
rF ?rcr [iatr{0, r4{€,rqte

(s) s'1. crqugtera{rd qs4r

(G) s'1. G.fdurorE< grct

(8) s\. !.{ qr"[e [Ia

(e) s\. ucleua ag.cr

(ro) s\. R0ctoutJ crz

(rr) s\. retci<outJ risart

(rz) s\. r,rt"ifloraa qlc-t

(rs) s\. qere{erd qflu

(r+) sI. ttrat c{I{sregr

sl. r,t"tt [l.s a{6 eu€

s\. gxd.eretut qlcr

s't. siqrara drqs

s'1. rtg)contl ula

s\. otaoutJ d{I
sl. r,rttdl<,r&"t qlct

sI. rtq ctrqtat G{o

sI. aLagortl ulct

sI. c(Iarq&a .aun

(t )

(2)

(3 )

(4)

: rltr{$r{l Gcrot?{s, c1.Q., u:+erete)

: t(aet9[, (rtq]crgsll, {.8. ttl{rrilqr riget, rlrrerorel

: +taalE{I, (riqlqrsr{I, {.L. clLr qr riga, uerrl
: tteqs{l tfla ui Qoncflar e4taa, qrqcalq nu"r e4taar4 ]"(,

cqqurtqot qi u1alafl Oflr"t [aare[ur r i +ia]rsr{l rr. t. ctr{ilqr

ttga, riQtr)

: rto?rs{l (fl< r,ri [iauc[?r utaa, Ragreuu liaucr, Glaqt liateur,u,

r4:{etqte)

: .(retsll (fl"t r,ri lQetcfiq r*taet, clr{l,trlettrd Aa{Jr, nt:{rRs [a{t+
[duteuur, Q4r{erqre )

: rtcarr{I (SI"t qi Qoucftq q121$, cjvetdl [Qo[cr, ctrqrr4f r,ri mGer

Oareuw, q{erqre)

, +ro?rt[], tfla zti [Qouc0q r,rtara, c[dlerl+ ?Aaertrt8:{ [Qareur,tt,

rttl{etqte)

: rteqt(I (fl"t qi fi.oucftq qtrre{, rr{iRs Qlaqt r+i a{dfifl"t Aa .rr,

er{Qs Elagr qa ?{d[afl"r [Qateuqr, uel)
uoarall (fl"t qi liouc(lq r4taa, otadc]+r +irtrtl"r l,ri {e{UcrE
fdstt+ ldottct, listt+ r,ri. uq]Ba Rsu"t ld.ateuqt dEr Aoucfte{ qtaer

cleQ€uor l{cttcr, uteer)

uotrr{l (Oarc[lq qtaa, G.dl Aancr, auqtr,il r,ri nLGcr Qateuut,

e{{etqte)

ila{rr{l (Aatc[ler r,rteret, +r{rrstd Ooncr, canquQs ?,{aq.t 5{
[Q.ateuqr, .r{erqte)

uoara{l (fQotcllrr qtaer, sll{at listta [aa(cr, cercr+qrrr"t r,ri.

u1al6lfl [istr{ [aareuur, q{er{e)

naqr{l (Ooncftq ?Ataer, 6[a6r{ r,ri {+g[i Ac{rL u{r6s [asu+

fiateuw, qr{etqre)

{(r.ull (urtatqs, Eletgteuu. Qorcr, Qtaqt [QaLeuuu, qr{erqle)

nc,q{l (urtarqr, Ragreuu licncr, le1agr Qareuw, ?4r{erqte)

uaara{l (uttatug, [6"d] Oaurl orurr,l. qi +tGcr Aa[Q[ur, r{:{erqts)

noeu{l (urtar',{s, Qlaqteuq lioncr, Q[aqr Qureuur, i,t}tercre)

+aqr{I, (uttatus, rt{rnsrd Qettct, .auqu[0.5 ala.rt$s{ [d.areuw,

ut:{etqte)

1rs)

(r 5)

(17 |

(r8)

(ls)

dt. o8/10/2018"u ils rArc0 Sarucu.tL r{Eqrcr

clreta fd.atr{Io"ft fdat+rot"ft d.ss at. oa-ro-zorg i. ufrrq.rrqr r1r r,retqfta gctarusa{|"ft

utaaat:{ {flt,cr }ril.r, +r}nyilcu. rigctar uR+iote, r,is}ri oruf} 02-00 cl.rp) {u{l ed. r,il O.osul

"ft{ar ucrerf 6u(E.a ?flr 6cu.

(7) sl. 6uror0+ 6urtar?r



(20) sI. gcc[hrar all0.rLa : ttoqsll (uttinqs, otta].c]lt +iqiiltrd r,ti rler+gcrElQsu"t Oa{rcL, [a+r"r

qi uqfR.t [isu+ [daLe[rar, rtreer)

: +teerr{l (tt€-yrt2uus, r{rgrsld Ao(tcr, r{. L. clt}tilqr rigct, ttte?t)(2r) s'1. cJarora{d q)cr

(22) sI. itaqa{rd €,a

(23) s't. ?r8"r l,{l}ttqll uQ+a{l gauQ.c, c1 [i., uuer*e1

qr 465{ (t) s\. {taroGot 6Lr?, ilaqr{l (gl4 r,ri liouc0q qtae! uruc{,t QIAqr r,ti
Oratqt Oeua, ertqutli.s i{oattuEt{ ldatuur, r{{Et.q[e) (z) s\. Oafequl ui3ar, urrrrr{l

(O.a{o(lq l{t:ret, u2t5t?€t ?,{a il{€urartqa fQortcr, cattqrttas uael.[n5]r liarrttqr, qHetqr€) (3)

sl. uEstottt, cudla, uorrr{l ([d.atc(ler r{taer, il{t9rellu r{a r{tqr}n"tcreusr Ao{[ct, ilr.H.[ts 0fl."t
ldareu.ut, r,tustcl.E) (+) s'1. yRaroGd €qT, (utaru8, u2rsr?rcr r,ri +trleueuaa O.orcr,

c2{q{tas uo"un5}r 0.aruur, r,ruerqte) tsl r{l r,iB{{r. .rf,arL ttoqa{l ({. urrarqs, nursral

0.otcL 
"an.rtttli.s 

ut(rqttts]t Oatturru, r{{etq.e) 1e1 sI. rEdhrutl rlrlfl, ttcar{l 6a"ttusa0
arrr Rgr.t),ucuGe{l mgr sfl 6q@a ?6tt 't €cu..

(r) s\. tlllaortl qlct, uaqs{l (q{laL fieu{s crEr urrarus, s}ut?? fQ.sua Ootcr,

c?{ctt€{tuot r,ri ulaf6ta liEua O.ateuut, r,t}terq.e) (z) s't. 

'ICIarota"t 

ur]u, n('.rE{l (urrarqs,

tB"dl GIas [iauoL Glaqt Oatruw, r{Helqre) (s) s\. crcrdl{ m.r@.a{; uorrr{l (urtarus, ru{lRs

Glaqt qi t{a0fla liarcu ruflRs Gtaqr r,ri ?{dAflt"t [i.atsu.rrl., ile?t) (4) sI. r.,rctrsaild a.a

(s) s\. a{fl.qQ{.d qrtgetu"{I, uoar{l 6ctatara{l 6tar Rqs.tt tel a{l .lurrontf a[6, (z) s]. crcrdu

r,tr-ht Gu[Q.a ?er ot €cr.. ilug1 r,r dc] mqr s{l "r e.[. uee"0{ urri{ul a{l slQlsa{d u}et ui
{datdlar e[w ct?$s{l {i.ottcftq r,rQst{ {l Eriaortl orqura €u(&.a ?6il. 6cu..

r,tt dosrri ?I Eilcti st?il r,icl saqrxi rara.at oarql."0 Qqa dItr ulttql B.

aa[-t cil.. lz-3-2or8"[ liatucu ua cu.. oz-08-2ors"0 tErell utdti{ r,rtqraaftri qorcfl rru"n.

(uQEIe-r,z)

6?tcr-1 cu. rz-r-zora"0 [datuon ui. ar. oz-oa-zora"0 t{{l uR[A"0 qBqraafu uri i"{l
q{etqr{afua. orcrc{l uruct"j ortcrqr{ r,nqi. (qRElta-r,zI

stal-z qliloHt qedleta uqtict etpna rlatua e{atfl qedhaf ae{ qGafRs-Ii q€re0 r,ttu.n {r}
clmta ld.atr{loat ?#lrisrl r,ri. GraElagt a\Si uatrgr s?cu. ol.orcr. luQGIe-:,+)

oetct-z ulttout uedlet.t +t{tiat et}2{ta fl"uara Eatfl ue"{lr,rl aEt qtRalRs'Ii or€re0 qr.rqt u}
cprara Oarrllo"tt ?rJlrisqr,{i 6raQlaqr r,tSi orarrrgt sior"j orrootul r*tqj.

6uela ets ldorcr r]u.Qa. qi r{lrl{.fl.{l qGalRs rlatqa sr"tr ur)ai uleql

dt. 4-12-2018 qtllui r,riaRs cggtcrrtt c,t[&trfl rtrs{ (rqAc)a. u]sc{l rrt i.rr ortcrcrrrri rnqj.

std-s Q{.[!q., {ltlq.fl. rlfQ.Rar{-zoteul Utrt?r ctEr r,rRRa{u zora"0 d.ctcnr, eucJ qtscu

qrc,ra. (uRGIu-s)

srrq.-s rL{.Qe., {lrlu.Sl q[0.O.uu-zoreu[ Uu?t. dEt q[0'Rer{ zora"ft *.crcntl 64c1 ursar"j

{tr"0 ficri oarcrcuul urqi.

(1) r,r[QQar{ zore"0 f,otcnt, Hrq r{ou.{d szuar 6Lec{ta'I rr} udrt q{lzur{i 6r{lql acr

ulat aE<u ukgtxl sx"0 qqa uudl l,ti r4"u{a gar"ft O.os-I urc{l r& al i ru}

unt uilsr u[lupjr,ar udsr u[gqt 1gt uurat Qs ]nu gtllui rq stdl.



sral4

6?tq-4

st{-s

6?tct-s

sr{-6

(z) {l{u.Sl."j r{(ra{.rtsrd(3Lr{qit rlql s{ eler qa r{If,q.{t. era.ar elq iqt Glecneli

rltQct."tt r,toen{stel(sLdqt luid 5R xuril.

(3) ar{u rz-og-zot4"ft Aaturuql. 6?tcr ruls-s jror lQatell"ft q{ecflat O.qqui

f,lr.Gctz{ll}q.Sl."u ua.et {t) [aatell{ sltlugr lduurl lt4urasul ss a5r lqr
(Ur'u.{d sett"tl' 6l.ec{til ut} so ast) Urrd s}fl. elcrt frtl{.

(4) G.qRui r1s q{ qr{l e-ter icn {rcle{sa. f,{.Qct. ui Q.r{ qt{l ef?r i..n lttcte{sa.

r{lrlrr. gl.at Oatellr,rl 3rn.r.u "tdl.
ttr{.Bct., r{l{r{.St."t G.oitr aur+rqrar gr+srrxi .rtrteri. oGrcfl qrqql q[o{cr.

Qrr.Qct., r{hlq.fl.aL [i.o{tr auucuar grutei. "{ll Sror orctc{l rru.n"j ortcatrl urcrj.

(r) f,{.Cgal G.<,iu auilc{t.rf U?rst? i. roooz- r,ri. u1(Qs uflaral U?*st.? i. 4oo,/-

tzl {lrl'rr.$1. R<,[u aqtuqra]. !?+5t? ?. zoooz- ]r10.s uflaral. U?rst? A. Gooz-

a[ "ffidg{tt ata].ert}. QlagLeuu fiuqrri ,{lil+S[."tt qtclertg a{l}"[ qL"qat i,l.qcu. onorcL

gU+[ r,rQQu]r zolo Scror.t {tclesls Lqcr.nat u1tqtr"ft 1d.u udl e]qrell r{l "0[i.+gxrr
araferti. [i.agreu+r [duaui r[{i{.El."n xrcterls afl}"0 {t.qar uLuct"j orrocu:rl urqj.

"01 eut.an {rot"tt i{oqtil5:rul lutttzout?[ r{.oq ?tutc{t o{.otct.

Gurlrd i*(lrnusuli {p sect"j ottccrul r,rqj.

"0il ertQetl arfl Strur liate{Ir,rli r{lrlq$L qoqusxrrl ui?r:{ q{.af gea cute1 oruor

qtqd

6?tct€

gra[-z

6{ r{0{{8}t [Acq/Qa(rot t{1(^

1 dlr,ue.rLn-zdld (cr{Agru)xi

rlurcta atc{lrq {tsga aar [i[Q.u

lroau+ts}rfat urulljls std{ rtlql

uiaRr lcerls"t uxeft c,t"ttqqt

dI.r*Lr.rIn.zdl.rl.

