3. ડોક્યુમેન્ટ વેરિફીકે શન સ્થળ- ગ્રાન્ટે ડ માધ્યમમક
ક્રમ

મિલ્લાનુ નામ

ડોક્યુમેન્ટ વેિીરફકે શન સેન્ટિનુ પુરૂ સિનામુું

૧

અમદાવાદ શહે ર

૨

અમદાવાદ ગ્રામ્ય

૩

અમરે લી

૪

આણંદ

૫

અરવલ્લી

સી.જી.બુટાલા સવોદય હાઇસ્કુ લ,

૬

બનાસકાંઠા

સિકાિી ઉચ્ચતિ માધ્યમમક શાળા,

૭

ભરૂિ

૮

ભાવનગર

૯

બોટાદ

૧૦

છોટા ઉદેર્ુર

૧૧

દાહોદ

દાદિવાલા સભાગૃહ એમ વાય હાઇસ્કુ લ,

૧૨

ડાંગ

મિલ્લા મશક્ષણામધકાિીશ્રીની કચેિી,

૧૩

દેવભૂમી દ્વારકા

૧૪

ગાંધીનગર

૧૫

વગર સોમનાથ

૧૬

જામનગર

ન્યુ રદમવવિયમસુંહજી સિકાિી હાઇસ્કુ લ,

૧૭

જુ નાગઢ

ગવનસમેન્ટ ગર્લસસ હાઇસ્કુ લ,

સેન્ટ ઝેમવયસસ હાઇસ્કુ લ,
લોયાલા હોલ, દર્પણ છ રસ્તા ર્ાસે,નારણર્ુરા,અમદાવાદ.
શેઠ અમુલખ મવદ્યાલય,
વવશ્વનાથ મહાદેવ મંદદર ર્ાસે, રંગત હોટે લની ર્ાછળ, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે, ગોતા, અમદાવાદ.
અુંધશાળા,
વિતલ રોડ, ગોળ દવાખાના ર્ાસે, અમરે લી-૩૬૫૬૦૧ તા.વજ. અમરે લી
સિદાિ વલ્લભભાઇ પટે લ હાઇસ્કુ લ (ખેતીવાડી)
જાગનાથ મહાદેવ મંદદર ર્ાસે, NDDB ગેટની સામે, આણંદ.-૩૮૮૦૦૧
મોડાસા. બસ સ્ટે સન રોડ, તા.મોડાસા વજ.અરવલ્લી
શશીવન(જહાપઆરા બાગ)ની ર્ાસે,ડે રી રોડ,ર્ાલનર્ુર, વજ.બનાસકાંઠા વર્ન કોડ નં. ૩૮૫૦૦૧
એમીટી હાઇસ્કૂ લ,
દહે જબાયર્ાસ રોડ,શ્રવણ િોકડી, ભરૂિ- ૦૨૬૪૨-૨૩૯૬૩૫
શ્રી સ્વામમનાિાયણ મવદ્યાલય,
જી.આઇ.ડી.સી. વિત્રા, તા.વજ. ભાવનગર
મોડે લ સ્કુ લ,
ખસ રોડ, બોટાદ.
શ્રી એસ.એફ.હાઇસ્કુ લ છોટાઉદેપુિ,
વજલ્લા સેવા સદનની સામે, તા.વજ.છોટાઉદેર્ુર વર્ન કોડ.૩૯૧૧૬૫ ફોન નં. ૦૨૬૬૯-૨૩૨૦૩૭

દાહોદ, સરદાર ર્ટે લ રોડ, ગાંધી ગાડપ નની સામે દાહોદ તા.વજ. દાહોદ વર્ન કોડ: ૩૮૯૧૫૧
આહવા-ડાંગ.
જી.વી.િે.સિકાિી હાઇસ્કુ લ,
હાઇસ્કુ લ,સ્ટે શન રોડ-ખંભાવળયા તા.ખંભાવળયા વજ. દેવભુવમ દ્વારકા વર્ન કોડ. ૩૬૧૩૦૫
સ્વામી મવવેકાનુંદ મવદ્યામવહાિ હાઇસ્કુ લ,
વસવવલ હોવસ્ર્ટલ ર્ાછળ, રાજ્ર્ુત સમાજની વાડી સામે, સેક્ટર-૧૨, ગાંધીનગર.
મિલ્લા મશક્ષણામધકાિીની કચેિી,
C/o,સરકારી બોયઝ હાઇસ્કુ લ, રાજેન્દ્ર ભુવન રોડ, વેરવળ, વજ. વગર સોમનાથ

ખંભાવળયા નાકા બહાર,જામનગર.
આઝાદ િોક,જૂ નાગઢ.

