
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.70 ‚t.12-10-2020 

 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ :-  fturðz-19 yk„u ÷tufò„]r‚ {txu ytufxtuƒh-™ðuBƒh,2020 ŒhBÞt™ Jan Andolan 

Campaign [÷tððt  ƒtƒ‚.  

 

ËkŒ¼o :- ™k : yuËyuËyu/{f{/2020/34933-35036 ‚t.12-10-2020 

 

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

fu,¼th‚ Ëhfth™t {trn‚e y™u «Ëthý {kºtt÷Þ™t {t™.Ër[ð©e™t …ºt{tk sýtÔÞt y™wËth {t™™eÞ 

«Ät™{kºte©e îtht ftuhtu™t {tnt{the yk„u ÷tufò„]r‚ {txu Jan Andolan Campaign yr¼Þt™ MðY…u 

Wsðýe fhðt sýtðu÷ Au. yt ËtÚtu Ët{u÷ …ºt™e Ëq[™tytu™tu r[ðx…qðof yÇÞtË fhe Jan Andolan 

Campaign yr¼Þt™™tu «[th «Ëth fhðt «r‚¿tt ÷uðt sýtððt{tk ytðu Au.  

 

rƒztý :- ËkŒŠ¼‚ …ºt  

 

‚t.12-10-2020        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 
 







 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.70-A ‚t.12-10-2020 

 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ :-  „wsht‚ htsÞ ƒt¤ yrÄfth ytÞtu„ îtht ytÞtuS‚ ftÞo¢{ y™u ‚t÷e{ ƒtƒ‚.  

ËkŒ¼o :- ¢{tkf : ƒtyËk/‚t÷e{-ðfoþtu…/1070 ‚t.08-10-2020 

 

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

„wsht‚ htsÞ ƒt¤ yrÄfth Ëkhûtý ytÞtu„™e f[uhe ¾t‚u [t÷w ð»to{tk ðfoþtu…, ‚t÷e{ ftÞo¢{tu {txu yt 

ËtÚtu™e ÞtŒe {wsƒ™t rþûtftu™u ‚t.14-10-2020 y™u ‚t.15-10-2020™t htus (yuf rŒðË)ntsh 

hnuðt òý fhðt sýtððt{tk ytðu Au.  
‚the¾ Ítu™™wk ™t{ ‚t÷e{™wk MÚt¤ Ë{Þ 

14-10-2020 

(ƒu[-1) 

Œrûtý Ítu™ y™u  

…qðo Ítu™™t rþûtftu 

™tu÷us ftuLËtuŠxÞ{ ytuV „wsht‚ ‘«¿tt 

…wh{’ yu÷.ze.yuLS™eÞhª„ ftu÷us …tËu, 

…eythyu÷.™e Ët{u, ™ðhk„…wht 

Ëðthu 9-00 Úte 14-00 

15-10-2020 

(ƒu[-2) 

W¥th Ítu™ y™u  

{æÞ Ítu™™t rþûtftu 

™tu÷us ftuLËtuŠxÞ{ ytuV „wsht‚ ‘«¿tt 

…wh{’ yu÷.ze.yuLS™eÞhª„ ftu÷us …tËu, 

…eythyu÷.™e Ët{u, ™ðhk„…wht 

Ëðthu 9-00 Úte 14-00 

 

rƒztý :- ‚t.14-10-2020 y™u ‚t.15-10-2020™t htus ntsh hnu™th rþûtftu™u ÞtŒe 

 

‚t.12-10-2020        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 
 



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ હો�ો સપંક� નબંર

1 દ��ણ મે�ુલ �ુમાર એન. પડં ા બહ!રામ"રુા #જુ. શાળા ન.ં 1 ઉપ િશ�ક 9574948858

2 દ��ણ અચ�નાબેન આ)મારામભાઈ ડાભી બહ!રામ"રુા #જુ. શાળા ન.ં 2 ઉપ િશ�ક 9898546196

3 દ��ણ ર-ટાબેન આર.પટ!લ બહ!રામ"રુા #જુ. શાળા ન.ં 3 ઉપ િશ�ક 9426709947

4 દ��ણ નૈલેષ�ુમાર એમ. પટ!લ બહ!રામ"રુા #જુ. શાળા ન.ં 8 ઉપ િશ�ક 9408012602

5 દ��ણ 1દ2યબેન ક! પટ!લ બહ!રામ"રુા #જુ. શાળા ન.ં 9 ઉપ િશ�ક 8980985458

6 દ��ણ 4ારક!શ�ુમાર સી. પરમાર બહ!રામ"રુા #જુ. શાળા ન.ં 11 ઉપ િશ�ક 8530994894

7 દ��ણ નટવરભાઈ એલ મકવાણા બહ!રામ"રુા #જુ. શાળા ન.ં 13 ઉપ િશ�ક 9904012884

8 દ��ણ ચાવડા પર!શ ભીમાભાઇ બહ!રામ"રુા #જુ. શાળા ન.ં 15 ઉપ િશ�ક 7016358813

9 દ��ણ પાર!ખ િશ8પાબેન પકંજ�ુમાર બહ!રામ"રુા #જુ. શાળા ન.ં 18 ઉપ િશ�ક 9722453536

10 દ��ણ 9ી સગંીતાબેન <તે=>ભાઈ મકવાણા બહ!રામ"રુા #જુ. શાળા ન.ં 22 ઉપ િશ�ક 8153948658

