
અ.નં. તાલુકાનું નામ ગામનું નામ શાળાનું નામ િશક્ષકનું નામ િશક્ષકનું સરનામું મોબાઈલ નંબર

૧ ખેરગામ ખેરગામ કુમારશાળા ખેરગામ પર્શાંતકુમાર ખાલપભાઈ પટેલ મુ. મગોદ મહાફ. તા.વલસાડ િજ.વલસાડ  િપન નં :- 
૩૯૬૦૨૦

9725110243

૨ ખેરગામ ખેરગામ કુમારશાળા ખેરગામ અમર્તભાઈ મગનભાઈ પટેલ મુ. પો.   ખેરગામ  ગાંધીનગર સોસાયટી  તા. ખેરગામ  િજ. 
નવસારી  િપન નં :- ૩૯૬૦૪૦

9727238134

૩ ખેરગામ ખેરગામ કુમારશાળા ખેરગામ જશુબેન ગમનભાઈ પટેલ  મુ. વાડ ઉચાબેડા તા, ખેરગામ  િજ. નવસારી િપન નં :- 
૩૯૬૦૪૦

9574164556

૪ ખેરગામ ખેરગામ કુમારશાળા ખેરગામ ગીતાબેન મોહનભાઈ પટેલ  મુ. વાવ િનશાળ ફ.  તા,ખેરગામ  િજ. નવસારી િપન નં:- 
૩૯૬૦૪૦

9712540110

૫ ખેરગામ ખેરગામ કુમારશાળા ખેરગામ િહતેશ્વરીબેન ઉત્તમભાઈ પટેલ મુ.પો.  પીઠા પડાિરયા   તા. વલસાડ જી .વલસાડ િપન નં :- 
૩૯૬૦૪૫

9879613403

૬ ખેરગામ ખેરગામ કુમારશાળા ખેરગામ િદનાબેન રમેશચંદર્ પટેલ મુ. મગોદ મહાફ. તા.વલસાડ િજ.વલસાડ  િપન નં :- 
૩૯૬૦૨૦

9825459686

૭ ખેરગામ ખેરગામ કુમારશાળા ખેરગામ રીનાબેન ગુણવંતરાય દેસાઈ મુ. સોલધરા પીપલગભણ તા.ચીખલી  િજ. નવસારી િપન નં 
:- ૩૯૬૫૨૧

9727596687

૮ ખેરગામ ખેરગામ કુમારશાળા ખેરગામ શોભનાબેન રામભાઈ પટેલ મુ. પો.   ખેરગામ  ગાંધીનગર સોસાયટી  તા. ખેરગામ  િજ. 
નવસારી  િપન નં :- ૩૯૬૦૪૦

8758414645

૯ ખેરગામ ખેરગામ કુમારશાળા ખેરગામ અિસ્મતા પર્ભુભાઈ પટેલ મુ. પો.   ખેરગામ  ગાંધીનગર સોસાયટી  તા. ખેરગામ  િજ. 
નવસારી  િપન નં :- ૩૯૬૦૪૦

9913180070

૧૦ ખેરગામ ખેરગામ કન્યા શાળા ખેરગામ ભરત કુમાર કેશવલાલ સુથાર વૃદાવન સોસાયટી ખેરગામ તા. ખેરગામ જી॰નવસારી 9428024392

૧૧ ખેરગામ ખેરગામ કન્યા શાળા ખેરગામ નયનાબેન રમણલાલ પટેલ ગાંધીનગર સોસાયટી ખેરગામ તા. ખેરગામ જી॰નવસારી 9913484728

૧૨ ખેરગામ ખેરગામ કન્યા શાળા ખેરગામ ભાવનાબેન ભાણાભાઈ દેસાઈ નગીનદાસ નગર તાલુકો જીલ્લો નવસારી 9265916612

૧૩ ખેરગામ ખેરગામ કન્યા શાળા ખેરગામ િદપ્તીબેન પરાગભાઈ પટેલ મિલયાધરા તા.ચીખલી જી.નવસારી 9725680475

૧૪ ખેરગામ ખેરગામ કન્યા શાળા ખેરગામ ભારતીબેન મગનભાઈ પટેલ પુિનટ પ્લોટ અબર્ામા તા॰ વલસાડ િજ॰વલસાડ 9427864071

૧૫ ખેરગામ ખેરગામ કન્યા શાળા ખેરગામ લીલાવતીબેન રમણભાઈ પટેલ સોલધરા તા.ચીખલી જી.નવસારી 9913247955

૧૬ ખેરગામ ખેરગામ કન્યા શાળા ખેરગામ હેમલતાબેન અમર્તલાલ પટેલ પીઠા પટેલ ફ.તા.વલસાડ જી.વલસાડ 9825288739

િશક્ષકોની માિહતી 
(માચર્ - ૨૦૨૦ અંિતત)



૧૭ ખેરગામ ખેરગામ કન્યા શાળા ખેરગામ નરેશભાઈ બાબુભાઈ પટેલ સાદકપોર તા.ચીખલી જી.નવસારી 8469530875

૧૮ ખેરગામ ખેરગામ કન્યા શાળા ખેરગામ ફાલ્ગુનીબેન વલ્લભભાઈ પટેલ ગોડથલ તા.ચીખલી જી.નવસારી 9723903897

૧૯ ખેરગામ ખેરગામ કન્યા શાળા ખેરગામ ચચળબેન અરિવદભાઈ પટેલ વાવ તા.ખેરગામ જી.નવસારી 9512487206

૨૦ ખેરગામ ખેરગામ બાવળી ફ. પર્ા. શાળા, ખેરગામ ી હેમંતકુમાર સુમનભાઇ પરમાર રામચંદર્નગર, જૂના વલસાડ રોડ, ચીખલી   તા. ચીખલી  
િજ. નવસારી પીન- 396521

9925330515

૨૧ ખેરગામ ખેરગામ બાવળી ફ. પર્ા. શાળા, ખેરગામ ીમતી જ્યોત્સનાબેન િકરણભાઈ પટેલ મુ.પો. ખેરગામ વેણ ફિળયા તા. ખેરગામ  િજ. નવસારી  
પીન- 396040

8140100045

૨૨ ખેરગામ ખેરગામ ખાખરી ફિળયા પર્ાથિમક શાળા ખેરગામ સુશીલાબેન ભગુભાઇ પટેલ મુ.વાવ િનશાળ ફિળયા તા.ખેરગામ િજ.નવસારી 9913665152

૨૩ ખેરગામ ખેરગામ ખાખરી ફિળયા પર્ાથિમક શાળા ખેરગામ નીલાબેન ગોપાળજી પટેલ મુ.પો. રુમલા તા.ચીખલી િજ.નવસારી 9924467896

૨૪ ખેરગામ ખેરગામ ખાખરી ફિળયા પર્ાથિમક શાળા ખેરગામ નયનાબેન મણીલાલ ગરાસીયા મુ.પો ખેરગામ  તા.ખેરગામ િજ.નવસારી 9712645844

૨૫ ખેરગામ ખેરગામ ખાખરી ફિળયા પર્ાથિમક શાળા ખેરગામ મનોજકુમાર ગુલાબભાઇ પટેલ મુ.પો. સમરોલી જલારામ  સોસયટી તા.ચીખલી િજ.નવસારી 8469666492

