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આવેલ 
સરકારી 

અને ગ્રા ટેડ 
શાળાઓની 
સખ્યા

પાઠય પુ તકોના િવતરણ 
માટે પસદં કરેલ શાળાનુ ં
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SVS_Narmada_01 NARMADA RAJPIPLA ૧ નમર્દા રાજપીપલા
નમર્દા SVS ૪૬ સરકારી હાઇ કૂલ રાજપીપલા ટેશન રોડ

નાગિરક બે કની બાજુમા ં
રાજપીપલા, િજ.નમર્દા

ી ય.ુઆર.વસાવા ૦૨૬૪૦- 
૨૨૦૧૮૪

૯૦૯૯૮૪૯૪૫૩

SVS_Narmada_02 NARMADA DEDIYAPADA ૨ નમર્દા ડેડીયાપાડા
સરદાર SVS ૩૭ ી એ.એન.બારોટ

િવ ાલય
ડેડીયાપાડા, 
તા.ડેડીયાપાડા,જી.નમર્દા

ી પી. જી. વસાવા ########## ૯૬૨૪૬૨૦૨૧૪

SVS_Navsari_01 NAVSARI NAVSARI ૩ નવસારી નવસારી
વામી િવવેકાનદં
શાળા િવકાસ સકંુલ:૧

૪૯ ી આર.એન.જી.પટેલ
સાવર્જિનક િવ ાલય

સીસો ા, તા.િજ.નવસારી ી રોિહતકુમાર
એસ.દેસાઈ

૦૨૬૩૭-
૨૫૭૧૭૬

૯૪૨૮૧૬૧૫૩૫

SVS_Navsari_02 NAVSARI CHIKHLI ૪ નવસારી ચીખલી
ક પના ચાવડા
શાળાિવકાસ સકંુલ :૨

૫૩ ી બી.એલ.પટેલ
સવર્િવ ામિંદર

રાનકુવા
તા.ચીખલી,િજ.નવસારી

ી સજંયિસંહ
ડી.પરમાર

૦૨૬૩૪-
૨૪૭૨૧૨૧

૯૪૨૮૦૬૪૦૪૬

SVS_Navsari_03 NAVSARI VANSDA ૫ નવસારી વાસંદા
સરદાર વ લભભાઈ
પટેલ શાળા િવકાસ 
સકંુલ :૩

૪૨ આદશર્ િનવાસી શાળા
(કુમાર)

સરદારબાગ પાસે, 
તા.વાસંદા,િજ.નવસારી

ી ગાયકવાડ
રમણલાલ 
ગોિવંદભાઇ

૦૨૬૩૦-
૨૨૨૨૧૩

૯૬૬૨૮૮૪૬૬૪

SVS_Anand_01 ANAND ANAND ૬ આણદં આણદં કલાપી"૦૧" આણદં
શહરે

૨૪ પાયોિનયર હાઇ કુલ સભુાષ રોડ, આણદં ી એચ.આર. પટેલ ૦૨૬૯૨-
૨૫૦૩૩૭

૯૮૨૫૯૮૪૪૯૯
શહર ૨૫૦૩૩૭

SVS_Anand_02 ANAND SARSA ૭ આણદં સારસા આણદં ગ્રા ય "ચાણક્ય" ૩૪ એમ.વી.એસ હાઈ કૂલ સારસા ી જયેશભાઇ શાહ ૦૨૬૯૨-
૨૭૨૦૪૪

૯૯૨૪૬૮૪૦૮૫

SVS_Anand_03 ANAND PETLAD ૮ આણદં પેટલાદ ૦૪"કા ત" પેટલાદ ૫૩ એન. કે. હાઇ કુલ સરદારચોક પાસે, તા. 
પેટલાદ િજ. આણદં

ી િદનેશકુમાર
આર ગોહીલ

૦૨૬૯૭-
૨૨૨૦૮૩

૯૭૨૬૮૫૩૨૦૬

SVS_Anand_04 ANAND BORSAD ૯ આણદં બોરસદ નેહર મી શાળા
િવકાસ સકંુલ

૫૯ આર.બી.પટેલ હાઈ કૂલ કાિવઠા, તા:બોરસદ ી મનભુાઇ વી. 
ડાભી

૦૨૬૯૬-
૨૨૨૩૫૬

૯૪૨૮૯૦૨૮૮૧

SVS_Anand_05 ANAND KHAMBHAT ૧૦ આણદં ખભંાત ખભંાત-તારાપરુ ૪૧ માધવલાલ શાહ હાઈ કૂલ ખભંાત ી રોિહતભાઈ
સથુાર

૦૨૬૯૮-
૨૨૦૩૨૬

૯૮૨૪૭૮૫૪૯૦

SVS_Anand_06 ANAND UMRETH ૧૧ આણદં ઉમરેઠ
ઉમરેઠ ૨૫ સેંટ ઝેિવયસર્ હાઈ કૂલ ઉમરેઠ ફાધર એ થોનીરાજ

જોસેફ
૦૨૬૯૨-
૨૭૭૫૮૪

૯૯૨૫૬૬૯૮૭૨

SVS_Mehsana_01 MAHESANA MAHESANA ૧૨ મહસેાણા મહસેાણા સાિંદપની મહસેાણા ૩૭ વી.આર.કવેર્ હાઈ કૂલ હૈદરી ચોક ,મહસેાણા પટેલ છગનભાઇ
આર

૦૨૭૬૨-
૨૨૩૫૦૭

૯૮૭૯૦૯૪૦૩૪

SVS_Mehsana_02 MAHESANA MAHESANA ૧૩ મહસેાણા મહસેાણા વાિ મકી બલોલ ૪૪ આઇ.એમ. સવર્
િવ ાલય

બલોલ, તા.િજ.મહસેાણા પટેલ રા દ્રકુમાર
કે

૦૨૭૬૨-
૨૮૮૩૩૫

૯૯૨૫૦૭૪૪૮૧

SVS_Mehsana_03 MAHESANA UNJHA ૧૪ મહસેાણા ઊંઝા વેદ યાસ ઊંઝા ૨૪ કે.એલ.પટેલ ક યા
િવ ાલય

ખજુરી પોળ ,ઉંઝા ભારતીબેન
આઈ.પટેલ

૦૨૭૬૭-
૨૪૭૫૧૩

૯૯૨૫૦૨૫૮૩૯

SVS_Mehsana_04 MAHESANA VIJAPUR ૧૫ મહસેાણા િવજાપરુ ચાણક્ય િવજાપરુ ૩૬ ઝવેરી વી.આર.હાઈ કૂલ િવજાપરુ રમેશભાઇ એલ. 
ચૌધરી

૦૨૭૬૩-
૨૨૦૦૬૮

૯૪૨૬૨૭૮૧૨૪

SVS_Mehsana_05 MAHESANA KADI ૧૬ મહસેાણા કડી િવ ાિમત્ર કડી ૪૨ સવર્ િવ ાલય કડી પટેલ કનભુાઈ
એસ.

૦૨૭૬૪-
૨૬૨૬૧૦

૯૪૨૭૫૪૫૩૬૫

SVS_Mehsana_06 MAHESANA GORISANA ૧૭ મહસેાણા ગોરીસણા અિત્ર મિહયલ ૫૨ બી.એમ.ચૌધરી હાઈ કૂલ ગોરીસણા ચૌધરી િવ ણભુાઈ
આર.

૦૨૭૬૧-
૨૭૬૦૨૭

૯૯૦૪૩૪૬૦૧૧

SVS_Mehsana_07 MAHESANA VISNAGAR ૧૮ મહસેાણા િવસનગર વિશ ટ િવસનગર ૩૮ .બી.પટેલ િવ ાલય ગોઠવા, તા.િવસનગર પટેલ સરુેશભાઈ
એમ.

૦૨૭૬૫-
૨૮૧૦૦૩

૯૮૯૮૫૮૫૬૧૬

SVS_Banaskantha_01 BANAS KANTHA DANTA ૧૯ બનાસકાઠંા દાતંા વામી િવવેકાનદં
શાળા િવકાસ સકંુલ

૫૨ સરભવાનીિસંહ િવ ાલય દાતંા ી એસ.સી.મહતેા ૦૨૭૪૯-
૨૭૮૦૭૯

૯૭૩૭૫૯૩૭૯૭

SVS_Banaskantha_02 BANAS KANTHA GOLA ૨૦ બનાસકાઠંા ગોળા સરદાર પટેલ શાળા
િવકાસ સકંુલ

૨૯ ી એમ.એમ.શાહ
િવનયિવ ામિંદર

ગોળા ી ય.ુએસ.પટેલ ૦૨૭૪૨-
૨૩૬૫૭૧

૯૪૨૮૧૯૬૯૬૬
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SVS_Banaskantha_03 BANAS KANTHA VADGAM ૨૧ બનાસકાઠંા વડગામ
સર જગદીશચદ્ર બોઝ
શાળા િવકાસ સકંુલ

૨૬ ી વી. .પટેલ હાઈ કૂલ વડગામ ી િબિપનભાઇ કે. 
ગૌ વામી

૦૨૭૩૯-
૨૬૨૦૩૨

૯૪૨૬૮૨૭૫૬૮

SVS_Banaskantha_04 BANAS KANTHA THARAD ૨૨ બનાસકાઠંા થરાદ વામી સિ ચદાનદં
શાળા િવકાસ સકંુલ

૪૯ જનતા હાઈ કૂલ થરાદ ી એન.આર.પટેલ ૦૨૭૩૭-
૨૨૩૮૮૨

૯૯૨૫૩૦૭૧૨૦

SVS_Banaskantha_05 BANAS KANTHA VAV ૨૩ બનાસકાઠંા વાવ ી ધરણીધર શાળા
િવકાસ સકંુલ

૫૨ ી મહતેા
એન.એસ.િવનયમિંદર

વાવ ી આઈ. . વામી ૦૨૭૪૦-
૨૨૭૦૫૯

૯૪૨૯૩૦૯૨૦૨

SVS_Banaskantha_06 BANAS KANTHA DHANERA ૨૪ બનાસકાઠંા ધાનેરા
િવક્રમ સારાભાઈ શાળા
િવકાસ સકંુલ

૩૩ ી એચ.કે.આકોલીયા
િવવેકાનદં િવ ાલય

ધાનેરા પટેલ મફાભાઇ
માદેવાભાઇ

૦૨૭૪૮-
૨૨૨૨૫૬

૯૪૨૭૪૦૬૭૦૮

SVS_Banaskantha_07 BANAS KANTHA DEESA ૨૫ બનાસકાઠંા ડીસા મહિષર્ કણાર્દ શાળા
િવકાસ સકંુલ

૨૬ ી ડી.એન. આદશર્  
હાઈ કૂલ

ડીસા ી અમતૃભાઈ
અવ થી

૦૨૭૪૪-
૨૨૦૩૨૩

૯૯૨૫૬૩૫૯૪૧

SVS_Banaskantha_08 BANAS KANTHA DEODAR ૨૬ બનાસકાઠંા િદયોદર િવણા વાિદની શાળા
િવકાસ સકંુલ

૩૯ વી.કે.વાઘેલા  હાઈ કૂલ િદયોદર ી એમ.એલ.પચંાલ ૦૨૭૩૫-
૨૪૪૦૦૩

૯૪૨૬૨૪૦૦૭૦

SVS_Banaskantha_09 BANAS KANTHA PALANPUR ૨૭ બનાસકાઠંા પાલનપરુ
ક પના ચાવલા શાળા
િવકાસ સકંુલ

૧૭ ી
િવ.આર.િવ ાલય(આદશર્)

