
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k.11 ‚t.16-05-2020 

 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
 

rð»tÞ :-  NON NFSA ‚Útt APL-1 huþ™ftzo Äthftu™u ÔÞtsƒe ¼tð™e Œwft™ …hÚte y™ts™wk rð‚hý 

Ëw[tYY…u ÚttÞ ‚u yk„u™e ft{„ehe fhðt™tu nwf{ ƒòððt ƒtƒ‚.  

ËkŒ¼o :-  yuzeþ™÷ f÷ufxh©e y™u yÒt y™u ™t„rhf …whðXt r™Þkºtf©e, y{ŒtðtŒ þnuh™t ytŒuþ ™k. 

y™t…w™e/yƒ/ð¼Œ/ NON NFSA APL-1 /huþ™ sÚÚttu rð‚hý/05/2020 ‚t.15-5-

2020  
 

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

ðtÞhË (COVID19)™t Ëk¢{ý™u r™Þkºtý{tk ÷tððt™t …„÷t™t ¼t„Y…u Ë{„ú Œuþ{tk ÷tufztW™ ònuh fhu÷ 

Au.Ëhfth©e îtht NON NFSA APL-1  huþ™ftzo Äthftu™u {tnu {u-2020 {tË {txu ftzo ŒeX rð™t{qÕÞu ½W, [tu¾t, 

[ýtŒt¤/[ýt ‚Útt ¾tkz™wk rð‚hý ‚t.18-05-2020 Úte þY Út™th Au. ònuh rð‚hý ÔÞðMÚtt nuX¤ ÷t¼tÚteoytu™u 

ÔÞtsƒe ¼tð™e Œwft™tu (FP) îtht ytð~Þf [esðM‚wytu™tu sÚÚttu rð‚hý fhtð‚e ð¾‚u ÔÞtsƒe ¼tð™e Œwft™tu (FP) 

W…h ¼ez ™ ÚttÞ, ËtuþeÞ÷ zeMxLË s¤ðtE hnu, þtk‚eÚte Ëw[tYY…u rð‚hý ÚttÞ ‚u {txu {ŒŒY… Útðt ÔÞtsƒe ¼tð™e 

Œwft™tu (FP) W…h rð‚hý Ë{Þu ntsh hne rð‚hý fhtððt ‚{the þt¤t™t ™e[u ÞtŒe{tk sýtÔÞt y™wËth™t rþûtftu™u 
yuzeþ™÷ f÷ufxh©e y™u yÒt y™u ™t„rhf …whðXt r™Þkºtf©e, y{ŒtðtŒ þnuh™e f[uhe™u Vt¤ððt{tk ytðu÷ Au. yt 
rþûtftu ‚t.18-05-2020 Úte ‚t.23-05-2020 ËwÄe Œhhtus Ëðthu 8-00 f÷tfuÚte þY fhe™u Ëtksu rð‚hý …wY ™ 
ÚttÞ íÞtk ËwÄe ‚u{™u Vt¤ðu÷t rƒztý {wsƒ™t ÔÞtsƒe ¼tð™e Œwft™u (FP) W…h ntsh hne yt ËtÚtu™t rƒztý{tk 
yt…ðt{tk ytðu÷ ftÞto÷Þ ytŒuþ™t ¢{ 1 Úte 12 {wsƒ™t ‚{t{ {wÆtytu™wk …t÷™ fhe™u huþ™ sÚÚtt™t rð‚hý™e 
ft{„ehe Ëwr™rù‚ fhðt™e hnuþu.  

nwf{{tk Œþtoðu÷ rþûtftuyu ÔÞtsƒe ¼tð™e Œwft™u ‚t.18-5-2020™t htus Ëðthu 8-00 f÷tfÚte ƒ…tuh™t 3-

00 ðtøÞt ËwÄe y™u fLxuE™{uLx rðM‚th{tk ytðu÷ ÔÞtsƒe ¼tð™e Œqft™ W…h Ëðthu 8-00 f÷tfÚte ƒ…tuh™t 1-00 

ðtøÞt ËwÄe ntsh hne huþ™ftzoÄthftu™u huþ™ sÚÚttu rð‚hý™e ft{„ehe Ëwr™rù‚ fhðt™e hnuþu. y{ŒtðtŒ BÞwr™. 

ftu…tuohuþ™ îtht ¾trzÞt,s{t÷…wh,þtn…wh,ŒrhÞt…wh,Œtýe÷e{zt, ƒnuht{…wht,yËthðt,„tu{‚e…wh, ËhË…wh y™u 

{rý™„h yu{ fw÷ 10 ðtuzo™u fLxuE™{uLx Ítu™ ‚hefu ònuh fhðt{tk ytðu÷ Au.   

ðufuþ™ ŒhBÞt™ ft{„ehe fhðt ƒŒ÷ rþûtf©eytu™u Ëhfth©e™t rþûtý rð¼t„™t «ð‚o{t™ r™Þ{ y™wËth 

ð¤‚h hò {¤ðt…tºt hnuþu.  

yt ft{„ehe{tk ftuE…ý «fth™e r™»ft¤S fu WŒtþe™‚t Œt¾ððt{tk ytðþu ‚tu yu…uzu{ef yufx ‚u{s zeÍtMxh 

{u™us{uLx yufx 2005 nuX¤ ftÞoðtne fhðt™e Vhs …zþu. 

yt ft{„ehe ŒhBÞt™ Œhuf rþûtfu Mð™e ft¤S ÷uðt™e hnuþu. ÞtuøÞ {tMf yÚtðt Y{t÷Úte [nuht™u Ëwhrût‚ 

ht¾e™u ÞtuøÞ ËtuþeÞ÷ zeMxLËek„ ò¤ðe™u, Ëu™uxtEÍh™tu ÞtuøÞ W…Þtu„ fhe™u ËŒh ft{„ehe fhðt™e hnuþu.   
 

rƒztý : 1. ËkŒŠ¼‚ ftÞto÷Þ ytŒuþ™e ™f÷  

  2. ÔÞtsƒe ¼tð™e Œwft™ (FP) ŒeX Vt¤ðu÷ rþûtftu™e ÞtŒe 
 

‚t.16-05-2020         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 
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૧

અ�વાલ  !"શ#ુમાર 
 ચર%મોલીરામ : 17271 (અિનલ 
'ટાચ) (બા*નુગર)-2 : 16525 - 

કાયમી )

૭૬ અ.*ણુા) સો.પાસે, 
બા*નુગર

9429519515 અસારવા ઝોન દ�વ34િસ5હ પી. િસ6ખ સરસ*રુ 8હ5દ9-4 9662002173
17/5 િશવમ :લે;સ,બા*નુગર અમદાવાદ 

24

૨
જય ચા�ુડંા કં. કો. 'ટોસ) : 

17295 (મે%કો : 16512 - કાયમી )

૧૨ મા?િત કો%પલે� 
મે%કો, નરોડા રોડ

9909018419 અસારવા ઝોન િનિમષાબેન પી. પટ�લ નરોડા Bજુરાતી 
શાળા નબંર 4

9979895845
A/77 રાધેગોિવ5દ ટ�નામ3ટ પચંતીથ) 

'#ૂલની સામે નવા નરોડા

૩

ભવરિસ5ગ મોતીિસ5ગ સાખંલા : 

17275 (મે%કો-2 : 16513 - કાયમી 
)

30-1 ફોHન Iલોઅર 
ની સામે નરોડા રોડ

9825847100 અસારવા ઝોન આશાબેન Kની અસારવા Bજુ.9 9979578025
  B/37 પાયલ પાક) ,B/H "ન દ�રાસર, 

સૈજ*રુ બોઘા

૪

મોદ9 ખાના કં. કો. ઓ. સો. લી. : 
17257 (નરોડા રોડ-3 : 16521 - 

કાયમી )

62-63, ટ�કરાવાળ9 
ચાલી, નરોડા રોડ

9909944388 અસારવા ઝોન Pી આશાબેન 
રતન*રુ9 ગો'વામી

નરોડા Bજુરાતી 
શાળા નબંર 1

9173395250
56 આQ#ુંજ સોસાયટ9 ,મનોહરિવલા ચાર 

ર'તા,નરોડા અમદાવાદ

૫

વારાહ9 અ.*ણૂા) 
કં.કો.ઓ.સો.લી. : 17252 (નરોડા 
રોડ-2 : 16519 - કાયમી )

િવજયમીલ સામે, 
નરોડા રોડ,

9638375658 અસારવા ઝોન Pી ર�ખાબેન 
ઝીણાભાઇ પરમાર સૈજ*રુBજુ-3 9427001558

૩૧ ST#ુૃVણ#ુંSજ સોસાયટ9 ,સૈજ*રુ બોઘા 
,અમદાવાદ

૬

ગો#ુલ કં.કો. 'ટોર : 17274 

(િસવીલ હોW'પટલ-3 : 16476 - 

કાયમી )

રો8હતનગર સોસા. 
ક�%પરોડ, શાહ9બાગ

9824235517 અસારવા ઝોન રંજનબેન આઇ 
XKપિત

અમરાઈવાડ9 Bજુ. 

શાળા ન.ં ૧૪ 7043022338
ઇ ૧૦૪ ઓમકાર '[9ટ " ૧૮ ની સામે 
ર]� ્રોયલ ચોકડ9 તી પી ૧૫ ચાદંખેડા

ગો#ુળ કં. કો. 'ટોસ) : 17285 ૪ પરમે_રપાક) સામે, 
ડામોર િવ`ાબેન િવનોબાભાવેનગર C-103, સન ર�સીડ�Sસી મોટ�રા અમદાવાદ-

૭

ગો#ુળ કં. કો. 'ટોસ) : 17285 

(િસવીલ હોW'પટલ-4 : 16477 - 

કાયમી )

૪ પરમે_રપાક) સામે, 
બી કોલોની પાસ,ે 

ક�%પરોડ, શાહ9બાગ
9824359359 અસારવા ઝોન ડામોર િવ`ાબેન 

કાaભાઈ
િવનોબાભાવેનગર 

શા. - ૧ 9879703714
C-103, સન ર�સીડ�Sસી મોટ�રા અમદાવાદ-

380005

૮

પટણી ચીમનલાલ પોપટલાલ : 

17276 (રામે_ર મહાદ�વ-3 : 

16509 - કાયમી )

138-3289-1 Bજુરાત 
હાઉિસ5ગ બોડ) 
મેઘાણીનગર

9898180996 અસારવા ઝોન ઉિમcલાબેન કાળાભાઇ 
સડાત

પdુષોeમનગર Bજુ. 

શાળા ન.ં ૨ 9724561288 બી-142,ધરણીધર બગંલોઝ,#ૃVણનગર

૯

પટ�લ ડાgાભાઈ સોમાદાસ : 

17273 (રામે_ર મહાદ�વ-2 : 

16508 - કાયમી )

૨૨ h બકાનગર, 

મેઘાણીનગર
9825653508 અસારવા ઝોન Pી પiક9બેન 

XjલચSં4 પટ�લ ઓઢવ શા. -૩ 9429155549 #ૃVણનગર,નરોડા,અમદાવાદ

૧૦

પાવ)તી �ાહક સહકાર9.ભડંાર. : 

17270 (િસવીલ હોW'પટલ-2 : 

16475 - કાયમી )

26 માળ9નો #ુવો, નવી 
સીવીલ પાછળ. 

અસારવા
9924328358 અસારવા ઝોન અW'મતાબેન ડ9.પટ�લ સરસ*રુ Bજુ.શા. ન.ં 3 9925275432 એ-101,દ�વnVૃટ9 એપાટ)મેSટ

૧૧
મહાવીર ક.કો.સો.લી. : 17249 

(સરસ*રુ : 16528 - કાયમી )

1-01 ચા�ુડંા %T ુહ�oથ 
6વાટસ) ચા�ુડંા 9712399846 અસારવા ઝોન ઝર9નાબા	 ુઆઇ. 

અSસાર9
બા*નુગર ઉ�ુ)  શાળા 

ન ં૨
9725024339 Iલોક ન.ં ૬૫/૨૧૩ B.ુહા. બોડ) બા*નુગર

૧૨

મહાશ8કત �ાહક સહકાર9 
ભડંાર : 17264 (મેઘાણીનગર 
છેop ુબસ 'ટ�Sડ : 16504 - 

કાયમી )

શાિંતસાગરની ચાલી, 
છેoલા બસ 'ટ�Sડ પાસે 
મેઘાણીનગર

9898735270 અસારવા ઝોન Pી અoકા હર9શચ4ં 
પેqનેકર અસારવા મરાઠ9 ૨ 6352927085

Iલોક ૨૧૭/૧૩૦૯ B ુ,હા ,બોડ  
,અમદાવાદ

૧૩
અિનલ#ુમાર પી. શાહ : 17712 

(વાસણા-4 : 15966 - કાયમી )

રામદ�વrવુન બેર�જ 
રોડ વાસણા 9426326123

એલીસ !જ 
ઝોન

પડંsા દશ)નાબેન 
tuનેશ

િમoલતનગર-1 8780388469
M-14/161, િવ`ાનગર  :લે;સ, 

સેટ�લાઇટ, અમદાવાદ

૧૪
hvુબેન ભગવાનદાસ : 17736 

(wબાવાડ9-5 : 15908 - કાયમી )

8 nરુસારથી કો%પલે� 
wબાવાડ9

9377438884
એલીસ !જ 

ઝોન શીતલ એન. ચડોતરા બહ�રામ*રુા Bજુરાતી 
શાળા ન-13

9664608408
*Kૂ એપાટ)મેSટ Iલોક-9 િનહા8રકા બગંલો 

સામે wબાવાડ9 અમદાવાદ-380015

૧૫

ઈકબાલભાઈ હબીબભાઈ શેખ : 

17723 (વાસણા-9 : 15981 - 

કાયમી )

30 ઠાકોરવાસ -

મ6તમ*રુ વાસણા
9898053538

એલીસ !જ 
ઝોન મSnરૂ9 મઝહરxુસેન T ૂ બહ�રામ*રુા Bજુરાતી 

શાળા ન-15
9979536370

40 	રુ�yરુહાન સોસાયટ9 vુહા*રુા 
અમદાવાદ૧૫ કાયમી ) મ6તમ*રુ વાસણા ઝોન શાળા ન-15 અમદાવાદ
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૧૬

ગKનદં 'ટોસૅ : 17733 

(નવરંગ*રુા-2 : 15897 - કાયમી 
)

1620 ઠાકોરવાસ 
નવરંગ*રુા

9879955212
એલીસ !જ 

ઝોન શાહ P{ધાબેન એસ.
શાહ9બાગ Bજુરાતી 

શાળા ન ં6
9998001949

H-404,એલીઝીયમ ,અદાણી 
શાતંી�ામ,વૈ|ણોદ�વી સક)લ,અમદાવાદ

૧૭

ચ4ં �શ અચરતલાલ XKપિત : 

17699 (પાલડ9-8 : 15893 - 

કાયમી )

2/1/2 

ખોડ9યારમાતાના 
મ8ંદર સામે પાલડ9 
ગામ

7878079572
એલીસ !જ 

ઝોન
િવK*રુા ફાતમાબેન 
ટ9

જમાલ*રુ Bજુરાતી 
શાળા ન.ં8

9512844296 Kફર9 ટાવર, પાલડ9

૧૮

ચૌહાણ ઉમેશ રમણલાલ : 

21088 (વાસણા-11 : 21839 - 

કાયમી )

385/11 સોમે_રનગર 
વાસણા

9328724115
એલીસ !જ 

ઝોન
8દવાન અમર9નબેન  
એ.

જમાલ*રુ Bજુરાતી 
શાળા ન ં7

9624253572
બી-1/30,Tનુીટ હ9oસ ફલેટસ,િવશાલા 

,vુહા*રુા,અમદાવાદ. 380055

૧૯

8દનેશભાઇ શકરાભાઇ ચૌધર9 : 

17705 (પાલડ9-6 : 15888 - 

કાયમી )

પરબડ9 પટ�લવાસ 
કોચરબ

9998514749
એલીસ !જ 

ઝોન
ગોર hજ લબેન  એમ 
.

�ુધે_ર Bજુરાતી 
શાળા ન ં 3

9428246021
18 સનસપોટ) , રોહાઉસ Bdુુ~ારા બોડકદ�વ 

અમદાવાદ.

૨૦
ધનેશભાઈ એચ.શાહ : 17721 

(વાસણા-7 : 15975 - કાયમી )

3 સી.પી.એમ.દવે 
શોપiગ સેSટર વાસણા-
બેર�જ રોડ

9429914583
એલીસ !જ 

ઝોન રW|મબેન એસ.�કુલ એ લસ!ીજ શાળા 
ન.ં30

9909895354
16,�ભુિવલા બગંલો, બનોર9 બગંલો સામ,ે 

આરોહ9 6લબ રોડ, બોપલ-�મુા રોડ.

૨૧

પટ�લ કોક9લાબેન રામચ4ં : 

17726 (wબાવાડ9 : 15901 - 

કાયમી )

8 dુ4 કો%પલે�, 

છડાવાડ પોલીસ ચોક9 
પાસે wબાવાડ9

9574000337
એલીસ !જ 

ઝોન ર�ાબેન આર.મહ�તા બહ�રામ*રુા Bજુરાતી 
શાળા ન-9

9904728853
૩૬, આરોહ9 ર�સીડ�Sસી, એસ.પી રiગ રોડ, 

સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ- ૫૮

પટ�લ મહ�S4 ડ9. : 17708 2454/1 લીબટ� પે[ોલ 
9924115501

એલીસ !જ વૈશાલીબેન નરોડારોડ Bજુરાતી 
9725418748

B- 202, Xાઇમ 'ટ�ટસ, ઇલો�જયા હોટલની 

૨૨

પટ�લ મહ�S4 ડ9. : 17708 

(નવરંગ*રુા-3 : 15898 - કાયમી 
)

2454/1 લીબટ� પે[ોલ 
પપંની સામે, કોમસ) 
કોલેજ રોડ નવરંગ*રુા

9924115501
એલીસ !જ 

ઝોન
વૈશાલીબેન 
મTરુ#ુમાર પટ�લ

નરોડારોડ Bજુરાતી 
શાળા ન ં- ૧ 9725418748

B- 202, Xાઇમ 'ટ�ટસ, ઇલો�જયા હોટલની 
બાvુમા, એસ.t. હાઇવે.

