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

૧ જલાલપોર અબર્ામા અબર્ામા કન્યા શાળા ી િશિશર ગોિવદભાઈ ટંડેલ એરૂ ચાર રસતા, તા. જલાલપોર, ૯૯૦૪૩૫૧૭૩૫

૨ જલાલપોર અબર્ામા અબર્ામા કન્યા શાળા ી હેમંતકુમાર અરિવદભાઈ પટેલ 201 અક્ષર એપાટર્. સાઈ સ્ટર્ીટ, તા.િજ. નવસારી ૯૯૨૫૫૫૬૪૩૪

૩ જલાલપોર અબર્ામા અબર્ામા કન્યા શાળા ી કોકીલાબેન ભૂપેન્દર્ભાઈ પટેલ ઘેલ ફિળયા,અબર્ામા, તા.જલાલપોર ૯૬૦૧૮૨૯૪૮૦

૪ જલાલપોર અબર્ામા અબર્ામા કન્યા શાળા ી ભારતીબેન સુરેશભાઈ પટેલ દેસાઈ પોળ,અબર્ામા, તા.જલાલપોર ૯૭૨૫૧૦૯૯૧૨

૫ જલાલપોર અબર્ામા અબર્ામા કન્યા શાળા ી સરોજબેન પરેશકુમાર પટેલ  લીલાવતી નગર, અંધેસ્વર મંિદર,અમલસાડ, તા.ગણદેવી, 
િજ. નવસારી

૯૯૧૩૧૮૩૬૨૯

૬ જલાલપોર અબર્ામા અબર્ામા કન્યા શાળા ી ભાવનાબેન કલ્પેશભાઈ ટંડેલ લ મી નગર -1, તા.જલાલપોર, િજ. નવસારી ૯૪૨૭૩૪૧૯૭૩

૭ જલાલપોર અબર્ામા અબર્ામા કન્યા શાળા ી િદવ્યા મોહનલાલ પટેલ 57 મોરાર પાકર્ -2,િવજલપોર, તા.જલાલપોર ૯૯૭૪૨૫૯૭૬૭

૮ જલાલપોર અબર્ામા અબર્ામા કન્યા શાળા ી જયાબેન ઝીણાભાઈ ટંડેલ 72, સાઈ ગાડર્ન, એરૂ ચાર રસ્તા, અબર્ામા રોડ, તાલુકો -
જલાલપોર, િજલ્લો- નવસારી

૮૧૫૩૮૩૬૯૪૭

૯ જલાલપોર અબર્ામા અબર્ામા કન્યા શાળા ી િનમર્ળાબેન ગોપાળભાઈ ટંડેલ  ગોિવદ ફિળયું, કૃષ્ણપુર, તા.જલાલપોર, િજ.નવસારી ૯૬૬૨૯૩૩૬૬૦

૧૦ જલાલપોર અબર્ામા અબર્ામા કન્યા શાળા ી શોભનાબેન ભૂપેન્દર્ભાઇ પટેલ  ી રંગ સાધના સોસાયટી,અમલસાડ તા: ગણદેવી, િજ. 
નવસારી

૯૬૮૭૮૪૮૪૭૭

૧૧ જલાલપોર અબર્ામા અબર્ામા કન્યા શાળા ી દશર્નાકુમારી રમણલાલપટેલ ઉંડાચ, તા.ગણદેવી ૯૯૧૩૪૩૬૫૧૨

૧૨ જલાલપોર અબર્ામા અબર્ામા કન્યા શાળા ી ધમશાબેન ભગવાનભાઇ ખલાસી એરૂ ચારરસતા, તા. જલાલપોર, ૯૮૨૪૨૫૭૦૩૦

૧૩ જલાલપોર અબર્ામા અબર્ામા કન્યા શાળા ી અચર્નાબેન િદપકભાઇ પટેલ મોરારપાકર્ એરૂ ચાર રસ્તા,  તા.જલાલપોર ૯૯૨૪૧૨૫૮૦૦

૧૪ જલાલપોર અબર્ામા અબર્ામા કન્યા શાળા ી નીતાબેન જોગીભાઈ પટેલ  સાઇ લીલા સો.,અમલસાડ, તા: ગણદેવી, િજ.નવસારી ૯૭૭૩૨૪૬૬૮૯

૧૫ જલાલપોર અબર્ામા અબર્ામા કન્યા શાળા ી હષૅના પર્ણવ પટેલ દેવસર તા-ગણદેવી િજ. નવસારી ૯૯૨૫૮૦૭૧૬૬

૧૬ જલાલપોર કલથાણ કલથાણ જાગૃિતબેન ખંડુંભાઈ પટેલ અબર્ામા  દેસાઈ ફ.તા.જલાલપોર.જી.નવસારી િપન 
૩૯૬૪૦૬

8128647672

િશક્ષકોની માિહતી 
(માચર્ - ૨૦૨૦ અંિતત)



૧૭ જલાલપોર કલથાણ કલથાણ મેઘનાબહેન અમર્તલાલ પટેલ વાસણ િનશાળ ફ. તા. ગણ દેવી .જી.નવસારી 8140640800

૧૮ જલાલપોર કલથાણ કલથાણ કલ્પનાબેન વેસ્તાભાઈ ટંડેલ નવસારી . ીજી ફ્લેટ , જલારામ સસાયટી,તા જલાલપોર, 
જી.નવસારી

9924333562

૧૯ જલાલપોર કલથાણ કલથાણ પુનમબેન અરિવદભાઈ કેવત બીલીમોરા દેગડી સ્ટર્ીટ,તા, ગણદેવી.જી.નવસારી 8200868564

૨૦ જલાલપોર કલથાણ કલથાણ િડમ્પલબેન મનુભાઈ પટેલ વેડછા સ્ટેશન રોડ, તા.જલાલપોર ,જી.નવસારી 9586162277

૨૧ જલાલપોર સુલતાનપુર સુલતાનપુર- વગર્શાળા ીમતી મહેશ્વરી બેન ઝીણાભાઈ ટંડેલ બીલીમોરા, તા-ગણદેવી, જી.-નવસારી 70965 46180

૨૨ જલાલપોર સુલતાનપુર સુલતાનપુર- વગર્શાળા ી અજય કુમાર નારણભાઈ ટંડેલ બીલીમોરા, તા-ગણદેવી, જી.-નવસારી 99251 23254

૨૩ જલાલપોર કરોડ કોઠવા કરોડ કોઠવા પર્ણવ બાબુભાઇ પટેલ મોટી દેવસર,તા-ગણદેવી િજ. નવસારી 9925806480

૨૪ જલાલપોર કરોડ કોઠવા કરોડ કોઠવા રેખાબેન મગનલાલ હોડીવાલા નાની કરોડ,તા-જલાલપોર િજ. નવસારી 6353906633

૨૫ જલાલપોર કરોડ કોઠવા કરોડ કોઠવા જ્યોિતબેન શશીકાન્ત પટેલ જોરાવાસણ,તા.િજ-વલસાડ 9725465390

૨૬ જલાલપોર કરોડ કોઠવા કરોડ કોઠવા ભરતકુમાર મંગુભાઈ હળપિત ધમડાછા,તા-ગણદેવી િજ. નવસારી 9978264566

૨૭ જલાલપોર સરાવ સવર્મંગલ પર્ાથિમક શાળા, સરાવ ી પરેશકુમાર ઠાકોરભાઇ પટેલ સરીબુજરંગ, તા-ગણદેવી, જી.-નવસારી ૯૯૨૫૬૨૪૨૪૮

૨૮ જલાલપોર સરાવ સવર્મંગલ પર્ાથિમક શાળા, સરાવ ી હષાર્બહેન મનુભાઈ પટેલ અંચેલી, તા-ગણદેવી, જી.-નવસારી ૮૧૨૮૮૨૨૧૦૫

૨૯ જલાલપોર સરાવ સવર્મંગલ પર્ાથિમક શાળા, સરાવ ી રંજનબહેન મનોજભાઈ પટેલ નાનીકરોડ, કરોડકોઠવા, તા.-જલાલપોર, જી.-નવસારી ૯૯૭૪૨૬૩૧૬૩

૩૦ જલાલપોર સરાવ સવર્મંગલ પર્ાથિમક શાળા, સરાવ ી પૂવ  અરુણકુમાર ટંડેલ મહેરપાકર્, કૃષીકેમ્પસ રોડ, તા.-નવસારી િજ.:-નવસારી ૯૯૭૪૦૧૭૦૫૦

૩૧ જલાલપોર વેડછા વેડછા પર્ાથિમક  શાળા પર્મોદ કનુભાઈ પટેલ આનંદ પાકર્, કબીલપોર, નવસારી તા.જી.નવસારી 9998259355

૩૨ જલાલપોર વેડછા વેડછા પર્ાથિમક  શાળા અિનતાબેન અિનલ કુમાર પટેલ મોગાર ,િનશાળ ફિળયા ,તા. જી. નવસારી 9687003408

૩૩ જલાલપોર વેડછા વેડછા પર્ાથિમક  શાળા િનિમષા કુમારી કલ્પેશકુમાર પટેલ નવસારી ,િચતર્કૂટ નગર,તા.જી.નવસારી 9913863998

૩૪ જલાલપોર વેડછા વેડછા પર્ાથિમક  શાળા અંજના કુમારી પર્શાંત િસહ પરમાર 305- A,સનરાઈઝ  રેસીડેન્સી  ,જમાલપોર તા-.જી.નવસારી 9428159750



૩૫ જલાલપોર વેડછા વેડછા પર્ાથિમક  શાળા નીતાબેન ભનુભાઇ સાંગાણી સારથીપોઇન્ટ એપાટર્મેન્ટ, તાસ્કંદનગર 
સોસાયટી,તા.જી.નવસારી

9429347003

૩૬ જલાલપોર વેડછા વેડછા પર્ાથિમક  શાળા મિનષાબેન ધમશકુમાર પટેલ 536,હરકણીયા ફિળયા, વણગામ તા. ગણદેવી  િજ ,-
નવસારી

9978916367

૩૭ જલાલપોર ડાંભેર ડાંભેર પર્ાથિમક શાળા કમલેશકુમાર મગનલાલ પટેલ િસધ્ધનાથ નગર સોસાયટી બીલીમોરા તા:- ગણદેવી િજ , 
નવસારી

૯૮૭૯૨૩૯૦૮૨

૩૮ જલાલપોર ડાંભેર ડાંભેર પર્ાથિમક શાળા પુષ્પાબહેન નગીનભઇ પટેલ િસધ્ધનાથ નગર સોસાયટી બીલીમોરા તા:- ગણદેવી િજ , 
નવસારી

૯૫૩૭૮૦૯૨૧૬

૩૯ જલાલપોર ડાંભેર ડાંભેર પર્ાથિમક શાળા તેજલબેન સુમનભાઇ આહીર લીલાવતી નગર સોસાયટી અમલસાડ તા: ગણદેવી િજઃ 
નવસારી

૮૪૬૯૫૮૭૩૦૯

૪૦ જલાલપોર ડાંભેર ડાંભેર પર્ાથિમક શાળા િરિદ્ધબેન સંદીપભાઈ નાયક 47, સીટી ગાડર્ન સોસાયટી,મંકોિડયા,િવજલપોર,નવસારી ૮૧૬૦૧૨૮૩૩૧

૪૧ જલાલપોર ડાંભેર ડાંભેર પર્ાથિમક શાળા તેજલબેન ઠાકોરભાઈ ટંડેલ 56-મોરારપાકર્  િવજલપોર તા:- જલાલપોર  િજ. નવસારી ૭૬૯૮૭૫૩૯૬૭

૪૨ જલાલપોર ખરસાડ ખરસાડ ી રક્ષાબેન માધુભાઈ પટેલ મુ.પો.વાસણ.પટેલ ફ.વાયા- અમલસાડ, તા-ગણદેવી,િજ-
નવસારી

96242 42824

૪૩ જલાલપોર ખરસાડ ખરસાડ ી નયનેશભાઇ છોટુભાઇ ટંડેલ મુ.પો.કૃષ્ણપુર.તા-જલાલપોર, િજ -નવસારી 99792 24899

૪૪ જલાલપોર ખરસાડ ખરસાડ ી ચેતનાબેન રમણભાઇ પટેલ મુ.પો.અમલસાડ,સરીબુજરંગ.તા-ગણદેવી, િજ -નવસારી 98799 20770

૪૫ જલાલપોર ખરસાડ ખરસાડ ી ધિમષ્ઠાબેન હીરાભાઇ વાિડયા મુ.પો.બીલીમોરા.તા-ગણદેવી, િજ -નવસારી 97278 46285

૪૬ જલાલપોર ખરસાડ ખરસાડ ી જાગૃિતબેન છોટુભાઇ ટંડેલ મુ.પો.છાપરા,પંચવટી નગર.તા-િજ -નવસારી 81286 80692

૪૭ જલાલપોર સુલતાનપુર ઈશ્વરકૃપા પર્ા.શાળા સુલતાનપુર રીટાબેન િનતીનકુમાર પટેલ 98/8 અંકુર પાકર્ સોસાયટી,એરુ, તા.જલાલપોર િજ.-
નવસારી

8469793491

૪૮ જલાલપોર સુલતાનપુર ઈશ્વરકૃપા પર્ા.શાળા સુલતાનપુર સંગીતાબહેન ઈશ્વરભાઈ પટેલ 12 અશોકનગર એરુ ચાર રસ્તા તા.-જલાલપોર, િજ.-
નવસારી

9925480849

૪૯ જલાલપોર આટ આટ કન્યા શાળા પદ્માક્ષીબેન સુરેશકુમાર પટેલ એરુ ચાર રસ્તા  યોગેશ્વર નગર તા. જલાલપોર 9727515171

૫૦ જલાલપોર આટ આટ કન્યા શાળા સંગીતાબેન સુરેશભાઇ પટેલ આટ બર્ાહ્મણ ફિળયું તા. જલાલપોર જી.નવસારી 9537016200

૫૧ જલાલપોર આટ આટ કન્યા શાળા હંસાબેન અમર્તલાલ ટંડેલ એરુ ચાર રસ્તા સીતારામ નગર  તા. જલાલપોર 9727641098

૫૨ જલાલપોર આટ આટ કન્યા શાળા જયાબેન િદનુભાઈ પટેલ એરુ ચાર રસ્તા સીતારામ નગર  તા. જલાલપોર 9537464376



૫૩ જલાલપોર આટ આટ કન્યા શાળા રશ્મીકાંત લ મણભાઇ ટંડેલ પંચવટી નગર,છાપરા રોડ ,તા.જી.નવસારી 9428160528

૫૪ જલાલપોર આટ આટ કન્યા શાળા પૂજાબેન નટવરલાલ પટેલ એરુ ચાર રસ્તા મધુરમ એપાટર્મેન્ટ તા. જલાલપોર 9909158462

૫૫ જલાલપોર આટ આટ કન્યા શાળા જગિદશભાઇ કેશવભાઇ પટેલ આટ પારસ ફળીયા તા.જલાલપોર જી.નવસારી 9913864313

૫૬ જલાલપોર આટ આટ કન્યા શાળા હેમલતાબેન નગીનભાઇ ટંડેલ સીટી ગાડર્ન પાણીની ટાંકી િવજલપોર જી.નવસારી 9687533444

૫૭ જલાલપોર આટ આટ કન્યા શાળા યાસીનઅલી ગુલામ અહમદ ખલીફા આટ ,બજાર સ્ટર્ીટ તા.જલાલપોર જી.નવસારી 6352965560

૫૮ જલાલપોર આટ આટ કન્યા શાળા પરેશભાઇ પરભુભાઇ પટેલ સરીબુજરંગ મોરા ફિળયા પોસ્ટ અમલસાડ તાલુકો ગણદેવી 
જીલ્લો નવસારી િપન નંબર ૩૯૬ ૩૧૦

9723936886

૫૯ જલાલપોર આટ આટ કન્યા શાળા ઉમેશભાઇ રમેશભાઇ માને ડીપી ચાલ ઓડ નગર બીલીનાકા િબિલમોરા તા. ગણદેવી 7990163548

૬૦ જલાલપોર આટ આટ કન્યા શાળા નીલીમાબેન સુક્કરભાઇ પટેલ સાગર કોમપલેકસ,એરુ ચાર રસ્તા તા. જલાલપોર 8200703712

