
િચલ્ડર્ન્સ યુિનવિસર્ટી, ગાંધીનગર
િવદ્યાિનકેતન 

વષર્ : ૨૦૧૪-૧૫  
િવદ્યાિનકેતન તરીકે સંલગ્ન િવદ્યાલયોની યાદી 

કર્મ િવદ્યાિનકતેનનું નામ
૧. ી કેશવ સ્મૃિત ટર્સ્ટ સંચાિલત, ી સરસ્વતી િશશુ મંિદર, બારડોલી િજ. સુરત
૨. દાહોદ અનાજ મહાજન સાવર્જિનક એજ્યુકેશન સોસાયટી સંચાિલત,સ્વિનભર્ર પર્ાથિમક શાળા, દાહોદ
૩. દિક્ષણામૂિતર્ િવદ્યાથ ભવન ટર્સ્ટ સંચાિલ, દિક્ષણામૂિતર્ િવનય મંિદર, ભાવનગર
૪. ી યદુવંશી એજ્યુકેશન ટર્સ્ટ સંચાિલત,ભાણવડ, િજ. જામનગર

૫. ીમિત એન.બી. કાંબલીયા -કન્યા િવદ્યાલય, જૂનાગઢ
૬. ી પર્ગિત મંડળ સંચાિલત, શેઠ ભીખાભાઇ હાઇસ્કૂલ પર્ા.િવ, ઇસનપુર મોટા, િજ. ગાંધીનગર
૭. શેઠ એચ.એચ. િશરોલાવાલા હાઇસ્કૂલ બોડેલી તા. બોડેલી િજ. છોટાઉદેપુર
૮. ી કલરવ નસર્રી ટર્સ્ટ સંચાિલત, કલરવ હાઇસ્કૂલ ગુજરાતી માધ્યમ , હાલોલ િજ. પંચમહાલ
૯. કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત, ી માણેકલાલ દેસાઇ િકશોરમંિદર, કપડવંજ, િજ. ખેડા
૧૦. ી ડી.કે. ભરાડ િવદ્યામંિદર, જૂનાગઢ 
૧૧. ી િવદ્યામંડળ ગંગાજળા િવદ્યાપીઠ સંચાિલત, િવદ્યાિનકેતન પર્ાથિમક શાળા, અિલયાબાડા, 

િજ. જામનગર 
૧૨. સતં ી રાજારામ ગુરુકુળ ટર્સ્ટ સંચાિલત, સંત ી રાજારામ સેકન્ડરી સ્કૂલ,પાલનપુર, િજ. બનાસકાંઠા
૧૩. ી શંકર એજુકેશન ટર્સ્ટ સંચાિલત, પાયોિનયર પર્ાથિમક શાળા, ગોલાપુર, તા.િજ. પાટણ
૧૪. સખ્યમ ચેરીટેબલ ટર્સ્ટ સંચાિલત, િકલ્લોલ પર્ાથિમક શાળા,ઉપલેટા, િજ. રાજકોટ
૧૫. માલવી એજ્યુકેશન ટર્સ્ટ સંચાિલત, ી શાંતાબા િવદ્યાલય, કુકેરી, નવાનગર િજ. નવસારી
૧૬. ઓમકાર ટર્સ્ટ સંચાિલત, ઓમકાર ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, લેકાવાડા, તા.િજ. ગાંધીનગર
૧૭. સરકારી પર્ાથિમક શાળા, સેક્ટર-ર૦/૧, તા.િજ. ગાંધીનગર
૧૮. ી સંસ્કારદીપ ટર્સ્ટ સંચાિલત, ીમતી પી.ડી. ોફ સંસ્કારદીપ િવદ્યાલય, અંકલેશ્વર, િજ. ભરૂચ
૧૯. ગૌરવ પર્ાથિમક શાળા, નાનીબોરૂ તા. ધોળકા, િજ. અમદાવાદ
૨૦. સરસ્વતી િવદ્યામંડળ સંચાિલત, સરસ્વતી કુમારશાળા નં-૧, સરસપુર અમદાવાદ
૨૧. સરસ્વતી િવદ્યામંડળ સંચાિલત, સરસ્વતી કુમારશાળા નં-૨, સરસપુર અમદાવાદ
૨૨. સરસ્વતી િવદ્યામંડળ સંચાિલત, બાલભારતી પર્ાથિમક શાળા, અસારવા, અમદાવાદ
૨૩. ી એમ. ડી. મહેતા એજ્યુકેશન ટર્સ્ટ સંચાિલત, ી કે.એમ. મહેતા અને ીમતી એમ.કે. મહેતા પર્ાથિમક શાળા, ઠે. દરબાર ગઢ, ધર્ોલ, િજ. 