11 દ��ણ 9ી ?ેરણાબેન જસવતંભાઈ પરમાર બહ!રામ"રુા #જુ. શાળા ન.ં 23 ઉપ િશ�ક 9712475934

12 દ��ણ દ-પલ બેન એસ દ!સાઈ દાણીલીમડા #જુ. શાળા ન.ં 1 ઉપ િશ�ક 9638416878

13 દ��ણ "@ુપાબેન છગનલાલ વાઢ!લ દાણીલીમડા #જુ. શાળા ન.ં 2 ઉપ િશ�ક 8128936064

14 દ��ણ દ-પલ બેન એમ પટ!લ દાણીલીમડા #જુ. શાળા ન.ં 3 ઉપ િશ�ક 9601252427

15 દ��ણ હ-નાબેન બી. શાહ દાણીલીમડા #જુ. શાળા ન.ં 4 ઉપ િશ�ક 6352992954

16 દ��ણ Cપાલી વી કોકણી દાણીલીમડા #જુ. શાળા ન.ં 5 ઉપ િશ�ક 9913609444

17 દ��ણ સીતાબેન એન.પટ!લ દાણીલીમડા #જુ. શાળા ન.ં 6 ઉપ િશ�ક 9825066746

18 દ��ણ અરિવDદ ભાઈ <. ચૌધર- દાણીલીમડા પGHલક I�ૂલ ઉપ િશ�ક 9429482652

19 દ��ણ 9ી ?Kાબેન પી પટ!લ ચડંોળા #જુ. શાળા ન.ં 1 ઉપ િશ�ક 9723024718

20 દ��ણ �ૃતાથ� એચ પટ!લ ચડંોળા #જુ. શાળા ન ં2 ઉપ િશ�ક 7600303697

21 દ��ણ 9ી આરતીબેન િતનઅNપાભાઈ પOશાળ- �ુમાર- હ-ના વોરા ?ાથિમક શાળા ઉપ િશ�ક 9408171263

22 દ��ણ 9ી PિુમQાબેન ટ-. પટ!લ �ુમાર- હ-ના વોરા ?ાથિમક શાળા ઉપ િશ�ક 7574807803

23 દ��ણ િવ"લુાબેન જયેશ�ુમાર જોષી મ�ણનગર શાળા ન-ં1 ઉપ િશ�ક 8460173581

24 દ��ણ 9ી જ8પાબેન કૌશલ�ુમાર ઉદાણી મ�ણનગર શાળા ન ં6 ઉપ િશ�ક 9016826102

25 દ��ણ શાહ X#િૃતબેન YZૃવેશ�ુમાર િમ8લતનગર #જુ.શા.-1 ઉપ િશ�ક 8320659158

26 દ��ણ હસંાબેન Pખુદ!વભાઈ કટારા િમ8લતનગર #જુરાતી શાળા ન ં- ૨ ઉપ િશ�ક 8780328069

27 દ��ણ ગોપીબેન ડ- સોની. ખોખરા #જુરાતી શાળા ન ં2 ઉપ િશ�ક 9724321399

28 દ��ણ 1દપતીબેન સી પટ!લ ખોખરા #જુરાતી શાળા ન ં2 ઉપ િશ�ક 9898197585

29 દ��ણ પટ!લ વષા�બહ!ન રમણભાઇ ખોખરા #જુરાતી શાળા ન.ં 12 ઉપ િશ�ક 9274201527

30 દ��ણ ન\તાબેન ગો]ભુા ઝાલા ખોખરા #જુરાતી શાળા ન.ં 12 ઉપ િશ�ક 9426039575

31 દ��ણ દ-પા ટ- ^_ુુડક૨ ખોખરા મરાઠ- શાળા ન ં3 ઉપ િશ�ક 9662031180

32 દ��ણ ચ1ં>કાબેન 1દપક�ુમાર પટ!લ મ�ણનગર શાળા ન ં-4 ઉપ િશ�ક 9727371768

33 દ��ણ 9ી aIમતાબેન જસવતંભાઈ પરમાર કાકં1રયા #જુરાતી શાળા નબંર-1 ઉપ િશ�ક 7567654697

34 દ��ણ મહ!=>ભાઇ આર. પરમાર કાકં1રયા #જુરાતી શાળા નબંર-4 ઉપ િશ�ક 9638281353

નગર ?ાથિમક િશ�ણ સિમિત, અમદાવાદ

 અિધકાર-9ી
ુ ંનામ :  જયદ!શ eૂબે Pપુરવાઇઝર 7573952632

#જુરાત રાfય બાળ આયાગ 4ારા આયોgજત િશ�ક તાલીમમા ંતા.૧૪-૧૦-૨૦૨૦ના રોજ હાજર રહ!નાર િશ�કોની યાદ-

