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rð»tÞ :-  ™tuðu÷ ftuhtu™t ðtÞhË ftuðez-19 yk‚„o‚ ztuh - xw- ztuh Ëðuo™e ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚ 

 

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

ftuhtu™t ðtÞhË ftuðez-19 Ëk¢{ý™e ÂMÚtr‚ æÞt™u ÷E y{ŒtðtŒ BÞwr™rË…÷ ftu…tuohuþ™™t Œhuf ðtuzo{tk 

ztuh - xw- ztuh Ëðuo™e ft{„ehe ntÚt Ähðt™wk ™¬e fhðt{tk ytðu÷ Au.  yt ft{„ehe {txu yt ËtÚtu™e 

rƒztý-3 {wsƒ Ítu™ðth Vt¤ðu÷t rþûtftu™u ‚t.1-7-2020™t htus Ëðthu 8-30 f÷tfu ‚u{™e Vhs …h 

ntsh Útðt {txu rƒztý-1 {wsƒ™t Ítu™ðth ÷eÞuÍ™ yrÄfthe©e™tu xu÷eVtur™f Ëk…fo fhe™u ‚uytu©e 

sýtðu ‚u MÚt¤u ztuh - xw- ztuh Ëðuo™e ft{„ehe þY fhðt™e hnuþu. Œhhtus yt ft{„ehe™u yk‚u ƒ…tuhu 2-30 

f÷tf …nu÷t ™e[u yt…u÷ rƒztý-4 {wsƒ™t …ºtf™e {trn‚e ‚{tht ÷eÞuÍ™ yrÄfthe({ŒŒ™eþ 

þtË™trÄfthe©e/Ëw…hðtEÍh©e)™u ƒe™[qf he‚u {tuf÷e yt…ðt™e hnuþu.  

 yt ft{„ehe{tk ftuE…ý rþûtf yºtu™e f[uhe™e …qðo {ksqhe rËðtÞ „uhntsh hne þfþu ™ne. 
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�મ ઝોન
ટ�મની 
સ�ંયા

િશ�કોની 
સ�ંયા

લીએઝન અિધકાર��ુ ં
નામ

હો�ો સપંક� નબંર ઇમેઇલ આઇ .ડ�. #રમાક�સ

1 ઉ%ર 75 150 &ી #દલીપભાઇ પટ)લ
મદદનીશ શાસનાિધકાર� 
ઉ%ર ઝોન

6357073911 aaonorthschoolboard@gmail.com ૧૫૦ િશ�કો ઉ%ર ઝોન

2 દ-�ણ 50 100 &ી ચ0ંકાતંભાઇ ગામેતી
મદદનીશ શાસનાિધકાર� 
દ-�ણ ઝોન

9429254450 cng06722@gmail.com ૧૦૦ િશ�કો દ-�ણ ઝોન

3 3વૂ� 75 150 &ી હસ6ખુભાઇ પટ)લ
મદદનીશ શાસનાિધકાર� 3વૂ� 
ઝોન

7573952631 hasmukhpatelonly72@gmail.com ૧૫૦ િશ�કો 3વૂ� ઝોન

4 પિ8મ 150 300 &ી 9િૂમબેન પાઠક
મદદનીશ શાસનાિધકાર� 
મ;ય ઝોન

6357073916 bhumishetalpandya@gmail.com
૨૫૦ િશ�કો મ;ય ઝોન
૫૦ િશ�કો #હ=દ� ઝોન

5 મ;ય 30 60 &ી િવ3લુભાઇ ચૌધર�
મદદનીશ શાસનાિધકાર� ઉ?ૂ�  
ઝોન

6357073918 vipulschoolboard@gmail.com ૬૦ િશ�કો ઉ?ૂ�  ઝોન

6
નવો ઉ%ર-

પિ8મ
100 200 &ી િનિમષાબેન ચૌહાણ

મદદનીશ શાસનાિધકાર� 
પિ8મ ઝોન

6357073914 nimisha791981@gmail.com
૧૬૦ િશ�કો પિ8મ ઝોન
૪૦  િશ�કો ઉ%ર ઝોન

7
નવો દ-�ણ-

પિ8મ
100 200 &ી #કસનિસCહ રાઠોડ Dપુરવાઇઝર #હ=દ� ઝોન 7573952639 rathodkishansinh1970@gmail.com

૧૩૦ િશ�કો દ-�ણ ઝોન
૩૫  િશ�કો #હ=દ� ઝોન
૩૫    િશ�કો ઉ?ૂ�  ઝોન

580 1160Fુલ

નગર Gાથિમક િશ�ણ સિમિત, અમદાવાદ

ડોર-Iુ-ડોર  સવJ 



�મ ઝોન વોડ� CRC 	ુ ંનામ હો�ો સપંક� નબંર
1 ઉ�ર સરદારનગર િમતેષ મોદ� CRC 9725002451

2 ઉ�ર નરોડા �વુા પચંોલી CRC 9428352500

3 ઉ�ર સૈજ$રુ અરિવ&દભઇ ગામેતી CRC 9724505514

4 ઉ�ર )ુબેરનગર મહાવીરિસ&હ વનાર CRC 9714575758

5 ઉ�ર ઇ*ડ�યા કોલોની બલભ, પાઠક URC 9712970207

6 ઉ�ર ઠકકરબાપાનગર .ચરાગ /0ભ1 CRC 7016032328

7 ઉ�ર બા$નુગર 2દલીપભાઇ ગામેતી CRC 9725005358

8 ઉ�ર સરસ$રુ-ર.ખયાલ ઉ4શ ઉપા6યાય CRC 9427028854

9 દ.7ણ બહ9રામ$રુા અકરમ અ*સાર� CRC 9724339846

10 દ.7ણ દાણીલીમડા મોહમંદ ઇ:યાસ અ*સાર� CRC 9725502944

11 દ.7ણ મ.ણનગર િનનામા િશતલ CRC 9558030783

12 દ.7ણ ઇ*,$રુ� મહ9*,ભાઇ મકવાણા URC 7984237330

13 દ.7ણ ખોખરા િવજય પચંાલ CRC 9427954843

14 દ.7ણ ઇસન$રુ િવજય ઝાલા CRC 9265614647

15 દ.7ણ લાભંા જયિવરિસ&હ ધાકર9 CRC 7567803526

16 દ.7ણ વટવા =યામિસ&હ ઠા)ુર CRC 9725001763

17 $વૂ� િનકોલ કંચન ?@પિત CRC 7069001301

18 $વૂ� િવરાટનગર સતપાલિસ&હ 7િAય CRC 9725048685

19 $વૂ� ગોમતી$રુ રમેશ પાડં9 CRC 9662546612

20 $વૂ� અમરાઇવાડ� અરિવ&દ વમા� CRC 9409693173

21 $વૂ� ઓેઢવ મિનષા િમDી CRC 9099098378

22 $વૂ� વDાલ પકંજ પટ9લ URC 9909039490

23 $વૂ� ભાઇ$રુા Eીિનવાસ મ.ંચકટલા CRC 9712959645

24 $વૂ� રામોલ-હાથીજણ અ:પેશ ઉપા6યાય CRC 9712921658

25 પિGમ ચાદંખેડા જશવતં વાઘેલા CRC 7600032136

26 પિGમ સાબરમતી નીતા રાવલ URC 8160707947

27 પિGમ રાણીપ મીતા પરમાર CRC 9574977186

28 પિGમ નવાવાડજ મિનષા પટ9લ CRC 9426472451

29 પિGમ નારણ$રુા Iગર મશJવાલા CRC 9624452081

30 પિGમ સરદારપટ9લ Kટ9ડ�યમ િવરલ ગજજર CRC 9099993744

31 પિGમ નવરંગ$રુા મ	ભુાઇ ?@પિત CRC 9429525746

32 પિGમ પાલડ� િવજયભાઇ દરI CRC 9725938777

33 પિGમ વાસણા ભાવેશ પટ9લ CRC 9428771555

34 ઉ�ર- પિGમ ગોતા રા4શ પટ9લ CRC 9408177702

35 ઉ�ર- પિGમ ચાદંલોડ�યા આશાબેન Mયાસ BRP IED 8780848209

36 ઉ�ર- પિGમ ઘાટલોડ�યા બીનાબેન દ9સાઇ BRP IED 8140739608

37 ઉ�ર- પિGમ થલતેજ Mયાસ NPૃતીબેન IED ST 9426043885

38 ઉ�ર- પિGમ બોડકદ9વ પરમાર િવ$લુ BRP IED 9512010865

39 દ.7ણ- પિGમ જોધ$રુ પરમાર િ?યકંા BRP IED 9512010933

40 દ.7ણ- પિGમ વેજલ$રુ અપ�ણ Mયાસ CRC 9725015551

41 દ.7ણ- પિGમ સરખેજ મિનષ Eીમાળ� BRP IED 9512010938

42 દ.7ણ- પિGમ મકતમ$રુા ત*વીJદ;દ�ન શેખ RSુય િશ7ક 9173292787

43 મ6ય અસારવા હ9મતં નવાકર CRC 7874055655

44 મ6ય શાહ�બાગ િનલમ ગોહ9લ CRC 9913141020

45 મ6ય શાહ$રુ કJણાકર ઝા CRC 9737690331

46 મ6ય દ2રયા$રુ 2હરાબેન પરમાર CRC 8511635927

47 મ6ય ખા2ડયા Tતુ2રયા Rકુ9શ CRC 9016000326

48 મ6ય જમાલ$રુ Mયાસ UજVા BRP IED 9898722008

ડોર-Wુ-ડોર સવX કામગીર�ના વોડ�વાઇઝ કો.ઓ.2ડYનેટર
નગર ?ાથિમક િશ7ણ સિમિત, અમદાવાદ
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ઉતર 42
к����"�. E . ����� �����#� G	.ш�.� .4 X /37 к���ш�	
= �����AB ����� ��+� ������� 9723255203

ઉતર 43
r����"� Y� ����� �����#� G	.ш�.� .4 277 ��Z,  к����  ������#� ������� 9879870142

ઉતર 44
nG9U �"� � E���� �����#� G	.ш�.� .4 X� /403 �����= ��� +Q�  ���+� 9712973984

ઉતર 45
  &y�"ш!�� X� EA�� �����#� G	.ш�.� .4 �  /204 ��E�� ��� +Q�  ,���+� ,������� 8905036818

ઉતર 46 N�"ш�	��� к� ������ �����#� G	=.ш� .� 1 W 104 D ��]  �X�QR	 1 .���� C���+� 8866566085

ઉતર 47 ��ш� �"� &��!�W ������ �����#� G	=�U  3 C102 � �к
� )�OA� 8�"A ���� C���+� 8154947107

ઉતર 48 D  N���n�"� E
к=�	��� ��к��� ��*	�#� G	=.ш� . �
-16 � -14, �7����� 8�"A &�� �� Q� �
y��z E��", ��к�� 9408327768

ઉતર 49 D  5	��U��"� r#�!��  к���B�� ��*	�#� G	=.ш� . �
-16 746/4980, G	.��.��+� , ��� ��*	�#� 9925017307

ઉતર 50 D  )к���"� к�v	!��  r��� ��*	�#� G	=.ш� . �
-16 19,�ш �
y��z.��!� 8�"A�  ���	��
,�9:��#� 7984942410

ઉતર 51
EA�� к��"ш�	��� ����!�� ��*	�#� G	=.ш�.� .<  � /55,к����# E�к�  ,���� ,������� -372418 ;34<<2/2;0

ઉતર 52
EA�  5	��� #�EU!�� ��*	�#� G	=.ш�.� .<  4761,G	=��U ��N��Z# ��+� ,��*	�#� -380024 ;41<1'/'1'

ઉતર 53
E���� =�"Qw��Z� ����Z� ��*	�#� G	=.ш�.� .<  ��*	�#� ;330/4113/

ઉતર 54 C#U��"� X�. E
��� ��*	�#� G	=.ш�.� .9 f-102 ����
�� E�к�  8�"��, ��к�� ���+� ��+ ������� 9016032124

ઉતર 55 !��"g�	��� E . �p,�B ��*	�#� G	=.ш�.� .9 ��#���, #�
, �#�

ઉતર 56 D  =�"ш!�W � .E
+�� ��*	�#� G	=.ш�� �
.-2 23 ����]� �#� �����AB c[� ������� 9426344926

ઉતર 57 � 9�~U�"� �dU��� !����� ��*	�#� G	=.ш�� �
.-3 � -502 D ���, XE�A��iA,QR	 �)+�� к�����. 9662612329

ઉતર 58 aO�U��"� ,�&!�W E
��� ��*	�#� G	=.ш�� �
.-3 � -9 �
���# �����AB ��-1 ��*	�#� 9924282388

ઉતર 59 ��=* SU к�)к���"� TU�E��Z� ��*	�#� G	=.ш�� �
.-3 � /47,=���# ��= �����AB ,����� �#� ,������� 382475 9879434130

ઉતર 60 EA�� кB�U��"� 5	, �!�W ��*	�#� G	=.ш�� �
.-3 44-Yк�ш#
#� �
#��-1, ���,к� �
#�� ���".��� ���+�.382330 9909915460

ઉતર 61 ��AC��� �=���"� ���&!�W ��*	�#� G	=.ш�� �
.-3 +B-103 E
��_� X�QR S8�"A , ��к�� , �������. 7990305836

ઉતર 62 D  �
���"� к�. �d�B�� ��*	�#� G	=��U  ш�� �
.13 70,E
��AB E�к� , �кк���E� �#� ��+. 9898830909  ,   8980020613

ઉતર 63 D  �	�B�"� Y�. ����A ��*	�#� G	=��U  ш�� �
.13 301, �ш�к��)Aк� ����+�Q�  ��.-1, �B����+B, ��*	�#� 8866547797  ,   9033026496

ઉતર 64
D  ^ S��к��"� E . EA�� ��*	�#� G	=��U  ш�� �
.13 +B-14, ��Bc� ����. WQ+B��к���� , ��*	�#� 9998288384  ,   7600287709

ઉતર 65 T �U�"� � |A�+ {	�B�� G	=.1 � :204,*	:к� ��t� ��� � E�A} ~��A �  E�r,���� C���+�.  8347156307 8347156307

ઉતર 66 E���U �"� +B. EA�� {	�B�� G	=.1 � :406,e	w�� 8�"A ,v	!� #"�"�  �  ���	��
 ��к�� ��+. ��� ���+� 8347206619 8347206619

ઉતર 67 ��U��"� X�. E�
+�� {	�B�� G	=.1 X-3 �ш�� �����AB,&.W.�  �  ���" ����� ��+,��A� C���+� 9712879499 9712879499

ઉતર 68 EA�� к�	!�W W7�!�W �Cх��� $%"& 1 G-  24 ,D  ����
��, ��B�ш�� ��к+B, ��� ���+�, ��- 9924519035

ઉતર 69 ����+ 5	��U� *	��!�W �Cх��� $%"& 1 W7�*	��- U�U�B��, E�.���� , U�. к����, &. х"+�-387630 7359283592

ઉતર 70 ���к )�E к� ����� �Cх��� $%"& 1 � -25,�C���{	�U� ��., {	�U�,�� ��к E��", )A.E . 13, r��  =к�U��к�, r�� , �+���� 9574795470

ઉતર 71
��х��"� к�.��+�#� �Cх��� G	=��U  ш��-1 X-5-22, Y��к-5, ����
U ��� �OU�, ���� , ������� 9687674214



ઉતર 72
)�\����� Y�. E
��� �Cх��� G	=��U  ш��-1 � -74 U"�Qw E�к�  ����U ��� �OU� ���� ��+ ������� 9687630546

ઉતર 73
� e	�"� �B��& #���+ �Cх��� G	=��U  ш��-1 52, 5	��,� E�к� , к���+� ��+, ��� ���+�, ������� 9408206110

ઉતર 74 ���� N�"ш�	��� EA�� ����� �`�!!�� EA�� ш�� �
�	� 47 к�ш� l	
#��z, ���� � ��+�, X�. E .�P# ��+, ������� 9664982429

ઉતર 75 �E� �"� �ш�к!�� EA�� ����� �`�!!�� EA�� ш�� �
�	� 37, к��  �	~�"к�,��� ���+� 8866551533

ઉતર 76 T�BE�	��� ��]���� ����G	e	 ����� �`�!!�� EA�� ш�� �
�	� 37 D"��
ш E�к�  �����AB ��к�� 9909922181

ઉતર 77
к������� �. #���� ������#� $%"& ш�� �
 / #"�"@� , �	�"��#� YW AB YW C = E��", ���+�, �������. .1;2;

ઉતર 78
�B���"� �.#���� ������#� $%"& ш�� �
 / C-<24,�¢	�� ��� +�Q� ,E�]� �
#�� ���",���� C���+�,�������. ;14'1

ઉતર 79
� 9�~U�"� X�. c+���� ������#� $%"& ш�� �
 / /;-��� ����+�Q� ,���� C���+�, #�
, �#�. ;34<1

ઉતર 80
)кZ=��"� #p��
#�	��� ���5 S)��� ������#� G	=��U  ш�� / X/204, �� ����+�Q� , ��A���, ������� 9429156461

ઉતર 81
к��U��"� )��"ш!�W r����� ������#� G	=��U  ш�� / 112/� , ��Z,  к���� , ������#�, ������� 9328956024

ઉતર 82 ��=��"� +B. EA�� ���*	� G	=.ш�. �
. 3 6-$C�к� E�к�  �	~�"�, �9:��#� 8264013785

ઉતર 83 к�U��	��� X�. E���� ���*	� G	=.ш�. �
. 3 g��� XQк�"�,��� ���+� 9978922849

ઉતર 84 ��:£	!�� X�. !��+ ���*	� G	=.ш�. �
. 3 8,E�]� XE�A��"QA,��к�� ��+ 9099079918

ઉતર 85 !�AB !�����"� ���ш!�� ���*	� G	=.ш�.� .26 G-204 ,#�E ��] T��+,��E���U��� ��к,��� ���+�,382330 9924562681

ઉતર 86 ��=�!�� к� ����� ���*	� G	=.ш�� �
.-13 359 ��  ����U =ш����#� �A�� &.Y� .+B.�   ��+ ������� 8866295152

ઉતર 87
 #[�  �	��� Y�. ���*	� G	=��U  ш�� �
��- 1 �"кA�-43, к`E�� �����AB, X�d��� ��+ к��A���  ���	��
, ������� ;;2;.<2.01

ઉતર 88 =`E��"� к�	!�W �F� ���*	� ш�� �
 24 +B-208 Y�B7��#�,��к�� ��+,���+� 7990150050

ઉતર 89 D  T�����"� к� TnE�U ���*	� ш�� �
. 11 X�,504, �ao� ���� %PQ�, �)� �ш�� ��@+B E��", ���+�- 9924710640

ઉતર 90 D  )кZ=��"� X�. #¤=� ���*	� ш�� �
. 11 � -61- ¥=�"� �9E� �����AB �"�к ���+� 7600024231

ઉતર 91 D  �
=��	��� E . ��#� ���*	� ш�� �
. 11 )+/ 307, Y�� ����+�Q� , ��=*	� A��� ���", ��=*	�, ������� 9712924672

ઉતર 92 ¦�
��� 5	�
U!�� !��U ���* S� G	=��U  ш�� �
 7 18,к��� ����+�Q� ,���� � ��+� 9428481667

ઉતર 93 E����"� ���Qw!�W =�ш  ���* S� G	=��U  ш�� �
 7 26,* S=� �
#��z,���� � ��+� 9726229717

ઉતર 94 E�к�"� �� �!�� EA�� ���* S� G	=��U  ш�� �
 7 Y�/101,��e	�U ��)�A�=,����� ��к,�9:��#� 8320480049

ઉતર 95 TnE�U !��"ш�	��� �§U��� ��=*	� G	=. ш�� �
. 1 X/18 ,T�Uк XE�����iA , #�E�� ��к , )�:���#� , �������. 9714529569  ,   9714529569

ઉતર 96 EA�� �����"� �A����� ��=*	� G	=. ш�� �
. 1 ����� ��к, )�:���#�, �������. 9099265003  ,   9099265003

ઉતર 97 ��� ��+ ����"� �B����� ��=*	� G	=. ш�� �
. 1 15, C#�,� E�к�  �����AB , N�� ��aOEA��  ���	��
, ��к�� ��+, ��� ���+�, 
�������.

9925263379  ,   9925263379

ઉતર 98
D  ����U�"� �. EA�� ��=*	� G	=-<  X-124,¨= ����+�Q� , �
�*	�� #���  �&к.)�Z# ��+, ��. 9898205218  ,   9998317722

ઉતર 99 ������"� к�
�U��� EA�� ��=*	� G	=-1 10 v	! �
y��z, ���+� 8487908377  ,   8487908377

ઉતર 100 ����j��"� ��©�!�W EA�� ��=*	� G	=-1 � -901, ���  Oк��, ��B�ш�� ��к+B, ��� ���+�, ������� 9510656785  ,   9974463535

ઉતર 101 =�"ш�	��� ����!�W E���� ��=*	� G	=-1 � -21 Dª,�E�к�  ����., ���+� 9712926648  ,   9712926648

ઉતર 102 N���"� 5	��ш�	��� ��& ��=*	� G	=-1 105, !�#�� �����AB, �	�"��#�, �
#�� X)���, ������� 9712919673  ,   9712919673

ઉતર 103 D  «	gl	�"� E�EA��� EA�� ��=*	�G	=-< 53- Yк�ш#
#� ��- 1  ���+� 9913147744 9913147744  ,   9913147744

ઉતર 104
D  =�к�	��� � .^	��U� ��=*	�G	=-< Y#�� ����+x� , ���+�. 9879193067  ,   9879193067

ઉતર 105
D  ��^	!�W � . ���C�� ��=*	�G	=-< X�-23. ��!� XE�. �C��� O�	��  E�r, ��. 9714361905  ,   9000810811

ઉતર 106 D  ��U��"� X.E
��� ��*	�#� G	=.ш�� �
.-2 29/348 Y§E��  8�"A ��*	�#� ,������� 9426283862

ઉતર 107 5	����	��� � �&!�W +���� ��*	�#� E¬V�к O�S� M2/17 �C!j"к XE�A��iA ���� ��+ ������*	�� 380063 8238035813



ઉતર 108 �����"� к�
�U��� �
|�� ���* S� G	=��U  ш�� �
 7 1368/1,=�Sк+B�  E�,���*	� 7359656815

ઉતર 109 ��к�ш!�� )��"ш!�W  E
��� ���* S� G	=��U  ш�� �
 7 39 ��=�
)�� �����AB &.X�.AB. ��+ ,��� ��� E 9687661824

ઉતર 110 ��х��"� �  ���U� ���*	� G	=.ш�� �
.-13 =#U �#� WQ+�� к����  ������� 9825510800

ઉતર 111 E�к�"� к� ����� ���*	� G	=.ш�� �
.-13 & /201 к���B�� ��� +Q�  ������ ,#�
, �#� 8200379061

ઉતર 112
D  �B���"� �. ��&  ���*	� G	=.ш�.� .1 49-X, �Ue	EU ,��W c)d� E��", ������� 9924408905

ઉતર 113 D =���"� �. �p��� ���*	� ш�� �
. 11 43/2 5 S�������� �����AB , #�
, �#� 94278 04244

ઉતર 114 D  �=� ш!�W Y�. ����B ���*	� ш�� �
. 11 � , 193, �)��
U ��# ����, Y)���] �#�, ����, ������� 7567778900

ઉતર 115
к�	!�W к�®!�W ���� �� �Cх��� G	=��U  ш��-1 4C#�B�	= �����AB ��!�# 1 ���Qw E�к�  c[� 9879064993

ઉતર 116 ���
кB =�
U !�� �U !�� ���*	� ш�� �
.-9 A-1/3, #��¯  ��. к���� , SB TnEU  к���� , �W=*	� ��#�, ������� 735971105

ઉતર 117
 ��EC��� �j�� � . ���*	� G	=��U  ш�� �
��- 1 33, E��"7� �
y��z -2,  ��к��-���+� ��+,��к��,������� ;3/4;0.'40

ઉતર 118 �B���"� ������
w ���B �����#� G	=. ш�.�  - 2 � -20, �"� �
y��z, A��"A� ш��� �  ���	��
, X�E�A�  ��+, ���� C���+� 8200539879

ઉતર 119
)�E к��"� �  ш�� �����#� G	.ш�.� .4 ,�� ,� �9j��#� ,������� 9725002463

ઉતર 120
��)�°к!�� � EA�� �����#� G	.ш�.� .4 827 EA����� к���+� ,���+� ������� 9979317663

ઉતર 121 !�����"� ������!�� EA�� �F���E��#� G	=.ш� .� .2 31 к�к�7�B E�к�  ����� ��к 7600372753

ઉતર 122 �BA��"� ±��к���� EA�� �F���E��#� G	=.ш� .� .2 � 1/7 �ш�� к����  �)+�� к���� 9909514810

ઉતર 123 �ш`E��"� T"�&!�� E��5	)��� �F���E��#� G	=.ш� .� .2 +B 402 �C!��ш� Oк�� ��� ���+� 9913442540

ઉતર 124
D  )�����	��� �C���� E
��� �F���E��#� G	=.ш�.� 1 X -4<, T"��� �
y��z, ��� ���+�, ������� ;34<22<0<2

ઉતર 125
D  �����"� �
���	��� ����� �� �F���E��#� G	=.ш�.� 1 X -/2 к��"ш E�к�  �&к- Tк�ш� O�S�, )�:���#�, ������� ;433'<2<1;

ઉતર 126
D  ��U��"� ���Qw�	��� ������ �F���E��#� G	=.ш�.� 1 X� -203 ² 9
���� ��)Aк�, ����, ������� .<02'<313'

ઉતર 127
D  E`��  �ш�
U n�" X�.Y�.E .G	=.ш�.� .2 C-104, ����{ 9U ����+�Q� , ,�� ,� ���� �����AB E��",��� ���+�. 7359666681

ઉતર 128 � ���"� )кш��!�W E���� �����#� G	=�U  3 J104 Yш ���� X�QR	 ��B�ш�� ��� �OU� ���+� 9723054053

ઉતર 129 ��,���  �¢	�"� !��U�	��� ����� �`�!!�� EA�� ш�� �
�	� X/3 )�:�� E�к� ,�_к�� �
#��z ���", ���� C���+� ������� 8469202040

ઉતર 130 n�кB ��"ш!�� EA�� ����� �`�!!�� EA�� ш�� �
�	� � . E . �#� 2  |�A��)+�� 9898443327

ઉતર 131
���
кB C���#!�W ���&!�W к�U�*	� G	= / AB- 36, �������� A����iA, YW.c.� . ��+, ��
�х"+�,     .222441<10

ઉતર 132
EA�� )+tE� )�Eк к�U�*	� G	= / 41 g���*	n �
y��z !�# 0 ��A��� �'���     ;2;;1/;20. 

ઉતર 133
�	5	��"� ���!�� EA�� ������#� G	=��U  ш�� / X/601,�
��B XC�#Q� , к��� , #�
, �#� 7359690064

ઉતર 134
D  �������	��� ��U��!�� ����� ��
��� G	.ш�.�
./ ����B���, #���Z��#������AB ���", =�U��#�, ��
�х"+�, ������� ;114.11/3'

ઉતર 135
D  ��)�U�	��� ��l	��� EA�� ��
��� G	.ш�.�
./ 131//, |-A��E, �"кA�-., #�
, �#� ;.4'4.4;22

ઉતર 136
D  ��)�U�	��� ����!�� EA�� ��
��� G	.ш�.�
./ � ./2<,5	�ш́� 8�"A, ���U �кµ�. �����U ;3/''1'110

ઉતર 137
D  E�e	��"� � �"ш�	���  ��& ��
��� G	.ш�� �
-4 /2.,+�� +�к�,�"@A�-4',#�
, �#� ;3/4; 1300;

ઉતર 138
D  к�R 	�B�"� Y�шj�	��� =�j ��
��� G	.ш�� �
-4 ~��A�
.'<3//�"@A�-0/c #�
, �#� ;.4'1 2442;

ઉતર 139
D  к����"� � �=�	��� 5	]�� ��
��� G	.ш�� �
-4 411,Nn��#� ��!�#-4.��
����.#�
, �#� ./<<. .2/23

ઉતર 140 !���� �"� =��
U!�� EA�� ���*	� G	=.ш�. �
. 4 54,N��G	=��U EA�� ����.,� -1,��l	*	��,������,��. 7383665027

ઉતર 141 !�����"� OAB�Q��!�� !��U ���*	� G	=.ш�. �
. 4 X/262,к`EU�E�к� ,���"����,�	 
+��,#�
, �#� 9408598101

ઉતર 142
T!�U!�� X ����B �	�"��#� G	=��U . / C.3. E��� �#� ���+� ;;4<13;<2'

ઉતર 143
� �U�!�� Y� ����+ �	�"��#� G	=��U . / <2<. �"��
U ��t� � U���� ��к ���+� ;<<.'3;230



ઉતર 144
�"���"� X� U�� �	�"��#� G	=��U . 4 ../��," #���Z� A����"QA.��� ���+� 3;.';411//

ઉતર 145
U��к�7�B�"� к� �p��� �	�"��#� G	=-' 42'/ ���� X�QR	 8�"A �S�� & ��+� �	�"��#� ,������� .042/0.440

ઉતર 146
N��ш �"� X. EA�� �	�"��#� G	=-' 0;/��# �#� ����WAB IOC ��+ ;;/0;0012.

