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ટ નબંર ‐  1

રા યસરકારના પ્રિતિનિધ : માન.  ી િકિરટભાઈ સોલકંી હો ો : સસંદસ ય ી, અમદાવાદ શહરે‐પિ મ  

લાયઝન અિધકારી           :            જ પાબેન ઉપા યાય હો ો : બીઆરપી ‐ આઈઈડ  

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071200601 900 1 JAMALPUR JAMALPUR PRIMARY SCHOOL ‐ 4 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARARTI 
2 24071200603 900 1 JAMALPUR JAMALPUR PRIMARY SCHOOL ‐ 8 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARARTI 
3 24071200632 900 1 JAMALPUR JAMALPUR GUJ SCHOOL ‐ 9 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARARTI 
4 24071200602 907 1 JAMALPUR JAMALPUR PRIMARY SCHOOL ‐ 7 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARARTI 
5 24071200609 907 1 JAMALPUR JAMALPUR PRIMARY SCHOOL ‐ 18 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARARTI 
6 24071200633 907 1 JAMALPUR JAMALPUR GUJ SCHOOL ‐ 11 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARARTI 

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ

મોબાઈલ ન ં: 9512010929

                 ણુો સવ ‐ 8 

7 24071200113 903 2 JAMALPUR JAMALPUR‐24 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARARTI 
8 24071200608 907 2 JAMALPUR JAMALPUR PRIMARY SCHOOL ‐ 16 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARARTI 

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

માનનીય સાહબ ી,  

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.



ટ નબંર ‐  2

રા યસરકારના િતિનિધ : માન. ી પકંજિસહ ચૌહાણ હો ો :  ચેરમેન ી,  લૂ બોડ 

લાયઝન અિધકાર            :                જશવતંભાઇ વાઘેલા                            હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY  SCHOOL TYPE  SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071200401 901 1 SHAHPUR SHAHPUR‐1 3 6 to 8 8:30 to 1:40 GUJARARTI 
2 24071200414 901 1 SHAHPUR SHAHPUR‐16 1 1 to 5 1:00 to 4:20 GUJARARTI 
3 24071200402 901 2 SHAHPUR SHAHPUR‐2 3 1 to 5 1:00 to 4:20 GUJARARTI 
4 24071200407 901 2 SHAHPUR SHAHPUR‐8 3 1 to 8 8:30 to 1:40 GUJARARTI 
5 24071200461 901 2 SHAHPUR SHAHPUR ENGLISH SCHOOL 3 1 to 5 8:30 to 1:40 ENGLISH

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 7600032136

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  3

રા યસરકારના િતિનિધ : માન. ી ઈમરાન ખેડાવાલા હો ો : ધારાસ ય ી, જમાલ રુ‐ ખા ડયા  

લાયઝન અિધકાર            :                 મીનબેન શેખ                            હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071200611 900 2 JAMALPUR URDU JAMALPUR URDU  ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
2 24071200614 900 2 JAMALPUR URDU JAMALPUR URDU  ‐ 4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
3 24071200616 900 2 JAMALPUR URDU JAMALPUR URDU  ‐ 6 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
4 24071200617 900 2 JAMALPUR URDU JAMALPUR URDU  ‐ 8 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
5 24071200623 900 2 JAMALPUR URDU JAMALPUR URDU  ‐ 14 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
6 24071200515 902 2 JAMALPUR URDU RAIKHAD U.6 3 1 to 8 8:30 to 1:40 URDU

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 7574801694 

7 24071203918 937 2 JAMALPUR URDU BAHERAMPURA URDU‐1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
8 24071203920 937 2 JAMALPUR URDU BAHERAMPURA URDU‐5 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
9 24071203921 937 2 JAMALPUR URDU BAHERAMPURA URDU‐6 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 URDU

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  4

રા યસરકારના િતિનિધ : માન. ી ઈકબાલભાઈ વોરા હો ો : લે ચરર, ડાયટ અમદાવાદ શહર  

લાયઝન અિધકાર            :                   વેદ અહમદ અ બાસી હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071204006 937 2 DANLIMDA URDU MILLATNAGAR URDU‐1 1 6 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
2 24071204007 937 2 DANLIMDA URDU MILLATNAGAR URDU‐2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 URDU
3 24071204008 937 2 DANLIMDA URDU DANLIMDA URDU‐1 2.1 6 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
4 24071204013 937 2 DANLIMDA URDU CHANDOLA URDU SCH 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 URDU

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9924762093 

ન ધ :   કટગર   1         ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  5

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી શૈલેષભાઈ પરમાર હો ો :  ધારાસ ય ી, દાણીલીમડા 

લાયઝન અિધકાર            :             અ રમ ુસેન એ. અ સાર હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071204009 937 2 DANLIMDA URDU DANLIMDA URDU‐2 1 1 TO 5 1:00 to 4:20 URDU
2 24071204016 937 2 DANLIMDA URDU CHANDOLA URDU SCH 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 URDU
3 24071204032 937 2 DANLIMDA URDU DANILIMDA URDU SCH 4 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 URDU
4 24071204309 940 2 DANLIMDA URDU VATAVA URDU‐2 4 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9376107692, 9724339846 

ન ધ :   કટગર   1         ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  6

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી એચ. ડ . પઢર યા  હો ો : િશ ણ િનર ક, અમદાવાદ શહર 

લાયઝન અિધકાર            :                   મો. યાસીન શેખ હો ો :  ુ ય િશ ક, શાહ રુ ઉ ૂ ‐ પ

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071204031 937 2 DANLIMDA URDU DANILIMDA URDU SCH 3 1 6 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
2 24071200415 901 2 SHAHPUR URDU SHAHPUR‐U‐1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
3 24071200418 901 2 SHAHPUR URDU SHAHPUR‐U‐10 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
4 24071200316 903 2 SHAHPUR URDU SHAHPUR U‐4 3 1 to 8 8:30 to 1:40 URDU
5 24071200317 903 2 SHAHPUR URDU SHAHPUR U‐5 2.1 6 to 8 8:30 to 1:40 URDU
6 24071200318 903 2 SHAHPUR URDU SHAHPUR U‐6 3 1 to 5 1:00 to 4:20 URDU

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9725023868

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  7

રા યસરકારના િતિનિધ ી : માન.  ી હમાં ભુાઈ પડં ા હો ો :  ુલપિત ી,  જુરાત િુનવિસટ   
લાયઝન અિધકાર            :                બારોટ સોનલ આર હો ો : બીઆરપી ‐ આઈઈડ  

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY  SCHOOL TYPE  SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071200201 904 1 KALUPUR KALUPUR‐2 3 1 to 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071200202 904 1 KALUPUR KALUPUR‐6 3 1 to 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071200213 904 1 KALUPUR KALUPUR‐17 3 1 to 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071203001 927 1 KALUPUR GOMTIPUR ‐ 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071203002 927 1 KALUPUR GOMTIPUR ‐ 4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
6 24071200206 904 2 KALUPUR KALUPUR‐19 3 1 to 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9512010936

7 24071200207 904 2 KALUPUR KALUPUR‐22 3 1 to 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
8 24071200221 904 2 KALUPUR ANJUMAN ISLAM PRI. SCHOOL 1.1 1 to 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
9 24071203004 927 2 KALUPUR GOMTIPUR ‐ 6 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  8

