
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.86 ‚t.25-11-2020 

Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
 

rð»tÞ :-  26 ™ðuBƒh™t htus ƒkÄthý rŒðË Wsðýe ËkŒ¼uo ynuðt÷ ‚Útt Vtuxtu„útV y…÷tuz 

fhðt ƒtƒ‚.  
 

ËkŒ¼o :-  ¢{tkf «trþr™/A-h/Ëkf÷™/2020/5585-5671 ‚t.25-11-2020 yLðÞu. 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤tytu™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ ‚Útt ËkkŒ¼uo sýtððt™wk fu 26 

™ðuBƒh™t htus ƒkÄthý rŒðË™e Wsðýe fhðt ƒtƒ‚u Ëhfth©e™e ftuðez-19 yk‚„o‚™e „tEz÷tE™™u 

y™wËhe™u ‚{the þt¤t îtht fhu÷ ftÞoðtne™e rð„‚tu ‚u{s fhu÷ «ð]r¥tytu™t Vtuxtu„útVË ËtÚtu™e 

rð„‚tu™tu ynuðt÷ E.{uE÷  sankalan.dpe.guj@gmail.com …h ‚t.27-11-2020™u ƒ…tuh™t 

12-00  f÷tf ËwÄe{tk rƒ™[qf {tuf÷e yt…ðt sýtððt{tk ytðu Au.  

 

rƒztý : ËkŒŠ¼‚ …ºt 

 

‚t.25-11-2020                 ztì. yu÷.ze.ŒuËtE 

               þtË™trÄfthe 

 

y„íÞ™e ™tUÄ :-  

…rh…ºt ™k.85-A ‚t.24-11-2020 yLðÞuu ðÄ½x fuB…™e ‚the¾ Ë{Þ y™u MÚt¤ 

nðu …Ae sýtððt{tk ytðu ‚u {wsƒ hnuþu. su™e ™tUÄ ÷uþtu. 

 

 
‚t.25-11-2020                 ztì. yu÷.ze.ŒuËtE 

               þtË™trÄfthe 

 

 



















 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.86-A ‚t.25-11-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 
rð»tÞ :- y{ŒtðtŒ BÞwr™rË…÷ ftu…tuohuþ™ rðM‚th{tk ytðu÷e rsÕ÷t …k[tÞ‚ rþûtý Ër{r‚, 

y{ŒtðtŒ ‚Útt rsÕ÷t …k[tÞ‚ rþûtý Ër{r‚, „tkÄe™„h nM‚f™e 103 þt¤tytu 
nM‚tk‚hý fhðt ƒtƒ‚ 

 
ËkŒ¼o :- (1)  „wsht‚ Ëhfth™t rþûtý rð¼t„™t ònuh™t{t ¢{tkf : No.KSH/ 36/ 2020/ 

NSM/ 102019/ 188/CH, Date 07/08/2020 
 (h) rs.«t.rþ.yrÄfthe©e™e f[uhe, y{ŒtðtŒ™tu …ºt ™k : ze…e/rþûtý/{f{-h/ðþe/ 20/ 

25603 Úte 25612 ‚t.23-11-2020 
 (3) rs.rþ.Ër{r‚,rs.…k.yrÄfthe©e™e f[uhe, „tkÄe™„h™tu …ºt ™k. S…k„t/ rs.rþ.Ë/ 

{f{-1/ ð/ 6903 Úte 6910/2020 ‚t.24-11-2020 
 

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

„wsht‚ Ëhfth™t rþûtý rð¼t„™t ònuh™t{t ¢{tkf : No.KSH/36/2020/NSM/102019/188/CH 

Date 07/08/2020 ‚Útt rsÕ÷t …k[tÞ‚ rþûtý Ër{r‚, y{ŒtðtŒ ™t …ºt ™k : ze…e/ rþûtý/ {f{-h/ðþe/ 

20/ 25603 Úte 25612 ‚t.23-11-2020 ‚u{s rsÕ÷t …k[tÞ‚ rþûtý Ër{r‚, „tkÄe™„h™t …ºt 

™k.S…k„t/rs.rþ.Ë/{f{-1/ð/ 6903 Úte 6910/2020 ‚t.24-11-2020 Úte rsÕ÷t …k[tÞ‚ y{ŒtðtŒ™e 

95 þt¤tytu ‚Útt  rsÕ÷t …k[tÞ‚ „tkÄe™„h™e 8 þt¤tytu {¤e fw÷ 103 þt¤tytu™e MÚttðh-sk„{ r{÷f‚ 

Ërn‚™t nfftu y™u r™Þkºtý™e ƒtƒ‚tu™wk nM‚tk‚hý ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚, y{ŒtðtŒ{tk fhðt{tk ytðu÷ 

Au. 

 yt ËtÚtuu rƒztý{tk ŒþtoÔÞt {wsƒ ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚,y{ŒtðtŒ™e nðu fw÷ {¤e™u 471 

þt¤tytu™t …u fuLÿ, ðneðxe Ítu™,Ítu™™t {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe©e y™u su-‚u þt¤t™t ƒex Ëw…hðtEÍh©e™e 

Vt¤ðýe fhðt{tk ytðu÷ Au. ‚t.25-11-2020 Úte Œhuf þt¤tytuyu ™e[u {wsƒ þiûtrýf y™u ðneðxe ftÞoðtne 

fhðt™e hnuþu .  

