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1 ઉ�ર નરોડા 	જુ. શાળા ન.ં ૧ પચંાયત ઓ�ફસની બા�ુમા ંનરોડા ગામ બસ �ટ !ડ સામે,નરોડા 6 થી 8 7:20 થી 12:45

2 ઉ�ર નરોડા 	જુ. શાળા ન.ં ૨ પચંાયત ઓ�ફસની બા�ુમા ંનરોડા ગામ બસ �ટ !ડ સામે,નરોડા 1 થી 5 12:20 થી 5:45

3 ઉ�ર નરોડા 	જુ. શાળા ન.ં ૪ ભરવાડવાસ પાસે, નરોડા 1 થી 8 7:20 થી 12:45

4 ઉ�ર )ઠુ+યા 	જુ. શાળા ન.ં ૧ િવમલ મીલની બા�ુમા,ં )�ુઠયા ગામ , નરોડા 1 થી 8 7:20 થી 12:45

5 ઉ�ર હસં/રુા 0ા.શાળા ).ુહસં/રુા ગામ , પો. 1બલાિસયા , તા.: દ�કોઇ , 6જ.અમદાવાદ 1to8 7:20to12:50

6 ઉ�ર ઠ8રબાપાનગર 	જુ. શાળા ન.ં ૧ હ�રજન િસ9ધી સોસાયટ+ના મકાનમા,ં ઠ8રબાપાનગર 6 થી 8 7:20 થી 12:45

7 ઉ�ર ઠ8રબાપાનગર 	જુ. શાળા ન.ં ૨ હ�રજન િસ9ધી સોસાયટ+ના મકાનમા,ં ઠ8રબાપાનગર 1થી 5 12.20થી5.45

8 ઉ�ર ;ૃ=ણનગર 	જુ. શાળા ન.ં ૧ ;ૃ=ણનગર 	.ુહા.બોડ? @લોક બી/32 ની સામે, પોલીસ ચોક+ની પાછળ, ;ૃ=ણનગર 1 થી 8 7.20 થી 5.45

9 ઉ�ર એસ.આર.પી. 	જુ. શાળા ન.ં ૨ એસ.આર.પી.ક Gપ કGપા.;ૃ=ણનગર 1 થી 8 7:20 થી 12:45

10 ઉ�ર સરદાર પટ લ શાળા સ;ંુલ( 	જુ.) માJિત Kલાઝા સામે, સરદાર ચોક , ;ૃ=ણનગર 1 થી 8 7:20 થી 12:45

11 ઉ�ર નવા નરોડા 0ાથ.શાળા શMNત ચોક ,િવભાગ-7, પાQનાથનગર ટાઉનશીપ , નવા નરોડા, 382345 1 થી 8 7:20- 12:50

12 ઉ�ર સૈજ/રુ 	જુ. શાળા ન.ં ૧ નવી ચાલી, આય?સમાજ પાસે,સૈજ/રુ 1થી 8 7:20 થી 12:30 અને 12:30 

થી 5:45

13 ઉ�ર સૈજ/રુ 	જુ. શાળા ન.ં ૩ સૈજ/રુ ગામનો ચોરો,સૈજ/રુ 1 થી 5( બે 
પાળ+મા)ં

7:20 થી 12:45 /12:30 થી 
5:45

14 ઉ�ર સૈજ/રુ 	જુ. શાળા ન.ં ૫ સૈજ/રુ ટાવરની સામે, સૈજ/રુબોઘા 1 થી 8 7:20 થી 12:45

15 ઉ�ર સૈજ/રુ 	જુ. શાળા ન.ં ૬ ટોર !ટ પાવરની પાછળ, મેGકો ચાર ર�તા, 1 થી 8 12:20થી 5:45

16 ઉ�ર અમZુ/રુા 	જુ. શાળા ન.ં ૧ કા[/ુરુ \ીજના છેડ , નરોડા રોડ,ઈટવાડા અમZુ/રુા 6 to 8 7:20 થી 12:45

17 ઉ�ર નરોડા રોડ 	જુ. શાળા ન.ં ૧ ^ટ માક_ટ બીઆરટ+એસ બસ �ટ !ડ સામે , નરોડારોડ 1 to 8 7:20થી 12:50

18 ઉ�ર અસારવા 	જુ. શાળા ન.ં ૮ અરિવ9દ િમલ પાસે, નરોડા રોડ 1 to 8 12:20 થી 5:45

19 ઉ�ર અસારવા 	જુ. શાળા ન.ં ૯ ડ+ કોલોની ,ઓમનગર ર bવે cોિસ9ગ પાસે 	જુરાતી 1 થી 8 

અને મરાઠ+ 1થી 8 7:20થી 12:50

20 ઉ�ર સરસ/રુ 	જુ. શાળા ન.ં ૧ ત1ળયાની પોળ પાસે,સરસ/રુ 1 થી 8 7:20 થી 12:45

21 ઉ�ર સરસ/રુ 	જુ. શાળા ન.ં ૯ ત1ળયાની પોળ પાસે,સરસ/રુ 1 થી 8 7:20 થી 12:45

22 ઉ�ર સરસ/રુ 	જુ. શાળા ન.ં ૧૩ મીઠાપાણીના દરવાd પાસે, સરસ/રુ 1 થી 8 12:20 થી 5:45

23 ઉ�ર સરસ/રુ 	જુ. શાળા ન.ં ૨૪ ચા)ુડંા\ીજના છેડ , સરસ/રુ 1 થી 5 7:20 થી 12:45
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24 ઉ�ર સરસ/રુ 	જુ. શાળા ન.ં ૩ િવ=eનુગર પાસે, બાલભવન સામે, સરસ/રુ 6 થી 8 7:20 થી 12:45

25 ઉ�ર સરસ/રુ 	જુ. શાળા ન.ં ૪ િવ=eનુગર પાસે, બાલભવન સામે, સરસ/રુ 1 થી 5 12:20 થી 5:45

26 ઉ�ર સરસ/રુ 	જુ. શાળા ન.ં ૬ ડો. હ�રભાઇ ગોદાણીના દવાખાના સામે ,સરસ/રુ 1 થી 8 7.20 થી 5.45

27 ઉ�ર સરસ/રુ 	જુ. શાળા ન.ં ૧૧ અિનલ �ટાચ? મીલ પાસે, સરસ/રુ 1 થી 8 7:20 થી 12:45

28 ઉ�ર બા/નુગર 	જુ. શાળા ન.ં ૫ જનરલ હોM�પટલની સામે, બા/નુગર 1 થી 8 7:20 થી 12:45

29 ઉ�ર સરસ/રુ 	જુ. શાળા ન.ં ૭: મhંછાની મM�જદ સામે, સરસ/રુ 6 થી 8 7:20 થી 12:45

30 ઉ�ર સરસ/રુ 	જુ. શાળા ન.ં ૨૬ મhંછાની મM�જદ સામે, સરસ/રુ 1 થી 5 12:20 થી 5:45

31 ઉ�ર ર1ખયાલ 	જુ. શાળા ન.ં ૧ ર1ખયાલ ચાર ર�તા પાસે ર1ખયાલ 1 થી 8 7.20 થી 12.45

32 ઉ�ર બા/નુગર 	જુ. શાળા ન.ં ૧૬ આનદં મગંલમ iલેટ પાસે, બા/નુગર 1થી 8 7:20 થી 12:45

33 ઉ�ર બા/નુગર 	જુ. શાળા ન.ં ૨ ડ+-૧૯ @લોક, િવમા યોજના દવાખાના સામે, બા/નુગર 1 થી 8 7:20 થી 12:45

34 ઉ�ર બા/નુગર 	જુ. શાળા ન.ં ૩
કામદાર કbયાણ ક !j સામે,૧૩૭ના છેbલા 

 બસ�ટોપ પાસે, બા/નુગર
1થી 8 7-20થી 12-45

35 ઉ�ર બા/નુગર 	જુ. શાળા ન.ં ૯ ગાયkી મ�ંદર સામે, બા/નુગર 1થી 8 7:20 થી 12:45

36 ઉ�ર બા/નુગર 	જુ. શાળા ન.ં ૧૩ પટ લ વાડ+ની પાસે, ઘટં+ �ટ !ડ,બા/નુગર 1 To 8 7:20થી 12:50

37 ઉ�ર ;ુબેરનગર 	જુ. શાળા ન.ં ૪ �ુના l વોડ? સક?લ, ;ુબેરનગર 1 To 8 7-20 to 12-50

38 ઉ�ર છારાનગર 	જુ. શાળા ન.ં ૧ સરદારગામ ર bવે cોિસ9ગ પાસે, એ.વોડ? પા�ટયા રોડ ;ુબેરનગર 1 to 8 7:20 to 12:50

39 ઉ�ર ;ુબેરનગર mબા 	જુ. શાળા ન.ં ૧ સરદારનગર એફ વોડ?, બગંલા એ�રયા, ;ુબેરનગર 6 to 8 7:20 to 12:45

40 ઉ�ર ;ુબેરનગર mબા 	જુ. શાળા ન.ં ૨ સરદારનગર એફ વોડ?, બગંલા એ�રયા, ;ુબેરનગર 1 to 5 12:20 થી 5:45

41 ઉ�ર નોબલનગર 	જુ. શાળા ન.ં ૧ નોબલ ટ નામnટ પાણીની ટાકં+ પાસે નરોડા ર bવે �ટ શન સામે,નોબલનગર 6થી 8 7:20 થી 12:45

42 ઉ�ર નોબલનગર 	જુ. શાળા ન.ં ૨ નોબલ ટ નામnટ પાણીની ટાકં+ પાસે નરોડા ર bવે �ટ શન સામે,નોબલનગર 1થી 5 12:20થી 5:45

43 ઉ�ર નોબલનગર 	જુ. શાળા ન.ં ૩ ખોડ+યારનગર િવભાગ 3, એ @લોક પાસે, નોબલનગર 6 થી 8 7:20 થી 12:45

44 ઉ�ર નોબલનગર 	જુ. શાળા ન.ં ૪ ખોડ+યારનગર િવભાગ 3, એ @લોક પાસે, નોબલનગર 1થી 5 12:20થી 5:45

45 ઉ�ર હાસંોલ 	જુ. શાળા ન.ં ૧ હાસંોલ ગામ,રામl મ�ંદર પાસે,હાસંોલ 6 to 8 7.20 થી 12.50

46 ઉ�ર હાસંોલ 	જુ. શાળા ન.ં ૨ હાસંોલ ગામ,રામl મ�ંદર પાસે,હાસંોલ 1 to 5 12:20 થી 5:45

47 ઉ�ર કોતર/રુ 	જુ. શાળા ન.ં ૧ ભj  Qર પાસે ,કોતર/રુ ગામ 6 to 8 7:20 to 12:45

48 ઉ�ર સરદારનગર 	જુ. શાળા ન.ં ૧ જવાહર કોલોની, પોલીસચોક+ પાસે,સરદારનગર 6 to 8 7-20 to 12-50

49 ઉ�ર સરદારનગર 	જુ. શાળા ન.ં ૨ જવાહર કોલોની, પોલીસચોક+ પાસે,સરદારનગર 1 to 5 12.20 to5.45
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50 દ1oણ બહ રામ/રુા 	જુરાતી શાળા ન ં- 1 ગૌતમનગર ચાર ર�તા, બહ રામ/રુા 6 થી 8 7.20 થી 12.30

51 દ1oણ બહ રામ/રુા 	જુરાતી શાળા ન ં- 2 ગૌતમનગર ચાર ર�તા, બહ રામ/રુા 1 થી 5 12.20 થી 5.40

52 દ1oણ બહ રામ/રુા 	જુરાતી શાળા ન ં- 3 rન@લોક સામે, બહ રામ/રુા 1 થી 8 7.20 થી12.50

53 દ1oણ બહ રામ/રુા 	જુરાતી શાળા ન ં- 9 કમલા નહ tુ પાક? સોસાયટ+ સામે બહ રામ/રુા 1થી 8 7.20 થી12.50

