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િાળા કન્ફમેિન કિવા માટે તાલકુ ા કેન્રની યાદી
નોંધ:- હેલ્પ સેન્ટર (તાલુકા કેન્ર) પર પ્રથમ રાઉન્ડની ફાળવણીની સીટ પર પ્રવેશ નનનિત
(કન્ફોમમ) કરવા નવદ્યાથીઓએ તા.૧૪-૦૮-૨૦૨૦ થી તા.૨૫-૦૮-૨૦૨૦ સમય ૧૦:૦૦ થી
૦૫:૦૦ સુધીમાાં નીચે દશામવેલ નજીકના તાલુકા કેન્ર પર રૂબરૂ જવાનુ ાં ફરજીયાત રહેશે.
ક્રમ

તાલુકો

હેલ્પ સેન્ટિનુું નામ અને સિનામુું

1

અમીરગઢ,

મૉડલ ડે સ્કુ લ,અમીરગઢ

બનાસકાાંઠા

મામલતદારઓફીસની પાછળ, તા. અનમરગઢ

દાાંતા,

સુંપકક વ્યક્તતનુું
નામ

ટે લીફોન નુંબિ

રાજેશ ડામોર

9879629843

ઇ એમ આર એસ, અંબાજી,

ગગરીષ પટે લ/

9978474744

બનાસકાાંઠા

હહન્દુ સ્તાનફોર્ચ્ુન
મ ાની પાછળ,જેતવાસ, અંબાજી.

નવકી ઠાકોર

9925420354

પાલનપુર,

ઇ એમ આર એસ,જગાણા

બનાસકાાંઠા

અશોક લેલન્ેં ડ શોરૂમસામે, પાલનપુર-મહેસાણા હાઈવે તા.પાલનપુર.

ખેડબ્રહમા,

કન્યા સાક્ષરતા નનવાસી શાળાખેડબ્રહ્મા-૧,

સાબરકાાંઠા

મુ.પો-આગગયા, તા- ખેડબ્રહ્મા, જજ સાબરકાાંઠા

5

નવજયનગર,

મહાવીરશ્રી હમીરનસિંહજી હાઇસ્કુ લ,

સાબરકાાંઠા

મુ.તા. નવજ્યનગર, જજ સાબરકાાંઠા

6

ગિલોડા,

એકલવ્ય મોડેલ રે સીડેન્સીયલ સ્કુ લ,

સાબરકાાંઠા

મુ.પો- શામળપુર, તા- િીલોડા, જજ- અરવલ્લી

7

દાહોદ,

ઈ.એમ.આર.એસ. ખરે ડી

શ્રીસાંજયિાઈબા

દાહોદ

મુ.પો. ખરે ડી, તા. દાહોદ, જજ. દાહોદ

મણીયા

8

લીમખેડા,

ઇ.એમ.આર.એસ. સીંગવડ, મુ.પો. લીમખેડા,

ડો.હહિંમતનસિંહચૌ

દાહોદ

આઇટીઆઇનીબાજુ માાં, ધાનપુરરોડ, પાલી, તા. લીમખેડા, જજ. દાહોદ

હાણ

9

દે વગઢબારીયા,

જી.એલ.આર.એસ. હોલીફગળયા,

નયનાબેનમુનન

દાહોદ

મુ. અંતેલા, લીમખેડારોડ, તા. દે વગઢબારીઆ, જજ. દાહોદ

યા

10

ધાનપુર,

ઈ.એમ.આર.એસ. લુખડીયા,

શ્રીરાજેશિાઈવ

દાહોદ

મુ. લુખડીયા,પો. નળુતા. ધાનપુર, જજ. દાહોદ

સૈયા

11

ગરબાડા,

જી.એલ.આર.એસ. નનમચ,

શ્રીઉમેશિાઈસો

દાહોદ

મેડાફગળયા, ગાાંગરડાપો. બોરીયાળા, તા. ગરબાડા, જજ. દાહોદ

લાંકી

12

ઝાલોદ,

મોડેલ સ્કુ લ ઝાલોદ

શ્રીઅનમતિાઇ

દાહોદ

મુ. વસ્તી, પો. મીરાખડી, તા. ઝાલોદ, જજ. દાહોદ

ગાાંધી

13

ફતેપરુ ા.

