩૧૫,૩૨૫,૩૪૫,૩૪૬,૩૫૮,૩૬૧
૯,૧૧,૧૨,૨૦,૨૪,૨૮,૬૫,૬૬,૭૭,૮૩,૮૪,૮૯,૯૧,૯૫,૧૦૮,૧૦૯,૧૧૫,૧૧૬,૧૨૧,૧૨૨,૧૪૩,૧૪૪,૧૮૫,૧૯૦,૧૯૮,
૨૦૦,૨૨૦,૨૪૪,૨૫૪,૨૫૮,૨૭૨,૨૭૯,૨૮૮,૨૯૧,૨૯૩,૨૯૬,૨૯૮,૩૧૨,૩૨૩,૩૨૪,૩૪૬,૩૪૯,૩૫૮,૨૬૧
૫,૬,૯,૧૨,૧૩,૨૧,૨૬,૬૫,૬૭,૭૭,૮૪,૯૨,૯૩,૧૦૬,૧૧૦,૧૧૫,૧૧૬,૧૨૨,૧૨૬,૧૪૦,૧૪૬,૧૮૮,૧૯૦,૧૯૮,૨૦૨,૨૦૮
,૨૧૦,૨૨૧,૨૨૬,૨૪૮,૨૫૩,૨૬૦,૨૬૧,૨૭૨,૨૭૯,૨૮૦,૨૯૧,૨૯૨,૨૯૩,૨૯૪,૨૯૬,૩૦૦,૩૧૨,૩૨૨,૩૪૭,૩૪૯,૩૬૧
૬,૭,૧૩,૨૧,૬૧,૬૭,૭૭,૮૨,૧૦૮,૧૧૦,૧૧૧,૧૧૭,૧૨૫,૧૨૬,૧૪૫,૧૪૬,૧૮૬,૧૮૮,૧૯૮,૨૦૦,૨૦૮,૨૧૦,૨૨૧,૨૨૬,
૨૫૦,૨૫૧,૨૫૮,૨૬૧,૨૭૯,૨૮૦,૨૯૦,૨૯૪,૩૦૦,૩૦૨,૩૨૨,૩૪૭,૩૫૦,૩૬૭
૬,૭,૧૩,૬૧,૬૫,૭૭,૧૧૯,૧૨૨,૧૨૬,૧૪૫,૧૪૬,૧૮૬,૧૮૭,૧૯૭,૧૯૯,૨૦૬,૨૦૯,૨૧૮,૨૨૯,૨૩૬,૨૫૧,૨૫૨,૨૬૧
૨૯૦,૨૯૪,૨૯૮,૩૦૨,૩૪૮,૩૫૧,૩૬૦,૩૬૭,૩૬૮
૧૩,૬૫,૧૦૭,૧૧૯,૧૨૨,૧૪૫,૧૪૬,૧૯૭,૧૯૯,૨૦૬,૨૦૯,૨૧૯,૨૨૯,૨૩૬,૨૪૯,૨૫૦,૨૯૦,૩૦૦,૩૦૨,૩૪૮,૩૫૦,
૩૬૦,૩૬૭,
૨૨,૨૩,૯૩,૯૫,૧૨૧,૧૨૩,૧૪૦,૧૪૧,૧૪૭,૧૮૫,૧૮૭,૨૦૪,૨૪૪,૨૬૩,૩૯૭,૩૪૫,૩૪૯,૩૪૭
૯૩,૯૫,૧૨૧,૧૨૫,૧૪૦,૧૪૨,૨૪૩,૨૪૪,૨૬૦,૨૬૨,૨૮૮,૨૯૧,૩૨૨,૩૨૩,૩૪૯,૩૫૧
૧,૫,૨૦,૨૨,૪૨,૬૬,૬૮,૯૨,૯૪,૧૦૫,૧૨૩,૧૨૭,૧૪૩,૧૪૪,૧૪૭,૧૮૫,૧૮૭,૧૯૯,૨૦૩,૨૦૪,૨૧૨,૨૪૦,૨૪૧,૨૫૮,
૨૬૪,૨૬૫,૨૭૨,૨૯૫,૨૯૬,૨૯૯,૩૧૧,૩૨૪,૩૨૫
૮,૧૧,૨૮,૩૭,૬૪,૭૦,૯૪,૯૫,૧૪૦,૧૪૩,૧૪૭,૧૮૭,૨૦૪,૨૧૨,૨૪૩,૨૮૨,૨૯૯