54 દ1oણ બહ રામ/રુા 	જુરાતી શાળા ન ં- 11 ગૌતમનગર ચાર ર�તા, બહ રામ/રુા 6 થી 8 7.20 થી 12.30

55 દ1oણ બહ રામ/રુા 	જુરાતી શાળા ન ં- 13 uએુજ ફામ? પીરાણા રોડ 6 થી 8 7.20 થી 12.30

56 દ1oણ બહ રામ/રુા 	જુરાતી શાળા ન ં- 15 રuલુકડ+યા ની ચાલી, બહ રામ/રુા 6 થી 8 7.20 થી 12.30

57 દ1oણ બહ રામ/રુા 	જુરાતી શાળા ન ં- 17 રuલુકડ+યા ની ચાલી, બહ રામ/રુા 6 થી 8 7.20 થી 12.30

58 દ1oણ બહ રામ/રુા 	જુરાતી શાળા ન ં- 22 દબાણગોડાઉન,ખો�ડયારનગર,બહ રામ/રુા 6 થી 8 7.20 થી 12.30

59 દ1oણ બહ રામ/રુા 	જુરાતી શાળા ન ં- 23 દબાણગોડાઉન,ખો�ડયારનગર,બહ રામ/રુા 1 થી  8 12.20થી5.40

60 દ1oણ દાણીલીમડા 	જુરાતી શાળા ન ં- 1 કvભુાઇ ની ચાલી, દાણીલીમડા 6 થી 8 7.20 થી 12.30

61 દ1oણ દાણીલીમડા 	જુરાતી શાળા ન ં- 3 કvભુાઇ ની ચાલી, દાણીલીમડા 6 થી 8 7.20 થી 12.30

62 દ1oણ દાણીલીમડા 	જુરાતી શાળા ન ં- 4 કvભુાઇ ની ચાલી, દાણીલીમડા 1 થી 5 7:20 થી 12:30 ,12:30 થી 
5:30

63 દ1oણ દાણીલીમડા 	જુરાતી શાળા ન ં- 5 પટ લvુ ંમેદાન, દાણીલીમડા 6 થી 8 7:20 થી 12:30

64 દ1oણ દાણીલીમડા 	જુરાતી શાળા ન ં- 6 પટ લvુ ંમેદાન, દાણીલીમડા 1 થી 5 12:20 થી5:40

65 દ1oણ ચડંોળા 	જુરાતી  શાળા ન ં- 1 મિનયાર પેટૌલપપ પાસે 6 થી 8 7:20 થી 12:30

66 દ1oણ ચડંોળા 	જુરાતી  શાળા ન ં- 2 મિનયાર પેટૌલપપ પાસેભ 1થી5 12:20 થી5:40

67 દ1oણ કાકં�રયા 	જુરાતી શાળા ન ં- 1 વેદ મ�ંદર પાસે,કાકં�રયા 1 થી 8 7.20 થી 12.50

68 દ1oણ કાકં�રયા 	જુરાતી શાળા ન ં- 6 મxયમ વગ? સોસાયટ+ પાસે, કાકં�રયા 1 થી 8 12.20 થી 5.40

69 દ1oણ કાકં�રયા 	જુરાતી શાળા ન ં- 8 �ૂના ઢોર બdર પાસે, કાકંર+યા 1 થી 8 7.20 થી 12.50

70 દ1oણ કાકં�રયા 	જુરાતી શાળા ન ં- 9 મ�ૂર ગામ,ગીતા મ�ંદર રોડ,અમદાવાદ 6 થી 8 7.20 થી 12.45

71 દ1oણ મ1ણનગર 	જુરાતી શાળા ન ં- 1 જય �હ!દ ચાર ર�તા,મ1ણનગર. 1 થી 8 7.20 થી 12.50

72 દ1oણ મ1ણનગર 	જુરાતી શાળા ન ં- 4 ગdનદં 1બbડ{ગ ની  પાસે દ1oણી સોસાયટ+  મ1ણનગર, અમદાવાદ 1 થી 8 7.20 થી  12.50

73 દ1oણ મ1ણનગર 	જુરાતી શાળા ન ં- 6 )MુNત મેદાન, એલ. l. કોન?ર ,મણીનગર 1 થી 8 7.20 થી 12.50

74 દ1oણ િમbલતનગર 	જુરાતી શાળા ન ં- 1 અહ બાબનગર, ભૈરવનાથ રોડ, મ1ણનગર 6 થી 8 7.20 થી 12.50

75 દ1oણ િમbલતનગર 	જુરાતી શાળા ન ં- 2 અહ બાબનગર, ભૈરવનાથ રોડ, મ1ણનગર 1થી5 12,:20 થી 5:40

76 દ1oણ ખોખરા 	જુરાતી શાળા ન ં- 4 રામl મ�ંદર પાસે ખોખરા ગામ ખોખરા 1 થી 8 7.20 થી 12.50
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77 દ1oણ ખોખરા 	જુરાતી શાળા ન ં- 12 લ|મનારાયણ બસ �ટ !ડ પાસે, મણીનગર (/વૂ?) 1 થી 8 7.20 થી 12.50

78 દ1oણ ખોખરા મરાઠ+ શાળા ન ં- 3 બાજખેડાવાડ સોસાયટ+, મ1ણનગર (/વૂ?) 1 થી 8 7.20 થી 12.50

79 દ1oણ બાગે�ફરદોશ 	જુરાતી શાળા ન ં- 1 �રટાનગર પાસે,વ}ાલ રોડ,અમરાઈવાડ+ 1થી8 7.20 થી 12.50

80 દ1oણ ઇ!j/રુ+ પ~@લક �;ૂલ 0�મુન સોસાયટ+, ;ુશાભાઉ ઠાકર  હોલની બા�ુમા,ં સીટ+એમ, અમદાવાદ 1થી8 7.20 થી 12.50

81 દ1oણ ;ુ. હ+ના વોરા 0ાથિમક શાળા િનગમ બસ �ટ !ડ, નવા ઘોડાસર, અમદાવાદ 1 થી 8 7:20 થી 12:50

82 દ1oણ ઇસન/રુ 	જુરાતી શાળા ન ં- 1 ઠાકોરવાસ, ઇસન/રુગામ, ઇસન/રુ, અમદાવાદ. 6 થી 8 7.20 થી 12.30

83 દ1oણ ઇસન/રુ 	જુરાતી શાળા ન ં- 2 ઠાકોરવાસ, ઇસન/રુગામ, ઇસન/રુ, અમદાવાદ. 1 થી 5 12.20 થી 5.40

84 દ1oણ
ગણેશનગર પીપળજ 	જુરાતી શાળા ન ં

- 1
ગણેશનગર, પીપળજ રોડ, અમદાવાદ 1 થી 8 7.20 થી 12.50

85 દ1oણ શાહવાડ+ 	જુરાતી શાળા ન ં- 2 શાહવાડ+ ગામ, નારોલ, અમદાવાદ 1 થી 8 7.20 થી 12.50

86 દ1oણ રાણી/રુ 	જુરાતી શાળા ન ં- 2 રાણી/રુ ગામ, નારોલ સરખેજ હાઇવે 1 થી 8 7.20 થી 12.50

87 દ1oણ વટવા  	જુરાતી શાળા ન ં- 1 પાણી ની ટાકં+ પાસે વટવા ગામ વટવા 6 થી 8 7.20 થી 12.30

88 દ1oણ વટવા  	જુરાતી શાળા ન ં- 2 પાણી ની ટાકં+ પાસે વટવા ગામ વટવા 1 થી 5 12.20 થી 5.40

89 દ1oણ વટવા 	જુરાતી શાળા ન ં- 3 વટવા શાળા નબંર 3 ર લવે cોિસ9ગ પાસે ચાર માળ+યા 6 થી 8 7.20 થી 12.30

90 દ1oણ વટવા 	જુરાતી શાળા ન ં- 4 વટવા શાળા નબંર ૪ ર લવે cોિસ9ગ પાસે ચાર માળ+યા 1થી5 12.20થી5.40

91 દ1oણ વટવા  	જુરાતી શાળા ન ં- 5 પાણી ની ટાકં+ પાસે વટવા ગામ વટવા 6 થી 8 7.20 થી 12.30

92 દ1oણ વટવા  	જુરાતી શાળા ન ં- 6 પાણી ની ટાકં+ પાસે વટવા ગામ વટવા 1 થી  5 12:20 to 5:40

93 દ1oણ નારોલ 	જુરાતી શાળા ન ં- 1 એ.ડ+.સી. બnક પાસે, નારોલગામ, અમદાવાદ 6 થી 8 7.20 થી 12.30

94 દ1oણ નારોલ 	જુરાતી શાળા ન ં- 2 એ.ડ+.સી. બnક પાસે, નારોલગામ અમદાવાદ 1 થી 5 12.20 થી 5.40

95 દ1oણ ઇસન/રુ પ~@લક �;ૂલ ન ં- 1 ઝરણા પાટ� Kલોટ પાસે, ગેબનશાપીર, ઇસન/રુ રોડ, વટવા, અમદાવાદ 6 થી 8 7.20 થી 12.30

96 દ1oણ ઇસન/રુ પ~@લક �;ૂલ ન ં- 2 ઝરણા પાટ� Kલોટ પાસે, ગેબનશાપીર, ઇસન/રુ રોડ, વટવા, અમદાવાદ 1 to 5 12:20 to 5:40

97 દ1oણ પીપળજ 0ાથિમક શાળા
ઠાકોર વાસ અબ?ન હ bથ પીપળજ ની બા�ુ મા ંપીપળજ

1 થી 8 7:20 થી 12:30,12:30. થી 
5:10

98 દ1oણ �યાસ/રુ 0ાથિમક શાળા રાગની માતાના મ�ંદર ની બા�ુ મા,ં�યાસ/રુ ગામ,નારોલ સરખેજ હાઇવે, 1 થી 8 10.50 થી 5.10

99 દ1oણ સૈજ/રુ ગોપાલ/રુ 0ાથિમક શાળા ચીર+પાલ કંપની ની પાછળ, હvમુાનl મ�ંદર ની બા�ુમા,ંપીપલજ- પીરાના રોડ 1 થી 8 10.50 થી 5.10

100 દ1oણ ઇ�!દરાનગર - 1 0ાથિમક શાળા ઇ�!દરાનગર--1,લાભંા. 1થી 8 10.50થી 5.10
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101 દ1oણ ઇ�!દરાનગર - 2 0ાથિમક શાળા ઇ�!દરાનગર િવભાગ -૨ ,લાભંા 1થી 8 10.50 થી 5.10

102 દ1oણ લ|મી/રુા 0ાથિમક શાળા લાભંા મ�ંદરની પાછળ ,લાભંા 1 થી 8 10.50 થી 5.10

103 દ1oણ લાભંા 0ાથિમક શાળા દવાખાનાની પાસે, લાભંા ગામ 1 થી 8 7.20 થી 12.30

104 દ1oણ કમોડ 0ાથિમક શાળા ગામ:કમોડ, ગાય સક?લ પાસે, અસલાલી સરખેજ ર{ગ રોડ-382425 1 થી 8 10.50 થી 5.10

105 દ1oણ દ વ1ળયાપળા 0ાથિમક શાળા
દ વળ+યાપરા 0ાથિમક શાળા.  નવા વટવા . બ�ભુાઈ નો ;ૂવો . સકંbપ ર િસડ !સી 

પાસે .
1 થી 8 7.20 થી 12.50

106 દ1oણ નવા વટવા 0ાથિમક શાળા વ�ડયા તળાવ પાસે,વટવા - ગામડ+ રોડ, નવા વટવા, 1 થી 8 10.50 થી 5.10

107 /વૂ? અમરાઈવાડ+ 	જુ.શાળા ન.ં- ૧ અમરાઇવાડ+ પોલીસ �ટ શન પાસે અમરાઈવાડ+ ગામ 6 થી 8 7.20 થી12.45

