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કરીને ઉમેરવા
ોગીન થયા પછ

ન ધો.૬ થી ૮ 

ઓ માટ સ
૦૦ ૧૨
૩૦ ૭
૩ ૦ ૮
૦૦ ૯-
૦૦ ૧૦
. ૧૧
સતી હોય તેવ

r‚ y{Œtð

018 

રા  મ કાયર્ કરવ
૮/િસં.ફા.-૩૧/

િશક્ષક ીઓને જણ
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સવાર પાળ  માટ
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િશક્ષકે પાસવડ
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ક્ષકો એક ટીમ 
ધાથીર્ઓ સાથે સ

આ િવધાથીર્ઓને 
ા કરતા ંયવુક-
તેવા પ્રય  નો કર
ીનુ ંપરામશર્ન

ગણુો  સવ-૮ મ
મેળવનાર િવધ
િશક્ષકો ારા લે
પૈકી ઓને વ
િવધાથીર્ઓ આ
X2 ડેટા પૈકી ૧
મેળવેલ ગણુની
X3 ડેટા પૈકી ૧
મેળવેલ ગણુની
બા મ ૂ  યાકંનક

ણ ૬ થી ૮ ના 
આર.ટી./ એસ.
જયમા ંત્રણ િદવ

િમિતની ધો.૬ થ
ણી કરવામા ંઆ
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લાકનુ ં ઉપચારા
ાન ુ ંરહશેે તે બ

વકર્મા ં કાયર્ ક
સહ-અ  યાયી અ

મહાવરો કરા
યવુતીઓ, િનવ ૃ
રવાના રહશેે. આ
ન અવ ય મેળવ

મા ં ધો.૬ થી ૮
ધાથીર્ઓ   
લવેાયેલ તા ત
વાચંન, લેખન અ
આ  યા છે તેવા િવ
૧પ િદવસના ઉ
ની એ  ટ્રી  
૧પ િદવસના ઉ
ની એ  ટ્રી 
કાર ારા ડેટા એ

તમામ શાળાન
એસ.એ. ારા ક
વસ ચાલશે.     

થી ૮ ના તમા
આવેલ છે. માગ
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ા  મક િશક્ષણ ક
બાબતે તથા સ

કરશે તેમજ વ
અ  યયન (Pee

ાવવાની કામગ
વતૃ કમર્ચારીઓ
આ  વયસેંવકો
વી લેવુ.ં  

િવ ાથ ઓની
 ના વાચંન, લે

રની કસોટીમા ં
અને ગણનમા ંપ
િવધાથીર્ઓની એ
ઉપચારા  મક કા

ઉપચારા  મક કા

એનટ્રી કરવામાં

ના બાળકોનુ ંવાં
કરવામા ંઆવશે
 

ામ શાળાઓના
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કાયર્ દરરોજ ક
સમગ્ર કાયર્ક્રમ 

ગર્ખડંમા ં હોિશય
r Learning)કર

ગીરી  થાનીક 
ઓ તેમજ સેવાભ
ોની ઓળખ કય

ી ડટા એ  
લખેન અને ગણ

X1 િસવાયના 
પ કે તેથી ઓછ
એ  ટ્રી કરવી.   
ાયર્ પછી વાચંન

ાયર્ પછી વાચંન

ા આવશે.    

ચન, લેખન અ
શે.  

ા મોિનરીંગ અ
તમારી શાળામ
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કરવાનુ ં રહશેે. 
બાબત વાલીઓ

યાર િવધાથીર્ઓ
રાવવાનુ ંરહશેે. 

 વયસેંવકો (
ભાવી સં  થાના ક
યાર્ પછી દરેક શ

ણનમા ંપ કે તેથ

ધો.૬ થી ૮ ન
છા ગણુ મેળવન

ન, લેખન અને 

ન, લેખન અને 

અને ગણન સદંભેર્

અને માગર્દશર્ન 
ા ં મલુાકાત લ

શાળા સમય 
ઓને અવગત 

ઓની મદદથી 
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ક્રમ નામ હો ો ઝોન શાળાનું નામ ‐ 1 શાળાનું નામ ‐ 2 શાળાનું નામ ‐ 3 શાળાનું નામ ‐ 4 શાળાનું નામ ‐ 5
1 ડો.અિ નભાઈ િત્રવેદી નાયબ શાસનાિધકારી પિ મ  કેશવનગર ‐ 1 વાડજ ‐ ૩
2 ી િદનેશભાઈ દેસાઈ મદદનીશ શાસનાિધકારી પિ મ  મહા માગાધંી ‐ 1 ગાધંીનગર ગજુ ‐ 2

