
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k. 93  ‚t.16-12-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 
rð»tÞ :-  Vwz rËfÞwhexe yu÷tWLË™u ÷„‚t hufzo [ftËýe y™u þt¤t {w÷tft‚ ‚…tËýe fhðt 

ƒtƒ‚. 
 
ËkŒ¼o :-  1.  ™k: {¼Þ/yþ/þt¤t ‚…tËýe/2020/375-377 ‚t.07-12-2020. 
 2. {ŒŒ™eþ fr{þ™h©e {.¼tu.Þtu. „tkÄe™„h™tu ‚t.25-11-2020™tu …ºt ¢{tkf : 

{¼Þ/y{÷/ 8/2020/19580-618 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu, 

Vwz rËfÞwhexe yu÷tWLË™u ÷„‚t þt¤t ‚…tËýe ‚Útt hufzo [ftËýe yÚtuo þt¤tfûttyu r™¼tððt{tk ytðu÷ 

hufzo ‚iÞth ht¾ðt. {t™.{ŒŒ™eþ fr{þ™h©e {.¼tu.Þtu. „tkÄe™„h îtht yt ËtÚtu Ët{u÷ …ºtftu {wsƒ 

{trn‚e ‚iÞth ht¾ðt sýtððt{tk ytðu Au.   

 

rƒztý : ËkŒŠ¼‚ …ºt  

 

‚t. 16-12-2020         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 
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 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k. 93- A ‚t.16-12-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
 

rð»tÞ :-  rzËuBƒh {tË{tk Ätuhý 3 Úte 8 ™t rðãtÚteoytu {txu Ët{trÞf fËtuxe™t ytÞtus™ ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o :-  ¢{tkf : SËeEythxe/ËeyuLzE/2020/17196-18026 ‚t.15-12-2020 
 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu, ftuðez-19 Ë{Þ ŒhBÞt™ ntu{÷‹™„™e ËtÚtu 

{qÕÞtkf™ nu‚wËh sw÷tE,ytu„ü,ËÃxuBƒh y™u ytufxtuƒh {tË{tk «tÚtr{f þt¤tytu{tk Œhuf {tæÞ{{tk Ätuhý 3 Úte 8™t 

rðãtÚteoytu {txu Ët{trÞf {qÕÞtkf™ fËtuxe ÞtuòE „Þu÷. 

• rzËuBƒh {tË{tk ‚t.30 y™u 31 rzËuBƒh ŒhBÞt™ Ätuhý 3 Úte 8{tk „wsht‚e(«Út{¼t»tt) y™u „rý‚ rð»tÞ™e 

fËtuxe ÷uðtþu.  

• ‚t.30 y™u 31 rzËuBƒh ŒhBÞt™ fËtuxe Þtusðt{tk ytð™th Au. ‚t.29-12-2020 ËwÄe{tk rðãtÚteoytu ËwÄe 

ntzoftu…e yÚtðt ËtuVxftu…e …ntU[‚e fhðt™e hnuþu. 

• ‚t.29-12-2020™t htus  SËeEythxe™e ðuƒËtEx (www.gcert.gujarat.gov.in) …h ‚{t{ {tæÞ{™e 

fËtuxeytu W…÷çÄ fhtððt{tk ytðþu ‚u{s „wsht‚e {tæÞ{™e fËtuxe su-‚u rð»tÞ™t …tXÞ…wM‚f™e y™w¢{rýft …h 

QR ftuz{tk …ý òuE þftþu. 

• ËŒh fËtuxeytu ðt÷e y™u rðÄtÚteo™e y™wfq¤‚tyu rðÄtÚteo ðt÷e™e Œu¾hu¾ nuX¤ ½huÚte ÷¾u ‚u  y…urût‚ Au. fËtuxe™tu 

ytþÞ rðÄtÚteo™e «„r‚ òýðt™tu ntuR rðÄtÚteoytu fËtuxe ¼Þ{wõ‚ y™u ‚ýtð{wõ‚ ðt‚tðhý{tk yt…u ‚u RhA™eÞ 

Au. 