જીવન મવકસ એજ્યુકેશન એકે ડમી,

૧૮

ખેડા

૧૯

કચ્છ

૨૦

મદહસાગર

પુંચશીલ હાઇસ્કુ લ, લુણાવાડા

૨૧

મહે સાણા

ટી.િે.હાઇસ્કુ લ, મહે સાણા

૨૨

મોરબી

ધી વી.સી. ટે કનીકલ હાઇસ્કુ લ,

૨૩

નમપદા

મિલ્લા મશક્ષણામધકાિીશ્રીની કચેિી,

૨૪

નવસારી

શેઠ પુ.હ.મવદ્યાલય(સુંસ્કાિ ભાિતી),

૨૫

ર્ંિમહાલ

સિકાિી તેલુંગ વામણજ્ય મવદ્યાલય,

૨૬

ર્ાટણ

૨૭

ર્ોરબંદર

સિકાિી ભાવમસુંહજી હાઇસ્કુ લ,

૨૮

રાજ્કોટ

શ્રી કિણમસુંહજી હાઇસ્કુ લ,

૨૯

સાબરકાંઠા

૩૦

સુરત

આશ્રમ રોડ, ઓવરવિજ ર્ાસે, નદડયાદ-૩૮૭૦૦૧, વજ. ખેડા
મિલ્લા મશક્ષણ અને તાલીમ ભવન,(DIET-BHUJ)
જુ ના એસ.ટી.બસ સ્ટે શનની સામે,ભુજ-કચ્છ વર્ન કોડ-૩૭૦૦૦૧,ફોન.૦૨૮૩૨-૨૨૧૪૯૧
એસ.ટી.વકપ શોર્ની સામે- લુણાવાડા.
તા.વજ.મહે સાણા, હૈ દરી િોકની નજીક,કોંગ્રેસ ભવનની સામે, મહે સાણા.
ગેસ્ટ હાઉસ રોડ, વી.સી. ફાટક ર્ાસે, મોરબી-૩૬૩૬૪૧ ફોન નં. ૦૨૮૨૨-૨૩૧૬૩૯
વજલ્લા સેવા સદન, રાજર્ીર્ળા તા.નાંદોદ(રાજર્ીર્ળા) વજ.નમપદા.
આશાર્ુરી મંદદરની સામે, દુવધયા તળાવ ર્ાસે, વવજલર્ોર, વજ.નવસારી. ફોન નં. ૦૨૬૩૭-૨૫૭૨૪૦
વસવવલ હોવસ્ર્ટલની સામે, ગોધરા, વજ. ર્ંિમહાલ
શ્રી ભોગીલાલ દોલતચુંદ સાવસિમનક મવદ્યાલય,
ફાટીર્ાળ દરવાજા બહાર,ર્ાટણ તા.વજ.ર્ાટણ
એસ.ટી. બસ સ્ટે ન્દ્ડ ની સામેની બાજુ ર્ોરબંદર - ૩૬૦૫૭૫
ભુર્ેન્દ્ર રોડ, સીટી ગેસ્ટ હાઉસ સામે, રાજેશ્રી વસનેમા ર્ાસે, મુ. રાજકોટ ફોન નં. ૦૨૮૧-૨૨૨૬૮૮૯
રહુંમત હાઇસ્કુ લ,
ટાવર ર્ાસે, દહંમતનગર ફોન નં. ૦૨૭૭૨-૨૪૫૦૩૫
સિ. વી.ડી.ટી.ગર્લસસ (વમનતા મવશ્રામ) હાઇસ્કુ લ,
અઠવાલાઇન્દ્સ, સુરત.
શ્રી આિ.એ.પટે લ બોય્ઝ હાઇસ્કુ લ,

૩૧

સુરેન્દ્રનગર

કડવા ર્ાટીદાર બોડીંગ,૬૦ ફીટ રોડ,કે .ર્ી. એજ્યુકેશન કે મ્ર્સ,લૉ કોલેજની નજીક, વઢવાણ સીટી,
સુરેન્દ્રનગર.-૩૬૩૦૩૫
દમક્ષણાપથ મવમવધલક્ષી મવદ્યાલય,
વ્યારા તા.વ્યારા વજ. તાર્ી. ટે લીફોન નં. ૦૨૬૨૬-૨૨૨૬૦૬

૩૨

તાર્ી

૩૩

વડોદરા

ઉમા સ્કૂ લ,

૩૪

વલસાડ

બાઇ આવાુંબાઇ હાઇસ્કુ લ,

સમા રોડ, વડોદરા.
હાલર રોડ, વલસાડ વજ.વલસાડ ફોન નં. ૦૨૬૩૦-૨૫૪૧૩૮

