™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ
…rh…ºt ™k. 151 ‚t.16-03-18
Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :rð»tÞ :- …t÷f {t‚t-r…‚t Þtus™t yk‚„o‚ BÞwr™. þt¤t™t ƒt¤ftu™u ytŠÚtf ËntÞ yt…ðt™tu
ftÞo¢{ ‚Útt „wýtuíËð-08 yk‚„o‚ {t„oŒþo™ ƒuXf.
ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu, …t÷f {t‚t-r…‚t Þtus™t yk‚„o‚
BÞwr™. þt¤t™t ƒt¤ftu™u ytŠÚtf ËntÞ yt…ðt™tu ftÞo¢{ ‚t.20-3-18™u {k„¤ðth™t Ëðthu 8-00 f÷tfu
xt„tuh ntì÷,…t÷ze,y{ŒtðtŒ ¾t‚u ©e „ti‚{¼tE þtn,{t™. {uÞh©e,y{ŒtðtŒ™t yæÞût MÚtt™u ht¾u÷
Au. yt ftÞo¢{{tk ‚{t{ 374 þt¤tytu{tkÚte {wÏÞ rþûtf©e ‚Útt yuf rþûtfu ntsh hnuðwk. yt ËtÚtu™e ÞtŒe
{wsƒ™tk …t÷f {t‚t-r…‚t Þtus™t{tk {ksqh ÚtÞu÷ ƒt¤ftu ‚Útt ‚u{™t yuf …t÷f©e VhrsÞt‚ W…ÂMÚt‚ hnu ‚u
þt¤t™t {wÏÞ rþûtfu Ëwr™rù‚ fhðt™wk hnuþu.
Ëðthu 10-30 f÷tfu …t÷f {t‚t-r…‚t Þtus™t yk‚„o‚ BÞwr™. þt¤t™t ƒt¤ftu™u ytŠÚtf ËntÞ
yt…ðt™tu ftÞo¢{ …qýo ÚtÞuÚte 10-30 Úte 11-00 f÷tf ŒhBÞt™ yÕ…tnth {txu™tu rðht{ hnuþu. rðht{ ƒtŒ
ƒt¤ftu ‚Útt …t÷f©eytu ½hu …h‚ sþu. sÞthu ‚{t{ {wÏÞ rþûtf©eytu y™u rþûtf©eytu {txu 11-00 Úte
13-00 f÷tf ŒhBÞt™ „wýtuíËð-08 yk‚„o‚ xt„tuh ntì÷, …t÷ze{tk s {t„oŒþo™ ƒuXf Þtuòþu. yt
y„íÞ™e ƒuXf{tk ftuE…ý ÔÞÂõ‚yu „uhntsh hnuðwk ™nª.
rƒztý :-

…t÷f {t‚t-r…‚t Þtus™t{tk {ksqh ÚtÞu÷ ƒt¤ftu™e rð„‚

‚t.16-03-18

ztì. yu÷. ze. ŒuËtE
þtË™trÄfthe

નગર

ાથિમક િશ ણ સિમિત, અમદાવાદ

માતા‐િપતા િવહોણા બાળકોની યાદ

મ બાળક ંુ

ુ ુ નામ

પાલક માતા
િપતા ંુ નામ

ઉ ર

કુબેરનગર
ગુજ.શા.નં. 2

ભાિવકાબેન
પટે લ

9712962805

૭૩૮૩૭૧૯૦૫૦

ઉ ર

કુબેરનગર
આંબાવાડી ‐ ૨

ભાિવકાબેન
પટે લ

9712962805

બાપાલાલ કિડયાની
સિવતાબેન અંબાલાલ
ચાલી,પોટલીય તળાવ
ભરવાડ
સરસપુર અમદાવાદ

૯૭૩૭૯૧૪૩૬૮

ઉ ર

સરસપુર શા.નં. 7

ખ્યાિતબેન ભ

૮૯૮૦૪૭૧૬૯૩

મનુભાઇ પ્રતાપજી
ઠાકોર

રમણીલાલ ડા ાલાલની
ચાલી,સરસપુર અમદાવાદ

૯૮૨૪૨૬૯૫૨૮

ઉ ર

સરસપુર શાળા નં. 13

સંદીપભાઈ
બારોટ

8866022548

લ મીબેન રુપાભાઇ
વાઘેલા

ઘર ન‐૧૧૨/૩, મુખી
માયારામ સામેની
ગલી,નટરાજવાળી
ગલી,ઠક્કરબાપાનગર,અમદા

૯૭૨૫૭૬૦૩૮૨

ઉ ર

ઠક્કરબાપાનગર ‐ 1

૯૪૨૯૬૧૨૮૭૨

ઉ ર બાપુનગર શા.નં. 16

૯૧૭૩૮૯૭૦૪૬

ઉ ર

લ મીબેન ગેલાભાઇ
ઘટૌડા

3

હિષર્ત પ્રવીણભાઇ
સ લકી

લ મીબેન ગેલાભાઇ
ઘટૌડા

૧૮૦,શાસત્રી ચોક, બી‐વોડર્ ,
સ યનારાયણ દુધઘર
પાછળ,શા ી ચોક
પાસે,કુબેરનગર,અમદાવાદ
૧૮૦,શાસત્રી ચોક, બી‐વોડર્ ,
સ યનારાયણ દુધઘર
પાછળ,શા ી ચોક
પાસે,કુબેરનગર,અમદાવાદ
૧૮૦,શાસત્રી ચોક, બી‐વોડર્ ,
સ યનારાયણ દુધઘર
પાછળ,શા ી ચોક
પાસે,કુ બેરનગર,અમદાવાદ
,