૬૧ જલાલપોર આટ આટ કન્યા શાળા ભુપેન્દર્ભાઇ વલ્લભભાઇ પટેલ સિરબુજરંજ તા. ગણદેવી જી.નવસારી 9879239082

૬૨ જલાલપોર સુલતાનપુર ખંભલાવ શાળા વષાર્બેન ખંડુભાઇ પટેલ 33,એરૂ ગાડર્ન સોસાયટી,એરુચાર રસ્તા ,એરૂ ,તા 
:જલાલપોર

7874269279

૬૩ જલાલપોર સુલતાનપુર ખંભલાવ શાળા પાવર્તીબેન બાલુભાઇ આિહર મહાલ મી કોમ્પ્લેક્ષ, એરૂ ચાર 
રસ્તા,તા.જલાલપોર,િજ.નવસારી

9913436191

૬૪ જલાલપોર સુલતાનપુર ખંભલાવ શાળા નગીનભાઇ નરિસહભાઇ પટેલ ,વાિણયાવાડ, કરાડી  ,તા :જલાલપોર  ,િજ :નવસારી 9328485716

૬૫ જલાલપોર સુલતાનપુર ખંભલાવ શાળા પર્જ્ઞશકુમાર અશોકકુમાર પટેલ પર્જાપિત વાડી ની સામે ,િવજલપોર  તા જલાલપોર 
જી.નવસારી

9727640989

૬૬ જલાલપોર ભુતસાડ ભુતસાડ પર્ાથિમક શાળા રંજનબેન છીતાભાઇ પંડ્યા િવશ્વકમાર્ એપાટર્મેન્ટ, એરૂ ,તા.જલાલપોર,જી.નવસારી 9725758121

૬૭ જલાલપોર ભુતસાડ ભુતસાડ પર્ાથિમક શાળા ભાનુબેન ખોડાભાઇ ગોિહલ લ મી નગર-૨, િવજલપોર રોડ,તા. નવસારી 9537335612

૬૮ જલાલપોર અ◌ેથાણ નઈ તાલીમ  શાળા એથાણ અપેક્ષાબેન જયંિતલાલ ગોસાઇ દેસાઈ વાડ, િવજલપોર,તા. જલાલપોર  જી. નવસારી 9925814805

૬૯ જલાલપોર એથાણ નઈ તાલીમ  શાળા એથાણ નીલાબેન ઝીણાભાઇ ટંડેલ જીનલ પાકર્ સોસાયટી,F-12, એરૂ,તા.જલાલપોર 
િજ.નવસારી

7383451063

૭૦ જલાલપોર એથાણ નઈ તાલીમ  શાળા એથાણ સંગીતાબેન ડાહ્યાભાઇ ટંડેલ ૪૫, એ રૂગાડૅન સોસાયટી, એરૂ ચાર રસ્તા,એરૂ ગામ , 
તા.જલાલપોર,િજ.નવસારી

9428160591



૭૧ જલાલપોર એથાણ નઈ તાલીમ  શાળા એથાણ જયાબેન મુકેશકુમાર પટેલ વંકાલ  સુંદર ફિળયા તા.ચીખલી જી.નવસારી 9825459343

૭૨ જલાલપોર જલ માછીવાડ જલ માછીવાડ િદપેશ બાબુભાઇ પટેલ મુ.પો.- કડોલી, વાયા-મરોલીબજાર, તા.જલાલપોર, િજ. 
નવસારી

૯૪૨૭૩ ૫૦૮૨૭

૭૩ જલાલપોર જલ માછીવાડ જલ માછીવાડ જયેશકુમાર રમણભાઈ પટેલ ૭૨૭-મોખા ફિળયા, મુ.પો.- વાંકલ, તા.િચખલી, િજ. 
નવસારી

૯૮૭૯૬ ૮૭૪૩૨

૭૪ જલાલપોર જલ માછીવાડ જલ માછીવાડ િકશોરકુમાર વલ્લભભાઇ પટેલ આયોદ્યાનગર સોસા., િવજલપોર, તા.જલાલપોર, 
િજ.નવસારી.

૯૪૨૭૯ ૪૫૯૬૬

૭૫ જલાલપોર જલ માછીવાડ જલ માછીવાડ હરીશભાઇ નગીનભઇ ગાિમત ૧૦૧, િકનલ એપા., િવજલપોર, તા.જલાલપોર, 
િજ.નવસારી.

૯૬૨૪૨ ૮૯૪૮૮

૭૬ જલાલપોર જલ માછીવાડ જલ માછીવાડ અિનતાબેન મનોજભાઇ (યોગેશભાઈ) મકવાણા ૯૫-અમરોલી, બસસ્ટેન્ડ એિરઆ, અમરોલી-૧૩, િજ.સુરત ૮૭૫૮૫ ૬૩૭૬૦

૭૭ જલાલપોર જલ માછીવાડ જલ માછીવાડ નૈનાબેન હરજીભાઇ પરમાર ૧૮૭-પતરાની ચાલ, તા.િજ.નવસારી ૯૭૧૨૬ ૧૯૬૨૭

૭૮ જલાલપોર જલ માછીવાડ જલ માછીવાડ અમૃતાબેન ઠાકોરભાઈ પટેલ મુ.પો.-ચીજગામ, તા.જલાલપોર, િજ.નવસારી. ૯૯૭૯૩ ૩૫૦૪૯

૭૯ જલાલપોર જલ માછીવાડ જલ માછીવાડ હેમંતકુમાર ચીમનભાઈ પટેલ મુ.પરતાપોર, પો.ઇટાળવા, તા.િજ.નવસારી ૯૨૨૮૩ ૯૮૯૮૧

૮૦ જલાલપોર જલ માછીવાડ જલ માછીવાડ નમર્દાબેન (બાલકૃષ્ણ) મિણલાલ ટંડેલ બી-૪૨, ીરામકોમ્પ્લેક્ષ,આયોદ્યાનગર, િવજલપોર-૬, 
તા.જલાલપોર,િજ.નવસારી

૯૭૨૫૮ ૬૫૧૭૩

૮૧ જલાલપોર જલ માછીવાડ જલ માછીવાડ કલ્પેશકુમાર દીનુભાઈ પટેલ નાસણાફિળયા, મુ. જલ, પો. બોરીફિળયા, તા. 
જલાલપોર, િજ.નવસારી

૯૯૭૪૩ ૫૭૧૧૬

૮૨ જલાલપોર જલ જલ કલ્પનાબેન બાલુભાઈ આિહર મુ પો- વેડછા,
તા-જલાલપોર

9898465144

૮૩ જલાલપોર જલ જલ સુિમતર્ાબેન ડાહ્યાભાઈ ટંડેલ અંકુરપાકર્ ,એરુ ચાર રસ્તા,નવસારી 9978260376

૮૪ જલાલપોર જલ જલ માધવીબેન િવઠ્ઠલભાઈ ટંડેલ B-5,પંચરત્ન િબિલ્ડગ , લ મી નગર -1 ,િવજલપોર 
,નવસારી

7600059121

૮૫ જલાલપોર જલ જલ તેજસ નટુભાઈ પટેલ મુ- ઊંડાચ ,તા- ગણદેવી જી નવસારી 9033619473

૮૬ જલાલપોર જલ જલ પારુલબેન  મોહનભાઇપટેલ મુ પો- એરુ, તા-જલાલપોર 9099457058

૮૭ જલાલપોર સુલતાનપુર આદશર્ િવધામંિદર બોરીફિળયા પર્િમલાબેન છનાભાઇ ટંડેલ D-6,જીનલ પાકર્,એરૂ ચાર રસ્તા,નવસારી.જી-નવસારી 97255 33563

૮૮ જલાલપોર સુલતાનપુર આદશર્ િવધામંિદર બોરીફિળયા ભારતીબેન વલ્લભભાઇ પટેલ મુ.પો.બોરીફિળયા,તા-જલાલપોર, જી-નવસારી 99096 40807



૮૯ જલાલપોર સુલતાનપુર આદશર્ િવધામંિદર બોરીફિળયા નીલમબેન બાબુભાઇ પટેલ 15/એ-મહેર પાકર્સોસાયટી જલકમલ રોડ,તા-જલાલપોર, 
જી-નવસારી

98254 82997

૯૦ જલાલપોર સુલતાનપુર આદશર્ િવધામંિદર બોરીફિળયા યુિત અલય દેસાઇ 301-જલિનિધ એપાટ્મન્ટ મકોડીયા,િવજલપોર ,નવસારી. 99748 15167

૯૧ જલાલપોર એરૂ એરૂ કુમાર શાળા ભરતકુમાર ગુલાબભાઇ પટેલ કનેરા તા-જલાલપોર િજ-નવસારી ૯૯૦૯૬૬૫૮૫૪

૯૨ જલાલપોર એરૂ એરૂ કુમાર શાળા જ્યોત્સનાબેન છગનભાઈ પટેલ કેસલી .તા-ગણદેવી જી.નવસારી ૯૪૨૮૭૬૦૮૧૧

૯૩ જલાલપોર એરૂ એરૂ કુમાર શાળા ઇન્દીરાબેન બળવંતરાય ચૌહાણ આમચક,તા-મહુવાજી.સુરત ૯૦૯૯૪૫૪૪૦૪

૯૪ જલાલપોર એરૂ એરૂ કુમાર શાળા ચંપકભાઈ બાવાભાઈ પટેલ દેવસર તા.ગણદેવી જી.નવસારી ૭૫૬૭૫૯૩૫૭૮

૯૫ જલાલપોર એરૂ એરૂ કુમાર શાળા કેવટ િદિપકાબેન પંકજકુમાર બીલ્લીમોરા તા-ગણદેવી િજ- નવસારી ૯૯૯૮૯૭૬૫૭૫

૯૬ જલાલપોર એરૂ એરૂ કુમાર શાળા પટેલ િદિપકાબેન મેહુલભાઇ ડૂગરી,તા.જી.વલસાડ ૯૫૩૭૧૮૧૪૪૧

૯૭ જલાલપોર એરૂ એરૂ કુમાર શાળા દેસાઈ પરેશા િનલેશ BLF-5,દપૅણ,તુલસીવન સોસાયટી,છાપરા રોડ,નવસારી 
તા.જી.નવસારી

૯૪૨૮૧૬૦૮૬૦

૯૮ જલાલપોર એરૂ એરૂ કુમાર શાળા અલ્પાબેન શંકરભાઈ રાઠોડ જલાલપોર,તા-જલાલપોર,જી.નવસારી ૯૭૨૬૫૧૧૬૬૮

૯૯ જલાલપોર એરૂ એરૂ કુમાર શાળા નીલાબેન કાંિતલાલ વરીઆ િવજલપોરતા.જલાલપોર,જી.નવસારી ૯૪૨૭૯૪૮૬૭૦

૧૦૦ જલાલપોર મંિદર મંિદર શાળા શારદાબેન રણછોડજી પટેલ 20-A, ભુવનેશ્વરી નગર, છાપરા રોડ, તા. - નવસારી, િજ. -
નવસારી.

9624972489

૧૦૧ જલાલપોર મંિદર મંિદર શાળા ગૌરીબેન મોહનભાઈ ટંડેલ H-7, લ મીનગર -1, ગોપાલનગર પાછળ, એરૂ રોડ, પો -
કૃિષ કેમ્પસ, િવજલપોર, તા - જલાલપોર, િજલ્લો - 

9510618547

૧૦૨ જલાલપોર મંિદર મંિદર શાળા સુરેશભાઈ માનાભાઈ આહીર 63, સત્યમ પાકર્ સોસાયટી, જલાલપોર રોડ, જી. નવસારી 8141068659

૧૦૩ જલાલપોર મંિદર મંિદર શાળા કેયુરીબેન ખુશાલભાઈ પટેલ C-14 કલાકુંજ, જલારામ હાઉિસગ સોસાયટી, અમલસાડ, 
તા.ગણદેવી, જી. નવસારી

9727362618

૧૦૪ જલાલપોર મંિદર મંિદર શાળા કીિત બેન વલ્લભભાઈ ટંડેલ ૧૦૪ પર્ભાકુંજ /B િવજલપુર નગરપાિલકા ની પાછળ, 
નવસારી

9016707519

૧૦૫ જલાલપોર હાંસાપોર હાંસાપોર શારદાબેન લલ્લુભાઈ ટંડેલ સીતારામ નગર એરૂ ચાર રસ્તા,તા.જલાલપોર,િજ.નવસારી ૭૫૬૭૦૩૪૩૧૧

૧૦૬ જલાલપોર હાંસાપોર હાંસાપોર ભારતીબેન છીબાભાઈ સોલંકી ૬/સુમંગલ રો હાઉસ,એરૂ રોડ, નવસારી ૯૪૨૬૩૨૦૨૬૦



૧૦૭ જલાલપોર હાંસાપોર હાંસાપોર સાિવતર્ી બેન પર્ાણજીવનભાઇ ટંડેલ A-46/1 અમીરાજ સોસાયટી,એરૂ રોડ ,નવસારી ૯૯૯૮૩૩૮૭૪૬

૧૦૮ જલાલપોર હાંસાપોર હાંસાપોર ધિમષ્ઠાબેન ગોિવદભાઇ ચૌહાણ ૩૮૯,િશવાની રેિસડેિન્સ ઘેલખડી તા.િજ.નવસારી ૯૮૯૮૮૯૩૪૮૪

૧૦૯ જલાલપોર હાંસાપોર હાંસાપોર સમીરકુમાર નલીનભાઈ મહેતા D -51,યુગ સોસાયટી, િવજલપોર ,તા: નવસારી જી: 
નવસારી

૮૮૪૯૪૮૩૯૧૫

૧૧૦ જલાલપોર હાંસાપોર હાંસાપોર ક્લ્પનાબેન રમેશભાઈ પટેલ સરાવ, મીઠા ફિળયા, તા-જલાલપોર ,િજ.નવસારી ૭૦૧૬૭૪૦૭૫૫

૧૧૧ જલાલપોર મંિદર,ડોઝી ડોઝી ફિળયા મંિદર હેમલતાબેન ગોિવદજી પટેલ ડાંભર, િનશાળફિળયા,તા.જલાલપોર, િજ.નવસારી 9426270310

૧૧૨ જલાલપોર મંિદર ,ડોઝી ડોઝી ફિળયા મંિદર મિનષા બેન બળવંતરાય પટેલ સીતારામ નગર,એરૂ, 206,તા.જલાલપોર, િજ.નવસારી 6354170964

૧૧૩ જલાલપોર મંિદર ,ડોઝી ડોઝી ફિળયા મંિદર સુમનભાઇ છગનભાઇ પટેલ બલવાડા,તા.ચીખલી, િજ.નવસારી 9924689230

૧૧૪ જલાલપોર મંિદર ,ડોઝી ડોઝી ફિળયા મંિદર જાગૃિત બેન અશોક કુમાર ખલાસી ગણેશનગર, િવજલપોર, જયપેટર્ોલપંપસામે,તા.જલાલપોર, 
િજ નવસારી

9879352846

૧૧૫ જલાલપોર બોદાલી સરસ્વતી મંિદર , બોદાલી શંકરભાઇ ભીખુભાઈ પટેલ શંકરિવજયજીન કંપાઉન્ડ, ઋિષકેશ એપા.ની બાજુમાં 
જલાલપોર રોડ, નવસારી

9978805638

૧૧૬ જલાલપોર બોદાલી સરસ્વતી મંિદર , બોદાલી સિવતાબેન સુભાષકુમાર પટેલ A-૧૧ ઈશ્વરપાકર્ ( એરૂ ચાર રસ્તા ) તા-જલાલપોર 
જી.નવસારી

9712540494

૧૧૭ જલાલપોર બોદાલી સરસ્વતી મંિદર , બોદાલી પર્સન્ના યજ્ઞશભાઈ દેસાઇ 502,દેસાઇ ફલેટ્સ,આશાનગર તા.િજ.નવસારી 9427867067

૧૧૮ જલાલપોર બોદાલી સરસ્વતી મંિદર , બોદાલી રૂપલબેન િનમેષકુમાર િતવારી શ્યામનાગર -2 , નંદનવનની પાછળ,િવજલપોર તા-
જલાલપોર

