
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 36-A ‚t.17-07-2020 

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

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

ftu…tuohuþ™ îtht y{ŒtðtŒ þnuh{tk ftuðez-19™t r™Þkºtý {txu rðrðÄ yËhfthf …„÷tytu ÷uðt{tk ytðe hÌtt Au. Ë{„ú 

þnuh{tk ftuE…ý ÔÞÂõ‚ ‚tð,þhŒe fu ¾tkËe™e ‚f÷eV Ähtð‚t ntuÞ ‚tu ‚uðe ÔÞÂõ‚ytu™u ytu¤¾e ÷E ‚uytu™tu ftuðez-

19™tu xuMx fhe þftÞ ‚u {txu ‚{t{ ðtuzo{tk Ë½™ ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe [t÷e hne Au.  

 yt ft{„ehe{tk yt ËtÚtu™e rƒztý {wsƒ™e þt¤tytu™t rþûtftu™u Vhs ËtU…ðt{tk ytðu Au. ytÚte yt…™e þt¤t™t 
ÞtŒe {wsƒ™t rþûtftu™u rƒztý{tk Œþtoðu÷ Ítu™{tk yƒo™ nuÕÚt ËuLxh(Þwyu[Ëe) ¾t‚u ‚t.20-7-2020™u Ëtu{ðth™t 
htus Ëðthu 8-30 f÷tfu Vhs ƒòððt {txu rƒ™[qf he‚u {tuf÷e yt…ðt™t hnuþu. rƒztý{tk su-‚u Ítu™™t {ŒŒ™eþ 
þtË™trÄfthe©e™tu xu÷eVtur™f Ëk…fo fhe™u ‚t.20-7-2020™t htus Vhs …h rh…tuxeO„ fhðt™wk MÚt¤ Ëwr™rù‚ fhe 
÷uðt™wk hnuþu.  

 ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe {txu su-‚u yƒo™ nuÕÚt ËuLxh ¾t‚uÚte {uzef÷ yturVËh yÚtðt su-‚u ðtuzo™t EL[tso 

(f÷Mxh EL[tso) …ºtftu, …ÕË ytufËe{exh yt…þu  ‚Útt Ëðuo™e ft{„ehe™e Ë{s yt…þu.  Œhuf rþûtftu™u {tMf , nuLz 

ø÷tuÔÍ ‚Útt Ëu™uxtEÍh™e ƒtux÷ yt…ðt{tk ytðþu. su™tÚte Œhuf rþûtfu …tu‚t™e Mðft¤S ht¾ðt™e hnuþu. Ë{„ú ÔÞðMÚtt 

‚kºt Ëwr™ÞtuS‚ he‚u ftÞoh‚ hnu ‚u {txu su-‚u Ítu™™t {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe r™Þkºtý yrÄfthe ‚hefu {wfðt{tk ytðu÷t 

Au. ftuE…ý f{o[theyu yr™ðtÞo Ëkòu„tu{tk hò ÷uðt™e ÚttÞ íÞthu ‚u{™t {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe©e …tËu hò {ksqh 

fhtððt™e hnuþu. {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe©eyu su-‚u rþûtf™u ƒŒ÷u yLÞ rþûtf™e Vhs „tuXÔÞt ƒtŒ s su-‚u rþûtf™e 

hò {ksqh fhþu. Ëðuo ËkŒ¼uo ftuE «&™ ntuÞ ‚tu ™e[u™t yrÄfthe©eytu™tu Ëk…fo fhðtu.  
Ëk…fo Ëwºt :  

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

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

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

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

4 …rù{ ©e{‚e ¼wr{ƒu™ …tXf {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,{æÞ Ítu™ 6357073916 

5 {æÞ ©e rð…w÷¼tE [tiÄhe {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,WŒqo Ítu™ 6357073918 

6 W¥th-…rù{ ©e{‚e r™{e»ttƒu™ [tintý {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe, …rù{ Ítu™ 6357073914 

7 Œrûtý-…rù{ ©e rfþ™®Ën htXtuz Ëw…hðtEÍh,rnLŒe Ítu™ 7573952639 

 
™tUÄ :- ËŒh ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe{tk Vhs ƒòð™th Œhuf rþûtf™u «r‚rŒ™- Y.150/- {t™ŒT ðu‚™ yt…ðt{tk 

ytðþu.  
 

rƒztý :-  ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe {txu™t rþûtftu™e ÞtŒe  

 

‚t. 17-07-2020                     ztì.yu÷.ze.ŒuËtR 

      þtË™trÄfthe 
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121 4દશાબેન આર )5પિત આ.િશ ,ુબેરનગર �જુરાતી. 1 8980023428

122 કાજલબેન 6 ભાવસાર આ.િશ ,ુબેરનગર �જુરાતી. 1 9909012254

123 નીલમબેન ડ� )5પિત. આ.િશ ,ુબેરનગર �જુરાતી. 2 9979588843

124 સોનલબેન એસ બાર7યા. આ.િશ ,ુબેરનગર �જુરાતી. 2 9712651042

125 )9:લાબેન એન ગોહ*લ આ.િશ ,ુબેરનગર �જુરાતી. 2 9825877978

126 ર�નાબેન એમ.પટ*લ મદદનીશ િશ<ક ,ુબેરનગર �જુ-4 9712983082

127 મનીષાબેન સી )5પિત મદદનીશ િશ<ક ,ુબેરનગર �જુ-4 9712980286

128 4દલીપભાઇ બી . પટ*લીયા મદદનીશ િશ<ક ,ુબેરનગર �જુ-4 8347034940

129 �ી જય�ીબેન અ>તૃલાલ ભરતવાલા ઉ.િશ. છારાનગર �જુરાતી શાળા ન-ં1 9978125277

130 �ી હ@મુતીબેન નરોતમભાઇ પટ*લ ઉ.િશ. છારાનગર �જુરાતી શાળા ન-ં1 6353961648

131 �ી િપનાક�બેન �વણલાલ ઓઝા ઉ.િશ. છારાનગર �જુરાતી શાળા ન-ં1 9427537590

132 �ી BિુવCબેન શકારાભાઇ પટ*લ ઉ.િશ. છારાનગર �જુરાતી શાળા ન-ં1 9825701307

133 �ી લીનાબેન ચDંુલાલ પચંાલ ઉ.િશ. છારાનગર �જુરાતી શાળા ન-ં1 7043639160

134 �ી અિમતાબેન એસ કવડ* ઉ.િશ. છારાનગર �જુરાતી શાળા ન-ં1 9978994982

135 @મુન ઓ િતવાર� આ.િશ. ,ુબેરનગર EFે� શાળા ન.ં 1 8460842649

136 ર*ખાબેન ગરચર િવ.સ ,ુબેરનગર EFે� શાળા ન.ં 1 7874691127

137 પાવGતી ડ� બી ગો4હલ િવ.સ ,ુબેરનગર EFે� શાળા ન.ં 1 9979499089

138 પટ*લ શીલાબેન યોગેશ,ુમાર ઉ.િશ કોતરBરુ �જુ 1
90160

32526

139 નાગરાજ યાિમિનબેન  મનીષ,ુમાર ઉ.િશ કોતરBરુ �જુ 1
78748

76586 
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145 ભરતભાઈ � સોલકં� આ.િશ ,ુબેરનગર �જુરાતી. 1 9898305862

