
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
 

 …rh…ºt ™kkk.64 ‚t.19-09-18 

Võ‚ BÞwr™.þt¤tytu {txu :-  

 

rð»tÞ :- ‘«r‚ƒj‚t Ëífth Ë{thk¼’{tk W…rMÚt‚ hnuðt ƒtƒ‚. 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤tytu™t {wÏÞrþûtf©eytu™u sýtððt™kw fu, ytð‚eft÷u  

‚t.20-09-2018™u „wÁðth™t htus ƒ…tuhu 2.00 f÷tfu {t™. rþûtý{kºte©e™e W…rMÚtr‚{tk  

‘«r‚ƒj‚t Ëífth Ë{thk¼’™wk ytÞtus™ fhðt{tk ytðu÷ Au. yt ftÞo¢{{tk ‚{t{ {wÏÞ rþûtf©eytu, 

yt ËtÚtu Ët{u÷ ÞtŒe {wsƒ™t „rý‚-rð¿tt™™t rþûtf©eytu ‚Útt ËÃxuBƒh {tË{tk …wht …„th{tk 

{qftÞu÷ rðãtËntÞftuyu W…rMÚt‚ hnuðwk. rðþu»t {trn‚e {txu su ‚u ƒex™t Ëw…hðtRÍh©e™tu Ëk…fo 

fhðtu. 

 

rƒztý :  

1. ‘«r‚ƒj‚t Ëífth Ë{thk¼’ yt{kºtý ftzo 

2. „rý‚-rð¿tt™ rþûtf©eytu ‚Útt …wht …„th{tk {qftÞu÷ rðãtËntÞftu™e ÞtŒe 

 

 

‚t.19-09-18        ztì. yu÷.ze.ŒuËtE 

               þtË™trÄfthe 

 











ઝોન �મ શાળા	ુ ંનામ �ુયિશ�ક	ુ ંનામ સહ� 
ઉ�ર ૧ �����----1 �� ��
��� ����

૨ નરોડા-૨ �ી ર�ટાબેન પલાત
૩ નરોડા-૪ �ી શેખરભાઈ યાદવ
૪ ઠુ�યા-૧ �ી ,હર-નભાઇ શાહ
૫ ����������-1 �ી કુ-શભાઈ પટ-લ
૬ ����������-2 �ી સ1યિશલાબેન ��2યન
૭ ���������� �-1 �ી વૈશાલીબેન લેઉઆ
૮ 7ૃ9ણનગર-૧ �ી ગોિવ<દભાઈ =>પિત
૯ નોબલનગર-૧ �ી  િવમલભાઈ પટ-લ
૧૦ નોબલનગર-૨ �ી નૈષધ7ુમાર Cયાસ
૧૧ નોબલ-૩ �ી જગ,દશભાઈ પટ-લ
૧૨ નોબલ-૪ �ી  બીEુબેન બામણા
૧૩ એસ.આર.પી.-૨ �ી શાહ િવGલુ7ુમાર Hબાલાલ

૧૪ સરદાર વIલભભાઈ પટ-લ Jજુરાતી 
શાળા �ી પચંાલ GવૂMશભાઇ પી.

૧૫ સરદાર વIલભભાઈ પટ-લ HNેO 
શાળા �ી પટ-લ ભાિવનભાઇ આર.

૧૬ srspur-srspur-srspur-srspur-1  �� ���к ����ш����� ��

૧૭ સરસGરુ-3 �ી શૈલેષ7ુમાર પટ-લ
૧૮ સરસGરુ-4 �ી હ-મલતાબેન P પટ-લ
૧૯ ��� ��-6 �ી િશIપાબેન P પટ-લ
૨૦ ��� ��-7 �ી �યાતીબેન એસ.ભQ
૨૧ srspur-srspur-srspur-srspur-9 �ી  મિનષાબેન ટ�.મોદ�
૨૨ srspur-srspur-srspur-srspur-11 �ી ,દનેશભાઇ એલ.=>પિત
૨૩ srspur-srspur-srspur-srspur-13 �ી સ,ંદપભાઇ બી. બારોટ
૨૪ srspur-srspur-srspur-srspur-24 �ી RયુાSબેન એન. બ>ત
૨૫ સરસGરુ-26 �ી મનોજભાઇ એ. પટ-લ
૨૬ રTખયાલ અ-1 �ી યાિમનીબેન મોઢ
૨૭ રTખયાલ-૧ �ી ,દલીપ7ુમાર =>પિત
૨૮ બાGનુગર-૨ �ી કIપનાબેન પટ-લ
૨૯ બાGનુગર-૩ �ી ,રW7ુબેન  આગટ
૩૦ બાGનુગર-૫ �ી ,દપકભાઇ શાહ
૩૧ બાGનુગર-૯ �ી  જોષનાબેન પરમાર
૩૨ બાGનુગર-૧૬ �ી મિનષાબેન ખરાડ�
૩૩ બાG ુપXXલીક �ી =િવણભાઇ ક- પટ-લ
૩૪ સરસGરુ પXલીક ...

૩૫ 7ુબેરનગર Yબાવાડ� Jજુ - ૧ �ી અમર�શભાઈ એસ.પટ-લ 
૩૬ 7ુબેરનગર Jજુરાતી શાળા - ૪ �ી મહ-શભાઈ એન.=>પિત
૩૭ 7ુબેરનગર HNેO  શાળા - ૧ �ી જનકબેન એલ.પરમાર 
૩૮ 7ુબેરનગર મરાઠ� શાળા - ૧ �ી હર�શભાઈ બી.ચૌધર� 
૩૯ 7ુબેરનગર Yબાવાડ� Jજુ - ૨ �ી ભાિવકાબેન P. પટ-લ 

નગર =ાથિમક િશ�ણ સિમિત,અમદાવાદ
=િતબ\ધતા સWમાન સમારંભ કાયS�મ 

હાજર �ુયિશ�કોની યાદ�



૪૦ 7ુબેરનગર HNેO  શાળા - ૪ �ી ઈરફાન એમ.શેખ 
૪૧ સરદારનગર Jજુરાતી શાળા - ૧ �ી બ^ભુાઈ પી.ડાભી 
૪૨ સરદારનગર Jજુરાતી શાળા - ૨ �ીપાવSતીબેન આર. સોલકં� 
૪૩ સરદારનગર HNેO શાળા - ૧ �ી Tબ<દ�યાબેન P . પટ-લ 
૪૪ હાસંોલ Jજુરાતી શાળા - ૧ �ી હષSદભાઈ પી.પટ-લ 
૪૫ હાસંોલ Jજુરાતી શાળા - ૨ �ી નયનાબેન એન. પટ-લ 
૪૬ કોતરGરુ Jજુરાતી શાળા - ૧ �ી _લુસીભાઈ એમ. બારોટ 
૪૭ કોતરGરુ Jજુરાતી શાળા - ૨ �ી કાિંતભાઈ O . સોલકં� 
૪૮ છારાનગર Jજુરાતી શાળા - ૧ �ી મનીષભાઈ એસ. ચૌહાણ 
૪૯ �� ���� ш�!� � 13 �� ��"#$��% &'�()
૫૦ �*+ �� ,�+. ш�!� �- 1 �� ���#$��% ����
૫૧ �*+ �� ,�+. ш�!� �- 3 �� .��-/���� ����
૫૨ �*+ �� ,�+. ш�!� �- 5 �� 0ш���� ����
૫૩ �*+ �� ,�+. ш�!� �- 6 �� &(12��% ����
૫૪ ����� ��� ш�!� �- 1 �� �34$��% ����
૫૫ ��5� ��� ,�+ ш�!� �- 1 �� �(�)���� ����
૫૬ ��5� ��� ,�+ ш�!� �- 2 �� %����� ����
૫૭ ����1� ,�+ ш�!� �- 9 �� ��6���% &'�()
૫૮ ����1� ����7 ш�!� �- 1 �� 8������ ���37
૫૯ ����1� ,�+ ш�!� �- 8 �� 9/8����% ��9���

દT�ણ ૬૦ બહ-રામGરુા Jજુ. ૧ ડૉ.રવીWb મોOદરા 
૬૧ બહ-રામGરુા Jજુ. ૨ અચSનાબેન વાલા 
૬૨ બહ-રામGરુા Jજુ. ૩ ,દિપકા P અજમેર� 
૬૩ બહ-રામGરુા Jજુ. ૮ પઠાણ cુdશાના એમ 
૬૪ બહ-રામGરુા Jજુ. ૯ પાeલબેન  
૬૫ બહ-રામGરુા Jજુ. ૧૧ નીતાબેન શેફદS
૬૬ બહ-રામGરુા Jજુ. ૧૩ Rરુ-શભાઈ Gરુો,હત 
૬૭ બહ-રામGરુા Jજુ. ૧૫ કાપ,ડયા બીરEુભાઈ 
૬૮ બહ-રામGરુા Jજુ. ૧૭ સફSરાજ એ સોલકં� 
૬૯ બહ-રામGરુા Jજુ. ૧૮ િમના એમ Cયાસ 
૭૦ બહ-રામGરુા Jજુ. ૨૨ કો,કલાબ પાડં- 
૭૧ દાણીલીમડા Jજુ. ૧ fOુભાઈ સઘંાિતયા 
૭૨ દાણીલીમડા Jજુ. ૨ મhબુેન આઈ પરમાર 
૭૩ દાણીલીમડા Jજુ. ૩ નીલેશ ક- ચોધર� 
૭૪ દાણીલીમડા Jજુ. ૪ આબેદાબા	 ુEુસબભાઈ શેખ  
૭૫ દાણીલીમડા Jજુ. ૫ અપSન Cયાસ 
૭૬ દાણીલીમડા Jજુ. ૬ ઈWiુભાઈ આર ચૌધર� 
૭૭ DPS jાતીબેન જગ,દશભાઈ પરમાર 
૭૮ ચડંોળા Jજુ. ૧ રાણા હ-તલ 
૭૯ ચડંોળા Jજુ. ૨  ભા	બુેન મહ-ર�યા 
૮૦ કાકં,રયા - ૯ મેkલુ7ુમાર સોની 
૮૧ કાકં,રયા - ૧૦ િવમલાબેન તર� પરમાર 
૮૨ કાકં,રયા - ૧ મોમણભાઈ વણકર 
૮૩ કાકં,રયા - ૬ નીતાબેન ભb-શા 
૮૪ કાકં,રયા - ૮ િનશાબેન જોષી  
૮૫ િમIલતનગર - ૧ નર-Wbભાઈ વરસાત 
૮૬ િમIલતનગર - ૨ અલકાબેન ડ� પડંlા 



