




ક્રમ જિલ્લો છોકરાઓ  માટે સસં્થાઓના  
નામ અને સરનામા

છોકરીઓ  માટે સસં્થાઓના  
નામ અને સરનામા

૦ થી ૬ વર્ષ ના બાળકો 
માટે સસં્થાના  નામ અને 

સરનામા

૧ અમદાવાદ
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ, ગિુરાત 

રાજ્ય શ્રમમક મવકાસ પરરર્દબાવળા, 
મિયાળ, અમદાવાદ

ચિલ્રન હોમ ફોર ગલ્સષપાણીની 
ટાકંી પાસે, જીઆઇડીસી, ઓઢવ, 

અમદાવાદ

 મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા પાણીની 
ટાકંી પાસે, જીઆઇડીસી, ઓઢવ, 

અમદાવાદ.

૨ અમરેલી ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝપ્રતાપપરા, 
નાના આંકરડયા રોડ, અમરેલી

શ્રી મરહલા મવકાસ મડંળ - અમરેલી 
માણેકપરા ગાડષન સ્ટુડીયો સામે 

અમરેલી

શ્રી તાપીબાઇ આર. ગાધંી મવકાસ 

ગહૃ,મવદ્યાનગર, ચિતરંિન િોક, 

ભાવનગર.

૩ આણદં
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝમધરુદપ 

બગંલો, ગાયત્રી ડાયનીંગ હોલની 
બાજુમા,ં નાના બજાર, વલ્લભ 

મવદ્યાનગર, આણદં

ચિલ્રન હોમ ફોર ગલ્ર્સ નિેમન 

અનાથાલયમ .ુપો.નાપા તળપદ, 

તા.બોરસદ, જિ.આણદં

 મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા પાણીની 
ટાકંી પાસે, જીઆઇડીસી, ઓઢવ, 

અમદાવાદ.

૪ અરવલ્લી
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ, િક્તતનગર 

સોસાયટી પરબડા રોડ મહતેાપરુા 
રહિંમતનગર

ચિલ્રન હોમ ફોર ગલ્સષ, ૪૦૧, 

અમરદીપ સોસાયટી, 
સ્વામીનારાયણ મરંદર પાસે, 

મોડાસા, અરવલ્લી

માતછૃાયા અનાથ આશ્રમ
 મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા વૈિાલી 
રોડ, ઇન્દીરાનગર, નરડયાદ

૫ બનાસકાઠા
ચિલ્રન હોમ ફોર બોયઝહનમુાન 

ટેકરી, સ્વક્સ્તક પ્રાથમીક િાળાની 
સામે,આબ ુહાઇવે,પાલનપરુ 

જી.બનાસકાઠંા

ચિલ્્ન હોમ ફોર ગલ્સષ, શ્રી બ્રહ્મ 

સમાિ સેવા ટ્ર્સસ્ટ, પરરશ્રમ 

સોસાયટી, ભગવતી પ્રાથમમક િાળા, 
અબુષદા સોસાયટી સામે, ધરાઇ 

કોલોની રોડ, મવસનગર, મહસેાણા

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થાC/૦ ચિલ્રન 

હોમ, હનમુાન ટેકરી, સ્વક્સ્તક 

પ્રાથમમકિાળાની સામે, 

પાલનપરુ, જી. બનાસકાઠંા

૬ બોટાદ ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝભાગષવ વ્રક્ષ 

મરંદર વાળો રોડ,  ફુલસર , ભાવનગર
શ્રી તાપીબાઇ આર. ગાધંી મવકાસ 

ગહૃ,મવદ્યાનગર, ચિતરંિન િોક, 

ભાવનગર.

શ્રી તાપીબાઇ આર. ગાધંી મવકાસ 

ગહૃ,મવદ્યાનગર, ચિતરંિન િોક, 

ભાવનગર.

