
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.37  ‚t.09-07-2021 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 

 

rð»tÞ :- yuË.yth.S. …ËkŒ„e™t ƒeò ‚ƒfft {txu W…ÂMÚt‚ hnuðt ƒtƒ‚.  

ËkŒ¼o :- ¢{tkf : sþ¼/{f{/‚÷{/2020-21/1382-86 ‚t.08-07-2021™tu …ºt. 

 

 ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞrþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼uo sýtððt™wk fu, 

yuË.yth.S …ËkŒ„e™t ƒeò ‚ƒfft {txu yt ËtÚtu Ët{u÷ ÞtŒe …ife™t þt¤t™t rþûtftu™u y[qf 

W…ÂMÚt‚ hnuðt sýtððt{tk ytðu Au ‚u{s Ëhfth©e™e ftuðez-19™e yuËytu…e „tEz÷tE™™tu 

[qM‚…ýu y{÷ fhðt sýtððt{tk ytðu Au.  

 

rƒztý :- ËkŒŠ¼‚ …ºt 

 

‚t.09-07-2021               ztì. yu÷.ze.ŒuËtE          

          þtMtLttrÄfthe 



 
 
 
 
 
 
   

પ્રતિ, 
શાસનાતિકારીશ્રી 
નગર પ્રાથતિક તશક્ષણ સતિતિ, અિદાવાદ 

 
 

 વિષયઃ- એસ.આર.જી પસદંગીના બીજા િબક્કા િાટે ઉિેદવારના આદેશ કરવા બાબિ 

 સદંર્ભઃ-  ક્રિાકં:જીસીઇઆરટી/િાલીિ/૨૦૨૧-૨૨/૧૩૪૭૬-૧૩૫૦૫ , િા: ૬/૭/૨૦૨૧ 

 

શ્રીિાન, 

 

ઉપરોક્િ તવષય અન્વય ેજણાવવાન  ંકે એસ.આર.જી પસદંગીના બીજા િબક્કા િાટે િેઓન ેનીચે 
જણાવેલ તવષય અન ેસ્થળ મ જબ આ સાથ ેસાિેલ યાદીના ઉિેદવારને ઉપસ્સ્થિ રહવેા સારૂના આદેશો 
આપની કક્ષાએથી કરવા તવનિંી.  

 
   
 
 

 
 
 

     

       
       

 

          

 
     પ્રાચાયભ 

જિલ્લાવિક્ષણઅનેતાલીમર્િન 
અમદાિાદિહરે 

નકલસવિનયરિાનાજાણસારં- 
૧.માનનીયવનયામકશ્રી,GCERT, ગાધંીનગર 

 

નકલસવિનયરિાનાજાણઅનેઆદેિસારં- 
ર.URC Co. Ordinatorતમામઝોન, અમદાિાદ   

 
 

પ્રાચાયભ 

ક્રમાકંઃિિર્/મકમ/તલમ/ર૦૨૦-૨૧/૧૩૮૨-૮૬ 

જિલ્લાવિક્ષણઅનેતાલીમર્િન,અમદાિાદિહરે 

ગોતાચોકડીપાસે,ગોતાઓગણિરોડ,અમદાિાદ 

ફોન/ફેકસઃ(૦૭૯)ર૯૭૯૬૭૫૫ 

ઇ-મેઇલઃdiet-urban-ahd@gujarat.gov.in 

Web: www.dietahmdcity.org 

તારીખઃ૦૮/૦૭/ર૦૨૧  

mailto:diet-urban-ahd@gujarat.gov.in


ગિુરાતીવિષયકન્િીનરશ્રીઅનેિગભકો.ઓ.નોસપંકભ ન.ં શ્રીમતીરશ્મમબેનમોદીમો.૯૮૨૫૦૨૬૪૩૧ 

સ્થળ પ્રાથભના હોલ, જિલ્લા વિક્ષણ અને તાલીમ
ર્િન, સેકટર-૧૨, ગાધંીનગર. 

