
ક્રમ

શાળાના રકેર્ડ  પ્રમાણે આચાર્ડશ્રીન ું 

પ રુ નામ (અટક પ્રથમ લખવી અને 

પપતા/ પપતન ું નામ પ રૂ લખવ ું )

શાળાન ું નામ

શાળા જ ે

તાલ કામાું 

આવેલ 

હોર્ તે 

તાલ કાન ું 

કલ્ર્ાણપન

પિ 

ર્ોજનાની 

ફી ભરલે છે 

?

હા, તો 

પાવતી 

નુંબર 

જણાવો

સુંઘની વર્ડ 

૨૦૨૦ ની 

ફી ભરલે છે 

?હા/ના

હા, તો 

પાવતી 

નુંબર 

જણાવો

1 પ રોપહત પિલીપપસુંહ ભવરપસુંહ
લોકપનકેતન  પવનર્મુંપિર 

પવરમપ ર
અમીરગઢ ના ના 268

2 પિવેિી પ્રપવણભાઈ વાસ ભાઈ
શ્રી આર.આર. પવદ્યાલર્, 

અમીરગઢ
અમીરગઢ હા 2777 હા 266

3 નાર્ક કૈલાસક માર રમણલાલ
સૂર્ાાઁબા ભામપિરા 

ઉ.મા.શાળ।,આવલ
અમીરગઢ હા 188 હા 265

4 હસમ ખક માર રવજીભાઈ બારોટ
પશવમ પવદ્યાલર્, 

સરોિારોર્
અમીરગઢ હા 0 હા 267

5 નાલવાલા પિપકક માર િનેશભાઈ

શ્રી સી વી શાહ અપભનવ 

ભારતી ઉ.બ.ૂ પવદ્યાલર્, 

વર્ા

કાુંકરજે ના ના

6 પટેલ નરને્દ્રક માર રણછોર્િાસ
શ્રીમતી સાસ  વહ  પવદ્યા 

મુંપિર, રાજપ ર
કાુંકરજે હા 164 હા 215

7 પટેલ અમૃતભાઈ સગથાભાઇ

શેઠ શ્રી એ એસ કોઠારી 

અપભનવ ભારતી 

ઉતરબ નીર્ાિી પવધ્િાલર્ 

તરેવાર્ા

કાુંકરજે ના 0 હા 219

8 શાહ પહમાુંશ  પ્રપવણચુંર
શ્રી ઓગ ર્ પવદ્યામુંપિર, 

થરા
કાુંકરજે ના 0 હા 220

9 નલવાલા  પિપકક માર િનેશભાઈ

શ્રી સી વી શાહ અપભનવ 

ભારતી ઉ બ ૂપવદ્યાલર્, 

વર્ા

કાુંકરજે હા 0 હા 221

10 પચિોપર્ર્ા િલસુંગજી પ્રિાનજી
શેઠ શ્રી એમ.વી.વાલાણી 

હાઇસ્ક લ,પશહોરી
કાુંકરજે હા 0 હા 210

11 િર્ારામભાઈ એચ પુંડ્ર્ા ચાુંગા માધ્ર્પમક શાળા કાુંકરજે હા 0 હા 218

12 ખુંરે્લવાલ ભવરલાલ ખોર્ીિાસ l
શ્રી એલ.એમ. હસાણી 

પવદ્યાલર્, આકોલી
કાુંકરજે ના 0 હા 212

13 પટેલ ઈશ્વરભાઈ બલવુંતભાઈ શ્રી પવનર્ મુંપિર,થરા n કાુંકરજે ના 0 ના 0

14 રમેશભાઈ કે.ઠકકર
શ્રીમપત જ.ેએસ. પથેાણી 

પવદ્યાલર્ રાનેર
કાુંકરજે હા 189 હા 321



15 પુંડ્ર્ા િર્ારામ ભાઈ હરઞોવનભાઈ
ચાુંગા માધ્ર્પમક અને 

ઉચ્ચતર માધ્ર્પમક શાળા
કાુંકરજે હા 0 હા 0

16 પટેલ બાબ ભાઈ કાળ ભાઈ
શેઠ એ.એન. ક મક મ 

મુંગલ પવદ્યાલર્ ,ઉણ
કાુંકરજે ના 0 હા 222

17 જાિવ મલજી રતનપસુંગ
ગાર્િી પવદ્યાલર્ અને 

ઉ.મા.શાળા કુંબોઈ.
કાુંકરજે હા 0 હા 214

18 રાર્ગોર કાુંપતભાઈ  એમ.
મહુંતશ્રી એચ.એલ. 