ડેરી રોડ,પાલનપરુ ી .પી.મોર ૦૨૭૪૨-
૨૫૪૨૪૧

૯૪૨૬૪૮૮૨૦૧

કથન- ૦૧ ૫૪ એસ.કે.હાઈ કૂલ હાઇવે રોડ,   લણુાવાડા ી ડી.કે.પટેલ ૦૨૬૭૫- ૯૮૨૫૨૫૮૯૩૧ 
SVS_Mahisagar_01 MAHISAGAR LUNAWADA ૨૮ મિહસાગર લણુાવાડા

ૂ , ણુ
૨૫૦૦૨૬ ૯૦૯૯૦૩૩૧૬૦

SVS_Mahisagar_02 MAHISAGAR SANTRAMPUR ૨૯ મિહસાગર સતંરામપરુ મનન ૪૯ મરુલીધર ક યા િવ ાલય નરિસંગપરુ, તા.સતંરામપરુ ી એસ.આર.પટેલ  ૯૪૨૭૨૨૧૨૯૪

SVS_Mahisagar_03 MAHISAGAR BALASINOR ૩૦ મિહસાગર બાલાિસનોર પાથેય ૩૩ ક ણાિનકેતન હાઈ કૂલ બાલાિસનોર ી દલપતિસંહ કે. 
રાઠોડ

૦૨૬૯૦-
૨૬૭૬૮૯

૯૭૨૭૬૦૩૫૩૧

SVS_Mahisagar_04 MAHISAGAR KHANPUR ૩૧ મિહસાગર ખાનપરુ
મથંન ૧૯ શેઠ.એમ.એલ.િવ ામિંદર ખાનપરુ ી એમ.વી.પટેલ *** ૯૮૨૪૪૯૪૩૨૧ 

૯૯૭૮૩૭૯૫૫૦

SVS_Mahisagar_05 MAHISAGAR VIRPUR ૩૨ મિહસાગર િવરપરુ આિવ કાર ૨૮ સી.એમ.દેસાઈ હાઈ કૂલ િવરપરુ ી કે.બી.પટેલ ૦૨૬૯૦-
૨૭૭૪૪૧

૯૯૨૫૪૫૧૬૧૦

SVS_Gandhinagar_01 GANDHINAGAR GANDHINAGAR ૩૩ ગાધંીનગર ગાધંીનગર
સજુલામ (ગાધંીનગર) ૫૧ મહા મા ગાધંી િવ ામિંદર સેક્ટર-16,ગાધંીનગર ી જી. . ગઢવી ૦૭૯-

૨૩૨૨૨૭૯૪
૯૮૯૮૩૨૩૪૭૦

SVS_Gandhinagar_02 GANDHINAGAR CHANDKHEDA ૩૪ ગાધંીનગર ચાદંખેડા
સ યમ (ચાદંખેડા) ૪૩ શેઠ એમ. એસ. 

ભાણાવાલા હાઇ કુલ
વલાદ, તા.જી. ગાધંીનગર ી િદલીપભાઇ સી. 

પટેલ
૦૭૯-
૨૩૨૭૭૭૬૫

૯૪૨૮૦૩૧૧૨૫

SVS_Gandhinagar_03 GANDHINAGAR KALOL ૩૫ ગાધંીનગર કલોલ સુદંરમ (કલોલ) ૩૬ હીરા માણેક ક યા
િવ ાલય

અંિબકા બસ ટે ડ પાસે, 
કલોલ

જયતંીભાઇ એચ. 
પ્રજાપિત

૦૨૭૬૪-
૨૫૧૧૧૧

૮૭૫૮૩૭૦૬૪૧

SVS_Gandhinagar_04 GANDHINAGAR MANSA ૩૬ ગાધંીનગર માણસા સફુલામ  (માણસા) ૩૪ પ ી વી.એચ.હાઈ કૂલ પાજંરાપોળ ચોક, માણસા
જી.ગાધંીનગર

ી શૈલેષભાઇ
પટેલ

૦૨૭૩૬-
૨૭૦૨૦૪

૯૯૭૮૨૭૧૨૩૭

SVS_Gandhinagar_05 GANDHINAGAR DEHGAM ૩૭ ગાધંીનગર દહગેામ
િશતલામ (દહગેામ) ૫૬ યિુનિસપલ બોયઝ

હાઈ કૂલ
દહગેામ ,પો ટ ઓિફસની
બાજુમા ં,દહગેામ

ી ધીરજભાઈ
પ્રજાપિત

૦૨૭૧૬-
૨૩૨૬૩૮

૯૪૦૮૪૦૮૧૪૯

SVS_Porbandar_01 PORBANDAR PORBANDAR ૩૮ પોરબદંર પોરબદંર
મહા મા ગાધંી શાળા
િવકાસ સકંુલ 
વાિમનારાયણ 
હાઈ કૂલ,છાયંા

૫૯ સરકારી ભાવિસંહજી
હાઇ કુલ

એસ.ટી. ડેપો પાસે, તા.િજ-
પોરબદંર

ી પી.વી.વોરા ૦૨૮૬-
૨૨૪૬૫૦૨

***
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SVS_Girsomnath_01 GIR SOMNATH VERAVAL ૩૯ ગીર સોમનાથ વેરાવળ
િચંતન શાળા િવકાસ
સકંુલ(શેઠ 
એમ.પી.ગ સર્ હાઈ કૂલ 
કૂલ)

૨૫ શેઠ એમ.પી.ગ સર્
હાઈ કૂલ કૂલ

વેરાવળ ી એ.એન.પરુોિહત ૦૨૮૭૬-
૨૨૧૦૯૪

૯૪૨૭૨૫૯૯૨૦

SVS_Girsomnath_02 GIR SOMNATH SUTRAPADA ૪૦ ગીર સોમનાથ સત્રપાડા
ગગન શાળા િવકાસ
સકંુલ(િવવેકાનદં 
િવનય મિંદર કુમાર 
શાળા-સત્ર પાડા)

૧૩ સર વતી હાઈ કૂલ ગોરખમઢી ી ભરતભાઇ એમ. 
બારડ

########## ૯૭૧૪૪૯૯૯૮૫

SVS_Girsomnath_03 GIR SOMNATH TALALA ૪૧ ગીર સોમનાથ તાલાલા
કથન શાળા િવકાસ
સકંુલ (નગર પચંાયત 
હાઈ કૂલ)

૨૧ નગરપચંાયત હાઈ કૂલ તાલાલા ી ચાડંેરા
જાદવભાઇ પી.

૦૨૮૭૭-
૨૨૧૬૪૬

૯૪૨૮૦૮૭૭૫૩

SVS_Girsomnath_04 GIR SOMNATH UNA ૪૨ ગીર સોમનાથ ઉના
મનન શાળા િવકાસ
સકંુલ (ગાધંી ક યા 
િવનય મિંદર)

૩૨ ગાધંી ક યા િવનયમિંદર ઉના ી િદ તીબેન
ગૌ વામી

૦૨૮૭૫-
૨૨૧૯૩૧

૯૮૨૪૯૫૯૩૦૪

SVS_Girsomnath_05 GIR SOMNATH KODINAR ૪૩ ગીર સોમનાથ કોડીનાર
યોગ શાળા િવકાસ
સકંુલ ( ય.ુગ સર્ 
હાઈ કૂલ)

૨૦ ય.ુગ સર્ હાઈ કૂલ કોડીનાર ી રોિહતભાઈ
વાળા

૦૨૭૯૫-
૨૮૧૫૯૭

૯૫૫૮૬૫૪૫૯૭

િં ી ઓ ે ઈ ી ી ી ી ીSVS_Kachchh_01 KACHCHH BHUJ ૪૪ ક છ-ભજુ ભજુ સાિદપની શાળા
િવકાસ સકંુલ

૪૩ ઓ ફ્રડ હાઈ કૂલ ભજુ.હમીરસર તળાવ
સામે,ભજુ-ક છ

ીમતી ડી. બી. 
જોષી

૦૨૮૩૨-
૨૨૩૩૪૧

૯૯૨૫૩૧૩૦૫૩

SVS_Kachchh_02 KACHCHH
NAKHATRANA,
ABDASA,
LAKHAPAT

૪૫ ક છ-ભજુ
નખત્રાણા, 
અબડાસા, 
લખપત

વામી િવવેકાનદં
શાળા િવકાસ સકંુલ

૪૨ કે.વી. સરકારી ઉમા શાળા નખત્રાણા,ભજુ લખપત
રોડ,નખત્રાણા-ક છ

ી રીટાબેન
પ્રજાપિત/ ી 
એચ.આર. લો ચા

૦૨૮૩૫-
૨૨૨૨૧૩

૯૯૭૯૮૬૭૨૬૩/
૯૪૨૬૯૬૬૦૦૬

SVS_Kachchh_03 KACHCHH MANDVI ૪૬ ક છ-ભજુ માડંવી યામજી કૃ ણ વમાર્
શાળા િવકાસ સકંુલ

૨૪ જી.એચ.ટી.વી.હાઈ કૂલ માડંવી,લાયજા રોડ
,માડંવી

ી નીિતનભાઈ
ચાવડા

૦૨૮૩૪-
૨૨૨૧૪૦

૯૪૨૯૫૪૮૪૫૬

SVS_Kachchh_04 KACHCHH MUNDRA ૪૭ ક છ-ભજુ મુ દ્રા યામજી કૃ ણ વમાર્
શાળા િવકાસ સકંુલ

૧૩ આર.ડી.હાઈ કૂલ મુ દ્રા બદંર રોડ ,મુ દ્રા-
ક છ

ી નેહલભાઈ
યાસ

૦૨૮૩૮-
૨૨૨૧૦૮

૯૪૨૭૪૫૨૮૧૨

SVS_Kachchh_05 KACHCHH ANJAR ૪૮ ક છ-ભજુ અંજાર ગાધંીધામ
દ્રોણાચાયર્ શાળા
િવકાસ સકંુલ

૨૫ સરદાર વ લભભાઈ
પટેલ િવ ાલય

ગાધંીધામ સેક્ટર-2 
,લાય સ ક્લબ 
રોડ,ગાધંીધામ

ી .વી. યાસ ૦૨૮૩૬-
૨૨૦૨૪૨

૯૮૨૫૪૬૭૧૯૯

SVS_Kachchh_06 KACHCHH BHACHAU ૪૯ ક છ-ભજુ ભચાઉ ચાણક્ય શાળા િવકાસ
સકંુલ

૨૨ ીમતી એચ.ડી.ડી. ક યા
િવ ાલય

ભચાઉ ી અતલુભાઇ
જાદવ

########## ૯૮૭૯૦૪૦૨૨૫

SVS_Kachchh_07 KACHCHH RAPAR ૫૦ ક છ-ભજુ રાપર ચાણક્ય શાળા િવકાસ
સકંુલ

૩૦ ી સરકારી ઉ.મા. શાળા રાપર ી પી.બી.ઝાલા ૦૨૮૩૦-
૨૨૦૦૮૬

૯૮૨૫૯૪૧૯૫૮

SVS_Vadodara_01 VADODARA SAVLI ૫૧ વડોદરા સાવલી ડૉ િવક્રમ સારાભાઈ ૫૧ ી ગગંોત્રી હાઈ કૂલ સાવલી ી ડી.પી.પટેલ *** ૯૯૯૮૩૬૬૮૬૯

SVS_Vadodara_02 VADODARA VAGHODIYA 52-A વડોદરા વાઘોિડયા ી દયારામ,ડભોઇ
(વાઘોિડયા)

૨૧ એમ.પી.હાઈ કૂલ જરોદ,તા.વાઘોડીયા વ નીભાઇ પટેલ ૦૨૬૬૮-
૨૭૪૨૨૨

૯૪૨૭૪૦૪૮૭૨

SVS_Vadodara_03 VADODARA DABHOI 52-B વડોદરા ડભોઇ ી દયારામ,ડભોઇ
(ડભોઇ)