૮૭ KPS mિૂમકાબેન બારnયા 
૮૮ મTણનગર શાળા ન.ં ૧ ફાIJનુીબેન પટ-લ 
૮૯ મTણનગર શાળા નબર -4 િવજયાબેન એસ ખરાડ� 
૯૦ મTણનગર શાળા નબર -6 નીતાબેન એમ પટ-લ 
૯૧ 7ુ. હ�ના વોરા =ા. શાળા �ી OતેWb -7ુમાર એમ વાઘેલા 
૯૨ ઘોડાસર Jજુરાતી શાળા ન.ં૨ માલિતબેન બી બારોટ 
૯૩ ખોખરા ૨ િવજય7ુમાર એન દરO 
૯૪ ખોખરા ૪ opમતાબેન P માpટર 
૯૫ ખોખરા ૧૨ શેમીનાબા	ુ ંબી મલેક 
૯૬ ખોખરા મરાઠ�-૨ -

૯૭ ખોખરા મરાઠ�-૩ રુલીધર આર ઢાક- 
૯૮ ખોખરા તિમલ ૧ -

૯૯ ખોખરા પXલીક p7ૂલ મહ-શભાઈ ડ� ગોિવ<દ�યા 
૧૦૦ ઇસનGરુ Jજુ.-૧ રિવWb7ુમાર એમ. નદંનવાર
૧૦૧ ઇસનGરુ Jજુ.-૨ મીનાબેન P. >ની
૧૦૨ ઇસનGરુ પqXલક p7ૂલ હિષrદાબેન પી. પટ-લ
૧૦૩ નારોલ  Jજુરાતી શાળા ન.ં૧ અEુ Sનભાઇ બી. મોડ�યા
૧૦૪ નારોલ  Jજુરાતી શાળા ન.ં2 ભા	બુેન ડ�. પટ-લ
૧૦૫ શાહવાડ� Jજુરાતી શાળા ન.ં૨ પરાગ7ુમાર ક-. પચંાલ
૧૦૬ રાણીGરુ Jજુરાતી શાળા ન-ં ૨ મનાલીબેન ક-. માધવાણી
૧૦૭ વટવા Jજુરાતી શાળા ન.ં ૧ પલકભાઇ જયpવાલ
૧૦૮ વટવા Jજુરાતી શાળા ન.ં ૨ િનમSળાબેન એ. જોષી
૧૦૯ વટવા Jજુરાતી શાળા ન.ં-૩ _sૃતીબેન પટ-લ
૧૧૦ વટવા Jજુરાતી શાળા ન ં૪ જય�ીબેન
૧૧૧ બાગે,ફરદોશ Jજુ.1 Rકુ-_ભુાઇ P. યાTtક
૧૧૨ બાગે,ફરદોશ મરાઠ� 2(એટ-ચ) આRબુેન 7ુલકણu
૧૧૩ ગણેશનગર પીપળજ નીલેશ7ુમાર એન. મકવાણા
૧૧૪ ઇWbGરુ� પqXલક p7ૂલ મહ-Wbભાઇ P. મકવાણા

GવૂS ૧૧૫ અમરાઈવાડ� શા. -૧ િવિધબેન >ની
૧૧૬ અમરાઈવાડ� શા. - ૪ િ=યાબેન રાણા
૧૧૭ અમરાઈવાડ� શા. - ૬ રાPશ7ુમાર ચૌધર�
૧૧૮ અમરાઈવાડ� શા. - ૭ 7ુુWદભાઈ 
૧૧૯ અમરાઈવાડ� શા. - ૯ દ-વરાજભાઈ દ-સાઈ
૧૨૦ અમરાઈવાડ� શા. -૧૦ મનોજભાઈ પટ-લ
૧૨૧ અમરાઈવાડ� શા. - ૧૧ ભરતિસ<હ પરમાર
૧૨૨ અમરાઈવાડ� શા. - ૧૨ ,દનેશ7ુમાર Rથુાર
૧૨૩ અમરાઈવાડ� શા. - ૧૩ ચvWbકાબેન 
૧૨૪ અમરાઈવાડ� શા. -૧૪ wયો1સનાબેન 
૧૨૫ અમરાઈવાડ� શા. - ૧૬ Hજનાબેન ઉપા\યા
૧૨૬ અમરાઈવાડ� શા. -મ ૨ અનીતાબેન
૧૨૭ રાજGરુ શા. ૧ દશરથભાઈ દ-સાઈ
૧૨૮ રાજGરુ શા. ૩ લTલતભાઈ મકવાણા
૧૨૯ રાજGરુ શા. -૮ નર-શભાઈ ચાવડા
૧૩૦ રાજGરુ શા. ૯ Jલુાબચb xહુાર
૧૩૧ રાજGરુ શા. -૧૧ મોહનભાઈ mરુ�યા
૧૩૨ રાજGરુ શા. ૧૭ મહ-શભાઈ વાઘલેા
૧૩૩ રાજGરુ શા. ૧૮ લTલતભાઈ પરમાર



૧૩૪ ગોમતીGરુ શા. -૨ ગૌતમભાઈ તડવી
૧૩૫ ગોમતીGરુ શા. -૪ =કાશભાઈ Hસાર�
૧૩૬ ગોમતીGરુ શા. -૬ અIપેશભાઈ રાઠોડ
૧૩૭ ઓઢવ શા. -૧ દ-વીયાનીબેન દરO
૧૩૮ ઓઢવ શા. -૩ ,દનેશ7ુમાર =>પિત
૧૩૯ ઓઢવ શા. -૪ જગદ�શભાઈ પટ-લ
૧૪૦ ઓઢવ O.આઈ.ડ�.સી -૨ ભરતભાઈ પરમાર
૧૪૧ લીલાનગર શા. -૨ િવરલ ગzજર
૧૪૨ HTબકાનગર શા. -૧ ભગવતીબેન =>પિત
૧૪૩ કરશનનગર શા. -૧ અશોકભાઈ
૧૪૪ કરશનનગર શા. -૨ મીનાબેન =>પિત
૧૪૫ પcુષો�મનગર શા. -૧ મ{રુભાઈ પટ-લ
૧૪૬ પcુષો�મનગર શા. -૨ ગોિવ<દભાઈ
૧૪૭ જશોદાનગર શા. -૧ જયેશભાઈ પટ-લ
૧૪૮ જશોદાનગર શા. -૨ જશોદાબેન
૧૪૯ િવ<ઝોલ શા. -૨ ભરતભાઈ િવરગામી
૧૫૦ િવવેકાનદંનગર શા. ૧ બાfભુાઈ સ|લક�
૧૫૧ િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧ મEુંલાબેન ઠાકોર
૧૫૨ િવનોબાભાવેનગર શા. મ -૨ જય�ીબેન
૧૫૩ હાથીજણ શા. - ૨ ,હતેશભાઈ પટ-લ

પિ}મ ૧૫૪ એલીસ~ીજ - 2 Rરુ-શભાઇ પી પરમાર
૧૫૫ એલીસ~ીજ - 6 વદંનાબેન =>પતી
૧૫૬ એલીસ~ીજ -12 રોશની આર. ઠ�ર
૧૫૭ એલીસ~ીજ -14 બીનાબેન ઠ�ર
૧૫૮ એલીસ~ીજ - 22 ભાવનાબેન Gરુો,હત
૧૫૯ એલીસ~ીજ - 28 ર�નાબેન ડ� ભQ
૧૬૦ વાસણા -1 િનતીનભાઇ Rતુ,રયા
૧૬૧ વાસણા -5 નેહલબેન એ વાળા
૧૬૨ વાસણા પqXલક p7ૂલ Rિુનતા પવાર
૧૬૩ વાસણા -3 ભાવનાબેન ડોસાણી
૧૬૪ વાસણા -7 મિનષાબેન પટ-લ
૧૬૫ વાસણા -8 ર-ખાબેન આઇ પટ-લ
૧૬૬ વેજલGરુ Jજુ પqXલક શાળા ક-તનભાઈ પાટ,ડયા
૧૬૭ વેજલGરુ HNેO પqXલક શાળા િનક-તાબેન Cયાસ
૧૬૮ નારણGરુા - 1 ઇWiુબેન માલવાTણયા
૧૬૯ નારણGરુા - 2 હિસતાબેન પટ-લ
૧૭૦ નારણGરુા - 4 દ�ાબેન અNવાલ
૧૭૧ નારણGરુા - 6 સગંીતાબેન પટ-લ
૧૭૨ એલીસ~ીજ - 4 �જગરભાઈ મશcુવાલા
૧૭૩ એલીસ~ીજ - 7 �દ�રાબેન પટ-લ
૧૭૪ એલીસ~ીજ - 8 RવુણાSબેન અo�નહોિ�
૧૭૫ એલીસ~ીજ - 10 ર�નાબેન વી ચારણ
૧૭૬ એલીસ~ીજ - 17 રમણ �ભાઇ વી દ-સાઇ
૧૭૭ એલીસ~ીજ - 18 નીતાબેન પટ-લ
૧૭૮ એલીસ~ીજ - 26 દ�sતીબેન પડંlા
૧૭૯ એલીસ~ીજ - 29 મિનષાબેન એચ રાઠોડ
૧૮૦ એલીસ~ીજ - 30 ,કિતrદાબેન ભQ



