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પ |થમ બેચ  : ૧૯૮૮-૯૦   

1 1 ઘનશ્ યામભાઇા  પ. પટેલ      

 

2 1 જાનાઇા  મેભા. ઇીમભાસેન મ.ુપો નડકખાદી, તા. જી. 
ડાાંગ 

    

 

3 1 નરેન્દ રઇા  જી. પટેલ મ.ુપો લર્ારપરુ, 
તા. જી. ગાાંધીનગર 

    

 

4 1 નૈષધઇા  જે. શકુ્લ ૯૭૭/ર સેકટર-ર 
(સી),ગાાંધીનગર. 

૯૪૨૬૫૭૧૨૨૫  ર્ાસ્મભાો 
ડી.ડબલ્ય.ુએસ.સી, 

 

 

પરસોત્તમભાઇા  ન. 
ર્ણકર 

મ.ુપો ઉમભાલાર્, 
જી. બોરસદ, જી. ખેડા. 

૯૯૯૮૩૯૧૦૬૬
૨૬૪૦-૨૨૧૨૨૬

parsotamv@yahoo.co.in A.K.R.S.P.I 

રાજપીપળા 
 

મભાહશેઇા  ન. જાની 
 

મ.ુપો. નાનાસરુકા, 
તા. વસહોર,જી. ઇાર્નગર. 

    

 

મભાોહનઇા  ય.ુ મભાહાલા મ.ુપો. વમભાયાાંજરી, 
તા. ચીખલી, જી. ર્લસાડ 

    

 

રમેભાશઇા  જી. 
પટેલ 

બી-૬૭ ત્રીલોકપાકવ , 
મભાહાદેર્નગર, અમભાદાર્ાદ 

    

રમેભાશઇા  રે્. પટેલ 

 

મ.ુપો. આકોદરા, તા. 
હહિંમભાતનગર,જી. સાબરકાાંઠા. 

    

રવર્શાંકર જે. પાંડયા      

રાજીર્ઇા  પી. પટેલ ૧૧, નીલહદપ એર્ન્દય,ુ 
બોડકદેર્,અમભાદાર્ાદ. 

૯૮૨૪૫૫૮૫૪૦ rajiv@gujaratvidyapith.org 
 

ગ્રામભા વ્યર્સ્ર્થાપન 

અઘ્ યયન કેન્દર, રાુંધેજા. 

 

સધુીરઇા  પી. પટેલ 
 ૦૨૬૧-

૨૫૪૦૩૪૪

   

mailto:rajiv@gujaratvidyapith.org
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બીજી બેચ : ૧૯૮૯-૯૧ 

કાનજીઇા  દ. ચૌધરી      

 

ગહનકુમભાાર છે. રાર્લ 
    

 

ધીરજઇા  એસ. 
ડેરર્ાળળયા 

   સૌરાષ્ટ્ર ર્ોલન્દ ટરી 
એજન્દસી 

 

 

મભાનઇુા  ખો. પટેલ 
     

 

રમેભાશઇા  લ. ગર્ળી      

 

રેર્ાઇા  લ. ચૌધરી      

 

લલીતઇા  ર્. મભાકર્ાણા      

વર્ક્રમભાઇા  ઇા. મેભાર 

 

ઓતારીયા     

 

વર્નોદઇા  ના. પટેલ  

 

મ.ુ પો. ખડોલ,  
તા. ધાંધકુા, જી. અમભાદાર્ાદ 
– ૩૮૨૪૩૦ 

    

 

સાગરઇા  લ. દેસા  
     

 

વસધાઇા   લ. રાઠોડ 
     

હસમખુઇા   શ. પટેલ 
 ૯૮૨૫૪૮૩૧૭૨    
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ત્રીજી બેચ : ૧૯૯૦-૯૨ 

છગનઇા  ર્ાલજીઇા  

ર્ાઘેલા 
મ.ુપો. સોમભાાસર, 
તા. મળુી,જી. સરેુન્દરનગર 

    

 

લોકેશ જૈન ગ્રામભા વ્યર્સ્ર્થાપન અઘ્ યયન 

કેન્દર,  ગજૂરાત વર્દ્યાપીઠ, 
સેર્ક વનર્ાસ 

૯૪૨૭૦૨૬૬૪૭ lokeshcsrm@yahoo.co.in ગ્રામભા વ્યર્સ્ર્થાપન 

અઘ્ યયન કેન્દર,  ગજૂરાત 

વર્દ્યાપીઠ, રાાંધેજા 

 

અમતૃ પટેલ 
   અળઇયાન-કચ્ છ 

 

 

 

લર્જી પટેલ M/૬, સહર્ાસ એપાટવમેભાન્દ ટ, 
જીર્રાજ પાકવ , 
અમભાદાર્ાદ. 

   

 

મભાન ુર્ાઘેલા     

 

ગણપત જાદર્ મ.ુસારોલ 

તા.બોરસદ 

જી.આણાંદ 

૯૮૨૫૦૦૨૧૭૦    

ઇાસ્કર નીરાંજની 
 

એક્સેલ  લેકરોવનક 

પ્રા.ળલ. જી.ર્લસાડ 

bhasuar_niranjani@rediffmai

l.com 
  

 

ઈશ્વર      
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ચોથી બેચ : ૧૯૯૧-૯૩ 

મકેુશકુમભાાર રામભાજીઇા  
પટેલ 

મ.ુ પો. મભાોરર્ાડ,તા. 
વર્જાપરુ,જી.મભાહસેાણા – 
૩૮૨૮૭૦ 

    

રમેભાશકુમભાાર બી. પટેલ 

 

મ.ુ પો. સમભાધીડા, 
તા. ધાંધકુા,જી.અમભાદાર્ાદ - 
૩૮૨૪૫૫ 

    

 

પ્રહદપવસિંહ ગોહીલ મ.ુ પો. લોકઇારતી, 
સણોસરા,તા. વશહોર, 
જી. ઇાર્નગર-૬૪૨૩૦ 

    

 

નાનજીઇા  ખોડાઇા  

બારીયા 
મ.ુ ખીજડીયા,પો. 
નોગાનર્દર,તા. 
પાલીતાણા, ઇાર્નગર-
૩૬૪૨૫૦ 

    

 

કનૈયાલાલ બી. પટેલ 

 

મ.ુ પો. ડાઇા,તા. બાયડ, 
જી. સાબરકાાંઠા 

    

રામભાાઇા  બી. ઓળકીયા મ.ુ ચોબારી,પો.સણોસરા, 
તા. ચોટીલા,જી. સરેુન્દરનગર 
-૩૬૩૫૨૦ 

    

ર્નરાજવસિંગ ખોડવસિંગ 

જાદર્ 
મ.ુ પો. સલોલ, 
તા. બોરસદ,જી. ખેડા 

    

ઓધર્જીઇા  ગોબરઇા  

પરમભાાર 
મ.ુ પો. પાાંચર્ાડા, 
તા.ચોટીલા,જી. સરેુન્દરનગર 
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સાંજય જયાંતીલાલ દેસા  સી-૭, લક્ષ્મભાી એપાટવ મેભાન્દટ, 
નર્રાંગપરુા, અમભાદાર્ાદ - 
૩૮૦૦૦૯ 

    

હદલીપઇા  મળુજીઇા  
ચાલમભાી 

મ.ુપો. ર્લેર્ાદ,  
જી. ખેડા– ૩૮૮૫૩૦ 

    

અશોકઇા  ખોડાઇા  
મભાકર્ાણા 
 

મ.ુપો. કસારી, ર્ાયા. 
ઝાલોરા,તા. બોરસદ,  
જી. ખેડા-૩૮૮૫૩૦ 

૯૪૨૬૫૧૦૬૮૪ ashokmakwana@deepakfoun

dation 
હદપક ફાઉન્દ ટ [શન 

 

નટર્રવસિંગ બલર્ાંતવસિંગ 
જાદર્ 

મ.ુપો. સરોલ,  
તા. બોરસદ,જી. ખેડા 

    

રમેભાશ પટેલ  

 

   સરુત મ્યવુનવસપલ 

કોપોરેશન
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પાુંચમી બેચ : ૧૯૯૨-૯૪ 

અમતૃલાલ ર્ાસીઇા  
દેસા  

     

 

અરવર્િંદકુમભાાર અંબાલાલ 
પટેલ 

     

 

કનઇુા  ગણપતઇા  
ગરાસીયા 

     

કનઇુા  ફતેવસિંગ જાદર્ મ.ુપો.સરોલ,તા.બોરસદ,જી. 
ખેડા-૩૮૮૫૩૦. 

    

 

ગોવર્િંદઇા  કાનજીઇા  
ડેરર્ાળીયા 

     

 

તરુણકુમભાાર ઇોળીદાસ 
પટેલ 

     

 

ધમેભાન્દરવસિંહ અમભારવસિંહ 
મભાાાંગરોલા 

     

નારણઇા  ગોપાલઇા  
ઢીલા 

     

પ્રશાાંતકુમભાાર રતીલાલ 
રાર્લ 

     

પે્રમભાજીઇા  ઝરે્રઇા  
ગ્રાાંઇડીયા 

     

બધુાઇા  નહારવસિંહ 
પરમભાાર 

     

રાકેશગીરી વર્ક્રમભાગીરી 
ગોસ્ર્ામભાી 
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રાર્જીઇા  ખોઢાઇા  
મભાહરેા 

     

શૈલેષકુમભાાર જેણાઇા  
ચૌહાણ 

     

હવમભારવસિંહ ગણપતવસિંહ 

વસિંધા 
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છઠ્ઠી બેચ : 1993-95 

ઉષાબેન એસ. ચૌધરી મ.ુ પો. અમભારાપરુ, તા. 
વર્જાપરુ,જી. મભાહસેાણા-
૩૮૨૮૨૫ 

    

 

છાયાબેન જે. પટેલ 

 

14/3,અબવદા ફ્લેટ, 
અંબીકા નગર,તા.કલોલ 

જીીઃગાાંધીનગર-382721 

    

 

ધનલક્ષ્મભાીબેન પી. ઇટ્ટ 
 

પ્લોટ નાંબર-170, 
સેક્ટર-21,ગાાંધીનગર 

    

પલ્લર્ી આર.પટેલ મ.ુપો.કઠલાલ,તાીઃકપડર્ાંજ 

જીીઃખેડા-387630 

    

 

પારૂલ જી.પરમભાાર 

 

બ્લોક-99/3છ, 
સેક્ટર-23,ગાાંધીનગર 

    

 

શવમભાિલાબેન કે. પટેલ બ્લોક-605,સેક્ટર-24 

આદશવ નગર,ગાાંધીનગર 

    

 

દક્ષા  કે.પટેલ બીહારપરુા, 
સ્ટેટ બેંક સોસાયટી, 
તા. પાલનપરુ, 
જી.બનાસકાાંઠા-385001 

    

અવનલ આર. ર્ાઘેલા 
 

રર્ીકુાંજ સોસાયટી-
1મભાાંજીપરુા રોડ,નડીયાદ,  
જી. ખેડા-387001 

    

 

અલ્પેશ  આર. પટેલ 

 

મ.ુ પો. કાાંકરોલ,  
તા. હહિંમભાતનગર, 
જી. સાબરકાાંઠા 

 પ્રમખુ 

ગજુરાત જનજાગવૃત રસ્ટ 
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બી-32 મનુ્દરારી લોકેશન 
સાઈટ ભજુ-કચ્ છ 

કુલદીપ એમભા. પ્રજાપવત 

 

સર્ોદય સોસાયટી, 
સયુવમભા ાંહદર સામેભા,બોરસદ,  
જી. ખેડા-388540 

    

 

ળગરેન સી. પરમભાાર 

 

મ.ુ પો. કુકેરી, 
તા.ચીખલી,જી.ર્લસાડ-
396331 

    

ધનશ્ યામભા ડી.નાંદાણી 
 

મ.ુ ખાંધાર,બોરડીર્ાળા 
સ્રીટ, 
પો.,લીંબડી,જીીઃસરેુન્દરનગર-
363421 

    

 

ધનશ્ યામભા અચ. પટેલ 

 

મ.ુ પો. રાઢુ, તા. મભાાતર,  
જી. ખેડા -387560 

   

 

જીલ ુઆર. વસિંધા 
 

મ.ુ પો. ધરુ્ારણ,  
ઈ-316 જી.ઈ. બી. કોલો ની, 
તા. ખાંઇાત, જી. આણાંદ 

ખેડા-388610 

   

 

હદપક  પી. નાંદાણી 
 

મ.ુપો.સાદરા 
તા.જી.ગાાંધીનગર 

    

દેરે્ન્દ ર  ર્ી. ચૌહાણ 

 

ચાર પેન્દસીલ 
ફેક્ટરી,તા. પેટલાદ, 
જી. ખેડા-388450 

 અમલુ ડેરી આણાંદ 
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નરોતમભા ડી. સોલાંકી 
 

જોરાર્રનગર, આંબેડકર-1, 
રોહીતઇર્ન નજીક, 
સરેુન્દરનગર 

    

નાનજી એસ. ચૌધરી 
 

મેભાગાલીયાસણ,તા.વર્સનગ
ર 
જીીઃમભાહસેાણા-384020 

    

ઇરત બી. પટેલ 

 

મ.ુ છાદરડા,પો. પરુાલ, 
તા. પ્રાાંતીજ,જી. સાબરકાાંઠા 

    

મભાહને્દ ર એન. બ્રહમભાઇટ્ટ 

 

મ.ુ પો. ધારીસણા,  
તા. દહગેામભા, 
જી. ગાાંધીનગર-382315 

    

મભાહશે એન. ચૌહાણ 

 

મભાીઠીર્ાર્,પાલનપરુ,  
જી.બનાસકાાંઠા. 

    

મભાાર્જી એચ. ધોરાલીયા 
 

મ.ુ પો.કુાંઢડા,તા. ચોટીલા  
જીીઃસરેુન્દરનગર-363520 

    

યશર્ાંત એચ. પટેલ 

 

મ.ુ પો. જાખોરા,  
તા. જી. ગાાંધીનગર 

   

રાજેશ  એમભા ગરુ્જર 

 

મ.ુપો.હાલીસા,તા. દહગેામભા,  
જી. ગાાંધીનગર-382315 

    

શૈલેસ પટેલ 

 

મ.ુ પો. બાકરપરુ,તા.પ્રાંવતજ, 
જી. ;સાબરકાાંઠા 

 .................  

શેકર આર. પરમભાાર 

 

શ્ યામભાનગર,પો.ગોતા,  
તા. ખેડબ્રહ્મા,જી. સાબરકાાંઠા 
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સાતમી બેચ : 1994-96 

અનીલમુભાાર ભરુજીઇા. 

ખરાડી 

     

 

કનઇુા. ગોવર્િંદઇા. 

રાર્ળ 

     

કમભાલેશકુમભાાર છીતવુસિંહ 

ઠાકોર 

     

 

ખેંગારઇા. જેઠાઇાઈ 

રાાંગી 
મ.ુપો ર્ારાહી,તાીઃસાાંલતપરુ, 
જી.પાટણ,મ.ુફાગનુ્દરા,પો.વર્
રુણા,તાીઃડીસા,જી.ઉ.ગજુરાત 

rangi_72@rediffmail.com 

cohesionpatan@ 

indiatimes.com 

અરીયા મેભાનેજર,  
કોઈઝન ફાઉન્દ ટેશન 

રસ્ટ 

અમભાદાર્ાદ 

 

 

જીતેન્દરવસિંહ જસાંર્તવસિંહ 

રહરે્ર 

     

 

ઠાકરશીઇાઈ કુર્રાજી 

રબારી 

     

ડાહ્યાઇાઈપરુૂષોત્તઇાઈ 

પટેલ 

     

ડાહ્યાઇાઈપ ૂાંજાઇાઈ 

પ્રજાપવત 

     

 

હદળલપઇાઈ  ગાાંડાઇાઈ 

પ્રજાપવત 

194 સર્ોદય નગર, 
સેકટર – 30,ગાાંધીનગર 

 તાલકુા પાંચાયત, 
.......... 

 

 

નટર્રઇાઈ આત્ મભાારામભા 
 સતુહરયા 

     

નરેશઇાઈ ડાહ્યાઇાઈ 

પટેલ 
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નરેન્દ રકુમભાાર મભાોહનલાલ 

બ્રહ્મઇટ્ટ 

     

 

પહરમભાલકુમભાાર 
ધીરૂઇાઈઇૈયા 

     

 

ઇાવર્કકુમભાાર હહરપ્રસાદ 

પટેલ 

     

રાકેશકુમભાાર કનઇુાઈ 

પટેલ 

     

વર્ક્રમભાકુમભાાર ગણપવતવસિંહ 

પરમભાાર 

     

 

સરેુન્દરવસિંહ ગમુભાાનવસિંહ 

પરમભાાર 

મ.ુદહરે્ાળ,તા. બોરસદ 

જી.આણાંદ 

 અમલુ 

ડેરી............. 