૨૫-૧,ઉમંગ લેટ
કુલિદપ િનકુંજભાઇ િવજયભાઇ
િશવમ લેટપાસે
7
રાણા
રણછોડભાઇ પરમાર લાલબહાદુર ટે િડયમ
પાછળ આનંદ લેટપાસે
8

ની બેન લ મણ
ભાઈ વાઘેલા

૯૭૧૪૨૮૬૧૬૭

9712962805

વંશીકા પ્રવીણભાઇ
સ લકી

વષાર્ મહેશભાઇ
6
બાવરી

ઉ ર

ભાિવકાબેન
પટે લ

2

મૈત્રીબેન હરીશભાઇ
ઠાકોર

૭૩૮૩૭૧૯૦૫૦

કુબેરનગર
ગુજ.શા.નં. 2

લ મીબેન ગેલાભાઇ
ઘટૌડા

5

ઝોન ંુ
નામ

સંપક નંબર

ખુશાલી પ્રવીણભાઇ
1
સ લકી

ુ ાર િકરણભાઇ
તષ
4
ભરવાડ

સંપક નંબર

ુ ય િશ ક ંુ
નામ

સરના ંુ

નયનકુમાર લ મણ
ભાઈ વાઘેલા

પીકસર્ની
ચાલી,સરસપુર,અમદાવાદ

શાળા ંુ નામ

સરસપુર શા.નં.11

મુકેશભાઈ પટે લ ૯૭૨૫૦૦૫૬૪૬

મનીષાબેન
ખરાડી

૮૧૪૧૫૮૦૪૩૮

િપ્રયંકાબેન મોદી ૯૪૨૯૭૩૧૩૭૭

મ બાળક ંુ

ુ ુ નામ

પાલક માતા
િપતા ંુ નામ

સરના ંુ

સંપક નંબર

ઝોન ંુ
નામ

શાળા ંુ નામ

ુ ય િશ ક ંુ
નામ

સંપક નંબર

9

સાિનયા
જાવેદહસ
ુ ેન
ઇ તીયા ભાઇ છીંપા ઇ લામભાઇ છીંપા

૨૭/૬૬૩,પિરિક્ષત લાલનગર
૯૮૯૮૮૧૪૭૮૫
બહેરામપુરા અમદાવાદ

દિક્ષણ દાણીલીમડા શા.નં. 4

આબેદાબાનુ
સેખ

10

િદપકભાઇ
પ્રવીણભાઇ ખાણીયા

રતનબેન કાળીદાસ
ડાંગવ

ચેપી રોગ હોિ પટલની સામે,
પીરાણા રોડ

૯૯૨૪૪૦૦૬૭૩
૯૭૨૩૪૯૩૪૭૩

દિક્ષણ બહેરામપુરા શા. ૧૮

મીનાબેન યાસ

૭૩૮૩૭૬૧૮૨૭

11

શૈલેષ દે વાભાઇ
સોલંકી

ઇ રભાઇ માવજીભાઇ ૭/૧૫૯, વસંત રજબ લમ
રાઠોડ
કવાટસર્, બહેરામપુરા

૯૭૨૩૩૦૭૨૯૨

દિક્ષણ બહેરામપુરા શા. ૯

પા લબેન શાહ

૯૧૦૬૨૫૮૩૨૭

12

જોગેશ ભરતભાઇ
મારુ

વેલાબેન લેકુજી
સરગરા

સાંકળચંદ મુખીની
૮૧૨૮૭૧૫૯૫
ચાલી,બહે
, હરામપુરુ ા ,,અમદાવાદ

દિક્ષણ બહેરામપુરા શા. ૧૧

નીતાબેન શેફડર્

૯૭૨૪૭૪૯૨૧૬

13

સ લંકી દમયંતીબેન
મહ દ્રભાઇ

સોલંકી કાંતીભાઇ
ગણેશભાઇ

૪૯,બાબુનગર દાણી લીમડા
પોલીસ ટે શન પાસે
અમદાવાદ

૯૯૨૪૩૧૩૭૧૦

દિક્ષણ શાહવાડી શા.નં.૨

પલકભાઈ
પંચાલ

7874199299

14

સ લંકી જય ીબેન
મહ દ્રભાઇ

સોલંકી કાંતીભાઇ
ગણેશભાઇ

૪૯,બાબુનગર દાણી લીમડા
પોલીસ ટે શન પાસે
અમદાવાદ

૮૪૦૧૫૦૫૬૦૮

દિક્ષણ શાહવાડી શા.નં.૨

પલકભાઈ
પંચાલ

7874199299

ુ ેન ભપુજી
નેનબ
સરગરા

હેમતાજી મહારાજની
ચાલી,ખોિડયારનગર,બહેરામપુ 9428117787
રા

િનલેશ મુકેશભાઇ
15
સરગરા

16

રા શભાઇ
લાલાભાઇ સોઢા

રાવાજી બબાજી ઠાકોર ૮૪,ઠાકોરવાસ વટવા ગામ

17

કોમલબેન છનાજી
ભીલ

બાબુભાઇ મનજીભાઇ
ભીલ

ભીલવાસ,આનંદવાડી,ઇસનપુર

૯૬૨૪૭૬૩૫૫૪

દિક્ષણ બહેરામપુરા શા.નં. 22 કોિકલાબેન પાંડે

9925516850

9979972865

દિક્ષણ વટવા શા.નં. 1

પલકકુમાર
જય વાલ

9904422280