(clL{[asttt)

{.t. clr{ crL riget, riQsr

{.8. u{ttilqt riga, r,uer+e

3 Uq"t slercrr figrn (r{ldlr{l{n) tt{rlrgrd faa[cr {.1. tt{tr qr +iga, rlxeLcre

3[Ia{i st6"rlqi u{Lqrurr tt}{rrgr{ laatct r{.L. tr{rY qr {gct, rlrrarcre

5 r. <lBg o.eria sfd t{i6[r{i{U
2. tcucrE G"dl cra-qa tdlr,{ldl{nt

G"dl fieuct {.L. clt{ cn +igct, uteet

n{q +u€,?r, tiQx rigct

5 rl,{.Bcr.,,ll{u.{t. r.{oeuustd {.L. ir{rn crt +igct, r,uret*e

g:{ fiatdl"j arx [i'uq 9{ [i.atd["i +rrr Aqq

t. r{l r,r[daonti o{r. f,ncu cLldl[Qqrr 10. all rd.e o1. ula o1vet.{l

? a{l [i{rru<,r&"t E. qr}ur critlllQrur 11. r{l ci[.{tct ?t}t Uodtqct G/r
sa.qrctta rt. qlcr cridl[Qqtr ali l}eLgrrte u. rlt[dr o[iorn

r{l ,{+lr :-r1. qclrct< critllliqre l3 rll gquctgur [6. ,ucrgu o[i.oru

a[ Qr{I+riq u. q}at tt{t?s[u dl i.ra et. rldl 14rle[+l

r{I x+fnoud oJ. o{rcJcr tt{t"dett+]. l5 'r{r(8t? Gt

7 r{I rieetcttot&a et. ctp{la clnrtc[l r{l r,ruagxte Glq Glaqreu+r

r{l r,ua1[i. 6. u+Lr trrogl. 17 r{l ote aa+ui fil. rscLqu ElaqreLLer

9 r{l argouti 8. r1u ur{ttrtd l8 a{l udlqtSxtt m. {sqrqu Glaqtsuc{

dI li.ugoutl rr. qrqa tt{tte[+1

2 {alQG.rdl.t u:{trstd qsru{5r rte-a rt{ttstd Aa{rr

4.

g-Iu:{ae [isu<

3. 1?.

4.

5. 14.

6. r{l r,rf{atet ctr- ris.[

16.

8.

19.



6?rc{.-7 6u?-Iff crr{:{ Aarellula qluul q{.a]. gea ourel rrucn"j orrcetxl utqi.
st{+ cacs rrlacla ptas r,ri. irt{tsu.ctg r,roanugrl ru} aEau z - z sBaat d uaqal. rrrtqq.dl

ui r{I.U. B1{.tl.Ht :{r} ctEd{ z }Ga"j ?Is Unqrr r,uucn crEt r,lrdJu.t.ds ueqtus{}rl

cBcs"tt sLd ficftar ui 4c{lu uaul l,rqql oil.o{ct.

6?tcr-8 cBcs daota utas ua ut"Jr"r.cts l,taett.uslrl. ut) aEarr z - z sBa"tt Q uaual. r,uqq.ou

i,ri rI[.U. Brctf{r {r} c(gd{ z }t3a"j Os Uaua uruqi.

r4oJtqtt.cts rloenutrrxl cacsat Ad [id[q r,ri 4da narri r,uucn"j ottctr{ r,rq{.

aal-s cecsu+tqit"u {}a at{ lrt} 9€ru cr-8 I [dorct'0 Astafl ui Ocd tiEu e,ulcrcn qrora.

(et.d. GE-GUJ-UG-01, GE-MrC-pG{1)

6?tct-9 cBcsueual."tt tila at{ 4t} uetr GENERTCELECTTVE(GE) -l i [dorcr"[ qsrafl, uoTee r,ri

EcO. {at eeficct"j ortcrcnxl rrrqi. 1ela. GE-GUJ-uG-01, GE-Mtc-pG-01)

gtal-ro cscs{ uaual"j {ctt[s"t I I Ootc] s{l roo clqrulell utr"t Eilc-tr c1qr"0 lioral u{lar

liotrti. r]gacn c,ttota.

6?tct-10 cBcs'tt uau2iloj rlctrlsa f i fieuc] sfl roo clgrutrll utr<t El.a c1gr"0 [iaa1 uflat

O.orcLi. rrlsetet,j oetccrt{ ruqi.

514-11 ollratdl fQ.cttctat cBcs ]tt]"tt uauak r,rcrnrtsua. ri1fl rrru.tt ortota.

r. udarcus drrt"rlo{1.4., rl{.f,.t

z. qmtc{l censeqt ui du"t tdl.tl., rlu.rl.t

3. {er{sar tdl.{., rU.Q.l

+. cjver.0 ruGcr ua c[dual uo{cr (Ql{.r}'.)

s. cdsuRcr"j ra3uae{l qtaqd - aLscfta F1rr.rl.l

s. 1$elua 1flr.rl.1

oatq,-tt cJratdl [d.cttot"tl' cacs {t}"u Ueqa]"tl' 6ue-Is'rt ueqrurrrli rt1fl r,uuar"j oare*rrl r,rqj.

aal-rz ir.[tat., {lf,q.Et. r.,toenusu"{l { qqa. (qRGI\a-el

5?rcr-12 rlu.&a., r{lflq.St. r{oanils{"ft { ororl "fltr 5rr,r oaraar:rl utqi.

(r) sI. ?4t"idlot&a ulct, (z) sI. orraortl A{L (3) sI. r,rcr?ra{d uflu rl{ agt ueer1"ft ils

uQR"[ eu"tt gtcrrul r*tdl. * r,u r,ic]. r,rrrenu gfl Bilu,tr-zora gtllrri uBcrta r,,rqr].

6qrla s"u 3nag0 ru) dl rrea, {l eftu srS .t5lt qfratr,il dcl ruGdl 11 sait.

st{-tg at. zs-9-2or8"u r'Iqr {alc[ uflflE0 ttQti{ Qosar u&cuai. or6rc-0 r,[ucn ol.orcr.

(qREI€-zt

6?tct-13 cil.. z5-9-zor8ott a'Iqr xdtaft uflatEo u0ti"ft Qosar ?,,rBqtai uereft r,uu.u"j oatcrcnxl

4ql.

utur{I"0 {q{t{l a1qtrc( gt?rT

st{-ta c(tlte{a Oorcr arar d }[Saar uHrqru2r rlaqtilr{ "rt{q ilcn {.crat r,ta. cttllliuel' eq

gaqt fiottcllq r4taet"l'l' u.1 ototd.

6?rq-14 crltllert"t Ooucr ctar Q iBaq u:{rqrurr r,rtr.tnr{ "et{[ar il.u qlvat r*i cdt{l[d.{sl' ee

sactd {Xfl rrtuotcj oetcot{ r,uqj.



sra[-15 Qletqteu+r [O.u?r:{ qoqhias Qatera gec{r ru} a{l urrlerutl freft aelell r+dai. u"1eta

ottotct.

6?tcr-1s rlq.!. {.dl.r{I. s'ldcr, rlrterqtear H.1.t r,rLual r{l u}r]Ea{d fl{l ar$e[ Qlqtgt r'rasar

As uQlaqrpll a{.d ctEt f,s uEltaque[I orBai Qlaqr{i D.to utaraq llca-u1ograa rn}

"a{l urlecrrtl *e[ qqqlrics"e{l uauaqt xt} 3. s,:r,ooo"j q{etot urkt u{ E, I oreet

li.atuatO. utattr atctqll 
"arsa 

g{li r,t'jeta rllstt.tt'j oat+otxl r,uqj.

sr?t-ro Q{.Ge., ,{If,?i.El.ui uRafRs :{r} [aats{I{ {utn onqa.

6?rcr-16 rlu.Qa., r{lrlu.St.}ri u&afNg {r} ?,rcu6 fQatell"tl {rrau"{l xqler s Oarellr,r] UIII atUua,

ro [Qateltr,r] qtII ty+rins rli rs fiarelh,il gtll g+qtrias"ft {rxn"0 {a{et a rtuot"j

oetctcttrt[ r,tqj. eta I uatqela uQti{ UqCi E i ru.a rtuct'j oercrcr{ r*tqi ui r,n

qrqi 5fl {ul s{l dr{l saqt{ qrcrel..

di. uara u5urs0r]' tq. ail aacrrarc-r 655?, rr. rii 61fleta{d q}a uri s\. {tatq&aar

ut4a{lat r,t.tnta"[l mqutfl qt,{l +q.i a,siqr(Q r,r{ a (lRa"j u1"r utur.nul urqj. r,ri u1 ueq]al

rto{a ut"0a. uar"{l stal.rdl 19[ sratxl l,udl.

dr.. l2-lo-2018 (at*.q r,{iuq[l)

5au[d.r



r(lrtrza.. L
cler?rcr [d.arr{ls, r4{etq[e-1 4

. ar. rzloslzorear e-Iqr {4.c0 O.atuQrt"{l ra{eqr{,tftr

rrttCtq.t{

6?l.ct-1 cu.. o5-ro-zorz"{l G.arua+t q}. cr. lz-ol-2o18,[ r+nall

tttdti"ft rrr{ct.rt fl 'iltri. c,tcsrc{l rrrtqqt { o e t crcrt ql ?4tql.

(uRQtv-r,z)

?rtl{ct sttret E.

6?l.ct-2 il'aa e1QaHdt"ft ilrr.Qe.z',{1r1q.fl. r,rc,tuur{,0 {,0
{r[.ld lqdli qdt"0 r].osrri. r,tt srela. ${ e"6 seor"j

orrcrqtxl ?{rqi.

ctL. ?7-8-2}18ott t-IV ottli

il,ac+ e1R.rRdtr,il uilell

ItJa attt [dcta]. ricudl qsc{I.

iHieII A qRHA?,ildI

ldcrctt utr<t erd B.

6?t.ct-3 il..rszil..r.s tiar"ti. Qtagr {t{i€l 1R ouoti "ftil Snrc^t

ouctqrrtl r{rqi.

1. u.rcrs sar qtllar ur(I?Lnsr+{ Raqr {t{ipl UR."ft
celq.N{t ott{t. 1{|.} urcj rru.{l rrr}. r-uasell qg 8eil.,u.

r,rcreu+trri QtAgr {t{iel 5R. ee gedl.

z. Rs.JRdt il.crszil.qs {ar"t}. etg qcreuwrr{l Qlaqr

$t UR"il cuot r,uqqL

g. uRilrr+i r&at I il..rsf"u els qRqtera wdl q&ear

€ter R{i cr{r]{ ?{(rr{+r5{}ri Gterqr {t{i U(R+l ftar
urtqqL.

6rrr-Isa c'ttotaLaL q:-tct crcstc4 rrueell secn"j oetcrcttul

r4rqi.

lrt{ct et3 sla E.

qRua s\is ltzotS cu. 28-

o3-20t8oil. sttt ets fQ.arcti.

?rtqt s?cu.r+i rrudl E.

6?l.ct-4 Northwest Accreditation Commission, USA'U. qa5t{S

NWAc,/2or 7-18/zg dJI il.cnr+l etuct etat 6ileq.rr-I,0
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8�&��9�:к (�����(�к)

���પા�ર યાદ+������	િવWાસભા
���	પાન ન�ં��




�મ પા�રતોિષક�ુ ંનામ પા�રતોિષક મેળવનાર�ુ ંનામ

7 8વ. -ો. રાસ3બહાર+લાલના ં8મરણાથQ 

�વુણ�ચ!ંક 

બૅચલર ઑફ આ(્�સ (સમાજશાY િવશારદ)

પર+,ામા ં-થમ

�વુણ�ચ!ંક  – 2018

�� (&@�,��� �шA��� B����

1 ડૉ. ગીતા �કરણ[ુમાર શાહ

રજતચ!ંક 

પો8ટ MેEDએુટ �ડ\લોમા ઇન યોગિવWા (યોગિવWા અ�8ુનાતક 

�ડ\લોમા)

યોગિવWા અ�8ુનાતક �ડ\લોમા

પર+,ામા ં-થમ

�� B5� &�8��!& C,&���

2 [ુલપિત ડૉ. જયેશભાઈ જશવતંરાય દ7સાઈ

રજતચ!ંક 

બૅચલર ઑફ આ(્�સ (અથ�શાY િવશારદ)

પર+,ામા ં-થમ

રજતચ!ંક  – 2018

�� અD��	
� E�=���� к(ш������

3 ડૉ. જશવતંરાય દ7સાઈ

રજતચ!ંક 

બૅચલર ઑફ સાયAસ (�Vૂમ^વા_િુવ`ાન િવશારદ)

પર+,ામા ં-થમ

રજતચ!ંક  – 2018

�� �F2��	
� ������ BG�к

4 �ીમતી હસaખુબા જશવતંરાય દ7સાઈ 

રજતચ!ંક 

ડૉcટર7ટ ઑફ �ફલોસૉફ+ (પીએચ.ડ+.) 

