U]HZFT DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS lX1F6 AM0"4
UF\WLGUZ
U]HZFT DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS lX1F6 AM0"GF ;N:IMGL IFNLP
ccJU"vS4 CMN'FGL ~V[ ;eIMcc
તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૭
!P prR lX1F6 SlD`GZzL4
prR lX1F6 SlD`GZzLGL SR[ZL4
0F"PÒJZFH DC[TF EJG4 a,MS G\P!Z4
H]GF ;lRJF,I4 UF\WLGUZ

ZP

SlD`GZzL4
SlD`GZzL XF/FVMGL SR[ZL4
0F"PÒJZFH DC[TF EJG4 a,MS G\P)4
H]GF ;lRJF,I4 UF\WLGUZ

#P 8[SGLS, lX1F6 lGIFDSzL4
8[SGLS, lX1F6 lGIFDSzLGL SR[ZL

$P

;\I]ST lGIFDSzL4
s!_´Zf BF; 38S4 DwIFCG EMHG VG[
XF/FVMGL SR[ZL4 a,MS G\P)4
H]GF ;lRJF,I4 UF\WLGUZ

5P lGIFDSzL4
5|FYlDS lX1F6 lGIFDSzLGL SR[ZL4
a,MS G\P!Z4 H]GF ;lRJF,I4
UF\WLGUZ

&P

lGIFDSzL4
U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS D\0/4
;[S8Zv!_ V[4 ALHGLUD 5F;[4
UF\WLGUZ

*P lGIFDSzL4
U]HZFT ZFHI X{1Fl6S ;\XMWG VG[
TF,LD 5lZQFN4 ;[S8Zv!Z4 3v$!qZ
pnMUEJG ;FD[4 UF\WLGUZ

(

lGIFDSzL
ZMHUFZ VG[ TF,LD lGIFDSGL SR[ZL4
a,MS G\P!4 +LH[DF/[4 H]GF ;lRJF,I4
UF\WLGUZ

)

!_

GFIA ;lRJzL4
lX1F6 lJEFU4 5v;ZNFZ 58[, EJG4
*DM DF/4 GJF ;lRJF,I4
UF\WLGUZ

!! VwI1FzL4
ZFHI 5ZL1FF AM0"4
;[S8ZvZ!4
UF\WLGUZ

!Z

VwI1FzL4
8[SGLS, lX1F6 AM0"4

!# ;lRJzL4
p¿Z A]lGIFNL lX1F6 AM0"4
a,MS G\P$4H]GF ;lRJF,I4
UF\WLGUZ

!$

5ZL1FF lGIFDSzL4
U]HZFT DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS
lX1F6 AM0"4 UF\WLGUZ

!5 lGIFDSzL4
U]HZFT X{1Fl6S 8[SGM,MÒ ;\:YF4

!&

BF; OZH5ZGF VlWSFZLzL4
U]HZFT DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS

કમર્યોગી ભવન, બ્લોક નં.૨, ૬ ઠો માળ,
સેક્ટર-૧૦/એ,

UF\WLGUZ

GFIA ;lRJzL4
lX1F6 lJEFU4 5v;ZNFZ 58[, EJG4
*DM DF/4 GJF ;lRJF,I4
UF\WLGUZ
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કમર્યોગી ભવન, બ્લોક નં.૨, ત્રીજો
માળ, સેક્ટર-૧૦/એ, UF\WLGUZ

1

I]lGJl;"8L lJ:TFZ4 DFGJ D\lNZ 5F;[4
VDNFJFN

lX1F6 AM0"4 5ZL1FF lJEFU4 DZF9L
DCM<,M4 GJF5]ZF4 J0MNZF

!PI]lGJl;"8LGL V[S[0[lDS SFpg;L,GF ;eIMV[ 5MTFGF DF\YL R}\8[,F ;eIM
(વગર્-ખ �ટ
ં ૂ ાયેલ સભ્યો)
!*

!(

વૈદ્યશ્રી રિવન્દ્રભાઈ નટવરલાલ

ડૉ. પંકજ�ુ માર ગીર�પ્રસાદ ઠાકર

અમીન

(�ુજરાત. �ુિનવિસ�ટ�- અમદાવાદ)

(�ુજ. આ�ુવ�દ. �ુિન.- �મનગર)

૧૪/એ,

બી-૫૩, માધવનગર, �ુના પાદરા રોડ,

સોસાયટ� સામે, નમર્દા કવાટસર્ પાસે,

વોડર્ િસક્સ ઓ�ફસ સામે,

રામદ� વનગર, જોધ�ુર, અમદાવાદ-૧૫.