દિક્ષણ ઘોડાસર શા.નં. ૨

માલતીબેન
બારોટ

9727273433

મ બાળક ંુ

ુ ુ નામ

પાલક માતા
િપતા ંુ નામ

સરના ંુ

સંપક નંબર

ઝોન ંુ
નામ

શાળા ંુ નામ

ુ ય િશ ક ંુ
નામ

સંપક નંબર

અજય રમેશભાઇ
18
સૈદાણી

પંજાબી તાળાવાળાનીચાલી
મીરા િશવાજી સૈદાણી ભાઇપુરા મિણનગર
અમદાવાદ

૮૪૬૯૬૫૧૦૬૦

દિક્ષણ ખોખરા મરાઠી ‐ 3

ી રે ખા વસંત
ખચેર્

9664742089

નેહા રમેશભાઇ
19
સૈદાણી

પંજાબી તાળાવાળાનીચાલી
મીરા િશવાજી સૈદાણી ભાઇપુરા મિણનગર
અમદાવાદ

૮૪૬૯૬૫૧૦૬૦

દિક્ષણ ખોખરા મરાઠી ‐ 3

ી રે ખા વસંત
ખચેર્

9664742089

20 ગણેશ સુરેશ શેગર

સુરેશ દાદારાવ શેગર

ગો વામી સમાજ
૮૧૪૦૧૦૪૭૮૪
કો.હા.સોસાયટી લાલભાઇ સેંટર

દિક્ષણ ખોખરા મરાઠી ‐ 3

ી રે ખા વસંત
ખચેર્

9664742089

પરમાર દે મીબેન
ભીમાભાઇ

ગુલામનબીની
૯૯૦૪૩૧૯૮૦૭
ચાલી,બહે
, હરામપુરુ ા અમદાવાદ

દિક્ષણ બહેરામપુરા શા.નં. 3 દીિપકા અજમેરી

7567888002

સાકળચંદ મુખીનીચાલી
બહેરામપુરા અમદાવાદ

દિક્ષણ બહેરામપુરા શા.નં. ૨ શરીફા સેખ

9328973782

21

લ મી સુરેશભાઇ
પરમાર

ુ ાઇ ભુરા
22 િજગર વાિડલાલ ભુરા સરગરા જીતભ

૮૪૬૯૮૧૧૫૯૨

23

સુબેદા તગાજી
પરમાર

મથરાબેન જુવારાજી
મારવાડી

સાંકળચંદ મુખીની
૯૪૨૮૧૧૭૭૮૭
ચાલી,બહેરામપુરા ,અમદાવાદ

દિક્ષણ બહેરામપુરા શા.નં. 1

24

સોહીલ
અ દુલસતાર શેખ

અ દુલકાદર
અ દુલરહેમાન શેખ

૧૭/૧૮૦,પરુિક્ષત લાલનગર
બહેરામપુરા અમદાવાદ

૯૬૨૪૬૩૬૨૬૮

દિક્ષણ બહેરામપુરા શા.નં. 9 પારુલબેન શાહ

૪/૯૬,લાલબહાદુર
શા ત્રીનગર િવનયિવહાર
સોસાયટી પાસે
બહેરામપુરાઅમદાવાદ

9428117787

દિક્ષણ બહેરામપુરા શા.નં. 1

હે થ ટાફ ક્વાટ્ર્ સ,વીરમાયા
નગરની પાછળ શાપરામાં
બહે
રામપરા
બહરામપુ
રા અમદાવાદ

૭૮૭૪૪૨૧૭૧૨

દિક્ષણ બહેરામપુરા શા.નં. 2 શરીફા સેખ

25

પ લવી નરિસંહભાઇ મહેશભાઇ ખોડાભાઇ
સ લંકી
સ લંકી

કમળાબેન ગણેશજી
26 સુજલ કનુભાઇ રાઠોડ
રાઠોડ

ડો.રિવ દ્ર
મોજીદરા

ડો.રિવ દ્ર
મોજીદરા

9428117787

9106258327

9428117787

9328973782

મ બાળક ંુ

ુ ુ નામ

પાલક માતા
િપતા ંુ નામ

કમળાબેન ગણેશજી
27 કુંજલ કનુભાઇ રાઠોડ
રાઠોડ
નેહા સવજીભાઇ
28
વાિણયા

29

મુકેશ તગાજી
પરમાર

િવ ણુ ભાવેશભાઇ
30
ભીલ

સરના ંુ

સંપક નંબર

હે થ ટાફ ક્વાટ્ર્ સ,વીરમાયા
નગરની પાછળ શાપરામાં
બહેરામપુરા અમદાવાદ

ઝોન ંુ
નામ

શાળા ંુ નામ

દિક્ષણ બહેરામપુરા શા.નં. 1

ુ ય િશ ક ંુ
નામ

સંપક નંબર

ડો.રિવ દ્ર
મોજીદરા

9428117787

એકતાનગર સુતરીયાની
ગાંડાભાઇ ગોિવંદભાઇ
ચાલી ,ગીતામંિદરરોડ
વાિણયા
અમદાવાદ

૮૫૩૯૫૪૭૬૮૫

