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ર્ૌહાણ સાંકદપકુ ર્ાર જે.
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સાપુતારા સ્પોટચ સ કોમ્પલેક્ષ, સાપુતારા
આટૅસ ઍન્દ્રડ કૉર્સૅ કોલેજ, દ્હેગર્,
ગ ૂજરત િીડા ર્ાંડલ, પૉલો ર્ેદાન
સર્પુરા સ્પોટસ કૉમ્્લેક્ષ, આણાંદ
સાંપા, પાંર્ર્હાલ
સાાંપ્રા પ્રાથવર્ક શાળા , પાટણ
સ્પોટચ સ કોમ્્લેક્ષ, લીંબડી
સર્પુરા સ્પોટસ કૉમ્્લેક્ષ,ખોખર, અહર્દાવાદ
ધી દુ લીપ સ્કુ લ ઓફ કિકેટ, ગ્રાઉન્દ્રડ, પોરબાંદર
અજીતવસિંહજી કિકેટ પવેલીયન, લાલ બાંગલો, જાર્નગર
વડી કર્ેરી, ગાાંધીનગર
સ્પોટચ સ કોમ્પલેક્ષ, ગાાંધીધાર્, ભુજ
રાજકોટ મ્યુનીસીપલ, કિકેટ ગ્રાઉન્દ્રડ, રાજકોટ
સાંપ્રા પાંર્ર્હાલ
સી.એન.ફાઈ, નવસારી
ર્ાજીરાજ ગર્લસચ સ્કુ લ,
જી.કે.એર્. ર્ોવતબાગ,
ભાવનગર
ભાવનગર
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સર્પુરા સ્પોટસ કૉમ્્લેક્ષ,ખોખર, અહર્દાવાદ
જી.એન.એફ.સી સ્પોટચ સ કોમ્્લેક્ષ, ભરૂર્
બાલભવન ટેનીસ એકેડર્ી, વડોદરા
અર્દાવાદ
જયરાજ પાકચ , વલસાડ
રોટરી ક્લબ, વલસાડ
વડી કર્ેરી નેશનલ સેલ
સેન્દ્રટર ર્ેરીઝ હાઈસ્કુ લ,
યુવનવવસિટી ગ્રાઉન્દ્રડ,
ભાવનગર
ભાવનગર
ર્જુ ર ગેટ, DSCC, સ ૂરત
ઈફકો કોલની, સ્પોટચ સ
ઓર્ વવધાચ ર્કાં દર, ગાાંધીધાર્ કોમ્પેલેક્ષ, ગાાંધીધાર્
ર્જુ ર ગેટ, DSCC, સ ૂરત
સુર્ેરૂ કલબ સાત રસ્તા પાસે, જાર્નગર
સરખડી, કોડીનાર, જુ નાગઢ
થોર્સ સ્કુ લ, લીંબડી
સ્પોટચ સ કોમ્્લેક્ષ, લીંબડી
ર્ાત ૃ છાયા કન્દ્રયા છાત્રાલય, ભુજ
આર.જે.એર્. હાઈસ્કુ લ ઢસા, બોટાદ
વડી કર્ેરી- નેશનલ સેલ
ડી.ઍસ.પટે લ, હાઈસ્કુ લ, પૉ-વલાસણ, આણાંદ
સ્પોટૅચસ કોમ્્લેક્ષ અર્રે લી
સ્પોટૅચસ કોમ્્લેક્ષ લીંબડી
ર્ાલેગવ,પ્રાઇર્રી સ્કુ લ, સપુતર,
ચબચલર્ોરા, નવસારી
શાહ કકશ્નર્ાંદ એસ.ડી. સ્કુ લ વલસાડ
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