(આ�દવાસી િવષયક સશંોધન માટ7)

રજતચ!ંક ––  2018

�� ��� � અшк��� �&


1 �ી [ુલપિત પા�રતોિષક  

બૅચલર ઑફ આ(્�સ – 2018

પર+,ામા ં-થમ

�� ������	
� ������ �������

2 �ી [ુલપિત 

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ આ(્�સ (અથ�શાY િવશારદ)

પર+,ામા ં-થમ

�� અD��	
� E�=���� к(ш������

3 8વ. �ી મગનભાઈ -. દ7સાઈ

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ આ(્�સ (eજુરાતી િવશારદ)

પર+,ામા ં-થમ

�� ��H�,	
� �	���� ��&I��

�*�9�:к (�����(�к)

��;�< (�����(�к)

���પા�ર યાદ+������	િવWાસભા
���	પાન ન�ં��
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4 �ી શાfAતલાલ ^. ગાધંી

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ આ(્�સ : �હAદ+ F ભાષાNયવહાર

પાઠi�મમા ં-થમ

�� અ(J���� &
,���� &�K���

5 �ી રમણલાલ મશUવાલા પ�રવાર

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ આ(્�સ (ઇિતહાસ િવશારદ)

પર+,ામા ં-થમ

�� ������	
� ������ �������

6 �ી -િમલા [ુરવા ફાઉAડ7શન 

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ આ(્�સ ––  ભારતમા ંસમાજકાય�

પાઠi�મમા ં-થમ

�� અ(J���� &
,���� &�K���

7 8વ. �ી નરહ�રભાઈ kારકાદાસ પર+ખ

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ આ(્�સ F કl\Dટૂર ઉપયોજન 

પાઠi�મમા ં-થમ

�� અD��	
� E�=���� к(ш������

8 8વ. �ી હ�રલાલ મા. દ7સાઈ

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ આ(્�સ F ગાધંીિવચાર દશ�ન

પાઠi�મમા ં-થમ

�� અD��	
� E�=���� к(ш������

9 8વ. �ી િવnલદાસ મ. કોઠાર+

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ આ(્�સ F ખાદ+િવWામાં

-થમ (સાદરા ક7A!)

�� �!�,	
� �х�(�L� �����

10 8વ. �ી િવnલદાસ મ. કોઠાર+

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ આ(્�સ F ખાદ+િવWામાં

-થમ (રાધંેo ક7A!)

�� �MN� � �к��� ���O�

11 “-ોફ7સર કાિંતભાઈ દા. ઓઝા અને પ�રવાર -ે�રત”

8વ. �ીમતી સર8વતીબહ7ન દા. ઓઝા

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ આ(્�સ (eહૃિવ`ાન િવશારદ)

પર+,ામા ં-થમ

�� � ��	
� к����� �к&���

12 �ી ડ7ADબુબહ7ન બા. રાવલ પ�રવાર -ે�રત 

8વ. �ી ભારતીબહ7ન બા. રાવલ

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ આ(્�સ (eહૃિવ`ાન િવશારદ)

પર+,ામા ં-થમ

�� � ��	
� к����� �к&���

���પા�ર યાદ+������	િવWાસભા
���	પાન ન�ં��
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13 “-ોફ7સર કાિંતભાઈ દા. ઓઝા અને પ�રવાર -ે�રત”

8વ. �ીમતી રંભાબહ7ન ઓઝા

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ આ(્�સ F મ�હલા કCયાણ તથા બાળ કCયાણ

પાઠi�મમા ં-થમ

�� � ��	
� к����� �к&���

14 8વ. �ી રાtA!ભાઈ દ7સાઈ

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ સાયAસ (�Vૂમ^વા_િુવ`ાન િવશારદ)

પર+,ામા ં-થમ

�� �F2��	
� ������ BG�к

15 �ી િવnલભાઈ ઝવેરભાઈ uvુુષોwમભાઈ પટ7લ

િવ`ાન િવશારદ 

પર+,ામા ં-થમ

પા�રતોિષક – 2018

(બહ7નોમા ં-થમ આવનાર)

(U।. 1,000F00 રોકડા)

�� �F2��	
� ������ BG�к

16 �ી સોમાલાલ બ. મોદ+ F yઝાવાળા

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ �ફ3ઝકલ ઍEDકુ7શન ઍAડ 8પો(્�સ

(શાર+�રક િશ,ણ અને રમત િવશારદ)

પર+,ામા ં-થમ

�� ���+���� ��!P:��� �3!,

17 �ી [ુલપિત પા�રતોિષક  

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ ઍEDકુ7શન (િશ,ણ િવશારદ)

પર+,ામા ં-થમ

�� $к�ш��� &'��� х����

18 8વ. �ી -ભાશકંર eલુાબશકંર આચાય� પા�રતોિષક

પા�રતોિષક – 2018

બૅચલર ઑફ ઍEDકુ7શન (�હAદ+ િશ,ા િવશારદ)

પર+,ામા ં-થમ

�� )*��+����  ��,����� ���(&�

19 �ી [ુલપિત પા�રતોિષક  

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ ઍEDકુ7શન (િશ,ણ પારંગત)

પર+,ામા ં-થમ

�� ($��	
� ��!ш��� &��&�

20 �ી ડાzાભાઈ ^. નાયક

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ આ(્�સ (eજુરાતી પારંગત) 

પર+,ામા ં-થમ

�� ��х���� &�K���� �!���

21 �ી બસતંલાલ લેખરાજ વા{ણQય 

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ આ(્�સ (�હAદ+ પારંગત)

પર+,ામા ં-થમ

�� 8��:�	
� ��
ш��� �����

���પા�ર યાદ+������	િવWાસભા
���	પાન ન�ં��
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22 �ી ના�ભુાઈ બારોટ 

અaતૃ મહો|સવ સિમિત -ે�રત

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ આ(્�સ (�હAદ+ પારંગત)

પર+,ામા ં-થમ

�� 8��:�	
� ��
ш��� �����

23 �ી શાિંતલાલ ^વણલાલ ગાધંી

સAમાનિનિધ સમિપ}ત

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ આ(્�સ (સમાજશાY પારંગત)

પર+,ામા ં-થમ

�� ($��	
� ��
ш��� �����

24 8વ. �ીદા બસંીધર પચંોલી

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ આ(્�સ (અથ�શાY પારંગત)

પર+,ામા ં-થમ

�� ��,	
� Q�K���� ��������

25 8વ. �ી uvુુષોwમદાસ ગો. પટ7લ F લાભંવેલ

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ આ(્�સ (ઇિતહાસ પારંગત)

પર+,ામા ં-થમ

�� $(&���� 0�к�ш���� ��	���

26 �ી સોમાલાલ બ. મોદ+ F yઝાવાળા

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ આ(્�સ (પ~કાર|વ અને સaહૂ-|યાયન પારંગત)

પર+,ામા ં-થમ

�� �Rк, ��E�х��� �����

27 �ી �રખવભાઈ શાહ

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ આ(્�સ (�નિવWા પારંગત)

પર+,ામા ં-થમ

�� અD�� ��!ш9P: ш��

28 8વ. �ી મ�ુંલાબહ7ન શાિંતલાલ આચાય�

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ આ(્�સ (eજુરાતી પારંગત)

ભાષાિવ`ાન

પાઠi�મમા ં-થમ

�� ��х���� &�K���� �!���

29 �ી રમણલાલ મા. શાહ

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ સોિશયલ વક� (સમાજકાય� પારંગત)

પર+,ામા ં-થમ

�� ������� ������� ��������

���પા�ર યાદ+������	િવWાસભા
���	પાન ન�ં��
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30 8વ. �ી નવનીતલાલ દયારામ જર+વાલા

મેમો�રયલ ફ7િમલી પ��લક ચે�રટ7બલ L8ટ -ે�રત

8વ. કો�કલાબહ7ન જર+વાલાના ં8મરણાથQ,

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ સોિશયલ વક� (સમાજકાય� પારંગત) 

,ે~કાય� પાઠi�મમા ં-થમ

�� ������� ������� ��������

31 eજૂરાત િવWાપીઠ સમાજકાય� સગંઠન -ે�રત 

ડૉ. પરમે�ર+ દયાલ ઉ|[ૃ{ટતા એવોડ� 

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ સોિશયલ વક� (સમાજકાય� પારંગત) 

સમાજકાય� સશંોધન પાઠi�મમા ં-થમ

�� ������� ������� ��������

32 �ી ક�ભુાઈ લ. શાહ સAમાન સિમિત -ે�રત

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ લાઇ�ેર+ એAડ ઇAફમQશન સાયAસ

(Mથંાલય અને મા�હતી િવ`ાન અ�8ુનાતક)

પર+,ામા ં-થમ

�� &���	
� ,�,(�L���� 9SB� 

33 �ી સોમાલાલ બ. મોદ+ F yઝાવાળા

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ કl\Dટૂર ઍ�\લક7શન

(કl\Dટૂર િવિનયોગ પારંગત)

પર+,ામા ં-થમ

�� к!�� (&����� ��&����

34 �ી �બેલાલ મ3ણભાઈ નાયક 

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ સાયAસ (�Vૂમ^વા_િુવ`ાન પારંગત)

પર+,ામા ં-થમ

�� к�*,	
� અшк��� �3!,

35 8વ. કંચનબહ7ન બા�લુાલ આચાય�

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ સાયAસ (�Vૂમ^વા_િુવ`ાન પારંગત)

પર+,ામા ં-થમ

�� к�*,	
� અшк��� �3!,

36 �ી સોમાલાલ બ. મોદ+ F yઝાવાળા

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ �ફ3ઝકલ ઍEDકુ7શન (એમ.પી.એ�્.)

(શાર+�રક િશ,ણ પારંગત)

પર+,ામા ં-થમ

�� ��� ��������� K��к��

37 મા��ૃી 8વ. શ[ુAતલાબહ7ન ર. uરુાણી પ�રવાર

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ 3બઝનેસ ઍડિમિન8L7શન 

(MામNયવ8થાપન પારંગત)

પર+,ામા ં-થમ

�� ��� 	�!� 	������� ш
х

���પા�ર યાદ+������	િવWાસભા
���	પાન ન�ં��
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38 �ીમતી કાAતાબહ7ન સોમાલાલ મોદ+ (yઝાવાળા)

પા�રતોિષક – 2018

પો8ટ MેEDએુટ �ડ\લોમા ઇન કl\Dટૂર ઍ�\લક7શન

(કl\Dટૂર િવિનયોગ અ�8ુનાતક �ડ\લોમા)

પર+,ામા ં-થમ

�� T&���	
� ��
ш��� к�0��

39 �ી બસે�રદયાલ શ�ંદુયાલ ભ�નાગર

પા�રતોિષક – 2017

�હAદ+ સેવક 

પર+,ામા ં-થમ
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40 �ી સ�ંયાબહ7ન બા�ભુાઈ ઠાકર પ�રવાર -ે�રત

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ �ફલોસોફ+ (એમ.�ફલ.)  

િવષય – eજુરાતી

પર+,ામા ં-થમ
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41 8વ. �ી લીલાકાતં િમ�ા

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ �ફલોસોફ+ (એમ.�ફલ.)  

િવષય – િશ,ણશાY

પર+,ામા ં-થમ
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42 �ી શૈલેશભાઈ કોદરભાઈ પટ7લ

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ �ફલોસોફ+ (એમ.�ફલ.)  

િવષય – શાર+�રક િશ,ણ

પર+,ામા ં-થમ
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43 �ી -ભાવતી �ર. શાહ

પા�રતોિષક – 2018

મા8ટર ઑફ �ફલોસોફ+ (એમ.�ફલ.)  

િવષય – �નિવWા

પર+,ામા ં-થમ

�� (�W . �����* 	�����

��� х : 28�09�2018 (�X. ��YP: х�����)
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27 �યોિત 	રુ�શ�ુમાર શાહ 2017

28 ભાિમનીબેન ગોપાળભાઈ પટ�લ 2017 51 ભાિવકા નટવરલાલ #લ$બાણી 2017

1 મહ�શભાઈ અમીચદંભાઈ પડં+ા 2018 29 મમતા િસ$હ 2017

2 િવર�./િસ$હ શકંરિસ$હ રાવ 2018 30 કમલેશ�ુમાર 12ભુાઈ સા3િુનયા 2017

3 	રુ�શભાઈ મગનભાઈ ગામીત 2017 31 જયેશ�ુમાર િવ5લભાઈ પટ�લ 2017 52 ર	લુભાઈ કાસમભાઈ �ુર�શી 2011

4 78મતાબહ�ન મગનભાઈ વાઘેલા 2018 53 અશોક  ઉગાભાઈ ગેગડા 2017

5 દ�વાશં કાિંતભાઈ પટ�લ 2018 32 ધા<રણી  1વીણચ/ં ગોહ�લ 2018 54 1કાશ�ુમાર ભીખાભાઈ પટ�લ 2017

6 મન	ખુભાઈ જગાભાઈ ના<કયા 2018 33 પારસભાઈ ગગંારામભાઈ ઓગા#ણયા 2018

7 �ૃણાલ�ુમાર પરસોAમભાઈ પટ�લ 2017 34 િમતલ�ુમાર ભીBભુાઈ ગામીત 2017

8 ભાિવન�ુમાર જયતંીલાલ પરમાર 2017 35 	રુતનભાઈ માનિસ$ગભાઈ વસાવા 2014 55 ભીખાભાઈ વાઘાભાઈ દ�સાઈ 2018

9 ઇશાની પરંતપભાઈ પટ�લ 2017 36 <દલીપ�ુમાર રામDભાઈ પરમાર 2018 56 અEપનાબેન <દનેશભાઈ વસાવા 2018