દિક્ષણ કાંકિરયા શા. નં. 1

મથરાબેન
જુવારાજી મારવાડી

૯૪૨૮૧૧૭૭૮૭

દિક્ષણ બહેરામપુરા શા.નં. 11 નીતાબેન શેફડર્

9724749216

દિક્ષણ કાંકિરયા શા.નં. 8

8153907642

સાકળચંદ મુખીનીચાલી
બહેરામપુરા અમદાવાદ

મોહનવાલજીની
ભરતભાઇ
ચાલી,ભક્ત વ લભ
પરષોતમભાઇ ભીલ કલની
કુલની
સામે,શાહઆલમ,અમદાવાદ

31

ધવલ િવ લભાઇ
પરમાર

લિલતાબેન
અશોક્ભાઇ પરમાર

32

પીયુષકુમાર
દીલીપભાઇ પંડીત

પંડીત રમેશભાઇ
જીવાભાઇ

33

અંજલી દીલીપભાઇ
પંિડત

પંિડત રમેશભાઇ
જીવાભાઇ

34

અભયકુમાર
દીલીપભાઇ પંડીત

પંિડત રમેશભાઇ
જીવાભાઇ

35

િદપક રમેશભાઇ
ભીલ

યોિતબેન રમેશજી
ભીલ

એ‐૩૦૧ જોગમાયા નગર
ભીખાદે વાનો વાડો,
અમરાઇવાડી પોલીસ ટે શન
પાસે,અમરાઇવાડી અમદાવાદ
સફાઇકામદાર ક્વાટ્ર્ સ
૧૧૨/૪,આવાસ યોજના
૭૪૩૪૦૪૬૫૯૬
મકાન િસંધવાઇ માતાના
મંિદર પાછળ
સફાઇકામદાર ક્વાટ્ર્ સ
૧૧૨/૪,આવાસ યોજના
૭૪૩૪૦૪૬૫૯૬
મકાન િસંધવાઇ માતાના
મંિદર પાછળ
સફાઇકામદાર ક્વાટ્ર્ સ
૧૧૨/૪,આવાસ યોજના
૭૪૩૪૦૪૬૫૯૬
મકાન િસંધવાઇ માતાના
મંિદર પાછળ
ભીલ સોસાયટી
બાપાસીતારામ
મંિદરપાસે, ીરામ બેકરી સામે
ભીલવાળા અમરાઇવાડી

મોમ ભાઇ
વણકર

નીશાબેન જોશી

8511124103

પ ૂવર્

અમરાઈવાડી શા.નં.
1

પ ૂવર્

અમરાઈવાડી શા.નં.
7

મુકુ દભાઈ
એમ પટે લ

૯૯૨૪૮૫૬૪૩૯

પ ૂવર્

અમરાઈવાડી શા.નં.
7

મુકુ દભાઈ
એમ પટે લ

૯૯૨૪૮૫૬૪૩૯

પ ૂવર્

અમરાઈવાડી શા.નં.
7

મુકુ દભાઈ
એમ પટે લ

૯૯૨૪૮૫૬૪૩૯

પ ૂવર્

અમરાઈવાડી શા.
નં.16

અંજનાબેન
ઉપા યાય

૯૭૧૨૯૩૪૮૩૨

િવિધબેન િત્રવેદી ૯૭૭૩૨૮૭૫૮૧

મ બાળક ંુ

ુ ુ નામ

પાલક માતા
િપતા ંુ નામ

સરના ંુ

સંપક નંબર

ઝોન ંુ
નામ

શાળા ંુ નામ

ુ ય િશ ક ંુ
નામ

સંપક નંબર

સારમીનબાનુ
36
અસલમભાઇ સંઘી

સંઘી મણીયાર
અનવરહસ
ુ ેન
ઇ લામભાઇ

૧૭૩૬,મિનયારવાળા,રાજપુર
ટોલનાકાપાસે રાજપુર
ગોમતીપુર અમદાવાદ

૮૧૨૮૯૫૧૫૨૮

પ ૂવર્

રાજપુર શા.નં. 1

દશરથ વી
દે સાઈ

૯૮૨૪૦૫૨૮૫૨

ગૌરવ જયંિતભાઇ
37
મકવાણા

િકશનભાઇ બેચરભાઇ
મકવાણા

૧૮૭૫૧૮,કેશાવ લભની
ચાલી નગરી મીલની સામે
૭૬૯૮૧૮૦૫૧૫
રાજપુર ગોમતીપુર અમદાવાદ

પ ૂવર્

રાજપુર શા.નં. 1

દશરથ વી
દે સાઈ

૯૮૨૪૦૫૨૮૫૨

આરતી પંકજભાઇ
38
ચૌહાણ

ભાનુબેન કાંતીભાઇ
ચૌહાણ

યુ. ટાફ ક્વાટ્ર્ સ
ટોલનાકાપાસે રાજપુર
ગોમતીપુર અમદાવાદ

૯૧૫૭૪૬૩૧૮૮

પ ૂવર્

રાજપુર શા.નં. 1

દશરથ વી
દે સાઈ

૯૮૨૪૦૫૨૮૫૨

39

સબનમબાનુ
મોહમદ
હ
અજીજ
જી શેખ

મોહમદ હનીફ
મોહમદઅજીજ
હ
જી શેખ

૪૦૬,અંિબકા મીલના પડા,
સલાટનગર ખોખરાિબ્રજ નીચે ૭૦૪૧૮૭૨૩૯૧
ગોમતીપર
ગોમતીપુ
ર અમદાવાદ