9727143679

૧૧૯ જલાલપોર બોદાલી સરસ્વતી મંિદર , બોદાલી રૂપલબેન હેતલકુમાર મહેતા 30 - ગોિવદનગર-3 િશવપાવર્તી સોસાયટી પાછળ 
,જમાલપોર ,તા-જી, નવસારી

9687605596

૧૨૦ જલાલપોર બોદાલી પર્ગિત િવદ્યામંિદર,ખંડારક ફિળયા, બોદાલીસુભાષકુમાર ધનજીભાઇ પટેલ A-11 ઈશ્વર પાકર્ (એરૂ ચાર રસ્તા)તા.જલાલપોર 
જી.નવસારી

98796 85539

૧૨૧ જલાલપોર બોદાલી પર્ગિત િવદ્યામંિદર,ખંડારક ફિળયા, બોદાલીધિમષ્ઠા િદગિવજયિસહ ચૌહાણ મુ. પો. એરૂ બક ઑફ બરોડા ની સામે દેસાઈ પોળ 
તા.જલાલપોર જી.નવસારી

98796 45057

૧૨૨ જલાલપોર મછાડ મછાડ ી િહમેશ િવનોદભાઇ સાવંત 302 વાત્સલ્ય એપાટર્મેન્ટ િવજલપુર નવસારી 97141 16058

૧૨૩ જલાલપોર મછાડ મછાડ ી િહરેનકુમાર છીબુભાઇ ખલાસી વેસ્ટનર્ ફિળયું , મોવાસા તા.ગણદેવી નવસારી 72848 95437

૧૨૪ જલાલપોર મછાડ મછાડ જ્યોત્સનાબેન ભાનુશંકર ટંડેલ 15 સમથર્ પાકર્ સોસાયટી, કબીલપોર નવસારી 76210 90983



૧૨૫ જલાલપોર મછાડ મછાડ હેમાંિગનીબેન કનૈયાલાલ કટાિરયા ડી-૨૭ ડી.વી પાકર્ સો. આઇ માતા ચોક પવર્ત પાટીયા સુરત 98257 14033

૧૨૬ જલાલપોર મછાડ મછાડ ી પાવર્તીબેન િવનોદકુમાર પટેલ ૬૮બી ધમ નનગર નવસારી 95105 40460

૧૨૭ જલાલપોર િવજલપોર કૃિષ કેમ્પસ પર્ાથ િમક શાળા મયુરકુમાર આંબાલાલ રાઠોડ ૨૯,અમીપાકર્,િવજલપોર, તા.જલાલપોર 9662374747

૧૨૮ જલાલપોર િવજલપોર કૃિષ કેમ્પસ પર્ાથ િમક શાળા દક્ષાબેન હરેશભાઇ પરમાર અશોકનગર સો,એરુ,તા.જલાલપોર 9427347131

૧૨૯ જલાલપોર િવજલપોર કૃિષ કેમ્પસ પર્ાથ િમક શાળા વસંતીબેન ડાહ્યાભાઇ પટેલ ગણેશફામર્, છાપરારોડ,નવસારી 9825830261

૧૩૦ જલાલપોર િવજલપોર કૃિષ કેમ્પસ પર્ાથ િમક શાળા નારણભાઇ રતંનજી ટંડેલ પૂવ  એપા. િવજલપોર, નવસારી 9725308310

૧૩૧ જલાલપોર િવજલપોર કૃિષ કેમ્પસ પર્ાથ િમક શાળા રાગીિણબેન અતુલભાઇ દેસાઇ ઇંિડયા કોલોની, િવજલપોર, તા.જલાલપોર 9724950649

૧૩૨ જલાલપોર િવજલપોર કૃિષ કેમ્પસ પર્ાથ િમક શાળા હંસાબેન દેવલુભાઇ પટેલ સીતારામ નગર,એરુ, તા.જલાલપોર 9687233398

૧૩૩ જલાલપોર િવજલપોર કૃિષ કેમ્પસ પર્ાથ િમક શાળા જ્યોત્સનાબેન ભીમભાઇ પરમાર યુગ સો. િવજલપોર, તા.જલાલપોર 9429724430

૧૩૪ જલાલપોર િવજલપોર કૃિષ કેમ્પસ પર્ાથ િમક શાળા ભાવીશાબેન વીજયભાઇ ટંડેલ એરુ ગાડર્ન, એરુ, તા.જલાલપોર 7621972127

૧૩૫ જલાલપોર િવજલપોર કૃિષ કેમ્પસ પર્ાથ િમક શાળા મિનષાબેન જગિદશભાઇ પટેલ સાંઇ ગાડર્ન,એરુ, તા.જલાલપોર 9924611373

૧૩૬ જલાલપોર િવજલપોર કૃિષ કેમ્પસ પર્ાથ િમક શાળા કાજલબેન બાબુભાઇ કાછડીયા પર્ભુનગર સો. મોટા વરાછા, સુરત 8905656465

૧૩૭ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા લીનાબેન ખંડુભાઈ ટંડેલ જલ માછીવાડ,તા.જલાલપોર 9265489939

૧૩૮ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા હંસાબેન હષર્દભાઈ પટેલ ઇસ્વર પાકર્ સો. એરુ, તા.જલાલપોર 9978809373

૧૩૯ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા અરિવદભાઈ નાથુભાઈ પટેલ અમીરાજ સો.,િવજલપોર, તા.જલાલપોર 9925113926

૧૪૦ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા રંજનબેન વેસ્તાભાઇ ટંડેલ િશવકૃપા સો.,િવજલપોર, તા.જલાલપોર 9924246054

૧૪૧ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા ગીતાબેન રવજીભાઈ ટંડેલ અયોધ્યાનગર, િવજલપોર,તા.જલાલપોર 8140271569

૧૪૨ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા દક્ષાબેન લલ્લુભાઈ ટંડેલ અયોધ્યાનગર, િવજલપોર,તા.જલાલપોર 9726020905



૧૪૩ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા વષાર્બેન જગુભાઈ પટેલ ભાગ્યલ્ મી એપા., િવજલપોર,તા.જલાલપોર 9825626209

૧૪૪ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા સુરેખાબેન ઝીણાભાઇ પટેલ મિણનગર,છાપરા, નવસારી 6354245548

૧૪૫ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા હેમાબેન પરસોત્તમભાઈ ટંડેલ નંદનવન, સો.,િવજલપોર, તા.જલાલપોર 9737821824

૧૪૬ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા જગદીશભાઈ િકશનભાઈ પટેલ સીતારામ નગર,એરુ, તા.જલાલપોર 9638868258

૧૪૭ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા ગાયતર્ીદેવી હિરભાઈ ટંડેલ સરગમ એપા., સો.,િવજલપોર, તા.જલાલપોર 8320505847

૧૪૮ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા ધિમષ્ઠાબેન શાંિતલાલ ટંડેલ અમીદર્િષ્ટ., સો.,િવજલપોર, તા.જલાલપોર 7016145750

૧૪૯ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા પૂજાબેન નંદરાજ મહાજન અમીપાકર્,િવજલપોર, તા.જલાલપોર 8469410410

૧૫૦ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા સુિનતાબેન વજીરભાઇ પટેલ અમીપાકર્,િવજલપોર, તા.જલાલપોર 9081961296

૧૫૧ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા મુકુન્દરાય વલ્લભભાઈ પટેલ અશોકનગર સો,એરુ,તા.જલાલપોર 9825642391

૧૫૨ જલાલપોર િવજલપોર િવજલપુર પર્ાથિમક શાળા શેહરાબાનુ અબ્દુલમજીત વ્હોરા યાકુટપુરા, વડોદરા 9725118262

૧૫૩ જલાલપોર િવજલપોર સમોિદયા  ફિળયા  પર્ા. શાળા મીનાક્ષીબેન બાબુભાઈ પટેલ 43,અમીરાજ સોસાયટી,િવજલપોર રોડ, નવસારી. 9714541027

૧૫૪ જલાલપોર િવજલપોર સમોિદયા  ફિળયા  પર્ા. શાળા સોનલકુમારી હસમુખભાઈ ટંડેલ નારાયણ પાકર્,છાપરા રોડ, નવસારી 9427085718

૧૫૫ જલાલપોર િવજલપોર સમોિદયા  ફિળયા  પર્ા. શાળા કલ્પનાબેન મોહનભાઈ પટેલ 7,સ્નેહ્સાગર સોસાયટી, પારસી હોસ્પીટલની પાછળ, 
લુન્સીકુઈ, નવસારી

9427707562

૧૫૬ જલાલપોર િવજલપોર સમોિદયા  ફિળયા  પર્ા. શાળા વૈશાલીબેન બાબુભાઇ સોલંકી ગણેશનગર,િવજલપોર, તા.જલાલપોર 9106652448

૧૫૭ જલાલપોર િવજલપોર સમોિદયા  ફિળયા  પર્ા. શાળા પારુલબેન ભોગીલાલ રાણા ગોલવાડ, નવસારી 6354003679

૧૫૮ જલાલપોર િવજલપોર સમોિદયા  ફિળયા  પર્ા. શાળા જલ્પા જયંિતભાઇ ટંડેલ સીતારામ નગર,એરુ, તા.જલાલપોર 9033722374

૧૫૯ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ી િનલેશભાઇ કીકુભાઇ પટેલ રાધે પાકર્ સોસાયટી સરદાર  ટાઉનશીપ નજીક તા,િજ -
નવસારી

9925814772

૧૬૦ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમિત મંજુલાબેન ઠાકોરભાઇ પટેલ ભુલા ફિળયા તા,િજ-નવસારી 9909341452



૧૬૧ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ી રમિણકલાલ વાલાભાઇ ટંડેલ મોરાર પાકર્,િવજલપોર તા-જલાલપોર િજ-નવસારી 9974609414

૧૬૨ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમતી કમળાબેન રમણલાલ ટંડેલ અંકુર પાકર્ ,એરુ તા-જલાલપોર િજ-નવસારી 9974412085

૧૬૩ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમતી ગીતાબેન મહેન્દર્ભાઇ ટંડેલ કાશીબાગ,િવજલપોર તા-જલાલપોર િજ-નવસારી 7567941192

૧૬૪ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ી બળવંતભાઇ જમશાભાઇ પટેલ જીનલ પાકર્ એરુ તા-જલાલપોર િજ-નવસારી 9537465536

૧૬૫ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમતી શારદાબેન િદપકકુમાર પટેલ એરુ ગાડર્ન એરુ તા. જલાલપોર જી- નવસારી 8238525164

૧૬૬ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમતી નયનાબેન િવનોદકુમાર પટેલ સીતારામનગર એરુ તા-જલાલપોર િજ-નવસારી 9979733492

૧૬૭ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમતી ઉષાબેન અમૃતભાઇ પટેલ સીતારામનગર એરુ તા-જલાલપોર િજ-નવસારી 9409368148

૧૬૮ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમતી ધનુબેન અંબાલાલ ઠાકોર રોયલ પાકર્ િવજલપોર તા-જલાલપોર િજ-નવસારી 7046706239

૧૬૯ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમતી ધ્ધાબેન િકરીટિસહ સોલંકી આશાબાગ સોસાયટી તા,િજ-નવસારી 9712054018

૧૭૦ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમતી નીતાબેન રમેશભાઇ પટેલ શીવ-પાવર્તી સોસાયટી તા,િજ-નવસારી 9712315467

૧૭૧ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ી શશીકાંતભાઇ પર્ભુભાઇ ટંડેલ એરુ ગાડર્ન એરુ તા. જલાલપોર િજલ્લો નવસારી 9429009035

૧૭૨ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમતી સંગીતાબેન શશીકાંત ટંડેલ એરુ ગાડર્ન એરુ તા. જલાલપોર િજલ્લો નવસારી 6351233506

૧૭૩ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમતી છાયાબેન મુકેશચંદર્ પાંચાલ D 9-જીનલ પાકર્ સોસાયટી, એરુ ચાર રસ્તા ,તા-જલાલપોર 
િજ-નવસારી

9979120164

૧૭૪ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમિત મિનષાકુમારી આર. સોલંકી મીિથલાનગરી તા.િજ-નવસારી 7621849706

૧૭૫ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમિત અંજનાબેન િકત ભાઇ રાઠોડ ઠક્કર બાપા વાસ, લ મી ટોકીઝ ની પાછળ, નવસારી 9099940197

૧૭૬ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમતી ધરાબેન અંકુર િતર્વેદી 20  ઓમ એપાટર્મેન્ટ,ગોહર બાગ, બીલીમોરા તા-ગણદેવી 
િજ-નવસારી

9824660085

૧૭૭ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમતી ઝહીરા ઝહીર મુન્શી ચાર પુલ  નવસારી  તા-,િજ-નવસારી 9979454745

૧૭૮ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમતી અિમષાબેન ધીરુભાઇ પટેલ નાંદરખા તા-ગણદેવી િજ-નવસારી 9638813772



૧૭૯ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ી િમનાક્ષીબેન દલપતભાઇ ચૌહાણ 25/S વંદના સોસાયટી  કબીલપોર  તા. િજ. નવસારી 9825500455

૧૮૦ જલાલપોર  િવજલપોર મારુિતનગર પર્ાથિમક શાળા ીમતી સેજલબેન વીપીનભાઈ દેસાઇ ધમડાછા તા-ગણદેવી િજ-નવસારી 9998219913

૧૮૧ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ી લિલત િવઠ્લ િનકમ કર્ુશ્નનગર િવઠ્ઠલ મંિદર સામે િવજલપોર તા.જલાલપોર 
િજ. નવસારી

9974018281

૧૮૨ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ીમતી િદપાબેન રામદાસ િશમ્પી િસતારામ નગર એરુતા. જલાલપોર િજ. નવસારી 8320152226

૧૮૩ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ી એકનાથ લ મન પાટીલ જાગર્િતનગર િવજલપોર તા.જલાલપોર િજ. નવસારી 9426770590

૧૮૪ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ી મંગલદાસ શાિલગર્ામ પાટીલ િશવનગર ગલી નંબર ૧ િવજલપોર તા.જલાલપોર િજ. 
નવસારી

8000211891

૧૮૫ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ીમતી વંદના દેિવદાસ પાટીલ ીનાથ સોસાયટી ૨, િલમ્બાયત, તા. ચોયાર્સી ઉધના સુરત 9913847578

૧૮૬ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ીમતી શોભા લ મણ િશદે િશવનગર ગલી નંબર ૨ તા.જલાલપોર િજ. નવસારી 8980315644

૧૮૭ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ીમતી રંજના નંદલાલ તળેલે િશવનગર ગલી નંબર ૧ િવજલપોર તા.જલાલપોર િજ. 
નવસારી

9924895606

૧૮૮ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ીમતી સુરેખા ીરામ મોરે સરસ્વતીનગર ગલી નંબર ૩ િવજલપોર તા.જલાલપોર િજ. 
નવસારી

9998303169

૧૮૯ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ી નરેશકુમાર યુવરાજ પાટીલ વિશપાકર્ સોસયટી રેલવે ફાટક પાસે િવજલપોર 
તા.જલાલપોર િજ. નવસારી

8490074000

૧૯૦ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ી સુહાસ અશોક ચૌધરી બી-૨૦૩, ી િસિદ્ધ રેિસડેન્સી, સરદાર પટેલ ટાઉનિશપ 
પાસે, સ્ટેશન રોડ, નવસારી.

