
SR. NO. NAME BA/BSC

1 મેટાિલયા ુવીનભાઈ િવનુભાઈ BSC
2 નાિકયા સંદીપભાઈ મનસુખભાઈ BSC
3 વડેખણીયા િહતેનભાઈ રમેશભાઈ BSC
4 બારયૈા જયમીનકુમાર અ ણભાઈ BSC
5 બારડ િવ રાજ ગંભીરિસંહ BSC
6 રાઠોડ પૃ વીરાજિસંહ દાનસંગભાઈ BSC
7 વસવેલીયા ગોપાલભાઈ મગનભાઈ BSC
8 દે ો  કમલેશભાઈ જયંતીભાઈ BSC
9 જનાડીયા ધીરજબેન પરસોતમભાઈ BSC
10 રાઘવાણી અશોકભાઈ વાલ ભાઈ BSC
11 રાઠોડ કમલેશભાઈ ભરતભાઈ BSC
12 સોલંકી િહતી ા રમણીકલાલ BSC
13 અકરીયા જયેશભાઈ રણછોડભાઈ BSC
14 સોનગરા િવપુલભાઈ હીર ભાઈ BSC
15 કણજરીયા પાથ ભરતભાઈ BSC
16 કણજરીયા અજુન બળવંતભાઈ BSC
17 કઠેિકયા રણ તભાઈ બુતાભાઈ BSC
18 સંઘલાણી પરશેભાઈ સુરશેભાઈ BSC
19 અણીયાલીયા જયદીપભાઈ મહેશભાઈ BSC
20 ગોિહલ પીનલબેન રમેશભાઈ BSC
21 બારયૈા દેવ ભાઈ મનસુખભાઈ BSC
22 કણજરીયા કેયુરભાઈ રાજશેભાઈ BSC
23 નાિકયા મૌલી ુમાર રમેશભાઈ BSC
24 ડીયા સુિમત શંકરભાઈ BSC
25 સોડંલા રાહુલભાઈ લ ણભાઈ BSC
26 દુમાંદીયા નીલેશ િ કમભાઈ BSC
27 પરમાર િકશનિસંહ ઉમેદિસંહ BSC
28 રંગપરા ર તભાઈ ગોરધનભાઈ BSC
29 કાણોતરા િવશાલભાઈ હકાભાઇ BSC
30 કુરશેી સાનીયાબેન હુસેનભાઈ BSC
31 ગોિહલ િકંજલ સુરશેભાઈ BSC
32 ભાલીયા જ પાબેન ચમનભાઈ BSC
33 કાણોતરા મહેશભાઈ બેચરભાઈ BSC
34 તલસાણીયા મમતાબેન બીજલભાઈ BA
35 કોઠાિરયા મેહુલભાઈ ભરતભાઈ BA
36 કોઠાિરયા સુભાસભાઈ વાસુદેવભાઈ BA
37 વાલણીયા હરશેકુમાર મહીપતભાઈ BA
38 કોચીયાણીયા જયપાલભાઈ થોભણભાઈ BA
39 ગોિહલ બલદેવ ઠાકરશીભાઈ BA
40 કઠેકીયા સિચનકુમાર ઈ રભાઈ BA
41 રાઠોડ મિહપાલિસંહ સરદારસંગ BA
42 મેલકીયા પાયલબેન ેમ ભાઈ BA
43 રાઠોડ શિ િસંહ વીણિસંહ BA
44 રાઠોડ અ ય ઘન યામભાઈ BA
45 મેણીયા જયદીપ િવ મભાઈ BA
46 જોગરાણા મૌિલક વાઘ ભાઈ BA
47 પરમાર યશપાલિસંહ ઘન યામિસંહ BA
48 દેથલીયા દેવાભાઈ જરેામભાઈ BA
49 ધોરાિળયા િવશાલભાઈ ભવાનભાઈ BA
50 બાવિળયા વીણભાઈ તળશીભાઈ BA
51 પરાલીયા રખેાબેન િકશોરભાઈ BA
52 પરમાર મહાવીરકુમાર નટુભા BA
53 શેખ દીપકભાઈ િવનોદભાઈ BA
54 રાણા નેહાબા મનોજિસંહ BA
55 ઘેલડા િમતલબેન પંકજભાઈ BA
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56 યાદવ તૃિ  અજયકુમાર BA
57 મસાણી શિ િસંહ ભરતિસંહ BA
58 મેણીયા ગણપતભાઈ હિરભાઈ BA
59 ગાડલીયા મહે  રણ તભાઈ BA
