જિલ્લા કક્ષાએ શાળા પસંદગી કે મ્પના સ્થળની યાદી
ક્રમ
૧

૨

જિલ્લાન ુ

શાળા પસંદગી કેમ્પના સ્થળન ંુ પરૂુ સરનામ ંુ

નામ
અમદાવાદ
શહેર
અમદાવાદ
ગ્રામ્ય

૩

અમરે લી

૪

આણંદ

૫

અરવલ્લી

સરકારી માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક કન્યા શાળા,
આઇ.પી.મમશન સ્કુ લ સામે,ખમાસા ગે ટ પાસે,રાયખડ, અમદાવાદ.
ુ ખ મવદ્યાલય,
શેઠ અમલ
મવશ્વનાથ મહાદે વ મંદદર પાસે, રં ગત હોટે લની પાછળ,સરખેિ-ગાંધીનગર હાઇવે,
ગોતા, અમદાવાદ.
અંધશાળા,
ચચતલરોડ,ગોળ દવાખાના પાસે, અમરે લી-૩૬૫૬૦૧ તા.જિ. અમરે લી
સરદાર વલ્લભભાઇ પટે લ હાઇસ્કુ લ (ખેતીવાડી)
જાગનાથ મહાદે વ મંદદર પાસે, NDDB ગે ટની સામે,આણંદ.-૩૮૮૦૦૧
ુ ાલા સવોદય હાઇસ્કુ લ,
સી.જી.બટ
મોડાસા. બસ સ્ટેસન રોડ,તા.મોડાસા જિ.અરવલ્લી
સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળા,

૬

બનાસકાંઠા

શશીવન(િહાાઆરાબાગ)ની પાસે, ડેરી રોડ,પાલનપરુ , જિ.બનાસકાંઠા મપન કોડ
નં.૩૮૫૦૦૧

૭

ભરૂચ

૮

ભાવનગર

૯

બોટાદ

રૂકમણીદે વી રૂંગટા મવદ્યાલય,
રોટરી ક્લબ ભરૂચની બાજુમાં,સ્ટે શન રોડ,ભરૂચ ફોન. નં -૦૨૬૪૨-૨૪૦૫૭૦
સરકારી માજીરાિબા ગલ્સા હાઇસ્કુ લ,
હલરુ ીયા ચોક,ભાવનગર.
મોડેલ સ્કુ લ,
ખસરોડ, બોટાદ.
શ્રી એસ.એફ.હાઇસ્કુ લ છોટાઉદે પરુ ,

૧૦

છોટાઉદે પરુ

જિલ્લા સેવા સદનની સામે, તા.જિ.છોટા ઉદે પરુ મપનકોડ.૩૯૧૧૬૫ ફોન નં.
૦૨૬૬૯-૨૩૨૦૩૭
દાદરવાલા સભાગૃહ એમ.વાય.હાઇસ્કુ લ,દાહોદ,

૧૧

દાહોદ

સરદાર પટે લ રોડ,ગાંધી ગાડા નની સામે દાહોદતા.જિ. દાહોદ મપનકોડ:
૩૮૯૧૫૧

૧૨

ડાંગ

જિલ્લા મશક્ષણામધકારીશ્રીની કચેરી,
આહવા-ડાંગ.

૧૩

દે વભ ૂમીદ્વારકા

૧૪

ગાંધીનગર

૧૫

ચગરસોમનાથ

૧૬

જામનગર

૧૭

જુનાગઢ

૧૮

ખેડા

જી.વી.જે.સરકારી હાઇસ્કુ લ,
સ્ટેશન રોડ-ખંભાચળયા તા.ખંભાચળયા જિ. દે વભમુ મ દ્વારકા મપનકોડ.૩૬૧૩૦૫
સ્વામી મવવેકાનંદ મવદ્યામવહાર હાઇસ્કુ લ,
ુ સમાિની વાડી સામે, સેક્ટર-૧૨,ગાંધીનગર.
મસમવલ હોસ્સ્પટલ પાછળ, રાજ્પત
જિલ્લા મશક્ષણામધકારીની કચેરી,
ુ ન રોડ, વેરવળ, જિ. ચગરસોમનાથ
C/o,સરકારી બોયઝ હાઇસ્કુ લ, રાજેન્રભવ
ન્ય ુ દદસ્વવિયમસિંહજી સરકારી હાઇસ્કુ લ,
ખંભાચળયા નાકા બહાર, જામનગર.
ગવનામેન્ટ ગલ્સા હાઇસ્કુ લ,
આઝાદ ચોક, જૂનાગઢ.
જીવનમવકાસ એજ્યકુ ેશન એકેડમી,
આશ્રમરોડ, ઓવરચિિપાસે, નદડયાદ-૩૮૭૦૦૧,જિ. ખેડા
જિલ્લા મશક્ષણ અને તાલીમ ભવન,(DIET-BHUJ)

