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Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
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�મ ઝોન શાળા	ુ ંનામ િશ�ક	ુ ંનામ
૧ ઉ�ર અસારવા �જુ. શા. ૦૮ વષા� બા�ભુાઇ ઠાકોર

૨ ઉ�ર અસારવા �જુ. શા. ૦૮ આશાબેન રમણભાઇ ચૌધર)

૩ ઉ�ર અસારવા �જુ. શા. ૦૯ લ-બડ ભાિવનીબેન ભરતભાઇ

૪ ઉ�ર એસ.આર.પી. ૦૨ ઉવ�શીબેન 4કર)ટ6ુમાર 7તુર)યા

૫ ઉ�ર એસ.આર.પી. ૦૨ યાિમનીબેન એમ નાગરાજ

૬ ઉ�ર એસ.આર.પી. ૦૨ પચંાલ ર)માબેન રમેશભાઈ

૭ ઉ�ર એસ.વી.પી શાળા.સ6ુંલ પટ>લ મિનષાબેન  ધી?ુભાઈ

૮ ઉ�ર એસ.વી.પી શાળા.સ6ુંલ @નક)બેન આર  પટ>લ

૯ ઉ�ર એસ.વી.પી શાળા.સ6ુંલ Aપલબેન એ પટ>લ

૧૦ ઉ�ર એસ.વી.પી શાળા.સ6ુંલ િનિમષાબેન ક> પટ>લ 

૧૧ ઉ�ર 6ુબેરનગર Bબાવાડ) ૦૧ કનાલબેન C ભાવસાર

૧૨ ઉ�ર 6ુબેરનગર Bબાવાડ) ૦૧ દ)સાબેન E@પિત

૧૩ ઉ�ર 6ુબેરનગર �જુ શાળા ૦૪ શીતલ જગદ)શભાઈ વોરા

૧૪ ઉ�ર 6ુબેરનગર �જુ શાળા ૦૪ તારક>Fર) કાGતીભાઈ ચૌહાણ

૧૫ ઉ�ર 6ુબેરનગર �જુ શાળા ૦૪ સેવીનાબેન 7વુેરા 

૧૬ ઉ�ર 6ૃJણનગર �જુરાતી શા. ૦૧ વષા�બેન એ સોલકં)
૧૭ ઉ�ર 6ૃJણનગર �જુરાતી શાહ િમ�લબેન હસKખુરાય
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૧૭ ઉ�ર 6ૃJણનગર �જુરાતી શા. ૦૧ શાહ િમ�લબેન હસKખુરાય
૧૮ ઉ�ર કોતરMરુ �જુ. શા. ૦૧ ડ)Nપલ  ક	ભુાઈ  પટ>લ

૧૯ ઉ�ર છારાનગર �જુ.શા. ૦૧ Pિમની જQભુાઈ ચૌહાણ

૨૦ ઉ�ર ઠRરનગર �જુ.શા. ૦૧ સોનલ ચદંન6ુમાર સબલાણીયા

૨૧ ઉ�ર ઠRરનગર �જુ.શા. ૦૧ ભાSયાબેન બબલભાઈ  પટ>લ

૨૨ ઉ�ર ઠRરનગર �જુ.શા. ૦૧ વદંના  મહ>શભાઈ પીપળ)યા

૨૩ ઉ�ર ઠRરનગર �જુ.શા. ૦૨ ર)ટાબેન બ પટ>લ

૨૪ ઉ�ર ઠRરનગર �જુ.શા. ૦૨ માગંરોળ)યા અિનતાબેન જય7ખુભાઈ

૨૫ ઉ�ર નરોડા �જુ.શા. ૦૧ િમતલબેન દલપતભાઈ પરમાર

૨૬ ઉ�ર નરોડા �જુ.શા. ૦૨ 7તુર)યા 4કTર)બહ>ન. હર)શભાઈ

૨૭ ઉ�ર નરોડા �જુ.શા. ૦૪ કવડ> અિમતા 7રુ>શભાઈ

૨૮ ઉ�ર નરોડા �જુ.શા. ૦૪ મોઢ દશ�નાબેન  બા�લુાલ

૨૯ ઉ�ર નરોડા રોડ �જુ.શા. ૦૧ @�િૃતબેન Vયિંતલાલ પટ>લ

૩૦ ઉ�ર નરોડા રોડ �જુ.શા. ૦૧ 6ૃપાબેન હસKખુભાઇ પટ>લ

૩૧ ઉ�ર નોબલનગર �જુ.શા. ૦૧ ભાવના બી રાઠોડ

૩૨ ઉ�ર નોબલનગર �જુ.શા. ૦૩ પટ>લ 4હનાબેન અWતભાઈ 

૩૩ ઉ�ર નોબલનગર �જુ.શા. ૦૩ `નીતાબેન નર>શભાઇ બરંડા

૩૪ ઉ�ર નોબલનગર �જુ.શા. ૦૩ રોશનીબહ>ન Xવણભાઇ િનનામા

૩૫ ઉ�ર નોબલનગર �જુ.શા. ૦૩ મીરાબેન ક પરમાર

૩૬ ઉ�ર નોબલનગર �જુ.શા. ૦૪ શાહ 4દપીકાબેન ચYંકાGત

૩૭ ઉ�ર નોબલનગર �જુ.શા. ૦૪ પરમાર @�િૃતબેન Xવણલાલ

૩૮ ઉ�ર નોબલનગર �જુ.શા. ૦૪ પટ>લ કાિમનીબહ>ન ક	ભુાઇ૩૮ ઉ�ર નોબલનગર �જુ.શા. ૦૪ પટ>લ કાિમનીબહ>ન ક	ભુાઇ

૩૯ ઉ�ર નોબલનગર �જુ.શા. ૦૪ સચદ>વ છાયાબહ>ન રાCશભાઈ



�મ ઝોન શાળા	ુ ંનામ િશ�ક	ુ ંનામ
૪૦ ઉ�ર બાMનુગર �.ુશા.ન.ં ૦૨ ભગવતીબેન 4હમતંલાલ હાથીવાલા

૪૧ ઉ�ર બાMનુગર �.ુશા.ન.ં ૦૩ X[ાબેન @દવ

૪૨ ઉ�ર બાMનુગર �.ુશા.ન.ં ૦૩ ભાવનાબેન ઠRર

૪૩ ઉ�ર બાMનુગર �.ુશા.ન.ં ૦૩ રાજMતૂ કો4કલા Eતાપિસહ

૪૪ ઉ�ર બાMનુગર �.ુશા.ન.ં ૦૫ ચા?ુલબેન એસ પટ>લ

૪૫ ઉ�ર બાMનુગર �.ુશા.ન.ં ૧૬ સોલકં) જશોદાબેન ભીખાભાઈ

૪૬ ઉ�ર બાMનુગર �.ુશા.ન.ં ૧૬ પટ>લ  ઉવ]@બેન બા�લુાલ

૪૭ ઉ�ર બાMનુગર.�.ુ૧૩ ^ુહ)બેન બારોટ
૪૮ ઉ�ર બાMનુગર.�.ુ૧૩ હના_બેન ક> રફાળ)યા
૪૯ ઉ�ર બાMનુગર.�.ુ૯ ગીતાબેન એમ પચંાલ
૫૦ ઉ�ર K4ુઠયા �જુ.શા. ૦૧ Mિૂવa શૈલેષ મકવાણા
૫૧ ઉ�ર K4ુઠયા �જુ.શા. ૦૧ 4cJણાબેન રમણભાઈ E@પિત
૫૨ ઉ�ર K4ુઠયા �જુ.શા. ૦૧ એકતાબેન િવનોદચYં દ>સાઈ
૫૩ ઉ�ર રdખયાલ �જુ શાળા ન.ં 1 ર>ખાબેન ક>. સોડાગર
૫૪ ઉ�ર રdખયાલ �જુ શાળા ન.ં 1  મનીષાબેન મહ)પતભાઈ પટ>લ
૫૫ ઉ�ર રdખયાલ �જુ.શા. ૦૧ િEયકંાબેન ડ) 7થુાર

૫૬ ઉ�ર સરદારનગર �જુ.શા. ૦૧ બેલાબેન ર તનિસeહ બા4રયા
૫૭ ઉ�ર સરદારનગર �જુ.શા. ૦૧ િવકfપા અKતૃલાલ પર)ખ
૫૮ ઉ�ર સરદારનગર �જુ.શા. ૦૧ છબલાણી કિવતા 4દનેશ
૫૯ ઉ�ર સરદારનગર �જુ.શાળા ન.ં 2 જfપાબેન XતેGYભાઈ કgુડ)યા૫૯ ઉ�ર સરદારનગર �જુ.શાળા ન.ં 2 જfપાબેન XતેGYભાઈ કgુડ)યા
૬૦ ઉ�ર સરસMરુ  �જુ.શા. ૦૬ ઇhGદરાબેન કનૈયાલાલ દવે

૬૧ ઉ�ર સરસMરુ  �જુ.શા. ૦૭ પાયલબેન મહ>GYભાઇ જોષી

૬૨ ઉ�ર સરસMરુ  �જુ.શા. ૦૭ મીનાબેન એસ ભાવસાર

૬૩ ઉ�ર સરસMરુ  �જુ.શા. ૦૯ ઉવ] મનોજભાઇ dલNબાત

૬૪ ઉ�ર સરસMરુ  �જુ.શા. ૦૯ સરોજબેન બબાભાઇ ગો4હલ

૬૫ ઉ�ર સરસMરુ  �જુ.શા. ૧૧ શાહ ભાિવકાબેન Kકુ>શભાઈ

૬૬ ઉ�ર સરસMરુ  �જુ.શા. ૧૧ E@પિત Eિવણાબેન કાિંતભાઇ

૬૭ ઉ�ર સરસMરુ �જુ.શાળા ન.ં 26 પટ>લ માifવકાબેન દશરથભાઈ

૬૮ ઉ�ર સરસMરુ �જુ.શાળા ન.ં 26 ભાટ) ભાવનાબેન મહ>શ6ુમાર

૬૯ ઉ�ર સરસMરુ �જુ.શાળા ન.ં 3 E@પિતે િશfપાબેન પી.

૭૦ ઉ�ર સરસMરુ �જુ.શાળા ન.ં 3 પટ>લ X[ાશા ક>.

૭૧ ઉ�ર સરસMરુ �જુ.શાળા ન.ં 4 ભાિમની બેન જશવતંભાઈ પટ>લ

૭૨ ઉ�ર સરસMરુ �જુ.શાળા ન.ં 4 ગીતાબેન ચીમનભાઈ પરમાર

૭૩ ઉ�ર સૈજMરુ �જુ.શા. ૦૧ દ�ા હ)રાભાઈ માdલવાડ

૭૪ ઉ�ર સૈજMરુ �જુ.શા. ૦૧ સોનલબેન નટવરભાઈ  પટ>લ

૭૫ ઉ�ર સૈજMરુ �જુ.શા. ૦૫ jી મં̂ ુલાબેન મdણલાલ E@પતી

૭૬ ઉ�ર સૈજMરુ �જુ.શા. ૦૬ પટ>લ િનિમષાબેન િવklલભાઇ
૭૭ ઉ�ર સૈજMરુ �જુ.શા. ૦૬ િવભાબેન પરસો�મભાઇ જોધાણી
૭૮ ઉ�ર સૈજMરુ �જુ.શા. ૦૬ કોમલબેન રમણલાલ પટ>લ
૭૯ ઉ�ર સૈજMરુ �જુ.શા. ૦૬ ભાmયવતીબહ>ન ડાnાભાઇ વાઘેલા
૮૦ ઉ�ર હસં Mરુા.�.ુEા.શાળા આશાબેન રતનભાઈ  ગોસવામી૮૦ ઉ�ર હસં Mરુા.�.ુEા.શાળા આશાબેન રતનભાઈ  ગોસવામી

૮૧ ઉ�ર હાસંોલ �જુ.શા. ૦૧ દ>સાઈ ભાિવનીબેન Eભાવ ભાઈ
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૮૨ ઉ�ર હાસંોલ �જુ.શા. ૦૧ પીGજfબેન નટવરલાલ પટ>લ

