
અ.નં. તાલુકાનું નામ ગામનું નામ શાળાનું નામ િશક્ષકનું નામ િશક્ષકનું સરનામું મોબાઈલ નંબર

૧ વાંસદા ભીનાર ભીનાર પર્ા. શાળા મુકેશકુમાર દુરિસગભાઇ પટેલ મુ.પો.ભીનાર  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9913872712

૨ વાંસદા ભીનાર ભીનાર પર્ા. શાળા અજીતભાઇ ખુશાલભાઇ પટેલ મુ.પો.ભીનાર  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9909208198

૩ વાંસદા ભીનાર ભીનાર પર્ા. શાળા ભુપતિસહ જશવંતિસહ પરમાર મુ.પો. અનાવલ  તા. મહુવા િજ. સુરત 9426879727

૪ વાંસદા ભીનાર ભીનાર પર્ા. શાળા નીતાબેન ભીખુભાઇ ગરાિસયા મુ.પો. અનાવલ  તા. મહુવા િજ. સુરત 9428628218

૫ વાંસદા ભીનાર ભીનાર પર્ા. શાળા મીનાક્ષીબેન રિતલાલ પટેલ મુ.પો. સ ગાડ  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9925620823

૬ વાંસદા ભીનાર ભીનાર પર્ા. શાળા પુષ્પાબેન બાબુભાઇ પટેલ મુ.પો. વાંસદા  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 7069818448

૭ વાંસદા ભીનાર ભીનાર પર્ા. શાળા નરેશભાઇ ઉખેડીયાભાઇ પટેલ મુ.પો. કુરેિલયા  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9727318675

૮ વાંસદા ભીનાર ભીનાર પર્ા. શાળા તૃષાકુમારી મનુભાઈ પટેલ મુ.પો.ભીનાર  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9429531724

૯ વાંસદા ભીનાર ભીનાર પર્ા. શાળા જીગ્નેશાકુમારી મદનમોહન  િદર્વેદી મુ.પો. ઉનાઈ  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9586494384

૧૦ વાંસદા ભીનાર ખડકાળા પર્ા. શાળા ઉવર્શીબેન ચંદર્િસહ પરમાર મુ.પો. વાંસદા  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9428162259

૧૧ વાંસદા ભીનાર ડુંગરી ફ. વગર્શાળા, ભીનાર િવનુભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ મુ.પો. ચઢાવ  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9913207542

૧૨ વાંસદા ભીનાર ડુંગરી ફ. વગર્શાળા, ભીનાર શારદાબેન છોટુભાઈ પટેલ મુ.પો.ચરવી ઉનાઇ, તા.વાંસદા િજ.નવસારી 8141971029

૧૩ વાંસદા ભીનાર દેસાઈ ફ. પર્ા.શાળા, ભીનાર સિવતાબેન ભાણાભાઈ પટેલ મુ.પો.ચરવી ઉનાઇ, તા.વાંસદા િજ.નવસારી 6356612510

૧૪ વાંસદા ભીનાર દેસાઈ ફ. પર્ા.શાળા, ભીનાર નમર્દાબેન ગોપાળજી પટેલ મુ.પો.ભીનાર  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9099780801

૧૫ વાંસદા ભીનાર ટાંકલી ફ. વગર્શાળા, ભીનાર નીરૂબેન રનાભાઇ પટેલ મુ.પો.ભીનાર  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9427400344

૧૬ વાંસદા ભીનાર ટાંકલી ફ. વગર્શાળા, ભીનાર સંજયકુમાર નગીનિસહ પરમાર મુ.પો. ચાપલધરા તા.વાંસદા િજ. નવસારી 7283806387

િશક્ષકોની માિહતી 
(માચર્ - ૨૦૨૦ અંિતત)



૧૭ વાંસદા ભીનાર પાટી ફ. વગર્શાળા, ભીનાર માણેકભાઈ મદારભાઇ પટેલ મુ.પો. કાંટસવેલ  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9624668338

૧૮ વાંસદા ભીનાર પાટી ફ. વગર્શાળા, ભીનાર િનરંજનાબેન લલ્લુભાઇ પટેલ મુ.પો. કાંટસવેલ  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9825963569

૧૯ વાંસદા પાલગભાણ પાલગભાણ પર્ા. શાળા હંસાબેન ભંગીયાભાઈ પટેલ મુ.પો. સ ગાડ  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9726565238

૨૦ વાંસદા પાલગભાણ પાલગભાણ પર્ા. શાળા િદપકકુમાર રંગજીભાઈ પટેલ મુ.પો.ભીનાર  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9913023485

૨૧ વાંસદા પાલગભાણ પાલગભાણ પર્ા. શાળા િજજ્ઞાસાકુમારી નટુભાઇ પટેલ મુ.પો. ઉનાઈ  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9662512321

૨૨ વાંસદા પાલગભાણ પાલગભાણ પર્ા. શાળા વષાર્કુમારી િદલીપભાઇ પટેલ મુ.પો. કાંટસવેલ  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9586548103

૨૩ વાંસદા પાલગભાણ ગામીત ફ. , પાલગભાણ ઉત્તમભાઈ મકનભાઈ પટેલ મુ.પો. લસણપોર  તા.મહુવા િજ. સુરત 9726565628

૨૪ વાંસદા પાલગભાણ ગામીત ફ. , પાલગભાણ રેવંતીબેન ગુલાબભાઇ પટેલ મુ.પો. લસણપોર  તા.મહુવા િજ. સુરત 9726565628

૨૫ વાંસદા પાલગભાણ પટેલ ફ. , પાલગભાણ સુિમતર્ાબેન કીકાભાઈ પટેલ મુ.પો.ભીનાર  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9427140990

૨૬ વાંસદા પાલગભાણ પટેલ ફ. , પાલગભાણ પદમાબેન નારણભાઈ પટેલ મુ.પો. નાની ભમતી  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9426110749

૨૭ વાંસદા પાલગભાણ પેલાડ ફ. , પાલગભાણ રંજીતાબેન અમર્તભાઈ પટેલ મુ.પો.ભીનાર  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 8511058066

૨૮ વાંસદા પાલગભાણ પેલાડ ફ. , પાલગભાણ રેખાબેન મહેન્દર્િસહ પરમાર મુ.પો. અનાવલ  તા. મહુવા િજ. સુરત 9428578482

૨૯ વાંસદા મોટીવાલઝર મોટીવાલઝર સ્નેહલકુમાર વસંતલાલ પરમાર શંકર ફ. મુ. પો.તા.વાંસદા િજ. નવસારી 9427174139

૩૦ વાંસદા મોટીવાલઝર મોટીવાલઝર પાવર્તીબેન છોટુભાઇ પટેલ મોટીવાલઝર તા. વાંસદા .િજ. નવસારી 9904587915

૩૧ વાંસદા મોટીવાલઝર મોટીવાલઝર જ્યોિતબાળા પર્િવણભાઇ પટેલ મોટીવાલઝર તા. વાંસદા .િજ. નવસારી 9427186210

૩૨ વાંસદા મોટીવાલઝર મોટીવાલઝર ઇશ્વરભાઇ મેરવાનભાઇ નાયક ઝરી   તા. વાંસદા .િજ. નવસારી 9726016372

૩૩ વાંસદા મોટીવાલઝર મોટીવાલઝર કુંજનાબેન નટવરલાલ પટેલ્ વાંસદા   તા-વાંસદા   િજ. નવસારી 9727900438

૩૪ વાંસદા મોટીવાલઝર મોટીવાલઝર રમીલાબેન નાગજીભાઇ પટેલ સ ગાડ   તા. વાંસદા .િજ. નવસારી 9687849909



૩૫ વાંસદા મોટીવાલઝર મોટીવાલઝર ધમન્દર્િસહ ગંભીરિસહ રાઠોડ  ચાપલધરા તા. વાંસદા  .િજ. નવસારી 9427085135

૩૬ વાંસદા મોટીવાલઝર મોટીવાલઝર હેમાલીબેન ધમન્દર્િસહ રાઠોડ  ચાપલધરા તા. વાંસદા  .િજ. નવસારી 9737269233

૩૭ વાંસદા મોટીવાલઝર મોટીવાલઝર હેમાંગીબેન હિરલાલ પટેલ રૂમલા , તા..ચીખલી,.િજ. નવસારી 9925089071

૩૮ વાંસદા મોટીવાલઝર મોટીવાલઝર પૂજાબેન મુકેશકુમાર શુક્લ વાંસદા,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 8511045330

૩૯ વાંસદા ઉપસળ ઉપસળ યોગેશ નાનુભાઇ પટેલ ઉમરકુઇ તા-વાંસદા  .િજ. નવસારી 9727389690

૪૦ વાંસદા ઉપસળ ઉપસળ ગુલાબભાઇ છનાભાઇ પટેલ ગુલાબ વાિટકા ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9537497847

૪૧ વાંસદા ઉપસળ ઉપસળ રેણુકાબેન રમણભાઇ પટેલ ઉપસળ તા-વાંસદા  .િજ. નવસારી 7069356725

૪૨ વાંસદા ઉપસળ ઉપસળ સુિમતર્ાબેન ભુલાભાઇ પટેલ મોટીવાલઝર તા. વાંસદા .િજ. નવસારી 9429450184

૪૩ વાંસદા ઉપસળ ઉપસળ ગીતાબેન ધીરજલાલ પટેલ ઉનાઇ તા-વાંસદા .િજ. નવસારી 9099427819

૪૪ વાંસદા ઉપસળ ઉપસળ મીતાબેન રવજીભાઇ પટેલ મોટીવાલઝર તા-વાંસદા .િજ. નવસારી 9427129471

૪૫ વાંસદા ઉપસળ ઉપસળ સંતોષકુમાર િદનેશભાઇ પટેલ વાંસદા તા-વાંસદા   િજ. નવસારી 9408415121

૪૬ વાંસદા ઉપસળ ઉપસળ િહરેનકુમાર બાલુભાઇ પટેલ રુપવેલ તા-વાંસદા .િજ. નવસારી 9737272829

૪૭ વાંસદા ઉપસળ ઉપસળ િદપેશકુમાર હરિસગભાઇ પટેલ રાયાવાડી  તા. વાંસદા.િજ. નવસારી 9979600865

૪૮ વાંસદા સ ગાડ સ ગાડ િગરીશભાઇ અમર્તભાઇ પટેલ. મુ.પો.ખરોલી તા..ચીખલી,.િજ. નવસારી 9979143950

૪૯ વાંસદા સ ગાડ સ ગાડ સુરેખાબેન જેરામભાઇ પટેલ. નાનીભમતી તા. વાંસદા.િજ. નવસારી 9427185624

૫૦ વાંસદા સ ગાડ સ ગાડ રમેશભાઇ છોટુભાઇ પટેલ મુ.પો.ભીનાર , તા.ચીખલી 9913660766

૫૧ વાંસદા સ ગાડ સ ગાડ ભાવનાબેન નારિસગભાઇ પટેલ. મુ.પો.ખરોલી તા..ચીખલી,.િજ. નવસારી 9537233279

૫૨ વાંસદા સ ગાડ સ ગાડ મહેશભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ. મુ.પો.ખરોલી તા.ચીખલી,િજ. નવસારી 7874774849



૫૩ વાંસદા સ ગાડ સ ગાડ પર્િદપકુમાર સુખાભાઇ પટેલ. મુ.પો. સ ગાડ. તા. વાસદા 9737974290

૫૪ વાંસદા સ ગાડ સ ગાડ િશરીષભાઇ તુલસીભાઇ ગરાિસયા બીલખડી તા.મહુવા  િજ.સુરત 8758688940

૫૫ વાંસદા વણારસી વણારસી સ્નેહાબેન મગનલાલ પટેલ  સ્ટેશન ફ. અનાવલ તા.મહુવા િજ.સુરત 9408738301

૫૬ વાંસદા વણારસી વણારસી લાિલબેન બાબરભાઇ પટેલ ગુલાબ વાિટકા ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 8758044650

૫૭ વાંસદા વણારસી વણારસી જશવંતભાઇ મનુભાઇ પટેલ હનુમાન ફ.દોલધા,ત.વાંસદા િજ.નવસારી 9427860859

૫૮ વાંસદા વણારસી વણારસી ધનસુખભાઇ કલાણ્ભાઇ પટેલ મોટીવાલઝર તા. વાંસદા .િજ. નવસારી 9601021517

૫૯ વાંસદા વણારસી વણારસી વસનજીભાઇ મગનભાઇ પટેલ રાણી ફ.તા.વાંસદા િજ.નવસરી 9428022711

૬૦ વાંસદા વણારસી વણારસી નીતાબેન રમણભાઇ પટેલ મુ.સ ગાડ-૨ તા.વાંસદા િજ.નવસરી 9537820320

૬૧ વાંસદા વણારસી વણારસી ચારુલતાબેન ઠાકોરભાઇ પટેલ મુ.પો.તા.વાંસદા િજ.નવસરી 7600590701

૬૨ વાંસદા વણારસી વણારસી અંજનાબેન રમેશ્ભાઇ પટેલ ઉમીયાંનગર સોસાયટી કાનપુરા તા.વ્યારા,િજ.તાપી 9979759727

૬૩ વાંસદા વણારસી વણારસી સોનલબેન અરિવદભાઇ પટેલ ૨૩-હાઉસ ગ સો. ઉનાઇ તા.વાંસદા િજ. નવસારી 9601849064

૬૪ વાંસદા  નાનીવાલઝર  નાનીવાલઝર શૈલેશભાઇ ગમનભાઇ પટેલ નાનીભમતી તા. વાંસદા.િજ. નવસારી 9427864035

૬૫ વાંસદા  નાનીવાલઝર  નાનીવાલઝર આશાબેન નરેન્દર્ભાઇ ચાંપાનેરી શંકર ફ. મુ. પો.તા.વાંસદા િજ. નવસારી 9429116109

૬૬ વાંસદા મોટીવાલઝર  મોટીવાલઝર  ડુંગરી ફ. ગંગાબેન હાંસજીભાઇ પટેલ પાંચઆમલા ફ.,કાંટસવેલ તા.વાંસદા, િજ. નવસારી 9913374430

૬૭ વાંસદા મોટીવાલઝર  મોટીવાલઝર  ડુંગરી ફ. સુિમતર્ાબેન જેરામભાઇ પટેલ ઝરી તા વાંસદા .િજ. નવસારી 9567973332

૬૮ વાંસદા ઉપસળ ઉપસળ ડુંગરી ફ જશવંતિસહ અજીતિસહ રાઠોડ  ચાપલધરા તા. વાંસદા  .િજ.નવસારી 9925664232

૬૯ વાંસદા ઉપસળ ઉપસળ ડુંગરી ફ જીતેશકુમાર મેરવાનભાઇ પટેલ મોટીવાલઝર તા. વાંસદા .િજ. નવસારી 9978263472

૭૦ વાંસદા મોટીવાલઝર  જામન ફળીયા નીલેશભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ તરકાણી તા. મહુવા િજ. સુરત 9898794466



૭૧ વાંસદા મોટીવાલઝર  જામન ફળીયા નીતાબેન નાનુભાઇ નાયક જમાદાર ફ. તા. વાંસદા .િજ. નવસારી 7567970703

૭૨ વાંસદા સરા સરા  પર્ા. શાળા અંકુરકુમાર  આનંદભાઈ ગાઈન મુ.પો.-દેવલપાડા આહવા  તા.આહવા િજ.-ડાંગ 9537340304

૭૩ વાંસદા સરા સરા  પર્ા. શાળા નરેન્દર્ભાઈ બાલુભાઈ પટેલ મુ.પો.-ભીનાર તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 9586682232

૭૪ વાંસદા સરા સરા  પર્ા. શાળા ચીમનભાઈ રવજીભાઈ પટેલ મુ.પો.-સીણધઈ તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 9924427168

૭૫ વાંસદા સરા સરા  પર્ા. શાળા નજુબેન ઘેલુભાઈ પટેલ મુ.પો.-આંબાબારી તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 9925965151

૭૬ વાંસદા સરા સરા  પર્ા. શાળા પર્િતભાબેન રામુભાઈ પટેલ મુ.પો.-ભીનાર તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 9913230852

૭૭ વાંસદા સરા સરા  પર્ા. શાળા હષાર્લીબેન ગમનભાઈ ગામીત મુ.પો.-ઉનાઈ  તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 9586863484

૭૮ વાંસદા સરા સરા  પર્ા. શાળા અિશ્વનભાઈ ચીમનભાઈ પટેલ મુ.પો.-કેળકચ્છ  તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 9909289012

૭૯ વાંસદા સરા સરા  પર્ા. શાળા ધમશકુમાર ભુપેન્દર્ભાઈ પટેલ મુ.પો.-ભીનાર તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 9427869035

૮૦ વાંસદા સરા સરા  પર્ા. શાળા અચર્નાબેન દલપતિસહ ચૌહાણ મુ.પો.-કુકેરી  તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 9723963655

૮૧ વાંસદા સરા સરા  પર્ા. શાળા તૃષારભાઈ નારણભાઈ પટેલ મુ.પો.ભીનાર તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 7567968822

૮૨ વાંસદા સરા સરા ભી.ફ  પર્ા. શાળા િવજયકુમાર નગીનભાઈ પટેલ મુ.પો.-પાલગભાણ  તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 9727550072

૮૩ વાંસદા સરા સરા ભી.ફ  પર્ા. શાળા િદનુભાઈ શંકરભાઈ પટેલ મુ.પો.-કાટસવેલ   તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 9712601942

૮૪ વાંસદા ધરમપુરી ધરમપુરી પર્ા. શાળા કાિન્તલાલ રમણભાઈ પટેલ મુ.પો.-પાલગભાણ  તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 9687464040

૮૫ વાંસદા ધરમપુરી ધરમપુરી પર્ા. શાળા નરોતમભાઈ ખાલપભાઇ પટેલ મુ.પો.-ભીનાર તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 9925677315

૮૬ વાંસદા ધરમપુરી ધરમપુરી પર્ા. શાળા કમળાબેન મણીલાલ પટેલ મુ.પો.-પાલગભાણ  તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 9687944040

૮૭ વાંસદા ધરમપુરી ધરમપુરી પર્ા. શાળા સુિમતર્ાબેન ખાલપભાઇ પટેલ મુ.પો.-કુકડા  તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 9687464030

૮૮ વાંસદા ધરમપુરી ધરમપુરી પર્ા. શાળા સન્મુખભાઈ બાબુભાઈ પટેલ મુ.પો.-ભીનાર તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 9537494996



૮૯ વાંસદા ધરમપુરી ધરમપુરી પર્ા. શાળા બીપીનભાઈ ગુલાબભાઈ પટેલ મુ.પો.-કુરેલીયા તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 9925863682

૯૦ વાંસદા ધરમપુરી ધરમપુરી પર્ા. શાળા કેયુરકુમાર અમર્તિસહ પરમાર મુ.પો.-રાનવેરીકલ્લા તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 9998932524

૯૧ વાંસદા ધરમપુરી ધરમપુરી પર્ા. શાળા િકર્ષ્નાબેન બાબુભાઈ કાકિડયા મુ.પો.- રાણીફિળયા તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 78020610922

૯૨ વાંસદા ખરજઈ ખરજઈ પર્ા. શાળા ઈશ્વરભાઈ મોતીભાઈ ચૌધરી મુ.પો.-ખરજઈ તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 8758904041

૯૩ વાંસદા ખરજઈ ખરજઈ પર્ા. શાળા ભીખીબેન જગનભાઇ પટેલ મુ.પો.-ભીનાર તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 9879411899

૯૪ વાંસદા ખરજઈ ખરજઈ પર્ા. શાળા ભરતભાઈ મણીલાલ પટેલ મુ.પો.-ડોલવણ તા.-ડોલવણ  િજ.-તાપી 9426574670

૯૫ વાંસદા ખરજઈ ખરજઈ પર્ા. શાળા યોગીનીબેન કનુભાઈ પટેલ મુ.પો.-સીણધઈ તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 9904896544

૯૬ વાંસદા ખરજઈ ખરજઈ પર્ા. શાળા રીટાબેન રમેશભાઈ પટેલ મુ.પો.-સરા તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 9727461015

૯૭ વાંસદા ખરજઈ ખરજઈ પર્ા. શાળા સંજયભાઈ રમણભાઈ ચોધરી મુ.પો.-નડગ ખાદી તા.આહવા િજ.-ડાંગ 9184301685

૯૮ વાંસદા ખરજઈ ખરજઈ પર્ા. શાળા રંજનબેન મેરવાનભાઈ પટેલ મુ.પો.-કુરેલીયા તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 9712309748

૯૯ વાંસદા ખરજઈ ખરજઈ વગર્ પર્ા. શાળા િદનેશભાઈ ધમુર્ભાઈ બીરારી મુ.પો.-ખરજઈ તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 9712256510

૧૦૦ વાંસદા ખરજઈ ખરજઈ વગર્ પર્ા. શાળા તુળસભાઈ બાલુભાઈ ભોયા મુ.પો.-આંબાબારી તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 9723576585

૧૦૧ વાંસદા કેવડી કેવડી પર્ા.શાળા ચતુરભાઈ પરભુભાઈ પટેલ મુ.પો.-કુકડા  તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 9427869008

૧૦૨ વાંસદા કેવડી કેવડી પર્ા.શાળા લીલાબેન રેશ્માંભાઈ પવાર મુ.પો.-કુકડા  તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 9712545506

૧૦૩ વાંસદા કેવડી કેવડી પર્ા.શાળા પર્મોદભાઈ મગનભાઈ ગામીત મુ.પો.-સરા તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 9797831935

૧૦૪ વાંસદા કેવડી કેવડી પર્ા.શાળા કંચનબેન સામજીભાઇ ગામીત મુ.પો.-નવતાડ  તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 8980256722

૧૦૫ વાંસદા કાળાઆંબા કાળાઆંબા પર્ા. શાળા નયનેશભાઈ ધનાભાઇ પટેલ મુ.પો.-સરા તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 9712014846

૧૦૬ વાંસદા કાળાઆંબા કાળાઆંબા પર્ા. શાળા રીટાબેન બાલુભાઈ પટેલ મુ.પો.-સરા તા.-વાંસદા  િજ.-નવસારી 8238819586



૧૦૭ વાંસદા સાદડદેવી સાદડદેવી પર્ા. શાળા કાકડભાઈ અબ્દુભાઈ પવાર મુ.પો.-કેવડી  તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 9638061572

૧૦૮ વાંસદા વાટી વાટી પર્ા. શાળા મનુભાઈ ઝુલુભાઈ પવાર મુ.પો.-વાટી  તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 8140430090

૧૦૯ વાંસદા વાટી વાટી પર્ા. શાળા કેળુંબેન નાગજુભાઈ કોકણી મુ.પો.-વાટી  તા.વાંસદા  િજ.-નવસારી 8140430090

૧૧૦ વાંસદા પર્તાપનગર પર્તાપનગર પર્ા.શાળા પર્તીક ધીરજિસહ ચૌહણ મુ.પો.ચાપલધરા તા.વાસદા િજ.નવસારી 9909012963

૧૧૧ વાંસદા પર્તાપનગર પર્તાપનગર પર્ા.શાળા શીલાબેન કરશનભાઇ પટેલ મુ.પો.દોલધા તા.વાસદા િજ.નવસારી 9427468295

૧૧૨ વાંસદા પર્તાપનગર પર્તાપનગર પર્ા.શાળા કુસુમબેન િમટ્ઠલભાઇ રાઠોડ મુ.પો.ચાપલધરા તા.વાસદા િજ.નવસારી 9408348564

૧૧૩ વાંસદા પર્તાપનગર પર્તાપનગર પર્ા.શાળા ભાવનાબેન નરેન્દર્િસહ ચૌહણ મુ.પો.ચાપલધરા તા.વાસદા િજ.નવસારી 9879049310

૧૧૪ વાંસદા પર્તાપનગર પર્તાપનગર પર્ા.શાળા સંધ્યાબેન છોટુભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંદરવેલા તા.વાસદા િજ.નવસારી 9426859035

૧૧૫ વાંસદા પર્તાપનગર પર્તાપનગર પર્ા.શાળા તારાબેન મણીલાલ પટેલ મુ.પો.પર્તાપનગર તા.વાસદા િજ.નવસારી 9898182998

૧૧૬ વાંસદા પર્તાપનગર પર્તાપનગર પર્ા.શાળા અંિકતકુમાર મહેશભાઇ પાંચાલ મુ.પો.પર્તાપનગર તા.વાસદા િજ.નવસારી 9429785097

૧૧૭ વાંસદા પર્તાપનગર પર્તાપનગર પર્ા.શાળા ભાિવનીબેન િદનેશચંદર્ પરમાર મુ.પો.ચાપલધરા તા.વાસદા િજ.નવસારી 9427142494

૧૧૮ વાંસદા પર્તાપનગર પર્તાપનગર પર્ા.શાળા અંજલીકુમારી નરપતિસહ સોલંકી મુ.પો. બારડોલી તા.બારડોલી જી.સુરત 9727934434

૧૧૯ વાંસદા પર્તાપનગર મોટા ફ.વગર્ શાળા પર્તાપનગર િરટાબેન અમર્તલાલ પટેલ મુ.પો.પર્તાપનગર તા.વાસદા િજ.નવસારી 7874725112

૧૨૦ વાંસદા પર્તાપનગર મોટા ફ.વગર્ શાળા પર્તાપનગર ચેતાનાબેન મનુિસહ પરમાર મુ.પો.કુકેરી  તા.ચીખલી િજ.નવસારી 9429009012

૧૨૧ વાંસદા રાજપુર રાજપુર પર્ા. શાળા ધમશકુમાર મગનલાલ પટેલ મુ.પો. સમરોલી તા.ચીખલી િજ.નવસારી 9913669806

૧૨૨ વાંસદા દોલધા દોલધા મુખ્ય પર્ા.શાળા શારદાબેન નગીનભઇ પટેલ મુ.પો.દોલધા તા.વાસદા િજ.નવસારી 8469081100

૧૨૩ વાંસદા દોલધા દોલધા મુખ્ય પર્ા.શાળા િનશીતાબેન અમર્તભાઇ પરમાર મુ.પો.કુકેરી  તા.ચીખલી િજ.નવસારી 7623091231

૧૨૪ વાંસદા દોલધા દોલધા મુખ્ય પર્ા.શાળા અમીતકુમાર િહતદર્ભાઇ ભાવસાર મુ.પો.પર્તાપનગર તા.વાસદા િજ.નવસારી 9429058722