 

 

સહીદઅહમેભાદ કાસમભાઇાઈ 

મભાલેક 

     

હરીશઇાઈ મભાાવનવસિંહઇાઈ 

બારીયા 
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આઠમી બેચ : 1995-97 

અપેક્ષા મભાણીઇાઈ પટેલ 

 

350/ શ્રીનગર સોસાયટી 
નગર,હહિંમભાતનગર,  
જી. સાબરકાાંઠા 

    

 

અરૂના કાન્દ તીલાલ રાર્લ 

 

40/34સદાવશર્નગર, 
ખોખરા,બાલઇર્ન પાસે 

અમભાદાર્ાદ-380008 

    

આરતી કાન્દ તીલાલ પટેલ 

 

મ.ુપો. ઉમેભાદનગર, 
તા. ઈડર,જી. સાબરકાાંઠા-
383230 

    

રચના હરીઇાઈ પટેલ 

 

મ.ુપોએકલારા,તા. ઈડર, 
જી. સાબરકાાંઠા-383225 

    

 

લત્તા ચાંપકલાલ પટેલ હરીૐ પાકવએપ્રોચરોડ, 
પ્રાતીજ,જી. સાબરકાાંઠા-
382505 

  પી.આર.ઓ. 
મભાામભાલતદાર કચેરી 
પ્રાતીજ 

 

 

અશોક બાબઇુાઈ પટેલ 

 

મ.ુપો. ઊછા,તા. પ્રાતીજ, 
જી. સાબરકાાંઠા-382505 

    

કલ્પેશ દેર્જીઇાઈ 

પટેલ 

 

મ.ુ જૂનાબાકરપરુ  

પો. ર્દરાડ,તા. પ્રાતીજ,  
જી. સાબરકાાંઠા-382505 

    

 

કેતન જયદેર્ઇા. બારોટ 

 

મ.ુ પો. ઝારોલા, 
તા. બોરસદ,જી. ખેડા-
388590 

    

 

કેતન રતીલાલ વમભાસ્ત્રી નાની ઇાગોળ 

ઓહરયા ર્ાસ,પ્રાતીજ,  
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જી. સાબરકાાંઠા-382505 

ગણપત બાબલુાલ પટેલ મ.ુપો.કરોલ,તા. પ્રાતીજ,  
જી. સાબરકાાંઠા-382505 

    

જગદીશ 

હરગોવર્િંદઇાઈપટેલ 
મ.ુપો. ઊછા, તા. પ્રાતીજ,  
જી. સાબરકાાંઠા-382505 

    

નરેન્દ ર આત્ મભાારામભા 

સતુરીયા 
મભા ]. તાજપરુ (ઓરાણ), 
તા પ્રાતીજ, જી. 
સાબરકાાંઠા-382505 

    

 

પાંકજ નટર્રલાલ પટેલ નાની ઇાગોળ 

પટેલ ર્ાસ પ્રાતીજ,  
જી. સાબરકાાંઠા-382505 

    

 

બ્રીજેશ રવર્ન્દરકુમભાાર શાહ 7194, ઠાકર સ્રીટ, 
બહચુર મભાાતાનો ખાચો, 
મભાાણસા,જીીઃગાાંધીનગર-
382845 

   

ભપેુન્દ ર કાવન્દ તલાલ પટેલ 

 

મ.ુપો. કાાંકરોલ 

તા. હહિંમભાતનગર, 
જી. સાબરકાાંઠા-393001 

   

 

મભાહશેકુમભાાર બળદેર્ઇાઈ 
પટેલ 

મ.ુપો. ડરણ,  
તા. કડી,જી. મભાહસેાણા 

meheshpatel_1974@yahoo.c

o.in 

mrun@gmail.com 

સળુઇક્ષા,  
અમભાદાર્ાદ 

 

 

મભાહશેકુમભાાર બલર્ાંતઇાઈ 
પટેલ 

 

મ.ુ ર્ાસણા (કુાંણપરુ)  
તા. વર્રમભાગામભા, 
જી. અમભાદાર્ાદ 
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મભાયખુકુમભાાર કુળલનચન્દર 
શાહ 

મેભાર્ાડા ફળીય,ુ 
બોરસદ,જીીઃખેડા-388540 

    

મકેુશ બાલવુસિંહ મભાકર્ાણા 
 

મ.ુ નર્ાપરુા,પો. ર્ાઘપરુ,  
તા. પ્રાતીજ, જી. 
સાબરકાાંઠા-382505 

    

રાજેશ જયાંવતઇાઈ પટેલ 

 

મ.ુપો. હડીયોલ, 
તા. હહિંમભાતનગર, 
જી. ;સાબરકાાંઠા-383010 

    

 

વર્જય હદવપવસિંહ ર્ાઘેલા 
 

શોઇાસણ, 
રાધાકૃષ્ટ્ ણ મભાાંહદર પાસે 

મ.ુપો. નારદીપરુ 

તા. કલોલ,જી. ગાાંધીનગર 

bhumi_vijaysinh@yahoo.co

m 
ર્ાસ્મભાો  

 

સતીષ મભાણીઇાઈ 
દલર્ાડી 

દલર્ાડી ર્ાંડો,  
બોરસદ,જી. ખેડા-388540 

    

સતીષ પુાંજાઇાઈ પટેલ 

 

મ.ુપો. કાાંકરોલ  

તા. હહિંમભાતનગર, 
જી. સાબરકાાંઠા-383001 

   

 

સઇુાષ રેર્ાઇાઈ 

પરમભાાર 

 

2/ સાબરકુાંજ સોસાયટી 
મભાોતીપ ]રા,હહિંમભાતનગર,  
જી. સાબરકાાંઠા-383001 

    

 

સાંજય કાવન્દ તઇા  પટેલ 

 

મ.ુ જૂનાબાકરપરુ પો. 
ર્દરાડ,તા. પ્રાાંવતજ, જી. 
સાબરકાઠા-383205 

 ઉમભાીયા કોસ  ન્દ ડસ્રી 
મ.ુ ર્કતાપરુ,તા. 
હહમભાતનગર, 
જી.સાબરકાાંઠા 
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સાંજય ધનશ્ યામભાઇા  
પટેલ 

 

મ.ુપો. નરસાંડા,  
તા. નડીયાદ, 
જી. ખેડા-387345 

    

હમેભાલ, જયાંવતઇા  પટેલ 

 

 

 

પટેલ ર્ાસ 

પ્રાાંવતજ, 
જી. સાબરકાાંઠા-383205 

  કોમ્પ્યટુર  ન્દ ચાર્જ " 

.................. હા સ્કુલ 

પ્રાાંવતજ,જી. સાબરકાાંઠા 
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નવમી બેચ : 1996-98 

આરતીબહને બી. પટેલ મ.ુપો. રાજપરુ, 
તા. હહિંમભાતનગર,  
જી. સાબરકાાંઠા--383205 

    

 

કમભાલેવશકા 
મભાગનલાલપટેલ 

મ.ુ પો. હાસલપરુ,  
તા. હહિંમભાતનગર,  
જી.સાબરકાાંઠા-383010 

    

ગાંગાબને કાળાજી ઇગોરા 
 

મ.ુ પો. કણાદર, 
તા. વર્જયનગર,  
જી. સાબરકાાંઠા- 383240 

    

 

જશોદાબહને લક્ષ્મભાણઇ  

પટેલ 

મ.ુ જુનાબાકરપરુ  

પો. ર્દરાડ, તા. પ્રાાંવતજ,  
જી. સાબરકાાંઠા-393205 

    

 

પ્રજ્ઞાકુમભાારી બદાઇા  

ડામભાોર 
મ.ુપો. ઓડ,તા. હહિંમભાતનગર,  
જી. સાબરકાાંઠા-383355 

    

 

લળલતાબહને ઇીખાઇા  

પટેલ 

મ.ુપો. જામભાળા,  
તા. હહિંમભાતનગર,  
જી. સાબરકાાંઠા-383010 

    

વર્ણાબહને અમભાીચાંદઇા  

પટેલ 

મ.ુપો. રાજપરુ,  
તા. હહિંમભાતનગર,  
જી. સાબરકાાંઠા-383010 

    

કનાઇા  શીર્ાઇા સોમેભારા 
 

મ.ુ પો. મભાીઠાગોડા, 
તા. પાટડી, 
જી. સરેુન્દ રનગર-382765 
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કેતનકુમભાાર બકુલલાલ 

સરુ્થાર 
મ.ુ પનુાસણ,પો. જગદુણ,  
મભાહસેાણા-382710 

    

 

ગણેશઇા  મભાોતીઇા  
પરમભાાર 

મ.ુ ઝીંઝર,પો. પોલારપરુ,  
તા. ધાંધકુા, જી. અમભાદાર્ાદ-
382230 

    

ચેતનકુમભાાર રમભાણલાલ 

મભાોદી 
બગીચા વર્સ્તાર, જૈન 

દેરાસર પાસે હહિંમભાતનગર,  
સાબકાાંઠા-383001 

    

 

જીતેવન્દ રવસિંહ નટર્હરવસિંહ 

ઝાલા 
મ.ુ પો. ખારી અમભારાપ ]ર, તા. 
પ્રાાંવતજ, જી. સાબરકાાંઠા-
383215 

    

 

જીતેન્દ રકુમભાાર છોટાલાલ 

પટેલ 

મ.ુ પો. પરુાલ 

તા. હહિંમભાતનગર,  
જી. સાબરકાાંઠા-383001 

    

 

નારણઇા  સર્ાઇા  

રાઠર્ા 
 

મ ુપો. હહરપરી,  
તા. પાર્ીજેતપરુ, 
જી. ર્ડોદરા-391160 

    

પ્રવર્ણઇા  દેર્નાઇા  

ર્સાર્ા 
મ.ુ હદર્તણ,પો. ધાણાર્ડ,  
તા. મભાાાંગરોલ,જી. સરુત. 

    

પ્રવર્ણવસિંહ  ઈન્દ રવસિંહ              

પહઢયાર  

 

મ.ુ પો. ઓડા,તા.  ડર,  
જી.સાબરકાાંઠા-383230 

    

 

પાંકજઇા  રઘઇુા  પટેલ મ.ુપો. કડીયાદરા,તા.  ડર,  
જી. સાબરકાાંઠા-383440 
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ળબવપનકુમભાાર વર્રમભાઇા  

મભાહહેરયા 
મ.ુ પો. ગોઠર્ા,તા. ખેરાલ ુ 

જી. મભાહસેાણા. 

    

ળબવપનકુમભાાર કાવન્દ તલાલ 

પટેલ 

 

મ.ુ ગણેશપરુા,પો. દેર્પરુા,  
તા. વર્જાપરુ, જી. મભાહસેાણા-
382870 

    

 

ઇરતકુમભાાર નહરવસિંહઇા  

પટેલ 

 

મ.ુપો. સાકરોડીયા,  
પો.બાર્સર,તા.હહિંમભાતનગર,
સાબરકાાંઠા-813001 

    

 

મભાનઇુા  નારજીઇા   
પટેલ 

મ.ુપો. મભાટોડા,તા. ખેડબ્રહ્મા, 
જી. સાબરકાાંઠા-383440 

    

 

મભાનીષકુમભાાર ડાહયાઇા. 

ઇો  

ગણેશ દુગ્ ધાલય પાછળ  

હહરકૃપા સોસાયટી 
આણાંદ-388001 

    

મભાહશેકુમભાાર કરશનઇા  
ચૌધરી 
 

મ.ુપો. સલુતાનપરુા(ર્ડ),  
તા. ખેરાલ,ુજી. મભાહસેાણા-
384355 

    

મભાનહરઇા  મભાગનઇા  

મભાકર્ાણા 
 

મ.ુ નાનાપાળીયાદ,  
પો. કુાંઇારા,તા. બોટાદ, 
જી. ઇાર્નગર-364720 

 ગ્રામભા વ્ યર્સ્ર્થાપન કેન્દર 

ગજૂરાત વર્દ્યાપીઠ 

રાાંધેજા 

 

 

યોગેશકુમભાાર રજનીકાાંત 

ખરાડી 
 

મ.ુ નર્ાધરા,પો. કુણોલ  

તા. મેભાઘરજ,જી. સાબરકાાંઠા-
383367 

    

 

રાકેશકુમભાાર મભાણીલાલ 

પટેલ 

 

મ.ુ પો. અજરાપ ]રા, 
તા. વર્જાપરુ,જી. મભાહસેાણા-
382855 
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લક્ષ્મભાણઇા. ગોવર્િંદઇા  

રાઠર્ા 
 

મ ુ.સીમભાલ, ફળીયા,  
પો. પાાંધરર્ાાંટ, 
તા. છોટાઉદેપરુ,  
જી. ર્ડોદરા-391165 

    

 

સરેુશઇા  બેચરઇા  

પટેલ 

 

મ.ુ પો. કડીયાદરા,  
તા.  ડર,જી. સાબરકાાંઠા-
383440 
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દસમી બેચઃ1997-99 

કનકબા કરશનઇાઈ 

ચાર્ડા 
મભાાલણ,તાીઃપાલનપરુ 
જીીઃબનાસકાાંઠા 

   

છાયાબહને  સોમભાાલાલ 
પેટલ 

હહિંગળાજ,તા. ઈડર, 
જી. સાબરકાાંઠા 

   

નીતાબહને અમભાીચાંદઇાઈ 
પટેલ 

હહિંમભાતનગર,  
જી. સાબરકાાંઠા 

   

મભાીનાબહને અમભાીચાંદઇાઈ 
પટેલ 

હહિંમભાતનગર,  
જી. સાબરકાાંઠા 

   

સ્ર્ાતીબહને 

રમેભાશઇાઈપટેલ 
કોસાડી, તા. મભાાાંડર્ી,  
જી. સરુત 

   

અઇેસાંગ ઉદેસાંગ પરમભાાર 

 

જસાપર,તા. મળુી,  
જી. સરેુન્દરનગર 

   

અશ્વીનકુમભાાર 

છગનઇાઈપટેલ 

જ ાંબસુર,તા. મભાોડાસા, 
જી. ;સાબરકાાંઠા 

  YMC4 ઇરસેર, કચ્ છ 
 

અશોકઇાઈ 

મળુાઇાઈ પટેલ 

ખેરાડી,તા. ળઇલોડા,  
જી. સાબરકાાંઠા 

   

ગૌરાાંગઇાઈ શાંકરઇાઈ 
ચૌધરી 

બામભાોસણા,તા. મભાહસેાણા, 
જી. મભાહસેાણા 

   

ચીરાગકુમભાાર પોલાઇાઈ 

ડાઇી 

    

ચેતનકુમભાાર 

પરુૂષોત્તમભાઇાઈ  ર્ણકર 
વનકોલ,તા. કપડર્ાંજ,  
જી. ખેડા 

   

જગવતવસિંહ શાંભજુી ઠાકોર 

 

મભાલારપરુા,તા. ખેરાલ ુ

જી. મભાહસેાણા 
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દશરર્થઇાઈ 

લધઇુાઈ મભાોરી 
ડ [હડયસણ,તા. વર્રમભાગામભા,  
જી. અમભાદાર્ાદ 

 તાલકુા પાંચાયત કચેરી 
હળર્દ,જી. સરેુન્દરનગર 

 

હદનેશકુમભાાર હહરાલાલ 

મભાકર્ાણા 
મભા ]. પો. કોદરમભા,તા. 
ર્ડગામભા, 
જી. બનાસકાાંઠા-384329 

   

નટુઇાઈ ર્જાઇાઈ દોઢા 
 

પાંચાલ,તા. મેભાઘરજ,  
જી. ;સાબરકાાંઠા 

   

નરેન્દ રકુમભાાર ગણપતઇાઈ 

ચૌધરી 
 

મ.ુ પો. મભાઢી(બોળી ફળીયો) 
તા. બારડોલી જી. સરુત-
394340 

   

પ્રકાશર્ન હરીર્ન 

ગોસ્ર્ામભાી 
મેભારર્ાડ,તા. પાલનપરુ 

જી. બનાસકાાંઠા 

   

પ્રવર્ણવસિંહ વશર્ાજી 

ર્ાઘેલા 
વપપાલોદર, 
તા.જી. મભાહસેાણા, 

   

ળબપીનકુમભાાર રેર્ાઇા  

રોહીત 
મભા ]. બલાઢા,પો. ર્ાાંધરોલી 
તા. ઠાસરા, જી. ખેડા-
388235 

   

મભાનોજ દલસાંગઇા  
ચૌધરી 

    

રણજીતવસિંહ અબજીજી 

પરમભાાર 
પેપોળ, તા. ર્ડગામભા, જી. 
બનાસકાાંઠા 

   

રતનવસિંહ રસઇુા  ડામભાોર છાપણ, તા. ઝાલોદ, 
જી.પાંચમભાહાલ 

   

વર્પીન રેર્ાઇા  પટેલ 

 

ખેરાડી, 
તા.ળઇલોડા,જી.સાબરકાાંઠા 
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હરીશઇા  ઇગાઇા  

રાઠર્ા 
 

મ.ુ પો. પવુનયાર્ાાંટ,  
તા. છોટાઉદેપરુ, 
જી. ર્ડોદરા-391165 

  આ>.પી.આર.અ [, 

(%,ાાઝમભાા \)  

 

હરજીઇા  સોમભાઇા  
કરેણ 

 

રાજપરુ,તા.પાલનપરુ, 
જી.બનાસકાાંઠા 
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અગીયારમી બેચ : 1998-2000 

૧ ૧૧ કોમભાલ શાં\કરઇાઈ પાં\ચાલ 
 

પ્લોટ નાં\બર-831/ર, 
સે [કટર-7, સી ગાાંધીનગર-
382007 

    

જ્યોત્સનાબહને પી. 
મભાહરેીયા 
 

મભા ]. પો. ટી \ટોદણ, 
તા. વર્જાપરુ,જી.મભાહસેાણા 
382865 

  સી.ઈ.ઈ. 
 

