
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.65 ‚t.29-09-2020 

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

   (B)  ztuh-xw-ztuh Ëðuo yk‚„o‚ ¢tuË {tu™exhª„™e ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 
   (C)  ztuh-xw-ztuh Ëðuo yk‚„o‚ f÷Mxh ftu.ytu. ™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. su 

yk‚„o‚ ™e[u {wsƒ™e ft{„ehe su-‚u rþûtftuyu fhðt sýtððt{tk ytðu Au.  
(A)  ftuðez - 19 yk‚„o‚ ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚.  

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

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

™e[u {wsƒ™t Ítu™ EL[tso yrÄfthe©eytu™e r™{ýqkf fhðt{tk ytðu÷ Au ‚uytu™t {t„oŒþo™ {wsƒ ‚t.1-10-2020 Úte 

þex (A) {wsƒ™t 810 rþûtftu™u ËtU…ðt{tk ytðu ‚u rðM‚th{tk ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe fhðt™e hnuþu.  
Ëk…fo Ëwºt :  

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

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

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

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

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

5 {æÞ ©e rð…w÷¼tE [tiÄhe {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,WŒqo Ítu™ 6357073918 
 
(B)  ztuh-xw-ztuh Ëðuo yk‚„o‚ ¢tuË {tu™exhª„™e ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 

 ztuh-xw-ztuh Ëðuo ŒhBÞt™ ¢tuË {tu™exhª„™e ft{„ehe yk‚„o‚ yt ËtÚtu Ët{u÷ þex (B) {wsƒ™t {wÏÞ rþûtftu, 

rþûtftu ‚Útt Ëe.yth.Ëe.ftu.ytu.™u ¢tuË {tu™exhª„™e ft{„ehe fhðt sýtððt{tk ytðu Au.  
 
(C)  ztuh-xw-ztuh Ëðuo yk‚„o‚ f÷Mxh EL[tso™e ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 

ztuh-xw-ztuh Ëðuo yk‚„o‚ f÷Mxh EL[tso™e ft{„ehe yt ËtÚtu Ët{u÷ þex (C) {wsƒ™t  ËeythËe ftu.ytu ‚Útt 

rþûtftu™u f÷Mxh EL[tso™e ft{„ehe fhðt sýtððt{tk ytðu Au. 
 
™tUÄ :- ËŒh ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e A,B y™u  C {wsƒ™e ft{„ehe{tk Vhs ƒòð™th Œhuf {wÏÞ rþûtf, rþûtf ‚Útt  

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

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

  (B)  ¢tuË {tu™exhª„™e ft{„ehe {txu™t rþûtftu™e ÞtŒe 

  (C)  f÷Mxh ftu.ytu.™e ft{„ehe {txu™t rþûtftu™e ÞtŒe 

 

‚t.29-09-2020        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ સપંક� નબંર વોડ� કો-ઓ�ડ�નેટર
ુ ંનામ
1 ઉ�ર અલકાબેન સી.પટ!લ નોબલનગર #.ુશા.ન .4 7779064855

2 ઉ�ર કનૈયાલાલ. આર. પટ!લ નોબલનગર #.ુશા.ન .4 6426975581

3 ઉ�ર કોમલબેન. પી. દ!સાઈ નોબલનગર #.ુશા.ન .4 9723255203

4 ઉ�ર નયનભાઈ વી પટ!લ નોબલનગર #.ુશા.ન .4 7574860820

5 ઉ�ર કાિમનીબેન ક! પટ!લ નોબલનગર #.ુશા.ન .4 9428044418

6 ઉ�ર ભાવનાબેન બી. રાઠોડ નરોડા #જુ. શા. ન.ં 4 8511809185

7 ઉ�ર નદ,તાબેન એમ. ગઠવી નરોડા #જુ. શા. ન.ં 4 9725220859

8 ઉ�ર પટ!લ સગંીતાબેન એમ. /ૃ1ણનગર #જુ.શાળા ન-ં1 9429207030

9 ઉ�ર ગામેતી પા3લબેન સી. /ૃ1ણનગર #જુ.શાળા ન-ં1 9099957557

10 ઉ�ર જયાબેન ચ5ંકાતં રાવલ ઠ6રબાપાનગર #જુ.શા .ન .2 9712970492

11 ઉ�ર ઉવ�શીબેન નારાયનભાઈ પટ!લ ઠ6રબાપાનગર #જુ.શા .ન .2 7567036307

12 ઉ�ર  ફા8#નુીબેન બા9ભુાઇ પટ!લ ઠ6રબાપાનગર #જુ.શા.ન 1 9429701588

13 ઉ�ર  ;<મતાબેન ધવલ/ુમાર પટ!લ ઠ6રબાપાનગર #જુ.શા.ન 1 9428017541

14 ઉ�ર મીના�ી/ુંવર એન.>વુાર ઠ6રબાપાનગર #જુ.શા.ન 1 9427583365

15 ઉ�ર ?ી આશાબેન રતન>રુ, ગો<વામી નરોડા #જુ. શા. ન.ં 1 9173395250

16 ઉ�ર ?ી અિન@ુAિસBહ �કશોરિસBહ વાઘેલા નરોડા #જુ. શા. ન.ં 1 8980022174

17 ઉ�ર ?ી ઉષાબેન ચીમનભાઇ પરમાર એસ.આર.પી.#જુ.શા.ન .2 9409573965

18 ઉ�ર ?ી ર,માબેન રમેશભાઇ પચંાલ એસ.આર.પી.#જુ.શા.ન .2 8905622808

19 ઉ�ર ?ી FGુતા શકંરરાવ ચૌહાણ એસ.આર.પી.#જુ.શા.ન .2 9978086239

20 ઉ�ર �હનાબેન Iદ,પભાઈ પટ!લ નોબલનગર #જુરતી 3 9429203225

21 ઉ�ર Jયોિતબેન િવKમભાઈ ડામોર નોબલનગર #જુરતી 3 8758965350

22 ઉ�ર રોશનીબેન Lવણભાઇ િનનામા નોબલનગર #જુરતી 3 8154947107

23 ઉ�ર દશા�નાબેન બી.મોઢ નરોડા #જુ.શા.ન .2 8511596676

24 ઉ�ર સોનલબેન એસ. પટ!લ Nઠુ,યા #જુ.1 8849818308

25 ઉ�ર એકતાબેન વી. દ!સાઈ Nઠુ,યા #જુ.1 9427675153

26 ઉ�ર િમતલબેન એચ. પાડંોર Nઠુ,યા #જુ.1 9712879499

27 ઉ�ર �K1ણાબેન આર.IGપિત Nઠુ,યા #જુ.1 9909462564

28 ઉ�ર પટ!લ નીતાબહ!ન IOરુામ સરદાર વ8લભભાઈ પટ!લ શાળા સ/ંુલ 9104131972

29 ઉ�ર સગંીતાબેન �દનેશભાઈ પટ!લ સરદાર વ8લભભાઈ પટ!લ શાળા સ/ંુલ 9558095577

30 ઉ�ર હસંાબેન નાનLભાઈ ગામેતી સરદાર વ8લભભાઈ પટ!લ શાળા સ/ંુલ 7567089006

31 ઉ�ર Gનક, રમેશભાઈ પટ!લ સરદાર વ8લભભાઈ પટ!લ શાળા સ/ંુલ 9898443327

32 ઉ�ર ભાવના/ુમાર, એન ખરાડ, નોબલનગર #જુ.શા .ન 1 9586823693

33 ઉ�ર પટ!લ િનલેષ/ુમાર રમણલાલ બા>નુગર #જુ.શા.ન .5  9725501096

34 ઉ�ર જમીનદાર હ!તલબેન ઈમા
એુલ બા>નુગર #જુ.શા.ન .5  7600801218

35 ઉ�ર િનનામા રંજનબેન મરતાL  બા>નુગર #જુ.શા.ન .5  8905165080

(A)   ડોર-Qુ-ડોર સવR કામગીર,
નગર Iાથિમક િશ�ણ સિમિત, અમદાવાદ



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ સપંક� નબંર વોડ� કો-ઓ�ડ�નેટર
ુ ંનામ
36 ઉ�ર ફા8#નુીબેન મીતેશ/ુમાર કાપડ,યા બા>નુગર #જુ.શાળા ન.ં-3 8511101569

37 ઉ�ર મીનાબેન LTેશ/ુમાર પાટ,લ બા>નુગર #જુ.શાળા ન.ં-3 8320115327

38 ઉ�ર UVૃWતબેન મફતલાલ ભાવસાર બા>નુગર #જુ.શાળા ન.ં-3 9662612329

39 ઉ�ર મેXવાન સેવાYંગની Z બા>નુગર #જુ.શાળા ન.ં-3 9724308224

40 ઉ�ર રાજ>તૂ કો�કલાબેન IતાપિસBહ બા>નુગર #જુ.શાળા ન.ં-3 9879434130

41 ઉ�ર ભાટ, ભાવનાબેન મહ!શભાઈ સરસ>રુ #જુ.શા.ન .26 9924562681

42 ઉ�ર પટ!લ Fરુ!ખાબેન બા9લુાલ સરસ>રુ #જુ.શા.ન .26 9574232273

43 ઉ�ર  િનિમષાબેન ક!.પટ!લ બા>નુગર #જુ.શાળા ન.ં-2 9427028821

44 ઉ�ર  િનતાબેન એ.પચંાલ બા>નુગર #જુ.શાળા ન.ં-2 9426283862

45 ઉ�ર મનીષાબેન રાZશ/ુમાર શાહ સરસ>રુ #જુ.શા. ન.ં 4 8401614393

46 ઉ�ર િનશાબેન િવિનત/ુમાર પટ!લ સરસ>રુ #જુ.શા. ન.ં 4 9909249377

47 ઉ�ર �હનાબેન Iવીણભાઈ પટ!લ સરસ>રુ #જુ.શા. ન.ં 4 9427526400

48 ઉ�ર ?ી ઉિમ\લાબેન વીરાભાઈ પટ!લ બા>નુગર #જુ.શા . ન-ં16 9998677197

49 ઉ�ર ?ી મનીષાબેન મહ,પતભાઈ પટ!લ બા>નુગર #જુ.શા . ન-ં16 9173314307

50 ઉ�ર ?ી મીનાબેન િ]લોકચ5ં Zસરાની બા>નુગર #જુ.શા . ન-ં16 9998051102

51 ઉ�ર ઝલકબહ!ન બહ!ચરભાઇ ચૌધર, સરસ>રૂ #જુરાતી શાળા ન ં7 9601088412

52 ઉ�ર મો�હનીબેન બળદ!વભાઈ IGપિત સરસ>રૂ #જુરાતી શાળા ન ં7 9904045702

53 ઉ�ર ક̂લાશબેન બી ઠાકોર સરસ>રુ #જુ.શાળા ન.ં-13 8905764739

54 ઉ�ર પલકબેન ક! દ!સાઈ સરસ>રુ #જુ.શાળા ન.ં-13 8200379061

55 ઉ�ર ?ી ર,નાબેન Z. દરL  સરસ>રુ #જુ.શા.ન .1 9924408905

56 ઉ�ર ?ીરંજનબેન આર. _ડુાસમા સરસ>રુ શાળા ન.ં 11 96625 20514

57 ઉ�ર ?ી #ણુવતંલાલ એમ. સોમે`રા સરસ>રુ શાળા ન.ં 11 9904946143

58 ઉ�ર ?ી દ�ાબેન એસ. કનક, સરસ>રુ શાળા ન.ં 11 9558887373

59 ઉ�ર ?ી રજનીશભાઇ આર. રબાર, સરસ>રુ શાળા ન.ં 11 7567778900

60 ઉ�ર Iિતભાબેન ઝેડ. માહલા રYખયાલ #જુરાતી શાળા-1 9638726918

61 ઉ�ર િIયકંાબેન  �દપક/ુમાર Fથુાર રYખયાલ #જુરાતી શાળા-1 9428199913

62 ઉ�ર સગંીતાબેન કાaતીલાલ પડંbા રYખયાલ #જુરાતી શાળા-1 9979988759

63 ઉ�ર વદંનાબેન મિનષભાઈ સોલકં, રYખયાલ #જુરાતી શાળા-1 7046397042

64 ઉ�ર ની@ુબેન હ,રાL ગોc઼ડ રYખયાલ #જુરાતી શાળા-1 9408206110

65 ઉ�ર પરમાર >નૂમબેન અરિવBદભાઇ રYખયાલ efેL 1 7984901644

66 ઉ�ર અ;<મતાબેન ડ,.પટ!લ સરસ>રુ #જુ.શા. ન.ં 3 9925275432

67 ઉ�ર ર!ખાબેન પી. દ!સાઈ સરસ>રુ #જુ.શા. ન.ં 3 9537871433

68 ઉ�ર Xવીaકલબેન એમ. જોશી સરસ>રુ #જુ.શા. ન.ં 3 9429416198

69 ઉ�ર હFમુિતબેન એ. પટ!લ બા>નુગર #જુ.શા.ન .9 9712906938

70 ઉ�ર જય<વાલ જગદ,શભાઇ બી.  સરસ>રુ #જુ. શા. નબંર- 6 9375109796

71 ઉ�ર અઝીNgુ,ન 3ક
gુ,ન  સૈયદ બા>નુગર ઉhૂ�  - 7 9725020162

72 ઉ�ર મો.i
ુસુ એહમદઇjા�હમ પાચં/ુવાવાલા બા>નુગર ઉhૂ�  - 7 9725020168



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ સપંક� નબંર વોડ� કો-ઓ�ડ�નેટર
ુ ંનામ
73 ઉ�ર N<ુતાકએહમદ રkજબઅલી અaસાર, બા>નુગર ઉhૂ�  - 7 9725240185

74 ઉ�ર મો.સાLદ અlhુરરહ!માન શેખ બા>નુગર ઉhૂ�  - 7 7016310746

75 ઉ�ર આસીફઅલી મો.અલી અaસાર, બા>નુગર ઉhૂ�  - 7 8866132375

76 ઉ�ર Nસુmા મોહnમદહનીફ શેખ દ�રયા>રુ ઉhૂ�  - 2 7359302130

77 ઉ�ર મોહમંદ સાYબર મોહમંદ શફ, અaસાર, ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 1 9624086786

78 ઉ�ર મોહમંદફર,દ એ. અaસાર, િમ8લતનગર ઉhૂ�  - 1 7383683969

79 ઉ�ર ઝા�કરઅલી Z. શેખ Fુદંરમનગર ઉhૂ�  - 2 9725053398

80 ઉ�ર મoહnમદખાલીદ એફ. અaસાર, pુલાયા ચડંોળા ઉhૂ�  - 1 97250 53137

81 ઉ�ર @ુબીનાબા
 ુઇમાNલુહ6 eસાર, બા>નુગર �હaદ,-1 9016818024

82 ઉ�ર ઉઝમાબા
 ુL eસાર, બા>નુગર �હaદ,-1 9974811746

83 ઉ�ર રમેશ/ુમાર સી શખંવાર બા>નુગર �હaદ,-1 8401516317

84 ઉ�ર �દનેશ/ુમાર આર. માલી બા>નુગર �હaદ,-8 9724319939

85 ઉ�ર /ુFમુબેન બી.શમા� /ુબેરનગર �હaદ,-1 9687486939

86 ઉ�ર યોYગB5 L.યાદવ /ુબેરનગર �હaદ,-1 7600957088

87 ઉ�ર રામે`ર ક!.Gજો�રયા /ુબેરનગર �હaદ,-1 8401850017

88 ઉ�ર સોનલબેન એમ. ઝા /ુબેરનગર �હaદ,-1 9824879302

89 ઉ�ર શારદાદ!વી એ #Wુતા /ુબેરનગર �હaદ,-2 7041221693

90 ઉ�ર iFુફુ eસાર, /ુબેરનગર �હaદ,-2 9722282817

91 ઉ�ર સીમા પી ચૌહાન /ુબેરનગર �હaદ,-2 7383326407

92 ઉ�ર સાર<વત એસ hુબે /ુબેરનગર �હaદ,-2 9725001653

93 ઉ�ર અનીતા આિશષ qrવેદ, અસારવા �હaદ,-1 7383903331

94 ઉ�ર ?ી ધમRa5 એલ. કંડારા નોબલનગર �હaદ,-2 9724676418

95 ઉ�ર રાZas િસBહ એમ. રાઠોડ મેઘાણીનગર �હaદ,-1 9328096145

96 ઉ�ર ?ી ધમ�વીરિસBહ બી. ચૌહાન સૈજ>રુ �હaદ,-1 9427261922

97 ઉ�ર ?ી યોગેa5િસBહ આર. રાજ>તૂ સૈજ>રુ �હaદ,-1 7228830498

98 ઉ�ર નયના એસ. િનતવણે ઠ6રનગર �હaદ,-2 9714928151

99 ઉ�ર દ�ાબેન વી. રાજય#3ુ ઠ6રનગર �હaદ,-2 9726898684

100 ઉ�ર ર!ખા/ુમાર, રતાભાઈ ચાવડા /ુબેરનગર �હaદ,-૪ 9924089072

101 ઉ�ર FરુLત ડ, િશખ. સરદારનગર �હaદ,-1 9979879230

102 ઉ�ર આશાદ!વી એ. િમ?ા ઠ6રનગર �હaદ,-1 9712932274

103 ઉ�ર સદર, રામટહલ કોર, બા>નુગર �હaદ,-4 9427620609

104 ઉ�ર જશોદા એસ. સોલકં, મેઘાણીનગર �હaદ,-1 9574677154

105 ઉ�ર ઓમકાર ડ,. પટ!લ મેઘાણીનગર �હaદ,-1 7043150090

106 ઉ�ર દ!વેa5/ુમાર િસBહ સરસ>રુ �હaદ, 4 8780068525

107 ઉ�ર G;<મન બેન કલાલ સરસ>રુ �હaદ, 4 9904792115

108 ઉ�ર uલચદં યાદવ સરસ>રુ �હaદ, 4 9724764738

109 ઉ�ર સvwચદાનaદ આર .િતવાર, સરસ>રુ �હaદ, 6 9327054888
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110 ઉ�ર Fભુાષ બી વમા� hૂધે`ર �હaદ,૧ 9925181316

111
ઉ�ર ?ી /ુંદનબાળા ક!.પટ!લ સૈજ>રુ #જુ-5 9687285642 ,

9687285642

112
ઉ�ર ?ી મpંુલાબેન એમ. IGપતી સૈજ>રુ #જુ-5 9712902725 ,

9712902721

113
ઉ�ર ?ી શોભનાબેન ચમનભાઈ પટ!લ સૈજ>રુ #જુ-5 9427520093,

6354470224

114
ઉ�ર િનિમષાબેન િવyલભાઇ પટ!લ સૈજ>રુ #જુ-6 9510656785,

9974463535

115
ઉ�ર અચ�નાબેન કાિંતલાલ પટ!લ સૈજ>રુ #જુ-6 8487908377,

8487908377

116
ઉ�ર અચ�નાબેન કાિંતલાલ પટ!લ સૈજ>રુ #જુ-6 8487908377,

8487908377

117
ઉ�ર ?ી ચેતનાબેન Z. પટ!લ બા>નુગર #જુરાતી શાળા ન.ં13 9427031907,

9426372592

118
ઉ�ર ?ી જશોદાબેન ક!. વાઘેલા બા>નુગર #જુરાતી શાળા ન.ં13 8488838109,

9099998621

119
ઉ�ર વષા� બા9ભુાઈ ઠાકોર અસારવા #જુ.૮ 9428224113,

9586229498

120
ઉ�ર આશાબેન રમણભાઈ ચૌધર, અસારવા #જુ.૮ 8849592119

9429174827

121
ઉ�ર હસંાબેન  ક! પટ!લ અસારવા #જુ.9 8347427732,

9723024328

122
ઉ�ર હ!મરાજિસBહ દ!શરિસBહ રાઠોડ અમhુ>રુા શા.ન.ં1 9428490838,

9428490838

123
ઉ�ર �હનાબેન દ,પક/ુમાર પટ!લ નરોડારોડ #જુરાતી શાળા ન ં- ૧ 879988891,

9428737657

124
ઉ�ર િમના�ીબેન ઘન{યામભાઇ પટ!લ નરોડારોડ #જુરાતી શાળા ન ં- ૧ 9558873363,

9265882870

125
ઉ�ર પટ!લ સોનલબેન નટવરલાલ સૈજ>રુ #જુ. શાળા ન.ં 1 9099265003,

9099265003

126 ઉ�ર ?ી રો�હત/ુમાર બા9લુાલ પટ!લ હાસંોલ #.ુશા.ન.ં1 9824282900

127 ઉ�ર ?ી ભાિવનીબેન Iભાવભાઈ દ!સાઈ હાસંોલ #.ુશા.ન.ં1 8780745949

128 ઉ�ર ?ી LTાબેન રિતલાલ પટ!લ હાસંોલ #.ુશાળા ન-ં2 98980 11431

129 ઉ�ર ?ી Iેિમલાબેન ક
ભુાઈ વાઘેલા હાસંોલ #.ુશાળા ન-ં2 99785 35377

130 ઉ�ર ?ી લાજવતંીબેન નારણદાસ નરિસBઘાણી સરદારનગર #.ુશાળા ન-ં2 8460503922
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131 ઉ�ર ?ી રમીલાબેન |ળુાL ખરાડ, સરદારનગર #.ુશાળા ન-ં2 9428410906