પ ૂવર્

રાજપુર શા.નં. 1

દશરથ વી
દે સાઈ

૯૮૨૪૦૫૨૮૫૨

40

આરતી નાગજીભાઇ
દે સાઇ

સમુબેન કરમશીભાઇ
દે સાઇ

બી‐૧૯૯ અમરનગર
રાજ ેં દ્રપાકર્ રોડ
ઓઢવ,અમદાવાદ

૯૪૨૮૮૦૯૯૦૫

પ ૂવર્

ઓઢવ શા.નં. 3

િદનેશભાઈ
પ્રજાપિત

૯૬૬૨૦૩૭૨૧૦

41

શિન નાગજીભાઇ
દે સાઇ

સમુબેન કરમશીભાઇ
દે સાઇ

બી‐૧૯૯ અમરનગર
રાજ ેં દ્રપાકર્ રોડ
ઓઢવ,અમદાવાદ

૯૪૨૮૮૦૯૯૦૫

પ ૂવર્

ઓઢવ શા.નં. 3

િદનેશભાઈ
પ્રજાપિત

૯૬૬૨૦૩૭૨૧૦

ભાળાભાઇ નાનુભાઇ
વાળોદરા

૨૮૧૮૭૬,સફાઇકામદાર
ક્વાટ્ર્ સ મનમોહન ચાર ર તા ૯૭૩૭૬૨૯૮૭૭
પાસે ઓઢવ,અમદાવાદ

પ ૂવર્

ઓઢવ શા.નં. 1

દે વયાનીબેન
દરજી

૯૮૨૪૪૧૩૩૧૧

૯૫૫૮૭૦૬૦૨૧

પ ૂવર્

અમરાઈવાડી શા.નં.
1

૮૧૬૦૭૫૮૩૭૮

પ ૂવર્

અમરાઈવાડી શા.નં.
16

શૈલેષ ચંદ્રકાંત
42
વાળૉદરા

43

હષર્ શૈલેષભાઇ
મકવાણા

િદ યા મુકેશભાઇ
44
રાજપુત

બળીયાનગર ગલીનં.૬
ુ ભાઇ
અ ત
શીતલનગર સામે
િપતા બરભાઇ સોલંકી પો ટઓિફસ સામે
અમરાઇવાડી અમદાવાદ
હંસાબેન પ્રહલાદજી
પરમાર

મંજુર શેઠનીચાલી રામનગર
ભીલવાળા અમરાઇવાડી
અમદાવાદ

િવિધબેન િત્રવેદી ૯૭૭૩૨૮૭૫૮૧

અંજનાબેન
ઉપા યાય

૯૭૧૨૯૩૪૮૩૨

મ બાળક ંુ

ુ ુ નામ

પાલક માતા
િપતા ંુ નામ

સરના ંુ
રાળીયા બીબીની ચાલી
રઉફનીચાલી પો ટ ઓિફસની
સામે હા કે વર રોડ
અમરાઇવાડી અમદાવાદ
હનુમાનપુરા જુનાવાળજ
બી.આર.ટી.એસના
બસ ટોપની પાછળ
જુનાવાળજ અમદાવાદ
હનુમાનપુરા જુનાવાડજ
બી.આર.ટી.એસના
બસ ટોપની પાછળ
જુનાવાળજ અમદાવાદ
હનુમાનપુરા જુનાવાડજ
બી.આર.ટી.એસના
બસ ટોપની પાછળ
જુનાવાળજ અમદાવાદ

સંપક નંબર

ચંિદ્રકાબેન
વાય પટે લ

૯૩૭૬૫૭૧૧૭૭

૯૭૨૭૫૮૬૯૭૧

પિ મ

મહા મા ગાંધી
આ મ શાળા નં. 1

જશુમતીબેન
પટે લ

9426336896

૯૭૨૭૫૮૬૯૭૧

પિ મ

મહા મા ગાંધી
આ મ શાળા નં. 1

જશુમતીબેન
પટે લ

9426336896

૯૭૨૭૫૮૬૯૭૧

પિ મ

મહા મા ગાંધી
આ મ શાળા નં. 1

જશુમતીબેન
પટે લ

9426336896

૯૧૫૭૯૩૮૪૨૫

પિ મ વાડજ શાળા નં. 3

માલતીબેન
પટે લ

9327161206

પિ મ વાસણા શાળા નં. 5

નેહલબેન વાળા

7990283790

૯૦૫૪૯૭૧૪૫૪

પિ મ સાબરમતી શા.નં.7

રાધાબેન બી.
યાદવ

9427050844

૯૯૦૯૫૩૮૦૬૦

પિ મ સાબરમતી શા.નં.3

રજનીકાંત
પંડયા

9725023882

૮૭૫૮૮૨૦૫૧૯

પિ મ એિલસબ્રીજ શા.નં. 26 િદ તીબેન

46

ઉષાબેન ભગાભાઇ
મારવાડી

મારવાડી નારણભાઇ
કાનાજી

47

ધનીબેન ભગાભાઇ
મારવાડી

મારવાડી નારણભાઇ
કાનાજી

48

પુનીબેન ભગાભાઇ
મારવાડી

મારવાડી નારણભાઇ
કાનાજી
જી

49

હરે શ પ્રતાપભાઇ
દં તાણી

દં તાણી મુળજીભાઇ
કેશાભાઇ

50

િવનોદ શંકરલાલ
પ્રજાપિત

ઇ/૪, વિ તક એપાટ્ર્ મે ટ
પ્રજાપિત
નારાયણનગરરોડ ભાવના
૯૯૨૫૫૫૧૮૫૧
જગિદશભાઇ શંકરભાઇ
લેટ પાસે વાસણા અમદાવાદ

