3.ભલામણ પત્ર અને નનમણૂક હૂકમ એનાયત સ્થળ- ગ્રાન્ટે ડ માધ્યનમક
ક્રમ

નિલ્લાનુ નામ

ડોક્યુમેન્ટ વેરીફિકે શન સેન્ટરનુ પુરૂ સરનામુું

૧

અમદાવાદ શહે ર

૨

અમદાવાદ ગ્રામ્ય

૩

અમરે લી

નિલ્લા નશક્ષણ અને તાલીમ ભવન,

૪

આણંદ

શાપુરજી લનનિંગ સેન્ટર,

૫

અરવલ્લી

ન્યુ નલપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કુ લ,

૬

બનાસકાંઠા

૭

ભરૂિ

૮

ભાવનગર

૯

બોટાદ

૧૦

છોટા ઉદેર્ુર

૧૧

દાહોદ

એન.ઇ.જીરૂવાલા પ્રાથનમક શાળા,

૧૨

ર્ાંગ

નિલ્લા નશક્ષણાનિકારીશ્રીની કચેરી,

૧૩

દેવભૂમી દ્વારકા

૧૪

ગાંધીનગર

૧૫

વગર સોમનાથ

નિલ્લા નશક્ષણાનિકારીની કચેરી,

૧૬

જામનગર

શ્રીમદ દયાનુંદ કન્યા નવદ્યાલય,

સેન્ટ ઝેનવયસસ હાઇસ્કુ લ,
લોયાલા હોલ, દર્પણ છ રસ્તા ર્ાસે,નારણર્ુરા,અમદાવાદ.
સાઉથ ઇન્ટરનેશનલ સ્કુ લ,

વવઠ્ઠલ પ્લાઝાની ર્ાછળ, ગુજરાત વવદ્યુત બોર્પ ની સામે, નવા નરોર્ા, અમદાવાદ.
વિતલ રોર્, અંધશાળાની ર્ાછળ, અમરે લી તા.વજ. અમરે લી
ગો.જો. શારદા મંદદરની બાજુ માં,ભાઇકાકા સ્ટે ચ્યુ ર્ાસે, વવદ્યાનગર. જી.આણંદ
બાયર્ાસ રોર્,ર્ેલેટ િોકર્ી,મોર્ાસા જી.અરવલ્લી.
કાનુભાઇ મહે તા હોલ,
જેલ રોર્, વવદ્યામંદદર કે મ્ર્સ,ર્ાલનર્ુર જી.બનાસકાંઠા
પુંફડત ઓમકારનાથ ઠાકુ ર હૉલ,
ટાઉન હૉલ, શવતતનાથ સકપ લ ર્ાસે,ભરૂિ. જી.ભરૂિ.
શ્રી સ્વાનમનારાયણ નવદ્યાલય,
જી.આઇ.ર્ી.સી. વિત્રા, તા.વજ. ભાવનગર
મોડે લ સ્કુ લ,
ખસ રોર્, બોટાદ.
શ્રી સનરાઇઝ ઇંનલલશ નમડીયમ સ્કૂ લ છોટાઉદેપુર,
ફતેર્ુરા,સરકારી ર્ોલીટે કનીકની બાજુ માં,છોટાઉદેર્ુર તા.વજ.છોટાઉદેર્ુર
એમ.વાય. હાઇસ્કુ લની બાજુ માં,સરદાર ર્ટે લ રોર્,દાહોદ
આહવા-ર્ાંગ.
યોગ કે ન્ર,
નગરર્ાલીકા ગાર્પ ન, નગર ર્ાવલકા કિેરી,જામ ખંભાળીયા, જી. દેવભૂવમ દ્વારકા
સ્વામી નવવેકાનુંદ નવદ્યાનવહાર હાઇસ્કુ લ,
વસવવલ હોવસ્ર્ટલ ર્ાછળ, રાજ્ર્ુત સમાજની વાર્ી સામે, સેતટર-૧૨, ગાંધીનગર.
C/o,સરકારી બોયઝ હાઇસ્કુ લ, રાજેન્દ્ર ભુવન રોર્, વેરાવળ, વજ. વગર સોમનાથ

