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1 રાણીપ મહ	લા �ા. 
સ.ભ.લી : 17125 (રાણીપ-

20 : 15990 - કાયમી )

એ-૧ રામકોરબા 
સોસાયટ	 રાણીપ

9724639823 સરખેજ-2 ઝોન  ગરાિસયા સોનલબેન 
વી.

ખા�ડયા �જુરાતી શાળા 
ન ં-10

7990356012 23/269,આકાશદ	પ એપાટ'મે(ટ, 

અખબારનગરની બા*ુમા,ં 
નવાવાડજ, અમદાવાદ-380013

2 ચાણકય,રુ	 (મ-.ુ ૃદં) 

�ા સ ભ ંલી : 17148 

(ઘાટલોડ	યા-10 : 16028 -

 કાયમી )

૬ 2વી પાક' 
સોસાયટ	,મ3.ુ ૃદં 
સોસા.પાસે, ઘાટલોડ	યા

9824286788 સરખેજ-2 ઝોન  ડામોર મનીષાબેન આર. જમાલ,રુ �જુરાતી 
શાળા ન-ં4

7383536240/ 

9662260988

c2/3, આવાસ ફલેટ,જનતાનગર 
રોડ,ઘાટલો�ડયા

3 ક6ભુાઇ રામભાઇ પાર8ખ 
: 17142 (ઘાટલોડ	યા-4 : 

16021 - કાયમી )

૭૯-૩ <ીનાથનગર 
સોસાયટ	 ઘાટલોડ	યા

9898061261 સરખેજ-2 ઝોન  પટ8લ નીતાબેન સી. શાહ	બાગ �જુરાતી 
શાળા ન ં1

9408970595 એ -203 2વાિત એપાટ'મ>ટ 
મદંા�કની સોસાયટ	ની બા*ુમા ં
ધાટલોડ	યા

4 સાબરમતી મ@યમવગ' 
કં.કો.સો.લી. : 17310 

(જવાહરચોક-3 : 16279 - 

કાયમી )

4 કબીર ચોક, 

સાબરમતી, અમદાવાદ
9825333312 સાબરમતી ઝોન  મહ	ડા િમનલબેન એલ. AુધેBર �જુરાતી શાળા 

ન ં3

9825098553 C.ૂ E. વી. સી. એલ કોલોની 
Fભુાસ GHજ સાબરમતી 
અમદાવાદ

5 Iકાશ એસ વાણીયા : 

17112 (રાણીપ-7 : 15962 

- કાયમી )

૮૩૪ મોહન 3ળુાની 
ચાલી,*ુની ઓઇલ 
મીલના છાપંરા રાણીપ

9924182014 સરખેજ-2 ઝોન  રામી  આરતીબેન E. શાહ	બાગ �જુરાતી 
શાળા ન ં1

8128416991 E-104 2વામીનારાયણ ક8સલ 2 

�ીન સીટ	સામે િનણ'ય નગર

6 લતાબેન મોહનલાલ 
માખીN : 18003 

(સરદારનગર-8 : 17368 - 

કાયમી )

Oલોટ-265 રમેશદP 
કો.સામે સરદારનગર

9723528481 નરોડા ઝોન  <ી  લાજવતંીબેન 
નારણદાસ નરિસQઘાણી

સરદાર �જુરાતી 2 8460503922 M-45 જય હ�રRૃSણ નગર 
સોસાયટ	, સરદારનગર 
અમદાવાદ

7 દશરથભાઈ ડ	 પટ8લ : 

17143 (ઘાટલોડ	યા-5 : 

16022 - કાયમી )

Aુ-૧,આશા,રુ	 શોપીગ 
સે(ટર,ઘાટલા 
ઘાટલોડ	યા

9879218742 સરખેજ-2 ઝોન અિનલાબેન એન દાયમા દાણીલીમડા �જુરાતી 
શાળા નબંર 5

8160529648 7,મ�U એપાટ'મ>(ટ, ઘરડાઘર ની 
સામે,નારણ,રુા,અમદાવાદ

8 ખોખર અ2લમ અVAુલ 
રNક : 17853 (વટવા-3 : 

16420 - કાયમી )

18/24 સિવતાનગર,િશવ 
શ�કત ફલોર ફ8કટર	ની 
બા*ુમા,ં વટવા

9712896898 વટવા ઝોન અનીસાબા6ુ ં 
મોહWમદઝફર શેખ

દાણીલીમડા ઉAુ'  શાળા 
ન-ં3

9429063004 8/2 6રૂ8 એહમદ	 સોસાયટ	 
ભાગ-2,લાઇફલાઇન 2Rુલની 
સામે દાણીલીમડા ગામ 
અમદાવાદ.380028

9 રાક8શ �ાહક સહકાર	 
ભડંાર લી. : 17634 

(રાજ,રુ -5 : 17536 - 

કાયમી )

1677/એ6 ભોગીલાલની 
ચાલી રાજ,રુ, ગોમતી,રુ

8141888437 શહ8રકોટડા ઝોન અનીસાબા6ુ ં 
રશીદએહમદ ટ8કરાવાલા

દાણીલીમડા ઉAુ'  શાળા 
ન-ં3

9722146146 503, આમીન એપાટ'મે(ટ, 

ટોકરશાહની પોળ રાયખડ 
અમદાવાદ.380001

10 સાઈનાથ �ા. સ. ભડંાર : 

17653 (ગોમતી,રુ-10 : 

17497 - કાયમી )

267 શકરાઘાચંીની 
ચાલી, રાજ,રુ, 

ગોમતી,રુ

9574718866 શહ8રકોટડા ઝોન અ(સાર	 
સ�ફુતાપરવીન 
NવેદઅYતર

બા,નુગર ઉAૂ'  શાળા ન-ં8 94279 55698 338/41 સોનીની ,ચાલી 
હાથીખાઇ ગોમતી,રુ

11 �દલીપRુમાર લાભશકંર 
મહ8તા : 17371 

(ગોમતી,રુ : 16257 - 

કાયમી )

289/36 શરાફની 
ચાલી,ગોમતી,રુ 
પોલીસ 2ટ8.સામે રGખયાલ

9879526352 રGખયાલ ઝોન અ(સાર	*ુલાયા 
ર8હાનાબા6 ુNફરઅલી

ગોમતી,રુ ઉAૂ'  શાળા ન-ં

1

7984256829 68/55 નાગ,રુ વોરાની ચાલી 
Zલતાિમનારા ગોમતી,રુ 
અમદાવાદ-380021
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12 <[ઘા સ\રુ	 મ�હલા 
બચત અને િઘરાણ 
મડંળ	 : 21173 

(જવાહરચોક-6 : 16827 - 

કાયમી )

૧-કોણા'ક'  કો.સોસાયટ	 
જવાહરચોક સાબરમતી

9824537428 સાબરમતી ઝોન અમર	શ એસ. દોહર8 સાબરમતી �હQદ	-1 9427059216 ગોિવQદલાલની ચાલી, કબીર 
ચોક પાસે, સાબરમતી, 
અમદાવાદ-380005

13 પટ8લ િવનયRુમાર 
મ6ભુાઈ : 17985 

(િવરાટનગર-2 : 17350 - 

કાયમી )

4-17 પરસોPમનગર 
િવરાટનગર

9898894040 નરોડા ઝોન અ]ુણાબેન કાિંતલાલ 
પટ8લ

સરદાર વ^લભભાઈ 
પટ8લ શાળા સRંુલ

9825095822 રાધાRૃSણ સોસાયટ	, 
િવરાટનગર, ઓઢવ

14 ઠaરબાપા નાગ�રક 
સેવા સિમિત : 17914 

(ઈ(ડ	યા કોલોની : 

17176 - કાયમી )

4 હષ'દ કોલોની ઈ(ડ	યા 
કોલોની,નરોડા

9825066108 નરોડા ઝોન અલકાબેન સી.પટ8લ નોબલનગર �.ુશા.ન .4 7779064855 22 સરકાર બગંલોઝ નાના 
Gચલોડા અમદાવાદ

15 પડંયા મહ8શભાઈ 
કોદરભાઈ : 17096 

(ચાદંખેડા-12 : 16076 - 

કાયમી )

િવSbનુગર,ચાદંખેડા,E.

ગાધંીનગર વદંાવન 
શોપcગ સે(ટર ચાદંખેડા

9904404299 સરખેજ-2 ઝોન અ^પાબેન દ8વ>UિસQહ  
ડાભી

કોતર,રુ  �જુરાતી 2 97236 68716 ૧૦૩૭/૨, સેકટર ૪ અ, 

ગાધંીનગર

16 Fરુ8શભાઈ fબાલાલ 
પટ8લ : 17120 (રાણીપ-

15 : 15978 - કાયમી )

૧૮-બી સર2વતીનગર 
સોસાયટ	 રાણીપ

9427337400 સરખેજ-2 ઝોન અસાર	 મ3બુાળાબેન 
એમ.

શાહ	બાગ �જુરાતી 
શાળા ન ં6

8980114098 A-33, ધનલgમી ટ8નામે(hસ, 

બલોલનગર ચાર ર2તા, રાણીપ, 

અમદાવાદ 8980114098

17 ભવરિસQગ મોતીિસQગ 
સાખંલા : 17275 (મેWકો-2 

: 16513 - કાયમી )

30-1 ફોiન Vલોઅર ની 
સામે નરોડા રોડ

9825847100 અસારવા ઝોન આશાબેન Nની અસારવા �જુ.9 9979578025   B/37 પાયલ પાક' ,B/H jન 
દ8રાસર, સૈજ,રુ બોઘા

18 મોદ	 IકાશચUં સોમચUં 
: 17645 (ગોમતી,રુ-7 : 

17493 - કાયમી )

767 પટવા શેર	 
ગોમતી,રુ

9924456008 શહ8રકોટડા ઝોન આિસયાબા6ુ ંમો.ઐCબુ 
પઠાન

રાજ,રુ ઉAુ'  શાળા ન ં7 9558432282 267,	 �����,��х���, 

!�દ�#�દ

19 Rુ. શારદાબેન રાNભાઈ 
મકવાણા : 17637 

(રાજ,રુ -7 : 17539 - 

કાયમી )

1809/10 મનFરુ	ની 
ચાલી ન.ં2 રાજ,રુ, 

ગોમતી,રુ

9824773064 શહ8રકોટડા ઝોન ઉઝમાબા6ુ ંમો.નઇમ 
અનસાર	

બા,નુગર ઉAુ'  શાળા ન.ં 

7

9033044793 75/287 E.એચ.બી. બા,નુગર 
અમદવાદ

20 િવજય કં.કો.સો.લી. : 
17340 (ચUંભાગા-3 : 

16191 - કાયમી )

બી-૬, રાજર8સીડ(સી, 
નવાવાડજ

9376555307 સાબરમતી ઝોન એજલ બેન પી પટ8લ દાણીલીમડા �જુરાતી 
શાળા નબંર 4

9427038462 94 ઉિમયા નગર  સોસાયટ	 
િનણ'યનગર નવા વાડજ

21 લાલ ક(Zમસ' કો.ઓ.સો. 
: 17899 (સરદારનગર : 

17352 - કાયમી )

GF-5 ઔડા શોપcગ 
સે(ટર સરદારનગર

9924720422 નરોડા ઝોન કિવતાબેન �દનેશભાઇ 
છાબલાણી

સરદાર �જુરાતી 1 9328956024 ૧૧૨/બી, િસQધી કોલોની, 
સરદારનગર, અમદાવાદ



Sr No ���.��.��к��	� ��� Address Mobile No. Zone Name �ш�к	� ��� ш���	� ���
������ 

���� �ш�к	� ������	�� �������

22 હાટક8Bર મ�હલા 
કં.કો.સો.લી. : 17507 

(અમરાઈવાડ	-2 : 15740 -

 કાયમી )

6 બGલયાવાસ ના નાક8, 
અમરાઇવાડ	

9898628888 મણીનગર ઝોન કામીનીબેન કનૈયાલાલ 
શાહ

િવQઝોલ શા. -૨ 8140182352 D/204, વેદરાજ ર8સી., R.A.F. 

