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5rh…ºt ™k. 79  ‚t.27-10-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

rð»tÞ :- ð»to 2019-20™t ELxh™÷ yturzx ƒtƒ‚. 

             ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ ‚Útt ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk 

fu, સવ� િશ�ા અ
ભયાન �તગ�ત વષ� ૨૦૧૯-૨૦ દર�યાન એસ.એમ.સી મ�ુંર બ ટ તથા એસ.પી.ઓ 

કચેર(ના આદ*શ +જુબ ફાળવેલ 0ા1ટ અને તેના ખચ� �ગેના 3હસાબોના ઇ1ટરનલ ઓડ(ટ8ુ ં આયોજન  

કરવામા ંઆવેલ છે.   અ1વયે દર*ક એસ.એમ.સી એ વષ� ૨૦૧૯-૨૦ દર�યાન મેળવેલ 0ા1ટ અને થયેલ 

ખચ�ના 3હસાબો તૈયાર રાખવાના ર*હશે. નગર ;ાથિમક િશ�ણ સિમિત અમદાવાદની તમામ એસ.એમ.સી 

એ નીચે જણાવેલ તાર(ખ દર�યાન વષ� ૨૦૧૯-૨૦8ુ ંઇ1ટરનલ ઓડ(ટ ફર(=યાત કરવા8ુ ંર*હશે. તેમજ 

ઓડ(ટ સમયે- JQF" ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના  ઓડ(ટ પારાના ?લુાસા @ણ કોપીમા ંઅAકૂ લઇને આવવા8ુ ંરહ*શે.  

તેમ કરવામા ંAકૂ કરશે તો જવાબદાર સામે િશ�ાCમક કાય�વાહ( કરવામા ંઆવશે .  

�� ����х �	
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૧ ૨૩/૧૧/૨૦૨૦ પિFમ ૯.૦૦ થી ૪.૦૦   એલીસIીજ શાળા ન-ં૬, પાલડ( પોલીસ ચોક(ની પાછળ, 

પાલડ(.   

૨ ૨૪/૧૧/૨૦૨૦ દ
�ણ ૯.૦૦ થી ૪.૦૦   મ
ણનગર શાળા ન-ં૧ ,જય3હMદ ચાર રNતા પાસે,મ
ણનગર. 

૩ ૨૫/૧૧/૨૦૨૦ Pવૂ�  ૯.૦૦ થી ૪.૦૦   બાPનુગર Qજુ-૩, કRયાણ ક*1S ની સામે,બાPનુગર. 

૪ ૨૬/૧૧/૨૦૨૦ ઉUર           ૯.૦૦ થી ૪.૦૦   એસ .આર .પી  Qજુ-૨, નરોડા પાટ(યા,સૈજPરુ. 
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�&���& к	.�*+,.- к��
� ���� ш����
� ./������� ���ш�.ઉપરોVત સમયે તેમજ આ સાથે  આપેલ 

દોશી માW એ1ડ એસોસીએએટસ,,ચાટ�ડ એકાઉ1Xસ ના લીNટ +જુબ ઝોન વાર એસ.એમ.સી એ ઓફ(સ 

ર*કડ� વષ� ૨૦૧૯-૨૦તથા પ@ક (3હસાબી ર*કડ� +જુબ) સાથે પોતે ઓડ(ટ માટ* ફ3રજયાત હાજર ર*હવા8ુ ં

ર*હશે. ઉપર જણાવવામા ંઆવેલ તાર(ખ +જુબ ઓડ(ટ કરવવા8ુ ંર*હશે. પછ(ની તાર(ખમા ંઓડ(ટ કરવામા ં

આવશે ન3હ. કોઈપણ એસ.એમ.સી ઓડ(ટ કરવવામા ંબાક( ન રહ( [ય તેની ખાસ તક*દાર( \.ુઆર.સી 

તથા સી.આર.સી એ રાખવાની રહશે. 

 

‚t.27-10-2020        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 

 



 

 

 VF[0L8 ;DI NZdIFG  ;FY[ ,FJJFG] Z[S0"GL DFCLTL  JQF"vvvv����-�� 

  YEAR 2019-20   

1 રોજમેળ  TALLY PRINT  

2 ઠરાવ
કુ    

3 ખાતાવહ� TALLY PRINT  

4 ચેક ર��ટર    

5 અજ �ડા 
કુ   

6 ડ�ડ �ટોક ર��ટર   

7 સા�હ�ય િવતરણ ર��ટર   

8 બીલ ર��ટર   

9 IED ર�સોસ# $મ  ડ�ડ�ટોક ર��ટર અને હાજર� પ'ક   

10 મળેલ (ા)ટ ર��ટર , (ા)ટ ઓડ+ર  

11 

,ા)સપોટ-ટ�શન ની લગતી ફાઈલ ( Child profile ,દરખા�ત ફાયલ તથા ,ા)સપોટ-ટ�શન પ�રપ'મા ં

આવેલ તમામ ર�કડ+  સાથે લઇ ને આવવા9ુ ં) 

12 વાઉચર ફાઈલ તમામ   

13 V CAN & CO ( APRIL TO MARCH 20 )<ાર િનભાવેલ    

14 TALLY , DAY BOOK, MONTHLY BALANCE, MONTHLY RECONCILATION   

15 BALANCE SHEET , RECEIPT  & PAYMENT ,    

16 ALL GRANT LEDGER દર�ક હાડ+ કોપીમા ં   

17 >�ુતક ર��ટર ( આવેલ >�ુતકો તથા િવતરણ કર�લ >�ુતકની િવગત )   

18 ઇનવડ+ - ઓઉટવડ+ ર��ટર    

19 બ�ક �ટ�ટમે)ટ  ( APRIL TO MARCH 20 )   

20 પર�શી�ટ - ૯  બ�ક ર�કા)સીલેસન  TALLY PRINT  

21 પર�શી�ટ - ૧૦ - (ા)ટ વપરાશ Cમાણ પ'  TALLY PRINT  

22 રોજમેળ 31.03.2020 ની િસલક ઝેરોE  ( છેGHુ ંપા9ુ ં) TALLY PRINT  

23 બે ઝેરોE લાવવાની Iની એક નકલ ઓડ�ટર ને આપવાની ર�હશે    

24 � �	
� �	�� ���� ����� ���
� ��� ��� �	���� ��� �� ��� 	� 	��	�	!"# �$�ш�.   આ સાથે સામેલ ફોમ+  
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Doshi Maru & Associates 
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 217- 218-219, Manek Centre, P. N. Marg,  
Jamnagar – 361 001 (Gujarat) India 

 

 

VlT VUtIG]\                TFZLB o !!P_(PZ_Z_ 
 

5|lT 
zL lH<,F V[SFpg8 VMOL;Z 
;J" lX1FF VlEIFG   

 

;FC[A zL4 
HIEFZT ;FY H6FJJFG]\ S[4 p5ZMST lJQFI[ TYF ;\NE"GF\ VG];\WFG[ SMC GF\ VF\TZLS VM0L8GL SFDULZL X~ SZJFGL YTL 
CMI GLR[ H6FjIF D]HA TYF TDFD BR"G[ ,UT TDFD Z[S0"v;\,uG Z[S0"v;FlCtI4 H6FjIF D]HAGL h[ZM1F GS, TYF VF ;FY[ 
;FD[, OMD"DF\ TDFD H~ZL lJUTM EZLG[ VM0L8 ;DI[ ;FY[ ZFBJF ,UT VlWSFZLzLVMG[ VF5GF :TZ[YL HF6SFZL VF5JF 
T[DH ;FD[, ;FlCtI ;]RGF D]HA 5]6 SZJ]\ VgIYF VM0L8 U|FCI G ZC[ T[ AFATGL BZF. SZJF lJG\TLP 

VM0L8 ;DI[ lC;FAL ;FlCtI TYF VgI BFTFSLI H~ZL Z[S0"GL IFNL o 

(DETAILS AUDIT PROGRAMME WILL BE SEND AFTER SHORT TIME) 
 

lJQFI o GF6F\lSI JQF" o Z_!)vZ_ JFlQF"S BRC CRC KGBV GF\ .g8ZG, VM0L8 GL[ ;\RF,SzLG[ 
HF6 SZJF AFAT[ 

;\NE" o V[;V[;V[qC;AqZ_!)qZ5(!Zv(5Z TFP !!P_(PZ_Z_ 

_! S[X A]S _Z A[\S A]S _# BFTFJCL q ,[HZ A]S _$ A[S :8[8D[g8GL GS, 
_5 DFl;S A[\S ZLSg;LP OF., _& JFpRZ OF., _* U|F\8 ,[8Z OF., _( U|F\8 I]8LP ;8L"OLS[8 
_) AL, ZHL:8Z !_ :8[XGZL ZHLP !! R[S .:I] ZHL:8Z !Z U|F\8 ZHL:8Z 
!# :8MSv0[0 :8MS ZHL:8Z !$ :YFJZ lD<ST ZHL:8Z !5 V[0JFg; ZHL:8Z !& TLM ZHL:8Z 
!* VFp8J0"v.GJ0" ZHLP !( DLGL8; A]S !) 9ZFJ A]S; Z_ DL8L\U V[Hg0F OF., 
Z! :8FO CFHZL 5+S ZZ ,LJ ZHL:8Z Z# JLhL8;" ZHL:8Z Z$ OF., ZHL:8Z 

Z5 
S0LIFqNF0LIF CFHZL 5+S4 Sg:8=SXG :8MS ZHL:8Z4 9ZFJM4 
Sd5,LXG ;8L"OLS[8 T[DH lGID D]HAG]\ TDFD ;FlCtI 
sAF\WSFD U|F\8 OF/JJFDF\ VFJ[, CMIvBR" SZJFDF\ VFJ[, CMI TMf 

Z& 
8=Fg;5M8["XG o EF0[ ZFBJFDF\ VFJ[, JFCGGF TYF AF/SMGL 
5|MOF.,4 JF,LVMGF ;CDTL 5+S TYF 5ZL5+ D]HAG]\ TDFD 
H~ZL ;FlCtI s8=Fg;5M8["XG U|F\8 OF/JJFDF\ VFJ[, CMI4 BR" SZJFDF\ VFJ[, CMI TMf 

Z* 
VgI SM. 5|J'lT DF8[GL U|F\8 OF/JJFDF\ VFJ[, CMI VG[ BR" 
SZJFDF\ VFJ[, CMI TM T[GL H~ZL OF.,M TYF ;FlCtI 

H[ lC;FAL ;FlCtI lGID D]HA ,FU] 50T]\ CMI4 
VG[ lGEFJ[, CMI T[ ;FY[ ZFBJF lJG\TLP 

 

GLR[ H6FjIF D]HAGF H~ZL N:TFJ[HM ;CLvl;SSF ;FY[ V[v$ ;F.hDF\ SM5L SZL TYF VF ;FY[ ;FD[, TDFD 
OMD"; ;\5]6" VF\S0FSLI DFCLTL EZLG[  GLR[ NXF"jIF D]HA S=DF\G];FZ UM9J6L SZL VM0L8ZG[ ;M5JFGF ZC[X[P 

 

S=D lJUT FOR BRC CRC KGBV 
_! VM0L8 OMD" VF ;FY[ OMD" ;FD[, K[ sH[DF\ H6FjIF D]HA GL lJUTM TYF V[4 AL4 ;L SM,DGL lJUTM EZJF lJG\TLf 
_Z BR" 5+S o 5+SDF\ H6FJ[, TDFD SM,D JFRLv;DHL ;\5]6" DFCLTL :JrK V1FZ[ EZJLs5+S VF ;FY[ ;FD[, K[f 

BR" 5+SGF\ ZMS0YL SZ[, BR"G]\ SM,D VG[ R[S J5ZFX OMD"G]\ ZMS0 p5F0 TYF A[ZZ R[SGF\ SM,DGM ;ZJF/M BR" 5+SGF\ 
ZMS0YL SZ[, BR"GF\ SM,DGF\ ;ZJF/FDF\ ;DFGTF CMJL HM.V[P BR" 5+SGF\ V[SFP5[P R[SYL SZ[, BR"G]\ SM,DGM ;ZJF/M 
VG[ R[S J5ZFX OMD"G]\ V[SFP5[P SM,DGF\ ;ZJF/FDF\ ;DFGTF CMJL HM.V[ 

_# TFP _!P_$PZ_!) YL TFP #!P_#PZ_Z_ ;]WLGL 5F;A]SGL h[ZM1F GS, q A[\S :8[8D[g8 A[\S D[G[HZGF ;CL l;SSF ;FY[ 
_$ V[G[1FZv!_ sU|F\8 J5ZFXG]\ 5|DF65+f s!f JQF" Z_!(v!) JQF"G]\ VM0L8ZGL ;CL ;FY[G]\ sZf !P$PZ_!) YL 

#_P)PZ_!) s#f !P!_PZ_!) YL #!P#PZ_Z_ 
_5 V[G[1FZv) sA[\S V[SFpg8 D[/J6L 5+Sf s!f TFP _!P$PZ_!) TYF sZf TFP #!P_#PZ_Z_ GF ZMHG]\  
_& VM0L8 ;DIUF/F NZdIFGGL 8[,L V[SFpg8GL GS,M sHM lGEFJ[, CMI TMf C[0 JF.h BFTFJCLq,[HZ GL GS,4 8=FI, 

A[,[g;GL SM5L ;FY[ HM0JLP sHM JQF" NZdIFG 5NZYL ZMSF6 SZL BR" SZ[, CMI TM 5NZGF\ BFTFGL q ,[HZGL GS,  
_* S[XA]SGF\ 5C[,F VG[ K[<,F 5[.HGL h[ZM1F  

sS[XA]S lGEFJDF\ VFJTL CMI TMf 
s!f TFP _!P$PZ_!) GL V[g8=L JF/] 5[.H  
sZf  TFP #!P_#PZ_Z_ GL V[g8=L JF/] 5[.H 

_( JQF" o Z_!(v!) GF\ VM0L8 ZL5M8" TYF 5FZFGL 5]T"TF SZ[, CMI T[GL h[ZM1F GS, HM0JFGL ZC[X[P 
_) sVf JQF" NZdIFG ZMS0 p5F04 A[ZZ R[S TYF V[SFP5[ SZ[, CMI T[JF J5ZFX SZ[, R[SM 5F8L" VYJF jilSTG[ VF5[, CMI T[GL 

lJUT sAf JQF" NZdIFG V[SFP ZMS0 EZJFDF\ VFJ[, CMI T[GL lJUT NXF"JT]\ 5+S4 H[ VF ;FY[ ;FD[, K[P 
 

VFEFZ ;CPP  
lA0F6 o p5Z D]HA s5[.H G\P Z YL &f 

;CLqv 
,LP NMXL DF~ V[g0 V[;M;LV[8;4 RF8"0 V[SFpg8g8;4 HFDGUZ 

 

SMC
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:S],G]\ GFD o l5|g;L5F,zL G]\ GFD o 

;LVFZ;L o ALVFZ;L o :S], SM0  

V[;PV[DP;LP A[\S TYF A|F\RG]\ GFD o V[SFpg8 G\AZ o 

V[;PV[DP;LP V[HI]S[XG  A[\S TYF A|F\RG]\ GFD o V[SFpg8 G\AZ o 

VM0L8 OMD" sV[;PV[DP;LP GL TYF VgI DFCLTL NXF"JT]\ OMD"f TYF GLR[ H6FjIF D]HAGF H~ZL N:TFJ[HM TYF OMD"; ;\5]6" VF\S0FSLI DFCLTL 
EZLG[ ;CLvl;SSF ;FY[ V[v$ ;F.hDF\ SM5L SZL GLR[ H6FjIF D]HA S=DF\G];FZ UM9J6L SZL VM0L8ZG[ ;M5JFGF ZC[X[P  
_Z BR"G]\ 5+S sBR" 5+S VF ;FY[ ;FD[, K[ T[ D]HAf  _# _!P_$P!) YL #!P_#PZ_ ;]WLG]\ A[\S :8[8D[g8GL GS,  
_$ V[G[1FZv!_ sZ_!(v!)f   _$V V[G[1FZv!_ sZ_!)vZ_f  
_5 V[G[1FZv) o !P$P!) G]\ A[\S V[SFpg8 D[/J6L 5+S  _5V V[G[1FZv) o #!P#PZ_ G]\ A[\S V[SFpg8 D[/J6L 5+S  

_& 
JQF" Z_!)vZ_ GF 8[,L V[SFpg8GL GS,M sHM lGEFJ[, CMI TMf C[0 JF.h BFTFJCLq,[HZ GL GS,4 8=FI, A[,[g;GL 
SM5L ;FY[ HM0JLP sHM JQF" NZdIFG 5NZYL ZMSF6 SZL BR" SZ[, CMI TM 5NZGF\ BFTFGL q ,[HZGL GS, ;FY[ 
HM0JLf 

 

_* S[XA]SGF\ 5C[,F VG[ K[<,F 5[.HGL h[ZM1F sS[XA]S 
lGEFJDF\ VFJTL CMI TMf  _( 

VUFpGF JQF"GF VM0L8 ZL5M8" TYF T[GL 
5]T"TFGL h[ZM1F GS, sHM D/[, CMI TMf 

D/[, GYL q 
CF q GF 

_) 
sVf JQF" NZdIFG ZMS0 p5F04 A[ZZ R[S TYF V[SFP5[ SZ[, CMI T[JF J5ZFX SZ[, R[SM 5F8L" VYJF jilSTG[ VF5[, CMI T[GL 
lJUT sAf JQF" NZdIFG VMOL;GF\ V[SFP ZMS0 EZJFDF\ VFJ[, CMI T[GL lJUT NXF"JT]\ 5+S H[ VF ;FY[ ;FD[, K[P  

!_ V[;PV[DP;LP GL DFU"NXL"SF D]HA V[;PV[DP;LP GL SDL8L AGFJJFDF\ VFJ[, K[4 SDL8LGF VFWFZM ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[ CF q GF 

!! HM E{FlTS RSF;6L YI[, CMI TYF JFlQF"S lC;FAM ZH] SZ[, CMI T[GF VFWFZv5]ZFJF ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[ CF q GF 
VgI DFCLTL  

XF/FDF\ JU" B\0 GL ;\bIF   lX1FSM GL ;\bIF   lJWFYL"VM GL ;\bIF  

U|F\8GL J6J5ZFI[, ZSD JQF"GL VFBZ[ 5ZT SZJFDF\ VFJ[, K[  A[\S jIFH HL<,F VMOL; G[ 5ZT SZJFDF\ VFJ[, K[ m  

JQF" NZdIFG VUFpGF JQFM"GL U|F\8 HDF\ CMI VG[ T[DF\YL RF,] JQF"DF\ BR" SZJFDF\ VFJ[, K[ m HM CF TM V,UYL SFZ6M NXF"JJF CF q GF 

JQF"GL XZ]VFTDF\ J6v J5ZFI[, U|F\8GL B],TL l;,S   JQF"GL VFBZ[ J6vJ5ZFI[, U|F\8GL l;,S   

lC;FAL ;FlCtI AFAT[ DFCLTL NXF"JJL 
S[X A]S  BFTFJCL q ,[HZ A]S  5NZG]\ ZMSF6 CMI TM 5NZGL BFTFJCL  A[S :8[8D[g8 q 5F;A]S  JFpRZ OF.,  
DLGL8; A]S  9ZFJ A]S;  DL8L\U V[Hg0F OF.,  TLM ZHLP  
U|F\8 ,[8Z OF.,  JLhL8;" ZHL:8Z  RF,] JQF"GL BZLNLGL GM\W NXF"JT]\ DF,lD<ST q :8MS q 0[0 :8MS ZHL:8Z  
V[;PV[DP;LP GL JQF" NZdIFG AM,FJJJFDF\ VFJ[, DL\8LUGL ;\bIF   VM0L8 SZFJJF VFRFI" 5MT[ VFJ[, K[    

 lJUT VM0L8Z[ EZJL ;FlCtI D]HA JFpRZ G\AZ 

v ;FlCtI D]HA ~FP Z4___qv YL JWFZFGM BR" V[SFpg8v5[ R[S YL SZ[, G CMI   

v +6 EFJ D\UFjIF JUZ ~FP Z4___qv  S[ T[YL JWFZ[GM BR" SZJFDF\ VFJ[, CMI  

v BR"GF JFpRZMDF\ JFpRZ G\AZ H6F. VFJ[, G CMI  

v BR"GF NXF"JJFDF\ VFJ[, AL,MDF\ AL, G\AZ H6F. VFJ[, G CMI  

v JFpRZM S[ AL,DF\ K[SKFS H6F. VFJ[, CMI  

v AL, q SJM8[XGDF\ DF\ XF/FG]\ GFD S[ TFZLB NXF"J[, G CMI  

v V[S ;DFG TFZLB VYJF VFH]AFH]GL TFZLBDF\ J:T]VM S[ AL,GF\ EFU SZ[, CMI  

v BR"GF\ ;CFIS N:TFJ[HM JUZGF\ JFpRZM  

v SJM8[XGGM p5IMU AL, TZLS[ SZL BR" TZLS[ U6JFDF\ VFJ[, CMI  

v JQF" NZdIFG D/[, U|F\8 SZTF\ HM JWFZ[ BR" YI[, CMI   

v 
~FP #_4___ S[ T[YL JWFZFG]\ R]SJ6]\ V[SH AL, q JFpRZYL YI[, CMI VYJF V[SH jIlST q 5F8L" G[ JQF" NZdIFG 
~FP !4__4___qv G]\ R]\]SJ6]\ SZJFDF\ VFJ[, CMI VG[ 8L0LV[; S5FT SZJFDF\ VFJ[, G CMI TM T[GL lJUT   

v JFpRZM q AL, ;[<O VMYMZF.h0 SZ[, K[   

v BZLN SZJFDF\ VFJ[, TDFD J:T]VM D[.S q AGFJ8 NXF"JTF SJM8[XG H6F. VFJ[, K[   
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v DM8L ZSDGF\ BR" HLV[;8L G\AZ WZFJTF JC[5FZL 5F;[YL BZLNL SZJFDF\ VFJ[, K[   

v TF,LD q JF,L DL8L\U GF BR"GF VFWFZ 5]ZFJF TYF ;eIMGL CFHZLDF\ ;DFGTF H6F. VFJ[, K[   

 V[;PV[DP;LP GL JQF" NZdIFG AM,FJJJFDF\ VFJ[, DL\8LUGL ;\bIF TYF T[GF VFWFZ 5]ZFJF H6FI VFJ[, K[   

v BR" 5+S TYF lC;FAL ;FlCtI D]HA JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, TDFD BR" ZMS0[YL SZJFDF\ VFJ[, K[   

v BR" 5+S q AL, ZHL:8Z D]HA S], ZMS0 BR"4 S], A[\SYL SZ[, BR" GM ;ZJF/M T[ 5ZLP!_ GF S], BR" ;FY[ ;DFGTF K[   

v 
VUFpGF\ JQF"GF\ 5ZLXLQ8v!_ GL A\W l;,S q U|F\8GL C[0 D]HA ZSD GF S], 8M8, RF,] JQF"GF\ 5ZLP !_ GL B],TL l;,S q 
U|F\8GL C[0 D]HA ZSD GF S], 8M8,DF\ ;DFGTF H6F. VFJ[, K[ 