60 ચૌહાણ હરશેભાઈ ખીમાભાઈ BA
61 મેર િકરણભાઈ સેઘાભાઈ BA
62 સોલંકી િવપુલભાઈ હેમંતભાઈ BA
63 સાકરીયા િવશાલભાઈ િદનેશભાઈ BA
64 સાકરીયા િચરાગભાઈ ચમનભાઈ BA
65 માલકીયા િકશન પથાભાઇ BA
66 બ શેીયા િનરાલી મુકેશભાઈ BA
67 વેગડ રાહુલ સુરશેભાઈ BA
68 પરાલીયા અ યભાઈ સુરશેભાઈ BA
69 ખાંભલા ોિતબેન રામ ભાઈ BA
70 શીશા ધવલકુમાર મનસુખભાઈ BA
71 કમજેલીયા સુનીલ કાળુભાઈ BA
72 વડગામા િવવેકભાઈ કમલેશભાઈ BA
73 લકુમ હીનાબેન િદલીપભાઈ BA
74 કોિડયા કુલદીપભાઈ ગોગ ભાઈ BA
75 દુમાંદીયા રોિહતભાઈ રમેશભાઈ BA
76 કોલાદરા ગૃિતબેન વીણભાઈ BA
77 સરવૈયા કુલદીપભાઈ ભરતભાઈ BA
78 ડીયા િવશાલ રમણીકભાઈ BA
79 પનારા પલકબેન ભરતભાઈ BA
80 પરલીયા કાજલબેન ઘન યામભાઈ BA
81 ભુવા દશરથકુમાર હિરભાઈ BA
82 ગઢવી ધનરાજભાઈ શાંતુભાઈ BA
83 પનારા શારદાબેન સાગરભાઈ BA
84 પરમાર રાજવીરિસંહ મહે િસંહ BA
85 નાિકયા રવીનાબેન વીણભાઈ BA
86 િસંધવ કોમલ શંકરભાઈ BA
87 મેટાલીયા હીનાબેન સતીશભાઈ BA
88 વાઘેલા ઉદયભાઈ દુગશભાઈ BA
89 મોરી અંિકતાબેન મહેશભાઈ BA
90 પરમાર હેત ીબેન ઘન યામભાઈ BA
91 દે ો  અંકીતભાઈ મે ભાઈ BA
92 બાવિળયા િવજયકુમાર મનસુખભાઈ BA
93 ધાડવી કૃપાબેન ભોલાભાઈ BA
94 રાઠોડ બળદેવભાઈ જગદીશભાઈ BA
95 ધોરીયા અ તભાઈ રમેશભાઈ BA
96 મકવાણા સજંયકુમાર મહેશભાઈ BA
97 ભોજિવયા યશીબેન લાલ ભાઈ BA
98 ભોજિવયા શૈલીબેન લાલ ભાઈ BA
99 કાલીયા રવીલભાઈ પું ભાઈ BA
100 ગોિહલ ીતીબેન િકશોરભાઈ BA
101 નાિકયા ગીતાબેન ઘૂઘાભાઈ BA
102 સોલંકી મીરાલી સુરશેભાઈ BA
103 માંલકીયા હાિદકભાઈ િવભાભાઇ BA
104 રાઠોડ લતાબેન રમેશભાઈ BA
105 મકવાણા રાહુલભાઈ લાભુભાઈ BA
106 ગાડિલયા યાગરાજ અશોકભાઈ BA
107 ભરવાડ ગોપાલકુમાર રઘુભાઈ BA
108 ખટાણા રીધી દેવાભાઈ BA
109 રાણા અજયરાજિસંહ મહાવીસ હ BA
110 જોશી વેદા તી મહેશકુમાર BA
111 ગોિહલ પવનદીપ લાલ ભાઈ BA
112 ઝાલા પુ બેન બળદેવભાઈ BA
113 સુમરા તેશી બેન યુનુસભાઈ BA
114 પલાની ધવલકુમાર ભરતભાઈ BA
115 સલીયા રાહુલભાઈ હકાભાઇ BA
116 વેલાણી સુનીલકુમાર નીકુલભાઈ BA
117 ગોિહલ ભગીરથિસંહ ભીખુભાઈ BA
118 દેશાણી ેશભાઈ રામકૃ ણભાઈ BA
119 ડાભી રોિહતકુમાર વરાજભાઈ BA
120 શેખ છાયાબેન િવનોદભાઈ BA
121 નાંિકયા જય ીબેન છનાભાઇ BA