132 ઉ�ર ?ી ચેતનાબેન �હBમતભાઈ પટ!લ સરદારનગર #.ુશાળા ન-ં2 9904722028

133 ઉ�ર �દશાબેન આર IGપિત /ુબેરનગર #જુરાતી. 1 8980023428

134 ઉ�ર <નેહાબેન એસ સોલકં, /ુબેરનગર #જુરાતી. 1 9925738417

135 ઉ�ર સોનલબેન એસ બાર̂યા. /ુબેરનગર #જુરાતી. 2 9712651042

136 ઉ�ર Iu8લાબેન એન ગોહ!લ /ુબેરનગર #જુરાતી. 2 9825877978

137 ઉ�ર મહ!શ/ુમાર એન . કોટવાલ /ુબેરનગર #જુ-4 9427694499

138 ઉ�ર મનીષાબેન સી IGપિત /ુબેરનગર #જુ-4 9712980286

139 ઉ�ર ર,નાબેન એમ.પટ!લ /ુબેરનગર #જુ-4 9712983082

140 ઉ�ર ?ી લીનાબેન ચhંુલાલ પચંાલ છારાનગર #જુરાતી શાળા ન-ં1 7043639160

141 ઉ�ર ?ી Iશાતં મોતીલાલ નૈનાણી છારાનગર #જુરાતી શાળા ન-ં1 8140186353

142 ઉ�ર ?ી જય?ીબેન અNતૃલાલ ભરતવાલા છારાનગર #જુરાતી શાળા ન-ં1 9978125277

143 ઉ�ર Fમુન ઓ િતવાર, /ુબેરનગર efેL શાળા ન.ં 1 8460842649

144 ઉ�ર પાવ�તી ડ, બી ગો�હલ /ુબેરનગર efેL શાળા ન.ં 1 9979499089

145 ઉ�ર નાગરાજ યાિમિનબેન  મનીષ/ુમાર કોતર>રુ #જુ 1 7874876586

146 ઉ�ર પટ!લ શીલાબેન યોગેશ/ુમાર કોતર>રુ #જુ 1 9016032526

147 ઉ�ર ~�ાબેન મગંળભાઈ પટ!લ કોતર>રુ #જુ 2 9408180765

148 ઉ�ર ચદંનબાળા વ8લભદાસ . રામા
જુ કોતર>રુ #જુ 2 9904723049

149 ઉ�ર ચૌહાણ કરણિસBહ રાZa5િસBહ /ુબેરનગર efેL શાળા ન ં4 9727130414

150 ઉ�ર િસBધવા <નેહલ/ુમાર �દનેશભાઈ /ુબેરનગર efેL શાળા ન ં4 9726193085

151 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-1 �હનાબેન Z. પરમાર 9913765942 ai ુબહ!રામ>રુા
152 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-1 નીલમબેન િવ. કનો�ડયા 9428354678 ai ુબહ!રામ>રુા
153 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-2 �દપીકાબેન જનક/ુમાર પટ!લ 7228094446 ai ુબહ!રામ>રુા
154 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-2 સરોજબેન �કશોરભાઈ પાથ� 9974164559 ai ુબહ!રામ>રુા
155 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-3 ઉપેa5/ુમાર . એન. કામડ! 9662347206 ai ુબહ!રામ>રુા
156 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-8 કિપલાબેન  એમ.  પટ!લ 9712251180 ai ુબહ!રામ>રુા
157 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-8 રચનાબેન  વી.  રાજ>તૂ 9328955024 ai ુબહ!રામ>રુા
158 દY�ણ વટવા �હa દ,- 1 નર!શ/ુમાર ઈ`રિસBહ ચૌધર, 9725001770 ai ુબહ!રામ>રુા
159 દY�ણ વટવા �હa દ,- 1 Oપુેa5િસBહ આર રાજ>તૂ 9725007857 ai ુબહ!રામ>રુા
160 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-11 >Yૂણ�માબેન Z. સોપાર,યા 9427894840 ai ુબહ!રામ>રુા
161 દY�ણ દાણીલીમડા પvlલક </ૂલ �Kષટ, અપે�ા િવનોદભાઈ 9601642449 દાણીલીમડા 

શ;Xત રમેશભાઈ �ડુધરા   
 974534849
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162 દY�ણ દાણીલીમડા #જુરાતી શાળા નબંર 1 ચૌધર, દ�ાબેન બી 9426304812 દાણીલીમડા 
163 દY�ણ દાણીલીમડા #જુરાતી શાળા નબંર 1 પરમાર િIયકંા બેન એસ 9033062629 દાણીલીમડા 
164 દY�ણ દાણીલીમડા #જુરાતી શાળા નબંર 2 અ@ુણાબેન એસ મકવાણા 8200939595 દાણીલીમડા 
165 દY�ણ દાણીલીમડા #જુરાતી શાળા નબંર 3 Lગીશાબેન બી પટ!લ 9428597569 દાણીલીમડા 
166 દY�ણ ચડંોળા ઉhૂ�  - 2 શાહ,નબા
ુ ંમો.ઇnતીયાઝ શેખ 9974924028 દાણીલીમડા 
167 દY�ણ બહ!રામ>રુા ઉhૂ�  -5 નજNિુmસા સરદારખાન પઠાન 8980705795 દાણીલીમડા 
168 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-11 <નેહાબેન એમ. ગો<વામી 7698682868 દાણીલીમડા 
169 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-13 શીતલ એન. ચડોતરા 9664608408 દાણીલીમડા 
170 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-15 ઠાકોર ઉષાબેન દ, 9558280750 દાણીલીમડા 
171 દY�ણ મYણનગર શાળા ન ં-4 એકતાબેન રોYબaસન �K<ટ, 8758798174 મણીનગર 
172 દY�ણ મYણનગર શાળા ન ં-4 ધારા YચBતન પડંbા 9427215596 મણીનગર 
173 દY�ણ કાકંર,યા #જુ. શાળા ન.ં 10 દ�ાબેન ક!. �યાસ 9662909701 મણીનગર 
174 દY�ણ િમ8લતનગર #જુ.શા.-1 પરમાર શીતલબેન ક!તન/ુમાર 9099022980 મણીનગર 
175 દY�ણ િમ8લતનગર #જુ.શા.-1 ચૌહાણ અ8તાફ�ુસેન અનવર�ુસેન 9277408070 મણીનગર 
176 દY�ણ િમ8લતનગર #જુ.શા.-1 જોષી ITાબેન રજનીકાતં 9427646510 મણીનગર 
177 દY�ણ િમ8લતનગર #જુરાતી શાળા ન ં- ૨ ?ી અિનતાબેન Iદ,પ/ુમાર ઠ6ર 9426863691 મણીનગર 
178 દY�ણ િમ8લતનગર #જુરાતી શાળા ન ં- ૨ ?ી Jયો�સનાબેન નરો�મભાઈ પટ!લ 9978217022 મણીનગર 
179 દY�ણ મYણનગર શાળા ન-ં1 3પલ રોનક પટ!લ 9712918749 મણીનગર 
180 દY�ણ મYણનગર શાળા ન-ં1 કામીનીબેન ચhંુલાલ �યાસ 9909971899 મણીનગર 
181 દY�ણ મYણનગર શાળા ન-ં1 મોનલબેન Nકુ!શભાઈ માલવણીયા 8128658743 મણીનગર 
182 દY�ણ મYણનગર શાળા ન ં6 અલકાબેન જશવતંભાઇ રાઠોડ 9924478972 મણીનગર 
183 દY�ણ કાકં�રયા #જુરાતી શાળા નબંર-1 ?ી વષા�બેન ઈ`રભાઈ મકવાણા 7226850770 મણીનગર 
184 દY�ણ કાકં�રયા #જુરાતી શાળા નબંર-1 ?ી મનીષાબેન મોહનલાલ વેગડા 8160721467 મણીનગર 
185 દY�ણ કાકં�રયા #જુરાતી શાળા નબંર-4 પા3લબેન વાઘેલા 9664739239 મણીનગર 
186 દY�ણ કાકં�રયા #જુરાતી શાળા 6 ચેતનાબેન વી. જોષી 9427955581 મણીનગર 
187 દY�ણ ઇસન>રુ પvlલક </ૂલ - 2 વાઘેલા ઉિમ\લાબેન બળદ!વભાઇ 9662442649 ઘોડાસર
188 દY�ણ ઇસન>રુ પvlલક </ૂલ - 2 વાઘેલા /ુFમુબેન ગોિવBદભાઇ 9173757144 ઘોડાસર
189 દY�ણ ઇસન>રુ પvlલક </ૂલ - 1 જયો�સનાબેન નટવરલાલ ઠાકોર 8141140044 ઘોડાસર
190 દY�ણ કાકં�રયા શાળા નબંર 8 િનશાબેન હ!માગં રામી 9574133059 ઘોડાસર
191 દY�ણ કાકંર,યા #જુ. શાળા ન.ં 9 >નૂમબેન એસ મે 9979861887 ઘોડાસર
192 દY�ણ િમ8લતનગર ઉhૂ� -2 પઠાણ ક!સર�ફરદોષ �હદાયતખાન 8733909196 ઘોડાસર
193 દY�ણ િમ8લતનગર ઉhૂ� -1 પરવીનબા
 ુએન.શેખ 7801937330 ઘોડાસર
194 દY�ણ િમ8લતનગર ઉhૂ� -2 શેખ શહ!બાઝબીબી અlhુલકર,મ 9898502582 ઘોડાસર
195 દY�ણ ઇa5>રૂ, �હaદ, 1 મીરાદ!વી એફ. યાદવ 8347734782 ઘોડાસર
196 દY�ણ િવનોબાભાવે �હa દ,-1 અમરLત ઈશનારાયણ શમા� 9727394081 ઘોડાસર
197 દY�ણ �5>રુ, પvlલક </ૂલ ઠાકર! લતાબેન રામદાસભાઇ 9428356949 �5>રુ,
198 દY�ણ �5>રુ, પvlલક </ૂલ પટ!લ વિષ\તાબેન રમણભાઇ 9925237924 �5>રુ,

ક8પેશ/ુમાર
સીઆરસી કો-ઓડ�

કાકં�રયા
7698668125

મકવાણા િવશાલ/ુમાર એસ   
            

9714340325

િનનામા િશતલ  9558030783
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199 દY�ણ �5>રુ, પvlલક </ૂલ મેવાડા સપના જગ�દશભાઇ 9173666676 �5>રુ,
200 દY�ણ બાગે�ફરદોશ #જુ. 1 ન�તાબેન રમેશચ5ં શમા� 7383208290 �5>રુ,
201 દY�ણ બાગે�ફરદોશ #જુ. 1 િવણાબેન મણાભાઇ પરમાર 9428351152 �5>રુ,
202 દY�ણ બાગે�ફરદોશ �હa દ, - 1 ચદંન Z. IGપિત 9724347350 �5>રુ,
203 દY�ણ બાગે�ફરદોશ �હa દ, - 1 તેજ િસBહ  કWતાન િસBહ ભદૌ�રયા 9924760823 �5>રુ,
204 દY�ણ બાગે�ફરદોશ �હa દ, - 1 અlબાસી શબીનાબા
 ુGવેદઅહ!મદ 9104455650 �5>રુ,
205 દY�ણ ઇa5>રૂ, �હaદ, 1 યNનુા Fકુલાલ ગાયકવાડ 9712959635 �5>રુ,
206 દY�ણ ઇa5>રૂ, �હaદ, 1 ર!હાનાબા
ુ ંઆઈ. શેખ 8401384841 �5>રુ,
207 દY�ણ ખોખરા મરાઠ, શાળા ન ં3 વદંના આર મગંીડકર 9879569484 ખોખરા 
208 દY�ણ ખોખરા #જુરાતી શાળા ન.ં૪ �જગીશા એચ બારોટ 9265372255 ખોખરા 
209 દY�ણ ખોખરા #જુરાતી શાળા ન.ં૪ તેજલબેન ભા
Iુસાદ પાઠક 9725502474 ખોખરા 
210 દY�ણ ખોખરા #જુરાતી શાળા ન.ં૪ ચેતનાબેન એન પટ!લ 9328173472 ખોખરા 
211 દY�ણ ખોખરા #જુરાતી શાળા ન.ં 12 બારોટ મેઘાબહ!ન િધર!નભાઇ 9904196244 ખોખરા 
212 દY�ણ ખોખરા #જુરાતી શાળા ન.ં 12 વધવા મનLતકૌર જગદ,શિસBગ 8128658060 ખોખરા 
213 દY�ણ ખોખરા #જુરાતી શાળા ન.ં 12 પરમાર ર,ટાબહ!ન યોહાનભાઇ 7922771666 ખોખરા 
214 દY�ણ કાકં�રયા પvlલક </ુલ હ!માલી બ�કર 9427696440 ખોખરા 
215 દY�ણ કાકં�રયા #જુરાતી શાળા 6 દ�ાબેન ડ,. પટ!લ 9712735848 ખોખરા 
216 દY�ણ કાકં�રયા #જુરાતી શાળા 6 ચ5ંીકાબેન બી. પટ!લ 9586855670 ખોખરા 
217 દY�ણ ઇસન>રુ #જુ. શાળા ન.ં1 ?ી /ુFમુબેન  સી. ચદંાણા 8238098801 ઇસન>રુ 
218 દY�ણ ઇસન>રુ #જુ. શાળા ન.ં1 ?ી રતનબેન આર. ભરવાડ 9913269979 ઇસન>રુ 
219 દY�ણ વટવા #જુરાતી શાળા ન 6 માધવીબેન ક!. વાઘેલા 9558083033 ઇસન>રુ 
220 દY�ણ વટવા #જુરાતી શાળા ન 6 G�િુતબેન Z. મકવાણાં 9924827390 ઇસન>રુ 
221 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-9 ર�ાબેન આર.મહ!તા 9904728853 ઇસન>રુ 
222 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-9 ભા
મુિતબેન એમ સોખ�ડયા 7984463501 ઇસન>રુ 
223 દY�ણ બહ!રામ>રુા �હaદ, 1 epુદ!વી ઠા/ુર 8866732318 ઇસન>રુ 
224 દY�ણ રYખયાલ ઉhૂ�  - 1 �ફરદોસબા
ુ ંએમ.અaસાર, 7043750666 ઇસન>રુ 
225 દY�ણ દાણીલીમડા #જુરાતી શાળા નબંર 4 સલમાબા
 ુએ શેખ 8200198775 ઇસન>રુ 
226 દY�ણ દાણીલીમડા #જુરાતી શાળા નબંર 4 ઝાહ!દા બા
 ુવાય પટ!લ 9427038462 ઇસન>રુ 
227 દY�ણ શાહવાડ, #જુરાતી શાળા ન.ં૨ સોલકં, કિપલાબેન િવનોદભાઇ 7990535831 લાભંા
228 દY�ણ શાહવાડ, #જુરાતી શાળા ન.ં૨ સોલકં, Jયો�સનાબેન સોમાભાઇ 9427629485 લાભંા
229 દY�ણ શાહવાડ, #જુરાતી શાળા ન.ં૨ સોલકં, ચ�ં5કાબેન મગનભાઇ 9825113690 લાભંા
230 દY�ણ શાહવાડ, #જુરાતી શાળા ન.ં૨ ખાભંલા કાજલબેન ભીમાભાઇ 7990568881 લાભંા
231 દY�ણ શાહવાડ, #જુરાતી શાળા ન.ં૨ ?ીમાળ, રંજનબેન લ�મણદાસ 7984053494 લાભંા
232 દY�ણ શાહવાડ, #જુરાતી શાળા ન.ં૨ Zઠવા સેજલબેન Oપૂતભાઇ 9712634806 લાભંા
233 દY�ણ ગણેશનગર પીપળજ #જુરાતી ન-ં1 િવનયભાઇ શાહ 9824127439 લાભંા
234 દY�ણ દાણીલીમડા ઉhૂ�  - 2 નઝીર એ એચ. અન>રુ 9714566968 લાભંા
235 દY�ણ દાણીલીમડા ઉhૂ�  - 4 શેખ નસીમઅ�તર Yલયાકતભાઈ 9909166709 લાભંા

મહ!શચદં Nલૂચદં કોર,        
  

        9426387657

કૌિશક/ુમાર એમ. પટ!લ     
7567070914

મનોજ/ુમાર �કશનિસBહ 
ભદૌ�રયા   7779039533

�હતેષ/ુમાર ભગર,યા
9687805310
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236 દY�ણ દાણીલીમડા ઉhૂ�  - 4 hુરવેશ અનસ સીરાજ 9426180989 લાભંા

237
દY�ણ

ગણેશનગર પીપળજ #જુરાતી 1 શોભનાબેન Z. ગાયકવાડ 9904610479 વટવા <Nિૃત મ�ંદર

238
દY�ણ

/ુમાર, હ,ના વોરા Iાથિમક શાળા ?ી Fનુીતાબેન એસ. પટ!લ 9909468586 વટવા <Nિૃત મ�ંદર

239
દY�ણ

/ુમાર, હ,ના વોરા Iાથિમક શાળા ?ી કૌશાબેન બી. YલnબાYચયા 9687728378 વટવા <Nિૃત મ�ંદર

240
દY�ણ

વટવા #જુ.શાળા ન ં– ૪ જય?ીબેન આર વાઘેલા 7567982251 વટવા <Nિૃત મ�ંદર

241
દY�ણ

વટવા #જુરાતી </ૂલ 3 ન�તાબેન એમ. IGપિત 9909020924 વટવા <Nિૃત મ�ંદર

242
દY�ણ

વટવા #જુરાતી </ૂલ 3 િનરાલીબેન ટ,. ચૌધર, 9979663525 વટવા <Nિૃત મ�ંદર

243
દY�ણ

વટવા #જુરાતી </ૂલ 3 મpંુલાબેન આર. Yબરાર, 9099855945 વટવા <Nિૃત મ�ંદર

244
દY�ણ

વટવા �હa દ,- 1 આશા રાક!શ #Wુતા 9998939936 વટવા <Nિૃત મ�ંદર

245
દY�ણ

વટવા #જુરાતી શાળા ન:ં 5 મીતાબેન જયિંતભાઇ પટ!લ 8160905605
વટવા મદની 
નગર

246
દY�ણ

વટવા #જુરાતી શાળા ન:ં 5 �પાલીબેન અ
પૂ/ુમાર દરL 9173480004
વટવા મદની 
નગર

247
દY�ણ

વટવા #જુરાતી શાળા ન:ં1 હ!તલબેન �જૃલાલ ચૌહાણ 8980034844
વટવા મદની 
નગર

248
દY�ણ

વટવા #જુરાતી શાળા ન 2 રંજનબેન પી. પટ!લ 8160524942
વટવા મદની 
નગર

249
દY�ણ

વટવા �હa દ,- 1 િનશા /ૃ1ણાવતાર શરાફ 9725001775
વટવા મદની 
નગર

250
દY�ણ

વટવા �હa દ,- 1 િવમલા ધમ�દ!વ િસBહ 8490960402
વટવા મદની 
નગર

251 દY�ણ ચડંૉળા #જુરાતી શાળા ન-ં1 તaવીબેન આર.ચૌહાણ 9408932168 નારોલ
252 દY�ણ ચડંૉળા #જુરાતી શાળા ન-ં1 eજનબેન એસ.ચૌધર, 9727410603 નારોલ
253 દY�ણ ચડંૉળા #જુરાતી શાળા ન-ં2 હષ�દભાઈ નારણભાઈ પટ!લ 9913102793 નારોલ
254 દY�ણ ચડંૉળા #જુરાતી શાળા ન-ં2 ચા@ુલ�ાબેન મેઘLભાઈ જોટાણીયા 9033774181 નારોલ
255 દY�ણ નારોલ #જુ. શાળા ન.ં 2 હ!તલબેન આઇ. વાઘેલા 9974045334 નારોલ
256 દY�ણ નારોલ #જુ. શાળા ન.ં 2 ઉષાબેન L. Iાિંતજકર 7574805852 નારોલ
257 દY�ણ નારોલ #જુ. શાળા ન.ં 2 ભા
બુેન ડ,. પટ!લ 9265970714 નારોલ
258 દY�ણ નારોલ #જુરાતી શાળા નબંર-1 િનિશતા સી. ઉપા�યાય 9727227665 નારોલ

{યામિસBહ ઠા/ુર 
9725001763

મદંોસરવાલા ઇરફાન 
મોહમંદશર,ફ         

9725004637

હા�દ�ક/ુમાર Yગ�રશચa5 પટ!લ 
 8401460184
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259 દY�ણ નારોલ #જુરાતી શાળા નબંર-1 િવરLભાઈ ડ,. મકવાણા 9998884933 નારોલ
260 દY�ણ નારોલ #જુરાતી શાળા નબંર-1 ફરહાનાબા
ુ ંએ. મોમીન 9558195556 નારોલ
261 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-18 વાઘેલા કાતંાબેન એન 9558782510 પીપળજ
262 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-22 પટ!લ કનકલતાબેન ડ, 9824021959 પીપળજ
263 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-22 ચૌધર, UVૃWતબેન આર 8320034337 પીપળજ
264 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-22 �Kિ�યન લીનાબેન ડ, 8780743498 પીપળજ
265 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-23 પટ!લ ઈahૂબેન Z 9375399993 પીપળજ
266 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-23 િ]વેણી ક8પનાબેન સી 9377790836 પીપળજ
267 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-23 ઠાકર ઈલાબેન એ 9898581918 પીપળજ
268 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-15 �યાસ ભાિવષાબેન એચ 9979536370 પીપળજ
269 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-17 ભાવનાબેન પી મકવાણા 8758584645 પીપળજ
270 દY�ણ બહ!રામ>રુા #જુરાતી શાળા ન-17 સોનલબેન i ુકામડ! 9408876799 પીપળજ
271 >વૂ� શબનમબા
 ુઅફસરખાન પઠાણ અમરાઈવાડ, ૧ 8401931627 અમરાઈવાડ,
272 >વૂ� રિવ/ુમાર અજયપાલ યાદવ અમરાઈવાડ, ૧ 9712937631 અમરાઈવાડ,
273 >વૂ� મમતાબેન શકંરભાઈ દ!સાઈ અમરાઈવાડ, ૧ 9427208283 અમરાઈવાડ,
274 >વૂ� અનીતાબેન પરદ!શી અમરાઈવાડ, ૧ 7096172636 અમરાઈવાડ,
275 >વૂ� િમથલેશ/ુમાર, આઈ પાડં! અમરાઇવાડ, �હa દ,- 1 9725004506 અમરાઈવાડ,
276 >વૂ� �િુતબેન �દલીપભાઈ પટ!લ અમરાઈવાડ, ૧૧ 9974679440 અમરાઈવાડ,
277 >વૂ� નીલમ ક!. ચાટલી અમરાઇવાડ, �હa દ,- 5 8238470646 અમરાઈવાડ,
278 >વૂ� નીતા એસ. યાદવ અમરાઈવાડ,. �હ.- 1 9537156270 અમરાઈવાડ,
279 >વૂ� ધિમ\1ઠાબેન નારાયણભાઈ પટ!લ અમરાઈવાડ, ૧૨ 9426878481 અમરાઈવાડ,
280 >વૂ� <નેહાબેન Fરુ!શ /ુમાર ક�ડયા અમરાઈવાડ, ૧૩ 9428529241 અમરાઈવાડ,
281 >વૂ� સેજલ Fયૂ�કાaત �Kિ�યન અમરાઈવાડ, ૧૩ 9974041514 અમરાઈવાડ,
282 >વૂ� Zનેટ બેન િવ8યમ ભાઇ સોલકં, અમરાઈવાડ, ૧૩ 9016030042 અમરાઈવાડ,
283 >વૂ� રંજનબેન ઈ`રભાઈ IGપિત અમરાઈવાડ, ૧૪ 7043022338 અમરાઈવાડ,
284 >વૂ� શિમ\1ઠાબેન ક!શવલાલ પટ!લ અમરાઈવાડ, ૧૬ 9825250157 અમરાઈવાડ,
285 >વૂ� Lતેa5/ુમાર દલLભાઈ બોદર અમરાઈવાડ, ૧૧ 7600010509 અમરાઈવાડ,
286 >વૂ� પmાબેન રામLભાઈ ચૌહાણ િવBઝોલ ૨ 9687587733 ભાઈ>રુા
287 >વૂ� નયનાબેન #ણુવતંલાલ પટ!લ અમરાઈવાડ, ૧૬ 9725018310 ભાઈ>રુા
288 >વૂ� ચેતનાબેન બબલદાસ પટ!લ અમરાઈવાડ, ૧૬ 9428114101 ભાઈ>રુા
289 >વૂ� મોર, દ,પસગંભાઈ જોરશગંભાઈ અમરાઈવાડ, ૪ 9712182605 ભાઈ>રુા
290 >વૂ� નયનાબેન રામાભાઈ પટ!લ અમરાઈવાડ, ૪ 8000578151 ભાઈ>રુા
291 >વૂ� મૌYલકા બા9>ુરુ, ગૌ<વામી અમરાઈવાડ, ૪ 9913453016 ભાઈ>રુા
292 >વૂ� ?ી Fનુીલ બી ભદૌ�રયા અમરાઇવાડ, �હaદ, .7 9825929504 ભાઈ>રુા
293 >વૂ� િશ8પાબેન રમણલાલ ખરાડ, અમરાઈવાડ, ૬ 9427020018 ભાઈ>રુા
294 >વૂ� વષા�બેન Iદ,પ/ુમાર પટ!લ અમરાઈવાડ, ૭ 9173725520 ભાઈ>રુા
295 >વૂ� કા{મીરાબેન ડા�ાભાઈ રાણા અમરાઈવાડ, ૭ 8866152157 ભાઈ>રુા