 

rƒztý :- 471  þt¤tytu™e ÞtŒe 

 

 

‚t.25-11-2020                     ztì.yu÷.ze.ŒuËtR 

                         þtË™trÄfthe 



�મ ઝોન પગાર ક���ુ ંનામ સમાિવ�ટ શાળા�ુ ંનામ �પુરવાઈઝર�ી�ુ ંનામ 
મોબાઈલ નબંર

મદદનીશ શાસનાિધકાર!�ી�ુ ં
નામ મોબાઈલ નબંર

1 1.નરોડા #જુ. શાળા ન.ં ૧
2 2.નરોડા #જુ. શાળા ન.ં ૨
3 3.નરોડા #જુ. શાળા ન.ં ૪
4 4.(ઠુ!યા #જુ. શાળા ન.ં ૧
5 5.નોબલનગર #જુ. શાળા ન.ં ૧
6 6.નોબલનગર #જુ. શાળા ન.ં ૨
7 7.નોબલનગર #જુ. શાળા ન.ં ૩
8 8.નોબલનગર #જુ. શાળા ન.ં ૪
9 9.છારાનગર #જુ. શાળા ન.ં ૧

10 10-દપ ./બકા  0ા .શાળા 
11 11.હસં2રુા 0ા.શાળા 
12 1.ઠ3રબાપાનગર #જુ. શાળા ન.ં ૧
13 2.ઠ3રબાપાનગર #જુ. શાળા ન.ં ૨
14 ૩.4ૃ�ણનગર #જુ. શાળા ન.ં ૧
15 4.એસ.આર.પી. #જુ. શાળા ન.ં ૨
16 5.સરદાર પટ�લ #જુરાતી શાળા
17 6.સૈજ2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૧
18 7.સૈજ2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૩
19 8.સૈજ2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૫
20 9.સૈજ2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૬
21 10.નવા નરોડા #જુરાતી
22 1.સરસ2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૧
23 2 સરસ2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૩
24 ૩ સરસ2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૪
25 4.સરસ2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૬
26 5 .સરસ2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૭:

27 6.સરસ2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૯
28 7.સરસ2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૧૧
29 8.સરસ2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૧૩
30 9.સરસ2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૨૪
31 10.સરસ2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૨૬
32 1.બા2નુગર #જુ. શાળા ન.ં ૨
33 2 બા2નુગર #જુ. શાળા ન.ં ૩
34 ૩.બા2નુગર #જુ. શાળા ન.ં ૫
35 4.બા2નુગર #જુ. શાળા ન.ં ૯
36 5.બા2નુગર #જુ. શાળા ન.ં ૧૬
37 6.ર/ખયાલ #જુ. શાળા ન.ં ૧

�ી -દલીપ4ુમાર એ પટ�લ  
૬૩૫૭૦૭૩૯૧૧

ઠ3રબાપાનગર #જુ. શાળા ન.ં ૧
 (કુ�શ4ુમાર રામાભાઇ  પટ�લ 

9725005646

રાCશ4ુમાર આમલીયાર  
૭૫૭૩૯૫૨૬૪૩

સરસ2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૩  
શૈલશે4ુમાર એ. પટ�લ    

9227259033

રાCશ4ુમાર આમલીયાર  
૭૫૭૩૯૫૨૬૪૩

બા2નુગર #જુ. શાળા ન.ં ૩  
આગઠ -રE4ુબને ભરતભાઇ  

9712948871

રાCશ4ુમાર આમલીયાર  
૭૫૭૩૯૫૨૬૪૩

નગર 0ાથિમક િશGણ સિમિત,અમદાવાદ

ઉJર ઝોન

1.નરોડા #જુ. શાળા ન.ં ૧
રાCશ4ુમાર .બાલાલ  પટ�લ   

9898296136

રાCશ4ુમાર આમલીયાર  
૭૫૭૩૯૫૨૬૪૩



�મ ઝોન પગાર ક���ુ ંનામ સમાિવ�ટ શાળા�ુ ંનામ �પુરવાઈઝર�ી�ુ ંનામ 
મોબાઈલ નબંર

મદદનીશ શાસનાિધકાર!�ી�ુ ં
નામ મોબાઈલ નબંર

38 1.અમKુ2રુા #જુ. શાળા ન.ં ૧
39 2.અમKુ2રુા #જુ. શાળા ન.ં ૨
40 ૩.નરોડા રોડ #જુ. શાળા ન.ં ૧
41 4.અસારવા #જુ. શાળા ન.ં ૮
42 5.અસારવા #જુ. શાળા ન.ં ૯
43 6.બા2નુગર #જુ. શાળા ન.ં ૧૩
44 1.હાસંોલ #જુ. શાળા ન.ં ૧
45 2.હાસંોલ #જુ. શાળા ન.ં ૨
46 ૩.કોતર2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૧
47 4.કોતર2રુ #જુ. શાળા ન.ં ૨
48 5.સરદારનગર #જુ. શાળા ન.ં ૧
49 6 સરદારનગર #જુ. શાળા ન.ં ૨
50 7 4ુબરેનગર Mબા #જુ. શાળા ન.ં ૧
51 8 4ુબરેનગર Mબા #જુ. શાળા ન.ં ૨
52 9 4ુબરેનગર #જુ. શાળા ન.ં ૪
53 1  પીપળજ 0ા. શાળા
54 2  Nયાસ2રુ 0ા. શાળા
55 3   સૈજ2રુ ગોપાલ2રુ 0ા. શાળા
56 4   લOમી2રુા 0ા. શાળા
57 5  લાભંા 0ા. શાળા
58 6   ઈદ!રાનગર-૧ 0ા. શાળા
59 7   ઈદ!રાનગર-૨ 0ા. શાળા
60 8   નવાવટવા 0ા. શાળા
61 9   દ�વળ!યાપરા વગP 0ા. શાળા
62 10  કમોડ 0ા. શાળા
63 1.  કાકં-રયા #જુરાતી શાળા ન ં1
64 2   કાકં-રયા #જુરાતી શાળા ન ં4
65 3   કાકં-રયા #જુરાતી શાળા ન ં6
66 4   કાકં-રયા #જુરાતી શાળા ન ં8
67 5   કાકં-રયા #જુરાતી શાળા ન ં9
68 6   કાકં-રયા #જુરાતી શાળા ન ં10

