
અ.નં. તાલુકાનું નામ ગામનું નામ શાળાનું નામ િશક્ષકનું નામ િશક્ષકનું સરનામું મોબાઈલ નંબર

૧ ગણદેવી કેસલી પર્ાથિમક શાળા કેસલી ભાનુમતી મનુભાઈ પટેલ નાંદરખા ૭૨૦૩૮૯૪૯૬૬

૨ ગણદેવી કેસલી પર્ાથિમક શાળા કેસલી િદવ્યેશકુમાર રામુભાઈ પટેલ ભાઠલા ૯૭૨૬૦૧૬૩૭૦

૩ ગણદેવી કેસલી પર્ાથિમક શાળા કેસલી વિનતાબેન છીબુભાઇ પટેલ બીલીમોરા ૯૬૦૧૪૧૮૬૬૭

૪ ગણદેવી કેસલી પર્ાથિમક શાળા કેસલી પાવર્તીબેન ઢેડાભાઈ પટેલ ઊંડાચ ૯૬૦૧૩૩૬૧૧૩

૫ ગણદેવી કેસલી પર્ાથિમક શાળા કેસલી િદવ્યેશકુમાર ડાહ્યાભાઇ કેવત બીલીમોરા ૯૯૭૯૫૯૯૮૩૦

૬ ગણદેવી નાંદરખા પર્ાથિમક શાળા ઉંટડી ફ. ગીતાબેન લલ્લુભાઇ પટેલ વંકાલ, ચીખલી ૭૦૯૬૨૦૯૮૪૨

૭ ગણદેવી નાંદરખા પર્ાથિમક શાળા ઉંટડી ફ. મંજુલાબેન કીકુભાઇ પટેલ ધકવાડા ૯૬૩૮૨૮૩૧૨૭

૮ ગણદેવી  પાટી પર્ાથિમક શાળા ખોખર સિવતાબેન પર્માભાઇ પટેલ યમુના નગર, આંતલીયા ૯૭૧૨૦૧૪૨૨૯

૯ ગણદેવી દેસાડ પર્ાથિમક શાળા દેસાડ જ્યોિતબેન ઝીણાભાઇ પટેલ આંતલીયા ,જી.આઇ.ડી.સી ૯૭૧૨૭૯૯૯૧૪

૧૦ ગણદેવી દેસાડ પર્ાથિમક શાળા દેસાડ રમણભાઇ બાવભાઈ  પટેલ આંતલીયા ,જી.આઇ.ડી.સી ૯૭૧૨૭૯૯૯૧૪

૧૧ ગણદેવી પાટી પર્ાથિમક શાળા પાટી ગીતાબેન બાબુભાઇ પટેલ વલોટી ૯૭૨૭૪૬૬૧૨૦

૧૨ ગણદેવી પાટી પર્ાથિમક શાળા પાટી જસુબેન રણછોડભાઇ પટેલ વાિણયા ફિળયા, ઊંડાચ ૯૫૮૬૪૨૬૩૩૩

૧૩ ગણદેવી પાટી પર્ાથિમક શાળા પાટી િનિવશાબહેન અિશ્વનભાઇ પટેલ નાંદરખા ૬૩૫૪૨૧૭૯૬૭

૧૪ ગણદેવી પાટી પર્ાથિમક શાળા પાટી ધિમનાબેન બાબુભાઇ પટેલ મજીગામ, ચીખલી ૯૭૧૨૩૬૦૬૭૭

૧૫ ગણદેવી પાટી પર્ાથિમક શાળા પાટી પલ્લિવકાબેન બાબુભાઇ  પટેલ યમુના નગર, આંતલીયા ૯૯૨૫૫૬૭૦૩૨

૧૬ ગણદેવી નાંદરખા પર્ાથિમક શાળા નાંદરખા સુરેન્દર્કુમાર ગાંડાભાઇ પટેલ અંચેલી ૯૯૭૮૩૨૪૩૨૩

િશક્ષકોની માિહતી 
(માચર્ - ૨૦૨૦ અંિતત)



૧૭ ગણદેવી નાંદરખા પર્ાથિમક શાળા નાંદરખા દશરથભાઇ ઉંકાભાઇ પટેલ વંકાલ, ચીખલી ૯૯૨૫૩૬૮૧૪૨

૧૮ ગણદેવી નાંદરખા પર્ાથિમક શાળા નાંદરખા ઇશ્વરભાઈ છોટુભાઇ પટેલ આંતલીયા ૯૮૨૫૦૯૩૭૫૭

૧૯ ગણદેવી નાંદરખા પર્ાથિમક શાળા નાંદરખા ઉષાબેન રમણભાઇ પટેલ આંતલીયા ૯૭૧૨૩૧૫૪૧૧

૨૦ ગણદેવી નાંદરખા પર્ાથિમક શાળા નાંદરખા ભરતભાઇ ઠાકોરભાઈ   પટેલ બાલવાડા, ચીખલી ૯૯૦૯૬૩૨૧૪૬

૨૧ ગણદેવી નાંદરખા પર્ાથિમક શાળા નાંદરખા હેતલ ચંદુભાઇ ગામીત બીલીમોરા ૯૯૭૯૩૮૬૧૮૪

૨૨ ગણદેવી નાંદરખા પર્ાથિમક શાળા નાંદરખા નયનાબેન છોટુભાઇ પટેલ નાંદરખા ૯૬૨૪૫૩૧૫૬૦

૨૩ ગણદેવી અંભેટા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર અંભેટા હષર્વી શંકરભાઇ પટેલ કેસલી ૯૪૨૭૮૬૪૪૦૪

૨૪ ગણદેવી અંભેટા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર અંભેટા ગીતાબેન મકનભાઇ પટેલ કેસલી ૯૭૨૭૫૮૭૫૨૬

૨૫ ગણદેવી અંભેટા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર અંભેટા મહેશભાઇ ડાહ્યાભાઈ પટેલ વંકાલ, ચીખલી ૯૮૯૮૪૨૯૮૩૮

૨૬ ગણદેવી અંભેટા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર અંભેટા સંિદપકુમાર સુરેશભાઈ િમસ્તર્ી ચોિથયાની વાડી ,બીલીમોરા ૯૫૮૬૨૨૨૯૨૯

૨૭ ગણદેવી અંભેટા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર અંભેટા િહતેશકુમાર રમણભાઇ આિહર આયોજન નગર સો, બીલીમોરા ૯૯૦૯૬૮૦૪૩૪

૨૮ ગણદેવી અંભેટા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર અંભેટા હેમલતાબેન કાિંતભાઇ પટેલ સમરોલી, ચીખલી ૯૬૨૪૨૮૭૪૮૭

૨૯ ગણદેવી અંભેટા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર અંભેટા સુિમતર્ાબેન રવજીભાઇ પટેલ કેસલી ૯૮૭૯૪૧૩૧૮૪

૩૦ ગણદેવી અંભેટા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર અંભેટા સુધાબેન નાનુભાઈ પટેલ તલાવચોરા,ચીખલી ૯૭૧૪૪૩૦૪૬૭

૩૧ ગણદેવી અંભેટા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર અંભેટા પર્િવણાબેન વેસ્તાભાઇ પટેલ ચીખલી ૯૯૦૯૧૬૨૮૨૮

૩૨ ગણદેવી અંભેટા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર અંભેટા િપર્તીબેન  ખંડુભાઈ   પટેલ આંતલીયા ૮૭૮૦૫૨૦૫૯૬

૩૩ ગણદેવી અંભેટા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર અંભેટા દેવીબેન મોહનભાઇ પટેલ ધકવાડા ૯૭૧૪૨૩૯૩૩૯

૩૪ ગણદેવી ખેરગામ ખેરગામ પર્ા. શા. -૧ રમેશભાઈ છગનભાઈ પટેલ ૧ પાકર્ રોહ હાઉસ ,બીલીમોરા ૯૮૯૮૦૧૬૬૯૪



૩૫ ગણદેવી ખેરગામ ખેરગામ પર્ા. શા. -૧ કાંતાબેન છોટુભાઈ પટેલ ઘોરીયા ફિળયા ,ધકવાડા ,તા : ગણદેવી ,નવસારી ૯૯૭૮૨૬૦૫૫૦

૩૬ ગણદેવી ખેરગામ ખેરગામ પર્ા. શા. -૨ વીણાકુમારી અશોકભાઈ પટેલ ઢેબા ફિળયા ધકવાડા ,તા; ગણદેવી ,નવસારી ૯૯૧૩૫૯૪૭૧૨

૩૭ ગણદેવી ખેરગામ ખેરગામ પર્ા. શા. -૨ કલ્પનાબેન છોટુભાઈ ટંડેલ રત્નાગર સોસાયટી. બીલીમોરા ,નવસારી ૯૯૨૪૪૨૮૨૧૫

૩૮ ગણદેવી ખેરગામ સુગર ફે. પર્ા. શા. નટવરલાલ ગોપાલભાઈ પટેલ ભગવાનનગર , ધકવાડા,તા: ગણદેવી ,નવસારી ૯૮૨૫૧૮૧૮૩૧

૩૯ ગણદેવી ખેરગામ સુગર ફે. પર્ા. શા. ઉષાબેન રમણભાઈ પટેલ યમુનાનગર,આતિલયા ,ગણદેવી , નવસારી ૯૯૨૫૫૬૮૧૨૮

૪૦ ગણદેવી ખેરગામ સુગર ફે. પર્ા. શા. વંદનાબેન જગદીશભાઈ નાયક દેસાઈ ફિળયા ,તોરણગામ, તા; ગણદેવી ,નવસારી ૯૯૭૮૨૬૩૩૬૦

૪૧ ગણદેવી ધનોરી ધનોરી પર્ા. શાળા રાકેશભાઈ નાનુભાઈ પટેલ બી-૩ પર્મુખ પાકર્ ,જમાલપોર ,નવસારી ૩૯૬૪૪૫ ૯૭૨૫૫૪૫૩૩૨

૪૨ ગણદેવી ધનોરી ધનોરી પર્ા. શાળા મહેશભાઈ શંકરભાઈ પટેલ વાણીયા તળાવ, વંકાલ ,તા: ચીખલી ,નવસારી ૯૯૧૩૬૬૪૮૯૦

૪૩ ગણદેવી ધનોરી ધનોરી પર્ા. શાળા તારાબેન વસનજી પટેલ મુ.પો. રહેજ ,તા: ગણદેવી ,નવસારી ૯૯૭૪૭૩૧૧૨૨

૪૪ ગણદેવી ધનોરી ધનોરી પર્ા. શાળા હંશાબેન મગનભાઈ પટેલ પોશર ફિળયા ,કેસલી ,તા: ગણદેવી ,નવસારી ૯૭૧૪૬૭૧૧૨૩

૪૫ ગણદેવી ધનોરી ધનોરી પર્ા. શાળા અંિકતાબેન બાબુભાઈ પટેલ લુસ્વાડા વાડી,ભસલા ,તા: ગણદેવી ,નવસારી ૮૭૫૮૯૨૯૮૨૬

૪૬ ગણદેવી ધનોરી ધનોરી પર્ા. શાળા જયદીપભાઈ ઠાકોરભાઈ ધુમાિડયા ગાયકવાડ િમલ, તા; ગણદેવી ,નવસારી ૯૮૯૮૪૩૬૩૧૦

૪૭ ગણદેવી ધનોરી ધનોરી પર્ા. શાળા િમનલબેન રાજેન્દર્ભાઈ પાંચાલ ૧૭-એ દત્ત કૃપા. સો. બીલીમોરા ,નવસારી ૭૬૦૦૬૨૬૪૩૩

૪૮ ગણદેવી વડસાગંળ વડસાંગળ પર્ા. શા. ચંદર્કાન્તભાઈ ડાહ્યાભાઈ પટેલ એસ-૧૦/૧૧ કૃષ્ણકુંજ સો. મુ,પો. મહુવર (મરોલી બજાર) 
તા: જલાલપોર ,નવસારી

૯૪૨૭૪૬૧૬૫૮

૪૯ ગણદેવી વડસાંગળ વડસાંગળ પર્ા. શા. નયનાબેન લલ્લુભાઈ પટેલ કસ્બાપોરરોડ ,ગણદેવી તા: ગણદેવી ,નવસારી ૯૫૫૮૮૧૪૬૪૯

૫૦ ગણદેવી વડસાંગળ વડસાંગળ પર્ા. શા. ઉિમલાબેન લ મણભાઈ પરમાર હેવમોર ,ક્સ્બાપોર રોડ ગણદેવી ,નવસારી ૯૬૬૨૫૧૯૫૩૨

૫૧ ગણદેવી વડસાંગળ વડસાંગળ પર્ા. શા. સંજયભાઈ રતનજીભાઇ ટંડેલ ૧૬૮૦/૨ િશવકૃપા સોસાયટી ,અમરદીપની ગલી બીલીમોરા ૮૩૨૦૬૦૨૧૮૫

૫૨ ગણદેવી વડસાંગળ વડસાંગળ પર્ા. શા. અરુણાબેન ધનસુખલાલ રાણા પારસીવાડ ,ગણદેવી ,નવસારી ૯૪૨૮૦૬૧૩૨૪



૫૩ ગણદેવી વડસાંગળ વડસાંગળ પર્ા. શા. અંજનાબેન રમણભાઈ પટેલ મુ.પો. જોરાવાસણ, તા,જી.: વલસાડ ૬૩૫૪૯૫૭૬૫૩

૫૪ ગણદેવી વડસાંગળ વડસાંગળ પર્ા. શા. સ્નેહલબેન િવષ્ણુભાઈ પટેલ યમુનાનગર,આતિલયા ,ગણદેવી , નવસારી ૯૮૯૮૬૭૮૨૦૮

૫૫ ગણદેવી વડસાંગળ વડસાંગળ પર્ા. શા. િકશોરભાઈ બાબુભાઈ પટેલ યમુનાનગર,આતિલયા ,ગણદેવી , નવસારી ૯૯૭૯૧૭૧૦૬૭

૫૬ ગણદેવી વડસાંગળ વડસાંગળ પર્ા. શા. સુશીલાબેન ભગાભાઈ પટેલ યમુનાનગર,આતિલયા ,ગણદેવી , નવસારી ૯૯૭૯૧૭૧૦૬૭

૫૭ ગણદેવી રહેજ રહેજ પર્ા. શા. કુસુમબેન મંગુભાઈ દરબાર સસ્કારધામ સોસાયટી ,ગણદેવી ,નવસારી ૬૩૫૨૯૮૮૬૫૪

૫૮ ગણદેવી રહેજ રહેજ પર્ા. શા. િનમીષાબેન બકુલભાઈ કીચયન ગુરુકૃપા સોસાયટી ,બીલીમોરા ,નવસારી ૭૯૮૪૨૨૨૨૦૭

૫૯ ગણદેવી રહેજ રહેજ પર્ા. શા. સુશીલાબેન નાનુભાઈ પટેલ પોશર ફિળયા ,કેસલી ,તા: ગણદેવી ,નવસારી ૯૫૫૮૨૯૨૨૫૦

૬૦ ગણદેવી ચાંગા ચાંગા પર્ા. શા. કલ્પનાબેન છોટુભાઈ પટેલ ભગવાનનગર , ધકવાડા,તા : ગણદેવી ,નવસારી ૭૫૬૭૦૨૫૮૮૨

૬૧ ગણદેવી ચાંગા ચાંગા પર્ા. શા. આકૃતીબેન પર્વીણભાઈ પટેલ કૃિષ યુની.,એરુ ચાર રસ્તા ,નવસારી ૯૬૦૧૨૭૮૦૫૪

૬૨ ગણદેવી પાથરી પાથરી પર્ા. શા. રેણુકાબેન ભગુભાઈ પટેલ ગાયતર્ી મંિદરની બાજુમાં ,ગણદેવી તા: ગણદેવી ,નવસારી ૯૧૭૩૬૭૫૨૨૬

૬૩ ગણદેવી પાથરી પાથરી પર્ા. શા. કૌિશકાબેન બચુભાઈ પટેલ આયોજન નગર સોસાયટી,દેવસર બીલીમોરા, નવસારી ૯૯૨૫૧૯૦૧૯૮

૬૪ ગણદેવી પાથરી પાથરી પર્ા. શા. જીજ્ઞાશાબેન જયંતીલાલ પટેલ મુ.પો. ધલ ,તા : ગણદેવી ,નવસારી ૭૦૧૬૪૬૦૪૩૯

૬૫ ગણદેવી પાથરી પાથરી પર્ા. શા. જય ી નાથુભાઈ પટેલ રાધે શ્યામ સોસાયટી, બીલીમોરા ,નવસારી ૮૫૧૧૬૧૫૦૮૬

૬૬ ગણદેવી પાથરી પાથરી પર્ા. શા. િદપીકાબેન ધનસુખભાઈ પટેલ બાલાજી નગર, દેવસર,તા; ગણદેવી ,નવસારી ૮૨૩૮૦૦૪૬૬૫

૬૭ ગણદેવી ખાપરવાડા ખાપરવાડા પર્ા. શાળા િવજેન્દર્કુમાર ઈશ્વરભાઈ પટેલ મુ.પો. જેસપોર તા. િજ. વલસાડ ૮૧૨૮૨૮૨૮૦૧

૬૮ ગણદેવી ખાપરવાડા ખાપરવાડા પર્ા. શાળા ગીતાબેન રમણભાઈ પટેલ મુ.પો. ખાપરવાડા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૭૯૮૪૨૪૭૧૨૫

૬૯ ગણદેવી ખાપરવાડા ખાપરવાડા પર્ા. શાળા જયાબેન મોહનભાઈ પટેલ મુ.પો. વાઘરેચ તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૮૨૪૩૫૨૫૩૧

૭૦ ગણદેવી ખાપરવાડા ખાપરવાડા પર્ા. શાળા અરુણાબેન જોગીભાઈ પટેલ મુ. નાંદરખા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૯૨૫૭૦૧૧૫૨



૭૧ ગણદેવી ખાપરવાડા ખાપરવાડા પર્ા. શાળા િદનેશભાઈ ધીરુભાઈ પટેલ મુ. વંકાલ તા. ચીખલી િજ. નવસારી ૯૭૨૬૫૬૩૨૧૧

૭૨ ગણદેવી ખાપરવાડા ખાપરવાડા પર્ા. શાળા સુરેશભાઈ મંગાભાઈ પટેલ યમુનાનગર, આંતિલયા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૯૭૯૩૯૩૨૭૨

૭૩ ગણદેવી ખાપરવાડા ખાપરવાડા પર્ા. શાળા સોનલબેન કીકુભાઇ પટેલ યમુનાનગર, આંતિલયા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૮૧૬૦૮૯૮૫૨૧