37 ભારતીબેન ગોરધનભાઈ ઝાપ<ડયા 2017 57 કલીબેન <દલીપભાઈ વસાવા 2018

10 12ભુાઈ છગનભાઈ પચંાલ 2018 38 મોહમંદસઈદભાઈ અHIુલહ<કમ �ુર�શી 2016 58 કાિમની�ુમારJ  નાKભુાઈ ચૌધરJ 2018

59 <ક$જલબહ�ન #ચમનલાલ પરમાર 2018

11 ધીમતં�ુમાર ભરત�ુમાર Mયાસ 2017 60 જયNીબેન સિતષભાઈ ગામીત 2018

61 Dતાબેન ભામટાભાઈ વસાવા 2018

12 કPલાસ નરિસ$હભાઈ ગોધાસરા 2018 39 જય<દપિસ$હ ખોડાભાઈ ચૌહાણ 2010 62 દમયતંીબેન ફતેસRગભાઈ પવાર 2018

40 Sકુ�શ�ુમાર બાTભુાઈ ચૌહાણ 2004 63 દશUનાબેન ગોિવ$દભાઈ ચૌધરJ 2018

13 કKભુાઈ ખોડJદાસ પટ�લ 2018 64 િનતલ�ુમારJ ઈVરભાઈ પટ�લ 2018

14 W#ચતા દJપક શાહ 2016 41 રાXશભાઈ ગણેશભાઈ ચડોતરા 2018 65 િનકJબેન અYુ Uનભાઈ વસાવા 2018

42 મો<હ.દર Zુગંારામ રાજ[રુો<હત 2017 66 []ૂબેન રમણીકભાઈ ચૌધરJ 2018

15 એકતા હષUદભાઈ િ_પાઠJ 2018 67 િ1યકંાબેન મહ�./ભાઈ વસાવા 2018

16 અમીષા નર�./ભાઈ શાહ 2017 43 BaુT ુવEલભભાઈ વાળા 2018 68 િ1યા�ુમારJ 1િવણભાઈ ચૌધરJ 2018

17 મીહJર અશોકભાઈ દવે 2017 44 પાવUિતબેન ઈVરભાઈ પટ�લ 2018 69 ભાbયNીબેન મોતીરામભાઈ ગાગંોડા 2018

45 િમનલબેન નટવરભાઈ 1]પિત 2014 70 મોનાલીબેન ભીBભુાઈ હળપિત 2018

18 <હમાcંભુાઈ બાTભુાઈ પરમાર 2018 71 રમીલાબેન પાચંીયાભાઈ વસાવા 2018

46 સdયeત ભજં<કશોર દાસ 2017 72 લfમીબેન સોમાભાઈ વસાવા 2018

19 <કશોરભાઈ દાSભુાઈ પટ�લ 2018 73 શારદાબેન છગનભાઈ ગામીત 2018

20 Dતે./�ુમાર વનરાજભાઈ ચાવડા 2018 47 ની3 ૂ  હસંરાજ બર<ડયા 2018 74 સરોજબેન બgભુાઈ વસાવા 2018

21 <દનેશભાઈ શીવરામભાઈ પરમાર 2018 75 	યુાUબેન માવDભાઈ દામા 2018

22 મિનષ�ુમાર િવરા આજ<કયા 2018 ��� 76 હસંાબેન હરDભાઈ દામા 2018

23 મોહસીનઆઝાદ ર	લુભાઈ �ુર�શી 2018 48 દશUના જયિંતભાઈ પટ�લ 2010 77 હJના ખZુંભાઈ વસાવા 2018

24 iુસેન Dવાભાઈ શેરિસયા 2018 78 ધમjશભાઈ ભગીરામભાઈ આ<હર� 2018

25 #બર�ન�ુમાર સોમાભાઈ ચૌધરJ 2017 ડબલ એકતા હષUદ�ુમાર િ_પાઠJ 2013 79 1kEલભાઈ જયિંતલાલ ગામીત 2018

80 2પૂે./ભાઈ િશવદાસભાઈ ભોયે 2018

26 <હમાcં1ુસાદ દ�વે./�ુમાર પટ�લ 2018 50 હષUદ D3ભુાઈ િ_વેદJ 2018 81 િવનેશ�ુમાર શકંરભાઈ વસાવા 2018
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�+5L M1 ������L����)82 િસmધરાજભાઈ 1તાપભાઈ ભીલ 2018 115 મિનષાબેન શાિંતલાલભાઈ પવાર 2018 152 ભાવનાબેન રnભુાઈ ઝાપં<ડયા 2018

83 કો<કલાબેન ]દવભાઈ મકવાણા 2015 116 િવ2િૂત�ુમારJ <દનેશભાઈ ચૌધરJ 2018 153 મમતાબેન રnભુાઈ ઝાપં<ડયા 2018

84 કKભુાઈ સઈDભાઈ દ�સાઈ 2015 117 શિમoલાબેન રમણભાઈ રાઠવા 2018 154 રJનાબેન રમેશભાઈ વસાવા 2018

118 શીતલબેન નારણભાઈ પવાર 2018 155 વૈશાલીબેન પરસોAમભાઈ ચૌધરJ 2018

85 લfમણભાઈ સોમનાથભાઈ પવાર 2017 119 સ<રતાબેન લીમDભાઈ ગામીત 2018 156 સmંયાબેન અરિવ$દભાઈ ચૌધરJ 2018

86 રમીલાબેન rળુાભાઈ ચૌહાણ 2016 120 આિશષભાઈ ઈVરભાઈ ચૌધરJ 2018 157 હ�તલબેન મહ�./ભાઈ ચૌધરJ 2018

121 આિશષ�ુમાર 2રુસRગભાઈ મછાર 2018 158 આિશષભાઈ ભીલાભાઈ ગામીત 2018

122 મેiુલ�ુમાર ગણેશભાઈ વસાવા 2018 159 ચેતન�ુમાર ઓલીયાભાઈ વસાવા 2018

87 કાિમનીબેન મોહનભાઈ હળપિત 2018 123 રાiુલ�ુમાર ધીWભાઈ ચૌધરJ 2018 160 sજtેશ�ુમાર નરિસ$હભાઈ ભાભોર 2018

88 �યોdસનાબેન મઘDભાઈ સાકં#ળયા 2018 124 હર�શભાઈ રિતલાલ ચૌધરJ 2018 161 1િવણભાઈ ઠાકરશીભાઈ ડાબારા 2018

89 ભાવનાબેન લાલDભાઈ ગામીત 2018 125 <હતેષ�ુમાર ભોપાભાઈ નાદંોદરJયા 2018 162 મેiુલભાઈ ધારશીભાઈ વનાણી 2018

90 માયાવતીબેન ઝવેરભાઈ તડવી 2018 126 ગuંબુેન 	કુયાUભાઈ ભોયે 2017 163 રમેશ�ુમાર રગાભાઈ ચૌધરJ 2018

91 રિવનાબેન મગંાભાઈ વસાવા 2018 127 દvાબેન રમેશભાઈ પવાર 2017 164 શકંરભાઈ રામાભાઈ રબારJ 2018

92 રંYુબેન િમશનભાઈ ગામીત 2018 128 <દMયેશભાઈ uલુાબભાઈ પટ�લ 2017 165 પાવUતીબેન સોમાભાઈ માલીવાડ 2017

93 શ�ંુતલાબહ�ન સિતષભાઈ ચૌધરJ 2018 129 નવલિસ$હ અનનભાઈ વiુિનયા 2017

94 	ભુ/ાબેન ગણેશભાઈ ગામીત 2018 166 અિનલાબેન લાલDભાઈ ચૌધરJ 2018

95 <હરલબેન 	મુનભાઈ આ<હર 2018 130 િમતાબેન સોSભુાઈ ગાગંોડા 2018 167 <દપીકાબેન 	રુ�શભાઈ વસાવા 2018

96 યોગેશ�ુમાર અYુ Uનભાઈ પટ�લ 2018 131 મોિનકાબહ�ન િવKભુાઈ વસાવા 2018 168 નીતાબેન જસવતંભાઈ વસાવા 2018

97 િવ[લુ�ુમાર 1િવણભાઈ ચૌધરJ 2018 132 8નેહાબેન ફતેિસ$ગભાઈ ચૌધરJ 2018 169 િનશાબેન રમણભાઈ વસાવા 2018

133 હ�માvી�ુમારJ બgભુાઈ ચૌધરJ 2018 170 2િૂમકાબહ�ન નાKભુાઈ ચૌધરJ 2018

99 ગીજલબેન મોહનભાઈ હળપિત 2018 134 #ચ$તામણભાઈ ગોિવ$દભાઈ પવાર 2018 171 	િુનતાબેન રાXશભાઈ વસાવા 2018

135 િનશાતંભાઈ સRગાભાઈ વસાવા 2018 172 હસંાબહ�ન <દલીપભાઈ ચૌધરJ 2018

136 1<દપભાઈ Sરુલીભાઈ ગાuંડુw 2018 173 ઉમેશ�ુમાર ધીWભાઈ ચોવિસયા 2018

99 િવજય�ુમાર રવDભાઈ તલસા#ણયા 2000 137 િ1તમભાઈ 1કાશભાઈ વસાવા 2018 174 મહ�શભાઈ સવDભાઈ ખ<ડયા 2018

138 મહ�./ભાઈ શાતંારામભાઈ પવાર 2018 175 મમતાબેન ભરતભાઈ ખાટં 2017

100 િવમલ�ુમાર િવWભાઈ વણકર 2005 139 રિવ./ભાઈ િવરDભાઈ ચૌધરJ 2018

140 રિવશભાઈ <દલીપભાઈ ચૌયાU 2018

141 િવપીનભાઈ રમેશભાઈ તડવી 2018 176 ઉવUશીબેન રણDતભાઈ ચૌધરJ 2016

101 મિનષાબેન <કરણભાઈ પગી 2018 142 િવરાટભાઈ uમુાનભાઈ વસાવા 2018 177 �યોdસનાબહ�ન અરિવ$દભાઈ ચૌધરJ 2016

102 સોનલબેન nઘુાભાઈ ઝાપં<ડયા 2018 143 સ<ંદપ બામણીયાભાઈ વસાવા 2018

144 સ<ંદપભાઈ 3કુારામભાઈ ગાિંવત 2018 178 નગીન�ુમાર ચનાભાઈ રાઠોડ 2013

103 ઉિમoલાબેન કરશનભાઈ વસાવા 2018 145  	રુ�./ભાઈ રિસકભાઈ વસાવા 2018

104 <ક$જલબા ધમj./િસ$હ gડુાસમા 2018 146 મહ�શ�ુમાર વેલશીભાઈ DડJયા 2017

105 છાયાબેન શાતંારામભાઈ બાuલુ 2018 179 xજલ�ુમારJ સ<ંદપભાઈ ગામીત 2018

106 જયોિત 1િવણભાઈ સોલકંJ 2018 180 ]uિૃતબેન નવ	ભુાઈ ગાિંવત 2018

107 િનરાલીબેન ઉદ�િસ$ગ પરમાર 2018 147 રસીલાબેન ગણેશભાઈ ચૌધરJ 2015 181 Dમીષાબેન ભરતભાઈ પટ�લ 2018

108 પીનલબેન 	રુ�શભાઈ ડામોર 2018 182 <દMયાબેન બાyભુાઈ ગામીત 2018

109 1ણાલીબેન અYુ Uનભાઈ ગામીત 2018 ડબલ જય<દપિસ$હ ખોડાભાઈ ચૌહાણ 2009 183 નzતાબેન અરિવ$દભાઈ પટ�લ 2018

110 1ભાબેન િવKભુાઈ રંગપરા 2018 184 િનલમબહ�ન અશોકભાઈ ચૌધરJ 2018

111 #બનલબેન મગનલાલ ધોળ<કયા 2018 185 []ૂબેન ભીમDભાઈ બાભં#ણયા 2018

112 ભાવનાબેન ]Kભુાઈ પવાર 2018 149 િનશાબેન નિવનભાઈ ચૌધરJ 2018 186 [ુજંન ભરતભાઈ પટ�લ 2018

113 2િૂમકા�ુમારJ ફતેિસ$ગભાઈ વસાવા 2018 150 પાવUતીબેન રામyભુાઈ પઢ�ર 2018 187 િ1યકંાબેન અરિવ$દભાઈ ગામીત 2018

114 મિનષાબેન રમેશભાઈ ભોયે 2018 151 િપનલબેન નિવનભાઈ ચૌધરJ 2018 188 િ1તીબેન રમેશભાઈ ગામીત 2018
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�+5L M1 ������L����) 321 Vેતા મનોજ�ુમાર મોદJ 2018

283 અજયભાઈ દ�વસRગભાઈ વસાવા 2017 322 જય મહ�શભાઈ ગ�ડલીયા 2018

323 Dતે./ભાઈ રમેશભાઈ કોકણી 2018

324 પાથU Dતે./ જોષી 2018 354 અજય નારાયણભાઈ દ�સાઈ 2016

284 ઉષા�ુમારJ શીશરામ ચૌધરJ 2018 325 1કાશ�ુમાર હરDભાઈ ભા<ટયા 2018 355 	રુ�શ�ુમાર રમેશભાઈ મકવાણા 2016