૧૨૫ વાંસદા દોલધા દોલધા મુખ્ય પર્ા.શાળા નેહાબેન છોટુભાઇ પટેલ મુ.પો.રાજપુર તા.વાસદા િજ.નવસારી 9687273766

૧૨૬ વાંસદા દોલધા દોલધા મુખ્ય પર્ા.શાળા નીલમકુમારી અજીતિસહ પરમાર મુ.પો.કુકેરી  તા.ચીખલી િજ.નવસારી 9712944426

૧૨૭ વાંસદા દોલધા દોલધા મોટા ફ.વગર્ શાળા ભાનુબેન મંગાભાઇ પટેલ મુ.પો.દોલધા તા.વાસદા િજ.નવસારી 9429791441

૧૨૮ વાંસદા દોલધા દોલધા મોટા ફ.વગર્ શાળા ધનુબેન અભેિસહ પરમાર મુ.પો.ચાપલધરા તા.વાસદા િજ.નવસારી 7265899764

૧૨૯ વાંસદા દોલધા દોલધા તળાવ ફ.વગર્ શાળા િકર્શ્નાકુમારી અજુર્ંનિસહ રાઠોડ મુ.પો.ચાપલધરા તા.વાસદા િજ.નવસારી 9909594884

૧૩૦ વાંસદા દોલધા દોલધા તળાવ ફ.વગર્ શાળા સુિમતર્ાબેન અમર્તભાઇ પટેલ મુ.પો.દોણજા તા.ચીખલી િજ.નવસારી 9904586701

૧૩૧ વાંસદા ઝરી ઝરી મુખ્ય પર્ા.શાળા પંકજકુમાર લાલજીભાઇ પટેલ મુ.પો.પર્તાપનગર તા.વાસદા િજ.નવસારી 9879317419

૧૩૨ વાંસદા ઝરી ઝરી મુખ્ય પર્ા.શાળા ચકુબેન મોહનભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંદરવેલા તા.વાસદા િજ.નવસારી 9429787612

૧૩૩ વાંસદા ઝરી ઝરી મુખ્ય પર્ા.શાળા પર્ીતીબેન કનુભાઇ પટેલ મુ.પો.ખરોલી તા.ચીખલી િજ.નવસારી 7623830347

૧૩૪ વાંસદા ઝરી ઝરી મુખ્ય પર્ા.શાળા શૈલેષકુમાર અમર્તભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંદરવેલા તા.વાસદા િજ.નવસારી 9913762665

૧૩૫ વાંસદા ઝરી ઝરી મુખ્ય પર્ા.શાળા તનુજાબેન છીતુભાઇ પટેલ મુ.પો.સારવણી તા.ચીખલી િજ.નવસારી 9723004096

૧૩૬ વાંસદા ઝરી ઝરી મુખ્ય પર્ા.શાળા વૈશાલીબેન શુકરભાઇ પટેલ મુ.પો.બીલીમોરા  તા.ગણદેવી િજ.નવસારી 7600056595

૧૩૭ વાંસદા ઝરી ડુંગરી ફ.પર્ા.શાળા ઝરી રમણીબેન છગનભાઇ પટેલ મુ.પો.વાઘાબારી તા.વાસદા િજ.નવસારી 9428882819

૧૩૮ વાંસદા ઝરી ડુંગરી ફ.પર્ા.શાળા ઝરી ચંચળબેન મોહનભાઇ પટેલ મુ.પો.કાંટસવેલ તા.વાસદા િજ.નવસારી 9687005936

૧૩૯ વાંસદા ઝરી ડુંગરી ફ. પર્ા.શાળા ઝરી હેતલબેન મગનભાઇ પટેલ મુ.પો.બીગરી  તા.ગણદેવી િજ.નવસારી 8980964022

૧૪૦ વાંસદા ઝરી ડુંગરી ફ. પર્ા.શાળા ઝરી સિતષકુમાર લલ્લુભાઇ પટેલ મુ.પો.દોણજા તા.ચીખલી િજ.નવસારી 9727693705

૧૪૧ વાંસદા ઝરી આંભારુણ ફ.વગર્શાળા ઝરી બાબુભાઇ ગુલાબભાઇ પટેલ મુ.પો.દોલધા તા.વાસદા િજ.નવસારી 9428344562

૧૪૨ વાંસદા ઝરી આંભારુણ ફ.વગર્શાળા ઝરી દશર્નાબેન બહાદુરભાઇ પટેલ મુ.પો.ઝરી તા.વાસદા િજ.નવસારી 9737974321



૧૪૩ વાંસદા ઝરી સુસવાડ ફ.વગર્શાળા ઝરી છોટુભાઇ રણછોડ્ભાઇ પટેલ મુ.પો.પર્તાપનગર તા.વાસદા િજ.નવસારી 9723463952

૧૪૪ વાંસદા ઝરી સુસવાડ ફ.વગર્શાળા ઝરી સંજયકુમાર વલ્લભભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંદરવેલા તા.વાસદા િજ.નવસારી 9974223634

૧૪૫ વાંસદા લાખાવાડી લાખાવાડી પર્ા.શાળા રણજીતિસહ મોહનિસહ પરમાર ચાપલધરા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9099766959

૧૪૬ વાંસદા લાખાવાડી લાખાવાડી પર્ા.શાળા ભાિવિનબેન એચ.સોની દોલધા તા.વાંસદા જી.નવસારી 7698416997

૧૪૭ વાંસદા લાખાવાડી લાખાવાડી પર્ા.શાળા ટીનાબેન જી.પટેલ તરકાણી તા.મહુવા જી.નવસારી 9727588949

૧૪૮ વાંસદા લાખાવાડી લાખાવાડી પર્ા.શાળા સુિમતર્ાબેન જે.પટેલ દોલધા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9428429205

૧૪૯ વાંસદા લાખાવાડી લાખાવાડી પર્ા.શાળા નયનાબેન યુ.પરમાર ચાપલધરા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9714253431

૧૫૦ વાંસદા લાખાવાડી લાખાવાડી પર્ા.શાળા ઇલીઝાબેન ડી.ક કણી વાંિસયાતળાવ તા.વાંસદા જી.નવસારી 9023413566

૧૫૧ વાંસદા લાખાવાડી લાખાવાડી પર્ા.શાળા િનિમષાબેન એ.પટેલ રાનવેરી કલ્લા તા.િચખલી જી.નવસારી 9913939292

૧૫૨ વાંસદા લાખાવાડી લાખાવાડી પર્ા.શાળા જય ીબેન બી.સોલંકી ચાપલધરા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9428013478

૧૫૩ વાંસદા કંબોયા કંબોયા પર્ા.શાળા ભાઇિસગભાઇ ભીમાભાઈ પટેલ રુપવેલ તા.વાંસદા જી.નવસારી 8980995330

૧૫૪ વાંસદા કંબોયા કંબોયા પર્ા.શાળા કલ્પનાબેન મદારભાઈ પટેલ રુપવેલ તા.વાંસદા જી.નવસારી 7046607925

૧૫૫ વાંસદા કંબોયા કંબોયા પર્ા.શાળા મનુભાઈ ભાણાભાઈ પટેલ પર્તાપનગર તા.વાંસદા જી.નવસારી 9979334673

૧૫૬ વાંસદા કંબોયા કંબોયા પર્ા.શાળા ભાવનાબેન ઈશ્વરિસહ પરમાર ચાપલધરા તા.વાંસદા જી.નવસારી 7698453355

૧૫૭ વાંસદા કંબોયા કંબોયા પર્ા.શાળા ચંદુભાઈ છોટુભાઈ પટેલ ચાપલધરા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9638028214

૧૫૮ વાંસદા કંબોયા કંબોયા પર્ા.શાળા અશોકભાઈ મોહનભાઈ પટેલ દોલધા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9428064745

૧૫૯ વાંસદા કંબોયા કંબોયા પર્ા.શાળા સંગીતાબેન ભુલાભાઈ પટેલ કંબોયા તા.વાંસદા જી.નવસારી 7359944771

૧૬૦ વાંસદા રુપવેલ રુપવેલ પર્ા.શાળા ધનસુખભાઈ મનુભાઈ પટેલ કંડોલપાડા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9913850416



૧૬૧ વાંસદા રુપવેલ રુપવેલ પર્ા.શાળા નીરૂબેન નીછાભાઈ પટેલ લાખાવાડી તા.વાંસદા જી.નવસારી 9099842853

૧૬૨ વાંસદા રુપવેલ રુપવેલ પર્ા.શાળા લલીતાબેન જગનિસહ પરમાર ચાપલધરા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9723629175

૧૬૩ વાંસદા રુપવેલ રુપવેલ પર્ા.શાળા મેઘાબેન ડાહ્યાભાઈ પટેલ ઘેજ ભરડા તા.િચખલી જી.નવસારી 9978333074

૧૬૪ વાંસદા રુપવેલ રુપવેલ પર્ા.શાળા ઇલાબેન ભીખુભાઈ રાઠોડ આમડ્પોર તા.જી.નવસારી 9979708137

૧૬૫ વાંસદા રુપવેલ રુપવેલ પર્ા.શાળા િહરેન બાલુભાઈ પટેલ કાંટસવેલ તા.વાંસદા જી.નવસારી 9879270279

૧૬૬ વાંસદા કંડોલપાડા કંડોલપાડા પર્ા.શાળા ગોિવદભાઇ લલ્લુભાઇ ભોયા કંસારીયા તા.વાંસદા જી.નવસારી 7990574284

૧૬૭ વાંસદા કંડોલપાડા કંડોલપાડા પર્ા.શાળા અમ્બાબેન મદારીભાઇ પટેલ રુપવેલ તા.વાંસદા જી.નવસારી 9408648384

૧૬૮ વાંસદા કંડોલપાડા કંડોલપાડા પર્ા.શાળા બાબુભાઇ નીછાભાઇ પટેલ રુપવેલ તા.વાંસદા જી.નવસારી 9974277594

૧૬૯ વાંસદા કંડોલપાડા કંડોલપાડા પર્ા.શાળા મહેશભાઇ એ પટેલ આછવણી તા.ખેરગામ જી.નવસારી 9428162223

૧૭૦ વાંસદા કંડોલપાડા કંડોલપાડા પર્ા.શાળા ઇલાબેન એમ પટેલ આછવણી તા.ખેરગામ જી.નવસારી 9574624065

૧૭૧ વાંસદા કંડોલપાડા કંડોલપાડા પર્ા.શાળા સેજલબેન આર પટેલ ભીનાર તા.વાંસદા જી.નવસારી 9429275838

૧૭૨ વાંસદા કંડોલપાડા કંડોલપાડા પર્ા.શાળા મિનષાબેન એ પટેલ નાની વાલઝર તા.વાંસદા જી.નવસારી 9428576646

૧૭૩ વાંસદા લ બારપાડા લ બારપાડા પર્ા.શાળા ભારતીબેન ભીખુભાઇ પટેલ લાખાવાડી તા.વાંસદા જી.નવસારી 9428884304

૧૭૪ વાંસદા લ બારપાડા લ બારપાડા પર્ા.શાળા કુસુમબેન ગમનભાઇ પટેલ કંબોયા તા.વાંસદા જી.નવસારી 7359136996

૧૭૫ વાંસદા લ બારપાડા લ બારપાડા પર્ા.શાળા રેખાબેન અમર્તિસહ રાઠોડ ચાપલધરા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9574194338

૧૭૬ વાંસદા લ બારપાડા લ બારપાડા પર્ા.શાળા મહદર્કુમાર ગમનભાઇ પટેલ દોલધા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9426847663

૧૭૭ વાંસદા લ બારપાડા લ બારપાડા પર્ા.શાળા નયનકુમાર ઠાકોરભાઇ ગરાિસયા કંસારીયા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9909678412

૧૭૮ વાંસદા લ બારપાડા લ બારપાડા પર્ા.શાળા હસમુખભાઇ ઉક્કડ્ભાઇ પટેલ ચરી તા.િચખલી જી.નવસારી 9016715033



૧૭૯ વાંસદા કાંટસવેલ કાંટસવેલ પર્ા.શાળા િવરલકુમાર એસ.પટેલ સુરખાઇ તા.િચખલી જી.નવસારી 9898443632

૧૮૦ વાંસદા કાંટસવેલ કાંટસવેલ પર્ા.શાળા િદપકકુમાર એમ.પટેલ ઝરી તા.વાંસદા જી.નવસારી 9408401686

૧૮૧ વાંસદા કાંટસવેલ કાંટસવેલ પર્ા.શાળા િકરણબેન જી.રાઠોડ ચાપલધરા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9624465487

૧૮૨ વાંસદા કાંટસવેલ કાંટસવેલ પર્ા.શાળા નીતાબેન સી.પટેલ કંડોલપાડા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9429413784

૧૮૩ વાંસદા કાંટસવેલ કાંટસવેલ પર્ા.શાળા મમતાકુમારી જી.લાડ િબિલમોરા તા.ગણદેવી જી.નવસારી 9723462065

૧૮૪ વાંસદા કાંટસવેલ કાંટસવેલ પર્ા.શાળા ગમનભાઇ ઝેડ.કુન્બી રુપવેલ તા.વાંસદા જી.નવસારી 9574045460

૧૮૫ વાંસદા કાંટસવેલ કાંટસવેલ પર્ા.શાળા રીનાબેન પી.પટેલ ભીનાર તા.વાંસદા જી.નવસારી 7575086755

૧૮૬ વાંસદા કાંટસવેલ કાંટસવેલ પર્ા.શાળા જીજ્ઞાબેન કે.ભટ્ટ વાપી િજ.વલસાડ 9725640860

૧૮૭ વાંસદા ઢોલુંબર ઢોલુંબર પર્ા.શાળા જયેશભાઇ એ.પટેલ સ ગાડ તા.વાંસદા જી.નવસારી 9574120998

૧૮૮ વાંસદા ઢોલુંબર ઢોલુંબર પર્ા.શાળા ગીતાબેન જે.પટેલ સ ગાડ તા.વાંસદા જી.નવસારી 9925584763

૧૮૯ વાંસદા ઢોલુંબર ઢોલુંબર પર્ા.શાળા સુકેતુ ગુલાબભાઇ પટેલ દોલધા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9979281273

૧૯૦ વાંસદા ઢોલુંબર ઢોલુંબર પર્ા.શાળા ધમદર્િસહ એમ.દેસાઇ વાંસદા તા.વાંસદા જી.નવસારી 7572937943

૧૯૧ વાંસદા ઢોલુંબર ઢોલુંબર પર્ા.શાળા િચતુભાઇ કાળુભાઇ ભોયા વાંસકુઇ તા.વાંસદા જી.નવસારી 9429450217

૧૯૨ વાંસદા ઢોલુંબર ઢોલુંબર પર્ા.શાળા કાંતીલાલ રવજીભાઇ પટેલ વાઘાબારી તા.વાંસદા જી.નવસારી 9979493839

૧૯૩ વાંસદા ઢોલુંબર ઢોલુંબર પર્ા.શાળા કોશોરભાઇ જી.ચૌહાણ કંસારીયા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9537150560

૧૯૪ વાંસદા ઢોલુંબર ઢોલુંબર પર્ા.શાળા ડાહ્યાભાઇ મદારભાઇ પટેલ લાખાવાડી તા.વાંસદા જી.નવસારી 9737149611

૧૯૫ વાંસદા રુપવેલ રાયાવાડી પર્ા.શાળા કનુભાઈ એચ પટેલ વાંદરવેલા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9978856966

૧૯૬ વાંસદા રુપવેલ રાયાવાડી પર્ા.શાળા રિતલાલ કે પટેલ રુપવેલ તા.વાંસદા જી.નવસારી 9574426009



૧૯૭ વાંસદા રુપવેલ રાયાવાડી પર્ા.શાળા રાજેન્દર્િસહ એ રાઠોડ ચાપલધરા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9925699533

૧૯૮ વાંસદા રુપવેલ રાયાવાડી પર્ા.શાળા ધનસુખભાઈ એન પટેલ દોલધા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9537809922

૧૯૯ વાંસદા રુપવેલ રાયાવાડી પર્ા.શાળા ચંચળબહેન સી પટેલ દોલધા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9586302509

૨૦૦ વાંસદા રુપવેલ રાયાવાડી પર્ા.શાળા પીનલકુમારી એમ પટેલ વહેવલ તા.મહુવા જી.સુરત 9427716366

૨૦૧ વાંસદા રુપવેલ મોવડી ફ.વગર્શાળા તેજલકુમાર અમર્તિસહ પરમાર ચાપલધરા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9601851884

૨૦૨ વાંસદા રુપવેલ મોવડી ફ.વગર્શાળા ભાવનાબેન ધીરાજિસહ પરમાર ચાપલધરા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9408684512

૨૦૩ વાંસદા રુપવેલ પાણીશાળ વગર્શાળા હરસુખભાઇ બી.પટેલ સ ગાડ તા.વાંસદા જી.નવસારી 9979183939

૨૦૪ વાંસદા રુપવેલ પાણીશાળ વગર્શાળા તર્પ્તીબેન બી.પટેલ રુપવેલ તા.વાંસદા જી.નવસારી 8140690848

૨૦૫ વાંસદા વાંદરવેલા વાંદરવેલા મુખ્ય પર્ા. શાળા દક્ષાબેન નટવરભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંદરવેલા તા. વાંસદા જી.નવસારી 9737384692

૨૦૬ વાંસદા વાંદરવેલા વાંદરવેલા મુખ્ય પર્ા. શાળા લતાબેન ગમનભાઇ પટેલ મુ.પો.સારવણી તા.ચીખલી જી.નવસારી 7698445068

૨૦૭ વાંસદા વાંદરવેલા વાંદરવેલા મુખ્ય પર્ા. શાળા દક્ષાબેન રવજીભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંદરવેલા તા. વાંસદા જી.નવસારી 7698482140

૨૦૮ વાંસદા વાંદરવેલા વાંદરવેલા મુખ્ય પર્ા. શાળા ઉિમલાબેન મોહનભાઇ પટેલ મુ.પો. સતાિડયા તા.ચીખલી જી.નવસારી 8140518288

૨૦૯ વાંસદા વાંદરવેલા વાંદરવેલા મુખ્ય પર્ા. શાળા સોનલબેન રમણભાઇ પટેલ મુ.પો.દોલધા તા. વાંસદા જી.નવસારી 9624978581

૨૧૦ વાંસદા વાંદરવેલા વાંદરવેલા મુખ્ય પર્ા. શાળા તરલાબેન િભખુભાઇ પટેલ મુ.પો. રાનકુવા  તા.ચીખલી જી.નવસારી 7043694842

૨૧૧ વાંસદા વાંદરવેલા દાદરી ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા ભુપેન્દર્ભાઇ ભગુભાઇ પટેલ મુ.પો.સારવણી તા.ચીખલી જી.નવસારી 9427871476

૨૧૨ વાંસદા વાંદરવેલા દાદરી ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા ચંચળબેન મોહનભાઇ પટેલ મુ.પો.િસગાઢ તા. વાંસદા જી.નવસારી 9737797151

૨૧૩ વાંસદા વાંદરવેલા દાદરી ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા િચમનભાઇ ભુલાભાઇ પટેલ મુ.પો.િસગાઢ તા. વાંસદા જી.નવસારી 9737797151

૨૧૪ વાંસદા વાંદરવેલા દાદરી ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા રજેન્દર્ભાઇ ખુશાલભાઇ પટેલ મુ.પો.અંબાચ  તા.ચીખલી જી.નવસારી 9712027273



૨૧૫ વાંસદા વાંદરવેલા દાદરી ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા િદપીકાબેન રમણભાઇ પટેલ મુ.પો.અનાવલ તા.મહુવા જી. સુરત 9426937272

૨૧૬ વાંસદા વાંદરવેલા દાદરી ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા અિમતાબેન કાનજીભાઇ પટેલ મુ.પો.ઘેકટી તા.ચીખલી જી.નવસારી 7359730742

૨૧૭ વાંસદા વાંદરવેલા દાદરી ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા મનુભાઇ દલપતભાઇ પટેલ મુ.પો.વાઘાબારી તા. વાંસદા જી.નવસારી 7046966516

૨૧૮ વાંસદા વાંદરવેલા દાદરી ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા કૌિશકાબેન ભુલાભાઇ પટેલ મુ.પો. રંગપુર તા. વાંસદા જી.નવસારી 9428884347

૨૧૯ વાંસદા વાંદરવેલા ઉતારા ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા સુિનલભાઇ બચુભાઇ પટેલ મુ.પો.ખાંભડા તા.ચીખલી જી.નવસારી 9428019915

૨૨૦ વાંસદા વાંદરવેલા ઉતારા ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા િવલાસબેન િચમનભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંદરવેલા તા. વાંસદા જી.નવસારી 9726960877

૨૨૧ વાંસદા વાંદરવેલા ઉતારા ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા કલ્પનાબેન દાજીભાઇ પટેલ મુ.પો. ચાપલધરા તા. વાંસદા જી.નવસારી 9924703079

૨૨૨ વાંસદા વાંદરવેલા ઉતારા ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા વાસંિતબેન ગોમાનભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંદરવેલા તા. વાંસદા જી.નવસારી 8140376000

૨૨૩ વાંસદા વાંદરવેલા ઉતારા ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા સોનલબેન ચુિનલાલભાઇ પટેલ મુ.પો. ફડવેલ તા.ચીખલી જી.નવસારી 9586830585

૨૨૪ વાંસદા વાંદરવેલા વાગળી ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા કમલેશભાઇ ગમનભાઇ પટેલ મુ.પો. પર્તાપનગર તા. વાંસદા જી.નવસારી 9924846315

૨૨૫ વાંસદા વાંદરવેલા વાગળી ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા ગોકુલભાઇ નારણભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંદરવેલા તા. વાંસદા જી.નવસારી 6354541696

૨૨૬ વાંસદા વાંદરવેલા વાગળી ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા સુરેશભાઇ દૈજુભાઇ પટેલ મુ.પો. રંગપુર તા. વાંસદા જી.નવસારી 9428064698

૨૨૭ વાંસદા વાંદરવેલા મોટા ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા િપર્તેશકુમાર રમેશભાઇ પટેલ મુ.પો.રાનવેરી કલ્લા તા.ચીખલી જી.નવસારી 9586411324

૨૨૮ વાંસદા વાંદરવેલા મોટા ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા જય ીબેન કસ્તુરભાઇ પટેલ મુ.પો.રાનવેરી કલ્લા તા.ચીખલી જી.નવસારી 8758747485

૨૨૯ વાંસદા વાંદરવેલા નાયકીવાડ ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા િકશોરભાઇ જેિસગભાઇ પટેલ મુ.પો. ચીમનપાડા તા.ચીખલી જી.નવસારી 9979436261

૨૩૦ વાંસદા વાંદરવેલા નાયકીવાડ ફ. વાંદરવેલા પર્ા. શાળા ધનસુખભાઇ છોટ&ભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંદરવેલા તા. વાંસદા જી.નવસારી 7698186605

૨૩૧ વાંસદા વાંદરવેલા વાઘાબારી મુખ્ય પર્ા. શાળા સંજયભાઇ રમેશભાઇ પટેલ મુ.પો.રાજપુર તા. વાંસદા જી.નવસારી 9428542371

૨૩૨ વાંસદા વાંદરવેલા વાઘાબારી મુખ્ય પર્ા. શાળા ભરતભાઇ ભગાભાઇ પટેલ મુ.પો.વંકાલ તા.ચીખલી જી.નવસારી 9723041980



૨૩૩ વાંસદા વાંદરવેલા વાઘાબારી મુખ્ય પર્ા. શાળા ચન્દર્કાંતભાઇ ભાયજુભાઇ પટેલ મુ.પો. માંડવખડક તા.ચીખલી જી.નવસારી 9099379192

૨૩૪ વાંસદા વાંદરવેલા વાઘાબારી મુખ્ય પર્ા. શાળા સુરેશભાઇ મુકુંદભાઇ ગરાિસયા મુ.પો.સુખાબારી તા. વાંસદા જી.નવસારી 9979562024

૨૩૫ વાંસદા વાંદરવેલા વાઘાબારી મુખ્ય પર્ા. શાળા શૈલેશભાઇ ધીરુભાઇ પટેલ મુ.પો. ધલ તા. િચખલી જી. નવસારી 8980843884

૨૩૬ વાંસદા વાંદરવેલા મોટા ફ. વાઘાબારી પર્ા. શાળા હંસાબેન િવરજીભાઇ પટેલ મુ.પો.ઝરી તા. વાંસદા જી.નવસારી 8141454021

૨૩૭ વાંસદા વાંદરવેલા મોટા ફ. વાઘાબારી પર્ા. શાળા ચંચળબેન નમલાબેન પટેલ મુ.પો.ઝરી તા. વાંસદા જી.નવસારી 9427484912

૨૩૮ વાંસદા િસણધઇ િસણધઇ પર્ા. શાળા કલ્પેશકુમાર શંકરભાઇ ગરાિસયા મુ.પો.અલગટ , તા.વાલોડ , િજ.તાપી 8980770570

૨૩૯ વાંસદા િસણધઇ િસણધઇ પર્ા. શાળા રાજેન્દર્કુમાર અમર્તલાલ પટેલ મુ.પો.વહેવલ, તા.મહુવા, િજ,સુરત 9909132877

૨૪૦ વાંસદા િસણધઇ િસણધઇ પર્ા. શાળા કિપલાબેન ભગુભાઈ પટેલ મુ.પો.વહેવલ, તા.મહુવા, િજ,સુરત 9408407570

૨૪૧ વાંસદા િસણધઇ િસણધઇ પર્ા. શાળા જ્યોિતબેન ભગુભાઈ પટેલ મુ.પો.વહેવલ, તા.મહુવા, િજ,સુરત 8140507101

૨૪૨ વાંસદા િસણધઇ િસણધઇ પર્ા. શાળા િપર્તેશકુમાર રમણલાલ મહેતા મુ.પો.ભીનાર, તા.વાંસદા, િજ.નવસારી 9979481931

૨૪૩ વાંસદા િસણધઇ િસણધઇ પર્ા. શાળા િવપુલભાઈ વનમાળીભાઈ પટેલ મુ.પો.વેલણપુર,તા મહુવા, િજ.સુરત ૯૧૦૬૮૮૨૦૭૫

