
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.112-A  ‚t.25-01-2021 
 

Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :-  
 

rð»tÞ :- 5ÕË …tu÷eÞtu™e ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o  :- yƒo™ nuÕÚt ËtuËtÞxe y.BÞw.ftu.™t E.™k.7988 ‚t.23-01-2021  

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuõ‚ rð»tÞ yLðÞu sýtððt™wk fu, ð»to 

2021™tu yu™.ytE.ze. …tu÷eÞtu htWLz ‚t.31 òLÞwythe-2021 Úte þY Út™th Au. ËŒh …ÕË …tu÷eÞtu 

htWLz yk‚„o‚ 0 Úte 5 ð»to™t ‚{t{ ƒt¤ftu™u …tu÷eÞtu™e hËe yt…ðt{tk ytðþu.  

yt ftÞo¢{ yk‚„o‚ yt ËtÚtu ÞtŒe {wsƒ™t rþûtftuyu …tu÷eÞtu htWLz™e yƒo™ nuÕÚt ËuLxh ÷uð÷u 

‚t.31-01-2021™u  hrððth™t htus ƒwÚt ft{„ehe ‚Útt ‚t.1-2-2021™u Ëtu{ðth y™u ‚t.2-2-

2021™u {k„¤ðth™t htus ½uh-½uh Vhe™uu 0 Úte 5 ð»to™t ƒt¤ftu™u …tu÷eÞtu™e hËe …eðztððt™e ft{„ehe 

fhðt sýtððt{tk ytðu Au.ÞtŒeðt¤t rþûtftu™u su-‚u Ítu™™t zu.nuÕÚt yturVËh îtht sýtððt{tk ytðu ‚u 

ðtuzo{tk ft{„ehe fhðt™e hnuuþu.  

yt ft{„ehe {txu rþûtftu™u Y.20/- ‚t÷e{ {txu y™u Œir™f Y.75/- ft{„ehe {txu {¤ðt…tºt 

Útþu.   
 

rƒztý :  rþûtftu™e ÞtŒe  
 

‚t.25-01-2021                  ztì. yu÷.ze.ŒuËtE  

              þtMtLttrÄfthe 
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92 Fી 9તે/*>ુમાર 6ઠાલાલ સોની સૈજ�રુ .હ/દ1 શાળા ન.ં૧ 9725004557    

93 Fી ધમ�વીરિસBહ બી. ચૌહાન સૈજ�રુ .હ/દ1 શાળા ન.ં૧ 9427261922    
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99 ર5ખા>ુમાર1 રતાભાઈ ચાવડા >ુબેરનગર .હ/દ1 શાળા ન-ં 04 9924089072
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Tમ િશ?કUુ ંનામ શાળાUુ ંનામ સપંક� નબંર
1 શબનમબાUુ ંમો.સમસાદખાન પઠાન ચડંોળા ઉ
ૂ�  શાળા ન-ં2 9825984040

2 શીર1નફાતમા ક5. અ/સાર1 ચડંોળા ઉ
ૂ�  શાળા નબંર -01 63561 88308 

3 પઠાણ સમીમબાUુ ંઅમાUVુલાહખાન  િમVલતનગર ઉ
ૂ�  શાળા ન-ં2 9737714310

4 ઉWમેસલમા એન.અ/સાર1 ચડંોળા ઉ
ૂ�  - 1 96622 42139

5 ર5હમતબીબી  રંગર5ઝ ચડંોળા ઉ
ૂ�  - 1 7874867266

6 અસમા જોધ�રુવાલા ચડંોળા ઉ
ૂ�  - 1 9376252512

7 ર1ઝવાના હસUYુ1ન સૈયદ ચડંોળા ઉ
ૂ�  શાળા ન-ં2 9427285931

8 તહ5નીયતફાતેમા એમ. Zખુાર1 વટવા ઉ
ૂ�  શા.ન.ં 2 9825748863

9 \ખસાના .ફરોઝમોહમંદ શેખ ચડંોળા ઉ
ૂ�  - 2 9904500296

10 નાઝીમા ઇકબાલબેગ િમઝા� ચડંોળા ઉ
ૂ�  - 2 9724303672

11 રસીદાબાUુ ંયાસીનભાઇ છ1પા ચડંોળા ઉ
ૂ�  - 2 9824097620

12 નાઝીમા ઇકબાલબેગ િમઝા� ચડંોળા ઉ
ૂ�  - 2 9724303672

13 ર1ઝવાના _4ુફુભાઇ છ1પા ચડંોળા ઉ
ૂ�  - 2 9998611875

14 માણીઆર `લેખા ઉJમાન ગની દાણીલીમડા ઉ
ૂ�  - 2 9723146526

15 શેખ નસીમઅaતર Aલયાકતભાઈ દાણીલીમડા ઉ
ૂ�  - 4 9909166709

16 નસર1નબાU ુએમ.શેખ ચડંોળા ઉ
ૂ�  - 1 97140 75053

17 ભાગલીયા એહમદ મૌલવી અ.સbાર  દાણીલીમડા ઉ
ૂ�  શાળા ન-ં4 9824340636

18 Aલયાકતઅલી એમ.શેખ ચડંોળા ઉ
ૂ�  શાળા નબંર -01 97243 31320

19 અc
ુલકાદ1ર ઇશાક Kણુીયા ચડંોળા ઉ
ૂ�  - 2 9904799794

20 ફરહાનાપરવીન એન. શેખ ચડંોળા ઉ
ૂ�  - 1 90334 58185 

21 ફર1દાબાUુ ંશcબીર શેખ ચડંોળા ઉ
ૂ�  શાળા ન-ં2 9737106959

22 તબJ4મુજહાનં શહ5ઝાદdુસેન શેખ ચડંોળા ઉ
ૂ�  - 2 9712147031

23 શાહ1નબાUુ ંમો.ઇWતીયાઝ શેખ ચડંોળા ઉ
ૂ�  - 2 9974924028

24 AબVક1સબાUુ ંબી. Zખુાર1 વટવા ઉ
ૂ�  શા.ન.ં 2 9998171802

25 મોહમંદશા.હદ એ. અ/સાર1 િમVલતનગર ઉ
ૂ�  - 1 9998573755

26 ઝેબાખાનમ એસ. જમાદાર િમVલતનગર ઉ
ૂ�  - 1 9016162451

27 શેખ આબેદા વક1લએહમદ િમVલતનગર ઉ
ૂ�  - 2 9714638892

28 મર1યમબીબી _4ુફુભાઇ છ1પા િમVલતનગર ઉ
ૂ�  - 2 9375869811

29 મહ5\eીશા મા9દખાન પઠાન ચડંોળા ઉ
ૂ�  શાળા ન-ં2 9106447722

30 યાJમીન ઉJમાનગની મલકાની ચડંોળા ઉ
ૂ�  શાળા ન-ં2 6351970076

31 િવમલા ડ1. િસBહ વટવા .હ/દ1 ૧ ૮૪૯૦૯૬૦૪૦૨
32 સ.રતા આર. રોય વટવા .હ/દ1 ૧ ૭૬૦૦૧૭૭૫૬૨
33 9તે/* આર. અmવાલ વટવા .હ/દ1 ૧ ૯૪૨૭૪૯૦૧૮૬
34 _Uુસુ એચ. પોJતી વટવા .હ/દ1 ૪ ૯૭૩૭૨૩૦૩૬૦
35 રફ1કએહમદ એ. દડ1 વટવા .હ/દ1 ૪ ૯૯૦૪૬૮૦૭૮૬
36 ગીતા આર વમા� ખોખરા .હ/દ1 ૪ ૯૪૦૮૧૫૧૫૧૬
37 .કરણ>ુમાર1 આર. વ\ણ ખોખરા .હ/દ1 ૪ ૯૬૦૧૦૪૬૦૨૧
38 વનરાજિસBહ બી.અસાર1 ખોખરા .હ/દ1 ૪ ૮૭૮૦૧૦૭૪૯૮
39 રામ&કાશ બી.આ.હર બહ5રામ�રુા .હ/દ1 ૧ 8866821548

40 અશોક બી. મૌય� બહ5રામ�રુા .હ/દ1 ૧ 9924574433

41 ગણેશભાઈ ઉbમભાઈ ધો.ડયા oયાસ�રુ &ા.શાળા 9925104210

42 અજમેર1 સાહ1લ એમ દાણીલીમડા Kજુ શાળા નબંર 1 9033004041

43 પકંજભાઈ ક5 પટ5લ રાણી�રુ Kજુ શાળા ન ં૨ 9925836472

44 રમણભાઈ +દુરભાઈ સોલકં1 oયાસ�રુ &ા.શાળા 9426337233

45 મન4રુ1પpEરા મઝહરdુસેન _Uુસુભાઈ બહ5રામ�રુા Kજુ.શાળા ન.ં-15 9979536370

46 ભાભોર .દનેશભાઈ નારસpગભાઈ નારોલ Kજુરાતી શાળા ન-ં1 8160518997

47 Fી �રુબીયા રમેશભાઇ ક5શાભાઇ ચડંોળા Kજુરાતી શાળા ન-ં2 9428810196

48 &Eપિત qકુ5શભાઈ કાrભાઈ ખોખરા Kજુ શાળા ન ં- 12 9724786292

49 ભરતભાઇ એચ દ5સાઈ રાણી�રુ Kજુ શાળા ન ં૨ 8320165276

50 પરમાર sારક5શ>ુમાર tનુીલાલ બહ5રામ�રુા Kજુ.શાળા ન.ં-11 8530994894

નગર &ાથિમક િશ?ણ સિમિત, અમદાવાદ

દA?ણ ઝોન NID પોAલયો અAભયાન માટ5 િશ?કોની યાદ1



Tમ િશ?કUુ ંનામ શાળાUુ ંનામ સપંક� નબંર
51 મોટકા નીિતન &ાણભાઈ બાગે.ફરદોશ Kજુ શાળા ન.ં 1 9909448023