૨૬ ખેરગામ ખેરગામ ખાખરી ફિળયા પર્ાથિમક શાળા ખેરગામ મહેશકુમાર પરભુભાઇ પટેલ મુ.પો.ઘેજ  તા.ચીખલી િજ.નવસારી 9879887363

૨૭ ખેરગામ ખેરગામ ખાખરી ફિળયા પર્ાથિમક શાળા ખેરગામ ધમશકુમાર શુકકરભાઇ પટેલ મુ,ચીમલા પો.હોન્ડ ઉગમણા ફિળયા તા.ચીખલી િજ.નવસારી 7874302547

૨૮ ખેરગામ ખેરગામ ખાખરી ફિળયા પર્ાથિમક શાળા ખેરગામ વષાર્બેન િવનુભાઇ પટેલ મુ.પો. ઘેજ  તા.ચીખલી િજ.નવસારી 9712602134

૨૯ ખેરગામ ખેરગામ લહેરકા ફિળયા પર્ા. શાળા ીમતી હંસાબેન મગનભાઇ પટેલ ખેરગામ  તા.-ખેરગામ  િજ-નવસારી 9727595871

૩૦ વલસાડ અટગામ લહેરકા ફિળયા પર્ા. શાળા ીમતી જાગૃિતબેન સોમાભાઇ પટેલ અટગામ તા. વલસાડ  િજ- વલસાડ 9099003873

૩૧ ખેરગામ વાડ વાડ મુખ્ય શાળા િકરીટકુમાર ભીમભાઇ પટેલ મુ.પો. પણજ નાની કોલવાડ તા-ખેરગામ જી-નવસારી 9825955298

૩૨ ખેરગામ વાડ વાડ મુખ્ય શાળા પરેશકુમાર કીકુભાઈ ઠાકોર સહયોગ સોસાયટી ,ઝંડાચોક ,ખેરગામ તા-ખેરગામ જી-
નવસારી

9727208484

૩૩ ખેરગામ વાડ વાડ મુખ્ય શાળા અશોકભાઈ ઘેલાભાઈ પટેલ મુ.પો. તેજલાવ કુવા ફળીયા  તા-ચીખલી  જી-નવસારી 9723052818

૩૪ ખેરગામ વાડ વાડ મુખ્ય શાળા બાબુભાઇ નગીનભાઈ પટેલ ભવાની નગર સોસાયટી ,ખેરગામ  તા-ખેરગામ જી-નવસારી 9979987547



૩૫ ખેરગામ વાડ વાડ મુખ્ય શાળા િદપકકુમાર નટુભાઇ પટેલ ઘર નંબર 21 ,શાયોના રેસીડેન્શી ખેરગામ તા-ખેરગામ જી-
નવસારી

9265171909

૩૬ ખેરગામ વાડ વાડ મુખ્ય શાળા ગોિવદભાઇ બાબરભાઈ પટેલ મુ.પો. પીઠા પડારીયા ફળીયા  તા-વલસાડ  જી-વલસાડ 9427250922

૩૭ ખેરગામ વાડ વાડ મુખ્ય શાળા જાગૃિતબેન કાળીદાસભાઈ પટેલ મુ.પો. થાલા પૃથ્વી પાકર્ સોસાયટી NH-48  તા-ચીખલી  
જી-નવસારી

9265171909

૩૮ ખેરગામ વાડ વાડ મુખ્ય શાળા િકિતદાબેન જેસ ગભાઈ પટેલ મુ.પો. ખેરગામ સાવર ફળીયા ,ચીખલી રોડ, તા-ખેરગામ જી-
નવસારી

9427653052

૩૯ ખેરગામ વાડ વાડ મુખ્ય શાળા મિનષાબેન જોગીભાઈ પટેલ મુ.પો. વંકાલ મોટા ફળીયા  નાની કોલવાડ તા-ચીખલી  જી-
નવસારી

9904446155

૪૦ ખેરગામ ખેરગામ િમશન ફ. પર્ા. શાળા ખેરગામ ી અરિવદકુમાર મોહનલાલ ગરાિસયા નારણપોર તા. ખેરગામ િજ. નવસારી 99253 66227

૪૧ ખેરગામ ખેરગામ િમશન ફ. પર્ા. શાળા ખેરગામ ીમતી મીનાબેન નાનુભાઇ આહીર ખેરગામ તા. ખેરગામ 89802 57059

૪૨ ખેરગામ ખેરગામ િમશન ફ. પર્ા. શાળા ખેરગામ ી અશોકભાઇ ગોિવદભાઇ પટેલ સોલધરા તા. ચીખલી 97234 33181

૪૩ ખેરગામ ખેરગામ િમશન ફ. પર્ા. શાળા ખેરગામ ીમતી ચૈતાલીબેન ગુણવંતભાઇ પટેલ અટગામ તા. &િજ. વલસાડ 97242 46091

૪૪ ખેરગામ ખેરગામ િમશન ફ. પર્ા. શાળા ખેરગામ ીમતી મિનષાબેન ખંડુભાઇ નાઇક અટગામ તા. &િજ. વલસાડ 90990 88639

૪૫ ખેરગામ ખેરગામ િમશન ફ. પર્ા. શાળા ખેરગામ ીમતી િનલમ  મોિહત પટેલ અડાજણ  તા.&િજ. સુરત 96249 04396

૪૬ ખેરગામ વાડ વાડ ઉતાર ફિળયા પર્ા.શાળા હંસાબેન ભૂલાભાઈ પટેલ સોલધરા દૂિધયાફિળયા ચીખલી 9712889050

૪૭ ખેરગામ વાડ વાડ ઉતાર ફિળયા પર્ા.શાળા કૈલાસબેન મકનભાઈ પટેલ અટ્ગામ  વલસાડ 9979171365

૪૮ ખેરગામ વાડ વાડ ઉતાર ફિળયા પર્ા.શાળા િશલ્પાબેન ભાણાભાઈ પટેલ િપપાલગભાણ ચીખલી 9879073862

૪૯ ખેરગામ વાડ વાડ ઉતાર ફિળયા પર્ા.શાળા મિનષકુમાર મગનલાલ પટેલ સાદકપોર ચીખલી 9913860421

૫૦ ખેરગામ વાડ વાડ ઉતાર ફિળયા પર્ા.શાળા સંિદપકુમાર જયંિતલાલ પટેલ ખેરગામ બંધાડ ફિળયા તા.ખેરગામ જી.નવસારી 99904095775

૫૧ ખેરગામ વાડ વાડ ઉતાર ફિળયા પર્ા.શાળા રોમાંબહેન જયેશભાઈ લાડ બામણવેલ ચીખલી 9624601248

૫૨ ખેરગામ વાડ ઉંચાબેડા વાડ પર્ાથિમક શાળા ીમતી  સોનલબેન ગુલાબભાઇ પટેલ  િશવેરછા સોસાયટી ગેટ નં-1, વસુધારા ડેરી રોડ,મુ.પો.-  
થાલા, તા. ચીખલી જી.-નવસારી.