69 1   ખોખરા #જુરાતી શાળા ન ં4
70 2   ખોખરા #જુરાતી શાળા ન ં12

71 3   ખોખરા મરાઠ! શાળા ન ં3
72 4   મણીનગર #જુરાતી શાળા ન ં4
73 1   િમQલતનગર #જુરાતી શાળા ન ં1
74 2   િમQલતનગર #જુરાતી શાળા ન ં2
75 3   મણીનગર #જુરાતી શાળા ન ં1
76 4   મણીનગર #જુરાતી શાળા ન ં6
77 5   4ુ. -હના વોરા 0ાથિમક શાળા
78 6   બાગે-ફરદોશ #જુ. 1

79 7   ઇ�2રુ! પSTલક U4ૂલ

દ/Gણ ઝોન

દ/Gણ  ઝોન

નરોડા રોડ #જુ. શાળા ન.ં ૧   
મહ��4ુમાર મWરુભાઇ પટ�લ  

9725361316

નવનીત 4ુમાર અસાર! 
૭૫૭૩૯૫૨૬૪૦

4ુબરેનગર #જુ. શાળા ન.ં ૪   
મહ�શ4ુમાર એન . 0Xપિત    

7228850400

નવનીત 4ુમાર અસાર! 
૭૫૭૩૯૫૨૬૪૦

�ી અશોકભાઇ એન. પરમાર 
9408170674

પીપળજ 0ા. શાળા

કાકં-રયા #જુરાતી શાળા ન ં9

ખોખરા #જુરાતી શાળા ન ં2
(ખોખરા #જુરાતી શાળા ન ં4)

4ુ. -હના વોરા 0ાથિમક શાળા �ી અશોકભાઇ એન. પરમાર 
9408170674

�ી અશોકભાઇ એન. પરમાર 
9408170674

�ી અશોકભાઇ એન. પરમાર 
9408170674

દ/Gણ ઝોન

દ/Gણ ઝોન



�મ ઝોન પગાર ક���ુ ંનામ સમાિવ�ટ શાળા�ુ ંનામ �પુરવાઈઝર�ી�ુ ંનામ 
મોબાઈલ નબંર

મદદનીશ શાસનાિધકાર!�ી�ુ ં
નામ મોબાઈલ નબંર

80 1   વટવા #જુરાતી શાળા ન ં1
81 2   વટવા #જુરાતી શાળા ન ં2
82 3   વટવા #જુરાતી શાળા ન ં3
83 4   વટવા #જુરાતી શાળા ન ં4
84 5   વટવા #જુરાતી શાળા ન ં5
85 6   વટવા #જુરાતી શાળા ન ં6
86 7   ઇસન2રુ #જુરાતી શાળા ન ં1
87 8   ઇસન2રુ #જુરાતી શાળા ન ં2
88 9   ઇસન2રુ પSTલક U4ૂલ ન ં1
89 10  ઇસન2રુ પSTલક U4ૂલ ન ં2
90 1  નારોલ #જુરાતી શાળા ન.ં 1

91 2  નારોલ #જુરાતી શાળા ન.ં2

92 3  શાહવાડ! #જુરાતી શાળા ન.ં-2

93 4  રાણી2રુ #જુરાતી શાળા ન-ં 2

94 5  ગણશેનગર પીપળજ શાળા-1
95 1  બહ�રામ2રુા #જુ. શાળા ન.ં 1

96 2  બહ�રામ2રુા #જુ. શાળા ન.ં 2

97 3  બહ�રામ2રુા #જુ. શાળા ન.ં 3

98 4  બહ�રામ2રુા #જુ. શાળા ન.ં 8

99 5  બહ�રામ2રુા #જુ. શાળા ન.ં 9

100 6  બહ�રામ2રુા #જુ. શાળા ન.ં 11

101 7  બહ�રામ2રુા #જુ. શાળા ન.ં 13

102 8  બહ�રામ2રુા #જુ. શાળા ન.ં 15

103 9  બહ�રામ2રુા #જુ. શાળા ન.ં 17

104 10 બહ�રામ2રુા #જુ. શાળા ન.ં 18

105 11 બહ�રામ2રુા #જુ. શાળા ન.ં 22

106 12 બહ�રામ2રુા #જુ. શાળા ન.ં 23

107 13 ચડંોળા #જુ. શાળા ન.ં 1

108 14 ચડંોળા #જુ. શાળા ન ં2
109 1   દાણીલીમડા #જુ. શાળા ન.ં 1

110 2   દાણીલીમડા #જુ. શાળા ન.ં 2

111 3   દાણીલીમડા #જુ. શાળા ન.ં 3

112 4   દાણીલીમડા #જુ. શાળા ન.ં 4

113 5   દાણીલીમડા #જુ. શાળા ન.ં 5

114 6  દાણીલીમડા #જુ. શાળા ન.ં 6

115 અમરાઈવાડ! શા. -૧
116 અમરાઈવાડ! શા. - ૪
117 અમરાઈવાડ! શા. - ૬
118 અમરાઈવાડ! શા. - ૭
119 અમરાઈવાડ! શા. - ૧૧
120 અમરાઈવાડ! શા. - ૧૨
121 અમરાઈવાડ! શા. - ૧૬
122 અમરાઈવાડ! મરાઠ! શા. ૨
123 અમરાઈવાડ! શા. - ૯
124 અમરાઈવાડ! શા. -૧૦
125 અમરાઈવાડ! શા. - ૧૩
126 અમરાઈવાડ! શા. -૧૪

�ી ચ�ંકાતંભાઈ એન. ગામેતી  
9429254450

દ/Gણ ઝોન

દ/Gણ ઝોન

દ/Gણ ઝોન

 દાણીલીમડા #જુ. શાળા ન.ં 1
�ી -દપકભાઇ (ખુજZ 

7573952645

અમરાઈવાડ! શા. - ૧
િવધીબને િ[વેદ! 