૭ ભાવનગર ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝભાગષવ વ્રક્ષ 

મરંદર વાળો રોડ,  ફુલસર , ભાવનગર
શ્રી તાપીબાઇ આર. ગાધંી મવકાસ 

ગહૃમવદ્યાનગર, ચિતરંિન િોક, 

ભાવનગર.

શ્રી તાપીબાઇ આર. ગાધંી મવકાસ 

ગહૃ,મવદ્યાનગર, ચિતરંિન િોક, 

ભાવનગર.

૮ ભરુિ
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝચિલ્રન હોમ 

ફોર બોયઝ કુકરવાડા રોડ પોસ્ટ 

દહગેામ તાલકુો જિલ્લો ભરૂિ

ચિલ્રન હોમ ફોર ગલ્સષગિુરાત ગેસ 

કંપનીની સામે,આરદજાતી કન્યા 
છાત્રાલાયની સામે,વનમવહાર રોડ 

,ભરુચ્

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થાનારરસરક્ષણ 

કેન્ર કેમ્પસ,નડલેાવ રોડ,જૂની 
આઈ.ટી.આઈ.ની બાજુમા ંજિલ્લો 
ભરૂિ

૯ છોટાઉદેપરુ ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ સરકારી 
દવાખાના પાસે છોટાઉદેપરુ

હરમસધ્ધધ એજ્યકેુિન ટ્રસ્ટ, કુમાર 

િાળા પાસે, કોયલી િાર રસ્તા, 
કોયલી પોલીસ િોકી પાસે, કોયલી, 
વડોદરા

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા ભાથજુી 

મરંદર, મનઝામપરુા, વડોદરા

૧૦ દાહોદ

ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ, િયશ્રી 
મારૂમત નદંન રકિાન મવકાસ 

એજ્યકેુિન ટ્રસ્ટ સિંાલીત ચિલ્રન 

હોમ સ્વામી મવવેકાનદં સોસાયટી 
આસારામ આશ્રમ ની પાછળ 

યનુાઇટેડ મોટસષ સામે ગરબાડા રોડ 

દાહોદ

ચિલ્રન હોમ ફોર ગલ્સષ, પ્લોટ ન ં

૪૨, સાગર મનવાસ સોસાયટી, 
એસ.કે. હોક્સ્પટલ પાછળ, િારેલ 

રોડ, લણુાવાડા, મરહસાગર

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા પથ્થર 

તલાવડી, નારી કેન્રની પાસે, 

ગોઘરા

ગિુરાત રાિયમાં ખાસ કોમવડ-૧૯ ને ધયાનમાં લઈ કાળજી અને રક્ષણની િરૂરરયાતવાળા  બાળકો માટે 

જાહરે કરેલ સસં્થાઓની  યાદી



ક્રમ જિલ્લો છોકરાઓ  માટે સસં્થાઓના  
નામ અને સરનામા

છોકરીઓ  માટે સસં્થાઓના  
નામ અને સરનામા

૦ થી ૬ વર્ષ ના બાળકો 
માટે સસં્થાના  નામ અને 

સરનામા

ગિુરાત રાિયમાં ખાસ કોમવડ-૧૯ ને ધયાનમાં લઈ કાળજી અને રક્ષણની િરૂરરયાતવાળા  બાળકો માટે 

જાહરે કરેલ સસં્થાઓની  યાદી

૧૧ દેવભમુમ દ્વારકા
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ, સાધના 
કોલોની સામે, રણજિત સાગર રોડ, 

જામનગર

શ્રી કસ્તરુબા સ્ત્રી મવકાસ ગહૃ, R K 

ટાવર પાસે, કસ્તરુબા સ્ત્રી મવકાસ 

ગહૃ સકુંલ ૩, કસ્તરુબા ગાધંી માગષ, 
પટેલ કોલોની, મેઇન રોડ, જામનગર

શ્રી કસ્તરુબા સ્ત્રી મવકાસ ગહૃ R K 

ટાવર પાસે, કસ્તરુબા સ્ત્રી મવકાસ 

ગહૃ સકુંલ ૩, કસ્તરુબા ગાધંી 
માગષ, પટેલ કોલોની, મેઇન રોડ, 

જામનગર

૧૨ ડાગં ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ પી.ડબલ્ય.ુડી. 
કોલોની પાસે,આહવા, જિ.ડાગં