9428159950



૫૩ ખેરગામ વાડ ઉંચાબેડા વાડ પર્ાથિમક શાળા ીમતી હેમલતાબહેન ફકીરભાઇ પટેલ  મુ.પો.-  આમધરા મોટી કોળીવાડ તા. ચીખલી જી.-નવસારી. 9725670628

૫૪ ખેરગામ વાડ ઉંચાબેડા વાડ પર્ાથિમક શાળા ી કાંિતલાલ મકનભાઇ પટેલ સતાિડયા ડુંગરી ફળીયા  તા. ચીખલી જી.-નવસારી. 9924253131

૫૫ ખેરગામ વાડ કાવલાખડક પર્ા. શાળા િમત્તલ રમણલાલ પટેલ મુ.પો. ઘેજ દુકાન ફ.   તા.ચીખલી િજ.નવસારી 9925625337

૫૬ ખેરગામ વાડ કાવલાખડક પર્ા. શાળા મનીષાકુમારી  રમણલાલ પટેલ વંકાલ મોખા ફ. તા.ચીખલી િજ.નવસારી 9825865310

૫૭ ખેરગામ ખેરગામ સાવર ફ. પર્ા. શાળા, ખેરગામ ીમતી રમીલાબેન ભીખુભાઈ પરમાર રામચંદર્નગર, જૂના વલસાડ રોડ, ચીખલી   તા. ચીખલી  
િજ. નવસારી પીન- 396521

9099807671

૫૮ ખેરગામ ખેરગામ સાવર ફ. પર્ા. શાળા, ખેરગામ ીમતી હેતલકુમારી કાંિતલાલ પટેલ પૃથ્વીપાકર્ સોસાયટી, થાલા   તા. ચીખલી  િજ. નવસારી 
પીન- 396521

9723945724

૫૯ ખેરગામ ખેરગામ સરિસયા ફ. પર્ા. શાળા પુષ્પાબેન કાંિતલાલ પટેલ મોગરાવાડી શાંિતનગર તા.જી. વલસાડ 9427154585

૬૦ ખેરગામ ખેરગામ સરિસયા ફ. પર્ા. શાળા ભાિવતા ધીરુભાઈ પટેલ મુ. પીપલગભણ તા.ચીખલી  િજ. નવસારી 9978149578

૬૧ ખેરગામ ખેરગામ ભસ્તા ફિળયા પર્ાથિમક શાળા ખેરગામ ી સંજયભાઇ રમેશભાઈ પટેલ મુ.પો. ખેરગામ (ભવાનીનગર સોસાયટી ) તા. ખેરગામ િજ. 
નવસારી

9925300209

૬૨ ખેરગામ ખેરગામ ભસ્તા ફિળયા પર્ાથિમક શાળા ખેરગામ ી હષર્દકુમાર છગનલાલ પટેલ મુ.પો. ખેરગામ (ભવાનીનગર સોસાયટી ) તા. ખેરગામ િજ. 
નવસારી

9979202181

૬૩ ખેરગામ વાવ વાવ પર્ાથિમક શાળા જય ીબેન ગંભીરિસહ પઢીયાર આછવણી 9714424644

૬૪ ખેરગામ વાવ વાવ પર્ાથિમક શાળા સુશીલાબેન રાવજીભાઈ પટેલ  ઘેજ 9879261287

૬૫ ખેરગામ વાવ વાવ પર્ાથિમક શાળા િમનેશ બેન ધીરજલાલ પટેલ ચીમલા 9979570330

૬૬ ખેરગામ વાવ વાવ પર્ાથિમક શાળા આશાબેન છગનલાલ પટેલ તલાવચોરા 7285805520

૬૭ ખેરગામ વાવ વાવ પર્ાથિમક શાળા િનમેષભાઈ ઝીણાભાઈ પટેલ સમરોલી, ચીખલી 9033770912

૬૮ ખેરગામ વાવ વાવ પર્ાથિમક શાળા િનમેષ ઝીણાભાઈ પટેલ ચીખલી 9033770912

૬૯ ખેરગામ વાવ વાવ પર્ાથિમક શાળા મનીષ કુમાર મોહનલાલ પટેલ અમલસાડ 9574106264

૭૦ ખેરગામ વાવ રાઘવા ફ. પર્ાથિમક િકરણભાઈ દલુભાઈ પટેલ તલાવચોરા 9925563108



૭૧ ખેરગામ વાવ રાઘવા ફ. પર્ાથિમક મીનાક્ષી બેન નરેન્દર્ભાઈ પટેલ ચીખલી 9726155141

૭૨ ખેરગામ નારણપોર નારણપોર સ્વીટી બેન નરિસહભાઇ પટેલ બહેજ 9909112447

૭૩ ખેરગામ નારણપોર નારણપોર કલ્પનાબેન અમર્તભાઇ પટેલ પીપલ ગભાણ 9924576022

૭૪ ખેરગામ નારણપોર નારણપોર સુિનતાબેન રમેશભાઈ પટેલ પીઠા 9537661676

૭૫ ખેરગામ નારણપોર નારણપોર િદવ્યેશકુમાર ઉમેદિસહ ચૌહાણ અબર્ામા વલસાડ 9925185880

૭૬ ખેરગામ નારણપોર નારણપોર કમળાબેન ગાડાભાઈ પટેલ  ઘેજ 9429793704

૭૭ ખેરગામ ખેરગામ શામળા ફ. સુિમતર્ાબેન વજીરભાઈ પટેલ ખેરગામ 8141073907

૭૮ ખેરગામ ખેરગામ શામળા ફ. પર્જ્ઞાબેન વજીરભાઈ પટેલ ખેરગામ 9979688949

૭૯ ખેરગામ ખેરગામ શામળા ફ. સુરેશભાઈ બાલુભાઈ પટેલ ખેરગામ 9427467739

૮૦ ખેરગામ ખેરગામ શામળા ફ. જીગ્નેશ બેન કાંિતલાલ પટેલ વંકાલ 9638481267

૮૧ ખેરગામ ખેરગામ શામળા ફ. િપર્યંકા બેન દેસાઈ ઉકાઇ 9879598565

૮૨ ખેરગામ ખેરગામ વેણ ફ. ચંદર્કાંત ગોિવદભાઈ પટેલ અંબાચ 9925560146

૮૩ ખેરગામ ખેરગામ વેણ ફ. િદપીકાબેન ગોિવદભાઈ ટંડેલ ડુંગરી 7698080930

૮૪ ખેરગામ ખેરગામ પોમાપાળ શાળા વાસંતીબેન રામાભાઈ પટેલ ખેરગામ 9429474005

૮૫ ખેરગામ ખેરગામ પોમાપાળ શાળા આજના કુમારી અરિવદભાઈ પટેલ ખેરગામ 9712715738

૮૬ ખેરગામ ખેરગામ પહાડ ફિળયા ધમશકુમાર મનુભાઈ પટેલ પીપલ ગભાણ 9979545141

૮૭ ખેરગામ ખેરગામ પહાડ ફિળયા બબીતા બેન અશોકભાઈ પટેલ ખેરગામ 7874594448

૮૮ ખેરગામ આછવણી મિન્દર ફ. આછવણી સુધાબેન રામિસહ ચૌહાણ આછવણી તા.ખેરગામ 9824946747



૮૯ ખેરગામ આછવણી મિન્દર ફ. આછવણી રાધાબેન શંકરભાઇ પટેલ ખારવેલ તા. ધરમપુર 8780854519