રે માબેન િદનેશભાઇ િદનેશભાઇ ગલાભાઇ
પટણી
પટણી

52

રાહલ
ુ િદનેશભાઇ
ભીલ

િરંકલ િદલીપભાઇ
53
પરમાર

જીતેંદ્રભાઇ િદનેશભાઇ ૩૩,ભીલવાસ જુનાઅચેર
ભીલ
ગામ સાબરમતી

કમળાબેન પી રાઠોડ

વસંતકુંજ સોસા.સુખીપુરાના
છાપરા નવા શારદા મંિદર
રોડ આ બાવાડી

સંપક નંબર

અમરાઈવાડી શા.નં.
13

ગંગાબેન રમણભાઇ
વાલેરા

51

ુ ય િશ ક ંુ
નામ

પ ૂવર્

ટીના િદપકભાઇ
વાલેરા

સી૧૬,ગોકુલધામ
સોસાયટી,કૈ લાશનગર
ભીલવાસ સાબરમતી
અમદાવાદ

શાળા ંુ નામ

૭૮૭૮૪૦૨૨૮૬

45

ચંદ્રભાગાના ખાડામાં
જુનાવાડજ અમદાવાદ

ઝોન ંુ
નામ

9714995451

મ બાળક ંુ

ુ ુ નામ

પાલક માતા
િપતા ંુ નામ

સરના ંુ

સંપક નંબર

ઝોન ંુ
નામ

શાળા ંુ નામ

54

પીયુષ નારણભાઇ
નાનુભાઇ સોલંકી

મણીબેન રામજીભાઇ
રાઠોડ

રોહીદાસ વંશીનગર
જોગણીમાનીચાલી
રામાપીરનો ટે કરો જુનાવાડજ
અમદાવાદ

55

લીલાબેન મોતીજી
ગેલોત

તેજાભાઇ પીરાજી
ગેલોત

વણઝારા વાસ, જુના વાડજ,
રામાપીરનો ટે કરો

૯૯૧૩૪૩૭૮૨૩

પિ મ વાડજ શાળા નં. ૧

ઠાકોર ભલાજી
સુરસંગજી

ઠાકોરવાસ, નારણપુરા ગામ

૯૯૦૯૬૭૬૯૮૯

પિ મ નારણપુરા શા નં. ૧

56 સાિહલ પાજી ઠાકોર

ુ ય િશ ક ંુ
નામ

પિ મ નવા વાડજ શા.નં. 3 િક રીબેન પટે લ

હરે શભાઇ પટે લ

ઇ દુબેન
માલવણીયા

સંપક નંબર

9712934418

૯૫૭૪૫૭૯૯૯૬

૯૪૨૯૦૧૯૪૩૩

57

િવશાલભાઇ
િદનેશભાઇ પટણી
ણ

ચેતન દીનેશભાઇ
પટણી
ણ

સી‐૧૬, ગોકુલધામ સોસાયટી,
૯૦૫૪૯૭૧૪૭૨
કૈ લાશ નગર,, સાબરમતી

પિ મ સાબરમતી શા નં. ૭

રાધાબેન યાદવ

૭૫૭૩૯૫૨૬૪૩

58

ભરતભાઇ
િદનેશભાઇ પટણી

ચેતન દીનેશભાઇ
પટણી

સી‐૧૬, ગોકુલધામ સોસાયટી,
૯૦૫૪૯૭૧૪૭૨
કૈ લાશ નગર, સાબરમતી

પિ મ સાબરમતી શા નં. ૭

રાધાબેન યાદવ

૭૫૭૩૯૫૨૬૪૩

59

િવજય અમ ૃતભાઇ
સોલંકી

મગનભાઇ િહરાભાઇ
સોલંકી

નવા વાડજ, અખબારનગર,
આકાશદીપની સામે

૭૫૬૭૧૮૭૪૨૭

પિ મ નવા વાડજ શા નં. ૯

પ્રદીપભાઇ

૯૯૨૫૩૮૮૯૩૦

60

શીતલ કા તીલાલ
ઠાકોર

અમરતભાઇ
સાવધાનજી ઠાકોર

ગોપાલજીની
ચાલી,ડફનાળા,શાહીબાગ

૯૯૯૮૯૦૩૧૮૩/

મ ય

શાહીબાગ ગુજ. 4

61

રીમા કા તીલાલ
ઠાકોર

અમરતભાઇ
સાવધાનજી ઠાકોર

ગોપાલજીની
ચાલી,ડફનાળા,શાહીબાગ

૯૯૯૮૯૦૩૧૮૩/

મ ય

શાહીબાગ ગુજ. 4