૧૮૧ વાડજ - 1 હર-શભાઇ પટ-લ
૧૮૨ વાડજ - 3 માલતીબેન પટ-લ
૧૮૩ રામદ-વOપીર ટ-કરા શાળા સમીરભાઈ પટ-લ
૧૮૪ મહા1માગાધંી - 1 જ�મુતીબેન પટ-લ
૧૮૫ ઉ2માનGરુા - 2 હસંાબેન ગોસાઇ
૧૮૬ ક-શવનગર - 1 _�ૃsતબેન પટ-લ
૧૮૭ નવા વાડજ - 1 બેલાબેન પટ-લ
૧૮૮ નવા વાડજ - 3 ,કનર�બેન પટ-લ
૧૮૯ નવા વાડજ - 9 ગીતાબેન =>પિત
૧૯૦ ગાધંીનગર Jજુ - 2 તેજલબેન પટ-લ
૧૯૧ સાબરમતી - 2 મોWટ�બેન એમ. Gરુાણી
૧૯૨ સાબરમતી - 3 રજનીકાતંભાઇ O પડંlા
૧૯૩ સાબરમતી - 4 સરોજબેન વી. વોરા
૧૯૪ સાબરમતી પqXલક શાળા લાભેશભાઇ પટ-લ
૧૯૫ સાબરમતી - 5 GTૂણ�માબેન એસ. આચાયS
૧૯૬ સાબરમતી - 6 કલાવતીબેન એમ બાવા
૧૯૭ સાબરમતી તમીલ - 2 જયસેIવી નાયકર
૧૯૮ સાબરમતી - 7 રાધાબેન યાદવ
૧૯૯ સાબરમતી - 8 માયાબેન સોલકં�
૨૦૦ સાબરમતી - 10 િ=તીબેન પાડં-
૨૦૧ રામદ-વOપીર ટ-કરા પqXલક p7ૂલ કIપનાબેન ~�ભQ

મ\ય ૨૦૨ ખા,ડયા Jજુ. ૨ રાPશ7ુમાર ડ�. આચાયS
૨૦૩ ખા,ડયા Jજુ. ૧૦ અલકાબેન બી. દવે
૨૦૪ ખા,ડયા Jજુ. ૧૨ Gનુમચદં એસ. પરમાર
૨૦૫ ખા,ડયા Jજુ. ૧૪ બીનાબેન એન. Cયાસ 
૨૦૬ જમાલGરુ Jજુ. ૪ હ-મલ�ા વી. ઇસદાસ
૨૦૭ જમાલGરુ Jજુ. ૭ ર-શમા એસ. શીરાવાલા
૨૦૮ જમાલGરુ Jજુ. ૮ યાpમીન {.ુ વોહરા
૨૦૯ જમાલGરુ Jજુ. ૯ ઉિમrલાબેન એ. પટ-લ
૨૧૦ જમાલGરુ Jજુ. ૧૧ નુીરાબા	ુ ંO. શૈખ
૨૧૧ જમાલGરુ Jજુ. ૧૬ શોભાનાબેન {.ુ ભાવસાર
૨૧૨ જમાલGરુ Jજુ. ૧૮ મેહદુાબા	ુ ંએમ.સેવક
૨૧૩ જમાલGરુ Jજુ. ૨૪ ઝાહ-દાબા	ુ ંO. શેખ
૨૧૪ માધવબાગ Jજુ.૧ હ-મલ�ા O. શમાS
૨૧૫ કાxGુરુ Jજુ. ૨૨ રાગીણીબેન શાહ
૨૧૬ રાયખડ Jજુ. ૪ લ�મીબેન રાPWb7ુમાર
૨૧૭ રાયખડ Jજુ. ૮ T~Pશ7ુમાર આઇ. પટ-લ
૨૧૮ રાયખડ Jજુ. ૧૦ દ-રાસર� અનRયુાબેન ડ�.
૨૧૯ બહ-રામGરુા Jજુ. ૫ હ,રભાઇ {.ુ ��ર
૨૨૦ શાહGરુ Jજુ.૧૧ >ની Oગર ડ�.
૨૨૧ કાકં,રયા Jજુ. ૪ મહ-Wbભાઇ રાવળ
૨૨૨ શાહGરુ Jજુ.૧૫ િવજયભાઇ પરમાર
૨૨૩ શાહGરુ Jજુ.૧૬ હસંાબેન પી. પટ-લ
૨૨૪ =ેમદરવા> Jજુ.૨ આશાબેન મોદ�
૨૨૫ દ,રયાGરુ Jજુ. ૮ મ{રુ�કાબેન સી. Cયાસ
૨૨૬ દ,રયાGરુ Jજુ. ૧૨ વૈભવીબેન બી. દવે
૨૨૭ દ,રયાGરુ Jજુ. ૧૬ િનમેષભાઇ વાઘલેા



૨૨૮ દ,રયાGરુ Jજુ. ૧૮ દ-વયાનીબેન એમ. પટ-લ
૨૨૯ દ,રયાGરુ HNેO. ૧ હર-શભાઇ એચ. ચૌહાણ
૨૩૦ કાxGુરુ Jજુ.૬ રાજ ��7ુમાર એ. પટ-લ
૨૩૧ કાxGુરુ Jજુ.૧૭ ર-ખાબેન સી. મોદ�
૨૩૨ કાxGુરુ Jજુ.૧૯ ઉષાબેન પી. =>પિત
૨૩૩ શાહ�બાગ Jજુ. ૪ રાo2મતાબેન એમ. ભાવસાર
૨૩૪ બારડોલGરુા Jજુ. ૧ રાક-શ પટ-લ 
૨૩૫ જહાગંીGરુા Jજુ.૧ રણછો�ભાઇ પચંાલ
૨૩૬ જહાગંીGરુા Jજુ.૨ �િુશલાબેન
૨૩૭ િ=તમGરુા Jજુ.૧ હસંાબેન આઇ. પરમાર
૨૩૮ િ=તમGરુા Jજુ.૩ �િમનભાઇ પચાલં
૨૩૯ અસારવા Jજુ.૨ ,કરણબેન ગોpવામી
૨૪૦ અસારવા Jજુ.૩ ભારતીબેન સાહ-બ
૨૪૧ અસારવા Jજુ.૪ િવસાભાઇ ખટાણા
૨૪૨ અસારવા Jજુ.૬ કોક�લાબેન પટ-લ
૨૪૩ અસારવા Jજુ.૧૧ િનમSલાબેન ચાવડા
૨૪૪ અસારવા Jજુ.૧૨ ,દપdભાઇ
૨૪૫ અસારવા Jજુ.૧૮ કnલાશબેન આર. પટ-લ
૨૪૬ અસારવા Jજુ.૨૦ ગૌર�બેન પરમાર
૨૪૭ અસારવા Jજુ.૨૩
૨૪૮ અસારવા પqXલક p7ુલ
૨૪૯ મેઘાણીનગર Jજુ. ૧ ઉપેWbભાઇ ચાવડા
૨૫૦ મેઘાણીનગર Jજુ. ૨ wયો1સનાબેન ચૌધર�
૨૫૧ મેઘાણીનગર Jજુ. ૪ દ-િવકાબેન દરO
૨૫૨ શાહGરુ Jજુ.૧ હ-તલબેન સોલકં�
૨૫૩ શાહGરુ Jજુ.૨ _�ૃsતબેન Rdુલા
૨૫૪ શાહGરુ Jજુ.૪ શીતલબેન બી. જોષી
૨૫૫ શાહGરુ Jજુ.૫ �માબેન રાવલ
૨૫૬ શાહGરુ Jજુ.૬ કIપનાબેન એ. Cયાસ
૨૫૭ શાહGરુ Jજુ.૮ મ{રુાબેન ક-. ઠ�ર
૨૫૮ શાહGરુ પqXલક p7ુલ ,રનલ બેન વરાણીયા
૨૫૯ iૂધેjર Jજુ-૩ નીeબેન ડ�. રઠોડ
૨૬૦ iૂધેjર Jજુ-૪ વિનતાબેન
૨૬૧ iૂધેjર Jજુ-૬
૨૬૨ iૂધેjર પqXલક p7ુલ
૨૬૩ શાહ�બાગ Jજુ-૧ Rભુાષચbં બી. ચોટલીયા
૨૬૪ શાહ�બાગ Jજુ-૬ =િતકભાઇ

