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તારીખ: ૦૫/૦૫/૨૦૨૧  

બાળગીત અને બાળવાતાા સર્ ાન સ્પર્ાાન ું પરરણામ 

બાળગીત સર્ાન સ્પર્ાા (૦૬ થી ૧૨ વર્ાન ું વયરૂ્થ) 

ક્રમ નામ શીર્ાક પરરણામ સરનામ ું 

૧  સ્વપ્નનલ અર્ય નુંદા  ‘દરરયો’ પ્રથમ રદવ્યા- ૪૦ એ, રદપ્વવર્ય નલોટ, પવનચક્કી 
પાસે, જામનગર-૩૬૧૦૦૧  

૨  ઓમ પ્ર્જ્ઞેશભાઈ રાઠોડ  ‘નાનકડી વાડી’ પ્િતીય શ્રી સ્વાપ્મનારાયણ ગ રુક લ, સરદાર નગર, 

ભાવનગર. 

૩   પ્વશ્વા આપ્શર્ભાઈ ટીમાપ્ણયા  ‘પતુંપ્ગય ું’ તૃતીય બી-102, લૂફઝ એપાટામેંટ, ઈ.એમ.ઈ રોડ, 
ફતેગુંર્, વડોદરા.  

 

બાળગીત સર્ાન સ્પર્ાા (૧૩ થી ૧૭ વર્ાની વયરૂ્થ) 

ક્રમ નામ શીર્ાક પરરણામ સરનામ ું 

૧  પ્નરલબા ડી. પરમાર  ‘પ્નશાળે ભણવાને’  પ્રથમ  મ . મોરાસા, તા. સ ત્રાપાડા, પ્ર્. ગીર 
સોમનાથ-૩૬૨૨૬૮   

૨  યક્ષથા મેહ લ વોરા ‘ભારતભૂપ્મ’  પ્િતીય  સી-૨૮, દપાણ વારટકા, લક્ષ્મીપ રા રોડ, બુંર્ન 

પાટી નલોટની સામે, ગોપાલ બાગ પાસે, 
વડોદરા-૩૯૦૦૨૩     

૩   ખુંત પ્ર્જ્ઞેશક માર પટલે   ‘બાળકો આ છ’ે  તૃતીય  ૧૦, મારુપ્ત નુંદન સોસાયટી, પ્વભાગ-૧, 
પાટણ રોડ, ઊંઝા.  

 

બાળગીત સર્ાન સ્પર્ાા (૧૮ વર્ાથી ઉપરન ું વયરૂ્થ) 

ક્રમ નામ શીર્ાક પરરણામ સરનામ ું 

૧  ર્ાપ્માક પરમાર  ‘બે ચકલીઓ’  પ્રથમ  પ્નમાલા એપાટામેન્ટ, ફ્લેટ નુંબર- ૨૦૧, ર્.ેપી રોડ, 
અુંરે્રી (વેસ્ટ) મ ુંબઈ- ૪૦૦૦૫૮ 
 

૨  રેખાબહેન ભટ્ટ  ‘દાદા કરો ને એની 
વાત’ 

પ્િતીય  ૨૯૭/૨, સેક્ટર-૦૭ એ, ગાુંર્ીનગર  

૩   પારૂલ ગોહેલ  ‘ચાલ રમીએ’ તૃતીય  સી-303, દેવાનુંદ રેપ્સડને્સી, ગુંગોત્રી સકાલ 
પાસ,ે પ્નકોલ, અમદાવાદ  



 

 

બાળવાતાા સર્ ાન સ્પર્ાા (૦૬ થી ૧૨ વર્ાન ું વયરૂ્થ) 

ક્રમ નામ શીર્ાક પરરણામ સરનામ ું 

૧  ર્ય રહરેનભાઈ વનરા  ‘વાતાાનો જાદ ’  પ્રથમ  શહીદ ભગતપ્સુંહ પ્રાથપ્મક શાળા નુંબર-૪૨, 
વડવા, પ્વર્ય ટોકીઝ પાસે, ભાવનગર.  

૨  રહતેશ્રી પ્ચરાગક માર ચૌર્રી  ‘ઘોળ ન ું અપ્ભમાન’   પ્િતીય  ૧૫, સૂયાા બુંવલોઝ, માનવ આશ્રમ ચોકડી, 
પ્વસનગર રોડ, મહેસાણા-૩૮૪૦૦૧  

૩   મૃદુંગી ર્.ે શાહ  ‘રામપ રન ું રહસ્ય’  તૃતીય  બી-૧૦, વ્રર્દીપ એપાટામેંટ, ગોળ લીંબડા, 
એલ. પ્ર્ કોનાર, મપ્ણનગર,  અમદાવાદ- 
૩૮૦૦૦૮     

 

બાળવાતાા સર્ ાન સ્પર્ાા (૧૩ થી ૧૭ વર્ાન ું વયરૂ્થ) 

ક્રમ નામ શીર્ાક પરરણામ સરનામ ું 

૧  દક્ષ વસાણી  ‘ર્ નેક લા’  પ્રથમ  અમરેલી  

૨  વરણ્યે પ્ત્રવેદી ‘પરીઓની નગરી’  પ્િતીય  એફ-૧૦૩, અક્ષત હેવન, ક ડાસણ, ગાુંર્ીનગર   

૩   અુંર્પ્લ બારોટ  ‘સ્વગાની સીડી’  તૃતીય  પ્ર્. એસ. ટી રોડ, પ્રભ પાકા સોસાયટી, 
ચેનપ ર, રાણીપ  

 

બાળવાતાા સર્ ાન સ્પર્ાા (૧૮ વર્ાથી ઉપરન ું વયરૂ્થ) 

ક્રમ નામ શીર્ાક પરરણામ સરનામ ું 

૧  લખનક માર પ્રકાશભાઈ ગ લાબવાણી  ‘વૃક્ષની શોકસભા’ પ્રથમ  પે.સે. શાળા આશી, તા.પેટલાદ, પ્ર્. આણુંદ.   

૨  ઘનશ્યામ એલ. કપ્ચયા  ‘અમૂલ્ય ક દરતી 

સુંપપ્િ’  

પ્િતીય  પ્ર્લ્લા પ્રાથપ્મક પ્શક્ષણાપ્ર્કારીની કચેરી, 

પ્ર્લ્લા પ્શક્ષણ સપ્મપ્ત, પ્ર્લ્લા પુંચાયત, 
અમરેલી.   

૩   પ્બન્દ બહેન મહેતા  ‘લલચામણી ગ ફા’ તૃતીય  શ્રી આુંબરડી પ્રાથપ્મક શાળા, તાલ કો- 
ભાણવડ, પ્ર્લ્લો- દેવભૂપ્મ િારકા-૩૬૦૫૧૫  

 
સૂચના:  

 પ્વર્તેાઓને પ સ્તકપ રસ્કાર તેમનાું સરનામે મોકલી આપવામાું આવશે. 
 ર્ ેપ્વર્તેા પ્મત્રએ પોતાન ું સુંપૂણા સરનામ ું મોકલ્ય ું નથી તેમણે તાત્કાપ્લક ૯૦૯૯૯ ૨૪૨૮૬ નુંબર પર સરનામ ું 

મોકલવ ું.  

 

પ્રો. ભાવેશ ર્ઠેવા 
   અધ્યક્ષ, ગ ર્રાતી પ્વભાગ    