૯૦ ખેરગામ આછવણી મિન્દર ફ. આછવણી નરેશભાઇ મગનભાઇ પટેલ સતાિડયા તા.ચીખલી 9624281459

૯૧ ખેરગામ આછવણી મિન્દર ફ. આછવણી મિનષાબેન ડાહ્યાભાઇ આિહર જામનપાડા તા. ખેરગામ 9687688261

૯૨ ખેરગામ આછવણી મિન્દર ફ. આછવણી અિમતાબેન ગોપાળભાઇ પટેલ સોલધરા તા.ચીખલી 7984842147

૯૩ ખેરગામ આછવણી મિન્દર ફ. આછવણી યોગેશભાઇ ઇશ્વરભાઇ પટેલ ફડવેલ તા. ચીખલી 9624358890

૯૪ ખેરગામ આછવણી બન્ધાડ ફ. આછવણી જયેશકુમાર ગમનભાઇ પટેલ આછવણી તા.ખેરગામ 9427515917

૯૫ ખેરગામ આછવણી બન્ધાડ ફ. આછવણી સંજયભાઇ કીકુભાઇ આિહર જામનપાડા તા.ખેરગામ 9879528261

૯૬ ખેરગામ આછવણી બન્ધાડ ફ. આછવણી અમ્બાબેન ખુશાલભાઇ પટેલ જામનપાડા તા.ખેરગામ 8347220434

૯૭ ખેરગામ આછવણી બન્ધાડ ફ. આછવણી કૈલાશબેન રાયિસગભાઇ પટેલ કણભઇ તા. ચીખલી 9909543030

૯૮ ખેરગામ આછવણી બન્ધાડ ફ. આછવણી દશર્નાબેન િદનકરભાઇ પટેલ જામનપાડા તા.ખેરગામ 9638193671

૯૯ ખેરગામ આછવણી બન્ધાડ ફ. આછવણી હેમંતભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ સાદકપોર તા.ચીખલી 9099467427

૧૦૦ ખેરગામ આછવણી ઉપલી બેજરી આછવણી સાધનાબેન રમણભાઇ પટેલ સાદકપોર તા.ચીખલી 7069912846

૧૦૧ ખેરગામ આછવણી ઉપલી બેજરી આછવણી પારુલનબેન રમણભાઇ પટેલ ધોડવણી તા.ચીખલી 9737973882

૧૦૨ ખેરગામ આછવણી આછવણી મુખ્ય શાળા કૌિશકભાઇ રમણભાઇ પટેલ રૂમલા તા.ચીખલી 9712545501

૧૦૩ ખેરગામ આછવણી આછવણી મુખ્ય શાળા અંજનાકુમારી મનુભાઇ પટેલ ખુન્ધ પોકડા તા.ચીખલી 9638486492

૧૦૪ ખેરગામ આછવણી હટી ફ.પર્ા.શાળા ધીરૂભાઇ છોટુભાઇ પટેલ ગોડથલ તા.ચીખલી 9904770628

૧૦૫ ખેરગામ આછવણી હટી ફ.પર્ા.શાળા હસમુખભાઇ ઠાકોરભાઇ પટેલ ગોડથલ તા.ચીખલી 9824211556

૧૦૬ ખેરગામ આછવણી નીચલી બેજરી આછવણી જયંતીભાઇ દલુભાઇ ગાિવત રૂમલા તા.ચીખલી 9978264460



૧૦૭ ખેરગામ આછવણી નીચલી બેજરી આછવણી વનીતાબેન વેરાગભાઇ પટેલ ઢોલુમ્બર તા.ચીખલી 8140712803

૧૦૮ ખેરગામ આછવણી િવધ્યામન્દીર પણંજ મહેન્દર્કુમાર ભગુભાઇ પટેલ પણંજ તા.ચીખલી 9904598151

૧૦૯ ખેરગામ આછવણી િવધ્યામન્દીર પણંજ લીલાબેન મેરવાનભાઇ પટેલ પણંજ તા.ચીખલી 8469512656

૧૧૦ ખેરગામ આછવણી િવધ્યામન્દીર પણંજ અિનલકુમાર કરશનભાઇ પટેલ જામનપાડા તા.ખેરગામ 9979761749

૧૧૧ ખેરગામ આછવણી િવધ્યામન્દીર પણંજ િનકીતાબેન બાબુભાઇ પટેલ તલાવચોરા તા.ચીખલી 9574658588

૧૧૨ ખેરગામ આછવણી િવધ્યામન્દીર પણંજ રેખાબેન હિરભાઇ પટેલ આમધરા તા.ચીખલી 8128726965

૧૧૩ ખેરગામ આછવણી િવધ્યામન્દીર પણંજ પરેશભાઇ ગણપતભાઇ પટેલ બીગરી તા. ગણદેવી 9924264583

૧૧૪ ખેરગામ આછવણી િવધ્યામન્દીર પણંજ નીતાબેન બાલુભાઇ પટેલ ખુન્ધ પોકડા તા.ચીખલી 9913419328

૧૧૫ ખેરગામ આછવણી મોટી કોલવાડ પણંજ બાબુભાઇ બુલર્ભભાઇ પટેલ જામનપાડા તા.ખેરગામ 9714773508

૧૧૬ ખેરગામ આછવણી મોટી કોલવાડ પણંજ સુનીતાબેન જીણાભાઇ પટેલ જામનપાડા તા.ખેરગામ 9979267549

૧૧૭ ખેરગામ પાણીખડક પાણીખડક કાશ્મીરા રમણલાલ પટેલ  રૂમલા તા.ચીખલી 7283950789

૧૧૮ ખેરગામ પાણીખડક પાણીખડક બલ્લુભાઇ લલ્લુભાઇ પટેલ  રૂમલા તા.ચીખલી 9909132710

૧૧૯ ખેરગામ પાણીખડક પાણીખડક મંજુલાબેન નટુભાઇ પટેલ પણંજ  તા.ખેરગામ 9924996237

૧૨૦ ખેરગામ પાણીખડક પાણીખડક ગુલાબભાઈ બાપુડભાઇ પટેલ પણંજ  તા.ખેરગામ 9924996237

૧૨૧ ખેરગામ પાણીખડક પાણીખડક ધમશકુમાર ખાપાભાઈ પટેલ છરવાડા તા.વલસાડ 9601846344

૧૨૨ ખેરગામ પાણીખડક પાણીખડક લતાબેન છગનભાઇ ચૌધરી ખેરગામ તા.ખેરગામ 9586891477

૧૨૩ ખેરગામ પાણીખડક પાણીખડક િનલપભાઈ ભીખુભાઈ પટેલ તલાવચોરા તા.ચીખલી 9979630207

૧૨૪ ખેરગામ પાણીખડક હનુમાન ફ હસમુખલાલ મંગળભાઈ રાવત પાણીખડક તા.ખેરગામ 9723030236



૧૨૫ ખેરગામ પાણીખડક હનુમાન ફ ઠાકોરભાઈ રાયચંદભાઇ થોરાત  ગોડથલ તા.ચીખલી 9904193205

૧૨૬ ખેરગામ નડગધરી નડગધરી જીતેન્દર્કુમાર બીસ્તુભાઇ ગાયણ પાણીખડક તા.ખેરગામ 9687805395