146 જગદ�શભાઈ બી મો4ડયા આ.િશ ,ુબેરનગર �જુરાતી. 2 9712962837

147 મહ*શ,ુમાર એન . કોટવાલ મદદનીશ િશ<ક ,ુબેરનગર �જુ-4 9427694499

148 રમેશભાઈ એન . પટ*લ મદદનીશ િશ<ક ,ુબેરનગર �જુ-4 9898294433

149 પા�ુલ બેન પચંાલ આ.િશ. ,ુબેરનગર EFે� શાળા ન.ં 1 ,j+`$! "##

150 ભાવેશ ડ� પરમાર આ.િશ. ,ુબેરનગર EFે� શાળા ન.ં 1 !j",!%j! `



�મ શાળા�ુ ંનામ િશ�ક�ુ ંનામ હો�ો સપંક� નબંર

1 બહ�રામ�રુા �જુરાતી શાળા ન-3 ઉપે�� ુમાર એન. કામડ� ઉ.િશ 9662347206

2 બહ�રામ�રુા �જુરાતી શાળા ન-3 નીિતનભાઈ .&.ચૌધર* ઉ.િશ 7778971335

3 બહ�રામ�રુા �જુરાતી શાળા ન-3 ર*ટાબેન .આર.પટ�લ ઉ.િશ 9426709947

4 ચડંૉળા �જુરાતી શાળા ન-ં1 /0ાબેન ટ*.પટ�લ ઉ.િશ�ક 9723024718

5 ચડંૉળા �જુરાતી શાળા ન-ં1 િપયકંા ુમાર* ક� ચૌધર* ઉ.િશ�ક 7874344966

6 બહ�રામ�રુા �જુરાતી શાળા ન-2 સરોજબેન 2કશોરભાઈ પાથ� ઉ.િશ 94288026178

7 ચડંૉળા �જુરાતી શાળા ન-ં2 નજરમહમંદ મીરમહમંદ સિંધ ઉ. િશ. 9408134369

8 બહ�રામ�રુા �જુરાતી શાળા ન-11 �6ૂણ8માબેન 9. સોપાર*યા ઉ.િશ. 9427894840

9 બહ�રામ�રુા �જુરાતી શાળા ન-11 :નેહાબેન એમ. ગો:વામી ઉ.િશ. 7698682868

10 દાણીલીમડા �જુરાતી શાળા નબંર 4 એજલ બેન પી પટ�લ ઉ. િશ. 9427038462

11 દાણીલીમડા �જુરાતી શાળા નબંર 4 વીર�ન  ુમાર સી પટ�લ ઉ. િશ. 9998878726

12 બહ�રામ�રુા �જુરાતી શાળા ન-18 પટ�લ મીના�ીબેન & આ.િશ 9586069123

13 બહ�રામ�રુા �જુરાતી શાળા ન-9 ભા�મુિતબેન એમ સોખ2ડયા આ.િશ. 7984463501

14 દાણીલીમડા �જુરાતી શાળા નબંર 3 રા9શ  ુમાર સી મહ�ર*યા ઉ. શી 9998332248

15 દાણીલીમડા �જુરાતી શાળા નબંર 3 હ�તલબેન ડ* પરમાર ઉ. શી 9723847415

16 દાણીલીમડા �જુરાતી શાળા નબંર 2 અ?ુણાબેન એસ મકવાણા ઉ. શી 8200939595

17 દાણીલીમડા પ@Aલક : ૂલ પટ�લ િમલન કાદરભાઈ ઉ. શી 9601123018

18 દાણીલીમડા પ@Aલક : ૂલ Bી અરિવCદભાઈ &.ચૌધર* ઉ. શી 9429482652

19 દાણીલીમડા �જુરાતી શાળા નબંર 1 િનનામા 6બCDુબેન બી ઉ. શી 9904163626

20 દાણીલીમડા �જુરાતી શાળા નબંર 1 સૈયદ નાહ*દાખાFનુ એ ઉ. શી 9924746036

21 દાણીલીમડા �જુરાતી શાળા નબંર 1 શેખ મો ઇરફાન એ ઉ. શી 8460885848

22 દાણીલીમડા �જુરાતી શાળા નબંર 5 નીતાબેન જોષી ઉ. શી 9925803694

23 બહ�રામ�રુા �જુરાતી શાળા ન-13 દ�વાયાની  &. દર& ઉ.િશ. 9428046062

24 દાણીલીમડા �જુરાતી શાળા નબંર 6 અJ:મતાબેન સી.પટ�લ ઉ. િશ. 9712987356

25 દાણીલીમડા �જુરાતી શાળા નબંર 6 સીતાબેન એન.પટ�લ ઉ. િશ. 9825066746

નગર /ાથિમક િશ�ણ સિમિત અમદાવાદ

દ6�ણ ઝોન િશ�કો ની યાદ*



26 દાણીલીમડા �જુરાતી શાળા નબંર 6 Lકુ�શભાઈ એમ. પટ�લ ઉ. િશ. 9712987358

27 બહ�રામ�રુા �જુરાતી શાળા ન-22 પરમાર જગદ*શભાઈ 9 આ.િશ 9824941963

28 બહ�રામ�રુા �જુરાતી શાળા ન-22 રબાર* િશMપાબેન આર આ.િશ 9687065162

29 કાકં2રયા 6 દ*Nતીબેન આર. ભરવાડ િવ.સ. 8347690309

30 કાકં2રયા શાળા નબંર 8 2કરણબેન મિનષ ુમાર પ2ંડત ઉOચ /ા.િશ. 9725630458

31 મ6ણનગર શાળા ન ં-4 ગીતાબેન 6ગર*શ ુમાર ભP ઉ. િશ. 9825985204

32 િમMલતનગર �જુરાતી શાળા ન ં- ૨ Bી ઉમાબેન રામચ�ંભાઈ રાણા ઉ.િશ. 8141459447

33 મ6ણનગર શાળા ન ં6 Bી 2�Sણાબેન સજંય ુમાર પટ�લ ઉ.િશ. 9427066445

34  ુમાર* હ*ના વોરા /ાથિમક શાળા Bી તેજલબેન એચ.પટ�લ ઉ.િશ. 7990412582

35 કાકં2રયા �જુરાતી શાળા નબંર-1 Bી J:મતાબેન જસવતંભાઈ પરમાર ઉ.િશ. 7567654697

36 ઇસન�રુ પ@Aલક : ૂલ - 1 હર�શભાઇ કચરાલાલ. મોદ* મદદનીશ િશ�ક 9998999102

37 ઇસન�રુ પ@Aલક : ૂલ - 1 પચંાલ િનલમબેન લીલાધરભાઇ મદદનીશ િશ�ક 9586288989

38 ઇસન�રુ પ@Aલક : ૂલ - 2 વાઘેલા હસંાબેન 6ચમનભાઇ મદદનીશ િશ�ક 8980028900

39 ઇસન�રુ પ@Aલક : ૂલ - 2 પટ�લ ર�ખાબેન યોગેશભાઇ મદદનીશ િશ�ક 9426040090

40 ઇસન�રુ પ@Aલક : ૂલ - 2 ચૌહાણ �Sુપાબેન ભગવાનદાસ મદદનીશ િશ�ક 7874557111

41 ગણેશનગર પીપળજ �જુરાતી શાળા ન-ં1 [તેાબેન એસ. \રુ*યા ઉ. િશ.
8200767510, 

8734819653

42 વટવા �જુરાતી શાળા ન 2 ]જગીશાબેન 9. પટ�લ આ.િશ. 9913765629

43 વટવા �જુરાતી શાળા ન:ં1 વસતં ુમાર કાિંતલાલ પટ�લ મ.િશ. 9426550978

44 રાણી�રુ �જુ શાળા ન ં૨ ગગંારામભાઈ એસ મકવાણા ઉ. િશ. 9925090771

45 રાણી�રુ �જુ શાળા ન ં૨ પકંજભાઈ ક� પટ�લ ઉ. િશ. 8490894700

46 રાણી�રુ �જુ શાળા ન ં૨ સગંીતાબેન આ દર& ઉ. િશ. 9687616369

47 વટવા �જુરાતી : ૂલ 3 \પેૂ�� ુમાર બી. વાળા મદદનીશ િશ�ક 7383379208