વડોદરા.-૩૯૧૦૨૦.

મો.૯૮૨૫૪ ૪૫૩૭૯.

જયરથ

બંગ્લોઝ,

રામ�ૃષ્ણ

મો.૯૮૨૫૮ ૫૬૦૬૦
!)

ડૉ. િવક્રમભાઈ દ� સાઈ,
(વીર નમર્દ દ�ક્ષણ �ુજ. �ુિન. –�ુરત.)
૪૦૪, સંત્સંગ, ‘સી’ એપાટર્ મેન્ટ,
ચોથો માળ, છાપરા રોડ,
વલ્લભ એસ્ટ� ટની બા�ુમાં,
નવસાર�-૩૯૬૩૫૦.
મો. ૯૯૭૪૦ ૨૨૭૫૭

Z_P

શ્રી �ગ્નેશ બી. સોની
(એમ.એસ. �ુિનવિસ�ટ� વડોદરા)
એલ.�/૫,કોન કોડર્ કોમ્પલેક્ષ,
આ.સી.દ� રોડ,અલકા�ુર�,
વડોદરા-૩૯૦૦૦૭
ફોન નંબર(ઓ)૦૨૬૫-૨૩૧૨૨૨૩
મોબાઇલ-૯૯૯૮૧૧૩૩૩૧

Z!P

શ્રી ડૉ. �ગર�શભાઈ એસ. પટ� લ

૨૨.

શ્રી �ક્ુ લ નેહલભાઈ સી.

(ભાવનગર �ુિનવિસ�ટ�)

(સૌરાષ્ટ્ર �ુિનવિસ�ટ�)

૧૫૬૩/બી-૬, િસદ્ધાંત ટ� નામેન્ટ,

“નેહલ”, ૫- સૌરાષ્ટ્ર કલા ક�ન્દ્ર સોસા.,

લોક િમલાપ પાછળ,

િનમર્લા કોન્વેન્ટ સ્�ુલની સામે,

સરદારનગર, ભાવનગર – ૩૬૪ ૦૦૧.

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫. મો.૯૮૨૪૦ ૬૧૧૧૩

મો.૯૮૨૫૨ ૦૭૮૦૧
૨૩.

૨૪.

શ્રી ડૉ.િનરં જન પી. પટ� લ,
પ્રોફ�સર અને વડા,
અ�ુસ્નાતક સંસ્�ૃત િવભાગ,
સરદાર પટ� લ �ુિનવિસ�ટ�,
વલ્લભિવદ્યાનગર,
�જ-આણંદ-૩૮૮ ૧૨૦.
મો.૯૮૨૫૯ ૪૯૭૫૩.
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શ્રી િપ્ર.ડૉ. એલ. એસ. પટ� લ,
(ઉ�ર �ુજરાત �ુિન.)
શ્રી એન્ડ શ્રીમતી પી. ક�. કોટાવાલા આ�્ર્ સ
કોલેજ, ક્લેજ ક�મ્પસ,

પાટણ – ૩૮૪ ૨૬૫.
(ઓ) ૦૨૭૬૬ ૨૨૨૭૪૫

2

ZP
ptTZ A]lGIFNL XF/F l;JFIGL ZHL:80" YI[,L XF/FVMGF C[0DF:TZMV[
5MTFGFDF\YL R}\8JFGF ;eIGM DT lJEFUP
૨૬.

૨૮.

શ્રી પટ�લ અરિવ�દભાઈ રાવ�ભાઈ

ુ સાદ અ� ૃતલાલ
શ્રી પટ� લ ભા�પ્ર

ઈ/૩૪, ઉમાનગર-૩,

ઉિમયા પર�વાર સોસાયટ�,

સોમા તળાવ પાસે, ડભોઈ રોડ,

�ુ.પો.મસાલ, તા.ઈડર,

વડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૫

�જ.સાબરકાંઠા – ૩૮૩ ૨૩૦.

મો.નં.૯૯૨૫૭ ૭૦૧૫૨

મો.નં.૯૪૨૬૫ ૪૧૪૮૯, ૭૮૭૪૮ ૦૪૪૦૪

ુ ભાઈ કાન�ભાઈ
શ્રી પટ�લ હસ�ખ

૨૯.

હાઈવે,

શાકમાક� ટ

શ્રી સોલંક� પ્રિવણિસ�હ રામિસ�હ
શ્રી જ.૨.પટ� લ ટકારમા માધ્યિમક શાળા,

૩૨, શ્યામિવલા બંગ્લોઝ,
ચાણસ્મા

૩૦.