8000959494

૧૯૧ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ી કૈલાસ છોટુલાલ પાટીલ ઓમસાઇ રેિસડેન્સી, િવજલપોર તા.જલાલપોર િજ. 
નવસારી

9724979228

૧૯૨ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ીમતી સુિપર્યા સંજય એરંડે રાજલક્ષમી સોસાયટી,છાપરા રોડ તા.જી. નવસારી 9662136101

૧૯૩ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ીમતી િનિલમા પંઢિરનાથ કોળમ્બે દત્તનગર િવજલપોર તા.જલાલપોર િજ. નવસારી 9974411451

૧૯૪ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ીમતી આશાબાઇ રમેશ્કુમાર વાઘ િશવનગર િવજલપોર તા.જલાલપોર િજ. નવસારી 8160404653

૧૯૫ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ીમતી મંગલાિક્ષબહેન અિમતકુમાર કચવે અિમકર્ુપા મોરારપકર્ સોસાયાટી િવજલપોર તા.જલાલપોર 
િજ. નવસારી

8488091957

૧૯૬ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ી િગિરશ ભાઇદાસ બોરસે પ્લોટ ૧૩૬ િકર્ષ્નાપાકર્ સોસાયટી િવજલપોર તા.જલાલપોર 
િજ. નવસારી

9510143611



૧૯૭ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ીમતી િમનાકુમારી ભાસ્કર કુલકણ િશવનગર િવજલપોર તા.જલાલપોર િજ. નવસારી 8780265426

૧૯૮ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ીમતી ભાવનાબેન વલ્લભભાઇ પટેલ અિમદર્સ્ટી (સેવંથ ડે સ્કુલ )સોસાયાટી િવજલપોર 
તા.જલાલપોર િજ. નવસારી

9106822305

૧૯૯ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ીમતી હેતલબેન નાનુભાઇ પટેલ વ્હાઇટ હાઉસ મામતલદાર કચેરી સામે િજ. નવસારી 8140003857

૨૦૦ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ીમતી િવદ્યા સુિનલ સોનવણે સરસ્વતીનગર િવજલપોર તા.જલાલપોર િજ. નવસારી 8238934882

૨૦૧ જલાલપોર  િવજલપોર મરાઠી પર્ાથિમક શાળા ી િહમ્મત ઉત્તમ શેળકે ૧૨૭ ીનથ સોસાયટી ૨ િનલગીરી િલમ્બાયત, ઉધના સુરત. 8866885515

૨૦૨ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા મહેન્દર્કુમાર વસંતલાલ ટંડેલ િસતારામનગાર સોસાયટી,એરુ ચાર રસ્તા,એરુ. 9265866758

૨૦૩ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા રજનીકાંત રમણલાલ પટેલ વાસણ તા.ગણદેવી 9879621787

૨૦૪ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા પર્િવણભાઇ પર્માભાઇ ટંડેલ અમીરાજ નવસારી 9601987017

૨૦૫ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા મિનષાબેન નીિતનભાઇ ટંડેલ નંદનવન િવજલપોર 9429781089

૨૦૬ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા દ્વારકાબેન લ મણભાઇ ટંડેલ સીતારામ નગર િવજલપોર 9974099218

૨૦૭ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા મિનષાબેન અરિવદભાઇ જોષી પૂણાર્નંદ કો. નવસારી 9408189642

૨૦૮ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા વસંતભાઇ મોતીભાઇ ટંડેલ અયોધ્યાનગર નવસારી 9998429808

૨૦૯ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા ઇલાબેન બળવંતભાઇ પટેલ જીનલ પાકર્ એરુ જલાલપોર 8141027726

૨૧૦ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા સુશીલાબેન મુકેશભાઇ પટેલ સંભવનાથ િવજલપોર 9825256219

૨૧૧ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા દક્ષાબેન મુકેશભાઇ ટંડેલ એરૂગાડર્ન જલાલપોર 9638768877

૨૧૨ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા િવરલકુમાર જગદીશભાઇ ટંડેલ સીતારામ નગર િવજલપોર 9427189136

૨૧૩ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા મમતાબેન ઘનશ્યામ ટંડેલ અમીપાકર્ િવજલપોર 9925442132

૨૧૪ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા મયુરી િહતેશકુમાર ટંડેલ િજબી પાકર્ એરૂ 9427862063



૨૧૫ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા હંસાબેન અરિવદપર્સાદ જોષી અમીધારા િવજલપોર 9712441002

૨૧૬ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા નીરૂબેન ગીરીશચંદર્ પટેલ સુલતાનપુર જલાલપોર 9624353291

૨૧૭ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા વિનતાબેન ગોપાળભાઇ િબરારી ઘેલખડી નવસારી 9909240392

૨૧૮ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા અલ્કાબેન ભાસ્કરભાઇ ટંડેલ અયોધ્યાનગર નવસારી 7600025226

૨૧૯ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા મહેન્દર્ભાઇ રણછોડભાઇ પટેલ 15/ A મહેરપાકર્ સોસાયટી જલકમલ સોસાયટી રોડ 
ઘેલખડી નવસારી 396450

9998684521

૨૨૦ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા ભિક્તબેન નારણભાઇ ટંડેલ સીતારામનગર એરૂ 8140480424

૨૨૧ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા મેહુલકુમાર ચંદર્કાંત રાજપૂત ચંદનવન નવસારી 9638921980

૨૨૨ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા િહરલબેન ખંડુભાઈ ટંડેલ જલ માછીવાડ જલાલપોર 9904724608

૨૨૩ જલાલપોર  િવજલપોર આંબેડકર નગર પર્ા.શાળા હેતલ લાલજીભાઈ પટેલ જલ માછીવાડ જલાલપોર 8141602447

૨૨૪ જલાલપોર મટવાડ આવડા ફિળયા પર્ાથિમક શાળાi મંજુલાબેન ઉકડભાઈ ગાંિવત સીતારામ નગર એરૂ ચાર રસ્તા તા.જલાલપોર 9974061759

૨૨૫ જલાલપોર મટવાડ આવડા ફિળયા પર્ાથિમક શાળા નેહલબેન મહેન્દર્િસહ. દોિડયા સત્યસાઈ સોસાયટી એરૂ ચાર રસ્તા તા.જલાલપોર 9726084410

૨૨૬ જલાલપોર મટવાડ આવડા ફિળયા પર્ાથિમક શાળા હીનાબેન મનોજભાઈ ટંડેલ  B-76અમીપાકર્ સોસાયટી .િવજલપોર તા.જલાલપોર 
જી.નવસારી

9904248039

૨૨૭ જલાલપોર મટવાડ આવડા ફિળયા પર્ાથિમક શાળા જાગૃિતબેન સુમનભાઈ . પટેલ દાંડી તા.જલાલપોર 9537788416

૨૨૮ જલાલપોર કોથમડી ી કોથમડી િવદ્યામંિદર આશાબેન ધીરુભાઇ પટેલ િનશાળ ફિળયા ,મછાડ તા.જલાલપોર જી.નવસારી ૯૫૩૭૦૧૮૮૮૦

૨૨૯ જલાલપોર કોથમડી ી કોથમડી િવદ્યામંિદર િમનેશકુમાર પરભુભાઇ ટંડેલ બી-૧ પંચરત્ન િબિલ્ડગ લ મીનગર િવજલપોર 
તા.જલાલપોર જી.નવસારી

૯૪૦૮૬૮૭૪૨૦

૨૩૦ જલાલપોર કોથમડી ી કોથમડી િવદ્યામંિદર સુધાબેન િદનેશભાઇ પટેલ  હનુમાન ફિળયા શેખપુર,તા.મહુવા જી. સુરત ૮૯૮૦૦૧૨૨૮૫

૨૩૧ જલાલપોર કોથમડી ી કોથમડી િવદ્યામંિદર િજતેન્દર્કુમાર સાહેબરાવ ભાલેરાવ 25 સરસ્વતીનગર  ગલી નં.3 િવજલપોર તા.જલાલપોર 
જી.નવસારી

૯૯૨૪૭૨૮૮૮૫

૨૩૨ જલાલપોર કોથમડી ી કોથમડી િવદ્યામંિદર યોિગતાબેન બાબુલાલ પટેલ હનુમાન ફિળયા ,સાબલવાડ, તા.ઇડર જી.સાબરકાંઠા ૯૪૨૮૪૮૪૫૪૮



૨૩૩ જલાલપોર મટવાડ આદશર્ બુિનયાદી પર્ાથિમક શાળા મટવાડ દક્ષાબેન િવનોદકુમાર કામરીયા આદીનાથ સોસાયટી, શાંતાદેવી રોડ તા :,જી: નવ સા રી ૯૭૧૨૩૦૭૫૮૪

૨૩૪ જલાલપોર મટવાડ આદશર્ બુિનયાદી પર્ાથિમક શાળા મટવાડ િમનાક્ષી પર્િવણ િચલવેરી સરદાર પટેલ ટાઉનશીપ નવસારી તા:- જી:- નવસારી 
190/D

૮૧૪૦૬૦૧૦૬૮

૨૩૫ જલાલપોર મટવાડ આદશર્ બુિનયાદી પર્ાથિમક શાળા મટવાડ િદવ્યરાજબા ગોમાનિસહ રાઠોડ એરુ ચાર-રસ્તા તા: જલાલપોર ,જી :નવસારી ૯૪૨૯૯૯૧૮૭૨

૨૩૬ જલાલપોર મટવાડ આદશર્ બુિનયાદી પર્ાથિમક શાળા મટવાડ હેમલતાબેન લલ્લુભાઇ ટંડેલ ીનગર સોસાયટી એરૂ ચાર- રસ્તા તા: જલાલપોર જી: 
નવસારી

૯૦૯૯૦૫૧૩૭૬

૨૩૭ જલાલપોર મટવાડ આદશર્ બુિનયાદી પર્ાથિમક શાળા મટવાડ ખુશવંતકુમાર અમૃતલાલ પટેલ બોડવાંક, તા. ચીખલી, જી.નવસારી ૯૭૨૪૩૦૫૫૬૯

૨૩૮ જલાલપોર મટવાડ આદશર્ બુિનયાદી પર્ાથિમક શાળા મટવાડ ભાસ્કરભાઈ હીરાભાઇ ટંડેલ નંદન સોસાયટી, િવજલપોર રોડ, નવસારી ૯૯૨૪૯૧૯૧૭૭

૨૩૯ જલાલપોર મટવાડ આદશર્ બુિનયાદી પર્ાથિમક શાળા મટવાડ સિવતાબેન બાવાભાઈપટેલ  નાની દેવસર તા:ગણદેવી જી.નવસારી ૯૯૧૩૮૬૦૬૨૮

૨૪૦ જલાલપોર મટવાડ આદશર્ બુિનયાદી પર્ાથિમક શાળા મટવાડ સ્વીટીબેન ઉદયિસહ રાઉલજી દના બક સામે ,સાંઈ કૃપા કલીિનક કબીલપોર ,તા.જી. 
નવસારી

૯૫૮૬૭૫૯૦૬૮

૨૪૧ જલાલપોર પેથાણ પેથાણ શાળા ગીતાબેન હીરાભાઇ પટેલ સામાપુર તા.જલાલપોર,િજ.નવસારી ૯૯૨૫૬૯૯૬૯૭

૨૪૨ જલાલપોર પેથાણ પેથાણ શાળા પુષ્પાબેન રમેશભાઇ પટેલ એરુ તા.જલાલપોર,િજ.નવસારી ૯૪૦૮૭૩૭૨૭૧

૨૪૩ જલાલપોર પેથાણ પેથાણ શાળા શીલાબેન ગમનભાઇ પટેલ ગણદેવા તા.ગણદેવી,િજ.નવસારી ૯૮૨૫૧૧૮૬૩૩

૨૪૪ જલાલપોર પેથાણ પેથાણ શાળા િબન્દુબેન ચેતનભાઇ બોરીચા જલાલપોર તા.િજ.નવસારી ૯૭૧૨૯૧૭૬૮૮

૨૪૫ જલાલપોર પેથાણ મોટી પેથાણ વગર્ શાળા દશર્નાબેન કાંિતલાલ કેપ્ટન 82 ી નગર સોસાયટી, એરુ ચાર રસ્તા, તા.જલાલપોર, 
નવસારી

૯૮૭૯૦૩૯૧૩૨

૨૪૬ જલાલપોર પેથાણ મોટી પેથાણ વગર્ શાળા ભાવેશભાઈ ધનસુખભાઇ ટંડેલ ચોરમલાભાઠા, જલાલપોર ૯૪૨૯૪૭૩૯૦૮

૨૪૭ જલાલપોર સામાપુર િવદ્યામંિદર,સામાપુર તરૂલતાબહેન મોહનભાઇ પટેલ આટ ,પારસ ફિળયા તા.જલાલપોર િજ.નવસારી ૯૯૭૯૯૧૨૭૮૪

૨૪૮ જલાલપોર સામાપુર િવદ્યામંિદર,સામાપુર ભાનુબેન બાબુભાઇ રાઠોડ મરોલી,  જનતા સોસાયટી તા.જલાલપોર િજ.નવસારી ૮૨૩૮૩૧૭૫૯૬

૨૪૯ જલાલપોર સામાપુર િવદ્યામંિદર,સામાપુર ભાિવકાબેન રમેશચંદર્ ટેલર સી 102 મહારાજા હાઇટ્સ િવજલપોર,નવસારી ૯૬૦૧૨૯૭૬૫૬

૨૫૦ જલાલપોર સામાપુર િવદ્યામંિદર,સામાપુર અરિવદભાઈ બાબુભાઈ ટંડેલ અમીપાકર્ સોસાયટી, તા.,જલાલપોર િજ.નવસારી ૯૯૭૪૩૫૭૧૬૮



૨૫૧ જલાલપોર સામાપુર િવદ્યામંિદર,સામાપુર જીગીશા સંદીપ ચેવલી 234 આશીવાર્દ ટાઉનિશપ1,ગેટ નં-5A, બમરોલી 
રોડ,ઉધના,સુરત,િપન કોડ-394210

૮૧૪૧૩૪૪૨૬૧

૨૫૨ જલાલપોર સામાપુર િવદ્યામંિદર,સામાપુર િહરલબહેન અરિવદકુમાર પટેલ સામાપુર,  પાળ ફિળયા તા.જલાલપોર િજ.નવસારી ૭૫૬૭૪૪૭૪૧૮

૨૫૩ જલાલપોર સામાપુર િવદ્યામંિદર,સામાપુર સુશીલબેન છનાભાઇ ટંડેલ મહાલ મી કોમ્પલેક્ષ એરૂ ચાર રસ્તા ૮૧૫૩૮૬૧૫૯૬

૨૫૪ જલાલપોર દાંડી વધાર્ રાિષ્ટય શાળા દાંડી ભારતીબહેન ઉકાભાઇ પટેલ મટવાડ તા.જલાલપોર િજ.નવસારી 9909242055

૨૫૫ જલાલપોર દાંડી વધાર્ રાિષ્ટય શાળા દાંડી જીવરાજ દેવજીભાઇ ખેતિરયા િવજલપોર તા.જલાલપોર િજ.નવસારી 9099115991

૨૫૬ જલાલપોર દાંડી વધાર્ રાિષ્ટય શાળા દાંડી હીનાબેન ઇસ્વરભાઇ રાઠોડ સીતારામ નગર નવસારી એરુચાર રસ્તા 9913851800

૨૫૭ જલાલપોર દાંડી વધાર્ રાિષ્ટય શાળા દાંડી ભાિવનીબેન પરસોતમભાઇ ટંડેલ કર્ુષ્ણપુર તા.જલાલપોર િજ.નવસારી 8128657156

૨૫૮ જલાલપોર દાંડી વધાર્ રાિષ્ટય શાળા દાંડી દશઁનકુમાર સુભાષચંદર્ પટેલ ક્ઠોર,નવા ફિલયા તા.કામરેજ િજ.સુરત 9428579771

૨૫૯ જલાલપોર પનાર જી.એન.મહેતા પર્ા.િવદ્યામંિદર, પનાર ગીતાબેન હષર્દભાઈ પટેલ સાંઈલીલા સોસાયટી અમલસાડ પૂવર્ તા-ગણદેવી િજ-
નવસારી 396310

9426741237

૨૬૦ જલાલપોર પનાર જી.એન.મહેતા પર્ા.િવદ્યામંિદર, પનાર િપર્તીબેન મોહનભાઇ પટેલ મુ.વલસાડ સરદારહાઇટ્સ તીથલરોડ તા-જી-વલસાડ 9724688231

૨૬૧ જલાલપોર પનાર જી.એન.મહેતા પર્ા.િવદ્યામંિદર, પનાર ધનસુખભાઈ શંકરભાઇ ટંડેલ મુ.પો.કૃષ્ણપુર તા-જલાલપોર જી-નવસારી 396460 9904074738

૨૬૨ જલાલપોર પનાર જી.એન.મહેતા પર્ા.િવદ્યામંિદર, પનાર ગીતાબેન ખ્ંડુભાઈ પટેલ બીલીમોરા ઓમનગર દેવસર તા-ગણદેવી જી-નવસારી 9427864602

૨૬૩ જલાલપોર કિણયેટ કિણયેટ પર્ા. શાળા ડાહ્યાભાઈ પર્માભાઈ ટંડેલ રાણાભાઠા તા.જલાલપોર િજ. નવસારી 9924 086208

