
િચ સ યુિનવ સટી, ગાંધીનગર  
િવ ાિનકેતન તરીક ેમા યતા ા ત શાળાઓ (સં થાઓ) 

વષ : ૨૦૨૧-૨૨  

    ન ં ટનુ ંનામ  શાળાનુ ંનામ  સરનામું  

1 ી ઉિમયા એ યકેુશન ટ,કોયડમ ડવાઇન િવ ા સંકુલ,મ.ુ પો. તા. િવરપુર િજ. મહીસાગર  
િવરપુર થી ધોરાવાડા રોડ, મ,ુપો,તા: િવરપુર, િજ: 
મહીસાગર 

2 ભારત સમાજ સેવા સિમિત,  વેજલપુર, અમદાવાદ  સર વતી િવ ા મં દર, વેજલપુર, અમદાવાદ  
10,કણાવતી નગર, ફાયર ટેશન પાસે, 

હલાદનગર, વેજલપુર, અમદાવાદ  

3 શિ તકપૃા ચેરીટેબલ ટ મોટા ફોફિળયા  ી છોટુભાઇ એ. પટેલ લ નગ ઈિ ટ યુટ, મોટા ફોફિળયા, તા. 
િશનોર િજ. વડોદરા  

બસ ટે ડ પાસે, મ.ુ પો. મોટા ફોફિળયા તા. સીનોર 
. વડોદરા  

4 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, અમદાવાદ રોપડા ાથિમક શાળા, રોપડા, તા દ ોઇ િજ. અમદાવાદ  
રોપડા ાથિમક શાળા , પો ટ - ગેરતપુર, તાલુકો- 

દ ોઈ, લો - અમદાવાદ, િપન ૩૮૨૪૩૫ 

5 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, દાહોદ પટવાણ ાથિમક શાળા, પટવાણ,  તા. લીમખેડા િજ. દાહોદ 
મ.ુ પટવાણ,પો અગારા (ઉ) તા. લીમખેડા િજ. 
દાહોદ 

6 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, અમદાવાદ કમુારશાળા, મુ. પો. બદરખા, તા. ધોળકા િજ. અમદાવાદ  ામ પંચાયત પાસે મ.ુ પો. બદરખા  િજ. અમદાવાદ  

7 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, અમદાવાદ ક યા શાળા નં.૧, મુ. પો. તા. ધોળકા િજ. અમદાવાદ  અટલ સરોવર પાસે મુ. પો. તા. ધોળકા િજ. 
અમદાવાદ  

8 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, અમદાવાદ ગોલી ાથિમક શાળા, ગોલી, તા. ધોળકા િજ. અમદાવાદ   મ.ુ પો. ગોલી, તા. ધોળકા િજ. અમદાવાદ  

9 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, અમદાવાદ ભાડજ ાથિમકશાળા, ભાડજ, તા. દ ોઇ િજ. અમદાવાદ  મ.ુ પો. ભાડજ તા. દ ોઇ િજ. અમદાવાદ  

10 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, અમદાવાદ કુમાર ાથિમક શાળા, વટામણ, તા. ધોળકા િજ. અમદાવાદ  મ ુપો. વટામણ તા. ધોળકા િજ. અમદાવાદ  

11 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, અમદાવાદ નેસડા ાથિમક શાળા, નેસડા, તા. ધોળકા િજ. અમદાવાદ મ.ુ પો. નેસડા , તા.ધોળકા, .અમદાવાદ 

12 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, અમદાવાદ ક યા ાથિમક શાળા, વટામણ, તા. ધોળકા િજ. અમદાવાદ મ ુપો. વટામણ તા. ધોળકા િજ. અમદાવાદ  

13 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, દાહોદ ચૈ ડયા મુ ય ાથિમક શાળા, ચૈ ડયા, તા. લીમખેડા િજ. દાહોદ  
િનશાળ ફિળયંુ, મ.ુ પો. ચૈ ડયા તા. લીમખેડા િજ. 

