Scanned by CamScanner

Online Job Application System
પેટા કે

ો(શાળા/કોલેજ)ની યાદી અને ફાળવેલ કુ લ લોક અને કુ લ ઉમેદવાર ની િવગત દશાવતુ પ ક
હે રાત નંબર : ૧૫૦/૨૦૧૮-૧૯ ----- Job Title:ઓફીસ આસી ટ સ વગ-૩
District Name:SURAT ZONE-1

મ

ટ

શાળાનું નામ

સી.એસ. િવ ા ભારતી ઇં લીશ કુ લ

1

ા ટે ડ/નોના ટે ડ

નોન- ા ટે ડ

ફાળવવા
માં
આવેલ
લોકની
સં યા

સરનામુ

ભટાર ચાર ર તા, ગુ નાનક દે વ

માગ, સુરત.

થળ સંચાલકનું નામ

મો.નં.

CCTV
કે મેરાની
સુિવધા
ઉપલ ધ
છે કે કે મ?
(હા/ના)

15

ી શમા િ િત એચ.

9898789122

હા

ી અજુ નિસંહ બી. પરમાર

9825702196

હા

િવ ા ભારતી િહ દી િવ ાલય

ા ટે ડ

ભટાર ચાર ર તા, ઉધના-મગદ લા રોડ, સુરત.

15

3

આઇ. . દે સાઈ

ા ટે ડ

ભટાર ચાર ર તા, સુરત.

15

નીતાબેન જે. સુરતીયા

9428243474

હા

4

ચંદુલાલ છગનલાલ શાહ સાવજિનક ઇં લીશ
હાઈ કુ લ

ા ટે ડ

એ પીરીમે ટ કુ લ કે પસ, પારલે પોઇ ટ,
અંબીકા િનકે તન પાસે, અઠવાલાઇ સ, સુરત.

15

સુિનલકુ માર બી.

ધવ

9723935365

હા

5

આર.એસ.એમ. પુનાવાલા સાવજિનક
એ પીરીમે ટલ કુ લ

ા ટે ડ

અંબીકા િનકે તન મંિદર પાસે, પારલે પોઇ ટ,
અઠવાલાઇ સ, સુરત.

15

િકશોરકુ માર એન.

ની

9428970347

હા

નોન- ા ટે ડ

ગોકુ ળ રો-હાઉસ પાછળ, ઓ ડ જકાતનાકા,
અઠવાલાઈ સ, સુરત.

10

સોનલ ડી. ચો સી

9712914101

હા

નોન- ા ટે ડ

ગોકુ ળ રો-હાઉસ પાછળ, ઓ ડ જકાતનાકા,
અઠવાલાઈ સ, સુરત.

10

જયેશભાઈ ડી. પટે લ

9825595126

હા

2

1

2
6

શેઠ ધન શા
(ઇ.મા.)

તમ

ઉમરીગર મેમોરીયલ કુ લ

7

શેઠ ધન શા
(ગુ.મા.)

તમ

ઉમરીગર મેમોરીયલ કુ લ

8

કરમવીર એસ.કે . પટે લ મા યિમક િવ ાલય યુિનટ- ૧ નોન- ા ટે ડ

અજુ ન કો લે , ભટાર રોડ, સુરત.

15

ીમતી રે માબેન એમ. પટે લ 9825345848

હા

કરમવીર એસ.કે . પટે લ મા યિમક િવ ાલય યુિનટ- ૨ નોન- ા ટે ડ

અજુ ન કો લે , ભટાર રોડ, સુરત.

10

ીમતી રે માબેન એમ. પટે લ 9825345848

હા

ડી.કે . ભટારકર િવ ાસંકુલ

નોન- ા ટે ડ

િશવાની પાક, અલથાણ રોડ, સુરત.

15

નોન- ા ટે ડ

ી સ ય સાંઇ સેવા સંકુલ/માગ, અલથાણભરથાણ રોડ, સુરત.

10

9
3
10
11

ી સ યસાંઈ કુ લ

ઉવ બેન પી. દે સાઈ
ીમતી શા તી િ શમુથ

9727427138

હા

9727756191

હા

કે .પી. સંઘવી િવ ાલય યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

કે .પી. સંઘવી િવ ાલય યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

14

લા સર આમ

નોન- ા ટે ડ

15

નવ િનમાણ િવ ાલય

16

એસ.એન. ગુ ા લોકભારતી િવ ાલય (ગુ.મા.)

12
13

4

કુ લ

ી ભારતીમૈયા િવ ાસંકુલ, વેસુ રોડ, સુરત.

10

અિખલેશ એન. નાઈક

9998280821

હા

10

અિખલેશ એન. નાઈક

9998280822

હા

લંડન હાઉસ, ડુ મસ રોડ, પીપલોદ, વેસુ
પાટીયા, સુરત.

10

નાગામણી િન તાલા

9374990898

હા

ા ટે ડ

ડી.આર.બી. કોલેજ કે પસ, વેસુ, સુરત.

10

િવમલ જે. ચુડાસમા

9909018865

હા

ા ટે ડ

અશોક પાનની ગલીમાં, સીટીલાઈટ, સુરત.

10

9429555212

હા

9825497278

હા

5

ી ભારતીમૈયા િવ ાસંકુલ, વેસુ રોડ, સુરત.

ી િકત કુ માર એન. ગાંધી

17

સે ટ થોમસ ઇં લીશ મીડીયમ હાયર સેક ડરી કુ લ

નોન- ા ટે ડ

આશીવાદ વીલા સોસાયટી પાસે, સીટીલાઈટ
રોડ, ભરથાણ-વેસુ, સુરત.