  

v 5ZLXLQ8v!_ D]HA U|F\8 G[U[8LJ sDF.G;f DF\ NXF"J[, CMI VFJS SZTF BR" JWFZ[ SZJFDF\ VFJ[, K[   

v ZMHD[/4 5F;A]S4 5ZLXLQ8v) TYF !_ GL A\W l;,SDF\ ;DFGTF H6F. VFJ[, K[    

v 5NZG]\ ZMSF6 5ZT V[SFP5[P R[SYL 5ZT ,[JFDF\ VFJ[, K[   

v HM VUFpGF JQF"GF\ ZLDFS";GF HJFA ZH] SZ[, CMI TM ZLDFS"; q 5FZFGL 5]T"TF IMuI H6FI VFJ[, K[   

v ;FlCtI D]HA V[HI]S[XG GF\ A[\S V[SFpg8DF\ V[;PV[DP;LP GF A[\S V[SFpg8DF\YL ZSD 8=Fg;OZ SZ[, K[ m    

AF\WSFD U|F\8 VFJ[, CMI VG[ BR" JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, CMI TM GLR[ D]HAGL DFCLTL VM0L8Z[ EZJL 
S0LIFqNF0LIF CFHZL 5+S  Sg:8=SXG :8MS ZHL:8Z  Sd5,LXG ;8L"OLS[8  BR"GF\ 9ZFJ  
S0LIF q NF0LIFGF CFHZL 5+S D]HA BR"GF JFpRZM H6F. VFJ[, K[   HM Sd5,LXG ;8L"OLS[8 CMI T[ TFZLB 5KL BR" SZ[, K[  
8=Fg;5M8["XG U|F\8 VFJ[, CMI VG[ BR" JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, CMI TM GLR[ D]HAGL DFCLTL EZJL TYF ;FlCtI VM0L8 ;DI[ ;FY[ ZFBJ]\ 
S=D JFCGGM 5|SFZ JFCGGF G\AZ JFCG DF,LSG]\ GFD JFCGDF\ ,FEFYL" lJWFYL"VMGL ;\bIF 

     

     

     

     

     

8=Fg;5M8["XG U|F\8 VFJ[, CMI VG[ BR" JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, CMI TM T[GL H~ZL lJUT VM0L8Z[ EZJL 

EF0[ ZFBJFDF\ VFJ[, JFCGGF 5ZL5+ D]HAGF VFWFZM 5]6" H6FI VFJ[, K[  S], EF0[ ZFBJFDF\ VFJ[, JFCGGL ;\bIF  
JF,LVMGF 5]6" ;CDTL 5+S H6FI VFJ[, K[  AF/SMGL lGID D]HAGL 5]6" 5|MOF.,4 DF; JFZ CFHZL H6FI VFJ[, K[  
5ZL5+ TYF lGID D]HA DF; JFZ R]SJ[, GF6FG[ ;\,uG CFHZL 5+S H6FI K[   ,FEFYL" AF/SMGL S], ;\bIF  
GF6F\GL R]SJ6L JFCG DF,LSG[ SZJFDF\ VFJ[, K[   cGFc TM SMG[ SZJFDF\ VFJ[, K[  
V[;P8LP5LP U|F\8 VFJ[, CMI VG[ BR" JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, CMI TM GLR[ D]HAGL DFCLTL 5]6" EZJL TYF ;FlCtI VM0L8 ;DI[ ;FY[ ZFBJ]\ 
V[;P8LP5LP JU"G]\ :Y/   AF,lD+MGL ;\bIF  
lJWFYL"VMGL ;\bIF  lJWFYL"VMGL CFHZL  lJWFYL"VMGL 5|MOF.,  
;LhG, CM:8[, U|F\8 VYJF VgI U|F\8 VFJ[, CMI VG[ BR" JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, CMI TM DFCLTL VM0L8Z[ EZJLPPP 
 

 

 

VM0L8ZGL VgI GM\W o 

 

 

 
 
 

VM0L8Z wJFZF JQF"  Z_!)vZ_ GF lC;FAM TYF H~ZL ;FlCtI GL BZF. q RSF;6L ;\TMQFSFZ ZLT[ SZJFDF\ VFJ[, K[4 T[DH DFZF wJFZF VF5JFDF\ VFJ[, 
NZ[S DFCLTL DFZL HF6 D]HA ;FRL K[4 VG[ BZF. SIF" AFN VF5[, K[P 
 

TFZLB o    

;\RF,SzL GF ;CL TYF l;SSM o 
VM0L8ZzLG]\ GFD TYF ;CL o 
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JQF" NZdIFG BR" SZJF DF8[ ZMS0 p5F04 A[ZZ R[S4 V[SFpg8v5[ R[S GM J5ZFX SZJFDF\ VFJ[, CMI T[ 
TDFD R[SMGL lJUT sTDFD SM,DMGL ;\5]6" DFCLTL :JrK V1FZ[ TYF NXF"jIF D]HA TDFD VF\S0FSLI DFCLTL ;FY[ EZJLfP 

 

:S],G]\ GFD o ALVFZ;L o ;LVFZ;L o 
;FC[AzL G]\ GFD o DMAF., G\P Bank A/c. No.: 
 

S=D R[S G\AZ TFZLB ZMS0 p5F0 
DF8[ R[S ~FP 

A[ZZ R[S 
~FP 

V[SFpg8v5[ 
R[S ~FP 

H[GF GFDGM R[S ,BJFDF\ VFJ[, CTM T[GL 
lJUT 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        

;ZJF/M ~FP    
sJWFZ[ J5ZFX SZ[, R[SGL lJUT CMI 
T[JF ;\HMUMDF\ V,UYL 5+S AGFJJ]\f JQF" NZdIFG ,FU[, q YI[, A[\S RFHL"; ~FPP  

JQF" NZdIFG S], ZSD ~FP  
 Zerox copy of Bank Statement must be submitted with audit form. 
 Xerox copy of A/c. Payee Cheque copy also require during the audit time. 
 

JQF" NZdIFG SMC GF\ V[SFpg8DF\ ZMS0 EZJFDF\ VFJ[, CMI TM T[GL lJUT NXF"JT]\ 5+S 
S=D TFZLB ZSD ~FP SIF\ SFZ6;Z ZMS0 p5F0 SZJFDF\ VFJ[, VG[ 5ZT EZJFDF\ VFJ[, T[GL 8]\SDF\ lJUT JFpRZ G\P 

     

     

 S], ZSD ~FP  sJWFZ[ lJUT q JFpRZM CMI T[JF ;\HMUMDF\ V,UYL 5+S AGFJJ]\f 
 

JQF" Z_!(v!) DF\ p5ZMST 5+SMDF\ H6FjIF D]HAGL lJUTM H[D S[[4 BR" DF8[GM R[SYL ZMS0 p5F04 VF5JFDF VFJ[, A[ZZ R[S4 VF5JFDF\ VFJ[, 
V[SFP5[ R[S TYF A[\S V[SFpg8DF\ ZMS0 5ZT HDF\ SZFJ[, CMI T[ lGID D]HA JF:TlJS VG[ jIFHAL K[4 DFZL HF6DF\ YI[, K[P 
 

TFZLB o ;\RF,SzL GF ;CL TYF l;SSM o 
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BR" 5+S GF6F\SLI JQF" v Z_!)vZ_ sTDFD SM,DMGL ;\5]6" DFCLTL :JrK V1FZ[ TYF TDFD VF\S0FSLI DFCLTL ;FY[ EZJLf s5NZGM BR" VG[ p5F0 SZ[, CMI TM JFpRZM V,U 5+SDF\ NXF"JJFf 

:S],G]\ GFD o ALVFZ;L o ;LVFZ;L o ;FC[AzL G]\ GFD o DMAF., G\P :S], SM0 o 
S=D 5F8L"G]\ GFD BZLN SZJFDF\ VFJ[, J:T] 

VYJF BR"GL 8]\SDF\ lJUT 
TFZLB JFpRZ 

G\AZ 
ZMS0[YL SZ[, 
BR" ZSD ~FP 

V[SFPv5[ R[SYL 
SZ[, BR" ZSD ~FP 

H[DF\YL BR" SZJFDF\ VFJ[, 
K[ T[U|F\8G]\ GFD ZLDFS"; sVM0L8Z wJFZF EZJFDF\ VFJX[f 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          
sJWFZ[ JFpRZM CMI tIFZ[ VF 5[.HGL GS,GM OZLYL p5IMU SZJM TYF 5[.H G\AZ H~Z YL NXF"JJFf 5[.H G\AZ o PPPPPPPPPPPPPPPP 
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S=D 5F8L"G]\ GFD BZLN SZJFDF\ VFJ[, J:T] 

VYJF BR"GL 8]\SDF\ lJUT 
TFZLB JFpRZ 

G\AZ 
ZMS0[YL SZ[, 
BR" ZSD ~FP 

V[SFPv5[ R[SYL 
SZ[, BR" ZSD ~FP 

H[DF\YL BR" SZJFDF\ VFJ[, 
K[ T[U|F\8G]\ GFD ZLDFS"; sVM0L8Z wJFZF EZJFDF\ VFJX[f 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

sJWFZ[ JFpRZM CMI tIFZ[ VF 5[.HG[ K[<,[ ZFBJ]\f       

JQF" NZdIFG S], D/[, U|F\8 ZSD ~FP  ;ZJF/M   JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, S], BR" ZSD ~FP   

JQF" Z_!)vZ_ DF\ YI[, p5Z D]HAGM ZMS0[YL TYF R[SYL YI[, TDFD BR" lGID D]HAv ;FRMv JF:TlJS VG[ jIFHAL K[4 T[DH  TDFD BR" DFZL HF6DF\ YI[, K[P 
 

 TFZLB o ;\RF,SzL GF ;CL TYF l;SSM o 
 

 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.79- A   ‚t.27-10-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
rð»tÞ :- (A)  ftuðez - 19 yk‚„o‚ ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 
 (B)  ftuhtu™t xuMxª„ …tuELx/ƒwÚt (ztu{) ¾t‚u MÚt¤ ftu.ytuŠz™uxh/ ztu{ ytrËMxLx™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.2-11-2020 Úte 

‚t.30-11-2020 ËwÄe þex (A) {wsƒ™t 700 rþûtftu™u ËtU…ðt{tk ytðu ‚u rðM‚th{tk ztuh-xw-ztuh Ëðuo™e ft{„ehe 

fhðt™e hnuþu ‚u{s yt ft{„ehe™wk Ëkf÷™ fhðt {txu 59 sux÷t Ëðuo ftuu.ytuŠz™uxhu …ý Vhs ƒòððt™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 r™r{»ttƒu™ [tintý {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,…rù{ Ítu™ 6357073914 

5 {æÞ ©e rð…w÷¼tE [tiÄhe {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe,WŒqo Ítu™ 6357073918 
 
(B)  ftuhtu™t xuMxª„ …tuELx/ƒwÚt (ztu{) ¾t‚u MÚt¤ ftu.ytuŠz™uxh/ ztu{ ytrËMxLx™e ft{„ehe fhðt ƒtƒ‚. 

ftuhtu™t xuMxª„ …tuELx/ƒwÚt (ztu{) ¾t‚u MÚt¤ ftu.ytuŠz™uxh/ ztu{ ytrËMxLx™e ‚hefu™e ft{„ehe yt ËtÚtu Ët{u÷ 

þex (B) {wsƒ™t  rþûtftu™u ‚uytu™u Vt¤ðu÷ MÚt¤ …h su ‚u rþVx {wsƒ ft{„ehe fhðt sýtððt{tk ytðu Au. 
 
™tUÄ :- ËŒh A y™u  B {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)  ftuhtu™t xuMxª„ …tuELx/ƒwÚt (ztu{) ¾t‚u MÚt¤ ftu.ytuŠz™uxh/ ztu{ ytrËMxLx™e ft{„ehe {txu™t  

rþûtftu™e ÞtŒe 
 

‚t.27-10-2020        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 



�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
1 ઉ�ર �ી ભગવતીબેન બી. પટ"લ બા$નુગર %જુરાતી શાળા ન.ં13 9426288976 ઇ(ડ�યાકોલોની
2 ઉ�ર ધિમ+,ઠાબેન એન પાડં" બા$નુગર %જુરાતી શાળા ન.ં13 7779094770 ઇ(ડ�યાકોલોની
3 ઉ�ર /%િૃતબેન 1યિંતભાઇ પટ"લ નરોડારોડ %જુરાતી શાળા ન ં- ૧ 8511269227 ઇ(ડ�યાકોલોની
4 ઉ�ર  3ૃપાબેન હસ5ખુભાઇ પટ"લ નરોડારોડ %જુરાતી શાળા ન ં- ૧ 9429238053 ઇ(ડ�યાકોલોની
5 ઉ�ર િવજય3ુમાર આઇ ચૌધર� બા$નુગર હ�(દ� શાળા નબંર-1 9725021630 ઇ(ડ�યાકોલોની
6 ઉ�ર ;રુ"(<િસ=હ પી.રાઠોર અસારવા ?હ(દ� શાળા ન.ં૧ 8140745278 ઇ(ડ�યાકોલોની
7 ઉ�ર @દ�પ સી. સોની બા$નુગર ?હ(દ� શાળા નબંર 5 9825527523 ઇ(ડ�યા કોલોની 
8 ઉ�ર �ી લીના @કાશ સરોદ" અસારવા %જુ.9 9824161854 ઇ(ડ�યા કોલોની 
9 ઉ�ર �ી અAકા હર�શચ<ં પેBનેકર અસારવા %જુ.9 6352927085 ઇ(ડ�યા કોલોની 

10 ઉ�ર Cાનતી આર. રાજ$તૂ બા$નુગર ?હ(દ� શાળા નબંર 8 9427656435 ઇ(ડ�યા કોલોની 
11 ઉ�ર ભગોરા Eજનાબહ"ન ?દનેશભાઈ 3ુબેરનગર-૪ EHેI 8141349281 3ુબેરનગર
12 ઉ�ર રમેશભાઈ એન . પટ"લ 3ુબેરનગર-૪ EHેI 9898294433 3ુબેરનગર
13 ઉ�ર @ભાતભાઈ એ રબાર� 3ુબેરનગર -૧ 9925679504 3ુબેરનગર
14 ઉ�ર નીિતનભાઈ આર રાઠોડ 3ુબેરનગર-૧   9558479073 3ુબેરનગર
15 ઉ�ર નીલમબેન ડ� @/પિત. 3ુબેરનગર-૨ 9979588843 3ુબેરનગર
16 ઉ�ર જગદ�શભાઈ બી મો?ડયા 3ુબેરનગર-૨ 9712962837 3ુબેરનગર
17 ઉ�ર સેવીનાબેન આર . ;વુેરા 3ુબેરનગર -૪ 9426043348 3ુબેરનગર
18 ઉ�ર ત(વીબેન એ. ડોડ�યાર 3ુબેરનગર -૪ 9586367572 3ુબેરનગર
19 ઉ�ર �ી $િુવ+બેન શકારાભાઇ પટ"લ છારાનગર -૧ 9825701307 3ુબેરનગર

પLક- (A)

નવેMબર 2020   ડોર - Nુ-ડોર સવO કામગીર� 

બલભ< પાઠક 
9712970207

મહાિવરિસ=હ વનાર 
9714575758

19 ઉ�ર �ી $િુવ+બેન શકારાભાઇ પટ"લ છારાનગર -૧ 9825701307 3ુબેરનગર
20 ઉ�ર �ી Pમીની જQભુાઇ ચૌહાણ છારાનગર -૧ 8320208711 3ુબેરનગર
21 ઉ�ર �ી અિમતાબેન એસ કવડ" છારાનગર -૧ 9978994982 3ુબેરનગર
22 ઉ�ર ;તુર�યા ઉવ�શીબેન ક". 3ૃ,ણનગર %જુ.શાળા ન-ં1 9687212593 3ૃ,ણનગર
23 ઉ�ર શાહ િમ�લબેન એચ. 3ૃ,ણનગર %જુ.શાળા ન-ં1 9725656203 3ૃ,ણનગર
24 ઉ�ર �ી સ?રતા ચાચંલ પાડં" એસ.આર.પી.%જુ.શા.ન .2 9925030603 3ૃ,ણનગર
25 ઉ�ર �ી પAલવી યશવતં /ળવે એસ.આર.પી.%જુ.શા.ન .2 7359666681 3ૃ,ણનગર
26 ઉ�ર �ી િવજયા જયિસ=હા િનકમ એસ.આર.પી.%જુ.શા.ન .2 9712963760 3ૃ,ણનગર
27 ઉ�ર 1યોSસનાબેન જયતંીલાલ ચૌધર� સરદાર વAલભભાઈ પટ"લ શાળા સં 9725640661 3ૃ,ણનગર
28 ઉ�ર અTુણાબેન કાિંતલાલ પટ"લ સરદાર વAલભભાઈ પટ"લ શાળા સં 9825095822 3ૃ,ણનગર
29 ઉ�ર ગીતાબેન નાUIુ બોદર સરદાર વAલભભાઈ પટ"લ શાળા સં 7600023069 3ૃ,ણનગર
30 ઉ�ર વૈશાલીબેન ;રુ"શચ<ં િLવેદ� સરદાર વAલભભાઈ પટ"લ શાળા સં 9723829820 3ૃ,ણનગર
31 ઉ�ર બાWલૂાલ આર શમા� અસારવા ?હ(દ�, 1 9725168894 3ૃ,ણનગર
32 ઉ�ર ભાવનાબેન નારાયણભાઈ પટ"લ ઠXરબાપાનગર %જુ.શા .ન .2 7600372753 ઠXરનગર
33 ઉ�ર લYમીબેન Zનુીલાલ સગંાત ઠXરબાપાનગર %જુ.શા .ન .2 7567036062 ઠXરનગર
34 ઉ�ર ભાવનાબેન જયિંતલાલ પટ"લ ઠXરબાપાનગર %જુ.શા .ન .2 7567035847 ઠXરનગર
35 ઉ�ર 1યોSસનાબેન જયશકંર રાવલ ઠXરબાપાનગર %જુ.શા .ન .2 9724327180 ઠXરનગર
36 ઉ�ર �ી સોનલબેન ચદંન3ુમાર સબલાનીયા  ઠXરબાપાનગર %જુ.શા.ન 1 9277450569 ઠXરનગર
37 ઉ�ર @દ�પ3ુમાર નાથાલાલ રા1ય%Tુુ ઠXરબાપાનગર %જુ.શા.ન 1 9909922181 ઠXરનગર
38 ઉ�ર �ી હ"તલ ?દલીપ ચૌધર� ઠXરબાપાનગર %જુ.શા.ન 1 9574860927 ઠXરનગર
39 ઉ�ર �ી ભ\યાબેન બબલભાઇ પટ"લ ઠXરબાપાનગર %જુ.શા.ન 1 9586463506 ઠXરનગર
40 ઉ�ર �ી વદંના મહ"શભાઇ પીપ]ળયા ઠXરબાપાનગર %જુ.શા.ન 1 9724790613 ઠXરનગર
41 ઉ�ર અિ^ની3ુમાર એસ. પાડં"ય ઠXરબાપા નગર ?હ(દ� શાળા 1 9724502320 ઠXરનગર
42 ઉ�ર 3ુ5દુબેન I. મા_I ઠXરબાપાનગર ?હ(દ� 2 9429207566 ઠXરનગર

