
કેંદ્રવર્તી શાળાનાાં આચાર્યશ્રીઓની માહીર્તી   
ક્રમ 
નાં 

આચાર્યશ્રીન ાં નામ 
શાળાન ાં નામ ર્તથા આચાર્યન ાં 

નામ 
મોબાઇલ નાં 

1 શ્રી સમીર આર. મહરે્તા આચાર્ય કે.વ.શાળા 9033210058 

2 શ્રી દીનેશભાઇ  ઘોઘા બ્રાન્ ચ શાળા નાં.૧ 8140617191 

3 શ્રી રમેશભાઇ એમ.મકવાણા ઘોઘા બ્રાન્ ચ શાળા નાં.૨ 9909795303 

4 શ્રી રવવક માર પી.ડોડીર્ા ઘોઘા કન્ ર્ા શાળા 9377792085 

5 શ્રી વનલેષક માર સી.જાની અવાણીર્ા કે.વ. 9824869814 

6 શ્રી ઝાલા જર્ાબા સ રૂભા  અવાણીર્ા કન્ ર્ા શાળા 9429643808 

7 શ્રી નાથાભાઇ વી.ડાભી  
જોધપ રા પ્રા.શાળા 
(અવાણીર્ા 

8140387987 

8 શ્રી નીક ાંજભાઇ સી.ત્રીવેદી  ર્તગડી પ્રા.શાળા 9426592283 

9 શ્રી પવૃ વરાજ સામાંર્તભાઇ  હોઇદડ પ્રા.શાળા 9824924167 

10 શ્રી મગનભાઇ એમ.સેંર્તા  મલેકવદર પ્રા.શાળા 9662051509 

11 શ્રી જવલાંર્તક માર એસ.વોરા ક ડા પ્રા.શાળા 9727767979 

12 શ્રી માલર્તીબેન એચ.લાઘવા પડવા કે.વ.   