૭૪ ગણદેવી ખાપરવાડા ખાપરવાડા પર્ા. શાળા તન્વીબેન સુમંતરાય પટેલ દેસરા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૦૩૩૬૦૩૯૯૬

૭૫ ગણદેવી ખાપરવાડા ખાપરવાડા પર્ા. શાળા ચેતનકુમાર ડાહ્યાભાઈ પટેલ પ સરી તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૯૨૪૭૨૯૭૮૫

૭૬ ગણદેવી ખાપરવાડા ખાપરવાડા પર્ા. શાળા અંિકતાબેન પર્શાંતકુમાર પટેલ ગ યદી તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૬૨૪૦૩૮૦૪૬

૭૭ ગણદેવી વણગામ િવદ્યામંિદર વણગામ મનુભાઈ સુખાભાઈ ખલાસી િશવચરણ સોસાયટી, બીલીમોરા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૯૧૩૮૫૧૮૫૨

૭૮ ગણદેવી વણગામ િવદ્યામંિદર વણગામ ભાનુબેન મનુભાઈ ખલાસી િશવચરણ સોસાયટી, બીલીમોરા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૭૫૬૭૩૬૪૦૨૬

૭૯ ગણદેવી વણગામ િવદ્યામંિદર વણગામ જશુબેન અમરતલાલ પટેલ મુ. બીલીમોરા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૪૨૮૧૬૨૦૪૭

૮૦ ગણદેવી વણગામ િવદ્યામંિદર વણગામ ધિમષ્ઠાબેન ભાણાભાઈ પટેલ મુ. જોરાવાસણ તા.િજ. વલસાડ ૭૮૧૭૯૭૮૩૦૩

૮૧ ગણદેવી વણગામ િવદ્યામંિદર વણગામ વૈશાલીબેન લલ્લુભાઈ પટેલ મુ. લુસવાડા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૪૦૮૨૫૦૦૮૨

૮૨ ગણદેવી વણગામ િવદ્યામંિદર વણગામ િસ્મતાબેન દલુભાઈ પટેલ મુ. બીલીમોરા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૮૭૮૦૯૨૭૧૧૪

૮૩ ગણદેવી વણગામ િવદ્યામંિદર વણગામ રોિહતકુમાર ગણપતભાઈ પટેલ પ સરી તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૭૧૪૮૪૬૪૯૮

૮૪ ગણદેવી વણગામ િવદ્યામંિદર વણગામ રાજેશકુમાર કરસનભાઈ પટેલ મુ. ખાપરવાડા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૨૬૫૪૦૧૯૯૩

૮૫ ગણદેવી બીગરી પર્ાથિમક શાળા બીગરી જયેશકુમાર છગનલાલ પટેલ મુ. ધકવાડા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૭૧૨૯૮૮૮૬૪

૮૬ ગણદેવી બીગરી પર્ાથિમક શાળા બીગરી મીનાક્ષીબેન સોમાભાઈ પટેલ યમુનાનગર, આંતિલયા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૬૬૨૯૨૭૧૧૨

૮૭ ગણદેવી બીગરી પર્ાથિમક શાળા બીગરી નીરૂબેન રવજીભાઈ પટેલ યમુનાનગર, આંતિલયા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૪૨૯૨૭૪૪૯૨

૮૮ ગણદેવી બીગરી પર્ાથિમક શાળા બીગરી િવલાસબેન નાનુભાઈ પટેલ મુ.પો. પાટી તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૦૯૯૧૧૩૨૭૨



૮૯ ગણદેવી બીગરી પર્ાથિમક શાળા બીગરી નયનાબેન મોહનભાઈ પટેલ મુ.પો. જેસપોર તા. િજ. વલસાડ ૯૦૯૯૧૪૫૮૬૪

૯૦ ગણદેવી બીગરી પર્ાથિમક શાળા બીગરી ભાનુબેન ધીરુભાઈ પટેલ મુ. જોરાવાસણ તા.િજ. વલસાડ ૯૯૭૪૪૩૪૯૫૭

૯૧ ગણદેવી બીગરી પર્ાથિમક શાળા બીગરી શોભનાબેન હિરભાઈ પટેલ મુ.પો. માલવણ તા. િજ. વલસાડ ૮૧૨૮૦૬૩૯૨૬

૯૨ ગણદેવી બીગરી પર્ાથિમક શાળા બીગરી વૈશાલીબેન સુમનભાઈ પટેલ મુ. ગણેશ સોસાયટી, અમલસાડ તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૯૭૯૫૪૬૬૦૮

૯૩ ગણદેવી પ સરી સુઈતલાવડી પર્ા. શાળા નરેશભાઈ છોટુભાઈ પટેલ મુ. નાંદરખા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૭૨૩૬૬૪૯૯૨

૯૪ ગણદેવી પ સરી સુઈતલાવડી પર્ા. શાળા નીતાબેન ભગુભાઈ પટેલ મુ. ડુંગરી રેલીયા ફળીયા. તા. િજ. વલસાડ ૯૬૦૧૪૧૮૬૮૦

૯૫ ગણદેવી પ સરી માસ્કરા પર્ા. શા. ટીનાબેન સુખાભાઈ પટેલ મુ. વડસાંગળ તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૯૯૮૨૩૧૬૮૨

૯૬ ગણદેવી પ સરી માસ્કરા પર્ા. શા. જશવંતભાઈ લલ્લુભાઈ પટેલ યમુનાનગર, આંતિલયા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૬૬૨૧૯૭૫૭૩

૯૭ ગણદેવી પ સરી પર્ા. િવદ્યામાંદીર પ સરી સંદીપકુમાર છગનલાલ પટેલ ઓમકારેશ્વર સોસાયટી, દેવસર તા.ગણદેવી િજ. નવસારી ૮૯૮૦૦૩૭૧૨૭

૯૮ ગણદેવી પ સરી પર્ા. િવદ્યામાંદીર પ સરી લીલાબેન નાનુભાઈ પટેલ મુ. નાંદરખા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૮૪૬૦૨૯૮૬૩૨

૯૯ ગણદેવી પ સરી પર્ા. િવદ્યામાંદીર પ સરી કલ્પનાબેન શંકરભાઈ પટેલ ગુ.હા. બોડર્ સોસાયટી, બીલીમોરા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૮૯૮૭૧૩૩૨૦

૧૦૦ ગણદેવી પ સરી પર્ા. િવદ્યામાંદીર પ સરી સુંદરબેન ઠાકોરભાઈ પટેલ મુ.પો. બીગરી તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૪૦૮૯૭૬૫૫૭

૧૦૧ ગણદેવી પ સરી પર્ા. િવદ્યામાંદીર પ સરી જશુબને ભીખુભાઈ પટેલ મુ.પો. બીગરી દધોરા ફ, તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૭૨૬૪૪૭૬૬૫

૧૦૨ ગણદેવી પ સરી પર્ા. િવદ્યામાંદીર પ સરી જયંતીભાઈ બાવાભાઈ પટેલ મુ.પો. બીગરી તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૯૯૮૨૯૯૪૩૦

૧૦૩ ગણદેવી પ સરી પર્ા. િવદ્યામાંદીર પ સરી શંકરભાઈ ભાણાભાઈ પટેલ ગુ.હા. બોડર્ સોસાયટી, બીલીમોરા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૮૯૮૬૭૦૬૯૦

૧૦૪ ગણદેવી પ સરી પર્ા. િવદ્યામાંદીર પ સરી પર્કાશકુમાર કીકાભાઈ પટેલ મુ. પર્મુખ ખુશ્બુ સોસાયટી, નાંદરખા તા. ગણદેવી િજ. 
નવસારી

૯૮૭૯૬૬૬૨૭૭

૧૦૫ ગણદેવી પ સરી પર્ા. િવદ્યામાંદીર પ સરી હષર્દકુમાર િદનુભાઈ પટેલ મુ.પો. ગ યદી તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૯૨૪૯૬૬૬૪૪

૧૦૬ ગણદેવી પ સરી પર્ા. િવદ્યામાંદીર પ સરી િશવાંગીની વકટ મંચકટલા મુ.પો. ગ યદી તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૯૯૮૧૫૫૮૦૨



૧૦૭ ગણદેવી ધોલાઈ પર્ા. િવદ્યાલય ધોલાઈ શ્વેતાબેન ભરતકુમાર પટેલ ઓમકારેશ્વર સોસાયટી, દેવસર તા.ગણદેવી િજ. નવસારી ૮૭૫૮૩૫૧૦૬૨

૧૦૮ ગણદેવી ધોલાઈ પર્ા. િવદ્યાલય ધોલાઈ ભગુભાઈ છગનભાઈ પટેલ મુ. પ સરી તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૫૩૭૦૨૧૩૨૩

૧૦૯ ગણદેવી ધોલાઈ પર્ા. િવદ્યાલય ધોલાઈ જયંતીભાઈ મગનભાઈ પટેલ મુ. નાંદરખા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૯૯૮૭૦૮૧૦૫

૧૧૦ ગણદેવી ધોલાઈ પર્ા. િવદ્યાલય ધોલાઈ ભારતીબેન રમણભાઈ પટેલ મુ. દેસરા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૪૨૮૭૧૫૦૯૩

૧૧૧ ગણદેવી ધોલાઈ પર્ા. િવદ્યાલય ધોલાઈ ભાવનાબેન ડાહ્યાભાઈ પટેલ મુ.પો. બીગરી દધોરા ફ, તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૭૫૭૪૮૯૭૨૯૮

૧૧૨ ગણદેવી ધોલાઈ પર્ા. િવદ્યાલય ધોલાઈ ચેતનાબેન મહેન્દર્ભાઈ પટેલ યમુનાનગર, આંતિલયા તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૪૨૮૩૮૩૩૧૫

૧૧૩ ગણદેવી ધોલાઈ પર્ા. િવદ્યાલય ધોલાઈ શારદાબેન ગાંડાભાઈ પટેલ મુ. વણગામ તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૮૨૩૮૭૪૬૩૭૨

૧૧૪ ગણદેવી ધોલાઈ પર્ા. િવદ્યાલય ધોલાઈ સરલાબેન લક્ષમણભાઈ પટેલ મુ.પો. બીગરી તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૯૯૮૦૨૮૨૧૩

૧૧૫ ગણદેવી ધોલાઈ પર્ા. િવદ્યાલય ધોલાઈ નીરજકુમાર શંકરભાઈ પટેલ મુ.પો. બીગરી તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૯૭૯૯૮૭૨૮૭

૧૧૬ ગણદેવી ધોલાઈ પર્ા. િવદ્યાલય ધોલાઈ કૌિશકાબેન િવનુભાઈ ટંડેલ મુ. જલ માછીવાડ તા. જલાલપોર િજ. નવસારી ૬૩૫૯૩૮૩૮૮૯

૧૧૭ ગણદેવી ગણદેવા પર્ાથિમક િવધામંિદર, ગણદેવા િકશોરચંદર્ છગનભાઇ પટેલ કાંગવઇ ,ચીખલી,નવસારી ૯૭૧૪૮૦૮૪૯૧

૧૧૮ ગણદેવી ગણદેવા પર્ાથિમક િવધામંિદર, ગણદેવા લ મીબેન ભગાભાઇ પટેલ ધલ,ગણદેવી,નવસારી ૯૯૨૪૫૧૫૭૦૫

૧૧૯ ગણદેવી ગણદેવા પર્ાથિમક િવધામંિદર, ગણદેવા દક્ષાબેન બાલુભાઇ પટેલ બોડવાંક,ચીખલી,નવસારી ૯૯૨૪૦૬૨૮૮૬

૧૨૦ ગણદેવી ગણદેવા પર્ાથિમક િવધામંિદર, ગણદેવા િનલેશકુમાર લાલભાઇ પટેલ ધલ,ગણદેવી,નવસારી ૯૮૨૫૭૫૯૫૨૧

૧૨૧ ગણદેવી ગણદેવા પર્ાથિમક િવધામંિદર, ગણદેવા િવનોદભાઇ ભાણાભાઇ પટેલ પીપલધરા,ગણદેવી,નવસારી ૯૬૩૮૯૯૩૨૯૯

૧૨૨ ગણદેવી ગણદેવા પર્ાથિમક િવધામંિદર, ગણદેવા સુિમતર્ાબેન િવનોદભાઇ પટેલ પીપલધરા,ગણદેવી,નવસારી ૯૯૧૩૦૪૦૨૭૯

૧૨૩ ગણદેવી ગણદેવા પર્ાથિમક િવધામંિદર, ગણદેવા મીનાક્ષીબેન ગુલાબભાઇ પટેલ બોડવાંક,ચીખલી,નવસારી ૯૬૨૪૧૦૫૭૯૬

૧૨૪ ગણદેવી ગણદેવા પર્ાથિમક િવધામંિદર, ગણદેવા હેતલકુમારી ઇશ્વરભાઇ પટેલ સરૈયા,ચીખલી,નવસારી ૭૯૯૦૪૧૮૨૬૭



૧૨૫ ગણદેવી ગણદેવા પર્ાથિમક િવધામંિદર, ગણદેવા પારૂલબેન ધીરજલાલ ઢ મર સોનવાડી,ગણદેવી,નવસારી ૯૮૯૮૧૩૪૪૦૦

૧૨૬ ગણદેવી ગણદેવા પર્ાથિમક િવધામંિદર, ગણદેવા ટીનાક્ષીબેન મહેશભાઇ પટેલ સાદકપોર,ચીખલી,નવસારી ૯૯૧૩૮૬૮૬૨૪

૧૨૭ ગણદેવી ગણદેવા પર્ાથિમક િવધામંિદર, ગણદેવા વષાર્બેન સુમનભાઇ પટેલ મહુડી તા.જી: નવસારી ૯૯૧૩૨૧૯૪૫૯

૧૨૮ ગણદેવી ગણદેવા પટેલ.ફ.પર્ા.શાળા ગણદેવા હીનાબેન ભગુભાઇ િમસ્તર્ી સોલધરા,ચીખલી,નવસારી ૯૯૯૮૮૭૮૫૨૮

૧૨૯ ગણદેવી ગણદેવા પટેલ.ફ.પર્ા.શાળા ગણદેવા ધિમષ્ઠાબેન દલપતભાઇ પટેલ પીપલધરા,ગણદેવી,નવસારી ૯૭૩૭૩૨૬૫૬૫

૧૩૦ ગણદેવી ગણદેવા પર્ા.શાળા પારસી ફિળયા ગણદેવા વષાર્બેન મોહનભાઇ પટેલ વંકાલ,ચીખલી,નવસારી ૯૯૦૪૬૫૪૦૯૯

૧૩૧ ગણદેવી ગણદેવા પર્ા.શાળા પારસી ફિળયા ગણદેવા તૃષાબેન િવનોદભાઇ પટેલ દેવસર,ગણદેવી,નવસારી ૯૪૨૭૧૦૮૨૭૭

૧૩૨ ગણદેવી ગણદેવા પર્ા.શાળા હટવાડા ફ. ગણદેવા નીતાબેન અિનલભાઇ પટેલ ટાંકલ,ચીખલી,નવસારી ૯૭૨૩૩૪૭૪૦૮

૧૩૩ ગણદેવી ગણદેવા પર્ા.શાળા હટવાડા ફ. ગણદેવા સાિરકાબેન નટવરલાલ ધીવર પર્તાપનગર,ચીખલી,નવસારી ૭૨૦૩૦૧૦૧૪૩

૧૩૪ ગણદેવી ગણદેવા પર્ા.શાળા.કેવિડયા.ફ ,ગણદેવા હેમલતાબેન બાબુભાઇ પટેલ સમરોલી,ચીખલી,નવસારી ૮૭૫૮૩૩૯૪૨૫

૧૩૫ ગણદેવી ગણદેવા પર્ા.શાળા.કેવિડયા.ફ ,ગણદેવા રમેશભાઇ પરસોતભાઇ પટેલ ભીનાર,વાંસદા,નવસારી ૯૭૧૪૪૦૩૧૨૬

૧૩૬ ગણદેવી ગણદેવા ઝાડી.ફ.પર્ા.શાળા ગણદેવા ભરતભાઇ રામજીભાઇ પટેલ આંતિલયા,ગણદેવી,નવસારી ૯૭૨૪૩૭૦૪૮૯

૧૩૭ ગણદેવી ગણદેવા ઝાડી.ફ.પર્ા.શાળા ગણદેવા મુકેશભાઇ ગોિવદભાઇ પટલે દેવસર,ગણદેવી,નવસારી ૯૮૭૯૪૮૭૦૪૭

૧૩૮ ગણદેવી મટવાડ પર્ા.શાળા મટવાડ જયસુખભાઇ બચુભાઇ તળાવીયા વરાછ, સુરત ૯૭૨૩૩૭૨૬૦૧

૧૩૯ ગણદેવી મટવાડ પર્ા.શાળા મટવાડ પરશુરામ ભુલાભાઇ પટેલ નોગામા, તા.ચીખલી ૮૧૪૧૬૧૩૮૯૨

૧૪૦ ગણદેવી મટવાડ પર્ા.શાળા મટવાડ મીનાબેન પર્ભાતિસહ રાઠોડ કુકેરી, તા.ચીખલી ૯૭૨૭૫૬૧૮૫૮

૧૪૧ ગણદેવી મટવાડ પર્ા.શાળા મટવાડ હેતલબેન છગનભાઇ પટેલ ધલ,તા.ગણદેવી ૯૮૭૯૨૪૪૯૧૩

૧૪૨ ગણદેવી મટવાડ પર્ા.શાળા મટવાડ માલતીબેન ગોિવદભાઇ પટેલ ધલ,તા.ગણદેવી ૯૯૭૯૪૯૫૪૨૬



૧૪૩ ગણદેવી મટવાડ પર્ા.શાળા મટવાડ શીતલ ગોપાલભાઇ ગાડગે ધલ,તા.ગણદેવી ૮૧૫૪૯૨૫૨૨૦

૧૪૪ ગણદેવી મટવાડ પર્ા.શાળા મટવાડ િનલમકુમારી ધીરૂભાઇ પટેલ ધલ,તા.ગણદેવી ૯૪૨૭૪૮૪૦૬૩

૧૪૫ ગણદેવી ખાપિરયા ખાપિરયા પર્ાથિમક શાળા મુકેશભાઇ અંબુભાઇ પટેલ મુ.પો. દેવસર, મોટા ફ. તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૬૦૧૨૮૩૯૫૧