• fËtuxe™e W¥thðne ‚t.6-01-2021 ËwÄe{tk ðt÷e {thV‚ þt¤t ËwÄe …ntU[tzðt{tk ytðu ‚uðwk Ëwr™rù‚ fhðwk.  

 

y.™k. Ätuhý/rð»tÞ 

Ätuhý-3 Ätuhý-4 Ätuhý-5 Ätuhý-6 Ätuhý-7 Ätuhý-8 

1 „wsht‚e „wsht‚e „wsht‚e „wsht‚e „wsht‚e „wsht‚e 

«fhý ™kƒh 6 8,9 8,9 10,11,12 10,11,12 11,12,13 

2 „rý‚ „rý‚ „rý‚ „rý‚ „rý‚ „rý‚ 

«fhý ™kƒh 8,9 8,9 8,9 8 8,9 9,10,11 

  

 Ë{„ú fËtuxe ŒhBÞt™ ftuðez-19™e {t„oŒŠþft™wk [qM‚…ýu y{÷efhý fhðt™wk hnuþu.   

 

rƒztý : ËkŒŠ¼‚ …ºt 

 

 

‚t.16-12-2020         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 







 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k. 93- B ‚t.16-12-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ :- R/…exeþ™ (…eytEyu÷)™k.118/2020 

yr{‚¼tE {ýe÷t÷ rðYØ htsÞ Ëhfth y™u yLÞ. 

ËkŒ¼o :- ¢{tkf/«trþr™/A-h/Ëkf÷™/2020/6688-6774 ‚t.14-12-2020. 

 

ytÚte yt ËtÚtu rƒztý{tk Œþtoðu÷ 103 BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ y™u 

ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu,„wsht‚ ntEftuxo{tk …eytEyu÷ R/…exeþ™ ™k.118/2020 Œt¾÷ fhðt{tk 

ytðu÷ Au. yt ËtÚtu Ët{u÷ ËkŒŠ¼‚ …ºt æÞt™u ÷E ‚{tht Ítu™™t {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe©e™wk {t„oŒþo™ 

y™u …h{þo™ fhe™u ‚tíftr÷f ‚{the þt¤t {txu™wk VtÞh yu™.ytu.Ëe. {u¤ðe ÷uðt sýtððt{tk ytðu Au.  

 

rƒztý :  1. ËkŒŠ¼‚ …ºt  

  2. VtÞh yu™.ytu.Ëe. rËðtÞ™e 103 þt¤tytu™e ÞtŒe  

 

‚t. 16-12-2020         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 





















sr શાળાન ું નામ શાળાન ું સરનામ ું શાળાનો 
ડાયસ કોડ

કોર્પોરેશનનો 
વોડડન  ું નામ

1 ચાણક્ય પ્રાથમિક શાળા સેક્ટર-4 વ્રજધાિ ની બાજુિાાં ચાણક્યપરુી 
ઘાટલોડિયા અિદાવાદ 380061

24070500239 ગોતા

2 િકરબા પ્રાથમિક શાળા
િકરબા પ્રાથમિક શાળા , પાણીની ટાાંકી પાસે, 

િકરબા ગાિ, સરખેજ રોજા પાસે, અિદાવાદ, 

380052

24070500507 સરખેજ

3 નેહરુનગર પ્રાથમિક શાળા મસટી પ્લસ મસનેિા પાછળ,સરખેજ રોઝા નજીક, 

િકરબા રોિ,િકરબા,382210
24070500509 સરખેજ

4 રાિોલ ઉર્દૂ પ્રાથમિક શાળા જાિા િસ્જજીદ સાિે, રાિોલ 24070609307 રાિોલ

5
ખોિીયારનગર પ્રાથમિક 
શાળા ખોિીયારનગર, વસ્ત્રાલ, દસક્રોઇ, અિદાવાદ 24070604304 વસ્ત્રાલ