62

દે વ સુરેશભાઇ
પરમાર

રાંગી છોગાજી શકરાજી

૬૯૪/૧૨લ બાકરાલીની
ચાલી, િમજાર્પરુ

૯૧૭૩૫૩૮૯૪૯

મ ય

કાલપુર શા. નં. ૨૨

રિ મકાબેન
ભાવસાર
રિ મકાબેન
ભાવસાર
હિષર્દાબેન બી.
પંચાલ

૯૧૦૪૪૦૨૬૧૦

૯૧૦૪૪૦૨૬૧૦

૭૨૨૮૮૮૪૪૪૧

મ બાળક ંુ

63

ુ ુ નામ

અિનશ ભુપે દ્રભાઇ
પરમાર

યશકુમાર
64
સુરેશભાઇ દં તાણી

પાલક માતા
િપતા ંુ નામ
પરમાર નરે દ્રભાઇ
મફતલાલ

સરના ંુ

સંપક નંબર

૬૩૬, ગાંધી ચોક, પટણી શેરી,
કાલુપરુ
૫૨૦૩/એ/૩/જયશંકર સુદ
ં રી

વીનાબેન
હોલ પાછળ,રાયખડ,ગામ‐
િવરચંદભાઇ દં તાણી
ખાિડયાસ

ઝોન ંુ
નામ

શાળા ંુ નામ

મ ય

કાલુપરુ શા. નં. ૨૨

8141002734/
૭૩૫૯૬૧૭૪૦૮

મ ય

રાયખડ શા.નં. 8

65

રુિ વક રાકેશભાઇ
દાંતિણયા

સુરેશચંદ્ર લચંદભાઇ ડો.નુ ડેલ ુ િકિડપાડાની પોળની
૯૧૭૩૯૩૯૪૮૪
દાંતિણયા
અંદર શાહપુર અમદાવાદ

મ ય

શાહપુર શા.નં. 1

66

િક્ર ના સુરેશભાઇ
પરમાર

૬૯૪/૧૨ બાકરાઅલીની
રાંગી છોગાજી શકરાજી ચાલી મીરજીપુર અમદાવાદ
સેંટ વીયમ પાસ
સટ
પાસે

૯૬૦૧૧૧૧૩૭૨

મ ય

કાલુપરુ શા.નં. 22

67

આયૅન સુરેશભાઇ
પરમાર

રાંગી છોગાજી
શકરાજી

૬૯૪/૧૨ બાકરાઅલીની
ચાલી મીરજીપુર અમદાવાદ
સેંટ વીયમ પાસે

૯૬૦૧૧૧૧૩૪૨

મ ય

કાલુપરુ શા.નં. 22

68

રોિહત પ્રકાશભાઇ
પ ણી

િદનેશભાઇ શંકરભાઇ
પટણી

કિડયાની ચાલી,અસારવા

૯૭૩૭૯૧૩૪૫૩

મ ય

અસારવા શા.નં. 4

રોહન પ્રકાશભાઇ
69
પટણી

િદનેશભાઇ શંકરભાઇ
પટણી

સંતોષીમાના મંિદરપાસે
કિડયાની ચાલી અસારવા
અમદાવાદ

૯૭૩૭૯૧૩૪૩૩

મ ય

અસારવા શા.નં. 4

યોિત પ્રકાશભાઇ
70
દં તાણી

શારદાબેન કેશાભાઇ
દં તાણી

પરમે રપાકર્ ના છાપરા
બી.કોલોની સીિવલહોિ પટલ
ની પાછળ અસારવા
સાહીબાગ અમદાવાદ

૯૫૭૪૭૯૭૦૩૯

મ ય

જહાંગીરપુરા શા.નં. 1

સુરભી રામજીભાઇ
71
ઠાકોર

ઠાકોર હસમુખકુમાર
કેશાજી

યુ.િસિવલ સામે
પીરમસાવિકલની ચાલી
રણછોડપુરા ગીરધરનગર
શાહીબાગ

૭૦૪૩૬૨૬૦૩૫

મ ય

િપ્રતમપુરા શા.નં. 3

ુ ય િશ ક ંુ
નામ
હિષદાબેન બી.
પંચાલ
િબ્ર શભાઈ
પટે લ
નંદીનીબેન
પટે લ
હિષર્દાબેન બી
પંચાલ
પચાલ
હિષર્દાબેન બી
પંચાલ
હિષર્દાબેન બી
પંચાલ
હિષર્દાબેન બી
પંચાલ
રણછોડભાઈ
પંચાલ
યો સનાબેન
એમ પટે લ