૧૪૬ ગણદેવી ખાપિરયા ખાપિરયા પર્ાથિમક શાળા િદપકકુમાર ગુલાબિસહ પરમાર મુ.પો. કુકેરી તા. ચીખલી િજ. નવસરી ૯૫૩૭૬૯૪૬૬૦

૧૪૭ ગણદેવી ખાપિરયા ખાપિરયા પર્ાથિમક શાળા અિનલાબેન ગંભીરિસહ પરમાર મુ.પો. કુકેરી તા. ચીખલી િજ. નવસરી ૯૪૨૭૧૮૬૩૩૫

૧૪૮ ગણદેવી ખાપિરયા ખાપિરયા પર્ાથિમક શાળા હેમંતકુમાર મોહનલાલ પટેલ મુ.પો. નાંદરખા પટેલ ફ. તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૯૦૯૪૯૩૫૯૩

૧૪૯ ગણદેવી ખાપિરયા ખાપિરયા પર્ાથિમક શાળા પર્જ્ઞાબેન મગનલાલ પટેલ મુ.પો. ધલ તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૮૪૬૯૬૭૮૭૫૦

૧૫૦ ગણદેવી ખાપિરયા ખાપિરયા પર્ાથિમક શાળા આશાબેન છોટુભાઇ પટેલ મુ.પો વડસાંગળ, તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૫૩૭૪૫૫૮૮૦

૧૫૧ ગણદેવી ખાપિરયા ખાપિરયા પર્ાથિમક શાળા કોિકલાબેન ડાહ્યાભાઇ પટેલ મુ.પો. બોડવાંક તા. ચીખલી િજ. નવસારી ૯૮૭૯૫૪૮૭૫૭

૧૫૨ ગણદેવી ખાપિરયા ખાપિરયા પર્ાથિમક શાળા રિશ્મબેન ડાહ્યાભાઇ પટેલ મુ.પો. નાંદરખા પટેલ ફ. તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૭૮૭૪૭૭૮૫૭૩

૧૫૩ ગણદેવી ખાપિરયા ખાપિરયા પર્ાથિમક શાળા ધ્ધાબેન હરેશકુમાર જોશી મુ.પો. ગણદેવી તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૪૨૮૧૬૨૬૫૮

૧૫૪ ગણદેવી ખાપિરયા ખાપિરયા પર્ાથિમક શાળા ધિમષ્ઠાબેન ખંડુભાઇ ટંડેલ મુ. નવસારી તા. નવસારી િજ. નવસારી ૯૯૨૪૪૨૮૨૧૫

૧૫૫ ગણદેવી બીલીમોરા મુખ્ય કુમાર શાળા, બીલીમોરા િજજ્ઞાસા િવરલકુમાર પટેલ ૨૭, જ િવહાર સોસાયટી, ઈટાળવા, તા:નવસારી, િજ- 
નવસારી

૯૭૨૭૭૦૦૬૭૩

૧૫૬ ગણદેવી બીલીમોરા મુખ્ય કુમાર શાળા, બીલીમોરા િદનેશચંદર્ ઠાકોરભાઈ પટેલ િશવ દશર્ન સોસાયટી, દલીચંદ નગરની સોસાયટી ૯૮૭૯૪૬૧૨૪૪

૧૫૭ ગણદેવી બીલીમોરા મુખ્ય કુમાર શાળા, બીલીમોરા ભગવાનભાઈ રણછોડભાઈ ટંડેલ શ્યામ નગર, વાઘરેચ,બીલીમોરા, તા:ગણદેવી, િજ: નવસારી ૯૮૭૯૩૩૦૫૯૧

૧૫૮ ગણદેવી બીલીમોરા મુખ્ય કુમાર શાળા, બીલીમોરા પાવર્તીબેન ગોિવદભાઈ પટેલ ૨૩-ગુજરાત હાઉસ ગ સોસાયટી, બીલીમોરા- ચીખલી રોડ, 
બીલીમોરા

૮૫૧૧૨૭૭૨૩૦

૧૫૯ ગણદેવી બીલીમોરા મુખ્ય કુમાર શાળા, બીલીમોરા યોગીતાબેન જેરામભાઈ ટંડેલ ૨૫/૨૬ જામનગર સોસાયટી ૯૭૨૫૪૬૫૩૭૩

૧૬૦ ગણદેવી બીલીમોરા મુખ્ય કુમાર શાળા, બીલીમોરા શમાબેન અબ્દુલહમીદ શેખ ૧૧૫૪/૨૭, ગુિલસ્તાન નગર, મહાત્મા ગાંધી રોડ, 
બીલીમોરા

૯૬૨૪૭૫૫૧૧૫



૧૬૧ ગણદેવી બીલીમોરા મુખ્ય કુમાર શાળા, બીલીમોરા િદપ્તીકુમારી િવનોદકુમાર પટેલ નાંદરખા વાંઝરી ફિળયા, તા: ગણદેવી, િજ: નવસારી ૯૮૯૮૯૪૨૫૦૨

૧૬૨ ગણદેવી બીલીમોરા મુખ્ય કુમાર શાળા, બીલીમોરા ચેતનાબેન કેતન પટેલ સોમનાથ રેસીડંસી , નાદરખા, તા: ગણદેવી, િજ: નવસારી ૯૪૨૯૨૭૮૪૭૩

૧૬૩ ગણદેવી બીલીમોરા મુખ્ય કુમાર શાળા, બીલીમોરા િશવાંગીબેન ફતેિસહ ટંડેલ ૪, ચકર્ધારી રો હાઉસ, સોમનાથ મંિદરની બાજુમાં, 
બીલીમોરા

૯૬૨૪૧૯૨૪૪૦

૧૬૪ ગણદેવી બીલીમોરા મુખ્ય કુમાર શાળા, બીલીમોરા સરસ્વતીબહેન ગોપાળભાઈ પટેલ ૩૩/૫૧૦ ગુજરાત હાઉસ ગ બોડર્ સોસાયટી, િતથલ રોડ, 
વલસાડ

૯૪૨૭૪૭૩૨૨૦

૧૬૫ ગણદેવી બીલીમોરા કન્યા શાળા,બીલીમોરા શૈલાકુમારી પુરુષોત્તમભાઇ ટંડેલ ૩૬,મોરાર પાકર્,િવજલપોર,તા-જલાલપોર.િજ:નવસારી ૯૭૨૬૫૬૧૯૮૧

૧૬૬ ગણદેવી બીલીમોરા કન્યા શાળા,બીલીમોરા મીનાબેન વસનજી પટેલ એ-૩, ભાગ્ય લ મી સોસાયટી,કોન્વટ રોડ,બીલીમોરા 
તા:ગણદેવી,િજ:નવસારી

૯૭૨૫૭૫૮૩૭૫

૧૬૭ ગણદેવી બીલીમોરા કન્યા શાળા,બીલીમોરા જ્યોિતબાળા હીરાચંદ છાજેડ ૩૦૧,અિભષેક એપાટર્મટ, સોમનાથ 
રોડ,બીલીમોરા,તા:ગણદેવી,િજ:નવસારી

૭૦૬૯૧૪૧૧૫૬

૧૬૮ ગણદેવી બીલીમોરા કન્યા શાળા,બીલીમોરા કમળીબેન બાબનભાઇ જાદવ નવાનગર.વાંસદા.તા:વાંસદા,િજ:નવસારી ૯૬૨૪૪૭૩૮૮૩

૧૬૯ ગણદેવી બીલીમોરા કન્યા શાળા,બીલીમોરા સિવતાબેન લલ્લુભાઇ પટેલ ઘેકટી, તા:ચીખલી,િજ:નવસારી ૮૪૬૦૩૧૮૯૨૨

૧૭૦ ગણદેવી બીલીમોરા કન્યા શાળા,બીલીમોરા જયાબેન જેરામભાઇ ટંડેલ ૪૪,ભગવાન દાસ નગર,ધકવાડા,નગર,ધકવાડા,બીલીમોરા ૯૯૯૮૨૦૯૭૫૮

૧૭૧ ગણદેવી બીલીમોરા કન્યા શાળા,બીલીમોરા ટીનુબેન ખાપાભાઇ પટેલ ઉંચા મોરા ફિળયા,ખાપરવાડા, વાયા બીલીમોરા ૯૯૨૪૦૬૭૨૦૯

૧૭૨ ગણદેવી બીલીમોરા કન્યા શાળા,બીલીમોરા મહેશભાઇ રિવદર્ભાઇ મુળે ગણદેવી રોડ, ભારત લાઇમ્સની બાજુમાં, દેવસર.િબલીમોરા ૮૦૦૦૫૮૦૮૯૯

૧૭૩ ગણદેવી બીલીમોરા કન્યા શાળા,બીલીમોરા ભાવનાબેન હષર્દભાઇ ટંડેલ ૨૦-એ, માધવ બાગ સોસાયટી,બીલીમોરા ૯૮૯૮૮૭૮૪૯૦

૧૭૪ ગણદેવી બીલીમોરા કન્યા શાળા,બીલીમોરા પર્જ્ઞેશકુમાર ઉકાભાઇ પટેલ પટેલ ફિળયુ, કેસલી, તા: ગણદેવી,િજ:નવસારી ૯૮૭૯૬૨૦૪૬૦

૧૭૫ ગણદેવી બીલીમોરા મરાઠી પર્ા શાળા દયાબેન સખારામ કેસરકર શ્યામ નગર સોસાયટી, વાઘરેચ,બીલીમોરા -૩૯૬૩૨૧ ૮૭૫૮૩૯૪૯૮૭

૧૭૬ ગણદેવી બીલીમોરા મરાઠી પર્ા શાળા રાજ ી ીકાંત િસન્નરકર િસધ્ધાથર્ નગર, િસધ્ધાથર્ હાઉસ-૨૧, કોન્વેન્ટ રોડ,બીલીમોરા-
૩૯૬૩૨૧

૯૭૨૪૪૬૪૭૩૨

૧૭૭ ગણદેવી બીલીમોરા મરાઠી પર્ા શાળા યાિમનીબેન રિતલાલ ટંડેલ ૭, મહેન્દર્ નગર સોસાયટી, સોમનાથ મંિદરની 
પુવર્માં,બીલીમોરા -૩૯૬૩૨૧

૯૮૨૫૭૮૩૯૪૦

૧૭૮ ગણદેવી બીલીમોરા શાહ છ. ઝ. પર્ાથિમક શાળા માછીવાડ, 
બીલીમોરા

કલાવતીબેન રમણલાલ પટેલ ઓમનગર સોસાયટી, દેવસર, તા- ગણદેવી, િજ- નવસારી 99094 93499



૧૭૯ ગણદેવી બીલીમોરા શાહ છ. ઝ. પર્ાથિમક શાળા માછીવાડ, 
બીલીમોરા

હેમલતાબેન રણછોડભાઈ પટેલ આંતિલયા, ઉંડાચ રોડ, તા-ગણદેવી, િજ- નવસારી 94299 92158

૧૮૦ ગણદેવી બીલીમોરા શાહ છ. ઝ. પર્ાથિમક શાળા માછીવાડ, 
બીલીમોરા

શારદાબેન ધીરૂભાઈ પટેલ નારાયણનગર, ધકવાડા, તા- ગણદેવી, િજ- નવસારી 99135 88744

૧૮૧ ગણદેવી બીલીમોરા શાહ છ. ઝ. પર્ાથિમક શાળા માછીવાડ, 
બીલીમોરા

અંિકત ધનસુખલાલ ટંડેલ જાગૃિતનગર, િવજલપોર, તા-જલાલપોર, િજ- નવસારી 74052 45024

૧૮૨ ગણદેવી બીલીમોરા શાહ છ. ઝ. પર્ાથિમક શાળા માછીવાડ, 
બીલીમોરા

હેતલકુમારી ગમનભાઈ પટેલ વાડ, તા- ખેરગામ, િજ- નવસારી 95129 91908

૧૮૩ ગણદેવી ગોયદી-ભાઠલા ગોયંદી-ભાઠલા પર્ાથિમક શાળા મંજુલાબેન ધીરુભાઈ પટેલ મુ.ધેકટી,વડ ફિલયા,પો.વંકાલ  તા ચીખલી,િજ.નવસારી ૯૫૮૬૩૨૮૭૧૨

૧૮૪ ગણદેવી ગોયદી-ભાઠલા ગોયંદી-ભાઠલા પર્ાથિમક શાળા કલાવતીબેન ધીરુભાઈ પટેલ મુ. ગોલવાડ, અંબાજી મહોલ્લો, તાલુકો- ચીખલી, જીલ્લો- 
નવસારી

૯૯૭૯૫૪૬૧૦૭

૧૮૫ ગણદેવી ગોયદી-ભાઠલા ગોયંદી-ભાઠલા પર્ાથિમક શાળા ભાવના કુમારી રવજીભાઇ પટેલ મુ. નાંદરખા, ઉગમણા ફિળયા,તા- ગણદેવી, િજ- નવસારી ૯૯૨૫૩૬૩૨૧૮

૧૮૬ ગણદેવી ગોયદી-ભાઠલા ગોયંદી-ભાઠલા પર્ાથિમક શાળા મેઘા બહેન જેરામભાઈ પટેલ મુ.પો .અમલસાડ ધેલી ફિળયા, તા-ગણદેવી, િજ-નવસારી. ૯૯૦૪૯૩૧૪૮૭

૧૮૭ ગણદેવી ગોયદી-ભાઠલા ગોયંદી-ભાઠલા પર્ાથિમક શાળા હેમાંિગની બહેન શશીકાંતભાઈ પટેલ મુ.વાસણ,પો. અમલસાડ, તા-ગણદેવી, િજ-નવસારી ૯૮૨૪૯૭૬૦૫૦

૧૮૮ ગણદેવી વાઘરેચ વાઘરેચ પર્ા. શાળા સિતષકુમાર ગોપાળભાઈ આહીર ખાપરવાડા તા.ગણદેવી જી.નવસારી ૯૯૯૮૮૭૮૪૦૭

૧૮૯ ગણદેવી વાઘરેચ વાઘરેચ પર્ા. શાળા મીનાકુમારી અમૃતલાલ ટંડેલ ધકવાડા, બીલીમોરા તા.ગણદેવી જી.નવસારી. ૯૪૨૮૩૭૬૩૩૭

૧૯૦ ગણદેવી વાઘરેચ વાઘરેચ પર્ા. શાળા હંસાબેન છોટુભાઈ રણમોિલયા િશવ શિક્ત સોસા.દેસરા ,બીલીમોરા તા.ગણદેવી જી.નવસારી. ૮૭૫૮૪૯૧૫૫૬

૧૯૧ ગણદેવી વાઘરેચ વાઘરેચ પર્ા. શાળા ગોપાળભાઈ રૂમિસહભાઈ કુન્બી દેવસર, બીલીમોરા તા.ગણદેવી જી.નવસારી. ૯૫૩૭૧૭૦૨૫૫

૧૯૨ ગણદેવી વાઘરેચ વાઘરેચ પર્ા. શાળા િદપકકુમાર મગનલાલ પટેલ ઘેકટી કોળીવાડ  તા.ચીખલી  જી.નવસારી. ૯૮૨૫૯૭૦૨૦૯

૧૯૩ ગણદેવી વાઘરેચ વાઘરેચ પર્ા. શાળા િકરણકુમાર રામુભાઈ ટંડેલ જીવન જ્યોત સ્ટર્ીટ કકવાડી તા..જી.વલસાડ ૯૯૦૯૫૪૧૯૯૧

૧૯૪ ગણદેવી વાઘરેચ વાઘરેચ પર્ા. શાળા પીનલકુમારી સુમંતરાય પટેલ દેસરા ,બીલીમોરા તા.ગણદેવી જી.નવસારી. ૯૮૨૫૧૪૩૯૧૧

૧૯૫ ગણદેવી વાઘરેચ વાઘરેચ પર્ા. શાળા માનસી દેવચંદ ટંડેલ આમલીયન સોસાયટી ,બીલીમોરા તા.ગણદેવી જી.નવસારી. ૯૪૨૭૫૭૫૬૭૬

૧૯૬ ગણદેવી અચેલી પર્ા.િવ.અચેલી રમેશભાઈ નરિસહભાઈ ટંડેલ ભગવનદાસ નગર,ધકવાડા,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૯૬૩૮૭૯૨૭૮૫



૧૯૭ ગણદેવી અચેલી પર્ા.િવ.અચેલી ઉવર્શીબેન ડાહ્યાભાઈ પટેલ અશોકનગર સોસા.,એરૂચારરસ્તા,તા.િજ.નવસારી ૯૬૮૭૫૩૨૪૬૨

૧૯૮ ગણદેવી અચેલી પર્ા.િવ.અચેલી જીતેન્દર્કુમાર નારણભાઈ પટેલ પાવર્તીનગર સોસા.,સરીબુજરંગ,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૭૫૬૭૬૦૫૪૨૪

૧૯૯ ગણદેવી અચેલી પર્ા.િવ.અચેલી ધારા મહેશકુમાર નાયક વશી ફિળયા,ધમડાછા,તા.ગણદેવી,િજ.નવસારી ૯૯૯૮૮૨૧૦૩૯

૨૦૦ ગણદેવી અચેલી પર્ા.િવ.અચેલી િવજ્યેતાબેન હસમુખભાઇ પટેલ િશવનગરસોસા.,દેવસર ,તા.ગણદેવી,િજ.નવસારી ૯૯૦૪૩૦૨૦૮૮

૨૦૧ ગણદેવી મોહનપુર પર્ા.િવ.મોહનપુર જ્યોિતબેન ગુલાબભાઇ પટેલ કસ્બા ફિળયા,રહેજ,તા.ગણદેવી,િજ.નવસારી ૯૦૯૯૪૬૬૪૮૭

૨૦૨ ગણદેવી મોહનપુર પર્ા.િવ.મોહનપુર સંગીતાબેન પરભુભાઈ પટેલ મેઘદૂતસોસા.,અમલસાડ,તા.ગણદેવી,િજ.નવસારી ૯૫૫૮૫૭૩૮૬૦

૨૦૩ ગણદેવી મોહનપુર પર્ા.િવ.મોહનપુર સુિમતર્ાબેન રવજીભાઇ પટેલ બાલાજી નગર,આતિલયા,તા.ગણદેવી,િજ.નવસારી ૯૭૩૭૩૦૧૬૮૬

૨૦૪ ગણદેવી મોહનપુર પર્ા.િવ.મોહનપુર રાકેશકુમાર લાલભાઇ ટંડેલ ઓમકારેશ્વર સોસા.,દેવસર,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૯૬૬૨૦૨૨૭૬૬