દાહોદ  
14 કલરવ નસય ટ - હાલોલ કલરવ શાળા ગજુરતી મા યમ - મ.ુ પો. તા. હાલોલ િજ. પંચમહાલ  કંજરી રોડ, મ.ુ પો. તા. હાલોલ િજ. પંચમહાલ   

15 સં કારધામ ટ, બોપલ, અમદાવાદ  લોબલ િમશન ઇ ટરનેશનલ કુલ, બોપલ, અમદાવાદ  મ.ુ પો. સં કારધામ, બોપલ-ધૂમા રોડ, તા. સાણંદ 
. અમદાવાદ  



16 સં કારધામ ટ, બોપલ, અમદાવાદ  અનતં કૂલ ઓફ એ સલ સ, બોપલ, અમદાવાદ  
સં કારધામ કે પસ, મિણપુર ગામ પાસ,ે બોપલ ઘુમા 

સાણંદ રોડ, અમદાવાદ  

17 સં કારધામ ટ, બોપલ, અમદાવાદ  લ મણ ાનપીઠ ાથિમક અને મા યિમક શાળા, બોપલ, અમદાવાદ  
સં કારધામ કે પસ, મિણપુર ગામ પાસ,ે બોપલ ઘુમા 

સાણંદ રોડ, અમદાવાદ  

18 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, દાહોદ બાર મુ ય ાથિમક શાળા, બાર, તા. લીમખેડા િજ. દાહોદ મુ.પો . બારતાલુકો . લીમખેડા લો . દાહોદ 

19 કપડવંજ કેળવણી મંડળ, કપડવંજ  ી માણેકલાલ દેસાઈ કશોર મં દર, મુ. પો. તા. કપડવંજ િજ. ખેડા  ડાકોર રોડ, મ.ુ પો,તા. કપડવંજ ,ખડેા  

20 ી હાલોલ મહાજન ઉ ચ િશ ણ મંડળ 
ીમતી વી એમ અં ે  મા યમ શાળા, મ.ુ પો. તા. હાલોલ િજ. 

પંચમહાલ  
કોલેજ કે પસ, ગોધરા રોડ, મ.ુ પો. તા. હાલોલ િજ. 

પંચમહાલ   

21 ી નવદીપ સાવજિનક િવકાસ મંડળ, તાલેગઢ ી નવદીપ િવ ામં દર, તાલેગઢ, તા. સતલાસણા િજ. મહેસાણા  
મ.ુ તાલેગઢ, પો. ઉમરી તા. સતલાસણા . 

મહેસાણા  

22 ી આય સવેા સંઘ, બા પા મહ ષ દયાનદં મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક િવ ાલય, બા પા, 
તા.સમી િજ. મહેસાણા  

મ.ુ બા પા તા. સમી . પાટણ  

23 ી યુગાચાય વામી ણવાનદં  કેળવણી ટ, િવસનગર નવયુગ િશશુ િનકેતન, મુ. પો. તા. િવસનગર િજ. મહેસાણા  એ- , હાઇ વે, કમાણા ચાર ર તા, િવસનગર  

24 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, ગાંધીનગર બાપુપુરા ાથિમક શાળા,બાપુપુરા, તા. માણસા િજ. ગાંધીનગર  મ.ુ પો. બાપુપુરા  તા. માણસા િજ. ગાંધીનગર  

25 ી અિખલ આંજણા સેવા મંડળ, માણસા 
ી એસ.એફ.ચૌધરી િવ ા સંકુલ, મ.ુ પો. તા. માણસા િજ. 

ગાંધીનગર  
માણસા-ફતેહપુરા રોડ, ચારવાડ, માણસા િજ. 

ગાધંીનગર  
26 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, ગાંધીનગર  પરબતપરુા ાથિમક શાળા, પરબતપરુા, તા. માણસા િજ. ગાંધીનગર  મ.ુપો-પરબતપરુા તા-માણસા -ગાધંીનગર 

27 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, ગાંધીનગર ધોળાકુવા ાથિમક શાળા, ધોળાકવુા , તા. માણસા િજ. ગાધંીનગર  મ.ુ પો. ધોળાકુવા તા. માણસા િજ. ગાંધીનગર  

28 ી કેશવ મૃિત ટ, બારડોલી ી સર વતી િશશુમં દર, બારડોલી, િજ. સુરત  ી સર વતી િશશુમં દર, શા ી રોડ, બારડોલી   