જામનગર 
૨૪. સરકારી પર્ાથિમક શાળા, સેક્ટર-૩૦/૨ તા.િજ. ગાંધીનગર
૨૫. સરકારી પર્ાથિમક શાળા, બોરીજ, તા.િજ. ગાંધીનગર
૨૬. ી િવિવધલક્ષી િવદ્યામંિદર, િવદ્યામંિદર કેમ્પસ, પાલનપુર, િજ. બનાસકાંઠા
૨૭. ીમતી કે જે ઠક્કર બાલશાળા ગુજરાતી માધ્યમ  આણંદ. જી. આણંદ
૨૮. ી િવ.જે પટેલ પેર્ક્ટીિસંગ હાઇસ્કૂલ,આણંદ જી આણંદ
૨૯. િજલ્લા િશક્ષણ સિમિત સંચાિલત, દાહોદ કન્યા પર્ાથિમક શાળા, ઝાલોદ રોડ, દાહોદ
30. ી યુગાચાયર્ સ્વામી પર્ણવાનંદજી કેળવણી ટર્સ્ટ સંચાિલત નવયુગ િશશુ િનકેતન, િવસનગર િજ:મહેસાણા



િચલ્ડર્ન્સ યુિનવિસર્ટી, ગાંધીનગર
િવદ્યાિનકેતન 

વષર્ : ૨૦૧૫-૧૬ 
િવદ્યાિનકેતન તરીકે સંલગ્ન િવદ્યાલયોની યાદી 

કર્મ િવદ્યાિનકતેનનું નામ
૧. દાહોદ અનાજ મહાજન સાવર્જિનક એજ્યુકેશન સોસાયટી સંચાિલત સ્વિનભર્ર પર્ાથિમક શાળા ગજુરાતી માધ્યમ   

૨. ી યદુવશંી એજ્યકેુશન ટર્સ્ટ સચંાિલત ,ભાણવડ, િજ. જામનગર
૩. ી સૌરાષ્ટર્ એજ્યુકેશન ટર્સ્ટ સચંાિલત ીમિત એન.બી. કાબંલીયા -કન્યા િવદ્યાલય, જૂનાગઢ
૪. શેઠ એચ.એચ. િશરોલાવાલા હાઇસ્કૂલ બોડેલી તા. બોડેલી િજ. છોટાઉદપેુર

૫. ી કલરવ નસર્રી ટર્સ્ટ સંચાિલત, કલરવ હાઇસ્કલૂ ગુજરાતી માધ્યમ , હાલોલ િજ. પંચમહાલ
૬. ી કપડવંજ કેળવણી મંડળ સચંાિલત, ી માણેકલાલ દસેાઇ િકશોરમંિદર, કપડવંજ, િજ. ખેડા

૭. ી ડી.કે. ભરાડ િવદ્યામિંદર, જૂનાગઢ 
૮. ી િવદ્યામંડળ ગંગાજળા િવદ્યાપીઠ સચંાિલત, િવદ્યાિનકેતન પર્ાથિમક શાળા, અિલયાબાડા,
૯. સતં ી રાજારામ ગુરુકુળ ટર્સ્ટ સચંાિલત, સતં ી રાજારામ સેકન્ડરી સ્કૂલ, પાલનપુર,

િજ. બનાસકાઠંા 
૧૦. માલવી એજ્યુકેશન ટર્સ્ટ સચંાિલત, ી શાતંાબા િવદ્યાલય, કુકેરી, નવાનગર િજ. નવસારી
૧૧. ઓમકાર ટર્સ્ટ સચંાિલત,  ઓમકાર ઇન્ટરનશેનલ સ્કૂલ, લેકાવાડા, તા.િજ. ગાધંીનગર
૧૨. ી સસં્કારદીપ ટર્સ્ટ સચંાિલત, ીમતી પી.ડી. ોફ સસં્કારદીપ િવદ્યાલય, અકંલેશ્વર,