રા યસરકારના િતિનિધ ી : માન.  ી હમતિસહ પટલ હો ો :  ધારાસ ય ી, બા નુગર 
લાયઝન અિધકાર            :                 િનઝા ુ ન શેખ હો ો :   પુરવાઇઝર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071202915 925 2 BAPUNAGAR URDU BAPUNAGAR URDU ‐ 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 URDU
2 24071202916 925 2 BAPUNAGAR URDU BAPUNAGAR URDU ‐ 4 3 1 TO 5 8:30 to 1:40 URDU
3 24071202919 925 2 BAPUNAGAR URDU BAPUNAGAR URDU ‐ 7 2.1 6 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
4 24071202920 925 2 BAPUNAGAR URDU BAPUNAGAR URDU ‐ 8 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 URDU
5 24071202921 925 2 BAPUNAGAR URDU BAPUNAGAR URDU ‐ 9 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
6 24071203119 934 2 BAPUNAGAR URDU RAKHIYAL URDU ‐ 1 2.1 6 TO 8 8:30 to 1:40 URDU

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 7573952644

7 24071203120 934 2 BAPUNAGAR URDU RAKHIYAL URDU ‐ 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 URDU
8 24071203136 934 2 BAPUNAGAR URDU SUNDARAMNAGAR URDU NO 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  9

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી મોદાબેન તુ રયા હો ો : ડ.મેયર ી, અ. .ુકો 

લાયઝન અિધકાર            :                     ભાવેશભાઇ પટલ હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071200507 902 1 KHADIYA RAIKHAD‐10 3 1 to 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071200509 902 1 KHADIYA BAHERAMPURA‐5 3 1 to 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071200103 906 1 KHADIYA KHADIYA‐10 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071200114 921 1 KHADIYA MADHAVBAG GUJ‐1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071200101 929 1 KHADIYA KHADIYA‐2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
6 24071200104 929 1 KHADIYA KHADIYA‐12 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં:  9428771555 

7 24071200503 902 2 KHADIYA RAIKHAD‐4 2.1 1 to 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
8 24071200506 902 2 KHADIYA RAIKHAD‐8 3 1 to 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
9 24071200105 906 2 KHADIYA KHADIYA‐14 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
10 24071200123 929 2 KHADIYA SHREE G.C. PRI. SCHOOL 1.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત 
ર તે બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  

ર ત બા  ૂ યાકન માટ પસદ કરવા િવનતી છ.



ટ નબંર ‐  10

લાયઝન અિધકાર ી        :                   પકંજભાઇ દર હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071200708 905 1 ELISBRIDGE ELISBRIDGE ‐ 28 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071200721 905 2 ELISBRIDGE VIKASGRUH PRI SCHOOL 1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071200706 905 2 ELISBRIDGE ELISBRIDGE ‐ 22 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ

હો ો :  Deputy Commissioner of Police, Zone‐II, 
            Ahmedabad City

રા યસરકારના િતિનિધ : માન. ી આર.એફ.સગંાડા, IPS

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9726941008 

ુ ૂ ુ ુ

        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  11

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી રાકશભાઈ શાહ હો ો : ધારાસ ય ી, એલીસ ીજ  

લાયઝન અિધકાર ી        :                      િ યકંા એ પરમાર હો ો : બીઆરપી ‐ આઈઈડ  

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071200902 905 1 ELISBRIDGE ELISBRIDGE ‐ 18 3 1 TO 5 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071200904 905 1 ELISBRIDGE ELISBRIDGE ‐ 26 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071200703 905 2 ELISBRIDGE ELISBRIDGE ‐12 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1 1 ણો સવ 1 થી 7 બા યાકંન ના થ  ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9512010933

        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  12

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી િશવાનદં ઝા, IPS 

લાયઝન અિધકાર            :             ડા. સ યે િસહ ઠા ુર હો ો :  નાયબ શાસનાિધકાર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071201002 939 1 ELISBRIDGE ELISBRIDGE ‐ 7 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071201003 908 2 ELISBRIDGE ELISBRIDGE ‐ 8 2.1 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071200901 905 2 ELISBRIDGE ELISBRIDGE ‐ 17 2.1 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9374073373

હો ો :  Director General and Inspector General of 
            Police, Gujarat State, Gandhinagar

ુ ૂ ુ ુ

        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  13

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી એ.બી.ગોર, IAS 

લાયઝન અિધકાર            :            મિનષા પટલ હો ો : બીઆરપી ‐ ટ . ટ . 

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071200801 908 1 VASANA VASANA ‐1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071200930 905 2 VASANA ELISBRIDGE ‐ 30 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071200934 905 2 VASANA ELLISBRIDGE ‐ 29 1 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071200837 908 2 VASANA VASANA SCHOOL NO 7 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9426472451

હો ો :  Chief Executive Officer, Ahmedabad Urban 
Development Authority (AUDA)

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત 
ર તે બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  14

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી ગૌતમભાઈ શાહ હો ો : મેયર ી, અ. .ુકો

લાયઝન અિધકાર ી        :              હમાબેન રાવલ  હો ો : એવોડ  ટ ચર, નારણ રુા‐1

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071200701 905 1 NARANPURA ELISBRIDGE ‐ 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071200702 905 1 NARANPURA ELISBRIDGE ‐ 6 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071200704 905 1 NARANPURA ELISBRIDGE ‐14 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071201001 908 1 NARANPURA ELISBRIDGE ‐ 4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071201004 908 1 NARANPURA ELISBRIDGE ‐ 10 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
6 24071201101 909 1 NARANPURA NARANPURA GUJ ‐ 4  3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9712963973

7 24071201202 909 1 NARANPURA NARANPURA ‐ 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
8 24071201203 909 1 NARANPURA NARANPURA ‐ 6 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
9 24071201201 909 2 NARANPURA NARANPURA ‐ 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  15

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી કુશ ુમાર, IAS   હો ો : Municipal Commissioner,Ahmedabad  

લાયઝન અિધકાર ી        :             મનોજભાઇ પટલ    હો ો : એ.ડ .સી. ટ .ટ .

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24070602101 000 1 KHODIYAR CHARODI PRIMARY SCHOOL  3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071201601 914 1 NAVA VADAJ VADAJ ‐ 1 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071201609 914 1 NAVA VADAJ USMANPURA ‐ 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071201303 910 2 NAVA VADAJ NAVA VADAJ ‐ 3 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071201307 910 2 NAVA VADAJ NAVA VADAJ ‐ 9 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
6 24071201624 914 2 NAVA VADAJ RAMDEVPRJI TEKARA SCHOOL  3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 7874022722

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  16

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી અરિવદભાઇ પટલ હો ો :  ધારાસ ય ી, સાબરમતી  

લાયઝન અિધકાર ી        :             સજંયભાઇ વાઘેલા હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓ. 

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071201401 911 1 SABARMATI SABARMATI ‐ 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071201403 911 1 SABARMATI SABARMATI ‐ 4 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071201404 910 2 SABARMATI SABARMATI ‐ 5 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071201406 911 2 SABARMATI SABARMATI ‐ 7 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9574332394

ન ધ :   કટગર   1         ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  17

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી મનોજ ુમાર દાસ, IAS 

લાયઝન અિધકાર            :                દપીકાબેન ભ  હો ો : ઇ. મદદનીશ શાસનાિધકાર  

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071201701 913 1 DUDHESHVAR SHAHIBAUG ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071201503 912 2 DUDHESHVAR DUDHESHWAR ‐ 3 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071201704 913 2 DUDHESHVAR SHAHIBAUG ‐ 4 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071201708 913 2 DUDHESHVAR BARDOLPURA ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

હો ો : Principal Secretary to Chief Minister,
            Sachivalaya, Gandhinagar.