૨૪૪ વાંસદા િસણધઇ િસણધઇ પર્ા. શાળા માલાબેન રામકુમાર પર્જાપિત મુ.પો.સોનગઢ , તા.સોનગઢ , િજ.તાપી ૯૫૩૭૪૨૦૬૨૦

૨૪૫ વાંસદા િસણધઇ મોટા ફ. િસણધઇ પર્ા. શાળા નરેશભાઈ અમર્તભાઈ પટેલ મુ.પો. ઉનાઇ આનંદનગર સોસાયટી, તા.વાંસદા, 
િજ.નવસારી

૯૪૨૭૫૧૬૮૨૨

૨૪૬ વાંસદા િસણધઇ મોટા ફ. િસણધઇ પર્ા. શાળા મીનાબેન નીછાભાઈ પટેલ મુ.પો. ઉનાઇ આનંદનગર સોસાયટી, તા.વાંસદા, 
િજ.નવસારી

૯૭૨૭૫૩૬૧૨૫

૨૪૭ વાંસદા િસણધઇ મોટા ફ. િસણધઇ પર્ા. શાળા નરેશભાઇ ગમનભાઈ પટેલ મુ.પો.પાલગભાણ, તા.વાંસદા, િજ.નવસારી ૯૯૭૯૩૩૪૫૪૯

૨૪૮ વાંસદા િસણધઇ મોટા ફ. િસણધઇ પર્ા. શાળા િમતાબેન અિનલભાઈ પટેલ મુ.પો.િસણધઈ , તા.વાંસદા, િજ.નવસારી ૯૪૨૬૬૬૩૫૦૯

૨૪૯ વાંસદા િસણધઇ લીલવણ ફ. િસણધઇ પર્ા. શાળા િજતેન્દર્ભાઈ મગનભાઈ પટેલ મુ.પો. ઉનાઇ આનંદનગર સોસાયટી, તા.વાંસદા, 
િજ.નવસારી

૯૯૨૫૯૪૭૭૧૬

૨૫૦ વાંસદા િસણધઇ લીલવણ ફ. િસણધઇ પર્ા. શાળા હિશદાબેન દલુભાઈ પટેલ મુ.પો. ઉનાઇ આનંદનગર સોસાયટી, તા.વાંસદા, 
િજ.નવસારી

૮૧૪૧૬૯૦૮૦૬



૨૫૧ વાંસદા િસણધઇ દૂટાળા ફ. િસણધઇ પર્ા. શાળા ચંપકભાઈ નારણભાઈ પટેલ મુ.પો.પાલગભાણ, તા.વાંસદા, િજ.નવસારી ૯૮૭૯૪૨૭૯૯૧

૨૫૨ વાંસદા િસણધઇ દૂટાળા ફ. િસણધઇ પર્ા. શાળા મહેરવાનભાઈ છીમાભાઈ પટેલ મુ.પો. ઉનાઇ આનંદનગર સોસાયટી, તા.વાંસદા, 
િજ.નવસારી

૯૯૨૫૦૮૧૨૫૯

૨૫૩ વાંસદા ચઢાવ ચઢાવ પર્ા. શાળા હેમલતાબેન અિનલભાઈ પટેલ મુ.પો.િસણધઈ , તા.વાંસદા, િજ.નવસારી ૯૫૮૬૫૨૧૮૮૧

૨૫૪ વાંસદા ચઢાવ ચઢાવ પર્ા. શાળા િહતેશકુમાર ઇશ્વરભાઇ પટેલ મુ.પો.તરકાણી, તા.મહુવા , િજ.સુરત ૯૯૭૯૨૦૬૮૫૬

૨૫૫ વાંસદા ચઢાવ ચઢાવ પર્ા. શાળા િમતેશકુમાર મદનમોહન દર્ર્ીવેદી મુ.પો.ઉનાઇ(ખંભાલીયા), તા.વાંસદા, િજ.નવસારી ૯૪૨૮૭૧૫૩૫૨

૨૫૬ વાંસદા ચઢાવ ચઢાવ પર્ા. શાળા હેતલબેન ગુણવંતભાઈ પટેલ મુ.પો.ખુંધ, તા,ચીખલી, િજ.નવસારી ૭૬૦૦૪૩૧૩૬૦

૨૫૭ વાંસદા ચઢાવ ચઢાવ પર્ા. શાળા િકરણભાઇ રઘુભાઈ પટેલ મુ.પો.કોથા તા,ગણદેવી, િજ.નવસારી ૮૪૬૯૭૯૧૨૦૪

૨૫૮ વાંસદા બોરીઆછ બોરીઆછ્પર્ા.શાળા મોવજીભાઇ ગન્જુભાઇ.પટેલ ખાટાઆંબા તા વાસદાિજ નવસારી. ૯૯૭૮૨૬૩૪૪૦

૨૫૯ વાંસદા બોરીઆછ બોરીઆછ્પર્ા.શાળા પાલીબેન માદુભાઇ ભોયા બોરીઆછ તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૭૨૫૮૪૨૧૮૦

૨૬૦ વાંસદા બોરીઆછ બોરીઆછ્પર્ા.શાળા રિતલાલ રિતલાલ.પટેલ ખડિકયા તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૯૯૮૫૫૯૨૨૧

૨૬૧ વાંસદા બોરીઆછ બોરીઆછ્પર્ા.શાળા રાજેશભાઇ મણીલાલ.પટેલ વાઘાબારી તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૪૨૭૫૧૬૮૧૩

૨૬૨ વાંસદા બોરીઆછ બોરીઆછ્પર્ા.શાળા ભરતભાઇ છગનભાઇ પટેલ વાલઝર તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૬૦૧૪૯૭૬૩૬

૨૬૩ વાંસદા બોરીઆછ ટાકા ફ. બોરીઆછ છાયાબેન  નાનુભાઇ પટેલ બોરીઆછ તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૭૨૪૬૭૬૩૧૫

૨૬૪ વાંસદા બોરીઆછ બોરીઆછ્પર્ા.શાળા િપર્યંકાબેન  રમેશભાઇ. રોિહત સિચન ચોરયાર્સી સુરત જી-સુરત ૯૫૩૭૧૮૩૮૭૬

૨૬૫ વાંસદા બોરીઆછ બોરીઆછ્પર્ા.શાળા િદવ્યા  બળવંતિસહ  ચૌહાણ ચાપલધરા તા- િચખલી જી- નવસારી ૯૬૨૪૯૧૮૪૭૮

૨૬૬ વાંસદા બોરીઆછ ટાકા ફ. બોરીઆછ શંકરભાઇ  ખલપુભાઇ.    રાઉત બોરીઆછ તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૯૧૩૯૯૭૮૦૯

૨૬૭ વાંસદા બોરીઆછ ટાકા ફ. બોરીઆછ અમર્તભાઇ   દ્લુભાઇ.  ગાિવત બોરીઆછ તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૦૮૧૨૨૩૮૨૩

૨૬૮ વાંસદા બોરીઆછ ની. ફ. બોર આછ રાજેશભાઇ મન્ગાભાઇ.પટેલ િસણધઇ તા-વાંસદા િજ- નવસારી ૯૪૨૯૦૫૯૧૬૩



૨૬૯ વાંસદા બોરીઆછ ની. ફ. બોર આછ અમર્તભાઇ   ભાયલુભાઇ .ધુમ બોરીઆછ તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૭૨૬૦૨૬૩૮૫

૨૭૦ વાંસદા બોરીઆછ ની. ફ. બોર આછ નલીનભાઇ જમસુભાઇ. ગાિવત બોરીઆછ તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૭૬૨૧૦૫૮૬૫૮

૨૭૧ વાંસદા મ ઢાબારી મ ઢાબારી પર્ા.શાળા  િનરૂબેન જેરામભાઇ પટેલ વણારસી તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૫૭૪૨૯૫૧૦૦

૨૭૨ વાંસદા મ ઢાબારી મ ઢાબારી પર્ા.શાળા ભાનુબેન બાબુભાઇ પટેલ રાની ફિળયા તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૮૫૧૧૨૪૧૧૩૦

૨૭૩ વાંસદા મ ઢાબારી મ ઢાબારી પર્ા.શાળા ગંગાબેન સાવલુભાઇ પટેલ વાંસદા તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૭૧૨૦૧૪૬૬૭

૨૭૪ વાંસદા મ ઢાબારી મ ઢાબારી પર્ા.શાળા ઉત્તમભાઇ રમણભાઇ કુન્બી રૂપવેલ તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૮૭૫૮૬૫૩૧૨૫

૨૭૫ વાંસદા મ ઢાબારી મ ઢાબારી પર્ા.શાળા જગર્િતબેન કાંતુભાઇ પટેલ નાનીભમતી તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૪૨૭૧૮૯૨૧૬

૨૭૬ વાંસદા મ ઢાબારી મ ઢાબારી પર્ા.શાળા હેમાંિગનીકુમારી પર્કાશભાઇ સોલંકી ખોડવેલ તા- કામરેજ જી-સુરત ૬૩૫૯૭૪૯૯૯૧

૨૭૭ વાંસદા મ ઢાબારી મ ઢાબારી પર્ા.શાળા પર્િદપકુમાર જયંિતલાલ પટેલ ચાપલધરા તા- િચખલી જી- નવસારી ૯૮૨૫૧૭૦૪૬૨

૨૭૮ વાંસદા ખાટાઆંબા ખાટાઆંબા પર્ા.શાળા શાંતીલાલ નાયજુભાઇ પટેલ વાગણ તા.વાંસદા િજ- નવસારી 75738 67921

૨૭૯ વાંસદા ખાટાઆંબા ખાટાઆંબા પર્ા.શાળા પુષ્પાબેન સોમાભાઇ ગાયકવાડ ખાટાઆંબા તા વાસદા િજ નવસારી. 94274 81934

૨૮૦ વાંસદા ખાટાઆંબા ખાટાઆંબા પર્ા.શાળા કેશવભાઇ અવસુભાઇ પટેલ ખાટાઆંબા તા વાસદા િજ નવસારી. 95744 77446

૨૮૧ વાંસદા ખાટાઆંબા ખાટાઆંબા પર્ા.શાળા સોમભાઇ બાબલ્યાભાઇ ચૌધરી લાછકડી તા વાસદા િજ નવસારી 99136 92828

૨૮૨ વાંસદા ખાટાઆંબા ખાટાઆંબા પર્ા.શાળા શંકરભાઇ ગજુભાઇ ચવધરી લાછકડી તા વાસદા િજ નવસારી 99794 04793

૨૮૩ વાંસદા ખાટાઆંબા ખાટાઆંબા પર્ા.શાળા સીતાબેન મીઠ્ઠ્લભાઇ પટેલ વાસીયાતળાવ તા.વાંસદા િજ- નવસારી 75679 73248

૨૮૪ વાંસદા ખાટાઆંબા ખાટાઆંબા પર્ા.શાળા પંકજકુમાર રામભાઇ પટેલ િચકિટયા તા વાસદા િજ નવસારી 96010 21595

૨૮૫ વાંસદા ખાટાઆંબા ખાટાઆંબા પર્ા.શાળા કાંન્તુભાઇ રડકુભાઇ ગાંિવત વાસીયાતળાવ તા.વાંસદા િજ- નવસારી 75679 73248

૨૮૬ વાંસદા ખાટાઆંબા ખાટાઆંબા પર્ા.શાળા િકિતદા મગનલાલ પટેલ બોરીઆછ તા.વાંસદા િજ- નવસારી 97260 24385



૨૮૭ વાંસદા ખાટાઆંબા ખાટાઆંબા પર્ા.શાળા સુિનતાબેન ભીખુભાઇ ગાંિવત બોરીઆછ તા.વાંસદા િજ- નવસારી 99253 08254

૨૮૮ વાંસદા ખાટાઆંબા ખાટાઆંબા પર્ા.શાળા કૌિશકભાઇ નરિસહભાઇ પટેલ વાંદરવેલા તા.વાંસદા િજ- નવસારી 99986 67316

૨૮૯ વાંસદા ખાટાઆંબા ખાટાઆંબા પર્ા.શાળા અપુવર્કુમાર ડાહ્યાભાઇ પરમાર રાનકુવા તા.વાંસદા િજ- નવસારી 95580 58630

૨૯૦ વાંસદા ખાટાઆંબા ખાટાઆંબા પર્ા.શાળા નયનકુમાર કાંતીલાલ ચૌધરી માડવખડક તા.વાંસદા િજ- નવસારી 96878 26792

૨૯૧ વાંસદા ખાટાઆંબા ખાટાઆંબા પર્ા.શાળા સંિદપભાઇ મામલુભાઇ પટેલ જામિલયા તા.વાંસદા િજ- નવસારી 99785 64121

૨૯૨ વાંસદા ચારમૂળી ચારમૂળી વગર્શાળા ખાટાઆંબા િવજયકુમાર ચંપકભાઇ પટેલ િભનાર તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૪૨૭૮૬૪૭૧૩

૨૯૩ વાંસદા ચારમૂળી ચારમૂળી વગર્શાળા ખાટાઆંબા િપર્િતબેન ચંદુભાઇ જાદવ નવાનગર તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૭૧૨૬૦૨૧૦૨

૨૯૪ વાંસદા ચારમૂળી ચારમૂળી વગર્શાળા ખાટાઆંબા હિષદાબેન દેવજીભાઇ ધુમ બોરીઆછ તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૫૫૮૩૧૫૩૯૧

૨૯૫ વાંસદા ચારમૂળી ચારમૂળી વગર્શાળા ખાટાઆંબા રણજીતભાઇ સોમલુભાઇ થોરાટ ગંગપુર તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૯૭૮૧૪૧૦૯૮

૨૯૬ વાંસદા ચારમૂળી ચારમૂળી વગર્શાળા ખાટાઆંબા મગનભાઇ સોમલુભાઇ ગાયકવાડ બોરીઆછ તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૯૨૫૩૦૮૨૫૪

૨૯૭ વાંસદા ચારમૂળી ચારમૂળી વગર્શાળા ખાટાઆંબા મહેશભાઇ ભાયકેભાઇ જાદવ નવાનગર તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૯૨૫૩૫૭૧૮૮

૨૯૮ વાંસદા ચારમૂળી ચારમૂળી વગર્શાળા ખાટાઆંબા લિલતાબેન ગંજુભાઇ પટેલ ખડિકયા તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૯૧૩૭૦૭૮૭૬

૨૯૯ વાંસદા ચારમૂળી ચારમૂળી વગર્શાળા ખાટાઆંબા હેતલબેન અમર્તભાઇ પટેલ કાકડવેલ તા- ખેરગામ જી- નવસારી ૮૭૫૮૧૦૩૪૯૨

૩૦૦ વાંસદા ચારમૂળી ચારમૂળી વગર્શાળા ખાટાઆંબા મહેશભાઇ ગુલાબભાઇ પટેલ કડોલપાડા તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૪૦૮૯૫૩૭૨૩

૩૦૧ વાંસદા બાબુિનયા બાબુિનયા કાંતુભાઇ હાટુભાઇ જાદવ નવાનગર તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૪૨૭૮૬૪૮૮૪

૩૦૨ વાંસદા બાબિુનયા બાબુિનયા અપેક્ષાબેન સુમનભાઇ પટેલ કડોલપાડા તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૮૭૫૮૬૨૨૩૦૦

૩૦૩ વાંસદા બાબુિનયા બાબુિનયા નીતાબેન અમર્તભાઇ પઢેર કાટસવેલ તા.વાંસદા િજ- નવસારી ૯૪૦૯૪૭૨૬૬૧

૩૦૪ વાંસદા લીમઝર લીમઝર પર્ાથિમક શાળા પિરિમત ફુલજીભાઇ પટેલ મુ.પો.લાખાવાડી,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી ૯૬૮૭૦૨૦૦૯૧



૩૦૫ વાંસદા લીમઝર લીમઝર પર્ાથિમક શાળા ઠાકોરભાઇ મિણલાલ પટેલ મુ.પો.કંડોલપાડા,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી ૯૯૦૪૫૮૮૮૬૭

૩૦૬ વાંસદા લીમઝર લીમઝર પર્ાથિમક શાળા કમળાબેન મિણયાભાઇ પટેલ મુ.પો.કંડોલપાડા,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી ૯૪૦૯૫૯૯૩૮૫

૩૦૭ વાંસદા લીમઝર લીમઝર પર્ાથિમક શાળા હેમલતાબેન મિણલાલ પટેલ મુ.પો.િસગાડ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 8141225111

૩૦૮ વાંસદા લીમઝર લીમઝર પર્ાથિમક શાળા વસંતભાઇ ગમનભાઇ પટેલ મુ.પો.રૂપવેલ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9428884160

૩૦૯ વાંસદા લીમઝર લીમઝર પર્ાથિમક શાળા મનહરભાઇ અમર્તલાલ પટેલ મુ.પો.િસગાડ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9909794880

૩૧૦ વાંસદા લીમઝર લીમઝર પર્ાથિમક શાળા અરિવદભાઇ બાવાજીભાઇ ભુસારા મુ.પો.ઉમરકુઇ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9974622884

૩૧૧ વાંસદા લીમઝર લીમઝર પર્ાથિમક શાળા પન્નાકુમારી કરશનજી પટેલ મુ.પો.પીપલખેડ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 7203008807

૩૧૨ વાંસદા લીમઝર લીમઝર પર્ાથિમક શાળા કંચનબેન બજુર્લભાઇ ભગિરયા મુ.પો.લાખાવાડી,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9725200259

૩૧૩ વાંસદા લીમઝર લીમઝર પર્ાથિમક શાળા િપનલકુમારી બાબુભાઇ પટેલ મુ.પો.રાણીફિળયા,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9428366214

૩૧૪ વાંસદા લીમઝર લીમઝર પર્ાથિમક શાળા વિનતાબેન છગનભાઇ માહલા મુ.પો.રંગપુર,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9687623966

૩૧૫ વાંસદા લીમઝર લીમઝર પર્ાથિમક શાળા જગદીશભાઇ ભીખુભાઇ કુન્બી મુ.પો.રૂપવેલ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 7201958820

૩૧૬ વાંસદા લીમઝર લીમઝર પર્ાથિમક શાળા િનતલબેન અમર્તભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંસદા,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9714085740

૩૧૭ વાંસદા લીમઝર તાનુપાડા વગર્શાળા,લીમઝર જગુભાઇ રેવલુભાઇ િબરારી મુ.પો.કંસારીયા,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 7874362534

૩૧૮ વાંસદા લીમઝર તાનુપાડા વગર્શાળા,લીમઝર જીતેન્દર્ભાઇ િચતુભાઇ ગાંિવત મુ.પો.સુખાબારી,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9925829781

૩૧૯ વાંસદા લીમઝર વચલા ફ વગર્શાળા,લીમઝર ભાઇલાલભાઇ યશવંતભાઇ થોરાટ મુ.પો.ઢોલુંબર,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9427861522

૩૨૦ વાંસદા લીમઝર વચલા ફ વગર્શાળા,લીમઝર જાગૃિતબેન િબસ્તુભાઇ દેશમુખ મુ.પો.પીપલખેડ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9726018648

૩૨૧ વાંસદા લીમઝર ભગરપાડા વગર્શાળા,લીમઝર કાશીબેન મગનભાઇ પટેલ મુ.પો.રૂપવેલ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 8140430122

૩૨૨ વાંસદા લીમઝર ભગરપાડા વગર્શાળા,લીમઝર િદનેશભાઇ પર્માભાઇ પટેલ મુ.પો.કાંટસવેલ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9723947610



૩૨૩ વાંસદા લીમઝર ડુંગરપાડા વગર્શાળા,લીમઝર મનોજકુમાર કલાણભાઇ પટેલ મુ.પો.કુરેલીયા,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9574477655

૩૨૪ વાંસદા લીમઝર ડુંગરપાડા વગર્શાળા,લીમઝર અપેક્ષાકુમારી ગણપતિસહ ચૌહાણ મુ.પો.ચાપલધરા,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 7600516120

૩૨૫ વાંસદા લીમઝર ડુંગરપાડા વગર્શાળા,લીમઝર ભાિવષાબેન ધાકલુભાઇ ગાયકવાડ મુ.પો.લીમઝર,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9638768109

૩૨૬ વાંસદા કાવડેજ કાવડેજ પર્ાથિમક શાળા ચંપકભાઇ ચંદુભાઇ  પટેલ મુ.પો.ભીનાર,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9427339382

૩૨૭ વાંસદા કાવડેજ કાવડેજ પર્ાથિમક શાળા નયનાબેન જયરામભાઇ પટેલ મુ.પો.ભીનાર,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9737975566

૩૨૮ વાંસદા કાવડેજ કાવડેજ પર્ાથિમક શાળા પાવર્તીબેન નાથુભાઇ માહલા મુ.પો.પીપલખેડ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9429533413

૩૨૯ વાંસદા કાવડેજ કાવડેજ પર્ાથિમક શાળા સુરેશભાઇ લાલજીભાઇ પટેલ મુ.પો.ઉમરકુઇ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9725842324

૩૩૦ વાંસદા કાવડેજ કાવડેજ પર્ાથિમક શાળા મહેશભાઇ કરશનભાઇ પટેલ મુ.પો.પર્તાપનગર,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9979334790

૩૩૧ વાંસદા કાવડેજ કાવડેજ પર્ાથિમક શાળા મોિનકાબેન જયિસહભાઇ સાબળે મુ.પો.આહવા,તા.આહવા,િજ.ડાંગ 9429787988

૩૩૨ વાંસદા કાવડેજ કાવડેજ પર્ાથિમક શાળા ચંદર્કાંતભાઇ ખાલપુભાઇ ગાંિવત મુ.પો.માંડવખડક,તા.ચીખલી,િજ.નવસારી 9428224650

૩૩૩ વાંસદા કાવડેજ કાવડેજ પર્ાથિમક શાળા સેજલબેન સુમનભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંદરવેલા,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9099474939

૩૩૪ વાંસદા ઉમરકુઇ ઉમરકુઇ પર્ાથિમક શાળા રમેશભાઇ ગંગારામ ચવધરી મુ.પો.ઉમરકુઇ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9099691021

૩૩૫ વાંસદા ઉમરકુઇ ઉમરકુઇ પર્ાથિમક શાળા તરિલકાબેન  મામજુભાઇ પટેલ મુ.પો.પીપલખેડ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 7575856686

૩૩૬ વાંસદા ઉમરકુઇ ઉમરકુઇ પર્ાથિમક શાળા િનમર્ળાબેન મુળજીભાઇ જાદવ મુ.પો.ગંગપુર,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 8140346999

૩૩૭ વાંસદા ઉમરકુઇ ઉમરકુઇ પર્ાથિમક શાળા રેખાબેન હિરિસહ ચૌહાણ મુ.પો.કુકેરી,તા.ચીખલી,િજ.નવસારી 9537494550

૩૩૮ વાંસદા ઉમરકુઇ ઉમરકુઇ પર્ાથિમક શાળા નીતુબેન ચીમનભાઇ ચૌધરી મુ.પો.ખાટાઆંબા,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 7043853843

૩૩૯ વાંસદા ઉમરકુઇ ઉમરકુઇ પર્ાથિમક શાળા સુરેશભાઇ નગીનભાઇ પટેલ મુ.પો.સતાડીયા,તા.િચખલી,િજ.નવસારી 7698553051

૩૪૦ વાંસદા ઉમરકુઇ ઉમરકુઇ પર્ાથિમક શાળા હીનાબેન પરસોત્તમભાઇ રાખોિલયા મુ.પો.િવશાલનગર સોસાયટી,એ.કે.રોડ,િજ.સુરત 7567752162



૩૪૧ વાંસદા દુબળફિળયા દુબળફિળયા પર્ાથિમક શાળા ઇશ્વરભાઇ ભાણાભાઇ રઠોડ મુ.પો.ચાપલધરા,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9723415096

૩૪૨ વાંસદા દુબળફિળયા દુબળફિળયા પર્ાથિમક શાળા બીનાકુમારી દુલર્ભભાઇ પટેલ મુ.પો.મોટીવાલઝર,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9925962185

૩૪૩ વાંસદા દુબળફિળયા દુબળફિળયા પર્ાથિમક શાળા ઇલાબેન ભાણાભાઇ રાઠોડ મુ.પો.ચાપલધરા,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9574821777

૩૪૪ વાંસદા દુબળફિળયા દુબળફિળયા પર્ાથિમક શાળા િનતેશકુમાર ગમનલાલ પટેલ મુ.પો.વહેવલ,તા.મહુવા,િજ.સુરત 9586268577

૩૪૫ વાંસદા દુબળફિળયા દુબળફિળયા પર્ાથિમક શાળા ચેતનાકુમારી ઇશ્વરભાઇ પટેલ મુ.પો.ભીનાર,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9909133010

૩૪૬ વાંસદા દુબળફિળયા દુબળફિળયા પર્ાથિમક શાળા ઉમાબેન અરૂણભાઇ પટેલ મુ.પો.ઉમરકુઇ,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9726967376

૩૪૭ વાંસદા દુબળફિળયા વલ્લભ વગર્શાળા,દુ.ફ વૈશાલીબેન મહેન્દર્િસહ ડોિડયા મુ.પો.ચાપલધરા,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9429058807

૩૪૮ વાંસદા દુબળફિળયા વલ્લભ વગર્શાળા,દુ.ફ જેરામભાઇ કુહંચ્યાભાઇ ભોયા મુ.પો.ખાટાઆંબા,તા.વાંસદા,િજ.નવસારી 9537665472

૩૪૯ વાંસદા કુરેલીઆ કુરેલીઆ પર્ા.શા સુરેન્દર્કુમાર રમણભાઇ પટેલ ભીનાર તા. વાંસદા 9712604899

૩૫૦ વાંસદા કુરેલીઆ કુરેલીઆ પર્ા.શા શોભનાબેન મોહનભાઇ પટેલ ભીનાર તા. વાંસદા 9712211607

૩૫૧ વાંસદા કુરેલીઆ કુરેલીઆ પર્ા.શા માવજીભાઇ  ભીખુભાઇ પટેલ કાવડેજ તા. વાંસદા 9904053290

૩૫૨ વાંસદા કુરેલીઆ કુરેલીઆ પર્ા.શા કનુભાઈ મંગાભાઈ પટેલ કાંટસવેલ  તા. વાંસદા 7069231752