3 ી નેહલબેન મોદી સપુરવાઈઝર પિ મ  એલીસબ્રીજ ‐14 એલીસબ્રીજ ‐ 6 એલીસબ્રીજ ‐ 28 એલીસબ્રીજ ‐ 2

4 ી રાધાબેન યાદવ સપુરવાઈઝર પિ મ  સાબરમતી ‐ 7 એલીસબ્રીજ ‐ 10 એલીસબ્રીજ ‐ 4 નારણપરુા ‐ 4
5 ી નીતાબેન રાવલ યઆુરસી કો.ઓ. પિ મ  સાબરમતી ‐ 2 વાડજ ‐ 1 સાબરમતી તમીલ ‐ 2

6 ી િકરણભાઈ દેસાઈ સીઆરસી કો.ઓ.  ‐ સાબરમતી પિ મ  સાબરમતી ‐ 3 સાબરમતી ‐ 5 સાબરમતી ‐ 10 નારણપરુા ‐ 1
7 ી પલબેન પ્રજાપિત સીઆરસી કો.ઓ.  ‐ નવા વાડજ પિ મ  રામદેવજીપીર ટેકરા શાળા ઉ માનપરુા ‐ 2 નવા વાડજ ‐ 1 નવા વાડજ ‐ 3 વાસણા ‐7
8 ી પકંજભાઈ દરજી સીઆરસી કો.ઓ. ‐ એલીસબ્રીજ પિ મ  એલીસબ્રીજ ‐ 7 એલીસબ્રીજ ‐12 એલીસબ્રીજ ‐ 17 એલીસબ્રીજ ‐ 22 એલીસબ્રીજ ‐ 26

9 ી મિનષાબેન પટેલ બીઆરપી ‐ એસએસ પિ મ  એલીસબ્રીજ ‐ 29 વેજલપરુ પિ લક શાળા વાસણા ‐1 વાસણા ‐3 વાસણા ‐5
10 ી એમ. આર. પરમાર મદદ. િશક્ષણ િનરીક્ષક પિ મ  નવા વાડજ ‐ 9 નારણપરુા ‐ 6

36
11 ી નતૂનબેન રાજપતૂ મદદનીશ શાસનાિધકારી પવૂર્  પરુુષો મનગર ‐1 લીલાનગર ગજુ ‐2

12 ી િકશનિસંહ રાઠોડ સપુરવાઈઝર ‐   પવૂર્ પવૂર્  અમરાઇવાડી ‐7 રાજપરુ 17 રાજપરુ 8 રાજપરુ 11

13 ી પકંજભાઈ પટેલ યઆુરસી કો.ઓિડર્નેટર પવૂર્  રિખયાલ 1 રાજપરુ 1

14 ી પાિથર્વભાઈ સથુાર સીઆરસી કો.ઓ અમરાઈવાડી પવૂર્  અમરાઇવાડી ‐1 અમરાઇવાડી 13 અમરાઇવાડી ‐16 અમરાઇવાડી  મરાઠી ‐2
15 ી મિનષાબેન િમ ી સીઆરસી કો.ઓ ઓઢવ પવૂર્  અંિબકા ગજુ ‐1 જી.આઇ.ડી.સી ગજુ‐ 2 કરશનનગર ગજુ ‐1 ઓઢવ ગજુ‐1 ઓઢવ ગજુ‐4
16 ી િદલીપભાઈ ગામેતી સીઆરસી કો.ઓ. બાપનુગર પવૂર્  બાપનુગર 16 બાપનુગર 2 બાપનુગર 32 બાપનુગર 9 બાપનુગર 5

17 ી િકંજલબેન પટેલ બીઆરપી ‐  ભાષા પવૂર્  ઓઢવ ગજુ‐3 રાજપરુ 3 રાજપરુ 9 ગોમતીપરુ 2 ગોમતીપરુ 4

