િાજ્યની સિકાિી અને જબન સિકાિી અનુદાજનત માધ્યજમક અને ઉચ્ચતિ માધ્યજમક શાળાઓમાું જશક્ષણ સહાયકોની
આગામી ભિતી પ્રરક્રયા માટે પ્રોજવઝનલ મેિીટ-૧ મા સમાવેશ થયા બાદ ઉમેદવાિોએ ડોક્યુમેન્્સ વેિીરફકે શન કિાવવા
માટેના સેન્ટિોની યાદી
ક્રમ

જિલ્લાનુ નામ

રિસીવીંગ સેન્ટિનુ પુરૂ સિનામુું

૧

અમદાવાદ શહે ર

સિકાિી માધ્યજમક અને ઉચ્ચતિ માધ્યજમક કન્યા શાળા,
આઇ.પી.મમશન સ્કુ લ સામે, ખમાસા ગેટ પાસે, રાયખડ, અમદાવાદ.

૨

અમદાવાદ ગ્રામ્ય

શેઠ અમુલખ જવદ્યાલય,
મવશ્વનાથ મહાદેવ મંદદર પાસે, રંગત હોટે લની પાછળ, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે , ગોતા,
અમદાવાદ.

૩

અમરે લી

અુંધશાળા,
મિતલ રોડ, ગોળ દવાખાના પાસે, અમરે લી-૩૬૫૬૦૧ તા.મજ. અમરે લી

૪

આણંદ

પ્રાથજમક શાળા નું.-૧૩/૧૬,(નગિ જશક્ષણ સજમજત, આણુંદ),
પોલીસ પરે ડ ગ્રાઉન્ડ પાસે, જાગનાથ મહાદેવ રોડ, બોરસદ િોકડી પાસે, આણંદ.

૫

અરવલ્લી

સી.જી.બુટાલા સવોદય હાઇસ્કુ લ ,
મોડાસા. બસ સ્ટે સન રોડ, તા.મોડાસા મજ.અરવલ્લી

૬

બનાસકાંઠા

૭

ભરૂિ

૮

ભાવનગર

૯

બોટાદ

૧૦

છોટા ઉદેપુર

૧૧

દાહોદ

દાદિવાલા સભાગૃહ એમ વાય હાઇસ્કુ લ ,
દાહોદ, સરદાર પટે લ રોડ, ગાંધી ગાડા નની સામે દાહોદ તા.મજ. દાહોદ મપન કોડ: ૩૮૯૧૫૧

૧૨

ડાંગ

જિલ્લા જશક્ષણાજધકાિીશ્રીની કચેિી,
આહવા-ડાંગ.

૧૩

દેવભૂમી દ્વારકા

૧૪

ગાંધીનગર

સ્વામી જવવેકાનુંદ જવદ્યાજવહાિ હાઇસ્કુ લ,
મસમવલ હોમસ્પટલ પાછળ, રાજ્પુત સમાજની વાડી સામે, સેક્ટર-૧૨, ગાંધીનગર.

૧૫

મગર સોમનાથ

જિલ્લા જશક્ષણાજધકાિીની કચેિી,
C/o,સરકારી બોયઝ હાઇસ્કુ લ , રાજેન્ર ભુવન રોડ, વેરવળ, મજ. મગર સોમનાથ

૧૬

જામનગર

ન્યુ રદજવવિયજસુંહજી સિકાિી હાઇસ્કુ લ ,
ખંભામળયા નાકા બહાર, જામનગર.

૧૭

જુ નાગઢ

ગવનસમેન્ટ ગર્લસસ હાઇસ્કુ લ ,
આઝાદ િોક,જૂ નાગઢ.

સિકાિી ઉચ્ચતિ માધ્યજમક શાળા,
શશીવન(જહાાઆરા બાગ)ની પાસે,ડે રી રોડ,પાલનપુર, મજ.બનાસકાંઠા મપન કોડ નં. ૩૮૫૦૦૧
રૂકમણીદેવી રૂુંગટા જવદ્યાલય,
રોટરી ક્લબ ભરૂિની બાજુ માં,સ્ટે શન રોડ, ભરૂિ ફોન. નં -૦૨૬૪૨-૨૪૦૫૭૦
સિકાિી માજીિાિબા ગર્લસસ હાઇસ્કુ લ,
હલુરીયા િોક,ભાવનગર.
મોડે લ સ્કુ લ,
ખસ રોડ, બોટાદ.
શ્રી એસ.એફ.હાઇસ્કુ લ છોટાઉદેપુિ ,
મજલ્લા સેવા સદનની સામે, તા.મજ.છોટાઉદેપુર મપન કોડ.૩૯૧૧૬૫ ફોન નં. ૦૨૬૬૯-૨૩૨૦૩૭

જી.વી.િે.સિકાિી હાઇસ્કુ લ,
હાઇસ્કુ લ,સ્ટે શન રોડ-ખંભામળયા તા.ખંભામળયા મજ. દેવભુમમ દ્વારકા મપન કોડ. ૩૬૧૩૦૫