6
ચાણક્ય ડહન્દી પ્રાથમિક 
શાળા

સેક્ટર 4 વ્રજધાિ ફ્લેટની બાજુિાાં ચાણક્યપરુી 
ઘાટલોડિયા અિદાવાદ 380061

24070506140 ગોતા

7
ઘાટલોિીયા પ્રા. શાળા નાંં ાં. 
૩

સતાધાર બસ સ્જટેન્િ પાસ, સાાંઇબાબાબ િાંડદર 
પાસે, ઘાટલોિીયા, અિદાવાદ પીન-૩૮૦૦૬૧ 24070500241 ઘાટલોિીયા

8
વેજલપરુ પ્રાથમિક શાળા 
નાંબર 2 વેજલપરુ ગાિ, વેજલપરુ 24070501631 વેજલપરુ

9 ઘાટલોિીયા પ્રા શાળા નાં.ર ઘાટલોિીયા ગાિ, અિદાવાદ પીન ૩૮૦૦૬૧ 24070500240 ઘાટલોિીયા

10 િકતિપરુા પ્રાથમિક શાળા અલકિર સોસાયટી ની સાિે.રોયલ અકબર 
ટાવર ની બાજુિાાં. જુહાપરુા. અિદાવાદ. 380055

24070500655 િકતિપરુા

11
વીર શહીદ ચેતન 
છોટાલાલ સોલાંકી પ્રાથમિક 
શાળા

ટી.વી 9 ના ખાાંચાિાાં,ખોિીયાર િાતાજીના િાંડદર 
પાસે,સહવાસ ફલેટની બાજુિાાં,જીવરાજ 
પાકૂ,અિદાવાદ. 380051

24070501632 વેજલપરુ

12 સરખેજ કુિાર શાળા સરખેજ કુિાર શાળા, મ.ુ સરખેજ, તાલકુો સીટી, 
જીલ્લો અિદાવાદ-382210

24070501206 સરખેજ

13 લાાંભા પ્રાથમિક શાળા લાાંભા, તાલકુો - દસક્રોઈ, જજલ્લો - અિદાવાદ 24070608303 લાાંભા

14
થલતેજ પ્રાથમિક શાળા 
નાંબર -૨

પોસ્જટ ઓડફસ સાિે થલતેજ ગાિ, તા: દસ્જક્રોઇ જજ-

અિદાવાદ 
પીનકોિ નાંબર-380059

24070609601 થલતેજ

15 સાંકલલતનગર ઉર્દૂ શાળા સાંકલલતનગર, જુહાપરુા, અિદાવાદ 24070501644 િકતિપરુા

16
વેજલપરુ પ્રાથમિક શાળા 
નાંબર 1 વેજલપરુ ગાિ,વેજલપરુ 24070501601 વેજલપરુ

17
રાિદેવનગર પ્રાથમિક 
શાળા

રાિદેવનગર બી.આર.ટી.એસ.ની સાિે , જોધપરુ 
ટેકરા, સેટેલાઈટ, અિદાવાદ.પીન. ૩૮૦૦૧૫ 24070500412 જોધપરુ

18
જોધપરુ પ્રાથમિક શાળા 
નાં.૧

જોધપરુ ગાિ, સરકારી ચાવિી પાસે, સેતેલાઈટ 
અિદાવાદ, પીન.૩૮૦૦૧૫ 24070500410 જોધપરુ

19
નવા નરોિા ગજુરાતી 
પ્રાથમિક શાળા

શક્ક્ત ચોક ,મવભાગ 7 પાશ્વનાથનગર ટાઉનશીપ 
,નવા નરોિા તા: સીટી, જી: અિદાવાદ પીન : 
382345

24070501728 ઠક્કરબાપાનગર

20
જોધપરુ પ્રાથમિક શાળા નાં. 
૨

રાિજી િાંડદર  પાસે, જોધપરુ ટ ઓફીસ પાસે, 

જોધપરુ ગાિ, અિદાવાદ પીન. ૩૮૦૦૧૫ 24070500411 જોધપરુ

21
નવા નરોિા ડહિંદી પ્રાથમિક 
શાળા

શક્ક્તચોક ,મવભાગ 7 પાશ્વનાથ ટાઉનશીપ , નવા 
નરોિા તા: સીટી  જી: અિદાવાદ પીન 382345