૩૭ હાટકે ર િવ ાલય સાઠોદ,તા.ડભોઇ સજંયભાઈ બ્ર ભ ૦૨૬૬૩-
૨૯૧૧૯૧

૭૩૫૯૯૨૭૨૨૯

SVS_Vadodara_04 VADODARA SHINOR 52-C વડોદરા િશનોર ી દયારામ,ડભોઇ
(િશનોર)

૧૫ હાટકે ર િવ ાલય સાઠોદ,તા.ડભોઇ સજંયભાઈ બ્ર ભ ૦૨૬૬૩-
૨૯૧૧૯૧

૭૩૫૯૯૨૭૨૨૯

SVS_Vadodara_05 VADODARA KARJAN ૫૩ વડોદરા કરજણ પ્રેમાનદં( કરજણ) ૪૫ .કે.પટેલ સાવર્.હાઈ કૂલ કંડારી મહશેભાઈ પટેલ *** ૭૩૫૯૯૨૭૨૨૯

SVS_Vadodara_06 VADODARA GOTRI ૫૪ વડોદરા ગોત્રી ડૉ સી.વી.રામન ૨૭ સહકાર િવ ાલય ગોત્રી,વડોદરા ી
બી.એમ.ભાવસાર

*** ૯૪૨૮૫૮૫૩૯૪

SVS_Vadodara_07 VADODARA MAKARPURA ૫૫ વડોદરા મકરપરુા મધભુાઈ બચુ ૧૯ યુ ઇરા હાઈ કૂલ મકરપરુા ,વડોદરા મહદ્રભાઈ ઠાકર ૦૨૬૫-
૨૬૪૩૨૩૯

૯૪૨૭૭૮૪૩૩૪
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SVS_Vadodara_08 VADODARA FATEHGUNJ ૫૬ વડોદરા ફતેગજં
સર સયાજીરાવ
ગાયકવાડ svs-7

૨૮ િહલ મેમોિરયલ હાઈ કૂલ ફતેગજં,વડોદરા ી િકરીટભાઈ ડાભી ૦૨૬૫- 
૨૭૯૧૮૫૨

૯૯૦૯૦૯૭૭૪૮

SVS_Vadodara_09 VADODARA FATEHPUR ૫૭ છોટા ઉદેપરુ ફતેપરુા મહિષર્ અરિવંદ ૨૯ િવનય િવ ાલય ફતેપરુ,વડોદરા પ્રદીપભાઈ શાહ *** ૯૯૦૯૧૦૦૪૧૭

SVS_Dahod_01 DAHOD DAHOD ૫૮ દાહોદ  દાહોદ મહા મા ગાધંી શાળા
િવકાસ સકંુલ-૧

૪૮ એમ.એ ડ.પી.હાઈ કૂલ દાહોદ ી ડી.કે.પટેલ ૦૨૬૭૩-
૨૪૨૨૮૮

૯૮૭૯૦૬૬૫૨૧

SVS_Dahod_02 DAHOD LIMKHEDA ૫૯ દાહોદ લીમખેડા
જવાહરલાલ નહરેુ
શાળા િવકાસ સકંુલ -૨

૪૨ આિદવાસી િનમાર્ણ
િવ ામિંદર

પાણીયા ી અિનલભાઇ
કા ભાઇ પટેલ

૦૨૬૭૭-
૨૯૪૪૪૮

૯૭૨૭૭૪૬૫૦૯

SVS_Dahod_03 DAHOD DEV.BARIA ૬૦ દાહોદ બારીયા સરદાર પટેલ શાળા
િવકાસ સકંુલ -૩

૪૯ એમ.િસ.મોદી હાઈ કૂલ દેવ.બારીયા ી .એસ.દેસાઈ ૦૨૬૭૮-
૨૨૦૨૮૬

૯૮૭૯૬૨૮૯૬૯

SVS_Dahod_04 DAHOD ZALOD ૬૧ દાહોદ ઝાલોદ
ગરુુદેવ રવી દ્રનાથ
ટાગોર િવકાસ સકંુલ- ૪

૪૧ બી.એમ.હાઈ કૂલ ઝાલોદ ી આર.ડી.પટેલ ૦૨૬૭૯-
૨૨૫૧૬૭

૯૪૨૭૩૪૪૯૩૪

SVS_Dahod_05 DAHOD LIMBDI ૬૨ દાહોદ લીમડી
લાલબહાદુર શા ી
શાળા િવકાસ સકંુલ-૫

૩૯ બી.પી.અગ્રવાલ હાઈ કૂલ લીમડી ી એમ.એમ. ન ૦૨૬૭૯-
૨૩૬૩૨૦

૯૯૭૯૨૭૭૩૧૨

ો ો િવક્રમાિદ ય શાળા ૨૦ ી એચઆર ગાડ મ તરખા તા જી બોટાદ ી મકેશભાઈ ૦૨૮૪૯- ૯૪૨૭૨૪૭૨૨૪SVS_Botad_01 BOTAD BOTAD ૬૩ બોટાદ બોટાદ િવક્રમાિદ ય શાળા
િવકાસ સકંુલ

૨૦ ી એચ.આર.ગાડ
મા યિમક શાળા(ઉ.બ)ુ

મ.ુતરુખા, તા.જી.બોટાદ ી મકુશભાઈ
રવૈયા

૦૨૮૪૯-
૨૮૮૬૪૪

૯૪૨૭૨૪૭૨૨૪

SVS_Botad_02 BOTAD GADHADA ૬૪ બોટાદ ગઢડા વામી િવવેકાનદં
શાળા િવકાસ સકંુલ

૨૦ ીમતી કે.એમ.મહતેા
િવ ાલય

મ.ુગઢાળી, તા.ગઢડા, 
જી.બોટાદ

ી ડી.પી.ભ ૦૨૮૪૭-
૨૭૩૬૭૩

૯૪૨૭૭૫૩૨૨૪

SVS_Botad_03 BOTAD BARVALA ૬૫ બોટાદ બરવાળા ઝવેરચદં મેઘાણી
શાળા િવકાસ સકંુલ

૨૦ ી પાવન િવ ાલય મ.ુખાભંડા , તા.બરવાળા
,જી.બોટાદ

ી હીંમતલાલ
ડી.પટેલ

૦૨૭૧૧-
૨૪૧૩૩૩

૯૮૭૯૯૩૩૩૪૦

SVS_Patan_01 PATAN PATAN ૬૬ પાટણ પાટણ
હમેચદ્રાચાયર્  િવકાસ
સકંુલ

૩૨ ીમતી કે.કે.ગ સર્  
હાઈ કૂલ

પાટણ ભદ્ર દરવાજા,પાટણ ીમતી
ગોમતીબેન 
એ.પટેલ

૦૨૭૬૬-
૨૩૧૦૩૭

૯૯૯૮૯૯૭૫૦૩

SVS_Patan_02 PATAN RADHANPUR ૬૭ પાટણ રાધનપરુ
સરદાર પટેલ  િવકાસ
સકંુલ-૧

૩૨ મૉડેલ કૂલ રાધનપરુ રાપરીયા
હનમુાનની 
નજીક,મહસેાણા હાઇવે 
રોડ,રાધનપરુ

ી દશરથભાઈ
પ્રજાપિત

*** ૯૯૭૯૯૨૨૭૫૫

SVS_Patan_03 PATAN SAMI ૬૮ પાટણ સમી
સરદાર પટેલ  િવકાસ
સકંુલ-૨

૨૬ મૉડેલ કૂલ સમી મજુપરુ રોડ
ક તરુબા બાિલકા રોડની 
નજીક,સમી

ી બારોટ
અ કેશભાઇ 
ગોિવંદભાઇ

########## ૯૮૨૪૩૭૧૮૬૨

SVS_Patan_04 PATAN VAGDOD ૬૯ પાટણ વાગડોદ સર વતી  િવકાસ સકંુલ ૩૭ મૉડેલ કૂલ વાગડોદ વાછલવા
રોડ,વાગડોદ

ી રાજુભાઈ દેસાઈ *** ૯૪૨૮૪૬૦૧૮૫

SVS_Patan_05 PATAN HARIJ ૭૦ પાટણ હારીજ
ચાણક્ય િવકાસ સકંુલ ૪૨ મૉડેલ કૂલ હારીજ સમી-રાધનપરુ

હાઇવે 
રોડ,જી.ઈ.બી,પાછળ,હારીજ

ી રાજાભાઈ
સોલકંી

*** ૯૯૦૯૩૮૪૪૧૦

SVS_Kheda_01 KHEDA KHEDA ૭૧ ખેડા ખેડા
ખેડા-મહમેદાબાદ ૫૧ એચ.એ ડ ડી.પારેખ

હાઈ કૂલ
મ.ુપો.તા.જી.ખેડા ી એ.બી.પટેલ / 

ી સી.એલ.સેવક
૦૨૬૯૪-
૨૨૨૦૭૮

૯૮૨૫૭૭૧૮૩૪/
૯૪૨૬૪૧૭૩૬૭

SVS_Kheda_02 KHEDA KAPADVANJ ૭૨ ખેડા કપડવજં
કપડવજં ૩૭ સી.એન.િવ ાલય મ.ુપો.તા.કપડવજં,જી,ખેડા ી અિ ન શમાર્ / 

ી પી.બી. પટેલ
૦૨૬૯૧-
૨૬૨૦૬૯

૯૪૨૯૬૫૪૬૧૯/
૯૯૭૯૮૯૯૯૭૫

SVS_Kheda_03 KHEDA KATHLAL ૭૩ ખેડા કઠલાલ
કઠલાલ-મહુધા ૫૬ શેઠ એમ.આર.હાઈ કૂલ મ.ુપો.તા.કઠવાલ,જી.ખેડા ી ખોડીદાસ એસ. 