 

 
વિજ્ઞાનવિષયકન્િીનરશ્રીઅનેિગભકો.ઓ.નોસપંકભ ન.ં શ્રીહહરેનવ્યાસ૮૨૦૦૬૩૫૮૧૬ 

શ્રીરશ્મમકાતંપટેલ૯૦૯૯૪૫૩૯૬૦ 

સ્થળ જિલ્લાતાલીમવિક્ષણઅનેર્િન, 

સ્િપ્નએપાટભ મેન્ટસષૃ્ટટસામે. 
જીઆિ-બહુડયારોડ,રે્સ્તાન, સરુત. 

 

 
સામાજિકવિજ્ઞાનવિષયકન્િીનરશ્રીઅનેિગભકો.ઓ.નો
સપંકભ ન.ં 

શ્રીિી.એમ.બલદાણણયા૯૮૭૯૮૨૮૪૬૭
શ્રીમાકભડમાિાણી૯૪૨૭૩૭૩૮૮૧ 

સ્થળ જિલ્લાવિક્ષણઅનેતાલીમર્િન, મનન
આશ્રમઆશ્રમપાછળ, રેિાદિભનસોસાયટી
પાસે, ઝાડેશ્વર, ર્રચ 

 
 

Ictવિષયકન્િીનરશ્રીઅનેિગભકો.ઓ.નોસપંકભ ન.ં શ્રીનીલેષચાપંાનેરી૯૮૭૯૪૯૯૫૬૫ 

શ્રીપ્રિાતંઅંબાસણા૯૯૨૪૮૭૧૮૧૬ 

સ્થળ જિલ્લાવિક્ષણઅનેતાલીમર્િન, 

વિકોણબાગપાસે,િિાહરરોડ,રાિકોટ 

 
 
 
 
 
 
 
 



સસં્કૃતવિષયકન્િીનરશ્રીઅનેિગભકો.ઓ.નોસપંકભ ન.ં ડૉ.અમીબેનિોષી 
૯૮૭૯૬૬૦૦૧૪ 

સ્થળ એસ.ટી.ટી.આઇ.,જીસીઇઆરટીકેપ્સ, 

સેકટર-૧૨ગાધંીનગર 

 
 
ગણણતવિષયકન્િીનરશ્રીઅનેિગભકો.ઓ.નોસપંકભ ન.ં ડો.વિિયપટેલ૯૮૯૮૧૪૫૪૯૦ 

શ્રીરમેિર્ાઇઘોરેચા૮૪૨૮૪૬૪૩૦૧ 

સ્થળ દાદાર્ગિાનમહંદર,ડર્ોઇરોડ 

કેલનપરુી,િડોદરા 
 
 
 
 
 
અંગ્રજીવિષયકન્િીનરશ્રીઅનેિગભકો.ઓ.નોસપંકભ ન.ં ડો.યોણગતાબેનદેિમખુ 

૯૪૨૬૦૨૫૩૯૧ 

સ્થળ એસ.ટી.ટી.આઇ., જીસીઇઆરટીકેમ્પસ,  

સેક્ટર૧૨,ગાધંીનગર 

 
 
પયાભિરણ વિષયકન્િીનરશ્રીઅનેિગભકો.ઓ.નોસપંકભ 
ન.ં 

ડો.અણખલઠાકર 

૯૮૨૫૯૪૦૩૯૩ 

સ્થળ એસ.ટી.ટી.આઇ.,જીસીઇઆરટી 
કેમ્પસ, સેકટર-૧૨,ગાધંીનગર 

 
 
 
હહન્દીવિષયકન્િીનરશ્રીઅનેિગભકો.ઓ.નોસપંકભ ન.ં ડો.જે.બી.િોષી 

૯૪૨૭૫૯૮૨૦૨ 

સ્થળ એસ.ટી.ટી.આઇ.,જીસીઇઆરટી 
કેમ્પસ, સેકટર-૧૨,ગાધંીનગર 

 
 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 37-A ‚t.09-07-2021 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 

 

rð»tÞ :-  „wsht‚ {tæÞr{f y™u Wå[‚h {tæÞr{f rþûtý ƒtuzo, „tkÄe™„h îtht  

‚t.15/07/21 Úte Ätu.10 y™u Ätu.12™e yuË.yuË.Ëe./yu[.yuË.Ëe.™e 

ònuh …heûtt™t Ëhfthe «r‚r™rÄ ƒtƒ‚.  