૧૨૭ ખેરગામ નડગધરી નડગધરી િદપીકબેન નટવરલાલ પટેલ  રૂમલા તા.ચીખલી 7069845501

૧૨૮ ખેરગામ નડગધરી નડગધરી િરપલકુમારી િવનોદભાઇ પટેલ  અંબાચ તા.ચીખલી 7874234169

૧૨૯ ખેરગામ નડગધરી નડગધરી ચેતનાબેન નટુભાઇ પટેલ આછવણી તા.ખેરગામ 9265450328

૧૩૦ ખેરગામ નડગધરી નડગધરી શૈલેશભાઈ બચુભાઇ પટેલ  બામણવેલ તા.ચીખલી 6352244855

૧૩૧ ખેરગામ જામનપાડા જામનપાડા રમેશભાઈ મનાભાઈ માહલા તોરણવેરા તા.ખેરગામ 9978217815

૧૩૨ ખેરગામ જામનપાડા જામનપાડા હસુમતીબેન અંબેલાલ પટેલ  વાડ તા.ચીખલી 9904701578

૧૩૩ ખેરગામ જામનપાડા જામનપાડા સુરેશભાઈ બહાદુરભાઇ ગરિસયા  રૂમલા તા.ચીખલી 9825915520

૧૩૪ ખેરગામ જામનપાડા જામનપાડા ઉષાબેન ભગુભાઈ પટેલ કાકડવેરી તા.ખેરગામ 8469504464

૧૩૫ ખેરગામ જામનપાડા જામનપાડા અરૂણકુમાર નટુભાઈ પટેલ આછવણી તા.ખેરગામ 9428162294

૧૩૬ ખેરગામ જામનપાડા જામનપાડા રાજેશકુમાર ઢેડીયાભાઈ પટેલ  ગોડથલ તા.ચીખલી 9904770636

૧૩૭ ખેરગામ જામનપાડા જામનપાડા સંગીતાબેન મનુભાઈ પટેલ  રૂમલા તા.ચીખલી 9825915520

૧૩૮ ખેરગામ જામનપાડા જામનપાડા મેહુલકુમાર િદલીપભાઈ પટેલ  ચીમલા તા.ચીખલી 9879747299

૧૩૯ ખેરગામ જામનપાડા ગવળા ફ. નરેશભાઇ  ગુલાબભાઈ પટેલ પેલાડીભૈરવીતા.ખેરગામ 9879032776

૧૪૦ ખેરગામ જામનપાડા ગવળા ફ. રમેશભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ  વાડ તા.ચીખલી 9099467846

૧૪૧ ખેરગામ જામનપાડા ગવળા ફ. પિરમલ રમેશચ્ંદર્ સોલંકી આછવણી તા.ખેરગામ 9427185104

૧૪૨ ખેરગામ જામનપાડા ગવળા ફ. પન્નાકુમારી અમર્તિસહ પરમાર આછવણી તા.ખેરગામ 9978759743



૧૪૩ ખેરગામ જામનપાડા ગવળા ફ. જગદીશભાઇ સોમાભાઇ પટેલ  સમરોલી તા.ચીખલી 9979986359

૧૪૪ ખેરગામ જામનપાડા ગવળા ફ.  હેલી િવજયભાઇ પટેલ િકલ્લા પારડી તા.પારડી 8866444359

૧૪૫ ખેરગામ ધામધુમા ધામધુમા  કાનજીભાઈ વેલજીભાઈ પટેલ ગૌરી તા.ખેરગામ 9824571323

૧૪૬ ખેરગામ ધામધુમા ધામધુમા  મંદોદરીબેન ચંદુભાઈ ગાંિવત પાણીખડક તા.ખેરગામ 9904527903

૧૪૭ ખેરગામ ધામધુમા ધામધુમા  મીરાંબેન મગનભાઈ પટેલ નડગધરી તા.ખેરગામ 9898758050

૧૪૮ ખેરગામ ધામધુમા ધામધુમા  વેણીલાલ પાતળભાઈ પટેલ પાણીખડક તા.ખેરગામ 7283962788

૧૪૯ ખેરગામ ધામધુમા ધામધુમા  રમીલાબેન છગનભાઈ પટેલ માંડવખડક  તા.ચીખલી 7698440649

૧૫૦ ખેરગામ ધામધુમા ધામધુમા  રમેશચંદર્ મોતીભાઈ પટેલ કણભઈ  તા.ચીખલી 9978224454

૧૫૧ ખેરગામ પાટી પાટી પર્ા. શાળા નટુભાઇ મંગળભાઇ થોરાત કાકડવેરી તા-  ખેરગામ િજ- નવસારી 9913158129

૧૫૨ ખેરગામ પાટી પાટી પર્ા. શાળા હરેશભાઇ મગનભાઇ નાયક પાટી   તા- ખેરગામ િજ- નવસારી 9978463242

૧૫૩ ખેરગામ પાટી પાટી પર્ા. શાળા બકુલાબેન લ મણભાઇ માહલા અગાસી તા- ચીખલી િજ- નવસારી 9737582717

૧૫૪ ખેરગામ પાટી પાટી પર્ા. શાળા જશુબેન નગીનભાઇ પટેલ પાટી   તા- ખેરગામ િજ- નવસારી 7622982032

૧૫૫ ખેરગામ પાટી પાટી પર્ા. શાળા અમર્તભાઇ ગુલાબભાઇ પતેલ કાકડવેરી તા-  ખેરગામ િજ- નવસારી 9638589295

૧૫૬ ખેરગામ પાટી પાટી પર્ા. શાળા સુમનબેન અમર્તભાઇ પટેલ કાકડવેરી તા-  ખેરગામ િજ- નવસારી 9328799236

૧૫૭ ખેરગામ પાટી પાટી પર્ા. શાળા િદનેશભાઇ જીવલાભાઇ પટેલ અગાસી તા- ચીખલી િજ- નવસારી 9727932717

૧૫૮ ખેરગામ પાટી પાટી પર્ા. શાળા િદવ્યાબેન મનોજભાઇ પટેલ વણગામ તા- ગણદેવી િજ- નવસારી 9725044384

૧૫૯ ખેરગામ પાટી પાટી પર્ા. શાળા હેમંતકુમાર ધીરૂભાઇ પટેલ વેલવાચ તા.િજ.- વલસાડ 9909115101

૧૬૦ ખેરગામ પાટી દાદરી ફ. પર્ા. શાળા ભારતીબેન ડાહ્યાભાઇ પટેલ આછવણી તા- ખેરગામ િજ- નવસારી 9913437802



૧૬૧ ખેરગામ પાટી દાદરી ફ. પર્ા. શાળા પલ્લવીબેન સુમજીભાઇ ચૌધરી અગાસી તા- ચીખલી િજ- નવસારી 9909801934

૧૬૨ ખેરગામ પાટી દાદરી ફ. પર્ા. શાળા ભગુભાઇ ફકીરભાઇ પટેલ આછવણી તા- ખેરગામ િજ- નવસારી 9913437802