િાજ્યની સિકાિી અને જબન સિકાિી અનુદાજનત માધ્યજમક અને ઉચ્ચતિ માધ્યજમક શાળાઓમાું જશક્ષણ સહાયકોની
આગામી ભિતી પ્રરક્રયા માટે પ્રોજવઝનલ મેિીટ-૧ મા સમાવેશ થયા બાદ ઉમેદવાિોએ ડોક્યુમેન્્સ વેિીરફકે શન કિાવવા
માટેના સેન્ટિોની યાદી
ક્રમ

જિલ્લાનુ નામ

રિસીવીંગ સેન્ટિનુ પુરૂ સિનામુું

૧૮

ખેડા

જીવન જવકસ એજ્યુકેશન એકે ડમી,
આશ્રમ રોડ, ઓવરમિજ પાસે, નદડયાદ-૩૮૭૦૦૧, મજ. ખેડા

૧૯

કચ્છ

જિલ્લા જશક્ષણાજધકાિી કચેિી,
આનંદ કોલોની સામે, ભુજ-કચ્છ, ફોન નં. ૦૨૮૩૨-૨૫૦૧૫૬

૨૦

મદહસાગર

પુંચશીલ હાઇસ્કુ લ , લુણાવાડા
એસ.ટી.વકા શોપની સામે- લુણાવાડા.

૨૧

મહે સાણા

ટી.િે.હાઇસ્કુ લ , મહે સાણા
તા.મજ.મહે સાણા, હૈ દરી િોકની નજીક,કોંગ્રેસ ભવનની સામે, મહે સાણા.

૨૨

મોરબી

ધી વી.સી. ટેકનીકલ હાઇસ્કુ લ ,
ગેસ્ટ હાઉસ રોડ, વી.સી. ફાટક પાસે, મોરબી-૩૬૩૬૪૧ ફોન નં. ૦૨૮૨૨-૨૩૧૬૩૯

૨૩

નમાદા

જિલ્લા જશક્ષણાજધકાિીશ્રીની કચેિી,
મજલ્લા સેવા સદન, રાજપીપળા તા.નાંદોદ(રાજપીપળા) મજ.નમાદા.

૨૪

નવસારી

શેઠ પુ.હ.જવદ્યાલય(સુંસ્કાિ ભાિતી),
આશાપુરી મંદદરની સામે, દુમધયા તળાવ પાસે, મવજલપોર, મજ.નવસારી. ફોન નં. ૦૨૬૩૭૨૫૭૨૪૦

૨૫

પંિમહાલ

સિકાિી તેલુંગ વાજણજ્ય જવદ્યાલય,
મસમવલ હોમસ્પટલની સામે, ગોધરા, મજ. પંિમહાલ

૨૬

પાટણ

૨૭

પોરબંદર

સિકાિી ભાવજસુંહજી હાઇસ્કુ લ,
એસ.ટી. બસ સ્ટે ન્ડ ની સામેની બાજુ પોરબંદર - ૩૬૦૫૭૫

૨૮

રાજ્કોટ

શ્રી કિણજસુંહજી હાઇસ્કુ લ,
ભુપેન્ર રોડ, સીટી ગેસ્ટ હાઉસ સામે, રાજેશ્રી મસનેમા પાસે, મુ. રાજકોટ ફોન નં. ૦૨૮૧-૨૨૨૬૮૮૯

૨૯

સાબરકાંઠા

૩૦

સુરત

૩૧

સુરેન્રનગર

૩૨

તાપી

૩૩

વડોદરા

શ્રી કૃ ષ્ણ રહન્દી જવદ્યાલય,
આયા કન્યા મવદ્યાલય સામે, કારે લી બાગ, વડોદરા.

૩૪

વલસાડ

બાઇ આવાુંબાઇ હાઇસ્કુ લ ,
હાલર રોડ, વલસાડ મજ.વલસાડ ફોન નં. ૦૨૬૩૦-૨૫૪૧૩૮

શ્રી આનુંદ પ્રકાશ માધ્યજમક અને ઉચ્ચતિ માધ્યજમક શાળા,
ટી.બી. ત્રણ રસ્તા, પાટણ મજ.પાટણ

રહુંમત હાઇસ્કુ લ ,
ટાવર પાસે, દહંમતનગર ફોન નં. ૦૨૭૭૨-૨૪૫૦૩૫
સિ. વી.ડી.ટી.ગર્લસસ (વજનતા જવશ્રામ) હાઇસ્કુ લ ,
અઠવાલાઇન્સ, સુરત.
શ્રી જી.સી. શાહ સ્વામી નાિાયણ હાઇસ્કુ લ ,
મજલ્લા મશક્ષણ અને તાલીમ ભવન સામે, બસ સ્ટે ન્ડ રોડ, સુરેન્રનગર.
દજક્ષણાપથ જવજવધલક્ષી જવદ્યાલય,
વ્યારા તા.વ્યારા મજ. તાપી. ટે લીફોન નં. ૦૨૬૨૬-૨૨૨૬૦૬