િજ. ભરૂચ 
૧૩. ી િવિવધલક્ષી િવદ્યામંિદર, િવદ્યામંિદર કેમ્પસ, પાલનપુર, િજ. બનાસકાઠંા
૧૪. ીમતી કે જે ઠક્કર બાલશાળા ગુજરાતી માધ્યમ  ભાલજે રોડ, આણદં. જી. આણદં
૧૫. ી િવ.જે પટલે પર્ેક્ટીિસગં હાઇસ્કલૂ, ભાલજે રોડ આણદં જીઆણદં

૧૬. િજલ્લા િશક્ષણ સિમિત સચંાિલત, દાહોદ કન્યા પર્ાથિમક શાળા, ઝાલોદ રોડ, દાહોદ

૧૭. ગૌરવ પર્ાથિમક શાળા, નાનીબોરૂ તા. ધોળકા, િજ. અમદાવાદ

૧૮. ી કેશવ સ્મૃિત ટર્સ્ટ સચંાિલત ી સરસ્વતી િશશુ મંિદર,બારડોલી િજ. સરુત

૧૯. ી પર્ગિત મંડળ સચંાિલત શઠે ભીખાભાઇ હાઇસ્કૂલ પર્ા.િવ  ઇસનપરુ મોટા, િજ. ગાધંીનગર

૨૦. ી શંકર એજુકેશન ટર્સ્ટ સચંાિલત, પાયોિનયર પર્ાથિમક શાળા, ગોલાપરુ, તા.િજ. પાટણ

૨૧. સરકારી પર્ાથિમક શાળા, સેક્ટર-ર૦/૧, તા.િજ. ગાધંીનગર

૨૨. ી એમ. ડી. મહેતા એજ્યુકેશન ટર્સ્ટ સંચાિલત, ી ક.ેએમ. મહેતા અને ીમતી એમ.કે. મહેતા પર્ાથિમક શાળા, ઠ.ે દરબાર ગઢ, ધર્ોલ, િજ. 
જામનગર 

૨૩. સરકારી પર્ાથિમક શાળા, સેક્ટર-૩૦/૨ તા.િજ. ગાધંીનગર

૨૪. સરકારી પર્ાથિમક શાળા, બોરીજ, તા.િજ. ગાંધીનગર

૨૫. ી યુગાચાયર્ સ્વામી પર્ણવાનંદજી કેળવણી ટર્સ્ટ સચંાિલત નવયુગ િશશુ િનકેતન, િવસનગર િજ:મહેસાણા

૨૬. ી એસ.એફ.ચૌધરી િવદ્યાસકુંલ,માણસા 

૨૭. દિક્ષણામૂિતર્ િવદ્યાથ ભવન ટર્સ્ટ સચંાિલ, દિક્ષણામૂિતર્ િવનય મંિદર, ભાવનગર

૨૮. સખ્યમ ચેરીટબેલ ટર્સ્ટ સચંાિલત, િકલ્લોલ પર્ાથિમક શાળા,ઉપલટેા, િજ. રાજકોટ

 
િચલ્ડર્ન્સ યુિનવિસર્ટી, ગાંધીનગર 

િવદ્યાિનકેતન 
વષર્ : ૨૦૧૬-૧૭ 

િવદ્યાિનકેતન તરીકે સંલગ્ન િવદ્યાલયોની યાદી 

કર્મ િવદ્યાિનકતેનનું નામ
૧. દાહોદ અનાજ મહાજન સાવર્જિનક એજ્યુકેશન સોસાયટી સંચાિલત સ્વિનભર્ર પર્ાથિમક શાળા ગુજરાતી માધ્યમ   

૨. ી યદુવશંી એજ્યકેુશન ટર્સ્ટ સચંાિલત ,ભાણવડ, િજ. જામનગર



૩. ી સૌરાષ્ટર્ એજ્યુકેશન ટર્સ્ટ સચંાિલત ીમિત એન.બી. કાબંલીયા -કન્યા િવદ્યાલય, જૂનાગઢ
૪. શેઠ એચ.એચ. િશરોલાવાલા હાઇસ્કૂલ બોડેલી તા. બોડેલી િજ. છોટાઉદપેુર

૫. ી કલરવ નસર્રી ટર્સ્ટ સંચાિલત, કલરવ હાઇસ્કૂલ ગુજરાતી માધ્યમ , હાલોલ િજ. પંચમહાલ
૬. ી કપડવંજ કેળવણી મંડળ સચંાિલત, ી માણેકલાલ દસેાઇ િકશોરમંિદર, કપડવંજ, િજ. ખેડા