ËkŒ¼o  :- ¢{tkf : rsrþy/…heûtt/2021‚t.08-07-2021™tu …ºt. 

 

 ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞrþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼uo sýtððt™wk fu, 

„wsht‚ {tæÞr{f y™u Wå[‚h {tæÞr{f rþûtý ƒtuzo, „tkÄe™„h îtht  ‚t.15/07/21 Úte Ätu.10 

y™u Ätu.12™e yuË.yuË.Ëe./yu[.yuË.Ëe.™e ònuh …heûtt Þtuò™th Au yt ËtÚtu Ët{u÷ ÞtŒe 

{wsƒ™t rþûtftu™u ‚u{™u rƒztý {wsƒ Vt¤ðu÷ Ítu™ 5h ‚t.13/07/2021 Ëðthu 10 f÷tfu ht¾u÷ 

r{xek„{tk W…ÂMÚt‚ hnuðt sýtððt{tk ytðu Au ‚u{s yt r{®x„{tk ‚u{™t Ítu™÷ …heûtt yrÄfthe©e 

Vt¤ðu ‚u Ëhfthe «r‚r™rÄ ‚hefu™e Vhs [qM‚…ýu ƒòððt sýtððt{tk ytðu Au.  

 

rƒztý :- 1. ËkŒŠ¼‚ …ºt  

2.  Ëhfthe  «r‚r™rÄ ‚hefu W…ÂMÚt‚ hnu™th rþûtftu™e ÞtŒe 

 

‚t.09-07-2021               ztì. yu÷.ze.ŒuËtE          

          þtMtLttrÄfthe 







�� ��� ���� ш�	� ��
��� �	��� ����� ������ ��	 ���� ���к��� ��� (��
� )