 

 

ઇારતીબહને કાનજીઇાઈ 
પટેલ 

 

મભા ]. પો. દલર્ાડા,  
તા. પાલનપરુ, 
જી. બનાસકાાંઠા-385515 

    

શ્વતેા અમભારીષઇાઈ જોષી 
 

ટી-!, ઋવષકે [શ, 
વત્રલોકનગર, 
મભાહે[તાપુ]રા,હહિંમભાતનગર,  
સાબરકાાં\ઠા-383001 

  વર્કસત 

 

 

અમતૃઇાઈ કાલીદાસ 

શ્રીમભાાળી 
મ.ુ પો. લીં \બ,તા. બાયડ, 
જી. સાબરકાાં\ઠા-383260 

  ર્ી.આર.ટી.આઈ. ઇ }જ
 

 

અરૂણકુ ]મભાાર કરશનઇાઈ 

પ્રજાપવત 

 

મભા ]. પો.સોનાસણ,  
તા. પ્રાવતજ,જી. સાબરકાાં\ઠા- 
383210 

    

કનજુી રાયઇણજી ઠાકોર 
     

જયરામભાઇઈ ભ ૂ}રાઇાઈ 

રબારી 
 

મભા ]. પો. ર્ાલમભા,તા. 
વર્સનગર,જી. મભાહ [સાણા-
384310 

  એ.ટી.ઈન્દ ડીયા, ચાણસ્મભાા 
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જયેશકુ ]મભાાર કેશર્લાલ 

પરમભાાર 

 

ઇારત નગર, સોજા,  
તા. કલોલ,જી. ગાાં\ધીનગર-
382735 

    

જયાં\તકુમભાાર પેથુ]ઇાઈ 
ચૌ{ધરી 
 

મ.ુરાજપુ]રા(ર્ડ)  
પો. સબલપરુ,તા. ર્ડનગર, 
જી. મભાહસેાણા-384355 

    

જસર્ાં\તવસિંહ મભાાંગળઇાઈ 

બાહરયા 
 

મ.ુ સાકરીયા,પો. મેભાર્થાણ,  
તા. ળલમભાખેડા,જી. દાહોદ-
389140 

  સદગરુૂ ફાઉન્દ ડેશન, 
દાહોદ 

 

 

હદપકકુ ]મભાાર રવતલાલ 

મભાહે[તા 
બાલકૃષ્ટ્ ણ નગર, બ્લોક 
નાં\બર-20,લીંબડી,  
જી. સરેુ [ન્દ રનગર-363421 

  શ્રોફ ફાઉન્દ ડ [શન, ઇ ]જ 

 

 

દેરે્ન્દરવસિંહ ચાંન્દરવસિંહ 

ચાર્ડા 
મ ુપો. ફ્લ,ુતા. વર્સનગર,  
જી. મભાહસેાણા 

    

દશરર્થઇાઈ મભાાણે[કઇાઈ 

પરમભાાર 
મ.ુપો.ચાહાસોલા 
તા. ખે[રાલુ],જી. મભાહસેાણા 

    

નરેશકુમભાાર પુાં\જાઇાઈ 

પટેલ 
મભા ]. મભાોરડ, પો. ધાાં\બડી,  
તા. ર્ડાલી,જી. સાબરકાાં\ઠા-
383235 

    

નરશાંગઇાઈ ઇાર્થીઇાઈ 
ચૌધરી 

મ.ુપો.સાગર્થાળા,તા. ખેરાલ ુ

જી. મભાહસેાણા-384350 

    

પ્રવર્ણકુમભાાર રામભાજીઇાઈ 

સોને [રી 
 

મ.ુ પો. આં \બલીયા,  
તા. બાયડ,જી. સાબરકાાં\ઠા-
383260 

  વર્કસત, ભજુ 
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પ્રહલાદઇાઈ કચરાઇાઈ 

ચૌ{ધરી 
મ.ુપો.સાગર્થાળા,તા. ખેરાલ ુ

જી. મભાહસેાણા-384350 

    

ઇરતકુમભાાર કચરાઇાઈ 

પટેલ 

 

મ.ુ ઉમેભા[દપુ]ર,પો. દધાળલયા,  
તા. મભાોડાસા,જી. સાબરકાાંઠા-
383317 

9426469803
02838-282445

bharat_setu@rediffmail.co

m 

bharatp1977@ 

gmail.com 

 

અળઇયાન, ભજુ 

 

 

વમભાતલુકુમભાાર 
જગદીશચન્દર પટેળલયા 

મ.ુપો.રે્ગનપરુ, 
તા.જી.ગોધરા-389001 

  ર્રદાન ટ=સ્ટ,  

રમેભાશચન્દર ર્સાઇાઈ 

ઇગોરા 
મ.ુ અદેપરુ,પો. ઇાખરા,  
તા. વર્જયનગર, 
જી. સાબરકાાં\ઠા-383460 

    

સ્નેહલ ધીરૂઇાઈ 
મભાકર્ાણા 
 

બ્લોકનાંબર-1131 
સેક્ટર-27,ગાાંધીનગર-
382027 

23222556(O) 

23211112(R) 
9978440715 

sne_mak@ 

yahoo.co.in 
ર્ાસ્મભાો, ગાાંધીનગર 
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બારમી બેચ : 1999-2001 

પીન્દ કીબેન કીરીટઇાઈ 

પટેલ 

 

મ.ુ પ્રતાપપરુા પો. 
જાાંબલુી,તા.હહિંમભાતનગર 

જી. સાબરકાાંઠા 

    

અજયકુમભાાર હીરાલાલ 

મભાકર્ાણા 
 

મભાહરયમભા બીબીની 
મભાસ્જીદ,પોસ્ટ ઓફીસ સામેભા, 
રાજપરુ-ગોમભાતીપરુ, 
અમભાદાર્ાદ 

    

ઈન્દરવસિંહ કોદરવસિં \હ રાઠોડ 

 

મ.ુ ધાંબોલીયા તા. 
ળઇલોડા,જી. સાબરકાાંઠા 
383250 

    

જગદીશઇાઈ અમતૃઇાઈ 

પટેલ 

 

મ.ુપો.અજુ વનપરુા 
તા. મભાાણસા 
જી. ગાાંધીનગર-382720 

    

મભાીનાક્ષીબેન અમતૃલાલ 

પરમભાાર 
સેક્ટર-9 પાસે, ઈન્દરોડા, 
ગાાંધીનગર 

    

મકેુશકુમભાાર રામભાાઇાઈ 

પટેલ 

 

મ.ુપો. ર્ાસણા 
તા. મેભાઘરજ 
જી. સાબરકાાંઠા-383350 

    

હકશોરકુમભાાર રાઘર્ઇાઈ 

રાઠોડ 

 

ગરુૂકૃપા નગર, 
બ્લોક નાં. 495, 
ઘર નાં. 3139, ગ.ુ હા. બોડવ 
ગાાંધીનગર 
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લત્તાબેન ઇીખાઇાઈ 

પટેલ 

 

મ.ુ પો. પીલદુા 
તા. પ્રાાંતીજ 
જી. સાબરકાાંઠા- 
383120 

    

હસમખુઇાઈ નાથઇુાઈ 

ચૌધરી 
 

મ.ુપો.સાગર્થાળા,  
તા. ખેરાલ,ુજી. મભાહસેાણા- 
384350 

    

સકુરીયાઇાઈ 

ઇાદીયાઇાઈ ર્સાર્ા 
 

રેલર્ા, પો. નાની 
ખેડર્ાણ,તા. ડેડીયાપાડા 
જી. નમભાવદા-393041 

    

જશર્ાં\તઇાઈ ઇીમભાાઇાઈ 

મભાકર્ાણા 
 

મ.ુપો.નર્ી આખોલ, 
તા. ખાંઇાત,જી. આણાંદ- 
388625 

    

કનઇુાઈ મભાગનઇાઈ 

ચમભાાર 
મ.ુપો. લીંબ,તા. બાયડ 
જી. સાબરકાાંઠા-383260 

    

હકશોરકુમભાાર જીર્રાજઇાઈ 

પઢીયાર 

 

મ.ુપો. નાદરી,તા. 
ર્ડાલી,જી. સાબરકાાંઠા- 
383234 
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તેરમી બેચ : 2002-02 

ઉપેન્દ રકુમભાાર ઈન્દ રર્દન 

નાયક 
મ.ુ પો. કડી,મભાણીપરુ,  
જી. મભાહસેાણા. 

R
 

upendranayak27@ 

yahoo.co.in 

અંજનાબેન રસીકલાલ  

પટેલ 

 

ઠે.રામભાજીમભાાંહદરની સામેભા  

તા. કલોલ,જી. ગાાંધીનગર 
382740 

  

કેતનઇાઈ ગણુર્ાંતઇાઈ 

પટેલ 

મ.ુ પો. અંજલાર્(દાદરી), 
તા. જી. ર્લસાડ-396001 

  

ગાયત્રીબેન હસમખુલાલ 

મભાોદી 
મ.ુ નારદીપરુ,તા. કલોલ 

જી. ગાાંધીનગર382735 

  

ચવુનયાઇાઈ 

મેભાતરીયાઇાઈ રાઠર્ા 
 

મ.ુ ગાબડીયા, 
તા. છોટાઉદેપરુ 

જી. ર્ડોદરા-391165 

  

ચાંરવસિંહ અઇેવસિંહ સોલાંકી 
 

મ.ુ હહરાપરુા (દલર્ા),  
તા. કપડર્ાંજ,જી. ખેડા-
387620 

  

જયેશ પ્રભદુાસ  પટલે 
 

મ.ુ સતલાસણા 
ઠે.અંગાશીમભાાતાની બાજુમભાાાં 
જી. મભાહસેાણા-384330 

  

દશવનાબેન કાન્દ તીલાલ 

કડીકર 

 

27/1 મભાાનર્મભાાં\હદર,  
પરુ્વ રેલ્રે્ પાછળ,તા. 
કલોલ, જી. ગાાંધીનગર-
382721 
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દીતાઇાઈ કાળુઇાઈ 

ચરપોટ 

 

મ.ુ મભાોટાનગર, 
પો. વનિં \દકાપરૂ્વ,તા. ફતેપરુા, 
 જી. દાહોદ-389197 

   

નરવસિં \હ ડાહયાઇાઈ 

સતુરીયા 
મ.ુ પો. બરર્ાર્,તા. ઈડર, 
જી. સાબરકાાં\ઠા-383430 

   

નલીનીબેન નટર્રલાલ 

પરમભાાર 
359/ સરસપ ]ર મભાીલની 
ચાલી, અમભાદાર્ાદ-380018 

  કોએઝન, મભાોરબી  

પારૂલબેન ગોવર્\દઇાઈ 

પટેલ 

    

પ |વર્ણવસિંહ કનકવસિં \હ 

બારીયા 
 

મ.ુ વશિં\ગનલી (ટેબા), 
પો.મભાાખળલયા,તા.લણુાર્ાડા,  
જી. પાં\ચમભાહાલ-389210 

  અળઇયાન, ઇરશે્વર 

ઇાગ્ યલક્ષ્મભાી મભાણીઇાઈ 

ર્ાઘેલા 
24, મભાાનર્મભાાં\હદર સોસાયટી, 
વર્ઇાગ-1,તા. કલોલ,  
જી. ગા\ધીનગર-382721 

   

વમભાનાક્ષીબેન ઈશ્વરઇા  
પટેલ 

મ.ુ પો. સોનાસણ,  
તા. પ્રાવતજ,જી.સાબરકાાંઠા - 
383210 

  વર્ક્સત, ભજૂ 

રાયસાંગઇા  પ્રઇાતવસિંહ 

ચાર્ડા 
 

મ.ુ પો.પવુનયાર્ાાંટ, 
ઠે.મભાોટાફળળયા,  
તા. છોટાઉદેપરુ, જી. 
ર્ડોદરા-391265 

   

ર્રસનઇા  હદતીયાઇા  

રાઠર્ા 
 

મ.ુ પો. પવુનયાર્ાાંટ,  
તા. છોટાઉદેપરુ, 
જી. ર્ડોદરા-391165 
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વર્ષ્ટ્ ણઇુા  ગોસલાઇા  

રાઠર્ા 
 

મ.ુ પો. પવુનયાર્ાાંટ,  
તા. છોટાઉદેપરુ, 
જી. ર્ડોદરા-391165 

  

શીતલ કાનજીઇા  

ર્ાઘેલા 
 

પાંચાયત તાલીમભા કેન્દ ર, 
સાદરા,તા. જી. ગાાંધીનગર-
382320 

   

શીતલબેન મભાફતલાલ 

પટેલ 

 

મ.ુ પો. ર્ાર્ોલ,  
ઠે. તરપોજર્ાસ, 
ગાાંધીનગર-382016 

   

શવમભાિષ્ટ્ઠા બેચરઇાઈ 
મભાોર્થલીયા 
 

મ.ુ પો. લીમભાડી,  
તા. વર્જયનગર, 
જી. સાબરકાાંઠા 

   

સનુીતાબેન ર્ાડીલાલ 

પટેલ 

મ.ુ પો. ર્ાર્ોલ,  
તા. જી. ગાાંધીનગર 

  સેર્ા, અમભાદાર્ાદ 

 સ્સ્મભાતાબેન ખેમભાચાંદઇાઈ 

ચાર્ડા 
 

78, ઇીમભારાર્નગર, 
મભાાનસરોર્ર રેલ્રે્, 
પાલનપરુ-385001 

  કોએઝન, રાપર 

 

 

 હવષિદાબને અમતૃઇાઈ 

પટેલ 

મ.ુપો.નેત્રામભાણી, તા.ઈડર, 
જી. –સાબરકાાંઠા-383430 

    

 હહતેશકુમભાાર 

ગોવર્િંદઇાઈચૌધરી 
 

જે-8 વશર્ધારા અપાટવમેભાન્દ ટ, 
વશલજરોડ,ર્થલતેજ રોડ, 
અમભાદાર્ાદ. 

  અંધજન મભાાંડળ, 
અમભાદાર્ાદ 

 

 હતેલબેન બાબઇુાઈપટેલ 

 

મ.ુ પો. નનાપરુ,તા.પ્રાવતજ, 
જી. સાબરકાાંઠા-383210 

  વર્કસત, ભજુ 
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ચૌદમી બેચ : 2001-03 

બીબીઅકલીમભાા 
મભાહમભાદસાદીક કારઇારી 
  

મ.ુ પો. પ્રાાંતીજ ઘહડયાની 
ખડકી,જી. સાબરકાાંઠા-
383205 

9427370645  અળઇયાન, 
સાવમભાળયાળી 

 

ર્ષાવબેન વર્નોદકુમભાાર 

મભાહતેા 
મ.ુ પો. બોઇા,તા. પ્રાાંતીજ 

જી. સાબરકાાંઠા-383205 

9426961640 varshamaheta@ 

gmail.com 
ર્ાસ્મભાો, અમભાદાર્ાદ  

ર્ષાવબેન મભાહને્દ રકુમભાાર 
પાંહડત 

 

ઠે. નાગરર્ાસ,મ.ુ 
નારદીપરુ, તા. કલોલ, જી. 
ગા \ધીનગર-382735 

9998881317  સષૃ્ટ્ ટી, 
આઈ.આઈ.એમભા., 
અમભાદાર્ાદ

 

ઉષાબેન વર્શ્રામભાઇાઈ 

મેભાણાત 

મભા ]. પો.ળખલોડા,તા. ળઇલોડા, 
જી. સાબરકાાંઠા-383250 

  ગ્રામભા વર્કાસ ટ =સ્ટ, ઈડર  
 

ચેતનકુમભાાર ગાાંડાઇાઈ 

પટેલ 

 

એ-1/7, હષવદકોલોની,  
રાજલક્ષ્મભાી સામેભા,બાપનુગર, 
અમભાદાર્ાદ-382350 

  અળઇયાન  

કમભાલેશકુમભાાર જયાં\તીલાલ 

સર્થર્ારા 
 

47, વસધ્ધાર્થવનગર, 
સોસાયટી,તા. સતલાસણા, 
જી. મભાહસેાણા-384330 

   

વર્ક્રવમભાવસિંહ સરુવસિંહ 

સોલાંકી 
 

મ.ુ ર્લાર્પરુ, તા. શહરેા,  
જી. ગોધરા-388710 

9979916861  અળઇયાન,  

રીનાબેન હદનેશક ]]મભાાર 

પટેલ 

પ્લોટ-772, સેકટર-7 બી, 
ગાાંધીનગર-382007 

   

મકેુશચન્દ ર મભાણાજી ચાર્ડા 
 

પ્લોટ-1478/1,સેકટર-3 

સી,  
ગાાંધીનગર-382003 

9427490449
9978926293

mmchavda@gmail.com EMRI 108  
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હહતેશકુમભાાર ઈશ્વરઇાઈ 

પટેલ 

 

મ.ુ શેરપરુ,તા. ઈડર,  
જી. સાબરકાાં\ઠા-383410 

  અળઇયાન, ઇરશે્વર  

ધ્રરુ્કુમભાાર બી. જોષી 20- બાલકૃષ્ટ્ ણ સોસાયટી, 
ગાયત્રી ટેમ્પલ,વર્સનગર 

9978926294
9426176953

dhruvkumar.joshi@gmail.co

m 

EMRI 108  

ઈશ્વરઇાઈ ર્સરામભાઇાઈ 

રાઠોડ 

મ.ુ રેર્થલ, તા. સાણાં\દ,  
જી. અમભાદાર્ાદ 

  મેભાધાર્ી, મભાાાંડર્ી  

  



ક્રમ નામ સરનામ ું સુંપર્ક  નુંબર ઈ-મેઈલ સુંસ્થા/સ્વરોજગાર નોંધ 

 

ભતૂપરુ્વ વર્દ્યાર્થી ડેટાબેઝ: ૨૦૧૩  34 

પુંદરમી બેચ : 2002-2004

અરૂણકુમભાાર બાબલુાલ 

પરમભાાર 

મ.ુપો.રાાંધેજા 

તા.જી.ગાાંઘીનગર 

9374727211    

અર્વન મભાનઇુા  સરુ્થાર 

2,તારાડુપ્લેક્ષ, 

વર્શ્વકમભાાવનગર, હહિંમભાતનગર, 

જી.સાબરકાાંઠા 

    

આવતશકુમભાાર પ્રવર્ણચાંર 

ઇટૃ 

શહીદપોળ,ડાકોર 
તા.ઠાસરા,જી.ખેડા-388225 

    

ઓલ્લ્ર્ન રમેભાશઇ  

પરમભાાર 

10બી,વનલમભાપાકૅ 

સોસાયટી,આણાંદ 

    

કલેમેભાન્દસ  ગ્નાસઇા  જીગરસોસાયટી,ગામભાડી, 

આણાંદ 

9979300492 clemschristi@yahoo.co.in તાલકુા પાંચાયત 

ખાંઇાત 

 

જયોત્સનાબેન 

જો તારામભા રાર્ળ 

 

મ.ુપો નારદીપરુ, 

ઠે.રાર્ળર્ાસ,તા.કલોલ, 

જી.ગાાંઘીનગર 

9227553195  KSSM  

દક્ષાબેન રેર્ાઇા  

પ્રજાપવત 

 

મ.ુપો.ઉબખલ,કુકરીર્ાડા, 

તા.વર્જાપરુ,જી.મભાહસેાણા-

382830 

    

દુષ્ટ્યાંતકુમભાાર મકુુાંદચાંર 

પાંડયા 

5,વનમભાાવણ ટેના,ઘોબીઘાટ 

રોડ,મભાહસેાણા 

9723872372    

વનવતનકુમભાાર નટર્રલાલ 

પટેલ 

7,ગોકુલ કોમ્પલેક્ષ, 

ઘાટધોડીયા 

9429028529 nitins_20052000@yahoo.co

m 
આહદનાસી સાંશોઘન 

અને તાલીમભા કેન્દર 
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પ્રવર્ણ રામભાાઇા  પટેલ 

 

મ.ુપો.રાાંધેજા, 

તા.જી.ગાાંઘીનગર 

9426956733 pravin_patel92@yahoo.com આહદનાસી સાંશોઘન 

અને તાલીમભા કેન્દર 

 

વમભાહહર અશોકઇા  દરે્ “સદાશીર્ ઇર્ન”,જુની 

સોસાયટી,પાંજાબ બેંક 

પાસે,લીંબડી,જી.સરેુન્દરનગર 

9426231704 mihirdave101@yahoo.com ય.ુએન.ડી.પી  

રસ્શ્મભાતાબેન કાાંવતલાલ 

પટેલ 

807,આદશૅનગર 

સે-24, ગાાંઘીનગર 

    

રીટાબેન જગહદશઇા  

પટેલ 

 

મ.ુપો.કુકરર્ાડા 

ઠે.મભાારૂતી સોસાયટી, 

તા.વર્જાપરુ, જી.મભાહસેાણા 

    

રીંકુબેન અરવર્િંદઇા  

પટેલ 

મ.ુપો.રાાંધેજા, 

તા.જી.ગાાંઘીનગર 

    