૩૫૩ વાંસદા કુરેલીઆ કુરેલીઆ પર્ા.શા ધમન્દર્ જગદીશભાઈ ચૌહાણ વરાછા સુરત 7874319868

૩૫૪ વાંસદા કુરેલીઆ કુરેલીઆ પર્ા.શા અલ્પાકુમારી રમેશભાઇ પટેલ ભીનાર તા. વાંસદા 9537076112

૩૫૫ વાંસદા કુરેલીઆ કુરેલીઆ પર્ા.શા સંજયભાઇ શંકરભાઇ કુકણા ગોધાબારી તા.વાંસદા 7567918278

૩૫૬ વાંસદા કુરેલીઆ તાડ ફ. વગર્શાળા જગદીશભાઇ જેરામભાઇ પટેલ કુકેરી તા. ચીખલી 8469403848

૩૫૭ વાંસદા કુરેલીઆ તાડ ફ. વગર્શાળા બાબુભાઇ પર્મજીભાઇ ગામીત સરા  તા. વાંસદા 9712705989

૩૫૮ વાંસદા કુરેલીઆ તાડ ફ. વગર્શાળા દક્ષાબેન કનુભાઈ પટેલ વહેવલ તા. મહુવા િજ. સુરત 9723867176



૩૫૯ વાંસદા કુરેલીઆ તાડ ફ. વગર્શાળા પૃથ્વીરાજ કાિન્તલાલ ચૌહાણ  ઉમરા ગામ સુરત ૩૯૫૦૦૭ 7359988559

૩૬૦ વાંસદા કુરેલીઆ તાડ ફ. વગર્શાળા પંકજકુમાર બાબુભાઇ પટેલ ભીનાર તા. વાંસદા 9979687987

૩૬૧ વાંસદા કુરેલીઆ ડુંગરી ફ. વગર્શાળા સરસ્વતીબેન શંકરભાઇ પટેલ પદમદુંગરી તા. ડોલવણ િજ. તાપી 9913518814

૩૬૨ વાંસદા કુરેલીઆ ડુંગરી ફ. વગર્શાળા રીટાબેન વનમાળીભાઇ પટેલ ભીનાર તા. વાંસદા 9427147638

૩૬૩ વાંસદા કુરેલીઆ ડુંગરી ફ. વગર્શાળા ધીરુભાઇ બુિધયાભાઇ પટેલ ચરવી  તા. વાંસદા 9978730835

૩૬૪ વાંસદા કુરેલીઆ િચકારપાડા વગર્શાળા બાબુભાઈ દલાભાઈ પટેલ ભીનાર તા. વાંસદા 8238959690

૩૬૫ વાંસદા કુકડા કુકડા પર્ા.શા મંગળભાઇ નાનજુભાઇ પટેલ ખાટાઆંબા  તા. વાંસદા 9687314440

૩૬૬ વાંસદા કુકડા કુકડા પર્ા.શા પર્ીિતબહેન સુરેશભાઇ પટેલ ભીનાર તા. વાંસદા 9574101499

૩૬૭ વાંસદા કુકડા કુકડા પર્ા.શા ભગુભાઇ નમલાભાઇ પટેલ ભીનાર તા. વાંસદા 9726164337

૩૬૮ વાંસદા કુકડા કુકડા પર્ા.શા ધિમષ્ઠાકુમારી ગમનલાલ પટેલ લસણપોર  તા. મહુવા િજ. સુરત 9909969910

૩૬૯ વાંસદા કુકડા કુકડા પર્ા.શા સતીશભાઈ રમેશભાઈ વાઘેલા િપપલોદ સુરત 8155897739

૩૭૦ વાંસદા ગોધાબારી ગોધાબારી પર્ા.શા ધીરૂભાઇ પર્ભુભાઇ પટેલ સરા  તા. વાંસદા 8141227244

૩૭૧ વાંસદા ગોધાબારી ગોધાબારી પર્ા.શા મુકેશભાઇ નગીનભાઇ પટેલ વણારસી  તા. વાંસદા 7265968269

૩૭૨ વાંસદા ગોધાબારી ગોધાબારી પર્ા.શા મિનષાબેન રમણલાલ પટેલ વણારસી  તા. વાંસદા 7265968269

૩૭૩ વાંસદા ગોધાબારી ગોધાબારી પર્ા.શા વષાર્બેન ઝીણાભાઇ પટેલ સરા  તા. વાંસદા 8141227244

૩૭૪ વાંસદા ગોધાબારી ગોધાબારી પર્ા.શા ભરતભાઇ છોટુભાઇ પટેલ રાણીફિળયા  તા. વાંસદા 9825099348

૩૭૫ વાંસદા ગોધાબારી ગોધાબારી પર્ા.શા તરલાબેન મણીલાલ પટેલ નવતાડ  તા. વાંસદા 8153976287

૩૭૬ વાંસદા ગોધાબારી ગોધાબારી પર્ા.શા કાજલબેન રિસકભાઇ મકવાણા હનુમાનબારી  તા. વાંસદા 7359910153



૩૭૭ વાંસદા હોલીપાડા હોલીપાડા પર્ા.શા રમેશભાઇ નગીનભાઇ પટેલ સ ગાડ  તા. વાંસદા 8980863928

૩૭૮ વાંસદા હોલીપાડા હોલીપાડા પર્ા.શા નીરૂબેન વશનજીભાઇ પટેલ સ ગાડ  તા. વાંસદા 9978263584

૩૭૯ વાંસદા હોલીપાડા હોલીપાડા પર્ા.શા જયંતીભાઈ નાનજીભાઈ પટેલ હોલીપાડા  તા. વાંસદા 9428882818

૩૮૦ વાંસદા હોલીપાડા હોલીપાડા પર્ા.શા લતાબેન સયાજુભાઇ પટેલ ખાટાઆંબા  તા. વાંસદા 9727427134

૩૮૧ વાંસદા હોલીપાડા હોલીપાડા પર્ા.શા સેજલબેન ભૂપતિસહ પરમાર કુકેરી તા. ચીખલી 9662512688

૩૮૨ વાંસદા હોલીપાડા હોલીપાડા પર્ા.શા રિસલાબેન નટવરભાઇ પટેલ ખેરગામ તા. ખેરગામ 9727322231

૩૮૩ વાંસદા હોલીપાડા હોલીપાડા પર્ા.શા િદગંતકુમાર નરદર્િસહ ચૌહાણ ચાપલધરા તા. વાંસદા 9427540356

૩૮૪ વાંસદા ચ ઢા ચ ઢા ી િવજયકુમાર ચંદુભાઇ પટેલ મુ.પો. વાંસદા તા- વાંસદા જી નવસારી 8469668994

૩૮૫ વાંસદા ચ ઢા ચ ઢા સિવતાબેન એ ગાિવત મુ. પો. ચ ઢા તા-વાંસદા જી- નવસારી 9558512744

૩૮૬ વાંસદા ચ ઢા ચ ઢા રમેશભાઇ દેવલેભાઇ  ચવધિર કણધા તા- વાંસદા જી- નવસારી 7567812066

૩૮૭ વાંસદા ચ ઢા ચ ઢા હેમંતકુમાર ધીરુભાઇ પિઢયાર મુ. પો.વાંકલ તા- ધરંમ્પુર જી- વલસડ 9586481414

૩૮૮ વાંસદા ચ ઢા ચ ઢા િડમ્પલબેન બચુભાઇ  પટેલ મુ.પો. કાજણ રણછોડ તા. જી. વલસાડ 9904253997

૩૮૯ વાંસદા ચ ઢા ચ ઢા િદવ્યાબેન શંકરભાઇ ચૌધરી મુ. પો. ચ ઢા તા-વાંસદા જી- નવસારી 9537495145

૩૯૦ વાંસદા ચ ઢા ચ ઢા  રમીલાબેન મગનભાઇ ગાિવત લાછ્કડી તા- વાંસદા જી નવસારી 9979295727

૩૯૧ વાંસદા ચ ઢા ચ ઢા કરિતક્કુમર િજ થાકોર મુ. પો.વાંકલ તા- ધરંમ્પુર જી- વલસડ 9979251235

૩૯૨ વાંસદા ચ ઢા પાતિળ ફ વગર્શાળા.ચ ઢા સુિનલભાઇ એમ ચવધરી મુ. પો. કણધા તા-વાંસદા જી- નવસારી 9426320335

૩૯૩ વાંસદા ચ ઢા પાતિળ ફ વગર્શાળા.ચ ઢા મનોજ િસહ અમરિત્સહ સોલંિક મુ. પો. વાંકલ તા.જી- વલસાડ 9712666499

૩૯૪ વાંસદા મોળાઆંબા મોળાઆંબા િદપકભાઇ રામજીભાઇ ગાિવત લાછ્કડી તા- વાંસદા જી નવસારી 8238666715



૩૯૫ વાંસદા મોળાઆંબા મોળાઆંબા ગજરાબેન જગુભાઇ  પટેલ મોળાઆંબા તા- વાંસદા જી- નવસારી 8980406962

૩૯૬ વાંસદા મોળાઆંબા મોળાઆંબા િવલાસબેન રમેશભાઇ  પટેલ મોગરાવાડી તા- ચીખલી જી નવસારી 9099806288

૩૯૭ વાંસદા મોળાઆંબા મોળાઆંબા ઉિમલાબેન ચીમનભાઇ  ભોયા રંગપુર તા- વાંસદા જી- નવસારી 9979562419

૩૯૮ વાંસદા મોળાઆંબા મોળાઆંબા રમેશભાઇ  ઝીણાભાઇ પટેલ રૂમલા તા- ચીખલી જી- નવસારી 8347656271

૩૯૯ વાંસદા મોળાઆંબા મોળાઆંબા કેયુરકુમાર રવજીભાઇ  રોિહત ડુંગરી તા.જી. વલસાડ 9925827388

૪૦૦ વાંસદા મોળાઆંબા મોળાઆંબા ભાિવષાકુમારીમહેશભાઇ  પટેલ અડદા તા-જી. નવસારી 9879161332

૪૦૧ વાંસદા મોળાઆંબા મોળાઆંબા નગીનભાઇ માંદુભાઇ  ગાિવત વણઝારવાડી તા- વાંસદા જી- નવસારી 9427461109

૪૦૨ વાંસદા મોળાઆંબા મોળાઆંબા છગનભાઇ મંછુભાઇ ભોયા પીપલખેડ તા- વાંસદા જી- નવસારી 9427461109

૪૦૩ વાંસદા મોળાઆંબા ટાકા ફ વગર્ મોળાઆબા િવનોદભાઇ ફુલજીભાઇ ગાઇન ખાંટાઆંબા તા- વાંસદા જી નવસારી 9537495157

૪૦૪ વાંસદા મોળાઆંબા ટાકા ફ વગર્ મોળાઆબા રામદાસભાઇ ઝીણાભાઇ ભોરસટ ખાંટાઆંબા તા- વાંસદા જી નવસારી 9099856749

૪૦૫ વાંસદા મોળાઆંબા ટાકા ફ વગર્ મોળાઆબા બીપીનભાઇ જાનીયાભાઇ દેશમુખ બેડમાળ તા-વાંસદા જી- નવસારી 7874234041

૪૦૬ વાંસદા સીતાપુર સીતાપુર  પર્ા. શાળા કાંિતલાલ ભીમાભાઇપટેલ મુ.પો. સ ગાડ તા વાંસદા જી નવસારી 9428159925

૪૦૭ વાંસદા સીતાપુર સીતાપુર  પર્ા. શાળા િવનોદભાઈ ધેડાભાઈ ગાયકવાડ મુ.પો. મનપુર  તા વાંસદા જી નવસારી 9737881313

૪૦૮ વાંસદા સીતાપુર સીતાપુર  પર્ા. શાળા ઉષાબેન વલ્લભભાઇ પટેલ મુ.પો. સ ગાડ તા વાંસદા જી નવસારી 9428159925

૪૦૯ વાંસદા સીતાપુર સીતાપુર  પર્ા. શાળા અંિકતકુમાર જગદીશભાઈ પટેલ મુ.પો. વાંસદા  તા વાંસદા જી નવસારી 9427185830

૪૧૦ વાંસદા સીતાપુર સીતાપુર  પર્ા. શાળા િકરણબેન ગુલાબભાઈપટેલ મુ.પો.ચારણવાડા  તા વાંસદા જી નવસારી 9998735015

૪૧૧ વાંસદા સીતાપુર સીતાપુર  પર્ા. શાળા સુરભીબેન ઓધવજીભાઈ પાંચાણી મુ.પો.સુરત વરાછા તા.સુરત જી સુરત 9924515536

૪૧૨ વાંસદા મનપુર મનપુર  પર્ા. શાળા ચેતનકુમારચંદુભાઈ  પટેલ મુ.પો. વાંસદા  તા વાંસદા જી નવસારી 9974574139



૪૧૩ વાંસદા મનપુર મનપુર  પર્ા. શાળા શારદાબેન  નગીનભાઈ પટેલ મુ.પો. વાંસદા  તા વાંસદા જી નવસારી 9558871613

૪૧૪ વાંસદા મનપુર મનપુર  પર્ા. શાળા રમેશભાઈ પરસોતભાઈ  પટેલ મુ.પો. વાંસદા  તા વાંસદા જી નવસારી 9427867438

૪૧૫ વાંસદા મનપુર મનપુર  પર્ા. શાળા ગંગાબેન નગીનભાઈ પટેલ મુ.પો.િચકટીયા  તા વાંસદા જી નવસારી 8248819621

૪૧૬ વાંસદા મનપુર મનપુર  પર્ા. શાળા ગુમાનભાઈ રેશ્માભાઈ પટેલ મુ.પો.ચારણવાડા  તા વાંસદા જી નવસારી 9998383643

૪૧૭ વાંસદા મનપુર મનપુર  પર્ા. શાળા રંજનબેન મંછુભાઈ પટેલ મુ.પો. ચારણ વાડા  તા વાંસદા જી નવસારી 9427480881

૪૧૮ વાંસદા મનપુર મનપુર  પર્ા. શાળા  િકરણભાઈ બાબુભાઈ  પટેલ મુ.પો. સાદકપોર   તા ચીખલી  જી નવસારી 9824422008

૪૧૯ વાંસદા મનપુર મનપુર  પર્ા. શાળા નાનુભાઈ કાકડુભાઈ  સાપટા મુ.પો. રાયબોર   તા વાંસદા જી નવસારી 9979563272

૪૨૦ વાંસદા મનપુર મનપુર  પર્ા. શાળા િનિમષાબેન ભીખુભાઈ  પટેલ મુ.પો. ગોલવાડ   તા ચીખલી  જી નવસારી 9979338450

૪૨૧ વાંસદા મનપુર મનપુર  પર્ા. શાળા મેહુલ રિતલાલ પટેલ મુ.પો. ઢોલુમ્બર  તા વાંસદા જી નવસારી 9904147075

૪૨૨ વાંસદા મનપુર મનપુર વડલી વગર્   પર્ા. શાળા હિરિસહ ગંભીરિસહ  પરમાર િશવમ સો. રાણી ફ. તા. વાંસદા જી. નવસારી 9426892967

૪૨૩ વાંસદા મનપુર મનપુર વડલી વગર્   પર્ા. શાળા કલાવતી મોહનિસહ  ચૌહાણ િશવમ સો. રાણી ફ. તા. વાંસદા જી. નવસારી 9426892967

૪૨૪ વાંસદા ધાકમાળ પર્ા. શાળા ધાકમાળ શકુન્તલાબેન કાંિતલાલ પટેલ મુ.વાંગણ, પો.રાયબોર, તા.વાંસદા, જી. નવસારી 9099767287

૪૨૫ વાંસદા ધાકમાળ પર્ા. શાળા ધાકમાળ ડાહ્યાભાઈ લલ્લુભાઈ સોલંકી મુ.પો. મોટીવાલઝર, તા.વાંસદા, જી.નવસારી 9428022766

૪૨૬ વાંસદા ધાકમાળ પર્ા. શાળા ધાકમાળ કૈલાશગૌરી કેશવલાલ પરમાર મુ.પો. મોટીવાલઝર, તા.વાંસદા, જી.નવસારી 9824577966

૪૨૭ વાંસદા ધાકમાળ પર્ા. શાળા ધાકમાળ ધનુબેન નારણભાઈ પટેલ મુ.પો. કાંટસવેલ, તા. વાંસદ,જી.નવસારી 9427174928

૪૨૮ વાંસદા ધાકમાળ પર્ા. શાળા ધાકમાળ શંકરભાઈ મણીલાલ પટેલ મુ.પો. કાંટસવેલ, તા. વાંસદ,જી.નવસારી 9106009633

૪૨૯ વાંસદા ધાકમાળ પર્ા. શાળા ધાકમાળ ભગુભાઈ મગનભાઈ પટેલ મુ.પો.િસગાડ, તા.વાંસદા, જી.નવસારી 9428020052

૪૩૦ વાંસદા ધાકમાળ પર્ા. શાળા ધાકમાળ ભગવતીબેન બહાદુર ભાઈ પટેલ મુ.પો.ઘોલર, તા. ચીખલી,જી.નવસારી 8238375617



૪૩૧ વાંસદા ધાકમાળ પર્ા. શાળા ધાકમાળ તેજલબેન શુક્કર ભાઈ પટેલ મુ.પો. રાનવેરી કલ્લા, તા. ચીખલી, જી.નવસારી 9586520031

૪૩૨ વાંસદા ધાકમાળ પર્ા. શાળા ધાકમાળ િદપ્તીબેન રણજીતિસહ ચાવડા મુ.દરબારગઢ,પો.રતનપૂરા , તા.કાલોલ, જી. પંચમહાલ 9998072015

૪૩૩ વાંસદા કપડવંજ કપડવંજ પર્ાથિમકશાળા અિમતાબહેન મગનભાઈ પટેલ મનપુર,તા.વાંસદા .જી નવસારી 9327643959

૪૩૪ વાંસદા કપડવંજ કપડવંજ પર્ાથિમકશાળા જાગૃિત બેન નટુભાઇ પટેલ પાલગભાણ તા.વાંસદા જી.નવસારી 8141680108

૪૩૫ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા મુખ્ય શાળા હરેશભાઈ ઝીણાભાઈ કુન્બી રૂપવેલ,તા.વાંસદા .જી નવસારી 8140211262

૪૩૬ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા મુખ્ય શાળા રમેશભાઈ દયજુભાઈ ચૌહાણ ખાટા આંબા તા.વાંસદા જી.નવસારી 9099465057

૪૩૭ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા મુખ્ય શાળા ભાયજીભાઇ ઝૂલપેભાઇ છગની નવાનગર ,તા.વાંસદા જી.નવસારી 6355294232

૪૩૮ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા મુખ્ય શાળા શંકરભાઇ મગનભાઇ પટેલ િશગાડ .તા.વાંસદા જી.નવસારી 9909631712

૪૩૯ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા મુખ્ય શાળા ધનુબેન પરસોતભાઈ પટેલ  વાંસદા .તા.વાંસદા જી.નવસારી 9428381067

૪૪૦ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા મુખ્ય શાળા િનતાબેન રમેશભાઈ પવાર મનપુર.તા.વાંસદા જી.નવસારી 9909280703

૪૪૧ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા મુખ્ય શાળા કૃણાલભાઇ િકરણભાઈ જોશી  વાંસદા .તા.વાંસદા જી.નવસારી 9429788297

૪૪૨ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા મુખ્ય શાળા નીલાબેન દુલર્ભભાઈ પટેલ વઘઇ તા.વઘઇ .જી.ડાંગ 9099217672

૪૪૩ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા મુખ્ય શાળા િચરાગભાઈ બાલુભાઈ પટેલ ધનોરી તા.પારડી જી.વલસાડ 9726146974

૪૪૪ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા વગર્ શાળા ી ભાવેશકુમાર બચુભાઈ ગામીત મુ.પો. નવતાડ તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9913436852

૪૪૫ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા વગર્ શાળા ી ઉતમભાઈ મણીલાલ પટેલ મુ.ખૂંધ-પ કડા તા.િચખલી િજ.નવસારી 9099276552

૪૪૬ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા વગર્ શાળા ીમતી ગીતાબેન મંગુભાઈ પટેલ મુ. ખૂંધ-પ કડા તા.િચખલી િજ.નવસારી 909976552

૪૪૭ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા વગર્ શાળા ીમતી સુિશલાબેન મગનભાઈ પટેલ મુ. ઘોલાર તા.િચખલી િજ.નવસારી 8958193138

૪૪૮ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા વગર્ શાળા ીમતી પુષ્પાબેન જીવણભાઈ પટેલ મુ.પો. ભીનાર તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9427153125



૪૪૯ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા વગર્ શાળા ી નરેશભાઈ રમણભાઈ પટેલ મુ.પો. નાની ભમતી તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9427871455

૪૫૦ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા વગર્ શાળા ી માધુભાઈ કાકડીયાભાઈ પટેલ મુ.પો. મોટી ભમતી તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9428884130

૪૫૧ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા વગર્ શાળા ી જયંિતભાઈ લખમાભાઈ પટેલ મુ.પો. હોલીપાડા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9427715074

૪૫૨ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા વગર્ શાળા ી હષર્દભાઈ માધુભાઈ પટેલ મુ.પો. ભીનાર તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9427153125

૪૫૩ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા વગર્ શાળા ીમતી જીજ્ઞેશાબેન િવનોદભાઈ પટેલ મુ.પો. દેવધા તા.ગણદેવી િજ.નવસારી 9662014042

૪૫૪ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા વગર્ શાળા ીમતી યોિગનાબેન મનુભાઈ પટેલ મુ.પો. વાઘાબારી તા.વાંસદા િજ.નવસારી 8511101910

૪૫૫ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા વગર્ શાળા ી કનૈયાલાલ નરોત્તમભાઈ પટેલ મુ.પો. વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 6355900259

૪૫૬ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા વગર્ શાળા ીમતી િરન્કુકુમારી નગીનભાઈ પટેલ મુ.પો. ભીનાર તા.વાંસદા િજ.નવસારી 6351278538

૪૫૭ વાંસદા ખાંભલા ખાંભલા વગર્ શાળા ીમતી િકર્ષ્ના િનગમ ગજેરા મુ.પો. ઉપલેટા તા. ઉપલેટા િજ. રાજકોટ 9586562684

૪૫૮ વાંસદા િબલમોડા બલમોડા પર્ા. શાળા ી ભરતભાઇ કાંિતલાલ થોરાત મુ. ઘોલાર તા.િચખલી િજ.નવસારી 8758193185

૪૫૯ વાંસદા િબલમોડા બલમોડા પર્ા. શાળા ીમતી કલ્પનાબેન ગમનલાલ પટેલ મુ.પો. કાંટસવેલ તા.વાંસદા િજ.નવસારી  9879179491

૪૬૦ વાંસદા ચાપલધરા િદગેન્દર્નગર િદલીપિસહ નાથુિસહ પરમાર મુ.પો:ચાપલધરા. તા;વાંસદાજી:નવસારી 9998994832

૪૬૧ વાંસદા ચાપલધરા િદગેન્દર્નગર નિલનીબેન જસવંતિસહ પરમાર મુ.પો:ચાપલધરા.તા;વાંસદાજી:નવસારી 7046958432

૪૬૨ વાંસદા ચાપલધરા િદગેન્દર્નગર િનલેષભાઈ મગનલાલ સોલંકી મુ. પો:ધોળીકુવા.તા;ચીખલીજી;નવસારી 9979334691

૪૬૩ વાંસદા ચાપલધરા િદગેન્દર્નગર માધવીબેન ઠાકોરિસહ પરમાર મુ.પો:ચાપલધરા.તા;વાંસદાજી:નવસારી 8141187324

૪૬૪ વાંસદા ચાપલધરા િદગેન્દર્નગર સિતષભાઇ નરોત્તમભાઈ ટંડેલ મુ.પો:ખાપરવાડા.તા;ગળદેવીજી:નવસારી 8511685839

૪૬૫ વાંસદા ચાપલધરા જીવનિશક્ષણાલય હેમંતલાલ સન્મુખલાલ સોલંકી મુ.પો;ચાપલધરા. તા;વાંસદા જી;નવસારી 9427463536

૪૬૬ વાંસદા ચાપલધરા જીવનિશક્ષણાલય માલતીબેન નરોત્તમભાઈ પંડોરીયા મુ. પો:ચાપલધરા .તા;વાંસદાજી;નવસારી 9428758553



૪૬૭ વાંસદા ચાપલધરા જીવનિશક્ષણાલય પર્વીણભાઈ સોમાભાઇ પટેલ મુ.પો;અંભેટા .તા;ચીખલીજી;નવસારી 9925983402

૪૬૮ વાંસદા ચાપલધરા જીવનિશક્ષણાલય િમતલબેન મનુભાઈ પરમાર મુ;પો;ધોળીકુવા. તા;ચીખલીજી;નવસારી 9429413763

૪૬૯ વાંસદા ચાપલધરા જીવનિશક્ષણાલય જયદીપભાઈ ભરતભાઇ પરમાર મુ:પો;ચાપલધારા .તા;વાંસદાજી;નવસારી 9725830800

૪૭૦ વાંસદા ચાપલધરા િમઢોળ નરેન્દર્િસહ અભેિસહ પરમાર મુ:પો;ચાપલધારા .તા;વાંસદાજી;નવસારી 9429793948

૪૭૧ વાંસદા ચાપલધરા િમઢોળ મહેન્દર્િસહ ગુલાબિસહ રાઠોડ મુ:પો;ચાપલધારા .તાવાંસદાજી;નવસારી 9427481239

૪૭૨ વાંસદા ચાપલધરા િમઢોળ ગીતાબેન રામિસહ રાઠોડ મુ:પો;ચાપલધારા .તા;વાંસદાજી;નવસારી 9925299734

૪૭૩ વાંસદા ચાપલધરા િમઢોળ જીગનીશાબેન નારિસહ ચૌહાળ મુ:પો;ચાપલધારા.તા;વાંસદા જી;નવસારી 9924844277

૪૭૪ વાંસદા ચાપલધરા િમઢોળ રાજુભાઇ મોહનભાઇ પટેલ મુ.પો:ખરોલી.તા;ચીખલી જી:નવસારી 7622900636

૪૭૫ વાંસદા ચાપલધરા િમઢોળ જીગનેશકુમાર ધીરુભાઈ પટેલ મુ.પો;મજીગામ .તા;ચીખલીજી:નવસારી 9099648764

૪૭૬ વાંસદા ચાપલધરા ગોરસ ગીતાબેન ઠાકોરિસહ રાઠોડ મુ.પો;ચાપલધરા.તા;વાંસદા જી;નવસારી 8155085240