285 રJનાબેન જયે./ભાઈ <હ$ગોળ 2018 326 રિવ./�ુમાર બાTભુાઈ સામ<ઢયા 2018 356 રાXશ�ુમાર કાળJદાસ પટ�લ 2012

286 ક�તન િવનોદભાઈ નાવ<ડયા 2018 327 રાiુલ�ુમાર રાYુભાઈ ચૌહાણ 2018

287 નર�શભાઈ દલ	ખુભાઈ સરવૈયા 2018 328 સૈલેશ�ુમાર #ઝને�ુ1સાદ રાજભર 2018 357 મો<હતિસ$હ રાX./િસ$હ �ંુપાવત 2016

288 િનસગU <દપક�ુમાર દ�વાગં 2018 329 હરિ1તિસ$હ કનકિસ$હ િસસો<દયા 2018

289 1શાતંભાઈ 1િવણભાઈ મોD/ા 2018 330 ધારાબેન જગદJશભાઈ પચંાલ 2017

290 ભાવેશભાઈ દલ	ખુભાઈ સરવૈયા 2018 331  દJvીત�ુમાર વાલDભાઈ ચૌહાણ 2017 358 }<કતા સમરDતભાઈ િમNા 2018

332 1ણવ <દપક�ુમાર ભાવસાર 2017 359 KરુJબહ�ન બસીરમહમદ શેખ 2018

291 <ક$જલબેન D3ભુાઈ  વાઘેલા 2018

292 <��નાબેન મન	ખુભાઈ ઘા<ડયા 2018 360 }<કતા છિનયાભાઈ પટ�લ 2018

293 દયાબેન કાનDભાઈ ગ�ડલીયા 2018 333 નેહા કનૈયાલાલ ઠ�ર 2018 361 ઉવUશીબેન િવરDભાઈ ચૌધરJ 2018

294 <દ#vતાબેન Sકુ�શભાઈ પટ�લ 2018 334 િમનલબેન પ�ાલાલ પચંાલ 2018 362 કાજલબેન ધી�ુભાઈ સાકં#ળયા 2018

295 <દ#vતાબેન શૈલેષભાઈ સોલકંJ 2018 335 યાિમની ઈ.Iુ�ુમાર પટવા 2018 363 3�ૃતી�ુમારJ ચ/ંિસ$હ પરમાર 2018

296 [નૂમ બાવનDભાઈ 	વુા 2018 336 રાગેNી િવVેVરનાથ જય8વાલ 2018 364 <દ#vતા 1કાશભાઈ ચૌધરJ 2018

297 યેશા <દપક�ુમાર શાહ 2018 337 aયામા દશરથભાઈ કંદોઈ 2018 365 િમતલબેન અશોક�ુમાર ઠાકોર 2018

298 <ર$કલબેન િધરજલાલ જોગી 2018 338 	િુમત  �ન 2018 366 વષાUબેન 1કાશભાઈ પટ�લ 2018

299 <ર$કલબેન  બાTભુાઈ 1]પિત 2018 367 િવરમતી�ુમારJ બાyભુાઈ પટ�લ 2018

300 WકશાનાT ુમDદખા ંબેલીમ 2018 339 કો<કલા લાલDભાઈ ]ગાણી 2018 368 	#ુચતા 1િવણિસ$હ પરમાર 2018

301 વષાU પરબતભાઈ વW 2018 340 જયમાલા દાનDભાઈ મૌયU 2018 369 <હનાબેન ચIુંભાઈ વણકર 2018

302 વદંના િવનોદભાઈ Tટુાણી 2018 341 [ણૂાU હરJશચ/ં <દ#vત 2018 370 અvય�ુમાર દ�વDભાઈ વસાવા 2018

303 વૈશાલીબેન અરિવ$દભાઈ ગ�ડ#લયા 2018 342 ફાEuનુીબેન મKભુાઈ દવે 2018 371 }<કતભાઈ ધીWભાઈ વસાવા 2018

304 હ�માગંી મહ�./�ુમાર પચંાલ 2018 343 મોિનકા ભરત�ુમાર સોલકંJ 2018 372 કૌિશક�ુમાર અરજણભાઈ સોલકંJ 2018

305 ઉdકષU રાXશભાઈ સોલકંJ 2018 344 મૌસમી 	શુીલ મજSદુાર 2018 373 ગણેશભાઈ ભટ�ાભાઈ પવાર 2018

306 જયેશ 1િવણભાઈ ભરડા 2018 345 ઘનaયામભાઈ ]દવD પટ�લ 2018 374 મેiુલ�ુમાર ભીખાભાઈ કોઈટJયા 2018

307 દvય 1તાપભાઈ મકવાણા 2018 346 ભરત અમીલાલ ભગત 2018 375 િવજયભાઈ િશવરામભાઈ ચૌધરJ 2018

308 િનક�શ�ુમાર Xસગંભાઈ ચૌધરJ 2018 347 મનોજ�ુમાર હ�માભાઈ સોલકંJ 2018 376 યોગેશ નટવરિસ$હ રાઠોડ 2018

309 િનિતન�ુમાર ઉAમભાઈ ચૌહાણ 2018 348 લ#લત�ુમાર }બાલાલ મકવાણા 2018 377 િવ[લુ�ુમાર રાXશભાઈ 	થુાર 2017

310 મેiુલ જયિંતલાલ બોઘરા 2018 378 સો<હલભાઈ ઉ8માનભાઈ મન	રુJ 2017

311 યોગેશ નટવરલાલ પરમાર 2018 349 <દગિવલાસ <દનકરબાઈ કાનડJયા 2018

312 રાક�શભાઈ રમણભાઈ ભગોરા 2018 379 અvય�ુમાર મહ�શભાઈ વસાવા 2018

313 રોહન�ુમાર મોહનભાઈ લાડ 2018 380 આકાશ <દનેશભાઈ વસોયા 2018

314 વાહતાભાઈ હરદાભાઈ ચૌધરJ 2018 381 આનદં�ુમાર િ_uણુભાઈ પરમાર 2018

315 િવજય�ુમાર અSતૃભાઈ રાવળ 2018 350 ધમjશ <દનેશભાઈ પરમાર 2018 382 ધમUપાલિસ$હ અિVનિસ$હ રાજ 2018

316 િવ[લુ�ુમાર    કરસનભાઈ મેર 2018 351 ભરત માનસગંભાઈ ઘોડ<કયા 2018 383 ધરમિસ$હ દાદાભાઈ વસાવા 2018

317 િવશાલ�ુમાર રિતલાલ માગંરોલીયા 2018 352 સdયDત સોનવાલ 2018 384 િનિતન�ુમાર જગદJશભાઈ પટ�લ 2018

318 હા<દ�ક�ુમાર 1િવણભાઈ ઠ�ર 2018 385 પિથક રમેશભાઈ સાલવી 2018

319 હિષoલ િન�ંુજભાઈ પચંાલ 2017

320 કાજલબેન જયેશ�ુમાર Mયાસ 2018 353 ભાગUવ હર�શચ/ં દવે 2018 386 રણDત વર]ંગભાઈ ડોડJયા 2013
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�+5L M1 ������L����)189 બિનતાબેન <દનેશભાઈ ગામીત 2018 248 <દશાલીબેન <દનેશભાઈ પટ�લ 2018

190 મ|<ુરકાબેન Dતે./ભાઈ ચૌધરJ 2018 249 મિનષા શૈલેષગીરJ મેઘનાથી 2018

191 <રપકાબેન WવાDભાઈ ગામીત 2018 250 Wકશાદ S8ુતાક ગજણ 2018

192 વષાUબેન મહાદ�વભાઈ મેમ<કયા 2018 227 	િુનલભાઈ નાગDભાઈ મકવાણા 2012 251 અિનલ�ુમાર ચ/ંકા.તભાઈ પરમાર 2018

193 િવ$કલબેન પર2ભુાઈ પટ�લ 2018 252 આિશષ�ુમાર અDતભાઈ પાડવી 2018

194 કEપેશભાઈ પર2ભુાઈ હળપિત 2018 253 આિશષ�ુમાર સરાધભાઈ વસાવા 2018

195 <દuભુાઈ સોમાભાઈ ચૌધરJ 2018 228 અ#ભષેક રામિવલાસ પાઠક 2018 254 Dતે./�ુમાર ટાબાભાઈ મકવાણા 2018

196 1કાશભાઈ લા2ભુાઈ નાગZુ<કયા 2018 255 Dતે./ભાઈ <હરાભાઈ ગોહ�લ 2018

197 સોનીરાવભાઈ લfમણભાઈ ગાuંડુા 2018 256 જોગે./�ુમાર રમેશભાઈ પટ�લ 2018

229 શૈલેષ�ુમાર મગનભાઈ સોલકંJ 2009 257 િ1તેશ  અભેિસ$હ વસાવા 2018

198 અરિવતાબેન અYુ Uનભાઈ ગામીત 2018 258 ભાવેશભાઈ દ�વરામભાઈ ભોયા 2018

199 }જનાબેન મrભુાઈ પાડવી 2018 259 સજંયભાઈ રnભુાઈ ડાભી 2018

200 જશોદાબેન અDતભાઈ ચૌધરJ 2018 230 <દલીપ�ુમાર ગાડંાલાલ પટ�લ 2001 260 	િુનલભાઈ બ~ુકભાઈ ડાભી 2018

201 તેજલબેન જસવતંભાઈ બામણીયા 2018 261 નર�શભાઈ ગોિવ$દભાઈ વસાવા 2017

202 પાWલબેન કા7.તલાલ ડામોર 2018 262 િવજયભાઈ Tmુયાભાઈ ગાuંડુw 2017

203 પાWલબેન ભીમસRગભાઈ ચૌધરJ 2018 231 અEપા નર�શચ./ શાહ 2018

204 ભાિવનીબેન સરSખુભાઈ પટ�લ 2018 232 #બનીતા હસSખુલાલ શાહ 2018 263 અરિવ$દભાઈ દ�	રુભાઈ ખમળ 2018

205 <રનાબેન િશવરામભાઈ ગાઈન 2018 233 શોભના બીપીનચ/ં શાહ 2018 264 #ચરાગ [િુનતભાઈ Dકા/ા 2018

206 િવણાબેન 	ભુાષભાઈ ચૌધરJ 2018 234 Vેતલ 1કાશભાઈ શેઠ 2018 265 બલવીર હ�ુભાઈ બોરJચા 2018

207 િવલાસબેન Dવરાજભાઈ વડો<દયા 2018 266 રિવરાજ વEલભદાસ દવે 2018

208 વૈશાલીબેન <દનેશભાઈ પટ�લ 2018 267 શૈલેષ�ુમાર 2પૂતભાઈ ખમળ 2018

209 રોશનીબેન #ગ<રશભાઈ ભોયે 2018 235 ઉવૈશકરની ઈ8હાક મીઠા 2018 268 અિનતાબેન અYુ Uનિસ$હ રાઠોડ 2017

210 શિમoલાબેન કાિંતલાલ ભોયા 2018 236 1િતક ભાઈલાલભાઈ પટ�લ 2018

211 	]ુબેન પરાગભાઈ મેમ<કયા 2018

212 	િુનતાબેન જયવનભાઈ ભોયે 2018 237 પાયલબેન માવDભાઈ મકવાણા 2018 269 મહ�./ભાઈ ન~ુભાઈ પટ�લ 2016

213 હ�માvીબેન cકુરભાઈ વાZુ 2018 238 સેજલબેન SળુDભાઈ મકવાણા 2018 270 YૂહJબેન હસSખુગીરJ ગોસાઇ 2015

214 આિશષ�ુમાર ઈVરભાઈ ગામીત 2018

215 કEપેશભાઈ દ�વDભાઈ ગવળJ 2018 239 #ચરાગ�ુમાર નરપતભાઈ તડવી 2018 271 સોનીબેન રામDભાઈ પરમાર 2013

216 િમતેશભાઈ અરિવ$દભાઈ ગાયકવાડ 2018 240 ભાવેશ�ુમાર લfમણભાઈ ગાિંવત 2018 272 જયેશ�ુમાર ગોિવ$દભાઈ વણકર 2002

217 રણDતભાઈ 	કુાભાઈ રાઠવા 2018 273 ભરતભાઈ લfમણભાઈ વીરડJયા 1994

218 રાYુભાઈ Tmુયાભાઈ ગાિવત 2018 274 રામદ�વિસ$હ ગોિવ$દિસ$હ વાળા 1994

219 <હર�નભાઈ મોહનભાઈ Iુબળા 2018 241 પર�શભાઈ માહIુભાઈ ગાિવત 2015

220 સગંીતાબેન કા�ભાઈ ગવળJ 2017

221 િનલેશભાઈ મગનભાઈ ગવળJ 2017 242 શીતલ યશવતં રાઠોડ 2016 275 [�ુપાબેન વનકરભાઈ વસાવા 2018

276 વષાUબેન લાલસRગભાઈ ચૌધરJ 2018

277 <હ$માvીબેન  વા	દુ�વભાઈ કોઠારJ 2018

222 અિપoતા મહ�./ભાઈ શાહ 2018 243 ધમjશ�ુમાર દ�વસRગભાઈ ચૌધરJ 2018 278 મહ�શભાઈ નવાભાઈ વસાવા 2018