૮૩ ઉ�ર હાસંોલ �જુ.શા. ૦૨ ગોદડ નીAબેન હ)રાX

૮૪ ઉ�ર હાસંોલ �જુ.શા. ૦૨ યાદવ  મીનાબેન િવજયિસહ

૮૫ ઉ�ર હાસંોલ �જુ.શા. ૦૨ 6ુપા� અશોક6ુમાર જોશી

૮૬ ઉ�ર સરસMરુ �જુ.શાળા ન.ં 11 રંજનબેન આર. pડુાસમા

૮૭ ઉ�ર સરસMરુ �જુ.શાળા ન.ં 11  ભાિવકાબેન ટ). પરમાર

૮૮ ઉ�ર સરસMરુ �જુ.શાળા ન.ં 24 જfપાબેન ક	ભુાઇ ઠRર

૮૯ ઉ�ર સરસMરુ �જુ.શાળા ન.ં 6 4દપીકાબેન બી. ડોડ)યા

૯૦ ઉ�ર બાMનુગર �જુ.શાળા ન.ં 5 રંVનબેન એમ.િનનામા

૯૧ ઉ�ર બાMનુગર �જુ.શાળા ન.ં 5 અિનતાબેન આર. અqવાલ

૯૨ ઉ�ર બાMનુગર �જુ.શાળા ન.ં 16  મીનાબેન િrલોકચYં Cસરાની

૯૩ ઉ�ર 6ુબેરનગર �જુ.શાળા ન.ં 2 નેહાબેન એસ તTા

૯૪ ઉ�ર રdખયાલ �જુ શાળા ન.ં 1 સોલકં) વદંનાબેન મિનષભાઈ

૯૫ ઉ�ર હસંMરુા Eા.શાળા ગીતાબેન ક> વાઘેલા

૯૬ ઉ�ર હસંMરુા Eા.શાળા ધારાબેન એ.પટ>લ

૯૭ ઉ�ર નવા નરોડા Eા.શાળા મsબુેન સાકંાભાઈ પટ>લ

૯૮ ઉ�ર કોતરMરુ �જુ.શાળા ન.ં 2 સગંીતાબેન આર. પટ>લ

૯૯ ઉ�ર સૈજMરુ �જુ.શાળા ન.ં 5  િનયિતબેન C. પટ>લ

૧૦૦ ઉ�ર છારાનગર �જુ.શાળા ન.ં 1  Mવુ]બેન શકરાભાઇ પટ>લ

૧૦૧ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 1 4હનાબેન XતેGY6ુમાર પરમાર૧૦૧ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 1 4હનાબેન XતેGY6ુમાર પરમાર

૧૦૨ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 1 િનલમબેન િવનોદભાઈ કનો4ડયા

૧૦૩ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 3 કમલ હરXભાઈ વાઘેલા

૧૦૪ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 3 7શુીલાબેન જનાભાઈ ચૌધર)

૧૦૫ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 9 ચેતના ધવલ વાધેલા

૧૦૬ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 9 4દSયાબેન ખtુંભાઈ પટ>લ

૧૦૭ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 9 Xગીશાબેન અિFનભાઈ ગાિંવત

૧૦૮ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 15 પટ>લ  હ>તલબેન િવનોદભાઇ

૧૦૯ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 15 ઠાકોર ઉષાબેન દ)નેશિસeહ

૧૧૦ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 17 પરમાર ઉષાબેન ચGYકાતં

૧૧૧ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 17 મોિમન હબીબાખાuનુ મોહમેદvુસેન

૧૧૨ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 22 રબાર) િશfપાબેન આર

૧૧૩ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 22 અGસાર) શાહજહા ંએફ

૧૧૪ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 22 ચૌધર)  uiૃwતબેન આર

૧૧૫ દd�ણ દાણીલીમડા �જુ. શાળા ન.ં 1 ચૌધર) દ�ાબેન બા�ભુાઇ

૧૧૬ દd�ણ દાણીલીમડા �જુ. શાળા ન.ં 1 વઘા4ડયા dબિનતાબહ>ન બી

૧૧૭ દd�ણ દાણીલીમડા �જુ. શાળા ન.ં 3 પટ>લ xજગીષા6ુમાર) ભીમાભાઇ

૧૧૮ દd�ણ દાણીલીમડા �જુ. શાળા ન.ં 3 ચૌધર) xજ[ાસાબેન ડાnાભાઇ

૧૧૯ દd�ણ દાણીલીમડા �જુ. શાળા ન.ં 4 ચૌધર) 4ડNપલ ચીમનલાલ

૧૨૦ દd�ણ દાણીલીમડા �જુ. શાળા ન.ં 5 કોકણી 6ૃપાલી વસતંભાઈ

૧૨૧ દd�ણ દાણીલીમડા �જુ. શાળા ન.ં 5 દાયમા અિનલાબેન નટવરિસeહ

૧૨૨ દd�ણ દાણીલીમડા �જુ. શાળા ન.ં 6 હ>તલબેન દલાભાઈ દ>સાઈ૧૨૨ દd�ણ દાણીલીમડા �જુ. શાળા ન.ં 6 હ>તલબેન દલાભાઈ દ>સાઈ

૧૨૩ દd�ણ ચડંોળા �જુ. શાળા ન.ં 1 ઘા4ટયા ભાવના મેરામણભાઇ



�મ ઝોન શાળા	ુ ંનામ િશ�ક	ુ ંનામ
૧૨૪ દd�ણ ચડંોળા �જુ. શાળા ન.ં 1 પરમાર રાdગણીબેન બા�લુાલ

૧૨૫ દd�ણ ચડંોળા �જુ. શાળા ન.ં 1 સyલક) 7જુલબેન કૌિશકભાઇ

૧૨૬ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 13 દ�ાબેન  હકXભાઈ બામdણયા

૧૨૭ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 13 િશતલ નટવરલાલ ચડોતરા

૧૨૮ દd�ણ કાકં4રયા �જુ. શાળા ન.ં 1 વાઘેલા પાAલબેન ભગવાનદાસ

૧૨૯ દd�ણ કાકં4રયા �જુ. શાળા ન.ં 6 ભરવાડ 4દwતીબેન રzયાભાઇ

૧૩૦ દd�ણ કાકં4રયા �જુ. શાળા ન.ં 8 લોહ રમીલાબેન ઘેમરભાઈ

૧૩૧ દd�ણ કાકં4રયા �જુ. શાળા ન.ં 8 પડં{ા વૈશાલીબેન ઘન_યામભાઈ

૧૩૨ દd�ણ કાકં4રયા �જુ. શાળા ન.ં 8 ગોહ>લ |િૂમબેન દ�ેશ6ુમાર

૧૩૩ દd�ણ મdણનગર �જુ. શાળા ન.ં 1 પટ>લ Aપલ રોનક

૧૩૪ દd�ણ મdણનગર �જુ. શાળા ન.ં 1 વાઘેલા 4હરલબેન પકંજ6ુમાર

૧૩૫ દd�ણ મdણનગર �જુ. શાળા ન.ં 1 @ની આરતી વેણીશકંર

૧૩૬ દd�ણ મdણનગર �જુ. શાળા ન.ં 4 માનસી ફોગાભાઈ વા4ઢયા

૧૩૭ દd�ણ મdણનગર �જુ. શાળા ન.ં 6 રાઠોડ અલકાબેન જશવતંભાઇ

૧૩૮ દd�ણ મdણનગર �જુ. શાળા ન.ં 6 િનરાલીબેન 4કશોરભાઇ Kુજંપરા

૧૩૯ દd�ણ િમfલતનગર �જુ. શાળા ન.ં 1 ગyડdલયા પાAલબેન ચેતન6ુમાર

૧૪૦ દd�ણ િમfલતનગર �જુ. શાળા ન.ં 1 બોડાત 7@ુતાબેન બા�ભુાઇ

૧૪૧ દd�ણ ખોખરા �જુ. શાળા ન.ં 4 મોદ) અલકાબેન Kકુ>શ6ુમાર

૧૪૨ દd�ણ ખોખરા �જુ. શાળા ન.ં 4 હ>મા�ી એન. અટાલીવાલા

૧૪૩ દd�ણ ખોખરા �જુ. શાળા ન.ં 12 પટણી }નેહલ અિનલ૧૪૩ દd�ણ ખોખરા �જુ. શાળા ન.ં 12 પટણી }નેહલ અિનલ

૧૪૪ દd�ણ બાગે4ફરદોશ �જુ. શાળા ન.ં 1 શમા� નWતાબેન  રમેશચYં

૧૪૫ દd�ણ ઇGYMરુ) પ~�લક }6ૂલ મેવાડા સપનાબેન જગ4દશભાઈ

૧૪૬ દd�ણ ઇGYMરુ) પ~�લક }6ૂલ કરંdગયા સોનલબેન દ>વાણદંભાઈ

૧૪૭ દd�ણ 6ુ. હ)ના વોરા Eાથિમક શાળા તેજલ6ુમાર) હસKખુભાઇ પટ>લ

૧૪૮ દd�ણ 6ુ. હ)ના વોરા Eાથિમક શાળા Vયોિતકાબેન ઝીણાભાઈ માહલા

૧૪૯ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં ૩ ભાવનાબેન ય[ેશભાઈ રાજMતૂ

૧૫૦ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં ૩ પાયલ6ુમાર) વfલભભાઇ પટ>લ

૧૫૧ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં ૩ મં̂ ુલાબેન રાKભુાઇ બીરાર)

૧૫૨ દd�ણ ઇસનMરુ �જુ. શાળા ન.ં 1 પાAલ રાKભુાઇ સોલકં)

૧૫૩ દd�ણ ઇસનMરુ �જુ. શાળા ન.ં 1 નીતાબેન અરસીભાઇ ગો4હલ

૧૫૪ દd�ણ ઇસનMરુ �જુ. શાળા ન.ં 1 અિપaતા હર)Eસાદ મહ>રા

૧૫૫ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં 1 હ>તલબેન C. બરંડા

૧૫૬ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં 1 િનલમબેન આર. પટ>લ

૧૫૭ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં 1 xજ[ીસાબેન એ. ચૌધર)

૧૫૮ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં 5 દરX 6ૃપાલી અ	પુ6ુમાર

૧૫૯ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં 5 ગાિવત પીનલ રમેશભાઈ

૧૬૦ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં 5 4cિ�યન પાયલબેન જોGસનભાઇ

૧૬૧ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં 5 પરમાર મોનાલી રા^ુભાઈ

૧૬૨ દd�ણ નારોલ �જુ. શાળા ન.ં 1 ક?ુણાબેન િશવાXભાઈ ગાિમત

૧૬૩ દd�ણ નારોલ �જુ. શાળા ન.ં 1 િનશીતા dચeતન ઉપા�યાય

૧૬૪ દd�ણ નારોલ �જુ. શાળા ન.ં 1 નયનાબહ>ન Eિવણભાઈ રાઠોડ૧૬૪ દd�ણ નારોલ �જુ. શાળા ન.ં 1 નયનાબહ>ન Eિવણભાઈ રાઠોડ

૧૬૫ દd�ણ નારોલ �જુ. શાળા ન.ં 1 પડંયા દશ]નીબેન પર>શ6ુમાર
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૧૬૬ દd�ણ ઇસનMરુ પ~�લક }6ૂલ 1 પટ>લ 4દwતીબેન ચYંકાGત

૧૬૭ દd�ણ ઇસનMરુ પ~�લક }6ૂલ 1 ��ભ� � ૃદંાબેન �ણુવતંભાઇ

૧૬૮ દd�ણ ઇસનMરુ પ~�લક }6ૂલ 1 દરX ઝખંના િવJ�6ુુમાર

૧૬૯ દd�ણ ઇસનMરુ પ~�લક }6ૂલ 1 હ>માગંીની અમરતભાઇ પટ>લ

૧૭૦ દd�ણ પીપળજ  Eાથિમક શાળા વષા�બેન નીલેશ પટ>લ

૧૭૧ દd�ણ પીપળજ  Eાથિમક શાળા ગૌ}વામી 4કજલબેન મનોજભાઇ

૧૭૨ દd�ણ mયાસMરુ Eાથિમક શાળા તGવીબેન  કાિંતલાલ પટ>લ

૧૭૩ દd�ણ ઈhGદરાનગર - 2 Eા. શાળા હફશાબા	ુ ંKનુSવરભાઇ મન7રૂ)

૧૭૪ દd�ણ ઈhGદરાનગર - 2 Eા. શાળા 4હરલબેન રમેશચYં પટ>લ

૧૭૫ દd�ણ ઈhGદરાનગર - 2 Eા. શાળા 6ૃપાબેન ભાવેશભાઈ પટ>લ

૧૭૬ દd�ણ કમોડ Eાથિમક શાળા પટ>લ િપeGક)બેન નર�Yભાઇ

૧૭૭ દd�ણ કમોડ Eાથિમક શાળા પટ>લ પTાબેન કરસનભાઇ

૧૭૮ દd�ણ લાભંા Eાથિમક શાળા નેહલબેન કૌશલ પટ>લ

૧૭૯ દd�ણ ગણેશનગર પીપળજ �જુ. શાળા ન.ં 1 Fેતાબેન સનીલાલ |રુ)યા

૧૮૦ દd�ણ ગણેશનગર પીપળજ �જુ. શાળા ન.ં 1 શોભનાબેન Xવણભાઈ ગાયકવાડ

૧૮૧ દd�ણ ગણેશનગર પીપળજ �જુ. શાળા ન.ં 1 ફરહાનાબા	 ુઆdબદvુસેન મોમીન

૧૮૨ દd�ણ રાણીMરુ �જુ. શાળા ન.ં 2 પટ>લ જfપાબેન X.