108 /વૂ? અમરાઈવાડ+ 	જુ.શાળા ન.ં- ૪ રબાર+ કોલોની ગેટ ન ં3, અમરાઇવાડ+ 1 થી 8 12:20 થી 5:45

109 /વૂ? અમરાઈવાડ+ 	જુ.શાળા ન.ં- ૬ અમરાઇવાડ+ પોલીસ �ટ શન પાસે અમરાઈવાડ+ ગામ 1 થી 5 12.20 થી 5.45

110 /વૂ? અમરાઈવાડ+ 	જુ.શાળા ન.ં- ૭ મૈkી પાક? મ�વુન iલેટ પાસે અમરાઈવાડ+ 1થી8 7.20 થી12.45

111 /વૂ? અમરાઈવાડ+ 	જુ.શાળા ન.ં- ૯ િશવાનદં નગર, અમરાઈવાડ+ 6 થી 8 7.20 થી12.45

112 /વૂ? અમરાઈવાડ+ 	જુ.શાળા ન.ં- ૧૦ િશવાનદં નગર, અમરાઈવાડ+ 1 થી 5 12.20 થી 5.45

113 /વૂ? અમરાઈવાડ+ 	જુ.શાળા ન.ં- ૧૧ અમરાઇવાડ+ પોલીસ �ટ શન પાસે અમરાઈવાડ+ ગામ 6 થી 8 7.20 થી12.45

114 /વૂ? અમરાઈવાડ+ 	જુ.શાળા ન.ં- ૧૨ અમરાઇવાડ+ પોલીસ �ટ શન પાસે અમરાઈવાડ+ ગામ 1 થી 5 12.20 થી 5.45

115 /વૂ? અમરાઈવાડ+ 	જુ.શાળા ન.ં- ૧3 પોલીસ લાઈન િવ.2ની બા�ુમા,ં જોગેQર+ રોડ, અમરાઈવાડ+ 6થી8 7:20 થી12:45

116 /વૂ? અમરાઈવાડ+	જુ.શાળા ન.ં- ૧૪ પોલીસ લાઈન િવ.2ની બા�ુમા,ં જોગેQર+ રોડ, અમરાઈવાડ+ 1 થી 5 12.20 થી 5.45

117 /વૂ? અમરાઈવાડ+ 	જુ.શાળા ન.ં- ૧૬  સજંય ચોક,નાગરવેલ હvમુાન પાસે, અમરાઇવાડ+ 1 થી 8 12.20 થી 5.45

118 /વૂ? રાજ/રુ 	જુ.શાળા ન.ં-૮ ઉ�મ ડ ર+ સામે, uખુરામનગર 1થી8 7.20 થી12.45

119 /વૂ? રાજ/રુ 	જુ.શાળા ન.ં-૧૧ રાજ/રુ 	જુ.11, ગોમતી/રુ સક?લ અમદાવાદ 21 1 થી 8 7.20 થી12.45

120 /વૂ? કરશનનગર 	જુ.શાળા ન.ં-૧ રબાર+ વસાહત ઓઢવ ફાયર �ટ શન સામે ઓઢવ અમદાવાદ  6 થી 8 7.20 થી 12.45

121 /વૂ? કરશનનગર 	જુ.શાળા ન.ં-૨ રબાર+વાસાહત, ઓઢવ, 1થી 5 12.20 થી 5.45

122 /વૂ? પtુષો�મનગર 	જુ.શાળા ન.ં-૧ ખોડ+યારનગર 6 thi 8 7:20થી 12:45

123 /વૂ? પtુષો�મનગર 	જુ.શાળા ન.ં-૨ /tુુષો�મ નગર ,ખોડ+યાર નગર 1 થી 5 12.20 થી 5.45

124 /વૂ? �1બકાનગર 	જુ.શાળા ન.ં-૧ પાણીની ટાકં+ સામે, �1બકાનગર 1 થી 8 7.20 થી12.45

125 /વૂ? ઓઢવ 	જુ.શાળા ન.ં-૧ ભરવાડ વાસ ની સામે ઓઢવ 1 થી 8 7.20 થી12.45

126 /વૂ? ઓઢવ 	જુ.શાળા ન.ં-૩ તoિશલા િવ�ાલય પાસે, મહ Qર+ નગર, ઓઢવ 1 થી 8 7.20 થી 12.45
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127 /વૂ? ઓઢવ 	જુ.શાળા ન.ં-4 પાણીની ટાકં+ પાસે, અ)તૃિવઘાલય ની સામે, ઓઢવ 1 થી 8 12.20 થી 5.45

128 /વૂ? ઓઢવ l.આઈ.ડ+.સી -૨ ઉદય એ�ટ ટ પાસે,આ�દનાથ નગર,ઓઢવ 1 થી 8 12.20 થી 5.45

129 /વૂ? લીલાનગર 	જુ.શાળા ન.ં-૨ િવરાટનગર મ�ટર પાસે 1 થી 8 7.20 થી 12.45

130 /વૂ? રાજ/રુ 	જુ.શાળા ન.ં ૧ ટોલ નાકા પાસે, રાજ/રુ,અમદાવાદ 1 to 8 7.20 to 12.50

131 /વૂ? રાજ/રુ 	જુ.શાળા ન.ં ૩ �લતા િમનારા પાસે, રાજ/રુ ગોમતી/રુ - ૨૧ 1થી8 7, 20થી 1245

132 /વૂ? રાજ/રુ 	જુ.શાળા ન.ં૯ rન દ રાસર પાસે, રાજ/રુ ટોલનાકા 1થી 8 7:20 થી 12:30

133 /વૂ? રાજ/રુ 	જુ.શાળા ન.ં ૧૭ u!ુદર) ્નગર ર1ખયાલ 6 થી 8 7:20 થી 12:30

134 /વૂ? રાજ/રુ 	જુ.શાળા ન.ં ૧૮ u!ુદર) ્નગર ર1ખયાલ 1થી 5 12.20 થી 5.45

135 /વૂ? ગોમતી/રુ 	જુ.શાળા ન.ં-૨ ગોમતી/રુ ફાયર �ટ શન પાસે, ગોમતી/રુ અમદાવાદ 1 થી  8 12,30થી  5.45

136 /વૂ? ગોમતી/રુ 	જુ.શાળા ન.ં-૪ કામદાર મેદાન, સારંગ/રુ /લુ ના છેડ  �લમ કવાટસૅ, ગોમતી/રુ અમદા. 1 થી  8 12,30થી  5.45

137 /વૂ? ગોમતી/રુ 	જુ.શાળા ન.ં-૬ જોગણી માતાના મ�ંદર પાસે, દ વ શેર+, ગોમતી/રુ ગામ અમદાવાદ 1 થી  8 7:20 થી 12:30

138 /વૂ? જશોદાનગર 	જુ.શાળા ન.ં-૧ મેલડ+ માતાના મ�ંદર સામે, જશોદાનગર, અમદાવાદ 6 થી 8 7:20 થી 12:45

139 /વૂ? જશોદાનગર 	જુ.શાળા ન.ં-૨ મેલડ+માતા ના મ�ંદર સામે જશોદાનગર અમદાવાદ 1થી 5 12,30થી  5.45

140 /વૂ? િવ9ઝોલ 	જુ.શાળા ન.ં-૨ નવ Zુગા? મ�ંદર પાછળ, િવ9ઝોલ, અમદાવાદ. 1 થી  8 બે પાળ+ 7:20 થી 12.45 

અને 12.30 થી5.45

141 /વૂ? િવવેકાનદંનગર 	જુ.શાળા ન.ં૧ સેNટર-4-c  િવવેકાનદંનગર, હાથીજણ નlક,અમદાવાદ 1 થી  8 7.20 થી12.45

142 /વૂ? િવનોબાભાવેનગર 	જુ.શાળા ન.ં- ૧ િવનોબાભાવેનગર એસ. પી. ર{ગરોડ િવ9ઝોલ ગામ પાસે અમદાવાદ 1 થી  8 બે પાળ+ 7:20 થી 12.45 

અને 12.30 થી5.45

143 /વૂ? હાથીજણ 	જુ.શાળા ન.ં- ૨ હાથીજણ ગામ, અમદાવાદ 1 થી 8 7:20 થી 12:45

144 /વૂ? આદ+નાથ નગર G�િુનિસપલ ઓ�ફસ ની બા�ુ મા ંઆ�દનાથ નગર ઓઢવ 1 થી 8 10.50 thi 5.10

145 /વૂ? િવ�ાનગર આનદં પાક? પાછળ, �દપાલીનગરના કાચા છાપરા , આ�દનાથનગર,નવાઓઢવ 1થી8 10.50  thi 5.10

146 /વૂ? િનકોલ તળાવની બા�ુમા ં.િનકોલ ગામ ,અમદાવાદ 1 થી 8 બે પાળ+ 6:50 થી 12:40 

અને 12:30 થી 6:10

147 /વૂ? રામોલ-૧ રામોલ ગામ,  રામોલ, અમદાવાદ 1 થી 8 બે પાળ+ 6:50 થી 12:40 

અને 12:30 થી 6:10

148 /વૂ? જનતાનગર જનતાનગર રામોલ રોડ 1 થી 8 10.50 to 5.10

149 /વૂ? િkકમ/રુા િkકમ/રુા ગામ, વટવા lઆઇડ+સી ફ ઝ-4,રામોલ 1 થી 8 10.50 to 5.10

150 /વૂ? રાlવનગર રાlવનગર ટ કરો, નૈયા એપાટ?મે!ટ પાસે, રામોલ,અમદાવાદ 382330 1 થી 8 10.50 to 5.10

151 /વૂ? મદનીનગર મદનીનગર, રામોલ ,અમદાવાદ 1થી5 10.50 to 5.10
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152 /વૂ? વ}ાલ વ}ાલ ગામ 1 થી 8 બે પાળ+ 6:50 થી 12:40 

અને 12:30 થી 6:10

153 /વૂ? રતન/રુા માધવ 99 પાછળ િનરાતં ચોકડ+ વ}ાલ રોડ અમદાવાદ 1થી8 10.50 to 5.10

154 /વૂ? uમુીનનગર
ગdનન હાઈ�સ ની સામે મગંળતીથ? સોસાયટ+ પાસે વ}ાલ રોડ અમદાવાદ-

382418
1 થી 8 બે પાળ+ 6:50 થી 12:40 

અને 12:30 થી 6:10

155 /વૂ? ખો�ડયારનગર વ}ાલ િસ9ગરવા રોડ,ખોડ+યારનગર ,વ}ાલ 1 થી 8 10.50 to 5.10

156 /વૂ? dનીયાપીર dનીયાપીરનો ટ કરો, નવા િવઝોલ, અમદાવાદ ૩૮૨૪૪૫ 1 થી 8 12,30થી  5.45

157 /વૂ? અમરાઈવાડ+ મરાઠ+ - ૨ મૈkીપાક? સોસાયટ+ પાસે, અમરાઈવાડ+, અમદાવાદ 1 થી 8 7:20 થી 12:45

158 /વૂ? િવનોબાભાવેનગર શા. મ -૨ િવનોબાભાવે નગર એસ. પી. ર{ગ રોડ િવ9ઝોલ ગામ પાસે અમદાવાદ 1 થી 8 12:30 થી 5:45

159 /વૂ? વ}ાલ 	જુરાતી પ~@લક �;ૂલ 0;ૃિત ર સીડ !સી પાસે વ}ાલ 1 થી 5 12:20 થી 5:45

160 પિ�મ વાસણા 	જુરાતી શાળા ન.ં 1 વાસણા બસ �ટોપ પાસે,વાસણા 1 થી 8 7.20 થી12.50

161 પિ�મ વાસણા 	જુરાતી શાળા ન.ં 3 અ�રહતં સોસાયટ+ પાસે, ક સર+યાl ચાર ર�તા વાસણા 1 થી 8 7.20 થી12.50