98254 90070

�ી Uનેહલબને મોદ!  
૭૫૭૩૯૫૨૬૩૭

વટવા #જુરાતી શાળા ન ં1

બહ�રામ2રુા #જુરાતી શાળા ન ં17

શાહવાડ! #જુરાતી શાળા ન ં2

�ી -દપકભાઇ (ખુજZ 
7573952645

�ી અશોકભાઇ એન. પરમાર 
9408170674

�ી અશોકભાઇ એન. પરમાર 
9408170674

દ/Gણ ઝોન
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મદદનીશ શાસનાિધકાર!�ી�ુ ં
નામ મોબાઈલ નબંર

127 રાજ2રુ શા. ૧
128 રાજ2રુ શા. ૩
129 રાજ2રુ શા. ૯
130 રાજ2રુ શા. ૧૭
131 રાજ2રુ શા. ૧૮
132 રાજ2રુ શા. -૮
133 રાજ2રુ શા. -૧૧
134 ગોમતી2રુ શા. -૨
135 ગોમતી2રુ શા. -૪
136 ગોમતી2રુ શા. -૬
137 ઓઢવ શા. -૧
138 ઓઢવ શા. -૩
139 ઓઢવ શા. -૪
140 ઓઢવ ^.આઈ.ડ!.સી -૨
141 ./બકાનગર શા. -૧
142 કરશનનગર શા. -૧
143 કરશનનગર શા. -૨
144 લીલાનગર શા. -૨
145 પ_ુષોJમનગર શા. -૧
146 પ_ુષોJમનગર શા. -૨
147 આ-દનાથ નગર
148 િવaાનગર
149 િનકોલ
150 જશોદાનગર શા. -૧
151 જશોદાનગર શા. -૨
152 િવEઝોલ શા. -૨
153 િવવેકાનદંનગર શા. ૧
154 િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧
155 િવનોબાભાવેનગર  મરાઠ! શા. -૨
156 હાથીજણ શા. - ૨
157 િ[કમ2રુા
158 Xનેયાપીરનો ટ�કરો
159 રામોલ - 1
160 જનતાનગર
161 રા^વનગર
162 મદનીનગર
163 ખાનવાડ!
164 વbાલ
165 �મુીન નગર
166 ખોડ!યાર નગર
167 આદશP 0ાથિમક શાળા રતન2રુા
168 એ/લસcીજ #જુરાતી શાળા ન.ં 2

169 એ/લસcીજ #જુરાતી શાળા ન.ં 6

170 એ/લસcીજ #જુરાતી શાળા ન.ં 12

171 એ/લસcીજ #જુરાતી શાળા ન.ં 14

172 એ/લસcીજ #જુરાતી શાળા ન.ં 22

173 એ/લસcીજ #જુરાતી શાળા ન.ં 28

174 એ/લસcીજ #જુરાતી શાળા ન.ં 4

175 એ/લસcીજ #જુરાતી શાળા ન.ં 10

રામોલ
રાC�4ુમાર ચૌહાણ 

98259 11794

�ી કરશનભાઈ પટ�લ
 

6357073913

એ/લસcીજ 2 

  રોશનીબને ઠ3ર  
મો ૯૮૨૪૭૧૧૦૦૮

�ી �રુ�શભાઇ 2રુો-હત 
મો. 6357073915

2વૂP ઝોન

�ી હસ(ખુભાઈ પટ�લ
7573952631

રાજ2રુ શા. ૧૭
મહ�શભાઈ વાઘેલા

98259 57118

�ી કરશનભાઈ પટ�લ
 

6357073913

ઓઢવ શા. - 3
-દનેશભાઈ 0Xપિત 

96620 37210

�ી હસ(ખુભાઈ પટ�લ
7573952631

જશોદાનગર શા. -૧
જયેશભાઈ પટ�લ 

99253 44579

�ી કરશનભાઈ પટ�લ
 

6357073913



�મ ઝોન પગાર ક���ુ ંનામ સમાિવ�ટ શાળા�ુ ંનામ �પુરવાઈઝર�ી�ુ ંનામ 
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મદદનીશ શાસનાિધકાર!�ી�ુ ં
નામ મોબાઈલ નબંર