]ચરાગભાઇ `aભb 
7016032328

?હર"નભાઇ પચંાલ 
9725005350



�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
43 ઉ�ર શિમ+,ઠાબેન પટ"લ નરોડા %જુરાતી શાળા નબંર 4 9725367260 નરોડા
44 ઉ�ર પાયલબેન રાવલ નરોડા %જુરાતી શાળા નબંર 4 9714211122 નરોડા
45 ઉ�ર િશAપાબેન I. ચૌધર� નરોડા %જુરાતી શાળા નબંર 4 7778894044 નરોડા
46 ઉ�ર �ી cવાિત નદં?કશોર શમા� નરોડા %જુ. શા. ન.ં 1 8780427312 નરોડા
47 ઉ�ર િમ�લબેન દલપત ભાઈ પરમાર નરોડા %જુ. શા. ન.ં 1 9913187122 નરોડા
48 ઉ�ર રમીલાબેન એ.પટ"લ નરોડા %જુ.શા.ન .2 8128655280 નરોડા
49 ઉ�ર જશોદાબેન એમ. બોદર 5ઠુ�યા %જુ.1 7874617625 નરોડા
50 ઉ�ર @ીિતબેન d ઘટાડ 5ઠુ�યા %જુ.1 8347156307 નરોડા
51 ઉ�ર પfાવતીબેન ડ�. પટ"લ 5ઠુ�યા %જુ.1 8347206619 નરોડા
52 ઉ�ર ર"ખાબેન સી.ચૌહાણ 5ઠુ�યા %જુ.1 9662752502 નરોડા
53 ઉ�ર $વુg એસ. મકવાણા 5ઠુ�યા %જુ.1 9377718420 નરોડા
54 ઉ�ર પાયલબેન મહ"(<ભાઇ જોશી સરસ$રૂ %જુરાતી શાળા ન ં7 9726229717 નરોડા રોડ
55 ઉ�ર પકંજભાઈ કાળ�દાસ પરમાર સરસ$રૂ %જુરાતી શાળા ન ં7 8128218260 નરોડા રોડ
56 ઉ�ર �ી કોક�લાબેન I. મકવાણા સરસ$રુ શાળા ન.ં 11 9427307005 નરોડા રોડ
57 ઉ�ર �ીજયાબેન d. ચૌહાણ સરસ$રુ શાળા ન.ં 11 94278 04244 નરોડા રોડ
58 ઉ�ર �ી અિનતાબેન પી. બારોટ સરસ$રુ શાળા ન.ં 11 98981 06057 નરોડા રોડ
59 ઉ�ર �ી અTુણાબેન એચ. મોદ� સરસ$રુ શાળા ન.ં 11 94285 93465 નરોડા રોડ
60 ઉ�ર �ી સજંય3ુમાર પી. નાગર સરસ$રુ શાળા ન.ં 11 9712924672 નરોડા રોડ
61 ઉ�ર અનીતા આર. યાદવ ઠXરબાપાનગર ?હ(દ� 2 9725018257 નરોડા રોડ
62 ઉ�ર ર"ખાબેન એલ. 5�ુગુાપાટ� ઠXરબાપાનગર ?હ(દ� 2 9537255253 નરોડા રોડ
63 ઉ�ર કAપેશભાઈ ડ� ગોસાઈ સરસ$રુ %જુ.શાળા ન.ં-13 9925065535 નરોડા રોડ

hવુાબેન પચંોલી 
9428352500

િપhષુભાઇ મકવાણા 
9978215572

63 ઉ�ર કAપેશભાઈ ડ� ગોસાઈ સરસ$રુ %જુ.શાળા ન.ં-13 9925065535 નરોડા રોડ
64 ઉ�ર િવજયભાઈ ક" દ"સાઈ સરસ$રુ %જુ.શાળા ન.ં-13 8866295152 નરોડા રોડ
65 ઉ�ર હ�નાબેન િવનોદચ<ં મોદ� નોબલનગર %જુ. શા.ન  - 2 8200539879 નોબલનગર
66 ઉ�ર ચેતનાબેન. બી  દવે નોબલનગર %.ુશા.ન .4 9173707806 નોબલનગર
67 ઉ�ર    @ીિતબેન  I. પટ"લ નોબલનગર %.ુશા.ન .4 9625690217 નોબલનગર
68 ઉ�ર  @Cાબેન બી પટ"લ નોબલનગર %.ુશા.ન .4 8160964621 નોબલનગર
69 ઉ�ર રjkમકાબેન મહ"શ3ુમાર મોદ� નોબલનગર %જુરતી 3 9725002452 નોબલનગર
70 ઉ�ર $વૂOશ3ુમાર @હલાદભાઈ પચંાલ નોબલનગર %જુરતી 3 8866118415 નોબલનગર
71 ઉ�ર મીરાબેન ?કશોરભાઇ પરમાર નોબલનગર %જુરતી 3 9723054053 નોબલનગર
72 ઉ�ર છાયાબેન dઠાલાલ પટ"લ નોબલનગર %જુ. શા.ન  - 2 6355225409 નોબલનગર
73 ઉ�ર �ી ?દનેશ પી.દાદા]લયા નોબલનગર ?હ(દ� શાળા ન.ં-2 9601187108 નોબલનગર
74 ઉ�ર વ(દના એ. ચાવડા સરદારનગર ?હ(દ� શાળા નબંર 1 9510085401 નોબલનગર
75 ઉ�ર યાદવ મીનાબેન  િવજયિસ=હ કોતર$રુ -૧  8980987436 સરદારનગર-2 

76 ઉ�ર સગંીતાબેન રાક"શભાઈ પટ"લ કોતર$રુ -૨ 99046 00928 સરદારનગર-2 

77 ઉ�ર અAપાબેન દ"વl<િસ=હ  ડાભી કોતર$રુ -૨ 97236 68716 સરદારનગર-2 

78 ઉ�ર ?ક=જલબેન ગૌરાગં3ુમાર મહ";?ૂરયા સરદારનગર -૧ 9429156461 સરદારનગર-2 

79 ઉ�ર િવકAપાબેન પર�ખ સરદારનગર -૧ 9638140687 સરદારનગર-2 

80 ઉ�ર  �ી  લાજવતંીબેન નારણદાસ નરિસ=ઘાણી સરદારનગર -૨ 8460503922 સરદારનગર-2 

81 ઉ�ર �ી  ચેતનાબેન ?હ=મતભાઈ પટ"લ સરદારનગર -૨ 9904722028 સરદારનગર-2 

82 ઉ�ર �ી  જAપાબેન Iતે(<ભાઈ કNુર�યા સરદારનગર -૨ 8200446406 સરદારનગર-2 

83 ઉ�ર સગંીતા આર. ગmજર 3ુબેરનગર ?હ=દ� શા. ન.ં 1 9824598914 સરદારનગર-2 

84 ઉ�ર અ_ણા એન કો,ટ� 3ુબેરનગર ?હ=દ� શા. ન.ં 2 9725001651 સરદારનગર-2 

85 ઉ�ર અમર�ન એમ ડફ"ર 3ુબેરનગર ?હ=દ� શા. ન.ં 2 8401315277 સરદારનગર-2 

86 ઉ�ર પટ"લ ઉષાબેન શકંરલાલ બા$નુગર %જુ.શા.ન .5  9925757731 બા$નુગર

િવજય3ુમાર પચંાલ 
9427954843

િમતેષભાઇ 
મોદ�9725002451



�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
87 ઉ�ર અHવાલ અિનતા રામિવલાસ બા$નુગર %જુ.શા.ન .5  6353831722 બા$નુગર
88 ઉ�ર cવીટ�બેન મણીલાલ ?�cટ� બા$નુગર %જુ.શાળા ન.ં-3 9427882712 બા$નુગર
89 ઉ�ર પટ"લ ક�િત+બેન ;ધુીરભાઇ બા$નુગર %જુ.શાળા ન.ં-3 9427882712 બા$નુગર
90 ઉ�ર ચોટ]લયા oજCાબેન િવરIભાઇ બા$નુગર %જુ.શાળા ન.ં-3 7990305836 બા$નુગર
91 ઉ�ર ધમOશભાઈ નર"શભાઈ પરમાર બા$નુગર %જુ.શાળા ન.ં-3 8141579677 બા$નુગર
92 ઉ�ર jcમતાબેન ધનIભાઇ પચંાલ બા$નુગર %જુ.શાળા ન.ં-3 9924282388 બા$નુગર
93 ઉ�ર �ી િનશાબેન રામIભાઈ િસpધ$રુા બા$નુગર %જુ.શા . ન-ં16 9898899200 બા$નુગર
94 ઉ�ર �ી ;િુનતાબેન છગનભાઈ  કલસર�યા બા$નુગર %જુ.શા . ન-ં16 9925017307 બા$નુગર
95 ઉ�ર �ી ?કરણબેન ક"Qભુાઈ  છૈયા બા$નુગર %જુ.શા . ન-ં16 7984942410 બા$નુગર
96 ઉ�ર �ી ઉિવ+/બેન પકંજ3ુમાર નાકરાણી બા$નુગર %જુ.શા . ન-ં16 9408327768 બા$નુગર
97 ઉ�ર શાહ િમ�લબેન એચ. 3ૃ,ણનગર %જુ.શાળા ન-ં1 9725656203 મેઘાણીનગર
98 ઉ�ર દવે ઇ(દ�રાબેન કનૈયાલાલ સરસ$રુ %જુ. શા. નબંર- 6 9427302093 મેઘાણીનગર
99 ઉ�ર િશAપાબેન પી. @/પિત સરસ$રુ %જુ.શા. ન.ં 3 8866521275 મેઘાણીનગર

100 ઉ�ર મમતાબેન 3ુબેરભાઈ સોલકં� અસારવા %જુ.૮ 9662502370 મેઘાણીનગર
101 ઉ�ર સોનલબેન ઇcવરભાઈ પટ"લ અસારવા %જુ.૮ 7600008424 મેઘાણીનગર
102 ઉ�ર િમ�લબેન પટ"લ અસારવા %જુ.9 9574805636 મેઘાણીનગર
103 ઉ�ર મીના I. રાણા મેઘાણી નગર ?હ(દ�, 1 9725021597 મેઘાણીનગર
104 ઉ�ર જશોદા બી. આય� મેઘાણી નગર ?હ(દ�, 1 9725020305 મેઘાણીનગર
105 ઉ�ર ?ર=3ુબાલા એમ. Pન મેઘાણી નગર ?હ(દ�, 1 9725021604 મેઘાણીનગર
106 ઉ�ર �ી ફૌજદાર િસ=હ d. રાજ$તૂ અસારવા ?હ(દ� શાળા ન.ં9 8320372992 મેઘાણીનગર
107 ઉ�ર ;મુન સજંય િવજયવગgય અસારવા હ�(દ� શાળા નબંર-૮ 7041297215 મેઘાણીનગર

?દલીપભાઇ 
ગામેતી9725005358

મ�ભુાઇ @/પિત 
9429525746

107 ઉ�ર ;મુન સજંય િવજયવગgય અસારવા હ�(દ� શાળા નબંર-૮ 7041297215 મેઘાણીનગર
108 ઉ�ર નાયક ?દપીકા મનોહર ર]ખયાલ EHેI 1 9574795470 ર]ખયાલ
109 ઉ�ર @િવણાબેન વીરચદંભાઇ પટ"લ ર]ખયાલ %જુરાતી શાળા-1 9712963873 ર]ખયાલ
110 ઉ�ર હ"મલતાબેન ?દનેશભાઇ સોલકં� ર]ખયાલ %જુરાતી શાળા-1 9974640963 ર]ખયાલ
111 ઉ�ર ર"ખાબેન ક".સrડાગર ર]ખયાલ %જુરાતી શાળા-1 9687674214 ર]ખયાલ
112 ઉ�ર ?દ\યાબાળા આર. પચંાલ ર]ખયાલ %જુરાતી શાળા-1 9687630546 ર]ખયાલ
113 ઉ�ર રાIવ3ુમાર એસ %sુતા બા$નુગર ?હ(દ� શાળા નબંર 1 9725021635 ર]ખયાલ
114 ઉ�ર સોની ;રુ"શ dઠાલાલ બા$નુગર ?હ(દ� શાળા નબંર 4 9824110742 ર]ખયાલ
115 ઉ�ર ;નુીલ3ુમાર એમ. ગોcવામી અસારવા ?હ(દ� શાળા ન.ં 5 8735870728 ર]ખયાલ
116 ઉ�ર ;િુનલ3ુમાર વીરIભાઇ ડામોર બા$નુગર પtuલક c3ૂલ 8238035813 ર]ખયાલ
117 ઉ�ર િવર"(<િસ=હ એન. રાજ$તૂ અસારવા ?હ(દ� શાળા નબંર 5 9725004688 ર]ખયાલ
118 ઉ�ર vશુીરામ એસ. યાદવ અસારવા ?હ(દ� શાળા નબંર 5 7041979818 ર]ખયાલ
119 ઉ�ર �ી  3ૃપાબેન અશોકભાઈ  જોષી હાસંોલ-૧ 9638278737 સરદારનગર-1

120 ઉ�ર �ી ^ેતાબેન કાj(તલાલ પટ"લ હાસંોલ -૧ 9429026034 સરદારનગર-1

121 ઉ�ર �ી ક"hરુ�બેન આિશષ3ુમાર જોષી હાસંોલ-૨ 98246 02209 સરદારનગર-1

122 ઉ�ર �ી કાનલબેન નીરજ3ુમાર ;થુાર હાસંોલ-૨ 81558 80107 સરદારનગર-1

123 ઉ�ર સSયમ 3ુમાર એસ પાટ�લ 3ુબેરનગર-૧  EHેI 9558613131 સરદારનગર-1

124 ઉ�ર િવ� ુએસ હ"લૈયા 3ુબેરનગર-૧  EHેI 9664679578 સરદારનગર-1

125 ઉ�ર ર"ખાબેન ગરચર 3ુબેરનગર-૧  EHેI 7874691127 સરદારનગર-1

126 ઉ�ર  ]લ=બાત ઉવgબેન મનોજભાઇ સરસ$રુ શાળા ન.ં-9 9099707478 સરદારનગર-1

127 ઉ�ર ધીરજ કા]લકા@સાદ મૌય� 3ુબેરનગર ?હ(દ� શાળા ન-ં 04 8866557633 સરદારનગર-1

128 ઉ�ર સતંોષ3ુમાર સોમાTુ ચૌહાણ 3ુબેરનગર ?હ(દ� શાળા ન-ં 04 9974008619 સરદારનગર-1

129 ઉ�ર $નૂમ એ ગોcવામી 3ુબેરનગર ?હ=દ� શા. ન.ં 2 7600340853 સરદારનગર-1

130 ઉ�ર પટ"લ માwAવકાબેન દશરથભાઈ સરસ$રુ %જુ.શા.ન .26 9909105165 સરસ$રુ

િવજય3ુમાર ઝાલા 
9023129450

જયિવરિસહ ધાકડ" 
9426751122



�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
131 ઉ�ર રાખો]લયા @ગિતબેન રાક"શભાઈ સરસ$રુ %જુ.શા.ન .26 9924350402 સરસ$રુ
132 ઉ�ર `aઋષીસોનલબેન 53ુુંદરાય સરસ$રુ %જુ.શા.ન .26 9104125708 સરસ$રુ
133 ઉ�ર જAપાબેન ક�ભુાઇ ઠXર સરસ$રુ શાળા ન ં24 7990150050 સરસ$રુ
134 ઉ�ર ભાિમનીબેન જસવતંભાઈ પટ"લ સરસ$રુ %જુ.શા. ન.ં 4 7383665027 સરસ$રુ
135 ઉ�ર પા_લબેન પોપટલાલ રાવલ સરસ$રુ %જુ.શા. ન.ં 4 9712973845 સરસ$રુ
136 ઉ�ર ;િુવધાબેન ?દ\યાગં સાyુ સરસ$રુ %જુ.શા. ન.ં 4 9712922482 સરસ$રુ
137 ઉ�ર બીનાબેન આર પટ"લ સરસ$રુ %જુ.શાળા ન.ં-13 9998489266 સરસ$રુ
138 ઉ�ર �ી કાજલબેન પી ઠXર  સરસ$રુ %જુ.શા.ન .1 9429131321 સરસ$રુ
139 ઉ�ર િવજલબેન ડ�. પટ"લ સરસ$રુ %જુ.શા. ન.ં 3 8264013785 સરસ$રુ
140 ઉ�ર જયેશભાઈ d. બાવ]ળયા સરસ$રુ %જુ.શા. ન.ં 3 7575807825 સરસ$રુ
141 ઉ�ર @/પિત સરોજબેન કૌિશકભાઇ સૈજ$રુ %જુ. શાળા ન.ં 1 9879955121 સૈજ$રુ
142 ઉ�ર �ી હા?દzકાબેન ભા�ભુાઈ પટ"લ સૈજ$રુ%જુ-5 9712904743 સૈજ$રુ
143 ઉ�ર �ી vkુWબુેન પોપટલાલ પટ"લ સૈજ$રુ%જુ-5 9913147744 સૈજ$રુ
144 ઉ�ર �ી િનયિતબેન d. પટ"લ સૈજ$રુ%જુ-5 9898205218 સૈજ$રુ
145 ઉ�ર જAપાબેન 1યિંતલાલ પરમાર સૈજ$રુ %જુ-6 8488840057 સૈજ$રુ
146 ઉ�ર િવભાબેન પરષો�મભાઇ જોધાણી સૈજ$રુ %જુ-6 9428354987 સૈજ$રુ
147 ઉ�ર ભા{યવતીબેન ડા|ાભાઇ વાઘેલા સૈજ$રુ %જુ-6 9512078821 સૈજ$રુ
148 ઉ�ર �ી માયા મહાવીર@સાદપર"વા સૈજ$રુ ?હ(દ� શાળા ન.ં૧ 8460381794 સૈજ$રુ
149 ઉ�ર �ી ગોપાલિસ=હ આર. ભદૌ?રયા સૈજ$રુ ?હ(દ� શાળા ન.ં૧ 9909512819 સૈજ$રુ
150 ઉ�ર �ી રા}ુલ એલ. રાજ$તૂ સૈજ$રુ ?હ(દ� શાળા ન.ં૧ 9724321326 સૈજ$રુ
151 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં1 શોભનાબેન એ. મેકવાન 9725231173

ઉdશભાઇ 
ઉપાpયાય9427028854

અરિવ=દભાઈ ગામેતી 
9724505514

151 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં1 શોભનાબેન એ. મેકવાન 9725231173

152 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં2 Eજનાબેન ગોપાલભાઈ પટ"લ 9909972989

153 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં2 /%તૃીબેન રાક"શભાઈ પટ"લ 9825579886

154 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં2 ?કશોર� બેન ર~વુીરભાઈ રાજ$તુ 9825840240

155 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં3 કમલ એચ  વાઘેલા 9426041381

156 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં3 િવ?ક=ભાઇ ?�િશિતઅન ૮૯૮૦૦૬૫૭૨૨
157 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં15 પટ"લ હ"તલબેન વી 9726073003

158 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં3 ર�ટાબેન  આર .પટ"લ 9426709947

159 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં9 ચેતનાબેન  ડ� વાધેલા 9924988078

160 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં9 Iગીશાબેન એ ગાિંવત 9537781087

161 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુ. શાળા ન.ં 2૩ ?�kટ� બીનબેન ૯૭૨૭૪૪૦૮૬૨
162 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુ. શાળા ન.ં 2૩ સેજલબેન પટ"લ ૮૨૦૦૦૮૨૧૪૫
163 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં9 ?દ\યાબેન  ક" પટ"લ 8980985448

164 દ]	ણ દાણીલીમડા %જુ શા ન ં૧ વઘાડ�યા ]બિનતાબહ"ન બી 8460638298

165 દ]	ણ દાણીલીમડા %જુ શા ન ં૧ િનનામા ]બ=�ુબેન બી 9904163626

166 દ]	ણ દાણીલીમડા %જુ શા ન ં૧ દ�પલ બેન એસ દ"સાઈ 9638416878

167 દ]	ણ દાણીલીમડા %જુ શા ન ં૩ ભગવતીબેન દ"સાઇ 8153954541

168 દ]	ણ દાણીલીમડા %જુ શા ન ં૩ oજCાસાબેન ચૌધર� 9574912296

169 દ]	ણ દાણીલીમડા %જુ શા ન ં૩ પટ"લ ?દપલબેન એમ 9601252427

170 દ]	ણ દાણીલીમડા %જુ શા ન ં૪ એજલ બેન પી પટ"લ 9427038462

171 દ]	ણ દાણીલીમડા %જુ શા ન ં૪ શારદાબેન આર ડામોર 99909104810

172 દ]	ણ દાણીલીમડા %જુ શા ન ં૪ ઇવlજલીના એ મે�વાન 9979705425

173 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુ. શાળા ન.ં 2૩ @ેરણાબેન પરમાર ૯૭૧૨૪૭૫૯૩૪
174 દ]	ણ દાણીલીમડા %જુ શા ન ં૪ વનીતાબેન આર યાદવ 9427045995

દાણીલીમડા
મન;રુ� પીન/રા 
મ�હર}ુસેન h ુ

9979536370

(h ુબહ"રામ$રુા
નટવરભાઇ એલ 

મકવાણા
9904012884



�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
175 દ]	ણ મ]ણનગર %જુરાતી શાળા ન ં4 માલતીબેન બી બારોટ 9727273433

176 દ]	ણ મ]ણનગર %જુરાતી શાળા ન ં4 ચ?ં<કાબેન d. ઠXર 8849466457

177 દ]	ણ મ]ણનગર %જુરાતી શાળા ન ં4 ગીતાબેન I ભb 9825985204

178 દ]	ણ દાણીલીમડા %જુ શા ન ં5 નીતાબેન જોશી 9925803694

179 દ]	ણ મ]ણનગર %જુરાતી શાળા ન ં1 શીતલબેન ક".પટ"લ 7984130113

180 દ]	ણ મ]ણનગર %જુરાતી શાળા ન ં1 આરતીબેન વી./ની 9374456498

181 દ]	ણ મ]ણનગર %જુરાતી શાળા ન ં1 નીતાબેન ક".પટ"લ 9974725139

182 દ]	ણ મ]ણનગર %જુરાતી શાળા ન ં6 વાઘેલા સોનલબેન વી 8488829055

183 દ]	ણ કાકં?રયા %જુરાતી શાળા ન ં8 અ Aકાબેન એ. લ�બા]ચયા 9904901781

184 દ]	ણ કાકં?રયા %જુરાતી શાળા ન ં8 ગાયLીબેન ચ<ંવદન પડં�ા 8000110263

185 દ]	ણ કાકં?રયા %જુરાતી શાળા ન ં8 વૈશાલીબેન ઘનkયામભાઈ પડં�ા 9033236798

186 દ]	ણ કાકં?રયા %જુરાતી શાળા ન ં1  jcમતાબેન જસવતંભાઈ પરમાર 7567654697

187 દ]	ણ કાકં?રયા %જુરાતી શાળા ન ં1  નમ�દાબેન @િવણ3ુમાર શાહ 9016329007

188 દ]	ણ કાકં?રયા %જુરાતી શાળા ન ં1  ગીતાબેન નારણદાસ ડાભી 9428499511

189 દ]	ણ કાકં?રયા %જુરાતી શાળા ન ં8 ?કરણબેન મિનષ3ુમાર પ?ંડત 9725630458

190 દ]	ણ કાકં?રયા %જુરાતી શાળા ન ં9 સરોજબેન વી અટા]લયા 9409414407
191 દ]	ણ િમAલતનગર %જુરાતી શાળા ન ં2 ^ેતાબેન ડ�.મ�છર 9428811248