18 ી મનોજભાઈ પટેલ એડીસી ‐ ટીટી ‐ એસએસએ પવૂર્  અમરાઇવાડી ‐11 અમરાઇવાડી 9
19 ી કોમલબેન યાસ ડાયટ લાઈઝન ‐ પવૂર્ પવૂર્  સરસપરુ 6 રિખયાલ અંગ્રજી 1

20 ી કરણિસંહ ડોડ સીઆરસી કો.ઓ.‐  હાથીજણ પવૂર્  જશોદાનગર ગજુરાતી
શાળા નં 1

િવંઝોલ‐2 િવવેકાનદંનગર ગ.ુશા‐૧. હાથીજણ ગજુ.‐૨ િવનોભાભાવે મરાઠી‐ 2
21 ડો.કેતનભાઈ યાસ  િશક્ષણ િનરીક્ષક પવૂર્  ગોમતીપરુ 6 અમરાઇવાડી ‐4

38
22 ી પ્રજ્ઞાબેન પડંયા મદદનીશ શાસનાિધકારી દિક્ષણ ચડંોળા ગજુ. ૧ ગણેશનગર પીપળજ
23 ી હસમખુભાઈ પટેલ સપુરવાઈઝર દિક્ષણ બહરેામપરુા ગજુ. ૧૫ બહરેામપરુા ગજુ. ૧૩ બહરેામપરુા ગજુ. ૧૧ બહરેામપરુા ગજુ. ૯
24 ી નવનીતભાઈ અસારી સપુરવાઈઝર દિક્ષણ રાણીપરુ ગજુરાતી શાળા

નં ૨
મિણનગર શાળા ન.ં ૧ મિણનગર શાળા નબર ‐6 કુ. હીના વોરા પ્રા. શાળા

25 ી મહે દ્રભાઈ મકવાણા યઆુરસી કો.ઓ. દિક્ષણ બાગેિફરદોશ ગજુ.1 ઇ દ્રપરુી પિ લક કૂલ
26 ી અ પેશભાઈ ઉપા યાય સીઆરસી કો.ઓ. ‐  વટવા દિક્ષણ ઇસનપરુ ગજુ.‐૧ વટવા ગજુરાતી ન.ં ૧ વટવા ગજુરાતી ન.ં‐૩ નારોલ  ગજુરાતી ન.ં૧ શાહવાડી શાળા ન.ં૨
27 ી િહતેશભાઈ ભગિરયા સીઆરસી કો.ઓ.  ‐  દાણીલીમડા દિક્ષણ દાણીલીમડા ગજુ. ૧ દાણીલીમડા ગજુ. ૩ દાણીલીમડા ગજુ. ૫ બહરેામપરુા ગજુ. ૧૭
28 ી ધારાબેન મહતેા બીઆરપી ‐ પ્રજ્ઞા દિક્ષણ બહરેામપરુા ગજુ. ૨૨ ઈસનપરુ પ લીક કુલ કાકંિરયા ‐ ૯ િમ લતનગર ‐ ૧ વટવા ગજુરાતી ન.ં‐૫
29 ી હમેેનિસંહ જાદવ આઈઈડી કો.ઓ. ‐ SSA દિક્ષણ બહરેામપરુા ગજુ. ૩ કાકંિરયા ‐ ૧
30 ી રોમાબેન ફ્રક ડાયટ લાઈઝન દિક્ષણ ખોખરા મરાઠી 3 મિણનગર 4

31 ી સીમાબેન ક યપ ડાયટ લાઈઝન દિક્ષણ ખોખરા 12 ખોખરા 2
32 ી નમ્રતાબેન શક્લ િશક્ષણ િનરીક્ષક દિક્ષણ ખોખરા 4 કાકંિરયા ‐ ૮
33 ી ઈ દુબેન ચાવડા િશક્ષણ િનરીક્ષક દિક્ષણ કાકંિરયા ‐ ૬ બહરેામપરુા ગજુ. ૧

35

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત,અમદાવાદ 
િમશન િવધા મોનીટરીંગ ટીમ તા.૨૬/૭/૨૦૧૮ થી ૩૧/૮/૨૦૧૮



ક્રમ નામ હો ો ઝોન શાળાનું નામ ‐ 1 શાળાનું નામ ‐ 2 શાળાનું નામ ‐ 3 શાળાનું નામ ‐ 4 શાળાનું નામ ‐ 5