176 નારણ2રુા #જુરાતી શાળા ન.ં 1

177 નારણ2રુા #જુરાતી શાળા ન.ં 2

178 નારણ2રુા #જુરાતી શાળા ન.ં 4

179 નારણ2રુા #જુરાતી શાળા ન.ં 6

180 એ/લસcીજ #જુરાતી શાળા ન.ં 7

181 એ/લસcીજ #જુરાતી શાળા ન.ં 8

182 એ/લસcીજ #જુરાતી શાળા ન.ં 17

183 એ/લસcીજ #જુરાતી શાળા ન.ં 18

184 એ/લસcીજ #જુરાતી શાળા ન.ં 26

185 વાડજ #જુરાતી શાળા ન.ં 1

186 વાડજ #જુરાતી શાળા ન.ં 3

187 રામદ�વપીર^ ટ�કરા 0ાથિમક શાળા
188 મહાfમાગાધંી #જુરાતી શાળા ન.ં 1

189 ઉUમાન2રુા #જુરાતી શાળા ન.ં 2

190 નવાવાડજ #જુરાતી શાળા ન.ં 1

191 નવાવાડજ #જુરાતી શાળા ન.ં 3

192 નવાવાડજ #જુરાતી શાળા ન.ં 9

193 ગાધંીનગર #જુરાતી શાળા ન.ં 2

194 વાસણા #જુરાતી શાળા ન.ં 1

195 વાસણા #જુરાતી શાળા ન.ં 3

196 વાસણા #જુરાતી શાળા ન.ં5

197 વાસણા #જુરાતી શાળા ન.ં 7

198 વાસણા #જુરાતી શાળા ન.ં 8

199 એ/લસcીજ #જુરાતી શાળા ન.ં 29

200 એ/લસcીજ #જુરાતી શાળા ન.ં 30

201 ક�શવનગર #જુરાતી શાળા ન.ં 1

202 સાબરમતી #જુરાતી શાળા ન.ં 2

203 સાબરમતી #જુરાતી શાળા ન.ં 3

204 સાબરમતી #જુરાતી શાળા ન.ં 4

205 સાબરમતી #જુરાતી શાળા ન.ં 5

206 સાબરમતી #જુરાતી શાળા ન.ં 7

207 સાબરમતી #જુરાતી શાળા ન.ં 8

208 સાબરમતી #જુરાતી શાળા ન.ં 10

209 ચાદંખડેા પગાર ક�� શાળા
210 મોટ�રા 4ુમાર 0ાથિમક શાળા
211 મોટ�રા કયા 0ાથિમક શાળા
212 #જુરાત હાઉિસEગ બોડP 0ાથિમક શાળા,ચાદંખડેા
213 પાgનાથનગર 0ાથિમક શાળા, ચાદંખડેા
214 લOમીનગર 0ાથિમક શાળા
215 િવસતમાતા 0ાથિમક શાળા
216 બગલાવાડ! hુડકો 0ાથિમક શાળા
217 ડ!-ક�બીન #જુરાતી 0ાથિમક શાળા
218 કાળ!ગામ 0ાથિમક શાળા
219 રાણીપ પગાર ક��
220 રાણીપ શાળા ન.ં  -૩
221 રાણીપ શાળા ન-ં૪
222 સાબરમતી Cલ 0ાથિમક શાળા
223 રાણીપ શાળા ન-ં૮
224 -દNવીજય #જુરાતી 0ાથિમક શાળા
225 િનણPયનગર 0ાથિમક શાળા
226 ચને2રુ 0ાથિમક શાળા

�ી િનિમષાબને ચૌહાણ
મો. 6357073914

એ/લસcીજ 17 

રમણભાઇ દ�સાઇ 
મો ૯૪૨૭૨૫૦૩૭૦

રામદ�વપીર^ ટ�કરા 0ાથિમક શાળા 
સમીરભાઇ પટ�લ 

મો ૯૪૨૮૯૫૫૪૦૮

વાસણા #જુરાતી શાળા ન.ં 3 

ભાવનાબને ડોસાણી 
મો ૯૪૨૭૭૧૪૪૧૫

સાબરમતી શાળા ન.ં7 

રાધાબને યાદવ 
મો ૯૪૨૭૦૫૦૮૪૪

ચાદંખડેા પગાર ક�� શાળા 
અજય4ુમાર આર. પરમાર 

મો. 8238474161

રાણીપ પગાર ક��
ijકાતં ક�. પટ�લ 
મો. 8401832338

8200056857

�ી રાધાબને યાદવ 
મો. 9427050844

�ી રાધાબને યાદવ 
મો. 9427050844

�ી �રુ�શભાઇ 2રુો-હત 
મો. 6357073915

�ી રાધાબને યાદવ 
મો. 9427050844

પિkમ
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મદદનીશ શાસનાિધકાર!�ી�ુ ં
નામ મોબાઈલ નબંર

227 ખા-ડયા #જુ. શાળા ન ં-૨
228 ખા-ડયા #જુ. શાળા ન ં-૧૨
229 ખા-ડયા #જુ. શાળા ન ં-૧૪
230 જમાલ2રુ #જુ. શાળા ન ં-૪
231 જમાલ2રુ #જુ. શાળા ન ં-૯
232 જમાલ2રુ #જુ. શાળા ન ં-૧૧
233 જમાલ2રુ #જુ. શાળા ન ં-૧૬
234 માધવબાગ #જુ. શાળા ન ં-૧
235 રાયખડ #જુ. શાળા ન ં-૪
236 રાયખડ #જુ. શાળા ન ં-૮
237 રાયખડ #જુ. શાળા ન ં-૧૦
238 બહ�રામ2રુા #જુ. શાળા ન ં-૫
239 0ેમદરવાX #જુ. શાળા ન ં-૨
240 દ-રયા2રુ #જુ. શાળા ન ં-૮
241 દ-રયા2રુ #જુ. શાળા ન ં-૧૨
242 દ-રયા2રુ #જુ. શાળા ન ં-૧૬
243 કાl2ુરુ #જુ. શાળા ન ં-૧૭
244 કાl2ુરુ #જુ. શાળા ન ં-૧૯
245 કાl2ુરુ #જુ. શાળા ન ં-૨૨
246 જહાગંીર2રુા #જુ. શાળા ન ં-1
247 જહાગંીર2રુા #જુ. શાળા ન ં-૨
248 િ0તમ2રુા #જુ. શાળા ન ં-૧
249 િ0તમ2રુા #જુ. શાળા ન ં-૩
250 મેઘાણીનગર #જુ. શાળા ન ં-૧
251 મેઘાણીનગર #જુ. શાળા ન ં-૨
252 મેઘાણીનગર #જુ. શાળા ન ં-૪
253 અસારવા #જુ. શાળા ન ં-૨
254 અસારવા #જુ. શાળા ન ં-૩
255 અસારવા #જુ. શાળા ન ં-૪
256 અસારવા #જુ. શાળા ન ં-૬
257 અસારવા #જુ. શાળા ન ં-૧૧
258 અસારવા #જુ. શાળા ન ં-૧૨
259 અસારવા #જુ. શાળા ન ં-૧૮
260 અસારવા #જુ. શાળા ન ં-૨૦
261 અસારવા #જુ. શાળા ન ં-૨૩
262 શાહ2રુ #જુ. શાળા ન ં-૧
263 શાહ2રુ #જુ. શાળા ન ં-૨
264 શાહ2રુ #જુ. શાળા ન ં-૪
265 શાહ2રુ #જુ. શાળા ન ં-૫
266 શાહ2રુ #જુ. શાળા ન ં-૬
267 શાહ2રુ #જુ. શાળા ન ં-૮
268 શાહ2રુ #જુ. શાળા ન ં-૧૦
269 શાહ2રુ #જુ. શાળા ન ં-૧૧
270 શાહ2રુ #જુ. શાળા ન ં-૧૫
271 શાહ2રુ #જુ. શાળા ન ં-૧૬
272 Kૂધેgર #જુ. શાળા ન ં-૩
273 Kૂધેgર #જુ. શાળા ન ં-૪
274 Kૂધેgર #જુ. શાળા ન ં-૬
275 શાહ!બાગ #જુ. શાળા ન ં-૧
276 શાહ!બાગ #જુ. શાળા ન ં-૬
277 બારડોલ2રુા #જુ. શાળા ન ં-૧
278 શાહ!બાગ #જુ. શાળા ન ં-૪

શાહ!બાગ #જુ. શાળા ન ં-૧ 
ચોટલીયા �ભુાષભાઇ બી.  

