
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
…rh…ºt ™k. 148-E  ‚t.25-02-2022 

Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
rð»tÞ :- ‚tËŒeX {t™Œ ðu‚™Úte rþûtý ftÞo fhtððt ƒtƒ‚ («ðtËe rþûtf) 
ËkŒ¼o :- (1) rþûtý rð¼t„™t Xhtð ¢{tkf: ƒ{þ/1014/140/„, ‚t.21-12-2015 

(h)  rþûtý rð¼t„™t Xhtð ¢{tkf: ƒ{þ/1014/140/„, ‚t.20-12-2021 
(3) ¢{tkf : «trþr™/f-™er‚/2022/1410-80 ‚t.19-02-2022 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤tytu™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu W…htuf‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼o{t sýtðu÷ Xhtð 
…rh…ºt y™u ð¾‚tuð¾‚ ËwÄtht ËtÚtu™t …ºttu{tk yt…u÷ Ëq[™tytu su yt ËtÚtu Ët{u÷ Au ‚u y™wËth ™„h «t.rþ.Ër{r‚ 
nM‚f™e «tÚtr{f þt¤tytu y™u Wå[ «tÚtr{f þt¤tytu{tk {ksqh rþûtftu™e søÞtytu …ife ¾t÷e hnu÷ søÞtytu r™Þr{‚ 
he‚u ¼htÞ íÞtk ËwÄe rþûtýftÞo yxfu ™ne ‚u nu‚wÚte ‚tËŒeX {t™ŒT ðu‚™Úte rþûtýftÞo fhtððt™e Þtus™t Ëhfth©e îtht 
Œt¾÷ fhðt{tk ytðu÷ Au. su yLðÞu rþûtý rð¼t„™t ËkŒ¼o-h …ºtÚte [t÷w þiûtrýf ð»to 2021-22 {txu ‚tËŒeX {t™ŒT 
ðu‚™Úte «ðtËe rþûtftu™e r™{ýqkf yt…ðt™e {ksqhe yt…u÷ Au. su yLðÞu ™e[u {wsƒ™e þh‚tu™u ytÄe™ ‚t.01-03-
2022 Úte ‚t.31-03-2022 ËwÄe «ðtËe rþûtftu™e r™{ýqkf ËkƒkrÄ‚ þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytuyu þh‚ ™k.h {wsƒ 
fhðt™e hnuþu.  
1) «ðtËe rþûtfu ‚tËŒeX {t™ŒT ðu‚™Úte {tºt rþûtý ftÞo fhðt™wk hnuþu.yLÞ ftuE ft{„ehe fhðt™e hnuþu ™nª. Vhs 

ŒhBÞt™ (ònuh hò,hrððth rËðtÞ)÷eÄu÷ ‚tËŒeX „wsht‚ Ëhfth™t rþûtý rð¼t„™t ‚t.20-12-2021™t 
Xhtð™u ytrÄ™ {t™TŒ ðu‚™, {nu™‚týwk yuËyu{Ëe. {thV‚ [qfðýwk  ({t™Œ Œir™f 6 ‚tË= Yt.510 y™u {trËf 
Yt.10500/-Úte ðÄw ™nª) fhðwk. ‚tË …Ør‚ ™ ntuÞ íÞtk {n¥t{ Œir™f {t™ŒT ðu‚™ ‚Útt {trËf ðu‚™ yt {wsƒ s 
[qfððt™wk hnuþu.   

2) MÚttr™f fûttyu þt¤t™t {wÏÞ rþûtfu þt¤t™t yuf rËr™Þh rþûtf ‚Útt þt¤t ÔÞðMÚtt…™ Ër{r‚ îtht ËkÞwf‚ he‚u 
«ðtËe rþûtf™e r™{ýqkf fhðt r™ýoÞ fhðt™tu hnuþu.  

3) «tÚtr{f þt¤tytu™t ƒt¤ftu™wk þiûtrýf ftÞo [t÷w ntuÞ ‚ux÷t rŒðË …wh‚t s «ðtËe rþûtf™u ft{„ehe fhtððt™e 
hnuþu y™u ‚u fhu÷ ft{„ehe™t rŒðËtu …qh‚tu s …„th [qfððt™tu hnuþu.  

