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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 ી િવપલુભાઇ પી. પટેલ 
દેવીકૃપા એજયકેુશન ટ્ર  ટ, એ/૧૧, 
આલોક બગં ્ લોઝ, ઘોડાસર, અમદાવાદ 
મો.ન.ં૯૮૨૫૨૧૪૩૧૨ 

વદેંમાતરમ આ મશાળા મ.ુ 
ગામડી તા. દસક્રોઇ જી. 
અમદાવાદ 

૧૦૫ ૧૯૯૪-૯૫ 

૨ ી કેતનઆનદંભાઇ બાબભુાઇ ઇ  દ્રકેર 
ડ . કે.બી.ઇ  દ્રકેર એજયકેુશન એ  ડ 
ચરેીટેબલ ટ્ર  ટ, અમદાવાદ.  
મો.ન.ં ૯૯૦૯૪૨૭૦૬૯ 

ડ . બાબા સાહબે આંબડેકર 
આ મશાળા, ભાવના િવ ાલય 
કં  પાઉ  ડ, સૈજપરુ રે  વ ે  ટેશન 
સામ,ે સજૈપરુ,અમદાવાદ.  

૮૦ ૨૦૧૨-૨૦૧૩

૩ ી મણીલાલ પરમાર  
મ ભારતી ખાદી ગ્રામો ોગ સઘં  

૧૫, મકુ સવેક સોસાયટી, આર.ટી.ઓ. 
પાછળ, રાધા  વામી રોડ મ.ુરાણીપ, 
અમદાવાદ-૮૦  
મો.ન.ં ૯૩૭૫૧૩૨૩૫૭ 

ી  વામી િવવકેાનદં 
આ મશાળા  
પદમાવતી સોસાયટી, િવભાગ-
ર,  લોટ ન.ં ૧૩૬-૧૩૭ 
ઇ  દીરાવસાહત, લાભંા, 
અમદાવાદ.  

૮૦ ૨૦૧૨-૨૦૧૩

ગાધંીનગર 
 
 
 
 
 

 

૪ ી નયનભાઇ સોલકંી 
મનેજેીંગ ટ્ર  ટી,  
ી નયનદીપ  એજયકેુશન ટ્ર  ટ, ૧૧૯, 

પ્રભાકર ટેનામે  ટ, જી.ડી.  કૂલ રોડ, 
સજૈપરુ-બોઘા, અમદાવાદ. 
ફોન ન.ં ૦૭૯-૨૩૨૭૭૧૭૮ 

મો.ન.ં ૯૮૨૪૪૭૭૮૭૮ 

ી ઋત ુવી રાજ આ મશાળા  
મ.ુપો. લવારપરુ  
તા.િજ. ગાધંીનગર  

૫૦
 

૨૦૧૧-૧૨ 

મહસાણા ૫ ી કાિંતભાઇ જી. પરમાર  
અિખલ ગજુરાત રાવ પ્રિગત સમાજ  
મ.ુનાની િહરવાણી તા.ખરેાલ ુ 
િજ. મહસેાણા   
મો.ન.ં ૯૪૨૯૦૬૦૩૪૯, 
૯૪૨૬૩૩૩૮૪૭ 

ી માનવ મિંદર આ મશાળા 
મ.ુનાની િહરવાણી તા. ખરેાલ ુ 
િજ. મહસેાણા  

૭૦ ૧૯૮૧-૮૨ 



બનાસકાઠંા ૬ ી ગેમરભાઇ પરમાર  
અિખલ ગજુરાત રાવત પ્રગિત સમાજ, 
નાની િહરવાણી તા. ખરેાલ ુિજ.મહસેાણા
મો.ન.ં ૯૪૨૬૩૩૩૮૪૭  
 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા  
મ.ુ ઇકબાલગઢ તા.વડગામ 
િજ.બનાસકાઠંા  

૫૦ ૧૯૮૮-૮૯ 

૭ ી દોલતભાઇ પરમાર  
જાગિૃત ટ્ર  ટ, ડીસા િજ.બનાસકાઠંા 
મો.ન.ં ૯૪૨૬૩૯૨૮૭૧ 
મો.૯૯૨૫૯૯૨૨૩૦ (આચાય ી) 

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

૮૫ ૧૯૮૧-૮૨ 

ભાવનગર ૮ ી િહ. પ. પરમાર  
ગજુરાત માનવ સવેા સમાજ, 
વ  લભીપરુ િજ. ભાવનગર  
મો.ન.ં 
૯૯૦૪૭૫૦૫૦૮,૯૩૭૫૨૨૩૫૯૧ 

શાિંતિનકેતન આ મશાળા  
વ  લભીપરુ િજ. ભાવનગર  

૭૦ ૧૯૯૬-૯૭ 

૯ ી ડી. કે. બોરીચા  
અખડં જયોત પછાત િવકાસ ટ્ર  ટ,  
પાલડી, તા.િશહોર િજ. ભાવનગર. 
મો.ન.ં ૯૭૨૫૫૭૦૭૯૯ 