૨૩
પકંજ કો.ઓ.હા.સો.લી. : 17695 

(વાસણા-2 : 15961 - કાયમી )

પકંજ સોસાયટ9, ભ�ા, 
વાસણા 9426351254

એલીસ !જ 
ઝોન

સોલકં9 નેહાબેન એમ.
રાયખડ Bજુરાતી 

શાળા ન ં- ૮
7016854504

એ-૨, િXમ એપાSટમેSટ 
વેજલ*રુ,અમદાવાદ

૨૪

પડંયા પોપટલાલ hબાશકંર : 

17714 (વાસણા-5 : 15969 - 

કાયમી )

#ુંદન એપા., િવ-૨ 
વાસણા

9904380714
એલીસ !જ 

ઝોન
8ક5જલ બેન એન 
ચૌધર9

એ લસ !જ શાળા 
નબંર 2

9664883197 2/19wચ લ એપાટ�મેSટ  બોડકદ�વ

૨૫
ભરતભાઈ ડ9. વઘેરા : 17730 

(wબાવાડ9-4 : 15907 - કાયમી )

30 ગાધંી#ુંજ સોસાયટ9 
rદુર*રુા,wબાવાડ9

9727429151
એલીસ !જ 

ઝોન Xીિતબેન એચ. ફ8ડયા ગણેશનગર પીપળજ 
શાળા-1 8511552306

12, �#ુુન બગંલોઝ, હ�બત*રુ રોડ, 

થલતેજ, અમદાવાદ

૨૬
મનીષ �ળુtભાઈ : 17727 

(wબાવાડ9-2 : 15903 - કાયમી )

30-B સૌરાV[ સોસા. 
wબાવાડ9

9898709205
એલીસ !જ 

ઝોન
#ુnમુબેન t વાઘ 
મશી

દાણીલીમડા 
Bજુરાતી શાળા 

નબંર 4

9687536497 A/7 ર9શીક�શ પાક) બોપલ

૨૭
�કુ�શ#ુમાર ચીમનલાલ : 17734 

(પાલડ9-3 : 15883 - કાયમી )

30 8દપ#ુંજ સોસાયટ9, 
રાજનગર પાલડ9

8401806111
એલીસ !જ 

ઝોન nયૂૉબેન બી ઠ�ર એ લસ!ીજ શાળા ન ં
૨૮ 9429303467 ૩૨ દ9પાવલી  સોસાયટ9, પાલડ9

૨૮
રિવS4 ડ9. �ન : 17700 (પાલડ9-
5 : 15886 - કાયમી )

285/1 ભોગીલાલની 
ચાલી માદલ*રુ 9924156315

એલીસ !જ 
ઝોન

દ�ા એચ .બામણીયા બહ�રામ*રુા Bજુરાતી 
શાળા ન-13

9825368938
8/103 રાજ એપાટ)મેSટ સો �ટ રiગ રોડ 

આનદં નગર સેટ�લાઈટ અમદાવાદ

૨૯

વાઘેલા રણtતભાઈ 
મોહનલાલ : 19013 (પાલડ9 : 

15881 - કાયમી )

938 ભગવાનનગરનો 
ટ�કરો પાલડ9

9662496161
એલીસ !જ 

ઝોન પાdુલબેન  એ ઞઢ9યા એ લસ!ીજ શાળા 
ન૨૮ 9016483053  બી૧૨ .nયૂૅ સાઞર એપાટ�મેSટ જોધ*રુ

૩૦

શારદાનગર કો.ઓ.હા.સો.લી. : 
17693 (શારદામદં9ર : 18026 - 

કાયમી )

35/36 શારદાનગર 
સોસા., વાસણા

9904380714
એલીસ !જ 

ઝોન
પરમાર જગદ9શભાઈ 
"

બહ�રામ*રુા Bજુરાતી 
શાળા ન-22

9824941963
ડ9/૧૦૨  nXુભ એપાટ)મેSટ. બક�ર9 િસટ9. 

વેજલ*રુ. અમદાવાદ. ૫૧
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૩૧

શાહ પકંજ#ુમાર વેલtભાઈ : 

17732 (wબાવાડ9-6 : 15909 - 

કાયમી ) 119/20 આઝાદ સોસા.,
9898318912

એલીસ !જ 
ઝોન

મpભૂાઇ "સગંભાઈ 
XKપિત

સરસ*રૂ Bજુરાતી 
શાળા ન ં7

9173286460 એ/7 ભગવિત#ૃપા, બોપલ

૩૨

િશoપાબેન આર. શાહ : 17701 

(નારાયણનગર : 15875 - 

કાયમી )

A-1 આલોક એપા., 
પાલડ9

9327065305
એલીસ !જ 

ઝોન મોિનકાબેન ડ9 ઠ�ર બહ�રામ*રુા Bજુરાતી 
શાળા ન-9

8401856001

43,Xથમ વાટ9કા સોસાયટ9, આમ�ંણ 
બuંલોઝ  ની  સામ,ેબોપલ �મુા રોડ , 

અમદાવાદ.

૩૩

શેખ T	ુસુભાઈ હબીબભાઈ : 

17722 (વાસણા-8 : 15979 - 

કાયમી ) B�ુતાનગર વાસણા
9327000859

એલીસ !જ 
ઝોન

ર��કુાબેન એચ 
મકવાણા

બહ�રામ*રુા Bજુરાતી 
શાળા ન-17

9825423436

w /1,Pી#ૃVણ નગર9 :લેટ, Pીનદંનગર ની 
બાvુમા,ં  મકરબા રોડ  ,વેજલ*રુ, 

અમદાવાદ.

૩૪

શેખ 8રયાજઅહમદ મtદભાઈ : 

17724 (વાસણા-10 : 15983 - 

કાયમી )

18 પાયલ શોપiગ 
સેSટર 
જવાહરનગર,વાસણા

9374480092
એલીસ !જ 

ઝોન  શેખ ઝાહ�દાબા	ુ ં t.
જમાલ*રુ Bજુરાતી 

શાળા ન-ં24
9662198055, 

એ/1, શામીયાના ર�સીડ�Sસી સોનલ 
િસનેમા રોડ, વેજલ*રુ, અમદાવાદ 380051

૩૫

સદાબેન કાનાભાઈ ઠાકોર : 

17731 (Bજુરાત Tનુીવસ�ટ9-4 : 

15946 - કાયમી )

52 nભુ4ા*રુા િવ-૨ 
wબાવાડ9

9879213410
એલીસ !જ 

ઝોન સીતાબેન એન.પટ�લ
દાણીલીમડા 

Bજુરાતી શાળા 
નબંર 6

9825066746
C-101અરાઈઝ Xાઈડ 

એસ.t.હાઈવે,અમદાવાદ.

૩૬

અમદાવાદ %T.ુફાયર !ીગેડ 
કો.ઓ.સો.લી. : 17471 (દાણાપીઠ-

3 : 16291 - કાયમી )

૧૮૧૧-૧ હtરાની 
પોળ, રાય*રુ 
હtરાનીપોળ,રાય*રુ 
રાય*રુ

9428089725 ખા8ડયા ઝોન વાઘેલા રW|મકાબેન 
એ.

ખા8ડયા Bજુરાતી 
શાળા ન-ં10

6359708933

622, 'અરિવ5દ ' ખસી*રુા, રાય*રુ 
દરવાK બહાર , ખા8ડયા પો. 'ટ�શન, 

અમદાવાદ.

ઈરફા	હુ� એમ. કાદર9 : 

17479 (રાયખડ-4 : 16956 - 

૧૭૯૪,સૈયદવાડ,રાયખ
ડ,અમદાવાદ 9824968708 ખા8ડયા ઝોન સાયનાબીબી 

સા બરxુસૈન શેખ
જમાલ*રુ ઉ�ુ)  શાળા 

ન.ં ૧ 8401371527
1024, ટોકરશાહની પોળ રાયખડ, 

અમદાવાદ૩૭
17479 (રાયખડ-4 : 16956 - 

કાયમી )

ડ,અમદાવાદ 
સૈયદવાડ રાયખડ

9824968708 ખા8ડયા ઝોન સા બરxુસૈન શેખ ન.ં ૧ 8401371527 અમદાવાદ

૩૮

ગૌરાગં અિનલભાઇ ઓઝા : 

17481 (રાય*રુ-4 : 16297 - 

કાયમી )

૧૮૧૧-૧ હtરાની 
પોળ, રાય*રુ 
હtરાનીપોળ,રાય*રુ 
રાય*રુ

9428089725 ખા8ડયા ઝોન હસીનાબા	 ુઆઇ. 

મા'ટર
દાણીલીમડા ઉ�ૂ)  

શાળા ન.ં 1
9979771905

૬, કલાસીક એપટ)મેSટની લવારની વાડ9, 
કાચંની મ'tદ, જમાલ*રુ, અમદાવાદ

૩૯

ઢાળની પોળ કં.કો.ઓ.સો.લી : 

22334 (રાય*રુ : 16292 - 

કાયમી )

૨૦૯૫, 

બxુચરમાતાની ખડક9 
પાસે આ'ટોડ9યા 
ચકલા રાય*રુ

9428089725 ખા8ડયા ઝોન ર�હાનાબા	.ુ�નુાફ.8દ
oલીચકલા વાલા

ગોમતી*રુ ઉ�ૂ)  શાળા 
ન.2

9426578502
1087,મહાદ�વ નો ખાચંો.તાડની શેર9 

જમાલ*રુ.અમદાવાદ.1

૪૦
ST ુઉદય �ા. સ. મડંળ9 : 17477 

(રાયખડ-5 : 16957 - કાયમી )

૧૫૯૬-એ-૧, 

જવાહરચોક, રાયખડ 
રાયખડ જવાહરચોક

9924485090 ખા8ડયા ઝોન મેહજબીન 
મોહમંદઈશાક શેખ

રાયખડ ઉ�ૂ)  શાળા 
નબંર 6

9825775857
1468, મદ9નાચોક, નવોવાસ, રાયખડ, 

અમદાવાદ - 380001.

૪૧

ST ુસ'ંકાર કં. કો. સો. લી. : 
17475 (રાયખડ-6 : 16958 - 

કાયમી )

૧૯૭૩-સી-૫, રાયખડ 
મીલની ચાલી, 
રાયખડમીલની ચાલી 
રાયખડ

9824538975 ખા8ડયા ઝોન રશીદાબા	ુ ંશ%n8ુ�ન 
બોલવાલા

રાજ*રુ ઉ�ૂ)  શાળા ન-ં

4
9825730755

2553,nથુારવાડ9 સામે તાડની શેર9 
જમાલ*રુ અમદાવાદ.01

૪૨
Xગિતચોક ક.કો.સો. લ. : 17484 

(રાયખડ-2 : 16954 - કાયમી )

2083-B, 1350 

Xગિતચોક સોસાયટ9 
સામે રાયખડ

9898753569 ખા8ડયા ઝોન સમીના ઐTબુભાઇ 
 બસોરા

ર ખયાલ ઉ�ૂ)  શાળા 
ન-ં2

9824831865 ૭૮૧/૧, ખારાવાલા	ુ ંડ�p ુ ંજમાલ*રુ

૪૩

મઝહરખાન સફદરખાન પઠાણ 
: 17480 (રાયખડ-3 : 16955 - 

કાયમી )

�.ુ૨૫૯૯,ખાdુનાળા,ખ
માસા. ખાdુના નાળા 
ખમાસા

8128887428 ખા8ડયા ઝોન મોમીન  શમીનાબા	ુ ં
એમ.

જમાલ*રુ Bજુરાતી 
શાળા ન-ં16

9879355834
2528,હ�દરમtંલ,નવીશેર9, તાજ*રુ 
મોમીન વાડ, જમાલ*રુ અમદાવાદ-1

મે.નારણદાસ પી.મોદ9 
(Xો.8દપેશ અશોક#ુમાર મોદ9) : 
17476 (રાયખડ-7 : 16959 - 

૧૨૧૭,જમાલ*રુ 
ચકલા,ખાડ9યા �'ુ�ફુા 9824282006 ખા8ડયા ઝોન સમીના T	ુસુભાઈ 

 બસોરા
બહ�રામ*રુા ઉ�ુ)  

શાળા ન. 6
9328076187 2889/3, ફતેમા ં:લેટ, જમાલ*રુ

૪૪
17476 (રાયખડ-7 : 16959 - 

કાયમી )

ચકલા,ખાડ9યા �'ુ�ફુા 
મ'tદ સામે, જમાલ*રુ

9824282006 ખા8ડયા ઝોન  બસોરા શાળા ન. 6
9328076187 2889/3, ફતેમા ં:લેટ, જમાલ*રુ
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૪૫

િવનાયક રજનીકાSત મોદ9 : 

17486 (સારંગ*રુ-3 : 16302 - 

કાયમી )

૧૭૮૬-એ-

૭,દોલતખાના,સારંગ*ુ
ર એકતોડાની મ'tદ 
સારંગ*રુ,દોલતખાના

9898422139 ખા8ડયા ઝોન Pી મો. રઈસ મો. 
ઇદર9શ મSnરૂ9 t.આઇ.ડ9.સી. 8હ.- 1 7820007804

૧૮૧૯, મ8રયમબીબીની ચાલી, 
ગોમતી*રુ અમદાવાદ

૪૬
સાળવીની પોળ ક.કો. : 17470 

(રાયખડ-8 : 16960 - કાયમી )

1 સાળવીનીપોળ 
જમાલ*રુ 9898511476 ખા8ડયા ઝોન     બરફવાલા  

શા8હનાબા	 ુT.ુ

જમાલ*રુ Bજુરાતી 
શાળા ન ં11

9714674555 આ. િશ�ક

૪૭

કાલાવાડ9યા Xેમલ 
મનnખુભાઇ : 17889 (નારોલ-3 

: 16394 - કાયમી )

૧-માdુતી મોટસ) 
સિવcસબાvુમા નારોલ-

વટવા રોડ નારોલ 
વટવા રોડ

9924779821 જમાલ*રુ ઝોન 'નેહાબેન એ ગાિમત શાહવાડ9 Bજુરાતી 
શાળા ન.ં-2

8780075537
wબેડકર વાસ, શાહવાડ9 ગામ, 

અમદાવાદ-૩૮૨૪૦૫

૪૮

મેવાત કં.કો.સો.લી. : 17874 

(vુના જકાતનાકા - નારોલ-3 : 

16386 - કાયમી )

૨૩૮ રહ9મનગર, ?બી 
માબ)લના ખાચંામા,ં 
નારોલ

9824640260 જમાલ*રુ ઝોન ગીતાબેન આર ચૌહાણ નારોલ Bજુરાતી 
શાળા ન.ં 1

9099086212
J-504 સ��ૃ� ર�સીડ�Sસી, આ#ૃિત 

ટાઉનશીપની સામે, નારોલ, અમદાવાદ

૪૯

વાધેલા KBિૃતબેન ધમ�S4ભાઇ 
: 17890 (નારોલ-4 : 16395 - 

કાયમી )

૮, માધવનગર,નારોલ 
કોટ) પાછળ, 

શાSતીનગર, નારોલ

9377379670 જમાલ*રુ ઝોન જoપાબેન ક� શાહ વટવા Bજુરાતી 
શાળા 5

9429134831 એ-27 લ લતા સોસા., ઇસન*રુ,અમદાવાદ

૫૦
િસયોન �ા.સ.ભ.લી. : 17866 

(શાહવાડ9 : 16389 - કાયમી )

૦૩૬૪, રાણી*રુ ગામ, 

નારોલ 9157557532 જમાલ*રુ ઝોન પાયલબેન વી. પટ�લ વટવા Bજુરાતી 
શાળા ન.ં- 3

8320974614
E/403આશા*રુ9 ર�સીડ�Sસી,વટવા, 

અમદાવાદ
જય8હSદ �ા. સ.ં ભડંાર લી. : 
17840 (દાણીલીમડા-7 : 16371 - 36 મગંલ િવકાસ 9924278003 જમાલ*રુ ઝોન વહોરા યા'મીનબેન T.ુ

જમાલ*રુ Bજુરાતી 
શાળા ન-ં8

9427030169 �Wુ'લમ સોસાયટ9, દાણીલીમડા
૫૧

17840 (દાણીલીમડા-7 : 16371 - 

કાયમી )

36 મગંલ િવકાસ 
સોસાયટ9 દાણીલીમડા

9924278003 જમાલ*રુ ઝોન વહોરા યા'મીનબેન T.ુ શાળા ન-ં8
9427030169 �Wુ'લમ સોસાયટ9, દાણીલીમડા

૫૨

ST ુજનતા કં. કો. સો. લી. : 
17848 (જમાલ*રુ-13 : 16925 - 

કાયમી )

૨૮૦-૨૦-એ-૧,�લોટ 
ન-ં૧૦૧ સોમનાથ 
rદુરનો આરો, 
જમાલ*રુ

9924987597 જમાલ*રુ ઝોન ઝાહ�દાબા	ુ ં
xુસેનિમયા શેખ

બહ�રામ*રુા ઉ�ુ)  
શાળા ન. 6

7046467931
2151, કાઝી સાહ�બની ગલી તાનગડવાડ 

પગિથયા ંજમાલ*રુ

૫૩

ST ુજનતા કં.કો.ઓ.સો.લી. : 
17873 (vુના જકાતનાકા - 

નારોલ-2 : 16385 - કાયમી )

ડ9-૫, ST ુશાહ�આલમ 
રો હાઉસ, બેરલ 
માક�ટના ખાચંામા ં
નબીનગર, દાણીલીમડા

9723887378 જમાલ*રુ ઝોન શીરાવાલા  ર�|માબેન 
એસ.