ખંભાવલયા નાકા ર્ાસે,જામનગર જી.જામનગર-૩૬૧૦૦૧

ઑડીટોરીયમ હૉલ,
કૃ વિ યુવનવવસપટી, જુ નાગઢ

૧૭

જુ નાગઢ

૧૮

ખેર્ા

૧૯

કચ્છ

૨૦

મદહસાગર

૨૧

મહે સાણા

૨૨

મોરબી

૨૩

નમપદા

૨૪

નવસારી

શેઠ પુ.હ.નવદ્યાલય(સુંસ્કાર ભારતી),

૨૫

ર્ંિમહાલ

િય િલારામ શાળા,પરવડી,

૨૬

ર્ાટણ

૨૭

ર્ોરબંદર

સરકારી ભાવનસુંહજી હાઇસ્કુ લ,

૨૮

રાજ્કોટ

શ્રી કરણનસુંહજી હાઇસ્કુ લ,

૨૯

સાબરકાંઠા

૩૦

સુરત

૩૧

સુરેન્દ્રનગર

૩૨

તાર્ી

૩૩

વર્ોદરા

નિલ્લા નશક્ષણાનિકારી કચેરી,

૩૪

વલસાર્

શેઠ આર.િે.િે. હાઇસ્કુ લ,

ભારત હાઇસ્કુ લ,ઉત્તરસુંડા
સ્ટે શન રોર્,સ્વાવમનારાયણ મંદદરની સામે,તા. નર્ીયાદ, જી.ખેર્ા વર્ન. ૩૮૭૩૩૫
નિલ્લા નશક્ષણાનિકારીની કચેરી,

જ્યુબીલી સકપ લ ર્ાસે ,એન.સી.સી.ઓદફસની ર્ાસે,ભુજ જી. કચ્છ.
વેદાુંત ઇન્ટરનેશનલ સ્કુ લ
સંતરામર્ુર રોર્,ર્ાનમ અમૃત સામે, લુણાવાર્ા. જી. મદહસાગર.
પુંડીત ફદનદયાળ ટાઉન હોલ,
તા.વજ.મહે સાણા.
નિલ્લા નશક્ષણાનિકારીની કચેરી,
હન્દ્ટર ટરે વનંગ કોલેજ, શવતતિોક, મોરબી જી.મોરબી
આદશસ નનવાસી શાળા,રાિપીપલા,
જકાતનાકા ર્ાસે રાજર્ીર્લા,તા.નાંદોદ ,જી.નમપદા
આશાર્ુરી મંદદરની સામે, દુવધયા તળાવ ર્ાસે, વવજલર્ોર, વજ.નવસારી. ફોન નં. ૦૨૬૩૭-૨૫૭૨૪૦
બાયર્ાસ દાહોદ રોર્, ગોધરા, જી.ર્ંિમહાલ

બી.ડી.એસ.આટસ સ /સાયન્સ/કોમસસ કોલેિ,પાટણ
ફાટી ર્ાળ દરવાજા બહાર,રાણકી વાવ રોર્, ર્ાટણ.
એસ.ટી. બસ સ્ટે ન્દ્ર્ ની સામેની બાજુ ર્ોરબંદર - ૩૬૦૫૭૫
ભુર્ેન્દ્ર રોર્, સીટી ગેસ્ટ હાઉસ સામે, રાજેશ્રી વસનેમા ર્ાસે, મુ. રાજકોટ ફોન નં. ૦૨૮૧-૨૨૨૬૮૮૯
ફહુંમત હાઇસ્કુ લ,
ટાવર ર્ાસે, દહંમતનગર ફોન નં. ૦૨૭૭૨-૨૪૫૦૩૫
સર. વી.ડી.ટી.ગર્લસસ (વનનતા નવશ્રામ) હાઇસ્કુ લ,
અઠવાલાઇન્દ્સ, સુરત.
શ્રી જી.સી.શાહ સ્વાનમનારાયણ હાઇસ્કુ લ,
અલકાર્ુરી િોક ર્ાસે, ૬૦ ફૂટ રોર્ સુરેન્દ્રનગર.-૩૬૩૦૦૨
શ્રી એમ.પી.પટે લ માધ્યનમક અને પી.સી.શાહ ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક શાળા
કાકરાર્ાર બાયર્ાસ રોર્,શબરીધામ,વ્યારા-૩૯૪૬૫૦, જી.તાર્ી.
અનાવવલ ભવનની સામે, DIET કે મ્ર્સ, કારે લી બાગ, વર્ોદરા.
તીઠલ રોર્, વલસાર્ જી. વલસાર્.