52 Fી +વુનેશભાઈ યોગેશચ*ં ઉપાvયાય વટવા Kજુરાતી શાળા ન ં- ૩ 9879925479

53 ગેલાત પકંજભાઈ જસવતંિસBહ દાણીલીમડા Kજુરાતી શાળા-5 8780896305

54 મો.હત બtભુાઈ ચાવડા oયાસ�રુ &ા.શાળા 9409381049

55 પટ5લ ધીરજભાઈ ગોરધનભાઇ કાકં.રયા Kજુ શાળા નબંર 4 9662383638

56 ઈAલયાસભાઈ એ. મન4રુ1 બહ5રામ�રુાKજુ. શા. ન.ં - 9 9428593218

57 Fી રવીન* >ુમાર મોતીભાઈ રાવત વટવા Kજુરાતી શાળા ન ં- ૩ 9825645676

58 વાઘેલા ભાવેશભાઈ .હતેશભાઈ વટવા Kજુરાતી શાળા ન ં-5 9724863109

59 ચેતન>ુમાર અqતૃલાલ શાહ oયાસ�રુ &ા.શાળા 9824011731

60 ખોખર સૌકતઅલી dુસેનિમયા વટવા Kજુ શાળા ન.ં 4 9727365999

61 શાહ મનન Aગર1શચ*ં કાકં.રયા Kજુ.શાળા ન ં9 9898924664

62 ચોપડા પર5શભાઈ ભીમાભાઇ બહ5રામ�રુા Kજુ.શાળા ન.ં-15 8128129250

63 પટ5લ ભાવેશભાઇ માણેકલાલ ઇસન�રુ Kજુ. શાળા ન.ં 1 9428 811 202

64 yયાસ અપ�ણ zુગલ.કશોર દાણીલીમડા Kજુરાતી શાળા-5 9725015551

65 પરમાર જગદ1શભાઈ 6 બહ5રામ�રુા Kજુ.શાળા ન ં- 23 9824941963

66 વાલાણી િવજયભાઇ નાન9ભાઇ ઇસન�રુ પ{cલક J>ૂલ 1 9924912613

67 પટ5લ સદં1પ કUભુાઈ બાગે.ફરદોશ Kજુ શાળા ન.ં 1 7043484769

68 નટવરભાઈ લવ9ભાઈ મકવાણા બહ5રામ�રુા Kજુરાતી શાળા 13 9904012884

69 મિનષ કરશનભાઈ પટ5લ દાણીલીમડા Kજુરાતી શાળા- 6 9687654847

70 ચૌધર1 ક5_રુભાઈ બાZલુાલ બહ5રામ�રુા Kજુ.શાળા ન ં- 03 9426123172

71 પટ5લ .દપલબેન મણીલાલ દાણીલીમડા Kજુરાતી શાળા ન ં- 3 9601252427

72 પડં|ા દશ�નાબેન 9oનેશ િમVલતનગર Kજુ.શાળા -1 8780388469

73 ડાભી અચ�ના આ}મારામભાઇ બહ5રામ�રુા Kજુ. શાળા ન.ં 2 9898546196

74 ઠQર અનીતાબેન &દ1પ>ુમાર િમVલતનગર Kજુ.શાળા.ન ં2 9426863691

75 ર5~કુાબેન એચ મકવાણા બહ5રામ�રુા Kજુ શાળા - 17 9825423436

76 પટ5લ .હરલબેન રમેશચ*ં ઇ�/દરાનગર-૨ &ા.શાળા 9428666955

77 પરમાર ભાUમુતીબેન વાલ9ભાઈ પીપળજ &ાથિમક શાળા 9427058579

78 શાહ\પાબેન અરિવBદભાઈ પીપળજ &ાથિમક શાળા 9909236673

79 સોલકં1 નીતાબેન બાZભુાઈ પીપળજ &ાથિમક શાળા 9624575668

80 પટ5લ સોનલબેન મગનભાઈ પીપળજ &ાથિમક શાળા 9265400029

81 મીનાબેન કાન9ભાઈ &Eપિત પીપળજ &ાથિમક શાળા 9712091098

82 ગમારા ભાવનાબેન િવશાલભાઈ પીપળજ &ાથિમક શાળા 9510259907

83 સોલકં1 િ@વેણીબેન માવ9ભાઇ સૈજ�રુ ગોપાલ�રુ &ા.શાળા 9825530063

84 કંસારામનીષાબેન િવ�~&ુસાદ પીપળજ &ાથિમક શાળા 9825603678

85 પરમાર િ&યકંા બેન એસ દાણીલીમડા Kજુ શાળા નબંર 1 9033062629

86 પાર5ખ ર1ટાબેન ચ
ુંભાઇ સૈજ�રુ ગોપાલ�રુ &ા.શાળા 9687855315

87 છાયાબેન દશરથલાલ પટ5લ oયાસ�રુ &ા.શાળા 9724505392

88 પટ5લ 4રુ5ખાબેન Aગરધરભાઈ ઇ�/દરાનગર-૨ &ા.શાળા 9429916024

89 નજમાબેન Uરુમહમદં કાયલા કમોડ &ાથિમક શાળા 9427039514

90 ગ�ડલીયા ભાવનાબેન જમના દાસ કાકં.રયા Kજુ શાળા ન ં8 9624210103

91 િનિમષાબેન ન
ુંભાઈ પટ5લ oયાસ�રુ &ા.શાળા 9727802571

92 શાહ કાSમીરાબેન જયિંતભાઇ સૈજ�રુ ગોપાલ�રુ &ા.શાળા 9978075907

93 પટ5લ િપB/ક1બેન નર�*ભાઇ કમોડ &ાથિમક શાળા 9662051872

94 પટ5લ >ૃપાબેન ભાવેશભાઈ ઇ�/દરાનગર-૨ &ા.શાળા 9925099484

95 મન4રુ1 હફશાબાUુ ંએમ. ઇ�/દરાનગર-૨ &ા.શાળા 9375612456

96 લોહ રમીલાબેન ઘેમરભાઈ કાકં.રયા Kજુ શાળા ન ં8 9913102643

97 ગો.હલ +િૂમબેન દ?ેશ >ુમાર કાકં.રયા Kજુ શાળા ન ં8 9979153856

98 પડં|ા ગાય@ીદ5વી શિશકા/ત િમVલતનગર Kજુ.શાળા.ન ં2 9925167716

99 પટ5લ ધિમ��ઠાબેન આશાભાઇ નારોલ Kજુ. શાળા ન.ં 2 9879998220

100 પટ5લ ગૌર1બેન રિસકભાઈ બહ5રામ�રુા Kજુ.શાળા ન ં- 18 9998474040

101 પટ5લ .��નાબેન સજંય>ુમાર મAણનગર Kજુ શાળા ન-ં૬ 9427066445

102 ત/વીબેન કાિંતલાલ પટ5લ oયાસ�રુ &ા.શાળા 9979002526

103 હ5તલબેન. વી.ચૌહાણ વટવા Kજુરાતી શાળા ન ં-1 8980034844



Tમ િશ?કUુ ંનામ શાળાUુ ંનામ સપંક� નબંર
104 ઉદાણી જVપાબેન કૌશલ>ુમાર મAણનગર Kજુ શાળા ન-ં૬ 9016826102

105 પટ5લ&ેમીલાબેન &કાશ>ુમાર વટવા Kજુરાતી શાળા ન.ં 6 9913854762

106 Fીનાયકા કVપનાબેન રાzુભાઇ ચડંોળા Kજુરાતી શાળા ન-ં2 9427803468

107 વાઘેલા પા\લ બેન ભગવાનદાસ કાકં.રયા Kજુ શાળા નબંર 4 8866732318

108 વણકર &િવણાબેન કાનાભાઇ કાકં.રયા Kજુ. શાળા 10 9724900425

109 સાગેંચા મો.હનીબેન ગોિવBદભાઈ વટવા Kજુરાતી શાળા ન ં-5 9428600765

110 પટ5લ ભાUબેુન �લુાભાઇ નારોલ Kજુ. શાળા ન.ં 2 9265970714

111 પટ5લ સKણુાબેન નારણભાઇ નારોલ Kજુ. શાળા ન.ં 2 9586329090

112 રામી િનશાબેન હ5માગં કાકં.રયા Kજુ શાળા ન ં8 9574133059

113 ર}નાકર વષા�બેન ચ�રુભાઇ શાહવાડ1. Kજુ. શાળા ન ં- 2 8469866815

114 ખાભંલા કાજVબેન ભીમાભાઇ શાહવાડ1. Kજુ. શાળા ન ં- 2 7990568881

115 વાઘેલા >ુ4મુબેન ગોિવBદભાઇ ઇસન�રુ પ{cલક J>ૂલ - 2 9173757144

116 પટ5લ મzુંલાબેન મોરારભાઈ વટવા Kજુરાતી શાળા ન. 2 9427085021

117 પટ5લ નયનાબેન બા�ભુાઇ નારોલ Kજુ. શાળા ન.ં 2 9726877368

118 પટ5લ E�વી બેન ટ1 દાણીલીમડા Kજુ શાળા નબંર 1 7874216176

119 ઠQર વષા�બેન અ�લુ>ુમાર વટવા Kજુરાતી શાળા ન.ં 6 8511007491

120 પટ5લ હિષ�દાબેન &�લચ*ં નારોલ Kજુરાતી શાળા ન-ં1 9773016083

121 .�િ�યન પાયલબેન જો/સનભાઇ વટવા Kજુરાતી શાળા ન ં-5 9173999030

122 પાઠક અમીબેન બલભ* ઇસન�રુ પ{cલક J>ૂલ - 2 9712970204

123 Eદવ કVપનાબેન હર1શભાઇ દાણીલીમડા Kજુરાતી શાળા ન ં- 3 9725193367

124 પટ5લ પા\લબેન રામાભાઇ નારોલ Kજુ. શાળા ન.ં 2 9327428872

125 પટ5લ ચ*ંીકાબેન બબાભાઈ કાકં.રયા Kજુ શાળા ન ં6 9586855670

126 AલWબાચીયા ક�લાસબેન ભીખાભાઇ નારોલ Kજુ. શાળા ન.ં 2 8734032270

127 ડ1Wપલબેન ક5. જોષી કાકં.રયા Kજુ શાળા ન ં6 9426590438

128 મકવાણા .દyયાબેન કાિંતલાલ શાહવાડ1. Kજુ. શાળા ન ં- 2 7574805902

129 પટ5લ �જગીષાબેન જયિંતલાલ વટવા Kજુરાતી શાળા ન. 2 9913765629

130 વાઘેલા માધવીબેન કાળ1દાસ વટવા Kજુરાતી શાળા ન.ં 6 9558083033

131 પરમાર ગીતાબેન આ}મારામ બહ5રામ�રુા Kજુ.શાળા ન ં- 03 8780777048

132 શાહ હ1નાબેન Aબિપનચ*ં દાણીલીમડા Kજુરાતી શાળા 4 6352992954

133 &Eપિત િપ/કલબેન Aચરાગ>ુમાર ઇ/*�રુ1 પ{cલક J>ૂલ 7405048127

134 મોમીન ફરહાનાબાU ુઆAબદdુસેન ગણેશનગર પીપળજ Kજુ શાળા ન-ં 1 9558195556

135 ગામેતી શોભનાબેન ચ
ુંભાઇ ઇસન�રુ પ{cલક J>ૂલ 1 9016825216

136 પટ5લ દ?ાબેન ડાયાભાઈ કાકં.રયા Kજુ શાળા ન ં6 9712735848

137 િનનામા AબB
ુબેન બી દાણીલીમડા Kજુ શાળા નબંર 1 9904163626

138 ત/વી.આર.ચૌહાણ ચડંોળા Kજુરાતી શાળા ન-ં1 9408932168

139 કVપનાબેન 6. ગ�જર >ુ. હ1ના વોરા &ા. શાળા 7046463425

140 સધંી શા.હનબાU ુકાદરભાઈ વટવા Kજુરાતી શાળા ન ં-5 9723349366

141 ભાUમુિતબેનએમ સોખડ1યા બહ5રામ�રુાKજુ. શા. ન.ં - 9 9016795807

142 પટ5લ ઝાહ5દાબાUુ ંયા>ુબભાઈ દાણીલીમડા Kજુરાતી શાળા 4 9824122785

143 શેખ સલમાબાUુ ંઅc
ુલગ�ર દાણીલીમડા Kજુરાતી શાળા 4 9974345660

144 પા\લબેન એમ. રાવ >ુ. હ1ના વોરા &ા. શાળા 9725471599

145 ગામીત ક�ુણાબેન િશવા9ભાઈ નારોલ Kજુરાતી શાળા ન-ં1 7990471741

146 &;ાબેન અ�લુ>ુમાર પટ5લ ઇસન�રુ Kજુ. શાળા ન.ં - 2 9904177296

147 રા6Dર1બેન ભાJકરભાઈ પટ5લ ઇસન�રુ Kજુ. શાળા ન.ં - 2 8460419000

148 .કિ�યન .દyય&ભા જયતં >ુમાર બહ5રામ�રુા Kજુ.શાળા ન ં- 18 7874320303

149 પરમાર 9;ાશા બેન .દનેશ ભાઈ કાકં.રયા Kજુ શાળા ન ં8 7359510094

150 પાઠક તેજલ ભાU&ુસાદ ખોખરા Kજુ. શાળા ન.ં 4 9725502474



�મ શાળાUુ ંનામ કમ�ચાર1Uુ ંનામ હોYો સપંક� નબંર

1 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧ મમતાબને શકંરભાઈ  દ5સાઈ િવ�ાસહાયક 9427208283

2 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧ નયનાબને 9. પટ5લ આ.િશ 9712501310

3 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧ પચંાલ રાzુભાઇ અમરતભાઈ ઉ.િશ. 8732970973

4 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧ 6�Jમનબને રમશેભાઈ .��યન આ.િશ. 9714643536

5 અમરાઈવાડ1 શા. - ૪ મૌAલકાબને બી.ગોJવામી આ.િશ. 9913453016

6 અમરાઈવાડ1 શા. - ૪ િવ+િુતબને એન.ઓઝા આ.િશ. 9537518687

7 અમરાઈવાડ1 શા. - ૬ Fી .ડWપલબને 6 પટ5લ આ.િશ. ૭૫૬૭૦૮૯૨૮૦

8 અમરાઈવાડ1 શા. - ૬ Fી વિનતાબને આર દર9 આ.િશ. ૯૭૨૫૦૦૫૮૨૪

9 અમરાઈવાડ1 શા. - ૬ Fી િશVપાબને આર ખરાડ1 આ.િશ. ૯૪૨૭૦૨૦૦૧૮

10 અમરાઈવાડ1 શા. - ૭ વષા�બને &દ1પ>ુમાર પટ5લ આ.િશ. ૯૧૭૩૭૨૫૫૨૦

11 અમરાઈવાડ1 શા. - ૭ કાSમીરા બને રાણા આ.િશ. 7227835232

12 અમરાઈવાડ1 શા. - ૯ ખ@ી ભાિમનીબને નર5શ>ુમાર ઉ.િશ. 9429002679

13 અમરાઈવાડ1 શા. - ૯ દ5સાઇ &કાશભાઈ અqતૃભાઈ ઉ.િશ. 9727468257

14 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧૧ �િુતબને ડ1. પટ5લ  આ.િશ ૯૯૭૪૬૭૯૪૪૦

15 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧૧ 9ત/ે*>ુમાર ડ1. બોદર  આ.િશ ૯૬૩૮૮૫૪૫૦૬

16 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧૨ Fી મ�બુને વી �ા�Aણયા આ.િશ. ૯૪૨૭૩૭૮૫૫૨

17 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧૨ Fી ��ૃLતબને રમણભાઇ પટ5લ આ.િશ. ૭૩૮૩૦૧૫૬૩૨

18 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧૨ Fી િનલમબને એમ &Eપિત આ.િશ. ૯૯૨૫૮૮૫૮૫૯

19 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧3 &ીિતબને બી. પટ5લ આ.િશ. 7405192892

20 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧3 Jનહેાબને એસ. ક.ડયા િવ. સ. 9428529241

21 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧3 .કBજલબને ડ1 મોદ1 િવ. સ. 9408640631

22 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧૪ િનલમ બને ક5. પટ5લ આ.િશ 9725005827

23 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧૪ ઘનSયામ ભાઇ પી પટ5લ આ.િશ 9725005820

24 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧૪ સજેલબને એસ..ક  શચન આ.િશ 9974041514

25 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧૪ િવ�ા બને બી નાદોરકર આ.િશ 9979875849

26 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧૬ િમના?ીબને બી. પટ5લ આ.િશ 9712935432

27 અમરાઈવાડ1 શા. - ૧૬ શિમ�Sઠાબને ક5. પટ5લ આ.િશ 9898680664

28 રાજ�રુ-૮ Fી EKિૃતબને નષૈધભાઈ પટ5લ આ.િશ 8140178383

29 રાજ�રુ-૮ Fી >ુણાલ>ુમાર સકરા9 સગંાત િવ.સ 9428198998

30 રાજ�રુ-૮ Fી હ5માગંીની ગીર1શભાઈ પરમાર િવ.સ 8460580651

31 રાજ�રુ-૮ Fી રોશનીબને કાવ9ભાઈ મડ1યા આ.િશ 9106084923

32 રાજ�રુ-૧૧ �.કતાબને વી. ચાવડા આ.િશ. 9428899090

33 રાજ�રુ-૧૧ Aબજલબને ની. પટ5લ આ. િશ. 7046917917

34 રાજ�રુ-૧૧ Jતલેાબને �ાિંત ભાઈ .�Aચયન આ.િશ 9429068303

35 કરશનનગર શા. -૧ Fી આિસફઇકબાલ 9. મલકે આ.િશ. 9662526185

36 કરશનનગર શા. -૧ િ&યકંાબને એચ.&Eપિત િવ.સ. 9974549445

37 કરશનનગર શા. -૨ ગીતાબને એન રબાર1 આ.િશ ૯૭૨૬૩૮૦૩૭૭
38 કરશનનગર શા. -૨ જયશે>ુમાર 6 પડં|ા આ.િશ ૯૪૨૬૧૭૮૩૬૭
39 કરશનનગર શા. -૨ િમતલબને મગનભાઈ પટ5લ આ.િશ ૯૭૨૫૦૦૫૭૪૨
40 કરશનનગર શા. -૨ મનીષાબને ડ1 પટ5લ આ.િશ ૯૪૨૬૪૮૪૮૭૫
41 કરશનનગર શા. -૨ ગીતાબને એલ કોટવાલ આ.િશ ૯૪૨૬૫૫૧૪૯૪
42 પ�ુષોbમનગર શા. -૧ 4કુ5� ુડ1.પટ5લ આ.િશ. 7600024092