૪૭૭ વાંસદા ચાપલધરા ગોરસ ભાવનાબેન ભરતિસહ પરમાર મુ.પો:ચાપલધરા .તા;વાંસદાજી:નવસારી 9558254739

૪૭૮ વાંસદા ચાપલધરા ગોરસ ગીતાબેનજયંતીલાલ ખલાસી મુ.પો:બીલીમોરા.તા;ગળદેવી જી;નવસારી 6351227258

૪૭૯ વાંસદા ચાપલધરા જૂનાપટેલ ફિળયા પર્િતભાબેન અરિવદભાઇ પટેલ મુ.પો;રાનવેરીકલ્લા.તા;ચીખલીજી;નવસારી 9723540641

૪૮૦ વાંસદા ચાપલધરા જૂનાપટેલ ફિળયા મધુબેન ભગવાનિસહ પરમાર મુ;પો;ચાપલધરા .તા;વાંસદાજી;નવસારી 9408648449

૪૮૧ વાંસદા હનુમાનબારી હનુમાનબારી પર્ા.શાળા ઉમેશભાઈ મણીલાલ પટેલ રાણીફિળયા િશવમસોસાયટી તા.વાંસદા, જી.નવસારી 9427517297

૪૮૨ વાંસદા હનુમાનબારી હનુમાનબારી પર્ા.શાળા સિવતાબેન રામભાઈ ગાઈન રાણીફિળયા શાંિતનગર સોસાયટી તા.વાંસદા, જી.નવસારી 9898201944

૪૮૩ વાંસદા હનુમાનબારી હનુમાનબારી પર્ા.શાળા તેજલકુમારી રમણભાઇ પટેલ નાની ભમતી તા.વાંસદા, જી.નવસારી 9825460028

૪૮૪ વાંસદા હનુમાનબારી હનુમાનબારી પર્ા.શાળા સંધ્યાબેન હિરિસગભાઈ ચૌધરી કૃષ્ણકુંજ સોસાયટી વાંસદા તા.વાંસદા, જી.નવસારી 9426997977



૪૮૫ વાંસદા હનુમાનબારી હનુમાનબારી પર્ા.શાળા મિનષાકુમારી ચંદુભાઇ પટેલ ચઢાવ જુના પટેલ ફિળયા તા.વાંસદા, જી.નવસારી 9724024591

૪૮૬ વાંસદા હનુમાનબારી હનુમાનબારી પર્ા.શાળા ચંદર્કાંત ઠાકોરભાઇ ગરાિસયા કંસારીયા તા.વાંસદા, જી.નવસારી 9913594242

૪૮૭ વાંસદા જામલીયા જામલીયા પર્ા.શાળા પરભુભાઇ જીણુભાઇ ગાંિવત રાણીફિળયા તા. વાંસદા િજ. નવસારી 9998423912

૪૮૮ વાંસદા જામલીયા જામલીયા પર્ા.શાળા સિવતાબેન મગનભાઇ પટેલ દોલધા તા.વાંસદા િજ. નવસારી 9427130267

૪૮૯ વાંસદા જામલીયા જામલીયા પર્ા.શાળા હષર્દભાઇ મિણલાલ પટેલ રાણીફિળયા તા. વાંસદા િજ. નવસારી 9427468128

૪૯૦ વાંસદા જામલીયા જામલીયા પર્ા.શાળા જશોદાબેન છગનભાઈ ગાંિવત પીપલખેડ તા. વાંસદા િજ. નવસારી 6352087269

૪૯૧ વાંસદા જામલીયા જામલીયા પર્ા.શાળા હેમલતાબેન સંતુભાઇ ગાંિવત પાનસ તા.કપરાડા જી.વલસાડ 7567970371

૪૯૨ વાંસદા જામલીયા જામલીયા પર્ા.શાળા ગાયતર્ીબેન ઝીણાભાઇ પટેલ રાણીફિળયા તા. વાંસદા િજ. નવસારી 9586222171

૪૯૩ વાંસદા જામલીયા જામલીયા પર્ા.શાળા િવરલકુમાર શંકરભાઇ પટેલ  મોટીભમતી તા. વાંસદા િજ. નવસારી 9727595547

૪૯૪ વાંસદા જામલીયા જામલીયા પર્ા.શાળા જાનકીબેન િદપકકુમાર ઠાકર સચીન તા.જી.સુરત 9426665307

૪૯૫ વાંસદા મોટીભમતી પર્ા.શાળા મોટીભમતી િહરલકુમાર ભીખુભાઈ પટેલ મોટીવાલઝર તા.વાંસદા જી.નવસારી 9909285928

૪૯૬ વાંસદા મોટીભમતી પર્ા.શાળા મોટીભમતી કંચનબેન વશનજીભાઇ પટેલ િસગાડ તા.વાંસદા જી.નવસારી 9924476477

૪૯૭ વાંસદા મોટીભમતી પર્ા.શાળા મોટીભમતી રમણીબેન પરાગભાઈ પટેલ ચઢાવ  તા.વાંસદા િજ.નવસારી 8758779166

૪૯૮ વાંસદા મોટીભમતી પર્ા.શાળા મોટીભમતી જશુબેન ગમનભાઈ પટેલ વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9601497556

૪૯૯ વાંસદા મોટીભમતી પર્ા.શાળા મોટીભમતી પદમાબેન ઠાકોરભાઈ પટેલ ચરવી (ઉનાઇ) તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9428884314

૫૦૦ વાંસદા મોટીભમતી પર્ા.શાળા મોટીભમતી હેલીનાબેન બાબુભાઇ પટેલ મોટીવાલઝર તા.વાંસદા જી.નવસારી 7096707900

૫૦૧ વાંસદા મોટીભમતી નીચલા ફિળયા વગર્શાળા મોટીભમતી ગીતાબેન નટુભાઇ પટેલ રાણીફિળયા તા. વાંસદા િજ. નવસારી 9428883940

૫૦૨ વાંસદા મોટીભમતી નીચલા ફિળયા વગર્શાળા મોટીભમતી પર્િતભાબેન ઝીણાભાઇ પટેલ  મોટીભમતી તા. વાંસદા િજ. નવસારી 8758017048



૫૦૩ વાંસદા મોટીભમતી નીચલા ફિળયા વગર્શાળા મોટીભમતી હેતલકુમારી શંકરભાઇ ગામીત ધરમપુરી તા. વાંસદા િજ. નવસારી 7567920078

૫૦૪ વાંસદા રાણીફિળયા રાણીફિળયા પર્ા.શાળા પર્માભાઇ અમૃતભાઈ પટેલ રાણીફિળયા તા.વાંસદા, જી.નવસારી 9427174234

૫૦૫ વાંસદા રાણીફિળયા રાણીફિળયા પર્ા.શાળા કાંત્તાબેન છગનભાઇ પટેલ રાણીફિળયા તા.વાંસદા, જી.નવસારી 9427174234

૫૦૬ વાંસદા રાણીફિળયા રાણીફિળયા પર્ા.શાળા િજતેન્દર્ભાઈ ધનસુખલાલ પટેલ િભનાર તા. વાંસદા, જી. નવસારી 9712179435

૫૦૭ વાંસદા રાણીફિળયા રાણીફિળયા પર્ા.શાળા સીતાબેન મગનભાઇ પટેલ િભનાર તા. વાંસદા, જી. નવસારી 9913064167

૫૦૮ વાંસદા રાણીફિળયા રાણીફિળયા પર્ા.શાળા ગણેશભાઈ અમૃતભાઇ પટેલ રાણીફિળયા તા.વાંસદા, જી.નવસારી 8758741607

૫૦૯ વાંસદા રાણીફિળયા રાણીફિળયા પર્ા.શાળા રોનીકાકુમારી લ મણભાઈ પટેલ સાદકપોર તા. ચીખલી, જી. નવસારી 9909981443

૫૧૦ વાંસદા રાણી ફિળયા સારીયા ફ.રાણી ફિળયા અશ્વીનકુમાર િદપિસહ ચૌહાણ વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9427140751

૫૧૧ વાંસદા રાણી ફિળયા સારીયા ફ.રાણી ફિળયા કૈલાશબેન છોટુભાઈ પટેલ કુરેલીયા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9913409221

૫૧૨ વાંસદા રાણી ફિળયા સારીયા ફ.રાણી ફિળયા મહેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ કુરેલીયા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9427577819

૫૧૩ વાંસદા રાણી ફિળયા સારીયા ફ.રાણી ફિળયા રીનાબેન િચતુંભાઈ ગાંિવત કેલીયા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9825221743

૫૧૪ વાંસદા રાણી ફિળયા સારીયા ફ.રાણી ફિળયા હસુમતીબેન ગુલાબભાઈ પટેલ વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9427869859

૫૧૫ વાંસદા રાણી ફિળયા સારીયા ફ.રાણી ફિળયા અંિકતાબેન મગનભાઈ લાડ િબિલમોરા તા.ગણદેવી િજ.નવસારી 9898906242

૫૧૬ વાંસદા રાણી ફિળયા ગડગાબારી વગર્શાળા સેવંતીબેન લક્ષભાઈ ચૌયાર્ શાંિતનગર સોસાયટી રાણી ફ.
તા.વાંસદા િજ.નવસારી

9429783625

૫૧૭ વાંસદા રાણી ફિળયા ગડગાબારી વગર્શાળા નયનાબેન ભગુભાઈ પટેલ ઓમનગર સોસાયટી હનુમાનબારી
તા.વાંસદા િજ.નવસારી

8347473771

૫૧૮ વાંસદા ચીકટીયા ચીકટીયા પર્ા.શાળા ી િદનેશભાઇ ઝ પલુભાઇ પટેલ ચીકટીયા તા. વાંસદા જી.નવસારી 9428164593

૫૧૯ વાંસદા ચીકટીયા ચીકટીયા પર્ા.શાળા ીમિત સિવતાબેન દુલર્ભભાઇ પટેલ લીમઝર તા.વાંસદા જી.નવસારી 9925684189

૫૨૦ વાંસદા ચીકટીયા ચીકટીયા પર્ા.શાળા ીમિત રૂપલબેન ઉમેદભાઇ પટેલ કાકડવેલ તા.ચીખલી જી.નવસારી 9408189262



૫૨૧ વાંસદા ચીકટીયા ચીકટીયા પર્ા.શાળા ી ચંદર્િસગ રતનજીભાઇ ગામીત બહેડા રાયપુરા તા.ડોલવણ જી.તાપી 8980389404

૫૨૨ વાંસદા ચીકટીયા ચીકટીયા પર્ા.શાળા ી િદનેશભાઇ ભાયલુભાઇ ગાયકવાડ બોરીઆછ તા. વાંસદા જી.નવસારી 9712998681

૫૨૩ વાંસદા ચીકટીયા ચીકટીયા પર્ા.શાળા ી િનલમકુમાર નાનુભાઇ પટેલ મિલયાધરા તા.ચીખલી જી.નવસારી 9723518790

૫૨૪ વાંસદા નાનીભમતી નાનીભમતી પર્ા.શાળા ી ચંદુભાઇ ખાલપાભાઇ પટેલ ખંભાલીયા તા.વાંસદા 9712799133

૫૨૫ વાંસદા નાનીભમતી નાનીભમતી પર્ા.શાળા ીમતી નયનાબેન ખંડુભાઇ પટેલ ખંભાલીયા તા.વાંસદા 9426404644

૫૨૬ વાંસદા નાનીભમતી નાનીભમતી પર્ા.શાળા ીમતી ભાવનાબેન મોહનભાઇ પટેલ નાનીભમતી તા.વાંસદા 9909631215

૫૨૭ વાંસદા વાંગણ વાંગણ પર્ા.શાળા સંતોષકુમાર નવસુભાઇ પવાર મુ.પો.નવાનગર તા.વાંસદા િજ.નવસારી 99744 00630

૫૨૮ વાંસદા વાંગણ વાંગણ પર્ા.શાળા ગીતાબેન ગુલાબભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 94268 88265

૫૨૯ વાંસદા વાંગણ વાંગણ પર્ા.શાળા સુિનતાબેન લ મણભાઇ પટેલ મુ.પો.તલાવચોરા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 8347010258

૫૩૦ વાંસદા વાંગણ વાંગણ પર્ા.શાળા અંકુરબેન કાંતીભાઇ પરમાર મુ.પો.નાની નરોલી તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9978356953

૫૩૧ વાંસદા વાંગણ વાંગણ પર્ા.શાળા પર્િમલાબેન રમેશભાઇ પટેલ મુ.ખડિકયા પો.નવાનગર તા.વાંસદા િજ.નવસારી 7600894632

૫૩૨ વાંસદા વાંગણ વાંગણ પર્ા.શાળા મગનભાઇ ગંજુભાઇ જાદવ મુ.પો.નવાનગર તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9978532080

૫૩૩ વાંસદા વાંગણ વાંગણ પર્ા.શાળા બાપુભાઇ જતરભાઇ ચૌધરી મુ.સીતાપુર પો.મનપુર તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9428154436

૫૩૪ વાંસદા વાંગણ વાંગણ પર્ા.શાળા મંજુલાબેન ભગુભાઇ પટેલ મુ.પો.રાણી ફિળયા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9428812161

૫૩૫ વાંસદા વાંગણ વાંગણ પર્ા.શાળા સુરેશભાઇ વેસ્તાભાઇ પટેલ મુ.પો.મોટી ભમતી તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9427575616

૫૩૬ વાંસદા વાંગણ વાંગણ ખોરા રાજેશભાઇ સાવળુભાઇ પટેલ મુ.પો. આંબાપાણી તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9723600445

૫૩૭ વાંસદા વાંગણ વાંગણ ખોરા બળવંતરાય નટવરભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9429097581

૫૩૮ વાંસદા વાંગણ વાંગણ ખોરા કનુભાઇ બસનુભાઇ કામડી મુ.મ ઢાબારી પો.જામિલયા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 7600559726



૫૩૯ વાંસદા વાંગણ વાંગણ ખોરા િદપકકુમાર િકશનભાઇ પટેલ મુ.પો.ધરમપુરી તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9426888872

૫૪૦ વાંસદા વાંગણ વાંગણ ખોરા મીતાબેન હરીશચંદર્ સોલંકી મુ.પો.વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9428383778

૫૪૧ વાંસદા વાંગણ વાંગણ ખોરા િનિમષાબેન મહેશભાઇ ચૌધરી મુ.પો.ખાંભલા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9537649081

૫૪૨ વાંસદા વાંગણ વાંગણ ખોરા િશવાંગીબેન ભૂપેન્દર્િસહ પરમાર મુ.પો.ચાપલધરા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 7567739642

૫૪૩ વાંસદા વાંગણ વાંગણ ખોરા િકશનભાઇ જલકુભાઇ પટેલ મુ.પો.હનુમાનબારી તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9979182142

૫૪૪ વાંસદા વાંગણ વાંગણ ગહવાળ િજતદર્ભાઇ જશુભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંગણ તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9428210823

૫૪૫ વાંસદા વાંગણ વાંગણ ગહવાળ મધુબેન નટુભાઇ પટેલ મુ.પો.િસણધઇ તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9427612616

૫૪૬ વાંસદા રાયબોર રાયબોર િવમલકુમાર િદનુભાઇ પટેલ મુ.પો.મોટી વાલઝર તા.વાંસદા િજ.નવસારી 99783 28186

૫૪૭ વાંસદા રાયબોર રાયબોર શંકરભાઇ બાબુભાઇ ગાયકવાડ મુ.પો.માનકુિનયા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9426110158

૫૪૮ વાંસદા રાયબોર બંિધયાર રતનભાઇ મગજીભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંગણ તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9925052064

૫૪૯ વાંસદા રાયબોર બંિધયાર સુિમતર્ાબેન નાનુભાઇ જાદવ મુ.પો.વાંગણ તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9925052064

૫૫૦ વાંસદા આંબાપાણી આંબાપાણી પર્ા.શાળા અમર્તભાઇ દેવજીભાઇ પટેલ મુ.પો.વાંગણ તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9426867636

૫૫૧ વાંસદા આંબાપાણી આંબાપાણી પર્ા.શાળા રંગીલાબેન માહુજ્યાભાઇ પાલવા મુ.પો.વાંગણ તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9426867636

૫૫૨ વાંસદા આંબાપાણી આંબાપાણી પર્ા.શાળા લ મીબેન મોહનભાઇ પટેલ મુ.પો.કાંટસવેલ તા.વાંસદા િજ.નવસારી 8758100258

૫૫૩ વાંસદા આંબાપાણી આંબાપાણી પર્ા.શાળા સુિનલભાઇ ઝીણાભાઇ માહલા મુ.વાંિસયાતળાવ પો.નવાનગર તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9687226452

૫૫૪ વાંસદા આંબાપાણી આંબાપાણી પર્ા.શાળા વીસ્પી એરચશા પીઠાવાલા મુ.પો.વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9558058559

૫૫૫ વાંસદા આંબાપાણી આંબાપાણી પર્ા.શાળા કંચનદેવી તપસ્વીલાલ યાદવ મુ.પો.ગણદેવી તા.વાંસદા િજ.નવસારી 9033995144

૫૫૬ વાંસદા આંબાપાણી આંબાપાણી વગર્ રક્ષાબેન રામુભાઇ થોરાત મુ.વાંિસયાતળાવ પો.નવાનગર તા.વાંસદા િજ.નવસારી 99093  32014



૫૫૭ વાંસદા પીપલખેડ પીપલખેડ પર્ા.શા. અલ્વીના અબ્બાસભાઇ શેખ ધરમપુર તા:-ધરમપુર ૯૯૦૯૪૩૪૩૫૬

૫૫૮ વાંસદા પીપલખેડ પીપલખેડ પર્ા.શા. રમેશભાઇ દશરથભાઇ પટેલ પીપલખેડ, તા:- વાંસદા ૯૪૦૮૪૪૬૭૬૪

૫૫૯ વાંસદા પીપલખેડ પીપલખેડ પર્ા.શા. જયંિતલાલ કોળઘુભાઇ ગાંિવત પીપલખેડ, તા:- વાંસદા ૯૪૨૭૧૪૨૧૯૩

૫૬૦ વાંસદા પીપલખેડ પીપલખેડ પર્ા.શા. નીલાબેન ફકરૂભાઇ કામડી પીપલખેડ, તા:- વાંસદા ૯૪૨૯૧૦૬૯૦૯

૫૬૧ વાંસદા પીપલખેડ પીપલખેડ પર્ા.શા. મોહનભાઇ મામલુભાઇ માહલા મીઢાબારી, તા:- વાંસદા ૭૬૨૧૦૨૮૯૬૫

૫૬૨ વાંસદા પીપલખેડ પીપલખેડ પર્ા.શા. નીરૂબેન દેવલુભાઇ ગાંિવત પીપલખેડ, તા:- વાંસદા ૯૪૨૬૧૧૦૨૬૫

૫૬૩ વાંસદા પીપલખેડ પીપલખેડ પર્ા.શા. સીતાબેન છોટુભાઇ ચૌધરી બેડ્માળ, તા:- વાંસદા ૯૯૦૯૧૭૮૧૭૨

૫૬૪ વાંસદા પીપલખેડ પીપલખેડ પર્ા.શા. ધિમષાબેન મહેશભાઇ પટેલ અટ્ગામ,તા:વલસાડ ૯૬૬૪૯૪૦૧૧૪

૫૬૫ વાંસદા કેલીયા કેલીયા પર્ા.શા. ડાહ્યાભાઇ દેવજીભાઇ ગાંિવત સુખાબારી તા:- વાંસદા ૯૭૧૨૦૧૪૬૨૮

૫૬૬ વાંસદા કેલીયા કેલીયા પર્ા.શા. લીલાવતીબેન નગીનભાઇ પટેલ ભીનાર, તા:- વાંસદા ૯૫૮૬૯૬૩૯૫૮

૫૬૭ વાંસદા કેલીયા કેલીયા પર્ા.શા. ગમનભાઇ મગનભાઇ પટેલ ભીનાર, તા:- વાંસદા ૯૪૨૬૮૪૭૩૬૩

૫૬૮ વાંસદા કેલીયા કેલીયા પર્ા.શા. કલાવતીબેન પરભુભાઇ ગાંિવત ગંગપુર, તા:- વાંસદા ૯૦૯૯૪૬૪૪૮૪

૫૬૯ વાંસદા કેલીયા કેલીયા પર્ા.શા. હેમંતકુમાર મગનભાઇ પટલે આમધરા, તા:- ચીખલી ૯૭૨૪૬૭૦૧૧૬

૫૭૦ વાંસદા કેલીયા કેલીયા પર્ા.શા. અિનલકુમાર ધનજીભાઇ ગાયકવાડ સુખાબારી તા:- વાંસદા ૯૯૭૮૧૪૧૧૧૭

૫૭૧ વાંસદા કેલીયા કેલીયા પર્ા.શા. ભિવકાબહેન નરોત્તમભાઇ પટેલ આંતલીયા, તા:- બીલીમોરા ૮૧૪૧૯૪૦૪૮૭

૫૭૨ વાંસદા વાડીચ ઢા વાડીચ ઢા પર્ાથિમક શાળા સન્મુખભાઇ શુક્કરભાઇ માહલા મુ,પો, પીપલખેડ 
તા,વાંસદા  િજ,નવસારી

૯૪૨૪૪૭૧૫૬૧

૫૭૩ વાંસદા વાડીચ ઢા વાડીચ ઢા પર્ાથિમક શાળા કાંતાબેન ભાનજુભાઇ પવાર મુ,પો, ગંગપુર તા,વાંસદા  િજ,નવસારી ૮૪૬૯૦૭૨૬૩૪

૫૭૪ વાંસદા વાડીચ ઢા વાડીચ ઢા પર્ાથિમક શાળા કુસુમબેન  રામજીભાઇ  માહલા મુ, કેલીયા પો. પીપલખેડ, તા,વાંસદા  િજ,નવસારી ૯૪૨૭૪૪૯૨૦૯



૫૭૫ વાંસદા વાડીચ ઢા વાડીચ ઢા પર્ાથિમક શાળા દક્ષાબેન  ગનાજુભાઇ ગાંિવત મુ. મ ઢાબારી પો ,જામલીયા તા.વાંસદા િજ .નવસારી ૮૯૮૦૯૯૬૪૯૯

૫૭૬ વાંસદા વાડીચ ઢા વાડીચ ઢા પર્ાથિમક શાળા મયુરીબેન  નગીનભાઇ પટેલ મુ,પો, ગંગપુર તા,વાંસદા  િજ,નવસારી ૮૪૬૯૭૫૬૫૨૯

૫૭૭ વાંસદા વાડીચ ઢા વાડીચ ઢા પર્ાથિમક શાળા અિશ્વનભાઇ નવસ્યાભાઇ  ભુસારા મુ,પો, ગંગપુર તા,વાંસદા  િજ,નવસારી ૯૯૦૪૦૪૪૯૨૧

૫૭૮ વાંસદા રવાણીયા પર્ા.શાળા રવાણીયા પર્કાશભાઈ લલ્લુભાઈ પટેલ મુ.પો.િભનાર  તા.વાંસદા જી.નવસારી ૯૯૭૯૧૮૩૭૬૫

૫૭૯ વાંસદા રવાણીયા પર્ા.શાળા રવાણીયા ટીનાબેન અંબેલાલ પટેલ મુ.પો.પાલગભાણ તા.વાંસદા જી.નવસારી ૬૩૫૫૮૩૮૮૨૮

૫૮૦ વાંસદા રવાણીયા પર્ા.શાળા રવાણીયા જ્યોિતબેન મહેશભાઇ પટેલ મુ.પો.ગાંગડીયા તા.મહુવા જી.સુરત ૭૯૮૫૪૪૦૯૩૪

૫૮૧ વાંસદા રવાણીયા પર્ા.શાળા રવાણીયા સુિમતર્ાબેન શુકયાર્ભઈ કોકણી મુ.પો.અંકલાછ તા.વાંસદા જી.નવસારી ૯૪૨૮૧૬૪૩૯૪

૫૮૨ વાંસદા રવાણીયા પર્ા.શાળા રવાણીયા મનુભાઈ જેિસગભાઈ રાઉત મુ.પો.અંકલાછ તા.વાંસદા જી.નવસારી ૮૩૨૦૦૨૭૩૮૪

૫૮૩ વાંસદા રવાણીયા પર્ા.શાળા રવાણીયા પર્મલતા રાજગોપાલ અગર્વાલ મુ.પો.વલસાડ તા.વલસાડ જી.નવસારી ૬૩૫૩૩૨૯૯૩૨

૫૮૪ વાંસદા રવાણીયા રવાણીયા ડુંગરી ફ. વગર્શાળા નયનેશભાઈ સુમનભાઈ ભોયા મુ.પો. પીપલખેડ, તા.વાંસદા  િજ.નવસારી ૯૪૨૮૧૬૪૧૬૮

૫૮૫ વાંસદા રવાણીયા રવાણીયા ડુંગરી ફ. વગર્શાળા લતાબેન રમતુભાઇ થોરાત મુ.પો. અગાસી તા,ચીખલી  િજ.નવસારી ૯૫૩૭૪૬૦૮૭૫

૫૮૬ વાંસદા રવાણીયા રવાણીયા ડુંગરી ફ. વગર્શાળા િપન્કીબેન પાન્ડુભાઈ ભગિરયા મુ.પો.લાકડબારી, તા.વાંસદા  િજ.નવસારી ૯૫૮૬૬૯૫૧૯૦

૫૮૭ વાંસદા ખાનપુર ખાનપુર પર્ા.શાળા સંિદપકુમાર રમેશભાઈપટેલ મુ.પો. મોટીવાલઝર, તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૬૩૬૧૯૮૯

૫૮૮ વાંસદા ખાનપુર ખાનપુર પર્ા.શાળા છગનભાઈ રાજુભાઈ ગાંિવત મુ.પો. લાકડબારી, તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૦૪૭૯૭૩૫૩

૫૮૯ વાંસદા ખાનપુર ખાનપુર પર્ા.શાળા ઉિમલાબેન ભગાભાઈ ગાંિવત મુ.પો. લાકડબારી ,તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૦૪૫૭૧૯૯૮

૫૯૦ વાંસદા ખાનપુર ખાનપુર પર્ા.શાળા દયજુભાઈ ગ દુભાઈ માહલા મુ.પો. ખાનપુર,તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૬૫૭૪૬૯૭