અપ�ણભાઇ �યાસ     
9725015551

અમરાઈવાડ, વોડ�
અમરાઈવાડ, અબ�ન હ!8થ 
સેaટર,<વ;<તક ચાર ર<તા 

અમરાઈવાડ,         

 સી .આર સી .કૉઓડ,નેટર 
અરિવBદભાઈ વમા�

ભાઈ>રુા વોડ�
ભાઈ>રુ અબ�ન હ!8થ સેaટર 
હાટક!`ર સી.ટ,.એમ રોડ 

એકતા એપાટ�મેaટની સામે    
   

સી .આર .સી કૉ         .?ી 
િનવાસ મચીકટલા 



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ સપંક� નબંર વોડ� કો-ઓ�ડ�નેટર
ુ ંનામ
296 >વૂ� નીલમ એ. પટ!લ અમરાઇવાડ, �હa દ,- 5 9773122092 ભાઈ>રુા
297 >વૂ� અશોક/ુમાર ક̂લાશનાથ યાદવ અમરાઇવાડ, �હa દ,- 8 9429965835 ભાઈ>રુા
298 >વૂ� મનોજ/ુમાર આર. વમા� અમરાઇવાડ, �હa દ,- 8 9898929030 ભાઈ>રુા
299 >વૂ� હ!તલબેન બી. IGપિત ઓઢવ શા. -૩ 8160780195 ભાઈ>રુા
300 >વૂ� Lતેa5ભાઈ IGપિત અમરાઈવાડ, #જુ. શાળા ન.ં ૧ 9662667301 ભાઈ>રુા
301 >વૂ� હ,નાબેન મે�ુલભાઈ મોદ, રાજ>રુ ૧ 9825369111 રાજ>રુ
302 >વૂ� તોફ,કાબા
ુ ંઝહ,ર�ુસેન શેખ રાજ>રુ ૧ 9714301495 રાજ>રુ
303 >વૂ� માગ� Yગર,શભાઇ િ]વેદ, રાજ>રુ ૧ 9601265569 રાજ>રુ
304 >વૂ� ભાિવનીબેન 3ચીકર ઠ6ર રાજ>રુ ૧ 9898458068 રાજ>રુ
305 >વૂ� રિવB5 બી અહ,ર રાજ>રુ �હaદ, શાળા 5 9725005686 રાજ>રુ
306 >વૂ� અUલુ/ુમાર શીવાભાઈ રાઠોડ રાજ>રુ ૧૧ 9724413404 રાજ>રુ
307 >વૂ� Jયો�સનાબેન Yબપીનચ5ં પચંાલ રાજ>રુ ૧૧ 9913836365 રાજ>રુ
308 >વૂ� �કBજલ માડંણભાઈ દ!સાઈ રાજ>રુ ૧૭ 8733937357 રાજ>રુ
309 >વૂ� ર,ટાબેન હ!માગંભાઈ ગkજર રાજ>રુ ૧૭ 9426043422 રાજ>રુ
310 >વૂ� ?ી િવજય/ુમાર Wયાર!લાલ કનૌ�જયા રાજ>રુ �હaદ, શાળા  01 7359818543 રાજ>રુ
311 >વૂ� મીના�ીબેન આર પટ!લ જશોદાનગર શા. -૨ 9426037799 રાજ>રુ
312 >વૂ� િમતલબેન eબાલાલ પટ!લ eYબકાનગર ૧ 9426909892 રાજ>રુ
313 >વૂ� Jયાબેન બા9ભુાઈ વાસીયા રાજ>રુ ૧૭ 7874290166 રાજ>રુ
314 >વૂ� epુબેન ક_ભુાઈ તડવી રાજ>રુ ૧૭ 9898792425 રાજ>રુ
315 >વૂ� અ8પાબેન L ઠ6ર જશોદાનગર શા. -૨ 9825785432 રાજ>રુ
316 >વૂ� ગામીત Fિુનતાબેન રમેશભાઈ ગોમતી>રુ ૨ 9687798332 ગોમતી>રુ
317 >વૂ� વાઘેલા અલકાબેન સોમાભાઈ ગોમતી>રુ ૨ 9725043038 ગોમતી>રુ
318 >વૂ� અરિવBદ/ુમાર આર. પાલ ગોમતી>રુ �હaદ,- 1 7228899225 ગોમતી>રુ
319 >વૂ� મમતાબેન નટવરલાલ રાણા ગોમતી>રુ ૪ 9825914809 ગોમતી>રુ
320 >વૂ� Fમુનબેન ભાિવન/ુમાર ખલાસી ગોમતી>રુ ૪ 9924116503 ગોમતી>રુ
321 >વૂ� રોઝી Fભુાષચ5ં ડામોર ગોમતી>રુ ૪ 9099336884 ગોમતી>રુ
322 >વૂ� અYભલાષા એલ શમા� ખોખરા �હaદ, 4 9601845335 ગોમતી>રુ
323 >વૂ� કોક,લાબેન મનાભાઇ મછાર ગોમતી>રુ ૬ 9099727537 ગોમતી>રુ
324 >વૂ� ત@ુણાબહ!ન ઈ`રભાઈ પરમાર ગોમતી>રુ ૬ 9173959297 ગોમતી>રુ
325 >વૂ� સા�રકા હસંરાજ પાચણેકર અમરાઈવાડ, મરાઠ, ૨ 9227392370 ગોમતી>રુ
326 >વૂ� શમ�લાબેન આર પરમાર L.આર.ડ,.સી. ઓઢવ ૨ 9925161460 ગોમતી>રુ
327 >વૂ� નયનાબેન ઘન{યામભાઈ પટ!લ રાજ>રુ ૧૮ 9426572507 ગોમતી>રુ
328 >વૂ� સેજલબેન રમેશભાઈ પટ!લ રાજ>રુ ૧૮ 9824680892 ગોમતી>રુ
329 >વૂ� સમીનાબા
ુ ંમેહNદુ�ુસેન શેખ રાજ>રુ ૩ 9974004943 ગોમતી>રુ
330 >વૂ� હ!માગંીની ગીર,શ/ુમાર પરમાર રાજ>રુ ૮ 8460580651 ગોમતી>રુ
331 >વૂ� ર;{મકાબેન એસ પટ!લ જશોદાનગર શા. -૨ 9879420253 વ�ાલ
332 >વૂ� �દપીકાબેન ગોરધનદાસ પટ!લ િવBઝોલ ૨ 9898248520 વ�ાલ

ગોમતી>રુ વોડ�
ગોમતી>રુ ર!ફરલ હો;<પટલ 
દ!ના બ�કની સામે ગોમતી>રુ 
દરવાG સી .આર .સી .કૉ 
.રમેશભાઈ પાડં!

સી આર સી કૉ         ?ી 
િનવાસ મચીકટલા 

રાજ>રુ વોડ�
રાજ>રુ અબ�ન હ!8થ સેaટર, 

રYખયાલ અબ�ન સેaટર ના 
મકાનમા ં      

સી .આર.સી .કૉ .હર!શભાઈ 
પટ!લ



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ સપંક� નબંર વોડ� કો-ઓ�ડ�નેટર
ુ ંનામ
333 >વૂ� દશ�નીકાબેન કમલ/ુમાર પડંbા િવBઝોલ ૨ 9427069453 વ�ાલ
334 >વૂ� દ�ાબેન સોમાભાઈ પટ!લ િવBઝોલ ૨ 9724656506 વ�ાલ
335 >વૂ� �હnમતિસBહ ખેમિસBહ ચૌહાન ઓઢવ �હa દ,- 3 9725004681 વ�ાલ
336 >વૂ� કરણિસBહ રણLતિસBહ રાજ>તૂ ઓઢવ �હa દ,- 3 8866679538 વ�ાલ
337 >વૂ� અરિવBદ/ુમાર રામે`રIસાદ વ@ુણ ઓઢવ �હa દ,- 3 9725054378 વ�ાલ
338 >વૂ� એYલસાબેન ડ!િવડભાઈ Y�<તી હાથીજણ ૨ 9427803466 વ�ાલ
339 >વૂ� નીતાબેન એ પટ!લ જશોદાનગર શા. -૨ 9974239238 વ�ાલ
340 >વૂ� દ!વાગંનાબેન િવનોદચ5ં પટ!લ હાથીજણ ૨ 9924066073 વ�ાલ
341 >વૂ� Jયો�સનાબેન બળદ!વભાઈ IGપિત ઓઢવ ૪ 9428805828 વ�ાલ
342 >વૂ� રમીલાબેન ભગીરથભાઈ IGપિત કરસનનગર ૨ 9825849974 વ�ાલ
343 >વૂ� Fિુમ]ાબેન મોતીભાઈ તડવી રાજ>રુ ૩ 9601058031 વ�ાલ
344 >વૂ� રમીલાબેન. ક! IGપિત રાજ>રુ #જુ શાળા ન.ં 11 7283965545 વ�ાલ
345 >વૂ� ચ�ં5કાબેન એ.પટ!લ રાજ>રુ શા. ૧૮ 9426354032 વ�ાલ
346 >વૂ� �દિપકાબેન ગોકળભાઈ IGપિત જશોદાનગર શા. -૧ 7203027099 રામોલ
347 >વૂ� �જTાબેન શશીકાતં વોરા જશોદાનગર શા. -૧ 7574811061 રામોલ
348 >વૂ� આશાબેન ડ,. બાર,યા િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧ 9998412052 રામોલ
349 >વૂ� Iીિત જગmાથ અ;�નહો]ી િવનોબાભાવેનગર શા. મ -૨ 9727081149 રામોલ
350 >વૂ� નૌકાબહ!ન શીવાભાઈ પટ!લ િવવેકાનદંનગર ૧ 9586663699 રામોલ
351 >વૂ� પીનલબેન Iuલભાઈ Fથુાર િવવેકાનદંનગર ૧ 9726299457 રામોલ
352 >વૂ� � ૃદંારાણી યોગેશ બામ અમરાઈવાડ, મરાઠ, ૨ 9825079566 રામોલ
353 >વૂ� કનૈયાલાલ પટ!લ ઓઢવ શા. -૩ 8000790651 રામોલ
354 >વૂ� રાZશ /ુમાર હ�રહર રામ પટ!લ કરશનનગર �હa દ,- 1 9558804630 રામોલ
355 >વૂ� િમ?ા રાLવ/ુમાર /ુંજYબહાર, કરશનનગર �હa દ,- 1 9904189300 રામોલ
356 >વૂ� Fરુ!a5િસBહ રાજ>તૂ ઓઢવ �હa દ,- 1 9173471594 રામોલ
357 >વૂ� વદંનાબેન પટ!લ L.આર.ડ,.સી. ઓઢવ ૨ 7698851099 રામોલ
358 >વૂ� epુબેન બ_ભુાઈ હળપિત રાજ>રુ ૧૮ 9601428044 રામોલ
359 >વૂ� રિવ/ુમાર �દનેશભાઈ Fથુાર કરસનનગર ૧ 9727392661 રામોલ
360 >વૂ� કામીનીબેન કનૈયાલાલ શાહ િવBઝોલ ૨ 8140182352 રામોલ
361 >વૂ� િનિમષાબેન ચhંુભાઈ પટ!લ >@ુુષો�મનગર ૧ 9998844766  િનકોલ
362 >વૂ� Fિુનતાબેન ભગવતભાઈ IGપિત >@ુુષો�મનગર ૧ 9979001366  િનકોલ
363 >વૂ� મીના�ી L�નેશ/ુમાર પટ!લ >@ુુષો�મનગર ૧ 9429030818  િનકોલ
364 >વૂ� અ
પુ/ુમાર નદંલાલ ક̂થવાસી L.આઇ.ડ,.સી. �હ.- 1 7048547168  િનકોલ
365 >વૂ� િવજય/ુમાર આર. પટ!લ L.આઇ.ડ,.સી. �હ.- 1 9725001767  િનકોલ
366 >વૂ� દદનIસાદ અયો�યાIસાદ યાદવ L.આઇ.ડ,.સી. �હ.- 1 7359930320  િનકોલ
367 >વૂ� હ!તલબેન જસવતંલાલ પટ!લ >@ુુષો�મનગર ૨ 9879644616  િનકોલ
368 >વૂ� કાશમીરાબેન એન. પટ!લ અમરાઈવાડ, #જુ. શાળા ન.ં ૧૩ 7227238232  િનકોલ
369 >વૂ� ભાિવકાબેન િશવગીર, ગૌ<વામી ઓઢવ ૪ 7567219330  િનકોલ

રામોલ
રામોલ અબ�ન હ!8થ સેaટર 

,ભરવાડ વાસ <મશાન#હૃની 
બાpુમાં

IED

 િIયકંભાઈ પટ!લ

વ�ાલ 
વ�ાલ અબ�ન હ!8થ સેaટર 
વ�ાલ ગામ રોડ 

 સી .આર .સી .કૉ .પાિથ\વ 
Fથુાર 

 િનકોલ વોડ�
િનકોલ અબ�ન હ!8થ સેaટર 

બેટ, બચાવ સક�લ પાસે       
                

સી .આર .સી.કૉ .         કંચન 



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ સપંક� નબંર વોડ� કો-ઓ�ડ�નેટર
ુ ંનામ
370 >વૂ� હ!તલબેન કાિંતલાલ પટ!લ ઓઢવ ૧ 7226001268  િનકોલ
371 >વૂ� રાZશ/ુમાર �જલાલ પટ!લ >@ુુષો�મનગર ૧ 9913182357  િનકોલ
372 >વૂ� ધમRશ/ુમાર જયિંતલાલ ચૌહાણ >@ુુષો�મનગર ૧ 9824162551  િનકોલ
373 >વૂ� ગોિવBદભાઈ મગંળભાઈ પટ!લ કરસનનગર ૨ 9426320499  િનકોલ
374 >વૂ� ગીતાબેન લ�મણભાઈ કોટવાલ કરસનનગર ૨ 9426551494  િનકોલ
375 >વૂ� નયનાબેન આર.પટ!લ રાજ>રુ શા. ૧ 9898155908  િનકોલ
376 >વૂ� નેહાબેન એ. િસBદ! ઓઢવ - ૧ 9337611616 ઓઢવ
377 >વૂ� ઉષાબેન /ૃ1ણલાલ સોનીfા ઓઢવ ૪ 9725023938 ઓઢવ
378 >વૂ� રમીલાબેન રણછોડભાઈ IGપિત ઓઢવ ૧ 9723810680 ઓઢવ
379 >વૂ� હ!તલબેન ગોિવBદભાઇ પટ!લ ઓઢવ શા. -૧ 7600024091 ઓઢવ
380 >વૂ� સોનલબેન ભલાભાઈ દ!સાઈ ઓઢવ ૩ 8401272287 ઓઢવ
381 >વૂ� Nકુ!શભાઇ રામLભાઇ દ!સાઇ >3ુષો�મનગર શા.૧ 9978008415 ઓઢવ
382 >વૂ� ધિમ\1ઠાબેન શકંરલાલ IGપિત ઓઢવ ૩ 9408016083 ઓઢવ
383 >વૂ� પીaક,બેન Iuલચ5ં પટ!લ ઓઢવ ૩ 9429155549 ઓઢવ
384 >વૂ� ધા�રણીબેન L ચૌહાણ ઓઢવ ૩ 9725005809 ઓઢવ
385 >વૂ� હસંાબેન િવyલદાસ પચંાલ ઓઢવ ૩ 9714796778 ઓઢવ
386 >વૂ� િIયકંા જયતંીલાલ IGપિત ઓઢવ ૪ 9913161614 ઓઢવ
387 >વૂ� નીતાબેન વસાભાઇ દ!સાઈ ઓઢવ ૪ 9724200269 ઓઢવ
388 >વૂ� નીતાબેન ભગવાનભાઈ રબાર, ઓઢવ ૪ 9687890098 ઓઢવ
389 >વૂ� Fધુાબેન મહ!a5/ુમાર પચંાલ ઓઢવ ૪ 9427523833 ઓઢવ
390 >વૂ� હ!તલબેન બા9ભુાઈ IGપિત ઓઢવ ૪ 9824287884 ઓઢવ
391 >વૂ� e�કતાબેન Iવીણભાઈ IGપિત eYબકાનગર ૧ 9974057779 અ9ુ�દાનગર
392 >વૂ� અશોક/ુમાર રાGરામ દોહર! ઓઢવ �હa દ,- 1 9725004598 અ9ુ�દાનગર
393 >વૂ� સ�યદ!વ 9�ુધીસાગર ચૌહાન ઓઢવ �હa દ,- 1 9879405350 અ9ુ�દાનગર
394 >વૂ� સતીશ/ુમાર Fખુાર, IGપિત ઓઢવ �હa દ,- 1 9725018431 અ9ુ�દાનગર
395 >વૂ� તારાદ!વી અશોક/ુમાર ચૌરિસયા ઓઢવ �હa દ,- 3 9725502361 અ9ુ�દાનગર
396 >વૂ� અ;<મતાબેન િ]કમભાઈ પટ!લ eYબકાનગર ૧ 7574802198 અ9ુ�દાનગર
397 >વૂ� ર!ખાબેન શOંભુાઈ પટ!લ eYબકાનગર ૧ 9723761194 અ9ુ�દાનગર
398 >વૂ� �હર!ન/ુમાર ગણેશભાઈ પટ!લ eYબકાનગર ૧ 9426041398 અ9ુ�દાનગર
399 >વૂ� ?ી મ|દુ!વી નર�5 િતવાર, ઓઢવ �હa દ,- 3 9725004693 અ9ુ�દાનગર
400 >વૂ� િIતીબેન નલીન/ુમાર દ!સાઈ કરસનનગર ૧ 9727157497 અ9ુ�દાનગર
401 >વૂ� િIયકંા છગનભાઈ પટ!લ કરસનનગર ૧ 7227977391 અ9ુ�દાનગર
402 >વૂ� `ેતાબેન ડ!વીડ ભાઈ �Kિ�યન કરસનનગર ૧ 8128652290 અ9ુ�દાનગર
403 >વૂ� િIયકંા દ!વેa5ભાઈ ચૌધર, કરસનનગર ૧ 9601253211 અ9ુ�દાનગર
404 >વૂ� મનીષાબેન દ!વકરણભાઈ પટ!લ કરસનનગર ૨ 9426484875 અ9ુ�દાનગર
405 >વૂ� હ!મલ�ાબેન ગણપતભાઈ IGપિત કરસનનગર ૨ 9924370309 અ9ુ�દાનગર
406 >વૂ� ઈa5પાલ તેજબહાhુર પાલ >@ુુષો�મનગર �હ.- 1 9510207144 િવરાટનગર

સી .આર .સી.કૉ .         કંચન 
IGપિત

ઓઢવ વોડ�
ઓઢવ અબ�ન હ!8થ સેaટર 
રણછોડL ના મ�ંદર સામે     
          

 સી .આર .સી .કૉ . 

મિનષાબેન િમ�ી

અ9ુ�દાનગર વોડ�
પચંાલવાડ,ની બાpુમા ં
અ9ુ�દાનગર  

 સી .આર .સી .કૉ .  રાZશ 
પટ!લ



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ સપંક� નબંર વોડ� કો-ઓ�ડ�નેટર
ુ ંનામ
407 >વૂ� મહ!a5િસBહ બી.ચૌહાણ >@ુુષો�મનગર �હ.- 1 9173013045 િવરાટનગર
408 >વૂ� મહાવીર Iસાદ આર પાસી >@ુુષો�મનગર �હ.- 1 9725004560 િવરાટનગર
409 >વૂ� ચ�ં5કા એસ. �ન ઓઢવ �હa દ,- 1 7600575434 િવરાટનગર
410 >વૂ� જગદ,શ ક! . #�ુર અમરાઇવાડ, �હa દ,- 5 9724327208 િવરાટનગર
411 >વૂ� ર;{મકાબેન ગોિવBદભાઈ પટ!લ L.આર.ડ,.સી. ઓઢવ ૨ 9426040822 િવરાટનગર
412 >વૂ� 3પલ/ુમાર, ઉમેશચ5ં >ુઢં,ર L.આર.ડ,.સી. ઓઢવ ૨ 9429437517 િવરાટનગર
413 >વૂ� પરવીનબા
ુ ંGક,ર�ુસેન મનFરુ, રાજ>રુ ૧૮ 9712314259 િવરાટનગર
414 >વૂ� સગંીતાબેન શૈલેશભાઈ પટ!લ રાજ>રુ ૮ 9979885843 િવરાટનગર
415 >વૂ� સગંાત /ુણાલ/ુમાર સકરાL રાજ>રુ ૮ 9428198998 િવરાટનગર
416 >વૂ� ધારા અશોક/ુમાર મ8લી રાજ>રુ ૯ 9924988051 િવરાટનગર
417 >વૂ� જોક,ના રતનભાઈ ગામીત રાજ>રુ ૯ 7567659065-

9925821196

િવરાટનગર

418 >વૂ� FKુમસ હ વે<તાભાઈ ગરાસીયા રાજ>રુ ૯ 9725005806 િવરાટનગર
419 >વૂ� ITેશ/ુમાર Iહલાદભાઈ ચાવડા રાજ>રુ ૯ 7405216068 િવરાટનગર
420 >વૂ� પરમાર કાનનબેન શામળભાઈ રાજ>રુ #જુ. શાળા - ૧૭ 9924721963 િવરાટનગર
421 પિ�મ ચૌધર, નેહાબેન  ચેલLભાઈ બહ!રામ>રુા #.ુ શા.ન-ં 5 9428311138 ચાદંખેડા  
422 પિ�મ રાઠોડ બ/ુલાબેન લ�મણભાઈ બારડોલ>રુા #.ુ શા.ન-ં1 98240 88387 ચાદંખેડા  
423 પિ�મ આશાબેન શકંરભાઈ IGપિત બારડોલ>રુા #.ુ શા.ન-ં1 94260 34101 ચાદંખેડા  
424 પિ�મ કલાવતીબેન સaUભુાઈ પટ!લ બારડોલ>રુા #.ુ શા.ન-ં1 94263 81804 ચાદંખેડા  
425 પિ�મ પટ!લ અચ�નાબેન ગણેશભાઈ બારડોલ>રુા#.ુ શા.ન ં-1 97232 70234 ચાદંખેડા  
426 પિ�મ રાવલ >નૂમબેન અરિવBદભાઈ અસારવા #.ુ શા.ન-ં ૧૮ 7383449709 ચાદંખેડા  
427 પિ�મ અમીન ધિમ\1ઠાબેન �કર,ટભાઈ અસારવા #.ુ શા.ન-ં ૧૮ 9726274293 ચાદંખેડા  
428 પિ�મ વાઘેલા હ!તલબેન મગનલાલ  મેઘાણીનગર #.ુ શા.ન-ં૧ 8488900183 ચાદંખેડા  
429 પિ�મ સાડં!સરા જય?ીબેન હરLવનભાઈ શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં 5 8238659064 ચાદંખેડા  
430 પિ�મ �રનલબેન અરિવBદભાઇ વરાYણયા શાહ>રુ efેL શાળા 8160528681 ચાદંખેડા  
431 પિ�મ રાઠોડ FિુIયા બેન એચ શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં11 9978976874 ચાદંખેડા  
432 પિ�મ  િવ>લુ/ુમાર હ!મરાજભાઇ ચૌધર, શાહ,બાગ  #.ુ શા.ન-ં૧ 7567881709 ચાદંખેડા  
433 પિ�મ રાઠોડ �ડnપલ બેન મ
ભુાઈ દ�રયા>રુ #.ુ શા.ન-ં૧૬ 9662775199 ચાદંખેડા  
434 પિ�મ પરમાર અ
પુમાબેન સતીષ/ુમાર કા¡>ુરુ #.ુ શા.ન-ં૨૨ 9265250136 ચાદંખેડા  
435 પિ�મ Fધુાબેન નાનLભાઈ ભગોરા બારડોલ>રુા #.ુ શા.ન-ં૧ 99983 96771 ચાદંખેડા  
436 પિ�મ િIયકંાબેન કાવLભાઈ ભગોરા સાબરમતી શાળા ન.ં7 8460266757 ચાદંખેડા  
437 પિ�મ પરમાર કપીલાબેન NળૂLભાઈ રાયખડ #.ુશા.ન-ં4 8780510889 ચાદંખેડા  
438 પિ�મ પરમાર �દનાવતી ભગવાનદાસ શાહ>રુ #.ુ શા. ન ં- 8 9426874569 ચાદંખેડા  
439 પિ�મ 3પલબેન Iકાશલાલ કંસારા વાસણા શાળા ન.ં7 8320778352 ચાદંખેડા  
440 પિ�મ પટ!લ રમીલાબેન #લુાબભાઈ િIતમ>રુા #.ુ શા.ન-ં૧ 8980936793 ચાદંખેડા  
441 પિ�મ પટ!લ તaવીબેન રમેશચ5ં અસારવા #.ુ શા.ન-ં૬ 9376375055 સાબરમતી
442 પિ�મ મકવાણા હ!તલબેન જોઈતારામ અસારવા #.ુ શા.ન-ં૧૧ 9998175297 સાબરમતી

જશવંતભાઇ વાઘેલા (CRC)       

7600032136

િવરાટનગર વોડ�
િવરાટનગર અબ�ન હ!8થ 
સેaટર લીલાનગર <મશાન#હૃ 
સામે

સી.આર .સી .કૉ .          