મો.ન ં૯૯૨૪૩૦૭૬૧૨

�ી-દપીકાબને cmભn 
૭૫૭૩૯૫૨૬૪૧

રાયખડ #જુ. શાળા ન ં-૮     
પટ�લ -કEજલબને  

મો.ન ં૯૪૨૬૪૨૫૭૩૬

દ-રયા2રુ #જુ. શાળા ન ં-૧૬ 
મડંલી િવaાબને 

મો.ન ં૯૭૧૪૯૯૬૮૯૯

�ી-દપીકાબને cmભn 
૭૫૭૩૯૫૨૬૪૧

કાl2ુરુ #જુ. શાળા ન ં-૨૨ 
પટ�લ રાજ o�ભાઇ એ.  

મો.ન ં૯૯૨૫૦૩૧૧૯૩

�ી ર!નાબને ભn
75670 89290

િ0તમ2રુા #જુ. શાળા ન ં-૩ 
પચંાલ pિમનભાઇ એચ. 

મો.ન ં૯૯૦૪૧૮૬૪૨૯

અસારવા #જુ. શાળા ન ં-૪ 
ખટાણા િવસાભાઇ એલ.  

મો.ન ં૯૪૨૭૦૫૭૧૩૫

શાહ2રુ #જુ. શાળા ન ં-૧૫ 
પરમાર િવજયભાઇ એસ.  

મો.ન ં૭૫૬૭૮૦૧૫૫૬

�ી-દપીકાબને cmભn 
૭૫૭૩૯૫૨૬૪૧

મqય

ખા-ડયા #જુ. શાળા ન ં-૧૨  
પરમાર 2નૂમભાઇ  

મો.ન ં૯૮૭૯૯૧૫૬૪૫

�ી ર!નાબને ભn
75670 89290
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279 ૧. ખોખરા -હ દ!- ૪
280 ૨. અમરાઇવાડ! -હ દ!- ૧
281 ૩. અમરાઇવાડ! -હ દ!- ૪
282 ૪. અમરાઇવાડ! -હ દ!- ૫
283 ૫. અમરાઇવાડ! -હ દ!- ૭
284 ૬. અમરાઇવાડ! -હ દ!- ૮
285 ૭. અમરાઇવાડ! -હ દ!- ૯
286 ૮. રાજ2રુ -હદ! -  ૧
287 ૯. રાજ2રુ -હદ! -  ૨
288 ૧૦. રાજ2રુ -હદ! -  ૫
289 ૧. 2_ુુષોJમનગર -હ.- ૧
290 ૨. ./બકાનગર -હ દ!- ૧.

291 ૩. ઓઢવ -હ દ!- ૧
292 ૪. ઓઢવ -હ દ!- ૩
293 ૫. ^.આઇ.ડ!.સી. -હ.- ૧
294 ૬. કરશનનગર -હ દ!- ૧
295 ૧. બહ�રામ2રુા -હદ!- ૧.

296 ૨. બાગે-ફરદોશ -હ દ! - ૧.

297 ૩. વટવા -હ દ!- ૧
298 ૪. વટવા -હ દ!- ૪
299 ૫. િવનોબાભાવ ે-હ દ!-૧
300 ૬. Xિનયાપીર -હદ!-૧
301 ૭. ઇ�2રુ! -હદ! ૧
302 ૧.સરસ2રુ -હ દ!- ૧
303 ૨.સરસ2રુ -હ દ!- ૨
304 ૩. સરસ2રુ -હ દ!- ૪
305 ૪. સરસ2રુ -હ દ!- ૬
306 ૫. 0ીતમ2રુા -હદ! - ૧
307 ૬. મેઘાણીનગર -હદ! - ૧
308 ૭. કાl2ૂરુ -હદ! - ૨
309 ૮.અસારવા -હદ! - ૧
310 ૯.અસારવા -હદ! - ૫
311 ૧૦. અસારવા -હદ! - ૮
312 ૧૧. અસારવા -હદ! - ૯
313 ૧. 4ુબરેનગર -હદ! - ૧
314 ૨. 4ુબરેનગર -હદ! - ૨
315 ૩. 4ુબરેનગર -હદ! - ૪
316 ૪. સરદારનગર -હદ! - ૧
317 ૫. નોબલનગર -હદ! - ૨
318 ૬. સૈજ2રુ -હદ! - ૧
319 ૭. ઠ3રનગર  -હદ!- ૧
320 ૮. ઠ3રનગર  -હદ!- ૨
321 ૯. 4ૃ� ણનગર -હ દ!- ૧
322 ૧૦. સૈજ2રુ -હદ! ૨
323 ૧૧. નવા નરોડા -હદ!
324 ૧. બા2નુગર -હ દ!- ૧
325 ૨. બા2નુગર -હ દ!- ૪
326 ૩. બા2નુગર -હ દ!- ૫
327 ૪. બા2નુગર -હદ!- ૮
328 ૫. ર/ખયાલ -હ દ!- ૧
329 ૬. ગોમતી2રુ -હદ!- ૧