૨૦૫ ગણદેવી વાસણ પર્ા.િવ.વાસણ રંજનબેન રામભાઇ પટેલ રંગસાધના સોસા.,સરીબુજરંગ,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૯૮૯૮૮૧૨૧૦૭

૨૦૬ ગણદેવી વાસણ પર્ા.િવ.વાસણ પર્ાણેશ્વરીબેન બાબુભાઈ ટંડેલ સાઈલીલા સોસા., અમલસાડ, તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૯૮૨૫૮૬૩૧૨૩

૨૦૭ ગણદેવી વાસણ પર્ા.િવ.વાસણ અિસ્મતાકુમારી લાલભાઇ ટંડેલ આયોજન નગર,દેવસર,તા.ગણદેવી,િજ.નવસારી ૮૧૪૧૯૪૧૭૩૮

૨૦૮ ગણદેવી સરીબુજરંગ સરીસ્ટેશન કુમાર શાળા િનિમષાબેન મનુભાઈ દેસાઈ પર્મુખનગર સોસા.,સરીબુજરંગ,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૮૫૧૧૬૬૦૧૨૫

૨૦૯ ગણદેવી સરીબુજરંગ સરીસ્ટેશન કુમાર શાળા રિશ્મબેન છોટુભાઈ મહેતા રંગદશર્ન સોસા.,સરીબુજરંગ,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૯૬૦૧૨૬૭૭૨૦

૨૧૦ ગણદેવી સરીબુજરંગ સરીસ્ટેશન કુમાર શાળા અરૂણાબેન હષર્દરાય પટેલ પર્મુખનગર સોસા.,સરીબુજરંગ,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૭૬૯૮૩૦૬૩૭૪

૨૧૧ ગણદેવી સરીબુજરંગ સરીસ્ટેશન કુમાર શાળા હીનાબેન જશવંતભાઈ પટેલ રંગસાધના સોસા.,સરીબુજરંગ,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૯૯૦૯૫૩૦૮૮૦

૨૧૨ ગણદેવી સરીબુજરંગ સરીસ્ટેશન કુમાર શાળા શીતલ િવનોદભાઇ પટેલ અિભષેકનગર સોસા.,અમલસાડ,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૯૬૦૧૨૬૭૭૨૦

૨૧૩ ગણદેવી સરીબુજરંગ સરીસ્ટેશન કુમાર શાળા હિષતભાઈ હસમુખભાઈ વચલા ફિળયા.સરાવ,તા.જલાલપોર,િજ.નવસારી ૯૭૨૩૩૮૫૩૫૫

૨૧૪ ગણદેવી સરીબુજરંગ સરીસ્ટેશન કુમાર શાળા રિશ્મતાબેન મનુભાઈ પટેલ માછીયાવાસાણ,તા.ગણદેવી,િજ.નવસારી ૯૯૭૯૬૪૬૮૧૪



૨૧૫ ગણદેવી સરીબુજરંગ સરીસ્ટેશન કન્યાશાળા નં.-૨ કંચનબેન છગનલાલ પટેલ મોરાફિળયા,સરીબુજરંગ,તા.ગણદેવી,િજ.નવસારી ૭૦૪૩૭૨૧૩૧૪

૨૧૬ ગણદેવી સરીબુજરંગ પર્ા.િવ.સરીબુઝગર્ નાનુભાઈ ખાપાભાઈ પટેલ દેવધા,તા.ગણદેવી,િજ.નવસારી ૯૮૭૯૪૫૩૭૬૦

૨૧૭ ગણદેવી સરીબુજરંગ પર્ા.િવ.સરીબુઝગર્ જશોદાબેન મકનભાઇ  ટંડેલ ભાગ્યલ મી સોસા.,ગોહરબાગ,બીલીમોરા, તા.ગણદેવી, 
િજ.નવસારી

૯૯૧૩૦૨૩૪૪૦

૨૧૮ ગણદેવી સરીખુદર્ પર્ા.િવ.સરીખુદર્ કનૈયાલાલ ભગવાનભાઈ  ટંડેલ િશવચરણ સોસા ,સરીબુજરંગ,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૮૨૦૦૦૮૪૮૨૫

૨૧૯ ગણદેવી સરીખુદર્ પર્ા.િવ.સરીખુદર્ જયાબેન હષર્દરાય પટેલ પર્મુખનગર સોસા.,સરીબુજરંગ,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૬૩૫૪૧૬૫૨૨૮

૨૨૦ ગણદેવી સરીખુદર્ પર્ા.િવ.સરીખુદર્ સુશીલાબેન નાથુભાઈ પટેલ રંગસાધના સોસા.,સરીબુજરંગ,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૯૪૨૯૨૭૪૫૦૮

૨૨૧ ગણદેવી સરીખુદર્ પર્ા.િવ.સરીખુદર્ પૂવ બેન રમણલાલ પટેલ લાલીફિળયા,ભાઠા,તા.ગણદેવી,િજ.નવસારી ૮૭૮૦૫૬૨૦૪૯

૨૨૨ ગણદેવી સરીખુદર્ પર્ા.િવ.સરીખુદર્ ઇલાબેન ભગુભાઈ ટંડેલ શાંિતનગર ટાઉનશીપ,બીલીમોરા ,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૮૧૬૦૪૦૪૬૯૩

૨૨૩ ગણદેવી સરીખુદર્ પર્ા.િવ.સરીખુદર્ ભાિવકાબેન સુરેશભાઈ પટેલ સરગમ સોસા.,બીલીમોરા ,તા.ગણદેવી,િજ.નવસારી ૮૨૩૮૨૫૨૦૦૯

૨૨૪ ગણદેવી સરીખુદર્ પર્ા.િવ.સરીખુદર્ પંકજકુમાર જગજીવન ખલાસી જલારામ ફિળયા,મોવાસા, તા.ગણદેવી,િજ.નવસારી ૮૩૨૦૧૮૯૯૯૧

૨૨૫ ગણદેવી સરીખુદર્ પર્ા.િવ.સરીખુદર્ દક્ષાબેન મોહનલાલ  ટંડેલ િસધ્ધનાથ સોસા.,બીલીમોરા , તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૮૩૪૭૫૫૨૫૫૨

૨૨૬ ગણદેવી સરીખુદર્ પર્ા.િવ.સરીખુદર્ િવભૂિતબેન કરસનભાઈ પટેલ પાવર્તીનગર સોસા.,સરીબુજરંગ,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૯૮૭૯૨૫૯૪૬૯

૨૨૭ ગણદેવી ધલ પર્ા.શાળા ધલ િનરલકુમાર ભીખુભાઇ પટેલ પંચવટી નગર છપરા રોડ તા.િજ.નવસારી ૯૯૭૯૧૧૦૭૪૯

૨૨૮ ગણદેવી ધલ પર્ા.શાળા ધલ સુમનભાઇ સોમાભાઇ પટેલ મોટા ફિળયા વંકાલ તા.ચીખલી િજ .નવસારી ૯૮૨૫૦૮૩૨૧૬

૨૨૯ ગણદેવી ધલ પર્ા.શાળા ધલ પંકજકુમાર ગોમાનિસહ પરમાર પો. કુકેરી તા.ચીખલી િજ .નવસારી ૯૮૭૯૫૫૪૩૨૫

૨૩૦ ગણદેવી ધલ પર્ા.શાળા ધલ ભૂપેન્દર્ભાઇ  રામાભાઇ પટેલ હાઇસ્કૂલ ફિળયા પો.કેસલી તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૯૭૨૫૦૪૦૪૯૦

૨૩૧ ગણદેવી ધલ પર્ા.શાળા ધલ સુધાબહેન મગનલાલ  પટેલ મોટા ફિળયા વંકાલ તા.ચીખલી િજ .નવસારી ૯૭૧૨૬૩૩૩૧૪

૨૩૨ ગણદેવી ધલ પર્ા.શાળા ધલ ભરતકુમાર પરભુભાઇ પટેલ સાદકપોર મંિદર ફિળયા તા.ચીખલી િજ .નવસારી ૯૮૭૯૫૫૪૧૫૦



૨૩૩ ગણદેવી ધલ પર્ા.શાળા ધલ શિમલાબેન લ મણભાઇ પટેલ હાઇસ્કૂલ ફિળયા પો.કેસલી તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૯૬૩૮૪૯૫૧૩૦

૨૩૪ ગણદેવી ધલ પર્ા.શાળા ધલ ઠાકોરભાઇ મગનભાઇ  પટેલ વાસિણયા ફિળયા વંકાલ  તા.ચીખલી િજ .નવસારી ૯૮૨૫૯૬૮૩૭૯

૨૩૫ ગણદેવી ધલ પર્ા.શાળા ધલ િહતેષકુમાર કાિન્તલાલ   પટેલ આનંદ વાિટકા ખારેલ ચોકડી તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૮૧૪૧૧૭૫૧૦૩

૨૩૬ ગણદેવી ધલ પર્ા.શાળા ધલ કૃિતકાબેન રમેશભાઇ પટેલ મોટા ફિળયા દેવસર   તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૯૮૯૮૨૧૨૯૫૧

૨૩૭ ગણદેવી ધલ માના ફ.પર્ા.શાળા ધલ કલ્પનાબેન િકશોરભાઇ ટંડેલ ઓમ કારેશ્વર રો હાઉસ દેવસર બીલીમોરા તા.ગણદેવી ૭૦૬૯૯૮૮૪૮૫

૨૩૮ ગણદેવી ધલ માના ફ.પર્ા.શાળા ધલ હેતલબહેન રવજીભાઇ પટેલ સમરોલી રામ નગર ૨ તા.ચીખલી િજ.નવસારી ૯૯૦૯૭૬૨૧૧૭

૨૩૯ ગણદેવી ધલ વાંઝરી ફ.પર્ા.શાળા ધલ ટીનાબહેન  ઠાકોરભાઇ લાડ કુંભારવાડ ધલ તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૭૩૫૯૩૯૪૬૧૦

૨૪૦ ગણદેવી ધલ વાંઝરી ફ.પર્ા.શાળા ધલ પૂવ બેન ધીરૂભાઇ પટેલ સમરોલી વાડી ફિળયા તા.ચીખલી િજ.નવસારી ૯૭૧૨૭૯૮૬૧૦

૨૪૧ ગણદેવી કલવાચ કલવાચ પર્ા શાળા રાકેશ ઠાકોરભાઇ પટેલ મોટી દેવસર નવા ફિળયા તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૭૮૭૮૯૮૦૭૩૭

૨૪૨ ગણદેવી કલવાચ કલવાચ પર્ા શાળા કમલેશકુમાર  પરાગજી લાડ મુ.પો .કછોલી તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૯૮૨૫૬૧૨૨૪૦

૨૪૩ ગણદેવી કલવાચ કલવાચ પર્ા શાળા છીબુભાઇ શંકરભાઇ પટેલ વંકાલ તા ચીખલી િજ .નવસારી ૯૯૦૯૧૬૨૮૯૨

૨૪૪ ગણદેવી કલવાચ કલવાચ પર્ા શાળા શારદાબેન જીવણભાઇ પટેલ મુ.પો કલવાચ તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૯૮૨૪૫૭૯૦૮૭

૨૪૫ ગણદેવી કલવાચ કલવાચ પર્ા શાળા સોનલબેન ભૂપતરાય દેસાઇ મુ.પો દેગામ તા ચીખલી િજ .નવસારી ૯૫૫૮૬૬૨૪૦૦

૨૪૬ ગણદેવી કલવાચ કલવાચ પર્ા શાળા ઇલેશ અરિવદભાઇ પટેલ અંિબકા સોસાયટી બીલીમોરા તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૯૪૨૬૮૫૩૫૭૬

૨૪૭ ગણદેવી કલવાચ કલવાચ પર્ા શાળા જાગૃિતબેન ભીખુભાઇ પટેલ મોટી દેવસર  તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૮૭૫૮૫૨૩૭૯૯

૨૪૮ ગણદેવી દુવાડા પર્ા.િવધામંિદર દુવાડા અમર્તભાઇ મગનભાઇ પટેલ તલાવચોરા બારોિલયા ફિળયા તા ચીખલી િજ .નવસારી ૯૮૨૫૯૭૩૪૭૫

૨૪૯ ગણદેવી દુવાડા પર્ા.િવધામંિદર દુવાડા કંચનબેન રવજીભાઇ પટેલ વંકાલ મોખા ફિળયા તા.ચીખલી િજ.નવસારી ૯૭૨૭૩૬૧૧૬૧

૨૫૦ ગણદેવી દુવાડા પર્ા.િવધામંિદર દુવાડા મનુભાઇ ભકાભાઇ પટેલ ધકવાડા ઘુિરયા ફિળયા તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૯૯૭૮૭૯૯૧૮૧



૨૫૧ ગણદેવી દુવાડા પર્ા.િવધામંિદર દુવાડા દશર્નાબેન ઇશ્વરભાઇ પટેલ બીગરી તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૬૩૫૪૪૭૮૯૭૭

૨૫૨ ગણદેવી દુવાડા પર્ા.િવધામંિદર દુવાડા દક્ષેશકુમાર ચંદુભાઇ પટેલ દેવસર તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૮૭૮૦૮૧૦૩૭૬

૨૫૩ ગણદેવી દુવાડા પર્ા.િવધામંિદર દુવાડા આિશષકુમાર ગોિવદભાઇ પટેલ કોલવા તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૭૫૬૭૭૮૭૫૭૮

૨૫૪ ગણદેવી દેસાડ વાવ ફ.દેસાડ પર્ા.શાળા ઇંિન્દરાબેન ભાણાભાઇ પટેલ ચાંગા, મંિદર ફિળયા પો.ધનોરી તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૬૯૮૭૭૪૭૧૭૩

૨૫૫ ગણદેવી દેસાડ વાવ ફ.દેસાડ પર્ા.શાળા ઇલાબેન રામભાઇ પટેલ વંકાલ વજીફા તા.ચીખલી િજ.નવસારી ૯૯૨૪૦૪૦૫૯૮

૨૫૬ ગણદેવી પીપલધરા પીપલધરા પર્ા.શાળા જાગર્િતબેન હરીશભાઇ લાડ ટાંક ફિળયુ  ગણદેવી તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૯૯૭૮૧૪૯૯૬૬

૨૫૭ ગણદેવી પીપલધરા પીપલધરા પર્ા.શાળા કામાક્ષીબેન ધીરુભાઇ પટેલ પો.પાટી િનશાળ ફિળયું તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૯૭૨૬૦૧૫૫૮૫

૨૫૮ ગણદેવી પીપલધરા પીપલધરા પર્ા.શાળા નીતાબેન ફકીરભાઇ પટેલ દેવસર અંબાજી મહોલ્લો તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૯૭૨૩૯૪૮૮૪૮

૨૫૯ ગણદેવી ઓરીયામોરા, 
બીલીમોરા

ઓરીયામોરા પર્ા.શાળા ભાવેશકુમાર િવનોદભાઈ કિડયા પંચવટી સોસાયટી,નસર્રી રોડ ,દેવસર બીલીમોરા તા-ગણદેવી ૯૯૭૮૭૯૮૨૬૦

૨૬૦ ગણદેવી ઓરીયામોરા, 
બીલીમોરા

ઓરીયામોરા પર્ા.શાળા ભીખુભાઈ બાવાભાઈ ટંડેલ ગુરુ મંગલમ,િવશ્વકમાર્ પાકર્,તલોધ ,બીલીમોરા તા-ગણદેવી ૯૬૬૨૫૩૦૩૪૧

૨૬૧ ગણદેવી ઓરીયામોરા, 
બીલીમોરા

ઓરીયામોરા પર્ા.શાળા મુકેશભાઈ નારણભાઈ પટેલ વંકાલ,વાણીયા તળાવ,ચીખલી,તા-ચીખલી ૯૮૭૯૮૮૯૫૧૮

૨૬૨ ગણદેવી ઓરીયામોરા, 
બીલીમોરા

ઓરીયામોરા પર્ા.શાળા ચંદર્બાળા ઈશ્વરભાઈ ટંડેલ ૭૫૭, ી રામનગર સોસાયટી,ધકવાડા ,બીલીમોરા તા-
ગણદેવી

૯૯૭૪૨૩૮૪૪૫

૨૬૩ ગણદેવી ઓરીયામોરા, 
બીલીમોરા

ઓરીયામોરા પર્ા.શાળા પુષ્પાબેન ઝીણાભાઈ પટેલ ઉંડાચ ,રાઘવ ફિળયા,નીલકંઠ મહાદેવ મંિદર પાસે,તા-ગણદેવી ૯૯૭૪૮૩૦૫૦૫

૨૬૪ ગણદેવી ઓરીયામોરા, 
બીલીમોરા

ઓરીયામોરા પર્ા.શાળા પર્િતભાબેન ભીખુભાઈ પટેલ િશવ દશર્ન સોસાયટી,કોલેજ રોડ,બીલીમોરા ધકવાડા તા-
ગણદેવી

૯૪૨૭૬૭૭૬૧૧

૨૬૫ ગણદેવી ઓરીયામોરા, 
બીલીમોરા

ઓરીયામોરા પર્ા.શાળા દમયંતીબેન જગજીવનભાઈ પટેલ સાઈ દશર્ન ,યમુના નગર,પો-આંતલીયા  તા-ગણદેવી ૯૫૩૭૫૩૪૬૯૩

૨૬૬ ગણદેવી ઓરીયામોરા, 
બીલીમોરા

ઓરીયામોરા પર્ા.શાળા નીતાબેન ભગુભાઈ પટેલ ૩,હરી લ મી નારાયણ સોસાયટી,બીલીમોરા તા-ગણદેવી ૯૭૨૭૪૬૫૪૧૭

૨૬૭ ગણદેવી ઓરીયામોરા, 
બીલીમોરા

ઓરીયામોરા પર્ા.શાળા ચેતનાકુમારી િકશોરચંદર્ પ[અતેલ વંકાલ,વાણીયા તળાવ,ચીખલી,તા-ચીખલી ૯૫૩૭૨૭૪૪૭૧

૨૬૮ ગણદેવી ઓરીયામોરા, 
બીલીમોરા

ઓરીયામોરા પર્ા.શાળા િનિમષાબેન હરીશભાઈ રાઠોડ ૩૦૬,રીધ્ધીરાજ એપાટર્મેન્ટ ,નસર્રી રોડ તલોધ , બીલીમોરા ૯૭૨૫૫૮૮૦૧૭



૨૬૯ ગણદેવી ઓરીયામોરા, 
બીલીમોરા

ઓરીયામોરા પર્ા.શાળા રાજ ીબેન જગદીશભાઈ ટંડેલ વખાર ફિળયા ,અિગયારી સ્ટર્ીટ ,બીલીમોરા તા-ગણદેવી ૯૬૨૪૪૮૩૩૨૧

