
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 114-A ‚t.29-01-2021 
 

Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :-  
 

rð»tÞ :- “Saksham”htüÙeÞ M…Äto 2020-21 yk‚„o‚ r[ºtft{,r™ƒkÄ ÷u¾™,õðeÍ    

  M…Äto™wk ytÞtus™ fhðt ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o  :- …ºt ¢{tkf - yuËyuËyu/QEM/1/2021/3963-4033 ‚t.28-01-2021 
 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuõ‚ rð»tÞ yLðÞu sýtððt™wk fu, ¼th‚ 

Ëhfth™t …uxÙtur÷Þ{ ™u[h÷ „uË rð¼t„ îtht Œh ð»tuo Mfww÷™tk ƒt¤ftu {txu RkÄý Ëkhûtý y™u …ÞtoðhýeÞ 

Ëkhûtý™t {níð …h ò„]r‚ ÷tððt {txu Ätu.7 y™u 8 {tk yÇÞtË fh‚tk rðãtÚteoytu {txu yt M…Äto™wk 

ytÞtus™ fhðt{tk ytðu÷ Au. yt M…Äto{tk ¼t„ ÷uðt {txu www.pcracompetitions.org ðuƒËtRx 

îtht ‚u{s {tuƒtR÷ yu… îtht ytu™÷tR™ {tuz{tk þY fhðt{tk ytðu÷ Au. su™e ykr‚{ ‚the¾ 

10.02.2021 ht¾ðt{tk ytðu÷ Au. ðÄw{tk ðÄw rðãtÚteoytu yt M…Äto{tk ¼t„ ÷u ‚u {txu yt…™e fûttyuÚte 

sYhe Ëw[™t yt…ðt sýtððt{tk ytðu Au. 
 

rƒztý :  ËkŒŠ¼‚ …ºt 
 

‚t.29-01-2021                  ztì. yu÷.ze.ŒuËtE  
              þtMtLttrÄfthe 

 
 

y„íÞ™e ™tUÄ :- 

™uþ™÷ {eLË f{ {uhex Mftu÷hþe…(NMMS)…heûtt  ƒtƒ‚ …rh…ºt ™k. 84-D ‚t. 20-11-
2020 {wsƒ ‚t.28-02-2021™t htus Þtuòððt™e n‚e …hk‚w nðuÚte ‚u …heûtt ‚t.14-03-2021™u 

hrððth™t htus Þtusðt{tk ytðþu. su™e òý ÷t¼tÚteo rðãtÚteoytu™u fhðt™e hnuþu.  

 
‚t.29-01-2021                  ztì. yu÷.ze.ŒuËtE  

              þtMtLttrÄfthe 
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Dr. Niranjan K Singh 
Execute Ditecto Petroleum Conservation Research AssOCia 

stry of etraie t Tal Cib, not 
' ha Bhawa 10, Ba ara Piare ' De 

PCRA/ECICompetition 2020-21/SPD/14 7th January 2021 

Ms Bharti 
State Project Director, SSA 
Block-9, 1st Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhawan 
Sector-10, Gandhi Nagar 
Gujarat-382010 

Subject-'Saksham' National Competition-2020-21: Painting, Essay Writing & Quiz 
for Schooi Children to promote awareness on Conservation of Petroieum 

Products 

Dear Madam, 

Every year, PCRA is conducting 'Saksham National Competition' for school children, to 
raise awareness on the importance of fuel conservation and environmental protection 
You have been supporting us in this endeavor to maximize the reach of the competition 
through your Board of Education. 

This year, due to Covid-19, we are conducting the same in a completely onine mode 
during the period 04.01.2021-10.02.2021. 

The competition has been launched, through a web portal/ mobile app. The circular 
consisting details of the competition is attached herewith. Schools may permit the 
students to submit their entry online through our user friendly Web Portai/Mobile app or 
aiternately accept hard copies. The schools will evaluate the entries and the best two 
entries will be uploaded on our webportal www.pcracompetitions org. These selected 
participants would participate in the State level competition and further in the National 
level competition. The best entries would be suitably awarded 

We shali be grateful for your support in ensuring that the information reaches out to all 
schools under your Board through emailers, as well as your website. 

We seek your support to ensure maximum participation from your schools, in this 

National Cause. 

Thanking you, 
Yours Sincerely, 

36 

Dr. Niranjan Kumar Singh 
Executive Director, PCRA 

) 
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1. 
, 

PCRA 
Ministry of Petroleumh& 

Natural Gas 
trifyeTT iT FIZT 

Government of lndla 

Saksham' National Competition 2021 
Essay, Painting & Quiz 

CASH PRIZES 

Petroleum Conservation Research Association (PCRA), under the aegis of 

Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India, is committed to make oil 

conservation a National Movement. The Essay writing, Painting, and Quiz 

competitions aim to raise awareness among youth about the conservation of Petroleum 
products in industrial, transport, agriculture and domestic sector, reduction of oil 

imports, energy conservation, importance and use of renewable energy sources, and 

how to practice conservation tips in our daily lives, and save the environment. 

For effective communication, students may choose to present their ideas and messages 

for conserving petroleum products and reducing emission, in English, Hindi or 

Regional languages. 

THREE COMPETITIONS ARE BEING CONDUCTED BY PCRA 
FOR SCHOOLS Essay 

Painting ONLY 

Quizfor selecting School team and thereafter State and National level. 

For more details, logon to www.pcracompetition. org I www.pcra.org/competitions.htm! | Downlead mobile app: pecra-competitions 

Follow us on twitter.com/pcraindia facebook.com/pcraindia instagram.com/pcraindia youtube.com/pcraindia 

***a 

PNYPONia 



SAKSHAM National Competition 2021 

PRIZES 

ESSAY COMPETITION 

NO. OF 
PRIZES 

PRIZES PRIZE DETAILS 

NATIONAL 20 Cash prize of Rs. 10,000/- 

Top 50 students of each 

of the 36 State/UT STATE 1800 Cash prize of Rs. 2,000/- 

TOTAL 1820 Total Cash prize of Rs. 38 Lakhs 

PAINTING COMPETITION 

NO. OF 
PRIZES 

PRIZES PRIZE DETAILS 

NATIONAL 20 Cash prize of Rs. 10,000/ 

Top 50 students of each 

of the 36 State/UT STATE 1800 Cash prize of Rs. 2,000/ 

TOTAL 1820 Total Cash prize of Rs. 38 Lakhs 

**** 

QUIZ COMPETITION 

NO. OF 
PRIZES PRIZES PRIZE DETAILS 

10 teams of 

NATIONAL 20 Cash prize of Rs. 10,000/ 2 students each 

to be awarded 

Cash prize of Rs. 2,000/ 
10 teams of 2 students 
each to be awarded in STATE 720 

each State/UT 

TOTAL 740 Total Cash prize of Rs. 16.4 Lakhs 



3. 

ESSA NDPAINTING (OMPTITION INSTRUCTION 
1 Only those schools in Indiawhich are recognized by Central & State Boards, can participate.2. The school is requested that all eligible (maximum number of) students take part in this competition, ds this is in National interest. 
3. ne schools shall register themselves on our portal www.pcracompetitions.org first and then they can 

egister the names of all Students on the same portal www.pcracompetitions.org. All the students can then participate as Individuals in First Round, i.e. School Level Round from their residence or school. 
Schools to conduct Essay competitions in one or more of the following languages- Hindi, Engisn, 

4 

ASsamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Oriya, Punjabi, anskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, Maithili, Dogri, Nepali, Bodo and Santhali. Only the languages whicn 
can be evaluated by school teachers may be permitted bythe scho0ol. 

5 Eligibility: Students of classes 7,8,9&10. 
ne student can participate in only one language. However, a student can participate in Essay and 
Painting both. 

6. 

7. Essay should not exceed 700 words. 
student must write the essay in his/her own handwriting, and scan/click photo and upload on the 
webportal (www.pcracompetitions.org) as advised by school, or submit hardcopyto school. 

8. 

9. Topic: One Step Towards Green & Clean Energy 

10. Participation period: 04.01.2021 to 10.02.2021. Last entry on or before 10.02.2021. 

11. School is required to evaluate the entries, and select/ upload Best two entries in essay (irrespective of 
language) and best two entries in painting on ourwebportal (www.pcracompetitions.org). The selection 
of best 2 entries to be completed by the school latest by 15.02.2021

12. Best two students shortlisted by the school will be invited to participate in State Level Competition 
which will be conducted online only. Their entries at this level will be evaluated and attractive cash prizes 
& certificates will be awarded to Top-50 students of each State/UT. 

13. The top 5 students of each State/UT for both essay & painting will be invited in online National Level 
Competition, and the top 20 students in the National level competition will win additional lucrative cash 
prizes and certificates. 

Please check our web portal www.pcracompetitions.org. 

For more details contact PCRA on: 011-26715360or email: contact@pcracompetitions.org. 
IMPORTANT GUIDELINES 

The decision of the Jury/Expert committee appointed by PCRA will be final and binding in respect of all 
matters concerning the competition. 

1. 

2. Plagiarism may lead to cancellation of entry. 

The entries submitted would be the sole property of PCRA, with right to use and right to edit for any 
purpose it considers appropriate. 

4. Children of employees of PCRA are not eligible forthe prizes. 
Schools should try to hold the competitions and complete the evaluation as early as possible to avoid last 
minute rush in submission. 

3. 

5 

APPTTOLANVDNIMNENNIDLNGUN 
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SCHOO. QUIZ COMPETITON INSTRUCTIONS 
1. Only schools in Indiarecognized by Central &State Boards of India, canparticipatC. 

2This coinpetition shall be conducted online through web portal www.pcracompettions.oE 
The schools shall register themselves on our portal www.pcracompetitions.org first and then they can 3. 

Tegister the names of all Students on the same portal www.pcracompetitions.org. AII the students can 

nen participate as Individuals in First Round, i.e. School Level Round from their residence or school. 

4. Eligibility: Students of classes 7,8,9 &10. 
Questions shall pertain to Fuel Conservation, Environmernt, General Studies and General Knowledge. 5 
It is requested that all eligible (maximum number of) students take the online quiz, as it will add to their 

knowledge and is in National interest. 
6. 

7 Software will select the two best scoring participants, who will form the School team. 

The School team (two best scoring participants) shall then participate in the second round or State eve 

round, by logging in the portal, sitting together at school/ convenient premises, in the speciñed perioa, 

forwhich detailed email will be sent by PCRA. 

8. 

The shortlisted best school team (winner) at State level shall be informed by email by PCRA. This team 

shall participate in National round by logging in the portal, in the specifed period, for which detailed 

email will be sent by PCRA. 

9. 

10. The schools shall be informed/ intimated about the winners at each level on the web portal itself as well 

as through emails. 

11. School level Competition Period:04.01.2021 to 10.02.2021 for online Quiz competition upto School 
level only 

Please check our web portal www.pcracompetitions.org 
For more details contact PCRA on: 011-26715360 or email: contact@pcracompetitions.org. 

IMPORTANT GUIDELINES 
The decision of the Jury/Expert committee appointed by PCRA will be final and binding in respect of all 

matters concerning the competition. 

1. 

2. Children of employees of PCRA are not eligible for the prizes. 
Schools should try to hold the competitions as early as possible to avoid last minute rush in submission. 3. 

MENTANIDLTRLL 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 114-B ‚t.29-01-2021 
 

Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :-  
 

rð»tÞ :- rsÕ÷t ytk‚hef ƒŒ÷eytu ftuBÃÞwxhtEÍ rËMx{Úte fhðt ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o  :- ¢{tkf : «trþr™/f-™er‚/2021/f/17-69 ‚t.11-01-2021  

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuõ‚ rð»tÞ ‚Útt ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk 

fu,«tÚtr{f rþûtftu™e {tk„ýe™e ƒŒ÷eytu ftuBÃÞwxhtEÍ rËMx{Úte ƒŒ÷e fhðt yk‚„o‚ yt ËtÚtu þt¤tðth 

‚Útt {tæÞ{ðth ¾t÷e søÞt™e ÞtŒe rƒztý {wsƒ Ët{u÷ Au.  
 

rƒztý :  þt¤tðth ‚Útt {tæÞ{ðth ¾t÷e søÞt™e ÞtŒe 

 
 

‚t.29-01-2021                  ztì. yu÷.ze.ŒuËtE  

              þtMtLttrÄfthe 



Sr. No. તા કુા ડાયસ કોડ મા યમ

ાથિમકની 
ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૧ 
થી ૫)

ભાષાની 
ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૬ 
થી ૮)

ગ ણત/ 
િવ ાનની
 ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ 
૬ થી ૮)

સામા જક 
િવ ાનની 

ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૬ 
થી ૮)