34 ી ચદ્રકાતંભાઈ ગામેતી મદદનીશ શાસનાિધકારી ઉ ર કુબેરનગર અંગ્રજી 1 નરોડારોડ ગજુ 1

35 ી રા શભાઈ આમિલયાર સપુરવાઈઝર ઉ ર સરદાર પટેલ ગજુ. શાળા મિુઠયા ગજુ. 1 સરસપરુ ગજુ. શાળા ન.ં ૯ હાસંોલ ગજુ ૧

36 ી રા દ્રભાઈ પ્રજાપિત સપુરવાઈઝર ઉ ર સૈજપરુ ગજુ. 6 બાપનુગર ગજુ 13 સરદારનગર ગજુ ૧

37 ી બલભદ્રભાઈ પાઠક યઆુરસી કો.ઓ.  ‐    ઉ ર ઉ ર કુબેરનગર અંગ્રજી 4 ઠક્કરનગર અગ્રજી .ન‐ં૧

38 ી ઉ શભાઈ ઉપા યાય સીઆરસી કો.ઓ.  સરસપરુ ઉ ર સરસપરુ ગજુ. શાળા ન.ં ૧ સરસપરુ ગજુ. શાળા ન.ં ૧૧ સરસપરુ ગજુ. શાળા ન.ં ૧૩ સરસપરુ ગજુ. શાળા ન.ં 
૩

સરસપરુ ગજુ. શાળા ન.ં 
૭

39 ી િચરાગભાઈ બ્ર ભ  સીઆરસી કો.ઓ.   ઠક્કરબાપાનગર ઉ ર SRP ગજુ. 2 કૃષણનગર ગજુ. 1 ઠક્કરબાપાનગર ગજુ. 1 સૈજપરુ ગજુ. 1 સૈજપરુ ગજુ. 5

40 ી મહવીરિસંહ વનાર સીઆરસી કો.ઓ.   નરોડા મિુઠયા ઉ ર છારાનગર ગજુ. 1 નરોડા ગજુ. 1 નરોડા ગજુ. 4 નોબલનગર ગજુ. 1 નોબલનગર ગજુ.  3

41 ી િવજયભાઈ પચંાલ સીઆરસી કો.ઓ.  સરદારનગર ઉ ર કુબેરનગર આંબા. ગજુ. 
શાળા ન.ં 1

કુબેરનગર ગજુ  ૪ કુબેરનગર મરાઠી ૧ કોતરપરુ ગજુ ૧ સરદારનગર અંગ્રજી ૧

42 ી મનભુાઈ પ્રજાપિત સીઆરસી કો.ઓ.  ઈિ ડયાકોલોની ઉ ર અમદુપરુા ગજુ 1 અસરવા ગજુ 9 અસરવા ગજુ 8 કાકંિરયા ‐ ૪

34

43 ી િદપીકાબેન બ્ર ભ  મદદનીશ શાસનાિધકારી  મ ય બહરેામપરુા ગજુ. ૫ જમાલપરુ ‐ ૧૬

44 ડો.િદલીપભાઈ શાહુ સપુરવાઈઝર ‐     મ ય  મ ય જમાલપરુ ‐ ૪ જમાલપરુ ‐ ૭ જમાલપરુ ‐ ૯ જમાલપરુ ‐ ૧૧

45 ી જશવતંભાઈ વાઘેલા સીઆરસી કો.ઓ શાહપરુ  મ ય શાહપરુ ‐1 શાહપરુ ‐4 શાહપરુ ‐5 શાહપરુ ‐8 શાહપરુ ‐11

46 ી ભાવેશભાઈ પટેલ સીઆરસી કો.ઓ ખાિડયા  મ ય રાયખડ ગજુ. ૮ રાયખડ ગજુ. ૧૦ ખાિડયા ‐ ૨ ખાિડયા ‐ ૧૦ ખાિડયા ‐ ૧૪

47 ી હમેતંભાઈ નવાકર સીઆરસી કો.ઓ અસારવા  મ ય અસારવા ગજુ. 18 અસારવા ગજુ. 23 અસારવા ગજુ. શાળા ન.ં 11 અસારવા ગજુ. 3 અસારવા ગજુ. 4