29 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, ગાંધીનગર  િવ ામં દર લ મીપુરા ાથિમક શાળા, લ મીપુરા ગોલથરા, તા કલોલ 
િજ. ગાધંીનગર  

િવ ામં દર લ મીપુરા ા શાળા,ગામ ગોલથરા તા 
કલોલ  ગાંધીનગર 

30 ી ભ ચ િજ લા આદશ સમાજ સેવા મંડળ - માંગરોલ ી સાવજિનક િવ ાલય - માંગરોલ, તા. નાદંોદ િજ. રાજપીપળા  
મ.ુ પો. માંગરોળ, તા. નાંદોદ (રાજપીપળા), 

િજ લો નમદા  

31 ઓમકાર એજયુકશેન એ ડ વે ફેર ટ સંચાિલત િ લીય ટ િવ ાલય, કતારગામ, સુરત  
ભૂિમ પૂ  સોસાઇટી, ગો વદ  હૉલ પાસ,ે ડભોળી 

રોડ, કતારગામ સુરત  

32 સમપણ એ યુકશેન એ ડ ચેરીટેબલ ટ  સં કારતીથ ાનપીઠ - અ ામા રોડ - વરાછા - સુરત  અ ામા રોડ, મોટા વરાછા, સરુત  

33 ી હ રરામ ચેરીટેબલ ટ, સુરત  સં કાર ભારતી િવ ાલય, રાંદેર રોડ - સુરત પાલનપુર પાટીયા, રાંદરે રોડ, સુરત  

34 સં કાર ટુડ સ મે ડકલ એ ડ વે ફેર ટ  સં કારકુંજ ાનપીઠ, નાથન, સુરત  
425,શાંિત એિસયા ટક કૂલ પાછળ, નૉથન-દાડંી 

રોડ, નાથન, સુરત  



35 ી િસ નાથ એ યકેુશન ટ કો ીસાઈડ ઈ ટરનેશનલ કુલ, અડાજણ, સુરત 
ભસાણ ગામ ંપાસે, સેગવાસા બસ ટોપની સામે, 

અડાજણ, સુરત  

36 ી માધવ એ યકેુશન એ ડ મેડીકલ ટ માધવબાગ િવ ાભવન, અમરોલી, સુરત  ય ુકોસાડ રોડ, અમરોલી, સુરત  

37 ી િવ ા ેમવધન એ યકેુશન ટ ી સાધના િવ ાલય, મ.ુ પો. તા. િજ. મોરબી  
આય ત એ યકેુશન એકેડમી, મુ. પો. લ મીનગર, 

8-A નેશનલ હાઇવે સામે મોરબી - 2  

38 ી  એ યુકશેન એ ડ ચે રટેબલ ટ, કેશોદ વી. એસ. પિ લક કૂલ, મુ. પો. તા.કેશોદ િજ. જુનાગઢ  
આ ય પાક, આ ય રેિસડ સી પાસે, કેશોદ . 

જુનાગઢ  
39 િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, મનગર ી હ ડયાણા ક યા શાળા, હ ડયાણા, તા,જો ડયા િજ. મનગર  મ.ુ પો. હ ડયાણા તા. જો ડયા . મનગર  

40 સવ દય કેળવણી સમાજ, રાજકોટ ી આ મીય િશશુ િવ ામં દર, મ.ુ પો. તા. િજ. રાજકોટ 
આ મીય યુિનવ સટી,યોગીધામ ગુ કુળ, કાલાવડ 

રોડ, રાજકોટ  

41 રા ીય મા યિમક િશ ા અિભયાન મૉડેલ ડે કૂલ સણોસરા, તા. ચોટીલા િજ. રાજકોટ  મ.ુ પો. સણોસરા તા. ચોટીલા . સુરે નગર  

42 ી  કેળવણી મંડળ એ ય.ુએ ડ ચેરીટેબલ ટ - જસદણ. યુિનક ગૃપ ઑફ કૂલ,   
રાજકોટ-ભાવનગર હાઇવે, ગ ડલ બાઉ ટરી પાસે, 