જી.એલ.આર.એસ. ફતેપરુ ા

શ્રીિરતકુ માર

દાહોદ

મુ. બારીયાનીહાથોડ, પો.બલૈયા, તા. ફતેપરુ ા, જજ.દાહોદ

વી.પટે લ

14

સાંતરામપુર,

મોડેલ સ્કુ લ સાંતરામપુર

મહીસાગર

મુ.ખેરવા, પો.જાનવડ, તા.સાંતરામપુર

15

કડાણા,

એકલવ્ય મોડેલ રે સીડેન્સીયલ સ્કુ લ, કડાણા,

મહીસાગર

મુ.પો- હદવડા કોલોની, તા- કડાણા, જજ- મહહસાગર

2

3

4

લક્ષ્મણ માળી

જગદીશ પટે લ

9428269484
9825089118
9723191711
7984584268

સાંજય પટે લ

9574658792

ભુપન્ે ર રાઠોડ

9428833921

સનતષ બારોટ
મનનષ પટે લ

9904674103
9537735308
9265592535
8469957120
9974800474
9537606191
9904663165
9909873473
7622968660
9426047239

કાલોલ,

ઈ.એમ.આર.એસ. વેજલપુર,

પાંચમહાલ

જી.ઈ.બીસબસ્ટે શન પાસે,વેજલપુર, જજ.પાંચમહાલ.

17

છોટાઉદે પરુ ,

એકલવ્ય મોડેલ રે સીડેન્સીયલ સ્કુ લ

ઇમ્તતહાસ

છોટા ઉદે પરુ

મુ પટે લ ફગળયા,પો- પુનનયાવાાંટ, તા.જજ છોટાઉદ્દે પરુ

મન્સુરી

18

જેતપુરપાવી,

મોડેલ ડે સ્કુ લ,

છોટા ઉદે પરુ

મુ. વડાતલાવ, તા. જેતપુર પાવી, જજ છોટાઉદ્દે પરુ

19

કવાાંટ,

મોડેલ ડે સ્કુ લ - ગોજારીયા શૈક્ષગણક સાંકુલ

છોટા ઉદે પરુ

મુ.ગોજારીયા, તા- કવાાંટ, જજ છોટાઉદ્દે પરુ

નસવાડી,

મોડેલ સ્કુ લ

છોટા ઉદે પરુ

મુ. લીંડા ટે કરા. તા.નસવાડી, જજ છોટાઉદ્દે પરુ

21

નાાંદોદ,

કન્યા સાક્ષરતા નનવાસી શાળા,

મનસુરીમુમતા

નમમદા

મુ. રાજપીપળા, જજ. નમમદા

જબેન

22

ગરુ ડેશ્વર

ઇ.એમ.આર.એસ.

નમમદા

મુ. ગોરા કોલોની તા:ગરૂડેશ્વર, જજ. નમમદા

23

ડેડીયાપાડા

મોડેલ ડે સ્કુ લ

નવરાશમહેન્રિા

નમમદા

મુ. ડેડીયાપાડા, જજ. નમમદા

ઇ

24

સાગબારા

ઇ.એમ.આર.એસ.

વસાવામુકેશિા

નમમદા

મુ. સાગબારા, જજ. નમમદા

ઇ

25

નતલકવાડા

ઈ.એમ.આર.એસ.,નતલકવાડા,

મહેતાનવમલિા

નમમદા

ગામગણનસિંદા,તા. નતલકવાડા, જજ. નમમદા

ઇ

26

નેત્રગ
ાં

ઈ.એમ.આર.એસ

ડલીગરાસાજીદ

િરૂચ

મુ. વાગલખોડ, તા. નેત્રગ
ાં , જજ-િરૂચ

હુસન
ે

27

માાંડવી,

પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રીની કચેરી,

રીનલબેનચૌધ

સુરત

માાંડવી, જજ. સુરત

રી

28

બારડોલી,

ઇ.એમ.આર.એસ.