48 ી િહરાબેન પરમાર સીઆરસી કો.ઓ દિરયાપરુ  મ ય દરીયાપરુ ગજુ 16 દરીયાપરુ ગજુ 18 દરીયાપરુ ગજુ 8 િપ્રતમપરુા ગજુ 1 િપ્રતમપરુા ગજુ 3

49 ી અરિવંદભાઈ ગામેતી સીઆરસી કો.ઓ િગરધરનગર  મ ય જહાગંીરપરુા શાળા ન.ં 1 મેઘાણીનગર શાળા ન.ં 1 રાયખડ ગજુ. ૪ જમાલપરુ ‐ ૨૪ માધવબાગ ‐ ૧

50 ી સિચનભાઈ િમ ી ડીપીઈ ‐ એસએસએ  મ ય કાલપુરુ 17 કાલપુરુ 19

51 ી જયેશભાઈ પટેલ ડાયટ લાઈઝન  મ ય કાલપુરુ 22 કાલપુરુ 6

52 ી મીતાબેન પરમાર બીઆરપી ‐ ભાષા  મ ય શાિહબાગ ‐ 4 શાિહબાગ ‐ 6 બારડોલપરુા ‐ 1 અસારવા મરઠી 2

53 ી પરેશાબેન પટેલ બીઆરપી ‐ પ્રજ્ઞા  મ ય દૂધે ર ‐ 3 દૂધે ર ‐ 6 શાિહબાગ ‐ 1 શાહપરુ ‐15
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ક્રમ નામ હો ો ઝોન શાળાનું નામ ‐ 1 શાળાનું નામ ‐ 2 શાળાનું નામ ‐ 3 શાળાનું નામ ‐ 4 શાળાનું નામ ‐ 5

54 ી િદનેશભાઈ કુશવાહ મદદનીશ શાસનાિધકારી િહ દી અમરાઇવાડી િહ દી 1 રાજપરુ િહ દી 1

55 ી જયદેશભાઈ દૂબે સપુરવાઈઝર િહ દી શાિહબાગ િહ દી ‐ 1 અમરપરુ િહ દી ‐ 1 નવા વાડજ િહ દી ‐ 1

56 ી ક ણાકર ઝા સીઆરસી નારણપરુા િહ દી િહ દી નારણપરુા િહ દી 1 નારણપરુા િહ દી 3 સાબરમતી િહ દી ‐ 1 સાબરમતી િહ દી ‐ 3 વાડજ િહ દી 1

57 ી રમેશકુમાર પાડંેય સીઆરસી અસારવા િહ દી િહ દી અસારવા િહ દી 9 અસારવા િહ દી 5 અસરવા િહંદી 1 િપ્રતમપરુા િહંદી 1 બાપનુગર િહ. શાળા 5

58 ી જયવીરિસંહ ધાકરે સીઆરસી કુબેરનગર િહ દી િહ દી કુબેરનગર િહ દી 1 કુબેરનગર િહ દી 4 કૃષણનગર િહ દી 1 ઠક્કરનગર િહ દી 1 નોબલનગર િહ દી 2

59 ી સ યપાલિસંહ ક્ષિત્રય સીઆરસી કો.ઓ.  ઓઢવ િહ દી િહ દી અિ બકા િહંદી 1 જી.આઇ.ડી.સી િહંદી 1 કરશનનગર િહંદી 1 ઓઢવ િહંદી 1 ઓઢવ િહંદી 3

60 ી સવેર્શભાઈ ગુ તા સીઆરસી કો.ઓ. અમરાઈવાડી  
િહ દી િહ દી અમરાઇવાડી િહ દી ‐5 અમરાઇવાડી િહ દી ‐7 અમરાઇવાડી િહ દી ‐9 અમરાઇવાડી િહ દી ‐4 ખોખરા િહ દી 1

61 ી અરિવંદભાઈ વમાર્ સીઆરસી બાપનુગર િહ દી િહ દી બાપનુગર િહ દી  4 બાપનુગર િહ દી  8 ગોમતીપરુ િહ દી 1 કાલપુરુ િહ દી ‐2 સરસપરુ િહંદી 4