સતપાલિસહ �િ]ય



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ સપંક� નબંર વોડ� કો-ઓ�ડ�નેટર
ુ ંનામ
443 પિ�મ પટ!લ નીતાબેન ભગવાનદાસ Iેમ દરવાG #.ુશા. ન ં-2 9426584189 સાબરમતી
444 પિ�મ પટ!લ eજનાબેન મહ!a5 મેઘાણીનગર #.ુ શા. ન ં-૨ 8980475772 સાબરમતી
445 પિ�મ રંજનબેન ભીલકાભાઇ ગામીત શાહ,બાગ #.ુ શા.ન-ં૬ 9586644714 સાબરમતી
446 પિ�મ  આગG િનિમષાબેન મનોજ/ુમાર  મેઘાણીનગર #.ુ શા.ન-ં૧ 9924857038 સાબરમતી
447 પિ�મ પરમાર િન3બેન બી hુધે`ર #.ુ શા.ન-ં૪ 7878114871 સાબરમતી
448 પિ�મ અ8પેશભાઈ આઈ.પટ!લ સાબરમતી શાળા ન.ં5 8320245191 સાબરમતી
449 પિ�મ G#િૃતબેન ઉપા�યાય સાબરમતી શાળા ન.ં5 7490028158 સાબરમતી
450 પિ�મ ITાબેન ક!.ઠાકોર એYલસjીજ શાળા ન-ં14 9898449662 સાબરમતી
451 પિ�મ પ8લવીબેન હર!શભાઈ પટ!લ એYલસjીજ શાળા ન.ં30 9879146229 સાબરમતી
452 પિ�મ આરતીબેન મહાનારાયણ hુબે સાબરમતી શાળા ન.ં10 9427308759 સાબરમતી
453 પિ�મ રાઠોડ હ,રાભાઇ ધનાભાઇ નારણ>રુા શાળા ન.ં6 9727197147 સાબરમતી
454 પિ�મ હ,નાબેન દવે વાડજ શાળા ન ં1 9016799836 સાબરમતી
455 પિ�મ હ!તલબેન Z પટ!લ એYલસjીજ શાળા ન.ં17 8238917501 સાબરમતી
456 પિ�મ હષ�દા બેન  ડ,. ગામેતી નવા વાડજ શાળા નબંર 3 9426652709 સાબરમતી
457 પિ�મ ર,ટાબેન બી. પટ!લ ગાધંીનગર શાળા નબંર-2 9725059481 સાબરમતી
458 પિ�મ િશ8પા બેન દ!સાઈ નવા વાડજ શાળા ન.ં9 9510357232 સાબરમતી
459 પિ�મ હષ�દભાઈ એલ.રાઠોડ વાડજ શાળા ન ં1 9904426719 સાબરમતી
460 પિ�મ �હરલબેન i ુપટ!લ hુધે`ર #.ુ શા.ન-ં 3 9004517239 રાણીપ
461 પિ�મ િમના�ીબેન એચ. ભાવસાર hુધે`ર #.ુ શા.ન-ં 3 8511110837 રાણીપ
462 પિ�મ પરમાર દ�ાબા અનોપિસBહ કા¡>ુરુ #.ુ શા.ન ં-૧૭ 99789 19419 રાણીપ
463 પિ�મ  ગરાિસયા સોનલબેન વેલLભાઈ. ખા�ડયા #.ુ શા.ન-ં૧૪ 7990356012 રાણીપ
464 પિ�મ શાહ પકંજ/ુમાર શાિંતલાલ ખા�ડયા #.ુ શા. ન.ં-2 9265441506 રાણીપ
465 પિ�મ સેજલબેન બી અસોડા hૂધે`ર #.ુ શા.ન-ં૩ 9913764950 રાણીપ
466 પિ�મ અવનીબેન નાગLભાઈ પટ!લ બારડો>રુા #.ુ શા.ન-ં૧ 82648 47048 રાણીપ
467 પિ�મ ?ી �હનાબેન Iતાપભાઈ ચૌધર, શાહ>રુ #.ુ  શા. ન-ં 6 9979854086 રાણીપ
468 પિ�મ મ|બુાળાબેન એમ. અસાર, શાહ,બાગ #.ુ શા. ન ં-. 6 8980114098 રાણીપ
469 પિ�મ ચ¢ંa5કબેન િશવરામભાઇ મકવાણા શાહ,બાગ #.ુ શા. ન ં-. 6 7874905093 રાણીપ
470 પિ�મ Fહુાગીનીબેન એમ રાઠોડ ક!શવનગર શાળા ન.ં૧ 9909517769 રાણીપ
471 પિ�મ પટ!લ �દપીકાબેન રમણલાલ અસારવા #.ુ શા.ન-ં૧૮ 9426864684 રાણીપ
472 પિ�મ પટ!લ તaવી િવનય/ુમાર કા¡>ુરુ #.ુશા.ન ં- 19 9978911478 રાણીપ
473 પિ�મ પચંાલ નેહાબેન Z મેઘાણીનગર #.ુ શા.ન-ં૧ 9716261300 રાણીપ
474 પિ�મ  પટ!લ મિનષાબેન જગદ,શભાઈ મેઘાણીનગર #.ુ શા.ન-ં૧ 9428498406 રાણીપ
475 પિ�મ ભગત સોનલબેન મહ!શ/ુમાર શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં૧ 9974112511 રાણીપ
476 પિ�મ ચૌહાણ િપaક,બહ!ન જગદ,શચ5ં શાહ>રુ #.ુ શા.ન ં- 6 9427703668 રાણીપ
477 પિ�મ કાના વાસા રામ કા¡>ુરુ #.ુ શા.ન ં-૨૨ 9601058975 રાણીપ
478 પિ�મ દરL <નેહાબેન મહ!શ/ુમાર ખા�ડયા #.ુ શા. ન.ં-૨ 9712643559 રાણીપ
479 પિ�મ સોલકં, ગીતાબેન મગનભાઇ વાસણા શાળા ન.ં1 8866179536 રાણીપ

�િમનભાઇ પચંાલ  
9904186429

પટ!લ મનીષાબેન  
9712963905
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480 પિ�મ િવજયભાઇ એન પટ!લ hુધે`ર #.ુ શા.ન-ં 3 9574666859 ai ુરાણીપ
481 પિ�મ વાળા �દપીકાબેન �દનેશભાઈ hુધે`ર #.ુ શા.ન-ં 6 9998426600 ai ુરાણીપ
482 પિ�મ રાવલ �જTાસાબેન આિશષ hુધે`ર #.ુ શા.ન-ં 3 9712919326 ai ુરાણીપ
483 પિ�મ પાડંોર eજનાબેન ર�નાL શાહ,બાગ  #.ુ શા.ન-ં૧ 8140660992 ai ુરાણીપ
484 પિ�મ Fથુાર Yબપીન /ુમાર નારાયણ ભાઈ એYલસYjજ શાળા નબંર 12 9825994570 ai ુરાણીપ
485 પિ�મ દાવડા દ,પા બેન રાZa5 ભાઈ એYલસYjજ શાળા નબંર 12 9428273583 ai ુરાણીપ
486 પિ�મ ભાવસાર િનશાબેન હષૅદ/ુમાર મહા�મા ગાધંી આ?મ શાળા ન ં1 7567041844 ai ુરાણીપ
487 પિ�મ પટ!લ મનીષાબેન નવા વાડજ # ુશાળા ન ં9 9712966869 ai ુરાણીપ
488 પિ�મ િવ�દશાબેન આર. જોષી ગાધંીનગર શાળા નબંર-2 9106962126 ai ુરાણીપ
489 પિ�મ રંજનબેન L Fતુ�રયા સાબરમતી શાળા ન ં8 9925551080 ai ુરાણીપ
490 પિ�મ રમીલાબેન એમ પટ!લ સાબરમતી શાળા ન ં8 9825738918 ai ુરાણીપ
491 પિ�મ Jયો�સનાબેન બી પરમાર સાબરમતી શાળા ન ં8 8488973358 ai ુરાણીપ
492 પિ�મ ભાવનાબેન વી Gદવ સાબરમતી શાળા ન ં8 9408754082 ai ુરાણીપ
493 પિ�મ સગંીતાબેન સી પટ!લ સાબરમતી શાળા ન ં8 9428353235 ai ુરાણીપ
494 પિ�મ ર!ખા બેન ચાવડા સાબરમતી શાળા ન ં8 8160530644 ai ુરાણીપ
495 પિ�મ આશાબેન પટ!લ નવાવાડજ શાળા નબંર 1 9725023891 ai ુરાણીપ
496 પિ�મ દ,VWત બેન પટ!લ નવાવાડજ શાળા નબંર 1 9909510645 ai ુરાણીપ
497 પિ�મ કાતંાબેન Z.દ!સાઈ નવાવાડજ શાળા નબંર 3 7600384362 ai ુરાણીપ
498 પિ�મ હષા�બેન Fભુાષભાઈ ચોટલીયા નવાવાડજ શાળા નબંર 3 9998222533 ai ુરાણીપ
499 પિ�મ રાઠોડ મpંુલાબેન નાનLભાઈ મહા�મા ગાધંી આ?મ શાળા ન ં1 9426577505 ai ુરાણીપ
500 પિ�મ પરમાર �જTાસાબેન eબાલાલ િIતમ>રુા #.ુ શા.ન-ં૧ 9173764374 વાડજ
501 પિ�મ બોડાત આરતીબેન િવશરામભાઈ જમાલ>રુ #.ુ શા.ન-ં 9 8160874233 વાડજ
502 પિ�મ ગોસાઈ હર,શગીર, ગણપતગીર, અસારવા #.ુ શા.ન ં-૪ 7600063622 વાડજ
503 પિ�મ રાણા `ેતાબેન Fરુ!શભાઈ અસારવા #.ુ શા.ન-ં 3 9157404767 વાડજ
504 પિ�મ પટ!લ િશવાનીબેન મ
ભુાઇ િIતમ>રુા #.ુ શા.ન ં-૧ 9099694872 વાડજ
505 પિ�મ બાલપાડં! e�કતાબેન સાહ!બરાવ શાહ>રુ  #.ુ શા.ન ં- 0૧ 9724512927 વાડજ
506 પિ�મ પટ!લ ધારાબેન અરિવBદભાઈ શાહ>રુ #.ુ શા.ન ં- 0૧ 7600760492 વાડજ
507 પિ�મ પટ!લ નીતાબેન Iિવણભાઇ અસારવા #.ુ શા.ન-ં ૧૨ 9998940340 વાડજ
508 પિ�મ ?ી યોગીનીબેન િનલેશભાઈ પટ!લ શાહ>રુ #.ુ  શા. ન-ં 6 9067840154 વાડજ
509 પિ�મ પટ!લ  મpંુલાબેન િવરમભાઇ રાયખડ #.ુ શા. ન.ં- 10 9427327425 વાડજ
510 પિ�મ પટ!લ નીલાબેન મૌYલXભાઈ શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં૧ 8460020406 વાડજ
511 પિ�મ ધિમ\1ઠાબેન ક!. ભાવસાર hૂધે`ર #.ુ શા.ન-ં૪ 9537565373 વાડજ
512 પિ�મ શાહ સેજલબેન રાક!શ/ુમાર hૂધે`ર #.ુ શા.ન-ં૬ 8141277146 વાડજ
513 પિ�મ પાર!ખ મીનાબેન કૌિશક/ુમાર જહાગંીર>રુા #.ુ શા.ન-ં૨ 9898120305 વાડજ
514 પિ�મ પટ!લ >1ુપાબેન માધવલાલ અસારવા #.ુ શા.ન-ં૧૧ 8469629398 વાડજ
515 પિ�મ IGપિત આશાબેન બી. શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં૧૧ 9898844993 વાડજ
516 પિ�મ ગીતા બેન IGપિત નવા વાડજ-9 9726352799 વાડજ

Fભુાષભાઇ ચોટલીયા  
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સમીરભાઇ પટ!લ (N.ુિશ.) 
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517 પિ�મ હFમુતીબેન પટ!લ નવા વાડજ-9 9824296174 વાડજ
518 પિ�મ �જTાસાબેન આિશષ રાવલ શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં 8 9712919326 વાડજ
519 પિ�મ ધરાબેન િમ�હર/ુમાર ગદાણી શાહ,બાગ #.ુ શા. ન ં-. 6 9428411073 વાડજ
520 પિ�મ LTાસાબેન ક!. િમ�ી એYલસjીજ શાળા ન ં29 9725002466 નવાવાડજ
521 પિ�મ નયનાબેન રણછોડભાઈ પટ!લ વાડજ શાળા નબંર-1 9106932540 નવાવાડજ
522 પિ�મ અિ`ન/ુમાર >ુGંભાઇ પટ!લ વાડજ શાળા ન-ં3 9725002440 નવાવાડજ
523 પિ�મ શારદાબેન બદાભાઈ ગામેતી વાડજ શાળા ન-ં3 9624443262 નવાવાડજ
524 પિ�મ હ!તલ દ,નબ|ં ુ#Wુતા વાડજ શાળા નબંર- 3 9712963409 નવાવાડજ
525 પિ�મ બીનાબેન રો�હત /ુમાર ચૌહાણ વાડજ શાળા નબંર-1 9408829054 નવાવાડજ
526 પિ�મ નિવનચ5ં પટ!લ સાબરમતી શાળા ન.ં8 9825773255 નવાવાડજ
527 પિ�મ સગંીતાબેન ટ,. પટ!લ ક!શવનગર શાળા ન.ં૧ 9427969773 નવાવાડજ
528 પિ�મ આશાબેન Z.પટ!લ નવાવાડજ શાળા નબંર 3 9427322528 નવાવાડજ
529 પિ�મ પટ!લ હ!મલતાબેન િવ1¦ભુાઈ વાડજ શાળા ન.ં1 9974164039 નવાવાડજ
530 પિ�મ પટ!લ આશાબેન Fિુનલ/ુમાર વાડજ શાળા ન.ં1 9725002438 નવાવાડજ
531 પિ�મ િવ1¦ભુાઈ એસ.પટ!લ વાડજ શાળા ન.ં1 9601515673 નવાવાડજ
532 પિ�મ હ!તલબેન એ.પટ!લ વાડજ શાળા ન.ં1 9725002441 નવાવાડજ
533 પિ�મ પ§?ી બેન L. પટ!લ વાડજ શાળા ન-ં3 9978087229 નવાવાડજ
534 પિ�મ દ�ાબેન પી.પટ!લ વાડજ શાળા ન-ં3 9909945881 નવાવાડજ
535 પિ�મ કોમલબેન રાઠોડ વાડજ શાળા ન-ં3 8401226986 નવાવાડજ
536 પિ�મ Jયો�<નાબેન એસ.પટ!લ વાડજ શાળા ન-ં3 9924506450 નવાવાડજ
537 પિ�મ િવભાબેન બી.રાઠોડ વાડજ શાળા ન-ં3 9173456405 નવાવાડજ
538 પિ�મ કો�કલાબેન L.મોદ, વાડજ શાળા ન-ં3 9409665484 નવાવાડજ
539 પિ�મ પચંાલ હષા�બેન ભા
Iુસાદ િIતમ>રુા #.ુ શા.ન ં-૧ 9924997913 નવરંગ>રુા
540 પિ�મ વાઘેલા જયદ,પિસBહ ભરતિસBહ િIતમ>રુા #.ુ શા.ન ં-૧ 9904484777 નવરંગ>રુા
541 પિ�મ િ]વેદ, હ,નાબેન ભરતભાઈ શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં૧૧ 9737994242 નવરંગ>રુા
542 પિ�મ કણજર,યા હ,નાબેન એ. hુધે`ર #.ુ શા.ન-ં૪ 9724534359 નવરંગ>રુા
543 પિ�મ પરમાર ચદંાબહ!ન નરો�મભાઈ જમાલ>રુ #.ુ શા.ન-ં૧૬ 8511204506 નવરંગ>રુા
544 પિ�મ  ચદંારાણા ~�ાબેન � ૃદંાવનભાઈ િIતમ>રુા #.ુ શા.ન-ં૩ 9427212285 નવરંગ>રુા
545 પિ�મ રાવલ સોનલબેન પરાગ/ુમાર શા¨>રુ #.ુ શા.ન-ં૪ 9426241312 નવરંગ>રુા
546 પિ�મ મરાઠા ફા8#નુીબેન એચ. શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં૧૫ 9998007028 નવરંગ>રુા
547 પિ�મ સોલકં, િનશાબેન એસ. શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં૧૫ 9687617203 નવરંગ>રુા
548 પિ�મ દ!સાઈ ર!ખાબેન એલ. શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં૧૫ 9712974787 નવરંગ>રુા
549 પિ�મ  મહ!�રયા k<મીનાબેન Z. જહાગંીર>રુા #.ુ શા.ન-ં૧ 9825550331 નવરંગ>રુા
550 પિ�મ  પરમાર Q્િવBકલ મહ!શભાઇ જહાગંીર>રુા #.ુ શા.ન-ં૧ 7575860428 નવરંગ>રુા
551 પિ�મ હષ�ના IGપિત વાસણા શાળા ન-ં8 7016189039 નવરંગ>રુા
552 પિ�મ કોમલ બારોટ વાસણા શાળા ન-ં8 9586662001 નવરંગ>રુા
553 પિ�મ પાનF�ુરયા Fિુમ]ા એલેસjીજ શાળા ન-ં7 9909006959 નવરંગ>રુા

LTેશભાઇ પટ!લ (N.ુિશ) 

૯૭૨૩૦૯૫૪૪૦

નીતીનભાઇ Fતુર,યા (N.ુિશ.) 