192 દ]	ણ િમAલતનગર %જુરાતી શાળા ન ં2 હસંાબેન એસ.કટારા 9879426920

193 દ]	ણ િમAલતનગર %જુરાતી શાળા ન ં2 કAપનાબેન ટ�.ઠXર 9904223126

194 દ]	ણ િમAલતનગર %જુરાતી શાળા ન ં1 /%િૃત બેન  બી. શાહ 8320659158

195 દ]	ણ િમAલતનગર %જુરાતી શાળા ન ં1 દશ�નાબેન I.પડં�ા 8780388469

મણીનગર કરણિસ=હ ડોડ 
9725102332

કAપેશ3ુમાર195 દ]	ણ િમAલતનગર %જુરાતી શાળા ન ં1 દશ�નાબેન I.પડં�ા 8780388469

196 દ]	ણ િમAલતનગર %જુરાતી શાળા ન ં1 @Cાબેન આર.જોષી 9427646510

197 દ]	ણ દાણીલીમડા %જુ શા ન ં૪ રંજનબેન ડામોર 9913024559

198 દ]	ણ કાકં?રયા %જુરાતી શાળા ન ં10 નીતાબેન ચ�ંુલાલ ગ]લયલ 9426373521

199 દ]	ણ કાકં?રયા %જુરાતી શાળા ન ં6 ભારતીબેન એમ. પટ"લ 9824625049

200 દ]	ણ ખોખરા મરાઠ� શાળા ન.ં ૩ ;િુમLાબેન તાડ" 9537641626
201 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુ. શાળા ન.ં 2૩ િવ$લુાબેન પર�ખ ૮૯૮૦૦૨૨૦૯૨
202 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુ. શાળા ન.ં 2 અઅચ�નાબેન ડાભી ૯૮૯૮૫૪૬૧૯૬
203 દ]	ણ ઇ(<$રુ� પuલીક શાળા નટવરભાઈ મ�ભુાઈ મકવાણા ૯૫૧૨૫૮૦૬૬૧
204 દ]	ણ ઇ(<$રુ� પuલીક શાળા આનદં�બેન નર"(<3ુમાર પટ"લ ૭૨૦૩૮૪૧૭૩૯
205 દ]	ણ ઇ(<$રુ� પuલીક શાળા ફાA%નુીબેન બાWભુાઈ ટ"લર ૯૭૧૨૯૫૯૯૦૭
206 દ]	ણ ઇ(<$રુ� પuલીક શાળા સોનલબેન દ"વાણદંભાઈ કરંગીયા 9723630944

207 દ]	ણ બહ"રામ$રુા - ૮ કોક�લાબેન પટ"લ ૯૭૧૨૨૫૧૧૮૦
208 દ]	ણ ઇ(<$રુ� ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 ર"હાનાબા�ુ ંઆઈ.શેખ ૮૪૦૧૩૮૪૮૪૧
209 દ]	ણ મ]ણનગર %જુરાતી શાળા ન.ં૪ માનસીબેન એફ વા?ઢયા 9106681622
210 દ]	ણ બાગે?ફરદોશ ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 ગીતા3ુમાર� એસ િતવાર� ૯૭૨૫૦૦૫૭૦૧
211 દ]	ણ િવનોબાભાવે ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 વદંના મહ"શ3ુમાર િમ�ા ૯૯૯૮૬૬૭૬૨૧
212 દ]	ણ િવનોબાભાવે ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 $નૂમ ભાઈલાલ પટ"લ ૮૭૮૦૪૩૨૫૯૬
213 દ]	ણ ખોખરા %જુરાતી શાળા ન.ં-4 ગોપીબેન ડ�.સોની 9724321399

214 દ]	ણ ખોખરા %જુરાતી શાળા ન.ં-4 હ"મા	ીબેન નર"શચ(< અટાલીવાલા 9408934689

215 દ]	ણ ખોખરા %જુરાતી શાળા ન.ં-4 @Cાબેન બાWભુાઈ રાઠોડ 9377554711

216 દ]	ણ ખોખરા  %જુરાતી શાળા ન.ં-12 પટ"લ વષા�બહ"ન રમણભાઇ 9274201527

217 દ]	ણ ખોખરા  %જુરાતી શાળા ન.ં-12 ?��યન મીનાબેન કા(તીલાલ 9724486135

�<$રુ�
સ?ંદપ3ુમાર ક�ભુાઇ 

પટ"લ
7043484769

ખોખરા િનનામા િશતલ 

ઘોડાસર

કAપેશ3ુમાર
સીઆરસી કો-ઓડ�

કાકં?રયા
7698668125



�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
218 દ]	ણ ખોખરા  %જુરાતી શાળા ન.ં-12 બારોટ મેઘા િધર"નભાઇ 9879913348

219 દ]	ણ ખોખરા  %જુરાતી શાળા ન.ં-12 ઝાલા ન�તાબેન ગો�ભુા 9265314705

220 દ]	ણ ખોખરા મરાઠ� શાળા ન.ં ૩ દ�પા �ષૃા(ત 5Tુુડકર 9662031180

221 દ]	ણ ખોખરા મરાઠ� શાળા ન.ં ૩ �ેયા ;ધુીર નાઇક 9427372294

222 દ]	ણ મ]ણનગર %જુરાતી શાળા ન ં1 ?હરલબેન પી.વાઘેલા 9157072161
223 દ]	ણ ઇસન$રુ પuલીક શાળા ન.ં ૧ પચંાલ િનલમબેન લીલાધરભાઇ 9586288989

224 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુ. શાળા ન.ં 23 પટ"લ સેજલબેન ડ� 8200082145

225 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુ. શાળા ન.ં 23 પરમાર @ેરણાબેન d 9712475934

226 દ]	ણ દાણીલીમડા %જુ શા ન ં૬ હ�નાબેન ;થુાર ૯૭૧૨૯૩૨૫૧૨
227 દ]	ણ દાણીલીમડા %જુ શા ન ં૬ અjcમતબેન પટ"લ ૯૭૧૨૯૮૭૩૫૬
228 દ]	ણ ઇસન$રુ પuલીક શાળા ન.ં ૧ `Mહભb � ૃદંાબેન %ણુવતંભાઇ 8980817409

229 દ]	ણ ઇસન$રુ પuલીક શાળા ન.ં ૧ ભગોરા સજંય3ુમાર બાWભુાઇ 9638946164

230 દ]	ણ ઇસન$રુ પuલીક શાળા ન.ં ૧ રાઠોડ રોશન3ુમાર 7016832453

231 દ]	ણ દાણીલીમડા %જુ શા ન ં૬ સોલકં� @િત	ાબેન આલI ભાઇ 9979508336

232 દ]	ણ ગણેશનગર પીપળજ %જુરાતી શાળા ન.ં ૧ િવ$લુભાઈ એસ. બેરાણી 9773053914

233 દ]	ણ ઇસન$રુ %જુરાતી શાળા ન.ં ૧ કAપનાબેન બી. Pન 9726947064

234 દ]	ણ વટવા %જુરાતી શાળા ન.ં ૧ નીલમબેન પટ"લ 7874572076

235 દ]	ણ ચડંોળા %જુ. શાળા ન.ં 1 અિસતાબેન શાહ ૯૯૨૫૭૦૩૩૩૧
236 દ]	ણ ચડંોળા %જુ. શાળા ન.ં 1 રાગી]ણ બેન બી પરમાર ૯૪૨૯૦૬૦૨૨૨
237 દ]	ણ ચડંોળા %જુ. શાળા ન.ં 1 @Cાબેન પટ"લ ૯૭૨૩૦૨૪૭૧૮

ખોખરા િનનામા િશતલ 
9558030783

ઇસન$રુ ?હતેષ3ુમાર ભગર�યા
9687805310

237 દ]	ણ ચડંોળા %જુ. શાળા ન.ં 1 @Cાબેન પટ"લ ૯૭૨૩૦૨૪૭૧૮
238 દ]	ણ ચડંોળા %જુરાતી શાળા ન ં. ૦૨ વાઘેલા જશોદાબેન મેલાભાઇ 7600646518

239 દ]	ણ ચડંોળા %જુરાતી શાળા ન ં. ૦૨ શાહ શિમ+લાબેન વાડ�લાલ 7405499868

240 દ]	ણ ચડંોળા %જુરાતી શાળા ન ં. ૦૨ વાઘેલા રમીલાબેન રિતલાલ 8141613323

241 દ]	ણ ચડંોળા %જુરાતી શાળા ન ં. ૦૨ કાકા કTુણાબેન ��Iત 9909424226

242 દ]	ણ નારોલ %જુરાતી શાળા ન.ં ૨ સ%ણુાબેન પટ"લ 9586329090

243 દ]	ણ નારોલ %જુરાતી શાળા ન.ં ૨ િશAપાબેન પાર"ખ 9510624842

244 દ]	ણ નારોલ %જુરાતી શાળા ન.ં ૨ પા_લબેન પટ"લ 9327428812

245 દ]	ણ 3ુ.?હના વોરા @ાથિમક શાળા  પા_લબેન એમ. રાવ 9725005756

246 દ]	ણ 3ુ.?હના વોરા @ાથિમક શાળા આરતીબેન પfશાળ� 9408171263
247 દ]	ણ 3ુ.?હના વોરા @ાથિમક શાળા  નીતાબેન I. પટ"લ 9428731215

248 દ]	ણ વટવા %જુરાતી શાળા ન.ં ૧ ICીશાબેન એ. ચૌધર� 7567188142

249 દ]	ણ વટવા %જુરાતી શાળા ન.ં ૧ નીલમબેન આર. પટ"લ 7874572076

250 દ]	ણ વટવા %જુરાતી શાળા ન.ં ૧ પ?ર�માબેન ક". @/પિત 9426351350

251 દ]	ણ વટવા %જુરાતી શાળા ન.ં ૫ મોનાલી આર. પરમાર 8490864528

252 દ]	ણ વટવા %જુરાતી શાળા ન.ં ૫ પીનલ આર. ગાિવત 9099362109

253 દ]	ણ વટવા %જુરાતી શાળા ન.ં ૫ િ@યકંાબેન બી. પટ"લ 6356581197

254 દ]	ણ ઇસન$રુ પtuલક c3ૂલ 2 ડો?ડયા ચ?ં<કાબેન ભોગીલાલ 9429365541

255 દ]	ણ ઇસન$રુ પtuલક c3ૂલ 2 પટ"લ દશ�નાબેન પરસો�મભાઇ 9904374546

256 દ]	ણ ઇસન$રુ પtuલક c3ૂલ 2 માલીવાડ ભા�ુબંેન મોતીભાઇ 9727657578

257 દ]	ણ ઇસન$રુ પtuલક c3ૂલ 2 ગmજર 1યોિતબેન કAપેશ3ુમાર 9426464091

258 દ]	ણ ઇસન$રુ પtuલક c3ૂલ 1 ગામેતી શોભનાબેન 9016825216

259 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં9 મીનાબેન પી શાહ 9428356630

260 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં13 કાજલ d. સેવક 9687608173

લાભંા ?દનેશભાઈ એન.ભાભોર 
9724321336

વટવા c5િૃત મ?ંદર
આશીતોશ3ુમાર સી. 

રાવલ
7574805494

વટવા મદની નગર kયામિસ=હ ઠા3ુર 
9725001763



�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
261 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં17 ર"�કુાબેન એચ મકવાણા 9825423436

262 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં17 Eક�તાબેન એન ચૌધર� 9408575668

263 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં18 ?�jcતયન ?દ\ય@ભા d 9104175738

264 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુરાતી શાળા ન ં18 મીના	ી બેન I પટ"લ 9586069123

265 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુ. શાળા ન.ં 22 પઠાણ આર"ફાબા� ુએમ 8347440986

266 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુ. શાળા ન.ં 22 મકવાણા સગંીતાબેન d 8401727589

267 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુ. શાળા ન.ં 22 Eસાર� શાહજહાં 8320363670

268 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુ. શાળા ન.ં 22 @/પિત અ_ણાબેન આર 9624617630

269 દ]	ણ ઇસન$રુ %જુરાતી શાળા ન.ં ૧ અિપ+તાબેન એચ. મહ"રા 9974618171

270 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુ. શાળા ન.ં ૧ નીલમબેન કનોડ�યા ૯૪૨૮૩૫૪૬૭૮
271 દ]	ણ શાહવાડ� %જુરાતી શાળા ન.ં ૨ મહ"?રયા સોનલબેન હસ5ખુભાઇ 7383464607

272 દ]	ણ શાહવાડ� %જુરાતી શાળા ન.ં ૨ ચાવડા રંજનબેન લA�ભુાઇ 9979932252

273 દ]	ણ શાહવાડ� %જુરાતી શાળા ન.ં ૨ ઠXર દ	ાબેન રાd(<3ુમાર 8401007471

274 દ]	ણ શાહવાડ� %જુરાતી શાળા ન.ં ૨ પટ"લ વીણાબેન ચીમનલાલ 8401143885

275 દ]	ણ શાહવાડ� %જુરાતી શાળા ન.ં ૨ િસકોતરા િનધીબેન પી. 9408700036

276 દ]	ણ ગણેશનગર પીપળજ %જુ. શા. ન.ં ૧ @ીતીબેન એચ ખડ�યા 8511552306

277 દ]	ણ રાણી$રુ %જુરાતી શાળા ન.ં ૨ સગંીતાબેન આર દરI 9687616369

278 દ]	ણ રાણી$રુ %જુરાતી શાળા ન.ં ૨  જય�ીબેન એચ Q�ુલ 9558964396

279 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુ. શાળા ન.ં ૧૮ @વીણાબેન ડાભી ૯૮૨૫૫૮૫૨૪૨
280 દ]	ણ બહ"રામ$રુા %જુ. શાળા ન.ં ૧૮ નીતાબેન વાઘેલા ૮૪૮૫૯૯૯૭૭૧
281 $વૂ� cવાિતબેન આઈ. ?�cટ� અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૧ 9712966247 અમરાઈવાડ�

નારોલ
િવજય3ુમાર 
એસ.વર�યા 
9714908510

પીપળજ અપ�ણભાઇ \યાસ     
9725015551

281 $વૂ� cવાિતબેન આઈ. ?�cટ� અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૧ 9712966247 અમરાઈવાડ�
282 $વૂ� સોનલબેન પી. જોષી અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૪ 9712761547 અમરાઈવાડ�
283 $વૂ� હ"મલતાબેન આર. શાહ અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૪ 9712937230 અમરાઈવાડ�
284 $વૂ� પા_લબેન ક". @/પિત અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૪ 9687698587 અમરાઈવાડ�
285 $વૂ� �ીમતી ર"ખા I.મેહરા   અમરાઈવાડ�  ?હ(દ� શાળા ન ં૮ 9824998100 અમરાઈવાડ�
286 $વૂ� શાતંીબેન એસ પાડં" અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૬ 8306567610 અમરાઈવાડ�
287 $વૂ� �ીમતી િનમ�લા ડ�. યાદવ  અમરાઈવાડ�  ?હ(દ� શાળા ન ં૮ 8690339898 અમરાઈવાડ�
288 $વૂ� મિનષાબેન ટ� પટ"લ અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૬ 8866907444 અમરાઈવાડ�
289 $વૂ� I�ભુાઈ d દવે અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૬ 8140179607 અમરાઈવાડ�
290 $વૂ� િનલાબેન બી. શાહ અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૭ 6353788920 અમરાઈવાડ�
291 $વૂ� �ીમતી સીમાદ"વી I.વમા�  અમરાઈવાડ�  ?હ(દ� શાળા ન ં૮ 8128987413 અમરાઈવાડ�
292 $વૂ� માલીવાડ લીલાબેન અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૯ 9904439305 અમરાઈવાડ�
293 $વૂ� �ી મનોજ3ુમાર આર. વમા�  અમરાઈવાડ�  ?હ(દ� શાળા ન ં૮ 9898929030 અમરાઈવાડ�
294 $વૂ� ?હમા<ી આર. માલી અમરાઈવાડ�  ?હ(દ� શાળા ન-ં5 8320916738 અમરાઈવાડ�
295 $વૂ� Pન ન�તાબેન અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૯ 9974624654 અમરાઈવાડ�
296 $વૂ� અનીતા આઈ. યાદવ અમરાઈવાડ�  ?હ(દ� શાળા ન-ં5 6391995821 ભાઈ$રુા 
297 $વૂ� રાધાદ"વી ટ�. 3ુશવાહા  અમરાઈવાડ�  ?હ(દ� શાળા ન-ં1 8401398614 ભાઈ$રુા 
298 $વૂ� મોહનલાલ એલ. મૌય� અમરાઈવાડ�  ?હ(દ� શાળા ન-ં9 9510531310 ભાઈ$રુા 
299 $વૂ� હ?રઓમ ક". %sુતા ર]ખયાલ ?હ(દ� શાળા ન-ં1 9106662050 ભાઈ$રુા 
300 $વૂ� E?કતાબેન d ટાક અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૧૩ 7984191622 ભાઈ$રુા 
301 $વૂ�  ;િુનતા બેન ક" પટ"લ અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૧૪ 8128992617 ભાઈ$રુા 
302 $વૂ� િવમળાબેન પટ"લ અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૧૪ 9427356004 ભાઈ$રુા 
303 $વૂ� સોનલબેન વી.પટ"લ અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૧૬ 9904518619 ભાઈ$રુા 
304 $વૂ�  �wૃsત વા;દુ"વ પાટ�લ અમરાઈવાડ� મરાઠ� શાળા ન.ં ૨. 9724321358 ભાઈ$રુા 
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�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
305 $વૂ� અ5તૃભાઈ એસ ]લ=બા]ચયા અમરાઈવાડ� %જુ. શાળા ન.ં ૧૩ 9723668893 ભાઈ$રુા 
306 $વૂ� �ી સગંીતાબેન .એ.વસાવા રાજ$રુ %જુ. શાળા ન.ં ૮ 7069001307 ભાઈ$રુા 
307 $વૂ� �ી રોશનીબેન ક".મ?ડયા રાજ$રુ %જુ. શાળા ન.ં ૮ 9106084923 ભાઈ$રુા 
308 $વૂ� બીનીતાબેન મગંળદાસ પટ"લ િવ=ઝોલ શા. -૨ 9824163807 ભાઈ$રુા 
309 $વૂ� /વેદઅ તર 5cુતાકએહમદ અ(સાર� ગોમતી$રુ ૪ 9427712836 ભાઈ$રુા 
310 $વૂ� ર"ખાબેન ¡લાભાઇ @/પિત િવ=ઝોલ શા. -૨ 9898058721 ભાઈ$રુા 
311 $વૂ� શીર�નફાતમા ક". અ(સાર� ચડંોળા ઉ�ૂ�  - 1 63561 88308 રાજ$રુ 
312 $વૂ� ઉષાબેન.બી.પટ"લ. રાજ$રુ %જુ. શાળા ન.ં ૧૧ 8488054994 રાજ$રુ 
313 $વૂ� દ�પતાબેન ડ� વાઘેલા રાજ$રુ શા. ૩ 9727759874 રાજ$રુ 
314 $વૂ� ફર/નાબેન 5સુાભાઇ ;dુલાં રાજ$રુ શા. ૧ 9714103781 રાજ$રુ 
315 $વૂ�  �ી અIત3ુમાર શિશકાતં ચૌહાન ગોમતી$રુ ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 7383419013 રાજ$રુ 
316 $વૂ� અ(સાર� %લુનાઝપરવીન અ.કલામ બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 8 98984 38086 રાજ$રુ 
317 $વૂ� ?કરણબેન િવ�ભુાઈ પીઠડ�યા રાજ$રુ શા. ૩ 9173658488 રાજ$રુ 
318 $વૂ� ?હતે(<3ુમાર ગોબરભાઈ રબાર� અમરાઈવાડ� ૯ 9904317838 રાજ$રુ 
319 $વૂ� શનાભાઈ બી. સોલકં� રાજ$રુ શા. ૯ 9712582166 રાજ$રુ 
320 $વૂ� રાધા ડ�. /ટ રાજ$રુ  ?હ(દ� શાળા ન.ં-5 9898001639 રાજ$રુ 
321 $વૂ� મમતા પી. િતવાર� રાજ$રુ  ?હ(દ� શાળા ન.ં-5 9727725644 રાજ$રુ 
322 $વૂ� �ી નસર�નબા�ુ ંઅલી}ુસેન શેખ રાજ$રુ  ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 8347039276 રાજ$રુ 
323 $વૂ� યાcમીનબા� ુએમ.પઠાન રાજ$રુ  ?હ(દ� શાળા ન.ં-2 7984110165 રાજ$રુ 
324 $વૂ� સોલકં� ;રુ"શભાઇ કાિંતલાલ રાજ$રુ શા. ૧૭ 9727527279 રાજ$રુ 
325 $વૂ�  ]`dશ3ુમાર ધી_ભાઈ ચૌધર� ગોમતી$રુ ૬ 9601807941 રાજ$રુ 
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325 $વૂ�  ]`dશ3ુમાર ધી_ભાઈ ચૌધર� ગોમતી$રુ ૬ 9601807941 રાજ$રુ 
326 $વૂ� પરમાર કોમલબેન પરસો�મભાઇ રાજ$રુ શા. ૧૭ 9687897442 ગોમતી$રુ 
327 $વૂ� રાવલ સજંયભાઇ  પોપટભાઈ   રાજ$રુ શા. ૧૭ 9712973845 ગોમતી$રુ 
328 $વૂ� મકવાણા સજંયભાઇ અ5તૃભાઈ     રાજ$રુ શા. ૧૭ 9016054757 ગોમતી$રુ 
329 $વૂ� અજરાબા� ુએમ.શેખ રાજ$રુ  ?હ(દ� શાળા ન.ં-2 8320604261 ગોમતી$રુ 
330 $વૂ� 3ુંવરબેન બાWભુાઇ ચૌધર� રાજ$રુ શા. ૧૮ 9428736822 ગોમતી$રુ 
331 $વૂ� રમીલાબેન ]બિપનભાઈ @/પિત રાજ$રુ શા. ૧૮ 7689004864 ગોમતી$રુ 
332 $વૂ� છાયાબેન નર"(<િસ=હ રાઠોડ ગોમતી$રુ ૨ 9428422910 ગોમતી$રુ 
333 $વૂ� હસંાબેન ;રુ"શભાઇ પટ"લ રાજ$રુ શા. ૧૮ 9624440855 ગોમતી$રુ 
334 $વૂ� 3ુર"શી િનલોફર મ¢ંરએહમદ બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 8 79845 63656 ગોમતી$રુ 
335 $વૂ� ?કર�ટભાઇ નાનIભાઈ ગામેતી રાજ$રુ શા. ૧૮ 9725204053 ગોમતી$રુ 
336 $વૂ� શાહ�નબા�ુ ંદાદાિમયા ંસૈયદ ર]ખયાલ ઉ�ૂ�  - 2 9898168493 ગોમતી$રુ 
337 $વૂ� Tુખશાનાબા�ુ ંઅuબાસઅલી ર]ખયાલ ઉ�ૂ�  - 2 9898345933 ગોમતી$રુ 
338 $વૂ� oજCાશાબેન આર હળપતી ગોમતી$રુ - ૪ 9601145240 ગોમતી$રુ 
339 $વૂ� સાઈcતા.ફ"ઝ અહ"Mદ.અ(સાર� ગોમતી$રુ ઉ�ૂ�  - 2 9106187210 ગોમતી$રુ 
340 $વૂ� નર"શ3ુમાર છનાભાઈ સોલકં� ગોમતી$રુ શા. -૬ 9427400982 ગોમતી$રુ 
341 $વૂ� દ	ાબેન સી. પટ"લ જશોદાનગર શા. -૧ 9727684881 વ£ાલ
342 $વૂ� રોશનીબેન એચ. મોઢ"રા જશોદાનગર શા. -૧ 9909931511 વ£ાલ
343 $વૂ� ચેતનાબેન સી. મહ"તા જશોદાનગર શા. -૧ 9727304646 વ£ાલ
344 $વૂ� �wૃsતબેન એલ. બદર"િશયા જશોદાનગર શા. -૧ 9662515203 વ£ાલ
345 $વૂ� સોનલબેન એ. પટ"લ જશોદાનગર શા. -૧ 9426079480 વ£ાલ
346 $વૂ� હર"શ3ુમાર નારણભાઈ પટ"લ િવનોબાભાવે ૧ 9898221305 વ£ાલ
347 $વૂ� cવાિત પા(ડ"  Iઆઇડ�સી ઓઢવ ?હ(દ� શાળા ન ં૧ 9016992564 વ£ાલ
348 $વૂ� ક5બુેન એચ. પટ"લ જશોદાનગર શા. -૨ 9429065725 વ£ાલ