43 પ�ુષોbમનગર શા. -૧ િનમીષાબને સી.પટ5લ િવ.સ. 9998844766

44 પ�ુષોbમનગર શા. -૧ જયFીબને પી.પટ5લ. િવ.સ. 9909420855

45 પ�ુષોbમનગર શા. -૧ દ?ાબને વી.મોદ1 આ.િશ. 9904293363

46 પ�ુષોbમનગર શા. -૧ ધમ�શ>ુમાર 6.ચૌહાણ િવ.સ. 9824162551

47 �રુષોbમનગર શાળા. - ૨ �નુીતાબને હસqખુભાઇ બલદાAણયા આિસ. િશ?ક 9712965903

48 �રુષોbમનગર શાળા. - ૨ હ5તલબને જશવતંલાલ પટ5લ િવ�ા સહાયક 9879644616

49 �રુષોbમનગર શાળા. - ૨ .કJમતભાઇ 6સગંભાઇ દ5સાઇ આિસ. િશ?ક 9725001733

50 �Aબકાનગર શા. -૧ �વુાણી પોપટભાઈ િવ�લભાઈ આ.િશ 9824556592

51 �Aબકાનગર શા. -૧ દ5ગામા કાન9ભાઈ િ@ભોવનભાઈ આ.િશ 9879353235
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52 �Aબકાનગર શા. -૧ &Eપિત �.કતાબને &િવણભાઈ આ.િશ 9974057779

53 �Aબકાનગર શા. -૧ પટ5લ .હર5ન>ુમાર ગણશેભાઈ આ.િશ 9662526671

54 �Aબકાનગર શા. -૧ સદાદ1યા .ડWપલબને મહ5/*ભાઈ િવ.સ 9104182823

55 �Aબકાનગર શા. -૧ પટ5લ િમતલબને �બાલાલ આ.િશ 9426909892

56 �Aબકાનગર શા. -૧ બ�કર હ5તલબને જયતં>ુમાર આ.િશ 9409647719

57 ઓઢવ શા. -૧ Fી ભારતીબને આર. શાહ ઉ.આ. ૯૬૦૧૦૪૦૨૫૪

58 ઓઢવ શા. -૧ Fી આિશષભાઈ બી. પટ5લ િવ.સ. ૯૮૯૮૭૮૧૨૭૭

59 ઓઢવ શા. -૧ Fી ભારતીબને એમ. પટ5લ િવ.સ. ૯૯૨૪૨૬૦૭૧૫

60 ઓઢવ શા. -૧ Fી પકંજ>ુમાર બી. Eદવ ઉ�ચ &ા. િશ. ૯૪૨૬૨૬૯૮૩૯

61 ઓઢવ શા. -૧ Fી પા\લબને બી. રાવળ ઉ�ચ &ા. િશ. ૯૯૯૮૪૧૭૯૭૮
62 ઓઢવ શા. -4 4ધુાબને મહ�*>ુમાર પચંાલ આ.િશ. 9427523833

63 ઓઢવ શા. -4 િ&યકંાબને  જયતંીલાલ &Eપિત આ.િશ. 9067831694

64 ઓઢવ શા. -4 ભાિવકાબને િશવગીર1 ગોJવામી આ.િશ. 7567219330

65 ઓઢવ શા. -4 િનતાબને ભગવાનભાઈ રબાર1 આ.િશ. 9687890098

66 ઓઢવ શા. -4 વશૈાલીબને 6. પચંાલ આ.િશ.

67 ઓઢવ શા. -4 હ5તલબને બાZભુાઇ &Eપિત િવ. સહાયક 8160780195

68 ઓઢવ 9.આઈ.ડ1.સી -૨ હિષ�દાબને બળદ5વભાઈ પટ5લ આ.િશ. ૯૧૭૩૨૮૯૦૪૧
69 ઓઢવ 9.આઈ.ડ1.સી -૨ \પલ>ુમાર1 ઉમશેચ*ં � ુઢં1ર આ.િશ. ૯૪૨૯૪૩૭૫૧૭
70 ઓઢવ 9.આઈ.ડ1.સી -૨ ર�Sમકાબને ગોિવBદભાઈ પટ5લ આ.િશ. ૯૪૨૬૦૪૦૮૨૨
71 ઓઢવ 9.આઈ.ડ1.સી -૨ વભૈવ>ુમાર &હલાદભાઈ &Eપિત િવ.સ. ૯૯૦૯૩૦૩૯૦૫
72 લીલાનગર શા. -૨ qલુાડ1યા 9�ભુાઈ રમણભાઈ આ.િશ 7600025059