1 Ahmedabad 
East

24071203501 જુરાતી 1 0 0 0

2 Ahmedabad 
East

24071203506 જુરાતી 3 0 0 0

3 Ahmedabad 
East

24070501740 જુરાતી 2 0 0 0

4 Ahmedabad 
East

24070501727 જુરાતી 1 0 0 0

5 Ahmedabad 
East

24070501713 જુરાતી 3 0 0 0

6 Ahmedabad 
East

24071204202 જુરાતી 1 0 0 0

7 Ahmedabad 
East

24071204205 જુરાતી 1 0 0 0

8 Ahmedabad 
East

24071204204 જુરાતી 2 0 0 0

9 Ahmedabad 
East

24070609401 જુરાતી 2 0 0 0

10 Ahmedabad 
East

24070603602 જુરાતી 1 0 0 0

11 Ahmedabad 
East

24071203103 જુરાતી 2 0 0 0

12 Ahmedabad 
East

24071203106 જુરાતી 1 0 0 0

13 Ahmedabad 
East

24071203002 જુરાતી 3 0 0 0

14 Ahmedabad 
East

24070609304 જુરાતી 3 0 0 0

15 Ahmedabad 
East

24070609301 જુરાતી 2 0 0 0

16 Ahmedabad 
East

24070609305 જુરાતી 1 0 0 0

17 Ahmedabad 
East

24070608902 જુરાતી 1 0 0 0

18 Ahmedabad 
East

24070609306 જુરાતી 1 0 0 0

19 Ahmedabad 
East

24070609710 જુરાતી 3 0 0 0

20 Ahmedabad 
East

24070609709 જુરાતી 2 0 0 0

21 Ahmedabad 
East

24071204207 મરાઠ 2 0 0 0

22 Ahmedabad 
North

24071202114 જુરાતી 1 0 0 0

23 Ahmedabad 
North

24071202014 જુરાતી 1 0 0 0

24 Ahmedabad 
North

24071202810 જુરાતી 1 0 0 0

25 Ahmedabad 
North

24071202602 જુરાતી 1 0 0 0

26 Ahmedabad 
North

24071202603 જુરાતી 1 0 0 0

27 Ahmedabad 
North

24071202657 જુરાતી 3 0 0 0

28 Ahmedabad 
North

24071202107 જુરાતી 3 0 0 0

29 Ahmedabad 
North

24071202109 જુરાતી 1 0 0 0

30 Ahmedabad 
North

24071202208 જુરાતી 1 0 0 0

School Vacancy Report

ઓઢવ .આઈ.ડ .સી -૨

આદ નાથ નગર

િવ ાનગર ા. શાળા

શાળા ુ ંનામ

ઓઢવ જુ.શાળા ન.ં-૧

હાથીજણ જુ.શાળા ન.ં- ૨

િ કમ રુા ા. શાળા

નીયાપીર ા. શાળા

િનકોલ ા. શાળા

જશોદાનગર જુ.શાળા 
ન.ં-૨
િવઝોલ જુ.શાળા ન.ં-૨

રામોલ-૧

જનતાનગર ા. શાળા

રા વનગર ા. શાળા

રાજ રુ જુ.શાળા ન.ં-૧૧

રાજ રુ જુ.શાળા ન.ં ૧૮

ગોમતી રુ જુ.શાળા ન.ં-૪

આદશ ા. શાળા, રતન રુ

િવનોબાભાવેનગર મરાઠ  
શાળા ન.ં-૨
અમ ુ રુા જુ. શાળા ન.ં ૨

મદનીનગર ા. શાળા

ખાનવાડ  ા. શાળા

વ ાલ ા. શાળા

ૃ ણનગર જુ. શાળા ન.ં ૧

સરદાર પટલ જુરાતી 
શાળા
સરસ રુ જુ. શાળા ન.ં ૯

નરોડા રોડ જુ. શાળા ન.ં 
૧
બા નુગર જુ. શાળા ન.ં 
૧૩
ઠ રબાપાનગર જુ. 
શાળા ન.ં ૨

સરસ રુ જુ. શાળા ન.ં 
૧૩
સરસ રુ જુ. શાળા ન.ં 
૨૪

Page No : 1



Sr. No. તા કુા ડાયસ કોડ મા યમ

ાથિમકની 
ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૧ 
થી ૫)

ભાષાની 
ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૬ 
થી ૮)

ગ ણત/ 
િવ ાનની
 ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ 
૬ થી ૮)

સામા જક 
િવ ાનની 

ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૬ 
થી ૮)

શાળા ુ ંનામ

31 Ahmedabad 
South

24071203801 જુરાતી 1 0 0 0

32 Ahmedabad 
South

24071203804 જુરાતી 3 0 0 0

33 Ahmedabad 
South

24071203708 જુરાતી 4 0 0 0

34 Ahmedabad 
South

24071203701 જુરાતી 1 0 0 0

35 Ahmedabad 
South

24071204383 જુરાતી 1 0 0 0

36 Ahmedabad 
South

24071204101 જુરાતી 2 0 0 0

37 Ahmedabad 
South

24071203604 જુરાતી 1 0 0 0

38 Ahmedabad 
South

24071204002 જુરાતી 4 0 0 0

39 Ahmedabad 
South

24071204033 જુરાતી 4 0 0 0

40 Ahmedabad 
South

24070500901 જુરાતી 5 0 0 0

41 Ahmedabad 
South

24070500301 જુરાતી 3 0 0 0

42 Ahmedabad 
South

24070501301 જુરાતી 3 0 0 0

43 Ahmedabad 
South

24070604901 જુરાતી 5 0 0 0

44 Ahmedabad 
South

24070608408 જુરાતી 2 0 0 0

45 Ahmedabad 
South

24070609203 જુરાતી 3 0 0 0

46 Ahmedabad 
South

24070603901 જુરાતી 1 0 0 0

47 Ahmedabad 
South

24071204005 જુરાતી 1 0 0 0

48 Ahmedabad 
South

24071203905 જુરાતી 1 0 0 0

49 Ahmedabad 
South

24071203939 જુરાતી 1 0 0 0

50 Ahmedabad 
South

24071204305 જુરાતી 10 0 0 0

51 Ahmedabad 
South

24071205518 જુરાતી 9 0 0 0

52 Ahmedabad 
South

24071204307 જુરાતી 3 0 0 0

53 Ahmedabad 
South

24071204342 જુરાતી 5 0 0 0

54 Ahmedabad 
South

24071204381 જુરાતી 5 0 0 0

55 Ahmedabad 
South

24071204014 જુરાતી 4 0 0 0

56 Ahmedabad 
South

24071204301 જુરાતી 7 0 0 0

57 Ahmedabad 
South

24071204302 જુરાતી 2 0 0 0

58 Ahmedabad 
South

24071204303 જુરાતી 1 0 0 0

59 Ahmedabad 
South

24071204382 જુરાતી 2 0 0 0

60 Ahmedabad 
West

24071200703 જુરાતી 1 0 0 0

61 Ahmedabad 
West

24071200701 જુરાતી 2 0 0 0

કાકંર યા જુ. શાળા ન.ં 6

િમ લતનગર જુ. શાળા 
ન.ં 2
મ ણનગર શાળા ન.ં - 1

કાકંર યા જુ. શાળા ન.ં 1

દાણીલીમડા જુ. શાળા 
ન.ં 2
દાણીલીમડા જુ. શાળા 
ન.ં 6
પીપળજ ા. શાળા

ુ. હ ના વોરા ા. શાળા

બાગે ફરદોશ જુ. 1

ખોખરા જુરાતી શાળા 
નબર - 4

ઈ દ રાનગર-૧

નવાવટવા

કમોડ ા. શાળા

યાસ રુ

સૈજ રુ ગોપાલ રુ

લ મી રુા

ઇસન રુ જુરાતી શાળા. -
 2
ઇસન રુ પ લક ૂલ-2

વટવા જુરાતી શાળા ન.ં 
2

બહરામ રુા જુ. શાળા ન.ં 
8
બહરામ રુા જુ. શાળા ન.ં 
9
બહરામ રુા જુ. શાળા ન.ં 
23

નારોલ જુરાતી શાળા 
ન.ં2
શાહવાડ  જુરાતી શાળા 
ન.ં-2
રાણી રુ જુરાતી શાળા 
ન-ં 2

વટવા જુરાતી શાળા ન.ં -
 4
વટવા જુરાતી શાળા ન ં- 
6
ચડંોળા જુ. શાળા ન ં2

ગણેશનગર પીપળજ 
શાળા-1
એ લસ ીજ જુરાતી 
શાળા ન.ં 12
એ લસ ીજ જુરાતી 
શાળા ન.ં 2
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Sr. No. તા કુા ડાયસ કોડ મા યમ

ાથિમકની 
ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૧ 
થી ૫)

ભાષાની 
ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૬ 
થી ૮)

ગ ણત/ 
િવ ાનની
 ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ 
૬ થી ૮)

સામા જક 
િવ ાનની 

ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૬ 
થી ૮)

શાળા ુ ંનામ

62 Ahmedabad 
West

24071200803 જુરાતી 1 0 0 0

63 Ahmedabad 
West

24071201408 જુરાતી 1 0 0 0

64 Ahmedabad 
West

24071201407 જુરાતી 1 0 0 0

65 Ahmedabad 
West

24070602001 જુરાતી 1 0 0 0

66 Ahmedabad 
West

24070501006 જુરાતી 1 0 0 0

67 Ahmedabad 
West

24070501029 જુરાતી 2 0 0 0

68 Ahmedabad 
West

24070501027 જુરાતી 2 0 0 0

69 Ahmedabad 
West

24070501119 જુરાતી 1 0 0 0

70 Ahmedabad 
West

24060201707 જુરાતી 1 0 0 0

71 Ahmedabad 
West

24060201701 જુરાતી 1 0 0 0

72 Ahmedabad 
West

24070608710 જુરાતી 1 0 0 0

73 Ahmedabad 
West

24060201735 જુરાતી 2 0 0 0

74 Ahmedabad 
West

24060201738 જુરાતી 1 0 0 0

75 Ahmedabad 
West

24060206702 જુરાતી 1 0 0 0

76 Ahmedabad 
West

24060206701 જુરાતી 1 0 0 0

77 Ahmedabad 
West

24060206714 જુરાતી 3 0 0 0

78 Ahmedabad 
West

24060201736 જુરાતી 1 0 0 0

79 English 24071203355 ે 3 0 0 0

80 English 24071203588 ે 4 0 0 0

81 English 24071205523 ે 2 0 0 0

82 English 24071203640 ે 5 0 0 0

83 English 24071203042 ે 4 0 0 0

84 English 24071205658 ે 4 0 0 0

85 English 24071204052 ે 7 3 2 1

86 English 24071203595 ે 4 0 0 0

87 English 24071203145 ે 3 0 0 0

88 English 24071203484 ે 4 0 0 0

89 English 24071205668 ે 2 0 0 0

90 English 24071203840 ે 4 1 0 0

91 English 24071202309 ે 2 0 0 0

92 English 24071202321 ે 2 1 0 0

વાસણા જુરાતી શાળા ન.ં 
3
સાબરમતી જુરાતી 
શાળા ન.ં 10
સાબરમતી જુરાતી 
શાળા ન.ં 8

રાણીપ-૮

સાબરમતી લ ા. શાળા

જુરાત હાઉિસગ બોડ 
ાથિમક શાળા,ચાદંખેડા

ચેન રુ ાથિમક શાળા

દ વીજય જુરાતી

રાણીપ -૩

બગલાવાડ  ુડકો 
ાથિમક શાળા

મોટરા ક યા ાથિમક 
શાળા
મોટરા ુમાર ાથિમક 
શાળા

ચાદંખેડા પગાર ક  શાળા

ડ -કબીન જુરાતી

પા નાથ નગર ાથિમક 
શાળા, ચાદંખેડા

ઓઢવ પ લીક ૂલ

ુ. હ ના વોરા ા. શાળા 
English
ખોખરા પ લીક ૂલ

લ મીનગર ાથિમક શાળા

િવસતમાતા ાથિમક શાળા

અમરાઈવાડ  પ લીક ૂલ

મહ ર  પ લક ૂલ

રાજ રુ પ લીક ૂલ

લીલાનગર પ લીક ૂલ

ગોમતી રુ પ લીક ૂલ

જશોદા પ લીક ૂલ

દાણીલીમડા પ લક ૂલ

ુબેરનગર ે  શાળા 
ન.ં ૪

હાથીજણ પ લક ૂલ

કાકં રયા પ લક ૂલ

ુબેરનગર ે  શાળા 
ન.ં ૧
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Sr. No. તા કુા ડાયસ કોડ મા યમ

ાથિમકની 
ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૧ 
થી ૫)

ભાષાની 
ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૬ 
થી ૮)

ગ ણત/ 
િવ ાનની
 ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ 
૬ થી ૮)

સામા જક 
િવ ાનની 

ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૬ 
થી ૮)

શાળા ુ ંનામ

93 English 24071202601 ે 1 0 0 0

94 English 24071202882 ે 4 0 0 0

95 English 24071202925 ે 1 0 0 0

96 English 24071202656 ે 11 1 1 0

97 English 24071202419 ે 2 0 0 0

98 English 24071202147 ે 4 0 0 0

99 English 24071202564 ે 2 0 0 0

100 English 24071201987 ે 3 0 0 0

101 English 24071201988 ે 4 0 0 0

102 English 24071200252 ે 11 1 0 0

103 English 24071201512 ે 3 0 0 0

104 English 24071201513 ે 3 0 0 0

105 English 24071201283 ે 2 0 0 0

106 English 24071201366 ે 3 0 0 0

107 English 24071200846 ે 5 0 0 0

108 English 24071200845 ે 4 0 0 0

109 English 24071201451 ે 4 0 0 0

110 English 24071200461 ે 0 1 1 0

111 Hindi 24071203210 હ દ 0 0 1 0

112 Hindi 24071203107 હ દ 0 0 1 0

113 Hindi 24071203108 હ દ 0 0 1 0

114 Hindi 24071203109 હ દ 0 0 1 0

115 Hindi 24071201830 હ દ 0 0 1 0

116 Hindi 24071200212 હ દ 0 0 1 0

117 Hindi 24071202223 હ દ 0 0 1 0

118 Hindi 24071203508 હ દ 0 0 1 0

119 Hindi 24071202303 હ દ 0 0 2 0

120 Hindi 24071203406 હ દ 0 0 1 0

121 Hindi 24071201506 હ દ 0 0 1 0

122 Hindi 24071201309 હ દ 0 0 1 0

123 Hindi 24071201110 હ દ 0 0 1 0

ઠ રબાપાનગર ે  
શાળા ન.ં ૧
બા નુગર પ લીક ૂલ

સરસ રુ પ લક ૂલ

સૈજ રુ પ લક ૂલ

અસારવા પ લક ૂલ

ર ખયાલ ે  શાળા ન.ં 
૧
સરદાર પટલ ે  શાળા

સરદારનગર ે  શાળા 
ન.ં ૧

ૂધે ર પ લીક ૂલ 2

નારણ રુા પ લક ૂલ

રામદવપીર  ટકરા 
પ લક ૂલ

અસારવા પ લક ૂલ -2

કા ુ રુ પ લક ૂલ

ૂધે ર પ લીક ૂલ

શાહ રુ પ લીક ૂલ

અમરાઇવાડ  હ  દ - 5

રાજ રુ હ દ  -  1

વાસણા પ લક ૂલ

વેજલ રુ લીશ ૂલ

સાબરમતી પ લક ૂલ

કા ૂ રુ હ દ  - 2

સરસ રુ હ  દ - 6

ઓઢવ હ  દ - 1

રાજ રુ હ દ  -  2

રાજ રુ હ દ  -  5

અસારવા હ દ  - 9

નવા વાડજ હ દ  - 1

નારણ રુા હ દ  - 3

ુબેરનગર હ દ  - 1

ઠ રનગર  હ દ - 1

ૂધે ર હ દ  - 1
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Sr. No. તા કુા ડાયસ કોડ મા યમ