૧૬૩ ખેરગામ પાટી પટેલ ફ. પર્ા. શાળા ટીનાબહેન મોતીભાઇ પટેલ પાટી   તા- ખેરગામ િજ- નવસારી 9879681746

૧૬૪ ખેરગામ પાટી પટેલ ફ. પર્ા. શાળા શીતલકુમારી મનુભાઇ પટેલ મોટી ઢોલડુંગરી તા- ધરમપુર િજ- વલસાડ 9586247429

૧૬૫ ખેરગામ કાકડવેરી કાકડવેરી પર્ા. શાળા રેખાબેન ચંદુભાઇ પટેલ માંડવખડક તા- ચીખલી િજ- નવસારી 9909019960

૧૬૬ ખેરગામ કાકડવેરી કાકડવેરી પર્ા. શાળા િમનાક્ષીબેન હરીભાઇ પટેલ નાંદરખા તા- ગણદેવી િજ- નવસારી 9825780711

૧૬૭ ખેરગામ કાકડવેરી કાકડવેરી પર્ા. શાળા િનિતનકુમાર ઠાકોરભાઇ પટેલ વાઘલધરા તા.િજ. - વલસાડ 9574328334

૧૬૮ ખેરગામ કાકડવેરી કાકડવેરી પર્ા. શાળા િદપીકાબેન ગુલાબભાઇ પટેલ વેણ ફ. ખેરગામ તા- ખેરગામ િજ- નવસારી 9574228005

૧૬૯ ખેરગામ કાકડવેરી કાકડવેરી પર્ા. શાળા ગોિવદભાઇ નગીનભાઇ પટેલ પેલાડી ભેરવી તા- ખેરગામ િજ- નવસારી 9512240984

૧૭૦ ખેરગામ કાકડવેરી દેશમુખ ફ. પર્ા. શાળા નટવરલાલ ખુશાલભાઇ પટેલ પાટી   તા- ખેરગામ િજ- નવસારી 9825458170

૧૭૧ ખેરગામ કાકડવેરી દેશમુખ ફ. પર્ા. શાળા ડાહ્યાભાઇ લીમજીભાઇ પટેલ ઘોડવણી તા- ચીખલી િજ- ખેરગામ 9925107081

૧૭૨ ખેરગામ કાકડવેરી દેશમુખ ફ. પર્ા. શાળા સુરેશભાઇ નીછાભાઇ પટેલ કણભઇ તા- ચીખલી િજ- નવસારી 8511072611

૧૭૩ ખેરગામ કાકડવેરી દેશમુખ ફ. પર્ા. શાળા બબીતાબેન ઉત્તમભાઇ પટેલ કાકડવેરી તા-  ખેરગામ િજ- નવસારી 9925502434

૧૭૪ ખેરગામ કાકડવેરી દેશમુખ ફ. પર્ા. શાળા હીનાબેન મનુભાઇ પટેલ ગોડથલ તા- ચીખલી િજ- નવસારી 7567968935

૧૭૫ ખેરગામ કાકડવેરી દેશમુખ ફ. પર્ા. શાળા રમીલાબેન જીવલાભાઇ પટેલ કણભઇ તા- ચીખલી િજ- નવસારી 8511072611

૧૭૬ ખેરગામ કાકડવેરી દેશમુખ ફ. પર્ા. શાળા ચેતનાબેન જશવંતભાઇ પટેલ આછવણી તા- ખેરગામ િજ- નવસારી 6352279906

૧૭૭ ખેરગામ કાકડવેરી દેશમુખ ફ. પર્ા. શાળા િકરીટભાઇ ગુલાબભાઇ પટેલ કાકડવેરી તા-  ખેરગામ િજ- નવસારી 9925502434

૧૭૮ ખેરગામ કાકડવેરી દેશમુખ ફ. પર્ા. શાળા છાયાબેન નવનીતભાઇ પટેલ આંબાપાડા તા- ચીખલી િજ- નવસારી 9099863757



૧૭૯ ખેરગામ તોરણવેરા તોરણવેરા પર્ા. શાળા ઉષાબેન છોટુભાઇ પટેલ પાણીખડક તા-ખેરગામ િજ- નવસારી 7069394887

૧૮૦ ખેરગામ તોરણવેરા તોરણવેરા પર્ા. શાળા રાયુભાઇ અજુર્નભાઇ ચૌધરી તોરણવેરા તા- ખેરગામ િજ- નવસારી 9924014390

૧૮૧ ખેરગામ તોરણવેરા તોરણવેરા પર્ા. શાળા હંસાબેન મનાભાઇ ચૌધરી તોરણવેરા તા- ખેરગામ િજ- નવસારી 9723030743

૧૮૨ ખેરગામ તોરણવેરા તોરણવેરા પર્ા. શાળા રંગાબેન મંગુભાઇ ગાંિવત તોરણવેરા તા- ખેરગામ િજ- નવસારી 9978217815

૧૮૩ ખેરગામ તોરણવેરા તોરણવેરા પર્ા. શાળા શંકુતલાબેન ગમનભાઇ પટેલ ખેરગામ તા-ખેરગામ િજ- નવસારી 9624351719

૧૮૪ ખેરગામ તોરણવેરા તોરણવેરા પર્ા. શાળા ઇશ્વરભાઇ રઘલુભાઇ ગાંિવત ખટાણા તા- ધરમપુર િજ- વલસાડ 9638808775

૧૮૫ ખેરગામ તોરણવેરા તોરણવેરા પર્ા. શાળા નયનાબેન અમૃતિસહ સોલંકી ચીખલી િજ- નવસારી 9925988203

૧૮૬ ખેરગામ તોરણવેરા તોરણવેરા પર્ા. શાળા સેજલબેન કનુભાઇ સોલંકી આછવણી તા- ખેરગામ િજ- નવસારી 9375281985

૧૮૭ ખેરગામ વડપાડા વડપાડા પર્ા. શાળા િવજયકુમાર છોટુભાઇ પટેલ વંકાલ  તા- ચીખલી િજ- નવસારી 9909678721

૧૮૮ ખેરગામ વડપાડા વડપાડા પર્ા. શાળા રંજનબેન ખાપાભાઇ પટેલ ખેરગામ તા- ખેરગામ િજ- નવસારી 7623951783

૧૮૯ ખેરગામ બહેજ બહેજ પર્ાથિમક શાળા અલ્પેશકુમાર બાબુભાઇ પટેલ ગ યદી તા.ગણદેવી િજ.નવસારી  પીન-396321 9898687110

૧૯૦ ખેરગામ બહેજ બહેજ પર્ાથિમક શાળા મીનાબેન ધીરુભાઇ પટેલ ભાંભા તા.ધરમપુર િજ.વલસાડ  પીન-396050 8155862351

૧૯૧ ખેરગામ બહેજ બહેજ પર્ાથિમક શાળા પર્િવણકુમાર ગુલાબભાઇ પટેલ ખેરગામ તા.ખેરગામ િજ.નવસારી  પીન-396040 7874363211

૧૯૨ ખેરગામ બહેજ બહેજ પર્ાથિમક શાળા બકુલાબેન ખુશાલભાઇ પટેલ ખેરગામ તા.ખેરગામ િજ.નવસારી પીન-396040 9712313060