73 લીલાનગર શા. -૨ પચંાલ  વનીતાબને  નટવરલાલ આ.િશ 9428482436

74 લીલાનગર શા. -૨ પટ5લ &ીતીબને રમશેચ*ં આ.િશ 7572840684

75 લીલાનગર શા. -૨ િનWબાક� ઉવ�બને હર5શભાઈ િવ.સ. 8980793852

76 લીલાનગર શા. -૨ Fી િવવકે હર19 ઠાકોર આ.િશ. 8338214003

77 લીલાનગર શા. -૨ પટ5લ કનયૈાલાલ &હલાદભાઈ આ િશ 8000790651

78 રાજ�રુ શા. ૧ તોફ1કાબાU ુઝહ1રdુસને શખે આ.િશ 9714301495

79 રાજ�રુ શા. ૧ ર1ટાબને બtભુાઈ �Eુરા આ.િશ 9409056429

80 રાજ�રુ શા. ૧ માગ� Aગર1શભાઈ િ@વદે1 આ.િશ 9725553356

81 રાજ�રુ શા. ૩ નીતાબને >ૃ�ણરાવ પઠે5 આ.િશ. 9662537814

82 રાજ�રુ શા. ૩ સિમનાબાU ુમહ5qદુdુસને શખે આ.િશ. 9974004943

83 રાજ�રુ શા. ૩ 4િુમ@ાબને મોતીભાઇ તડવી આ.િશ. 8141027571

84 રાજ�રુ શા. ૩ કાિંતભાઇ ભીખાભાઇ સોલકં1 આ.િશ. 9879860258

85 રાજ�રુ શા. ૯ &;શે ભાઇ પી.ચાવડા આ. િશ. 7405216068

86 રાજ�રુ શા. ૯ યાદવ સગંીતાબને આ.િશ. 7874341508

87 રાજ�રુ શા. ૯ +પુ/ે* >ુમાર પી. ઠાકોર આ. િશ. 6354036359

88 રાજ�રુ શા. ૧૭ ડામોર માનો�>ુમાર કાિંતલાલ આ. િશ. 7574942505

89 રાજ�રુ શા. ૧૭ દ5સાઇ .હતષે ગણશેભાઇ આ. િશ. 7878090831

90 રાજ�રુ શા. ૧૭ Fાવક િમના?ી 4રુ5શભાઇ આ. િશ. 7567042175

91 રાજ�રુ શા. ૧૮ પરવીનબાUુ ં6. મ/4રુ1 આ.િશ. 9727087048

92 રાજ�રુ શા. ૧૮ શિમ�લાબને બી. પચંાલ આ.િશ. 9725001754

93 રાજ�રુ શા. ૧૮ નયનાબને 9. પટ5લ આ.િશ. 9426572507

94 રાજ�રુ શા. ૧૮ �zુબને આર. રાઠોડ આ.િશ. 9601428084

95 રાજ�રુ શા. ૧૮ aયાિતબને ડ1. િ@વદે1 આ.િશ. 9913819828

96 ગોમતી�રુ શા. -૨ અલકાબને મહ5શભાઇ રાવળ આ.િશ. 9725046038

97 ગોમતી�રુ શા. -૨ છાયાબને રા6/*િસBહ ચાવડા આ.િશ. 9428422910

98 ગોમતી�રુ શા. -૨ 4નુીતાબને બહા
ુરિસBહ ગામીત િવ.સ. 9687798332

99 ગોમતી�રુ શા. -૨ નયનાબને ભગવાનદાસ યોગી િવ.સ. 9737648509

100 ગોમતી�રુ શા. -૨ &;ા ચ/ં*ાક� ભ� આ.િશ. 9428604461

101 ગોમતી�રુ શા. -૪ રાણા મમતાબને એન. આ.િશ. 9825914809

102 ગોમતી�રુ શા. -૪ 4મુનબને બી. ખલાસી આ.િશ. 9924116503

103 ગોમતી�રુ શા. -૪ હ5મદ1પ 6. શમા� આ.િશ. 9825433150

104 ગોમતી�રુ શા. -૪ રોઝીબને એસ. ડામોર િવ.સ. 9099336884

105 ગોમતી�રુ શા. -૪ Eવદેઅaતર એમ. �સાર1 આ.િશ. 9427712736

106 ગોમતી�રુ શા. -૪ હા.દ ક 6. પાડંવ િવ.સ. 9409225143

107 ગોમતી�રુ શા. -૬ નહેાબને કનયૈાલાલ પટ5લ ઉ.િશ. 9408415847

108 ગોમતી�રુ શા. -૬ કો.કલાબને મનાભાઈ મછાર ઉ.િશ. 6353699232

109 ગોમતી�રુ શા. -૬ હ4મુતીબને અqતૃલાલ પટ5લ ઉ.િશ. 9327088775

110 જશોદાનગર શા. -૧ ભાિવકાબને +પૂ/ે*ભાઈ પટ5લ આ.િશ. 9537810260



111 જશોદાનગર શા. -૧ ચતેનાબને ચ
ુંભાઈ મહ5તા આ.િશ. 9727304646

112 જશોદાનગર શા. -૧ ભાિવકાબને હ5મરાજભાઈ ગોહ5લ આ.િશ. 9924099181

113 જશોદાનગર શા. -૧ દ?ાબને છો¡ુભાઈ પટ5લ આ.િશ. 9727684881

114 જશોદાનગર શા. -૨ ર�Sમકાબને એસ પટ5લ આ.િશ 9879420253

115 જશોદાનગર શા. -૨ નીતાબને એ પટ5લ આ.િશ 9974239238

116 જશોદાનગર શા. -૨ િમલન બને આર પડં|ા આ.િશ 9974233631

117 જશોદાનગર શા. -૨ ર1કાબને એમ ગજજર આ.િશ 9426767731

118 જશોદાનગર શા. -૨ િ&તીકાબને વી ચૌહાણ આ.િશ 9173001204

119 િવBઝોલ શા. -૨ Fી .દપીકાબને ગોરધનદાસ પટ5લ આ.િશ. 9898248520

120 િવBઝોલ શા. -૨ Fી દ?ાબને મUભુાઈ પરમાર આ.િશ. 94278 00656

121 િવBઝોલ શા. -૨ Fી જયદ1પ ચરણભાઈ દ5સાઈ આ.િશ. 99255 20455

122 િવBઝોલ શા. -૨ Fી બીનાબને હસqખુભાઈ પટ5લ આ.િશ. 9426264989

123 િવBઝોલ શા. -૨ Fી રાગીણીબને &+દુાસ દર9 આ.િશ. 8980920363

124 િવવકેાનદંનગર શા. ૧ Fી નૌકાબને િશવાભાઈ પટ5લ િવ.સા 9586663699

125 િવવકેાનદંનગર શા. ૧ Fી &.દપિસBહ િવલિસહ સલેોત િવ.સા 6356486069

126 િવવકેાનદંનગર શા. ૧ Fી જયાબને મોઘા9 ચૌધર1 િવ.સા 8320358431

127 િવનોબાભાવનેગર Kજુ.શા.૧ પરમાર EKિૃતબને વીરચદંભાઈ મ.િશ. 7388629407

128 િવનોબાભાવનેગર Kજુ.શા.૧ પટ5લ મનીષાબને ખ¢ુંભાઈ મ.િશ. 9426755979

129 િવનોબાભાવનેગર Kજુ.શા.૧ નાગર અિDનાબને ચીમનલાલ મ.િશ. 9925196198

130 િ@કમ�રુા &ાથિમક શાળા ઉપા£યાય  િપનલબને હર1&સાદ આ. િશ?ક 9429209326

131 િ@કમ�રુા &ાથિમક શાળા વાઘલેા  ક�લાસબને લાલ9ભાઈ આ. િશ?ક 9376112104

132 આ.દનાથનગર  &ાથિમક શાળા આશાબને.િવ .ચૌધર1 આ.િશ 9428049849

133 આ.દનાથનગર  &ાથિમક શાળા નીતાબને.બી. પટ5લ આ.િશ 9601656511

134 આ.દનાથનગર  &ાથિમક શાળા ઘનSયામભાઈ .બી.પટ5લ આ.િશ 7574839030

135 આ.દનાથનગર  &ાથિમક શાળા �Eૂબને .એસ.િમFા આ.િશ 9099988386

136 4મુીનનગર &ાથિમક શાળા,વ¤ાલ પટ5લ ભાવનાબને અમરાભાઇ આ.િશ?ક 8156090865

137 4મુીનનગર &ાથિમક શાળા,વ¤ાલ રાજ�તૂ િશર1ષભાઈ રણવીરિસBહ આ.િશ?ક 9824969135

138 4મુીનનગર &ાથિમક શાળા,વ¤ાલ ઠાકર મdેુલભાઈ હષ�દભાઈ આ.િશ?ક 9558414268

139 િનકોલ &ાથિમક શાળા નીતીન>ુમાર 4રુ5શભાઈ પટ5લ આ.િશ?ક 9879959827

140 િનકોલ &ાથિમક શાળા ર5ખાબને રામિસBહ ચૌહાણ આ.િશ?ક 9574625920

141 િનકોલ &ાથિમક શાળા ઓમ&કાશ qરુલીધર પાલ આ.િશ?ક 9904736858

142 િનકોલ &ાથિમક શાળા યશવતંલાલ �ળુાભાઈ 4થુાર આ.િશ?ક 7600907252

143 ખોડ1યારનગર &ાથિમક જયો}સનાબને લવ9ભાઈ ચૌધર1 આ.િશ?ક 9979142750

144 ખોડ1યારનગર &ાથિમક ચ*ંકા/તભાઈનરિસBહભાઈ પરમાર આ.િશ?ક 9737433499

145 ખોડ1યારનગર &ાથિમક સધેાભાઇ Eમાભાઈ રબાર1 આ.િશ?ક 9898654475

146 વ¤ાલ &ાથિમક શાળા મનીષભાઈ માધાભાઈ ચાવડા આ.િશ?ક 9913367887

147 વ¤ાલ &ાથિમક શાળા જયશે>ુમાર દશરથલાલ પટ5લ આ.િશ?ક 9662003139

148 વ¤ાલ &ાથિમક શાળા .દA?ત િ&તીબને હષ�દ>ુમાર આ.િશ?ક 7574805488

149 વ¤ાલ &ાથિમક શાળા .ડસોઝા લીનાબને અVફોન�સ આ.િશ?ક 9924747925

150 વ¤ાલ &ાથિમક શાળા પટ5લ .કરણબને નટવરલાલ આ.િશ?ક 7990955910

151 આદશ� &ા. શાળા રતન�રુા પા�ુલ બા .કર1ટ િસBહ Eડ5E આ.િશ?ક 8320702849

152 આદશ� &ા. શાળા રતન�રુા મીના?ી બને રામ9 ભાઈ સોલકં1 આ.િશ?ક 9624935539

153 આદશ� &ા. શાળા રતન�રુા 9ગીશા બને મન9ભાઈ પરમાર આ.િશ?ક 9429201696

154 રા9વનગર &ાથિમક શાળા �¥ૃવીભાઈ નર5શભાઈ &Eપિત આ.િશ?ક 7405074095

155 રા9વનગર &ાથિમક શાળા ર?ાબને ચ
ુંભાઈ પટ5લ આ.િશ?ક 9099028750

156 રા9વનગર &ાથિમક શાળા પી/ક1બને ગોિવBદભાઈ ચૌધર1 આ.િશ?ક 9624692727

157 રા9વનગર &ાથિમક શાળા ��ુપાબને ભરતભાઈ ચાવડા આ.િશ?ક 8238350797

158 રા9વનગર &ાથિમક શાળા .��નાબને હમીરભાઈ વાણીયા આ.િશ?ક 9724855587

159  રામોલ &ાથિમક શાળા ધિમ��ઠાબને ડ1. પટ5લ આ.િશ?ક 9913533106

160  રામોલ &ાથિમક શાળા ર�Sમક>ુમાર એમ. પટ5લ આ.િશ?ક 9427896096

161  રામોલ &ાથિમક શાળા ક5_રુભાઈ વાય. પડં|ા આ.િશ?ક 9913187177

162  રામોલ &ાથિમક શાળા �Eૂબને એમ. હાલાણી આ.િશ?ક 9427456591

163  રામોલ &ાથિમક શાળા મોનાબને એચ. જોશી આ.િશ?ક 9601302116

164  રામોલ &ાથિમક શાળા Uરૂજહાબંને એચ. ઘાચંી આ.િશ?ક 9979360476

165  રામોલ &ાથિમક શાળા લ¦મીબને ડ1.રજ�તૂ આ.િશ?ક 9173622434

166  રામોલ &ાથિમક શાળા &કાશ>ુમાર 6. સોલકં1 આ.િશ?ક 8780676647

167 જનતાનગર &ાથિમક શાળા દ1પાબને લાભચ*ં ખરે આ.િશ?ક 9426456597

168 જનતાનગર &ાથિમક શાળા વશૈાલીબને જવાહરભાઈ પચંાલ આ.િશ?ક 9687126870

169 જનતાનગર &ાથિમક શાળા રSમીકાબને જયશેભાઈ કાપડ1યા આ.િશ?ક 9974548509

170 જનતાનગર &ાથિમક શાળા ર5ખાબને શામ9ભાઈ ઠાકોર આ.િશ?ક 8128834225



171 જનતાનગર &ાથિમક શાળા 4શુીલાબને 9વાભાઇ પટ5લ આ.િશ?ક 9825443764

172 Eનીયાપીર &ાથિમક શાળા િવમલબને મગનભાઈ પટ5લ આ.િશ?ક 9879586484

173 Eનીયાપીર &ાથિમક શાળા આશાબને &+દુાસ પટ5લ આ.િશ?ક 9099973436

174 Eનીયાપીર &ાથિમક શાળા ભાવનાબને .દલીપ>ુમાર મહેતા આ.િશ?ક 9712137215

175 Eનીયાપીર &ાથિમક શાળા ની�ુબને સોમાભાઇ પટ5લ આ.િશ?ક 9879454752

176 Eનીયાપીર &ાથિમક શાળા િવલાસબને ડા§ાભાઇ પટ5લ આ.િશ?ક 9979508842

177 Eનીયાપીર &ાથિમક શાળા િનરત>ુમાર ચ*ંશકંર જોષી આ.િશ?ક 9427398643

178 Eનીયાપીર &ાથિમક શાળા નીતાબને િવનોદ>ુમાર િમ¤ી આ.િશ?ક 9924104527

179 Eનીયાપીર &ાથિમક શાળા દ1પલબને ગોિવBદભાઇ પટ5લ આ.િશ?ક 9904073795

180 Eનીયાપીર &ાથિમક શાળા EKિૃતબને રમણીકલાલ રાવલ આ.િશ?ક 9979228407

181 Eનીયાપીર &ાથિમક શાળા ર�Sમકાબને ��ુુષોbમભાઈ પરમાર આ.િશ?ક 8980577244

182 િવ�ાનગર &ાથિમક શાળા મzુંલાબને પોપટ ભાઈ પટ5લ આ.િશ?ક 9998085657

183 િવ�ાનગર &ાથિમક શાળા ક�લાસ બને ¨ઘુાભાઈ મકવાણા આ.િશ?ક 8980919711

184 િવ�ાનગર &ાથિમક શાળા .દનશેભાઇ રિતલાલ પટ5લે આ.િશ?ક 9427022776

185 િવ�ાનગર &ાથિમક શાળા 9ત/ે* િસહ બળવતં િસહ રાઠોડ આ. િશ?ક 7874934132

186 િવ�ાનગર &ાથિમક શાળા િનશા>ુમાર1 રમશેભાઈ રાત.ડયા આ.િશ?ક 9714630726

187 રAખયાલ ઉ
ૂ�  - 2 \હ1શબનમ મોહમંદભાઇ શખે આ.િશ?ક 9725023871

188 રાજ�રુ ઉ
ૂ�  શાળા ન-ં7 qબુીUVુલાહ અઝી`Vલાહ અ/સાર1 આ.િશ?ક 7383936077

189 ગોમતી�રુ ઉ
ૂ�  - 3 મો.ઝાહ1દ એમ.શખે આ.િશ?ક 9898800710

190 ગોમતી�રુ ઉ
ૂ�  - 2 બાનો ખા�નૂ એન. �સાર1 આ.િશ?ક 9925967852

191 ગોમતી�રુ ઉ
ૂ�  - 2 ફરહાનાબાU ુમોહWમદ રફ1ક શખે આ.િશ?ક 96622771491

192 રાજ�રુ ઉ
ૂ�  - 1 ફર1દાબીબી એ. પઠાન આ.િશ?ક 9725040188

193 રાજ�રુ ઉ
ૂ�  - 7 અનીસમોહમંદ ઉJમાનગની મ/4રુ1 આ.િશ?ક 9998853165

194 રાજ�રુ ઉ
ૂ�  - 4 અ.હફ1ઝ Kલુામdુસને શખે આ.િશ?ક 8320852153

195 રાજ�રુ ઉ
ૂ�  - 7 શહ5નાઝબાU ુમકZલુભાઇ  મ/4રુ1 આ.િશ?ક 9712972530

196 રાજ�રુ ઉ
ૂ�  - 7 શમીમબાU ુઅc
ુલરહ5માન  અ/સાર1 આ.િશ?ક 9727793129

197 રAખયાલ ઉ
ૂ�  - 1 .ફરદોસબાUુ ંએમ.અ/સાર1 આ.િશ?ક 7043750666

198 બા�નુગર ઉ
ૂ�  શાળા ન-ં8 અ/સાર1 સમાબાUુ ંઅ.રઝઝાક આ.િશ?ક 79909 35048

199 4ુદંરમનગર ઉ
ુ�  શાળા ન-ં2 4Vુતાનખાન  6. પઠાન આ.િશ?ક 9879131346

200 4ુદંરમનગર ઉ
ુ�  શાળા ન-ં2 મોહWમદ ઝા.કર એમ. શખે આ.િશ?ક 9735907437



�મ નામ શાળાUુ ંનામ મોબાઇલ નબંર

1 4થુાર Aબિપન>ુમાર નારાયણભાઈ એAલસ A�જ શાળા ન.ં 12 9825994570

2 સોલકં1 ર1ટા 4રુ5શચ*ં ઉJમાન�રુા શાળા ન ં2 9426568608

3 &Eપિત 4િુમ@ાબેન લ¦મણભાઈ એAલસ A�જ શાળા ન ં8 9574728280

4 પટ5લ અલકાબેન  પકંજ>ુમાર એAલસ A�જ શાળા ન ં8 9925903250

5 પટ5લ  F£ધાબેન રમેશલાલ એAલસ A�જ શાળા ન ં8 9824668440

6 દવે ભાિવકા ધવલ એAલસ A�જ શાળા ન ં8 9426581882

7 પટ5લ વા4દુ5વભાઇ માણેકલાલ એAલસ A�જ શાળા ન ં8 9924231216

8 પટ5લ િ&યકંા 9મી એAલસ A�જ શાળા ન ં8 9687316455

9 પટ5લ અલકાબેન &િવણ >ુમાર એAલસ A�જ શાળા ન ં8 9429029354

10 રામી તેજલ જતીન >ુમાર એAલસ A�જ શાળા ન.ં 8 8128358900

11 .     4ધુાબેન    રામા ભાઇ પટ5લ એAલસબીજ શાળા ન.ં-10 9601443413

12 પલાત 4લુોચનાબેન હા\ન>ુમાર એAલસબીજ શાળા ન.ં-10 9724908585

13 મહ5Dર1 ડૉ.લીલમ આશમલ એAલસબીજ શાળા ન.ં-10 9512975998

14 પટ5લ  જયFી નદં.કશોર એAલસA�જ  શાળા ન ં30 9428017677

15 શાહ મીના?ી સજંય>ુમાર એAલસA�જ  શાળા ન ં30 9510704063

16 જયJવાલ �યોિતકા બેન નવીનચ*ં એAલસA�જ  શાળા ન ં30 9924476331

17 પટ5લ અવનીબેન Aબપીનચ*ં એAલસA�જ  શાળા ન ં30 9974097343

18 પટ5લ જયFીબેન નીલેશ>ુમાર એAલસA�જ  શાળા ન ં30 9426873081

19 સોલકં1 ચ.ં*કાબેન મગનભાઇ એAલસA�જ શાલા ન-ં18 9825113690

20 પાઠક �ષૃા જયે/* &સાદ એAલસA�જ શાળા ન ં-7 9426307816