સંપક નંબર

૭૨૨૮૮૮૪૪૪૧

8160453767

9712963540

૭૨૨૮૮૮૪૪૪૧

૭૨૨૮૮૮૪૪૪૧

૭૨૨૮૮૮૪૪૪૧

૭૨૨૮૮૮૪૪૪૧

૮૫૧૧૯૪૬૮૫૪

૯૪૨૬૪૨૦૬૬૪

મ બાળક ંુ

72

73

ુ ુ નામ

અનીતા કનુભાઇ
દાતિણયા

સાિહલ મનુભાઇ
પટણી

સંપક નંબર

ઝોન ંુ
નામ

પ્રકાશભાઇ પ ૂજાભાઇ
દં તાણી

૧૨૦,શાંતીદાસ
યાનદાસનીચાલી
રણછોડપુરી યુ િસિવલની
સામે ગીરધરનગર

૯૫૮૬૫૬૬૦૫૫

મ ય

િપ્રતમપુરા શા.નં. 3

જસુભાઇ જીવણભાઇ
પટણી

૪૭૧૭૧,મોતીલાલ
નારણદાસનીચાલી
તાડવાનીચાલી હોળી ચકલા
અસારવા અમદાવાદ

૯૯૨૪૪૮૯૫૭૧

મ ય

જહાંગીરપુરા શા.નં. 1

૮૯૮૦૨૦૨૦૮૩

મ ય

જહાંગીરપુરા શા.નં. 2

9725785510
/૯૩૨૭૪૭૪૭૧૬

મ ય

ખાિડયા શા.નં. 10

૯૬૦૧૭૪૦૬૨૬

મ ય

અસારવા શા.નં. 3

૯૫૭૪૫૦૫૧૨૮

મ ય

મેઘાણીનગર શા.નં. 1

૯૮૯૮૮૧૪૭૮૫

મ ય જમાલપુર શા.નં. 9

પાલક માતા
િપતા ંુ નામ

સરના ંુ

74

િદ યા ગોિવંદિસંહ
ચાવડા

રાવજીભાઇ ભલાભાઇ
ચાવડા

૨૧૧૨૪,ભોગીલાલની નવી
ચાલી બંગલાવાળો ચોક
જહાગીરપુરા અસારવા
,અમદાવાદ

75

રોશની શૈલેષભાઇ
ચૌહાણ

કોિકલાબેન
શૈલેષભાઇ રાજપુ
શલષભાઇ
રાજપત
ત

અફઝલનો ટે કરો સારગપુર
અમદાવાદ

કુંભનાથ મહાદે વની ચાલી
રજનીકાંત
અલેન હે થ સેંટર
ભુપેંદ્રભુપેંદ્રભાઇ સોલંકી પાસે,હિરપુરા અસારવા
અમદાવાદ
શાંતીનગરની ચાલી
ધનજીભાઇ કચરાભાઇ લિ મનગરની પાસે છે લુ
રાવત
બસ ટે ડ મઘાણીનગર
અમદાવાદ

76

સુિમત્રા ભુપેંદ્રભાઇ
સોલંકી

77

ઉવર્શી સુરેશભાઇ
રાવત

78

ુ ભાઇ
અમાન યુનસ
તૈલી

નબ
ઇ માઇલભાઇ તૈલી

79

સુરદ્ર જયિતલાલ
ઠાકોર

મથુરજી ચીમનલાલ
ઠાકોર

80

ુ વી િદનેશભાઇ
પરમાર

શાજી રણછોડજી
ગેલોત

દે વડીવાલા ક પાઉંડ
મોટાબબા જમાલપુર
અમદાવાદ

વડવાળીચાલી ,સારગપુર
િબ્રજનીચે સારં ગપુર
અમદાવાદ
એ/૫૮,મહાજન નો વંડો
વસંત રજબ પોલીસચોકી
પાસે જમાલપુર અમદાવાદ

શાળા ંુ નામ

મ ય

માધવબાગ શા.નં. 1

મ ય

જમાલપુર શા.નં. 11

ુ ય િશ ક ંુ
નામ
યો સનાબેન
એમ પટે લ
રણછોડભાઈ
પંચાલ
સુશીલાબેન
એમ પરમાર
અલકાબેન બી
દવેે
ભારતીબેન
સાહેબ
ઉપે દ્રભાઈ
ચાવડા
ઉિમર્લાબેન એ
પટે લ
હેમલ ાબેન જી
શમાર્
મુનીરાબાનુ જી
શૈખ

સંપક નંબર

૯૪૨૬૪૨૦૬૬૪

૮૫૧૧૯૪૬૮૫૪

૭૬૯૮૮૫૩૭૯૭

૯૪૨૬૮૭૩૪૬૬

૯૭૧૨૯૮૫૭૩૧

૯૪૨૭૪૫૪૦૫૧

૭૬૦૦૮૪૩૧૬૯
૯૮૭૯૪૭૨૫૧૧
૯૮૯૮૫૨૨૮૧૯

મ બાળક ંુ

ુ ુ નામ

પાલક માતા
િપતા ંુ નામ

સાવન જયપાલભાઇ સોનીબેન સે ધાભાઇ
81
પરમાર
પરમાર

82

ઝેબાબાનુ મો.શફી
શેખ

મોિહયુદીન અ.કાદર
શેખ

મો.અયાન રફીકભાઈ વસીમ યાકુબભાઈ
83
બીયાવર વાલા
બીયાવર વાલા

સંપક નંબર

ઝોન ંુ
નામ

સેંધામોતીની ચાલી,
૮૧૪૧૬૦૪૭૭૪
ડ બાવાળીની ચાલી,
૯૪૨૭૬૨૫૭૨૫
શંકરભુવનના છાપરા, શાહપુર

મ ય

૨૩૯૧,મીરચીપોળ જમાલપુર
૯૫૧૦૬૩૫૨૮૬
અમદાવાદ
૩૪૦૧,નવી ચાલી,સવાઈ
જીની ચાલી,નગીના મ જીદ
પાસે,જમાલપુર

સરના ંુ

૯૩૭૫૨૩૧૭૭૭

ુ ય િશ ક ંુ
નામ

સંપક નંબર

શાહપુર શા.નં. ૫

મબેન રાવલ
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