ાથિમકની 
ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૧ 
થી ૫)

ભાષાની 
ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૬ 
થી ૮)

ગ ણત/ 
િવ ાનની
 ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ 
૬ થી ૮)

સામા જક 
િવ ાનની 

ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૬ 
થી ૮)

શાળા ુ ંનામ

124 Hindi 24071201713 હ દ 0 0 1 0

125 Hindi 24071204393 હ દ 0 0 1 0

126 Hindi 24071202938 હ દ 0 0 1 0

127 Hindi 24071201818 હ દ 0 1 1 0

128 Hindi 24070501729 હ દ 0 1 1 0

129 Hindi 24071204308 હ દ 0 2 3 0

130 Hindi 24071203310 હ દ 2 0 0 0

131 Hindi 24071203610 હ દ 1 0 1 0

132 Hindi 24071203212 હ દ 2 0 0 0

133 Hindi 24071204105 હ દ 1 0 0 0

134 Hindi 24071202006 હ દ 1 0 1 0

135 Hindi 24071201831 હ દ 2 0 1 0

136 Hindi 24071201813 હ દ 4 0 1 0

137 Hindi 24071202911 હ દ 1 0 0 0

138 Hindi 24071202210 હ દ 1 0 0 0

139 Hindi 24071203510 હ દ 1 0 1 0

140 Hindi 24071203531 હ દ 1 0 1 0

141 Hindi 24071203516 હ દ 5 0 2 0

142 Hindi 24071203509 હ દ 3 2 2 0

143 Hindi 24071203403 હ દ 4 0 0 0

144 Hindi 24071202304 હ દ 4 0 0 0

145 Hindi 24071202355 હ દ 2 0 1 0

146 Hindi 24071202605 હ દ 3 1 1 0

147 Hindi 24071203404 હ દ 6 0 0 0

148 Hindi 24071202741 હ દ 2 1 1 0

149 Hindi 24071202404 હ દ 2 1 1 0

150 Hindi 24071202541 હ દ 3 4 2 0

151 Hindi 24071202370 હ દ 3 0 0 0

152 Hindi 24071201715 હ દ 3 0 0 0

153 Hindi 24070506140 હ દ 4 1 1 0

154 Hindi 24070608711 હ દ 1 0 1 0

શાહ બાગ હ દ  - 1

નવા નરોડા હ દ

વટવા હ  દ - 1

અમરાઇવાડ  હ  દ - 4

વટવા હ  દ - 4

ર ખયાલ હ  દ - 1

અસારવા હ દ  - 5

અસારવા હ દ  - 1

ીતમ રુા હ દ  - 1

મેઘાણીનગર હ દ  - 1

અમરાઇવાડ  હ  દ - 1

અમરાઇવાડ  હ  દ - 8

અમરાઇવાડ  હ  દ - 9

ઓઢવ હ  દ - 3

કરશનનગર હ  દ - 1

.આઇ.ડ .સી. હ.- 1

સરસ રુ હ  દ - 2

સરસ રુ હ  દ - 4

બકાનગર હ  દ - 1

ૃ  ણનગર હ  દ - 1

ઠ રનગર  હ દ - 2

નોબલનગર હ દ  - 2

ુ ુષો મનગર હ.- 1

ુબેરનગર હ દ  - 2

ુબેરનગર હ દ  - 4

અમર રુા હ દ  - 1

ચાણ  હ દ

ડ -કબીન હ દ

સરદારનગર હ દ  - 1

સૈજ રુ હ દ  - 1

સૈજ રુ હ દ  2

Page No : 5



Sr. No. તા કુા ડાયસ કોડ મા યમ

ાથિમકની 
ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૧ 
થી ૫)

ભાષાની 
ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૬ 
થી ૮)

ગ ણત/ 
િવ ાનની
 ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ 
૬ થી ૮)

સામા જક 
િવ ાનની 

ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૬ 
થી ૮)

શાળા ુ ંનામ

155 Hindi 24071201104 હ દ 1 0 1 0

156 Hindi 24071201116 હ દ 5 0 0 0

157 Hindi 24071201611 હ દ 2 0 0 0

158 Hindi 24071201409 હ દ 2 0 1 0

159 Hindi 24071201630 હ દ 1 0 1 0

160 Hindi 24071204331 હ દ 1 0 0 0

161 Hindi 24071204106 હ દ 7 0 2 0

162 Hindi 24071204208 હ દ 4 0 1 0

163 Hindi 24071202818 હ દ 1 0 0 0

164 Hindi 24071202820 હ દ 2 0 0 0

165 North West 24070500240 જુરાતી 2 0 0 0

166 North West 24070500239 જુરાતી 1 0 0 0

167 North West 24070500702 જુરાતી 2 0 0 0

168 North West 24070501511 જુરાતી 1 0 0 0

169 North West 24070600101 જુરાતી 5 0 0 0

170 North West 24070609614 જુરાતી 1 0 0 0

171 North West 24070601001 જુરાતી 2 0 0 0

172 North West 24070606604 જુરાતી 3 0 1 0

173 North West 24070603303 જુરાતી 1 0 0 0

174 North West 24070606001 જુરાતી 1 0 0 0

175 North West 24070607701 જુરાતી 1 0 0 0

176 North West 24070607702 જુરાતી 1 0 0 0

177 North West 24070606802 જુરાતી 1 0 0 0

178 South West 24070500655 જુરાતી 2 0 0 0

179 South West 24070501632 જુરાતી 3 0 0 0

180 South West 24070500412 જુરાતી 1 0 0 0

181 South West 24070501630 જુરાતી 1 0 0 0

182 South West 24070501601 જુરાતી 1 0 0 0

183 South West 24070501631 જુરાતી 3 0 0 0

184 South West 24070607301 જુરાતી 2 0 0 0

185 South West 24070605602 જુરાતી 2 0 0 0

સાબરમતી હ દ  - 1

ઇ રુ  હ દ  1

િનયાપીર હ દ -1

નારણ રુા હ દ  - 1

નારણ રુા હ દ  - 4

વાડજ હ દ  - 2

બા નુગર હ દ - 8

ઘાટલોડ યા ાથિમક 
શાળા ન.ં ૨
ચાણ  જુરાતી 
ાથિમક શાળા

બાગે ફરદોશ હ  દ  - 1

િવનોબાભાવ ે હ  દ -1

બા નુગર હ  દ - 5

થલતેજ-૧

ભાડજ ાથિમક શાળા

શીલજ ાથિમક શાળા

મેમનગર ાથિમક શાળા

વ ા રુ વસાહત ાથિમક 
શાળા

બલી ાથિમક શાળા

ગોતા હાઉિસગ

ાગડ ાથિમક શાળા

મકતમ રુા ા.શાળા

હબત રુ ાથિમક શાળા

ઓગણજ ાથિમક શાળા

ગોતા ાથિમક શાળા

વેજલ રુ -૧

વેજલ રુ -૨

ૂનાવણઝર ા.શાળા

રવીનગર વીર શ હદ 
ચેતન છોટાલાલ સોલકં  
રામદવનગર ા.શાળા

વ ા રુ ર વ ે ટશન 
ા.શાળા

નવાવણઝર ા.શાળા
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Sr. No. તા કુા ડાયસ કોડ મા યમ

ાથિમકની 
ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૧ 
થી ૫)

ભાષાની 
ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૬ 
થી ૮)

ગ ણત/ 
િવ ાનની
 ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ 
૬ થી ૮)

સામા જક 
િવ ાનની 

ખાલી 
જ યા 

(ધોરણ ૬ 
થી ૮)

શાળા ુ ંનામ

186 South West 24070605501 જુરાતી 1 0 0 0

187 South West 24070600502 જુરાતી 1 0 0 0

188 South West 24070600702 જુરાતી 1 0 0 0

189 South West 24070600503 જુરાતી 1 0 0 0

190 South West 24070500302 જુરાતી 1 0 0 0

191 South West 24070500509 જુરાતી 3 0 0 0

192 South West 24070500507 જુરાતી 6 0 0 0

193 South West 24070500506 જુરાતી 1 0 0 0

194 South West 24070501204 જુરાતી 1 0 0 0

195 Urdu 24071204007 ઉ ુ 1 0 0 0

બાકરોલ(બા ા.) ા.શાળા

બાદરાબાદ (નર ) ા.શાળા

યાસ રુ ભાઠા ા.શાળા

ન ુબંાકરોલ ા.શાળા

ફતેહવાડ  ા.શાળા

સરખેજ ક યા -૧

િમ લતનગર ઉ ૂ -૨

નહ નગર ા.શાળા

મકરબા-૧

મહમંદ રુ ા.શાળા
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 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 114-C ‚t.29-01-2021 
 

Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :-  
 

rð»tÞ :- Mfq÷ yu¢erzyuþ™™t rŒðËu þt¤t{tk 100 rþûtftu ntsh ht¾ðt ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o  :- ¢: «trþr™/[-1/ Mfq÷ yu¢erzyuþ™/20-21/6192-6244 ‚t.29-01-2021  

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuõ‚ rð»tÞ ‚Útt ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu, 

‚t.01-02-2021 Úte su þt¤tytu{tk Mfq÷ yu¢erzyuþ™ fhðt™e ft{„ehe ƒtfe Au. ‚u þt¤tytu™e SI 

îtht {w÷tft‚ ÷uðt{tk ytð™th Au. {w÷tft‚ ÷uðt{tk ytð™th rŒðË™e òýfthe SËeEythxe îtht 

y„tWÚte yt…ðt{tk ytðþu. ytÚte su rŒðËu Mfq÷ yu¢erzyuþ™ ËkŒ¼uo SI {w÷tft‚ {txu ytðu ‚u rŒðËu 

þt¤t™t 100% rþûtftuyu W…ÂMÚt‚ hnuðt sýtððt{tk ytðu Au.  
 

 

‚t.29-01-2021                  ztì. yu÷.ze.ŒuËtE  

              þtMtLttrÄfthe 

 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 114-D  ‚t.29-01-2021 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
rð»tÞ :-  (A)  ftuðez - 19 yk‚„o‚ ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 

       (B)   ¾t™„e fturðz nturM…x÷ ¾t‚u™t nuÕ… zuMf W…h ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 
       (C)   fturðz xuMxek„ ËuLxh ztu{ (feÞtuMf) ¾t‚u ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 

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

BÞwr™rË…÷ ftu…tuohuþ™ îtht y{ŒtðtŒ þnuh{tk ftuðez-19™t r™Þkºtý {txu rðrðÄ yËhfthf …„÷tytu ÷uðt{tk 

ytðe hÌtt Au. su yk‚„o‚ ™e[u {wsƒ™e ft{„ehe ‚t.01/02/2021 Úte ‚t.28/02/2021 ËwÄe fhðt {txu 

rƒztý{tk Œþtoðu÷ ÞtŒe {wsƒ™t rþûtftu™u sýtððt{tk ytðu Au.  
 

(A) ftuðez - 19 yk‚„o‚ ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚.  

Ë{„ú þnuh{tk ftuE…ý ÔÞÂõ‚ ‚tð,þhŒe fu ¾tkËe™e ‚f÷eV Ähtð‚t ntuÞ ‚tu ‚uðe ÔÞÂõ‚ytu™u ytu¤¾e 

÷E ‚uytu™tu ftuðez-19™tu xuMx fhe þftÞ ‚u {txu ‚{t{ ðtuzo{tk Ë½™ ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe ftÞoh‚ Auu. 

‚{tht Ítu™{tk ™e[u {wsƒ™t Ítu™ EL[tso yrÄfthe©eytu™e r™{ýqkf fhðt{tk ytðu÷ Au ‚uytu™t {t„oŒþo™ {wsƒ 

‚t.01/02/2021 Úte ‚t.28/02/2021 ËwÄe þex (A) {wsƒ™t rþûtftu™u ËtU…ðt{tk ytðu ‚u rðM‚th{tk ztuh-

xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe fhðt™e hnuþu ‚u{s yt ft{„ehe™wk Ëkf÷™ fhðt {txu Ëðuo ftuu.ytuŠz™uxhu …ý Vhs 

ƒòððt™e hnuþu. ÞtŒe {wsƒ™t rþûtfu ‚uytu™u Vt¤ðu÷ Þw.yu[.Ëe.(yƒo™ nuÕÚt ËuLxh) W…h Œhhtus Ëðthu 

09:00 f÷tfu ntsh ÚtR™u Þw.yu[.Ëe. ¾t‚uÚte Ëtuk…ðt{tk ytðu ‚u rðM‚th{tk sR™u ztuh-xw-ztuh Ëðuoo™e ft{„ehe 

fhðt™e hnuþu. 
Ëk…fo Ëwºt :  

¢{ Ítu™ yrÄfthe©e™wk ™t{ ntuÆtu Ëk…fo ™kƒh 

1 W¥th ©e rŒ÷e…¼tE …xu÷ {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe, W¥th Ítu™ 6357073911 

2 Œrûtý ©e [kÿftk‚¼tE „t{u‚e {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,Œrûtý Ítu™ 9429254450 

3 …qðo ©e nË{w¾¼tE …xu÷ {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe, …qðo Ítu™  7573952631 

4 …rù{ ©e{‚e r™r{»ttƒu™ [tintý {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,…rù{ Ítu™ 6357073914 

5 {æÞ ©e rŒ…eftƒu™ ƒúñ¼è {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,{æÞ Ítu™ 7573952641 

6 W¥th 5rù{ ©e rð…w÷¼tE [tiÄhe {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,W¥th …rù{ Ítu™ 6357073918 

7 Œrûtý 5rù{ ©e rfþ™®Ën htXtuz {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,Œrûtý …rù{ Ítu™ 7573952639 
 

(B)   ¾t™„e fturðz nturM…x÷ ¾t‚u™t nuÕ… zuMf W…h ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 

 y{ŒtðtŒ BÞw.ftu…tuo. îtht þnuh™e su ¾t™„e nturM…x÷tu™u fturðz nturM…x÷ ‚hefu fhth ƒæÄ fhe Au ‚uðe 

fturðz nturM…x÷ ¾t‚u™t nuÕ… zuMf W…h ft{„ehe fhðt {txu yt ËtÚtu™e þex (B) {wsƒ™t rþûtftu™u 

‚t.01/02/2021 Úte ‚t.28/02/2021 ËwÄe Vhs ƒòððt sýtððt{tk ytðu Au. nuÕ… zuMf W…h fhðt™e 

ft{„ehe™e Ë{s su-‚u nturM…x÷ ¾t‚u™t y„tW™t Vhs ƒòð‚t rþûtftu …tËuÚte {u¤ðe ÷uðt™e hnuþu. 

