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આથી ��િુનિસપલ શાળાના તમામ ��ુય િશ�ક�ી
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આવતી સરકાર� તથા %ા&ટ ઈન એઈડ 

 +ગણવાડ�ના બાળકો,ધોરણ 1 

તથા%ા&ટ ઈન એઈડ મા1યિમકશાળામા ં

3ાથિમક શાળાનો 3વેશો4સવ કાય56મ ન7કની

8ગેની 9ણ તમારા સી.આર.સી/<પુરવાઈઝર�ી >ારા 

3ાથિમક િશ�ણ મેળવવા પા? તમામ બાળકોને 3ાથિમક િશ�ણની <િુવધા સરળતાથી ઉપલAધ થાય અને એક પણ 

બાળક િશ�ણથી વBંચત ન રહ� 9ય તે માટE શાળાઓમા ંસો

<ધુીનો અGયાસ6મ Hણૂ5 કયા5 પહEલા શાળા છોડ� ગયેલા બાળકો

ધોરણ૯મા3ંવેશ પામે તે માટE ક&યા કEળવણી મહો4સવ અને
 

ш�	� 
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૧.આરટ�ઈ LMસ ૨૦૦૯ 8તગ5ત તાર�ખ 

   ધોરણ 1મા3ંવેશઆપવાનો હોવાથી તે માટE દરEક શળાએ 3વેશ ર7Oટર તૈયાર કરQું

  વાલીને 3વેશો4સવ કાય56મ માટE િનમ?ંણ આપQું

૨. ધોરણ 8  પાસ થયેલા િવRાથSઓ ધોરણ

  સીઆરસી કો.ઓ. એ તૈયાર કર� �આુરસી કો

  ના રોજ સાUં ૫:૦૦ કલાક <ધુીમા ંઆપવી

૩. તમાર� શાળાનો 3વેશો4સવ કાય56મ U મા1યિમક શાળામા ંયો9નાર છે તે મા1યિમક શાળાના આચાય5�ી સાથે સપંક5મા ં

  રહEQુ.ંતેઓ�ી બોલાવે 4યારE એક વખત સકંલન બેઠકમા ંજQું

  કામગીર� BબનYકૂ ર�તે કરવી.   

૪. 3વેશો4સવ કાય56મ Hવૂ[ તમાર� શાળાની એસએમસીની એક આયોજન બેઠક બોલાવવી

   તથા U તે મા1યિમક શાળામા ં3વેશો4સવના \દવસે હાજર રહE તે માટE 3ય4નો કરવા

૫. તમાર� શાળા સાથે સલં]ન ��િુન.કાઉ&સીલર�ી 

   આમ?ંણ આપQુ.ં   

૬. તમાર� શાળામા ંધોરણ ૧ મા ં3વેશ મેળવનાર બીપીએલ

    ઝોનમાથંી મેળવી લેવા.   

૭. ચા` ુવષ[ મbcુય ગૌરવ અBભનય ગાન

    >ારાથનાર છે.પરંf ુU ��િુન.3ાથિમક શાળાઓને 3વેશો4સવ કાય56મ પોતાની જ શાળામા ંકરવાનો થાય છે તેવી  

    શાળાઓએ આ તમામ 3Qિૃhઓ કરવાની રહEશે

    Q�ૃારોપણ િવષય પર શાળાના બાળકો
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િનિસપલ શાળાના તમામ ��ુય િશ�ક�ીઓને જણાવવાbુ ંકE શાળા 3વેશો4સવ અને ક&યા કEળવણી મહો4સવ 

૨૦૧૮ દરિમયાન શહEર� િવOતારમાટE યો9નાર છે.��&' ��( ��)���к ш�	�*��� 


��ш��� к��� � ��!����� "�ш� 3ાથિમક શાળાના ધોરણ1 ના 3વેશપા? બાળકોને એક 

%ા&ટ ઈન એઈડ મા1યિમક શાળામા ં3વેશો4સવ માટE લઈ જવાના છે.  

1 ના 3વેશપા? બાળકો તથા ધોરણ  ૯ ના બાળકોનો સ�ંiુત 3વેશો4સવ

મા ંયોજવાનો છે 

3ાથિમક શાળાનો 3વેશો4સવ કાય56મ ન7કનીસરકાર� તથા %ા&ટ ઈન એઈડ મા1યિમક શાળા

<પુરવાઈઝર�ી >ારા  કરવામા ંઆવશે. 

3ાથિમક િશ�ણ મેળવવા પા? તમામ બાળકોને 3ાથિમક િશ�ણની <િુવધા સરળતાથી ઉપલAધ થાય અને એક પણ 

બાળક િશ�ણથી વBંચત ન રહ� 9ય તે માટE શાળાઓમા ંસો ટકા નામાકંન થાય તે  ક&યા કEળવણીbું

પહEલા શાળા છોડ� ગયેલા બાળકોને Hનુઃ3વેશ થાય અને ધોરણ૮ 

મા3ંવેશ પામે તે માટE ક&યા કEળવણી મહો4સવ અને શાળા 3વેશો4સવ 2018  8તગ5ત નીચેની કામગીર� કરવી

ш�	� 
��ш��� ��� к��� к�	��� ����� 2018 �� �+�, к-���� к������. 
8તગ5ત તાર�ખ તા૦૧/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ પાચં વષ5 Hરૂા થતા હોય તેવા

હોવાથી તે માટE દરEક શળાએ 3વેશ ર7Oટર તૈયાર કરQુ.ં3વેશપા? િવRાથSઓના    

લીને 3વેશો4સવ કાય56મ માટE િનમ?ંણ આપQુ.ં    

ધોરણ૯મા ંસભંિવત કઈ શાળામા ં3વેશ મેળવનાર છે તેની શાળાવાર મા\હતી 

એ તૈયાર કર� �આુરસી કો.ઓ. અને U તે ઝોનના મદદનીશ શાસનાિધકાર��ીને તા

આપવી.  

તમાર� શાળાનો 3વેશો4સવ કાય56મ U મા1યિમક શાળામા ંયો9નાર છે તે મા1યિમક શાળાના આચાય5�ી સાથે સપંક5મા ં

તેઓ�ી બોલાવે 4યારE એક વખત સકંલન બેઠકમા ંજQુ.ં આ સાથે કાય56મની કાય5<Bૂચમા ંજણાkયા અbસુારની    

3વેશો4સવ કાય56મ Hવૂ[ તમાર� શાળાની એસએમસીની એક આયોજન બેઠક બોલાવવી.એસએમસીના તમામ સGયો  

મા1યિમક શાળામા ં3વેશો4સવના \દવસે હાજર રહE તે માટE 3ય4નો કરવા. 

કાઉ&સીલર�ી તથા Olૂલબોડ5 સGય�ીને 3વેશો4સવ કાય56મ માટE તમાર� ક�ાએથી  

મા ં3વેશ મેળવનાર બીપીએલ િવRાથSનીઓ માટEના િવRાલmમી બો&ડ અગાઉથી U તે  

ચા` ુવષ[ મbcુય ગૌરવ અBભનય ગાન,રાcટભniત ગીત ગાન,અ�તૃ વચન તથા સાOંlૃિતક કાય56મ

3ાથિમક શાળાઓને 3વેશો4સવ કાય56મ પોતાની જ શાળામા ંકરવાનો થાય છે તેવી  

3Qિૃhઓ કરવાની રહEશે.યોગથી િનરોગી, Oવoછતા અBભયાન,બેટ� બચાવો

બાળકો ૪ થી૫  િમિનટbુ�ં/ 0$ ��� વiતkય તૈયાર કર� 3વેશો4સવ કાય56મના 
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અને ક&યા કEળવણી મહો4સવ 
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એક \કલોમીટરની િ?pયામા ં

ના બાળકોનો સ�ંiુત 3વેશો4સવસરકાર� 

શાળામા ં યોજવાનો છેતે 

3ાથિમક િશ�ણ મેળવવા પા? તમામ બાળકોને 3ાથિમક િશ�ણની <િુવધા સરળતાથી ઉપલAધ થાય અને એક પણ 

ક&યા કEળવણીbુ ં1યેય છે.ધોરણ 8 

૮ માથંી તમામ બાળકો 

8તગ5ત નીચેની કામગીર� કરવી.  

ના રોજ પાચં વષ5 Hરૂા થતા હોય તેવા તમામ બાળકોને  

3વેશપા? િવRાથSઓના     

તેની શાળાવાર મા\હતી  

અને U તે ઝોનના મદદનીશ શાસનાિધકાર��ીને તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૮    

તમાર� શાળાનો 3વેશો4સવ કાય56મ U મા1યિમક શાળામા ંયો9નાર છે તે મા1યિમક શાળાના આચાય5�ી સાથે સપંક5મા ં 

આ સાથે કાય56મની કાય5<Bૂચમા ંજણાkયા અbસુારની     

એસએમસીના તમામ સGયો   

તથા Olૂલબોડ5 સGય�ીને 3વેશો4સવ કાય56મ માટE તમાર� ક�ાએથી   

િવRાથSનીઓ માટEના િવRાલmમી બો&ડ અગાઉથી U તે   

અ�તૃ વચન તથા સાOંlૃિતક કાય56મ મા1યિમક શાળા  

3ાથિમક શાળાઓને 3વેશો4સવ કાય56મ પોતાની જ શાળામા ંકરવાનો થાય છે તેવી   

બેટ� બચાવો,પાણી બચાવો, 

3વેશો4સવ કાય56મના  
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\દવસે વiતkય આપશે. 

૮.કાય56મમા ંવધારEમા ંવધારE લોકભાગીદાર�ઉપલAધ થાય તેવા 3યાસો કરવા

૯.ધોરણ ૧ મા ં3વેશપા? બાળકોને Olુલ બોડ5 તરફથી આપવામા ંઆવેલ ધોરણ 

     કલર ક�ટ તથા ચોકલેટ તૈયાર રાખવી

૧૦. rજુરાતી મા1યમના ધોરણ ૧ ના 

       મા1યમના િવRાથSઓને ધોરણ ૧ 

૧૧. િવRાથSઓને આપવામા ંઆવનાર તમામ ક�ટ

       Oટ�કર ફરsજયાત લગાવQુ.ં      

૧૨.3વેશપા?બાળકના મOતક ઉપરટોપી

૧૩.ધોરણ ૩ થી ૮ મા ં3થમ tuિતય અને fિૃતય 

       ઈનામ અને હાજર રહE તે <િુનિvત કરQું

૧૪.NMMS મા ંઉતીણ5િવRાથSઓના નામની યાદ� તૈયાર કરવી

૧૫. દાતાઓ,સહકાર� સOંથા કE Oવૈwoછક 

૧૬. પદાિધકાર�/અિધકાર� કE3વેશ પામતા બાળકોbુ ંxલ કંlુ કE rલુાબની પાદંડ�

૧૭.3વેશ પામતા બાળકોના yEસ ઉપર તેમના નામbુ ંબેઇઝ લગાવવો 

૧૮. Gcert>ારા મળેલ <ચૂના �જુબ 3વેશો4સવ

       બાળમેળો અને ઇકો કલબની 3Qિૃત 

૧૯. U શાળાઓમા ં{ા&સપોટ|શન <િુવધા મ�ંૂર કરવામા ંઆવેલ છે તે શાળાઓએ પહEલેથી જ kહ�કલ

     બાળકોની યાદ� અને લીલી ઝડં�ની kયવOથા કરવી

ш�	� 
��ш����� 1���� к-���� к������.
૧.શાળાના ��ુય િશ�ક,ધોરણ ૧ ના વગ5 િશ�કો

સ&માનપા? િવRાથSઓ અને એક િશ�ક

3થમ શાળામા ંસમાિવcટ શાળાઓએ કાય56મના એક કલાક પહEલા એટલ ેકE 

   સમાિવcટ શાળાઓએ સવારE ૧૦.૦૦ કલાકE જણાવેલ મા1યિમક શાળામા ંપહ}ચી જઈ યો]ય Oથાને 3વેશપા? બાળકો તથા    

   O&માનપા? િવRાથSઓને બેઠક અપાવી દEવી

૨. આ સાથે જણાવેલ કાય56મની કાય5<Bૂચ અbસુાર સમયબ1ધ કાય56મ કરવાનો રહEશે

૩.તમાર� શાળામા ંરહEલા ધોરણ ૩ થી ૮ 

    કરવી.  

૪. શાળા છોડ� ગયેલ ૬ થી ૧૪ વષ5ના વય�ૂથના તમામ બાળકોને

૫.તમાર� શાળામા ં3વેશપા? એક પણ \દkયાગં બાળક 3વેશ મેળkયા વગર ન રહE તે <િુનિvત કરQું

૬. નામાકંન સાથે lુપોિષત બાળકો માટE

૭.ધોરણ ૧ મા ં3વેશપા? બાળકોને Olુલ બોડ5 તરફથી આપવામા ંઆવેલ ધોરણ 

   કલર ક�ટ તથા ચોકલેટ આપવી   

૮. rજુરાતી મા1યમના ધોરણ ૧ ના િવRાથSઓને 3~ાની rજુરાતી અને ગBણતની Oવા1યાયપોથી આપવી pયારE અ&ય  

    મા1યમના િવRાથSઓને ધોરણ ૧ ના પાઠ�HOુતકો આપવા

૯. ધોરણ ૩ થી ૮ મા ં3થમ tuિતય અને fિૃતય 

૧૦.NMMS મા ંઉતીણ5 િવRાથSઓને ઈનામ આપવા

૧૧.U શાળાઓમા ં{ા&સપોટ|શન <િુવધા મ�ંૂર કરવામા ંઆવેલ છે તે

ધોરણ ૧ ના િવRાથSઓને વાહનમા ંબેસાડ�ને મહાbભુાવો�ી >ારા 
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કાય56મમા ંવધારEમા ંવધારE લોકભાગીદાર�ઉપલAધ થાય તેવા 3યાસો કરવા.  

Olુલ બોડ5 તરફથી આપવામા ંઆવેલ ધોરણ ૧ ની 3વેશક�ટ તથા 

તથા ચોકલેટ તૈયાર રાખવી.  

ના િવRાથSઓને 3~ાની rજુરાતી અને ગBણતની Oવા1યાયપોથી આપવી pયારE અ&ય  

૧ ના પાઠ�HOુતકો આપવા માટE તૈયાર કરવા.   

િવRાથSઓને આપવામા ંઆવનાર તમામ ક�ટ,HOુતકો,Oવા1યાયપોથી અને ઈનામ ઉપર U તે િવRાથSbુ ંનામ સાથેbુ ં  

 

ટોપી,�ગુટ કE પ�ી UQ ુક�ુ ંજ પહEરાવQુ ંન\હ.  

િતય અને fિૃતય 6માકંE ઉhીણ5 થનાર િવRાથSઓના નામની યાદ� તૈયાર કરવી

અને હાજર રહE તે <િુનિvત કરQુ.ં  

ના નામની યાદ� તૈયાર કરવી,તેઓbુ ંઈનામ અને હાજર રહE તે <િુનિvત કરQું

Oવૈwoછક સOંથાઓનો સપંક5 કર� દાન/લોકફાળો મેળવવા 3યાસ કરવા

પામતા બાળકોbુ ંxલ કંlુ કE rલુાબની પાદંડ�,ચદંન િતલકથી Oવાગત કરQુ ંનહ�

3વેશ પામતા બાળકોના yEસ ઉપર તેમના નામbુ ંબેઇઝ લગાવવો  

�જુબ 3વેશો4સવના \દવસે તમામ શાળાઓએ ધોરણ ૨ થી ૮ ના િવRાથSઓ માટE શાળામા ં

3Qિૃત કરાવવાની છે.તે માટEની તમામ Hવૂ5 તૈયાર�ઓ કરવી.  

U શાળાઓમા ં{ા&સપોટ|શન <િુવધા મ�ૂંર કરવામા ંઆવેલ છે તે શાળાઓએ પહEલેથી જ kહ�કલ

બાળકોની યાદ� અને લીલી ઝડં�ની kયવOથા કરવી.      

1���� к-���� к������. : ( 22 ��� 23 56� 
ના વગ5 િશ�કો,ધોરણ ૧ ના 3વેશપા? બાળકો અને તેમના વાલીઓ

અને એક િશ�ક,NMMS  મા ંઉિતણ5 િવRાથSઓ તથા એસએમસી સGય�ીઓ

3થમ શાળામા ંસમાિવcટ શાળાઓએ કાય56મના એક કલાક પહEલા એટલ ેકE ૦૭.૦૦ કલાકE તથા tuિતય શાળામા ં

કલાકE જણાવલે મા1યિમક શાળામા ંપહ}ચી જઈ યો]ય Oથાને 3વેશપા? બાળકો તથા    

ને બેઠક અપાવી દEવી. 

આ સાથે જણાવેલ કાય56મની કાય5<Bૂચ અbસુાર સમયબ1ધ કાય56મ કરવાનો રહEશે.  

૮ ના િવRાથSઓ અને િશ�કોની મદદથી પોકEટ એ\રયામા ંજન 9rિૃત અથ[ એક રEલી    

વષ5ના વય�ૂથના તમામ બાળકોને તમાર� શાળામા ં Hનુઃ3વેશ કરાવવો

તમાર� શાળામા ં3વેશપા? એક પણ \દkયાગં બાળક 3વેશ મેળkયા વગર ન રહE તે <િુનિvત કરQું

નામાકંન સાથે lુપોિષત બાળકો માટE lુપોષણ િનવારક કાય5વાહ� માટE 3ય4નો કરવાના રહEશે 

Olુલ બોડ5 તરફથી આપવામા ંઆવેલ ધોરણ ૧ ની 3વેશક�ટ તથા કEમલીન 

 

ના િવRાથSઓને 3~ાની rજુરાતી અને ગBણતની Oવા1યાયપોથી આપવી pયારE અ&ય  

ના પાઠ�HOુતકો આપવા.  

tuિતય અને fિૃતય 6માકંE ઉhીણ5 થનાર િવRાથSઓને ઈનામ આપવા.  

ને ઈનામ આપવા. 