જમાલ*રુ Bજુરાતી 
શાળા ન ં7

8200870157

B/8-અલ ફલાહ સોસાયટ9, રnલુાબાદ, 

શાહ�આલમ, દાણીલીમડા,અમદાવાદ 
380028

૫૪

મેવાત કં. કો. ઓ. સો. લી. : 
17836 (દાણીલીમડા-6 : 16370 - 

કાયમી )

�ુકાન ન-ં૫-૩૭૬ 
ગજંશહ9દ ક!'તાન 
સામે, દાણીલીમડા

9327964618 જમાલ*રુ ઝોન અિત#ુ.ીશા ં
મો.યાસીન શેખ

રાયખડ ઉ�ૂ)  શાળા 
નબંર 6

9998081925
4, રમઝાન પાક) , શW6ત સોસાયટ9, 
દાણીલીમડા, અમદાવાદ - 380028

૫૫

મોહમંદ ફાdુક મ�હમદ Tnુફુ 
શેખ : 17892 (vુના જકાતનાકા - 

નારોલ-5 : 16388 - કાયમી )

૧ નબીનગર,બેરલ 
માક�ટના ખાચંામા,ં 
નારોલ,દાણીલીમડા

9924236656 જમાલ*રુ ઝોન
Pી અખતરઅલી 
આફતાબઅલી 
અનસાર9

ઓઢવ 8હS દ9- 1 8905262159 E-ST ુફ�સલનગર, દાણીલીમડા.

૫૬

Pમtવી િવકાસ મડંળ : 17839 

(vુના જકાતનાકા - નારોલ : 

16384 - કાયમી )

સવ� ન-ં૧૦૯ પૈક9 
ફ�ઝલપાક) , vુના જકાત 
નાકા સામે, 
દાણીલીમડા, નારોલ 
રોડ

9601953822 જમાલ*રુ ઝોન Pી મોહ%મદ ઈરફાન 
શોકતઅલી અSસાર9 રાજ*રુ 8હSદ9 ૨ 9426015552 t� ુભગત કમપાઉડ શાહઅલામ

૫૭
અ�તૃ 'ટોસ) : 17757 (શાહ9બાગ-

3 : 16551 - કાયમી )

199/11 ગોપાલtની 
ચાલી શાહ9બાગ

9974455881 દ8રયા*રુ ઝોન અસોડા સેજલબેન બી 
.

�ુધે_રBજુરાતી 
શાળા ન ં 3

9913764950
Iલોક ન. ૨/૨૩ નવા �ણ મડયા પોલીસ 

કવાટ)સ શાહ9બાગ અમદાવાદ
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૫૮

કoયાણી પરષોતમ નદંલાલ : 

17750 (�ુધે_ર-3 : 16535 - 

કાયમી )

ગલાtની ચાલી, 
સરકાર9 ફોટો લીથો 
Xેસ શાહ*રુ દરવાK 
બહાર

9904042855 દ8રયા*રુ ઝોન 	સુરતબા	ુ ં". કાગઝી શાહ9બાગ ઉ�ૂ)  શાળા 
ન.ં 1

7574801690
  28894, #ુંભારવાળ9 પોળ, શાહ*રુ, 

અમદાવાદ

૫૯

�નુારા ગીતાબેન અિ_ન#ુમાર : 

17745 ( ગરધરનગર-2 : 16554 - 

કાયમી )

એલ-૧૩ સનરાઈઝ 
પાક) , શાહ9બાગ

9898643693 દ8રયા*રુ ઝોન રાઠોડ મvંુલાબેન 
નાનt ભાઇ

મહા]મા ગાધંી 
આPમ શાળા ન ં1

9426577505 7, એકતા સોસાયટ9, ગાધંી આPમ સામે

૬૦

�ન X�ેશ#ુમાર દ9પચદં : 

17752 (શાહ*રુ દરવાK 
બહારનો િવ'તાર : 16530 - 

કાયમી )

2-3 મીની 'ટોર 
સવ�દય સોસાયટ9 
સામે, શાહ9બાગ.

9824201481 દ8રયા*રુ ઝોન બ8ઢયા ભારતીબેન 
હ�મેS4 ભાઇ

મહા]મા ગાધંી 
આPમ શાળા ન ં1

8511189313
12,કલાપીનગર સોસાયટ9, ગાધંી આPમ 

સામે

૬૧

કમળાબેન Xકાશ#ુમાર 
Kલમિસ5હ : 17997 (#ુબેરનગર-

17 : 17200 - કાયમી )

D-3 છારાનગર 
#ુબેરનગર

7874820340 નરોડા ઝોન Pી ધમ�S4 એલ. કંડારા નોબલનગર 8હ5દ9-2 9724676418
34 �લુસીપાક) સોસા. કોતર*રુ રોડ નાના 

 ચલોડા અમદાવાદ.

૬૨

#ુnમુબેન રમેશચ4ં : 17986 

(#ુબેરનગર-15 : 17198 - કાયમી 
)

11-4-77-B બી વોડ) 
#ુબેરનગર

9712392679 નરોડા ઝોન ડૉ.Xેમિસ5હ ક�.�િ�ય #ુબેરનગર 8હ5દ9-1 8200030324 5 ફૌજદાર ની નવી ચાલી નરોડા રોડ

૬૩

ગરવી Bજુરાત �ા.સ.ભ.ંલી.-૧ 
: 17931 (નવા નરોડા : 17264 - 

કાયમી )

196 ધમ)નાથXr ુ
સોસાયટ9 નરોડા

9925199351 નરોડા ઝોન
Pી સોનલબેન 
ચદંન#ુમાર 
સબલાનીયા

ઠ�રબાપાનગર 
Bજુ.શા.ન 1

9277450569
એ -10 કમલેશ પાક) નtક- Xકાશન '#ૂલ, 

8�Vનાનગર, અમદાવાદ૬૩ કાયમી ) સોસાયટ9 નરોડા સબલાનીયા

૬૪

ચીમનાણી સેવકરામ 
ખીયલદાસ : 17962 (#ુબેરનગર-

11 : 17194 - કાયમી ) 3 ડ9 વોડ) #ુબેરનગર

9377380138 નરોડા ઝોન Pી અિનલ#ુમાર 
Bલુાબચદં યાદવ ઓઢવ 8હS દ9- 1 9428025708 A-114,કણા)વતી નગર,સો.નવા નરોડા.

૬૫

"ઠાનદં રામચદં ગનવાણી : 

17981 (ખો8ડયારનગર-4 : 

17208 - કાયમી )

216-1 લીલા 
નગર,નરોડા

9377257483 નરોડા ઝોન હnમુતીબેન 
આર.પટ�લ નરોડા Bજુ.શા.ન .2 9879506385 એ-૭ �ભુમ બuંલોઝ હ8રદશ)ન નરોડા

૬૬

ઠ�રબાપા નાગ8રક સેવા 
સિમિત : 17914 (ઈSડ9યા 
કોલોની : 17176 - કાયમી )

4 હષ)દ કોલોની 
ઈSડ9યા કોલોની,નરોડા

9825066108 નરોડા ઝોન અલકાબેન સી.પટ�લ નોબલનગર B.ુશા.ન 
.4

7779064855
22 સરકાર બગંલોઝ નાના  ચલોડા 

અમદાવાદ

૬૭

પટ�લ િવનય#ુમાર મ	ભુાઈ : 

17985 (િવરાટનગર-2 : 17350 - 

કાયમી )

4-17 પરસોeમનગર 
િવરાટનગર

9898894040 નરોડા ઝોન અdુણાબેન કાિંતલાલ 
પટ�લ

સરદાર વoલભભાઈ 
પટ�લ શાળા સ#ંુલ 9825095822 રાધા#ૃVણ સોસાયટ9, િવરાટનગર, ઓઢવ

૬૮
ભરત કં.કો.સો.લી : 17922 

(નરોડા-2 : 17232 - કાયમી )

2 ઈSદ9રાબાગ સોસા. 
નરોડા 9825506568 નરોડા ઝોન રોશનીબેન 

tવણભાઇ િનનામા
નોબલનગર Bજુરતી 

3
8154947107 C102 નીલકંઠ 8�'ટલ :લેટ નાના  ચલોડા

૬૯

ભીખાt જવાનt : 17970 

(t.આઈ.ડ9.સી.નરોડા : 17228 - 

કાયમી )

2-4 t.આઈ.ડ9.સી 
કવાટ)સ નરોડા.

9898209693 નરોડા ઝોન Pી Xશાતં મોતીલાલ 
નૈનાણી

છારાનગર Bજુરાતી 
શાળા ન-ં1

8140186353
B-204/ *Vુકર હો%સ,નાના 

 ચલોડ,અમદાવાદ

૭૦

મહ�શ#ુમાર નાનtભાઇ ડાભી : 

18004 (#ુબેરનગર-18 : 17201 - 

કાયમી )

2 આરતી કો%પલે� 
#ુબેરનગર

9924925826 નરોડા ઝોન Pી સદં9પ જગ?પિસ5હ 
રાઠૌર સૈજ*રુ 8હ5દ9-1 7405728522

E-142,વી.-1, પા_)નાથ ટાઉનશીપ,નવા 
નરોડા

૭૧

રાvુ કS�મસ). કો. સો. લી. : 
17902 (#ુબેરનગર-3 : 17184 - 

કાયમી )

. બગંલા એર9યા 
#ુબેરનગર

9428411505 નરોડા ઝોન Pી અશોક#ુમાર 
રાKરામ દોહર� ઓઢવ 8હS દ9- 1 9725004598 2,આકા�ંા ટ�નામેSટ,નવા ઇ�Sડયા કોલોની.
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૭૨

લતાબેન મોહનલાલ માખીK : 

18003 (સરદારનગર-8 : 17368 - 

કાયમી )

�લોટ-265 રમેશદe 
કો.સામે સરદારનગર

9723528481 નરોડા ઝોન  Pી  લાજવતંીબેન 
નારણદાસ નરિસ5ઘાણી સરદાર Bજુરાતી 2 8460503922

M-45 જય હ8ર#ૃVણ નગર સોસાયટ9, 
સરદારનગર અમદાવાદ

૭૩

લાલ કS�મસ) કો.ઓ.સો. : 
17899 (સરદારનગર : 17352 - 

કાયમી )

GF-5 ઔડા શોપiગ 
સેSટર સરદારનગર

9924720422 નરોડા ઝોન કિવતાબેન 8દનેશભાઇ 
છાબલાણી સરદાર Bજુરાતી 1 9328956024

૧૧૨/બી, િસ5ધી કોલોની, સરદારનગર, 

અમદાવાદ

૭૪

Pી વધ)માન કો. ઓ. સો. લી. : 
17910 (િવરાટનગર : 17349 - 

કાયમી )

ગાધંી પાક) સોસા. 
િવરાટનગર રોડ

9998394756 નરોડા ઝોન હ�મલતાબેન 
8દનેશભાઇ સોલકં9

ર ખયાલ Bજુરાતી 
શાળા-1 9974640963

બી/૨, ગો#ુલનગર :લેટ, ટોર�Sટ પાવર ની 
બાvુમા,ં અમરાઈવાડ9, અમદાવાદ -૨૬.

૭૫

Pી શેષરામ ઉદ�રામ ભાવસાર : 

18010 (ખો8ડયારનગર-5 : 

17209 - કાયમી )

૩૧૦ Kયમલભાઈની 
ચાલી િનકોલ રોડ

9824692656 નરોડા ઝોન Pી દદનXસાદ 
અયો{યાXસાદ યાદવ t.આઇ.ડ9.સી. 8હ.- 1 7359930320

૨૩૭-h#ુર ટ�નામ3ટ ST ુ�ડ9યા 
કોલોની,િનકોલ

૭૬

સમપ)ણ કં�મસ) કો.સો. લ. : 

17924 (નરોડા-4 : 17235 - 

કાયમી )

85-1 કબીર*રુા 
વાળંદવાસ નરોડા 
ગામ

9099022754 નરોડા ઝોન ભાવેશ ડ9 પરમાર #ુબેરનગર h�ેt 
શાળા ન.ં 1

9428914950
A 302 સ]વ શારદા એપાટ)મેSટ, નવા 

નરોડા

૭૭

સરદાર પટ�લ Xયોગીક સઘં : 

17911 (નરોડા : 17231 - કાયમી 
) પાયલનગર, નરોડા.

9374557493 નરોડા ઝોન પટ�લ ભગવતભાઇ 
બેચરભાઇ

સૈજ*રુ Bજુ. શાળા 
ન.ં 1

9725005354

એચ / ૪૦૪, સરોવર-૫ ,આમ�ંણ 
બuંલોઝ પાસે ,8દપાક '#ૂલ ચાર 
ર'તા,નવા િનકોલ, અમદાવાદ.

૭૮

કોડણદાસ આસરમલ : 17964 

(સરદારનગર-5 : 17363 - 

કાયમી )

783-1-2 wબાવાડ9 
સરદારનગર

9913911426 નરોડા ઝોન પટ�લ હષૅદભાઇ 
હ8રભાઈ

મહા]મા ગાધંી 
આPમ શાળા ન ં1

9998934734
 I-304, યોગે_ર ર�સીડ�Sસી, #ૃVણ નગર9, 

નરોડા૭૮ કાયમી ) સરદારનગર

૭૯

જયક9શન ડ9.ભાuયા : 17955 

(ઠ�રબાપાનગર-9 : 17221 - 

કાયમી )

108-1-2 ઠકકરબાપા 
નગર

9898289833 નરોડા ઝોન
*િુનતાબેન 
હસ�ખુભાઇ 
બલદાણીયા

પdુષોeમનગર Bજુ. 

શાળા ન.ં ૨ 9712965903 82,મTરુ પાક) સોસાયટ9,બા*નુગર

૮૦
કરશનt હોથાt : 17995 

(સૈજ*રુ-14 : 17406 - કાયમી ) પરબડ9 વાસ.,સૈજ*રુ 9601498447 નરોડા ઝોન Pી t�ાબેન 
રિતલાલ પટ�લ

હાસોલ Bજુરાતી 
શાળા ન.ં 2

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

૮૧

ગણેશ �ાહક સહકાર9 ભડંાર : 

17907 (#ૃVણનગર : 17202 - 

કાયમી )

A-14 #ૃVણનગર 
હા.બોડ) #ૃVણનગર

9428043316 નરોડા ઝોન Pી હર9શ 
ભગવાનદાસ ચૌધર9

#ુબેરનગર મરાઠ9 
શાળા ન.ં 1

97129 26631

એફ- 8 રાtવપાક) સોસા. હર9િવલા રોડ 
મણીબા 'pલૂ પાસે #ૃVણનગર અમ 

382346

૮૨

�લુસી ખાદ9 �ામોધોગ ;'ટ : 

17945 (સૈજ*રુ-4 : 17380 - 

કાયમી )

44-517,�ુ.ન.ં-1 

અભીનવ એપા. 
બાલ#ૃVણનગર

9712966939 નરોડા ઝોન પટ�લ શિમcVઠાબેન 
નિવન#ુમાર

સરસ*રુ Bજુ.શા.ન 
.26

9998073136
બી.6 નીલમ બગંલોઝ ,િવભાગ-2 ,સરદાર 

ચોક,#ૃVણનગર ,382345

૮૩

નીલકંઠવણ� નાગર9ક િવકાસ 
સામાtક સેવા ;'ટ : 17942 

(#ૃVણનગર-2 : 17203 - કાયમી )

�ુ.ન-ં1, 136-2340 

આસોપાલવ 
એપાટ)મેSટ 
એસ.આર.પી.રોડ

9924255708 નરોડા ઝોન Pી મનોજ#ુમાર 
પારસનાથ ચ�વુ�દ9 t.આઇ.ડ9.સી. 8હ.- 1 9974007370

◌ી-૬૮૨,દ9પાલીનગર, 

આદ9નાથનગર,ઓઢવ,અ%દાવાદ

૮૪

પટ�લ અિમત#ુમાર 
જસવતંલાલ : 17960 (નરોડા-10 

: 17248 - કાયમી )

B-30-1 hબાt 
માતાના ખાચંામા 
નરોડાગામ

9375817762 નરોડા ઝોન પચંાલ અિનતાબેન 
પર�શભાઈ

સરસ*રુ Bજુ.શા.ન 
.26

9904397794
E -127,િશવસાગર ટ�ના.નવા નરોડા 

,382330

૮૫

ભા8ટયા લખમીચદં 
નારાયણદાસ : 17958 

(#ુબેરનગર-9 : 17191 - કાયમી )

2 ક�લાસ કો%પ. t 
વોડ),#ુબેરનગર

9904312960 નરોડા ઝોન પ ાવતીબેન ડ9. પટ�લ �ઠુ9યા Bજુ.1 8347206619

બી:૪૦૬,dુ4ા� :લેટ ,�ભુમ ગેલે�ી ની 
બાvુમા ંિનકોલ રોડ. નવા નરોડા 

૮૩૪૭૨૦૬૬૧૯

૮૬

રાઠોડ વ"િસ5હ સોમાભાઈ : 

17994 (સૈજ*રુ-13 : 17403 - 

કાયમી )

�ન દ�રાસર સામે 
મોટોવાસ સૈજ*રુબોઘા

9925790780 નરોડા ઝોન ચૌધર9 hજનાબેન 
એમ.