િવરનગર, મ.ુ પો. તા. જસદણ  િજ. રાજકોટ 

43 ી સાં દપની એ યકેુશન ટ,  દેરડી કુંભા  ી નાલંદા મા યિમક અને ઉ ચ.મા યિમક શાળા, દેરડી કુંભા , તા. 
ગાંડલ િજ. રાજકોટ  

મ.ુ પો. દેરડી કુંભા  તા. ગ ડલ િજ. રાજકોટ  

44 એકલ ય એ યુકેશન એ ડ ચેરીટેબલ ટ - ભાવનગર તેજ વી ાથિમક શાળા, મ.ુ પો. તા. િજ. ભાવનગર  લોટ નં 25, બાલયોગી નગર, ઘોઘારોડ, ભાવનગર  

45 ી યદુવંશી એ યુકેશન એ ડ ચેરીટેબલ ટ, ભાણવડ પુ ષાથ શૈ િણક સંકુલ, મ.ુ પો. તા. ભાણવડ, િજ. દેવભૂિમ ારકા   મેનકા ાઉ ડ, ઇબી પાસે ભાણવડ  

46 ચાણ ય એ યુકશેન એ ડ ચે રટેબલ ટ, હળવદ  ત િશલા િવ ાલય, મુ. પો. તા. હળવદ િજ. મોરબી  સારા રોડ, મ.ુ પો. તા. હળવદ . મોરબી  

47 ીમતી િનરંજના પંકજ મહેતા ચેરીટેબલ ટ, ક છ 
ીમતી િનરંજના પંકજ મહેતા ાથિમક એ ડ મા યિમક શાળા, મુ. 

પો. તા. િજ. ક છ  
એકતા નગર, કોટ રોડ રાપર ક છ  

48 િજ લા િશ ણ સિમિત, ભુજ ી જુની સુંદરપુરી પંચાયતી ાથિમક શાળા, ગાધંીધામ, િજ. ક છ  
ઈફકો કોલોની સામે, રઘવુંશી હોિ પટલ પાછળ, 

જૂની સુંદરપુરી, ગાંધીધામ, ક છ  

49 ધ ત િશલા એ યકેુશન એ ડ ચેરીટેબલ ટ, ભુજ ચાણ ય એકેડમી, ભુજ, િજ. ક છ   ક છ યુિનવ સટી સામે, ક છ-મું ા રોડ, ભુજ  

50 ી નવ વન િવકલાગં સેવા ય, ભચાઉ  ાનધારા િવ ાિનકેતન, મુ. પો. તા. ભચાઉ િજ. ક છ   
નશેનલ હાઇવે નં - 8, પોલીસ ટેશન પાસે, 

ભચાઉ, ક છ  

51 ભૂલકાં િવહાર ટ, સુરત  ભૂલકાં િવહાર કૂલ, હ રા રોડ સુરત  ૬૨૪, મ.ુ પો. ભાઠા હ રા રોડ, સુરત  

52 ભૂલકાં ભવન ટ, સરુત  વી. ડી. દેસાઈ (વાડીવાલા) શાળા, અડાજણ સુરત  ભૂલકાં ભવન, હ રા રોડ, અડાજણ, સુરત  



53 િજ લા િશ ણ સિમિત,દેવભૂિમ ારકા  
ી નગ ડયા ાથિમક શાળા, નગ ડયા તા. ક યાણપુર િજ. દેવભૂિમ 

ારકા  

મ.ુપો -નગ ડયા,તા-ક યાણપુર,િજ લો-દેવભૂિમ 

વારકા,િપન-361325. 