૧,૯,૨૩,૮૨,૧૨૧,૧૪૦,૧૪૩,૨૪૧,૨૪૩,૨૪૮,૨૬૦,૨૬૪,૨૮૨
૨૦૪,૨૬૨,૨૬૪,૨૯૮,૨૯૯,૩૧૧
૧૦,૧૨,૨૧,૨૬,૨૯,૪૧,૬૮,૬૯,૭૬,૯૬,૧૧૪,૧૨૦,૧૨૪,૧૪૨,૧૪૪,૧૫૦,૧૯૧,૨૦૦,૨૦૩,૨૧૩,૨૪૦,૨૫૮,૨૭૭,૨૭૯,
૨૮૯,૨૯૫,૩૦૧,૩૬૦
૧૦,૭૬,૯૬,૧૨૪,૧૨૭,૧૪૧,૧૪૨,૧૬૧,૨૧૩,૨૭૭,૨૭૯,૨૮૯
૧૦,૪૧,૬૯,૭૦,૭૬,૮૨,૮૫,૮૬,૯૬,૧૧૪,૧૧૮,૧૨૪,૧૨૭,૧૪૧,૧૪૨,૧૯૮,૨૦૩,૨૧૩,૨૪૦,૨૪૪,૨૫૮,૨૬૩,૨૬૪,૨૭૮
,૨૮૯,૩૦૧,૩૬૦
૬૮,૭૦,૭૬,૮૨,૭૭,૯૪,૧૨૩,૧૨૪,૧૪૧,૧૪૨,૧૪૭,૧૬૧,૧૮૮,૨૧૨,૨૪૦,૨૬૨,૨૬૪,૨૮૧,૨૮૯,૨૯૫,૩૦૧,૩૧૧,૩૫૯
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૩,૪,૧૬,૧૯,૪૦,૪૭,૪૮,૫૪,૫૬,૭૧,૭૨,૭૮,૭૯,૮૮,૯૭,૯૮,૧૦૨,૧૦૪,૧૧૨,૧૨૯,૧૩૯,૧૫૧,૧૫૮,૧૭૩,૧૭૭,૧૮૦,
૧૮૨,૧૯૨,૧૯૫,૨૧૬,૨૧૭,૨૫૫,૨૬૬,૨૬૭,૨૮૪,૨૮૭,૩૦૪,૩૧૮,૩૧૯,૩૨૯,૩૩૯,૩૬૫,૩૬૬,
૨,૧૬,૧૭,૪૪,૪૭,૪૮,૫૪,૫૬,૭૧,૭૨,૮૮,૯૭,૯૮,૧૦૦,૧૦૩,૧૦૪,૧૧૨,૧૩૦,૧૩૮,૧૫૧,૧૫૮,૧૫૯,૧૬૯,૧૭૩,૧૭૭,
૧૮૦,૧૮૩,૧૯૩,૧૯૬,૨૧૪,૨૧૫,૨૩૧,૨૩૫,૨૫૬,૨૫૭,૨૬૬,૨૬૭,૨૮૪,૨૮૭,૩૦૪,૩૧૮,૩૨૧,૩૩૦,૩૩૧,૩૩૫,૩૫૨,૩૫૬,૩૬૪,૩૬૬
૧૪,૧૫,૩૫,૩૮,૪૦,૪૯,૫૨,૫૪,૫૫,૫૯,૭૨,૭૩,૮૮,૯૭,૯૮,૧૦૩,૧૧૩,૧૨૮,૧૩૭,૧૫૩,૧૫૮,૧૬૦,૧૬૭,૧૭૬,૧૭૯,
૧૮૧,૧૮૩,૨૧૪,૨૧૫,૨૩૧,૨૩૪,૨૭૬,૩૧૫,૩૧૯,૩૨૯,૩૩૪,૩૩૮,૩૫૨,૩૫૪,૩૬૪,૩૬૫
૧૫,૧૮,૩૬,૩૮,૪૯,૫૨,૫૫,૫૮,૭૩,૯૭,૯૮,૯૯,૧૨૮,૧૩૫,૧૩૯,૧૫૩,૧૫૭,૧૫૮,૧૬૦,૧૬૭,૧૭૧,૧૭૪,૧૭૬,૧૮૧,