એગ્રીકલ્િર એન્ડ રૂરલ 

ડવેલોપમેન્ટ ફાઉન્ડિે સિંાચલત 

ચિલ્રન હોમ-કન્યા, 
મ.ુપો.ધરાસણા,નતૂન મવધાલય 

તા.જિ.વલસાડ

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા સાત 

પીપળા આઇ.ટી.આઇ. પાછળ, 

મ.ુપો. ખુધં, તા.િીખલી, 
જી.નવસારી.

૧૩ ગીરસોમનાથ ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ, હાથીખાના 
એમ.જી.રોડ, જુનાગઢ

મિશમુગંલ ટ્રસ્ટ(ગલ્સષ) , કલેકટર 

સાહબેશ્રીના  ંબગંલાની સામે, 

ગાધંીગ્રામ, જુનાગઢ

મિશમુગંલ ટ્રસ્ટ
મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા કલેકટર 

સાહબેશ્રીના  ંબગંલાની સામે, 

ગાધંીગ્રામ, જુનાગઢ

૧૪ ગાધંીનગર
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ  સરકારી 
બાળ સભંાળ ગહૃ,હલેીપેડ ગ્રાઉન્ડ  

સામે , સેતટર-૧૭, ગાધંીનગર - 

૩૮૨૦૧૬

ચિલ્્ન હોમ ફોર ગલ્સષ, શ્રી બ્રહ્મ 

સમાિ સેવા ટ્ર્સસ્ટ, પરરશ્રમ 

સોસાયટી, ભગવતી પ્રાથમમક િાળા, 
અબુષદા સોસાયટી સામે, ધરાઇ 

કોલોની રોડ, મવસનગર, મહસેાણા

 મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા પાણીની 
ટાકંી પાસે, જીઆઇડીસી, ઓઢવ, 

અમદાવાદ.

૧૫ જામનગર
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ સાધના 
કોલોની સામે, રણજિત સાગર રોડ, 

જામનગર

શ્રી કસ્તરુબા સ્ત્રી મવકાસ ગહૃ R K 

ટાવર પાસે, કસ્તરુબા સ્ત્રી મવકાસ 

ગહૃ સકુંલ ૩, કસ્તરુબા ગાધંી માગષ, 
પટેલ કોલોની, મેઇન રોડ, જામનગર

શ્રી કસ્તરુબા સ્ત્રી મવકાસ ગહૃ R K 

ટાવર પાસે, કસ્તરુબા સ્ત્રી મવકાસ 

ગહૃ સકુંલ ૩, કસ્તરુબા ગાધંી 
માગષ, પટેલ કોલોની, મેઇન રોડ, 

જામનગર

૧૬ જુનાગઢ ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ હાથીખાના 
એમ.જી.રોડ, જુનાગઢ

મિશમુગંલ ટ્રસ્ટ(ગલ્સષ) 
 કલેકટર સાહબેશ્રીના  ંબગંલાની 
સામે, ગાધંીગ્રામ, જુનાગઢ

મિશમુગંલ ટ્રસ્ટ
મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા કલેકટર 

સાહબેશ્રીના  ંબગંલાની સામે, 

ગાધંીગ્રામ, જુનાગઢ

૧૭ ખેડા રહન્દુ અનાથ આશ્રમ આશ્રમ રોડ, 

નરડયાદ
રહન્દુ અનાથ આશ્રમ,  આશ્રમ રોડ, 

નરડયાદ
માતછૃાયા અનાથ આશ્રમ
 મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા વૈિાલી 
રોડ, ઇન્દીરાનગર, નરડયાદ