પરમાર/ ી 
શૈલેષભાઇ પટેલ

૦૨૬૯૧-
૨૪૩૪૯૬

૯૯૦૪૬૮૮૭૦૮/
૭૫૬૭૧૯૯૭૯૭
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શાળા િવકાસ સકંુલ (SVS) ની યાદી 

Login /
User Name District Taluka ક્રમ િજ લો તાલકુો શાળા િવકાસ સકંુલ 

નામ

સકંુલમા ં
આવેલ 
સરકારી 

અને ગ્રા ટેડ 
શાળાઓની 
સખ્યા

પાઠય પુ તકોના િવતરણ 
માટે પસદં કરેલ શાળાનુ ં

નામ

પાઠય પુ તકોના િવતરણ 
માટે પસદં કરેલ શાળાનુ ં

સરનામું
આચાયર્નુ ંનામ શાળાનો 

ફોન નબંર મોબાઈલ નબંર

SVS_Kheda_04 KHEDA THASARA ૭૪ ખેડા ઠાસરા
ઠાસરા-ગળતે ર ૪૯ ઘી મોડર્ન હાયર

સેક ડરી કુલ, સેવાલીયા
સેવાલીયા, તા. ગળતે ર
જી.ખેડા

ી
આર.આર. યાસ / 
ી આર.એમ.પટેલ

*** ૯૯૨૫૪૭૦૭૬૬/
૯૮૭૯૫૩૪૫૬૧

SVS_Kheda_05 KHEDA VASO ૭૫ ખેડા વસો
સાર વત શાળા િવકાસ
સકંુલ

૩૧ એ. .હાઈ કૂલ મ.ુપો.તા.વસો,જી.ખેડા ી સનુીલભાઇ ઇ. 
પરમાર/ ી 
ટી.આર. જોષી

૦૨૬૮-
૨૫૮૫૭૯૧

૯૪૨૬૨૬૧૯૩૮/
૯૪૨૯૦૩૨૫૯૭

SVS_Kheda_06 KHEDA NADIAD ૭૬ ખેડા નિડયાદ
નિડયાદ ૫૯ યિુનિસપલ હાઇ કુલ, 

નડીયાદ
મ.ુપો,તા.નિડયાદ,જી.ખેડા ી

.આઇ.મેકવાન/ ી
 .એસ.વાઘેલા

*** ૭૭૭૮૯૮૪૧૮૪/
૯૪૨૬૩૮૬૬૮૬

SVS_Junagadh_01 JUNAGADH JUNAGADH ૭૭ જુનાગઢ જૂનાગઢ જૂનાગઢ/ગ્રા ય ૫૬ સરકારી ગ સર્ હાઈ કૂલ જૂનાગઢ ભારતીબેન
ખાનપરા

૦૨૮૫-
૨૬૨૦૧૮૮

૯૪૨૬૨૨૮૨૩૪

SVS_Junagadh_02 JUNAGADH KESHOD ૭૮ જુનાગઢ કેશોદ કેશોદ ૪૭ સરકારી એલ.કે.હાઈ કૂલ કેશોદ ી પરેશકુમાર
એન. પડંયા

૦૨૮૭૧-
૨૩૬૧૪૦

૯૪૨૬૧૩૦૮૦૯

SVS_Junagadh_03 JUNAGADH VISAVADAR ૭૯ જુનાગઢ િવસાવદર નમન' - િવસાવદર ૨૪ ી ડી.ડી. યાસ હાઇ કુલ દાદર ગીર ી
એ.આર.સોરઠીયા

*** ૭૮૭૮૮૨૮૨૧૧

"નમન" ભેંસાણ ૧૪ ી િવનય મિંદર ભેંસાણ ી ૨૫૩૪૦૨ ૯૯૭૯૦૪૭૦૩૯
SVS_Junagadh_04 JUNAGADH BHESAN ૮૦ જુનાગઢ ભેંસાણ

નમન   ભસાણ ૧૪ ી િવનય મિદર ભસાણ ી
એચ.એમ.કથીરીયા

૨૫૩૪૦૨ ૯૯૭૯૦૪૭૦૩૯

SVS_Junagadh_05 JUNAGADH MANAVADAR ૮૧ જુનાગઢ માણાવદર માણાવદર ૩૦ ી લાય સ સેક ડરી
હાઇ કુલ

માણાવદર ી હરેશકુમાર
વી.પાડલીયા

૦૨૮૭૪-
૨૨૧૫૭૮

૯૮૨૫૬૪૭૭૦૦

SVS_Junagadh_06 JUNAGADH MALIA HATINA ૮૨ જુનાગઢ માળીયા મનન ૨૮ ી એચ.જી.અંબાણી
હાઇ કુલ

ચોરવાડ ી આર.સી.ધોકીયા ૨૮૮૬૨૨ ૯૦૯૯૩૨૯૬૫૪

SVS_Junagadh_07 JUNAGADH MENDARDA ૮૩ જુનાગઢ મેંદરડા
મથંન ૧૮ ી યકંટેશ િવ ા મિંદર આિલંધ્રા ી

આર.એમ.સદાિતયા
૨૪૧૫૯૭ ૯૪૨૬૧૬૫૫૫૧

SVS_Junagadh_08 JUNAGADH VANTHALI ૮૪ જુનાગઢ વથંલી ગુજંન - વથંલી ૨૫ ી િવવેકાનદં િવનય
મિંદર

વથંલી ી એ.પી.પરમાર ૦૨૮૭૨- 
૨૨૨૩૭૯

૯૯૦૯૫૪૦૦૪૩

SVS_Junagadh_09 JUNAGADH MANGROL ૮૫ જુનાગઢ માગંરોળ યાન શાળા િવકાસ
સકંુલ, માગંરોળ

૩૫ ી કે.કા.શા ી િવ ાલય પોરબદંર રોડ, માગંોરળ મીનાક્ષીબેન
વી.શાહ

૦૨૮૭૮-
૨૨૨૨૫૬

૯૮૭૯૪૨૨૦૧૭

SVS_Surendrangr_01 SURENDRANAGAR SAYLA ૮૬ સરુે દ્રનગર સાયલા
મહા મા ગાધંી શાળા
િવકાસ સકંુલ

૪૦ ી વી.બી.ભાયાણી
ઉ.બ.ુિવ ાલય

મ.ુપો. ડોળીયા, તા.સાયલા, 
િજ.સરુે દ્રનગર

ી
વાલજીભાઇ.જી.સર
વૈયા

૦૨૭૫૫-
૨૩૩૨૬૬

૯૮૯૮૪૨૪૮૧૦

SVS_Surendrangr_02 SURENDRANAGAR SURENDRANAGAR ૮૭ સરુે દ્રનગર સરુે દ્રનગર
ી સભુાષચદ્ર બોઝ

શાળા િવકાસ સકંુલ 
સરુે દ્રનગર

૧૬ ી સદગણુાબેન   સી.યુ.ં 
શાહ ગ સર્ હાઈ કૂલ

સરુે દ્રનગર ી હષાર્બા
સી.જાડેજા

૦૨૭૫૨-
૨૮૨૮૮૨

૯૮૭૯૦૦૭૪૪૪

SVS_Surendrangr_03 SURENDRANAGAR WADHVAN ૮૮ સરુે દ્રનગર વઢવાણ
ી હાનાલાલ શાળા

િવકાસ 
સકંુલ/વઢવાણ/મળુી

૫૦ ી યાલકરણ
િવ ામિંદર અને ઉ તર 
મા યિમક શાળા

વઢવાણ ી િવક્રમિસંહ
પી.પરમાર

########## ૯૧૭૩૩૦૮૮૦૧

SVS_Surendrangr_04 SURENDRANAGAR DHRANGADHRA ૮૯ સરુે દ્રનગર ધાગંધ્રા
ી વામીિવવેકાનદં

શાળા િવકાસ સકંુલ 
ધાગંધ્રા

૨૮ ી એમ.એમ.ડી. શાહ  
ક યા િવ ાલય

ધાગંધ્રા ી રામદેવિસંહ
આર. પરમાર

૦૨૭૫૪-
૨૬૨૯૧૭

૯૦૯૯૦૧૫૧૧૧

SVS_Surendrangr_05 SURENDRANAGAR LAKHTAR ૯૦ સરુે દ્રનગર લખતર
ી િગજુભાઈ બધેકા

શાળા િવકાસ સકંુલ 
પાટડી લખતર

૩૪ સરુજમાલજી હાઈ કૂલ પાટડી ી હરકકાતંભાઈ
જોષી

૦૨૭૫૭-
૨૨૭૦૦૧

૯૪૨૭૦૪૫૯૧૯
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શાળા િવકાસ સકંુલ (SVS) ની યાદી 

Login /
User Name District Taluka ક્રમ િજ લો તાલકુો શાળા િવકાસ સકંુલ 

નામ

સકંુલમા ં
આવેલ 
સરકારી 

અને ગ્રા ટેડ 
શાળાઓની 
સખ્યા

પાઠય પુ તકોના િવતરણ 
માટે પસદં કરેલ શાળાનુ ં

નામ

પાઠય પુ તકોના િવતરણ 
માટે પસદં કરેલ શાળાનુ ં

સરનામું
આચાયર્નુ ંનામ શાળાનો 

ફોન નબંર મોબાઈલ નબંર

SVS_Surendrangr_06 SURENDRANAGAR LIMBDI ૯૧ સરુે દ્રનગર ચડુા- લીંબડી
ી રામકૃ ણ પરમહસં

શાળા િવકાસ સકંુલ 
લીબડી ચડુા

૩૪ સર જશવતંિસંહજી
હાઈ કૂલ

લીંબડી ી મનભુાઈ
જોગરાણા

૦૨૭૫૩-
૨૬૦૧૬૦

૯૭૨૩૭૪૧૩૦૩

SVS_Surendrangr_07 SURENDRANAGAR SAYLA ૯૨ સરુે દ્રનગર સાયલા
ી મહા માગાધંી શાળા

િવકાસ સકંુલ સાયલા 
ચોટીલા થાનગઢ

૪૧ ીમિત ડી. પી. શાહ
હાઇ કૂલ

મ.ુ સદુામડા, તા. સાયણા , 
િજ. સરુે દ્રનગર

એચ. ડી. ઠાકર *** ૯૮૨૫૨૫૧૨૦૩

SVS_Arvalli_01 ARAVALLI MODASA ૯૩ અરવ લી મોડાસા નાલદંા શાળા િવકાસ
સકંુલ

૪૯ ી સી.જી.બટુાલા
હાઇ કુલ

મોડાસા ી તરુણભાઇ બી. 
ગોર

૦૨૭૭૪- 
૨૪૬૫૬૫

૯૮૯૮૮૦૩૫૭૧

SVS_Arvalli_02 ARAVALLI MEGHRAJ ૯૪ અરવ લી મેઘરજ વેત્રવતી શાળા િવકાસ
સકંુલ

૬૪ ી પી.સી.એન.હાઈ કૂલ મેઘરજ ી સજંયભાઈ
પી.જોષી

૦૨૭૭૩-
૨૪૪૫૩૯

***

SVS_Arvalli_03 ARAVALLI BAYAD ૯૫ અરવ લી બાયડ િવક્રમશીલા શાળા
િવકાસ સકંુલ

૪૩ સાર વત ઉ.બ.ુિવ ાલય બાયડ ી એ.કે.બલોચ ૦૨૭૭૯-
૨૨૪૨૪

***

SVS_Arvalli_04 ARAVALLI BHILODA ૯૬ અરવ લી િભલોડા મે ો શાળા િવકાસ
સકંુલ

૭૪ એન.આર.એ.હાઈ કૂલ િભલોડા ી વી.ટી.ચૌહાણ ૦૨૭૭૧-
૨૩૨૦૫૨

૯૮૭૯૪૫૯૩૭૫

SVS_Tapi_01 TAPI VYARA ૯૭ તાપી યારા સરદાર પટેલ SVS-1 ૪૮ દિક્ષણાપથ િવિવધલક્ષી
િવ ાલય

યારા,જી.તાપી ી વસતંરાય ય.ુ 
ચૌધરી

૦૨૬૨૬-
૨૨૨૬૦૬

૯૬૩૮૬૯૭૦૦૯
િવ ાલય ચૌધરી ૨૨૨૬૦૬

SVS_Tapi_02 TAPI SONGADH ૯૮ તાપી સોનગઢ મહા માગાધંી SVS-2 ૫૬ સાવર્જિનક હાઈ કૂલ સોનગઢ
,તા.સોનગઢ,જી.તાપી

ી તખ્તિસંહ કે. 
ગોહીલ

૦૨૬૨૪-
૨૨૨૧૮૬

૯૬૨૪૯૬૬૦૮૮

SVS_Bharuch_01 BHARUCH BHARUCH ૯૯ ભ ચ ભ ચ

ભગુઋૃિષ શાળા િવકાસ
સકંુલ-ભ ચ ( ી 
સદિવ ા મડંળ)

૪૭ એસ.વી.એમ.હાયર
સેક ડરી કૂલ

ભ ચ કોલેજ કે પસ,જૂનો
નેશનલ હાઇવે ન-ં
8,એસ.વી.એમ.એ જીનીય
રીંગ કોલેજની બાજુમાં

દેવાગં ઠાકોર / ડૉ. 
બી. આઇ. પ્રજાપિત

૦૨૬૪૨-
૨૪૫૩૧૪

૭૬૨૩૦૦૩૯૯૪ 
/ ૯૪૨૭૦૬૨૮૯૭

SVS_Bharuch_02 BHARUCH MORIYANA ૧૦૦ ભ ચ મોિરયાણા
ક.મા.મુ શી શાળા
િવકાસ સકંુલ-મોિરયાણા