ક8Wપ સામે, વnાલ

23 વાલીબેન મગનભાઈ 
પરમાર : 17091 

(ચાદંખેડા-7 : 16067 - 

કાયમી )

૨૬૭-૧૭૪૫ 
ગાયpીનગર,�.ુહા.બોડ' 
ચાદંખેડા◌ો

9978875326 સરખેજ-2 ઝોન �કQજલબેન પી.પરમાર સરદાર f�ેE  1 94280

33003

B-44, દ8વrિૂમ બગંલો, Zડંાલ 
બસ 2ટ8(ડ પાસે, Zડંાલ, 

ગાધંીનગર

24 પટ8લ Eતે(URુમાર 
મગંળદાસ : 17077 

(sબલી : 16047 - 

કાયમી )

૨૪૭ 
ઇt(દરાનગર,બબાE 
EવાEના મકાનમા ં
sબલી,દશuોઇ

9426828105 સરખેજ-2 ઝોન RુFમુબેન E વાઘ મશી દાણીલીમડા �જુરાતી 
શાળા નબંર 4

9687536497 A/7 ર	શીક8શ પાક' બોપલ

25 શારદાબેન િવજયRુમાર 
પ�ંડત : 17629 (રાજ,રુ -

4 : 17535 - કાયમી )

18/79 નગર	 મીલ સામે 
રાજ,રુ, ગોમતી,રુ

9328098106 શહ8રકોટડા ઝોન કૌસરતસનીમ  પઠાન બા,નુગર ઉAુ'  શાળા ન.ં 

7

9725024335 65/214 E.એચ.બી. બા,નુગર 
અમદવાદ

26 જવાહર �ાહક સ. ભડંાર 
: 17542 (મGણનગર-9 : 

15994 - કાયમી )

રાધાવ^લભ મ�ંદર સામે, 
મણીનગર

9428356741 મણીનગર ઝોન �uSનાબેન ભા6 ુભાઈ 
કો(wાxટર

હાથીજણ શા. - ૨ 7698605719 B-20 હ�રઓમ નગર 2Rૂલ ની 
સામે ઘોડાસર

27 રાક8શRુમાર આર. પટ8લ : 

17093 (ચાદંખેડા-9 : 

16069 - કાયમી )

બી-૨ અ\ુ'દા 
ફલેટ,રામનગર ચાદંખેડા

8511204203 સરખેજ-2 ઝોન ગyજર િવધાpીબેન એસ. શાહ	બાગ �જુરાતી 
શાળા ન ં6

9624024988 I-205,સzયમેવ છાવણી-5, 

અગોરા મોલ પાછળ, 

Fઘુડ,ગાધંીનગર 9624024988

28 જય સાઈંબાબા �ા. સ. 

ભ.લી : 17124 (રાણીપ-

19 : 15988 - કાયમી )

૪ ક^યાણ Rુંજ સોસાયટ	 
રાણીપ

8469314577 સરખેજ-2 ઝોન ગદાણી ધરાબેન એમ. શાહ	બાગ �જુરાતી 
શાળા ન ં6

9428411073 C/5, ગોRુલધામ,132 {ટ �રQગ 
રોડ, નવા વાડજ,અમદાવાદ

29 મેવાત કં.કો.સો.લી. : 
17874 (*ુના જકાતનાકા 
- નારોલ-3 : 16386 - 

કાયમી )

૨૩૮ રહ	મનગર, |બી 
માબ'લના ખાચંામા,ં 
નારોલ

9824640260 જમાલ,રુ ઝોન ગીતાબેન આર ચૌહાણ નારોલ �જુરાતી શાળા 
ન.ં 1

9099086212 J-504 સ}~ૃ� ર8સીડ8(સી, આRૃિત 
ટાઉનશીપની સામે, નારોલ, 

અમદાવાદ

30 સદિવચાર મ �ા સ ભ-ં

૧ : 17144 (ઘાટલોડ	યા-
6 : 16023 - કાયમી )

�હરાબાગ સોસાયટ	િવ-

૨,અલકા,રુ	 સોસાયટ	 
સામે ઘાટલોડ	યા

9723002367 સરખેજ-2 ઝોન ગોર fજGલબેન  એમ . AુધેBર �જુરાતી શાળા 
ન ં 3

9428246021 18 સનસપોટ' , રોહાઉસ �]ુુ�ારા 
બોડકદ8વ અમદાવાદ.

31 FનુીલRુમાર એસ. �ન : 

17553 (મGણનગર-12 : 

15998 - કાયમી )

11 િવશાલ કોWલે� 
દG�ણી સોસાયટ	,

9429356076 મણીનગર ઝોન ગ�ડGલયા પા|લબેન 
ચેતનભાઈ

િમ^લતનગર-1 9978045035 A-10, િશવ ટ8નામે(ટ, ઘોડાસર, 

અમદાવાદ

32 ઉમગં �ા.મ.ંલી. : 17534 

(ભીલવાડા-4 : 15771 - 

કાયમી )

નરિસQહ નગર ભીલવાડા, 
અમરાઇવાડ	

9925285347 મણીનગર ઝોન ચ(Uીકાબેન કરશનભાઇ 
પટ8લ

િવવેકાનદંનગર શા. ૧ 9879513545 c/20, તેj(Uબગંલો વnાલ



Sr No ���.��.��к��	� ��� Address Mobile No. Zone Name �ш�к	� ��� ш���	� ���
������ 

���� �ш�к	� ������	�� �������

33 <ી લgમી 
સ.�ા.ભડંારલી. શાખા-૧ : 

17912 (િનકોલ રોડ-2 : 

17310 - કાયમી )

C-5-154 ઈ(UEત પાક' 
સોસા. િનકોલ ગામ રોડ

7801987173 નરોડા ઝોન ચૌધર	 fજનાબેન એમ. માધવબાગ �જુરાતી 
શાળા -1

9978307313 બી-151, 2વાિમનારાયણ સોસા., 
િવભાગ-2, ઉPમનગર પાસે, 
િનકોલ રોડ, અમદાવાદ .

34 પટ8લ મ3બુેન 
}ળુEભાઈ : 17422 

(ઓઢવ-15 : 16307 - 

કાયમી )

628-3 Iાથમીક શાળા 
પાસે ઓઢવ

9898516551 રGખયાલ ઝોન છાયાબેન ,Nૂભાઇ 
INપિત

ઓઢવ શા. -4 8141429352 સી ૧ ઇ(Uિવહાર પાક' , નવરાગં 
2Rૂલ નEક, ઓઢવ

35 વાધેલા N�િૃતબેન 
ધમ�(Uભાઇ : 17890 

(નારોલ-4 : 16395 - 

કાયમી )

૮, માધવનગર,નારોલ 
કોટ' પાછળ, શા(તીનગર, 

નારોલ

9377379670 જમાલ,રુ ઝોન જ^પાબેન ક8 શાહ વટવા �જુરાતી શાળા 5 9429134831 એ-27 લGલતા સોસા., 
ઇસન,રુ,અમદાવાદ

36 ભગવતી 
કો.ઓ.સોસાયટ	 : 17092 

(ચાદંખેડા-10 : 16070 - 

કાયમી )

૩૪૭-૯ નવોવાસ 
ચાદંખેડા ગામ

9377990042 સરખેજ-2 ઝોન જ^પાબેન �યિંતલાલ 
પરમાર

સૈજ,રુ �જુ. શાળા ન.ં 6 8488840057 એ-૧૦૫, �યામિવલા એવ(C,ુ 

ચાદંખેડા, અમદાવાદ

37 લgમી �ા.સ. ભ. લી. : 
17116 (રાણીપ-11 : 

15972 - કાયમી )

૩ ક^યાણ Rુંજ સોસાયટ	 
રાણીપ

8460709281 સરખેજ-2 ઝોન Nદવ N�િૃતબેન પી. AુધેBર �જુરાતી શાળા 
ન ં3

9712970112 ૨ રામરાજ એપાટ' , *ુનાવા�જ 
અમદાવાદ

38 પટ8લ કૌિશક ચAંુલાલ : 

17580 (મણીનગર (,વુ')-
7 : 15927 - કાયમી )

૨૧૬ �િુતRુંજ સોસાયટ	, 
મણીનગર.

9978910679 મણીનગર ઝોન �જ�ાબેન શશીકાતં વોરા જશોદાનગર શા. -1 7574811061 7, શીવશ�xત સોસા., ટ8નામે(ટ, 

ઘોડાસર, અમદાવાદ

39 (C ુજનક^યાણ 
�ા.સ.ભ.ંલી. : 17576 

(ઘોડાસર-2 : 15863 - 

કાયમી )

૮-બી, વાઘેBર સોસા., 
ક8નાલ રોડ.

9898097469 મણીનગર ઝોન Eગીશાબેન બી પટ8લ દાણીલીમડા �જુરાતી 
શાળા નબંર 3

9428597569 126, ,વૂ�નગર સોસાયટ	 
ઘોડાસર રોડ ઘોડાસર 
અમદાવાદ

40 ગીતા �ાહક સહકાર	 
ભડંાર લી. : 17519 

(અમરાઈવાડ	-4 : 15742 -

 કાયમી )

7 Fભુાષ WC.ુ માક'ટ, 

અમરાઇવાડ	
9998083216 મણીનગર ઝોન j2મીનબેન રમેશભાઈ 

�uિ�યન
અમરાઈવાડ	 �જુ. શાળા 
ન.ં ૧

9714643536 સી - 9 મેર	પાક' ,િસયોન નગર 
મણીનગર

41 Fિુમત �ા. સ. ભડંાર : 

17428 (ઓઢવ-14 : 

16306 - કાયમી )

101 જનતાનગર ઓઢવ 9898008638 રGખયાલ ઝોન �ન ન�તાબેન 
િવર8(URુમાર

અમરાઈવાડ	 �જુ. શાળા 
ન.ં ૯

9974624654 બી/36 , <ી રામેBર પાક' સી 
એચ એસ લી. ઇ(ડ	યન 
ઑxસીજન નEક રાj(U 
સોસાની સામે , ઓઢવ 
અમદાવાદ 382418

42 INપિતક6ભુાઈ 
લ^�ભુાઈ : 17522 

(અમરાઈવાડ	-7 : 15747 -

 કાયમી )

79-1342 

શીવાનદંનગર,નાગરવેલ
 હ6મુાનરોડ 
અમરાઇવાડ	

9426590490 મણીનગર ઝોન �યોzસનાબેન 
બલદ8વભાઇ INપિત

ઓઢવ શા. -4 9428805828 68 માધવરાજ બગંલોઝ, 

ર	લાઇ(સ પેwોલપપં પાસે, 
વnાલ �રQગરોડ



Sr No ���.��.��к��	� ��� Address Mobile No. Zone Name �ш�к	� ��� ш���	� ���
������ 

���� �ш�к	� ������	�� �������

43 ધી (C ુરાજ,રુ 
ક.કો.સો.લી. : 17618 

(ગોમતી,રુ : 17479 - 

કાયમી )

૧૨૪૬ મ2Eદવાળો 
મહો^લો 
મીલનચોક,ગોમતી,રુ

9173778926 શહ8રકોટડા ઝોન ઝર	નાબા6 ુઆઇ. 

અ(સાર	
બા,નુગર ઉAુ'  શાળા ન ં
૨

9725024339 Vલોક ન.ં ૬૫/૨૧૩ �.ુહા. બોડ' 
બા,નુગર

44 શાિંતલાલ 3ળુચદં �ન : 

17511 (ખોખરા : 15879 - 

કાયમી )

124/976 �.ુહા.બોડ', 
ખોખરા

9898511710 મણીનગર ઝોન ઠaર નયનાબેન ક8. માધવબાગ �જુરાતી 
શાળા ન-ં1

7043352963 19,શાBત એપાટ'મ>ટ,રામ�uSના 
કૉલોની,બ>ક ઓફ બરોડાની 
સામે,મણીનગર uૉિસQગ 
,અમદાવાદ

45 રામરzન રાિધકાIસાદ 
શમા' : 17339 (સોલારોડ : 

16161 - કાયમી )

S/24/1/2 મગંલ}તૂ� 
એપાટ'મે(ટ નારણ,રુા

9979432458 સાબરમતી ઝોન ડાભી ,Sુપાબેન એલ. બહ8રામ,રુા �જુરાતી 
શાળા ન-ં 5

8980126457 Q-10,સ�દય' એપાટ'મે(ટ, 

ઘાટલોડ	યા, અમદાવાદ

46 RુFમુબેન રમેશચUં : 

17986 (Rુબેરનગર-15 : 

17198 - કાયમી )

11-4-77-B બી વોડ' 
Rુબેરનગર

9712392679 નરોડા ઝોન ડૉ.IેમિસQહ ક8.�િpય Rુબેરનગર �હQદ	-1 8200030324 5 ફૌજદાર ની નવી ચાલી 
નરોડા રોડ

47 ધી મણીયાર મજAુર 
કં.કો.સો.લી. : 17620 

(રાજ,રુ -2 : 17532 - 

કાયમી )

મGણયારવાડા, રાજ,રુ, 9825529786 શહ8રકોટડા ઝોન તાઇ ઝર	નાખા�નુ 
�લુામઅલી

 િમ^લતનગર ઉAૂ'  શાળા 
ન-ં2

9824332702 બી-૮-૧૭૫, WC ુ2લમ કવાટ'સ, 

મણીનગર

48 ઓમ િનરંકાર	 સહકાર	 
મડંળ	 : 17588 (ઘોડાસર-

3 : 15865 - કાયમી )

સી-295 ઘન�યામનગર 
સોસાયટ	, ઘોડાસર.

