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જ  લો અ.ન ં સં  થા ુ ંનામ આ મશાળા ુ ંનામ  અને 
સરના ુ ં

 

મા  ય 
સં  યા 

મા  યતા ુ ં
વષ 

અમદાવાદ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧ ી નયનાબને પટેલ 
મતૈ્રીધામ આ મ,  
મુ.ંજગતપરુ તા.દસક્રોઇ 
િજ.અમદાવાદ 
ફોન ન.ં ૮૧૨૮૦૪૨૩૫૨ 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા  
જગતપરુ િજ. અમદાવાદ 
 

૧૫૦ ૧૯૯૧-
૧૯૯૨ 

૨ ી ઇ  દુભાઇ જાની  
ગજુરાત ખેતિવકાસ પિરષદ, 
ખતેભવન, હિરજન આ મની 
બાજુમા,ં અમદાવાદ  
મો.ન.ં ૦૭૯-૨૭૫૫૭૭૭૨ 

સવ દય આ મશાળા,  
મ.ુ િશયાળ તા.બાવળા 
િજ.અમદાવાદ. 

૧૫૦ ૧૯૮૧-
૧૯૮૨ 

૩ ી સી. કે. પરમાર 
ીનાથ સેવા સઘં,  

૬૨/૭૨૯, ચાદંની એપાટર્મે  ટ, 
સોલા રોડ, અમદાવાદ.મો.ન.ં 
૯૮૨૫૧૧૧૩૫૨ 

મા િત નદંન આ મશાળા,  
મુ.ંસરખજે તા.સીટી 
િજ.અમદાવાદ 
 

૧૫૦ ૧૯૯૨-
૧૯૯૩ 

૪ ી જીવરાજભાઇ પટેલ  
ધોલરેા ભાલ સવેા સિમિત,  
ઓતારીયા, તા.ધધંકુા 
િજ.અમદાવાદ 
મો.ન.ં ૯૮૨૫૦૨૨૭૪૫ 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા 
મ.ુગુદંી તા. ધોળકા જી. 
અમદાવાદ 

૧૧૦ 
 

૧૯૭૫-
૭૬ 

૫ ી જીવરાજભાઇ પટેલ  
ધોલરેા ભાલ સવેા સિમિત,  
ઓતારીયા, તા.ધધંકુા 
િજ.અમદાવાદ 
મો.ન.ં ૯૮૨૫૦૨૨૭૪૫ 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા 
મ.ુ ઓતારીયા તા.ધધંકુા  
જી. અમદાવાદ 

૧૫૦ ૧૯૬૯-
૭૦ 



૬ ી પુ  પાબને કે. પરમાર  
ક  તરુબા ગાધંી કેળવણી ટ્ર  ટ, 
અમદાવાદ. 
ફોન.ન.ં ૦૭૯-૨૭૫૨૨૪૩૯ 

સર  વતી એન. કે. 
આ મશાળા આર.ટી.ઓ. 
પાછળ, માનવ મિંદર 
સોસાયટી પાછળ, રાધા  વામી 
સ  સગંરોડ, રાણીપ, 
અમદાવાદ. 

૧૫૦ ૧૯૯૭-
૯૮ 

૭ ી મફતલાલ રાઠોડભાઇ 
સમનેાથ સવેા સઘં,  
મ.ુ ગોરજ તા.સાણદં જી. 
અમદાવાદ 
મો.ન.ં ૭૮૭૪૧૫૭૭૭૩ 

કૈલાસધામ આ મશાળા,  
મ.ુગોરજ, (રણમલગઢ)  
તા.સાણદં. જી. અમદાવાદ 

૧૫૦ ૧૯૯૭-
૯૮ 

૮ ી સગંભાઇ  
સાણદં તાલકુા સમાજ ક  યાણ 
સઘં, સાણદં જી. અમદાવાદ 
મો.ન.ં ૯૯૨૫૧૨૨૧૯૧ 

ઋિષ આ મશાળા  
મ.ુ સાણદં (દાદાગ્રામ) 
તા.સાણદં જી.અમદાવાદ. 

૧૮૦ ૧૯૭૪-
૭૫ 

૯ ી સતીષભાઇ સોલકંી  
િસ  ધાથર્ એજયકેુશન ટ્ર  ટ,  
રાયચદં મઘેરાજ ચાલ, 
અમદુપરુા, નરોડા રોડ, 
અમદાવાદ. 
મો.ન.ં ૯૯૨૪૭૪૩૪૪૦ 

પ્રબુ  આ મશાળા 
જયઅંબ ેરો હાઉસ, 
આઇ.ટી.આઇ. સામ,ે નરોડા 
તા.સીટી જી. અમદાવાદ. 