162 પિ�મ વાસણા 	જુરાતી શાળા ન.ં5 વાસણા બસ �ટોપ પાસે,વાસણા 1 થી 8 7.20 થી12.50

163 પિ�મ વાસણા 	જુરાતી શાળા ન.ં 7 ગણેશનગર, ભાઠા ગામ, વાસણા, અમદાવાદ-380007 6 થી 8 7.20 થી12.30

164 પિ�મ વાસણા 	જુરાતી શાળા ન.ં 8 ગણેશનગર, ભાઠા ગામ, વાસણા, અમદાવાદ-380008 1 થી 5 12.20 to 5.40

165 પિ�મ એ1લસ\ીજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 29 રાlવ નગર, �ેયસ ટ કરા, mબાવાડ+, અમદાવાદ 6 થી 8 7.20 થી12.30

166 પિ�મ એ1લસ\ીજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 30 રાlવનગર,�ેયસ ટ કરા ,mબાવાડ+ ,અમદાવાદ- 380015 1 થી 5 12.20 to 5.40

167 પિ�મ એ1લસ\ીજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 2 ગીતાબાગ, કણા?વતી પગરખા બdર પાછળ , પાલડ+ 1 થી 8 7.20 થી12.50

168 પિ�મ એ1લસ\ીજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 4 મીઠાખળ+ ગામ, એ1લસબીજ , અમદાવાદ 1 થી 8 7.20 થી12.50

169 પિ�મ એ1લસ\ીજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 6 કોચરબ ગામ ઝવેર+ હોલ પાસે પાલડ+ અમદાવાદ 1 થી 8 7.20 થી12.50

170 પિ�મ એલીસ\ીજ 	જુરાતી શાળા ન ં10 નવરંગ/રુા બસ �ટ શન પાસે નવરંગ/રુા અમદાવાદ 1 થી 8 7.20 થી12.50

171 પિ�મ એ1લસ\ીજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 12 ફતેહ /રુા ગામની સામે ફતેહ /રુા, અમદાવાદ-380007 1 થી 8 7.20 થી12.50

172 પિ�મ એ1લસ\ીજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 14 િ0તમનગર ઢાળ પાસે, પાલડ+ અમદાવાદ 6 1 થી 8 7.20 થી12.50

173 પિ�મ એ1લસ\ીજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 22 ચોરા પાસે,ટ કરા ઉપર, પાલડ+ ગામ,પાલડ+,amdavad-380007 1 થી 8 7.20 થી12.50

174 પિ�મ એ1લસ\ીજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 28 પીટ+ કોલેજ બસ �ટ !ડ પાસે નારાયણનગર રોડ પાલડ+ 1 થી 8 7.20 થી12.50

175 પિ�મ એ1લસ\ીજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 7 	લુબાઇ ટ કરા સી l રોડ 6 થી 8 7.20 થી12.30

176 પિ�મ એ1લસ\ીજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 8 એ1લસ\ીજ શાળા ન ં૮ G�ુ.ં �ટાફ Nવાટ?સ સામે નવરંગ/રુા 1 થી 5 12.20 to 5.40
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177 પિ�મ એ1લસ\ીજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 17
એ1લસ\ીજ શાળા ન ં17 નવા આયકરભવનની પાસે પાજંરાપોળ અમદાવાદ 

380015
6 થી 8 7.20 થી12.50

178 પિ�મ એ1લસ\ીજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 26 કલયાણ જવેલસ? ની પાછલ, હ+રાબાગ ,mબાવાડ+ 1 થી 8 7.20 થી12.50

179 પિ�મ નારણ/રુા 	જુરાતી શાળા ન.ં 1 રાધા;ૃ=ણ મ�ંદર પાસે, નારણ/રુા ગામ 6 થી 8 7.20 થી12.30

180 પિ�મ નારણ/રુા 	જુરાતી શાળા ન.ં 4 િવજય કોલોની, નારણ/રુા ર bવે cોસ{ગ પાસે, નારણ/રુા 1 થી 8 7.20 થી12.50

181 પિ�મ નારણ/રુા 	જુરાતી શાળા ન.ં 6 0િતoા એપાટ?મે!ટ સામે, સોલા કોGપલેo, સોલા રોડ 1 થી 8 7.20 થી12.50

182 પિ�મ વાડજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 1 �ૂના વાડજ બસ �ટ શન પાછળ, �ૂના વાડજ, અમદાવાદ 1 થી 8 7.20 થી12.30

183 પિ�મ વાડજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 3 �ૂના વાડજ બસ �ટ શન પાછળ, �ૂના વાડજ, અમદાવાદ 1 થી 8 12.20 to 5.40

184 પિ�મ નવાવાડજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 1 ભરવાડવાસ, નવા વાડજ 1 થી 8 7.20 થી12.50

185 પિ�મ નવાવાડજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 3 ભરવાડવાસ, નવા વાડજ 1 થી 8 7.20 થી12.50

186 પિ�મ નવાવાડજ 	જુરાતી શાળા ન.ં 9 �ીનાથ એપાટ?મે!ટની સામે નવા વાડજ 1 થી 8 7.20 થી12.50

187 પિ�મ ગાધંીનગર 	જુરાતી શાળા ન.ં 2 �કરણપાક? પાણીની ટાકં+ પાસે, નવા વાડજ 1 થી 8 7.20 થી12.50

188 પિ�મ રાણીપ પગાર ક !j રાણીપ પોલીસ �ટ શન સામે,રાણીપ, અમદાવાદ 1 થી 8 7.00 થી 5.30

189 પિ�મ રાણીપ શાળા ન.ં -૩ રાણીપ પોલીસલાઈન, રાણીપ 1 થી 8 10:50 થી 5:00

190 પિ�મ રાણીપ શાળા ન-ં૪ રાણીપ શાળા ન ં4.ગીતા એપાટ?મે!ટ સામે .રાણીપ. અમદાવાદ 1 થી 8 10:50 થી 5:00

191 પિ�મ સાબરમતી �લ 0ાથિમક શાળા �લ Nવાટ?સની �દર , ર bવેલાઈન પાસે, રાણીપ 1 થી 8 10:50 થી 5:00

192 પિ�મ રાણીપ શાળા ન-ં૮ vરુ+ મM�જદ પાસે, બકરામડં+, રાણીપ, અમદાવાદ 1 થી 8 7.00 થી 5.30

193 પિ�મ �દ�વીજય 	જુરાતી 0ાથિમક શાળા સન �રયલ હોમ ની સામે, !� ુરાણીપ 1 થી 5 7.30 to 12.00

194 પિ�મ િનણ?યનગર 0ાથિમક શાળા રામેQર મહાદ વ મ�ંદર પાસે, િનણય?નગર 1 થી 8 11.00 to 5.00

195 પિ�મ ચેન/રુ 0ાથિમક શાળા ચેન/રુ ગામ 1 થી 8 11.00 to 5.00

196 પિ�મ કાળ+ગામ 0ાથિમક શાળા કાળ+ગામ ,કોપ�ર શન ઓ�ફસ ની સામે 1 થી 8 7.20 થી12.45

197 પિ�મ સાબરમતી 	જુરાતી શાળા ન.ં 2 ધમ?નગર, સાબરમતી, અમદાવાદ 1 થી 8 7.20 થી12.50

198 પિ�મ સાબરમતી 	જુરાતી શાળા ન.ં 3 અચેર ગામ, સાબરમતી, અમદાવાદ 6 થી 8 7.20 થી12.30

199 પિ�મ સાબરમતી 	જુરાતી શાળા ન.ં 5 જવાહરચોક, સાબરમતી, અમદાવાદ 1 થી 8 7.20 થી12.50

200 પિ�મ સાબરમતી 	જુરાતી શાળા ન.ં 7 રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ 6 થી 8 7.20 થી12.30

201 પિ�મ સાબરમતી 	જુરાતી શાળા ન.ં 8 રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ 1 થી 5 12.20 to 5.40

202 પિ�મ ક શવનગર 	જુરાતી શાળા ન.ં 1 આરટ+ઓ સક?લની બા�ુમા,ં �ૂના વાડજ, અમદાવાદ 1 થી 8 7.20 થી12.50
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203 પિ�મ મહા�માગાધંી 	જુરાતી શાળા ન.ં 1 ગાધંીઆ�મની સામે, �ૂના વાડજ, અમદાવાદ 1 થી 8 7.20 થી12.50

204 પિ�મ ડ+-ક બીન 	જુરાતી 0ાથિમક શાળા ગૌરવપથ , વbલભ પાક? , ડ+ક બીન 1 થી 8 11:00 to 5:00

205 પિ�મ રામદ વપીરl ટ કરા 0ાથિમક શાળા ચjંભાગા નો ખાડો, ગોર�ુભાlની ચાલ, ઉ�માન/રુા,અમદાવાદ 1 થી 8 7.20 થી12.45

206 પિ�મ ચાદંખેડા પગાર ક !j શાળા \�ાણી માતાના મ�ંદર સામે, ગામ ચાદંખેડા 1 થી 8 10:50 થી 5:00

207 પિ�મ મોટ રા ;ુમાર 0ાથિમક શાળા �વM�તક �;ૂલ ની સામે, મોટ રા ગામ 1 થી 8 7:30 થી 12:00

208 પિ�મ મોટ રા ક!યા 0ાથિમક શાળા �વM�તક �;ૂલ ની સામે, મોટ રા ગામ 1 થી 8 10:50 થી 5:00

209 પિ�મ િવસતમાતા 0ાથિમક શાળા િવસતમાતા ચાદંખેડા 1 થી 8 10:50 થી 5:00

210 પિ�મ લ|મીનગર 0ાથિમક શાળા સજંય ગાધંી �;ૂલ ની પાસે, લ|મીનગર 1 થી 8 10:50 થી 5:00

211 પિ�મ
	જુરાત હાઉિસ9ગ બોડ? 0ાથિમક 

શાળા,ચાદંખેડા
	જુરાત હાઉિસ9ગ બોડ? વસાહત,આઈ.ઓ.સી.રોડ,ચાદંખેડા 1 થી 8 10:50 થી 5:00

212 મxય ખા�ડયા 	જુ. શા.ન ં-2 પાચં;ુવા અમદાવાદ 1 થી 8 7:20to 12:50

213 મxય ખા�ડયા 	જુ. શા.ન ં-12 પખાલીની પોળ, છબીલા હvમુાન મ�ંદર પાસે , ખા�ડયા 1 થી 5 7:20to 12:50

214 મxય ખા�ડયા 	જુ. શા.ન ં-14 બઉવાની પોળ પાસે, રાય/રુ ચકલા, અમદાવાદ 1થી8 7:20to 12:50

215 મxય જમાલ/રુ 	જુ. શા.ન ં- 4 છ+પા કોG�િુનટ+ હોલ સામે, આ�ટોડ+યા રોડ, અમદાવાદ 1થી8 7:20to 12:50

216 મxય જમાલ/રુ 	જુ. શા.ન ં-9 વસતં રજબ પોલીસ ચોક+ સામે, જમાલ/રુ 1 થી 8 7:20to 12:50

217 મxય જમાલ/રુ 	જુ. શા.ન ં-11 મહાજનનો વડંો, જમાલ/રુ 1 થી 8 7:20to 12:50

218 મxય માધવ બાગ 	જુ. શા.ન ં-1 �ખુારાની પોળ, રણછોડlના મ�ંદર પાસે, સારંગ/રુ અમદાવાદ 1થી8 7:20to 12:50

219 મxય રાયખડ 	જુ. શા.ન ં-4 હ�દર+ મેદાન જમાલ/રુ પગથીયા 1 થી 8 7:20to 12:50

220 મxય રાયખડ 	જુ. શા.ન ં-8 /ુdંલાલની ચાલી , રાયખડ 1 થી 8 7:20to 12:50

221 મxય રાયખડ 	જુ. શા.ન ં- 10 ટોકરાળાની પોળ, ગાયકવાડ હવેલીની, સામે રાયખડ 1 થી 8 7:20to 12:50

222 મxય બહ રામ/રુા 	જુ. શા.ન ં-5 જગ�ાથ મ�ંદર પાસે , જમાલ/રુ અમદાવદ-01 1 થી 8 7:20to 12:50