24070501729 ઠક્કરબાપાનગર

22
બાદરાબાદ (નરી) પ્રાથમિક 
શાળા	

મ.ુ બાદરાબાદ (નરી) તા. દસ્જક્રોઈ જી. અિદાવાદ 
382210

24070600503 િકતિપરુા

23 ચેનપરુ પ્રાથમિક શાળા	 ચેનપરુ ગાિ, અિદાવાદ	 24070602001 ન્ય ુરાણીપ

24 હબેતપરુ પ્રાથમિક શાળા હબેતપરુ પ્રાથમિક શાળા , ગાિ : હબેતપરુ તા: 
દસ્જક્રોઇ. જજ-અિદાવાદ . પીનકોિ નાંબર 380059

24070603303 થલતેજ
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કોર્પોરેશનનો 
વોડડન  ું નામ

25 લક્ષ્િીપરુા પ્રા. શાળા
મ.ુ લક્ષ્િીપરુા પો: લાાંં ાંભા, તા-દસકોઈ, જજ-

અિદાવાદ લાાંં ાંભા બલળયાદેવ િાંડદર પાછળ 
લાાંભા અિદાવાદ-૩૮૨૪૦૫

24070604901 લાાંભા

26 ડદક્વવજય પ્રાથમિક શાળા બલોલનગર પલુના છેિ,ેન્ય ુરાણીપ,અિદાવાદ 24070501117 રાણીપ

27
ઇન્ન્દરાનગર  પ્રાથમિક 
શાળા મવભાગ 1

ઇન્ન્દરાનગર મવભાગ 1,લાાંભા, તાલકુો - દસક્રોઈ, 

જજલ્લો - અિદાવાદ 24070608408 લાાંભા

28 ગોતા પ્રાથમિક શાળા ગોતા ગાિ , તળાવની સાિે , તા.દસ્જક્રોઇ જી. 

અિદાવાદ 24070607701 ગોતા

29
વસ્ત્રાપરુ રેલ્વે સ્જટેશન 
પ્રાથમિક શાળા

બટુભવાની િાતાજીના િાંડદર પાસે,વેજલપરુ 
અિદાવાદ પીન નાંબર  ૩૮૦૦૫૧ 24070501630 વેજલપરુ

30 હાંસપરુા પ્રાથમિક શાળા મ:ુ હાંસપરુા પો: બીલામસયા તા-દસક્રોઈ જજ-

અિદાવાદ 24070603101 નરોિા

31
ઇન્ન્દરા આવાસ શીલજ 
પ્રાથમિક શાળા

ઇન્ન્દરા આવાસ શીલજ, પલોિીયા 
ટેકરા,અિદાવાદ 24070606603 રાણીપ	

32 મવસતિાતા પ્રાથમિક શાળા મવસત, કાચકલા િાંડદર ની પાસે 24060201736 ચાાંદખેિા

33
પીપળજ પ્રાથમિક 
શાળા(ગજુરાતી)

ઠાકોરવાસ, અબૂન હલે્થ સેન્ટરની બાજુિાાં , 
પીપળજ, તા.સીટી, જી. અિદાવાદ
મપન-382405

24070500901 લાાંભા

34
ગજુરાત હાઉમસિંગ બોિૂ 
પ્રાથમિક શાળા,ચાાંદખેિા

ગજુરાત હાઉમસિંગ બોિૂ 
વસાહત,બી.એસ.હાઇસ્જકદલની પાછળ,ચાાંદખેિા 24060201707 ચાાંદખેિા

35
સરખેજ બ્રાન્ચ શાળા નાંબર 
1

કુાંભારવાસના નાકે , સરખેજ ગાિ, અિદાવાદ-

382210
24070501202 સરખેજ

36 ભાિજ પ્રાથમિક શાળા
ભાિજ, તા -દસ્જક્રોઇ જજ- અિદાવાદ , રીંગ રોિ 
પાસે
પીનકોિ નાંબર 380060