ઉતર 147
�����"� WO��!�� EA�� ������ G	=.8 32,$C�к� E�к�  �����AB ,��� ���+� ,������� 7600008424  ,   7600008420

ઉતર 148 D  )��"ш!�� к��&!�� ����+ ��=*	� G	=-< X- 37 $�	� ����.��=� E�кµ  7405300923 9712902524  ,   7405300923

ઉતર 149 �B���"� ��
�U��� ������ ��=*	� G	=-1 � -301, Y�� ��� +�Q� , ��=*	�, ������� 7016691020  ,   7033091646

ઉતર 150 !�y��U �"� +�¸�!�W ��|"�� ��=*	� G	=-1 � -103, #�"ш��ABк�, ��©�~��z��  E��", ���+� 9512078821  ,   9512078821



ઝોન �મ િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ રહ�ઠાણ
ુ ંસરના�ું સપંક� નબંર

દ��ણ 1 મકવાણા િવશાલ�ુમાર એસ દાણીલીમડા "જુરાતી શાળા નબંર 1 એ -૮, િવ&યા એપા , દ�ીણી �ોિસ(ગ પાસે, 

 મણીનગર ,અમદાવાદ.
9714340325

દ��ણ 2 રોશન આરા એન કાઝી દાણીલીમડા "જુરાતી શાળા નબંર 3 9, શા-હયા સોસાયટ/ ર0લુાબાદ શાહ-એ-

આલમ અમદાવાદ 9409566590

દ��ણ 3 િવવેક�ુમાર એ ચૌધર/ દાણીલીમડા "જુરાતી શાળા નબંર 3 33 /, 34, રાજ4ી સોસાયટ/ પી.ડ/.પડં5ા 
કોલેજ અમદાવાદ 9687641103

દ��ણ 4 વીર�ન �ુમાર સી પટ�લ દાણીલીમડા "જુરાતી શાળા નબંર 4 રણાસણ તા. િવ67રુ 8. મહ�સાણા 9998878726

દ��ણ 5 9પાલી વી કોકણી દાણીલીમડા "જુરાતી શાળા નબંર 5 ૧૫,<�ુર ચોકડ/ ટ�નામ=ટ,>?-ુ@A>ડયા 
કોલોની,નીકોલ,અમદાવાદ 9913609444

દ��ણ 6 પકંજભાઇ D ગેલાત દાણીલીમડા "જુરાતી શાળા નબંર 5
Eલોક ન-બી /૩/૬૮,ગાયક વાદ હવેલી 

પોલીસ લાઇન, 8મખાનાની 
સામે,રાયખડ,અમદાવાદ.

8780896305

દ��ણ 7 ચૌહાણ િIયકંા રણ8તભાઈ દાણીલીમડા પKEલક L�ૂલ નવા7રુા,(ખોરવાડ)તાNકુો:ઉમર�ઠ,8Pલો:આ
ણદં 8401216609

દ��ણ 8 4ી Iદ/પભાઈ એસ.મQરુ/યા દાણીલીમડા પKEલક L�ૂલ પીRછૃાયા,એકતાનગર,આણદં 9726858158

દ��ણ 9 4ી શૈલ=>Vિસ(હ D.ભદો-રયા દાણીલીમડા પKEલક L�ૂલ 4/RલુસીWયામ 
સોસાયટ/,િવરાટનગર,ઓઢવ,અમદાવાદ 9725660806

દ��ણ 10 4ી િસPવેLટરભાઈ વી.ડાભી દાણીલીમડા પKEલક L�ૂલ એ/13,   ઈશીતાપાક� સોસાયટ/,     આણદં. 9723566977

દ��ણ 11 -હનાબેન D. પરમાર બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-1
19, જનકPયાણ સોસાયટ/, 

બહ�રામ7રુા,અમ.-22
9913765942

દ��ણ 12 છાયાબેન ઉપે>Vભાઈ જોશી બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-2 D..32  ઘોડાસર, Rલુસી�ુંજ 9898597870

દ��ણ 13 સરોજબેન -કશોરભાઈ પાથ� બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-2 મનોજ સિતષભાઈ 9974164559

દ��ણ 14 િવક/નભાઈ.આર.-�િ^યન બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-3
17-બી,મેર/પાક� ઓ_પ ,કોશ`, સોસાયટ/, 

મ�ણનગર અમદાવાદ 380068
8980065722

દ��ણ 15 નીિતનભાઈ .8.ચૌધર/ બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-3 � ુપો.સમો, તા.માણસા, aજ. ગાધંી નગર 7778971335

દ��ણ 16 ક�?રુભાઈ .બી.ચૌધર/ બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-3 �ુપ્ો.બો-રયાવી' તા.aજ.મહ�સાણા 9426123172



દ��ણ 17 નૈલેષ�ુમાર  એમ.  પટ�લ બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-8 એચ./202,7�ૃખુ  પાઈડ.ગાધંીનગર 9408012602

દ��ણ 18 -દcયબેન ક� પટ�લ બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-9 ૨૭૩/૩ ઘ - ટાઇપ, સેfટર -૧૯ ગાધંીનગર 8980985458

દ��ણ 19 અશોકભાઈ બી. દ�સાઈ બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-11 �.ુ ધાhસણા, તા. િવસનગર, aજ. મહ�સાણા 9974065746

દ��ણ 20 કાજલ D .સેવક બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-13
સી/204, દ�વ કાસલ, ટોપાઝ ર�Lટોર�>ટ 
પાછળ, જયમાલા ઇસન7રુ ,અમદાવાદ

9687608173

દ��ણ 21 ર�iુકંાબેન એસ.. મકવાણા બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-15
�ૃjણનગર kલેટ, નદંનગરની બાlુમા, 

વેજલ7રુ, અમદાવાદ
9825421436

દ��ણ 22 ઉષાબેન સી પરમાર બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-17
રામદ�વ સોસાયટ/,મફલી7રૂ,કલી�ુડ, 

ધોલકા.
9974322643

દ��ણ 23 <-કતાબેન એન. ચૌધર/ બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-17
f-2 I�ખુ િવહાર kલેટ _લોટ ન-ં283, 

સેfટર- 22, ગાધંીનગર 9408575668

દ��ણ 24 દર8 �ુ�દુ/નીબેન આર બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-18  િન�ુંજ kલેટ િનગમ સોસાયટ/ ઘોડાસર 9979072729

દ��ણ 25 વાઘેલા નીતાબેન ડ/ બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-18 ડાnાલાલ પાક� સોસાયટ/ શાહ આલમ 8485999771

દ��ણ 26 પરમાર Iેરણાબેન બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-22
સી 104 પરમેoર બગંલોઝ, ગા-ંઠયા રથ 

રોડ, રોડ, ચાદંખેડા 9721475934

દ��ણ 27 પટ�લ સેજલબેન બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-22 20 રાજધાની બગંલોઝ, >? ુરાણીપ 8200082145

દ��ણ 28 પરમાર કલાવતીબેન આઈ બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-22
૨૫૨, બાલાભાઈ છઞનભાઇનીચાલી,પટ�લ 

મીલની બાlુમા,ં ર�ખયાલ ૨૧
9662529948

દ��ણ 29 પઠાણ આર�ફાબા
 ુએમ બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-22
8  q?િુન િસપલ ઓ-ફસર kલૅટ, શાહ7રુ 

દરવા6 બહાર.
8347440986

દ��ણ 30 મકવાણા સગંીતાબેન D બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-22
છગન રબાર/ની ચાલી, ખોડ/યાર નગર, 

બહ�રામ૫◌ુરા,
8153948658

દ��ણ 31 રબાર/ િશPપાબેન આર બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-22
ગામ-ધોN,ુરબાર/ વાસ,પોLટ -ખોડામલી,તા-

સતલાસણા ,8-મહ�સાણા
9687065162

દ��ણ 32 અ>સાર/ શાહજહા ંએફ બહ�રામ7રુા "જુરાતી શાળા ન-22
_લોટ ન-ં244/1,સેકટર-4A, ગાધંીનગર -

382006
8320363670

દ��ણ 33 પPલવીબેન 0િુનલ�ુમાર િtવેદ/ ઘોડાસર "જુ શાળા ન ં2
અ◌ે/48 મગંલમ સોસાયટ/ મગંલેoર 

મહાદ�વ પાસે ઘોડાસર 380050
7041585254



દ��ણ 34 ચ-ંVકાબેન જયેશભાઈ ઠuર ઘોડાસર "જુ શાળા ન ં2
70 રામેoર પાક� સોસાયટ/ આવકાર હોલ 

પાસે મણીનગર

દ��ણ 35 4ી જPપાબેન કૌશલ�ુમાર ઉદાણી મ�ણનગર શાળા ન ં6 બી/10/માનસી એપાટ�મ=ટ  મ�ણનગર 9016826102

દ��ણ 36 વા-હદિમયા ંએહમદિમયા ંચૌહાણ મ�ણનગર શાળા ન ં6 124/બાગેમિશરા =1,<બર ટાવર ની સામે 

,ક�નાલ રોડ ,સરખેજ
9974438060

દ��ણ 37 4ી િનતાબેન 8. પટ�લ �ુમાર/ હ/ના વોરા Iાથિમક શાળા 25, યશોવન �ુ_લે�, ઘોડાસર, અમદાવાદ 9428731215

દ��ણ 38
4ી આરતીબેન િતનઅ_પાભાઈ 

પ�શાળ/
�ુમાર/ હ/ના વોરા Iાથિમક શાળા

બી-142, રાધે બગંલોઝ, િવભાગ-1, ખોખરા 
સક�લ, અમદાવાદ

9408171263

દ��ણ 39 4ી કPપનાબેન ક� ગ�જર �ુમાર/ હ/ના વોરા Iાથિમક શાળા સી/8, યશ બ�ંલોઝ, ઘોડાસર, અમદાવાદ 7046463425

દ��ણ 40 ગ`ડ�લયા પાhલબેન ચેતનભાઈ િમPલતનગર "જુ.શા.-1 A-10, િશવ ટ�નામે>ટ, ઘોડાસર, અમદાવાદ 9978045035

દ��ણ 41 શાહ 6"િૃતબેન ��ૃવેશ�ુમાર િમPલતનગર "જુ.શા.-1
B-18, રંગઆિશષ સોસાયટ/, ઇસન7રુ રોડ, 

અમદાવાદ
8320659158

દ��ણ 42 દર8 0રુ�ખાબેન Iશાતં�ુમાર િમPલતનગર "જુ.શા.-1 26- છગનલાલ પાક� , ઘોડાસર, અમદાવાદ 9712483884

દ��ણ 43 4ી oતેાબેન ધન8ભાઈ મ�છર િમPલતનગર "જુરાતી શાળા ન ં- ૨
૮,નીરજ kલેટ Lવાિમનારાયણ કોલોની 

શેલત�વુન મ�ણનગર
9428811248

દ��ણ 44 4ી �યો�સનાબેન નરો�મભાઈ પટ�લ િમPલતનગર "જુરાતી શાળા ન ં- ૨ સી-૨૦૧,શાoત ર�સીડ>સ,નવા િનકોલ 9978217022

દ��ણ 45 4ી મોનાબેન સ8ંવભાઈ �fુલ િમPલતનગર "જુરાતી શાળા ન ં- ૨
૧૧,ગો�ુલ એપાટ� મે>ટ Lમાટ�  ચેqપ L�ૂલની 

સામે મીરા ચાર રLતા,મ�ણનગર
9426012110

દ��ણ 46 I6પિત �કુ�શભાઇ કા�ભાઇ ખોખરા "જુરાતી શાળા ન.ં 12 ૩૧,ધારાકોલોની, મહાદ�વ નગર 9724786292

દ��ણ 47 બારોટ મેઘાબહ�ન િધર�નભાઇ ખોખરા "જુરાતી શાળા ન.ં 12 ૬,વડનગર સોસાયટ/,��ીણી 9904196244

દ��ણ 48 વધવા મન8તકૌર જગદ/શિસ(ગ ખોખરા "જુરાતી શાળા ન.ં 12 ૨૬, ચVંલોક સોસાયટ/,ક�ડ/લા રોડ,

ઘોડાસર,અમદાવાદ 8128658060

દ��ણ 49 પટણી Lનેહલબેન અિનલભાઇ ખોખરા "જુરાતી શાળા ન.ં 12 ૬, સહયોગ એપાટ�મે>ટ,મ�ણયાસા 
સોસાયટ/, મ�ણનગર

9408529292

દ��ણ 50 વદંના આર મગંીડકર ખોખરા મરાઠ/ શાળા ન ં3
૪૦, ચદંન ટ�નામે>ટ-૨, જશોદાનગર 

પા-ટયા,અમદાવાદ
9879569484



દ��ણ 51 4ેયા એસ નાઈક ખોખરા મરાઠ/ શાળા ન ં3
૩, �ુPહન kલેટ, અનતં સોસાયટ/,દ�ીણી, 

સોસા. મણીનગર, અમદાવાદ
9427372294

દ��ણ 52 હ�મા�ીબેન નર�શચ>ં V અટાલીવાલા ખોખરા "જુરાતી શાળા ન.ં૪
H/305, પ-ર�કાર, ખોખરા,અમદાવાદ. 9908934689

દ��ણ 53 I�ાબેન બા�ભુાઇ રાઠોડ ખોખરા "જુરાતી શાળા ન.ં૪ સહદ�વ સોસા., ખોખરા, અમદાવાદ. 9377954711

દ��ણ 54 ઇલાબેન રણછોડભાઈ રાઠોડ મ�ણનગર શાળા ન ં-4 _લોટ ન ં437/1સેfટર 8ગાધંીનગર 6351298260

દ��ણ 55 4ી ફૌ�ઝયાપરવીન એ. અ>સાર/ ઇસન7રુ "જુ. શાળા ન.ં1
10/પચંઘની સોસાયટ/, �ુ�બેઆલમ 

દરગાહ સામે, વટવા ગામ, અમદાવાદ.
9033255224

દ��ણ 56 4ી કPપન�ુમાર/ બી. �ન ઇસન7રુ "જુ. શાળા ન.ં1
14/પારસનાથ સોસા.    િવ-૧, �ન મ-ંદર 

પાસે, હાટક�oર, અમદાવાદ.
9726947064

દ��ણ 57 4ી િનરલબેન ક�. નાયી ઇસન7રુ "જુ. શાળા ન.ં1
204/પાથ�oર ર�સીડ�>સી, 4ી8 કોન�ર પાસે, 

ઇસન7રુ-વટવા રોડ, અમદાવાદ 8511412402

દ��ણ 58 િIિતબેન જયિંતભાઇ પટ�લ ઇસન7રુ "જુ. શાળા ન.ં2
એચ-103,4ી નદં િસટ/-1, >? ૂ

મ�ણનગર,રામોલ 7874877820

દ��ણ 59 �બPક/શબા
ુ ં�Lુતફાભાઇ િપ(6રા ઇસન7રુ પKEલક L�ૂલ - 1
એફ 103 સોહ�લ ર�સીડ�>સી -�jટલ kલેટની 

બાlુમા,ં શાહ7રુ,અમદાવાદ
8780909463

દ��ણ 60 -દનેશ�ુમાર મા�ભુાઇ પરમાર ઇસન7રુ પKEલક L�ૂલ - 1
એ 5  માધવ બ�ંલોઝ, કઠવાડા રોડ, 

નરોડા, અમદાવાદ
9898498892

દ��ણ 61 રાવલ R�ૃ_તબેન નદં-કશોર ઇસન7રુ પKEલક L�ૂલ - 1
127 ડ/ જનપથ ફલેટ 7વૂ�નગર પાસે, 

ઘોડાસર, અમદાવાદ
9427025043

દ��ણ 62 પટ�લ િમના�ુમાર/ ભગવાનદાસ ઇસન7રુ પKEલક L�ૂલ - 2
65 આ4ય બગંલોઝ, બરોડા હાઇવેની 

બાlુમા,ં અમદાવાદ
9099031247

દ��ણ 63 વાઘેલા ઉિમ�લાબેન બળદ�વભાઇ ઇસન7રુ પKEલક L�ૂલ - 2
ડ/, 114, પાo�નાથ ટાઉનશીપ, િવભાગ 10, 

નવા નરોડા, અમદાવાદ
9662442649

દ��ણ 64 4ી અ�ુણભાઇ ક�. વટવા "જુ.શાળા ન ં– ૪ એ/૨.કામેoર પાક� ,ઘોડસર 9998320942

દ��ણ 65 હ�તલબેન ક�. પટ�લ વટવા "જુરાતી શાળા ન 6 બી.૧૧૬, 8વણપાક� , ઇસન7રુ, અમદાવાદ 9429209393

દ��ણ 66 ની�ુબેન ક�. વાઘેલા વટવા "જુરાતી શાળા ન 6
એ-૧૦૩, �જ�િૂમ એપાટ�મ=ટ, નરોડા 

અમદાવાદ
9173478734

દ��ણ 67 દ�ાબેન સી. પટ�લ વટવા "જુરાતી શાળા ન 6 ૫૪, આલોક ૨, વ�ાલ, અમદાવાદ. 7228022877



દ��ણ 68 િમ-હર�ુમાર હષ�દભાઇ પટ�લ વટવા "જુરાતી શાળા ન:ં1 ડ/-3, િનગમ સોસાયટ/, ઘોડાસર 9712918653

દ��ણ 69 ભારતીબેન કાિંતલાલ વાઘેલા વટવા "જુરાતી શાળા ન:ં1 9 મહાશ�fત સોસા. હાટક�oર 9725378281

દ��ણ 70 પ-ર�મા�ુમાર/ કાિંતલાલ I6પિત વટવા "જુરાતી શાળા ન:ં1 M-402 આશીવા�દ kલેટ, વ�ાલ 9426351350

દ��ણ 71 નીલમ  રમેશભાઇ પટ�લ વટવા "જુરાતી શાળા ન:ં1 a-34 સતેજ હોqસ, વટવા ગામ 7874572076

દ��ણ 72 aજ��સા�ુમાર/ અlુ �નભાઇ ચૌધર/ વટવા "જુરાતી શાળા ન:ં1 a-22 સતેજ હોqસ, વટવા ગામ 7567188142

દ��ણ 73 ન�તાબેન એમ. I6પિત વટવા "જુરાતી L�ૂલ 3 B/135 અમર ટ�નામે>ટ, વટવા,અમદાવાદ 9909020924

દ��ણ 74 િનરાલીબેન ટ/. ચૌધર/ વટવા "જુરાતી L�ૂલ 3
A/21 L�િૃત�બ(�ુ 

સોસાયટ/,ઘોડાસર,અમદાવાદ
9979663525

દ��ણ 75 મો-હનીબેન ગોિવ(દભાઇ સાગંેચા વટવા "જુરાતી શાળા ન:ં5
એ-17, વૈ�ુંઠ િવહાર સોસા., રqય�ુંજની 

બાlુમા,ં નરોડા 9909263254

દ��ણ 76 પાયલબેન જો>સનભાઇ -�િoયન વટવા "જુરાતી શાળા ન:ં5
સી-17 માhતીનદંન સોસા. ઓઢવ 

,અમદાવાદ 7623802476

દ��ણ 77 મોનાલી રાlુભાઇ પરમાર વટવા "જુરાતી શાળા ન:ં5 B/132 પોલીસલાઇન શાહ/બાગ 8490864528

દ��ણ 78 પટ�લ સમીર�ુમાર ર�વાભાઇ @V7રુ/ પKEલક L�ૂલ
I/77  િશવાનદં બ�ંલોઝ, જશોદાનગર, 

અમદાવાદ
9924376736

દ��ણ 79 પટ�લ વિષ�તાબેન રમણભાઇ @V7રુ/ પKEલક L�ૂલ
63/B, વનદ�વી બ�ંલોઝ, ઘોડાસર, 

અમદાવાદ
9925237924

દ��ણ 80 મેવાડા સપના જગ-દશભાઇ @V7રુ/ પKEલક L�ૂલ D-105, સરોવર-4, વ�ાલ, અમદાવાદ 9173666676

દ��ણ 81 ન�તાબેન રમેશચVં શમા� બાગે-ફરદોશ "જુ. 1
એ/75,જય4ી ટ�નામે>ટ પાટ� - 1,અ�ુ�દા 

નગર,ઓઢવ
7383208290

દ��ણ 82 સ-ંદપ�ુમાર ક
ભુાઇ પટ�લ બાગે-ફરદોશ "જુ. 1
196,Iહલાદ પાક� ,0િુમન નગન� 

બાlુમા,ંવ�ાલ,અમદાવાદ
7043484769

દ��ણ 83 િવણાબેન મણાભાઇ પરમાર બાગે-ફરદોશ "જુ. 1
એ-102,આગમન ર�સી. �ુશ સોસાયટ/ની 

બાlુમા,ંનવા નરોડા,અમદાવાદ
9428351152

દ��ણ 84 0જુલબેન ક� સોલકં/ ચડંૉળા "જુરાતી શાળા ન-ં1
8/ગગંામૈયા સોસાયટ/, પાથ�પાટ¡ _લોટ 

હા¢ક�4ર ખોખરા,અમદાવાદ 9998626835



દ��ણ 85 <જનબેન એસ.ચૌધર/ ચડંૉળા "જુરાતી શાળા ન-ં1
એ/5ગરવી "જુરાત મ�ણનગર 7વુ�-

અમદાવાદ 9727410603

દ��ણ 86 ક�ુણાબેન ઇ>V8ત કાકા ચડંૉળા "જુરાતી શાળા ન-ં2
ડ/ ૨૫, RPુસી�ુંજ, ટ�નામે>ટ, અિમત 

કો.£.હા.સો.લી., વૈભવહોલની પાછળ, 

ઘોડાસર, અમદાવાદ.

9909424226

દ��ણ 87 નજરમહમંદ મીરમહમંદ સિંધ ચડંૉળા "જુરાતી શાળા ન-ં2
૧૨૨૫/A/૨/૧ દ/Pલીવાલા Eલોક, 

ગાયકવાડ હવેલી પાસે, રાયખડ, અમદાવાદ
9408134369

દ��ણ 88 મકવાણા -દcયાબેન કાિંતલાલ શાહવાડ/ "જુરાતી શાળા ન.ં૨ ¤બેડકરવાસ, શાહવાડ/ ગામ, અમદાવાદ 7574805902

દ��ણ 89 ગામીત Lનેહાબેન આNભુાઇ શાહવાડ/ "જુરાતી શાળા ન.ં૨
¤બેડકર વાસ, શાહવાડ/ ગામ, અમદાવાદ-

૩૮૨૪૦૫
9638111582

દ��ણ 90 રાઠોડ અવનીબેન -દલીપભાઇ શાહવાડ/ "જુરાતી શાળા ન.ં૨
F/102, સપંદ Iાઇમ, Lવાગત એફડ�ની 

બાlુમા,ં સરગાસણ, ગાધંીનગર- ૩૮૨૪૨૧
9033106933

દ��ણ 91 શોભનાબેન D. ગાયકવાડ ગણેશનગર પીપળજ "જુરાતી શાળા ન-ં1
A-13, મીના પાક� સોસાયટ/, પી.ડ/. પડં5ા 

કોલેજની સામે, ઘોડાસર, અમદાવાદ
9904610479

દ��ણ 92 Iીિતબેન એચ. ફ-ડયા  ગણેશનગર પીપળજ "જુરાતી શાળા ન-ં1
12, ��ુુન બગંલોઝ, હ�બત7રુ રોડ, થલતેજ, 

અમદાવાદ
8511552306

દ��ણ 93 ક¥લાસબેન ક� સોલકં/ રાણી7રુ "જુ શાળા ન ં૨ A-F1- 104,.શીલ ર�સીડ�>સી,  8 વોડ� , 
સરદારનગર અમદાવાદ 7016882860

દ��ણ 94 ગણેશભાઇ ક� કટારા રાણી7રુ "જુ શાળા ન ં૨ 75, પટ�લ ફ�ળ?ુ,ં નાની હાડં/, પો. 
બીલવાની ઝાલોદ, દાહોદ 8488880648

દ��ણ 95 કૌિશક�ુમાર એમ. પટ�લ નારોલ "જુરાતી શાળા નબંર-1
૧૦૩ �ુગ�શ સોસાયટ/, માળ/નો 

�ુવો,અસારવા અમદાવાદ -૩૮૦૦૧૬
7567070914

દ��ણ 96 ગીતાબેન આર. ચૌહાણ નારોલ "જુરાતી શાળા નબંર-1
J-504 સ�¦ૃ§ ર�સીડ�>સી, આ�ૃિત 

ટાઉનશીપની સામે, નારોલ, અમદાવાદ
9099086212

દ��ણ 97 િવજય�ુમાર એસ.વર/યા નારોલ "જુરાતી શાળા નબંર-1
A-301 રાધે પેર�ડાઇઝ kલેટ ,કામનાથ 

સોસા.પાસે બાર�6
9714908510

દ��ણ 98 હ�તલબેન આઇ. વાઘેલા નારોલ "જુ. શાળા ન.ં 2 દ�વડ/, તા.દL�ોઇ , aજ, અમદાવાદ 9974045334

દ��ણ 99 ઉષાબેન 8. Iાિંતજકર નારોલ "જુ. શાળા ન.ં 2 સી/317, ઉમગં kલેટ , નારોલ, અમદાવાદ 7574805852

દ��ણ 100 ભા
બુેન ડ/. પટ�લ નારોલ "જુ. શાળા ન.ં 2 સી-8, 7jુપક સોસા., ઇસન7રુ, અમદાવાદ 9265970714



ઝોન �મ િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ રહ�ઠાણ
ુ ંસરના�ું સપંક� નબંર

�વૂ� ૧ છાયાબેન કનૈયાલાલ ક#ડયા %&બકાનગર ૧ બી-૩૦, +વ,ન-/ૃટ1સોસા, િનરાતં ચોકડ1ની પાસે, વ4ાલ ૯૭૧૨૯૨૧૦૪૯

�વૂ� ૨ %#કતાબેન 9વીણભાઈ 9<પિત %&બકાનગર ૧ =-૪, િવ/>નુગર, -રુ�લીયા, વ4ાલ, ૯૯૭૪૦૫૭૭૭૯

�વૂ� ૩ #હર�ન@ુમાર ગણેશભાઈ પટ�લ %&બકાનગર ૧ એ-૭, િBદ�વ પાક� સોસા., સહ<નદં +@ૂલ ની પાસ,ે 

વ4ાલ રોડ, વ4ાલ ૯૪૨૬૦૪૧૩૯૮

�વૂ� ૪ �કુ�શ રામFભાઈ દ�સાઈ %&બકાનગર ૧ ૧૯૩, રબાર1 વસાહત, ઓઢવ, અમદાવાદ ૯૯૭૮૦૦૮૪૧૫

�વૂ� ૫ કાનFભાઈ િBભોવનભાઈ દ�ગામા %&બકાનગર ૧ ડ1-૨૨, +વામીનારાયણ પાક� , નારાયણ ચોક, વ4ાલ ૯૮૭૯૩૫૩૨૩૫

�વૂ� ૬ પોપટભાઈ િવJલભાઈ Kવુાણી %&બકાનગર ૧ ૪૭, +વ,ન-/ૃટ1 િવભાગ-૩, માધવ +@ૂલ પાસે, વ4ાલ ૯૮૨૪૫૫૬૫૯૨

�વૂ� ૭ અM+મતાબેન િBકમભાઈ પટ�લ %&બકાનગર ૧ આઈ-૬૬, દશ�નિવલા સોસા., ગોપાલ ચોક, નવા નરોડા ૭૫૭૪૮૦૨૧૯૮

�વૂ� ૮ ર�ખાબેન શPંભુાઈ પટ�લ %&બકાનગર ૧ ૬૧, #�/નાપાક� સોસા, અપ�ણ+@ૂલ પાસે, િનરાતં ચોકડ1, 
વ4ાલ ૯૭૨૩૭૬૧૧૯૪

�વૂ� ૯ શબનમબા
 ુઅફસરખાન પઠાણ અમરાઈવાડ1 ૧ ૨૩, વક1લની ચાલી, ઉષા ટોક1ઝની સામે, ગોમતી�રુ, ૮૪૦૧૯૩૧૬૨૭

�વૂ� ૧૦ રિવ@ુમાર અજયપાલ યાદવ અમરાઈવાડ1 ૧ ૪, િસUેVર પાક� , રામોલ રોડ C.T.M. ૯૭૧૨૯૩૭૬૩૧