-હદ! ઝોન

          અમરાઇવાડ! -હ દ!- ૪          

�ી અિનલ4ુમાર યાદવ 

૯૦૧૬૧૩૭૬૦૩

�ી સfયપાલિસEહ આર. Gિ[ય 

૯૭૨૫૦૪૮૬૮૫

�ી -દનેશભાઇ એ. દ�સાઇ    

૯૪૨૬૩૬૬૦૮૮

           ઓઢવ -હ દ!- 3              

�ી રામિવલાસ અuવાલ 

૯૪૨૮૮૯૯૨૫૯

        બાગે-ફરદોશ -હ દ! - ૧            

�ી મહ�� ભદો-રયા   

૯૭૨૫૦૦૨૫૧૯

          અસારવા -હદ! - ૯           

�ી બલવીરિસEહ તોમર 

૯૪૨૮૪૧૩૩૪૩

ડૉ. દ!લીપ4ુમાર સાh ૂ

૭૫૭૩૯૫૨૬૩૪

�ી રાC� 0Xપિત 

૯૯૦૯૯૦૦૯૬૩

       4ુબરેનગર -હદ! - ૧      

�ી અશોક મોદ! 

૯૭૨૫૦૦૨૪૭૫

          બા2નુગર -હદ!- ૮          

�ી રાCશ 0Xપિત 

૯૭૨૫૦૦૪૫૬૬
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330 ૧. શાહ!બાગ -હદ! - ૧
331 ૨. અમર2રુા -હદ! - ૧
332 ૩. Kુધેgર -હદ! - ૧
333 ૪. સાબરમતી -હદ! - ૧
334 ૫. વાડજ -હદ! - ૧
335 ૬. વાડજ -હદ! - ૨
336 ૭. નારણ2રુા -હદ! - ૧
337 ૮. નારણ2રુા -હદ! - ૪
338 ૯. નારણ2રુા -હદ! - ૩
339 ૧૦. નવા વાડજ -હદ! - ૧
340 ૧૧.-દNવીજય -હદ!
341 ૧૨.ચાણw -હદ!
342 ૧૩.ડ!-ક�બીન -હદ!
343 જમાલ2રુ ઉKૂP  -૧
344 જમાલ2રુ ઉKૂP  -૪
345 જમાલ2રુ ઉKૂP  -૬
346 જમાલ2રુ ઉKૂP  -૮
347 બહ�રામ2રુા ઉKૂP  -૫
348 બહ�રામ2રુા ઉKૂP  -૬
349 રાયખડ ઉKૂP  -૬
350 દાણીલીમડા ઉKૂP  -૨
351 દાણીલીમડા ઉKૂP  -૩
352 દાણીલીમડા ઉKૂP  ૪
353 ચડંોળા ઉKૂP -૧
354 ચડંોળા ઉKૂP .-૨
355 વટવા ઉKૂP  -૨
356 િમQલતનગર ઉKૂP  -૧
357 િમQલતનગર ઉKૂP  -૨
358 સકં/લતનગર ઉKૂP  શાળા
359 ગોમતી2રુ ઉKૂP  -૧
360 ગોમતી2રુ ઉKૂP  -૨
361 ગોમતી2રુ ઉKૂP  -૩
362 ગોમતી2રુ ઉKૂP  -૪
363 રાજ2રુ ઉKૂP  -૧
364 રાજ2રુ ઉKૂP  -૩
365 રાજ2રુ ઉKૂP  -4
366 રાજ2રુ ઉKૂP  -૭
367 રામોલ ઉKૂP  0ાથિમક શાળા
368 ર/ખયાલ ઉKૂP  -૧
369 ર/ખયાલ ઉKૂP  -૨
370 બા2નુગર ઉKૂP  -૨
371 બા2નુગર ઉKૂP  -૪
372 બા2નુગર ઉKૂP  -૭
373 બા2નુગર ઉKૂP  -૮
374 બા2નુગર ઉKૂP  -૯
375 �ુદંરમનગર ઉKૂP  - 2
376 દર!યા2રુ ઉKૂP  -૨ િનઝા(xુ!ન શેખ 

7573952644377 સરસ2રુ ઉKૂP  -૧
378 સરસ2રુ ઉKૂP  -૩
379 સરસ2રુ ઉKૂP  -૪
380 સરસ2રુ ઉKૂP  -૫

