ઇ ફૃ કર્ ર ુથ ગી
કર્ર

ુષઙદ

બીફીફઅમળ

ગીળૂઙળ દીવૂર લ્ઞફી(઼ૂ.ડૂ.ઑ઼.)
૩

દીષફી

૪

૪

દીવૂરીધીર્કફૉ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ઼ૃુષ ીકફૂ ુષઙદ

૯

૫

ગીળૂઙળ દીવૂર લ્ઞફી ષૉસફૂ ઼ીરીન્લ રીિઽદૂ

૯

૬
૭

ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ યળષી ઼અમઅુપદ દધી ઼ીરીન્લ ઼ૄજફીક
રૉિળડ લીનૂ ફગગૂ ગળષીફૂ બ ુદ ઇફૉ ઇન્લ ઇઙત્લફૂ ઼ૃજફીક

૩૫
૩૯

૮

મ રૃવીગીદ ઇઅઙૉફૂ ઼ૄજફીક

૩૯

૯

ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅ જીવદીઅ NCVT બૉડફર્ફી NSQF Align
લષ઼ીલ્ફૂ ુષઙદ બિળુસ -૩

૪૩

૱

ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅ જીવદીઅ GCVT બૉડફર્ફી લષ઼ીલ્ફૂ ુષઙદ
બિળુસ -૪

૪૫

૯

િન લીઅઙ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ફી ુષુસ ઇભ્લી઼કર્ર્ બિળુસ -૫

૪૬

૩૨

ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરીઅ, ડૉ વૂભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ

૪૭

જીવદી લષ઼ીલ્ફૂ ુષઙદ બિળુસ -૬
૩૩

ષૉસ ઼ કઙ -૪૨૩૯ ફ્ ઑક્સફ પ્વીફ

૫૬

1

લષ઼ીલવક્ષૂ ુસક્ષથ ઇફૉ દીવૂર ઇબફીષ્
૩.

ળ.