૨૭૦ ગણદેવી સોમનાથ, 
બીલીમોરા

સોમનાથ  પર્ા.શાળા િકશોરભાઇ  ધનાભાઇ પટેલ ૩,હરી લ મી નારાયણ સોસાયટી,બીલીમોરા તા-ગણદેવી ૯૪૨૭૮૬૪૬૨૧

૨૭૧ ગણદેવી સોમનાથ, 
બીલીમોરા

સોમનાથ  પર્ા.શાળા દક્ષાબેન ખંદુભાઇ પટેલ કેસલી મિણનગર. તા. ગણદેવી.િપન. ૩૯૬૩૬૦ ૭૦૧૬૭૮૨૭૯૯

૨૭૨ ગણદેવી સોમનાથ, 
બીલીમોરા

સોમનાથ  પર્ા.શાળા ગીતાબેન મિણલાલ પટેલ વંકાલ  મોટા ફિળયા ત. ચીખલી. ૯૮૯૮૧૩૮૭૮૫

૨૭૩ ગણદેવી સોમનાથ, 
બીલીમોરા

સોમનાથ  પર્ા.શાળા લીલાબેન ડાહ્યાભાઇ પટેલ એમ.વી.િમસ્તર્ી .શાળા ની બજુમાં .િબિલમોરા  તા. ગણદેવી, ૯૬૮૭૬૩૭૨૧૧

૨૭૪ ગણદેવી સોમનાથ, 
બીલીમોરા

સોમનાથ  પર્ા.શાળા િપર્યંકાબેન જયંિતલાલ પટેલ મિલયાધરા,કુવા ફિળયા ,તા. ચીખલી. ૯૦૩૩૯૩૬૩૯૮

૨૭૫ ગણદેવી સોમનાથ, 
બીલીમોરા

સોમનાથ  પર્ા.શાળા અપેક્ષાબેન નગીનભાઇ રાઠોડ ઉંડાચ ,વાિણયા ફિળયા.તા...ગણદેવી ૭૩૫૯૧૭૦૦૫૮

૨૭૬ ગણદેવી સોમનાથ, 
બીલીમોરા

સોમનાથ  પર્ા.શાળા કોમલબેન સુમનભાઇ પટેલ ધકવાડા ઘુિરયા ફિળયા, તા. ગણદેવી. ૭૬૦૦૧૬૯૨૯૯

૨૭૭ ગણદેવી દેવસર પર્ા.િવ.દેવસર-૨ ીમતી દક્ષાબેન ઈશ્વરભાઈ પટેલ મુ.પો.વંકાલ (મોખા ફિળયા ) તા.ચીખલી  િજ.નવસારી ૯૯૨૪૦૩૯૬૫૦

૨૭૮ ગણદેવી દેવસર પર્ા.િવ.દેવસર-૨ ીમતી હેમલતાબેન કાળીદાસ પટેલ ભગવાનદાસ નગર ,ધકવાડા તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૯૫૩૭૪૧૮૮૮૭

૨૭૯ ગણદેવી દેવસર પર્ા.િવ.દેવસર-૨ ીમતી કમળાબેન વાલાભાઈ ટંડેલ 22,િશવચરણ સોસાયટી, સોમનાથમંિદરની સામે તા.ગણદેવી 
િજ.નવસારી

૮૨૩૮૫૭૬૪૪૨

૨૮૦ ગણદેવી દેવસર પર્ા.િવ.દેવસર-૨ ીમતી ચંચળબેન ધનજીભાઈ પટેલ 17,જલારામ સોસાયટી, ધકવાડા ,તા.ગણદેવી ,િજ.નવસારી ૯૬૦૧૭૪૫૩૬૫

૨૮૧ ગણદેવી દેવસર પર્ા.િવ.દેવસર-૨ ીમતી કલાવતીબેન સોમાભાઈ પટેલ મુ.પો.પાટી (પટેલ ફિળયા ) તા.ગણદેવી , િજ.નવસારી ૯૭૨૭૫૯૫૦૬૪

૨૮૨ ગણદેવી દેવસર પર્ા.િવ.દેવસર-૨ િડમ્પલકુમારી રામજીતિસહા ઠાકુર માણેકનગર (ઓરવાડ )ઉદવાડા ,આર.એસ.તા.પારડી , 
િજ.વલસાડ

૯૫૭૪૬૮૪૮૨૧

૨૮૩ ગણદેવી દેવસર દેવસર પર્ા. િવદ્યામંિદર નં-૧ ીમતી િદનાબેન રામુભાઈ જામકર 62,સરદાર પટેલ  સો,ડભોલીરોડ સુરત-૩૯૫૦૦૪ ૮૯૦૫૫૭૦૨૧૮

૨૮૪ ગણદેવી દેવસર દેવસર પર્ા. િવદ્યામંિદર નં-૧ ી ગાંડાભાઈ નારાણભાઈ પટેલ 473,માલીફલીયા,ધકવાડાતા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૯૭૨૪૬૩૨૧૩૪

૨૮૫ ગણદેવી દેવસર દેવસર પર્ા. િવદ્યામંિદર નં-૧ ીમતી કૈલાસબેન રામભાઈ પટેલ આયોજન નગર સો,દેવસર,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૯૮૨૫૧૧૧૮૭૦

૨૮૬ ગણદેવી દેવસર દેવસર પર્ા. િવદ્યામંિદર નં-૧ ીમતી જ્યોિતબેન અમૃતલાલ પટેલ 473,માલીફલીયા,ધકવાડાતા.ગણદેવી, િજ.નવસારી ૯૯૭૪૨૫૩૭૨૧



૨૮૭ ગણદેવી દેવસર દેવસર પર્ા. િવદ્યામંિદર નં-૧ ીમતી ગીતાબેન છગનભાઈ ટંડેલ 422-યમુના નગર સો,આઈ.ટી.આઈની 
પાછળ,આંતિલયા,બીલીમોરા,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી

૯૭૨૩૭૧૨૪૮૬

૨૮૮ ગણદેવી દેવસર દેવસર પર્ા. િવદ્યામંિદર નં-૧ ીમતી રીનાબેન મોહનભાઈ પટેલ પો.બીગરી,At.ડઢોરા,િનશાળ ફિળયા,તા.ગણદેવી, 
િજ.નવસારી- ૩૯૬૧૧૦

૯૯૧૩૮૭૧૯૪૧

૨૮૯ ગણદેવી દેવસર દેવસર પર્ા. િવદ્યામંિદર નં-૧ ીમતી જય ીબેન અમૃતભાઇ પટેલ B-6,સાઈિવલાબંગલોઝ,પોનીયા રોડ,તા.પારડી, 
િજ.વલસાડ-૩૯૬૧૨૫

૭૫૬૭૩૩૨૬૦૭

૨૯૦ ગણદેવી દેવસર દેવસર પર્ા. િવદ્યામંિદર નં-૧ ી અશોકભાઈ ગોવનભાઈ પટેલ 690-િશવદશર્ન સો,દલીચંદનગરની પાછળ કોલેજ 
રોડ,,બીલીમોરા,તા.ગણદેવી, િજ.નવસારી

૯૮૨૫૪૭૧૭૩૭

૨૯૧ ગણદેવી તલોધ તલોધ પર્ાથિમક શાળા નીતાબહેન જગદીશભાઇ પટેલ ૧૨ / બી શમર્ન સૌરભ સો. , છાપરા રોડ નવસારી ૯૮૭૯૭૦૯૦૯૧

૨૯૨ ગણદેવી તલોધ તલોધ પર્ાથિમક શાળા હસુભાઈ ભાણાભાઈ પટેલ મુ.પો. વંકાલ, મોટા ફિળયા, તા. ચીખલી, િજ . નવસારી ૯૪૨૭૧૮૯૨૨૪

૨૯૩ ગણદેવી તલોધ તલોધ પર્ાથિમક શાળા િદપકકુમાર રમણલાલ પટેલ આર / ૯ ,નારાયણનગર સોસાયટી, ધકવાડા, પો. દેવસર , 
તા. ગણદેવી,  િજ. નવસારી

૯૯૦૪૬૨૫૫૮૪

૨૯૪ ગણદેવી તલોધ તલોધ પર્ાથિમક શાળા સુમનભાઈ પરભુભાઈ ટંડેલ ઓમકારેશ્વર રો હાઉસ સોસાયટી. દેવસર, બીલીમોરા , તા. 
ગણદેવી,  િજ. નવસારી

૯૯૭૪૮૫૦૦૫૬

૨૯૫ ગણદેવી તલોધ તલોધ પર્ાથિમક શાળા મુકેશકુમાર મણીલાલ પટેલ મુ.પો. વંકાલ, સુંદર ફિળયા, તા. ચીખલી, િજ . નવસારી ૯૮૭૯૨૩૭૦૯૧

૨૯૬ ગણદેવી તલોધ તલોધ પર્ાથિમક શાળા રિશ્મબેન ગુલાબભાઈ પટેલ ૧૬/૬ યમુનાનગર, આંતિલયા, બીલીમોરા  તા. ગણદેવી, 
િજ. નવસારી

૯૦૯૯૨૪૯૧૦૩

૨૯૭ ગણદેવી તલોધ તલોધ પર્ાથિમક શાળા ભાવનાબેન ઘેલાભાઈ પટેલ નવાનગર, મુ. ધકવાડા પો. દેવસર, તા. ગણદેવી, િજ. 
નવસારી

૯૭૨૭૮૭૯૬૪૨

૨૯૮ ગણદેવી તલોધ તલોધ પર્ાથિમક શાળા હીનાબેન ધનસુખભાઈ પટેલ યમુના નગર મુ.પો. આંતિલયા , તા. ગણદેવી , િજ. નવસારી. ૯૭૨૬૪૩૭૦૭૧

૨૯૯ ગણદેવી તલોધ તલોધ પર્ાથિમક શાળા જીજ્ઞશકુમાર વલ્લભભાઈ ટંડેલ મુ.પો. મોવાસા, વેસ્ટનર્ ફિળયા, તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૨૬૫૪૭૦૧૭૪

૩૦૦ ગણદેવી તલોધ તલોધ પર્ાથિમક શાળા અલકાબેન જસવંતભાઈ પટેલ મુ.પો. અંચેલી, િનશાળ ફિળયા, તા. ગણદેવી, િજ. નવસારી -
૩૯૬૩૧૦

૯૭૨૭૩૬૪૫૯૮

૩૦૧ ગણદેવી તલોધ તલોધ પર્ાથિમક શાળા સ્નેહાબેન રમેશભાઈ પટેલ હાઉિસગ સોસા.  બીલીમોરા ૯૨૭૪૩૫૮૫૬૫

૩૦૨ ગણદેવી તલોધ તલોધ પર્ાથિમક શાળા િકરણકુમાર ચંદુભાઈ ચૌહાણ સુન્દરમ રો હાઉસ, તલોધ , તા. ગણદેવી, િજ. નવસારી 9664623247

૩૦૩ ગણદેવી તલોધ તલોધ પર્ાથિમક શાળા જીમ્મીબેન જિનતભાઈ ટંડેલ મુ.પો. કૃષ્ણપુર , તા. જલાલપોર, િજ. નવસારી 9510929746

૩૦૪ ગણદેવી બીલીમોરા એમ.વી. િમસ્તર્ી પર્ા.િવ. બીલીમોરા અંજનાબેન રાકેશકુમાર ઉપાધ્યાય નવસારી 9998415392



૩૦૫ ગણદેવી બીલીમોરા એમ.વી. િમસ્તર્ી પર્ા.િવ. બીલીમોરા મનુભાઈ ખુશાલભાઈ પટેલ કેસલી 9687416692

૩૦૬ ગણદેવી બીલીમોરા એમ.વી. િમસ્તર્ી પર્ા.િવ. બીલીમોરા ઊિમલાબેન ધનસુખલાલ પટેલ બીલીમોરા 9979850259

૩૦૭ ગણદેવી બીલીમોરા એમ.વી. િમસ્તર્ી પર્ા.િવ. બીલીમોરા પુષ્પાબેન છોટુભાઈ પટેલ બીલીમોરા 9998706618

૩૦૮ ગણદેવી બીલીમોરા એમ.વી. િમસ્તર્ી પર્ા.િવ. બીલીમોરા િહરલ નટવરલાલ ટંડેલ બીલીમોરા 7567375589

૩૦૯ ગણદેવી બીલીમોરા એમ.વી. િમસ્તર્ી પર્ા.િવ. બીલીમોરા હેમલતાબેન ચીમનભાઈ સોલંકી ભરૂચ 7359343825

૩૧૦ ગણદેવી બીલીમોરા એમ.વી. િમસ્તર્ી પર્ા.િવ. બીલીમોરા સેજલકુમાર ભાગુભાઈ પટેલ મોરલી 7574821649

૩૧૧ ગણદેવી બીલીમોરા એમ.વી. િમસ્તર્ી પર્ા.િવ. બીલીમોરા અિસ્મતાબેન ઠાકોરભાઈ ટંડેલ બીલીમોરા 9601283384

૩૧૨ ગણદેવી દેસરા બીલીમોરા શેઠ બી.ડી.ઇટવાલા પર્ા.િવ.દેસરા ચેતનકુમાર હસમુખભાઈ ટંડેલ ગોહરબાગ, બીલીમોરા 9978257836

૩૧૩ ગણદેવી દેસરા બીલીમોરા શેઠ બી.ડી.ઇટવાલા પર્ા.િવ.દેસરા ભગવતીબેન અખ્ખુભાઈ પટેલ સંકલ્પ સોસાયટી, બીલીમોરા 8000527686

૩૧૪ ગણદેવી દેસરા બીલીમોરા શેઠ બી.ડી.ઇટવાલા પર્ા.િવ.દેસરા ભીખુભાઇ બાલુભાઈ પટેલ ઉંડાચ, રાઘવ ફળીયા 9879252114

૩૧૫ ગણદેવી દેસરા બીલીમોરા શેઠ બી.ડી.ઇટવાલા પર્ા.િવ.દેસરા ઉષાબેન શાંિતલાલ પટેલ િબલીનાકા ચારરસ્તા, બીલીમોરા 9974238699

૩૧૬ ગણદેવી દેસરા બીલીમોરા શેઠ બી.ડી.ઇટવાલા પર્ા.િવ.દેસરા મનીષકુમાર ઝીણાભાઈ પટેલ ખાપરવાડા, ઉંચામોરા, વાયા : બીલીમોરા 9737513994

૩૧૭ ગણદેવી દેસરા બીલીમોરા શેઠ બી.ડી.ઇટવાલા પર્ા.િવ.દેસરા ધનંજય અમૃતલાલ ઢ મર બીલીમોરા, પીરફિળયા 9904101418

૩૧૮ ગણદેવી દેસરા બીલીમોરા શેઠ બી.ડી.ઇટવાલા પર્ા.િવ.દેસરા દક્ષાબેન ઠાકોરભાઈ પટેલ વણગામ, હરકિણયા ફળીયા 7621051600

૩૧૯ ગણદેવી દેસરા બીલીમોરા શેઠ બી.ડી.ઇટવાલા પર્ા.િવ.દેસરા ગીતાબેન મગનલાલ પટેલ ભાગ્યલ મી સોસાયટી, બીલીમોરા 7043056855

૩૨૦ ગણદેવી ભાઠા ભાઠા પર્ા. શાળા જયેશકુમાર  ભાણાભાઇ પટેલ ભાઠા તા-ગણદેવી 9879920815

૩૨૧ ગણદેવી ભાઠા ભાઠા પર્ા. શાળા તારાબેન ગોિવદભાઇ પટેલ લુસવાડા તા-ગણદેવી 9726015550

૩૨૨ ગણદેવી ભાઠા ભાઠા પર્ા. શાળા મધુબેન અમર્તભાઇ પટેલ ain>dngr   તા-ગણદેવી 9925203613



૩૨૩ ગણદેવી ભાઠા ભાઠા પર્ા. શાળા રિમલાબેનછોટુભાઇ  પટેલ jlii(Sv si[s.બીલીમોરા    તા-ગણદેવી 9924837705

૩૨૪ ગણદેવી ભાઠા ભાઠા પર્ા. શાળા પદ્દ્માબેન કીકાભાઇ પટેલ (Svi>jl)  બીલીમોરા તા-ગણદેવી 9558118117

૩૨૫ ગણદેવી ભાઠા ભાઠા પર્ા. શાળા રાકેશભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ અંભેટા તા-ગણદેવી 9824615954

૩૨૬ ગણદેવી ભાઠા ભાઠા પર્ા. શાળા દશર્નાબેન અમર્તભાઇ લાડ jmningr બીલીમોરા તા-ગણદેવી 9925008840

૩૨૭ ગણદેવી ભાઠા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર ઘોલ લિલતાબેન મગનભાઇ પટેલ મોહનપાકર્ બીલીમોરા 9662202692

૩૨૮ ગણદેવી ભાઠા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર ઘોલ કોિકલાબેન છગનભાઇ પટેલ િશવમસોસાયટી બીલીમોરા 9979387675

૩૨૯ ગણદેવી ભાઠા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર ઘોલ પુષ્પાબેન છીબુભાઇ પટેલ બીગરી k&Bir f ti gNd[v) 9712949434

૩૩૦ ગણદેવી ભાઠા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર ઘોલ અંજનાબેન રમણલાલ પરમાર બીલીમોરા ai[mkir[Svr si[s. તા-ગણદેવી 9712452301

૩૩૧ ગણદેવી ભાઠા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર ઘોલ િમતલકુમાર નટવરલાલ પટેલ બીગરી mimid[v ti gNd[v) 9725566289

૩૩૨ ગણદેવી મધર મધર પર્ા.શાળા હરકીશનભાઇ લ મણભાઇ ટંડેલ m[>Fr m>(dr f ti gNd[v) 98792 58994

૩૩૩ ગણદેવી મધર મધર પર્ા.શાળા રમેશભાઇ રામાભાઇ પટેલ jli(Sv si[s. બીલીમોરા તા-ગણદેવી 9804574754

૩૩૪ ગણદેવી મધર મધર પર્ા.શાળા મનહરભાઇ લલ્લુભાઇ ટંડેલ l)livt) ngr a>fk[Åvr amlsiDti gNd[v) 9904193993

૩૩૫ ગણદેવી મધર મધર પર્ા.શાળા તરૂણાબેન રિતલાલભાઇ ટંડેલ Av(Atk a[pi. Ai>tl)yi ti gNd[v) 9974574299