‚t.01/02/2021™t htus y„tW™t ytuzohðt¤t rþûtftu su-‚u nturM…x÷ ¾t‚u ntsh hne™u ™ðe™ ntsh Út™th 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

þe^x {wsƒ™t rþûtf™u Ëk…qýo ‚t÷e{ y™u ftÞo Vhs™e Ë{s yt…ðt™e hnuþu. þe^x-1,2 y™u 3™t Œþtoðu÷ 

Ë{Þ {wsƒ nturM…x÷ ¾t‚u ntsh hne™u Vhs ƒòððt™e hnuþu. 
  
(C)    fturðz xuMxek„ ËuLxh ztu{ (feÞtuMf) ¾t‚u ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 

 y{ŒtðtŒ BÞw.ftu…tuo. îtht þnuh{tk rðrðÄ MÚt¤tuyu fturðz xuMxek„ ËuLxh ztu{ (feÞtuMf) W¼t fhðt{tk 

ytðu÷t Au. yt ztu{ ¾t‚u þex (C) {wsƒ™t rþûtftu™u ‚t.01/02/2021 Úte ‚t.28/02/2021 ËwÄe Ëðthu 

09:00 Úte 05:00 f÷tf ËwÄe ztu{ ¾t‚u ztu{ {ŒŒ™eþ ‚hefu Vhs ƒòððt sýtððt{tk ytðu Au. 
 
™tUÄ :- ËŒh A, B y™u C {wsƒ™e ft{„ehe{tk Vhs ƒòð™th Œhuf {wÏÞ rþûtf, rþûtf ‚Útt  

Ëe.yth.Ëe.ftu.ytu. ™u «r‚rŒ™- Y.150/- {t™ŒT ðu‚™ yt…ðt{tk ytðþu.  

 

rƒztý :-   (A)  ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe {txu™t rþûtftu™e ÞtŒe. 
  (B)   ¾t™„e fturðz nturM…x÷ ¾t‚u™t nuÕ… zuMf W…h ft{„ehe fh™th rþûtftu™e ÞtŒe. 
             (C)   fturðz xuMxek„ ËuLxh ztu{ (feÞtuMf) ¾t‚u ft{„ehe fh™th rþûtftu™e ÞtŒe. 
 

 

‚t.29-01-2021        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 
 



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ મોબાઈલ નબંર
�ા UHC પર 
કામગીર� કરવા 
માગો છો.