48 વટવા �જુરાતી શાળા ન 2 પા?ુલબેન ડ*. પડં^ા આ.િશ. 9974092411

49 વટવા �જુરાતી શાળા ન 2 લતાબેન આર. પટ�લ આ.િશ. 9998970039

50 વટવા �જુરાતી શાળા ન 2 �િુવ_કાબેન આર. રાણા આ.િશ. 7574896867

51 વટવા �જુરાતી શાળા ન 2 મં̀ ુલાબેન એમ. પટ�લ આ.િશ. 9427085021

52 વટવા �જુરાતી : ૂલ 3 હ�મલતાબેન બી. િaવેદ* આ.િશ. 9727776035

53 વટવા �જુરાતી શાળા ન:ં5 પીનલ રમેશભાઇ ગાિવત આ.િશ. 8140134119



54 વટવા �જુરાતી શાળા ન:ં5 િ/યકંા ુમાર* 6બિપનભાઇ પટ�લ આ.િશ. 6356581197

55 વટવા �જુરાતી શાળા ન 6 /ેમીલાબેન પી. પટ�લ આ.િશ. 9913854762

56 વટવા �જુરાતી શાળા ન 6 વિનતાબેન બી. પટ�લ આ.િશ. 9426245053

57 વટવા �જુરાતી શાળા ન 6 મ�ભુાઇ ઉ. િaવbદ* આ.િશ. 9926718702

58 વટવા �જુરાતી શાળા ન 6 /cMલાબેન ડ*. પટ�લ આ.િશ. 9427115633

59 વટવા �જુરાતી શાળા ન 6 સીમાબેન પી. માલ આ.િશ. 8347079839

60 ઇસન�રુ �જુ. શાળા ન.ં2 2કિત_બેન 6બિપCચ�ં ઠeર આ.િશ. 7874005088

61 ઇસન�રુ �જુ. શાળા ન.ં2 કfલાશબેન િવર&ભાઇ બોડાત આ.િશ. 9638482310

62 ઇસન�રુ �જુ. શાળા ન.ં2 /0ાબેન અFલુ ુમાર પટ�લ આ.િશ. 9904177296

63 ઇસન�રુ પ@Aલક : ૂલ - 1 જણસાર* 6ચરાગ શૈલેષભાઇ આ.િશ. 9909962877

64 ઇસન�રુ પ@Aલક : ૂલ - 1 ઓઝા હર*ગોિવCદ હ2ર/સાદ આ.િશ. 9714352127

65 ઇસન�રુ પ@Aલક : ૂલ - 1 શોભનાબેન ચDુંભાઇ ગામેતી આ.િશ. 9016825216

66 ઇસન�રુ પ@Aલક : ૂલ - 1 પચંાલ િનલમબેન લીલાધરભાઇ આ.િશ. 9586288989

67 ઇસન�રુ પ@Aલક : ૂલ - 1 હ�માગંીની અhતભાઇ પટ�લ આ.િશ. 7567942576

68 ઇસન�રુ પ@Aલક : ૂલ - 1 રાઠોડ રોશન ુમાર જગદ*શભાઇ આ.િશ. 7016832453

69 ઇસન�રુ પ@Aલક : ૂલ - 1 ભગોરા સજંય ુમાર બાiભુાઇ આ.િશ. 9638946164

70 ઇસન�રુ પ@Aલક : ૂલ - 1 ચાવડા રિવભાઇ બળદ�વભાઇ આ.િશ. 8758770654

71 ઇસન�રુ પ@Aલક : ૂલ - 2 વાઘેલા હસંાબેન 6ચમનભાઇ આ.િશ. 8980028900

72 ઇસન�રુ પ@Aલક : ૂલ - 2 પટ�લ ર�ખાબેન યોગેશભાઇ આ.િશ. 9426040090
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૭૦ કરસનનગર ૨ રમીલાબેન ભગીરથભાઈ (.પિત આ. િશ. ૯૮૨૫૮૪૯૯૭૪
૭૧ કરસનનગર ૨ ગીતાબેન લnમણભાઈ કોટવાલ આ. િશ. ૯૪૨૬૫૫૧૪૯૪
૭૨ ગોમતી^રુ ૨ ગામીત Oિુનતાબેન રમેશભાઈ િવ9યાસહાયક ૯૬૮૭૭૯૮૩૩૨
૭૩ ગોમતી^રુ ૨ વાઘેલા અલકાબેન સોમાભાઈ આ. િશ. ૯૭૨૫૦૪૩૦૩૮
૭૪ ગોમતી^રુ ૨ છાયાબેન નર1FJિસXહ રાઠોડ આ. િશ. ૯૪૨૮૪૨૨૯૧૦
૭૫ ગોમતી^રુ ૪ મમતાબેન નટવરલાલ રાણા આ.િશ. ૯૮૨૫૯૧૪૮૦૯
૭૬ ગોમતી^રુ ૪ Oમુનબેન ભાિવન2ુમાર ખલાસી આ.િશ. ૯૯૨૪૧૧૬૫૦૩
૭૭ ગોમતી^રુ ૪ રોઝી OભુાષચJં ડામોર આ.િશ. ૯૦૯૯૩૩૬૮૮૪
૭૮ ગોમતી^રુ ૬  �pTશ2ુમાર ધીqભાઈ ચૌધરB આ.િશ. ૯૬૦૧૮૦૭૯૪૧
૭૯ ગોમતી^રુ ૬ કોકBલાબેન મનાભાઇ મછાર આ. િશ. ૯૦૯૯૭૨૭૫૩૭
૮૦ ગોમતી^રુ ૬ તrુણાબહ1ન ઈWરભાઈ પરમાર આ. િશ. ૯૧૭૩૯૫૯૨૯૭
૮૧ િવXઝોલ - ૨ ભરત2ુમાર રમણભાઈ પટ1લ આ. િશ. ૯૯૨૫૬૭૫૭૧૪
૮૨ િવXઝોલ - ૨ અરિવXદ2ુમાર કા>Fતલાલ માલવણીયા આ.િશ. ૯૬૦૧૨૯૨૫૨૯
૮૩ હાથીજણ - ૨ અજમલ7 ક1શરા7 ડામોર આ.િશ. ૯૯૦૯૭૦૭૭૬૨
૮૪ 7.આઈ.ડB.સી. ૨ 7sાસાબેન એચ. ભરવાડ આ.િશ. ૯૯૯૮૩૯૯૯૮
૮૫ 7.આઈ.ડB.સી. ૨ શિમMલાબેન આર. પરમાર આ.િશ. ૯૯૨૫૧૬૧૪૬૦
૮૬ 7.આઈ.ડB.સી. ૨ વદંનાબેન પટ1લ આ.િશ. ૭૬૯૮૮૫૧૦૯૯
૮૭ 7.આઈ.ડB.સી. ૨ ર>`મકાબેન ગોિવXદભાઈ પટ1લ આ. િશ. ૯૪૨૬૦૪૦૮૨૨
૮૮ 7.આઈ.ડB.સી. ૨ qપલ2ુમારB ઉમેશચJં ^ુઢંBર િવ9યાસહાયક ૯૪૨૯૪૩૭૫૧૭
૮૯ ^rુુષોlમનગર ૧ િનિમષાબેન ચtુંભાઈ પટ1લ આ.િશ. ૯૯૯૮૮૪૪૭૬૬
૯૦ ^rુુષોlમનગર ૧ Oિુનતાબેન ભગવતભાઈ (.પિત આ. િશ. ૯૯૭૯૦૦૧૩૬૬
૯૧ ^rુુષોlમનગર ૧ મીના�ી 7uનેશ2ુમાર પટ1લ આ. િશ. ૯૪૨૯૦૩૦૮૧૮

૯૨ .^rુુષોતમનગર 
\જુરાતી 1 દ1સાઈ 6કુ1શ ભાઈ રામ7ભાઈ આ. િશ. 9978008415

૯૩ ^rુુષોlમનગર ૧ રાTશ2ુમાર vજલાલ પટ1લ આ.િશ. ૯૯૧૩૧૮૨૩૫૭
૯૪ ^rુુષોlમનગર ૧ ધમfશ2ુમાર જયિંતલાલ ચૌહાણ આ. િશ. ૯૮૨૪૧૬૨૫૫૧
૯૫ ^rુુષોlમનગર ૨ ધિમMNઠાબેન િવ;લભાઈ પચંાલ આ. િશ. ૯૭૧૨૯૬૩૮૬૪
૯૬ ^rુુષોlમનગર ૨ ઉિમMલાબેન કાળાભાઈ સડાત આ. િશ. ૯૭૨૪૫૬૧૨૮૮
૯૭ ^rુુષોlમનગર ૨ હ1તલબેન જસવતંલાલ પટ1લ આ. િશ. ૯૮૭૯૬૪૪૬૧૬
૯૮ રાજ^રુ ૧ હBનાબેન મેwુલભાઈ મોદB આ. િશ. ૯૮૨૫૩૬૯૧૧૧
૯૯ રાજ^રુ ૧ તોફBકાબા�ુ ંઝહBરwુસેન શેખ આ. િશ. ૯૭૧૪૩૦૧૪૯૫
૧૦૦ રાજ^રુ ૧ માગx �ગરBશભાઇ િ:વેદB આ. િશ. ૯૬૦૧૨૬૫૫૬૯
૧૦૧ રાજ^રુ ૧ ભાિવનીબેન qચીકર ઠyર આ. િશ. ૯૮૯૮૪૫૮૦૬૮
૧૦૨ રાજ^રુ ૧૧ રમેશભાઈ રંગાભાઈ ગરાિસયા આ.િશ. ૮૧૪૧૦૨૭૫૭૧
૧૦૩ રાજ^રુ ૧૧ અGલુ2ુમાર શીવાભાઈ રાઠોડ આ. િશ. ૯૭૨૪૪૧૩૪૦૪