4) «ðtËe rþûtftu™u [qfððt™t Út‚tk {trËf …„th™e hf{ þt¤tfûttyuÚte su ‚u «ðtËe rþûtf™u ythxeSyuË {thV‚u s 
[qfððt™tu hnuþu ‚Útt ‚u™e rð„‚tu ‚{tht Ítu™™t {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe©e™u hsq fhðt™e hnuþu.  

5) ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ Ëk[tr÷‚ þt¤tytu{tk sÞtk nt÷ yuf rþûtfðt¤e þt¤t Au íÞtk ƒeòu rþûtf {¤ðt…tºt 
ntuÞ ‚tu ‚uðt rfMËt{tk «ðtËe rþûtf {txu ‚uðe þt¤tytu™u …ËkŒ„e{tk «tÚtr{f‚t yt…ðe.  

6) Wå[ «tÚtr{f þt¤tytu{tk „rý‚-rð¿tt™™t rþûtftu™u «tÚtr{f‚t yt…ðt™e hnuþu.  
7) Ätu.1 Úte 5 y™u Ätu.6 Úte 8™e ¾t÷e søÞtytu …h r™Þ‚ ÷tÞft‚ Ähtð‚tk W{uŒðthtu™e r™{ýqkf fhðt™e hnuþu.  
8) «ðtËe rþûtf™u [t÷w þiûtrýf ft{„ehe{tk ftuE hò fu Aqx yt…e þftþu ™nª.  
9) su r™Þr{‚ ð„o™wk þiûtrýf ftÞo «ðtËe rþûtf Ëk¼t¤u Au ‚u ð„o™e þiûtrýf ft{„ehe rËðtÞ™e yLÞ ‚{t{ 

ft{„ehe {wÏÞ rþûtfu fhðt™e hnuþu.  
10) Ätuhý 1 Úte 5™e þt¤t{tk rðãtÚteo ËkÏÞt æÞt™u ht¾e 60 ËwÄe rðãtÚteo ËkÏÞt ntuÞ ‚tu ðÄw{tk ðÄw yuf s «ðtËe 

rþûtf™e r™{ýqkf fhðt™e hnuþu.  
11) «ðtËe rþûtf™u ft{ ËtU…ðt {txu ftuE ÷ur¾‚ nwf{ fhðt™t hnuþu ™nª. 
12) ‚t.31-8-2021™t htus {ksqh fhu÷ {nuf{ fh‚tk «ðtËe rþûtftu {qf‚t rþûtftu™e ËkÏÞt ðÄðe òuEyu ™ne. yt 

ËtÚtu™e rƒztý {wsƒ™e þt¤tðth ÞtŒe {wsƒ s su-‚u þt¤t «ðtËe rþûtf ÷E þfþu. 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
13) «tÚtr{f þt¤t{tk «ðtËe rþûtftu {u¤ððt {txu r™ð]¥t «tÚtr{f rþûtftu fu suytu ™Sf{tk W…÷çÄ ntuÞ, rþûtýftÞo 

fhtððt Ëût{ ntuÞ ‚uðt r™ð]¥t rþûtftu™u «tÞtuhexe yt…ðt™e hnuþu.  
14) «ðtËe rþûtf™u ft{ ËtU…ðt {txu ftuE ÷ur¾‚ nwf{ fhðt™t hnuþu ™nª. …hk‚w yt ËtÚtu Ët{u÷ yhS…ºtf™t 

™{w™t{tk ƒtnUÄhe ËtÚtu rð„‚tu ¼htðe ‚u{s ™{w™t{tk sýtðu÷ ƒtu÷e y™u þh‚tu{tk Ëne fhtðe þt¤t ŒV‚hu ht¾ðwk 
15) su Ítu™{tk su þt¤tytu{tk ytðt «ðtËe rþûtf {wfðt™t ÚttÞ Au ‚u {txu yhS W{uŒðthu su-‚u yuËyu{Ëe.- þt¤t 

fûttyu ‚t.26-02-2022 ™t htus fhðe. 
16) ËŒh «ðtËe rþûtftu ÞtuøÞ ft{ fhu Au fu fu{ ? ‚u™e [ftËýe {wÏÞ rþûtf©e, ƒex Ëw…hðtEÍh,{ŒŒ™eþ 