વર્પલુ કનઇુા  પ્રજાપવત પ્લોટ નાં.-1312, 

સેક્ટર-3 બી,ગાાંધીનગર 

9228194265 vipulprajapati_mrm@hotmai

l.com 
શ્રીમભાોતીઇા  ચૌઘરી 

ફાઉન્દડેશન, વસઘ્ઘપરુ 

222220(0) 

 

શાદુવલકુમભાાર હદલીપઇા  

આચાયૅ 

 

બી-9, રાજઇર્ન સોસાયટી 

પોલો ગ્રાઉન્દડની સામેભા, 

ર્ડોદરા 

9426724213 shardul.acharya@ 

deepakfundation.org 
 હદપક ફાઉન્દડેશન,  

સરોજબેન મભાફતવસિંહ 

ઠાકોર  

મ.ુ વશહોરી,જી. બનાસકાાંઠા     

સોનલ હરગોર્નદાસ 

ડોહડયા 

પ્લોટ નાં-584,પીળોપટ્ટો     
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સેક્ટર-24,ગાાંઘીનગર-

382024 

 હહતેશકુમભાાર સરેુશઇા  

પટેલ 

 

“2”જલારામભા પાકૅ, 

વર્સનગર રોડ, ઉઝા,  

જી. મભાહસેાણા-384170 
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સોળમી બેચ : 2003-05 

પટેલ કાવતિકકુમભાાર 
મભાાધર્લાલ 

મુાં-કુર્ાસણા, તા. વર્સનગર, 
જી. મભાહસેાણા 

 એસ.બી.આઈ-ડીસા 
 

 

પટેલ કૃણાલકુમભાાર 
હસમખુલાલ 

૧-એ, પરીમભાલ સોસાયટી 
મભાહસેાણા રોડ, વર્સનગર, 
જી. મભાહસેાણા 

 ર્ાસ્મભાો-જામભાનગર 
 

પ્રજાપવત કોમભાલબેન 
રણછોડઇાઈ 

મુાં- રાાંધેજા,ઠે. 
પ્રજાપવતર્ાસ, તા-જી- 
ગાાંધીનગર 

પી.પી.23975450 

23976180 

komal_p_1982 

@yahoo.co.in 
તાલીમભા રીસવચ 

ફાઉન્દડેશન 

 

દુધરેજજયા ચાંરશેઇાઈ 
રધરુામભા 

૧પ/૧, ચામુાંડા નગર, 
શાસ્ત્રી સ્ટેડીયમભા પાછળ,                     
નર્ા બાપનુગર, અમભાદાર્ાદ  

(079)55249855 
crd_gujarat@yahoo.co.in નેટાફીમભા ઈરીગેશન,  

નર્સારી 

 

બારીયા જસર્ાંસતઇાઈ 
ધીરસીંગઇાઈ 

મુાં-. નાની સેજલી,પો.  
સેજલી તા. લીમભાખડા, જી. 
દાહોદ 

પી.પી.(02679)2
27270 

 

 આનાંદી એનજીઓ 

દેર્ગઢ બારીયા 

 

પારેખ તષુારઇાઈ 
ર્લ્લઇઇાઈ 

ડી-૪૮ જય અંબે નગર, 
લર્કુશ ટાર્ર સામેભા,                       
ર્થલતેજ , અમભાદાર્ાદ 

પી.પી.(079) 
26858191 

 નેટાફીમભા ઈરીગેશન,  
ર્ડનગર 

 

લેઉર્ા દશવનાબેન 
પુાંજાઇા  

પ, જીર્નધારા સોસાયટી, 
ચાાંદખેડા પોલીસચોકી 
સામેભા, આ .ઓ.સી.રોડ, 
ચાાંદખેડા, અમભાદાર્ાદ 

9427030093, 
9825697486, 
9898667790 

   

પટેલ ધમેભાન્દરકુમભાાર 
અમભાવતઇા  

 મુાં. ગોડી, તા. દહગેામભા, જી. 
ગાાંધીનગર 

23279135 

 

dhairya143vdp@yahoo.co.in 

pdharmendra@hdfcinsuranc

e.in 

એચ.ડી.એફ.સી 
સ્ટાન્દડડવ લા ફ 
 ન્દસોયરન્દસ 
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ગાાંધીનગર 

પટેલ વનલેશકુમભાાર 
કચરાઇા  

મુાં. કરબટીયા, તા. 
ર્ડનગર, જી. મભાહસેાણા 

(02961)274864 
 ....................  

પટેલ વનરાંજઇા  
મભાોહનઇા  

એ-૪/201, સ્પ્રીંગપાકવ 
એપાટવ , રામભાદેર્નગર, 
અમભાદાર્ાદ 

9898745068,
9426700027
9  

 એસ.બી.આ -ડાાંગ 
 

પટેલ પ્રકાશચાંર 
કેશર્લાલ 

મ.ુ નર્ા નારણપરુા કાંપા, 
તા. ધનસરુા,પો. 
નારણપરુાકાંપા, 
જી.સાબરકાાંઠા 

(02994)255166

 

   

પરમભાાર ઇાર્ીકાબેન 
અરવર્િંદકુમભાાર 

૧પ, હરવસઘ્ ધનગર 

સોસા.,રેલ્રે્ પરૂ્વ, કલોલ 

(મભાો) 
9327930031 

   

ર્સાર્ા મભાધઇુા  
કરમભાસીંગઇા  

મ.ુપાટડી, પો. ચીકદા, તા. 
ડેડીયાપાડા, જી. નમભાવદા 

   

પટેલ મભાનોજકુમભાાર 
ગોપાળઇા  

મ.ુ બાકરપરુ, તા. 
વર્સનગર, જી. મભાહસેાણા 

manojpatel_2008@yahoo.co.

in 
ર્ાસ્મભાો-ગાાંધીનગર 

 

પટેલ રસ્શ્મભાકા 
નટર્રલાલ 

66, આનાંદનગર, સેકટર-
ર7,ગાાંધીનગર. 

(079)23224584 rashmi.patel1981@yahoo.co.

in 
જીર્ન દીપ,ગાાંધીનગર 

(GSNET) 

 

ર્ાઘરી શૈલેષકુમભાાર 
મભાશરુઇા  

મ.ુ ગોઠર્ા, તા. વર્સનગર, 
જી. મભાહસેાણા  

   

દરે્ સમભાર્થવ ઇાસ્કરઇા  રામભાકૃષ્ટ્ ણ નગર, સ્ટેશન રોડ, 
લીંબડી. 
 

9898144007, 
(02753)
263973
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પટેલ હહતેશકુમભાાર 
રમેભાશઇા  એ 

મ.ુપો. ઉપેરા, તા. ઉ \ઝા, જી. 
મભાહસેાણા 

hiteshpatel_uperal@yahoo.c

o.in 
શ્રી મભાોતીઇા  ચૌધરી 
ફાઉન્દ ટેશન 

 

પટેલ હહતેશકુમભાાર 
રમેભાશઇા  સી. 

ઠે. ખજૂરી મભાહોલ્લો, તા. 
વર્સનગર, જી. મભાહસેાણા 
 

 ગજુરાત સ્ટેટ એડસ 
કાંન્દરોલ સોસયટી 

 

સત્તરમી બેચ : ર004-06 

અવનતાબેન જગઇુાઈ 
ડામભાોર 

મુાં- રાાંધેજા, તા.-જી. 
ગાાંધીનગર 

(079) 
23975503 

 જીલ્લા પાંચાયત - 
દાહોદ  

 

અવનતાબેન સરુમભાલઇાઈ 
ડાાંગી 

મુાં- રાાંધેજા, તા.-જી. 
ગાાંધીનગર 

(079)23975404 

 

   

અવશ્વનકુમભાાર કાાંવતલાલ 
પરમભાાર 

મુાં- સણોસરા,તા- ધ્રોલ, 
જી- જામભાનગર 

9824620118 
(02897)294020 

   

અવશ્વનકુમભાાર રમભાણલાલ 
ચૌધરી 

મ.ુ લીંબોરા, તા- મભાાણસા 
જી- ગાાંધીનગર   

(02764)289447,
287448 

   

કમભાલેશ સુાંમભાતઇા  દરે્ મ.ુ નાાંદોલ, તા. દહગેામભા, 
જી. ગાાંધીનગર 

:  ઘર – (02716 ) 
– 230388,મભાો. 

 જન વશક્ષણ સાંસ્ર્થાન, 
રે્પારી જીન 

રીલીફ કોમ્ પલેક્ષ,કલોલ 

 

કોમભાલબેન અશોકકુમભાાર 
ગજ્જર 

પ-નાંદીગ્રામભા સો, તા. લીંબડી 
, જી. સરેુન્દ રનગર 

9925339983,99
25564159 

   

ગૌત્તમભાપ્રસાદ રાઘાક્રુષ્ટ્ણ ટા પ ર/ર, બી.ઈ 
એસ.એન.એલ. કોલોની 
(દુર સાંચાર), બોરીસણા 
રોડ, કલોલ  

 

gautam_21p@yahoo.co.in ય.ુઆર.ડબલ્ય ુ

ગ્રામભાસેર્ા 
મભાાંદીર,નારદીપરુ 

 

ચેહરબેન નારણઇા  
દેસા  

મ.ુ રાાંધેજા,  
તા.-જી. ગાાંધીનગર. 

મભાો 9825844221 

 

 ગાાંધીઆશ્રમભા 

મભાાનર્સાઘના 

 



ક્રમ નામ સરનામ ું સુંપર્ક  નુંબર ઈ-મેઈલ સુંસ્થા/સ્વરોજગાર નોંધ 

 

ભતૂપરુ્વ વર્દ્યાર્થી ડેટાબેઝ: ૨૦૧૩  40 

જનકકુમભાાર અમતૃલાલ 
પટેલ 

મ.ુ ર્કતાપરુ,તા. 
હહિંમભાતનગર, જી. સાબરકાાંઠા 
 

(02772)ર81127 

મભાો -
9427338808 

 મભાાધર્ ઓફસેટ 

મભાાધર્ એગ્રોસીક્સ 

હહિંમભાતનગર 

 

જયેશકુમભાાર બળદેર્ઇા  
પટેલ 

મ.ુ શોઇાસણ,  
તા. જી. મભાહસેાણા 
 

(02762) 
285599          

   

11 17 જલ્પાબેન ભરુાઇા  
બારૈયા 

 -104,સગુનપ્લાઝા, 
જ ાંજીસબાંગલોરોડ,ર્સ્ત્રાપરુ 

અમભાદાર્ાદ 

(079)29746292 
મભાો.9824459771 

   

જાગવૃતબેન બળદેર્ઇા  
પટેલ 

મ.ુ રાાંધેજા, 
તા.-જી. ગાાંધીનગર 

(079)23976035 

 

   

જાગવૃતબેન ઇાલચાંરઇા  
પટેલ 

એ-ર, ર્ારાહીકૃપા, સત્ યમભા 

ટેનામેભાન્દ ટ, રામભાકૃષ્ટ્ ણનગર  

તા.લીંબડી , જી. સરેુન્દ રનગર 

(2753)261186, 
મભાો-9824946950 

 

   

હદલીપકુમભાાર અમતૃલાલ 
પટેલ 

ઠે. નર્ાઘર, મ.ુપો. 
બામભાણર્ા, તા. વર્જાપરુ, 
જી.મભાહસેાણા 

પી.પી. (02763) 
234986 

   

હદલીપકુમભાાર નાર્થાઇા  
ચૌઘરી 

મ.ુપો.પામભાોલ તા. વર્જાપરુ 

જી. મભાહસેાણા 
 

ઘર 

(02763)246474, 
મભાો-9925097849 

   

નર્ીનકુમભાાર ઇયચાંદઇા  
પટેલ  

મ.ુપો. સતલાસણા ,તા., 
સતલાસણા જી. મભાહસેાણા 
 

ઘર(02761)2538
99,મભાો-
9925180478 

   

પ્રતાપવસિંહ દૈર્તવસિંહ 
જાડેજા 

મ.ુપો. જ ાંગહડયા,તા. 
અબડાસા, જી. કચ્ છ 

9925134215, 
(02831)294265 
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ળબરર્ા મભાાણકલાલ પટેલ ડી/301 સૌંદયવવનહાર 
એપાટવ મેભાન્દટ, વર્ઇાગ -2 
ધાટલોડીયા અમભાદાર્ાદ. 

(079)29605116 

 

   

ઇારે્શકુમભાાર અમતૃલાલ 
પટેલ 

મ.ુપો. કરબટીયા ,તા. 
ર્ડનગર, જી. મભાહસેાણા 

ઘર(02761)2746
61,9925225417

bhavesh.patel2001 

@yahoo.co.in 
એસ.બી.આઈ-
વર્સનગર 

 

મભાયરુ ગણેશઇા  પટેલ બી-ર0 તપશીલ, સો વર્રાટ 

નગરરોડ, ઓઢર્, 
અમભાદાર્ાદ 

(079)55213846 

 

   

 મભાયરુીબેન હદનેશઇા  
સોની 

પ6,દેર્વષી ટાઉનશીપ, 
સ્ટેશન રોડ, વર્સનગર 

મભાો-9427363264 

 

   

 મભાહશેઇા  મભાનજીઇા  
જાાંબકુીયા  

બી - 39, તપશીલ,સો 
વર્રાટ નગર, ઓઢર્, 
અમભાદા ર્ાદ 

પી.પી. 
(079)22970784
,55213846 

   

 વર્જયકુમભાાર બાંસીઇા  
વમભાસ્રી 

પ્રકાશ કેમેભારા રીપેરસવ 
ચાર્ડી બજાર,  પહરખ 

લાયબ્રેરી પાસે મ.ુપો. 
પેટલાદ,તા. પેટલાદ , જી. 
આણાંદ 

મભાો-  
9824332849, 
9426280019 

vijay_bansibhai@yahoo.com   

 સત્યેન જર્ાહરઇા   
પાંડયા 

ડીલકક્ષ-16 આહદત્ ય નગર, 
ર્ાલીયારોડ,જી.આ .ડી.સી,
અંક્લેશ્વર જી. ઇરૂચ 

(02646)254429
,મભાો-9427188018 

   

 સરેુશકુમભાાર અંબાલાલ 
ચાર્ડા 

એ-13,ખોડીયાર પાકવ , 
જીર્રાજ પાકવ , અમભાદાર્ાદ 

(079)26823669 
મભાો-9427394949 

   



ક્રમ નામ સરનામ ું સુંપર્ક  નુંબર ઈ-મેઈલ સુંસ્થા/સ્વરોજગાર નોંધ 

 

ભતૂપરુ્વ વર્દ્યાર્થી ડેટાબેઝ: ૨૦૧૩  42 

 સોનલબેન નટર્રલાલ 
પરમભાાર 

સી-1, શ્રી અંબે રોહાઉસ 

આ .ટી.આ . રોડ, નરોડા,  
 અમભાદાર્ાદ  

(079)22800849 
 સોશ્ યલ, ર્કવર, 

તાલકુા પાંચાયત, 
બાર્ળા 

 

 હષવદકુમભાાર નટર્રલાલ 
પરમભાાર  

મ.ુપીપળીયા રાજ ,તા. 
ર્ાાંકાનેર, જી. રાજકોટ 

મભાો-9925635523 
   

 હહતેન્દર  સોમભાાઇા  મ.ુપાલૈયા, તા-દહગેામભા, જી. 
ગાાંધીનગર 

ઘર(02716)2340
90 

   

અઠારમી બેચ : 2005-07 

અલ્પા હરીશકુમભાારો 
ર્ાઘેલા 

બી/10 સમુભાીન પાકવ , જી.ડી 
હા સ્કુલ,નરોડારોડ, 
અમભાદાર્ાદ. 

 

............. આધાર ચેરીટેબલ રસ્ટ 
 

અવનલકુમભાાર રાર્જીઇાઈ 

ઠાકોર 

મ.ુપો.રણછોડપરુા 
તાીઃઉંઝા,જીીઃ મભાહસેાણા 

9979417826 

 

   

અવનશાબહને ફહકરઇાઈ 

શેખ 

ગાયત્રીનગર સોસા યટી, 
સરીબજુરાંગ-અમભાલસાડ, 
તાીઃજીીઃનર્સારી          

(02634)272235 
9328903639 

   

ઘનશ્ યામભાઇાઈ 

મભાાણેકલાલ પટેલ 

મુ\.પો. રાાંધેજા, તા.જી- 
ગાાંધીનગર   

(079)23976741 
9925943413 

   

જલહદપ કનૈયાલાલ ઠાકર ગલુાબપરુ 

તાીઃમભાાણસા જીીઃગાાંધીનગર 

(079)27976741 
9904142753 

jaldipk@thkar.com ગ્રામભા વશલ્પી 
ગજુરાત વર્દ્યાપીઠ 

 

જેનીસ ઓલીર્ર હાંટર એ/કે પારૂલટેનામેભાન્દ ટસ 

કેનાલ રોડ, ર્ટર્ા, 
અમભાદાર્ાદ.   

(079) 
25896808 
9427520614 
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તારાબહને મભાગનઇાઈ 

બરાંડા 
67/10 જ-ટીપ, સેકટર 28 

ગાાંધીનગર. 
9909267246, 
(079)23212491 

 જી. સોશ્યલ રે્લફેર રસ્ટ 

અમભાદાર્ાદ 

 

હદપનકુમભાારી હદનેશઇાઈ 

ગજજર 

બી-1, અકાદશ કોમ્ પલેક્ષ, 
બસસ્ટેશન પાસે,મભા શીલજ          

તા.દસક્રોઈ જી. અમભાદાર્ાદ 

9377205430 

 

dipan_gujjar@yahoo.co.in સ્પરકો મભાલ્ટીપલ્સ 
પ્રા.ળલ. 