 સી .આર .સી .કૉ 
.રમેશભાઈ પાડં"

 

 સી .આર .સી .કૉ 
પાિથ+વ ;થુાર 



�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
349 $વૂ� મhરૂ�બેન બી. જોષી જશોદાનગર શા. -૨ 9429903843 વ£ાલ
350 $વૂ� ર�કાબેન એમ ગજજર જશોદાનગર શા. -૨ 9426767731 વ£ાલ
351 $વૂ� મીનલબેન આર. પડં�ા જશોદાનગર શા. -૨ 9974233631 વ£ાલ
352 $વૂ� @ીિત કાબેને વી. ચૌહાણ જશોદાનગર શા. -૨ 9173001204 વ£ાલ
353 $વૂ� ICાબેન બી. કો(¤ા�ટર જશોદાનગર શા. -૨ 9428597527 વ£ાલ
354 $વૂ� મહ"શચ<ં નદં?કશોર અHવાલ  Iઆઇડ�સી ઓઢવ ?હ(દ� શાળા ન ં૧ 97250 04516 વ£ાલ
355 $વૂ� યોગેશ3ુમાર કાj(તલાલ પટ"લ િવનોબાભાવે ૧ 8238087650 વ£ાલ
356 $વૂ� બીનાબેન એચ. પટ"લ િવ=ઝોલ શા. -૨ 9426264989 રામોલ
357 $વૂ� જશોદાબેન એસ.ત]બયાર િવવેકાનદંનગર શા. ૧ 9913772667 રામોલ
358 $વૂ� રાગીણીબેન પી. દરI િવ=ઝોલ શા. -૨ 8980920363 રામોલ
359 $વૂ� મિનષાબેન ક" પટ"લ િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧ 9426755979 રામોલ
360 $વૂ� િવ¥ાબેન ક". ડામોર િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧ 9879703714 રામોલ
361 $વૂ� રજનીબેન બી.ગામેતી િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧ 9429618648 રામોલ
362 $વૂ� ત_લતાબેન પી. `aભb િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧ 9429607463 રામોલ
363 $વૂ� અિ^નાબેન સી.નાગર િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧ 9925196198 રામોલ
364 $વૂ� દ	ાબેન એમ. પર�ખ િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧ 9825024069 રામોલ
365 $વૂ� પા_લબેન જશવતંભાઈ રાવલ હાથીજણ 9723468496 રામોલ
366 $વૂ� લા¦ભુાઈ સોમાભાઈ રબાર� હાથીજણ 9723379400 રામોલ
367 $વૂ� ?કરણબેન િવ,�3ુુમાર પટ"લ હાથીજણ 9429306721 રામોલ
368 $વૂ� ;નુીતાદ"વી તેજપાલ વાઘેલા કરશનનગર ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 9974016113 રામોલ
369 $વૂ� ની�દૂ"વી નર"(<નાથ Q�ુલા કરશનનગર ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 8160673221 રામોલ
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369 $વૂ� ની�દૂ"વી નર"(<નાથ Q�ુલા કરશનનગર ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 8160673221 રામોલ
370 $વૂ� Iતે(<3ુમાર રામબ	િસ=હ રાજ$તૂ કરશનનગર ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 9898002808 રામોલ
371 $વૂ� $વૂgબેન પી. તલસાણીયા પTુષો�મનગર %જુ. શાળા ન.ં ૧ 9429278675  િનકોલ 
372 $વૂ� જય�ીબેન પી. પટ"લ પTુષો�મનગર %જુ. શાળા ન.ં ૧ 8866785949  િનકોલ 
373 $વૂ� દ�પમાલાબેન ડ�.  મોદ� પTુષો�મનગર %જુ. શાળા ન.ં ૧ 9998010216  િનકોલ 
374 $વૂ� ?દsતીબેન પટ"લ પTુષો�મનગર %જુ. શાળા ન.ં ૧ 9722625776  િનકોલ 
375 $વૂ� દ	ાબેન વી.  મોદ� પTુષો�મનગર %જુ. શાળા ન.ં ૧ 9904293363  િનકોલ 
376 $વૂ� ગીતાબેન આર.પટ"લ પTુષો�મનગર %જુ. શાળા ન.ં ૨ 9898484971  િનકોલ 
377 $વૂ� ?દનાબેન એન.પટ"લ પTુષો�મનગર %જુ. શાળા ન.ં ૨ 9712963872  િનકોલ 
378 $વૂ� રંજનબેન એ મોદ� પTુષો�મનગર %જુ. શાળા ન.ં ૨ 9033887923  િનકોલ 
379 $વૂ� $નુીતાબેન એચ બલદાણીયા પTુષો�મનગર %જુ. શાળા ન.ં ૨ 9712965903  િનકોલ 
380 $વૂ� રમીલાબેન એમ અમીન પTુષો�મનગર %જુ. શાળા ન.ં ૨ 9712965908  િનકોલ 
381 $વૂ� તરલીકા બેન ક" જોશી પTુષો�મનગર %જુ. શાળા ન.ં ૨ 9712391617  િનકોલ 
382 $વૂ� �ી 3ુ;મુદ"વી આર.ચૌહાન ઓઢવ ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 9825092596  િનકોલ 
383 $વૂ� �ી ભાcવતી આર.રાજ$તૂ ઓઢવ ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 9913012118  િનકોલ 
384 $વૂ� �ી ;ધુા એલ.રાજ$તૂ ઓઢવ ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 9724321398  િનકોલ 
385 $વૂ� ;ભુાગીની એફ. ભણાત િવ=ઝોલ શા. -૨ 9409604754  િનકોલ 
386 $વૂ� �ી ગાયLી એમ.િમ�ા ઓઢવ ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 8460563809 ઓઢવ 
387 $વૂ� �ી સગંીતા એસ.િવ^કમા� ઓઢવ ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 8487059416 ઓઢવ 
388 $વૂ� �ી દ"વક�દ"વી એસ.cવામી ઓઢવ ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 9725635128 ઓઢવ 
389 $વૂ� �ી @ીિત ટ�.માલી ઓઢવ ?હ(દ� શાળા ન.ં-1 8140696683 ઓઢવ 
390 $વૂ� ભારતીબેન એમ.પટ"લ ઓઢવ %જુ. શાળા ન.ં ૧ 9924260715 ઓઢવ 
391 $વૂ� મિનષાબેન એમ.પટ"લ ઓઢવ %જુ. શાળા ન.ં ૧ 7600098835 ઓઢવ 
392 $વૂ� ક"તનભાઇ ક".વાઢ"ર ઓઢવ %જુ. શાળા ન.ં ૧ 8866262704 ઓઢવ 
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�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
393 $વૂ� cનેહાબેન ગોcવામી ઓઢવ %જુ. શાળા ન.ં ૧ 9558092603 ઓઢવ 
394 $વૂ� દ	ાબેન મ�ભુાઈ પરમાર િવ=ઝોલ ૨ 9427800656 ઓઢવ 
395 $વૂ� ભા�મુતીબેન ડ�.પડં�ા ઓઢવ %જુ. શાળા ન.ં ૧ 9998555778 ઓઢવ 
396 $વૂ� સમાબેન ;થુાર ઓઢવ %જુ. શાળા ન.ં ૧ 9979607757 ઓઢવ 
397 $વૂ� જશીબેન Eબાલાલ પટ"લ ઓઢવ શા. -4 9712931172 ઓઢવ 
398 $વૂ� સોનલબેન @ેમાનદં પચંાલ ઓઢવ શા. -4 9925817163 ઓઢવ 
399 $વૂ� ?કતgબેન ડા|ાભાઈ પટ"લ ઓઢવ શા. -4 7874456296 ઓઢવ 
400 $વૂ� ગીતાબેન નટવરલાલ પટ"લ ઓઢવ શા. -4 8866501586 ઓઢવ 
401 $વૂ� કાનIભાઈ િLભોવનભાઈ દ"ગામા E]બકાનગર ૧ 9879353235 અWુ�દાનગર 
402 $વૂ� મીનાબેન ક". પટ"લ ઓઢવ I.આઈ.ડ�.સી -૨ 6353818089 અWુ�દાનગર 
403 $વૂ� ધમO(< ભાઈ ક". અHવાલ ઓઢવ I.આઈ.ડ�.સી -૨ 9825462041 અWુ�દાનગર 
404 $વૂ� ભાવનાબેન એમ. @/પિત ઓઢવ I.આઈ.ડ�.સી -૨ 9727960856 અWુ�દાનગર 
405 $વૂ� ?હરલબેન આર પટ"લ ઓઢવ I.આઈ.ડ�.સી -૨ 7600053863 અWુ�દાનગર 
406 $વૂ� ;રુિસગ પી ગરાસીયા ઓઢવ I.આઈ.ડ�.સી -૨ 6352773599 અWુ�દાનગર 
407 $વૂ� મીનાબેન સોિનHા ઓઢવ I.આઈ.ડ�.સી -૨ 7043215636 અWુ�દાનગર 
408 $વૂ� ર�ટાબેન ર"વાભાઈ પટ"લ ઓઢવ શા. -૩ 9979972193 અWુ�દાનગર 
409 $વૂ� હ"મલતાબેન વલાિસ=ગભાઈ બામણીયા ઓઢવ શા. -૩ 9727419160 અWુ�દાનગર 
410 $વૂ� કો?કલાબેન કરશનભાઈ ગાધંી ઓઢવ શા. -૩ 9725604990 અWુ�દાનગર 
411 $વૂ� 5કુ"શ રામIભાઈ દ"સાઈ E]બકાનગર ૧ 9978008415 અWુ�દાનગર 
412 $વૂ� દ	ાબેન @કાશભાઈ પટ"લ ઓઢવ શા. -૩ 9924457215 અWુ�દાનગર 
413 $વૂ� �ી િવણાબેન આર. પચંાલ કરશનનગર %જુ. શાળા ન.ં ૧ 8128690738 અWુ�દાનગર 
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 સી .આર .સી .કૉ .  
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413 $વૂ� �ી િવણાબેન આર. પચંાલ કરશનનગર %જુ. શાળા ન.ં ૧ 8128690738 અWુ�દાનગર 
414 $વૂ� �ી જAપાબેન ક". નાકરાણી કરશનનગર %જુ. શાળા ન.ં ૧ 9574312256 અWુ�દાનગર 
415 $વૂ� ?હર"ન3ુમાર ગણેશભાઈ પટ"લ E]બકાનગર ૧ 9426041398 અWુ�દાનગર 
416 $વૂ� અિસફ I મલેક કરશનનગર %જુ. શાળા ન.ં ૧ 9652626185 િવરાટનગર
417 $વૂ� િવવેક એચ ઠાકોર કરશનનગર %જુ. શાળા ન.ં ૧ 82382140037 િવરાટનગર
418 $વૂ� શૈલેષભાઈ એ. પટ"લ કરશનનગર %જુ. શાળા ન.ં ૨ 9426484875 િવરાટનગર
419 $વૂ� �ી શિમ+,ઠા સોહનલાલ ખLી ઓઢવ ?હ(દ� શાળા ન.ં-3 9725501063 િવરાટનગર
420 $વૂ� �ી ;મુન3ુમાર� @મોદ3ુમાર િવ^કમા� ઓઢવ ?હ(દ� શાળા ન.ં-3 9737076031 િવરાટનગર
421 $વૂ� ર�Mપલ બેન એસ. પટ"લ કરશનનગર %જુ. શાળા ન.ં ૨ 8140117779 િવરાટનગર
422 $વૂ� ગોિવ=દભાઇ. એમ પટ"લ કરશનનગર %જુ. શાળા ન.ં ૨ 9426320499 િવરાટનગર
423 $વૂ� ગીતાબેન. એલ. કોટવાલ કરશનનગર %જુ. શાળા ન.ં ૨ 942651494 િવરાટનગર
424 $વૂ� ;થુાર ધિમ+,ઠાબેન રજનીકાતં E]બકાનગર %જુ. શાળા ન.ં ૧ 9537288715 િવરાટનગર
425 $વૂ� છાયાબેન કનૈયાલાલ ક?ડયા E]બકાનગર %જુ. શાળા ન.ં ૧ 9712921049 િવરાટનગર
426 $વૂ� ઠાકોર કAપનાબેન ?દલીપિસ=હ E]બકાનગર %જુ. શાળા ન.ં ૧ 9727761754 િવરાટનગર
427 $વૂ� �ી મનીષા સજંય3ુમાર જયcવાલ ઓઢવ ?હ(દ� શાળા ન.ં-3 9173693672 િવરાટનગર
428 $વૂ� ભાિવકાબેન મdઠ�યા લીલાનગર - 2 7383997940 િવરાટનગર
429 $વૂ� $,ુપાબેન કોષથી લીલાનગર - 2 8320795002 િવરાટનગર
430 $વૂ� દ	ાબેન dઠવા લીલાનગર - 2 9904512358 િવરાટનગર
431 પિ�મ મહ"̂ ર� @ણાલીબેન રાd(<3ુમાર ખા?ડયા %જુ. શાળાન-ં14 9429606070 ચાદંખેડા  
432 પિ�મ  @/પિત હ"તલબેન Eબાલાલ. ખા?ડયા %જુ. શાળાન-ં14 7202933450 ચાદંખેડા  
433 પિ�મ પરમાર કપીલાબેન 5ળૂIભાઈ રાયખડ %.ુશા.ન-ં4 8780510889 ચાદંખેડા  
434 પિ�મ દ"સાઇ ચેતનાબેન કરમણભાઈ રાયખડ %જુ. શાળા નબંર 8 9714229582 ચાદંખેડા  
435 પિ�મ અસાર� §ાj(સcકાબેન @¦દુાસભાઈ દ?રયા$રુ શાળા નબંર ૧૬ 7990451220 ચાદંખેડા  
436 પિ�મ દ� અિનતાબેન ચ<ં "શ અસારવા શાળા નબંર - ૧૮ 7226818816 ચાદંખેડા  

જશવંતભાઇ વાઘેલા 
(CRC)       7600032136

 

સી.આર .સી .કૉ .          
સતપાલિસહ 	િLય



�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
437 પિ�મ @/પિત ^ેતાબેન બીપીન3ુમાર અસારવા શાળા નબંર - ૨૩ 9662849123 ચાદંખેડા  
438 પિ�મ પટ"લ હ"તલબેન િવનય3ુમાર અસારવા શાળા નબંર - ૨૩ 9662062709 ચાદંખેડા  
439 પિ�મ સાડં"સરા જય�ીબેન હરIવનભાઈ શાહ$રુ શાળા નબંર - 05 8238659064 ચાદંખેડા  
440 પિ�મ ખતાત ઉિમ+લાબેન નારણભાઇ શાહ$રુ  શાળા નબંર -16 9727293486 ચાદંખેડા  
441 પિ�મ સોની યોગીતાબેન ભરત3ુમાર કા�$ુરુ શાળા ન ં-17 97240 27984 સાબરમતી
442 પિ�મ  રાઠોડ  1યોSસનાબેન સી. િ@તમ$રુા %.ુશા.ન ં- ૩ 9825606331 સાબરમતી
443 પિ�મ પટ"લ સગંીતાબેન રાdશ3ુમાર અસારવા શાળા નબંર - 2 9909510761 સાબરમતી
444 પિ�મ પટ"લ અAપાબેન િવ�મભાઇ અસારવા શાળા નબંર - ૧૨ 8511742998 સાબરમતી
445 પિ�મ પટ"લ પાવ�તીબેન ]ચરાગભાઇ અસારવા શાળા નબંર - ૧૨ 9428942818 સાબરમતી
446 પિ�મ પટ"લ જય�ીબેન દ"વાગં3ુમાર અસારવા શાળા નબંર - ૧૨ 9904978942 સાબરમતી
447 પિ�મ @/પિત નીતાબેન અ�લુ3ુમાર મેઘાણીનગર %જુ.શા.ન ં -૨ 7623861005 સાબરમતી
448 પિ�મ પટ"લ જયોSસનાબેન સિતષ3ુમાર મેઘાણીનગર %જુ.શા.ન ં -૨ 9879997338 સાબરમતી
449 પિ�મ શીતલબેન એસ પટ"લ મેઘાણીનગર %જુ.શા.ન4ં 9909084369 સાબરમતી
450 પિ�મ મહ�ડા િમનલબેન એલ. �ુધે^ર શાળા નબંર 3 9825098553 સાબરમતી
451 પિ�મ દરI cનેહાબેન મહ"શ3ુમાર ખા?ડયા %.ુ શા. ન.ં-2 9712643559 રાણીપ
452 પિ�મ પાચંણેકર હષા�બેન રામદાસભાઈ દ?રયા$રુ શાળા નબંર ૧૬ 7383640584 રાણીપ
453 પિ�મ પટ"લ મિનષાબેન મUરુભાઇ અસારવા શાળા નબંર - ૨૩ 8733983560 રાણીપ
454 પિ�મ ખડાયતા �wૃsતબેન હસ5ખુલાલ મેઘાણીનગર %જુ.શા.ન ં -૧ 9106541577 રાણીપ
455 પિ�મ  @/પિત અ�પુમાબેન બાWભુાઈ  મેઘાણીનગર %જુ.શા.ન ં -૧ 9909179503 રાણીપ
456 પિ�મ પરમાર િમતલબેન અ5તૃભાઈ  મેઘાણીનગર %જુ.શા.ન ં -૧ 8000176716 રાણીપ
457 પિ�મ પટ"લ દયાબેન ધિમ+ન3ુમાર મેઘાણીનગર %જુ.શા.ન ં -૧ 9879566652 રાણીપ

પટ"લ મનીષાબેન  
9712963905

Pિમનભાઇ પચંાલ  
9904186429

457 પિ�મ પટ"લ દયાબેન ધિમ+ન3ુમાર મેઘાણીનગર %જુ.શા.ન ં -૧ 9879566652 રાણીપ
458 પિ�મ નીતાબેન પી પટ"લ મેઘાણીનગર %જુ.શા.ન4ં 9879418191 રાણીપ
459 પિ�મ વાઘેલા રંજનબહ"ન Wધુાભાઈ શાહ$રુ શાળા નબંર - 05 8156002481 રાણીપ
460 પિ�મ સાગર તારાબેન આર. શાહ$રુ  શાળા નબંર -11 9033004561 રાણીપ
461 પિ�મ પટ"લ અવનીબેન નાગIભાઈ બારડોલ$રુા %.ુશા.ન ં -1 82648 47048 (h ુરાણીપ
462 પિ�મ  ગામેતી $,ુપાબેન નાUIુ િ@તમ$રુા %.ુ શા.ન ં-૩ 9427027772 (h ુરાણીપ
463 પિ�મ ગmજર અવનીકાબેન મ�ભુાઈ અસારવા શાળા નબંર - ૧૮ 9726951662 (h ુરાણીપ
464 પિ�મ રાઠોડ કંચનબહ"ન અમરિસ=હ શાહ$રુ શાળા નબંર - 06 7567470608 (h ુરાણીપ
465 પિ�મ ?હનલબેન અિવનાશ @/પિત શાહ$રુ %.ુ શા. ન ં- 11 9712949734 (h ુરાણીપ
466 પિ�મ િવજયભાઇ એન પટ"લ �ુધે^ર શાળા નબંર 3 9574666859 (h ુરાણીપ
467 પિ�મ oજCાસાબેન આિશષ રાવલ શાહ$રુ %.ુ શા. ન ં- 8 9712919326 (h ુરાણીપ
468 પિ�મ હસંાબેન ?કશોરભાઈ બાવા શાહ�બાગ  શાળા ન ં૪ 9924303712 (h ુરાણીપ
469 પિ�મ મનાત રમીલાબેન રામાભાઇ શાહ$રુ  શાળા નબંર -16 9601261962 (h ુરાણીપ
470 પિ�મ શાહ નીતાબેન ગણપતભાઈ િ@તમ$રુા %.ુ શા.ન ં-૧ 8154945526 (h ુરાણીપ
471 પિ�મ  પરમાર મં̈ ુલાબેન ભા�@ુસાદ માધવબાગ %જુ. શાળાન-ં1 9428137442 વાડજ
472 પિ�મ રાઠોડ િનયતીબેન વા;દુ"વભાઈ દ?રયા$રુ શાળા નબંર ૮ 9426424422 વાડજ
473 પિ�મ િમ£ી ધારાબેન હસ5ખુભાઈ કા�$ુરુ શાળા ન ં19 8320646985 વાડજ
474 પિ�મ મગંલમ દ�નાબેન ઇ^રભાઇ જહાગંીર$રુા %.ુશા.ન ં- 2 9712928542 વાડજ
475 પિ�મ ચૌધર� હસંાબેન પી. અસારવા %.ુશા.ન ં- 4 9879282262 વાડજ
476 પિ�મ ગામીત આશાબેન ઈ^રભાઈ અસારવા શાળા નબંર - ૧૧ 7698312422 વાડજ
477 પિ�મ પટ"લ િશAપાબેન ?હ=મતભાઇ અસારવા શાળા નબંર - ૧૧ 7405342894 વાડજ
478 પિ�મ પટ"લ ?દsતીબેન  @હલાદભાઈ  અસારવા શાળા નબંર - ૨૦ 8141588978 વાડજ
479 પિ�મ િવમળાબેન  ગોિવ=દભાઈ પટ"લ અસારવા %.ુશા.ન ં- 20 9913619416 વાડજ
480 પિ�મ પટ"લ  રશિમનાબેન એ રાયખડ %જુ. શાળા નબંર 10 9408331388 વાડજ