15

18

જે.એચ. અંબાણી હાઇ કુ લ

નોન- ા ટે ડ

ઉધના-મગદ લા રોડ, વેસુ, સુરત.

15

ીમતી હેમલતા બી. શેલાત

9998960156

હા

19

ડી.આઈ. દાદરવાલા હાયર સેક ડરી કુ લ (પી.આર.
નોન- ા ટે ડ
ખાટીવાલા િવ ાસંકુલ)

10

ી રાજે

9376701221

હા

9879072233

હા

રાયણ ઇ ટરનેશનલ કુ લ (ઇ.મા.)

નોન- ા ટે ડ

21

ડૉ.એ.સી. લાપસીવાલા (પી.આર. ખાટીવાલા
િવ ાસંકુલ ઈં લીશ)

નોન- ા ટે ડ

22

આર.ડી. કો ટા ટર હાઈ કુ લ

નોન- ા ટે ડ

23

ી િવ લદાસ દામોદરદાસ ઠાકરસી િગ સ
હાઇ કુ લ યુિનટ-૧

20

24

6

7

ી િવ લદાસ દામોદરદાસ ઠાકરસી િગ સ
હાઇ કુ લ (સે ફ ફાઈના સ) યુિનટ-૨

ા ટે ડ
નોન- ા ટે ડ

ં ધનાથ મહાદે વની પાછળ, વેસુ, સુરત.

વેલે ટાઈન િસનેમાની પાસે, ં ધનાથ મહાદે વની
15
પાછળ, ડુ મસ રોડ, સુરત.
ં ધનાથ મહાદે વની પાછળ, ડુ મસ રોડ, સુરત.

. થાકોર

ી ડેિવડ સોલંકી

10

િરતુબેન હુ રીયા

9327394657

હા

નાનપુરા પો ટ ઓિફસ સામે, નાનપુરા
ઓવારો, સુરત.

10

જયંતીભાઈ

9426185558

હા

અઠવાલાઇ સ, સુરત.

15

ડૉ. અિનશાબેન એન. મિહડા 9879406931

હા

અઠવાલાઇ સ, સુરત.

10

દાતે રોિહિનબેન

9998219762

હા

મે યુ સી.સી.

9825673868

હા

9426434780

હા

9879264004

હા

25

િસ ગા ઇં લીશ હાઇ કુ લ

ા ટે ડ

સગરામપુરા, સુરત.

10

26

િસ ગા ઇં લીશ હાઇ કુ લ (ગુ.મા.)

ા ટે ડ

સગરામપુરા, સુરત.

10

27

ી આર.ડી. ઘાયેલ
યુિનટ-૧

ા ટે ડ

ગાંધી મૃિત પાસે, નાનપુરા, સુરત.

15

વનભારતી સેક ડરી કુ લ

ફાધર એસ. . થોમસ

ી એમ. સાદીક મુસલમાન
િપ કીબેન માલી

28

8

ી આર.ડી. ઘાયેલ
યુિનટ-૨

વનભારતી સેક ડરી કુ લ

ીમતી કે .સી. શાહ હાઈ કુ લ ( વૃિ િવ ાલય)

29

ા ટે ડ

ગાંધી મૃિત પાસે, નાનપુરા, સુરત.

10

િપ કીબેન માલી

9879264004

હા

નોન- ા ટે ડ

ગાંધી મૃિત પાસે, નાનપુરા, સુરત.

10

મમતાબેન નાયક

9687622614

હા

9426883787

હા

30

એસ.વી.પી. સેક ડરી કુ લ

નોન- ા ટે ડ

લેક યુ ગાડન સામે, પીપલોદ, સુરત.

10

ડૉ, રાજે

31

શારદાયતન હાઈ કુ લ (ગુ.મા.)

નોન- ા ટે ડ

પીપલોડ, પો ટ-ઇ છાનાથ, સુરત.

10

નરે ભાઈ પી. રાઠોડ

9879039202

હા

32

શારદાયતન હાઈ કુ લ (ઇ.મા.)

નોન- ા ટે ડ

પીપલોડ, પો ટ-ઇ છાનાથ, સુરત.

10

િનતેશભાઈ પંચાલ

9898686116

હા

33

લૂ સ કો વે ટ હાઈ કુ લ

ા ટે ડ

15

િબ દુબેન બી.

9727149303

હા

એમ.ટી. જરીવાલા મા યિમક શાળા (ઇ.મા.)

ા ટે ડ

અઠવાલાઇ સ, સુરત.

10

કૃ િત પી. મહેતા

9824179980

હા

35

સે ટ ઝે િવયસ હાઈ કુ લ

ા ટે ડ

ઘોડ-દોડ રોડ, સુરત.

15

ફાધર જે સ

9638098258

હા

36

સન ેસ િવ ાલય

15

સુરખ
ે ા યાદવ

7698522618

હા

9429677163

હા

34

10

ીમતી એસ.વી. રાવ યુ મોડેલ ઉ.મા. શાળા

37

નોન- ા ટે ડ

તારા િવ ામંિદર

39

શેઠ ી પી.એચ. બચકાનીવાલા િવ ામંિદર
સેક ડરી કુ લ

એસ.પી. રોડ નં-૨, ઉ યોગનગર, ઉધના, સુરત.

નોન- ા ટે ડ

વન
ોત થીયેટર પાછળ, ભાઠે ના-૨,
સગરામપુરા, સુરત.