૧૫૦ ૨૦૦૨-
૦૩ 

૧૦ ી કેતનઆનદંભાઇ બાબભુાઇ 
ઇ  દ્રકેર 
આનદં એજયકેુશન એ  ડ 
ચરેીટેબલ ટ્ર  ટ, ૮/૧૨૦, ભદ્રે ર 
હા.સોસાયટી, પો. સરદારનગર, 
અમદાવાદ. 
મો.ન.ં ૯૯૦૯૪૨૭૦૬૯ 

સતં સાઇબાબા આ મશાળા  
ભાન ુિવ ાલય પાસ,ે એ-વોડર્, 
કુબરેનગર, અમદાવાદ. 

૧૫૦ ૨૦૦૨-
૦૩ 

૧૧ ી શભંપુ્રસાદ બળદેવદાસ ટંુિડયા 
ી સવગણુ સેવા િવકાસ ટ્ર  ટ, મ.ુ 

ઝાઝંરકા તા.ધધંકુા જી. 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા 
મ.ુ ઝાઝંરકા તા.ધધંકુા જી. 
અમદાવાદ. 

૧૫૦ ૨૦૦૪-
૦૫ 



અમદાવાદ. 
મો.ન.ં ૯૪૨૭૦૪૫૬૭૯ 

ગાધંીનગર 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

૧૨ ીમતી રતનબને આર. રાતડીયા 
અમરભારતી ટ્ર  ટી, મોટીપાવઠી,  
તા.દહગેામ િજ.ગાધંીનગર 
મો.ન.ં ૯૮૨૫૦૧૨૮૩૭ 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા  
મોટીપાવઠી તા.દહગેામ 
િજ.ગાધંીનગર 

૧૨૦ ૧૯૮૧-
૮૨ 

૧૩ ી હરીભાઇ પટેલ 
જયશે એજયકેુશન ટ્ર  ટ મોટેરા 
તા.ગાધંીનગર  
મો.ન.ં ૯૪૨૮૦૧૭૭૪૯ 

અમીધારા આ મશાળા 
મ.ુ રાજપરુ તા. ગાધંીનગર  
િજ. ગાધંીનગર  

૧૨૦ ૧૯૯૧-
૯૨ 

૧૪ ી અશોકભાઇ પરમાર 
હિરિસ  ધ સવેા સઘં,  
 લોટ ન.ંપ૭૭/બી, સ  કષર્ ટ્ર  ટ 
સામ,ે સકેટર-રર, ગાધંીનગર 
મો.ન.ં ૯૮૨૫૦૩૭૩૩૮ 

બાલ સં  કાર આ મશાળા 
ડી.એસ.પી. રોડ, રે  વ ેફાટક 
પાસ,ે સકેટર-ર૬ સામ,ે 
પથેાપરુ, ગાધંીનગર  

૧૨૦ ૧૯૯૪-
૯૫ 

૧૫ ી ભદ્રશેકુમાર કાિંતલાલ 
મકવાણા  
િક્ર  ના ચરેીટેબલ ટ્ર  ટ, ૧૩,  ય ુ
િત પિત સોસાયટી, રાધા  વામી 
સ  સગં પાસ,ે મ.ુ રાણીપ, તા.સીટી 
જી. અમદાવાદ  
મો.ન.ં ૯૪૨૬૦૫૦૧૬૪ 

માણકેબા આ મશાળા  
 વામીનારાયણ મિંદર પાસ,ે 
મ.ુવડસર તા.કલોલ 
િજ.ગાધંીનગર 

૧૨૦ ૨૦૦૧-
૦૨ 

ખેડા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧૬ ી ગોિવંદભાઇ માયાવશંી  
સવ દય સવેા સઘં, મ.ુપાડંવા 
તા.બાલાિસનોર િજ. ખડેા   
મો ન.ં૯૪૨૭૦૮૩૨૧૬ 

હિર ઓમ આ મશાળા  
મ.ુપાડંવા તા.બાલાિસનોર 
િજ.ખડેા  
 

૧૮૦ ૧૯૮૧-
૮૨ 

૧૭ ી િત્રકમભાઇ પરમાર  
ી ઘન  યામ સવેા ટ્ર  ટ,  

રસલુપરુ-પડાલ,મ.ુવણાકબોરી 
થમર્લ ઠે. ગાયત્રીનગર તા.ઠાસરા 
િજ. ખડેા 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા  
રસલુપરુ-પડાલ,મ.ુવણાકબોરી 
થમર્લ ઠે. ગાયત્રીનગર 
તા.ઠાસરા િજ. ખડેા 