૯૪૨૮૦૧૮૩૨૫



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ સપંક� નબંર વોડ� કો-ઓ�ડ�નેટર
ુ ંનામ
554 પિ�મ શમા� અિ`ન ક! એલેસjીજ શાળા ન-ં8 7434894999 નવરંગ>રુા
555 પિ�મ પટ!લ મહ!શભાઇ એલેસjીજ શાળા ન-ં7 9978307313 નવરંગ>રુા
556 પિ�મ દ!સાઇ િવKમભાઇ વાસણા શાળા ન-ં3 8128658211 નવરંગ>રુા
557 પિ�મ પરમાર મા
ભુાઇ વાસણા શાળા ન-ં1 7567089362 નવરંગ>રુા
558 પિ�મ અનીતા >@ુુષો�મભાઈ સોલકં, વેજલ>રુ #જુ. પvlલક </ૂલ 9601150711 નવરંગ>રુા
559 પિ�મ  ચ�ં5કાબેન શકંરભાઈ પટ!લ શાહ>રુ #.ુ  શા. ન-ં 6 9429020658 <ટ!�ડયમ
560 પિ�મ ર!¦કુાબેન એમ. પટ!લ hૂધે`ર #.ુ શા.ન-ં૩ 8141204788 <ટ!�ડયમ
561 પિ�મ શાહ પીનલબેન મહ!શ/ુમાર દ�રયા>રુ #.ુ શા.ન-ં૧૨ 9909985814 <ટ!�ડયમ
562 પિ�મ શાહ LTાસાબહ!ન િવનોદ/ુમાર શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં૫ 9429745861 <ટ!�ડયમ
563 પિ�મ લોટવાલા િનલાબહ!ન મનીષ/ુમાર શા¨>રુ #.ુ શા.ન-ં૬ 9426688880 <ટ!�ડયમ
564 પિ�મ દરL ફા8#નુીબૅન વી. બહ!રામ>રુા #.ુ શા.ન-ં૫ 9825650932 <ટ!�ડયમ
565 પિ�મ ડામોર મનીષાબેન આર. જમાલ>રુ #.ુ શા.ન-ં૪ 9662260988 <ટ!�ડયમ
566 પિ�મ  Gદવ G#િૃતબેન પી. hુધે`ર #.ુ શા.ન-ં૪ 9712970112 <ટ!�ડયમ
567 પિ�મ પટ!લ અલકાબેન દ,ગીશભાઇ શાહ>રુ #.ુ શા. ન ં- 16 9712950805 <ટ!�ડયમ
568 પિ�મ જોષી �હનાબેન એ. કા¡>ુરુ #.ુ શા.ન-ં૨૨ 9429068972 <ટ!�ડયમ
569 પિ�મ ચૌધર, અNતૃભાઇ જોઇતાભાઇ શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં 4 9725023964 <ટ!�ડયમ
570 પિ�મ પટ!લ વ�ંદતાબેન ચUરુભાઈ મહા�મા ગાધંી આ?મ શાળા ન ં1 9662064847 <ટ!�ડયમ
571 પિ�મ બ�ઢયા ભારતીબેન હ!મેa5ભાઈ મહા�મા ગાધંી આ?મ શાળા ન ં1 8511189313 <ટ!�ડયમ
572 પિ�મ ઇ¢aદરાબેન નીિતન/ુમાર પટ!લ એલીસjીજ  શાળા નબંર 7 8758588687 <ટ!�ડયમ
573 પિ�મ અલકાબેન Iિવણભાઇ પટ!લ એYલસYjજ શાળા ન ં8 9429029354 <ટ!�ડયમ
574 પિ�મ િIયકંા Lમી પટ!લ એYલસjીજ શાળા ન ં૮ 9687316455 <ટ!�ડયમ
575 પિ�મ લીના ગૌરાગં ઉપા�યાય એYલસjીજ શાળા ન ં૮ 9328618448 <ટ!�ડયમ
576 પિ�મ મોનાબેન ક! પટ!લ નારણ>રુા-2 9979919210 <ટ!�ડયમ
577 પિ�મ Gદવ ભારતીબેન FુદંરL રાયખડ #.ુશા.ન-ં4 9099826990 વાસણા
578 પિ�મ eજનાબેન મહ!શ/ુમાર પટ!લ વાસણા શાળા ૩ 8128661853 વાસણા
579 પિ�મ �ડnપલબેન કાaતીલાલ નાયક વાસણા શાળા ૩ 7383628550 વાસણા
580 પિ�મ વષા�બેન વશરામભાઇ સરવૈયા વેજલ>રુ #જુ. પvlલક </ૂલ 9714890077 વાસણા
581 પિ�મ ર,ટાબેન  બી.પટ!લ વાસણા #જુરાતી શાળા ન.ં 8 9925010462 વાસણા
582 પિ�મ પઠાણ Fલુતાનાબા
 ુ#લુામનબી સાબરમતી શાળા ન.ં5 9825223218 વાસણા
583 પિ�મ   કોમલબેન #Wુતા વાસણા #જુરાતી શાળા ન.ં 5 7202837323 વાસણા
584 પિ�મ �કBજલબેન નરસગંભાઈ ચૌધર, એYલસYjજ શાળા નબંર 2 9664883197 વાસણા
585 પિ�મ મૌYલકાબેન હર!શભાઈ પટ!લ એYલસYjજ શાળા નબંર 26 9428773707 વાસણા
586 પિ�મ >વુ� બેન પાવરા એYલસYjજ શાળા નબંર 29 9824009974 વાસણા
587 પિ�મ LTાબેન મકવાણા વાસણા શાળા ન-ં1 9998806163 વાસણા
588 પિ�મ મૈ]ીબેન �યાસ એYલસYjજ શાળા નબંર 7 7878528450 વાસણા
589 પિ�મ UVૃWતબેન પટ!લ એYલસYjજ શાળા નબંર 26 9725021314 વાસણા
590 પિ�મ મ#ંબુેન  એચ પટ!લ  વાસણા શાળા ન-ં3 9712935130 વાસણા

ભાવેશભાઇ પટ!લ(CRC)      

9428771555

રજનીભાઇ પડંbા (N.ુિશ.) 

૯૭૨૫૦૨૩૮૮૨



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ સપંક� નબંર વોડ� કો-ઓ�ડ�નેટર
ુ ંનામ
591 પિ�મ Fનુીતાબેન પવા@્  વાસણા 5 89824908081 વાસણા
592 પિ�મ િવરાજબેન દ!સાઈ વાસણા શાળા નબંર01 9712908011 વાસણા
593 પિ�મ િનશા એલ. દ!સાઈ એYલસYjજ શાળા ન.ં-22 7567801900 વાસણા
594 પિ�મ 3પાર!Yલયા <વાિત બેન નાનાલાલ એYલસYjજ શાળા ન.ં-12 7878617826 વાસણા
595 પિ�મ રિવa5 ભાઇ બી રાજ >રુો�હત એલીસjીજ  શાળા નબંર 28 9898185897 વાસણા
596 પિ�મ Fધુાબેન  રામાભાઈ  પટ!લ એલીસjીજ  શાળા નબંર 10 9601443413 વાસણા
597 પિ�મ Fમુન આર. રાઠોર અમર>રુા �હaદ,૧ 7048123139 ªબાવાડ,
598 પિ�મ મમતાબેન એમ િતવાર, અમર>રુા �હaદ,૧ 7990929492 ªબાવાડ,
599 પિ�મ નાઝનીનબેન /ુર!શી કા¡>ુરુ �હaદ, ૨ 9725004399 ªબાવાડ,
600 પિ�મ નીલમ 3પિસBહ ચૌહાણ કા¡>ુરુ �હaદ, 2 9725004397 ªબાવાડ,
601 પિ�મ ઉવRશ પટ!લ hૂધે`ર �હaદ,૧ 9712289688 ªબાવાડ,
602 પિ�મ epુ ગૌર,શકંર િમ?ા hૂધે`ર �હaદ,૧ 9825703072 ªબાવાડ,
603 પિ�મ કોમલ  પચંાલ નવાવાડજ �હaદ,૧ 8780736881 ªબાવાડ,
604 પિ�મ મનોહર કલવડ! નવાવાડજ �હaદ,૧ 8320142365 ªબાવાડ,
605 પિ�મ ?ીદ!વી દયાણી નારણ>રુા �હaદ, 3 9925471161 ªબાવાડ,
606 પિ�મ ભગવતીબેન પટ!લ નારણ>રુા �હaદ, 4 9428614197 ªબાવાડ,
607 પિ�મ Fનુીતાબેન શમા� નારણ>રુા �હaદ, 4 7046306737 ªબાવાડ,
608 પિ�મ વનરાજ અસાર, ખોખરા �હaદ,-4 8780107498 ªબાવાડ,
609 પિ�મ ક8પનાબેન કટાર,યા વાડજ �હaદ,૧ 7878055421 ªબાવાડ,
610 પિ�મ �દલીપ /ુમાર ચૌહાણ સરસ>રુ �હaદ,૧ 9974706231 ªબાવાડ,
611 પિ�મ ઉષા ડ, રાવત સાબરમતી �હaદ,૧ 9601674982 ªબાવાડ,
612 પિ�મ ?ી કaહ̂યાલાલ આર. નાઈ અસારવા �હaદ,-9 9725002486 ªબાવાડ,
613 પિ�મ ?ી રામેશ/ુમાર બી. નાઈ અસારવા �હaદ,-9 9725016700 ªબાવાડ,
614 પિ�મ રYઝયાFલુતાના એમ. eસાર, અસારવા �હaદ,-5 9724331392 ªબાવાડ,
615 પિ�મ Iવેશ/ુમાર િવનોદભાઈ પટ!લ અસારવા �હaદ,-8 7622838087 ªબાવાડ,
616 પિ�મ પાવ�તીબેન કાYલદાસ વાઘેલા અસારવા �હaદ,-8 9773454679 ªબાવાડ,
617 પિ�મ વૈ1ણવ કિવતા મહ!શચa5 કા¡>ુરુ #.ુ શા.ન ં-17 97129 03600 ai ુªબાવાડ,
618 પિ�મ અમીન વૈશાલીબેન ઘોષાલ બહ!રામ>રુા #.ુ શા.ન-ં 5 9824085464 ai ુªબાવાડ,
619 પિ�મ Fયૂ�વશંી વૈશાલીબેન શશીકાતં માધવબાગ #.ુ શા.ન-ં1 9924388966 ai ુªબાવાડ,
620 પિ�મ Fિુનલ/ુમાર ક!શાભાઈ ચૌધર, વાસણા શાળા ન.ં7 7016225307 ai ુªબાવાડ,
621 પિ�મ આર,ફભાઈ અlબાસભાઈ મનFરૂ, વાસણા શાળા ન.ં7 9737867050 ai ુªબાવાડ,
622 પિ�મ મા|રુ,બેન I|મુનભાઈ મહ!તા વાસણા શાળા ન.ં7 9687608008 ai ુªબાવાડ,
623 પિ�મ ચારોલા જ8પાબેન ભગવાનભાઇ વાસણા શાળા ન.ં1 9924761377 ai ુªબાવાડ,
624 પિ�મ રાઠોડ ધમRશિસBહ IતાપિસBહ વાસણા શાળા ન.ં1 9974015622 ai ુªબાવાડ,
625 પિ�મ ઝ «વા�ડયા મહ!શ કા¬ભાઇ વાસણા શાળા ન.ં1 9299514686 ai ુªબાવાડ,
626 પિ�મ >1ુપાબેન સી. વાYણયા વેજલ>રુ પvlલક </ૂલ 9662711645 ai ુªબાવાડ,
627 પિ�મ Iિવણાબેન એસ. બલસારા વેજલ>રુ પvlલક </ૂલ 9924004286 ai ુªબાવાડ,

ક@ુણાકરભાઇ ઝા (CRC) 

9737690331

Fરુ!શભાઇ પરમાર (N.ુિશ)     

9662019701



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ સપંક� નબંર વોડ� કો-ઓ�ડ�નેટર
ુ ંનામ
628 પિ�મ આશાબેન કલાલ એYલસjીજ-12 9725465665 ai ુªબાવાડ,
629 પિ�મ ઈલાબેન અિમન એYલસjીજ-12 9016700559 ai ુªબાવાડ,
630 પિ�મ િ]વેદ, ધા�રણી e�કત hુધે`ર #.ુ શા.ન-ં૬ 9879799515 ai ુªબાવાડ,
631 પિ�મ ર;{મબેન એસ કુલ એYલસjીજ શાળા ન.ં30 9909895354 ai ુªબાવાડ,
632 પિ�મ ભાિવની બેન એમ.જોષી વાસણા શા.ન ં-૮ 9427582532 ai ુªબાવાડ,
633 પિ�મ ક,િત\ બેન વી. િ]વેદ, વેજલ>રુ #જુ. પvlલક </ૂલ 9712963982 ai ુªબાવાડ,
634 પિ�મ ર,Uબુેન એમ. મહ!તા વેજલ>રુ #જુ. પvlલક </ૂલ 9426024342 ai ુªબાવાડ,
635 પિ�મ શાહ પાયલબેન  YચBતનભાઇ દ�રયા>રુ #.ુ શા.ન-ં ૧૬ 7575800181 પાલડ,
636 પિ�મ ભીમાણી  `ેતાબેન રામLભાઇ રાયખડ #.ુ શા. ન.ં- 10 9099949757 પાલડ,
637 પિ�મ ચૌહાણ િમના�ીબેન બસંીલાલ જમાલ>રુ #.ુ શા.ન-ં૧૬ 7567142052 પાલડ,
638 પિ�મ મહ!તા પૌલોમીબેન એમ. શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં૧૫ 9723818155 પાલડ,
639 પિ�મ પટ!લ શા�હનબેન યા/ુબભાઈ બહ!રામ>રુા #.ુ શા.ન-ં૫ 9824083846 પાલડ,
640 પિ�મ હષા�લી જગદ,શભાઈ ઘોર!ચા વાસણા શાળા ૩ 9601405799 પાલડ,
641 પિ�મ દ,પાબેન વસતંભાઈ રાજ>તૂ વાસણા શાળા ૩ 9586437980 પાલડ,
642 પિ�મ દ,િપકાબેન રાઠોડ એYલસYjજ શાળા 6 9624294549 પાલડ,
643 પિ�મ �કરણબેન રાઠોડ એYલસYjજ શાળા 22 9879960521 પાલડ,
644 પિ�મ નટવરલાલ L સોલકં, એલીસYjજ શાળા 28 9824334818 પાલડ,
645 પિ�મ પા@ુલબેન એ ગ�ઢયા એલીસYjજ શાળા 28 9016483053 પાલડ,
646 પિ�મ ર!ખાબેન ડામોર એલીસYjજ શાળા 7 9537548409 પાલડ,
647 પિ�મ Iીતીબેન �યાસ એલીસYjજ શાળા 7 7984859120 પાલડ,
648 પિ�મ Nhૃુલાબેન.પી.લેઉવા એલીસYjજ શાળા-14 9724824300 પાલડ,
649 પિ�મ હસંાબેન વી ગોહ!લ એલીસYjજ શાળા-6 7874739317 પાલડ,
650 પિ�મ આયેશા બેન સબીરભાઈ મનFરુ, વાસણા શાળા 8 8140768104 પાલડ,
651 પિ�મ મpંુલાબેન વડ!રા વાસણા શાળા 8 7567042976 પાલડ,
652 પિ�મ નયનાબેન ચૌહાણ એલીસYjજ શાળા 28 7383530732 પાલડ,
653 પિ�મ �દપીકાબેન વી . મોટક! એલીસYjજ શાળા 28 7433023129 પાલડ,
654 પિ�મ ભાવસાર આરતીબેન �કર,ટ/ુમાર ખા�ડયા #.ુ શા.ન-ં12 9879799392 નારણ>રુા
655 પિ�મ મોદ, પીનલબેન ભરત/ુમાર રાયખડ #.ુ શા.ન-ં 4 9426752993 નારણ>રુા
656 પિ�મ ગઢવી ર,ટાબેન ભાગવતિસBહ બહ!રામ>રુા #.ુ શા.ન-ં 5 9426665054 નારણ>રુા
657 પિ�મ જોષી ની3બેન Iમોદભાઈ IમદરવાG #.ુ શા.ન ં૨ 9016670722 નારણ>રુા
658 પિ�મ મકાણી સરોજબેન બાવચaદ િIતમ>રુા #.ુ શા.ન ં-૧ 9874837646 નારણ>રુા
659 પિ�મ પટ!લ છાયાબેન મનીષ/ુમાર અસારવા #.ુ શા.ન ં- ૧૧ 9898749123 નારણ>રુા
660 પિ�મ ઘાઘરા ગોદાવર,બેન રિસકલાલ શાહ>રુ #.ુ શા.ન ં- 05 9426821345 નારણ>રુા
661 પિ�મ મહ!તા શૈલીબેન ગીર,શભાઈ શાહ>રુ  #.ુ શા.ન ં- 08 6358767607 નારણ>રુા
662 પિ�મ પટ!લ તેજલબેન મીઠાલાલ hુધે`ર #.ુ શા.ન-ં 6 9727816188 નારણ>રુા
663 પિ�મ પટ!લ G#િૃતબેન કૌશલ/ુમાર અસારવા #.ુ શા.ન ં- 2 8866176354 નારણ>રુા
664 પિ�મ પટ!લ પા3લબેન Lતેa5/ુમાર  અસારવા #.ુ શા.ન ં- 2 9974193147 નારણ>રુા

િવજયભાઇ દરL (CRC)    

9725938777

Lગરભાઇ મશ3વાલા (CRC) 

9624452081



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ સપંક� નબંર વોડ� કો-ઓ�ડ�નેટર
ુ ંનામ
665 પિ�મ દ!સાઇ જલાબેન Iભાતભાઈ કા¡>ુરુ #.ુ શા.ન ં૧૯ 9904636767 નારણ>રુા
666 પિ�મ પટ!લ પા3લબેન રણછોડલાલ શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં૪ 9898867091 નારણ>રુા
667 પિ�મ પટ!લ અવિનકાબેન પી. શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં૪ 9898257578 નારણ>રુા
668 પિ�મ ITાબેન મે�ુલ/ુમાર ઉપા®ાય શાહ>રુ #.ુ  શા. ન-ં 2 9724319890 નારણ>રુા
669 પિ�મ ડો. િવિધનર!a5/ુમાર ઓઝા શાહ>રુ #.ુ શા. ન ં- 8 8238367107 નારણ>રુા
670 પિ�મ પટ!લ નેહલ સ�યમ/ુમાર અસારવા #.ુ શા.ન-ં૧૧ 9428461536 નારણ>રુા
671 પિ�મ પટ!લ રમાબહ!ન રમેશભાઈ શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં 6 9824498990 નારણ>રુા
672 પિ�મ રાવલ હ!તલબેન અશોક/ુમાર કા¡>ુરુ #.ુ શા.ન-ં૨૨ 9712919372 નારણ>રુા
673 પિ�મ નેમીબેન રમેશભાઈ મોદ, સાબરમતી શાળા ન.ં3 9081812399 નારણ>રુા
674 પિ�મ વૈ1ણવ આરતીબેન રિવશચ5ં શાહ>રુ #.ુ શા.ન-ં૪ 8128194810 કાળ,ગામ
675 પિ�મ પટ!લ �દWતીબેન જયતંીભાઈ  અસારવા #.ુ શા.ન-ં૨૦ 9428737433 કાળ,ગામ
676 પિ�મ શાહ ?�ધાબેન Fરુ!શચ5ં શાહ,બાગ #.ુ શા.ન-ં૬ 9998001949 કાળ,ગામ
677 પિ�મ યોગીનાબેન કાિંતલાલ પટ!લ ક!શવનગર શાળા ન.ં1 953 745 4606 કાળ,ગામ
678 પિ�મ પચંોલી �મીન/ુમાર અશોક/ુમાર નવા વાડજ શાળા ન.ં9 9428411236 કાળ,ગામ
679 પિ�મ અિનલ/ુમાર હષ�દભાઈ પટ!લ નવા વાડજ શાળા ન.ં9 8238012382 કાળ,ગામ
680 પિ�મ સગંીતાબેન ચUરુભાઈ પટ!લ સાબરમતી શાળા ન.ં5 9723769421 કાળ,ગામ
681 પિ�મ પરયણ િવજયરાની િવજય/ુમાર સાબરમતી શાળા ન.ં5 9601744760 કાળ,ગામ
682 પિ�મ સોનલબેન બા9લુાલ પરમાર સાબરમતી શાળા ન.ં2 9409806005 કાળ,ગામ
683 પિ�મ સોનલબેન ધમRશભાઇ રાઠોડ સાબરમતી શાળા ન.ં2 9726031060 કાળ,ગામ
684 પિ�મ મનીષાબેન પટ!લ વાસણા શાળા ન.ં7 9377068199 કાળ,ગામ
685 પિ�મ  િમતલબેન ડ,. ઠકકર રામદ!વપીરL ટ!કરા શાળા 9904901507 કાળ,ગામ
686 પિ�મ �દનેશભાઇ પટ!લ સાબરમતી શાળા નબંર ૭ 9978311764 કાળ,ગામ
687 પિ�મ રોશની બેન એચ.પટ!લ સાબરમતી શાળા ન.ં5 9327573897 કાળ,ગામ
688 પિ�મ LTાબેન એ.કુલ નારણ>રુા-4 9978218500 કાળ,ગામ
689 પિ�મ રામી �દનીતાબેન કા;aતલાલ મહા�મા ગાધંી આ?મ શાળા ન ં1 9409623043 કાળ,ગામ
690 પિ�મ મોદ, Oિૂમકાબેન e�કત/ુમાર મહા�મા ગાધંી આ?મ શાળા ન ં1 9879372117 કાળ,ગામ
691 મ�ય નસીમબા
 ુયાસીનભાઇ ખેડાવાલા જમાલ>રુ ઉhૂ�  - 1 9773283203 જમાલ>રુ
692 મ�ય હસીનાબા
 ુઆઇ. મા<ટર દાણીલીમડા ઉhૂ�  - 2 9979771905 જમાલ>રુ
693 મ�ય મગંલLવાલા ફરGના મો.શર,ફ િમ8લતનગર ઉhૂ� -2 9998457819 જમાલ>રુ
694 મ�ય શર,ફાબીબી અlhુલકાદર પઠાન ચડંોળા ઉhૂ�  - 2 9974018828 જમાલ>રુ
695 મ�ય #લુામરFલુ L. શેખ જમાલ>રુ ઉhૂ�  - 4 7698409896 જમાલ>રુ
696 મ�ય સાયનાબીબી સાYબર�ુસૈન શેખ જમાલ>રુ ઉhૂ�  - 1 8401371527 જમાલ>રુ
697 મ�ય યા<મીનબા
ુ ંઉ<માનગની બ8¡વુાલા િમ8લતનગર ઉhૂ�  - 2 9723936768 જમાલ>રુ
698 મ�ય જર,નાબીબી એસ.પઠાણ જમાલ>રુ ઉhૂ�  - 4 9974803783 જમાલ>રુ
699 મ�ય રાશીદાબીબી એસ.િછપા જમાલ>રુ ઉhૂ�  - 4 9510878866 જમાલ>રુ
700 મ�ય હસરતબા
ુ ંએ.પઠાણ જમાલ>રુ ઉhૂ�  - 4 8758433870 જમાલ>રુ
701 મ�ય �ફરોઝાબા
ુ ંએમ. પઠાણ જમાલ>રુ ઉhૂ�  - 8 7046924070 જમાલ>રુ

�કરણભાઇ દ!સાઇ (CRC) 