15

નોન- ા ટે ડ

રણછોડ નગર સોસાયટી, વન
પાસે, ભાઠે ના, ઉધન, સુરત.

15

ઉમેશ પી. જરીવાલા

9898082385

હા

15

ડૉ. રીટાબેન એન. ફુલવાલા

9909968283

હા

11
38

ઇ દોર ટે ડીયમ સામે, અઠવાલાઇ સ, સુરત.

કે . ઇ દુ લકર

ા ટે ડ

ખરવર નગર, ખટો ા, સુરત.

ોત થીયેટર

ીમતી લતાબેન સુલાખે

480

Online Job Application System
પેટા કે

મ

ટ

ો(શાળા/કોલેજ)ની યાદી અને ફાળવેલ કુ લ લોક અને કુ લ ઉમેદવાર ની િવગત દશાવતુ પ ક
હે રાત નંબર : ૧૫૦/૨૦૧૮-૧૯ ----- Job Title:ઓફીસ આસી ટ સ વગ-૩
District Name:SURAT ZONE-2

શાળાનું નામ

ા ટે ડ/નોના ટે ડ

સરનામુ

ફાળવવા
માં
આવેલ
લોકની
સં યા

થળ સંચાલકનું નામ

મો.નં.

CCTV
કે મેરાની
સુિવધા
ઉપલ ધ
છે કે કે મ?
(હા/ના)

40

લોકમા ય િવ ાલય

ા ટે ડ

મોટી ફળી, મોરાભાગળ, રાંદેર, સુરત.

10

કનુભાઈ પટે લ

9427585900

હા

41

લોકમા ય િવ ા ય સાય સ કુ લ

ા ટે ડ

મોટી ફળી, મોરાભાગળ, રાંદેર, સુરત.

10

જિતનભાઈ

9825461599

હા

42

એ.એ.મુ લા એ ડ એમ.એ. નાના ગ સ
કુ લ

ા ટે ડ

હનુમાન ગલી, મુ લા રોડ, એમ.એમ.પી.
હાઈ કુ લ પાસે, રાંદેર, સુરત.

10

ીમતી નયનાબેન કે . પટે લ

9714443939

હા

43

એમ.એમ.પી. હાઈ કુ લ

ા ટે ડ

બોટવાલા માગ, રાંદેર, સુરત.

10

ી એસ.એમ. મુરાદ

9824344850

હા

44

એલ.પી. સવાણી કુ લ

નોન- ા ટે ડ

પાલનપોર જકાતનાકા પાસે, કે નાલ રોડ,
પાલનપો, સુરત.

15

િવજયભાઈ એમ. પટે લ

9376639419

હા

45

ધી રેડીય ટ ઇં લીશ એકે ડમી યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

ઉગત કે નાલ રોડ, જહાંગીરાબાદ બોટનીકલ
ગાડન પાછળ, મોરાભાગળ, સુરત.

10

ડૉ.

9978611158

હા

46

ીમતી એલ.બી. કો ટા ટર સેક ડરી એ ડ
હાયર સેક ડરી કુ લ

નોન- ા ટે ડ

પેટોલ પંપ સામે, જહાંગીરપુરા, સુરત.

10

વશાબેન બી. ઠાકોર

9913740433

હા

47

ધી રેડીય ટ ઇં લીશ એકે ડમી યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

ઉગત કે નાલ રોડ, જહાંગીરાબાદ બોટનીકલ
ગાડન પાછળ, મોરાભાગળ, સુરત.

10

ડૉ.

9978611159

હા

1

ેશભાઈ પરમાર

2

ેશભાઈ પરમાર

સરદાર પટે લ િવ ાલય

48

ીમતી એલ.એન.બી. ડાલીયા હાઈ કુ લ

49

ા ટે ડ

પાલ, તા.ચોયાસી, િજ-સુરત.

10

ા ટે ડ

કિવ કલાપી ગાડન પાસે, ગુજરાત ગેસ કં પની
સામે, અડાજણ, સુરત.

10

પટે લ િદનેશભાઈ બી.

ી કાંિતલાલ એમ. પટે લ

9428870322

હા

9879824862

હા

એલ.પી. સવાણી કુ લ (વાઈટ હાઉસ)

નોન- ા ટે ડ

ગોવધન પથ રોડ, પાલ, સુરત.

10

વ ણભાઈ

8000999726

હા

51

ભુલકા િવહાર શાળા (ઇ.મા.)

નોન- ા ટે ડ

ભાઠા, નવયુગ પો ટ ઓિફસ, હ રા રોડ,
સુરત.

10

મીતા કે . વકીલ

9825135099

હા

52

ભુલકા િવહાર શાળા (ગુ.મા.)

નોન- ા ટે ડ

ભાઠા, નવયુગ પો ટ ઓિફસ, હ રા રોડ,
સુરત.

10

મીતા કે . વકીલ

9825135099

હા

53

એલ.એચ. બોઘરા હાઈ કુ લ યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

પાણીની ટાંકી સામે, અડાજણ, સુરત.

10

9427146163

હા

54

એલ.એચ. બોઘરા હાઈ કુ લ યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

પાણીની ટાંકી સામે, અડાજણ, સુરત.

10

ધનવીનભાઈ

9427891900

હા

50

3

કાશ ડી. પટે લ

4
55

ીમતી વી.ડી. દે સાઈ (વાડીવાલા)
મા યિમક શાળા (ભુલકા ભવન)

ા ટે ડ

ભુલકા ભવન, પાણીની ટાંકી, અડાજણ રોડ,
સુરત.