U શાળાઓમા ં{ા&સપોટ|શન <િુવધા મ�ૂંર કરવામા ંઆવેલ છે તેવી શાળાઓએ 3વેશો4સવ કાય56મ Hણૂ5 થયેથી 

ના િવRાથSઓને વાહનમા ંબેસાડ�ને મહાbભુાવો�ી >ારા લીલી ઝડં� >ારા વાહન રવાનગી કાય56મ કરવો
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ની 3વેશક�ટ તથા કEમલીન  

િવRાથSઓને 3~ાની rજુરાતી અને ગBણતની Oવા1યાયપોથી આપવી pયારE અ&ય   

તે િવRાથSbુ ંનામ સાથેbુ ં   

તૈયાર કરવી,તેઓbુ ં 

તેઓbુ ંઈનામ અને હાજર રહE તે <િુનિvત કરQુ.ં 

લોકફાળો મેળવવા 3યાસ કરવા. 

ચદંન િતલકથી Oવાગત કરQુ ંનહ� 

ના િવRાથSઓ માટE શાળામા ં 

U શાળાઓમા ં{ા&સપોટ|શન <િુવધા મ�ંૂર કરવામા ંઆવેલ છે તે શાળાઓએ પહEલેથી જ kહ�કલ,તમામ ડો�મેુ&�સ,   

56� 2018) 
અને તેમના વાલીઓ,ધોરણ ૩ થી ૮ ના  

એસએમસી સGય�ીઓ સાથે  

કલાકE તથા tuિતય શાળામા ં 

કલાકE જણાવેલ મા1યિમક શાળામા ંપહ}ચી જઈ યો]ય Oથાને 3વેશપા? બાળકો તથા     

ના િવRાથSઓ અને િશ�કોની મદદથી પોકEટ એ\રયામા ંજન 9rિૃત અથ[ એક રEલી     

Hનુઃ3વેશ કરાવવો 

તમાર� શાળામા ં3વેશપા? એક પણ \દkયાગં બાળક 3વેશ મેળkયા વગર ન રહE તે <િુનિvત કરQુ.ં   

ની 3વેશક�ટ તથા કEમલીન  

ના િવRાથSઓને 3~ાની rજુરાતી અને ગBણતની Oવા1યાયપોથી આપવી pયારE અ&ય   

.   

3વેશો4સવ કાય56મ Hણૂ5 થયેથી  

લીલી ઝડં� >ારા વાહન રવાનગી કાય56મ કરવો. 
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૧૨.Gcert>ારા મળેલ <ચૂના �જુબ 3વેશો4સવ

બાળમેળો અને ઇકો કલબની 3Qિૃત કરાવ

૧૩.દરEક 3ાથિમક શાળાએ પોતાની શાળામા ં

૧૪.કાય56મ બાદ નામાકંન થયેલા બાળકોની મા\હતી

ઓડ�નેટરને સ4વરE મોકલી આપવી સી

કો-ઓ\ડ�નેટરને િનયત પ?કમા ંમા\હતી 

૧૫. કાય56મ Hણૂ5 થયા બાદ \દન-૧ મા ં

આપવાનો રહEશે 
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�જુબ 3વેશો4સવના \દવસે તમામ શાળાઓએ ધોરણ ૨ થી ૮ ના િવRાથSઓ માટE શાળામા ં

કરાવવી.   

દરEક 3ાથિમક શાળાએ પોતાની શાળામા ંસરગવા કE ફળના ઓછામા ંઓછા પાચં છોડbુ ંQ�ૃારોપણ

બાળકોની મા\હતી,મળેલ લોક સહયોગની મા\હતી િનયત ન�નુામા ંસી

સી.આર.સી.કો-ઓડ�નેટરE તા4કાBલક ૨કલાક <ધુીમા ંઝોન ક�ાએ �આુરસી

િનયત પ?કમા ંમા\હતી મોકલી આપવી  

મા ંપાચં-પાચં ફોટો%ા�સ સાથેનો અહEવાલ <પુરવાઇઝર�ી ને ઈ
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ના િવRાથSઓ માટE શાળામા ં 

Q�ૃારોપણ કરQુ.ં 

ની મા\હતી િનયત ન�નુામા ંસી.આર.સી.કો- 

ક <ધુીમા ંઝોન ક�ાએ �આુરસી 

�ી ને ઈ-મેલ >ારા મોકલી 

��A��-.к$��       

��N=�D'� ��� 

"����, ��)���к ш�	� 

J+���K. к���к- 

/'Y� �ш\к, 
�=��к ш�	� 

"����, ��)���к ш�	� 

/'Y� �ш\к, 
�=��к ш�	� 

"����, ��)���к ш�	� 

�/ 6���� 

"����, ��)���к ш�	� 

/'Y� �ш\к, 
�=��к ш�	� 



 

 

™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ

�kL : 
��ш��� к��� � ��;� `#K����� "I����� "��A� :; "��!���� l ш�	�*�� 

m��; n� XnK ш�	�* �=� $���

��+��ш�� /'!#  I�$��� ! 
�=��к ш�	���� $��� к��� � _'��- -.$� к-���� -��ш�
 

$��� ��O�=P*, �ш\к� ��� ��A�*��  

C�-� ���� / '!#�� 
�$e� A��K����
 

 

"=� ��� 
�$e� AnX o� к� ���-. -�p!q�. r��шsA���� ��ш � =n шк� 

$��� VA�N;.к�� к�nI� ���m��� ,I��+ к-.t'�

$��� �u���� к�+	��

"I�t'�. "I�� R 0v�� ��;�

_ '��- w' ���� "I�� ��;� "I�� �E "!=� ! x'N$ -.$� 

yz ��к{I к-.X. I����-��� ��-\к ��� ���L�к #���� N�|o�

N�|o ��-$, N�N= ��-$�� ��к{I�� 

!� !� +-�� d'!-�$

 


��ш��� R 6�� =��=� L�-� 8 ��
 

 

��"-�� к�.*.X ������ Iiк��� HAN;-�� Xк��- ��1�$� }'"-�� к�
 

 
 

 

 �  ��O�=PD'� ���  L�-� –

��N=�/ш�	�D'� ��� 
   

 �  ш�	�D'� ���  L�-� – 8 �� #�	к��� 

j'A  ��Y��  
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��ш��� к��� � ��;� `#K����� "I����� "��A� :; "��!���� l ш�	�*�� 

m��; n� XnK ш�	�* �=� $��� �}'��.ш�	�*X ,I-�H$ к��� � _ 6̀� �D'��- 

I�$��� ! 
�=��к ш�	���� $��� к��� � _'��- -.$� к-���� -��ш�.  

�ш\к� ��� ��A�*��  ‘ VA�WN;к /'H$ ������� ’ ��;� ���D'���/

C�-� ���� /'!#�� 
�$e� A��K����.  


�$e�Ii 

"=� ��� 
�$e� AnX o� к� ���-. -�p!q�. r��шsA���� ��ш � =n шк� 

$��� VA�N;.к�� к�nI� ���m��� ,I��+ к-.t'� ��.. ��i� $=� �-�� 

$��� �u���� к�+	�� к�=	. $=� кIK��� =�A� ��I-�� ��;� ��! 

"I�� R 0v�� ��;�, "I�� N��N=� ��;� ��� "I�� ���� I�z.�� 

_'��- w' ���� "I�� ��;� "I�� �E "!=� ! x'N$ -.$� ‘ VA�WN;к �.

I����-��� ��-\к ��� ���L�к #���� N�|o�

N�N= ��-$�� ��к{I�� ��к�- к-.X.   

!� !� +-�� d'!-�$ 

��	.  �-�к ш�	�X ������ ��1�$� ��."-.��.к�.*.�� "I��

������ Iiк��� HAN;-�� Xк��- ��1�$� }'"-�� к�.*.�� "I��. 

 

– 9 ��� 
��ш ��	��A 

ш�	�D'� ���  

r"- ��#-  

 

�� #�	к��� L� -9 ��� 
��ш ��	��A 

#�	к��� j'A ��Y��  

"n;."n��� 
��ш 

��	��A j'A ��Y�� 
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��ш��� к��� � ��;� `#K����� "I����� "��A� :; "��!���� l ш�	�*�� �rк��� �-к�-. к� 

ш�	�*X ,I-�H$ к��� � _ 6̀� �D'��- _'I-��n^-Z���  

/к��� ��� X��,��-  

"=� ��� 
�$e� AnX o� к� ���-. -�p!q�. r��шsA���� ��ш � =n шк� 

��i� $=� �-�� 

к�=	. $=� кIK��� =�A� ��I-�� ��;� ��! 

"I�� N��N=� ��;� ��� "I�� ���� I�z.�� 

VA�WN;к �.’  =�� 

I����-��� ��-\к ��� ���L�к #���� N�|o�m�. #�� 

�� "I��.  

-.��H��  

 

"n;."n��� 
��ш 

��	��A j'A ��Y��  

-.��H��  
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$�-.х 18 =� 23 56�, 2018 �-����� ���� /'!#�� к�F�A:� к���-$ -��ш�
 

 
Donate to Read Programme:
 

$��� /'Y� �ш\кZ�*�� !�����D'� к� ������� ш��-�� ��+1-к�

A�L�A� �L�-��� R'N$к� ��;� ����$� к-. 

��;� $�.16/06/2018 =� $�.21

,!���. 

• к�� R'N$к� ��� ��	��� 
 

- L�-� 1 =� 8 

�K$-�� R'N$к� 

- ш�	� ���  �ш\

- ���- R'N$к�A����� �I�� к-. шк�� $��� R'N$к�       

- к�nI� ������� �
�; =��A� R'N$к� 

- ��;�A� $=� !�1-$ ,I��+� R'N$к� I� N��к�-.t'�

• L�-� 5 =� 8 �� ��O�=P* ��� 
 

• l $� �����;.*, к�A���* ��� ��- -N$�* ,I- �1�q �ш����A �/ 6�� /'!#�� �A�\ 

#��- #������ " к��� ��� ��f� 
��- к-.�� 


��� к-��.    

• $��-. ^�� к��-.X=� �ш\к�.Q 

����$� N�:I� I�k��K��

• $��-� _'I-��n^-Z��� ��+��ш�� �D'��- $��-. ш�	��� ��N$�-��� "��A� ����� 

�u��Z�* , L�-��u�Z�*

�}'��.к�,���A-Z�*, 

��Lк�-.Z�*�� �-�� /'A�к�$ An R'N$к� ��	��� ��;� ����$� к-��

����+ N$-  ��KA *1��-Z�D'� ���  

 
 
 


�=��к  

^��к\�  l $� ^���� �����ш 

ш�����Lк�-.Z� 

ш��-к\�  Z� 1���ш��n X

ш�����Lк�-. 

��)���к  ш��-к\� Z��$� ��:ш�A�#�� �к���� 

X�}'к�ш� n��I�H;- 

ш��-    
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�-����� ���� /'!#�� к�F�A:� к���-$ -��ш�. 

Programme: 

$��� /'Y� �ш\кZ�*�� !�����D'� к� ������� ш��-�� ��+1-к� I���=� 

��;� ����$� к-. ��� N�:I� "I�� ш�	�* ��;� R'N$к�D'� ��� ��	��� 

21/06/2018 _'L� Xк х�� ��#�ш N�:I� ‘K���; �' 

к�� R'N$к� ��� ��	��� ? 

8 �� ��O�=P*�� ,I��+� e���L�к,��Nк�-�L�к  $=� ��O�=P 

�K$-�� R'N$к�  

ш�	� ���  �ш\к��� ,I��+� R'N$к� 

���- R'N$к�A����� �I�� к-. шк�� $��� R'N$к�        

к�nI� ������� �
�; =��A� R'N$к�  

��;�A� $=� !�1-$ ,I��+� R'N$к� I� N��к�-.t'�.  

�� ��O�=P* ��� �ш\к� ��=� I�к�; X1-����� Xк -�A� к�z��

к�A���* ��� ��- -N$�* ,I- �1�q �ш����A �/ 6�� /'!#�� �A�\ 

#��- #������ " к��� ��� ��f� 
��- к-.�� �S'��� �S' R'N$к� ������ �	�  $��� 

$��-. ^�� к��-.X=� �ш\к�.Q 50 l;A� ���K `#A ��	�� An $��� _ 'e ��+1-к��� 

��K��.  

$��-� _'I-��n^-Z��� ��+��ш�� �D'��- $��-. ш�	��� ��N$�-��� "��A� ����� 

L�-��u�Z�*, �}'��.к�I�-�ш��� ,|� I���Lк�-.Z�*

, Nj'A #�K� �u�Z�* $=� ш��-�� 
�$W<Q$ ��+1-к�

*�� �-�� /'A�к�$ An R'N$к� ��	��� ��;� ����$� к-��.    

��KA *1��-Z�D'� ���   �-��/'�  ;�A����

l $� ^���� �����ш 

ш�����Lк�-.Z�  

l $� ^���� к��-.   l $� ^���� 

A��KA�n� ��#-  

Z� 1���ш��n X.����n- �����ш 

ш�����Lк�-. – I��� ^��     

,N���R'-� ш�	� �� – 2, 

,N���R'-� ��- -N$�,�������   

079

9426366088  

Z��$� ��:ш�A�#�� �к���� – 

X�}'к�ш� n��I�H;- – ������� 

p!{A��ш\���Lк�-.Z��� к��-., 

#�'��	. ��� ���R'-, 

�������     

079

9099697376 
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I���=� $�*X ����� 

"I�� ш�	�* ��;� R'N$к�D'� ��� ��	��� 

K���; �' -.K к��� � ’  

��Nк�-�L�к  $=� ��O�=P 

�ш\к� ��=� I�к�; X1-����� Xк -�A� к�z��. 

к�A���* ��� ��- -N$�* ,I- �1�q �ш����A �/ 6�� /'!#�� �A�\ 

�S'��� �S' R'N$к� ������ �	�  $��� 

l;A� ���K `#A ��	�� An $��� _ 'e ��+1-к��� 

$��-� _'I-��n^-Z��� ��+��ш�� �D'��- $��-. ш�	��� ��N$�-��� "��A� ����� 

к�I�-�ш��� ,|� I���Lк�-.Z�*, 

Nj'A #�K� �u�Z�* $=� ш��-�� 
�$W<Q$ ��+1-к�- 

.     

;�A����.��#-  

l $� ^���� 

A��KA�n� ��#-   

079-  27550112  

9426366088   

079-27912966 

9099697376  
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• �-�к ш�	�X $���� $��� �ш\к��� ���� ��N$�-� ������� $��-. ш�	��� ��f� R'N$к� 

��� ��; �	� $� ��;� ��� "��!� ��� ��A�к-� к-['�

• �--�! ���l 4.00 кA�к _'L���� l $� ^���� _'I-��n^-Z��� 1����-��� Xкi =��A� 

R'N$к��� ��+$ ���� 
���� ��кA� "I��
 

 

$�-.х 
d'!-�$� 

18/06/2018    

19/06/2018  

20/06/2018   

21/06/2018   

j'A ��Y��   

 

• $�-.х 21/06/2018 

�+Pк-� к-.�� $��� ��1�$� _'I-��n^-Z��� ��кA� "I��

��)�� L�-� 1 

��� 2 ��;� 

,I��+� 

L�-� 

5  

,I��+�

d'!-�$�    

1���.    

�m�r    

,w6�     

��� 

����  

  

 

�-�к ^�����=� Z�<Q к��+�-. #�A i� ш�	�* ��� i� �ш\к���

"�ш�. "=� �-�к ш�	���� �ш\к�.Q =��A к��+�-.�� -�кK� N�:I� -�х��

 `#K�� 4 ��� �ш��]�� /'!#�� HAN;- ��� ^��к\��� -.����+ ���;�� ,I- 

к�nI� ��$��� ��� "��=� "I�� ш�	��� $� ��$�Z��� �-�=� R'N$к� ��	�� A��� ��;� 

!�������� "�ш�./'.�ш\кZ�*X `#�x 6к -.$� ��$���- ��$�*�� �-�=� "��- 

������ R'N$к� ��	�� A����� -��ш�
 

`#K�� : 1. 
��ш��� к��� ��� к���_ 6̀� 

2. K���; �' -.K к��� �D'� #��- 

 3. K���; �' -.K к��� �D'� ���K`#A 
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�-�к ш�	�X $���� $��� �ш\к��� ���� ��N$�-� ������� $��-. ш�	��� ��f� R'N$к� 

��� ��; �	� $� ��;� ��� "��!� ��� ��A�к-� к-['�.  

кA�к _'L���� l $� ^���� _'I-��n^-Z��� 1����-��� Xкi =��A� 

R'N$к��� ��+$ ���� 
���� ��кA� "I��.  

��)����- Xкi к-�A�  R'N$к��� ��Y�� 

1���. �m�r ,w6�  ��� ���� 

    

    

    

    

    

2018 �� -�! 2.00 кA�к _'L���� Xкi =��A� R'N$к�D'� ���� /'!# 

�+Pк-� к-.�� $��� ��1�$� _'I-��n^-Z��� ��кA� "I��.   

L�-� 3 =� 

5  ��;� 

,I��+� 

L�-� 6 

=� 8  ��;� 

,I��+� 

ш�	� ��� 

�ш\к� ��;� 

,I��+� 

���- 

R'N$к�A� 

��;� ,I��+�

   

   

   

   

   

�-�к ^�����=� Z�<Q к��+�-. #�A i� ш�	�* ��� i� �ш\к��� 

"=� �-�к ш�	���� �ш\к�.Q =��A к��+�-.�� -�кK� N�:I� -�х��

��� �ш��]�� /'!#�� HAN;- ��� ^��к\��� -.����+ ���;�� ,I- 

к�nI� ��$��� ��� "��=� "I�� ш�	��� $� ��$�Z��� �-�=� R'N$к� ��	�� A��� ��;� 

�ш\кZ�*X `#�x 6к -.$� ��$���- ��$�*�� �-�=� "��- 

������ R'N$к� ��	�� A����� -��ш�.   


��ш��� к��� ��� к���_ 6̀�  

K���; �' -.K к��� �D'� #��-  

K���; �' -.K к��� �D'� ���K`#A  
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�-�к ш�	�X $���� $��� �ш\к��� ���� ��N$�-� ������� $��-. ш�	��� ��f� R'N$к� 

кA�к _'L���� l $� ^���� _'I-��n^-Z��� 1����-��� Xкi =��A� 

�kL 

j'A 

  

  

  

  

  

кA�к _'L���� Xкi =��A� R'N$к�D'� ���� /'!# 

��;� ,I��+� 

j'A R'N$к� 

 

 

 

 

 

 ������$ к-����� 

"=� �-�к ш�	���� �ш\к�.Q =��A к��+�-.�� -�кK� N�:I� -�х��. 