21 yયાસ િ&િત જયવદન એAલસA�જ શાળા ન ં-7 7984859120

22 yયાસ મૈ@ેયી બ>ુલચ*ં એAલસA�જ શાળા ન ં-7 7878528450

23 પટ5લ ઈ�/દરાબેન નીિતન>ુમાર એAલસA�જ શાળા ન ં-7 8758588687

24 ગોJવામી િવશાખા બલદ5વગીર1 એAલસA�જ શાળા ન.ં29 9727766992

25 રાઠોડ મનીષા હ.રિસBહ એAલસA�જ શાળા ન.ં29 8734003252

26 વિનતા વા4દુ5વ ભગત એAલસA�જ શાળા ન.ં29 9879381806

27 સોલકં1 રાક5શ>ુમાર જશવતંભાઈ એAલસA�જ શાળા નબંર 22 8000580580

28 દ5સાઈ િનશા લાલ9ભાઈ એAલસA�જ શાળા નબંર 22 7567801900

29 મા�ુ .��નાબેન રામ9ભાઈ એAલસA�જ શાળા નબંર 6 9429437182

30 ભાવસાર ર1ના ચપંકભાઈ એAલસ�ીજ શાળા ન ં- 17 7046536945

31 પચંાલ મીતાબેન ઘનSયામભાઈ એAલસ�ીજ શાળા ન ં28 9426864186

32 રાજ�રુો.હત રિવ/* ��ા9 એAલસ�ીજ શાળા ન ં28 9898185897

33 દ5વડા િનલમબેન પ.દપ>ુમાર એલીસ�ીજ શાળા ન ં2 9913818171

34 ચોધર1 .કBજલ નરસગંભાઈ એલીસ�ીજ શાળા ન ં2 9664883197

35 ભાવસાર ચેતણાબેન અિDન>ુમાર ક5શવનગર શાળા ન.ં 1 9879518770

36 Eની નયનાબેન qકુ5શ>ુમાર ક5શવનગર શાળા ન.ં 1 9687935304

37 પટ5લ સગંીતાબેન ત\ણ>ુમાર ક5શવનગર શાળા ન.ં 1 9427969773

38 KLુતા Jનેહલબેન દ1નબ�ંુ ક5શવનગર શાળા ન.ં 1 9712935983

39 &Eપિત અિવનાશ કોદરભાઈ ગાધંીનગર શાળા નબંર  2 9712949634

40 પટ5લ ક�લાસબેન કરસનભાઈ ગાધંીનગર શાળા નબંર-2 9426248231

41 Eદવ બાZભુાઈ ધી�ુભાઈ K.ુહા બોડ� &ા.શાળા ,ચાદંખેડા 6352733780

42 ભ� નયનાબેન જયિંતલાલ K.ુહા બોડ� &ા.શાળા ,ચાદંખેડા 8141426133

43 સોલકં1 નીિતન>ુમાર િવનોદ>ુમાર K.ુહા બોડ� &ા.શાળા ,ચાદંખેડા 7990913062

44 પટ5લ 4લુોચનાબેન �લુસીદાસ K.ુહા બોડ� &ા.શાળા ,ચાદંખેડા 9725092167

45 પરમાર �જ;ાસા &ેમાનદં K.ુહા બોડ� &ા.શાળા ,ચાદંખેડા 7575818329

46 ઠQર ગાય@ી બેન કાશીરામ ચાદંખેડા પગાર ક5/* શાળા 9638082793

47 પટ5લ .હનાબહ5ન 4રુ5શભાઈ ચાદંખેડા પગાર ક5/* શાળા 9998665518

48 દર9 ફાVKનુીબેન વા4દુ5વભાઈ ચાદંખેડા પગાર ક5/* શાળા 9825650932

49 પડં|ા હિષ�દા ઉષા કા/ત ચાદંખેડા પગાર ક5/* શાળા 9574093119

50 અમીન ¡્િવકંલબેન .હતેશ>ુમાર ચાદંખેડા પગાર ક5/* શાળા 8511108767

51 પટ5લ અVપાબેન રમેશભાઈ ચાદંખેડા પગારક5/
્ શાળા 9924430250

52 પરમાર �યોિતબેન ધન9ભાઈ ચેન�રુ &ાથિમક શાળા 9687305395

53 રાઠોડ અમરબેન છગનભાઈ ચેન�રુ &ાથિમક શાળા 8733043730

54 રાવલ જયFીબેન કમલેશ>ુમાર 6લ «વાટસ�ની �દર 9909926493

55 પટ5લ 4રુ5ખાબેન મણીલાલ ડ1 ક5Aબન Kજુરાતી &ા શાળા 9727435276

56 પટ5લ અિમતા ¬િુમલ>ુમાર ડ1 ક5Aબન Kજુરાતી &ા શાળા 9898722149

West  zone



57 પાડં5 ઇ/* 5શ &ેમસાગર ડ1 ક5Aબન Kજુરાતી &ા. શાળા 9427520483

58 કલાસવા લ¦મણભાઈ વE9 ડ1 ક5Aબન Kજુરાતી &ા. શાળા 9979157245

59 yયાસ િનમ�લ રમેશચ*ં નવાવાડજ શાળા ન ં1 9824587978

60 પટ5લ અ\ણાબેન ક5શવલાલ નવાવાડજ શાળા ન ં1 9909908032

61 પડં|ા ચેતનાબેન િવનોદચ*ં નવાવાડજ શાળા ન ં1 9879440939

62 પટ5લ રજનીકાતં મહ5/*>ુમાર નવાવાડજ શાળા ન ં9 9979610319

63 પચંોલી િમન>ુમાર અશોક>ુમાર નવાવાડજ શાળા ન ં9 9428411236

64 પટ5લ વદંનાબેન દ?ેશ>ુમાર નવાવાડજ શાળા ન ં9 9426356103

65 &Eપિત મન4ખુભાઈ રામ9ભાઈ નવાવાડજ શાળા ન ં9 9712950215

66 પટ5લ  �Eુ ચ
ુંલાલ નવાવાડજ શાળા ન ં9 9909051509

67 િ@વેદ1 બેલાબેન ક5તન>ુમાર નવાવાડજ શાળા ન ં9 9727710784

68 પટ5લ અિનલ>ુમાર હષ�દભાઈ નવાવાડજ શાળા ન ં9 8238012382

69 પટ5લ કો.કલાબેન શ+ંભુા ઈ નવાવાડજ શાળા ન3ં 9426284451

70 Eની મીના>ુમાર1 લાભશકંર નારણ�રુા શાળા ન-ં1 9427017679

71 િમ¤ી જલકબેન ઘનSયામભાઈ નારણ�રુા શાળા ન-ં1 9974841215

72 પટ5લ હ5તલબેન જયતંીલાલ નારણ�રુા શાળા ન-ં1 8238917501

73 પટ5લ ગવ�બેન .હર5ન>ુમાર નારણ�રુા શાળા ન-ં2 9998971826

74 પટ5લ શિમ�લાબેન  ધમ�/* ભાઇ નારણ�રુા શાળા નબંર 4 9898554027

75 પટ5લ હિષદા બેન ચીમનલાલ નારણ�રુા શાળા નબંર 4 9427522448

76 જોષી હષા�બેન .હર5ન>ુમાર નારણ�રુા શાળા નબંર 4 7383148365

77 પટ5લ ઇલાબેન ��ુુષોbમભાઈ નારણ�રુા શાળા નબંર 4 9898499119

78 પટ5લ જVપાબેન જયતંીલાલ નારણ�રુા શાળા ન ં6 9898655100

79 પટ5લ વૈશાલી બેન રામ>ૃ�ણ ભાઈ નારણ�રુા શાળા ન ં6 9879372225

80 ભ� ભાગ�વીબેન રમેશચ*ં નારણ�રુા શાળા ન ં6 9427802248

81 મકવાણા હ4મુિતબેન ધી�ુભાઈ નારણ�રુા શાળા ન ં6 9924855120

82 કટ.કયા સગંીતાબેન &િવણ >ુમાર િનણ�ય નગર &ાથિમક શાળા 9724556461

83 પટ5લ શિમ��ઠા બેન .દનેશ>ુમાર િનણ�ય નગર &ાથિમક શાળા 9726646541

84 ઉપા£યાય પeાબેન ભોગીલાલ િનણ�યનગર &ાથિમક શાળા 8487846133

85 મોદ1 +િૂમકા �.કત મહા}મા ગાધંીઆFમ શા.ન.ં-1 9879372117

86 પટ5લ લાલ9ભાઇ હ.રભાઈ મોટ5રા ક/યા &ાથિમક શાળા 9662578233

87 પટ5લ િનિમષા બેન અqતૃલાલ મોટ5રા ક/યા &ાથિમક શાળા 8980632630

88 આચાય� સાધનાબેન છનાલાલ મોટ5રા ક/યા &ા.શાળા 9925586869

89 રાઠોડ ઈલાબેન રણછોડભાઈ મોટ5રા ક/યા &ાથિમક શાળા 9724319397

90 પટ5લ &;ાબેન હ1રાલાલ મોટ5રા >ુમાર &ાથિમક શાળા 9824691526

91 પટ5લ અVપાબેન જશવતંલાલ મોટ5રા >ુમાર &ાથિમક શાળા. 9824866159

92 સોલકં1  ન
ુંબેન  મોતીભાઈ રાણીપ પગરક5/* શાળા 8141515166

93 ભાવસાર િમતેશ >ુમાર .દનેશભાઈ રાણીપ પગરક5/* શાળા 7621053512

94 કડ1કર ઉિમ�લાબેન Kણુવતંભાઈ રાણીપ પગાર ક�* શાળા 9428612452

95 ગોસાઈં જયFી નારણગર રાણીપ પગાર ક�* શાળા 9898021565

96 પટ5લ ભાવનાબેન નવીનચ*ં રાણીપ પગાર ક�* શાળા 9427806978

97 પટ5લ િવ�લુ>ુમાર ભાઈલાલભાઈ રાણીપ પગાર ક5/* શાળા 9725597543

98 ઠQર હ1નાબેન �ષુાર રાણીપ પગાર ક5/* શાળા 9724331189

99 રાવલ �જ;ાસા રા6શ>ુમાર રાણીપ પગાર ક5/* શાળા 9428415317

100 ગ�જર ભાUમુતી બીપીનચ*ં રાણીપ પગાર ક5/* શાળા 9725790249

101 પટ5લ સરોજબેન  ઓધવ9ભાઈ રાણીપ પગાર ક5/* શાળા 9638631740

102 મકવાણા ભ�«તબેન રાE9ભાઇ રાણીપ પગાર ક5/* શાળા 8347974791

103 મોદ1 +િૂમકાબેન શશીકા/ત રાણીપ પગાર ક5/* શાળા 9825558598

104 યાદવ 4િુનતા રામ&સાદ રાણીપ પગાર ક5/* શાળા 9638982132

105 પટ5લ રમેશચ*ં બબાભાઈ રાણીપ પગાર ક5/* શાળા 9904014205

106 પટ5લ આશાબેન 6ઠાભાઈ રાણીપ પોલીસલાઈન શાળા ન-ં 3 9924245688

107 પટ5લ &િત?ાબેન સોમાભાઈ રાણીપ પોલીસલાઈન શાળા ન-ં 3 8238210857

108 પટ5લ 9ગર>ુમાર દ5વે/*ભાઈ રાણીપ પોલીસલાઈન શાળા ન-ં 3 9974163896

109 પટ5લ િવણાબેન 9વણલાલ રાણીપ પોલીસલાઈન શાળા ન-ં 3 9725148483

110 પટ5લ પeા .હતેશ>ુમાર રાણીપ પોલીસલાઈન શાળા ન-ં 3 9427949098

111 પટ5લ સીમાબેન ચ*ંકા/તભાઈ રાણીપ &ા. શાળા -4 8320068343

112 પટ5લ ગીતાબેન કચરાભાઈ રાણીપ &ા. શાળા -4 9824910691

113 પટ5લ સોનલબેન જયિંતભાઈ રાણીપ &ા. શાળા -4 9979933937

114 પટ5લ ઇલાબેન &હલાદભાઈ રાણીપ &ા. શાળા -4 9974611536

115 Eદવ હ5તલબેન 4રુ5/*િસBહ રાણીપ &ા. શાળા -4 8128696377



116 પટ5લ લીનાબેન િવજયભાઈ રાણીપ &ાથિમક શાળા નબંર-8 8849515990

117 ઉપા£યાય રાક5શ>ુમાર જસવતંભાઈ રાણીપ &ાથિમક શાળા નબંર-8 9429304957

118 પટ5લ જયFીબેન ભરતભાઈ રાણીપ &ાથિમક શાળા નબંર-8 9979902359

119 પરમાર ગીતાબેન છનાલાલ રાણીપ &ાથિમક શાળા નબંર-8 9429209002

120 શેખ સલીમ મોહમંદdુસેન સાબરમતી શા ન ં8 9924457066

121 શાહ ગૌરવ>ુમાર મણીલાલ લ¦મીનગર &ાથિમક શાળા 9726194768

122 &Eપિત હસqખુ >ુમાર લાલ9ભાઈ વાડજ શાળા ન ં-1 9723230368

123 પટ5લ પ®Fીબેન ગોરધનભાઇ વાડજ શાળા ન ં-1 9978087229

124 પટ5લ  �જનાબેન મહ5શ>ુમાર વાસણા Kજુ શાળા ન ં3 8128661853

125 પટ5લ મKંબુેન હ.રભાઈ. વાસણા Kજુ શાળા ન ં3 9712935130

126 પટ5લ રા6શ >ુમાર મગંળદાસ વાસણા Kજુ શાળા ન ં3 9898698588

127 મન4રુ1 રાહ5નાબેન મોહમંદ હનીફ. વાસણા Kજુ શાળા ન ં3 9428598744

128 નાયક .ડWપલબેન કાિંતલાલ વાસણા Kજુ શાળા ન ં3 7383628550

129 શાહ અચૅનાબેન મUભુાઈ વાસણા Kજુ શાળા ન ં3 9924624909

130 ઘોર5ચા હષા�લી જગદ1શભાઈ વાસણા Kજુ શાળા ન ં3 9601405799

131 &Eપિત અVપા ભાવેશ. વાસણા Kજુ શાળા ન ં3 9913367562

132 પરમાર અલકા બેન કાન9ભાઇ વાસણા Kજુ શાળા ન ં3 8866156200

133 મકવાણા ઈલાબેન રમણલાલ વાસણા Kજુ શાળા ન ં3 9426468776

134 જોષી ભાિવનીબેન મહ5શ>ુમાર વાસણા Kજુ શાળા ન ં8 9427582532

135 &Eપિત હષ�ના હરગોિવBદ ભાઈ વાસણા Kજુ શાળા ન ં8 7016189039

136 પટ5લ જયFીબેન .હર5ન>ુમાર વાસણા Kજુ શાળા ન ં8 9426859529

137 મન4રુ1  આયશાબેન  સબીરભાઈ વાસણા Kજુ શાળા ન ં8 7567042976

138 પટ5લ રમાબેન ભીખાભાઈ વાસણા Kજુ શાળા ન ં8 9979901155

139 વડ5રા મzુંલાબેન \પા9 વાસણા Kજુ શાળા ન ં8 9427631467

140 ચાવડા રંજન �°મુાન વાસણા Kજુ શાળા ન ં8 7990926674

141 દવે ક�ુણાબેન શાિંતલાલ વાસણા શાળા ન-ં7 7567668882

142 રબાર1 વૈશાલી મનહરભાઇ વાસણા શાળા ન-ં7 9924126503

143 મહ5તા મા�રુ1 પી વાસણા શાળા ન-ં7 9687608008

144 પાવરા નેહાબેન લાલ9ભાઈ વાસણા શાળા નબંર 1 9913206348

145 જોષી ર5ખાબેન સમીર>ુમાર િવસતમાતા &ાથિમક શાળા 9428802352

146 પરમાર હ1નાબેન 9તે/*>ુમાર સાબરમતી 6લ િવJતાર &ા. શાળા 9601300732

147 �રુો.હત ચ.ં*કાબેન કાશીરામ સાબરમતી 6લ િવJતાર &ા. શાળા 9408638627

148 પટ5લ �જ;ાસા રિતલાલ સાબરમતી 6લ િવJતાર &ા. શાળા 9429258469

149 પટ5લ 4િુનલ>ુમાર ગાડંાલાલ સાબરમતી શા ન ં7 9157002439

150 પટ5લ .દનેશભાઈ 9વાભાઈ સાબરમતી શા ન ં7 9978311764

151 પટ5લ �.કતા ચમનલાલ સાબરમતી શા ન ં7 9913191007

152 ઠાકોર ક5તન>ુમાર નટવરિસBહ સાબરમતી શા ન ં7 8401964070

153 જોષી યોAગતાબેન હષૅદરાય સાબરમતી શા ન ં7 9427401495

154 ભગોરા િ&યકંા કાવા9ભાઈ સાબરમતી શા ન ં7 9574008696

155 પરમાર  mી�માબેન ભીખાભાઈ સાબરમતી શા ન ં7 9974679091

156 પટ5લ �.કતા ચમનલાલ સાબરમતી શા ન ં7 9913191007

157 દ5સાઈ અમર1શઝવેરભાઈ સાબરમતી શા ન ં7 9228876236

158 પટ5લ �જનાબેન િવનોદ>ુમાર સાબરમતી શા ન ં7 8511710053

159 ડોડ1યા પલક નર5શ>ુમાર સાબરમતી શાળા ન ં3 9725373866

160 પટ5લ સોનલબેન પાલ9ભાઈ સાબરમતી શાળા ન ં3 8200337576

161 શાહ  >ંુજનબેન ક1િત�ભાઈ સાબરમતી શાળા ન ં3 9714768828

162 ચાવડા શોભનાબેન કાતંીલાલ સાબરમતી શાળા ન ં4 9879757910

163 પટ5લ આશાબેન શકંરલાલ સાબરમતી શાળા ન ં4 9328484784

164 પટ5લ પા\લબેન જોઇતારામ સાબરમતી શાળા ન ં4 9428613194

165 િસસોદ1યા &ીિત લખપતિસBહ સાબરમતી શાળા ન.ં 2 8511157788

166 4તુ.રયા રંજનબેન ગણેશભાઈ સાબરમતી શાળા ન.ં 8 9925551080

167 સોલકં1 નીલમ 9વણલાલ સાબરમતી શાળા ન.ં2 9099943081

168 સોલકં1 રમાબેન ધરણાતંભાઈ રાણીપ શાળા નબંર 8 7567320085

169 4તુ.રયા કો.કલાબેન હર1ભાઈ નવા વાડજ શાળા ન.ં3 8511766906

170 પાઠક aયાિત બેન રા6/* &સાદ વાસણા શાળા નબંર 8 7567047027

171 4નુીતા એસ , પાડં5 વાડજ  .હ/દ1  શાળા  ન.ં 1 9586752809

172 કVપના આર કટા.રય વાડજ  .હ/દ1  શાળા  ન.ં 1 7878055421

173 સરોજ એ. યાદવ સાબરમતી .હ/દ1 શાળા  ન.ં 1 7383746867

174 અમર1શ એસ. દોહર5 સાબરમતી .હ/દ1 શાળા  ન.ં 1 9427059216



175 ઇDરદ1ન આર. પાસી નારણ�રુા .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 8905193600

