
િચ સ યિુનવ સટી, ગાંધીનગર  
સ ટ ફકટે કોસ ઇન ો ગ એ ડ પઇે ટગ ટડી સે ટર  

 
ન ં શાળાનુ ંનામ  ગામનંુ નામ  િજ લો  મોબાઈલ ન ં 

1 ક યા શાળા ન ં– ૧  ધોળકા અમદાવાદ  9624397780 

2 ગોલી ાથિમક શાળા  ગોલી  અમદાવાદ  9924226043 

3 એકલ ય મોડેલ રેસી. કૂલ  બારતાડ  નવસારી  8511459787 

4 અનંત કૂલ ઓફ એિ સલ સ  બોપલ  અમદાવાદ  8758172150 

5 ત શીલા િવ ાલય  હળવદ  મોરબી  9886656471 

6 ી આય સવેા સંઘ  બા પા  પાટણ  9909468766 

7 ી સર વતી િશશ ુમં દર  બારડોલી  સુરત  8780383525 

8 ીમતી વી. એમ. િ લશ મી ડયમ કૂલ  હાલોલ  પંચમહાલ  8160512508 

9 ી ઉિમયા એ યુકેશન ટ, કોયડમ  િવરપુર  મહીસાગર  8980726980 

10 જૂની સુદંરપુરી ાથિમક શાળા  ગાંધીધામ  ક છ  8200679535 

11 યુિનક ુપ ઓફ કૂલ  િવરનગર  રાજકોટ  9909275514 

12 ી છોટુભાઈ પટેલ લ નગ ઇિ ટ યૂટ  મોટા ફોફિળયા  વડોદરા  8849482662 

13 કલરવ કૂલ  હાલોલ  પંચમહાલ  9879061616 

14 િ િલય ટ કૂલ  સુરત  સુરત  8866717217 

15 માધવબાગ િવ ાભવન  સુરત  સુરત   9925100891 

16 ચૈ ડયા ાથિમક શાળા  ચૈ ડયા  દાહોદ  9737616663 

17 પ ર મ એકડેમી  માણાવદર  જુનાગઢ  9879794438 

18 તજે વી ાથિમક શાળા  ભાવનગર  ભાવનગર  9426977908 

19 ી માણેકલાલ દસેાઇ કશોર મં દર  કપડવંજ  ખડેા  7383608540 

20 સં કારભારતી િવ ાલય  પાલીતાણા  ભાવનગર  9725574007 

21 રોપડા ાથિમક શાળા  રોપડા  અમદાવાદ  9662359321 

22 ી નવયગુ િશશુ િનકેતન  િવસનગર  મહેસાણા  9429260551 

23 ભૂલકા િવહાર કૂલ  સુરત  સુરત  9825135099 



24 ીમતી વી. ડી,દેસાઇ (વાડીવાલા) કૂલ  સુરત  સુરત  9687419067 

25 પુ ષાથ િશ ણ સંકૂલ  ભાણવડ  દેવભૂિમ ારકા  6354372547 

26 સં કારકુંજ ાનપીઠ  સુરત  સુરત  9898077015 

 



િચ સ યુિનવ સટી, ગાધંીનગર  
સ ટ ફકટે કોસ ઇન નૃ ય ટડી સે ટર  

 
નં  શાળાનુ ંનામ  ગામ  િજ લો  મોબાઈલ ન ં 

1 અનંત કૂલ ઓફ એિ સલ સ  બોપલ  અમદાવાદ  8758172150 

2 ત િશલા િવ ાલય  હળવદ  મોરબી  9886656471 

3 ી સર વતી િશશુમં દર  બારડોલી  સુરત   8780383525 

4 ીમતી વી. એમ. િ લશ મી ડયમ કૂલ  હાલોલ  પંચમહાલ  8160512508 

5 કલરવ કૂલ  હલોલ  પંચમહાલ  9879061616 

6 િ િલય ટ િવ ાલય  સુરત  સુરત  8866717217 

7 માધવબાગ િવ ાભવન  સુરત  સુરત  9925100891 

8 ચૈ ડયા ાથિમક શાળા  ચૈ ડયા  દાહોદ  9737616663 

9 પ ર મ એકેડમી  માણાવદર  જુનાગઢ  9879794438 

10 ભૂલકા િવહાર કલૂ  સુરત  સુરત  9825135099 

11 પુ ષાથ િશ ણ સંકલૂ  ભાણવડ  દેવભૂિમ ારકા  6354372547 

 