બેચ - ૧



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ હો�ો સપંક� નબંર

35 દ��ણ ડ-kપલબેન ક!. જોષી કાકં1રયા #જુરાતી શાળા 6 ઉપ િશ�ક 9426590438

36 દ��ણ દ-Nતીબેન આર. ભરવાડ કાકં1રયા #જુરાતી શાળા 6 ઉપ િશ�ક 8347690309

37 દ��ણ <Kાસાબેન 1દનેશભાઈ પરમાર કાકં1રયા શાળા નબંર 8 ઉપ િશ�ક 7359510095

38 દ��ણ ગાયQીબેન ચ>ંવદન પડં ા કાકં1રયા શાળા નબંર 8 ઉપ િશ�ક 8000110263

39 દ��ણ ભવાનભાઇ ક! વાઘેલા કાકંર-યા #જુ. શાળા ન.ં 9 ઉપ િશ�ક 9265138399

40 દ��ણ નીતાબેન સી. ગ�લયલ કાકંર-યા #જુ. શાળા ન.ં 10 ઉપ િશ�ક 9426373521

41 દ��ણ પટ!લ આશાબેન િવ"લુ�ુમાર ઇસન"રુ પGHલક I�ૂલ - 2 ઉપ િશ�ક 7874627032

42 દ��ણ પઠાણ અmતરખાન શાહજહાખંાન ઇસન"રુ પGHલક I�ૂલ - 2 ઉપ િશ�ક 9974010469

43 દ��ણ ઓઝા હર-ગોિવDદ હ1ર?સાદ ઇસન"રુ પGHલક I�ૂલ - 1 ઉપ િશ�ક 9714352127

44 દ��ણ સગંીતાબેન 1દનેશભાઇ યાદવ ઇસન"રુ પGHલક I�ૂલ - 1 ઉપ િશ�ક 7874341508

45 દ��ણ પટ!લ વીણાબેન જયે=>ભાઇ શાહવાડ- #જુરાતી શાળા ન.ં૨ ઉપ િશ�ક 8401143885

46 દ��ણ મોઢ મહ!શભાઇ ભોગીલાલ શાહવાડ- #જુરાતી શાળા ન.ં૨ ઉપ િશ�ક 9722557055

47 દ��ણ પીનલ રમેશભાઇ ગાિવત વટવા #જુરાતી શાળા ન:ં 5 ઉપ િશ�ક 8140134119

48 દ��ણ નીલમબેન 1દનેશભાઇ ગવા�ણયા વટવા #જુરાતી શાળા ન:ં1 ઉપ િશ�ક 9879818331

49 દ��ણ gજગીશાબેન o. પટ!લ વટવા #જુરાતી શાળા ન 2 ઉપ િશ�ક 9913765629

50 દ��ણ વષા�બેન એ. ઠpર વટવા #જુરાતી શાળા ન 6 ઉપ િશ�ક 8511007491

51 દ��ણ 9ી ભાવનાબેન એન. ગqજર ઇસન"રુ #જુ. શાળા ન.ં1 ઉપ િશ�ક 9426622876

52 દ��ણ તારામિત 1હરાલાલ માr ઇસન"રુ #જુ. શાળા ન.ં2 ઉપ િશ�ક 7600845665

53 દ��ણ પટ!લ સમીર�ુમાર ર!વાભાઇ s>"રુ- પGHલક I�ૂલ ઉપ િશ�ક 9924376736

54 દ��ણ રાઠોડ નયના ?િવણભાઈ નારોલ #જુરાતી શાળા નબંર-1 ઉપ િશ�ક 9825661070

55 દ��ણ પાrલબેન આર. પટ!લ નારોલ #જુ. શાળા ન.ં 2 ઉપ િશ�ક 9327428872

56 દ��ણ િવ"લુભાઈ એસ. બેરાણી ગણેશનગર પીપળજ #જુ -1 ઉપ િશ�ક 9924258448

57 દ��ણ ન\તાબેન રમેશચ>ં શમા� બાગે1ફરદોશ #જુ. 1 ઉપ િશ�ક 7383208290

58 દ��ણ સગંીતાબેન આ દર< રાણી"રુ #જુ શાળા ન ં૨ ઉપ િશ�ક 9687616369

59 દ��ણ હ!મલતાબેન બી. િQવેદ- વટવા #જુરાતી I�ૂલ 3 ઉપ િશ�ક 9727776035

60 દ��ણ ખોખર શૌકતઅ�લ �ુસેનિમયા વટવા #જુ.શાળા ન ં– ૪ ઉપ િશ�ક 9727365999

61 "વૂ� જયેશભાઈ એસ ચૌધર- અમરાઈવાડ- #જુ. શાળા ન.ં ૧ આ. િશ 9712937839

62 "વૂ� પા_ુલબેન ક!. ?Xપિત અમરાઈવાડ- #જુ. શાળા ન.ં ૪ આ. િશ 9687698587

63 "વૂ� આશાબેન ધનાણી અમરાઈવાડ- #જુ. શાળા ન.ં ૬ આ. િશ 9173471061

64 "વૂ� vwુxબુેન એમ Pથુાર અમરાઈવાડ- #જુ. શાળા ન.ં ૯ આ. િશ 9727774940

65 "વૂ� િવજયાબેન  z{ભ| અમરાઈવાડ- #જુ. શાળા ન.ં ૧૦ આ. િશ 9824544966

66 "વૂ� }િુતબેન ડ-. પટ!લ અમરાઈવાડ- #જુ. શાળા ન.ં ૧૧ આ. િશ 9974679440