�વૂ� ૧૧ મમતાબેન શકંરભાઈ દ�સાઈ અમરાઈવાડ1 ૧ ૯૭- કમ�યોગ પાટ�-૨ િસWવર સીટ1 ની બાXુમા,ં વ4ાલ ૯૪૨૭૨૦૮૨૮૩

�વૂ� ૧૨ અનીતાબેન પરદ�શી અમરાઈવાડ1 ૧ મણીનગર, �વૂ� ૭૦૯૬૧૭૨૬૩૬
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�વૂ� ૧૧૯ સગંીતાબેન શૈલેશભાઈ પટ�લ રાજ�રુ ૮ ૨૩- બી.આર. પાક� , અ
રુાગ બcંલોઝ ચાર ર+તા, સીmસ 
હોM+પટલ રોડ, સાયYસ સીટ1, સોલા ૯૯૭૯૮૮૫૮૪૩

�વૂ� ૧૨૦ હ�માગંીની ગીર1શ@ુમાર પરમાર રાજ�રુ ૮ ૧૪/૧૬૫, જવાહરનગર, અમરાઈવાડ1 ૮૪૬૦૫૮૦૬૫૧

�વૂ� ૧૨૧ સગંાત @ુણાલ@ુમાર સકરાF રાજ�રુ ૮ બી,૩૫ િન<નદં સોસાયટ1 રાજધાની બcંલોઝ Yv ુ
રાણીપ F.એસ.ટ1.ફાટક ૯૪૨૮૧૯૮૯૯૮

�વૂ� ૧૨૨ ધારા અશોક@ુમાર મWલી રાજ�રુ ૯ T/2, ગાયBી એપાટ�મેYટ, શાતંારામ હોલ ની બાXુમા,ં 
િનણ�ય નગર રોડ, િનણ�ય નગર ૯૯૨૪૯૮૮૦૫૧

�વૂ� ૧૨૩ જોક1ના રતનભાઈ ગામીત રાજ�રુ ૯ �.ુપો. પાટ1, િશવ9સાદ ફ&ળયા, તા- ડોલવણ, F- તાપી, 
પીન- ૩૯૪૬૩૫

૭૫૬૭૬૫૯૦૬૫ - 

૯૯૨૫૮૨૧૧૯૬

�વૂ� ૧૨૪ -�ુમસnહ વે+તાભાઈ ગરાસીયા રાજ�રુ ૯ ૨૧૦,રgનમાલા સોસાયટ1 મહ�Vર1 રોડ અlુ�દાનગર 
ઓઢવ ૯૭૨૫૦૦૫૮૦૬

�વૂ� ૧૨૫ 9�ેશ@ુમાર 9હલાદભાઈ ચાવડા રાજ�રુ ૯ ૨૩/૭૩૪ગીતાનગર જનતા નગર પાસે અમરાઈવાડ1 
રોડ ૭૪૦૫૨૧૬૦૬૮



�વૂ� ૧૨૬ રમીલાબેન. ક� 9<પિત રાજ�રુ iજુ શાળા ન.ં 11 28 . સgસગં પાક� વ4ાલ 7283965545

�વૂ� ૧૨૭ પરમાર કાનનબેન શામળભાઈ રાજ�રુ iજુ. શાળા - ૧૭ તલોદ 9924721963

�વૂ� ૧૨૮ નયનાબેન આર.પટ�લ રાજ�રુ શા. ૧ ગણેશ બcંલોઝ , ઘાટલોડ1યા 9898155908

�વૂ� ૧૨૯ પરમાર કોમલ એ. રાજ�રુ શા. ૧૭ નરોડા 9687897442

�વૂ� ૧૩૦ ચ#ં]કાબેન એ.પટ�લ રાજ�રુ શા. ૧૮ સા�ા{ય ટ�નામેYટ, વ4ાલ 9426354032

�વૂ� ૧૩૧ FZભુાઈ રમણભાઈ �લુાડ1યા લીલાનગર ૨ બી-૧૦૫, ગ<નન હાઈ�સ, કોસમોસ િવલા પાસ,ે વ4ાલ ૭૬૦૦૦૨૫૦૫૯

�વૂ� ૧૩૨ કનૈયાલાલ પટ�લ લીલાનગર ૨ નાના &ચલોડા ૮૦૦૦૭૯૦૬૫૧

�વૂ� ૧૩૩ ઉવ�બેન િનmબાક� લીલાનગર ૨ વ4ાલ ૮૯૮૦૭૯૩૮૫૨

�વૂ� ૧૩૪ 9ીિતબેન પટ�લ લીલાનગર ૨ બા�નુગર ૯૦૯૯૮૭૦૭૧૧

�વૂ� ૧૩૫ #કશોર1બેન ધી�ભાઈ પટ�લ િવqઝોલ ૨ બી,૪૦૪ &ગ#રવર ર�સીડYસી યોગેVરપાક� સામે 
એસ.પી.રnગ વ4ાલ ૯૨૨૮૨૯૮૨૮૮

�વૂ� ૧૩૬ #દપીકાબેન ગોરધનદાસ પટ�લ િવqઝોલ ૨ બી,૪,�/ુપમ ટ�નામેYટ ખારાવાલા કંપાઉYડ ઇસન�રુ ૯૮૯૮૨૪૮૫૨૦

�વૂ� ૧૩૭ દશ�નીકાબેન કમલ@ુમાર પડં�ા િવqઝોલ ૨ ૧૧,માZબૃcલોઝ બરોડા એક9ેસ હાઇવેની બાXુ મા ંYv ુ
મણીનગર ૯૪૨૭૦૬૯૪૫૩

�વૂ� ૧૩૮ દ�ાબેન સોમાભાઈ પટ�લ િવqઝોલ ૨ ૧૧,રાધાવWલભ રો-હાઉસ િનગમ રોડ ઘોડાસર ૯૭૨૪૬૫૬૫૦૬

�વૂ� ૧૩૯ રમેશભાઈ ભટ1યાભાઈ ડામોર િવqઝોલ ૨ ડ1,૪૫ yીરામ વદંન નવા નરોડા હર1 દશ�ન ચોકડ1 ૯૮૭૯૧૬૫૭૭૩



�વૂ� ૧૪૦ કામીનીબેન કનૈયાલાલ શાહ િવqઝોલ ૨ સી,૪૦૩પચંરgન ર�સીડYસી આયોજન નગર ની બાXુમા ં
િવqઝોલ ૮૧૪૦૧૮૨૩૫૨

�વૂ� ૧૪૧ દ�ાબેન મ
ભુાઈ પરમાર િવqઝોલ ૨ એ,૧૫ મગંલતીથ� પાક� સોસાયટ1 ગોરના @ુવે 
મણીનગર �વૂ� ૯૪૨૭૮૦૦૬૫૬

�વૂ� ૧૪૨ હર�શ@ુમાર નારણભાઈ પટ�લ િવનોબાભાવે ૧ આર-૫, &ગ#રવર બcંલોઝ, -દુામા પાક� કો.ઓ.હાઉિસqગ 
સોસા., રામવાડ1, ઇસન�રુ ૯૮૯૮૨૨૧૩૦૫

�વૂ� ૧૪૩ યોગેશ@ુમાર કાMYતલાલ પટ�લ િવનોબાભાવે ૧ ૪, શકંર નગર સોસા., �વૂ�નગર પાછળ, ઘોડાસર રોડ, 

ઘોડાસર ૮૨૩૮૦૮૭૬૫૦

�વૂ� ૧૪૪ આશાબેન ડ1. બાર1યા િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧ 105,િવ#દશા એવYv,ુ

મણીનગર 9998412052

�વૂ� ૧૪૫ 9ીિત જગ�ાથ અMcનહોBી િવનોબાભાવેનગર શા. મ -૨ B/140 ભગીરથ સોસાયટ1 ઘોડાસર 9727081149

�વૂ� ૧૪૬ નૌકાબહ�ન શીવાભાઈ પટ�લ િવવેકાનદંનગર ૧ સી-૧ કણા�વતી એપાટ�મેYટ જોધ�રુ ગામ રોડ સેટ�લાઈટ ૯૫૮૬૬૬૩૬૯૯

�વૂ� ૧૪૭ પીનલબેન 9uલભાઈ -થુાર િવવેકાનદંનગર ૧ ૧૧૦, ગાયBીમાતા વા�ં ફ&ળvુ,ં કોિસY]ા, તા- �કલાવ, 

F- આણદં. પીન- ૩૮૮૫૧૦ ૯૭૨૬૨૯૯૪૫૭

�વૂ� ૧૪૮ એ&લસાબેન ડ�િવડભાઈ &�+તી હાથીજણ ૨ ૨૮, Yv ુલાલભાઈ સેYટર, +Zિુત એપાટ�મેYટ સામે, 
લ~મીનારાયણ, મણીનગર �વૂ� ૯૪૨૭૮૦૩૪૬૬

�વૂ� ૧૪૯ દ�વાગંનાબેન િવનોદચ]ં પટ�લ હાથીજણ ૨ એ-૧, િસUનાથ પાક� સોસા., વૈભવહોલ ની સામ,ે 

ઘોડાસર ચાર ર+તા, ઇસન�રુ ૯૯૨૪૦૬૬૦૭૩

�વૂ� ૧૫૦ 9uWલાબેન િનરંજનલાલ ચૌહાણ હાથીજણ ૨ ઈ/૬ વા-દુ�વ બcંલોઝ અ��ણૂા� ર�+ટોરYટ પાસે 
જશોદાનગર ૯૮૨૪૩૧૬૨૯૧





ઝોન �મ િશ�ક �ુ ંનામ શાળા�ુ ંનામ રહ�ઠાણ �ુ ંસરના�ું સપંક�  નબંર
પિ�મ ૧ દર� �નેહાબેન મહ�શ ુમાર ખા"ડયા %.ુ શા ન ં-2 ડ&-12 કામધે� ુસોસા. િવ.1 િપ)ક& સીટ& ,લેટની બા.ુમા ંરાણીપ 9712643559

પિ�મ ૨ પટ�લ 0યો1સનાબેન ર�વાભાઈ ખા"ડયા %.ુ શા ન ં-2 F-12 શાલીમાર ,લેટ સક4ટ હાઉસ રોડ શાહ&બાગ 6352447473

પિ�મ ૩ પરમાર 89ાબેન ખોડ&દાસ ખા"ડયા %.ુ શા ન ં-2
62, િશવાન ંબ:ંલોઝ R.A.F. ક�;પની પાસે બાપા સીતારામ ચોક 
વ>ાલ 9428360756

પિ�મ ૪ પટ�લ "દ@યાબેન %લુાબભાઈ ખા"ડયા %.ુ શા ન ં-2 122 નેિમનાથ સોસાયટ& શાક માકBટ પાસે રાણીપ 9712050071

પિ�મ ૫ "દD�ત સગંીતાબેન અFણભાઈ ખા"ડયા %.ુ શા ન ં-૧૦
A-29,િવભાગ-2, ૃIણનગર સોસાયટ&,આ"દનાથનગર, 

ઓઢવ,અમદાવાદ-382415
9879959252

પિ�મ ૬  પટ�લ કો"કલાબેન મDણભાઈ. ખા"ડયા %.ુ શા ન ં-૧૦
420,�વામીનારાયણ મ"ંદર પાસે,હાથીખાના 
નવોવાસ,કાNOુરુ,અમદાવાદ-380001

9427621564

પિ�મ ૭  ગરાિસયા સોનલબેન વેલ�ભાઈ. ખા"ડયા %.ુ શા ન ં-૧૦
23/269,આકાશદ&પ એપાટ�મે)ટ, અખબારનગરની બા.ુમા,ં 
નવાવાડજ, અમદાવાદ-380013

7990356012

પિ�મ ૮  8Tપિત હ�તલબેન Uબાલાલ. ખા"ડયા %.ુ શા ન ં-૧૦ 26,વૈભવપાક� સોસાયટ&, નાગલOરુ કોલેજની સામે, મહ�સાણા. 7202933450

પિ�મ ૯  @યાસ બીનાબેન િનરંજન ુમાર ખા"ડયા %.ુ શા ન ં-૧૦ 10, નીલકંઠ ,લેXસ, રામાનદં ,લેXસ, ની સામે,બાલવા"ટકામDણનગર. 9427802404

પિ�મ ૧૦ મહ�Yર& 8ણાલીબેન રાZ)[ ુમાર ખા"ડયા %.ુ શા ન ં-૧૦ 10, નીરવપાક� સોસાયટ&,ચાણ�મા હાઈહવે ,પાટણ . 9429606070

પિ�મ ૧૧ ભાવસાર આરિતબેન "કર&ટ ુમાર ખા"ડયા %.ુ શા.ન-ં ૧૨ I-24 અ.ુ �ન એપાટ�મ\ટ અ.ુ �ન ટાવર રોડ ]યૂગંદ�વ 9879799392

પિ�મ ૧૨  પટ�લ ભારતીબને ક�શવલાલ જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં4 4, bજુય એપાટ� .ભાઇકાકાનગર, થલતેજ, અમદાવાદ 7016396370

પિ�મ ૧૩
 ડામોર મનીષાબને રાવ�ભાઈ

જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં4
c2/3, આવાસ ફલટે,જનતાનગર રોડ,ઘાટલો"ડયા

7383536240    /   

9662260988

પિ�મ ૧૪
સોલકં& અિમષા ખીમચદં

જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં4
ડ&/�/ 1, જયરથ ,લટે, િવવેકાનદં પાટ4 rલોટ પાસે, 

�વરાજપાક� રોડ, વેજલOરુ 380051
9825534403,

પિ�મ ૧૫
શીરાવાલા  ર�sમા સલીમભાઇ

જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં૯
B/8-અલ ફલાહ સોસાયટ&, રbલુાબાદ, શાહ�આલમ, 

દાણીલીમડા,અમદાવાદ 380028
8200870157

પિ�મ ૧૬
"દવાન અમર&ન અનવરશા

જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં૯
બી-1/30,vનુીટ હ&wસ ફલટેસ,િવશાલા ,.ુહાOરુા,અમદાવાદ. 

380055
9624253572

પિ�મ ૧૭ વહોરા યા�મીન બને v�ુસુ ભાઈ જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં૯ �xુ�લમ સોસાયટ&, દાણીલીમડા 9427030169

પિ�મ ૧૮ કલાસવા ર�ખાબને ઓબદેભાઈ જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં૯ A/204, �વાિત એપારમે)ટ,રજવાyુ ંહોટલ પાસે,�વરાજ પાક� 9426041212

પિ�મ ૧૯ બોડાત આરતીબને િવશરામભાઈ જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં૯ F-401, શાયોના િતલક-3, ગોતા 8160874233

પિ�મ ૨૦ ચૌધર&  ચ"ં[કાબને છનાભાઈ જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં૯ Zઠાલાલ પાક|, પાલડ& 9825785477

પિ�મ ૨૧
    બરફવાલા  શા"હના ઉ�માનગની જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં૧૧

4/5 ઈ�માઈલ પીરની દરગાહ પાસે, અ�ટો"ડયા, અમ. 

380001
9714674555

પિ�મ ૨૨     પટ�લ "દલીપ ુમાર મફતલાલ જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં૧૧ B-104 ઓમ ર�િસડ�સી, રાનીપ અમ. 382480 9426584273

પિ�મ ૨૩
      પરમાર કિપલાબને �ળૂ�ભાઈ

જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં૧૧
A/૨૪, હ"ર�ગુટ સોસાયટ&,ચાદંખડેા 8780510889

પિ�મ ૨૪
પરમાર ચદંા બહ�ન નરો~મભાઈ

જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં૧૬
4,ભાવ ુજસોસાયટ&, રામદ�વ નગરબસ�ટ�)ડ પાસે સેટ�લાઈટ 

અમદાવાદ 15
8511204506



પિ�મ ૨૫
શેખ મોહમંદ શફ& મોહમંદ હનીફ

જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં૧૬
29/બી અwફલા સોસાયટ&, શાહ આલમ, દાણીલીમડા, 

અમદાવાદ
9998752121

પિ�મ ૨૬ ચૌહાણ િમના�ીબને બસંીલાલ જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં૧૬ એ/16શાિતનાથ ,લટે, વેજલOરુ, અમદાવાદ 51 7567142052

પિ�મ ૨૭ વાઘેલા  ધમ�)[  ુમાર ર�રુામ જમાલOરુ %.ુ શા.ન ં૧૬ �/501,�લોકપ"રસર,ગોતા, અમદાવાદ 8849652679

પિ�મ ૨૮
સોલકં& �તૂનબને છગનભાઇ

રાયખડ  %.ુ શા. ન.ં -4
H/3 શાિંત કો;પલ�ે, વેજલOરુ બસ �ટ�)ડ પાસે, વેજલOરુ, 

અમદાવાદ 380051
9978562007

પિ�મ ૨૯
Tદવ ભારતીબને bુદંર�ભાઈ

રાયખડ  %.ુ શા. ન.ં -4
એ 102, િસwવર ,લોરા, �. બી. શાહ કૉલજેની  પાછળ, નવા 

 દD�ણ વાસણા, અમદાવાદ -380007
9099826990

પિ�મ ૩૦
મોદ& પીનલબને ભરત ુમાર

રાયખડ  %.ુ શા. ન.ં -4
10/114, રામેYર એપાટ�મે)ટ, સોલા રોડ, નારણOરુા, 

અમદાવાદ -380063
9426752993

પિ�મ ૩૧
ચૌધર& ઉવ�શી ુમાર& જયતંીલાલ

રાયખડ  %.ુ શા. ન.ં -4
�.ુ પો._ઉખલદા(પટ�લ ફ.), તા. સોનગઢ, �જ.તાપી, 

પીનકોડ_૩૯૪૬૭૦
7874910626

પિ�મ ૩૨ સેવક મહ��દૂાબા� ુમહમંદભાઈ રાયખડ  %.ુ શા. ન.ં -4 ડ& /104 મ"દના એપાટ�મે)ટ ગાયે�વાડ હવેલી, રાયખડ. 9924988068

પિ�મ ૩૩ પટ�લ ઇwયાસભાઈ હસનભાઈ રાયખડ  %.ુ શા. ન.ં -4 892/ટોકરશાની પોળ, ગાયેક વાડ હવેલી, રાયખડ 9426889786
પિ�મ ૩૪ સોલકં& નેહાબને મફતલાલ રાયખડ %જુ. શાળા નબંર - ૮ એ-૨, િ8મ એપા)ટમે)ટ વેજલOરુ,અમદાવાદ 7016854504

પિ�મ ૩૫ દ�સાઇ ચતેનાબને કરમણભાઈ રાયખડ %જુ. શાળા નબંર - ૮ સી-૪૦૪, વે"દકાકા હ�પીવેલી,  ૂડાસણ, ગાધંીનગર 9714229582

પિ�મ ૩૬ મોદ& �વેતાબને કનૈયાલાલ રાયખડ %જુ. શાળા નબંર - ૮ એ-૩૭, 8ાથ�ના બ:ંલોઝ, સરસOરૂ,અમદાવાદ 9909647100

પિ�મ ૩૭ વાઘેલા કો"કલાબને Uબારામભાઈ રાયખડ %જુ. શાળા નબંર - ૮
ડ&-૭૧૧, સૈજ)ય એપા)ટમે)ટ  અ�પુમ િસનેમા, ખોખરા, 
અમદાવાદ 9429365702

પિ�મ ૩૮ રાવલયોગશે ુમાર Uબાલાલ રાયખડ %જુ. શાળા નબંર - ૮ એ-૩, ક�લાશ નગર, રાણીપ, અમદાવાદ 9624443788

પિ�મ ૩૯ પટ�લ  રશિમનાબને એ રાયખડ %જુ. શાળા નબંર 10 સી.3,આ�થા ઓપલ એપા.અખબાર નગર 9408331388

પિ�મ ૪૦  ઠાકોર નેહલ બને આર રાયખડ %જુ. શાળા નબંર 10 આ1મારામ પટ�લ ની ચાલી, દ"રયાOરુ 9725051857

પિ�મ ૪૧  ભીમાણી Yતેાબને આર રાયખડ %જુ. શાળા નબંર 10 બી.8,સનરોક એપાટ�મે)ટ, નહ��ુ પાક�, વ>ાOરુ 9099949757

પિ�મ ૪૨ પટ�લ શા"હનબને યા ુબભાઈ બહ�રામOરુા %.ુ શા. ન.ં- 5 12,રહ�મતનગર yુrંલ�ે, દાણીલીમડા, અમદાવાદ 9824083846

પિ�મ ૪૩ અમીન વૈશાલીબને ઘોષાલ બહ�રામOરુા %.ુ શા. ન.ં- 5 G-42,નદંનવન - 3,સેટ�લાઇટ, અમદાવાદ 9824085464

પિ�મ ૪૪ ગઢવી ર&ટાબને ભાગવતિસ�હ બહ�રામOરુા %.ુ શા. ન.ં- 5 B-2,�વનદ&પ રો હાઉસ, થલતેજ, અમદાવાદ 9426665054

પિ�મ ૪૫ ચૌધર& નેહાબને  ચલે�ભાઈ બહ�રામOરુા %.ુ શા. ન.ં- 5 A-3,િશવમ બગંલોઝ, ચાદંખડેા, અમદાવાદ 9428311138

પિ�મ ૪૬ દર� ફાw%નુીબનૅ વાbદુ�વભાઈ બહ�રામOરુા %.ુ શા. ન.ં- 5 E-103,નીલકંઠ પાક�, નવરંગOરુા , અમદાવાદ 9825650932

પિ�મ ૪૭ પરમાર સેજલબેન bમુતંભાઈ માધવબાગ %.ુ શા.ન ં-1 10,�તૂન8કાશ પાક� સોસા. આઈ.ઓ.સી રોડ, ચાદંખેડા,અમદાવાદ 9723857546

પિ�મ ૪૮ ઠ�ર નયનાબેન કાિંતલાલ માધવબાગ %.ુ શા.ન ં-1
19,શાYત એપાટ�મ\ટ,રામ"�Iના કૉલોની,બ\ક ઓફ બરોડાની 
સામે,મણીનગર �ૉિસ�ગ ,અમદાવાદ 7043352963

પિ�મ ૪૯  પરમાર મ.ંુલાબેન ભા�8ુસાદ માધવબાગ %.ુ શા.ન ં-1
16,bયૂ�દ�વનગર સોસા.િવ�લનગર ન�ક,ક�;પ 
રોડ,શાહ&બાગ,અમદાવાદ 9428137442

પિ�મ ૫૦ bયૂ�વશંી વૈશાલીબેન શશીકાતં માધવબાગ %.ુ શા.ન ં-1 3/33 પ"ર�મ એપાટ�મ\ટ,બીમાનગર સામે,સેટ�લાઈટ રોડ,અમદાવાદ 9924388966

પિ�મ ૫૧ ચૌધર& Uજનાબેન માધાભાઇ માધવબાગ %.ુ શા.ન ં-1
બી-151, �વાિમનારાયણ સોસા., િવભાગ-2, ઉ~મનગર પાસે, િનકોલ 
રોડ, અમદાવાદ . 9978307313

પિ�મ ૫૨ વાઘેલા પાFલ ભગવાનદાસ. કાકંર&યા %.ુ શા.ન ં -4 ગાયોનો ટ�કરો, વણકર વાસ,કલોલ, �.ગાધંીનગર. 8866732318

પિ�મ ૫૩ જોષી નીFબેન 8મોદભાઈ 8ેમ દરવાT શાળા નબંર 2 B/603 bખુ ટાવર મીરા;બીકા રોડ નારણOરુા ,અમદાવાદ 9016670722



પિ�મ ૫૪ પટ�લ નીતાબેન ભગવાનદાસ 8ેમ દરવાT શાળા નબંર 2 66, રાયચદંનગર સોસાયટ& સાબરમતી, અમદાવાદ 9426584189

પિ�મ ૫૫ રાઠોડ િનયતીબેન વાbદુ�વભાઈ દ"રયાOરુ શાળા નબંર 8 A/351 , નીલકંઠ મહાદ�વ,સામે, વાડ&ગામ , દ"રયાOરુ , અમદાવાદ. 9426424422

પિ�મ ૫૬ ચૌહાણ હર�શ ુમાર "હમતિસ�હ  દ"રયાOરુ શાળા નબંર 8
B/56 , ��ૃુલ પાક� સોસાયટ& ,િવરોલ દરવાT ,તા-મહ�મદાવાદ ,�- 

ખેડા 9601912587

પિ�મ ૫૭ જોષી હ&નાબેન અ�તૃલાલ દ"રયાOરુ શાળા નબંર 8
7, શાલી�ામ સોસાયટ& ચાણ�Oરુ& D�જ પાસે ઘાટલો"ડયા 
અમદાવાદ 380061

9429068972

પિ�મ ૫૮ 8Tપિત ગીતાબેન ભીખાભાઈ દ"રયાOરુ શાળા નબંર 12
7,હ"રઓમ નગર -1 ,મોટ�રા �ટ�"ડયમ રોડમોટ�રા 
,સાબરમતી,અમદાવાદ . 9712919753

પિ�મ ૫૯ શાહ પીનલબેન મહ�શ ુમાર દ"રયાOરુ શાળા નબંર 12 A-201,સમપ�ણ એવ)v ુ,ઘટલોડ&યા ગામ પાસે અમદાવાદ . 9909985814

પિ�મ ૬૦ સોલકં& મનીશભાઈ �વાભાઇ દ"રયાOરુ શાળા નબંર 12 સે�ટર -6b ,rલોટ ન ં-595/2,ગાધંીનગર 9925330635

પિ�મ ૬૧ પાડંોર �ુગ�શ ુમાર કોદરભાઈ દ"રયાOરુ શાળા નબંર 12 rલોટ ન-ં1361/1  , સે�ટર -2બી ગાધંીનગર 9998962194

પિ�મ ૬૨ મોર& કાના સરમણ દ"રયાOરુ શાળા નબંર 12 બજરંગ આ�મની સામે , બાOનુગર,અમદાવાદ 7621040527

પિ�મ ૬૩ શાહ પાયલ Dચ�તન દ"રયાOરુ શાળા નબંર 16 A/7 આલોક ,લેXસ પી.ટ&. કોલેજ રોડ પાલડ& અમ380007 7575800181

પિ�મ ૬૪ પાચંણેકર હષા�બેન રામદાસભાઈ દ"રયાOરુ શાળા નબંર 16 B -53 ઑ.એન.�.સી.નગર રાણીપ અમ.382450 7383640584

પિ�મ ૬૫ રાઠોડ "ડ;પલ બેન મ�ભુાઈ દ"રયાOરુ શાળા નબંર 16 A-204 �ેયાસં ર�િસડ)સી આઇ.ઓ.સી.રોડ ચાદંખેડા 382424 9662775199

પિ�મ ૬૬ OTુરા મોિનકા આકાશ દ"રયાOરુ શાળા નબંર 16
6 ગગંાધર સોસાયટ& સરદાર પટ�લ � ૂલ સામે હ&રાભાઇ ટાવર 
ન�ક મDણનગર અમ 380008

9974007844

પિ�મ ૬૭ અસાર& �ાx)સ�કાબેન 8]દુાસભાઈ દ"રયાOરુ શાળા નબંર 16 1357/2 સે�ટર 3 બી ગાધંીનગર 382006 7990451220

પિ�મ ૬૮ સોની યોગીતાબેન ભરત ુમાર કાNOુરુ શાળા ન ં-17 ડ&/૧૦૩, કાનમ ર�સીડ)સી,  ુડાસણ, ગાધંીનગર 97240 27984

પિ�મ ૬૯ પરમાર દ�ાબા અનોપિસ�હ કાNOુરુ શાળા ન ં-17 ૨૮/એ,sયામરંગ સોસાયટ&,રાણીપ, અમદાવાદ 99789 19419

પિ�મ ૭૦
પટ�લ બળદ�વભાઈ ગાડંાલાલ

કાNOુરુ શાળા ન ં-17
C-૨૦૧, શાિંત"દપ, આનદં પાટ4 rલોટની બા.ુમા ં)v ુરાણીપ, 

અમદાવાદ
99794 03869

પિ�મ ૭૧
પટ�લ ત) વી િવનય ુમાર

કાNOુરુ શાળા ન ં19
C1/502, સીતારામ એવ)v,ુ આનદં પાટ4 rલોટ, )v ુરાણીપ, 

અમદાવાદ
9978911478

પિ�મ ૭૨ ચૌધર& કwપેશભાઈ ભગાભાઈ કાNOુરુ શાળા ન ં19 873/1, સે�ટર- 5C, ખ-3 સક�લ, વાવોલ રોડ, ગાધંીનગર 9429871283

પિ�મ ૭૩
દ�સાઇ જલાબેન 8ભાતભાઈ 

કાNOુરુ શાળા ન ં19
33,"ર��ધ િસ��ધ પાક� સોસાયટ&, આર.સી. ટ�કિનકલ રોડ, િનમા�ણ 

ટાવરની સામે, ચાદંલો"ડયા, અમદાવાદ
9904636767

પિ�મ ૭૪ િમ>ી ધારાબેન હસ�ખુભાઈ કાNOુરુ શાળા ન ં19 74, સવ�� �યનગર સોસાયટ&, શાહOરુ દરવાT પાસે, અમદાવાદ 8320646985

પિ�મ ૭૫ પરમાર અ�પુમાબેન સતીષ ુમાર કાNOુરુ શાળા ન ં22
ટ&, 301 પાY�નાથ મે�ોસીટ&, 44 ટ&.પી. ચાદંખેડા, અમદાવાદ - 382424 9265250136

પિ�મ ૭૬ પરમાર િ8યકંા અ�તૃલાલ કાNOુરુ શાળા ન ં22
એ-107 િશવાલય ર�સીડ&)સી, ]લુાભાઇ પાક� પાસે, બહ�રામOરુા, 
અમદાવાદ - 380028

9173887672

પિ�મ ૭૭ પરમાર "હનાબેન Zઠાભાઇ કાNOુરુ શાળા ન ં22
એDલસD�જ ;vિુનિસપલ �ટાફકવાટ�સ , સી.�.રોડ, અમદાવાદ - 

380009
7016432063

પિ�મ ૭૮
ગીતાબને કwપેશભાઇ અમીન બારડોલOરુા %.ુ શા.ન ં- 1

B-102, અ.ુ �ન �પેિશયા , "ડવાઈન હાઈલ)ેડ ગટે 2 પાસે , 
સોલા સાય)સ િસટ& અમદાવાદ.