૧૯૩ ખેરગામ બહેજ બહેજ પર્ાથિમક શાળા ચંપકભાઇ ઘેલાભાઇ પટેલ વાંદરવેલા (ઉતારા ફિળયા) તા.વાંસદા િજ.નવસારી  પીન-
396540

7622822385

૧૯૪ ખેરગામ બહેજ બહેજ પર્ાથિમક શાળા ચેતનાબેન ઠાકોરભાઇ પટેલ નેવરી તા.પારડી િજ.વલસાડ પીન-396126 9428162187

૧૯૫ ખેરગામ બહેજ બહેજ પર્ાથિમક શાળા ભિક્તબેન રામભાઇ પટેલ ખુંધ પ કડા તા.ચીખલી િજ.નવસારી પીન-396521 8141984738

૧૯૬ ખેરગામ બહેજ બહેજ પર્ાથિમક શાળા પર્િવણભાઇ બચુભાઇ પટેલ ગોડથલ તા.ચીખલી િજ.નવસારી પીન-396060 9737742294



૧૯૭ ખેરગામ બહેજ કૃિતખડક પર્ાથિમક શાળા ચંદનબેન લલ્લુભાઇ પટેલ ખુંધ તા.ચીખલી િજ.નવસારી પીન-396521 9909976031

૧૯૮ ખેરગામ બહેજ કૃિતખડક પર્ાથિમક શાળા વષાર્બેન ભીખુભાઇ તળાિવયા શાંિતનગર સોસાયટી ખેરગામ તા.ખેરગામ િજ.નવસારી પીન-
396040

9909372400

૧૯૯ ખેરગામ બહેજ કૃિતખડક પર્ાથિમક શાળા આશાબેન રિતલાલ પટેલ ઉંડાચ તા.ગણદેવી િજ.નવસારી પીન-396045 9537402714

૨૦૦ ખેરગામ બહેજ કૃિતખડક પર્ાથિમક શાળા િહરલબેન બાબુભાઇ પટેલ અટગામ તા.િજ. વલસાડ પીન-396045 9909967156

૨૦૧ ખેરગામ બહેજ કૃિતખડક પર્ાથિમક શાળા સંજયભાઇ બુધાભાઇ પટેલ તલાવચોરા  તા.ચીખલી િજ.નવસારી પીન-396521 9825721122

૨૦૨ ખેરગામ બહેજ કૃિતખડક પર્ાથિમક શાળા યોગેશ્વરીબેન રામુભાઇ પટેલ રુમલા તા.ચીખલી િજ.નવસારી પીન-396060 9099687811

૨૦૩ ખેરગામ બહેજ કૃિતખડક પર્ાથિમક શાળા િહરલબેન રામુભાઇ પટેલ વલસાડ તા.િજ. વલસાડ પીન-396001 9714049004

૨૦૪ ખેરગામ નાંધઈ નાંધઈ પર્ાથિમક શાળા જીતુભાઇ રામુભાઇ પટેલ આમધરા (મોટી કોળીવાડ ) તા.ચીખલી િજ.નવસારી પીન-
396521

9879548706

૨૦૫ ખેરગામ નાંધઈ નાંધઈ પર્ાથિમક શાળા ચેતનાબેન સોમાભાઇ પટેલ તલાવચોરા (બર્ામણ ફિળયા) તા.ચીખલી િજ.નવસારી  પીન-
396521

9879548693

૨૦૬ ખેરગામ નાંધઈ નાંધઈ પર્ાથિમક શાળા અિક્ષતાબેન છગનભાઇ પટેલ શીવનગર સોસાયટી સમરોલી તા.ચીખલી િજ.નવસારી  
પીન-396521

9662026941

૨૦૭ ખેરગામ નાંધઈ નાંધઈ પર્ાથિમક શાળા પૂવ   મોહનલાલ પટેલ ખેરગામ ( બંધાડ ફિળયા) તા.ખેરગામ િજ.નવસારી  પીન-
396040

9427786586

૨૦૮ ખેરગામ નાંધઈ નાંધઈ પર્ાથિમક શાળા િવરેન્દર્કુમાર વેસ્તાભાઇ પટેલ શીવનગર સોસાયટી સમરોલી તા.ચીખલી િજ.નવસારી  
પીન-396521

9825894941

૨૦૯ ખેરગામ નાંધઈ નાંધઈ પર્ાથિમક શાળા ધૃિવની બળવંતરાય પટેલ ડુંગરી વૃંદાવન સોસાયટી,રેફરલ હોિસ્પટલ પાછળ 
તા.િજ.વલસાડ  પીન-396375

9925363709

૨૧૦ ખેરગામ નાંધઈ નાંધઈ વચલા ફિળયા પર્ાથિમક શાળા નરે ન્દર્રાય પરસોત્તમભાઇ પટેલ સોલધરા (વડ ફિળયા) તા.ચીખલી િજ.નવસારી પીન-
396521

7698486262

૨૧૧ ખેરગામ નાંધઈ નાંધઈ વચલા ફિળયા પર્ાથિમક શાળા જયંતભાઇ અરિવદભાઇ પટેલ ખેરગામ (વેણ ફિળયા)તા.ખેરગામ િજ.નવસારી પીન-
396040

7069043580

૨૧૨ ખેરગામ પૈલાડી ભૈરવી જુની ભૈરવી પર્ાથિમક શાળા સિવતાબેન ચીમનભાઇ ગામીત ફલધરા  તા.િજ. વલસાડ પીન-396007 9925300239

૨૧૩ ખેરગામ પૈલાડી ભૈરવી જુની ભૈરવી પર્ાથિમક શાળા ભાિવનીબેન મોહનિસહ સોલંકી વાંકલ તા.િજ. વલસાડ પીન-396007 9429118418

૨૧૪ ખેરગામ પૈલાડી ભૈરવી જુની ભૈરવી પર્ાથિમક શાળા હંસાબેન છગનભાઇ પટેલ નવેરા તા.િજ. વલસાડ પીન-396055 9424381370



૨૧૫ ખેરગામ નવી  ભૈરવી નવી ભૈરવી પર્ાથિમક શાળા અરિવદભાઇ મંગાભાઇ પટેલ ઘેજ ભરડા તા.ચીખલી િજ.નવસારી પીન-396521 7984054787

૨૧૬ ખેરગામ નવી  ભૈરવી નવી ભૈરવી પર્ાથિમક શાળા ભારતીબેન બાલુભાઇ પટેલ ખેરગામ તા.ખેરગામ િજ.નવસારી પીન-396040 9687758343

૨૧૭ ખેરગામ નવી  ભૈરવી નવી ભૈરવી પર્ાથિમક શાળા િપર્યંકાબેન જયંિતલાલ પટેલ ભૈરવી તા.ખેરગામ િજ.નવસારી પીન-396040 9638804577

૨૧૮ ખેરગામ નવી  ભૈરવી નવી ભૈરવી પર્ાથિમક શાળા દશર્નાબેન અરિવદભાઇ પટેલ ખેરગામ  (લેહરકા ફ.)તા.ખેરગામ િજ.નવસારી પીન-
396040