��� �ш��]�� /'!#�� HAN;- ��� ^��к\��� -.����+ ���;�� ,I- 

к�nI� ��$��� ��� "��=� "I�� ш�	��� $� ��$�Z��� �-�=� R'N$к� ��	�� A��� ��;� 

�ш\кZ�*X `#�x 6к -.$� ��$���- ��$�*�� �-�=� "��- 
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   4.K���; �' -.K к��� ���� HAN;- ��� ^��к\��� -.����+ ���;���� ���.  

   I. 
��ш��� ���� 1����� }'

   6. 
��ш��� ���� 1���� � }'

     (Iiк – 1 ��� - Iiк ���; ��� ��K�к�I���� 
��ш к��� R 6�� =���� 

     ^�� X.*.Z��� ��кA� "I���� -��ш�

  7. 
��ш��� ���� :; 
    
    
‚t. 18-06-2018  
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K���; �' -.K к��� ���� HAN;- ��� ^��к\��� -.����+ ���;���� ���.  

��� 1����� }'��. ш�	�X "I���� =$� ��+$ Iiк – 

��� 1���� � }'��. ш�	�X "I���� =$� ��+$ Iiк –- 

��� - Iiк ���; ��� ��K�к�I���� 
��ш к��� R 6�� =���� 

Z��� ��кA� "I���� -��ш�.) 

��� :; 1 =� 71 �� ��+$.   
     
 

    ztì. yu÷.ze.ŒuËtR

       þtË™trÄfthe 
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K���; �' -.K к��� ���� HAN;- ��� ^��к\��� -.����+ ���;���� ���.   

 1   

-  

��� - Iiк ���; ��� ��K�к�I���� 
��ш к��� R 6�� =���� 30 ����;���    

ztì. yu÷.ze.ŒuËtR  
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:;��� �����<; 


=� 

ш�	��� к��� ��� 

��� 

>:?? =� @?: ?? 

кA�к 

:;��������<; 

BC$�� 

ш�	��� 

к��� ��� ��� 

@@:?? =� @:?? 

кA�к 

8:00 to 8:05 11:00 to 11:05 મbcુયગૌરવ

8:05 to 8:10 11:05 to 11:10 રાc{�યભniત ગીતગાન

8:10 to 8:15 11:10 to 11:15 યોગપ\રચય િનદશ5ન

8:15 to 8:20 11:15 to 11:20 

•   +ગણવાડ�ના બાળકોનો 3વશે

• દાતાઓ >ારા મળેલ રમકડાઓbુ ંઆગણવાડ�નઅેપ5ણ િવિધ

•   +ગણવાડ�ને �ટ

8:20 to 8:25 11:20 to 11:25 

ધો: 1 

BPL 

(જોહોય તો

ધોરણ 

માટE 3~ાની 

પાઠયHOુતકોનો સેટ

8:25 to 8:30 11:25 to 11:30 
ધોરણ

ધોરણ 

8:30 to 8:33 11:30 to 11:33 NMMS/NTSE 

8:33 to 8:38 11:33 to 11:38 

• ધો:૩ 

િવRાથSઓbુ ંસ&માન 

•  જો બ ેકE તેથી વ� ુશાળા હોય તો ધો

3થમ 

8:38 to 8:40 11:38 to 11:40 
ધોરણ

િવRાથSઓbુ ંસ&માન

8.40 to 8.44 11.40 to 11.44 િવRાથSની>ારા

8:44 to 8:48 11:44 to 11:48 િવRાથS>ારા

8:48 to 8:50 11:48 to 11:50 ‘ �લા�Oટક �iુત  અમદાવાદ 

8:50 to 8:55 11:50 to 11:55 શાળા>ારા એક

8:55 to 9:05 11:55 to 12:05 ��ુયમહEમાન�ીbુ ંસબંોધન

9:05 to 9:06 12:05 to 12:06 રાc{ગીતbુગંાન

9:06 to 9:10 12:06 to 12:10 Q�ૃારોપણ

9:10 to 9:12 12:10 to 12:12 
જો{ા&સપોટ5ની kયવOથાવાળ� 3ાથિમક શાળા હોય તો 

િવRાથSઓ સાથેવાહનને લીલી ઝડં� બતાવી રવાનગી
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કાય56મની કાય5<Bૂચ 

к��� �����+$ 

મbcુયગૌરવ ગાન 

આચાય5રાc{�યભniત ગીતગાન 

યોગપ\રચય િનદશ5ન 

+ગણવાડ�ના બાળકોનો 3વશે 

+ગણવાડ� કાય5કર
 

દાતાઓ >ારા મળેલ રમકડાઓbુ ંઆગણવાડ�નઅેપ5ણ િવિધ. 

+ગણવાડ�ને �ટ, <ખુડ� અપ5ણ કરવી. 

1 મા ંબાળકોને 3વશે 

��ુય િશ�ક

BPL ક&યાઓ માટEિવRાલmમી બો&ડ િવતરણ 

જોહોય તો) 

ધોરણ :1 ના પાઠય HOુતકનો સટેઆપવો. (rજુરાતી મા1યમ 

માટE 3~ાની Oવા1યાયપોથી નગં -2 અ&ય મા1યમ માટEધો: 1 ના 

પાઠયHOુતકોનો સેટ 

ધોરણ :9 મા ંિવRાથSઓને 3વેશ 
આચાય5

ધોરણ :9 ના િવRાથSઓને પાઠયHOુતકનોસટેઆપવો 

NMMS/NTSE પર��ાઓમા ંઉhીણ5 િવRાથSઓbુ ંસ&માન 

��ુય િશ�ક

૩ થી 8 મા ં3થમ,t>તીય અન ેfતૃીય 6મના 

િવRાથSઓbુ ંસ&માન (જો એક3ા.શાળા હોય તો) 

જો બ ેકE તેથી વ� ુશાળા હોય તો ધો: 3 થી 8મામંા?  

3થમ 6મનાિવRાથSઓbુ ંસ&માન 

ધોરણ :9 અને 10 મા ં 3થમ, t>તીય અન ે fતૃીય 6મના 

િવRાથSઓbુ ંસ&માન 

આચાય5
 

િવRાથSની>ારા "અ�તૃ વચન"  

િવRાથS>ારા "અ�તૃ વચન"  

�લા�Oટક �iુત  અમદાવાદ ‘ bુ ં3િત~ાવાચંન   

શાળા>ારા એક/બ ેlૃિતનો સાOંlૃિતક કાય56મ 

��ુયમહEમાન�ીbુ ંસબંોધન 

રાc{ગીતbુગંાન સ�હૂમાં

Q�ૃારોપણ આચાય5

જો{ા&સપોટ5ની kયવOથાવાળ� 3ાથિમક શાળા હોય તો 

િવRાથSઓ સાથેવાહનને લીલી ઝડં� બતાવી રવાનગી. 
��ુય િશ�ક

™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

��A��-.к$��       

��N=�D'� ��� 

આચાય5, મા1યિમક શાળા 

+ગણવાડ� કાય5કર 

��ુય િશ�ક, 3ાથિમક શાળા 

આચાય5, મા1યિમક શાળા 

��ુય િશ�ક, 3ાથિમક શાળા 

આચાય5, મા1યિમક શાળા 

સ�હૂમા ં

આચાય5, મા1યિમક શાળા 

��ુય િશ�ક, 3ાથિમક શાળા 
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���� к���� 	
�к������� ��� - Shree CHANDRA VANU SOM, IAS

����:-PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, (NRI & ARTD) GENERAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENT,SACHIVALAYA, GANDHINAGAR.

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

આ�મ િવનય મદં�ર ગાધંી આ�મ સામે, તોરણ 
હોટલના ખાચંામા,ં �ુના વાડજ 9 to 12 0 120 120

મહા�માગાધંી - 1 ગાધંીઆ�મની સામે, �ૂના વાડજ, 

અમદાવાદ 1 to 8 24 51 75

ક#શવનગર - 1 આરટ�ઓ સક&લની બા�ુમા,ં �ૂના 
વાડજ, અમદાવાદ 1 to 8 38 42 80

િનમા&ણ હાઈ)*ુલ નવા વાડજ, અમદાવાદ 9 to 12 0 42 42

નવા વાડજ - 1 ભરવાડવાસ, નવા વાડજ 1 to 8 0 39 39

નવા વાડજ - 3 ભરવાડવાસ, નવા વાડજ 1 to 8 35 0 35

,જુરાત *ુમાર િવનય મ-ંદર િવધાપીઠ, આ�મ રોડ 9 to 10 37 17 54

વાડજ -હ0દ� 2 �ૂના વાડજ ગામ, �ૂના વાડજ, 

અમદાવાદ 1 to 5 20 25 45

�ી િવધાનગર હાઇ) *ુલ ઉ) માન3રુા ચાર ર) તા પાસે 9 to 12 102 79 181

ઉ)માન3રુા - 2 ઉ)માન3રુા ચાર ર)તા, �ૂના 
વાડજ, અમદાવાદ 1 to 8 8 7 15

22/6/2018

23/6/2018

1

2

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-�� ���#
��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 

2�!к�
��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

4�5 ��2�

��2�6� ��: 789:7;;:7<���� :- %�.=�.%�. к�. >. �"� "�?@

���� :- =A��B�, C. D. 5�A%B ��EF ���G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - ���"/�E Kкк�

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - G0�2&� 2�. (M0
+

��2�6� ��: NO;98PP:Q7
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���� к���� 0)�
�к������ ��� -  � /�"��2&� )"& 

���� :-���. A&��&��, R�@��+ S�
�. T�L 
���#B 2�?B 

��2�6� ��: 9426310381

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к)  - ��� 5�2&� U���#� ��2�6� ��: 8000899411

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

ઉ4& િવ5ાલય ટોર#0ટ પાવર કોલોનીમા,ં 
સાબરમતી 9 to 12 40 20 60 14 15 29

સાબરમતી - 2 ધમ&નગર, સાબરમતી, અમદાવાદ 1 to 8 13 17 30

8:00 to 

10:00
સે0 ટ એ0 સ હાઇ) *લૂ ડ�-ક#બીન, સાબરમતી 9 to 12 103 65 168

જય સોમનાથ હાઇ) *લૂ ખોખરા ચચ&ની બા�ુમા,ં મણીનગર 
3વૂ&

9 to 12 259 131 390

ખોખરા -૪ રામ9મ-ંદર સામે-ખોખરા 1 to 8 0 15 15

રા: ;ભારતી -હ0 દ� હાઇ) *લૂ હાટક#<ર =>જ પાસે, સી.ટ�.એમ. 9 to 12 140 80 220 0 0 0

અમરાઇવાડ� -હ0દ� ૪ મૈ@ી પાક&ની બા�ુમા ં-અમરાઇવાડ� 1 to 8 20 20 40

11:00 to 

1:00

22/6/20181

2 23/6/2018

11:00 to 

1:00

8:00 to 

10:00

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-�� ���#
��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 

2�!к�
��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

4�5 ��2� v  

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - шV�&W/�E 0�?�� ���� :- =A��B, ��B�X� 
"����

���� :- -�. 
ш., %�2��+�-�
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Y@Z �� к���� 0)�
�к������� ��� - ��+� H2@�2&� 05 � 

���� :- ���. �&���, [ S�
�
%0� к�0\� ш�, 	�)�"�) 

���� :- �. 
ш.,, )�"��2Z]�/�6 ��6F��� ��2�6� ��: N;O;;:8QO7

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - ����2&� /^ ��2�6� ��: ;Q9;:7NPN:

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

દ�વાનબABભુાઈ હાઈ)*ુલ NID પાસે, ટાગોર હોલ સામે, 

પાલડ� 9 to 12 110 130 240

એલીસ>ીજ - 6 સ)ંકાર ક#0C ન9ક, કોચરબ ગામ, 

પાલડ� 1 to 8 10 15 25

એલીસ>ીજ - 22 પાલડ� ગામ, પાલડ� 1 to 8 4 3 7

D*ુર િવ5ાલય ફતેહ3રુા, પે;ોલ પપંની પાસે, 

પાલડ� 9 to 12 108 122 230

એલીસ>ીજ - 28 નારાયણનગર રોડ, પાલડ� 1 to 8 14 20 34

બે) ટ હાઇ) *લૂ મ=ણનગર 9 to 12 184 96 280

દાણીલીમડા પFલીક )*લૂ કGભુાઇની ચાલી, દાણીલીમડા 
ગામ 1 થી 4 60 50 110

કાકં-રયા પFલીક )*લૂ �ૂની પાયલોટ ડ#ર� પાસે, �ૂના 
ઢોરબ4ર 1 થી 3 23 27 50

22/6/20181

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

8:00 to 

10:00
2 23/6/2018

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-�� ���#
��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 

2�!к�
��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

4�5 ��2� v  

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - 
ш"�����# 05 � 

���� :- -�. 
ш., C��%_�@ - 28
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���� к���� 	
�к������� ��� - Dr. R. G. Joshi, AS

���� :- Social Justice

��2�6� ��: N7;N;PN8P8

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

8:00 to 

10:00
�ી ગાય@ી િવધાલય પાયલનગર,  નરોડા 9 to 12 16 6 22

નવIગુ િવધાલય �ી Jકાશ સોસાયટ�, 
િશવ*ૃપાસોસાયટ�, નરોડા 9 to 12 137 98 235

નોબલનગર ,જુ. 2
નોબલ નગર ટ#નામે0ટ, નરોડા 

) ટ#શન સામે, નોબલનગર 1 to 5 34 30 64

નોબલનગર ,જુ. 4
ખો-ડયારનગર એ Fલોક પાસે, 

નોબલનગર 1 to 5 70 103 173

8:00 to 

10:00
નવરંગ હાઇ) *ુલ નવરંગ છ ર) તા, નારણ3રુા 9 to 12 70 50 120

11:00 to 

1:00

સMટ ઝેિવયસ& હાઇ) *ુલ 
લોયેલા લોયેલા હોલ, નારણ3રુા 9 to 12 144 87 231

22/6/20181

23/6/20182

11:00 to 

1:00

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-�� ���#
��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 

2�!к�
��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

4�5 ��2� v  

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - к��/�6 2�.`��a��� 

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - ���
"�
%b� "��� ��2�6� ��: 9714575758

���� :- �. 
ш.,

���� :- CRC, ���?� -�K���
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���� к���� 	
�к������� ��� - Shree ARVIND AGRAWAL, IAS

���� :- ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT.FORESTS & ENVIRONMENT DEPTT.,SACHIVALAYA, GANDHINAGAR.

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

એ.9. હાઇ) *ુલ કોમ&સ છ ર) તા, નવરંગ3રુા 9 to 12 110 70 180

એલીસ>ીજ - 8 ,લુબાઇ ટ#કરા, નવરંગ3રુા 1 to 5 24 41 65

િવ<નીક#ત હાઇ) *ુલ નારણ3રુા ચાર ર) તા 9 to 12 25 23 48

નારણ3રુા - 2 રાધા*ૃ:ણ મ-ંદર પાસે, નારણ3રુા 
ગામ 1 to 5 18 23 41

આઇ. પી. િમશન હાઇ) *લૂ રાયખડ ચાર ર) તા પાસે, રાયખડ 9 to 12 150 94 244

રાયખડ -8 3ુ4ંલાલની ચાલી , રાયખડ 1 to 8 4 4 8

રાયખડ ઉOુ&  - 6
પીરાનપીરની દગા& પાસે, રાયખડ, 

અમદાવાદ 1 to 8 0 17 17

-દવાન બA Bભુાઇ કાકંર�યા 9 to 12 180 100 280

કાકં-રયા-1 જોગણી માતા મ-ંદરની પાસે,વેદ 
મ-ંદર પાસે, કાકં-રયા 1 to 8 15 20 35

કાકં-રયા-4 કંટો-ડયાવાસ, કાકં-રયા 1 to 8 10 8 18

11:00 to 

1:00

22/6/20181

23/6/20182

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

8:00 to 

10:00

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-�� ���#
��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 

2�!к�
��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

4�5 ��2� v  

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - %���/�6 0���� 

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - H_cш����� 05 �

���� :- �. 
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���� к���� 	
�к������� ��� - Shree N N CHAUDHRY, DS

���� :- Finance Deptt.

��2�6� ��: N;O;Q8<:9<

��2�6� ��: N<P9;Q88PP

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

*ુમ*ુમ િવધાલય આવકાર હોલ મ=ણનગર 9 to 12 163 74 237

ઇસન3રુ-2 ઠાકોરવાસ પાસે, ઇસન3રુ ગામ 1 to 5 90 80 170

11:00 to 

1:00
વી.વી. પટ#લ હાઇ)*લૂ ગોિવPદવાડ�, ઇસન3રુ 9 to 12 110 66 176

Jકાશ -હ0 દ� હાઇ) *ુલ *ૃ: ણનગર 9 to 12 50 60 110

*ૃ: ણનગર -હ0દ� 1 *ૃ: ણનગર બસ )ટ#0ડ, S.R.P. 

ક#Qપસ રોડ, *ૃ:ણનગર 1 to 8 3 3 6

1

23/6/20182

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - ��cш/�6 ���� 

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - @�
"�%d� ��к�  

8:00 to 

10:00

8:00 to 

10:00

22/6/2018

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-�� ���#
��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 

2�!к�
��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

4�5 ��2� v  

���� :- CRC,  ��2&��X� a�� )� 

���� :- �. 
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���� к���� 	
�к����/0)�
�к���� ��� - Shree HC PATEL, DS

���� :- Energy &P.C.Deptt. 

��2�6� ��: NN:<Q8Q8Q<

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - � ���f�2&� "�. E%)�% ��2�6� ��: ;9::::P:7P

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

8:00 to 

10:00
સે0 ટ મેર� હાઇ)*લૂ આદ#<રનગર,  નીકોલ-નરોડા રોડ, 9 to 12 158 81 239

11:00 to 

1:00
સ�યમ િવધાલય આદ#<રનગર,  નીકોલ-નરોડા રોડ, 9 to 12 61 43 104

ગવ&મે0 ટ ગA સ& હાઇ) *ુલ ખમાસા ચાર ર) તા, જમાલ3રુ 9 to 12 0 51 51

જમાલ3રુ -24
QIિુન. ગAસ& હાઇ)*લૂની સામે, 

દાણાપીઠ 1 to 8 2 2 4

જમાલ3રુ -4 Rારકાધીશ પોળની પાસે, 

આ)ટો-ડયા ચકલા, અમદાવાદ 1 to 8 0 4 4

જમાલ3રુ ઉOુ&  -14
પાચંપીપળ� પોલીસચોક� પાસે, 

જમાલ3રુ 1 to 8 3 8 11

11:00 to 

1:00
Jેયસ હાઇ) *લૂ લાલ બગંલો ખાન3રુ 9 to 12 20 10 30

22/6/2018

23/6/2018

1

2

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - 
��� к[ 0��� 

8:00 to 

10:00

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-�� ���#
��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 

2�!к�
��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

4�5 ��2� v  

���� :- -�. 
ш., @���U�� -4

���� :- �. 
ш.,
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���� к���� 	
�к����/0)�
�к���� ��� - � E��2&� /^

���� :- ������к, R�@��+ 
"��0�K 

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - 
"#�2&� ��K�?  