૨૬૪ જલાલપોર કિણયેટ કિણયેટ પર્ા. શાળા વીણાબેન ગણપતભાઈ ટંડેલ કિણયેટ તા.જલાલપોર િજ. નવસારી 9824 687810

૨૬૫ જલાલપોર કિણયેટ કિણયેટ પર્ા. શાળા તેજલબેન ધનસુખલાલ ટંડેલ અમલસાડ તા. ગણદેવી િજ. નવસારી 9974 850064

૨૬૬ જલાલપોર કિણયેટ કિણયેટ પર્ા. શાળા અિમતકુમાર ભીખુભાઈ પટેલ અમલસાડ તા. ગણદેવી િજ. નવસારી 9725 678945

૨૬૭ જલાલપોર કિણયેટ કિણયેટ પર્ા. શાળા ધિમષ્ઠાબેન ચંદુભાઈ પટેલ અમલસાડ તા. ગણદેવી િજ. નવસારી 7490 926285

૨૬૮ જલાલપોર ચોરમલા ભાઠા ચોરમલા ભાઠા.પર્ા.શાળા. સુરેશભાઈ ભાણાભાઇ પટેલ ઉડાચ કાછલફિળયાતાગણદેવી િજ .નવસારી . 9725020568



૨૬૯ જલાલપોર ચોરમલા ભાઠા ચોરમલા ભાઠા.પર્ા.શાળા. રૂિશ્મતાબેન રમણલાલ પટેલ વંકાલ.વજીફા ફિળયા તાચીખલી. િજ.નવસારી 9925081218

૨૭૦ જલાલપોર ચોરમલા ભાઠા ચોરમલા ભાઠા.પર્ા.શાળા. િદવ્યાંગના બેન છીબુભાઈ પટેલ ભાગડ,ઈશ્વરફિળયા,તા-ગણદેવી,િજ - નવસારી 9727348772

૨૭૧ જલાલપોર કનેરા કનેરા પર્ાથિમક શાળા હેમાંિગનીબેન હષર્દભાઇ પટેલ મુ.પરતાપોર ,પો. ઈટાળવા તા/જી-નવસારી 9228398980

૨૭૨ જલાલપોર કનેરા કનેરા પર્ાથિમક શાળા િજતેન્દર્કુમાર કમલેશભાઇ હળપિત વાસણ, િનશાળ ફ. તા.ગણદેવી જી.નવસારી 9904239014

૨૭૩ જલાલપોર કનેરા કનેરા પર્ાથિમક શાળા કમળાબેન બચુભાઇ હળપિત વાસણ, િનશાળ ફ. તા.ગણદેવી જી.નવસારી 9723607181

૨૭૪ જલાલપોર કનેરા કનેરા પર્ાથિમક શાળા ભગવતીબેન મણીલાલ ટંડેલ િવજલપોર,તા. જલાલપોર જી.નવસારી 8511448160

૨૭૫ જલાલપોર કૃષ્ણપુર કૃષ્ણપુર કુમાર પર્ાથિમક શાળા પાવર્તીબેન ડાહ્યાભાઈ ખલાસી અમલસાડ. તા.ઞણદેવી જી.નવસારી શંખેશ્વર પાકર્ 8758479977

૨૭૬ જલાલપોર કૃષ્ણપુર કૃષ્ણપુર કુમાર પર્ાથિમક શાળા જાગૃિતબેન ખાપાભાઈ પટેલ ઊડાચ વાિણયા ફિળયા, તા-ગણદેવી જી-નવસારી 9974638215

૨૭૭ જલાલપોર કૃષ્ણપુર કૃષ્ણપુર કુમાર પર્ાથિમક શાળા જીગરભાઈ દેવજીભાઈ ટંડેલ કૃષ્ણપુર તા-જલાલપોર જી-નવસારી 9925983530

૨૭૮ જલાલપોર કૃષ્ણપુર કૃષ્ણપુર કુમાર પર્ાથિમક શાળા હેમાબેન ધીરૂભાઇ પટેલ 1246-B સંકલ્પ સોસાયટી, કોન્વેન્ટ  સ્કૂલ રોડ બીલીમોરા 9429274409

૨૭૯ જલાલપોર કૃષ્ણપુર કૃષ્ણપુર કુમાર પર્ાથિમક શાળા િદપ્તીબેન ઠાકોરભાઈ પટેલ એરૂ ચાર રસ્તા, એરૂ તા-જલાલપોર, જી -નવસારી 6351248149

૨૮૦ જલાલપોર કૃષ્ણપુર કૃષ્ણપુર કુમાર પર્ાથિમક શાળા ગીતાબેન નારણભાઈ પટેલ દેવસર બીલીમોરા તા-જલાલપોર જી-નવસારી 9979273533

૨૮૧ જલાલપોર કૃષ્ણપુર કૃષ્ણપુર કુમાર પર્ાથિમક શાળા કૃિત ઉવશ કુમાર પટેલ સ્ટેશન રોડ, વેડછા તા-જલાલપોર જી-નવસારી 9825473314

૨૮૨ જલાલપોર કૃષ્ણપુર કૃષ્ણપુર કુમાર પર્ાથિમક શાળા નેહલ જશવંતિસહ ક્ષિતર્ય  27 ,જલાિશવ સોસાયટી ,બીલીમોરા તા.ગણદેવી 
જી.નવસારી

9327598792

૨૮૩ જલાલપોર કૃષ્ણપુર કૃષ્ણપુર કુમાર પર્ાથિમક શાળા હષર્દરાય નટવરલાલ પટેલ કોથા ,તા-ગણદેવી જી-નવસારી 8155055445

૨૮૪ જલાલપોર કૃષ્ણપુર કૃષ્ણપુર કુમાર પર્ાથિમક શાળા અિક્ષતાબેન બીપીનભાઈ પટેલ આયોજન નગર દેવસર, બીલીમોરા તા-ગણદેવી જી-નવસારી 9909949246

૨૮૫ જલાલપોર ચીજગામ િવદ્યામંિદર ચીજગામ કંચનબેન જીવણભાઇ ટંડેલ 2506 સાંઈલીલા સોસાયટી , અમલસાડ તા. ગણદેવી િજ. 
નવસારી

84690723313

૨૮૬ જલાલપોર ચીજગામ િવદ્યામંિદર ચીજગામ નરેશભાઇ ઇશ્વરભાઇ પટેલ સરીબુજરંગ તા. ગણદેવી િજ. નવસારી 9979346860



૨૮૭ જલાલપોર ચીજગામ િવદ્યામંિદર ચીજગામ પન્નાબેન વસનભાઇ પટેલ પરતાપોર તા. નવસારી િજ. નવસારી 9228562817

૨૮૮ જલાલપોર ચીજગામ િવદ્યામંિદર ચીજગામ અશેષાબેન ઘનશ્યામભાઇ પટેલ હિરદશર્ન સોસાયટી, જમાલપોર તા.નવસારી િજ. નવસારી 9712318553

૨૮૯ જલાલપોર ચીજગામ િવદ્યામંિદર ચીજગામ હાિદક ભરતભાઇ સોમાણી 203 મિહમા રેસીડેન્સી ગાંધીફાટક પાસેએરૂ અબર્ામા મેઈન 
રોડ તા.જલાલપોર િજ. નવસારી

9638220613

૨૯૦ જલાલપોર રાણાભાઠા રાણાભાઠા પર્ા. શાળા કિપલાબેન સુમનભાઈ તલાિવયા ધમડાછા ( 7433882268

૨૯૧ જલાલપોર રાણાભાઠા રાણાભાઠા પર્ા. શાળા ટીનુબેન જોગીભાઈ પટેલ વંકાલ ( વાિણયા ત     ળાવ ફિળયું) તા - ચીખલી જી- નવસારી 9979182283

૨૯૨ જલાલપોર છીણમ છીણમ પર્ાથિમક શાળા નેહલબેન હિરવદનભાઈ રાણા ૪૯૦- ૧ નિરમનવાડ, તરોટા બજાર, નવસાર 99259 24869

૨૯૩ જલાલપોર છીણમ છીણમ પર્ાથિમક શાળા હષર્ જગજીવનભાઈ ટંડેલ ૧૧૯૮, પંચવટી નગર, છાપરા રોડ, નવસારી 97376 48168

૨૯૪ જલાલપોર છીણમ છીણમ પર્ાથિમક શાળા પન્નાબેન રમણભાઈ પટેલ પ્લોટ નંબર - 16, મહેર પાકર્, જલગંગા ઘેલખડી રોડ, 
નવસારી

8320736359

૨૯૫ જલાલપોર છીણમ છીણમ પર્ાથિમક શાળા કીિતબેન ખંડુભાઈ પટેલ ૧૦૧, માધવ રેસીડસી, જયશંકર પાટ  પ્લોટ, નવસારી 94278 09636

૨૯૬ જલાલપોર છીણમ છીણમ પર્ાથિમક શાળા ઉમાબેન છગનભાઈ પરમાર એ - 203, આકાશ અથર્, ભીમરાડ કેનલ રોડ, સુરત 99098 59033

૨૯૭ જલાલપોર કડોલી કડોલી પર્ાથિમક શાળા લતાબેન રામુભાઈ પટેલ મુ.પો.- કડોલી, વાયા-મરોલીબજાર, તા.જલાલપોર, િજ. 
નવસારી

97144 06619

૨૯૮ જલાલપોર કડોલી કડોલી પર્ાથિમક શાળા રૂપલબેન ઠાકોરભાઈ પટેલ મુ.પો.- કડોલી, વાયા-મરોલીબજાર, તા.જલાલપોર, િજ. 
નવસારી

99252 39869

૨૯૯ જલાલપોર કડોલી કડોલી પર્ાથિમક શાળા સરસબેન મોહનભાઈ દેસાઈ હિર કૃપા સોસાયટી મરોલી બજાર તા - જલાલપોર િજ-
નવસારી પી-નં-૩૯૬૪૩૬

૯૫૮૬૩ ૬૧૨૦૪

૩૦૦ જલાલપોર કડોલી કડોલી પર્ાથિમક શાળા ભાવેશકુમાર સવજીભાઈ ખુંટ C - 304, રોયલ હેવન એપાટર્મટ . મહાલ મી સોસાયટીની 
સામે,યોગીચોક. સુરત-395010

૯૯૨૪૪ ૧૮૨૬૩

૩૦૧ જલાલપોર કડોલી કડોલી પર્ાથિમક શાળા શૈલેશકુમાર બચુભાઈ પટેલ મુ. િવશાલનગર સોસાઇટી, ઘર નંબર : A - 100, પોસ્ટ : 
ઈટાળવા , તા.િજ-નવસારી

૯૪૦૮૬ ૪૯૯૧૬

૩૦૨ જલાલપોર મીરજાપુર મીરજાપુર પર્ાથિમક શાળા દશરથભાઇ રમણભાઇ પટેલ હિર કૃપા સોસાયટી મરોલી બજાર તા-જલાલપોર િજ-
નવસારી પી નં-૩૯૬૪૩૬

9375947368

૩૦૩ જલાલપોર મીરજાપુર મીરજાપુર પર્ાથિમક શાળા વૈશાલી બહેન જયંિતભાઇ પટેલ છીણમ, નાના કોળી વાડ, તા:જલાલપોર, િજ:નવસારી, િપન 
:૩૯૬૪૩૬

9726469767

૩૦૪ જલાલપોર મીરજાપુર મીરજાપુર પર્ાથિમક શાળા આિશતાબેન િદલીપભાઇ ભટ્ટ ઓમ હિરહર િનવાસ, ગોિવદનગર ૩ ગણદેવી રોડ, 
જમાલપોર, નવસારી

9662451868



૩૦૫ જલાલપોર મીરજાપુર મીરજાપુર પર્ાથિમક શાળા અંજુબેન વનમાળીભાઇ પટેલ 13-શાસ્તર્ીનગર કબીલપોર નવસારી 9408614432

૩૦૬ જલાલપોર મીરજાપુર મીરજાપુર પર્ાથિમક શાળા િપયુષકુમાર સુરેશભાઇ પટેલ ૪૧,જલતરંગ સોસાયટી,કબીલપોર નવસરી 9427349539

૩૦૭ જલાલપોર સાગરા સાગરા પર્ાથિમક શાળા સાધનાબેન મનહરલાલ ફુલતરીયા ૨૦૧, ીનાથજી કોમ્પલેક્ષ, જલાલપોર 
મેઇનરોડ,જલાલપોર,િજ-નવસારી

૯૬૬૨૮૬૭૬૭૨

૩૦૮ જલાલપોર સાગરા સાગરા પર્ાથિમક શાળા અલ્પાબેન મનહરલાલ ફુલતરીયા ૨૦૧,રિવકુજ એપાટર્મેન્ટ ,જલાલપોર,િજ- નવસારી ૯૪૨૯૩૪૭૧૧૨

૩૦૯ જલાલપોર સાગરા સાગરા પર્ાથિમક શાળા સંગીતાબેન શશીકાંત િદવેકર ૩૪,ખોડીયારનગર,નારણલાલા કોલેજની પાછળ,એરૂ, 
નવસારી

૯૪૨૭૪૯૦૯૫૧

૩૧૦ જલાલપોર સાગરા સાગરા પર્ાથિમક શાળા ભાવનાબેન બાવાભાઇ પટેલ ૬૪૮,રામદેવનગર,ઇટાળવા, નવસારી ૯૯૭૯૬૧૮૨૨૮

૩૧૧ જલાલપોર અલુરા અલુરા પર્ાથિમક શાળા રેખાબેન મોહન ભાઈ પટેલ  મુ.પો.ભીનાર (રજપૂત સ્ટર્ીટ) તા. જલાલપોર િજ.નવસારી ૭૮૭૪૬૨૬૨૪૦

૩૧૨ જલાલપોર અલુરા અલુરા પર્ાથિમક શાળા મંજુલાબેન રાજેશભાઈ તલાિવયા D4 અંકુર પાકર્ સોસાયટી છાપરા તા. જલાલપોર 
િજ.નવસારી

૯૬૮૭૨૯૫૭૨૩

૩૧૩ જલાલપોર તવડી તવડી પર્ા. શાળા િદપકકુમાર રમણલાલ પટેલ 4-B મહેરઆબાદ, સોસાયટી ઘેલખડી નવસારી 9879487781

૩૧૪ જલાલપોર તવડી તવડી પર્ા. શાળા યોગેશ્વરીબેન જીવણભાઇ પટેલ ઓમ િશવ પાકર્ સોસાયટી  કબીલપોર  નવસારી 6355289732

૩૧૫ જલાલપોર તવડી તવડી પર્ા. શાળા બાલુભાઇ માંદાભાઇ પટેલ રોયલ એવન્યુ  એરૂ ગાડર્ન સોસા. B-308 9714127442

૩૧૬ જલાલપોર તવડી તવડી પર્ા. શાળા સિમત રમણભાઇ પટેલ પુિષ્ટ -1િદવ્યેશ સ્કૂલ ની સામે  નવસારી 9974674362

૩૧૭ જલાલપોર તવડી તવડી પર્ા. શાળા મીનાબેન યશવંતભાઇ રાવતોડે 361વૃંદાવન સોસાયટી, ભેસ્તાન  રેલવે  સ્ટેશન  રોડ  
ભેસ્તાન  સુરત

8849873985

૩૧૮ જલાલપોર તવડી તવડી પર્ા. શાળા રાજેશકુમાર મનુભાઇ પટેલ ઓમ િશવ પાકર્ સોસાયટી  કબીલપોર  નવસારી 9427862015

૩૧૯ જલાલપોર ડાભેલ પર્ા. ગુ. િમ  શાળા, ડાભેલ સૈયદ નસીરુદ્દીન મોહમ્મદ 201, ફૈઝ એપાટર્મેન્ટ, સૈયદપુરા, સુરત 9714701404

૩૨૦ જલાલપોર ડાભેલ પર્ા. ગુ. િમ  શાળા, ડાભેલ દક્ષાબેન ગોપાળભાઈ સોલંકી ફુવારા, નવસારી
9925538702, 
6353679971

૩૨૧ જલાલપોર ડાભેલ પર્ા. ગુ. િમ  શાળા, ડાભેલ સુશીલાબેન પર્િવણભાઈ મહાકાળ A-3 ઓમિશવ પાકર્, કબીલપોર, તા-િજ-નવસારી 6354958215