મોબાઈલ ન ં: 7573952641

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  18

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી એચ. બી. બારોટ હો ો :  િશ ણ િનર ક, અમદાવાદ શહર 

લાયઝન અિધકાર            :            વીણાબેન રાઠોડ હો ો :  બીઆરપી ‐ આઈઈડ  

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071200312 903 2 SARASPUR URDU ASARWA U‐2 3 1 to 5 8:30 to 1:40 URDU
2 24071201508 912 2 SARASPUR URDU DUDHESHWAR ‐ URDU ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
3 24071201717 913 2 SARASPUR URDU SHAHIBAUG URDU ‐ 1 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
4 24071202115 918 2 SARASPUR URDU SARASPUR URDU ‐ 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
5 24071202116 918 2 SARASPUR URDU SARASPUR URDU ‐ 2 1 1 TO 5 1:00 to 4:20 URDU

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9512010931

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  19

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી પી. આર. પરમાર હો ો :  િશ ણ િનર ક, અમદાવાદ શહર 

લાયઝન અિધકાર            :            તનિવ ુ ન શેખ હો ો :   ુ ય િશ ક, દ રયા રુ ઉ ૂ ‐ ર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071202117 918 2 SARASPUR URDU SARASPUR URDU ‐ 3 1 6 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
2 24071202118 918 2 SARASPUR URDU SARASPUR URDU ‐ 4 2.1 1 TO 5 1:00 to 4:20 URDU
3 24071202119 918 2 SARASPUR URDU SARASPUR URDU ‐ 5 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
4 24071200302 903 2 SARASPUR URDU DARIYAPUR ‐U 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9173292787

ન ધ :   કટગર   1         ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  20

રા યસરકારના િતિનિધ : માન. ી વેતા ીમાળ , IPS  

લાયઝન અિધકાર            :            કરણિસહ ડોડ હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071204201 940 1 HATHIJAN JASODANAGAR GUJARATI‐1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071204202 940 1 HATHIJAN JASODANAGAR GUJARTI‐2 4 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071204204 939 2 HATHIJAN HATHIJAN GUJARATI S.N.2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071204205 939 2 HATHIJAN VINZOL‐2 4 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ો ી ો એ ી િ િ ઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં:  9725102323 

હો ો :  Deputy Commissioner of Police, Zone‐IV, 
            Ahmedabad

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  21

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ીમતી ફા નુીબેન પટલ  હો ો : આચાય, પી. આર.   ન ગ કોલેજ   
લાયઝન અિધકાર            :             ભાવનાબેન પડં ા હો ો : બીઆરપી ‐ આઈઈડ  

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071204206 940 1 HATHIJAN VINOBABHAVE‐1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071204203 940 2 HATHIJAN VIVEKA NAGARGUJARTI‐1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071204207 940 2 HATHIJAN VINOBABHAVE M.2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 MARATHI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9512010930

ન ધ :   કટગર   1         ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  22

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી વીણભાઈ પટલ હો ો : ચેરમેન,  ટ ડગકિમટ , અ. .ુકો 

લાયઝન અિધકાર            :             અરિવદભાઇ ગામેતી હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071201807 915 1 GIRDHARNAGAR JAHANGIRPURA GUJ ‐ 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071201808 917 1 GIRDHARNAGAR JAHANGIRPURA GUJ ‐ 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071202008 917 2 GIRDHARNAGAR ASARWA  MARATHI ‐ 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 MARATHI
4 24071202010 917 2 GIRDHARNAGAR MEGHANINAGAR ‐ 1 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071202011 917 2 GIRDHARNAGAR MEGHANINAGAR ‐ 2 3 1 TO 5 8:30 to 1:40 GUJARATI
6 24071201712 913 2 GIRDHARNAGAR PREMDARWAJA ‐ 2 3 1 TO 5 8:30 to 1:40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9724505514 

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  23

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી રાકશ શકંર, IAS 
લાયઝન અિધકાર            :             ડા.  દલીપભાઈ શા ુ હો ો :  પુરવાઈઝર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071201908 916 1 ASARWA ASARWA ‐ 11 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071201909 916 1 ASARWA ASARWA ‐ 12 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071201913 916 2 ASARWA ASARWA ‐ 18 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071201915 916 2 ASARWA ASARWA ‐ 20 1 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
5 24071201973 916 2 ASARWA ASARWA GUJRATI SCHOOL NO 23 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 7573952634

હો ો :  Deputy Municipal Commissioner, AMC

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  24

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી ન ુભાઈ સોલકં   હો ો : લે ચરર, ડાયટ અમદાવાદ શહર  

લાયઝન અિધકાર            :            રમેશ ુમાર પાડંય હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071201813 915 2 ASARWA HINDI MEGHANINAGAR HINDI ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
2 24071201818 915 2 ASARWA HINDI ASARWA HINDI 5 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
3 24071201819 915 2 ASARWA HINDI ASARWA HINDI 8 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 HINDI
4 24071201830 915 2 ASARWA HINDI ASARWA HINDI 9 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
5 24071201831 915 2 ASARWA HINDI PRITAMPURA HINDI ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
6 24071202006 917 2 ASARWA HINDI ASARWA HINDI ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9662546612

7 24071202223 920 2 ASARWA HINDI SARASPUR  HINDI ‐ 6 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
8 24071202818 924 2 ASARWA HINDI BAPUNAGAR HINDI ‐ 5 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  25

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી કશવ ુમાર, IPS

લાયઝન અિધકાર            :            રા શભાઈ આમલયાર હો ો :  પુરવાઈઝર, ઉ ર ઝોન 

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY  SCHOOL TYPE  SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071202109 918 1 SARASPUR SARASPUR ‐ 13 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071202103 918 2 SARASPUR SARASPUR ‐ 3 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071202208 920 2 SARASPUR SARASPUR ‐ 24 3 1 TO 5 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071202236 920 2 SARASPUR SARASPUR ‐ 26 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
5 24071202202 920 2 SARASPUR SARASPUR ‐7 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 7573952643

હો ો :  Special Director, Anti‐Corruption Bureau, 
              Ahmedabad

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  26

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી ઈલાબેન આર ભ  હો ો :  ુલનાયક ી,  જુરાત િવ ાપીઠ  

લાયઝન અિધકાર            :            અ પેશભાઇ ઉપા યાય હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY  SCHOOL TYPE  SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071204304 939 1 VATVA ISHANPUR‐1 2.1 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071204305 940 1 VATVA ISHANPUR‐2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071204306 937 2 VATVA VATAVA‐1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071204307 937 2 VATVA VATAVA‐2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9712921658, 9429028828 

ન ધ :   કટગર   1         ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  27

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી રા ુલ િ પાઠ ,IPS    હો ો : DCP, Zone‐3, Ahmedabad City 