9898931920 મણીનગર ઝોન તારાબેન એચ મા]ુ ઇસન,રુ �જુ.-2 8320084164 39/સહNનદં પાક' , િનગમ બસ 
2ટોપ પાસે, ઘોડાસર.

49 રાજોરા �દનેશRુમાર 
મહ8શRુમાર : 17527 

(મણીનગર (,વુ')-2 : 

15918 - કાયમી )

બી-10 અલકંાર 
કોWપલે�, *ુના ર8^વે 
uોસcગ પાસે, મણીનગર 
(,વુ')

9898960526 મણીનગર ઝોન �દિપકાબેન ગોકળભાઈ 
INપિત

જશોદાનગર શા. -1 7203027099 A-8, ,Sુપિવહાર સોસા., 
જશોદાનગર, અમદાવાદ

50 મીના ક(Z.કો.સો.લી. : 
17560 (અમરાઈવાડ	-17 

: 15760 - કાયમી )

�લુાબનગર, 

અમરાઇવાડ	
#N/A મણીનગર ઝોન �દOતીબેન એમ .પટ8લ પ]ુષોPમનગર �જુ. 

શાળા ન.ં ૧
9722625776 એફ-302 ત�શીલા મહાદ8વ 

�ીન સી.ટ	.એમ.

51 ગણેશ �ાસ. ભડંાર : 

17518 (રામરા�યનગર : 

15778 - કાયમી )

131 શાnીનગર, 

અમરાઈવાડ	.
9998842416 મણીનગર ઝોન �દલીપRુમાર બી. ચૌહાણ   સરસ,રુ �હQદ	-1 9974706231 69,ઘેલા ભાઈ મોહનલાલ ની 

ચાલી �લુાબનગર અમરાઈવાડ	

52 fબીકા Iો. 2ટોસ' : 17328 13 મેવાડા એ2ટ8ટ,મોટ8રા રોડ 9924682449 સાબરમતી ઝોન દ	પલબેન એમ પટ8લ દાણીલીમડા �જુરાતી 
શાળા નબંર 3

9601252427 16 મ�ુદ	 મહાવીર સોસાયટ	 1 

ડ	-ક8બીન સાબરમતી અમદાવાદ



Sr No ���.��.��к��	� ��� Address Mobile No. Zone Name �ш�к	� ��� ш���	� ���
������ 

���� �ш�к	� ������	�� �������

53 અ�વાલ GHjશRુમાર 
GચરWમોલીરામ : 17271 

(અિનલ 2ટાચ' 
(બા,નુગર)-2 : 16525 - 

કાયમી )

૭૬ અ�,ણુા' સો.પાસે, 
બા,નુગર

9429519515 અસારવા ઝોન દ8વ>UિસQહ પી. િસxખ સરસ,રુ �હQદ	-4 9662002173 17/5 િશવમ �લેhસ,બા,નુગર 
અમદાવાદ 24

54 <ી પટણી ભરતRુમાર 
બ�ભુાઈ : 17439 

(બા,નુગર-30 : 16254 - 

કાયમી )

2-1 િશવમ 
ફલેટ,આનદંફલેટ ની 
બા*ુમા બા,નુગર

9824232676 રGખયાલ ઝોન ધમ�URુમાર આર.િpપાટ	 Rુબેરનગર �હQદ	-1 9725053267 એ 26 મગંલમ સોસા.RૃSણનગર

55 ચUં�દપ શકંરલાલ પટ8લ 
: 17546 (મGણનગર-10 : 

15996 - કાયમી )

�]ુુ�ારા પાસે, 
બાલવાટ	કા બસ2ટ8(ડ 
પાસે,મણીનગર

9825674028 મણીનગર ઝોન નાગર અિBનાબેન 
ચીમનલાલ

િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧ 9925196198 5, રWયાEવન ,એલઆઈસી 
2ટાફ xવાટ'સ' ,િવ�લ નગર 
ટ8કરા,જશોદાનગર અમદાવાદ-

380050
56 �કુલા અ�લુRુમાર ક8. : 

17088 (ચાદંખેડા-4 : 

16064 - કાયમી )

એ-૯ �ાનસાગર 
સોસાયટ	 ચાદંખેડા

9974898094 સરખેજ-2 ઝોન નાગરાજ યાિમિનબેન 
મનીષRુમાર

કોતર,રુ  �જુરાતી 1 78748

76586 

બી1 -602 સગંાથ 2કાઇઝ 
કોટ8Bર મોટ8રા અમદવાદ

57 ર-વુીર Iસાદ ગોર8લાલ 
શાહ : 17418 (બા,નુગર-

23 : 16234 - કાયમી )

16 બજરંગ સોસા., 
બા,નુગર. બા,નુગર

9426584552 રGખયાલ ઝોન િનિતનRુમાર એમ. �ન બા,નુગર �હ(દ	-8 8866572800 32, (C ુસૌરાSw પટ8લ સોસાયટ	, 
અમરાઇવાડ	, અમદાવાદ

58 જય ચા}ુડંા કં. કો. 2ટોસ' 
: 17295 (મેWકો : 16512 - 

કાયમી )

૧૨ મા|િત કોWપલે� 
મેWકો, નરોડા રોડ

9909018419 અસારવા ઝોન િનિમષાબેન પી. પટ8લ નરોડા �જુરાતી શાળા 
નબંર 4

9979895845 A/77 રાધેગોિવQદ ટ8નામ>ટ 
પચંતીથ' 2Rૂલની સામે નવા 
નરોડા

59 કમલેશ વી દવે : 17149 

(ઘાટલોડ	યા-11 : 16029 -

 કાયમી )

૪૨ છેલEભાઇ 
મોતીભાઇ ભરવાડની 
ચાલી,સ2ંRૃત ફ8લટ 
પાછળ ઘાટલોડ	યા

9825744242 સરખેજ-2 ઝોન િનશાબેન િવિનતRુમાર 
પટ8લ

સરસ,રુ �જુ.શા. ન.ં 4 9909249377 E-201,િવBાસિસ�ટ,વી-
2,ચાણ�,રૂ	 ,અમ.

60 અમરાઈવાડ	 Cવુક 
સેવા h2ટ : 17558 

(અમરાઈવાડ	-16 : 

15757 - કાયમી )

11 દશરથ}ખુી નો Rુનો 
અમરાઇવાડ	

8141290671 મણીનગર ઝોન નીતાબેન એ પટ8લ જશોદાનગર શા. -૨ 9974239238 બી-103 રાધે બ�ંલો�સ િવભાગ 1 

ખોખરા અમદાવાદ

61 ગીતા �ા. સ. ભડંાર લી. : 
17531 (અમરાઈવાડ	-9 : 

15749 - કાયમી )

344-12 ચા}ુડંા નગર 
નાગરવેલ રોડ, 

અમરાઇવાડ	

9998083216 મણીનગર ઝોન નીતાબેન એન પટ8લ અમરાઈવાડ	 �જુ. શાળા 
ન.ં ૧૪

9879514996 ૨૬, ગોRુલ બગંલો સી.ટ	 .એમ

62 ચેહર �ા.સ.ભ.ંલી. : 
17550 (અમરાઈવાડ	-13 

: 15753 - કાયમી )

િશવાનદં નગર 
સzયમનગરબસ2ટ8(ડ 
પાસે,અમરાઈવાડ	

9879342085 મણીનગર ઝોન નીલમબેન j. ખરાદ	 વટવા �જુરાતી શાળા 
ન.ં 1

9426550978 ૧૧૫, 2વાિમ. પાક' , ઘોડાસર

63 રાધે�યામ Gબશનલાલ : 

17381 (ગોમતી,રુ-2 : 

16258 - કાયમી )

દ8વીIસાદની ચાલી,ઉષા 
ટોક	ઝ રોડ ગોમતી,રુ

9825847133 રGખયાલ ઝોન 6રૂજહાબંા6.ુસ�જદઅહ8મ
દ.જમાદાર

ગોમતી,રુ ઉAૂ'  શાળા 
ન.2

9662822866 કામ દાર મેદાન.ગોમતી,રુ 
રોડ.21



Sr No ���.��.��к��	� ��� Address Mobile No. Zone Name �ш�к	� ��� ш���	� ���
������ 
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64 િતવાર	 અચ'નાબેન 
રામલાલ : 20950 

(રાણીપ-8 : 15964 - 

કાયમી )

1/B આનદં 
ટ8નામે(ટ,E.એસ.ટ	 રોડ 
નવા રાણીપ નવા 
રાણીપ

9898767437 સરખેજ-2 ઝોન પટ8લ આશાબેન પી. શાહ	બાગ �જુરાતી 
શાળા ન ં1

9727169555 3 Nનક	નદંન સોસાયટ	 ,નવા 
વાડજ 380013

65 �દલીપભાઇ શીલચUં 
�ન : 17539 (મGણનગર-

7 : 15991 - કાયમી )

ઉPમનગર, મણીનગર. 9275318148 મણીનગર ઝોન પટ8લ ઇલાબેન કાળ	દાસ િવનોબાભાવેનગર શા. - ૧ 7016321345 40, સાિન@ય બ�ંલોઝ વnાલ 
એસ.પી રcગ રોડ અમદાવાદ-

382418

66 સર2વતી સેવા �2ટ : 

17157 (ઘાટલોડ	યા-19 : 

16039 - કાયમી )

૨૫૪-૧,Aુ-૨ 
શકંરનગર,ચાદંલોડ	યા 
2ટ8શન સામે ઘાટલોડ	યા

7383383736 સરખેજ-2 ઝોન પટ8લ કિપલાબેન એમ. શાહ	બાગ �જુરાતી 
શાળા ન ં1

7226030531 10/93 િનિધ એપાટ'મ>ટ 
,Iગિતનગર, નારણ,રુા

67 સરદાર પટ8લ Iયોગીક 
સઘં : 17911 (નરોડા : 

17231 - કાયમી )

પાયલનગર, નરોડા. 9374557493 નરોડા ઝોન પટ8લ ભગવતભાઇ 
બેચરભાઇ

સૈજ,રુ �જુ. શાળા ન.ં 1 9725005354 એચ / ૪૦૪, સરોવર-૫ 
,આમpંણ બ�ંલોઝ પાસે ,�દપાક 
2Rૂલ ચાર ર2તા,નવા િનકોલ, 

અમદાવાદ.
68 બાલાE ક(Zમસ' 2ટોસ' : 

17516 (મGણનગર-4 : 

15982 - કાયમી )

રાધન,રુા સો.નાક8, 
ભૈરવનાથ.

9825543893 મણીનગર ઝોન પટ8લ વિષ�તાબેન 
રમણભાઈ

ઇ(U,રુ	 પ Vલક 2Rૂલ 9925237924 63/B, વનદ8વી બ�ંલોઝ, 

ઘોડાસર, અમદાવાદ

69 હરિસ@ધ �ા.સ.ભ. : 

18018 (નવા નરોડા-7 : 

17284 - કાયમી )

39 કણા'વતી નગરસોસા 
નવાનરોડા

9879856761 નરોડા ઝોન પટ8લ શિમ�Sઠાબેન 
નિવનRુમાર

સરસ,રુ �જુ.શા.ન .26 9998073136 બી.6 નીલમ બગંલોઝ ,િવભાગ-

2 ,સરદાર ચોક,RૃSણનગર 
,382345

70 રાજ �ા. સ. ભ. લી : 

17115 (રાણીપ-10 : 

15971 - કાયમી )

૩ િpલોકનાથ સોસાયટ	 
રાણીપ

9909417311 સરખેજ-2 ઝોન પટ8લ �હરલબેન Cુ AુધેBર�જુરાતી શાળા 
ન ં 3

9004517239 49 શાહ	ભU સો,િનણ'યનગર 
અમદાવાદ.