૨૭.

�ુ.પો.ટકારમા, તા.ઓલપાડ,

સામે,

પાટણ-૩૮૪ ૨૬૫.

�જ.�ુરત-૩૯૪૫૪૦

મો. ૯૪૨૮૬ ૬૬૮૭૦

મો.નં. ૯૯૧૩૮ ૧૦૧૦૧

શ્રી વાઢ�ર નર� ન્દ્ર�ુ માર અરજણભાઈ
આચાયર્, શ્રી નગર પા�લકા સંચા�લત
હાઈસ્�ુલ, તાલાલા(�ગર),
�જ.ગીર સોમનાથ – ૩૬૨ ૧૫૦.
મો.નં.૯૮૭૯૨ ૯૧૦૦૨

#P

ZHL:8Z YI[,L ptTZ A]lGIFNL XF/FVMGF C[0DF:TZMV[ 5MTFGFDF\YL R}\8JFGF V[S
;eIGM DT lJEFUP

૩૧. શ્રી સંજય�ુ માર કરમશીભાઈ મકવાણા
�ુ.પો.ધ�ળા, વાયા – �ુદામણ,
તા.સાયલા,
�જ.�ુર�ન્દ્રનગર – ૩૬૩ ૪૪૦.
મો.નં. ૯૪૨૭૬ ૬૫૮૪૦

$P
૩૨.

ptTZ A]lGIFNL XF/FVM l;JFIGL ZHL:8Z YI[,L DFwIlDS XF/FVMGF lX1FSMV[
5MTFGFDF\YL R}\8JFGF ;eIGM DT lJEFUP
શ્રી મહ�ડા �કર�ટ�ુ માર � ૃથ્વીરાજ

૩૩.

શ્રી પંચોલી શૈલેષ�ુ માર કાંિતલાલ

૧૯, ઈલોરા પાકર્ સોસાયટ�,

૮૦, આિશષનગર,

એસ. ટ�. વકર્ શોપ સામે, ,

રાજ�ુત સમાજ ભવન પાછળ,

ભોલાવ, ભ�ચ – ૩૯૨ ૦૦૨.

�ફરાબાદ, �ુ.પો.તા.ગોધરા,
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મો.નં. ૯૪૨૭૧ ૧૫૨૩૨

�જ.પંચમહાલ – ૩૮૯ ૦૦૧.
મો.નં.

૯૭૧૨૦

૦૧૦૨૦,

૯૭૧૨૦

૦૧૦૦૨
૩૪.

૩૬.

શ્રી શાહ �ગીશ�ુ માર �રુ � શચંદ્ર

૩૫

શ્રી વશરા રા�શ દ� વશીભાઈ

�/૭, �ુ�તા ફ્લેટ,

શ્રી� સોસાયટ� -૩, ય�ુના હવેલી પાસે,

શાહ�બાગ,

શ્રી� બંગલો-૫, ધરમ�ુર, �મખંભાળ�યા,

અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૦૪.

�જ.દ� વ� ૂિમ દ્વારકા – ૩૬૧ ૩૦૫.

મો.૯૮૯૮૪ ૯૮૩૮૨, ૯૪૨૯૩ ૦૧૨૪૯

મો.નં. ૯૭૨૭૦૩૭૦૯૯

શ્રી

હરણીયા

રિસકભાઈ

ઈ�રભાઈ

પ્લોટ નં.૧૬૬૭/એ-૧,
લંબે હ�ુમાન રોડ, સરદારનગર,
�ુ.પો.તા.�જ.ભાવનગર –૩૬૪ ૦૦૧.
મો. ૯૮૨૪૨૬૦૯૫૦

5P

ZHL:8Z YI[,L ptTZ A]lGIFNL XF/FVMGF lX1FSMGM DT lJEFUP

૩૭.

શ્રી દ� સાઈ જશવંતભાઈ કાન�ભાઈ
�ુ.ઝીલીયા, તા.ચાણસ્મા,
તા.પાટણ – ૩૮૪ ૨૨૫.
મો. ૯૯૦૯૩ ૦૬૧૯૯

&P

DFwIlDS lX1FS TF,LDL SM,[HM VG[ :GFTS A]lGIFNL TF,LDL SM,[HMGF
l5|g;L5F,MGM DT lJEFUP

૩૮.