૧૮૪,૧૯૪,૨૨૪,૨૧૫,૨૩૧,૨૩૪,૨૭૪,૩૦૭,૩૧૯,૩૨૦,૩૨૮,૩૩૨,૩૪૩,૩૪૪,૩૫૨,૩૫૪
૨,૧૮,૩૬,૩૮,૫૨,૬૦,૭૩,૧૦૧,૧૩૦,૧૩૫,૧૩૮,૧૫૨,૧૫૭,૧૬૦,૧૬૯,૧૭૧,૧૭૫,૧૮૪,૧૯૩,૧૯૬,૨૧૪,૨૧૫,૨૩૦,
૨૩૫,૨૬૬,૨૬૮,૨૭૫,૨૭૬,૩૦૬,૩૦૯,૩૨૦,૩૩૮,૩૪૨,૩૫૫,૩૫૬,૩૫૭
૩૬,૩૮,૬૦,૧૩૦,૧૩૭,૧૭૧,૧૭૫,૧૯૩,૧૯૪,૨૧૬,૨૩૦,૨૩૧,૨૭૩,૨૭૪,૩૧૫,૩૪૧,૩૫૩,૩૫૫,
૧૭૫,૧૯૪,૨૩૦,૨૩૪,૨૬૯,૨૭૦,૩૧૫,૩૩૯,૩૪૧,૩૫૩
૪૬,૫૩,૫૪,૧૩૦,૧૩૧,૧૫૨,૧૫૮,૧૬૯,૧૯૪,૧૯૬,૩૧૬,૩૫૫,૩૫૭,૩૬૯
૧૪,૪૭,૫૩,૧૨૮,૧૩૭,૧૬૦,૩૧૬,૩૫૪,૩૫૬,૩૫૭,૩૬૯
૩,૪,૧૫,૧૭,૩૮,૪૫,૫૫,૫૭,૭૧,૭૩,૯૭,૯૮,૧૨૮,૧૨૯,૧૩૪,૧૩૬,૧૫૨,૧૭૩,૧૭૯,૧૮૧,૧૮૨,૧૯૫,૧૯૬,૨૧૪,૨૩૦,
૩૦૫,૩૧૬,૩૧૮,૩૩૩,૩૩૯,૩૬૪,
૧૫,૪૪,૪૬,૫૩,૫૭,૫૯,૭૧,૧૨૮,૧૩૮,૧૩૯,૧૯૨,૧૯૫,૩૦૮
૪૪,૪૫,૫૯,૬૦,૧૨૯,૧૩૪,૧૩૬,૧૮૨,૩૦૫,૩૧૮,૩૩૨,૩૪૨
૩૯,૪૪,૪૯,૫૮,૭૪,૧૦૨,૧૩૧,૧૩૨,૧૩૩,૧૩૪,૧૫૪,૧૫૫,૧૫૯,૧૬૫,૧૭૦,૧૭૮,૧૯૨,૧૯૩,૨૩૨,૨૭૧,૨૮૩,૨૮૫,
૩૧૭,૩૨૧,૩૨૬,૩૨૭,૩૩૨,૩૩૭,૩૪૦,૩૬૨,૩૬૩
૩૬,૪૬,૫૮,૭૧,૭૪,૧૩૧,૧૩૨,૧૩૩,૧૩૪,૧૫૪,૧૫૫,૧૫૯,૧૬૬,૧૬૮,૧૭૦,૨૩૨,૨૭૧,૨૮૩,૨૮૫,૩૦૩,૩૧૭,૩૨૮,
૩૩૪,૩૩૬,૩૪૦,૩૬૨,૩૬
૩૬,૪૪,૫૮,૫૯,૭૩,૭૪,૧૩૧,૧૩૩,૧૫૪,૧૫૫,૧૫૯,૧૬૮,૧૭૦,૨૩૨,૨૩૫,૨૭૧,૨૮૬,૩૨૬,૩૩૩,૩૩૭,૩૬૩,૩૬૬
૫૮,૧૩૨,૧૫૯,૧૬૫,૧૬૬,૧૭૦,૩૦૩,૩૧૭,૩૨૬,૩૨૭,૩૩૫,૩૩૭,૩૪૦,૩૬૩
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x
૧.