૧૮૩ દd�ણ શાહવાડ). �જુ. શાળા ન.ં 2 ગામીત }નેહાબેન આ�ભુાઇ

૧૮૪ દd�ણ શાહવાડ). �જુ. શાળા ન.ં 2 િસકોrા િનધીબેન Eિવણ6ુમાર

૧૮૫ દd�ણ શાહવાડ). �જુ. શાળા ન.ં 2 ખાભંલા કાજલબેન ભીમાભાઇ૧૮૫ દd�ણ શાહવાડ). �જુ. શાળા ન.ં 2 ખાભંલા કાજલબેન ભીમાભાઇ

૧૮૬ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 9 ડો.રજનીબાળા Mનુમચદં પટ>લ

૧૮૭ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 15 E@પિત  dબજલબેન મોહનદાસ

૧૮૮ દd�ણ બહ>રામMરુા �જુ.  શાળા ન.ં 22 પઠાણ  આર>ફાબા	 ુએમ

૧૮૯ દd�ણ 6ુ. હ)ના વોરા Eાથિમક શાળા મ�રુ) કૌિશલેGYિસeહ ચૌહાણ

૧૯૦ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં ૩ નWતાબેન નાગરભાઈ E@પિત

૧૯૧ દd�ણ ઇસનMરુ �જુ. શાળા ન.ં 1 િનરલબેન કા�Gતભાઈ નાયી

૧૯૨ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં 1 હ>તલબેન C. બરંડા

૧૯૩ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં 1 િનલમબેન આર. પટ>લ

૧૯૪ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં 2 િનરાલીબેન uષુારભાઈ ચૌધર)

૧૯૫ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં 5 સધંી શા4હનબા	 ુકાદરભાઈ

૧૯૬ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં 5 પટ>લ િEયકંા6ુમાર) dબપીનભાઈ

૧૯૭ દd�ણ વટવા �જુ. શાળા ન.ં 5 સાગંેચા મો4હનીબેન ગોિવeદભાઈ

૧૯૮ દd�ણ નારોલ �જુ. શાળા ન.ં 1 ગીતાબેન રમેશચYં ચૌહાણ

૧૯૯ દd�ણ ઇસનMરુ પ~�લક }6ૂલ 1 દ>સાઇ જfપા બા�ભુાઇ

૨૦૦ દd�ણ સૈજMરુ ગોપાલMરુ Eા.શાળા પટ>લ િEયકંાબેન dગ4રશ6ુમાર

૨૦૧ Mવૂ� અમરાઇવાડ) .6 4ડNપલબેન C પટ>લ

૨૦૨ Mવૂ� અમરાઇવાડ) .6 નીAબેન કાળ)દાસ પરમાર

૨૦૩ Mવૂ� અમરાઇવાડ) .7 કા_મીરાબેન ના	ભુાઈ પટ>લ

૨૦૪ Mવૂ� અમરાઇવાડ) .12 િનલમબેન એમ dગણોયા

૨૦૫ Mવૂ� અમરાઇવાડ) .16 Mનૂમબેન એચ.નાયકા

૨૦૬ Mવૂ� અમરાઇવાડ) .16 4કરણ6ુમાર) એચ.આ4હર૨૦૬ Mવૂ� અમરાઇવાડ) .16 4કરણ6ુમાર) એચ.આ4હર

૨૦૭ Mવૂ� અમરાઇવાડ) .13 4કeજલબેન મૌdલકભાઈ મોદ).



�મ ઝોન શાળા	ુ ંનામ િશ�ક	ુ ંનામ
૨૦૮ Mવૂ� અમરાઇવાડ) .13 }નેહાબેન 4હર>ન6ુમાર સથવારા.