૧૦૪ રાજ^રુ ૧૧ hયોiસનાબેન �બપીનચJં પચંાલ આ. િશ. ૯૯૧૩૮૩૬૩૬૫
૧૦૫ રાજ^રુ ૧૭ �કXજલ માડંણભાઈ દ1સાઈ િવ9યાસહાયક ૮૭૩૩૯૩૭૩૫૭
૧૦૬ રાજ^રુ ૧૭ રBટાબેન હ1માગંભાઈ ગzજર આ.િશ. ૯૪૨૬૦૪૩૪૨૨
૧૦૭ રાજ^રુ ૧૭ �હતેષ ગણેશભાઈ દ1સાઈ િવ9યા સહાયક ૭૮૭૮૦૯૦૮૩૧
૧૦૮ રાજ^રુ ૧૭ દ1િવકાબેન દશરથલાલ બારોટ આ. િશ. ૯૭૨૭૬૮૩૬૪૧
૧૦૯ ��બકાનગર - ૧ િમlલબેન �બાલાલ પટ1લ આ. િશ. ૯૪૨૬૯૦૯૮૯૨
૧૧૦ રાજ^રુ ૧૭ hયાબેન બા]ભુાઈ વાસીયા િવ9યાસહાયક ૭૮૭૪૨૯૦૧૬૬
૧૧૧ રાજ^રુ ૧૭ �{ુબેન ક|ભુાઈ તડવી આ.િશ. ૯૮૯૮૭૯૨૪૨૫
૧૧૨ રાજ^રુ ૧૮ શિમMલાબેન બા]ભુાઈ પચંાલ આ.િશ. ૯૭૨૫૦૦૧૭૫૪
૧૧૩ રાજ^રુ ૧૮ નયનાબેન ઘન`યામભાઈ પટ1લ આ. િશ. ૯૪૨૬૫૭૨૫૦૭
૧૧૪ રાજ^રુ ૧૮ �{ુબેન બ|ભુાઈ હળપિત આ. િશ. ૯૬૦૧૪૨૮૦૪૪
૧૧૫ રાજ^રુ ૧૮ પરવીનબા�ુ ં.કBરwુસેન મનOરુB આ. િશ. ૯૭૧૨૩૧૪૨૫૯
૧૧૬ રાજ^રુ ૧૮ સેજલબેન રમેશભાઈ પટ1લ આ.િશ. ૯૮૨૪૬૮૦૮૯૨
૧૧૭ રાજ^રુ ૩ સમીનાબા�ુ ંમેહ6દુwુસેન શેખ આ.િશ. ૯૯૭૪૦૦૪૯૪૩
૧૧૮ રાજ^રુ ૩ Oિુમ:ાબેન મોતીભાઈ તડવી આ.િશ. ૯૬૦૧૦૫૮૦૩૧
૧૧૯ રાજ^રુ ૮ સગંીતાબેન શૈલેશભાઈ પટ1લ આ. િશ. ૯૯૭૯૮૮૫૮૪૩
૧૨૦ રાજ^રુ ૮ હ1માગંીની ગીરBશ2ુમાર પરમાર િવ9યા સહાયક ૮૪૬૦૫૮૦૬૫૧
૧૨૧ રાજ^રુ ૮ સગંાત 2ુણાલ2ુમાર સકરા7 િવ9યાસહાયક ૯૪૨૮૧૯૮૯૯૮
૧૨૨ રાજ^રુ ૯ ધારા અશોક2ુમાર મUલી આ. િશ. ૯૯૨૪૯૮૮૦૫૧

૧૨૩ રાજ^રુ ૯ જોકBના રતનભાઈ ગામીત િવ9યા સહાયક ૭૫૬૭૬૫૯૦૬૫ - 

૯૯૨૫૮૨૧૧૯૬

૧૨૪ રાજ^રુ ૯ O�ુમસ}હ વે?તાભાઈ ગરાસીયા આ. િશ. ૯૭૨૫૦૦૫૮૦૬
૧૨૫ રાજ^રુ ૯ (sેશ2ુમાર (હલાદભાઈ ચાવડા આ. િશ. ૭૪૦૫૨૧૬૦૬૮

૧૨૬ રાજ^રુ \જુ શાળા ન.ં 

11
રમીલાબેન. ક1 (.પિત આ. િશ. 7283965545

૧૨૭ રાજ^રુ \જુ. શાળા - ૧૭પરમાર કાનનબેન શામળભાઈ આ. િશ. 9924721963

૧૨૮ રાજ^રુ શા. ૧ નયનાબેન આર.પટ1લ આ. િશ. 9898155908

૧૨૯ કરશનનગર - ૧ રિવ2ુમાર �દનેશભાઈ Oથુાર આ. િશ. 9727392661

૧૩૦ રાજ^રુ શા. ૧૮ ચ�ંJકાબેન એ.પટ1લ આ. િશ. 9426354032

૧૩૧ કરશનનગર - ૨ જયેશ2ુમાર જગદBશચJં પડંયા આ. િશ. ૯૪૨૬૧૭૮૩૬૭
૧૩૨ લીલાનગર ૨ કનૈયાલાલ પટ1લ આ. િશ. ૮૦૦૦૭૯૦૬૫૧
૧૩૩ લીલાનગર ૨ ^Nુપાબેન વીર1FJ2ુમાર કો~Nટ આ. િશ. ૯૭૧૨૯૬૩૮૫૭
૧૩૪ લીલાનગર ૨ (ીિતબેન પટ1લ આ. િશ. ૯૦૯૯૮૭૦૭૧૧
૧૩૫ િવXઝોલ ૨ �કશોરBબેન ધીqભાઈ પટ1લ આ.િશ. ૯૨૨૮૨૯૮૨૮૮
૧૩૬ િવXઝોલ ૨ �દપીકાબેન ગોરધનદાસ પટ1લ આ.િશ. ૯૮૯૮૨૪૮૫૨૦
૧૩૭ િવXઝોલ ૨ દશ�નીકાબેન કમલ2ુમાર પડં�ા આ.િશ. ૯૪૨૭૦૬૯૪૫૩
૧૩૮ િવXઝોલ ૨ દ�ાબેન સોમાભાઈ પટ1લ આ.િશ. ૯૭૨૪૬૫૬૫૦૬
૧૩૯ િવXઝોલ ૨ રમેશભાઈ ભટBયાભાઈ ડામોર આ. િશ. ૯૮૭૯૧૬૫૭૭૩
૧૪૦ િવXઝોલ ૨ કામીનીબેન કનૈયાલાલ શાહ આ. િશ. ૮૧૪૦૧૮૨૩૫૨
૧૪૧ િવXઝોલ ૨ દ�ાબેન મ�ભુાઈ પરમાર આ.િશ. ૯૪૨૭૮૦૦૬૫૬
૧૪૨ િવનોબાભાવે ૧ હર1શ2ુમાર નારણભાઈ પટ1લ આ.િશ. ૯૮૯૮૨૨૧૩૦૫
૧૪૩ િવનોબાભાવે ૧ યોગેશ2ુમાર કા>Fતલાલ પટ1લ આ.િશ. ૮૨૩૮૦૮૭૬૫૦

૧૪૪ િવનોબાભાવેનગર 
શા. - ૧ આશાબેન ડB. બારBયા આ.િશ. 9998412052

૧૪૫ િવનોબાભાવેનગર 
શા. મ -૨ (ીિત જગZાથ અ>uનહો:ી આ.િશ. 9727081149

૧૪૬ િવવેકાનદંનગર ૧ નૌકાબહ1ન શીવાભાઈ પટ1લ આ.િશ. ૯૫૮૬૬૬૩૬૯૯
૧૪૭ િવવેકાનદંનગર ૧ પીનલબેન (gલભાઈ Oથુાર િવ9યાસહાયક ૯૭૨૬૨૯૯૪૫૭
૧૪૮ હાથીજણ ૨ એ�લસાબેન ડ1િવડભાઈ ��?તી આ.િશ. ૯૪૨૭૮૦૩૪૬૬
૧૪૯ હાથીજણ ૨ દ1વાગંનાબેન િવનોદચJં પટ1લ આ.િશ. ૯૯૨૪૦૬૬૦૭૩
૧૫૦ હાથીજણ ૨ (gUલાબેન િનરંજનલાલ ચૌહાણ આ.િશ. ૯૮૨૪૩૧૬૨૯૧
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1 આશા�ુમાર	 મગંલિસ�હ રાવત ઉ.િશ. નવાવાડજ �હ�દ	 શાળા ન.ં 1 9601897255