૩૨૨ જલાલપોર ડાભેલ પર્ા. ગુ. િમ  શાળા, ડાભેલ શીતલ સુભાષભાઈ પાટીલ બારડોલી તા.બારડોલી જી.સુરત 8511243795



૩૨૩ જલાલપોર ડાભેલ પર્ા. ગુ. િમ  શાળા, ડાભેલ સોનલબેન ભરતભાઈ પટેલ અલથણ, સુરત શહેર 8000790779

૩૨૪ જલાલપોર ડાભેલ પર્ા. ગુ. િમ  શાળા, ડાભેલ મંગુભાઈ છગનભાઈ પટેલ નવસારી ગર્ીડ 9925718081

૩૨૫ જલાલપોર ડાભેલ પર્ા. ગુ. િમ  શાળા, ડાભેલ રેશ્માબેન િદનેશભાઈ પટેલ બોડવાંક તા.ચીખલી જી.નવસારી 9904974604

૩૨૬ જલાલપોર ડાભેલ પર્ા. ગુ. િમ  શાળા, ડાભેલ િહરલકુમારી હસમુખલાલ પટેલ સુરખાઈ તા.ચીખલી જી.નવસારી 9081447169

૩૨૭ જલાલપોર આસણા આસણા પર્ા. શાળા ભારતીબહેન ઈશ્વરભાઈ પટેલ ૨૦૩,સાંઇ લ મી રેસીડંસી ,ઘારાગીરી તા.જી.નવસારી ૮૧૪૦૧૧૪૧૯૯

૩૨૮ જલાલપોર આસણા આસણા પર્ા. શાળા ઈલાબેન ચીમનભાઈ પટેલ 110,ગર્ીનવેલી સોસાયટી, કબીલપોર,નવસારી ૯૭૨૬૦૨૦૨૯૦

૩૨૯ જલાલપોર આસણા આસણા પર્ા. શાળા િનતીક્ષાબેન રમેશચંદર્ પટેલ પીપલગભાણ તા.ચીખલી જી.નવસારી 9737811382

૩૩૦ જલાલપોર આસણા આસણા પર્ા. શાળા પટેલ નલીનીકુમારી રમેશભાઇ  B/4 આનંદવાટીકા સોસાયટી કબીલપોર  તા.િજ .નવસારી ૯૪૨૭૧૦૫૫૨૪

૩૩૧ જલાલપોર આસણા આસણા પર્ા. શાળા અંિકતાબેન મહેશકુમાર પટેલ ઉઘના તા.ચોયાર્સી જી.સુરત ૭૬૯૮૦૩૬૫૧૨

૩૩૨ જલાલપોર આસણા આસણા વગર્ શાળા િદિપકાબેન છીબુભાઈ પટેલ અમલસાડ, બરોડીયાવાસ, તા. ગણદેવી, િજ. નવસારી 9428128686

૩૩૩ જલાલપોર આસણા આસણા વગર્ શાળા િદનેશભાઈ રામુભાઈ પાઢવી સ્વિસ્તક એપાટર્મેન્ટ, સીતારામ નગર, િસન્ધી કેમ્પ, નવસારી 9664593054

૩૩૪ જલાલપોર કાળાકાછા કાળાકાછા પર્ા. શાળા પટેલ િદપકકુમાર દુલ્લભભાઈ કબીલપોર,તા-િજ-નવસારી 9979679266

૩૩૫ જલાલપોર કાળાકાછા કાળાકાછા પર્ા. શાળા આહીર પર્ીતીબેન છગનભાઈ મુ-પો-એરૂ તા-જલાલપોર ,િજ-નવસારી 9925529510

૩૩૬ જલાલપોર કાળાકાછા કાળાકાછા પર્ા. શાળા પટેલ િબિપનકુમાર પશાભાઇ હાલ રહે.એકતાનગર,મુ-પો-વેસ્મા,તા-જલાલપોર,િજ-
નવસારી-૩૯૬૪૧૫(વતન-મુ.પો તાજપુરી (અશોકપુરા),તા -

9714861858

૩૩૭ જલાલપોર કાળાકાછા કાળાકાછા પર્ા. શાળા િમસ્તર્ી દશર્નાબેન અમૃતલાલ કબીલપોર,તા-િજ-નવસારી 7698419005

૩૩૮ જલાલપોર કાળાકાછા કાળાકાછા પર્ા. શાળા ઠાકોર મિનષ પર્મોદચંદર્ શાલેમ, િમશન હાઉસ,જલાલપોર,તા-જલાલપોર,િજ-
નવસારી

9428163779

૩૩૯ જલાલપોર કાળાકાછા કાળાકાછા પર્ા. શાળા નાયકા મહેશકુમાર ગુલાબભાઈ મુપો-વાઘરેચ,તા-ગણદેવી,િજ-નવસારી 9974936914

૩૪૦ જલાલપોર કાળાકાછા કાળાકાછા પર્ા. શાળા રાણા કેદાર જયવંત િસધીકેમ્પ,તા.,િજ. નવસારી 9924510198



૩૪૧ જલાલપોર ચોખડ ચોખડ પર્ાથિમક શાળા મરોલીઆ જય ીબેન રામજીભાઇ   ગામ. નડોદ,પો.મરોલી બજાર,તા.જલાલપોર,િજ.નવસારી 9974562261

૩૪૨ જલાલપોર ચોખડ ચોખડ પર્ાથિમક શાળા પટેલ િદપ્તીબેન ધનસુખભાઇ માલવણ વાઘા ફિળયા, તા. જી. વલસાડ 9638913705

૩૪૩ જલાલપોર ચોખડ ચોખડ પર્ાથિમક શાળા ટંડેલ િહતેન્દ્ર્કુમાર છગનલાલ  મુ.કિણયેટ, તા.જલાલપોર, િજ.નવસારી 9023933811

૩૪૪ જલાલપોર ચોખડ ચોખડ પર્ાથિમક શાળા પટેલ મમતાબેન બળવંતભાઇ આ◌ેમનગર સોસાયટી, દેવસર, બીલીમોરા  તા. ગણદેવી 
િજ. નવસારી

9825983734

૩૪૫ જલાલપોર ચોખડ ચોખડ પર્ાથિમક શાળા માછી ગીતાબેન મગનલાલ નાની દેવસર, દેવસર તા.ગણદેવી િજ.નવસારી 9913785163

૩૪૬ જલાલપોર ચોખડ ચોખડ પર્ાથિમક શાળા પટેલ ઉિવબેન ધીરૂભાઇ 68,મિણનગર-1,છાપરા રોડ ,નવસારી 9586495153

૩૪૭ જલાલપોર માણેકપોર માણેકપોર પર્ા. શાળા હેમંતકુમાર ગુલાબભાઈ પટેલ ઉત્તમ પાકર્ સોસયટી, કબીલપોર, નવસારી ૯૪૨૮૦૨૧૩૬૩

૩૪૮ જલાલપોર માણેકપોર માણેકપોર પર્ા. શાળા શૈલેશિસહ મોહનિસહ પરમાર સાંઈ નગર, િવજલપોર, નવસારી ૯૯૨૫૫૮૦૧૧૧

૩૪૯ જલાલપોર માણેકપોર માણેકપોર પર્ા. શાળા કમળાબેન મંગાભાઈ આિહર પેરા જી.નવસારી ૯૪૨૯૧૪૨૬૨૯

૩૫૦ જલાલપોર માણેકપોર માણેકપોર પર્ા. શાળા સંગીતાબેન મગનભાઈ પટેલ બીલીમોરા તા.ગણદેવી જી.નવસારી ૯૩૨૮૯૫૪૬૫૩

૩૫૧ જલાલપોર માણેકપોર માણેકપોર પર્ા. શાળા પર્િવણકુમાર ચીમનલાલ સોલંકી મીથીલા નગૅરી, નવસારી ૯૭૨૬૬૭૩૫૫૭

૩૫૨ જલાલપોર મહુવર મહુવર પર્ાથમીક શાળા પટેલ નયનેશકુમાર મોહનભાઇ મુ.પો.વેસ્મા, કુવાફિળયા, તા.જલાલપોર,િજ.નવસારી ૮૧૪૦૦૪૩૪૮૪

૩૫૩ જલાલપોર મહુવર મહુવર પર્ાથમીક શાળા પટેલ ઇંિદરાબેન નાથુભાઇ જનતા સોસા.,મરોલીબજાર, તા.જલાલપોર, િજ.નવસારી ૯૬૦૧૫૭૦૨૯૯

૩૫૪ જલાલપોર મહુવર મહુવર પર્ાથમીક શાળા પટેલ નીતાબેન ઉમેશચંદર્ િવવેકાનંદ નગર, મરોલીબજાર,તા.જલાલપોર, િજ.નવસારી ૯૫૩૭૨૧૭૨૧૮

૩૫૫ જલાલપોર મહુવર મહુવર પર્ાથમીક શાળા ચૌહાણ વીણાબેન મહદર્ભાઇ મુ.પો.મરોલીબજાર, ઉભરાટ રોડ,તા. જલાલપોર,િજ.નવસારી ૯૮૭૯૨૫૫૦૫૧

૩૫૬ જલાલપોર મહુવર મહુવર પર્ાથમીક શાળા પટેલ દક્ષાબેન દાજીભાઇ આશાનગર, મરોલીબજાર, તા.જલાલપોર, િજ.નવસારી ૯૭૨૨૨૮૪૦૮૧

૩૫૭ જલાલપોર મહુવર મહુવર પર્ાથમીક શાળા પટેલ આશાબેન હષર્દભાઇ ગણેશલેન્ડ 
સોસાયટી,મરોલીબજર,તા.જલાલપોર,િજ.નવસારી

૯૪૨૯૧૪૩૩૫૮

૩૫૮ જલાલપોર મહુવર મહુવર પર્ાથમીક શાળા પટેલ ઉષાબેન જયેશભાઇ ગુજ.શાળાની,પાછળ. 
,મરોલીબજાર્,તા.જલાલપોર,િજ.નવસારી

૮૭૫૮૫૧૧૭૭૦



૩૫૯ જલાલપોર મહુવર મહુવર પર્ાથમીક શાળા પટેલ હેિમનાબેન પર્ભુભાઇ ૧૩,દેસાઇવાડ,મુ.પો.પરૂજણ,તા.જલાલપોર,િજ.નવસારી ૯૯૦૯૪૩૮૯૯૮

૩૬૦ જલાલપોર મહુવર મહુવર પર્ાથમીક શાળા પટેલ ધિમન્દા ભીખુભાઇ મુ.પો.છાપરા,ગાંધી ફળીયુ,તા.િજ.નવસારી ૯૯૭૮૭૬૮૦૮૯

૩૬૧ જલાલપોર મહુવર મહુવર પર્ાથમીક શાળા ઢ મર સતીષભાઇ નારણજી ટેકર ફિળયુ ,ભેસત ખાડા, માછીવાડ, તા.નવસારી, 
િજ.નવસારી

૬૩૫૪૪૮૯૨૨૫

૩૬૨ જલાલપોર કરાંખટ કરાંખટ પર્ાથિમક શાળા િવપુલકુમાર કાંિતલાલ પરમાર ી બાલાજી પાકર્ -B,ઘ.ન-29/A, મુ, પો -ધકવાડા , 
તા.ગણદેવી 396380

9978326508

૩૬૩ જલાલપોર કરાંખટ કરાંખટ પર્ાથિમક શાળા િકજલ જયંિતલાલ િમસ્તર્ી ી બાલાજી પાકર્ -B,ઘ.ન-29/A, મુ, પો -ધકવાડા , 
તા.ગણદેવી 396380

9978342134

૩૬૪ જલાલપોર કરાંખટ કરાંખટ પર્ાથિમક શાળા અશોકભાઇ બચુભાઇ પટેલ મહેરપાકર્, ઘેલખડી, તા-જી -નવસારી 9898523656

૩૬૫ જલાલપોર કરાંખટ કરાંખટ પર્ાથિમક શાળા સંગીતાબેન ઠાકોરભાઇ પટેલ મુ.પો.બલવાડા ,તા.ચીખલી ,િજ.નવસારી 9978324066

૩૬૬ જલાલપોર કોલાસણા પર્ાથિમક શાળા કોલાસણા પર્િવણભાઇ બુધાભાઇ પટેલ ૧૨- જ્લતરંગ સો. ક્બીલપોર તા .જી .નવસારી 99253 27635

૩૬૭ જલાલપોર કોલાસણા પર્ાથિમક શાળા કોલાસણા હીનાબેન નટુભાઇ પટેલ ૧૨- જ્લતરંગ સો. ક્બીલપોર તા .જી .નવસારી 94294 10935

૩૬૮ જલાલપોર મરોલીગામ મરોલી પર્ાથિમક શાળા રાજેશ પુરૂષોત્તમ માંડવગડે 129, સંજયનગર,િલબાયત, સુરતસીટી ૯૭૨૫૧૨૨૩૭૧

૩૬૯ જલાલપોર મરોલીગામ મરોલી પર્ાથિમક શાળા િકરણબેન શાંિતલાલ જેન સુથાર ફિળયું,લાલજી મંિદર પાસે,મરોલીગામ,તા. જલાલપોર 
396436

૯૯૦૯૭૬૧૫૮૨

૩૭૦ જલાલપોર મરોલીગામ મરોલી પર્ાથિમક શાળા ધનવંિતબેન જગદીશ સોલંકી 102,િશવ દ્ધા એપાટર્મેન્ટ, શાન્તાદેવી રોડ,નવસારી ૯૭૧૨૬૦૧૫૪૮

૩૭૧ જલાલપોર મરોલીગામ મરોલી પર્ાથિમક શાળા નીતાબેન લલ્લુભાઈ પટેલ સ્વાિમનારાયણ સોસાયટી,મરોલીબજાર,તા .જલાલપોર ૯૭૧૨૬૦૧૫૪૮

૩૭૨ જલાલપોર મરોલીગામ મરોલી પર્ાથિમક શાળા જીજ્ઞાસાબેન જયંિતભાઈ કોટિડયા 11,શાંિતનગર,મરોલીગામ રોડ,તા. જલાલપોર ૯૪૨૯૮૮૯૭૩૩

૩૭૩ જલાલપોર મરોલીગામ મરોલી પર્ાથિમક શાળા ભુિમકાબેન ગમનભાઈ પટેલ રાધાસ્વામી સોસાયટી,મરોલીબજાર,તા જલાલપોર ૯૯૨૫૦૪૮૬૬૭

૩૭૪ જલાલપોર મરોલીગામ મરોલી પર્ાથિમક શાળા સુરેખાબેન કસનભાઈ પટેલ B-32,ઓમસાઈ રેિસડેન્સી,એરૂ ચાર રસ્તા,નવસારી ૯૯૦૪૪૭૦૭૯૪

૩૭૫ જલાલપોર વાડાગામ વાડાગામ પર્ાથિમક શાળા નાઝીમાબાનુ અબ્ દુલ મુનાફભાઇ તાઇ અિલફનગર, મરોલી બજાર, તા. જલાલપોર, જી. નવસારી. 9327991569

૩૭૬ જલાલપોર વાડાગામ વાડાગામ પર્ાથિમક શાળા નીતાબેન નાનુભાઇ પટેલ ૨૪/૨૫, રામનગર સોસાયટી, ભેસ્ તાન, સુરત 9925116169



૩૭૭ જલાલપોર પ સરા પ સરા પર્ાથિમક શાળા ભરતભાઈ ખુશાલભાઈ પટેલ મુ.પો. કુકેરી તા. ચીખલી , િજ. નવસારી ૯૬૩૮૧ ૦૦૫૩૯

૩૭૮ જલાલપોર પ સરા પ સરા પર્ાથિમક શાળા રીનાબેન પરભુભાઈ િમસ્તર્ી મુ.પો. સીમળગામ, તા. જલાલપોર, િજ. નવસારી ૯૯૨૫૪ ૪૩૮૫૯

૩૭૯ જલાલપોર પ સરા પ સરા પર્ાથિમક શાળા ગાયતર્ીબેન િદપકભાઈ પટેલ મુ.પો. નવાગામ, તા. / િજ. નવસારી ૮૧૪૦૫ ૦૯૨૩૪