223 મxય 0ેમદરવાd 	જુ. શા.ન ં-2 	જુરાત મીલ કGપાઉ!ડ, 0ેમ દરવાd બહાર 1થી5 (બ�ે પાળ+) 7:20to 12:30. 12.20 થી 
5.45

224 મxય દર+યા/રુ 	જુ. શા.ન ં- 8 િપ�1ળયા બબંાપાસે,ઘી કાટંા રોડ, દર+યા/રુ 1 થી 8 7:20to 12:50

225 મxય દર+યા/રુ 	જુ. શા.ન ં- 12 જોડ?નરોડ, ટાવર સામે,દર+યા/રુ 1 થી 8 7:20to 12:50

226 મxય દર+યા/રુ 	જુ. શા.ન ં- 16 ડબગરવાડ ,દર+યા/રુ 1 થી 8 7:20to 12:50

227 મxય કા[/ુરુ 	જુ. શા.ન ં-૧૭ શેખ હ+રlની પોળ ,કા[/ુરુ ટાવર રોડ-કા[/ુરુ 1 થી 8 7:20to 12:50

228 મxય બારડોલ/રુા 	જુ. શા.ન ં- 1 હાl/રુા ગાડ?ન પાસે, G�.ુ હોM�પટલની બા�ુમા,ં બારડોલ/રુા 1થી 8 7:20to 12:50
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229 મxય જહાગંીર/રુા 	જુ. શા.ન ં- 1 સીવીલ ગેટ સામે, જહાગંીર/રુા, અમદાવાદ 6 થી 8 7:20 to 12: 30

230 મxય િ0તમ/રુા 	જુ. શા.ન ં- 1 ગીરધરનગર પો�ટઓફ+સની બા�ુ મા ં, ગીરધરનગર 1થી8 7:20to 12:50

231 મxય િ0તમ/રુા 	જુ. શા.ન ં- 3 કાનlનગર, રચના �;ુલપાસે,શાહ+બાગ 1થી8 7:20to 12:50

232 મxય અસારવા 	જુ. શા.ન ં- 2 આચાય?lની બેઠક સામે, અસારવા, અમદવાદ 1થી 5 12.20 થી 5.45

233 મxય અસારવા 	જુ. શા.ન ં- 3 6 થી 8 7:20 to 12: 30

234 મxય અસારવા 	જુ. શાળા ન.ં 11 હોળ+ ચકલા, અસારવા, અમદાવાદ 6 થી 8 7:20 to 12: 30

235 મxય અસારવા 	જુ. શા.ન ં- 12 1થી 5 12.20 થી 5.45

236 મxય અસારવા 	જુ. શા.ન ં- 18 અસારવા તળાવ પપંીગ પાસે, અસારવા 1થી8 12.20 થી 5.45

237 મxય અસારવા 	જુ. શા.ન ં- 20 	લુબગ? સોસાયટ+ સામે, ઓમનગર અસારવા, અમદાવાદ 1 થી 5 12.20 થી 5.45

238 મxય અસારવા 	જુ. શા.ન ં- 23 6 થી 8 7:20 to 12: 30

239 મxય મેઘાણીનગર 	જુ. શા.ન ં- 1 ડ+-12, વીમા યોજના દવાખાના પાસે, કનો�રયા 1બ�bડ�ગ, મેઘાણીનગર 6 થી 8 7:20 to 12: 50

240 મxય મેઘાણીનગર 	જુ. શા.ન ં- 2 રામેQર મ�ંદર પાસે, ચાર ર�તા મેઘાણીનગર 1 થી 5 7:20to 12:50

241 મxય મેઘાણીનગર 	જુ. શા.ન ં-૪ ડ+-12, વીમા યોજના દવાખાના પાસે, કનો�રયા 1બ�bડ�ગ, મેઘાણીનગર 1 થી 5 7:20to 12:50

242 મxય શાહ/રુ 	જુ. શા.ન ં-1 મોઢવાડા ની પોળ,પાસે શાહ/રુ 6 થી 8 7:20to 12:50

243 મxય શાહ/રુ 	જુ. શા.ન ં-4 રંગીલા પોલીસ ચૌક+ પાસે ,શાહ/રુ 1 થી 8 7.20 to 12.50

244 મxય શાહ/રુ 	જુ. શા.ન ં-5 શાહ/રુ દરવાd પાસે, શાહ/રુ 6 થી 8 7:20 to 12: 30

245 મxય શાહ/રુ 	જુ. શા.ન ં-6 1 થી5 12:20 to 5:45

246 મxય શાહ/રુ 	જુ. શા.ન ં-8 મગંળપાર ખ નો ખાચંો,શાહ/રુ ચકલા ,શાહ/રુ 1 થી 8 12.20to5.45

247 મxય શાહ/રુ 	જુ. શા.ન ં-10 ક+ડ+પાડાની પોળ 1થી5 12.20to5.45

248 મxય શાહ/રુ 	જુ. શા.ન ં-11 ભરડ+યાવાસ , ખાન/રુ 1 થી 8 7:20to 12:50

249 મxય શાહ/રુ 	જુ. શા.ન ં-15 lવણકમળશી ની પોળ શાહ/રુ 6 થી 8 7:20 to 12:30

250 મxય શાહ/રુ 	જુ. શા.ન ં-16 1 થી 5 12:20 to 5:45

251 મxય ZૂધેQર 	જુ. શા.ન ં- 3 મા�/ુરુા પો1લસ�ટ શન પાસે, ZુધેQર રોડ, ZુધેQર 6 �  8 7.20 thi 12.30

252 મxય ZૂધેQર 	જુ. શા.ન ં- 4 1 થી 5 12.20 થી 5.45

253 મxય ZૂધેQર 	જુ. શા.ન ં- 6 �ુના G�િુનિસપલ Nવાટ?ર, ZુધેQર રોડ, ZુધેQર 1 થી 8 7:20to 12:50

254 મxય શા�હબાગ 	જુ. શા.ન ં- 1 દ�રયાખાન �Gૂમટ પાસે, શાહ+બાગ, અમદાવાદ 1 થી 8 7.20 to 12.50

255 મxય શા�હબાગ 	જુ. શા.ન ં- 4 મા�/ુરુા પો1લસલાઇન, શાહ+બાગ, અમદાવાદ 1 થી 8 7:20to 12:50
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256 મxય શા�હબાગ 	જુ. શા.ન ં- 6 પો1લસ કિમ રની સામે, શાહ+બાગ, અમદાવાદ 1 થી 8 12.20 થી 5.45

257 ઉ�ર પિ�મ ઘાટલોડ+યા 0ા શાળા ન.ંર રામાપીર મ�!દરની સામે, ઘાટલો�ડયા ગામ અમદાવાદ-380061 ��. 1 �  8 10:30 �  5:10

258 ઉ�ર પિ�મ ઘાટલોડ+યા 0ા. શાળા ન.ં ૩ સતાધાર cોસ રોડ સાઈં બાબા મ�ંદર પાસે  ઘાટલો�ડયા અમદાવાદ 380061 ��. 1 �  5
6.50 �  12.20 ��+ 
12.05 �  5.35

259 ઉ�ર પિ�મ ચાણ¡ 0ાથિમક શાળા
ચાણ¡ 0ાથિમક શાળા,¢જધામ iલેટની બા�ુમા,ંસેકટર - ૪,ચાણ¡ /રુ+, 

ઘાટલો�ડયા,અમદાવાદ - 380061
��. 1 �  8

6.50 �  12.55 ��+ 
12.20 �  6.10

260 ઉ�ર પિ�મ ચાદંલોડ+યા 0ાથિમક શાળા
ચાદંલો�ડયા ઓવેર \ીજ પાસે, ચાદંલો�ડયા પો�ટ ઓફ+સ સામે, ચાદંલો�ડયા, 

અમદાવાદ - 382481
��. 1 �  8

6:50 �  12:55 ��+ 
12:20 �  6:10

261 ઉ�ર પિ�મ  મેમનગર 0ાથિમક શાળા મેમનગર 0ાથિમક શાળા, 0uવૂા ગેટ પાસે,મેમનગર ગામ,અમદાવાદ-380052 ��. 1 �  8 10.50 �  5.10

262 ઉ�ર પિ�મ વ}ા/રુ 0ાથિમક શાળા
વ}ા/રુ 0ાથિમક શાળા, સોમનાથ મહાદ વ મ�ંદરની સામે, વ}ા/રુ ગામ, વ}ા/રુ 

લેઈકની પાસે, અમદાવાદ- 380015
��. 1 �  8 10.50 �  5.10

263 ઉ�ર પિ�મ  વસાહત વ}ા/રુ 0ાથિમક શાળા વ}ા/રુ સરકાર+ વસાહત ની �દર, વ}ા/રુ, અમદાવાદ 380052 ��. 1 �  8 10.50 �  5.10

264 ઉ�ર પિ�મ જગત/રુ 0ાથિમક શાળા
જગત/રુ 0ાથિમક શાળા, સરકાર+ ચાવડ+ની પાસે, ).ુ જગત/રુ, ચાદંલોડ+યા, 

અમદાવાદ
��. 1 �  8 10.50 �  5.15

265 ઉ�ર પિ�મ  kાગડ 0ાથિમક શાળા kાગડ 0ા.શાળા,kાગડ,એ.એમ.સી.,અમદાવાદ ��. 1 �  8 10-50 �  5-10

266 ઉ�ર પિ�મ  £યાિત 0ાથિમક શાળા
£યાિત 0ા. શાળા, ¤ભુલ|મી સોસાયટ+, ઉમાભવાની cોિસ9ગ પાસે, સGયક 

ગેલેoીની પાછળ, જગત/રુ, અમદાવાદ
��. 1 �  8 10-50 �  5-10

267 ઉ�ર પિ�મ  દ વનગર 0ાથિમક શાળા દ વનગર 0ા શાળા દ વનગર ગામ અમદાવાદ ��. 1 �  7 10.50� 5.15

268 ઉ�ર પિ�મ છારોડ+ 0ાથિમક શાળા છારોડ+ 0ા.શાળા SGVP હાઇવે નીરમા ં�િુનવિસ©ટ+ની બા�ુમા3ં82481 ��. 1 �  8 10-50 �  5-15

269 ઉ�ર પિ�મ સોલા 0ાથિમક શાળા સોલા ગામ, 	જુરાત હાઇકોટ?ની પાછળ, સોલા, અમદાવાદ- 380060 ��. 1 �  8 10.50 �  5.10

270 ઉ�ર પિ�મ સોલા ભાગવત િવ�ાપીઠ 0ાથિમક શાળા સોલા ભાગવત િવ�ાપીઠ  0ાથિમક શાળા  સોલા  , અમદા◌ાદઃ, ૩૮૦૦૬૦ ��. 1 �  5 10.50 �  5.10

271 ઉ�ર પિ�મ ગોતા 0ાથિમક શાળા ગોતા 0ાથિમક શાળા,ગોતા ગામ,વેરાઈ માતાના મ�ંદર સામે, ૩૮૨૪૮૧ ��. 1 �  8 10;50 �  5;10

272 ઉ�ર પિ�મ ગોતા હાઉિસ9ગ 0ાથિમક શાળા
ગોતા હાઉિસ9ગ 0ાથિમક શાળા ,મહા�મા ગાધંી વસાહત ,ગોતા હાઉિસ9ગ ,ગોતા 

,અમદાવાદ
��. 1 �  8 10.50 �  5.10

273 ઉ�ર પિ�મ  ઓગણજ 0ાથિમક શાળા ઓગણજ0ા.શાળા ,ઓગણજ ,ગોતા -વડસર રોડ ,અમદાવાદ ��. 1 �  8 10.50 �  5.10
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274 ઉ�ર પિ�મ ભાડજ 0ાથિમક શાળા
ભાડજ 0ાથિમક શાળા ).ુપો.ભાડજ ,પાટ+દાર હોલની બા�ુમા ,ભાડજ ગામ ,ભાડજ 