þtË™trÄfthe ‚u{™e fûttyuÚte fhþu. 
17) …ËkŒ ÚtÞu÷ W{uŒðth Ëuðt rð»tÞf yLÞ n¬ Œtðtytu fhe þfþu ™nª. 
18) su-‚u þt¤t{tk {q¤ / ftÞ{e rþûtftu™e ¼h‚e Út‚tk «ðtËe rþûtf™e r™{ýqkf yt…tuyt… hŒ ÚtÞu÷e „ýtþu.  
19) «ðtËe rþûtf ‚hefu yhS™e ËtÚtu ÷tÞft‚™t «{tý…ºttu™e «{trý‚ ™f÷, ƒtknuÄhe ËtÚtu™e yhS(ƒtu÷eytu y™u 

þh‚tu{tk Ëne ËtÚtu) þt¤t{tk -yuËyu{Ëe.{tk ‚t.26-02-2022 ËwÄe{tk s{t fhtððe. {wÏÞ rþûtf-yuËyu{Ëe. 
…rh…ºt™e Ëq[™t ¢{-h y™wËth r™{ýqkf ËƒkÄe ftÞoðtne fhe su-‚u Ítu™{tk {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe©e …tËuÚte 
÷ur¾‚ ƒnt÷e {u¤ðe r™{ýqkf yt…þu. ‚u™e òý {ŒŒ™eþ þtËt™rÄfthe©eyu {wÏÞ yturVË,yuMxtç÷eþ{uLx 
rð¼t„{tk rh…tuxo ËtÚtu hsq fhðt™e hnuþu. 

20) W…htuf‚ þh‚tu W…htk‚ rþûtý rð¼t„™t ‚t.21-12-2015 y™u ‚t.20-12-2021™t Xhtð ‚Útt 
ð¾‚tuð¾‚™t yLÞ Xhtðtu™e òu„ðtEytu y™u þh‚tu™wk …t÷™ fhðt™wk hnuþu. 

21) «ðtËe rþûtf™e xe[Ëo …tuxo÷ fu yuËyuyuË{tk yuLxÙe fhðt™e hnuþu ™ne.    
 

rƒztý :- þt¤t ‚Útt Vt¤ðu÷ «ðtËe rþûtftu™e ÞtŒe  
 

‚t.25-02-2022                     ztì.yu÷.ze.ŒuËtR 
                         þtË™trÄfthe 

 