2 અિમતા ગોપાલ�ુમાર શમા� ઉ.િશ. નવાવાડજ �હ�દ	 શાળા ન.ં 1 9429613716

3 મનીલા માનવ !યાસ ઉ.િશ. નવાવાડજ �હ�દ	 શાળા ન.ં 1 9427623204

4 #ગીષા નારણભાઈ પટ)લ ઉ.િશ. નવાવાડજ �હ�દ	 શાળા ન.ં 1 9913010300

5 દાિમની *યૂ�કા�ત શમા� િવ.સ. નવાવાડજ �હ�દ	 શાળા ન.ં 1 9227777735

6 સગંીતા એસ.તોમર ઉ.િશ. બહ)રામ/રુ �હ�દ	 શાળા  ન.ં 1 9662819219

7 જય0ી એસ. 1બ2ાસ ઉ.િશ. નારણ/રુા �હ�દ	 શાળા ન.ં 3 9426304893

8 મમતા આર. િ3પાઠ	 ઉ.િશ. નારણ/રુા �હ�દ	 શાળા ન.ં 3 9974306038

9 0ીદ)વી ડ	. દયાણી ઉ.િશ. નારણ/રુા �હ�દ	 શાળા ન.ં 3 9925471161

10 કોમલ એન. 5રુવાની િવ.સ. નારણ/રુા �હ�દ	 શાળા ન.ં 3 8264826091

11 મોિનકા એસ. 6ન િવ.સ. નારણ/રુા �હ�દ	 શાળા ન.ં 3 9530479095

12 ર78મતા એમ. પટ)લ ઉ.િશ. નારણ/રુા �હ�દ	 શાળા ન.ં 4 7043243381

13 નયના એચ. સાપરા ઉ.િશ. નારણ/રુા �હ�દ	 શાળા ન.ં 4 9924529302

14 :જ;ાસા એચ. ગ<જર ઉ.િશ. નારણ/રુા �હ�દ	 શાળા ન.ં 4 9925144641

15 ભગવતીબેન એ. પટ)લ ઉ.િશ. નારણ/રુા �હ�દ	 શાળા ન.ં 4 9428614197

16 મમતાદ)વી એમ.  યાદવ િવ.સ. નારણ/રુા �હ�દ	 શાળા ન.ં 4 7600711563

17 િમના>ી વાય શમા� િવ.સહાયક સાબરમતી �હ�દ	 શાળા ન.ં3 9461876839

18 િવમલા�ુમાર	 આર >િ3ય આ.િશ બા/નુગર �હ�દ	 શાળા ન ં-1 9725021631

19 મીના #. રાણા આ. િશ. મેઘાણી નગર �હ�દ	, 1 9725021597

20 અનીતા @ ચAા / ૂBા વગ� અસારવા �હ�દ	, 1 9427011232

21 અિનતા ઇ�D#ત યાદવ િવEાસહાયક �ુબેરનગર �હ�દ	 શાળા ન-ં 04 9173126564

22 *મુન સજંય િવજયવગFય િવ. સ. અસારવા હ	�દ	 શાળા નબંર-૮ 7041297215

23 વનરાજિસ�હ બી.અસાર	 િવ.સ. ખોખરા �હ�દ	 શાળા ન.ં4 8780107498

24 અિનતા ઇ�D#ત યાદવ િવEાસહાયક �ુબેરનગર �હ�દ	-4 9173126564

25 ચૌધર	 નેહાબેન  ચેલ#ભાઈ િવKયા સહાયક બહ)રામ/રુા-૫ 9428311138

26 રાઠોડ �ડMપલ બેન મNભુાઈ ઉ.િશ. દ�રયા/રુ-૧૬ 9662775199

27 પરમાર અNપુમાબેન સતીષ�ુમાર ઉ.િશ. કાQ/ુરુ -૨૨ 9265250136

28 *ધુાબેન નાન#ભાઈ ભગોરા મ.િશ. બારડોલ/રુા-૧ 99983 96771

29 પટ)લ રમીલાબેન 5લુાબભાઈ આ.િશ. િBતમ/રુા-૧ 8980936793

30 પરમાર :જ;ાસાબેન Sબાલાલ આ.િશ. િBતમ/રુા-૧ 9173764374

31  મહ)તા િપનલબેન નટવરભાઈ ઉ.િશ અસારવા-૪ 9499550587

32 પટ)લ ત�વીબેન રમેશચDં  િશ>ક અસારવા-૬ 9376375055

33 મકવાણા હ)તલબેન જોઈતારામ ઉ.િશ અસારવા-૧૧ 9998175297

34 પરમાર દ>ાબા અનોપિસ�હ ઉ.િશ. કાQ/ુરુ -૧૭ 99789 19419

35 સોલકં	 છાયા Sબાલાલ િવ.સ અસારવા-૪ 9512880050

36  ગરાિસયા સોનલબેન વેલ#ભાઈ. ઉ.િશ ખા�ડયા-૧૦ 7990356012

37 રાવલ હ)તલબેન અશોક�ુમાર ઉ.િશ કાQ/ુરુ-૨૨ 9712919372

38 પટ)લ પાXલબેન #તે�D�ુમાર ઉ.િશ અસારવા-૨ 9974193147

39 પટ)લ નીતાબેન Bિવણભાઇ ઉ.િશ. અસારવા-૧૨ 9998940340

40 ર)Yકુાબેન એમ. પટ)લ ઉ.િશ Zૂધે2ર-૩ 8141204788

41 શાહ પીનલબેન મહ)શ�ુમાર \ િશ દ�રયા/રુ-૧૨ 9909985814

42 પટ)લ નેહલ સ]યમ�ુમાર ઉ.િશ. અસારવા-૧૧ 9428461536

43 શાહ #;ાસાબહ)ન િવનોદ�ુમાર ઉ.િશ. શાહ/રુ-૫ 9429745861

44 લોટવાલા િનલાબહ)ન મનીષ�ુમાર ઉ.િશ. શા^/રુ-૬ 9426688880

45 મ_બુાળાબેન એમ. અસાર	 ઉ.િશ. શાહ	બાગ-૬ 8980114098

46 પટ)લ નીલાબેન મૌ1લ`ભાઈ ઉ.િશ શાહ/રુ-૧ 8460020406

47 આચાય� abિુત આcતુોષ ઉ.િશ. શાહ/રુ-૫ 9408618414

48 પટ)લ અલકાબેન દ	ગીશ�ુમાર ઉ.િશ. શાહ/રુ-૧૬ 9712950805

49 સેજલબેન બી અસોડા ઉ.િશ Zૂધે2ર-૩ 9913764950

50 દર# ફાe5નુીબૅન વા*દુ)વભાઈ  આ. િશ>ક બહ)રામ/રુા-૫ 9825650932

51 �હરલબેન g ુપટ)લ ઉ.િશ Zૂધે2ર-૩ 9004517239

�હ�દ	 ઝોન, મKય ઝોન,દ1>ણ ઝોન અને  પિiમ ઝોનના નીચે jજુબના િશ>કોએ 
���� �	 х
�� ��� ����
	� ���ш�.
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52 ધિમklઠાબેન ક). ભાવસાર ઉ.િશ Zૂધે2ર-૪ 9537565373