13 શ્રી ભાણાભાઇ ડી.મોભ બાડી પ્રા.શાળા 9925104703 

14 શ્રી છન ભા બી.ગોહહલ  મોરચાંદ કન્ ર્ા શાળા 9824452947 

15 શ્રી ડાર્ાભાઇ બી.પટેલ  મોરચાંદ કન્ ર્ા શાળા 9099924107 

16 શ્રી ભરર્તભાઇ ડી.બારૈર્ા  રાણાધાર પ્રા.શાળા 9924669990 

17 શ્રી નર્નાબેન સી.મેકવાન વાલેસપ ર પ્રા.શાળા 9879162335 

18 શ્રીલાલજીભાઇ આર.બાાંભણીર્ા 
બાપેસરા વાડી વવસ્ ર્તાર 
પ્રા.શાળા 

9978127681 

19 શ્રી પ્રર્તાપવસિંહ સરવૈર્ા ભવાનીપ રા પ્રા.શાળા 9913331239 

20 શ્રી ભાવીનક માર પાંડર્ા રાજપરા પ્રા.શાળા 9429539700 

21 શ્રી હરેશભાઇ એમ.અગ્રાવર્ત છાાંર્ા પ્રા.શાળા 9601692828 

22 શ્રી રણછોડભાઇ બી.ડાભી છાાંર્ા વાડી વવસ્ ર્તાર પ્રા.શાળા 9825675857 

23 શ્રી જેનર્તબેન એ.કાઠી  
હદહોરા વાડી વવસ્ ર્તાર 
પ્રા.શાળા 

9909078457 

24 શ્રી બાબ ભાઇ ડી.કાંટારીર્ા ભવાનીપ રા વાડી પ્રા.શાળા 9913389176 

25 શ્રી ત  ષાભાઇ વી.ચાવડા કરેડા પ્રા.શાળા 9427247874 

26 શ્રી જરે્શભાઇ બી.પ રોહીર્ત ક કડ કે.વ.શાળા 8154847726 

27 શ્રી જરે્શભાઇ બી.પ રોહીર્ત ક કડ કન્ ર્ા શાળા 9979448928 

28 શ્રી ગજેન્ દ્રવસિંહ બી.ગોહહલ  નવાગામ 9925185164 



29 શ્રી મ કેશભાઇ એલ.સોલાંકી ગરીબપ રા 9913596396 

30 શ્રી દીપકભાઇ કે.ખરાડી ગોરીર્ાળી 9825672803 

31 શ્રી જગદીશભાઇ કે.ગોહહલ  કાંટાળા  9426715214 

32 શ્રી બીપીનક માર ડી.ભવાનીશાંકર કાંટાળા વાડી વવસ્ ર્તાર 7600753800 

33 જનકભાઇ કે.પાંડર્ા પીથલપ ર  9974537677 

34 શ્રી ભ પેન્ દ્રભાઇ એલ.મેણાર્ત ર્તણસા કે.વ.શાળા 9723524582 

35 શ્રી રાજેન્ દ્રવસિંહ હારીર્તવસિંહ  ર્તણસા કન્ ર્ા શાળા 9824482007 

36 શ્રી અલ્ પાબેન એલ.ત્રીવેદી સાણોદર કન્ ર્ા શાળા  9727959543 

37 શ્રી લીલાવર્તીબેન એન.જાની સાણોદર કન્ ર્ા શાળા  9408209252 

38 શ્રી લીલાવર્તીબેન રાજર્ગ રૂ સાણોદર પાટીર્ા પ્રા.શાળા 9408209252 

39 શ્રી ભારર્તીબેન જોષી સાણોદર ક માર શાળા 9409139791 

40 શ્રી વવજર્ક માર ટી.ગોહહલ  વાવડી પ્રા.શાળા 9825966497 

41 શ્રી મનજીભાઇ એસ.ડાભી ચણીર્ાળા પ્રા.શાળા 9924910526 

42 શ્રી વવજર્વસિંહ કે.ગોહહલ  લાકડીર્ા પ્રા.શાળા 9737282721 

43 શ્રી કાળુભાઇ એન.સેંર્તા સારવદર પ્રા.શાળા 9429165183 

44 શ્રી રમેશભાઇ કે.દ ધરેલીર્ા નથ ગઢ પ્રા.શાળા 9428121328 

45 શ્રી પ્રહલાદવસિંહ જી.ગોહહલ  ઓદરકા પ્રા.શાળા 9727672727 

46 શ્રી સ રેશભાઇ જે.મહરે્તા ઉખરલા કે.વ.શાળા 8980694753 

47 શ્રી અશોકક માર આર.બારોટ ઉખરલા કન્ ર્ા શાળા 9429537999 

48 શ્રી મહાવવરવસિંહ કે.ગોહહલ  લાખણકા પ્રા.શાળા 9429504913 

49 શ્રી હીરે્તશક માર જી.દાણીધારીર્ા ત્રાાંબક પ્રા.શાળા 9898706796 

50 શ્રી લક્ષીર્તભાઇ એચ.ઉપાધ્ ર્ાર્ નેસવડ પ્રા.શાળા 9427261454 

51 શ્રી લક્ષ્ મણભાઇ કે.બોરીચા માલપર પ્રા.શાળા 9913574755 

52 શ્રી અવિનભાઇ કે.બારૈર્ા મામસા પ્રા.શાળા 9426222942 

53 શ્રી સ રેશક માર પી.પાંડીર્ત વાળુકડ કે.વ. 9725356100 

54 શ્રી મહશેભાઇ પી.પનોર્ત જ નાપાદર પ્રા.શાળા 9723843443 

55 શ્રી બટ કભાઇ વી.ચૌહાણ વાળુકડ કન્ ર્ા શાળા 9879023322 

56 શ્રી લર્તાબેન એન.રાઠોડ સમઢીર્ાળા પ્રા.શાળા 9913621600 

57 શ્રી કમલેશવસિંહ બી.ગોહહલ  અંધારીર્ાવડ પ્રા.શાળા 9427412903 

58 શ્રી મીનાબા વી.ઝાલા ખાાંટડી પ્રા.શાળા 9898076267 

59 શ્રી વવનોદભાઇ એસ.જોષી ભીકડા પ્રા.શાળા 9898268405 

60 શ્રી રામજીભાઇ એન.ભોજાણી  ભીકડાપરા પ્રા.શાળા 9979352894 

61 શ્રી ર્ોગેશક માર કે.ર્તલાજીર્ા કણકોટ પ્રા.શાળા 9924108269 

62 શ્રી કીશોરભાઇ બી.ડાભી ભાંડાર પ્રા.શાળા 9428810241 



63 શ્રી કીશોરભાઇ જે.દવે ખારશી પ્રા.શાળા 9426967614 

64 શ્રી મહને્ દ્રવસિંહ એસ.સરવૈર્ા  મોટાખોખરા કે.વ.શાળા 9428128189 

65 શ્રી પ્રવવણભાઇ આર.જાની ખરકડી પ્રા.શાળા 9638186868 

66 શ્રી ભાવીનભાઇ એ.વાઘ નાનાખોખરા પ્રા.શાળા 9601151620 

67 શ્રી જર્રાજવસિંહ એલ.ગોહહલ  
મોટાખોખરા વાડીવવસ્ ર્તાર 
પ્રા.શાળા 

9067414649 

68 શ્રી છોટાલાલ એલ.જાની પાણીર્ાળા પ્રા.શાળા 9510828367 

69 શ્રી વનલેશક માર બી.ભટૃ પીપરલા પ્રા.શાળા 9374031089 

70 શ્રી સહદેવવસિંહ ગોહહલ  દાંગા વવસ્ ર્તાર પ્રા.શાળા 9898082069 

71 શ્રી રણછોડભાઇ જી.બારૈર્ા  બાાંભણીર્ા પ્રા.શાળા   

 