,હ<દ� ૨૬૫ ખોખરા ,હW દ�- 4 કમલાબેન રાજGતૂ

૨૬૬ અમરાઇવાડ� ,હW દ�- 1 મહ-Wb7ુમાર મૌયS

૨૬૭ અમરાઇવાડ� ,હW દ�- 4 અિનલ7ુમાર યાદવ 

૨૬૮ અમરાઇવાડ� ,હW દ�- 5 =દ�પ7ુમાર ~ા�ણ

૨૬૯ અમરાઇવાડ� ,હW દ�- 7 સતંોષ7ુમાર અNવાલ 

૨૭૦ અમરાઇવાડ� ,હW દ�- 8 સરોજ7ુમાર જયpવાલ

કામીનીબેન વી. રાઠોડ

ર-ખાબેન રાઠોડ



૨૭૧ અમરાઇવાડ� ,હW દ�- 9 શૈલેશ7ુમાર શમાS

૨૭૨ બાGનુગર ,હW દ�- 1 ,દલીપ7ુમાર િમ�ા

૨૭૩ બાGનુગર ,હW દ�- 4 ભગતિસ<હ રાજGતૂ

૨૭૪ બાGનુગર ,હW દ�- 5 અિનલ7ુમાર પાWડ-ય

૨૭૫ બાGનુગર ,હWદ�- 8 રાPશ પી. =>પિત

૨૭૬ સરસGરુ ,હW દ�- 1 અPWb બી યાદવ 

૨૭૭ સરસGરુ ,હW દ�- 2 િશવ7ુમાર સાk ૂ
૨૭૮ સરસGરુ ,હW દ�- 4 ક-શાબેન િતવાર� 

૨૭૯ સરસGરુ ,હW દ�- 6 સ1યપાલ યાદવ 

૨૮૦ રTખયાલ ,હW દ�- 1 અશોક રાવત 

૨૮૧ ગોમતીGરુ ,હWદ�- 1 રામઅકબાલ સેન

૨૮૨ બહ-રામGરુા ,હWદ�- 1 નર-Wb7ુમાર ક-. પાડં-

૨૮૩ રાજGરુ ,હWદ� -  1 િવજય7ુમાર કનૌOયા

૨૮૪ રાજGરુ ,હWદ� -  2 Rનુીલ જોશી

૨૮૫ રાજGરુ ,હWદ� -  5 રાPWb7ુમાર P શમાS

૨૮૬ શાહ�બાગ ,હWદ� - 1 રાPશ7ુમાર એસ. સોની

૨૮૭ અમરGરુા ,હWદ� - 1 OતેWb7ુમાર આર. મૌયS

૨૮૮ =ીતમGરુા ,હWદ� - 1 મહ-શભાઈ રાજGતૂ

૨૮૯ મેઘાણીનગર ,હWદ� - 1 mપૂિસ<હ બી. પવાર

૨૯૦ iુધેjર ,હWદ� - 1 Tચરાગ પચંાલ

૨૯૧ કાxGૂરુ ,હWદ� - 2 રવીWbભાઈ ભદો,રયા

૨૯૨ અસારવા ,હWદ� - 1 રાજ7ુમાર� દોહર-

૨૯૩ અસારવા ,હWદ� - 5 મહ-Wbિસ<હ એમ. રાઠોડ

૨૯૪ અસારવા ,હWદ� - 8 ઓમ=કાશ પરમાર

૨૯૫ અસારવા ,હWદ� - 9 બલવીરિસ<હ આર. તોમર

૨૯૬ સાબરમતી ,હWદ� - 1 G9ુપાદ-વી એ. iુબે

૨૯૭ સાબરમતી ,હWદ� - 2 નિવનબાલા આર. ગોયલ

૨૯૮ સાબરમતી ,હWદ� - 3 અચSના એ. શમાS

૨૯૯ વાડજ ,હWદ� - 1 િવિનતાિસ<હ ક-. ભાર�ાજ

૩૦૦ વાડજ ,હWદ� - 2 સતેWb7ુમાર બી. શમાS

૩૦૧ નારણGરુા ,હWદ� - 1 ગોપાલ7ુમાર એમ સઘંવી

૩૦૨ નારણGરુા ,હWદ� - 4 િવજયિસ<હ O. ઠા7ુર



૩૦૩ નારણGરુા ,હWદ� - 3 eTચતા {.ુ શાહ

૩૦૪ નવા વાડજ ,હWદ� - 1 RભુાષચWb એ. Gરુો,હત

૩૦૫ 7ુબેરનગર ,હWદ� - 1 અશોક ડ�. મોદ�

૩૦૬ 7ુબેરનગર ,હWદ� - 2 સારpવત iુબે

૩૦૭ 7ુબેરનગર ,હWદ� - 4 સગંીતા પાસવાન

૩૦૮ સરદારનગર ,હWદ� - 1 7ુણાલ7ુમાર O. Jsુતા

૩૦૯ નોબલનગર ,હWદ� - 2 રાજ7ુમાર આર. પાડં-ય

૩૧૦ સૈજGરુ ,હWદ� - 1 રo2મ7ુમાર� O. ચૌધર�

૩૧૧ ઠ�રનગર  ,હWદ�- 1 �ભુનારાયણ યાદવ

૩૧૨ ઠ�રનગર  ,હWદ�- 2 કુ-શ7ુમાર શમાS

૩૧૩ 7ૃ9 ણનગર ,હW દ�- 1 યોગેશ P. ચૌહાન 

૩૧૪ Gcુુષો�મનગર ,હ.- 1 �ી7ૃ9ણ વમાS 

૩૧૫ HTબકાનગર ,હW દ�- 1 ગીતાદ-વી િમ�ા 

૩૧૬ ઓઢવ ,હW દ�- 1 મહ-Wb આર. યાદવ

૩૧૭ ઓઢવ ,હW દ�- 3 રામિવલાસ અNવાલ 

૩૧૮ O.આઇ.ડ�.સી. ,હ.- 1 રમેશ એ. ગોpવામી

૩૧૯ કરશનનગર ,હW દ�- 1 pુતાક ક-. અWસાર�

૩૨૦ બાગે,ફરદોશ ,હW દ� - 1 મહ-Wbિસ<હ ભદૌ,રયા

૩૨૧ વટવા ,હW દ�- 1 સવMWb7ુમાર રાજGતૂ

૩૨૨ વટવા ,હW દ�- 4 fનેુશ7ુમાર કોર�

૩૨૩ િવનોબાભાવે ,હW દ�-1 રાPWbભાઈ યાદવ 

૩૨૪ >િનયાપીર ,હWદ�-1 યાદવ jેતાબેન 

૩૨૫ ઇWbGરુ� ,હWદ� 1 શ��ુન િ�પાઠ� 

ઉiૂS ૩૨૬ જમાલGરુ ઉiૂS  -૧ સાબીરkસેુન શેખ

૩૨૭ જમાલGરુ ઉiૂS  -૪ સલીમ પઠાણ

૩૨૮ જમાલGરુ ઉiૂS  -૬ આસી આઈ. ક-લાવાલા

૩૨૯ જમાલGરુ ઉiૂS  -૮ સાલેહાબા	 ુશેખ

૩૩૦ જમાલGરુ ઉiૂS  -૧૪ સXબીરભાઇ શેખ

૩૩૧ શાહGરુ ઉiૂS  -૧ મુતાઝબા	 ુપઠાણ

૩૩૨ શાહGરુ ઉiૂS  -૪ મો. સાદ�ક Hસાર�

૩૩૩ શાહGરુ ઉiૂS  -૫ મો. યાસીન શેખ

૩૩૪ શાહGરુ ઉiૂS  -૬ નસર�નબા	 ુશેખ



૩૩૫ શાહGરુ ઉiૂS  -૧૦ સલી�ુીસા શેખ

૩૩૬ iૂધેjર ઉiૂS  -૧ અ�ીસાખા_નુ પઠાણ

૩૩૭ શાહ�બાગ ઉiૂS  -૧ મો. સલીમ કાગદ�

૩૩૮ અસારવા ઉiૂS  -૨ pુતાકભાઇ કાx�ુજવાલા

૩૩૯ દર�યાGરુ ઉiૂS  -૨ તનવીરભાઇ શેખ

૩૪૦ રાયખડ ઉiૂS  -૬ નસીમબા	 ુશેખ

૩૪૧ બહ-રામGરુા ઉiૂS  -૧ અખતર kસેુન Hસાર�

૩૪૨ બહ-રામGરુા ઉiૂS  -૫ નઝમાબા	 ુપઠાણ

૩૪૩ બહ-રામGરુા ઉiૂS  -૬ TબpમીIલાબા	 ુિમ�ી

૩૪૪ દાણીલીમડા ઉiૂS  -૧ આમેનાબીબી દ-સાઈ 

૩૪૫ દાણીલીમડા ઉiૂS  -૨ Rલુ�ાનખાન પઠણ

૩૪૬ દાણીલીમડા ઉiૂS  -૩ જહાગંીર ચદંાવનવાલા

૩૪૭ દાણીલીમડા ઉiૂS  ૪ સાઝેદાબા	 ુછ�પા

૩૪૮ ચડંોળા ઉiૂS -૧ સેુરાબા	 ુશેખ

૩૪૯ ચડંોળા ઉiૂS .-૨ િનલોફરબા	 ુપઠાણ

૩૫૦ વટવા ઉiૂS  -૨ મસીk�ુ�ન Hસાર�

૩૫૧ િમIલતનગર ઉiૂS  -૧ સમીમ અહ-મદ Hસાર�

૩૫૨ િમIલતનગર ઉiૂS  -૨ સાયરાબા	 ુશેખ

૩૫૩ ગોમતીGરુ ઉiૂS  -૧ ઝાક�ર શેખ

૩૫૪ ગોમતીGરુ ઉiૂS  -૨ સાયરાબા	 ુનુશી

૩૫૫ ગોમતીGરુ ઉiૂS  -૩ સમીમબા	 ુપઠાણ 

૩૫૬ ગોમતીGરુ ઉiૂS  -૪ રાબીયાબા	 ુબસર�

૩૫૭ ગોમતીGરુ ઉiૂS  -૬ બુી�Iુલા Hસાર�

૩૫૮ રાજGરુ ઉiૂS  -૧ સફ�ક અહ-મદ Hસાર�

૩૫૯ રાજGરુ ઉiૂS  -૩ મો. શર�ફ Hસાર�

૩૬૦ રાજGરુ ઉiૂS  -4 અનીશબા	 ુમRંરુ�

૩૬૧ રાજGરુ ઉiૂS  -૭ ઝાવીદ એમ. શેખ.

૩૬૨ રTખયાલ ઉiૂS  -૧ ર-હાનાબા	 ુશેખ

૩૬૩ રTખયાલ ઉiૂS  -૨ ફ�રોઝાબા	 ુિમરઝા

૩૬૪ બાGનુગર ઉiૂS  -૨ જોહરાખા_નુ Hસાર�

૩૬૫ બાGનુગર ઉiૂS  -૪ સર���ન શેખ

૩૬૬ બાGનુગર ઉiૂS  -૭ 	રુજહા ંશેખ



૩૬૭ બાGનુગર ઉiૂS  -૮ નસીમબા	 ુછ�પા

૩૬૮ બાGનુગર ઉiૂS  -૯ શાહ�નબા	 ુપઠાણ

૩૬૯ સરસGરુ ઉiૂS  -૧ અ. રહ-માન શેખ

૩૭૦ સરસGરુ ઉiૂS  -૨ સમીમબા	 ુરંગર-જ
૩૭૧ સરસGરુ ઉiૂS  -૩ નસીમબા	 ુશેખ
૩૭૨ સરસGરુ ઉiૂS  -૪ વહ�દાબા	 ુHસાર�
૩૭૩ સરસGરુ ઉiૂS  -૫ સઇદઅહ-મદ Hસાર�
૩૭૪ Rુદંરમનગર ઉ -2 ઇIયાસ વહોરા