૧૯

કચ્છ

ુ -કચ્છ મપન કોડ-૩૭૦૦૦૧,ફોન.૦૨૮૩૨જુના એસ.ટી.બસ સ્ટે શનની સામે,ભિ
૨૨૧૪૯૧

૨૦

મદહસાગર

૨૧

મહેસાણા

ુ ાવાડા
પંચશીલ હાઇસ્કુ લ, લણ
ુ ાવાડા.
એસ.ટી.વકા શોપનીસામે- લણ
ટી.જે.હાઇસ્કુ લ, મહેસાણા
તા.જિ.મહેસાણા, હૈદરીચોકની નજીક, કોંગ્રેસ ભવનની સામે, મહેસાણા.
ધીવી.સી. ટે કનીકલહાઇસ્કુ લ,

૨૨

મોરબી

ગેસ્ટ હાઉસરોડ, વી.સી. ફાટક પાસે, મોરબી-૩૬૩૬૪૧ ફોનનં. ૦૨૮૨૨૨૩૧૬૩૯

૨૩

નમાદા

જિલ્લા મશક્ષણામધકારીશ્રીની કચેરી,
જિલ્લા સેવાસદન, રાિપીપળાતા.નાંદોદ(રાિપીપળા) જિ.નમાદા.
શેઠ પ.ુ હ. મવદ્યાલય (સંસ્કારભારતી),

૨૪

નવસારી

આશાપરુ ી મંદદરની સામે, દુમધયા તળાવ પાસે, મવિલપોર, જિ.નવસારી.
ફોનનં.૦૨૬૩૭-૨૫૭૨૪૦

૨૫

પંચમહાલ

૨૬

પાટણ

૨૭

પોરબંદર

સરકારી તેલગ
ં વાચણજ્ય મવદ્યાલય,
મસમવલ હોસ્સ્પટલની સામે, ગોધરા, જિ.પંચમહાલ
શ્રીઆનંદપ્રકાશ માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક શાળા,
ટી.બી. ત્રણ રસ્તા,પાટણ, જિ.પાટણ
સરકારી ભાવમસિંહજી હાઇસ્કુ લ,
એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડની સામેની બાજુ પોરબંદર - ૩૬૦૫૭૫

શ્રીકરણમસિંહજી હાઇસ્કુ લ,
૨૮

રાજ્કોટ

ુ ેન્રરોડ, સીટી ગેસ્ટહાઉસ સામે,રાજેશ્રી મસનેમા પાસે,મ.ુ રાિકોટ ફોનનં.
ભપ
૦૨૮૧-૨૨૨૬૮૮૯

૨૯

સાબરકાંઠા

૩૦

સરુ ત

દહિંમત હાઇસ્કુ લ,
ટાવર પાસે, દહિંમતનગર ફોનનં. ૦૨૭૭૨-૨૪૫૦૩૫
સર. વી.ડી.ટી.ગલ્સા (વમનતામવશ્રામ) હાઇસ્કુ લ,
અઠવાલાઇન્સ, સરુ ત.
શ્રી આર.એ.પટેલ બોય્ઝ હાઇસ્કુ લ,

૩૧

સરુ ે ન્રનગર

કડવા પાટીદાર બોડીંગ,૬૦ ફીટ રોડ,કે.પી. એજ્યકુ ેશન કેમ્પસ,લૉ કોલેિની
નજીક, વઢવાણ સીટી,સરુ ે ન્રનગર.-૩૬૩૦૩૫

૩૨

તાપી

૩૩

વડોદરા

૩૪

વલસાડ

દચક્ષણા પથ મવમવધલક્ષી મવદ્યાલય,
વ્યારા, તા.વ્યારા, જિ. તાપી. ટેલીફોનનં. ૦૨૬૨૬-૨૨૨૬૦૬
શ્રી કૃષ્ણ દહન્દી મવદ્યાલય,
આયા કન્યા મવદ્યાલય સામે,કારે લી બાગ,વડોદરા.
બાઇઆવાંબાઇ હાઇસ્કુ લ,
હાલર રોડ,વલસાડ જિ.વલસાડ ફોનનં. ૦૨૬૩૦-૨૫૪૧૩૮