માધવબાગ Bજુરાતી 
શાળા -1

9978307313
બી-151, 'વાિમનારાયણ સોસા., િવભાગ-2, 

ઉeમનગર પાસે, િનકોલ રોડ, અમદાવાદ .૮૬ કાયમી ) મોટોવાસ સૈજ*રુબોઘા એમ. શાળા -1 ઉeમનગર પાસે, િનકોલ રોડ, અમદાવાદ .
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૮૭

શાહ ર9નાબેન જયેશ#ુમાર : 

18009 (ઠ�રબાપાનગર-10 : 

17222 - કાયમી )

10 બજરંગ આPમ 
મહાવીરનગર

792280409 નરોડા ઝોન Pી નારાયણ Pી 
Xહલાદ મહાવર *dુુષોeમનગર 8હ.- 1 9725904009

એ-92, ગો#ુલનગર, આ8દનાથનગરની 
પાછળ, ઓઢવ

૮૮

Pી મહાવીર 'વામી મ8હલા 
ઉ]થાન સેવા ['ટ : 17944 

(સૈજ*રુ-3 : 17377 - કાયમી )

રાજલ¡મી શોપiગ 
સેSટર સૈજ*રુબોઘા

9909428059 નરોડા ઝોન ર�ખાબેન બી મહ�તા સરસ*રુ Bજુ.શાળા 
ન.ં-13

9825510800 જગત નગર ઇ�Sડયા કોલોની અમદાવાદ

૮૯

સૈજવાણી �રુલીધર ઠા#ુરદાસ : 

17963 (ખો8ડયારનગર-3 : 

17207 - કાયમી )

B-232 tવરાજ પાક) 
ખોડ9યારનગર

9427028645 નરોડા ઝોન Pી ¢યો]સનાબેન 
નરોeમભાઈ પટ�લ િમoલતનગર-2 9978217022 સી-૨૦૧,શા_ત ર�સીડSસ,નવા િનકોલ

૯૦

અમરાઈવાડ9 Tવુક સેવા ;'ટ : 

17558 (અમરાઈવાડ9-16 : 

15757 - કાયમી )

11 દશરથ�ખુી નો 
#ુનો અમરાઇવાડ9

8141290671 મણીનગર ઝોન નીતાબેન એ પટ�લ જશોદાનગર શા. -૨ 9974239238
બી-103 રાધે બuંલો�સ િવભાગ 1 ખોખરા 

અમદાવાદ

૯૧
ઉમગં �ા.મ.ંલી. : 17534 

(ભીલવાડા-4 : 15771 - કાયમી )

નરિસ5હ નગર 
ભીલવાડા, 
અમરાઇવાડ9

9925285347 મણીનગર ઝોન ચS4ીકાબેન 
કરશનભાઇ પટ�લ િવવેકાનદંનગર શા. ૧ 9879513545 c/20, તે"S4બગંલો વ£ાલ

૯૨

ઓમ િનરંકાર9 સહકાર9 મડંળ9 : 

17588 (ઘોડાસર-3 : 15865 - 

કાયમી )

સી-295 

ઘન|યામનગર 
સોસાયટ9, ઘોડાસર.

9898931920 મણીનગર ઝોન તારાબેન એચ માdુ ઇસન*રુ Bજુ.-2 8320084164
39/સહKનદં પાક) , િનગમ બસ 'ટોપ 

પાસે, ઘોડાસર.

૯૩

કમલ લ¡મી કં.કો.સો.લી : 

17557 (ભીલવાડા-7 : 15775 - 

કાયમી )

279-13-11 રામનગર, 

ભીલવાડા, 
અમરાઇવાડ9

9824541318 મણીનગર ઝોન Pી િXયકંાબેન સી. 
પટ�લ

કરશનનગર Bજુ. 

શાળા ન.ં ૧ 8735929471

ક�/૪૦૪, શાિંતિનક�તન-૩, 

આર.એ.એફ.ક�%પની સામે,વ£ાલ-

૩૮૨૪૧૮૯૩ કાયમી ) અમરાઇવાડ9 ૩૮૨૪૧૮

૯૪

ગણેશ �ાસ. ભડંાર : 17518 

(રામરા¢યનગર : 15778 - 

કાયમી )

131 શા£ીનગર, 

અમરાઈવાડ9.
9998842416 મણીનગર ઝોન 8દલીપ#ુમાર બી. 

ચૌહાણ   સરસ*રુ 8હ5દ9-1 9974706231
69,ઘેલા ભાઈ મોહનલાલ ની ચાલી 

Bલુાબનગર અમરાઈવાડ9

૯૫

ગાય�ી Xકાશ સહકાર9 ભડંાર : 

17551 (અમરાઈવાડ9-14 : 

15755 - કાયમી )

1-32 સ]યમનગર, 

અમરાઈવાડ9.
9725459523 મણીનગર ઝોન વદંના આર મગંીડકર ખોખરા મરાઠ9-3 9879569484

૪૦, ચદંન ટ�નામેSટ-૨, જશોદાનગર 
પા8ટયા,

અમદાવાદ

૯૬

ગીતા �ા. સ. ભડંાર લી. : 17531 

(અમરાઈવાડ9-9 : 15749 - 

કાયમી )

344-12 ચા�ુડંા નગર 
નાગરવેલ રોડ, 

અમરાઇવાડ9
9998083216 મણીનગર ઝોન નીતાબેન એન પટ�લ અમરાઈવાડ9 Bજુ. 

શાળા ન.ં ૧૪ 9879514996 ૨૬, ગો#ુલ બગંલો સી.ટ9 .એમ

૯૭

ગીતા �ાહક સહકાર9 ભડંાર લી. 
: 17519 (અમરાઈવાડ9-4 : 

15742 - કાયમી )

7 nભુાષ %T.ુ માક)ટ, 

અમરાઇવાડ9
9998083216 મણીનગર ઝોન "'મીનબેન 

રમેશભાઈ 8�િ¤યન
અમરાઈવાડ9 Bજુ. 

શાળા ન.ં ૧ 9714643536 સી - 9 મેર9પાક) ,િસયોન નગર મણીનગર

૯૮

ચ4ં8દપ શકંરલાલ પટ�લ : 

17546 (મ ણનગર-10 : 15996 - 

કાયમી )

Bdુુ~ારા પાસે, 
બાલવાટ9કા બસ'ટ�Sડ 
પાસે,મણીનગર

9825674028 મણીનગર ઝોન નાગર અિ_નાબેન 
ચીમનલાલ

િવનોબાભાવેનગર 
શા. - ૧ 9925196198

5, ર%યાtવન ,એલઆઈસી 'ટાફ 6વાટ)સ) 
,િવ�લ નગર ટ�કરા,જશોદાનગર 

અમદાવાદ-380050

૯૯

 ચ5તામણી �ાહક સહકાર9 
ભડંાર : 17549 (ભીલવાડા-6 : 

15774 - કાયમી )

એ-280 બળ9યા નગર 
ભીલવાડા,અમરાઇવાડ9

9825271234 મણીનગર ઝોન હષ)દાબેન 8દનેશભાઈ 
પટ�લ રાજ*રુ શા. ૧૮ 9725001751

એ-૧/૪,નવર]ન 
એપાટ)મ3ટ,સી.ટ9.એમ.,અમદાવાદ

૧૦૦

ચેહર �ા.સ.ભ.ંલી. : 17550 

(અમરાઈવાડ9-13 : 15753 - 

કાયમી )

િશવાનદં નગર 
સ]યમનગરબસ'ટ�Sડ 
પાસે,અમરાઈવાડ9

9879342085 મણીનગર ઝોન નીલમબેન ". ખરાદ9 વટવા Bજુરાતી 
શાળા ન.ં 1

9426550978 ૧૧૫, 'વાિમ. પાક) , ઘોડાસર

જય બજરંગ Tવુક મડંળ : 

17540 (હાટક�_ર-2 : 15870 - 

�ુકાનન-ં૩, ક�લાસધામ 
સોસાયટ9, દશરથ 
�ખુી નો #ુવો, 9904318445 મણીનગર ઝોન ભાિવકાબેન 

હ�મરાજભાઈ ગોહ�લ જશોદાનગર શા. -1 9924099181
L-102, ¥ ૃદંાવન િવહાર, RAF ક�%પની સામ,ે 

વ£ાલ, અમદાવાદ
૧૦૧

17540 (હાટક�_ર-2 : 15870 - 

કાયમી )

�ખુી નો #ુવો, 
અમરાઇવાડ9,

9904318445 મણીનગર ઝોન હ�મરાજભાઈ ગોહ�લ જશોદાનગર શા. -1 9924099181 વ£ાલ, અમદાવાદ



Sr No �યા.ભા.�ુકાન	 ુનામ Address Mobile No. Zone Name િશ�ક	 ુનામ શાળા	 ુનામ મોબાઇલ નબંર િશ�ક	 ુરહ�ઠાણ	ુ ંસરના�ું

૧૦૨

જયPી રામ �ા. સ. ભડંાર : 

17545 (ખોખરા-8 : 15899 - 

કાયમી )

5 મોલાના આઝાદ 
માક�ટ ખોખરા

9824311587 મણીનગર ઝોન મિનષાબેન એ પાર�ખ વટવા Bજુરાતી 
શાળા ન.ં 2

7984206993
૩/સી/૧૬, #ુંભનાથ સોસા. મણીનગર,  

અમદાવાદ

૧૦૩

જવાહર �ાહક સ. ભડંાર : 

17542 (મ ણનગર-9 : 15994 - 

કાયમી )

રાધાવoલભ મ8ંદર 
સામે, મણીનગર

9428356741 મણીનગર ઝોન 8�Vનાબેન ભા	 ુભાઈ 
કોS[ા6ટર હાથીજણ શા. - ૨ 7698605719

B-20 હ8રઓમ નગર '#ૂલ ની સામે 
ઘોડાસર

૧૦૪

Kડ�K ધમ�S4િસ5હ t�ભુા : 

20766 (ખોખરા-4 : 15889 - 

કાયમી )

1 મૌલાના આઝાદ 
%T.ુમાક)ટ, ખોખરા

9825036191 મણીનગર ઝોન Pી િનતાબેન t. પટ�લ #ુ.હ9ના વોરા Xા. 
શાળા 9428731215 25, યશોવન ¦ુ�લે�, ઘોડાસર

૧૦૫

િતવાર9 રામ#ુમાર 
જગદ9શXસાદ : 17517 

(ભીલવાડા-2 : 15769 - કાયમી )

280 |યામnુદંર ની 
ચાલી, ભીલવાડા, 
અમરાઇવાડ9

9974723926 મણીનગર ઝોન Pી ર9ટાબેન ર�વાભાઇ 
પટ�લ ઓઢવ શા. -૩ 9979972193 ૮૧ સતસગં પાક) ,વ£ાલ

૧૦૬

ST ુજનકoયાણ �ા.સ.ભ.ંલી. : 
17576 (ઘોડાસર-2 : 15863 - 

કાયમી )

૮-બી, વાઘે_ર સોસા., 
ક�નાલ રોડ.

9898097469 મણીનગર ઝોન tગીશાબેન બી પટ�લ
દાણીલીમડા 

Bજુરાતી શાળા 
નબંર 3

9428597569
126, *વૂ�નગર સોસાયટ9 ઘોડાસર રોડ 

ઘોડાસર અમદાવાદ

૧૦૭

પટ�લ અરિવ5દ#ુમાર નાથાલાલ 
: 17564 (અમરાઈવાડ9-18 : 

15761 - કાયમી )

3 રણછોડtનોવાસ, 

અમરાઇવાડ9

9824412180 મણીનગર ઝોન હસંાબેન આર વણકર અમરાઈવાડ9 Bજુ. 

શાળા ન.ં ૬ 7433863408
34, ઈ_ર#ૃપા સોસા., 	તૂન હાઈ'#ુલ 

સામે, મ ણનગર *વૂ)

પટ�લ કૌિશક ચ�ંુલાલ : 17580 
�જ�ાબેન શશીકાતં 7, શીવશW6ત સોસા., ટ�નામેSટ, ઘોડાસર, 

૧૦૮

પટ�લ કૌિશક ચ�ંુલાલ : 17580 

(મણીનગર (*વુ))-7 : 15927 - 

કાયમી )

૨૧૬ §િુત#ુંજ 
સોસાયટ9, મણીનગર.

9978910679 મણીનગર ઝોન �જ�ાબેન શશીકાતં 
વોરા જશોદાનગર શા. -1 7574811061

7, શીવશW6ત સોસા., ટ�નામેSટ, ઘોડાસર, 

અમદાવાદ

૧૦૯

પા¨વનાથ કં.કો.સો.લી : 17563 

(મણીનગર (*વુ))-6 : 15926 - 

કાયમી )

4 8�Vના શોપiગ 
સેSટર, જશોદા નગર 
(મણીનગર *વુ))

8866361070 મણીનગર ઝોન પ.ાબેન રામtભાઈ 
ચૌહાણ િવ5ઝોલ શા. -૨ 9687587733 48/A,ભગીરથ સોસા., ક�ડ9લા રોડ, ઘોડાસર

૧૧૦
િપનાક9ન એચ. શાહ : 17595 

(મ ણનગર-16 : 16007 - કાયમી )

1- શીવ રો.હાઉસ, 

ઇ¨વર નગર, ઉeમ 
નગર,

9427311130 મણીનગર ઝોન રતનબેન રામtભાઈ 
ભરવાડ ઇસન*રુ Bજુ.-1 9106218481

�લોટ ન.ં 109, હિષcત પાક) -1 ની સામે, 
િવ�લનગરનો ટ�કરો, જશોદાનગર, 

અમદાવાદ.

૧૧૧

XKપિતક	ભુાઈ લopભુાઈ : 

17522 (અમરાઈવાડ9-7 : 15747 -

 કાયમી )

79-1342 

શીવાનદંનગર,નાગરવે
લ હ	મુાનરોડ 
અમરાઇવાડ9

9426590490 મણીનગર ઝોન ¢યો]સનાબેન 
બલદ�વભાઇ XKપિત ઓઢવ શા. -4 9428805828

68 માધવરાજ બગંલોઝ, ર9લાઇSસ 
પે[ોલપપં પાસે, વ£ાલ 8ર5ગરોડ

૧૧૨

Xેરણા �ા.સહકાર9 મડંળ9 : 

17526 (ભીલવાડા-3 : 15770 - 

કાયમી )

295/1/10 મીનાનગર, 

ભીલવાડા રોડ.

9879214143 મણીનગર ઝોન Pી _ેતાબેન 
ધનtભાઈ મ©છર િમoલતનગર-2 9428811248

૮,નીરજ :લેટ 'વાિમનારાયણ કોલોની 
શેલતrવુન મ ણનગર

૧૧૩
બાલાt કS�મસ) 'ટોસ) : 17516 

(મ ણનગર-4 : 15982 - કાયમી )

રાધન*રુા સો.નાક�, 
ભૈરવનાથ.

9825543893 મણીનગર ઝોન પટ�લ વિષcતાબેન 
રમણભાઈ ઇS4*રુ9 પªIલક '#ૂલ 9925237924

63/B, વનદ�વી બuંલોઝ, ઘોડાસર, 

અમદાવાદ

૧૧૪

મીના કS�.કો.સો.લી. : 17560 

(અમરાઈવાડ9-17 : 15760 - 

કાયમી )

Bલુાબનગર, 

અમરાઇવાડ9
#N/A મણીનગર ઝોન 8દ�તીબેન એમ .પટ�લ પdુષોeમનગર Bજુ. 

શાળા ન.ં ૧ 9722625776
એફ-302 ત�શીલા મહાદ�વ �ીન 

સી.ટ9.એમ.

૧૧૫

યાસીનભાઈ વી. રંગર�જ : 17555 

(િમoલતનગર-2 : 15957 - 

કાયમી )

23 Xગિત નગર 
સોસાયટ9 મણીનગર

9427321786 મણીનગર ઝોન મીના�ીબેન 
મનહરલાલ રાવલ હાથીજણ શા. - ૨ 9081199349

18 ચીમનલાલ પાક) ક�8ડલા !જ ની 
બાvુમા ંઘોડાસર
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૧૧૬

રમણલાલ ગોકળદાસ XKપતી 
: 17506 (ભીલવાડા : 15766 - 

કાયમી )

ઘટં9 બસ'ટ�Sડ 
ભીલવાડા, 
અમરાઈવાડ9 
અમરાઇવાડ9

9898363945 મણીનગર ઝોન મૌ લકાબેન બાy*ૂરુ9 
ગો'વામી

અમરાઈવાડ9 Bજુ. 

શાળા ન.ં ૪ 9913453016

G-402, આલોક પેર�ડાઈઝ , સા'વત-3 ની 
બાvુમા,ં મે[ો મોલની સામે RAF camp, 

વ£ાલ

૧૧૭

રાજોરા 8દનેશ#ુમાર મહ�શ#ુમાર 
: 17527 (મણીનગર (*વુ))-2 : 

15918 - કાયમી )

બી-10 અલકંાર 
કો%પલે�, vુના ર�oવે 
�ોસiગ પાસે, 
મણીનગર (*વુ))

9898960526 મણીનગર ઝોન 8દિપકાબેન 
ગોકળભાઈ XKપિત જશોદાનગર શા. -1 7203027099

A-8, *Vુપિવહાર સોસા., જશોદાનગર, 

અમદાવાદ

૧૧૮

લોહXસાદ રામ મગન : 17586 

(મણીનગર (*વુ))-8 : 15928 - 

કાયમી )

૧ રામ 
ચે%બસ),ગીરનો#ુવો,મ
ણીનગર

9328603015 મણીનગર ઝોન હ�મલતાબેન 
રિસકલાલ શાહ

અમરાઈવાડ9 Bજુ. 

શાળા ન.ં ૪ 9712937230
2, અમરઆશા સોસાયટ9, રામવાડ9 બસ 

'ટોપ , ઈસન*રુ

૧૧૯

િવV�ભુાઈ શકંરભાઈ : 17569 

(અમરાઈવાડ9-21 : 15764 - 

કાયમી )

1 શકંર-

rવુન,બ ળયાવાસ, 

અમરાઇવાડ9
9624359622 મણીનગર ઝોન મનીષાબેન ટ9 પટ�લ અમરાઈવાડ9 Bજુ. 