;ભુાષભાઇ ચોટલીયા  
9924307612

તેજલ મહ"(<ભાઈ પટ"લ 
(5.ુિશ.) 97145 60987



�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
481 પિ�મ પટ"લ જય�ીબેન િવ,�ભુાઈ િ@તમ$રુા %.ુ શા.ન ં-૧ 9428737663 નવાવાડજ
482 પિ�મ ગાધંી હ"તલબેન પ�ભુાઇ શાહ$રુ EHેI શાળા 8140360032 નવાવાડજ
483 પિ�મ  આશાબેન પીhશુભાઇ પટ"લ શાહ�બાગ  શાળા ન ં૧ 9727169555 નવાવાડજ
484 પિ�મ  આરતીબેન ગીર�શ3ુમાર રામી શાહ�બાગ  શાળા ન ં૧ 8128416991 નવાવાડજ
485 પિ�મ બીનાબેન રો?હત 3ુમાર ચૌહાણ વાડજ શાળા નબંર-1 9408829054 નવાવાડજ
486 પિ�મ નિવનચ<ં પટ"લ સાબરમતી શાળા ન.ં8 9825773255 નવાવાડજ
487 પિ�મ પટ"લ હ"મલતાબેન િવ,�ભુાઈ વાડજ શાળા ન.ં1 9974164039 નવાવાડજ
488 પિ�મ િવ,�ભુાઈ એસ.પટ"લ વાડજ શાળા ન.ં1 9601515673 નવાવાડજ
489 પિ�મ દ	ાબેન પી.પટ"લ વાડજ શાળા ન-ં3 9909945881 નવાવાડજ
490 પિ�મ શમા� લYમીબેન �<વદનભાઈ નવા વાડજ શાળા ન.ં3 9537657275 નવાવાડજ
491 પિ�મ દ�]	ત સગંીતાબેન અTુણભાઈ ખા?ડયા %.ુશા. ન.ં-14 9879959252 નવરંગ$રુા
492 પિ�મ િમ£ી અAપાબહ"ન મણીલાલ જમાલ$રુ %.ુશા.ન.ં-9 9913232733 નવરંગ$રુા
493 પિ�મ પરમાર ?હનાબેન dઠાભાઇ કા�$ુરુ શાળા ન ં22 7016432063 નવરંગ$રુા
494 પિ�મ કાપ?ડયા રોનક3ુમાર� ભા�કુઆનદં �ુધે^ર શાળા નબંર 6 9723151188 નવરંગ$રુા
495 પિ�મ વિનતાબેન વા;દુ"વ ભગત એ]લસ`ીજ શાળા ન.ં29 9879381806 નવરંગ$રુા
496 પિ�મ  પટ"લ  સગંીતાબેન મહ"શ3ુમાર જહાગંીર$રુા શાળા ન ં૧ 9429028388 નવરંગ$રુા
497 પિ�મ  શેઠ ?હરલ 5કુ"શ3ુમાર  જહાગંીર$રુા શાળા ન ં૧ 9714099774 નવરંગ$રુા
498 પિ�મ પરમાર ?ટવકંલબેન એમ જહાગંીર$રુા %.ુશા.ન ં- 1 7575860428 નવરંગ$રુા
499 પિ�મ િશAપાબેન અ�લુભાઈ ભb ગાધંીનગર શાળા ન.ં2 9724949508 નવરંગ$રુા
500 પિ�મ િશAપાબેન નટવરલાલ પટ"લ નારણ$રુા શાળા ન.ં2 9974878711 નવરંગ$રુા
501 પિ�મ  રમાબેન રમેશભાઈ પટ"લ શાહ$રુ %.ુ  શા. ન-ં 6 9824498990 cટ"?ડયમ

ક"તન3ુમાર મહ"(<ભાઇ 
પાટ?ડયા  (5.ુિશ.) 

9408800988

ICેશભાઇ પટ"લ 
(5.ુિશ) ૯૭૨૩૦૯૫૪૪૦

501 પિ�મ  રમાબેન રમેશભાઈ પટ"લ શાહ$રુ %.ુ  શા. ન-ં 6 9824498990 cટ"?ડયમ
502 પિ�મ િLવેદ� પAલવીબેન અશોક3ુમાર શાહ$રુ %.ુ  શા. ન-ં 4 9924300198 cટ"?ડયમ
503 પિ�મ ર�ટા ;રુ"શચ<ં સોલકં� ઉcમાન$રુા શાળા ન.ં2 9426568608 cટ"?ડયમ
504 પિ�મ સગંીતાબેન ;નુીલભાઈ @/પિત મહSમા ગાધંી આ�મ શાળા ન.ં1 9429625453 cટ"?ડયમ
505 પિ�મ ?હતેશ સવાભાઇ દ"સાઈ મહSમા ગાધંી આ�મ શાળા ન.ં1 9726260342 cટ"?ડયમ
506 પિ�મ સગંીતાબેન જયિંતલાલ પટ"લ નવા વાડજ શાળા ન.ં1 8320552840 cટ"?ડયમ
507 પિ�મ હ;મુતી ?કશોર3ુમાર પટ"લ વાડજ શાળા ન.ં3 9712963627 cટ"?ડયમ
508 પિ�મ સઘંવી છાયાબેન ભરતભાઇ એ]લસ`ીજ શાળા ન.ં18 9913541064 cટ"?ડયમ
509 પિ�મ સોનલ ભીખાભાઇ @/પિત વેજલ$રુ %જુરાતી પtuલક c3ૂલ 7600803395 cટ"?ડયમ
510 પિ�મ સોના	ીબેન મનહરભાઈ ચૌહાણ વેજલ$રુ %જુરાતી પtuલક c3ૂલ 8866147066 cટ"?ડયમ
511 પિ�મ $વૂg પરમાભાઇ પાવરા એ]લસ`ીજ શાળા ન.ં29 9824099774 વાસણા
512 પિ�મ \યાસ મૈLેયી બ3ુલચ<ં એ]લસ`ીજ શાળા ન.ં7 7878528450 વાસણા
513 પિ�મ પટ"લ મૌ]લકાબેન હર"શ3ુમાર એ]લસ`ીજ શાળા ન.ં26 9428773707 વાસણા
514 પિ�મ �wૃsતબેન બાWભુાઈ પટ"લ એ]લસ`ીજ શાળા ન.ં26 9725021314 વાસણા
515 પિ�મ મહ"તા ર�મા કમલેશ3ુમાર એ]લસ`ીજ શાળા ન.ં26 9099502002 વાસણા
516 પિ�મ રિવ(< `aાI રાજ$રુો?હત એ]લસ`ીજ શાળા ન.ં28 9898185897 વાસણા
517 પિ�મ સોલકં� અિમષા ખીમચદં જમાલ$રુ %જુ. શાળાન ં4 9825534403, વાસણા
518 પિ�મ સોલકં� �તૂનબેન છગનભાઇ રાયખડ %જુ. શાળા નબંર 4 9978562007 વાસણા
519 પિ�મ ચૌધર� ઉવ�શી3ુમાર� જયતંીલાલ રાયખડ %જુ. શાળા નબંર 4 7874910626 વાસણા
520 પિ�મ સોલકં� નેહાબેન મફતલાલ રાયખડ %જુ. શાળા નબંર 8 7016854504 વાસણા
521 પિ�મ ઉષા ડ�. રાવત સાબરમતી ?હ(દ�  ન.ં3 9601674982  ©બાવાડ�
522 પિ�મ કોમલ એન. %રુવાની નારણ$રુા ?હ=દ�-3 8264826091  ©બાવાડ�
523 પિ�મ oજCાસા એચ. ગmજર નારણ$રુા ?હ=દ�-4 9925144641  ©બાવાડ�
524 પિ�મ અશોક બી. મૌય� બહ"રામ$રુા ?હ=દ�-1 9924574433  ©બાવાડ�

મો(ટ�બેન એમ.$રુાણી 
(5.ુિશ.) 8000899411

ભાવેશભાઇ પટ"લ(CRC)   

   9428771555



�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
525 પિ�મ રાજ3ુમારિસ=હ એસ. ઠા3ુર �ુધે^ર ?હ=દ�-1 9904721752  ©બાવાડ�
526 પિ�મ મદન હ/ર�I વણઝારા કા�$ુરુ ?હ=દ�-2 9725004396  ©બાવાડ�
527 પિ�મ ગોપીચદં આર. મહ"માવત નારણ$રુા ?હ=દ�-1 9724331358  ©બાવાડ�
528 પિ�મ Iગીષા નારણભાઈ પટ"લ નવા વાડજ ?હ=દ�-1 9913010300  ©બાવાડ�
529 પિ�મ અિમતા ગોપાલ3ુમાર શમા� નવા વાડજ ?હ=દ�-1 9429613716  ©બાવાડ�
530 પિ�મ કોમલ રામજગત શમા� િ@તમ$રુા ?હ=દ�-1 9974624217  ©બાવાડ�
531 પિ�મ લYમણ િસ=હ ક". રા1$તૂ સરસ$રુ ?હ=દ�-4 9725004599  ©બાવાડ�
532 પિ�મ ભવંરલાલ હ�રાI મીણા સરસ$રુ ?હ=દ�-4 9725001646  ©બાવાડ�
533 પિ�મ લYમીદ"વી એસ . %sુતા સરસ$રુ ?હ=દ�-6 8141220028  ©બાવાડ�
534 પિ�મ કમલેશ  આર િમ£ી સરસ$રુ ?હ=દ�-6 9725004393  ©બાવાડ�
535 પિ�મ ઉમાદ"વી આર. કનોoજયા સરસ$રુ ?હ=દ�-2 9377477765  ©બાવાડ�
536 પિ�મ �ી રાdશ3ુમાર રામનાથ પાસી શા?હબાગ ?હ=દ�-1 9427074478  ©બાવાડ�
537 પિ�મ ;નુીતા એસ , પાડં" વાડજ ?હ=દ�-1 9586752809  ©બાવાડ�
538 પિ�મ ર"ખા એચ. ચૌહાન નારણ$રુા ?હ=દ�-4 9662161901  ©બાવાડ�
539 પિ�મ મનીલા માનવ \યાસ નવા વાડજ ?હ=દ�-1 9427623204  ©બાવાડ�
540 પિ�મ મોિનકા એસ. Pન નારણ$રુા ?હ=દ�-3 9530479095  ©બાવાડ�
541 પિ�મ મદંા?કની હસ5ખુભાઈ બારોટ એ]લસ`ીજ શાળા ન.ં30 9377026153 (h ુ©બાવાડ�
542 પિ�મ િમo£ ગીતાબેન ઇ^રભાઈ એ]લસ`ીજ શાળા ન.ં12 9265696462 (h ુ©બાવાડ�
543 પિ�મ મીતાબેન ઘનkયામભાઇ પચંાલ એ]લસ`ીજ શાળા ન.ં14 9426864186 (h ુ©બાવાડ�
544 પિ�મ રમાબેન ભીખાભાઇ પટ"લ વાસણા શાળા ન.ં8 9979901155 (h ુ©બાવાડ�
545 પિ�મ રંજન EQમુાન ચાવડા વાસણા શાળા ન.ં8 7567086082 (h ુ©બાવાડ�

કTુણાકરભાઇ ઝા (CRC) 

9737690331

નેહલ અ5તૃલાલ વાળા 545 પિ�મ રંજન EQમુાન ચાવડા વાસણા શાળા ન.ં8 7567086082 (h ુ©બાવાડ�
546 પિ�મ રાdશ3ુમાર મગંળદાસ પટ"લ વાસણા શાળા ન.ં3 9898698588 (h ુ©બાવાડ�
547 પિ�મ રાહ"નાબેન મોહમંદહનીફ મનં;રુ� વાસણા શાળા ન.ં3 9428598744 (h ુ©બાવાડ�
548 પિ�મ  ઠાકોર નેહલ બેન આર રાયખડ %જુ. શાળા નબંર 10 9725051857 (h ુ©બાવાડ�
549 પિ�મ કો?કલાબેન એન િનનામા મેઘાણીનગર %જુ.શા.ન4ં 9712939230 (h ુ©બાવાડ�
550 પિ�મ વાઘેલા cનેહાબેન ?દલીપિસ=હ વાસણા શાળા ન.ં1 9737323033 (h ુ©બાવાડ�
551 પિ�મ શીરાવાલા  ર"kમાબેન સલીમભાઇ જમાલ$રુ %જુ. શાળાન ં9 8200870157 પાલડ�
552 પિ�મ ?દવાન અમર�ન અનવરશા જમાલ$રુ %જુ. શાળાન ં9 9624253572 પાલડ�
553 પિ�મ     બરફવાલા  શા?હના ઉcમાનગની જમાલ$રુ %જુ. શાળાન ં11 9714674555 પાલડ�
554 પિ�મ ઠXર નયનાબેન કાિંતલાલ માધવબાગ %જુ. શાળાન-ં1 7043352963 પાલડ�
555 પિ�મ $/ુરા મોિનકા આકાશ દ?રયા$રુ શાળા નબંર ૧૬ 9974007844 પાલડ�
556 પિ�મ પરમાર િ@યકંા અ5તૃલાલ કા�$ુરુ શાળા ન ં22 9173887672 પાલડ�
557 પિ�મ જોધ$રુવાલા અcમાબા�ુ ં ઐhબુભાઈ શાહ$રુ EHેI શાળા 9376252512 પાલડ�
558 પિ�મ વા;દુ"વભાઈ માણેકલાલ પટ"લ એ]લસ`ીજ શાળા ન.ં8 9924231216 પાલડ�
559 પિ�મ િવણાબેન 5કુ"શ3ુમાર પટ"લ એ]લસ`ીજ શાળા ન.ં8 9913404923 પાલડ�
560 પિ�મ િવશાખાબેન બળદ"વગીર� ગોcવામી એ]લસ`ીજ શાળા ન.ં29 9727766992 પાલડ�
561 પિ�મ ડો. િવિધનર"(<3ુમાર ઓઝા શાહ$રુ %.ુ શા. ન ં- 8 8238367107 નારણ$રુા
562 પિ�મ  િનિમષાબેન ?હતે(<3ુમાર પટ"લ શાહ$રુ %.ુ  શા. ન-ં 6 9925033670 નારણ$રુા
563 પિ�મ  યોગીનીબેન િનલેશભાઈ પટ"લ શાહ$રુ %.ુ  શા. ન-ં 6 9067840154 નારણ$રુા
564 પિ�મ શૈલી બેન ગીર�શભાઈ મહ"તા શાહ$રુ %.ુ શા. ન ં- 8 9429067607 નારણ$રુા
565 પિ�મ શાહ oજCાસાબેન િવનોદ3ુમાર શાહ$રુ %.ુ  શા. ન-ં 5 9429745861 નારણ$રુા
566 પિ�મ અમીન ગીતાબેન કAપેશભાઇ બારડોલ$રુા %જુ. શાળાન1ં 99099 19972 નારણ$રુા
567 પિ�મ પટ"લ નયનાબેન ઇ^રલાલ શાહ$રુ શાળા નબંર - 04 9909970619 નારણ$રુા
568 પિ�મ સથવારા વિનતાબેન વી. �ુધે^ર શાળા નબંર 4 7990411608 નારણ$રુા

Iગરભાઇ મશ_વાલા 
(CRC) 9624452081

નેહલ અ5તૃલાલ વાળા 
(5.ુિશ)     97272 01851

િવજયભાઇ દરI (CRC)  

  9725938777



�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
569 પિ�મ પટ"લ દ�િપકાબેન ક". �ુધે^ર શાળા નબંર 4 6354858169 નારણ$રુા
570 પિ�મ  ડ"રોલા ગીતાબેન એમ. �ુધે^ર શાળા નબંર 4 9723050891 નારણ$રુા
571 પિ�મ મીનાબેન લYમણભાઈ ગામીત સાબરમતી શાળા ન.ં5 9428102164 કાળ�ગમ
572 પિ�મ મીનાબેન િવનોદચ<ં દરI સાબરમતી શાળા ન.ં5 9879316314 કાળ�ગમ
573 પિ�મ cનેહલબેન દ�નબyં ુ%sુતા ક"શવનગર શાળા ન.ં1 9712935983 કાળ�ગમ
574 પિ�મ નીTુબેન 5કુ"શભાઈ પરમાર �ુધે^ર  %.ુ શા. ન ં-. 3 9825098553 કાળ�ગમ
575 પિ�મ  1યોતીબેન વAAભભાઇ પરમાર શાહ�બાગ  શાળા ન ં૧ 9925902418 કાળ�ગમ
576 પિ�મ સોનલબેન પાલIભાઈ પટ"લ સાબરમતી શાળા ન.ં3 8200337576 કાળ�ગમ
577 પિ�મ ડાભી ચેતનાબેન સોમાભાઇ શાહ�બાગ  શાળા ન ં6 9998341994 કાળ�ગમ
578 પિ�મ િવધાLીબેન શ«¬ુનભાઇ ગmજર શાહ�બાગ  શાળા ન ં6 9624024988 કાળ�ગમ
579 પિ�મ વસતંાબેન નવ�તિસ=હ �હુાર સાબરમતી શાળા ન.ં7 9099263862 કાળ�ગમ
580 પિ�મ મીના3ુમાર� લાભશકંર /ની નારણ$રુા શાળા ન.ં1 9427017679 કાળ�ગમ
581 મpય વ?હદા વાય બરફવાલા જમાલ$રુ ઉ�ૂ� -6 7623850915 જમાલ$રુ
582 મpય \હોરા ?ફરદોસબા�ુ ં%લુામનબી િમAલતનગર ઉ�ૂ�  - 2 9898277787 જમાલ$રુ
583 મpય રશીદા આઇ. કાદંાવાલા શાહ$રુ ઉ�ૂ�  - 6 9904195110 જમાલ$રુ
584 મpય સફ�નાબા�ુ ંફા_કભાઈ ઉmPનવાલા બહ"રામ$રુા ઉ�ૂ�  - 5 9714343029 જમાલ$રુ
585 મpય ર"હાનાબા�ુ ંફા_કભાઈ બોબડ�યાવાલા બહ"રામ$રુા ઉ�ૂ�  - 5 7990089284 જમાલ$રુ
586 મpય તાહ"રાબીબી મો.સાક�ર શેખ ચડંોળા ઉ�ૂ�  - 2 9277307466 જમાલ$રુ
587 મpય રસીદાબા�ુ ંયાસીનભાઇ છ�પા ચડંોળા ઉ�ૂ�  - 2 9824097620 જમાલ$રુ
588 મpય મહ"_ીશા માIદખાન પઠાન ચડંોળા ઉ�ૂ�  - 2 9106447722 જમાલ$રુ
589 મpય મોહMમદ ઝા?કર એમ. શેખ ;ુદંરમનગર ઉ�ૂ�  - 2 9735907437 જમાલ$રુ

ઇAયાસભાઇ અ(સાર� 
9725502944

?કરણભાઇ દ"સાઇ (CRC) 