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

ધી. એચ. બી. ક#. હાઇ) *લૂ નમ) કાર સક&લ પાસે, દ�A હ� 
દરવા4 9 to 12 253 201 454

શા-હબાગ ઉOુ&  - 1
દ-રયાખાન TQૂમટ પાસે, 

શાહ�બાગ, અમદાવાદ 1 to 8 25 25 50

બારડોલ3રુા - 1 હા93રુા ગાડ&ન પાસે, QI.ુ 

હોU)પટલની બા�ુમાં 1 to 8 14 19 33

ગીરધરનગર હાઇ) *લૂ ગીરધરનગર એજIકુ#શન 
સોસાયટ�, શાહ�બાગ 9 to 12 110 75 185

િJતમ3રુા ,જુ 3 કાન9નગર, રચના 
)*ુલપાસે,શાહ�બાગ 1 to 8 11 20 31

િJતમ3રુા -હPદ� 1 કાન9નગર, િસિવલ હોU)પટલ 
પાસે 1 to 8 14 13 27

અસારવા િવધાલય અસારવા 9 to 12 98 37 135

અસારવા ,જુ. 18 પQપીગ )ટ#શન સામે, અસારવા 1 to 8 16 14 30

અસારવા -હ0દ� 9 અસારવા તળાવ પપંીગ પાસે, 

અસારવા 1 to 8 10 13 23

�ી સહ4નદં ,Vુુ*ુલ બાW3ુરુા, અસારવા 9 to 12 30 15 45

અસારવા ઉ. શાળા ન.ં ૨ અસારવા 3લુ નીચે, ઈદગાહ 1 to 5 6 6 12

1

2

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

22/6/2018

23/6/2018

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-�� ���#
��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 

2�!к�
��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

4�5 ��2� v  

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - =�.?�.��"� ��2�6� ��: N<P7:<P9O;

��2�6� ��: N7PQ8<N:PO  ���� :- 2�. =�. 0�. =E.E.?� 

���� :- �. 
ш.,
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���� к���� 	
�к������� ��� - Shree MANOJ KUMAR DAS, IAS

���� :- PRINCIPAL SECRETARY TO CHIEF MINISTER, OFFICE OF THE CHIEF MINISTER, SACHIVALAYA, GANDHINAGAR.

��2�6� ��: N<P9OQ7;::

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - 
"@� к . 0�A�� ��2�6� ��: 9427954843

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

�ીમતી 99 આઇ 
ક#0 ટોનમે0 ટ હGમુાન ક#Q પ સદર બ4ર 9 to 12 40 20 60

શા-હબાગ - 4 માY3ુરુા પો=લસલાઇન, શાહ�બાગ, 

અમદાવાદ 1 to 8 8 7 15

િવ< િવ5ાલય 0 I ુસીવીલ રોડ, અસારવા 9 to 12 238 100 338

અસારવા ,જુ. શાળા ન.ં 12 હોળ� ચકલા, અસારવા, અમદાવાદ 1 to 5 46 47 93

િJતમ3રુા ,જુ 1 કાન9નગર, રચના 
)*ુલપાસે,શાહ�બાગ 1 to 8 16 14 30

સાY ુવાસવાની હાઇ) *ુલ ટ�.એલ. વાસવાણી માગ&, 
સરદારનગર 9 to 12 99 41 140

સરદારનગર DZે9 ૧ જવાહરનગર, પોલીસ )ટ#શન પાસે 
સરદારનગર 1 to 8 5 7 12

સરદારનગર ,જુ ૨ જવાહરનગર, પોલીસ )ટ#શન પાસે 
સરદારનગર 1 to 5 38 51 89

સરદારનગર -હPદ� 1 જવાહરનગર, પોલીસ )ટ#શન પાસે 
સરદારનગર 1 to 8 16 14 30

એન. વી. તવર હાઇ) *લૂ કલાપીનગર 9 to 12 105 35 140

સૈજ3રુ ,જુ. 6
મેQકો ટોર#0ટ ઓ-ફસ પાછળ, મેQકો, 

અમદાવાદ 1 to 8 26 24 50

23/6/20182

22/6/20181

11:00 to 

1:00

8:00 to 

10:00

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-�� ���#
��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 

2�!к�
��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

4�5 ��2� v  

���� :- �. 
ш.,

���� :-  CRC, %�)���X�  

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - к��&ш/�6 ��)� 
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���� к���� 	
�к������� ��� - Shree A. K. SINGH, IPS

���� :- COMMISSIONER OF POLICE, AHMEDABAD CITY.

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - (
+к/�6 =%�a?�� 

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

લાય0 સ કલબ ઓફ 
સેક0 ડર� ) *લૂ 9. આઇ. ડ�. સી. નરોડા 9 to 12 28 19 47

\-ુઠયા ,જુ. 1
િવજય મીલ પાસે, \-ુઠયા ગામ, 

નરોડા 1 to 8 30 30 60

11:00 to 

1:00

મા]�ૃી એમ. પી. શાહ 
હાઇ) *ુલ 9. આઇ. ડ�. સી. નરોડા 9 to 12 31 24 55

�ી રાજ) થાન હાઇ) *લૂ પોલીસ કિમ^ર હાઇ) *લૂ 9 to 12 110 70 180

શા-હબાગ - 6 પો=લસ કિમ^રની સામે, 

શાહ�બાગ, અમદાવાદ 1 to 8 19 21 40

શા-હબાગ -હ0દ� - 1 પો=લસ કિમ^રની સામે, 

શાહ�બાગ, અમદાવાદ 1 to 8 13 12 25

અમરજયોત હાઇ) *ુલ દ#નાબMક પાસે, મેઘાણીનગર 9 to 12 105 90 195

મેઘાણીનગર શાળા ન.ં 4
ડ�-12, વીમા યોજના દવાખાના 

પાસે, મેઘાણીનગર 1 to 8 18 34 52

11:00 to 

1:00

22/6/20181

23/6/20182

8:00 to 

10:00

8:00 to 

10:00

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-�� ���#
��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 

2�!к�
��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

4�5 ��2� v  

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - =�. ?�. ��"�

��2�6� ��: NN;N;;PPN;

��2�6� ��: N7PQ;7PON9���� :- �. 
ш.,

���� :- -�. 
ш., ш���2�X ш�!� �� - 6
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���� к���� 	
�к����/0)�
�к���� ��� - � 	�
"b)/�E 05 � 

���� :- ����%h ��, %�2��+�

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - aк�#/�E C%. ) %�E

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

Gતૂન હાઇ) *લૂ દ#નાબMક પાસ, ફ#0 ડ સોસાયટ�,  
સાબરમતી 9 to 12 66 34 100

સાબરમતી - 6 જવાહરચોક, સાબરમતી, 
અમદાવાદ 1 to 5 28 27 55

સાબરમતી તમીલ - 2 જવાહરચોક, સાબરમતી, 
અમદાવાદ 1 to 8 3 8 11

એચ. એચ પટ#લ હાઇ) *લૂ પોલીસ ) ટ#શન પાસે, સાબરમતી 9 to 12 75 55 130

સાબરમતી - 8 રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ 1 to 5 18 22 40

એન. એમ. હાઇ) *લૂ પોલીસ ) ટ#શન પાસે, સાબરમતી 9 to 12 116 0 116

સાબરમતી - 4 અચેર ગામ, સાબરમતી, 
અમદાવાદ 1 to 5 26 14 40

સાબરમતી પ`Fલક શાળા અચેર ગામ, સાબરમતી, 
અમદાવાદ 1 to 2 18 12 30

સાબરમતી ક0 યા શાળા જવાહર ચોક,  સાબરમતી 9 to 12 0 200 200

સાબરમતી -હ0દ� - 2 જવાહરચોક, સાબરમતી, 
અમદાવાદ 1 to 5 18 17 35

23/6/20182

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

22/6/20181

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-�� ���#
��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 

2�!к�
��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

4�5 ��2� v  

���� :- CRC, %�2��+�

���� :- �. 
ш., ��2�6� ��: NN;N;:<;8<

��2�6� ��: N;8PN7N<7;

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - C�. C%.05 �
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���� к���� 	
�к������� ��� - Ku. K.V.Patel, US

���� :- Panchayats,Rrural Housing  & Rural Dev. Deptt.

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

એન. વી. પટ#લ િવધાિવહાર નરોડા 9 to 12 102 118 220

નરોડા ,જુ. 4 નરોડા ભરવાડવાસ પાસે, નરોડા 1 to 8 13 12 25

ઉપાસના િવધાિવહાર સરગમ પાક& , પા<નાથ ટાઉનશીપ, 

*ૃ: ણનગર 9 to 12 34 16 50

SRP ,જુ. 2
SRP ક#Qપસ, સૈજ3રુ-નરોડા 
પાટ�યા, નરોડા, અમદાવાદ 1 to 8 25 30 55

9વકોર વિનતા િવ�ામ 
હાઇ) *લૂ aઠાભાઇ ની પોલ સામે ખા-ડયા 9 to 12 95 75 170

ખા-ડયા -12
પખાલીની પોળ, છબીલા હGમુાન 

મ-ંદર પાસે , ખા-ડયા 1 to 5 5 7 12

11:00 to 

1:00
ધ સી ટ� હાઇ) *લૂ ખીજડાની પોલ સાકંડ� સેર� 

રાય3રુ  9 to 12 30 16 46

1

23/6/20182

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - C�.5�."�i&�� 

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - 
"U��/�6 ш�� 

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

8:00 to 

10:00

22/6/2018

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-�� ���#
��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 

2�!к�
��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

4�5 ��2� v  

���� :- �. 
ш.,

���� :- -�. 
ш., SRP R�@. 2

��2�6� ��: N<P;9P9;:<

��2�6� ��: 8469645700
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���� к���� 	
�к������� ��� - Shree A. K. SUROLIA, IPS

���� :- DGP (ATS) GUJARAT STATE, AHMEDABAD.

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - ��.EZ ��% C�. 	� %��� 

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

મા]છૃાયા  હાઇ)*ુલ bખુરામનગર ,રાજ3રુ 9 to 12 95 89 184

રાજ3રુ ૮ ઉdમ ડ#ર� સામે,bખુરામનગર-

રાજ3રુ 1 to 8 6 11 17

રાજ3રુ ૩ fલતા િમનારા પાસે-રાજ3રુ 1 to 8 15 17 32

રાજ3રુ ઉOુ&  ૪ શમશેરબાગ -રાજ3રુ 1 to 8 20 25 45

રાજ3રુ ઉOુ&  ૭ રાજ3રુ ગાડ&ન 1 to 8 0 60 60

સે0 ટ જોસેફ હાઇ)*ુલ bખુરામનગર ,રાજ3રુ 9 to 12 116 76 192

રાજ3રુ ૧ ટોલનાકા પાસે-રાજ3રુ 1 to 8 18 21 39

રાજ3રુ ૯ પોપતીયાવાળ-રાજ3રુ 1 to 8 14 20 34

રાજ3રુ -હ0દ� ૫ ઉdમ ડ#ર� સામે,bખુરામનગર 1 to 8 20 20 40

ગોમતી3રુ ઉOુ&  ૬ નરિસPહ9G ુમ-ંદર -ગોમતી3રુ 1 to 5 12 13 25

8:00 to 

10:00
જય Dબે હાઇ) *લૂ ઉdમનગર, મ=ણનગર 9 to 12 38 22 60

-ડવાઇન બડ&સ હાઇ) *લૂ ઉdમનગર, મ=ણનગર 9 to 12 170 129 299

િમAલતનગર ઉOુ& -2
િમAલતનગર ચાર ર)તા પાસે, 

ભેરવાનાથ રોડ, િમAલતનગર 1 to 5 67 81 148

22/6/20181

23/6/20182

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - к +�/�6 ��)�

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

11:00 to 

1:00

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-�� ���#
��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 

2�!к�
��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

4�5 ��2� v  

��2�6� ��: N;8<8O8NO:

��2�6� ��: N;PQQ:PN<<

���� :- �. 
ш.,

���� :- CRC,  ��@U j� kljB



14

��@� к���� 	
�к������� ��� - Shree Ranjeeth Kumar J., IAS

���� :- Commissioner of Tribal Development, Gandhinagar

��2�6� ��: N;8<8O;:Q9

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

9વન સાધના હાઇ) *ુલ નવલખો બkં લો, બા3નુગર 9 to 12 167 153 320

બા3નુગર પ`Fલક )*ુલ ડ� ૧૯ ના દવાખાનાની સામે, 

બા3નુગર 1 to 2 25 20 45

બા3નુગર -૨ ડ� ૧૯ ના દવાખાનાની સામે , 
બા3નુગર 1 to 8 16 7 23

રTનુાથ -હ0 દ� ક0 યા 
હાઇ) *ુલ ડ� માટ& સામે, બા3નુગર 9 to 12 0 96 96

નરોડારોડ ,જુ ૧ l:ણગોપલ એ)ટ#ટ સામે, નરોડા 
રોડ 1 to 8 24 18 42

સાક#ત -હ0 દ� હાઇ) *ુલ સૈજ3રુ ર#લવે ) ટ#શન પાસે, 9 to 12 45 41 86

સૈજ3રુ ,જુ. 1
નવી ચાલ, આય&સમાજ મ-ંદર 

પાસે, સૈજ3રુ 1 to 8 7 19 26

3લુક�ત હાઇ) *ુલ સૈજ3રુ-બોઘા, ગામ 9 to 12 75 66 141

સૈજ3રુ ,જુ. 3 ગામનો ચોરો, સૈજ3રુ બોઘા 1 to 5 10 15 25

22/6/2018

23/6/2018

1

2

11:00 to 

1:00

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

8:00 to 

10:00
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���� к���� 	
�к������� ��� - Shree R.J.Solanki, US  

���� :-  State S.S.B.

��2�6� ��: N:OO:89O::

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - 0� ш�2&� 05 � ��2�6� ��: 7<9N8<NN99

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

સે0 ટ ઝેિવયસ& હાઇ) *લૂ મીરઝા3રુ, અમદાવાદ 9 to 12 80 42 122 52 35 87

શાહ3રુ ઉOૂ&  ૪ 9.પી.ઓ. ની સામે, િમરઝા3રુ 1 to 8 6 6 12

mાનયm બોયસ ) *ુલ શાહ3રુ દરવા4 બહાર, શકંરnવુન 9 to 12 60 50 110

Oૂધે<ર - 4 માY3ુરુા પો=લસ)ટ#શન પાસે, 

Oુધે<ર રોડ, Oુધે<ર 1 to 5 29 56 85

Oૂધે<ર પFલીક ) *ુલ માY3ુરુા પો=લસ)ટ#શન પાસે, 

Oુધે<ર રોડ, Oુધે<ર 1 6 9 15

Oૂધે<ર - 6 �ુના QIિુનિસપલ oવાટ&ર, Oુધે<ર 
રોડ, Oુધે<ર 1 to 8 8 11 19

8:00 to 

10:00
ટાગોર) \િૃત િવધામદં�ર મહાવીર નગર, હ�રાવાડ� 9 to 12 30 17 47

11:00 to 

1:00
સતસગંી િવધાલય મહાવીર નગર, હ�રાવાડ� 9 to 12 68 26 94

23/6/20182

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
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8:00 to 
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1
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Y@Z �� к���� 0)�
�к������� ��� - � a)�&ш/�E �к"�#� 

���� :-���. ? . �&���, [ S�
�
%0� к�0\� ш�, 	�)�"�) 
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G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
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����� к� �� ��� ����� к� �� ���

9. ડ�. હાઇ) *ુલ સૈજ3રુ બોઘા 9 to 12 65 52 117

સૈજ3રુ ,જુ. 5
સૈજ3રુ ફદ#લી, સૈજ3રુ ટાવરની 

આગળ, સૈજ3રુ 1 to 8 30 32 62

િવધાનગર ગA સ& હાઇ) *ુલ ઇ0 ડ�યા કોલોની, બા3નુગર 9 to 12 0 91 91

બા3નુગર -હ. શાળા ન.ં ૫ ઘટં� )ટ#0ડ પાસે 1 to 8 20 15 35

સવpદય િવધામદં�ર સમ�ુબા હો) પીટલ પાસે, 

બા3નુગર 9 to 12 129 80 209

બા3નુગર -૩ ૧૩૭ ના બસ )ટ#0ડ પાસે-બા3નુગર 1 to 8 53 26 79

બા3નુગર -૯ ગાય@ી મ-ંદરની સામે-બા3નુગર 1 to 8 12 10 22

સીA વર બેઇલ હાઇ) *ુલ અનીલ ) ટાચ મીલ, બા3નુગર 9 to 12 88 26 114

સરસ3રુ ,જુ. શાળા ન.ં ૨૪ ચા\ુડંા =>જના છેડ#, સરસ3રુ 1 to 5 14 10 24

સરસ3રુ -હ. શાળા ન.ં ૬ અિનલ )ટાચ& મીલ પાસે 1 to 8 10 9 19

સરસ3રુ ઉ. શાળા ન.ં ૫ ચા\ુડંા =>જના છેડ#, સરસ3રુ 1 to 8 5 5 10

1 23/6/2018

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

22/6/2018

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

2
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���� к���� 	
�к������� ��� - Shree V.P. PATEL, IAS

���� :- SECRETARY TO GOVERNMENT, SPORTS YOUTH & CULTURAL ACTIVITIES DEPARTMENT, SACHIVALAYA, GANDHINAGAR.