176 નારાયણલાલ સવારામ નારણ�રુા .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 8905193700

177 ��ુપા>ુમાર1 પી. ઠા>ુર નારણ�રુા .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 9825869529

178 મમતા આર. િ@પાઠ1 નારણ�રુા .હ/દ1 શાળા ન.ં ૩ 9974306038

179 ઉષા એમ. રાજ�તૂ નારણ�રુા .હ/દ1 શાળા ન.ં ૩ 9725037992

180 Fીદ5વી ડ1. દયાણી નારણ�રુા .હ/દ1 શાળા ન.ં ૩ 9925471161

181 કોમલ એન. Kરુવાની નારણ�રુા .હ/દ1 શાળા ન.ં ૩ 8264826091

182 મોિનકા એસ. ન નારણ�રુા .હ/દ1 શાળા ન.ં ૩ 9530479095

183 ર5ખા એચ. ચૌહાન નારણ�રુા .હ/દ1 શાળા ન.ં 4 9662161901

184 �જ;ાસા એચ. ગ�જર નારણ�રુા .હ/દ1 શાળા ન.ં 4 9925144641

185 મમતાદ5વી એમ.  યાદવ નારણ�રુા .હ/દ1 શાળા ન.ં 4 7600711563

186 સિવતા ક5 રજોરા સાબરમતી .હ/દ1 શાળા ન.ં3 9426077811

187 4િુનતા  એમ. KLુતા  સાબરમતી .હ/દ1 શાળા ન.ં3 9227394922

188 િમના?ી વાય શમા� સાબરમતી .હ/દ1 શાળા ન.ં3 9461876839

189 4િુશલા મહાbમિસBહ Aબસેન નવાવાડજ .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 9427031022

190 આશા>ુમાર1 મગંલિસBહ રાવત નવાવાડજ .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 9601897255

191 અિમતા ગોપાલ>ુમાર શમા� નવાવાડજ .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 9429613716

192 િશવશકંર રામનર5શ રાજ�તૂ નવાવાડજ .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 9898022868

193 .દપક માત±ડરાવ અહવાડ નવાવાડજ .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 8320393384

194 �Jમતા રામિનવાસ શમા� નવાવાડજ .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 9227026759

195 રાધાદ5વી દ1પક કોઈરાલા નવાવાડજ .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 9725500803

196 મનીલા માનવ yયાસ નવાવાડજ .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 9427623204

197 9ગીષા નારણભાઈ પટ5લ નવાવાડજ .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 9913010300

198 કોમલ હષ�દભાઈ પચંાલ નવાવાડજ .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 8780736881

199 દાિમની 4યૂ�કા/ત શમા� નવાવાડજ .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 9227777735

200 િપ_ષુગીર1 જમનગીર1 ગોJવામી નવાવાડજ .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 8140733143



�મ શાળાUુ ંનામ કમ�ચાર1Uુ ંનામ હોYો સપંક� નબંર

1 ખા.ડયા K.ુ શા. ન.ં-2 દર9 Jનેહાબેન મહ5શ>ુમાર આ.િશ. 9712643559

2 ખા.ડયા K.ુ શા. ન.ં-2 શાહ પકંજ>ુમાર શાિંતલાલ આ.િશ. 9265441506

3 ખા.ડયા K.ુશા. ન.ં-14 ગાવીત િવકાસ>ુમાર EUભુાઇ આ.િશ. 9913159906

4 ખા.ડયા K.ુશા. ન.ં-14 પટ5લ મનીષભાઈ અqતૃભાઈ આ.િશ. 9726402110

5 જમાલ�રુ K.ુ શા. ન.ં - 4 અમીષાબેન ક5. સોલકં1 આ.િશ. 9825534403

6 જમાલ�રુ K.ુ શા. ન.ં - 4 4િુનલ>ુમાર એચ. શાહ આ.િશ. 6352435310

7 જમાલ�રુ K.ુશા.ન.ં-9 શીરાવાલા ર5શમાબેન સલીમભાઈ આ.િશ. 8200870157

8 જમાલ�રુ K.ુશા.ન.ં-9 દ1વાન અમર1નબેન અનવરશા આ.િશ. 9624253572

9 જમાલ�રુ K.ુશા.ન.ં-9 શેખ ફા�ુકભાઈ નાસીરભાઈ આ.િશ. 9824098481

10 જમાલ�રુ K.ુશા.ન.ં- 11 ચૌધર1  4િુનલ>ુમાર  મહ5શભાઇ આ.િશ. 9925417897

11 રાયખડ K.ુશા.ન-ં4 દલાલ સલીમભાઈ મહ5Zબુભાઈ આ.િશ. 8866123142

12 રાયખડ K.ુશા.ન-ં4 તીરમીઝી માહ1રdુસેન મકZલુdુસેન આ.િશ. 7359362986

13 રાયખડ K.ુશા.ન.ં - ૮ સોલકં1 નેહાબેન મફતલાલ આ.િશ. 7016854504

14 રાયખડ K.ુશા.ન.ં - ૮ રાવલ યોગેશ>ુમાર �બાલાલ આ.િશ. 9624443788

15 રાયખડ K.ુ શા. ન.ં- 10 પટ5લ  મzુંલાબેન િવરમભાઇ આ.િશ. 9427327425

16 રાયખડ K.ુ શા. ન.ં- 10 રાઠોડ &િવણિસBહ અભેિસBહ આ.િશ. 7567316311

17 માધવબાગ K.ુ શા. ન ં-1 ચૌધર1 �જનાબેન માધાભાઈ આ.િશ. 9978307313

18 માધવબાગ K.ુ શા. ન ં-1 મહ5Dર1 &ણાલીબેન રા6/*>ુમાર આ.િશ. 9429606070

19 &ેમ દરવાE K.ુશા. ન ં-2 q ૂધંવા �Jમતાબેન દ5વ9ભાઈ આ.િશ. 9427058186

20 &ેમ દરવાE K.ુશા. ન ં-2 પટ5લ નીતાબેન ભગવાનદાસ આ.િશ. 9426584189

21 દ.રયા�રુ K.ુશા.ન ં- 8 &Eપિત yયોમેશભાઈ િવ�~ભુાઈ આ.િશ. 9723045709

22 દ.રયા�રુ K.ુશા.ન ં- 8 પટ5લ ભરત>ુમાર બળદ5વભાઇ આ.િશ. 9016933704

23 દ.રયા�રુ K.ુશા.ન-ં12 પરમાર જયદ1પ>ુમાર �નુમભાઈ આ.િશ. 9727708640

24 દ.રયા�રુ K.ુશા.ન-ં12 પાડંોર 
ુગ�શભાઇ કોદરભાઈ આ.િશ. 8780991668

25 દ.રયા�રુ K.ુશા.ન-ં 16 રાઠોડ .ડWપલબેન મUભુાઈ આ.િશ. 9662775199

26 દ.રયા�રુ K.ુશા.ન-ં 16 �Eુરા મોિનકા આકાશ આ.િશ. 9974007844

27 કા��ુરુ K.ુશા.ન ં- 17 સોની યોAગતાબેન ભરત>ુમાર આ.િશ. 97240 27984

28 કા��ુરુ K.ુશા.ન ં- 17 વૈ�ણવ કિવતાબેન મહ5શચ*ં આ.િશ. 97129 03600

29 કા��ુરુ K.ુશા.ન ં- 17 પટ5લ બળદ5વભાઈ ગાડંાલાલ આ.િશ. 99794 03869

30 કા��ુરુ K.ુશા.ન ં- 19 િમ¤ી ધારાબેન હસqખુભાઈ આ.િશ. 8490913869

31 કા��ુરુ K.ુશા.ન ં - 22 પરમાર અUપુમાબેન સિતષ>ુમાર આ.િશ. 9265250136

32 બારડોલ�રુા K.ુશા.ન ં -1 કલાવતીબેન સ/�ભુાઈ પટ5લ આ.િશ. 94263 81804

33 બારડોલ�રુા K.ુશા.ન ં -1 ર�Sમન મનોજ>ુમાર પટ5લ આ.િશ. 98250 47853

34 બારડોલ�રુા K.ુશા.ન ં -1 આશાબેન શકંરભાઈ &Eપિત આ.િશ. 94260 34101

35 જહાગંીર�રુા K.ુશા.ન ં- 2 આનદં &�લાબેન મUભુાઈ આ.િશ. 9427408890

36 જહાગંીર�રુા K.ુશા.ન ં- 2 મગંલમ દ1નાબેન ઇDરભાઇ આ.િશ. 9712928542

37 જહાગંીર�રુા K.ુશા.ન ં- 2 મોદ1 હષ�દ>ુમાર દશરથભાઈ આ.િશ. 9824049208

38 િ&તમ�રુા K.ુશા.ન ં-1 પરમાર 9;ાશાબેન �બાલાલ આ.િશ. 9173764374

39 અસારવા K.ુશા.ન ં- 2 પા\લબેન નારણભાઈ પટ5લ આ.િશ. 9909708366

40 અસારવા K.ુશા.ન ં- 2 EKિૃતબેન કૌશલ>ુમાર પટ5લ આ.િશ. 8866176354

41 અસારવા K.ુશા.ન ં- 6 પર1ખ ગીતાબેન ઇDરભાઇ આ.િશ. 6353408733

42 અસારવા K.ુશા.ન ં- 11 મકવાણા હ5તલબેન જોઈતારામ આ.િશ. 9998175297

43 અસારવા K.ુશા.ન ં- 11 પટ5લ છાયાબેન મનીષભાઈ આ.િશ. 9898749123

44 અસારવા K.ુશા.ન ં- 12 પટ5લ ગીતાબેન છગનભાઇ આ.િશ. 9924476582

45 અસારવા K.ુશા.ન ં- 12 AલBબાચીયા અVકાબેન એ. આ.િશ. 9904901781

46 અસારવા K.ુશા.ન ં- 18 અવિનકાબેન મUભુાઈ ગ�જર આ.િશ. 9726951662

47 અસારવા K.ુશા.ન ં- 20 ચાવડા વદંનાબેન એ. આ.િશ. 9510085401

48 અસારવા K.ુશા.ન ં- 20 રબાર1 િપનલ િવ�મભાઈ આ.િશ. 9824190114

49 અસારવા K.ુશા.ન ં- 23 પટ5લ મિનષાબેન મ²રુભાઈ આ.િશ. 873398360

50 મેઘાણીનગર K.ુ શા. ન ં-૧  અUપુમાબેન બાZભુાઈ &Eપિત આ.િશ. 9909179503

51 મેઘાણીનગર K.ુ શા. ન ં-૧  દયાબેન ધિમ�ન>ુમાર પટ5લ આ.િશ. 9879566652

52 મેઘાણીનગર K.ુ શા. ન ં-૧  નેહાબેન જયિંતભાઈ પચંાલ આ.િશ. 9726161300

central zone
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53 મેઘાણીનગર K.ુ શા. ન ં-૨ પટ5લ અVપાબેન .દપક>ુમાર આ.િશ. 9662101652

54 મેઘાણીનગર K.ુ શા. ન ં-4 પટ5લ િશતલબેન શૈલેષ>ુમાર આ.િશ. 9909084369

55 મેઘાણીનગર K.ુ શા. ન ં-4  પરમાર .ટવકંલ એમ આ.િશ. 7575860428

56 શાહ�રુ K.ુ  શા. ન-ં 1 �.કતાબેન સાહ5બરાવ બાલપાડં5 આ.િશ. 9724512927

57 શાહ�રુ K.ુ  શા. ન-ં 4 વૈ�ણવ આરતીબેન રિવશચ*ં આ.િશ. 8128194810

58 શાહ�રુ K.ુ  શા. ન-ં 4 ચૌધર1 અqતૃભાઇ જોઇતાભાઇ આ.િશ. 9725023964

59 શાહ�રુ K.ુ  શા. ન-ં 5 શાહ �જ;ાસાબેન િવનોદ>ુમાર આ.િશ. 9429745861

60 શાહ�રુ K.ુ  શા. ન-ં 5 E³િુત આ°તુોષ આચાય� આ.િશ. 9408618414

61 શાહ�રુ K.ુ  શા. ન-ં 6 કંચનબેન અમરિસBહ રાઠોડ આ.િશ. 7567470608

62 શાહ�રુ K.ુ  શા. ન-ં 6 .દLતીબેન અશોક>ુમાર સોમાણી આ.િશ. 9427949500

63 શાહ�રુ K.ુ શા. ન ં- 8 શૈલી બેન ગીર1શભાઈ મહ5તા આ.િશ. 9429067607

64 શાહ�રુ K.ુ શા. ન ં- 8 ડો. િવિધનર5/*>ુમાર ઓઝા આ.િશ. 8238367107

65 શાહ�રુ K.ુ શા. ન ં- 11 &Eપતી આશાબેન બળદ5વભાઈ આ.િશ. 9898844993

66 શાહ�રુ K.ુ શા. ન ં- 11 સાગર તારાબેન રમણભાઇ આ.િશ. 9033004561

67 
ુધેDર  K.ુ શા. ન ં-. 4 .દપીકાબેન ક5 પટ5લ આ.િશ. 6354858169

68 
ુધેDર  K.ુ શા. ન ં-. 4 EKતૃીબેન ર}નાભાઇ દ5સાઈ આ.િશ. 9726119111

69 શાહ1બાગ K.ુ શા. ન ં-. 4 જતીનભાઈ અqતૃભાઈ પચંાલ આ.િશ. 9427367299

70 શાહ1બાગ K.ુ શા. ન ં-. 6 કાનનબેન સજંયભાઇ શમા� આ.િશ. 9909064657

71 શાહ1બાગ K.ુ શા. ન ં-. 6 ચ�ં/*કબેન િશવરામભાઇ મકવાણા આ.િશ. 7874905093

72 શાહ�રુ પ{cલક J>ૂલ દ5સાઇ જ°ભુાઇ વી. આ.િશ. 7600408051

73 શાહ�રુ પ{cલક J>ૂલ સોલકં1 મેdુલભાઇ આ.િશ. 9428353031

74  ����	� Gm	Y  ш��� 
.4 �	����/	� 3.ш�х આ.િશ. 7698406896

75  ����	� Gm	Y  ш��� 
.4 B(�����	 *.�K�S આ.િશ. 8758433870

76  ����	� GmDY  ш�.
.-6 
�,B)����	 3. �K�S આ.િશ. 9662194841
77 ш�B�	� GmDY  ш��� 
-10 Q�X��
���	 *O.ш�х આ.િશ. 8673860194