૧૮ કચ્છ ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ નાગરીક 

સોસાયટી, હોસ્પીટલ રોડ, ભિુ-કચ્છ
ચિલ્રન હોમ ફોર ગલ્સષ કચ્છ મરહલા 
કલ્યાણ કેન્ર સરપટ નાકા બહાર, 

એરોરામ રોડ,ભિુ

કચ્છ મહીલા કલ્યાણ કેન્ર
 મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા સરપટ 

નાકા, એરપોટષ  રોડ,ભિુ-કચ્છ

૧૯ મહસેાણા
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ, િાઇલ્ડ 

હવેન ઇન્ટરનેિન (ઇન્ન્ડયા) મ.ુ મેઉ  

તા,જી . મહસેાણા મેઉ લાઘણિ રોડ

ચિલ્્ન હોમ ફોર ગલ્સષ શ્રી બ્રહ્મ 

સમાિ સેવા ટ્ર્સસ્ટ ભગવતી પ્રાથમમક 

િાળા અબુષદા સોસાયટી સામે 

કોલોની રોડ , પાિં આંબા મવસ્તાર, 

મવસનગર, મહસેાણા

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થાC/૦ ચિલ્રન 

હોમ, હનમુાન ટેકરી, સ્વક્સ્તક 

પ્રાથમમકિાળાની સામે, 

પાલનપરુ, જી. બનાસકાઠંા



ક્રમ જિલ્લો છોકરાઓ  માટે સસં્થાઓના  
નામ અને સરનામા

છોકરીઓ  માટે સસં્થાઓના  
નામ અને સરનામા

૦ થી ૬ વર્ષ ના બાળકો 
માટે સસં્થાના  નામ અને 

સરનામા

ગિુરાત રાિયમાં ખાસ કોમવડ-૧૯ ને ધયાનમાં લઈ કાળજી અને રક્ષણની િરૂરરયાતવાળા  બાળકો માટે 

જાહરે કરેલ સસં્થાઓની  યાદી

૨૦ મરહસાગર ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ, પથ્થર 

તલાવડી, નારી કેન્રની પાસે, ગોઘરા

ચિલ્રન હોમ ફોર ગલ્સષ, પ્લોટ ન ં

૪૨, સાગર મનવાસ સોસાયટી, 
એસ.કે. હોક્સ્પટલ પાછળ, િારેલ 

રોડ, લણુાવાડા, મરહસાગર

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા પથ્થર 

તલાવડી, નારી કેન્રની પાસે, 

ગોઘરા

૨૧ મોરબી
મીિનરીઝ ઓફ િેરીટી ( ચિલ્રન 

હોમ)  કાયાજી પ્લોટ, સરદાર બાગની 
પાછળ, મોરબી

મવકાસ મવદ્યાલય મોરબી ( ચિલ્રન 

હોમ ફોર ગલ્સષ) તલ્યાણ ગ્રામ, 

િોભેશ્વર રોડ, મોરબી -૨ 
તા.જી.મોરબી

કાઠીયાવાડ મનરામશ્રત બાલાશ્રમ 

 મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા સયુષકાતં 

હોટલની સામે, લોધાવાડ િોક, 

ગોંડલ રોડ, રાિકોટ

૨૨ નમષદા
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ, શ્રી પ્રાદેમિક 

બાળ સરંક્ષણ મડંળ કોટષ  ની સામે, 

સયૂષ દરવાજા ની બાજુમા,ં 
રાિપીપલા,જી. નમષદા 393145

ચિલ્રન હોમ ફોર ગલ્સષ, ગિુરાત 

ગેસ કંપનીની સામે,આરદજાતી 
કન્યા છાત્રાલાયની સામે,વનમવહાર 

રોડ ,ભરુચ્

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થાનારરસરક્ષણ 

કેન્ર કેમ્પસ,નડલેાવ રોડ,જૂની 
આઈ.ટી.આઈ.ની બાજુમા ંજિલ્લો 
ભરૂિ

૨૩ નવસારી
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ સાત પીપળા 
આઇ.ટી.આઇ. પાછળ મ.ુપો.ખુઘં, 

તા.િીખલી, જી.નવસારી.