71 પટ8લ ચેતનRુમાર 
નટવરલાલ : 18008 

(નવા નરોડા-2 : 17267 - 

કાયમી )

૧૨-�કુન 
બ�ંલોઝ,શોપcગ 
સે(ટર,પા.નાથ 
રોડ,નવાનરોડા

9974182191 નરોડા ઝોન પ¡ાવતીબેન ડ	. પટ8લ }ઠુ	યા �જુ.1 8347206619 બી:૪૦૬,]ુUા� �લેટ ,�ભુમ 
ગેલે�ી ની બા*ુમા ંિનકોલ રોડ. 

નવા નરોડા ૮૩૪૭૨૦૬૬૧૯

72 પા¢વનાથ કં.કો.સો.લી : 

17563 (મણીનગર (,વુ')-
6 : 15926 - કાયમી )

4 �uSના શોપcગ સે(ટર, 

જશોદા નગર 
(મણીનગર ,વુ')

8866361070 મણીનગર ઝોન પ�ાબેન રામEભાઈ 
ચૌહાણ

િવQઝોલ શા. -૨ 9687587733 48/A,ભગીરથ સોસા., ક8ડ	લા 
રોડ, ઘોડાસર

73 જયેશભાઈ સી. દોશી : 

17345 (ધમ'નગર-2 : 

16272 - કાયમી )

10 ગાયpી 
કોWપલે�,પાવરહાઉસ 
સાબરમતી

9898587871 સાબરમતી ઝોન પરમાર �યોતીબેન વી. શાહ	બાગ �જુરાતી 
શાળા ન ં1

9925902418 એ-1 ક8શવ Rુંજ સોસાયટ	 
,ચાદંખેડા

74 અભયRુમાર પી �ન : 

17111 (રાણીપ-6 : 15960 

- કાયમી )

એ-૧ રામકોરબા 
સોસાયટ	 રાણીપ

9724639823 સરખેજ-2 ઝોન પરમાર �દપીકાબેન ટ	 શાહ	બાગ �જુરાતી 
શાળા ન ં4

9428552217 એ -8 Bેતા સોસાયટ	 રાણીપ 
અમદાવાદ
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75 પટ8લ શાતંાબેન 
સોમાભાઇ : 17318 

(રામનગર : 16295 - 

કાયમી )

WC.ુIFતુી�હૃ,રામનગર,

સાબરમતી
9898659911 સાબરમતી ઝોન પરમાર િન|બેન બી . AુધેBર �જુરાતી શાળા 

ન ં 3

7878114871 D/503 ક£. બી. રોયલ હોWસ, 

2નેહા Oલાઝા નEક ચાદંખેડા 
અમદાવાદ

76 Nડ8N દ8વે(UિસQહ 
રણEતિસQહ : 17574 

(સીટ	એમ : 15817 - 

કાયમી )

870-42 સીટ	એમ ચાર 
ર2તા,પોલીસચોક	પાસે

9909286209 વટવા ઝોન પરમાર I�ાબેન ક8. ખા�ડયા �જુરાતી શાળા 
ન-ં2

9428360756 62, િશવાન ંબ�ંલોઝ R.A.F. 

ક8Wપની પાસે બાપા સીતારામ 
ચોક વnાલ

77 યોગેશભાઇ બી. પટ8લ : 

17097 (કાળ	ગામ : 

15923 - કાયમી )

૧૪૫૫,કાળ	ગામ 
Nં\ચુોક કાળ	ગામ

9825041064 સરખેજ-2 ઝોન પરમાર Iેરણાબેન j બહ8રામ,રુા �જુરાતી 
શાળા ન-22

9712475934 સી-૧૦૪ પરમેBર ૫ ગા�ંઠયા 
રથ રોડ ચાદંખેડા

78 શાતંાબેન એ. મહ8તા : 

17536 (ભીલવાડા-5 : 

15773 - કાયમી )

મEંભીલ ની ચાલી, 
ભીલવાડા,અમરાઈવાડ	

9978130714 મણીનગર ઝોન પ^લવીબેન FિુનલRુમાર 
િpવેદ	

ઘોડાસર �જુ-2 7041585254 અ◌ે/48 મગંલમ સોસાયટ	 
મગંલેBર મહાદ8વ પાસે 
ઘોડાસર 380050

79 દ8વલRૃપા �ા.સ.ભ. : 

18020 (નવા નરોડા-9 : 

17294 - કાયમી )

C-15 }રુલીધર સોસા 
પાસે,કઠવાડા રોડ 
નવાનરોડા

9825506568 નરોડા ઝોન પચંાલ અિનતાબેન 
પર8શભાઈ

સરસ,રુ �જુ.શા.ન .26 9904397794 E -127,િશવસાગર ટ8ના.નવા 
નરોડા ,382330

80 સાબરમતી મ�હલા 
સહકાર	 મડંળ	 લી : 

17315 (જવાહરચોક-4 : 

16280 - કાયમી )

કબીર 
ચોક,સાબરમતી,અમદાવા
દ

9724433389 સાબરમતી ઝોન પNંબી સ@ંયા 
FનુીલRુમાર

સરસ,રુ �જુરાતી 
શાળા નબંર- 6

9712930121 204, સOતક હોમ, સરકાર	 
ઇજનેર કોલેજની બા*ુમા,ં (C ુ
સી.E. રોડ, ચાદંખેડા

81 FરુGભ મહ	લા �ા સ ભ ં
લી : 17159 (ઘાટલોડ	યા-
21 : 16043 - કાયમી )

૨ સીમધંર wાય એ(ગલ 
ઘાટલોડ	યા

9824356796 સરખેજ-2 ઝોન પડં¤ા દશ'નાબેન E�નેશ િમ^લતનગર-1 8780388469 M-14/161, િવ¥ાનગર  �લેhસ, 

સેટ8લાઇટ, અમદાવાદ

82 િસયોન �ા.સ.ભ.લી. : 
17866 (શાહવાડ	 : 

16389 - કાયમી )

૦૩૬૪, રાણી,રુ ગામ, 

નારોલ
9157557532 જમાલ,રુ ઝોન પાયલબેન વી. પટ8લ વટવા �જુરાતી શાળા 

ન.ં- 3

8320974614 E/403આશા,રુ	 
ર8સીડ8(સી,વટવા, અમદાવાદ

83 બસંીલાલ માગંીલાલ : 

17423 (બા,નુગર-26 : 

16243 - કાયમી )

796-5934 � ુહા 
બોડ',શ�કત ફલેટ 
બા,નુગર

9537885430 રGખયાલ ઝોન Iદ	પ સી. સોની બા,નુગર �હ(દ	-8 9825527523 ઇ-77 મનોહર િવલા , નવા 
નરોડા

84 �ન મનીષRુમાર 
શીલચદં : 20782 (fRુર 
રોડ-3 : 16144 - કાયમી )

60/2 શાnીનગર શોપcગ 
ટ8નામે(ટ શાnીનગર

9898167106 સાબરમતી ઝોન Iીિતબેન એચ. ફ�ડયા ગણેશનગર પીપળજ 
શાળા-1

8511552306 12, �Rુુન બગંલોઝ, હ8બત,રુ 
રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ

85 પટ8લ િનલમબેન 
હસ}ખુભાઈ : 17436 

(ઓઢવ-3 : 16275 - 

કાયમી )

C-1-3 . ૃદંાવનપાક'સોસા. 
ઓઢવ

9825184800 રGખયાલ ઝોન Iીતીકાબેન િવનોદચUં 
ચૌહાણ

જશોદાનગર શા. -૨ 9173001204 ૨૩/૭૭૮ ગીતાનગર સોસાયટ	 
,જનતાનગર અમરાઈવાડ	 
અમદાવાદ



Sr No ���.��.��к��	� ��� Address Mobile No. Zone Name �ш�к	� ��� ш���	� ���
������ 

���� �ш�к	� ������	�� �������

86 <ી 2વામીનારાયણ �ા. 
સ. ભડંાર લી. : 17494 

(મહાદ8વનગર ટ8કરો-2 : 

15798 - કાયમી )

65 Fિુમન નગર વnાલ 
રોડ

9377427593 વટવા ઝોન {લચદં આર. યાદવ સરસ,રુ �હQદ	-4 9724764738 21/<ીનાથE પાક' , વnાલ 
અમદાવાદ

87 ઠાકોર રસીકભાઇ 
રણછોડભાઇ : 17109 

(રાણીપ-4 : 15956 - 

કાયમી )

૩ વાડ	ગામ 
સોસાયટ	,બાલRૃSણ 
મ�ંદર સામે, રાણીપ

9662967713 સરખેજ-2 ઝોન બરંડા ર8ખાબેન એસ. શાહ	બાગ �જુરાતી 
શાળા ન ં1

9638568541 ડ	 301 2વામીનારાયણ પાક' 3 , 

fGબકાવાડ	 સામે ,રાણીપ

88 મી6 ુ}કુ8શRુમાર �Oુતા : 

17081 (ગોતા : 16055 - 

કાયમી )

1007,�ા.�લોર ,<ીE 
એ2ટ8ટ ગોતા ર8^વે 
uોસcગ પાસે ગોતા

9998868699 સરખેજ-2 ઝોન બોડાત આરતીબેન િવ. જમાલ,રુ �જુરાતી 
શાળા ન ં9

8160874233 F-401, શાયોના િતલક-3, ગોતા

89 �હતેષ ક8શવચ◌ંંદ �ન : 

17369 (જવાહરચોક : 

16274 - કાયમી )

279/63 જગાભાઇની 
ચાલી 
ઘમ'નગર,સાબરમતી

9724585814 સાબરમતી ઝોન ભા�ય<ીબેન કચરાલાલ 
પટ8લ

અમAુ,રુા શાળા ન ં2 9427241707 303 સાથ'કIે�ા, Iે�ાભારતી 
પાસે, કોબા, ગાધંીનગર

90 નેમીનાથ �ા સ ંભ ંલી : 

17119 (રાણીપ-14 : 

15977 - કાયમી )

૩ Iિતક પાક' રાણીપ 9824432923 સરખેજ-2 ઝોન ભાવસાર િમના�ીબેન 
એચ.

AુધેBર �જુરાતી શાળા 
ન ં 3

8511110837 સી-502 રzન �યોત કોWOલેxસ 
િવભાગ ૧ િનણ'યનગર 
અમદાવાદ

91 જય બજરંગ Cવુક 
મડંળ : 17540 (હાટક8Bર-

2 : 15870 - કાયમી )

Aુકાનન-ં૩, ક¦લાસધામ 
સોસાયટ	, દશરથ }ખુી 
નો Rુવો, અમરાઇવાડ	,

9904318445 મણીનગર ઝોન ભાિવકાબેન હ8મરાજભાઈ 
ગોહ8લ

જશોદાનગર શા. -1 9924099181 L-102, . ૃદંાવન િવહાર, RAF 

ક8Wપની સામે, વnાલ, અમદાવાદ

92 સમપ'ણ કંZમસ' 
કો.સો.Gલ. : 17924 (નરોડા-
4 : 17235 - કાયમી )

85-1 કબીર,રુા 
વાળંદવાસ નરોડા ગામ

9099022754 નરોડા ઝોન ભાવેશ ડ	 પરમાર Rુબેરનગર f�ેE શાળા 
ન.ં 1

9428914950 A 302 સzવ શારદા એપાટ'મે(ટ, 

નવા નરોડા

93 સાબરમતી મ@યમવગ' 
કં.કો.સો.લી. : 17347 

(જવાહરચોક-2 : 16276 - 

કાયમી )

2 સાબરમતી કોલેજ 
સામે,સાબરમતી. 
સાબરમતી

9825333312 સાબરમતી ઝોન ભોયા Fશુીલાબેન એલ. શાહ	બાગ �જુરાતી 
શાળા ન ં1

9428351955 બી-4સગંાથ -1 મોટ8રા 2ટ8�ડયમ 
પાસે મોટ8રા

94 જય<ી રામ �ા. સ. 