ક્રમ ઝોન શાળાન ું નામ પ્રલાવી શળક્ષક
1 અંગે્રજી વયદાયનગય અંગે્રજી ળાા.ન.ં-1 1

2 અંગે્રજી કુફેયનગય અંગે્રજી ળાા.ન.ં-4 1

3 અંગે્રજી નાયણપયુા બ્લરક સ્કરૂ 1

4 અંગે્રજી ળીરજ બ્લરક સ્કરૂ 1

5 અંગે્રજી લટલા બ્લરક સ્કરૂ 1

6 અંગે્રજી કુફેયનગય અંગે્રજી ળાા.ન.ં-1 2

7 અંગે્રજી ઠક્કયફાાનગય અંગે્રજી ળાા.ન.ં-1 2

8 અંગે્રજી વૈજપયુ બ્લરક સ્કરૂ 2

9 અંગે્રજી યખિમાર અંગે્રજી ળાા.ન-ં1 2

10 અંગે્રજી ફાપનુગય બ્લરક સ્કરૂ 2

11 અંગે્રજી કુ.હશનાલોયા બ્લરક સ્કરૂ 2

12 અંગે્રજી અભયાઇલાડી બ્લરક સ્કરૂ 2

13 અંગે્રજી લાવણા બ્લરક સ્કરૂ 2

14 અંગે્રજી યાભાીય ટેકયા બ્લરક સ્કરૂ 2

15 અંગે્રજી દૂધેશ્વય બ્લરક સ્કરૂ 2

16 અંગે્રજી દૂધેશ્વય બ્લરક સ્કરૂ -2 2

17 અંગે્રજી લસ્ત્રાર બ્લરક સ્કરૂ 2

18 અંગે્રજી જભારપયુ બ્લરક સ્કરૂ 2

19 અંગે્રજી થરતેજ બ્લરક સ્કરૂ 2

20 અંગે્રજી વયવપયુ બ્લરક સ્કરૂ 4

21 અંગે્રજી કાકંહયમા બ્લરક સ્કરૂ 4

22 અંગે્રજી િોિયા બ્લરક સ્કરૂ 4

23 અંગે્રજી ઓઢલ બ્લરક સ્કરૂ 4

24 અંગે્રજી રીરાનગય બ્લરક સ્કરૂ 4

25 અંગે્રજી જળોદાનગય બ્લરક સ્કરૂ 4

26 અંગે્રજી યાજપયૂ બ્લરક સ્કરૂ 4

27 અંગે્રજી ગોભતીપયુ બ્લરક સ્કરૂ 4

28 અંગે્રજી ભશશે્વયી બ્લરક સ્કરૂ 4

29 અંગે્રજી વાફયભતી બ્લરક સ્કરૂ 4

30 અંગે્રજી અવાયલા બ્લરક સ્કરૂ 4

31 અંગે્રજી અવાયલા બ્લરક સ્કરૂ -2 4

32 અંગે્રજી લેજરપયુ અંગે્રજી બ્લરક સ્કરૂ 5

33 અંગે્રજી વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર વકુંર 10

34 અંગે્રજી દાણીરીભડા બ્લરક સ્કરૂ 10

35 અંગે્રજી કાલપુયુ બ્લરક સ્કરૂ 12

36 ઉત્તય અવાયલા ગજુયાતી ળાા ન.ં 9 1

37 ઉત્તય વયદાય ટેર ળાા વકુંર ગજુયાતી 1

38 ઉત્તય વયવપયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં ૬ 1

39 ઉત્તય યખિમાર ગજુયાતી ળાા ન.ં ૧ 1

40 ઉત્તય ફાપનુગય ગજુયાતી ળાા ન.ં ૩ 1

41 ઉત્તય નોફરનગય ગજુયાતી ળાા ન.ં 2 1

42 ઉત્તય ફાપનુગય ગજુયાતી ળાા ન.ં ૧૩ 2

43 ઉત્તય શિભ  થરતેજ પ્રાથશભક ળાા 1 1

44 ઉત્તય શિભ ઘાટરોડીમા પ્રાથશભક  ળાા ન.ંય 2

નગય પ્રાથશભક શળક્ષણ વશભશત, અભદાલાદ
ધોયણ - 1 થી 5 ભાટે પ્રલાવી શળક્ષક રેલાાત્ર વખં્મા