િચ સ યિુનવ સટી, ગાંધીનગર  
સ ટ ફકેટ કોસ ઇન ભારતીય ખેલ ટડી સે ટર  

ન ં શાળાનું નામ  ગામ  િજ લો  મોબાઈલ ન ં 

1 ગોલી ાથિમક શાળા  ગોલી  અમદાવાદ  9924226043 

2 લોબલ િમશન ઇ ટરનેશનલ કૂલ  બોપલ   અમદાવાદ  9909002119 

3 એકલ ય મોડેલ રેસીડેિ સયલ કૂલ  બારતાડ  નવસારી  8511459787 

4 અનંત કૂલ ઓફ એ સેલ સ  બોપલ  અમદાવાદ  8758172150 

5 ી િવ ા ેમવધન એ યુકશેન ટ  લ મીનગર  મોરબી  9265689415 

6 ત િશલા િવ ાલય  હળવદ  મોરબી  9886656471 

7 ી આય સવે સંઘ  બા પા  પાટણ  9909468766 

8 ી એસ. એફ. ચૌધરી િવ ા સંકલૂ  માણસા  ગાંધીનગર  9428554916 

9 ી સર વતી િશશુમં દર  બારડોલી  સુરત  8780383525 

10 ીમતી વી. એમ. િ લશ મી ડયમ કૂલ  હાલોલ  પંચમહાલ  8160512508 

11 ી ઉિમયા એ યુકશેન ટ કોયડમ  િવરપુર  મહીસાગર  8980726980 

12 જૂની સુદંરપુરી ાથિમક શાળા  ગાંધીધામ  ક છ  8200679535 

13 યુિનક ુપ ઓફ કૂલ  િવરનગર  રાજકોટ  9909275514 

14 ી છોટુભાઈ એ. પટલે લ નગ ઇિ ટ યૂટ  મોટા ફોફિળયા  વડોદરા  8849482662 

15 ી સર વતી િવ ાલય  અમરેલી  અમરેલી  9925994159 



 

  

16 કલરવ કૂલ  હાલોલ પંચમહાલ  9879061616 

17 િ િલય ટ િવ ાલય  સુરત  સુરત  8866717217 

18 માધવબાગ િવ ાભવન સુરત  સુરત  9925100891 

19 ચૈ ડયા ાથિમક શાળા  ચૈ ડયા  દાહોદ  9737616663 

20 પ ર મ એકડેમી  માણાવદર  જુનાગઢ  9879794438 

21 તજે વી ાથિમક શાળા  ભાવનગર  ભાવનગર  9426977908 

22 ી માણેકલાલ દેસાઇ કશોર મં દર  કપડવંજ  ખડેા  7383608540 

23 સં કારભારતી િવ ાલય  પાલીતાણા  ભાવનગર  9725574007 

24 રોપડા ાથિમક શાળા  રોપડા  અમદાવાદ  9662359321 

25 પુ ષાથ શૈ િણક સંકૂલ  ભાણવડ  દેવભુમી ારકા  6354372547 

26 સં કારકુંજ ાનપીઠ  સુરત  સુરત  9898077015 



િચ સ યુિનવ સટી, ગાંધીનગર  
સ ટ ફકટે કોસ ઇન વૉકલ યુિઝક ટડી સે ટર  

 

ન ં શાળાનું નામ  ગામનુ ંનામ  િજ લો  મોબાઈલ ન ં 
1 એકલ ય મોડેલ રેસીડેિ સયલ કૂલ  બારતાડ  નવસારી  8511459787 