24070601001 થલતેજ

37
સાંકલલતનગર પ્રાથમિક 
શાળા નાંબર 1

પાણીની ટાાંકી પાસે,શાકિાકેટિાાં 
સાંકલલતનગર,અિદાવાદ-380055

24070501639 િકતિપ દરા

38 ઓગણજ પ્રાથમિક શાળા ઓગણજ ગાિ, તા, દસ્જકોઇ, જજ. અિદાવાદ 24070606001 ગોતા

39 સમુિનનગર પ્રાથમિક શાળા ગજાનન હાઈટસની સાિે, િગલતીથૂ સોસાયટી 
પાસે, વસ્ત્રાલ રોિ, તા દસક્રોઈ, ૩૮૨૪૧૮ 24070609711 વસ્ત્રાલ

40
સાંકલલતનગર પ્રાથમિક 
શાળા નાંબર 2

અબૂન હલે્થ સેંટર કેમ્પસ,ઈ-

વોિૂ,સાંકલલતનગર,જુહાપરુા,અિદાવાદ-380055
24070501640 િકતિપરુા

41 વસ્ત્રાલ પ્રાથમિક શાળા વસ્ત્રાલ ગાિ તા: દસકોઇ જી: અિદાવાદ 24070609710 વસ્ત્રાલ

42
સોલા ભાગવત મવદ્યાપીઠ 
પ્રાથમિક શાળા

સોલા ભાગવત મવદ્યાપીઠ પ્રાથમિક શાળા ,તા-
દસ્જક્રોઇ જજ-અિદાવાદ, પીનકોિ નાંબર 380060

24070609504 ગોતા

43 દેવનગર પ્રાથમિક શાળા દેવનગર, તા: દસ્જક્રોઇ, જજ. અિદાવાદ 24070607703 ગોતા

44
આદશૂ પ્રાથમિક શાળા 
રતનપરુા

મનરાત છાર રસ્જતા વસ્ત્રાલ રોિ તા દસકોઇ જી-

અિદાવાદ 24070609709 વસ્ત્રાલ

45 રાણીપ પગાર કેન્ર શાળા
રાણીપ પોલીસ સ્જટેશન સાિે, રાણીપ ગાિ, 

એ.એિ.ટી.એસ. િેઇન બસ સ્જટેન્િ, િગનપરુા, 
અિદાવાદ

24070501020 રાણીપ

46 ખાનવાિી પ્રાથમિક શાળા ખાનવાિી ગફુરની ચાલી રાિોલ રોિ ૩૮૨૪૪૯ 24070609306 રાિોલ હાથીજણ
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કોર્પોરેશનનો 
વોડડન  ું નામ

47 રાણીપ શાળા નાં-4 ગીતા એપાટૂિેન્ટ સાિે, બાળકૃષ્ણ િાંડદરની 
બાજુિાાં, રાણીપ-382480

24070501030 રાણીપ

48 છારોિી પ્રાથમિક શાળા છારોિી તા: દસક્રોઇ , જી-અિદાવાદ 24070602101 ચાાંદલોડિયા

49
સાબરિતી જેલ મવસ્જતાર 
પ્રાથમિક શાળા જેલ કવાટસૂની અંદર, રેલ્વે લાઇન પાસે, રાણીપ 24070501119 રાણીપ

50 િહિદપરુા પ્રાથમિક શાળા િહિદપરુા ગાિ, કણાૂવતી ક્લબ પાછ્ળ, 

એસ.જી. હાઇવે, અિદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ 24070500506 જોધપરુ

51 રાણીપ પ્રાથમિક શાળા નાં-3 રાણીપ પોલીસ લાઇન કવાટૂસૂ, સેન્રલ જેલની 
સાિે, રાણીપ 24070501029 રાણીપ

52 ઘેલજીપરુા પ્રાથમિક શાળા ઘેલજીપરુા, સમધૃ્ધિેરીની પાસે, એલ.જે.કોલેજ 
રોિ તા: સીટી જજ. અિદાવાદ -૩૮૨૨૧૦ 24070501209 સરખેજ