૨૦૯ Mવૂ� િનકોલ Eા.શાળા પીGક)બેન પશાભાઇ ચૌધર)

૨૧૦ Mવૂ� િનકોલ Eા.શાળા કામીનીબેન કા�Gતલાલ રાણા

૨૧૧ Mવૂ� િનકોલ Eા.શાળા ર>ખાબેન રામિસeહ ચૌહાણ

૨૧૨ Mવૂ� ઓઢવ �જુ 1 }નેહાબેન આર ગૌ}વામી

૨૧૩ Mવૂ� ઓઢવ �જુ 1 હ>તલબેન ક> પટ>લ

૨૧૪ Mવૂ� ગોમતીMરુ �જુ. ૬ િપeકલબેન નટવરલાલ ચૌહાણ

૨૧૫ Mવૂ� ગોમતીMરુ �જુ. ૬ નેહાબેન કનૈયાલાલ પટ>લ

૨૧૬ Mવૂ� અમરાઇવાડ) .1 }વાિત ઇmનાસભાઈ 4c}ટ)

૨૧૭ Mવૂ� અમરાઇવાડ) .1 મમતાબેન શકંરભાઈ દ>સાઈ

૨૧૮ Mવૂ� કરસનગર �જુ.2 ગીતાબેનલ�મણભાઈ કોટવાલ

૨૧૯ Mવૂ� કરસનગર �જુ.2 ર)Nપલબેન 7િુનલ6ુમાર પટ>લ

૨૨૦ Mવૂ� @નીયાપીર Eાથિમક શાળા ની?ુબેન સોમાભાઇ પટ>લ

૨૨૧ Mવૂ� @નીયાપીર Eાથિમક શાળા દ)પલબેન ગોિવeદભાઇ પટ>લ

૨૨૨ Mવૂ� િવનોબાભાવ ેમરાઠ) શાળા ન.ં2 ભારતી આર. બોરસે

૨૨૩ Mવૂ� િવeઝોલ -2 રાગીણીબેન E|દુાસ દરX

૨૨૪ Mવૂ� િવeઝોલ -2 ર>ખાબેન �લાભાઇ E@પિત

૨૨૫ Mવૂ� રાજMરુ �જુ. 18 �^ુબેન રાક>શ6ુમાર રાઠોડ

૨૨૬ Mવૂ� રાજMરુ �જુ. 18 સેજલબેન અજય6ુમાર પટ>લ

૨૨૭ Mવૂ� ઓઢવ �જુરાતી શાળા નબંર. 4 નીતાબેન ભગવાનભાઈ રબાર)૨૨૭ Mવૂ� ઓઢવ �જુરાતી શાળા નબંર. 4 નીતાબેન ભગવાનભાઈ રબાર)

૨૨૮ Mવૂ� ઓઢવ �જુરાતી શાળા નબંર. 4 હ>તલબેન બા�ભુાઇ E@પિત

૨૨૯ Mવૂ� રાજMરુ �જુરાતી શાળા ન ં11 dબજલબેન Eિવણભાઈ પટ>લ

૨૩૦ Mવૂ� રાજMરુ �જુરાતી શાળા ન ં11 �4કતાબેન જયેશ6ુમાર ટાકં

૨૩૧ Mવૂ� M?ુુષો�મ નગર શાળા નબંર ૧ 7િુનતા બેન ભગવતભાઈ E@પિત

૨૩૨ Mવૂ� M?ુુષો�મ નગર શાળા નબંર ૧ જયjીબેન Eહલાદભાઈ પટ>લ

૨૩૩ Mવૂ� જનતાનગર Eા. શાળા Xગીશાબેન મdણલાલ પટ>લ

૨૩૪ Mવૂ� જનતાનગર Eા. શાળા દ)પાબેન લાભચYં ખેર

૨૩૫ Mવૂ� રાXવનગર Eા. શાળા ઉવ�શી6ુમાર) બા�લુાલ પટ>લ

૨૩૬ Mવૂ� રાXવનગર Eા. શાળા 4cJનાબેન હમીરભાઈ વાણીયા

૨૩૭ Mવૂ� રાજMરુ �જુરાતી શાળા ન ં૮ હ>માગંીની ગીર)શ6ુમાર પરમાર

૨૩૮ Mવૂ� રાજMરુ �જુરાતી શાળા ન ં૮ સગંીતાબેન અમરિસeગ વસાવા

૨૩૯ Mવૂ� રાજMરુ �જુરાતી શાળા ન ં17 વાિસયા જયાબેન બા�લુાલ

૨૪૦ Mવૂ� રાજMરુ �જુરાતી શાળા ન ં17 પરમાર કોમલબેન M?ુુષો�મભાઇ

૨૪૧ Mવૂ� કરસનનગર �જુરાતી શાળા નબંર ૧ િવણાબેન રમેશભાઈ પચંાલ

૨૪૨ Mવૂ� કરસનનગર �જુરાતી શાળા નબંર ૧ િEયકંાબેન હસKખુભાઈ E@પિત

૨૪૩ Mવૂ� X.આઇ. ડ).સી.ઓઢવ �જુરાતી -2 વદંનાબેન X. પટ>લ

૨૪૪ Mવૂ� X.આઇ. ડ).સી.ઓઢવ �જુરાતી -2 Aપલ6ુમાર) �.ુ Mુઢં)ર

૨૪૫ Mવૂ� X.આઇ. ડ).સી.ઓઢવ �જુરાતી -2 હિષaદાબેન બી. પટ>લ

૨૪૬ Mવૂ� હાથીજણ �જુરાતી શાળા નબંર 2 રોશની બેન હરXવનભાઈ મોઢ>રા

૨૪૭ Mવૂ� હાથીજણ �જુરાતી શાળા નબંર 2 આશાબેન જગદ)શભાઈ સોલકં)

૨૪૮ Mવૂ� રાજMરુ �જુરાતી શાળા નબંર. 9 ધારાબેન અશોક6ુમાર મfલી૨૪૮ Mવૂ� રાજMરુ �જુરાતી શાળા નબંર. 9 ધારાબેન અશોક6ુમાર મfલી

૨૪૯ Mવૂ� રાજMરુ �જુરાતી શાળા નબંર. 9 જોક)નાબેન રતનભાઈ ગામીત



�મ ઝોન શાળા	ુ ંનામ િશ�ક	ુ ંનામ
૨૫૦ Mવૂ� વ�ાલ Eાથિમક શાળા નીલમ રમેશ6ુમાર પટ>લ

૨૫૧ Mવૂ� વ�ાલ Eાથિમક શાળા શીતલબેન ભોળાભાઈ પટ>લ

૨૫૨ Mવૂ� વ�ાલ Eાથિમક શાળા 4ડસોઝા લીનાબેન અfફોન�સ

૨૫૩ Mવૂ� િવનોબાભાવ ે�જુરાતી શાળા ન ં1 ગામેતી રજનીબેન બદાભાઈ

૨૫૪ Mવૂ� િવનોબાભાવ ે�જુરાતી શાળા ન ં1 ડામોર િવ�ાબેન કા�ભાઈ

૨૫૫ Mવૂ� િrકમMરુા Eાથિમક શાળા .કાય}થ મીનલબેન વીનોદચGY

૨૫૬ Mવૂ� િrકમMરુા Eાથિમક શાળા કટાર)યા આશાબેન Eવીણભાઈ

૨૫૭ Mવૂ� ગોમતીMરુ �જુરાતી શાળા નબંર ૪ ડામોર રોઝી બેન 7ભુાષચYં

૨૫૮ Mવૂ� ગોમતીMરુ �જુરાતી શાળા નબંર ૪ હળપિત X[ાશા બેન રમણભાઈ

૨૫૯ Mવૂ� ખોડ)યારનગર Eા.શાળા ભારતીબેન જQભુાઈ ચૌધર)

૨૬૦ Mવૂ� ગોમતીMરુ �જુ. 2 નયનાબેન ભગવાનદાસ યોગી

૨૬૧ Mવૂ� ગોમતીMરુ �જુ. 2 E[ા ચGંYાક� ભ�

૨૬૨ Mવૂ� અમરાઈવાડ).11 �િુતબેન 4દલીપભાઈ પટ>લ

૨૬૩ Mવૂ� રામોલ Eાથિમક શાળા M@ૂબેન મહ>GY6ુમાર હાલાણી

૨૬૪ Mવૂ� રામોલ Eાથિમક શાળા મોનાબેન હર)શ6ુમાર જોષી

૨૬૫ Mવૂ� રાજMરુ �જુરાતી શાળા ન ં3 7િુમrાબેન એમ તડવી

૨૬૬ Mવૂ� રાજMરુ �જુરાતી શાળા ન ં3 4કરણ વી પીઠડ)યા

૨૬૭ Mવૂ� િવવેકાનદંનગર �જુરાતી શાળા ન ં1 પીનલબેન પી 7થુાર

૨૬૮ Mવૂ� િવવેકાનદંનગર �જુરાતી શાળા ન ં1 જયાબેન એમ ચૌધર)

૨૬૯ Mવૂ� લીલાનગર �જુરાતી શાળા ન.ં 2 ર)નાબેન બા�ભુાઈ ચૌધર)૨૬૯ Mવૂ� લીલાનગર �જુરાતી શાળા ન.ં 2 ર)નાબેન બા�ભુાઈ ચૌધર)

૨૭૦ Mવૂ� લીલાનગર �જુરાતી શાળા ન.ં 2 ઉવ] હર>શભાઈ િનNબાક�

૨૭૧ Mવૂ� જશોદાનગર �જુ. શા. ન.ં-1 ચેતનાબેન ચ�ુંભાઈ મહ>તા

૨૭૨ Mવૂ� જશોદાનગર �જુ. શા. ન.ં-1 uiૃwતબેન લાલXભાઈ બY >િશયા

૨૭૩ Mવૂ� ઓઢવ �જુરાતી 3 ધિમaJઠાબેન E@પિત

૨૭૪ Mવૂ� ઓઢવ �જુરાતી 3 સોનલબેન દ>સાઈ

૨૭૫ Mવૂ� અમરાઈવાડ) �જુરાતી 4 મૌdલકાબેન બા�Mુ4ુર ગો}વામી

૨૭૬ Mવૂ� જશોદનગર �જુરાતી શાળા નબંર. 2 4રકાબેન મહ>શ6ુમાર ગ�જર

૨૭૭ Mવૂ� જશોદનગર �જુરાતી શાળા નબંર. 2 સોનલબેન તાનિસeગભાઈ િનનામા

૨૭૮ Mવૂ� 7મુીનનગર Eાથિમક શાળા, વ�ાલ પટ>લ ભાવનાબેન અમરાભાઇ

૨૭૯ Mવૂ� આ4દનાથનગર Eા શાળા Mજૂબેન _યામ7ુદંર િમjા

૨૮૦ Mવૂ� �dબકાનગર �જુ 1 સદાદ)યા 4ડNપલબેન મહ>GYભાઈ

૨૮૧ Mવૂ� �dબકાનગર.�.ુશા.-1 િમતલબેન. એ. પટ>લ

૨૮૨ Mવૂ� અમરાઈવાડ) �જુરાતી શાળા નબંર 14 7નુીતાબેન કાળ)દાસ પટ>લ

૨૮૩ Mવૂ� અમરાઈવાડ) મરાઠ) 2 મીના નામદ>વ માઢંર>

૨૮૪ Mવૂ� રાજMરુ 1 જfપાબેન ડ).િમ�ી

૨૮૫ Mવૂ� રાજMરુ 1 માગ] X.િrવેદ)

૨૮૬ Mવૂ� અમરાઈવાડ) �જુ.શાળા - ૯ માલીવાડ લીલાબેન મગનભાઇ

૨૮૭ Mવૂ� અમરાઈવાડ) �જુ.શાળા - ૯ 7થુાર �_ુ�બુેન Kકુ>શ6ુમાર

૨૮૮ Mવૂ� Mરુષો�મનગર �જુ.શાળા - ૨ ધિમaJઠાબેન િવkલભાઇ પચંાલ

૨૮૯ Mવૂ� Mરુષો�મનગર �જુ.શાળા - ૨ 4દનાબેન નટવરલાલ પચંાલ

૨૯૦ Mવૂ� Mરુષો�મનગર �જુ.શાળા - ૨ ગીતાબેન રાક>શ6ુમાર પટ>લ૨૯૦ Mવૂ� Mરુષો�મનગર �જુ.શાળા - ૨ ગીતાબેન રાક>શ6ુમાર પટ>લ

૨૯૧ Mવૂ� િવ�ાનગર Eા. શાળા િનશા 6ુમાર)  રમેશચYં રાત4ડયા



�મ ઝોન શાળા	ુ ંનામ િશ�ક	ુ ંનામ
૨૯૨ Mવૂ� િવ�ાનગર Eા. શાળા ઉષાબેન મહ>GYિસeહ રાજMતૂ

૨૯૩ Mવૂ� આ4દનાથનગર Eા.શાળા નીતાબેન એસ. વાઘેલા

૨૯૪ Mવૂ� રતનMરુ Eાથિમક શાળા સોલકં) મીના�ીબેન રામXભાઈ

૨૯૫ Mવૂ� રતનMરુ Eાથિમક શાળા પરમાર Xગીશાબેન મનXભાઈ

૨૯૬ Mવૂ� રામોલ Eાથિમક શાળા 	રૂજહાબંેન હાXભાઇ  ઘાચંી

૨૯૭ Mવૂ� રાજMરુ �જુ. 18 પરિવનબા	 ુઝાક)રvુસેન મG7રૂ)

૨૯૮ Mવૂ� િવeઝોલ -2 બીનાબેન હસKખુભાઈ પટ>લ

૨૯૯ Mવૂ� ઓઢવ �જુરાતી શાળા નબંર. 4 ભાિવકાબેન  િશવdગ4ર  ગો}વામી

૩૦૦ Mવૂ� િનકોલ Eા.શાળા બીજલબેન Eમોદરાય જોષી

૩૦૧ પિFમ વાસણા �જુરાતી શાળા ન.ં 1 ચારોલા જલપાબેન ભગવાનXભાઈ

૩૦૨ પિFમ વાસણા �જુરાતી શાળા ન.ં 1 વાઘેલા }નેહાબેન 4દલીપિસeહ

૩૦૩ પિFમ વાસણા �જુરાતી શાળા ન.ં 1 સોલકં) લીનાબેન વાલX ભાઈ

૩૦૪ પિFમ વાસણા �જુરાતી શાળા ન.ં 3 િનલમબેન Eમોદરાય િrવેદ)

૩૦૫ પિFમ વાસણા �જુરાતી શાળા ન.ં 3 @�તૃીબેન સજંયભાઈ શાહ

૩૦૬ પિFમ વાસણા �જુરાતી શાળા ન.ં 7 વૈશાલીબેન મનહરભાઈ રબાર)

૩૦૭ પિFમ વાસણા �જુરાતી શાળા ન.ં 7 માsરુ)બેન પી. મહ>તા

૩૦૮ પિFમ વાસણા �જુરાતી શાળા ન.ં 7 મનીષાબેન C. પટ>લ

૩૦૯ પિFમ વાસણા �જુરાતી શાળા ન.ં 8 કોમલબેન એમ.બારોટ

૩૧૦ પિFમ વાસણા �જુરાતી શાળા ન.ં 8 રંજનબેન  એ.ચાવડા

૩૧૧ પિFમ વાસણા �જુરાતી શાળા ન.ં 8 જયjીબેન એચ.પટ>લ૩૧૧ પિFમ વાસણા �જુરાતી શાળા ન.ં 8 જયjીબેન એચ.પટ>લ

૩૧૨ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 29 Mવૂ]બેન પી પાવરા

૩૧૩ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 29 xજ[ાષાબેન ક> િમ�ી

૩૧૪ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 30 અવનીબેન બી. પટ>લ

૩૧૫ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 22 ગોપીબેન. બી. પટ>લ

૩૧૬ પિFમ શહ)દવીર ક>wટન િનલેશ સોની Eા.શા. મીનાબેન પટ>લ

૩૧૭ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 2 ભારતીબેન  એસ. સાક4રયા.

૩૧૮ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 6 ડૉ. દ)િપકાબેન આર. રાઠોડ

૩૧૯ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 10 લીલમબેન એ.મહ>Fર)

૩૨૦ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 7 7િુમતાબેન C. પાન74ુરયા

૩૨૧ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 7 મૈrી બી. Sયાસ

૩૨૨ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 7 દયાબેન ક>.િસeધવ

૩૨૩ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 8 િEયકંા C. પટ>લ

૩૨૪ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 8 તેજલ બેન C.રામી

૩૨૫ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 8 ભાિવકાબેન ડ).દવે

૩૨૬ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 17 ર)નાબેન સી. ભાવસાર

૩૨૭ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 17 ચ4ંYકાબેન એમ. સોલકં)

૩૨૮ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 26 uiૃwતબેન બી. પટ>લ

૩૨૯ પિFમ નારણMરુા �જુરાતી શાળા ન.ં 1 જલકબેન ઘન_યામભાઈ િમ�ી

૩૩૦ પિFમ નારણMરુા �જુરાતી શાળા ન.ં 1 હ>તલબેન જયિંતલાલ પટ>લ

૩૩૧ પિFમ નારણMરુા �જુરાતી શાળા ન.ં 1 ગવ]બેન 4હર>ન6ુમાર પટ>લ

૩૩૨ પિFમ નારણMરુા �જુરાતી શાળા ન.ં 4 પટ>લ 4કTર)બેન વી૩૩૨ પિFમ નારણMરુા �જુરાતી શાળા ન.ં 4 પટ>લ 4કTર)બેન વી

૩૩૩ પિFમ નારણMરુા �જુરાતી શાળા ન.ં 4 Q�ુલ xજ[ાબેન એ



�મ ઝોન શાળા	ુ ંનામ િશ�ક	ુ ંનામ
૩૩૪ પિFમ નારણMરુા �જુરાતી શાળા ન.ં 6 પટ>લ જfપાબેન C