62 ી યામિસંહ ઠાકુર સીઆરસી કો.ઓ.  વટવા િહ દી િહ દી વટવા િહ દી ૧ બાગેિફરદોશ િહ દી ૧ િવનોબાભાવે િહ દી ૧ વટવા િહ દી ૪ ઇ  દ્રપરુી િહ  દી શાળા

63 ી િદનેશભાઈ િતવારી ડાયટ લાઈઝન િહ દી રાજપરુ િહ દી 2 રાજપરુ િહ દી  5

64 ી િહનાબેન પટેલ એકાઉ ટ ઓિફસર ‐ એસએસએ િહ દી રિખયાલ િહ દી 1 મેઘાણીનગર િહ દી 1

65 ી નટુભાઈ સોલકંી ડાયટ લાઈઝન િહ દી સૈજપરુ િહ દી 1 સરદારનગર િહંદી 1

66 ી રા શભાઈ પટેલ એડીસી એમઆઈએસ  ‐ 
એસએસએ િહ દી પરુુષો મનગર િહંદી 1 બાપનુગર િહ દી 1

67 ી પરેશભાઈ પરમાર િશક્ષણ િનરીક્ષક િહ દી બહરેામપરુા િહ દી ‐1 સરસપરુ િહ દી 1

68 ી ડી.સી. યાસ મદદ. િશક્ષણ િનરીક્ષક િહ દી સરસપરુ િહ. શાળા ન.ં 6 દૂધે ર ‐ િહ દી 1
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69 ી િદપકભાઈ મખુરજી સપુરવાઈઝર  ઉદૂર્ દૂધે ર ‐ ઉદુર્ ‐ 1 શાિહબાગ ઉદુર્ ‐ 1 રાજપરુ ઉદુર્ 3 રાજપરુ ઉદુર્ 7

70 ી િનઝામભાઈ શેખ સપુરવાઈઝર  ઉદૂર્ શાહપરુ ‐ઉદુર્ ‐1 શાહપરુ ઉદૂર્ ‐ ૪ શાહપરુ ઉદૂર્ ૫ શાહપરુ ‐ઉદુર્ ‐10

71 ી જા મીન શેખ સીઆરસી કો.ઓ.  જમાલપરુ  ઉદૂર્  ઉદૂર્ જમાલપરુ ઉદુર્ ‐૧ જમાલપરુ ઉદુર્ ‐૪ જમાલપરુ ઉદુર્ ‐૬ જમાલપરુ ઉદુર્ ‐૮

72 ી અકરમહુસેન અંસારી સીઆરસી કો.ઓ.  વટવા ઉદૂર્  ઉદૂર્ દાણીલીમડા ઉદુર્ ‐૧ દાણીલીમડા ઉદુર્ – ૩ ચડંોળા ઉદુર્ – ૧ વટવા ઉદુર્ – ૨

73 ી જાવેદભાઈ અ બાસી સીઆરસી કો.ઓ.  બાપનુગર ઉદૂર્  ઉદૂર્ બાપનુગર ઉદુર્ ‐7 બાપનુગર ઉદુર્ 9 રિખયાલ ઉદુર્ 1 સુદંરમનગર ઉદુર્ ‐2 રાજપરુ ઉદુર્ 1

74 ી મહમદ ઈલીયાસ અંસારી સીઆરસી કો.ઓ. રાજપરુ ઉદૂર્  ઉદૂર્ દિરયાપરુ ઉદુર્ - ૨ સરસપરુ ઉદુર્ - ૧ સરસપરુ ઉદુર્ - ૩ સરસપરુ ઉદુર્ - ૫ રાયખડ ઉદુર્ – ૬

75 ી રેણબુેન મડંોરા  ડાયટ લાઈઝન ‐ ઉદૂર્  ઉદૂર્ ગોમતીપરુ ઉદુર્ ‐1 ગોમતીપરુ ઉદુર્ ‐3

76 ી િહમાશંભુાઈ બારોટ િશક્ષણ િનરીક્ષક  ઉદૂર્ બહરેામપરુા ઉદુર્ ‐૫ બહરેામપરુા ઉદુર્ ‐૧

77 ી િહતે દ્રિસંહ પઢેિરયા િશક્ષણ િનરીક્ષક  ઉદૂર્ જમાલપરુ ઉદુર્ ‐૧૪ િમ લત ઉદુર્ ‐૧
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