ભડંાર : 17545 (ખોખરા-8 

: 15899 - કાયમી )

5 મોલાના આઝાદ માક§ટ 
ખોખરા

9824311587 મણીનગર ઝોન મિનષાબેન એ પાર8ખ વટવા �જુરાતી શાળા 
ન.ં 2

7984206993 ૩/સી/૧૬, Rુંભનાથ સોસા. 
મણીનગર,  અમદાવાદ

95 િવSbભુાઈ શકંરભાઈ : 

17569 (અમરાઈવાડ	-21 

: 15764 - કાયમી )

1 શકંર-

rવુન,બGળયાવાસ, 

અમરાઇવાડ	

9624359622 મણીનગર ઝોન મનીષાબેન ટ	 પટ8લ અમરાઈવાડ	 �જુ. શાળા 
ન.ં ૬

8866907444 B 95, રાધે બ�ંલોઝ, ખોખરા 
સક'લ પાસે

96 FિુમતRુમાર દયાચદં 
�ન : 17548 

(અમરાઈવાડ	-12 : 

15752 - કાયમી )

366-22` ક	Rુભાઇ ની 
ચાલી અમરાઇવાડ	

9427302587 મણીનગર ઝોન મનીષાબેન મહાદ8વભાઈ 
પટ8લ

ઓઢવ �જુ. શાળા ન.ં ૧ 7600098835 એચ-404 . ૃદંાવન ર8િસડ8(સી, 
વnાલ, અમદાવાદ

97 કૌશલભાઈ ક6ભુાઈ 
પટ8લ : 17855 (વટવા-4 : 

16421 - કાયમી )

35, અમર શોપcગ સે(ટર 
દ8ર	યા પરા, વટવા

8735987784 વટવા ઝોન માણીઆર Zલેખા 
ઉ2માન ગની

દાણીલીમડા ઉAૂ'  શાળા 
ન. 2

9723146526 310  3rd �લોર આઇકોન 
ર8સીડ8(સી દાણીલીમડા ચાર 
ર2તા  અમદાવાદ 28



Sr No ���.��.��к��	� ��� Address Mobile No. Zone Name �ш�к	� ��� ш���	� ���
������ 

���� �ш�к	� ������	�� �������

98 શાહ GબપીનચUં 
બસંીલાલ : 17529 

(ખોખરા-5 : 15892 - 

કાયમી )

3 રાજજયોિત એપાટ'મે(ટ 
મણીનગર ,વૂ'

9429025669 મણીનગર ઝોન મીનલબેન આર પડં¤ા જશોદાનગર શા. -૨ 9974233631 ૪૯ જગાભાઇ પાક' મGણનગર 
અમદાવાદ

99 યાસીનભાઈ વી. રંગર8જ 
: 17555 (િમ^લતનગર-2 

: 15957 - કાયમી )

23 Iગિત નગર 
સોસાયટ	 મણીનગર

9427321786 મણીનગર ઝોન મીના�ીબેન મનહરલાલ 
રાવલ

હાથીજણ શા. - ૨ 9081199349 18 ચીમનલાલ પાક' ક8�ડલાGHજ 
ની બા*ુમા ંઘોડાસર

100 જ�ભુાઈ રતીલાલ 
પટ8લ : 17121 (રાણીપ-

16 : 15984 - કાયમી )

૩૦ શીવાલય Fપુર 
માક§ટ રાણીપ

9825654458 સરખેજ-2 ઝોન }કુતાબેન આર પટ8લ દાણીલીમડા �જુરાતી 
શાળા નબંર 6

9033240809 B-13,,ણૂ ઁ,]ૂુષોPમ.સો,િવ.-1 

રાણીપ. અમદાવાદ,

101 ભા�યોદય 2ટોસ' : 17357 

(નારણ,રુા-7 : 16137 - 

કાયમી )

૧૧૯-૪ નારણ,રુા ગામ, 

નારણ,રુા
9824551079 સાબરમતી ઝોન મોદ	 પીનલબેન બી. રાયખડ  �જુરાતી 

શાળા ન ં-4

9426752993 10/114, રામેBર એપાટ'મે(ટ, 

સોલા રોડ, નારણ,રુા, 
અમદાવાદ -380063

102 રમણલાલ ગોકળદાસ 
INપતી : 17506 

(ભીલવાડા : 15766 - 

કાયમી )

ઘટં	 બસ2ટ8(ડ 
ભીલવાડા, અમરાઈવાડ	 
અમરાઇવાડ	

9898363945 મણીનગર ઝોન મૌGલકાબેન બા\,ૂરુ	 
ગો2વામી

અમરાઈવાડ	 �જુ. શાળા 
ન.ં ૪

9913453016 G-402, આલોક પેર8ડાઈઝ , 

સા2વત-3 ની બા*ુમા,ં મેwો 
મોલની સામે RAF camp, વnાલ

103 િપનાક	ન એચ. શાહ : 

17595 (મGણનગર-16 : 

16007 - કાયમી )

1- શીવ રો.હાઉસ, ઇ¢વર 
નગર, ઉPમ નગર,

9427311130 મણીનગર ઝોન રતનબેન રામEભાઈ 
ભરવાડ

ઇસન,રુ �જુ.-1 9106218481 Oલોટ ન.ં 109, હિષ�ત પાક' -1 ની 
સામે, િવ�લનગરનો ટ8કરો, 
જશોદાનગર, અમદાવાદ.

104 2નેહબેન અિનલRુમાર 
�ન : 17567 (હાટક8Bર-5 

: 15876 - કાયમી )

૩, ભા�યોદયનગર, 

ખોખરા, મણીનગર.

9725972477 મણીનગર ઝોન રાગીણીબેન Irદુાસ 
દરE

િવQઝોલ શા. -૨ 8980920363 16, નીલકંઠ બગંલોઝ, 

જશોદાનગર

105 મહાzમા ગાધંી સે. સ. ભ ં
િવ - ૨ : 17083 (ગોતા-3 : 

16057 - કાયમી )

ઇ ૮૯- ૧૦૫૮ 
મહાzમાગાધંી 
વસાહત,ગોતા હાઉસcગ 
ગોતા

9974029553 સરખેજ-2 ઝોન રાવલ �જ�ાસાબેન એસ. AુધેBર �જુરાતી શાળા 
ન ં 3

9712919326 D/501.શાયોના િશખર. 

વ(દ8માતરમ. ગોતા

106 પીપ^સ �ા. સ. ભડંાર 
લી. : 17649 (ગોમતી,રુ-

9 : 17495 - કાયમી )

559 નાગ,રુ નGળયાની 
ચાલી, રાજ,રુ, 

ગોમતી,રુ

9898922626 શહ8રકોટડા ઝોન |ખસાનાબીબી એ. શેખ બા,નુગર ઉAુ'  શાળા ન ં
૨

9687455650 ૧૧૪૪,શમશેરબાગ રાજ,રુ 
ગોમતી,રુ

107 પર8શ મહ8(URુમાર શાહ : 

17626 (ગોમતી,રુ-2 : 

17485 - કાયમી )

64/85 મોહન દલપતની 
ચાલી, મગનRુંભારની 
ચાલી પાસે

9898121372 શહ8રકોટડા ઝોન |હ	શબનમ મોહમંદભાઇ 
શેખ

રGખયાલ ઉAૂ'  શાળા ન-ં2 9725023871 ૩૩૭/૭,સોનીની ચાલી, 
ગોમતી,રુ

108 હા�દ©ક �ા.સ.ભ. : 18017 

(નવા નરોડા-6 : 17282 - 

કાયમી )

B-356 પા.ટા.શીપ િવ-૭ 
નવાનરોડા

9427029975 નરોડા ઝોન ર8ખાબેન બી મહ8તા સરસ,રુ �જુ.શાળા ન.ં-

13

9825510800 જગત નગર ઇt(ડયા કોલોની 
અમદાવાદ



Sr No ���.��.��к��	� ��� Address Mobile No. Zone Name �ш�к	� ��� ш���	� ���
������ 

���� �ш�к	� ������	�� �������

109 }કુ8શRુમાર 
ઓમકારIસાદ અ�વાલ 
: 17644 (ગોમતી,રુ-6 : 

17491 - કાયમી )

28/194 શેઠ કોઠાવાળા 
વોરાની ચાલી, ગોમતી,રુ

9428351248 શહ8રકોટડા ઝોન ર8શમાબા6ુ ંમો. અસલમ 
અ(સાર	

ગોમતી,રુ ઉAૂ'  શાળા ન.ં 

6

9723751286 68, ફોજદાર ની ચાલી, કામદાર 
મેદાન, ગોમતી,રુ, અમદાવાદ - 

380021

110 શેખ |બીના હા|નભાઈ : 

17878 (વટવા-12 : 

16433 - કાયમી )

સી-૪, (C ુશોપcગ સે(ટર, 

ગો^ડન િસનેમા, વટવા
9714244790 વટવા ઝોન ર8હાનાબા6ુ ંE. અજમેર	 વટવા ઉAૂ'  શા.ન.ં 2 8758459255 36-A, ફઝલે ર8હમાની સોસા., 

સૈયદ ઇ(તેઝા મ2Eદ, *ુહા,રુા, 
અમદાવાદ

111 ભરત કં.કો.સો.લી : 

17922 (નરોડા-2 : 17232 -

 કાયમી )

2 ઈ(દ	રાબાગ સોસા. 
નરોડા

9825506568 નરોડા ઝોન રોશનીબેન Eવણભાઇ 
િનનામા

નોબલનગર �જુરતી 3 8154947107 C102 નીલકંઠ �u2ટલ �લેટ 
નાના Gચલોડા

112 અGભષેક મ�હલા ઉzકષ' 
મડંળ : 17575 (સીટ	એમ-

2 : 15818 - કાયમી )

૨૫, ગૌરવ શોપcગ 
સે(ટર, રામોલરોડ.

9825955461 વટવા ઝોન લીલાબેન આર.પટ8લ વટવા �જુરાતી શાળા 
ન.ં - 4

9824547654 ૩૭, કાિત�ક8ય સોસા. વnાલ.

113 પટ8લ Rૃણાલ 
ઘન�યામભાઇ : 17090 

(ચાદંખેડા-6 : 16066 - 

કાયમી )

૬૫ . ૃદંાવન શોપcગ 
સે(ટર,�.ુહા.બોડ' 
ચાદંખેડા

9426828105 સરખેજ-2 ઝોન વષા' બા\ભુાઈ ઠાકોર અસારવા �જુ.૮ 9428224113 બી-૧૦૧ પરમ એપાટ'મે(ટ 
,ચાદંખેડા અમદાવાદ

114 ગાયpી Iકાશ સહકાર	 
ભડંાર : 17551 

(અમરાઈવાડ	-14 : 

15755 - કાયમી )

1-32 સzયમનગર, 

અમરાઈવાડ	.
9725459523 મણીનગર ઝોન વદંના આર મગંીડકર ખોખરા મરાઠ	-3 9879569484 ૪૦, ચદંન ટ8નામે(ટ-૨, 

જશોદાનગર પા�ટયા,
અમદાવાદ

115 2ટ8લા મ�હલા ખાદ	 
�ામોધોગ h2ટ : 17584 

(ખોખરા-10 : 15905 - 

કાયમી )

2 મોલાના આઝાદ 
માક§ટ, ખોખરા

9978816117 મણીનગર ઝોન વાઘેલા કો�કલાબેન એ. રાયખડ �જુરાતી શાળા 
ન-ં ૮

9429365702 ડ	-૭૧૧, સૈજ(ય એપા(ટમે(ટ  
અ6પુમ િસનેમા, ખોખરા, 
અમદાવાદ

116 વનાE ક8શાE ચૌહાણ : 

17416 (બા,નુગર-22 : 

16232 - કાયમી )

102-PTO-111-p-40-2 

ભ�કતનગર ના નાક8, 
બા,નુગર

9714362625 રGખયાલ ઝોન િવજયRુમાર આઇ ચૌધર	 બા,નુગર �હ(દ	-1 9725021630 17-સાગરટ8નામ>ટ નવાનરોડા

117 IમોદRુમાર E. હjલા : 

17095 (ચાદંખેડા-11 : 

16074 - કાયમી )

ડ	-૫૯ િનગમનગર 
શોપcગ સે(ટર,પાણીની 
ટાકં	 પાસે, ચાદંખેડા

9714113741 સરખેજ-2 ઝોન િવરªURુમાર ડ	. યાદવ Rુબેરનગર �હQદ	-1 9426176933 10-િશવશxતી ધામ , મોટ8રા 2ટ8.