સ્દીષફી. :
ષદર્રીફ ઼રલઙીશીરીઅ ળીઞલ દધી ળી ડર્ રીઅ ુષુષપ ક્ષૉ ્ફી ખ ્ુઙગળથફ્ લીબ ષપૂ ળ ્ ઝૉ .
ઈઅદળળી ડર્ ૂલ ગઅબફૂક બથ નૉસરીઅ ઋ ્ઙ્ ધીબૂ ળઽૂ ઝૉ , ફષી ફષી ક્ષૉ ્ ઋયળૂ ળ ી ઝૉ દૉ ઼અજોઙ્રીઅ
લષ઼ીલવક્ષૂ ુસક્ષથ રૉશષૂ લષ઼ીુલગ ગૐસ લ ીપ્દ ગળફીળ ઋરૉનષીળ રીડૉ ળ્ઞઙીળૂ / ષળ્ઞઙીળૂ
રૉશષષીફૂ ષપૃ ઋઞશૂ દગ્ ળઽૉ વૂ ઝૉ . ળીઞલરીઅ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક રીળભદૉ ઇબીદૂ
લષ઼ીલવક્ષૂ દીવૂર ીળી ગૐસ લ ીપ્દ ગળફીળ ચથી મપી ઋરૉનષીળ્ ઈઞૉ રી ળી ડર્ રીઅ ઞ ફઽીં બથ
ુષનૉસરીઅ બથ ઼ીળૂ ઑષૂ ળ્ઞઙીળૂ રૉશષૂ ળ ી ઝૉ . ઈધૂ ઼ળશદીધૂ ળ્ઞઙીળૂ / ષળ્ઞઙીળૂ ીપ્દ
ગળષી રીડૉ લષ઼ીલવક્ષૂ ુસક્ષથ ઇબફીષષૃઅ ઑ ઞ ૉ ુષગ બ ઝૉ .
ળીઞલ ઼ળગીળફી ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી ફૉજા ઽૉ ઢશ ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર ઘીદીફી ુફલઅ થ ઽૉ ઢશ
ળીઞલફી દરીર દીવૃગીકરીઅ / ઇઅદિળલીશ ુષ દીળ્ ઼ૃપૂ ગીલર્ળદ ઼ળગીળૂ(ITI) /ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક(GIA)દૉરઞ ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF) રીઅ લષ઼ીલવક્ષૂ
દીવૂર ઋબવબ્પ ગળીષષી રીડૉ ુષ દૅદ ઇફૉ લીબગ દીવૂરૂ ઼ૃુષપીક ઋબવબ્પ ઝૉ , ઞૉફ્ બિળજલ ફૂજૉ
રૃઞમ ઝૉ .
ગીળૂઙળ દીવૂર લ્ઞફી (Craftsman Training Scheme) (઼ૂ.ડૂ.ઑ઼.) :
લષ઼ીલવક્ષૂ દીવૂર ઈબષી રીડૉ યીળદ ઼ળગીળફી ગૂવ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઑન્ણ ઑન્ડળ ૂન્લ્ળસૂબ
રઅ ીવલ ઽ દગફૂ ણીલળૉ ગડળ ઞફળવ કભ ડર્ૉ ઊફીંઙ, ન્લૃ િન ઽૂ (DGT) ીળી ચણીલૉવ ઈ લ્ઞફીફ્
રૃખ્લ ઋ ૉ સ ુષુષપ ઋ ્ઙ્ ઇફૉ ઼ૉષીક્ષૉ ફૉ ગૃ સશ રીફષમશ ઋબવબ્પ ગળીષષીફ્ દૉરઞ ઞૃ ની ઞૃ ની ક્ષૉ ૉ
ુષગ઼દૂ ઞદૂ ડૉ ગફ્વ્જી ઇઅઙૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ દીવૂર ઈબૂ, ળ્ઞઙીળૂ / ષળ્ઞઙીળૂ રૉશષષીરીઅ
઼ઽીલયૄદ ધષીફ્ ઝૉ .
ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર ઘીદીફી ુફલઅ થ ઽૉ ઢશફી ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્ (SF) રીઅ ગીળૂઙળ
દીવૂર લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ુષુષપ ગીળફી ળ્ઞઙીળ / ષળ્ઞઙીળ વક્ષૂ ફૉસફવ ગીઋન઼્ૂવ ભ્ળ ષ્ગૉ સફવ
ડર્ૉ ફીંઙ (NCVT) બૉડફર્ફી ળીુ ર્ લ ગક્ષીફી દૉરઞ ઙૃઞળીદ ગીઋન઼્ૂવ કભ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ફીંઙ
(GCVT/SCVT) બૉડફર્ ઽૉ ઢશફી ળીઞલગક્ષીફી લષ઼ીલ્રીઅ દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઞૉફૂ ુષઙદ્
ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ .
કર્ર
લષ઼ીલ્ / ઇભ્લી઼કર્રફ્ ગીળ
બિળુસ ફઅમળ
૩ ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી લષ઼ીલ્
બિળુસ ડ-૩
૪ જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી લષ઼ીલ્
બિળુસ ડ-ળ
૫ િન લીઅઙ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ફી ઇભ્લી઼કર્ર્
બિળુસ -૫
ઋબળ્ક્દ બિળુસ -૩, બિળુસ -ળ દૉરઞ બિળુસ -૫ રીઅ લષ઼ીલ્ ઇફૉ દૉફી ડર્ૉ ણ ગ્ણ દધી ઞ ળૂ
ન્લૃફદર સોક્ષુથગ વીલગીદ, દીવૂરફ્ ઼રલઙીશ્ ષઙૉળૉ ુષઙદ્ નસીર્ષૉવ ઝૉ .
ષુફયર્ળ ઼અ ધીષીળ લષ઼ીલનૂઢ ઋબવબ્પ મૉઢગ્ફૂ ુષઙદ્ બિળુસ ડઆ૭ ઈ ઘીદીફૂ ષૉમ ઼ીઊડ (1)
https://www.talimrojgar.gujarat.gov.in (2) https://itiadmission.gujarat.gov.in બળધૂ (ઞૉ દૉ ુષયીઙ બૄળદૂ
ની.દ. ઇરનીષીન ુષયીઙ ગૉ ળીઞગ્ડ ગૉ ષણ્નળી, ગૉ ઼ૃળદ ુષયીઙ) ઋબવબ્પ મફસૉ. (ફ પઆ ઈ મૉઢગ્રીઅ
઼અજોઙ્ષસીદ ભૉ ળભીળફૉ ઈુપફ ળઽૉ સૉ.)
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ળ. ૩

ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF):
ળીઞલરીઅ લષ઼ીુલગ દીવૂરફૂ ઼ૃુષપીકફૃઅ ુષ દૅુદગળથ ગળષી ઼ી ષ-ળ્ગીથધૂ (ળીઞલ ઼ળગીળ
દળભધૂ ગ્ઊબથ ગીળફી ઇફૃનીફ ગૉ ઼ઽીલ ષઙળ) ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. ગૉ જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી
ઇભ્લી઼કર્ર્ જવીષષી જાઽૉ ળ ડર્ ડ્ / બુબ્વગ ુવુરડૉ ણ ગઅબફૂકફૉ ષહર્:૩૯૯૯ ધૂ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ
ઈષૉ ઝૉ .
 ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્ (SF)રીઅ કઙ -૪૨૩૯ ફી ષૉસ઼ રીડૉ દીવૂર ભૂ ફૃઅ
રઽ ર પ્ળથ ફૂજૉ નસીર્ લી રૃઞમ ફગગૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .
ુષ દીળ
ગર્ીમ્લ
સઽૉ ળૂ

લષ઼ીલફ્ ગીળ

લષ઼ીલ નૂઢ રઽ ર ભૂ ફૃઅ પ્ળથ

ઑન્જીફૂલળીંઙ લષ઼ીલ્

ી.૩૮૨૨૨/-

ફ્ફ ઑન્જીફૂલળીંઙ લષ઼ીલ્

ી. ૩૪૱૨૨/-

ઑન્જીફૂલળીંઙ લષ઼ીલ્

ી.૩૯૮૭૨/-

ફ્ફ ઑન્જીફૂલળીંઙ લષ઼ીલ્

ી. ૩૬૩૨૨/-

 ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર ઘીદી ીળી લષ઼ીલવક્ષૂ દીવૂરૂ ઇભ્લી઼કર્ર્ ધગૂ ઋરૉનષીળ્ફૉ
ળ્ઞઙીળૂ/ ષળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષી ઼દદ ઇફૉ ઼ચફ લત્ફ્ ધદી ળઽૉ ઝૉ . દૉરીઅ ઼રલફૂ ઞ િળલીદ
રૃઞમ ષઘદ્ ષઘદ ઋુજદ ભૉ ળભીળ્, ઼અસ્પફ, લ્ઙ્ ઘીદી ીળી ઇરવરીઅ રૄગષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઇફૉ
દૉફી ઽગીળીત્રગ બિળથીર્ બથ ઽીઅ઼વ ધીલ ઝૉ . કફવીઊફ ષૉસ બથ ઽીવફી ઼રલરીઅ ઑડવૃઅ ઞ
સ્દૃદ ઽ્ષીધૂ ઘીદીઑ ઞફિઽદરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીફૃઅ ફગગૂ ગળૉ વ ઝૉ .
 કઙ -૪૨૩૯ ફી ષૉસ઼ ધૂ ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF)ઑ NCVT ઇધષી GCVT
ઑભૂવૂઑસફ રૉશષૉવ ઽ્લ દૉષી લષ઼ીલ્ રીડૉ ઞ ઈ ગજૉળૂફી દીળૂઘ:૫૨/૨૩/૪૨૩૯ફી ગજૉળૂ
ઈનૉસ કર્રીઅગઆળ્દીુફ/જીઈઉઑ/ચ-૯/કફવીઉફ/૪૨૩૯/૬૨૮ ફૂ ઼ૃજફીક ધ્લીફૉ વઉ
કફવીઊફ ષૉસ ઈબષીફ્ ળઽૉ સૉ.
 કફવીઉફ ષૉસ ઇઅઙૉફ્ ઑગસફ પ્વીફ બીફી ફઅ.૫૬ ઋબળ નસીર્ષૉવ ઝૉ .
 ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF) રીઅ ષૉસ રૉશષષી ઊચ્ઝૃગ ઋરૉનષીળૉ ઼મઅુપદ ઼અ ધીકફ્
઼અબગર્ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ. ઈષૂ ઼અ ધીકરીઅ ષૉસ રૉશષદીઅ બઽૉ વીઅ ઋરૉનષીળ્ઑ ડલૃસફ ભૂ દધી
ઑભૂવૂઑડૉ ણ મૉઢગ્ફૂ જાથગીળૂ રૉશષૂ વૉષૂ િઽદીષઽ ઝૉ . ષુફયર્ળ ઼અ ધીફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળ
ઇફૉ દીવૂર ઘીદી ીળી ગ્ઊ બથ ગીળફૂ ુસ લષૅુ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ.