૫૯૧ વાંસદા ખાનપુર ખાનપુર પર્ા.શાળા ચીમનભાઈ ગંજુભાઈ ચૌધરી મુ.પો. બારતાડ,તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૬૮૭૩૨૨૫૮૮

૫૯૨ વાંસદા ખાનપુર ખાનપુર પર્ા.શાળા મગનભાઈ છનાભાઈ માહલા મુ.પો. અંકલાછ,તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૬૮૭૭૩૯૦૮૬



૫૯૩ વાંસદા ખાનપુર ખાનપુર પર્ા.શાળા અજુર્નભાઈ સોનુભાઈ ગાંિવત મુ.પો. લાછકડી,તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૮૯૮૭૪૧૮૧૪

૫૯૪ વાંસદા ખાનપુર ખાનપુર પર્ા.શાળા અનીતાબેન નગીનભાઈ પટેલ મુ.પો. રૂમલા, તા. ચીખલી િજ.નવસારી ૯૯૦૯૯૫૭૦૭૧

૫૯૫ વાંસદા ખાનપુર ખાનપુર પર્ા.શાળા સ્વાિતબેન પર્િવણિસહ પરમાર મુ.પો. ભૂતસર તા.વલસાડ િજ.નવસારી ૬૩૫૧૨૯૮૩૪૫

૫૯૬ વાંસદા ખાનપુર ખાનપુર પર્ા.શાળા હસમુખભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ  મુ.પો. ખેરગામ તા.ખેરગામ  િજ.નવસારી ૯૯૭૮૨૯૫૬૮૯

૫૯૭ વાંસદા બારતાડ(ખા.) બારતાડ(ખા.)પર્ા.શાળા કમલભાઇ રણજીતિસહ ઠાકોર મુ.પો. કાંજણરણછોડ  તા.િજ. વલસાડ ૯૯૦૯૫૪૨૦૮૩

૫૯૮ વાંસદા બારતાડ(ખા.) બારતાડ(ખા.)પર્ા.શાળા ઇશ્વરભાઇ રતનભાઇ ગરાિસયા મુ.પો. બારતાડ (ખા.) તા. વાંસદા િજ.નવસારી ૭૨૦૩૮૫૨૯૯૫

૫૯૯ વાંસદા બારતાડ(ખા.) બારતાડ(ખા.)પર્ા.શાળા જીવણભાઇ જાનુભાઇ ગાંિવત મુ.પો.  લાકડબારી  તા. વાંસદા િજ.નવસારી ૯૫૮૬૯૫૫૯૦૫

૬૦૦ વાંસદા બારતાડ(ખા.) બારતાડ(ખા.)પર્ા.શાળા જગદીશભાઇ સોન્યાભાઇ ગાંિવત મુ.પો. લાકડબારી  તા. વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૧૩૬૦૩૫૧૩

૬૦૧ વાંસદા બારતાડ(ખા.) બારતાડ(ખા.)પર્ા.શાળા રમણભાઇ કાળુભાઇ કુંવર મુ.પો. લાકડબારી  તા. વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૯૮૬૫૬૯૭૪

૬૦૨ વાંસદા બારતાડ(ખા.) બારતાડ(ખા.)પર્ા.શાળા શૈલેશભાઇ સુરેશભાઇ કુરકુિટયા મુ.પો. િતસ્કરી-તલાટ  તા. ધરમપુર ૯૭૧૪૦૮૫૪૦૫

૬૦૩ વાંસદા બારતાડ(ખા.) બારતાડ(ખા.)પર્ા.શાળા મિહનભાઇ મકનભાઇ માહલા મુ.પો.મહુવાસ  તા. વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૭૯૬૪૫૫૯૦

૬૦૪ વાંસદા બારતાડ(ખા.) બારતાડ(ખા.)પર્ા.શાળા દશરથભાઇ જેરામભાઇ ભોયા મુ.પો.પીપલખેડ  તા. વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૭૪૬૨૭૧૦

૬૦૫ વાંસદા બારતાડ(ખા.) બારતાડ(ખા.)પર્ા.શાળા િજજ્ઞશભાઇ રમેશભાઇ પટેલ મુ.પો.માંડવખડક  તા. ચીખલી િજ.નવસારી ૯૫૫૮૨૭૩૨૬૬

૬૦૬ વાંસદા બારતાડ(ખા.) બારતાડ(ખા.)પર્ા.શાળા બકુલાબેન રમેશભાઇ પટેલ મુ.પો.કંબોયા  તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૬૨૪૯૬૫૮૩૬

૬૦૭ વાંસદા બારતાડ(ખા.) જાગીરી ફ. વગર્શાળા બારતાડ મોહનભાઇ શંકરભાઇ માહલા મુ.પો. પીપલખેડ તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૪૨૯૨૭૫૮૭૨

૬૦૮ વાંસદા બારતાડ(ખા.) જાગીરી ફ. વગર્શાળા બારતાડ રેખાબેન નટુભાઇ કેદાિરયા મુ.પો ધરમપુર તા ધરમપુર િજ. વલસાડ ૯૭૧૨૩૧૧૧૫૮

૬૦૯ વાંસદા બારતાડ(ખા.) જાગીરી ફ. વગર્શાળા બારતાડ ભાનુભાઇ નવસુભાઇ દેશમુખ મુ.પો ખાનપુર  તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૪૨૮૩૮૨૩૭૯

૬૧૦ વાંસદા બારતાડ(ખા.) જાગીરી ફ. વગર્શાળા બારતાડ પાવર્િતબેન    ઇશ્નુભાઈ પવાર મુ.પો બારતાડ   તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૪૨૯૭૮૮૭૧૫



૬૧૧ વાંસદા બારતાડ(ખા.) જાગીરી ફ. વગર્શાળા બારતાડ િકશોરભાઇ મેરવાનભાઇ પટેલ મુ.પો પાલગભાણ તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૬૩૮૦૮૮૨૮૯

૬૧૨ વાંસદા બારતાડ(ખા.) જાગીરી ફ. વગર્શાળા બારતાડ રુશ્તમભાઈ વાળકટભાઈ ગાંગોડા મુ.પો રાયગઢ  તા ડોલવણ િજ. તાપી ૯૭૧૨૨૫૬૬૦૨

૬૧૩ વાંસદા બારતાડ(ખા.) જાગીરી ફ. વગર્શાળા બારતાડ િવમલ  ઝવેરિસહ સોલંકી મુ.પો.વાંકલ   ત. વલસાડ  િજ. વલસાડ              ૮૯૮૦૮૩૪૫૫૫

૬૧૪ વાંસદા બારતાડ(ખા.) જાગીરી ફ. વગર્શાળા બારતાડ મેઘનાબેન િતર્કમભાઈ સોનાલા મુ.પો જૈસોર તા. દસ્કોઈ િજ. અમદાવાદ ૭૨૬૫૯૭૩૨૦૭

૬૧૫ વાંસદા બારતાડ(ખા.) જાગીરી ફ. વગર્શાળા બારતાડ શંકરભાઈ ફકરભાઈ ચવધરી મુ.પો.ઘોડમાળ તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૪૨૭૮૬૪૯૧૯

૬૧૬ વાંસદા બારતાડ(ખા.) જાગીરી ફ. વગર્શાળા બારતાડ મંજુલાબેન મકનભાઈ પટેલ મુ.પો.ઘોડમાળ તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૬૨૪૯૩૬૧૭૪

૬૧૭ વાંસદા બારતાડ(ખા.) બલ્લાબારી ફ.વગર્શાળા બારતાડ જીજ્ઞેશકુમાર વલ્લભભાઈ રાવત મુ.પો. ભૂતસર તા.વલસાડ િજ.નવસારી ૮૧૪૦૧૪૪૭૨૨

૬૧૮ વાંસદા બારતાડ(ખા.) બલ્લાબારી ફ.વગર્શાળા બારતાડ િરમ્પલબહેન   જશવંતિસહ સોલંકી મુ.પો. ભૂતસર તા.વલસાડ િજ.નવસારી ૯૭૨૩૪૨૮૭૫૭

૬૧૯ વાંસદા બારતાડ(ખા.) બલ્લાબારી ફ.વગર્શાળા બારતાડ િનકીતાબેન બુિધયાભાઈ પટેલ મુ.પો. રૂમલા, તા. ચીખલી િજ.નવસારી ૯૪૨૭૭૦૭૮૬૬

૬૨૦ વાંસદા લાકડબારી લાકડબારી  પર્ાથિમક શાળા લાલજીભાઈ રાજુભાઈ ગાવળી મુ.પો. લાકડબારી, તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૭૬૯૮૮૨૪૨૯૨

૬૨૧ વાંસદા લાકડબારી લાકડબારી  પર્ાથિમક શાળા કાશીબેન બજનભાઇ પવાર મુ.પો. લાકડબારી, તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૭૪૬૭૨૫૬

૬૨૨ વાંસદા લાકડબારી લાકડબારી  પર્ાથિમક શાળા મીનાબેન રમણભાઈ જાદવ મુ.પો. અંકલાછ,તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૭૯૨૦૯૬૨૨

૬૨૩ વાંસદા લાકડબારી લાકડબારી  પર્ાથિમક શાળા સુિમતર્ાબેન નાનાજુભાઈ જાદવ મુ.પો. લાકડબારી, તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૫૮૬૯૬૦૧૪૨

૬૨૪ વાંસદા લાકડબારી લાકડબારી  પર્ાથિમક શાળા અરુણભાઈ જમસુભાઈ માહલા મુ .પો.હલમોડી  તા ડોલવણ િજ. તાપી ૯૮૨૫૯૬૨૩૦૬

૬૨૫ વાંસદા લાકડબારી લાકડબારી  પર્ાથિમક શાળા િવજયકુમાર શુકકરભાઈ ગાંિવત મુ.પો. માંડવખડક, તા. ચીખલી િજ.નવસારી ૯૮૭૯૬૫૪૬૭૭

૬૨૬ વાંસદા લાકડબારી ઉમલા ફ. વગર્શાળા લાકડબારી હરજીભાઈ કોલઘુભાઈ ગાંિવત મુ.પો.સારવણી, તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૭૮૭૪૦૦૩૭૩૬

૬૨૭ વાંસદા લાકડબારી ઉમલા ફ. વગર્શાળા લાકડબારી િહતેશભાઈ કાંિતલાલ પટેલ મુ.પો. ખૂંધ પ કડા, તા. ચીખલી િજ.નવસારી ૯૬૨૪૬૦૦૭૯૮

૬૨૮ વાંસદા લાકડબારી ઉમલા ફ. વગર્શાળા લાકડબારી લતાબેન બાપુભાઈ થોરાત મુ.પો. કકડવેરી, તા. ખેરગામ િજ.નવસારી ૯૭૧૨૫૭૨૦૨૪



૬૨૯ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા પર્ા.શાળા ઉવર્શીબેન છગનભાઈ પટેલ મુ.પો. મોળાઆંબા તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૪૨૯૯૫૮૩૮૪

૬૩૦ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા પર્ા.શાળા સુમનભાઈ બાબુભાઈ ગાયકવાડ મુ.પો. માનકુિનયા તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૯૦૪૮૫૨૦૯૮

૬૩૧ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા પર્ા.શાળા ચંદનબેન ધનજીભાઈ પાડવી મુ.પો. માનકુિનયા તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૪૨૯૯૬૬૯૫૩

૬૩૨ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા પર્ા.શાળા જયન્દુભાઈ ઈશ્ રભાઈ પટેલ મુ.પો. વાંગણ તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૯૨૪૫૬૪૫૦૨

૬૩૩ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા પર્ા.શાળા તૃિપ્તબેન ભીખુભાઈ પટેલ મુ.પો. વાંગણ તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૪૨૬૪૦૨૬૪૮

૬૩૪ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા પર્ા.શાળા સરલાબેન ચંદુભાઈ કોક્ણી મુ.પો. ધાકમાળ તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૭૨૬૦૦૬૯૧૧

૬૩૫ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા પર્ા.શાળા સુરેશકુમાર જીવલાભાઈ પટેલ મુ.પો. ધાકમાળ તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૭૫૬૭૯૭૩૨૨૨

૬૩૬ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા પર્ા.શાળા િવજયભાઇ કનુભાઇ પટેલ મુ.પો. ચીકટીયા તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૭૦૯૬૧૯૦૩૦૦

૬૩૭ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા પર્ા.શાળા જીગરિસહ ગુણવંતિસહ પરમાર મુ.પો. કુકેરી તા. ચીખલી િજ. નવસારી ૯૮૯૮૯૬૭૮૯૮

૬૩૮ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા પર્ા.શાળા ઉષાબેન બુિધયાભાઇ પટેલ મુ.પો. વાંસદા તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૯૨૫૨૭૬૮૬૭

૬૩૯ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા ખોરા વગર્ શાળા ચંદુભાઇ મંગળભાઇ પટેલ મુ.પો. માનકુિનયા તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૪૦૮૯૫૩૬૬૦

૬૪૦ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા ખોરા વગર્ શાળા તમન્નાબેન ખોિડદસ પટેલ અડાજણ સુરત િજ. સુરત ૯૫૮૬૪૩૦૫૦૦

૬૪૧ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા ખોરા વગર્ શાળા ભાવનાબેન નારાયણભાઇ પટેલ મુ.પો. ખાનપુર તા. વડનગર િજ. મહેસાણા ૯૪૨૯૩૬૫૪૯૨

૬૪૨ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા ખોરા વગર્ શાળા શૈલેશભાઇ ભોળાભાઇ પટેલ મુ.પો. િસપોર તા.વડનગર િજ. મહેસાણા ૯૪૨૬૮૬૫૪૯૨

૬૪૩ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા ખોરા વગર્ શાળા અિસ્મતાબેન બાવનભાઇ પટેલ મુ.પો. નાનીવાલઝર તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૪૨૮૦૨૨૯૦૮

૬૪૪ વાંસદા માનકુિનયા માનકુિનયા બારી વગર્ શાળા મનુભાઇ માહદયાભાઇ માહલા મુ.પો. ચોરવણી તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૪૨૬૩૯૭૨૧૪

૬૪૫ વાંસદા ચોરવણી ચોરવણી પર્ા.શાળા ગુલાબભાઇ કાળઘાભાઇ પાસાયાર્ મુ.પો. ચોરવણી તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૬૮૭૭૦૪૧૦૨

૬૪૬ વાંસદા ચોરવણી ચોરવણી પર્ા.શાળા મણીલાલ ગોિવદભાઇ દેશમુખ મુ.પો. કાકડવેરી  તા. ખેરગામ િજ. નવસારી ૯૪૨૯૭૮૨૧૧૪



૬૪૭ વાંસદા ચોરવણી ચોરવણી પર્ા.શાળા શૈલેષકુમાર ખંડુભાઇ પટેલ મુ.પો. માંડવખડક તા. ચીખલી િજ. નવસારી ૮૧૪૧૦૭૫૫૦૯

૬૪૮ વાંસદા ચોરવણી ચોરવણી પર્ા.શાળા તારામતી  રાયિસગભાઇ પટેલ મુ.પો. િસગાડ  તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૯૦૯૬૩૧૭૧૨

૬૪૯ વાંસદા ચોરવણી ચોરવણી પર્ા.શાળા તાનુભાઇ કોયલાભાઇ થોરાત મુ.પો. ભસધરા તા.ધરમપુર િજ. વલસાડ ૮૩૪૭૧૮૭૮૭૦

૬૫૦ વાંસદા ચોરવણી ચોરવણી પર્ા.શાળા સુધાબેન લલ્લુભાઇ પટેલ મુ.પો. ચરી તા. ચીખલી િજ. નવસારી ૯૯૯૮૬૭૩૦૩૨

૬૫૧ વાંસદા ચોરવણી ચોરવણી પર્ા.શાળા સોનાલીબેન રામબચ્ચન  દાસ મુ.પો. વલસાડ તા. જી. વલસાડ ૭૯૯૦૫૧૬૯૯૮

૬૫૨ વાંસદા ચોરવણી ચોરવણી બેડપાડા વગર્ શાળા ગણપતભાઇ દેવલુભાઇ જાદવ મુ.પો. કણધા તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૯૦૯૨૨૨૨૬૪

૬૫૩ વાંસદા ચોરવણી ચોરવણી બેડપાડા વગર્ શાળા પર્ાિવણાબેન સોમાભાઇ પટેલ મુ.પો. ભીનાર  તા. વાંસદા િજ. નવસારી ૯૫૩૭૦૦૨૦૧૧

૬૫૪ વાંસદા િનરપણ િનરપણ પર્ા.શાળા મુકતાબેન બરજૂલભાઇ પટેલ મુ.પો. ચરી તા. ચીખલી િજ. નવસારી ૯૯૭૯૦૧૯૦૦૨

૬૫૫ વાંસદા િનરપણ િનરપણ પર્ા.શાળા વષાર્બેન ગણેશભાઇ યાદવ મુ.પો.અમદાવાદ તા.અમદાવાદ ૯૫૧૨૪૦૩૪૬૦

૬૫૬ વાંસદા િનરપણ િનરપણ પર્ા.શાળા કલ્પેશકુમાર વાલજીભાઇ અમીન મુ. પો. રતનપુર તા. ઈડર જી.સાબરકાંઠા ૮૧૪૦૫૪૩૫૭૮

૬૫૭ વાંસદા મહુવાસ આ.બુ.શાળા મહુવાસ રિવન્દર્ભાઈ પરભુભાઈ પટેલ વાંસીયાતળાવ તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૭૨૭૩૬૫૦૫૬

૬૫૮ વાંસદા મહુવાસ આ.બુ.શાળા મહુવાસ કાંતાબેન બાબલાભાઈ ગામીત કુકડા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૭૦૬૯૭૪૪૬૧૮

૬૫૯ વાંસદા મહુવાસ આ.બુ.શાળા મહુવાસ કમળાબેન રણછોડભાઈ પટેલ વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૬૩૨૧૯૮૧

૬૬૦ વાંસદા મહુવાસ આ.બુ.શાળા મહુવાસ મધુબેન છોટુભાઈ પટેલ ભીનાર તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૧૩૮૯૫૧૩૦

૬૬૧ વાંસદા મહુવાસ આ.બુ.શાળા મહુવાસ કુસુમબેન મેરવાનભાઈ પટેલ કાંટસવેલ તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૮૦૧૩૫૪૨

૬૬૨ વાંસદા મહુવાસ આ.બુ.શાળા મહુવાસ રીનાબેન હેતચંદભાઈ માનવાણી વઘઈ તા.વઘઈ િજ.ડાંગ ૯૭૨૪૧૨૬૯૯૯

૬૬૩ વાંસદા મહુવાસ આ.બુ.શાળા મહુવાસ નિલનાબેન ભીખુિસહ પરમાર વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૮૨૩૮૦૪૫૬૩૬

૬૬૪ વાંસદા મહુવાસ આ.બુ.શાળા મહુવાસ સંગીતાબેન વલ્લભભાઈ પટેલ મજીગામ તા.ચીખલી િજ.નવસારી ૯૯૭૯૬૪૫૩૧૨



૬૬૫ વાંસદા ચારણવાડા ચારણવાડા પર્ા.શાળા ઇન્દર્જીતિસહ માનિસહ પરમાર ચાપલધરા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૭૯૫૬૯૮૫૦

૬૬૬ વાંસદા ચારણવાડા ચારણવાડા પર્ા.શાળા પાવર્તીબેન ફકીરભાઈ પટેલ વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૮૯૮૩૭૯૩૯૩

૬૬૭ વાંસદા ચારણવાડા ચારણવાડા પર્ા.શાળા રેખાબેન રમણભાઈ પટેલ ભીનાર તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૦૯૨૨૧૬૪૫

૬૬૮ વાંસદા ચારણવાડા ચારણવાડા પર્ા.શાળા નયનાબેન મનુભાઈ પટેલ વણારસી તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૫૩૭૪૯૮૨૨૫

૬૬૯ વાંસદા ચારણવાડા ચારણવાડા પર્ા.શાળા બાબુભાઈ કરશનભાઈ પટેલ વણારસી તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૫૫૮૦૯૮૫૦૮

૬૭૦ વાંસદા ચારણવાડા ચારણવાડા પર્ા.શાળા પદમાબેન જંબુભાઈ બાગુલ ચારણવાડા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૭૮૭૪૩૬૦૩૮૦

૬૭૧ વાંસદા ચારણવાડા ચારણવાડા પર્ા.શાળા સંકેતાબેન ધીરૂભાઈ પટેલ વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૬૬૪૧૧૨૯

૬૭૨ વાંસદા ચારણવાડા ચારણવાડા પર્ા.શાળા સોનલબેન મોહનભાઈ પટેલ રાણીફિળયા વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૬૮૭૫૨૪૨૦૧

૬૭૩ વાંસદા આંબાબારી આંબાબારી પર્ા.શાળા આનંદીબેન રણછોડભાઈ પટેલ વઘઈ તા.વઘઈ િજ.ડાંગ ૯૭૧૨૯૦૦૮૪૧

૬૭૪ વાંસદા આંબાબારી આંબાબારી પર્ા.શાળા અમર્તભાઈ હાંસજીભાઈ પટેલ વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૮૧૬૪૪૧૭

૬૭૫ વાંસદા આંબાબારી આંબાબારી પર્ા.શાળા રણજીતભાઈ નાનિસગભાઈ ચૌધરી પાઠકવાડી તા.ડોલવણ િજ.નવસારી ૭૬૯૮૪૯૭૫૪૫

૬૭૬ વાંસદા આંબાબારી આંબાબારી પર્ા.શાળા મંજુલાબેન જેરામભાઈ પટેલ વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૫૮૬૬૯૦૩૪૮

૬૭૭ વાંસદા આંબાબારી આંબાબારી પર્ા.શાળા ચંદુભાઈ દેવજીભાઈ પટેલ વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૫૮૬૬૯૦૩૪૮

૬૭૮ વાંસદા આંબાબારી આંબાબારી પર્ા.શાળા િનકીતાબેન ચીમનભાઈ પટેલ ચીખલી તા.ચીખલી િજ.નવસારી ૯૯૨૪૦૬૧૫૪૬

૬૭૯ વાંસદા આંબાબારી આંબાબારી પર્ા.શાળા રેખાબેન રામજુભાઈ ચૌયાર્ દોડીપાડા વઘઈ તા.વઘઈ િજ.ડાંગ ૯૭૨૬૮૩૮૩૩૫

૬૮૦ વાંસદા આંબાબારી આંબાબારી વગર્શાળા ઇલાબેન નગીનભાઈ પટેલ ચરવી તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૭૨૭૨૮૨૮૪૩

૬૮૧ વાંસદા આંબાબારી આંબાબારી વગર્શાળા વલ્લભભાઈ બાબરભાઈ પટેલ હનુમાનબારી તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૮૧૫૫૯૧૯૪૦૭

૬૮૨ વાંસદા નવતાડ નવતાડ પર્ા.શાળા િદલીપકુમાર જયિસગભાઈ પટેલ વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૯૭૮૦૯૨૪



૬૮૩ વાંસદા નવતાડ નવતાડ પર્ા.શાળા ભુપેન્દર્ભાઈ િવનુભાઈ પટેલ રાનવેરી ખુદર્ તા.ચીખલી િજ.નવસારી ૯૫૭૪૭૯૪૬૭૮

૬૮૪ વાંસદા નવતાડ નવતાડવગર્શાળા પાવર્તીબેન સાંવાળુભાઈ જાદવ વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૭૨૩૫૭૩૯૦૬

૬૮૫ વાંસદા નવતાડ નવતાડવગર્શાળા આનંદકુમાર ઠાકોરભાઈ રાઠોડ ચાપલધરા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૭૩૭૯૭૪૮૦૨

૬૮૬ વાંસદા નવતાડ નવતાડવગર્શાળા ગીતાકુમારી કરશનભાઈ પટેલ દુબળ ફિળયા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૬૬૨૪૧૬૬૩૬

૬૮૭ વાંસદા નવતાડ નવતાડવગર્શાળા વાસંતીબેન ઉકાભાઈ પટેલ બોરીઆછ તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૮૯૮૦૯૮૨૪૩૬

૬૮૮ વાંસદા નવતાડ નવતાડવગર્શાળા સ્વરાજબેન નવસુભાઈ ચૌધરી ચારણવાડા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૮૪૬૯૮૯૩૯૦૭

૬૮૯ વાંસદા નવતાડ નવતાડવગર્શાળા િવમલેશભાઈ ગોિવદભાઈ માહલા જામનપાડા તા.ચીખલી િજ.નવસારી ૮૧૫૩૮૯૧૧૭૫

૬૯૦ વાંસદા તાડપાડા તાડપાડા પર્ા.શાળા હેરીશન નટવરિસહ પરમાર વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૬૩૨૧૯૮૧

૬૯૧ વાંસદા તાડપાડા તાડપાડા પર્ા.શાળા મણીલાલ મંછુભાઈ માહલા બોરીઆછ તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૦૯૯૮૫૬૩૧૮

૬૯૨ વાંસદા તાડપાડા તાડપાડા પર્ા.શાળા રાજે ીબેન ઉત્તમભાઈ પટેલ હનુમાનબારી તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૦૯૯૦૦૩૬૫૯

૬૯૩ વાંસદા નાની વઘઈ નાની વઘઈ પર્ા.શાળા ભાયકુભાઈ રડકાભાઈ પટેલ ચારણવાડા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૭૯૬૩૦૬૪૬

૬૯૪ વાંસદા નાની વઘઈ નાની વઘઈ પર્ા.શાળા કૃપાલીબેન જગદીશચંદર્ પટેલ વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૭૪૮૦૭૫૧

૬૯૫ વાંસદા રંગપુર રંગપુર નીતીનકુમાર મહેન્દર્કુમાર પાઠક રાણીફિરયા-વાંસદા ૯૬૬૨૦૪૭૮૭૯

૬૯૬ વાંસદા રંગપુર રંગપુર જશોદાબેન દેવજીભાઈ પટેલ સખુાબારી-વાંસદા ૯૯૨૫૮૨૯૭૮૧

૬૯૭ વાંસદા રંગપુર રંગપુર પર્ીતીબેન નટુભાઈ પટેલ ઝરી-વાંસદા ૯૪૨૮૨૧૧૧૫૨

૬૯૮ વાંસદા રંગપુર રંગપુર નસીમબેન ગુલામભાઈ શેખ રંગપુર તા.વાંસદા ૯૪૨૭૧૮૯૨૦૯

૬૯૯ વાંસદા રંગપુર રંગપુર નવલભાઈ સજુભાઈ ભોયા  કેિલયા તા.વાંસદા ૯૭૨૫૭૫૯૦૬૪

૭૦૦ વાંસદા રંગપુર રંગપુર ડુ.વગર્  હશમુખભાઈ છોટુભાઈ પટેલ રાણીફિરયા-વાંસદા ૯૯૭૪૮૭૧૫૮૨