૧૫૦ ૧૯૯૧-
૯૨ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ફોન ન.ં૦૨૬૯૯-૨૩૫૪૩૭ 
મો.ન.ં ૯૪૨૭૬૧૭૬૭૩  

૧૮ ી જશભુાઇ . પટેલ  
ગીતા એજયકેુશન ટ્ર  ટ,  
મ.ુ આંતરોલી તા.કપડવજં િજ. 
ખડેા 
મો.ન.ં ૯૮૨૫૩૧૦૮૭૮  

વાિ  મકી આ મશાળા  
મ.ુ આંતરોલી તા. કપડવજં 
િજ. ખડેા  

૧૫૦ ૧૯૯૧-
૯૨ 

૧૯ ી ચતરુભાઇ પરાગભાઇ 
માયાવશંી  
બાલાિસનોર એજયકેુશન ટ્ર  ટ 
તા.પાડંવા િજ. ખડેા 
મો.ન.ં૮૧૪૧૮૫૨૨૫૫  

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા 
મ.ુ વીરપરુ તા.વીરપરુ િજ. 
ખડેા  

૧૮૦ ૧૯૮૯-
૯૦ 

૨૦ ીમતી ભાવનાબને દવ ે 
જીવનસાધના ટ્ર  ટ, બામણગામ  
મો.ન.ં ૯૮૨૫૦૭૦૭૨૧ 

બામણગામ તા.માતર િજ. 
ખડેા  

૧૫૦ ૧૯૯૧-
૯૨ 

૨૧ ી મોહનલાલ એન. પટેલ  
ઘન  યામ એજયકેુશન ટ્ર  ટ,ભાટેરા 
તા.કપડવજં િજ. ખડેા  
મો.ન.ં૯૭૧૪૫૯૨૭૯૨ 

િનલકંઠ આ મશાળા  
મ.ુભાટેરા તા.કઠલાલ િજ. ખેડા  

૧૫૦ ૧૯૯૩-
૯૪ 

૨૨ ી ગોિવંદભાઇ માયાવશંી  
સવ દય સવેા સઘં, પાડંવા 
તા.બાલાિસનોર િજ. ખડેા   
મો ન.ં-૯૪૨૭૦૮૩૨૧૬ 

ગગંાબા આ મશાળા  
મ.ુઅંબાવ તા.ઠાસરા િજ. ખડેા  
 

૧૮૦ ૧૯૯૪-
૯૫ 

૨૩ ી દશરથપરુી ડાહયાપરુી 
ગો  વામી  
ખાદી ગ્રામો ોગ સશંોધન અન ે
સાધના ટ્ર  ટ મ.ુિનરમાલી 
તા.કપડવજં િજ. ખડેા 
મો.ન.ં ૯૮૨૫૪૫૮૮૩૨  

સાધના આ મશાળા  
મ.ુ િનરમાલી તા.કપડવજં  

૧૫૦ ૧૯૮૧-
૮૨ 

આણદં ૨૪ ીમતી ભાવનાબને એચ. દવ ે
ી જયતંરામ સવેા સઘં, 

સતં સવયૈાનાથ આ મશાળા  
મ.ુ ઇ  દ્રણજ તા.તારાપરુ િજ. 

૧૨૦ ૧૯૯૭-
૯૮ 



અમદાવાદ 
મો.ન.ં ૯૮૨૫૦૭૦૭૨૧ 

આણદં  

૨૫ ી સમીર વાઘલેા  
િવજય એજયકેુશન ટ્ર  ટ, વડોદરા 
મો.ન.ં ૯૪૨૮૪૯૧૧૫૧ 

પિર મ આ મશાળા  
મ.ુ ભાટતલાવડી તા. ખભંાત  

૧૨૦ 
 

૨૦૦૧-
૦૨ 

મહસાણા ૨૬ ી કાિંતભાઇ બી. સોલકંી  
મજીવી ક  યાણ સઘં  

મ.ુ ચાલાસણ તા.કડી િજ. 
મહસેાણા 
મો.ન.ં 
૯૯૦૯૫૭૨૦૫૯,૯૮૨૫૨૭૦૯૭૨  

મજીવી આ મશાળા  
મ.ુચાલાસણ તા. કડી 
િજ.મહસેાણા  

૯૦ ૧૯૮૪-
૮૫ 

૨૭ ી એ. જી. પટેલ  
ગ્રામ િવકાસ ટ્ર  ટ, માથાસરુ  
તા.કડી િજ. મહસેાણા  
મો.ન.ં૯૯૭૮૦૮૩૭૪૨ 