એગ્રીકલ્િર એન્ડ રૂરલ 

ડવેલોપમેન્ટ ફાઉન્ડિે સિંાચલત 

ચિલ્રન હોમ-કન્યા, 
મ.ુપો.ધરાસણા,નતૂન મવધાલય 

તા.જિ.વલસાડ,396375

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા સાત 

પીપળા આઇ.ટી.આઇ. પાછળ, 

મ.ુપો. ખુધં, તા.િીખલી, 
જી.નવસારી.

૨૪ પિંમહાલ ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ પથ્થર 

તલાવડી, નારી કેન્રની પાસે, ગોઘરા
મનમષળ સેવા મડંળ, ચિલ્રન હોમ 

ફોર ગલ્સષ અરાદ રોડ, પ્રતાપપરુા, 
હાલોલ

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા પથ્થર 

તલાવડી, નારી કેન્રની પાસે, 

ગોઘરા

૨૫ પાટણ
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ મ.ુપો. 
જાળેશ્વર પાલડી, અશ્વ ફામષ હાઉસની 
પાસે, તા.સરસ્વતી, જિ. પાટણ પીન-

૩૮૪૨૬૫

ચિલ્્ન હોમ ફોર ગલ્સષ, શ્રી બ્રહ્મ 

સમાિ સેવા ટ્ર્સસ્ટ, પરરશ્રમ 

સોસાયટી, ભગવતી પ્રાથમમક િાળા, 
અબુષદા સોસાયટી સામે, ધરાઇ 

કોલોની રોડ, મવસનગર, મહસેાણા

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થાC/૦ ચિલ્રન 

હોમ, હનમુાન ટેકરી, સ્વક્સ્તક 

પ્રાથમમકિાળાની સામે, 

પાલનપરુ, જી. બનાસકાઠંા

૨૬ પોરબદંર
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ, સાધના 
કોલોની સામે, રણજિત સાગર રોડ, 

જામનગર

શ્રી કસ્તરુબા સ્ત્રી મવકાસ ગહૃ, R K 

ટાવર પાસે, કસ્તરુબા સ્ત્રી મવકાસ 

ગહૃ સકુંલ ૩, કસ્તરુબા ગાધંી માગષ, 
પટેલ કોલોની, મેઇન રોડ, જામનગર

મિશમુગંલ ટ્રસ્ટ
મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા કલેકટર 

સાહબેશ્રીના  ંબગંલાની સામે, 

ગાધંીગ્રામ, જુનાગઢ

૨૭ રાિકોટ
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ પોલીસ હડે 

તવાટષર સામે, જામનગર રોડ, સાઢંીયા 
પલુ પાસે, રાિકોટ

ચિલ્રન હોમ ફોર ગલ્સષ  સત્ય મવિય 

આઇન્સ્ક્રમની બાજુમા, ભક્તતનગર 

સ્ટેિન રોડ, રાિકોટ

કાઠીયાવાડ મનરામશ્રત બાલાશ્રમ 

 મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા સયુષકાતં 

હોટલની સામે, લોધાવાડ િોક, 

ગોંડલ રોડ, રાિકોટ



ક્રમ જિલ્લો છોકરાઓ  માટે સસં્થાઓના  
નામ અને સરનામા

છોકરીઓ  માટે સસં્થાઓના  
નામ અને સરનામા

૦ થી ૬ વર્ષ ના બાળકો 
માટે સસં્થાના  નામ અને 

સરનામા

ગિુરાત રાિયમાં ખાસ કોમવડ-૧૯ ને ધયાનમાં લઈ કાળજી અને રક્ષણની િરૂરરયાતવાળા  બાળકો માટે 