223 રRકલ હસSખુભાઈ પરમાર 2018 244 હષUદભાઈ રણછોડભાઈ Iુમા<દયા 2018 279 યોગેશ કાળJદાસ ચૌહાણ 2018

224 રJનાબેન અશોકભાઈ ચૌહાણ 2018 280 સૌરભ�ુમાર રણDતિસ$હ વસાવા 2018

225 અજય�ુમાર કરમિસ$ગ વસાવા 2017 245 આર�બેન હ<રભાઈ વેગડા 2018

246 જયNી ગેલDભાઈ ભા<ટયા 2018 281 <ર�� ગૌતમભાઈ મેવાડા 2018

226 પાયલ વાલDભાઈ નાગર 2018 247  ઝખંના મૌલીનભાઈ <હરાગર 2018 282 રમીલાબેન �ુબેરભાઈ પરમાર 2017

���

NO�+�

���

NO�+�

��� ���

��ш� ������NO�+�

��� ��ш� ������

���0" P6 7�)Q�"1 59M )96�Rш� ���9�

���

���

���

���

NO�+�

���

8��;+��L�" (�!���(�" O�"�)

,�����

���� ����;� ��к��

��"�8� (���� ����;� ��к�� %�� ��L�7�)

���0" P6 ���ш�7 �к�

����к��� ��"�8� (D'	
� ���)

��ш� ������

���

�!к�"#� %�� �& '(�#����

8��;+ %S���

��"�8� : 8��;+��L�" %�� ����H�к�����

��"�8� : �!к�"#� %�� �& '(�#����

(D'	
� ���)

NO�+� NO�+�

���નાની યાદJ �����	િવlાસભા
 ��



�� ������	
� ��� �� �� ������	
� ��� �� �� ������	
� ��� ��

�+5L M1 ������L����) 425 જપદJપ�ુમાર અરિવ$દભાઈ કાપ<ડયા 2018 458 }<કતાબેન નરપતભાઈ વસાવા 2017

387 રિવ./�ુમાર માનસગંભાઈ ચૌધરJ 2013 426 પાથU�ુમાર બાTિુસ$હ રાઠોડ 2018

427 1ેમ જગદJશ�ુમાર મોદJ 2018

428 મનીષ�ુમાર 1િવણભાઈ પરમાર 2018 459 #ગરJશા  મણીભારથી ગો8વામી 2004

388 કાજલબેન અશોકભાઈ  પટ�લ 2018 429 રમેશ�ુમાર અવચરભાઈ ચિનયારા 2018

430 ર#vત અSતૃલાલ મા�<ુકયા 2018

389 <ક$જલબેન <દલીપભાઈ કાવ<ઠયા 2018 431 હા<દ�ક તળશીભાઈ મકવાણા 2018 460 અWણાબેન બ	ભુાઈ ગાિવત 2018

390 <ક$જલબેન િવKભુાઈ વાલાણી 2018 432 સાહ�બખાન અ|બુખાન પઠાણ 2018 461 }<કતાબેન 	રુ�શભાઈ વસાવા 2018

391 �ૃપાલી રમેશભાઈ વસોયા 2018 433 ગૌતમ #ચAરંજન મYૂમદાર 2017 462 આરતી ચ/ંકા.ત પટ�લ 2018

392 <દ�તીબેન વEલભભાઈ ગ<ઢયા 2018 463 આરતીબેન ચપંકભાઈ વસાવા 2018

393 ધારા ગોિવ$દભાઈ વાઢ�ર 2018 464 ક<રaમાબેન રિતલાલ વસાવા 2018

394 િન<કતા અશોક�ુમાર પજંવાણી 2018 434 હ	મુતી લ�ભુાઈ દJવા 2007 465 �ંુજલતા�ુમારJ જયિંતલાલ ચૌધરJ 2018

395 પાયલ રમેશભાઈ 	વુા<રયા 2018 466 <��ા હર�શભાઈ રાઠોડ 2018

396 પાયલબેન Sકુ�શ�ુમાર પટ�લ 2018 467 �યાિત ભરતભાઈ ઠાકોર 2018

397 બીનાબેન ગોિવ$દભાઈ ગઢJયા 2018 435 �ૃિતકા�ુમારJ અDતભાઈ ચૌધરJ 2018 468 ચ<ં/કાબેન દાKભુાઈ ]દવ 2018

398 ભાિવતા લfમીકાતં પડંયા 2018 436 ચાદંનીબેન 	રુ�શભાઈ ચૌધરJ 2018 469 જયોિતબેન cકુરભાઈ વાZુ 2018

399 માનસી અિVનભાઈ પટ�લ 2018 437 રાધાબહ�ન ગમનભાઈ ગામીત 2018 470 Dગીષાબેન અરિવ$દભાઈ પઢ�ર 2018

400 િમતાલી ચIુંભાઈ વસોયા 2018 438 રહ�શભાઈ જગ<દશભાઈ ભીલ 2018 471 <ડ�પલબેન રિસકભાઈ પટ�લ 2018

401 રિવનાબેન 1િવણભાઈ સગપરJયા 2018 439 કEપેશ�ુમાર અKિુસ$ગભાઈ ચૌધરJ 2017 472 <દ�તીબેન અSતૃભાઈ ચૌધરJ 2018

402 Wિષતા <કશોરભાઈ સોલકંJ 2018 440 મનેશ�ુમાર જSભુાઈ ચૌધરJ 2017 473 િનશાબેન ચેતનભાઈ બાબરJયા 2018

403 Wપલબેન રિસકભાઈ ભાલાળા 2018 441 રિવ./ભાઈ રાધેિસ$ગભાઈ વસાવા 2017 474 ને.સી સમીરિસ$હ ખ�ગાર 2018

404 રોશની બાTભુાઈ 2વુા 2018 475 [�ુપાબેન ચIુંભાઈ િન�ુ#ળયા 2018

405 વનીતાબેન કJશોરભાઈ સાવ#લયા 2018 476 1tાબેન cકુરJયાભાઈ ગામીત 2018

406 વ	ધુાબેન <દલીપભાઈ ]દવ 2018 442 Sકુ�શભાઈ બાઘાભાઈ ગોહ�લ 2013 477 િ1યકંાબેન રાX./ભાઈ વળવી 2018

407 િશEપાબેન ચIુંભાઈ િન�ુ#ળયા 2018 443 સીમા વરયામિસ$ગ કaયપ 2005 478 ભાKબુેન જવેરભાઈ ચૌહાણ 2018

408 N�ાબેન હસSખુભાઈ વાઘેલા 2018 444 <કશોરભાઈ કાળJદાસભાઈ પટ�લ 1999 479 ભાવનાબેન સોમાભાઈ ચૌધરJ 2018

409 �િુતબેન અિVનભાઈ પટ�લ 2018 445 <દલીપ�ુમાર િવ5લભાઈ પરમાર 1999 480 મિનષાબેન અરિવ$દભાઈ ગામીત 2018

410 �િુતબેન Dણાભાઈ ગXરા 2018 446 રિતલાલ રામDભાઈ ધાધંEયા 1998 481 મીનાvીબેન રામાભાઈ વાઘેલા 2018

411 }<કત�ુમાર Sકુ�શભાઈ પટ�લ 2018 447 હ�મતં�ુમાર વા	દુ�વભાઈ c�ુલ 1998 482 મેઘાબેન િવ5લભાઈ વસાવા 2018

412 િનરવ[રુJ હસSખુ[રુJ ગોસાઈ 2018 483 રોશનીબેન અમરસRગભાઈ વસાવા 2018

413 મગનભાઈ ચIુંભાઈ ડામોર 2018 484 લ#લતાબેન  કંથડભાઈ વસાવા 2018

414 રJયાસત uલુાબ ભાઈ ભોર#ણયા 2018 485 શોભાબેન સેનાભાઈ પરમાર 2018

415 	રુ�શભાઈ માવDભાઈ સોસા 2018 448 ભાવનાબેન �વુિસ$હભાઈ પાડવી 2018 486 સગંીતાબેન ભાSભુાઈ વળવી 2018

416 <દપ�ુમાર રમેશભાઈ પટ�લ 2018 449 વષાUબેન અભેિસ$ગ વસાવા 2018 487 સીતાબેન ધમjશભાઈ વસાવા 2018

450 િવિધ અ3લુ વેગડ 2018 488 8નેહાબેન મહ�./ભાઈ વસાવા 2018

417 ઉવ� Sકુ�શ#ગ<ર ગો8વામી 2018 489 78મતાબેન રિસકભાઈ વસાવા 2018

418 <��નાબેન ભરત�ુમાર બા�ગુારJયા 2018 451 <દ�તીબેન 	ભુાષભાઈ વસાવા 2018 490 હસંાબેન સમ	ભુાઈ કટારા 2018

419 ગોપી નર�શભાઈ 1]પિત 2018 452 િ1તીકાબેન કાિંતલાલ રાઠોડ 2018 491 <હરલ જયિંતભાઈ ઠાકોર 2018

420 જEપા મહ�./ભાઈ રાવલ 2018 453 3ષુારભાઈ નર�શભભાઈ ચૌધરJ 2018 492 <હરલબેન 	રુ�શભાઈ પરમાર 2018

421 િનિધ પરસોતમભાઈ ઉચદ<ડયા 2018 454 નર�શભાઈ 2પુતભાઈ વાઘેલા 2018 493 દિશoત�ુમાર લEyભુાઈ ગામીત 2018

422 Vેતાબેન �યોિત./ભાઈ બારોટ 2018 455 િનમUલ�ુમાર ઈVરભાઈ �ંુભાર 2018 494 િનતીન�ુમાર મહ�શભાઈ વસાવા 2018

423 સોનલબેન <કશોરભાઈ રાઠોડ 2018 456 નૈિતક�ુમાર 1િવણભાઈ મેવાડા 2018 495 1કાશભાઈ વ]ભાઈ ખોરાણી 2018

424 છના�ુમાર ગેરJયાભાઈ વસાવા 2018 457 િવજય�ુમાર નટવરભાઈ મકવાણા 2018 496 મહ�શભાઈ iુપિસ$ગ વળવી 2018
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�+5L M1 ������L����)497 રમેશભાઈ કKભુાઈ માગી 2018 531 અમીનાબહ�ન ઝીણાભાઈ ગામીત 2018 569 િવsજતાબેન રાયિસ$ગ વસાવા 2018

498 િવજય મણીલાલ રાઠોડ 2018 532 આશા િવ5લ વાદંરવાલા 2018

499 િવજયભાઈ ધી�ુભાઈ ઝાપડJયા 2018 533 ઉિમoલાબેન  દyિુસ$ગભાઈ ગામીત 2018 570 વસનીબેન મનીયા અમલીયાર 2018

500 િવજયભાઈ િશવરામભાઈ ગવળJ 2018 534 ઉવUશીબેન દ�વરામભાઈ માલધયાU 2018 571 સોનલબેન કાિંતલાલ વસાવા 2018

501 સજંયભાઈ રnભુાઈ આશાયાU 2018 535 કાજલ Sકુ�શભાઈ પટ�લ 2018 572 હ�તલબેન ચIુંભાઈ ચૌહાણ 2018

502 કાનDભાઈ નાગરભાઈ સોલકંJ 2017 536 ચ�દરJબેન રામDભાઈ ]દવ 2018

503 ધરમિસ$ગભાઈ Xરામભાઈ વસાવા 2017 537 <દ#vતાબેન 	રુ�શભાઈ ]દવ 2018

538 ધનલfમી ધનDભાઈ વેકરJયા 2018 573 ગીતાબેન રાYુભાઈ ડાભી 2017

539 નયનાબેન રમણભાઈ િમશાળ 2018 574 <ડ�પલ ચ3રુભાઈ ડાભી 2017

504 શશીકાતં મuંભુાઈ પટ�લ 2003 540 1િતમાબેન પરદ�શીભાઈ પાડવી 2018 575 દvાબેન કા7.તભાઈ મકવાણા 2017

505 નીિતનભાઈ સોમાભાઈ પટ�લ 1999 541 િ1યકંાબેન જગ<દશચ/ં ભ� 2018 576 <દMયાબેન ચીમનભાઈ પરમાર 2017

506 Sકુ�શ�ુમાર નારાયણભાઈ પટ�લ 1995 542 �ા7.ત વાલD વેકરJયા 2018 577 પાWલબેન 12ભુાઈ બાવ#ળયા 2017

507 મીનાvી છગનલાલ માલિવયા 1994 543 મનીષાબેન હરJશભાઈ ગામીત 2018

ડબલ કPલાસ નરિસ$હભાઈ ગોધાસરા 1991 544 રJના�ુમારJ દJપચદં uસુાઈ 2018 ડબલ િનમUલ�ુમાર ઈVરભાઈ �ંુભાર 2016

509 ગભ�ુભાઈ ભીખાભાઈ જોગરાણા 1991 545 	રુJબેન વજલાભાઈ રાઠવા 2018 579 ક�તન�ુમાર રણDતભાઈ વસાવા 2013