53 લક્ષ્િીનગર પ્રાથમિક શાળા લક્ષ્િીનગર ,િોટેરા 24060206714 ચાાંદખેિા

54 મશલજ પ્રાથમિક શાળા મશલજ, તા.દસ્જક્રોઇ, જજ. અિદાવાદ પીન.380059 24070606604 થલતેજ

55
ડદક્વવજય ગજુરાતી 
પ્રાથમિક શાળા નાં ૯

રાણીપ ઓવર લબ્રજ પાસે, સન ડરયલ હોિની 
સાિે,ન્ય ુરાણીપ અિદાવાદ 24070501006 રાણીપ

56 મિકિપરુા પ્રાથમિક શાળા િીકાિાાંપરુાગાિ,વટવા જી.આઈ.િી.સી ફેઝ 
4,અિદાવાદ,૩૮૨૪૪૯ 24070609401 રાિોલ હાથીજણ

57 રાજીવનગર પ્રાથમિક શાળા રાજીવનગર ટેકરો,નૈયા એપાટૂિેન્ટ પાસે,રાિોલ,અિદાવાદ,382449
24070609305 રાિોલ હાથીજણ

58 િદનીનગર પ્રાથમિક શાળા િદનીનગર,રાિોલ રોિ,અિદાવાદ,382449 24070608902 રાિોલ હાથીજણ

59 જનતાનગર પ્રાથમિક શાળા જનતા નગર,રાિોલ સી.ટી.એિ રોિ,નવરચના 
હાઈસ્જકદલ સાિે,અિદાવાદ 382449

24070609301 રાિોલ હાથીજણ

60
બાકરોલ ( બાદરા ) 
પ્રાથમિક શાળા બાકરોલ ( બાદરા )  તા. દસ્જક્રોઈ જી. અિદાવાદ 24070600702 િકતિપરુા

61
સરખેજ કન્યા પ્રાથમિક 
શાળા

સરખેજ ગાિ બસ સ્જટેન્િની પાસે, સરખેજ પોસ્જટ 
ઓડફસની સાિે, સરખેજ, અિદાવાદ.-૩૮૨૨૧૦ 24070501204 સરખેજ

62 સરખેજ બ્રાાંચ શાળા નાં. 2 કુાંભાર વાસ, સરખેજ ગાિ, અિદાવાદ. ૩૮૨૨૧૦ 24070501203 સરખેજ

63 આશાપરુા પ્રાથમિક શાળા મ.ુ પો. આશાપરુા , તા. દસ્જક્રોઈ , જી. અિદાવાદ 
3822101

24070600701 િકતિપરુા

64
ઇન્ન્દરાનગર 2 પ્રાથમિક 
શાળા

ઇન્ન્દરા નગર પ્રાથમિક શાળા મવભાગ-2 લાભા 
તાલકુો દસકોઈ જીલ્લો અિદાવાદ 24070608405 લાાંભા

65
વયાસપરુ પ્રાથમિક શાળા 
(ગજુરાતી િાઘ્યિ)

રાગણી િાતાના િાંડદર સાિે
વયાસપરુ ગાિ
નારોલ સરખેજ હાઇવે
શાસ્ત્રી બ્રીજની નજીક પીન 382405

24070500301 લાાંભા

66
પાશ્વનાથ નગર પ્રાથમિક 
શાળા, ચાાંદખેિા

પાશ્વનાથ નગર પ્રાથમિક શાળા, જનતાનગર 
,ચાાંદખેિા 24060201735 ચાાંદખેિા

67
સૈજપરુ ગોપાલપરુ 
પ્રાથમિક શાળા (ગજુરાતી 
િાધ્યિ)

હનિુાનજી િાંડદરની બાજુિાાં
ચીરીપાલ ગપૃ(શાાંમત પ્રોસેસ કાંપનીની પાછળ)

પીરાણા પીપળજ રોિ પીન 382405
24070501301 લાાંભા

68 સોલા પ્રાથમિક શાળા સોલા, તા.દસક્રોઈ, જજ. અિદાવાદ 24070609503 ગોતા

69 જાનયાપીર પ્રાથમિક શાળા જાનીયા પીરનો ટેકરો નવા મવિંઝોલ અિદાવાદ 24070603602 રાિોલ હાથીજણ
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70
વયાસપરુ ભાઠા પ્રાથમિક 
શાળા (ગજુરાતી િાધ્યિ)