પવદ્યાલર્, જામપ રા
કાુંકરજે હા 0 હા 213

19 શ્રી જર્ુંતીભાઈ વી. પટેલ પવનર્ પવિાલર્, ખોર્ા કાુંકરજે ના 0 હા 216

20 શ્રી આર. કે. ઠકકર
શ્રીમતી જ.ેએસ.પથેાણી 

અભા. ઉ.બ . પવ.,રાનેર
કાુંકરજે ના 0 હા 217

21 શ્રી પ્રિાનજી  આર. રાઠોર્
શેઠ એમ.ર્ ઈ. પવિાલર્, 

ખીમાણા
કાુંકરજે હા 0 હા 211

22 શ્રી એલ.એમ. િેસાઈ
એ.આર.ઉ.બ . પવદ્યાલર્, 

બ કોલી
કાુંકરજે ના 1 હા 223

23 પરમાર નર્નક માર અરજણજી

પુંચશીલ 

પવદ્યાલર્,સ્પોટડસ ક્લબા 

નજીક, ર્ીસા

ર્ીસા ના 0 હા 113

24 બારોટ નપવનક માર મોહનલાલ

માતકૃૃપા ચુંચળબા 

માધ્ર્પમક અને 

ર્ૉ.આર.બી.પટેલ 

ઉ.મા.શાળા,ટેટોર્ા

ર્ીસા હા 2769 ના 103

25 રાવલ પમલનક માર નટ ભાઈ

શેઠ શ્રી એલ. એચ. માળી 

આિશડ હાઈસ્કૂલ, 

માલગઢ.

ર્ીસા હા 2763 હા 150

26 મોિી પવનોિક માર કાપન્દ્તલાલ
એસ.સી.ર્બલ્ર્  

હાઈસ્કૂલ. ર્ીસા
ર્ીસા ના 0 હા 108

27 પટેલ રમેશ ભાઈ ગોકળા ભાઈ
શ્રી એચ.વી.વાલાની 

પવદ્યામુંપિર ભીલર્ી.
ર્ીસા હા 2770 હા 105

28 ચૌિરી અમૃતભાઈ િેમરભાઈ
પવવેક ઉ.બ . અને ઉ.મા. 

પવદ્યાલર્ રામસણ
ર્ીસા ના 0 હા 115

29 મહેતા પ્રમોિક માર  વાસ િેવભાઈ
ર્ી.જ.ેએન. 

મહેતા,જ નાર્ીસા
ર્ીસા હા 155 હા 110



30 રાજપ ત કરસનભાઈ પાનાભાઈ
ર્ી.ઍન.જ.ે આિશડ 

હાઈસ્કૂલ ર્ીસા.
ર્ીસા હા 0 હા 151

31 િવે જીતને્દ્રક માર હપરશુંકર
મહુંત શ્રી કે.ર્ી.આિશડ 

હાઈ.રામપ રા
ર્ીસા હા 0 હા 112

32 રાવલ ગોપવુંિ પિન પ્રસાિ
ભગવતી પવદ્યામુંપિર. 