કો-ઓ�ડ�નટ ર

1 ઉતર #$િૃતબેન 'યિંતભાઇ પટ લ નરોડારોડ $જુરાતી શાળા ન ં- ૧ 8511269227

2 ઉતર  .ૃપાબેન હસ1ખુભાઇ પટ લ નરોડારોડ $જુરાતી શાળા ન ં- ૧ 9429238053

3 ઉતર �હનાબેન દ�પક.ુમાર પટ લ નરોડારોડ $જુરાતી શાળા ન ં- ૧ 879988891

4 ઉતર િમના�ીબેન ઘન5યામભાઇ પટ લ નરોડારોડ $જુરાતી શાળા ન ં- ૧ 9558873363

5 ઉતર ધિમ78ઠાબેન એન પાડં બા;નુગર $જુરાતી શાળા ન.ં13 7779094770

6 ઉતર ત?વીબેન એ. ડોડ�યાર .ુબેરનગર $જુરાતી શાળા ન ં-૪ 9586367572

7 ઉતર નેહાબેન એસ તAા .ુબેરનગર $જુરાતી શાળા ન ં-2 7984926611

8 ઉતર ભાવનાબેન બી. રાઠોડ નોબલનગર $જુરાતી શા ન.ં1 8511809185

9 ઉતર િશCપાબેન D. ચૌધર� નરોડા $જુરાતી શાળા નબંર 4 7778894044

10 ઉતર નયનભાઈ વી પટ લ નોબલનગર $.ુશા.ન .4 7574860820

11 ઉતર પટ લ નયનાબેન ક . .ૃ8ણનગર $જુ.શાળા ન-ં1 9724918836

12 ઉતર અJુણાબેન કાિંતલાલ પટ લ સરદાર વCલભભાઈ પટ લ શાળા સં 9825095822

13 ઉતર વૈશાલીબેન Lરુ શચMં િNવેદ� સરદાર વCલભભાઈ પટ લ શાળા સં 9723829820

14 ઉતર હસંાબેન નાનDભાઈ ગામેતી સરદાર વCલભભાઈ પટ લ શાળા સં 7567089006

15 ઉતર વાધવાણી મOબુેન ભારત.ુમાર સરદાર વCલભભાઈ પટ લ શાળા સં 8469202040

16 ઉતર ભાવનાબેન નારાયણભાઈ પટ લ ઠPરબાપાનગર $જુ.શા .ન .2 7600372753

17 ઉતર િશCપાબેન પી.પાનL�ુરયા ઠPરબાપાનગર $જુ.શા .ન .2 9913442540

18 ઉતર Qી સોનલબેન ચદંન.ુમાર સબલાનીયા ઠPરબાપાનગર $જુ.શા.ન 1 9277450569

19 ઉતર Qી હ તલ �દલીપ ચૌધર� ઠPરબાપાનગર $જુ.શા.ન 1 9574860927

20 ઉતર Qી વદંના મહ શભાઇ પીપRળયા ઠPરબાપાનગર $જુ.શા.ન 1 9724790613

21 ઉતર સરોSબેન પી.પટ લ નરોડા $જુ.શા.ન .2 7383904614

ઇ?ડ�યા કોલોની

.ુબેરનગર

.ૃ8ણનગર

ઠPરનગર

��� ����	к �ш� ��	�� , �	�����

(A) ��� �� ��� ��� - 01-02-2021



22 ઉતર Qી અિનJુTિસUહ �કશોરિસUહ વાઘેલા નરોડા $જુ.શા.ન .1 8980022174

23 ઉતર ;વુV એસ. મકવાણા 1ઠુ�યા $જુ.1 9377718420

24 ઉતર Qી દ�પાલીબેન રણછોડભાઈ પટ લ નરોડા $જુ. શા. ન.ં 1 9724321262

25 ઉતર પટ લ અચWનાબેન ક . સૈ';રુ $જુરાતી શા.ન.ં ૬ 9662060636

26 ઉતર Qી કોક�લાબેન D. મકવાણા સરસ;રુ શાળા ન.ં 11 9427307005

27 ઉતર Qીજયાબેન Y. ચૌહાણ સરસ;રુ શાળા ન.ં 11 94278 04244

28 ઉતર બાર�યા િનરાલીબેન માનિસહ સરસ;રુ શાળા ન.ં-9 9512104991

29 ઉતર મ[ભૂાઇ Yસગંભાઈ ]#પિત સરસ;રૂ $જુરાતી શાળા ન ં7 9173286460

30 ઉતર Qી િનશાબેન રામDભાઈ િસ_ધ;રુા બા;નુગર $જુ.શા . ન-ં16 9898899200

31 ઉતર નીતેશ.ુમાર િવ8aભુાઈ પટ લ નવા નરોડા $જુ.]ા.શાળા 8347554983

32 ઉતર રb5મકાબેન મહ શ.ુમાર મોદ� નોબલનગર $જુરતી- 3 9725002452

33 ઉતર કાb5મરાબેન એમ. દવે નોબલનગર $જુરતી- 3 9978904717

34 ઉતર cજના બેન રામાભાઈ પટ લ હસં;રુા ]ાથ .શાળા 9426503496

35 ઉતર મીતાબેન ગોરધનભાઈ પટ લ હસં;રુા ]ાથ .શાળા 8238038911

36 ઉતર Qી કCપનાબેન આર.ગઢવી બા;નુગર $જુ.શા.ન .5 9714030172

37 ઉતર પટ લ ક�િત7બેન Lધુીરભાઇ બા;નુગર $જુ.શાળા ન.ં-3 9427882712

38 ઉતર  RલUબાત ઉવVબેન મનોજભાઇ સરસ;રુ શાળા ન.ં-9 9099707478

39 ઉતર Qી મનીષાબેન મહ�પતભાઈ પટ લ રRખયાલ $જુરાતી શાળા-1 9173314307

40 ઉતર નર ? M.ુમાર આર. બરંડા બા;નુગર $જુ.શા.ન .9 9537215494

41 ઉતર સોનલબેન ઇiવરભાઈ પટ લ અસારવા $જુ.૮ 7600008424

42 ઉતર આશાબેન રમણભાઈ ચૌધર� અસારવા $જુ.૮ 8849592119

43 ઉતર િમkલબેન પટ લ અસારવા $જુ.9 9574805636

44 ઉતર પટ લ ઉષાબેન શકંરલાલ બા;નુગર $જુ.શા.ન .5 9925757731

45 ઉતર Qી જશોદાબેન ક . વાઘેલા બા;નુગર $જુરાતી શાળા ન.ં13 8488838109

46 ઉતર ]િવણાબેન વીરચદંભાઇ પટ લ રRખયાલ $જુરાતી શાળા-1 9712963873

47 ઉતર સગંીતાબેન કા?તીલાલ પડંlા રRખયાલ $જુરાતી શાળા-1 9979988759

48 ઉતર રમેશભાઈ એન . પટ લ .ુબેરનગર $જુ-4 9898294433

49 ઉતર અmવાલ અિનતા રામિવલાસ બા;નુગર $જુ.શા.ન .5 6353831722

50 ઉતર ત?વીબેન િવનોદભાઈ પટ લ રRખયાલ $જુરાતી શાળા-1 7573800051

51 ઉતર 'યોnસનાબેન જયતંીલાલ ચૌધર� સરદાર વCલભભાઈ પટ લ શાળા સં 9725640661

બલભM પાઠક
oઆુરસી કો 
ઓ�ડ�નેટર
9712970207

નરોડા

નરોડા રોડ

નોબલનગર

બા;નુગર

મેઘાણીનગર

રRખયાલ



52 ઉતર  Qી  લાજવતંીબેન નારણદાસ નરિસUઘાણી સરદારનગર -૨ 8460503922

53 ઉતર Qી  .ૃપાબેન અશોકભાઈ  જોષી હાસંોલ $જુરાતી શા ન.ં -2 9638278737

54 ઉતર Qી ક oરુ�બેન આિશષ.ુમાર જોષી હાસંોલ $જુરાતી શા ન.ં -૨ 98246 02209

55 ઉતર Qી કાનલબેન નીરજ.ુમાર Lથુાર હાસંોલ $જુરાતી શા ન.ં -૨ 81558 80107

56 ઉતર પટ લ �ડqપલ �દપક કોતર;રુ $જુ 1 90996

19038 

57 ઉતર છાયાબેન Yઠાલાલ પટ લ નોબલનગર $જુ. શા.ન  - 2 6355225409

58 ઉતર વૈશાલીબેન બrભુાઈ પટ લ નોબલનગર $જુ. શા.ન  - 2 9925014661

59 ઉતર મીરાબેન �કશોરભાઇ પરમાર નોબલનગર $જુરતી 3 9723054053

60 ઉતર જશોદાબેન એમ. બોદર 1ઠુ�યા $જુ.1 7874617625

61 ઉતર Qી ર�નાબેન Y. દરD  સરસ;રુ $જુ.શા.ન .1 9924408905

62 ઉતર Qી અJુણાબેન એચ. મોદ� સરસ;રુ શાળા ન.ં 11 94285 93465

63 ઉતર ભારતભાઈ ઘન5યામભાઈ વાઘવાની સરસ;રૂ $જુરાતી શાળા ન ં7 8469202040

64 ઉતર અસાર� શૈલેષ.ુમાર વાલDભાઇ સરસ;રુ $જુ.શા.ન .26 9426741147

65 ઉતર પટ લ Lરુ ખાબેન બાsલુાલ સરસ;રુ $જુ.શા.ન .26 9574232273

66 ઉતર િવભાબેન પરષોkમભાઇ જોધાણી સૈજ;રુ $જુ-6 9428354987

67 ઉતર ભાtયવતીબેન ડાuાભાઇ વાઘેલા સૈજ;રુ $જુ-6 9512078821

68 ઉતર િનિમષાબેન િવvલભાઇ પટ લ સૈજ;રુ $જુ-6 9510656785

69 ઉતર રા'ય$Jુુ દ�ાબેન વી સરદાર પટ લ સ.ંુલ 9726898684

70 ઉતર �દપીકાબેન સી શાહ નોબલનગર $.ુશા.ન .4 9725002463

71 દR�ણ બહ રામ;રુા$જુ. શા. ન.ં - 9 �દwયાબેન ક  પટ લ 8980985458

72 દR�ણ નારોલ $જુ. શાળા ન.ં 2 પટ લ સ$ણુાબેન નારણભાઇ 9586329090

73 દR�ણ દાણીલીમડા $જુરાતી શાળા 4 એજલબેન પી પટ લ. 9427038462

74 દR�ણ દાણીલીમડા $જુરાતી શાળા- 6 અbiમતાબેન rનુીલાલ પટ લ 9712987356

75 દR�ણ કાકં�રયા $જુ શાળા ન ં6 ભરવાડ દ�xતીબેન રyયાભાઈ 8347690309

76 દR�ણ બહ રામ;રુા$જુ. શા. ન.ં - 9 ચેતનાબેન ડ� વાઘલેા 9924988078

77 દR�ણ બહ રામ;રુા $જુ.શાળા ન ં- 23 પર�ખ િવ;લૂાબેન કનૈયાલાલ 8980022092

78 દR�ણ બહ રામ;રુા $જુ.શાળા ન ં- 23 ]ેરણાબેન Y પરમાર 9712475934

79 દR�ણ દાણીલીમડા $જુરાતી શાળા 4 મેકવાન ઇવે?જRલના અશોક 9979705425

80 દR�ણ દાણીલીમડા $જુરાતી શાળા- 6 આશાબેન ઈzરભાઈ ગામીત 7698312422

81 દR�ણ બહ રામ;રુા $જુ. શા. ન.ં 1 િનલમબેન િવનોદભાઈ કનો�ડયા 9428354678

સરસ;રુ

સૈજ;રુ

સરદારનગર 1

સરદારનગર 2

?o.ુ બહ રામ;રુા

બહ રામ;રુા



82 દR�ણ બહ રામ;રુા $જુ.શાળા ન ં- 03 િવક�નભાઈ ��િ{યન 8980065722

83 દR�ણ બહ રામ;રુા$જુ. શા. ન.ં - 9 મોિનકાબેન �ડ |Pર 8401856001

84 દR�ણ બહ રામ;રુા $જુ.શાળા ન.ં-15
મઝહર}સુેન વાય. મ?Lરૂ� 
પ~#રા 9979536370

85 દR�ણ બહ રામ;રુા $જુ શાળા ન ં- 22 ]#પિત અ�ણાબેન આર 9624617630

86 દR�ણ લાભંા ]ાથિમક શાળા નેહલબેન હષWદ.ુમાર પટ લ 9228845487

87 દR�ણ કમોડ ]ાથિમક શાળા લીનાબેન અ1તૃલાલ ચાવડા 9054613587

88 દR�ણ ઇસન;રુ પ��લક i.લૂ 1 મCલી હ�નાબેન િનલેશભાઇ 9727070487

89 દR�ણ ઇ�?દરાનગર-૨ ]ા.શાળા પટ લ RબU�દયાબેન RબપીનચMં 9375809103

90 દR�ણ ઇસન;રુ પ��લક i.લૂ 1 રોશનભાઈ રાઠોડ 7016832453

91 દR�ણ ચડંોળા $જુરાતી શાળા ન-ં1 હ તલબેન.ડ�.રાણા 9726349934

92 દR�ણ કાકં�રયા $જુ.શાળા ન ં9 અટાRલયા સરોજબેન િવજયિસUહ 7041035961

93 દR�ણ .ુ. હ�ના વોરા ]ા. શાળા આરતીબેન ટ�. પદમશાળ� 9408171263

94 દR�ણ .ુ. હ�ના વોરા ]ા. શાળા કૌશાબેન બી. લીqબાચીયા 9687728378

95 દR�ણ વટવા $જુરાતી શાળા ન ં-5 પરમાર મોનાલી રા�ુભાઈ 8490864528

96 દR�ણ ચડંોળા $જુરાતી શાળા ન-ં2 Qી કાકા કJુણાબેન ઇનMDત 9909424226

97 દR�ણ મRણનગર $જુ શાળા ન-ં1 આરતીબેન વેણીશકંર #ની 9374456498

98 દR�ણ મRણનગર શાળા ન-ં4 ચ�ંMકાબેન Y ઠPર 8849466457

99 દR�ણ મRણનગર શાળા ન-ં4 ગીતાબેન ગીર�શ.ુમાર ભ� 9825985204

100 દR�ણ મRણનગર $જુ શાળા ન-ં૬ વાઘલેા સોનલબેન િવનોદભાઈ 8488829055

101 દR�ણ ઇ?M;રુ� પ��લક i.લૂ ડામોર અb�વનાબેન બાsભુાઇ 9978119498

102 દR�ણ ઇ?M;રુ� પ��લક i.લૂ મેવાડા સપના જગ�દશભાઇ 9173666676

103 દR�ણ ચડંોળા $જુરાતી શાળા ન-ં2 Qીવાઘલેા રમીલાબેન રતીલાલ 8141613323

104 દR�ણ કાકં�રયા $જુ શાળા ન ં1 biમતાબેન જસવતંભાઈ પરમાર 7567654697

105 દR�ણ ખોખરા મરાઠ� શાળા નબંર 3 દ�પા �શૃાતં 1�ુડકર 9662031180

106 દR�ણ ખોખરા $જુ શાળા ન ં- 12 સોની વષાWબેન સજંય.ુમાર 7383801219

107 દR�ણ ખોખરા $જુ શાળા ન ં- 12
વધવા મનDતકૌર 
જગદ�શિસUગ 8128658060

108 દR�ણ ઇસન;રુ $જુ. શાળા ન.ં 1 �ન કCપન.ુમાર� ભવરલાલ 9726 947 064

109 દR�ણ લ�મી;રુા ]ાથિમક શાળા પટ લ ચેતનાબેન રંગાભાઈ 7990145535

110 દR�ણ વટવા $જુરાતી શાળા ન ં-1 ભારતીબેન ક .વાઘલેા 9725378281

111 દR�ણ દાણીલીમડા $જુ શાળા નબંર 1 વઘાડ�યા Rબિનતાબહ ન બી 8460638298

નટવરભાઈ મકવાણા
કો-ઓ�ડ�નેટર
9904012884

ઇ?M;રુ�

ખોખરા

દાણીલીમડા

કાકંર�યા

મRણનગર

ઘોડાસર



112 દR�ણ બહ રામ;રુા $જુ. શાળા ન.ં 2 રાજ;તૂ �કશોર�બેન ર�િુવરભાઇ 9825840240

113 દR�ણ ઇસન;રુ $જુ. શાળા ન.ં - 2 શારદાબેન રામDભાઇ સોલકં� 8980807453

114 દR�ણ વટવા $જુરાતી શાળા ન. 2 પા�લબેન ડ�. પડંlા 9974092411

115 દR�ણ ઇસન;રુ પ��લક i.લૂ - 2 પટ લ દશWનાબેન પરષોkમભાઇ 9904374546

116 દR�ણ ઇસન;રુ $જુ. શાળા ન.ં 1 ચદંાણા .ુLમુબેન ચપંકલાલ 8238 098 801

117 દR�ણ શાહવાડ�. $જુ. શાળા ન ં- 2 મહ �રયા સોનલબેન હસ1ખુભાઇ 9313600609

118 દR�ણ શાહવાડ�. $જુ. શાળા ન ં- 2 ગ�જર િનલમબેન રિસકભાઇ 7574805909

119 દR�ણ બહ રામ;રુા $જુ શાળા ન ં- 22 અ?સાર� શાહજહા ંએફ 8320363670

120 દR�ણ શાહવાડ�. $જુ. શાળા ન ં- 2 ઠPર દ�ાબેન રાY?M.ુમાર 8401007471

121 દR�ણ મRણનગર $જુ શાળા ન-ં1 �હરલબેન પકંજ.ુમાર વાઘલેા 9157072161

122 દR�ણ .ુ. હ�ના વોરા ]ા. શાળા તેજલબેન એચ. પટ લ 7990412582

123 દR�ણ વટવા $જુરાતી શાળા ન ં-5 ગાિવત પીનલ રમેશભાઈ 9099362109

124 દR�ણ કાકં�રયા $જુ શાળા ન ં8 પ�ંડત �કરણબેન મનીષ.ુમાર 9725630458

125 દR�ણ ઇ�?દરાનગર-૨ ]ા.શાળા ઠPર છાયાબેન �કર�ટ.ુમાર 9428731519

126 દR�ણ બહ રામ;રુા $જુ.શાળા ન ં- 23 ��iટ� બીના મનીષભાઈ 9727440862

127 દR�ણ વટવા $જુરાતી શાળા ન ં-1 િનલમબેન આર.પટ લ 7874572076

128 દR�ણ વટવા $જુરાતી શાળા ન ં-1 �જ�ીસાબેન એ.ચૌધર� 7567188142

129 દR�ણ વટવા $જુરાતી શાળા ન.ં 6 પટ લ વિનતાબેન ભા
]ુસાદ 9426245053

130 દR�ણ ઇસન;રુ પ��લક i.લૂ - 2 ડો�ડયા ચMંીકાબેન ભોગીલાલ 9429365541

131 દR�ણ ગણેશનગર પીપળજ $જુ શાળા ન-ં 1 �રૂ�યા zતેાબેન સનીલાલ 8200767510

132 દR�ણ નારોલ $જુરાતી શાળા ન-ં1 િવજયભાઈ વ�રયા 9714908510

133 દR�ણ નારોલ $જુ. શાળા ન.ં 2 પટ લ પા�લબેન રામાભાઇ 9327428872

134 દR�ણ નારોલ $જુ. શાળા ન.ં 2 પટ લ નયનાબેન બા[ભુાઇ 9726877368

135 દR�ણ નારોલ $જુ. શાળા ન.ં 2
Rલqબાચીયા કyલાસબેન 
ભીખાભાઇ 8734032270

136 દR�ણ ચડંોળા $જુ શાળા 1   િ]યકંાબેન ક . ચૌધર� 7874344966

137 દR�ણ શાહવાડ� $જુ શાળા 2 રંજનબેન ચાવડા 9979094471

138 દR�ણ ગણેશનગર પીપળજ $જુ શાળા ન-ં 1 ફ�ડયા ]ીિતબેન �હતેશભાઇ 8511552306

મદનીનગર

નારોલ

પીપળજ

ઇસન;રુ

લાભંા

i1િૃતમ�ંદર



139 દR�ણ લ�મી;રુા ]ાથિમક શાળા અમીન પ�ંકતાબેન Rગર�શભાઈ 8980008312

140 દR�ણ ગણેશનગર પીપળજ $જુ શાળા ન-ં 1 બેરાણી િવ;લુભાઈ સવશીભાઈ 9924258448

141 ;વૂW અિનતાબેન મા�યાઈસભાઈ  પરદ શી અમરાઈવાડ� $જુરાતી શાળા 
નબંર - 1 7096172636

142 ;વૂW Dતે?M.ુમાર ]હલાદભાઈ ]#પિત અમરાઈવાડ� $જુરાતી શાળા 
નબંર - 1 9662667301

143 ;વૂW દ�પસગંભાઈ જોરસગંભાઈ મોર� અમરાઈવાડ� $જુરાતી શાળા 
નબંર - 4 9712182605

144 ;વૂW શાતંીબેન રાજ.ુમાર પાડં અમરાઈવાડ� $જુરાતી શાળા 
નબંર - 6 8306567610

145 ;વૂW Lથુાર �5ુsબુેન એમ અમરાઈવાડ� $જુરાતી શાળા 
નબંર - 9 9727774940

146 ;વૂW �કરણ.ુમાર� એચ.આ�હર અમરાઈવાડ� $જુરાતી શાળા 
નબંર - 16

9725062298

147 ;વૂW દ�ાબેન સી.િNવેદ� અમરાઈવાડ� $જુરાતી શાળા 
નબંર - 16

9726110232

148 ;વૂW ;નૂમબેન એચ.નાયકા અમરાઈવાડ� $જુરાતી શાળા 
નબંર - 16

9033043029

149 ;વૂW સા�રકા આર 1�ુડકર   અમરાઈવાડ� મરાઠ� 2 9227392370

150 ;વૂW હષWદાબેન ડ�. પટ લ રાજ;રુ શા. ૧૮ 9725001751

151 ;વૂW પટ લ નયનાબેન ર વાભાઈ રાજ;રુ 1 9898155908

152 ;વૂW મોદ� હ�નાબેન મે}લુભાઈ રાજ;રુ 1 9825369111

153 ;વૂW 1કુ શભાઈ D. પટ લ રાજ;રુ 9 9328101107

154 ;વૂW યોગેશભાઈબી સોલકં� રાજ;રુ $જુરાતી શાળા ન-ં૩ 6353989679

155 ;વૂW અ�લુભાઇ શીવાભાઈ રાઠોડ રાજ;રુ 11 6353036348

156 ;વૂW ગ�જર �રટાબેન એચ. રાજ;રુ 17 9426043422

157 ;વૂW દ સાઇ �કUજલબેન માડંણભાઇ રાજ;રુ 17 9712503700

158 ;વૂW પરમાર કાનનબેન શામળભાઇ રાજ;રુ 17 9924711963

159 ;વૂW ચ�ંMકાબેન એ.પટ લ રાજ;રુ 18 8488066441

160 ;વૂW 'યોnસનાબેન RબપીનચMં પચંાલ રાજ;રુ 11 9913836365

161 ;વૂW કyલાસબેન કાિંતલાલ પટ લ વ�ાલ ]ાથિમક શાળા 9979897767

162 ;વૂW દ�પલબેન રામDભાઈ sવુળ વ�ાલ ]ાથિમક શાળા 9979082318

163 ;વૂW wયાસ કોમલબેન રાYMભાઈ આદશW ]ા. શાળા રતન;રુા 9898850873

164 ;વૂW પટ લ ભા
મુતીબેન િશવરામભાઈ આદશW ]ા. શાળા રતન;રુા 9277406402

165 ;વૂW પા�લબેન િસCવા?સ ગો�હલ Lમુીનનગર ]ા.શાળા 9909909708

166 ;વૂW જયQીબેન કનૈયાલાલ જયiવાલ િવUઝોલ -2 9714689264

167 ;વૂW દશWિનકાબેન કમલ.ુમાર પડંlા િવUઝોલ -2 9427069453

168 ;વૂW અરિવUદ.ુમાર કાb?તલાલ માલવણીયા િવUઝોલ -2 9601292529

169 ;વૂW ભગવતીબેન અરજણભાઈ દ સાઈ હાથીજણ $જુરાતી શાળા 8128839396

વ�ાલ 
વ�ાલ અબWન 
હ Cથ સે?ટર 
વ�ાલ ગામ રોડ 

રામોલ
રામોલ અબWન 
હ Cથ સે?ટર 
,ભરવાડ વાસ 
iમશાન$હૃની 

અમરાઈવાડ� વોડW
અમરાઈવાડ� 
અબWન હ Cથ 
સે?ટર,iવbiતક 
ચાર રiતા 
અમરાઈવાડ�     
    

ભાઈ;રુા વોડW
ભાઈ;રુ અબWન 
હ Cથ સે?ટર 
હાટક zર 
સી.ટ�.એમ રોડ 
એકતા 
એપાટW મે?ટની 
સામે       
રાજ;રુ વોડW
રાજ;રુ અબWન 
હ Cથ સે?ટર, 

રRખયાલ અબWન 
સે?ટર ના 
ગોમતી;રુ વોડW
ગોમતી;રુ 
ર ફરલ હોbiપટલ 
દ ના બ�કની સામે 
ગોમતી;રુ 