૩૮૦ જલાલપોર પ સરા પ સરા પર્ાથિમક શાળા હીનાબેન જશવંતભાઈ વેગડ શ્મામનગર સોસા. - ૧ , િવજલપોર,તા. જલાલપોર િજ 
નવસારી

૯૫૫૮૮ ૧૯૮૯૧

૩૮૧ જલાલપોર પ સરા પ સરા પર્ાથિમક શાળા મીનલ નવનીતલાલ િમસ્તર્ી િવવેકાનંદ નગર સોસયટી મરોલી બજાર તા.જલાલપોર 
િજ.નવસારી

99042 31814

૩૮૨ જલાલપોર પ સરા પ સરા પર્ાથિમક શાળા િહરલ રમણીકભાઇ ટંડેલ યોગેશ્વર સોસાયટી, એરુ ચાર રસ્તા, તા:- જલાલપોર, િજ:- 
નવસારી

૯૪૨૬૭૭૯૦૯૯

૩૮૩ જલાલપોર નડોદ નડોદ પર્થિમક શાળા કલ્પેશકુમાર મગનલાલ ટંડેલ મુ.પો. પ સરા, તા. જલાલપોર િજ. નવસારી 9638373808

૩૮૪ જલાલપોર નડોદ નડોદ પર્થિમક શાળા કોિકલાબેન બચુભાઈ પટેલ ૨૦૪સહનીપ પાકર્ (સંકલ્પ) અડાજણ સુરત તા. સીટી સુરત 
િજલ્લામાં. સુરત

97275 72935

૩૮૫ જલાલપોર નડોદ નડોદ પર્થિમક શાળા રાજેશભાઈ રમણભાઈ રાઠોડ મુ.પો. આફવા, તા. બારડોલી , િજ.સુરત 94288 83569

૩૮૬ જલાલપોર નડોદ નડોદ પર્થિમક શાળા જ્યોિત જયપર્કાશ િસહ મુ.પો. મરોલી બજાર તા. જલાલપોર િજ. નવસારી 90995 57902

૩૮૭ જલાલપોર નડોદ નડોદ પર્થિમક શાળા ટ્વ કલ સુિમતેશ પારેખ મુ.પો. પારડી કણદે, તા. ચોયર્સી, િજ. સુરત 96873 59055

૩૮૮ જલાલપોર નડોદ નડોદ પર્થિમક શાળા પૂવ  નયનકુમાર પટેલ મુ.પો. કલથાણ, તા. જલાલપોર, િજ. નવસારી 9586687124

૩૮૯ જલાલપોર કોલાસણા સુગર ફેક્ટરી પર્ાથિમક શાળા, મરોલી નીતાબેન બળવંતિસહ પરમાર મુ.પો.એરુ તા. જલાલપોર િજ. નવસારી 75675 99446

૩૯૦ જલાલપોર કોલાસણા સુગર ફેક્ટરી પર્ાથિમક શાળા, મરોલી વીણાબેન ઈશ્વરભાઈ નાયકા મુ.પો. અમલસાડ, મંિદર ફિળયા તા. ગણદેવી, િજ. નવસારી 97125 92805

૩૯૧ જલાલપોર કોલાસણા સુગર ફેક્ટરી પર્ાથિમક શાળા, મરોલી મનીષાબેન ખુશાલભાઈ પટેલ મુ.પો. બીગરી , તા. ગણદેવી, િજ. નવસારી 98248 29750

૩૯૨ જલાલપોર કોલાસણા સુગર ફેક્ટરી પર્ાથિમક શાળા, મરોલી મનીષાબેન કાંતીલાલ ટંડેલ મુ.પો. અમલસાડ, ગાયતર્ી નગર સોસાયટી, સરીબુજરંગ, તા. 
ગણદેવી, િજ. નવસારી

76229 77848

૩૯૩ જલાલપોર કોલાસણા સુગર ફેક્ટરી પર્ાથિમક શાળા, મરોલી હિનતાબેન મનુભાઈ પટેલ 1742/43,પટેલબંગલોઝ,ઓમ નગર ,િડડોલી સુરત 73599 93329

૩૯૪ જલાલપોર મહુવર મહુવર વગર્ શાળા િહનાબેન દલપતભાઇિમસ્તર્ી ૨૫-કેસરપાકર્ સોસાયટી કબીલપોર િજ-નવસારી ૯૮૨૪૧૦૨૫૬૧



૩૯૫ જલાલપોર મહુવર મહુવર વગર્ શાળા સુરેશભાઈ રમેશભાઈ પટેલ સામર ફિળયુ,ખાંભડા તા.-ચીખલી, િજ.-નવસારી ૯૫૭૪૧૯૮૦૦૧

૩૯૬ જલાલપોર પરુજણ પરુજણ  પર્ાથિમક શાળા િદનાબેન દયાળજીભાઈ ટંડેલ 845/તીરૂપતી નગર, િવજલપુર નવસારી 8511523052

૩૯૭ જલાલપોર પરુજણ પરુજણ  પર્ાથિમક શાળા ફાલ્ગુનીબેન બાબુભાઇ પટેલ ૨૪ જલકમલસોસા.િવજલપોર નવસારી 9898370060

૩૯૮ જલાલપોર પરુજણ પરુજણ  પર્ાથિમક શાળા ધિમષઠાબેન ભગુભાઈ પટેલ 4-B મહેરઆબાદ સોસા.ઘેલખડી,નવસારી 9913864203

૩૯૯ જલાલપોર પરુજણ પરુજણ  પર્ાથિમક શાળા ગીતાબેન રણછેડભાઈ હળપિત િશવાલીકરેિસડન્શી MG રોડ બીલીમોરા 9979543919

૪૦૦ જલાલપોર પરુજણ પરુજણ  પર્ાથિમક શાળા તૃિપ્તબેન િગિરશભાઇ પટેલ ૩૫/૩૬આશાનગરસોસા.કોલાસણારોડ,મરોલીબજાર,તા.જ
લાલપોર

9909518351

૪૦૧ જલાલપોર પરુજણ પરુજણ  પર્ાથિમક શાળા દશઁનાબેન ચંપકભાઇ પટેલ 102 સજનર્એપા.મરોલીબજાર,તા.જલાલપોર 8141312781

૪૦૨ જલાલપોર  સીમળગામ સીમળગામ  પર્ાથિમક શાળા સુરેશભાઇ ચામટlભાઇ ચૌધરી મરોલીબજાર  દરજી ચાલ પર્જાપિત વાડી તાલુકો જલાલપોર 8141458483

૪૦૩ જલાલપોર  સીમળગામ સીમળગામ  પર્ાથિમક શાળા ધિમષ્ઠાબેન છગનલાલ ચૌધરી મરોલીબજાર  દરજી ચાલ પર્જાપિત વાડી તાલુકો જલાલપોર 8141458484

૪૦૪ જલાલપોર  સીમળગામ સીમળગામ  પર્ાથિમક શાળા ગોપાળભાઇ જમસુભાઇ િબરારી  ૧૯ સી મહેર બાગ (જલગંગા) િવજલપોર નવસારી 9924386944

૪૦૫ જલાલપોર  સીમળગામ સીમળગામ  પર્ાથિમક શાળા રિશ્મબેન પર્િવણભાઇ પટેલ  અયોધ્યા નગર -1 ,42 B િવજલપોર નવસારી 8980153137

૪૦૬ જલાલપોર  સીમળગામ સીમળગામ  પર્ાથિમક શાળા વૈશાલીબેન સુમનભાઇ િમસ્તર્ી વસંત િવહાર સોસાયટીB- 65 ગર્ીડ રોડ નવસારી 8758172499

૪૦૭ જલાલપોર  સીમળગામ સીમળગામ  પર્ાથિમક શાળા ફાલ્ગુનીબેન કનુભાઇ પાનવાલા લ મી નગર પોસ્ટ ઓિફસની બાજુમાં ઉભરાટ રોડ મરોલી 
બજાર

9962880857

૪૦૮ જલાલપોર ભીનાર ભીનાર પર્ાથિમક શાળા અપર્ણકુમાર ગોિવદભાઈ ટંડેલ 19/બી પંચવટી નગર છાપરા રોડ ,મુ:- છપરા તા. જી. 
નવસારી

8128657880

૪૦૯ જલાલપોર ભીનાર ભીનાર પર્ાથિમક શાળા ગૌરાગીબેન િવઠલ્ભાઇ ટંડેલ  89-મોરાર પાકર્ 2, એરુ રોડ, િવજલપોર, તા. જલાલપોર 
,જી. નવસારી

8758894400

૪૧૦ જલાલપોર ભીનાર ભીનાર પર્ાથિમક શાળા યોગેશભાઇ મનુભાઈ પટેલ વલોટી,ખરી ફિળયા મુ/પો.-વલોટી* તા. ગણદેવી જી. 
નવસારી

9909209532

૪૧૧ જલાલપોર ભીનાર ભીનાર પર્ાથિમક શાળા મયુરીબહેન નારણભાઇ પટેલ 12,મીરાનગર-1,એરૂ રોડ, િવજલપોર તા.જલાલપોર 
જી.નવસારી

9537699633

૪૧૨ જલાલપોર ભીનાર ભીનાર પર્ાથિમક શાળા પર્િદપ રાજેન્દર્ કાપડણે 114, ચીકુવાડી રો હાઉસ ગુ.હા. બોડર્. પાંડેસરા ,ઉધના 
તા.ચોયાર્સી, જી. સુરત

૯૯૦૯૭૧૦૯૫૬



૪૧૩ જલાલપોર ભીનાર ભીનાર પર્ાથિમક શાળા રાજેશ્કુમાર મોહનભાઇ પટેલ મુ.પો. મોગરાવાડી તા. િચખલી િજ.નવસારી 9879247285

૪૧૪ જલાલપોર ભીનાર ભીનાર પર્ાથિમક શાળા મિનષા ધીરુભાઇ રાઠોડ નવસારી મદર્સા હાઇસ્કૂલની પાછળ તા.િજ. નવસારી 6352359681

૪૧૫ જલાલપોર ભીનાર ભીનાર પર્ાથિમક શાળા કોમલબેન જયંિતલાલ ભટ્ટ 504,િશવ શિક્ત કોમ્પ્લેક્ષ, brc ગેટની સામે, ઉધના, સુરત 
સીટી, સુરત

9979132454

૪૧૬ જલાલપોર ભીનાર ભીનાર પર્ાથિમક શાળા હેતલબેન નરોત્તમભાઇ રત્નાણી 30, શીતલપાકર્ સોસાયટી, એરૂ રોડ મુ:- િવજલપોર 
તા.જલાલપોર જી.નવસારી

7600059122

૪૧૭ જલાલપોર ભીનાર ભીનાર પર્ાથિમક શાળા ઉવ  કુમારી મહેન્દર્કુમાર િસણોજીયા E-1002, ી િનધી રેસીડન્સી, સુદામા ચોક,મોટાવરાછા, 
તા-સુરત,જી-સુરત

૮૧૪૧૯૯૯૦૬૭

૪૧૮ જલાલપોર માંગરોળ માંગરોળ વી.આર.યોજના પર્ાથિમક શાળા નેહાલીબહેન રમેશભાઈ ટંડેલ મંિદર ફળીયા,બોરસી માછીવાડ,તા-જલાલપોર,જી-નવસારી ૯૬૩૮૦ ૦૩૪૪૫

૪૧૯ જલાલપોર માંગરોળ માંગરોળ વી.આર.યોજના પર્ાથિમક શાળા સુિમતર્ાબેન નાથુભાઈ પટેલ અંકુરપાકર્ તા.જલાલપોર,જી.નવસારી ૯૬૦૧૮ ૩૦૨૩૨

૪૨૦ જલાલપોર માંગરોળ માંગરોળ વી.આર.યોજના પર્ાથિમક શાળા િવમલકુમાર છીતુભાઇ પટેલ એરુ, તા.જલાલપોર,જી.નવસારી ૯૯૨૫૯ ૮૮૭૪૨

૪૨૧ જલાલપોર ડાલકી ડાલકી  વગર્શાળા  જયોત્સનાબેન ચંપકભાઇ પટેલ પરૂજણ ગામ ,તા.જલાલપોર,િજ.નવસારી 9687312321

૪૨૨ જલાલપોર ડાલકી  ડાલકી   વગર્શાળા  હીનાબેન ઠાકોરભાઇ પટેલ સાંઇ બંગલોઝ મરોલી ગામ,તા.જલાલપોર 9925282313

૪૨૩ જલાલપોર પરસોલી પરસોલી પર્ાથિમક શાળા શાિતલાલ દાજીભાઇ ટંડેલ જલગંગા સોસા. િવજલપુર, અયોધ્યાનગર -૨ ની બાજુમાં 
,રો.હા. 25 C તા.જલાલપોર િજ.નવસારી

9898169912

૪૨૪ જલાલપોર પરસોલી પરસોલી પર્ાથિમક શાળા પદમાબેન લલ્લુભાઇ ટંડેલ ૧૦૧. સીતારામનગર,એરુ ચાર રસ્તા તા.જલાલપોર 
િજ.નવસારી

9724301238

૪૨૫ જલાલપોર પરસોલી પરસોલી પર્ાથિમક શાળા અપેક્ષાબેન વલ્લભભાઇ ટંડેલ જલ માછીવાડ તા.જલાલપોર,િજ.નવસારી 8128657880

૪૨૬ જલાલપોર પરસોલી પરસોલી પર્ાથિમક શાળા મુકતાકુમારી નટવરલાલ મૈસુરીયા મુ.પો.કસ્બાપાર તા. જલાલપોર, િજ. નવસારી 8469471010

૪૨૭ જલાલપોર પરસોલી પરસોલી પર્ાથિમક શાળા સુરદર્િસહ િદલીપિસહ દેસાઇ મુ. મરોલી ગામ, તા. જલાલપોર, િજ. નવસારી. 8141818138

૪૨૮ જલાલપોર ઉભરાટ ઉભરાટ કેન્દર્ પર્ા શાળા તેજલબેન ઝીણાભાઈ પટેલ ખાપરવાડા તા.ગણદેવી િજ.નવસારી ૯૫૭૪૯૩૦૪૯૯

૪૨૯ જલાલપોર ઉભરાટ ઉભરાટ કેન્દર્ પર્ા શાળા જીગ્નેશાબેન ભીખુભાઈ ટંડેલ મરોલી તા.જલાલપોર િજ.નવસારી 9879058507

૪૩૦ જલાલપોર ઉભરાટ ઉભરાટ કેન્દર્ પર્ા શાળા રમીલાબેન બાબરભાઈ પટેલ મરોલી તા.જલાલપોર િજ.નવસારી 9727137865



૪૩૧ જલાલપોર ઉભરાટ ઉભરાટ કેન્દર્ પર્ા શાળા િચતર્ા પર્દીપકુમાર ભટ્ટ કોસંબા તા.માંગરોળ િજ. સુરત 8866864807

૪૩૨ જલાલપોર ઉભરાટ ઉભરાટ કેન્દર્ પર્ા શાળા પાવર્તીબેન ઢેડાભાઈ પટેલ બીલીમોરા તા .ગણદેવી િજ-નવસારી 9724332453

૪૩૩ જલાલપોર િદપલા િદપલા પર્ાથિમક શાળા રાકેશકુમાર રણછોડભાઈ રાઠોડ વેસ્મા તા.જલાલપોર િજ.નવસારી 8128887446

૪૩૪ જલાલપોર િદપલા િદપલા પર્ાથિમક શાળા અિમતાબેન લ મણભાઈ માછી નવસારી તા.નવસારી િજ.નવસારી 9913703206

૪૩૫ જલાલપોર િદપલા િદપલા પર્ાથિમક શાળા િદપ્તીબેન દશરથભાઈ પટેલ સુરત તા.ચોયાર્સી િજ.સુરત 9998546823

૪૩૬ જલાલપોર િદપલા િદપલા પર્ાથિમક શાળા િકશોરકુમાર બાલુભાઈ ટંડેલ િવજલપોર િજ.નવસારી 6351275650

૪૩૭ જલાલપોર દાંતી દાંતી પર્ાથિમક શાળા ભાિવનીબહેન છીબુભાઇ આિહર આછવણી તા.ખેરગામ િજ.નવસારી 9979493475