45 ઉત્તય શિભ ચાદંરોડીમા પ્રાથશભક ળાા 2

46 ઉત્તય શિભ  ઓગણજ પ્રાથશભક ળાા 5

47 દખક્ષણ ફશયેાભપયુા ગજુયાતી ળાા નફંય 3 1

48 દખક્ષણ દાણીરીભડા ગજુયાતી ળાા નફંય 4 1

49 દખક્ષણ દાણીરીભડા ગજુયાતી ળાા નફંય 6 1

50 દખક્ષણ કાકંહયમા ગજુયાતી ળાા નફંય 1 1

51 દખક્ષણ કાકંહયમા ગજુયાતી ળાા નફંય 6 1

52 દખક્ષણ ભખણનગય ગજુયાતી ળાા નફંય 4 1

53 દખક્ષણ િોિયા ગજુયાતી ળાા નફંય 4 1

54 દખક્ષણ ફાગેહપયદોળ ગજુ ળાા નફંય 1 1

55 દખક્ષણ ઇન્દ્રપયુી બ્લરક સ્કરૂ 1

56 દખક્ષણ લટલા ગજુયાતી ળાા નફંય 4 1

57 દખક્ષણ ઇન્ન્દ્દયાનગય-૧ પ્રાથશભક ળાા 1

58 દખક્ષણ ઇન્ન્દ્દયાનગય-૨ પ્રાથશભક ળાા 1

59 દખક્ષણ રક્ષ્ભીપયુા પ્રાથશભક ળાા 1

60 દખક્ષણ રાબંા પ્રાથશભક ળાા 1

61 દખક્ષણ ળાશલાડી ગજુયાતી ળાા નફંય 2 1

62 દખક્ષણ લટલા ગજુયાતી ળાા નફંય 6 1

63 દખક્ષણ ફશયેાભપયુા ગજુયાતી ળાા નફંય 23 2

64 દખક્ષણ ફશયેાભપયુા ગજુયાતી ળાા 13 2

65 દખક્ષણ વૈજપયુ ગોારપયુ પ્રાથશભક ળાા 2

66 દખક્ષણ નલા લટલા પ્રાથશભક ળાા 2

67 દખક્ષણ ફશયેાભપયુા ગજુયાતી ળાા નફંય 2 3

68 દખક્ષણ ગ્માવપયુ પ્રાથશભક ળાા 3

69 દખક્ષણ દાણીરીભડા ગજુયાતી ળાા નફંય 1 4

70 દખક્ષણ કુભાયી શીના લોયા પ્રાથશભક ળાા 4

71 દખક્ષણ ઇવનપયુ ગજુયાતી ળાા નફંય 2 4

72 દખક્ષણ ગણેળનગય ીજ ગજુયાતી ળાા નફંય 1 4

73 દખક્ષણ ફશયેાભપયુા ગજુયાતી ળાા નફંય 17 5

74 દખક્ષણ ચડંોા ગજુયાતી ળાા નફંય 2 5

75 દખક્ષણ ફશયેાભપયુા ગજુયાતી ળાા નફંય 15 6

76 દખક્ષણ શભલ્રતનગય ગજુયાતી ળાા નફંય 2 6

77 દખક્ષણ ીજ પ્રાથશભક ળાા 9

78 દખક્ષણ નાયોર ગજુયાતી ળાા નફંય 2 10

79 દખક્ષણ લટલા ગજુયાતી ળાા નફંય 2 11

80 દખક્ષણ ઇવનપયુ બ્લરક સ્કરૂ  2 12

81 દખક્ષણ-શિભ વયિેજ બ્રાન્દ્ચ ળાા ન-ં૨ 1
82 દખક્ષણ-શિભ પતેશલાડી પ્રાથશભક ળાા 1
83 દખક્ષણ-શિભ ફાદયાફાદ (નયી ) પ્રાથશભક ળાા 1
84 દખક્ષણ-શિભ ફાકયોર ફાદયાફાદ પ્રાથશભક ળાા 1
85 દખક્ષણ-શિભ જુના લણઝય પ્રાથશભક ળાા 1
86 દખક્ષણ-શિભ જોધપયુ પ્રાથશભક ળાા ન.ં૧ 1
87 દખક્ષણ-શિભ લીય ળશીદ ચેતન છોટારાર વોરકંી યશલનગય પ્રાથશભક ળાા 1
88 દખક્ષણ-શિભ નલા લણઝય પ્રાથશભક ળાા 2
89 દખક્ષણ-શિભ વકંખરત નગય પ્રાથશભક ળાા-૧ 4
90 શિભ એખરવબ્રીજ ગજુયાતી ળાા ન.ં 30 1