53 શાહ સેજલબેન રાક)શ�ુમાર ઉ.િશ Zૂધે2ર-૬ 8141277146

54 િ3વેદ	 હ	નાબેન ભરતભાઈ ઉ. િશ શાહ/રુ-૧૧ 9737994242

55  નીતાબેન ચDં )શ�ુમાર પટ)લ આ. િશ શાહ	બાગ-૧ 9408970595

56 ડ	Mપલબેન અરિવ�દભાઈ ભાવસાર આ. િશ શાહ	બાગ-૪ 9725170301

57 રંજનબેન ભીલકાભાઇ ગામીત ઉ.િશ. શાહ	બાગ-૬ 9586644714

58 ચૌહાણ િમના>ીબેન બસંીલાલ ઉ.િશ. જમાલ/રુ-૧૬ 7567142052

59 હ	નાબેન એ. કણજર	યા ઉ.િશ Zુધે2ર-૪ 9724534359

60 પરમાર �હનાબેન @ઠાભાઇ ઉ.િશ. કાQ/ુરુ-૨૨ 7016432063

61 મહ)તા પૌલોમીબેન એમ. ઉ.િશ. શાહ/રુ-૧૫ 9723818155

62 પરમાર ચદંાબહ)ન નરોmમભાઈ ઉ.િશ. જમાલ/રુ-૧૬ 8511204506

63  ચદંારાણા n>ાબેન o ૃદંાવનભાઈ આ.િશ. િBતમ/રુા-૩ 9427212285

64 પટ)લ અવિનકાબેન પી. ઉ.િશ. શાહ/રુ-૪ 9898257578

65 રાવલ સોનલબેન પરાગ�ુમાર ઉ.િશ. શા^/રુ-૪ 9426241312

66 મરાઠા ફાe5નુીબેન એચ. ઉ.િશ. શાહ/રુ-૧૫ 9998007028

67 સોલકં	 િનશાબેન એસ. ઉ.િશ. શાહ/રુ-૧૫ 9687617203

68 િ3વેદ	 ધા�રણી S�કત ઉ.િશ Zુધે2ર-૬ 9879799515

69 પાર)ખ મીનાબેન કૌિશક�ુમાર આ.િશ. જહાગંીર/રુા-૨ 9898120305

70 પટ)લ /lુપાબેન માધવલાલ ઉ.િશ અસારવા-૧૧ 8469629398

71 પટ)લ �દપીકાબેન રમણલાલ ઉ.િશ. અસારવા-૧૮ 9426864684

72 પટ)લ �દqતીબેન જયતંીભાઈ ઉ. િશ અસારવા-૨૦ 9428737433

73 પટ)લ ત� વી િવનય�ુમાર ઉ.િશ કાQ/ુરુ-૧૯ 9978911478

74 અવનીબેન નાગ#ભાઈ પટ)લ મ.િશ. બારડો/રુા-૧ 82648 47048

75  પટ)લ મિનષાબેન જગદ	શભાઈ આ.િશ. મેઘાણીનગર-૧ 9428498406

76  આગa િનિમષાબેન મનોજ�ુમાર આ.િશ. મેઘાણીનગર-૧ 9924857038

77 નેહાબેન @ પચંાલ આ.િશ. મેઘાણીનગર-૧ 9716261300

78 ભગત સોનલબેન મહ)શ�ુમાર ઉ.િશ શાહ/રુ-૧ 9974112511

79 વૈlણવ આરતીબેન રિવશચDં ઉ.િશ. શાહ/રુ-૪ 8128194810

80 Baપિત આશાબેન બી. ઉ. િશ શાહ/રુ-૧૧ 9898844993

81  ર)ખાબેન શકંરલાલ બરંડા આ. િશ શાહ	બાગ-૧ 9638568541

82 વાઘેલા ગૌર	બેન રા@શભાઈ ઉ.િશ. શાહ/રુ - 8 9427877216

83 :જ;ાસાબેન આિશષ રાવલ ઉ. િશ. શાહ/રુ - 8 9712919326

84  ડામોર મનીષાબેન રાવ#ભાઈ આ. િશ જમાલ/રુ-૪ 7383536240    /   

9662260988

85 Sજનાબેન ગોપાલભાઈ પટ)લ ઉ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-2 9909972989

86 દ)વયાનીબેન Btદુાસ aદવ ઉ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-2 8160600576

87 Xપલબેન નીિતન�ુમાર મોદ	 ઉ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-2 9428980029

88 વૈશાલીબેન ઘન8યામભાઈ પડંuા ઉ.િશ. કાકં�રયા શાળા નબંર 8 9033236798

89 ગીતાબેન હ�રભાઈ બોિસયા ઉ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-2 9409253157

90 ગીતાબેન .એ. પરમાર ઉ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-3 8780777048

91 ર	ટાબેન .આર.પટ)લ ઉ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-3 9426709947

92 ઉપે�D�ુમાર . એન. કામડ) ઉ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-3 9662347206

93 નીિતનભાઈ .#.ચૌધર	 ઉ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-3 7778971335

94 હ*મુિતબેન એમ *તુ�રયા આ.િશ. બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-9 7874621006

95 મીનાબેન પી શાહ આ.િશ. બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-9 9428356630

96 ભાNમુિતબેન એમ સોખ�ડયા આ.િશ. બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-9 7984463501

97 wનેહાબેન એમ. ગોwવામી ઉ.િશ. બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-11 7698682868

98 દ)વાયાની  #. દર# ઉ.િશ. બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-13 9428046062

99 શીતલ એન. ચડોતરા ઉ.િશ. બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-13 9664608408

100 ડાભી Bિવણાબેન એચ આ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-18 9825585242

101 રામી નર)શભાઈ એન આ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-18 9925080656

102 પર	ખ િવ/લૂાબેન કનૈયાલાલ આ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-22 8980022092

103 ઘોર	 હમીદાબાN ુફતેહભાઈ આ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-22 6351664276

104 0ી ગાય3ીદ)વી શિશકા�ત પડંuા ઉ.િશ. િમeલતનગર 5જુરાતી શાળા ન ં- ૨ 9925167716
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105 િ3વેણી કeપનાબેન સી આ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-22 9377790836

106 પરમાર જગદ	શભાઈ @ આ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-22 9824941963

107 ઠાકર ઈલાબેન એ આ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-22 9898581918

108 પટ)લ ઈ�Zૂબેન @ આ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-22 9375399993