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - %���/�E 05 �

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

ડ�. પી. હાઇ) *લૂ q યાસવાડ�, નવા વાડજ 9 to 12 65 53 118

રામદ#વ9પીર ટ#કરા 
(,જુરાતી)શાળા

ચCંભાગા નો ખાડો, ગોરrુભા9ની 
ચાલ,

1 to 8 22 26 48

રામદ#વ9પીર 
ટ#કરા(DZે9)શાળા

ચCંભાગા નો ખાડો, ગોરrુભા9ની 
ચાલ,

1 to 2 15 13 28

માઉ0 ટ કામsલ હાઇ) *ુલ આ�મ રોડ, નવરંગ3રુા 9 to 12 0 205 205

એલીસ>ીજ - 10
નવરંગ3રુા બસ )ટ#શનની પાછળ, 

નવરંગ3રુા 1 to 8 13 7 20

મીરાQ બીકા હાઇ) *ુલ નારણ3રુા 9 to 12 30 29 59

નારણ3રુા -હ0દ� 1 િવજય કોલોની, નારણ3રુા ર#Aવે 
tોસuગ પાસે, નારણ3રુા 1 to 8 12 13 15

2
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���� к���� 0)�
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����� к� �� ��� ����� к� �� ���

,vુ*ૃપા િવધાલય સી.ટ�.એમ. ચાર ર) તા, 9 to 12 105 71 176

ઇ0 C3રુ� -હ0 દ� )*લૂ Jwુ&મન સોસાયટ�, રામોલ રોડ, 

સી.ટ�.એમ અમરાઇવાડ� 1 to 8 12 13 25

11:00 to 

1:00
34ૂ િવધાલય સી.ટ�.એમ. ચાર ર) તા, 9 to 12 51 30 81

8:00 to 

10:00

એસ. ડ�. q યાસ શારદા િવધા 
મદં�ર વૈભવી ટાવર સામે, સી.ટ�.એમ. 9 to 12 100 62 162

સર) વતી ,.ુ હાઇ) *ુલ રામરાજય નગર, ઓઢવ 9 to 12 70 60 130

ઓઢવ 9.આઇ.ડ�.સી -હ0દ� 
૧

ઉદય એ)ટ#ટની પાછળ 
9.આઇ.ડ�.સી -ઓઢવ 1 to 8 21 21 42

1

2 23/6/2018

22/6/2018

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-�� ���#
��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 

2�!к�
��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

4�5 ��2� v  

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - 0�%�f�/�6 X�a�� ���� :- �. 
ш.,

���� :-  -�. 
ш., D.=E.?�.%�. a��)�-1



19

���� к���� 	
�к������� ��� - MS. MAMTA VERMA, IAS

���� :- INDUSTRIES COMMISSIONER, GANDHINAGAR.

��2�6� ��: N7PQ;;9Q98

G5 H�CI� 	
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�к) - �
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����� к� �� ��� ����� к� �� ���

xવુ હાઇ) *લૂ સેવ0 થ - ડ# હાઇ) *લૂની પાછળ, 

મણીનગર 9 to 12 31 14 45

ખોખરા -હ0દ� ૪ લyમીનારાયણ બસ )ટ#0ડ પાસે 
,ખોખરા 1 to 8 20 15 35

મેઘOૂત હાઇ) *લૂ દzીણી સોસાયટ�, મણીનગર 9 to 12 97 32 129

મ=ણનગર -૪ ગ4નદં =બAડuગ પાસે, દ=zણી 
સોસાયટ�, મ=ણનગર 1 to 8 15 15 30

નટરાજ હાઇ) *ુલ D=બકાનગર, ઓઢવ 9 to 12 134 76 210

ઓઢવ-૧ ભરવાડ ચોક ઓઢવ ગામ 1 to 8 61 64 125

ઓઢવ પ`Fલક )*ુલ ભરવાડ ચોક ઓઢવ ગામ 1 to 2 25 14 39

ઓઢવ-૪ ઓઢવ ટ#કરા ,અ\તૃ )*ુલની સામે-

ઓઢવ 1 to 8 48 47 95

ઓઢવ -હ0દ� ૧ ઓઢવ ટ#કરા ,અ\તૃ )*ુલની સામે-

ઓઢવ 1 to 8 50 50 100

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018
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���� к���� 	
�к����/0)�
�к���� ��� - DR. K. LAXMI NARAYAN RAO, IPS

���� :- SPECIAL COMMISSIONER OF POLICE, SECTOR-8, AHMEDABAD CITY.

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) -  %&�����2&� ��&к

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

8:00 to 

10:00
નોબલ હાયર સેક0 ડર� ) *લૂ પા<નાથ ટાઉ0 શીપ, *ૃ: ણનગર 9 to 12 69 53 122

*ૃ: ણનગર િવધા િવહાર ) *ુલ *ૃ: ણનનગર કોલોની, સૈજ3રુ-

બોઘા, નરોડા 9 to 12 53 77 130

*ૃ: ણનગર ,જુ. 1

*ૃ: ણનગર હાઉિસPગ, િJયા 
િસનેમાની બા�ુમા,ં *ૃષણનગર, 

અમદાવાદ
1 to 8 21 12 33

8:00 to 

10:00
હ#>ોન હાયર સેક0 ડર� ) *લૂ મણીનગર ર#A વે ) ટ#શન પાછળ, 

મણીનગર 3વૂ&
9 to 12 100 84 184

હર�ઓમ -હ0દ� હાઇ) *લૂ લy મીનારાયm ટIબુવેલ પાસે, 

ગોરનો *વૂો, મણીનગર 3વૂ&
9 to 12 60 60 120

ખોખરા -૧૨ લyમીનારાયણ બસ )ટ#0ડ પાસે 
,ખોખરા 1 to 8 19 14 33

���� :-  -�. 
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ઉમા િશzણ તીથ& ક#તન સોસાયટ�, નરોડા 9 to 12 110 72 182

છારાનગર ,જુ. 1
સરદાર ગામ ર#Aવે tોસuગ પાસે, 

એ-વોડ&, પા-ટયા રોડ 1 to 8 23 23 46

*ુબેરનગર DZે9 4 સરદાર ગામ ર#Aવે tોસuગ પાસે, 

એ-વોડ&, પા-ટયા રોડ 1 to 8 10 12 22

સર)વતી િવધાલય લy મીનગર સોસાયટ�, નરોડા 9 to 12 135 81 216

નોબલનગર -હ0દ� 2 ખો-ડયારનગર, *ુબેરનગર 
આઇ.ટ�.આઇ. પાસે, નોબલનગર 1 to 8 16 12 28

8:00 to 

10:00
અzર િવધાિવહાર ફોર ગA સ& D*ુર સોસાયટ�, ને. હાઇવ., સૈજ3રુ 9 to 12 47 62 109

11:00 to 

1:00
અGપુમ િવધામદં�ર નયનનગર bમુનપાક& , *ૃ: ણનગર 9 to 12 25 14 39
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����� к� �� ��� ����� к� �� ���

િવજયનગર હાઇ) *ુલ પ@કાર કોલોની, િવજયનગર, 

નારણ3રુા 0 70 50 120

ગાધંીનગર ,જુ - 2 -કરણપાક& પાણીની ટાકં� પાસે, 

નવા વાડજ 1 to 8 26 20 46

નેશનલ હાઇ) *ુલ સોલારોડ, nુયંગદ#વ ચાર ર) તા 0 102 59 161

નારણ3રુા - 6 Jિતzા એપાટ&મે0ટ સામે, સોલા 
કોQપલેz, સોલા રોડ 1 થી 8 15 18 33

સોલાર�સ ) *ુલ સોલારોડ, nુયંગદ#વ ચાર ર) તા 0 55 56 111

નારણ3રુા -હ0દ� 4 Jિતzા એપાટ&મે0ટ સામે, સોલા 
કોQપલેz, સોલા રોડ 1 થી 5 35 35 70

���� :-  q�0�"�EI��
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G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - 	Z 0&ш/�E k0�J ��� ��2�6� ��: N;8PNP89Q7

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

-હરાભાઇ ક0 યા િવધાલય ભૈરવનાથ રોડ, મ=ણનગર 9 to 12 0 188 188

િમAલતનગર- 2
િમAલતનગર ચાર ર)તા પાસે, 

ભેરવાનાથ રોડ, િમAલતનગર 1 to 5 46 57 103

11:00 to 

1:00

સરદાર પટ#લ એ0 ડ )વામી 
િવવેકાનનદં ઉdમનગર રોડ, મ=ણનગર 9 to 12 99 81 180

0 I ૂમેઘOૂત િવધાિવહાર ) \િૃતમ-ંદર, ઘોડાસર 9 to 12 156 92 248

વટવા - 4 નવા >ીજ પાસે, D=બકા ટ|બૂ 
વટવા, અમદાવાદ 1 to 5 35 25 60

આશીવા&દ -હ0 દ�  હાઇ) *લૂ િનગમ સોસાયટ�, વટવા 9 to 12 176 84 260

*ુ.હ�ના વોરા Jા.શાળા િનગમ બસ )ટ#0ડ પાસે, ઘોડાસર 1 to 8 34 30 64

વટવા -હ0દ� -4 નવા >ીજ પાસે, D=બકા ટ|બૂ 
વટવા, અમદાવાદ 1 to 8 15 15 30

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018
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���� к���� 0)�
�к������� ��� - Shree MUKESH PURI, IAS

���� :- PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT, URBAN DEVELOPMENT & URBAN HOUSING DEPARTMENT, GANDHINAGAR.

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - /�"&ш c. 05 � 

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

9વકોરબાઇ હાઇ)*લૂ રામબાગ, મ=ણનગર 9 to 12 159 98 257

કાકં-રયા-8 �ૂના ઢોરબ4ર, કાકં-રયા 1 to 8 30 20 50

કાકં-રયા-6 �ૂની પાયલોટ ડ#ર� પાસે, �ૂના 
ઢોરબ4ર 1 to 8 25 15 40

Oૂગા& િવધાલય જવાહર ચોક,  મ=ણનગર 9 to 12 168 139 307

મ=ણનગર-1 }વાહરચોક ચાર ર)તા, મણીનગર 1 to 8 22 23 45

રામ*ૃ: ણ િવધાલય કાશીિવ<નાથ મહાદ#વ પાસે, 

મ=ણનગર 3વૂ&
9 to 12 80 80 160

મ=ણનગર - ૬ 3~ૃવી હોટ#લની પાસે, મ=ણનગર 1 to 8 11 9 20

Jગિત હાઇ) *લૂ અGપુમ િસનેમા સામે, ખોખરા રોડ 9 to 12 102 79 181

રાજ3રુ -હ0દ� ૧ નરિસPહ9G ુમ-ંદર -ગોમતી3રુ 1 to 8 11 14 25

રાજ3રુ -હ0દ� ૨ પોપટ�યાવાડ-રાજ3રુ 1 to 8 15 15 30

2 23/6/2018

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00
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���� к���� 	
�к������� ��� - Shree PANKAJ KUMAR, IAS

���� :- ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. REVENUE DEPARTMENT,SACHIVALAYA, GANDHINAGAR.
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����� к� �� ��� ����� к� �� ���

અ<મેઘ હાઇ) *ુલ ભગવતીનગર સામે, અમરાઇવાડ� 9 to 12 40 20 60

અમરાઇવાડ� ૪ ગેટ ન ં-૪ રબાર� કોલોની -
અમરાઇવાડ� 1 to 8 16 17 33

ગીતા િવધાલય અમરાઇવાડ� 9 to 12 100 40 140

અમરાઇવાડ� ૭ મૈ@ી પાક&ની બા�ુમા ં-અમરાઇવાડ� 1 to 8 9 11 20

અમરાઇવાડ� મરાઠ� શાળા 
ન.ં ર મૈ@ી પાક&ની બા�ુમા ં-અમરાઇવાડ� 1 to 8 10 8 18

8:00 to 

10:00
સહયોગ િવધાલય સી. એમ. સી. ઓઢવ રોડ, 9 to 12 31 29 60

એચ. બી. મહ#તા હાઇ) *લૂ વA લભનગર, =ભ�કુ,હૃ, ઓઢવ 9 to 12 84 72 156

કરશનનગર ૨ રબાર� વસાહત,ફાયર =>ગેડની 
સામે-ઓઢવ 1 to 5 61 63 124

કરશનનગર -હ0દ� ૧ રબાર� વસાહત,ફાયર =>ગેડની 
સામે-ઓઢવ 1 to 8 52 52 104

ઓઢવ -હ0દ� ૩ મહ#<ર� નગર પાસે-ઓઢવ 1 to 8 55 55 110
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a. સી. શાહ Jકાશ હાઇ) *લૂ Jકાશ હાઇ) *લૂ કંQ પાઉ0 ડ ર�લીફ 
રોડ,

9 to 12 200 160 360

શાહ3રુ -ઉOુ& -10 કAયાણીવાડ , ખાન3રુ 1 to 8 10 9 19

ર�પFલીક હાઇ) *લૂ િવજળ�ઘર સામે, લાલદરવા4 9 to 12 180 120 300

કાB3ુરુ ૬ *ૃ:ણ િસનેમા )ટ#0ડની બા�ુમા 
-ર=લફ રોડ અમદાવાદ 1 to 8 1 1 2

રાહ#ખેર ગA સ હાઇ) *લૂ ખમાસા ચકલા, જમાલ3રુ 9 to 12 0 246 246

જમાલ3રુ -9 વસતં રજબ પોલીસ ચોક� સામે, 

જમાલ3રુ 1 to 8 7 13 20

રાયખડ -4 હ�દર� મેદાન જમાલ3રુ પગથીયા 1 to 8 8 8 16

અ0�ુમન ઈ ઇ)લામ 
હાઇ) *લૂ (આ)ટો-ડયા)

એસ વી રોડ ગોલલીમડા બસ 
)ટ#0ડ સામે આ)ટો-ડયા ચકલા 9 to 12 250 160 410

જમાલ3રુ -8 ખારાવાલાGુ ંડ#હBુ,ં જમાલ3રુ 1 to 5 9 7 16

જમાલ3રુ -16 બોલવાલા કોક, જમાલ3રુ 1 to 8 6 4 10
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નવચેતન િવ5ાલય પાલડ� ચાર ર)તા 9 to 12 173 130 303

એલીસ>ીજ -14 િJતમનગરનો ઢાળ, પાલડ� 1 to 8 12 13 25

11:00 to 

1:00
સમથ& િવ5ાલય લો ગાડ&ન, સમળે<ર મ-ંદરની સામે 9 to 12 62 34 96

�ી આર.a પટ#લ �ી9 
િવધાલય ઘડં� ) ટ#0 ડ પાસે, બા3નુગર 9 to 12 177 88 265

બા3નુગર ,જુ 13 પટ#લ વાડ� પાસે ,બા3નુગર 1 to 8 23 17 40

*ૃ: ણ િવધાલય મનહરનગર - ૧, બા3નુગર 9 to 12 136 116 252

બા3નુગર -૧૬ આનદં �લેટ -બા3નુગર 1 to 8 17 24 41

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

4�5 ��2� v  

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - 
�+��/�6 05 � ���� :- �. 
ш.,

���� :- CRC, C��%_�@ ��2�6� ��: N;P9N<8::7

��2�6� ��: ;O7O<;OPO9

��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 
2�!к�

��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

1 22/6/2018

8:00 to 

10:00

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-��

2 23/6/2018

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

���#



28

���� к���� 	
�к������� ��� - � 2�x�/�E 0����

���� :- �&кA��, ?��&5, 	�)�"�) ш� � 

��2�6� ��: N7N799Q:8:

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - 	��� kW� ��2�6� ��: N<PNP:7POO
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આનદં િવધાલય લીમડા ચોક, નરોડા 9 to 12 115 89 204

નરોડા ,જુ. 2 નરોડા ગામ, બ)ટ#0ડ સામે, નરોડા 1 to 5 29 51 80

11:00 to 

1:00
Gતૂન િવધાલય Dજના પાક& સોસાયટ�, નરોડા 9 to 12 30 26 56

8:00 to 

10:00
ભગવતી િવધાલય -હરાવાડ�, બા3નુગર 9 to 12 144 86 230

11:00 to 

1:00
સી. પી. પટ#લ ફ#લોશીપ મહાવીર નગર, ઠકકરબાપાનગર 9 to 12 56 27 83
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રા4 રામ -હ0 દ� િવધાલય બ�ભુાઇનો *ુવો, વટવા 9 to 12 158 106 264

વટવા -હ0દ� -1 વટવા બસા )ટ# 0ડની બા�ુમા 
વટવા તળાવ સામે, વટવા ગામ 1 to 8 55 65 120

4નીયાપીર -હ0દ� )*લૂ 4નીયાપીરનો ટ#કરો, વટવા 1 to 5 35 30 65

*ુટ�ર િવધાલય વટવા 9 to 12 85 70 155

ઇસન3રુ પFલીક )*લૂ ગેબનશા પીર, ઝરણા પાટ� 
�લોટની બા�ુમા,ં ઇસન3રુ રોડ,

1 to 8 82 88 170

8:00 to 

10:00
સર)વતી મદં�ર હાઇ) *ુલ 3નુીત માગ&, મણીનગર 9 to 12 130 86 216

Vુ૫સ હાઇ) *ુલ એલ. 9. કોન&ર, મણીનગર 9 to 12 17 40 57

ખોખરા મરાઠ� - ૩ બાજખેડા, ખોખરા 1 to 8 4 6 10
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િવધાનીક#તન હાઇ) *ુલ ખો-ડયાર નગર, બા3નુગર 9 to 12 50 39 89

લીલાનગર ,જુ-૨ ઠ�રબાપા =>જ નીચે,)મશાન 
,હૃની પાસે-લીલાનગર 1 to 8 23 27 50

લીલાનગર પ`Fલક )*ુલ ઠ�રબાપા =>જ નીચે,)મશાન 
,હૃની પાસે-લીલાનગર 1 to 2 20 18 38

11:00 to 

1:00
ગાય@ી િવધાવીહાર *ૃ: ણનનગર, બા3નુગર 9 to 12 101 123 224

અમીત હાઇયસેક0 ડર� ) *લૂ મહાકાળ�નગર, અમરનગર સામે, 

ઓઢવ 9 to 12 50 38 88

ઓઢવ 9.આઇ.ડ�.સી ૨ ઉદય એ)ટ#ટની પાછળ 
9.આઇ.ડ�.સી -ઓઢવ 1 to 8 33 30 63

D=બકા ગA સ ) *લૂ 3ણૂ&િમનગર, ગૌર� િસનેમા પસે, 

ઓઢવ 9 to 12 72 38 110

રાજ3રુ ૧૮ bુદંરમ નગર ,જુરાત બોટળuગ 
*.ૂ-ગોમતી3રુ 1 to 5 65 69 134

bુદંરમનગર ઉOુ&  ૨
રોયલ �લેટસની બા�ુમા,ં 

bુદંરમનગર 1 to 8 56 74 130
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Y@Z �� к���� 	
�к������� ��� - � DX�ш/�E ш�� 
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����� к� �� ��� ����� к� �� ���

હોસાના મીશન હાઇ) *ુલ િવરાટનગર, હાઇવે 9 to 12 50 47 97

3Vુુશોdમ નગર -હ0દ� ૧ નારાયણનગરની Dદર,9વરાજ 
પાક&ની પાસે, િવરાટનગર 1 to 8 30 30 60

રંજન હાઇ) *ુલ �ી ઓમ સોસાયટ�, નેશનલ 
હાઇવે, બા3નુગર 9 to 12 42 17 59

બા3નુગર -હ0દ� ૮ આનદં �લેટ -બા3નુગર 1 to 8 20 17 37

િવવેકાનદં િવ5ાલય સ�યમનગર -અમરાઇવાડ� 9 to 12 204 124 328

અમરાઇવાડ�-૧૦ િશવાનદં નગર -અમરાઇવાડ� 1 to 5 18 28 46

જયોિત િવધાલય અજય ટ#નામે0 ટ, અમરાઇવાડ� 9 to 12 18 30 48

અમરાઇવાડ� -હ0દ� ૧ રબાર� કોલોની 1 to 8 25 26 51
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����� к� �� ��� ����� к� �� ���

સર) વિત િવધાિવહાર ઉdમનગર, િનકોલરોડ 9 to 12 60 60 120

ઠ�રનગર -હ0દ� 2 ઠ�રનગર બસ )ટ#0ડ પાસે, 

ઠ�રનગર 1 to 5 55 55 110

11:00 to 

1:00
�ી ગણેશ િવધાલય રTિુવર પાક& , િનકોલ રોડ, 9 to 12 64 46 110

�ી ઠકકરબાપા િવધામદં�ર ઠકકરબાપાનગર 9 to 12 81 66 147

ઠ�રબાપાનગર DZે9. 1
ભવાની ચોક, ઠ�રબાપાનગર, 

અમદાવાદ 1 to 8 6 7 13

ઠ�રબાપાનગર ,જુ. 2
ભવાની ચોક, ઠ�રબાપાનગર, 

અમદાવાદ 1 to 5 51 55 106

�ી9 મા� યિમક શાળા સરદાર મોલ,  િનકોલ રોડ 9 to 12 66 55 121
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���� к���� 	
�к����/0)�
�к���� ��� - Shree J. K. BHATT, IPS

���� :- JOINT COMMISSIONER OF POLICE (CRIME), AHMEDABAD CITY.
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G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - �|y�2&� Ao��� ��2�6� ��: 78P799;<7;

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

ભગવતી િવધાલય 3:ુ પાનગર, ભાગ&વરોડ, *ુબેરનગર 9 to 12 280 60 340

*ુબેરનગર મરાઠ� ૧ -ડફ#0સ કોલોની 3,એરપોટ& ,ભાગ&વ રોડ, 

*ુબેરનગર 1 to 8 3 6 9

સૈજ3રુ -હ0દ� 1 મેQકો ટોર#0ટ ઓ-ફસ પાછળ, મેQકો, 
અમદાવાદ 1 to 8 50 50 100

વી. વી. તોમર હાઇ) *લૂ ભાગ&વરોડ, *ુબેરનગર 9 to 12 325 100 425

*ુબેરનગર -હ0દ� 2 -ડફ#0સ કોલોની ન.ં 3, એરપોટ& 
ભાગ&વ રોડ, *ુબેરનગર 1 to 5 80 81 161

8:00 to 

10:00
ક�લાસ િશzણતીથ&

પણ&*ુંજ સોસાયટ� વી-૩, 

મેઘાણીનગર 9 to 12 111 99 210

11:00 to 

1:00
Jાથ&ના હાઇ) *ુલ *ુબેરનગર 9 to 12 90 34 124
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8:00 to 

10:00
બી. વી. ડ�. હાઇ) *લૂ ક#નાલ રોડ, ઘોડાસર 9 to 12 78 55 133

) વામીનારાયણ િવધાલય ઘોડાસર ગામ 9 to 12 140 100 240

ઘોડાસર -2 વેરઇમાતાના મ-ંદર સામે, ઘોડાસર 
ગામ, અમદાવાદ 1 to 5 8 12 20

િવ< ભારતી હાઇ) *લૂ શાહવાડ�, નારોલ 9 to 12 121 60 181

નારોલ-2
એ.ડ�.સી.બMક સામે, નારોલ ગામ, 

અમદાવાદ 1 to 5 60 73 133

શાહવાડ�-2 પાણીની ટાકં� પાસે, શાહવાડ�, 
નારોલ, અમદાવાદ 1 to 8 33 39 72

રાણી3રુ -2 રાણી3રુ ગામ, નારોલ િવશાલા 
હાઇવે 1 to 8 7 8 15
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���� к���� 	
�к����/0)�
�к���� ��� - Dr. JAYANTI RAVI, IAS

���� :-  COMMISIONER OF HEALTH
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����� к� �� ��� ����� к� �� ���

શેઠ સી એલ. િવધાલય ચચ& પાસે, રખીયાલ 9 to 12 340 232 572

ર=ખયાલ DZે9 ૧ નવોવાસ ર=ખયાલ ગામ,ર=ખયાલ 1 to 8 16 15 31

સરસ3રુ -હ0દ� ૨ રાય3રુ મીલ -સરસ3રુ 1 to 5 15 15 30

અ. હ. સર) વતી િવધાલય �બેડકર હોલ પાસે, સરસ3રુ 9 to 12 233 0 233

સરસ3રુ ,જુ. શાળા ન.ં ૯ ત=ળયાની પોળ પાસે, સરસ3રુ 1 to 8 10 8 18

ગોમતી3રુ-૪ હ#Aથ oવાટ&ર,34ૂર�ની ચાલી 
સારંગ3રુ =>જ પાસે, ગોમતી3રુ 1 to 8 11 21 32

િવવેકાનનદં હાઇ) *ુલ જનતાનગર, અમરાઇવાડ� 9 to 12 95 110 205

અમરાઇવાડ� -હ0દ� ૫ અમરાઇવાડ� ગામ ,પોલીસ 
)ટ#શનની બા�ુમા-ંઅમરાઇવાડ� 1 to 8 30 34 64

ઉ�કષ હાઇ) *ુલ પો) ટ ઓ-ફસ પાસે, અમરાઇવાડ� 9 to 12 175 136 311

અમરાઇવાડ� ૧૨ અમરાઇવાડ� ગામ ,પોલીસ 
)ટ#શનની બા�ુમા-ંઅમરાઇવાડ� 1 to 5 9 5 14
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���� к���� 	
�к����/0)�
�к���� ��� - Shree T.S.BISHT, IPS

���� :- DIRECTOR GENERAL OF POLICE & INSPECTOR GENERAL OF PRISON GUJARAT STATE, AHMEDABAD.
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એફ.ડ�.ગAસ હાઇ)*લૂ જમાલ3રુ દરવા4 9 to 12 0 380 380

જમાલ3રુ ઉOુ&  -4 G ૂડંા દરવા4 પાસે 1 to 8 15 15 30

જમાલ3રુ -18
મખOુમશાહ પીરની દરગાહ પાસે, 

જમાલ3રુ 1 to 5 10 9 19

એફ.ડ�. બોયસ હાઇ)*લૂ જમાલ3રુ દરવા4 9 to 12 277 0 277

જમાલ3રુ ઉOુ&  -1
જમાલ3રુ દરવા4 પાસે, 

જમાલ3રુ 1 to 8 14 9 23

8:00 to 

10:00
એમ. ક#. હાઇ) *લૂ લો ગાડ&ન 9 to 12 134 128 262

11:00 to 

1:00
િવકાસ ,હૃ હાઇ) *લૂ ભ�ા,  પાલડ� ચાર ર) તા, 9 to 12 0 51 51
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���� к���� 	
�к����/0)�
�к���� ��� - Shree SANJEEV KUMAR, IAS

���� :- SECRETARY TO GOVERNMENT, FINANCE DEPARTMENT (ECONOMIC AFFAIRS), SACHIVALAYA, GANDHINAGAR.
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3વૂ&-દપ હાઇ) *લૂ જોગે<ર� સોસાયટ�, અમરાઇવાડ� 9 to 11 54 47 101

અમરાઇવાડ�-૧૪ બાગે-ફરદોશ પોલીસ )ટ#શનની 
બા�ુમા-ંઅમરાઇવાડ� 1 to 5 21 20 41

વદં#માતરમ હાઇ) *લૂ વદં#માતરમ પો) ટ ઓ-ફસ સામે, 

અમરાઇવાડ� 9 to 12 132 81 213

અમરાઇવાડ� ૬ અમરાઇવાડ� ગામ ,પોલીસ 
)ટ#શનની બા�ુમા-ંઅમરાઇવાડ� 1 to 5 38 40 78

3લુક�ત હાઈ)*લૂ ફતેહ3રુા, પાલડ�, અમદાવાદ 9 to 10 20 37 57

એલીસ>ીજ -12
�તેહ3રુા ગામની સામે, ફતેહ3રુા, 

અમદાવાદ 1 to 8 14 16 30

ઉ0 નતી િવધાલય મહાલy મી ચાર ર) તા 9 to 12 28 12 40

એલીસ>ીજ - 2 ગીતાબાગ, કણા&વતી પગરખા 
બ4ર પાછળ , પાલડ� 1 to 8 3 2 5
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�к����/0)�
�к���� ��� - Shree R. J. PARGI, IPS

���� :- DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE, ZONE-VII, AHMEDABAD CITY.

��2�6� ��: N7PQ::;OP7

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - 	ш�к����� C�. ��"+ ��2�6� ��: N;PQ::<Q8:

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

8:00 to 

10:00

એમ.એસ.એમ. હાઇ) *ુલ 
(મરાઠ�) ચ*ુડ�યા મહાદ#વ, ગોમતી3રુ 9 to 10 20 16 36

બા3નુગર Q Iિુનિસપલ 
-હ0 દ� શાળા ર=ખયાલ ગામ 9 to 12 29 16 45

ર=ખયાલ -હ0દ� ૧ ર=ખયાલ ગામ,ર=ખયાલ 1 to 8 9 9 18

બા3નુગર ઉOુ&  ૪
જનરલ હોU)પટલની સામે-

બા3નુગર 1 to 5 23 20 43

બા3નુગર -હ0દ� ૧ જનરલ હોU)પટલની સામે-

બા3નુગર 1 to 8 21 21 42

એસ.એમ. વાય શાહ3રુ 
�ુટોર�યલ 3લુના છેડ#, શાહ3રુ 9 to 12 34 34 68

શાહ3રુ DZે9 શાળા શાહ3રુ દરવા4 પાસે, શાહ3રુ 1 to 5 23 27 50

શાહ3રુ -6 શાહ3રુ દરવા4 પાસે, શાહ3રુ 1 to 5 45 90 135

િવ< ભારતી િવ5ાલય િમલ કQપાઉ0ડ બહાઈ સMટર 
શાહ3રુ  9 to 12 130 50 180

શાહ3રુ -11 ભરડ�યાવાસ , ખાન3રુ 1 to 8 10 6 16

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

4�5 ��2� v  

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - �#p�?/�6 c X�a�� ���� :- �. 
ш.,

���� :-  -�. 
ш., �Hх��� a�� )� ш�. �� 1

��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 
2�!к�

��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

1 22/6/2018
11:00 to 

1:00

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-��

2 23/6/2018

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

���#
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Y@Z �� к���� 	
�к������� ��� - ��+� E� l�2&� A�"?� 

���� :- 
ш�# 
����к, 	�)�"�) ш� � 

��2�6� ��: N;P9N<<OP8

��2�6� ��: N99PQ<998P

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

એસ.9. પટ#લ હાઈ) *ુલ ગોમતી3રુ દરવા4 9 to 12 64 89 153

ગોમતી3રુ-૨ ફાયર )ટ#શનની બા�ુમા-ંગોમતી3રુ 1 to 8 11 14 25

ડ#મોt#ટ�ક હાઇ) *ુલ બાવા વાડો ખાચંો, ગોમતી3રુ 9 to 12 107 73 180

ગોમતી3રુ-૬ દ#વ શેર�-ગોમતી3રુ 1 to 8 20 26 46

રાજ3રુ ૧૧ ગોમતી3રુ સક&લ-ગોમતી3રુ 1 to 8 18 30 48

ગોમતી3રુ -હ0દ� ૧ ફાયર )ટ#શનની બા�ુમા-ંગોમતી3રુ 1 to 8 28 28 56

રાજ3રુ ઉOુ&  ૧ ગોમતી3રુ ગાડ&ન સામે-રાજ3રુ 1 to 8 40 0 40

આર આર િતવાર� સીટ� 
હાઇ) *લૂ દોલતખાના સારંગ3રુ  9 to 12 45 20 65

માધવ બાગ -1 સારંગ3રુ >ીજ નીચે , સારંગ3રુ 
અમદાવાદ 1 to 8 2 8 10

ઉપાસના હાઇ) *લૂ દોલતખાના સારંગ3રુ  9 to 12 21 6 27

ખા-ડયા -2 પાચં*ુવા અમદાવાદ 1 to 8 10 8 18

ખા-ડયા -10 પાચં*ુવા અમદાવાદ 1 to 8 10 7 17

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - ��&ш C%. 0��? � ���� :- CRC, 	%��"� a�� )� 

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

4�5 ��2� v  

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - к�V�� ��# l�ш��& ���� :- �. 
ш.,

��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

8:00 to 

10:00

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-��

1 22/6/2018
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1:00

���#

8:00 to 

10:00

��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 
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1:00
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���� к���� 	
�к������� ��� - Shree H.R.Muliyana, IPS

���� :- Deputy Commissioner of Police (Control Room), Ahmedabad City

��2�6� ��: N;8P7Q9O;7

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - M"&) 	� �) 	�2�%� ��2�6� ��: NNP<;9P:NO

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

,Vુુનાનક હાઇ) *ુલ આઇ.ટ�.આઇ. પાસે, સરસ3રુ 9 to 12 43 20 63

અમOુ3રુા ,જુ 2 કાB3ુરુ >ીજના છેડ#, નરોડા રોડ 1 to 5 32 38 70

સરસ3રુ ઉ. શાળા ન.ં ૨ કાB3ુરુ 3લુના છેડ#, �ટવાડા, 
અમOુ3રુા 1 to 5 10 4 14

ર=ખયાલ Q Iિુન. ઉOૂ&  ) *ુલ ર=ખયાલ ચાર ર) તા, ર=ખયાલ 9 to 12 109 210 319

ર=ખયાલ ઉOુ&  ર
હ�રા ટાવર સામે,બસ )ટ#0ડ 

પાછળ ,ર=ખયાલ 1 to 5 40 60 100

ગોમતી3રુ ઉOુ&  ૨
િસમે0ટની ચાલ કામદાર મેદાન -

ગોમતી3રુ 1 to 5 40 60 100

ગોમતી3રુ ઉOુ&  ૪
હ#Aથ oવાટ&ર,34ૂર�ની ચાલી 

સારંગ3રુ =>જ પાસે, ગોમતી3રુ 1 to 5 37 39 76

Dજલી િવધાલય શારદા પાક& , અમરાઇવાડ� 9 to 12 54 43 97

અમરાઇવાડ� -હ0દ� ૯ બાગે-ફરદોશ પોલીસ )ટ#શનની 
બા�ુમા-ંઅમરાઇવાડ� 1 to 8 14 14 28

શકંર િવધાલય bરુ#લીયા એ) ટ#ટ, વ) @ાલ રોડ 9 to 12 51 44 95

બાગેફ�રદોશ- 1
Jકાશ એ)ટ#ટ સામે, ર�ટાનગર 

વ�ાલ રોડ 1 to 8 12 16 28

બાગેફ�રદોશ -હPદ�- 1 Jકાશ એ)ટ#ટ સામે, ર�ટાનગર 
વ�ાલ રોડ 1 to 8 40 40 80

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018
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���� к���� 0)�
�к�������  ��� - � aк��5/�E %���к� 

���� :- ���. %�%) %h��, 0
��

��2�6� ��: N7P<<PN<OQ

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - x�D/�E %�i����+ ��2�6� ��: NN;<P8OP9:

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

ભારત સેક0ડર� )*લૂ દાણીલીમડા ગામ 9 to 12 30 24 54

દાણીલીમડા-4 કGભુાઇની ચાલી, દાણીલીમડા 
ગામ 1 to 5 0 79 79

ચડંોળા-2 બોQબે હોટલની સામે, નારોલ રોડ 1 to 5 58 52 110

ચડંોળા ઉOુ& -2 બોQબે હોટલની સામે, નારોલ રોડ 1 to 5 115 120 235

નવી ,જુરાતી મા�યિમક 
શાળા

ક�ત�*ુંજ સોસાયટ�, દાણીલીમડા 
ગામ 9 to 12 32 24 56

દાણીલીમડા-2 �યામકબાડ�ની સામે, પટ#લGુ ં
મેદાન, દાણીલીમડા 1 to 5 45 0 45

બહ#રામ3રુા-22 ખો-ડયારનગર, બહ#રામ3રુા 1 થી 7 43 49 92

દાણીલીમડા-6 �યામકબાડ�ની સામે, પટ#લGુ ં
મેદાન, દાણીલીમડા 1 to 5 27 28 55

ક# ટ� દ#સાઈ હાઇ) *લૂ હાલીમ ની ખડક� સામે શાહ3રુ 9 to 12 75 40 115

શાહ3રુ -2 મોઢવાડા ની પોળ,પાસે શાહ3રુ 1 to 5 14 26 40

શાહ3રુ -16 9વણકમળશી ની પોળ શાહ3રુ 1 to 5 34 37 71

Oૂધે<ર - ઉOુ&  - 1 �ુના QIિુનિસપલ oવાટ&ર, Oુધે<ર 
રોડ, Oુધે<ર 1 to 8 7 10 17

9 સી ગA સ હાઇ) *લૂ રાય3રુ દરવા4 બહાર,  રાય3રુ 9 to 12 0 156 156

9 સી ગA સ Jા. શાળા રાય3રુ દરવા4 બહાર,  રાય3રુ 1 to 8 18 23 41

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018
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���� к���� 	
�к����/0)�
�к���� ��� - DR. VIPUL AGGARWAL, IPS

���� :- ADDL. CP (ADMINISTRATION), AHMEDABAD CITY.