શાળા ન.ં ૬ 8866907444 B 95, રાધે બuંલોઝ, ખોખરા સક)લ પાસે

૧૨૦

શાહ  બપીનચ4ં બસંીલાલ : 

17529 (ખોખરા-5 : 15892 - 

કાયમી )

3 રાજજયોિત 
એપાટ)મેSટ મણીનગર 
*વૂ)

9429025669 મણીનગર ઝોન મીનલબેન આર પડંsા જશોદાનગર શા. -૨ 9974233631 ૪૯ જગાભાઇ પાક) મ ણનગર અમદાવાદ

૧૨૧
શાતંાબેન એ. મહ�તા : 17536 

(ભીલવાડા-5 : 15773 - કાયમી )

મtંભીલ ની ચાલી, 
ભીલવાડા,અમરાઈવાડ9

9978130714 મણીનગર ઝોન પoલવીબેન 
nિુનલ#ુમાર િ�વેદ9 ઘોડાસર Bજુ-2 7041585254

અ◌ે/48 મગંલમ સોસાયટ9 મગંલે_ર 
મહાદ�વ પાસે ઘોડાસર 380050

માધવબાગ Bજુરાતી 19,શા_ત એપાટ)મ3ટ,રામ8�Vના 

૧૨૨
શાિંતલાલ «ળુચદં �ન : 17511 

(ખોખરા : 15879 - કાયમી )

124/976 B.ુહા.બોડ), 
ખોખરા

9898511710 મણીનગર ઝોન ઠ�ર નયનાબેન ક�. માધવબાગ Bજુરાતી 
શાળા ન-ં1

7043352963

19,શા_ત એપાટ)મ3ટ,રામ8�Vના 
કૉલોની,બ3ક ઓફ બરોડાની 

સામે,મણીનગર �ૉિસ5ગ ,અમદાવાદ

૧૨૩

Pી મહાવીર સાવ)જિનક સેવા 
;'ટ : 17561 (મ ણનગર-13 : 

16000 - કાયમી )

t-૨, િસoવરએક 
કો%પલે , મણીનગર.

9662161608 મણીનગર ઝોન સોનલબેન Xભાશકંર 
જોશી

અમરાઈવાડ9 Bજુ. 

શાળા ન.ં ૪ 9712761547
2 'વાગત બગંલોઝ, વનદ�વી બગંલોઝની 

સામે ,'�િૃત મ8ંદર રોડ, ઘોડાસર

૧૨૪

'ટ�લા મ8હલા ખાદ9 �ામોધોગ 
;'ટ : 17584 (ખોખરા-10 : 

15905 - કાયમી )

2 મોલાના આઝાદ 
માક�ટ, ખોખરા

9978816117 મણીનગર ઝોન વાઘેલા કો8કલાબેન એ.
રાયખડ Bજુરાતી 

શાળા ન-ં ૮ 9429365702
ડ9-૭૧૧, સૈજSય એપાSટમેSટ  અ	પુમ 

િસનેમા, ખોખરા, અમદાવાદ

૧૨૫

'નેહબેન અિનલ#ુમાર �ન : 

17567 (હાટક�_ર-5 : 15876 - 

કાયમી )

૩, ભાuયોદયનગર, 

ખોખરા, મણીનગર.

9725972477 મણીનગર ઝોન રાગીણીબેન Xrદુાસ 
દરt િવ5ઝોલ શા. -૨ 8980920363 16, નીલકંઠ બગંલોઝ, જશોદાનગર

૧૨૬

હસ�ખુભાઈ હ9રાલાલ Kદવ : 

17613 (ખોખરા-12 : 15915 - 

કાયમી )

694/7 સાઇં 
શેર9,વસવડા હોલ 
સામે ખોખરા

9904512126 મણીનગર ઝોન શોભનાબેન t. 

ગાયકવાડ
ગણેશનગર પીપળજ 

શાળા-1 9904610479
A-13, મીના પાક) સોસાયટ9, પી.ડ9. પડંsા 

કોલેજની સામે, ઘોડાસર, અમદાવાદ

૧૨૭

હાટક�_ર મ8હલા કં.કો.સો.લી. : 
17507 (અમરાઈવાડ9-2 : 15740 -

 કાયમી )

6 બ લયાવાસ ના નાક�, 
અમરાઇવાડ9

9898628888 મણીનગર ઝોન કામીનીબેન 
કનૈયાલાલ શાહ િવ5ઝોલ શા. -૨ 8140182352

D/204, વેદરાજ ર�સી., R.A.F. ક�%પ સામ,ે 

વ£ાલ

૧૨૮

hvુબેન Xિવણ#ુમાર શાહ : 

17541 (મ ણનગર-8 : 15993 - 

કાયમી )

2 અ	રુાગ ફલેટ, 

ભૈરવનાથ ચાર ર'તા,
9998726401 મણીનગર ઝોન nલુભા ક� પાટ9લ ખોખરા મરાઠ9-3 9974701048

૧૨, દeિનવાસ, હર9*રુા સોસાયટ9, જય-

�ભુલ¡મી સોસા. સામે, મણીનગર *વુ), 
અમદાવાદ

૧૨૯

કનોtયા �કુ�શ બલવીરભાઈ : 

17615 (મણીનગર (*વુ))-10 : 

15931 - કાયમી )

૪૫-8ર{ધી િસ{ધી 
કો�લે�, ગોરનો 
#ુવો,જશોદાનગર

9898461496 મણીનગર ઝોન હસંાબેન કાનtભાઈ 
ગામેતી હાથીજણ શા. - ૨ 9429002473

44 A Pી બuંલોઝ િનયર એ6સXેસ હાઇવે 
િસટ9એમ
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૧૩૦
કમલેશ dુપલાલ �ન : 17612 

(ભીલવાડા-9 : 15777 - કાયમી )

4 

બળ9યાનગર,રામનગર,

ભીલવાડા 
રોડ,અમરાઈવાડ9

9824798244 મણીનગર ઝોન ધમ¬4 એન યાદવ #ુબેરનગર 8હ5દ9-2 9173029845 42 કામધે	 ુપાક) ક�નાલ રોડ,વ'તાલ

૧૩૧

ગોપાલ કં. કો. સો. લી. : 17502 

(અમરાઈવાડ9 : 15739 - કાયમી 
)

૪૧૪ પટ�લવાડ9 
ગોપાલનગર 
ગોપાલનગર

9537152838 મણીનગર ઝોન નયનાબેન 
રણછોડભાઈ પટ�લ વાડજ શાળા ન ં1 9974251805

C/4,આનદં કોલોની બરોડા હાઇવે 
રોડ,અમરાઈવાડ9 9974251805

૧૩૨

જય ગોપાલ સહકાર9 ભડંાર લી. 
: 17533 (મ ણનગર-6 : 15989 - 

કાયમી )

8-Bટુલક હોલ નીચ,ે 

દ�ીણી સોસા.
9426367464 મણીનગર ઝોન Pી સજંય#ુમાર 

બનવાર9લાલ યાદવ
બાગે8ફરદોશ 8હS દ9 - 

1
9727017545 ૧૬૭ આઝાદ નગર સી.ટ9 એમ

૧૩૩

8દનેશભાઇ ભગવાનદાસ 
લધાણી : 17535 (ખોખરા-6 : 

15894 - કાયમી )

52-401-3- B.ુ હા. બોડ), 
ખોખરા. ખોખરા

9904526641 મણીનગર ઝોન
Pી સરો¢#ુમાર 
િવ_નાથXસાદ 
Kય'વાલ

અમરાઇવાડ9 8હ5દ9 ૮ 9427626748 C-93 અજય ટ�ના.-૩ અમરાઈવાડ9 અમ.

૧૩૪

�ુબે 8દપક#ુમાર પ.ાલાલ : 

17616 (મણીનગર (*વુ))-11 : 

15932 - કાયમી )

7 %T.ુશાળા 7 અને 8 

ની પાસે મણીયાસા
9725354525 મણીનગર ઝોન મનીષાબેન 

મહાદ�વભાઈ પટ�લ
ઓઢવ Bજુ. શાળા ન.ં 

૧ 7600098835
એચ-404 ¥ ૃદંાવન ર�િસડ�Sસી, વ£ાલ, 

અમદાવાદ

૧૩૫

ST ુકણા)વતી બધં મીલ 
કામદાર : 17556 (અમરાઈવાડ9-
15 : 15756 - કાયમી )

પતરાવાળ9 ચાલી, 
અમરાઈવાડ9.

9426359812 મણીનગર ઝોન પટ�લ ઇલાબેન 
કાળ9દાસ

િવનોબાભાવેનગર 
શા. - ૧ 7016321345

40, સાિન{ય બuંલોઝ વ£ાલ એસ.પી 
રiગ રોડ અમદાવાદ-382418

Pી જગદ9શ 

૧૩૬
ST.ુ મજ�ુર કં.કો.સો.લી. : 17510 

(હાટક�_ર : 15869 - કાયમી )

302 શના શેઠ ની 
ચાલી હાટક�¨વર

9979792266 મણીનગર ઝોન Pી જગદ9શ 
8કશનલાલ BHુર અમરાઇવાડ9 8હ5દ9 ૫ 9724327208 ૪2/સીતાબાઈ ચાલી nખુરામનગર

૧૩૭

પટ�લ 8હર�ન સેવતંીલાલ : 

17614 (અમરાઈવાડ9-22 : 

15765 - કાયમી )

�ુન-ં

7પરમે_રનગર,ભગવ
તીનગર 
સામે,અમરાઈવાડ9

9227405424 મણીનગર ઝોન સાવ સ8ંદપ રામઅચલ બા*નુગર 8હSદ9-8 8980623930 t-202, IoT ુઆઇર9સ, વ£ાલ, અમદાવાદ

૧૩૮

Xિવણભાઈ બેચરભાઈ : 17544 

(અમરાઈવાડ9-11 : 15751 - 

કાયમી )

બળ9યાવાસ, ગીતા 
હાઈ'#ુલની 
સામે,અમરાઈવાડ9.

9925846306 મણીનગર ઝોન લીલાબેન આર.પટ�લ વટવા Bજુરાતી 
શાળા ન.ં - 4

9824547654 ૩૭, કાિતcક�ય સોસા. વ£ાલ.

૧૩૯

ભવાનભાઈ કાશીભાઈ પટ�લ : 

17523 (અમરાઈવાડ9-8 : 15748 -

 કાયમી )

1 

રામનગર,ભગવતીનગ
ર,અમરાઈવાડ9.

9427621464 મણીનગર ઝોન િશoપાબેન .આર. વમા) વટવા Bજુરાતી 
શાળા ન.ં- 3

9725018667
C/20 *Vુપિવહાર 

સોસાયટ9,રામોલ,અમદાવાદ

૧૪૦

રિવS4 ભારતી �ા.સ.ભ.ંલી. : 
17543 (અમરાઈવાડ9-10 : 

15750 - કાયમી )

આશીષ નગર શોિપ5ગ, 

જનતાનગર, 

અમરાઈવાડ9.
9825776601 મણીનગર ઝોન Pી રવીS4#ુમાર 

બલીરામ અહ9ર રાજ*રુ 8હSદ9 -  2 9725005686 36 પમ�_રપાક) વ£ાલ

૧૪૧

રાજિતલક �ાહક સહકાર9 
ભડંાર લી. : 17559 (હાટક�_ર-4 : 

15874 - કાયમી )

બાવડ�નગર, 

આરતીનગર સામે
9426038047 મણીનગર ઝોન Pી nિુમ�ાબેન ટ9. 

પટ�લ
#ુ.હ9ના વોરા Xા. 

શાળા 7574807803 45, ગોપી બuંલોઝ, વ£ાલ, અમદાવાદ

૧૪૨

રામદ�વ બાબા �ા.સ.ભડંાર : 

17602 (ઘોડાસર-5 : 15868 - 

કાયમી )

૫, ખોડ9યાર ચે%બસ), 
ઘોડાસરગામ.

9825050470 મણીનગર ઝોન ગ�ડ લયા પા?લબેન 
ચેતનભાઈ િમoલતનગર-1 9978045035 A-10, િશવ ટ�નામેSટ, ઘોડાસર, અમદાવાદ

૧૪૩

િવનોદભાઈ નાથાલાલ પટ�લ : 

17521 (અમરાઈવાડ9-6 : 15745 -

 કાયમી )

અમરાઈવાડ9 
બસ'ટ�Sડ સામે.

8141151588 મણીનગર ઝોન Pી કરણિસ5હ 
રણtતિસ5હ રાજ*તૂ ઓઢવ 8હS દ9- 3 8866679538 ૬૭-રામનગર સોસા.વ£ાલ,અમદાવાદ
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૧૪૪

Pી પદમાવતી મ8હલા ઉ]કષ) 
મડંળ : 17547 (હાટક�_ર-3 : 

15872 - કાયમી )

54 સીતારામ શોપiગ 
સેSટર, અમરાઈવાડ9

8511651751 મણીનગર ઝોન િમના�ીબેન ".પટ�લ પdુષોeમનગર Bજુ. 

શાળા ન.ં ૧ 9429030818 12/એ સરદાર પટ�લ બuંલોઝ કoયાનચોક

૧૪૫
8કશોર વાલાt : 17424 

(બા*નુગર-27 : 16247 - કાયમી )

662-4307 B ુહા 
બોડ),ભ8કત નગર ના 
નાક� બા*નુગર

9427028863 ર ખયાલ ઝોન
Pી કમરનદ9મ 
અoતાફઅહમદ 
અSસાર9

ગોમતી*રુ 8હ5દ9 ૧ 8401717224
13, નરોeમ મહારાજની ચાલી, ર ખયાલ 

રોડ, અમદાવાદ

૧૪૬

ચા�ુડંા ક�રોસીન હોકસ) �ા.સ.ભ.ં 

: 17409 (બા*નુગર-18 : 16222 - 

કાયમી )

722 B ુહા બોડ) 
બા*નુગર

9924717190 ર ખયાલ ઝોન Pી tતેS4#ુમાર 
"ઠાલાલ સોની સૈજ*રુ 8હ5દ9-1 9725004557

523/3198,B.ુહા.બોડ),નવા 
બા*નુગર,અ"વાદ

૧૪૭

8દલીપ#ુમાર લાભશકંર મહ�તા : 

17371 (ગોમતી*રુ : 16257 - 

કાયમી )

289/36 શરાફની 
ચાલી,ગોમતી*રુ 
પોલીસ 'ટ�.સામે 
ર ખયાલ

9879526352 ર ખયાલ ઝોન અSસાર9vુલાયા 
ર�હાનાબા	 ુKફરઅલી

ગોમતી*રુ ઉ�ૂ)  શાળા 
ન-ં1

7984256829

68/55 નાગ*રુ વોરાની ચાલી 
�લતાિમનારા ગોમતી*રુ અમદાવાદ-

380021

૧૪૮

પટ�લ અ�તૃલાલ હ9રદાસ : 

17386 (બા*નુગર-4 : 16178 - 

કાયમી )

15-403 ભ8કતનગર, 

બા*નુગર. બા*નુગર
9998447962 ર ખયાલ ઝોન Pી �બુીનએહમદ 

કમ?�9ન અSસાર9 ઓઢવ 8હS દ9- 3 7383936077 સી ૨૦ અtત ર�સીડસી,રખીયાલ

૧૪૯

પટ�લ િનલમબેન હસ�ખુભાઈ : 

17436 (ઓઢવ-3 : 16275 - 

કાયમી )

C-1-3 

¥ ૃદંાવનપાક)સોસા. 
ઓઢવ

9825184800 ર ખયાલ ઝોન Xીતીકાબેન 
િવનોદચ4ં ચૌહાણ જશોદાનગર શા. -૨ 9173001204

૨૩/૭૭૮ ગીતાનગર સોસાયટ9 
,જનતાનગર અમરાઈવાડ9 અમદાવાદ

પટ�લ મ«બુેન �ળુtભાઈ : 

17422 (ઓઢવ-15 : 16307 - 628-3 Xાથમીક શાળા 9898516551 ર ખયાલ ઝોન છાયાબેન *Kૂભાઇ 
XKપિત ઓઢવ શા. -4 8141429352

સી ૧ ઇS4િવહાર પાક) , નવરાગં '#ૂલ 
નtક, ઓઢવ૧૫૦

17422 (ઓઢવ-15 : 16307 - 

કાયમી )

628-3 Xાથમીક શાળા 
પાસે ઓઢવ

9898516551 ર ખયાલ ઝોન XKપિત ઓઢવ શા. -4 8141429352 નtક, ઓઢવ

૧૫૧
બસંીલાલ માગંીલાલ : 17423 

(બા*નુગર-26 : 16243 - કાયમી )

796-5934 B ુહા 
બોડ),શ8કત ફલેટ 
બા*નુગર

9537885430 ર ખયાલ ઝોન Xદ9પ સી. સોની બા*નુગર 8હSદ9-8 9825527523 ઇ-77 મનોહર િવલા , નવા નરોડા

૧૫૨

મનોહરલાલ મહાદ�વXસાદ 
શાહ : 17388 (બા*નુગર-5 : 

16179 - કાયમી )

3 ભારતીય 'ટ�ટબ3ક 
સામે, બા*નુગર. 

બા*નુગર
9327001919 ર ખયાલ ઝોન Pી ઇS4પાલ 

તેજબહા�ુર પાલ *dુુષોeમનગર 8હ.- 1 9510207144 બી-4, મા�rૃિૂમ, િનકોલ

૧૫૩

ર�વુીર Xસાદ ગોર�લાલ શાહ : 

17418 (બા*નુગર-23 : 16234 - 

કાયમી )

16 બજરંગ સોસા., 
બા*નુગર. બા*નુગર

9426584552 ર ખયાલ ઝોન િનિતન#ુમાર એમ. �ન બા*નુગર 8હSદ9-8 8866572800
32, ST ુસૌરાV[ પટ�લ સોસાયટ9, 

અમરાઇવાડ9, અમદાવાદ

૧૫૪
રાધે|યામ  બશનલાલ : 17381 

(ગોમતી*રુ-2 : 16258 - કાયમી )

દ�વીXસાદની 
ચાલી,ઉષા ટોક9ઝ રોડ 
ગોમતી*રુ

9825847133 ર ખયાલ ઝોન શેખ મેહજબીનબા	 ુ
અલીxુસેન

ગોમતી*રુ ઉ�ૂ)  શાળા 
ન-ં1

8530075703

704 પીરમોહમમદ સેઠની ચાલી, 
કામદારમેદાન, ગોમતી*રુ,અમદાવાદ-

380021

૧૫૫
વનાt ક�શાt ચૌહાણ : 17416 

(બા*નુગર-22 : 16232 - કાયમી )

102-PTO-111-p-40-2 

ભ8કતનગર ના નાક�, 
બા*નુગર

9714362625 ર ખયાલ ઝોન િવજય#ુમાર આઇ 
ચૌધર9 બા*નુગર 8હSદ9-1 9725021630 17-સાગરટ�નામ3ટ નવાનરોડા

૧૫૬

વn ુ�હક સહકાર9 ભડંાર  લ. : 

17425 (બા*નુગર-28 : 16250 - 

કાયમી )

103-B-2 વoલભ ફલેટ 
પાસે, બા*નુગર 
બા*નુગર

9825864590 ર ખયાલ ઝોન Pી 8દનેશ 
પી.દાદા લયા નોબલનગર 8હ5દ9-2 9601187108

28 «ળુાભાઈ પટ�લની ચાલી ર ખયાલ 
રોડ અમદાવાદ.