78 ш�B�	� GmDY  ш��� 
.6 � D� B�v���� *(.�K�S આ.િશ. 9824421884

79 ш�B�	� GmDY  ш��� 
.6 �B%)����	 *�.к��)% આ.િશ. 9824862131

80 ш�B�	� GmDY  ш��� 
-10 Ew)����	 *. �(x%к% આ.િશ. 9998887748

81 mDb�e� GmDY  ш��� 
-1 yD(�
ш�B  B�
_�� �K�
 આ.િશ. 7383402294

82 ш�B%��� GmDY  ш��� 
. 4 ��B�)(��� J. к��)% આ.િશ. 7383883630

83 ш�B%��� GmDY  ш��� 
. 4 ш�B�)����	 *(. �M/	�% આ.િશ. 9638781120

84 
ૂધેDર .હ/દ1 શાળા  ન.ં 1 રાજ>ુમારિસBહ એસ. ઠા>ુર ઉ.િશ. 9904721752

85 
ૂધેDર .હ/દ1 શાળા  ન.ં 1 ઉવ�શ 6. પટ5લ િવ.સ. 9712289688

86 શાહ1બાગ .હ/દ1 શાળા ન.ં૧ Fી રાક5શ>ુમાર 4રૂજપાલ બઘેલ આ.િશ 9904057675

87 શાહ1બાગ .હ/દ1 શાળા ન.ં૧ Fી 4યૂા�બેન રામાભાઇ સોલકં1 આ.િશ 9106351971

88 શાહ1બાગ .હ/દ1 શાળા ન.ં૧ Fી રા6/*િસBહ સહદ5વિસBહ રાઠોડ આ.િશ 9712945561

89 અમર�રુા .હ/દ1 શાળા ન.ં1 મમતા મહ5/*મણી િતવાર1 િવ�ા સહાયક 7990929492

90 મેઘાણી નગર .હ/દ1, 1 ર5ખા પી. ચૌહાણ આ. િશ. 9574677154

91 મેઘાણી નગર .હ/દ1, 1 Fી િનવાસ એલ. ક�ગાર1 આ. િશ. 9725021589

92 મેઘાણી નગર .હ/દ1, 1 .રB>ુબાલા એમ. ન આ. િશ. 9725021604

93 સરસ�રુ .હ/દ1 શાળા ન.ં 2 ઉમાદ5વી આર. કનો�જયા આ.િશ. 9377477765

94 સરસ�રુ .હ/દ1 શાળા ન.ં4 શશી>ુમાર1 એ. >ુશવાહ આ.િશ. 9662002173

95 સરસ�રુ .હ/દ1 શાળા ન.ં4 જJમીન પી. કલાલ આ.િશ. 9904792115

96 સરસ�રુ .હ/દ1 શાળા ન.ં4 �લચદં આર. યાદવ આ.િશ. 9724764738

97 સરસ�રુ .હ/દ1 શાળા ન.ં4 િવનોદ બી. ન આ.િશ. 8980750199

98 સરસ�રુ .હ/દ1 શાળા ન.ં6 કમલેશ  આર િમ¤ી ઉ .િશ 9725004393

99 સરસ�રૂ .હ/દ1 શાળા ન.ં1 .દલીપ>ુમાર બી. ચૌહાણ   ઉ.િશ. 9974706231

100 અસારવા .હ/દ1 શાળા ન.ં 1 રઝીયાબાU ુમો. હનીફ >ુર5સી ઉ.િશ. 9687231288



�મ 

િશ�કનુ નામ શાળાનંુ નામ

મોબાઈલ નંબર 

1 ભ�ટ  લોપા  બીપીનચં� 

ઘેલ�પુરા �ા.શાળા

9426948660

2 શાહ હેમાંગીનીબેન  રમણલાલ 

ઘેલ�પુરા �ા.શાળા

9558802241

3 �યાસ  સીમાબેન  રજનીકાંત 

ઘેલ�પુરા �ા.શાળા

9106360694

4 તેરૈયા કાજલબેન ગૌરીશંકર

જુના વણઝર �ાથિમક શાળા

8264247236

5 પટેલ જય#ીબેન હસમુખભાઈ

જુના વણઝર �ાથિમક શાળા

8141441584

6 શાહ 'દ)તીબેન અર+વદભાઈ

જુના વણઝર �ાથિમક શાળા

8200646802

7 પા,પરલા કા-મીરાબેન એસ.