1 �દ�લપભાઈ પટ�લ િશ�ક નવાવાડજ શાળા ન ં- ૩ 9426584273

2 ચોધર% �ક&જલ નરસગંભાઈ િશ�ક એ�લસબીજ શાળા ન.ં-2 9664883197

3 ઘોર�ચા હષા0લી જગદ%શભાઈ િશ�ક વાસણા શાળા ન-ં 3 9601405799

4 પરમાર 4ુ6મુબેન મોહનભાઈ િશ�ક વાસણા શાળા ન-ં 1 9726051851

5 8ડ�8 પાયલબા જયે:;િસ&હ િશ�ક વાસણા શાળા ન-ં 5 9428546425

6 પટ�લ વૈશાલીબેન રામ4ૃ>ણ િશ�ક નારણ?રુા શાળા ન ં-6 9879372225

7 િમયાવડા ક�શવલાલ મગંાભાઈ િશ�ક એ�લસબીજ શાળા ન.ં-14 7016762086

8 પટ�લ મહ�શ4ુમાર જયિંતલાલ િશ�ક એ�લસબીજ શાળા ન.ં-7 9601316030

9 પટ�લ વા6દુ�વભાઇ માણેકલાલ િશ�ક એ�લસબીજ શાળા ન.ં- 8 9924231216

10 પટ�લ ભાવનાબેન Bકુ�શભાઈ િશ�ક નવાવાડજ શાળા ન ં- 9 9898070478

11
પચંોલી Cિમન4ુમાર અશોક4ુમાર

િશ�ક
નવાવાડજ શાળા ન ં- 9 9428411236

12 કલાલ આશા મગનલાલ િશ�ક એ�લસબીજ શાળા ન.ં- 12 9725465665

13
ઠGર િમHલબહ�ન ડાIાભાઈ

િશ�ક

રામદ�વ પીરJ ટ�કરા KLિુન 

શાળા
9904901507

14 પટ�લ અિMન4ુમાર ?ુ8ંભાઈ િશ�ક વાડજ શાળા ન ં-3 9925754665

15 પટ�લ ર�ાબેન ડાIાભાઈ િશ�ક ચેન?રુ Nાથિમક શાળા 9998394396

16 પટ�લ રંજનબેન ઈMરલાલ િશ�ક ચેન?રુ Nાથિમક શાળા 9725599581

17 રાવલ PજQાસા રાRશ4ુમાર િશ�ક રાણીપ પગાર ક�:; શાળા 9428415317

18 દ�સાઇ િશSપાબેન લSTભુાઇ િશ�ક રાણીપ પગાર ક�:; શાળા 9510357232

19
પટ�લ Jગર4ુમાર દ�વે:;ભાઈ

િશ�ક

રાણીપ પોલીસ લાઇન શાળા 

ન ં- 3
9974163896

20
પટ�લ પUા �હતેશ4ુમાર

િશ�ક

રાણીપ પોલીસ લાઇન શાળા 

ન ં- 3
9427949098

21
ભV નયનાબેન જયિંતલાલ

િશ�ક

Wજુરાત હાઉિસ&ગ 

બોડ0.Nા.શાળા,ચાદંખેડા
8141426133

22
પટ�લ 6લુોચનાબેન [લુસીદાસ

િશ�ક

Wજુરાત હાઉિસ&ગ 

બોડ0.Nા.શાળા,ચાદંખેડા
9725092167

23 સોલકં% મ\ુંલાબેન હ%રાલાલ િશ�ક ડ% ક�બીન Nાથિમક શાળા 7572984054

24
વખા�રયા િવભાબેન �દલીપ4ુમાર

િશ�ક
મોટ�રા 4ુમાર Nાથિમક શાળા 9924225720

25 પટ�લ NQાબેન હ%રાલાલ િશ�ક મોટ�રા 4ુમાર Nાથિમક શાળા 9824691526

26 પટ�લ ર]^મકાબેન ગોપાલભાઈ િશ�ક િનણય0નગર Nાથિમક શાળા 9898388606

27 _પલબેન બી N8પિત િશ�ક મહા`માગાધંી આaમ શાળા -1 8160877084

28 જયaીબેન એન પટ�લ િશ�ક મહા`માગાધંી આaમ શાળા -1 9979947827

29 રાઠોડ અમરબેન છગનભાઈ િશ�ક ચેન?રુ Nાથિમક શાળા 8733043730

30 મકવાણા ભ]cતબેન રા8Jભાઇ િશ�ક રાણીપ પગાર ક�:; શાળા 8347974791

31
પરમાર દ�ાબા અનોપિસ&હ

િશ�ક

સાબરમતી Rલ િવdતાર 

Nાથિમક શાળા
9978919419

32 સદં%પ4ુમાર eKહાનદં ક^યપ
આ.િશ. J.આઇ.ડ%.સી. �હ.- 1

9173628344

નગર Nાથિમક િશ�ણ સિમિત, અમદાવાદ

SSC પર%�ા બોડ0મા ંસરકાર% Nિતિનિધ તર%ક� કામગીર% કરનાર િશ�કોની યાદ%

03- સાબરમતી આaમ 

િવનય મ�ંદર ગાધંી આaમ , 

અ'વાદ

aીમતી ઇ:gુબેન ચાવડા 

(9099697376)

02- આaમ રોડ નવરંગ 

હાઈ.નવરંગ છ રdતા પાસે, 

નારણ?રુા, અ' વાદ

aી ડ%.એચ. પરમાર 

(9725862486)



�� ��� ���� ш�	� ��
��� �	��� ����� ������ ��	 ���� ���к��� ��� (��
� )

33 મો. રઈસ મો.ઇદર%શ મ6ંરૂ%
િવ.સ. J.આઇ.ડ%.સી. �હ.- 1

7820007804

34 સJંવ4ુમાર એસ Cન આ.િશ. બાગે�ફરદોશ �હ: દ% - 1 7383230550

35 અશોક 4ુમાર આર .કોર% આ.િશ. અમરાઇવાડ% �હ: દ%- 1 9725002524

36 6નુીલ એલ. Wlુતા િવ.સ. વટવા �હ: દ%- 1 9016799565

37 �દનેશ 4ુમાર એમ. કો>ટ% આ.િશ. વટવા �હ: દ%- 1 9898008598

38 મહ�શ બલદ�વNસાદ Cન આ.િશ. સરસ?રુ �હ:દ% - 1 9725001470

39 સPંજવ આર. મૌય0 આ.િશ. વટવા �હ: દ%- 4 9327098511

40 સજંય જમનાદાસ વૈષણવ આ.િશ. અમરાઇવાડ% �હ: દ%- 7 9725001715

41 સગંીતા એસ.િવMકમા0 આ.િશ. ઓઢવ �હ: દ%- 1 8487059416

42 સગંીતા ટ%. Nસાદ આ.િશ. ઓઢવ �હ: દ%- 1 9978071370

43

િવનય4ુમાર �કરણ4ુમાર 

િશવહર�
આ.િશ.