પકંજભાઈ પટ લ
સી.આર.સી કો-
ઓ�ડ�નેટર
9724321261

પીપળજ



170 ;વૂW જશોદાબેન એસ.તRબયાર િવવેકાનદંનગર $.ુશા.ન.ં1 9913772667

171 ;વૂW કા5મીરઆબેન એન.પટ લ અમરાઈવાડ� $જુરાતી શાળા 
નબંર - 7 7669292910

172 ;વૂW કામીનીબેન કાb?તલાલ રાણા િનકોલ ]ા.શાળા 9824313848

173 ;વૂW મહ શ.ુમાર કાb?તલાલ પટ લ િનકોલ ]ા.શાળા 9925515766

174 ;વૂW ભાવનાબેન કાb?તલાલ પટ લ િનકોલ ]ા.શાળા 9898691277

175 ;વૂW દ�નાબેન એન. પચંાલ ;રુષોkમનગર $.ુજ. શાળા - ૨ 9712963872

176 ;વૂW ગીતાબેન એન બોદર ;રુષોkમનગર $.ુજ. શાળા - ૨ 7600023069

177 ;વૂW રંજનબેન એ મોદ� ;રુષોkમનગર $.ુજ. શાળા - ૨ 9033887923

178 ;વૂW �દપીકાબેન એમ પટ લ ;રુષોkમનગર $.ુજ. શાળા - ૨ 9898021925

179 ;વૂW હ તલબેન ક . પટ લ ઓઢવ $.ુજ. શાળા-૧ 7226001268

180 ;વૂW ગીતાબેન આર પટ લ ;રુષોkમનગર $.ુજ. શાળા - ૨ 9898484971

181 ;વૂW રાYશભાઇ ભગવાનદાસ પટ લ ઓઢવ શા. -4 9099968106

182 ;વૂW ધિમ78ઠાબેન પડંlા ઓઢવ શા. -૩ 9725023926

183 ;વૂW વદંનાબેન મRણલાલ ચૌહાણ ઓઢવ શા. -4 6429616654

184 ;વૂW છાયાબેન ;ુ#ંભાઈ ]#પિત ઓઢવ શા. -4 8141429352

185 ;વૂW ગીતાબેન નટવરલાલ પટ લ ઓઢવ શા. -4 8866501586

186 ;વૂW Qી zતેાબેન ડ�. ��િ{યન કરશનનગર શા. -૧ 8128652290

187 ;વૂW Qી બીમલભાઈ આર. પટ લ ઓઢવ શા. -૧ 9998672719

188 ;વૂW Qી િ]તીબેન નRલન.ુમાર દ સાઈ કરશનનગર $.ુજ.શાળા - ૧ 9727157497

189 ;વૂW Qી િ]યકંાબેન દ વે?Mભાઈ ચૌધર� કરશનનગર $.ુજ.શાળા - ૧ 9601253211

190 ;વૂW હ મલતાબેન ગણપતભાઈ ]#પિત કરશનનગર $.ુજ.શાળા - ૨ 9924370309

191 ;વૂW Lરુસ~ગભાઈ પારસ~ગભાઈ ગરાસીયા ઓઢવ D.આઈ.ડ�.સી. $.ુજ.૨ 9726097867

192 ;વૂW ધમ�?M.ુમાર ક દારલાલ અmવાલ ઓઢવ D.આઈ.ડ�.સી. $.ુજ.૨ 9825462041

193 ;વૂW શિમ7લાબેન રામDભાઈ પરમાર ઓઢવ D.આઈ.ડ�.સી. $.ુજ.૨ 9925161460

194 ;વૂW �હરલબેન રમેશભાઈ પટ લ ઓઢવ D.આઈ.ડ�.સી. $.ુજ.૨ 7600053863

195 ;વૂW Lથુાર ધિમ78ઠાબેન રજનીકાતં cRબકાનગર $.ુજ. શાળા - ૧ 8153837937

196 પિ{મ સોનલ ઝા સાબરમતી �હ?દ� 1 9824879302

197 પિ{મ ગાયNી દ વી ઠા.ુર વાડજ �હ?દ� 1 8849290214

198 પિ{મ રb5મ બેન પટ લ નારણ;રુા �હ?દ�4 7043243381

199 પિ{મ સnયપાલિસUહ �િNય નવાવાડજ �હ?દ� 1 9725005682

200 પિ{મ નયનાબેન સાપરા નારણ;રુા �હ?દ�- 4 9924529302

201 પિ{મ િનમWળાબેન વી પરમાર ચેન;રુ ]ાથિમક શાળા 9725365511

202 પિ{મ મીનાબેન ગામીત સાબરમતી 5 9428102164

203 પિ{મ મીનાબેન દરD સાબરમતી 5 9879316314

204 પિ{મ સગંીતાબેન પટ લ સાબરમતી 5 9723769421

205 પિ{મ િનમWળાબેન વી પરમાર ચેન;રુ ]ા. શાળા 9725365511

206 પિ{મ િમkલ બેન ડાuાભાઈ ઠPર રામદ વપીર ટ કરા ]ાથિમક શાળા 9904901507

207 પિ{મ કyલાસબેન એમ પટ લ સાબરમતી શાળા ન-ં૫ 9429366966

208 પિ{મ મીના�ી  શમાW સાબરમતી  �હ?દ�  1 9461876839

209 પિ{મ દ વાગંી ભરતભાઈ wયાસ સાબરમતી શાળા નબંર 10 9904807519

કાળ�ગામ

ચાદંખેડા

ભરવાડ વાસ 
iમશાન$હૃની 

ઓઢવ વોડW
ઓઢવ અબWન 
હ Cથ સે?ટર 
રણછોડD ના 
મ�ંદર સામે       
અsુWદાનગર વોડW
પચંાલવાડ�ની 
બા�ુમા ં
અsુWદાનગર  

િવરાટનગર વોડW
િવરાટનગર 
અબWન હ Cથ 
સે?ટર લીલાનગર 
iમશાન$હૃ સામે

�બાવાડ�

 િનકોલ વોડW
િનકોલ અબWન 
હ Cથ સે?ટર બેટ� 
બચાવ સકWલ 
પાસે              
         



210 પિ{મ પટ લ પાયલબેન �દનેશભાઈ સાબરમતી શાળા નબંર 10 9714575100

211 પિ{મ કCપક દવે વાસણા શાળા નબંર .3 9825975706

212 પિ{મ મોનાબેન .ૃતાથW પટ લ નારણ;રુા શાળા ન ં2 9979919210

213 પિ{મ હLમુતીબેન પટ લ વાડજ -3 9712963627

214 પિ{મ �કUજલ એન ચૌધર� એRલસR�જ - 2 9664883197

215 પિ{મ પટ લ િવણાબેન એમ. એRલસR�જ શાળા નબંર 8 9913404923

216 પિ{મ નવીનચMં નારાયણભાઈ પટ લ સાબરમતી શાળા નબંર  8 9825773255

217 પિ{મ બીનાબેન રો�હત.ુમાર  ચૌહાણ વાડજ શાળા નબંર 1 9408829054

218 પિ{મ હ�નાબેન Y દવે વાડજ શાળા નબંર 1 9016799836

219 પિ{મ િવ8aભુાઈ એસ.પટ લ વાડજ શાળા નબંર 1 9601515673

220 પિ{મ હ મલkાબેન વી પટ લ વાડજ શાળા નબંર 1 9974164039

221 પિ{મ 'યોnસના બેન એસ પટ લ વાડજ-૩ 9924506450

222 પિ{મ .ુLમુબેન વી પટ લ નારણ;રુા શાળા ન-ં6 9157230530

223 પિ{મ પટ લ હ તલબેન Y નવાવાડજ શાળાન.ં 1 9173435170

224 પિ{મ ભાવસાર હિષ7દાબેન સી નવાવાડજ શા ન.ં 1 7802844014

225 પિ{મ પાયલબેન .ક . ચૌધર� એRલસR�જ શાળા નબંર ૩૦ 9429438298

226 પિ{મ મકવાણા D�ાસા આર વાસણા  શાળા ન ં1 9998806163

227 પિ{મ નટવરલાલ ગોરધાનભાઈ સોલકં� એRલસR�જ 28 9824334818

228 પિ{મ Dવણભાઈ ઠાકોર ક શવનગર શાળા ન ં1 7069551555

229 પિ{મ મા
ભુાઈ Y પરમાર વાસણા શાળા નબંર 1 7567089362

230 પિ{મ મહ તા ક�િત7 અનતંરાય વાસણા શાળા નબંર ૧ 8469105797

231 પિ{મ હષાWબેન Lભુાષભાઈ ચોટલીયા નવાવાડજ 3 9998222533

232 પિ{મ આશાબેન Y પટ લ નવાવાડજ 3 9427322528

233 પિ{મ સગંીતાબેન Lનુીલભાઈ ]#પતી મહાnમાગાધંી આQમ શાળા ન 1 9429625455

234 પિ{મ પટ લ આશાબેન ધમ�શ.ુમાર નવા વાડજ શાળા ન1ં 9725023891

235 પિ{મ પટ લ �દxતીબેન �હર ન.ુમાર નવા વાડજ શાળા ન1ં 9909510645

236 પિ{મ દ સાઈ િશCપાબેન લC[ભુાઇ નવાવાડજ શાળા ન.ં9 9510357232

237 પિ{મ સોલકં� ગીતાબેન મગનભાઈ વાસણા શા ન ં1 8866179536

238 પિ{મ ભાવના કCપેશ.ુમાર Lથુાર નવા વાડજ શાળા ન ં 1 9725021566

239 પિ{મ સીમા ક . રાવ સાબરમતી 5 9601038778

240 પિ{મ રોશનીબેન એચ. પટ લ સાબરમતી 5 9327573897

241 પિ{મ કોમલબેન $xુતા વાસણા શાળા નબંર 5 7202837323

242 પિ{મ નીપાબેન પાઠક વાસણા શાળા નબંર 5 9429901506

243 પિ{મ પાયલબેન #ડ # વાસણા શાળા નબંર 5 9428546425

244 પિ{મ Lિુનતાબેન પવાર વાસણા શાળા નબંર 5 9824908081

245 પિ{મ ભગવતીબેન હાથીવાલા વાસણા શાળા નબંર 5 9978644563

વાઘેલા જશવતંભાઈ
સી.આર.સી કો-
ઓ�ડ�નેટર
7600032136

નવરંગ;રુા

નવાવાડજ

નારણ;રુા

?o ુ�બાવાડ�

?o ુરાણીપ

રાણીપ

વાસણા



246 પિ{મ સગંીતાબેન પટ લ સાબરમતી 8 9428353235

247 પિ{મ ર ખા બેન ચાવડા સાબરમતી 8 8160530644

248 પિ{મ પટ લ ર�ટાબેન મણીભાઈ ચેન;રુ ]ાથિમક શાળા 7874485681
249 પિ{મ કાતંાબેન આર દ સાઈ સાબરમતી 8 9265466525

250 પિ{મ ઉપા_યાય #$િૃતબેન ]ભાશકંર સાબરમતી શાળા ન ં5 7490028158

251 પિ{મ �હતેષ સવાભાઈ દ સાઈ મહાnમા ગાધંી આQમ શાળા ન ં1 9726260342

252 પિ{મ પટ લ નયનાબેન રણછોડભાઈ વાડજ શા ન 1 9106932540

253 પિ{મ પટ લ ગીતાબેન િવનોદ.ુમાર નારણ;રુા 4 9712941934
254 પિ{મ પટ લ હ તલબેન અિzન.ુમાર વાડજ શા ન 1 9725002442