૬૬ ી રંગ નવચેતન
િવ ામિંદર

વાલીયા ી િવજયિસંહ
એન,વસાવા

૦૨૬૪૩-
૨૭૦૬૪૮

૯૦૯૯૦૬૫૧૮૪

SVS_Bharuch_03 BHARUCH AMOD ૧૦૧ ભ ચ આમોદ
પિંડત ઓમકારનાથ
શાળા િવકાસ સકંુલ-
દોરા

૫૪ ીમિત એચ. એસ. શાહ
હાઇ કૂલ

ટંકારી ભાગોળ,  મ.ુપો. 
જબંસુર, િજ. ભ ચ

ી .એમ. પટેલ ૦૨૬૪૪-
૨૨૦૧૦૪

૮૭૩૫૦૬૭૬૨૨

SVS_Dang_01 DANG AHWA ૧૦૨ ડાગં આહવા
દંડકાર ય શાળા સકંુલ ૬૦ સરકારી મા યિમક   

શાળા
મ.ુપો.આહવા, તા. આહવા, 
જી.ડાગં

ીમતી કીિતર્બેન
એ.પરમાર / ડી.બી. 
મોરે

૦૨૬૩૧-
૨૨૦૨૬૦

૭૩૫૯૦૬૧૦૧૦ 
/ ૯૪૨૭૧૭૩૩૯૧

SVS_Amreli_01 AMRELI AMRELI ૧૦૩ અમરેલી અમરેલી
અમરેલી
SVS(વ લભ)કમાણી 
ફોરવડર્ હાઈ કૂલ

૩૩ કમાણી ફોરવડર્ હાઈ કૂલ અમરેલી લાઠી રોડ સોલકંી એમ.એન ૦૨૭૯૨-
૨૨૩૨૧૮

૯૪૨૭૫૫૫૦૭૩

SVS_Amreli_02 AMRELI BAGASARA ૧૦૪ અમરેલી બગસરા બગસરા SVS(નાબધં) ૩૯ વ.મેઘાણી હાઈ કૂલ બગસરા, તા.બગસરા
જી.અમરેલી

શેખવા એચ.આર ૦૨૭૯૬-
૨૨૨૦૧૨

૯૪૨૬૧૬૫૯૯૧

SVS_Amreli_03 AMRELI LATHI ૧૦૫ અમરેલી લાઠી લાઠી SVS(કલાપી) ૩૫ કલાપી િવનય મિંદરલાઠી તા.લાઠી, જી.અમરેલી રામાણી એમ.પી ૦૨૭૯૩-
૨૫૦૫૭૯

૯૪૨૭૪૯૧૧૦૧

SVS_Amreli_04 AMRELI RAJULA ૧૦૬ અમરેલી રાજુલા
અમરેલી
SVS(વ લભ) .એન.મહે
તા હાઈ કૂલ,ડુગંર

૩૫ સરકારી ઉ.મા.શાળા
િવ.પ્ર। રાજુલા

તા.રાજુલા,જી.અમરેલી વ જો ભાઇ.એ ૦૨૭૯૪-
૨૭૪૦૯૨

૯૯૦૯૪૭૨૭૦૦

SVS_Amreli_05 AMRELI RAJULA ૧૯૧ અમરેલી રાજુલા
રાજુલા SVS (વ લભ) 
સરકારી ઉ.મા.શાળા 

રાજુલા
૩૪ સરકારી ઉ.મા.શાળા 

રાજુલા તા.રાજુલા,જી.અમરેલી એ.એચ.જોષી ૯૦૧૬૪૪૨૮૨૧
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શાળા િવકાસ સકંુલ (SVS) ની યાદી 

Login /
User Name District Taluka ક્રમ િજ લો તાલકુો શાળા િવકાસ સકંુલ 

નામ

સકંુલમા ં
આવેલ 
સરકારી 

અને ગ્રા ટેડ 
શાળાઓની 
સખ્યા

પાઠય પુ તકોના િવતરણ 
માટે પસદં કરેલ શાળાનુ ં

નામ

પાઠય પુ તકોના િવતરણ 
માટે પસદં કરેલ શાળાનુ ં

સરનામું
આચાયર્નુ ંનામ શાળાનો 

ફોન નબંર મોબાઈલ નબંર

SVS_Panchmahal_01 PANCH MAHALS GODHRA ૧૦૭ પચંમહાલ-ગોધરા ગોધરા
જ્ઞાન ૪૫ વાિમનારાયણ હાઈ કૂલ

જાફરાબાદ
તા.ગોધરા ી .ડી.રાઉલજી / 

ી આર.એન.પટેલ
*** ૯૪૨૬૫૨૦૭૪૭/

૯૮૯૮૦૩૧૬૨૩

SVS_Panchmahal_02 PANCH MAHALS HALOL ૧૦૮ પચંમહાલ-ગોધરા હાલોલ
દશર્ન ૪૩ ી એસ. એચ. વરીયા

હાઇ કુલ
મ.ુપો.તા. ઘોઘબંા જી. 
પચંમહાલ

ી ય.ુપી. યાસ / 
ી એમ.બી.પડંયા

૦૨૬૭૮-
૨૪૪૮૯૨

૯૪૨૭૪૮૫૧૭૬/
૮૪૬૦૪૦૫૪૪૬

SVS_Panchmahal_03 PANCH MAHALS MORVA HADAF ૧૦૯ પચંમહાલ-ગોધરા મોરવા(હડફ)
િચંતન ૫૬ કે.એસ.હાઈ કૂલ મોરવા - હડફ ી એ.એસ.પટેલ ૦૨૬૭૨-

૨૮૪૭૧૮
૯૮૨૫૭૧૭૩૧૫

SVS_Panchmahal_04 PANCH MAHALS SHAHERA ૧૧૦ પચંમહાલ-ગોધરા શહરેા
સ ન ૪૧ એસ. .દવે સાવર્જિનક

હાઈ કૂલ
શહરેા ી બી.પી.ચૌહાણ / 

ી િવ.એસ.પાઠક
૦૨૬૭૦-
૨૨૬૨૩૪

૯૯૭૯૪૨૨૩૦૨/
૯૪૨૯૮૪૦૮૧૪

SVS_Panchmahal_05 PANCH MAHALS KALOL ૧૧૧ પચંમહાલ-ગોધરા કાલોલ
યાન ૩૫ ી એસ.ટી.પટેલ સાવર્. 

િવ ાલય
મ.ુપો.જત્રાલ, તા. કાલોલ ીમિત

પ્ર લાબેન એસ. 
ચૌહાણ

૦૨૬૭૬-
૨૩૨૨૧૦

૯૭૨૬૪૩૮૩૭૫

SVS_Rajkot_01 RAJKOT UPLETA ૧૧૨ રાજકોટ ઉપલેટા મહિષર્ ભાર ાજ શાળા
િવકાસ સકંુલ

શેઠ ટી. . યિુનિસપલ
ક યા િવ ાલય

ઉપલેટા ડો.ત્રાબંડીયા ૦૨૮૨૬-
૨૨૦૧૯૭

૯૨૭૫૦૧૬૦૦૧

મહિષર્ દિધચી શાળા ી ભગવતિસંહજી ટેશન રોડ બાપના ી કે ઠંમર *** ૯૮૨૫૬૬૫૦૬૭
SVS_Rajkot_02 RAJKOT DHORAJI ૧૧૩ રાજકોટ ધોરાજી 

મહિષ દિધચી શાળા
િવકાસ સકંુલ

ી ભગવતિસહજી
હાઇ કૂલ

ટશન રોડ, બાપનુા
બાવલા પાસે, તા.ધોરાજી

ી .ક. ઠુમર *** ૯૮૨૫૬૬૫૦૬૭

SVS_Rajkot_03 RAJKOT JETPUR ૧૧૪ રાજકોટ તપરુ મહિષર્ વિશ ઠ શાળા
િવકાસ સકંુલ

કમરીબાઇ  હાઈ કૂલ તપરુ ી બી.ડી. નૈયા ૨૨૦૪૦૧ ૯૨૨૮૩૬૯૭૯૪

SVS_Rajkot_04 RAJKOT GONDAL ૧૧૫ રાજકોટ ગ ડલ મહિષર્ િવ ાિમત્ર શાળા
િવકાસ સકંુલ

િવ ા મિંદર હાઈ કૂલ ગ ડલ ી સરુેશભાઈ
એસ.નદંાણીયા

૦૨૮૨૫-
૨૨૧૦૨૭

૮૮૬૬૨૭૫૨૦૨

SVS_Rajkot_05 RAJKOT JASDAN ૧૧૬ રાજકોટ જસદણ મહિષર્ મૈત્રેય શાળા
િવકાસ સકંુલ

ી ડી.એસ.વી.કે. હાઈ કૂલ મેઇન બજાર, જસદણ ી બી. વી. બોરીયા ૦૨૮૨૧-
૨૨૦૩૭૭

૯૮૨૪૪૨૫૪૪૬

SVS_Rajkot_06 RAJKOT LODHIKA ૧૧૭ રાજકોટ લોિધકા
ી વામી િવવેકાનદં

શાળા િવકાસ સકંુલ
િમરાિ બકા ક યા
િવ ાલય

રાજકોટ લોધીકા ,રાજકોટ ૯૪૨૬૨૮૯૦૫૯

SVS_Rajkot_07 RAJKOT RAJKOT ૧૧૮ રાજકોટ રાજકોટ ી ભગીરથ શાળા
િવકાસ સકંુલ

મઝહર ક યા   િવ ાલય રાજકોટ જગિદશભાઇ
વકેરીયા

########## ૯૪૨૮૨૫૨૬૩૮

SVS_Rajkot_08 RAJKOT RAJKOT ૧૧૯ રાજકોટ રાજકોટ મહિષર્ ગૌતમ શાળા
િવકાસ સકંુલ

કે. .કોટેચા ગ સર્ કુલ રાજકોટ શહરે સજંય પડંયા ૯૮૨૫૩
૯૫૭૩૭

૯૯૨૫૦૩૦૩૧૦

SVS_Rajkot_09 RAJKOT RAJKOT ૧૨૦ રાજકોટ રાજકોટ ી સાદંીપની શાળા
િવકાસ સકંુલ

લા.બ.શા ી ક યા
િવ ાલય

રાજકોટ શહરે રંજનબેન વી.  
પોપટ

૦૨૮૧-
૨૪૪૬૫૩૨

૯૪૨૭૭૨૫૨૫૩

SVS_Sabarkantha_01 SABAR KANTHA KHEDBRAHMA ૧૨૧ સાબરકાઠંા ખેડબ્રહમા
તક્ષશીલા શાળા
િવકાસ સકંુલ ખેડબ્રહમા

૬૧ ી કે.ટી.હાઈ કૂલ ખેડબ્રહમા ી િકપલભાઈ
ઉપા યાય

૦૨૭૭૫-
૨૨૦૧૩૩

૯૪૨૭૪૮૧૫૦૨,
૭૬૯૮૧૯૯૫૦૮

SVS_Sabarkantha_02 SABAR KANTHA VIJAYNAGAR ૧૨૨ સાબરકાઠંા િવજયનગર મહારાણા પ્રતાપ શાળા
િવકાસ સકંુલ