2 અનંત કૂલ ઓફ એ સેલ સ  બોપલ  અમદાવાદ  8758172150 

3 ી નવદીપ િવ ામં દર   તાલેગઢ  મહેસાણા  7229080851 

4 ત િશલા િવ ાલય  હળવદ  મોરબી  9886656471 

5 ી આય સવેા સંઘ  બા પા  પાટણ  9909468766 

6 ી સર વતી િશશુમં દર  બારડોલી  સુરત  8780383525 

7 ી વી. એમ. િ લશ મી ડયમ કૂલ  હાલોલ  પંચમહાલ  8160512508 

8 ી ઉિમયા એ યુકેશન ટ કોયડમ  િવરપુર  મહીસાગર  8980726980 

9 જૂની સુદંરપુરી ાથિમક શાળા  ગાંધીધામ  ક છ  8200679535 

10 ી છોટુભાઈ એ પટેલ લ નગ ઇિ ટ યૂટ  મોટા ફોફિળયા  વડોદરા  8849482662 

11 કલરવ કૂલ  હાલોલ  પંચમહાલ  9879061616 

12 િ િલય ટ િવ ાલય  સુરત  સુરત  8866717217 

13 માધવબાગ િવ ાભવન  સુરત  સુરત  9925100891 

14 ચૈ ડયા ાથિમક શાળા  ચૈ ડયા  દાહોદ  9737616663 

15 પ ર મ એકડેમી  માણાવદર  જુનાગઢ  9879794438 

16 તજે વી ાથિમક શાળા  ભાવનગર  ભાવનગર  9426977908 

17 સં કારભારતી િવ ાલય  પાલીતાણા  ભાવનગર  9725574007 

18 નવયુગ િશશુિનકેતન  િવસનગર  મહેસાણા  9429260551 

19 પુ ષાથ શૈ િણક સંકૂલ  ભાણવડ  દેવભૂિમ ારકા  6354372547 
 



િચ સ યુિનવ સટી, ગાંધીનગર  
સ ટ ફકેટ કોસ ઇન પોકન િ લશ ટડી સે ટર  

 
ન ં શાળાનુ ંનામ  ગામનંુ નામ  િજ લો  મોબાઈલ ન ં 
1 ી નાલંદા િવ ાલય  દેરડી કુંભા   રાજકોટ  7984368602 

2 ક યા શાળા ન ં– ૧  ધોળકા  અમદાવાદ  9624397780 

3 ગોલી ાથિમક શાળા  ગોલી  અમદાવાદ  9924226043 

4 એકલ ય મોડેલ રેસીડેિ સયલ કૂલ  બારતાડ  નવસારી  8511459787 

5 અનંત કૂલ ઓફ એ સેલ સ  બોપલ  અમદાવાદ  8758172150 

6 બાર મુ ય ાથિમક શાળા  લીમખડેા  દાહોદ  9825293816 

7 ત િશલા િવ ાલય  હળવદ  મોરબી  9886656471 

8 ી એસ. એફ. ચૌધરી િવ ા સંકૂલ  માણસા  ગાંધીનગર  9428554916 

9 ી સર વતી િશશુમં દર  બારડોલી  સુરત  8780383525 

10 ીમતી વી. એમ. િ લશ મી ડયમ કૂલ  હાલોલ  પંચમહાલ  8160512508 

11 ી ઉિમયા એ યુકેશન ટ કોયડમ  િવરપુર  મહીસાગર  8980726980 

12 જૂની સુંદરપરુી ાથિમક શાળા  ગાંધીધામ  ક છ  8200679535 

13 યુિનક ુપ ઓફ કલૂ  િવરનગર  ભાવનગર  9909275514 

14 ી છોટભુાઈ એ પટેલ લ નગ 
ઇિ ટ યૂટ  

મોટા ફોફિળયા  વડોદરા  8849482662 

15 ી સર વતી િવ ાલય  અમરલેી  અમરેલી  9925994159 

16 કલરવ કૂલ  હાલોલ  પંચમહાલ  9879061616 

17 િ િલય ટ િવ ાલય  સુરત  સુરત  8866717217 

18 માધવબાગ િવ ાભવન  સુરત  સુરત  9925100891 

19 ચૈ ડયા ાથિમક શાળા  ચૈ ડયા  દાહોદ  9737616663 

20 પ ર મ એકડેમી  માણાવદર  જુનાગઢ  9879794438 

21 તજે વી ાથિમક કૂલ  ભાવનગર  ભાવનગર  9426977908 

22 સં કારભારતી િવ ાલય  પાલીતાણા  ભાવનગર  9725574007 

23 રોપડા ાથિમક શાળા  રોપડા  અમદાવાદ  9662359321 

24 નવયુગ િશશિુનકેતન  િવસનગર  મહેસાણા  9429260551 

25 ીમતી વી. ડી. દસેાઇ (વાડીવાલા) કૂલ  સુરત  સુરત  9687419067 

26 પુ ષાથ શૈ િણક સંકલૂ  ભાણવડ  દેવભૂિમ ારકા  6354372547 
 