અમદાવાદ ૩૮૦૦૬૦
��. 1 �  8 10.50 �  5.10

275 ઉ�ર પિ�મ થલતેજ 0ાથિમક શાળા 1
પો�ટ ઓ�ફસ પાસે,AMTS બસ �ટોપ સામે ના ખાચંા મા,ંથલતેજ ગામ , 

અમદાવાદ 380059
��. 1 �  8 12:05 �  5:35

276 ઉ�ર પિ�મ થલતેજ 0ાથિમક શાળા નબંર -૨
પો�ટ ઓ�ફસ પાસે,AMTS બસ �ટોપ સામે ના ખાચંા મા,ંથલતેજ ગામ , 

અમદાવાદ 380059
��. 1 �  8 6:50 �  12:20

277 ઉ�ર પિ�મ િશલજ 0ાથિમક શાળા
શીલજ 0ાથિમક શાળા, શીલજ, બસ�ટ !ડની 

બા�ુમા,ંઘટલી�ડયા,અમદાવાદ,380059
��. 1 �  8 10:50  �  5:10

278 ઉ�ર પિ�મ mબલી 0ાથિમક શાળા
ડ+-માટ? પાસે, વક+લ સાહ બ ઓવર1\જ પાસે, એસ. પી. �ર9ગ રોડ, mબલી, 

અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮
��. 1 �  8 10:50  �  5:10

279 ઉ�ર પિ�મ હ બત/રુ 0ાથિમક શાળા
હ બત/રુ 0ાથિમક શાળા, �રુો ઈ!ટરનેશનલ �;ૂલની સામે ,હ બત/રુ ગામ 

,થલતેજ ,અમદાવાદ  - 380059
��. 1 �  8 10.50 �  5.10

280 દ1oણ પિ�મ આશા/રુા ).ુ પો. આશા/રુા , તા. દ�cોઈ , l. અમદાવાદ 3822101 1 to 7 10-50 TO 5-10

281 દ1oણ પિ�મ �યાસ/રુ ભાઠા
dવેદ પાકઁ સોસાયટ+ પાસે

 �ુહા/રુા પીન 380055 MO. 7574891939
1 to 8 10-50 TO 5-10

282 દ1oણ પિ�મ ઘેલl/રુા
ઘેલl/રુા, સ)xૃધડ ર+ની પાસે, એલ.�.કોલેજ રોડ તા: સીટ+ 6જ. અમદાવાદ -

૩૮૨૨૧૦
1 to 8 10-50 TO 5-10

283 દ1oણ પિ�મ �ૂનાવણઝર �ુના વણઝર, તા[કુો દ�cોઈ, lbલો અમદાવાદ 1 to 8 10-50 TO 5-10

284 દ1oણ પિ�મ જોધ/રુ -૧ જોધ/રુ ગામ, સરકાર+ ચાવડ+ પાસે, સેતેલાઈટ અમદાવાદ, પીન.૩૮૦૦૧૫ 1 to 8 10-50 TO 5-10

285 દ1oણ પિ�મ જોધ/રુ -૨
રામl મ�ંદર પાસે, જોધ/રુ ટ ઓફ+સ પાસે, જોધ/રુ ગામ, અમદાવાદ પીન. 

૩૮૦૦૧૫
1 to 8 10-50 TO 5-10

286 દ1oણ પિ�મ નવાવણઝર ભવાની મ�ંદર ની પાસે સરખેજ નવા વણઝર તા[કુો દ�cોઈ lbલો અમદાવાદ 1 to 8 10-50 TO 5-10

287 દ1oણ પિ�મ ન±ુબંાકરોલ ન±ુ ંબાકરોલ, વોડ? મકતમ/રુ, દ�cોઇ, અમદાવાદ 1 to 7 10-50 TO 5-10

288 દ1oણ પિ�મ નહ Jનગર િસટ+ Kલસ િસનેમા પાછળ,સરખેજ રોઝા નlક, મકરબા રોડ,મકરબા,382210 1 to 8 10-50 TO 5-10

289 દ1oણ પિ�મ ફતેહવાડ+
આઇ.ટ+.આઇ ની સામે સરકાર+ દવાખાની પાછળ ,)-ુફતેહવાડ+ પો-સરખેજ તા-

દસcોઇ 6જ-અમદાવાદ
1 to 8 10-50 TO 5-10
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290 દ1oણ પિ�મ બાકરોલ(બાjા.) બાકરોલ ( બાદરા ) તા. દ�cોઈ l. અમદાવાદ 1 to 8 10-50 TO 5-10

291 દ1oણ પિ�મ બાદરાબાદ (નર+) ).ુ બાદરાબાદ (નર+) તા. દ�cોઈ l. અમદાવાદ 382210 1 to 8 10-50 TO 5-10

292 દ1oણ પિ�મ મકતમ/રુા
અલકમર સોસાયટ+ ની સામે.રોયલ અકબર ટાવર ની બા�ુમા.ં �ુહા/રુા. 

અમદાવાદ. 380055
1 to 8 10-50 TO 5-10

293 દ1oણ પિ�મ મકરબા-૧
મકરબા 0ાથિમક શાળા , પાણીની ટાકં+ પાસે, મકરબા ગામ, સરખેજ રોd પાસે, 

અમદાવાદ, 380052
1 to 8

6-50 TO 12-55 & 12-

30 TO 6-10

294 દ1oણ પિ�મ મહમંદ/રુા મહમદ/રુા ગામ, કણા?વતી Nલબ પા²ળ, એસ.l. હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ 1 to 8 10-50 TO 5-10

295 દ1oણ પિ�મ
રવીનગર વીર શ�હદ ચેતન છોટાલાલ 

સોલકં+ 0ા.શાળા

ટ+.વી 9 ના ખાચંામા,ંખોડ+યાર માતાlના મ�ંદર પાસે,સહવાસ ફલેટની 

બા�ુમા,ંlવરાજ પાક? ,અમદાવાદ. 380051
1 to 8

6-50 TO 12-55 & 12-

30 TO 6-10

296 દ1oણ પિ�મ રામદ વનગર
રામદ વનગર બી.આર.ટ+.એસ.ની સામે , જોધ/રુ ટ કરા, સેટ લાઈટ, 

અમદાવાદ.પીન. ૩૮૦૦૧૫
1 to 8

6-50 TO 12-55 & 12-

30 TO 6-10

297 દ1oણ પિ�મ વ}ા/રુ ર bવે �ટ શન �ટુભવાની માતાlના મ�ંદર પાસે,વેજલ/રુ અમદાવાદ પીન નબંર ૩૮૦૦૫૧ 1 to 8 10-50 TO 5-10

298 દ1oણ પિ�મ વેજલ/રુ 1 વેજલ/રુ ગામ,વેજલ/રુ 1 to 8 12-30 TO 6-10

299 દ1oણ પિ�મ વેજલ/રુ -૨ વેજલ/રુ ગામ,વેજલ/રુ 1 to 8 6-50 TO 12-55

300 દ1oણ પિ�મ વેજલ/રુ પ~@લક
;ૃ=ણ ધામ શોિપ9ગ કોGKલેo, િવભાગ- ૧, ઔડાના મકાન, વ}ા/રુ મકરબા ર bવે 

લાઈન રોડ, વેજલ/રુ ૩૮૦૦૫૧
6 to 8 & 1 to 5

7-20 TO 12-30 & 12-

20 TO 5-30

301 દ1oણ પિ�મ સરખેજ ક!યા -૧
સરખેજ ગામ બસ �ટ !ડની પાસે, સરખેજ પો�ટ ઓ�ફસની સામે, સરખેજ, 

અમદાવાદ.-૩૮૨૨૧૦
1 to 8

6-50 TO 12-55 & 12-

30 TO 6-10

302 દ1oણ પિ�મ સરખેજ ;ુમાર સરખેજ ;ુમાર શાળા, ).ુ સરખેજ, તા[કુો સીટ+, lbલો અમદાવાદ-382210 1 to 8 10-50 TO 5-10

303 દ1oણ પિ�મ સરખેજ \ા!ચ-૨ ;ુંભાર વાસ, સરખેજ ગામ, અમદાવાદ. ૩૮૨૨૧૦ 6 to 8 6-50 TO 12-55

304 દ1oણ પિ�મ સકંલીતનગર-૧ પાણીની ટાકં+ પાસે,શાકમાક_ટમા ંસકં1લતનગર,અમદાવાદ-380055 1 to 5 10-50 TO 5-10

305 દ1oણ પિ�મ સકંલીતનગર-૨ અબ?ન હ bથ સnટર ક Gપસ,ઈ-વોડ?,સકં1લતનગર,�ુહા/રુા,અમદાવાદ-380055 6 to 8 10-50 TO 5-10

306 �હ!દ+ ખોખરા �હ!દ+ -4 લ|મીનારાયણ સોસોયટ+ પાસે,મણીનગર(ઈ),અમદાવાદ 1 થી 8 7::20થી 12:50

307 �હ!દ+ અમરાઇવાડ+ �હ! દ+- 1 રબાર+ કોલોની અમરાઈવાડ+ 1 થી 8 7::20થી 12:50

308 �હ!દ+ અમરાઇવાડ+ �હ! દ+- 4 મૈkી પાક? પાસે, અમરાઈવાડ+, અમદાવાદ 1 થી 8 7::20થી 12:50

309 �હ!દ+ અમરાઇવાડ+ �હ! દ+- 5 બસ �ટ !ડ પાસે,અમરાઈવાડ+ 1 થી 8 7:20 થી 12:30
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310 �હ!દ+ અમરાઇવાડ+ �હ! દ+- 7 સજંય ચોક નાગરવેલ હvમુાન અમરાઈવાડ+ અમદાવાદ 6 થી 8 7:20 થી 12:30

311 �હ!દ+ અમરાઇવાડ+ �હ! દ+- 9 જોગેQર+ રોડ બગે�ફદ�સ પો1લસ લાઈન િવભાગ-2 ની બા�ુમા ંઅમરાઈવાડ+ 1 થી 8 7::20થી 12:50

312 �હ!દ+ ર1ખયાલ �હ! દ+- 1 જનરલ હો�પીટલ સામે,બા/નુગર 1 થી 8 12:20 થી 5:45

313 �હ!દ+ ગોમતી/રુ �હ!દ+- 1 ગોમતી/રુ, અમદાવાદ - 380021 1 થી 8 7:30 થી 12:30

314 �હ!દ+ રાજ/રુ �હ!દ+ - 1 નરિસ9હ મ�ંદર રોડ હસ)ખુ ર ડ+મેડ ના પાછળ ,રાજ/રુ 1 થી 8 7:20 થી 12 :30

315 �હ!દ+ રાજ/રુ �હ!દ+ - 2 rન દ રાસરવાસ પોપટ+યાવાડ, રાજ/રુ 1 થી 8 7:20 થી 12 :30

316 �હ!દ+ રાજ/રુ �હ!દ+ - 5 ઉ�મ ડ ર+ સામે uખુરામ નગર 1 થી 8 7.20 થી 12.50

317 �હ!દ+ /tુુષો�મનગર �હ.- 1  પરસો�મ નગર િવરાટનગર રોડ 1 થી 8 7.20 થી 12.50

318 �હ!દ+ �1બકાનગર �હ! દ+- 1 G�.ુ �નાનાગાર પાસે, �1બકાનગર, ઓઢવ 1 થી 8 7.20 થી 12.50

319 �હ!દ+ ઓઢવ �હ! દ+- 1 વાર+	હૃ પાસે, અ)તૃ િવ�ાલયની સામે, ઓઢવ 1 થી 8 7.20 થી 12.50