 

ધર્લ શાાંવતઇાઈ 

પ્રજાપવત 

70/7, ચ, ટાઈપ, સેક્ટર-
16 ગાાંધીનગર 

dhavalprajapati@ 

gmail.com 
બોમ્ બ ટેબ અમભા.આર.જી 

પ્રા.ળલ 

 

વનલેષકુમભાાર અશોકઇાઈ 
પટેલ 

મુાં.પો.-કુર્ાસણા, તા-
વર્સનગર, જી-મભાહસેાણા 

 
   

વનળખલકુમભાાર નટર્રલાલ 

પ્રજાતવત 

મુાં.પો. રાાંધેજા, તા.જી.- 
ગાાંધીનગર(પ્રજાપવત ર્ાસ) 

(079)23976023  

 
nikhilgautami@yahoo.co.in ગ્રામભા વશલ્પી 

ગજુરાત વર્દ્યાપીઠ 

 

નીતાબહને બાબલુાલ 
પટેલ 

મ.ુકોલર્ડા,તા.-
જી.ગાાંધીનગર 

(079)23275028 
9898095028 

   

વપ્રતેશકુમભાાર રવતઇાઈ 

પટેલ 

અંળબકાનગર સોસાયટી, 
મ.ુપો.-ઉનાર્ા (બા,ર્ા),    
તા.જી.-ગા \ધીનગર 

(079)23975011 
9998862709 

 

   

ળબનલબહને ઇાઈલાઇાઈ 
પટેલ 

ગામભા:-ધમભાાસણા,તાીઃ-
કલોલ, જી - ગાાંધીનગર 

 

224247, 
23244171, 
9898941229 

 તાલકુા પાંચાયત, સખી 
મભાાંડળ 

 

મભાહશેકુમભાાર ડાહ્યાઇાઈ 

મભાહરેીયા 
ગામભા ટીંટોદણ, તાીઃવર્જાપરુ, 
જીીઃમભાહસેાણા 
 

પી.પી.(02763) 
253679,253087 

9924321054 

   

મેભાહલુકુમભાાર મભાહહપતલાલ 
પટેલ 

નરનારાયણપાકવ-22 934185848 
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રાજીર્પાકવનીપાછળ,સૈજપુ
રબોધા,કૃષ્ટ્ણનગર,અમભાદા
ર્ાદ 

રણજીતકુમભાાર 
ગોંવર્દઇાઈ મભાોચી 

મ.ુપો.રાાંધેજા 

તા.જી.ગાાંધીનગર 

ઘર નાં. 
(079)23975369 

9898851070 

randheja123@yahoo.co.in ગ્રામભા વશલ્પી, 
ગજૂરાત વર્દ્યાપીઠ 

 

વર્જયકુમભાાર દશરર્થઇાઈ 
પટેલ 

મ.ુપો.નર્ા કોબા 
તા.જી.ગાાંધીનગર 

ઘર નાં. 
(079)23276408 

9904159826 

   

વર્જેન્દરવસિંહ મભાહને્દરવસિંહ 
પરમભાાર 

રોયલ ટેળલફોન સોસાયટી 
મભાહતેીપરુા હહિંમભાતનગર 

સાબરકાાંઠા, ગજુરાત 

ઘર નાં. 
(02772)222196 

9998194240 

vijayendeasinh@ 

gmil.com 
H.D.F.C.સ્ટાન્દડડવ લાઈફ 
ઈન્દસોયરસ કાંપની 

 

 સવુમભાત્રા હહરાલાલ 
મભાોર્ડીયા 

બ્લોક નાં.840,સોમેભાશ્વર 
સોસાયટી, લાલપટો 
સેક્ટર-27 ગાાંધીનગર-
382027 

ઘર નાં. (079) 
11071  
9909717756 

   

 હાહદિકકુમભાાર 
નર્નીતલાલ ઇટ્ટ 

523, આદશવનગર, સેક્ટર-
24,ગાાંધીનગર 

ઘર નાં. 
(079)23230921 

 

bhattji_83@yahoo.com વનસગવ કોમ્પ્યટુર 
સાયન્દસ સેન્દટર સેક્ટર-
23ગાાંધીનગર 

 

 હાહદિકકુમભાાર વર્નોદચાંર 
સોની 

20,સયૂોદય સોસાયટી, 
વર્ક્રમભા વસનેમભાા પાછળ કાાંસા 
રોડ. વર્સનગર 

ઘર નાં. 
(002763)22061
3,  

visnagar123@yahoo.co.in 

oad.faar.ahmedabad 

@salora.com 

સોલાર ઈન્દસોયરન્દસ 
ળલવમભાટેડ 

 

 હતેલ હદનેશઇાઈ પટેલ 5,મભાાતવૃર્લેજબાંગ્લોઝ, 
 

hetal_219kitu@yahoo.com   
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શુાંકન બાંગ્લોઝની સામેભા 
વનકોલ-નરોડા 
રોડ,અમભાદાર્ાદ 
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ઓગણસમી બેચઃ 2006-08 

એલકાબેન મભાનસખુલાલ 
રાઠોડ 

932,વશર્શસ્ક્ત સોસાયટી, 
સેક્ટર-27,ગાાંધીનગર 

9427300744    

આશાબેન કેશર્લાલ 
પટેલ 

મ:ુકરણનગર કડીપાટીર્ાસ 
(મભાોટોમભાાઢ)તા-કડી,જજ-
મભાહસેાણા 

9727446677 
   

ઈમભાાનએુલ વર્નોદચાંર 
પરમભાાર 

એ/27 ર્લ્લઇઇા  પાકવ 
સોસા,મભાહી કોલોની પાછળ 
બસ સ્ટેશન પાછળ ઉમભારેઢ 
જજ-આણાંદ 

9824347007 
   

અંહકતકુમભાાર ડીજોન્દસ 
વ્યાસ 

બી,3,અંકુર એપારમેભાન્દટ 

ગામભા-ર્ાર્ોલ,જજ-
ગાાંઘીનગર 

9375847530 
   

કરીશ્મભાાબેન ઈન્દરર્દન 
પટેલ 

 ન્દરપરુી સોસાયટી ગાયત્રી 
મભાાંદીર પાસે વર્સનગર 
384315 

9825957200 
   

કલ્પેશકુમભાાર રવસકઇાઈ 
રાર્લ 

ઉમભાીયા સોસાયટી,ગામભા-
મભાગોટી,તા-જજ-ગાાંઘીનગર 

9974175606 
   

હકશોરકુમભાાર ખાટાઇાઈ 
ચાર્ડા 

બાબરીયાત,તા-તળાજા,જજ-
ઇાર્નગર,પીન-364150 

9913382232 
   

હકિંજલબેન સરેુશઇાઈ 
પટેલ 

પ્લોટ નાંબર,316-2, 
ચાંદ્દોદય સોસાયટી,ચ –
રોડ,સેકટર-30,ગાાંઘીનગર 
જજ-ગાાંઘીનગર 

9898746956 
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ગૌત્તમભા પ્રહલાદઇાઈ 
પ્રજાપવત 

ગામભા-રાઘેંજા,તા,જી-
ગાાંઘીનગર 

9727083285 
   

તેજસકુમભાાર મભાહને્દરઇાઈ 
પટેલ 

ઠે,પ ાંચર્ટી,ઉનાર્ા,તા,જજ-
ગાઘીનગર 

9824894039 
   

દસઇુાઈ ચીમભાનઇાઈ 
ર્સાર્ા 

મ,ુખુાંટાઆંબા,તા-નાદોદ 

(રાજપીપળા),જજ-નમભાવદા 
9427315465 

   

હદપ્તીબેન રાજેન્દરપ્રસાદ 
રાજગોર 

1061,સ્ર્સ્સ્તક સોસાયટી 
સેકટર 27,ગાાંઘીનગર 

999811080 
   

નયનાબેન  મળુજીઇાઈ 
મભાહરેીયા 

એલ.28,331,જર્ાહર, ન્દદી
રાનગરની બાજુમભાા 
અમભારા ર્ાડી,અમભાદાર્ાદ 

9924859906 
   

નળલનચાંર પોપટઇાઈ 
સમુભાસરા 

એ-પર ઉદય સોસાયટી 
ર્સ્ત્રાપરુા રેલ્રે્ સ્ટેશન સામેભા 
રે્જલપરુ, અમભાદાર્ાદ 

 922474221    

નીરૂબેન મભાનલુાલી 
પરુોહહત 

ગામભા-તા-વસઘ્ઘપરુ,જજ-
પાટણ, બીન્દદુ સરોર્ર 
રોડ,મભાહા પ્રભજુીની બેઠક 

9978310477 
   

મભામભાતાબેન ડાહ્યાઇાઈ 
પટેલ 

ગામભા-વપરોજપરુ,તા-
કડી,જજ-મભાહસેાણા 

992517874 
   

મભાવનષકુમભાાર હદલીપઇાઈ 
પટેલ 

મ.ુપો,ઉમભાતા,કાકુઇાનો 
મભાાઢ,તા-વર્સનગર જજ-
મભાહસેાણા 

9925178478 
   

મભાહશે લાભઇુાઈ ગોધાણી ગામભા-પતનપર તા-
પાલીતાણા જજ-ઇાર્નગર 

9723021979 
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મભાાનલ અતલુ મભાહતેા 1131,સેકટર,27 સ્ર્સ્સ્તક 
સોસાયટી,ગાાંઘીનગર 

9427311405 
   

વર્રલકુમભાાર રમેભાશચાંર 
ગજ્જર 

3,ડી-સરસ્ર્વતસોસાયટી, 
અંબર સીનેમભાાની 
બાજુમભાા(સીને પ્લસ)  

9428955648 
   

 સમભાીરએહમભાદ 

ફકીરમભાામભાદઇાઈ લધડ 

મ-ુપીપળીયા, તા-ર્ાકાનેર, 
જજ-રાજકોટ 

9979474445 
   

 સધુીરકુમભાાર નાથઇુાઈ 
ઘાઘોળ 

 મ-ુખીમભાાણા તા-કાકરેજ,જજ-
બનાસકાાંઠા, પીન-385550 

9979037174 
   

 સરેુન્દરવસિંહ અઇેવસિંહ 
પરમભાાર 

501,મભાયસખુનગર 
સોસાયટી,કુષ્ટ્ણનગર 
નરોડા,અમભાદાર્ાદ 

9925276361    

 હસમખુઇાઈ નાગરઇાઈ 
સોંલકી 

બી-35,રાજચાંર ટેનામેભાન્દટ 
કઠર્ાડા રોડ હરીદશવન ચાર 
રસ્તા પાસે નર્ા નરોડા 
અમભાદાર્ાદ 

9904469324 
   

 હતેલબેન શાંકરલાલ 
ચાર્ડા 

બી-15,પજુા 
એપારમેભાન્દટ,બસ 
સ્ટેન્દડપાસે,રાણીપ, 
અમભાદાર્ાદ 

9925786715 
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૨૦ મી બેચ  : ૨૦૦૯  

1/20 અવમભાત ળબ્રજેશઇા  જૈનર્  હોલી,એટા,જજલ્લો.એટા-
207001(ઉ.પ) 

9837516885 
   

 

2 20 અસ્વર્ન મભાનઇુાઈ ગજુર 81,સપકારનગર 
સોસાતટી,રાજકમભાલ પેરોલ 
પાંપ પાછળ મભાોઢેરા 
રોડ,મભાહસેાણા-2 

9601284661 
   

 

3 20 અલ્કેશકુમભાાર બાબલુાલ 
પટેલ  

મ-ુ મભાહાદેર્પરુા (ગર્ાડા)  
પો-ગર્ાડા,તા-વર્જાપરુ 
જજ-મભાહસેાણા 

9979368534 

 

   

 

4 20 આકાશ શૈલેન્દરઇાઈ જૈન  85,ગલી નાં.4ફીરોજાબાદ-
283203(ઉ.પ) 

9319164055    

 

20  રીસ  સ્મભાા લઇા  
મભાનસરુી 

આર.ટી.ઓ ની સામેભા 
રહમેભાતનગર (સનઢર્)  
તા-હીમભાતનગર 
જજ-સાબરકાઠા 

9428063305    

20 કલ્પેશ કુમભાાર 
પ્રહલાદઇા  યોગી  

1,ગોમભાતીનગર,કમભાાણા ચાર 
રચતા,વર્સનગર 
જી-મભાહસેાણા 

9925513198 
   

 

20 કૈલાશ કાનજીઇા  
પણસારા  

જુના રાજપીપળા,તા-કોટડા 
(સાાંગાણી),જી-રાજકોટ 
ર્ા-સરઘાર-360085 

9879014079 
   

 

20 ગુાંજન નાંદુઇા  ગજજર  અંબાપરુ,સરુ્થારર્ાસ,તા- 
જી-ગાાંઘીનગર 

9904791048 
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20 ચેતન રણછોડઇા  
ચૌહાન 

ગામભા-શોઇાર્ડલા  
તા-વર્સાર્દર, 
જજ- ગાાંઘીનગર 

9427527608 
   

20 તપનકુમભાાર સુાંમભાનઇા  
પટેલ 

ઠે-સ્ર્ાવમભાનારાયણ મભાાંહદર 
પાસે,ગામભા-ઘમભાાસણા 
તા-કલોલ,જજ-ગાાંઘીનગર 

9974662170 
   

20 વત્રરે્ણીબેન બાર્ાઇા  
ખાંડર્ી 

22,નીલકાંઠ પાકવ 
સોસાયટી,મભાફલીપરુ, 
ઘોળકા,જજ-અમભાદાર્ાદ 

9904883085 
 

   

20 પવુનતકુમભાાર પોપટલાલ 
પટેલ 

મ-ુઘમભાાસણા,બસ સ્ટેન્દડ 
પાસે,તા-કલોલ,જજ-
ગાાંઘીનગર 

9898216264    

13 20 પ્રણર્કુમભાાર રામભાસાંગઇા  
સોલાંકી 

મ-ુમભાાાંડર્ા,ર્ાયા ઢસા 
જ ાંકશન,તા-ગઢડા,જજ-
ઇાર્નગર 

9429353757    
 
 

14 20 પ્રહદપ રાર્જીઇા  પટેલ મ-ુઘમભાાસણા,બસ સ્ટેન્દડ 
પાસે,તા-કલોલ, 
જજ-ગાાંઘીનગર 

9879353525    

15 20 ઇરત હહિંમભાતલાલ 
પરમભાાર  

એમભા-28,333,સહયોગ 
એપારમેભાન્દટ,સેકટર-24, 
ગાાંઘીનગર 

9925273735    

15 20 ઇારતી જયાંતીલાલ 
પરમભાાર 

પટેલ ર્ાસ,ગામભા-
રાઘેંજા,તા,જજ-ગાઘીનગર 

9904313828    

16 20 ઇારે્શ રમેભાશઇા  
પ્રજાપતી 

નારદીપરુ,તા-
કલોલ,જી,ગાાંઘીનગર 

02764 269664    
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17 20 રાજેન્દર જજર્નલાલ પટેલ મ-ુપઘુરા,તા-મભાાણસા,જજ-
ગાાંઘીનગર 

9898749152    

18 20 વર્શાલ પરસોતમભાઇા  
વમભાયાણી 

મ-ુકુાંઇણ,તા-પાલીતાણા,જી-
ઇાર્નગર 

9601990848    

19 20 સાંગીતા વર્ક્રમભાવસિંહ 
ળબહોલા  

પ્લોટ નાં.66912,સે પ-બી 
ગાાંઘીનગર 

9898088918    

20 20 સ્નેહલ મભાફતઇા  પટેલ છેલ્લી ખડકી,અંબાપરુ,તા-
જજ-ગાાંઘીનગર 

9998384922    

21/20 હરેશ કુમભાાર વર્ઢ્ઢલઇા  
પ્રજાપતી 

સી-4, ગોપાલ નગર 
સોસાયટી,પ્રયા વસનેમભાા 
પાસે, કુષ્ટ્ણનગર,અમભાદાર્ાદ  

9426227847    
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૨૧ મી બેચ  : 2010   

808001 શેલાર અજીત 
મભાનસખુઇાઈ 

62,ગીરીરાજસોસાયટી,ચાાંદ
લોડીયા,અમભાદાર્ાદ 

9099514288 
   

 

808002 પટેલ અલ્પાબેન 
ળગરીશકુમભાાર 

A/2અનમભાોલ રેસીડેન્દસી ન્દય ુ
સી.જી.રોડ,અમભાદાર્ાદ 

079 29299359 
   

 

808003 આશીષકુમભાાર સોમભાાઇાઈ 
પટેલ 

મ.ુપો નદાસા, 
તા. જી. મભાહસેાણા 

9328667086 

9979694712 

   

 

808004 પટેલ હકરણકુમભાાર 
વર્નઇુાઈ 

 

B/48 વર્મભાલ સોસાયટી, 
વશનોર રોડ, ડઇોઈ 

જી.ર્ડોદરા-391110 

02663-329921 
9428766012

   

 

808005 ગૌરાાંગ મભાનઇુાઈ ચાાંદુ 

 

મભાીઃગોરડકા,તાીઃ 
સાર્રકુાંડલા,જીીઃઅમભારેલી 

9727515835   

 

 

808006 જયદીપવસિંહ પ્રતાપવસિંહ 
રે્ગડ 

 

મ.ુપો. મભાોટીધરાઈ, 
તા. ર્લ્લઇીપરુ, 
જી. ઇાર્નગર-364313 

9879649394  
9727539772 

   

 

808007 પટેલ જીજ્ઞેશકુમભાાર 
કનઇુાઈ 

ગામભાીઃવર્ડજ તાીઃ કડી 
જીીઃમભાહસેાણા 

02764 279064    

 

808008 જીગ્નેશકુમભાાર 
પ્રહલાદઇાઈ પટેલ 

મીુઃબાકરપરુા,તાીઃવર્સનગર 
જીીઃમભાહસેાણા-384315 

02765-281868 

9016309056 

   

808009 મભાહતેા તષુાર 
રમભાણીકલાલ 

3-ઘનશ્યામભાનગર રાજુલા 
જીીઃઅમભારેલી 

9723097573    

808010 ઘરા મભાનોજ પાંડયા D-8 GIL કોલોની 9879117103    

808011 નયનાબેન રમભાણજી 
ઠાકોર 

ગામભાીઃમભાોટી ઇોંયણ, 
તાીઃકલોલ,જીીઃગાાંધીનગર 

9099142343 

9737705282 

   



ક્રમ નામ સરનામ ું સુંપર્ક  નુંબર ઈ-મેઈલ સુંસ્થા/સ્વરોજગાર નોંધ 

 

ભતૂપરુ્વ વર્દ્યાર્થી ડેટાબેઝ: ૨૦૧૩  53 

808012 વનલેશકુમભાાર નટર્રઇાઈ 
પટેલ 

મીુઃવ્યાસ-
પાલડી,તાીઃમભાાણસા, 
જીીઃગાાંધીનગર-382810 

9624606310    

808013 પ્રશાાંતકુમભાાર ઇરતકુમભાાર 
જાની 

ધરોઈ કોલોની રૂમભાનાં-બી-2 

 તાીઃસાંતાલાસણા 
જીીઃમભાહસેાણા-394360 

9726029096    

808014 બલવર્રવસિંહ રામભાવસિંહ 
પરમભાાર 

ગામભાીઃઈશાકપરુા પોીઃઇીમભાપરુ 

તાીઃસાંતાલાસણા 
જીીઃમભાહસેાણા-394350 

02761-292170    

 

808015 બાબઇુાઈ જસાંતઇાઈ 
સોલાંકી 

ગામભાીઃખારડી તાીઃગારીયાધાર 

જીીઃઇાર્નગર-364275 

9428618735    

 