10

િવજયભાઈ એમ. પટે લ

9376639419

હા

56

એમ.એ. બોયસ સેક ડરી કુ લ

ા ટે ડ

ગોરાટ, રાંદેર, સુરત.

10

મંસુરી આમીર

9824756515

હા

એમ.એ. ગ સ હાયર સેક ડરી કુ લ

ા ટે ડ

ગોરાટ, રાંદેર, સુરત.

10

કાઝી શબાના મોહમદ

9925755585

હા

58

પી.ઈ.એમ. હાઈ કુ લ

ા ટે ડ

સરદાર વ લભભાઈ રોડ, રાંદેર, સુરત.

15

ટૈ લર મોહમદ હનીફ
અ દુ લભાઈ

9726714488

હા

59

પી.ઈ.એમ. હાઈ કુ લ

ા ટે ડ

સરદાર વ લભભાઈ રોડ, રાંદેર, સુરત.

16

ટૈ લર મોહમદ હનીફ
અ દુ લભાઈ

9726714489

હા

57
5

ીમતી ઈ દીરાબેન એન. ટે કરાવાલા
હાઈ કુ લ

60

ા ટે ડ

પાલનપુર પાટીયા, રાંદેર રોડ, સુરત.

15

ીમતી ગીતાબેન પટે લ

9662547595

હા

પાલનપુર પાટીયા, રાંદેર રોડ, સુરત.

10

રિવ

9909968374

હા

પાલનપુર પાટીયા, રાંદેર રોડ, સુરત.

10

મનુભાઈ

8238609100

હા

નોન- ા ટે ડ

મંગલ તીથ એપાટમે ટ પાસે, હની પાક રોડ,
અડાજણ, સુરત.

15

9427424254

હા

નોન- ા ટે ડ

હની પાક રોડ, અડાજણ, સુરત.

15

િકરણિસંહ પરમાર

7600059519

હા

6
61

સં કાર ભારતી િવ ાલય (ઇ.મા.)

62

સં કાર ભારતી િવ ાલય (ગુ.મા.)

63

સીટીઝ સ સેક ડરી કુ લ (ગુ.મા.)

ી સર વતી િવ ાલય

64
7

નોન- ા ટે ડ

ા ટે ડ

નાયક

પતી

ીમતી સંગીતા દોશી

65

િવ ાકું જ ઇં લીશ મા યિમક શાળા

નોન- ા ટે ડ

થમ રો-હાઉસ પાસે, વીર ભગતિસંહ માગ,
પાલનપુર પાટીયા, સુરત.

10

શીલા વગ સ

8511107375

હા

66

િવ ાકું જ મા યિમક શાળા

નોન- ા ટે ડ

િવ ાકું જ સકલ, નેતા સુભાષચં બોઝ
માગ, અડાજણ, સુરત.

15

િહતે ભાઈ આઈ. પટે લ

9824743654

હા

67

ી વાિમનારાયણ એચ.વી. િવ ાલય
યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

િદ યા શુઝની ગલીમાં, તારવાડી, અડાજણ,
સુરત.

10

યાસ કે તનકુ માર પી.

9879578999

હા

ી વાિમનારાયણ એચ.વી. િવ ાલય
યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

િદ યા શુઝની ગલીમાં, તારવાડી, અડાજણ,
સુરત.

10

યાસ કે તનકુ માર પી.

9879578999

હા

ેિસડ સી કુ લ (મા યિમક િવભાગ)
(ગુ.મા.)

નોન- ા ટે ડ

9998046592

હા

68

69

8

ગતી સોસાયટી, સુદામા હોટે અલની ગલીમાં,
યુ રાંદેર રોડ, સુરત.

15

રિ મકાંત કે . પટે લ

સે ટ મા સ હાઈ કુ લ

નોન- ા ટે ડ

કરણપાક સોસાયટી, ગંગે ર મંિદર,
અડાજણ, સુરત.

15

રીવરડેલ એકે ડમી (ઇ.મા.)

નોન- ા ટે ડ

પાલ પ પીંગ ટે શન, અડાજણ, સુરત.

15

72

ીમતી એલ.પી. સવાણી િવ ાભવન
(ઇ.મા.)

નોન- ા ટે ડ

અડાજણ રોડ, સુરત.

73

ીમતી એલ.પી. સવાણી િવ ાભવન
(ગુ.મા.)

નોન- ા ટે ડ

74

ી વાિમનારાયણ મા યિમક શાળા

70

71

ી એસ.એસ.રાવ

9408122587

હા

ડૉ. િસિ ધબેન

9601272980

હા

10

ઉવ બેન પટે લ

8511803343

હા

અડાજણ રોડ, સુરત.

10

િ િતબેન શા ી

9825838782

હા

નોન- ા ટે ડ

રામનગર, રાંદેર રઓડ, સુરત.

10

ચંદુભાઈ બી. ખુંટ

9879815556

હા

9

10
75

ધી પંચશીલ મચ ટાઈલ કો.ઓ. બક
એલટીડી મા યિમક શાળા (ડી.આર. રાણા
િવ ા સંકુલ) યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

.એચ. બોડ, પાલનપુર પાટીયા, રાંદેર રોડ,
સુરત.

10

ઇટાલીયા રિસકલાલ એમ.

9879340101

હા

76

ધી પંચશીલ મચ ટાઈલ કો.ઓ. બક
એલટીડી મા યિમક શાળા (ડી.આર. રાણા
િવ ા સંકુલ) યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

.એચ. બોડ, પાલનપુર પાટીયા, રાંદેર રોડ,
સુરત.