લાયઝન અિધકાર            :            રા શભાઇ પિત હો ો :  પુરવાઇઝર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071202113 917 1 INDIA COLONI AMDUPURA ‐ 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071202001 917 2 INDIA COLONI NARODA ROAD ‐ 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071202002 917 2 INDIA COLONI ASARWA ‐ 9 1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071202014 917 2 INDIA COLONI NARODA ROAD ‐ 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071202114 918 2 INDIA COLONI AMDUPURA 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
6 24071202810 939 2 INDIA COLONI BAPUNAGAR ‐ 13 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9712921658, 9429028828

7 24071201907 915 2 INDIA COLONI ASARWA ‐ 8 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  28

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ીમતી ચા ુશીલા મકવાણા હો ો :  િશ ણ િનર ક, અમદાવાદ શહર  

લાયઝન અિધકાર            :           જયિવરિસહ ધાકર હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071202541 919 2 KUBERNAGAR HINDI SAIJPUR HINDI SHALA NO1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
2 24071202304 921 2 KUBERNAGAR HINDI KUBERNAGAR AMB  H ‐ 2 4 1 TO 5 1:00 to 4:20 HINDI
3 24071202303 921 2 KUBERNAGAR HINDI KUBERNAGAR AMB  H ‐ 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
4 24071202355 921 2 KUBERNAGAR HINDI KUBERNAGAR HINDI SHALA NO 4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
5 24071202404 922 2 KUBERNAGAR HINDI SARDAR HINDI SHALA NO ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
6 24071202741 923 2 KUBERNAGAR HINDI NOBALNAGAR HINDI SCHOOL 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 7567803525

7 24071203404 926 2 KUBERNAGAR HINDI THAKKARNAGAR  HINDI  SCHOOL ‐ 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 HINDI
8 24071202605 926 2 KUBERNAGAR HINDI KRUSHNANAGAR HINDI SHALA 1 2.2 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
9 24071203406 926 2 KUBERNAGAR HINDI THAKKAR HI SCHOOL ‐ 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  29

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી ભગવતીબેન પટલ  હો ો : વાઈસ ચેરમેન ી,  લૂ બોડ  

લાયઝન અિધકાર            :             િવજયભાઇ પચંાલ હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071202401 922 1 SARDARNAGAR SARDARNAGAR GUJ SH NO‐2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
2 24071202438 922 1 SARDARNAGAR SADARNAGAR GUJ‐1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071202301 921 2 SARDARNAGAR KUBERNAGAR AMB G ‐ 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071202302 921 2 SARDARNAGAR KUBERNAGAR AMB G ‐ 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
5 24071202305 921 2 SARDARNAGAR KUBERNAGAR M ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 MARATHI
6 24071202309 921 2 SARDARNAGAR KUBERNAGAR ENGLISH ‐ 1 4 1 TO 8 8:30 to 1:40 ENGLISH

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9427954843

7 24071202358 921 2 SARDARNAGAR
DR BABA SAHEB AMBEDKAR ASHRAM 
SHALA

1.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  30

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી બલરામ થાવાણી હો ો : ધારાસ ય ી, નરોડા  
લાયઝન અિધકાર          :           મહાિવરિસહ વનાર હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071202701 923 1 NARODA MUTHIYA CHHARA GUJ SHALA 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071202704 923 1 NARODA MUTHIYA NARODA GUJ 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071202730 923 1 NARODA MUTHIYA NARODA  GUJ 4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071202703 923 2 NARODA MUTHIYA NARODA GUJ  1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071202728 923 2 NARODA MUTHIYA NOBAL NAGAR GUJ 4 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
6 24071202736 923 2 NARODA MUTHIYA THAKKARBAPA ASRAM SHALA 3 1 TO 7 8:30 to 1:40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9714575758

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  31

લાયઝન અિધકાર            :              દલીપભાઇ ગામેતી હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071202201 920 1 BAPUNAGAR SARASPUR ‐ 6 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071202802 924 1 BAPUNAGAR BAPUNAGAR ‐ 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071202937 925 1 BAPUNAGAR BAPUNAGAR ‐ 5 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071202806 932 1 BAPUNAGAR BAPUNAGAR ‐ 9 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9725005358

હો ો : Secretary to Government, Sports, Youth &
            Cultural Activities Department, Sachivalaya, 
            Gandhinagar.

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી વી.પી. પટલ, IAS

5 24071202803 924 2 BAPUNAGAR BAPUNAGAR ‐ 3 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
6 24071203205 930 2 BAPUNAGAR AMRAIWADI ‐ 9 2.3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
7 24071203206 930 2 BAPUNAGAR AMRAIWADI ‐ 10 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
8 24071202813 932 2 BAPUNAGAR BAPUNAGAR ‐ 16 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
9 24071202882 939 2 BAPUNAGAR BAPUNAGAR PUBLIC SCHOOL 1 1 TO 2 8:30 to 1:40 ENGLISH

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.
માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  32

રા યસરકારના િતિનિધ : માન. ડા. એન. બી. ઉપા યાય હો ો :  િશ ણ િનર ક, અમદાવાદ શહર   

લાયઝન અિધકાર            :              અરિવદભાઇ વમા હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071200212 904 2 BAPUNAGAR HINDI  KALUPUR H.2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
2 24071202210 920 2 BAPUNAGAR HINDI  SARASPUR  HINDI ‐ 4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
3 24071202817 924 2 BAPUNAGAR HINDI  BAPUNAGAR HINDI ‐ 4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
4 24071202820 924 2 BAPUNAGAR HINDI  BAPUNAGAR HINDI ‐ 8 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
5 24071202910 925 2 BAPUNAGAR HINDI  SARASPUR HINDI ‐ 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
6 24071202911 925 2 BAPUNAGAR HINDI  SARASPUR HINDI ‐ 2 2.1 1 TO 5 1:00 to 4:20 HINDI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9825442058

7 24071202912 925 2 BAPUNAGAR HINDI  BAPUNAGAR HINDI ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
8 24071202938 925 2 BAPUNAGAR HINDI  RAKHIYA HINDI SCH NO. 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
9 24071203016 927 2 BAPUNAGAR HINDI  GOMTIPUR H ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  33

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ીમતી આર. એમ. ચાવડા                                હો ો : િશ ણ િનર ક, અમદાવાદ શહર    

લાયઝન અિધકાર            :              સતપાલિસહ ીય હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071203403 926 2 ODHAV HINDI PURUSHOTTTAM. NAGAR HINDI ‐ 1  3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
2 24071203508 933 2 ODHAV HINDI ODHAV HINDI 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
3 24071203531 933 2 ODHAV HINDI ODHAV HINDI‐3 1 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
4 24071203509 933 2 ODHAV HINDI G.I.D.C. HINDI SCHOOL NO ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
5 24071203510 933 2 ODHAV HINDI AMBIKA HINDI SCHOOL NO ‐ 1 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
6 24071203516 933 2 ODHAV HINDI KARSHANNAGAR HINDI SCH 1  3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9106395549

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  34

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી એન. એમ. પરમાર હો ો : મદદનીશ િશ ણ િનર ક, અમદાવાદ શહર    