જાવેદ પાકઁ સોસાયટી પાસે
જુહાપરુા પીન 380055

24070500302 િકતિપરુા

71 રાણીપ શાળા નાં 8 નરુી િક્સ્જજદ પાસે , બકારાિાંિી, રાણીપ 
અિદાવાદ 382480

24070501027 રાણીપ

72 ચાાંદલોિીયા પ્રાથમિક શાળા
ચાાંદલોિીયા પોસ્જટ ઓડફસની સાિે,ચાાંદલોિીયા 
મસમવક સેંટરની બાજુિાાં,ચાાંદલોિીયા,અિદાવાદ 
382481

24070500117 ચાાંદલોિીયા

73 મનણૂયનગર પ્રાથમિક શાળા રાિેશ્વર િહાદેવ િાંડદર 
પાસે,મનણૂયનગર,અિદાવાદ 382481

24070500810 નવા વાિજ

74
જુના વણઝર પ્રાથમિક 
શાળા જુના વણઝર, તાલકુો દસ્જક્રોઈ, જીલ્લો અિદાવાદ 24070607301 િકતિપરુા

75 બાદરાબાદ પ્રાથમિક શાળા બાદરાબાદ ગાિ તાલકુો દસકોઈ જીલ્લો 
અિદાવાદ 24070600501 િકતિપરુા

76 આંબલી પ્રાથમિક શાળા આંબલી, તા.દસક્રોઈ, જજ. અિદાવાદ, 

મપન.380058
24070600101 બોિકદેવ

77 િેિનગર પ્રાથમિક શાળા પ્રસવુા ગેટ પાસે, િેિનગર ગાિ -380052 24070500702 બોિકદેવ

78 થલતેજ પ્રાથમિક શાળા 1 પોસ્જટ ઓડફસ સાિે, થલતેજ, તા.દસક્રોઈ,  

જજ.અિદાવાદ 24070609614 થલતેજ

79
નવુાં બાકરોલ પ્રાથમિક 
શાળા નવુાં બાકરોલ, વોિૂ િકતિપરુ, દસ્જક્રોઇ, અિદાવાદ 24070605501 િકતિપરુા

80
નવા વણઝર પ્રાથમિક 
શાળા

ભવાની િાંડદર ની પાસે સરખેજ નવા વણઝર 
તાલકુો દસ્જક્રોઈ જીલ્લો અિદાવાદ 24070605602 વેજલપરુ

81
િી કેબીન ડહન્દી પ્રાથમિક 
શાળા

ગૌરવ પથ રોિ ,વલ્લભપાકૂ ,િી કેબીન 
સાબરિતી,અિ.380019

24070608711 ચાાંદખેિા

82
િી કેબીન ગજુરાતી 
પ્રાથમિક શાળા

ગૌરવપથ રોિ.. વલ્લભ પાકૂ િીકેબીન 
સાબરિતી, અિ.380019

24070608710 ચાાંદખેિા

83 નવા વટવા પ્રાથમિક શાળા 		વિીયા તળાવ પાસે વટવા ગાિિી રોિ,નવા 
વટવા અિદાવાદ તા દસકોઈ મપન 382440

24070609203 વટવા

84
ગોતા હાઉમસિંગ પ્રાથમિક 
શાળા

િહાત્િા ગાાંધી વસાહત, ગોતા હાઉમસિંગ, 

ગોતા.380060
24070607702 ગોતા

85
દેવલળયાપરા પ્રાથમિક 
શાળા

નવા વટવા, ચનુારા વાસ , બચભુાઇ ના કુવાની 
બાજુિા ,વટવા ,તા-દસક્રોઇ -382340

24070609204 વટવા

86 ફતેહવાિી પ્રાથમિક શાળા
આઇ.ટી.આઇ ની સાિે સરકારી દવાખાની પાછળ 
,મ-ુફતેહવાિી પો-સરખેજ તા-દસક્રોઇ જજ-