99099 19972

પિ�મ ૭૯ કલાવતીબને સ)�ભુાઈ પટ�લ બારડોલOરુા %.ુ શા.ન ં- 1 95,શૈલગગંા ટ�નામે)ટ, ચાદંખડેા અમદાવાદ. 94263 81804

પિ�મ ૮૦ bધુાબને નાન�ભાઈ ભગોરા બારડોલOરુા %.ુ શા.ન ં- 1 B-20,ઉ1કષ� બ:ંલોઝ, ચાદંખડેા અમદાવાદ. 99983 96771

પિ�મ ૮૧ અચ�નાબને ગણશેભાઈ પટ�લ બારડોલOરુા %.ુ શા.ન ં- 1 સે�ટર 6-A rલોટ ન ં489/1 ઘ-૨ સક�લ, ગાધંીનગર 97232 70234

પિ�મ ૮૨ બ ુલાબને લ�મણભાઈ રાઠોડ બારડોલOરુા %.ુ શા.ન ં- 1
38, sયામસારથી બ:ંલોઝ, ચાદંખડેા, કલોલ હાઇવે, અમદાવાદ. 98240 88387

પિ�મ ૮૩ રxsમનભાઇ મનોજ ુમાર પટ�લ બારડોલOરુા %.ુ શા.ન ં- 1

27/1, )ૃદાવન સોસાયટ&,અ�રધામ ,લટે સામે, રાણીપ. 

અમદાવાદ 98250 47853

પિ�મ ૮૪ િપvષુ ુમાર રમેશભાઈ પટ�લ બારડોલOરુા %.ુ શા.ન ં- 1

B-3,)v ૂિનક&તાપાક�સોસા.સન એન �ટ�પ �લબ પાસે, થલતેજ. 

અમદાવાદ 98249 07709



પિ�મ ૮૫ આશાબને શકંરભાઈ 8Tપિત બારડોલOરુા %.ુ શા.ન ં- 1 C-204,િનમ�લ ર�સીડ�)સી, મોટ�રા. ,અમદાવાદ. 94260 34101

પિ�મ ૮૬ અવનીબને નાગ�ભાઈ પટ�લ બારડોલOરુા %.ુ શા.ન ં- 1 A 402 આય�માન ,લટે, )v ૂરાણીપ, અમદાવાદ. 82648 47048

પિ�મ ૮૭ રમેશ ુમાર કાળ&દાસ પરમાર બારડોલOરુા %.ુ શા.ન ં- 1 B-1/12, હ"રવીલા yુrલ�ે,સરખજે.અમદાવાદ 84605 04991

પિ�મ ૮૮ �ી પટ�લ  સગંીતાબને મહ�શ ુમાર જહાગંીરOરુા શાળા ન ં૧ 7, પાવ�તીગર સોસાઇટ& , અસારવા , અમદાવાદ 9429028388

પિ�મ ૮૯ �ી પટ�લ ર�¡કુાબને બળદ�વભાઈ જહાગંીરOરુા શાળા ન ં૧ F/2 ઘનsયામ ,લટૅ પાટ�-1 , મેધાણીનગર , અમદાવાદ 9726193900

પિ�મ ૯૦ �ી શેઠ "હરલ �કુ�શ ુમાર જહાગંીરOરુા શાળા ન ં૧ F/102 િસ"ટ સ\ટર આકBડ હો;સ ,  ૃIણનગર ,નરોડા,અમદાવાદ 9714099774

પિ�મ ૯૧ �ી મહ�"રયા ¢�મીનાબને જસવતંભાઈ જહાગંીરOરુા શાળા ન ં૧ B/60 આસો"ડયા સોસાઇટ& પાટ� -1 ,મેધાણીનગર,અમદાવાદ 9825550331

પિ�મ ૯૨ �ી પરમાર £્િવ�કલ મહ�શભાઇ જહાગંીરOરુા શાળા ન ં૧ રામીનીચાલી , ¥બડેકર ચૌક , રDખયાલ રોડ ,અમદાવાદ 7575860428

પિ�મ ૯૩ આનદં  8¦wલાબેન મ�ભુાઈ જહાગંીરOરુા શાળા ન ં૨ rલોટ નબંર 1193/1 સે�ટર  2/A  ગાધંીનગર 382007 9427408890

પિ�મ ૯૪ મગંલમ  દ&નાબેન ઇYરભાઇ જહાગંીરOરુા શાળા ન ં૨
1, દમયતંી પાક�  સોસાયટ&, િવ�લ નગર ચાર ર�તા શાહ&બાગ 
અમદાવાદ380004

9712928542

પિ�મ ૯૫ મોદ& હષ�દ  ુમાર દશરથભાઈ જહાગંીરOરુા શાળા ન ં૨  B,11 8ેમ નગર એપાટ�મે)ટ "કરણ પાક� નવાવાડજ અમદાવાદ 24 9824049208

પિ�મ ૯૬ મકાણી સરોજબેન બાવચ)દ િ8તમOરુા %જુ. શાળા ન.ં 1 b_75 સી પી નગર િવભાગ 2, ઘાટલો"ડયા 9874837646

પિ�મ ૯૭ પરમાર �જ9ાસાબેન Uબાલાલ િ8તમOરુા %જુ. શાળા ન.ં 1 c 202 દ�વ8યાગ, કોટ�Yર રોડ મોટ�રા 9173764374

પિ�મ ૯૮ શાહ નીતાબેન ગણપતભાઈ િ8તમOરુા %જુ. શાળા ન.ં 1 ૧૭-ધાભરનગર સો. શાહ&બાગ 8154945526

પિ�મ ૯૯ વાઘેલા Tયદ&પિસ�હ ભરતિસ�હ િ8તમOરુા %જુ. શાળા ન.ં 1 ૩-સહTનદં yૂrલે� . �મુાં 9904484777

પિ�મ ૧૦૦ પચંાલ હષા�બેન ભા�8ુસાદ િ8તમOરુા %જુ. શાળા ન.ં 1 c-102 sયામવેદ સો. મનમોહનપાક� , િનકોલ 9924997913

પિ�મ ૧૦૧ પટ�લ જય�ીબેન િવI¡ભુાઈ િ8તમOરુા %જુ. શાળા ન.ં 1 7,  ૃદંાવનપાક� અખબાર નગર સક�લ, નવા વાડજ 9428737663

પિ�મ ૧૦૨ પટ�લ િશવાનીબેન મ�ભુાઇ િ8તમOરુા %જુ. શાળા ન.ં 1 10- શાિંત માણી સો., ક�. ક�. નગર ચાર ર�તા.,ઘાટલો"ડયા 9099694872

પિ�મ ૧૦૩ પટ�લ રમીલાબેન %લુાબભાઈ િ8તમOરુા %જુ. શાળા ન.ં 1 b-14 OTૂ બગંલો, ચાદંખેડા 8980936793

પિ�મ ૧૦૪  ગામેતી OIુપાબેન ના§�ુ   િ8તમOરુા %જુરાતી શાળા નબંર - ૩ ૭૪ ૮૭૮ UDબકા એપાટ�મ\ટ,નારણOરુા,અમદાવાદ. 9427027772

પિ�મ ૧૦૫  ચદંારાણા ¨�ાબેન   ૃદંાવનભાઈ   િ8તમOરુા %જુરાતી શાળા નબંર - ૩ દ�વ¥ગન બ:ંલોજ,મીઠાખળ& 9427212285

પિ�મ ૧૦૬ �ી રાવલ પલકભાઈ રાZશભાઈ   િ8તમOરુા %જુરાતી શાળા નબંર - ૩ ૨૨,bયુા�ય બ:ંલોજ,સોલા 9824412884

પિ�મ ૧૦૭ �ી ચૌધર& િપ�)ક&બેન બા©ભુાઇ   િ8તમOરુા %જુરાતી શાળા નબંર - ૩ �-૧૦૨,�ીનાથ �લાિસક,૧૩૨ એસ.પી રªગરોડ,નાનંા Dચલોડા,અમદાવાદ. 9574895538

પિ�મ ૧૦૮ �ી રાઠોડ 0યો1સનાબેન છગનભાઇ   િ8તમOરુા %જુરાતી શાળા નબંર - ૩ ૫ ગો ુલ ઉપવન,ગાધંીનગર 9825606331

પિ�મ ૧૦૯ પટ�લ સગંીતાબને રાZશ ુમાર અસારવા શાળા નબંર - 2 બી/401 જય યોગYેર  ુડાસણ ગાધંીનગર 9909510761

પિ�મ ૧૧૦ પટ�લ પાFલબને �તે)[ ુમાર અસારવા શાળા નબંર - 2 E/501 આ�થા એમરwડ ઘાટલો"ડયા અમદાવાદ 9974193147

પિ�મ ૧૧૧ પટ�લ T%િૃતબને કૌશલ ુમાર અસારવા શાળા નબંર - 2
A/8 વાડ&લાલ પાક� ઇ«)ડયાકોલોની બાOનુગર અમદાવાદ 8866176354

પિ�મ ૧૧૨ રાણા Yતેાબને bરુ�શભાઈ અસારવા શાળા નબંર - 3 17/Oજૂન બગંલોઝ, નાના Dચલોડા,ગાધંીનગર. 9157404767

પિ�મ ૧૧૩ મકવાણા ધમ�)[િસ�હ ભરતિસ�હ અસારવા શાળા નબંર - 3 એ/102, ધોલYેર ર�િસડ�)સી, બોપલ,અમદાવાદ. 9998961086

પિ�મ ૧૧૪ ચૌધર& હસંાબને ભગવાનભાઈ અસારવા શાળા નબંર - 4

50, આકાશગગંા yુrલ�ે, િવભાગ-1, સે)ટમેર& � ુલ પાછળ, નવા 
નરોડા, અમદાવાદ.

9879282262

પિ�મ ૧૧૫  મહ�તા િપનલબને નટવરભાઈ અસારવા શાળા નબંર - 4

A.31  મનમ"ંદર બ:ંલોઝ,આ�થા ,લટે પાસે,સ1યમેવ હોx�પટલ 
રોડ,ચાદંખડેા,અમદાવાદ 9499550587

પિ�મ ૧૧૬ સોલકં& છાયા Uબાલાલ અસારવા શાળા નબંર - 4
17,ક��રુબા ગાધંીપાક�, રાધા�વામી રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ. 9512880050

પિ�મ ૧૧૭ રબાર& િપનલ  િવ�મભાઈ અસારવા શાળા નબંર - 4

101, દ&@યાલયએપાટ�મે)ટ,કમલા નેહ�ુ ગાડ�ન, ઉ~મનગર, 

જય"હ)દ ચાર ર�તા, મDણનગર, અમદાવાદ.
9824190114

પિ�મ ૧૧૮ પટ�લ ત)વીબને રમેશચ[ં અસારવા શાળા ન ં6
11,  UDબકાનગર,  ¬કુનમોલની પાછળ, મોટ�રા. અમદાવાદ 9376375055



પિ�મ ૧૧૯ સોલકં& 8કાશ ુમાર નટવરલાલ અસારવા શાળા ન ં6

4, સારથી બ:ંલોઝ , સ1યમેવ હોx�પટલ પાસે, ચાદંખડેા, 
અમદાવાદ 9106484384

પિ�મ ૧૨૦ પટ�લ રાZ)[ ુમાર Uબાલાલ અસારવા શાળા નબંર-11
�-301 ¬કુન ર�સીડ�)સી, વદં�માતરમ ગોતા, અમદાવાદ 382481 9825853965

પિ�મ ૧૨૧ મકવાણા લીલાવતી ન§ભુાઈ અસારવા શાળા નબંર-11

11,રહ�ય સા◌ેસાયટ&,નવીન ચ[ં પાક◌ॅ સામે, શાહ&બાગ, 

અમદાવાદ -4
9016646088

પિ�મ ૧૨૨ પટ�લ છાયાબને મનીષ ુમાર અસારવા શાળા નબંર-11

 ડ&-5,vિુનક િસટ& હૉ;સ,આર સી ટ�કિનકલ 
રોડ,ઘાટલોડ&યા,અમદાવાદ 382481

9898749123

પિ�મ ૧૨૩ પટ�લ નેહલ સ1યમ ુમાર અસારવા શાળા નબંર-11 ઈ -83, ¬ભુલ�મી ટાવર, િવજયનગર રોડ, નારણOરુા 13 9428461536

પિ�મ ૧૨૪ રાવલ અ�લુભાઈ ડાયાલાલ અસારવા શાળા નબંર-11 મહાવીર "હwસ, કોબા,ગાધંીનગર 9714864590

પિ�મ ૧૨૫ આસો"ડયા bભુાષ 8કાશચ[ં અસારવા શાળા નબંર-11

સી- 302 ગો ુલ એને�સી ,સ1યમેવ હો�પીટલ રોડ 
ચાદંખડેા.382424.

9712963740

પિ�મ ૧૨૬ પટ�લ અશોકભાઈ વેલાભાઈ અસારવા શાળા નબંર-11 સી-79,ઇ)[ િવહારસા◌ેસાયટ&,બાOનુગર. 9016296350

પિ�મ ૧૨૭ મેિતયા લDલત ુમાર ગોિવ�દભાઈ અસારવા શાળા નબંર-11
ડ&/302 સગંાથ ,લટે,મોટ�રા,સાબરમતી, અમદાવાદ,380005 95371 57147

પિ�મ ૧૨૮ પટ�લ OIુપાબને માધવલાલ અસારવા શાળા નબંર-11 31,આિવIકાર સોસાયટ&, ઘાટલો"ડયા, અમદાવાદ,380061 8469629398

પિ�મ ૧૨૯ ગામીત આશાબને ઈYરભાઈ અસારવા શાળા નબંર-11

એ-5 ગરવી %જુરાત સા◌ેસાયટ&, મDણનગર (Oવૂ�), 
અમદાવાદ,380001

7698312422

પિ�મ ૧૩૦ મકવાણા હ�તલબને જોઈતારામ અસારવા શાળા નબંર-11
બી/4 �¯ા બ:ંલોજ,મોટ�રા �ટ�"ડયમ રોડ,સાબરમતી-380005 9998175297

પિ�મ ૧૩૧ પટ�લ િશwપાબને "હ�મતભાઇ અસારવા શાળા નબંર-11 2-સદ%�ુુપાક� સોસાયટ&,િનકોલ રોડ,અમદાવાદ,382350 7405342894

પિ�મ ૧૩૨ પટ�લ અwપાબને િવ�મભાઇ અસારવા %જુરાતી શાળા ન ં12 B-101, 8�ખુ એલીગસં,  ુડાસણ, ગાધીનગર 8511742998

પિ�મ ૧૩૩ પટ�લ પાવ�તીબને Dચરાગભાઇ અસારવા %જુરાતી શાળા ન ં12 E-402, 0યયોગYેરફ�લટે,  ુડાસણ,ગાધંીનગર 9428942818

પિ�મ ૧૩૪ પટ�લ નીતાબને 8િવણભાઇ અસારવા %જુરાતી શાળા ન ં12 G,2 °0ગો ુલ ફ�લટ ડફનાળા રોડ, શાહ&બાગ 9998940340

પિ�મ ૧૩૫ પટ�લ હસ�ખુભાઇ 8હલાદભાઇ અસારવા %જુરાતી શાળા ન ં12
11 અDભષેક બગંલોઝ ભાટ, ±દ&રાD�જ પાસે તા.�. ગાધંીનગર 9825057372

પિ�મ ૧૩૬ પટ�લ જય�ીબને દ�વાગં ુમાર અસારવા %જુરાતી શાળા ન ં12 બી-1 આ�કા બ\:લોઝ ગાધંીનગર 9904978942

પિ�મ ૧૩૭ દ~ અિનતાબને ચ[ં �શ અસારવા %જુરાતી શાળા ન.ં18 k/201, ઓમ ર�સીડ�)સી ,અડાલજ 7226818816

પિ�મ ૧૩૮ પટ�લ "દપીકાબને રમણલાલ અસારવા %જુરાતી શાળા ન.ં18 G/301,¬કુન ર�િસડ�)સી ગોતારોડ ,ગોતા 9426864684

પિ�મ ૧૩૯ રાવલ Oનૂમબને અરિવ�દભાઈ અસારવા %જુરાતી શાળા ન.ં18 75,પરમેYર 2 બ:ંલોઝ,ચાદંખડેા 7383449709

પિ�મ ૧૪૦ ગ¢જર અવનીકાબને મ�ભુાઈ અસારવા %જુરાતી શાળા ન.ં18 c/802 �ીપદ ર�િસડ�)સી,ગોતા 9726951662

પિ�મ ૧૪૧ દ�સાઈ "દપાલીબને સવ�ભાઇ અસારવા %જુરાતી શાળા ન.ં18 B/103 sયામ ર�િસડ�)સી,સોલા 9428328094

પિ�મ ૧૪૨ અમીન ધિમ²Iઠાબને "કર&ટભાઈ અસારવા %જુરાતી શાળા ન.ં18 c/402 ક�.બી. રોયલ "ફિન�,ચાદંખડેા 9726274293

પિ�મ ૧૪૩ પટ�લ િવમળાબને ગોિવ�દભાઇ અસારવા %જુરાતી  શાળા ન ં  20 29,¬ભુબ:ંલોઝ  સે)ટ મેર&  રોડ, નરોડા 9913619416

પિ�મ ૧૪૪ નાયક હ�માગંીનીબને  વાbદુ�વભાઈ અસારવા %જુરાતી  શાળા ન ં  20 17,હ"રઓમ  બ:ંલોઝ, )v.ુ સી. � રોડ ચાદંખડેા 9662465252

પિ�મ ૧૪૫ પટ�લ "દrતીબને જયતંીભાઈ અસારવા %જુરાતી  શાળા ન ં  20 એ  10 એકતા હો;સ, ડ&  ક�બીન, સાબરમતી 9428737433

પિ�મ ૧૪૬ પટ�લ "દrતીબને  8હલાદભાઈ અસારવા %જુરાતી  શાળા ન ં  20 3,સોમનાથપાક�  સોસાયટ&, મેઘાણીનગર 8141588978

પિ�મ ૧૪૭ પટ�લ મિનષાબને મ§રુભાઇ અસારવા %જુરાતી  શાળા ન ં  23
5,રાજદ&પ સોસાયટ&, ગાય³ી મ"ંદર પાસે રાણીપ અમદાવાદ 8733983560

પિ�મ ૧૪૮ ઠાકોર હbમુતીબને મહ[́િસ�હ અસારવા %જુરાતી  શાળા ન ં  23
112,ભાવના રો હાઉસ,પાણીની ટાકં& પાસે, રાણીપ,અમદાવાદ 7383387993

પિ�મ ૧૪૯ મોદ& િપનલબને વસતં ુમાર અસારવા %જુરાતી  શાળા ન ં  23

8, અવધ બ:ંલોઝ,સાબરિવહાર સોસાયટ& પાસે,��ધા 
હોx�પટલની સામે,રાણીપ,અમદાવાદ 9825521285

પિ�મ ૧૫૦ જય�વાલ OTૂબને અિનલ ુમાર અસારવા %જુરાતી  શાળા ન ં  23

� 502 દ�વ ૃપા-2 સદ%�ુુ હો;સની સામે, ડ&-માટ� ,િનકોલ 
રોડ,અમદાવાદ 9033683784

પિ�મ ૧૫૧ 8Tપિત Yતેાબને બીપીન ુમાર અસારવા %જુરાતી  શાળા ન ં  23 rલોટ નબંર 591/2 , સે�ટર -5-બી ગાધંીનગર 9662849123



પિ�મ ૧૫૨ પટ�લ હ�તલબને િવનય ુમાર અસારવા %જુરાતી  શાળા ન ં  23
એફ 23 િ³વેણીપાક�,મહાદ�વનગર ટ�કરા, વ>ાલ રોડ,અમદાવાદ 9662062709

પિ�મ ૧૫૩ 8Tપિત મિનષાબને ધન�ભાઇ અસારવા પµ¶લક � ુલ
03,�ીરંગ પાઇનેપલ બ:ંલોઝ,તપોવન સક�લ પાસે,િવસત-કોબા 
હાઇવે,ચાદંખડેા 9408172803

પિ�મ ૧૫૪ �ી વાઘેલા હ�તલબેન મગનલાલ મેઘાણીનગર %જુ. શાળા ન.ં 1 2,ઉ1સવ બ:ંલોઝ, ચાદંખેડા 8488900183

પિ�મ ૧૫૫ �ી ખડાયતા ��ૃrતબેન હસ�ખુલાલ મેઘાણીનગર %જુ. શાળા ન.ં 1 SP-1 /16 ધરણીધર િવલા,  ૃIણનગર 9106541577

પિ�મ ૧૫૬ �ી પટ�લ મિનષાબેન જગદ&શભાઈ મેઘાણીનગર %જુ. શાળા ન.ં 1 A/14, ર1નેYર& સોસાયટ&, રાણીપ 9428498406

પિ�મ ૧૫૭ �ી આગT િનિમષાબેન મનોજ ુમાર મેઘાણીનગર %જુ. શાળા ન.ં 1 ૩, મ·વુન સોસાયટ&, ચાદંખેડા 9924857038

પિ�મ ૧૫૮ �ી 8Tપિત અ�પુમાબેન બા©ભુાઈ મેઘાણીનગર %જુ. શાળા ન.ં 1 C-2 �વાગત એપાટ�મે)ટ, નરોડા ગામ 9909179503

પિ�મ ૧૫૯ �ી પરમાર િમતલબેન અ�તૃભાઈ મેઘાણીનગર %જુ. શાળા ન.ં 1 B-2 રિવપાક� સોસાયટ&,મેઘાણીનગર 8000176716

પિ�મ ૧૬૦ �ી પટ�લ દયાબેન ધિમ²ન ુમાર મેઘાણીનગર %જુ. શાળા ન.ં 1 ક�;પસ કોન�ર,)v ુિનકોલ 9879566652

પિ�મ ૧૬૧ �ી પરમાર કમલભાઈ િવનોદભાઈ મેઘાણીનગર %જુ. શાળા ન.ં 1 55,મ·વુન સોસાયટ& િવ-1,મેઘાણીનગર 7405273605

પિ�મ ૧૬૨ 8Tપિત નીતાબેન અ�લુ ુમાર મેઘાણીનગર શાળા  2 પામ-એલ-201 પાYનાથ અલે«)ટક પાક� bધુી, ગાધંીનગર 7623861005

પિ�મ ૧૬૩ પટ�લ અwપાબેન "દપક ુમાર મેઘાણીનગર શાળા  2 15,¬ભુમ બગંલોઝ સતંમે"ર� ુલ નવા નરોડા -અમદાવાદ 9662101652

પિ�મ ૧૬૪ પટ�લ જયો1સનાબેન સિતષ ુમાર મેઘાણીનગર શાળા  2 54,ખોડલધામ સોસાયટ&,ઇ«)દરાD�જ, અમદાવાદ 9879997338

પિ�મ ૧૬૫ પટ�લ Uજનાબેન મહ�)દ�્  ુમાર મેઘાણીનગર શાળા  2 એ-701 �ી રંગ હાઇXસ -2,પી.ડ&.પી.v ુરોડ, ગાધંીનગર 8980475772

પિ�મ ૧૬૬  ુbમુબને એન પટ�લ મઘેાણીનગર %જુ.શા.ન4ં 25.   ૃદંાવન સો રાણીપ 9428737980

પિ�મ ૧૬૭ પ¸ાબને બી પટ�લ મઘેાણીનગર %જુ.શા.ન4ં ડ&/5 ,ક&િત² ,લટે,શાહ&બાગ 8511510605

પિ�મ ૧૬૮ કો"કલાબને એન િનનામા મઘેાણીનગર %જુ.શા.ન4ં બી/125. ધરણીધરબગંલો નવાનરોડા 9712939230

પિ�મ ૧૬૯ નીતાબને પી પટ�લ મઘેાણીનગર %જુ.શા.ન4ં 3, bદુશ�ન ,લટે શાહ&બાગ 9879418191

પિ�મ ૧૭૦ શીતલબને એસ પટ�લ મઘેાણીનગર %જુ.શા.ન4ં બી/601, સાથ�ક�ી�,લટે ગાધીનગર 9909084369

પિ�મ ૧૭૧ લ�મીબને ડ& રાઠોડ મઘેાણીનગર %જુ.શા.ન4ં 18, રો"હદાસનગર કલાપીનાગર 9687191362

પિ�મ ૧૭૨ ક�શવલાલ એમ િમયાવડા મઘેાણીનગર %જુ.શા.ન4ં એફ /15 સહવાસ ,લટે �વરાજપક� 8140585832

પિ�મ ૧૭૩ નેહાબને Z પચંાલ મઘેાણીનગર %જુ.શા.ન4ં એ/5,203,bકુન�માઇલી િસટ&,)v ુરાણીપ  9716261300

પિ�મ ૧૭૪ પટ�લ નીલાબેન મૌDલ�ભાઈ શાહOરુ શાળાન ં1 �.63/749,િશવમ એપા£્�મ\ટ,@યાસવાડ& પાસે,નવા વાડજ 8460020406

પિ�મ ૧૭૫ ભગત સોનલબેન મહ�શ ુમાર શાહOરુ શાળાન ં1 એ-2/504,¬કૂન �માઈલ િસટ&,)v ુરાણીપ 9974112511

પિ�મ ૧૭૬ બાલપાડં� U"કતા સાહ�બરાવ શાહOરુ શાળાન ં1 rલોટન ં70/2 ,સે�ટર 14,ગાધંીનગર 9724512927

પિ�મ ૧૭૭ પટ�લ ધારાબેન અરિવ�દભાઈ શાહOરુ શાળાન ં1 બી/94,�ેયાશંનાથ8] ુસોસાયટ&,નરોડા 7600760492

પિ�મ ૧૭૮ પટ�લ નયનાબેન એસ શાહOરુ શાળાન ં2
બી -2, નવદ&પ ,લેટ, ભીમ�Oરુા ચાર ર�તા, નવા વાડજ, 

અમદાવાદ 13
9726647416

પિ�મ ૧૭૯
ઉપા�યાય 89ાબેન મે¹લુ ુમાર

શાહOરુ શાળાન ં2

2 - એ, રામ0યોત સોસાયટ&, 
ભાિવન શાળા પાછળ, 

મીરાDંબકા માગ�, 
નારણOરુા

9724319890

પિ�મ ૧૮૦ પટ�લ પાFલબેન રણછોડલાલ શાહOરુ શાળા નબંર 4 બી/305, આનદં બાગ એપાટ�મે)ટ, કમ�ચાર& નગર ,ઘાટલોડ&યા 9898867091

પિ�મ ૧૮૧ રાવલ સોનલબેન પરાગ ુમાર શાહOરુ શાળા નબંર 4 સી/12, ભx�તનગર સોસાયટ&, %�ુુ ુળ રોડ, મેમનગર 9426241312

પિ�મ ૧૮૨ પટ�લ અવિનકાબેન 8િવણભાઇ શાહOરુ શાળા નબંર 4 એ/37, Uબાલાલ પાક� , %લુાબ ટાવર રોડ, થલતેજ 9898257578

પિ�મ ૧૮૩ બોડાણા ગોિવ�દભાઇ બા©ભુાઇ શાહOરુ શાળા નબંર 4 5, bયૂ�નારાયણ સોસાયટ&, નેશનલ હ�)ડNમુ સામે, નવા વાડજ 9974288264

પિ�મ ૧૮૪ વૈIણવ આરતીબેન રિવશચ[ં શાહOરુ શાળા નબંર 4 ઈ/401, સામય� ર�સીડ�)સી ,વwલભ પાક� , "ડક�બીન 8128194810