લાયઝન અિધકાર            :             મહમદ ઇ યાસ અ સાર હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE CODE
GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY  SCHOOL TYPE  SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071203017 927 2 RAJPUR URDU GOMTIPUR U ‐ 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
2 24071203018 927 2 RAJPUR URDU GOMTIPUR U ‐ 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 URDU
3 24071203019 927 2 RAJPUR URDU GOMTIPUR U ‐ 3 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
4 24071203020 927 2 RAJPUR URDU GOMTIPUR U ‐ 4 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 URDU
5 24071203021 927 2 RAJPUR URDU GOMTIPUR U ‐ 6 2.1 1 TO 5 1:00 to 4:20 URDU
6 24071203111 934 2 RAJPUR URDU RAJPUR U ‐ 1 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9624165430

7 24071203113 934 2 RAJPUR URDU RAJPUR U ‐ 3 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
8 24071203117 934 2 RAJPUR URDU RAJPUR U ‐ 7 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 URDU
9 24071203130 934 2 RAJPUR URDU RAJPUR U ‐ 4 3 1 TO 5 8:30 to 1:40 URDU

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  35

રા યસરકારના િતિનિધ ી : માન.  ી લાલિસહ ઠાકોર હો ો : દંડક, અ. .ુકો

લાયઝન અિધકાર              :   પચંાલ કજલ બી હો ો : બીઆરપી ‐ આઈઈડ  

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071203006 927 1 RAJPUR RAJPUR ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071203012 927 1 RAJPUR RAJPUR ‐ 9 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071203105 928 1 RAJPUR RAJPUR ‐ 17 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071203008 927 2 RAJPUR RAJPUR ‐ 3 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071203106 928 2 RAJPUR RAJPUR ‐ 18 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
6 24071203026 927 2 RAJPUR URDU SANT ALOYSIUS GUJ PRI. SCH 1.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9512010935

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  36

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી હમકરિસગ, IPS   હો ો : DCP, Zone‐5, Ahmedabad City 

લાયઝન અિધકાર            :               પાથ વ થુાર  હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071203207 930 1 AMRAIWADI AMRAIWADI ‐ 11 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071203208 930 1 AMRAIWADI AMRAIWADI ‐ 12 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071203203 930 2 AMRAIWADI AMRAIWADI ‐ 5 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071203209 930 2 AMRAIWADI AMRAIWADI ‐ 16 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1 1 ણો સવ 1 થી 7 બા યાકંન ના થ  ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 8160490700

        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  37

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી ક. ડ .  યાસ હો ો : િશ ણ િનર ક, અમદાવાદ શહર 

લાયઝન અિધકાર            :            સવશભાઇ ુ તા હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071203210 930 2 AMRAIWADI HINDI AMRAIWADI HINDI ‐ 5 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
2 24071203211 930 2 AMRAIWADI HINDI AMRAIWADI HINDI ‐ 7 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
3 24071203212 930 2 AMRAIWADI HINDI AMRAIWADI HINDI ‐ 8 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 HINDI
4 24071203302 931 2 AMRAIWADI HINDI KHOKHARA HINDI ‐ 4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
5 24071203310 931 2 AMRAIWADI HINDI AMRAIWADI HINDI ‐ 4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
6 24071203610 934 2 AMRAIWADI HINDI AMRAIWADI HINDI ‐ 1 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9409693173

7 24071203107 934 2 AMRAIWADI HINDI RAJPUR ‐H ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
8 24071203108 934 2 AMRAIWADI HINDI RAJPUR H ‐ 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
9 24071203109 934 2 AMRAIWADI HINDI RAJPUR H ‐ 5 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
10 24071204105 939 2 AMRAIWADI HINDI AMRAIWADI‐H.9 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  38

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી જગદ શભાઈ પચંાલ હો ો : ધારાસ ય ી, િનકોલ 

લાયઝન અિધકાર            :            મનીષાબેન િમ ી હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071203402 926 1 ODHAV PURUSHOTTAM NAGAR GUJ ‐ 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
2 24071203504 939 1 ODHAV KARSANNAGAR GUJ ‐ 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071203479 926 2 ODHAV LILANAGAR GUJ  SCHOOL NO . 2 1 1 TO 7 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071203503 933 2 ODHAV ODHAV GUJ SHALA NO 4 4 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071203506 933 2 ODHAV G.I.D.C. GUJ SCHOOL NO ‐ 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
6 24071203511 939 2 ODHAV ODHAV GUJ. SCHOOL ‐ 3 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9099098378

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  39

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી ધુીર ુમાર દસાઈ, IPS   

લાયઝન અિધકાર ી        :            િ યકંભાઇ પટલ હો ો :  આઈઈડ  ‐ આર. ટ .

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071203505 932 1 ODHAV KARSANNAGAR GUJ ‐ 2 3 1 TO 5 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071203501 933 1 ODHAV ODHAV GUJ SHALA NO 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071203415 932 2 ODHAV PURSHOTTAM PRI SCHOOL 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071203507 932 2 ODHAV AMBIKA GUJ SCH. NO ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ : કટગર   1 ‐ ણો સવ 1 થી 7 બા યાકંન ના થ  ંહોય એવી  િનિસપલ શાળાઓ

હો ો :  Deputy Commissioner of Police(Traffic), 
            Ahmedabad

મોબાઈલ ન ં: 9512010888

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  40

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી િવ. ક. ગામેતી હો ો : મદદ. િશ ણ િનર ક,અમદાવાદ શહર 

લાયઝન અિધકાર             :           ક ણાકર ઝા હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071201104 909 2 NARANPURA HINDI NARANPURA HINDI 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
2 24071201110 909 2 NARANPURA HINDI NARANPURA HINDI 3 2.1 6 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
3 24071201116 909 2 NARANPURA HINDI NARANPURA HINDI 4 3 1 TO 5 8:30 to 1:40 HINDI
4 24071201309 910 2 NARANPURA HINDI NAVA VADAJ HINDI ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
5 24071201409 911 2 NARANPURA HINDI SABARMATI  HINDI ‐ 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
6 24071201410 911 2 NARANPURA HINDI SABARMATI  HINDI ‐ 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 HINDI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9737690331

7 24071201411 911 2 NARANPURA HINDI SABARMATI  HINDI ‐ 3 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
8 24071201506 912 2 NARANPURA HINDI DUDHESHWAR ‐ HINDI 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
9 24071201715 913 2 NARANPURA HINDI AMARPURA HINDI ‐ 1 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
10 24071201713 913 2 NARANPURA HINDI SHAHIBAUG HINDI ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
11 24071201610 914 2 NARANPURA HINDI VADAJ HINDI 1 1 6 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
12 24071201611 914 2 NARANPURA HINDI VADAJ HINDI 2 2.1 1 TO 5 1:00 to 4:20 HINDI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.
માનનીય સાહબ ી,  

બા  ૂ યાકન માટ પસદ કરવા િવનતી છ.