��2�6� ��: NNPQ<Q;Q<<

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - q�
��/�E @�W� ��2�6� ��: ;9PP788;Q<

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

8:00 to 

10:00
લીટલ ફલાવર હાઇ) *ુલ પાલડ� ભ�ા 9 to 12 0 198 198

11:00 to 

1:00
I.ુ એમ. ભગત હાઇ) *ુલ િવકાસ ,હૃની પાછળ, પાલડ� 9 to 12 34 20 54

શીતલ સૌરભ હાઇ) *લૂ વટવારોડ, ઇસન3રુ 9 to 12 171 110 281

વટવા ઉOુ& - 2
પચંાયત કચેર� ની સામે, વટવા 

ગામ, વટવા, અમદાવાદ 1 to 8 50 70 120

11:00 to 

1:00
જયોિત િવધાલય વટવારોડ, ઇસન3રુ 9 to 12 59 41 100

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

4�5 ��2� v  
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���� к���� 	
�к����/0)�
�к���� ��� - DR. S. PANDIA RAJ KUMAR, IPS

���� :- INSPECTOR GENERAL OF POLICE, JUNAGADH

��2�6� ��: NNP<Q7<8ON

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - a�+&ш/�E =�. /X���� ��2�6� ��: N97;7:QO8:

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

8:00 to 

10:00
D�ુમન ઈ ઇ)લામ હાઇ) *લૂ કાબંલીયા પોલ કાB3ુરુ ટાવર 

પાસે કાB3ુરુ 9 to 12 150 66 216

ટIટુો-રયલ હાઇ) *લૂ એન સી બોડ�વાળા કQપાઉ0ડ 
ટંકશાળ રોડ કાB3ુરુ 9 to 12 20 10 30

કાB3ુરુ ૨૨ કોલી આમલી,પચંભયની પોલ, 

કાB3ુરુ 1 to 8 1 1 2

8:00 to 

10:00

બી. a. મહ#તા મોડ&ન 
હાઇ) *લૂ �ૂના સદં#શ Jેસ સામે િમઝા&3રુ 9 to 12 30 15 45

bરૂજબા નવ9વન ગA સ& 
હાઇ) *લૂ વૈ�ય�ભા જમાલ3રુ રોડ ખમાસંા 9 to 12 20 10 30

બહ#રામ3રુા-18 કદમેર રbલૂની દરગાહ પાસે, 1 to 5 50 50 100

રાયખડ - 10
ટોકરાળાની પોળ, ગાયકવાડ 

હવેલીની, સામે રાયખડ 1 to 8 6 8 14

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018
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Y@Z �� к���� 	
�к������� ��� - � ��к ш/�E 0�?�� 

���� :- (-�х�, =A��B %�i, ��J �
�к 

��2�6� ��: N<P7N:7O;:

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - кG#�к� I� ��2�6� ��: 9737690331

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

-હ0દ� હાઇ) *લૂ હાલીમ ની ખડક� સામે શાહ3રુ 9 to 12 10 17 27

અમર3રુા -હ0દ� - 1 બારડોલ3રુા, માY3ુરુા, અમદાવાદ 1 to 8 20 20 40

Oૂધે<ર - -હ0દ� 1 માY3ુરુા પો=લસ)ટ#શન પાસે, 

Oુધે<ર રોડ, Oુધે<ર 1 to 8 16 13 29

નેAસન હાઇ) *લૂ (English) બાઈ સMટર શાહ3રુ 9 to 12 120 60 180

શાહ3રુ -8 મગંળપાર#ખ નો ખાચંો,શાહ3રુ 
ચકલા ,શાહ3રુ 1 to 8 11 14 25

િછપા વેલફર હાઇ) *લૂ નવી મU)જદ જમાલ3રૂ અમદાબાદ 9 to 12 55 30 85

જમાલ3રુ ઉOુ&  -8 મહાજનનો વડંો, જમાલ3રુ 1 to 8 6 4 10

11:00 to 

1:00
ધી બી. વી.  હાઇ) *લૂ ગો4-રયા પોલ હાલીમ ની ખડક� 

શાહ3રુ 9 to 12 12 8 20

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018
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���� к���� 	
�к������� ��� - MS. SWETA SHRIMALI, IPS

���� :- DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE, AHMEDABAD

��2�6� ��: 9825763470

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - %�a)0/�6 2���5 ��2�6� ��: 8866022548

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

ક�લાશ િવ5ાલય કડ�યાવાડ, સરસ3રુ 9 to 12 52 64 116

સરસ3રુ ,જુ શાળા ન.ં ૪ િવ: �નુગર પાસે, બાળભવન સામે, 

સરસ3રુ 1 to 5 52 53 105

સરસ3રુ ૬ હર�ભાઇ ગોદાણીના દવાખાના 
પાસે-સરસ3રુ 1 to 8 14 15 29

સરસ3રુ -હ0દ� ૪ શારદાબેન હોU)પટલ સામે-સરસ3રુ 1 to 8 32 32 64

નાલદંા િવ5ાલય મીઠા પાણીના દરવા4, સરસ3રુ 9 to 12 64 51 115

સરસ3રુ ,જુ. શાળા ન.ં ૧ ત=ળયાની પોળ પાસે, સરસ3રુ 1 to 8 9 9 18

સરસ3રુ ,જુ. શાળા ૧૩ મીઠા પાણીના દરવા4, સરસ3રુ 1 to 8 12 18 30
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���� к���� 0)�
�к������� ��� - � 	��+/�E ш�� 

���� :- ���. �&+��, /�@0, 	. [ S�. к�. 

��2�6� ��: N<P;QP9;P8 

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
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����� к� �� ��� ����� к� �� ���

શેઠ સી.એન. િવધાલય આબાવંાડ�, નવરંગ3રુા 9 to 12 180 129 309

એલીસ>ીજ - 26
-હરાબાગ tોિસPગ પાસે, �બાવાડ�, 

અમદાવાદ 1 to 8 5 15 20

શUoત િવ5ાલય �ેયસ ટ#કરા, �બાવાડ� 9 to 12 120 124 244

એલીસ>ીજ - 30
રા9વનગર, �ેયસ ટ#કરા, 

�બાવાડ� 1 to 5 51 45 96

એoસપેર�મે0ટલ હાઈ)*ુલ વાસણા બસ )ટ#0ડ પાસે 9 to 12 22 38 60

વાસણા -1 વાસણા \�ુય બસ )ટ#શનની 
પાછળ, વાસણા ગામ, અમદાવાદ 1 to 8 0 80 80

વાસણા -3 ક#સ-રયા9 ચાર ર)તા, વાસણા, 
અમદાવાદ 1 to 8 28 42 70

વાસણા પ`Fલક )*લૂ વાસણા \�ુય બસ )ટ#શનની 
પાછળ, વાસણા ગામ, અમદાવાદ 1 to 2 34 32 66

સ�યમ િવ5ાલય ન�તા �લેટ સામે, સ�યમ )*ુલ, 

વાસણા 9 to 12 37 23 60

વાસણા -5 વાસણા \�ુય બસ )ટ#શનની 
પાછળ, વાસણા ગામ, અમદાવાદ 1 to 8 65 0 65

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

4�5 ��2� v  

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - (ш��+/�E 05 � ���� :- �. 
ш., 

���� :- -�. 
ш., "�%#� - 1

��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 
2�!к�

��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

1 22/6/2018

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-��

2 23/6/2018

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

���#



47

���� к���� 	
�к����/0)�
�к���� ��� - Shree KESHAVKUMAR, IPS

���� :- SPECIAL DIRECTOR ANTI-CORRUPTION BUREAU, AHMEDABAD.

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - �WB)/�6 05 � 

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

અખડંાનદ હાઇ) *ુલ ફાયર ) ટ#શન પાસે, શાહ3રુ 9 to 12 40 28 68

શા-હબાગ - 1 દ-રયાખાન TQૂમટ પાસે, 

શાહ�બાગ, અમદાવાદ 1 to 8 26 34 60

11:00 to 

1:00
ગાધંી િવધાલય અસારવા 9 to 12 30 15 45

શારદા િવધામદં�ર અસારવા, કલાપીનગર 9 to 12 200 125 325

અસારવા ,જુ. 20
,લુબગ& સોસાયટ� સામે, 

ઓમનગર અસારવા, અમદાવાદ 1 to 5 22 30 52

અસારવા પ`Fલક શાળા ,લુબગ& સોસાયટ� સામે, 

ઓમનગર અસારવા, અમદાવાદ 1 to 5 8 16 24

અસારવા -હ0દ� 8 ,લુબગ& સોસાયટ� સામે, 

ઓમનગર અસારવા, અમદાવાદ 1 to 5 37 43 80

���� :-  -�. 
ш., ���%�� R�@ ш�!� ��- 1 ��2�6� ��: N;POP;:PNP

8:00 to 

10:00
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G5 H�CI� 	
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����� к� �� ��� ����� к� �� ���

એસ. બી. ક0 યા િવધાલય સરદાર ચોક,  ઠકકરબાપાનગર 9 to 12 104 55 159

સરદાર પટ#લ DZે9 શાળા સરદાર પટ#લ સ*ંલૂ ,સરદાર ચોક, 

l:ણનગર 1 to 8 35 40 75

સરદાર પટ#લ ,જુરાતી 
શાળા

સરદાર પટ#લ સ*ંલૂ ,સરદાર 
ચોક,l:ણનગર 1 to 8 60 76 136

11:00 to 

1:00
પીIરુાજ હાઇ) *ુલ સરદાર ચોક,  ઠકકરબાપાનગર 9 to 12 19 39 58

3=ૂણ�મા હાઇ) *લૂ D=બકાનગર, ઓઢવ 9 to 12 39 39 78

D=બકાનગર -૧ QIિુનિસપલ )નાનાગાર 
પાસે,D=બકાનગર-ઓઢવ 1 to 8 39 27 66

11:00 to 

1:00
a. બી. મોડ&ન હાઇ) *લૂ D=બકાનગર, ઓઢવ 9 to 12 7 15 22

2

8:00 to 

10:00
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Y@Z �� к���� 	
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8:00 to 

10:00
ક#-ડલા હાઇ) *લૂ  (English)

હા4 પટ#લ ની પોલ ટંકશાળ રોડ 
કાB3ુરુ  9 to 12 18 10 28

વી આર શાહ )\િૃત આદશ& 
ક0 યા િવધાલય

)\િૃત િવ�યભવન )વાિમ મ-ંદર 
રોડ કાB3ુરુ 

9 to 12 0 59 59

કાB3ુરુ ૧૯ ભડં#ર� પોળ -કાB3ુરુ 1 to 8 3 2 5

આર એમ િ@વેદ� હાઇ) *લૂ -રલીફ રોડ અમદાબાદ 9 to 12 18 8 26

કાB3ુરુ ૧૭ શેખ હ�ર9ની પોળ ,કાB3ુરુ 
ટાવર રોડ-કાB3ુરુ 1 to 8 2 2 4

0 I ૂમીડલ હાઇ) *લૂ પીર મોહQમદશાહ રોડ કાપડ�યા 
ચૌક -રલીફ રોડ 

9 to 12 60 30 90

કાB3ુરુ -હ0દ� ૨ ભડં#ર� પોળ -કાB3ુરુ 1 to 8 10 14 24
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���� к���� 	
�к������� ��� - Shree K.J.Maheta, US

���� :- FINANCE DEPT.
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G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
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����� к� �� ��� ����� к� �� ���

8:00 to 

10:00
સર) વતી િવધાલય (D=બકા) સૈજ3રુ ગામ 9 to 10 40 24 64

11:00 to 

1:00

એમ. એસ. એમ. મરાઠ� 
હાઇ) *લૂ ફદ#લી, સૈજ3રુ 9 to 10 12 10 22

8:00 to 

10:00
કA યાણ ગA સ& હાઇ) *ુલ ખોખરા સક&લ 9 to 12 0 37 37

11:00 to 

1:00
આરાધના હાઇ)*ુલ આવકાર હોલ, ઇસન3રુ 9 to 10 36 7 43

��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�
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����� к� �� ��� ����� к� �� ���

8:10 to 

10:00

ઠકકરબાપનગર આ�મ 
શાળા

ર#A વે ફાટક પાસે, ચીલોડા રોડ, 

નરોડા 1 to 10 15 15 30

11:00 to 

1:00
ધ એવર Zીન હાઇ) *ુલ સરદારનગર, હાસંોલ 9 to 12 85 20 105

8:00 to 

10:00
ગીતાજંલી િવધામદં�ર 0 I ુસીવીલ ક#Q પસ& રોડ, 9 to 12 112 98 210

11:00 to 

1:00
જયભારત િવધાલય મેઘાણીનગર 9 to 12 30 22 52
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����� к� �� ��� ����� к� �� ���

એફ.ડ�. Vુસનઇવાલા 
હાઇ) *ુલ દર�યા3રુ 9 to 12 99 73 172

દર�યા3રુ ,જુ 16 ડબગરવાડ ,દર�યા3રુ 1 to 8 17 8 25

Jેમદરવા4 શાળા ન.ં 2
,જુરાત મીલ કQપાઉ0ડ, Jેમ 

દરવા4 બહાર 1 to 5 13 10 23

દ-રયા3રુ ઉ. શાળા ન.ં ૨ Jેમદરવા4 પાસે 1 to 8 16 20 36

એફ.ડ�. હમીદ�યા DZે9 
હાઇ) *લૂ દર�યા3રુ 9 to 12 31 29 60

દર�યા3રુ ,જુ 12 જોડ&નરોડ, ટાવર સામે,દર�યા3રુ 1 to 5 9 7 16

8:00 to 

10:00
Q Iિુનિસપલ ગA સ& હાઇ) *લૂ દાણાપીઠ, અમદાવાદ 9 to 12 0 21 21

11:00 to 

1:00
એમ. એસ. મરાઠ� હાઇ) *લૂ એ.એમ.ટ�.એસ. બસ) ટ#0 ડ પાછળ, 

લાલદરવા4 9 to 12 30 15 45
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આશીષ િવધાલય બી. બી. તળાવ, વટવા 9 to 12 84 103 187

વટવા - 2 પાણીની ટાકં� સામે, વટવા ગામ 1 to 5 0 117 117

વટવા - 6 પાણીની ટાકં� સામે, વટવા ગામ 1 to 8 122 0 122

11:00 to 

1:00
Zીન લો0 સ હાઇ) *લૂ વટવા રોડ, ઇસન3રુ 9 to 12 89 76 165

જય િવધા સ*ંુલ િવવેકાનદંનગર (હાથીજણ) 9 to 12 51 30 81

િવવેકાનદંનગર -1 િવવેકાનદંનગર 1 to 8 18 19 37

સરસ) વિત હાયર 
સેક0 ડર�) *ુલ િવPઝોલ ગામ 9 to 12 80 47 127

િવPઝોલ-2
Oૂગા&માતાના મ-ંદરની પાછળ, 

િવPઝોલ, વટવા 1 to 8 37 33 70
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���� :- Hon'ble Minister of State Home, Energy, Parliamentary Affairs, Law, Justice (Minister of State), Police housing, Border security, Civil 
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independent charge)

��.9 ��� %�/
"+ ("&ш0�1 
2�!к�

��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�

1 22/6/2018

8:00 to 

10:00

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-��

2 23/6/2018

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

���#



54

���� к���� 	
�к����/0)�
�к���� ��� - � ��w�/�E K�к��

���� :- ���. )�?к�, /�@0, 	.[ S�.к�. 

��2�6� ��: N7;N8N8<;9

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - к +�/�6 0�5?��� ��2�6� ��: N<:77::N77

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

સહ4નદં િવધાલય �બાવાડ� 9 to 12 128 122 250

એલીસ>ીજ - 18 આઝાદ સોસા., �બાવાડ� 1 to 5 25 20 45

આર. આર. Rીવેદ� હાઇ) *ુલ  
ZાQય Wટુભવાની, વેજલ3રુ 9 to 12 37 38 75

વેજલ3રુ DZે9 પ`Fલક 
શાળા l^ધામ આવાસ િવભાગ 1 1 to 2 19 18 37

વેજલ3રુ ,જુ પ`Fલક શાળા l^ધામ આવાસ િવભાગ 1 1 to 8 15 23 38

મહ#તા ઠાકર હાઇ) *ુલ સાબરમતી 9 to 12 27 18 45

સાબરમતી - 10
વરસોડાની ચાલી, સાબરમતી, 

અમદાવાદ 1 to 8 3 5 8

સાબરમતી -હ0દ� - 3 વરસોડાની ચાલી, સાબરમતી, 
અમદાવાદ 1 to 8 20 20 40

11:00 to 

1:00
આદશ& હાઇ) *ુલ સાબરમતી 9 to 12 13 17 30
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કA યાણ બોયસ હાઇ) *લૂ ખોખરા સક&લ પાસે, ખોખરા 9 to 12 45 0 45

ખોખરા-૨ રોહ�ત મીલ પાસે-ખોખરા 1 to 8 12 0 12

ખોખરા DZે9 રોહ�ત મીલ પાસે-ખોખરા 1 to 2 18 22 40

જયોિત િવધાલય નાગરવેલ હGમુાન પાસે, 

અમરાઇવાડ� 9 to 12 70 100 170

અમરાઇવાડ� ૧૬ સજંય ચોક ,નાગરવેલ હGમુાનની 
સામે-અમરાઇવાડ� 1 to 8 15 12 27

અમરાઇવાડ� -હ0દ� ૮ સજંય ચોક ,નાગરવેલ હGમુાનની 
સામે-અમરાઇવાડ� 1 to 5 70 70 140
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DW4ુ હાઇ) *ુલ Jnવુીર સોસાયટ�,બા3નુગર 9 to 12 23 20 43

બા3નુગર -૫ જનરલ હોU)પટલની સામે-

બા3નુગર 1 to 8 33 38 71

સરસ3રુ ,જુ. શાળા ન.ં ૨૬ મછંાની મU)જદ સામે, સરસ3રુ 1 to 5 50 75 125

Gતૂનભારતી હાઇ) *ુલ લાલબહાOુર ) ટ#. સામે, બા3નુગર 9 to 12 36 22 58

બા3નુગર ઉOુ&  ૨
મોમીન મU)જદ સામે,અમરચોક-

બા3નુગર 1 to 5 115 108 223

બા3નુગર -હ0દ� ૪ ગાય@ી મ-ંદરની સામે-બા3નુગર 1 to 8 15 14 29

બા3નુગર ઉOુ&  ૮
પ�ા એ) ટ#ટ, લાલબહારOુર ) ટ#. 