પિ�મ ૧૮૫ ચૌધર& અ�તૃભાઇ જોઇતાભાઇ શાહOરુ શાળા નબંર 4 એ/104, �ીન આઇ"રશ એપાટ�મે)ટ, ક�ક�નગર ,ઘાટલોડ&યા 9725023964

પિ�મ ૧૮૬ ઘાઘરા ગોદાવર&બેન રિસકલાલ શાહOરુ %જુરાતી શાળા નબંર - 05
એફ 302 �ી અ�ત ¥ગન ,લેટ , સ1યમ હો;સ પાસે , ચાણ�Oરુ& 
, અમદાવાદ -61

9426821345

પિ�મ ૧૮૭ વાઘેલા રંજનબહ�ન ©ધુાભાઈ શાહOરુ %જુરાતી શાળા નબંર - 05
9 બી )v ુએચ કોલોની , મા�ટર પે�ોલ પપંની પાછળ , શાહOરુ , 
અમદાવાદ - 04

8156002481

પિ�મ ૧૮૮ આચાય� Tºિુત આ¬તુોષ શાહOરુ %જુરાતી શાળા નબંર - 05
7, આિવIકાર ટ�નામે)ટ , ગૌર&નગરની સામે , ઘાટલો"ડયા , 
અમદાવાદ - 61

9408618414



પિ�મ ૧૮૯ શાહ �9ાસાબહ�ન િવનોદ ુમાર શાહOરુ %જુરાતી શાળા નબંર - 05
ડ& 301 સહTનદં એવ)v ુ, ટોર�)ટ પાવર પાસે , નારણOરુા , 
અમદાવાદ -13

9429745861

પિ�મ ૧૯૦ સાડં�સરા જય�ીબેન હર�વનભાઈ શાહOરુ %જુરાતી શાળા નબંર - 05
11 બાલા�િવલા 1 , તપોવન સક�લ પાસે , ચાદંખેડા , અમદાવાદ - 
382424

8238659064

પિ�મ ૧૯૧ પટ�લ લતાબહ�ન કાશીરામ શાહOરુ %જુરાતી શાળા ન.ં6 ડ&-6, શાયોનાસીટ& િવભાગ-4, ઘાટલોડ&યા, અમદાવાદ 9825818520

પિ�મ ૧૯૨ ચૌહાણ િપ)ક&બહ�ન જગદ&શચ[ં શાહOરુ %જુરાતી શાળા ન.ં6
એ-502, િસwવર �ટાર, ચાદંલોડ&યા-ગોતા ઓવર�ીજ પાસે, 

ચાદંલોડ&યા, અમદાવાદ 9427703668

પિ�મ ૧૯૩ રાઠોડ કંચનબહ�ન અમરિસ�હ શાહOરુ %જુરાતી શાળા ન.ં6
38, નદંબાગ સોસાયટ&, �ીનાથ પાટ4 rલોટ પાસે, િનકોલ નરોડા 
રોડ, નરોડા 7567470608

પિ�મ ૧૯૪ લોટવાલા િનલાબહ�ન મનીષ ુમાર શાહOરુ %જુરાતી શાળા ન.ં6
7/40 સતંોષપાક� , �તૂન નાગ"રક બ\ક પાસે, િવજયનગર, નારણOરુા, 
અમદાવાદ 9426688880

પિ�મ ૧૯૫ પટ�લ રમાબહ�ન રમેશભાઈ શાહOરુ %જુરાતી શાળા ન.ં6 સી-1-71, અ.ુ �ન ટાવર, સી.પી.નગર પાસે, ઘાટલોડ&યા, અમદાવાદ 9824498990

પિ�મ ૧૯૬ પટ�લ િનિમષાબહ�ન "હતે)[ ુમાર શાહOરુ %જુરાતી શાળા ન.ં6 એ-401, sલોક ર�સીડ�)સી, �.એસ.ટ&. �ોસªગ, )v ૂરાણીપ, અમદાવાદ 9925033670

પિ�મ ૧૯૭ સોમાણી "દrતીબેન અશોક ુમાર શાહOરુ %જુરાતી શાળા ન.ં6 બી-63, દ�વ]િૂમ બ:ંલોઝ, »ડંાલ, તા.�. ગાધંીનગર 9427949500

પિ�મ ૧૯૮ વાઘેલા ગૌર&બેન રાZશભાઈ શાહOરુ %જુરાતી શાળા ન.ં 8
આઈ-14, શાયોનાસીટ&, િવભાગ-4, આર.સી.ટ�કનીકલ રોડ, 

ચાણ�Oરુ&, ઘાટલો"ડયા 9427877216

પિ�મ ૧૯૯ મહ�તા શૈલીબેન ગીર&શભાઈ શાહOરુ %જુરાતી શાળા ન.ં 8
બી-42, વwલભ ટાવર, ]યૂગંદ�વ ચાર ર�તા, મેમનગર, અમદાવાદ-

380052
6358767607

પિ�મ ૨૦૦ પરમાર "દનાવતંી ભગવાનદાસ શાહOરુ %જુરાતી શાળા ન.ં 8 81, સ1યમ રોહાઉસ, ચાદંખેડા 7096391998

પિ�મ ૨૦૧ રામી bિુમ³ાબેન નર�શભાઇ શાહOરુશાળા નબંર 10 2 સયોના બગંલો વીભાગ-૩,સયોનાિસટ& ઘાટલોડ&યા 9687823238

પિ�મ ૨૦૨ િ³વેદ& હ&નાબેન ભરતભાઈ શાહOરુ %જુ શાળા ન ં11
એ 403 bદુશ�ન �કાય કારગીલ પે�ોલ પ;પ પાસે સોલા અમદાવાદ 
380060

9737994242

પિ�મ ૨૦૩ રાઠોડ bિુ8યા બેન એચ શાહOરુ %જુ શાળા ન ં11
બી 403 મ·રુમ રોયલ �વાિત �ીન સામે ક� બી રોયલ ફોિન�સ 
સ1યમેવ હોx�પટલ પાછળ ચાદંખેડા 382470

9978976874

પિ�મ ૨૦૪
8Tપિત આશાબેન બી.

શાહOરુ %જુ શાળા ન ં11

બી 204 મેઘા આકBડ ગનેશ¼ાર બગંલો સામે ઓઝોન ર�સીડ�)સી પાસે 
પે�ોલ પ;પ પાછળ ચેનOરુ રોડ )v ૂરાણીપ અમદાવાદ 382480

9898844993

પિ�મ ૨૦૫ 8Tપિત હ&નલબેન એ. શાહOરુ %જુ શાળા ન ં11
� 303 શયોના આગમન શાયોના  િતલક સામે 1 )v ૂએસ � રોડ 
ગોતા અમદાવાદ 382481

9712949734

પિ�મ ૨૦૬ સાગર તારાબેન આર. શાહOરુ %જુ શાળા ન ં11
6 bયૂ�દ�વ નગર સોસાયટ& િસિવલ ક�;પ રોડ શાહ&બાગ અમદાવાદ 
380004

9033004561

પિ�મ ૨૦૭ દ�સાઈ ર�ખાબેન એલ. શાહOરુ %જુરાતી શાળા ન.ં૧૫ એન-5, િવ�ામ નગર, %�ુુ ુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-52 9712974787

પિ�મ ૨૦૮ મરાઠા ફાw%નુીબેન એચ. શાહOરુ %જુરાતી શાળા ન.ં૧૫
એમ ૨૨/૨૦૫ િવ½ાનગર ,લેટ,

"હ�મતલાલ પાક|, ૧૩૨ ¾ટ રªગ રોડ, સેટ�લાઇટ, અમદાવાદ ૧૫ 9998007028

પિ�મ ૨૦૯ પટ�લ કwપેશભાઈ ડ&. શાહOરુ %જુરાતી શાળા ન.ં૧૫
એ-202, મ³ંા એપાટ�મે)ટ, અિતિથ ડાઈનªગ હોલ સામે, જ�સ 
બ:ંલોઝ રોડ, બોડકદ�વ, અમદાવાદ- 380015

9427071409

પિ�મ ૨૧૦ ખતાત ઉિમ²લાબેન નારણભાઇ શા¿Oરુ %જુ શાળા ન ં16
૨૭, �મણ મહાવીર સોસા. આઇ.ઓ.સી ડ�પોની પાછળ ચાદંખેડા અમ-

૩૪૨૮૨૮ 9727293486

પિ�મ ૨૧૧ મનાત રમીલાબેન રામાભાઇ શા¿Oરુ %જુ શાળા ન ં16 ડ&/૨૦૪, �વામીનારાયણ પાક� - ૩ રાણીપ ,અમદાવાદ 9601261962

પિ�મ ૨૧૨ પટ�લ અલકાબેન દ&ગીશ ુમાર શા¿Oરુ %જુ શાળા ન ં16 ૨૦૧,મીલાપ ફલેટ સરદાર પટ�લ �ટ�ડ&યમ રોડ નારણOરુા અમ-૧૩ 9712950805

પિ�મ ૨૧૩ જોધOરુવાલા અ�માબા�ુ ં ઐvબુભાઈ શાહOરુ U�ે� શાળા
ક� /6, કોિશશ ,લૅટ, કાછ&યા ંશેર&, ચાઇના બેકર& સામે, 

જમાલOરુ,અમદાવાદ. 380001.
9376252512

પિ�મ ૨૧૪ દ�સાઈ  જ¬ભુાઇ વ�તાભાઈ શાહOરુ U�ે� શાળા � ુ:-  આનદંOરુા, પો:- ડાગંરવા, તા :- કડ&, �wલો:- મહ�સાણા, 382715 7600408051

પિ�મ ૨૧૫
ગાધંી હ�તલ બેન પ�ભુાઇ

શાહOરુ U�ે� શાળા
1102/રોયલ ઝાર"ડન, પોલીસ કમીશનર�ી ઓફ&સની 
પાસે,શાહ&બાગ ર�લવે �ોિસ�ગ પાસે, શાહ&બાગ, અમદાવાદ 380004

8140360032

પિ�મ ૨૧૬ િવજય એન પટ�લ �ુધેYર %જુ. શાળા-3 60, સ1વ હો;સ ખો"ડયારમ"ંદરપાસે )v ુરાણીપ અમદાવાદ. 9574666859

પિ�મ ૨૧૭ ર�¡કુાબેન એમ. પટ�લ �ુધેYર %જુ. શાળા-3 24 bયૂ�ર1ન બ:ંલોઝ, સોલા અમદાવાદ. 8141204788



પિ�મ ૨૧૮ UજDલ એમ ગોર �ુધેYર %જુ. શાળા-3 18 સનસપોટ� , રોહાઉસ %�ુુ¼ારા બોડકદ�વ અમદાવાદ. 9428246021

પિ�મ ૨૧૯ "હરલબેન v ુપટ�લ �ુધેYર %જુ. શાળા-3 49 શાહ&ભ[ સો,િનણ�યનગર અમદાવાદ. 9004517239

પિ�મ ૨૨૦
િમના�ીબેન એચ. ભાવસાર

�ુધેYર %જુ. શાળા-3
સી-502 ર1ન 0યોત કો;rલે�સ િવભાગ ૧ િનણ�યનગર અમદાવાદ 8511110837

પિ�મ ૨૨૧
િમનલબેન એલ. મહ&ડા

�ુધેYર %જુ. શાળા-3
v.ૂ �. વી. સી. એલ કોલોની bભુાસ D�જ સાબરમતી અમદાવાદ 9825098553

પિ�મ ૨૨૨
િનFબેન બી પરમાર

�ુધેYર %જુ. શાળા-3

D/503 ક|. બી. રોયલ હો;સ, �નેહા rલાઝા ન�ક ચાદંખેડા 

અમદાવાદ
7878114871

પિ�મ ૨૨૩ T%િૃતબેન પી. Tદવ �ુધેYર %જુ. શાળા-3 ૨ રામરાજ એપાટ� , .ુનાવાÂજ અમદાવાદ 9712970112

પિ�મ ૨૨૪
સેજલબેન બી અસોડા

�ુધેYર %જુ. શાળા-3

¶લોક ન. ૨/૨૩ નવા ³ણ મડયા પોલીસ કવાટ�સ શાહ&બાગ 

અમદાવાદ
9913764950

પિ�મ ૨૨૫ �જ9ાસાબને આિશષ રાવલ �ુધેYર %જુ. શાળા-3 D/501.શાયોના િશખર. વ)દ�માતરમ. ગોતા 9712919326

પિ�મ ૨૨૬ ગીતાબને એમ. ડ�રોલા �ુધેYર %જુ. શાળા-4 એ404/સપંદ એપાટ�મે)ટમ ગાધંીનગર 9723050891

પિ�મ ૨૨૭ ધિમ²Iઠાબને ક�. ભાવસાર �ુધેYર %જુ. શાળા-4 વડ& કોટડ& ની પોળ શાહOરુ 9537565373

પિ�મ ૨૨૮ અ�લુભાઈ બી. પટ�લ �ુધેYર %જુ. શાળા-4 એચ. 4/sયામ સતાધાર સોસાયટ& ઘાટલો"ડયા 9825562001

પિ�મ ૨૨૯ હ&નાબને એ. કણજર&યા �ુધેYર %જુ. શાળા-4 બી9/Uગીરા એપટઁમેનટ બોપલ 9724534359

પિ�મ ૨૩૦ શાહ સેજલબને રાક�શ ુમાર �ુધેYર %જુ. શાળા-૬ B/8 ર1નધારા એપાટ�મે)ટ Dગરધરનગર -380004 8141277146

પિ�મ ૨૩૧ પટ�લ તેજલબને મીઠાલાલ �ુધેYર %જુ. શાળા-૬ 5, રંગ ુંજ સોસાયટ& , નારણOરુા, અમદાવાદ 9727816188

પિ�મ ૨૩૨ િ³વેદ& ધા"રણી U"કત �ુધેYર %જુ. શાળા-૬ 11, ઝાઝંર ,લટે, બોડકદ�વ 380015 9879799515

પિ�મ ૨૩૩ કાપ"ડયા રોનક ુમાર& ભા કુઆનદં �ુધેYર %જુ. શાળા-૬
3, અ�લૂશે એપાટ�મે)ટ, ]લુાભાઈ પાક� , કાકંર&યા, અમદાવાદ-

380022
9723151188

પિ�મ ૨૩૪ વાળા "દપીકાબને "દનેશભાઈ �ુધેYર %જુ. શાળા-૬ K/301 સાિન�ય ,લોરા, )v ૂરાણીપ, અમદાવાદ -382470 9998426600

પિ�મ ૨૩૫ પટ�લ "ર��ધબને ઇYરભાઇ �ુધેYર %જુ. શાળા-૬
એફ-૨૦૨, �ીન િસટ&, અ.ુ �ન આ�મ 
રોડ,િનણ�યનગર,અમદાવાદ- 382481

9925685784

પિ�મ ૨૩૬ રાવલ હ�તલબને અશોક ુમાર �ુધેYર %જુ. શાળા-૬ 1/3, ટાઈગર ,લટે, નવાવાડજ,અમદાવાદ-380013 9712919372

પિ�મ ૨૩૭ �ી ર�ખાબેન શકંરલાલ બરંડા શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં1 ડ& 301 �વામીનારાયણ પાક� 3 , UDબકાવાડ& સામે ,રાણીપ 9638568541

પિ�મ ૨૩૮ �ી આશાબેન પીvશુભાઇ પટ�લ શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં1 3 Tનક&નદંન સોસાયટ& ,નવા વાડજ 380013 9727169555

પિ�મ ૨૩૯
�ી નીતાબેન ચ[ં �શ ુમાર પટ�લ

શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં1
એ -203 �વાિત એપાટ�મ\ટ મદંા"કની સોસાયટ&ની બા.ુમા ંધાટલોડ&યા 9408970595

પિ�મ ૨૪૦ �ી Uજનાબેન ર1ના� પાડંોર શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં1 rલોટ ન5ં39/2 સે�ટર 5બી ,ગાધંીનગર 8140660992

પિ�મ ૨૪૧ �ી મિનષભાઇ 8]દુાસ પટ�લ શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં1 બી-15 sયામ ર�સીડ�)સી સાય)સ સીટ& સામે ,ભાડજ 8530824501

પિ�મ ૨૪૨ �ી 0યોતીબેન વwwભભાઇ પરમાર શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં1 એ-1 ક�શવ  ુંજ સોસાયટ& ,ચાદંખેડા 9925902418

પિ�મ ૨૪૩ �ી િવOલુ ુમાર હ�મરાજભાઇ ચૌધર& શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં1 %ુTં,મોટો મઢ , તા. િવસનગર � .મહ�સાણા 7567881709

પિ�મ ૨૪૪ �ી મે¹લુભાઇ ભોળાભાઇ પટ�લ શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં1 69 ચ[ંલોક સોસાયટ&,રાણીપ ,અમદાવાદ 9428811399

પિ�મ ૨૪૫ �ી આરતીબેન ગીર&શ ુમાર રામી શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં1 �-104 �વામીનારાયણ ક�સલ 2 �ીન સીટ&સામે િનણ�ય નગર 8128416991

પિ�મ ૨૪૬  ુbમુબને જયેશભાઈ નાણાવટ& શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં4 22 ઉ1સવ yુrલ�ે ચાદંખડેા અમદાવાદ 8401788090

પિ�મ ૨૪૭ હસંાબને "કશોરભાઈ બાવા શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં4 એ-1/1 ધનલ�મી સોસાયટ& રાણીપ અમદાવાદ 9924303712

પિ�મ ૨૪૮ જતીનભાઈ અ�તૃભાઈ પચંાલ શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં4 એફ 6 bદુશ�ન એપાટ�મે)ટ રાણીપ અમદાવાદ 9427367299

પિ�મ ૨૪૯ ડ&;પલબને અરિવ�દભાઈ ભાવસાર શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં4 બી/6/1 �વાગત એપાટ�મે)ટ નવાવાડજ અમદાવાદ 9725170301

પિ�મ ૨૫૦ રંજનબેન ભીલકાભાઇ ગામીત શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં6 S-14, મહ�Yર& એપાટ� મે)ટ, bભુાષ D�જ, અમદાવાદ 9586644714



પિ�મ ૨૫૧
મ·બુાળાબેન એમ. અસાર&

શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં6

A-33, ધનલ�મી ટ�નામે)Xસ, બલોલનગર ચાર ર�તા, રાણીપ, અમદાવાદ 

8980114098
8980114098

પિ�મ ૨૫૨
કાનનબેન સજંયભાઇ શમા�

શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં6
A/104, િનલકંઠ "રવર@v,ૂ સ"કÅટ હાઉસની બા.ુમા,ં શાહ&બાગ,અમદાવાદ 9909064657

પિ�મ ૨૫૩
ચ«ં)[કાબેન િશવરામભાઇ મકવાણા

શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં6

A-1,ધનલ�મી ટ�નામે)Xસ, બલોલનગર ચાર ર�તા, રાણીપ, અમદાવાદ 

7874905093
7874905093

પિ�મ ૨૫૪ તેજલબેન િવવેક ુમાર ભÆ શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં6 K-501,નીલકંઠ પાક�-1,શાહ&બાગ, અમદાવાદ 9825483114

પિ�મ ૨૫૫ "હનાલીબેન આિશષ ુમાર bરુતી શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં6 12-A, sયામિવલા બ:ંલોઝ, સોલા-સાય)સ સીટ& રોડ,અમદાવાદ 9016323395

પિ�મ ૨૫૬ ધરાબેન િમ"હર ુમાર ગદાણી શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં6 C/5, ગો ુલધામ,132 ¾ટ "ર�ગ રોડ, નવા વાડજ,અમદાવાદ 9428411073

પિ�મ ૨૫૭
િવધા³ીબેન શÈÉુનભાઇ ગ¢જર

શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં6

I-205,સ1યમેવ છાવણી-5, અગોરા મોલ પાછળ, bઘુડ,ગાધંીનગર 

9624024988
9624024988

પિ�મ ૨૫૮ ��ધાબેન bરુ�શચ[ં શાહ શાહ&બાગ %જુરાતી શાળા ન ં6 H-404,એલીઝીયમ ,અદાણી શાતંી�ામ,વૈsણોદ�વી સક�લ,અમદાવાદ 9998001949

પિ�મ ૨૫૯ આશા ુમાર& મગંલિસ�હ રાવત નવાવાડજ "હ)દ& શાળા ન.ં 1 D - 6/5, નદંનવન એપાટ�મે)ટ, D' ક�Dબન, સાબરમતી, અમદાવાદ. 9601897255

પિ�મ ૨૬૦ અિમતા ગોપાલ ુમાર શમા� નવાવાડજ "હ)દ& શાળા ન.ં 1 49, "રË¯-િસË¯ સોસાયટ&, ઘાટલો"ડયા, અમદાવાદ. 9429613716

પિ�મ ૨૬૧ મનીલા માનવ @યાસ નવાવાડજ "હ)દ& શાળા ન.ં 1 4, ગોપાલપાક� સોસાયટ&, રાણીપ, અમદાવાદ. 9427623204

પિ�મ ૨૬૨ �ગીષા નારણભાઈ પટ�લ નવાવાડજ "હ)દ& શાળા ન.ં 1 24, યોગદશ�ન સોસાયટ&, રાણીપ, અમદાવાદ. 9913010300

પિ�મ ૨૬૩ દાિમની bયૂ�કા)ત શમા� નવાવાડજ "હ)દ& શાળા ન.ં 1 K 103, સામય� �ટ|ટસ, D' ક�Dબન, સાબરમતી, અમદાવાદ. 9227777735

પિ�મ ૨૬૪ સગંીતા એસ.તોમર બહ�રામOરુ "હ)દ& શાળા  ન.ં 1 7,)v ુOવૂÌ સોસા.,એકતા ટાવરની પાસે,વાસણા, અમદાવાદ 9662819219

પિ�મ ૨૬૫ જય�ી એસ. DબYાસ નારણOરુા "હ)દ& શાળા ન.ં 3 સી-૮૪, તેજ \[નગર િવભાગ - ૨ , ચાદંખેડા 9426304893

પિ�મ ૨૬૬ મમતા આર. િ³પાઠ& નારણOરુા "હ)દ& શાળા ન.ં 3 ¶લોક ન૩ં૯, ૪૬૦ દશ�ન એપા., નારણOરુા 9974306038

પિ�મ ૨૬૭ �ીદ�વી ડ&. દયાણી નારણOરુા "હ)દ& શાળા ન.ં 3 ૪૪૬ ¬ભુલ�મીનગર, ચાદંખેડા 9925471161

પિ�મ ૨૬૮ કોમલ એન. %રુવાની નારણOરુા "હ)દ& શાળા ન.ં 3 � - ૬, હર� ૃIણ ટાવર, .ૂના વાડજ 8264826091

પિ�મ ૨૬૯ મોિનકા એસ. Íન નારણOરુા "હ)દ& શાળા ન.ં 3 એચ - ૭૦૩, સેર�િનટ& �પેસ, ગોતા 9530479095

પિ�મ ૨૭૦ રxsમતા એમ. પટ�લ નારણOરુા "હ)દ& શાળા ન.ં 4 ૧૨૩/એ. ભાવના સોસા. રાણીપ 7043243381

પિ�મ ૨૭૧ નયના એચ. સાપરા નારણOરુા "હ)દ& શાળા ન.ં 4 ૧૨૩/એ. ભાવના સોસા. રાણીપ 9924529302

પિ�મ ૨૭૨ �જ9ાસા એચ. ગ¢જર નારણOરુા "હ)દ& શાળા ન.ં 4 એચ/૧, શાયોના િસટ&, ઘાટલો"ડયા 9925144641

પિ�મ ૨૭૩ ભગવતીબેન એ. પટ�લ નારણOરુા "હ)દ& શાળા ન.ં 4 ૨૪, શાયોના બ:ંલોઝ, ઘાટલો"ડયા 9428614197

પિ�મ ૨૭૪ મમતાદ�વી એમ.  યાદવ નારણOરુા "હ)દ& શાળા ન.ં 4 ૩૧, જય�ી મહાકાલી નગર, મોટ�રા 7600711563

પિ�મ ૨૭૫ િમના�ી વાય શમા� સાબરમતી "હ)દ& શાળા ન.ં3 21-a તેZ)[નગર સોસાયટ& ડ& ક|Dબન 9461876839

પિ�મ ૨૭૬ િવમલા ુમાર& આર �િ³ય બાOનુગર "હ)દ& શાળા ન ં-1 બી26 ગીતાપાક� ,નારાયનનગર 9725021631

પિ�મ ૨૭૭ મીના �. રાણા મેઘાણી નગર "હ)દ&, 1 B/16, કમળ  ુંજ સોસા., IOC રોડ, ચાદં ખેડા, અમદાવાદ 9725021597

પિ�મ ૨૭૮ અનીતા Z ચÎા અસારવા "હ)દ&, 1 ખેરવા સોસાયટ& ડ& ક�Dબન ક� પાસ સાબરમતી અમદાવાદ 9427011232

પિ�મ ૨૭૯ અિનતા ઇ)[�ત યાદવ  ુબેરનગર "હ)દ& શાળા ન-ં 04 10 િશવ શx�તધામ %જુરાત �ટ�ડ&યમ રોડ સાબરમતી અમદાવાદ 9173126564

પિ�મ ૨૮૦ bમુન સજંય િવજયવગÌય અસારવા હ&)દ& શાળા નબંર-૮ b/૩૦૫, સહTનદં પાક� �ટ�ડ&યમ િવલા, પાસે, મોટ�રા, અમદાવાદ 7041297215

પિ�મ ૨૮૧ વનરાજિસ�હ બી.અસાર& ખોખરા "હ)દ& શાળા ન.ં4 C 202 એ)કલેવ,ચાદંખેડા,અમદાવાદ 8780107498

પિ�મ ૨૮૨ નીતા ુમાર& સીતારામ યાદવ અમરાઈવાડ& "હ)દ& -1
125 નારાયણધામ બગંલોઝ AMC ગાડ�ન સામે િવરાટનગર 9537156270

પિ�મ ૨૮૩ �ીમતી %ુTં ધમ�િસ�હ રાજOતૂ અમરાઈવાડ& "હ)દ& -7 A /૪ �ીન પાક� ક�નાલ રોડ અમદાવાદ 9725797055

પિ�મ ૨૮૪  ુમાર& ચદંન ભવંરિસ�હ અમરાઈવાડ& "હ)દ& -7 2 અDભનવ પાક� મણીનગર Oવૂ� અમદાવાદ 7600175725

પિ�મ ૨૮૫ �ીમિત સીમાદ�વી ગયા8સાદ વમા� અમરાઈવાડ& "હ)દ& 8 57 ����� ��к	 
��� ���
�� . 8128987413

પિ�મ ૨૮૬  ુ. મો"હની ક)હ�યાલાલ ખટ&ક અમરાઈવાડ& "હ)દ& ૯ એ 37 ર�વુીર ટ�નામે)ટ રાZ)[પાક� ઓઢવ 7405139522

પિ�મ ૨૮૭ �ીમિત ભાસવતી રામએકબાલ રાજOતૂ ઓઢવ "હ)દ& 1 A-151,આસોપાલવ સો.વટવા. 9913012118



પિ�મ ૨૮૮  ુમાર& bધુા લ�મણિસ�હ રાજOતૂ ઓઢવ "હ)દ& 1 550,શકંરલાલ,ની ચાલી,અમરાઈવાડ& 9724321398

પિ�મ ૨૮૯  ુ. સલોની મ·વુન મૌય� ઓઢવ "હ)દ& ૩ B-18 સાઇંધામટ�નામ\ટ, મહાદ�વનગર ટ�કરા, વ>ાલ, 9725860609

પિ�મ ૨૯૦ �ીમિત 8ીિત bરુ�)[નાથ ¬�ુલા ઓઢવ"હ)દ& 3 31,8યાગ પાક� વ>ાલ, 9724347497

પિ�મ ૨૯૧ �ીમતી  અDભલાષા લલીતશકંર  શમા� ખોખરા "હ)દ& -4 17,�વનસાધના એપાટ�મે)ટ,  મણીયાસા સોસાયટ&,અમદાવાદ 9601845335

પિ�મ ૨૯૨ �ીમતી સગંીતા િ³]વુન Dગર& ખોખરા "હ)દ& -4 18, આનદંબાગ બ:ંલોઝ, રªગ રોડ,વ>ાલ ગામ, અમદાવાદ 92665279204

પિ�મ ૨૯૩  ુ. દ&િપકા િશવ8સાદ યાદવ રાજOરુ "હ)દ& ૨ 702  સમોર ર�સીડ́સી નારોલ 7405052939

પિ�મ ૨૯૪ શમા� બબીતા bભુાષચ[ં બાOનુગર "હ)દ& શાળા ન ં-4 20, અ�રધામ સોસા. Tમફળવાળ& સી.ટ&.એમ. 8140173963