ટ નબંર ‐  41

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ીમતી પા ભ  હો ો :  SPIPA, Ahmedabad

લાયઝન અિધકાર            :               તૂનબેન રાજ તુ હો ો :  ઈ. મદદનીશ શાસનાિધકાર ,  વૂ ઝોન

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071204138 905 1 KHOKHARA AMRAIWADI GUJ SCH ‐13 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI 
2 24071204103 920 1 KHOKHARA AMRAIWADI‐14 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI 
3 24071203604 934 1 KHOKHARA KHOKHARA ‐ 4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI 
4 24071203704 935 1 KHOKHARA MANINAGAR ‐ 4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI 
5 24071203305 931 2 KHOKHARA KHOKHARA GUJ ‐ 12 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI 
6 24071203306 931 2 KHOKHARA KHOKHARA MARATHI ‐ 3 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 MARATHI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9723749125

7 24071203602 934 2 KHOKHARA KHOKHARA ‐ 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI 
8 24071203607 934 2 KHOKHARA KHOKHARA MARATHI ‐ 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 MARATHI
9 24071203608 934 2 KHOKHARA KHOKHARA TAMIL ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 TAMIL
10 24071203640 934 2 KHOKHARA KHOKHRA PUBLIC SCHOOL 1 1 TO 2 8:30 to 1:40 ENGLISH

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.
માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  42

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી રુશભાઈ પટલ હો ો :  ધારાસ ય ી, મણીનગર 

લાયઝન અિધકાર            :            પરશાબેન પટલ હો ો :  બીઆરપી ‐ ટ .ટ .  

SR. 
NO

SCHOOL DISE CODE
GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071204104 914 1 MANINAGAR GHODASAR‐2 3 1 TO 5 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071203705 935 1 MANINAGAR MANINAGAR ‐ 6 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071203701 935 2 MANINAGAR MANINAGAR ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071204383 940 2 MANINAGAR KUMARI HINA VORA PRI. SCHOOL 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 8469149966

ન ધ :   કટગર   1         ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  43

રા યસરકારના િતિનિધ ી :  ી હિષત પી. ગોસાવી, IAS  
લાયઝન અિધકાર               :        દનેશભાઈ ુશવાહ હો ો :  ઈ. મદદનીશ શાસનાિધકાર ,  હ દ  ‐ઉ ૂ ઝોન   

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071203708 935 1 MANINAGAR MILLATNAGAR ‐ 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
2 24071203739 935 1 MANINAGAR MILLATNAGAR GUJ ‐ 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071204101 939 2 MANINAGAR BAGEPHIRDOSH‐1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071203799 935 2 MANINAGAR INDRAPURI PUBLIC SCHOOL 1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1 1 ‐ ણો સવ 1 થી 7 બા યાકંન ના થ  ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 7573952636

હો ો :  Deputy Municipal Commissioner, AMC

        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  44

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી ક. પી. ભ  હો ો : Dy.Secretary,  ROAD AND BUILDING DEPTT 

લાયઝન અિધકાર            :            નવનીતભાઈ અસાર હો ો :   પુરવાઈઝર, દ ણ ઝોન 

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071204029 936 1 LAMBHA CHANDOLA GUJ SCH 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071204339 937 1 LAMBHA NAROL GUJ SCH NO. 1 2.1 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071204303 937 1 LAMBHA RANIPUR‐2 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071204382 940 2 LAMBHA GANESHNAGAR PIPALAJ GUJ  NO 1  3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071204302 940 2 LAMBHA SHAHVADI‐2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
6 24071204014 938 2 LAMBHA CHANDOLA GUJ SCH 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 7573952640

7 24071204301 940 2 LAMBHA NAROL‐2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  45

રા યસરકારના િતિનિધ: માન.  ી અરિવદ અ વાલ, IAS 

લાયઝન અિધકાર           :              હસ ખુભાઈ પટલ હો ો :   પુરવાઈઝર, દ ણ ઝોન 

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071203907 929 1 BEHRAMPURA BAHERAMPURA‐11 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071203913 936 1 BEHRAMPURA BAHERAMPURA‐17 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUAJRATI
3 24071203804 936 1 KANKARIYA KANKARIYA‐6 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071203914 937 2 BEHRAMPURA BAHERAMPURA‐18 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
5 24071203935 937 2 BEHRAMPURA BEHRAMPURA 22 3 1 TO 7 8 30 t 1 40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9099993683

હો ો :  Additional Chief Secretary to Govt., 
            Forests & Environment Deptt.,  
            Sachivalaya, Gandhinagar.

5 24071203935 937 2 BEHRAMPURA BEHRAMPURA‐22 3 1 TO 7 8:30 to 1:40 GUJARATI
6 24071203707 935 2 KANKARIYA KANKARIA ‐ 4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
7 24071203840 936 2 KANKARIYA KANKARIYA PUBLIC SCHOOL 1 1 TO 3 8:30 to 1:40 ENGLISH

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  46

રા યસરકારના િતિનિધ: માન.  ી . બી. ગો હલ  

લાયઝન અિધકાર            :               ુ ભાઇ સધંર યાત હો ો : એચ. ટાટ,  ુ ય િશ ક

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071203801 929 1 KANKARIYA KANKARIYA‐1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071203808 929 1 KANKARIYA KANKARIYA‐10 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071204001 937 1 DANILIMDA DANLIMDA‐1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071203909 938 1 DANILIMDA BAHERAMPURA‐13 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071204005 922 2 DANILIMDA BAHERAMPURA‐8 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
6 24071204033 936 2 DANILIMDA DANILIMDA GUJ SCH 6 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9974213260

હો ો : મદદનીશ િશ ણ િનર ક, અમદાવાદ શહર

7 24071203806 929 2 KANKARIYA KANKARIYA‐8 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  47

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી િવ લુ િમ ા , IAS

લાયઝન અિધકાર             :              ચરાગભાઇ હમભ હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071202502 919 1 THAKKARBAPA NAGAR SAIJPUR GUJ SHALA NO 5 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071202503 919 1 THAKKARBAPA NAGAR SAIJPUR GUJ SHALA NO 3 3 1 TO 5 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071202501 919 2 THAKKARBAPA NAGAR SAIJPUR GUJ SHALA NO 1 4 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071202504 919 2 THAKKARBAPA NAGAR SAIJPUR GUJ SHALA NO 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 7017032328

હો ો :  Additional Chief Secretary to Govt., 
            Ports & Transport Department
           (Transport), Sachivalaya, Gandhinagar.

5 24071202524 919 2 THAKKARBAPA NAGAR SAIJPUR GUJ SHALA NO 6 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  48

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી યા ુ ન શેખ હો ો : ધારાસ ય ી, શાહ રુ  

લાયઝન અિધકાર            :             હરાબેન પરમાર                           હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071200306 903 1 DARIYAPUR DARIYAPUR‐8 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071200308 903 1 DARIYAPUR DARIYAPUR‐12 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071200310 903 1 DARIYAPUR DARIYAPUR‐18 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071201801 915 1 DARIYAPUR PRITAMPURA ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071201829 916 1 DARIYAPUR PRITAMNAGAR GUJ ‐ 3 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
6 24071200309 903 2 DARIYAPUR DARIYAPUR‐16 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં:  8511635927

7 24071200324 903 2 DARIYAPUR ORIENTAL  PRI. SCHOOL 1.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
8 24071200353 903 2 DARIYAPUR DARIYAPUR ENG. SCHOOL 3 1 TO 5 8:30 to 1:40 ENGLISH

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  49

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી દનેશભાઈ િતવાર  હો ો :  લે ચરર, ડાયટ અમદાવાદ શહર 

લાયઝન અિધકાર            :             જયદશભાઈ ૂબે હો ો :  પુરવાઈઝર 

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071203916 937 2 VATVA HINDI BAHERAMPURA H‐1 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
2 24071204106 939 2 VATVA HINDI BAGEPHIRDOSH‐H.1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
3 24071204208 940 2 VATVA HINDI VINOBABHAVE H.1 1 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI
4 24071204308 940 2 VATVA HINDI VATAVA H‐1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 7573952632