બા3નુગર 1 to 5 48 48 96
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Jીમીયર હાઇ) *ુલ દર�યા3રુ 9 to 12 7 7 14

દર�યા3રુ DZે9 િપd=ળયા બબંાપાસે,ઘી કાટંા રોડ, 

દર�યા3રુ 1 to 4 7 5 12

સ)ં કાર િવધામદં�ર દર�યા3રુ 9 to 12 40 18 58

દર�યા3રુ ,જુ 8 િપd=ળયા બબંાપાસે,ઘી કાટંા રોડ, 

દર�યા3રુ 1 to 7 1 4 5

સાયોના િવધામ-ંદર રામે<ર મદં�ર સામે, મેઘાણીનગર 9 to 12 92 38 130

મેઘાણીનગર શાળા ન.ં 2
રામે<ર મ-ંદર પાસે, ચાર ર)તા 

મેઘાણીનગર 1 to 5 14 22 36

મેઘાણીનગર -હ0દ� 1 રામે<ર મ-ંદર પાસે, મેઘાણીનગર 1 to 8 28 47 75

શાહ3રુ મા� યિમક શાળા રંગીલા ગેટ, શાહ3રુ 9 to 12 29 16 45

શાહ3રુ -4 રંગીલા પોલીસ ચૌક� પાસે 
,શાહ3રુ 1 to 8 23 12 35

શાહ3રુ ઉOૂ&  ૬
રંગીલા પોલીસ ચૌક� પાછળ , 

શાહ3રુ 1 to 5 0 45 45

શાહ3રુ -ઉOુ& -1
રંગીલા પોલીસ ચૌક� પાસે 

,શાહ3રુ 1 to 8 11 3 14

2 22/6/2018
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����� к� �� ��� ����� к� �� ���

નવ સ)ં કાર િવધાલય બસ ) ટ#0ડ પાસે, �ુના વાડજ 9 to 12 37 42 79

વાડજ - 1 �ૂના વાડજ બસ )ટ#શન પાછળ, 

�ૂના વાડજ, અમદાવાદ 1 to 8 0 80 80

વાડજ - 3 �ૂના વાડજ બસ )ટ#શન પાછળ, 

�ૂના વાડજ, અમદાવાદ 1 to 8 87 0 87

bમુન િવધાલય નારણ3રુા ચાર ર) તા 9 to 12 20 20 40

નારણ3રુા - 4 િવજય કોલોની, નારણ3રુા ર#Aવે 
tોસuગ પાસે, નારણ3રુા 1 to 8 16 19 35

આર. એમ. અ� વIુ& હાઇ) *ુલ એકતા ટાવર, વાસણા બેર#જ રોડ, 9 to 12 35 18 53

વાસણા -8 ગણેશનગર, વાસણા બેર#જ રોડ, 

વાસણા, અમદાવાદ 1 to 5 50 75 125

11:00 to 

1:00
vથ મેમોર�યલ હાઇ) *ુલ એકતા ટાવર, વાસણા બેર#જ રોડ, 9 to 12 30 20 50
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10:00
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શારદા ગA સ હાઇ) *ુલ કલાપીનગર 9 to 12 0 170 170

અસારવા ,જુ 8 અરિવPદ મીલ સામે, નરોડા રોડ 1 to 8 11 18 29

અસારવા ,જુ 9 ઓમનગર ર#Aવે tોસીગ 
પાસે,નરોડા રોડ 1 to 8 18 18 36

અસારવા -હPદ� 1 0I ુકોમશ�યલ મીલ પાસે, નરોડા 
રોડ 1 to 8 18 22 40

જયભારત િવધાલય મેઘાણીનગર 9 to 12 112 98 210

અસારવા મરાઠ� 2 ફાયર )ટ#શનની બા�ુમા,ં િવજય 
મીલ, નરોડા રોડ 1 to 8 6 1 7

અસારવા Q I.ુ હાઇ) *ુલ અસારવા 9 to 12 67 30 97

અસારવા ,જુ. 2
આચાય&9ની બેઠક સામે, 

અસારવા, અમદવાદ 1 to 5 36 0 36

અસારવા ,જુ. શાળા ન.ં 6
આચાય&9ની બેઠક સામે, 

અસારવા, અમદવાદ 1 to 5 0 36 36

) વ) તીક િવધાલય સીવીલ પાસે, અસારવા 9 to 12 109 99 208

જહાગંીર3રુા શાળા ન.ં 2 િસિવલ હોU)પટલ સામે, અસારવા 1 to 5 33 41 74
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અWદુા& સસંકાર હા. સે. ) *ુલ અWદુા&નગર, ઓઢવ 9 to 12 40 35 75

ઓઢવ-૩ તzિશલા )*ુલ પાસે,મહ#<ર� 
નગર -ઓઢવ 1 to 8 31 26 57

ધી આદશ& હાઇ) *ુલ પાવ&તીનગર, િવરાટનગર 9 to 12 71 53 124

3Vુુષોdમ નગર ૨ નારાયણનગરની Dદર, 

િવરાટનગર 1 to 5 45 45 90

ભાવના ) *લૂ *ુબેરનગર ર#A વે ફાટક પાસે 9 to 12 80 46 126

*ુબેરનગર DZે9 ૧ દ#ના બે0ક ની પાછળ,રા4પીર 
સક&લ, *ુબેરનગર 1 to 8 18 23 41

*ુબેરનગર -હ0 દ� ૪ દ#ના બે0ક ની પાછળ,રા4પીર 
સક&લ, *ુબેરનગર 1 to 8 12 13 25

*ુબેરનગર ,જુ ૪ �ુના G વોડ& સક&લ,*ુબેરનગર 1 to 8 17 25 42

એ. પી. a. હાઇ) *લૂ *ુબેરનગર 9 to 12 35 25 60

*ુબેરનગર �બા. ,જુ. 

શાળા ન.ં ૨ F વોડ& બગંલા એર�યા,*ુબેરનગર 1 to 5 62 48 110
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િવનય િવધા િવહાર મોટ� ખડક�, રખીયાલ ગામ 9 to 12 36 29 65

ર=ખયાલ ૧ ર=ખયાલ ચાર 
ર)તા,ર=ખયાલ,અમદાવાદ 1 to 8 56 44 100

મગંલ હાઇ) *ુલ વાસણ શેર�, સરસ3રુ 9 to 12 20 17 37

સરસ3રુ ઉ. શાળા ન.ં ૪ ડૉ. હર�ભાઈ ગોદાનીના દવાખાના 
પાસે, સરસ3રુ 1 to 5 15 20 35

શા�ી િવધાિવહાર હાઇ) *લૂ સરદારનગર, હાસંોલ 9 to 12 99 66 165

હાસંોલ ,જુ ૨ રામ9 મ-ંદર પાસે,હાસંોલ ગામ 1 to 5 54 56 110

ર#વાબા િવધાલય કોતર3રુ પો) ટ ઓ-ફસ સામે, 9 to 12 60 40 100

કોતર3રુ ,જુ ૨ ભC#<ર સોસયટ�ની પાસે કોતર3રુ 
ગામ 1 to 5 39 34 73

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

4�5 ��2� v  
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���� к���� 	
�к������� ��� - ?�B. a���«��/�E 0�?��

���� :- ���. "�E% A�� %&���, R�@��+ S�
�. 

��2�6� ��: 77<N;Q:N;O 

��2�6� ��: N;PQ8:POPO

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

9વન-દપ િવધાલય સuધવાઇ માતાના મ-ંદર સામે, 

સી.ટ�.એમ.
9 to 12 100 55 155

ઇ0 C3રુ� પ`Fલક )*લૂ Jwુ&મન સોસાયટ�, રામોલ રોડ, 

સી.ટ�.એમ અમરાઇવાડ� 1 to 8 27 33 60

ગીતાજલંી િવધાલય જશોદાનગરનો ટ#કરો, જશોદાનગર 9 to 12 36 25 61

જશોદાનગર-2
મેલાડ�માતા ના મ-ંદરની સામે, 

જશોદાનગર ટ#કરા પર 1 to 5 55 52 107

સાધના િવધાલય કહાન પાક& , અનીલ ) ટાચ&, 
બા3નુગર 9 to 12 33 34 67

સરસ3રુ શાળા ન.ં ૧૧ અિનલ )ટાચ& મીલ પાસે 1 to 8 75 77 152

bપુર હાઇ) *ુલ D=બકાનગર, ઓઢવ 9 to 12 89 64 153

D=બકા નગર -હ0દ� ૧ QIિુનિસપલ )નાનાગાર 
પાસે,D=બકાનગર-ઓઢવ 1 to 8 16 17 33

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018

4�5 ��2� v  

G5 H�CI� 	
�к������� ���(��J �
�к) - �#D+/�E ��)"

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - к�#
%b� ?�? 

*� +���х %�� ш�!���� ��� ш�!���� %���-�� ���#

���� :- CRC, ��L�@#  

���� :- �. 
ш.

��- 1 ��� %�/
"+ ("&ш0�1  2�!к�
��.9 ��� %�/
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2�!к�

1 22/6/2018

8:00 to 

10:00

8:00 to 

10:00

2 23/6/2018

11:00 to 

1:00

11:00 to 

1:00



63

Y@Z �� к���� 	
�к������� ��� - � � ��2&� ��"�, 

���� :-  C"�?¬ 5�A�, �. (�. 
ш. %
�
+, 	�)�"�) 

��2�6� ��: N7N79O;:9P

��2�6� ��: ;Q;<7:PQ;O

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

એન. ડ�. �કુલ નવ9વન 
હાઇ) *લૂ વૈ�ય�ભા જમાલ3રુ રોડ ખમાસંા 9 to 12 30 0 30

જમાલ3રુ -11 મહાજનનો વડંો, જમાલ3રુ 1 to 8 9 16 25

જમાલ3રુ ઉOુ&  -6
સૈયદવાડા આ)ટો-ડયા દરવા4 

પાસે 1 to 8 4 2 6

Gતૂન આદશ& િવ5ાલય  શામળા ની પોલ  -રાય3રુ 9 to 12 111 54 165

બહ#રામ3રુા-2 ગૌતમનગર ચાર ર)તા, 
બહ#રામ3રુા 1 to 5 24 36 60

8:00 to 

10:00
નવ-દપ હાઈ) *લૂ ભીમ93રુા, નવા વાડજ 9 to 12 37 13 50

11:00 to 

1:00
વલ�ભી હાઇ) *ુલ ભીમ93રુા, નવા વાડજ 9 to 12 31 19 50

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018
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���� к���� 0)�
�к������� ��� - � ��к ш/�E ш�� 

���� :- ���. ����%h��, C��%_�@ 

��2�6� ��: N<:N:QON;:

��2�6� ��: N;8PN9ON:Q

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

મગંલ િવધાલય મીઠાખળ� ગામ 9 to 12 28 30 58

એલીસ>ીજ - 4 મીઠાખળ� ગામ, નવરંગ3રુા 1 to 8 0 0 0 5 7 12

11:00 to 

1:00
મIરુ હાયર સેક0 ડર� પલીયડ નગર, નારણ3રુા 9 to 12 33 24 57

8:00 to 

10:00
bફુલામ હાઇ) *લૂ �ેયસ tોસuગ, પાલડ� 9 to 12 33 29 62

11:00 to 

1:00
Jણવાનદં હાઇ) *ુલ આ�મ રોડ, ટાઇQ સ પાછળ, 

નવરંગ3રુા 9 to 12 90 50 140

к� �� к !"#� ���$ %" 	�& ш�!� ("&ш�$ %"4 	�)�"�) ш� � - 2018
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Y@Z �� к���� 	
�к������� ��� - ?�B. )��&ш/�E =E. +�"��� 

���� :- %����� �&кA��, ?��&5 	�)�"�) ш� �  

��2�6� ��: N<:N:QON;:

��2�6� ��: 7799Q:<<Q9

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

8:00 to 

10:00
લોટસ હાઇ) *ુલ ઇસન3રુ 9 to 12 93 75 168

11:00 to 

1:00
Gતૂન િવધાલય પોલીસ ) ટ#શનની બા�ુમા,ં વટવા 9 to 12 24 21 45

8:00 to 

10:00

bનુદંાબેન વોરા મા� યમીક 
શાળા આઇઆઇએમ પાસે, વ�ા3રુ 9 to 12 28 22 50

11:00 to 

1:00
પકંજ િવધાલય ,લુબાઇ ટ#કરા 9 to 10 19 17 36

1 22/6/2018

2 23/6/2018
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Y@Z �� к���� 	
�к������� ��� - � D/�E ) %�E

���� :- %����� �&кA��, ?��&5 	�)�"�) ш� �  

��2�6� ��: N8:9P7<797

��2�6� ��: NQ8P:8:NO<

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

8:00 to 

10:00
કમ&શીલા હાઇ)*ુલ અખબારનગર બીઆરટ�એસ, નવા 

વાડજ 9 to 12 22 38 60

11:00 to 

1:00
રચના હાઇ) *લૂ અખબારનગર સામે, નવા વાડજ 9 to 12 33 22 55

8:00 to 

10:00
અચ&ના હાઇ) *ુલ નારણ3રુા ચાર ર) તા 9 to 12 22 12 34

11:00 to 

1:00
કમ&યોગી હાઇ) *ુલ વાડજ 9 to 12 52 43 95

1 22/6/2018

2 23/6/2018
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���� к���� 	
�к������� ��� - Shree Anita P.Zula, US

���� :- Energy & P.C.Deptt.

��2�6� ��: N<P99QP::9

��2�6� ��: NQ8P:8:777

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

8:00 to 

10:00
9વનJકાશ હાઇ) *ુલ શીવપાક& સોસાયટ�, 

રામરાજયનગર, ઓઢવ 9 to 12 70 50 120

11:00 to 

1:00
�ી D=બકા િવધાલય િવરાટનગર, ઓઢવ 9 to 12 22 8 30

8:00 to 

10:00
બાલJbનુ હાઇ) *ુલ ૧૩૨ �ટ રuગ રોડ, મેમનગર 9 to 12 0 0 0

11:00 to 

1:00
Jેરણા હાઇ)*ુલ D*ુર પાસે, નારણ3રુા 9 to 12 37 29 66

1 22/6/2018

2 23/6/2018
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���� к���� 0)�
�к�������  ��� - � шV�&W/�6 0���� 

���� :- ���. ����%h�� ()�#����?�)

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

પ-ંડત નહ#Vુ હાઇ) *લૂ બહ#રામ3રુા 9 to 12 60 38 98

બહ#રામ3રુા ઉOુ& -6 કદમેર રbલૂની દરગાહ પાસે, 1 to 5 15 25 40

બહ#રામ3રુા-3 બહ#રામ3રુા પોલીસચોક� પાસે, 

બહ#રામ3રુા 1 to 8 33 25 58

બહ#રામ3રુા -હ0દ�-1 બહ#રામ3રુા પોલીસચોક� પાસે, 

બહ#રામ3રુા 1 to 8 15 15 30

નટવરલાલ શાહ સાવ&જનીક 
હાઇ) *લૂ ગીતા મદં�ર, અમદાવાદ 9 to 12 53 23 76

કાકં-રયા-10
મ�ૂરગામ, ગીતા ંમ-ંદર રોડ, 

કાકં-રયા 1 to 5 15 15 30

બહ#રામ3રુા -5 જગ�ાથ મ-ંદર પાસે , જમાલ3રુ 1 to 8 12 13 25

બી. આર. સોમાણી પીરકમાલ મિ) જદ, દાણીલીમડા 9 to 12 29 19 48

બહ#રામ3રુા-9 કમલા નહ#v પાક& , કબાડ� નબંર -
૩ પાસે, બહ#રામ3રુા 1 to 8 31 38 69

બહ#રામ3રુા ઉOુ& -1
કમલા નહ#v પાક& , કબાડ� નબંર -

૩ પાસે, બહ#રામ3રુા 1 to 8 10 7 17

0 I ૂએરા હાઇ) *ુલ શાહ આલમ દરવા4, શાહ આલમ 9 to 12 103 87 190

દાણીલીમડા ઉOુ& -2
�યામકબાડ�ની સામે, પટ#લGુ ં

મેદાન, દાણીલીમડા 1 to 5 11 4 15

દાણીલીમડા ઉOુ& -4
�યામકબાડ�ની સામે, પટ#લGુ ં

મેદાન, દાણીલીમડા 1 to 5 20 15 35

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

2 23/6/2018

8:00 to 

10:00

11:00 to 

1:00

22/6/20181
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Y@Z�� к���� 	
�к������� ��� - � � �̄/�E %���к� 

���� :- %����� �&кA��, ?��&5, 	�)�"�) ш� � 

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

7:30 to 

09:00
X#&ш�X� 0d0!@-1 0d0!@ ��?, 	�)�"�) 1 to 8 18 24 42


"��2�/�"& -1
C.C�.5�.C%. 2%F5�0 0�p!, 

"5"� 
"��2�/�"&�X� 1 to 8 23 22 45


"��2�/�"& ���K�-2 1 to 8 9 11 20


"��2�/�"& a��)�-1 1 to 8 25 25 50

11:00 to 

1:00
��L�@# -2 ��L�@# X����� "5"� 1 to 8 40 30 70

2 23/6/2018
8:00 to 

10:00
2� ���U���- 8

q�C@ ���B, 2%F5 �?�� 0�%&, aк��#� 
F5�%B, 2� ���U��� 1 to 8 22 23 45

��2�6� ��:  NQ8P:8:79Q

��2�6� ��: N<P9:<N:78
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���� к���� 	
�к����/0)�
�к���� ��� - Shree MUKESH KUMAR (IAS)

���� :- MUNCIPAL COMMISSIONER, AHMEDABAD 

����� к� �� ��� ����� к� �� ���

	- j�х ��. ш�!� X�+� X�� 9 to 10 20 23 43

p���?� (�. ш�!� p���?� X�� 1 to 8 23 24 27

0 I ૂગણેશ િવ5ાલય ચCંભાગા પાસે, �ીનાથ 
એપાટ&મે0ટની બા�ુમાં 9 to 12 38 17 55

નવા વાડજ - 9 �ીનાથ એપાટ&મે0ટની સામે નવા 
વાડજ 1 to 8 25 29 54

નવા વાડજ -હ0દ� - 1 �ીનાથ એપાટ&મે0ટની સામે નવા 
વાડજ 1 to 8 55 50 105

G5 H�CI� 	
�к������� ���((�L
�к) - ���@/�E 05 � ���� :- 5�A%B ° �dX >a�%� ��2�6� ��: ;7;<:PP;PP
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