9586765036

૨૧૯ ખેરગામ નવી  ભૈરવી નવી ભૈરવી પર્ાથિમક શાળા િવષેશાબેન અરિવદભાઇ પટેલ ખેરગામ ( શામળા ફિળયા) તા.ખેરગામ િજ.નવસારી પીન-
396040

9909259976

૨૨૦ ખેરગામ ડેબરપાડા ડેબરપાડા પર્ા. શાળા ફતેિસહ ગભીિસહ સોલંકી આછવણી તા.ખેરગામ િજ.નવસારી 9537497196

૨૨૧ ખેરગામ ડેબરપાડા ડેબરપાડા પર્ા. શાળા શારદાબેન ભાણાભાઇ  પટેલ આછવણી તા.ખેરગામ િજ.નવસારી 9586729249

૨૨૨ ખેરગામ ડેબરપાડા ડેબરપાડા પર્ા. શાળા મિનષાબેન િવનોદકુમાર ટંડેલ દાંડી તા.િજ. વલસાડ 9265991344

૨૨૩ ખેરગામ ડેબરપાડા ડેબરપાડા પર્ા. શાળા િનરંજનાબેન રિતલાલ પટેલ સોલધરા તા.ચીખલી િજ.નવસારી 9825699221

૨૨૪ ખેરગામ ડેબરપાડા ડેબરપાડા પર્ા. શાળા િદિગ્વજયિસહ ડાહ્યાભાઇ  પરમાર સાંઇરીવર સો.અબર્ામા તા.િજ.વલસાડ 9574923913

૨૨૫ ખેરગામ ડેબરપાડા ડેબરપાડા પર્ા. શાળા ગણેશરાય સુભાષરાય ઠાકુર છત્તિરયા, મોગરાવાડી તા.િજ. વલસાડ 9725842853

૨૨૬ ખેરગામ ડેબરપાડા ડેબરપાડા પર્ા. શાળા િદગ્નેશકુમાર ધીરુભાઇ પટેલ સોલધરા તા.ચીખલી િજ.નવસારી 9712911993

૨૨૭ ખેરગામ ચીમનપાડા ચીમનપાડા પર્ા. શાળા ધમશકુમાર માવજીભાઇ દેવાણી અટગામ તા.િજ.વલસાડ 9099496070

૨૨૮ ખેરગામ ચીમનપાડા ચીમનપાડા પર્ા. શાળા કંચનબેન ધનજીભાઇ પટેલ અટગામ તા.િજ.વલસાડ 9712538005

૨૨૯ ખેરગામ ચીમનપાડા ચીમનપાડા પર્ા. શાળા ભાવનાબેન મગનભાઇ પટેલ આમધરા તા,ચીખલી િજ,નવસારી 7069151513

૨૩૦ ખેરગામ ચીમનપાડા ચીમનપાડા પર્ા. શાળા િદવ્યેશકુમાર ચીમનભાઇ પટેલ લસણપોર તા,મહુવા િજ.સુરત 8980996607

૨૩૧ ખેરગામ ચીમનપાડા ચીમનપાડા પર્ા. શાળા નરદર્ભાઇ નરિસહભાઇ પટેલ િસયાદા તા.ચીખલી િજ.નવસારી 7359089007

૨૩૨ ખેરગામ ચીમનપાડા ચીમનપાડા પર્ા. શાળા દશર્ના બાબુભાઇ પટેલ ચોબડીયા પો.ધનોરી  તા.િજ.વલસાડ 9081778494



૨૩૩ ખેરગામ રૂઝવણી રૂઝવણી પ.ફ. અશોકભાઇ નાનાભાઇ પટેલ ગોડ્થલ પ.ફ. તા,ચીખલી િજ,નવસારી 9904821621

૨૩૪ ખેરગામ રૂઝવણી રૂઝવણી પ.ફ. દક્ષાબેન સોમાભાઇ પટેલ ગોડ્થલ પ.ફ. તા,ચીખલી િજ,નવસારી 9904821621

૨૩૫ ખેરગામ રૂઝવણી રૂઝવણી પર્ા. શાળા પર્િવણભાઇ જેિસગભાઇ પટેલ ચરી તા.ચીખલી િજ.નવસારી 9909115073

૨૩૬ ખેરગામ રૂઝવણી રૂઝવણી પર્ા. શાળા નરેશભાઇ ફકીરભાઇ પટેલ પણંજ તા,ખેરગામ િજ.નવસારી 6351646356

૨૩૭ ખેરગામ રૂઝવણી રૂઝવણી પર્ા. શાળા દક્ષાબેન પરભુભાઇ પટેલ વાડ. તા.ખેરગામ િજ. નવસારી 8140114453

૨૩૮ ખેરગામ રૂઝવણી રૂઝવણી પર્ા. શાળા ખુશ્બુ પર્િવણ ભાઇ પટેલ અટગામ તા.િજ.વલસાડ 9106061151

૨૩૯ ખેરગામ રૂઝવણી રૂઝવણી પર્ા. શાળા િકરણકુમાર નરેશભાઇ પટેલ રુમલા તા,ચીખલી િજ, નવસારી 9586714664

૨૪૦ ખેરગામ ગૌરી ગૌરી પર્ા. શાળા જશુભાઇ જગનભાઇ ગાિવત વડપાડા તા.ખેરગામ િજ.નવસારી 9909162848

૨૪૧ ખેરગામ ગૌરી ગૌરી પર્ા. શાળા બુધાભાઇ ભીખાભાઇ પટેલ ખેરગામ તા.ખેરગામ,િજ.નવસારી 9924650516

૨૪૨ ખેરગામ ગૌરી ગૌરી પર્ા. શાળા કુસુમબેન ભીખુભાઇ પટેલ ખેરગામ તા.ખેરગામ,િજ.નવસારી 9723920997

૨૪૩ ખેરગામ ગૌરી ગૌરી પર્ા. શાળા અિસ્મતાબેન ગુલાબભાઇ પટેલ ચીખલી  તા.ચીખલી ,િજ.નવસારી 9979346620

૨૪૪ ખેરગામ ગૌરી ગૌરી પર્ા. શાળા દક્ષાકુમારી િદનેશભાઇ પટેલ ભેસધરા તા.ધરમપુર,િજ.વલસાડ  9825272586

૨૪૫ ખેરગામ ગૌરી ગૌરી પર્ા. શાળા તૃષાબેન હસમુખભાઇ પટેલ ખેરગામ તા.ખેરગામ,િજ.નવસારી 9924729895

૨૪૬ ખેરગામ ગૌરી ગૌરી પર્ા. શાળા જયિમનભાઇ રમેશભાઇ પટેલ ખેરગામ તા.ખેરગામ,િજ.નવસારી 9879847125

૨૪૭ ખેરગામ ગૌરી ગૌરી પર્ા. શાળા અંજનાકુમારી નટવરભાઇ પટેલ ચીખલી  તા.ચીખલી ,િજ.નવસારી 9099271187

૨૪૮ ખેરગામ ગૌરી ગૌરી પર્ા. શાળા ફાલ્ગુનીબેન  લીમજીભાઇ ચૌધરી ચાપલધરા  તા.વાંસદા ,િજ.નવસારી 8980146697