૩૩૫ પિFમ વાડજ �જુરાતી શાળા ન.ં 1 ક>સવાની સીમાબેન 7નુીલ6ુમાર

૩૩૬ પિFમ વાડજ �જુરાતી શાળા ન.ં 1 પચંાલ xજ[ાબેન હર>શ6ુમાર

૩૩૭ પિFમ વાડજ �જુરાતી શાળા ન.ં 1 પટ>લ પ�jીબેન ગોરધનભાઈ

૩૩૮ પિFમ વાડજ �જુરાતી શાળા X[ાશાબેન બpભુાઈ પચંાલ

૩૩૯ પિFમ વાડજ �જુરાતી શાળા હ>તલબેન દ)નબsં ુ�wુતા

૩૪૦ પિFમ વાડજ �જુરાતી શાળા દ�ાબેન Eશાતં પટ>લ

૩૪૧ પિFમ નવાવાડજ �જુરાતી શાળા ન.ં 1  ભારતીબેન Kકુ>શભાઈ પટ>લ

૩૪૨ પિFમ નવાવાડજ �જુરાતી શાળા ન.ં 3 લ�મી બેન ઇGYવદન શમા�

૩૪૩ પિFમ નવાવાડજ �જુરાતી શાળા ન.ં 3 કાતંાબેન  Cસગંભાઈ દ>સાઈ

૩૪૪ પિFમ નવાવાડજ �જુરાતી શાળા ન.ં 9 M@ૂબેન ચ�ુંલાલ પટ>લ

૩૪૫ પિFમ નવાવાડજ �જુરાતી શાળા ન.ં 9 અિમતા બેન રમેશ ભાઈ પટ>લ

૩૪૬ પિFમ ગાધંીનગર �જુરાતી શાળા ન.ં 2 કfપનાબેન 4દલીપ6ુમાર  બારોટ

૩૪૭ પિFમ મહા�માગાધંી �જુરાતી શાળા ન.ં 1 દરX કાજલબેન અશોકભાઈ

૩૪૮ પિFમ મહા�માગાધંી �જુરાતી શાળા ન.ં 1 રામી 4દનીતાબેન કાિંતલાલ

૩૪૯ પિFમ રામદ>વપીરX ટ>કરા Eાથિમક શાળા ગાધે 4હરલબેન Xવાભાઈ

૩૫૦ પિFમ રામદ>વપીરX ટ>કરા Eાથિમક શાળા ઠRર િમ�લબહ>ન ડાnાભાઈ

૩૫૧ પિFમ રાણીપ પગાર ક>GY Eાથિમક શાળા ભ��તબેન આર.મકવાણા

૩૫૨ પિFમ રાણીપ પગાર ક>GY Eાથિમક શાળા ઊિમaલાબેન X.કડ)કર

૩૫૩ પિFમ રાણીપ પગાર ક>GY Eાથિમક શાળા જયjીબેન એન.ગોસાઈ૩૫૩ પિFમ રાણીપ પગાર ક>GY Eાથિમક શાળા જયjીબેન એન.ગોસાઈ

૩૫૪ પિFમ રાણીપ Eાથિમક શાળા ન.ં -૩ પટ>લ પTાબેન 4હતેશ6ુમાર

૩૫૫ પિFમ રાણીપ Eાથિમક શાળા ન.ં -૩ રાઠોડ સરોજબેન મdણલાલ

૩૫૬ પિFમ રાણીપ Eાથિમક શાળા ન-ં૪ ભાવસાર વદંનાબેન વસતંભાઈ

૩૫૭ પિFમ સાબરમતી Cલ Eાથિમક શાળા જયjીબેન કમલેશ6ુમાર રાવલ

૩૫૮ પિFમ સાબરમતી Cલ Eાથિમક શાળા ચ4ંYકાબેન કાશીરામ Mરુો4હત

૩૫૯ પિFમ રાણીપ Eાથિમક શાળા ન-ં૮ સોલકં) રમાબેન ધરણાતંભાઇ

૩૬૦ પિFમ િનણ�યનગર Eાથિમક શાળા કટક)યા સગંીતાબેન Eિવણભાઇ

૩૬૧ પિFમ ચેનMરુ Eાથિમક શાળા હ)નલબેન અિવનાશ E@પિત

૩૬૨ પિFમ કાળ) Eાથિમક શાળા ચાવડા K�ુતાબેન કનૈયાલાલ

૩૬૩ પિFમ કાળ) Eાથિમક શાળા દવે હષ�લ બેન .ડ)

૩૬૪ પિFમ ડ)-ક>બીન �જુરાતી Eાથિમક શાળા વાઘેલા જશોદાબેન મેલા ભાઈ

૩૬૫ પિFમ સાબરમતી �જુરાતી શાળા ન.ં 3 પલકબેન એન. ડોડ)યા

૩૬૬ પિFમ સાબરમતી �જુરાતી શાળા ન.ં 3 6ુGજન બેન ક>. શાહ

૩૬૭ પિFમ સાબરમતી �જુરાતી શાળા ન.ં 3 સોનલબેન પી.પટ>લ

૩૬૮ પિFમ સાબરમતી �જુરાતી શાળા ન.ં 5 રોશનીબેન હસKખુભાઈ પટ>લ

૩૬૯ પિFમ સાબરમતી �જુરાતી શાળા ન.ં 5 સીમાબેન 4કરણિસeહ રાવ

૩૭૦ પિFમ સાબરમતી �જુરાતી શાળા ન.ં 5 Mdૂણ�માબેન EબોધચYં િrવેદ)

૩૭૧ પિFમ સાબરમતી �જુરાતી શાળા ન.ં 7 �4કતાબેન ચમનલાલ પટ>લ

૩૭૨ પિFમ સાબરમતી �જુરાતી શાળા ન.ં 7 qીJમાબેન ભીખાભાઇ પરમાર

૩૭૩ પિFમ સાબરમતી �જુરાતી શાળા ન.ં 7 4હનાબેન ડાnાભાઈ ચૌહાણ

૩૭૪ પિFમ સાબરમતી �જુરાતી શાળા ન.ં 8 પરમાર અ	પુમાબેન એસ.૩૭૪ પિFમ સાબરમતી �જુરાતી શાળા ન.ં 8 પરમાર અ	પુમાબેન એસ.

૩૭૫ પિFમ સાબરમતી �જુરાતી શાળા ન.ં 8 પટ>લ સગંીતાબેન સી.



�મ ઝોન શાળા	ુ ંનામ િશ�ક	ુ ંનામ
૩૭૬ પિFમ ચાદંખેડા પગાર ક>GY શાળા 7થુાર Bકા�ાબેન XતેGY6ુમાર

૩૭૭ પિFમ ચાદંખેડા પગાર ક>GY શાળા પટ>લ �4કતાબેન 7રુ>શભાઈ

૩૭૮ પિFમ મોટ>રા 6ુમાર Eાથિમક શાળા જોષી સીમાબેન રિવભાઇ

૩૭૯ પિFમ મોટ>રા 6ુમાર Eાથિમક શાળા પટ>લ મમતાબેન ઇFરલાલ

૩૮૦ પિFમ મોટ>રા 6ુમાર Eાથિમક શાળા પટ>લ E[ાબેન હ)રાલાલ

૩૮૧ પિFમ મોટ>રા કGયા Eાથિમક શાળા ગઢવી ર)ટાબેન ભગવતિસeહ

૩૮૨ પિFમ મોટ>રા કGયા Eાથિમક શાળા 7થુાર ભાવનાબેન કલપેશ6ુમર

૩૮૩ પિFમ મોટ>રા કGયા Eાથિમક શાળા પટ>લ તGવીબેન  રમેશચYં

૩૮૪ પિFમ �જુરાત હાઉિસeગ બોડ� Eા. શા. મેસ4રયા મsબુેન સોમાભાઈ

૩૮૫ પિFમ �જુરાત હાઉિસeગ બોડ� Eા. શા. પરમાર xજ[ાસાબેન Eેમાનદં

૩૮૬ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 30 િન4કતા ચYંકાતંભાઈ રાઠોડ

૩૮૭ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 22 જયjીબેન. એ. સોલકં)

૩૮૮ પિFમ શહ)દવીર ક>wટન િનલેશ સોની Eા.શા. નયનાબેન ડ). ચૌહાણ

૩૮૯ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 6 હસંાબેન િવkલભાઈ ગોહ>લ

૩૯૦ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 10 નયનાબેન ક>. u ુબંડ)આ

૩૯૧ પિFમ એdલસ�ીજ �જુરાતી શાળા ન.ં 26  મૌdલકાબેન એચ. પટ>લ

૩૯૨ પિFમ નારણMરુા �જુરાતી શાળા ન.ં 6 શિમaલાબેન વાડ)લાલ શાહ

૩૯૩ પિFમ નવાવાડજ �જુરાતી શાળા ન.ં 1 આશાબેન ધમ�શ6ુમાર પટ>લ

૩૯૪ પિFમ ગાધંીનગર �જુરાતી શાળા ન.ં 2 િવ4દશાબેન આર.જોશી

૩૯૫ પિFમ રાણીપ Eાથિમક શાળા ન-ં૪ હ>તલબેન 7રુ>GYિસeહ @દવ૩૯૫ પિFમ રાણીપ Eાથિમક શાળા ન-ં૪ હ>તલબેન 7રુ>GYિસeહ @દવ

૩૯૬ પિFમ રાણીપ Eાથિમક શાળા ન-ં૮ પાચંણેકર હષા�બેન રામદાસભાઇ

૩૯૭ પિFમ િનણ�યનગર Eાથિમક શાળા શિમaJઠાબેન પટ>લ

૩૯૮ પિFમ ચેનMરુ Eાથિમક શાળા પટ>લ ર�ાબેન ડાnાભાઈ

૩૯૯ પિFમ ડ)-ક>બીન �જુરાતી Eાથિમક શાળા અિમતા �મુીલ6ુમાર પટ>લ

૪૦૦ પિFમ સાબરમતી �જુરાતી શાળા ન.ં 8 ર>ખાબેન બી. ચાવડા

૪૦૧ મ�ય શાહMરુ �જુ. શાળા -૧ �4કતા સાહ>બરાવ બાલપાડં>

૪૦૨ મ�ય શાહMરુ �જુ. શાળા -૧ િનલાબેન મૌdલકભાઈ પટ>લ

૪૦૩ મ�ય શાહMરુ �જુ. શાળા -૪ નયનાબેન અ�ય6ુમાર પટ>લ

૪૦૪ મ�ય શાહMરુ �જુ. શાળા -૪ પfલવીબેન અશોક6ુમાર િrવેદ)

૪૦૫ મ�ય શાહMરુ �જુ. શાળા ન ં- ૫ દ>સાઇ સોનલબેન ભાઇલાલભાઇ

૪૦૬ મ�ય શાહMરુ �જુ. શાળા ન ં- ૫ ગોદાવર)બેન રિસકલાલ ઘાઘરા

૪૦૭ મ�ય શાહMરુ �જુ. શાળા ન ં- ૬ Aપલબેન એન. મોદ)

૪૦૮ મ�ય શાહMરુ �જુ. શાળા ન ં- ૧૫ jી ફાf�નુીબેન એચ. મરાઠા

૪૦૯ મ�ય શાહMરુ �જુ. શાળા ન ં- ૬ uiૃwતબેન રમણભાઇ પટ>લ

૪૧૦ મ�ય શાહMરુ �જુ. શાળા ન ં- ૧૦ હ>તલ પ	ભુાઇ ગાધંી

૪૧૧ મ�ય શાહMરુ �જુ. શાળા ન ં- ૧૫ jી િનશાબેન એચ. સોલકં)

૪૧૨ મ�ય �ૂધેFર �જુ.  શાળા ન ં૩ ર>�કુાબેન Kકુ>શ6ુમાર પટ>લ

૪૧૩ મ�ય �ૂધેFર �જુ.  શાળા ન ં૩ સેજલબેન |રુસ-ગ અસોડા

૪૧૪ મ�ય �ૂધેFર �જુ.  શાળા ન ં૪ ધિમaJઠાબેન 4કરણ6ુમાર ભાવસાર

૪૧૫ મ�ય �ૂધેFર �જુ.  શાળા ન ં૬ ર)�ધીબેન ઈFરભાઈ પટ>લ

૪૧૬ મ�ય �ૂધેFર �જુ.  શાળા ન ં૬ રોનક6ુમાર) ભા�કુઆનદં કાપડ)યા૪૧૬ મ�ય �ૂધેFર �જુ.  શાળા ન ં૬ રોનક6ુમાર) ભા�કુઆનદં કાપડ)યા

૪૧૭ મ�ય શાહ)બાગ �જુ. શાળા ૧ પાડંોર �જનાબેન ર�નાX
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૪૧૮ મ�ય શાહ)બાગ �જુ. શાળા ૧ જશોદાબેન શ6ુભાઈ સોલકં)

૪૧૯ મ�ય શાહ)બાગ �જુ. શાળા ન ં૪ હસંાબેન 4કશોરભાઇ બાવા

૪૨૦ મ�ય શાહ)બાગ �જુ. શાળા ન ં૪ 4દપીકાબેન uલુસીદાસ પરમાર

૪૨૧ મ�ય શાહ)બાગ �જુ. શાળા ન ં૬ મsબુાળાબેન મગનભાઇ અસાર)