109 Baપિત અXણાબેન આર આ.િશ બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-22 9624617630

110 ચેતનાબેન વી. જોષી ઉ.િશ. કાકં�રયા 6 9427955581

111 ભાવનાબેન જમનાદાસ ગxડ1લયા ઉ.િશ. કાકં�રયા શાળા નબંર 8 9624210103

112 ચૌહાણ અeતાફyસેુન અનવરyસેુન ઉ.િશ. િમeલતનગર 5જુ.શા.-1 9277408070

113 શીતલબેન કાળ	દાસ પટ)લ ઉ.િશ. મ1ણનગર શાળા ન-ં1 7984130113

114 કામીનીબેન ચZુંલાલ !યાસ ઉ.િશ. મ1ણનગર શાળા ન-ં1 9909971899

115 મોનલબેન jકુ)શભાઈ માલવણીયા ઉ.િશ. મ1ણનગર શાળા ન-ં1 8128658743

116 :જગીશા એચ બારોટ ઉ.િશ. ખોખરા 5જુરાતી શાળા ન ં2 9265372255

117 પટ)લ વષા�બહ)ન રમણભાઇ ઉ.િશ.
ખોખરા 5જુરાતી શાળા ન.ં 12

9274201527

118 ��iયન મીનાબેન કા�તીલાલ ઉ.િશ.
ખોખરા 5જુરાતી શાળા ન.ં 12

9662538923

119 નzતાબેન ગોoભુા ઝાલા ઉ.િશ.
ખોખરા 5જુરાતી શાળા ન.ં 12

9426039575

120 ર)ખા વસતં ખચ{ ઉ.િશ. ખોખરા મરાઠ	 શાળા ન ં3 9664742089

121 *લુભા ક) પાટ	લ ઉ.િશ. ખોખરા મરાઠ	 શાળા ન ં3 9974701048

122 હ)તલ :જતે�Dભાઇ બરંડા આ.િશ. વટવા 5જુરાતી શાળા ન:ં1 9712506681

123 મિનષાબેન એ. પાર)ખ આ.િશ. વટવા 5જુરાતી શાળા ન 2 9879523600

124 અeપેશભાઇ વી. ઉપાKયાય આ.િશ. વટવા 5જુરાતી શાળા ન 2 9426350981

125 |યોિતબેન પી. પડંuા આ.િશ. વટવા 5જુરાતી શાળા ન 2 9601661299

126 હ)મલતાબેન બી. િ3વેદ	 આ.િશ. વટવા 5જુરાતી w�ૂલ 3 9727776035

127 પટ)લ જય0ીબેન સી. આ.િશ. વટવા 5જુ.શાળા ન ં– 4 9974063438

128 Bેમીલાબેન પી. પટ)લ આ.િશ. વટવા 5જુરાતી શાળા ન 6 9913854762

129 પચંાલ િનલમબેન લીલાધરભાઇ આ.િશ. ઇસન/રુ પ}~લક w�ૂલ - 1 9586288989

130 ભગોરા સજંય�ુમાર બા�ભુાઇ આ.િશ. ઇસન/રુ પ}~લક w�ૂલ - 1 9638946164

131 ચાવડા રિવભાઇ બળદ)વભાઇ આ.િશ. ઇસન/રુ પ}~લક w�ૂલ - 1 8758770654

132 ચૌહાણ /lુપાબેન ભગવાનદાસ આ.િશ. ઇસન/રુ પ}~લક w�ૂલ - 2 7874557111

133 ર]નાકર વષા�બેન ચ�રુભાઇ આ.િશ. શાહવાડ	 5જુરાતી શાળા ન.ં૨ 7990519343

134 ખાભંલા કાજલબેન ભીમાભાઇ આ.િશ. શાહવાડ	 5જુરાતી શાળા ન.ં૨ 7990568881

135 િવ/લુભાઈ એસ. બેરાણી આ.િશ. ગણેશનગર પીપળજ 5જુરાતી શાળા ન-ં1 9924258448

136 ગગંારામભાઈ એસ મકવાણા આ.િશ. રાણી/રુ 5જુ શાળા ન ં૨ 9925090771

137 ભરતભાઇ એચ દ)સાઈ આ.િશ. રાણી/રુ 5જુ શાળા ન ં૨ 9824718368

138 લગધીરભાઈ એમ દ)સાઈ આ.િશ. રાણી/રુ 5જુ શાળા ન ં૨ 9925649981

139 સગંીતાબેન આ દર# આ.િશ. રાણી/રુ 5જુ શાળા ન ં૨ 9687616369

140 જય0ીબેન એચ cુ̀ લ આ.િશ. રાણી/રુ 5જુ શાળા ન ં૨ 9558964396

141 ગણેશભાઇ ક) કટારા આ.િશ. રાણી/રુ 5જુ શાળા ન ં૨ 8488880648

142 સ5ણુાબેન એન. પટ)લ આ.િશ. નારોલ 5જુ. શાળા ન.ં 2 9586329090

143 કરં1ગયા સોનલ દ)વાણદંભાઇ આ.િશ. �D/રુ	 પ}~લક w�ૂલ 9723630944

144 0ી ભાવનાબેન એન. ગ<જર આ.િશ. ઇસન/રુ 5જુ. શાળા ન.ં1 9426622876

145 પટ)લ કનકલતાબેન ડ	 આ.િશ. બહ)રામ/રુા 5જુરાતી શાળા ન-22 9824021959

146 �ક�જલબેન નરસગંભાઈ ચૌધર	 આ.િશ. એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં2 9664883197

147 jZુૃલાબેન /Xુષોmમભાઇ લેઉવા િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં14 9724824300

148 રિવ�D ��ા# રાજ/રુો�હત િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં28 9898185897

149 મોટકા �દિપકાબેન વનમાળ	ભાઈ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં28 7433023129

150 નયનાબા ધીXભાઈ ચૌહાણ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં28 7383530732

151
મકવાણા #;ાસાબેન રમણલાલ િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં1 9998806163

152 �ડMપલબેન કા�તીલાલ નાયક િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં3 7383628550

153 ઇલાબેન રમણલાલમકવાણા િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં3 7383726180

154 રાહ)નાબેન મોહમંદહનીફ મનં*રુ	 િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં3 9428598744

155 Sજનાબેન મહ)શ�ુમાર પટ)લ િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં3 8128661853
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156 મ5ંબુેન હ�રભાઇ પટ)લ િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં3 9712935130

157 બીના જય માળ	 િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં5 98246 58587

158 જય0ીબેન B�eલભાઈ ગો/જુકર િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં5 97279 99171

159 મીતાબેન નર)�DBસાદ આચાય� િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં5 94290 02088

160 ભગવતીબેન �હ�મતલાલ હાથીવાલા િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં5 99786 44593

161 *નુીતાબેન મ_ભુાઈ પવાર િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં5 9824908081

162 હ)તલબેન કNભુાઈ ભાવસાર િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં5 9427331499

163 પરમાર �ુ*મુબેન મોહનભાઈ િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં7 9726051851

164 રંજન Scમુાન ચાવડા િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં8 7567086082

165 �યાિતબેન રા@��Bસાદ પાઠક િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં8 7567047027

166 ભાિવનીબેન મહ)શ�ુમાર જોષી િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં8 9427582532

167 જય0ીબેન �હર)ન�ુમાર પટ)લ િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં8 9426859529

168 રમાબેન ભીખાભાઇ પટ)લ િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં8 9979901155

169 દ>ાબેન આ]મારામ પરમાર િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં8 9998849839

170 શ�ંુતલાબેન રા@શ�ુમાર પટ)લ િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં8 9898107298

171 નીતાબેન મગનભાઇ સોલકં	 િશ>ક વેજલ/રુ 5જુરાતી પ}~લક w�ૂલ 8980376440

172 ભાNમુતી Bકાશભાઇ પટ)લ િશ>ક નારણ/રુા શાળા ન.ં2 9722977938

173 tિુમકાબેન S�કત પટ)લ િશ>ક નારણ/રુા શાળા ન.ં2 9879111335

174 મોના �ૃતાથ� પટ)લ િશ>ક નારણ/રુા શાળા ન.ં2 9979919210

175 જોષી હષા�બેન �હર)ન�ુમાર િશ>ક નારણ/રુા શાળા ન.ં4 7383148365

176 પટ)લ શિમkલાબેન ધમ{�Dભાઇ િશ>ક નારણ/રુા શાળા ન.ં4 9898554027

177 પટ)લ હષFદાબેન ચીમનલાલ િશ>ક નારણ/રુા શાળા ન.ં4 9427522448

178 મકવાણા હ*મુતીબેન ધી�ુભાઇ િશ>ક નારણ/રુા શાળા ન.ં6 9924855120

179 રાવલ *રુ)ખાબેન પોપટલાલ િશ>ક નારણ/રુા શાળા ન.ં6 9825147924

180 િમ�ી |યોિતબેન અશોક�ુમાર િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં7 9979229159

181 પટ)લ ઈ��દરાબેન નીિતન�ુમાર િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં7 8758588687

182 પાઠક �ષૃાબેન જયે�DBસાદ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં7 9426307816

183 *િુમ3ાબેન લ�મણભાઈ Baપિત િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં8 9574728280

184 લીનાબેન ગૌરાગંભાઈ ઉપાKયાય િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં8 9328618448

185 િBયકંા #મી પટ)લ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં8 9687316455

186 ભાNબુેન જશવતંભાઈ પટ)લ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં8 9879830790

187 વા*દુ)વભાઈ માણેકલાલ પટ)લ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં8 9924231216

188 *લુોચનાબેન હા�ુન�ુમાર પલાત િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં10 9724908585

189 *ધુાબેન રામાભાઈ પટ)લ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં10 9601443413

190 કડવે િવtિૂતબેન જગનભાઈ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં17 9898057947

191 સઘંવી છાયાબેન ભરતભાઇ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં18 9913541064

192 પાઠક �દqતીબહ)ન નટવરલાલ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં26 8735033001

193 વિનતાબેન વા*દુ)વ ભગત િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં29 9879381806

194 મનીષાબેન હ�રિસ�હ રાઠોડ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં29 8734003252

195 િવશાખાબેન બળદ)વગીર	 ગોwવામી િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં29 9727766992

196 મમતાબેન બા�ભુાઇ પટ)લ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં29 9427804364

197 મદંા�કની હસjખુભાઈ બારોટ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં30 9377026153

198 પાયલબેન કNભુાઈ ચૌધર	 િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં30 9429438298

199 પટ)લ Sજનાબહ)ન જગ#વન િશ>ક વાડજ શાળા ન.ં1 8141262747

200 મકવાણા સોનલબેન લ�મણભાઈ િશ>ક વાડજ શાળા ન.ં1 9998006125

201 ચૌહાણ બીના રો�હત�ુમાર િશ>ક વાડજ શાળા ન.ં1 9408829054

202 #;ાબેન �દનેશિસ�હ ચૌહાણ િશ>ક વાડજ શાળા ન.ં1 7984209268

203 પટ)લ આશા *િુનલ�ુમાર િશ>ક વાડજ શાળા ન.ં1 9725002438

204 હષ�દ�ુમાર લ�મણભાઈ રાઠોડ િશ>ક વાડજ શાળા ન.ં1 9904426719

205 પટ)લ નયનાબેન રણછોડભાઈ િશ>ક વાડજ શાળા ન.ં1 9106932540

206 હ	નાબહ)ન #તે�D�ુમાર દવે િશ>ક વાડજ શાળા ન.ં1 9016799836

207 પટ)લ હ)મલતાબેન િવlYભુાઈ િશ>ક વાડજ શાળા ન.ં1 9974164039

208 શિમklઠાબેન બળદ)વભાઈ પટ)લ િશ>ક વાડજ શાળા ન.ં3 9016163193

209 અિ2ન�ુમાર/ુજંભાઇ પટ)લ િશ>ક વાડજ શાળા ન.ં3 9725002440

210 હ)તલ દ	નબ_ં ુ5qુતા િશ>ક વાડજ શાળા ન.ં3 9712963409

211 કોમલઅશોક�ુમાર રાઠોડ િશ>ક વાડજ શાળા ન.ં3 9408686546
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212 ભારતીબેન હ)મે�Dભાઈ બ�ઢયા િશ>ક મહ]મા ગાધંી આ0મ શાળા ન.ં1 8511189313