રસાણા મોટા.
ર્ીસા હા 2767 હા 152

33 પટેલ કન ભાઇ રામભાઇ
શ્રી લ ણપ ર માધ્ર્પમક 

શાળા, લ ણપ ર
ર્ીસા ના 0 હા 109

34 અગ્રવાલ બીનાક મારી પકશનભાઇ
જાગપૃત કન્દ્ર્ા પવદ્યાલર્, 

ર્ીસા
ર્ીસા હા 2762 હા 101

35 પટેલ જગપિશક માર શુંકરલાલ
જાગપૃત ઉ.બ.ઉ 

પવદ્યામુંપિર,ર્ાવસ
ર્ીસા ના 148 હા 106

36 સેવક કપપલ્ક માર ઈશ્વરભાઈ
જાગપૃત પવદ્યામુંપિર, 

શેરપ રા
ર્ીસા ના 149 હા 114

37 જોર્ી જર્શેક માર પચમનલાલ
એસ.એમ.જી. રાજગોર 

હાઈસ્ક લ, રાણપ ર
ર્ીસા ના 150 હા 116

38 પરમાર ફાલ્ગ નીબને વી.
ર્ી.એન.પી. ગલ્સડ 

હાઈસ્ક લ, ર્ીસા
ર્ીસા ના 150 હા 117

39 ખરસોણ નાનજીભાઈ જગમાલભાઈ
સરિાર પટેલ હાઇસ્ક લ. 

ર્ીસા
ર્ીસા હા 56 હા 149

40
ફા. એ. ગ્લાસીર્સ રાઝ         Fr. 

A Glasius Raj

સેંટા ઝેવેર્એસ 

હાઈસ્ક લ, ર્ીસા
ર્ીસા ના 0 હા 0

41 પટેલ રમેશક માર વજાભાઈ ગાર્િી પવદ્યાલર્,થરાિ થરાિ ના હા 288

42 િવે પુંકજક માર બાબ લાલ
ભલાસરા હાઈસ્ક લ, 

ભલાસરા.
થરાિ ના 0 હા 290

43 રાવલ રમેશક માર લક્ષમણભાઇ
જાગપૃત ઉ.બ . 

પવિામુંપિર, પીલ ર્ા
થરાિ ના 0 ના 286

44 પટેલ વીરાભાઇ ભાવાભાઇ

સ્વ. શ્રી પી. એ. માળવી 

શ્રી રાજશે્વર આિશડ ઉ.મા 

પવદ્યાલર્. થરાિ

થરાિ હા 160 હા 292



45 પટેલ નારણભાઈ આર. જનતા હાઈસ્ક લ, થરાિ થરાિ હા 161 હા 287

46 પટેલ શુંકરભાઈ એસ.
સરસ્વતી પવદ્યાલર્, 

સવપ રા
થરાિ હા 162 હા 289

47 પટેલ તજેાભાઈ
આિશડ હાઈસ્ક લ, 

આસોિર
થરાિ હા 163 હા 291

48 પટેલ પિનેશભાઈ જ.ે
સામાન્દ્ર્ મા. શાળા, 

ઈઢાટા
થરાિ હા 164 હા

49 રાજપ ત શૈલને્દ્રપસુંહ ખ શાલપસુંહ
અુંબાજી ગ્રામ પુંચાર્ત 

હાઈસ્ક લ, અુંબાજી.
િાુંતા હા હા 297

50 ભાટી જનકપસુંહ સજ્જનપસુંહ
Shree vinaymandir 

pimplavalivav
િાુંતા ના 0 હા 296

51 પટેલ મર્ રીબને હીરાભાઈ

શ્રી બી.ર્ી.મહેતા 

આરાસ રી કન્દ્ર્ા 

પવદ્યાલર્,અુંબાજી.