ન ધ :   કટગર   1         ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  50

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી બા ભુાઈ પરમાર હો ો :  લે ચરર, ડાયટ અમદાવાદ શહર 

લાયઝન અિધકાર            :             યામિસહ ઠા ુર                             હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071204331 940 2 VATVA HINDI JANIYA PIR HINDI PRI SCHOOL 1 1 TO 5 8:30 to 1:40 HINDI

2 24071204393 940 2 VATVA HINDI VATVA HINDI SCHOOL NO.4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 HINDI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9825001763 

        કટગર   2.1      ણુો સવ 6  અન 7  મા પ રણામમા અસાધારણ વધારો અન ઘટાડો થયલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  51

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી શૈલેષભાઈ બાવા હો ો :  ાચાય ી, ડાયટ અમદાવાદ શહર  

લાયઝન અિધકાર            :                    પલબેન પિત હો ો : સીઆરસી કો.ઓડનેટર 

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY  SCHOOL TYPE  SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071200403 911 1 SHAHPUR SHAHPUR‐4 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARARTI 
2 24071200413 911 1 SHAHPUR SHAHPUR‐15 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARARTI 
3 24071200404 939 1 SHAHPUR SHAHPUR‐5 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARARTI 
4 24071200405 911 2 SHAHPUR SHAHPUR‐6 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARARTI 
5 24071200410 911 2 SHAHPUR SHAHPUR‐11 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARARTI 

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ

મોબાઈલ ન ં: 8160877084

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

ન ધ :   કટગર   1         ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  52

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી રાજ ગોપાલન

લાયઝન અિધકાર            :                કતનભાઇ પાટડ યા હો ો :  એચ. ટાટ,  ુ ય િશ ક

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071200833 908 1 VASANA VASANA SCHOOL NO. 8 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
2 24071200803 908 2 VASANA VASANA ‐3 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071200805 908 2 VASANA VASANA ‐5 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071200838 908 2 VASANA VEJALPUR GUJ PUBLIC SCHOOL 4 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ો ી ં ં ો એ ી િ િ ઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9408800988

હો ો : PRINCIPAL SECRETARY TO GOVT., PANCHAYATS 
           RURAL HOUSING & RURAL DEVELOPMENT 
           DEPARTMENT, SACHIVALAYA, GANDHINAGAR.

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  53

લાયઝન અિધકાર            :             કરણભાઇ દસાઇ હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071201407 910 1 SABARMATI SABARMATI ‐ 8 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
2 24071201607 914 1 SABARMATI KESHAVNAGAR ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071201405 909 2 SABARMATI SABARMATI ‐ 6 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
4 24071201408 911 2 SABARMATI SABARMATI ‐ 10 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071201413 911 2 SABARMATI SABARMATI  TAMIL ‐ 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 TAMIL

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9712989487, 9898836942 

હો ો : Vice Chairman & Managing Director, Gujarat 
Industrial Development Corporation, Gandhinagar

રા યસરકારના િતિનિધ : માન. ીમતી ડ . તારા, IAS

6 24071201417 911 2 SABARMATI POWER HOUSE PRIMARY SCHOOL 1.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  54

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી ક. આર. ભ  હો ો : Under  Secretary, General Administration Deptt. 

લાયઝન અિધકાર            :             બીનાબેન એસ દસાઈ હો ો : બીઆરપી ‐ આઈઈડ  

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071201505 912 1 DUDHESHVAR DUDHESHWAR ‐ 6 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071201706 913 1 DUDHESHVAR SHAHIBAUG ‐ 6 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071201504 912 2 DUDHESHVAR DUDHESHWAR ‐ 4 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 

ો ે ં ં ધ ધ ો ે ો ે ો એ ી ઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9512010932

        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  55

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી દ પભાઈ પરમાર હો ો : ધારાસ ય ી, અસારવા 

લાયઝન અિધકાર            :              હમતંભાઇ નવાકર હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071201937 916 1 ASARWA ASARWA PRI SCHOOL‐6 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
2 24071201938 916 1 ASARWA ASARWA PRI SCHOOL‐3 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071201901 916 2 ASARWA ASARWA ‐ 2 4 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
4 24071201903 916 2 ASARWA ASARWA ‐ 4 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1 1 ણો સવ 1 થી 7 બા યાકંન ના થ  ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 7874055655

        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  56

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી એ.ક. િસઘ, IPS  હો ો : Commissioner of Police, Ahmedabad City 

લાયઝન અિધકાર            :              ઉ શભાઇ ઉપા યાય  હો ો :  સી.આર.સી. કો. ઓ.

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071202101 918 1 SARASPUR SARASPUR ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071202104 919 1 SARASPUR SARASPUR ‐ 4 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071202204 939 1 SARASPUR SARASPUR ‐11 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071202107 919 2 SARASPUR SARASPUR ‐ 9 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9427028854

ુ ૂ ુ ુ

        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  57

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી ડ . આઇ. પઢ યાર હો ો :  મદદનીશ િશ ણ િનર ક, અમદાવાદ શહર    
લાયઝન અિધકાર            :              હતેશ ભગર યા હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071204342 940 1 VATVA VATAVA GUJ SCHOOL‐4 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
2 24071204396 940 1 VATVA ISHANPUR PUBLIC SCHOOL 1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071204380 940 2 VATVA VATVA SCHOOL NO. 3 2.2 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1 ‐ ણુો સવ 1 થી 7 બા યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9687805310

        કટગર   1.1      ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત 
ર તે બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  58

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી અિનલ ુમાર થમ, IPS  

લાયઝન અિધકાર            :           રા િસહ ઝાલા હો ો :  આઇ.ઇ.ડ . આર.ટ  

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071202402 922 1 SARDARNAGAR HANSOL  GUJ SH NO‐2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
2 24071202403 922 2 SARDARNAGAR KOTARPUR SHALA NO ‐2 4 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071202408 922 2 SARDARNAGAR HANSOL  GUJ SH NO‐1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071202419 922 2 SARDARNAGAR SARDAR ENG NO ‐ 1 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 ENGLISH
5 24071202444 922 2 SARDARNAGAR KOTARPUR SHALA NO. 1 2.1 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9512010870

હો ો :  Additional Director General of Police ,
             Women Cell , Gandhinagar

6 24071202320 921 2 SARDARNAGAR KUBERNAGAR GUJ 4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  59

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી બિપનભાઈ િસ ા હો ો : નેતા ી, ભાજપપ , અ. .ુકો 
લાયઝન અિધકાર         :            ઉ માબેન અિમન હો ો : બીઆરપી ‐ આઈઈડ  

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071202726 923 1 NARODA MUTHIYA NOBAL NAGAR GUJ 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
2 24071202727 923 1 NARODA MUTHIYA NOBAL NAGAR GUJ 3 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071202321 921 2 NARODA MUTHIYA KUBERNAGAR ENGLISH ‐ 4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 ENGLISH
4 24071202705 923 2 NARODA MUTHIYA MUTHIYA GUJ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071202725 923 2 NARODA MUTHIYA NOBAL NAGAR GUJ 1 2.1 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 8128299669

ન ધ :   કટગર   1         ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  60

લાયઝન અિધકાર           :          કશનિસહ રાઠોડ હો ો :  પુરવાઈઝર,  વૂ ઝોન 

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071202901 925 1 RAJPUR RAKHIYAL ‐ 1 2.1 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071203102 935 1 RAJPUR RAJPUR ‐ 8 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071203103 906 2 RAJPUR RAJPUR‐11 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071202925 925 2 RAJPUR RAKHIYAL ENGLISH ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 ENGLISH

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1 1 ણો સવ 1 થી 7 બા યાકંન ના થ  ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 

રા યસરકારના િતિનિધ ી :  માન. ડો. ક.લ મી નારાયણ રાવ, IPS હો ો : Special Commissioner of Police, Sector‐1, 

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 7573952639

        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  61

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી ડ . સી.  યાસ હો ો : મદદનીશ િશ ણ િનર ક

લાયઝન અિધકાર            :            મીતા પરમાર હો ો :  બીઆરપી ‐ ટ .ટ .  