પિ�મ ૨૯૫ શાહ િ8યકંા ચ[ં]ષૂણ બાOનુગર "હ)દ& શાળા ન ં-4 એ/8 Fપિવલા ર�સીડ�)સી, વટવા 9662690800

પિ�મ ૨૯૬ ઉઝમાબા� ુ� Uસાર& બાOનુગર "હ)દ& શાળા ન ં-1 162/28,પઠાનની ચાલી,હાથીખાઇ ગોમતીOરુ 9974811746

પિ�મ ૨૯૭ �ુબીનાબા� ુઇમા�લુહ� Uસાર& બાOનુગર "હ)દ& શાળા ન ં-1 694,રાવતક& ચાલ,મીટર ગજે �ટ�શન 
રોડ,કામદારમેદાન,ગોમતીOરુ 9016818024

પિ�મ ૨૯૮ અFણા એન કોIટ&  ુબેરનગર "હ)દ&-2 78 �ીરામ બ:ંલોસ ભવાની ચોક નવા નરોડા 9725001651

પિ�મ ૨૯૯ વષા� � રાવત  ુબેરનગર "હ)દ&-2 165/16 )v ુઅમરનગર મેઘાણીનગર 7698833672

પિ�મ ૩૦૦ Oનૂમ એ ગો�વામી  ુબેરનગર "હ)દ&-2 14 ઉ~ર ભારતીય સોસા.અમરાઈવાડ& 7600340853
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નવો ઉતર પિ�મ 1 ક�જલબને નરસગંભાઈ ચૌધર� એ�લસ ીજ શાળા ન.ં2 2/19 $ચલ એપાટ&મે'ટ એશીયા)*ુલ પાસે બોડકદ.વ 9664883197

નવો ઉતર પિ�મ 2 /1ૃુલાબને 23ુષો5મભાઇ લઉેવા એ�લસ ીજ શાળા ન.ં14 22 નદં એપાટ7મે'ટ કોચરબ 9724824300

નવો ઉતર પિ�મ 3 કરપાબને હ�મતલાલ પટ.લ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં14 98 સ9નબગંલો નવા નરોડા 9429129227

નવો ઉતર પિ�મ 4 રિવ':  ;ા< રાજ2રુોહત એ�લસ ીજ શાળા ન.ં28 A2,304 sparsh county, Randheja, Gandhinagar 9898185897

નવો ઉતર પિ�મ 5 મોટકા દિપકાબને વનમાળ�ભાઈ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં28 320, અલકંાર સોસાયટ�, પાળ�યાદ રોડ, બોટાદ 7433023129

નવો ઉતર પિ�મ 6 નયનાબા ધી3ભાઈ ચૌહાણ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં28 64, ?ેયસ પાક7 સોસાયટ� સેટ.લાઈટ 7383530732

નવો ઉતર પિ�મ 7 મકવાણા <@ાસાબેન રમણલાલ વાસણા શાળા ન.ં1 ૭/૧૪, ?ી *ુંજ સોસાયટ�, વાસણા 9998806163

નવો ઉતર પિ�મ 8 ડDપલબને કા'તીલાલ નાયક વાસણા શાળા ન.ં3 ૨૦3 મHવુન એપાટ7મે'ટ ,વાસણા 7383628550

નવો ઉતર પિ�મ 9 ભ:.શભાઇ એસ શમા7 વાસણા શાળા ન.ં3 C-5,102, ઇ)કોન Jલાવર Jલટે ,Kમુા રોડ, Kમુા અમદવાદ 9067984950

નવો ઉતર પિ�મ 10 ઇલાબને રમણલાલમકવાણા વાસણા શાળા ન.ં3 ૧,જય અમીરસ રો હાઉસ,વેજલ2રુ, અમદાવાદ 7383726180

નવો ઉતર પિ�મ 11 રાહ.નાબને મોહમંદહનીફ મનંMરુ� વાસણા શાળા ન.ં3 A-5-403 અશ7દપાક7 ,સરખજેરોડ ,અમદાવદ, 9428598744

નવો ઉતર પિ�મ 12 Oજનાબને મહ.શ*ુમાર પટ.લ વાસણા શાળા ન.ં3 E/9 રPન Jલટે, વાસણા ,અમદાવાદ 8128661853

નવો ઉતર પિ�મ 13 અચ7નાબને મQભુાઈ શાહ વાસણા શાળા ન.ં3 A/16 રાજ મંદર Jલટે, નરોડા, અમદાવાદ 9924624909

નવો ઉતર પિ�મ 14 મRંબુને હરભાઇ પટ.લ વાસણા શાળા ન.ં3 48,ગોપી બગંલો ,વSાલ, અમદાવાદ 9712935130

નવો ઉતર પિ�મ 15 બીના જય માળ� વાસણા શાળા ન.ં5 9/B ?ેયસ સોસાયટ�, બરે.જ રોડ, વાસણા, અમદાવાદ 98246 58587

નવો ઉતર પિ�મ 16 જય?ીબને TUVલભાઈ ગો2જુકર વાસણા શાળા ન.ં5 D-401,સPવ Jલટે, શાિંતવન સોસાયટ�, પાલડ�, અમદાવાદ 97279 99171

નવો ઉતર પિ�મ 17 મીતાબને નર.':Tસાદ આચાય7 વાસણા શાળા ન.ં5 D-302, ?ીનદં નગર િવભાગ-2, મકરબા રોડ, વેજલ2રુ 94290 02088

નવો ઉતર પિ�મ 18 ભગવતીબને હ�મતલાલ હાથીવાલા વાસણા શાળા ન.ં5 A/86, મહાવીર )/િૃત,િવ-9, પાYનાથ,ટાઉનશીપ, *ૃZણ નગર,નવા નરોડા . 99786 44593

નવો ઉતર પિ�મ 19 Mનુીતાબને મHભુાઈ પવાર વાસણા શાળા ન.ં5 એફ 401 સહ[નદં અવેQુ ં\ટુ ભવાની મંદર વેજલ2રુ અમદાવાદ 9824908081

નવો ઉતર પિ�મ 20 હ.તલબને કQભુાઈ ભાવસાર વાસણા શાળા ન.ં5 કોમલ ફલટે પાલડ� અમદાવાદ 9427331499

નવો ઉતર પિ�મ 21 શાહ હામ]િનકાબને હસ/ખુભાઈ વાસણા શાળા ન.ં7 101, મHવુન એવ'^ુ,ંવાસણા 8849034630

નવો ઉતર પિ�મ 22 પરમાર *ુMમુબને મોહનભાઈ વાસણા શાળા ન.ં7 સરખજે, આનદં આ?મ સામે,મા_ુતી નગર િવભાગ- 3 ,આઝાદ નગર; નવી ફતેવાડ� ધોળકા રોડ 9726051851

નવો ઉતર પિ�મ 23 કંસારા 3પલબને Tકાશલાલ વાસણા શાળા ન.ં7 બી-701,રાજયશ રવેરયમ, વાસણા 8320778352

નવો ઉતર પિ�મ 24 રંજન O`મુાન ચાવડા વાસણા શાળા ન.ં8 ૨૫૧,િશવપાક7 સોસાયટ� વસતંનગર ટાઉનશીપ,ગોતા 7567086082

નવો ઉતર પિ�મ 25 bયાિતબને રાc'dTસાદ પાઠક વાસણા શાળા ન.ં8 એ/૧૦૪,કલાદ�પ,એપા7ટમે'ટ Tહલાદનગર રોડ,સેટ.લાઇટ 7567047027

નવો ઉતર પિ�મ 26 આયશાબને સબીરભાઇ મનMરુ� વાસણા શાળા ન.ં8 ૫૮/૧,રોયલપાક7 gુહા2રુા 7567042976

નવો ઉતર પિ�મ 27 ભાિવનીબને મહ.શ*ુમાર જોષી વાસણા શાળા ન.ં8 બી/૫૮, તપોવન સોસાયટ� માણકેબાગ,$બાવાડ� 9427582532

નવો ઉતર પિ�મ 28 જય?ીબને હર.ન*ુમાર પટ.લ વાસણા શાળા ન.ં8 ૬૧,અQરુાગ બગંલોઝ સાય'સ સીટ�, સોલારોડ 9426859529

નવો ઉતર પિ�મ 29 રમાબને ભીખાભાઇ પટ.લ વાસણા શાળા ન.ં8 ૬૯/સાકં.ત-૨ એલ.c.કોલજે પાસે મકરબા,ઘેલ<2રુા પાસે 9979901155

નવો ઉતર પિ�મ 30 દkાબને આPમારામ પરમાર વાસણા શાળા ન.ં8 એ/૩,ભગવાનંmવુન સો. વેજલ2રુ 9998849839

નવો ઉતર પિ�મ 31 શ*ુંતલાબને રાcશ*ુમાર પટ.લ વાસણા શાળા ન.ં8 એ/૪,nયોિતદશ7ન,એપા7ટમે'ટ oયામલ ચાર ર)તા સેટ.લાઇટ 9898107298

નવો ઉતર પિ�મ 32 ક�િતpબને િવYનાથ િqવેદ� વેજલ2રુ Rજુરાતી પrsલક )*ૂલ 104, Oતર�k ટાવર, પો�લટ.કિનક ચાર ર)તા $બાવાડ� અમદાવાદ-15 9712963982

નવો ઉતર પિ�મ 33 ર�uબુહ.ન મનોજભાઇ મહ.તા વેજલ2રુ Rજુરાતી પrsલક )*ૂલ L-10, M*ુૃિત Jલટે, માણકેબાગ હૉલ પાછળ, નહ._ુનગર, અમદાવાદ-15 9426024342 9426024342

નવો ઉતર પિ�મ 34 નીતાબને મગનભાઇ સોલકં� વેજલ2રુ Rજુરાતી પrsલક )*ૂલ G-09, શાિંતનાથ એપાટ7મxટ, વેજલ2રુ બસ )ટ.શન સામે, વેજલ2રુ અમદાવાદ-51 8980376440

નવો ઉતર પિ�મ 35 ભાQમુતી Tકાશભાઇ પટ.લ નારણ2રુા શાળા ન.ં2 ૬, yજવીVલા, ઔડા )ટાફ સોસાયટ�, ^ગુા'ડા હોલ ની બાgુમા,ં મેમનગર, 9722977938

નવો ઉતર પિ�મ 36 mિુમકાબને Oકત પટ.લ નારણ2રુા શાળા ન.ં2 D/103, universe arcade flats, B/H navi high court. 9879111335

નવો ઉતર પિ�મ 37 મોના *ૃતાથ7 પટ.લ નારણ2રુા શાળા ન.ં2 C/9, દ.વિસટ�, ચાણ{2રુ�, 9979919210

નવો ઉતર પિ�મ 38 જોષી હષા7બને હર.ન*ુમાર નારણ2રુા શાળા ન.ં4 34/405,યોગેYર એપાટ&મેનટ,સોલા રોડ, અમદાવાદ 7383148365

નવો ઉતર પિ�મ 39 પટ.લ શિમpલાબને ધમ|':ભાઇ નારણ2રુા શાળા ન.ં4 85/અQZુઠાન બગંલો , સાય'સ િસટ� 9898554027

નવો ઉતર પિ�મ 40 પટ.લ હષ}દાબને ચીમનલાલ નારણ2રુા શાળા ન.ં4 2,ભાગયલશમી સોસાયટ�, નવા વાડજ,અમદાવાદ / 13 9427522448

નવો ઉતર પિ�મ 41 મકવાણા હMમુતીબને ધી_ુભાઇ નારણ2રુા શાળા ન.ં6 ૩૬, uલુસીવીલા બગંલોઝ, બોપલ 9924855120

નવો ઉતર પિ�મ 42 રાવલ Mરુ.ખાબને પોપટલાલ નારણ2રુા શાળા ન.ં6 એ-૧૦૧, િqદ.વ કોDપલેk, ઘાટલોડયા 9825147924

નવો ઉતર પિ�મ 43 િમSી nયોિતબને અશોક*ુમાર એ�લસ ીજ શાળા ન.ં7 B/9 રામદ.વ ટ.નામે'ટ સેટ.લાઇટ 9979229159

નવો ઉતર પિ�મ 44 પટ.લ ઈ~'દરાબને નીિતન*ુમાર એ�લસ ીજ શાળા ન.ં7
36 Mયૂ]દય બગંલો ,Rલુાબ ટાવર ની સામે, mયૂગંદ.વ ,અમદાવાદ.

  ,
8758588687

નવો ઉતર પિ�મ 45 પાઠક uષૃાબને જયે':Tસાદ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં7 12 ઉષાદ�પ સોસાયટ� Rલુબાઇ ટ.કરા 9426307816

નવો ઉતર પિ�મ 46 Mિુમqાબને લ�મણભાઈ T[પિત એ�લસ ીજ શાળા ન.ં8 A/8 બાલા< *ૃપા એપાટ7મે'ટ મેમનગર ગામ 9574728280

નવો ઉતર પિ�મ 47 લીનાબને ગૌરાગંભાઈ ઉપા�યાય એ�લસ ીજ શાળા ન.ં8 B-19 મગંલ<વન સોસાયટ� <વરાજપાક7 9328618448

નવો ઉતર પિ�મ 48 િTયકંા <મી પટ.લ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં8 34,િનમા7ણ બગંલોઝ ઘાટલોડયા 9687316455

નવો ઉતર પિ�મ 49 ભાQબુને જશવતંભાઈ પટ.લ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં8 C-3 શા�'ત થયેલ એપાટ7મે'ટ R_ુુ*ુલ 9879830790

નવો ઉતર પિ�મ 50 વાMદુ.વભાઈ માણકેલાલ પટ.લ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં8 57 મહાવીર )/તૃી સોસાયટ� ઘાટલોડયા 9924231216

નવો ઉતર પિ�મ 51 કોમલબને લાલિસ�હ ચાવડા એ�લસ ીજ શાળા ન.ં10 બી 301 શાયોનાિતલક , ઞોતા 9586614462



નવો ઉતર પિ�મ 52 Mલુોચનાબને હા_ુન*ુમાર પલાત એ�લસ ીજ શાળા ન.ં10 127, �લવાડ�, કાશીધામની સામે, થલતેજ 9724908585

નવો ઉતર પિ�મ 53 Mધુાબને રામાભાઈ પટ.લ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં10 1ભગવતી એપામેનટ મેમનગર 9601443413

નવો ઉતર પિ�મ 54 કડવે િવmિૂતબને જગનભાઈ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં17 એમ/22/205 િવધાનગર ફલટે, હ�મતલાલ પાક7 9898057947

નવો ઉતર પિ�મ 55 સઘંવી છાયાબને ભરતભાઇ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં18 બી-104�જૃિવહાર-4 હ�દ Mપુર માક�ટ ની બાgુમા ંસૅટ&લાઈટ- જોધ2રુ -15 9913541064

નવો ઉતર પિ�મ 56 પાઠક દ�તીબહ.ન નટવરલાલ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં26 ઇ/૪, $બાવાડ� Jલટે, mદુર2રૂા, $બાવાડ�,અમદાવાદ15 8735033001

નવો ઉતર પિ�મ 57 વિનતાબને વાMદુ.વ ભગત એ�લસ ીજ શાળા ન.ં29 ક./403,�બનોર� સોનેટ, બોપલ 9879381806

નવો ઉતર પિ�મ 58 મનીષાબને હરિસ�હ રાઠોડ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં29 10,મમતા Jલટે, જવાહર નગર, પાલડ� 8734003252

નવો ઉતર પિ�મ 59 િવશાખાબને બળદ.વગીર� ગો)વામી એ�લસ ીજ શાળા ન.ં29 એ/903,દ.વનદંન )કાય, ચાદંખડેા 9727766992

નવો ઉતર પિ�મ 60 મમતાબને બા\ભુાઇ પટ.લ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં29 સી/403,એવર.)ટ એ�લગે'સ, પચંાલ વાડ�નીસામે, નવાવાડજ 9427804364

નવો ઉતર પિ�મ 61 મદંાકની હસ/ખુભાઈ બારોટ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં30 બી/૩ અરહતં એપાટ7 .,પો�લટ.કિનક રોડ, $બાવાડ� 9377026153

નવો ઉતર પિ�મ 62 પાયલબને કQભુાઈ ચૌધર� એ�લસ ીજ શાળા ન.ં30 એ/૪, માગંVય એપાટ7મે'ટ.સોલા રોડ, ઘાટલોડયા 9429438298

નવો ઉતર પિ�મ 63 ર�oમબને સમીરભાઈ `કુલ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં30 ૧૬/`ભુિવલા ,આરોહ� �લબ રોડ,�બનોર� બગંલો સામે,બોપલ-Kમુા 9909895354

નવો ઉતર પિ�મ 64 પVલવીબને હર.શભાઈ પટ.લ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં30 સી/૨૬, Mયૂા7 Jલટે,ક..ક..નગર ચારર)તા, ઘાટલોડયા, 9879146229

નવો ઉતર પિ�મ 65 પટ.લ Oજનાબહ.ન જગ<વન વાડજ શાળા ન.ં1 f-402અgુ 7ન �ીન નીલકંઠ મહાદ.વ,નારણ2રુા, અમદાવાદ, 8141262747 8141262747

નવો ઉતર પિ�મ 66 મકવાણા સોનલબને લ�મણભાઈ વાડજ શાળા ન.ં1 18,હ�રાબાગ -૧ સી.પી નગર પાસે, ઘાટલોડયા અમદાવાદ 9998006125 9998006125

નવો ઉતર પિ�મ 67 ચૌહાણ બીના રોહત*ુમાર વાડજ શાળા ન.ં1 12-B, દ.વM~ૃZટ બ�ંલોઝ-૨ ,ક.ના બ�ંલોઝની બાgુમા ંમોટ.રા અમદાવાદ 9408829054 9408829054

નવો ઉતર પિ�મ 68 <@ાબને દનેશિસ�હ ચૌહાણ વાડજ શાળા ન.ં1 એમ/ 24 /218 િવ�ાનગર Jલટે,હDમતલાલ પાક7 ,$બાવાડ�,અમદાવાદ-15 9429026790 7984209268

નવો ઉતર પિ�મ 69 પટ.લ આશા Mિુનલ*ુમાર વાડજ શાળા ન.ં1 N/201 `કુન ગોVડ, વ'દ. માતરમ ની પાછળ, ચાદલોડયા 9725002438 9725002438

નવો ઉતર પિ�મ 70 હષ7દ*ુમાર લ�મણભાઈ રાઠોડ વાડજ શાળા ન.ં1 57,Mપુથ સોસાયટ�, સારથી બ�ંલોઝ સામે,ચાદંખડેા, અમદાવાદ382424 9904426719 9904426719

નવો ઉતર પિ�મ 71 પટ.લ નયનાબને રણછોડભાઈ વાડજ શાળા ન.ં1 C/4,આનદં કોલોની બરોડા હાઇવે રોડ,અમરાઈવાડ� 9974251805 9106932540

નવો ઉતર પિ�મ 72 હ�નાબહ.ન <તે':*ુમાર દવે વાડજ શાળા ન.ં1 24/ અમીપાક7 �ુ�લkે, ભાવના સોસાયટ� પાસે, રાણીપ 9016799836 9016799836

નવો ઉતર પિ�મ 73 પટ.લ હ.મલતાબને િવZ�ભુાઈ વાડજ શાળા ન.ં1 31/ગોપલબાગ સોસાયટ�, ઘાટલોડયા, િનણ7યનગર ગરનાળાની બાgુમા 9974164039 9974164039

નવો ઉતર પિ�મ 74 શિમpZઠાબને બળદ.વભાઈ પટ.લ વાડજ શાળા ન.ં3 41/486 આદશ7નગર, નારણ2રુા પોલીસ )ટ.શન પાછળ,Tગિતનગર અમદાવાદ 13 9016163193

નવો ઉતર પિ�મ 75 અિYન*ુમાર2ુજંભાઇ પટ.લ વાડજ શાળા ન.ં3 G.5,આકાશ Jલટે,Rલુાબ ટાવર રોડ,થલતેજ,અમદાવાદ 9725002440

નવો ઉતર પિ�મ 76 હ.તલ દ�નબHં ુR�ુતા વાડજ શાળા ન.ં3 Q-304 સૌ'દય7 444 Jલ�ેસ,સરઘાસણ ચોકડ�,ગાધંીનગર 9712963409

નવો ઉતર પિ�મ 77 કોમલઅશોક*ુમાર રાઠોડ વાડજ શાળા ન.ં3 c-402 સાથ7ક હ.વન Jલટે, PDPU �ોસ રોડ,*ૂડાસણ, ગાધંીનગર 9408686546

નવો ઉતર પિ�મ 78 ભારતીબને હ.મે':ભાઈ બઢયા મહPમા ગાધંી આ?મ શાળા ન.ં1 6,કલાપીનગર સોસાયટ�,ગાધંીઆ?મ,અમદાવાદ.મો-8511189313 8511189313

નવો ઉતર પિ�મ 79 આનદં�બને િવજય*ુમાર પટ.લ મહPમા ગાધંી આ?મ શાળા ન.ં1 19,ર�� સોસાયટ�,ઘાટલોડયા,અમદાવાદ.મો-9408029526 9408029526

નવો ઉતર પિ�મ 80 મgંુલાબને નાન<ભાઈ રાઠોડ મહPમા ગાધંી આ?મ શાળા ન.ં1 6,એકતા સોસાયટ�,ગાધંીઆ?મ,અમદાવાદ.મો-9426577505 9426577505

નવો ઉતર પિ�મ 81 કાજલબને અશોકભાઈ દર< મહPમા ગાધંી આ?મ શાળા ન.ં1 B-8,2ણૂ7 2_ુુષો5મ સોસાયટ� િવભાગ-2,રાણીપ, અમદાવાદ.મો-7698535965 7698535965

નવો ઉતર પિ�મ 82 3પલબને ભરત*ુમાર T[પિત મહPમા ગાધંી આ?મ શાળા ન.ં1 75/888 ચાદંની એપાટ7મે'ટ, સોલારોડ, નારણ2રુા 8160877084

નવો ઉતર પિ�મ 83 ડૉ. પા3લબને �લ<ભાઈ પટ.લ મહPમા ગાધંી આ?મ શાળા ન.ં1 A 104 િશVપ કોટ7યાડ7 , TP 44 ચાદંખડેા 9724418154

નવો ઉતર પિ�મ 84 િનશાબને હષ7દ*ુમાર ભાવસાર મહPમા ગાધંી આ?મ શાળા ન.ં1 A/503 િનશાન Tાઈડ,SV )�વેરમોલની સામે,બલોલનગર � જ પાસે ,'^ ુરાણીપ 7567041844

નવો ઉતર પિ�મ 85 નીતાબને ગેમાભાઈ ભીલ રામદ.વપીર< ટ.કરા D^િુન.શાળા ટ�/1304 નમ7દા સરદાર પટ.લશાSીનગર 8128585832

નવો ઉતર પિ�મ 86 મદંાકની રાgુભાઇ ગ જર રામદ.વપીર< ટ.કરા D^િુન.શાળા આઈ- 402 આય7માન,'^ ુરાણીપ 9924797016

નવો ઉતર પિ�મ 87 ઊિમpલાબને ગોિવ�દભાઇ પરમાર રામદ.વપીર< ટ.કરા D^િુન.શાળા 17 oયામ સારિથ બગંલો, ચાદંખડેા 9824283236

નવો ઉતર પિ�મ 88 કોકલાબને હરભાઇ Mતુર�યા રામદ.વપીર< ટ.કરા D^િુન.શાળા એ /303 નીલકંઠ ર. િસ. ચાદંખડેા, 8511766906

નવો ઉતર પિ�મ 89 િમ5લબને ડા¢ાભાઇ ઠ£ર રામદ.વપીર< ટ.કરા D^િુન.શાળા બી501 સ)ંકાર આકા7ડ..ચાદંખડેા 9904901507

નવો ઉતર પિ�મ 90 કVપનાબને દલીપ*ુમાર બારોટ રામદ.વપીર< ટ.કરા D^િુન.શાળા એ /34પા3લ નગર mયુગંદ.વ ચાર ર)તા સોલારોડ , ઘાટલોડયા. 9427401646

નવો ઉતર પિ�મ 91 હ.તલબને જયિંતભાઇ પટ.લ નવા વાડજ શાળા ન.ં1 12-ગણશે પાક7 -2, આર.સી. ટ.કિનકલ રોડ ઘાટલોડયા. 9173435170

નવો ઉતર પિ�મ 92 હિષpદાબને ચીQભુાઇ ભાવસાર નવા વાડજ શાળા ન.ં1 સે�ટર 4/401 ક..ક..નાગર ઘાટલોડયા .61 9408869616

નવો ઉતર પિ�મ 93 અ_ુણાબને ક.શવલાલ પટ.લ નવા વાડજ શાળા ન.ં1 gy J/10 પારસમ�ણ Jલટે , ઘાટલોડ�યા. 9909908032

નવો ઉતર પિ�મ 94 Tિવણાબને છો¤ુભાઇ પટ.લ નવા વાડજ શાળા ન.ં1 475- ����� ���,
������ 9265071746

નવો ઉતર પિ�મ 95 ગીતાબને નટવરલાલ રાવલ નવા વાડજ શાળા ન.ં1 160 ,ક..ક..નગર સેકટર -૨ , ઘાટલોડ�યા 9925516747

નવો ઉતર પિ�મ 96 ભાવનાબને કVપેશ*ુમાર Mથુાર નવા વાડજ શાળા ન.ં1 c 18, કVપત_ુ ફલટે, નવા વાડજ, અમદાવાદ 9725021566

નવો ઉતર પિ�મ 97 શમા7 લ�મીબને ¥:વદનભાઈ નવા વાડજ શાળા ન.ં3 22/ A સવીપાક& મH�ુદૃ સોસાયટ�, િનલકંઠ મહાદ.વ રોડ, ઘાટલોડયા. 9537657275

નવો ઉતર પિ�મ 98 ચોટલીયા હષા7બને Mભુાષભાઇ નવા વાડજ શાળા ન.ં3 25 સPવ હોDસ '^ ુરાણીપ અમદાવાદ 9998222533

નવો ઉતર પિ�મ 99 દ.સાઇ કાતંાબને cસગં ભાઈ નવા વાડજ શાળા ન.ં3 1, આનદં િવહાર બગંલો¦ઝ, qાગડ 9712760941

નવો ઉતર પિ�મ 100 પટ.લ કોકલાબને શmંભુાઈ નવા વાડજ શાળા ન.ં3 115/5 ?ી*ુંજ Jલટે, ઘાટલોડયા 9426284451

નવો ઉતર પિ�મ 101 ગામેતી હષ7દાબને Hળૂાભાઈ નવા વાડજ શાળા ન.ં3 H/904,સરદાર પટ.લ નગર, શાSીનગર પાસે, નારણ2રુા 9426652709

નવો ઉતર પિ�મ 102 ગીતાબને જયતંીલાલ T[પિત નવા વાડજ શાળા ન.ં9 ૧૩, ક§વલ *ુંજ સોસાયટ�, ઘાટલોડયા 9726352799



નવો ઉતર પિ�મ 103 પટ.લ મનીષાબને નાQલુાલ નવા વાડજ શાળા ન.ં9 60, સPવ હોDસ '^ ુરાણીપ અમદાવાદ 9712966869

નવો ઉતર પિ�મ 104 પચંાલ <ગીશાબને Hળુાલાલ નવા વાડજ શાળા ન.ં9 </૬૮/૮૦૯, િશવમ Jલટે. નવાવાડજ 9879378177

નવો ઉતર પિ�મ 105 દ.સાઈ િશVપાબને લV¨ભુાઈ નવા વાડજ શાળા ન.ં9 એ/૫, િસમધંર �લાઝા, ચાણ{2રુ� 9510357232

નવો ઉતર પિ�મ 106 િTયદશ} �Zના �બ��બત નવા વાડજ શાળા ન.ં9 ૧૧૫, ધી સાગર સોસા., મગન2રુા. 7874528334

નવો ઉતર પિ�મ 107 પટ.લ ઉષાબને કા�'તલાલ નવા વાડજ શાળા ન.ં9 ૨૦, ધન?ી બ�ંલોઝ, સાય'સ સીટ� રોડ. 9427373600 9825022260

નવો ઉતર પિ�મ 108 ર�ટાબને બળદ.વભાઈ પટ.લ ગાધંીનગર શાળા ન.ં2 એ/૧૮ ગણશે*ુંજ સોસાયટ� િવભાગ ૨ ©જએસટ� ર.લવે ફાટક ન<ક નવા રા�ણપ 9725059481

નવો ઉતર પિ�મ 109 2Zુપાબને બબલભાઈ પટ.લ ગાધંીનગર શાળા ન.ં2 25,સ�તક બગંલોઝ,Mકુન મોલ ની બાgુમા,ંસાય'સ િસટ� રોડ,ઘાટલોડ�યા,અમદાવાદ 9428045367

નવો ઉતર પિ�મ 110 નીલમબને <વણલાલ સોલકં� સાબરમતી શાળા ન.ં2 41 oયામ સારથી બગંલોઝ ચાદંખડેા 9099943081