10

ઇટાલીયા રિસકલાલ એમ.

9879340101

હા

77

એસ.ઈ.એમ. હાઈ કુ લ યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

પો ટલ સોસાયટી પાછળ, ઉધના ગામ,
ઉધના, સુરત.

15

ી પી.વી. ઋિષકે શ

9427578507

હા

78

એસ.ઈ.એમ. હાઈ કુ લ યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

પો ટલ સોસાયટી પાછળ, ઉધના ગામ,
ઉધના, સુરત.

15

ી પી.વી. ઋિષકે શ

9427578507

હા

79

ી ગુ કૃ પા િવ ાસંકુલ યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

પો ટલ સોસાયટી પાછળ, ઉધના ગામ,
ઉધના, સુરત.

15

9153731111

હા

80

ી ગુ કૃ પા િવ ાસંકુલ યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

પો ટલ સોસાયટી પાછળ, ઉધના ગામ,
ઉધના, સુરત.

15

9033449555

હા

11

ભાિવન અ વાલ

મોદકુ માર એ.વી.

481

Online Job Application System
પેટા કે

મ

ટ

શાળાનું નામ

81

ફૈ ઝા એ.એ.ચ
હાઈ કુ લ

82

ીવાલા ગ સ

ો(શાળા/કોલેજ)ની યાદી અને ફાળવેલ કુ લ લોક અને કુ લ ઉમેદવાર ની િવગત દશાવતુ પ ક
હે રાત નંબર : ૧૫૦/૨૦૧૮-૧૯ ----- Job Title:ઓફીસ આસી ટ સ વગ-૩
District Name:SURAT ZONE-3

ા ટે ડ/નોના ટે ડ

સરનામુ

ફાળવવા
માં આવેલ
લોકની
સં યા

થળ સંચાલકનું નામ

.ુ

મો.નં.

CCTV
કે મેરાની
સુિવધા
ઉપલ ધ
છે કે કે મ?
(હા/ના)

9687458910

હા

ા ટે ડ

સોદાગરવાડ, સુરત.

10

કનીઝ ફાતેમા એન.

એં લો ઉદુ હાઈ કુ લ (ઉદુ )

ા ટે ડ

સોદાગરવાડ, યુિ સપાલીટીની પાછળ,
સુરત.

10

સલાઉિ ન સૈયદ

9825714966

હા

83

એં લો ઉદુ હાઈ કુ લ (ગુજરાતી)
યુિનટ-૧

ા ટે ડ

સોદાગરવાડ, યુિ સપાલીટીની પાછળ,
સુરત.

10

સલાઉિ ન સૈયદ

9825714966

હા

84

એં લો ઉદુ હાઈ કુ લ (ગુજરાતી)
યુિનટ-૨

ા ટે ડ

સોદાગરવાડ, યુિ સપાલીટીની પાછળ,
સુરત.

10

અ વર હુ સૈન એમ. શૈખ

9824779266

હા

85

બાઈ પી.એમ. પટે લ ગ સ હાઈ કુ લ

ા ટે ડ

મ છીપીઠ, શાહપોર, સુરત.

10

અિમતાબેન સરીયા

9925772892

હા

86

એન.એમ. ઝવેરી યુિનયન હાઈ કુ લ

ા ટે ડ

ચ

15

િવજયકુ માર એન. સયાનવાલા

9824986599

હા

87

સર જે.જે. ઈં લીશ કુ લ

ા ટે ડ

શાહપોર, સુરત.

15

િહમાંશુ એસ. પારેખ

9824560346

હા

88

ીમતી કે .એમ. જરીવાલા ઇં લીશ
મીડીયમ ગ સ હાઈ કુ લ

ા ટે ડ

તુક વાડ, શાહપોર, સુરત.

10

િ મતાબેન ડી. સેલર

9408958654

હા

89

વ.સી.બી. કાપડીયા એ ડ
વ.એલ.સી. કાપડીયા મા યિમક
શાળા

ા ટે ડ

બુંદેલવાડ, ભાગળ, સુરત.

10

િ િતબેન જે. મોદી

88128863131

હા

1

ાપીર ગલી, લાલગેટ, સુરત.

2

90

3

ર

સાગર જૈન િવ ા શાળા

ા ટે ડ

ગોપીપુરા, કા નું મેદાન, સુરત.

10

ભરતભાઈ ટી. મકવાણા

9426732964

હા

10

સોનલ એમ. અંકલે રીયા

8490906592

હા

91

ીમતી કે .એલ.એસ. ખાંડવાલા
સાવજિનક હાઈ કુ લ ફોર ગ સ

ા ટે ડ

બાલા

92

એન.

.ઝવેરી જૈન હાઈ કુ લ

ા ટે ડ

ગોપીપુરા, અગમ મંિદર પાસે, સુરત.

10

રણ તિસંહ ચૌધરી

9879324601

હા

ટી. એ ડ ટી.વી. સાવજિન હાઈ કુ લ

ા ટે ડ

ગોપીપુરા એિન બેસે ટ રોડ, સુરત.

10

ફુલભાઈ એ. પટે લ

9426859866

હા

94

ી એસ.પી. ઝવેરી ગ સ હાઈ કુ લ

ા ટે ડ

ગોપીપુરા એિન બેસે ટ રોડ, સુરત.

10

માધવીબેન પી. તીજોરીવાલા

9925380326

હા

95

ી શારદા િવ ા મંિદર યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

કોઝ-વે રોડ, િસંગણપોર, સુરત.