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071203201 930 1 AMRAIWADI AMRAIWADI ‐ 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071203204 930 1 AMRAIWADI AMRAIWADI ‐ 6 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071204102 934 1 AMRAIWADI AMRAIWADI ‐ 4 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071203330 929 2 AMRAIWADI AMRAIWADI GUJ ‐ 7 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071203312 931 2 AMRAIWADI AMRAIWADI MARATHI ‐ 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 MARATHI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9574977189

ન ધ :   કટગર   1         ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  62

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી દપેન ભ ન, IPS  

લાયઝન અિધકાર            :               દપકભાઈ ખુર  હો ો :  પુરવાઈઝર 

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071203901 937 1 BEHRAMPURA BAHERAMPURA-1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071203911 937 1 BEHRAMPURA BAHERAMPURA-15 2.1 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071203902 937 2 BEHRAMPURA BAHERAMPURA-2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
4 24071203905 937 2 BEHRAMPURA BAHERAMPURA-9 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUAJRATI
5 24071203903 936 2 BEHRAMPURA BAHERAMPURA-3 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 7573952645

હો ો : Deputy Commissioner of Police(Crime)
            Ahmedabad City

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  63

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી આર. .પારગી, IPS  
લાયઝન અિધકાર            :                   મે ુલભાઇ સોની હો ો :   ુ  ય િશ ક, કાકંર યા શાળા ન.ં 9 

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071204002 938 1 DANILIMDA DANILIMDA‐2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
2 24071204004 938 1 DANILIMDA DANILIMDA‐4 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
3 24071204030 938 1 DANILIMDA DANILIMDA GUJ SCH 5 1 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071203807 934 1 KANKARIYA KANKARIYA‐9 2.1 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
5 24071204003 938 2 DANILIMDA DANILIMDA‐3 2.1 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
6 24071204052 938 2 DANILIMDA DANILIMDA PUBLIC SCHOOL 1 1 TO 4 1 00 to 4 20 ENGLISH

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9979545219

હો ો : Deputy Commissioner of Police, Zone‐VII,
            Ahmedabad City

6 24071204052 938 2 DANILIMDA DANILIMDA PUBLIC SCHOOL 1 1 TO 4 1:00 to 4:20 ENGLISH

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે 
બા  ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  64

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી વ લભભાઈ કાક ડયા હો ો : ધારાસ ય ી, ઠ રબાપાનગર  

લાયઝન અિધકાર            :              મ ભુાઇ પિત હો ો : સી.આર.સી. કો. ઓડ નેટર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME 
SCHOOL 
MEDIUM 

1 24071202603 922 1 THAKKARBAPA NAGAR KRUSHNANAGAR GUJ SHALA 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071202601 926 1 THAKKARBAPA NAGAR THAKKARBAPA GUJ SHALA ‐ 1 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071202602 926 1 THAKKARBAPA NAGAR THAKKARBAPA GUJ SHALA ‐ 2 3 1 TO 5 1:00 to 4:20 GUJARATI
4 24071202624 926 2 THAKKARBAPA NAGAR THAKKARBAPA NAGAR ENG 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 ENGLISH
5 24071202604 939 2 THAKKARBAPA NAGAR SAIJPUR PO. H.Q.GUJ SHALA 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9429525746

ન ધ :   કટગર   1         ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકન ના થ  ુહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  



ટ નબંર ‐  65

રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી નરહ રભાઇ અમીન હો ો : ઉપા ય ી, રાજય આયોજન પચં,  જુરાત રાજય

લાયઝન અિધકાર ી        :             રજનીભાઇ પડંયા હો ો : એચ.ટાટ,  ુ ય િશ ક

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY  SCHOOL TYPE  SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071201402 911 2 SABARMATI SABARMATI ‐ 3 3 6 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 9725023882

ણુ ણ ણ
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

માનનીય સાહબ ી,  

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
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રા યસરકારના િતિનિધ : માન.  ી કુશ રુ , IAS 

લાયઝન અિધકાર            :              રાધાબેન યાદવ હો ો :  પુરવાઇઝર

SR. 
NO

SCHOOL DISE 
CODE

GroupId ID 
From SPO 
Office

DAY  CLUSTER  SCHOOL NAME  CATEGORY 
SCHOOL 
TYPE 

SCHOOL TIME  SCHOOL MEDIUM 

1 24071201301 910 1 NAVA VADAJ NAVA VADAJ ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
2 24071201310 910 1 NAVA VADAJ GANDHINAGAR GUJ ‐ 2 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
3 24071201603 914 2 NAVA VADAJ VADAJ ‐ 3 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI
4 24071201605 939 2 NAVA VADAJ MAHATMA GANDHI ‐ 1 3 1 TO 8 8:30 to 1:40 GUJARATI

હો ો : Principal Secretary to Government, Urban 
           Development & Urban Housing Department, 
          Sachivalaya,Gandhinagar.

નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ
                 ણુો સવ ‐ 8 

મોબાઈલ ન ં: 7573952642

ન ધ :   કટગર   1     ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી  િુનિસપલ શાળાઓ
        કટગર   1.1  ‐   ણુો સવ 1 થી 7 બા ૂ યાકંન ના થ ુ ંહોય એવી ા  ટડ શાળાઓ 
        કટગર   2.1  ‐   ણુો સવ 6  અને 7  મા ંપ રણામમા ંઅસાધારણ વધારો અને ઘટાડો થયેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   2.2  ‐   ણુો સવ 6 અને 7  બ ેના પ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ
        કટગર   2.3  ‐   ણુો સવ 7  મા ંપ રણામમા ંC  ક D   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 
        કટગર   3     ‐   ણુો સવ  7   ના પ રણામમા ંA+ ,  A, ક B   ેડ આવેલ હોય એવી શાળાઓ 

િશ ણ િવભાગની ચૂના અ સુાર આપ ીને ફાળવેલ પુની શાળાઓ પૈક  જો પુમા ંકટગર  1 અને 1.1 વાળ  શાળા હોય તો તેને ફર યાત ર તે બા  
ૂ યાકંન માટ પસદં કરવા િવનતંી છે.

        કટગર   4     ‐  NAS (National Achivment Survey)  કાય મ દર યાન બે ધોરણમા ં ૂ  યાકંન થયેલ હોવાથી ણુો  સવ ‐8 મા ં  
                       બા ૂ  યાકંનમા ંપસદંગી ન કરવી.

માનનીય સાહબ ી,  
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