નવો ઉતર પિ�મ 111 સોનલબને બા\લુાલ પરમાર સાબરમતી શાળા ન.ં2 C 74 શાિંત*ુંજ સોસાયટ� ચાદંખડેા 9409806005

નવો ઉતર પિ�મ 112 સોનલબને ધમ|શભાઇ રાઠોડ સાબરમતી શાળા ન.ં2 203 સેપલ એલીગ'સ પચંoલોક ચાર ર)તા ચાદંખડેા. 9726031060

નવો ઉતર પિ�મ 113 પા_ુલબને ર�oમકાતં શાહ સાબરમતી શાળા ન.ં4 B-4 કળશ ફલટે રામનગર સાબરમતી પીન-380005 9925048779

નવો ઉતર પિ�મ 114 આશાબને શકંરલાલ પટ.લ સાબરમતી શાળા ન.ં4 12,િશતીરતન બગંલોઝ new c.g.road ચાદંખડેા પીન-382424 9328484784

નવો ઉતર પિ�મ 115 શોભનાબને કાિંતલાલ ચાવડા સાબરમતી શાળા ન.ં4 A-4 િશવમ બગંલોઝ કોટ.Yરરોડ મોટ.રા પીન-380005 9879757910

નવો ઉતર પિ�મ 116 પા_ુલબને જોઇતારામ પટ.લ સાબરમતી શાળા ન.ં4 7,તીથૅmિૂમ એપાટ&મેનટ અચરે સાબરમતી પીન-380005 9428613194

નવો ઉતર પિ�મ 117 2�ૂણªમાબને પી.િqવેદ� સાબરમતી શાળા ન.ં5 44,2[ૂ બગંલોઝ, ચાદંખડેા કલોલ હાઈવે રોડ,ચાદંખડેા 8487838859

નવો ઉતર પિ�મ 118 ક§લાસબને એમ.પટ.લ સાબરમતી શાળા ન.ં5 94,શૈલ ગગંા સો.,આઈ.પી.શાળા રોડ,ચાદંખડેા 9429366966

નવો ઉતર પિ�મ 119 સીમા ક.. રાવ સાબરમતી શાળા ન.ં5 3-a,ઉિમયાનગર સો., ભા�યોદય બxક પાસે,રાણીપ 9601038778

નવો ઉતર પિ�મ 120 અVપેશ*ુમાર આઈ.પટ.લ સાબરમતી શાળા ન.ં5 201,સાગર ઍનકલવે,આર.સી.ટ.કિનકલ રોડ, ચાદંલોડયા 9428642240

નવો ઉતર પિ�મ 121 મીનાબને િવનોદચ:ં દર< સાબરમતી શાળા ન.ં5 એફ-1,આકાશ દશૅન સોસાયટ�, મોટ.રા 9879316314

નવો ઉતર પિ�મ 122 [Rિૃતબને Tભાશકંર ઉપા�યાય સાબરમતી શાળા ન.ં5 રાયચદંનગર, િવસત પેોલ પપં સામે 7490028158

નવો ઉતર પિ�મ 123 હ�નાબને ડા¢ાભાઈ ચૌહાણ સાબરમતી શાળા ન.ં7
C/303, )વાતી ર. િસડ.'સી, ચાદંખડેા,
  પીન - 382424

9998461483

નવો ઉતર પિ�મ 124 �ીZમાબને ભીખાભાઈ પરમાર સાબરમતી શાળા ન.ં7
A/36,મનમંદર બ�ંલોઝ,

  ચાદંખડેા, પીન - 382424
9974679091

નવો ઉતર પિ�મ 125 રંજનબને ગણશેભાઇ Mતુર�યા સાબરમતી શાળા ન.ં8 25 oયામ બગંલો ચાદંખડેા 9925551080

નવો ઉતર પિ�મ 126 કા'તાબને રામ<ભાઇ દ.સાઇ સાબરમતી શાળા ન.ં8 A/1752રુસોતમપાક7 સોસાયટ� વVલભ પાક7ની પાછળ ચાદંખડેા 9265466525

નવો ઉતર પિ�મ 127 nયોPસનાબને બચેરભાઇ પરમાર સાબરમતી શાળા ન.ં8 ૫ આમરદ�પ સોસાયટ�મોટ.રા સાબરમતી 8488973358

નવો ઉતર પિ�મ 128 રમીલાબને મણીલાલ પટ.લ સાબરમતી શાળા ન.ં8 ૬ કળશ બગંલો રાયચદં નગર પાસે ચાદંખડેા 9825738918

નવો ઉતર પિ�મ 129 કોકલાબને mદુરભાઇ ઠાકોર સાબરમતી શાળા ન.ં8 મગંલદ�પ સોસાયટ� '^ ુસી < રોડ સાબરમતી 8141433816

નવો ઉતર પિ�મ 130 ર.ખાબને mદુરદાસ ચાવડા સાબરમતી શાળા ન.ં8 4 સહ[નદં/ ્�ુ�લkે િશવશ��ત )*ૂલ સામે )નેહ �લાઝા ચાદંખડેા 8160530644

નવો ઉતર પિ�મ 131 નિવનચ:ં નારાયણભાઇ પટ.લ સાબરમતી શાળા ન.ં8 ૧૧ દ.વસીટ� બગંલો શાયોના સીટ� ની બાgુમા ંઆરસી ટ.કનીકલ રોડ ઘાટલોડયા 9825773255

નવો ઉતર પિ�મ 132 આરતીબને મહાનારાયણ 1ુબે સાબરમતી શાળા ન.ં10 11-12 શા�લ�ામ Jલટે )ટ.ડયમ રોડ મોટ.રા 9427308759

નવો ઉતર પિ�મ 133 પાયલબને દનેશભાઈ પટ.લ સાબરમતી શાળા ન.ં10 28 .ડા¢ાલાલ પાક7 સોસાયટ� મોટ.રા ગામ ની સામે મોટ.રા 9714575100

નવો ઉતર પિ�મ 134 પરયણ િવજયરાની િવજય*ુમાર સાબરમતી શાળા ન.ં5 નવી વસાહત વટવા 9601744760

નવો ઉતર પિ�મ 135 સગંીતાબને ત_ુણ*ુમાર પટ.લ ક.શવનગર શાળા ન.ં1 2, ruchir એપાટ7મે'ટ ર¯ાપાક7 ઘાટલોડયા અમદાવાદ 999 833 1445

નવો ઉતર પિ�મ 136 ચતેનાબને અિYનભાઈ ભાવસાર ક.શવનગર શાળા ન.ં1 25 ગોપાલ બાગ સોસાયટ� િનણ7યનગર અમદાવાદ 987 951 8770

નવો ઉતર પિ�મ 137 યોગીનાબને કાિંતલાલ પટ.લ ક.શવનગર શાળા ન.ં1 8, Mયૂા7 ર�ટ°ટ, સરઞાસણ , ગાધંીનગર 953 745 4606

નવો ઉતર પિ�મ 138 )નેહલબને દ�નબHં ુR�ુતા ક.શવનગર શાળા ન.ં1 C-301, રPન એપાટ7મે'ટ મોટ.રા અમદાવાદ 971 293 5983

નવો ઉતર પિ�મ 139 કલાલ આશાબને મગનલાલ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં12 બી/203, વાઇ 'ટ િસVવર -2, બોપલ 9725465665

નવો ઉતર પિ�મ 140 T@ાબને કાન<ભાઇ ઠાકોર એ�લસ ીજ શાળા ન.ં14 બી 404આ?યટાવર સેટ.લાઇટ 9898449662

નવો ઉતર પિ�મ 141 જોષી દ�kતાબને મહ.શ*ુમાર એ�લસ ીજ શાળા ન.ં22 ૧૦૨આશરો એપાટ7મે'ટ,oયામલ ચાર ર)તા પાસે,સેટ.લાઇટ 9428649371

નવો ઉતર પિ�મ 142 ર�ટાબને લાલ<ભાઇ Mથુાર વાસણા શાળા ન.ં3 Q-504 સાિન�ય Jલોરા, ખોડ�યાર મંદર ન<ક, અમદાવાદ 9714198926

નવો ઉતર પિ�મ 143 પટ.લ મનીષાબને જયિંતલાલ વાસણા શાળા ન.ં7 ડ�-205,સPયમ Jલટે, જોધ2રુ ગામ, સેટ.લાઇટ 9377068199

નવો ઉતર પિ�મ 144 કોમલબને ©જતે':ભાઈ જોષી વેજલ2રુ Rજુરાતી પrsલક )*ૂલ G-91, ઓક²ડ ¦હાઇટ ફVડ, મકરબા 8128162021

નવો ઉતર પિ�મ 145 પટ.લ ક¯ર�બને િવનોદભાઇ નારણ2રુા શાળા ન.ં4 �બ /25 Mરુસાગર ટાવર, સતાધાર 9909275608

નવો ઉતર પિ�મ 146 ભ³ ભાગ7વીબને રમેશચ:ં નારણ2રુા શાળા ન.ં6 A/૫૦૧ Mદુશૅનહૉમ 9427802248

નવો ઉતર પિ�મ 147 પટ.લ *ુMમુબને િવનોદભાઇ નારણ2રુા શાળા ન.ં6 ૧૬, Mરૂયમ બનગલોસ,મનઞલમ પારટ� પલોટ,સાય'સ િસટ� 9157230530

નવો ઉતર પિ�મ 148 ¦યાસ િTતી જયવદનભાઈ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં7 A 901 ,સાગર સ´ાટ પાલડ� 9825544007

નવો ઉતર પિ�મ 149 રાવલ દપાલીબને નર.':*ુમાર એ�લસ ીજ શાળા ન.ં17 એ/32 હર�ઓમ બ�ંલોઝ આબાદનગર રોડ, બોપલ 9427005897

નવો ઉતર પિ�મ 150 પટ.લ મૌ�લકાબને હર.શ*ુમાર એ�લસ ીજ શાળા ન.ં26 ૨૫, તPસu ્સોસાયટ�, સી એન િવ�ાલય પાછળ, $બાવાડ� 9428773707

નવો ઉતર પિ�મ 151 uµૃ�તબને બા\ભુાઈ પટ.લ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં26 ૯૬, આરોહ� ર. િસદ'સી,ઓબો સે'ટર પાછળ, સાઉથ બોપલ 9725021314

નવો ઉતર પિ�મ 152 જય?ીબને િનલશે*ુમાર પટ.લ એ�લસ ીજ શાળા ન.ં30 એ/૨૦૪,`*ુુન ર.સીડ.'સી, ચાદંલોડયા 3826873081

નવો ઉતર પિ�મ 153 દનીતાબને કાિંતલાલ રામી મહPમા ગાધંી આ?મ શાળા ન.ં1 H/102/શાµVવક `કુન Jલ�ેસ, '^ ુવાવોલ, ગાધંીનગર, 382016 9409623043

નવો ઉતર પિ�મ 154 પારસબને હરગોવનભાઈ પટ.લ રામદ.વપીર< ટ.કરા D^િુન.શાળા 39 oયામ ર. િસડ'સી. િનકોલ 8849606501



નવો ઉતર પિ�મ 155 હસંાબને ભીખાભાઈ પટ.લ ગાધંીનગર શાળા ન.ં2 એ,૪,�ીન �ડુ સોસાયટ�, c,< ક.Dપસ સામે, સોલા રોડ ઘાટલોડયા ૬૧ 75750 42875

નવો ઉતર પિ�મ 156 પલક નર.શ*ુમાર ડોડ�યા સાબરમતી શાળા ન.ં3 34,ભગીરથ ટ.નામે'ટ,કોટ.Yર રોડ,મોટ.રા 9725373866

નવો ઉતર પિ�મ 157 સોનલબને પાલ<ભાઈ પટ.લ સાબરમતી શાળા ન.ં3 56/2 સેકટર-14, ગાધંી નગર 8200337576

નવો ઉતર પિ�મ 158 *ુંજનબને ક�િતpભાઈ શાહ સાબરમતી શાળા ન.ં3 સોહમ પાક& સોસાયટ�, સેકટર-6,ગા'ધીનગર 9714768828

નવો ઉતર પિ�મ 159 રોશનીબને એચ.પટ.લ સાબરમતી શાળા ન.ં5 17,યશ*ૂજ સો.,Tભાત ચોક,ઘાટલોડયા 9879102811

નવો ઉતર પિ�મ 160 પટ.લ દપીકાબને રમણ ભાઈ નારણ2રુા શાળા ન.ં6 230/2755 , સPયમ એપાટ7મે'ટ, સોલા રોડ નારણ2રુા 7698565954
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ઝોન �મ િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ રહ�ઠાણ
ુ ંસરના�ું

નવો દ��ણ પિ�મ 1 ચૌધર� દ�ાબેન બી દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 1 બ-૬,નવ ર)ન એવ+, ુસોલા રોડ ઘાટલોડ�યા,,અમદાવાદ.

નવો દ��ણ પિ�મ 2 શેખ મો ઇરફાન એ દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 1 અ ૧૧ 5ુર�શનગર સોસાયટ� ,રોયલ અકબર પાછળ, સરખેજ રોડ ,અમદાવાદ.

નવો દ��ણ પિ�મ 3 8દપલબેન દ�સાઇ દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 1 B /24 દ�વ9િૂમ બગંલો મોટ�રા અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 4 ભગવતીબેન < દ�સાઈ દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 3 5ૃ?ણનગર રબાર� વાસ સોલા �@જ ઘાટલો8ડયા અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 5 ઇ+Aુબેન < આસોડા દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 3 ચાદંખેડા

નવો દ��ણ પિ�મ 6 <Cાશા બેન ડ� ચૌધર� દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 3 19, Dવાગત સોસાયટ� ન<ક સવEદય નગર 1 સોલા રોડ ઘાટલોડ�યા

નવો દ��ણ પિ�મ 7 દ�પલબેન એમ પટ�લ દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 3 16 મFુદ� મહાવીર સોસાયટ� 1 ડ�-ક�બીન સાબરમતી અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 8 રંજનબેન પી ડામોર દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 4 એલ /5 શાGીનગર નારણHરુા

નવો દ��ણ પિ�મ 9 મિનષાબેન < લીJબાચીયા દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 4 M 28/163 Kગિતનગર નારણHરુા

નવો દ��ણ પિ�મ 10 અનીલાબેન દાયમા દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 5 7, મLી એપાટMમે+ટ, ઘરડાઘરની સામે, નારણHરુા

નવો દ��ણ પિ�મ 11 િવશાખાબેન પટ�લ દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 5 િવNા ર�િસડ�સી, %Oુુ5ુળ રોડ મેમનગર ,અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 12 8હનાબેન એન.Pથુાર દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 6 D-403ઓઝોન ર�સીડ+સી +, ૂરાણીપ.અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 13 Sી Kિત�ાબેન આલ<ભાઈ સTલક� દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 6 101- Kહલાદપાકઁ.ચાદંખેડા          અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 14 એલેકસીસ એ. કટારા બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-1 બી/8, આકાશ-2, વGાHરુ,અમ.

નવો દ��ણ પિ�મ 15 નીલમબેન િવ. કનો8ડયા બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-1 25,માઘવિવલા બગંલોઝ, ચાદંખેડા,અમ.-24

નવો દ��ણ પિ�મ 16 Vુલીબેન ક�તનભાઈ પટ�લ બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-2 51 ..રાયચદં નગર િવસત પેWોલ પપં ચાદંખેડા

નવો દ��ણ પિ�મ 17 જોસનાબેન સોમાભાઈ Xદવ બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-2 11 નીલકંઠ YુZલે[સ રો હાઉસ, વેજલHરુ

નવો દ��ણ પિ�મ 18 X%તૃીબેન રાક�શભાઈ પટ�લ બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-2 12,ગગંો]ી સોસાયટ� ,<એસટ� �ોિસ̂ગ,નવા રાણીપ

નવો દ��ણ પિ�મ 19 અચMનાબેન આ)મારામ ડાભી બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-2   14, અ�ય 5ુંજ સોસાયટ�,વેજલHરુ

નવો દ��ણ પિ�મ 20 જનક5ુમાર .<.પટ�લ બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-3 24,` ૃદંાવન બગંલોસ,બોપલ,-380058

નવો દ��ણ પિ�મ 21 ર�ટાબેન .આર.પટ�લ બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-3 C-2 +, ુ%ુજંન સોસાયટ� િનણMય નગર અમદાવાદ 380061

નવો દ��ણ પિ�મ 22 રોશનીબેન .એ. દવે બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-3 એ-21, શરણ ં-12 , aીન એbસ ની સામે Kહલાદનગર રોડ,વેજલHરુ 
અમદાવાદ380015

નવો દ��ણ પિ�મ 23 હષાબઁેન  <.  લેઉવા બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-8 105,  રામેSવર  એપાટઁમેનટ,નારણHરુા

નવો દ��ણ પિ�મ 24 ઈ�લયાસભાઇ એ મનPરૂ� બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-9 ૩.મોહમદ સોયેબ સોસાયટ�, સોનલ િસનેમા પાસે, વેજલHરુ રોડ , મકતમHરુા, 
અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 25 મોિનકાબેન ડ� ઠdર બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-9 43,Kથમ વાટ�કા સોસાયટ�, આમ]ંણ બeંલોઝ  ની  સામે,બોપલ fમુા રોડ , 

અમદાવાદ.

નવો દ��ણ પિ�મ 26 ર�ાબેન આર.મહ�તા બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-9 ૩૬, આરોહ� ર�સીડ�+સી, એસ.પી રgગ રોડ, સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ- ૫૮

નવો દ��ણ પિ�મ 27 ચેતનાબેન ડ� વાધેલા બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-9 સી 202 Sી નદંનગર 5,મકરબા રોડ ,વેજલHરુ અમદાવાદ



નવો દ��ણ પિ�મ 28 મ+Pરૂ� મઝહરFુસેન , ૂ બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-15 40 
રુ�jરુહાન સોસાયટ� VુહાHરુા અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 29 KXપિત �બજલબેન એમ બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-15 101 જલધારા  એવ+, ુબોપલ અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 30 પટ�લ હ�તલબેન િવ બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-15 205 પ8રSમ એપાટMમે+ટ સેટ�લાઇટ અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 31 ર�kકુાબેન એચ મકવાણા બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-17 w /1,Sી5ૃ?ણ નગર� lલેટ, Sીનદંનગર ની બાVુમા,ં  મકરબા રોડ  ,વેજલHરુ, 

અમદાવાદ.

નવો દ��ણ પિ�મ 32 ભાવનાબેન પી મકવાણા બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-17 14,%જુરાત સોસાઈટ� આઈ પી એસ lલેટની બાVુમા હ�રાબાગ ર�લવે �ોસgગ 
આબાવંાડ�

નવો દ��ણ પિ�મ 33 ઉષાબેન પરમાર બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-17 વેજલHરુ

નવો દ��ણ પિ�મ 34 સોનલબેન , ુકામડ� બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-17 c-1, અjુMદા એપાટMમે+ટ, %લુબાઈ ટ�કરા, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 35 પાર�ખ િશmપાબેન પી બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-18 પરાગી lલેટ વાસણા

નવો દ��ણ પિ�મ 36 પટ�લ નીતાબેન ટ� બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-22 એફ/૪,+,સુતાધાર કોJપલ�, 9યૂગંદ�વ,ધાટલો8ડયા ૬૧

નવો દ��ણ પિ�મ 37 પટ�લ સેજલબેન ડ� બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-22 20,રાજધાની બગંલોઝ , <એસટ� �ોિસ̂ગ , +, ુરાણીપ

નવો દ��ણ પિ�મ 38 8�િ�યન લીનાબેન ડ� બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-22 6,એબેન એઝેર સોસાયટ�, િનમMલ ર�િસડનસની બાVુમા,ં <વરાજ પાકM , અમદાવાદ 
-51

નવો દ��ણ પિ�મ 39 Pરુ�શ5ુમાર મગનભાઇ કટારા વટવા %જુરાતી શાળા ન:ં1 15/179 HXુ એપા. િશવરંજની

નવો દ��ણ પિ�મ 40 નીલમબેન 8દનેશભાઇ ગવા�ણયા વટવા %જુરાતી શાળા ન:ં1 M - 504 વદં� માતરમ હોJસ,+, ુરાણીપ

નવો દ��ણ પિ�મ 41 હા8દoક5ુમાર �ગ8રશચ+L પટ�લ વટવા %જુરાતી શાળા ન:ં1 બી/૭૦ ભાવના ટ�નામે+ટ,વાસણા

નવો દ��ણ પિ�મ 42 માધવીબેન ક�. વાઘેલા વટવા %જુરાતી શાળા ન 6 ૧૧-વૈ5ુઠનગર સોસા. ચાદંખેડા, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 43 Xsિુતબેન t. મકવાણાં વટવા %જુરાતી શાળા ન 6 ૧૭૫, uયામ સ)ય બગંલોઝ, ચાદંખેડા, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 44 Sી પાvલબેન આર. સોલકં� ઇસનHરુ %જુ. શાળા ન.ં1 B/18, મોહન5ૃપા કૉ.ઑ.સોસાયટ�, વGાHરુ ર�લવે �ોિસ̂ગ પાસે, વેજલHરુ, 

અમદાવાદ.

નવો દ��ણ પિ�મ 45 Sી ભાવેશભાઈ એમ. પટ�લ ઇસનHરુ %જુ. શાળા ન.ં1 C/704, ઓરમ Dકાય, પાણીની ટાકં� પાસે, સાય+સ સીટ� રોડ, સોલા, અમદાવાદ.

નવો દ��ણ પિ�મ 46 જયો)સનાબેન નટવરલાલ ઠાકોર ઇસનHરુ પyzલક D5ૂલ - 1 26/311 િશવશ{[ત એપા. અખબારનગર સામે, નવાવાડજ, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 47 વાઘેલા 5ુPમુબેન ગોિવ̂દભાઇ ઇસનHરુ પyzલક D5ૂલ - 2 6 િવરમદ�વ સોસાયટ�, જવાહરચોક, સાબરમતી, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 48 ચાવડા Kિવણિસ̂હ ભવાનભાઇ શાહવાડ� %જુરાતી શાળા ન.ં૨ B-156, સવEદય નગર-1, ઘાટલોડ�યા, અમદાવાદ.

નવો દ��ણ પિ�મ 49 વાઘેલા 8કશોર5ુમાર નર�+L5ુમાર શાહવાડ� %જુરાતી શાળા ન.ં૨ 32, શાિંત એ+કલેવ, હ8રઓમ બeંલોઝ પાસે, મોટ�રા, સાબરમતી, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 50 સોલકં� કિપલાબેન િવનોદભાઇ શાહવાડ� %જુરાતી શાળા ન.ં૨ 32, શાિંત એ+કલેવ, હ8રઓમ બeંલોઝ પાસે, મોટ�રા, સાબરમતી, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 51 સોલકં� }યો)સનાબેન સોમાભાઇ શાહવાડ� %જુરાતી શાળા ન.ં૨ 15, હ8રઓમ બeંલોઝ, િવભાગ-૩, મોટ�રા, અમદાવાદ.

નવો દ��ણ પિ�મ 52 સોલકં� ચ8ંLકાબેન મગનભાઇ શાહવાડ� %જુરાતી શાળા ન.ં૨ 46, uયામ સ)ય બeંલોઝ, ચાદંખેડા, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 53 િવનય5ુમાર એમ. શાહ ગણેશનગર પીપળજ %જુરાતી શાળા ન-ં1 M-10, કોમલ એનકલેવ, શાિંતવન પાસે, પાલડ�, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 54 Kીિતબેન એચ. ફ8ડયા  ગણેશનગર પીપળજ %જુરાતી શાળા ન-ં1 12, ~5ુુન બગંલોઝ, હ�બતHરુ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 55 ભરતભાઇ એચ દ�સાઈ રાણીHરુ %જુ શાળા ન ં૨ A-1/10૩,Dવત]ંતા ૩ <વરાજપાકM અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 56 રાઠોડ નયના Kિવણભાઈ નારોલ %જુરાતી શાળા નબંર-1 52-મોનાકM સીટ�-2 શાિંત એસીયાટ�ક D5ૂલ  પાસે શેલારોડ  બોપલ અમદાવાદ-

૩૮૦૦૫૮



નવો દ��ણ પિ�મ 57 ફરહાનાબા
ુ ંએ. મોમીન નારોલ %જુરાતી શાળા નબંર-1 21-િનમેશનગર સોસાયટ�સોનલ િસનેમા પાછળ ,VુહાHરુા ,અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 58 િવર<ભાઈ ડ�. મકવાણા નારોલ %જુરાતી શાળા નબંર-1 L-4/66, િવ�ાનગર lલે�સ, 8હJમતલાલ પાકM BRTS ની સામે, સેટ�લાઈટ, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 59 રહ�મતબેન એન રંગર�જ ચડંૉળા %જુરાતી શાળા ન-ં1 ડ�/204 �નબ એવ+, ુફતેવાડ� ન<ક ,VુહાHરુા-સરખેજ રોડ,અમદવાદ,

નવો દ��ણ પિ�મ 60 અિશતાબેન એચ.શાહ ચડંૉળા %જુરાતી શાળા ન-ં1 <-/92/1101,શીવમ એપાટMમે+ટ, 132�ટ રgગરોડ નવાવાડજ,અમદાવાદ,

નવો દ��ણ પિ�મ 61 રમેશભાઈ ક�શાભાઇ Hરુબીયા ચડંૉળા %જુરાતી શાળા ન-ં2 બી/< ૨૦૮ વૈશાલી ટાઉનશીપ, વાસણા, અમદાવાદ.

નવો દ��ણ પિ�મ 62 �@tશ લ�મણભાઈ Xદવ ચડંૉળા %જુરાતી શાળા ન-ં2 W/૧, Sી 8�?નાનગર� ફલેટ, એસ.બી.આઈ. પાસે, મકરબા રTદ, વેજલHરુ, 

અમદાવાદ
નવો દ��ણ પિ�મ 63 5ૃતાથM હર�ભાઈ પટ�લ ચડંૉળા %જુરાતી શાળા ન-ં2 સી/૯ દ�વસીટ�, સાયોના સીટ� પાસે, ઘાટલો8ડયા, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 64 હષMદભાઈ નારણભાઈ પટ�લ ચડંૉળા %જુરાતી શાળા ન-ં2 ૩૦૧, વેદાતં Sી<, સીJસ હો{Dપટલ રોડ, સાય+સસીટ�, સોલા, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 65 ચાOુલ�ાબેન મેઘ<ભાઈ જોટાણીયા ચડંૉળા %જુરાતી શાળા ન-ં2 ૩૦૧, વેદાતં Sી<, સીJસ હો{Dપટલ રોડ, સાય+સસીટ�, સોલા, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 66 જશોદાબેન મેલાભાઈ વાઘેલા ચડંૉળા %જુરાતી શાળા ન-ં2 ૧૧૧, શૈલગગંા સોસાયટ�, આઈ.પી.ઈeલીશ D5ુલની, બાVુમા,ં ડ�-ક�બીન, ચાદંખેડા, 
અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 67 Sી 8દ�યેશભાઈ રમેશચLં ભ� કાકં8રયા %જુરાતી શાળા નબંર-1 I-142,નાર�Nર lલેટ,ઘાટલો8ડયા, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 68 ભારતીબેન એમ. પતેલ કાકં8રયા 6 6/૫૧ અવિન એપા.,Kગતી નગર,અમદાબાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 69 ચેતનાબેન વી. જોષી કાકં8રયા 6 ૬/ર)નમ બeંલોજ,સાયસં સીટ� સોલા અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 70 ડ�Jપલબેન ક�. જોષી કાકં8રયા 6 બી ૧૦૨ કનકકલા,uયામલ ચાર રDતા અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 71 િનશાબેન હ�માગં રામી કાકં8રયા શાળા નબંર 8 એ ૬૦૩, Sી િવ?k ુધારા ગાડM+સ, ગોતા અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 72 Hનૂમબેન એસ મે કાકંર�યા %જુ. શાળા ન.ં 9 uયામ HXૂ AુZલે� મોટ�રા અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 73 નીતાબેન સી. ગ�લયલ કાકંર�યા %જુ. શાળા ન.ં 10 uયામ િવલા સારથી બગંલોઝ પાસે ચાદંખેડા અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 74 દ�ાબેન ક�. �યાસ કાકંર�યા %જુ. શાળા ન.ં 10 બી 39 uયામ સતાધાર સો. ઘાટલો8ડયા અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 75 પડં�ા દશMનાબેન <eનેશ િમmલતનગર %જુ.શા.-1 M-14/161,િવ�ાનગર lલે�સ, સેટ�લાઇટ, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 76 બોડાત PXુતાબેન બાjભુાઇ િમmલતનગર %જુ.શા.-1 B-31/11, +, ુપો�લસ Dટાફ [વાટMર,દાણીલીમડા, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 77 Sી ઉમાબેન રામચLંભાઈ રાણા િમmલતનગર %જુરાતી શાળા ન ં- ૨ ડ�/૨૦૨, આઈ સી બી સી ટ� Sીનાથ એવ+, ુની પાસે વદં�માતરમ રોડ ગોતા

નવો દ��ણ પિ�મ 78 હસંાબેન Pખુદ�વભાઈ કટારા િમmલતનગર %જુરાતી શાળા ન ં- ૨ ૭,નીલકંઠ YુZલે[સ ચેનHરુ રોડ +, ુરાણીપ

નવો દ��ણ પિ�મ 79 અલકાબેન જશવતંભાઇ રાઠોડ મ�ણનગર શાળા ન ં6 3/35 ઉદય મહ�નતHરુા,  9દુર Hરૂા ,�બાવાડ�

નવો દ��ણ પિ�મ 80 જયSીબેન t. વાઘેલા 5ુમાર� હ�ના વોરા Kાથિમક શાળા 12, ગાધંીસાગર સોસા., પાણીની ટાકં� સામે, +, ુરાણીપ, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 81 રાtશ5ુમાર નટવરલાલ પટ�લ બાગે8ફરદોશ %જુ. 1 બી/53/2 . એવરaીન સોસા. કબીર �[લેવની બાVુમા,વી9ષુા રોડ,fમુા 
,અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 82 અલકાબેન �કુ�શ5ુમાર મોદ� ખોખરા %જુરાતી 
શાળા ન.ં૪

A/405,Sીનદં નગર, વેજલHરુ અમદાવાદ.