૩૩૬ ગણદેવી મધર મધર પર્ા.શાળા મેહુલ રમણલાલ પટેલ amlsiD ti gNd[v) 8000287690

૩૩૭ ગણદેવી મધર મધર પર્ા.શાળા રોિહતકુમાર મોહનભાઇ પટેલ  pi[>sr) mhid[v f ti gNd[v) 9998455370

૩૩૮ ગણદેવી મધર મધર પર્ા.શાળા મધુબેન ભકાભાઇ પટેલ ri>Bl vD f ti gNd[v) 7600487260

૩૩૯ ગણદેવી ભાટ ભાટ પર્ા. શાળા કલ્પેશકુમાર હીરાભાઈ પટેલ kn[ri ti jlilpi[r 9909132636

૩૪૦ ગણદેવી ભાટ ભાટ પર્ા. શાળા પર્મલત્તાબેન નારણભાઈ ટંડેલ BiT n[Snl f ti gNd[v) 7567942047



૩૪૧ ગણદેવી ભાટ ભાટ પર્ા. શાળા હિરકૃષ્ણ િમઠ્ઠલભાઈ ટંડેલ ym&ni ngr aitl)yi ti gNd[v) 9879455874

૩૪૨ ગણદેવી ભાટ ભાટ પર્ા. શાળા િવિદશાબેન સુમંતરાય પટેલ kn[ri ti jlilpi[r 9913063608

૩૪૩ ગણદેવી ભાટ ભાટ પર્ા. શાળા મગનભાઈ નાથુભાઈ ગાંિવત aitl)yi biliJ ngr ti gNd[v) ૯૮૭૯૯૨૦૪૯૭

૩૪૪ ગણદેવી ભાટ ભાટ પર્ા. શાળા રંજનબેન ધનસુખલાલ પટેલ a>c[l) r[lv[ .ti gNd[v) 9979647353

૩૪૫ ગણદેવી ભાટ ભાટ પર્ા. શાળા સુિનતાબેન રવજીભાઈ પટેલ Cipr d[sie f ti gNd[v) 9727361190

૩૪૬ ગણદેવી ભાટ ભાટ પર્ા. શાળા ભાવનાબેન મનુભાઈ પટેલ Cipr pT[l fti gNd[v) 9824551252

૩૪૭ ગણદેવી ભાટ ભાટ પર્ા. શાળા િદપ્તીબેન રમેશભાઈ પટેલ Cipr vcli f ti gNd[v) 9898929867

૩૪૮ ગણદેવી ભાટ ભાટ પર્ા. શાળા િપયુષકુમાર છોટુભાઈ ટંડેલ m[>Fr rimJ m>(dr ti gNd[v) ૯૮૯૮૬૮૮૧૪૩

૩૪૯ ગણદેવી બાવરી બાવરી પર્ા. શાળા યોિગતાબહેન નરોત્તમભાઇ ટંડેલ બીલીમોરા તા.ગણદેવી 9913761224

૩૫૦ ગણદેવી બાવરી બાવરી પર્ા. શાળા િપર્તીબહેન અમર્તભાઇ   પટેલ બીલીમોરા તા.ગણદેવી 9825866213

૩૫૧ ગણદેવી મોરલી મોરલી પર્ા.શાળા ધનલ મીબેન અરિવદભાઇ શુક્લ 31  biliJ pik< si[s FkviDi ri[D ti gNd[v) 9687961966

૩૫૨ ગણદેવી મોરલી મોરલી પર્ા.શાળા પુષ્પાબેન સોમાભાઇ પટેલ kZÅNk&>j si[s.b)l)mi[ri ti gNd[v) 9099299715

૩૫૩ ગણદેવી મોરલી મોરલી પર્ા.શાળા રાજેશકુમાર ઠાકોરલાલ પટેલ lÈm)kZpi a[pi.sr)b&jr>g ti gNd[v) ૯૮૨૫૬૬૩૯૩૦

૩૫૪ ગણદેવી મોરલી મોરલી પર્ા.શાળા િનમર્ળાબેન બાવાભાઇ પટેલ G&r)yi f FkviDii ti gNd[v) ૯૮૨૫૭૭૯૯૭૮

૩૫૫ ગણદેવી મોરલી મોરલી પર્ા.શાળા પુષ્પાબેન મોહનભાઇ પટેલ (SvcrN -2 si[mniY ti gNd[v) ૯૯૧૩૦૨૨૨૩૬

૩૫૬ ગણદેવી મોરલી મોરલી પર્ા.શાળા ગાયતર્ીબહેન વસંતભાઇ ટંડેલ ym&ni ngr ai>tl)yi ti gNd[v) 99130 63620

૩૫૭ ગણદેવી મોરલી મોરલી પર્ા.શાળા યોગેશકુમાર ભગવાનભાઇ ટંડેલ BiT sigr f ti gNd[v) 94297 85709

૩૫૮ ગણદેવી મોરલી મોરલી પર્ા.શાળા િમનેષકુમાર કાંિતલાલ પટેલ KiprviDi Ak&l sim[ ti gNd[v) 94287 15194



૩૫૯ ગણદેવી ક્લમઠા ક્લમઠા  પર્ા  શાળા િનશા કનૈયાલાલ ટંડેલ 17,18si>e ngr (vjlpi[r 8980275493

૩૬૦ ગણદેવી ક્લમઠા ક્લમઠા  પર્ા  શાળા અશોકભાઇ જોગીભાઇ પટેલ G&r)yi f FkviDii ti gNd[v) ૯૮૨૫૭૭૯૯૭૮

૩૬૧ ગણદેવી ક્લમઠા ક્લમઠા  પર્ા  શાળા પર્કાશકુમાર લાલુભાઇ પટેલ (s¹¹iiY< ngr -2 b)l)mi[riti gNd[v) ૯૮૨૫૯૭૧૦૧૭

૩૬૨ ગણદેવી ક્લમઠા ક્લમઠા  પર્ા  શાળા િકન્નરીબેન ધીરુભાઇ પટેલ (s¹¹iiY< ngr -2 b)l)mi[riti gNd[v) 7874781616

૩૬૩ ગણદેવી ક્લમઠા ક્લમઠા  પર્ા  શાળા મિનષાબહેન બાબુભાઇ ટંડેલ (SvcrN -2 si[mniY ti gNd[v) 9428162048

૩૬૪ ગણદેવી ક્લમઠા ક્લમઠા  પર્ા  શાળા અંિકતા કાંતીલાલ પટેલ vsli f ai[>jl ti jlilpi[r 8511102870

૩૬૫ ગણદેવી ક્લમઠા ક્લમઠા  પર્ા  શાળા તન્વી પર્મોદકુમાર દેસાઇ s&(vFi a[pi.sr)b&jr>g amlsiDti gNd[v) 9904652125

૩૬૬ ગણદેવી છાપર છાપર પર્ા  શાળા જયંિતભાઈ મકનભાઈ ટંડેલ Si>(tngr TiunS)p b)l)mi[ri ti gNd[v) ૯૯૭૪૨૩૯૨૩૫

૩૬૭ ગણદેવી છાપર છાપર પર્ા  શાળા કલ્પેશભાઈ જીવણભાઇ ટંડેલ ym&ni ngr ai>tl)yi ti gNd[v) 9924066592

૩૬૮ ગણદેવી છાપર છાપર પર્ા  શાળા નીલમબેન ચૈતન્યકુમાર   પારેખ si[n)viD b)l)mi[ri ti gNd[v) 88667 96994

૩૬૯ ગણદેવી છાપર છાપર પર્ા  શાળા સંદીપકુમાર અમર્તલાલ  પટેલ KiprviDi B>Dir f ti gNd[v) 99046 21565

૩૭૦ ગણદેવી છાપર છાપર પર્ા  શાળા મીનાબેન ખુશાલભાઈ પટેલ ym&ni ngr ai>tl)yi ti gNd[v) 9099285657

૩૭૧ ગણદેવી ગણદેવી કુમાર શાળા ગણદેવી g)tib[n (vlisBie aDs*L[ શુભલ મી સોસા. ગણદેવી. િજ. નવસારી ૯૫૮૬૩૨૬૨૫૬

૩૭૨ ગણદેવી ગણદેવી કુમાર શાળા ગણદેવી eºd&b[n mN)lil pT[l સોમનાથ સોસા. દેવસર, બીલીમોરા. ૯૬૬૨૯૬૧૨૪૨

૩૭૩ ગણદેવી ગણદેવી કુમાર શાળા ગણદેવી kZpil)b[n Fns&Kbie pT[l ીકૃષ્ણ નગર સોસા. ખૂંધ, ચીખલી ૯૯૨૫૫૯૯૬૦૫

૩૭૪ ગણદેવી ગણદેવી કુમાર શાળા ગણદેવી m(nPk&mir F)$Bie mh[ti 203, િપર્યા કોમ્પ્લેક્સ,શાંતાદેવી રોડ,  નવસારી ૭૮૭૪૪૩૧૭૦૫

૩૭૫ ગણદેવી ગણદેવી કુમાર શાળા ગણદેવી (ht[ºWk&mir si[miBie T>D[l બાવરી ફિળયા, મેન્ધર , ગણદેવી ૯૪૨૭૧૨૯૮૯૬

૩૭૬ ગણદેવી ગણદેવી કુમાર શાળા ગણદેવી મંજુલાબેન છગનભાઈ પટેલ િશવદશર્ન સોસાયટી, દેવસર, બીલીમોરા. ૯૫૮૬૨૧૬૦૩૧



૩૭૭ ગણદેવી ગણદેવી કન્ યા શાળા ગણદેવી (dp[Sk&mir mi[hnlil Bgt ૭૬ રામનગર સોસાયટી ગર્ીડ રોડ કબીલપોર નવસારી ૯૯૨૫૪૬૧૪૩૯

૩૭૮ ગણદેવી ગણદેવી કન્ યા શાળા ગણદેવી klivt)b[n mi[hnlil pT[l લ મી ફિળયા મોટી દેવસર ગણદેવી રોડ ૭૯૯૦૭૭૧૩૮૫

૩૭૯ ગણદેવી ગણદેવી કન્ યા શાળા ગણદેવી h[m&b[n z)NiBie pT[l મોખા ફિળયા વકાલ ચીખલી ૯૬૬૨૨૦૭૨૦૫

૩૮૦ ગણદેવી ગણદેવી કન્ યા શાળા ગણદેવી m)tib[n amZtlil niyk નાનજી સ્ટર્ીટ સાલેજ ગણદેવી ૯૭૨૫૪૬૨૬૫૮

૩૮૧ ગણદેવી ગણદેવી કન્ યા શાળા ગણદેવી h>sib[n lilJBie T>D[l 106, પારસ એપા. ટાટા સ્કૂલ પાસે, બીલીમોરા ૯૫૫૮૭૩૮૧૨૬

૩૮૨ ગણદેવી ગણદેવી કન્ યા શાળા ગણદેવી b)ni mh[SBiE pT[l ઘુિરયા ફિળયા, ધકવાડા, તા. ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૮૨૫૪૬૫૫૪૫

૩૮૩ ગણદેવી ગણદેવી કન્ યા શાળા ગણદેવી m)tib[n qiki[rBie pT[l ઘાંચીવાડ, નાંદરખા, ગણદેવી, નવસારી ૯૯૧૩૭૮૭૨૪૫

૩૮૪ ગણદેવી ગણદેવી કન્ યા શાળા ગણદેવી kÃp[Sk&mir rmNBie pT[l એ 14, ઓમનગર સોસાયટી, દેવસર , બીલીમોરા ૯૮૯૮૫૦૦૭૪૦

૩૮૫ ગણદેવી ગણદેવી કન્ યા શાળા ગણદેવી (vVisk&mir BrtBie mh[ti તુલસીવન સોસાયટી અમલસાડ રોડ, રહેજ, ગણદેવી ૯૮૭૯૮૦૦૧૨૪

૩૮૬ ગણદેવી ગણદેવી કન્ યા શાળા ગણદેવી (bp)nc>d\ gi[piLJ si[l>k) 33, સંસ્કારધામ સોસાયટી, ગણદેવી ૯૪૦૮૭૩૭૫૨૧

૩૮૭ ગણદેવી ગણદેવી કસ્ બાવાડી પર્ા. શાળા jyi[t)b[n Cgnlil pT[l પટેલ ફિળયા, નાંદરખા, ગણદેવી, નવસારી. ૯૬૩૮૦૦૦૭૬૫

૩૮૮ ગણદેવી ગણદેવી કસ્ બાવાડી પર્ા. શાળા a>bib[n Ci[T&Bie pT[l વચલા ફિળયા, નાંદરખા, ગણદેવી, નવસારી ૯૫૩૭૨૭૦૯૦૭

૩૮૯ ગણદેવી ગણદેવી કસ્ બાવાડી પર્ા. શાળા jyi[t)b[n am\tlil pT[l ઘાંચીવાડ, નાંદરખા, ગણદેવી, નવસારી ૯૯૭૯૨૬૮૪૦૦

૩૯૦ ગણદેવી ગણદેવી કસ્ બાવાડી પર્ા. શાળા dxib[n k)kiBie pT[l ઘૂિરયા ફિળયા, ધકવાડા, ગણદેવી, નવસારી ૯૭૨૬૯૫૯૫૭૮

૩૯૧ ગણદેવી ગણદેવી કસ્ બાવાડી પર્ા. શાળા eVrBir g&ligBie pT[l વ્યન્કટેશ્વર નગર, આંતિળયા, ગણદેવી,નવસારી ૯૯૭૮૮૦૯૩૭૦

૩૯૨ ગણદેવી ગણદેવી કસ્ બાવાડી પર્ા. શાળા યાિમની રમણલાલ પટેલ 17, સંકલ્પ સોસા. ગોહરબાગ, બીલીમોરા ૯૫૫૮૮૦૯૫૭૬

૩૯૩ ગણદેવી ગણદેવી તેલુગુ શાળા clm]yi aVFimi a[ng>d&li તેલુગુ sosaa, ગણદેવી નવસારી ૯૮૯૮૨૮૭૪૮૭

૩૯૪ ગણદેવી ગણદેવી તેલુગુ શાળા klivt) (tp]yi ji[9li બી/26, ગોપાલનગર, િવજલપોર. નવસારી ૮૯૮૦૨૭૪૧૨૧



૩૯૫ ગણદેવી ગણદેવી તેલુગુ શાળા erºni (tp]yi ji[9li 44/1 , ખતર્ીવાડ, ગણદેવી ૯૯૭૮૨૬૪૬૪૭

૩૯૬ ગણદેવી વલોટી કરંજદેવી પર્ા. શાળા b)nib[n F)$Bie niyk 16, અનાિવલ મહોલ્લો, તોરણગામ, ગણદેવી, નવસારી. ૯૬૬૨૦૬૩૬૪૦

૩૯૭ ગણદેવી વલોટી કરંજદેવી પર્ા. શાળા r)Tib[n (dpkBie p>cil  129, ગુજરાત હાઉ.સોસા. બીલીમોરા ૭૩૮૩૩૦૧૪૦૧

૩૯૮ ગણદેવી વલોટી કરંજદેવી પર્ા. શાળા m>j&lib[n lÈmNBie pT[l 1072, પર્મુખખુશબુ સોસા. નાંદરખા, ગણદેવી, નવસારી ૯૯૭૮૦૮૦૬૧૪

૩૯૯ ગણદેવી વલોટી કરંજદેવી પર્ા. શાળા નરેન્દર્કુમાર ઠાકોરભાઈ પટેલ મુ. પો. કેસલી, હાઈસ્કૂલની પાછળ ૯૯૭૮૩૩૩૧૨૯

૪૦૦ ગણદેવી વલોટી કરંજદેવી પર્ા. શાળા dxib[n CniBie pT[l 2562, ચુમાળીસ ગાળાની સામે, દેવસર, બીલીમોરા ૮૯૮૦૯૬૬૦૧૧

૪૦૧ ગણદેવી તોરણગામ તોરણગામ પર્ા. શાળા B)K)b[n JvNBie T>D[l આયોજનનગર સોસા, બીલીમોરા ૯૭૨૪૫૦૪૨૭૩

૪૦૨ ગણદેવી તોરણગામ તોરણગામ પર્ા. શાળા g)tibh[n h(rBie pT[l 26, ીકૃષ્ણબાગ સોસા. , બીલીમોરા ૯૮૯૮૩૯૧૬૪૪

૪૦૩ ગણદેવી તોરણગામ કોઠી ફિળયા Bivnib[n Bg&Bie pT[l ીદત્તકૃપા સોસા. દેવસર, બીલીમોરા. નવસારી ૯૪૨૯૭૮૫૩૬૯

૪૦૪ ગણદેવી તોરણગામ કોઠી ફિળયા Birt)b[n nirNBie pT[l નાંદરખા, ગણદેવી, નવસારી ૯૫૩૭૬૭૦૮૫૬

૪૦૫ ગણદેવી વલોટી વલોટી પર્ા. શાળા m>j&lib[n mgnBie pT[l મધ્યા ફિળયા, વકાલ, ચીખલી ૯૯૦૪૦૯૭૧૩૬

૪૦૬ ગણદેવી વલોટી વલોટી પર્ા. શાળા S]l[Pk&mir K>D&Bie pT[l ઊંડાચ લુહાર ફિળયા ૯૪૨૭૧૪૨૯૩૧

૪૦૭ ગણદેવી વલોટી વલોટી પર્ા. શાળા rjn)ki>t z)NiBie pT[l મહાદેવ ફિળયા, બીગરી ૯૯૦૯૮૦૬૦૪૨

૪૦૮ ગણદેવી વલોટી વલોટી પર્ા. શાળા b)jl k]i(SkBie d[sie 30 એ , જલનગર સોસા. બીલીમોરા ૯૭૨૪૨૩૧૦૦૧

૪૦૯ ગણદેવી વલોટી વલોટી પર્ા. શાળા ઈલાબેન ભાગુભાઈ પટેલ સી-5 આયોજન નગર, દેવસર બીલીમોરા ૮૧૪૧૧૧૭૯૪૮

૪૧૦ ગણદેવી વલોટી વલોટી પર્ા. શાળા મિનષાબેન રમેશભાઈ પટેલ ઊંડાચ લુહાર ફિળયા ૯૯૧૩૭૭૪૪૫૩

૪૧૧ ગણદેવી આંતિલયા વુડ પેપસર્ પર્ાથિમક શાળા મેહુલકુમાર પર્િવણકુમાર પટેલ 17/ કર્ુષ્ણ બાગ સોસાયટી , નસર્રી રોડ , બીલીમોરા-
396321