ઠGરનગર �હ:દ% - 2
9978071370

44 રJયાબાpુ ંએ. qસાર% આ.િશ. ઇ:;?રુ% �હ:દ% 1 7572823298

45 નીલમ એ.પટ�લ આ.િશ. અમરાઇવાડ% �હ: દ%- 5 9773122029

46 રાRશ4ુમાર એચ પટ�લ આ.િશ. કરશનનગર �હ: દ%- 1 9067280813

47 શાહ પકંજભાઇ એસ. આ.િશ. ખા�ડયા Wજુ. શાળા ન ં૨ 9265441506

48 ગાિવત િવકાસભાઇ R. આ.િશ. ખા�ડયા Wજુ. શાળા ન ં૧૪ 9913159906

49 શાહ 6િુનલભાઇ એચ. આ.િશ. જમાલ?રુ Wજુ. શાળા ન ં૪ 6352435310

50 શેખ ફા_કભાઇ એફ. આ.િશ. જમાલ?રુ Wજુ. શાળા ન ં૯ 9924437605

51 વાઘેલા ધમv:;4ુમાર આર. આ.િશ. જમાલ?રુ Wજુ. શાળા ન ં૯ 8849652679

52 ચૌધર% 6િુનલ4ુમાર એમ. આ.િશ.
જમાલ?રુ Wજુ. શાળા ન ં
૧૧

9925417897

53 પટ�લ મિનષભાઇ એ. આ.િશ.
માધવબાગ Wજુ. શાળા ન ં
૧

9726402110

54 દલાલ સલીમભાઇ એમ. આ.િશ. રાયખડ Wજુ. શાળા ન ં૪ 8866123142

55 તીરમીઝી મા�હરxુસેન એમ. આ.િશ. રાયખડ Wજુ. શાળા ન ં૪ 7359362986

56 રાવલ યોગેશભાઇ એ. આ.િશ. રાયખડ Wજુ. શાળા ન ં૮ 9624443788

57 કટારા કSપેશભાઇ એલ. આ.િશ. રાયખડ Wજુ. શાળા ન ં૮ 9427969698

58 રાઠોડ Nિવણિસ&હ એ. આ.િશ. રાયખડ Wજુ. શાળા ન ં૧૦ 7567316311

59 ચોધર% કSપેશભાઇ બી. આ.િશ. કાT?ુરુ Wજુ. શાળા ન ં૧૭ 9429871283

60 પરમાર જય�દપ4ુમાર પી. આ.િશ.
દર%યા?રુ Wજુ. શાળા ન ં
૧૨

9727708640

61 પાડંોર gુગvશ4ુમાર ક�. આ.િશ.
દર%યા?રુ Wજુ. શાળા ન ં
૧૨

9998962194

62 ધારાબેન એ.પટ�લ િશ�ક હસં?રુા Nા.શાળા 7600760492

63
aી દ�વે:;િસ&હ મહ|;િસ&હ 8ડ�8 િશ�ક છારાનગર Wજુ.શાળા ન.ં 1 8238265959

64

aી અમીતાબેન 6રુ�શ4ુમાર 

કવડ�
િશ�ક નરોડા Wજુ.શાળા ન ં4 9978994982

૦૭-ખોખરા રા>} ભારતી 

�હ:દ% હાઈ , હાટક�Mર

aી ડ%.એન. ડોડ%યા 

9925999022

૦૬-રાયખડ આઇ. 