૭. ી ડી.કે. ભરાડ િવદ્યામિંદર, જૂનાગઢ 
૮. ી િવદ્યામંડળ ગંગાજળા િવદ્યાપીઠ સચંાિલત, િવદ્યાિનકતેન પર્ાથિમક શાળા, અિલયાબાડા,
૯. સતં ી રાજારામ ગરુુકુળ ટર્સ્ટ સચંાિલત, સતં ી રાજારામ સેકન્ડરી સ્કૂલ, પાલનપરુ,

િજ. બનાસકાઠંા 
૧૦. માલવી એજ્યુકેશન ટર્સ્ટ સચંાિલત, ી શાંતાબા િવદ્યાલય, કુકેરી, નવાનગર િજ. નવસારી
૧૧. ઓમકાર ટર્સ્ટ સચંાિલત, ઓમકાર ઇન્ટરનશેનલ સ્કૂલ, લેકાવાડા, તા.િજ. ગાધંીનગર
૧૨. ી સસં્કારદીપ ટર્સ્ટ સચંાિલત, ીમતી પી.ડી. ોફ સસં્કારદીપ િવદ્યાલય, અકંલશે્વર,

િજ. ભરૂચ 
૧૩. ી િવિવધલક્ષી િવદ્યામંિદર, િવદ્યામંિદર કેમ્પસ, પાલનપુર, િજ. બનાસકાંઠા
૧૪. ીમતી કે જે ઠક્કર બાલશાળા ગુજરાતી માધ્યમ  ભાલજે રોડ, આણદં. જી. આણદં
૧૫. ી િવ.જે પટલે પર્ેક્ટીિસગં હાઇસ્કૂલ, ભાલજે રોડઆણદં જીઆણદં

૧૬. િજલ્લા િશક્ષણ સિમિત સચંાિલત, દાહોદ કન્યા પર્ાથિમક શાળા, ઝાલોદ રોડ, દાહોદ

૧૭. ગૌરવ પર્ાથિમક શાળા, નાનીબોરૂ તા. ધોળકા, િજ. અમદાવાદ

૧૮. ી કેશવ સ્મૃિત ટર્સ્ટ સચંાિલત ી સરસ્વતી િશશુ મંિદર,બારડોલી િજ. સરુત

૧૯. ી પર્ગિત મંડળ સચંાિલત શેઠ ભીખાભાઇ હાઇસ્કૂલ પર્ા.િવ  ઇસનપરુ મોટા, િજ. ગાધંીનગર

૨૦. ી શંકર એજુકેશન ટર્સ્ટ સચંાિલત, પાયોિનયર પર્ાથિમક શાળા, ગોલાપરુ, તા.િજ. પાટણ

૨૧. સરકારી પર્ાથિમક શાળા, સેક્ટર-ર૦/૧, તા.િજ. ગાધંીનગર

૨૨. ી એમ. ડી. મહતેા એજ્યુકેશન ટર્સ્ટ સંચાિલત, ી કે.એમ. મહતેા અને ીમતી એમ.કે. મહતેા પર્ાથિમક શાળા, ઠે. દરબાર ગઢ, ધર્ોલ, િજ. 
જામનગર 

૨૩. સરકારી પર્ાથિમક શાળા, સેક્ટર-૩૦/૨ તા.િજ. ગાધંીનગર

૨૪. સરકારી પર્ાથિમક શાળા, બોરીજ, તા.િજ. ગાંધીનગર

૨૫. ી યુગાચાયર્ સ્વામી પર્ણવાનંદજી કેળવણી ટર્સ્ટ સચંાિલત નવયુગ િશશુ િનકેતન, િવસનગર િજ:મહસેાણા