546 સેEવીના અનોજ�ુમાર <કિ�યન 2018 580 Sકુ�શભાઈ ટ[ભુાઈ વડો<દયા 2013

510 	િુમ_ાબહ�ન ગમનભાઈ પટ�લ 1991 547 અરિવ$દ મગનલાલ ખાડં�ખા 2018

548 3ષૃાલ વાલDભાઈ દ�લાણીયા 2018

549 ધમjશભાઈ દ�વસRગભાઈ ગામીત 2018 ડબલ િવમલ�ુમાર િવWભાઈ વણકર 2003

511 }જના�ુમારJ <દલીપભાઈ ગાિંવત 2018 550 િનતેશ�ુમાર બલીરામભાઈ વસાવા 2018

512 જયાબેન uલુાબભાઈ ગામીત 2018 551 પરJમલ ભરતભાઈ માW 2018 582 મેiુલ�ુમાર જયમલભાઈ ચૌધરJ 2001

513 ]uિૃતબેન કાગ<ડયાભાઈ ગામીત 2018 552  મિનષ�ુમાર  અરિવ$દભાઈ ચૌધરJ 2018

514 તWલતાબહ�ન <દનેશભાઈ ચૌધરJ 2018 553 રિવ./ભાઈ રમણભાઈ વસાવા 2018

515 પ�ાબેન ધીWભાઈ ચૌધરJ 2018 554 િશવમ ઉપે./નાથ પાડં� 2018 583 િવ[લુ�ુમાર ખા3ભુાઈ ડામોર 2018

516 પી.કJબેન કરણિસ$હ પરમાર 2018 555 શૈલેષભાઈ 2લુDભાઈ ગામીત 2018

517 િમનાvીબેન નYુભાઈ વસાવા 2018 556 સતંોષ�ુમાર રિવશકંરભાઈ મહ�તા 2018 584 અજયભાઈ સકારામભાઈ મો<ડયા 2018

518 રિવતાબેન �ંુવરાભાઈ વસાવા 2018 557 સતંોષભાઈ શકંરભાઈ પવાર 2018 585 રાiુલ�ુમાર 2રુાભાઈ મનાત 2018

519 િવલાસબેન લ�ભુાઈ વાલગઢ 2018 558 હષU પકંજભાઈ મહ�તા 2018

520 શીતલબેન છોટાલાલ 1]પિત 2018 559 અYુ UનD ભરતD ઠાકોર 2017

521 ગોપાલભાઈ ગોિવ$દભાઈ વસાવા 2018 560 જનકભાઈ લખમણભાઈ ભરા<ડયા 2017 586 અEપાબેન Sળુાભાઈ કોિશયાણીયા 2018

522 <દપક�ુમાર ખાતરJયાભાઈ વસાવા 2018 561 દ�વપાલ ધીWભાઈ સારલા 2017 587 આરતીબેન જસમતભાઈ મે#ણયા 2018

523 Sકુ�શભાઈ મગનભાઈ વસાવા 2018 562 ભાિવન�ુમાર Sકુ�શભાઈ ચૌધરJ 2017 588 ભાિવકાબેન બાTભુાઈ સેનમા 2018

524 રાiુલ�ુમાર ભોપાભાઈ સરવૈયા 2018 563 સ<ંદપ�ુમાર દ�વસRગભાઈ ચૌધરJ 2017 589 િવલાસબેન રામશRગભાઈ સાકરJયા 2018

525 લfમણભાઈ સપંતભાઈ વસાવા 2018 564 	રુપાલભાઈ વનરાજભાઈ અસોડા 2017 590 નૈિતક�ુમાર વેલDભાઈ ગામીત 2018

526 િવ[લુભાઈ ગણપતભાઈ નાઈક 2018

527 સૈયદભાઈ રામદાસભાઈ ગામીત 2018 565 	રુ�શ�ુમાર ડા�ાલાલ સોલકંJ 2018 591 uલુાબબેન મ�રુભાઈ કોિશયાણીયા 2018

592 જશીબેન મ�રુભાઈ બાવ#ળયા 2018

593 ]uિૃતબેન રાYુભાઈ મકવાણા 2018

528 ભરતભાઈ નાનDભાઈ િસ$ગલ 2013 566 રાiુલ�ુમાર રમણભાઈ ચૌધરJ 2015 594 રYુબેન ભકાભાઈ સાકરJયા 2018

529 અપણાU રમેશ િ_પાઠJ 2012 ડબલ 	રુ�શ�ુમાર રમેશભાઈ મકવાણા 2014 595 	િુમ_ાબેન િવ��ભુાઈ રાવળ 2018

596 સોનલબેન સીતારામભાઈ બાuલુ 2018

597 હ�તલબેન દાનાભાઈ સાકરJયા 2018

530 અમીનાબહ�ન �ંુવરિસ$ગ રાઠવા 2018 568 <ડ�પલબેન ગોબરભાઈ સરવૈયા 2018 598 અWણભાઈ ભવાનભાઈ િશયાળ 2018
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�+5L M1 ������L����)599 ગીરJશભાઈ ઞોિવ$દભાઈ પવાર 2018 633 ઈ./િસ$હ તે]D રાજ[તુ 2018 667 િવ[લુભાઈ ગણપતભાઈ Iુમા<દયા 2018

600 ધમjશભાઈ ખાખZુભાઈ ભોયે 2018 634 ગણેશભાઈ ક�cભુાઈ ઓળ<કયા 2018

601 સવDભાઈ શામDભાઈ ના<કયા 2018 635 િન�ંુજ�ુમાર રાXશભાઈ મોદJ 2018 668 કાિમનીબેન ગણપતભાઈ પરમાર 2018

602 	િુનલ�ુમાર િવરિસ$હ પરમાર 2018 636 બળવતં રમેશભાઈ વેગડ 2018 669 ચેતનભાઈ જોWભાઈ ખાવ<ડયા 2018

637 મોહસીન શરJફ  અહમદ શેખ 2018 670 	િુનલભાઈ શકંરભાઈ ખાEયા 2018

603 <ક$જલબેન રિવ./ભાઈ ગામીત 2018 638 સજંય�ુમાર ઠાકરશીભાઈ ડ�રવા#ળયા 2018 671 <હતેશભાઈ કમલેશભાઈ ડ�ડાણીયા 2018

604 ભારતીબેન ધીરાભાઈ ધોળ<કયા 2018

605 2િૂમકાબેન બાTભુાઈ સેનમા 2018 639 અજય�ુમાર નગરિસ$હ 2<ુરયા 2018

606 માધવીબેન િનિતન�ુમાર રાઠોડ 2018 640 આકાશD રાXષ�ુમાર આ<દdય 2018

607 શારદાબેન ઓઘડભાઈ મેર 2018 641 તેજસ�ુમાર Wપિસ$હ રાવત 2018 672 િશEપાબેન રમણભાઈ ]દવ 2015

608 જcભુાઈ રામાભાઈ રાવળ 2018 642 િપ$ક�શ�ુમાર કા�ભાઈ પરમાર 2018

609 નર�શભાઈ િધરાભાઈ જમોડ 2018 643 રિવ ભીમબહાIુર સોની 2018 673 હ�તલબેન ઓધાભાઈ કોિશયાણીયા 2017

610 નર�શભાઈ સીતારામભાઈ ગાિવત 2018 644 હનાભાઈ કરશનભાઈ નૈ_ા 2018 674 મ<ડયાભાઈ લાલાભાઈ બારJઆ 2017

611 િવનોદ�ુમાર તારJયાભાઈ વસાવા 2018 675 િશEપા�ંુવરબા કોદરિસ$હ ડાભી 2015

676 અYુ Uનભાઈ ન~ુભાઈ રાઠવા 2015

645 <ક8મત�ુમાર કાળાD ચૌહાણ 2017

646 મનોજ�ુમાર rળુાભાઈ બારJઆ 2017 677 BaુTબુેન લાલસRગભાઈ ચૌધરJ 2017

612 જગદJશભાઈ રમેશભાઈ મેર 2015 647 લાલાD સોમાD ઠાકોર 2017 678 <દનેશભાઈ કરશનભાઈ રાઠોડ 2016

648 <દપિસ$ગ    સ�ભાઈ સોલકંJ 2013 679 <દનેશભાઈ કાળJદાસ વાઘેલા 2016

613 }�ુર�ુમાર ચપંકભાઈ વસાવા 2017

614 કમલેશભાઈ શાિંતલાલભાઈ વસાવા 2017 649 લલીતાબેન કાનDભાઈ ડામોર 2017

615 1<દપ�ુમાર િશવાDભાઈ કાગડ� 2017 650 નર�./િસ$હ નટવરિસ$હ રાઠોડ 2017 680  મ|રુ�ુમાર સોમાભાઈ સોલકંJ 2017

616 હર�શભાઈ ખીમાભાઈ બાવ#ળયા 2016 651 નર�શ�ુમાર ડાયાભાઈ સોલકંJ 2016 681 નીતાબેન રણDતિસ$હ ડાભી 2015

ડબલ િવ[લુ�ુમાર રાXશભાઈ 	થુાર 2015 682 રJ�પલ કમલેશભાઈ 1]પિત 2015

618 �ૃિતકા�ુમારJ નારસRગભાઈ ચૌધરJ 2017 652 1કાશભાઈ મગંાD ચૌહાણ 2010 683 દ�વે./�ુમાર [નુમભાઈ પટ�લ 2017

619 જયાબેન ઓઘડભાઈ મેર 2017 ડબલ જયેશ�ુમાર ગોિવ$દભાઈ વણકર 1999 684 ભાવેશ�ુમાર કમલેશભાઈ જોષી 2017

620 ]નકJબેન <કરJટભાઈ પટ�લ 2017 685 ધવલ�ુમાર બાTભુાઈ રબારJ 2016

621 ગYુભાઈ ભોપાભાઈ ઝાપ<ડયા 2017

622 Tધુાભાઈ હસંરાજભાઈ ધો<રયા 2017 654 કાજલબેન િવKભુાઈ વા~ુ<કયા 2018

ડબલ યોગેશ નટવરિસ$હ રાઠોડ 2016 655 િવ[લુભાઈ મશWભાઈ ધો<રયા 2018 686 િમAલબેન સેનિસ$ગભાઈ સગંાડા 2018

ડબલ સો<હલભાઈ ઉ8માનભાઈ મન	રુJ 2015

656 ગાય_ીબેન નાગરભાઈ ચૌહાણ 2018

657 પાયલ અSતૃભાઈ પરમાર 2018 687 સર8વતીબેન રમેશભાઈ પટ�લ 2017

625 સગંીતાબેન થોભણભાઈ ઝાપ<ડયા 2018 658 મિનષાબેન ભનાભાઈ વાઘેલા 2018

626 હ�તલબેન રાયસગંભાઈ વડો<દયા 2018 659 ર��કુાબેન મ�રુભાઈ ઓળ<કયા 2018 688 ભાિવકાબેન  	ભુાષભાઈ પાડવી 2017

627 અિVનભાઈ વેલાભાઈ વાઘાણી 2018 660 વષાUબેન વેલDભાઈ પરમાર 2018

661 િવલાસબેન પોપટભાઈ ઓળ<કયા 2018

628 1tાબેન અિનલભાઈ પારગી 2018 662 સજનબેન વEલભભાઈ વાલાણી 2018 689 <��નાબેન મોહનભાઈ ધZુક 2018

629 િ1યકંાબેન <દનેશ�ુમાર સોલકંJ 2018 663 સગંીતાબેન રમેશભાઈ રો]સરા 2018 690 <દMયાબેન માનસગંભાઈ ચૌહાણ 2018

630 મમતાબેન રામાભાઈ પરમાર 2018 664 <કશનભાઈ હKભુાઈ ડાભી 2018 691 []ૂબેન નર�./�ુમાર મોદJ 2018

631 સેજલબેન 	રુસRગભાઈ િનનામા 2018 665 ચેતનભાઈ સોમાભાઈ કાનાણી 2018 692 ફાEuનુી�ુમારJ ધીWભાઈ ભોયા 2018

632 અિમત વYુભાઈ ડ�રવા#ળયા 2018 666 1શાતં�ુમાર ગગંારામ મ�<ડયા 2018 693 ભાિવનીબેન બચલભાઈ #ખરારJ 2018
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�+5L M1 ������L����)694 િમAલ જસવતંભાઈ પરમાર 2018

695 િવ�યાબેન Xિસ$ગભાઈ પટ�લ 2018 757 વૈભવી રાXશ�ુમાર જરદોશ 2018

696 અYુ Uનિસ$હ ડાયાD પરમાર 2018 728 ઘનaયામભાઈ ]દવભાઈ વસવેલીયા 2017 758 <હિતvાબેન િધરજલાલ ક<ડવાર 2018

697 }�ુર Sકુ�શભાઈ બાબરJયા 2018 729 જયદJપિસ$હ કનકિસ$હ રાઓલ 2017

698 }બેશ <કત��ુમાર 	થુાર 2018 730 <દનેશભાઈ િશવાભાઈ ઉપદળા 2017

699 ભૌિતક�ુમાર ઈVરભાઈ મોઘ<રયા 2018 731 િમ<હર�ુમાર રાક�શભાઈ પટ�લ 2017

700 મ|રુ�ુમાર મીરાભાઈ વસાવા 2018 732 િમ<હર�ુમાર 	િુનલભાઈ પટ�લ 2017 759 ભાવેશ�ુમાર 1િવણભાઈ સઘંાણી 2017