ક  તરુબા આ મશાળા  
માથાસરુ તા. કડી િજ. 
મહસેાણા  

૧૦૦ ૧૯૯૧-
૯૨ 

૨૮  ી ગીરીશભાઇ સતુરીયા 
મજીવી ઉ  કષર્ મડંળ, ’આશવ’ 

૨૬, નરોત ્ તમપાકર્ , ન 
દેરાસરની બાજુમા,ં ગોમતીપરુ, 
અમદાવાદ. 
મો.ન.ં 
૯૫૫૮૧૫૩૧૮૮,૯૮૭૯૫૦૯૯૭૪ 

મજીવી ઉ  કષર્ આ મશાળા 
કંથરાવી તા.ઉંઝા િજ. 
મહસેાણા  

૯૦ ૧૯૮૧-
૮૨ 

અમરલી ૨૯ ી શાિંતભાઇ એ. ચાવડા  
ભીમરાવ આંબેડકર કેળવણી 
મ;ડળ, બાભણીયા તા.કુકાવાવ 
િજ. અમરેલી  
ફોન ન.ં ૦૨૭૯૬-૨૭૭૧૪૯ 

આદશર્ આ મશાળા  
મ.ુબાભણીયા તા.કુકાવાવ િજ. 
અમરેલી  

૧૨૦ ૧૯૮૮-
૮૯ 

બનાસકાઠંા ૩૦ ી દોલતભાઇ પરમાર  
જાગિૃત ટ્ર  ટ, ડીસા િજ.બનાસકાઠંા 
મો.ન.ં ૯૭૨૬૪૯૭૧૭૩ 
મો.૯૯૨૫૯૯૨૨૩૦ (આચાય ી) 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા  
મ.ુ પીલડુા તા.ડીસા 
િજ.બનાસકાઠંા  

૧૨૦ ૧૯૮૩-
૮૪ 



૩૧ ી એન. ટી. રાઠોડ  
પીિડત માનવ િવકાસ ટ્ર  ટ,  
’’તજેરાજ’’ ૪૩-જલારામ બગં્ લોઝ, 
રાણપરુ રોડ,ડીસાતા.ડીસા 
િજ.બનાસકાઠંા 
મો. ન.ં ૯૮૭૯૧૬૯૨૯૨ 

િવ ાસાગર આ મશાળા  
લખેરાજ ગઢવીની વાડી, 
રાણપરુ રોડ, રેજીમે  ટ 
ડીસા,િજ.બનાસકાઠંા  
પીનકોડ-૩૮૫૫૩૫ 

૧૨૦ ૨૦૦૦-
૦૧ 

૩૨ ી દુધાભાઇ બચેરભાઇ પરમાર  
સહયોગ સવેા ટ્ર  ટ, મ.ુફતગેઢ 
તા.વડગામ િજ.બનાસકાઠંા  
મો.ન.ં ૯૪૨૬૪૦૫૦૬૬ 

સહયોગ સવેા ટ્ર  ટ,  
મ.ુફતગેઢ તા.વડગામ 
િજ.બનાસકાઠંા 

૧૨૦ ૨૦૦૨-
૦૩ 

૩૩ ી િનલેશ લાલજીભાઇ પરમાર  
રીશી એજયકેુશન ટ્ર  ટ,  
બી/૧૦૬, અનમોલ એપાટર્મે  ટ, 
ગૌ  તમ ચાર ર  તા પાસ,ે મ  ટર 
 ટેશનની બાજુમા,ં બહરેામપરુા, 
અમદાવાદ.  
મો.ન.ં ૯૪૨૮૧૯૫૮૫૯ 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા  
મ.ુ સમૌનાના, તા. ડીસા 
િજ. બનાસકાઠંા 

૧૨૦ ૨૦૦૫-
૦૬ 

ભાવનગર ૩૪  ી ઇ  દુભાઇ જાની  
ગજુરાત ખેત િવકાસ પિરષદ, 
અમદાવાદ. 
મો.ન.ં૯૭૧૪૩૮૫૮૨૦ 

અં  યોદય અનસુિૂચત જાિત 
આ મશાળા , મ.ુ ગુદંરણા 
તા.મહુવા િજ. ભાવનગર  

૧૨૦ ૧૯૯૭-
૯૮ 

દાહોદ ૩૫ ી ગોપાલભાઇ ધાનકા  
અનસુિૂચત જાિત િવકાસ પિરષદ, 
િજ.દાહોદ  ફોન ન.ં૦૨૬૭૩-
૨૨૧૭૪૨   
મો.ન.ં ૯૪૨૬૦૦૩૧૬૭ 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા  
મ.ુ ઉકરડી તા. િજ.દાહોદ  