808016 ભવુમભાકાબેન વત્રઇોર્નઇાઈ 
મભાકર્ાણા 

4/મભાાયાનગર સોસાયટી  
તાીઃબાર્ળા,જીીઃઅમભાદાર્ાદ-
382220 

02714-23153 

9904081392 

   

 

808017 બારીયા મભાહશેકુમભાાર 
ઇાઈલાઇાઈ 

ગામભાીઃરોઝાનાર,પોીઃર્ાંઢ, 
તાીઃવતલકર્ાડા 
જીીઃનમભાવદા-394350 

9727539171, 
9427353897 

   

 

808018 મભાાયા લાલઇાઈ પટેલ નર્ાપરુા(નાંદાસણા) 9429260802 

02764-273915 

   

 

808019 રાજેશકુમભાાર નરવસિંહઇાઈ 
મભાકર્ાણા 

ગામભાીઃખાખસર,તાીઃતારાપરુ 

જીીઃઆણાંદ 

02698- 290401 

 

   

 

808020 રાજેશ્વરી બળદેર્ઇાઈ 
શ્રીમભાાળી 

B/37સહયોગ 
સોસાયટી,મભાહમેભાદાબાદ 

02694-315105 
   

808021 પ્રજાપતી વર્જયકુમભાાર 
કાન્દતીલાલ 

ગામભાીઃશીહોલી મભાોતીયા 
જીીઃગાાંધીનગર 

9824758129 
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808022 વર્ઇાબેન મભાહને્દરઇાઈ 

પટેલ  

 

મ.ુ પો. ર્રધરી,  
તા. લણુાર્ાડા, 
જી. પચાંમભાહાલ – ૩૮૨૪૩૦ 

9725303444 
   

 

808023 વર્સ્સ્કનઇાઈ વર્ક્રમભાઇાઈ 
પટેલ 

મ.ુ મભાોતીપરુા(સાદરા),  
તા.જી.ગાાંધીનગર, 
જી. પચાંમભાહાલ – ૩૮૨૪૩૦ 

9898205156 
   

 

808024 વર્શાલ વર્નોદકુમભાાર 
સોલાંકી 

c/179,ઔડાટાઉનશીપ,હાઈ
રે્ રોડ,કલોલ 

9714339501    

808025 સધુીરકુમભાાર દશરર્થઇાઈ 
પટેલ 

મીુઃડઇોડા 
તાીઃજીીઃગાાંધીનગર-382355 

9824945956    

Ex..26 હરેશ ઇાખાઇાઈ પટેલ આવશિર્ાદનગર સોસાયટી  
મ.ુપોીઃપુાંધરા 
તાીઃગાાંધીનગર-382855 

9429063795 

9909995734 
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૨૨ મી બેચ  : ૨૦૧૧  

૮૦૯૦૦૧ ચૌધરી કનઇુાઈ 
પોપટઇાઈ 

ગામભા-ગુાંજા,પોસ્ટની 
સામેભા,ર્ાણીયા ર્ાસ, 
તા-વર્સનગર,જી- મભાહસેાણા  

૯૭૩૭૨૭૮૮૩૩    

 

૮૦૯૦૦૨ રે્કરીયા કમભાલેશકુમભાાર 
જેન્દતીઇાઈ 

 

 

ગામભા.તા.બગસરા,પટેલર્ાડી 
પાસે,ગોકુળપરા  
જી-અમભારેલી,પીન-૩૬૫૪૪૦ 

૭૫૬૭૦૩૨૫૩૪ 
   

 

૮૦૯૦૦૩ પટેલ હકિંજલ અશોકઇાઈ 

 

 

બી-૯ મદુૃલ એપાટવ મેભાન્દટ, 
રામભાજી મભાાંહદર રોડ, રાળણપ 
અમભાદાર્ાદ 

૯૯૦૩૪૦૩૫૩૨૮
, 
૮૫૩૦૪૫૧૭૫૦ 

   

 

૮૦૯૦૦૪ હદયોરા કૃણાલ 
તલુસીઇાઈ 

મુાં- સોનગઢ,તા-વશહોર જી- 
ઇાર્નગર-૩૬૪૨૫૦ 

9429437312   

 

 

 

૮૦૯૦૦૫  ર્ણકર કૌશીક કુમભાાર. 
ડી. 
 

સી,૭૦-સમલૃ્ધ્ધપાકવ 
કમભાલાનગર,આજર્ારોડ, 
ર્ડોદરા. 

9913889957    

૮૦૯૦૦૬ ગોહીલ ગીરીરાજવસિંહ 
અવનરૂધ્ધવસિંહ 

મ.ુ ડેડકડી,તા. ઉમભારાળા 
જી. ઇાર્નગર. 

9913607951    

 

૮૦૯૦૦૭ તેજલ પ્રતાપઇઈ શાહ 

 

૩,ન્દય ુકૃષ્ટ્ણકુાંજ સૌ.,સૈજપરુ 
બોઘા,નરોડા અમભાદાર્ાદ. 
382345 

7698310957 

9904415880 

   

 

૮૦૯૦૦૮ તેજસકુમભાાર રાજેશઇાઈ 
જોષી 
 

મુાં-એચ-૩ વર્જય 
એપાટવ મેભાન્દટ ર્ાર્ોલ 
તા-જી- ગાાંધીનગર 

9457310881    
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૮૦૯૦૦૯ પરમભાાર હદપક કુમભાાર 
તેરવસિંગઇાઈ 

 

ક્ર્ાાં.ન.-1402/i પે્રમભાનગર. 
હિલેન્દડગાંજ.તા. જી.-દાહોદ 

9737371544 
   

૮૦૯૦૧૦ શેખ નદીમભા અબ્દુલસત્તાર મ ૃાં-ખોજલર્ાસ, હાઈસ્કુલ 
ફળીય.ુતા-શેહરા,જી-
પાંચમભાહાલ  

9979575301    

૮૦૯૦૧૧ નર્ઘણ બાબઇુાઈ 
પરમભાાર 

મુાં-વર્િંઝોલ,તા-દસ્કોઈ 

જી- અમભાદાર્ાદ 

9898517981 
9979832922 

   

૮૦૯૦૧૨  નરેન્દર ગણપતઇ પટેલ મુાં- ગોઝારીયા ચાર રસ્તા 
સમભાૌ રોડ પાંચરત્નક ડાયમભાાંડ 
કોમ્પલેક્ષ મભાહસેાણા, પીન. 
382825 

9724418285 

9722781015 

   

૮૦૯૦૧૩ પ્રકાશલાલ ધીરજલાલ 
પટેલ 

મુાં-ગજુરર્દી,તા-ધ્રાાંગધ્રા 
જી-સરેુન્દરનગર પીન. 
363045 

9726923765 

9687160770 

   

૮૦૯૦૧૫ ઇાર્ના સામભાતઇાઈ જાડા મુાં-ધારૈઈ તા-ચોટીલા 
ર્ાયા-આણાંદપરુા જી- 
સરેુન્દરનગર. પીન. 363520 

9913599909    

૮૦૯૦૧૬ સોની ઇાર્ીની 
શૈલેશઇાઈ 

111 તીરૂપતીનગર 
સોસાયટી, ચાણસ્મભાા હાઈરે્ 
પાટણ,તા.જી- પાટણ 

9723433658    

૮૦૯૦૧૭ મભાનોજકુમભાાર અવશ્વનગીરી 
ગોસ્ર્ામભાી 

ગામભા-ગુાંજા,તા-વર્સનગર,  
જી- મભાહસેાણા 

9429383052    

૮૦૯૦૧૮ મભાોરી મભાનોજ ઉદયઇાઈ મુાં-દેર્ળી,તા- કોડીનાર 

જી- જુનાગઢ 

9227531111    
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૮૦૯૦૧૯ મભાોવનકા અરવર્િંદઇાઈ 
પટેલ 

પ્લોટ નાં. 2216, 
સરઢર્ર્ાસ,પેર્થાપરુ 

તા.જી- ગાાંધીનગર 

9723856727 

9426300361 

   

૮૦૯૦૨૦ ચૌહાણ રઉફહસેુન ગલુામભા 
રસલુ 

હસેુની ચોક, ગામભા-છાલા, 
તા.જી- ગાાંધીનગર 

9924945685 

9016909594 

   

૮૦૯૦૨૧ રવર્ કનૈયૈલાલ પટેલ 7.શકુન સોસાયટી, કલોલ 
રોડ,કડી,તા-કડી, 
જી-મભાહસેાણા 

02764-329652 

9998864878 

   

૮૦૯૦૨૨
 
પટેલ રાહલુ કુમભાાર 
જ્યાંવતઇાઈ 

ગામભા-સબલપરુ,તા-ર્ડનગર 

જી- મભાહસેાણા 
9429731235    

૮૦૯૦૨૩
 
રોશન જી. પરમભાાર બ/14 શાાંસ્ન્દતસદન 

એપાટવ મેભાન્દટ ઇાવર્ન સ્કુલની 
બાજુમભાાાં, ર્થલતેજ 
અમભાદાર્ાદ-380059 

93283496581    

૮૦૯૦૨૪
 
વર્રમભાાઇાઈ ચમભાનાઇાઈ 
ચૌધરી 

ગામભા-ઇેસાણા,તા- હદયોદર  
જી- બનાસકાાંઠા 

9427261685    

૮૦૯૦૨૫
 
વર્રલકુમભાાર 
ઘનશ્યામભાઇાઈ સોલાંકી 

મુાં- જોરાર્રનગર,તા- 
ર્ઢર્ાણ,જી- સરેુન્દરનગર 

9724850850 

9904633466 

   

૮૦૯૦૨૬
 
ર્ોરા વર્નોદ ગોવર્િંદઇાઈ મુાં-મભાડાણા(ગઢ), 

તા-પાલનપરુ,જી-
બનાસકાાંઠા 

9998567061    

૮૦૯૦૨૭ વર્સા લક્ષ્મભાણઇાઈ ઇાંમભાર મુાં- કુાંડર્ી,તા- તળાજા 

જી- ઇાર્નગર - 364130 
9429275352 

9914661766 

   

૮૦૯૦૨૮
 
શાળલની અશોકકુમભાાર 
ગપુ્તા 

29, ખેરર્ાનગર સોસાયટી, 
ર્લ્લઇપાકવ , હડ કેબીન, 

9408813791    
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સાબરમભાતી, અમભાદાર્ાદ-
380019 

૮૦૯૦૨૯
 
સવતષ કુમભાાર બાબલુાલ 
પટેલ 

મુાં- મભાહાદેર્પરુા (ગર્ાડા) 
તા- વર્જાપરુ,જી- મભાહસેાણા 

9723857344    

૮૦૯૦૩૦
 
સવુનલકુમભાાર અશોકઇાઈ 
પટેલ 

મુાં- ચરાડા,તા- મભાાણસા 
જી- ગાાંધીનગર 

9574379423    

૮૦૯૦૩૧
 
સવુનલકુમભાાર કાળીદાસ 
પટેલ 

મુાં-ફાટીપોળ,સાંગમભા હોટલ 
પાસે પાયગા શાળાનાં.2 

તા-કડી,જી- મભાહસેાણા 

9974543080 

9408654991 

   

૮૦૯૦૩૨
 
પરમભાાર સરેુશઇાઈ 
રણછોડઇાઈ 

બલુાખી મભાીલ ચાલ,સરકારી 
ગોડાઉન પાછળ.મુાં-તા-
પેટલાદ જી- આંણદ 

9909662184    

૮૦૯૦૩૪ સ્નેહલ વર્નઇુાઈ પટેલ 110/3 લેઉઆ પટેલ ર્ાસ, 
ચાાંદખેડા, અમભાદાર્ાદ 

9737441186    

૮૦૯૦૩૫
 
પરમભાાર હરેશકુમભાાર 
રમેભાશઇાઈ  

મુાં.પો- આખજ, 
તા.જી- મભાહસેાણા 

9722929804    

૮૦૯૦૩૬
 
હતેલ રમેભાશઇાઈ પટેલ 20,રામભાર્ાડી 

સોસાયટી,શાાંતારામભા હોલની 
સામેભા, વનણવયનગર, 
અમભાદાર્ાદ 

9998734017    
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૨3 મી બેચ  : 2012 

810001 અજીતકુમભાાર રમભાણઇાઈ 
જાદર્ 

ગામભાીઃ ધોળકા,તાીઃ ધોળકા 
જીીઃ અમભાદાર્ાદ 

9727112821    

 

810002 અફરોજ મભાયહુદનઇાઈ 
ર્ડીયા 

ગામભાીઃ રોજીદ,તાીઃ બરર્ાળા 
જીીઃ અમભાદાર્ાદ-382450 

9228197272 
   

 

810003 આરતી હહરજઇાઈ 
રોજીર્ાડીયા 

ગામભાીઃ કોયલી,તાીઃ ર્ાંર્થલી 
જીીઃ જુનાગઢ 

0285-3203403, 
9624048382 

   

 

810004 ઈમભારાનખાન અનર્રખાન 
સખુ 

ગામભાીઃ પાલડી,તાીઃ વશહોર 

જીીઃઇાર્નગર-364250 

9714802876    

 

810005 અંહકતકુમભાાર મભાાાંગીલાલ 
દેર્ડા 

ગામભાીઃ પાર્ી-જેતપરુ 

તાીઃપાર્ી-જેતપરુ,જીીઃર્ડોદરા 
9510896216    

810006 હકરણકુમભાાર બબાઇાઈ 
બારીયા 
 

ગામભાીઃ સાલમભા બાપનુા 
પહાડીયા,તાીઃ મભાાલપરુ 

જીીઃસાબરકાાંઠા 

9879649394  
 
9727539772 

   

 

810007 કોમભાલબેન સોમભાાઇાઈ 
ચૌધરી 

વનણવયનગર,ગામભાીઃસોલૈયા 
તાીઃમભાાણસા,જીીઃગાાંધીનગર 

9824983334, 
9824983536 

   

 

810008 ગૌરર્કુમભાાર અશોકઇાઈ 
પટેલ 

પાંચર્ટી સોસાયટી,ગામભાીઃ 
ઉનાર્ા,તા.જીીઃ ગાાંધીનગર 

9426938207 
   

800009 ચેતનવસિંહ અંબજુી ર્ાઘેલા 
 

ગામભાીઃમભાોતીપરુા(ટી) 
તાીઃવર્જાપરુ,જીીઃમભાહસેાણા 

9924550955 
   

810010 
      

810011 જયદીપ પોપટઇાઈ 
ધામેભાલીયા 

ગામભાીઃસાાંઢખાખરા,તાીઃગારીયા
ધાર,જીીઃઇાર્નગર 

9408207443, 

9925579249 

   

810012 જયદીપકુમભાાર 
હસમખુઇાઈ રાર્લ 

ગામભાીઃસાદરા, 
તાીઃજીીઃગાાંધીનગર 

9409147485    
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810013 જજજ્ઞેશકુમભાાર વર્ષ્ટ્ણઇુાઈ 
પ્રજાપવત 

ગામભાીઃચડાસણા,તાીઃમભાાણસા 
જીીઃગાાંધીનગર 

9904441543    

810014 
      

 

810015 ધર્લકુમભાાર ચાંરકાાંત 
દેસાઈ 

ગામભાીઃસીતાપરુ,તાીઃમભાાાંડલ 

જીીઃઅમભાદાર્ાદ-382130 

9426585476    

 

810016 વનમેભાસકુમભાાર હહિંમભાતઇાઈ 
પટેલ 

ગામભાીઃર્થળા,તાીઃધ્રાાંગધ્રા 
જીીઃસરેુન્દરનગર 

8000063785 
   

 

810017 વનરાલી પરુષોત્તમભાદાસ 
પટેલ 

ગામભાીઃઉર્ારસદ 

તાીઃજીીઃગાાંધીનગર 

9408814047 
   

 

810018 વનષ્ટ્મભાા રમેભાશઇાઈ 
મભાકર્ાણા 

12/101,ગજુરાત હાઉસીંગ 
સોસાયટી, રેલ્રે્ પાછળ 
કલોલ,જીીઃગાાંધીનગર 

9974618485 
   

 

810019 
      

 

810020 પાયલ મભાહને્દરઇાઈ પટેલ ગામભાીઃજાખોરા 
તાીઃજીીઃ ગાાંધીનગર 

9409199347 
   

810021 પ્રવર્ણઇાઈ મભાગજીઇાઈ 
સાાંકળળયા 

ગામભાીઃઢેઢુકી(જામભા) 
તાીઃજસદણ,જીીઃરાજકોટ 

9427563118, 
9904360926 

   

 

810022 પ્રવર્ણકુમભાાર રામભાવસિંહ 
સોલાંકી 

ગામભાીઃબોરીયાલા 
તાીઃગરબાડા,જીીઃદાહોદ 

8469692104 
   

 

810023 ઇરતકુમભાાર મભાાધર્લાલ 
પટેલ 

ગામભાીઃઊંઢાઈ,તાીઃર્ડનગર 

જીીઃમભાહસેાણા 
9429905629 

   

 

810024 ઇાવર્કા જયાંવતઇાઈ પટેલ હોટલ વશર્શસ્ક્ત,ગામભાીઃ 
ચાંરાલા,તાીઃજીીઃ ગાાંધીનગર 

9725267036 
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810025 મભાવનષા ઈશ્વરઇાઈ બરાંડા B/5-જુની પોલીસ લાઈન 

ગામભાીઃમભાાણસા,તાીઃમભાાણસા 
જીીઃગાાંધીનગર 

7567302332    

810026 મભાાર્જીઇાઈ કાનજીઇાઈ 
પરમભાાર 

ગામભાીઃફુલગ્રામભા,તાીઃર્ઢર્ાણ 

જીીઃસરેુન્દરનગર 

9825326975    

 

810027       

810028 મભાોન્દટુકુમભાાર સઇુાષઇાઈ 
દરજી 

કુમભાાર ટેલસવ ગામભાીઃ રાાંધેજા 

તાીઃજીીઃ ગાાંધીનગર 
9638157257    

810029 હરકેનકુમભાાર છોટાઇાઈ 
પટેલ 

ગામભાીઃ ઉનાર્ા, 
તા.જીીઃ ગાાંધીનગર 

9714170555    

810030 રૂબલ કૃષ્ટ્ણકાાંત ચૌહાણ નર્ચેતન સોસાયટી, 
ગૌતમભાનગરની બાજુમભાાાં 
મભાળણનગર,અમભાદાર્ાદ 