પી.િમશન હાઇd4ૂલ રાયખડ, 

અમદાવાદ

4ુ. ઝલકબેન શેઠ 
(૯૮૭૯૯૪૩૨૦૦)
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65 �દનેશભાઈ બી. N8પિત િશ�ક Bઠુ%યા Wજુ.શાળા ન.ં 1 7600924062

66

aી કSપેશ4ુમાર નાનાલાલ 

પટ�લ
િશ�ક

ઠGરબાપાનગર 

Wજુ.શાળા ન.ં 1
8849165479

67 ઉવ0શીબેન ક�. 6તુર%યા િશ�ક SRP Wજુ.શાળા ન.ં 2 9687212593

68

aી N�દપ4ુમાર નાથાલાલ 

રા�યW�ુુ
િશ�ક સરદાર પટ�લ Wજુ.શાળા 9909922181

69
�દનેશ4ુમાર પી રાવલ િશ�ક કોતર?રુ Wજુ.શાળા ન.ં 2 9913224735

70
�યોિતબેન વી. કટારા િશ�ક

નોબલનગર Wજુ.શાળા ન.ં 

3
8320092466

71
કાિમનીબેન ક� પટ�લ િશ�ક

નોબલનગર Wજુ.શાળા 

ન.ં4
9428044418

72
aી અમીત �કશોરભાઈ શમૉ િશ�ક હાસંોલ Wજુ.શાળા ન.ં 1 9409651955

73 ની_બેન ગોદડ િશ�ક હાસંોલ Wજુ.શાળા ન.ં 2 9408206110

74
ચ;ંભાઈ ક� . સોલકં% િશ�ક 4ુબેરનગર Wજુ.શાળા ન.ં 4 9913427992

75
ધમvશ પરમાર િશ�ક બા?નુગર Wજુ.શાળા ન.ં 3 8141579677

76
6િૂનલભાઇ J.પટણી િશ�ક બા?નુગર Wજુ.શાળા ન.ં 5 9265641464

77
નર�:;4ુમાર _પJભાઈ બરંડા િશ�ક બા?નુગર Wજુ.શાળા ન.ં 9 9537215494

78

aી િવ?લુ4ુમાર મફતલાલ 

પટ�લ
િશ�ક

બા?નુગર Wજુ.શાળા ન.ં 

16
6355688788

79

અસાર% શૈલેષ4ુમાર 

વાલJભાઇ
િશ�ક સરસ?રુ Wજુ.શાળા ન.ં 26 9426741147

80
aી રજનીશભાઇ આર. રબાર% િશ�ક સરસ?રુ Wજુ.શાળા ન.ં 11 7567778900

81
ક�તન4ુમાર માનિસ&હ પરમાર િશ�ક સરસ?રુ Wજુ.શાળા ન.ં 3 9016447166

82
હ%નાબેન Nવીણભાઈ પટ�લ િશ�ક સરસ?રુ Wજુ.શાળા ન.ં 4 7778853399

83
જયતંીભાઈ આર. સોલકં% િશ�ક સરસ?રુ Wજુ.શાળા ન.ં 9 7359711035

84

aી ચીમનલાલ શકંરભાઈ 

મહ%ડા
િશ�ક સૈજ?રુ Wજુ.શાળા ન.ં 5 9724319396

85 કોમલબેન પટ�લ િશ�ક સૈજ?રુ Wજુ.શાળા ન.ં 6 7016691020

86
પટ�લ અSપાબેન �દપકભાઇ િશ�ક સૈજ?રુ Wજુ.શાળા ન.ં 1 9712133088

૦૧-નરોડા ,J.ડ%. હાઈd4ૂલ 
સૈજ?રુ અમદાવાદ

aી ડ%.R 
ઝાલા(૮૫૧૧૦૫૨૮૦૨)

૦૫-બા?નુગર,J.ડ%. 
હાઈd4ૂલ સૈજ?રુ અમદાવાદ

aી એ.વાય 
ભV(૯૪૨૮૨૨૦૩૦૦)



�� ��� ���� ш�	� ��
��� �	��� ����� ������ ��	 ���� ���к��� ��� (��
� )