67 "વૂ� નીલમબેન એમ ગીનોયા અમરાઈવાડ- #જુ. શાળા ન.ં ૧૨ આ. િશ 8401926045

68 "વૂ� ~1કતાબેન o. ટાકં અમરાઈવાડ- #જુ. શાળા ન.ં ૧૩ આ. િશ 7046579400

69 "વૂ� ?કાશભાઈ બી. પટ!લ અમરાઈવાડ- #જુ. શાળા ન.ં ૧૬ આ. િશ 7383604603

70 "વૂ� PિુમQાબેન �ન રાજ"રુ #જુ. શાળા ન.ં ૮ આ. િશ 9081732476

71 "વૂ� ઉષાબેન બી. પટ!લ રાજ"રુ #જુ. શાળા ન.ં ૧૧ આ.િશ 8488054994

72 "વૂ� આિસફ ઈકબાલ મા�લક કરશનનગર #જુ. શાળા ન.ં ૧ આ.િશ 9662526185



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ હો�ો સપંક� નબંર

73 "વૂ� શૈલેષભાઈ એ  પટ!લ કરશનનગર #જુ. શાળા ન.ં ૨ આ. િશ�ક 9426484875

74 "વૂ� િ?યકંાબેન ?Xપિત પ_ુષો�મનગર #જુ. શાળા ન.ં ૧ આ. િશ�ક 9974549445

75 "વૂ� ગીતાબેન અજય�ુમાર પટ!લ પ_ુષો�મનગર #જુ. શાળા ન.ં ૨ આ. િશ�ક 9662040523

76 "વૂ� ત8લીકાબેન ક!શવલાલ જોશી પ_ુષો�મનગર #જુ. શાળા ન.ં ૨ આ. િશ�ક 9712391617

77 "વૂ� પોપટભાઈ �વુાણી ~�બકાનગર #જુ. શાળા ન.ં ૧ આ.િશ 9824556592

78 "વૂ� ધિમ�@ઠાબેન Pથુાર ~�બકાનગર #જુ. શાળા ન.ં ૧ આ.િશ 8153837937

79 "વૂ� ક!તનભાઈ ક!. વાઢ!ર ઓઢવ #જુ. શાળા ન.ં ૧ આ.િશ 8866262704

80 "વૂ� બીમલભાઈ આર.પટ!લ ઓઢવ #જુ. શાળા ન.ં ૧ આ.િશ 9998672719

81 "વૂ� નીલમબેન ભીમાણી ઓઢવ શા. -૩ આ. િશ�ક 7227867799

82 "વૂ� ર-ટાબેન પટ!લ ઓઢવ શા. -૩ આ. િશ�ક 9979972193

83 "વૂ� જયતંીલાલ વી. પટ!લ ઓઢવ શા. -4 આ. િશ�ક 9898041610

84 "વૂ� િ?યકંાબેન o. ?Xપિત ઓઢવ શા. -4 આ. િશ�ક 9067831694

85 "વૂ� ભાવનાબેન ?Xપિત ઓઢવ <.આઈ.ડ-.સી -૨ આ.િશ

86 "વૂ� ?ીિતબેન પટ!લ લીલાનગર શા. -૨ આ.િશ 7572840684

87 "વૂ� ર-ટાબેન બી. "Xુરા રાજ"રુ શા. ૧ આ.િશ 9409056429

88 "વૂ� કાિંતભાઈ બી સોલકં- રાજ"રુ શા. ૩ આ.િશ 9879860258

89 "વૂ� શનાભાઈ બી.સોલકં- રાજ"રુ શા. ૯ આ.િશ 9712582166

90 "વૂ� સજંયભાઈ રાવલ રાજ"રુ શા. ૧૭ ઉ.િશ. 9712973845

91 "વૂ� mયાિતબેન ડ-.િQવેદ- રાજ"રુ શા. ૧૮ ઉ.િશ. 9913819828

92 "વૂ� ?ાZનાબેન સી ભ| ગોમતી"રુ શા. -૨ ઉ.િશ. 9428604461

93 "વૂ� X#િૃત બેન  આર.દ!સાઈ ગોમતી"રુ શા. -૪ મ.િશ�ક 8320330572

94 "વૂ� હPમુતીબેન એ. પટ!લ ગોમતી"રુ શા. -૬ ઉ.િશ. 9327088775

95 "વૂ� ચેતનાબેન સી. મહ!તા જશોદાનગર શા. -૧ ઉ.િશ. 9727304646

96 "વૂ� િમનલ બેન પડંયા જશોદાનગર શા. -૨ ઉ. િશ 9974233631

97 "વૂ� રમેશભાઈ ડામોર િવDઝોલ શા. -૨ આ.િશ 9879165772

98 "વૂ� gજતે=>�ુમાર ડ-. ડ!ડણ િવવેકાનદંનગર શા. ૧ આ.િશ 9913772667

99 "વૂ� મનીષાબેન એમ. પટ!લ િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧ આ.િશ 9426755979

100 "વૂ� દ!વા=ગનાબેન વી પટ!લ હાથીજણ શા. - ૨ આ.િશ 8160785745



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ હો�ો મોબાઇલ નબંર
1 ઉ�ર 9ી રાય<ભાઈ તલાભાઈ પગી નરોડા #જુરાતી શાળા નબંર 1 ઉ.િશ. 7383015316