જુના વણઝર �ાથિમક શાળા

9725023885

8 મોદી શોભનાબેન સુરેશભાઈ

નવા વણઝર �ાથિમક શાળા

9228345342

9 ચૌધરી  ભગવતીબેન  જોઈતાભાઈ

નવા વણઝર �ાથિમક શાળા

9537866635

10 ઉપા0યાય  િવધાબેન  ભૂપે3�કુમાર

નવા વણઝર �ાથિમક શાળા

9727411558

11 શુ4લ આશાબેન રામશરણ

નવા વણઝર �ાથિમક શાળા

6352701311

12 પટેલ અિમતાબહેન કાંિતલાલ

નવા વણઝર �ાથિમક શાળા

8141154960

13 સુથાર 6નેહાબેન દેવશંકર ભાઈ

નવા વણઝર �ાથિમક શાળા

8758494575

14 પંચાલ અિનતાબેન કનૈયાલાલ

નવું બાકરોલ �ાથિમક શાળા

9099908058

15 ભાવસાર ત,ણકુમાર મંગળભાઇ

ફતેહવાડી �ાથિમક શાળા

9974049235

16  પટેલ 'દિપકાબેન નટવરલાલ

બદરાબાદ (નરી ) �ાથિમક શાળા

9426334649

17 િનનામા પુ;પાબેન ગોમ�ભાઈ

બદરાબાદ (નરી ) �ાથિમક શાળા

9687674480

18 પટેલ  ભૂિમબહેન રામ�ભાઈ

બદરાબાદ (નરી ) �ાથિમક શાળા

9825939473

19 પટેલ 'ક3નરીબેન રિસકલાલ

બાકરોલ બાદરબાદ �ાથિમક શાળા

9409211298

20 વારસી ગઝાલાપરવીન એઝાઝએહમદ

બાદરાબાદ �ાથિમક શાળા

9723100667

21 ભાવસાર અ,ણાબેન કાંિતલાલ

મહમદપુરા �ાથિમક શાળા

9712629889

22 સોલંકી ઈ3દુબેન લાલ�ભાઈ

મહમદપુરા �ાથિમક શાળા

8511922440

23 પટેલ મહે3�કુમાર જયંિતલાલ

મહમદપુરા �ાથિમક શાળા

8980017976

24 પં<યા  વૈશાલીબેન  રેવાશંકર 

મહમદપુરા �ાથિમક શાળા

9427720130

25 વાઘેલા વષૉબેન મનુભાઇ

સરખેજ ક3યા શાળા

9909112255

26 પટેલ અિમતાબેન સાકળચંદ

સરખેજ ક3યા શાળા

9426425680

27 પટેલ વસંતીબેન શંકરભાઇ

સરખેજ ક3યા શાળા

9574278899

28 ભ�ટ ક>પનાબેન િવનોદરાય

સરખેજ ક3યા શાળા

9427333179

29 ભરવાડ ?ગૃિત બેન રિત લાલ

સરખેજ ક3યા શાળા

7227862640

30 સોલંકી ઈલાબેન નાગરદાસ

સરખેજ ક3યા શાળા

9712002615

31 દીિAત  અ>પાબેન  ઉમાશંકર

સરખેજ કુમાર શાળા

6353076911

32 પટેલ િનકીતાબેન રિતભાઈ

સરખેજ કુમાર શાળા

9638983099

33 પરમાર િનલેશકુમાર બુધાભાઈ

સરખેજ કુમાર શાળા

9924080354

34 પરમાર  દAાબેન  અંબાલાલ 

સરખેજ કુમાર શાળા

9664904434

35 રબારી ઉષાબેન િવહાભાઇ

સરખેજ Bા3ચ શાળા નં-૧

9662118080

36  કટા'રયા આશાબેન �િવણભાઇ

સરખેજ Bા3ચ શાળા નં-૨

37  સોલંકી  બકુલાબેન  લાલ�ભાઈ 

Cયાસપુરભાઠા  �ા.શાળા

9427676903

38  શાહ  રેખાબેન  અિનલભાઈ

Cયાસપુરભાઠા  �ા.શાળા

8401952323

39 લેઉવા નીEબેન ભીખાભાઈ

Cયાસપુરભાઠા  �ા.શાળા

7574891922

40 પરમાર અલકાબેન કંપીભાઈ

Cયાસપુરભાઠા  �ા.શાળા

9824301719

41 +સગાડા રીનાબેન િવર+સગભાઈ

Cયાસપુરભાઠા  �ા.શાળા

9737675886

નગર �ાથિમક િશ�ણ સિમિત, અમદાવાદ 

દિ�ણ પિ�ચમ ઝોન દિ�ણ પિ�ચમ ઝોન દિ�ણ પિ�ચમ ઝોન દિ�ણ પિ�ચમ ઝોન 
૧૦૦ િશ�કોની યાદી 



�મ 

િશ�કનુ નામ શાળાનંુ નામ

મોબાઈલ નંબર 

૧૦૦ િશ�કોની યાદી 

42 શેખ મુમતાજબાનુ હુસેનમીયા

Cયાસપુરભાઠા  �ા.શાળા

9426302910

43 સોલંકી ધFમGાબેન રમેશભાઈ

Cયાસપુરભાઠા  �ા.શાળા

7574891935

44 જોષી  ભાવનાબેન  લિલતકુમાર 

Cયાસપુરભાઠા  �ા.શાળા

9979228547

45 પરમાર �ીિત બેન કાન� ભાઈ

Cયાસપુરભાઠા  �ા.શાળા

8990418883

46 પરમાર  HયોIસનાબેન  મગનલાલ 

Cયાસપુરભાઠા  �ા.શાળા

9374014694

47 મકવાણા  જયંિતલાલ  ધુળાભાઈ 

Cયાસપુરભાઠા  �ા.શાળા

9265858067

48 સોની  િ6મતાબેન  શાંિતલાલ 

જોધપુર �ાથિમક શાળા નં.૧

9429357237

49 પં<યા  નિલનીબેન મધુકર 

જોધપુર �ાથિમક શાળા નં.૧

9879455838

50 ઠ4કર  નયનાબેન  નટવરલાલ 

જોધપુર �ાથિમક શાળા નં.૧

9662149959

51 પટેલ  6વાિતબેન  િવJઠલભાઈ

જોધપુર �ાથિમક શાળા નં.૧

9714959561

52 સુથાર  જયોિતકાબહેન ભૂપે3��સાદ 

જોધપુર �ાથિમક શાળા નં.૧

9428184092

53 પં<યા  િમKલ  નિલનકુમાર

જોધપુર �ાથિમક શાળા નં.૧

9099097872

54 શાહ 'ક3નરીબેન  િનરંજનકુમાર 

જોધપુર �ાથિમક શાળા નં.૧

9409054006

55 પટેલ અિLવનકુમાર ચંદુભાઈ

જોધપુર �ાથિમક શાળા નં.૨

9724051675

56 ચૌહાણ િતલોKમા રિતલાલ

નેહ,નગર �ાથિમક શાળા

8160518649

57 ખોખવાલા યાસમીનબાનુ અનવરભાઈ

નેહ,નગર �ાથિમક શાળા

9106749254

58 ગHજર વૈશાલીબેન િવપુલકુમાર

નેહ,નગર �ાથિમક શાળા

7096050550

59 િસસોદીયા મિહપાલ+સહ જસવંત+સહ

મકરબા �ાથિમક શાળા

9427368804

60 ભાવસાર  રે-માબેન નંદીપકુમાર

મકરબા �ાથિમક શાળા

9638383061

61 ભરવાડ હેતલબેન  રિતલાલ

મકરબા �ાથિમક શાળા

9106727055

62 પટેલ  રંજનબેન  િહતે3�કુમાર

મકરબા �ાથિમક શાળા

9429200605

63 ?ની �િતભા  નૃપેશકુમાર

મકરબા �ાથિમક શાળા

9723233873

64 પટેલ  હેતલબેન  ગો+વદભાઇ

મકરબા �ાથિમક શાળા

9727729323

65 વાઘેલા ઉFમલાબેન ક>પેશભાઇ

મકરબા �ાથિમક શાળા

9824521595

66 સૈયદ  આસીફાબાનુ  કરામતઅલી 

મ4તમપુર �ાથિમક શાળા

9727209054

67 પાFથવ  ફા>ગુની હેમંત 

મ4તમપુર �ાથિમક શાળા

9426273616

68 મલેક  તબ6સૂમ  હબીબુ>લાખાન 

મ4તમપુર �ાથિમક શાળા

9722734058

69 મકવાણા 'દિપકાબેન રતન+સહ

રામદેવનગર �ાથિમક શાળા

9724933325

70 ગામી કુંદનબેન  �વણલાલ

રામદેવનગર �ાથિમક શાળા

9909927528

71 શાહ િજNાશાબેન રાજે3�ભાઇ

રામદેવનગર �ાથિમક શાળા

9426931216

72 િસસો'દયા સદગુણાબેન બહાદુર+સહ

રામદેવનગર �ાથિમક શાળા

9773427119

73 પટેલ મનીષાબેન કાન�

રામદેવનગર �ાથિમક શાળા

8980733464

74 ઉપા0યાય  આરતીબહેન  ગોરધનભાઈ 

વ6Pાપુર રેલવે 6ટેશન �ાથિમક શાળા

9428910480

75 પટેલ િહનાબેન ગોરધનભાઈ

વ6Pાપુર રેલવે 6ટેશન �ાથિમક શાળા

9723515902

76 સોલંકી ભાવનાબેન કાળુભાઇ

વ6Pાપુર રેલવે 6ટેશન �ાથિમક શાળા

98988171961

77 પટેલ અિ6મતાબેન �Nેશ

વીર શહીદ ચેતન છોટાલાલ સોલંકી રિવનગર �ાથિમક શાળા

9978543779

78 �યાસ િનકેતાબેન શશીકા3ત

વીર શહીદ ચેતન છોટાલાલ સોલંકી રિવનગર �ાથિમક શાળા

9724339411

79 પટેલ ભારતીબેન કાંિતલાલ

વીર શહીદ ચેતન છોટાલાલ સોલંકી રિવનગર �ાથિમક શાળા

9979464633

80 દેસાઈ સંગીતાબેન તળ?ભાઈ

વીર શહીદ ચેતન છોટાલાલ સોલંકી રિવનગર �ાથિમક શાળા

9913194585

81 ચૌહાણ સોનાAી મનહરભાઇ

વેજલપુર ગુજરાતી પિQલક 6કૂલ

8866147066

82 બલસારા �િવણાબેન સુરેશભાઇ

વેજલપુર ગુજરાતી પિQલક 6કૂલ

9924004286

83 મહેતા રીતુબહેન મનોજકુમાર

વેજલપુર ગુજરાતી પિQલક 6કૂલ

9426024342

84 પટેલ પ>લવીબેન ભીખુભાઈ

વેજલપુર ગુજરાતી પિQલક 6કૂલ

9909777865



�મ 

િશ�કનુ નામ શાળાનંુ નામ

મોબાઈલ નંબર 

૧૦૦ િશ�કોની યાદી 

85 સોલંકી નીતાબેન મગનભાઇ

વેજલપુર ગુજરાતી પિQલક 6કૂલ

9601150711

86 જોષી કોમલબેન �તે3�કુમાર

વેજલપુર ગુજરાતી પિQલક 6કૂલ

8128162021

87 રાઠોડ અનસૂયા ડાRાભાઇ

વેજલપુર �ા. શાળા - ૧

9428042738

88 રાવલ અિ6મતાબેન બાપાલાલ

વેજલપુર �ા. શાળા - ૧

9824794595

89 બારૈયા દAાબેન ઇLવરભાઇ

વેજલપુર �ા. શાળા - ૧

9824053467

90 ભવાયા િશતલબેન �હલાદભાઈ 

વેજલપુર �ા. શાળા - ૨

9974119535

91 ભ�ટ  પુ?  િનતીનકુમાર 

વેજલપુર �ા. શાળા - ૨

9714522416

92 સોલંકી  નેહાબેન  પંકજભાઈ 

વેજલપુર �ા. શાળા - ૨

9723211206

93 મેકવાન  થેર6યાબેન િસમોન 

વેજલપુર �ા. શાળા - ૨

9925740382

94 મોદી  રીટાબેન સંજયકુમાર 

સંકિલત નગર �ાથિમક શાળા-૧

9429029788

95 પટેલ રીટાબેન  ગોકળદાસ 

સંકિલત નગર �ાથિમક શાળા-૧

9879106888

96 પં<યા  પ3નાબેન ગ?નંદભાઈ 

સંકિલત નગર �ાથિમક શાળા-૧

9428417800

97 શેખ લુબનાબાનું ઝહીESીન

સંકિલત નગર �ાથિમક શાળા-૨

9016164691

98 દવે છાયાબેન જયંતકુમાર

સંકિલત નગર �ાથિમક શાળા-૨

9974063521

99 ગામેતી પુ;પાબેન નાથુ�

સંકિલત નગર �ાથિમક શાળા-૨

9898373755

100 પટેલ સેજલબહેન ભોગીલાલ

સંકિલત નગર �ાથિમક શાળા-૨

9979503960
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1
પટેલ �યો	સનાબેન ડા�ાભાઈ

આ.િશ

ઘાટલો�ડયા-૨

8511535120

2
પટેલ ઇલાબેન િબિપનભાઈ

આ.િશ

ઘાટલો�ડયા-૨

9825592507

3
પટેલ મમતાબેન શંકરભાઈ

આ.િશ

ઘાટલો�ડયા-૨

9429365737

4
પટેલ પાયલબેન લ�મણભાઈ

આ.િશ

ઘાટલો�ડયા-૨

9574573509

5
ભોકણ તાનુબેન રતન�સહ

આ.િશ

ઘાટલો�ડયા-૨

9924853532

6
ઠાકર જ�મીન નાનુભાઈ

આ.િશ

ઘાટલો�ડયા-૨

7567640979

7 ભીખા9 એમ. ઠાકોર
આ.િશ

ઘાટલો�ડયા-3

9979027264

8 .હરલબેન એચ.Eની
આ.િશ

ઘાટલો�ડયા-3

9879558918

9
પટેલ અ"પાબેન ચં%કા&ત

આ.િશ

ચાણ'ય

8320652460

10
પટેલ હેતલબેન ક"યાણ ભાઈ

આ.િશ

ચાણ'ય

9426456246

11
()પિત બીનાબેન રણછોડભાઈ

આ.િશ

ચાણ'ય

9712117111

12
પરમાર �દ-યાબેન ઉકાભાઈ

આ.િશ

ચાણ'ય

7567856005

13
પટેલ �બદુ બેન મોતીભાઈ

આ.િશ

ચાણ'ય

9978313274

14
પટેલ રિ/મકા બેન ભરતભાઈ

આ.િશ

ચાણ'ય

9712144154

15
િમનલબેન એલ મિહડા

આ.િશ

ચાણ'ય

9825098553

16
િનરંજનાબેન (ભાશંકર ઉપા1યાય

આ.િશ

ચાંદલો�ડયા

9998260956

17
મંજુલાબેન અંબાલાલ પટેલ

આ.િશ

ચાંદલો�ડયા

8511577376

18
તુલસીભાઈ છગનભાઈ પટેલ

આ.િશ

ચાંદલો�ડયા

9924953784

19
અનસોયાબેન પોપટભાઈ પટેલ

આ.િશ

ચાંદલો�ડયા

9924953784

20
કેતનકુમાર મહેશકુમાર )ની

આ.િશ

ચાંદલો�ડયા

9429613086

21
જ"પાકુમારી અિ2વનભાઈ દવે

આ.િશ

ચાંદલો�ડયા

9427501821

22
પા4લબેન બાબુલાલ પટેલ

આ.િશ

ચાંદલો�ડયા

9558030058

23
અિ5તા જયંતકુમાર શાહ

આ.િશ

ચાંદલો�ડયા

9722389604

24
જય�વાલ હેમાંગીનીબેન ઈ2વરભાઈ

આ.િશ

મેમનગર

9428738385

25
પટેલ િવ7ાબેન કનૈયાલાલ

આ.િશ

મેમનગર

9979148286

26
દેસાઈ નીલમબેન બાબુભાઈ

આ.િશ

મેમનગર

8320627511

27
�કરણબેન કેશુભાઈ છૈયા

આ.િશ

મેમનગર

7984942410

28
ધંધુ�કયા ભારતીબેન ભીમ:ભાઈ

આ.િશ

વ�;ાપુર

9558732095

29
ભ<ટ નીતાબેન કનુભાઈ

આ.િશ

વ�;ાપુર

7405803128

30
સાયતા હંસાબેન પોપટલાલ

આ.િશ

વ�;ાપુર

9714806605

31
વાઘેલા અ"પાબેન બાબુભાઈ

આ.િશ

વ�;ાપુર

9687814051

32
પટેલ નેહાબેન ઉ	પલકુમાર

આ.િશ

વ�;ાપુર

9662052895

33
પંડયા છાયાબેન હસમુખલાલ

આ.િશ

સરકારી વસાહત વ�;ાપુર

9426522922

34
ખ;ી તૃિ?ત ઘન/યામભાઈ

આ.િશ

સરકારી વસાહત વ�;ાપુર

7878464636

35
ચૌહાણ મનહરબા �દવાનસંગ

આ.િશ

સરકારી વસાહત વ�;ાપુર

9429634067

36
રાજગોર 4પલબેન (હલાદભાઈ

આ.િશ

સરકારી વસાહત વ�;ાપુર

9825901113

37
સંગીતાબેન સુખદેવ ભાઇ ઉપા1યાય

આ.િશ

જગતપુર

9427703641

38
પટેલ સંગીતાબેન ગોરધનલાલ

આ.િશ

જગતપુર

7383343566

39
પાવBતીબેન િવનોદભાઇ પરમાર

આ.િશ

;ાગડ

9374915917

40
પટેલ િ�મતાબેન પોપટલાલ

આ.િશ

હ�રપાકB વગB (ા શાળા

94288 46703

41
જયાબેન માધવલાલ પટેલ

આ.િશ

Dયાિત

9824477608

42
મમતાબેન આઈ.પટેલ

આ.િશ

દેવનગર

9601915817

43
હEષદાબેન માG

આ.િશ

દેવનગર

9725115075

44
પટેલ હંસાબેન (હલાદભાઈ

આ.િશ

છારોડી

9265140877

45
ચૌહાણ ક"પનાબેન િવિલયમભાઇ

આ.િશ

છારોડી

9624907552

46
સોનલબેન વેલ:ભાઈ ગરાસીયા

આ.િશ

છારોડી

47
પ"લવીબેન દામોદરદાસ પટેલ

આ.િશ

સોલા

9601070048

48
વીણાબેન કાિ&તલાલ મોદી

આ.િશ

સોલા

9429670360

49
રીટાબેન (હલાદભાઈ પટેલ

આ.િશ

સોલા

9904039843

50
હસમુખભાઇ નર�સહભાઈ પટેલ

આ.િશ

સોલા

9925481550

51
સંગીતાબેન હીરાલાલ પટેલ

આ.િશ

સોલા

9724346941

52
વષાBબેન ગણેશભાઈ પટેલ

આ.િશ

સોલા

9725369681

53
હીનાબેન શંકરભાઈ પટેલ

આ.િશ

સોલા

9825956363

54
આરતીબેન બોડાત

આ.િશ

સોલા

55
ગીરાબેન અર�વદલાલ પંHયા

આ.િશ

સોલા ભાગવત િવ7ાપીઠ

9537688421

56
ફા"ગુનીબેન ચીમનલાલ પટેલ.

આ.િશ

સોલા ભાગવત િવ7ાપીઠ

9427861092

ઉbર પિ�મ ઝોન



57
પટેલ જગ:વણભાઈ ગોરધનભાઇ

આ.િશ

ગોતા

96876 15463 

58
કલાવતીબેન રણછોડલાલ પંચાલ

આ.િશ

ગોતા

9099807886

59
િનકેતાબેન ગોરધનભાઈ પાિલયા

આ.િશ

ગોતા

9033934359

60
પટેલ ક"પનાબેન (િવણકુમાર

આ.િશ

ગોતા હાઉ�સગ

9409288400

61
ચૌધરી અચBનાબેન (વીણભાઈ

આ.િશ

ગોતા હાઉ�સગ

9898037008

62
પટેલ સરોજબેન ભગવાન:ભાઈ

આ.િશ

ગોતા હાઉ�સગ

9974749898

63
�નેહલJાબેન ડી.પટેલ

આ.િશ

ઓગણજ

9724446054

64
કામીનીબેન એસ. લોધા

આ.િશ

ઓગણજ

8485928367

65
પુKપાબેન એચ.પટેલ

આ.િશ

ઓગણજ

9725381942

66
ભાવસાર )ગૃિતબેન ધવલભાઈ

આ.િશ

ભાડજ

9276880480

67
િ;વેદી પ"લવીબેન મણીલાલ

આ.િશ

ભાડજ

9099859697

68
પટેલ કૈલાસબેન મગનલાલ

આ.િશ

ભાડજ

9409542969

69
જોષી સુનીતાબેન માધુભાઇ

આ.િશ

ભાડજ

8160991225

70
)દવ મયૂરકુમાર રિવ&%ભાઈ

આ.િશ

ભાડજ

9924149845

71
 સોનલબેન :. રાવલ

આ.િશ

થલતેજ -૧

8401502765

72
મીનાકુમારી ગોરધનભાઈ પટેલ

આ.િશ

થલતેજ -૧

9426542437

73
મહેશભાઈ વાલ:ભાઇ ઠ'કર

આ.િશ

થલતેજ -૧

9427624123

74
ઊEમલાબેન અમૃતલાલ પટેલ

આ.િશ

થલતેજ -૧

9601168680

75
પટેલ  ઉષાબેન ધન:ભાઇ

આ.િશ

થલતેજ-2

9687933114

76
મોદી નીતાબેન છનાલાલ

આ.િશ

થલતેજ-2

8160154027

77
પટેલ સિતષભાઇ ગણેશભાઇ

આ.િશ

થલતેજ-2

9737203977

78
રબારી સીતાબેન નાગ:ભાઇ

આ.િશ

થલતેજ-2

9824657388

79
નીતાબેન આઇ.પટેલ

આ.િશ

શીલજ

9426749446

80
ભાિવનીબેન.ડી ઝાલા

આ.િશ

શીલજ

9825205836

81
અચBનાબેન પૂનમચ&%  પરમાર

આ.િશ

શીલજ

9537835408

82
યોગેશભાઈ એન. પરમાર

આ.િશ

શીલજ

9429024021

83
િવરેનભાઇ એલ. Oદુ�કયા

આ.િશ

શીલજ

9904081355

84
કવીતાબેન  એલ પટેલ

આ.િશ

ઇિ&દરા આવાસ શીલજ

9726642491

85
હષાBબેન ચીનુભાઈ પટેલ

આ.િશ

આંબલી

9904045876

86
સોનલબેન િવKQભાઈ પટેલ

આ.િશ

આંબલી

8488807499

87
�દનેશભાઈ ભુGભાઈ ગોિહલ

આ.િશ

આંબલી

9427337981

88
રંજનબેન િવનોદચં% પટેલ

આ.િશ

આંબલી

9601845793

89
વષાBબેન �દપેનભાઈ પટેલ

આ.િશ

હેબતપુર

9173288832

90
ઉEમલાબેન જગદીશચં% ખરાડી

આ.િશ

હેબતપુર

9099205292

91
સતીષચં% બી િવ2વકમાB

આ.િશ

ચાણ'ય િહ&દી

9824367055

92
િનમBલાબેન એચ પાંડે

આ.િશ

ચાણ'ય િહ&દી

9173438851

93
મીનાબેન એસ શમાB

આ.િશ

ચાણ'ય િહ&દી

7487812495

94
ઉ	પલ એસ. ભંભા

આ.િશ

ઇિ&દરા આવાસ શીલજ

9998341100

95
શશીકા&ત જયંિતલાલ પટેલ

આ.િશ

ચાંદલો�ડયા

9925163481


