શલદ્યાસહામક બયતી (ધોયણ 1 થી 5 ગજયાતી ભાધ્મભ) - 2017-18
.નં.
1

જજલ્રાન ં નાભ
2

યીસીલીંગ સેન્ટયન ં સ્થ
3

સયનામ ં
4

યીસીલીંગ સેન્ટયનો પોન
નંફય

5

સલવ શળક્ષા ભબમાન શભળનની કચેયી,
યાજકોટ

શ્રી ભહારક્ષ્ભી જજલ્રા શળક્ષણ ને તારીભ બલન
સાભે, ખભાસા ચાય યસ્તા,
યામખડ, ભદાલાદ -1
ફીઅયસી બલન, સોખડા યોડ,છાણી ફસ સ્ટે ન્ડ
ાછ, છાણી ગાભ , લડોદયા
SSA કચેયી, કયણશસિંહજી હાઈસ્કર કેમ્સ, સીટી ગે સ્ટ
હાઉસ, યાજકોટ.

સયત

જજલ્રા ંચામત, શળક્ષણ સશભશત, સયત.

જજલ્રા શળક્ષણ સશભશત, દયીમાભહેર, ચોકફજાય, સયત.

0261-2425751-55
Ext.165

ખેડા

ફી.અય.સી.બલન, ડબાણ

ડબાણ, તા.નડીઅદ.

0268-2581370

1

ભદાલાદ

2

લડોદયા

3

યાજકોટ

4
5
6

ઉચ્ચ પ્રાથશભક શલબાગઃ
ધોયણ
- 6 થીમાદી
8 - ગજયાતી ભાધ્મભ
યીસીલીંગ
સેન્ટયની

અણંદ

ી.અય.ટ્રે ઈનીંગ કોરેજ કેમ્સ,
ભદાલાદ
ફી.અય.સી.બલન છાણી

9974568203
0265-2771050
0281-2444437
0281-2236231

જજલ્રા શળક્ષણ સશભશત, શળક્ષણ ળાખા,

જજલ્રા ંચામત કચેયી, તા.જજ.અણંદ

02692-258105

જજલ્રા ંચામત કચેયી, શળક્ષણ સશભશત,
ંચભહાર, ગોધયા.

જજલ્રા શળક્ષણ સશભશત, જજલ્રા ંચામત કચેયી,
ંચભહાર, ગોધયા.

02672-253375 / 76

ફી.અય.સી.બલન, દાહોદ

બીર સેન્ટ્રર સ્કર, મલારીમા, તા.જજ.દાહોદ.

02673-222188

જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રીની
કચેયી, સા.કાં.
ફી.અય.સી. બલન
ફીરખા યોડ, જૂનાગઢ

જજલ્રા ંચામત કચેયી, ભોતીપયા ફામાસ યોડ,
હહિંભતનગય.

02772-240694

ફીરખા યોડ, અઈ.જી. કચેયી ાસે , જૂનાગઢ.

0285-2622663

યાભફા પ્રાથશભક ળાા

એભ.જી.યોડ, ોયફંદય.

0286-2251630

જજલ્રા શળક્ષણ સશભશત ભહેસાણા

જજલ્રા શળક્ષણ સશભશત, ફસ સ્ટે ન્ડ સાભે, ભહેસાણા

02762-222320

તાયાફેન કન્મા પ્રા.ળાા, ફગલાડા
દયલાજા, ાટણ.

ફગલાડા દયલાજા, ફસ સ્ટે ળનની ાછ, ાટણ.

02766-220508

સલવ શળક્ષા ભબમાન શભળનની કચેયી, ધનેળ ભહેતા
હાઈસ્કર(એ.લી.સ્કર) ફીલ્ડીંગ, ક્રેસન્ટ સકવ ર,
બાલનગય.

0278-2430855

7

ંચભહાર

8

દાહોદ

9

સાફયકાંઠા

10

જૂનાગઢ

11

ોયફંદય

12

ભહેસાણા

13

ાટણ

14

બાલનગય

સલવ શળક્ષા ભબમાન શભળન, બાલનગય.

15

જાભનગય

16

ભયે રી

17

કચ્છ-ભજ

જજલ્રા ંચામત શળક્ષણ સશભશત,
જાભનગય.
જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણ સશભશતની
કચેયી, ભયે રી.
જજલ્રા ંચામત શળક્ષણ સશભશત, કચ્છ

18

બરૂચ

જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણ સશભશત, બરૂચ.

શળક્ષણ ળાખા, સ્ટે ળન યોડ, જજ.ં.બરૂચ.