૧૨૦ ૧૯૮૦-
૮૧ 

૩૬ ી જયોિત  દ્રકુમાર સમુનભાઇ 
ભાભંોર   ધી ગજુરાત રાજય રામ 
વનવાસી સવેા િવકાસ મડંળ, 
દાસા, તા.લીમખડેા િજ. દાહોદ  
મો.ન.ં ૯૯૧૩૯૪૬૧૨૩ 

ી નરિસંહ ભગત 
આ મશાળા  
મ.ુ સીંગવડ તા.લીમખડેા  
િજ. દાહોદ  

૧૨૦ ૧૯૯૭-
૯૮ 



૩૭ ી કા ભાઇ ગોિવંદભાઇ પરમાર  
પચંમહાલ પછાતવગર્ સવેા મ 
પિરષદ, ગોધરા િજ.પચંમહાલ  
મો.ન.ં ૯૮૨૫૩૩૨૬૧૦ 

વ ૃદંાવન આ મશાળા  
મ.ુ પીપલોદ 
તા.દેવગઢબારીયા  
િજ. દાહોદ. 

૧૨૦ ૧૯૯૪-
૯૫ 

દવ િૂમ 
ારકા 

૩૮ ીમતી કમળાબને ડી. પરમાર  
માનવ ક  યાણ સઘં, જામનગર  
મો.ન.ં ૯૩૨૭૪૭૫૧૫૯ 

નાલદંા આ મશાળા  
મ.ુ લાખાબાવળ  
તા. જામખભંાળીયા 
િજ.દેવભિૂમ ારકા 

૧૨૦ ૧૯૯૩-
૯૪ 

ુનાગઢ ૩૯ ી હમતભાઇ નાણાવટી  
પાયતન, ભવનાથ િજ. જુનાગઢ 
મો.ન.ં ૯૮૭૯૭૬૧૪૮૮ 

પાયતન આ મશાળા 
ભવનાથ ગીર તળેટી, િજ. 
જુનાગઢ 

૧૨૦  ૧૯૮૧-
૮૨ 

૪૦ ીમતી ભારતીબને  યાસ  
સોરઠ ગ્રામ િવકાસ સિમિત, કેશોદ 
િજ. જુનાગઢ ફોન ન.ં ૦૨૮૭૧-
૨૯૮૦૧૧ 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા 
મ.ુ અક્ષયગઢ તા.કેશોદ િજ. 
જુનાગઢ  

૧૨૦ ૧૯૮૧-
૮૨ 

૪૧ ી હમીરભાઇ ધળુાભાઇ  
પિુનત એજયકેુશન ટ્ર  ટ, ડેરવાણ 
િજ.જુનાગઢ  મો.ન.ં 
૯૮૭૯૫૩૮૪૪૬ 

પિુનત આ મશાળા,  
અક્ષયગઢ રોડ, સરકારી કુમાર 
છાત્રાલય પાસે, મ.ુતા.કેશોદ 
ટી.બી. હો  પીટલ રોડ, િજ. 
જુનાગઢ  

૧૨૦ ૧૯૯૧-
૯૨ 

૪૨ ી બીજલભાઇ સ દરવા  
ઇિ  દરા ગાઘંી  મિૃત મિહલા 
એજયકેુશન ટ્ર  ટ, ચનુા ભ ી પાસ,ે 
કેશોદ િજ. જુનાગઢ  મો.ન.ં 
૯૩૭૭૯૯૪૯૭૯ 
 
 
 
 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા  
મ.ુ જુથળ તા.માગંરોળ  
િજ. જુનાગઢ  

૧૨૦ ૧૯૯૮-
૯૯ 

ગીર 
સોમનાથ 

૪૩ ી ધમેર્  દ્ર એન. જોષી  
વી. એન. જોષી એજયકેુશન ટ્ર  ટ, 
રામકૃ  ણનગર, દેલવાડા રોડ, 
ઉના,  

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા 
મ.ુ ગીર ગઢડા તા.ઉના,  ટેશન 
રોડ, િજ. ગીર સોમનાથ 

૧૨૦ ૧૯૯૬-
૯૭ 



િજ.જુનાગઢ  મો.ન.ં 
૯૯૭૯૭૭૭૫૫૫ 

૪૪ ી અરજણભાઇ કે. રાઠોડ  
રણછોડદાસજી સવેા ટ્ર  ટ, મ.ુ 
ઉમરાળા તા.વેરાવળ િજ. જુનાગઢ 
મો.ન.ં ૯૪૨૬૦૩૦૭૩૮ 