10

પરમાર રામભાઈ વી.

9376302030

હા

ી શારદા િવ ા મંિદર યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

કોજવે રોડ, િસંગણપોર, સુરત.

10

જુ બીનભાઈ

9898178781

હા

93

4

રોડ, સુરત.

5
96

97

અખંડ આનંદ િવ ાભવન હાઈ કુ લ
યુિનટ-૧

ા ટે ડ

વેડ રોડ, સુરત.

10

ડૉ.અમૃતલાલ પી. પટે લ

9898072256

હા

98

અખંડ આનંદ િવ ાભવન હાઈ કુ લ
યુિનટ-૨

ા ટે ડ

વેડ રોડ, સુરત.

10

ડૉ.અમૃતલાલ પી. પટે લ

9898072256

હા

6
99

માતૃ િવ ાલય (િહ દી મીડીયમ)
યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

િ ભોવન નગર, અખંડ આનંદ કોલેજ સામે,
વેડ રોડ, સુરત.

10

શમા ચ કાંત ડી.

8866448559

હા

100

માતૃ િવ ાલય (િહ દી મીડીયમ)
યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

િ ભોવન નગર, અખંડ આનંદ કોલેજ સામે,
વેડ રોડ, સુરત.

10

શમા ચ કાંત ડી.

8866448559

હા

101

મુખ મા યિમક શાળા યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

કૃ ણ નગર સોસાયટી, કોજવે રોડ,
િસંગણપોર, સુરત.

10

ઠ

ર સુરશ
ે ભાઈ બી.

9825903375

હા

102

મુખ મા યિમક શાળા યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

કૃ ણ નગર સોસાયટી, કોજવે રોડ,
િસંગણપોર, સુરત.

10

ઠ

ર સુરશ
ે ભાઈ બી.

9825903375

હા

7

7
103

સાવજિનક મા યિમક શાળા યુિનટ૧

નોન- ા ટે ડ

િશવ છાયા સોસાયટી, અખંડ આનંદ કોલેજ
પાછળ, વેડ રોડ, સુરત.

10

ધન ભાઈ એન. ઘાસકટા

9898577533

હા

104

સાવજિનક મા યિમક શાળા યુિનટ૨

નોન- ા ટે ડ

િશવ છાયા સોસાયટી, અખંડ આનંદ કોલેજ
પાછળ, વેડ રોડ, સુરત.

10

ધન ભાઈ એન. ઘાસકટા

9898577533

હા

105

વ.સુરશ
ે િવ ા મંિદર (મણીબા)
મા યિમક શાળા

નોન- ા ટે ડ

યમુના પાક સોસાયટી, ડભોલી રોડ,
કતારગામ, સુરત.

15

િનલેશભઈ એલ. રા

9825382342

હા

પી.જે. મા યિમક કુ લ (દે વ કુ વરબા)

નોન- ા ટે ડ

કોજવે રોડ, િસંગણપોર, સુરત.

10

રિવભાઈ

9879047407

હા

નોન- ા ટે ડ

મોટી બહુ ચરા , ડભોલી રોડ, કતારગામ,
સુરત.

10

હેતલબેન એસ. પટે લ

9879360278

હા

ી વિમનારાયણ ગુ કુ લ િવ ાલય
યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

ગુ કુ ળ રોડ, નાની વેડ, કતારગામ, સુરત.

10

થેસીયા અરિવંદભાઈ જે.

9925233144

હા

ી વિમનારાયણ ગુ કુ લ િવ ાલય
યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

ગુ કુ ળ રોડ, નાની વેડ, કતારગામ, સુરત.

10

નાગુલા ભાકર આર.

8238698139

હા

110

ી વિમનારાયણ ગુ કુ લ િવ ાલય
યુિનટ-૩

નોન- ા ટે ડ

ગુ કુ ળ રોડ, નાની વેડ, કતારગામ, સુરત.

10

ભ હરેશભાઈ એન.

9825741792

હા

111

એસ.વી. હાઈ કુ લ

નોન- ા ટે ડ

ધનમોરા ચારા ર તા, કતારગામ, સુરત.

10

સંઘાણી ભીમ ભાઈ કે .

9825290080

હા

િનલકં ઠ ક યા િવ ાલય

નોન- ા ટે ડ

િસંગણપોર ચાર ર તા, કતારગામ, સુરત.

15

પટે લ અશોકભાઈ એમ.

9825922450

હા

113

ી સ ગુ િવ ાલય

નોન- ા ટે ડ

રં ગદશન સોસાયટી ધનમોરા, િસંગણપોર
રોડ, સુરત.

15

દલાલ ચ લતાબેન કે .

9537480917

હા

114

માતૃ ભુિમ િવ ાલય

નોન- ા ટે ડ

નવ વન સોસાયટી, ડભોલી ચાર ર તા,
કતારગામ, સુરત.

10

િસિ ધ શરદભાઈ

9601272980

હા

નોન- ા ટે ડ

ભુિમ પુજ
ં ન સોસાયટી, ગોિવંદ
વેડ-ડભોલી ગામ રોડ, સુરત.

15

106

8

ા મા યિમક શાળા

107

108

109

112

115

9

10

11

િ લીય ટ કુ લ (જે.

.માવાણી)

હોલ પાસે,

ગુ

હા

એલ.પી. સવાણી િવ ાલય

116

નોન- ા ટે ડ

ડભોલી, વેડ રોડ, સુરત.