87
aી આશાબેન 8ની િશ�ક અસારવા Wજુ.શાળા ન.ં 9 9979578025

88

ઉમેશ4ુમાર ગોિવ&દભાઇ 

પરમાર
િશ�ક નરોડા રોડ Wજુ.શાળા ન ં1 8490928454

89
ર�ખાબેન ક�. સોડાગર િશ�ક ર�ખયાલ Wજુ શાળા ન.ં 1 9687674214

90 4ુ6મુબેન ચદંાના ઉપ 
િશ�ક

ઈસન?રુ-1 8238098801

91 NQાબેન પટ�લ ઉપ 
િશ�ક

ઈસન?રુ-2 9904177296

92 ભાવનાબેન રાજ?તૂ ઉપ 
િશ�ક

�!��-3 9067693732

93 સમીરભાઈ પટ�લ ઉપ 
િશ�ક

"#$%��� �&'�к �()� 7265066272

94 ખોડાભાઇ J. વ�રયા ઉપ 
િશ�ક

�!��-4 9998843502

95 આરતીબેન ટ%. પદમશાળ% ઉપ 
િશ�ક

4ુમાર% હ%ના વોરા Nા. શાળા 9408171263

96 િ�વેદ% નીતાબેન ભગવતીNસાદ ઉપ 
િશ�ક

દ�વ�ળયાપળા Nાથિમક શાળા 9265972673

97 િધર�નભાઇ �હKમતલાલ ગોહ�લ ઉપ 
િશ�ક

નવા વટવા Nાથિમક શાળા 9687471301

98 રાવલ q�કત4ુમાર રજનીકાતં ઉપ 
િશ�ક

ઇસન?રુ પ��લક d4ૂલ 1 9712921057

99 Nાિંતજકર ઉષાબેન ગાભાભાઇ ઉપ 
િશ�ક

નારોલ Wજુ. શાળા ન.ં 2 7574805852

100 ��િ�યન પાયલબેન જો:સનભાઇ ઉપ 
િશ�ક

વટવા Wજુરાતી શાળા ન ં-5 9173999030

101 પાડંવ પાવ0િતબેન િનલેષ4ુમાર ઉપ 
િશ�ક

ઇસન?રુ પ��લક d4ૂલ - 2 7698228796

102 ઈવે:જલીના અશોક મેકવાન ઉપ 
િશ�ક

દાણીલીમડા Wજુરાતી શાળા 
ન ં4

9979705425

103 જોષી નીતાબેન �હતેશ4ુમાર ઉપ 
િશ�ક

દાણીલીમડા Wજુરાતી શાળા - 
5

9925803694

104 Bકુ�શ4ુમાર મણીલાલ પટ�લ ઉપ 
િશ�ક

દાણીલીમડા Wજુ.શાળાન-ં6 9712987358

105 સોલકં% કિપલાબેન િવનોદભાઇ ઉપ 
િશ�ક

ચડંોળા Wજુરાતી શાળા ન-ં1 7990535831

106 �!*� +,-./
�� 0� ઉપ 
િશ�ક


�*���%��� ,�1��./ ш�	� 
�-17

7874320303

107 2+��. �34�
�� 0� ઉપ 
િશ�ક


�*���%��� ,�1��./ ш�	� 
�-22

9624617630

108 �!*� �/.�
�� !� ઉપ 
િશ�ક


�*���%��� ,�1��./ ш�	� 
�-23

9979943263

109
5��к*ш(���� 6/. �����

ઉપ 
િશ�ક


�*���%��� ,�1��./ ш�	� 
�-11

8530994894

110
7��8� ��*ш9�� 
/

ઉપ 
િશ�ક


�*���%��� ,�1��./ ш�	� 
�-15

8128129250

111
��к��9��.0�.:��;<�

ઉપ 
િશ�ક


�*���%��� ,�1��./ ш�	� 
�-11

8980065722

112
JQાસાબેન ડ% પરમાર

ઉપ 
િશ�ક

к��к:�<� ,�1��./ ш�	� ��-8 7359510094

113
?નૂમબેન એસ મે

ઉપ 
િશ�ક

к��к:�<� ,�1��./ ш�	� ��-9 9510410151

114
શીતલબેન ક� પટ�લ

ઉપ 
િશ�ક

�4/�=� ,�1��./ ш�	� ��-
1

7984130113

૦૪-મ�ણનગર gૂન 
ઇ:ટરનેશનલ, જય�હ&દ ચાર 
રdતા, મણીનગર, અમદાવાદ

aી મયકંભાઈ િ�વેદ% 
(૭૫૬૭૮૬૯૩૫૮)
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115
િનરાલીબેન ક� Bુજંપરા