નલલેકાનંદ કરેજ ઓપ કમ્પ્યુટય વામન્વ &
ભેનેજભેન્ટ

૨.

એ.એભ.ી. વયકાયી ર કરેજ

૩.

મ્પયુનીવીર આટય વ & કભવય કરેજ

૪.

શ્રીભનત જે. જે. કું ડરીમા આટય વ & કભવય કરેજ

૫.

ગલભેન્ટ આટય વ & કભવય કરેજ

૬.

ધભેન્રનવિંશજી આટય વ કરેજ

૭.
૮.
૯.

વયકાયી કભવય કરેજ
લી.ડી.કાણરકમા આટય વ કરેજ & એભ.આય.વંઘલી

x
યાજકટ

૧.

ભાતુશ્રી ભોંઘીફા ભરશરા આટય વ કરેજ

યાજકટ

૨.

ભાતુશ્રી લીયફાઇભા ભરશરા આટય વ કરેજ

ઉરેટા

૩.

શ્રી જે. એચ. બારરડમા ભરશરા કરેજ

યાજકટ

૪.

ડીાટય ભેન્ટ ઓપ રશન્દી – વોયાષ્ટ્ર યુનીલવીટી,

ડધયી

૫.

શ્રીભતી.લી.ડી.ઘેરાણી ભરશરા આટય વ & કભવય કરેજ

યાજકટ

૬.

શ્રી ભરશરા કરેજ

ખાભટા

જાભનગય

૭.

યુ.એર.ડી.ભરશરા કરેજ

ગોંડર.

૮.

એચ.એર.ટે ર આટય વ & કભવય & ી.ટી.ભાકરડમા ર

યાજકટ

૯.

શ્રી વદગુરુ ભરશરા કરેજ

દીલ

૧૦.

ક્રાઈસ્ટ કરેજ

વાલયકું ડરા

કભવય કરેજ
ક્રાઈસ્ટ કરેજ

અભયે રી
યાજકટ.

યાજકટ
યાજકટ.
વાલયકું ડરા

બામાલદય

કરેજ
યાજકટ

૧૦.

દીલ કરેજ

યાજકટ

૧૧.

જવાણી કરેજ

યાજકટ.

૧૧

જવાણી કરેજ

૧૨

ી.ડી.ભારનલમા કભવય કરેજ

યાજકટ

૧૨

ડી.કે .લી.આટય વ & વામન્વ કરેજ

૧૩.

ડી.કે .લી.આટય વ & વામન્વ કરેજ

જાભનગય

૧૩.

સ્લ.ી.એવ. શીયયા ભરશરા કરેજ

જેતુય

૧૪.

શ્રી એભ.ી.ળાશ આટય વ & વામન્વ ગલભેન્ટ કરેજ

સુયેન્રનગય

૧૪.

એભ.જે.કું ડગરમા આટય વ & કભવય કરેજ

યાજકટ

૧૫.

ળાહુ શ્રીમાંળ પ્રવાદ જૈન આટય વ & કભવય કરેજ

ધ્રાંગધ્રા

૧૫.

શ્રી જી.એચ.જી. & શ્રી ડી.ડી.એન.કરેજ

જાભનગય

૧૬.

શરયલંદના કરેજ

યાજકટ

૧૬.

કે .ી.ધરકમા કરેજ

અભયે રી

૧૭.

વયકાયી કરેજ

જાપયાફાદ

૧૭.

શ્રી એર.ી.ટી.એભ.એવવી ભરશરા કરેજ

અભયે રી

૧૮.

૧૮.

કે .લી.ફી. ભરશરા કરેજ

અભયે રી

૧૯.

૧૯.

વયકાયી કરેજ

યાજકટ.
જાભનગય

જાપયાફાદ
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૪૯ ભ

ભશત્વલ

x
૧.

મ્પયુનીવીર આટય વ & કભવય કરેજ

૨.

શ્રીભનત જે. જે. કું ડરીમા આટય વ & કભવય કરેજ

૩.

ગલભેન્ટ આટય વ & કભવય કરેજ

૪.

ધભેન્રનવિંશજી આટય વ કરેજ

૫.

વયકાયી કભવય કરેજ

x
ભાતુશ્રી ભોંઘીફા ભરશરા આટય વ કરેજ

ઉરેટા

૧.