૧૫૭

શમા) સમતા#ુમાર9 Xમોદ#ુમાર 
: 17435 (બા*નુગર-29 : 16251 - 

કાયમી )

778-66-1 B.ુહા.બોડ) 
બા*નુગર

9925279209 ર ખયાલ ઝોન સª©ચદાનSદ આર 
.િતવાર9 સરસ*રુ 8હ5દ9-6 9327054888 એ/202 ,Pી હ8ર એવેST ૂ,નવા નરોડા

શારદાબેન કoયાણXસાદ : 

17394 (બા*નુગર-8 : 16206 - 315 હરદાસનગર, 9998759590 ર ખયાલ ઝોન Pી રમેશ#ુમાર ગોમતી*રુ 8હ5દ9 ૧ 9408756229
23, નાગરદાસ પટ�લની ચાલી, ર ખયાલ, 

૧૫૮
17394 (બા*નુગર-8 : 16206 - 

કાયમી )

315 હરદાસનગર, 

બા*નુગર. બા*નુગર
9998759590 ર ખયાલ ઝોન Pી રમેશ#ુમાર 

#ૃપાશકંર િમPા ગોમતી*રુ 8હ5દ9 ૧ 9408756229
23, નાગરદાસ પટ�લની ચાલી, ર ખયાલ, 

અમદાવાદ
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૧૫૯

Pી પટણી ભરત#ુમાર બ�ભુાઈ 
: 17439 (બા*નુગર-30 : 16254 - 

કાયમી )

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

9824232676 ર ખયાલ ઝોન ધમ¬4#ુમાર 
આર.િ�પાટ9 #ુબેરનગર 8હ5દ9-1 9725053267 એ 26 મગંલમ સોસા.#ૃVણનગર

૧૬૦

સરસ*રુ કોલોની ક. કો. સો. લી. 
: 17375 (બા*નુગર : 16172 - 

કાયમી )

ગવ)મેSટ ઈ કોલોની, 
બા*નુગર બા*નુગર

9913096951 ર ખયાલ ઝોન Pી િવનય િશવહર� ઓઢવ 8હS દ9- 3 972550163 35-413, આQપાલી :લેટસ બા*નુગર

૧૬૧
nિુમત �ા. સ. ભડંાર : 17428 

(ઓઢવ-14 : 16306 - કાયમી )

101 જનતાનગર 
ઓઢવ

9898008638 ર ખયાલ ઝોન �ન નQતાબેન 
િવર�S4#ુમાર

અમરાઈવાડ9 Bજુ. 

શાળા ન.ં ૯ 9974624654

બી/36 , Pી રામે_ર પાક) સી એચ એસ 
લી. ઇSડ9યન ઑ6સીજન નtક રા"S4 

સોસાની સામે , ઓઢવ અમદાવાદ 382418

૧૬૨

nરુ�શ#ુમાર ". અ�વાલ : 

17432 (ઓઢવ-2 : 16269 - 

કાયમી )

C-1-2 ¥ ૃદંાવન 
શો.સેSટર,િવરાટ નગર 
ઓઢવ

8128586563 ર ખયાલ ઝોન સોનલબેન 
અશોકભાઈ પટ�લ જશોદાનગર શા. -1 9426079480

C-32, *Vુપિવહાર ટ�નામેSટં, રiગરોડ, 

રામોલ, અમદાવાદ

૧૬૩

શાહ મિનષભાઈ અરિવ5દ#ુમાર : 

17382 (બા*નુગર-3 : 16176 - 

કાયમી )

635-4089 બા*નુગર, 

છેoલા બસ'ટ�Sડ પાસે.
9879939027 ર ખયાલ ઝોન #ુ�દુબેન િવV�Xુસાદ 

રાવલ
સરદાર વoલભભાઈ 
પટ�લ શાળા સ#ંુલ 9825522673 |યામ#ુ8ટર , કઠવાડા રોડ, હસં*રુા

૧૬૪
એમ.એમ.અSસાર9 : 17872 

(વટવા-11 : 16431 - કાયમી )

�લોટ ન ં82 

#ુ]બેઆલમ કોલોની 
િવ-૩ સૈયદવાડ9, વટવા

9427328886 વટવા ઝોન 'વાલેહાબા	ુ ંઝેડ. 

અSસાર9 વટવા ઉ�ૂ)  શા.ન.ં 2 9974278636
10-2-B, આશીયાના એપાટ) ., પી.ટ9. કોલેજ 

રોડ, પાલડ9, અમદાવાદ

સી-૪, ST ુશોપiગ 
341, શrં ુપટ�લની ચાલ, અyુ)દા મીલ 

૧૬૫
#ૃ]બી કં. કો. સો. લી. : 17863 

(વટવા-10 : 16429 - કાયમી )

સી-૪, ST ુશોપiગ 
સેSટર, ગોoડન િસનેમા, 
વટવા

9714244790 વટવા ઝોન શહ�નાઝ આર. અSસાર9 વટવા ઉ�ૂ)  શા.ન.ં 2 6355034250
341, શrં ુપટ�લની ચાલ, અyુ)દા મીલ 

પાસે, ર ખયાલ રોડ, અમદાવાદ

૧૬૬

કૌશલભાઈ ક	ભુાઈ પટ�લ : 

17855 (વટવા-4 : 16421 - 

કાયમી )

35, અમર શોપiગ 
સેSટર દ�ર9યા પરા, 
વટવા

8735987784 વટવા ઝોન માણીઆર �લેખા 
ઉ'માન ગની

દાણીલીમડા ઉ�ૂ)  
શાળા ન. 2

9723146526
310  3rd :લોર આઇકોન ર�સીડ�Sસી 

દાણીલીમડા ચાર ર'તા  અમદાવાદ 28

૧૬૭

ખોખર અ'લમ અI�ુલ રKક : 

17853 (વટવા-3 : 16420 - 

કાયમી )

18/24 

સિવતાનગર,િશવ 
શ8કત ફલોર ફ�કટર9ની 
બાvુમા,ં વટવા

9712896898 વટવા ઝોન અનીસાબા	ુ ં 
મોહ%મદઝફર શેખ

દાણીલીમડા ઉ�ુ)  
શાળા ન-ં3

9429063004

8/2 	રૂ� એહમદ9 સોસાયટ9 ભાગ-

2,લાઇફલાઇન '#ુલની સામે દાણીલીમડા 
ગામ અમદાવાદ.380028

૧૬૮

Kડ�K દ�વેS4િસ5હ રણtતિસ5હ : 

17574 (સીટ9એમ : 15817 - 

કાયમી )

870-42 સીટ9એમ ચાર 
ર'તા,પોલીસચોક9પાસે

9909286209 વટવા ઝોન પરમાર X�ાબેન ક�. ખા8ડયા Bજુરાતી 
શાળા ન-ં2

9428360756
62, િશવાન ંબuંલોઝ R.A.F. ક�%પની પાસે 

બાપા સીતારામ ચોક વ£ાલ

૧૬૯

દ�સાઈ વાલtભાઈ ર]નાભાઈ : 

17605 (રામરા¢યનગર-5 : 

15783 - કાયમી )

એફ-૧૧ િશવપાક) 
સોસાયટ9, ગાય�ી 
પાક) સામે, રામરાજય 
નગર, અમરાઇવાડ9

9998228505 વટવા ઝોન હસંાબેન nરુ�શભાઇ 
પટ�લ રાજ*રુ શા. ૧૮ 9427629428

બી-૫૫,અજય ટ�નામ3ટ િવભાગ-૪,રબાર9 
કોલોની,અમદાવાદ

૧૭૦

ભારતીય �ાહક સ. ભ.ં લી. : 
17851 (વટવા : 16418 - કાયમી 
)

૩૨૧-એ-૨-૩, Kફર રો 
હાઉસ, �ન આPમ 
પાછળ, વટવા

9974987330 વટવા ઝોન સલમાબીબી એ. પઠાન વટવા ઉ�ૂ)  શા.ન.ં 2 7777931815
10-A, રોયલ એપાટ) ., Bજુરાત ¯ુ ડ�ની 

બાvુમા,ં શાહ�આલમ, અમદાવાદ

૧૭૧
શેખ ?બીના હા?નભાઈ : 17878 

(વટવા-12 : 16433 - કાયમી )

સી-૪, ST ુશોપiગ 
સેSટર, ગોoડન િસનેમા, 
વટવા

9714244790 વટવા ઝોન ર�હાનાબા	ુ ંt. 

અજમેર9 વટવા ઉ�ૂ)  શા.ન.ં 2 8758459255
36-A, ફઝલે ર�હમાની સોસા., સૈયદ 
ઇSતેઝા મ'tદ, vુહા*રુા, અમદાવાદ

Kડ�K લધધીરિસ5હ 
રણtતિસ5હ : 17617 (સીટ9એમ-

૮૭૦-૪૨,સીતારામ 
હોટલ,સી.ટ9.એમ ચાર 9974327594 વટવા ઝોન Pી િવજય#ુમાર રાજ*રુ 8હSદ9 -  ૧ 8200076226

37,િશવnખુનગર, રતન*રુા બસ 'ટ�શન 

૧૭૨
રણtતિસ5હ : 17617 (સીટ9એમ-

4 : 15822 - કાયમી )

હોટલ,સી.ટ9.એમ ચાર 
ર'તા પાસે.

9974327594 વટવા ઝોન Pી િવજય#ુમાર 
�યાર�લાલ કનોtયા રાજ*રુ 8હSદ9 -  ૧ 8200076226

37,િશવnખુનગર, રતન*રુા બસ 'ટ�શન 
ની પાસે,વ£ાલ
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૧૭૩
દ9લીપ એચ. �ન : 17591 

(સીટ9એમ-3 : 15819 - કાયમી )

1-2 ધન એ'ટ�ટ, 

સી.ટ9.એમ 9824051985 વટવા ઝોન Pી મહ�શચદં �લૂચદં 
કોર9

બાગે8ફરદોશ 8હS દ9 - 

1
9426387657 ૨૧Pીt પાક) વ£ાલ

૧૭૪

દ�ર9યા �ા. સ. ભ.ં (�ુ°ંય) : 

17858 (વટવા-7 : 16425 - 

કાયમી )

33 પરમે¨વર પાક) , 
બyલુ ક�નાલ રોડ 
વટવા

9825463368 વટવા ઝોન Pી અ ખલેશ 
Pીસ]યાનારાયણ ઝા િવનોબાભાવે 8હSદ9 -1 9725752255 186, ગગંા રો  હાઊસ,વટવા,અમદાવાદ

૧૭૫

દ�ર9યા �ાહક સહકાર9 ભડંાર 
(શાખા) : 17859 (વટવા-8 : 

16427 - કાયમી )

જગ.ાથ શોપiગ 
સેSટર, વાદંરવટ 
તળાવ, વટવા

9825463368 વટવા ઝોન Pી rપુેS4િસ5હ 
રામશકંરિસ5હ રાજ*તૂ વટવા 8હS દ9- 1 9725007857 ૧૮/૨૮૧ સિવતા નગર વટવા અમદાવાદ

૧૭૬
~ારકાધીશ �ા.સ.ંભડંાર : 17579 

(ભીલવાડા-8 : 15776 - કાયમી )

8 ST ુ¥ ુદંાવન પાક) , 
િશવ પાક) સામે, 
રામરાજય નગર,

7383307485 વટવા ઝોન �લચદં આર. યાદવ સરસ*રુ 8હ5દ9-4 9724764738 21/Pીનાથt પાક) , વ£ાલ અમદાવાદ

૧૭૭

રાધન*રુ9યા t.તબેન 
કર9મભાઈ : 17856 (વટવા-5 : 

16423 - કાયમી )

૧૭૭૧, 

માલીવાડો,ભરવાડ 
વાસ, વટવા

9275061627 વટવા ઝોન Pી નર�શ#ુમાર 
ઈ_રિસ5હ Kટ વટવા 8હS દ9- 1 9725001770

૧૮ '�િૃત દશ)ન સોસાયટ9 વટવા 
અમદાવાદ

૧૭૮

રાધે|યામ ઉ{વેXસાદ #ુશવાહ : 

17888 (વટવા-13 : 16434 - 

કાયમી )

૪૪, અમર શોપiગ 
સેSટર, િવ5ઝોલ રોડ, 

વટવા
8264698599 વટવા ઝોન નૌકાબેન િશવાભાઈ 

પટ�લ િવવેકાનદંનગર શા. ૧ 9586663699 ગો#ુલધામ બગંલો િવવેકાનદંનગરj

૧૭૯

શાહ 8દલીપ#ુમાર મણીલાલ : 

17861 (વટવા-9 : 16428 - 

કાયમી )

૧૨૮-૫ �ીન ચોક. 

વટવા
9978834822 વટવા ઝોન હ�તલબેન આઇ. 

વાઘેલા
નારોલ Bજુરાતી 

શાળા ન.ં2
9974045334 દ�વડ9, તા.દ'�ોઇ , �જ, અમદાવાદ

Pી અdુણ#ુમાર આનદં#ુમાર �ુકાન ન-ં૮, 
પટ�લ ચેતનાબેન C/304 Pી ર�સીડ�Sસી,આ'થા બગંલોની 

૧૮૦

Pી અdુણ#ુમાર આનદં#ુમાર 
ચ� ુ)વેદ9 : 17894 (ઈસન*રુ-16 : 

16414 - કાયમી )

�ુકાન ન-ં૮, 

પી.ડ9.પડંયા શોપiગ 
સેSટર, ઘોડાસર

9510508287 વટવા ઝોન પટ�લ ચેતનાબેન 
નાગરભાઇ ખોખરા Bજુ-2 9828173472

C/304 Pી ર�સીડ�Sસી,આ'થા બગંલોની 
સામે, હ8રદશ)ન રોડ, િનકોલ,અમદાવાદ

૧૮૧

Pી મ8હલા Xગતી મડંળ9 : 

17601 (ઘોડાસર-4 : 15866 - 

કાયમી )

નવી વસાહત, 

જશોદાનગર.

7383549156 વટવા ઝોન પટ�લ ર9ટાબેન 
રમણલાલ

બા*નુગર Bજુ.શા.ન 
.5

9825708321
35,'વ�નn�ૃVટ સોસાયટ9 ,િવભાગ -

3,વ£ાલ ,અમદાવાદ

૧૮૨

સજંય#ુમાર અ�તૃલાલ 
લી%બાચીયા : 17573 (nરુ�લીયા 
એ'ટ�ટ : 15815 - કાયમી )

25-290 જવાહર નગર, 

ઇ�Sદરાનગર 
અમરાઇવાડ9

9377248291 વટવા ઝોન Pી હ�તલબેન 
રા"S4#ુમાર વરમોરા

ઠ�રબાપાનગર 
Bજુ.શા.ન 1

8530457674
એચ -203 ¥ ૃદંાવન વા8ટકા, વ£ાલ, 

અમદાવાદ

૧૮૩

અSસાર9 મોહમંદસા8રમ 
િનસારઅહ�મદ : 17650 

(સરસ*રુ-12 : 17522 - કાયમી )

706/12 jલચદંની 
ચાલી, ગોમતી*રુ

8128886166 શહ�રકોટડા ઝોન શર9jિ.સા ંમો.યાસીન 
કાગઝી

દ8રયા*રુ ઉ�ૂ)  શાળા 
ન-ં૨ 7574006919 ૧૭૯, સગરવાડ, શાહ*રુ, અમદાવાદ

૧૮૪
આ8દનાથ કં. કો. સો. લી. : 17643 

(ગોમતી*રુ-5 : 17490 - કાયમી )

154 લાલભાઈ ફક9રની 
ચાલી ગોમતી*રુ

9825901896 શહ�રકોટડા ઝોન બાનો ખા�નૂ એન. 

hસાર9
ગોમતી*રુ ઉ�ૂ)  શાળા 

ન-ં4
9925967852

૬૨૮/૧૭, rરુ�ખાન ની ચાલી, પતરાવલી 
મW'જદ પાસે, ગોમતી*રુ, અમદાવાદ-

૩૮૦૦૨૧

૧૮૫
ઈeેહાદ કં. કો. સો. લી. : 17622 

(સરસ*રુ-2 : 17500 - કાયમી )

745 િસમેSટની ચાલી, 
ગોમતી*રુ 9825215054 શહ�રકોટડા ઝોન સાઈ'તા.ફ�ઝ 

અહ�%દ.અSસાર9
ગોમતી*રુ ઉ�ૂ)  શાળા 

ન-ં2
9106187210

743/12.કર9મચૌધર9 ની ચાલી.%T.ુહ�oથ 
6વાટ)સ) પાસે.ગોમતી*રુ રોડ.21

૧૮૬
ઉeમ વ'� ુભડંાર : 17635 

(રાજ*રુ -6 : 17538 - કાયમી )

ચ�ંુચોકસીની ચાલી, 
રાજ*રુ, ગોમતી*રુ 9924749868 શહ�રકોટડા ઝોન શેખ શમીમબા	ુ ં

મોહમંદહનીફ
બા*નુગર ઉ�ૂ)  શાળા 

ન-ં8
95375 58094

36, સોહ�લ પાક)સ �ીન પાક) ગેસ 
ગોડાઉન રોડ, જનતાનગર

૧૮૭

#ુ. શારદાબેન રાKભાઈ 
મકવાણા : 17637 (રાજ*રુ -7 : 

17539 - કાયમી )