ઝોન �મ શાળા	ુ ંનામ િશ�ક	ુ ંનામ સહ� 
ઉ�ર ૧ �����----1 pવાિતબેન એન શમાS

૨ ર�તેષ7ુમાર એમ, બળેિવયા
૩ િમતલબેન ડ� પરમાર
૪ નરોડા-૪ પાયલબેન  પી. રાવલ
૫ ઠુ�યા-૧ Gવૂuબેન એસ. મકવાણા
૬ ����������-1 મિનષાબેન ડ� પટ-લ
૭ opમતાબેન ડ� પટ-લ
૮ િનરવ7ુમાર P પટ-લ
૯ કIપેશ7ુમાર એન પટ-લ
૧૦ ���������� �-1 =ીિતબેન એમ.Pઠવા
૧૧ 7ૃ9ણનગર-૧ ઉવSશીબેન ક- Rતુર�યા
૧૨ =કાશભાઇ આર. પટ-લ
૧૩ નોબલનગર-૧ પકંજ7ુમાર એચ. સોલકં�
૧૪ ભાવનાબેન એન. ખરાડ�
૧૫ નોબલનગર-૩ આ,દ1યભાઇ આર ચૌહાણ
૧૬ Tચરાગ7ુમાર વી િ�વેદ�
૧૭ શીતલબેન સી =>પિત
૧૮ એસ.આર.પી.-૨ કાિમનીબેન એમ ગામીત
૧૯ સરદાર પટ-લ સ7ુંલ ભા�યવતીબેન બી વાઘલેા
૨૦ ભાવનાબેન બી રાઠોડ
૨૧ srspur-srspur-srspur-srspur-1 ર�નાબેન P દરO
૨૨ સરસGરુ-3 ક-તનભાઇ એમ. પરમાર
૨૩ ર-ખાબેન પી. દ-સાઇ
૨૪ િવ9�ભુાઇ એમ ભરાડ 
૨૫ અIપાબેન એમ. ઝાલા
૨૬ ��� ��-6 7ુમારદાન ગઢવી
૨૭ ��� ��-7 પલકબેન એન. પટ-લ
૨૮ ઝલdબેન બી.ચૌધર�
૨૯ મિનષાબેન એન. =>પિત
૩૦ મો,હનીબેન બી =>પિત
૩૧ srspur-srspur-srspur-srspur-9 જય�ીબેન િસસોદ�યા
૩૨ srspur-srspur-srspur-srspur-11 દ�ાબેન એસ. કનક�
૩૩ ર�માબેન બી ચાવડા
૩૪ srspur-srspur-srspur-srspur-13 પલકબેન ક- દ-સાઇ
૩૫ ઇ2હાક એ Hસાર�
૩૬ રTખયાલ-૧ ,કશોરભાઇ એમ.મકવાણા
૩૭ રTખયાલ HNેO -૧ ,દપીકાબેન એમ. નાયક =Rિૂત ર>
૩૮ બાGનુગર-૨ જયેશ7ુમાર પટ-લ
૩૯ બાGનુગર-૩ ,કતuબેન એસ.પટ-લ
૪૦ �જtાબેન વી ચોટલીયા
૪૧ જય�bભાઇ વી.પરમાર
૪૨ બાGનુગર-૯ ભાવેશભાઇ પી. ચૌધર�
૪૩ બાGનુગર-૧૬ ,કરણબેન એસ.છૈયા

નગર =ાથિમક િશ�ણ સિમિત,અમદાવાદ
=િતબ\ધતા સWમાન સમારંભ કાયS�મ 
હાજર ગTણત-િવtાન િશ�કોની યાદ�



૪૪ Rિુનતાબેન સી. કલસર�યા
૪૫ �� ���� ш�!� � 13 3-����� к� ��:8���
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૪૮ ��>���� ����
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૫૦ �*+ �� ,�+. ш�!� �- 6 93����� " ������
૫૧ ����� ��� ш�!� �- 1 93����� <= ����
૫૨ ����1� ,�+ ш�!� �- 8 0ш���� 0� =@A�7 &.�()�� �' ��
૫૩ 7ુબેરનગર Yબાવાડ� Jજુ - ૧ નીિતનભાઈ આર. રાઠોડ 
૫૪ 7ુબેરનગર Yબાવાડ� Jજુ - ૧ ,દશાબેન આર.=>પિત 
૫૫ 7ુબેરનગર HNેO  શાળા - ૧ ર-ખાબેન પી.ગરચર 
૫૬ 7ુબેરનગર HNેO  શાળા - ૧ પાવSતીબેન પી.ગો,હલ
૫૭ સરદારનગર HNેO શાળા - ૧ _�ૃsતબેન એલ.ઓડ-દરા 
૫૮ 7ુબેરનગર HNેO  શાળા - ૪ Rનુીલભાઈ પી.વાકં 
૫૯ સરદારનગર Jજુરાતી શાળા - ૧ ,હતેશભાઈ ડ�.શાહ 
૬૦ સરદારનગર Jજુરાતી શાળા - ૧ કિવતાબેન ડ�.છાબલાણી
૬૧ હાસંોલ Jજુરાતી શાળા - ૧ O�નેશભાઈ આર.ગોસાઈ 
૬૨ કોતરGરુ Jજુરાતી શાળા - ૧ ,ડ પલબેન ડ�. પટ-લ 
૬૩ છારાનગર Jજુરાતી શાળા - ૧ દ�નીતાબેન ક-. રામી
૬૪ છારાનગર Jજુરાતી શાળા - ૧ �મીનીબેન  P.ચૌહાણ 

દT�ણ ૬૫ એલેકસીસભાઈ કટારા 
૬૬ હ�નાબેન પરમાર 
૬૭ નીલમબેન કનો,ડયા 
૬૮ ક-{રુભાઈ બી ચૌધર� 
૬૯ નીતીનભાઈ O ચોધર� 
૭૦ બહ-રામGરુા Jજુ. ૯ રાkલુભાઇ 
૭૧ દશSનાબેન માલા,કયા 
૭૨ અશોકભાઈ દ-સાઈ 
૭૩ ,ક<જલબેન ગોpવામી 
૭૪ નટવરભાઈ મકવાણા 
૭૫ શીતલબેન ચડોતરા 
૭૬ મઝહરkસેુન { ુમનRરુ� 
૭૭ ઠાકોર ઉષાબેન ,દ
૭૮ હTબબખા_નુ એમ મોિમન 
૭૯ જયર-વન આર દ-સાઈ 
૮૦ પાeલબેન બી વાઘલેા 
૮૧ અWસાર� શાહજહા ંએફ 
૮૨ દાણીલીમડા Jજુ. ૧ સા,હલ એમ અજમેર� 
૮૩ મો.ઈરફાન એ શૈખ
૮૪ OTગશાબેન પટ-લ 
૮૫ રોશનબેન કાઝી 
૮૬ દાણીલીમડા Jજુ. ૫ 7ૃપલાણી કોકણી 
૮૭ �ેયશ ગલચર 
૮૮ તનવી ચોહાણ 
૮૯ Rજુલ સોલકં� 
૯૦ રાગીનીબેન પરમાર 

બહ-રામGરુા Jજુ. ૧૧

દાણીલીમડા Jજુ. ૩

ચડંોળા Jજુ. ૧

બહ-રામGરુા Jજુ. ૧૭

બહ-રામGરુા Jજુ. ૨૨

બહ-રામGરુા Jજુ. ૧

બહ-રામGરુા Jજુ. ૩

બહ-રામGરુા Jજુ. ૧૩

બહ-રામGરુા Jજુ. ૧૫



૯૧ મનન O શાહ 
૯૨ જયોિતકા ઝેડ માહલા 
૯૩ કાકં,રયા - ૧૦ મેઘાબેન ટ� Cયાસ 
૯૪ કાકંર�યા-1 _ષુાર7ુમાર ડ� પરમાર 
૯૫ કાકંર�યા-6 ,દsતીબેન ભરવાડ 
૯૬ રમીલાબેન O લોહ 
૯૭ mમૂીબેન ડ� ગોહ-લ 
૯૮ પાeલબેન બી વાઘલેા 
૯૯ પાeલબેન સી ગ|ડTલયા 
૧૦૦ અIતાફkસેુન એ ચૌહાણ  
૧૦૧ Rિુમતાબેન બી બોડાત 
૧૦૨ વાહ�દિમયા ંએ ચૌહાણ 
૧૦૩ મTણનગર-1 આરતીબેન વી  >ની 
૧૦૪ મTણનગર-6 આરતીબેન એસ મેઘનાપી 
૧૦૫ મTણનગર-4 માનસીબેન એફ વાઢ�યા 
૧૦૬ �ી ,કરણબેન P. પટ-લ

૧૦૭ �ી તેજલબેન એચ.પટ-લ
૧૦૮ ખોખરા J-ુ૨ ચેતનાબેન એન પટ-લ 
૧૦૯ ખોખરા ન-ં૪ હ-મા�ીબેન એન અટાલીવાલા 
૧૧૦ ખોખરા J-ુ૧૨ ન¡તાબા O ઝાલા 
૧૧૧ ખોખરા મ-૩ �ેયા એસ નાઈક 
૧૧૨ િનતાબેન ગો,હલ
૧૧૩ અિપrતાબેન મહ-રા
૧૧૪ રિવભb Rનુારા
૧૧૫ ઝખંના દરO
૧૧૬ િવજયભાઇ એસ. વર�યા
૧૧૭ ગીતાબેન આર. ચૌહાણ
૧૧૮ મનોહર એમ. ખૈરનાર
૧૧૯ િનધીબેન =િનણ7ુમાર િસકો�ા
૧૨૦ અવનીબેન ,દલીપભાઇ રાઠોડ
૧૨૧ રાણીGરુ Jજુરાતી શાળા ન-ં ૨ ભરતભાઇ એચ. દ-સાઇ
૧૨૨ વસતંભાઇ પટ-લ
૧૨૩ િમ,હર પટ-લ
૧૨૪ િનલમબેન પટ-લ
૧૨૫ O�નીશાબેન ચૌધર�
૧૨૬ ભાવનાબેન વાય. રાજGતૂ
૧૨૭ રિવWbભાઇ વી ગામેતી
૧૨૮ પાયલબેન વી. પટ-લ
૧૨૯ ભાવેશભાઇ વાઘેલા
૧૩૦ િપનલબેન ગાિવત
૧૩૧ િ=યકંાબેન પટ-લ
૧૩૨ બાગે,ફરદોશ Jજુ.1 િનિતન7ુમાર પી. મોટકા
૧૩૩ ગણેશનગર પીપળજ jેતાબેન એસ. m,ુરયા

GવૂS ૧૩૪ અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં1 રિવ7ુમાર એ. યાદવ 
૧૩૫ અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં1 અW_ભુાઈ {.ુ પટ-લ 