િચત્રકૃટ આ મશાળા  
મ.ુ ઉમરાળા તા.વરેાવળ  
િજ. ગીર સોમનાથ 

૧૨૦ ૧૯૯૪-
૯૫ 

૪૫  ી આદમવલી પટેલ  
તલાલા તાલકુા આિદવાસી સઘં, 
નરસગં ટેકરી, પ્રાથિમક શાળાની 
સામ,ે તલાલા િજ. જુનાગઢ  
મો.ન.ં ૯૪૨૮૬૨૨૨૮૮ 

વાિ  મકી આ મશાળા  
ગીરદેવડી તા.તલાલા  
િજ.ગીર સોમનાથ  

૧૨૦ ૧૯૭૪-
૭૫ 

૪૬ ી અરજણભાઇ ભજગોતર 
ી સોમપ્રભા કેળવણી ટ્ર  ટ, 

મ.ુપ્રાચી ઘટીયા તા.સતુ્રાપાડા 
િજ.જુનાગઢ  મો.ન.ં 
૯૮૨૫૦૨૭૯૨૬ 

રાજ આ મશાળા  
મ.ુ પ્રભાસપાટણ તા.વરેાવળ  
િજ.ગીર સોમનાથ 

૧૨૦ ૨૦૧૨-
૨૦૧૩ 

ક  છ ૪૭ ી ઇ  દુભાઇ જાની  
ગજુરાત ખેત િવકાસ પિરષદ  
ખતે ભવન, હિરજન આ મની 
બાજુમા,ં અમદાવાદ. 
ફોન ન.ં ૦૭૯-૨૭૫૫૭૭૭૨  

મહા  માગાધંી આ મશાળા  
મ.ુ મગંવાણા તા.નખત્રાણા  
િજ. ક  છ.  

૧૨૦ ૧૯૮૩-
૮૪ 

૪૮ ી મહશેભાઇ બગડા  
વાગડ પછાતવગર્ ક  યાણ મડંળ  
ચં  દ્રમોલી વનિવહાર 
સોસાયટીનીબાજુમા,ં 
રાવલવાડીની બાજુમા ંિજ. ક  છ-
ભજુ  
ફોન ન.ં ૦૨૮૩૨-૨૫૫૯૧૯ 

ી કેશવ આ મશાળા  
મ.ુરાપર તા.રાપર િજ. ક  છ 

૧૨૦ ૨૦૦૨-
૦૩ 

પચંમહાલ ૪૯ ી કા ભાઇ ગોિવંદભાઇ પરમાર  
પચંમહાલ િજ  લા પછાતવગર્ 
સવેા મ, ગોધરા િજ.પચંમહાલ 

ડ . આંબડેકર આ મશાળા  
મ.ુ સાકલી તા.ગોધરા 
િજ.પચંમહાલ 

૧૨૦ ૧૯૯૧-
૯૨ 



મો.ન.ં ૯૮૨૫૦૫૩૬૧૦ 

૫૦ ી મનભુાઇ ભાણાભાઇ સોલકંી  
જય ચામુડંા સેવા મ પ્રગિત 
મડંળ 
સરેુલી તા.શહરેા િજ.પચંમહાલ  
મો.ન.ં ૯૪૨૬૩૬૩૦૮૬ 

હિરઓમ આ મશાળા  
સરેુલી તા.શહરેા િજ.પચંમહાલ  

૧૩૦ ૧૯૯૭-
૯૮ 

૫૧ ી અજીતભાઇ જાદવ  
ગજુરાત હિરજન સવેક સઘં, 
અમદાવાદ  
ફોન ન.ં ૦૭૯-૨૭૫૫૭૭૦૨ 

ી મામાસાહબે ફાડકે 
આ મશાળા િસિવલ સ નના 
બગંલા સામ,ે મ.ુતા.ગોધરા 
િજ.પચંમહાલ 

૮૪ ૧૯૭૧-
૭૨ 

મ હસાગર  ૫૨ ી રતનિસંહ એમ. રાઠોડ 
લોકનાદ ટ્ર  ટ, રિખયાલ 
તા.દહગેામ િજ. ગાધંીનગર મો.ન.ં 
૯૪૨૮૧૩૦૬૯૪ 
 

રઘકુુળ આ મશાળા  
મ.ુ કડાચલા તા. લણુાવાડા.  
િજ. મિહસાગર 

૧૨૦ ૧૯૯૧-
૯૨ 

૫૩ ી ગોપાલભાઇ પજુાભાઇ ધાનકા  
ધી ગુ ર ભારતી ટ્ર  ટ, ૧૦/બી 
પકંજ સોસાયટી, ઠક્કરબાપા રોડ, 
દાહોદ  
મો.ન.ં ૯૪૨૬૦૦૩૧૬૭ 
 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા  
મ.ુગોઠીબ તા.સતંરામપરુ 
િજ.મિહસાગર 