9033412361    

810031 ર્લઇુાઈ ઇીમભાાઇાઈ 
કસોટીયા 

ગામભાીઃ આનાંદપરુા 
તાીઃ ધોળકા,જીીઃઅમભાદાર્ાદ 

9909294073    

810032 વર્જયકુમભાાર 
રાજકરણઇાઈ રબારી 

ગામભાીઃબોચાસણ 

તાીઃબોરસદ,જીીઃઆણાંદ 
9099601013    

810033 શૈલેષકુમભાાર સખુદેર્ઇાઈ 
ડુાંગરાણી 

ગામભાીઃધમુભાઠ,તાીઃધ્રાાંગધ્રા 
જીીઃસરેુન્દરનગર 

9687410598    

810034 સાગરકુમભાાર હદનેશઇાઈ 
પટેલ 

ગામભાીઃમભાોતીપરુા(ઇા.) 
તાીઃવર્જાપરુ,જીીઃમભાહસેાણા 

9099231610    

810035 સવુનલકુમભાાર કનઇુાઈ 
પટેલ 

ગામભાીઃસદુર્થલા,તાીઃવર્સનગર 

જીીઃમભાહસેાણા 
9624190251    

810036 સાંજય મભાોહનઇાઈ ડોડીયા ગામભાીઃસર્ની,તાીઃરે્રાર્ળ 

જીીઃજુનાગઢ 
9277305387    
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810037 સ્નેહલ હદલીપકુમભાાર શાહ ગામભાીઃસાદરા, 
તાીઃજીીઃગાાંધીનગર 

8758696699    

810039 ચાર્ડા હમેભા ાંતકુમભાાર 
રર્જીઇાઈ  

ગામભાીઃખારર્ા,તાીઃધ્રોલ 

જીીઃજામભાનગર-361210 
9714072766    
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૨૪ મી બેચ  : ર૦૧૩ 

૮૧૧૦૦૧ અજયકુમભાાર કરશનઇાઈ 
ગોહલે  

ગામભા- મભાાનખેત્રા  તા  -
મભાાાંગરોળ,જી.  - જુનાગઢ 

8469966922 
ajaygohel1689@gmail.com   

 

૮૧૧૦૦ર  અમભાીત રમેભાશઇાઈ 
વર્હલપરા  
 

ગામભા-ગોદાર્રી   તા.  – 
મળુી,જી.  - સરેુન્દરનગર    
પીન-363510 

9898155024 
amitvihalpara@gmail.com   

 

૮૧૧0૦૩ અલ્પેશ રૂગનાર્થઇાઈ 
ડેરર્ાળીયા  

ગામભા-ર્ાાંગધ્રા,તા.– જસદણ  
જી - રાજકોટ 

9737473188 
alpeshdervaliya7@gmail.com   

 

૮૧૧૦૦૪ આજમભાખાનજી 
કમભાાલખાનજી તુાંર્ર  

 

મુાં -પરબત મભાાંઝીલ,  
ગામભા- ડઇાડ,તા.-ખેરાલ ુ 
જી.- મભાહસેાણા,પીન-
388324 

9925528257 ajamtuvar@gmail.com   

 

૮૧૧૦૦૫ આઝાદવસિંહ 

મભાોતવસિંહ સોલાંકી 
ગામભા- ચેખલાપગી તા – 
દહગેામભા,જી.- ગાાંધીનગર 

9558582262, 
9714771965

azadgame007@gmail.com   

૮૧૧૦૦૬ કુસમુભાબેન રતનઇાઈ 
રાઠર્ા  

ગામભા- જી, ઈ, બી કોલોની  
તા - જી. ગાાંધીનગર 

7878306471 Kusumrathava53@gmail.co

m 

  

 

૮૧૧૦૦૭ કોમભાલ કનઇુાઈ પટેલ  ગામભા-  રાાંધેજા ,તા-જી. - 
ગાાંધીનગર 

8140818122  
patelkomal973@yahoo.in   

 

૮૧૧૦૦૮ જયહદપકુમભાાર ઇીખાઇાઈ 
ચૌહાણ  

ગામભા- ઝરીયા,તા.- વશહોર   
જી.- ઇાર્નગર 

9714389194 
jbchauhan23@gmail.com   

૮૧૧૦૦૯ જયમભાીન વર્રચાંદઇાઈ 
પટેલ  

ગામભા- સદુર્થલા  તા- 
વર્સનગર,જી.- મભાહસેાણા 

9723370932 Jayminpatel270@gmail.com 

 

  

૮૧૧૦૧૦ જયેશઇાઈ કેહરઇાઈ 
પરાળલયા 

ગામભા- ધજાળા,તા.- સાયલા 
 જી.– સરેુન્દરનગર    

9537414747 

 

jayeshparaliya83@gmail.co
m 

  

mailto:ajaygohel1689@gmail.com
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૮૧૧૦૧૧ જયેશઇાઈ ઇીખઇુાઈ 
પડસાળા  

ગામભા- જેતલર્ડ તા-
વર્સાર્દર,જી– જુનાગઢ 

9722935876 padshalaj@ymail.com   

૮૧૧૦૧ર ર્ાઘેલા જીતેન્દર 
નારણઇાઈ 

ગામભા- ર્લાદ  
તા-જી - ગાાંધીનગર 

8511884801,  
9712086801

vaghelajitendra44@gmail.co
m 

  

૮૧૧૦૧૩ ધવમભાિષ્ટ્ઠા નર્ીનચન્દર 
સોલાંકી 

સી 126 સમુભાીનપાકવ 
સોસાયટી, જી,ડી સ્કુલ રોડ    
તા.-સીટી,જી. - અમભાદાર્ાદ 

7405065842 dharmishta29@yahoo.com   

૮૧૧૦૧૪ 

 
નયનાબેન ખાંડુઇાઈ 
ગાાંવર્ત  

 

મીુઃસીયાદા (પ્રધાનપાડા)  
તાીઃ ચીખલી   જી.નર્સારી  
પીનકોડ : 396540 

9428910783 nayanaganvit@gmail.com   

૮૧૧૦૧૫ નીતાબેન જશર્ાંતવસિંહ 
ઠાકોર 

મીુઃ રળખયાલ,તાીઃ દહગેામભા   
જી.ગાાંધીનગર 

7874195764 nitathakor@gmail.com   

૮૧૦૦૧૬ પરેશકુમભાાર નાર્થાલાલ 
કાપડી 

ગામભા –મભાડાણા(ગઢ)  તા- 
પાલનપરુ,જી.- બનાસકાાંઠા  

9586203571 Pareshkapadi222@gmail.co

m 
  

 

૮૧૦૦૧૭ પરેશઇાઈ સખુાઇાઈ 
બાર્ળીયા 

ગામભા- ર્ાાંગધ્રા,તા. જસદણ  
 જી- રાજકોટ 

9725866200 
 

pareshbavaliya37@gmail.c
om 

  

૮૧૦૦૧૮ પ્રકાશકુમભાાર રામભાઇાઈ 
ગોહલે 

ગામભા- મભાાનખેત્રા, 
તા- મભાાાંગરોળ,જી- જુનાગઢ 

9408363935 prgohel2210@gmail com 

 
  

૮૧૧૦૧૯ પ્રવર્ણકુમભાાર દશરર્થજી 
ઠાકોર 

ગામભા- કલોલ, 
તા,જી- ગાાંધીનગર              

9624040425 pravinthakor1119@gmail.c
om 
 

  

૮૧૧૦ર૦ વપ્રવત હદનેશઇાઈ પટેલ ગામભા- રાનકુર્ા,તા, ચીખલી  
જી-નર્સારી           

9624935365 pppatelpriti3@gmail.com   

૮૧૧૦૨૨ મભાયરુકુમભાાર 

પરસોત્તમભાઇાઈ 

મભાકર્ાણા 

ગામભા-નાની આખોલ   
તા- ખાંઇાત,જી-  આણાંદ 

9099187620 mmakavana31@gmail.com   

mailto:vaghelajitendra44@gmail.com
mailto:vaghelajitendra44@gmail.com
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૮૧૧૦૨૩ મભાહહપતવસિંહ અઇયવસિંહ 
ડોડીયા 

ગામભા- જ ાંગર (ગીર) 
તા.-મભાાળળયા(હાટીના) 
જી.- જુનાગઢ,પીન362255 

7874486999 mahipat27591@gmail.com
  

  

૮૧૧૦૨૪ મેભાહલુ ભપુતઇાઈ સર્ાણી 
 

ગામભા - નાનાસરુકા, 
તા.જી.-વસહોર 

9924783046 mbsavani18491@gmail.com   

૮૧૧૦૨૫ રણજીત ર્રજાાંગઇાઈ 
ડોડીયા  

ગામભા- સલુતાનપરુ, તા.-
મભાાાંગરોળ,જી- જુનાગઢ 

9712924375 ranjitdodiya10@gmail.com   

૮૧૧૦૨૬ રમેભાશઇાઈ કાળુઇાઈ 
કટારા 

ગામભા - ખારાપાણી તા- 
ઝાલોદ,જી- દાહોદ 

9723991576 rameshkatara99@gmail.com   

૮૧૧૦૨૭ રવર્ન્દરકુમભાાર 
મભાાનસાંગઇાઈ ચૌધરી 

ગામભા- ગુાંજા તા.વર્સનગર  
જી.- મભાહસેાણા  

9409064724 ravichaudhari558@gmail.co

m 
  

૮૧૧૦૨૮ રસ્શ્મભાનકુમભાાર રામભાાઇાઈ 
પટેલ 

ગામભા - ચરાડા,તા- મભાાણસા  
જી- ગાાંધીનગર 

9998739873 rashminpatel12@gmail.com   

૮૧૧૦૨૯ રીટાબેન નગીનઇાઈ 
દરજી 

ગામભા -  રાાંધેજા   
તા- જી- ગાાંધીનગર 

9723021862 ritadarji143@gmail.com   

૮૧૧૦૩૦ રોનકકુમભાાર મભાહશેકુમભાાર 
જોષી 

ગામભા-મભાડાણા(ગઢ),તા. 
પાલનપરુ, જી.બનાસકાાંઠા  

8511427363 

 

rjoshi788@gmail.com   

૮૧૦૦૩૧ રોહહત હરસખુઇાઈ ઇાંડેરી ગામભા- જેતલર્ડ,તા, 
વર્સાર્દર,જી, જુનાગઢ   

9687973015 bhanderi811000@gmail.co
m 

  

૮૧૧૦૩૨ ર્ાહહદખાન 
ળબસ્મભાીલ્લાખાન ળબહારી 

ગામભા-ચડોતર,તા-પાલનપરુ  
જી-બનાસકાાંઠા  

7874401947 vahidkhanbihari786@gmail.c

om 

  

૮૧૧૦૩૩ વર્નોદઇાઈ હહમુાંઇાઈ 
ચૌહાણ 

ગામભા-ગોલાણા,તા - ખાંઇાત  
જી -આણાંદ 

8128060675 Vinodchauhan432@gmail.co

m 

  

૮૧૧૦૩૫ સાર્નકુમભાાર નરવસિંહઇાઈ 
પટેલ 

ગામભા-પીરોજપરુા,તા–
પાલનપરુ,જી -બનાસકાાંઠા  

9727153850 savanpatel2791@gmail.com   

mailto:ranjitdodiya10@gmail.com
mailto:vahidkhanbihari786@gmail.com
mailto:vahidkhanbihari786@gmail.com
mailto:savanpatel2791@gmail.com
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૮૧૧૦૩૬ સોનલબેન ગોવર્િંદઇાઈ 
પટેલ 

ગામભા- ઇાઈલાકુઈ તા- 
કપડર્ાંજ,જી- ખેડા 

7874923249 sonalpatel142@gmail.com   

૮૧૧૦૩૭ સાંગીતાબેન મભાાણાઇાઈ 
ચૌધરી 

ગામભા-અમભારપરુા,તા-મભાાણસા  
જી-ગાાંધીનગર  

9904149885 Sangitachaudhary91@gma
il.com 

  

૮૧૧૦૩૮
 

સાંગીતા રમભાણલાલ 
ર્ાઘેલા 

ગામભા- બાર્ળા,તા-બાર્ળા  
જી- અમભાદાર્ાદ    

9624545138 Sangita.vaghela01@gmail.
com 

  

૮૧૧૦૩૯ સાંજય કનઇુાઈ પરમભાાર ગામભા- સારોલ,તા-બોરસદ  
જી- આણાંદ 

8140532238 sanjayparmar281@gmail.co

m 

  

૮૧૧૦૪૦ ચેતના કે. પ્રજાપતી ગામભા-ગલુાબપરુા 
તા-મભાાણસા,જી-ગાાંધીનગર 

9998213568 chetanaprajapati29@yahoo.in   
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૨૫ મી બેચ  : ર૦૧૪ 

 

૮૧૨૦૦૧    અજય મભાાંગળઇા  કુાંઇાણી ગામભા- દોલતી તા -સાર્રકુાંડલા 
જી.- અમભારેલી  પીન-364522 

9586697480 ajay.kumbhani82@gmail.com   

૮૧૨૦૦ર અમતૃઇા  અરજણઇા  
પરમભાાર  

ગામભા-અબાંળા તા.-પાટડી,  જી.- 
સરેુન્દરનગર  પીન-382750 

9925456365 amanparmar999@gmail.com   

૮૧૨૦૦૩ અવશ્વનઇા  હમભાીરઇા  
ચૌહાણ 

ગામભા- સ્ર્ાવમભાનારાયણ નગર, 

બોટાદ રોડ, ગઢડા(સ્ર્ા.)તા. – 
ગઢડા(સ્ર્ા.)  જી.- ઇાર્નગર 

9737332720 ashvinchauhan13@gmail.com   

 

  

૮૧૨૦૦૪  અંકુરઇા  હરૂઇા  ઇરર્ાડ ગામભા- કાળીયાપરુા  તા.ધોળકા,  
જી. અમભાદાર્ાદ- 382240 

9727349395, 
8401705700 

ankurbharvad@gmail.com   

૮૧૨૦૦૫ કનકવસિંહ ળચનાઇા  ચૌહાણ ગામભા- મભાાંડોર તા- ર્રેાર્ળ જી.- 
જુનાગઢ 

9227355135, 

8141872814 
kanak.chauhan05@gmail.com   

૮૧૨૦૦૬ ર્લ્પેશક માર મનસ ખભાઈ 
ગજેરા 

ગામભા- ખારાર્ઢેા, તા - જી. 
જામભાનગર 

8469956945 gajerakapesh9804@gmail.com   

૮૧૨૦૦૭ કાના નાકાઇા  મભાાતકા ગામભા-  દ્વારકા,  તા- દ્વારકા, જી. 
– દેર્ભવૂમભા દ્વારકા 

9909377585 kanagadhavi@gmail.com   

૮૧૨૦૦૮ જયશે ધીરૂઇા  ગઢીયા ગામભા- મભાોટા ઇાડુહકયા  તા. 
કાલાર્ડ  જી.-જામભાનગર 

9624266335 gadhiyajayesh20@gmail.com   

૮૧૨૦૦૯ જસઇુા  રૂખડઇા  
બલદાણીયા 

ગામભા- ગોરડકા  તા- 
સાર્રકુાંડલા  જી.- અમભારેલી 

9537312459 jiahir888@gmail.com   

૮૧૨૦૧૦ 
નનકર્તા સેંધાભાઇ ચૌધરી 

ગામભા- આનાંદપરુાર્ડેા તા.-
મભાાણસા જી.– ગાાંધીનગર 

9624388316 
 

luckychaudhari10@yahoo.in   

૮૧૨૦૧૧ વનલશે અશોકકુમભાાર પ્રજાપવત ગામભા- રાાંધજેા તા- જી– 
ગાાંધીનગર 

9925423949 kumbhakarnilesh@yahoo.in   

mailto:ashvinchauhan13@gmail.com
mailto:ankurbharvad@gmail.com
mailto:kanak.chauhan05@gmail.com
mailto:gajerakapesh9804@gmail.com
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mailto:kumbhakarnilesh@yahoo.in


ક્રમ નામ સરનામ ું સુંપર્ક  નુંબર ઈ-મેઈલ સુંસ્થા/સ્વરોજગાર નોંધ 

 

ભતૂપરુ્વ વર્દ્યાર્થી ડેટાબેઝ: ૨૦૧૩  68 

૮૧૨૦૧ર નીતાબને ગોવર્િંદઇા  
પરમભાાર 

ગામભા- અંબાળા  તા-પાટડી, જી 
- સરેુન્દરનગર 

9624537453 nitparmar999@gmail.com   

૮૧૨૦૧૪ પ્રકાશકુમભાાર વશર્ાઇા  
સોલાંકી 

મીુઃ નર્ામભાોટા તાીઃખડેબ્રહ્મા, 
જી.સાબરકાાંઠા 

8140878704 solnankiprakash420@gmail.com   

૮૧૨૦૧૫ પ્રવતકકુમભાાર રાજેશઇા  
કાછીયા 

મીુઃ રઢુ તાીઃ- જી.ખડેા 7567784029 pratikkachhia319@gmail.com   

૮૧૨૦૧૬ પ્રહદપ શાાંવતલાલ સાાંગાણી ગામભા – જામભાર્ાડી  તા- 
કાલાર્ડ, જી.- જામભાનગર 

9909333588 pradipsangani588@gmail.com   

૮૧૨૦૧૭ પ્રવર્ણકુમભાાર ધનજીઇા  
પરમભાાર 

ગામભા- જોરાપરુા  તા.ખરેાલ ુ
જી- મભાહસેાણા 

9574415064, 

8401589548 
pravinparmar333@gmail.com   

૮૧૨૦૧૮ ઇગાજી બાબજુી સુાંદેશા ગામભા- મભાાળળયા ર્ાસ ,તા- 
દાાંતીર્ાડા   જી- બનાસકાાંઠા 

9601769578 malibhaga@gmail.com     

૮૧૨૦ર૦ મભાનહરઇા  ચાંદુઇા  ઇો  ગામભા- સયૈદપરુા, તા,ઉમભારેઠ  
જી-આંણદ 9662865934 

 

 

 

manharb@gmail.com 

  

૮૧૨૦૨૧ મભાહશેઇા  જો તાઇા  

ચૌધરી 

ગામભા- રોબસ મભાોટી   તા- ડીસા  
જી-  બનાસકાાંઠા 

9825965792 maheshchaudhari252@yhaoo.i
n 

  

૮૧૨૦૨૨ મભાાર્જીઇા  ર્ાલજીઇા  
ચૌધરી 

ગામભા- 
અમભારાપરુા(ર્ાસણા,ર્ાતમભા)  
તા-ડીસા  જી- બનાસકાાંઠા 

9638531737, 

9974860184 
mavji1122@gmail.com 

 
  