૭૦૧ વાંસદા રંગપુર રંગપુર ડુ.વગર્  અરુણભાઈ સુરજીભાઈ પટેલ ઝરી-વાંસદા ૯૭૨૩૮૨૬૫૬૬

૭૦૨ વાંસદા વાંસકુઇ વાંસકુઇ જંયિતભાઇ બહાદુરભાઇ પટેલ કંડોલપાડા તા. વાંસદા ૯૪૨૯૭૮૧૦૦૭

૭૦૩ વાંસદા વાંસકુઇ વાંસકુઇ છબીનાબેન ચતુરભાઇ રાવત વાંસકુઇ તા. વાંસદા ૯૪૨૭૮૭૧૯૭૩

૭૦૪ વાંસદા વાંસકુઇ વાંસકુઇ િદલીપકુમાર લ મણભાઇ પટેલ કાકડવેલ તા. ચીખલી ૯૪૨૭૭૦૭૦૭૮

૭૦૫ વાંસદા વાંસકુઇ વાંસકુઇ કેતન ભરતભાઇ સોલંકી જેતલવાસણા તા.િવસનગર િજ.મહેસાણા ૯૬૦૧૪ ૦૬૪૯૮

૭૦૬ વાંસદા વાંસકુઇ વાંસકુઇ સંગીતાબેન જેરામભાઇ પટેલ લાછકડી તા. વાંસદા ૭૨૦૩૦૦૮૬૧૦

૭૦૭ વાંસદા વાંસકુઇ વાંસકુઇ િશલાબેન રમેશભાઈ પટેલ જામલીયા તા.વાંસદા ૯૪૨૯૯૪૬૨૭૮

૭૦૮ વાંસદા કંસાિરયા કંસાિરયા િચતુભાઈ રવજીભાઈ ભોયા મોટી ભમતી,તા.વાંસદા ૯૪૨૮૩૭૯૦૨૦

૭૦૯ વાંસદા કંસાિરયા કંસાિરયા િનિતનકુમાર બાબુભાઈ પટેલ વાઘાબારી,તા.વાંસદા ૯૪૨૮૦૨૨૦૮૦

૭૧૦ વાંસદા કંસાિરયા કંસાિરયા િમતુલકુમાર અરિવદભાઈ પટેલ સારવણી,તા.ચીખલી ૭૬૯૮૭૨૬૯૧૫

૭૧૧ વાંસદા કંસાિરયા કંસાિરયા અિમતકુમાર ભુલાભાઈ પટેલ વાઘાબારી,તા.વાંસદા ૯૪૨૮૮૮૪૩૪૬

૭૧૨ વાંસદા કંસાિરયા કંસાિરયા િહનાબેન રમેશભાઇ  પટેલ સારવણી તા.ચીખલી ૯૪૨૭૯૪૬૪૩૭

૭૧૩ વાંસદા કંસાિરયા કંસાિરયા િહનાબેન અમૃતલાલ પટેલ વાંદરવેલા,તા.વાંસદા ૯૪૨૬૮૫૨૦૮૪

૭૧૪ વાંસદા કંસાિરયા કંસાિરયા યોિગતાબેન અરિવદભાઈ પટેલ પાટી,તા.ખેરગામ ૮૨૩૮૦૫૮૬૫૭

૭૧૫ વાંસદા સુખાબારી સુખાબારી િદનતાબેન સુમનભાઇ પટેલ પાલગભાણ તા.વાંસદા ૮૧૪૦૬૦૬૭૪૮

૭૧૬ વાંસદા સુખાબારી સુખાબારી ગોિવગભાઇ રાવજીભાઇ ગાંિવત સુખાબારી તા.વાંસદા ૯૪૨૬૮૮૮૦૦૫

૭૧૭ વાંસદા સુખાબારી સુખાબારી કુસુમબેન દલુભાઇ દેશમુખ સુખાબારી તા.વાંસદા ૯૫૭૪૨૬૫૫૩૩

૭૧૮ વાંસદા સુખાબારી સુખાબારી ગીતાબેન ચંદુભાઇ પટેલ વાંદરવેવા તા.વાંસદા ૭૬૨૩૦૩૯૪૬૨



૭૧૯ વાંસદા સુખાબારી સુખાબારી િવનોદભાઇ ફુલિસગભાઇ પટેલ લીમઝર તા.વાંસદા ૯૬૬૨૩૦૯૬૭૮

૭૨૦ વાંસદા સુખાબારી સુખાબારી દશર્ના િકશોરભાઇ પટેલ વાંદરવેવા તા.વાંસદા ૯૪૨૭૦૦૮૯૨૧

૭૨૧ વાંસદા સુખાબારી સુખાબારી ભાવનાકુમારી સોહનલાલ પટેલ કંડોલપાડા તા. વાંસદા ૯૬૮૭૮૦૫૬૦૦

૭૨૨ વાંસદા સુખાબારી સુખાબારી િજગરભાઈ લાખમાંભાઈ મોકાસી તામછડી તા.ધરમપુર જી.વલસાડ 96382 60576

૭૨૩ વાંસદા સુખાબારી સુખાબારી હનુ.ફ.વગર્ નટુભાઇ ભસાભાઇ ધાિડયા કંસારીયા તા.વાંસદા ૯૯૭૮૨૬૪૩૯૦

૭૨૪ વાંસદા સુખાબારી સુખાબારી હનુ.ફ.વગર્ રાજેનભાઇ અમર્તભાઇ પટેલ વાંદરવેલાતા.વાંસદા ૯૬૬૨૯૧૪૫૦૮

૭૨૫ વાંસદા વાંસદા કુમારશાળા ીમતી હીનાબેન અમીરભાઇ જોષી મું.પો.વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૨૫૬૬૪૮૨૨

૭૨૬ વાંસદા વાંસદા કુમારશાળા ીમતી કુસુમબેન મોહનભાઇ પટેલ મું.પો વાંદરવેલા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૦૯૧૮૬૨૦૮

૭૨૭ વાંસદા વાંસદા કુમારશાળા ીમતી કાશીબેન છોટુભાઇ પટેલ મું.પો મોટીવાલઝર તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૭૨૭૦૬૬૯૨૮

૭૨૮ વાંસદા વાંસદા કુમારશાળા ીમતી મધુબેન મેરવાનભાઇ પટેલ મું.પો વાંદરવેલા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૨૫૦૫૧૯૬૭

૭૨૯ વાંસદા વાંસદા કુમારશાળા ીમતી નયનાબેન રિતલાલ પટેલ મું.પો િસગાડ તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૦૮૭૨૩૧૫૨

૭૩૦ વાંસદા વાંસદા કુમારશાળા ીમતી શારદાબેન જેરામભાઇ પટેલ મું.પો કેળકચ્છ તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૭૦૮૫૦૪૪

૭૩૧ વાંસદા વાંસદા કુમારશાળા ીમતી ધનલ મીબેન પરભુભાઇ પટેલ મું.પો લ બારપાડા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૮૩૮૧૦૧૧

૭૩૨ વાંસદા વાંસદા કુમારશાળા ીમતી લિલતાબેન નારણભાઈ આહીર મું.પો કુકેરી  ત.ચીખલી િજ.નવસારી ૯૯૦૪૨૬૫૬૭૧

૭૩૩ વાસંદા વાંસદા કુમારશાળા ીમતી સેજલબહેન જીવણભાઈ પટેલ મું.પો વંકાલ ત.ચીખલી િજ.નવસારી ૯૬૨૪૪૪૦૫૫૪

૭૩૪ વાંસદા વાંસદા કન્યાશાળા ીમતી પરેશાકુમારીધીરજિસહ પરમાર મું.પો ચાપલધરા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૦૪૭૭૬૪૮૦

૭૩૫ વાંસદા વાંસદા કન્યાશાળા ીમતી પદમાબેન મોહનિસહ ઠાકોર મું.પો ચાપલધરા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૮૧૪૧૯૮૨૧૪૩

૭૩૬ વાંસદા વાંસદા કન્યાશાળા ીમતી સાધનાબેન રત્નિસહ પરમાર મું.પો ચાપલધરા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૯૨૪૦૭૫૧



૭૩૭ વાંસદા વાંસદા કન્યાશાળા ીમતી નયનાબેન ચીમનભાઇ પટેલ મું.પો ઝરી તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૭૧૮૫૩૪૬

૭૩૮ વાંસદા વાંસદા કન્યાશાળા ીમતી પર્િવણાબેન જીવણભાઇ પટેલ મું.પો પીપલખેડ તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૮૮૮૪૪૩૩

૭૩૯ વાંસદા વાંસદા કન્યાશાળા ીમતી લીલાબેન ચીમનભાઇ પટેલ મું.પો કુરેલીયા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૭૩૬૪૯૫૫

૭૪૦ વાંસદા વાંસદા કન્યાશાળા ીમતી નયનાબેન નારણિસહ રાઠોડ મું.પો કુકેરી  ત.ચીખલી િજ.નવસારી ૮૫૧૧૨૬૮૨૩૨

૭૪૧ વાંસદા વાંસદા કન્યાશાળા ીમતી દક્ષાબેન ભીખુભાઇ પટેલ મું.પો ભીનાર તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૬૯૨૩૧૨૯

૭૪૨ વાંસદા વાંસદા કન્યાશાળા ીમતી મિનષાબેન ધીરજલાલ પટેલ મું.પો અનાવલ તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૧૩૦૨૨૨૮૫

૭૪૩ વાંસદા વાંસદા કન્યાશાળા  તેજસ્વીબેન રમણલાલ ટંડેલ મું.પો ધોલાઈ ત.ગણદેવી િજ.નવસારી ૯૭૨૫૧૫૫૨૬૩

૭૪૪ વાંસદા વાંસદા કન્યાશાળા ીમતી જય ીબેન મગનભાઇ ટંડેલ મું.પો મહુવાસા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૬૬૨૫૧૬૭૫૮

૭૪૫ વાંસદા વાંસદા વડલી મું. ીમતી ભારતીબેન ભીખુભાઇ પટેલ મું.પો ઘોડમાળ તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૭૩૭૬૭૯૦૮૩

૭૪૬ વાંસદા વાંસદા વડલી મું. ી અશોકભાઇ પરસોતમભાઇ પટેલ મું.પો  ભીનાર તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૭૮૬૪૪૮૫

૭૪૭ વાંસદા વાંસદા વડલી મું. ીમતી રૂ મણીબેન મગજીભાઇ પટેલ મું.પો વાઘાબારી તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૦૮૪૪૬૭૬૮

૭૪૮ વાંસદા વાંસદા વડલી મું. ીમતી કૈલાસબેન રંગજીભાઇ પટેલ મું.પો કઢૈયા તા.મહુવા િજ.સુરત ૯૫૮૬૬૬૦૯૮૫

૭૪૯ વાંસદા વાંસદા વડલી મું. ીમતી સિવતાબેન લ મણભાઇ પટેલ મું.પો પાલગભાણ તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૮૫૩૧૬૮૮

૭૫૦ વાંસદા વાંસદા વડલી મું. ીમતી રંજનબેન રાયિસગભાઇ ચૌધરી મું.પો વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૭૧૨૯૫૩૪

૭૫૧ વાંસદા વાંસદા વડલી મું. ીમતી ચેતનાબેન ભગુભાઇ પટેલ મું.પો  ભીનાર તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૯૭૯૬૨૯૦

૭૫૨ વાંસદા વાંસદા વડલી મું. ીમતી સંગીતાબેન હરીશચંદર્ સોલંકી મું.પો વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૫૩૭૦૩૧૮૮૮

૭૫૩ વાંસદા વાંસદા વડલી મું. ીમતી પન્નાબેન લલ્લુભાઇ પટેલ મું.પો સમરોલી તા.ચીખલી િજ.નવસારી ૯૭૨૭૫૯૭૦૭૨

૭૫૪ વાંસદા વાંસદા વડલી મું. ી કુશ રામચંદર્ ડૉક્ટર મું.પો ક્તારગામ તા.િજ.સુરત ૭૦૯૬૮૫૫૧૬૫



૭૫૫ વાંસદા વાંસદા વડબારી ી સુમંતભાઇ મણીલાલ પટેલ મું.પો ચીકટીયા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૭૮૬૯૧૮૯

૭૫૬ વાંસદા વાંસદા વડબારી ીમતી મીરાબેન જમનભાઇ થોરાત મું.પો વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૬૮૭૦૧૮૩૩૩

૭૫૭ વાંસદા વાંસદા વડલી વગર્ ી િબપીનચંદર્ શંકરભાઇ પટેલ મું.પો કંડોલપાડા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૨૫૦૨૩૦૬૩

૭૫૮ વાંસદા વાંસદા વડલી વગર્ ી હસમુખભાઇ જીવણભાઇ પટેલ મું.પો રાણીફિળયા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૦૮૬૩૪૬૮૯

૭૫૯ વાંસદા ખડકીઆ ખડકીઆ ીમતી ઇલાબેન ફૂલજીભાઇ પટેલ  મું.પો ઉપસળ તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૭૪૬૧૨૨૧૧

૭૬૦ વાંસદા ખડકીઆ ખડકીઆ ીમતી પારૂલબેન છગનભાઇ સોલંકી મું.પો વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૬૬૪૪૨૭૭

૭૬૧ વાંસદા ખડકીઆ ખડકીઆ ીમતી ટીનાબેન સુરેશભાઇ ગામીત મું.પો અંતાપુર તા.ડોલવણ િજ.તાપી ૯૮૭૯૨૬૯૪૩૨

૭૬૨ વાંસદા ખડકીઆ ખડકીઆ ીમતી સોનમકુમારી અિ વનભાઇ પટેલ મું.પો કાંગવઈ તા.ચીખલી િજ.નવસારી ૭૫૭૫૦૫૧૨૨૭

૭૬૩ વાંસદા ઝૂજ ઝૂજ ી પર્ફુલકુમાર દલપતભાઇ કોઠારી મું.પો હનુમાનબારી તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૭૯૩૩૫૬૮૯

૭૬૪ વાંસદા ઝૂજ ઝૂજ ી જમસુભાઇ જીવણભાઇ પટેલ મું.પો વડબારી તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૭૨૭૦૧૦૮૮૮

૭૬૫ વાંસદા ઝૂજ ઝૂજ ી લાલજીભાઇ દેવાજુભાઇ પટેલ  મું.પો નવાનગર તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૬૩૮૭૦૮૧૭૬

૭૬૬ વાંસદા ઝૂજ ઝૂજ ીમતી ઉિમલાબેન  દેવાજુભાઇ પટેલ મું.પો ખડિકયા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૭૯૯૮૭૨૯૩

૭૬૭ વાંસદા ઝૂજ ઝૂજ ીમતી કલ્પનાબેન નવનીતરાય ગાંિવત મું.પો નવાનગર તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૬૩૮૭૦૮૧૭૬

૭૬૮ વાંસદા ઝૂજ ઝૂજ ી રાજેશભાઇ લાછીયભાઇ પવાર મું.પો નવાનગર તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૬૬૨૩૦૯૦૮૨

૭૬૯ વાંસદા ઝૂજ ઝૂજ કુ.િવભૂિતબેન િચન્તુભાઇ પટેલ મું.પો મનપુર તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૭૯૧૯૫૭૩૮

૭૭૦ વાંસદા નવાનગર નવાનગર ી હરસુખભાઇ છ્ગનભાઇ પટેલ મું.પો ભીનાર તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૭૧૨૯૯૧૧૮૮

૭૭૧ વાંસદા નવાનગર નવાનગર ીમતી ઇલાબેન ભાણાભાઇ પટેલ મું.પો ભીનાર તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૭૯૨૮૧૧૮૮

૭૭૨ વાંસદા નવાનગર નવાનગર ી િકિતકુમાર લાલજીભાઇ પટેલ મું.પો કાંટસવેલ  તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૮૧૬૦૪૫૨



૭૭૩ વાંસદા નવાનગર નવાનગર ી ધમશકુમાર હસમુખલાલ ચૌધરી મું.પો અંધારવાડી દૂર  તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૭૯૫૧૧૫૨૨

૭૭૪ વાંસદા નવાનગર નવાનગર ીમતી લ મીબેન અમર્તભાઈ પટેલ મું.પો ચાપલધરા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૯૪૬૮૭૨૮

૭૭૫ વાંસદા નવાનગર નવાનગર ીમતી કુંતાબેન રઘુભાઇ માહલા મું.પો વારોલી તા.કપરાડા િજ.વલસાડ ૯૬૮૭૯૨૧૪૮૪

૭૭૬ વાંસદા નવાનગર નવાનગર મોઈનુિદન ઈસ્માઈલ અહમદ રખડા મું.પો ટંકાિરયા તા.િજ.ભરુચ ૯૪૦૮૨૨૬૬૪૪

૭૭૭ વાંસદા વાિસયાતળાવ વાિસયાતળાવ ીમતી િદપીકાબેન ઠાકોરભાઇ પટેલ મું.પો વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૮૨૩૮૭૮૮૬૮૪

૭૭૮ વાંસદા વાિસયાતળાવ વાિસયાતળાવ ી જગદીશચંદર્ ઓકરાભાઇ પટેલ મું.પો ઉપસળ તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૮૭૯૪૨૩૨૧૯

૭૭૯ વાંસદા વાિસયાતળાવ વાિસયાતળાવ ી િવકર્મભાઇ સોનજીભાઇ પટેલ મું.પો ઝરી તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૭૨૭૩૨૦૪૪૪

૭૮૦ વાંસદા વાિસયાતળાવ વાિસયાતળાવ ીમતી શારદાબેન ગમનભાઇ પટેલ મું.પો ઉપસળ તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૮૭૯૪૨૩૨૧૯

૭૮૧ વાંસદા વાિસયાતળાવ વાિસયાતળાવ ીમતી મનોરમાબેન રવજીભાઇ પટેલ મું.પો િસગાડ તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૭૮૬૫૦૯૯

૭૮૨ વાંસદા વાિસયાતળાવ વાિસયાતળાવ ીમતી રેખાબેન લાલજીભાઇ પટેલ મું.પો રાણીફિળયા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૪૨૯૭૮૯૦૬૭

૭૮૩ વાંસદા વાિસયાતળાવ વાિસયાતળાવ ીમતી શીતલ જીતેન્દર્ભાઇ  ગાયકવાડ મું.પો વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૭૪૮૪૮૬૨૮

૭૮૪ વાંસદા વાિસયાતળાવ વાિસયાતળાવ ીમતી શકુંતલાબેન દેવુભાઇ પટેલ મું.પો વાંસદા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૯૯૧૩૭૮૭૮૭૦

૭૮૫ વાંસદા વાિસયાતળાવ વાિસયાતળાવ ી વ્યાસભાઇ પોસલીયાભાઇ પટેલ મું.પો હોળીપાડા તા.વાંસદા િજ.નવસારી ૭૬૯૮૧૮૩૮૧૨

૭૮૬ વાંસદા ઉનાઈ ઉનાઈ પર્ા, શાળા િપર્તેશભાઈ છનાભાઈ પટેલ ઉનાઈ પર્ા.શા. 9714431006

૭૮૭ વાંસદા ઉનાઈ ઉનાઈ પર્ા, શાળા ભાનુબેન માધુભાઈ પટેલ ઉનાઈ પર્ા.શા. ૯૪૨૭૧ ૬૦૮૮૭

૭૮૮ વાંસદા ઉનાઈ ઉનાઈ પર્ા, શાળા ઈશ્વરભાઈ પર્માભાઈ પટેલ ઉનાઈ પર્ા.શા. ૯૪૨૭૧ ૫૩૨૬૬

૭૮૯ વાંસદા ઉનાઈ ઉનાઈ પર્ા, શાળા હિરશભાઈ ડાહ્યાભાઈ પટેલ ઉનાઈ પર્ા.શા. ૯૪૨૭૧ ૫૩૨૮૦

૭૯૦ વાંસદા ઉનાઈ ઉનાઈ પર્ા, શાળા અરૂણાબેન ધનજીભાઈ પટેલ ઉનાઈ પર્ા.શા. ૯૪૨૭૧ ૫૩૨૬૬



૭૯૧ વાંસદા ઉનાઈ ઉનાઈ પર્ા, શાળા મહેન્દર્ભાઈ બાપુડભાઈ પટેલ ઉનાઈ પર્ા.શા. ૯૪૨૬૫ ૭૩૭૬૫

૭૯૨ વાંસદા ઉનાઈ ઉનાઈ પર્ા, શાળા રીટાબેન અમર્તભાઈ પટેલ ઉનાઈ પર્ા.શા. ૯૪૨૭૧ ૫૫૫૦૮

૭૯૩ વાંસદા ઉનાઈ ઉનાઈ પર્ા, શાળા િનનાદ સુમનભાઈ પટેલ ઉનાઈ પર્ા.શા. ૯૮૨૫૬ ૮૯૪૯૯

૭૯૪ વાંસદા ઉનાઈ ઉનાઈ પર્ા, શાળા મેહુલકુમાર કાંિતલાલ ઢ મર ઉનાઈ પર્ા.શા. ૯૭૨૩૬ ૬૪૯૮૨

૭૯૫ વાંસદા ઉનાઈ ઉનાઈ પર્ા, શાળા િદપ્તીકુમારી કનુભાઈ પટેલ ઉનાઈ પર્ા.શા. ૯૬૩૮૭ ૦૪૧૫૧

૭૯૬ વાંસદા ઉનાઈ ઉનાઈ પર્ા, શાળા િદવાંગી ઉત્તમભાઈ પટેલ ઉનાઈ પર્ા.શા. ૮૯૮૦૮ ૮૮૪૬૪

૭૯૭ વાંસદા ઉનાઈ ઉનાઈ પર્ા, શાળા ધરમિસગ દેવજીભાઈ વસાવા ઉનાઈ પર્ા.શા. ૭૦૯૬૪ ૯૦૫૮૪

૭૯૮ વાંસદા ઉનાઈ ગાં,ફ. ગામીત ફ ઉનાઈ પર્ા. શાળા નરોત્તમભાઈ લીમજીભાઈ પટેલ ગા.ફ. ઉનાઈ 9428758252

૭૯૯ વાંસદા ઉનાઈ ગાં,ફ. ગામીત ફ ઉનાઈ પર્ા. શાળા સુધાબેન માધુભાઇ ચૌધરી ગા.ફ. ઉનાઈ 7698501485

૮૦૦ વાંસદા ઉનાઈ ચરવી ચરવી રાધાબેન છનાભાઈ પટેલ ચરવી ૯૭૫૩૩૯૫૮૦૭

૮૦૧ વાંસદા ઉનાઈ ચરવી ચરવી લતાબેન નટવરભાઈ પટેલ ચરવી ૯૬૩૭૮૧૧૧૬૩

૮૦૨ વાંસદા ઉનાઈ ચરવી ચરવી બાબલાભાઈ રમણભાઈ પટેલ ચરવી ૯૪૨૭૪૨૦૧૯૪

૮૦૩ વાંસદા ઉનાઈ ચરવી ચરવી અજયભાઈ ભગુભાઈ ગામીત ચરવી 8128552655

૮૦૪ વાંસદા ઉનાઈ ચરવી ચરવી અંજનાબેન ભગુભાઈ પટેલ ચરવી ૯૭૫૮૨૦૭૦૧૭

૮૦૫ વાંસદા ઉનાઈ ચરવી ચરવી ઉવર્શીકુમારી  મિણલાલ ચૌધરી ચરવી ૯૭૨૬૫૬૬૭૯૪

૮૦૬ વાંસદા ખંભાલીયા ખંભાલીયા પર્ા, શાળા િશલાબેન જમુભાઈ પટેલ ખંભાલીયા ૯૫૮૬૨૯૯૨૯૧

૮૦૭ વાંસદા ખંભાલીયા ખંભાલીયા પર્ા, શાળા નુતનબાળા ભાવિસહ ચૌધરી ખંભાલીયા ૯૫૮૬૬૮૩૫૦૦

૮૦૮ વાંસદા ખંભાલીયા ખંભાલીયા પર્ા, શાળા આસુતોષકુમાર ઈશ્વરભાઈ પટેલ ખંભાલીયા ૯૪૨૯૦૫૬૦૮૯



૮૦૯ વાંસદા ખંભાલીયા ખંભાલીયા પર્ા, શાળા ફાલ્ગુની શુકલદાસ રાણા ખંભાલીયા ૭૫૬૭૯૪૩૭૫૭

૮૧૦ વાંસદા ખંભાલીયા ખંભાલીયા પર્ા, શાળા પર્િતમાકુમારી ઈશ્વરભાઈ ગામીત ખંભાલીયા ૯૧૨૭૯૪૫૨૫૯

૮૧૧ વાંસદા ખંભાલીયા ખંભાલીયા પર્ા, શાળા હેતલબેન મનહરિસહ ચૌહાણ ખંભાલીયા ૯૯૨૫૫૬૨૩૩૦

૮૧૨ વાંસદા ખંભાલીયા ખંભાલીયા પર્ા, શાળા િસ્મતાબેન નારણભાઈ ગામીત ખંભાલીયા ૯૫૩૭૫૦૪૮૭૮

૮૧૩ વાંસદા ખંભાલીયા ખંભાલીયા પર્ા, શાળા જીનલકુમાર માધુભાઈ પટેલ ખંભાલીયા ૯૬૦૧૦૨૧૪૦૦

૮૧૪ વાંસદા બારતાડ/ઉનાઈ બારતાડ/ઉનાઈ પર્ા. શાળા િદનાબેન રમણભાઈ પટેલ બારતાડ/ઉ

૮૧૫ વાંસદા બારતાડ/ઉનાઈ બારતાડ/ઉનાઈ પર્ા. શાળા ઈલાબેન ગમનભાઈ પટેલ બારતાડ/ઉ ૯૭૨૭૨૪૧૩૬૫

૮૧૬ વાંસદા બારતાડ/ઉનાઈ બારતાડ/ઉનાઈ પર્ા. શાળા ગોિવદભાઈ ગુલાબભાઈ પટેલ બારતાડ/ઉ ૯૭૨૭૨૪૧૩૬૫