૧૨૦ ૧૯૯૭-
૯૮ 

પાટણ ૫૪  પ્રમેજીભાઇ પરમાર  
સમી તાલકુા સવેા સઘં, સમી િજ. 
પાટણ 
ફોન ન.ં ૦૨૭૩૩-૨૪૪૩૮૨   
 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા  
મ.ુ સોનાર, તા.સમી િજ. 
પાટણ  

૧૨૦ ૧૯૮૦-
૮૧ 

૫૫ ી એસ. એસ. ગો  વામી  
માનવ સવેા આ મ, રાધનપરુ 
િજ.પાટણ 
ફોન ન.ં૦૨૭૪૬-૨૭૫૧૫૪, 
૨૭૫૧૨૦(ર)  

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા 
મ.ુ રાધનપરુ, રે  વ ે  ટેશન 
પાસ,ે તા.રાધનપરુ િજ.પાટણ  

૧૫૦ ૧૯૯૨-
૯૩ 



રાજકોટ ૫૬ ી બળવતંભાઇ મણવર  
પીપ  સ વે  ફેર સોસાયટી, ઉપલટેા 
િજ. રાજકોટ 
ફોન ન.ં૦૨૮૨૬-૨૨૦૪૦૬, 
મો.ન.ં૯૮૨૫૮૬૨૨૦૧  

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા   
મ.ુ ડુિમયાણી તા. ઉપલટેા િજ. 
રાજકોટ  

૧૨૦ ૧૯૯૧-
૯૨ 

૫૭ ડ . શાતંાબેન ચાવડા  
લોક સેવા ટ્ર  ટ,  
ઉષા દાસી જીવણપરા, રાજકોટ 
ફોન ન.ં૦૨૮૧-૨૪૩૨૬૧૦, 
મો.ન.ં૯૭૨૪૧૨૩૧૦૧  

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા   
મ.ુ માલીયાસણ 
તા.િજ.રાજકોટ.  

૧૨૦ ૧૯૯૦-
૯૧ 

સાબરકાઠંા  ૫૮ ી કમલશેભાઇ કોટડીયા  
 વ.ડી.એન. એજયકેુશન ટ્ર  ટ,  
નાના કોટડા તા.ઇડર િજ. 
સાબરકાઠંા 
મો.ન.ં૯૮૭૯૭૯૭૮૯૮  

નદંનવન આ મશાળા  
મ.ુ નાના કોટડા તા.ઇડર િજ. 
સાબરકાઠંા  

૧૨૦ ૧૯૮૧-
૮૨ 

૫૯ ી કડવાભાઇ િતરગર  
આંબડેકર સવેા મડંળ, નવારેવાસ 
તા.ઇડર િજ. સાબરકાઠંા  
મો.ન.ં ૯૬૩૮૮૩૯૫૬૫ 

સુદંરવન આ મશાળા  
મ.ુ નવારેવાસ તા.ઇડર  
િજ. સાબરકાઠંા  

૧૨૦ ૧૯૮૨-
૮૩ 

૬૦ ી બાદરજી એલ. ઠાકોર   
કમર્યોગ ટ્ર  ટ, સદાના મવુાડા તા. 
પ્રાિંતજ િજ. સાબરકાઠંા  
મો.ન.ં ૯૮૯૮૩૦૮૧૩૫ 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા 
મ.ુ સદાનામવુાડા તા.પ્રાિંતજ  
િજ. સાબરકાઠંા  

૧૦૦ ૧૯૮૧-
૮૨ 

૬૧ ી બાબભુાઇ પરમાર  
િશવ પ્રગિત ટ્ર  ટ, પીલવાઇ 
તા.િવજાપરુ િજ. મહસેાણા 
મો.ન.ં૯૯૭૮૪૭૦૮૦૭ 

િશશ ુમગંલમ આ મશાળા  
મ.ુવરેાબર તા.ઇડર િજ. 
સાબરકાઠંા  

૧૨૦ ૧૯૯૧-
૯૨ 

૬૨ ી ગોિવંદભાઇ . રાઠોડ 
ી િશવ શિકત ટ્ર  ટ, ીનાથનગર 

િહંમતનગર િજ. સાબરકાઠંા  
મો.ન.ં૯૯૨૪૯૯૦૬૮૧, 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા  
મ.ુ વાટંડા  તા.િહંમતનગર  
િજ. સાબરકાઠંા   