િાુંતા ના 0 હા 293

52 વાઘેલા ભરતપસુંહ કાક પસુંહ

સ્વામી શ્રી 

અ.પ.એચ.એસ. સ્ક લ, 

હર્ાિ

િાુંતા હા 192 ના 298

53 ચૌિરી રમેશભાઈ પોપટભાઈ
ભારત પવદ્યાલર્ , 

ભચેર્ીર્ા
િાુંતા ના 0 હા 295

54 પ્રજાપપત રાકેશક માર કચરાભાઈ
પરહેન એચ.મહેતા 

પવદ્યાલર્, માું કર્ી
િાુંતા હા 0 હા 299

55
માુંકણોજીર્ા અબીબભાઈ 

ન ુંરમહમિ
પપરમલ પવદ્યાલર્ પ ુંજપ ર િાુંતા હા 0 હા 95

56 પટેલ કલ્પશેક માર ર્ાહ્યાભાઈ

સત્ર્મ પવદ્યાલર્ સોલસુંર્ા 

તા-િાુંતા પજલ્લો-

બનાસકાુંઠા

િાુંતા હા 0 હા 294

57 રાઠોર્ િોલતપસુંહ ટી.
સરસ્વતી પવદ્યાલર્, 

મોટાસર્ા
િાુંતા હા 1 હા 300

58 મહેતા શૈલને્દ્રક માર સી.
સર ભવાનપસુંહ પવદ્યાલર્, 

િાુંતા
િાુંતા હા 2 હા

59 બારર્ વિનપસુંહ કે.
ઉતર બ પનર્ાિી આશ્રમ 

શાળા, ગોરાર્
િાુંતા હા 3 હા 96



60 બારર્ પ્રપવણપસુંહ એન.
ઉતર બ પનર્ાિી આશ્રમ 

શાળા, ક વારસી
િાુંતા હા 4 હા 97

61 વાઘેલા પિપલપપસુંહ એન.
ઉતર બ પનર્ાિી  

પવદ્યાલર્, િલપ રા
િાુંતા હા 5 હા 98

62 પરમાર ભગવતીબને ર્ી.
અરવલ્લી ઉ.મા. કન્દ્ર્ા 

પવદ્યાલર્, હર્ાિ
િાુંતા હા 6 હા 99

63 વાઘેલા પિપલપપસુંહ જ.ે નવાવાસ હાઈસ્ક લ િાુંતા હા 7 હા 100

64 પ્રવીણક માર બી.જોર્ી
પવજર્ પવિામુંપિર 

િાુંતીવાર્ા
િાુંતીવાર્ા હા 175 હા 270

65 બોકા તળશાભાઈ વોહતાભાઈ
બી. સી. ચૌિરી પવદ્યાલર્ 

જગેોલ
િાુંતીવાર્ા હા 0 હા 272

66 પટેલ મનોજક માર કાનજીભાઈ
શ્રી પાુંથાવાર્ા હાઈસ્ક લ, 

પાુંથાવાર્ા
િાુંતીવાર્ા હા 2754 હા 269

67 જોર્ી પિલોકચન્દ્ર જશીરામ
સાવડજપનક હાઈસ્કૂલ 

ગ ુંિરી
િાુંતીવાર્ા હા 2779 હા 271

68 પટેલ વેલભાઈ ભગવાનભાઈ
શ્રીમપત એસ આર મહેતા 

પવદ્યાલર્ રરૈ્ા
પિર્ોિર હા 0 હા 279

69 ચૌહણ ઉિર્પસુંહ િ ર્ાજી
લોકપનકેતન  પવનય્મુંપિર, 

પાલર્ી-મીઠ્ઠી
પિર્ોિર ના 25 ના 282

70 શ્રી ભગવાનભાઈ એસ. ચૌિરી
આિશાડ હાઈસ્ક લ, 

પિર્ોિર
પિર્ોિર ના 26 ના 278

71 શ્રી વી. કે. બારોટ
શ્રી વી.કે. વાઘેલા 

હાઈસ્ક લ, પિર્ોિર
પિર્ોિર ના 27 ના 279

72 શ્રી ર્ી.બી. પટેલ.
એમ.આર. મહેતા ઉ. બ . 

પવદ્યાલર્, ર્ ચકવાર્ા
પિર્ોિર ના 28 ના 281

73 ચૌિરી ગોપવુંિભાઈ જઠેાભઈ

એચ.કે. આકોપલર્ા 

પવવેકાનુંિા પવદ્યાલર્, 

િાનેરા

િાનેરા હા 0 હા 181

74 પટેલ શુંકરભાઈ પનાભાઈ

શ્રી મહપર્ડ કણ્યવ 

અપભનવ 

પવિાલર્.બાપલા

િાનેરા હા 0 હા 180



75 ચૌિરી પ્રકાશભાઈ મોહનભાઈ
પી.એમ.ર્ી.વી. 