૨૬. ી એસ.એફ.ચૌધરી િવદ્યાસકુંલ,માણસા 



િચલ્ડર્ન્સ યુિનવિસર્ટી, ગાંધીનગર
િવદ્યાિનકેતન 

વષર્ : ૨૦૧૭-૧૮ 

િવદ્યાિનકેતન તરીકે સંલગ્ન િવદ્યાલયોની યાદી 

 
કર્મ િવદ્યાિનકતેનનું નામ

૧ દાહોદ અનાજ મહાજન સાવર્જિનક એજ્યુકેશન સોસાયટી સંચાિલત સ્વિનભર્ર પર્ાથિમક શાળા
૨ શેઠ એચ.એચ. િશરોલાવાલા હાઇસ્કૂલ બોડેલી તા. બોડેલી િજ. છોટાઉદેપુર
૩ ી કલરવ નસર્રી ટર્સ્ટ સંચાિલત, કલરવ હાઇસ્કૂલ ગુજરાતી માધ્યમ , હાલોલ િજ. પંચમહાલ
૪ ી કપડવંજ કેળવણી મંડળ સચંાિલત, ી માણેકલાલ દસેાઇ િકશોરમંિદર, કપડવંજ, િજ. ખેડા

૫. ી ડી.ક.ે ભરાડ િવદ્યામિંદર, જૂનાગઢ 
૬ ી િવદ્યામંડળ ગંગાજળા િવદ્યાપીઠ સચંાિલત, િવદ્યાિનકતેન પર્ાથિમક શાળા, અિલયાબાડા,િજ. જામનગર
૭ સતં ી રાજારામ ગુરુકુળ ટર્સ્ટ સચંાિલત, સતં ી રાજારામ સેકન્ડરી સ્કૂલ, પાલનપરુ, િજ. બનાસકાઠંા
૮ ી એમ. ડી. મહતેા એજ્યુકેશન ટર્સ્ટ સંચાિલત, ી કે.એમ. મહતેા અને ીમતી એમ.કે. મહતેા પર્ાથિમક શાળા, ઠ.ે દરબાર ગઢ, ધર્ોલ, િજ. 

જામનગર 
૯ ી િવિવધલક્ષી િવદ્યામંિદર, િવદ્યામંિદર કેમ્પસ, પાલનપુર, િજ. બનાસકાંઠા
૧૦ ીમતી કે જે ઠક્કર બાલશાળા ગુજરાતી માધ્યમ  ભાલજે રોડ, આણદં. જી. આણદં
૧૧ ી એસ.એફ.ચૌધરી િવદ્યાસકુંલ, માણસા 
૧૨ ી યુગાચાયર્ સ્વામી પર્ણવાનંદજી કેળવણી ટર્સ્ટ સચંાિલત નવયુગ િશશુ િનકેતન , િવસનગર િજ:મહેસાણા
૧૩ ી કેશવ સ્મૃિત ટર્સ્ટ સચંાિલત ી સરસ્વતી િશશુ મંિદર,બારડોલી િજ. સરુત
૧૪ ી યદુવશંી એજ્યકેુશન ટર્સ્ટ સચંાિલત ,ભાણવડ, િજ. જામનગર
૧૫ માલવી એજ્યુકેશન ટર્સ્ટ સચંાિલત, ી શાંતાબા િવદ્યાલય, કુકેરી, નવાનગર િજ. નવસારી
૧૬ ી શંકર એજુકેશન ટર્સ્ટ સચંાિલત, પાયોિનયર પર્ાથિમક શાળા, ગોલાપરુ, તા.િજ. પાટણ
૧૭ ઓમકાર ટર્સ્ટ સચંાિલત,  ઓમકાર ઇન્ટરનશેનલ સ્કૂલ, લેકાવાડા, તા.િજ. ગાધંીનગર
૧૮ ી સસં્કારદીપ ટર્સ્ટ સચંાિલત, ીમતી પી.ડી. ોફ સસં્કારદીપ િવદ્યાલય, અકંલેશ્વર, િજ. ભરૂચ



િચલ્ડર્ન્સ યુિનવિસર્ટી, ગાંધીનગર
િવદ્યાિનકેતન 

વષર્ : ૨૦૧૮-૧૯   

િવદ્યાિનકેતન તરીકે સંલગ્ન િવદ્યાલયોની યાદી 

 

કર્મ િવદ્યાિનકતેનનું નામ
૧ દાહોદ અનાજ મહાજન સાવર્જિનક એજ્યુકેશન સોસાયટી સંચાિલત સ્વિનભર્ર પર્ાથિમક શાળા
૨ શેઠ એચ.એચ. િશરોલાવાલા હાઇસ્કૂલ બોડેલી તા. બોડેલી િજ. છોટાઉદેપુર
૩ ી કલરવ નસર્રી ટર્સ્ટ સંચાિલત, કલરવ હાઇસ્કૂલ ગુજરાતી માધ્યમ , હાલોલ િજ. પંચમહાલ
૪ ી કપડવંજ કેળવણી મંડળ સચંાિલત, ી માણેકલાલ દસેાઇ િકશોરમંિદર, કપડવંજ, િજ. ખેડા