1809/10 મનnરુ9ની 
ચાલી ન.ં2 રાજ*રુ, 

ગોમતી*રુ
9824773064 શહ�રકોટડા ઝોન ઉઝમાબા	ુ ંમો.નઇમ 

અનસાર9
બા*નુગર ઉ�ુ)  શાળા 

ન.ં 7
9033044793 75/287 t.એચ.બી. બા*નુગર અમદવાદ

ધી ઈ%પીર9યલ કં.કો.સો.લી. : 
17639 (ગોમતી*રુ-4 : 17488 - 784 ખાડંશેર9 9824799676 શહ�રકોટડા ઝોન

શમીમબા	 ુ
અI�ુલરહ�માન  

રાજ*રુ ઉ�ુ)  શાળા ન ં
9727793129

બી/8, ������ �	
�, ����� ��	��к� 

૧૮૮
17639 (ગોમતી*રુ-4 : 17488 - 

કાયમી )

784 ખાડંશેર9 
ગોમતી*રુ

9824799676 શહ�રકોટડા ઝોન અI�ુલરહ�માન  
અSસાર9

રાજ*રુ ઉ�ુ)  શાળા ન ં
7

9727793129
બી  ������ �	
�  ����� ��	��к� 

���
, �������
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૧૮૯

ધી મણીયાર મજ�ુર 
કં.કો.સો.લી. : 17620 (રાજ*રુ -2 

: 17532 - કાયમી ) મ ણયારવાડા, રાજ*રુ,

9825529786 શહ�રકોટડા ઝોન અSસાર9 રઝીયાબા	 ુ
મ�.રઝા

ગોમતી*રુ ઉ�ૂ)  શાળા 
ન-ં1

9601345519
23 સયૈદ ર9યાઝ xસૂેન ક9 ચાલી, 
ગોમતી*રુ અમદાવાદ-380021

૧૯૦
પર�શ મહ�S4#ુમાર શાહ : 17626 

(ગોમતી*રુ-2 : 17485 - કાયમી )

64/85 મોહન 
દલપતની ચાલી, 
મગન#ુંભારની ચાલી 
પાસે

9898121372 શહ�રકોટડા ઝોન ?હ9શબનમ 
મોહમંદભાઇ શેખ

ર ખયાલ ઉ�ૂ)  શાળા 
ન-ં2

9725023871 ૩૩૭/૭,સોનીની ચાલી, ગોમતી*રુ

૧૯૧

પીપoસ �ા. સ. ભડંાર લી. : 
17649 (ગોમતી*રુ-9 : 17495 - 

કાયમી )

559 નાગ*રુ 
ન ળયાની ચાલી, 
રાજ*રુ, ગોમતી*રુ

9898922626 શહ�રકોટડા ઝોન ?ખસાનાબીબી એ. શેખ બા*નુગર ઉ�ુ)  શાળા 
ન ં૨ 9687455650 ૧૧૪૪,શમશેરબાગ રાજ*રુ ગોમતી*રુ

૧૯૨

મ	ભુાઈ ક�શવલાલ શાહ : 

17627 (રાજ*રુ -3 : 17533 - 

કાયમી )

1758/5 પરમાનદંની 
ચાલી રાજ*રુ, 

ગોમતી*રુ
9924860565 શહ�રકોટડા ઝોન શાજર9નબા	 ુ

એમ. શેખ
nુદંરમનગર ઉ�ુ)  

શાળા ન-ં2
9624007775

૬૨ 	રૂ� અહમદ9 સો.
શાહ� આલમ અમદાવાદ

૧૯૩

�કુ�શ#ુમાર ઈ_રલાલ 
અ�વાલ : 17631 (ગોમતી*રુ-3 

: 17486 - કાયમી )

1079/9 નવઘડ9યાની 
ચાલી ગોમતી*રુ

9601675750 શહ�રકોટડા ઝોન સબીહાબા	ુ ં
જમીલઅહ�મદ અSસાર9

બા*નુગર ઉ�ૂ)  શાળા 
ન-ં4

9725018322
12, કર9મ ચોધર9ની ચાલી,કામદાર 
મેદાન, ગોમતી*રુ,અમદાવાદ.21

૧૯૪

�કુ�શ#ુમાર ઓમકારXસાદ 
અ�વાલ : 17644 (ગોમતી*રુ-6 

: 17491 - કાયમી )

28/194 શેઠ કોઠાવાળા 
વોરાની ચાલી, 
ગોમતી*રુ

9428351248 શહ�રકોટડા ઝોન ર�શમાબા	ુ ંમો. 
અસલમ અSસાર9

ગોમતી*રુ ઉ�ૂ)  શાળા 
ન.ં 6

9723751286
68, ફોજદાર ની ચાલી, કામદાર મેદાન, 

ગોમતી*રુ, અમદાવાદ - 380021

મોદ9 Xકાશચ4ં સોમચ4ં : 

17645 (ગોમતી*રુ-7 : 17493 - 767 પટવા શેર9 9924456008 શહ�રકોટડા ઝોન આિસયાબા	ુ ં
મો.ઐTબુ પઠાન

રાજ*રુ ઉ�ુ)  શાળા ન ં
7

9558432282 267,� �����,��х��	, �������
૧૯૫

17645 (ગોમતી*રુ-7 : 17493 - 

કાયમી )

767 પટવા શેર9 
ગોમતી*રુ

9924456008 શહ�રકોટડા ઝોન મો.ઐTબુ પઠાન 7
9558432282 267,� �����,��х��	, �������

૧૯૬

રજનીકાતં રામtભાઈ 
કાપ8ડયા : 17619 (રાજ*રુ : 

16850 - કાયમી )

1809/A/7 

શકરાઘાચંીનીચાલી, 
રાજ*રુચાર ર'તાપાસે,

9426032248 શહ�રકોટડા ઝોન શેખ શહ�બાઝબીબી 
અI�ુલકર9મ

 િમoલતનગર ઉ�ૂ)  
શાળા ન-ં2

9898502582
10, ગલી ન-ં૧, રોશનપાક) સોસાયટ9, 

દાણીલીમડા

૧૯૭

રાક�શ �ાહક સહકાર9 ભડંાર લી. 
: 17634 (રાજ*રુ -5 : 17536 - 

કાયમી )

1677/એ6 

ભોગીલાલની ચાલી 
રાજ*રુ, ગોમતી*રુ

8141888437 શહ�રકોટડા ઝોન
અનીસાબા	ુ ં 
રશીદએહમદ 
ટ�કરાવાલા

દાણીલીમડા ઉ�ુ)  
શાળા ન-ં3

9722146146
503, આમીન એપાટ)મેSટ, ટોકરશાહની 

પોળ રાયખડ અમદાવાદ.380001

૧૯૮

શારદાબેન િવજય#ુમાર પ8ંડત : 

17629 (રાજ*રુ -4 : 17535 - 

કાયમી )

18/79 નગર9 મીલ 
સામે રાજ*રુ, 

ગોમતી*રુ
9328098106 શહ�રકોટડા ઝોન કૌસરતસનીમ  પઠાન બા*નુગર ઉ�ુ)  શાળા 

ન.ં 7
9725024335 65/214 t.એચ.બી. બા*નુગર અમદવાદ

૧૯૯

શેખ મો.શાહ9દ ફર9દ એહમદ : 

17659 (ગોમતી*રુ-11 : 17498 - 

કાયમી )

માચીસ મીલની ચાલી 
ગોમતી*રુ

9408758624 શહ�રકોટડા ઝોન શા8હન એમ. શેખ ગોમતી*રુ ઉ�ુ)  
શા.ળા ન.ં 3

9099584616
302, સીટ9 પેલેસ ક� લકોમીલ બહ�રા*રુા 

અમદાવાદ

૨૦૦

Pમtવી �ા. સ. ભડંાર લી. : 
17648 (રાજ*રુ -9 : 17542 - 

કાયમી )

1789/એ/6/8 

�ુધીયાની ચાલી 
રાજ*રુ, ગોમતી*રુ

9974464242 શહ�રકોટડા ઝોન સાયરાબા	ુ ંએમ, શેખ શાહ9બાગ ઉ�ૂ)  શાળા 
ન.ં 1

6353244710
શહ9દ બદામી મ'tદ, તાવડ9*રૂા, 

શાહ9બાગ, અમદાવાદ

૨૦૧

Pી વધ)માન કો.ઓ.સો.લી. : 
17647 (ગોમતી*રુ-8 : 17494 - 

કાયમી )

488/212/2 ભોગીલાલ 
ડાgાભાઈની ચાલી 
અyુ)દા મીલ પાસ,ે 

ગોમતી*રુ

9374027640 શહ�રકોટડા ઝોન શાહ9નઅ°તર 
અI�ુoલાહ પઠાન

સરસ*રુ ઉ�ૂ)  શાળા 
ન-ં4

8487929492
P/52,બો%બે હાઉસiગ પોલીસ લાઇન, 

ગોમતી*રુ

૨૦૨

સાઈનાથ �ા. સ. ભડંાર : 17653 

(ગોમતી*રુ-10 : 17497 - કાયમી 
)

267 શકરાઘાચંીની 
ચાલી, રાજ*રુ, 

ગોમતી*રુ
9574718866 શહ�રકોટડા ઝોન

અSસાર9 
સBફુતાપરવીન 
Kવેદઅ°તર

બા*નુગર ઉ�ૂ)  શાળા 
ન-ં8

94279 55698
338/41 સોનીની ,ચાલી હાથીખાઇ 

ગોમતી*રુ૨૦૨ ) ગોમતી*રુ Kવેદઅ°તર
ન-ં8 ગોમતી*રુ



Sr No �યા.ભા.�ુકાન	 ુનામ Address Mobile No. Zone Name િશ�ક	 ુનામ શાળા	 ુનામ મોબાઇલ નબંર િશ�ક	 ુરહ�ઠાણ	ુ ંસરના�ું

૨૦૩
ક9.ર9 'ટોસૅ : 17788 

(િમરઝા*રુ-2 : 16221 - કાયમી )

880/3/4 

પાજંરાપોળની ચાલી, 
vુનાપાવરહાઉસ 
શાહ*રુ

9376645337 શાહ*રુ ઝોન શાહ9નબા	ુ ં
મો.ઇ%તીયાઝ શેખ

ચડંોળા ઉ�ૂ)  શાળા ન-ં

2
9974924028 63, રોશનપાક) , પટ�લ મેદાન, દાણીલીમડા

૨૦૪

ધી પાટ9દાર કં. કો. સો. લી. : 
17776 (ખાન*રુ-4 : 16233 - 

કાયમી )

A-56 સરદાર#ુંજ 
સોસાયટ9 શાહ*રુ

8141777719 શાહ*રુ ઝોન ઉષાબેન નાથાલાલ 
રાવલ નવા વાડજ -૯ 7698898855 "-૨૦૩, �ીન સીટ9, િનણ)ય નગર

૨૦૫
િનિતષ યોધરાજ B�ુતા : 17786 

(ખાન*રુ-3 : 16231 - કાયમી )

0127-15-0003- 

ભરડ9યાવાસ, ખાન*રુ, 

અમદાવાદ
9824567493 શાહ*રુ ઝોન દ�સાઈ નીલાબેન 

યોગેશભાઈ નવા વાડજ -૯ 9714624112 1-વીર અvુ )ન સોસાયટ9, નવા વાડજ

૨૦૬

પચંશીલ કો. ઓ. સો. લી. : 
17777 (શાહ*રુ : 16242 - 

કાયમી )

7 નદંન સોસાયટ9 
શાહ*રુ

9426543008 શાહ*રુ ઝોન પટ�લ િવમળાબેન 
જયિંતલાલ નવા વાડજ -૯ 9879814715 ૭ - 8ર²{ધ િસ²{ધ સોસા., રાણીપ

૨૦૭

XKપતી િવસાભાઈ 
જોઈતારામ : 17782 (હલીમની 
ખડક9-4 : 16218 - કાયમી )

ભાવસારનીવાડ9પાસ,

શાહ*રુ,અવાદ 
શાહ*રુ 
ભાવસારનીવાડ9

9904154831 શાહ*રુ ઝોન મદંા8કની રાvુભાઇ 
ગ³જર

રામદ�વપીરt ટ�કરા 
%Tિુન.શાળા 9924797016 આઈ- 402 આય)માન,ST ુરાણીપ

૨૦૮

ભ´ rપુેS4#ુમાર શાતંીલાલ : 

17784 (શાહ*રુ-2 : 16244 - 

કાયમી )

2441/2 રણછોડt	ુ ં
મદં9ર શાહ*રુ

9374929495 શાહ*રુ ઝોન રોનક ભાઈ પટ�લ નવાવાડજ શાળા 
નબંર 1

9428124610 13/Pીt twins બuંલોઝ , ST ુરાણીપ

નારણ*રુા  શાળ।  ન-ં

૨૦૯
મનીષાબેન િવ�લભાઈ : 17790 

(ખાન*રુ-2 : 16229 - કાયમી )

2182 ભીલવાસ 
ખાન*રુ શાહ*રુ

9974288036 શાહ*રુ ઝોન હિષ¶દાબેન સી .પટ�લ નારણ*રુા  શાળ।  ન-ં

4
9427522448 2/ભાuયo�મી  સો.સા, નવા વાડજ

૨૧૦

શાહ*રુ નાગોર9વાડ 
કં.કો.સો.લી. : 17773 (શાહ*રુ-5 : 

16249 - કાયમી )

નાગોર9વાડપોલીસચો
ક9પાસે,શાહ*રુ 
શાહ*રુ નાગોર9વાડ 
પોલીસચોક9સામે

9824055799 શાહ*રુ ઝોન પાયલબેન ક�.ચૌધર9 એ લસ!ીજ શાળા 
ન.ં30

9429438298
એ/4, માગંoય એપાટ) .સોલા રોડ, 

ઘાટલો8ડયા

૨૧૧
નવકાર Xો.'ટોસ) : 17346 

(નારણ*રુા-5 : 16134 - કાયમી )

72/1/1 હ�પીહોમ 
એપાટ)મેSટ નારણ*રુા 
નારણ*રુા

9824912501 સાબરમતી ઝોન સગંીતાબેન આ દરt રાણી*રુ Bજુરાતી 
શાળા ન-ં 2

9687616369
c- 103 ·જધામ ૪, જનતાનગર ચાર 

ર'તા, ચાણ¸*રુ9 અમદાવાદ

૨૧૨
ભાuયોદય 'ટોસ) : 17357 

(નારણ*રુા-7 : 16137 - કાયમી )

૧૧૯-૪ નારણ*રુા 
ગામ, નારણ*રુા

9824551079 સાબરમતી ઝોન મોદ9 પીનલબેન બી. રાયખડ  Bજુરાતી 
શાળા ન ં-4

9426752993
10/114, રામે_ર એપાટ)મેSટ, સોલા રોડ, 

નારણ*રુા, અમદાવાદ -380063

૨૧૩

રામર]ન રાિધકાXસાદ શમા) : 

17339 (સોલારોડ : 16161 - 

કાયમી )

S/24/1/2 મગંલ�તૂ� 
એપાટ)મેSટ નારણ*રુા

9979432458 સાબરમતી ઝોન ડાભી *Vુપાબેન એલ.
બહ�રામ*રુા Bજુરાતી 

શાળા ન-ં 5
8980126457

Q-10,સ¹દય) એપાટ)મેSટ, ઘાટલોડ9યા, 
અમદાવાદ

૨૧૪

Pી સ ચન XેમચSં4 �ન : 

17370 (નારણ*રુા-3 : 16131 - 

કાયમી )

4 રાજઅ%મી 
એપાટ)મેSટ,નાયકનગર
 ની સામે 
નારણ*રુા,અમદાવાદ

9898917465 સાબરમતી ઝોન Pી રિસલાબેન 
Xેમtભાઇ ટાકં અમ�ુ*રુા શા.ન.ં1 9428019035

૧૪, પિથક સોસાયટ9,નારણ*રુા, ચાર 
ર'તા.

૨૧૫

અtત#ુમાર #ુંદનલાલ �ન : 

17343 (નવા વાડજ-9 : 16109 - 

કાયમી )

૫, રંગઅવ«તુની 
વાડ9,#ૃVનનગર, નવા 
વાડજ

9574313147 સાબરમતી ઝોન પરમાર Xેરણાબેન " બહ�રામ*રુા Bજુરાતી 
શાળા ન-22

9712475934
સી-૧૦૪ પરમે_ર ૫ ગા8ંઠયા રથ રોડ 

ચાદંખેડા

૨૧૬

અશોકભાઈ ધનtભાઈ સોલકં9 
: 17355 (ક�શવનગર-3 : 16261 - 

કાયમી )

A/6/2 જનક*રુ9 સો., 
nભુાષ!ીજ, 

અમદાવાદ ક�શવનગર
9909994078 સાબરમતી ઝોન ગદાણી ધરાબેન એમ.

શાહ9બાગ Bજુરાતી 
શાળા ન ં6

9428411073
C/5, ગો#ુલધામ,132 �ટ 8ર5ગ રોડ, નવા 

વાડજ,અમદાવાદ૨૧૬ કાયમી ) અમદાવાદ ક�શવનગર શાળા ન ં6 વાડજ,અમદાવાદ
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૨૧૭

આનદંનગર �ા.સહકાર9 ભડંાર 
: 17341 (ચ4ંભાગા : 16177 - 

કાયમી )

B-729 આનદંનગર 
નવાવાડજ

9974426570 સાબરમતી ઝોન  પટ�લ નીતાબેન સી. શાહ9બાગ Bજુરાતી 
શાળા ન ં1

9408970595
એ -203 'વાિત એપાટ)મ3ટ મદંા8કની 
સોસાયટ9ની બાvુમા ંધાટલોડ9યા

૨૧૮

ઉ{ધવનગર કં. કો. સો. લી. : 
17322 (vુના વાડજ-4 : 16078 - 

કાયમી )

00627/12.-૦૫૩-૦૭-

૦૧૦૬-૦૦૦૪-૯, 

આનદંધામ સોસા.સામે, 
ન રાઘા#ૃVણા 
એપાટ)મેSટની 
બાvુમા,ંઆનદંઘામ 
ભીમt*રુા

9974029553 સાબરમતી ઝોન  ડામોર મનીષાબેન 
આર.