પવવેકાનુંિા
િાનેરા હા 2756 હા 183

76 પટેલ િીરાજક માર તારાભાઈ

માતશૃ્રી મન બને 

રાજાભાઈ કાળા 

પવદ્યાલર્, ક ુંવારલા

િાનેરા હા 2757 હા 182

77 શ્રી સેનજી એસ. સોલુંકી
ર્ી.બી. પારખે 

હાઈસ્ક લ,િાનેરા
િાનેરા હા હા 179

78 પટેલ પકરીટક માર જર્ુંતીલાલ
શ્રી એસ ર્ી એલ શાહ 

હાઈસ્કૂલ ભાગળ પીપળી
પાલનપ ર હા હા 232

79 સ થાર મપણલાલ અુંબારામ
શ્રી કે.કે.ગોઠી સ્વપસ્તક  

હાઈસ્કૂલ પાલનપ ર
પાલનપ ર હા 2771 હા 228

80 શ્રી રાજશેક માર જઠેાલાલ પ્રજાપપત

શેઠશ્રી પિભોવનિાસ 

પીથાભાઈ હાઈસ્કૂલ અને 

ઉ.મા. શાળા, માલણ

પાલનપ ર ના હા 233

81 ઠાકર મહેશભાઈ બાબ લાલ
એન & સી.ર્ી. અુંબાણી 

પવિાલર્ િલવાર્ા
પાલનપ ર હા 199 હા 246

82 જોર્ી િીપકક માર ર્ાહ્યાલાલ
ક ુંભાસણ હાઈસ્કૂલ, 

ક ુંભાસણ
પાલનપ ર હા 0 હા 242

83 પસન્દ્િી ઈલીર્ાસ મહેબ બખાન
ગ જરાત હાઈસ્કૂલ, 

પાલનપ ર
પાલનપ ર હા 196 હા 227

84 પટેલ માવજીભાઈ માનસુંગભાઈ કમલ પવદ્યામુંપિર,ભ તરે્ી પાલનપ ર હા 2761 હા 231

85 જોર્ી શૈલરે્ભાઈ અમૃતલાલ રોશન હાઈસ્કૂલ ગઠામણ પાલનપ ર ના 0 હા 226

86 પુંચાલ નરશેક માર રામજીભાઈ
શ્રી પવપવિલક્ષી 

પવદ્યામુંપિર પાલનપ ર
પાલનપ ર ના 0 હા 248

87 ઉમેશક માર પશવાભાઈ પટેલ
શેઠશ્રી એમ એમ શાહ 

પવનર્ પવદ્યામુંપિર, ગોળા
પાલનપ ર હા 166 હા 247

88 વ્ર્ાસ અપમત ર્ાહ્યાલાલ પવનર્ મુંપિર મલાના પાલનપ ર હા 2768 હા 230

89 પટેલ શારિાબને અમૃતલાલ

શ્રીમતી આર.કે.પટેલ 

ઉ.મા. કન્દ્ર્ા પવદ્યાલર્ 

લક્ષ્મીપ રા પાલનપ ર

પાલનપ ર ના 0 હા 243



90 િેવર્ા નરેંરપસુંહ પબાજી
માતશૃ્રી એસ.બી.વી 

સરસ્વતી હાઈ.,પાલનપ ર
પાલનપ ર હા 15 હા 240

91 મહેતા તપૃિબને પોપટલાલ
માત શ્રી ક ુંવરબાઇ કન્દ્ર્ા 

પવદ્યાલર્ પાલનપ ર
પાલનપ ર હા 2766 હા 244

92 પુંડ્ર્ા હરશેક માર ગુંગારામભાઈ

શ્રીમતી એમ.એમ.મહેતા 

ઈગ્લી. મી. 

સ્ક લ.,પાલનપ ર

પાલનપ ર ના 0 હા 249

93
મનસ રી ર્ ન સમહુંમિ 

ઈસ્માઈલભાઈ
સ ુંિરમ પવદ્યાલર્ સેરાસણ પાલનપ ર હા 0 હા 234

94 પટેલ પવનોિક માર કેવળભાઈ આશા પવદ્યાલર્,સોુંગ્રા પાલનપ ર હા 169 હા 236

95 રે્લ ૨િનાથ ભાઇ હરીભાઇ
માત શ્રી જ.ેઆર.પવદ્યાલર્' 