118 મહાવીર િમp મડંળ-૨ : 

17146 (ઘાટલોડ	યા-8 : 

16025 - કાયમી )

૩૩ જનાદ'ન શોપcગ 
સે(ટર ઘાટલોડ	યા

9714422570 સરખેજ-2 ઝોન વૈશાલીબેન મCરુRુમાર 
પટ8લ

નરોડારોડ �જુરાતી 
શાળા ન ં- ૧

9725418748 B- 202, Iાઇમ 2ટ8ટસ, ઇલો�જયા 
હોટલની બા*ુમા, એસ.E. હાઇવે.

119 આ�દનાથ કં. કો. સો. લી. : 
17643 (ગોમતી,રુ-5 : 

17490 - કાયમી )

154 લાલભાઈ ફક	રની 
ચાલી ગોમતી,રુ

9825901896 શહ8રકોટડા ઝોન શમાબા6ુ ંએચ.પઠાન રGખયાલ ઉAુ'  શાળા ન .1 8401811365 15 રોનક પાક' દાનીલીમડા  
અમદાવાદ



Sr No ���.��.��к��	� ��� Address Mobile No. Zone Name �ш�к	� ��� ш���	� ���
������ 
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120 ધી ઈWપીર	યલ 
કં.કો.સો.લી. : 17639 

(ગોમતી,રુ-4 : 17488 - 

કાયમી )

784 ખાડંશેર	 ગોમતી,રુ 9824799676 શહ8રકોટડા ઝોન શમીમબા6 ુ
અVAુલરહ8માન  અ(સાર	

રાજ,રુ ઉAુ'  શાળા ન ં7 9727793129 બી/8, ���#$� %�&', ��()�� 

'����к� *��&, !�દ�#�દ

121 અ(સાર	 મોહમંદસા�રમ 
િનસારઅહ8મદ : 17650 

(સરસ,રુ-12 : 17522 - 

કાયમી )

706/12 «લચદંની ચાલી, 
ગોમતી,રુ

8128886166 શહ8રકોટડા ઝોન શર	«િ�સા ંમો.યાસીન 
કાગઝી

દ�રયા,રુ ઉAૂ'  શાળા ન-ં૨ 7574006919 ૧૭૯, સગરવાડ, શાહ,રુ, 

અમદાવાદ

122 Rૃzબી કં. કો. સો. લી. : 
17863 (વટવા-10 : 

16429 - કાયમી )

સી-૪, (C ુશોપcગ સે(ટર, 

ગો^ડન િસનેમા, વટવા
9714244790 વટવા ઝોન શહ8નાઝ આર. અ(સાર	 વટવા ઉAૂ'  શા.ન.ં 2 6355034250 341, શrં ુપટ8લની ચાલ, અ\ુ'દા 

મીલ પાસે, રGખયાલ રોડ, 

અમદાવાદ
123 મ6ભુાઈ ક8શવલાલ શાહ 

: 17627 (રાજ,રુ -3 : 

17533 - કાયમી )

1758/5 પરમાનદંની 
ચાલી રાજ,રુ, ગોમતી,રુ

9924860565 શહ8રકોટડા ઝોન શાજર	નબા6 ુ
એમ. શેખ

Fુદંરમનગર ઉAુ'  શાળા 
ન-ં2

9624007775 ૬૨ 6રૂ8 અહમદ	 સો.
શાહ8 આલમ અમદાવાદ

124 Fરુ8શભાઈ એમ. 

મકવાણા : 17089 

(ચાદંખેડા-5 : 16065 - 

કાયમી )

૫૮ . ૃદંાવન શોપcગ 
સે(ટર ચાદંખેડા

9228628371 સરખેજ-2 ઝોન શાહ <@ધાબેન એસ. શાહ	બાગ �જુરાતી 
શાળા ન ં6

9998001949 H-404,એલીઝીયમ ,અદાણી 
શાતંી�ામ,વૈ�ણોદ8વી 
સક'લ,અમદાવાદ

125 શેખ મો.શાહ	દ ફર	દ 
એહમદ : 17659 

(ગોમતી,રુ-11 : 17498 - 

કાયમી )

માચીસ મીલની ચાલી 
ગોમતી,રુ

9408758624 શહ8રકોટડા ઝોન શા�હન એમ. શેખ ગોમતી,રુ ઉAુ'  શા.ળા 
ન.ં 3

9099584616 302, સીટ	 પેલેસ ક8Gલકોમીલ 
બહ8રા,રુા અમદાવાદ

126 <ી વધ'માન 
કો.ઓ.સો.લી. : 17647 

(ગોમતી,રુ-8 : 17494 - 

કાયમી )

488/212/2 ભોગીલાલ 
ડા¬ાભાઈની ચાલી 
અ\ુ'દા મીલ પાસ,ે 

ગોમતી,રુ

9374027640 શહ8રકોટડા ઝોન શાહ	નઅYતર 
અVAુ^લાહ પઠાન

સરસ,રુ ઉAૂ'  શાળા ન-ં4 8487929492 P/52,બોWબ ેહાઉસcગ પોલીસ 
લાઇન, ગોમતી,રુ

127 ક	�ર	 2ટોસૅ : 17788 

(િમરઝા,રુ-2 : 16221 - 

કાયમી )

880/3/4 પાજંરાપોળની 
ચાલી, *ુનાપાવરહાઉસ 
શાહ,રુ

9376645337 શાહ,રુ ઝોન શાહ	નબા6ુ ં
મો.ઇWતીયાઝ શેખ

ચડંોળા ઉAૂ'  શાળા ન-ં2 9974924028 63, રોશનપાક' , પટ8લ મેદાન, 

દાણીલીમડા

128 દ8વાગં અરિવQદભાઈ 
ચૌહાણ : 17610 

(જશોદાનગર-3 : 15854 - 

કાયમી )

Aુ.ન-ં૧૬,મા]ુિત 
શોપcગ,રામોલ પોલીસ 
ચોક	 સામે રામોલ

9327163025 વટવા ઝોન િશ^પાબેન .આર. વમા' વટવા �જુરાતી શાળા 
ન.ં- 3

9725018667 C/20 ,Sુપિવહાર 
સોસાયટ	,રામોલ,અમદાવાદ

129 હર	શ છકક	લાલ �ન : 

17154 (ઘાટલોડ	યા-16 : 

16034 - કાયમી )

ઓ-૨, વધ'માન®પા 
�યામ સતાધાર રોડ, 

સતાધાર સાઇબાબા 
મ�ંદરની સામે 
ઘાટલોડ	યા

9879810181 સરખેજ-2 ઝોન શીતલ એન. ચડોતરા બહ8રામ,રુા �જુરાતી 
શાળા ન-13

9664608408 ,Nૂ એપાટ'મે(ટ Vલોક-9 

િનહા�રકા બગંલો સામે 
sબાવાડ	 અમદાવાદ-380015



Sr No ���.��.��к��	� ��� Address Mobile No. Zone Name �ш�к	� ��� ш���	� ���
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130 ઉPમ વ2� ુભડંાર : 

17635 (રાજ,રુ -6 : 

17538 - કાયમી )

ચAંુચોકસીની ચાલી, 
રાજ,રુ, ગોમતી,રુ

9924749868 શહ8રકોટડા ઝોન શેખ શમીમબા6ુ ં
મોહમંદહનીફ

બા,નુગર ઉAૂ'  શાળા ન-ં8 95375 58094 36, સોહ8લ પાક'સ �ીન પાક' 
ગેસ ગોડાઉન રોડ, જનતાનગર

131 રજનીકાતં રામEભાઈ 
કાપ�ડયા : 17619 

(રાજ,રુ : 16850 - 

કાયમી )

1809/A/7 

શકરાઘાચંીનીચાલી, 
રાજ,રુચાર ર2તાપાસે,

9426032248 શહ8રકોટડા ઝોન શેખ શહ8બાઝબીબી 
અVAુલકર	મ

 િમ^લતનગર ઉAૂ'  શાળા 
ન-ં2

9898502582 10, ગલી ન-ં૧, રોશનપાક' 
સોસાયટ	, દાણીલીમડા

132 ઈPેહાદ કં. કો. સો. લી. : 
17622 (સરસ,રુ-2 : 

17500 - કાયમી )

745 િસમે(ટની ચાલી, 
ગોમતી,રુ

9825215054 શહ8રકોટડા ઝોન શેખ હાજરા બીબી 
YવાN મ�હCુ̄ 	ન

દાણીલીમડા ઉAૂ'  શાળા 
ન. 2

7405885785 B-5 રોશન પાક' સો. અલ ફા|ક 
મ�2જદ રોડ વેજલ,રુ 55

133 હસ}ખુભાઈ હ	રાલાલ 
Nદવ : 17613 (ખોખરા-
12 : 15915 - કાયમી )

694/7 સાઇં શેર	,વસવડા 
હોલ સામે ખોખરા

9904512126 મણીનગર ઝોન શોભનાબેન E. 

ગાયકવાડ
ગણેશનગર પીપળજ 
શાળા-1

9904610479 A-13, મીના પાક' સોસાયટ	, 
પી.ડ	. પડં¤ા કોલેજની સામે, 
ઘોડાસર, અમદાવાદ

134 હ8તલ �ા. સ. ભ. લી. : 
18014 (નવા નરોડા-3 : 

17270 - કાયમી )

4 પા.ટા.શીપ નવાનરોડા 9712399846 નરોડા ઝોન Rુ}દુબેન િવSbIુસાદ 

રાવલ

સરદાર વ^લભભાઈ 

પટ8લ શાળા સRંુલ

9825522673 �યામRુ�ટર , કઠવાડા રોડ, હસં,રુા

135 ચીમનાણી સેવકરામ 
ખીયલદાસ : 17962 

(Rુબેરનગર-11 : 17194 - 

કાયમી )

3 ડ	 વોડ' Rુબેરનગર 9377380138 નરોડા ઝોન <ી અિનલRુમાર 
�લુાબચદં યાદવ

ઓઢવ �હ( દ	- 1 9428025708 A-114,કણા'વતી નગર,સો.નવા 
નરોડા.

136 રા*ુ ક(Zમસ'. કો. સો. લી. 
: 17902 (Rુબેરનગર-3 : 

17184 - કાયમી )

. બગંલા એર	યા 
Rુબેરનગર

9428411505 નરોડા ઝોન <ી અશોકRુમાર 
રાNરામ દોહર8

ઓઢવ �હ( દ	- 1 9725004598 2,આકા�ંા ટ8નામે(ટ,નવા 
ઇt(ડયા કોલોની.

137 મોદ	 ખાના કં. કો. ઓ. 

સો. લી. : 17257 (નરોડા 
રોડ-3 : 16521 - કાયમી )

62-63, ટ8કરાવાળ	 ચાલી, 
નરોડા રોડ

9909944388 અસારવા ઝોન <ી આશાબેન રતન,રુ	 
ગો2વામી

નરોડા �જુરાતી શાળા 
નબંર 1

9173395250 56 આ�Rુંજ સોસાયટ	 
,મનોહરિવલા ચાર ર2તા,નરોડા 
અમદાવાદ

138 મનોહરલાલ 
મહાદ8વIસાદ શાહ : 

17388 (બા,નુગર-5 : 

16179 - કાયમી )

3 ભારતીય 2ટ8ટબ>ક 
સામે, બા,નુગર. 

બા,નુગર

9327001919 રGખયાલ ઝોન <ી ઇ(Uપાલ તેજબહાAુર 
પાલ

,]ુુષોPમનગર �હ.- 1 9510207144 બી-4, મા�rૃિૂમ, િનકોલ

139 �કશોર વાલાE : 17424 

(બા,નુગર-27 : 16247 - 

કાયમી )

662-4307 � ુહા 
બોડ',ભ�કત નગર ના 
નાક8 બા,નુગર

9427028863 રGખયાલ ઝોન <ી કમરનદ	મ 
અ^તાફઅહમદ અ(સાર	

ગોમતી,રુ �હQદ	 ૧ 8401717224 13, નરોPમ મહારાજની ચાલી, 
રGખયાલ રોડ, અમદાવાદ

140 સનાતન �ા.સ.ભ.ંલી. : 
17577 (Fરુ8લીયા એ2ટ8ટ-

2 : 15816 - કાયમી )

૨,Fદુામા 
કોWપ.,વnાલરોડ,પાડાસર
.