213 મ�ુંલાબેન નાન#ભાઈ રાઠોડ િશ>ક મહ]મા ગાધંી આ0મ શાળા ન.ં1 9426577505

214 કાજલબેન અશોકભાઈ દર# િશ>ક મહ]મા ગાધંી આ0મ શાળા ન.ં1 7698535965

215 Xપલબેન ભરત�ુમાર Baપિત િશ>ક મહ]મા ગાધંી આ0મ શાળા ન.ં1 8160877084

216 ડૉ. પાXલબેન �લ#ભાઈ પટ)લ િશ>ક મહ]મા ગાધંી આ0મ શાળા ન.ં1 9724418154

217 મદંા�કની રા�ુભાઇ ગ<જર િશ>ક રામદ)વપીર# ટ)કરા Mgિુન.શાળા 9924797016

218 ઊિમkલાબેન ગોિવ�દભાઇ પરમાર િશ>ક રામદ)વપીર# ટ)કરા Mgિુન.શાળા 9824283236

219 િમmલબેન ડા�ાભાઇ ઠ�ર િશ>ક રામદ)વપીર# ટ)કરા Mgિુન.શાળા 9904901507

220 હ)તલબેન જયિંતભાઇ પટ)લ િશ>ક નવા વાડજ શાળા ન.ં1 9173435170

221 હિષkદાબેન ચીNભુાઇ ભાવસાર િશ>ક નવા વાડજ શાળા ન.ં1 9408869616

222 અ�ુણાબેન ક)શવલાલ પટ)લ િશ>ક નવા વાડજ શાળા ન.ં1 gy 9909908032

223 Bિવણાબેન છો�ુભાઇ પટ)લ િશ>ક નવા વાડજ શાળા ન.ં1 9265071746

224 ગીતાબેન નટવરલાલ રાવલ િશ>ક નવા વાડજ શાળા ન.ં1 9925516747

225 ભાવનાબેન કeપેશ�ુમાર *થુાર િશ>ક નવા વાડજ શાળા ન.ં1 9725021566

226 શમા� લ�મીબેન �Dવદનભાઈ િશ>ક નવા વાડજ શાળા ન.ં3 9537657275

227 પટ)લ કો�કલાબેન શtંભુાઈ િશ>ક નવા વાડજ શાળા ન.ં3 9426284451

228 ગામેતી હષ�દાબેન _ળૂાભાઈ િશ>ક નવા વાડજ શાળા ન.ં3 9426652709

229 ગીતાબેન જયતંીલાલ Baપિત િશ>ક નવા વાડજ શાળા ન.ં9 9726352799

230 પટ)લ મનીષાબેન નાNલુાલ િશ>ક નવા વાડજ શાળા ન.ં9 9712966869

231 પચંાલ #ગીશાબેન _ળુાલાલ િશ>ક નવા વાડજ શાળા ન.ં9 9879378177

232 દ)સાઈ િશeપાબેન લeQભુાઈ િશ>ક નવા વાડજ શાળા ન.ં9 9510357232

233 િBયદશF ��lના 1બ�1બત િશ>ક નવા વાડજ શાળા ન.ં9 7874528334

234 પટ)લ ઉષાબેન કા7�તલાલ િશ>ક નવા વાડજ શાળા ન.ં9 9825022260

235 ર	ટાબેન બળદ)વભાઈ પટ)લ િશ>ક ગાધંીનગર શાળા ન.ં2 9725059481

236 /lુપાબેન બબલભાઈ પટ)લ િશ>ક ગાધંીનગર શાળા ન.ં2 9428045367

237 નીલમબેન #વણલાલ સોલકં	 િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં2 9099943081

238 સોનલબેન બા�લુાલ પરમાર િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં2 9409806005

239 સોનલબેન ધમ{શભાઇ રાઠોડ િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં2 9726031060

240 આશાબેન શકંરલાલ પટ)લ િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં4 9328484784

241 શોભનાબેન કાિંતલાલ ચાવડા િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં4 9879757910

242 /1ૂણ�માબેન પી.િ3વેદ	 િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં5 8487838859

243 ક�લાસબેન એમ.પટ)લ િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં5 9429366966

244 સીમા ક). રાવ િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં5 9601038778

245 અeપેશ�ુમાર આઈ.પટ)લ િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં5 9428642240

246 મીનાબેન િવનોદચDં દર# િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં5 9879316314

247 a5િૃતબેન Bભાશકંર ઉપાKયાય િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં5 7490028158

248 હ	નાબેન ડા�ાભાઈ ચૌહાણ િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં7 9998461483

249 �ીlમાબેન ભીખાભાઈ પરમાર િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં7 9974679091

250 રંજનબેન ગણેશભાઇ *તુર	યા િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં8 9925551080

251 કા�તાબેન રામ#ભાઇ દ)સાઇ િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં8 9265466525

252 |યો]સનાબેન બેચરભાઇ પરમાર િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં8 8488973358

253 રમીલાબેન મણીલાલ પટ)લ િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં8 9825738918

254 ર)ખાબેન tદુરદાસ ચાવડા િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં8 8160530644

255 નિવનચDં નારાયણભાઇ પટ)લ િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં8 9825773255

256 આરતીબેન મહાનારાયણ Zુબે િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં10 9427308759

257 પાયલબેન �દનેશભાઈ પટ)લ િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં10 9714575100

258 પરયણ િવજયરાની િવજય�ુમાર િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં5 9601744760

259 સગંીતાબેન ત�ુણ�ુમાર પટ)લ િશ>ક ક)શવનગર શાળા ન.ં1 999 833 1445

260 ચેતનાબેન અિ2નભાઈ ભાવસાર િશ>ક ક)શવનગર શાળા ન.ં1 987 951 8770

261 યોગીનાબેન કાિંતલાલ પટ)લ િશ>ક ક)શવનગર શાળા ન.ં1 953 745 4606

262 wનેહલબેન દ	નબ_ં ુ5qુતા િશ>ક ક)શવનગર શાળા ન.ં1 971 293 5983

263 કલાલ આશાબેન મગનલાલ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં12 9725465665

264 B;ાબેન કાન#ભાઇ ઠાકોર િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં14 9898449662

265 ર	ટાબેન લાલ#ભાઇ *થુાર િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં3 9714198926

266 પટ)લ મનીષાબેન જયિંતલાલ િશ>ક વાસણા શાળા ન.ં7 9377068199

267 કોમલબેન :જતે�Dભાઈ જોષી િશ>ક વેજલ/રુ 5જુરાતી પ}~લક w�ૂલ 8128162021
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268 પટ)લ �ક�ર	બેન િવનોદભાઇ િશ>ક નારણ/રુા શાળા ન.ં4 9909275608

269 ભ� ભાગ�વીબેન રમેશચDં િશ>ક નારણ/રુા શાળા ન.ં6 9427802248

270 પટ)લ �ુ*મુબેન િવનોદભાઇ િશ>ક નારણ/રુા શાળા ન.ં6 9157230530

271 !યાસ િBતી જયવદનભાઈ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં7 9825544007

272 રાવલ �દપાલીબેન નર)�D�ુમાર િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં17 9427005897

273 ��ૃqતબેન બા�ભુાઈ પટ)લ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં26 9725021314

274 જય0ીબેન િનલેશ�ુમાર પટ)લ િશ>ક એ1લસ�ીજ શાળા ન.ં30 3826873081

275 પારસબેન હરગોવનભાઈ પટ)લ િશ>ક રામદ)વપીર# ટ)કરા Mgિુન.શાળા 8849606501

276 પલક નર)શ�ુમાર ડોડ	યા િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં3 9725373866

277 સોનલબેન પાલ#ભાઈ પટ)લ િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં3 8200337576

278 �ંુજનબેન ક	િતkભાઈ શાહ િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં3 9714768828

279 રોશનીબેન એચ.પટ)લ િશ>ક સાબરમતી શાળા ન.ં5 9879102811

280 પટ)લ �દપીકાબેન રમણ ભાઈ િશ>ક નારણ/રુા શાળા ન.ં6 7698565954
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