પટોસણ
પાલનપ ર હા 200 હા 239

96 ઠકકર પબુંિ બને રમેશક માર
એસ.કે.એમ. હાઈએસ્ક લ 

,કાણોિર
પાલનપ ર હા ૦ હા 235

97 શ્રી કેશ ભાઈ િેસાઈ
 શ્રી એમ.ર્ી.સોમાણી 

હાઈસ્ક લ, ચુંર્ીસર
પાલનપ ર હા ૦ હા 237

98 શ્રી ર્ોગશેભાઈ
સમતા હાઈસ્ક લ, 

પાલનપ ર
પાલનપ ર હા ૦ હા 238

99 શ્રી ઝ લ્ફીકાર ઘાસ રા સીટી હાઈસ્ક લ, પાલનપ ર પાલનપ ર હા 0 હા 241

100 શ્રી કરશનભાઈ જરમોર
એસ.કે.મહેતા હાઈસ્ક લ, 

જગાણા
પાલનપ ર હા 0 હા 229

101 શ્રી મોુંઘજીભાઈ પટેલ
સવેપનકેતના પવદ્યાલર્ , 

િાણાિા
પાલનપ ર હા ૦ હા ૨૪૫

102 પટેલ વરજાુંગભાઇ શુંકરલાલ
આિશડ ઉચ્ચત્તર 

માધ્ર્પમક શાળા ભાભર
ભાભર હા 2763 હા 283

103 પ્રજાપપત કાુંતીભાઈ મોહનભાઈ
સવોિર્ ઉ.બ . પવદ્યાલર્, 

સણવા-લાર્ોલા
ભાભર ના 0 હા 284

104 શ્રી બી.જી. પુંડ્ર્ા

શ્રી પી.એમ.ર્ી. રાવલ 

આિશાડ ઉ.મા. 

શાળા.ઉજનવાર્ા

ભાભર ના 0 હા 201



105 શ્રી એસ.આઈ. િરજી
શ્રી એચ.વી. ચૌહાણા 

હાઈસ્ક લ, ક વાળા
ભાભર ના ૦ હા 285

106 િવે પિનેશચુંર ફોજાલાલ
શ્રી ચામ ુંર્ા પવદ્યાલર્ 

જર્ીર્ાલી
લાખણી હા ના 277

107 સોઢા પિપલપપસુંહ બળવુંતપસુંહ
લોકપનકેતન  પવનર્મુંપિરા 

લવાણા
લાખણી ના 0 હા 274

108 જાટ રમેશજી લખાજી
શ્રી કે.એસ.જાલા આિશાડ 

હાઈસ્ક લ, કૂિા
લાખણી ના 0 હા 276

109 પટેલ મ કેશક માર પરર્ોતમભાઈ

શ્રી ગીગાજી સવાજી 

માળીપવદ્યામુંપિર, મોટા 

કાપરા

લાખણી ના 0 હા 275

110 પટેલ માવજીભાઈ ક ુંપાભાઈ
શ્રી સરસ્વતી પવદ્યાલર્ 

લાખણી
લાખણી હા 0 હા 273

111 સ તરીર્ા પહમાશ ું બાલક ષ્ણભાઈ આિશાડ પવિાલર્, કોટર્ા લાખણી હા 182 હા 250

112 મોઢ મ કેશક માર શુંકરલાલ
શ્રી કે.એચ. હાઈસ્ક લ, 

પીલ ચા
વર્ગામ હા 2776 હા 257

113 હાલાણી જીત ભાઇ મનસ ખલાલ એચ. જ.ે હાઈસ્કૂલ. મેતા વર્ગામ હા 187 હા 264

114
પરસાણી મ સ્તાકઅલી  

પપરમહમુંિભાઈ
અુંજ મન હાઈસ્ક લ, કાલરે્ા વર્ગામ હા 2760 હા 1

115 પટેલ કેશરભાઈ ચેલાભાઈ
શ્રી જી. જ.ે પટેલ 

પવદ્યાલર્ જલોતરા
વર્ગામ હા 194 હા 254

116 િવે િવલ ક માર જીતને્દ્ર પ્રસાિ

શ્રીમતી સમૂબને મહેતા 

પવદ્યામુંપિર િોતા- 

સકલાનાું

વર્ગામ ના 0 હા 256

117 જોર્ી કમલશેક માર ચુંપકલાલ
સુંસ્કાર પવદ્યાલર્ ઉચ્ચતર 

માધ્ર્પમક શાળા ચાુંગા
વર્ગામ હા 186 હા 263

118 ગૌસ્વામી રમેશપ રી નરસુંગપ રી

શ્રીમતી બી. 