અિદાવાદ
24070600502 સરખેજ

87 કિોિ પ્રાથમિક શાળા કિોિ પ્રામિક શાળા ,મ ુ-કિોિ પો-ઓિ તા-
દસક્રોઇ જજ- અિદાવાદ -382405

24070603901 લાાંભા

88 કાળી પ્રાથમિક શાળા કાળીગાિ,ડકલ્લા ની સાિે 24070608716 કાળી

89
આડદનાથનગર પ્રાથમિક 
શાળા

અંબાજી િાંડદરમન પાસે, આડદનાથનગર, નવા 
ઓઢવ , તા. સીટી 24070501740 વસ્ત્રાલ

90 વસ્ત્રાપરુ પ્રાથમિક શાળા વસ્ત્રાપરુ ગાિ, સોિનાથ િહાદેવ િાંડદરની સાિે, 

અિદાવાદ - 380015
24070501517 બોિકદેવ

91 ચાાંદખેિા પગાર કેન્ર શાળા બ્રહ્માણી િાતાજીના િાંડદરની સાિે, ચાાંદખેિા 
ગાિ, અિદાવાદ, પીન- 382424

24060201701 ચાાંદખેિા

92 ડદપ અંલબકા પ્રાથમિક શાળા રાિદેવનગર, 108ની ઓડફસ સાિે, હરીદશૂન 
ચાર રસ્જતા આગળ, નરોિા 24070501726 નવા નરોિા

93 િાગિ પ્રાથમિક શાળા રાિજી િાંડદરની બાજુિા મ-ુિાગિ તા-દસક્રોઇ જજ-

 અિદાવાદ 24070606802 ચાાંદલોડિયા

94 મવદ્યાનગર પ્રાથમિક શાળા
આનાંદપાકૂની પાછળ,ડદપાલીનગર, કાચા 
છાપરામન અંદર, શેઠ.આર.ટી. સ્જકદલ પાસે, 

આડદનાથનગર, નવા ઓઢવ
24070501727 41- વસ્ત્રાલ

95
િોટેરા કુિાર પ્રાથમિક 
શાળા

સ્જવક્સ્જતક સ્જકદલની સાિે, િોટેરા ગાિ, પીન- 

380005
24060206701 સાબરિતી
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વોડડન  ું નામ

96 ખ્યામત પ્રાથમિક શાળા શભુા લક્ષ્િી સોસાયટી મ.ુપો. જગતપરુ તા. 
દસક્રોઇ અિદાવાદ 24070603702 ચાાંદલોડિયા

97 િોટેરા કન્યા પ્રાથમિક શાળા સ્જવક્સ્જતક સ્જકદલનીસાિે,િોટેરા ગાિ. પીન- 380005 24060206702 સાબરિતી

98
સરકારી વસાહત વસ્ત્રાપરુ 
પ્રાથમિક શાળા

સરકારી વસાહત વસ્ત્રાપરુની અંદર, બહુિાળી 
ભવનની સાિે, વસ્ત્રાપરુ 24070501511 બોિકદેવ

99 હરીપાકૂ વગૂ પ્રાથમિક શાળા ગણપતી િાંડદરની બાજુિાાં, ગાિ -િાગિ, તા: 
ઘાટલોડિયા, અિદાવાદ -382470

24070606801 2, ઘાટલોડિયા

100
બગલાવાિી હુિકો પ્રાથમિક 
શાળા

બગલાવાિી હુિકોના છાપરા, મવસત-કોબા હાઇવે, 

ચાાંદખેિા.પીન  382424
24060201738 ચાાંદખેિા

101 જગતપરુ પ્રાથમિક શાળા મ.ુપો. જગતપરુ તા . દસક્રોઇ અિદાવાદ 24070603701 ચાાંદલોડિયા

102 રાિોલ પ્રાથમિક શાળા રાિોલગાિ, તા. દસકોઇ 24070609304
48-રાિોલ - 
હાથીજણ

103 મનકોલ પ્રાથમિક શાળા તળાવની બાજુિાાં , મનકોલગાિ 24070501713 24 - મનકોલ