02642-244210

જજલ્રા ંચામત કચેયી, શળક્ષણ ળાખા,
નભવદા(યાજીરા)

જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીની કચેયી, જજ.ં.,
શળક્ષણ ળાખા, નભવદા(યાજીરા).

02640-222920
02640-221519

19

નભવદા

20

લરસાડ

21

નલસાયી

શળક્ષણ ળાખા, 4થો ભા, જજલ્રા ંચામત, જાભનગય.
યાજભહેર કમ્ાઉન્ડ, જજલ્રા ન્મામારમની ફાજભાં,
ભયે રી.
રૂભનં.235, પ્રથભ ભા, જજલ્રા ંચામત બલન,
સ ૂયભંહદય શસનેભા સાભે , ભજ.

0288-2550221
એક્સ.324
02792-222109
02832-221103
02832-250156

શતથર યોડ, કરેક્ટય ફંગરાની સાભે, જજલ્રા ંચામત કોરોની
લરસાડ

02632-253210

જાભપયા પ્રાથશભક ળાા, ારનપય

જાભપયા પ્રાથશભક ળાા, ારનપય

02742-250012
02742-257063

ફી.અય.સી બલન લરસાડ
ફી.અય.સી.બલન, ઈંટાલા,
તા.જજ.નલસાયી

ઈંટાલા પ્રા.ળાા કમ્ાઉન્ડ, મ.ો.ઈંટાલા,
ગણદે લી યોડ, તા.જજ.નલસાયી

02639-258467

22

ફનાસકાંઠા

23

સયે ન્રનગય

જજલ્રા શળક્ષણ સશભશત, જજલ્રા ંચામત
કચેયી, સયે ન્રનગય

જજલ્રા શળક્ષણ સશભશત, જજલ્રા ંચામત કચેયી,
સયે ન્રનગય

02752-283099

24

ગાંધીનગય

ફી.અય.સી.બલન, સીલીરની ાછ,
સેક્ટય-12, ગાંધીનગય

ફી.અય.સી.બલન, સીલીરની ાછ, સે-12,
શથકાશ્રભની નજીક, ગાંધીનગય

079-23235753

25

ડાંગ

સલવ શળક્ષા ભબમાન શભળનની કચેયી,

પ્રથભ ભા, જજલ્રા ંચામત બલન, અહલા, જજ.ડાંગ.

02631-220580
02631-220579

26

તાી

જજલ્રા સેલા સદન

બ્રોક નં-11, ગ્રાઉન્ડ ફ્રોય, ભીટીંગ હોર, ાનલાડી,
વ્માયા, તાવ્માયા, જજ.તાી

02626-222057

27

ફોટાદ

શળક્ષણ ળાખા ાંચભો ભા, લીંગ ફી, જજલ્રા ંચામત, તાલકા
સેલાસદન, ાીમાદ યોડ ફોટાદ

9687531918

28

ગીય સોભનાથ

29

દે લભ ૂશભ દ્વાયકા

30

ભોયફી

31

યલલ્રી

32

ભહહસાગય

33

છોટા ઉદે પય

જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રીની
કચેયી, ફોટાદ
જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રીની
કચેયી, ગીય સોભનાથ
જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રીની
કચેયી, દે લભ ૂશભ દ્વાયકા
સલવ શળક્ષા ભબમાનની કચેયી,
હન્ટય ટ્રે ઈનીંગ હોસ્ટે ર, ભોયફી.
જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રીની
કચેયી, યલલ્રી
જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રીની
કચેયી, ભહહસાગય
ફી.અય.સી.બલન, છોટા ઉદે પય

ફીઅયસી બલન લેયાલ, કન્મા ળાાની ફાજભાં,
ફંદય યોડ, લેયાલ
ફી.અય.સી. બલન, ળક્ક્તનગય, ખંબાીમા, દે લભ ૂશભ
દ્વાયકા.
એસ.એસ.એ.ની કચેયી, હન્ટય ટ્રે ઈનીંગ હોસ્ટે ર , ળક્ક્ત ચોક,
તાલકા ંચામતની ફાજભાં, ભોયફી

02876-244500
7016116843
02833-237022
95379 68283
02822-226812

ફી.અય.સી.બલન, ભોડાસા

02774-244280

ફી.અય.સી.બલન, ડૉ.ોરન સ્કર, લણાલાડા,
જજ.ભહહસાગય.

02674-255590
9687617882

જજલ્રા સેલા સદનની સાભે, છોટાઉદે પય તાલકા ળાા
નં.1, છોટા ઉદે પય.

9099232766