2 ઉ�ર મીતાબેન ડ-.પટ!લ નરોડા #જુ.શા.ન .2 ઉ.િશ. 9925249322

3 ઉ�ર શિમ�@ઠાબેન પટ!લ નરોડા #જુરાતી શાળા નબંર 4 ઉ.િશ. 9725367260

4 ઉ�ર 1દનેશભાઈ બી. ?Xપિત ^ઠુ-યા #જુ.1 ઉ.િશ. 7874617625

5 ઉ�ર 9ી ભ2યાબેન બબલભાઇ પટ!લ ઠpરબાપાનગર #જુ.શા.ન 1 ઉ.િશ. 9586463506

6 ઉ�ર fયો)સનાબેન જયશકંર રાવલ ઠpરબાપાનગર #જુ.શા .ન .2 ઉ.િશ. 9724327180

7 ઉ�ર મકવાણા ગૌતમ છગનભાઈ ઠpરબાપાનગર ~�ે< શા. 01 ઉ.િશ. 8141359035

8 ઉ�ર શાહ િમ�લબેન એચ. �ૃ@ણનગર #જુ.શાળા ન-ં1 ઉ.િશ. 9725656203

9 ઉ�ર કનૈયાલાલ રિસકલાલ ગદાણી સરદાર વ8લભભાઈ પટ!લ શાળા સ�ુંલ ઉ.િશ. 9879263680

10 ઉ�ર 9ી ર!ખાબેન fયિંતલાલ ચૌહાણ એસ.આર.પી.#જુ.શા.ન .2 ઉ.િશ. 9662537724

11 ઉ�ર ગીતાબેન ના�<ુ બોદર સરદાર વ8લભભાઈ પટ!લ શાળા સ�ુંલ ઉ.િશ. 7600023069

12 ઉ�ર ઉષાબેન Xદવ નોબલનગર 1 ઉ.િશ. 7778952082

13 ઉ�ર  િવમળાબેન પચંાલ નોબલનગર 2 ઉ.િશ. 9624833309

14 ઉ�ર રawમકાબેન મોદ- નોબલનગર 3 ઉ.િશ. 9725002452

15 ઉ�ર  ?Kાબેન પટ!લ નોબલનગર 4 ઉ.િશ. 9173428887

16 ઉ�ર પટણી Pિુનલ ગણપતભાઈ બા"નુગર #જુ,શાળાનબંર ૫ ઉ.િશ. 9265641464

17 ઉ�ર પચંાલ અિનતાબેન પર!શભાઈ સરસ"રુ #જુ.શા.ન .26 ઉ.િશ. 9904397794

18 ઉ�ર પ�લ�નબેન o. ટ!કર-વાલા ર�ખયાલ #જુરાતી શાળા-1 ઉ.િશ. 9687674218

19 ઉ�ર પટ!લ મીનાબેન લલીત�ુમાર ર�ખયાલ ~�ે< 1 ઉ.િશ. 8401539686

20 ઉ�ર મીતાબંેન "rુષો�મભાઇ પટ!લ ર�ખયાલ #જુરાતી શાળા-1 ઉ.િશ. 9725365885

21 ઉ�ર પાયલબેન મહ!=>ભાઇ જોશી સરસ"રૂ #જુરાતી શાળા ન ં7 ઉ.િશ. 9726229717

22 ઉ�ર ધમ�શભાઈ નર!શભાઈ પરમાર બા"નુગર #જુ.શાળા ન.ં-3 ઉ.િશ. 8141579677

23 ઉ�ર 9ી �8પેશભાઈ બી.પટ!લ બા"નુગર #જુ.શાળા ન.ં-2 ઉ.િશ. 9725300058

24 ઉ�ર 9ી િનશાબેન રામ<ભાઈ િસ�ધ"રુા બા"નુગર #જુ.શા . ન-ં16 ઉ.િશ. 9898899200

25 ઉ�ર Pિુનલ�ુમાર વીર<ભાઇ ડામોર બા"નુગર પGHલક I�લૂ ઉ.િશ. 8238035813

26 ઉ�ર નર!= >�ુમાર આર. બરંડા બા"નુગર #જુ.શા.ન .9 ઉ.િશ. 9537215494

27 ઉ�ર સરોજબેન બી ગો1હલ સરસ"રુ #જુ.શા.ન .૯ ઉ.િશ. 7698316405

28 ઉ�ર કો1કલાબેન ગો1હલ સરસ"રુ #જુ.શા.ન  ૧૩ ઉ.િશ. 9898037421

29 ઉ�ર આનદં-બેન એમ પટ!લ સરસ"રુ #જુ.શા.ન  -  ૧ ઉ.િશ. 8487877794

30 ઉ�ર િશ8પાબેન ?Xપિત સરસ"રુ #જુ.શા.ન ૩ ઉ.િશ. 7990179668

31 ઉ�ર જ8પાબેન ક! ઠpર સરસ"રુ #જુ.શા.ન   ૨૪ ઉ.િશ. 9998600132

32 ઉ�ર ગીતાબેન પટ!લ સરસ"રુ #જુ.શા.ન -૪ ઉ.િશ. 9974264537

33 ઉ�ર વૈશાલીબેન ?Xપિત સરસ"રુ #જુ.શા.ન   -  ૧૧ ઉ.િશ. 8487085973

34 ઉ�ર સ�ંયાબેન એસ પXંબી સરસ"રુ #જુ.શા.ન  - ૬ ઉ.િશ. 9712930121

35 ઉ�ર રો1હત�ુમાર બાxભુાઈ પટ!લ હાસંોલ #જુરાતી 1 ઉ.િશ. 9824282900

36 ઉ�ર પા_ુલબેન નીલેશ�ુમાર દર< હાસંોલ #જુરાતી 2 ઉ.િશ. 9712967339

37 ઉ�ર �ચરાગભાઈ લાલ<ભાઈ સોલકં- કોતર"રુ #જુરાતી 1 ઉ.િશ. 8780016422

38 ઉ�ર કલેરાબેન ઈમા
એુલ Pવેુરા કોતર"રુ #જુરાતી 2 ઉ.િશ. 9727264462

39 ઉ�ર િવક8પાબેન અ^તૃલાલ પર-ખ સરદારનગર #જુરાતી 1 ઉ.િશ. 963814067

40 ઉ�ર લતાબેન રમણલાલ ચૌધર- સરદારનગર #જુરાતી 2 ઉ.િશ. 9824012576

41 ઉ�ર ર-નાબેન જગદ-શભાઈ ગોહ!લ સરદારનગર ~�ે< 1 ઉ.િશ. 9624631734

નગર ?ાથિમક િશ�ણ સિમિત અમદાવાદ 

#જુરાત રાfય બાળ આયાગ 4ારા આયોgજત િશ�ક તાલીમમા ંતા.૧પ-૧૦-૨૦૨૦ના રોજ હાજર રહ!નાર િશ�કોની યાદ-

બેચ - ૨



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ હો�ો મોબાઇલ નબંર
42 ઉ�ર સ)યમ �ુમાર એસ પાટ-લ �ુબેરનગર ~�ે< શાળા ન.ં 1 ઉ.િશ. 9558613131