ુ ાસ
શ્રી બારોટ િનદત પ્ર�દ
ટ�.એન.રાવ કોલેજ ઓફ
એ��ુક�શન,
રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧.
મો.નં.૯૮૯૮૫ ૩૦૦૦૭

*P

ZHL:8Z YI[,L BFGUL DFwIlDS XF/FVMGF lAG X{1Fl6S SD"RFZLVMGM DT lJEFUP

૩૯.

શ્રી રાવલ �કુ �શચંદ્ર મફતલાલ

ટ�ચસર્

મહાદ� વ ફ�ળ�ુ, ,
�ુ.પો.અડાદરા, તા.કાલોલ,
�જ.પંચમહાલ – ૩૮૯ ૩૪૧.
મો.નં.૯૯૦૯૯ ૬૯૪૩૩
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(P

ZHL:8Z YI[,L BFGUL DFwIlDS VG[ pP DFP XF/FVMGF lAG X{1Fl6S SD"RFZLVMGM DT
lJEFUP

૪૦. શ્રી સોનારા પરસો�મભાઈ �ઠાભાઈ
૬૭, આરતી ટ�નામેન્ટ, સ્વાિમનારાયણ
મં�દર પાસે, ઘાટલોડ�યા,
અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૬૧.
મો. ૯૪૨૬૪૦૭૪૪૧, ૮૭૩૩૦૩૧૭૩૩

)P
D\0/L ZHL:8=[XG VlWlGIDv!(&_ VG[ D]\A. ;FJ"HlGS 8=:8 VlWlGIDv!)5_
C[9/ ZHL:8Z YI[,L DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FVMGF ;\RF,SMGF 5|lTlGlWVMGM
DT lJEFUP
૪૧.

શ્રી કાછડ�યા પ્રિવણભાઈ બેચરભાઈ
૪૨. શ્રી કાલીદાસ એ. �ટુ ાણી
આત્મીય સ્�ુલ “મણીબા ક�મ્પસ” િનલકંઠ
૧૩૦૯/એ.સી., ઘોઘા સકર્ લ,
રોડ, નેશનલ હાઇવે નં-૮,
ભાવનગર – ૩૬૪ ૦૦૧.
�ુના ટોલટ� ક્ષ પાસે, ઝાડ��ર ચોકડ�,
મો.નં.૯૮૨૫૧ ૨૬૭૬૭
ભ�ચ – ૩૯૨ ૦૧૧.
ફોન. ૦૨૭૮ ૨૨૦૮૮૮૦
મો.નં. ૯૮૭૯૫ ૩૨૩૨૩

૪૩.

શ્રી ડૉ. િપ્રયવદન �વરાજભાઈ કોરાટ

ુ ાભાઈ
૪૪. શ્રી પટ� લ રમણભાઈ �ળ

“�ચરં તન” �ુનો �પાવટ� રોડ,

આિશવાર્ દ, શ્રી� પાકર્ સોસાયટ�,

અમરનગર હાઈવે, �ત�ુર,

વેર� હ�ુમાન રોડ, �ુ.પો.તા.�ુણાવાડા,

�જ.રાજકોટ-૩૬૦૩૭૦.

�જ.મહ�સાગર – ૩૮૯ ૨૩૦.

ફોન.(૦૨૮૨૩) ૨૨૬૪૪૯

મો.૯૪૨૮૫ ૪૯૮૮૯

મો.૯૮૨૫૨ ૨૯૨૪૫

!_P ;ZSFZL DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FVMGF lX1FSMGM DT lJEFUP
૪૫.

ુ ા રાણા
શ્રી હરદ� વિસ�હ હ�ભ
બ્લોક નં. ૬૩/એ, િશવશ�ક્ત �દ
ંૃ ાવન
પાકર્ , હળવદ રોડ,
ધ્રાંગધ્રા, �જ. �ુર�ન્દ્રનગર-૩૬૩૩૧૦.
ફોન નં. ૦૨૭૫૪-૨૮૨૦૬૩.
મો.૯૮૨૫૬

૨૨૯૧૯,

૯૪૨૬૯

૭૨૦૩૨.
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!!P ZHL:8Z YI[,L BFGUL DFwIlDS XF/FVMGF VG[ ZHL:8Z YI[,L BFGUL prRTZ
DFwIlDS XF/FVMGF JF,LVMGF V[;M;LV[XGGF 5|D]BMGM DT lJEFUP
૪૬.

શ્રી પટ�લ ક�તન�ુ માર ચં�ુભાઈ
ગામ ભાટ�એલ, પો.ફાંગલી,
તા.પેટલાદ, �જ.આણંદ – ૩૮૮ ૪૫૦.
મો.૭૬૯૮૪ ૩૫૨૩૫

૪૭.