701 િમલેષ�ુમાર 2પુતભાઈ લાઠJદડJયા 2018 733 અરિવ$દભાઈ વાઘાભાઈ મકવાણા 2016 760 મનોજ�ુમાર ઘનaયામદાન ગઢવી 2011

734 1કાશ�ુમાર બેચરભાઈ ચૌધરJ 2016

702 આિસફાબાKુ ં અHIુલભાઈ મેમણ 2018 735 િવ[લુભાઈ લfમણભાઈ રબારJ 2016

703 }જલી�ુમારJ રાXશભાઈ પટ�લ 2018 761 કિવતા દ�વદાસ ગાuંલુી 2018

704 <ક$જલબેન જશવતંભાઈ ચૌધરJ 2018 736 આસીફ <દલાવરભાઈ �ુર�શી 2017 762 ધvા વા	દુ�વ kલવાની 2018

705 દvા 	રુ�શભાઈ વાવેચા 2018 737 #ચરાગ બીપીનચ/ં ડાભી 2017 763 #બ$<દયા અિનલ મહ�તા 2018

706 િનકJતા IુલUભભાઈ રંગાણી 2018 738 #ચરાગ�ુમાર નર�શભાઈ પટ�લ 2017 764 	નુદંાબેન 	લુેમાનભાઈ <�8ટJ 2018

707 [નુમ 	રુ�શભાઈ વાવેચા 2018 739 િનરવભાઈ uમુાનભાઈ ચૌધરJ 2017 765 સેજલ ચ/ંકા.ત શાહ 2018

708 [નૂમ�ુમારJ જયેશભાઈ પાડવી 2018 ડબલ રાiુલ�ુમાર      રમણભાઈ ચૌધરJ 2014 766 યોગેશ ક�દાર અહJર 2018

709 2િૂમબેન <દનેશભાઈ પરમાર 2018 767 રાXશ નવીનચ/ં પડં+ા 2018

710 યાNી <દ�નેશભાઈ ગ�જર 2018

711 શીતલ ચ/ંકા.ત પટ�લ 2018 768 }<કતા રમેશચ/ં પચંાલ 2018

712 <હનલ અvય�ુમાર Mયાસ 2018 741 યશ મહ�./ભાઈ સોની 2018 769 એકતા Sકુ�શ�ુમાર દ�વનાની 2018

713 આકાશ 1<દપ�ુમાર ભાવસાર 2018 770 �ૃપા 	રુ�શ�ુમાર પચંાલ 2018

714 કEપેશ�ુમાર <દKભુાઈ ઠાકોર 2018 742 8વાતીબેન રમેશભાઈ કો<ઠયા 2018 771 BaુTબુેન S�ંુુદભાઈ    પટ�લ 2018

715 ધવલ [�ૃવીિસ$હ રહ�વર 2018 772 �હાનવી નર�./�ુમાર Dનગર 2018

716 િનમUલ 1િવણભાઈ પટ�લ 2018 773 ] તી રજનીકા.ત િ_વેદJ 2018

717 પાથU શાિંતલાલ તોગડJયા 2018 774  3¡ૃ�ત નટવરલાલ ગોહ�લ 2018

718 રાiુલભાઈ િવજયભાઈ બારJઆ 2018 743 <રતેશ�ુમાર રાXશભાઈ #ભસીકર 2018 775 <દvીતાબેન વસતં�ુમાર ગ�જર 2018

719 શૈલેષભાઈ શીબાભાઈ જોળJયા 2018 744 િવવાન ભરતભાઈ દવે 2018 776 નેહા રિવશચ/ં u�ુતા 2018

720 Nવણભાઈ પરથીભાઈ વાિંસયા 2018 777 િ1યકંા િવનોદ ગગંવાણી 2018

721 હિષoત�ુમાર જગદJશચ/ં સાવલીયા 2018 778 2િૂમકા નારાયણભાઈ િમ¢ી 2018

779 માનસી 1હલાદભાઈ રાવલ 2018

745 <દપકભાઈ પરસોAમભાઈ 1]પિત 2018 780 માનસીબહ�ન નર�./�ુમાર પડંયા 2018

ડબલ માનસી અિVનભાઈ પટ�લ 2016 781 મૈ_ી જયિંતલાલ માrુ 2018

746 �વુી દ�વેશભાઈ કો.£ાકટર 2018 782 રચના મોહનલાલ શમાU 2018

723 અશોકભાઈ કાળાભાઈ સોસા 2017 747 મ|રૂJ પર�શ િ_વેદJ 2018 783 ર�ખા પરષોAમભાઈ ઠ�ર 2018

724 િશEપાબેન ચIુંભાઈ િન�ુ#ળયા 2016 748 ક�તન નર�શભાઈ �ુ<હકર 2018 784 ઉપે./�ુમાર કરશનભાઈ સોલકંJ 2018

749 િનવ�શ ]uતૃ ભગત 2018 785 રાX./િસ$હ ધીરસગંભાઈ સોલકંJ 2018

725 નયનાબેન અમીરભાઈ વસાવા 2017 750 પાથU રમેશચ/ં પારગી 2018 786 િવજય�ુમાર નટવરલાલ શાહ 2018

726 આિતષ�ુમાર જોઈતાભાઈ ચૌધરJ 2017 751 પારસ જયે./ દલાલ 2018

752 1િતક�ુમાર Dતે./�ુમાર સથવારા 2018 787 વૈશાલી  દગા   માળJ 2018

753 1તીક�ુમાર 	રુ�શભાઈ ચૌધરJ 2018

ડબલ સોનીબેન રામDભાઈ પરમાર 2011 754 #eXશ <કશોરભાઈ ધોબી 2018

755 રાiુલ શકંરભાઈ uમુાને 2018

756 સમ<કત રમણભાઈ ડાભી 2018 788 Dtા મહ�./ભાઈ ભાવસાર 2017
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�� ������	
� ��� �� �� ������	
� ��� �� �� ������	
� ��� ��

�+5L M1 ������L����) 797 સેજલ�ુમારJ િવનોદભાઈ ચૌધરJ 2018

798 િવ�મભાઈ માrભુાઈ વસાવા 2018

799 િવર�./િસ$હ શકંરિસ$હ રાવ 2018

ડબલ કાિમનીબેન મોહનભાઈ હળપિત 2018 800 }<કતાબેન બન8યાભાઈ પાડવી 2017 ડબલ અEપા નર�શચ/ં શાહ 2018

ડબલ ગીજલબેન મોહનભાઈ હળપિત 2018 801 ચ/ંાબેન વસતંભાઈ ગામીત 2017 ડબલ �યોdસનાબેન મઘDભાઈ સાકં#ળયા 2018

791 મYુંબેન રતનભાઈ ચવરા 2018 _ણ ભાવનાબેન  લાલDભાઈ ગામીત 2017 ડબલ #બનીતા હસSખુલાલ શાહ 2018

792 રિવના X7.તલાલ મ<હડા 2018 803 રજનીબેન પાવરJયાભાઈ ભીલવાડ 2017 811 ભાગUવી�ુમારJ Bશુાલભાઈ ગામીત 2018

ડબલ રિવનાબેન મગંાભાઈ વસાવા 2018 ડબલ રંYુબેન િમશનભાઈ ગામીત 2017 _ણ ભાવનાબેન લાલDભાઈ ગામીત 2018

794 �ુvમણીબેન સોમલભાઈ �ુર�ુ<ટયા 2018 805 શ�ુ.તલાબેન લfમણભાઈ પલાસ 2017 ડબલ શોભના બીપીનચ/ં શાહ 2018

ડબલ શ�ંુતલાબહ�ન સિતષભાઈ ચૌધરJ 2018 ડબલ 	ભુ/ાબેન ગણેશભાઈ ગામીત 2017 814 <હનાબેન રમેશભાઈ ગામીત 2018

796 સરોજબેન અSતૃભાઈ પાડવી 2018 ડબલ િવ[લુ�ુમાર 1િવણભાઈ ચૌધરJ 2017 815 <ફલીપભાઈ દામDભાઈ વસાવા 2018
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MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

(UNIVERSITY GRANTS COMMISSION) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th August, 2018 

University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D 

Degrees) (1st
 
amendment ) Regulations,  2018 

F.No.1-1/2002(PS)Exempt(Pt.Fl.III) Vol-II.—In exercise of the powers conferred under clauses (f) 

and (g)  of sub-section (1) of  Section 26 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the 

University Grants Commission hereby makes the following Regulations to  amend to UGC (Minimum 

Standards and Procedure for Awards of M.Phil/Ph.D Degree) Regulations 2016. 

1.  Short title, application and commencement: 

1.1.  These Regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Standards and     

Procedure for Award of M.Phil/Ph.D Degrees) (1st Amendment) Regulations 2018.  

1.2  They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. 

2. The following proviso shall be added  to the clause 5.4.1 of the University Grants Commission 

(Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil/Ph.D Degrees) Regulations, 2016 

 “provided that a relaxation of 5 % of marks (from 50% to 45%) shall  be allowed for the candidates 

belonging to SC/ST/OBC(Non-Creamy layers)/Differently-abled category in the entrance 

examination conducted by the Universities. 

provided further that, if in spite of the above relaxation, the seats allotted for SC/ST/OBC(Non 

Creamy layer)/Differently-Abled categories remain unfilled, the concerned Universities shall launch a 

Special Admission Drive, for that particular category within one month from the date of closure of 

admissions of General Category.  The concerned University will devise its own admission procedure, 

along with eligibility conditions to ensure that most of the seats under these categories are filled.” 

 

Prof. RAJNISH JAIN, Secy.,UGC 

 [ADVT.-III/4/Exty./202/18] 
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(ctL. 25-09-2018)

{ett,.r b+utj cl:+il.+r rigct, ei.Qtt wL at. 28-11-?:o17a+ t-It Srrer Q.rdat r4€lguu'tt

1tL6"rs{ MJRECo-so5 "clr:{r4e[qu.+1. : atRqq"oft u{.t q{zu:{i ufiatg:rt{ oi[. q]d Q154o6)

+taia u{ruui. cl.r.ucro{l {ae+t:{ rrruotcrcn tatat 1t? rttqi cscj. stt dc-I G.glat d.tt at. 05-12-

2olz6u. alcr q.qLedl t-30 scu] ]rcsr].t t,+utJ cftqilct +igct, tiQqfl rr{R +taL?tsa["tt stqletq{i

q{at qR uRti"ft cl.os :rsf[ csc{I. qt O.os]ri. [QarHdti rl .t{"[t +tm gtdl iqi +#t stcttrti.

utqj cscj.

[d.arttou dt. 2o-o2-2otsdu. oerct "1.-z u{rq]. clrcntc,ft {aeil{ s?au.? Qatelli +iunrrl

e{l.rar stq {tu+t"j rli. rLs q{. r.rue Q.ate{ir}. slat aal"j rlcarisc c'tte cLe"ttqrdl {aeur+

uR[i I I AateIIi uqrt"L +tl+a{cu<'ril. crg Rs 
"rd 

l{|.} cic,uctq]. } }:+ lqi oetqcu{l tu.aj e.j.

urt ui5l Gqe-Ira QarH"fti r$r?rcr lO.arrito ti?r|.G..t clt{ilqt }"q, t,erc-ft r{1. st:t +tfqqt:{i

urcrj csd. ut dc-I s't. [QQ+crurJ H.sq.qr.r (tiqtetssil, berc,ft)at at. tz-09-2ot8"t]. 6qe-ltrt

tdat0"[t"ft stl+cft{'t|. qaqrat onorcrol. qa ?rlc] urar sruletar, q{zu O.ruct qi at. 25-09-

zoraa. rictrncttaat ilv Qos H.u{i cscft. i.r+i. "{ia.4t ilcrai[ .s1"6'3 ?GtL csctt.

(r) s\. t{l}'t q}ct : q{l.zu fia{qs (ucq uQ.q)

(zl uf. si.qtcuet +tqs : adta{l

(l) sl. G.Rut qsct : Slot, utruRs(afl"t ld.ertEur,tt.

l,tt2t&t, cltr+ uteletlit fd.Crttct.

(+) s\. atu.t q)ct : tie{LrsdL ]r. t,. ctrr+ilct tigct, rlQt.

cla?tcr [d.arr[o {qtG.a +llril.cu ]"a, t,ac-t+ tl?ncts s\. 0.O.4 {sqlqttau. rrtBqtcti

,{roer crq[I uR.zugufl o,[. u]ct (zrs4o6)o[t tttti rls q{. t{atfl rli @a
ilaia q{ar{ q.aia q{ar{ q{zu rqtQ.e,*ua-gfu{zugtq"{ t,dl Frt'etetctr+i*{. .

(l) s\. dtt't qbat 
:

(2) ul. sa.ucttci otLe{g :

(3) s\. G.F.ut qlsct :

(4) S't. ttu.t qla 
:

r& qfle{t r10 u[dli-zora (c]rqrqrdl) 2s-0e-20r8

*crt oC"rlr,t tLiru
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?tt ql'

t:'