9898836942

589 મpય મોહMમદ ઝા?કર એમ. શેખ ;ુદંરમનગર ઉ�ૂ�  - 2 9735907437 જમાલ$રુ
590 મpય ?ફરોઝાબા�ુ ંર;લુભાઇ શેખ િમAલતનગર ઉ�ૂ�  -2 9913367881 જમાલ$રુ
591 મpય તcનીમબા� ુએસ. કાદર� રાજ$રુ ઉ�ૂ�  - 1 9904898158 જમાલ$રુ
592 મpય ]બAક�સબા� ુએ. શેખ રાજ$રુ ઉ�ૂ�  - 1 8735052839 જમાલ$રુ
593 મpય સમીનાબા�ુ ંમોહમંદશફ� મlદાIવાલા ર]ખયાલ ઉ�ૂ�  - 2 9624044935 જમાલ$રુ
594 મpય ;Aુતાનખાન d. પઠાન ;ુદંરમનગર ઉ�ૂ�  - 2 9879131346 જમાલ$રુ
595 મpય મેરાજબા� ુસm/દ}ુસૈન /ફર� જમાલ$રુ ઉ�ૂ�   - 1 9714651919 કા�$ુરુ
596 મpય અ(સાર� 3ુર"શાબીબી 5બુીનએહમદ બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 8 78788 38503 કા�$ુરુ
597 મpય _ખસાના ?ફરોઝમોહમંદ શેખ ચડંોળા ઉ�ૂ�  - 2 9904500296 કા�$ુરુ
598 મpય અ(સાર� ¨ુલાયા ર"હાનાબા� ુ/ફરઅલી ગોમતી$રુ ઉ�ૂ�  - 1 7984256829 કા�$ુરુ
599 મpય શેખ મેહજબીનબા� ુઅલી}ુસેન ગોમતી$રુ ઉ�ૂ�  - 1 8530075703 કા�$ુરુ
600 મpય અ(સાર� રઝીયાબા� ુમr.રઝા ગોમતી$રુ ઉ�ૂ�  - 1 9601345519 કા�$ુરુ
601 મpય નીલોફર જલા�®ુ�ન લીલગર ગોમતી$રુ ઉ�ૂ�  - 1 8200931873 કા�$ુરુ
602 મpય નસીમ સલેહા આ?રફભાઈ ખાNુવાલા ગોમતી$રુ ઉ�ૂ�  - 2 9974724035 કા�$ુરુ
603 મpય %લુના�બા� ુઇશા�દઅહ"Mદ અ(સાર� ગોમતી$રુ ઉ�ૂ�  - 2 9667673496 કા�$ુરુ
604 મpય  પરવીનબા�ુ ંમો.ઝકર�યા અ(સાર� ગોમતી$રુ ઉ�ૂ�  - 2 8128780133 કા�$ુરુ
605 મpય શાહ�નઅ તર અu�ુAલાહ પઠાન સરસ$રુ ઉ�ૂ�  - 4 8487929492 કા�$ુરુ
606 મpય શમીમબા� ુઅu�ુલરહ"માન  અ(સાર� રાજ$રુ ઉ�ૂ�  - 7 9727793129 કા�$ુરુ
607 મpય %લુશનબા�ુ ંખલીલભાઇ 3ુર"શી ર]ખયાલ ઉ�ૂ�  - 2 9106500267 કા�$ુરુ
608 મpય રઇસાબા� ુએ. પઠાન બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 2 9662530418 કા�$ુરુ
609 મpય અનીસાબા�ુ ં રશીદએહમદ ટ"કરાવાલા દાણીલીમડા ઉ�ૂ�  - 3 9722146146 ખાડ�યા
610 મpય ઉMમેસલમા એન.અ(સાર� ચડંોળા ઉ�ૂ�  - 1 96622 42139 ખાડ�યા
611 મpય ફર�દાબા�ુ ંશuબીર શેખ ચડંોળા ઉ�ૂ�  - 2 9737106959 ખાડ�યા
612 મpય નાઝીમા ઇકબાલબેગ િમઝા� ચડંોળા ઉ�ૂ�  - 2 9724303672 ખાડ�યા
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�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
613 મpય શબાના અcપાક ;રુતી ચડંોળા ઉ�ૂ�  - 2 9825331450 ખાડ�યા
614 મpય મદંોસરવાલા શબાના મોહમંદશર�ફ િમAલતનગર ઉ�ૂ�  -2 9725004638 ખાડ�યા
615 મpય મલેક શબાનાબા�ુ ંમો.ફ̄સલ િમAલતનગર ઉ�ૂ�  -2 9723046876 ખાડ�યા
616 મpય ઝીતE¨ુમ અu�ુલહX શેખ િમAલતનગર ઉ�ૂ�  -2 8460444107 ખાડ�યા
617 મpય મ(;રુ� ફર�દાબા�ુ ંયા3ુબભાઇ િમAલતનગર ઉ�ૂ�  -2 9601746302 ખાડ�યા
618 મpય પઠાન ર"હાનાબા�ુ ંહનીફખાન િમAલતનગર ઉ�ૂ�  -2 8733955286 ખાડ�યા
619 મpય ગઝલાયાcમીન આઈ મ(;રુ� ર]ખયાલ ઉ�ૂ�  - 1 9737715166 ખાડ�યા
620 મpય રશીદાબા� ુઆઇ. શેખ બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 9 9974006791 ખાડ�યા
621 મpય Tુબીનાબા� ુફર�દ મો. IવાIવાલા બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 2 9725020178 ખાડ�યા
622 મpય સમીમબા� ુકાસમભાઇ શેખ બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 2 9904413614 ખાડ�યા
623 મpય મો.આર�ફ જમાલભાઇ છાવણીવાલા સરસ$રુ ઉ�ૂ�  - 1 9924927869 ખાડ�યા
624 મpય શેહનાઝબીબી મો. શuબીર અ(સાર� બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 4 9724301520 ખાડ�યા
625 મpય નાજમાબા�ુ ંઇનાય�Aુલાહ શેખ બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 7 8320899127 ખાડ�યા
626 મpય બેબીનાઝ  અ(સાર� બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 7 8733812591 ખાડ�યા
627 મpય મો.શફ� તાજ મો. 3ુર̄શી બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 2 9924821012 દ?રયા$રુ
628 મpય અનીસાબા�ુ ં5સુાભાઈ શેખ રાયખડ ઉ�ૂ�  - 6 9574364320 દ?રયા$રુ
629 મpય ઈરશાદએહમદ �રૂમોહમંદ અ(સાર� રાયખડ ઉ�ૂ�  - 6 7383602439 દ?રયા$રુ
630 મpય સબીહાબા�ુ ંજમીલઅહ"મદ અ(સાર� બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 4 9725018322 દ?રયા$રુ
631 મpય યાcમીન ઉcમાનગની મલકાની ચડંોળા ઉ�ૂ�  - 2 6351970076 દ?રયા$રુ
632 મpય અમી_દ�ન I. શેખ બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 2 989846677 દ?રયા$રુ
633 મpય શાહ�નબા�ુ ંએમ. પઠાન વટવા ઉ�ૂ�  - 2 8849453262 દ?રયા$રુ

ઈરફાન અ(સાર� 
9173327127

હ�રાબેન એસ. પરમાર 633 મpય શાહ�નબા�ુ ંએમ. પઠાન વટવા ઉ�ૂ�  - 2 8849453262 દ?રયા$રુ
634 મpય સમીના ઐhબુભાઇ ]બસોરા ર]ખયાલ ઉ�ૂ�  - 2 9824831865 દ?રયા$રુ
635 મpય ર]ઝયાબીબી એ. ખેરાદાવાલા બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 2 9687855852 દ?રયા$રુ
636 મpય vરુશીદાબા� ુએમ. અ(સાર� બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 2 9376968054 દ?રયા$રુ
637 મpય તcલીમ ફઝ�રુરહ"માન શેખ બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 7 9904970912 દ?રયા$રુ
638 મpય બાનો ખા�નૂ એન Eસાર� ગોમતી$રુ ઉ�ૂ�  - 4 9925967852 દ?રયા$રુ
639 મpય ખતીઝાબીબી સૈયદમીયા સૈયદ બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 2 9824583640 દ?રયા$રુ
640 મpય મો.અનવર એન. મ(;રુ� બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 9 9724301172 દ?રયા$રુ
641 મpય સાયરાબા�ુ ંએમ. શેખ શાહ�બાગ ઉ�ૂ�  - 1 6353244710 �ુધે^ર
642 મpય સમીરાબા�ુ ં?હસા5®ુ�ન સૈયદ �ુધે^ર ઉ�ૂ�  - 1 9879825593 �ુધે^ર
643 મpય 5સુા મોહMમદહનીફ શેખ દ?રયા$રુ ઉ�ૂ�  - 2 7359302130 �ુધે^ર
644 મpય સૈયદ ?ફરોઝાબા�ુ ંયા3ુબભાઇ દાણીલીમડા ઉ�ૂ�  - 4 9974010485 �ુધે^ર
645 મpય _kદાબા�ુ ંએ. િસ®�ક� શાહ$રુ ઉ�ૂ�  - 10 9998887748 �ુધે^ર
646 મpય સમીરઅલી એમ. મોમીન દ?રયા$રુ ઉ�ૂ�  - 2 9173891533 �ુધે^ર
647 મpય યાસીન ઐhબુ  એમ િછપા ;ુદંરમનગર ઉ�ૂ�  - 2 9924083216 �ુધે^ર
648 મpય મોહMમદયાસીન મોહMમદ}ુસૈન શેખ દ?રયા$રુ ઉ�ૂ� -2 9725036748 �ુધે^ર
649 મpય રશીદાબા�ુ ંશM;?ુ®ન બોલવાલા રાજ$રુ ઉ�ૂ�  - 4 9825730755 �ુધે^ર
650 મpય અu�ુલરહ�મ એ. શેખ શાહ$રુ ઉ�ૂ�  - 1 9725004636 �ુધે^ર
651 મpય ]લયાકતઅલી એમ.શેખ ચડંોળા ઉ�ૂ�  - 1 97243 31320 �ુધે^ર
652 મpય ઝર�નાબા�ુ ંનાઝીમઅલી  સૈયદ દ?રયા$રુ ઉ�ૂ�  - 2 6352181421 �ુધે^ર
653 મpય શબાનાબા�ુ ંઆર�ફમોહMમદખાન પઠાણ દ?રયા$રુ ઉ�ૂ�  - 2 9265416261 �ુધે^ર
654 મpય 5kુતાક h;ુફુભાઇ કા�Iુવાલા દ?રયા$રુ ઉ�ૂ�  - 2 9824414262 �ુધે^ર
655 મpય સા?દકઅહમદ એન.શેખ ગોમતી$રુ ઉ�ૂ�  - 3 9664886897 માy$ુરુા
656 મpય ર"શમાબા�ુ ંમો. અસલમ અ(સાર� રાજ$રુ ઉ�ૂ�  - 3 9723751286 માy$ુરુા
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�મ ઝોન િશ	ક �ુ ંનામ શાળા �ુ ંનામ સપંક� નબર વોડ� કો- ઓડ�નેટર 
657 મpય ફરઝાનાબા� ુઆર. શેખ રાજ$રુ ઉ�ૂ�  - 1 9727845434 માy$ુરુા
658 મpય શમીમબા� ુએ. શેખ રાજ$રુ ઉ�ૂ�  - 1 9737564757 માy$ુરુા
659 મpય સઇદાબા�ુ ં%લુામ}ુસેન મલેક રાજ$રુ ઉ�ૂ�  - 4 9375740440 માy$ુરુા
660 મpય આિસયાબા�ુ ંમો.ઐhબુ પઠાન રાજ$રુ ઉ�ૂ�  - 7 9558432282 માy$ુરુા
661 મpય મદ�નાબીબી બી. શેખ ;ુદંરમનગર ઉ�ૂ�  - 2 9727685383 માy$ુરુા
662 મpય શમીમબા�ુ ં એમ. શૈખ િસપાઈ ર]ખયાલ ઉ�ૂ�  - 1 9824720539 માy$ુરુા
663 મpય અફસાનાબીબી શમશેરખાન પઠાન ર]ખયાલ ઉ�ૂ�  - 2 9016884516 માy$ુરુા
664 મpય ખાલેદાબા� ુએમ. અ(સાર� િમAલતનગર ઉ�ૂ�  - 1 9909086702 માy$ુરુા
665 મpય શાહ�નજહા અનવરખાન પઠાન બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 2 9974024142 માy$ુરુા
666 મpય વાIદાબીબી sયાર"િમયા અuબાસી બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 2 9978613588 માy$ુરુા
667 મpય ગઝાલાપરવીન અનવરખાન પઠાન બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 2 9725040901 માy$ુરુા
668 મpય 5મુતાઝબીબી અu�ુલઅઝીમ શેખ બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 7 9898140449 માy$ુરુા
669 મpય ઉઝમાબા�ુ ંમો.નઇમ અનસાર� બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 7 9033044793 માy$ુરુા
670 મpય િશર�ન મકWલુઅહમદ પઠાણ બહ"રામ$રુા ઉ�ૂ�  - 6 9624804070 માy$ુરુા
671 મpય અ(સાર� સલમાબીબી હાિશમઅલી બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 8 99796 66130 માy$ુરુા
672 મpય અ(સાર� સ%ફુતાપરવીન /વેદઅ તર બા$નુગર ઉ�ૂ�  - 8 94279 55698 માy$ુરુા
673 મpય સાયરાબા�ુ ંઆર. શેખ જમાલ$રુ ઉ�ૂ�  - 4 9924475881 રાયખડ
674 મpય રoજયાબા�ુ ંએફ.મ(;રૂ� જમાલ$રુ ઉ�ૂ�  - 8 937309063 રાયખડ
675 મpય નજમાબા�ુ ંએલ. પઠાણ શાહ$રુ ઉ�ૂ�  - 10 7433993970 રાયખડ
676 મpય મેહWબુ વાય. અ\વાવાલા વટવા ઉ�ૂ�  - 2 7383216482 રાયખડ
677 મpય અિત3ુીશા ંમો.યાસીન શેખ રાયખડ ઉ�ૂ�  - 6 9998081925 રાયખડ

િનલમબેન.d ગોહ�લ 
9913141020

677 મpય અિત3ુીશા ંમો.યાસીન શેખ રાયખડ ઉ�ૂ�  - 6 9998081925 રાયખડ
678 મpય અcમીનાબા�ુ ંઈcમાઈલભાઈ શેખ રાયખડ ઉ�ૂ�  - 6 7874207877 રાયખડ
679 મpય તાઇ ઝર�નાખા�નુ %લુામઅલી િમAલતનગર ઉ�ૂ�  - 2 9824332702 રાયખડ
680 મpય શેખ હાજરા બીબી  વા/ મ?હh®ુ�ન દાણીલીમડા ઉ�ૂ�  - 2 7405885785 રાયખડ
681 મpય ફરહાનાબા� ુમોહMમદરફ�ક શેખ ગોમતી$રુ ઉ�ૂ�  - 4 96622771491 રાયખડ
682 મpય શબાનાબીબી એ. શેખ સરસ$રુ ઉ�ૂ�  - 5 9106393040 રાયખડ
683 મpય ર�ઝવાના h;ુફુભાઇ છ�પા ચડંોળા ઉ�ૂ�  - 2 9998611875 રાયખડ
684 મpય સમીનાબા�ુ ંI. શેખ વટવા ઉ�ૂ�  - 2 9228591514 રાયખડ
685 મpય હસીનાબીબી એ. ખેરાદાવાલા િમAલતનગર ઉ�ૂ�  - 2 9723261393 રાયખડ
686 મpય ?દલશાદબા�ુ ં%લુામ}ુસેન શેખ િમAલતનગર ઉ�ૂ�  - 2 9924795528 રાયખડ
687 મpય શમીમબા�ુ ંએ.શેખ શાહ$રુ ઉ�ૂ�  - 6 9712987046 શાહ$રુ
688 મpય મેહ5દૂાબીબી એ.શેખ શાહ$રુ ઉ�ૂ�  - 6 9712987040 શાહ$રુ
689 મpય �રૂજહાબઁીબી એસ.પઠાણ શાહ$રુ ઉ�ૂ�  - 6 9824421884 શાહ$રુ
690 મpય �રૂજહા ંહાIમોહMમદ ]બસોરા �ુધે^ર ઉ�ૂ�  - 1 7383478859 શાહ$રુ
691 મpય ફરહા�રુ� હ"માન એન શેખ શાહ$રુ ઉ�ૂ�  - 1 9712939947 શાહ$રુ
692 મpય શ%ફુતાબા� ુફખ_®�ન શેખ જમાલ$રુ ઉ�ૂ�  - 1 9712987237 શાહ$રુ
693 મpય આલીયાપરવીન ઇMતીયાઝએહમદ પટ"લ ચડંોળા ઉ�ૂ�  - 2 8866005455 શાહ$રુ
694 મpય ફર�દાબા�ુ ંI. શેખ શાહ$રુ ઉ�ૂ�  - 5 9712987308 શાહ$રુ
695 મpય શેખ યાcમીન ઝૈ�લુઆબેદ�ન િમAલતનગર ઉ�ૂ�  - 2 9825773384 શાહ$રુ
696 મpય અu�ુર±હમાન આર. શેખ સરસ$રુ ઉ�ૂ�  - 1 9879797865 શાહ$રુ
697 મpય શાજર�નબા� ુએમ. શેખ ;ુદંરમનગર ઉ�ૂ�  - 2 9624007775 શાહ$રુ
698 મpય શીર�નબા�ુ ંએ. શેખ ;ુદંરમનગર ઉ�ૂ�  - 2 9773036441 શાહ$રુ
699 મpય શuબીર}ુસેન એમ. શેખ જમાલ$રુ ઉ�ૂ�  - 8 9265587056 શાહ$રુ
700 મpય ઉcમાનગની મોહMમદભાઇ મ(;રુ� દ?રયા$રુ ઉ�ૂ�  - 2 9712987306 શાહ$રુ

અકરમ}ુસેન એ 
અ(સાર� 9724339846

મોહમંદસલીમ d. 

કાગદ�  7383883630
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No.
Name of 

site
Location Shift Teacher Name Desig. Contact No. School Name

Contact Person 

Name
Mobile No.

Morning રંજનબેન પી ડામોર ઉપિશ�ક 9913024559 દાણીલીમડા !જુ શા ન ં૪
Evening ,હનાબેન એન./થુાર ઉપિશ�ક 9712932512 દાણીલીમડા !જુ શા ન ં૬
Morning �િવણાબેન કાનાભાઇ વણકર ઉપિશ�ક 9898188436 કાકં,રયા !જુરાતી શાળા ન ં10

Evening ,દ4તીબેન ભરવાડ ઉપિશ�ક 8347690306 કાકં,રયા !જુરાતી શાળા ન ં6 

Morning ભાવનાબેન એન. ગજજર ઉપિશ�ક 9426622876 ઇસન6રુ !જુરાતી શાળા ન.ં ૧

Evening તારાબહ�ન હ�રાલાલ મા7ુ ઉપિશ�ક 7600845665 ઇસન6રુ !જુરાતી શાળા ન.ં ૨

Morning િશ9પા બેન આર.વમૉ ઉપિશ�ક 9725018667 વટવા !જુરાતી શાળા ન.ં ૩
Evening જય=ીબેન સી. પટ�લ ઉપિશ�ક 99740 63438 વટવા !જુરાતી શાળા ન.ં ૪
Morning િશ9પાબેન પાર�ખ ઉપિશ�ક 9510624842 નારોલ !જુરાતી શાળા ન.ં ૨
Evening સ!ણુાબેન પટ�લ ઉપિશ�ક 9586329090 નારોલ !જુરાતી શાળા ન.ં ૨
Morning યાદવ લીલાવતી રામબદન ઉપિશ�ક ૯૭૨૩૮૨૦૫૫૮ ખોખરા ,હCદ� શાળા ન.ં-4 

Evening મોહમંદશા,હદ એ. અCસાર� ઉપિશ�ક 9998573755 િમ9લતનગર ઉEૂG  -1

Morning ,કશનતા �ુ. બી.રાજ6તૂ ઉપિશ�ક ૯૮૨૪૪૦૯૦૭૧ વટવા  ,હCદ� શાળા ન.ં-1 

Evening સ,રતા આર. રોય ઉપિશ�ક ૭૬૦૦૧૭૭૫૬૨ વટવા  ,હCદ� શાળા ન.ં-1 

Morning અવિંતકાબેન જોષી ઉપિશ�ક 9998994823 �ુ.,હના વોરા �ાથિમક શાળા 

Evening િ�યકંાબેન બી. પટ�લ ઉપિશ�ક 6356581197 વટવા !જુરાતી શાળા ન.ં ૫
Morning તહ�નીયતફાતેમા એમ. Jખુાર� ઉપિશ�ક 9825748863 વટવા ઉEૂG  - 2

Evening Kબ9ક�સબા�ુ ંબી. Jખુાર� ઉપિશ�ક 9998171802 વટવા ઉEૂG  - 2

Morning વદંના મહ�શ�ુમાર િમ=ા ઉપિશ�ક ૯૯૯૮૬૬૭૬૨૧ િવનોબાભાવે ,હCદ� શાળા ન.ં-1 

Evening 6નૂમ ભાઈલાલ પટ�લ ઉપિશ�ક ૮૭૮૦૪૩૨૫૯૬ િવનોબાભાવે ,હCદ� શાળા ન.ં-1 

Morning શેહનાઝબા� ુએ. શેખ ઉપિશ�ક 94287 37324 ચડંોળા ઉEૂG  - 1
Evening શમાબા�ુ ંએચ.પઠાન ઉપિશ�ક 8401811365 રKખયાલ ઉEૂG  - 1
Morning ગીતા આર વમાG ઉપિશ�ક ૯૪૦૮૧૫૧૫૧૬ વટવા  ,હCદ� શાળા ન.ં-1 

Evening ર�તેશ  સી. Oહુાર ઉપિશ�ક ૯૦૧૬૭૯૯૪૧૦ વટવા  ,હCદ� શાળા ન.ં-1 

Morning નયનાબેન એસ. પટ�લ ઉપિશ�ક 9725734102 નારોલ !જુરાતી શાળા ન.ં ૧
Evening Pયોિતબેન પી. પડંQા ઉપિશ�ક 9601661299 વટવા !જુરાતી શાળા ન.ં ૨
Morning ભારતીબેન ઠાકર ઉપિશ�ક 9898204299 કાકં,રયા !જુરાતી શાળા ન ં4
Evening અનીસમોહમંદ ઉRમાનગની મC/રુ� ઉપિશ�ક 9998853165 રાજ6રુ ઉEૂG  - 7
Morning જોષી િનતાબેન ,હતેષ �ુમાર ઉપિશ�ક 8320968383 દાણીલીમડા !જુ શા ન ં૫
Evening અSRમતાબેન સી.પટ�લ ઉપિશ�ક 9712987356 દાણીલીમડા !જુ શા ન ં૬

Tારક�શ�ુમાર સી.પરમાર બહ�રામ6રુા-11 8530994894

=ી �દ�પભાઈ એસ.મUરુ�યા DPS 9726858158
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��� :
 Morning shift નો સમય 9:00 થી 2:00 વાVયાનો રહ�શે. કો-ઓ,ડXનેટર�ુ ંનામ  
 Evening  shift નો સમય 2:00 થી 7:0   0 વાVયાનો રહ�શે. કો-ઓ,ડXનેટર�ુ ંનામ  