9898836942

ઇ8યાસભાઇ અaસાર, 
9725502944



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ સપંક� નબંર વોડ� કો-ઓ�ડ�નેટર
ુ ંનામ
702 મ�ય 
રૂ જહા ફર,દ મોહnમદ પાલીવાલા ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 4 9724503517 જમાલ>રુ
703 મ�ય �ફરોGખાનમ મો.ઇ5ીશ અaસાર, રYખયાલ ઉhૂ�  - 2 8320411509 જમાલ>રુ
704 મ�ય સમીના.ફર,દ મોહnમદ.અજમેર વાલા ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 2 9909705042 જમાલ>રુ
705 મ�ય /ુર!શી >ખુરાજબા
ુ ં મોહમંદ હનીફ. ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 1 7069503464 કા¡>ુરુ
706 મ�ય મોહnમદ અકરમ અબhુરર!હમાન શેખ ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 1 7016239466 કા¡>ુરુ
707 મ�ય મ�હદ,હસન એન. શેખ ચડંોળા ઉhૂ�  - 1 90995 08434 કા¡>ુરુ
708 મ�ય ફર,દાબીબી એ. પઠાન રાજ>રુ ઉhૂ�  - 1 9725040188 કા¡>ુરુ
709 મ�ય મો.શા�કર #લુામરFલુ શેખ રાજ>રુ ઉhૂ�  - 3 9925597475 કા¡>ુરુ
710 મ�ય આયશાપરવીન એસ. શેખ બા>નુગર ઉhૂ�  - 2 9725020169 કા¡>ુરુ
711 મ�ય i
ુસુખાન હમીદખાન પઠાન રાજ>રુ ઉhૂ�  - 7 9824052186 કા¡>ુરુ
712 મ�ય iFુફુ એ. પઠાન ચડંોળા ઉhૂ�  - 1 70465 30520 કા¡>ુરુ
713 મ�ય મહ!3mીશા ઉમરફા3ક /ુચેરાવાલા બા>નુગર ઉhૂ�  - 2 9106454139 કા¡>ુરુ
714 મ�ય કૌસરતસનીમ  પઠાન બા>નુગર ઉhૂ�  - 7 9725024335 કા¡>ુરુ
715 મ�ય અaસાર, સાLયા N{ુતાકએહમદ બા>નુગર ઉhૂ�  -  8 97258 38824 કા¡>ુરુ
716 મ�ય શાહ,નબા
ુ ંએન. અaસાર, બા>નુગર ઉhૂ�  - 9 7990945199 કા¡>ુરુ
717 મ�ય મો.NYુબન એસ.અaસાર, ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 2 9558239214 કા¡>ુરુ
718 મ�ય 
શુરતજહા ંઇ;nતયાઝ આલમ અaસાર, બા>નુગર ઉhૂ�  - 2 9429028255 કા¡>ુરુ
719 મ�ય રશીદાબા
 ુ#લુામ નબી જોGવવા�લા ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 4 9227349862 ખાડ,યા
720 મ�ય મલેક સાયમાબા
ુ ંમો.iFુફુ િમ8લતનગર ઉhૂ�  - 2 9725053673 ખાડ,યા
721 મ�ય અ.ગuર બા9ભુાઇ શેખ જમાલ>રુ ઉhૂ�  - 1 9725042102 ખાડ,યા
722 મ�ય આયશાબીબી એચ.શેખ િમ8લતનગર ઉhૂ� -1 9974015631 ખાડ,યા
723 મ�ય રશીદાબા
 ુi.ુ વાર̂યા િમ8લતનગર ઉhૂ� -1 9979314065 ખાડ,યા
724 મ�ય પઠાણ સમીમબા
ુ ંઅમા
8ુલાહખાન િમ8લતનગર ઉhૂ� -2 9737714310 ખાડ,યા
725 મ�ય સાદ!કાબા
ુ ંઇjાહ,મભાઇ શેખ િમ8લતનગર ઉhૂ� -2 8401880189 ખાડ,યા
726 મ�ય pુલાયા ગઝાલાપરવીન મોહમંદઇકબાલ િમ8લતનગર ઉhૂ� -2 9033492031 ખાડ,યા
727 મ�ય @ુશદા બા
 ુએ. અaસાર, Fુદંરમનગર ઉhૂ�  - 2 9725502688 ખાડ,યા
728 મ�ય મર,યમબીબી iFુફુભાઇ છ,પા િમ8લતનગર ઉhૂ� -2 9375869811 ખાડ,યા
729 મ�ય શેખ આબેદા વક,લએહમદ િમ8લતનગર ઉhૂ� -2 9714638892 ખાડ,યા
730 મ�ય શેહનાજપરવીન એસ. શેખ Fુદંરમનગર ઉhૂ�  - 2 9725502488 ખાડ,યા
731 મ�ય નસીમબા
ુ ંયા/ુબભાઇ Yબસોરા સરસ>રુ ઉhૂ�  - 4 9106316181 ખાડ,યા
732 મ�ય અaસાર, મહ!શરજહા ંમોહમંદ અફઝલ ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 1 9712690700 ખાડ,યા
733 મ�ય 
રૂજહાબંા
.ુસ�જદઅહ!મદ.જમાદાર ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 2 9662822866 ખાડ,યા
734 મ�ય ર!હાનાબા
.ુNનુાફ.�દ8લીચકલા વાલા ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 2 9426578502 ખાડ,યા
735 મ�ય ક!હXસાeંpુમ એમ. શેખ Fુદંરમનગર ઉhૂ�  - 2 8460458854 ખાડ,યા
736 મ�ય નફ,સાબા
ુ ં
રૂએહમદ શેખ રાજ>રુ ઉhૂ�  - 4 9712926682 ખાડ,યા
737 મ�ય શબનમ આરા એમ. અaસાર, Fુદંરમનગર ઉhૂ�  - 2 8000998902 દ�રયા>રુ
738 મ�ય <વાલેહાબા
ુ ંઝેડ. અaસાર, વટવા ઉhૂ�  - 2 9974278636 દ�રયા>રુ

હ!મતં/ુમાર પી. નવાકર
7874055655

ઈરફાન અaસાર, 
9173327127



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ સપંક� નબંર વોડ� કો-ઓ�ડ�નેટર
ુ ંનામ
739 મ�ય સા�હ<તાબા
ુ ંએમ. પઠાન વટવા ઉhૂ�  - 2 7600862659 દ�રયા>રુ
740 મ�ય ર!હાનાબા
ુ ંL. અજમેર, વટવા ઉhૂ�  - 2 8758459255 દ�રયા>રુ
741 મ�ય અaસાર, અકરમઅલી અlhુલFભુાન િમ8લતનગર ઉhૂ� -2 9979403746 દ�રયા>રુ
742 મ�ય રાYબયાબા
 ુએમ. શેખ બા>નુગર ઉhૂ�  - 2 9725018320 દ�રયા>રુ
743 મ�ય ર,ઝવાના હસ
gુ,ન સૈયદ ચડંોળા ઉhૂ�  - 2 9427285931 દ�રયા>રુ
744 મ�ય ફરઝાનાબા
ુ ંમેહNદુખા ંપઠાણ દ�રયા>રુ ઉhૂ�  - 2 7572913009 દ�રયા>રુ
745 મ�ય મો.ઝાહ,દ એમ.શેખ ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 3 9898800710 દ�રયા>રુ
746 મ�ય શ#ફુતાબા
ુ ંપરવેજઅહ!મદ અaસાર, ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 2 9998901955 દ�રયા>રુ
747 મ�ય મં̄ ર�ુસેન #લુામ�ુસેન શેખ રાજ>રુ ઉhૂ�  - 3 8000330952 દ�રયા>રુ
748 મ�ય અ.રહ,મ #લુામ�ુસેન શેખ રાજ>રુ ઉhૂ�  - 3 9924326030 દ�રયા>રુ
749 મ�ય અaસાર, સમાબા
ુ ંઅ.રઝઝાક બા>નુગર ઉhૂ�  - 8 79909 35048 દ�રયા>રુ
750 મ�ય એહસા
8ુલાહ અતાઉ8લાહ પઠાન રYખયાલ ઉhૂ�  - 2 9725023872 દ�રયા>રુ
751 મ�ય શબનમબા
ુ ંઝાક,ર�ુસેન અaસાર, શાહ>રુ ઉhૂ�  - 5 7405849945 hુધે`ર
752 મ�ય 
સુરતબા
ુ ંZ. કાગઝી  શાહ,બાગ ઉhૂ�  - 1 7574801690 hુધે`ર
753 મ�ય રFલુબીબી એમ. અaસાર, શાહ,બાગ ઉhૂ�  - 1 8401562972 hુધે`ર
754 મ�ય Yલયાકતઅલી એમ.શેખ ચડંોળા ઉhૂ�  - 1 97243 31320 hુધે`ર
755 મ�ય નસર,નબા
 ુએમ.શેખ ચડંોળા ઉhૂ�  - 1 97140 75053 hુધે`ર
756 મ�ય રાહતબા
ુ ંમોહમંદઝકર,યા સરસ>રુ ઉhૂ�  - 4 8200870832 hુધે`ર
757 મ�ય શમીરઅલી મોહnમદઉ<માન મોમીન દ�રયા>રુ ઉhૂ�  - 2 9979508856 hુધે`ર
758 મ�ય ર,ઝવાના બા
ુ ંએમ. શેખ શાહ>રુ ઉhૂ�  - 1 9722953432 hુધે`ર
759 મ�ય #લુબ�હ{ત એમ. અaસાર, શાહ,બાગ ઉhૂ�  - 1 9574703334 hુધે`ર
760 મ�ય નાઝમાબેગમ આઇ.સૈયદ ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 3 9601151995 hુધે`ર
761 મ�ય શા�હન એમ. શેખ ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 3 9099584616 hુધે`ર
762 મ�ય નાહ,દજહા ંશાહનવાઝ શેખ ચડંોળા ઉhૂ�  - 2 9824253656 hુધે`ર
763 મ�ય ર,ઝવાનાબા
ુ ંએમ. મલેક વટવા ઉhૂ�  - 2 9727597474 hુધે`ર
764 મ�ય પરવીન એસ.મaFરૂ, શાહ>રુ ઉhૂ�  - 4 9662747863 hુધે`ર
765 મ�ય ઝર,નાબા
 ુઆઇ. અaસાર, બા>નુગર ઉhૂ�  - 2 9725024339 મા|>ુરુા
766 મ�ય એહમદ�ુસેન પીરમોહમંદ અaસાર, ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 1 9724321380 મા|>ુરુા
767 મ�ય મો.નસીમ.અlhુરહ!માન..અaસાર, ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 2 9924088358 મા|>ુરુા
768 મ�ય �રઝવાનાબા
 ુઐiબુખાન પઠાન બા>નુગર ઉhૂ�  - 2 9724916661 મા|>ુરુા
769 મ�ય શીર,નબા
ુ ંસરફરાજએહમદ અaસાર, સરસ>રુ ઉhૂ�  - 4 8511588517 મા|>ુરુા
770 મ�ય Yબ8ક,સબા
 ુL. શેખ રાજ>રુ ઉhૂ�  - 1 8758457376 મા|>ુરુા
771 મ�ય સાઝીયાબા
ુ ંમોહમંદહનીફ /ુર!શી સરસ>રુ ઉhૂ�  - 4 9687231288 મા|>ુરુા
772 મ�ય ફરખદંાબા
ુ ંમોહમંદશફ, શેખ સરસ>રુ ઉhૂ�  - 4 9173526562 મા|>ુરુા
773 મ�ય ફર,દાબીબી એ, શેખ ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 3 8128002406 મા|>ુરુા
774 મ�ય શબનમ એમ. eસાર, ગોમતી>રુ ઉhૂ�  - 4 9898546221 મા|>ુરુા
775 મ�ય મો.બશીર એમ. શેખ વટવા ઉhૂ�  - 2 8780624213 મા|>ુરુા

�સૂેનશાહ જહાનઝેબ પઠાન  
7383402294

િનલમબેન.Z ગોહ,લ 
9913141020

હ,રાબેન એસ. પરમાર 
8511635927



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ સપંક� નબંર વોડ� કો-ઓ�ડ�નેટર
ુ ંનામ
776 મ�ય અફરોઝબા
ુ ંઝમીર અહ!મદ અaસાર, રાજ>રુ ઉhૂ�  - 3 9016210280 મા|>ુરુા
777 મ�ય શહ!નાઝબા
 ુમક9લુભાઇ  મaFરુ, રાજ>રુ ઉhૂ�  - 7 9712972530 મા|>ુરુા
778 મ�ય નસીમબા
 ુમો.શર,ફ  કબાન રાજ>રુ ઉhૂ�  - 7 9638965096 મા|>ુરુા
779 મ�ય શમીમઅ�તર અlhુલવહાબ સૈયદ રાજ>રુ ઉhૂ�  - 7 9173181851 મા|>ુરુા
780 મ�ય નસીમ બા
ુ ંએમ. શેખ સરસ>રુ ઉhૂ�  - 3 9601194570 મા|>ુરુા
781 મ�ય #લુનાઝપરવીન ઇnતીયાઝએહમદ અaસાર, રYખયાલ ઉhૂ�  - 2 9173544994 મા|>ુરુા
782 મ�ય ઇરફાન  એહમદ આર અaસાર, બા>નુગર ઉhૂ�  - 7 9898394223 મા|>ુરુા
783 મ�ય મેહજબીન મોહમંદઈશાક શેખ રાયખડ ઉhૂ�  - 6 9825775857 રાયખડ
784 મ�ય ઉમરફા3ક એ. કા¡ ુ બહ!રામ>રુા ઉhૂ�  -5 9898138942 રાયખડ
785 મ�ય િમઝા� �ફરદોશ જહાગંીર બેગ િમ8લતનગર ઉhૂ� -2 9099817874 રાયખડ
786 મ�ય ઝ�ુ3નનીશા મોહમંદ�ુસેન શેખ બહ!રામ>રુા ઉhૂ�  -6 8511697459 રાયખડ
787 મ�ય Yચતોડવાલા Nમુતાઝબીબી એમ િમ8લતનગર ઉhૂ�  - 2 9714256266 રાયખડ
788 મ�ય નઈNgુ,ન મસી�ુg,ન શેખ રાજ>રુ ઉhૂ�  - 7 9662530417 રાયખડ
789 મ�ય મહ3િmસા એ વોહરા જમાલ>રુ ઉhૂ�  - 4 9624082786 રાયખડ
790 મ�ય �ુ<નાબા
 ુએસ.અaસાર, શાહ>રુ ઉhૂ�  - 4 9537385117 રાયખડ
791 મ�ય ફરહતબા
 ુ#લુામનબી શેખ બા>નુગર ઉhૂ�  - 2 9824837687 રાયખડ
792 મ�ય #લુામદ<તગીર #લુામમોહnમદ શેખ બહ!રામ>રુા ઉhૂ�  - 5 9722646311 રાયખડ
793 મ�ય F�ુફયાબા
ુ ંમોહnમદ�રયાજ કાઝી બહ!રામ>રુા ઉhૂ�  - 5 9898311089 રાયખડ
794 મ�ય ચલગોટાવાલા નાઝીયા રમઝાનીભાઈ દાણીલીમડા ઉhૂ�  - 4 9375160948 રાયખડ
795 મ�ય શબનમબા
ુ ંમો.સમસાદખાન પઠાન ચડંોળા ઉhૂ�  - 2 9825984040 રાયખડ
796 મ�ય શબનમબા
ુ ંએમ. /ુર!શી વટવા ઉhૂ�  - 2 9712584126 રાયખડ
797 મ�ય F�ુફયાબા
 ુએફ. મ�દાLવાલા શાહ>રુ ઉhૂ�  - 1 9328124160 શાહ>રુ
798 મ�ય વહ,દાબા
ુ ંએમ.કાગદ, શાહ>રુ ઉhૂ�  - 6 9824862131 શાહ>રુ
799 મ�ય યા<મીનબા
ુ ંમોહnમદઅલી મોમીન hુધે`ર ઉhૂ�  - 1 9723339942 શાહ>રુ
800 મ�ય શર,uિmસા ંમો.યાસીન કાગઝી દ�રયા>રુ ઉhૂ�  - 2 7574006919 શાહ>રુ
801 મ�ય અlhુ8લાહ આઇ ખોડા જમાલ>રુ ઉhૂ�  - 4 9737664760 શાહ>રુ
802 મ�ય ફરહાનાપરવીન એન. શેખ ચડંોળા ઉhૂ�  - 1 90334 58185 શાહ>રુ
803 મ�ય યા<મીનબા
 ુએફ.શેખ શાહ>રુ ઉhૂ�  - 10 8673860194 શાહ>રુ
804 મ�ય શાહ!દાબા
ુ ંએસ. મaFરુ, શાહ,બાગ ઉhૂ�  - 1 9638781120 શાહ>રુ
805 મ�ય ઝેબાખાનમ એસ. જમાદાર િમ8લતનગર ઉhૂ�  - 1 9016162451 શાહ>રુ
806 મ�ય નાઝેરાબા
 ુએમ. શેખ િમ8લતનગર ઉhૂ�  - 1 9909287354 શાહ>રુ
807 મ�ય /ુચામણવાલા 3ખસાના યાસીનભાઇ િમ8લતનગર ઉhૂ�  - 2 9824860507 શાહ>રુ
808 મ�ય જભા સોકત  એચ. જમાલ>રુ ઉhૂ�  - 8 9824587967 શાહ>રુ
809 મ�ય મaFરુ, ફર,દાબા
ુ ંયા/ુબભાઇ િમ8લતનગર ઉhૂ�  - 2 9601746302 શાહ>રુ
810 મ�ય તબ<Fમુજહાનં શહ!ઝાદ�ુસેન શેખ ચડંોળા ઉhૂ�  - 2 9712147031 શાહ>રુ

અકરમ�ુસેન એ અaસાર, 
9724339846

મોહમંદસલીમ Z. કાગદ,  
7383883630



�મ ઝોન શાળા	ુ ંનામ .ુિશ�ક	ુ ંનામ તાર�ખથી વોડ�
૧ ઉ�ર સરસ�રુ શા.૧૩ સદં�પ#ુમાર બી બારોટ 02-10-2020

૨ ઉ�ર સરસ�રુ શા.૩ શૈલેશ#ુમાર એ. પટ/લ 02-10-2020

૩ ઉ�ર SVP 0જુરાતી શાળા મિનષાબેન મોદ� 02-10-2020

૪ ઉ�ર સૈજ�રુ શા.૫ આશાબેન પટ/લ 02-10-2020

૫ ઉ�ર નરોડા શા.૪ શેખર બીરિસ6હ યાદવ 02-10-2020

૬ ઉ�ર :ુઠયા શા.૧ :હર/ન#ુમાર એ. શાહ 02-10-2020

૭ દ=�ણ કાકં:રયા 0જુરાતી શાળા નબંર- 9 મે?ુલ#ુમાર બી સોની 02-10-2020

૮ દ=�ણ #ુમાર� :હના વોરા Aાથિમક શાળા BતેCD#ુમાર વાઘેલા 02-10-2020

૯ દ=�ણ બહ/રામ�રુા 0જુરાતી નબંર -17 સરફરાજ સોલકં� 02-10-2020

૧૦ દ=�ણ દાણીલીમડા 0જુરાતી શાળા નબંર 1 IBુ ભાઈ સઘંર�યાત 02-10-2020

૧૧ દ=�ણ શાહવાડ� 0જુરાતી શાળા નબંર 2 પરાગભાઈ પચંાલ 02-10-2020

નગર Aાથિમક િશ�ણ સિમિત, અમદાવાદ

( B )  Oોસ મોનીટરPગ

બા�નુગર/ર=ખયાલ /

નરોડા રોડ /સરસ�રુ

સૈજ�રુ/ઇCડ�યા કોલોની /

#ૃTણનગર /ઠUરનગર

સરદાર નગર 2/ /#ુબેરનગર /

નરોડા ઠુ�યા /નોબલનગર

૧૧ દ=�ણ શાહવાડ� 0જુરાતી શાળા નબંર 2 પરાગભાઈ પચંાલ 02-10-2020

૧૨ દ=�ણ વટવા 0જુરાતી શાળા નબંર 1 પલકભાઈ જયVવાલ 02-10-2020

૧૩ �વૂ� ગોમતી�રુ 0જુ. શાળા ન.ં ૬ અXપેશભાઈ રાઠોડ ગોમતી�રુ

૧૪ �વૂ� અમરાઈવાડ� 0જુ. શાળા ન.ં ૯ દ/વરાજભાઈ રબાર� અમરાઈવાડ�

૧૫ �વૂ� અમરાઈવાડ� 0જુ. શાળા ન.ં ૧૧ ભરતિસ6હ પરમાર વYાલ

૧૬ �વૂ� લીલાનગર 0જુ. શાળા ન.ં ૨ મહ/CDભાઈ રાવળ િવરાટનગર

૧૭ �વૂ� ઓઢવ B.આઈ.ડ�.સી.. ૨ ભરતભાઈ પરમાર અIુ�દાનગર

૧૮ �વૂ� હાથીજણ 0જુ. શાળા ન.ં ૨ :હતેશભાઈ પટ/લ રામોલ

૧૯ �વૂ� અમરાઈવાડ� 0જુ. શાળા ન.ં ૧૦ મનોજભાઈ પટ/લ રામોલ

૨૦ �વૂ� ઓઢવ પ\]લક V#ૂલ :કરણિસ6હ ઝાલા ઓઢવ

૨૧ �વૂ� ઓઢવ 0જુ. શાળા ન.ં ૧ ક̂લાસબેન A_પિત ઓઢવ

૨૨ �વૂ� રાજ�રુ 0જુ. શાળા ન.ં ૮ નર/શભાઈ ચાવડા ભાઈ�રુા

૨૩ �વૂ� રાજ�રુ 0જુ. શાળા ન.ં ૧૭ મહ/શભાઈ વાઘેલા રાજ�રુ

૨૪ પિ`મ િAતમ�રુા 0.ુ શા.ન-ં૧ પરમાર હસંાબેન 02-10-2020 ચાદંખેડા

૨૫ પિ`મ અસારવા  0.ુ શા.ન ં-૬ લેઉવા દ�ાબેન 02-10-2020 વાડજ

૨૬ પિ`મ અસારવા 0.ુ શા.ન ં-૨૩ રાઠોડ ર/ખાબેન 02-10-2020 નવાવાડજ

તાર�ખ- 1, 4, 7, 10, 13, 16, 

19, 22, 25, 28,31 

ઓaટોબર  2020

તાર�ખ- 2, 5, 8, 11, 14, 17, 

20, 23, 26, 29    

ઓaટોબર  2020

તાર�ખ-  3, 6, 9, 12, 15, 18, 

21, 24, 27, 30    

ઓaટોબર  2020



�મ ઝોન શાળા	ુ ંનામ .ુિશ�ક	ુ ંનામ તાર�ખથી વોડ�
૨૭ મbય વટવા ઉcૂ�  – 2 મહ/Iબુખાન એ પઠાન 9998713946

૨૮ મbય ચડંોળા ઉcૂ�  – 1 ઇકબાલ બ	 ુશેખ 9724301167

૨૯ મbય ગોમતી�રુ ઉcૂ�  – 1 મોહમંદતૈયબ એમ શેખ 9898807876

૩૦ મbય બહ/રામ�રુા ઉcૂ�  - 5 અ]cુર� હ�મ એ. શેખ 9725500750

૩૧ મbય dુદંરમનગર ઉcૂ�  – 2 મોહમંદઇરફાન એમ શેખ 9825926682

૩૨ મbય બા�નુગર ઉcૂ�  - 7 ઇરફાનએહમદ એન શેખ 8320881827

કાe�ુરુ
ખા:ડયા

શાહ�રુ, cુધેgર
જમાલ�રુ, રાયખડ

દ:રયા�રુ
માh�ુરુા



�મ ઝોન નામ શાળા
ુ ંનામ મોબાઇલ નબંર વોડ�
1 ઉ�ર પચંોલી �વુા પકંજ�ુમાર સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર UHC નરોડા $ઠુ&યા
2 ઉ�ર િવજય�ુમાર કાિંતભાઈ પચંાલ સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર UHC નોબલનગર
3 ઉ�ર મહાિવરિસ.હ હ/મતંિસ.હ વનાર સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર UHC �ુબેરનગર
4 ઉ�ર િમતેષ�ુમાર રિસકલાલ મોદ& સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર UHC સરદારનગર -2

5 ઉ�ર અરિવ.દભાઈ  એમ ગામેતી સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર UHC સૈજ5રુ
6 ઉ�ર મ
ભુાઈ શકંરભાઈ 67પિત સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર UHC મેઘાણીનગર
7 ઉ�ર િપ�ષુ�ુમાર એમ. મકવાણા સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર UHC નરોડા રોડ
8 ઉ�ર જયવીરિસ.હ ડ&. ધાકર/ સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર UHC ઇ;<ડયા કોલોની
9 ઉ�ર =ચરાગભાઈ બી >?ભ@ સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર UHC �ૃBણનગર