91 શિભ નલાલાડજ ગજુયાતી ળાા ન.ં 9 1

92 શિભ કેળલનગય ગજુયાતી ળાા ન.ં 1 1

93 શિભ યાણી ગાય કેન્દ્ર પ્રાથશભક ળાા 1

94 શિભ વાફયભતી ગજુયાતી ળાા ન.ં 8 1



95 પલૂવ અભયાઈલાડી ગજુયાતી ળાા ન.ં 4 1

96 પલૂવ અભયાઈલાડી ગજુયાતી ળાા ન.ં 12 1

97 પલૂવ યાજપયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં 11 1

98 પલૂવ યાજપયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં 3 1

99 પલૂવ ગોભતીપયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં -2 1

100 પલૂવ ગોભતીપયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં -4 1

101 પલૂવ રુોત્તભનગય ગજુયાતી ળાા ન.ં 2 1

102 પલૂવ ઓઢલ ગજુયાતી ળાા ન.ં 1 1

103 પલૂવ ઓઢલ ગજુયાતી ળાા ન.ં 3 1

104 પલૂવ શલદ્યાનગય પ્રા. ળાા 1

105 પલૂવ શનકોર પ્રા. ળાા 1

106 પલૂવ જળોદાનગય ગજુયાતી ળાા ન.ં -2 1

107 પલૂવ શલિંઝોર ગજુયાતી ળાા ન.ં2 1

108 પલૂવ શાથીજણ ગજુયાતી ળાા ન.ં2 1

109 પલૂવ શલનોફાબાલેનગય ભયાઠી ળાા ન.ં2 1

110 પલૂવ જાનીમાીયનો ટેકયો પ્રા.ળાા 1

111 પલૂવ યાભોર પ્રા. ળાા  1 1

112 પલૂવ લસ્ત્રાર પ્રા. ળાા 1

113 પલૂવ યાજપયુ ગજુયાતી ળાા ન1ં8 4

114 પલૂવ લસ્ત્રાર ગજુયાતી બ્લરક સ્કરૂ 5

115 ભધ્મ ળાશપયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં6 1

116 ભધ્મ ળાશપયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં8 1

117 ભધ્મ ળાશપયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં11 1

118 ભધ્મ ળાશપયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં16 1

119 ભધ્મ દૂધેશ્વય ગજુયાતી ળાા ન.ં 4 1

120 ભધ્મ દૂધેશ્વય ગજુયાતી ળાા ન.ં 6 1

121 ભધ્મ ળાહશફાગ ગજુયાતી ળાા ન.ં 1 1

122 ભધ્મ ફશયેાભપયુા ગજુયાતી ળાા ન.ં5 1

123 ભધ્મ દયીમાપયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં8 1

124 ભધ્મ દયીમાપયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં16 1

125 ભધ્મ િાહડમા ગજુયાતી ળાા ન.ં2 2

126 ભધ્મ જભારપયુ ગજુયાતી ળાા ન.ં 4 2

127 ભધ્મ અવાયલા ગજુયાતી ળાા ન.ં20 2

128 હશન્દ્દી ળાશલાડી હશન્દ્દી ળાા ન.ં ૧ 1

129 હશન્દ્દી અભયાઇલાડી હશન્દ્દી ળાા ન.ં- 1 1

130 હશન્દ્દી અભયાઇલાડી હશન્દ્દી ળાા ન.ં- 5 1

131 હશન્દ્દી ફાપનુગય હશન્દ્દી ળાા ન.ં- 1 1

132 હશન્દ્દી ફાપનુગય હશન્દ્દી ળાા ન.ં- 8 1

133 હશન્દ્દી વયવપયુ હશન્દ્દી ળાા ન.ં- 2 1

134 હશન્દ્દી પ્રીતભપયુા હશન્દ્દી ળાા ન.ં - 1 1

135 હશન્દ્દી અવાયલા હશન્દ્દી ળાા ન.ં - 8 1

136 હશન્દ્દી અવાયલા હશન્દ્દી ળાા ન.ં - 9 1

137 હશન્દ્દી લાડજ હશન્દ્દી ળાા ન.ં - 1 1

138 હશન્દ્દી નાયણપયુા હશન્દ્દી ળાા ન.ં - 1 1