વટવા Jજુરાતી શાળા ન.ં ૧

વટવા Jજુરાતી શાળા ન.ં-૩

ઇસનGરુ Jજુ.-૧

ઇસનGરુ પqXલક p7લૂ

નારોલ Jજુરાતી શાળા ન.ં૧

શાહવાડ� Jજુરાતી શાળા ન.ં૨

કાકંર�યા-8

િમIલતનગર- 1  

7ુ.,હનાવોરા 

કાકં,રયા - ૯

વટવા Jજુરાતી શાળા ન ં૫



૧૩૬ અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં4 િવmિુતબેન ઓઝા
૧૩૭ અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં5 pવાિત આઈ.,�pટ� 
૧૩૮ અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં7 7ુશલ િમ�ા 
૧૩૯ અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં9 ભામીનીબેન ખ�ી
૧૪૦ અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં9 ¢2ુfબુેન Rથુાર 
૧૪૧ અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં11 OતેWb ડ�.બોદર
૧૪૨ અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં11 ન¡તા વી. �ન 
૧૪૩ અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં13 ,ક<જલબેન મોદ� 
૧૪૪ અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં13 pનેહલબેન ક,ડયા 
૧૪૫ અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં13 લTલત7ુમાર પચંાલ 
૧૪૬ અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં16 Gનૂમબેન નાયકા 
૧૪૭ ઓઢવ શાળા ન.ં1 કૌિશક7ુમાર ક-. િસહોરા
૧૪૮ ઓઢવ શાળા ન.ં1 હ-તલબેન ક-.પટ-લ 
૧૪૯ ઓઢવ શાળા ન.ં3 સોનલબેન દ-સાઈ
૧૫૦ ઓઢવ શાળા ન.ં3 પીWક�બેન પટ-લ 
૧૫૧ ઓઢવ શાળા ન.ં4 ભાિવકાબેન ગોpવામી 
૧૫૨ ઓઢવ શાળા ન.ં4 હ-તલબેન =>પિત 
૧૫૩ કરસનનગર શાળા ન.ં1 આિસફઇકબાલ O. મલેક 
૧૫૪ કરસનનગર શાળા ન.ં1 રિવ7ુમાર ડ�. Rથુાર
૧૫૫ કરસનનગર શાળા ન.ં1 વીણાબેન આર. પચંાલ
૧૫૬ HTબકાનગર શાળા ન.ં1 ડ� પલબેન સદાડ�યા
૧૫૭ HTબકાનગર શાળા ન.ં1 હ-તલબેન બ�કર 
૧૫૮ Gcુુષો�મનગર શાળા ન.ં1 રાPશ વી. પટ-લ 
૧૫૯ Gcુુષો�મનગર શાળા ન.ં1 ધમMશ ચૌહાણ 
૧૬૦ Gcુુષો�મનગર શાળા ન.ં1 મનીષ પટ-લ 
૧૬૧ Gcુુષો�મનગર શાળા ન.ં1 દ�પમાલાબેન મોદ� 
૧૬૨ Gcુુષો�મનગર શાળા ન.ં1 Rનુીતાબેન =>પિત 
૧૬૩ રાજGરુ શાળા ન.ં1 કાપ,ડયા મેkલુ 
૧૬૪ રાજGરુ શાળા ન.ં8 હ-માગંીનીબેન O પરમાર
૧૬૫ રાજGરુ શાળા ન.ં9 જો,કનાબેન ગામીત
૧૬૬ રાજGરુ શાળા ન.ં9 બીજલબેન પી પટ-લ
૧૬૭ રાજGરુ શાળા ન.ં11 અ_લુભાઈ રાઠોડ
૧૬૮ રાજGરુ શાળા ન.ં17 ,હતેશભાઈ દ-સાઈ
૧૬૯ રાજGરુ શાળા ન.ં17 ,ક<જલબેન દ-સાઈ 
૧૭૦ જશોદાનગર શા.ન.ં૧ અTભ�જત એચ.વોરા 
૧૭૧ જશોદાનગર શા.ન.ં૧ ગણપતભાઈ બી. ચૌધર� 
૧૭૨ જશોદાનગર શા.ન.ં૧ સોનલબેન પટ-લ 
૧૭૩ િવ<ઝોલ Jજુ.શા.ન.ં૨ અરિવ<દભાઈ માલવાણીયા
૧૭૪ િવ<ઝોલ Jજુ.શા.ન.ં૨ કાિમનીબેન ક- શાહ
૧૭૫ િવ<ઝોલ Jજુ.શા.ન.ં૨ બીનાબેન પટ-લ
૧૭૬ હાથીજણ Jજુ.શા.ન.ં૨ =િતકભાઈ િમ�ી
૧૭૭ હાથીજણ Jજુ.શા.ન.ં૨ ,�9નાબેન કોW£ાdટર 
૧૭૮ િવવેકાનદંનગર Jજુ.૨ િપનલબેન Rથુાર 
૧૭૯ ગોમતીGરુ શાળા ન.ં2 નયનાબેન યોગી 
૧૮૦ ગોમતીGરુ શાળા ન.ં4 હા,દ¤ક P. પાડંવ
૧૮૧ ગોમતીGરુ શાળા ન.ં6 T~Pશ7ુમાર ચૌધર� 
૧૮૨ િવનોબા Jજુ.શા.ન.ં૧ તcુલ�ાબેન ~�ભQ



પિ}મ ૧૮૩ એTલસ~ીજ શા.ન.ં2 ,ક<જલબેન નરસગંભાઈ ચૌધર�
૧૮૪ એTલસ~ીજ શા.ન.ં6 ચૌલાબેન િવ9�ભુાઈ પટ-લ 
૧૮૫ એTલસ~ીજ શા.ન.ં14 દ�ાબેન રણછોડભાઈ પટ-લ   

૧૮૬ એTલસ~ીજ શા.ન.ં22 રાક-શભાઈ P. સોલકં�   
૧૮૭ એTલસ~ીજ શા.ન.ં28 મીનાબેન ક-. પટ-લ   

૧૮૮ વાસણા શા.ન.ં1 mિુમકાબેન સહદ-વભાઈ પડંયા
૧૮૯ વાસણા શા.ન.ં1 ગીતાબેન મગનભાઈ સોલકં� 
૧૯૦ વાસણા શા.ન.ં3 કIપકભાઈ હર�શભાઈ દવે 
૧૯૧ વાસણા શા.ન.ં3 હષાSલીબેન જગદ�શભાઈ ઘોર-ચા 
૧૯૨ વાસણા શા.ન.ં3 ઈલાબેન રમણભાઈ મકવાણા 
૧૯૩ વાસણા શા.ન.ં5 જય�ીબેન પી. ગોGજુકર
૧૯૪ વાસણા શા.ન.ં5 7ંુદનબેન એ. લ7ુમ  

૧૯૫ વાસણા શા.ન.ં7 eપલબેન =કાશલાલ કંસારા  

૧૯૬ વાસણા શા.ન.ં7 આર�ફભાઈ એ. મનRરુ� 
૧૯૭ વાસણા શા.ન.ં7 કcુણાબેન એસ. દવે  

૧૯૮ વેજલGરુ પqXલક p7ૂલ સોના�ીબેન એમ. ચૌહાણ     

૧૯૯ નારણGરુા 1 pવાિતબેન પર-શ Tલ બોTચયા
૨૦૦ નારણGરુા 1 iુ9યતં7ુમાર વIલભભાઇ પટ-લ
૨૦૧ નારણGરુા 4 ,ક�ર�બેન વી.પટ-લ
૨૦૨ નારણGરુા 6 જIપાબેન P પટ-લ
૨૦૩ એTલસT~જ 4 H,કતાબેન  ડ�. અસાર�
૨૦૪ એTલસT~જ 7 �ી દયાબેન ક- િસ<ધવ
૨૦૫ એTલસT~જ 7 �ી મહ-શભાઇ P પટ-લ
૨૦૬ એTલસT~જ 29 �ી Gવૂuબેન પી પાવરા
૨૦૭ એTલસT~જ 10 ,કશનભાઇ દ-સાઇ
૨૦૮ એTલસT~જ 17 ,રનાબેન સી ભાવસાર
૨૦૯ એTલસT~જ 17 મય7્ં 7ુમાર એમ.Cયાસ
૨૧૦ એTલસT~જ 26 _�ૃsતબેન બાfભુાઇ પાટ-લ
૨૧૧ એTલસT~જ 29 રાPશભાઇ એન ઉપા\યાય
૨૧૨ વાડજ શાળા ન.ં1 હસખુભાઇ એલ.=>પિત 
૨૧૩ વાડજ શાળા ન.ં1 �જtાબેન એચ.પચંાલ 
૨૧૪ વાડજ  શાળા ન.ં3 કોમલબેન એ.રાઠોડ 
૨૧૫ વાડજ  શાળા ન.ં3 પ¦�ી બેન O.પટ-લ 
૨૧૬ વાડજ  શાળા ન.ં3 �જtાષાબેન બી.પચંાલ 
૨૧૭ ઉpમાનGરુા શાળા ન.ં2 ર�ટાબેન એસ.સોલકં� 
૨૧૮ રામાપીર ટ-કરા શાળા ,હરલબેન P.ગાઢ- 
૨૧૯ મહા1મા ગાધંી શાળા ન.ં1 હષSદભાઈ એચ.પટ-લ 
૨૨૦ મહા1મા ગાધંી શાળા ન.ં1 ગzજર અવિનકાબેન મ	ભુાઈ 
૨૨૧ ક-શવનગર શાળા ન.ં1 ઉવuશભાઇ પટ-લ 
૨૨૨ નવા વાડજ શાળા ન.ં1 રોનકભાઈ ક-.પટ-લ 
૨૨૩ નવા વાડજ શાળા ન.ં1 આશાબેન ડ�.પટ-લ 
૨૨૪ નવા વાડજ શાળા ન.ં3 હિષrદાબેન ડ�.ગામેતી 
૨૨૫ નવા વાડજ શાળા ન.ં3 mિૂમકાબેન એસ. મોદ� 
૨૨૬ નવા વાડજ શાળા ન.ં9 રજિનભાઈ એમ.પટ-લ 
૨૨૭ નવા વાડજ શાળા ન.ં9 G>ુબેન સી. પટ-લ 
૨૨૮ નવા વાડજ શાળા ન.ં9 અિમતાબેન પટ-લ 
૨૨૯ ગાધંીનગર શાળા ન.ં2 ક-તન7ુમાર ક-.પટ-લ 