૨૮ ી એ.પી.ઠાકર હાઈ કૂલ િવજયનગર ી હરેશભાઇ પટેલ ૦૨૭૭૫-
૨૫૪૦૫૪

૯૪૨૭૦૫૮૯૫૦

SVS_Sabarkantha_03 SABAR KANTHA HIMMATNAGAR ૧૨૩ સાબરકાઠંા િહંમતનગર કાચંી શાળા િવકાસ
સકંુલ હમીરગઢ

૩૧ ી કોટડીયા .એમ. 
સાવર્જિનક હાઇ કુલ

મ.ુપો.જાંબડુી, તા. 
િહંમતનગર

ી ભરતભાઈ બી. 
પટેલ

૦૨૭૭૨-
૨૫૬૧૦૯

૯૪૨૭૪૦૨૮૫૨

SVS_Sabarkantha_04 SABAR KANTHA HIMMATNAGAR ૧૨૪ સાબરકાઠંા િહંમતનગર
કાશી શાળા િવકાસ
સકંુલ િહંમતનગર

૩૯ ી િહંમત હાઇ કુલ, 
િહંમતનગર

ટેશન રોડ, િહંમતનગર ૦૨૭૭૨-
૨૪૫૦૩૫

SVS_Sabarkantha_05 SABAR KANTHA PRANTIJ ૧૨૫ સાબરકાઠંા પ્રાિતંજ વ લભી શાળા િવકાસ
સકંુલ પ્રાિતંજ

૩૧ શેઠ એમ.કે.ઓરાણ
હાઈ કૂલ

ઓરાણ,પ્રાિતંજ ડાર્.કે.એન.રાઠોડ ૦૨૭૭૦-
૨૫૬૧૫૦

૯૭૧૪૮૮૨૫૩૦
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શાળા િવકાસ સકંુલ (SVS) ની યાદી 

Login /
User Name District Taluka ક્રમ િજ લો તાલકુો શાળા િવકાસ સકંુલ 

નામ

સકંુલમા ં
આવેલ 
સરકારી 

અને ગ્રા ટેડ 
શાળાઓની 
સખ્યા

પાઠય પુ તકોના િવતરણ 
માટે પસદં કરેલ શાળાનુ ં

નામ

પાઠય પુ તકોના િવતરણ 
માટે પસદં કરેલ શાળાનુ ં

સરનામું
આચાયર્નુ ંનામ શાળાનો 

ફોન નબંર મોબાઈલ નબંર

SVS_Sabarkantha_06 SABAR KANTHA TALOD ૧૨૬ સાબરકાઠંા તલોદ
વ લભી શાળા િવકાસ
સકંુલ તલોદ

૩૧ શેઠ .બી.ઉપા યાય
હાઈ કૂલ

મહીયલ, તલોદ ડાર્.મનહરભાઈ
પી.પચંાલ

૦૨૭૭૦-
૨૨૦૬૦૮

૯૮૯૮૮૮૨૬૦૬

SVS_Sabarkantha_07 SABAR KANTHA IDAR ૧૨૭ સાબરકાઠંા ઇડર
અરવ લી શાળા
િવકાસ સકંુલ ઇડર

૫૭ ી એચ.આર.ગાડી
હાઈ કૂલ, સાપાવાડા 
મા યિમક શાળા

મ.ુસદાતપરુા, 
પો.સાપાવાડા,તા. ઇડર

ી િવજયિસંહ
એસ. કુંપાવત

૦૨૭૭૮-
૨૫૦૫૭૭/૯
૯૦૯૧૭૬૭૫
૭

૯૩૨૭૦૪૩૩૫૪

SVS_DevDwarka_01 DEVBHOOMI DWARKA DWARKA ૧૨૮ દેવભિૂમ ારકા ારકા ારકેશ શાળા િવકાસ
સકંુલ

૧૪ એન.ડી.એચ હાઈ કૂલ ારકા ી યિંતભાઈ
બાભંણીયા

૦૨૮૯૨-
૨૩૪૦૦૩

૯૪૦૮૨૦૨૬૧૧

SVS_DevDwarka_02 DEVBHOOMI DWARKA BHANVAD ૧૨૯ દેવભિૂમ ારકા ભાણવડ બરડા શાળા િવકાસ
સકંુલ

૧૭ વી.એમ.ઘેલાણી સરકારી
હાઈ કૂલ

ભાણવડ ી કે.વી.જીથરા ૦૨૮૯૬-
૨૩૨૦૩૬

૯૪૨૮૫૬૮૯૮૩

SVS_DevDwarka_03 DEVBHOOMI DWARKA JAMKALYANPUR ૧૩૦ દેવભિૂમ ારકા ક યાણપરુ બારાડી શાળા િવકાસ
સકંુલ

૨૬ સવ દય ઉ.બ.ુિવ ાલય ટંકારીયા ,તા.ક યાણપરુ ી મશરીભાઇ
ગોજીયા

*** ૯૭૨૪૮૭૭૯૭૨

SVS_DevDwarka_04 DEVBHOOMI DWARKA JAMKHAMBHALIYA ૧૩૧ દેવભિૂમ ારકા ખભંાળીયા ભગુુ શાળા િવકાસ
સકંુલ

૧૯ ી વી.એચ.એ ડ
વી.એચ.હાઈ કૂલ

હષર્દપરુ,ખભંાળીયા ી િહતે દ્રભાઇ
આચાયર્

*** ૯૮૨૪૨૩૫૮૫૯

SVS_Valsad_01 VALSAD VALSAD ૧૩૨ વલસાડ વલસાડ જ્ઞાન જી.વી.ડી.સાવર્જનીક
હાઈ કૂલ

વલસાડ, તા.જી.વલસાડ ી િકરીટભાઈ
પટેલ

૦૨૬૩૨૨૪૪
૪૧૩

૯૯૯૮૭૪૧૭૬૪

કમર્ આર જીએએસઅને વાપી તા પારડી ી િકશોરિસંહ ૦૨૬૦ ૯૯૨૫૦૨૨૬૧૮
SVS_Valsad_02 VALSAD PARDI ૧૩૩ વલસાડ પારડી

કમ આર.જી.એ.એસ.અન
આર.એચ.એસ.િમડલ 
કૂલ

વાપી, તા.પારડી
જી.વલસાડ

ી િકશોરિસહ
ઠાકોર

૦૨૬૦-
૨૪૨૧૭૨૦

૯૯૨૫૦૨૨૬૧૮

SVS_Valsad_03 VALSAD KAPARADA ૧૩૪ વલસાડ કપરાડા
ભિક્ત એન.આર.રાઉત

સાવર્જનીક મા યિમક 
શાળા

નાનાપ ઢા, તા.કપરાડા
જી.વલસાડ

ી એમ.એન.રાઉત ૦૨૬૩૩-
૨૫૦૦૫૯

૯૯૭૮૨૯૭૭૧૫

SVS_Morbi_01 MORBI MORBI ૧૩૫ મોરબી મોરબી
ીમદ રાજચદ્ર શાળા

િવકાસ સકંુલ
૨૮ એમ. પી. દોશી ગ સર્

હાઇ કુલ અને ડાભી એન. 
આર. હાઇ કુલ

પચંાસર ચોકડી બાયપાસ
રોડ- મોરબી

ી અિનલભાઈ
પી.મહતેા

*** ૯૭૨૭૭૩૧૩૬૧

SVS_Morbi_02 MORBI MORBI ૧૩૬ મોરબી મોરબી ી શકંરલાલ શાળા
િવકાસ સકંુલ

૩૦ ઘી વી.સી.ટેક.હાઈ કૂલ વી.સી.ફાટક પાસે -મોરબી ી મધબુેન બી. 
ગોિહલ

*** ૯૪૨૮૭૯૦૯૯૧

SVS_Morbi_03 MORBI MALIYA ૧૩૭ મોરબી માળીયા
રામબાઈમાં શાળા
િવકાસ સકંુલ

૮ સાવર્જિનક હાઈ કૂલ મ.ુખાખરેચી, તા.માળીયા ી
એસ.એસ.મારવણી
યા

૦૨૮૨૨-
૨૩૧૬૩૯

૯૪૨૯૦૯૯૨૭૪

SVS_Morbi_04 MORBI TANKARA ૧૩૮ મોરબી ટંકારા
મહિષર્ દયાનદં શાળા
િવકાસ સકંુલ

૧૨ ી દેવદયા મા યિમક
શાળા

મ.ુલજાઈ, તા.ટંકારા જી. 
ટંકારા

ી
એમ.એચ.અણદાણી

૦૨૮૨૨-
૨૮૫૨૩૦

૯૮૭૯૪૯૦૬૦૩

SVS_Morbi_05 MORBI WANKANER ૧૩૯ મોરબી વાકંાનેર દશર્ક શાળા િવકાસ
સકંુલ

૧૭ કે.કે.શાહ મા યિમક
િવ ાલય

બસ ટેશન પાસે
મ.ુવાકંાનેર

ી. ધમેર્ દ્રિસંહ
આર. ઝાલા

૦૨૮૨૮-
૨૨૦૯૧૬

૯૯૦૯૪૪૭૦૬૯

SVS_Morbi_06 MORBI HALVAD ૧૪૦ મોરબી હળવદ
વામી િવવેકાનદં
શાળા િવકાસ સકંુલ

૧૨ ી સં કાર િવ ાલય મોરબી દરવાજા
મ.ુહળવદ િજ. મોરબી

ી
એન.એચ.દેથરીયા

*** ૯૮૨૫૫૨૫૩૮૮

SVS_Bhavnagar_01 BHAVNAGAR TALAJA ૧૪૧ ભાવનગર તળાજા
મનન સકંુલ ૨૮ સહજાનદં િવ ાલય બપાડા ી ભાવનાબેન

જાડેજા/ ી 
પોપટભાઇ એન. 
વેગડ

૦૨૮૪૨-
૨૨૩૩૬૬

૯૮૨૪૩૧૫૩૫૩/
૯૪૨૯૪૧૮૧૨૪

SVS_Bhavnagar_02 BHAVNAGAR MAHUVA ૧૪૨ ભાવનગર મહુવા મથંન સકંુલ ૨૪ સતં ી બજરંગ દાસ
બાપા હાઇ કુલ

બગદાણા ી સખુાભાઇ ડાભી ૦૨૮૪૪-
૨૮૪૪૬૫

૯૮૨૫૫૭૩૯૮૯

SVS_Bhavnagar_03 BHAVNAGAR PALITANA ૧૪૩ ભાવનગર પાલીતાણા
પાલીતાણા "દશર્ન" ૪૩ ી ક તરુબા ઉ.બ.ુ 

િવ ાલય
મોટી પાણીયાળી ી બાબભુાઇ

ભગવાતભાઇ 
ધામેિલયા

########## ૯૪૨૬૨૨૮૦૧૨
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શાળા િવકાસ સકંુલ (SVS) ની યાદી 

Login /
User Name District Taluka ક્રમ િજ લો તાલકુો શાળા િવકાસ સકંુલ 

નામ

સકંુલમા ં
આવેલ 
સરકારી 

અને ગ્રા ટેડ 
શાળાઓની 
સખ્યા

પાઠય પુ તકોના િવતરણ 
માટે પસદં કરેલ શાળાનુ ં

નામ

પાઠય પુ તકોના િવતરણ 
માટે પસદં કરેલ શાળાનુ ં

સરનામું
આચાયર્નુ ંનામ શાળાનો 

ફોન નબંર મોબાઈલ નબંર

SVS_Bhavnagar_04 BHAVNAGAR UMRALA ૧૪૪ ભાવનગર ઉમરાળા "સ ન" િશહોર-ઉમરાળા ૩૮ ી એલ. ડી. મિુન
હાઇ કુલ