54 કમયોગ સેવા ટ, અમરેલી   ી સર વતી િવ ામં દર, મુ. પો. તા. િજ. અમરેલી  એસ. ટી. ડિવઝન પાછળ, લાઠી રોડ, અમરેલી  

55 આ દ િત િવકાસ મંડળ, ગાંધીનગર  એકલ ય મોડલે રેસી. કૂલ, બારતાડ, તા. વાંસદા, િજ. નવસારી   મ.ુ પો. બારતાડ (ખાનપુર) તા. વાંસદા િજ. 
નવસારી  

56 પ ર મ એ યુકેશન એકેડેમી,માણાવદર   પ ર મ એકેડેમી, મ.ુ પો. તા. માણાવદર િજ. જુનાગઢ   ભિ તનગર, જુનાગઢ રોડ, માણાવદર  

57 ીમતી શાંતાબેન હ રભાઇ ગજેરા ચેરીટબેલ ટ,કતારગામ   ીમતી એસ. એચ. ગજેરા ાયમરી કૂલ, કતારગામ, સરુત  કતારગામ , અમરોલી રોડ, કતારગામ, સુરત  

58 ીમતી શાંતાબેન હ રભાઇ ગજેરા ચેરીટબેલ ટ, ઉ ાણ  ીમતી એસ. એચ. ગજેરા ાયમરી કૂલ, ઉ ાણ, સુરત  ઉ ાણ પાવર હાઉસ પાસે, ઉ ાણ, સુરત  

59 વન યોત એ યુકશેન ટ, અમરેલી   ાન યોત િવ ાલય, ગોડાદરા સુરત  
535 ુવપાક સોસાયટી,ગોડાદરા નહેર 

રોડ,ગોડાદરા,,સુરત 

60 વામી િવવેકાનંદ િવ ાભારતી ટ, અમરેલી     દીપક હાઇ કૂલ , મ.ુ પો. તા. િજ. અમરેલી   ગાય ી શિ તપીઠ ની પાસે, િચતલ રોડ, અમરેલી 

61 લીટલ એ જલ એ યુકેશન ટ, વાપી   વાપી પિ લક કૂલ, મ.ુ પો. તા. િજ. વાપી  ઇ ટરનેશલ કે પસ, વાતર મેઇન રોડ, વાપી  

62 ી ભાર ાજ મુની એ ય.ુ  ટ, પોરબંદર  ીમતી ક.ે બી જોષી ક યા િવ ાલય, મ.ુ પો. તા. િજ. પોરબંદર  છાયા મઇેન રોડ, છાયા નગરપાિલકા સામ ે 

63 ચરોતર એ યકેુશન સોસાયટી, આણદં   સીઈએસ પરફો મગ આટસ એ ડ ફાઇન આટસ એકેડમી, મ.ુ પો. તા. 
િજ. આણંદ  

સીઈએસ પરફો મગ આટસ એ ડ ફાઇન આટસ 
એકેડમી, મ.ુ પો. તા. િજ. આણદં 

64 ી બાપ ુએ યુકેશન ટ, અમરેલી  સન લાવર ાયમરી કૂલ, મુ. પો. તા. િજ. અમરેલી   લાઠી રોડ, અમરેલી  

65 
વ. કાન ભાઇ હર વનદાસ પટલે એ યુકેશન એ ડ ચેરીટેબલ ટ, દેલડવા – સરુત  દીપ દશન િવ ા સંકુલ, દેલડવા, સુરત  મુ. પો. દેલડવા, ડ ડોલી, સુરત  

66 
તીથ એ યુકેશનલ ફાઉ ડેશન, મહુવા  

બેલુર િવ ાલય, મુ. પો. તા. મહુવા િજ. ભાવનગર  
બેલુર િવ ાલય, વ કટર રોડ, માિધયા પાસે , મ.ુ પો. 

તા. મહુવા, . ભાવનગર  

67 
િજ લા પંચાયત િશ ણ સિમિત, અમદાવાદ   

નવરંગપુરા ાથિમક શાળા, નવરંગપુરા, કઠવાડા, તા. દ ોઇ િજ. 
અમદાવાદ  

નવરંગપુરા ગામ, કઠવાડા ગામ પાસે, તાલુકો - 

દસ ોઈ, િજ લો - અમદાવાદ - 382430 

68 
ી અપણ એ યુકશેન એ ડ ચે રટેબલ ટ, પડઘરી  

ટલ પિ લક કુલ મ.ુ પો. તા. પડઘરી િજ. રાજકોટ  
ભારત હોટેલ અને રેલવે િ જ પાસે, મનગર ટેટ 

હાઇવે, મુ તા-પડઘરી િજ લો - રાજકોટ 
 