139 હશન્દ્દી નલા લાડજ હશન્દ્દી ળાા ન.ં - 1 1

140 હશન્દ્દી કુફેયનગય હશન્દ્દી ળાા ન.ં - 4 1

141 હશન્દ્દી વયદાયનગય હશન્દ્દી ળાા ન.ં - 1 1

142 હશન્દ્દી કૃષ્ણનગય હશન્દ્દી ળાા ન.ં- 1 1

143 હશન્દ્દી પરુુોત્તભનગય હશ.- 1 1

144 હશન્દ્દી ઓઢલ હશન્દ્દી ળાા ન.ં- 1 1



145 હશન્દ્દી ઓઢલ હશન્દ્દી ળાા ન.ં- 3 1

146 હશન્દ્દી જાશનમાીય હશન્દ્દી ળાા ન.ં-1 1

147 હશન્દ્દી નલા નયોડા  હશન્દ્દી ળાા ન.ં પ્રા. ળાા 1

148 હશન્દ્દી ચાણક્ય  હશન્દ્દી ળાા ન.ં પ્રા. ળાા 1

149 હશન્દ્દી ડી-કેખફન  હશન્દ્દી ળાા ન.ં પ્રા. ળાા 1

150 હશન્દ્દી વૈજપયુ હશન્દ્દી ળાા ન.ં 2 2

151 હશન્દ્દી રીરાનગય હશન્દ્દી ળાા ન.ં ૧ 2

152 હશન્દ્દી અભયાઇલાડી હશન્દ્દી ળાા ન.ં- 7 2

153 હશન્દ્દી ફાપનુગય હશન્દ્દી ળાા ન.ં- 5 2

154 હશન્દ્દી ઠક્કયનગય  હશન્દ્દી ળાા ન.ં- 2 2

155 હશન્દ્દી જી.આઇ.ડી.વી. હશ.- 1 2

156 હશન્દ્દી લસ્ત્રાર હશન્દ્દી ળાા ન.ં ૧ 3

157 હશન્દ્દી અભયપયુા હશન્દ્દી ળાા ન.ં - 1 3

158 હશન્દ્દી કયળનનગય હશન્દ્દી ળાા ન.ં- 1 3

159 હશન્દ્દી ફાગેહપયદોળ હશન્દ્દી ળાા ન.ં - 1 3

160 હશન્દ્દી શલનોફાબાલે હશન્દ્દી ળાા ન.ં-1 3

161 હશન્દ્દી વૈજપયુ હશન્દ્દી ળાા ન.ં - 1 4

162 હશન્દ્દી કુફેયનગય હશન્દ્દી ળાા ન.ં - 2 5

163 હશન્દ્દી નાયણપયુા હશન્દ્દી ળાા ન.ં - 3 6

164 હશન્દ્દી લટલા હશન્દ્દી ળાા ન.ં ૨ 8

379Total



ક્રમ ઝોન શાળાન ું નામ પ્રલાસી શળક્ષક
1 હિન્દી અભયાઇલાડી હિન્દી ળાા ન.ં- 5 2

2 હિન્દી અભયાઇલાડી હિન્દી ળાા ન.ં- 7 3

3 હિન્દી ગોભતીપયુ હિન્દી ળાા ન.ં- 1 2

4 હિન્દી યાજપયુ હિન્દી ળાા ન.ં -  5 2

5 હિન્દી કાલપૂયુ હિન્દી ળાા ન.ં - 2 2

6 હિન્દી અસાયલા હિન્દી ળાા ન.ં - 5 3

7 હિન્દી સાફયભતી હિન્દી ળાા ન.ં - 1 2

8 હિન્દી નાયણપયુા હિન્દી ળાા ન.ં - 3 2

9 હિન્દી નલા લાડજ હિન્દી ળાા ન.ં - 1 2

10 હિન્દી કુફેયનગય હિન્દી ળાા ન.ં - 1 3

11 હિન્દી કુફેયનગય હિન્દી ળાા ન.ં - 4 2

12 હિન્દી સયદાયનગય હિન્દી ળાા ન.ં - 1 2

13 હિન્દી સૈજપયુ હિન્દી ળાા ન.ં - 1 4

14 હિન્દી ઠક્કયનગય  હિન્દી ળાા ન.ં- 1 4

15 હિન્દી ઓઢલ હિન્દી ળાા ન.ં- 1 3

16 હિન્દી જી.આઇ.ડી.સી. હિ.- 1 3

17 હિન્દી કયળનનગય હિન્દી ળાા ન.ં- 1 4

18 હિન્દી ફાગેહપયદોળ હિન્દી ળાા ન.ં - 1 2

19 હિન્દી લટલા હિન્દી ળાા ન.ં- 1 2

20 હિન્દી શલનોફાબાલે હિન્દી ળાા ન.ં-1 2

21 હિન્દી જાશનમાીય હિન્દી ળાા ન.ં-1 2

22 હિન્દી નલા નયોડા  હિન્દી ળાા ન.ં પ્રા. ળાા 2

23 હિન્દી ચાણક્ય  હિન્દી ળાા ન.ં પ્રા. ળાા 2

24 હિન્દી લટલા હિન્દી ળાા ન.ં ૨ 6

63

નગય પ્રાથશભક શળક્ષણ સશભશત, અભદાલાદ
ધોયણ - 6 થી 8 ભાટે પ્રલાસી શળક્ષક રેલાાત્ર સખં્મા

Total