૮૧૭ વાંસદા બારતાડ/ઉનાઈ બારતાડ/ઉનાઈ પર્ા. શાળા દક્ષાબેન નટુભાઈ પટેલ બારતાડ/ઉ ૯૪૨૮૬૮૨૨૨૧

૮૧૮ વાંસદા બારતાડ/ઉનાઈ બારતાડ/ઉનાઈ પર્ા. શાળા અિનલભાઈ કલાણભાઈ પટેલ બારતાડ/ઉ ૯૪૨૭૧૫૩૫૪૬

૮૧૯ વાંસદા બારતાડ/ઉનાઈ બારતાડ/ઉનાઈ પર્ા. શાળા િનલેશકુમાર મિણલાલ પટેલ બારતાડ/ઉ ૯૪૨૬૮૮૮૦૧૩

૮૨૦ વાંસદા બારતાડ/ઉનાઈ બારતાડ/ઉનાઈ પર્ા. શાળા િનલકંઠ નાનાગીર ગોસ્વામી બારતાડ/ઉ ૯૭૨૭૪૧૮૩૮૯

૮૨૧ વાંસદા બારતાડ/ઉનાઈ બારતાડ/ઉનાઈ પર્ા. શાળા િસિધ્ધ અિશ્વનકુમાર િતર્વેદી બારતાડ/ઉ ૭૮૭૪૯૫૭૬૧૨

૮૨૨ વાંસદા કેળકચ્છ કેળકચ્છ પર્ા. શાળા મૃદુલાબેન ગમનલાલ પટેલ કેળકચ્છ ૭૮૭૪૮૦૩૩૬૪

૮૨૩ વાંસદા કેળકચ્છ કેળકચ્છ પર્ા. શાળા મહેશભાઈ છોટુભાઈ પટેલ કેળકચ્છ ૯૪૨૭૫૧૫૨૯૩

૮૨૪ વાંસદા કેળકચ્છ કેળકચ્છ પર્ા. શાળા પર્માભાઈ મદારીભાઈ પટેલ કેળકચ્છ ૯૪૨૭૮૬૯૧૮૪

૮૨૫ વાંસદા કેળકચ્છ કેળકચ્છ પર્ા. શાળા િશલાબેન ગુરજીભાઈ પટેલ કેળકચ્છ ૯૬૮૭૬૭૭૮૭૯

૮૨૬ વાંસદા કેળકચ્છ કેળકચ્છ પર્ા. શાળા ભૈરવીબેન નવીનભાઈ ચૌધરી કેળકચ્છ ૯૫૫૮૮૩૭૮૧૭



૮૨૭ વાંસદા કેળકચ્છ કેળકચ્છ પર્ા. શાળા િવરલકુમાર રાજેન્દર્ભાઈ પટેલ કેળકચ્છ ૯૯૨૫૫૫૫૨૦૪

૮૨૮ વાંસદા કણધા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર કણધા યોગેશભાઈ રામુભાઈ કાંહડોળીયા મુ.પો.ચૌઢાં , તાં. વાસદા , િજ.નવસારી ૯૯૭૮૭૬૭૨૭૭

૮૨૯ વાંસદા કણધા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર કણધા ચંદુભાઈ પીલુભાઈ જાદવ મુ.પો.કણધા , તાં. વાંસદા, િજ.નવસારી ૯૪૨૮૭૫૮૭૯૦

૮૩૦ વાંસદા કણધા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર કણધા ગુલાબભાઈ ઝોપલભાઈ જાદવ મુ.પો.કણધા , તાં. વાંસદા, િજ.નવસારી ૯૭૨૭૭૮૦૪૦૫

૮૩૧ વાંસદા કણધા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર કણધા પર્વીણભાઈ મહેરવાનભાઈ પટેલ મુ.પો.વહેવલ, તાં.મહુવા,િજ.સુરત ૯૫૩૭૮૧૫૦૯૪

૮૩૨ વાંસદા કણધા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર કણધા િવજયભાઈ ભુજીયાભાઈ થોરાટ મુ.પો.પીપલખેડ તાં. વાંસદા, િજ.નવસારી ૯૫૧૨૮૧૧૪૧૯

૮૩૩ વાંસદા કણધા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર કણધા મૈનાબેન ધનજીભાઈ માહલા મુ.પો.કણધા , તાં. વાંસદા, િજ.નવસારી ૯૦૯૯૭૫૮૭૯૦

૮૩૪ વાંસદા કણધા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર કણધા ગજરીબેન રઘલુભાઈ માહલા મુ.પો.કણધા , તાં. વાંસદા, િજ.નવસારી ૯૮૭૯૩૯૮૮૫૬

૮૩૫ વાંસદા કણધા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર કણધા ફાલ્ગુનીબેન અરિવદભાઈ પટેલ મુ.પો.સોલધરા, તાં.ચીખલી , િજ.નવસારી ૯૭૧૨૯૫૮૩૮૦

૮૩૬ વાંસદા કણધા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર કણધા કુંતાબેન સોમુભાઈ બારીયા મુ.પો.ઘોડમાળ વાંસદા, િજ.નવસારી ૭૮૭૪૬૭૩૧૯૦

૮૩૭ વાંસદા કણધા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર કણધા અિનલભાઈ પરસોત્તમભાઈ ગાંિવત મુ.પો.ખાનપુર , તાં. વાંસદા, િજ.નવસારી ૯૪૨૮૦૨૧૯૧૦

૮૩૮ વાંસદા કણધા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર કણધા તખતિસહ મહેન્દર્િસહ રાઠોડ મુ.પો.રાનેવરેી ખુદર્ તાં.ચીખલી,િજ.નવસારી ૯૭૧૨૫૯૦૧૭૪

૮૩૯ વાંસદા કણધા સામરપાડા વગર્શાળા કણધા મહેશભાઈ કુંથાભાઈ પટેલ' મુ.પો.કાકડવેલ તાં.ચીખલી,િજ.નવસારી ૯૯૦૯૩૨૦૪૫૧

૮૪૦ વાંસદા કણધા સામરપાડા વગર્શાળા કણધા નુતનબેન ઉકાભાઈ પટેલ મુ.પો.ઉમરકુઇ  તાં. વાંસદા, િજ.નવસારી ૯૭૨૬૮૫૦૪૦૫

૮૪૧ વાંસદા કણધા ખોરા ફિળયાવગર્શાળા કણધા રમેશભાઈ દેવાલુભાઈ જાદવ મુ.પો.કણધા  તાં. વાંસદા  િજ.નવસારી ૭૨૭૩૨૫૪૩૪

૮૪૨ વાંસદા કણધા ખોરા ફિળયાવગર્શાળા કણધા કાંિતલાલ ભીખુભાઈ ગાંિવત મુ.પો.બોરીયાછ તાં. વાંસદા  િજ.નવસારી ૮૧૪૦૫૩૭૬૩૫

૮૪૩ વાંસદા કણધા ખોરા ફિળયાવગર્શાળા કણધા ઉષાબેન જશવંતભાઈ થોરાટ મુ.પો.ઢોલુમ્બર તાં. વાંસદા  િજ.નવસારી ૭૨૭૩૨૫૪૩૪

૮૪૪ વાંસદા કણધા બેડમાળ પર્ાથિમક શાળા બાબુભાઈ પીલુભાઈ ગાંિવત મુ.પો.બેડમાળ તાં. વાંસદા  િજ.નવસારી ૯૫૩૭૬૬૩૩૧૬



૮૪૫ વાંસદા કણધા બેડમાળ પર્ાથિમક શાળા પારૂબેન બાબલુભાઈ દેશમુખ મુ.પો.બેડમાળ તાં. વાંસદા  િજ.નવસારી ૮૭૫૮૫૫૪૮૬૮

૮૪૬ વાંસદા કણધા બેડમાળ પર્ાથિમક શાળા અરુણાબેન જમસુભાઈ ગાંિવત મુ.પો.બોરીયાછ તાં. વાંસદા  િજ.નવસારી ૯૫૩૭૪૯૮૧૪૩

૮૪૭ વાંસદા કણધા બેડમાળ પર્ાથિમક શાળા મહેન્દર્ભાઈ ઝીણુભાઈ દેશમુખ મુ.પો.બેડમાળ તાં. વાંસદા  િજ.નવસારી ૯૪૨૭૫૧૫૨૯૭

૮૪૮ વાંસદા કણધા બેડમાળ પર્ાથિમક શાળા કલાવતીબેન માંદુભાઈ જાદવ મુ.પો.કણધા  તાં. વાંસદા  િજ.નવસારી ૭૫૬૭૦૯૪૫૯૭

૮૪૯ વાંસદા કણધા બેડમાળ પર્ાથિમક શાળા ચેતનભાઈ રઘુભાઈ જાદવ મુ.પો.કણધા  તાં. વાંસદા  િજ.નવસારી ૯૪૨૮૧૬૦૪૫૦

૮૫૦ વાંસદા કણધા બેડમાળ પર્ાથિમક શાળા રાજનભાઈ જગલુભાઈ દેશમુખ મુ.પો.અંકલાછ તાં. વાંસદા  િજ.નવસારી ૮૧૪૧૮૮૩૭૪૫

૮૫૧ વાંસદા કણધા મુળગામવગર્શાળા બેડમાળ સરલાબેન રમણભાઈ પટેલ મુ.પો.કાંટસવેલ તાં. વાંસદા  િજ.નવસારી ૯૬૬૨૮૧૦૯૯૮

૮૫૨ વાંસદા કણધા મુળગામવગર્શાળા બેડમાળ િહનાબેન ગમનભાઈ થોરાટ મુ.પો.પીપલખેડ તાં. વાંસદા, િજ.નવસારી ૯૭૨૩૦૭૨૬૭૦

૮૫૩ વાંસદા કણધા મુળગામવગર્શાળા બેડમાળ િનલેશભાઈ ગમનભાઈ ચૌધરી મુ.પો.લીમઝર  તાં. વાંસદા, િજ.નવસારી ૯૪૦૯૬૨૮૫૪૮

૮૫૪ વાંસદા કણધા કેળીપાણી વગર્શાળા કણધા રમેશભાઈ સોનકાભાઈ ગાંિવત મુ.પો.ઘોડમાળ વાંસદા, િજ.નવસારી ૯૭૩૭૧૩૮૭૪૦

૮૫૫ વાંસદા કણધા કેળીપાણી વગર્શાળા કણધા મણીલાલ પુનુભાઈ દેશમુખ મુ.પો.ઘોડમાળ વાંસદા, િજ.નવસારી ૮૪૬૯૬૬૩૩૬૧

૮૫૬ વાંસદા કણધા કેળીપાણી વગર્શાળા કણધા શારદાબેન ગંજુભાઈ ભોયા મુ.પો.ઘોડમાળ વાંસદા, િજ.નવસારી ૮૪૬૯૭૬૭૬૪૬

૮૫૭ વાંસદા અંકલાછ અંકલાછ પર્ાથિમક શાળા સતીષભાઈ જોગીભાઈ પટેલ વાંસદા તા. વાંસદા ૯૭૨૬૮૩૦૪૯૫

૮૫૮ વાંસદા અંકલાછ અંકલાછ પર્ાથિમક શાળા શુકરભાઈ ભગાભાઈ ભોયા કામળઝરી તા. વાંસદા ૯૪૨૮૮૮૪૧૫૧

૮૫૯ વાંસદા અંકલાછ અંકલાછ પર્ાથિમક શાળા રમણભાઈ જેસ ગભાઈ રાઉત અંક્લાછ તા. વાંસદા ૯૫૮૬૨૮૫૧૪૯

૮૬૦ વાંસદા અંકલાછ અંકલાછ પર્ાથિમક શાળા સુરેશભાઈ દલુભાઈ પવાર ખાનપુર તા. વાંસદા ૯૭૨૭૩૩૧૪૯૨

૮૬૧ વાંસદા અંકલાછ અંકલાછ પર્ાથિમક શાળા અરૂણાબેન ખાલપુભાઈ પટેલ પીપલખેડ તા. વાંસદા ૯૪૨૯૭૮૨૫૯૫

૮૬૨ વાંસદા અંકલાછ અંકલાછ પર્ાથિમક શાળા પરભુભાઈ મંગળભાઈ દેશ્મુખ અંક્લાછ તા. વાંસદા ૯૯૧૩૬૨૦૮૯૦



૮૬૩ વાંસદા અંકલાછ અંકલાછ પર્ાથિમક શાળા શિમૅલાબેન સોનજીભાઈ ભોયા ચ ઢા તા. વાંસદા ૯૬૩૮૮૪૭૮૭૪

૮૬૪ વાંસદા અંકલાછ અંકલાછ પર્ાથિમક શાળા ઉવ„બેન હસમુખભાઈ પટેલ પીપલખેડ તા. વાંસદા ૭૩૫૯૭૫૩૬૪૯

૮૬૫ વાંસદા અંકલાછ અંકલાછ પર્ાથિમક શાળા િવનોદભાઈ માંદુભાઈ રાવત રવાણીયા તા. વાંસદા ૯૯૨૪૩૫૫૯૪૯

૮૬૬ વાંસદા અંકલાછ અંકલાછ પર્ાથિમક શાળા રિશમબેન જગદીશચંદર્ પટેલ  નાંદરખા તા. ગણદેવી ૯૫૮૬૪૫૦૫૯૮

૮૬૭ વાંસદા અંકલાછ અંકલાછ પર્ાથિમક શાળા યોગેશકુમાર અમર્તલાલ સોલંકી ચાપલધરા તા. વાંસદા LWP

૮૬૮ વાંસદા અંકલાછ વણજારવાડી વગૅ જશોદાબેન સુમનભાઈ ભોયા પીપલખેડ તા. વાંસદા ૭૫૬૭૫૯૯૨૧૬

૮૬૯ વાંસદા અંકલાછ સતાબારી વગૅ યેમનબેન અવસુભાઈ ગાંગોડા ખાનપુર તા. વાંસદા ૮૭૫૮૨૯૦૯૦૪

૮૭૦ વાંસદા અંકલાછ સતાબારી વગૅ િવનેશભાઈ નરિસહભાઈ પટેલ ચીખલી તા. ચીખલી ૯૪૨૭૪૬૯૩૭૯

૮૭૧ વાંસદા કામળઝરી કામળઝરી મુખ્ય શાળા છનાભાઈ મંગુભાઈ ગવારી પાણીખડક તા. ચીખલી ૯૭૨૫૧૩૬૫૧૯

૮૭૨ વાંસદા કામળઝરી કામળઝરી મુખ્ય શાળા શાંતાબેન માંદુભાઈ િબરારી ચ ઢા તા. વાંસદા ૮૭૫૮૦૫૩૦૬૩

૮૭૩ વાંસદા કામળઝરી કામળઝરી મુખ્ય શાળા હેમાક્ષીબેન અરિવદભાઈ જાદવ બેડમાળ તા. વાંસદા ૯૫૩૭૦૫૧૮૬૦

૮૭૪ વાંસદા કામળઝરી કામળઝરી મુખ્ય શાળા િપર્યંકાબેન રવીન્દર્ભાઈ પટેલ ફલધરા  તા. ધરમપુર ૯૫૮૬૨૪૬૬૪૨

૮૭૫ વાંસદા કામળઝરી કામળઝરી મુખ્ય શાળા સુમનભાઈ ફુલજીભાઈ મહકાળ બારતાડ (ખા) તા. વાંસદા ૮૫૧૧૩૨૩૭૫૭

૮૭૬ વાસંદા કામળઝરી કામળઝરી વગૅ મનોજભાઈ રામુભાઈ પવાર ચ ઢા તા. વાંસદા ૯૦૯૯૪૩૮૭૧૭

૮૭૭ વાંસદા કામળઝરી કામળઝરી વગૅ કંચંનબેન મનુભાઈ માહલા કણધા તા. વાંસદા ૯૬૮૭૭૦૦૬૮૪

૮૭૮ વાંસદા સતીમાળ સતીમાળ પર્ાથિમક શાળા િહરલબેન બાબુભાઈ લાડ મોટીવાલઝર તા. વાંસદા ૯૬૨૪૧૩૯૦૭૦

૮૭૯ વાંસદા સતીમાળ સતીમાળ પર્ાથિમક શાળા િદનેશભાઈ ગંજુભાઈ ચવધરી બારતાડ (ખા) તા. વાંસદા ૯૭૨૬૨૪૨૨૮૦

૮૮૦ વાંસદા સતીમાળ સતીમાળ પર્ાથિમક શાળા લ મણભાઈ મોહનભાઈ પટેલ  મોગરાવાડી તા. ચીખલી ૯૯૧૩૮૬૦૧૨૪



૮૮૧ વાંસદા સતીમાળ સતીમાળ પર્ાથિમક શાળા પાવૅતીબેન છોટુભાઈ ગવળી ખાનપુર તા. વાંસદા ૯૭૭૮૪૯૫૨૮૧

૮૮૨ વાંસદા સતીમાળ સતીમાળ પર્ાથિમક શાળા સતીષભાઈ અવસુભાઈ ભોયે રાયગઢ તા. વ્યારા ૯૦૯૯૫૬૩૦૨૦

૮૮૩ વાંસદા સતીમાળ સતીમાળ પર્ાથિમક શાળા જનકભાઈ શંકરભાઈ પટેલ વાંસદા તા. વાંસદા ૭૨૦૨૮૨૬૨૨૯

૮૮૪ વાંસદા સતીમાળ સતીમાળ પર્ાથિમક શાળા િકરણભાઈ બાબુભાઈ થોરાત પીપલખેડ તા. વાંસદા 82381 88373

૮૮૫ વાંસદા સતીમાળ સતીમાળ પર્ાથિમક શાળા િદશાબા રમૂજી રાઠોડ તા. જી. પાટણ 98790 52320

૮૮૬ વાંસદા લાછકડી લાછકડી પર્ા.શાળા ીમતી. રસીલાબેન મગનભાઇ પટેલ મુ. મોટીવાલઝર તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૪૨૭૪૬૨૩૫૩

૮૮૭ વાંસદા લાછકડી લાછકડી પર્ા.શાળા ી. રમેશભાઇ મકનભાઇ પટેલ મુ. મોટીવાલઝર તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૪૨૭૪૬૨૩૫૩

૮૮૮ વાંસદા લાછકડી લાછકડી પર્ા.શાળા ીમતી.તરુણાબેન મકનભાઇ પટેલ મુ. િચકટીયા તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૪૨૮૧૬૪૧૪૬

૮૮૯ વાંસદા લાછકડી લાછકડી પર્ા.શાળા ી.ગુલાબભાઇ દેવલભાઇ ચૌધરી મુ. ગંગપુર તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૭૨૫૪૯૩૪૯૭

૮૯૦ વાંસદા લાછકડી લાછકડી પર્ા.શાળા ી.પંકજભાઇ લાલાભાઇ પટેલ મુ. દોલધા તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૪૨૭૧૮૩૪૨૯

૮૯૧ વાંસદા લાછકડી લાછકડી પર્ા.શાળા ીમતી.મયુરી નિવનચંન્દર્ પટેલ મુ.મલીયાધરા , તા- ચીખલી જી- નવસારી ૯૮૨૫૨૮૦૫૨૧

૮૯૨ વાંસદા લાછકડી લાછકડી પર્ા.શાળા ીમતી.તૃિપ્તબેન ડાહ્યાભાઇ પટેલ મુ. ચારણવાડા તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૯૦૯૪૩૬૫૧૪

૮૯૩ વાંસદા ગંગપુર ગંગપુર મુખ્ય શાળા ી.નટુભાઇ રુમસીભાઇ પટેલ મુ. રાણી .ફ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૮૨૪૩૨૮૪૦૯

૮૯૪ વાંસદા ગંગપુર ગંગપુર મુખ્ય શાળા ીમતી.  કુસુમબેન છોટુભાઇ પટેલ મુ. રાણી .ફ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૦૯૯૬૯૧૮૧૯

૮૯૫ વાંસદા ગંગપુર ગંગપુર મુખ્ય શાળા ી.ધીરુભાઇ બાબરભાઇ પટેલ મુ. રાણી .ફ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૦૯૯૬૯૧૮૧૯

૮૯૬ વાંસદા ગંગપુર ગંગપુર મુખ્ય શાળા ીમતી.સુરેખાબેન યશવંત પટેલ મુ. ચઢાવ, તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૬૮૬૭૩૧૪૧

૮૯૭ વાંસદા ગંગપુર ગંગપુર મુખ્ય શાળા ીમતી.મીનલ જલાલ સીદપરા મુ. િશવમ સોસાયટી વાંસદા જી- નવસારી ૮૪૮૭૮૨૧૧૧૨

૮૯૮ વાંસદા ગંગપુર ગંગપુર ઉ.ફ વગર્ ી.ધીરુભાઇ વસનજીભાઇ પટેલ મુ. િભનાર, તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૯૭૪૬૨૨૦૦૫



૮૯૯ વાંસદા ગંગપુર ગંગપુર ઉ.ફ વગર્ ીમતી.ઇન્દુબેન નારણભાઇ પટેલ મુ. રાણી .ફ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૪૨૭૫૧૬૮૧૩

૯૦૦ વાંસદા ગંગપુર ગંગપુર ઉ.ફ વગર્ ીમતી.દક્ષાબેન ચંદુભાઇ પટેલ મુ. રાણી .ફ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૮૧૪૧૬૭૨૬૧૬

૯૦૧ વાંસદા ગંગપુર ગંગપુર ઉ.ફ વગર્ ી.િવનોદભાઇ રમણભાઇ ચૌધરી મુ. રાણી .ફ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૯૮૭૩૩૨૬૭

૯૦૨ વાંસદા ગંગપુર ગંગપુર ઉ.ફ વગર્ કુ. વંદના મગનભાઇ રાઠોડ મુ. અસ્તાન તા-બારડોલી , જી - તાપી ૯૪૨૮૪૮૭૪૭૦

૯૦૩ વાંસદા ઘોડમાળ ઘોડમાળ મુખ્ય શાળા ી.  રમેશભાઇ સજુભાઇ પટેલ મુ. રાણી .ફ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૫૮૬૫૧૦૯૨૦

૯૦૪ વાંસદા ઘોડમાળ ઘોડમાળ મુખ્ય શાળા ી.ઇ રભાઇ મગનભાઇ પટેલ મુ. હનુમાનબારી તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૫૭૩૩૭૯૧૭

૯૦૫ વાંસદા ઘોડમાળ ઘોડમાળ મુખ્ય શાળા ીમતી.સિવતાબેન ફકરુભાઇ કામડી મુ. કાવડેજ, તા-વાંસદા જી- નવસારી ૭૬૯૮૫૨૦૭૦૩

૯૦૬ વાંસદા ઘોડમાળ ઘોડમાળ મુખ્ય શાળા ીમતી.યશવંતી ફકરુભાઇ કામડી મુ. કાવડેજ, તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૫૭૪૪૭૭૯૦૭

૯૦૭ વાંસદા ઘોડમાળ ઘોડમાળ મુખ્ય શાળા ી.સુમનભાઇ સોનુંભાઇ દેશમુખ મુ. બેડમાળ,તા-વાંસદા જી- નવસારી  ૯૦૯૯૨૭૭૦૯૬

૯૦૮ વાંસદા ઘોડમાળ ઘોડમાળ મુખ્ય શાળા ીમતી.મંજુલાબેન મકનભાઇ પટેલ મુ. ઘોડમાળ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૭૨૭૪૬૦૨૦૬

૯૦૯ વાંસદા ઘોડમાળ ઘોડમાળ મુખ્ય શાળા ી.હરેશભાઇ છ્નાભાઇ માહલા મુ. રાણી .ફ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૪૨૮૧૮૯૨૪૫

૯૧૦ વાંસદા ઘોડમાળ ઘોડમાળ મુખ્ય શાળા ીમતી.િપર્યંકાબેન મનુભાઇ ઠાકોર મુ. ભુતસર , તા.જી વલસાડ ૭૩૫૯૩૮૯૫૭૭

૯૧૧ વાંસદા ઘોડમાળ રાજુમ્બર વગર્ શાળા ી.છ્ગનભાઇ જાન્યાભાઇ દેશમુખ મુ. બેડમાળ,તા-વાંસદા જી- નવસારી  ૯૦૯૯૮૫૫૭૮૩

૯૧૨ વાંસદા ઘોડમાળ રાજુમ્બર વગર્ શાળા ી.િવજયભાઇ રમણભાઇ ચૌધરી મુ. મોટીભમતી વાંસદા જી- નવસારી  ૯૪૨૮૨૪૯૬૯૪

૯૧૩ વાંસદા ઘોડમાળ રાજુમ્બર વગર્ શાળા ીમતી.સુિનતાબેન ગમનભાઇ થોરાટ મુ. ઘોડમાળ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૭૫૬૭૯૭૩૨૯૭

૯૧૪ વાંસદા ઘોડમાળ રાજુમ્બર વગર્ શાળા ી.િવકાસભાઇ ધીરુભાઇ ઘેલાણી મુ. રાણી .ફ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૭૦૪૬૨૭૪૯૭૮

૯૧૫ વાંસદા ઘોડમાળ રાજુમ્બર વગર્ શાળા ીમતી.ફાલ્ગુનીબેન  શામજીભાઇ વરસાણી મુ. રાણી .ફ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૬૬૨૦૬૮૨૫૩

૯૧૬ વાંસદા ઘોડમાળ ડુંગરપાડા વગર્  શાળા ીમતી.મંજુલાબેન ભીમાભાઇ દેશમુખ મુ. રાણી .ફ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૮૭૫૮૬૬૬૬૫૬



૯૧૭ વાંસદા ઘોડમાળ ડુંગરપાડા વગર્  શાળા ીમતી.જયાબેન સુમનભાઇ પટેલ મુ. રાણી .ફ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૭૧૨૬૦૧૯૯૦

૯૧૮ વાંસદા ઘોડમાળ ડુંગરપાડા વગર્  શાળા ી.ઉતમભાઇ રણછોડભાઇ પટેલ મુ. પાલગભાણ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૪૨૭૮૬૮૨૫૦

૯૧૯ વાંસદા ઘોડમાળ ડુંગરપાડા વગર્  શાળા ી.દેવચંદભાઇ મગનુંભાઇ પટેલ મુ. પીપલખેડ તા-વાંસદા જી- નવસારી ૯૦૯૯૨૯૬૧૬૩