320 �હ!દ+ ઓઢવ �હ! દ+- 3 મહ Qર+ નગર, ઓઢવ 1 થી 8 7:20 થી 12:50

321 �હ!દ+ l.આઇ.ડ+.સી. �હ.- 1 ઉદય એ�ટ ટ પાસે, આ�દનાથનગર, ઓઢવ 1 થી 8 7;20 થી 12;30

322 �હ!દ+ કરશનનગર �હ! દ+- 1 રબાર+ વસાહત ઓઢવ અમદાવાદ 1 થી 8 7;20 થી 12;30

323 �હ!દ+ બાગે�ફરદોશ �હ! દ+ - 1 0કાશ �ટ ટની સામે ર+ટા નગર અમરાઈવાડ+ અમદાવાદ 1 થી 8 7.20 થી 12.50

324 �હ!દ+ વટવા �હ! દ+- 1  બnક ઓફ ઇ�!ડયા ની પાસે,વટવા ગામ 1 થી 8 7:20 થી 12 :30

325 �હ!દ+ વટવા �હ! દ+- 4 EWS Nવાટ?ર વટવા ર લવે �ટ શન પાસે 1 થી 8 7.20 to 12.30

326 �હ!દ+ િવનોબાભાવે �હ! દ+-1 બસ �ટ !ડ પાસે ,િવનોબભાવેનગર ,વ{ઝોલ,અમદાવાદ 1 થી 8 7:20 થી 12 :30

327 �હ!દ+ ઇ!j/રુ+ �હ!દ+ 1 0�દ¶યમન સોસાયટ+ અમદાવાદ 1 થી 8 12:20 થી 5:45

328 �હ!દ+ dિનયાપીર �હ!દ+-1 dનીયા પીર નો ટ કરો, બ�ભુાઈ ના ;ુવા પાસે, નવા િવ!ઝોલ,વટવા 1 થી 5 7:20 થી 12 :30

329 �હ!દ+ કા[/ુરુ �હ!દ+ -2 ભડં ર+ પોળ , કા[/ુરુ દરવાd પાસે, કા[/ુરુ, અમદાવાદ 1 થી 8  7:20 થી 12 :30

330 �હ!દ+ સરસ/રુ �હ! દ+- 4 બાલ ભવન ની સામે, સરસ/રુ, અમદાવાદ ૧૮ 1 થી 8  7:20 થી 12 :30

331 �હ!દ+ નવા વાડજ �હ!દ+ - 1 �ીનાથ એપાટ?મે!ટની સામે,,નવાવાડજ, અમદાવાદ-13 1 થી 8 7:20 થી 12 :30

332 �હ!દ+ 0ીતમ/રુા �હ!દ+ - 1 કાlંનગર પાસે , 1ગરધરનગર, શાહ+બાગ 004 1 થી 8 7:20 થી 12 :30

333 �હ!દ+ સરસ/રુ �હ! દ+- 1 રાય/રુ િમલ પાસે, સરસ/રુ, અમદાવાદ 18 6 થી 8 7:20 થી 12 :30

334 �હ!દ+ નારણ/રુા �હ!દ+ - 3 0િતoા એપાટ?મે!ટ પાસે, સોલા રોડ, અમદાવાદ - 63 6 થી 8 7:20 થી 12:50

335 �હ!દ+ બહ રામ/રુા �હ!દ+- 1 કbયાણl આનદંl @લોકસ ની સામે,બહ રામ/રુા 1 થી 8 7.20 થી 12.50

336 �હ!દ+ વાડજ �હ!દ+ - 1 દલાલ 1બ�bડ�ગ પાસે �ુનાવાડજ 6 થી 8 7:20 થી 12:45



�� ��� ш���	
�  ��� ш���	
�  ����
� ����� ���� ш����� ��
337 �હ!દ+ અમર/રુા �હ!દ+ - 1 બારડોલ/રુા મા�/ુરુા 1 થી 8 7.20 થી 12.50

338 �હ!દ+ નારણ/રુા �હ!દ+ - 1 નારણ/રુા ર bવે cોિસ9ગ પાસે ,નારણ/રુા,અમદાવાદ 13 1 થી 8 7:20 થી 12:30

339 �હ!દ+ સાબરમતી �હ!દ+ - 1 જવાહર ચોક, સાબરમતી, અમદાવાદ-380005 1 થી 8 7:20 થી 12:30

340 �હ!દ+ શાહ+બાગ �હ!દ+ - 1 પોલીસ કિમશનર કચેર+ સામે, શાહ+બાગ, અમદાવાદ-4 1 થી 8 7:20 થી 12:30

341 �હ!દ+ ZુધેQર �હ!દ+ - 1 મા�/ુરુા પો1લસ �ટ શન પાસે, મહ·દ+ ;ૂવા, ZૂધેQર 1 થી 8 7:20 થી 12:30

342 �હ!દ+ સરસ/રુ �હ! દ+- 2 રાય/રુ િમલ પાસે ,સરસ/રુ,અમદાવાદ.18 1 થી  5 12:20 થી 5:45

343 �હ!દ+ �દM�વજય 0ાથિમક શાળા સાવન બગંલો ની સામે, �यू રાણીપ,અમદાબાદ 382480 1 થી  5 7.20 to 12.10

344 �હ!દ+ ચાણ¡ �હ!દ+ શાળા ચાણ¡ /રૂ+ ¢જધામ 2 ની બા�ુમા ં 380061 1 થી 8 7.20 to 12.30

345 �હ!દ+ ડ+ ક બીન �હ!દ+ શાળા વbલભ પાક? ,ડ+ ક 1બન ,સાબરમતી 1થી 8 7:20 થી 12:30

346 �હ!દ+ ઠ8રનગર �હ!દ+ શાળા નબંર 2 બસ �ટ·ડ પાસે , ઠ8રનગર 1 થી 5 12.20 થી 5.45

347 �હ!દ+ ;ુબેરનગર �હ!દ+ શાળા નબંર 2 �ડફ !સ કોલોની, ભાગ?વ રોડ, ;ુબેરનગર 1 થી 5 12.20 થી 5.45

348 �હ!દ+ સૈજ/રુ �હ!દ+ શાળા ન.ં 2 આય? સમાજ મ�ંદર ની બા�ુમા સૈજ/રુ બોખા આહમદાબાદ 1થી 5 7:20 થી 12:40

349 �હ!દ+ અસારવા �હ!દ+ શાળા નબંર 8 	લુબગ? સોસાયટ+ ની સામે, ચમન/રુા રોડ, અમદાવાદ 16 1થી 5 7:20 થી 12:40

350 �હ!દ+ ઠ8રનગર �હ!દ+ શાળા નબંર 1 બસ �ટ·ડ પાસે , ઠ8રનગર 6 થી 8 720. થી 12.50

351 �હ!દ+ ;ુબેરનગર �હ!દ+ શાળા નબંર 1 �ડફ !સ કોલોની ભાગ?વ રોડ ;ુબેરનઞર ,અમદાવાદ 6 થી 8 7:20 થી 12:40

352 �હ!દ+ અસારવા �હ!દ+ શાળા નબંર 5 	લુમગ? સોસા. સામે ઓમનગર અમદાવાદ 6 થી 8 7.20 to 12.30

353 �હ!દ+ બા/નુગર �હ!દ+ શાળા નબંર 4 કામદાર કbયાણ ક !j પાસે બા/નુગર 1 થી 8 7:20 થી 12:50

354 �હ!દ+ બા/નુગર �હ!દ+ શાળા ન.ં5 ઘટં+ �ટ !ડ ,પટ લ વાડ+ પાસે, બા/ ુનગર 1 થી 8 7:20 થી 12:50

355 �હ!દ+ સરદારનગર �હ!દ+ શાળા નબંર 1 જવહર કોલોની આબાવાડ+ ચાર ર�તા સરદાર નગર 1 થી 8 7:20 થી 12:50

356 �હ!દ+ બા/નુગર �હ!દ+ શાળા ન.ં8 આનદં ફલેટની સામે, બા/નુગર, અમદાવાદ-24 1 થી 8 7:20  થી 12:30

357 �હ!દ+ અસારવા �હ!દ+ શાળા નબંર 1 !� ૂકોમિશ©યલ મીલ પાસે,નરોડા રોડ,અમદાવાદ 1 થી 8 7:20 થી 12:50

358 �હ!દ+ સૈજ/રુ �હ!દ+ શાળા ન.ં 1 ટોર !ટ પાવર ઑ�ફસની પાછળ, મેમકો cોસ રોડ અમદાવાદ 1 થી 8 7:20 થી 12:40

359 �હ!દ+ અસારવા �હ!દ+ શાળા નબંર ૯ સાઈબાબાના મ�ંદર પાછળ અસારવા ચકલા અમદાવાદ 1 થી 8 7:20 થી 12:40

360 �હ!દ+ બા/નુગર �હ!દ+ શાળા ન ં-1 જનરલ હો�પીટલ સામે,બા/નુગર 1 થી 8 7:20 થી 12:50

361 �હ!દ+ મેઘાણી નગર �હ!દ+ ૧ રામેQર પોલીસ ચોક+ સામે, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ 1 થી 8 7:20 થી 12:50

362 �હ!દ+ º=ણનગર �હ!દ+ શાળા નબંર 1 @લોક ન.ંA41 ની સામે, 	જુરાત હાઉિસ9ગ બોડ?, ;ૃ=ણનગર અમદાવાદ 1 થી 8 7:20 થી 12:50
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363 �હ!દ+ નોબલનગર �હ!દ+ શાળા નબંર 2 ખોડ+યાર નગર િવભાગ ૩ ;ુબેરનગર આઇટ+આઇ ની સામે નોબલનગર અમદાવાદ 1 થી 8 7:20 થી 12:50

364 �હ!દ+ ;ુબેરનગર �હ!દ+ શાળા નબંર 4 નેહtુ નગર, રાજવીર સક?લ, ;ુબેરનગર, અમદાવાદ 1 થી 8 7:20 થી 12:50

365 �હ!દ+ નવા નરોડા �હ!દ+ શાળા િવભાગ 7 શMNતચોક પાQ?નાથ  ટાઉનિશપ નવા નરોડા  1 થી 7 10.50   થી 5.10

366 �હ!દ+ વ}ાલ �હ!દ+ શાળા ન.ં૧ 0;ૃિત ર સીડ !સી પાસે વ}ાલ 1 થી 5 7.20 થી 12.45

367 �હ!દ+ લીલાનગર  �હ!દ+ શાળા ન.ં૧ િવરાટનગર મ�ટર પાછળ, લીલાનગર 1 થી 5 ૧૨.૨૦થી૫.૪૫

368 �હ!દ+ શાહવાડ+   �હ!દ+ શાળા ન.ં૧ શાહવાડ+ ગામ, નારોલ, અમદાવાદ 1 થી 8 ૧૨.૨૦થી૫.૪૫

369 �હ!દ+ વટવા   �હ!દ+ શાળા ન.ં૨ રાધે ર સીડ !સીની સામે, વટવા 1 થી 8 7.20 થી 12.45

370 ઉZૂ? જમાલ/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૧ જમાલ/રુ દરવાd પાસે, જમાલ/રુ ૧થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

371 ઉZૂ? જમાલ/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૪ )ુડંા દરવાd પાસે, જમાલ/રુ ૧થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

372 ઉZૂ? જમાલ/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૮ વે»યસભા પાસે, મહાજનનો વડંા પાસે ૧થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

373 ઉZૂ? શાહ/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૫ શાહ/રુ રંગીલા ચોક+ પાસે, શાહ/રુ ૬થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

374 ઉZૂ? શાહ/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૬ શાહ/રુ રંગીલા ચોક+ પાસે, શાહ/રુ ૧થી૫ ૧૨.૨૦થી૫.૪૫

375 ઉZૂ? શાહ/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૧૦ કbયાણીવાડ, ખાન/રુ ૧થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

376 ઉZૂ? ZૂધેQર ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૧ �ૂvુ ંG�.ુ �ટાફ કવાટ?સ?, ZૂધેQર ૧થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

377 ઉZૂ? શાહ+બાગ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૧ દ�રયાખાન �Gુમટ પાસે, શાહ+બાગ ૧થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

378 ઉZૂ? દર+યા/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૨ 0ેમ દરવાd, કોટની રાગં, દ�રયા/રુ ૧થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