ઉપ 
િશ�ક

�4/�=� ,�1��./ ш�	� ��-
6

9374582126

116
ભાવનાબેન એસ મહ�તા

ઉપ 
િશ�ક

��>�.�=� ,�1��./ ш�	� 
��-1

9106587388

117
કSપનાબેન ટ%. ઠGર

ઉપ 
િશ�ક

��>�.�=� ,�1��./ ш�	� 
��-2

9904223126

118
જયિંતભાઇ J ચાવડા

ઉપ 
િશ�ક

�4/�=� ,�1��./ ш�	� ��-
4

7265066272

119
જયિંતભાઇ સી વાઘેલા

ઉપ 
િશ�ક

к��к:�<� ,�1��./ ш�	� ��-
10

9727488879

120
Mેતાબેન એસ.�રૂ%યા

ઉપ 
િશ�ક

=4�ш�=� �/�	1 -1 8200767510

121
ભરતભાઇ એચ દ�સાઇ

ઉપ 
િશ�ક

��4/%�� ,�1��./ -2 8320165176

122
dનેહાબેન ગાિમત

ઉપ 
િશ�ક

ш����8� ,�1��./ -2 9638111582

123
િવ?લુભાઈ રણછોડભાઈ પટ�લ

ઉપ 
િશ�ક

?:����=� �=�-2 993193840

124
મીનાબેન �યાસ

ઉપ 
િશ�ક


�*��%���-18 8140884012

125
રમણભાઈ �દૂરભાઇ સોલકં%

ઉપ 
િશ�ક

@<�6%�� 2�. ш�	� 9426337233

126
માનસી એફ. વાઢ%યા

ઉપ 
િશ�ક

મણીનગર-4 9106681622

127
હસંાબેન કટારા

ઉપ 
િશ�ક

િમSલતનગર-2 8780328069

128
મેઘાબેન ડ%. બારોટ

ઉપ 
િશ�ક

ખોખરા Wજુ. શાળા નબંર-12 9879913348

129
ગોપીબેન ડ%. સોની

ઉપ 
િશ�ક

બાગે�ફરદોશ Wજુ. શાળા 
નબંર-1

9724321399

130
િશSપાબેન વમા0

ઉપ 
િશ�ક

વટવા-3 9725018668

131
સરોજબેન એમ. દાફડા

ઉપ 
િશ�ક

કાકં�રયા-6 9725780517

132
શારદાબેન આર. કાBિૂત�

ઉપ 
િશ�ક

ખોખરા મરાઠ%-3 9427029828

133
ર��કુાબેન રાઠોડ

ઉપ 
િશ�ક

ઇસન?રુ-2 9574946425

134
અ�ુણભાઈ ઠGર

ઉપ 
િશ�ક

વટવા-4 9998320942

135
Nિવણાબેન કાનાભાઇ વણકર

ઉપ 
િશ�ક

કાકં�રયા શાળા ન.ં10 9724900425

136
નીતાબેન કા]:તલાલ પટ�લ

ઉપ 
િશ�ક

મણીનગર-1 9974725139

૦૧-મ�ણનગર જયમન દવે 
અને હ%રાભાઈ ક:યા િવ�ાલય, 

ભૈરવનાથ રોડ, હ%રાભાઈ 
ટાવર પાસે, મણીનગર

aી ક�.ડ%.�યાસ (૯૪૨૭૩૮૭૩૭૭)
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137
િમતાબેન પટ�લ

ઉપ 
િશ�ક

વટવા-5 9725018309

138
]dમતાબેન પરમાર

ઉપ 
િશ�ક

કાકં�રયા શાળા ન.ં1 8200375607

139
નીલમબેન ગવાણીયા

ઉપ 
િશ�ક

ઈસન?રુ-1 9879818331

140
68ુતાબેન બા�ભુાઈ બોડાત

ઉપ 
િશ�ક

િમSલતનગર-1 91047 30455