9825282979 વટવા ઝોન <ી કરણિસQહ 
રણEતિસQહ રાજ,તૂ

ઓઢવ �હ( દ	- 3 8866679538 ૬૭-રામનગર 
સોસા.વnાલ,અમદાવાદ



Sr No ���.��.��к��	� ��� Address Mobile No. Zone Name �ш�к	� ��� ш���	� ���
������ 

���� �ш�к	� ������	�� �������

141 ભગવતી 
કો.ઓ.સો.લી.ઓએનEસી
 : 17094 (ચાદંખેડા-8 : 

16068 - કાયમી )

૫ ઓએનEસી શોપcગ 
સે(ટર,ઓએનEસી 
કોલોની,2ટ8ટ બે(ક પ 
ચાદંખેડા.

9724086596 સરખેજ-2 ઝોન <ી ચીમનલાલ 
શકંરભાઈ મહ	ડા

સૈજ,રુ �જુ. શાળા ન.ં 5 9724319396 437/1 ગીતાજલંી પાક' 
ગાધંીનગર ૯૭૨૪૩૧૯૩૯૬

142 ગગંા જમના કં.કો.સો.લી 
: 17923 (નરોડા-3 : 

17233 - કાયમી )

Fતુરના કારખાના પાસે 
નરોડા

9427950055 નરોડા ઝોન <ી E�ાબેન રિતલાલ 
પટ8લ

હાસોલ �જુરાતી શાળા 
ન.ં 2

98980 11431 A/10,�ભુલાભ બ�ંલોઝ,નવા 
નરોડા,કઠવાડા રોડ,અમદાવાદ

143 ચા}ુડંા ક8રોસીન હોકસ' 
�ા.સ.ભ.ં : 17409 

(બા,નુગર-18 : 16222 - 

કાયમી )

722 � ુહા બોડ' 
બા,નુગર

9924717190 રGખયાલ ઝોન <ી Eતે(URુમાર 
jઠાલાલ સોની

સૈજ,રુ �હQદ	-1 9725004557 523/3198,�.ુહા.બોડ',નવા 
બા,નુગર,અ"વાદ

144 મહ8શભાઈ શકરાભાઈ 
ઠાકોર : 17448 (િનકોલ -

3 : 16105 - કાયમી )

33 ખોડ	યાર શોપcગ 
સે(ટર િનકોલ

9904124477 રGખયાલ ઝોન <ી �યોzસનાબેન 
નરોPમભાઈ પટ8લ

િમ^લતનગર-2 9978217022 સી-૨૦૧,શાBત ર8સીડ(સ,નવા 
િનકોલ

145 <ી શેષરામ ઉદ8રામ 
ભાવસાર : 18010 

(ખો�ડયારનગર-5 : 

17209 - કાયમી )

૩૧૦ Nયમલભાઈની 
ચાલી િનકોલ રોડ

9824692656 નરોડા ઝોન <ી દદનIસાદ 
અયો@યાIસાદ યાદવ

E.આઇ.ડ	.સી. �હ.- 1 7359930320 ૨૩૭-fRુર ટ8નામ>ટ (C ુ·ડ	યા 
કોલોની,િનકોલ

146 વF ુ�હક સહકાર	 
ભડંાર Gલ. : 17425 

(બા,નુગર-28 : 16250 - 

કાયમી )

103-B-2 વ^લભ ફલેટ 
પાસે, બા,નુગર 
બા,નુગર

9825864590 રGખયાલ ઝોન <ી �દનેશ પી.દાદાGલયા નોબલનગર �હQદ	-2 9601187108 28 3ળુાભાઈ પટ8લની ચાલી 
રGખયાલ રોડ અમદાવાદ.

147 કમળાબેન IકાશRુમાર 
NલમિસQહ : 17997 

(Rુબેરનગર-17 : 17200 - 

કાયમી )

D-3 છારાનગર 
Rુબેરનગર

7874820340 નરોડા ઝોન <ી ધમ�(U એલ. કંડારા નોબલનગર �હQદ	-2 9724676418 34 �લુસીપાક' સોસા. કોતર,રુ 
રોડ નાના Gચલોડા અમદાવાદ.

148 લgમી �ાહક સહકાર	 
ભડંાર-શાખા-૨ : 17906 

(િનકોલ રોડ : 17302 - 

કાયમી )

<ી �uSના એપા. િનકોલ 
ગામ રોડ

7801987173 નરોડા ઝોન <ી નારાયણ <ી 
Iહલાદ મહાવર

,]ુુષોPમનગર �હ.- 1 9725904009 એ-92, ગોRુલનગર, 

આ�દનાથનગરની પાછળ, 

ઓઢવ

149 Nડ8N ધમ�(UિસQહ 
E�ભુા : 20766 (ખોખરા-
4 : 15889 - કાયમી )

1 મૌલાના આઝાદ 
WC.ુમાક'ટ, ખોખરા

9825036191 મણીનગર ઝોન <ી િનતાબેન E. પટ8લ Rુ.હ	ના વોરા Iા. શાળા 9428731215 25, યશોવન ¸ુOલે�, ઘોડાસર

150 ભીખાE જવાનE : 

17970 

(E.આઈ.ડ	.સી.નરોડા : 

17228 - કાયમી )

2-4 E.આઈ.ડ	.સી 
કવાટ'સ નરોડા.

9898209693 નરોડા ઝોન <ી Iશાતં મોતીલાલ 
નૈનાણી

છારાનગર �જુરાતી 
શાળા ન-ં1

8140186353 B-204/ ,Sુકર હોWસ,નાના 
Gચલોડ,અમદાવાદ
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���� �ш�к	� ������	�� �������

151 કમલ લgમી કં.કો.સો.લી 
: 17557 (ભીલવાડા-7 : 

15775 - કાયમી )

279-13-11 રામનગર, 

ભીલવાડા, અમરાઇવાડ	
9824541318 મણીનગર ઝોન <ી િIયકંાબેન સી. પટ8લ કરશનનગર �જુ. શાળા 

ન.ં ૧
8735929471 ક8/૪૦૪, શાિંતિનક8તન-૩, 

આર.એ.એફ.ક8Wપની 
સામે,વnાલ-૩૮૨૪૧૮

152 <ી અિનલ Rુમાર 
િશવRુમાર ટહ8̂ યાણી : 

18013 (િનકોલ રોડ-4 : 

17317 - કાયમી )

Aુ,ન-ં૧૩,િવQમલપાક' 
શોપcગ 
સે(ટર,િનકોલગામ રોડ

9825066108 નરોડા ઝોન <ી મનોજRુમાર 
પારસનાથ ચ�વુ�દ	

E.આઇ.ડ	.સી. �હ.- 1 9974007370 ◌ી-૬૮૨,દ	પાલીનગર, 

આદ	નાથનગર,ઓઢવ,અWદાવાદ

153 <ી લાખણેચી �ાહક સ. 

ભડંાર : 17496 

(મહાદ8વનગર ટ8કરો-4 : 

15801 - કાયમી )

5 અવધ શોપcગ સે(ટર 
મહાદ8વ નગર, વnાલ

9898175417 વટવા ઝોન <ી મહ8શચદં }લૂચદં 
કોર	

બાગે�ફરદોશ �હ( દ	 - 1 9426387657 ૨૧<ીE પાક' વnાલ

154 જનતા સહકાર	 �ાહક 
ભડંાર : 17087 (ચાદંખેડા-
3 : 16063 - કાયમી )

૧૦૨૩ પા¢વ'નાથનગર 
ચાદંખેડા

9924239882 સરખેજ-2 ઝોન <ી માલદ8વRુમાર 
સરતાનભાઈ દ8સાઈ

હાસોલ �જુરાતી 1 9662866174 રબાર	વાસ, 

ગોિવQદનગરસોસાયટ	 સામ,ે 

જનતાનગર, ચાદંખેડા, 
અમદાવાદ

155 પટ8લ અ}તૃલાલ 
હ	રદાસ : 17386 

(બા,નુગર-4 : 16178 - 

કાયમી )

15-403 ભ�કતનગર, 

બા,નુગર. બા,નુગર
9998447962 રGખયાલ ઝોન <ી }બુીનએહમદ 

કમ|¯	ન અ(સાર	
ઓઢવ �હ( દ	- 3 7383936077 સી ૨૦ અEત 

ર8સીડªસી,રખીયાલ

156 શારદાબેન 
ક^યાણIસાદ : 17394 

(બા,નુગર-8 : 16206 - 

કાયમી )

315 હરદાસનગર, 

બા,નુગર. બા,નુગર
9998759590 રGખયાલ ઝોન <ી રમેશRુમાર Rૃપાશકંર 

િમ<ા
ગોમતી,રુ �હQદ	 ૧ 9408756229 23, નાગરદાસ પટ8લની ચાલી, 

રGખયાલ, અમદાવાદ

157 નાગ�દપ સેવા સહકાર	 
h2ટ : 17492 

(મહાદ8વનગર ટ8કરો : 

15797 - કાયમી )

એ-98 આિશ�વાદ શોપcગ, 

અજયટ8નામે(ટ,િવ-1 

વnાલ રોડ

9824946911 વટવા ઝોન <ી રવી(URુમાર 
બલીરામ અહ	ર

રાજ,રુ �હ(દ	 -  2 9725005686 36 પમ�Bરપાક' વnાલ

158 <ી સGચન Iેમચ(ંU �ન 
: 17370 (નારણ,રુા-3 : 

16131 - કાયમી )

4 રાજઅWમી 
એપાટ'મે(ટ,નાયકનગર 
ની સામે 
નારણ,રુા,અમદાવાદ

9898917465 સાબરમતી ઝોન <ી રિસલાબેન 
IેમEભાઇ ટાકં

અમAુ,રુા શા.ન.ં1 9428019035 ૧૪, પિથક સોસાયટ	,નારણ,રુા, 
ચાર ર2તા.

159 િતવાર	 રામRુમાર 
જગદ	શIસાદ : 17517 

(ભીલવાડા-2 : 15769 - 

કાયમી )

280 �યામFુદંર ની 
ચાલી, ભીલવાડા, 
અમરાઇવાડ	

9974723926 મણીનગર ઝોન <ી ર	ટાબેન ર8વાભાઇ 
પટ8લ

ઓઢવ શા. -૩ 9979972193 ૮૧ સતસગં પાક' ,વnાલ

160 વારાહ	 અ�,ણૂા' 
કં.કો.ઓ.સો.લી. : 17252 

(નરોડા રોડ-2 : 16519 - 

કાયમી )

િવજયમીલ સામે, નરોડા 
રોડ,

9638375658 અસારવા ઝોન <ી ર8ખાબેન ઝીણાભાઇ 
પરમાર

સૈજ,રુ�જુ-3 9427001558 ૩૧ (CRુૃSણRું(જ સોસાયટ	 
,સૈજ,રુ બોઘા ,અમદાવાદ
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161 શીવશકતી 
કં.કો.ઓ.સો.લી-૨ : 

17497 (મહાદ8વનગર 
ટ8કરો-7 : 15806 - કાયમી 
)

3, ગણેશ પાક' સોસાયટ	, 
વnાલ

9825630358 વટવા ઝોન <ી િવજયRુમાર 
Oયાર8લાલ કનોEયા

રાજ,રુ �હ(દ	 -  ૧ 8200076226 37,િશવFખુનગર, રતન,રુા 
બસ 2ટ8શન ની પાસે,વnાલ

162 સરસ,રુ કોલોની ક. કો. 
સો. લી. : 17375 

(બા,નુગર : 16172 - 

કાયમી )

ગવ'મે(ટ ઈ કોલોની, 
બા,નુગર બા,નુગર

9913096951 રGખયાલ ઝોન <ી િવનય િશવહર8 ઓઢવ �હ( દ	- 3 972550163 35-413, આ�પાલી �લેટસ 

બા,નુગર

163 Iેરણા �ા.સહકાર	 
મડંળ	 : 17526 

(ભીલવાડા-3 : 15770 - 

કાયમી )

295/1/10 મીનાનગર, 

ભીલવાડા રોડ.