379 ઉZૂ? રાયખડ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૬ દાદ+બીબીની મ�lદની પાસે, રાયખડ ૧થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

380 ઉZૂ? બહ રામ/રુા ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૬ કદમે રuલુ દરગાહ પાસે, બહ રામ/રુા ૧થી૫ ૧૨.૨૦થી૫.૪૫

381 ઉZૂ? દાણીલીમડા ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૨ દાણીલીમડા ગામ, બસ �ટ શન પાસે ૧થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

382 ઉZૂ? દાણીલીમડા ઉZૂ?  શાળા ન.ં ૪ પટ લvુ ંમેદાન, દાણીલીમડા ૧થી૫ ૧૨.૨૦થી૫.૪૫

383 ઉZૂ? ચડંોળા ઉZૂ?  શાળા ન.ં-૧ મિનયાર પે¼ોલ પપંની બા�ુમા,ં નારોલ રોડ ૬થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

384 ઉZૂ? ચડંોળા ઉZૂ?  શાળા ન.ં-૨ મિનયાર પે¼ોલ પપંની બા�ુમા,ં નારોલ રોડ ૧થી૫ ૧૨.૨૦થી૫.૪૫

385 ઉZૂ? વટવા ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૨ વટવા તળાવ પાસે, વટવા ગામ ૧થી૮ ૧૨.૨૦થી૫.૪૫

386 ઉZૂ? િમbલતનગર ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૧ ભૈરવનાથ ચાર રા�તા પાસે, ઇસન/રુ રોડ ૬થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

387 ઉZૂ? િમbલતનગર ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૨ ભૈરવનાથ ચાર રા�તા પાસે, ઇસન/રુ રોડ ૧થી૫ ૧૨.૨૦થી૫.૪૫

388 ઉZૂ? ગોમતી/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૧ િસમે!ટની ચાલી, ગોમતી/રુ ૬થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫
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389 ઉZૂ? ગોમતી/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૨ િસમે!ટની ચાલી, ગોમતી/રુ ૧થી૫ ૧૨.૨૦થી૫.૪૫

390 ઉZૂ? ગોમતી/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૩ G�.ુ કવાટ?સ?, ગોમતી/રુ ૬થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

391 ઉZૂ? ગોમતી/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૪ G�.ુ કવાટ?સ?, ગોમતી/રુ ૧થી૫ ૧૨.૨૦થી૫.૪૫

392 ઉZૂ? રાજ/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૧ ગોમતી/રુ ગાડ?ન સામે, રાજ/રુ ૧થી૮ ૧૨.૨૦થી૫.૪૫

393 ઉZૂ? રાજ/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૩ rન દ રાસર વાસ પાસે, રાજ/રુ ટોલનાકા ૧થી૮ ૭.૨૦થા૧૨.૪૫

394 ઉZૂ? રાજ/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -4 હવાડા પાસે, રાજ/રુ ગોમતી/રુ ૧થી૫ ૭.૨૦થા૧૨.૪૫

395 ઉZૂ? રાજ/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૭ ગોમતી/રુ ગાડ?ન સામે, રાજ/રુ ૧થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

396 ઉZૂ? ર1ખયાલ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૧ ર1ખયાલ બસ �ટ !ડ પાછળ, ર1ખયાલ ૬થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

397 ઉZૂ? ર1ખયાલ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૨ ર1ખયાલ બસ �ટ !ડ પાછળ, ર1ખયાલ ૧થી૫ ૧૨.૨૦થી૫.૪૫

398 ઉZૂ? બા/નુગર ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૨ @લોક ન.ં-૬૦ની સામે, અમનચોક, બા/નુગર ૧થી૫ ૧૨.૨૦થી૫.૪૫

399 ઉZૂ? બા/નુગર ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૪ જનરલ હો�પીટલ સામે, બા/નુગર ૧થી૫ ૭.૨૦થા૧૨.૪૫

400 ઉZૂ? બા/નુગર ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૭ @લોક ન.ં-૬૦ની સામે, અમનચોક, બા/નુગર ૬થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

401 ઉZૂ? બા/નુગર ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૮ પ�ા એ�ટ ટ, બા/નુગર, અમદાવાદ ૧થી૫ ૧૨.૨૦થી૫.૪૫

402 ઉZૂ? બા/નુગર ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૯ પ�ા એ�ટ ટ, બા/નુગર, અમદાવાદ ૬થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

403 ઉZૂ? સરસ/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૧ અમZુ/રુા, કા[/ુરુ \ીજના છેડ ૧થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫

404 ઉZૂ? સરસ/રુ ઉZૂ?  શાળા ન.ં -૪ હ�રભાઇ ગોદાણી પાસે, સરસ/રુ ૧થી૫ ૧૨.૨૦થી૫.૪૫

405 ઉZૂ? u ુદંરમનગર ઉZૂ?  શાળા ન ં-2 મિનયાર ¼ લરની પાછળ, uુદંરમનગર ૧થી૮ ૭.૨૦થી૧૨.૪૫ 
અને૧૨.૨૦થી૫.૪૫

406 ઉZૂ? રામોલ ઉZૂ?  0ાથિમક શાળા dમા મ�lદ સામે, રામોલ અમદાવાદ ૧થી૮ ���. 6.50 �  12.10 ��+ 12.10 

�  ��/ 6.10

407 ઉZૂ? સકં1લતનગર ઉZૂ?  0ાથિમક શાળા એ વોડ?, ઘોડ+યાઘરની પાસે, સકં1લતનગર, �ુહા/રુા ૧થી૮ ���. 6.55 �  12-30 ��+ 12.10 

�  ��/ 6.00

408 �½ેl સરદારનગર �½ેl શાળા ન.ં1 જવાહર કોલોની, mબાવાડ+, સરદારનગર, અમદાવાદ 1 થી 8 7.20 થી 12.45

409 �½ેl ;ુબેરનગર �½ેl શાળા ન.ં1 નેહtુ નગર,;ુબેરનગર, રાdવીર સક?લ 1 થી 8 7.20 થી 12.45

410 �½ેl ;ુબેરનગર �½ેl શાળા ન.ં4 ક�કાડ+નગર, એ-વાડ¾, ;ુબેરનગર 1 થી 8 7:20 થી.12:45

411 �½ેl ઠ8રબાપાનગર �½ેl શાળા ન ં1 ભવાની ચોક, પો�ટ ઓ�ફસ પાસે, ઠ8રબાપાનગર 1 થી 8 7.20 થી 12.45

412 �½ેl સરસ/રુ પ~@લક �;ૂલ રાય/રુ મીલ કGપાઉ!ડ સરસ/રુ 1 થી 3 7:20 to 12:30

413 �½ેl સરદાર વbલભભાઈ પટ લ શાળા સ;ંુલ /=ુપ રાજ iલેટ ની સામે સરદાર ચોક ;ૃ=ણનગર 1 થી 7 7.20 થી 12.45

414 �½ેl સૈજ/રુ પ~@લક �;ૂલ l. ડ+. હાઇ�;ૂલ પાસે,સૈજ/રુ બોઘા 1 થી 2 7:20 થી 12:45
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415 �½ેl ર1ખયાલ �½ેl 1 નવો વાસ,ર1ખયાલ ગામ 1 થી 8 7.20 થી 12.45

416 �½ેl કાકં�રયા પ~@લક �;ુલ �ુની પાઇલેટ ડ ર+ \�;ુમાર+ ની સામે કાકં�રયા 1 થી 6 7:20 થી.12:45

417 �½ેl બા/નુગર પ~@લક �;ૂલ ડ+-19 વીમા દવાખાના સામે બા/નુગર 1 થી 5 7:30 To 12:00

418 �½ેl દાણીલીમડા પ~@લક �;ૂલ કvભુાઈ ની ચાલી, દાણીલીમડા 1 થી 7 12:30 to 5:30

419 �½ેl ખોખરા પ~@લક �;ૂલ ખોખરા સક?લ પાસે, ખોખરા 1 થી 5 7:20 થી 12:30

420 �½ેl હાથીજણ પ~@લક �;ુલ હાથીજણ ગામ 1 થી 2 7:20 થી.12:45

421 �½ેl હ+ના વોરા પ~@લક �;ૂલ િનગમ બસ �ટ !ડ ના જોડ , નવા ઘોડાસર 1 થી 2 7.30 થી 12.30

422 �½ેl ઓઢવ પ~@લક �;ૂલ ભરવાડ વાસ સામે, ઓઢવ ગામ 1થી 4 7:20 થી.12:45

423 �½ેl લીલાનગર પ~@લક �;ૂલ િવરાટનગર મ�ટર પાછળ, લીલાનગર 1 થી 4 7:20 To 12:30

424 �½ેl જશોદાનગર પ~@લક �;ૂલ જશોદાનગર ટ કરા પર, જશોદાનગર 1 થી 3 7:30 થી.12:30

425 �½ેl રાજ/રૂ પ~@લક �;ૂલ
u!ૂદરમનગર, અlત મીલ ચાર ર�તા, મ1ણયાર ¼ ડસ? ની પાછળ, અમદાવાદ 

(/વૂ?)
1 થી 3 7.20 થી 12.40

426 �½ેl ગોમતી/રુ પ~@લક �;ૂલ બાલભવન પાસે, ગોમતી/રુ ¿વારા પાસે 1 થી 3 7:20 થી.12:45

427 �½ેl મહ Qર+ પ~@લક �;ૂલ તoિશલા િવ�ાલય ની સામે, મહ Qર+ નગર, ઓઢવ 1 થી 2 7.20 થી 12.45

428 �½ેl અમરાઈવાડ+ પ~@લક �;ૂલ સજંયચોક નાગરવેલ હvમુાન મ�ંદર અમરાઈવાડ+ 1 થી 2 12 :20 થી 5 : 30

429 �½ેl વાસણા પ~@લક �;ુલ વાસણા AMTS બસ �ટ !ડ પાસે, 1 થી 4 7:30 to 12:30

430 �½ેl વેજલ/રુ પ~@લક �;ુલ ;ૃ=ણ ધામ આવાસ 2 કોGપલેo, વ}ા/રુ �ટ શન રોડ 1 થી 4 7:30 થી 12:30

431 �½ેl સાબરમતી પ~@લક �;ૂલ
ઠાકોર વાસ, અચેર ગામ, 1ચ9તામણી એપાટ?મે!ટ ની સામે,સાબરમતી અમદાવાદ 

380005
1 થી 4 7.20 થી 12.45

432 �½ેl રામાપીર ટ કરા પ~@લક �;ૂલ રામદ વપીર ટ કરા, �ૂના વાડજ 1 થી 3 7:30 to 12:30

433 �½ેl નારણ/રુા પ~@લક �;ુલ 0તીoા એપાટ?મે!ટ પાસે ,સોલા રોડ ,નારણ/રુા 1 થી 2 7:20 થઈ 12:45

434 �½ેl શાહ/રુ �½ેl શાળા શાહ/રુ દરવાd પાસે, શાહ/રુ 1 થી 8 7:30 To 12:00

435 �½ેl ZુધેQર પ~@લક �;ુલ �ૂના G�િુનિસપલ Nવાટ?સ, ZૂધેQર 1 થી 3 7:30 To 12:00

436 �½ેl ZુધેQર પ~@લક �;ુલ 2 મહ·દ+;ુવા, ZૂધેQર 1 થી 2 7:20 થી 12:30

437 �½ેl કા[/ુરુ પ@લીક �;ૂલ બાકરઅલીની પોળ, કા[/ુરુ ટાવર પાસે, કા[/ુરુ 1 to 6 12;20 થી 5;45

438 �½ેl અસારવા પ~@લક 	લુબગ? સોસાયટ+ સામે, અસારવા. 1 થી 3 7.20 થી 12.45

439 �½ેl અસારવા પ~@લક 2 હોળ+ ચકલા, અસારવા પોલીસ �ટ શનસામે, અસારવા 1 થી 2 7.20 થી 12.45