10 ઉ�ર ઉપાCયાય ઉDશ�ુમાર મ
ભુાઈ સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર UHC સરસ5રુ
11 ઉ�ર િવજય�ુમાર સોમાભાઈ ઝાલા સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર UHC ર=ખયાલ
12 ઉ�ર  દલીપ�ુમાર લFમણભાઈ ગામેતી સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર UHC બા5નુગર
13 ઉ�ર વસૈયા દશૅન�ુમાર સી. �ુબેરનગર HIેJ શાળા ન ં4 UHC સરદારનગર -1

14 ઉ�ર  હર/ન�ુમાર મણીલાલ પચંાલ ઠKરનગર Lજુ .1 UHC ઠKરનગર
15 દ=Mણ િશતલબેન િનનામા સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર 7698668125 મ=ણનગર
16 દ=Mણ  હતેષ�ુમાર ભગર&યા સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર 9687805310 ઇસન5રુ
17 દ=Mણ કNપેશ�ુમાર ઠાકોર સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર 9558030783 ધોડાસર
18 દ=Mણ Oયામિસ.હ ઠા�ુર સીઆરસી કો-ઓ ડ!નેટર 9725001763 વટવા P$િૃતમ ંદર
19 દ=Mણ કૌિશક�ુમાર એમ. પટ/લ નારોલ શાળા નબંર-1 7567070914 લાભંા
20 દ=Mણ હા દ!ક�ુમાર =ગ રશચ<R પટ/લ વટવા શાળા ન:ં1 8401460184 નારોલ
21 દ=Mણ શSTત રમેશભાઈ Uડુધરા બહ/રામ5રુા શાળા ન-2 9974534849 <�.ુ બહ/રામ5રુા
22 દ=Mણ અપ�ણભાઇ Vયાસ દાણીલીમડા શાળા નબંર 5 9725015551 પીપળજ
23 દ=Mણ મકવાણા િવશાલ�ુમાર એસ દાણીલીમડા શાળા નબંર 1 9714340325 દાણીલીમડા
24 દ=Mણ મનોજ�ુમાર  કશનિસ.હ ભદૌ રયા િવનોબાભાવે  હ< દ&-1 7779039533 ખોખરા
25 દ=Mણ મદંોસરવાલા ઇરફાન મોહમંદશર&ફ િમNલતનગર ઉXૂ�  -2 9725004637 વટવા મદનીનગર
26 દ=Mણ મહ/શચદં $લૂચદં કોર& બાગે ફરદોશ  હ< દ& - 1 9426387657 ઇ<R5રુ&
27 5વૂ� રમેશભાઈ પાડં/ સીઆરસી કૉઓડ[નેટર 9662546612 ગોમતી5રુ
28 5વૂ� અરિવ.દભાઈ વમા� સીઆરસી કૉઓડ[નેટર 9409693173 અમરાઈવાડ&
29 5વૂ� પાિથ]વ ^થુાર સીઆરસી કૉઓડ[નેટર 8128652310 વ_ાલ
30 5વૂ� કંચનબેન 67પિત સીઆરસી કૉઓડ[નેટર 6353427636 િનકોલ
31 5વૂ� રાDશભાઈ પટ/લ સીઆરસી કૉઓડ[નેટર 9408177702 અ`ુ�દાનગર

( C )  કલPટર કો.ઓ. ડોર-૨-ડોર

નગર 6ાથિમક િશMણ સિમિત, અમદાવાદ



�મ ઝોન નામ શાળા
ુ ંનામ મોબાઇલ નબંર વોડ�
32 5વૂ� િ6યકંભાઈ પટ/લ આઈ.ઈ.ડ&. 9512010888 રામોલ
33 5વૂ� મનીષાબેન િમ_ી સીઆરસી કૉઓડ[નેટર 9099098371 ઓઢવ
34 5વૂ� cીિનવાસ મચીકટલા સીઆરસી કૉઓડ[નેટર 9712959645 ભાઈ5રુા
35 5વૂ� હર/શભાઈ પટ/લ સીઆરસી કૉઓડ[નેટર 9909421920 રાજ5રુ
36 5વૂ� સતપાલિસ.હ Mdીય સીઆરસી કૉઓડ[નેટર 9725048685 િવરાટનગર
37 પિeમ પચંાલ fિમનભાઇ િ6તમ5રુા L.ુ શા.ન ં-૧ 9904186429 રાણીપ
38 પિeમ પટ/લ Jhેશભાઇ શાહ5રુ પijલક P�ૂલ 9723095440 નવા વાડજ
39 પિeમ ચોટલીયા ^ભુાષભાઇ શા હબાગ L.ુ શા.ન ં-૧ 9924307612 <� ુરાણીપ
40 પિeમ પરમાર ^રુ/શભાઇ વાસણા L.ુ શા.ન-ં૭ 9662019701 <� ુlબાવાડ&
41 પિeમ ^તુર&યા નીતીનભાઇ વાસણા L.ુ શા.ન-ં૧ 9428018325 નવરંગ5રુા
42 પિeમ પડંmા રજનીકાતંભાઇ સાબરમતી L.ુ શા.ન-ં૩ 9725023882 Pટ/ડ&યમ
43 પિeમ પટ/લ સમીરભાઇ રામદ/વપીરJ ટ/કરા 9723095440 વાડજ
44 પિeમ જશવંતભાઇ વાઘેલા (CRC) 7600032136 ચાદંખેડા
45 પિeમ પટ/લ મનીષાબેન  (CRC) 9712963905 સાબરમતી
46 પિeમ ભાવેશભાઇ પટ/લ (CRC) 9428771555 વાસણા
47 પિeમ કoુણાકરભાઇ ઝા (CRC) 9737690331 lબાવાડ&
48 પિeમ િવજયભાઇ દરJ (CRC) 9725938777 પાલડ&
49 પિeમ Jગરભાઇ મશpવાલા (CRC) 9624452081 નારણ5રુા
50 પિeમ  કરણભાઇ દ/સાઇ (CRC) 9898836942 કાળ&ગામ
51 મCય ઇNયાસભાઇ અ<સાર& સીઆરસી જમાલ5રુ ઉXૂ�  વોડ� 9725502944 જમાલ5રુ
52 મCય મોહમંદસલીમ D. કાગદ& શાહ&બાગ ઉXૂ�  - 1 7383883630 શાહ5રુ
53 મCય qસૂેનશાહ જહાનઝેબ પઠાન Xુધેrર ઉXૂ�  - 1 7383402294 Xૂધેrર
54 મCય અકરમqુસેન એ અ<સાર& સીઆરસીબહ/રામ5રુા ઉXૂ�  વોડ� 9724339846 રાયખડ
55 મCય હ&રાબેન એસ. પરમાર સીઆરસી7ગીર5રુા વોડ� 8511635927 દ રયા5રુ
56 મCય હ/મતં�ુમાર પી. નવાકર સીઆરસી.અસારવા-1 વોડ� 7874055655 કાs5ુરુ
57 મCય િનલમબેન.D ગોહ&લ સીઆરસી  અસારવા-2 વોડ� 9913141020 માt5ુરુા
58 મCય ઈરફાન અ<સાર& રાજ5રુ ઉXુ�  -7 9173327127 ખા ડયા



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 65-A ‚t. 29-09-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ:-  "Gujarat Handwashing Compaign at nandghar" yk‚„o‚ ‚t.02-10-2020 ™t 

htus y{ŒtðtŒ BÞwr™rË…÷ ftu…tuohuþ™ rðM‚th{tk ytð‚e þt¤t™t fB…tWLz{tk ftÞofú{ fhðt ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o:- (1) ™k.ytRËezeyuË/240303/96/ Gujarat Handwashing Compaign nandghar/ 

2020-21 fr{&™h ©e {rn÷t y™u ƒt¤ rðftË™e f[uhe ç÷tuf ™k.20, ztì.Sðhts 

{nu‚t ¼ð™, „tkÄe™„h. ‚t.19-09-2020. 

 (2)    ytRËezeyuË {æÞMÚt f[uhe,yt.™k.522 ‚t.28-09-2020. 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuõ‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu,02 ytuõxtuƒh 

„tkÄe sÞk‚e ™er{¥tu yt ËtÚtu Ët{u÷ ËkŒr¼o‚ …ºt{tk sýtðu÷ 212 þt¤tytu …ife ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚, 

y{ŒtðtŒ™e 185 þt¤tytu™t {wÏÞ rþûtf©eytuyu ytk„ýðtze™t f{o[theytu ËtÚtu Ëkf÷™ fhe {t™. {wÏÞ {kºte©e îtht 

ƒtÞËu„™t {tæÞ{Úte «Ëthý r™nt¤ðt sYhe ÔÞðMÚtt fhe yt…ðt sýtððt{tk ytðu Au. 

Œhuf þt¤tytu ‚t.01-10-2020™t htus ytk„ýðtze™t Ëk÷ø™ f{o[the™u ƒtÞËu„ [u™÷ W…h «Ëthý stuðt 

{txu™e ‚t÷e{ yt…ðt™e hnuþu. ƒtÞËu„ «Ëthý stuR þftÞ ‚uðe he‚u ‚t.02-10-2020™t htus ‚{t{ ÔÞðMÚtt 

ytk„ýðtze ftÞofh™u fhe yt…ðt™e hnuþu. ‚t.02-10-2020™tu ftÞo¢{ þt¤t™t fB…tWLz{tk fhðt Œuðt {txu 

…hðt™„e yt…ðt{tk ytðu Au.                    

 

rƒztý :- ËkŒr¼o‚ …ºt 

 

‚t.29-09-2020                    ztì.yu÷.ze.ŒuËtR 

                      þtË™trÄfthe 

 







SR. 

NO.
block SCHOOL principal name MO.NO STAFF NAME

1 urban - 1
PURUSHOTTTAM. NAGAR 

HINDI - 1 
SHRIKRISHNA R. VARMA 8401640423 VAISHAKHIBEN

2 urban - 1
AMBIKA HINDI SCHOOL 

NO - 1
MITHALESH TIWARI 9725015896 RATHOD HEMANGIBEN

3 urban - 1
KARSHANNAGAR HINDI 

SCH 1 
MUSTAKBHAI K.ANSARI 7801912648 PARMAR TARUNABEN

4 urban - 1 AMRAIWADI-14 JYOTSANABEN P.UPADHYAYA 7043022268 SAGAR ANKOOR

5 urban - 1
LILANAGAR GUJ  SCHOOL 

NO . 2
VIRALBHAI GAJJAR 9099993744 ASHISHBHAI PATEL

6 urban - 1 AMRAIWADI GUJ - 4 ANILBHAI YADAV 9016137603 NIL CHANDRABEN

7 urban - 1 ODHAV GUJ SHALA NO 4 JAGADISHBHAI PATEL 7574801694 NIKUNJBHAI RATHOD

8 urban - 1
G.I.D.C. GUJ SCHOOL NO - 

1
RAMESHBHAI GOSWAMI 9227100143 SNEHALBEN 

9 urban - 1 ODHAV HIN. SCHOOL - 1 MAHENDRA YADAV 9725004589 JYOTIBEN

10 urban - 1 AMBIKA GUJ SCH. NO - 1 BHAGAVATIBEN PRAJAPATI 7048661063 MANISHBHAI

11 urban - 1
GUJ PRATHMIK SHALA 

VIBHAG-7,NAVA NARODA
RASHMIBEN 9824515304 SAPNABEN

12 urban - 1
PURSHOTTAM PRI 

SCHOOL 1 
MAYURBHAI PATEL 7600024065 SOLANKI MAMTA

13 urban - 2 ગાધંીનગર 	જુ - 2 �ી તેજલ એમ. પટ�લ  9714560987 �હનલબેન મોઢ - એમ.એસ.

14 urban - 2 નારણ�રુા �હ�દ� 3,4 િવજયિસ#હ ઠા%ુર 9426278315 પાયલબેન સોની - એમ.એસ.

15 urban - 2 વાસણા-1,5 નીિતન%ુમાર કાિંતલાલ 'તુર�યા 9428018325 ધોળ�કયા )�કતાબેન
16 urban - 2 વાસણા-3 ભાવનાબેન ડોસાણી 7567091602 પરમાર બરખાબેન
17 urban - 2 વાસણા-7,8 ર�ખાબેન આઇ.પટ�લ 7567092701 ગોહ�લ �/ુપાબેન - વક0ર
18 urban - 2 એલીસ1ીજ - 28 'યૂૉબેન બીઠકકર 9429303467 કાિમનીબેન ચો55સી
19 urban - 2 એલીસ1ીજ - 6 છાયાબેન 7વરામભાઈ ચૌધર� 9725888285 રાવલ મીનલબેન- વક0ર
20 urban - 2 એલીસ1ીજ -12 ઠ:ર રોશની રમેશચ<ં 9824711008 પરમાર ભરતભાઇ
21 urban - 2 એલીસ1ીજ - 26  �દ= તlબહ�ન વી. પડંયા 9714995451 �ક>પાબેન પટ�લ
22 urban - 2 એલીસ1ીજ - 2 ?ેમીલાબેન ભગવાનભાઈ પટ�લ 9429605738 ચ�ં<કાબેન મકવાણા- વક0ર
23 urban - 2 એલીસ1ીજ - 29,30 ક�િત@દા ભાA?ુસાદ િBવેદ� 9426358929 શાહ �હનાબેન - વક0ર
24 urban - 2 નવા વાડજ �હ�દ� - 1 �ી 'ભુાષચ<ં )બાલાલ �રુો�હત 7874652254 ઠાકોર Dુગા0
25 urban - 2 નવા વાડજ - 9 ર�નાબેન િવષAદુાન ચારણ 9924771986 વાછેટા સા�રકાબેન - વક0ર

26 urban - 3
MEGHANINAGAR HINDI - 

1
DHUPSINH PAWAR 9725021593 Jahnaviba zala

27 urban - 3 MEGHANINAGAR - 2 JISHNABEN CHAUDHARI 9725640661 sonuben

28 urban - 3 SARASPUR - 1 ALPESHKUMAR NAYAK 9408110634 ilaben

29 urban - 3 SARASPUR - 3 SHAILESHBHAI PATEL 9277259063 niru pandya

30 urban - 3 SARASPUR - 4 HEMLATABEN PATEL 9824659481 rahulbhai dani

31 urban - 3 SARASPUR URDU - 3 NASIMBANU SHEKH 9601194507 santoshben

32 urban - 3 SARASPUR URDU - 4 VAHIDABANU SHEKH 9898277453 asmitaben

33 urban - 3 SARASPUR -24 SURYABEN BALAT 9099860464 divyeshbhai

34 urban - 3 SARASPUR GUJ -26 MANOJKUMAR PATEL 9426030006 alkaben

35 urban - 3 KUBERNAGAR AMB  H - 1 ASHOK MODI 9725002475 krishnaben

36 urban - 3 KUBERNAGAR AMB  H - 2 SASVAT DUBE 9725001653 varshaben

37 urban - 3 KUBERNAGAR M - 1 HARISHBHAI CHAUDHARI 9725005694 Romaben parmar

38 urban - 3 KUBERNAGAR ENGLISH - 1 JANAKBEN PARMAR 9725041561 padmaben

39 urban - 4
દાણીલીમડા 	જુ. શાળા ન.ં 

5
Jalpaben A. Patel 8320968383 PARMAR SHILPA(NNM BPA)

40 urban - 4
દાણીલીમડા 	જુ. શાળા ન.ં 

6
Indubhai r.chaudhari 9979508336 Meenaben chauhan

41 urban - 4
બહ�રામ�રુા 	જુ. શાળા ન.ં 

22
VIJAYKUMAR N DARJI 6355262204 KUNTABEN PARMAR(NNM BCO)

42 urban - 4 ચડંોળા 	જુ. શાળા ન.ં 1 Nimeshbhai g vaghela 9924991001 RINAL SOLANKI(M.S.)

43 urban - 4 ચડંોળા 	જુ. શાળા નlં2 bhanu bahen punjabhai maheriya 9712136788 KOMAL CHAVDA(S.A)

44 urban - 4 જશોદાનગર 	જુ. શા.ન.ં-1 જયેશ%ુમાર એન. પટ�લ 9925344579 khusbuben solanki (M.S.)

45 urban - 4 જશોદાનગર 	જુ. શા.ન.ં-2 જશોદાબેન પી. સોનારા 9510038343 BHOI SANGITA BEN (WORKWR)

46 urban - 4
બહ�રામ�રુા 	જુ. શાળા ન.ં 

8
pathan Rukhsana M. 9724957888 hasmukhbhai

47 urban - 4
બહ�રામ�રુા 	જુ. શાળા ન.ં 

13
Incha.Devyani. G Darji 9428046062 Patel Bhavishaben

48 urban - 5
જમાલ�રુ 	જુ. શાળા ન ં-

૪(vankarvas)
હ�મલતા વી.ઈસદાસ 7600002082 CHANDRIKABEN PARMAR (M.S)

Ahmedabad Urban Hand Wash School Name



49 urban - 5
રાયખડ 	જુ. શાળા ન ં-૪ 

(salvi ni pole)
િનલોફર એ.શેખ 9033777053 KOMALBEN MASHRU

50 urban - 5
જમાલ�રુ ઉDુ0  શાળા ન.ં 4( 

munda darwaja 1/2)
salim a.pathan 9898864499 SHEKH SEHNAZ (WORKER)

51 urban - 5
રાયખડ ઉDુ0  શાળા ન.ં 

6(piran pir ni dargah
Nasimbanu I shaikh 9725370660 PARIKH RASHMIKA(WORKER)

52 urban - 5
શાહ�રુ ઉDુ0  શાળા ન.ં 5( 

mahesaniyawas)
Mo. Yasin. M. Shaikh 9725023868 SANDHI AFSANA( M.s)

53 urban - 5
શાહ�રુ -6( shankar 

bhuvan -4 )
�ી ક>પનાબેન એ Hયાસ 9601130054 YAGNIK NANDINI(WORKER)

54 urban - 5

બહ�રામ�રુા 	જુ. શાળા ન ં-

૫( somnath bhudar no 

aaro)

હ�રભાઈ J.ુ ઠ:ર 9925355399 DHARMA VYAS(NNM BPA)

55 urban - 5
ખા�ડયા 	જુ. શાળા ન ં-

૨(RANCHODJI MANDIR)
કાLમીરાબેન 9429023949 DIPALIBEN NAYAK(WORKER)

56 urban - 5
કાકં�રયા 	જુ. શાળા ન ં-

૪(KANTODIYAWAS
પરમાર ર�Mકુા ક�. 8780422575 DIPIKABEN VANIKAR(NNM BCO)

57 urban - 5
બહ�રામ�રુા 	જુ. શાળા ન.ં 

3 (BABRIBHAVAN)
Incharge Jagruti S.Shah 8849702645 MEHJABIN SHAIKH(WORKER)

58 urban - 5
બહ�રામ�રુા 	જુ. શાળા ન.ં 

2 (FAKIR MUKHI NI CHALI)
Archana K.Vala 9723457925 BENKER DARSHNABEN(WORKER)

59 urban - 6 GOMTIPUR - 6 ALPESHKUMAR K.RATHOD 9974706958 AGRAWAL ANKITA (MS)

60 urban - 6 RAJPUR-11 MOHANBHAI BHURIYA 9978581237 MEETABEN MAKVANA(WORKER)

61 urban - 6 RAJPUR - 3 LALITKUMAR A.MAKAWANA 9974706944 DARSHNABEN SHAH(WORKER)

62 urban - 6 RAJPUR - 1 DASHARATHBHAI DESAI 9824052852 PARMAR KETAN (BCO)

63 urban - 6 RAJPUR U - 3 MOHAMMEDSHARIF M.ANSARI 8128078200 GRISHMA RANA(NNM BPA)

64 urban - 6 GOMTIPUR - 2 GAUTAMBHAI TADAVI 9724331374 SARIKA VAGHELA(MS)

65 urban - 6 RAJPUR - 17 MAHESHBHAI VAGHELA 9825957118 HANSHABEN PARMAR(NGO SUPERVISOR)

66 urban - 6 RAJPUR - 18 LALITKUMAR MAKAWANA 7359328689 GUNVANTIBEN DABHI(WORKER)

67 urban - 6 RAJPUR - 8 NARESHBHAI SOLANKI 9724331373 AVANTIKABEN(DISM BCO)

68 urban - 6
RAKHIYAL HINDI SCH NO. 