255 પિ{મ �િુમકાબેન  c�કત પટ લ નારણ;રુા શાળા ન ં2 9879111335

256 પિ{મ કોમલ બેન રાઠોડ વાડજ શાળા નબંર 3 9408686546

257 પિ{મ કાજલબેન શાહ વાડજ શાળા નબંર 1 9429020642

258 પિ{મ િવભાબેન રાઠોડ વાડજ શાળા નબંર 3 9173456405

259 પિ{મ �દપીકાબેન વી. મોટકા એRલસR�જ શાળા નબંર- 28 7433023129

260 પિ{મ લ�મીબેન નવાવાડજ 3 9537657275

261 પિ{મ દ�ાબેન આર પટ લ એRલસ�ીજ - 14 9428018697

262 પિ{મ ]�ાબેન ક  ઠાકોર એRલસ�ીજ - 14 9898449662

263 પિ{મ ��ૃxતબેન બી.પટ લ એRલસ�ીજ - 26 9725021314

264 પિ{મ મૌRલકાબેન એચ. પટ લ એRલસ�ીજ - 26 9428773707

265 પિ{મ ગ�જર મિનષાબેન રમેશચMં વાસણા શાળા નબંર 5 9879711943

266 મ_ય પરમાર દ�ાબા એ. કા[;ુરુ $જુ. શા. ન.ં 17 9978919419

267 મ_ય પટ લ ત?વીબેન વી. કા[;ુરુ $જુ. શા. ન.ં 19 9978911478

268 મ_ય જોષી �હનાબેન એ. કા[;ુરુ $જુ. શા. ન.ં 22 9429068972

269 મ_ય પાયલબેન RચUતનભાઇ શાહ દર�યા;રુ $.ુશા.ન ં16 7575800181

270 મ_ય પાચંણેકર હષાWબેન આર. દર�યા;રુ $.ુશા.ન ં16 7383640584

271 મ_ય પટ લ િવજય.ુમાર એન. �ૂધેzર $જુ. શા. ન.ં3 9574666859

272 મ_ય પટ લ ર aકુાબેન એમ. �ૂધેzર $જુ. શા. ન.ં3 8141204788

273 મ_ય પટ લ તેજલબેન એમ . �ુધેzર $જુ. શા. ન.ં 6 9727816188

274 મ_ય રામી અCકાબેન એમ. �ુધેzર $જુ. શા. ન.ં 6 9909161487

275 મ_ય ડ રોલા ગીતાબેન એમ �ુધેzર $જુ. શા. ન.ં 4 8140377281

276 મ_ય ચૌધર� િપ?ક�બેન બી. ]ીતમ;રુા $જુ. શા. ન.ં 3 9574895538

277 મ_ય રાવલ પલકભાઈ આર. ]ીતમ;રુા $જુ. શા. ન.ં 3 9824412884

278 મ_ય વાઘેલા જયદ�પિસUહ બી. ]ીતમ;રુા$જુ. શા. ન.ં 1 9106198990

279 મ_ય રામ કાનાભાઈ   વી. કા[;ુરુ $જુ. શા. ન.ં 22 9601058975

280 મ_ય પટ લ  �દપીકાબેન  આર. અસારવા $જુ. શા. ન.ં. 18 9426864684

281 મ_ય રાઠોડ બ.ુલાબેન એલ. બારડોલ;રુા $જુ. શા. ન.ં  1 9824088387

282 મ_ય રાવલ ભરતભાઇ એ. શાહ�બાગ $જુ. શા. ન ં-. 1 9624441709

કા[;ુરુ વોડW

�ૂધેzર વોડW

ગીરધરનગર વોડW

iટ �ડયમ

વાડજ

પાલડ�

સાબરમતી



283 મ_ય પટ લ મે}લુભાઇ બે. શાહ�બાગ $જુ. શા. ન.ં 1 9428811399

284 મ_ય  દ સાઈ  લ�મીબેન શાહ�બાગ $જુ. શા. ન.ં 4 9998786552

285 મ_ય ગદાણી ધરાબેન એમ. શાહ�બાગ $.ુ શા. ન ં-. ૬ 9428411073

286 મ_ય પચંાલ હષાWબેન બી. ]ીતમ;રુા $જુ. શા. ન.ં 1 8733057826

287 મ_ય પટ લ સગંીતાબહ ન એમ. જહાગંીર;રુા $જુ.શા.ન ં- 1 9429028388

288 મ_ય શેઠ  �હરલબેન એમ. જહાગંીર;રુા $જુ.શા.ન ં- 1 9714099774

289 મ_ય પટ લ િશCપાબેન એચ. અસારવા $જુ.શા.ન ં- 11 7405341894

290 મ_ય દk અિનતાબેન સી. અસારવા $.ુશા.ન ં- 18 7226818816

291 ઉ�ુW સાયનાબીબી સાRબર}સુૈન શેખ જમાલ;રુ ઉ�ૂW  -૧ 8401371527

292 ઉ�ુW Lલુતાનાબા
ુ ંD. પઠાન રાયખડ ઉ�ૂW  શાળા નબંર 6 9825223218

293 ઉ�ુW વા�હદા વાય બરફ વાલા જમાલ;રુ ઉ�ૂW  -૬ 7623850915

294 ઉ�ુW અ��ુલા આઇ ખોડા જમાલ;રુ ઉ�ૂW  -૪ 9737664760

295 ઉ�ુW સફ�નાબા
 ુએફ.ઉજ�નવાલા જમાલ;રુ ઉ�ૂW  શા.ન.ં-૬ 9714343029

296 ઉ�ુW નજમાબા
 ુએલ .પઠાણ શાહ;રુ ઉ�ૂW  -૧૦ 7433993970

297 ઉ�ુW મો.ઈકબાલ એ. શેખ જમાલ;રુ ઉ�ૂW  -૮ 9824126158

298 ઉ�ુW સાયરાબા
 ુઆર. શેખ જમાલ;રુ ઉ�ૂW  -૪ 9924475881

299 ઉ�ુW ર�જયાબા
 ુએફ. મ?Lરૂ� જમાલ;રુ ઉ�ૂW  -૮ 9737309063

300 ઉ�ુW }iુનાબા
 ુએસ.અ?સાર� શાહ;રુ ઉ�ૂW  - 5 9537385114

301 ઉ�ુW શમીરઅલી મોહqમદઉiમાન મોમીન દ�રયા;રુ ઉ�ૂW  શાળા ન-ં૨ 9979508856

302 ઉ�ુW 
રુજહા એચ. Rબસોરા �ૂધેzર ઉ�ૂW  શાળા ન-ં1 7383478859

303 ઉ�ુW મેરાજબા
 ુસ�#દ}સુૈન #ફર� જમાલ;રુ ઉ�ૂW  -૧ 9714651919

304 ઉ�ુW સમીરાબા
ુ ં�હસા1�ુ�ન સૈયદ �ૂધેzર ઉ�ૂW  શાળા ન-ં1 9879825593

305 ઉ�ુW શબાનાબા
 ુઆર.પઠાણ દ�રયા;રુ ઉ�ૂW  શાળા ન-ં૨ 9265416261

306 ઉ�ુW મહ�િAસા એ વોહરા જમાલ;રુ ઉ�ુW  શાળા ન.4 9624082786

307 ઉ�ુW અiમીનાબા
ુ ંઈiમાઈલભાઈ શેખ રાયખડ ઉ�ૂW  -૬ 7874207877

308 ઉ�ુW સોકત જબા શાહ;રુ ઉ�ૂW  -૧ 9824587967

309 ઉ�ુW ઉમરફા�ક એ. કા[ુ �ૂધેzર ઉ�ૂW  -૧ 9898138942

310 ઉ�ુW Lફુ�યાબા
 ુએમ. કાD જમાલ;રુ ઉ�ુW  શાળા ન.ં ૧ 9898311089

311 ઉ�ુW શમીમબા
ુ ંએ.શેખ શાહ;રુ ઉ�ૂW  -૬ 9712987046

312 ઉ�ુW મેહ1દૂાબીબી એ.શેખ શાહ;રુ ઉ�ૂW  -૬ 9712987040

313 ઉ�ુW $લુાબ�હ5ત એમ. અ?સાર� શાહ�બાગ ઉ�ૂW  શાળા ન.ં 1 9574703334

314 ઉ�ુW શ$ફુતા બા
 ુક  શેખ જમાલ;રુ ઉ�ૂW  -૧ 9712987237

315 ઉ�ુW 
સુરતબા
ુ ંY. કાગઝી શાહ�બાગ ઉ�ૂW  શાળા ન.ં 1 7574801690

316 ઉ�ર પિ�ચમ �ની પ�નાબેન દામોદરદાસ ગોતા હાઉ�સગ 6353177969

317 ઉ�ર પિ�ચમ કાજલબેન રીપલકુમાર પટેલ �યાિત 9879522779

318 ઉ�ર પિ�ચમ પં�યા અદીતીબેન કમલેશકુમાર ગોતા હાઉ�સગ 8320720053

319 ઉ�ર પિ�ચમ સુતરીયા વષા બેન મૌિલકકુમાર "ાગડ 9924635768

320 ઉ�ર પિ�ચમ પલકભાઇ રજનીકાંત ડીટાણી "ાગડ 8200790242

CRC 

�હરાબેન પરમાર 
8511635927

જમાલ;રુ

ખા�ડયા

દ�રયા;રુ

રાયખડ

શાહ;રુ

માO;ુરુા વોડW

અસારવા વોડW

ગોતા



321 ઉ�ર પિ�ચમ $ડ%પલબેન અશોકકુમાર રાવલ જગતપુર 9737046886

322 ઉ�ર પિ�ચમ રમીલાબેન સોમચંદભાઇ રાવળ જગતપુર 9409687035

323 ઉ�ર પિ�ચમ $દ&તીબેન ક.ેપટેલ ઓગણજ 9824549407

324 ઉ�ર પિ�ચમ િજગીષાબેન બી. મોદી ઓગણજ 9429906881

325 ઉ�ર પિ�ચમ ધ(મ)ાબેન કાંિતલાલ હોડીવાલા છારોડી 9427623107

326 ઉ�ર પિ�ચમ  પૂવ+બેન મહેશભાઈ પં�યા થલતેજ -૧ 9427724278

327 ઉ�ર પિ�ચમ ડોલીબેન રાજે�/કુમાર મહેતા થલતેજ -૧ 9687600039

328 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ ચં/ીકાબેન અંબાલાલ થલતેજ-2 9724915574

329 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ ગૌરીબેન બબલભાઇ થલતેજ-2 9979772201

330 ઉ�ર પિ�ચમ લેઉવા 2કજલબેન જશવંતભાઇ થલતેજ-2 9925016304

331 ઉ�ર પિ�ચમ ચાવડા $કરણબેન નટવર�સહ ઘાટલો$ડયા-૨ 7434964416

332 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ િવભાબેન નરે�/કુમાર ચાંદલો$ડયા 9925702402

333 ઉ�ર પિ�ચમ ચેતનાબેન માણેકલાલ પટેલ સોલા 9426750740

334 ઉ�ર પિ�ચમ ચૌધરી નરસંગભાઈ કાન6ભાઈ ઘાટલો$ડયા-૨ 9724660871

335 ઉ�ર પિ�ચમ દેવે�/કુમાર પુ7ષો8મદાસ 9�પિત સોલા 9724343570

336 ઉ�ર પિ�ચમ પાયલબેન પી.પટ લ ઘાટલો$ડયા-3 9429617115

337 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ :જુ બેન કરસનભાઈ ચાણ;ય 884925048

338 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ સુશીલાબેન રાય6ભાઈ ચાણ;ય 9712975596

339 ઉ�ર પિ�ચમ રંજનબેન કાિ�તલાલ પટેલ ચાંદલો$ડયા 7573031653

340 ઉ�ર પિ�ચમ નીલમબેન કાિ�તલાલ પટેલ ચાંદલો$ડયા 7990954507

341 ઉ�ર પિ�ચમ મુકેશ કમલેશકુમાર પટેલ આંબલી 9428608921

342 ઉ�ર પિ�ચમ ગાય"ીબેન નરે�/ભાઈ પટેલ આંબલી 7600076041

343 ઉ�ર પિ�ચમ ની<બેન.ડી.ચૌધારી શીલજ 7779068505

344 ઉ�ર પિ�ચમ $દિપકાબેન જે. પટેલ શીલજ 9712058547

345 ઉ�ર પિ�ચમ વૈશાખીબેન મ વાડજવાલા ઇિ�દરા આવાસ શીલજ 9909203427

346 ઉ�ર પિ�ચમ િનલેશકુમાર અ7ણભાઈ પં�યા હેબતપુર 9265740605

347 ઉ�ર પિ�ચમ હીનાબેન િનલેશકુમાર પં�યા હેબતપુર 9879833930

348 ઉ�ર પિ�ચમ $=>નાબેન ક?પેશભાઈ પટેલ હેબતપુર 9824860309

349 ઉ�ર પિ�ચમ સરોજબેન સોમાભાઈ રોિહત હેબતપુર 7359612300

350 ઉ�ર પિ�ચમ નીતાબેન ગો�વદભાઇ ગ@ડિલયા ઇિ�દરા આવાસ શીલજ 8160433128

351 ઉ�ર પિ�ચમ સોલંકી કોકીલાબેન કરશનભાઇ વA"ાપુર 9712876851

352 ઉ�ર પિ�ચમ $કરણબેન છૈયા મેમનગર ૭૯૮૪૯૪૨૪૧૦

ચાંદલો$ડયા

આંબલી

બોપલ

બોડકદેવ

Dtનેશભાઈ 
અરિવUદભાઈ પચંાલ
કો-ઓ�ડ�નેટર
8849954745

ઓગણજ

થલતેજ

ઘાટલો$ડયા



353 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ તૃિ&તબેન ભીખાભાઈ મેમનગર 9725765565

354 ઉ�ર પિ�ચમ પટેલ નેહાબેન ઉFપલકુમાર વA"ાપુર 9662052895

355 ઉ�ર પિ�ચમ શાહ હેમાંગીનીબેન કુમુદચં/ સરકારી વસાહત વA"ાપુર 9904014634

356
SOUTH 

WEST

DHARTIBEN KANAKRAY 

SHUKAL

JODHPUR PRIMARY 

SCHOOL NO-2
9427000753 JODHPUR

357
SOUTH 

WEST

VANITABEN DAHYABHAI 

PATEL

JODHPUR PRIMARY 

SCHOOL NO-2
9427000735 JODHPUR

358
SOUTH 

WEST

PATEL SOHAGBEN 

DILIPBHAI

FATEWADI 

PRIMARYSCHOOL
8511616463

NEW 

VEJLPUR

359
SOUTH 

WEST

SONI VAIDEHIBEN 

HASMUKHLAL

BAKROL BADRA 

PRIMARY SCHOOL
9429029718

NEW 

VEJLPUR

360
SOUTH 

WEST

VAGHELA NEELABEN 

HARISHKUMAR 

BADRABAD (NARI.) 

PRIMARY SCHOOL
7874329293

NEW 

VEJLPUR

361
SOUTH 

WEST

SOLANKI BHAVNABEN 

KALUBHAI

VASTRAPUR RAILWAY 

PRI.SCHOOL
9898817961 JODHPUR

362
SOUTH 

WEST

MURAWALA ALPABE 

JAYESHKUMAR 

VEER SHAHID CHETAN 

CHHOTALAL SOLANKI 

PRIMARY RAVINAGAR 

9638985325
SANKALITN

AGAR

363
SOUTH 

WEST

PATHAN RAZIYABANU 

NAZIRKHAN

GYASPURBHATHA 

PRI.SCHOOL
9898556419 VEJALPUR

364
SOUTH 

WEST

PARMAR REKHABEN 

BHALABHAI

GYASPURBHATHA 

PRI.SCHOOL
7777998213 VEJALPUR

365
SOUTH 

WEST

PATEL SHILABEN 

NATAVARLAL

GYASPURBHATHA 

PRI.SCHOOL
7600029744 SARKHEJ 

366
SOUTH 

WEST

SHAIKH NASARINBEN 

GULAMNABI

GYASPURBHATHA 

PRI.SCHOOL
8200799838

SANKALITN

AGAR

367
SOUTH 

WEST

TRIVEDI NEHABEN 

VISHNUPRASAD

GYASPURBHATHA 

PRI.SCHOOL
9727085563

NEW 

VEJLPUR

368
SOUTH 

WEST

KAMALABEN KARASANBHAI 

VAGHELA
GHELJIPURA 7874567151 JODHPUR

369
SOUTH 

WEST

SUDHABEN POPATLAL 

PANCHAL
GHELJIPURA 8847199814 SARKHEJ 

370
SOUTH 

WEST

SMITABEN NATVARLAL 

PARMAR 

GHELJIPURA PRIMARY 

SCHOOOL
9824492839

NEW 

VEJLPUR

VHORA 

JALALUDDIN 

SULEMANBHA

I

CO-

ORDINATER

9898373755

બોડકદેવ



371
SOUTH 

WEST

VAGHELA BHARATKUMAR 

AMBARAM

NEHRUNAGAR 

PRI.SCHOOL 
6351515791 VEJALPUR

372
SOUTH 

WEST

SHAH HASMUKHBHAI 

VIRCHANDBHAI 

NEHRUNAGAR 

PRI.SCHOOL 
7484247564

SANKALITN

AGAR

373
SOUTH 

WEST

BHATT SONALBALA 

NAYANKUMAR

NEHRUNAGAR 

PRI.SCHOOL 
9429300490

SANKALITN

AGAR

374
SOUTH 

WEST

DURANI TAHERABEN 

YAKUBKHAN 

NEHRUNAGAR 

PRI.SCHOOL 
9904518189 VEJALPUR

375
SOUTH 

WEST

Kinnariben Narendrakumar 

Vyas

Makarba Primary School 

1
9825005509 VEJALPUR

376
SOUTH 

WEST

MANSURI SAYDABEN 

KASAMBHAI 

MAHMADPURA PRI. 