૪૨૨ મ�ય શાહ)બાગ �જુ. શાળા ન ં૬ ચેતનાબેન સોમાભાઇ ડાભી

૪૨૩ મ�ય બારડોલMરુા �જુ. શાળા ન.ં ૧ આશાબેન શકંરભાઈ E@પિત

૪૨૪ મ�ય બારડોલMરુા શાળા ન.ં ૧ અવનીબેન નાગXભાઈ પટ>લ

૪૨૫ મ�ય અસારવા �જુ. શાળા ન ં૨ બ6ુલાબેન �બાલાલ પચંાલ

૪૨૬ મ�ય અસારવા �જુ. શાળા ન ં૨ િપનલબેન નટવરભાઈ મહ>તા

૪૨૭ મ�ય અસારવા �જુ. શાળા ન-ં૩ 4દપીકાબેન એમ. દ>સાઈ

૪૨૮ મ�ય અસારવા �જુ. શાળા ન-ં૩ ગીતાબેન ઇFરભાઇ પર)ખ

૪૨૯ મ�ય અસારવા �જુ. શાળા ન-ં૧૧ છાયાબેન મનીષ6ુમાર પટ>લ

૪૩૦ મ�ય અસારવા �જુ. શાળા ન-ં૧૧ નેહલબેન સ�યમ6ુમાર પટ>લ

૪૩૧ મ�ય અસારવા �જુ. શાળા ન. ૧૨ જયjીબેન દ>વાગં6ુમાર પટ>લ

૪૩૨ મ�ય અસારવા �જુ. શાળા ન. ૧૨ નીતાબેન Eિવણભાઇ પટ>લ

૪૩૩ મ�ય અસારવા �જુ. શાળા ન ં-૧૮ ધિમaJઠાબેન ક)ર)ટભાઇ અમીન

૪૩૪ મ�ય અસારવા �જુ. શાળા ન ં-૧૮ 4દપાલીબેન સવXભાઇ દ>સાઇ

૪૩૫ મ�ય અસારવા �જુ. શાળા ન ં-૨૦ વદંનાબેન અિFનભાઈ ચાવડા

૪૩૬ મ�ય અસારવા �જુ. શાળા ન ં૨૩ મિનષાબેન મ�રુભાઇ પટ>લ

૪૩૭ મ�ય મેઘાણીનગર �જુ. શાળા ન.ં ૧ jી દયાબેન ધિમaન6ુમાર પટ>લ૪૩૭ મ�ય મેઘાણીનગર �જુ. શાળા ન.ં ૧ jી દયાબેન ધિમaન6ુમાર પટ>લ

૪૩૮ મ�ય મેઘાણીનગર �જુ. શાળા ન.ં ૧ jી અ	પુમાબેન બા�લુાલ E@પિત

૪૩૯ મ�ય મેઘાણીનગર �જુ. શા. ન ં-૨ જયો�સનાબેન સિતષ6ુમાર પટ>લ

૪૪૦ મ�ય મેઘાણીનગર �જુ. શા. ન ં-૪ g્િવeકલ મહ>શભાઇ પરમાર

૪૪૧ મ�ય મેઘાણીનગર �જુ. શા. ન ં-૪ પરમાર મં̂ ુલાબેન ભા	Eુસાદ

૪૪૨ મ�ય જહાગંીરMરુા �જુ. શાળા ન ં1 વડ}મીયા નીતાબેન ગોિવeદભાઇ

૪૪૩ મ�ય જહાગંીરMરુા �જુ. શાળા ન ં1 jી �}મીનાબેન C. મહ>4રયા

૪૪૪ મ�ય િEતમMરુા �જુ. શાળા ન ં૧ િશવાની બેન મ	ભુાઈ પટ>લ

૪૪૫ મ�ય િEતમMરુા �જુ. શાળા ન ં૩ Vયો�સનાબેન સોમાભાઈ સોલકં)

૪૪૬ મ�ય િEતમMરુા �જુ. શાળા- ૩ Xmનાશા 4હતેશ ગ�જર

૪૪૭ મ�ય ખા4ડયા �જુ. શાળા ન ૧૪ કો4કલાબેન એમ પટ>લ

૪૪૮ મ�ય જમાલMરુ �જુ. શાળા ન ં૯ ચ4ંYકાબેન છનાભાઈ ચૌધર)

૪૪૯ મ�ય જમાલMરુ �જુ. શાળા ન ં૯ ચદંાબેન નરો�ભંાઈ પરમાર

૪૫૦ મ�ય માધવબાગ �જુ. શાળા ન ં૧ વૈશાલી શશીકાતં 7યુ�વશંી

૪૫૧ મ�ય રાયખડ �જુ.શાળા ન.ં-૪ 	તૂન છગનભાઈ સોલકં)

૪૫૨ મ�ય રાયખડ �જુ. શાળા ન ં- ૮ Fેતાબેન કનૈયાલાલ મોદ)

૪૫૩ મ�ય રાયખડ �જુ.  શાળા ન ં૧૦ Fેતાબેન રામXભાઇ ભીમાણી

૪૫૪ મ�ય દ4રયાMરુ �જુ. શાળા ન ં૧૨ ધારાબેન અજયભાઈ મોદ)

૪૫૫ મ�ય કા�Mુરુ �જુ. શાળા ન ં૧૭ ધારાબેન હસKખુભાઈ િમ�ી

૪૫૬ મ�ય �ૂધેFર �જુ.  શાળા ન ં૪ હ)નાબેન આિશષ6ુમાર કણ@ર)યા

૪૫૭ મ�ય શાહ)બાગ �જુ. શાળા ૧ jી  પટ>લ નીતાબેન ચYં >શ6ુમાર

૪૫૮ મ�ય બારડોલMરુા �જુ. શાળા ન.ં ૧ કલાવતીબહ>ન સuંભુાઈ પટ>લ૪૫૮ મ�ય બારડોલMરુા �જુ. શાળા ન.ં ૧ કલાવતીબહ>ન સuંભુાઈ પટ>લ

૪૫૯ મ�ય અસારવા �જુ. શાળા ન-ં૧૧ હ>તલબેન જોઈતારામ મકવાણા
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૪૬૦ મ�ય અસારવા �જુ. શાળા ન ં-૨૦ 4દwતીબેન Eહલાદભાઈ પટ>લ

૪૬૧ મ�ય અસારવા �જુ. શાળા ન ં૨૩ હ>તલ િવનય6ુમાર પટ>લ

૪૬૨ મ�ય મેઘાણીનગર �જુ. શાળા ન.ં ૧ નેહાબેન જયિંતભાઈ પચંાલ

૪૬૩ મ�ય િEતમMરુા �જુ. શાળા ન ં૧ નીતાબેન ગણપતભાઇ શાહ

૪૬૪ મ�ય માધવબાગ �જુ. શાળા ન ં૧ Eણાલી રાજ ¡Y6ુમાર મહ>Fર)

૪૬૫ મ�ય રાયખડ �જુ.શાળા ન.ં-૪ પીનલબેન ભરત6ુમાર મોદ)

૪૬૬ મ�ય દ4રયાMરુ �જુ. શાળા ન ં૧૨ 4હનાબેન Cઠાભાઈ પરમાર

૪૬૭ મ�ય દ4રયાMરુ �જુ. શાળા ન ં૧૬ ડ)Nપલ બહ>ન મ	ભુાઈ રાઠોડ

૪૬૮ મ�ય કા�Mુરુ �જુ. શાળા ન ં૧૭ તG વી િવનય6ુમાર પટ>લ

૪૬૯ મ�ય બહ>રામMરુા �જુ. શાળા ન ં5 ની?ુબેન બpભુાઈ વાઘેલા

૪૭૦ મ�ય બહ>રામMરુા �જુ. શાળા ન ં5 શાહ)નબા	 ુયા6ુબભાઈ પટ>લ

૪૭૧ ઉ�ર પિ�મ ઘાટલો4ડયા Eા શાળા ન ં-૨ �4કતાબેન Eહલાદભાઈ નાઈ

૪૭૨ ઉ�ર પિ�મ ઘાટલો4ડયા Eા શાળા ન ં-૨ પાયલબેન લ�મણભાઈ પટ>લ

૪૭૩ ઉ�ર પિ�મ ગોતા Eા શાળા �વીGકલબેન મનહરલાલ જોષી

૪૭૪ ઉ�ર પિ�મ ચાણ¢ Eા.શાળા E@પિત 4દપીકાબેન ગોરધનભાઈ

૪૭૫ ઉ�ર પિ�મ ચાદંલો4ડયા Eા શાળા jી જfપાબેન અિFનભાઈ દવે

૪૭૬ ઉ�ર પિ�મ ચાદંલો4ડયા Eા શાળા jી પાAલબેન બા�લુાલ પટ>લ

૪૭૭ ઉ�ર પિ�મ ચાદંલો4ડયા Eા શાળા jી નીલમબેન કાGતીલાલ  પટ>લ

૪૭૮ ઉ�ર પિ�મ મેમનગર Eાથિમક શાળા તેજલબેન �ણુવતંલાલ સોની

૪૭૯ ઉ�ર પિ�મ મેમનગર Eાથિમક શાળા 4કરણબેન ક>Qભુાઈ છૈયા૪૭૯ ઉ�ર પિ�મ મેમનગર Eાથિમક શાળા 4કરણબેન ક>Qભુાઈ છૈયા

૪૮૦ ઉ�ર પિ�મ વ�ાMરુ Eાથિમક શાળા પટ>લ નેહાબેન ઉ�પલ6ુમાર

૪૮૧ ઉ�ર પિ�મ જગતMરુ Eાથિમક શાળા ઋuલુ Kળૂશકંર  િrવેદ)

૪૮૨ ઉ�ર પિ�મ જગતMરુ Eાથિમક શાળા 4ડNપલબેન અશોકભાઈ  રાવલ

૪૮૩ ઉ�ર પિ�મ rાગડ Eા.શાળા 7તુર)યા  વષા�બેન મૌdલક6ુમાર

૪૮૪ ઉ�ર પિ�મ rાગડ Eા.શાળા િવરલબેન અરિવeદભાઇ ઉકાણી

૪૮૫ ઉ�ર પિ�મ ¤યાિત Eા શાળા કાજલબેન ર)પલ6ુમાર પટ>લ

૪૮૬ ઉ�ર પિ�મ સોલા Eા. શાળા 4દશાબેન વી. પટ>લ

૪૮૭ ઉ�ર પિ�મ સોલા Eા. શાળા �_ુ�બુેન એમ.ભ�

૪૮૮ ઉ�ર પિ�મ ગોતા Eાથિમકશાળા સેજલબેન ભોગીલાલ પટ>લ

૪૮૯ ઉ�ર પિ�મ ગોતા Eાથિમકશાળા અ}મીતાબેન રામભાઈ પટ>લ

૪૯૦ ઉ�ર પિ�મ ગોતા હાઉિસeગ Eા.શાળા પટ>લ 4કeજલબેન બા�ભુાઈ

૪૯૧ ઉ�ર પિ�મ ગોતા હાઉિસeગ Eા.શાળા પડં{ા અદ)તીબેન કમલેશ6ુમાર

૪૯૨ ઉ�ર પિ�મ ઓગણજ Eા શાળા રાણા }વેતાબેન 7રુ>શભાઈ

૪૯૩ ઉ�ર પિ�મ શીલજ Eા.શાળા વૈશાખીબેન એમ.વાડજવાલા
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૫૧૭ ઉ�ર પિ�મ ઉિમaલાબેન અKતૃભાઈ પટ>લ   થલતેજ Eા. શાળાન ં૧

૫૧૮ ઉ�ર પિ�મ uiૃwત ઘન_યામભાઇ ખrી સરકાર) વસાહત  Eા  શાળા
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૫૨૨ ઉ�ર પિ�મ xજmનાબેન આર. @ની સોલા Eા. શાળા
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૫૮૨  4હGદ) અમરMરુા 4હGદ) - 1 આશાદ>વી રમેશચYં કનોXયા

૫૮૩  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 1 યાદવ નીતા 6ુમાર) સીતારામ

૫૮૪  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 1 �wુતા સ�ંયા રામરાજ૫૮૪  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 1 �wુતા સ�ંયા રામરાજ

૫૮૫  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 4 િનશા6ુમાર) યાદવ



�મ ઝોન શાળા	ુ ંનામ િશ�ક	ુ ંનામ
૫૮૬  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 4 7રુ>ખાદ>વી મનોહર6ુમાર કઠાયત

૫૮૭  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 4 રાજ6ુમાર) Q�ુલા

૫૮૮  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 5 અનીતા ઇGYXત યાદવ

૫૮૯  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 5 નીલમ6ુમાર) અXત6ુમાર પટ>લ

૫૯૦  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 7 �ુ@ં નીરજ6ુમાર @દૌન

૫૯૧  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 7 ર>ખા ગોિવeદિસeહ મેહરા

૫૯૨  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 9 શમા� માયા આર.