નવજયિાઈપરા

સુરત

મુ. મોતા, તા. બારડોલી, જજસુરત

ગલયા

29

ઉમરપાડા,

આદશમ નનવાસી શાળા, ઉમરપાડા (ઉમરગોટ)

કલ્પનાબેનચૌધ

સુરત

મુ-તા. ઉમરપાડા, જજ. સુરત

રી

30

માાંગરોળ,

આદશમ નનવાસી શાળા, તરસાડી

ધવલિાઈચૌધ

સુરત

મુ-તા. માાંગરોળ, જજ. સુરત

રી

31

સોનગઢ,

ઈ.એમ.આર.એસ.- ઉકાઈ

હારીમિાઈ

તાપી

મુ. ઉકાઇ, તા.સોનગઢ, જજ. તાપી.

ગામીત

32

ઉર્ચછલ,

જી.એલ.આર.એસ.

હસમુખિાઈ

તાપી

મુ. બાબરઘાટ, તા. ઉર્ચછલ, જજ. તાપી

ગામીત

33

નનઝર,

ઇ .એમ.આર.એસ.ખોડદા,

પરે શિાઈ

તાપી

મુ.પો.ખોડદા,તા.નનઝર, જજ. તાપી

પ્રજાપતી

34

વ્યારા,

16

20

તાપી

ઈ.એમ.આર.એસ.ઈન્દુ

િરેશ સુથાર

8141708708
9427837181

નરે ન્રિાઇ

9979847383

મનહર પરમાર

9925989875

િગાજી પટે લ

7698175686

લકુ મરાકે શિાઇ

નવલેશિાઈ
ગામીત

9426751021
6351909713
9662958877
9723098047
9904502233
9825992597
9512803300
9925583485
9687554238
8141183611
8758042150
9099292695
9924999823
9099546406

35

આહવા,

ઇ .એમ.આર.એસ. આહવા નમશનકાંપાઉન્ડ,

સોનલબેન

ડાાંગ

આઈ.ટી.આઈ.નજીક, તા. આહવા જી. ડાાંગ

મેકવાન

36

વઘઈ,

આદશમ નનવાસી શાળા,

નશવરામિાઈ

ડાાંગ

મુ-તા. વધઇ, જજ. ડાાંગ

સાપતા

37

સુગબર,

ઈ.એમ.આર.એસ.

મનહરિાઈવહડ

ડાાંગ

ગચિંચલી

યાતર

38

ખેરગામ,

ઈ.એમ.આર.એસ.

નવસારી

મુ. બારતાડ,તા. વાસાંદા, જજ. નવસારી

39

વાસાંદા,

આદશમ નનવાસી શાળા,

હરે શિાઇનસકલી

નવસારી

મુ-તા. વાસાંદા, જજ.નવસારી

ગર

ગચખલી,

આદશમ નનવાસી શાળા, ગચખલી

નવસારી

ગચખલી-રાનકુ વા રોડ, ગચખલી, જજ.નવસારી

41

ધરમપુર,

ઈ.એમ.આર.એસ. ધરમપુર

વલસાડ

મુ.પો.માલનપાડા, બાવાળી ફગળ્ુ

42

પારડી,

ઈ.એમ.આર.એસ.

વલસાડ

મુ. તા. પારડી,જજ. વલસાડ

43

ક્પરાડા,

ઈ.એમ.આર.એસ.,

વલસાડ

મુ. કપરાડા, જજ. વલસાડ

44

તાલાલા,

જી .એલ.આર.એસ તાલાળા,

ગીર સોમનાથ

આહદત્યહોસ્ટે લની પાછળરે લ્વે સ્ટે શન રોડ, તાલાળા,ગીર સોમનાથ

40

નયનાબેનપટે લ

9909992715
9099676702
8758884659
9712૦11123
9409461557

નવષ્ણુિાઇપટે લ

8238401456

કુ ાંતલબેનરાઉત

8238098776

ક્રુનતકાબેનપટે લ

9898531844

વસાંતિાઇપાઠક
જાગ્રુનત વાઘેલા

9484889089
8154063424
9408548853