યાજકટ

૨.

ડધયી

૩.

શ્રી ભરશરા કરેજ

યાજકટ

૪.

યુ.એર.ડી.ભરશરા કરેજ

જાભનગય

૫.

એચ.એર.ટે ર આટય વ & કભવય & ી.ટી.ભાકરડમા

યાજકટ

૬.

શ્રી વદગુરુ ભરશરા કરેજ

દીલ

૭.

ક્રાઈસ્ટ કરેજ

ભાતુશ્રી લીયફાઇભા ભરશરા આટય વ કરેજ

ર કરેજ

અભયે રી
યાજકટ.
ખાભટા
ગોંડર
બામાલદય

૬.

ક્રાઈસ્ટ કરેજ

યાજકટ

૭.

દીલ કરેજ

૮.

જવાણી કરેજ

યાજકટ.

૮.

દીલ કરેજ

૯.

ી.ડી.ભારનલમા કભવય કરેજ

યાજકટ

૯.

જવાણી કરેજ

જાભનગય

૧૦.

ડી.કે .લી.આટય વ & વામન્વ કરેજ

જાભનગય

યાજકટ
દીલ
યાજકટ.

૧૦.

વ્ડી.કે .લી.આટય વ & વામન્વ કરેજ

૧૧.

એચ.& એચ.ફી કટક ઇન્સ્ટીટયુટ ઓપ વામન્વ

યાજકટ

૧૧.

કે .ી.ધરકમા કરેજ

અભયે રી

૧૨

ળાહુ શ્રીમાંળ પ્રવાદ જૈન આટય વ & કભવય કરેજ

ધ્રાંગધ્રા

૧૨

શ્રી એર.ી.ટી.એભ.એવવી ભરશરા કરેજ

અભયે રી

૧૩.

શ્રી જી.એચ.જી. & શ્રી ડી.ડી.એન.કરેજ

જાભનગય

૧૩.

કે .લી.ફી. ભરશરા કરેજ

અભયે રી

૧૪.

વયકાયી કરેજ

જાપયાફાદ

૧૪.

વયકાયી કરેજ

૧૫.

જાપયાફાદ

૧૫.
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૪૯ ભ લાનિક ખેરકુ દ ભશત્વલ – ૨૦૧૯

૨૧ ૧૦
૨૧ ૧૦-

૧૯

૨૧ ૧૦-

૧૯

૯ વભલાય

x

x
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૪૯ ભ લાનિક ખેરકુ દ ભશત્વલ – ૨૦૧૯

૨૨ ૧૦
૨૨ ૧૦

૯ ભંગલાય

૯

x
x
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એથ્રેરટક્વ ક્લરીપાઈંગ
૨૦૧૯ ૨૦

૧૦.૯૨ વે.

૧૨.૫૪ વે.

૨૩.૦૪ વે.

૨૫.૨૭ વે

૪૮.૫૯ વે

૫૬.૯૦ વે.

૦૨:૦૯:૭૮ વે

૦૨:૨૧:૦૭ વે.

૦૪:૦૩:૪૨ વે

૦૪:૪૮:૮૮ વે.

૧૫:૦૬:૧૪ વે.

૧૮:૧૧:૫૦ વે.

૩૧:૫૭:૯૭ વે.

૩૮:૩૧:૪૦ વે.

૧૫:૪૧ વે.
૧૪.૫૮ વે.
૫૪:૦૩ વે.

૦૧:૦૬:૧૫ વે.

૬.૯૫ ભીટય

૫:૬૨ ભીટય

૨.૦૦ ભીટય

૧.૬૦ ભીટય

૧૫.૦૮ ભીટય

૧૨.૦૮ ભીટય

૪.૪૦ ભીટય

૩.૦૦ ભીટય

૧૫.૬૩ ભીટય

૧૨.૬૨ ભીટય

૪૫.૪૭ ભીટય

૩૭.૦૬ ભીટય

૬૪.૭૫ ભીટય

૪૧.૭૮ ભીટય

૫૧.૯૨ ભીટય

૪૪.૭૮ ભીટય
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આથી હ,ુ ં

૯

“

.”

ભશત્વલ

૯
ભશત્વલ

–

“
ભશત્વલ

.”
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