43 ઉ�ર શૈલેષભાઇ બી ?Xપિત �ુબેરનગર #જુરાતી. 2 ઉ.િશ. 9904159731

44 ઉ�ર ઉવ�શીબેન એ. પટ!લ �ુબેરનગર #જુ-4 ઉ.િશ. 9913933608

45 ઉ�ર નીિતનભાઈ આર રાઠોડ �ુબેરનગર #જુરાતી. 1 ઉ.િશ. 9558479073

46 ઉ�ર 9ી હPમુતીબેન નરોતમભાઇ પટ!લ છારાનગર #જુરાતી શાળા ન-ં1 ઉ.િશ. 6353961648

47 ઉ�ર ભગોરા ~જનાબહ!ન 1દનેશભાઈ     �ુબેરનગર ~�ે< શાળા ન ં4 ઉ.િશ. 8141349281

48 ઉ�ર "રુ-બેન 1દનેશભાઈ ચૌધર- અમeુ"રુા શા.ન.ં1 ઉ.િશ. 9725005265

49 ઉ�ર ભાZય9ીબેન કચરાલાલ પટ!લ અમeુ"રુા શાળા ન ં2 ઉ.િશ. 9427241707

50 ઉ�ર મમતાબેન �ુબેરભાઈ સોલકં- અસારવા #જુ.૮ ઉ.િશ. 9662502370

51 ઉ�ર 9ી લીના ?કાશ સરોદ! અસારવા #જુ.9 ઉ.િશ. 9824161854

52 ઉ�ર હષા�બેન ભગવાન<ભાઇ ગોધિવયા નરોડારોડ #જુરાતી શાળા ન ં- ૧ ઉ.િશ. 9725377139

53 ઉ�ર 9ી ભગવતીબેન ક!. પટ!લ બા"નુગર #જુરાતી શાળા ન.ં13 ઉ.િશ. 7874026263

54 ઉ�ર 9ી જનક�ુમાર બી.Yનુાતર સૈજ"રુ #જુ-5 ઉ.િશ. 9879193067

55 ઉ�ર મ�બુેન ~બાલાલ પટ!લ સૈજ"રુ #જુ-6 ઉ.િશ. 9727414930

56 ઉ�ર 9ી પરાગબહ!ન ?ાગ<ભાઇ ચૌધર- સૈજ"રુ#જુ-3 ઉ.િશ. 9428800311

57 ઉ�ર પટ!લ અ8પાબેન 1દપકભાઇ સૈજ"રુ #જુ. શાળા ન.ં 1 ઉ.િશ. 9712133088

58 ઉ�ર 9ી ર-માબેન બી. ચાવડા સરસ"રુ શાળા ન.ં 11 ઉ.િશ. 9016686589

59 ઉ�ર ?િવણભાઇ નરો�મદાસ પટ!લ સૈજ"રુ #જુ-6 ઉ.િશ. 9725005737

60 ઉ�ર 9ી પ8લવીબેન �નુીલાલ પટ!લ છારાનગર #જુરાતી શાળા ન-ં1 ઉ.િશ. 7874651989

61 મ�ય પટ!લ કો1કલાબેન એમ ખા1ડયા #.ુ શા.ન ં૧૪ ઉ.િશ. 9427621564

62 મ�ય શેખ ઝાહ!દાબા
ુ ં< જમાલ"રુ #.ુ શા.ન ં૪ ઉ.િશ. 9662198055

63 મ�ય 2હોરા યાIમીનબેન �.ુ જમાલ"રુ #.ુ શા.ન ં૯ ઉ.િશ. 9427030169

64 મ�ય મોમીન શમીનાબા
ુ ંએમ. જમાલ"રુ #.ુ શા.ન ં૧૬ ઉ.િશ. 9879355834

65 મ�ય પરમાર મ�ુંલાબેન બી. માધવબાગ #.ુ શા.ન ં-૧ ઉ.િશ. 9428137442