૯૦૩૩૧૫૯૯૩૦

૪૧૨ ગણદેવી આંતિલયા વુડ પેપસર્ પર્ાથિમક શાળા નીતાબેન ખાપાભાઈ પટેલ મુ. પોસ્ટ - આંતિલયા , તળાવ ફિળયા, િપન- 396325 ૯૬૩૮૬૯૦૭૦૯



૪૧૩ ગણદેવી આંતિલયા વુડ પેપસર્ પર્ાથિમક શાળા િનરુબેન ભગાભાઈ પટેલ ગુજરાત હાઉિસગ બોડર્  સોસાયટી , બીલીમોરા -396321 ૯૯૭૯૧૭૪૦૦૮

૪૧૪ ગણદેવી આંતિલયા વુડ પેપસર્ પર્ાથિમક શાળા રમિણકલાલ ભાગવનદાસ ટંડેલ મુ. પોસ્ટ - બીલીમોરા , તા. ગણદેવી , િજ. નવસારી ૯૯૭૯૯૮૭૩૯૬

૪૧૫ ગણદેવી આંતિલયા વુડ પેપસર્ પર્ાથિમક શાળા અંજનાબેન બાબુભાઈ પટેલ મુ. પોસ્ટ - નાંદરખા , વાંજરી ફિળયા , તા. ગણદેવી , િજ. 
નવસારી

૭૫૬૭૦૩૬૮૧૮

૪૧૬ ગણદેવી આંતિલયા વુડ પેપસર્ પર્ાથિમક શાળા વિનતાબેન ભણાભાઈ પટેલ મુ. પોસ્ટ - નાંદરખા , તા. ગણદેવી , િજ. નવસારી ૯૬૦૧૧૫૮૬૦૮

૪૧૭ ગણદેવી આંતિલયા વુડ પેપસર્ પર્ાથિમક શાળા મીનાબેન મેઘજીભાઈ પરમાર 17/A, ઓમકારેશ્વર , મોહનપાકર્ સોસાયટીની બાજુમાં , 
દેવસર -396380

૯૦૩૩૬૦૫૨૯૪

૪૧૮ ગણદેવી આંતિલયા વુડ પેપસર્ પર્ાથિમક શાળા જયિકશોરી સુખાભાઈ પટેલ મુ. પોસ્ટ - કેસલી , તા. ગણદેવી , િજ. નવસારી -396360 ૯૯૭૯૩૪૬૬૯૬

૪૧૯ ગણદેવી આંતિલયા વુડ પેપસર્ પર્ાથિમક શાળા નારણભાઈ વસનજી પટેલ મુ. પોસ્ટ - અંભેટા  , આમિલયા  ફિળયા ,પીન નંબર-
૩૯૬૪૦૯

૯૯૨૪૦૦૧૨૧૩

૪૨૦ ગણદેવી આંતિલયા વુડ પેપસર્ પર્ાથિમક શાળા ઉષાબેન રમણભાઇ પટેલ મુ. પોસ્ટ - વંકાલ, મોટા ફિળયા, નાિળયેરી મહોલ્લો , તા. 
િચખલી  , િજ. નવસારી.

૯૯૧૩૦૨૨૫૨૭

૪૨૧ ગણદેવી આંતિલયા વુડ પેપસર્ પર્ાથિમક શાળા હસુમિતબેન પંકજભાઈ પટેલ મુ. પોસ્ટ -િનશાળ ફિળયા , ઝરી , તા. વાંસદા ,િજ. 
નવસારી.

૬૩૫૩૮૬૧૭૧૫

૪૨૨ ગણદેવી આંતિલયા વુડ પેપસર્ પર્ાથિમક શાળા િનિધબેન ભરતભાઈ પટેલ G/15, િહલ સાઈડ કોલોની-3, અતુલ , વલસાડ - 
396020

૯૦૩૩૦૦૫૫૬૫

૪૨૩ ગણદેવી ઊંડાચ પર્ાથિમક શાળા કાછલ બબલીબહેન ભગુભાઈ પટેલ મુ. પોસ્ટ - કેસલી , મંિદર ફિળયા , તા. ગણદેવી , િજ. 
નવસારી -396360

૯૬૩૮૯૧૩૮૩૧

૪૨૪ ગણદેવી ઊંડાચ પર્ાથિમક શાળા કાછલ મનીષાબહેન મહેન્દર્ભાઈ પટેલ મુ. પોસ્ટ - કેસલી , હિરયાવાડી , તા. ગણદેવી , િજ. 
નવસારી -396360

૯૯૨૫૪૩૯૩૧૪

૪૨૫ ગણદેવી ઊંડાચ ઊંડાચ ઢોિડયાવાડ પર્ાથિમક શાળા નયનાબેન છોટુભાઈ પટેલ મુ. પોસ્ટ - બીલીમોરા , અપર્ણ હોિસ્પટલ ની બાજુમાં, 
આનંદ િસનેમા રોડ -396321

૯૭૨૭૫૭૫૩૩૩

૪૨૬ ગણદેવી ઊંડાચ ઊંડાચ ઢોિડયાવાડ પર્ાથિમક શાળા મહેશભાઇ મોહનભાઇ પટેલ મુ. પોસ્ટ - આંતિલયા , યમુનાનગર સોસાયટી , આઈ. 
ટી.આઈ.ની પાછળ , િપન- 396325

૯૭૨૫૧૦૩૮૧૨

૪૨૭ ગણદેવી ઊંડાચ પર્ાથિમક િવધ્યામંિદર ઊંડાચ રાઘવ ફિળયા મીનાબેન મગનભાઇ પટેલ મુ. પોસ્ટ -ઊંડાચ વાિણયા ફિળયા , તા. ગણદેવી , િજ. 
નવસારી

૯૯૨૪૭૦૩૯૫૩

૪૨૮ ગણદેવી ઊંડાચ પર્ાથિમક િવધ્યામંિદર ઊંડાચ રાઘવ ફિળયા રીનાબેન ઠાકોરભાઈ પટેલ મુ. પોસ્ટ -નાંદરખા, પર્મુખ ખુશ્બુ સોસાયટી, તા. ગણદેવી , 
િજ. નવસારી

૯૧૦૬૪૧૪૭૭૦

૪૨૯ ગણદેવી ઊંડાચ ઊંડાચ વાિણયા ફિળયા પર્ાથિમક શાળા િજજ્ઞાશા રમેશચંદર્ પટેલ 35,મોહનપાકર્ સોસાયટી, દેવસર,વાયા બીલીમોરા -
396380

૯૧૭૩૧૧૭૯૫૧

૪૩૦ ગણદેવી ઊંડાચ ઊંડાચ વાિણયા ફિળયા પર્ાથિમક શાળા કમળાબેન જીવણજી પટેલ મુ. પોસ્ટ -ઊંડાચ રાઘવ  ફિળયા , તા. ગણદેવી , િજ. 
નવસારી

૯૫૫૮૮૦૭૩૭૧



૪૩૧ ગણદેવી ઊંડાચ ઊંડાચ વાિણયા ફિળયા પર્ાથિમક શાળા સુિમતર્ાબેન રામાભાઇ પટેલ મુ. પોસ્ટ -ઊંડાચ રાઘવ  ફિળયા , તા. ગણદેવી , િજ. 
નવસારી

૯૭૨૬૪૩૯૦૨૫

૪૩૨ ગણદેવી ઊંડાચ ઊંડાચ વાિણયા ફિળયા પર્ાથિમક શાળા લ મીબેન છનાભાઈ પટેલ મુ. પોસ્ટ - નાંદરખા , વાંજરી ફિળયા , તા. ગણદેવી , િજ. 
નવસારી

૯૬૨૪૦૧૭૪૮૬

૪૩૩ ગણદેવી ઊંડાચ ઊંડાચ વાિણયા ફિળયા પર્ાથિમક શાળા મિનષાબહેન રમણલાલ પટેલ મુ. પોસ્ટ -ઊંડાચ બોરડી  ફિળયા(વાિણયા ફિળયા) , તા. 
ગણદેવી , િજ. નવસારી -396325

૯૭૨૪૨૮૧૦૦૭

૪૩૪ ગણદેવી ઊંડાચ ઊંડાચ વાિણયા ફિળયા પર્ાથિમક શાળા સોનલકુમારી કાંિતલાલ પટેલ મુ. પોસ્ટ -વાઘલધરા ,વારી ફિળયા ,તા. વલસાડ, િજ. 
વલસાડ - 396375

૯૬૨૪૨૯૯૬૧૯

૪૩૫ ગણદેવી ઊંડાચ ઊંડાચ વાિણયા ફિળયા પર્ાથિમક શાળા મેઘાબેન રિતલાલ પટેલ 31, ી જય જલારામ સોસાયટી , ધકવાડા , પો. દેવસર -
396380

૯૮૭૯૬૨૮૬૯૨

૪૩૬ ગણદેવી ઊંડાચ પર્ાથિમક િવધ્યામંિદર  ઊંડાચ લુહાર 
ફિળયા

ભાિવનીબેન  ખુશાલભાઈ પટેલ િશવકૃપા સોસાયટી ,કોલેજ રોડ ,બીલીમોરા પીન નંબર-
૩૯૬૩૨૧

૮૪૮૭૯૪૨૩૨૨

૪૩૭ ગણદેવી ઊંડાચ પર્ાથિમક િવધ્યામંિદર  ઊંડાચ લુહાર 
ફિળયા

િદનેશભાઈ મગનલાલ પટેલ ગુજરાત હાઉિસગ  બોડર્ ગોહરબાગ બીલીમોરા -૩૯૬૩૨૧ ૯૮૭૯૪૮૫૬૨૦

૪૩૮ ગણદેવી ઊંડાચ પર્ાથિમક િવધ્યામંિદર  ઊંડાચ લુહાર 
ફિળયા

 મંજુલાબેન રાવજીભાઈ પટેલ અંભેટા, આમિલયા  ફિળયા ,પીન નંબર-૩૯૬૪૦૯ ૮૧૪૦૨૦૯૨૪૬

૪૩૯ ગણદેવી ઊંડાચ પર્ાથિમક િવધ્યામંિદર  ઊંડાચ લુહાર 
ફિળયા

રમીલાબેન નાનુભાઈ પટેલ કાછલ ફિળયા ,ઉંડાચ વાણીયા ફિળયા ,પીન -૩૯૬૩૨૫ ૮૯૮૦૧૬૪૪૫૫

૪૪૦ ગણદેવી ઊંડાચ પર્ાથિમક િવધ્યામંિદર  ઊંડાચ લુહાર 
ફિળયા

મયુરીબેન ખુશાલભાઈ પટેલ િશવકૃપા સોસાયટી ,કોલેજ રોડ ,બીલીમોરા પીન નંબર-
૩૯૬૩૨૧

૮૨૩૮૫૬૬૬૪૭

૪૪૧ ગણદેવી ઊંડાચ પર્ાથિમક િવધ્યામંિદર  ઊંડાચ લુહાર 
ફિળયા

બીજલબેન પર્વીણભાઈ પટેલ ૧ ગણેશ રો હાઉસ ,સૌભાર્ સ્કુલ નજીક ,રાધનપુર રોડ 
,મહેસાણા -૩૮૪૦૦૨

૯૯૭૪૮૯૫૩૪૪

૪૪૨ ગણદેવી ઊંડાચ પર્ાથિમક િવધ્યામંિદર  ઊંડાચ લુહાર 
ફિળયા

સંગીતાબેન બાબુભાઈ પટેલ જલારામ સોસાયટી ,ધકવાડા ,બીલીમોરા.પીન નંબર-
૩૯૬૩૮૦

૯૯૦૯૮૮૯૧૫૬

૪૪૩ ગણદેવી ઊંડાચ પર્ાથિમક િવધ્યામંિદર  ઊંડાચ લુહાર 
ફિળયા

ગીતાબેન મનુભાઈ પટેલ ઓમ કારમ ૨૨/૬ યમુનાનગર સોસાયટી ,આઈ ટી,આઈ 
પાછળ  ,આંતિલયા ,૩૯૬૩૨૫

૯૫૫૮૩૬૧૨૧૯

૪૪૪ ગણદેવી ઊંડાચ પર્ાથિમક િવધ્યામંિદર  ઊંડાચ લુહાર 
ફિળયા

વૈશાલીબેન ડાહ્યાભાઈ પટેલ કેસલી ,  મણીનગર .પીન નંબર-૩૯૬૩૬૦ ૯૭૩૭૪૩૪૬૯૧

૪૪૫ ગણદેવી ધકવાડા દરજી ી વ. ભા. પર્ાથિમક શાળા, 
ધકવાડા

ઉમેશભાઈ કાંિતલાલ પટેલ ખાપરવાડા,ભંડાર ફિળયા,પર્ાથિમક શાળાની સામે 
તા.ગણદેવીપીન:396321

૯૮૭૯૩૪૧૨૫૬

૪૪૬ ગણદેવી ધકવાડા દરજી ી વ. ભા. પર્ાથિમક શાળા, 
ધકવાડા

નયનાબેન છોટુભાઈ પટેલ A/5,ભાગ્યલ મી સોસાયટી,સોમનાથ મંિદરની પૂવર્માં, 
બીલીમોરા તા.ગણદેવી પીન:396321

૯૨૭૫૨૦૭૧૨૧

૪૪૭ ગણદેવી ધકવાડા દરજી ી વ. ભા. પર્ાથિમક શાળા, 
ધકવાડા

કલાવતીબહેન ડાહ્યાભાઈ પટેલ િશવશિક્તનગર,તળાવ રોડ,આંતિલયાતા.ગણદેવી પીન: 
396325

૯૫૩૭૨૬૧૨૩૩

૪૪૮ ગણદેવી ધકવાડા દરજી ી વ. ભા. પર્ાથિમક શાળા, 
ધકવાડા

રિશ્મતા ધનસુખભાઈ પટેલ ચકર્ધારી રો-હાઉસ 1,જગદીશનગર,સોમનાથ મંિદરની 
પાછળ,બીલીમોરા તા.ગણદેવી

૯૪૨૯૭૮૩૧૭૧



૪૪૯ ગણદેવી ધકવાડા દરજી ી વ. ભા. પર્ાથિમક શાળા, 
ધકવાડા

રોશનીબેન જગદીશભાઈ ટંડેલ નંદનવન સોસાયટી,Sbs સોસાયટીની 
પાછળ,ધકવાડા,પો.દેવસર તા.ગણદેવી પીન:396380

૯૮૭૯૫૫૪૮૬૦

૪૫૦ ગણદેવી ધકવાડા દરજી ી વ. ભા. પર્ાથિમક શાળા, 
ધકવાડા

વાસંતીબેન ચંપકભાઈ પટેલ નાંદરખા,પટેલ ફિળયા તા.ગણદેવી પીન:396325 ૯૯૯૮૯૮૬૬૮૩

૪૫૧ ગણદેવી અમલસાડ અમલસાડ  કુમાર કાંિતલાલ િબર્જલાલ ટંડેલ ગાયતર્ી નગર સોસા  સરીબુજરગ અમલસાડ ૯૯૭૪૩૧૮૫૦૨

૪૫૨ ગણદેવી અમલસાડ અમલસાડ  કુમાર કલ્પના બેન  નગીનભાઈ પટેલ પાવર્તીનગર સોસા સરીબુજરંગ અમલસાડ ૯૪૨૮૭૧૩૮૨૫

૪૫૩ ગણદેવી અમલસાડ અમલસાડ  કુમાર રિશ્મબેન  મંગુભાઈ પટેલ 36-ગુજરાત હાઉ ,બોડર્  બીલીમોરા ૯૯૭૯૫૪૬૬૪૯

૪૫૪ ગણદેવી અમલસાડ અમલસાડ  કુમાર જીજ્ઞાશા  અમર્તભાઈ આંટીયા છાપરા રોડ નવસારી ૯૯૦૪૩૬૬૯૧૧

૪૫૫ ગણદેવી અમલસાડ અમલસાડ િમ િવનોદભાઈ સોમાભાઈ પટેલ પર્મુખનગર સોસા,સરીબુજરગ અમલસાડ ૯૭૨૬૧૦૯૭૯૯

૪૫૬ ગણદેવી અમલસાડ અમલસાડ િમ ચંદર્લેખા નારણભાઈ પટેલ રંગસાધના સોસા. સરીબુજરંગ અમલસાડ ૯૭૨૪૭૯૬૭૬૨

૪૫૭ ગણદેવી અમલસાડ અમલસાડ િમ જ્યોત્સનાબેન જગુભાઈ પટેલ પર્મુખનગર સોસા,સરીબુજરગ અમલસાડ ૯૫૬૮૩૧૮૧૩૩

૪૫૮ ગણદેવી અમલસાડ અમલસાડ િમ કલ્પનાબેન લક્ષણભાઈ ભંડારી રંગસાધના સોસા. સરીબુજરંગ અમલસાડ ૯૯૦૪૧૮૦૦૩૧

૪૫૯ ગણદેવી અમલસાડ સરી કન્યા શાળા -૧ અજુવેન્દર્ સુમનભાઈ પટેલ 11 સાઈિવલા ધકવાડા તા- ગણદેવી ૯૯૭૯૩૯૩૧૮૯

૪૬૦ ગણદેવી અમલસાડ સરી કન્યા શાળા -૧ જશુબેન રમેશભાઈ પટેલ રંગસાધના સોસા. સરીબુજરંગ અમલસાડ ૯૫૫૮૨૬૧૫૪૫

૪૬૧ ગણદેવી અમલસાડ સરી કન્યા શાળા -૧ જ્યોિત બેન મોહનલાલ પટેલ ભાઠા દામલા ફિળયા  તા-ગણદેવી ૯૭૨૪૦૭૬૫૯૮

૪૬૨ ગણદેવી અમલસાડ સરી કન્યા શાળા -૧ જ્યોત્સનાબેન ગુલાબભાઈ પટેલ રંગસાધના સોસા. સરીબુજરંગ અમલસાડ ૮૧૨૮૫૩૦૨૧૨

૪૬૩ ગણદેવી અમલસાડ સરી કન્યા શાળા -૧ િશલ્પાબેન સોમાભાઈ આિહર અમલસાડ ઘાંચીવાડ  તા-ગણદેવી ૯૬૮૭૯૨૭૬૭૯

૪૬૪ ગણદેવી અમલસાડ સરી કન્યા શાળા -૧ સંગીતાબેન મુકેશભાઈ પટેલ મોરા ફિળયા  સરીબુજરંગ અમલસાડ ૯૮૯૮૩૬૧૨૩૭

૪૬૫ ગણદેવી અમલસાડ સરી કન્યા શાળા -૧ લીલાબેન મોહનભાઈ પટેલ કેસલી તા-ગણક્દેવી ૯૪૨૯૪૭૩૬૨૫