9879214143 મણીનગર ઝોન <ી Bેતાબેન ધનEભાઈ 
મ¹છર

િમ^લતનગર-2 9428811248 ૮,નીરજ �લેટ 2વાિમનારાયણ 
કોલોની શેલતrવુન મGણનગર

164 મહ8શRુમાર નાનEભાઇ 
ડાભી : 18004 

(Rુબેરનગર-18 : 17201 - 

કાયમી )

2 આરતી કોWપલે� 
Rુબેરનગર

9924925826 નરોડા ઝોન <ી સદં	પ જગ|પિસQહ 
રાઠૌર

સૈજ,રુ �હQદ	-1 7405728522 E-142,વી.-1, પાB'નાથ 
ટાઉનશીપ,નવા નરોડા

165 રાjશRુમાર �ુકમચદં 
�ન : 17490 (રામોલ -2 : 

15829 - કાયમી )

1591-92 ઇદગાહ નગર 
રામોલ

9825494517 વટવા ઝોન <ી Fિુમpાબેન ટ	. પટ8લ Rુ.હ	ના વોરા Iા. શાળા 7574807803 45, ગોપી બ�ંલોઝ, વnાલ, 

અમદાવાદ

166 ગરવી �જુરાત 
�ા.સ.ભ.ંલી.-૧ : 17931 

(નવા નરોડા : 17264 - 

કાયમી )

196 ધમ'નાથIr ુ
સોસાયટ	 નરોડા

9925199351 નરોડા ઝોન <ી સોનલબેન 
ચદંનRુમાર સબલાનીયા

ઠaરબાપાનગર 
�જુ.શા.ન 1

9277450569 એ -10 કમલેશ પાક' નEક- 

Iકાશન 2Rૂલ, �uSનાનગર, 

અમદાવાદ

167 rપુે(U કં.કો.સો.લી : 

17920 (નરોડા-15 : 

17256 - કાયમી )

26 Fતુરના કારખાના 
નરોડા

9898565663 નરોડા ઝોન <ી હર	શ ભગવાનદાસ 
ચૌધર	

Rુબેરનગર મરાઠ	 શાળા 
ન.ં 1

97129 26631 એફ- 8 રાEવપાક' સોસા. 
હર	િવલા રોડ મણીબા 2�લૂ 
પાસે RૃSણનગર અમ 382346

168 શમા' સમતાRુમાર	 
IમોદRુમાર : 17435 

(બા,નુગર-29 : 16251 - 

કાયમી )

778-66-1 �.ુહા.બોડ' 
બા,નુગર

9925279209 રGખયાલ ઝોન સ ¹ચદાન(દ આર 
.િતવાર	

સરસ,રુ �હQદ	-6 9327054888 એ/202 ,<ી હ�ર એવે(C ૂ,નવા 
નરોડા

169 }કુ8શRુમાર ઈBરલાલ 
અ�વાલ : 17631 

(ગોમતી,રુ-3 : 17486 - 

કાયમી )

1079/9 નવઘડ	યાની 
ચાલી ગોમતી,રુ

9601675750 શહ8રકોટડા ઝોન સબીહાબા6ુ ં
જમીલઅહ8મદ અ(સાર	

બા,નુગર ઉAૂ'  શાળા ન-ં4 9725018322 12, કર	મ ચોધર	ની 
ચાલી,કામદાર મેદાન, 

ગોમતી,રુ,અમદાવાદ.21

170 ભારતીય �ાહક સ. ભ.ં 

લી. : 17851 (વટવા : 

16418 - કાયમી )

૩૨૧-એ-૨-૩, Nફર રો 
હાઉસ, �ન આ<મ 
પાછળ, વટવા

9974987330 વટવા ઝોન સલમાબીબી એ. પઠાન વટવા ઉAૂ'  શા.ન.ં 2 7777931815 10-A, રોયલ એપાટ' ., �જુરાત ºુ 
ડ8ની બા*ુમા,ં શાહ8આલમ, 

અમદાવાદ
171 નવકાર Iો.2ટોસ' : 

17346 (નારણ,રુા-5 : 

16134 - કાયમી )

72/1/1 હ8પીહોમ 
એપાટ'મે(ટ નારણ,રુા 
નારણ,રુા

9824912501 સાબરમતી ઝોન સગંીતાબેન આ દરE રાણી,રુ �જુરાતી શાળા 
ન-ં 2

9687616369 c- 103 »જધામ ૪, જનતાનગર 
ચાર ર2તા, ચાણ�,રુ	 
અમદાવાદ



Sr No ���.��.��к��	� ��� Address Mobile No. Zone Name �ш�к	� ��� ш���	� ���
������ 

���� �ш�к	� ������	�� �������

172 <મEવી �ા. સ. ભડંાર 
લી. : 17648 (રાજ,રુ -9 : 

17542 - કાયમી )

1789/એ/6/8 Aુધીયાની 
ચાલી રાજ,રુ, ગોમતી,રુ

9974464242 શહ8રકોટડા ઝોન સાયરાબા6ુ ંએમ, શેખ શાહ	બાગ ઉAૂ'  શાળા ન.ં 1 6353244710 શહ	દ બદામી મ2Eદ, 

તાવડ	,રૂા, શાહ	બાગ, 

અમદાવાદ
173 ઠાકોર ચAંુE ઉદાE : 

17495 (મહાદ8વનગર 
ટ8કરો-3 : 15800 - કાયમી 
)

12 ગાયpી શોપcગ 
સે(ટર, મહાદ8વ નગર, 

વnાલ

9426584391 વટવા ઝોન સાવ સ�ંદપ રામઅચલ બા,નુગર �હ(દ	-8 8980623930 E-202, V^C ુઆઇર	સ, વnાલ, 

અમદાવાદ

174 FિુનલRુમાર Iેમચદં 
�ન : 17609 (ખોખરા-11 

: 15911 - કાયમી )

4 ખોખરા ફ	Eકલ 
�ાઉન, ખોખરા

9824495181 મણીનગર ઝોન Fલુભા ક8 પાટ	લ ખોખરા મરાઠ	-3 9974701048 ૧૨, દPિનવાસ, હર	,રુા 
સોસાયટ	, જય-

�ભુલgમી સોસા. સામે, 
મણીનગર ,વુ', 
અમદાવાદ

175 Fરુ8શRુમાર j. અ�વાલ 
: 17432 (ઓઢવ-2 : 

16269 - કાયમી )

C-1-2 . ૃદંાવન 
શો.સે(ટર,િવરાટ નગર 
ઓઢવ

8128586563 રGખયાલ ઝોન સોનલબેન અશોકભાઈ 
પટ8લ

જશોદાનગર શા. -1 9426079480 C-32, ,Sુપિવહાર ટ8નામે(ટં, 

રcગરોડ, રામોલ, અમદાવાદ

176 <ી મહાવીર સાવ'જિનક 
સેવા h2ટ : 17561 

(મGણનગર-13 : 16000 - 

કાયમી )

E-૨, િસ^વરએક 
કોWપલે , મણીનગર.

9662161608 મણીનગર ઝોન સોનલબેન Iભાશકંર 
જોશી

અમરાઈવાડ	 �જુ. શાળા 
ન.ં ૪

9712761547 2 2વાગત બગંલોઝ, વનદ8વી 
બગંલોઝની સામે ,2}િૃત મ�ંદર 
રોડ, ઘોડાસર

177 કાલાવાડ	યા Iેમલ 
મનFખુભાઇ : 17889 

(નારોલ-3 : 16394 - 

કાયમી )

૧-મા]ુતી મોટસ' 
સિવ�સબા*ુમા નારોલ-

વટવા રોડ નારોલ 
વટવા રોડ

9924779821 જમાલ,રુ ઝોન 2નેહાબેન એ ગાિમત શાહવાડ	 �જુરાતી 
શાળા ન.ં-2

8780075537 sબેડકર વાસ, શાહવાડ	 ગામ, 

અમદાવાદ-૩૮૨૪૦૫

178 એમ.એમ.અ(સાર	 : 

17872 (વટવા-11 : 

16431 - કાયમી )

Oલોટ ન ં82 Rુzબેઆલમ 
કોલોની િવ-૩ 
સૈયદવાડ	, વટવા

9427328886 વટવા ઝોન 2વાલેહાબા6ુ ંઝેડ. 

અ(સાર	
વટવા ઉAૂ'  શા.ન.ં 2 9974278636 10-2-B, આશીયાના એપાટ' ., 

પી.ટ	. કોલેજ રોડ, પાલડ	, 
અમદાવાદ

179 GચQતામણી �ાહક 
સહકાર	 ભડંાર : 17549 

(ભીલવાડા-6 : 15774 - 

કાયમી )

એ-280 બળ	યા નગર 
ભીલવાડા,અમરાઇવાડ	

9825271234 મણીનગર ઝોન હષ'દાબેન �દનેશભાઈ 
પટ8લ

રાજ,રુ શા. ૧૮ 9725001751 એ-૧/૪,નવરzન 
એપાટ'મ>ટ,સી.ટ	.એમ.,અમદાવાદ

180 jઠાનદં રામચદં 
ગનવાણી : 17981 

(ખો�ડયારનગર-4 : 

17208 - કાયમી )

216-1 લીલા નગર,નરોડા 9377257483 નરોડા ઝોન હFમુતીબેન આર.પટ8લ નરોડા �જુ.શા.ન .2 9879506385 એ-૭ �ભુમ બ�ંલોઝ હ�રદશ'ન 
નરોડા

181 પટ8લ અરિવQદRુમાર 
નાથાલાલ : 17564 

(અમરાઈવાડ	-18 : 

15761 - કાયમી )

3 રણછોડEનોવાસ, 

અમરાઇવાડ	
9824412180 મણીનગર ઝોન હસંાબેન આર વણકર અમરાઈવાડ	 �જુ. શાળા 

ન.ં ૬
7433863408 34, ઈBરRૃપા સોસા., 6તૂન 

હાઈ2Rુલ સામે, મGણનગર ,વૂ'

182 <ી િનલકંઠ �ાહક સ. ભ.ં 

લી. : 17415 (ઓઢવ-12 : 

16298 - કાયમી )

14 FRુૃિત સો. ના નાકં8 
ઓઢવ

9898516551 રGખયાલ ઝોન હસંાબેન કાનEભાઈ 
ગામેતી

હાથીજણ શા. - ૨ 9429002473 44 A <ી બ�ંલોઝ િનયર 
એxસIેસ હાઇવે િસટ	એમ
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183 દ8સાઈ વાલEભાઈ 
રzનાભાઈ : 17605 

(રામરા�યનગર-5 : 

15783 - કાયમી )

એફ-૧૧ િશવપાક' 
સોસાયટ	, ગાયpી પાક' 
સામે, રામરાજય નગર, 

અમરાઇવાડ	

9998228505 વટવા ઝોન હસંાબેન Fરુ8શભાઇ પટ8લ રાજ,રુ શા. ૧૮ 9427629428 બી-૫૫,અજય ટ8નામ>ટ િવભાગ-

૪,રબાર	 કોલોની,અમદાવાદ

184 <ી વધ'માન કો. ઓ. સો. 
લી. : 17910 (િવરાટનગર 
: 17349 - કાયમી )

ગાધંી પાક' સોસા. 
િવરાટનગર રોડ

9998394756 નરોડા ઝોન હ8મલતાબેન �દનેશભાઇ 
સોલકં	

રGખયાલ �જુરાતી શાળા-
1

9974640963 બી/૨, ગોRુલનગર �લેટ, ટોર8(ટ 
પાવર ની બા*ુમા,ં 
અમરાઈવાડ	, અમદાવાદ -૨૬.

185 લોહIસાદ રામ મગન : 

17586 (મણીનગર (,વુ')-
8 : 15928 - કાયમી )

૧ રામ 
ચેWબસ',ગીરનોRુવો,મણી
નગર

9328603015 મણીનગર ઝોન હ8મલતાબેન રિસકલાલ 
શાહ

અમરાઈવાડ	 �જુ. શાળા 
ન.ં ૪

9712937230 2, અમરઆશા સોસાયટ	, 
રામવાડ	 બસ 2ટોપ , ઈસન,રુ