66 મ�ય ખા�ુવાલા શબાના એસ. રાયખાડ #.ુ શા.ન ં૪ ઉ.િશ. 9016312750

67 મ�ય દ!સાઈ ચેતનાબેન ક!. રાયખડ #.ુશા.ન.ં - ૮ ઉ.િશ. 9714229582

68 મ�ય પટ!લ  રawમનાબેન  એ. રાયખડ #.ુ શા. ન.ં- 10 ઉ.િશ. 9408331388

69 મ�ય ?Xપિત ગીતાબેન બી. દ1રયા"રુ #.ુશા.ન-ં12 ઉ.િશ. 9712919753

70 મ�ય મલેક �શુનાબા
ુ ંએમ. કા�"ુરુ #.ુશા.ન ં- 17 ઉ.િશ. 97243 33689

71 મ�ય િમ�ી ધારાબેન એચ. કા�"ુરુ #.ુશા.ન ં- 19 ઉ.િશ. 8490913869

72 મ�ય પરમાર ?ીયકંાબેન એ. કા�"ુરુ #.ુશા.ન ં - 22 ઉ.િશ. 9173887672

73 મ�ય પટ!લ િવ@�ભુાઈ ક!. બારડોલ"રુા #.ુશા.ન ં -1 ઉ.િશ. 98246 91305

74 મ�ય પટ!લ  સગંીતાબહ!ન એમ. જહાગંીર"રુા #.ુશા.ન ં- 1 ઉ.િશ. 9429028388

75 મ�ય આનદં ?�લાબેન એમ. જહાગંીર"રુા #.ુશા.ન ં- 2 ઉ.િશ. 9427408890

76 મ�ય પરમાર સરોજબાળા ડ-. િ?તમ"રુા #.ુશા.ન ં-1 ઉ.િશ. 9714739696

77 મ�ય પટ!લ  fયો)સનાબેન એમ. િ?તમ"રુા #.ુશા.ન ં- ૩ ઉ.િશ. 9426420664

78 મ�ય પટ!લ પાrલબેન એન. અસારવા #.ુશા.ન ં- 2 ઉ.િશ. 9909708366

79 મ�ય પર-ખ ગીતાબેન આઇ. અસારવા #.ુશા.ન ં- 6 ઉ.િશ. 6353408733

80 મ�ય પટ!લ કોમલબેન આર. અસારવા #.ુશા.ન ં- 11 ઉ.િશ. 9898943477

81 મ�ય પટ!લ ધિમ�@ઠાબેન એચ. અસારવા #.ુશા.ન ં- 12 ઉ.િશ. 9825078838

82 મ�ય દ!સાઇ 1દપાલીબેન એસ. અસારવા #.ુશા.ન ં- 18 ઉ.િશ. 9428328094

83 મ�ય  પર-ખ ઉષાબેન ડ-. અસારવા #.ુશા.ન ં- 20 ઉ.િશ. 9016595076

84 મ�ય #Nુતા રા�લુ�ુમાર એસ. અસારવા #.ુશા.ન ં- 23 ઉ.િશ. 9737088087

85 મ�ય પટ!લ સજંયભાઈ એ. મેઘાણીનગર #.ુ શા. ન ં-૧ ઉ.િશ. 9904867652

86 મ�ય પટ!લ ઉષાબેન ક!. મેઘાણીનગર #.ુ શા. ન ં-૨ ઉ.િશ. 9427522189

87 મ�ય િનનામા કો1કલાબેન એન. મેઘાણીનગર #.ુ શા. ન ં-4 ઉ.િશ. 9712939230



�મ ઝોન િશ�ક
ુ ંનામ શાળા
ુ ંનામ હો�ો મોબાઇલ નબંર
88 મ�ય Pથુાર પીનાબેન બી. શાહ"રુ #.ુ  શા. ન-ં 1 ઉ.િશ. 7567718664