૫. ી ડી.ક.ે ભરાડ િવદ્યામિંદર, જૂનાગઢ 
૬ ી િવદ્યામંડળ ગંગાજળા િવદ્યાપીઠ સચંાિલત, િવદ્યાિનકતેન પર્ાથિમક શાળા, અિલયાબાડા,િજ. જામનગર
૭ ી િવિવધલક્ષી િવદ્યામંિદર, િવદ્યામંિદર કેમ્પસ, પાલનપુર, િજ. બનાસકાંઠા
૮ ીમતી કે જે ઠક્કર બાલશાળા ગુજરાતી માધ્યમ  ભાલજે રોડ, આણદં. જી. આણદં
૯ ી એસ.એફ.ચૌધરી િવદ્યાસકુંલ, માણસા 
૧૦ ી યુગાચાયર્ સ્વામી પર્ણવાનંદજી કેળવણી ટર્સ્ટ સચંાિલત નવયુગ િશશુ િનકેતન , િવસનગર િજ:મહેસાણા
૧૧ ી કેશવ સ્મૃિત ટર્સ્ટ સચંાિલત ી સરસ્વતી િશશુ મંિદર,બારડોલી િજ. સરુત
૧૨ ી યદુવશંી એજ્યકેુશન એન્ડ ચેરીટબેલ ટર્સ્ટ સચંાિલત ,ભાણવડ, િજ. જામનગર
૧૩ માલવી એજ્યુકેશન ટર્સ્ટ સચંાિલત, ી શાંતાબા િવદ્યાલય, કુકેરી, નવાનગર િજ. નવસારી
૧૪ ી શંકર એજુકેશન ટર્સ્ટ સચંાિલત, પાયોિનયર પર્ાથિમક શાળા, ગોલાપરુ, તા.િજ. પાટણ
૧૫ ઓમકાર ટર્સ્ટ સચંાિલત,  ઓમકાર ઇન્ટરનશેનલ સ્કૂલ, લેકાવાડા, તા.િજ. ગાધંીનગર
૧૬ ી સસં્કારદીપ ટર્સ્ટ સચંાિલત, ીમતી પી.ડી. ોફ સસં્કારદીપ િવદ્યાલય, અકંલેશ્વર, િજ. ભરૂચ



િચલ્ડર્ન્સ યુિનવિસર્ટી, ગાંધીનગર
િવદ્યાિનકેતન 

વષર્ : ૨૦૧૯ - ૨૦  

િવદ્યાિનકેતન તરીકે સંલગ્ન િવદ્યાલયોની યાદી 

 

કર્મ િવદ્યાિનકતેનનું નામ
૧ ી િવદ્યામંડળ ગંગાજળા િવદ્યાપીઠ સંચાિલત, િવદ્યાિનકેતન પર્ાથિમક શાળા / ી િવદ્યાતીથર્ માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા - અિલયાબાડા  

તા.િજ. જામનગર 
૨ દાહોદ અનાજ મહાજન સાવર્જિનક એજ્યુકેશન સોસાયટી સંચાિલત સ્વિનભર્ર પર્ાથિમક શાળા ગુજરાતી માધ્યમ  દાહોદ 
૩ ીમતી કે જે ઠક્કર બાલશાળા ગુજરાતી માધ્યમ  – આણંદ
૪ ી કપડવંજ કેળવણી મંડળ સંચાિલત, ી માણેકલાલ દેસાઇ િકશોરમંિદર – કપડવંજ
૫. ઓમકાર ટર્સ્ટ સંચાિલત,  ઓમકાર ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ- લેકાવાડા, તા.િજ.- ગાંધીનગર-
૬ ી ડી.કે. ભરાડ િવદ્યામંિદર – જુનાગઢ  
૭ ી યુગાચાયર્ સ્વામી પર્ણવાનંદજી કેળવણી ટર્સ્ટ સંચાિલત નવયુગ િશશુ િનકેતન – િવસનગર
૮ ી સંસ્કારદીપ ટર્સ્ટ સંચાિલત, ીમતી પી.ડી. ોફ સંસ્કારદીપ િવદ્યાલય – અંકલેશ્વર
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