૫૯૩  4હGદ) અસારવા 4હGદ) - 1 મતવા6ુર>શી સાઝીયાબા	ુ ંમો.હનીફ

૫૯૪  4હGદ) �dબકાનગર 4હG દ)- 1 રાની આિશષ શાહ

૫૯૫  4હGદ) ઇGYMરુ) 4હGદ) 1 રXયાબા	ુ ંઅતહરઅલી �સાર)

૫૯૬  4હGદ) ઇGYMરુ) 4હGદ) 1 સાયમાબા	ુ ંમો. �7ુફુ મલેક

૫૯૭  4હGદ) ઓઢવ 4હG દ)- 1 6ુ. ર>ખા 7ખુરાજ E@પિત

૫૯૮  4હGદ) ઓઢવ 4હG દ)- 1 દ>વક)દ>વી િશવલાલ }વામી

૫૯૯  4હGદ) ઓઢવ 4હG દ)- 1 સગંીતા િrMરુાર) Eસાદ

૬૦૦  4હGદ) ઓઢવ 4હG દ)- 3 મનીષા સજંય6ુમાર @ય}વાલ

૬૦૧  4હGદ) ઓઢવ 4હG દ)- 3 સલોની મsવુન મૌય�

૬૦૨  4હGદ) ઓઢવ 4હG દ)- 3 મનીષા રિવeY પરાતે

૬૦૩  4હGદ) ઓઢવ 4હG દ)- 3 Eીિત 7રુ�Yનાથ Q�ુલા

૬૦૪  4હGદ) કરશનનગર 4હG દ)- 1 ગીતાજંdલ સમરબહા�ૂર ચૌહાણ

૬૦૫  4હGદ) કરશનનગર 4હG દ)- 1 ર>ખા6ુમાર) રામKરુત સોની૬૦૫  4હGદ) કરશનનગર 4હG દ)- 1 ર>ખા6ુમાર) રામKરુત સોની

૬૦૬  4હGદ) કરશનનગર 4હG દ)- 1 દ)પા6ુમાર) EકાશચYં શમા�

૬૦૭  4હGદ) કા�Mૂરુ 4હGદ) - 2 શ6ંુતલાદ>વી ક>શવરામ યાદવ

૬૦૮  4હGદ) 6ુબેરનગર 4હGદ) - 1 િવનીતા ચૌહાન

૬૦૯  4હGદ) 6ુબેરનગર 4હGદ) - 2 ડફ>ર અમર)નબા	ુ ંમોહNમદરફ)ક

૬૧૦  4હGદ) 6ુબેરનગર 4હGદ) - 2 સીમા પી. ચૌહાન

૬૧૧  4હGદ) 6ુબેરનગર 4હGદ) - 2 રાવત વષા� ગણપતભાઈ

૬૧૨  4હGદ) 6ુબેરનગર 4હGદ) - 4 ર>ખા6ુમાર) રતાભાઈ ચાવડા

૬૧૩  4હGદ) ખોખરા 4હG દ)- 4 સગંીતા િr|વુન dગર)

૬૧૪  4હGદ) ખોખરા 4હG દ)- 4 ઇGYાવતી આર. યાદવ

૬૧૫  4હGદ) ગોમતીMરુ 4હGદ)- 1 ઉઝમાબા	ુ ંમોહNમદભાઈ શેખ

૬૧૬  4હGદ) ચાણ¢ 4હGદ) મીનાબેન એસ. શમા�

૬૧૭  4હGદ) X.આઇ.ડ).સી. 4હ.- 1 મમતાદ>વી કાdલકાEસાદ મૌય�

૬૧૮  4હGદ) X.આઇ.ડ).સી. 4હ.- 1 }વાતી મહ�Y6ુમાર પાડં>ય

૬૧૯  4હGદ) X.આઇ.ડ).સી. 4હ.- 1 જયjી કાનાX ખટ)ક

૬૨૦  4હGદ) ઠRરનગર 4હGદ)- 1 િમjા આશાદ>વી અજય6ુમાર

૬૨૧  4હGદ) ઠRરનગર 4હGદ)- 2 િમjા સ4રતાદ>વી

૬૨૨  4હGદ) ઠRરનગર 4હGદ) 2 કોJટ) અ?ુણા નદંલાલ

૬૨૩  4હGદ) ઠRરનગર 4હGદ)- 2 અqવાલ કfપના રાCશ6ુમાર

૬૨૪  4હGદ) ડ). ક>બીન 4હGદ) યાદવ સોની િશવEસાદ

૬૨૫  4હGદ) ડ). ક>બીન 4હGદ) રાજMતૂ િEયકંા 7યૂ�ભાનિસeહ

૬૨૬  4હGદ) નવા નરોડા 4હGદ) હ>મા મનોહરલાલ મગંલાણી૬૨૬  4હGદ) નવા નરોડા 4હGદ) હ>મા મનોહરલાલ મગંલાણી

૬૨૭  4હGદ) નવા નરોડા 4હGદ) સીમાકંવર 7ગુનિસeહ તોમર



�મ ઝોન શાળા	ુ ંનામ િશ�ક	ુ ંનામ
૬૨૮  4હGદ) નારણMરુા 4હGદ) - 3 મોિનકા  શૈલેષ  Pન

૬૨૯  4હGદ) નારણMરુા 4હGદ) - 3 કોમલ નારાયણદાસ �રુવાની

૬૩૦  4હGદ) નારણMરુા 4હGદ) - 3 નયના 4હNમતલાલ સાપરા

૬૩૧  4હGદ) નવા વાડજ 4હGદ) - 1 Xગીષા નારણભાઇ પટ>લ

૬૩૨  4હGદ) નવા વાડજ 4હGદ) - 1 રાધા કોઈરાલા

૬૩૩  4હGદ) નવા વાડજ 4હGદ) - 1 દાિમની સતીશ6ુમાર વૈJણવ

૬૩૪  4હGદ) EીતમMરુા 4હGદ) - 1 કોમલ જગતરામ શમા�

૬૩૫  4હGદ) M?ુુષો�મનગર 4હ.- 1 િવજયા ઇFરલાલ ક>રાwયા

૬૩૬  4હGદ) M?ુુષો�મનગર 4હ.- 1 સીમા ક>. પાચોર)

૬૩૭  4હGદ) બાગે4ફરદોશ 4હG દ) - 1 dગ4ર@ રામચGY યાદવ

૬૩૮  4હGદ) બહ>રામMરુા 4હGદ)- 1 �^ુદ>વી રામઅવધિસeહ ઠા6ુર

૬૩૯  4હGદ) બહ>રામMરુા 4હGદ)- 1 સગંીતા 7શુીલ6ુમાર તોમર

૬૪૦  4હGદ) બાMનુગર 4હG દ)- 4 શમા� બબીતા 7ભુાષચYં

૬૪૧  4હGદ) બાMનુગર 4હG દ)- 4 શાહ િEયકંા ચYં|ષૂણ

૬૪૨  4હGદ) બાMનુગર 4હG દ)- 5 j¨ાદ>વી dબહાર)લાલ Aણવાલ

૬૪૩  4હGદ) રdખયાલ 4હG દ)- 1 Eીિત રામગોપાલ િસeહ @દોન

૬૪૪  4હGદ) મેઘાણીનગર 4હGદ) - 1 4રG6ુબાલા મનોજ Pન

૬૪૫  4હGદ) મેઘાણીનગર 4હGદ) - 1 જશોદા આય�

૬૪૬  4હGદ) રાજMરુ 4હGદ) - 2 શેખ િસપાહ) અજરાબા	ુ ંમોહNમદભાઈ

૬૪૭  4હGદ) રાજMરુ 4હGદ) - 5 મમતા નર>શ િતવાર)૬૪૭  4હGદ) રાજMરુ 4હGદ) - 5 મમતા નર>શ િતવાર)

૬૪૮  4હGદ) રાજMરુ 4હGદ) - 5 ગાયrી �wુતા

૬૪૯  4હGદ) વટવા 4હG દ)- 1 રાજMતૂ કંચન રિવGYિસeહ

૬૫૦  4હGદ) વાડજ 4હGદ) - 1 પfલવી યોગેશિસeહ રાજMતૂ

૬૫૧  4હGદ) વટવા 4હG દ)- 1 િસeહ િવમલા6ુમાર) ધમ�દ>વ

૬૫૨  4હGદ) વટવા 4હG દ)- 1 રોય સ4રતા રિવ

૬૫૩  4હGદ) વટવા 4હG દ)- 4 શાબાનાપરવીન મો. �	ુસુ અGસાર)

૬૫૪  4હGદ) વાડજ 4હGદ) - 1 કfપના6ુમાર) રાCGY 6ુમાર �ટ4રયા

૬૫૫  4હGદ) િવનોબાભાવ ે4હG દ)-1 Mનૂમ ભાઈલાલ પટ>લ

૬૫૬  4હGદ) િવનોબાભાવ ે4હG દ)-1 વદંના6ુમાર) િમjા

૬૫૭  4હGદ) શાહ)બાગ 4હGદ) - 1 7યૂા�બેન રામાભાઇ સોલકં)

૬૫૮  4હGદ) સરસMરુ 4હG દ)- 2 તર©મુપરવીન અફસરઅલી અGસાર)

૬૫૯  4હGદ) સરસMરુ 4હG દ)- 2 શાહ)નઅ¤તર અ��ુfલાહ ખાન પઠાણ

૬૬૦  4હGદ) સાબરમતી 4હGદ) - 1 લ�મીદ>વી પરમેFરનાથ િrપાઠ)

૬૬૧  4હGદ) સાબરમતી 4હGદ) - 1 7નુીતા KTુાલાલ �wુતા

૬૬૨  4હGદ) સાબરમતી 4હGદ) - 1 િમના�ી યશવતં શમા�

૬૬૩  4હGદ) સૈજMરુ 4હGદ) - 1 Vયો�સના Eેમિસeહ ભાટ)

૬૬૪  4હGદ) સૈજMરુ 4હGદ) - 1 માયા મહાવીરEસાદ પર>વા

૬૬૫  4હGદ) 4દ�mવજય 4હGદ) ર)ટાબેન એન. ચાવડા

૬૬૬  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 1 Kદુdલયાર 7મુિત 6ુમાર

૬૬૭  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 1 6ુFાહ રાધા િr|વુન િસeહ

૬૬૮  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 7 �}મતા 7શુીલ તોમર૬૬૮  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 7 �}મતા 7શુીલ તોમર

૬૬૯  4હGદ) ઓઢવ 4હG દ)- 1 સગંીતા િrMરુાર) Eસાદ



�મ ઝોન શાળા	ુ ંનામ િશ�ક	ુ ંનામ
૬૭૦  4હGદ) બાગે4ફરદોશ 4હG દ) - 1 ગીતા6ુમાર) 7રુ>GYનાથ િતવાર)

૬૭૧  4હGદ) ઠRરનગર 4હGદ) 2 સાિવrી ના�લુાલ ખ¡ગાર

૬૭૨  4હGદ) અમરાઇવાડ) 4હG દ)- 7 સગંીતા બાલ6ૃJણ કનોXયા

૬૭૩  4હGદ) નોબલનગર 4હGદ) - 2 અિનતા રજબલી ચૌહાન

૬૭૪  4હGદ) સૈજMરુ 4હGદ) - 1 ગીતાદ>વી રમેશચYં �wુતા

૬૭૫  4હGદ) ગોમતીMરુ 4હGદ)- 1 ર>હાનાબા	ુ ંહનીફખાન પઠાણ

૬૭૬  4હGદ) બાMનુગર 4હG દ)- 1 િવમલા6ુમાર) રાજ ¡Yિસeહ �િrય

૬૭૭  4હGદ) બાMનુગર 4હG દ)- 8 [ાનતી રામિસeહાસનિસeહ રાજMતૂ

૬૭૮  4હGદ) મેઘાણીનગર 4હGદ) - 1 ર>ખા Eદ)પ િસeહ ચૌહાન

૬૭૯  4હGદ) 6ુબેરનગર 4હGદ) - 1 નયના 7ધુીર6ુમાર િનતવણે

૬૮૦  4હGદ) સરસMરુ 4હG દ)- 4 નર>GYકૌર તારાિસeધ રતનપાલ

૬૮૧ ઉ�ૂ�  ગોમતીMરુ ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં1 શેખ મેહજબીનબા	 ુઅલીvુસેન