૧૧૦ ૨૦૦૪-
૦૫ 



૯૮૯૮૦૨૨૭૦૯  

૬૩ ી ગોિવંદભાઇ . રાઠોડ   
ી હરિસ  ધ એજયકેુશન ટ્ર  ટ, 
ીનાથનગર, પો.િવરપરુ 

તા.િહંમતનગર િજ.સાબરકાઠંા  
મો.ન.ં૯૯૨૪૯૯૦૬૮૧, 
૯૪૨૬૨૮૨૫૦૨  

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા  
મ.ુ મહાદેવપરુા રે  વે  ટેશન 
(લોલાસન) તા.િહંમતનગર  
િજ. સાબરકાઠંા.   

૧૨૦ ૧૯૯૧-
૯૨ 

૬૪ ી રામજીભાઇ કે. વણકર  
મહાકાળી એજયકેુશન ટ્ર  ટ, 
હરસોલ તા.પ્રાિંતજ િજ. 
સાબરકાઠંા. 
મો.ન.ં૯૪૨૬૦૩૨૦૧૧ 
 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા 
મ.ુ હરસોલ તા.તલોદ િજ. 
સાબરકાઠંા  

૧૨૦ ૧૯૯૬-
૯૭ 

૬૫ ી અમીન પ્રિવણકુમાર માવાભાઇ 
સરદાર વ  લભભાઇ સવેા ટ્ર  ટ, 
કાણીયોલ તા.િહંમતનગર 
િજ.સાબરકાઠંા  
મો.ન.ં૯૪૨૮૯૬૬૪૯૮ 

ીમ  રાજચદં્ર આ મશાળા  
મુ.ં પો.નવા તા. િહંમતનગર 
િજ.સાબરકાઠંા.  

૧૨૦ ૧૯૯૭-
૯૮ 

૬૬ ી મળુજીભાઇ શકંરભાઇ વાઘલેા  
ઉગમ એજયકેુશન ટ્ર  ટ, 
મ.ુપો.દેરોલ િજ.સાબરકાઠંા 
મો.ન.ં ૯૪૨૬૫૬૦૩૪૨, 
૯૪૨૬૭૮૩૨૮૯ 
 

જીવન જયોત આ મશાળા, 
મ.ુ આગીયોલ તા.િહંમતનગર  
િજ. સાબરકાઠંા  

૧૪૦ ૧૯૯૭-
૯૮ 

રુ  નગર ૬૭ ી જગદીશભાઇ ચાવડા  
ગજુરાત પછાત વગર્ િવકાસ 
પિરષદ, મ.ુબરવાળા (ઘલેાશાહ) 
તા.બરવાળા િજ. અમદાવાદ 
ફોનન.ં ૯૯૦૪૫૬૨૪૯૭ 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા 
મ.ુ તા.ચોટીલા, ડુગંર પાસ,ે 
િજ. સરેુ  દ્રનગર  

૩૦ ૧૯૮૮-
૮૯ 

૬૮ ી દુદાભાઇ ઠાભાઇ ભાટીયા 
અિખલ ગજુરાત માનવ સવેા 

ી આ  માનદંજી આ મશાળા  
મ.ુમોટી મ ઠી તા.દસાડા 

૮૫ ૧૯૯૬-
૯૭ 



 

સઘં, સરસપરુ, અમદાવાદ. 
મો.ન.ં૯૪૨૬૨૪૨૬૯૧ 

િજ.સરેુ  દ્રનગર 

૬૯ ી વી. કે. વોરા 
ી જીવન જયોત ટ્ર  ટ,મ.ુ વાઘલેા 

તા.વઢવાણ, જી. સરેુ  દ્રનગર 
મો.ન.ં૯૭૨૩૯૧૫૪૭૫  

સતં ી બળદેવનાથજી 
આ મશાળા મ.ુવાઘલેા 
તા.વઢવાણ જી.સરેુ  દ્રનગર 

૧૩૦ ૧૯૯૭-
૯૮ 

વડોદરા ૭૦ ી છગનભાઇ વસેાભાઇ સોનરેા  
સર  વતી કેળવણી ટ્ર  ટ, ૩૮, 
સ  યમ સોસાયટી, મનહરપાકર્ 
સામ,ે સભુાનપરુા તા.િજ. વડોદરા 
મો.ન.ં ૯૯૦૪૯૪૫૭૪૪   

ી હિરકૃપા આ મશાળા  
જલારામનગર રોડ, નવા 
બજાર, મ.ુ તા. કરજણ િજ. 
વડોદરા 
 

૧૨૦ ૧૯૯૫-
૯૬ 