10

નોન- ા ટે ડ

િ ભોવન નગર, અખંડ આનંદ કોલેજ સામે,
વેડ રોડ, સુરત.

10

કે તકીબેન નાયક

9913331292

હા

ક તુરબા મા યિમક શાળા

નોન- ા ટે ડ

રામ નગર, વેડ રોડ, સુરત.

10

ભ જગદીશકુ માર એચ.

9825487906

હા

ા મા યિમક શાળા

નોન- ા ટે ડ

હરીઓમ મીલ, અનાથ આ મ કે પસ, વેડ
રોડ, સુરત.

10

િનરલભાઈ ડું ગરાણી

9726653534

હા

10

અ લાલીયા િવશાલભાઈ કે .

9825820326

હા

ાન ગંગા િવ ાલય

117

118

હા

12
119

120

િવવેક િવ ાલય

નોન- ા ટે ડ

ાણનાથ હોિ પટલ પાછળ, વેડ રોડ, સુરત.

430

Online Job Application System
પેટા કે

ો(શાળા/કોલેજ)ની યાદી અને ફાળવેલ કુ લ લોક અને કુ લ ઉમેદવાર ની િવગત દશાવતુ પ ક
હે રાત નંબર : ૧૫૦/૨૦૧૮-૧૯ ----- Job Title:ઓફીસ આસી ટ સ વગ-૩
District Name:SURAT ZONE-4

ફાળવવા
માં
આવેલ
લોકની
સં યા

CCTV
કે મેરાની
સુિવધા
ઉપલ ધ છે
કે કે મ?
(હા/ના)

શાળાનું નામ

ા ટે ડ/નોના ટે ડ

121

કે એ ડ એમ.પી. સાવજિનક હાઇ કુ લ યુિનટ૧

ા ટે ડ

અમરોલી તા.ચોયાસી િજ-સુરત

15

ી શાંતિસંહ કે . બરસાડીયા

9825860192

હા

122

કે એ ડ એમ.પી. સાવજિનક હાઇ કુ લ યુિનટ૨

ા ટે ડ

અમરોલી તા.ચોયાસી િજ-સુરત

10

ી શાંતિસંહ કે . બરસાડીયા

9825860192

હા

ગૌતમી ક યા િવ ાલય યુિનટ-૧

ા ટે ડ

અમરોલી ઉતરાણ, સુરત.

15

ીમતી ચેતનાબેન જે. વાસીયા

9825012597

હા

124

ગૌતમી ક યા િવ ાલય યુિનટ-૨

ા ટે ડ

અમરોલી ઉતરાણ, સુરત.

10

ીમતી ચેતનાબેન જે. વાસીયા

9825012597

હા

125

તપોવન મોડન કુ લ

નોન- ા ટે ડ

હરિસ ી સોસાયટી, ઓ ડ કોસાડ રોડ,
અમરોલી, સુરત.

10

નોન- ા ટે ડ

િવ નગર સાયણ રોડ, અમરોલી, સુરત.

10

રેણુકાબેન જે. મોદી

7698827419

હા

માધવ બાગ િવ ાભવન યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

અમરોલી, તા.ચોયાસી, િજ-સુરત.

10

મો ટુ ભાઈ એમ. પટે લ

9925100891

હા

128

માધવ બાગ િવ ાભવન યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

અમરોલી, તા.ચોયાસી, િજ-સુરત.

10

મો ટુ ભાઈ એમ. પટે લ

9925100891

હા

129

સુરત પીપ સ હાઈ કુ લ

નોન- ા ટે ડ

અમરોલી, તા.ચોયાસી, િજ-સુરત.

10

ીમતી ક પનાબેન

9879018177

હા

130

આશાદીપ િવ ાલય-૪ યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

ઉતરાણ પાવર હાઉસની સામે,
ઉતરાણ, મોટા વરાછા, સુરત.

15

િનલેશભાઈ ગેવરીયા

9099075175

હા

મ

123

ટ

1

વનિવકાસ િવ ાભવન હાઈ કુ લ

126

127

સરનામુ

થળ સંચાલકનું નામ

મો.નં.

હા

2

. દે સાઈ

આશાદીપ િવ ાલય-૪ યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

ઉતરાણ પાવર હાઉસની સામે,
ઉતરાણ, મોટા વરાછા, સુરત.

15

િનલેશભાઈ ગેવરીયા

9099075176

હા

132

એ પાયર િવ ાલય યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

િશવધારા કે પસ પાસે, મોટા વરાછા,
સુરત.

15

રોનકભાઈ જે. માણીયા

9428079968

હા

133

એ પાયર િવ ાલય યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

િશવધારા કે પસ પાસે, મોટા વરાછા,
સુરત.

15

રોનકભાઈ જે. માણીયા

9428079968

હા

134

મૌની ઈ ટરનેશન કુ લ યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

લોટ નં-૨, લોક નં-૧૨૮, ઉતરાણકોસાડ, સુરત.

15

િનિલમાબેન

9427156499
9879672229

હા

135

મૌની ઈ ટરનેશન કુ લ યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

લોટ નં-૨, લોક નં-૧૨૮, ઉતરાણકોસાડ, સુરત.

15

પરમાર રેખાબેન

9925110006

હા

131
3

4
136

ી એચ.જે. ગજેરા મા યિમક શાળા યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

ઉતરાણ પાવર હાઉસની પાસે,
ઉતરાણ, મોટા વરાછા, સુરત.