૬૮૨ ઉ�ૂ�  ચડંોળા ઉ�ૂ�  શાળા નબંર -1 શીર)નફાતમા ક>. અGસાર)

૬૮૩ ઉ�ૂ�  બાMનુગર ઉ�ુ�  શાળા ન.ં 7 બેબીનાઝ  ડ�f� ુઅGસાર)

૬૮૪ ઉ�ૂ�  શાહMરુ ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં5 શાઇ}તાકોસર C અGસાર)

૬૮૫ ઉ�ૂ�  િમfલતનગર ઉ�ૂ�  શાળા ન.ં 1 ઝેબાખાનમ એસ. જમાદાર

૬૮૬ ઉ�ૂ�  7 ુદંરમનગર ઉ�ુ�  શાળા ન-ં2 અGસાર)^ુલાયા ર>હાનાબા	 ુ@ફરઅલી

૬૮૭ ઉ�ૂ�  રાજMરુ ઉ�ુ�  શાળા ન ં7 અGસાર) નાdઝયાઅ¤તર મો.અલી

૬૮૮ ઉ�ૂ�  બહ>રામMરુા ઉ�ૂ�  શાળા ન.ં 6 ર>હાનાબા	ુ ંફાAકભાઈ બોબડ)યાવાલા

૬૮૯ ઉ�ૂ�  િમfલતનગર ઉ�ૂ�  શાળા ન.ં 1 સફ)નાબા	ુ ંએફ. ઉ�Pનવાલા૬૮૯ ઉ�ૂ�  િમfલતનગર ઉ�ૂ�  શાળા ન.ં 1 સફ)નાબા	ુ ંએફ. ઉ�Pનવાલા

૬૯૦ ઉ�ૂ�  ચડંોળા ઉ�ૂ�  શાળા ન-2 અGસાર) Aખસાનાબીબી એમ.

૬૯૧ ઉ�ૂ�  સકંdલતનગર ઉ�ૂ�  શાળા 7ફુ)યાબા	ુ ંએમ અGસાર)

૬૯૨ ઉ�ૂ�  વટવા ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં2 શાહ>દાપરવીન એ અGસાર)

૬૯૩ ઉ�ૂ�  દાણીલીમડા ઉ�ૂ�  - 4 સલમાબા	ુ ંઆર શેખ

૬૯૪ ઉ�ૂ�  બાMનુગર ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં4 સના અ��ુલજ�બાર અGસાર)

૬૯૫ ઉ�ૂ�  7 ુદંરમનગર ઉ�ુ�  શાળા ન-ં2 સબા એ. અGસાર)

૬૯૬ ઉ�ૂ�  7 ુદંરમનગર ઉ�ુ�  શાળા ન-ં2 તર©મુિનશા ંમોહમંદઆમીન મG7રુ)

૬૯૭ ઉ�ૂ�  બાMનુગર ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં8 અGસાર) 6ુર>શાબીબી Kબુીનએહમદ

૬૯૮ ઉ�ૂ�  રાયખડ ઉ�ૂ�  શાળા નબંર 6 અ}મીનાબા	ુ ંઈ}માઈલભાઈ શેખ

૬૯૯ ઉ�ૂ�  બાMનુગર ઉ�ુ�  શાળા ન.ં 9 ના4હદાબા	 ુX. પઠાણ

૭૦૦ ઉ�ૂ�  શાહMરુ ઉ�ુ�  શાળા નબંર-10 4ફરદોસબા	 ુઆઈ. શેખ

૭૦૧ ઉ�ૂ�  ચડંોળા ઉ�ૂ�  શાળા નબંર -01 ર>હમતબીબી એન. રંગર>જ

૭૦૨ ઉ�ૂ�  વટવા ઉ�ૂ�  શા.ન.ં 2 સા4હ}તાબા	ુ ંએમ. પઠાન

૭૦૩ ઉ�ૂ�  સરસMરુ ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં1 ઉઝમાબા	ુ ંX. અGસાર)

૭૦૪ ઉ�ૂ�  રdખયાલ ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં2 �લુનાઝપરવીન ઇNતીયાઝએહમદ અGસાર)

૭૦૫ ઉ�ૂ�  બાMનુગર ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં4 શેહનાઝબીબી મો. શ�બીર અGસાર)

૭૦૬ ઉ�ૂ�  બાMનુગર ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં8 શેખ શમીમબા	ુ ંમોહમંદહનીફ

૭૦૭ ઉ�ૂ�  ચડંોળા ઉ�ૂ�  શાળા નબંર -01 ફરહાનાપરવીન એન. શેખ

૭૦૮ ઉ�ૂ�  વટવા ઉ�ૂ�  શા.ન.ં 2 }વાલેહાબા	ુ ંઝેડ. અGસાર)

૭૦૯ ઉ�ૂ�  વટવા ઉ�ૂ�  શા.ન.ં 2 ફૌઝીયા પી. અGસાર)

૭૧૦ ઉ�ૂ�  વટવા ઉ�ૂ�  શા.ન.ં 2 શાહ)નબા	ુ ંએમ. પઠાન૭૧૦ ઉ�ૂ�  વટવા ઉ�ૂ�  શા.ન.ં 2 શાહ)નબા	ુ ંએમ. પઠાન

૭૧૧ ઉ�ૂ�  દાણીલીમડા ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં4 છ)પા સાCદાબા	ુ ંઇ�ા4હમભાઈ



�મ ઝોન શાળા	ુ ંનામ િશ�ક	ુ ંનામ
૭૧૨ ઉ�ૂ�  દાણીલીમડા ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં4 ચલગોટાવાલા નાઝીયા રમઝાનીભાઈ

૭૧૩ ઉ�ૂ�  �ૂધેFર ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં1 યા}મીનબા	ુ ંમોહNમદઅલી મોમીન ^ુલાહા

૭૧૪ ઉ�ૂ�  શાહMરુ ઉ�ુ�  શાળા નબંર-10 74ુફયાબા	 ુએફ. મ¡દાXવાલા

૭૧૫ ઉ�ૂ�  શાહ)બાગ ઉ�ૂ�  શાળા ન.ં 1 શાહ>દાબા	ુ ંએસ. મG7રુ)

૭૧૬ ઉ�ૂ�  જમાલMરુ ઉ�ુ�  શાળા ન.ં 1 શ�ફુતાબા	 ુફખA§)ન શેખ

૭૧૭ ઉ�ૂ�  રdખયાલ ઉ�ુ�  શાળા ન .1 શમીમબા	ુ ં એમ. શૈખ િસપાઈ

૭૧૮ ઉ�ૂ�  ચડંોળા ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં2 નાહ)દજહા ંશાહનવાઝ શેખ

૭૧૯ ઉ�ૂ�  દાણીલીમડા ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં2 હાજરાબીબી ક> શેખ

૭૨૦ ઉ�ૂ�  િમfલતનગર ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં2 શબીનાબા	ુ ં�7ુફુભાઇ પટ>લ

૭૨૧ ઉ�ૂ�  ગોમતીMરુ ઉ�ૂ�  શાળા ન. 2 ફરહાનાબા	 ુમોહNમદ રફ)ક શેખ

૭૨૨ ઉ�ૂ�  બાMનુગર ઉ�ુ�  શાળા ન ં૨ 	શુરતજહા ંઇ�Nતયાઝ આલમ અGસાર)

૭૨૩ ઉ�ૂ�  બાMનુગર ઉ�ુ�  શાળા ન ં૨ ગઝાલાપરવીન અનવરખાન પઠાન

૭૨૪ ઉ�ૂ�  સરસMરુ ઉ�ૂ�  શાળા ન-ં4 શીર)નબા	ુ ંસરફરાજએહમદ અGસાર)

૭૨૫ ઉ�ૂ�  ગોમતીMરુ ઉ�ુ�  શાળા ન-ં4 શબનમ એમ. �સાર)

૭૨૬ �qેX રdખયાલ �qેX શાળા ન.ં 1 પરમાર Mનૂમબેન અરિવeદભાઇ

૭૨૭ �qેX રdખયાલ �qેX શાળા ન.ં 1 નાયક 4દપીકાબેન મનોહરભાઈ

૭૨૮ �qેX ઠકકરબાપાનગર �qેX શાળા ન.ં 1 Cઠવા Eીિતબેન મનીષ6ુમાર

૭૨૯ �qેX 6ુબેરનગર �qેX શાળા ન.ં1 ગરચર ર>ખાબેન Mુ@ંભાઈ

૭૩૦ �qેX 6ુબેરનગર �qેX શાળા ન.ં1 ગો4હલ પાવ�તી ડ) બી

૭૩૧ �qેX સરદાર વfલભભાઈ પટ>લ સ6ુંલ પટ>લ િનરાલીબેન 4હતેGY6ુમાર૭૩૧ �qેX સરદાર વfલભભાઈ પટ>લ સ6ુંલ પટ>લ િનરાલીબેન 4હતેGY6ુમાર

૭૩૨ �qેX કાકં4રયા પ~�લક }6ૂલ બ¡કર હ>માલીબેન Xmનેશ6ુમાર

૭૩૩ �qેX કાકં4રયા પ~�લક }6ૂલ પાડંર ર�કુાબેન વકસીભાઈ

૭૩૪ �qેX વેજલMરુ પ~�લક }6ૂલ વોરા Eીતીકાબેન કા�Gતલાલ

૭૩૫ �qેX રામાપીર ટ>કરા પ~�લક }6ૂલ વૈJણવ jેયાબેન જયેશ6ુમાર

૭૩૬ �qેX સરદારનગર �qેX શાળા ન.ં1 ઓડ>દરા uiૃwતબેન લાખાભાઇ

૭૩૭ �qેX સરદારનગર �qેX શાળા ન.ં1 પડં{ા 4હર>નબેન 4દપકભાઇ

૭૩૮ �qેX 6ુબેરનગર �qેX શાળા ન.ં4 ભગોરા �જનાબહ>ન 4દનેશભાઈ

૭૩૯ �qેX 6ુબેરનગર �qેX શાળા ન.ં4 પટ>લ dબe4દયા6ુમાર) લ�મણભાઈ

૭૪૦ �qેX હાથીજણ પ~�લક }6ૂલ રાઠોડ 7િુનતાબેન Mનુાભાઇ

૭૪૧ �qેX રdખયાલ �qેX શાળા ન.ં 1 પટ>લ મીનાબેન લલીત6ુમાર

૭૪૨ �qેX કાકં4રયા પ~�લક }6ૂલ લેઉવા વૈશાલીબેન િન6ંુજભાઈ

૭૪૩ �qેX સરદારનગર �qેX શાળા ન.ં1 ગોહ>લ ર)નાબેન જગદ)શભાઈ

૭૪૪ �qેX 6ુબેરનગર �qેX શાળા ન.ં1 4દ�ીત મીના�ીબેન uલુસીદાસ

૭૪૫ �qેX 6ુબેરનગર �qેX શાળા ન.ં1 િતવાર) 7મુનબેન ઓનકારનાથ

૭૪૬ �qેX 6ુબેરનગર �qેX શાળા ન.ં1 યાદવ ક?ુણાબેન શેખરભાઈ

૭૪૭ �qેX રdખયાલ �qેX શાળા ન.ં 1 પરમાર }વાિતબેન જગદ)શભાઈ

૭૪૮ �qેX હાથીજણ પ~�લક }6ૂલ 4cJટ) અપે�ાબેન િવનોદભાઈ

૭૪૯ �qેX ખોખરા પ~�લક }6ૂલ ચૌહાણ િEયકંાબેન રણXતિસeહ

૭૫૦ �qેX શાહMરુ �qેX શાળા વરાdણયા 4રનલબેન અરિવeદભાઇ