જાહરે કરેલ સસં્થાઓની  યાદી

૨૮ સાબરકાઠા
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ િક્તતનગર 

સોસાયટી પરબડા રોડ મહતેાપરુા 
રહિંમતનગર

ચિલ્રન હોમ ફોર ગલ્સષ, ૪૦૧, 

અમરદીપ સોસાયટી, 
સ્વામીનારાયણ મરંદર પાસે, 

મોડાસા, અરવલ્લી

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થાC/૦ ચિલ્રન 

હોમ, હનમુાન ટેકરી, સ્વક્સ્તક 

પ્રાથમમકિાળાની સામે, 

પાલનપરુ, જી. બનાસકાઠંા

૨૯ સરુત ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ નીલમ 

પેટ્રોલપપં ની સામે, કતારગામ, સરુત
ચિલ્રન હોમ ફોર ગલ્સષ પ્રકાિ 

ઇલેતટ્રોનીતસ ની પાછળ, રામનગર, 

રાદેંર રોડ, સરુત -

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા નીલમ 

પેટ્રોલપપં ની સામે, કતારગામ, 

સરુત -

૩૦ સરેુન્રનગર
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ ચિલ્રન હોમ 

ફોર બોયઝ જીલ્લા પિંાયત કિેરી 
પાછળ સરેુન્રનગર

રાષ્ટ્રીય મિક્ષણ સેવા પ્રમતષ્ઠાન, 

સરા રોડ, આનદં પાકષની સામે, 

હળવદ, મોરબી

મવમિષ્ટ દતક સસં્થા ચિલ્રરન હોમ 

ફોર બોયઝ જીલ્લા પિંાયત 

કિેરી પાછળ સરેુન્્નગર

૩૧ તાપી
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ રદવ્યાનગર 

સોસાયટીની બાજુમા,ં અંચબકાનગરની 
સામે, ચિલ્રન હોમ તાડકુવા, તા. 
વ્યારા, જિ. તાપી

ચિલ્રન હોમ ફોર ગલ્સષ, મપ્રકાિ 

ઇલેતટ્રોનીતસ ની પાછળ, રામનગર, 

રાદેંર રોડ, સરુત

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા નીલમ 

પેટ્રોલપપં ની સામે, કતારગામ, 

સરુત

૩૨ વડોદરા
ચિલ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ, સમાિ 

સરુક્ષા સકુંલ, (રદપક ફાઉન્ડિેન)(P P 

P Model) ઘેલાણી પેટ્રોલ પપં 

મનઝામપરુા, પેન્િનપરુા, વડોદરા

હરમસધ્ધધ એજ્યકેુિન ટ્રસ્ટ, કુમાર 

િાળા પાસે, કોયલી િાર રસ્તા, 
કોયલી પોલીસ િોકી પાસે, કોયલી, 
વડોદરા

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા ભાથજુી 

મરંદર, મનઝામપરુા, વડોદરા

૩૩ વલસાડ
એગ્રીકલ્િર એન્ડ રૂરલ ડવેલોપમેન્ટ 

ફાઉન્ડિેન સિંાચલત ચિલ્રન હોમ-

કુમાર મ.ુપો.ધરાસણા,નતૂન મવધાલય 

તા.જિ.વલસાડ

એગ્રીકલ્િર એન્ડ રૂરલ 

ડવેલોપમેન્ટ ફાઉન્ડિે સિંાચલત 

ચિલ્રન હોમ-કન્યા 
મ.ુપો.ધરાસણા,નતૂન મવધાલય 

તા.જિ.વલસાડ

મવમિષ્ટ દત્તક સસં્થા સાત 

પીપળા આઇ.ટી.આઇ. પાછળ, 

મ.ુપો. ખુધં, તા.િીખલી, 
જી.નવસારી.