1
ASHOKKUMAR  RAVAT 9725004510 MILIBEN RATHOD(MS)

69 urban - 6 RAKHIYAL URDU - 1 REHANABIBI R.SHAIKH 9586833525 USHABEN PARMAR(WORKER)

70 urban - 6 BAPUNAGAR URDU - 7 NOORJAHAN M.SHAIKH 9726861522 KRUNAL CHAVDA(ADHAR OPERATOR)

71 urban - 6 RAJPUR U - 1 SHAFIQAHMED M.ANSARI 9725040188 ALFINA AJMERI(SA)

72 urban - 7

રિવનગર ?ાથિમક શાળા / 

સહવાસ Oલેટ િન બPુમા 
Qજવરાજપાક0

ર�ટાબેન ૭૦૪૩૦૪૩૨૩૩ અ>પેશ વસોયાટાકં

73 urban - 7
વેજલ�રુ ?ાથિમક શાળા 

/પાણીની ટાકં�ની પાસે
સરોજબેન ચૌહાણ અ7તભાઈ

74 urban - 7
જોધ�રુ ?ાથિમક શાળા ન ં

-૧, જોધ�રુગામ
?તાપભાઈ ૯૬૬૨૫૨૮૨૧૦

75 urban - 7
જોધ�રુ ?ાથિમક શાળા ન ં

-૨ ,જોધ�રુગામ
ભરતભાઈ ૮૪૮૮૯૯૩૫૮૮

76 urban - 7 મકરબા ?ાથિમક શાળા અશોકભાઈ રાવલ ૯૪૨૬૪૦૨૪૦૪ �Z/નાબેન ગોનાડ

77 urban - 7 વેજલ�રુ 	જુ પ[\લકશાળા ક�તન%ુમાર પાટડ�યા ૯૪૦૮૮૦૦૯૮૮ ]વની રા^ય	_ુ

78 urban - 7

ફતેહવાડ� ?ાથિમક શાળા/ 

આઈ.ટ�,આઈ પાસે 
સરખેજ ગામ

^યોતીબેન ૯૮૭૯૦૦૮૯૬૦ અમ�રન મ� 'રુ�

79 urban - 7

નવા વણ`રા ?ાથિમક 
શાળા /નવા વણ`ર ગામ 

સરખેજ ગામ
'મુનબેન ૯૮૨૫૪૭૧૫૨૧ 'રુ�ખાબેન

80 urban - 7
1ા� ચ શાળા સરખેજગામ 

રોડ
મAભુાઈ ૯૭૨૫૦૪૭૭૮૨ ભાવનાબેન

81 urban - 7
સકંaલતનગર ?ાથિમક 

શાળા ,સકંaલતનગર ગામ
b.એસ.વોરા ૯૮૯૮૩૭૩૭૫૫ સેજલબેન ઠાકર

82 urban - 7
બાદરાબાદ નર�માન�રુા 

?ાથિમકશાળા
ગાયBીબેન �રુો�હત ૯૮૯૮૫૮૧૨૭૬ હ'બેુન શોઢા

83 urban - 7
cબલી ?ાથિમકશાળા, 

cબલીગામ
વૈશાલીબેન ૯૯૯૮૮૫૦૭૨૧ િવશાલ પરમાર

84 urban - 7
મેમનગર ?ાથિમક શાળા 

,મેમનગરગામ
પટ�લ અમ�રશભાઈ ૯૭૨૪૧૭૪૫૦૧ ઉeજવલ ગઢવી

85 urban - 8
ASARWA GUJRATI 

SCHOOL NO 23
REKHABEN RATHOD 9558387919 PATEL VIMLABEN 

86 urban - 8 ASARWA - 9 BABUBHAI PRAJAPTI 9925615143 RANA PINALBEN 

87 urban - 8 NARODA ROAD - 1 MAHENDRA PATEL 9725361316 SOLANKI USHABEN 

88 urban - 8 SARASPUR URDU - 4 VAHIDABANU SHEKH 9898277453 DODIYA NIYATIBEN 

89 urban - 8 SARASPUR - 3 SHAILESHBHAI PATEL 9277259063 VARSHABEN  MANAVADARIA 

Qજનલ અ� સાર�



90 urban - 8 SARASPUR - 9 MANISHABEN MODI 9408840034 JADAV PRIYANKABEN 

91 urban - 8 SARASPUR - 13 SANDIPBHAI BAROT 8866022548 ALPA MAKWANA 

92 urban - 8 SARASPUR URDU - 2 SAMIMBANU RANGREJ 9638208240 KHRISTI YOGESHBHAI 

93 urban - 8 RAKHIYAL URDU - 1 REHANABIBI R.SHAIKH 9586833525 AMRELIYA FAYZA 

94 urban - 8 BAPUNAGAR HINDI - 8 RAJESHKUMAR PRAJAPATI 9725004566 VAGHELA KALPANABEN 

95 urban - 8 BAPUNAGAR - 3 Rinku patel 9712948871 PANCHAL VAIBHAVIBEN 

96 urban - 8 BAPUNAGAR - 9 JAYOTSNABEN 9429904366 KISHANBHAI PATEL 

97 urban - 9 કાકં�રયા-1 મોમનભાઇ 7. વણકર ૮૫૧૧૧૨૪૧૦૩ મકવાણા દશ0નાબેન
98 urban - 9 કાકં�રયા-8 નીશાબેન એન.જોષી ૮૧૫૩૯૦૭૬૪૨ ભf મેઘનાબેન
99 urban - 9 કાકં�રયા-6 નીતાબેન એન.ભ<�શા ૯૮૨૪૫૩૮૨૩૮ સોલકં� �હનાબેન

100 urban - 9 કાકં�રયા 	જુ શાળા ન ં9 મેhુલ%ુમાર બી.સોની ૯૯૭૯૫૪૫૨૧૯ પરમાર �િુનતાબેન

101 urban - 9 કાકં�રયા 	જુ શાળા ન ં10 િવમલાબેન પરમાર ૭૩૮૩૩૧૧૫૭૭ મા_ િવણાબેન

102 urban - 9
દાણીલીમડા 	જુ શાળા ન ં

3
નીલેશ ક�. ચૌધર� ૯૯૦૪૦૫૯૮૬૬ પરમાર ઉષાબેન

103 urban - 9
દાણીલીમડા 	જુ શાળા ન ં

4
આબેદાબાA ુb. શેખ ૯૯૨૫૫૧૬૮૫૦ પાટ�લ �ક#જલબેન

104 urban - 9 ચડંોળા 	જુ શાળા ન ં1 નીમેષભાઇ 7. વાઘલેા ૯૯૨૪૯૯૧૦૦૧ મકવાણા નીતાબેન
105 urban - 9 ચડંોળા 	જુ શાળા ન ં2 ભાAબુહ�ન �ું̀ ભાઇ મહ�ર�યા ૯૭૧૨૧૩૬૭૮૮ પરમાર અiય%ુમાર
106 urban - 9 િમ>લતનાગર-1 નર��<ભાઇ b.વરસાત ૯૪૨૭૩૧૪૨૧૬ પટ�લ jાિતબેન
107 urban - 9 ખોખરા-02 િવજયભાઇ એન.દર7 ૯૯૭૮૭૪૯૯૦૯ પરમાર ર�Mકુાબેન

108 urban - 9 ખોખરા 	જુરાતી શાળા-12 સહ�મીનાબાA ુબી. મલેક ૯૬૬૨૦૩૬૨૧૦ ચૌહાણ શk5તિસ#હ

109 urban - 9 ખોખરા lમીતાબેન b.માlતર ૯૯૦૪૮૯૭૧૧૯ પચંાલ ઉmિતબેન
110 urban - 10 Dudheshvar-3 Rathod Niruben Dalpatsinh 9099993747 Parikh Drshanaben 

111 urban - 10 Dudheshvar-4 Sarmishthaben d. Patel 9726646541 Prajapti bhavanaben 

112 urban - 10 Shahibaug-1 Subhaschandra Bhupatbhai Chotaliya 9924307612 mittalben jadav 

113 urban - 10 Dudheshvar-6 Kaminiben v. Rathod 8866867058 Parmar Sapnaben 

114 urban - 10 Dudheshvar public 1 Aakansha suthar 7046480305 Anand dipikaben 

115 urban - 10 DUDHESHWAR - URDU - 1 sabana banu 9978066613 vyas santoshben 

116 urban - 10 Shahibaug-4 Makvana vikramji popatji 9725754872 Vaghela Maheshbhai 

117 urban - 10 Shahibaug-6 shree pratikkumar aasodiya 9979772297 Nikataben 

118 urban - 10 Bardolpura -1 shree rakeshkumar I. Patel 9106577658 Jogada Miralben (m.s)

119 urban - 10 PRITAMNAGAR GUJ - 3 JYOTSANABEN PATEL 9426420664 Rathod RoshaniBa 

120 urban - 10 DARIYAPUR-18 DEVYANIBEN PATEL 9825574360 Pushpaben Chavda 

121 urban - 10 DARIYAPUR-16 NIMESHBHAI VAGHELA 7984575686 Khamar Kinjalben

122 urban - 10 DARIYAPUR-8 MAYURIKABEN VYAS 9427011990 LODHA MONIKABEN

123 urban - 11 રજનીકાતંભાઈ પડંnા ૯૭૨૫૦૨૩૮૮૨
124 urban - 11 સરોજબેન વી.વોરા ૯૫૫૮૮૧૮૫૧૭
125 urban - 11 સાબરમતી �હ�દ� - 2 કૌશ>યા લાલચદં ખfવાની ૯૬૨૪૦૮૫૫૫૪ પરમાર હ�મલતાબેન(કાય0કર)

126 urban - 11 સાબરમતી પ[\લક l%લૂ લાભેશ %ુમાર bસગંભાઈ પટ�લ ૯૭૧૪૧૯૮૯૨૬ પરમાર lનેહાબેન (કાય0કર)

127 urban - 11 સાબરમતી તમીલ - 2 જયસે>વી એસ.નાયકર ૯૯૭૪૭૮૫૨૫૮ સોલકં� ^યોિતબેન(કાય0કર)

128 urban - 11 ક�શવનગર - ૧ �ી oqૃ=તબેન એન. પટ�લ ૯૯૭૪૪૦૬૫૯૮ મીનાબેન `ની (rsુય સેિવકા)
129 urban - 11 પટ�લ હર�શ%ુમાર  ચીમનભાઈ ૯૯૭૯૭૯૭૯૬૬
130 urban - 11 માલતીબેન કમલેશ%ુમાર પટ�લ ૯૩૨૭૧૬૧૨૦૬

131 urban - 11
રામદ�વ7પીર ટ�કરા 

પ[\લક શાળા
ક>પનાબેન ડ� બારોટ ૯૪૨૭૪૦૧૬૪૬ હષા0બેન દર7 (rsુય સેિવકા)

132 urban - 11 નવા વાડજ શાળા ન ં3 �કmર�બેન લtમીકા�ત પટ�લ ૯૭૧૨૯૩૪૪૧૮ ભાવસાર િશ>પાબેન(કાય0કર)

133 urban - 11 િવનીતા ક�. ભારuાજ ૯૫૮૬૫૪૫૧૨૫
134 urban - 11 કોક�લાબેન  પી. ગોસાઇં ૯૪૨૭૬૨૧૨૫૪
135 urban - 11 મો�ટ�બેન એમ. �રુાણી ૮૦૦૦૮૯૯૪૧૧
136 urban - 11 કલાવતીબેન એમ. બાવા ૯૯૦૯૮૧૮૨૭૬
137 urban - 11 રાધાબેન બી. યાદવ ૯૪૨૭૦૫૦૮૪૪
138 urban - 11 સરોજબેન ?`પિત ૯૮૯૮૦૭૧૬૯૧
139 urban - 11 સાબરમતી - ૨ પદમાબેન એન. દ�વધરા ૯૬૩૮૫૫૯૯૫૫ રંજનબેન 	=ુતા(rsુય સેિવકા)
140 urban - 11 સાબરમતી �હ�દ� - 3 સિવતા ક� રાજોરા ૯૬૦૧૬૭૪૯૮૨ ભાિવકાબેન ચZવતv (કાય0કર)

141 urban - 12 ASARVA SHALA N.18 KAILASHBEN PATEL 9692733409 JIGNABEN NANDOLIYA 

142 urban - 12 ASARVA SHALA 20 GAURIBEN PARMAR 9879205361 JYOTIKABEN PARMAR 

143 urban - 12 ASARVA HINDI  SHALA N.5 MAHENDRASINH RATHOD 9033444170 REKHABEN ASODIYA 

144 urban - 12 ASARVA SHALA N.12 DIPAKBHAI RATHOD 9638263780 NAYNABEN PANCHAL

145 urban - 12 ASARVA SHALA N.11 NIRMALABEN CHAVADA 7567190276 RAMILABEN PARMAR

146 urban - 12 ASARVA PUBLIC SHALA MANISHABEN PRAJAPATI 7990903416 USHABEN PARMAR 

147 urban - 12 ASARVA HINDI SHALA N.8 DEVI PRASAD TIWARI 9974706749 LAXMIBEN PARMAR 

148 urban - 12 MEGHANINAGAR N. 1 UPENDRABHAI CHAVADA 9427454051 MINAKSHIBEN KOITA

સાબરમતી-૩-૪ �હરલબેન ગeજર(rsુય સેિવકા)

વાડજ -૧-૩ ભારતીબેન નાયી(rsુય સેિવકા)

વાડજ �હ�દ� ૧-૨ બwકર �દ=તીબેન (કાય0કર)

સાબરમતી - ૫-૬ મોદ� lનેહલબેન (કાય0કર)

સાબરમતી - ૭-૮ �હનલબેન કાપ�ડયા(rsુય સેિવકા)



149 urban - 12 MEGHANINAGAR N. 4 DEVIKABEN DARJI 8140624757 DIXABEN PATEL

150 urban - 12 PRITAMPURA  N .1 HANSHABEN PARMAR 9998230315 DIVYANGIBEN CHAUDHARI

151 urban - 12 JAHANGIRPURA . 1 RANCHHODBHAI PANCHAL 9773277643 NIKITA BRAHMBHATT 

152 urban - 12 JAHANGIRPURA . 2 SUSHILABEN PARMAR 9265744399 MANISHABEN MESARIYA 

153 urban - 13 અમરાઈવાડ� - ૧૬ )જનાબેન ઉપા]યાય ૯૭૧૨૯૩૪૮૩૨ ર�ખાબેન (કાય0કર)

154 urban - 13 અમરાઈવાડ� �હ�દ� - ૭ સતંોષ અxવાલ ૯૭૨૫૦૦૧૭૧૨ હ�તલબેન (કાય0કર)

155 urban - 13 અમરાઈવાડ� - ૧૦ મનોજભાઈ વી. પટ�લ ૯૬૯૬૫૧૪૯૬૩ %ુ'મુબેન મેવાડા ('પુરવાઈઝર)

156 urban - 13 અમરાઈવાડ� - ૦૧ િવિધબેન એન.િBવેદ� ૯૭૭૩૨૮૭૫૮૧ હસંાબેન ગાધંી ( કાય0કર)

157 urban - 13 અમરાઈવાડ� - ૧૧ ભરતિસ#હ એન.પરમાર ૯૯૨૪૦૬૮૦૯૧ િશવાની ગાધંી (NNM BPA)

158 urban - 13 અમરાઈવાડ� 	જુ - ૦૭ r%ંુુદભાઈ પટ�લ ૯૯૨૪૮૫૬૪૩૯ પાથ0 ?`પિત (NNM BCO)

159 urban - 13 અમરાઈવાડ� - ૦૪ િ?યાબેન આર. રાણા ૯૯૨૫૩૯૦૬૩૮ હ�rબેુન (કાય0કર)

160 urban - 13 િવનોબાભાવે �હ� દ� શાળા ન.ં ૧ રાb�<%ુમાર આર. યાદવ ૯૯૯૮૦૧૨૦૫૬ ભાગ0વીબેન પચંાલ (rsુયસેિવકા)
161 urban - 13 હાથીજણ ૨ �હતેશભાઈ ડ�.પટ�લ ૯૯૯૮૪૩૫૩૮૩ aબહોલા ધરમવીર િસ#હ (આધાર ઓપર�ટર)

162 urban - 13 િવ#ઝોલ-૨ ભરત%ુમાર ડ�. િવરમગામી ૯૭૨૭૭૨૪૧૩૪ કોક�લાબેન વાણીયા ( કાય0કર)

163 urban - 13િવનોબાભાવેનગર 	જુરાતી શાળા ઠાકોર મPુંલાબેન બબા7 ૯૪૨૬૭૫૮૦૭૫ ન{તાબેન લી|બાચીયા ( કાય0કર
164 urban - 13 'મુીન નગર ?ાથિમક શાળા ?વીણભાઈ ૭૦૧૬૫૬૬૯૩૭ અવનીકાબેન પટ�લ (કાય0કર)

165 urban - 13 રતન�રુા ?ાથિમક શાળા સીમાબેન ૯૯૭૯૪૮૯૩૨૪ િનિધબેન પટ�લ (rsુયસેિવકા)

166 urban - 14

ક� એમ પચંાલ �હ�દ� 
િવ]યાલાયા - િશવમ ગેસ 

એજ�સી ની બાPુમા,ં 
રામબાલરામ નગર, 

ચાદંલોડ�યા

aબિપનભાઈ ક� ?`પિત ૯૮૯૮૦૧૫૮૪૯ 7નલ ઠાકર

167 urban - 14

|Jિુનિસપલ કોપ}ર�શન 
l%લૂ - ચાદંલોડ�યા ગામ, 

Pૂની કોપ}ર�શન ઓ�ફસ 
ની બાPુમા,ં પોlટ ઓ�ફસ 

ની સામે, ચાદંલોડ�યા

રાક�શ ભાઈ ૯૮૯૮૫૮૬૧૭૯ પાયલ સોલકં�

168 urban - 14

ઘાટલોડ�યા ?ાથિમક 
શાળા નબંર ૧,૨ - 

ઘાટલોડ�યા ગામ, રામદ�વ 
પીર ના મ�ંદર ની સામે, 

ઘાટલોડ�યા

જગદ�શ ભાઈ પટ�લ ૯૯૧૩૨૩૨૧૫૧ મૌaલક ભાઈ પચંાલ

169 urban - 14

ગોતા હાઉિસ#ગ ?ાથિમક 
શાળા - ગોતા હાઉિસ#ગ  
સેઠ અrલૂક l%લૂ ની 

બાPુમા,ંગોતા

સાગરભાઈ ૯૭૨૫૭૭૭૮૫૧ �હતેન ભાઇ બતાડા

170 urban - 14

sયાિત l%લૂ જગત�રુ - 

િસફોન ~ભુલtમી 
સોસાયટ�, ગોદર�જ ગાડ0ન 
િસટ� રોડ,ચાદંખેડા ર�>વે 
Zોિસ#ગ પાસે, જગર�રુ

�કિત@ભાઈ ૮૩૨૦૮૪૫૮૯૨ રચના બેન પટ�લ

171 urban - 14
આદશ0 ?ાથિમક શાળા -  

ઓગણજ ગામ, ઓગણજ
કોમલબેન ઠાકોર ૭૪૮૭૦૬૫૯૬૬ હ�તલ બેન અિમન

172 urban - 14

શીલજ ?ાથિમક શાળા - 

આશા�રુા માતા ના મ�ંદર 
ની બાPુમા,ં શીલજ ગામ, 

શીલજ

વીણા બેન ૯૪૨૬૦૩૩૩૫૦ જયાબેન ઠાકોર

173 urban - 14

	જુરાતી ?ાથિમક શાળા 
નબંર ૧, ૨ - પોlટ ઓ�ફસ 
ની સામે, થલતેજ ગામ, 

થલતેજ

aચરાગ ભાઈ ૯૯૨૫૭૧૮૫૩૬ e>પા બેન દ�સાઇ

174 urban - 14

હ�બત�રુ ?ાથિમક શાળા - 

ઇલાઇટ રોડ, હ�બત�રુ 
ગામ. હ�બત�રુ

aચરાગ ભાઈ ૯૯૨૫૭૧૮૫૩૬ �િૃત બેન Hયાશ

175 urban - 14

ચાણકય�રૂ� ?ાથિમક 
શાળા - �જધામ  ૪ ની 

બાPુમા,ં ગોતા
સજંય ભાઈ રાવલ ૯૭૧૨૦૭૫૫૬૬ અ>પા બેન રાઠોડ

176 urban - 14

ભાડજ ?ાથિમક શાળા - 

સોલા સાય�સ િસટ� રોડ, 

ભાડજ ગામ, ભાડજ
િવમલ ભાઈ ૯૯૨૫૬૯૬૧૮૬ આશા બેન નાયક

177 urban - 14
સોલા ?ાથિમક શાળા - 

સોલા ગામ, સોલા
તsતેશ ભાઇ જયે�<પાળ યાદવ ૯૭૨૭૭૧૪૯૪૪ વીપા બેન મકવાણા

178 urban - 15 saijpur gujrati shala no.3 sunandaben 9575823972 patel amishaben ajaybhai (worker)

179 urban - 15 saijpur gujrati shala no.6 pravinbhai 9725005737 makvana vishakhaben dipakbhai (m.s)

180 urban - 15 thakkar bapanagar-1 mukeshbhai 9725005646 dodiya kusumben narendrabhai (worker)

181 urban - 15 thakkar bapanagar-2 staypalsinh 9712970485 jivani chandrikaben rajendrabhai (worker)



182 urban - 15
krushnanagar gujrati 

shala-1
govindbhai prajapati 9555568505 divan divyaniben kiritbhai

183 urban - 15 krushnanagar hindi shala-2 ashok chuhan 9725004597 gadhvi maheshweri shantidan

184 urban - 15
thakkar bapanagar 

eanglish shala-2
vaishaliben 9727266171 parmar simaben kirankumar (worker)

185 urban - 15
sardar valabhbhai patel 

english shala
bhavinbhai 9562194434 solanki archnaben natverbhai (m.s)

186 urban - 15
sardar valabhbhai patel 

gujrati  shala
praveshbhai 7990341706 patel reetaben ashokbhai (worker)

187 urban - 16 ઇસન�રુ 	જુ.-1 Ravindra M. Nandanvar 9723003090 Nehal Goswami

188 urban - 16 ઇસન�રુ 	જુ.-2 Minaben J. Jani 9409251837 Bhagvati Ben Patel

189 urban - 16
શાહવાડ� 	જુરાતી શાળા 

ન.ં-2
Paragkumar K Panchal 7874199299 VAGHELA BHAVANABEN 

190 urban - 16
નારોલ 	જુરાતી શાળા ન.ં 

1
Arjunkumar B Modiya 9426891389 SHAH RASHMITA HIMANSHU

191 urban - 16 નારોલ 	જુરાતી શાળા ન.ં2 Naliniben Patel 9727917022 Sathwara Jagruti Ben

192 urban - 16
ગણેશનગર પીપળજ 

શાળા-1
Nileshkumar N Makwana 8758026200 Renuka Ben Parmar

193 urban - 16
`િનયાપીર �હ� દ� શાળા 

ન.ં ૧
SHVETA KUMARI S YADAV 7383477848 DHRMISHTHABEN A PARMAR

194 urban - 16 %ુ. હ�ના વોરા ?ા. શાળા 7તે�<%ુમાર એમ. વાઘલેા 9974078590 Bharti Ben Patel

195 urban - 16 વટવા 	જુરાતી શાળા ન.ં 1 Palakkumar D. Jayswal 9904412280 Darshana Banker

196 urban - 16 વટવા 	જુરાતી શાળા ન.ં 2 Nirmalaben A Joshi 9925277447 TEJAL JIGNESHABHAI MAHETA

197 urban - 16
વટવા 	જુરાતી શાળા ન.ં- 

3
Gira W Christian 9998132055 DHARINI PARMAR

198 urban - 16
વટવા 	જુરાતી શાળા ન.ં - 

4
Jyotsanaben M .Prajapati 7567800270 PATEL JAYSHRIBEN

199 urban - 16 વટવા ઉDૂ0  શાળા ન.ં ૨ MASIHUDDIN ANSARI 6355036444 Sangita Makwana

200 urban - 17
SARDARNAGAR GUJ SH 

NO-2
PARVATIBEN SOLANKI 9904142590 Jay chauhan(  b.c.o)

201 urban - 17 HANSOL  GUJ SH NO-2 NAYANABEN PATEL 9898205586 Ankitaben patel(sup)

202 urban - 17 KOTARPUR SHALA NO -2 KANTIBHAI SOLANKI 9638175706 Dharmishthaben mehta(worker)

203 urban - 17
SARDAR HINDI SHALA NO - 

 1
KRUNAL GUPTA 9725004511 Nayana V. Chavda(worker)

204 urban - 17 HANSOL  GUJ SH NO-1 HARSHADBHAI PATEL 9723270292 Chetana c Bhrambhatt(worker)

205 urban - 17 KOTARPUR SHALA NO. 1 TULASHIBHAI BAROT 8733937552 Sheetal Vishalsinh Zala(worker)

206 urban - 17 NARODA GUJ  1 RAJESHBHAI PATEL 9898296136 Chudhry Jaminiben(sup)

207 urban - 17 NARODA GUJ 2 RITABEN PALAD 9712961236 Payal Makwana ( s.a)

208 urban - 17 NARODA GUJ 4 SHEKHAR YADAV 9428220051 Patel Bhavnaben(worker)

209 urban - 17 MUTHIYA GUJ 1 HIREN SHAH 9428021518 PATEL ANJANABEN (WORKER)

210 urban - 17 NOBAL NAGAR GUJ 3 JAGDISHBHAI PATEL 9725004528 Dhwipbhai Patel (b.p.a)

211 urban - 17 NOBAL NAGAR GUJ 4 BIJUBEN BAMANA 9879409836 Shobhnaben Dabhi(sup)

212 urban - 17
NOBALNAGAR HINDI 

SCHOOL 2
RAJKUMAR PANDE 9725002470 Manjulaben(worker)