૮૧૨૦૨૩ વમભાત્તલબને ઇરતકુમભાાર 
લઉેર્ા 

ગામભા- સરઢર્, તા.- જી.- 
ગાાંધીનગર 

7359768573 mittalleuva@gmail.com   

૮૧૨૦૨૪ મભાાંદાર ગોરધનઇા  
ડોબરીયા 

ગામભા - કુબા  તા- વર્શાર્દર 
જી.-જુનાગઢ 

9913795574 dobariyamandar@yahoo.com   

૮૧૨૦૨૫  રણજીતઇા  અરજણઇા  
ઇરર્ાડ 

ગામભા- કાલીયાપરુા  તા.-
ધોળકા   જી- અમભાદાર્ાદ 

8238961982 maru.ranjit108@gmail.com   

mailto:nitparmar999@gmail.com
mailto:solnankiprakash420@gmail.com
mailto:pratikkachhia319@gmail.com
mailto:pradipsangani588@gmail.com
mailto:pravinparmar333@gmail.com
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mailto:manharb@gmail.com
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mailto:maheshchaudhari252@yhaoo.in
mailto:mavji1122@gmail.com
mailto:mittalleuva@gmail.com
mailto:dobariyamandar@yahoo.com
mailto:maru.ranjit@yahoo.com
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૮૧૨૦૨૬ રમભાણીકઇા  ઘનશ્યામભાઇા  
ચાર્ડા 

ગામભા - ર્સ્તડી તા- ર્ઢર્ાણ 
જી- સરેુન્દરનગર 

8347302396 ramnik.chavda30@gmail.com    

૮૧૨૦૨૭ રાજનક માર દેવજીભાઈ 
ર્ાલરીયા 

ગામભા- ર્સાંતપરુ, 
તા.જામભાજોધપરુ જી.- 
જામભાનગર 

 

9426568334 

 

rajankalariya2@gmail.com   

૮૧૨૦૨૮ રાજેશપરુી મભાહશેપરુી 
ગોસ્ર્ામભાી 

ગામભા - બાલીસણા તા- જી- 
પાટણ 

9727303635,989
8029971 

rajgoswami82@gmail.com   

૮૧૨૦૨૯ લોરેન્દસકુમભાાર હદલીપઇા  
ગામભાીત 

ગામભા -  લાખણી   તા-વ્યારા  
જી-ર્ાપી 

 

7874761012 
lorens.gamit222@gmail.com   

૮૧૨૦૩૦ વર્પલુકુમભાાર રામભાાઇા  
સોલાંકી 

ગામભા-અંતોલી, તા-દહગેામભા, 
જી.ગાાંધીનગર 

9978856635 vipulsolanki108@gmail.com   

૮૧૨૦૩૧  વર્જયકુમભાાર રણમભાલઇા  
કારાર્દરા 

ગામભા- અડર્ાણા તા, જી,-
પોરબાંદર 

9725852853 karavadravijay23@gmail.com   

૮૧૨૦૩૨ વર્શાલ રામભાવસિંહઇા  ડોહડયા ગામભા-જ ાંગર(ગીર) તા.- 
મભાાળળયા(હાટીના) જી,-જુનાગઢ 

9427344955 vickly44955@gmail.com   

૮૧૨૦૩૩ શ્રયેાાંગ જયાંતીલાલ પટેલ 

 
ગામભા-   ધમભાાસણા તા.- 
કલોલ, જી.-ગાાંધીનગર 

 

9586868675 

shreyangpatel5990@gmail.com   

૮૧૨૦૩૪ સચીનકુમભાાર ધીરૂઇા  પટેલ ગામભા-   ચોકડી,તા.- ચડુા જી.-
સરેુન્દરનગર 

9725911202 patelsachin202@gmail.com   

૮૧૨૦૩૫ સ ભાષ રતીભાઈ જોધાણી ગામભા-કાલાર્ડ, તા.- 
વર્સાર્દર, જી-જુનાગઢ 

9712669123 subhashjodhani23@gmail.com   

૮૧૨૦૩૬ સુંજયક માર જાદવભાઈ 
સાુંગાણી 

ગામભા- જેતલર્ડ તા- 
વર્સાર્દર જી.- જુનાગઢ 

9909500657 sanjaysangani007@gmail.com   

૮૧૨૦૩૭ સાંજય મભાાાંડણઇા  ઇોચીયા ગામભા-રાજપરા    તા. કલ્યાણપરુ 
જી.-દેર્ભવૂમભા દ્વારકા 

9586106746 

 

bhochiyas@yahoo.com     

૮૧૨૦૩૮ હાહદિકકુમભાાર કનઇુા  પટેલ ગામભા- મભાોટાર્ાસણા તા-બાયડ 
જી.- અરર્લ્લી 

9409075456 hardikpatel0912@gmail.com   

mailto:ramnik.chavda30@gmail.com
mailto:rajankalariya2@gmail.com
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૮૧૨૦૩૯ હાહદિકઇા  પ્રફુલઇા  
કાવછયા 

ગામભા- રઢુ તા.-જી- ખડેા    9510292376 hardikkachhia21@gmail.com   

mailto:hardikkachhia21@gmail.com
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૨૬ મી બેચ  : ર૦૧૫ 

813001 અશોર્ બળદેવભાઇ ૫ટેલ ગામભા : નર્લગઢ, તા- 
ધાાંગધ્રા જી- સરેુન્દરનગર 

8140311959 patelashok5252@gmail.com   

813002 ભ રીયા અનિનક માર 
ર્ડર્ીયાભાઇ 

ગામભા-મભાોટીભગેુડી તા-
સાંતરામભાપરુ જી-મભાહીસાગર 

9978871225 ashvinbhuriya5@gmail.com 
 

  

813003 અંહકતાબેન અરવર્િંદઇાઈ 
ચૌધરી 

ગામભા-હહડોલીયા તા-
બારડોલી જી-
સરુત,૩૯૩૪૪૦ 

9638459268 Chaudhari.ankita74@gmail.co

m 
  

813004 કર્શન કદલલપભાઇ પટેલ A-201,નર્કારદશવન 

એપાટવ મેભાન્દટ,ર્સાંત વર્હા 
ય.ુએમભા.રોડ,ઇટાર,સરુત,૩૯
૫૦૧૭ 

9099699390, 
9173489581 

kishanpatel0305@gmail.com   

813005 ધોકરયા કર્શોરભાઈ 
છનાભાઈ 

ગામભા-ખીંટલા તા-સાયલા 
જી-સરેુન્દરનગર 

7698580059  ,
7383318465 

kishordhoriya4@gmail.com     

813007 ખ શ્બ બેન ભીખાભાઇ પટેલ ગામભા-રાાંધેજા તા-જી-
ગાાંધીનગર 

9898747596/760
0353554 

khushbupatel295@gmail.com   

813008 ખોડીદાસ સોમાભાઇ વેગડા ગામભા-બળેજ તા-જી-
પોરબાંદર 

9574829106 vegdakhodidas92@gmail.com   

813009 ગાયત્રીબેન જસવુંતભાઈ 
રાવલ 

ગામભા-આહર્ા તા-આહર્ા જી-ડા ાંગ 
ગામભા-આહર્ા તા-આહર્ા 
જી-ડાાંગ 

8154988280 

 
gayatriraval8@gmail.com 

 
  

813010 ભુંડારી ચેતનનસિંહ 
ભવાનભાઇ 

ગામભા-બોરલા તા-તળાજા 
જી-ઇાર્નગર 

9427875412 chetanbhandari93@gmail.com   

813011 જયેન્દ્રન્સહ ધીરનસહ રાઠોડ ગામભા-બોઇા તા-પ્રાાંવતજ જી-
સાબરકાાંઠા 

9428397986 
 

jayendra2610@gmail.com   

mailto:patelashok5252@gmail.com
mailto:chetanbhandari93@gmail.com
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813012 જીત ભાઇ પાલાભાઇ જીનતયા ગામભા-કીકરીયા તા-મભાહુર્ા 
જી-ઇાર્નગર 

9408532835 jitiyajitu@gmail.com   

813013 જીતેન્દ્રક માર પરસોત્તમભાઇ 
માલકર્ય 

ગામભા-ઢાકી તા-લખતર જી-
સરેુન્દરનગર 

9638802747 
    jpmalakiya@gmail.com   

813014 જીતેન્દ્રક માર રતીલાલ 
ગોઠી 

ગામભા- જસાપર તા- ધાાંગધ્રા 
જી- સરેુન્દરનગર 

7698904664   sarjitgothi11@gmail.com   

813015 તેજલબેન જીવ ભાઈ ભોય ગામભા-પીપલદહાડ તા-
સબુીર જી-અહર્ા(ડાાંગ) 

9409186405 bhoyetejal39@gmail.com   

813016 દશકનાબેન ભરતભાઇ પટેલ ગામભા-રાાંધેજા તા-જી-
ગાાંધીનગર 

9714664212 darshanapatel4215@gmail.com 

 
  

813017 કદલીપક માર હરસ ખભાઈ 
ભાલાળા 

ગામભા - જેતલર્ડ  
તા.વર્સાર્દર જી - જુનાગઢ 

9624754818 bhalaladil007@gmail.com   

813018 
નનનતન રામજીભાઈ પટેલ 

 

ગામભા-આંબલા તા-વસહોર 
જી-ઇાર્નગર 

9725533979 jasoliyanitin2012@gamil.com   

813019 નનલેશભાઈ સવજીભાઈ 
પટેલ 

ગામભા-આંબલા તા-વસહોર 
જી-ઇાર્નગર 

8306739795 
9925619495 

jasoliyanilesh22@gamil.com   

813020 પુંર્જ આર પરમાર ગામભા-ઝાાંઝમેભાર તા-ઉમભારાળા 
જી-ઇાર્નગર    

Nil Nil   

813021 પ્રનતર્ક માર રમેશભાઇ 
ગામી 

ગામભા-સેજલપરુ(ગમભાી ફામભાવ) 
પોસ્ટ-ર્ગદા તા-પાલનપરુ  
જી-બનાસકાાંઠા 
 

9662246264 

 
gamipratik1993@gmail.com   

mailto:mavji1122@gmail.com
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813022 

813022 નપ્રયુંર્ાબેન ર્નૈયાલાલ 
પરમાર 

ગામભા-ગુાંજા તા-વર્સનગર 
જી-મભાહસેાણા ઠે.-રોહહતર્ાસ 

7600960432 

8734909309 
liy.larmar11@gmail.com     

813023  

ચૌહાણ ભરતભાઇ મન ભાઇ ઇાર્નગર-રાજકોટ રોડ, 
ગામભા-સણોસરા, તા-વશહોર, 
જજ-ઇાર્નગર 
 

8758572284 c@a.@ang@ara3t001@gmail.co

m   
  

813024   માવદીયા ભાવેશ ર્ાનાભાઈ ગામ-માધ પ ર(ધેડ)  
તા-જી-પોરબુંદર 

8140475158 g@adea@t0.madadiya@gmail.co

m 
  

813025  મર્વાણા મ રે્શ રામજીભાઈ ગામ-ભરાવડી તા-જી-બોટાદ 9714429213 ma6lanam.6ea@26@gmail.co

m   
  

813026  ડોડીયા રમેશભાઈ 
જગમાલભાઈ 

ગામભા-ટુર્ડ તા-શાંખેશ્વર જી-
પાટણ 

Nil rjdodiya19@rediffmail.com   

813027  રાણાભા રામસુંગભા 
સ મણીયા 

ગામભા-ર્સઈ તા-દ્વારકા જી-
દેર્ ભવૂમભા દ્વારકા 

9714747946 ranabhasumaniya16@gmail.co

m 
  

813028  

રોહહતકુમભાાર પ્રભદુાસ 
ચૌધરી  
 

ગામભા-પામભાોલ તા-વર્જાપરુ 
જી-મભાહસેાણા 

7777943235 ro@i3c@a.d@ary1209@gmail.co

m 
  

813029  નવજયભાઇ પ્રતાપભાઇ 
ડાબસર 

ગામભા-મભાોટીધરાઈ તા-
ર્લ્લઇીપરુ જી-ઇાર્નગર 

9510108139 

9574229929 
dabasaravijay100@gmail.com   

813030  સેતા વર્નોદકુમભાાર 
ર્લ્લઇઇા  

ગામભા-ઇારોડ તા-મભાહરુ્ા જી-
ઇાર્નગર,૩૬૪૨૯૫ 

9067572329 ,
9737256120 

setvinvall53@gmail.com   

813031 ર્ારેણા નવમલેશક માર 
જાદવભાઇ 

ગામભા- ર્સાંતપરુ  તા- 
જામભાજોધપરુ જી- 
જામભાનગર   

   9429141896  /
9537754602 

Vimlesh.karena@gmail.com   
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813032 વર્શાલકુમભાાર મકેુશઇાઈ 
પહઢયાર 

જામભાપરુા જી.આઈ.ડી.સી. 
સામેભા તા-પાલનપરુન જી-
બનાસકાાંઠા 

9904430440 vishalpadhiyar8@gmail.com   

813033 શૈલેષ ભ પેન્દ્રભાઈ મર્વાણા મ.ુપો-ળચખોરા તા-જી-
ર્ડોદરા 

9725016763 makwana.shailesh24@gmail.com   

813034 સમીર ર્રશનભાઇ મોરી મભાાંમભાાઈ કૃપા,કૃષ્ટ્ણ નગર,શેરી 
નાં.૭,તા-રે્રાર્ળ જી-

જુનાગઢ 

9429777687  ,
9913131559 

morisamir99@gmail.com   

813035 સહદેવનસિંહ હરીનસિંહ વાઘેલ ગામભા-ઇાદરર્ા  તા-સાર્લી  
જી-ર્ડોદરા 

8401044872 sahdevvaghela88@gmail.com   

813036 ર્ારેણા હરેશક માર પ ુંજાભાઈ ગામભા-ર્સાંતપરુ તા-
જામભાજોધપરુ જી-જામભાનગર 

8141406464 hareshsagar9@gmail.com   

813037 હીનાબેન ર્ન ભાઈ ચૌધરી ગામભા-હહડોલીયા તા-
બારડોલી જી-સરુત 

-- heenachaudhari1993@gmail.co

m   
  

812013 પર્ુંજક માર ર્રશનભાઇ 
ગોહલે 

ગામભા-મભાાાંનખેતારા તા-
મભાાાંગરોળ જી-જુનાગઢ 

9574304651 pgohel35@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:makwana.shailesh24@gmail.com
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૨૭ મી બેચ  : ર૦૧૬ 

814002 ળચરાગકુમભાાર મકેુશઇાઈ 
પટેલ 

v.-motipura sadra  

t.-gandhinagar  

patel vas  

pin.382321 

9574813029 cp71890@gmail.com   

814003 જયાબેન છત્રવસિંહ 

બાહરયા 

v.-tad kachala  

t.-bodeli  

d.- chota udaypur 

9712887818 jaya18bariya@gmail.com   

814005 જોગેશ્વરી પ્રઇાકરઇા  

ર્લર્ી 

v.-kolwan  

t.-sagbara  

d.-narmada 

9537936332 jpvalvi2307@gamil.com   

814007 Bhakhar Paras 

Maganbhai 

v.-jetalvad  

t.-visavadar  

d.-junagadh 

9727585360 paras814007@gmail.com   

814008 પ્રવર્ણકુમભાાર ગલજીઇાઈ 

બબુહડયા 

at&po.chikhli  

ta. khedbrahma  

dist. sabarkatha 

76981 62380 pravinbubadiya010@gmail.com   

814009 મભાનીષાબેન ગણપતઇાઈ 
રાઠર્ા 

AT&PO. muldher  

ta.bodeli  

dist. chhotaudepur 

8155078525 manisha31rathva@gmail.com   

814010 રૂપલકુમભાારી શકુકરઇા  

પટેલ 

V-Undach,VaniyaGhol  

Ta-Gandevi  

Dist-Navasari 

8238594728 rupal28patel@gmail.com   

814011 સર્ગણુાબેન રમેભાશઇા  

સોલાંકી 

Secter16,Gandhinagar,Yut

hHostel Cempas  

Ta-Gandhinagar  

Dist-Gandhinagar 

8140335054 savgunasolanki234@gmail.com   

 814012 
 

હહરશઇાઈ રતનઇાઈ 

રાઠર્ા 

V-Kakalpur  

Ta-Halol  

Dist-Panchmahal 

7567770198 harishrathava234@gmail.com   

814013 હાહદિકકુમભાાર નનવુસિંહઇા  

પરમભાાર 

V-Dolasa  

Ta-Kodinar  

Dist-Gir Somnath 

7779038372 hardik17parmar@gmail.com   

814014 હાહદિકકુમભાાર રવતલાલ 

પટેલ 

V-Dolasa  

Ta-Kodinar  

Dist-Gir Somnath 

7567998820 hardik814014@gmail.com   
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અન પારુંગત  

૧ શૈલેષ પટેલ 
     

 

૨ જીતેન્દરકુમભાાર છોટાલાલ 
પટેલ 

     

 

૩ પાંકજઇાઈ રઘઇુાઈ પટેલ 
     

 

૪ ઇરતકુમભાાર નરવસિંહઇાઈ 
પટેલ 

    

 

૫ મભાનહરઇાઈ મભાગનઇાઈ 
મભાકર્ાણા 

    

૬ ળબવપનકુમભાાર વર્રમભાઇાઈ 
મભાહહેરયા 

     

 

૭ અશોક પટેલ 
     

 

૮ મભાહશેકુમભાાર બલદેર્ઇાઈ 
પટેલ 

     

૯ અઇેસાંગ પરમભાાર 
     

૧૦ પ્રવર્ણ ર્ાઘેલા      

૧૧ સ્નેહલ ધીરૂઇાઈ 
મભાકર્ાણા 
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૧૨ ઇરતકુમભાાર કચરાઇાઈ 
પટેલ 

    

૧૩ જસર્ાંતવસિંહ મભાાંગળઇાઈ 
બાહરયા 

     

 

૧૪ હદપકકુમભાાર રવતલાલ 
મભાહતેા 

    

 

૧૫ મભાધસુદૂન મભાકર્ાણા      

 

૧૬ દશરર્થ સાળુાંકે       

 

૧૭ રાજેશ ર્સાર્ા      

 

૧૮ મભાનોજ પ્રજા૫વત       

 

૧૯ પ્રહદ૫ ૫ટેલ       

ર૦ હકશોર ચાર્ડા       

 

ર૧ ચેતન ૫ટેલ       

 

રર હદનેશ ૫ટેલ       

 

ર૩  તેજસ ૫ટેલ      
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નવદ્યાવાચસ્પનત   

૧ મધ સદૂન મર્વાણા        

 

૨ સતીષ પટેલ  

 

 

    

 

૩ મ રે્શ ચાવડા  

 

 

    

 

૪ દશરથ સાલ રે્  

 

 

   

 

૫ સ્નેહલ મર્વાણા  

 

   

૬ ભરત પટેલ  

 

    

 

૭ મનહર મર્વાણા  

 

    

 

 