15

િરતેશ અ વાલ

9824436267

હા

137

ી એચ.જે. ગજેરા મા યિમક શાળા યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

ઉતરાણ પાવર હાઉસની પાસે,
ઉતરાણ, મોટા વરાછા, સુરત.

15

છાયાબેન ભાઠાવાલા

7984267657

હા

ા ટે ડ

સુમુલ ડેરી રોડ, સુરત.

10

વૃંદાબેન પારીખ

9374533776

હા

ા ટે ડ

લાલદરવા સામે, વામી આ
સર વતી માગ, સુરત.

15

િબિનતા એમ. િ વેદી

9825225347

હા

ા ટે ડ

સહયોગ સોસાયટી, સુમુલ ડેરી રોડ,
સુરત.

10

ચંદુલાલ એન. પટે લ

9998218838

હા

આઈ.સી.ગાંધી હાઇ કુ લ

138

ીમતી લીલાબા ક યા િવ ાલય

139

ાનંદ

5
140

મિહધરપુરા અબન ઇં લીશ મીડીયમ
હાઈ કુ લ

141

એમ.યુ.એસ. ઇં લીશ મીડીયમ હાઈ કુ લ

નોન- ા ટે ડ

શાંિતિનકે તન સોસાયટી, સુમુલ ડેરી
રોડ, સુરત.

15

પાયલબેન શાહ

9925515830

હા

142

િશશુિવહાર િવ ાલય

નોન- ા ટે ડ

રનછોડ પાક સોસાયટી, કાંતે ર
મંદીર પાસે, કતારગામ, સુરત.

10

પટે લ મુ

9824359562

હા

ી હરીભાઈ
શાળા

નોન- ા ટે ડ

ગજેરા સકલ પાસે, કતારગામ-અમરોલી
રોડ, સુરત.

15

શમા રચનાબેન

9824619088

હા

143

6

વરાજભાઈ ગજેરા મા યિમક

ીબેન િચ ય

144

ીમતી શાંતાબેન હરીભાઈ ગજેરા ઉ ચ ર
મા યિમક શાળા

નોન- ા ટે ડ

ગજેરા સકલ પાસે, કતારગામ-અમરોલી
રોડ, સુરત.

15

પટે લ જયશુખકુ માર બી.

9909241212

હા

145

સુમન હાઈ કુ લ નં.-૩

નોન- ા ટે ડ

િદ ય
ોત લેટ સામે, વ તાદે વી રોડ,
કતારગામ, સુરત.

10

ઇશીતાબેન ટી. પં યા

9427163390

હા

ીમતી વી.ડી.એન. શાહ સેક ડરી હાઈ કુ લ
યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

નજર િબ ડીંગ, અનાથ આ મ કે પસ,
કતારગામ રોડ, સુરત.

10

હેમલતાબેન બારોટ

7874296363

હા

147

ીમતી વી.ડી.એન. શાહ સેક ડરી હાઈ કુ લ
યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

નજર િબ ડીંગ, અનાથ આ મ કે પસ,
કતારગામ રોડ, સુરત.

10

અશોકભાઈ એન. પટે લ

8320559421

હા

148

અ ર

ોિત હાઈ કુ લ યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

ગોપલ ામ સોસાયટી, આંબા તલાવડી
ચાર ર તા, કતારગામ, સરત.

15

વાતીબેન કાપડીયા

8320571028

હા

149

અ ર

ોિત હાઈ કુ લ યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

ગોપલ ામ સોસાયટી, આંબા તલાવડી
ચાર ર તા, કતારગામ, સરત.

15

વાતીબેન કાપડીયા

8320571028

હા

146

7

8
150

અંકુર િવ ાભવન યુિનટ-૧

નોન- ા ટે ડ

આંબા તલાવડી ચાર ર તા, કતારગામ,
સરત.

15

નંદાના ભાવેશ

9724295101

હા

151

અંકુર િવ ાભવન યુિનટ-૨

નોન- ા ટે ડ

આંબા તલાવડી ચાર ર તા, કતારગામ,
સરત.

15

ભાદાણી કે વલ

8980979484

હા

નોન- ા ટે ડ

ઓમ પાક સોસાયટી, આંબા તલાવડી
રોડ, કતારગામ, સુરત.

15

ગઢીયા િહરલબેન સી.

9825294225

હા

9898027558

હા

વ. ડી.ડી. રાદડીયા િવ ાલય

152

153

ગુ કુ ળ િવ ાપીઠ વી.ટી. ચો સી ઇં લીશ
મીડીયમ કુ લ

ા ટે ડ

કતારગામ .આઈ.ડી.સી., સુમુલ ડેરી
રોડ, સુરત.

10

154

કુ ળ િવ ાપીઠ એન.વી. ધમણવાળા
ગુજરાતી મીડીયમ કુ લ

ા ટે ડ

કતારગામ .આઈ.ડી.સી., સુમુલ ડેરી
રોડ, સુરત.

15

પા લબેન કે . શાહ

9824156256

હા

ગુ કુ ળ િવ ાપીઠ વી.ટી. ચો સી ક યા
િવ ાલય

ા ટે ડ

પુ પકું જ સોસાયટી પાસે, કતારગામ
.આઈ.ડી.સી. સસુમુલ ડેરી રોડ, સુરત.

10

પટે લ તૃ ીબેન બી.

9428871550

હા

ોિથકા કુ મારન કોમાથ

9
155

156

વી.ટી.ચો સી સાવજિનક હાઈ કુ લ

ા ટે ડ

રામપુરા મેઇન રોડ, સુરત.

10
460

િવજયકુ માર આર. બારોટ

9998405601

હા