એમ.એમ.મેવાર્ા.મા.શા

ળા રૂપાલ

વર્ગામ હા 2773 હા 251

119 પટેલ ગૌરાુંગ ક માર િશરથલાલ
શ્રી પી જી િોશી હાઈ 

સ્કૂલ મોપરર્ા.
વર્ગામ હા 2771 હા 261



120 મસ . ઈરફાનભાઈ મહુંમિભાઈ
પકશન હાઈસ્ક લ, 

મ મનવાસ
વર્ગામ ના 0 હા 262

121
સાણોિપરર્ા અપશ્વનચુંર 

નાનજીભાઈ

પવનર્ માધ્ર્પમક શાળા 

વેસા
વર્ગામ હા 2772 હા 258

122 સોલુંકી મહેન્દ્રપસુંહ ઈન્દ્રપસુંહ
માનવ મુંપિર પવિાલર્ 

છપનર્ાણા
વર્ગામ હા 267 હા 255

123 ગ જડર મહેન્દ્રક માર મ ળજીભાઈ
શ્રીમતી એસ.બી.િોશી 

હાઈસ્કૂલ નાુંિોિા
વર્ગામ ના 0 હા 252

124 શ્રી પી. બી. ચુંર્ીસા
સીસરાણા માધ્ર્. શાળા, 

સીસરાણા
વર્ગામ ના 0 હા 259

125 શ્રી ગજાનનભાઈ .જી.જોર્ી
શ્રી એમ.એમ.એલ.શાહ 

હાઈસ્ક લ, મગરવાર્ા
વર્ગામ ના 0 હા 260

126 શ્રીમતી ર્ . બી. ચાવર્ા

જ.ેએસ.ટી. રાણા 

સરસ્વતી કન્દ્ર્ા પવદ્યા. 

વર્ગામ

વર્ગામ ના 0 હા 253

127 વ્ર્ાસ રાિેશ્ર્ામભાઈ પવઠ્ઠલભાઈ
શ્રી આનુંિ મુંગલ સુંસ્કાર 

ઉ.બ . પવદ્યામુંપિર એટા
વાવ હા ના 209

128 પટેલ રામજીભાઈ જવેતાભાઈ
ઉત્તર બ પનર્ાિી પવિાલર્ 

ટર્ાવ
વાવ હા 2755 હા 205

129 શ્રી ભગવાનભાઈ એ. વ્ર્ાસા શ્રી ગાર્િી પવદ્યાલર્, વાવ વાવ ના 0 હા 203

130 શ્રી થાુંનજી જ.ે જારે્જા સુંસ્કાર પવદ્યાલર્ ,ઢીમા વાવ ના 0 હા 204

131 શ્રી એમ.એ. પટેલ
શ્રી ઉન્નતી પવદ્યાલર્, 

સણવાલ
વાવ ના 0 હા 206

132 શ્રી જી.બી.લેંલાઉચા
શ્રી મુંગલમ પવદ્યાલર્, 

માવસરી
વાવ ના 0 હા 207

133 શ્રી એમ.વી. પાર્ા

શ્રી પરીખ એમ.સી. 

સુંસ્કારા પવદ્યાલર્, 

પતથડગામ

વાવ ના 0 હા 208

134 ચૌહાણ કમલશેક માર પવરચુંિભાઈ
શ્રી સરસ્વતી પવિાલર્, 

ભરર્વા
સ ઈગામ ના 0 હા 202



135 શ્રી ઈશ્વરગીરી જ.ે ગૌસ્વામી
લોકપનકેતન  પવનર્ 

મુંપિર, પાર્ણ
સ ઈગામ ના 0 હા 224

136 વાઘેલા કરણપસુંહ ગ લાબપસુંહ

શ્રી આર.એન. સુંઘવે 

પ્રકાશા પવદ્યાલર્, 

મોરવાર્ા

સ ઈગામ હા 0 હા 225