૪૬૬ ગણદેવી અમલસાડ સરી કન્યા શાળા -૧ કૌિશકાબેન ભીખુભાઈ હળપિત સરીબુજરંગ અમલસાડ ૯૬૮૭૦૦૫૬૬૪



૪૬૭ ગણદેવી અમલસાડ સરી કન્યા શાળા -૧ સંજયભાઈ ભગુભાઈ પટેલ માછીયાવાસણ  તા-ગણદેવી ૯૯૦૪૧૮૬૬૨૦

૪૬૮ ગણદેવી અમલસાડ સરી કન્યા શાળા -૧ ગૌરવભાઈ તુલસીભાઈ ખલાસી મોવાસા તા-ગણદેવી ૯૯૨૪૩૮૯૩૯૭

૪૬૯ ગણદેવી અમલસાડ ગાંધીનગર વગર્ નીતાબેન સુખાભાઈ પટેલ સાંઈલીલા સોસા, અમલસાડ ૮૨૦૦૭૧૦૭૫૭

૪૭૦ ગણદેવી અમલસાડ ગાંધીનગર વગર્ જય ીબેન જયશંકર શમાર્ મેઘદૂત સોસા. અમલસાડ ૯૯૦૪૫૫૫૦૪૩

૪૭૧ ગણદેવી દેવધા પર્ા. િવ. દેવધા હેમાંગકુમાર ઉકાભાઈ ટંડેલ 31 બી બાલાજીપાકર્ , બીલીમોરા ૯૮૨૪૩૧૦૫૬૬

૪૭૨ ગણદેવી દેવધા પર્ા. િવ. દેવધા ચંપાબેન ભગવાનદાસ ટંડેલ ઓમકાર સોસા દેવસર ૯૮૯૮૦૩૪૪૦૭

૪૭૩ ગણદેવી દેવધા પર્ા. િવ. દેવધા અવનીબેન િવનયભાઈ દેસાઈ કાયાતળાવ મલસાડ ૯૮૭૯૫૦૦૮૩૮

૪૭૪ ગણદેવી દેવધા પર્ા. િવ. દેવધા મિનષાબેન કલ્પેશકુમાર પટેલ લીલાવતી સોસા  અમલસાડ ૯૯૧૩૭૦૨૦૮૫

૪૭૫ ગણદેવી દેવધા પર્ા. િવ. દેવધા ભાિવકાબેન િગિરશભાઈ પટેલ બી-201 િકર્ષ્ના કોમ ,ગોહરબાગ બીલીમોરા ૯૯૭૮૨૬૦૬૨૭

૪૭૬ ગણદેવી દેવધા પર્ા. િવ. દેવધા રાજવીકુમારી જ્યોિતનકુમાર દેસાઈ દેવધા તા- ગણદેવી ૯૭૧૨૯૦૮૬૧૪

૪૭૭ ગણદેવી દેવધા પર્ા. િવ. દેવધા રૂપાબેન મોહનભાઇ પટેલ મુ. પો. વલોટી ૯૮૯૮૧૭૪૦૭૪

૪૭૮ ગણદેવી દેવધા પર્ા. િવ. દેવધા િશવાલીબેન ચંદુભાઈ પટેલ પાટી તા -ગણદેવી ૯૯૭૮૯૧૪૩૪૫

૪૭૯ ગણદેવી ગંઘોર પર્ા. િવ. ગંઘોર મહેન્દર્ભાઈ પરસોત્તમભાઈ પટેલ નાદરખા -તા-ગણદેવી ૯૯૭૯૯૮૬૩૮૫

૪૮૦ ગણદેવી ગંઘોર પર્ા. િવ. ગંઘોર પદમાબેન મનુભાઈ પટેલ મહેશ્વરી સોસા ,સરીબુજરંગ અમલસાડ ૯૮૭૯૯૨૧૧૩૯

૪૮૧ ગણદેવી ગડત પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર ગડત તોરલ િવમલ દેસાઈ ૯-૧/૪૧૮૪,  અજીત સોસાઈટી, માણેકલાલ રોડ, નવસારી ૯૪૨૯૯૨૦૯૯૧

૪૮૨ ગણદેવી ગડત પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર ગડત રક્ષાબેન બાબરભાઈ પટેલ મુ.પો. પીપલગભાણ, મોટી કોળીવાળ, તા: ગણદેવી, િજ: 
નવસારી

૯૪૨૮૦૨૦૬૩૩

૪૮૩ ગણદેવી ગડત પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર ગડત ઉમેદભાઈ ગાંડાભાઈ પટેલ મુ.પો. વંકાલ, મોખા રોડ, તા: ચીખલી, િજ: નવસારી ૯૭૨૪૦૨૪૮૬૮

૪૮૪ ગણદેવી ગડત પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર ગડત િદપીકા જયંતીલાલ પટેલ ૪૦, ભગવાનદાસ નગર, બીલીમોરા, ધકવાડા, તા: ગણદેવી 
િજ: નવસારી

૯૫૧૨૬૯૪૪૦૭



૪૮૫ ગણદેવી ગડત પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર ગડત િપર્યંકાબહેન બલ્લુભાઈ પટેલ મુ. મોરલી, (તળાવ ફિળયા), પો. કલમઠા, તા: ગણદેવી િજ: 
નવસારી

૭૦૪૬૮૩૯૪૧૭

૪૮૬ ગણદેવી ગડત પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર ગડત ગીતાબેન ગોિવદભાઈ પટેલ મુ. વાડા ( અડદા), પો: ઇટાળવા, તા, િજ: નવસારી ૯૪૨૮૫૪૧૩૭૮

૪૮૭ ગણદેવી ઇચ્છાપોર ઇચ્છાપોર પર્ાથિમક શાળા અનસુયાબેન અરિવન્દભાઈ પટેલ પાવર્તી નગર સોસાઈટી, અમલસાડ, તા: ૯૬૩૮૯૧૯૦૯૪

૪૮૮ ગણદેવી ઇચ્છાપોર ઇચ્છાપોર પર્ાથિમક શાળા િકશોરભાઈ કીકાભાઇ પટેલ મુ.પો. િપજરા, ટેકરી ફિળયું, તા: ગણદેવી િજ: નવસારી ૯૭૧૨૩૧૫૫૩૦

૪૮૯ ગણદેવી ઇચ્છાપોર ઇચ્છાપોર હળપિતવાસ વગર્ શાળા જ્યોત્સનાબેન લ મણભાઈ પટેલ મુ.પો. કેસલી પ સર ફિળયા, તા: ગણદેવી િજ: નવસારી ૯૫૭૪૧૭૭૮૮૪

૪૯૦ ગણદેવી ઇચ્છાપોર ઇચ્છાપોર હળપિતવાસ વગર્ શાળા િવપુલકુમાર ઈશ્વરભાઈ પટેલ મુ.પો. સોનવાડી, તા: ગણદેવી િજ: નવસારી ૮૮૪૯૨૦૧૫૫૮

૪૯૧ ગણદેવી ખખવાડા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર ખખવાડા ઉવર્શીબેન રમણલાલ પટેલ મુ.પો. ગણદેવી પારસીવાડ, તા: ગણદેવી િજ: નવસારી ૯૭૨૪૨૪૫૩૦૦

૪૯૨ ગણદેવી ખખવાડા પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર ખખવાડા મીરાબેન ભરતભાઈ પટેલ મુ.પો ખડકી, તા: પારડી, િજ : વલસાડ ૯૯૭૯૬૪૬૭૪૬

૪૯૩ ગણદેવી માણેકપુર પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર માણેકપુર ચંિદર્કાબેન રણછોડભાઈ પટેલ મુ.પો. કેસલી, પટેલ ફિળયા તા: ગણદેવી િજ: નવસારી ૯૯૧૩૧૨૪૦૯૦

૪૯૪ ગણદેવી માણેકપુર પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર માણેકપુર એષાબેન ધીરુભાઈ િમસ્તર્ી મુ.પો. િપજરા, ટેકરી ફિળયું, તા: ગણદેવી િજ: નવસારી ૯૭૨૬૦૧૮૫૦૫

૪૯૫ ગણદેવી વેગામ આદશર્ બુિનયાદી શાળા વેગામ સરલાબેન છોટુભાઈ પટેલ િશવચરણ સોસાઈટી નં -૩, સોમનાથ મંિદર પાછળ, 
બીલીમોરા

૯૪૨૯૨૭૬૨૮૫

૪૯૬ ગણદેવી વેગામ આદશર્ બુિનયાદી શાળા વેગામ ખુશમનબહેન ગુલાબિસહ પરમાર મુ.પો. ચાપલધરા, તા: વાંસદા, િજ: નવસારી ૯૪૨૮૮૮૫૬૧૯

૪૯૭ ગણદેવી વેગામ આદશર્ બુિનયાદી શાળા વેગામ જીગ્નેશકુમાર કાિન્તલાલ ટંડેલ મુ.બાવરી ફિળયા, પો. મધર, તા: ગણદેવી, િજ: નાવસારી. ૮૧૨૮૬૫૭૧૪૮

૪૯૮ ગણદેવી વેગામ આદશર્ બુિનયાદી શાળા વેગામ મયુરીબેન મંગુભાઈ રાઠોડ મુ.પો. વાડા, તા, િજ : નવસારી ૮૧૪૧૪૫૪૩૪૧

૪૯૯ ગણદેવી વેગામ આદશર્ બુિનયાદી શાળા વેગામ ભાવનાબેન ડાહ્યાભાઈ પટેલ મુ.પો ધલ (પીપળા ફિળયું તા: ગણદેવી િજ : નવસારી ૯૯૭૯૬૬૮૭૯૭

૫૦૦ ગણદેવી વેગામ આદશર્ બુિનયાદી શાળા વેગામ િદગ્નીશાબેન ઠાકોરભાઈ પટેલ ૧૦૭ આનંદ પાકર્ સોસાઈટી, ગર્ીડ રોડ કબીલપોર નવસારી ૭૮૭૪૬૨૫૦૨૫

૫૦૧ ગણદેવી વેગામ આદશર્ બુિનયાદી શાળા વેગામ સુભાષભાઈ છીબાભાઈ પટેલ મુ.પો કેસલી મંિદર ફિળયા તા: ગણદેવી િજ: નવસારી ૯૪૨૭૧૮૫૭૩૭

૫૦૨ ગણદેવી સાલેજ સાલેજ પર્ાથિમક શાળા પર્વીણભાઈ મંગુભાઈ પટેલ મુ.પો. પીપલગભાણ, મોટી કોળીવાળ, તા: ગણદેવી, િજ: 
નવસારી

૯૯૨૫૧૦૪૯૧૦



૫૦૩ ગણદેવી સાલેજ સાલેજ પર્ાથિમક શાળા સુશીલાબેન રવજીભાઈ પટેલ મુ.પો. ગડત, ખાડી ફિળયા, તા: ગણદેવી િજ: નવસારી ૯૫૮૬૫૦૧૧૫૮

૫૦૪ ગણદેવી સાલેજ સાલેજ પર્ાથિમક શાળા જય ીબેન બાબરભાઈ પટેલ ઓમકારેશ્વર સોસાઈટી, મુ.પો. દેવસર, તા: ગણદેવી િજ: 
નવસારી

૯૯૧૩૬૬૨૮૨૮

૫૦૫ ગણદેવી સોનવાડી સોનવાડી પર્ાથિમક શાળા જશોદાબેન કલ્યાણજી આિહર મુ.પો. વડસાંગળ, ધનોરી ચંગા રોડ, તા: ગણદેવી િજ: 
નવસારી

૯૦૯૯૨૮૨૭૫૦

૫૦૬ ગણદેવી સોનવાડી સોનવાડી પર્ાથિમક શાળા સારીકાબેન રાજેન્દર્કુમાર ઢીમ્મર જ્યોિત નગર, બીલીમોરા, તા: ગણદેવી, િજ: નવસારી ૯૪૨૯૪૧૩૮૧૦

૫૦૭ ગણદેવી સોનવાડી સોનવાડી પર્ાથિમક શાળા હેતલબેન િવકર્મભાઈ પટેલ મુ.પો. સાલેજ, રૂપાજી ફિળયા, તા: ગણદેવી, િજ: નવસરી ૯૭૧૪૧૬૩૦૬૫

૫૦૮ ગણદેવી સોનવાડી સોનવાડી પર્ાથિમક શાળા સુનીતાબેન ગોિવદભાઈ લાડ મુ.પો ગડત, કુંભાર ફિળયા, તા: ગણદેવી િજ: નવસારી ૯૭૩૭૨૯૩૫૩૫

૫૦૯ ગણદેવી સોનવાડી સોનવાડી પર્ાથિમક શાળા યોગેશકુમાર પરભુભાઈ પટેલ મુ.પો. મલવાડા, પટેલ ફિળયા, તા: ગણદેવી, િજ: નવસારી ૯૭૧૨૬૯૧૨૯૧

૫૧૦ ગણદેવી ધમડાછા ધમડાછા કુમાર શાળા મહેન્દર્ કુમાર ભગુભાઈ પટેલ ખાપરવાડા, તા-ગણદેવી ૯૪૨૮૧૬૧૮૩૨

૫૧૧ ગણદેવી ધમડાછા ધમડાછા કુમાર શાળા  મહેશભાઈ બચુભાઇ નયારણ રહેજ તા,ગણદેવી ૯૮૭૯૦૮૦૬૧૬

૫૧૨ ગણદેવી ધમડાછા ધમડાછા કુમાર શાળા જય ી િહરેનકુમાર પટેલ ધમડાછા ,તા.ગણદેવી ૭૦૪૬૪૯૯૫૨૨

૫૧૩ ગણદેવી ધમડાછા ધમડાછા કુમાર શાળા નીશાકુમારી ગુલાબ િમસ્તર્ી સરીબુજરંગ,તાગણદેવી ૯૭૨૭૭૮૩૯૬૫

૫૧૪ ગણદેવી ધમડાછા ધમડાછા કુમાર શાળા નૂતનકુમારી દેવચંદભાઈ ટંડેલ બીલીમોરા, તા.ગણદેવી ૯૦૧૬૭૦૨૯૫૯

૫૧૫ ગણદેવી ધમડાછા ધમડાછા કન્યા શાળા મીનાબેન ભીખુભાઇ ગાિવત 30/ સુિવધાપાકર્ સો. અમલસાડ,તા.ગણદેવી ૯૯૨૪૯૫૧૧૧૨

૫૧૬ ગણદેવી ધમડાછા ધમડાછા કન્યા શાળા રેખાબેન ધીરુભાઈ પટેલ કલવાચ, િનશાળ ફિળયા.તા.ગણદેવી ૯૫૮૬૧૨૮૫૭૫

૫૧૭ ગણદેવી ધમડાછા ધમડાછા કન્યા શાળા સોનલબેન સુમનભાઈ કનેરીયા T.K નગર,રહેજ,તા.ગણદેવી ૯૪૨૯૭૮૩૫૧૪

૫૧૮ ગણદેવી ધમડાછા ધમડાછા કન્યા શાળા ભુપેન્દર્કુમાર જયંતીભાઈ ખલાસી 3166,A-1ઓમનગર સો. દેવસર,તા.ગણદેવી ૯૮૭૯૧૭૩૭૩૧

૫૧૯ ગણદેવી કછોલી કછોલી કુમાર શાળા નાથુભાઈ ભગુભાઈ પટેલ નાંદરખા,મંિદર ફિળયા,તા.ગણદેવી ૯૯૨૫૬૭૨૯૬૪

૫૨૦ ગણદેવી કછોલી કછોલી કુમાર શાળા દક્ષાબેન રમણભાઈ પટેલ અમલસાડ,તા.ગણદેવી ૯૬૮૭૮૪૭૧૮૨



૫૨૧ ગણદેવી કછોલી કછોલી કુમાર શાળા ઉષાબેન છગનભાઇ પટેલ વેગામ, તા.ગણદેવી ૯૫૫૮૭૮૨૮૧૦

૫૨૨ ગણદેવી કછોલી કછોલી કુમાર શાળા બળવંતરાય અમૃતભાઈ ટંડેલ ભાટ,તા.ગણદેવી ૬૩૫૭૪૫૯૪૭૦

૫૨૩ ગણદેવી કછોલી કછોલી કન્યા શાળા િગરીશભાઈ સુમનભાઈ હળપિત રહેજ મેધીયા ફળીયા તા,ગણદેવી ૯૮૨૫૭૨૩૮૮૩

૫૨૪ ગણદેવી કછોલી કછોલી કન્યા શાળા લીલાવતીબેન જગદીશ ભાઈ સોલંકી કછોલી, તા.ગણદેવી ૮૨૩૮૫૨૫૯૨૨

૫૨૫ ગણદેવી કછોલી કછોલી કન્યા શાળા જય ીબેન ગોિવદભાઈ પટેલ અમલસાડ,તા.ગણદેવી ૯૯૭૯૩૫૩૩૦૫

૫૨૬ ગણદેવી કછોલી કછોલી કન્યા શાળા કીિત બેન સુમંતરાય પટેલ નાંદરખા,,તા.ગણદેવી ૭૮૭૪૩૪૬૨૨૨
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૫૩૦ ગણદેવી કછોલી કછોલી કન્યા શાળા ઓજસકુમાર રણછોડભાઈ પટેલ નાંદરખા, પર્મુખ ખુશ્બુ સો.તા.ગણદેવી ૯૮૨૫૦૯૩૮૩૩
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૫૪૩ ગણદેવી ભાગડ પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર ભાગડ ી શૈલેષકુમાર ખંડુભાઇ પટેલ મુ. ભાગડ, પો. મોવાસા ૯૮૨૫૫૮૩૦૮૧
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૫૫૩ ગણદેવી મોવાસા િવદ્યામંિદર મોવાસા પલ્લવીબેન ચંપકભાઈ ઢીમ્મર િશવચરણ સોસાયટી-1 બીલીમોરા ૭૫૭૫૦૬૧૦૮૩
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૫૫૫ ગણદેવી કોથા િવદ્યામંિદર કોથા પટેલ મનહરભાઈ છોટુભાઈ મુ.પોરવાસણ,પો.જોરાવાસણ,તા.િજ.વલસાડ ૯૯૨૪૦૧૪૮૭૦
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૫૫૭ ગણદેવી કોથા િવદ્યામંિદર કોથા પટેલ પુષ્પાબેન અમૃતલાલ મુ.સરીબુજરંગ, તા ગણદેવી ૯૦૯૯૨૮૫૦૬૩
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