89 મ�ય પટ!લ નયનાબેન એસ. શાહ"રુ #.ુ  શા. ન-ં 2 ઉ.િશ. 9726647416

90 મ�ય પટ!લ  નયનાબેન એ. શાહ"રુ #.ુ  શા. ન-ં 4 ઉ.િશ. 9909970619

91 મ�ય આચાય� X�િુતબેન એ. શાહ"રુ #.ુ  શા. ન-ં 5 ઉ.િશ. 9408618414

92 મ�ય પટ!લ 1ક�ર-બેન ક!. શાહ"રુ #.ુ  શા. ન-ં 6 ઉ.િશ. 7567219421

93 મ�ય સાગર તારાબેન આર. શાહ"રુ #.ુ શા. ન ં- 11 ઉ.િશ. 9033004561

94 મ�ય  પટ!લ  ક8પેશ�ુમાર ડ-. શાહ"રુ #.ુ શા. ન ં- 15 ઉ.િશ. 9427071409

95 મ�ય ગોર ~જલીબેન એમ. eુધે�ર  #.ુ શા. ન ં-. 3 ઉ.િશ. 9428246021

96 મ�ય લેઉઆ ~જલીબેન એમ eુધે�ર  #.ુ શા. ન ં-. 4 ઉ.િશ. 9537915539

97 મ�ય રામી અલકાબેન એમ. eુધે�ર  #.ુ શા. ન ં-. 6 ઉ.િશ. 9909161487

98 મ�ય  ભોયા Pશુીલાબેન એલ. શાહ-બાગ #.ુ શા. ન ં-. 1 ઉ.િશ. 8140660992

99 મ�ય પરમાર 1દપીકાબેન ટ-. શાહ-બાગ #.ુ શા. ન ં-. 4 ઉ.િશ. 9428552217

100 મ�ય શમા� કાનનબેન એસ. શાહ-બાગ #.ુ શા. ન ં-. 6 ઉ.િશ. 9909064657



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.70-B ‚t.12-10-2020 

 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ :-  ‘Khelo India Fitness Assessment for School Going Children’ yk‚„o‚ 

þt¤t™t {wÏÞ rþûtf ‚Útt þt¤t™t ™tuz÷ M…tuxoË xe[h™u ytu™÷tE™ xuMx yt…ðt 

ƒtƒ‚.  

ËkŒ¼o :- …ºt ¢{tkf : yuË.yuË.yu/QEM/1/2020/34821-891 ‚t.09-10-2020 

 

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

¼th‚ Ëhfth™t Þwðt ƒtƒ‚tu y™u h{‚ {kºtt÷Þ ËuLxÙ÷ Ëufxh Mfe{ yux÷u fu ‘Khelo India’ h{‚„{‚ 

rðftË {txu™t ftÞo¢{ yk‚„o‚ M…tuxoË ytuÚttuhexe ytuV ELzeÞt ‚Útt Ë{„ú rþûtt „wsht‚ Ëhfth îtht 

‘Khelo India’ þt¤t™t {wÏÞ rþûtf ‚Útt þt¤t™t ™tuz÷ M…tuxoË xe[h™u ytu™÷tE™ xuMx yt…ðt 

sýtððt{tk ytðu Au. Ët{u÷ ËkŒŠ¼‚ …ºt{tk sýtÔÞt {wsƒ ‚t.12-10-2020™t htus ytu™÷tE™ 

÷uðt{tk ytð™th n‚e su nðu ‚tu13-10-2020™u {k„¤ðth™t htus ytu™÷tE™ xuMx ÷uðt{tk ytðþu.  

xuMx™tu Ë{Þ yuf(1) f÷tf™tu hnuþu ‚Útt Ët{u÷ …ºt{tk sYhe Ëq[™tytu y™u {t„oŒŠþft yt…u÷ Au 

su™tu yÇÞtË fhe ‚{t{ {wÏÞ rþûtf ‚Útt þt¤t™t ™tuz÷ M…tuxoË xe[h™u ytu™÷tE™ xuMx yt…ðt 

sýtððt{tk ytðu Au.  

 

rƒztý :- ËkŒŠ¼‚ …ºt 

 

 

‚t.12-10-2020        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 

 



22 uis2 sAA,

aH leel, As22-19, idl4na.

E-mail : gecell@gmail.com 

Tollfree No.: 1800 233 7965 
Ais:iNAAA/QEM/1/2020/37tR1- tE dlyecROrO- 

ua, u, 

a AaguMs1{lsltl saA eau uabs MeguAs1Al 

Rcal-dHH 
uHuAsuEal-AHA. 

a Khelo India Fitness Assessment for School Going Children"2idolt ualtl 4112e 

dEd- uall sa:al uasHis-AAdAA/aEM/1/2020/3 2C21-C4 dl-23.0c.2020 

AHGINi HS 2g 3. "Khelo India" 2HeolHrtat Asta auèl ausla siisu 3. idold 

- HlASA,AER sàl 

E:/ QE /2020-21/LETTER/SECRETARY SIR 



l: 13/10/2020, ioualR 

Ha:HR 6: 00 scUsell all aià 11:50 saLS Hll
ltGLBt è2rll uaA: 1 sGus (MIUtl uds0 AHu HIA) 

G 1: d HUG%2 U2 https://schoolfitness.kheloindia.gov.in lut sal. 

ung 2: login u2 Gas sal. 

ulotl uisll uua1 lsa aME daa(PE TEACHER) Aseu uie så. 

4 aa[ uà login sal. 

aa Asct zilEn dua/PE TEACHER Aa Ssuj uuj caold na 

As e d) Aur uaisti lsa lêa élazl zAs uus s: KI001111 (00 

u 4:"TOT DETAILSs Aseu uie sa. Aai TOT ATTENDED "Ascu ue As sl 

ATTENDED (Ascuui IUll eldlaHi SIVÅl Urtlcai uaA. N uoll 

61lai 12 udua al uIù TAKE TEST Aseu ye scls sl 

4"TAKE TEST U2 sells sal. 

TEST 42 cAs sila uDIM qla. 

unG 6: 2atalsa ère ygl au ugl suBMIT u2ot uR Gas 

E:/QE /2020-21/LETTER/SECRETARY SIR 



lotGLSt èr2 uud qud REFRESH/ BACK A2t U2 GAs 5220 otle. 

ltalst èe mca auluka zzA. 

https://schoolfitness.kheloindia.gov.in/StaticPage/LandingPage.aspx U? GUA 

d ulan uiul aud ueaua HANl 4EE HS UB . (OPEN BOOK TEST) 