જમાલ*રુ Bજુરાતી 
શાળા ન-ં4

7383536240    /   

 9662260988

c2/3, આવાસ ફલેટ,જનતાનગર 
રોડ,ઘાટલો8ડયા

૨૧૯

ઉિમcલાબેન રમેશ#ુમાર �ુબે : 

17361 (શા£ીનગર : 16147 - 

કાયમી )

૧૭૮, િનધી એપા., 
Xગિતનગર

9924011316 સાબરમતી ઝોન િનશાબેન 
િવિનત#ુમાર પટ�લ સરસ*રુ Bજુ.શા. ન.ં 4 9909249377

t-201,િવ_ાસિસ8ટ,વી-2,ચાણ¸*રૂ9 
,અમ.

૨૨૦
એસ. આઈ. પટ�લ : 17303 

(મોટ�રા-2 : 16315 - કાયમી )

પચંાયત ઓફ9સની 
બાvુમા ંમોટ�રા મોટ�રા 9824542850 સાબરમતી ઝોન Pી માલદ�વ#ુમાર 

સરતાનભાઈ દ�સાઈ
હાસોલ Bજુરાતી 1 9662866174

રબાર9વાસ, ગોિવ5દનગરસોસાયટ9 સામે, 
જનતાનગર, ચાદંખેડા, અમદાવાદ

૨૨૧

ક�શર �ાહક સહકાર9 મડંળ9 : 

17336 (નવા વાડજ : 16085 - 

કાયમી )

518-270 

જયઓગડનાથની 
ચાલી,રામાપીરનો 
ટ�કરો નવાવાડજ

9428355648 સાબરમતી ઝોન �કુતાબેન આર પટ�લ
દાણીલીમડા 

Bજુરાતી શાળા 
નબંર 6

9033240809
B-13,*ણૂ ઁ*dૂુષોeમ.સો,િવ.-1 રાણીપ. 

અમદાવાદ,

ક�શવનગર મહ9લા �ા.સહ.મ.ં : 898 Xતાપtની 
શાહ9બાગ Bજુરાતી ડ9 301 'વામીનારાયણ પાક) 3 , 

૨૨૨

ક�શવનગર મહ9લા �ા.સહ.મ.ં : 

17329 (ક�શવનગર-4 : 16265 - 

કાયમી )

898 Xતાપtની 
ચાલી,ક�શવનગર 
વાડજ

9824433388 સાબરમતી ઝોન બરંડા ર�ખાબેન એસ.
શાહ9બાગ Bજુરાતી 

શાળા ન ં1
9638568541

ડ9 301 'વામીનારાયણ પાક) 3 , 

h બકાવાડ9 સામે ,રાણીપ

૨૨૩

ગાય�ી મ8હલા સહકાર9 �ા. ભ.ં 

: 17366 (શા£ીનગર-3 : 16157 - 

કાયમી )

૭૧, હ�પીહોમ, 

શા£ીનગર.

9998192145 સાબરમતી ઝોન અિનલાબેન એન 
દાયમા

દાણીલીમડા 
Bજુરાતી શાળા 

નબંર 5

8160529648
7,મ84 એપાટ)મ3Sટ, ઘરડાઘર ની 

સામે,નારણ*રુા,અમદાવાદ

૨૨૪

ગાય�ી મહ9લા કં. કો. સો. લી : 

17350 (નવા વાડજ-7 : 16107 - 

કાયમી )

F/48/655 સાગર 
એપામેSટ નવાવાડજ

9974360585 સાબરમતી ઝોન પટ�લ આશાબેન પી. શાહ9બાગ Bજુરાતી 
શાળા ન ં1

9727169555
3 Kનક9નદંન સોસાયટ9 ,નવા વાડજ 

380013

૨૨૫

Bજુરાતરાજય િવ�કુત Kતી 
��.કં.કો.સો. : 17352 (નવા વાડજ-

5 : 16101 - કાયમી )

tએફ/૨૪ સ]યમ 
શોપiગ સેSટર 
ભીમt*રુા,નવાવાડજ

9376242251 સાબરમતી ઝોન ભાવસાર િમના�ીબેન 
એચ.

�ુધે_ર Bજુરાતી 
શાળા ન ં 3

8511110837
સી-502 ર]ન ¢યોત કો%�લે6સ િવભાગ ૧ 

િનણ)યનગર અમદાવાદ

૨૨૬

B�ુતા _ેતા અરિવ5દભાઇ : 

21133 (રામનગર-3 : 16305 - 

કાયમી )

188/4/1/7/2 

'વામીનારાયણ 
બીoડiગ રામનગર

9879051785 સાબરમતી ઝોન વષા) બાyભુાઈ ઠાકોર અસારવા Bજુ.૮ 9428224113
બી-૧૦૧ પરમ એપાટ)મેSટ ,ચાદંખેડા 

અમદાવાદ

૨૨૭

જમનાબેન મફતલાલ ઠાકોર : 

17348 (ક�શવનગર-5 : 16268 - 

કાયમી )

646-116&208-126 ". 

પી. ની ચાલી, 
સાબરમતી સાબરમતી

9574688495 સાબરમતી ઝોન િવર4#ુમાર ડ9. યાદવ #ુબેરનગર 8હ5દ9-1 9426176933 10-િશવશ6તી ધામ , મોટ�રા 'ટ�.

૨૨૮

Kદવ મનnખુ Xેમાભાઈ : 

17344 (નવા વાડજ-4 : 16096 - 

કાયમી )

A/1 %T ુઆશીયાના 
ફલેટ ભીમt*રુા

9723002737 સાબરમતી ઝોન  રામી  આરતીબેન t.
શાહ9બાગ Bજુરાતી 

શાળા ન ં1
8128416991

t-104 'વામીનારાયણ ક�સલ 2 �ીન 
સીટ9સામે િનણ)ય નગર

૨૨૯

દ�સાઇ િશoપાબેન મહ�શભાઇ : 

17365 (અચેર-2 : 16310 - 

કાયમી ) 0

9327052333 સાબરમતી ઝોન ગ³જર િવધા�ીબેન 
એસ.

શાહ9બાગ Bજુરાતી 
શાળા ન ં6

9624024988
I-205,સ]યમેવ છાવણી-5, અગોરા મોલ 
પાછળ, nઘુડ,ગાધંીનગર 9624024988

નવ Bજુરાત કં.કો.સો.લી. : 
17304 (vુના વાડજ : 16058 - 284-2 vુનાવાડજગામ, 9428806423 સાબરમતી ઝોન પટ�લ 8હરલબેન Tુ �ુધે_રBજુરાતી 

9004517239 49 શાહ9ભ4 સો,િનણ)યનગર અમદાવાદ.

૨૩૦
17304 (vુના વાડજ : 16058 - 

કાયમી )

284-2 vુનાવાડજગામ, 

vુનાવાડજ
9428806423 સાબરમતી ઝોન પટ�લ 8હરલબેન Tુ �ુધે_રBજુરાતી 

શાળા ન ં 3
9004517239 49 શાહ9ભ4 સો,િનણ)યનગર અમદાવાદ.
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૨૩૧

નવા વાડજ ગો.િવ.સ.મ.ંલી : 

17305 (નવા વાડજ-12 : 16115 -

 કાયમી )

ભરવાડ વાસ,નવા 
વાડજ,અમદાવાદ 
ગોપાલચોક નવાવાડજ

9510900416 સાબરમતી ઝોન Kદવ KBિૃતબેન પી. �ુધે_ર Bજુરાતી 
શાળા ન ં3

9712970112 ૨ રામરાજ એપાટ) , vુનાવાqજ અમદાવાદ

૨૩૨

પટણી હસંાબેન જયતંીલાલ : 

17356 (નવા વાડજ-8 : 16108 - 

કાયમી )

૨, પ8રPમ કો%પ., 

વાડજ
9904473885 સાબરમતી ઝોન નાગરાજ યાિમિનબેન 

મનીષ#ુમાર કોતર*રુ  Bજુરાતી 1
78748

76586 

બી1 -602 સગંાથ 'કાઇઝ કોટ�_ર મોટ�રા 
અમદવાદ

૨૩૩

પટ�લ કoપેશભાઇ બાyભુાઈ : 

17349 (નવા વાડજ-2 : 16090 - 

કાયમી )

5 આનદંકoયાણ 
કો%પલે� નવાવાડજ

9824025035 સાબરમતી ઝોન પટ�લ કિપલાબેન એમ.
શાહ9બાગ Bજુરાતી 

શાળા ન ં1
7226030531

10/93 િનિધ એપાટ)મ3ટ ,Xગિતનગર, 

નારણ*રુા

૨૩૪

પટ�લ સોમાભાઈ શીવાભાઈ : 

17342 (જવાહરચોક-5 : 16283 - 

કાયમી )

મોરારનગર સોસાયટ9 
જવાહરચોક સાબરમતી

9247401226 સાબરમતી ઝોન 8ક5જલબેન પી.પરમાર સરદાર h�ેt  1
94280

33003

B-44, દ�વrિૂમ બગંલો, �ડંાલ બસ 'ટ�Sડ 
પાસે, �ડંાલ, ગાધંીનગર

૨૩૫

પટ�લ હ9તેશ જગદ9શભાઈ : 

22501 (નવા વાડજ-3 : 16092 - 

કાયમી )

4 સીઘી 
એપાટ)મેSટ,રામાપીરનો
 ટ�કરો નવાવાડજ

9725598564 સાબરમતી ઝોન અસાર9 મ«બુાળાબેન 
એમ.

શાહ9બાગ Bજુરાતી 
શાળા ન ં6

8980114098

A-33, ધનલ¡મી ટ�નામેS;સ, બલોલનગર 
ચાર ર'તા, રાણીપ, અમદાવાદ 

8980114098

૨૩૬

પરમાર ચ4ંકાSત સવtભાઈ : 

17358 (નવા વાડજ-6 : 16103 - 

કાયમી )

4 સીઘી 
એપાટ)મેSટ,રામાપીરનો
 ટ�કરો નવાવાડજ

9725598564 સાબરમતી ઝોન દ9પલબેન એમ પટ�લ
દાણીલીમડા 

Bજુરાતી શાળા 
નબંર 3

9601252427
16 મxુદ9 મહાવીર સોસાયટ9 1 ડ9-ક�બીન 

સાબરમતી અમદાવાદ

દાણીલીમડા 
94 ઉિમયા નગર  સોસાયટ9 િનણ)યનગર 

૨૩૭
ભગવતી 'ટોસ) : 17353 (નવા 
વાડજ-13 : 16116 - કાયમી )

૧૧ 8કત)ન એપા., નવા 
વાડજ

9898691470 સાબરમતી ઝોન એજલ બેન પી પટ�લ
દાણીલીમડા 

Bજુરાતી શાળા 
નબંર 4

9427038462
94 ઉિમયા નગર  સોસાયટ9 િનણ)યનગર 

નવા વાડજ

૨૩૮

ભારતીબેન પર�શ#ુમાર શાહ : 

17354 (ક�શવનગર : 16201 - 

કાયમી )

6 ક'�રુભાઇ ચે%બર 
,આર.બી.આઇ.કવાટસ) 
સામે nભુાષ!ીજ

9016807342 સાબરમતી ઝોન અમર9શ એસ. દોહર� સાબરમતી 8હ5દ9-1 9427059216
ગોિવ5દલાલની ચાલી, કબીર ચોક પાસ,ે 

સાબરમતી, અમદાવાદ-380005

૨૩૯

માલધાર9 કં. કો. ઓ. સો. લી. : 
17327 (vુના વાડજ-3 : 16072 - 

કાયમી )

45 માલઘાર9 
સોસાયટ9 vુનાવાડજ

9904524442 સાબરમતી ઝોન  મહ9ડા િમનલબેન 
એલ.

�ુધે_ર Bજુરાતી 
શાળા ન ં3

9825098553
T.ૂ t. વી. સી. એલ કોલોની nભુાસ  !જ 

સાબરમતી અમદાવાદ

૨૪૦

રબાર9 ભાવેશભાઇ શrંભુાઇ : 

21100 (રામનગર-4 : 16820 - 

કાયમી )

187/1 એચ.એચ.પટ�લ 
હાઇ'#ુલ સામે 
રામનગર રામનગર

9327052333 સાબરમતી ઝોન પરમાર ¢યોતીબેન 
વી.

શાહ9બાગ Bજુરાતી 
શાળા ન ં1

9925902418 એ-1 ક�શવ #ુંજ સોસાયટ9 ,ચાદંખેડા

૨૪૧

લ¡મી મ8હલા �ાહક સહકાર9 
ભડંાર : 21144 (ધમ)નગર-4 : 

21853 - કાયમી )

�ુકાનનબંર-4 

િસ5ઘીબKર ટોર�Sટ 
પાવર હાઉસ

9904473885 સાબરમતી ઝોન પરમાર િન?બેન બી .
�ુધે_ર Bજુરાતી 

શાળા ન ં 3
7878114871

D/503 ક�. બી. રોયલ હો%સ, 'નેહા �લાઝા 
નtક ચાદંખેડા અમદાવાદ

૨૪૨

વધ)માન Xોિવઝન 'ટોસ) : 

17360 (vુના વાડજ-2 : 16060 - 

કાયમી )

2264/17/4 ગાધંીનગર 
ટ�કરો, વાડજ, 

અમદાવાદ અમદાવાદ

9426436266 સાબરમતી ઝોન પKંબી સ{ંયા 
nનુીલ#ુમાર

સરસ*રુ Bજુરાતી 
શાળા નબંર- 6

9712930121
204, સ�તક હોમ, સરકાર9 ઇજનેર 

કોલેજની બાvુમા,ં ST ુસી.t. રોડ, ચાદંખેડા

૨૪૩
વદંના 'ટોસ) : 17351 

(નારણ*રુા-6 : 16135 - કાયમી )

nરુસગંમ 
એપાટ)મેSટ,મીરા%બીકા 
'#ુલ રોડ,નારણ*રુા

9898365483 સાબરમતી ઝોન બોડાત આરતીબેન િવ.
જમાલ*રુ Bજુરાતી 

શાળા ન ં9
8160874233 F-401, શાયોના િતલક-3, ગોતા

૨૪૪

િવ_મગંલ કં. કો. સો. લી. : 
17312 (નવા વાડજ-10 : 16111 -

 કાયમી )

326-1 #ૃVણનગર 
સોસાયટ9 નવાવાડજ

9662216981 સાબરમતી ઝોન પરમાર 8દપીકાબેન ટ9 શાહ9બાગ Bજુરાતી 
શાળા ન ં4

9428552217 એ -8 _ેતા સોસાયટ9 રાણીપ અમદાવાદ
૨૪૪  કાયમી ) સોસાયટ9 નવાવાડજ શાળા ન ં4
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૨૪૫

શેરથીયા ક9ર9ટ#ુમાર ગગંારામ 
: 17317 (નવા વાડજ-11 : 16114 

- કાયમી )

૮,લ¡મીનગરસોસા,ન
વાવાડજ,અમદાવાદ

9825520944 સાબરમતી ઝોન ભાuયPીબેન 
કચરાલાલ પટ�લ અમ�ુ*રુા શાળા ન ં2 9427241707

303 સાથ)કXે�ા, Xે�ાભારતી પાસે, કોબા, 
ગાધંીનગર

૨૪૬

Pી અિનલ Xેમચદં �ન : 

17313 (નારણ*રુા-2 : 16130 - 

કાયમી )

1,નાથાલાલ 
કોલોની,સરદાર પટ�લ 
કોલોની પાસે, 'ટ�ડ9યમ

9998336680 સાબરમતી ઝોન રાવલ �જ�ાસાબેન 
એસ.

�ુધે_ર Bજુરાતી 
શાળા ન ં 3

9712919326 D/501.શાયોના િશખર. વSદ�માતરમ. ગોતા

૨૪૭

Pી મા ં�ુગા) સચંાલીત સેવા 
;'ટ : 17359 (ઉ'માન*રુા : 

16195 - કાયમી )

૨૦૯૧-

ઉ'માન*રુાગામ,ટ�કરાપ
ર

9327168615 સાબરમતી ઝોન અoપાબેન દ�વ34િસ5હ  
ડાભી કોતર*રુ  Bજુરાતી 2 97236 68716 ૧૦૩૭/૨, સેકટર ૪ અ, ગાધંીનગર

૨૪૮

Pીમતી આશાબેન હ9રાલાલ : 

17326 (vુના વાડજ-5 : 16082 - 

કાયમી )

20628/12 આનદંઘામ 
સોસાયટ9 ની સામે 
ભીમt*રુા

8733890711 સાબરમતી ઝોન જoપાબેન ¢યિંતલાલ 
પરમાર

સૈજ*રુ Bજુ. શાળા 
ન.ં 6

8488840057
એ-૧૦૫, |યામિવલા એવST,ુ ચાદંખેડા, 

અમદાવાદ

૨૪૯

Pીમતી હ9રાબેન ર�વાભાઈ : 

17333 (ચ4ંભાગા-2 : 16180 - 

કાયમી )

90/824 ચ4ંભાગંા 
હાઉસiગ ભાવસાર 
હો'ટ�લ

9998318188 સાબરમતી ઝોન Pી ચીમનલાલ 
શકંરભાઈ મહ9ડા

સૈજ*રુ Bજુ. શાળા 
ન.ં 5

9724319396
437/1 ગીતાજલંી પાક) ગાધંીનગર 

૯૭૨૪૩૧૯૩૯૬

૨૫૦

હા8દ»ક ભરતભાઈ XKપિત : 

22540 (મોટ�રા : 16312 - કાયમી 
)

અલકા*રુ9 ,મોટ�રારોડ 
મોટ�રારોડ મોટ�રા

9925592600 સાબરમતી ઝોન ભોયા nશુીલાબેન 
એલ.

શાહ9બાગ Bજુરાતી 
શાળા ન ં1

9428351955
બી-4સગંાથ -1 મોટ�રા 'ટ�8ડયમ પાસે 

મોટ�રા