SCHOOL.
9140519171

SANKALITN

AGAR

377
SOUTH 

WEST

MAHERIYA LILABEN 

VISABHAI

SARKHEJ BRANCH 

SCHOOL.1
9662605739 SARKHEJ 

378
SOUTH 

WEST

PATEL DHARMISHTHABEN 

NANDLAL 

 SANKALIT 

NAGARPRI.SCHOOL 

NO. - 1 

9924272206 SARKHEJ 

379
SOUTH 

WEST

CHAUHAN KAVITABEN 

BHEMAJI 

 SANKALIT 

NAGARPRI.SCHOOL 

NO. - 1 

9904223332 SARKHEJ 

380
SOUTH 

WEST

SOLANKI JASMINBEN 

DINESHBHAI

RAMDEVNAGAR 

PRI.SCHOOL
9428108018 JODHPUR
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1 ઉતર Qી બળવતંિસUહ નવલિસUહ ગઢવી એસ.આર.પી.$જુ.શા.ન .2 9662283872 સવાર  7:00 થી 7:00 Lધુી કોઠ�યા હોbiપટલ

2 ઉતર ક
ભુાઈ બામણીયા રRખયાલ $જુ.1 9879064993 સવાર  7:00 થી 7:00 Lધુી

3 ઉતર િમતેશ.ુમાર બી ]#પિત .ુબેરનગર $જુરાતી. 2 9712974585 રાિNના  7:00 થી સવારના7:00 Lધુી

4 દR�ણ પટ લ નીરવ Rગર�શચMં લ�મી;રુા ]ાથિમક શાળા 9099342617 સવાર  7.00 થી બપોર  3.00 Lધુી

5 દR�ણ ચાવડા ]િવણિસUહ ભવાનભાઇ શાહવાડ�. $જુ. શાળા ન ં- 2 9879854172 બપોર  3.00 થી રાિNના 11.00 Lધુી

6 દR�ણ ભરતભાઇ એચ દ સાઈ રાણી;રુ $જુ શાળા ન ં૨ 8320165276 રાિNના 11.00 Lધુી થી સવાર  7.00 Lધુી

7 ;વૂW યાદવ અિનલભાઈ ઓઢવ �હ?દ� શાળા-૧ 9428025708 સવાર  7:00 થી 3:00 Lધુી

8 ;વૂW વમાW મનોજભાઈ અમરાઈવાડ� �હ?દ� - ૮ 9725024173 બપોર  3:00 થી રાિNના 11:00 Lધુી

9 ;વૂW સોન.ુશર  િવનોદ.ુમાર ;રુષોkમનગર �હ?દ� - ૧ 9601321977 રાિNના 11:00 થી સવાર  7:00  Lધુી

10 પિ{મ નયનાબેન ડ�. ચૌહાણ એRલસ�ીજ શાળા ન ં28 7383530732 સવાર  7:00 થી 3:00 Lધુી

11 પિ{મ ભM શભાઇ એસ શમાW વાસણા $જુરાતી શાળા ન.ં 3 9067984950 બપોર  3:00 થી રાિNના 11:00 Lધુી

એચ.સી.D. 

 મીઠાખળ�
 સપંકW ]િતિનિધ
 મો. 7573042831

નગર ]ાથિમક િશ�ણ સિમિત , અમદાવાદ

(B) ખાનગી હોbiપટલ હ Cપ ડ iક ફ �આુર�-2021

રાબડ�યા હોbiપટલ,િનકોલ

D સી એસ હોbiપટલ

રતન હોbiપટલ, ઈસન;રુ



12 પિ{મ રાઠોડ િન�કતા ચMંકા?તભાઈ એRલસ�ીજ શાળા નબંર 18 9898203803 સવાર  7:00 થી 3:00 Lધુી

13 પિ{મ મહ શ RઝU�વા�ડયા વાસણા શાળા નબંર 1 9499514686 બપોર  3:00 થી રાિNના 11:00 Lધુી

14 પિ{મ િવ�મભાઇ અમથાભાઇ દ સાઇ વાસણા $જુરાતી શાળા ન.ં 3 8128658211 રાિNના 11:00 થી સવાર  7:00  Lધુી

15 મ_ય નર ?M યાદવ �ૂધેzર �હ?દ� - ૧ 8905988873 સવાર  7:00 થી 3:00 Lધુી

16 મ_ય અCતાફ અ?સાર� �ૂધેzર �હ?દ� - ૧ 9725502788 બપોર  3:00 થી રાિNના 11:00 Lધુી

17 મ_ય Lનુીલ ગોiવામી સરસ;રુ �હ?દ� - ૧ 8735870728 રાિNના 11:00 થી સવાર  7:00  Lધુી

18
ઉતર 
પિ{મ પટેલ 6વીબેન મફતલાલ ઘાટલો$ડયા-૨ 9724853515 સવારે 7.00 TO 3.00

19
ઉતર 
પિ{મ હસમુખભાઇ નર�સહભાઈ પટેલ સોલા 9925481550 બપોરે 3.00 TO 11.00

20
ઉતર 
પિ{મ પટેલ જયેશકુમાર નવીનચં/ વA"ાપુર 9558131074 રા�ે 11.00 TO 7.00

21
ઉતર 
પિ{મ દર6 સોનલબેન પરષો8મદાસ મેમનગર 9265259528 સવારે 7.00 TO 3.00

22
ઉતર 
પિ{મ દવે િચરાગભાઈ અશોકભાઈ ગોતા હાઉ�સગ 9898053586 બપોરે 3.00 TO 11.00

23
ઉતર 
પિ{મ કાનાણી વ?લભભાઇ વજુભાઈ વA"ાપુર 9879440584 રા�ે 11.00 TO 7.00

24
ઉતર 
પિ{મ પંચાલ ભાિવHા બેન રમેશભાઈ ચાણ;ય 9724478811 સવારે 7.00 TO 3.00

25
ઉતર 
પિ{મ િવ=મભાઈ નર�સહભાઈ ગોહેલ સોલા 9106869874 બપોરે 3.00 TO 11.00

26
ઉતર 
પિ{મ રમેશભાઈ રઘુભાઈ ભરવાડ હેબતપુર 9904039943 રા�ે 11.00 TO 7.00

27
ઉતર 
પિ{મ ગીતાબેન મફતલાલ પટેલ થલતેજ -૧ 9879160520 સવારે 7.00 TO 3.00

28
ઉતર 
પિ{મ પટેલ રિસકભાઈ અંબારામભાઇ ભાડજ 8980008345 બપોરે 3.00 TO 11.00

29
ઉતર 
પિ{મ કિવશ રમેશચં/ મંડલી ભાડજ 8141346600 રા�ે 11.00 TO 7.00

SAL HOSPITAL 

THALTEJ

SGVP HOSPITAL 

S.G.HIGHWAY

અથWમ હોbiપટલ
 �બાવાડ�
 સપંકW ]િતિનિધ
 ડો. મયકં
 મો. 9924132383

CIMS HOSPITAL SOLA

STERLING CANCER  

HOSPITAL 

BODAKDEV

રાજiથાન હોbiપટલ, 

શાહ�બાગ.



�મ ઝોન o.ૂએચ.સી.  કોરોના ટ �iટ�ગ પોઈ?ટ
ુ ં સરના1ું િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ મોબાઇલ

1 ઉતર નરોડા  વારા પાસે ,કાકં�રયા પાસે નરોડા �દનેશભાઈ બી. ]#પિત 1ઠુ�યા $જુ.1
7874617625

2 ઉતર સરસ;રુ શારદાબેન હોiપીટલ Qી  મહ ?MિસUહ બાsભુાઇ પરમાર અમ�ુ;રુા શા.ન.ં1
9898099083

3 ઉતર ઠPરનગર માJુિત xલાઝા કોમશVયલ ઠPરનગર રાક શભાઈ �દનેશભાઇ  પચંાલ સરસ;રૂ $જુરાતી શાળા ન ં7 9687661824

4 દR�ણ Maninagar Nr. Maninagar Railway Station િવર નભાઈ સી પટ લ   દાણીલીમડા $જુ શાળા 4  9998878726

5 દR�ણ Maninagar Opp. Arbuda society, L.G.Hospital L#ુતાબેન બી.બોડાત િમCલતનગર $જુ શાળા 1 8488968273

6 દR�ણ Isanpur Besides Isanpur Bus Stand કyલાશબેન વીરDભાઇ બોડાત ઇસન;રુ $જુ. શાળા ન.ં - 2 9638482310

7 દR�ણ Khokhra Opp. Avkar Hall રમણભાઈ �દુરભાઈ સોલકં� tયાસ;રુ ]ા.શાળા 9426337233

દR�ણ પટ લ જસવતં.ુમાર લાલDભાઇ ઇ?M;રુ� પ��લક i.લૂ

નગર ]ાથિમક િશ�ણ સિમિત, અમદાવાદ

(C) કોરોના ટ �iટ�ગ પોઈ?ટ પર કામગીર�  cગે િશ�ક યાદ� ( ફ �આુર�-2021) 

8 દR�ણ Indrapuri CTM Cross Roads પટ લ જસવતં.ુમાર લાલDભાઇ ઇ?M;રુ� પ��લક i.લૂ 9724330215

9 પિ{મ ચાદંખેડા સોના �ોસ રોડ, ?o.ુ સી.D. રોડ �હના બેન ડ� ચૌહાણ સાબરમતી શાળા ન ં- 7 9998461483

10 પિ{મ નવરંગ;રુા અ�ણ Yટલી ઇ?કમટ � R�જ શમૉ અિzન.ુમાર ક એRલસ�ીજ શાળા નબંર-8 7434894999

11 પિ{મ નવા વાડજ cRબકા પાન પાલWર, �કટલી સકWલ �દપાબેન દાવડા એRલસR�જ શાળા નબંર12 9428273583

12 પિ{મ પાલડ� ટાગોર હોલ પટ લ મહ શભાઈ Y. એRલસ�ીજ શાળા ન ં-7 9601316030

13 પિ{મ નવરંગ;રુા પાસપોટW ઑ�ફસની સામે, િવજય ચાર રiતા, 
 નવરંગ;રુા પાનLરુ�યા Lિુમતાબેન Y એRલસ�ીજ શાળા ન ં-7 6353682460

14 મ_ય માO;ુરુા Lકુનમોલ રાજiથાન હોbiપટલ પાસે સૈયદ નાઝનીનબા
ુ ંએન. કા[;ુરુ �હ?દ� - ૨ 9725004399

15 મ_ય ગીરધરનગર કોિવડ - ૧૯ ૧૨૦૦ બેડ કોમલ શમાW ]ીતમ;રુા �હ?દ� - ૧ 9972624217

16 મ_ય ખા�ડયા સરદાર પટ લ ભવન દાણાપીઠ સમશાદ બેગમ શૈખ �ૂધેzર �હ?દ� - ૧ 9725519806

17 મ_ય રાયખડ ભMકાળ� મ�ંદર Lમુનસજંય િવજયવગVય અસારવા �હ?દ� - ૮ 7041297215

18
ઉતર 
પિ{મ ઘાટલો�ડયા ]ભાતચોક ,ઘાટલોડ�યા પટ લ પાયલબેન બળદ વભાઈ ઘાટલો�ડયા-૨ 9879031048

19
ઉતર 
પિ{મ બોડકદ વ આCફા મોલ ,બોડકદ વ ક�િત7.ુમાર �હUમતભાઈ ઠPર ચાદંલો�ડયા 9724306212

20
ઉતર 
પિ{મ ઓગણજ વદં માતરમ �ોસ રોડ વદંનાબેન દ વાગભાઇ પટ લ ગોતા 9408635277

21
ઉતર ?o ુગોતા ¤કુન મોલ શાય?સ િસટ� કામા�ંીબેન પી.સથવારા ઓગણજ 9998917495



22
ઉતર 
પિ{મ ચાદંલો�ડયા િસ�વર �ટાર 
ોસ રોડ

િસ�વર �ટાર 
ોસ રોડિસ�વર �ટાર 
ોસ રોડ

િસ�વર �ટાર 
ોસ રોડ િ�વેદી િસિ	ધ બેન ઈ��વદનિ�વેદી િસિ	ધ બેન ઈ��વદનિ�વેદી િસિ	ધ બેન ઈ��વદનિ�વેદી િસિ	ધ બેન ઈ��વદન ચાણ�યચાણ�યચાણ�યચાણ�ય 9824952631

23
ઉતર 
પિ{મ �બલી બોપલ ઓવર R�જ �ડમાટW સામે ડામોર માયાબેન સોમાભાઈ મેમનગર 9714805628

24
ઉતર 
પિ{મ �બલી પકવાન �ોસ રોડ �િુમક.ુમાર રિસકભાઈ પટ લ હ બત;રુ 9974408008

25
દR�ણ
પિ{મ JODHPUR SOBO CENTER, BOPAL

PARMAR ALKABEN 

NATVARLAL

VASTRAPUR 

RAILWAY 

PRI.SCHOOL

8153939793

26
દR�ણ
પિ{મ VAJALPUR SARKARI CHAVADI,  VEJALPUR 

HEMLATABEN DAYALAL 

SINDHAV 

MAKARBA PRIMARY 

SCHOOL 1
9727464827

27
દR�ણ
પિ{મ JODHPUR

CAMPS CORNER.    NEAR 

PRAHLADNAGAR GARDEN

PARMAR RAMAGAURI 

KHEMCHANDBHAI

MAHMADPURA PRI. 

SCHOOL.
9998484823

28
દR�ણ
પિ{મ SARKHEJ BANK OF BARODA, SARKHEJ SANGITABEN H KHEDARA

SARKHEJ KUMAR 

SHALA
9979606595