૨૩૦ સાબરમતી શાળા ન.ં2 સોનલબેન બી.પરમાર 
૨૩૧ સાબરમતી શાળા ન.ં3 નેમીબેન આર.મોદ� 
૨૩૨ સાબરમતી શાળા ન.ં3 સોનલબેન પી.પટ-લ 
૨૩૩ સાબરમતી શાળા ન.ં5 રોશનીબેન એચ.પટ-લ 
૨૩૪ સાબરમતી શાળા ન.ં7 H,કતાબેન સી.પટ-લ 
૨૩૫ સાબરમતી શાળા ન.ં7 Nી9માબેન બી.પરમાર 
૨૩૬ સાબરમતી શાળા ન.ં5 યોગેશ7ુમાર બી.સોલકં� 
૨૩૭ સાબરમતી શાળા ન.ં10 પાયલબેન ડ�. પટ-લ 

મ\ય ૨૩૮ ખા,ડયા Jજુ. ૨ યોગીતાબેન પરમાર
૨૩૯ ખા,ડયા Jજુ. ૧૦ હ-તલબેન =>પિત
૨૪૦ ખા,ડયા Jજુ. ૧૪ =ણાલીબેન મહ-jર�
૨૪૧ જમાલGરુ Jજુ. ૪ Rિુનલભાઇ શાહ
૨૪૨ જમાલGરુ Jજુ. ૯ િમ�ે અIપાબેન
૨૪૩ જમાલGરુ Jજુ. ૧૧ Gનૂમબેન આર. નાયક
૨૪૪ જમાલGરુ Jજુ. ૧૬ ધમMWb7ુમાર વાઘલેા
૨૪૫ માધવબાગ Jજુ.૧ વૈશાલીબેન RયૂSવશંી
૨૪૬ કાxGુરુ Jજુ. ૨૨ હ�નાબેન પરમાર
૨૪૭ રાયખડ Jજુ. ૪ અIપેશ7ુમાર શાહ
૨૪૮ રાયખડ Jજુ. ૮ કIપેશ7ુમાર કટારા
૨૪૯ રાયખડ Jજુ. ૧૦ jતેાબેન ભીમાણી
૨૫૦ િ=િતબેન વાલા
૨૫૧ નેહાબેન ચૌધર�
૨૫૨ કાકં,રયા Jજુ. ૪ અ,ક<તાબેન બાલપાડ-
૨૫૩ કIપેશભાઇ પટ-લ
૨૫૪ પૌલોમીબેન મહ-તા
૨૫૫ દ,રયાGરુ Jજુ. ૮ Cયોમેશ7ુમાર =>પિત
૨૫૬ દ,રયાGરુ Jજુ. ૧૬ મહ-W�7ુમાર ગામેતી
૨૫૭ દ,રયાGરુ Jજુ. ૧૮ iુગMશ7ુમાર પાડંોર
૨૫૮ કાxGુરુ Jજુ.૧૭ સેજલબેન ચૌધર�
૨૫૯ કાxGુરુ Jજુ.૧૯ ધારાબેન િમ�ી
૨૬૦ બારડોલGરુા Jજુ. ૧ રo2મન એમ. પટ-લ 
૨૬૧ અિનષાબેન >ગાણી
૨૬૨ જpમીનાબેન P. મહ-,રયા
૨૬૩ િસવાનીબેન પટ-લ
૨૬૪ હષાSબેન પચંાલ
૨૬૫ િ=તમGરુા Jજુ.૩ દ�ાબેન ચદંારાણા
૨૬૬ અસારવા Jજુ.૩ િનલેષભાઇ પી. =>પિત
૨૬૭ છાયા એ. સોલકં�
૨૬૮ િપનલ વી રબાર�
૨૬૯ રામિસ<હ સોલકં�
૨૭૦ લલીતભાઇ O મેિતયા  
૨૭૧ jતેાબેન બી =>પિત
૨૭૨ G>ૂબેન એ. જયpવાલ 
૨૭૩ =કાશભાઇ સોલકં�
૨૭૪ દયાબેન પટ-લ
૨૭૫ સજંયભાઇ પટ-લ
૨૭૬ મનીષાબેન પટ-લ 

બહ-રામGરુા Jજુ. ૫

જહાગંીGરુા Jજુ.૧

શાહGરુ Jજુ.૧૫

અસારવા Jજુ.૧૧

મેઘાણીનગર Jજુ. ૧

અસારવા Jજુ.૪

અસારવા Jજુ.૨૩

િ=તમGરુા Jજુ.૧



૨૭૭ શાહGરુ Jજુ.૧ તારાબેન સાગર
૨૭૮ શાહGરુ Jજુ.૪ ગોિવ<દભાઇ બોડાણા
૨૭૯ શાહGરુ Jજુ.૫ >Jિૃતબેન આચાયS
૨૮૦ શાહGરુ Jજુ.૮ ,દપીકાબેન દ-સાઇ
૨૮૧ િમના�ીબેન ભાવસાર
૨૮૨ સેજલબેન અસોડા
૨૮૩ ,હરલબેન પટ-લ
૨૮૪ iૂધેjર Jજુ-૬ દ�નાવતીબેન પરમાર
૨૮૫ મેkલુભાઇ પટ-લ
૨૮૬ મિનષ =mદુાસ પટ-લ
૨૮૭ શા,હબાગ Jજુ - ૬ �\ધાબેન શાહ

,હ<દ� ૨૮૮ ખોખરા ,હW દ�- 4 અTભલાષા શમાS 

૨૮૯ અમરાઇવાડ� ,હW દ�- 1 નીતા એસ યાદવ 

૨૯૦ અમરાઇવાડ� ,હW દ�- 5 રાPWb એચ. કોર� 

૨૯૧ અમરાઇવાડ� ,હW દ�- 7 દ�Tલપ પટ-લ 

૨૯૨ અમરાઇવાડ� ,હW દ�- 9 કમલેશ રાય 

૨૯૩ બાGનુગર ,હW દ�- 1 જગદ�શ મૌયS 

૨૯૪ બાGનુગર ,હW દ�- 5 �ારકા �કુલા 

૨૯૫ બાGનુગર ,હWદ�- 8 સાવ સદં�પ આર. 

૨૯૬ સરસGરુ ,હW દ�- 1 દ�Tલપ7ુમાર ડ�. ચૌહાન 

૨૯૭ સરસGરુ ,હW દ�- 4 દ-વેWb7ુમારિસ<હ રાજGતૂ 

૨૯૮ ગોમતીGરુ ,હWદ�- 1 અરિવ<દ પાલ 

૨૯૯ બહ-રામGરુા ,હWદ�- 1 કમS=કાશ  બી. અહ�ર 

૩૦૦ અમરGરુા ,હWદ� - 1 મમતા7ુમાર� એમ. િતવાર� 

૩૦૧ મેઘાણીનગર ,હWદ� - 1 ઓમકાર ડ�. પટ-લ 

૩૦૨ અસારવા ,હWદ� - 5 ¢શુીરામ એસ. યાદવ 

૩૦૩ સાબરમતી ,હWદ� - 1 અમર�શ  દોહર- 

૩૦૪ વાડજ ,હWદ� - 1 કIપના આર. કટા,ર યા 

૩૦૫ નારણGરુા ,હWદ� - 3 કોમલ એન.   Jરુવાની 

૩૦૬ નારણGરુા ,હWદ� - 3 મોિનકા એસ. �ન  

૩૦૭ નવા વાડજ ,હWદ� - 1 દાિમની એસ. શમાS 

૩૦૮ 7ુબેરનગર ,હWદ� - 1 ધમMWb આર. િ�પાઠ� 

૩૦૯ 7ુબેરનગર ,હWદ� - 1 ધમMWb એસ. રાય. 

૩૧૦ સૈજGરુ ,હWદ� - 1 wયો1સના પી. ભાટ� 

૩૧૧ ઠ�રનગર  ,હWદ�- 1 =મોદ એસ  િવjકમાS 

૩૧૨ ઠ�રનગર  ,હWદ�- 1 અરિવ<દ આર. અહ�ર 

૩૧૩ Gcુુષો�મનગર ,હ.- 1 નારાયણ મહાવર 

૩૧૪ ઓઢવ ,હW દ�- 1 અિનલ O. યાદવ 

૩૧૫ ઓઢવ ,હW દ�- 1 ર-ખા એસ. =>પિત 

શાહ�બાગ Jજુ-૧

iૂધેjર Jજુ-૩



૩૧૬ ઓઢવ ,હW દ�- 3 શિમr9ઠા એસ. ખ�ી 

૩૧૭ ઓઢવ ,હW દ�- 3 મિનષા એસ. >યસવાલ 

૩૧૮ O.આઇ.ડ�.સી. ,હ.- 1 અ_લુ7ુમાર સી . રાજGતૂ 

૩૧૯ કરશનનગર ,હW દ�- 1 ગીતજંTલ એસ. ચૌહાન 

૩૨૦ બાગે,ફરદોશ ,હW દ� - 1 ગીર�> યાદવ 

૩૨૧ વટવા ,હW દ�- 1 Rનુીલ એલ. Jsુતા 

૩૨૨ વટવા ,હW દ�- 1 કંચન રાજGતૂ 

૩૨૩ િવનોબાભાવે ,હW દ�-1 Gનુમ આર. 7ુમu 

ઉiૂS ૩૨૪ ગોમતીGરુ ઉ.૩ સાદ�ક	રુ એન. શેખ

૩૨૫ ગોમતીGરુ ઉ.૩ મો. ઝાહ�ર એમ. શેખ

૩૨૬ રાજGરુ ઉ.૭ અનીસ મો. {.ુ મRંરુ�

૩૨૭ બાGનુગર ઉ.૭ આસીફઅલી એમ. Hસાર�

૩૨૮ બાGનુગર ઉ.૭ બેબીનાઝ વી Hસાર�

૩૨૯ શાહGરુ ઉ.૫ સાઇસતા કૌશર P. Hસાર�

૩૩૦ ચડંોળા ઉ.૧ િસર�નફાતમા §.ુ Hસાર�

૩૩૧ ગોમતીGરુ ઉ.૧ મહ-જબીનબા	 ુએ. શેખ

૩૩૨ બહ-રામGરુા ઉ.૫ ર-હાનાબા	 ુએ. બોબડ�વાલા



ઝોન �મ શાળા	ુ ંનામ rðãtËntÞf™wk ™t{ સહ� 

ઉ�ર 1 ™tuƒ÷-3 htuþ™e su.r™™t{t
2 ™tuƒ÷-3 {Äwƒu™ ƒe.ðtÄðt™e
3 fwƒuh™„h-1 f™iÞt÷t÷ …e …xu÷
4 ƒt…w™„h-5 yr™‚t ht{ŒÞt÷ „tuÞ÷
5 yËthðt-9 «rðýfw{th òŒð¼tE {fðtýt
6 yËthðt-9 ¼trð™eƒu™ ƒe.÷ªƒz
7 yËthðt-9 rŒ…f¼tE ðe.„htËeÞt
8 ËhË…wh-13 rðsÞ fh{®Ën¼tE ŒuËtE
9 ËhË…wh-13 fÕ…uþ…whe ze.„tuËtE