14 Jamalpur
Nr. Shital-Varsha-Mahavir 

Complex, Jamalpur Bridge
Dr. Kishorbhai 9898737761

15 Maninagar
Opp. Arbuda society, 

L.G.Hospital
9033125283

12 Lambha
Lambha Urban Health 

Centre, Nr. Lambha Temple
Dr. Balrambhai 9558016559

13 Narol
Nr. Narol UHC, Narol 

Village
Dr. Priyankbhai 9428807928

10 Indrapuri CTM Cross Roads Dr. Chintan 9712816111

11 Danilimda
Danilimda Cross 

Road
Dr. Hardikbhai 9429134439

8 Vatva
Sardar Chawk, Nr. 

Smriti Mandir
Dr. Trupti 9714473233

9 Vatva
Bibi Talav Cross 

Roads
Dr. Roshni 9727721545

6 Khokhra Opp. Avkar Hall Dr. Arti 9727721541

7 Vatva

Ghodasar Cross 

Road, Nr. Epitome 

Restaurant

Dr. Trupti 9714473233

4 Isanpur
Besides Isanpur Bus 

Stand
Dr. Naim 9812410714

5 Lambha Narol Circle Dr. Jayendra 9558819504

2 Maninagar Pushpakunj Circle Dr. Neha 9033125283

3 Isanpur
Opp. Radha Krishna 

Villa, Govindvadi
Dr. Shivani 9426081017

દK�ણ ઝોન
પ%ક (B)

1 Maninagar
Nr. Maninagar 

Railway Station
Dr. Neha 9033125283
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1 6વૂG મેYુલ�ુમાર આર. કાપ,ડયા રાજ6રુ !જુ.શાળા.૧ 7778031453 સZગ સકંલન કો.ઓડ�નેટર - 6વૂGઝોન ઓફ�સ,િવરાટનગર

6વૂG =ી મહ�શ ક�. શમાG  અમરાઈવાડ�  ,હCદ� શાળા ન ં7 9725004685
સવાર� ૮:00 થી બપોર ૧:00

6વૂG /મુિત ક�. [દુાલીયાર  અમરાઈવાડ�  ,હCદ� શાળા ન ં1 6358811972 બપોર� ૧:00 થી સા\ં ૭:00

6વૂG મો,હની કનૈયાલાલ ખટ�ક  અમરાઈવાડ�  ,હCદ� શાળા ન ં9 7405139522
સવાર� ૮:00 થી બપોર ૧:00

6વૂG િનશા�ુમાર� આર. યાદવ  અમરાઈવાડ�  ,હCદ� શાળા ન ં4 8320036441 બપોર� ૧:00 થી સા\ં ૭:00

6વૂG પોપટભાઈ િવ^લભાઈ Oવુાણી _Kબકાનગર ૧ 9824556592
સવાર� ૮:00 થી બપોર ૧:00

6વૂG રમેશભાઈ ભટ�યાભાઈ ડામોર િવ`ઝોલ ૨ 9879165773 બપોર� ૧:00 થી સા\ં ૭:00

6વૂG િશલ�ુમાર� Tાર�કાિસ`હ રાજ6તૂ કરશનનગર  ,હCદ� શાળા ન ં1 7801888731
સવાર� ૮:00 થી બપોર ૧:00

6વૂG =ી �ૃ�ણક�શ એસ. મૌયG  અમરાઈવાડ�  ,હCદ� શાળા ન ં7 9725001718 બપોર� ૧:00 થી સા\ં ૭:00

6વૂG રમેશભાઈ રંગાભાઈ ગરાિસયા રાજ6રુ ૧૧ 8141027571
સવાર� ૮:00 થી બપોર ૧:00

6વૂG ,હતેષ ગણેશભાઈ દ�સાઈ રાજ6રુ ૧૭ 7878090831 બપોર� ૧:00 થી સા\ં ૭:00

6વૂG �ીિતબેન પટ�લ લીલાનગર ૨ 9099870711
સવાર� ૮:00 થી બપોર ૧:00

6વૂG કનૈયાલાલ પટ�લ લીલાનગર ૨ 8000790651 બપોર� ૧:00 થી સા\ં ૭:00

6વૂG નીલમબેન એમ ગીણોયા અમરાઈવાડ� ૧૨ 8401926045
સવાર� ૮:00 થી બપોર ૧:00

6વૂG અCb�ુુમાર ઉમેશ�સાદ પટ�લ અમરાઈવાડ� ૧ 9429212217 બપોર� ૧:00 થી સા\ં ૭:00

6વૂG cdુJ�ુુમાર� રા\શ�સાદ વમાG કરશનનગર ,હCદ� શાળા ન.ં-1 8306944341
સવાર� ૮:00 થી બપોર ૧:00

6વૂG શૈલેષ આર. વમાG  અમરાઈવાડ�  ,હCદ� શાળા ન ં1 6351860597 બપોર� ૧:00 થી સા\ં ૭:00

6વૂG =ી �,દપિસ`હ િવલિસહ સેલોત િવવેકાનદંનગર !જુ. શાળા.૧ 6356486069
સવાર� ૮:00 થી બપોર ૧:00

6વૂG અeુ Gનિસ`હ \.મ,હડા િવવેકાનદંનગર શા. ૧ 9427359098 બપોર� ૧:00 થી સા\ં ૭:00

6વૂG ભરત�ુમાર રમણભાઈ પટ�લ િવ`ઝોલ ૨ 9925675714
સવાર� ૮:00 થી બપોર ૧:00

6વૂG અરિવ`દ�ુમાર કાSCતલાલ માલવણીયા િવ`ઝોલ ૨ 9601292529 બપોર� ૧:00 થી સા\ં ૭:00

6વૂG ઝોન 
પ%ક (B)

હાટક�fર gીજ,હાટક�fર

સોનીની ચાલી gીજ,ઓઢવ

2

3
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8

આરટ�ઓ વiાલ

િવવેકાનદંનગર

મેjો gીજ પાસ,ે વiાલ

ઓઢવ gીજ,ઓઢવ

ખોડ�યારમાતા મ,ંદર પાસે,િનકોલ

/ખુરામનગર પાણીની ટાકં� પાસે,/ખુરામનગર

સરદાર મોલ, િવરાટનગર

ટોરG Cટ પાવર પાસે,અમરાઈવાડ�



�� ����� � � ������ !"��ો 	ш�# ��� 	ш�к�� ��� ш����� ��� �ો. ����

1

кો-$%&�'#� - �	(� �ો� 
$�� �����)��� - - - �#�� ���ш*���� +,����� ��%� ш��� ��.1 9979797966

�ો� , ш	� - � ����� 8: , ��ો� 1 0ш��'� ш�к���� �#�� �����1, ш��� ��.4 9328484784

�	���� - � ����� 8: , ��ો� 1 2��3ш4�� ��'�4�� "���� �����1, ш��� ��.7 9228876236

�ો� , ш	� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 !к8���'� ���954�� �#�� к�ш��:� ш��� ��.1 9714901314

�	���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �#�� ш	�;���'� ��<954�= ���>)��� ш��� ��.4 9898554027

��:� , �	� - � ����� 8: , ��ો� 1 *�����'� к3	1;4�� ш�� �����1, ш��� ��.3 9714768828

�ો���� - � ����� 8: , ��ો� 1 2��3ш4�� ��'�4�� "���� �����1, ш��� ��.7 9228876236

��:� , �	� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 ��?���'� �ો=1���� �#�� �����1, ш��� ��.4 9428613194

�ો���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �#�� ш	�;���'� ��<954�= ���>)��� ш��� ��.4 9898554027

@�� , �ો� - � ����� 8: , ��ો� 1  ��к�'� %ો!%�� �����1, ш��� ��.-3 9725373866

��:���� - � ����� 8: , ��ો� 1 2��3ш4�� ��'�4�� "���� �����1, ш��� ��.7 9228876236

@�� , �ો� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 кો!к���'� �!�4�= A�1�3�� ���"���,�B #�к�� CD�	�.ш��� 8511766906

��:���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �#�� ш	�;���'� ��<954�= ���>)��� ш��� ��.4 9898554027

E�?� , ��:� - � ����� 8: , ��ો� 1 �#�� )�F +�G���� ��� ��%� ш��� ��.9 9909051509

@����� - � ����� 8: , ��ો� 1 2��3ш4�� ��'�4�� "���� �����1, ш��� ��.7 9228876236

E�?� , ��:� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �#�� :,1��'� 	��ો"*���� ���>)��� ш��� ��.4 9712941934

@����� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �#�� ш	�;���'� ��<954�= ���>)��� ш��� ��.4 9898554027

H�к , @�� - � ����� 8: , ��ો� 1 �#�� !"�,к��'� ��> 4�� ���>)��� ш��� ��.6 7698565954

E�?���� - � ����� 8: , ��ો� 1 2��3ш4�� ��'�4�� "���� �����1, ш��� ��.7 9228876236

H�к , @�� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �#�� *�A ���'� 	��ો"4�= ���>)��� ш��� ��.6 9157230530

E�?���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �#�� ш	�;���'� ��<954�= ���>)��� ш��� ��.4 9898554027

ш	� , E�?� - � ����� 8: , ��ો� 1 �#�� !кI�3�'� 	��ો"4�= ���>)��� ш��� ��.4 9909275608

H�к��� - � ����� 8: , ��ો� 1 2��3ш4�� ��'�4�� "���� �����1, ш��� ��.7 9228876236

ш	� , E�?� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �,���'� B�>��� �ો��к3 �����1, ш��� ��.2 9099943081

H�к��� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �#�� ш	�;���'� ��<954�= ���>)��� ш��� ��.4 9898554027

�ો� , ш	� - � ����� 8: , ��ો� 1 �#�� 2	�1��'� ��'ш4�� ��� ��%� ш��� ��.9 9824108530

�	���� - � ����� 8: , ��ો� 1 �#�� �JK"��'� +,����� ���>)��� ш��� ��.4 9427522448

�ો� , ш	� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 кL����'� M�.�#�� �����1, ш��� ��.5 9429366966

�	���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 ��+�� B:,ш��'� N������ ��� ��%� ш��� ��.9 9879378177

��:� , �	� - � ����� 8: , ��ો� 1 2+O���'� ��4�� ш�� ���>� ш��� ��.3 9924624909

�ો���� - � ����� 8: , ��ો� 1 �#�� �JK"��'� +,����� ���>)��� ш��� ��.4 9427522448

��:� , �	� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 2P���'� ш�Q�4�� ����х :���,�:� ш��� ��.2 7383137278

�ો���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 ��+�� B:,ш��'� N������ ��� ��%� ш��� ��.9 9879378177

@�� , �ો� - � ����� 8: , ��ો� 1 к����'� 2шોк4�� "�B ��S�� :���, 0T� ш��� ��.1 7698535965

��:���� - � ����� 8: , ��ો� 1 �#�� �JK"��'� +,����� ���>)��� ш��� ��.4 9427522448

@�� , �ો� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �#�� U������� �:B�� ��%� ш��� ��.1 8141262747

��:���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 ��+�� B:,ш��'� N������ ��� ��%� ш��� ��.9 9879378177

E�?� , ��:� - � ����� 8: , ��ો� 1 �,���'� к�. ��� �����1, ш��� �� -5 9601038778

પિkમ ઝોન 
પ%ક (B)
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A�4�JV,� �кO�

10
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к3#�, �кO�

5

��1��:� ш�к��кO# 
,+��"х'%�

6

#ો�X# ���� ���� ���' ��O 
�:�

7

9D�. �,.B.�ો% 
,0=.�,.0=.�, 0= �'9к  
���'

2 �ો#��� �#�!%�� ���'

3

хો%3��� �:� ��!"� ���' 
����:� +ોк

4 4 %3 �ો� �ો#���



�� ����� � � ������ !"��ો 	ш�# ��� 	ш�к�� ��� ш����� ��� �ો. ����
@����� - � ����� 8: , ��ો� 1 �#�� �JK"��'� +,����� ���>)��� ш��� ��.4 9427522448

E�?� , ��:� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 кL��ш�'� к�ш�4�� �#�� :���,�:� ш��� ��.2 94262 48231

@����� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 ��+�� B:,ш��'� N������ ��� ��%� ш��� ��.9 9879378177

H�к , @�� - � ����� 8: , ��ો� 1 +'1���'� 2	Y�4�� 4����� к�ш��:� ш��� ��.1 9879518770

E�?���� - � ����� 8: , ��ો� 1 �#�� �JK"��'� +,����� ���>)��� ш��� ��.4 9427522448

H�к , @�� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 +'1���'� шZ�'ш*���� �#�� ��� ��%� ш��� ��.1 9824352233

E�?���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 ��+�� B:,ш��'� N������ ��� ��%� ш��� ��.9 9879378177

ш	� , E�?� - � ����� 8: , ��ો� 1 %[. ��\��'� ]�B4�� �#�� ��S�� :���, 0T� ш��� ��.1 9724418154

H�к��� - � ����� 8: , ��ો� 1 �#�� �JK"��'� +,����� ���>)��� ш��� ��.4 9427522448

ш	� , E�?� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 ^ _̀a1�'� �	1��� �>���3 ���"���,�B #�к�� CD�	�.ш��� 9898806587

H�к��� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 ��+�� B:,ш��'� N������ ��� ��%� ш��� ��.9 9879378177

�ો� , ш	� - � ����� 8: , ��ો� 1 2?�>��'� к�ш���� �#�� ��� ��%� ш��� ��.1 9909908032

�	���� - � ����� 8: , ��ો� 1 ��+�� Bb��'� ���ш*���� ��%� ш��� ��.1 8511030272

�ો� , ш	� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 1'���'� �1,�*���� ���, MW��V,� ш��� ��.8 8128358900

�	���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �����'� ��'95	�8� F%�F ���>� ш��� ��.5 94285 46425

��:� , �	� - � ����� 8: , ��ો� 1 2	��'J  M�.�ોc ���>� ш��� ���� 5 9979972040

�ો���� - � ����� 8: , ��ો� 1 ��+�� Bb��'� ���ш*���� ��%� ш��� ��.1 8511030272

��:� , �	� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 ��T,�'� ��ોd�4�� �#�� ��S�� :���, 0T� ш��� ��.1 9979947827

�ો���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �����'� ��'95	�8� F%�F ���>� ш��� ��.5 94285 46425

@�� , �ો� - � ����� 8: , ��ો� 1 �#�� =���'� )��Jોd�4�= ���>)��� ш��� ��.4 9898499119

��:���� - � ����� 8: , ��ો� 1 ��+�� Bb��'� ���ш*���� ��%� ш��� ��.1 8511030272

@�� , �ો� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �#�� �J��'� к�e91��� ��� ��%� ш��� ��.9 9825022260

��:���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �����'� ��'95	�8� F%�F ���>� ш��� ��.5 94285 46425

E�?� , ��:� - � ����� 8: , ��ો� 1 A��ો+���'� M+. ���1 M�,�V,� ш��� ����-10 9724908585

@����� - � ����� 8: , ��ો� 1 ��+�� Bb��'� ���ш*���� ��%� ш��� ��.1 8511030272

E�?� , ��:� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �,�� ^ �J�� ��gк ���>� ш��� ��.5 94299 01506

@����� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �����'� ��'95	�8� F%�F ���>� ш��� ��.5 94285 46425

H�к , @�� - � ����� 8: , ��ો� 1 2�к��'� ��к�*���� �#�� MW��V,� ш��� ��.8 9925903250

E�?���� - � ����� 8: , ��ો� 1 ��+�� Bb��'� ���ш*���� ��%� ш��� ��.1 8511030272

H�к , @�� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 кો���'� h�1'954�� �ોJ, �'��)�� E����1, �ij�к �*k� 8128162021

E�?���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �����'� ��'95	�8� F%�F ���>� ш��� ��.5 94285 46425

ш	� , E�?� - � ����� 8: , ��ો� 1 ��T, ��"!кшો� �#�� MW��V,� ш��� ��.30 9428017677

H�к��� - � ����� 8: , ��ો� 1 ��+�� Bb��'� ���ш*���� ��%� ш��� ��.1 8511030272

ш	� , E�?� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 :,1��'� �#����� ���� ��� ��%� ш��� ��.1 9925516747

H�к��� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �����'� ��'95	�8� F%�F ���>� ш��� ��.5 94285 46425

�ો� , ш	� - � ����� 8: , ��ો� 1 :�K�'� !����*���� �#�� ���>)��� ш��� ��.2 9998971826

�	���� - � ����� 8: , ��ો� 1 l�m���4�� ��F4�� �W��� �'��)�� E����1, �ij�к �*k� 9714890077

�ો� , ш	� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �ોJ, �J�O�'� !����*���� ���>)��� ш��� ��.4 7383148365

�	���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 !кш� ��'�4�� "���� MW��V,� ш��� ��.10 9106630069

��:� , �	� - � ����� 8: , ��ો� 1 Bb��'� !"�'ш	�8� +n��> ��%� ш��� ��.1 7984209268

�ો���� - � ����� 8: , ��ો� 1 l�m���4�� ��F4�� �W��� �'��)�� E����1, �ij�к �*k� 9714890077

��:� , �	� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �#�� ��"���'� "�'ш*���� ��� ��%� ш��� ��.9 9426356103
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�� ����� � � ������ !"��ો 	ш�# ��� 	ш�к�� ��� ш����� ��� �ો. ����
�ો���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 !кш� ��'�4�� "���� MW��V,� ш��� ��.10 9106630069

@�� , �ો� - � ����� 8: , ��ો� 1 :>��� ш��<#�'� 	��ો"��� ���>� ш��� ��.1   9925900341

��:���� - � ����� 8: , ��ો� 1 l�m���4�� ��F4�� �W��� �'��)�� E����1, �ij�к �*k� 9714890077

@�� , �ો� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 *��"��'� 0	шJ4�� �*�� ���>� ш��� ��.5 83476 00682

��:���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 !кш� ��'�4�� "���� MW��V,� ш��� ��.10 9106630069

E�?� , ��:� - � ����� 8: , ��ો� 1 ��T,�'� -sP�4�� :ો)��к� ���>� ш��� ��.5 97279 99171

@����� - � ����� 8: , ��ો� 1 l�m���4�� ��F4�� �W��� �'��)�� E����1, �ij�к �*k� 9714890077

E�?� , ��:� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 ��к�'� l�m���4�= 	�t, ���>)��� ш��� ��.1 9974841215

@����� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 !кш� ��'�4�� "���� MW��V,� ш��� ��.10 9106630069

H�к , @�� - � ����� 8: , ��ો� 1 :n�3�'� ����4�= �к��>� �'��)�� E����1, �ij�к �*k� 9924892939

E�?���� - � ����� 8: , ��ો� 1 l�m���4�� ��F4�� �W��� �'��)�� E����1, �ij�к �*k� 9714890077

H�к , @�� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 u��	1�'� ��69v-��" ��gк ���>� ш��� ��.8 7567047027

E�?���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 !кш� ��'�4�� "���� MW��V,� ш��� ��.10 9106630069

ш	� , E�?� - � ����� 8: , ��ો� 1 ?�����W��� ���	1�'� ������� MW��V,� ш��� ��.12 7878617826

H�к��� - � ����� 8: , ��ો� 1 l�m���4�� ��F4�� �W��� �'��)�� E����1, �ij�к �*k� 9714890077

ш	� , E�?� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 2�к��'� к��B4�= ����� ���>� ш��� ��.3 8866156200

H�к��� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 !кш� ��'�4�� "���� MW��V,� ш��� ��.10 9106630069

�ો� , ш	� - � ����� 8: , ��ો� 1 �,�� M. ���Y�3 MW��WV� ш��� ��. 10 9512975998

�	���� - � ����� 8: , ��ો� 1 ��%w� Q�	�к��'� ��"��4�= ���>� ш��� ��.1 9727022233

�ો� , ш	� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 к%�' 	�Q k	1�'� �:�4�� MW��V,� ш��� ��.17 9898057947

�	���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �����'� к�4�� +n��3 MW��V,� ш��� ��.30 9429438298

��:� , �	� - � ����� 8: , ��ો� 1 +�5��'� �'?�4�= ���% ���>� ш��� ��.3 9773485627

�ો���� - � ����� 8: , ��ો� 1 ��%w� Q�	�к��'� ��"��4�= ���>� ш��� ��.1 9727022233

��:� , �	� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 "���'� 0S����� ����� ���>� ш��� ��.8 9998849839

�ો���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �����'� к�4�� +n��3 MW��V,� ш��� ��.30 9429438298

@�� , �ો� - � ����� 8: , ��ો� 1 "���'� �>xો%4�= �#�� MW��V,� ш��� ��.14 9428018697

��:���� - � ����� 8: , ��ો� 1 ��%w� Q�	�к��'� ��"��4�= ���>� ш��� ��.1 9727022233

@�� , �ો� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 "���� 	�ш� ���B4�� MW��V,� ш��� ��.22 7567801900

��:���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �����'� к�4�� +n��3 MW��V,� ш��� ��.30 9429438298

E�?� , ��:� - � ����� 8: , ��ો� 1 	�к�1��'� шш,к�91 y��� �'��)�� E����1, �ij�к �*k� 9724339411

@����� - � ����� 8: , ��ો� 1 ��%w� Q�	�к��'� ��"��4�= ���>� ш��� ��.1 9727022233

E�?� , ��:� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �,1��'� �:�4�= �ો��к3 �'��)�� E����1, �ij�к �*k� 8980376440

@����� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �����'� к�4�� +n��3 MW��V,� ш��� ��.30 9429438298

H�к , @�� - � ����� 8: , ��ો� 1 �ો��к3 ��6ш *���� �ો�� 4�� MW��WV� ш��� ��-12 9824815733

E�?���� - � ����� 8: , ��ો� 1 ��%w� Q�	�к��'� ��"��4�= ���>� ш��� ��.1 9727022233

H�к , @�� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 "W�1� �'� M�.�ોJ, MW��WV� ш���  ���� 22 9428649371

E�?���� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �����'� к�4�� +n��3 MW��V,� ш��� ��.30 9429438298

ш	� , E�?� - � ����� 8: , ��ો� 1 2P������ 4��'ш 4�= -F�	1 ���>� ш��� ��.3 9913367562

H�к��� - � ����� 8: , ��ો� 1 ��%w� Q�	�к��'� ��"��4�= ���>� ш��� ��.1 9727022233

ш	� , E�?� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 =���'� ��>����к��>� ���>� ш��� ��.3 7383726180

H�к��� !5	1� ��ો� 1  , ���6 6 �����'� к�4�� +n��3 MW��V,� ш��� ��.30 9429438298
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