માધવાનદં આ મશાળા  
મ.ુપાલડી તા. િશહોર િજ. 
ભાવનગર  

૧૨૦ ૧૯૯૭-૯૮ 

૧૦ ી મોહનભાઇ બોરીચા  
સમાજ સમતા યવુક સઘં ભાવનગર 
મો.ન.ં ૯૮૭૯૭૮૬૯૮૩ 

િવ ાભારતી આ મશાળા 
ી વામીનારાયણ િવ ાસકુંલ, 

રતનવાવ પાટીયા, ગારીયાધાર  
િજ. ભાવનગર 

૮૦ ૨૦૧૧-૧૨ 

ુનાગઢ ૧૧ ી દેવજીભાઇ વાણવી  
િપ્રયદશીર્ની એજયકેુશન એ  ડ 
ચરેીટેબલ ટ્ર  ટ, મ.ુધણ લીયા 
તા.વથંલી િજ. જુનાગઢ  મો.ન.ં 
૯૯૦૯૩૮૩૦૨૨ 

િપ્રયદશીર્ની એજયકેુશન એ  ડ 
ચરેીટેબલ ટ્ર  ટ, મ.ુધણ લીયા 
તા.વથંલી િજ. જુનાગઢ 

૧૨૦ ૧૯૯૨-૯૩ 

ક  છ ૧૨ ડ . મિહદાનભાઇ ગઢવી  
હાથ િમલાવો શિકત િવકાસ ટ્ર  ટ,  
મ.ુધમડકા તા.અંજાર િજ. ક  છ 
ફોન ન.ં ૦૨૮૩૬-૮૭૨૩૪ 

ી િવ ા આ મશાળા  
મ.ુ ધકડકા તા.અંજાર િજ.ક  છ.  

૯૦ ૨૦૦૦-૦૧ 



મ હસાગર ૧૩ ી શનાભાઇ ભલાભાઇ ખાટં 
િદ  ય જયોિત ચરેીટેબલ ટ્ર  ટ, ડેભારી 
િજ. પચંમહાલ મો.ન.ં ૯૮૨૫૬૯૭૭૫૭ 

ી કલે રી અન.ુજાિત 
આ મશાળા, મ.ુબાબલીયા 
તા.ખાનપરુ િજ.મિહસાગર 

૧૨૦ ૧૯૯૦-૯૧ 

 ૧૪ ી કનભુાઇ કે. પટેલ  
ગાયત્રી ચરેીટેબલ ટ્ર  ટ  
સરદારપરુ તા.બાલાિસનોર િજ. ખડેા  
મો.ન.ં ૯૯૨૬૮૭૭૩૩૨ 

ી જવાહર અનસુિૂચત જાિત 
આ મશાળા  
મ.ુ ગધંારી તા.વીરપરુ િજ. ખેડા  

૧૫૦ ૧૯૯૭-૯૮ 

પાટણ ૧૫ ી પ્રમેજીભાઇ પરમાર  
સમી તાલકુા સવેા સઘં, સમી િજ. 
પાટણ 
ફોન ન.ં ૦૨૭૩૩-૨૪૪૩૮૨  

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા  
મ.ુ લોટે ર, સમી િજ. પાટણ  

૫૦ ૧૯૮૧-૮૨ 

૧૬ ી જીતભુાઇ એ. ચૌધરી  
િવવકેાનદં િવકાસ મડંળ,  
મહસેાણા હાઇવ,ે રાધનપરુ િજ.પાટણ  
ફોન ન.ં ૦૨૭૪૬-૨૮૦૦૦૧ 

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા 
મ.ુ મ.ુ વડનગર, રાધનપરુ િજ. 
પાટણ  

૩૦ ૨૦૦૦-૦૧ 

રાજકોટ ૧૭ ી િકશોરભાઇ ઘઘુલ 
લોક ક  યાણ સવેા સં  થા ી જય 
શિકત સોસાયટી, શરેી ન.ં૧, 
રાજનગર સોસાયટી પાછળ, નાના 
મવા રોડ િજ.રાજકોટ (ઓ) ૦૨૮૧-
૨૨૩૩૯૪ 
(મો) ૯૮૨૫૪ ૯૦૭૪૩ 

બજરંગ આ મશાળા 
મ.ુકાળીપાટ તા.િજ. રાજકોટ 

૩૦ ૨૦૧૧-૧૨ 

૧૮ ી છેલભાઇ . શકુલ  
સૌરા  ટ્ર ગાધંીજી ગ્રામો ોગ,  
ગોપાલધામ તા.જસદણ િજ. રાજકોટ 
ફોન ન.ં૦૨૮૨૧-૨૭૭૩૫૬, 
મો.ન.ં૯૭૨૩૬૨૪૦૦૬   

અનસુિૂચત જાિત આ મશાળા  
મ.ુગોપાલધામ તા.જસદણ િજ. 
રાજકોટ.  

૯૬ ૧૯૯૪-૯૫ 

 