10 ËhË…wh-11 hs™eþ hýAtuz¼tE hƒthe
11 ËhË…wh-3 ÂõðLf÷ yu{.òu»te
12 X¬hƒt…t-1 nh„tu®ð„ yu[.ytuÍt
13 X¬hƒt…t-1 «rŒ… yu™.htßÞ„wY
14 X¬hƒt…t-1 ðkŒ™t yu{.…e…r¤Þt
15 ËhË…wh-1 yð™e yu{.„t{e‚
16 {wrXÞt þt¤t ™k-1 yuf‚tƒu™ ðe.ŒuËtE
17 ™htuzt-1 ykrf‚ hs™eftk‚ htð÷
18 ™htuzt-1 {ntðeh®Ën yu[.ð™th
19 ntkËtu÷-1 yr{‚ rfþtuhfw{th þ{to
20 ntkËtu÷-1 ¼trð™e …e.ŒuËtE
21 ntkËtu÷-1 f]…t yþtuffw{th òu»te
22 ntkËtu÷-1 hturn‚fw{th ƒe.…xu÷
23 Ëis…wh-5 ò™fe h{uþ¼tE …xu÷
24 Ëis…wh-1 Ëtu™÷ƒu™ yu™.…xu÷
25 fwƒuh™„h-1 ßÞtur‚ Ëwhuþ¼tE {fðtýt
26 fwƒuh™„h-1 «¼t‚¼tE yu.hƒthe
27 Ëis…wh-5 ÷tƒw¼tE ðe.ƒtðr¤Þt
28 Ëis…wh-5 r™Þ‚e su.…xu÷
29 y{Œw…wht-1 EÂLŒhtƒu™ fu.…xu÷
30 ËhŒth™„h-1 rðfÕ…t yu.…he¾
31 ËhË…wh-9 Wðeoƒu™ {™tus¼tE ÷ªƒ‚

દT�ણ 32 દાણીલીમડા શાળા ન-ં3 �ી રાPશ7ુમાર ચીમનલાલ મહ-ર�યા

33 બહ-રામGરુા શાળા ન-ં૧ �ી મેkુલ7ુમાર નિવનચbં પડંlા
34 બહ-રામGરુા શાળા ન ં-૧ �ી રજનીબાલા Gનુમચદં પટ-લ
35 બહ-રામGરુા શાળા ન-ં૧૧ �ી ,દનેશભાઈ દ-વાભાઈ રાઠોડ
36 ઇસનGરુા શાળા ન-ં૧ �ી પાeલ રાભુાઈ સોલકં�

નગર =ાથિમક િશ�ણ સિમિત,અમદાવાદ
=િતબ\ધતા સWમાન સમારંભ કાયS�મ

િવ¨ાસહાયdની યાદ�



37 વટવા શાળા ન-ં૫ �ી તૌ,ફકૌIલાહ અXiુલમOદ ઠાકોર

38 બહ-રામGરુા શાળા ન ં-૧૭ મોમીન હબીબા ખા_નુ મોહમદં kુસેન

GવૂS 39 જશોદાનગર શાળા ન.ં ૧ �ી ભાિવકાબેન બી. પટ-લ
40 કરશનનગર શાળા ન.ં ૧ �ી વીણાબેન રમેશલાલ પચંાલ
41 O.આઈ.ડ�.સી. ઓઢવ શાળા ન.ં૨ �ી eપલ7ુમાર� ઉમેશચb Gુ,ંઢર
42 અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં ૧૧ �ી ન¡તાબેન વીર-Wb7ુમાર �ન
43 HTબકાનગર શાળા ન.ં ૧ �ી કુ-શભાઈ રામOભાઈ દ-સાઈ
44 ઓઢવ શાળા ન.ં ૪ �ી નીતાબેન ભગવાનભાઈ રબાર�
45 રાજGરુ શાળા ન.ં ૧૭ �ી Rરુ-શભાઈ કાિંતલાલ સોલકં�
46 અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં ૧૩ �ી =ીિતબેન ભાઇલાલભાઇ પટ-લ
47 અમરાઈવાડ� શાળા ન.ં ૯ �ી =કાશભાઈ એ. દ-સાઈ
48 Geુષો�મનગર શાળા ન.ં ૧ �ી જય�ીબેન =હલાદભાઈ પટ-લ
49 જશોદાનગર શાળા ન.ં ૧ �ી ચેતનાબેન ચiુંભાઈ મહ-તા
50 િવ<ઝોલ શાળા ન.ં ૨ �ી જયદ�પ ચરણભાઈ દ-સાઈ
51 જશોદાનગર શાળા ન.ં ૧ �ી _�ૃsતબેન લાલOભાઈ બb -િશયા
52 જશોદાનગર શાળા ન.ં ૧ �ી જયેશ7ુમાર બાfભુાઈ ચૌધર�

GવૂS 53 સાબરમતી શાળા ન.ં ૭ �ી H,કતા ચમનલાલ પટ-લ
54 ક-શવનગર શાળા ન.ં૧ �ી ,ક<જલ નર-W bભાઇ પટ-લ
55 વાસણા શાળા ન.ં ૩ �ી કI પક હર�શભાઇ દવે
56 એTલસ~ીજ શાળા ન.ં૭ �ી સજંય7ુમાર ભીમOભાઇ વાઘેલા
57 નારણGરુા શાળા ન.ં૧ �ી p વાિત પર-શભાઇ Tલ<બાTચયા
58 મહા1 મા ગાધંી આ�મ શા. ન.ં  ૧ �ી પાeલબેન �લOભાઇ પટ-લ
59 એTલસ~ીજ શાળા ન.ં૨૮ �ી ,દપીકાબેન વનમાળ�ભાઇ મોટકા
60 વાસણા શાળા ન.ં ૫ �ી =કાશ7ુમાર મદારસગં ગો,હલ
61 સાબરમતી શાળા ન.ં ૭ �ી Nી9 માબેન ભીખાભાઇ પરમાર
62 વાડજ શાળાન.ં૧ �ી �જtાબેન હર-શ7ુમાર પચંાલ
63 એTલસ~ીજ શાળા ન.ં૭ �ી દયા ખોડાભાઇ િસ<ધવ
64 વાડજ શાળાન.ં૩ �ી પ¦�ીબેન ગોરધનભાઇ પટ-લ
65 વાડજ શાળાન.ં૩ �ી �જtાષા બેન બ^ભુાઇ પચંાલ
66 વાડજ શાળાન.ં૩ �ી કોમલબેન અશોક7ુમાર રાઠોડ

પિ}મ 67 જમાલGરુ-૭ ફાeક નસીરભાઇ શેખ
68 કાxGુરુ-૧૭ ધમMશ પરમાર
69 કાxGુરુ-૨૨ િ=યકંા એ પરમાર
70 શાહGરુ-૧ િપના બી Rથુાર
71 શાહGરુ-૧ પIલવી એ િ�વેદ�
72 શાહGરુ-૧ નીલાબેન એમ પટ-લ
73 શાહGરુ-૫ ગોદાવર�બેન આર ઘાઘરા
74 શાહGરુ-૫ Rહુાસ7ુમાર ટ� પટ-લ
75 શાહGરુ-૧૧ આશાબેન બી =>પિત
76 શાહGરુ-૧૫ અશોક7ુમાર બી પટ-લ
77 શાહGરુ-૧૫ ©પુદ7ુમાર બી પટ-લ
78 બારડોલGરુા-૧ રમેશ7ુમાર ક- પરમાર
79 બારડોલGરુા-૧ અવનીબેન એન પટ-લ
80 બારડોલGરુા-૧ આશાબેન એસ =>પિત
81 શાહ�બાગ-૧ િવGલુ7ુમાર એચ ચૌધર�
82 iુધેjર-૩ >ªિુતબેન પી >દવ
83 iુધેjર-૩ �જ�નાશાબેન એસ દવે
84 અસારવા-૩ કIપેશ7ુમાર બી ચૌધર�



85 અસારવા-૩ િવ�મભાઇ O રબાર�
86 અસારવા-૪ હર�શગીર� O ગોસાઇ
87 અસારવા-૧૧ અશોકભાઇ વી પટ-લ
88 અસારવા-૧૧ Rભુાષ પી અસોદ�યા
89 અસારવા-૧૧ િશIપા પી ધોરલીયા
90 અસારવા-૨૩ ર�નાબેન O વાસવ
91 જહાગંીરGરુા-૧ નર-Wb7ુમાર P ચૌધર�
92 મેઘાણીનગર-૧ =િવણભાઇ એચ પટ-લ
93 મેઘાણીનગર-૧ નર-Wbભાઇ એમ માલીવાડ
94 મેઘાણીનગર-૧ િનમીષાબેન એમ આગા>
95 મેઘાણીનગર-૧ કમલ વી પરમાર
96 મેઘાણીનગર-૧ િનિતન સી જોષી
97 જમાલGરુ-૪ સગંીતાબેન P મકવાણા

ઉiૂS 98 ગોમતીGરુ ઉ.૩ મો. ઝાહ�દ મો. શફ� શેખ
99 રાજGરુ ઉ.૭ અનીસ મો. ઉpમાનગની મRંરુ�.

100 બાGનુગર ઉ.૭ આસીફઅલી મો.અલી. Hસાર�
101 બાGનુગર ઉ.૭ કમાx�ુ�ન Oયાઉ��ન Hસાર�


