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ક્રમ
શાળાના રેકર્ય  પ્રમાણે આચાયયશ્રીન  ં
પ ર  નામ (અટક પ્રથમ લખવી 
અને પિતા/ િપતન  ંનામ પ રૂ લખવ  ં
)

શાળાન  ંનામ

શાળા જે 

તાલ કામાં 
આવેલ 

હોય તે 

તાલ કાન  ં

કલ્યાણપન
પિ 

યોિનાની 
ફી ભરેલ 

છે ?

હા, તો 
િાવતી 
નબંર 

િણાવો

સઘંની 
વર્ય 

૨૦૨૦ ની 
ફી ભરેલ 

છે ?હા/ના

હા, તો 
િાવતી 
નબંર 

િણાવો

1 પ રોહહત હદલીિપસિંહ ભવરપસિંહ લોકપનકેતન  પવનયમહંદર  

પવરમપ ર અમીરગઢ હા 2778 ના 268

2 પિવેદી પ્રપવણભાઈ વાસ ભાઈ શ્રી આર.આર. પવદ્યાલય, 

અમીરગઢ અમીરગઢ હા 2777 હા 266

3 નાયક કૈલાસક માર રમણલાલ સયૂાાઁબા ભામહદરા 
ઉ.મા.શાળ।,આવલ અમીરગઢ હા 188 હા 265

4 હસમ ખક માર રવજીભાઈ બારોટ પશવમ પવદ્યાલય, 

સરોિારોર્ અમીરગઢ હા 183 હા 267

5 નાલવાલા હદિકક માર િનેશભાઈ
શ્રી સી વી શાહ અભભનવ 

ભારતી ઉ.બ.ૂ પવદ્યાલય, 

વર્ા
કાકંરેિ ના ના

6 િટેલ નરેન્દ્રક માર રણછોર્દાસ શ્રીમતી સાસ  વહ  પવદ્યા 
મહંદર, રાિપ ર કાકંરેિ હા 164 હા 215

7 િટેલ અમતૃભાઈ સગથાભાઇ
શેઠ શ્રી એ એસ કોઠારી 
અભભનવ ભારતી 
ઉતરબ નીયાદી  
પવધ્િાલય  તેરવાર્ા

કાકંરેિ ના 0 હા 219

8 શાહ હહમાશં  પ્રપવણચરં શ્રી ઓગ ર્ પવદ્યામહંદર, 

થરા કાકંરેિ ના 0 હા 220

9 ભચિોહર્યા  દલસગંજી પ્રિાનજી શેઠ શ્રી એમ.વી.વાલાણી 
હાઇસ્ક લ,પશહોરી કાકંરેિ ના 0 હા 210

10 ખરં્લેવાલ ભવરલાલ ખોર્ીદાસ શ્રી એલ.એમ. હસાણી 
પવદ્યાલય, આકોલી કાકંરેિ ના 0 હા 212

11 િટેલ ઈશ્વરભાઈ બલવતંભાઈ શ્રી પવનય મહંદર,થરા કાકંરેિ ના 0 ના 0

12 શ્રી  રમેશભાઈ કે.ઠકકર શ્રીમપત જે.એસ. િેથાણી 
પવદ્યાલય રાનેર કાકંરેિ હા 189 હા 321

13
િરં્યા દયારામ ભાઈ 

હરઞોવનભાઈ
ચાગંા માધ્યપમક અને 

ઉચ્ચતર માધ્યપમક શાળા કાકંરેિ હા 0 હા 218

14 િટેલ બાબ ભાઈ કાળુભાઈ શેઠ એ.એન. ક મક મ 

મગંલ પવદ્યાલય ,ઉણ કાકંરેિ ના 0 હા 222
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15 જાદવ માલપસિંહ રતનપસિંગ ગાયિી પવદ્યાલય અને 

ઉ.મા.શાળા કંબોઈ.
કાકંરેિ હા 0 હા 214

16 રાયગોર કાપંતભાઈ  એમ.
મહતંશ્રી એચ.એલ. 

પવદ્યાલય, જામપ રા કાકંરેિ હા 184 હા 213

17 શ્રી િયતંીભાઈ વી. િટેલ પવનય પવિાલય, ખોર્ા કાકંરેિ ના 198 હા 216

18 શ્રી આર. કે. ઠકકર શ્રીમતી જે.એસ.િેથાણી 
અભા. ઉ.બ . પવ.,રાનેર કાકંરેિ ના 189 હા 217

19 શ્રી પ્રિાનજી  આર. રાઠોર્ શેઠ એમ.ર્ ઈ. પવિાલય, 

ખીમાણા કાકંરેિ હા 197 હા 211

20 શ્રી એલ.એમ. દેસાઈ એ.આર.ઉ.બ . પવદ્યાલય, 

બ કોલી કાકંરેિ ના 0 હા 223

21 િરમાર નયનક માર અરિણજી
િચંશીલ 

પવદ્યાલય,સ્િોટયસ ક્લબા 
નજીક, ર્ીસા

ર્ીસા ના 0 હા 113

22 બારોટ નપવનક માર મોહનલાલ
માતકૃૃિા ચચંળબા 
માધ્યપમક અને 

ર્ૉ.આર.બી.િટેલ 

ઉ.મા.શાળા,ટેટોર્ા
ર્ીસા હા 2769 ના 103

23 રાવલ પમલનક માર નટ ભાઈ
શેઠ શ્રી એલ. એચ. માળી 
આદશય હાઈસ્કલૂ, 

માલગઢ.

ર્ીસા હા 2763 હા 150

24 મોદી પવનોદક માર  કાન્ન્દ્તલાલ એસ.સી.ર્બલ્ય  
હાઈસ્કલૂ. ર્ીસા ર્ીસા ના 0 હા 108

25 િટેલ રમેશ ભાઈ ગોકળાભાઈ શ્રી એચ.વી.વાલાની 
પવદ્યામહંદર ભીલર્ી. ર્ીસા હા 2770 હા 105

26 ચૌિરી અમતૃભાઈ િેમરભાઈ પવવેક ઉ.બ . અને ઉ.મા. 
પવદ્યાલય રામસણ ર્ીસા ના 0 હા 115

27 મહતેા પ્રમોદક માર  વાસ દેવભાઈ ર્ી.જે.એન. 

મહતેા,જ નાર્ીસા ર્ીસા હા 155 હા 110

28 રાિપ ત કરસનભાઈ િાનાભાઈ ર્ી.ઍન.જે. આદશય 
હાઈસ્કલૂ ર્ીસા. ર્ીસા હા 0 હા 151

29 દવે જીતેન્દ્રક માર હહરશકંર મહતં શ્રી કે.ર્ી.આદશય 
હાઈ.રામપ રા ર્ીસા હા 0 હા 112
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30 રાવલ ગોપવિંદ હદન પ્રસાદ ભગવતી પવદ્યામહંદર. 

રસાણા મોટા. ર્ીસા હા 2767 હા 152

31 િટેલ કન ભાઇ રામભાઇ શ્રી લ ણપ ર માધ્યપમક 

શાળા, લ ણપ ર ર્ીસા ના 0 હા 109

32 અગ્રવાલ બીનાક મારી હકશનભાઇ જાગપૃત કન્દ્યા પવદ્યાલય, 

ર્ીસા ર્ીસા હા 2762 હા 101

33 િટેલ િગહદશક માર  શકંરલાલ જાગપૃત ઉ.બ.ઉ 

પવદ્યામહંદર,ર્ાવસ ર્ીસા હા 148 હા 106

34 સેવક કપિલ્ક માર  ઈશ્વરભાઈ જાગપૃત પવદ્યામહંદર, 

શેરપ રા ર્ીસા ના 176 હા 114

35 િોર્ી િયેશક માર ભચમનલાલ એસ.એમ.જી. રાિગોર 

હાઈસ્ક લ, રાણપ ર ર્ીસા ના 150 હા 116

36 િરમાર ફાલ્ગ નીબેન  વી. ર્ી.એન.િી. ગલ્સય 
હાઈસ્ક લ, ર્ીસા ર્ીસા ના 150 હા 117

37
ખરસોણ નાનજીભાઈ 

િગમાલભાઈ
સરદાર િટેલ હાઇસ્ક લ. 

ર્ીસા ર્ીસા હા 2751 હા 149

38
ફા. એ. ગ્લાસીયસ રાઝ         Fr. 

A Glasius Raj

સેંટા ઝેવેયએસ 

હાઈસ્ક લ, ર્ીસા ર્ીસા ના 0 હા 0

39 િટેલ રમેશક માર વજાભાઈ ગાયિી પવદ્યાલય,થરાદ થરાદ હા 0 હા 288

40 દવે િકંિક માર બાબ લાલ ભલાસરા હાઈસ્ક લ, 

ભલાસરા. થરાદ ના 0 હા 290

41 રાવલ રમેશક માર લક્ષમણભાઇ જાગપૃત ઉ.બ . 
પવિામહંદર, િીલ ર્ા થરાદ ના 0 ના 286

42 િટેલ વીરાભાઇ ભાવાભાઇ
સ્વ. શ્રી િી. એ. માળવી 
શ્રી રાજેશ્વર આદશય ઉ.મા 
પવદ્યાલય. થરાદ

થરાદ હા 160 હા 292

43 િટેલ નારણભાઈ રાયમલભાઈ િનતા હાઈસ્ક લ, થરાદ થરાદ હા 155 હા 287

44 િટેલ શકંરભાઈ એસ.
સરસ્વતી પવદ્યાલય, 

સવપ રા થરાદ હા 162 હા 289
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45 િટેલ તેજાભાઈ આદશય હાઈસ્ક લ, 

આસોદર થરાદ હા 0 હા 291

46 િટેલ હદનેશભાઈ જે.
સામાન્દ્ય મા. શાળા, 
ઈઢાટા થરાદ હા 0 હા

47 રાિપ ત શૈલેન્દ્રપસિંહ ખ શાલપસિંહ અંબાજી ગ્રામ િચંાયત 

હાઈસ્ક લ, અંબાજી.
દાતંા હા 191 હા 297

48 ભાટી િનકપસિંહ સજ્િનપસિંહ Shree vinaymandir 

pimplavalivav
દાતંા ના 0 હા 296

49 િટેલ મય રીબેન હીરાભાઈ
શ્રી બી.ર્ી.મહતેા 
આરાસ રી કન્દ્યા 
પવદ્યાલય,અંબાજી.

દાતંા ના 0 હા 293

50 વાઘેલા ભરતપસિંહ કાક પસિંહ
સ્વામી શ્રી 
અ.િ.એચ.એસ. સ્ક લ, 

હર્ાદ
દાતંા હા 192 ના 298

51 ચૌિરી રમેશભાઈ િોિટભાઈ ભારત પવદ્યાલય , 

ભચેર્ીયા દાતંા ના 0 હા 295

52 પ્રજાિપત રાકેશક માર કચરાભાઈ હરહને એચ.મહતેા 
પવદ્યાલય, મા ંકર્ી દાતંા હા 0 હા 299

53
માકંણોજીયા અબીબભાઈ 

ન રંમહમદ િહરમલ પવદ્યાલય પ િંપ ર દાતંા હા 0 હા 95

54 િટેલ કલ્િેશક માર ર્ાહ્યાભાઈ
સત્યમ પવદ્યાલય 

સોલસરં્ા તા-દાતંા 
જિલ્લો-બનાસકાઠંા

દાતંા હા 0 હા 294

55 રાઠોર્ દોલતપસિંહ ટી. સરસ્વતી પવદ્યાલય, 

મોટાસર્ા દાતંા હા 195 હા 300

56 મહતેા શૈલેન્દ્રક માર સી. સર ભવાનપસિંહ 

પવદ્યાલય, દાતંા દાતંા ના 0 હા

57 બારર્ વદનપસિંહ કે.
ઉતર બ પનયાદી આશ્રમ 

શાળા, ગોરાર્ દાતંા ના 0 હા 96

58 બારર્ પ્રપવણપસિંહ એન.
ઉતર બ પનયાદી આશ્રમ 

શાળા, ક વારસી દાતંા હા 174 હા 97

59 વાઘેલા હદભલિપસિંહ  એન.
ઉતર બ પનયાદી  
પવદ્યાલય, દલપ રા દાતંા ના ૦ હા 98
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60 િરમાર ભગવતીબેન ર્ી. અરવલ્લી ઉ.મા. કન્દ્યા 
પવદ્યાલય, હર્ાદ દાતંા ના ૦ હા 99

61 વાઘેલા હદભલિપસિંહ  જે. નવાવાસ હાઈસ્ક લ દાતંા હા 178 હા 100

62 પ્રવીણક માર બી.િોર્ી પવિય પવિામહંદર 

દાતંીવાર્ા દાતંીવાર્ા હા 175 હા 270

63 બોકા તળશાભાઈ વોહતાભાઈ બી. સી. ચૌિરી 
પવદ્યાલય જેગોલ દાતંીવાર્ા હા 2758 હા 272

64 િટેલ મનોિક માર કાનજીભાઈ શ્રી િાથંાવાર્ા હાઈસ્ક લ, 

િાથંાવાર્ા દાતંીવાર્ા હા 2754 હા 269

65 િોર્ી પિલોકચન્દ્ર િશીરામ સાવયિપનક હાઈસ્કલૂ 

ગ દંરી દાતંીવાર્ા હા 2779 હા 271

66 િટેલ વેલભાઈ ભગવાનભાઈ શ્રીમપત એસ આર મહતેા 
પવદ્યાલય રૈયા હદયોદર હા 0 હા 279

67 ચૌહણ ઉદયપસિંહ ધ ર્ાજી લોકપનકેતન  પવનય્મહંદર, 

િાલર્ી-મીઠ્ઠી હદયોદર ના 0 ના 282

68 શ્રી ભગવાનભાઈ એસ. ચૌિરી આદશાય હાઈસ્ક લ, 

હદયોદર હદયોદર ના 0 ના 278

69 શ્રી વી. કે. બારોટ શ્રી વી.કે. વાઘેલા 
હાઈસ્ક લ, હદયોદર હદયોદર ના 0 ના 279

70 શ્રી ર્ી.બી. િટેલ.
એમ.આર. મહતેા ઉ. બ . 
પવદ્યાલય, ડ ચકવાર્ા હદયોદર ના 0 ના 281

71 ચૌિરી ગોપવિંદભાઈ  જેઠાભઈ
એચ.કે. આકોભલયા 
પવવેકાનદંા  પવદ્યાલય, 

િાનેરા
િાનેરા હા 162 હા 181

72 િટેલ શકંરભાઈ િનાભાઈ
શ્રી મહપર્િ કણ્યવ 

અભભનવ 

પવિાલય.બાિલા
િાનેરા હા 161 હા 180

73 ચૌિરી પ્રકાશભાઈ મોહનભાઈ િી.એમ.ર્ી.વી. 
પવવેકાનદં,િર્ીયા િાનેરા હા 2756 હા 183

74 િટેલ િીરાિક માર તારાભાઈ
માતશૃ્રી મન બેન 

રાજાભાઈ કાળા 
પવદ્યાલય, ક ંવારલા

િાનેરા હા 2757 હા 182
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75 શ્રી સેનજી એસ. સોલકંી ર્ી.બી. િારેખ 

હાઈસ્ક લ,િાનેરા િાનેરા હા 190 હા 179

76 િટેલ હકરીટક માર િયતંીલાલ શ્રી એસ ર્ી એલ શાહ 

હાઈસ્કલૂ ભાગળ િીિળી િાલનપ ર હા 2764 હા 232

77 સ થાર મભણલાલ અંબારામ શ્રી કે.કે.ગોઠી સ્વન્સ્તક 

હાઈસ્કલૂ િાલનપ ર િાલનપ ર હા 2771 હા 228

78 શ્રી રાજેશક માર જેઠાલાલ પ્રજાિપત
શેઠશ્રી પિભોવનદાસ  

િીથાભાઈ હાઈસ્કલૂ અને 

ઉ.મા. શાળા, માલણ
િાલનપ ર ના હા 233

79 ઠાકર મહશેભાઈ બાબ લાલ એન & સી.ર્ી. અંબાણી 
પવિાલય દલવાર્ા િાલનપ ર હા 199 હા 246

80 િોર્ી દીિકક માર ર્ાહ્યાલાલ ક ંભાસણ હાઈસ્કલૂ, 

ક ંભાસણ િાલનપ ર હા 0 હા 242

81 પસન્દ્િી ઈલીયાસ મહબે બખાન ગ િરાત હાઈસ્કલૂ, 

િાલનપ ર િાલનપ ર હા 196 હા 227

82 િટેલ માવજીભાઈ માનસગંભાઈ કમલ પવદ્યામહંદર,ભ તેર્ી િાલનપ ર હા 2761 હા 231

83 િોર્ી શૈલેર્ભાઈ અમતૃલાલ રોશન હાઈસ્કલૂ ગઠામણ િાલનપ ર ના 0 હા 226

84 િચંાલ નરેશક માર રામજીભાઈ શ્રી પવપવિલક્ષી  
પવદ્યામહંદર િાલનપ ર િાલનપ ર ના 0 હા 248

85 ઉમેશક માર પશવાભાઈ િટેલ શેઠશ્રી એમ એમ શાહ 

પવનય પવદ્યામહંદર, ગોળા િાલનપ ર હા 166 હા 247

86 વ્યાસ અપમત ર્ાહ્યાલાલ પવનય મહંદર મલાના િાલનપ ર હા 2768 હા 230

87 િટેલ શારદાબેન અમતૃલાલ
શ્રીમતી આર.કે.િટેલ 

ઉ.મા. કન્દ્યા પવદ્યાલય 

લક્ષ્મીપ રા િાલનપ ર
િાલનપ ર ના 0 હા 243

88 દેવર્ા નરેંરપસિંહ િબાજી માતશૃ્રી એસ.બી.વી 
સરસ્વતી હાઈ.,િાલનપ ર િાલનપ ર હા 180 હા 240

89 મહતેા તપૃ્તતબેન િોિટલાલ માત  શ્રી ક ંવરબાઇ કન્દ્યા 
પવદ્યાલય િાલનપ ર િાલનપ ર હા 2766 હા 244
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90 િરં્યા હરેશક માર ગગંારામભાઈ
શ્રીમતી એમ.એમ.મહતેા 
ઈગ્લી. મી. 
સ્ક લ.,િાલનપ ર

િાલનપ ર ના 0 હા 249

91
મનસ રી ય ન સમહમંદ 

ઈસ્માઈલભાઈ સ દંરમ પવદ્યાલય સેરાસણ િાલનપ ર હા 168 હા 234

92 િટેલ પવનોદક માર  કેવળભાઈ આશા પવદ્યાલય,સોંગ્રા િાલનપ ર હા 169 હા 236

93 ર્લે ૨િનાથ ભાઇ હરીભાઇ
માત  શ્રી 
જે.આર.પવદ્યાલય' 

િટોસણ
િાલનપ ર હા 200 હા 239

94 ઠકકર ભબિંદ બેન રમેશક માર એસ.કે.એમ. હાઈએસ્ક લ 

,કાણોદર િાલનપ ર ના ૦ હા 235

95 શ્રી કેશ ભાઈ દેસાઈ  શ્રી એમ.ર્ી.સોમાણી 
હાઈસ્ક લ, ચરં્ીસર િાલનપ ર હા ૦ હા 237

96 શ્રી યોગેશભાઈ સમતા હાઈસ્ક લ, 

િાલનપ ર િાલનપ ર હા ૧૬૫ હા 238

97 શ્રી ઝુલ્ફીકાર ઘાસ રા સીટી હાઈસ્ક લ, 

િાલનપ ર િાલનપ ર હા 0 હા 241

98 શ્રી કરશનભાઈ િરમોર એસ.કે.મહતેા હાઈસ્ક લ, 

િગાણા િાલનપ ર હા 0 હા 229

99 શ્રી મોંઘજીભાઈ િટેલ સવેપનકેતના  પવદ્યાલય , 

િાણાિા િાલનપ ર હા ૦ હા ૨૪૫

100 િટેલ વરજંાગભાઇ શકંરલાલ આદશય ઉચ્ચત્તર 

માધ્યપમક શાળા ભાભર ભાભર હા 2763 હા 283

101 પ્રજાિપત કાતંીભાઈ મોહનભાઈ સવોદય ઉ.બ . પવદ્યાલય, 

સણવા-લાર્ોલા ભાભર ના 0 હા 284

102 શ્રી બી.જી. િરં્યા
શ્રી િી.એમ.ર્ી. રાવલ 

આદશાય ઉ.મા. 
શાળા.ઉિનવાર્ા

ભાભર ના 0 હા 201

103 શ્રી એસ.આઈ. દરજી શ્રી એચ.વી. ચૌહાણા 
હાઈસ્ક લ, ક વાળા ભાભર ના ૦ હા 285

104 દવે હદનેશચરં ફોજાલાલ શ્રી ચામ રં્ા પવદ્યાલય 

િર્ીયાલી લાખણી હા 2759 ના 277



જિલ્લા માધ્ય. અને ઉચ્ચ. માધ્ય. આચાયય સઘં કારોબારી રચના-૨૦૨૦ મતદાર યાદી 

105 સોઢા હદભલિપસિંહ  બળવતંપસિંહ લોકપનકેતન  

પવનયમહંદરા  લવાણા લાખણી ના 0 હા 274

106 જાટ રમેશજી લખાજી શ્રી કે.એસ.જાલા આદશાય 
હાઈસ્ક લ, કદૂા લાખણી ના 0 હા 276

107 િટેલ મ કેશક માર િરર્ોતમભાઈ
શ્રી ગીગાજી સવાજી 

માળીપવદ્યામહંદર , મોટા 
કાિરા

લાખણી ના 0 હા 275

108 િટેલ માવજીભાઈ ક ંિાભાઈ શ્રી સરસ્વતી પવદ્યાલય 

લાખણી લાખણી હા 2773 હા 273

109 સ તરીયા હહમાશ  ંબાલક ષ્ણભાઈ આદશાય પવિાલય, કોટર્ા લાખણી હા 182 હા 250

110 મોઢ મ કેશક માર શકંરલાલ શ્રી કે.એચ. હાઈસ્ક લ, 

િીલ ચા વર્ગામ હા 2776 હા 257

111 હાલાણી જીત ભાઇ મનસ ખલાલ એચ. જે. હાઈસ્કલૂ. મેતા વર્ગામ હા 187 હા 264

112
િરસાણી મ સ્તાકઅલી 
પિરમહમદંભાઈ અંજ મન હાઈસ્ક લ, કાલેર્ા વર્ગામ હા 2760 હા 1

113 િટેલ કેશરભાઈ ચેલાભાઈ શ્રી જી. જે. િટેલ 

પવદ્યાલય િલોતરા વર્ગામ હા 194 હા 254

114 દવે િવલ ક માર જીતેન્દ્ર પ્રસાદ
શ્રીમતી સમબેૂન મહતેા 
પવદ્યામહંદર િોતા- 
સકલાનાં

વર્ગામ ના 0 હા 256

115 િોર્ી કમલેશક માર ચિંકલાલ
સસં્કાર પવદ્યાલય 

ઉચ્ચતર માધ્યપમક 

શાળા ચાગંા
વર્ગામ હા 186 હા 263

116 ગૌસ્વામી રમેશપ રી નરસગંપ રી
શ્રીમતી બી. 
એમ.એમ.મેવાર્ા.મા.શા
ળા રૂિાલ

વર્ગામ હા 2773--75 હા 251

117 િટેલ ગૌરાગં ક માર દશરથલાલ શ્રી િી જી દોશી હાઈ 

સ્કલૂ મોહરયા. વર્ગામ હા 2771-74 હા 261

118 મસ . ઈરફાનભાઈ મહમંદભાઈ હકશન હાઈસ્ક લ, 

મ મનવાસ વર્ગામ ના 0 હા 262

119
સાણોદહરયા  અપશ્વનચરં 

નાનજીભાઈ
પવનય માધ્યપમક શાળા 
વેસા વર્ગામ હા 2772 હા 258



જિલ્લા માધ્ય. અને ઉચ્ચ. માધ્ય. આચાયય સઘં કારોબારી રચના-૨૦૨૦ મતદાર યાદી 

120 સોલકંી મહને્દ્રપસિંહ ઈન્દ્રપસિંહ માનવ મહંદર પવિાલય 

છપનયાણા વર્ગામ હા 167 હા 255

121 ગ ર્જર મહને્દ્રક માર મ ળજીભાઈ શ્રીમતી એસ.બી.દોશી 
હાઈસ્કલૂ નાદંોિા વર્ગામ ના 0 હા 252

122 શ્રી િી. બી. ચરં્ીસા સીસરાણા માધ્ય. શાળા, 
સીસરાણા વર્ગામ હા 163 હા 259

123 શ્રી ગજાનનભાઈ .જી.િોર્ી શ્રી એમ.એમ.એલ.શાહ 

હાઈસ્ક લ, મગરવાર્ા વર્ગામ હા 2752 હા 260

124 શ્રીમતી ય . બી. ચાવર્ા
જે.એસ.ટી. રાણા 
સરસ્વતી કન્દ્યા પવદ્યા. 
વર્ગામ

વર્ગામ ના 0 હા 253

125 વ્યાસ રાિેશ્યામભાઈ પવઠ્ઠલભાઈ શ્રી આનદં મગંલ સસં્કાર 

ઉ.બ . પવદ્યામહંદર એટા વાવ હા 158 ના 209

126 િટેલ રામજીભાઈ જેવતાભાઈ ઉત્તર બ પનયાદી 
પવિાલય ટર્ાવ વાવ હા 2755 હા 205

127 શ્રી ભગવાનભાઈ એ. વ્યાસા શ્રી ગાયિી પવદ્યાલય, 

વાવ વાવ ના 0 હા 203

128 શ્રી થાનંજી જે. જાર્જેા સસં્કાર પવદ્યાલય ,ઢીમા વાવ હા 173 હા 204

129 શ્રી એમ.એ. િટેલ શ્રી ઉન્નતી પવદ્યાલય, 

સણવાલ વાવ ના 0 હા 206

130 શ્રી જી.બી.લેંલાઉચા શ્રી મગંલમ પવદ્યાલય, 

માવસરી વાવ ના 0 હા 207

131 શ્રી એમ.વી. િાયા
શ્રી િરીખ એમ.સી. 
સસં્કારા પવદ્યાલય, 

પતથયગામ
વાવ ના 0 હા 208

132 ચૌહાણ કમલેશક માર પવરચદંભાઈ શ્રી સરસ્વતી પવિાલય, 

ભરર્વા સ ઈગામ ના 0 હા 202

133 શ્રી ઈશ્વરગીરી જે. ગૌસ્વામી લોકપનકેતન  પવનય 

મહંદર, િાર્ણ સ ઈગામ હા 2753 હા 224

134 વાઘેલા કરણપસિંહ ગ લાબપસિંહ
શ્રી આર.એન. સઘંવે 

પ્રકાશા પવદ્યાલય, 

મોરવાર્ા
સ ઈગામ હા 0 હા 225



જિલ્લા માધ્ય. અને ઉચ્ચ. માધ્ય. આચાયય સઘં કારોબારી રચના-૨૦૨૦ મતદાર યાદી 

135 િોર્ી મય રક માર કન ભાઈ શ્રી એસ.ય .એન. મહતેા 
હાઈસ્ક લ, છાિી વર્ગામ ના 0 હા

136 બલોચ અય બખાન બાલેખાન માહી હાઈસ્ક લ, માહી વર્ગામ ના હા



ક્રમ
આચાયયશ્રીન ં  પ ર  નામ  (અટક  પ્રથમ  

લખવી  અને પિતા / િપતન ં નામ  પ રૂ 

લખવ  ં)
શાળાન ં નામ

શાળા  જે 

તાલ કામાં  
આવેલ  

હોય  તે 

તાલ કાન ં  
નામ

1 પ રોહહત હદલીિપસિંહ ભવરપસિંહ લોકપનકેતન  પવનયમહંદર  પવરમપ ર અમીરગઢ

2 શ્રી  રમેશભાઈ કે.ઠકકર શ્રીમપત જે.એસ. િેથાણી પવદ્યાલય રાનેર કાકંરેિ

3 જાદવ માલપસિંહ  રતનપસિંગ ગાયિી પવદ્યાલય અને ઉ.મા.શાળા કંબોઈ. કાકંરેિ

4 રાિપ ત કરસનભાઈ િાનાભાઈ ર્ી.ઍન.જે. આદશય હાઈસ્કલૂ ર્ીસા. ર્ીસા

5 દવે જીતેન્દ્રક માર હહરશકંર મહતં શ્રી કે.ર્ી.આદશય હાઈ.રામપ રા ર્ીસા

6 િટેલ નારણભાઈ  રાયમલ્ભાઈ િનતા હાઈસ્ક લ, થરાદ થરાદ

7 વાઘેલા ભરતપસિંહ કાક પસિંહ સ્વામી શ્રી અ.િ.એચ.એસ. સ્ક લ, હર્ાદ દાતંા

8 રાઠોર્ દોલતપસિંહ ટી. સરસ્વતી પવદ્યાલય, મોટાસર્ા દાતંા

9 પ્રવીણક માર બી.િોર્ી પવિય પવિામહંદર દાતંીવાર્ા દાતંીવાર્ા

10 િટેલ વેલભાઈ ભગવાનભાઈ શ્રીમપત એસ આર મહતેા પવદ્યાલય રૈયા હદયોદર

11 શ્રી સેનજી એસ. સોલકંી ર્ી.બી. િારેખ હાઈસ્ક લ,િાનેરા િાનેરા

12 વ્યાસ અપમત ર્ાહ્યાલાલ પવનય મહંદર મલાના િાલનપ ર

13 િટેલ પવનોદક માર  કેવળભાઈ આશા પવદ્યાલય,સોંગ્રા િાલનપ ર

14 શ્રી કરશનભાઈ જીવાભાઈ િરમોર એસ.કે.મહતેા હાઈસ્ક લ, િગાણા િાલનપ ર

15 િટેલ વરજંાગભાઇ શકંરલાલ આદશય ઉચ્ચત્તર માધ્યપમક શાળા ભાભર ભાભર

16 સ તરીયા હહમાશ  ંબાલક ષ્ણભાઈ આદશાય પવિાલય, કોટર્ા લાખણી

17 મોઢ મ કેશક માર શકંરલાલ શ્રી કે.એચ. હાઈસ્ક લ, િીલ ચા વર્ગામ

18 ગૌસ્વામી રમેશપ રી નરસગંપ રી શ્રીમતી બી. એમ.એમ.મેવાર્ા.મા.શાળા 
રૂિાલ વર્ગામ

19 શ્રી ભગવાનભાઈ એ. વ્યાસા શ્રી ગાયિી પવદ્યાલય, વાવ વાવ

20 વાઘેલા કરણપસિંહ ગ લાબપસિંહ શ્રી આર.એન. સઘંવે પ્રકાશા પવદ્યાલય, 

મોરવાર્ા સ ઈગામ

21

કારોબારી માટે તાલ કાની બેઠક્મા ંસવય સમંતીથી નક્કી થયેલ નામની યાદી 
બનાસકાઠંા જિલ્લા માધ્ય. અને ઉ. માધ્ય. આચાયય સઘં 



ક્રમ હોદો  િગ્યા  નામ  શાળા/ તાલ કો  

૧ અધ્યક્ષ ૧

૨ પ્રમખુ ૧

૩ મહામતં્રી ૧

૪ ઉપપ્રમખુ-૧ ૩

૫ ઉપપ્રમખુ-૨

૬ ઉપપ્રમખુ-૩

૭ મતં્રી-૧ ૪

૮ મતં્રી-૨

૯ મતં્રી-૩

૧૦ મતં્રી-૪

૧૧ સગંઠન મતં્રી-૧ ૪

૧૨ સગંઠન મતં્રી-૨

૧૩ સગંઠન મતં્રી-૩

૧૪ સગંઠન મતં્રી-૪

૧૫ કલ્યાણનનનિ મતં્રી ૧

૧૬ સારસ્વત મતં્રી ૧

૧૭ કાયાાલય મતં્રી ૧

૧૮ અન્વેષક ૧

૧૯ પ્રવક્તા ૧

૨૦ નમડિયા કાન્વીનર ૧

૨૧ મડહલા પ્રનતનનનિ ૧

૨૧

બનાસકાઠંા જિલ્લા માધ્ય. અને ઉ. માધ્ય. આચાયય સઘં 

કારોબારી માટે તાલ કાની બેઠક્મા ંસવય સમંતીથી નક્કી થયેલ નામની યાદી 

ક લ િગ્યાઓ 



ક્રમ
આચાયયશ્રીન ં  પ ર  નામ  (અટક  પ્રથમ  

લખવી  અને પિતા / િપતન ં નામ  પ રૂ 

લખવ  ં)
શાળાન ં નામ

શાળા  જે 

તાલ કામાં  
આવેલ  

હોય  તે 

તાલ કાન ં  
નામ

અિેક્ષીત  હોદા  

1 પ રોહહત હદલીિપસિંહ ભવરપસિંહ લોકપનકેતન  પવનયમહંદર  પવરમપ ર અમીરગઢ ઉિ પ્રમ ખ/સહમિંી 

2 શ્રી  રમેશભાઈ કે.ઠકકર શ્રીમપત જે.એસ. િેથાણી પવદ્યાલય 

રાનેર કાકંરેિ મહામિંી /મિંી

3 જાદવ માલપસિંહ  રતનપસિંગ ગાયિી પવદ્યાલય અને ઉ.મા.શાળા 
કંબોઈ.

કાકંરેિ અધ્યક્ષ/  ઉિપ્રમ ખ

4 રાિપ ત કરસનભાઈ િાનાભાઈ ર્ી.ઍન.જે. આદશય હાઈસ્કલૂ ર્ીસા. ર્ીસા પ્રમ ખ/મહામિંી

5 દવે જીતેન્દ્રક માર હહરશકંર મહતં શ્રી કે.ર્ી.આદશય હાઈ.રામપ રા ર્ીસા પ્રમ ખ/મહામિંી

6 િટેલ નારણભાઈ  રાયમલ્ભાઈ િનતા હાઈસ્ક લ, થરાદ થરાદ પ્રમ ખ/ મહામિંી

7 વાઘેલા ભરતપસિંહ કાક પસિંહ સ્વામી શ્રી અ.િ.એચ.એસ. સ્ક લ, હર્ાદ દાતંા પ્રમ ખ/મહામિંી/અધ્યક્ષ 

8 રાઠોર્ દોલતપસિંહ ટી. સરસ્વતી પવદ્યાલય, મોટાસર્ા દાતંા પ્રમ ખ/મહામિંી/અધ્યક્ષ 

9 પ્રવીણક માર બી.િોર્ી પવિય પવિામહંદર દાતંીવાર્ા દાતંીવાર્ા પ્રમ ખ/મહામિંી/ મિંી 

10 િટેલ વેલભાઈ ભગવાનભાઈ શ્રીમપત એસ આર મહતેા પવદ્યાલય 

રૈયા હદયોદર મિંી

11 શ્રી સેનજી એસ. સોલકંી ર્ી.બી. િારેખ હાઈસ્ક લ,િાનેરા િાનેરા ઉિ પ્રમ ખ/ મિંી 

12 વ્યાસ અપમત ર્ાહ્યાલાલ પવનય મહંદર મલાણા િાલનપ ર પ્રમ ખ/મહામિંી/અધ્યક્ષ 

13 િટેલ પવનોદક માર  કેવળભાઈ આશા પવદ્યાલય,સોંગ્રા િાલનપ ર પ્રમ ખ/મહામિંી/અધ્યક્ષ 

14 શ્રી કરશનભાઈ જીવાભાઈ િરમોર એસ.કે.મહતેા હાઈસ્ક લ, િગાણા િાલનપ ર પ્રમ ખ

15 િટેલ વરજંાગભાઇ શકંરલાલ આદશય ઉચ્ચત્તર માધ્યપમક શાળા 
ભાભર ભાભર સગંઠન મિંી 

16 સ તરીયા હહમાશ  ંબાલક ષ્ણભાઈ આદશય પવિાલય, કોટર્ા લાખણી અધ્યક્ષ/ પ્રમ ખ

17 મોઢ મ કેશક માર શકંરલાલ શ્રી કે.એચ. હાઈસ્ક લ, િીલ ચા વર્ગામ મહામિંી

18 ગૌસ્વામી રમેશપ રી નરસગંપ રી શ્રીમતી બી. એમ.એમ.મેવાર્ા.મા 
.શાળા રૂિાલ વર્ગામ પ્રમ ખ

19 શ્રી ભગવાનભાઈ એ. વ્યાસ શ્રી ગાયિી પવદ્યાલય, વાવ વાવ પ્રમ ખ/મહામિંી/

20 વાઘેલા કરણપસિંહ ગ લાબપસિંહ શ્રી આર.એન. સઘંવે પ્રકાશ પવદ્યાલય, 

મોરવાર્ા સ ઈગામ ઉિ પ્રમ ખ/ સગંઠન મિંી
21

બનાસકાઠંા જિલ્લા માધ્ય. અને ઉ. માધ્ય. આચાયય સઘં 

કારોબારી માટે તાલ કાની બેઠક્મા ંસવય સમંતીથી નક્કી થયેલ નામની યાદી 


