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      બનાસકાઠંા 	જ�લા મા�યિમક અને ઉ�ચ�ર મા�યિમક આચાય� સઘંની કારોબાર�ની 

� ૂટંણી -૨૦૨૦ 

      બનાસકાઠંા 	જ�લા મા�યિમક અને ઉ�ચ�ર મા�યિમક આચાય� સઘંની કારોબાર�ની  બેઠકોની � ૂટંણી -

૨૦૨૦ની � ૂટંણીમા ં કોલમ -૨ મા ં જણાવેલ બેઠક માટ& તેની સામે કોલમ ન.ં-૩ મા ં જણાવેલ 

ઉમેદવાર/ઉમેદવારોને કોઈ પણા મતો લીધા િવના  તેમની સામે જણાવેલ બેઠક માટ& સ/ય તર�ક&/ હોદામા ં

યો1ય ર�તે 2બન હર�ફ � ૂટંાયેલા 4હ&ર કયા� છે. તેઓના નામ સ/ય/પદ માટ& 7િસ�ધ કરવામા ંઆવે છે.  
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1 અ�ય8  રાઠોડ દોલતિસ:હ ટ�. સર;વતી િવ<ાલય, મોટાસડા દાતંા 
2 7=ખુ દવે @તેABCુમાર હDરશકંર મહતં Fી ક&.ડ�.આદશ� હાઈ. રામGરુા(દામા) ડ�સા 
3 મહામJંી પટ&લ નારણભાઈ  રાયમલભાઈ 

 

જનતા હાઈ;Cુલ, થરાદ થરાદ 

4 ઉપ7=ખુ -૧ ગૌ;વામી રમેશGરુ� નરસગંGરુ� 
 

Fીમતી બી. એમ.એમ.મવેાડા.મા .શાળા Rપાલ વડગામ 

5 ઉપ7=ખુ -૨ 4દવ માલિસ:હ  રતનિસ:ગ 

 

ગાયJી િવ<ાલય અને ઉ.મા. શાળા કંબોઈ. કાકંર&જ  

6 ઉપ7=ખુ -૩ Fી ભગવાનભાઈ એ. Sયાસ 

 

Fી ગાયJી િવ<ાલય, વાવ વાવ  

7 મJંી – ૧  વાઘેલા ભરતિસ:હ કાCુિસ:હ 

 

;વામી Fી અ.પ.એચ.એસ. ;Cુલ, હડાદ દાતંા 

8 મJંી – ૨ Fી  રમેશભાઈ ક&.ઠકકર Fીમિત U.એસ. પેથાણી િવ<ાલય રાનેર કાકંર&જ 

9 મJંી – ૩ મોઢ =કુ&શCુમાર શકંરલાલ Fી ક&.એચ. હાઈ;Cુલ, પીWચુા વડગામ 

10 મJંી – ૪ વાઘેલા કરણિસ:હ Yલુાબિસ:હ Fી આર.એન. સઘંવે 7કાશ િવ<ાલય, 

મોરવાડા 

Zઈુગામ  

11 સગં. મJંી-૧ Fી સેન@ એસ. સોલકં� ડ�.બી. પાર&ખ હાઈ;Cુલ,ધાનેરા ધાનેરા 
12 સગં. મJંી-૨ પટ&લ વેલભાઈ ભગવાનભાઈ 

 

Fીમિત એસ આર મહ&તા િવ<ાલય, ર[યા Dદયોદર 

13 સગં. મJંી-૩ Sયાસ અિમત ડા\ાલાલ 

 

િવનય મDંદર મલાણા પાલનGરુ  

14 સગં. મJંી-૪ પટ&લ વર4ંગભાઇ શકંરલાલ 

 

આદશ� ઉ�ચ�ર મા�યિમક શાળા ભાભર ભાભર 

15 ક�યાણિનિધ 

મJંી 

Fી કરશનભાઈ @વાભાઈ 

જરમોર 

 

એસ.ક&.મહ&તા હાઈ;Cુલ, જગાણા પાલનGરુ 

16 સાર;વત.મJંી  Zતુર�યા Dહમા^ુ ંબાલCુ_ણભાઈ આદશ� િવધાલય, કોટડા લાખણી 
17 કાયા�લય.મJંી Fી 7વીણCુમાર બી.જોષી િવજય િવધામDંદર દાતંીવાડા દાતંીવાડા 
18 અAવેષક GરુોDહત Dદલીપિસ:હ ભવરિસ:હ  અમીરગઢ 

19 7વaતા-િમ.ક. રાજGતુ કરસનભાઈ પાનાભાઈ ડ�.ઍન.U. આદશ� હાઈ;Cૂલડ�સા. ડ�સા 
20 ઉપ7=ખુ -૪ પટ&લ િવનોદCુમાર ક&વળભાઈ આશા િવ<ાલય,સcdા પાલનGરુ 

૨૧ મDહલા 7િતિનિધ    
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