િશહોર ી એચ. ય.ુ બોદર *** ૯૯૦૯૪૯૨૬૧૭

SVS_Bhavnagar_05 BHAVNAGAR BHAVNAGAR ૧૪૫ ભાવનગર ભાવનગર ભાવનગર-૧  "જ્ઞાન
સકંુલ"

૨૩ ી માજીરાજ ગ સર્
હાઇ કુલ

ભાવનગર ીમિત કે. એમ. 
પડંયા

*** ૯૪૨૬૪૬૩૫૩૮

SVS_Bhavnagar_06 BHAVNAGAR BHAVNAGAR ૧૪૬ ભાવનગર ભાવનગર
ભાવનગર-૨ " યાન
સકંુલ"

૨૪ ી એમ. કે. જમોડ
હાઇ કુલ

ભાવનગર ી જયેશભાઇ
જમોડ/ ી 
તષુારભાઇ ટી. જોષી

૦૨૭૮-
૨૫૧૫૭૦૨

૯૪૨૮૭૮૫૦૦૨/
૯૪૨૭૫૦૩૩૫૫

SVS_Bhavnagar_07 BHAVNAGAR BHAVNAGAR ૧૪૭ ભાવનગર ભાવનગર ભાવનગર-૩ ૧૨ ી દિક્ષણામિૂતર્
િવનયમિંદર

ભાવનગર ી ભરતભાઇ પટેલ ૦૨૭૮-
૨૫૬૪૧૧૯

૯૯૯૮૯૯૪૧૩૦

SVS_AhmedabadU_01 AHMADABAD AHMADABAD ૧૪૮ અમદાવાદ/શહરે અમદાવાદ
ડાર્ હોમીભાભા શાળા
િવકાસ સકંુલ

૩૭ ી આર. .પટેલ ીજી
િવ ાલય

ઘટંી ટેશનની
પાસે,બાપનુગર,અમદાવાદ

ી િહતેશભાઈ
આર.પટેલ

########## ૯૯૨૫૨૩૯૯૭૫

SVS_AhmedabadU_02 AHMADABAD AHMADABAD ૧૪૯ અમદાવાદ/શહરે અમદાવાદ રા દ્ર પ્રસાદ શાળા
િવકાસ સકંુલ

૪૬ સહજાનદં મા યિમક
શાળા

આંબાવાડી,અમદાવાદ ી દશરથભાઈ
પટેલ

########## ૯૮૨૪૨૫૦૩૪૩

SVS_AhmedabadU_03 AHMADABAD AHMADABAD ૧૫૦ અમદાવાદ/શહરે અમદાવાદ
વા મીકી ૩૨ િવજયનગર સેક ડરી

કૂલ
પત્રકાર
કોલોની,નારણપરુા,અમદા

ી સયૂર્કાતં
એમ.પટેલ

########## ૯૨૨૭૨૩૨૩૬૨

વાદ
SVS_AhmedabadU_04 AHMADABAD AHMADABAD ૧૫૧ અમદાવાદ/શહરે અમદાવાદ ડાર્ સવર્પ લી

રાધાકૃ ણ હાઈ કૂલ
૪૩ રાજારામ િવ ાિવહાર

સકંુલ
વટવા,અમદાવાદ ી હમેતંભાઈ િમ ા ########## ૯૮૭૯૬૮૦૦૮૭

SVS_AhmedabadU_05 AHMADABAD AHMADABAD ૧૫૨ અમદાવાદ/શહરે અમદાવાદ
આયર્ભ શાળા િવકાસ
સકંુલ

૩૭ એસ.ડી. યાસ શારદા
િવ ામિંદર

મહાવીર ટાવર
સામે,સીટીએમ ,અમદાવાદ

ી ડી.જી.પટેલ ########## ૯૪૨૬૫૦૪૨૩૯

SVS_AhmedabadU_06 AHMADABAD AHMADABAD ૧૫૩ અમદાવાદ/શહરે અમદાવાદ
સ િષર્ શાળા િવકાસ
સકંુલ

૩૫ સૌરભ હાઇ કૂલ ભાવસાર હો ટેલ
સામે,નવાવાડજ,અમદાવા
દ

ી મકુેશભાઈ પટેલ ########## ૯૯૨૫૦૧૯૧૨૫

SVS_AhmedabadU_07 AHMADABAD AHMADABAD ૧૫૪ અમદાવાદ/શહરે અમદાવાદ
આકાશ શાળા  િવકાસ
સકંુલ

૪૨ અ.હ.સર વતી િવ ાલય આંબેડકર હોલ
પાસે,સરસપરુ,અમદાવાદ

ી ઉપે દ્રભાઈ
યાસ

*** ૯૬૮૭૪૦૯૫૨૯

SVS_AhmedabadU_08 AHMADABAD AHMADABAD ૧૫૫ અમદાવાદ/શહરે અમદાવાદ ૪૨ આર.સી.હાઈ કૂલ િદ હી ચકલા,અમદાવાદ ી એન.એમ.દેસાઈ *** ૯૯૨૫૩૦૮૮૫૫

SVS_AhmedabadU_09 AHMADABAD AHMADABAD ૧૫૬ અમદાવાદ/શહરે અમદાવાદ

અખો શાળા િવકાસ
સકંુલ

૪૨ ઉમા િશક્ષણ તીથર્ ભાગ્યોદય સોસાયટી
સામે,કેતન સોસાઈટીની 
બાજુમા,ંનરોડા,અમદાવાદ

ી રિતલાલ
એસ.પટેલ

૨૨૮૧૭૫૯૮ ૯૮૯૮૩૦૧૯૬૨

SVS_AhmedabadU_10 AHMADABAD AHMADABAD ૧૫૭ અમદાવાદ/શહરે અમદાવાદ વિશ ટ શાળા િવકાસ
સકંુલ

૪૯ એચ.બી.કાપિડયા શાહીબાગ,અમદાવાદ ી આર.એસ.િસંહ ########## ૯૯૭૯૮૫૨૧૩૧

SVS_Surat_01 SURAT SURAT ૧૫૮ સરુત સરુત
સકંુલ-૧ સં કાર
ભારતી િવ ાલય 
પાલનપરુ પાિટયા 
સરુત

૧૫ સં કાર ભારતી િવ ાલય પાલનપરુ પાિટયા સરુત મનભુાઈ
એ.પ્રજાપિત

૦૨૬૧-
૨૭૬૯૬૯૫

૭૩૮૩૯૫૦૧૦૨

SVS_Surat_02 SURAT SURAT ૧૫૯ સરુત સરુત

સકંુલ-૨ વિશ ઠ
અખડંઆનદં  
િવ ાભવન મા યિમક 
શાળા વેડ રોડ-સરુત

૧૮ અખડંઆનદં  
િવ ાભવન મા યિમક 
શાળા

વેડ રોડ-સરુત ડો.અમતૃલાલ
પી.પટેલ

૦૨૬૧-
૨૫૧૯૧૬૪

૯૮૯૮૦૭૨૨૫૬
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શાળા િવકાસ સકંુલ (SVS) ની યાદી 

Login /
User Name District Taluka ક્રમ િજ લો તાલકુો શાળા િવકાસ સકંુલ 

નામ

સકંુલમા ં
આવેલ 
સરકારી 

અને ગ્રા ટેડ 
શાળાઓની 
સખ્યા

પાઠય પુ તકોના િવતરણ 
માટે પસદં કરેલ શાળાનુ ં

નામ

પાઠય પુ તકોના િવતરણ 
માટે પસદં કરેલ શાળાનુ ં

સરનામું
આચાયર્નુ ંનામ શાળાનો 

ફોન નબંર મોબાઈલ નબંર

SVS_Surat_03 SURAT SURAT ૧૬૦ સરુત સરુત
સકંુલ-૩ જીવનભારતી
હાઈ કૂલ 
ટીમલીયાવાડ સરુત

૨૯ જીવનભારતી હાઈ કૂલ ટીમલીયાવાડ સરુત ીમતી હતેલબેન
એમ.દાદાવાલા

૨૬૧-
૨૪૬૧૪૦૪

૯૪૨૬૭૭૭૬૨૭

SVS_Surat_04 SURAT SURAT ૧૬૧ સરુત સરુત
પી.એચ.બચકાનીવાલા
ખરવરનગર,ઉધના,સરુ
ત

૮ પી.એચ.બચકાનીવાલા ખરવરનગર,ઉધના,સરુત ડો.રીટાબેન
એમ. લવાલા

૦૨૬૧-
૨૩૩૨૭૧૮

૯૯૦૯૯૬૮૨૮૩

SVS_Surat_05 SURAT SURAT ૧૬૨ સરુત સરુત

સકંુલ-૫ કે.એ ડ એમ
પી.પટેલ સાવર્જિનક 
હાઈ કૂલ,અમરોલી, 
સરુત

૮ કે.એ ડ એમ પી.પટેલ
સાવર્જિનક હાઈ કૂલ

અમરોલી, સરુત ીમતી જાગિૃતબેન
એ.પરમાર

૦૨૬૧-
૨૪૯૯૬૨૦

૯૪૨૭૭૭૭૯૯૧

SVS_Surat_06 SURAT SURAT ૧૬૩ સરુત સરુત

સકંુલ-૬ તાપી વરાછા
સાધના સોસાયટી 
મીની બજાર સાધના 
િવ ાભવન ગલર્ 
હાઈ કલ વરાછા સરત

૬ સાધના િવ ાભવન
ગ સર્ હાઇ કૂલ

વરાછા સાધના સોસાયટી
મીની બજાર, સાધના

ીમતી કૈલાસબેન
વી.પટેલ

૦૨૬૧-
૨૫૪૩૩૩૦

૯૮૭૯૨૫૨૫૮૭

હાઈ કૂલ વરાછા-સરુત

SVS_Surat_07 SURAT SURAT ૧૬૪ સરુત સરુત
સકંુલ-૭ એલ.પી.ડી
હાઈ કૂલ િશવ મહ લો 
પણુાગામ સરુત

૨ એલ.પી.ડી.હાઈ કૂલ િશવ મહ લો પણુાગામ
સરુત

ી િવજય
આર.પટેલ

૦૨૬૧-
૨૮૫૪૪૫૫

૯૮૨૪૫૬૬૬૮૦

SVS_Surat_08 SURAT SURAT ૧૬૫ સરુત સરુત

સકંુલ-૮ સાવર્જિનક
હાઈ કૂલ 
િલબાયત,ઉધના યાડર્ 
નીલગીરી સકર્લ પાસે 
ઉધના,સરુત

૪ સાવર્જિનક હાઈ કૂલ િલબાયત,ઉધના યાડર્
નીલગીરી સકર્લ પાસે 
ઉધના,સરુત

ી પ્રશાતં બી.ઠાકરે ૦૨૬૧-
૨૨૭૨૬૦૩

૯૮૯૮૫૫૦૦૩૩

SVS_Surat_09 SURAT SURAT ૧૬૬ સરુત સરુત
સકંુલ-૯ "કાવેરી"  સી. 
બી. ભડંારી હાઈ કૂલ 
મગદ લા સરુત

૧૪ સી.બી.ભડંારી હાઈ કૂલ મ.ુપો. મગદ લા, તા. 
ચોયાર્સી િજ. સરુત

પટેલ િદલીપભાઈ
આર.