�તૂનબને રાજ2તુ 7573952638

�તૂનબને રાજ2તુ 7573952638

િનઝા(xુ!ન શેખ 
7573952644

િનઝા(xુ!ન શેખ 
7573952644

�તૂનબને રાજ2તુ 7573952638

�તૂનબને રાજ2તુ 7573952638બા2નુગર ઉKૂP -૭

દ-રયા2રુ ઉKૂP  – ૨

જમાલ2રુ ઉKૂP -૪

દાણીલીમડા ઉKૂP  -૩

રાજ2રુ ઉKૂP -૭

ઉKૂP

        નવા વાડજ -હદ! - ૧    

�ી �ભુાષચ�ં 2રુો-હત 

૭૮૭૪૬૫૨૨૫૪

ડૉ. દ!લીપ4ુમાર સાh ૂ

૭૫૭૩૯૫૨૬૩૪
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381 શાહ2રુ ઉKૂP  -૧
382 શાહ2રુ ઉKૂP  -૫
383 શાહ2રુ ઉKૂP  -૬
384 શાહ2રુ ઉKૂP  -૧૦
385 Kૂધેgર ઉKૂP  -૧
386 શાહ!બાગ ઉKૂP  -૧
387 ૧. ઘાટલોડ!યા 0ા શાળા ન.ંર
388 ૨. ઘાટલોડ!યા 0ા. શાળા ન.ં ૩
389 ૩. મેમનગર 0ાથિમક શાળા
390 ૪. વbા2રુ 0ાથિમક શાળા
391 ૫. સરકાર! વસાહત વbા2રુ 0ાથિમક શાળા
392 ૬. ચાણw 0ાથિમક શાળા
393 ૭.ચાદંલોડ!યા 0ાથિમક શાળા
394 ૧.સોલા 0ાથિમક શાળા
395 ૨. સોલા ભાગવત િવaાપીઠ 0ાથિમક શાળા
396 ૩. Mબલી 0ાથિમક શાળા
397 ૪. િશલજ 0ાથિમક શાળા
398 ૫. ઇzદરા આવાસ શીલજ 0ાથિમક શાળા
399 ૬. થલતેજ 0ાથિમક શાળા 1
400 ૭. થલતેજ 0ાથિમક શાળા નબંર -૨
401 ૮. હ�બત2રુ 0ાથિમક શાળા
402 ૯. ભાડજ 0ાથિમક શાળા
403 ૧. ઓગણજ 0ાથિમક શાળા
404 ૨. ગોતા 0ાથિમક શાળા
405 ૩. ગોતા હાઉિસEગ 0ાથિમક શાળા
406 ૪. [ાગડ 0ાથિમક શાળા
407 ૫. {યાિત 0ાથિમક શાળા
408 ૬. હર!પાકP વગP 0ાથિમક શાળા
409 ૭. જગત2રુ 0ાથિમક શાળા
410 ૮. દ�વનગર 0ાથિમક શાળા
411 ૯. છારોડ! 0ાથિમક શાળા
412 વેજલ2રુ -૧
413 વેજલ2રુ -૨
414 રવીનગર વીર શ-હદ ચતેન છોટાલાલ સોલકં! 

0ા.શાળા415 મકતમ2રુા
416 જોધ2રુ -૧
417 જોધ2રુ -૨
418 રામદ�વનગર
419 વbા2રુ ર�Qવે Uટ�શન
420 વેજલ2રુ પSTલક U4ુલ
421 સરખજે 4ુમાર
422 સરખજે cાચ-૧
423 સરખજે cાચ-૨
424 સરખજે કયા -૧
425 મકરબા-૧
426 મહમંદ2રુ
427 નહ�|નગર
428 સકંલીતનગર-૧
429 સકંલીતનગર-૨
430 ઘેલ^2રુા
431 Nયાસ2રુ ભાઠા

િનઝા(xુ!ન શેખ 
7573952644

સાઉથ વે�ટ 

ઝોન

વેજલપુર -૧  

સરોજબેન ચૌહાણ  

9624082837


ી �કશન�સહ રાઠોડ

7573952639


ી �કશન�સહ રાઠોડ             

7573952639

           સરખેજ  કુમાર શાળા                 

નીતાબેન પટેલ             

9428103791


ી ��ુમન�સહ વાઘેલા 

6357073912

નોથP વેUટ 
ઝોન

૧. ઘાટલો-ડયા 0ા શાળા ન.ંર  
જગદ!શ4ુમાર એન પટ�લ   ૯૯૧૩૨૩૨૧૫૧

�ી જયદ�શ Kુબ ે 
૭૫૭૩૯૫૨૬૩૨

�ી િવ2લુ4ુમાર એમ ચૌધર! 
૬૩૫૭૦૭૩૯૧૮

૨. સોલા 0ાથિમક શાળા       
ત{તેશભાઈ યાદવ  

૯૭૨૭૭૧૪૯૪૪

૩. ઓગણજ 0ાથિમક શાળા    
કોમલબને ઠાકોર 
૭૪૮૭૦૬૫૯૬૬

શાહ2રુ ઉKૂP  -૫
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432 બાદરાબાદ (નર!)
433 બાકરોલ(બા�ા.)
434 }ૂનાવણઝર
435 નવાવણઝર
436 ન~ુબંાકરોલ
437 બાદરાબાદ(વગPશાળા)
438 ફતેહવાડ!
439 આશા2રુા
440 સરદારનગર .uે^ શા.ન.ં-૧
441 4ુબરેનગર .uે^ શા.ન.ં-૧
442 4ુબરેનગર .uે^ શા.ન.ં-૪
443 ઠ3રબાપાનગર  .uે^ શા.ન.ં-૧
444 સરસ2રુ પSTલક U4ૂલ
445 સરદાર વQલભભાઇ પટ�લ સ4ંુલ
446 સૈજ2રુ પSTલક U4ૂલ
447 ર/ખયાલ .uે^ શા.ન-ં૧
448 કાકં-રયા પSTલક U4ૂલ
449 બા2નુગર પSTલક U4ૂલ

વbાલ એટ�ચ વગP
450 દાણીલીમડા પSTલક U4ૂલ
451 ખોખરા પSTલક U4ૂલ
452 હાથીજણ પSTલક U4ૂલ
453 4ુ.-હનાવોરા પSTલક U4ૂલ
454 ઓઢવ પSTલક U4ૂલ
455 લીલાનગર પSTલક U4ૂલ
456 જશોદાનગર પSTલક U4ૂલ
457 રાજ2રૂ પSTલક U4ૂલ
458 ગોમતી2રુ પSTલક U4ૂલ
459 મહ�gર! પSTલક U4ૂલ
460 અમરાઇવાડ! પSTલક U4ૂલ
461 વાસણા પSTલક U4ૂલ
462 વેજલ2રુ .uે^ પSTલક U4ૂલ
463 સાબરમતી પSTલક U4ૂલ
464 રામાપીર ટ�કરા પSTલક U4ૂલ
465 નારણ2રુા પSTલક U4ૂલ
466 શાહ2રુ પSTલક U4ૂલ
467 Kૂધેgર પSTલક U4ૂલ
468 Kૂધેgર પSTલક U4ૂલ -2
469 કાl2ુરુ પSTલક U4ૂલ
470 અસારવા પSTલક U4ૂલ
471 અસારવા પSTલક  U4ૂલ -૨

જમાલ2રુ એટ�ચ વગP

.uે^ ઝોન

ર/ખયાલ .uે^ શા.ન-ં૧      
યાિમની બી. મોદ! 
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