૪૩૮ જલાલપોર દાંતી દાંતી પર્ાથિમક શાળા મનીષાબેન નવનીતભાઈ િમસ્તર્ી  સરીબુજરંગ ,અમલસાડ તા.ગણદેવી િજ.નવસારી 9624910110

૪૩૯ જલાલપોર દાંતી દાંતી પર્ાથિમક શાળા િનિકતાબેન જેિસગભાઈ પરમાર જલાલપોર તા.જલાલપોર િજ.નવસારી 8980841085

૪૪૦ જલાલપોર દાંતી દાંતી પર્ાથિમક શાળા તૃિપ્તબેન હિરલાલ ટંડેલ િવજલપોર તા.જલાલપોર િજ.નવસારી 8238139443

૪૪૧ જલાલપોર ભાઠા - મગોબ ભાઠા પર્ાથિમક શાળા િવરેન્દર્િસહ કેસરીિસહ પરમાર એરૂ તા- જલાલપોર જી- નવસારી 6354100070

૪૪૨ જલાલપોર ભાઠા - મગોબ ભાઠા પર્ાથિમક શાળા ભાવનાબેન બળવંતિસહ પરમાર એરૂ તા- જલાલપોર જી- નવસારી 9909336158

૪૪૩ જલાલપોર ભાઠા - મગોબ ભાઠા પર્ાથિમક શાળા લિલતકુમાર દલપતભાઈ ટંડેલ બોરસીમાછીવાડ તા- જલાલપોર જી-નવસારી 8128195095

૪૪૪ જલાલપોર ભાઠા - મગોબ ભાઠા પર્ાથિમક શાળા સુિનતાબેન મહાવીરભાઈ યાદવ અિશ્વનીપાકર્,શાંિતિનકેતન નવાગામ ,િડડોલી,સુરત 9979556292

૪૪૫ જલાલપોર ભાઠા - મગોબ ભાઠા પર્ાથિમક શાળા મુકેશભાઇ િશવરામભાઈપટેલ ભાઠા તા- જલાલપોર જી-નવસારી 8347308508

૪૪૬ જલાલપોર ભાઠા - મગોબ ભાઠા પર્ાથિમક શાળા િપકીકુમારી કલ્યાણજીભાઇ પટેલ મુ.વણગામ તા.ગણદેવી િજ.નવસારી 9426512012

૪૪૭ જલાલપોર ભાઠા - મગોબ ભાઠા પર્ાથિમક શાળા યોગેશકુમાર બચુભાઈ ગાિમત રામેશ્વર એપાટર્મટ તાસ્કરનગર તા- જલાલપોર જી -નવસારી 6352156510

૪૪૮ જલાલપોર ભાઠા - મગોબ ભાઠા પર્ાથિમક શાળા કલ્પનાબેન છીબુભાઇ પટેલ મુ.વંકાલ તા-ચીખલી જી-નવસારી 9825457050



૪૪૯ જલાલપોર ભાઠા - મગોબ ભાઠા પર્ાથિમક શાળા હંસાબેન િકશોરકુમાર પટેલ મુ.નાંદરખા તા-ગણદેવી જી- નવસારી 9909530722

૪૫૦ જલાલપોર બોરસી માછીવાડ પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર બોરસી માછીવાડ મનીષકુમાર નગીનદાસ ઢીમ્મર એ.૨૧, વિનતાપાકર્ સોસા. રિવદશર્ન સોસા. પાછળ, ભટાર 
, સુરત

9825885450

૪૫૧ જલાલપોર બોરસી માછીવાડ પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર બોરસી માછીવાડ વ્યાસ સોિવક રાજદર્કુમાર કસ્તુરબા સેવા મ, મરોલી, તાલુકો-જલાલપોર, િજલ્લો- 
નવસારી

9099596454

૪૫૨ જલાલપોર બોરસી માછીવાડ પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર બોરસી માછીવાડ ભ ગરાડીયા જલ્પાબેન ગોરધનભાઇ 7,હરીનંદન સોસા.,િહરાબાગ, વરાછા રોડ, સુરત 7990446499

૪૫૩ જલાલપોર બોરસી માછીવાડ પર્ાથિમક િવદ્યામંિદર બોરસી માછીવાડ પિરતાબેન હાિદકકુમાર પટેલ 15, સાઈ જલારામ સોસા., ઉભરાટ રોડ, મરોલી 9979487484

૪૫૪ જલાલપોર વાંસી વાંસી પર્ાથિમક શાળા શૈલેશભાઇ સોમાભાઇ સોલંકી િમથીલા નગરી રૂસ્તમવાડી રોડ બ્લોક નઃ -ડી/87 તા,િજ 
,નવસારી

9924634398

૪૫૫ જલાલપોર વાંસી વાંસી પર્ાથિમક શાળા આશાબેન છોટુભાઈ ટંડેલ 26 અમી કર્ુપા સોસાયટી તા,જલાલપોર િજ,નવસારી 9712013888

૪૫૬ જલાલપોર  વેસ્મા પર્ાથિમક કન્યા શાળા વેસ્મા ભાવનાબેન અશોક્ભાઇ પટેલ વેસ્મા અરડી ફિળયા તા . જલાલપોર િજ નવસારી 9725005988

૪૫૭ જલાલપોર  વેસ્મા પર્ાથિમક કન્યા શાળા વેસ્મા હેતલબેન દેવેશભાઇ પટેલ પૂણી, કોળીવાડ તા-પલસાણા િજ-સુરત 9924509881

૪૫૮ જલાલપોર  વેસ્મા પર્ાથિમક કન્યા શાળા વેસ્મા ઇલાબેન નરેશભાઇ પટેલ કોળીવાડ , કાિલયાવાડી  તા. જી. નવસારી 9824490689

૪૫૯ જલાલપોર  વેસ્મા પર્ાથિમક કન્યા શાળા વેસ્મા યોગીતાબેન ડાહ્યાભાઇ પટેલ સંકલ્પ. સોસાયટી બીલીમોરા. તા ગણદેવી .િજ. નવસારી 9537739848

૪૬૦ જલાલપોર  વેસ્મા પર્ાથિમક કન્યા શાળા વેસ્મા નીતાબેન મનસુખભાઇ લશ્કરી વૃંદાવન સોસાયટી ,જલાલપોર રોડ 
,નવસારી,તા.નવસારી,િજ.નવસારી

9624993636

૪૬૧ જલાલપોર  વેસ્મા પર્ાથિમક કન્યા શાળા વેસ્મા િનલમબેન ઇ વરભાઇ કેવત 119,જલારામ હૂડકો સોસાયટી, R. T. O ઓફીસની 
નજીક, તા:બારડોલી િજ:બારડોલી

9723171285

૪૬૨ જલાલપોર  વેસ્મા પર્ાથિમક કન્યા શાળા વેસ્મા ભાવનાબેન ઝીણાભાઇ પટેલ નાંદરખા, તા. ગણદેવી, જી. નવસારી 9909132974

૪૬૩ જલાલપોર  વેસ્મા પર્ાથિમક કન્યા શાળા વેસ્મા પર્િતભાબહેન જગદીશચંદર્ પટેલ સરીબુજરંગ, તા.- ગણદેવી, જી. નવસારી 9898747107

૪૬૪ જલાલપોર  વેસ્મા પર્ાથિમક કન્યા શાળા વેસ્મા િમનાક્ષીબેન મોહનભાઇ પટેલ સોલધરા અ◌ેસ.પી.નગર. તા.ચીખલી િજ.નવસારી 9427966243

૪૬૫ જલાલપોર  િસસોદરા (આરક) િસસોદરા (આરક) શાળા િકરણકુમાર ભીખુભાઈ પટેલે 19,સમથર્ પાકર્
સોસાયટી,

9824559697

૪૬૬ જલાલપોર િસસોદરા (આરક) િસસોદરા (આરક) શાળા ગીતાબેન િકરણકુમાર પટેલ 19,સમથર્ પાકર્
સોસાયટી,

9723936550



૪૬૭ જલાલપોર િસસોદરા (આરક) િસસોદરા (આરક) શાળા રીટાબેન િમતેશ કુમાર પટેલ મુ.પો.- કછોલી 
તા. ગણદેવી 

9725038260

૪૬૮ જલાલપોર િસસોદરા (આરક ) િસસોદરા (આરક) શાળા ગર્ીષ્માબેન જયંિતલાલ પટેલ કનેરા 
તા. જલાલપોર િજ.નવસારી

9925475167

૪૬૯ જલાલપોર િસસોદરા (આરક ) િસસોદરા (આરક) શાળા રીમાબેન િકશોરભાઈ ઢીમર શંખેશ્વર સો.  કાિલયાવાડી   તા. િજ.- નવસારી 9574717833

૪૭૦ જલાલપોર આરક આરક પર્ાથિમક શાળા સુિનલભાઇ પાંડુરંગ નાયક  એકતા નગર સો., મુ. પો. વેસ્મા, તા -જલાલપોર, જી -
નવસારી.

9714198147

૪૭૧ જલાલપોર આરક આરક પર્ાથિમક શાળા રામુભાઇ ભીમાભાઇ દેશમુખ ઓમ િશવપાકર્, કબીલપોર. તા /જી -નવસારી 9725679371

૪૭૨ જલાલપોર આરક આરક પર્ાથિમક શાળા દશર્નાકુમારી અમૃતભાઇ પટેલ ટેમ્પલવ્યું સોસાયટી, નાની ચોવીસી, તા /જી -નવસારી. 9737669893

૪૭૩ જલાલપોર આરક આરક પર્ાથિમક શાળા મુકેશભાઇ રામુભાઇ ચૌહાણ ૩૮૯ િશવાની રેિસડેિન્સ ઘેલખડી તા.િજ.નવસારી 9898579636

૪૭૪ જલાલપોર આરક આરક પર્ાથિમક શાળા િમતલબેન રમેશભાઇ પરમાર  A 57 રાધે પાકર્ સોસાયટી.નવસારી 9662064976

૪૭૫ જલાલપોર કુચેદ કુચેદ પર્ાથિમક શાળા પટેલ ગાયતર્ી ઉમેશભાઈ 95,પ જરા,પ જરા ગણદેવી ,નવસારી 9909205007

૪૭૬ જલાલપોર કુચેદ કુચેદ પર્ાથિમક શાળા ટંડેલ િકર્ષ્ના હસમુખભાઈ 24,નારાયણ પાકર્, િવજલપોર-33 જલાલપોર,નવસારી 942838211

૪૭૭ જલાલપોર કુચેદ કુચેદ પર્ાથિમક શાળા પટેલ િજજ્ઞાસાબેન િવપુલભાઈ 404,સોઈ ફિળયા, નાગધરા-1.નવસારીનવસારી 9429531327

૪૭૮ જલાલપોર કુચેદ કુચેદ પર્ાથિમક શાળા પટેલ મયુરીબેન િનરલ 23-D,પંચવટીનગર,છાપરા,નવસારી,નાવસારી 9913759356

૪૭૯ જલાલપોર કુચેદ કુચેદ પર્ાથિમક શાળા ગોધાણી નીકીતાબેન લલ્લુભાઈ 143,રાધેપાકર્ સોસાયટી,પુણા-િસમાડા રોડ,વરાછા ,સુરત 9428140788

૪૮૦ જલાલપોર કુચેદ કુચેદ પર્ાથિમક શાળા પટેલ ભાિવકાબેન ચેતનકુમાર 154-પ જરા ,વેગામ,ગણદેવી,નવસારી 7874915018

૪૮૧ જલાલપોર સડોદરા સડોદરા પર્ા. શાળા િહરલ િદનેશભાઇ જોલાપરા c-23,વસંત િવહાર સોસાયટી, કબીલપોર, જી. નવસારી 9924613003

૪૮૨ જલાલપોર સંદલપુર સંદલપુર  પર્ા શાળા ગુણવંતભાઇ ભગુભાઇ પટેલ 80, ઇશ્વરદશર્ન સોસાયટી કબીલપોર ,નવસારી િજ.નવસારી 9909649474

૪૮૩ જલાલપોર સંદલપુર સંદલપુર પર્ા શાળા સરલાબેન ઠાકોરભાઇ પટેલ 80, ઇશ્વરદશર્ન સોસાયટી કબીલપોર ,નવસારી િજ.નવસારી 9099520868

૪૮૪ જલાલપોર સંદલપુર સંદલપુર પર્ા શાળા રામુભાઇ આબાજુભાઇ પટેલ 77-A, ઇશ્વરદશર્ન સોસાયટી કબીલપોર ,નવસારી 
િજ.નવસારી

9428163826



૪૮૫ જલાલપોર સંદલપુર સંદલપુર પર્ા શાળા કાશ્મીરાબેન િહમ્મતભાઇ રાવલ B-57, આનંદપાકર્ સોસાયટી કબીલપોર ,નવસારી 
િજ.નવસારી

9712924915

૪૮૬ જલાલપોર સંદલપુર  સંદલપુર પર્ા શાળા રેખાબેન બાબુભાઇ રાઠૉડ ઠક્કરબાપાવાસ સોસાયટી લક્શ્મી ટોકીઝની પાછળ 
તા.િજ.નવસારી

9427350772

૪૮૭ જલાલપોર સંદલપુર સંદલપુર પર્ા શાળા િ તોબેન આનંદકુમાર રાઠૉડ ટાંકલ હનુમાન િફળયા તા઼.ચીખલી િજ.નવસારી 9724573830

૪૮૮ જલાલપોર સંદલપુર સંદલપુર પર્ા શાળા કેયુરોબેન ભગુભાઇ પટેલ ભાઠા તા.ગણદેવી િજ.નવસારી 7359770604

૪૮૯ જલાલપોર વેસ્મા હાજીપુરા પર્ા. શાળા જસ્મીનબેન યુનુસભાઈ મુલતાની નવા ફિળયા,માણેકપોર ટંકોલી,તા.જલાલપોર િજ.નવસારી 9924600907

૪૯૦ જલાલપોર વેસ્મા હાજીપુરા પર્ા. શાળા િમનેશભાઈ રઘુનંદનભાઈ પટેલ વેસ્મા તા. જલાલપોર નવા ફિળયા 9904140475

૪૯૧ જલાલપોર વેસ્મા હાજીપુરા પર્ા. શાળા પલ્લવીકુમારી અમીનેષકુમાર પટેલ ડુંગરી ફિળયા, રાનવેરીકલ્લા તા. ચીખલી િજ.નવસારી 9924032962

૪૯૨ જલાલપોર વેસ્મા વેસ્મા કાછીયાવાડી પર્ા. શાળા િહરલ ધમન્દર્કુમાર મોદી ૧૮ /A આસ્થા આિશષ નગર સોસાયટી, કબીલપોર તા:જી: 
નવસારી

98241-46963

૪૯૩ જલાલપોર વેસ્મા વેસ્મા કાછીયાવાડી પર્ા. શાળા િપન્કીબેનઅિશ્વનભાઈ પટેલ કાછીયાવાડી ફિળયું,વેસ્મા તા:જલાલપોર જી: નવસારી 98986-09868

૪૯૪ જલાલપોર વેસ્મા વેસ્મા કાછીયાવાડી પર્ા. શાળા નીતાબેન ચંદુલાલ પટેલ વ્હાઈટ હાઉસ કાિલયાવાડી તા:જી:નવસારી 96242-03634

૪૯૫ જલાલપોર વેસ્મા વેસ્મા કાછીયાવાડી પર્ા. શાળા શીલાબેન ભાણાભાઈ પટેલ નવા ફિળયા ઘેજ તા:ચીખલી જી:નવસારી 97123-72094

૪૯૬ જલાલપોર વેસ્મા વેસ્મા કાછીયાવાડી પર્ા. શાળા મીરા શૈલેશભાઈ પટેલ મોતી નગર ,બારડોલી તા.બારડોલી જી. સુરત 8460214094

૪૯૭ જલાલપોર વેસ્મા વેસ્મા કુંડળ ફળીયા પર્ા. શાળા ઉષાબેન ધીરૂભાઈ પટેલ 54 બી , ઉત્તમિવહાર સોસાયટી ,કબીલપોર, તા.જી.નવસારી 9924247086

૪૯૮ જલાલપોર વેસ્મા વેસ્મા કુંડળ ફળીયા પર્ા. શાળા દશર્ના આિશષકુમાર પટેલ વેસ્મા તા. જલાલપોર િજ. નવસારી 9825262450