શ્રી ભરતભાઈ મફતલાલ ચૌધર�
૨, સંઘવીનગર, અ�ુદ
ર્ ા સોસાયટ�
પાસે, હાઈવે, ડ�સા,
�જ.બનાસકાંઠા – ૩૮૫૫૩૫.
મો.નં.૯૯૨૪૩ ૩૫૨૧૦

૪૮.

ુ ાઈ
શ્રી વોરા શૈલેષભાઈ બ�ભ
“શ્રેયસ” જય�ુ�દ� વ પાકર્ -૧, શેર�
નં.૧, �ુવાડવા રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦
૦૦૩.
મો.૯૨૨૭૫ ૯૦૩૩૩

!ZP ZHL:8Z YI[,L prRTZ DFwIlDS XF/FVMGF X{1Fl6S :8FOGM DT lJEFUP
૫૦. શ્રી સોલંક� � ૃગે ન્દ્રિસ�હ કનકિસ�હ

૪૯. શ્રી પટ�લ ભરત�ુ માર રમણભાઈ
૧૮, �ૃપા સોસાયટ�, માંગ�લક પાટ�

એ/૫૩, દપર્ણ સોસાયટ�, કંજર� રોડ,

પ્લોટની બા�ુમાં, અક્ષર ફામર્ રોડ,

હાલોલ, �જ.પંચમહાલ – ૩૮૯ ૩૫૦.

�ુ.આણંદ- ૩૮૮ ૦૦૧.

મો. ૯૪૨૮૦ ૨૯૫૦૫

મો.નં. ૯૪૦૯૦ ૧૦૯૬૭
૫૧. શ્રી ચૌધર� નરિસહભાઈ પરથીભાઈ
�ુ.પો.ચાણસોલ, તા.ખેરા�ુ,
�જ.મહ�સાણા – ૩૮૪ ૩૨૫
મો.નં.૯૭૧૪૭ ૭૮૨૦૪
૧૩. JU"v ગ સરકાર િન�ક્ુ ત સભ્યો. .
૫૨. શ્રી જયપ્રકાશ ��ુ ષોતમભાઈ પટ�લ
�ુ.પો. �નવડ ,
તા.સંતરામ�ુર,
�જ.મહ�સાગર.૩૮૯૨૬૦
મો.નં. ૯૪૨૬૫ ૦૯૨૨૬
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ુ ાઈ બી. પાવરા
૫૩. શ્રી મ�ભ
૨- જય યોગે�ર સોસાયટ�,
�ુ.માંડલ, �જ.અમદાવાદ – ૩૮૨ ૧૩૦.
મો.૯૪૨૭૦ ૫૨૨૧૭
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૫૪. શ્રી ભાિવન�ુ માર શરદભાઈ ભટ્ટ
આર. �. જોષી કોલેજ,
હોસ્ટ� લ – ૨૩૦૦, હ�લ ડ્રાઈવ ભાંગલી
ગેઈટની બા�ુમાં, ભાવનગર – ૩૬૪
૦૦૨.
મો. ૯૪૨૭૫ ૬૦૧૦૦

!$P U]HZFT lJWFG;EFGF ;eIzLVM
૫૫.

શ્રી�ું વર�ભાઇ.એમ.બાવ�ળયા,અમરા�રુ ા

૫૬.

શૈક્ષ�ણક શં�ુલ,�ુ.અમરા�ુરા

મહ�દ�વાડ�,જમનાવડ રોડ,ધોરા�

તા.િવ�છ�યા �જ.રાજકોટ
૫૭.

શ્રી લલીત વસોયા
�જ.રાજકોટ

ુ ડ�યા
શ્રી �તેન્દ્ર આર.�ખ

૫૮.

ુ ભાઇ ડ�.દ� સાઇ
શ્રી િપ�ષ

�.આર.વ્હાઇટહાઉસ,મોગલવાડાના

ઘર.નં-૫૫૬,સી-૨,��બકાનગર

નાક�,ગંડ�ગેટ ,વડોદરા -૩૯૦૦૧૭

સોસાયટ� �ુ.પો.તા. �જ.નવસાર� ૩૯૬૪૪૫

૫૯.

ુ ાઇ એમ.દ� સાઇ
શ્રી ક�ભ
પ્લોટ નં-૪૦૫/૪,સંકલ્પ કો.ઓ.હા સોસાયટ�,
�ુજ
ં ન રોડ,�.આઇ.ડ�.સી વાપી.તા.વાપી �જવલસાડ
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