નવો દ��ણ પિ�મ 83 દ�પા ટ� �Oુુડક૨ ખોખરા મરાઠ� શાળા ન ં3 એમ-૩૨/૩૮૩,પારસનગર,વી-૨, સોલારોડ, નારણHરુા, ,અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 84 ચ8ંLકાબેન 8દપક5ુમાર પટ�લ મ�ણનગર શાળા ન ં-4 A/302સે� ુર�સીડ�+સી, મોટ�રા, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 85 ધારા �ચ^તન પડં�ા મ�ણનગર શાળા ન ં-4 403/મ�વુન એવ+,,ુ વાસણા, અમદાવાદ



નવો દ��ણ પિ�મ 86 શારદાબેન રfનુાથ કા�િૂત� મ�ણનગર શાળા ન ં-4 D/1204, સારાશં અJબીએ+સ, વાસણા

નવો દ��ણ પિ�મ 87 મકવાણા નટવરભાઇ મ
ભુાઇ �LHરુ� પyzલક D5ૂલ 63/248 ગવનMમે+ટ 'ઇ' કોલોની, બાHનુગર, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 88 દ�ાબેન ડ�. પટ�લ કાકં8રયા 6 આmફા ફલેટ મોહન પાકM કાકં8રયા  અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 89 પાયલબેન વી. પટ�લ વટવા %જુરાતી D5ૂલ 3 E/403આશાHરુ� ર�સીડ�+સી,વટવા, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 90 વસતં5ુમાર કાિંતલાલ પટ�લ વટવા %જુરાતી શાળા ન:ં1 B-8, H?ુપક- ૨ ઈસનHરુ

નવો દ��ણ પિ�મ 91 રવી+Lભાઇ વી. ગામેતી વટવા %જુરાતી D5ૂલ 3 F/203 સન એ[સોટ�કા,હસંHરુા,અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 92 ભાવનાબેન વાય. રાજHતૂ વટવા %જુરાતી D5ૂલ 3 63આિત�નગર સોસાયટ� ,નારોલ, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 93 જmપાબેન કનૈયાલાલ શાહ વટવા %જુરાતી શાળા ન:ં5 એ-27 લ�લતા સોસા., ઇસનHરુ,અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 94 ઠાકર� લતાબેન રામદાસભાઇ �LHરુ� પyzલક D5ૂલ A-67 મા�9ૃિૂમ સોસાયટ�, સી.ટ�.એમ; અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 95 H?ુપાબેન સી વાઢ�લ દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 2 306/આPતુોષ એપાટM મે+ટ 9લુાભાઈ અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 96 વિનતા બેન આર યાદવ દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 4 f302 Sીનાથ ર�સીડ�+સી નારોલ

નવો દ��ણ પિ�મ 97 8કશોર�બેન રfવુીરભાઈ રાજHતુ બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-2 1/3 કાકં8રયા J,િુનિસપલ ઓ8ફસર lલેટ Vુના ઢોર બXર .કાક8રયા

નવો દ��ણ પિ�મ 98 8દનેશભાઈ ડ�. રાઠોડ બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-11 25 ક�લાસધામ સોસાયટ�, જોગેNર� રોડ, અમરાઇવાડ�, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 99 ચોપડા પર�શભાઈ બી બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-15 રાt+L 9વુન રોડ કામદાર કmયાણ ક�+L વેરાવળ ગીર સોમનાથ

નવો દ��ણ પિ�મ 100 Sી કmપનાબેન ઠાકોરલાલ ઠdર િમmલતનગર %જુરાતી શાળા ન ં- ૨ ૫૨૬,િવશાલનગર ઇસનHરુ

નવો દ��ણ પિ�મ 101 મહ�તા ભાવનાબેન Pિુનલ5ુમાર િમmલતનગર %જુ.શા.-1 2-ગોપીકા એપા.�{ુ[તમેદાન, મણીનગર, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 102 Sી PભુાષચLં કાિંતલાલ રાઠોડ િમmલતનગર %જુરાતી શાળા ન ં- ૨ બી-૧ નીલમ એપાટMમે+ટ ધમM<વન lલેટ સામે ખોખરા

નવો દ��ણ પિ�મ 103 Sી તેજલબેન એચ.પટ�લ 5ુમાર� હ�ના વોરા Kાથિમક શાળા સી-203, મહાદ�વ Zલે8ટનમ, ઘોડાસર, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 104 Sી મ,રુ�બેન ક�. 5ુશવાહ 5ુમાર� હ�ના વોરા Kાથિમક શાળા એ-24, પ8રમલ પાકM સોસા, Hનુીતનગર, ઘોડાસર, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 105 8�િ�યન 8દ�યKભા t બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-18 િસયોન પાકM સોસાયટ� બહ�રામHરુા

નવો દ��ણ પિ�મ 106 8�Dટ� બીના મનીષભાઈ બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-22 ૩૮/બી 8�િ�યન સોસાયટ�, ગૌતમ નગર ચાર રDતા, બહ�રામHરુા

નવો દ��ણ પિ�મ 107 <ગીશાબેન એ ગાિવત બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-9 િશવ�લક એપાટMમે+ટ +, ુ[લોથ માક�ટની પાછળ,કાકા8રયા

નવો દ��ણ પિ�મ 108 �ારક�શ5ુમાર સી. પરમાર બહ�રામHરુા %જુરાતી શાળા ન-11 27/સી/12 Vૂના લેબર કવા. જગ�ાથ< રોડ, બહ�રામHરુા, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 109 રોશન આર વસાવા દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 5 ૨૭,મહાશ{[ત સોસાયટ�, દાણીલીમડા ,અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 110 નીતાબેન જોષી દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 5 ડ�,રાજ �L બગંલો,ચા�લા સોસાયટ�,Sીનીવાસ lલેટ ની સામે,મણીનગર,

નવો દ��ણ પિ�મ 111 વઘાડ�યા �બિનતાબહ�ન બી દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 1 બ  ૭૦ �જ9મુી સોસા , tઠાભાઇની વાવ સામે,  ઇસનHરુ ,અમદાવાદ.

નવો દ��ણ પિ�મ 112 પરમાર િKયકંા બેન એસ દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 1 ૨૯,[મલાનહ�Oુ પાકM સોસાયટ� 9લુાભાઇ ચાર રDતા ,બહ�રામHરુા,અમદાવાદ.

નવો દ��ણ પિ�મ 113 મનીષ5ુમાર એ પરમાર દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 3 13, અ�તૃ નાગર સોસાયટ� પાટM 2 કમલા નેહOુ પાકM સોસાયટ� બેહરામHરુા 
અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 114 <ગીશાબેન બી પટ�લ દાણીલીમડા %જુરાતી શાળા નબંર 3 126, Hવૂ નગર સોસાયટ� ઘોડાસર રોડ ઘોડાસર અમદાવાદ



નવો દ��ણ પિ�મ 115 Sી અવિંતકાબેન પી. ઠાકર 5ુમાર� હ�ના વોરા Kાથિમક શાળા 18, ચાણ¡ પાકM , ઘોડાસર, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 116 Sી શશીકલાબેન બી. િસ̂હ 5ુમાર� હ�ના વોરા Kાથિમક શાળા 43, હ8રદશMન પાકM સી.ટ�.એમ., અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 117 ગોપીબેન ડ� સોની. ખોખરા %જુરાતી શાળા ન ં2 86/કામધે
ુ ંસોસાયટ�, વGાલ.

નવો દ��ણ પિ�મ 118 ચેતનાબેન એન પટ�લ ખોખરા %જુરાતી શાળા ન ં2 એ/2 નાલદંા સોસાયટ�, ઇસનHરુ

નવો દ��ણ પિ�મ 119 }યિંતભાઈ ગીગાભાઇ ચાવડા મ�ણનગર શાળા ન ં-4 ¢જ9િૂમ સોસાયટ�, ઇસનHરુ, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 120 માનસીબેન ફહોગાભાઇ વાઢ�યા મ�ણનગર શાળા ન ં-4 91, મોતીબાગ સોસાયટ� ચો[સીપાકM મ�ણ.

નવો દ��ણ પિ�મ 121 Sી 5ુPમુબેન  સી. ચદંાણા ઇસનHરુ %જુ. શાળા ન.ં1 A/12, Sી< પાકM , બ�ળયાદ�વ મ8ંદર પાસે, લાભંાગામ રોડ, અમદાવાદ.

નવો દ��ણ પિ�મ 122 Sી રતનબેન આર. ભરવાડ ઇસનHરુ %જુ. શાળા ન.ં1 Zલોટ ન.ં 109, હિષ�ત પાકM-1 ની સામે, િવ£લનગરનો ટ�કરો, જશોદાનગર, 

અમદાવાદ.

નવો દ��ણ પિ�મ 123 મ
ભુાઇ ઉ. િ]વ¤દ� વટવા %જુરાતી શાળા ન 6 ૧૦૨, Pરુજ એપાટMમે+ટ,  પટ�mવાસ, ઇસનHરુ, અમદાવાદ.

નવો દ��ણ પિ�મ 124 બીનાબેન આર. સોનવણે વટવા %જુરાતી શાળા ન 6 ૨૩, કાવેર� િવલા મોની હોટ�લ રોડ, ઇસનHરુ, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 125 9વૂનેશ વાય. ઉપા¥યાય વટવા %જુરાતી D5ૂલ 3 A/8 કા�લ^દ� એપાટMમે+ટ,જયમાલા બસ Dટોપ પાસે,ઘોડાસર,અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 126 િશmપાબેન આર. વમાM વટવા %જુરાતી D5ૂલ 3 C/20 H?ુપિવહાર સોસાયટ�,રામોલ,અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 127 મીતાબેન જયિંતભાઇ પટ�લ વટવા %જુરાતી શાળા ન:ં5 એ-૧/૧૨, H?ુપક-૨, ઇસનHરુ

નવો દ��ણ પિ�મ 128 ¦પાલીબેન અ
પૂ5ુમાર દર< વટવા %જુરાતી શાળા ન:ં5 ૧૪, હ8ર ઓમ રો-હાઉસ, ઘોડાસર

નવો દ��ણ પિ�મ 129 ગ§જર િનલમબેન રિસકભાઇ શાહવાડ� %જુરાતી શાળા ન.ં૨ G-504, HDુકરહ�ર, એમ.બી.પટ�લ ફામM હાઉસ પાછળ, ઇ+LHરુ� ટાઉનશીપ, 

જશોદાનગર
નવો દ��ણ પિ�મ 130 પટ�લ <Cેશ5ુમાર H ૂXંભાઇ શાહવાડ� %જુરાતી શાળા ન.ં૨ A-171, ¢જ ર�સીડ+સી, હસંHરુા ગામ સામે, નરોડા, અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 131 ���������	 ��.�� ��� ������ ����  - 8 ����� ������� �������� �દ���દ

નવો દ��ણ પિ�મ 132  ��!" ��.�� ��� ш����� ����  - 4 �!.58 � ��$ %����" �������, ��������, �દ���દ.

નવો દ��ણ પિ�મ 133 &���દ'()!� &�����*દ ш+х ��$������ ����  - 5 110/3, ���� �к�  �������, ��������, �દ���દ

નવો દ��ણ પિ�મ 134 ��.�������	 ��*દ.���� к�/! ��$������ ����  - 5 1, ����0к �������, ��������, �દ���દ

નવો દ��ણ પિ�મ 135 ш+х ����� "�� 1�2 દ�3!�!4� ����  - 2 ���"� 5/�દ  �к�  ��. �� �/� 6'�દ  ��+ ��������	 52

નવો દ��ણ પિ�મ 136 �0�7�� � ����� ������ ����  - 4 ���+ ���"!  �к�  ������� �દ���દ

નવો દ��ણ પિ�મ 137 8�દ���" �". ш+х 9	4�:� ����  - 1 19 ��������"/2 ���"! �$.  ��+ �������� 380055

નવો દ��ણ પિ�મ 138 "�/!� ;к����+) �/�� 9	4�:� ����  - 2 10, ����� <�=�+>, &�=(�")�, ��������

નવો દ��ણ પિ�મ 139 ��/��"�����	 �. �+к ���� ����   - 2 6, ?��+"!  �к� , ���� ���દ ��-����"!  �@:, ��������, �દ���દ

નવો દ��ણ પિ�મ 140 ��.�'(�����	 �.  @" ���� ����   - 2 11, A��"���� � ��� ., �$���� ����., ��������, �દ���દ

નવો દ��ણ પિ�મ 141 "�/+������ �. ш+х �B�(")� ����  - 1 43,5!� �к�  �!������ ����.��+ ��������,�દ���દ

નવો દ��ણ પિ�મ 142 ��દ$к�����	 ;C���1�; ш+х �B�(")� ����  - 2 3/20/�!, ��)+ �!��, �(+���4�, ��������

નવો દ��ણ પિ�મ 143 ����� ���દ�����	 ��D��1�; �B�(")� ����  - 2 �!-602, �+'��" �к� , E�� ����, ��������



નવો દ��ણ પિ�મ 144 ��*દ �F�� �.ш+х )�(!��� ����  - 4 29, �!�� �������, ��"� �!"+�  ��+, ��������, �દ���દ-

380055
નવો દ��ણ પિ�મ 145 ��/�"����� 5�. ш+х ������ ����  - 1 A/2 FF, ��B�� =��/� �������� 9�� �'(�  ��+ �������� 

�દ���દ
નવો દ��ણ પિ�મ 146 /?�0""!ш� ��	દ?��+" ш+х ��$������ ����  - 6 2, �A�.5�ш�� ������� ш������દ M����  �к�  �દ���દ

નવો દ��ણ પિ�મ 147 ш+х ����� �!�! N��O .�A�P�" દ�3!�!4� ����  - 2 B-5 ��ш"  �к�  ��. �� ��0к 6'�દ ��4 �+����� 55

નવો દ��ણ પિ�મ 148 �"!���	દ �'�")"! ����� ������ ����  - 7 238.Q����к �������,к(����, �-55

નવો દ��ણ પિ�મ 149 ш�" 5�� �. ������ ��	દ�")� ����  - 2 �.6-201 �ш�દ +.�.4�", �ш�દ  �к� , E�� ����
��х+� ��4. �દ���દ.38

નવો દ��ણ પિ�મ 150 &��"�/����	 ;ш��દ ��$*દ ������ )�(!��� ����  - 2 3,���દ �к�  ( TFF� ������� "	2."! �U:��х+� ��!�'�$ш" 
��+.55

નવો દ��ણ પિ�મ 151 � �����V�!�! ��. @�3 ш����� ����  - 6 2,"�/ �� ����,�!"  �к�   ��+,��������55.

નવો દ��ણ પિ�મ 152 "������	 ��.  @�3 ш����� ����  - 10 B-22 �/�+ �$��"! �������, ��!  �"  ����"! )�!, 
��������, �દ���દ

નવો દ��ણ પિ�મ 153 ���દ�����	 A������! �દ" ��$������ ����  - 5 53/B, ш+ %����", ��������, �દ���દ

નવો દ��ણ પિ�મ 154 દ�"��!�! �.ш+х 9	4�:� ����  - 1 68/1 �/�+��$�"! ��.�������� �.��દ 380055

નવો દ��ણ પિ�મ 155 (�'�����	" ш�$/�દ?��+" ш+х 9	4�:� ����  - 2 �!-2,W��+�4 �� ����,к��!��,"����

નવો દ��ણ પિ�મ 156 '���+������	 /+4. ������ ���� ����   - 2 10-2-B, 5ш!��"� � ��� .,  !.��. к��+� ��4,  ��4�, �દ���દ

નવો દ��ણ પિ�મ 157 �.5��� ���1�; U��3!���� ������ ����  - 1 ��M����  �к�  "	-1,દ�)��  �U:, ��х+�

નવો દ��ણ પિ�મ 158 ���������	 5�.ш+х ������ ����  - 4 ���+ ���"!  �к�  ������� �દ���દ

નવો દ��ણ પિ�મ 159 હલીમા એન. શખે બાHનુગર ઉAૂM  - 2 ૩, અJમારપાકM દાનીલીમડા

નવો દ��ણ પિ�મ 160 .��દ������	 �.������ �Xх��� ����  - 1 �/18 D�Y�+5� ������� �����દ���દ

નવો દ��ણ પિ�મ 161 ���દ�����	 шZ�!� ш+х 9	4�:� ����  - 2 14, 9	4�:� �+к �������,"���� ��4

નવો દ��ણ પિ�મ 162 � �����	 ��M��*દ X����� ��[+\� ����  - 1 186,  �$����,દ�3!�!4� )�, દ�3!�!4�, �દ���દ 380028

નવો દ��ણ પિ�મ 163 �.�к�� &��� ��	દ ������ 9	4�:� ����  - 2 13,�]�� <�=�+>,X���� 'Mદ U� �,દ�3!�!4�

નવો દ��ણ પિ�મ 164 ��(D�7!ш�	 �.���!" ш+х ���х4 ����  - 6 4, �/�"  �к� , ш6F( �������, દ�3!�!4�, �દ���દ - 

380028
નવો દ��ણ પિ�મ 165 /+��х�" ��. ��દ�� �B�(")� ����  - 1 10,��ш" �к�  ����. �$���	 +દ�",દ�3!�!4�,�દ���દ

નવો દ��ણ પિ�મ 166 8હમાLી આર. માલી અમરાઈવાડ� 8હ+દ�-5 બી/૧૪સાઇધામ વGાલ

નવો દ��ણ પિ�મ 167 અનીતા આઈ. યાદવ અમરાઈવાડ� 8હ+દ�-5 ૫૧/ િશવનગર હાટક�Nર

નવો દ��ણ પિ�મ 168 ^!(! 6'(� ��.(�� અમરાઈવાડ� 8હ+દ�-8 54 к�[+� �	  �к�  �_�� �દ���દ .

નવો દ��ણ પિ�મ 169 ^!(! �$х� M.+���  અમરાઈવાડ� 8હ+દ�-8 104 .�`! ���A� 3!")�  �.

નવો દ��ણ પિ�મ 170 ^!(! �"��� 5�. ��દ� અમરાઈવાડ� 8હ+દ�-8 3,Dab3� <�=�+> ���2��4� �. 

નવો દ��ણ પિ�મ 171 માયાબેન આર. શમાM અમરાઈવાડ� 8હ+દ�-9 19-દયાપાકM સોસાયટ� સી.ટ�એમ

નવો દ��ણ પિ�મ 172 Sી નસર�નબા
ુ ંઅલીFુસેન શેખ રાજHરુ 8હ+દ� શાળા નબંર - 01 968/1 પ)થરવાળ� મD<દ દ�હલી ચકલા, ધીકાટંા રોડ, જમાલHરુ



નવો દ��ણ પિ�મ 173 યાDમીનબા
 ુએમ. પઠાન રાજHરુ 8હ̂દ� શાળા 2 ક8ડયાશેર� ,જમાલHરુ   

નવો દ��ણ પિ�મ 174 અજરા બા
 ુએમ. શેખ રાજHરુ 8હ̂દ� શાળા 2 HXુલાલ ની ચાલ રાયખડ 

નવો દ��ણ પિ�મ 175 યાદવ 8દપીકા એસ રાજHરુ 8હ̂દ� શાળા 2 702  સમોર ર�સીડ̈સી નારોલ 

નવો દ��ણ પિ�મ 176 ગાય]ી આર %Zુતા રાજHરુ 8હ+દ� શાળા 5 આ~તુોષ પાકM , ક�નાલ ,વGાલ 

નવો દ��ણ પિ�મ 177 રાધા ડ�. Xટ રાજHરુ 8હ+દ� શાળા 5 58, કામધે
 ુ પાકM , ક�નાલ ,વGાલ 

નવો દ��ણ પિ�મ 178 �8ુLકા t. યાદવ રાજHરુ 8હ+દ� શાળા 5 10/80, ચ�રુભાઈની ચાલી ,મોદ� નગર ,અમરાઈવાડ� 

નવો દ��ણ પિ�મ 179 મમતા પી. િતવાર� રાજHરુ 8હ+દ� શાળા 5 30,મહ�શ -નર�શ સોસાયટ� ,ઘોડાસર ,અમદાવાદ 

નવો દ��ણ પિ�મ 180 Sી ગાય]ી એમ.િમSા ઓઢવ 8હ+દ� શાળા ન.ં-1 A-2,દશMનધામ સોસાયટ�,ઓઢવ.

નવો દ��ણ પિ�મ 181 Sી દ�વક�દ�વી એસ.Dવામી ઓઢવ 8હ+દ� શાળા ન.ં-1 18,િશવશ{[ત નગર,ઓઢવ.

નવો દ��ણ પિ�મ 182 Sી Kીિત ટ�.માલી ઓઢવ 8હ+દ� શાળા ન.ં-1 C-483,મનીષાપાકM ,©�બકાનગર,ઓઢવ.

નવો દ��ણ પિ�મ 183 Sી સગંીતા એસ.િવNકમાM ઓઢવ 8હ+દ� શાળા ન.ં-1 14,�બેડકર નગર,અમરાઈવાડ�.

નવો દ��ણ પિ�મ 184 Sી ર�ખા એસ.KXપિત ઓઢવ 8હ+દ� શાળા ન.ં-1 59-Kહલાદ પાકM ,વGાલ

નવો દ��ણ પિ�મ 185 Sી સગંીતા ટ�. Kસાદ ઓઢવ 8હ+દ� શાળા ન.ં-1 ડ�-148, પાયલનગર , ખોડ�યાર મ8ંદર પાસે, નરોડા 

નવો દ��ણ પિ�મ 186 Sી સ8રતા Pશુીલ5ુમાર તોમર ઓઢવ 8હ+દ�  શાળા  ન ં3 સી ૨૪, P+ુદરવન સાªાeય ટ�નામ�ટ

નવો દ��ણ પિ�મ 187 Sી શિમ�?ઠા સોહનલાલ ખ]ી ઓઢવ 8હ+દ�  શાળા  ન ં3 35-413, આªપાલી lલેટસ બાHનુગર

નવો દ��ણ પિ�મ 188 Sી Pમુન5ુમાર� રાક�શ5ુમાર િતવાર� ઓઢવ 8હ+દ�  શાળા  ન ં3 ઇ-96 િશરોમણી બગંલોઝ િવરાટનગર િનકોલ

નવો દ��ણ પિ�મ 189 Sી મ�દુ�વી નર̈L િતવાર� ઓઢવ 8હ+દ�  શાળા  ન ં3 આઇ-203, સહજ ર�સીડ�+સી કણMવતી વGાલ

નવો દ��ણ પિ�મ 190 Sી મનીષા રિવ̂L પરાતે ઓઢવ 8હ+દ�  શાળા  ન ં3 સી-69 ૃ?ણ5ુ+જ સો. Pરુ�લીયા Dટ�ટ, અમરાવાડ�

નવો દ��ણ પિ�મ 191 Sી મનીષા સજંય5ુમાર જયDવાલ ઓઢવ 8હ+દ�  શાળા  ન ં3 F-104 આલોકપેર�ડાઇઝ, RAFક�Jપ સામે, વGાલ

નવો દ��ણ પિ�મ 192 ર�ખા5ુમાર� રામ�રુત સોની કરશનનગર 8હ+દ�-1 B-29 રામેNર પાકM વGાલ

નવો દ��ણ પિ�મ 193 અપMણા5ુમાર� રામએકબાલ િસ̂હ કરશનનગર 8હ+દ�-1 A-151 આશોપાલવ સોસાઈટ� વટવા

નવો દ��ણ પિ�મ 194 Kવીના 5ુમાર� મગંલદાસ રાવત  <આઇડ�સી ઓઢવ 8હ+દ� શાળા ન ં૧ 76, к�[+��  �к� , �_�� �દ���દ

નવો દ��ણ પિ�મ 195 શબીનાબા
 ુt અzબાસી બાગે8ફરદોશ 8હ+દ� શાળા ન ં૧ ૧૯૧૦ ભોઈવાડો જમાલHરુ

નવો દ��ણ પિ�મ 196 ગીતા5ુમાર� એસ િતવાર� બાગે8ફરદોશ 8હ+દ� શાળા ન ં૧ ૨૦ માધવલાલ 5ુંભારની ચાલી અમરાઈવાડ�

નવો દ��ણ પિ�મ 197 ભારતી આર યાદવ બાગે8ફરદોશ 8હ+દ� શાળા ન ં૧ એ-માધવ પાકM િવભાગ -૧

નવો દ��ણ પિ�મ 198 �ગ8રX આર યાદવ બાગે8ફરદોશ 8હ+દ� શાળા ન ં૧ 47ગેલે�ી કોરલ વGાલ

નવો દ��ણ પિ�મ 199 વદંના મહ�શ5ુમાર િમSા િવનોબાભાવેનગર 8હ+દ�-1 152,AુગાMનગર,વટવા,અમદાવાદ

નવો દ��ણ પિ�મ 200 Hનૂમ ભાઈલાલ પટ�લ િવનોબાભાવેનગર 8હ+દ�-1 A-9,સ)યમ સાગરટ�નામ�ટ,વટવા,અમદાવાદ
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51 અ���5���� 5��� અ�8�	 અ;
��# ��%&� ����  - 3

393/36, �����	 D��� �� 
(���, �Wх,�� �� , અ�	���	-

380023

9016210280

મ�ય
52 � �� %�� ��#	 ���@�	 $������� �����&� ����  - 4

83, %���&�, ��(� q� �� 
r	�, $�$�� ���� х��(�, 
%���&� 	���<, 

9724503517

મ�ય
53 ш��� ?�. r
��# �����&� ����  - 4

143/830, �.��.�� �,  #-20 
$�"�, ��&���,અ�	���-
380024

9898546221

મ�ય
54 ��#	����� ?, ш�х �����&� ����  - 3

296 ��1� ��#� ��� 
�х�,�� અ�	���	 8128002406



મ�ય
55 (���3����� ��5�,� ��5���-�C 	�)���� � ����  - 4

�s�1 �� х��(�,��� 
�B0%	,"#$��� ,

9375160948

મ�ય
56 5��8	����� P
����,� ш�х ��8���&�� ����  - 6 2151, ક�5� 
��8��� ��� 

���� ��  $��N,�� %���&� 7046467931

મ�ય
57 ш��8	����� ?
. �;7�# ш��#��� ���  ш��� �. 1 95, tA$�3� ����� (��� , �D�u�9638781120

મ�ય
58 ���: �	����� ?.ш�х ш��&� ����  - 6 60,��	� 
�
�,3#,H��C 


�;3�,અ�	���	.
9712987040

મ�ય
59 �#5���� ���� ?�. ш�х ш��&� ����  - 1

$�.2�.V8C�v� ક���% $�
� 
х�4���� х���
� અ�	���	 9722953432

મ�ય
60 ��х�	����� �����	ш�# ш�х 
�
&� ����  - 4 71,�
��;3�� (���, �����&� 9173526562



PINK AREA SURVEY REPORT
DATE-28.06.2020

ZONE TOTAL 
TEAM

TOTAL 
AREA

TODAY ACTIVITY SYMPTOMS TREATMENT AT (OUT OF D)

REMARKSHOUSE 
SURVEYED

POPULATION 
SURVEYED

FEVER 
CASES

COUGH 
CASES

RUNNING 
NOSE 
CASES

CASES
 D=A+B+C

FIELED 
LEVEL

UHC 
LEVEL HOSPITAL SAMPLE 

TAKEN

CZ

EZ

SZ

NZ

WZ

SWZ

NWZ

TOTAL 786 874 71653 300291 49 95 41 185 119 66 0 114