૦૨૬૧-
૨૭૨૧૨૮૩

૯૪૨૭૧૪૮૩૬૭

SVS_Surat_10 SURAT OLPAD ૧૬૭ સરુત ઓલપાડ સકંુલ-૧૦ તળાદ
િવભાગમાં શાળા

૧૬ તળાદ િવભાગમાં શાળા તળાદ,તા.ઓલપાડ
જી.સરુત

ી દોલતિસંહ
ઠાકોર

૦૨૬૧-
૨૨૩૨૦૯

૯૮૨૭૧૪૮૩૬૭

SVS_Surat_11 SURAT KAMREJ ૧૬૮ સરુત કામરેજ
સકંુલ-૧૧ કામરેજ
પી.કે.વી.કો.ઓ.મા યિમ
ક શાળા

૨૮ ઘી કે.વી.કો.ઓ.મા યિમક
શાળા

કામરેજ ચાર ર તા
કામરેજ ,જી.સરુત

ી રાયમલભાઈ
દેસાઈ

૦૨૬૧-
૨૫૪૯૮૫

૮૧૪૦૬૨૦૭૭૭

SVS_Surat_12 SURAT BARDOLI ૧૬૯ સરુત બારડોલી
સકંુલ-૧૨

.એમ.પટેલ 
સાવર્જિનક હાઈ કૂલ

૧૬ .એમ.પટેલ સાવર્જિનક
હાઈ કૂલ

બારડોલી તા.બારડોલી, 
જી.સરુત

ી કે.એચ.પાટીદાર ૦૨૬૨૨-
૨૨૦૭૫૮

૯૪૨૮૧૪૪૫૨૧

SVS_Surat_13 SURAT MANDAVI ૧૭૦ સરુત માડંવી સકંુલ-૧૩ માડંવી
હાઈ કૂલ

૪૦ માડંવી હાઈ કૂલ માડંવી,તા.માડંવી જી.સરુત ી અશોકભાઈ
પટેલ

૦૨૬૨-
૩૨૨૧૦૨૭

૯૮૨૫૮૯૪૯૬૦

SVS_Surat_14 SURAT MANGROL ૧૭૧ સરુત માગંરોળ
સકંુલ-૧૪ ી
એન.ડી.દેસાઈ 
સાવર્જિનક

૨૧ ી એન.ડી.દેસાઈ
સાવર્જિનક હાઈ કૂલ

વાકંલ તા.-માગંરોળ જી-
સરુત

ી સજંય
એન.દેસાઈ

૦૨૬૨૯-
૨૪૩૨૬૫

૯૯૨૫૩૭૮૩૮૪

SVS_AhmedabadR_01 AHMADABAD AHMADABAD_Rural ૧૭૨ અમદાવાદ ગ્રા ય અમદાવાદ નાલદંા શાળા િવકાસ
સકંુલ

એમ.કે.દેસાઈ હાઈ કૂલ રાણીપ ,અમદાવાદ ી મફતલાલ
કે.દેસાઈ

*** ૯૪૨૮૦૩૩૭૭૭
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શાળા િવકાસ સકંુલ (SVS) ની યાદી 

Login /
User Name District Taluka ક્રમ િજ લો તાલકુો શાળા િવકાસ સકંુલ 

નામ

સકંુલમા ં
આવેલ 
સરકારી 

અને ગ્રા ટેડ 
શાળાઓની 
સખ્યા

પાઠય પુ તકોના િવતરણ 
માટે પસદં કરેલ શાળાનુ ં

નામ

પાઠય પુ તકોના િવતરણ 
માટે પસદં કરેલ શાળાનુ ં

સરનામું
આચાયર્નુ ંનામ શાળાનો 

ફોન નબંર મોબાઈલ નબંર

SVS_AhmedabadR_02 AHMADABAD DHOLKA ૧૭૩ અમદાવાદ ગ્રા ય ધોળકા વ લભી શાળા િવકાસ
સકંુલ-૧

બી.પી.દાવડા હાઈ કૂલ ધોળકા ી ચેતનભાઈ
લાડાણી

*** ૮૨૬૪૨૮૬૦૯૮

SVS_AhmedabadR_03 AHMADABAD DHANDHUKA ૧૭૪ અમદાવાદ ગ્રા ય ધધંકુા વ લભી શાળા િવકાસ
સકંુલ-૨

બી. એ ડ એચ. હાઇ કુલ ટેશન રોડ ધધંકુા ગીતાબેન દવે *** ૯૮૨૫૧૯૫૨૨૦

SVS_AhmedabadR_04 AHMADABAD DETROJ-RAMPURA ૧૭૫ અમદાવાદ ગ્રા ય દેત્રોજ
કાચંી શાળા િવકાસ
સકંુલ

શાહ એચ.એમ. સવ દય
િવ ાલય

રામપરુા-ભકંોડા
તા.દેત્રોજ,જી.અમદાવાદ

અરિવંદિગરી
ગો વામી

૦૨૭૧૫-
૨૫૪૦૪૦

૯૯૨૫૧૬૬૦૩૯

SVS_AhmedabadR_05 AHMADABAD AHMADABAD ૧૭૬ અમદાવાદ ગ્રા ય અમદાવાદ
તક્ષિશલા શાળા િવકાસ
સકંુલ

ડી.એમ.હાઈ કૂલ ભાગવત િવ ાપીઠ,સોલા
,એસ.જી.હાઇવે,અમદાવાદ

ી મનભુાઈ પટેલ ૦૭૯-
૨૭૬૬૨૭૯૪

૯૪૨૭૫૨૨૩૬૩

SVS_AhmedabadR_06 AHMADABAD SANAND ૧૭૭ અમદાવાદ ગ્રા ય સાણદં અણિહલ પાટણ શાળા
િવકાસ સકંુલ

વી.ડી.મા યિમક શાળા ગોધાવી,તા.સાણદં
જી.અમદાવાદ

ડો.િદનેશભાઇ
કે.પટેલ

*** ૯૮૨૫૫૨૧૭૪૭

SVS_AhmedabadR_07 AHMADABAD AHMADABAD ૧૭૮ અમદાવાદ ગ્રા ય અમદાવાદ
કાશી શાળા િવકાસ
સકંુલ

આર.આર.િ વવેદી
હાઈ કૂલ

વેજલપરુ,અમદાવાદ ી હષર્દભાઈ
આર.પટેલ

૦૭૯-
૨૬૮૧૩૫૩૧

૯૮૨૫૦૧૨૪૧૬

SVS AhmedabadR 08 AHMADABAD AHMADABAD ૧૭૯ અમદાવાદ ગ્રા ય અમદાવાદ
િવક્રમશીલા શાળા
િવકાસ સકંલ

િશવમ િવ ાલય પા ર્નાથ
ટાઉનશીપ નવાનરોડા અમ

ી રાકેશિસંહ રાઠોડ ૦૭૯-
૨૮૮૦૬૦૩૭

૯૮૨૪૫૭૮૫૮૮
SVS_AhmedabadR_08 AHMADABAD AHMADABAD ૧૭૯ અમદાવાદ ગ્રા ય અમદાવાદ િવકાસ સકુલ ટાઉનશીપ,નવાનરોડા,અમ

દાવાદ
૨૮૮૦૬૦૩૭

SVS_Jamnagar_01 JAMNAGAR JAMJODHPUR ૧૮૦ જામનગર જામજોધપરુ
SVS-૧ ભગૃુ
જામજોધપરુ

૨૭ સ.વ.પ.હાઈ કૂલ જામજોધપરુ
,તા.જામજોધપરુ,જી.જામન
ગર

બી.એચ.નેનજી ૦૨૮૯૮-
૨૨૦૦૯૬

૯૪૨૮૧૨૬૪૮૭

SVS_Jamnagar_02 JAMNAGAR LALPUR ૧૮૧ જામનગર લાલપરુ SVS-૨ ભાર ાજ
લાલપરુ

૧૯ યિુનિસપલ હાઈ કૂલ, લાલપરુ,તા.લાલપરુ,જી.જા
મનગર

એચ.આર.કાનાણી ૦૨૮૯૫-
૨૭૩૩૫૪

૯૪૨૭૪૨૨૮૫૧

SVS_Jamnagar_03 JAMNAGAR DHROL ૧૮૨ જામનગર ધ્રોલ SVS-૩ સાિંદપની
ધ્રોલ/જોિડયા

૨૧ સરકારી હાઈ કૂલ હરધ્રોળ,ધ્રોલ,જી.જામનગર .ટી.ઉપા યાય ૦૨૮૯૭-
૨૨૨૦૩૫

૮૪૦૧૨૮૩૭૦૭

SVS_Jamnagar_04 JAMNAGAR KALAVAD ૧૮૩ જામનગર કાલાવડ
SVS-૪ દિધચી કાલાવડ ૨૦ યિુનિસપલ હાઈ કૂલ કાલાવડ(શીતલા) 

,તા.કાલાવડ,જી.જામનગર
જી.સી.વાદી ૦૨૮૯૪-

૨૨૨૧૦૯
૯૪૨૭૨૮૪૨૭૦

SVS_Jamnagar_05 JAMNAGAR JAMNAGAR ૧૮૪ જામનગર જામનગર SVS-૫ વિશ ઠ ૩૩ સજુબા સરકારી ગ સર્
હાઈ કૂલ

રણજીત રોડ,િદપક ટોકીઝ
સામે,જામનગર

અરુણભાઈ
અગ્રાવત

૦૨૮૮૨૬-
૭૬૯૨૩

૯૯૨૪૮૪૪૮૮૨

SVS_Jamnagar_06 JAMNAGAR JAMNAGAR ૧૮૫ જામનગર જામનગર SVS-૬ િવ ાિમત્ર
જામનગર શહરે

૧૦ સજુબા સરકારી ગ સર્
હાઈ કૂલ

રણજીત રોડ,િદપક ટોકીઝ
સામે,જામનગર

અરુણભાઈ
અગ્રાવત

૦૨૮૮૨૬-
૭૬૯૨૩

૯૯૨૪૮૪૪૮૮૨

SVS_Jamnagar_07 JAMNAGAR JAMNAGAR ૧૮૬ જામનગર જામનગર
SVS-૭ િવ ાિમત્ર
જામનગર ગ્રા ય/શહરે

૧૫ સજુબા સરકારી ગ સર્
હાઈ કૂલ

રણજીત રોડ,િદપક ટોકીઝ
સામે,જામનગર

અરુણભાઈ
અગ્રાવત

૦૨૮૮૨૬-
૭૬૯૨૩

૯૯૨૪૮૪૪૮૮૨

SVS_ChhotaUdepur_01 CHHOTAUDEPUR JETPUR-PAVI 189 છોટાઉદ રુ પાવી ત રુ ડો. બેડકર શાળા 
િવકાસ સં ુલ-1

74
ીમતી વી.આર.શાહ 

સાવજિનક હાઈ ુલ, 
પાવી ત રુ

.ુપો.પાવી ત રુ, 
તારા રુ રોડ, તા.પાવી 
ત રુ, જ.છોટાઉદ રુ

ી એસ.પી.શાહ 02664-
242222

925409983

SVS_ChhotaUdepur_02 CHHOTAUDEPUR NASWADI 190 છોટાઉદ રુ નસવાડ
સરદાર વ લભભાઇ 
પટલ શાળા િવકાસ 

સં ુલ-2
55 ીમતી એસ.બી.સોલકં  

િવ ામં દર, નસવાડ

.ુપો.તા.નસવાડ , 
દવલયા રોડ, 
જ.છોટાઉદ રુ

ી ડ .એફ.પરમાર 02661-
272020

9427033218

SVS_Amreli_05 AMRELI RAJULA ૧૯૧ અમરેલી રાજુલા
રાજુલા SVS (વ લભ) 
સરકારી ઉ.મા.શાળા 

રાજુલા
૩૪ સરકારી ઉ.મા.શાળા 

રાજુલા તા.રાજુલા,જી.અમરેલી એ.એચ.જોષી ૯૦૧૬૪૪૨૮૨૧
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