ળ. ળ દીવૂરફૃઅ ષ બ / ઼રલબ ગ :


ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્ (SF)રીઅ રીઅ ઇઢષીણૂલીફી ગીરફી ગૃ વ-૬૪ ગવીગ્ ઽ્લ ઝૉ , ઞૉરીઅ
ીલ્ુઙગ દીવૂર દૉરઞ ધૂલળૂફૂ દીવૂર ઽ્લ ઝૉ . ઑન્જીફૂલળીંઙ લષ઼ીલ્રીઅ ફૂજૉ રૃઞમ
દીવૂરીધીર્કફૉ ઞૉ દૉ લષ઼ીલફી ઼ૂવૉમ઼ રૃઞમ ધૂલળૂ/ ીલ્ુઙગ દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
ફ્ફ ઑન્જીફૂલળીંઙ લષ઼ીલ્રીઅ ઑન્જીફૂલળીંઙ ણર્ ્ઈંઙ દધી ષગર્ સ્બ ગૉ ક્લૃવૉસફ ઑન્ણ ઼ીલન઼્ ફી
ુષહલ્ફ્ ઼રીષૉસ ધદ્ ફધૂ.
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ઇ

ીલ્ુઙગ દીવૂર
ધૂલળૂઆ (૩૨ ગવીગ/ઇઢષીણૂલી)
ડર્ૉ ણ ધૂલળૂ
મ ઑન્જીફૂલળીંઙ ણર્ ્ઈંઙ
ષગર્ સ્બ ગૉ ક્લૃવૉસફ ઑન્ણ ઼ીલન઼્
ઑમ્પ્વ્લમૂવૂડૂ ગૂવ
ગ ઑક્ ડર્ ી ક્લૃળૂક્લૃવળ ઑક્ડૂષૂડૂ

૪૱ ગવીગ/ઇઢષીણૂલી
૨૬ ગવીગ/ઇઢષીણૂલી
૨૪ ગવીગ/ઇઢષીણૂલી
૨૪ ગવીગ/ઇઢષીણૂલી
૨૪ ગવીગ/ઇઢષીણૂલી
૨૬ ગવીગ/ઇઢષીણૂલી

 ઼અ ધીફી દીવૂરૂ ઼રલબ ગફૂ ુષઙદ:
ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF)રીઅ ઼ીરીન્લ ળૂદૉ ધર ઇફૉ મૂજી બીશૂરીઅ ફૂજૉ નસીર્ષૉવ
઼રલબ ગ રૃઞમ દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઼રલ બ ગરીઅ ધીુફગ બિળુ ધુદફૉ ઇફૃ બ
઼ીરીન્લ ભૉ ળભીળ ઼અયુષદ ઝૉ .
કર્ર
૩
૪

ળ.૫

બીશૂ
ધર બીશૂ
મૂજી બીશૂ

઼રલ
઼ષીળૉ ૨૯.૪૨ ધૂ મબ્ળૉ ૪.૭૨ ઼ૃપૂ
઼ષીળૉ ૨૯.૫૨ ધૂ ઼ીઅઞ ૉ ૭.૫૨ ઼ૃપૂ

઼ૂ.ડૂ.ઑ઼.લ્ઞફી ઽૉ ઢશ જીવદી લષ઼ીલ્ફી ઑભૂવૂઑસફફૂ ુષઙદ્આ
 યીળદ ઼ળગીળફી ણીલળૉ ગડળ ઞફળવ કભ ડર્ૉ ઊફીંઙ,ન્લૃ િન ઽૂ (DGT) ીળી ઑભૂવૂઑસફ રશૉવ ઽ્લ
દૉષી ઇભ્લી઼કર્ર્ફૂ ફૉસફવ ગીઋન઼્ૂવ કભ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ફીંઙ (ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.) ીળી બળૂક્ષી
વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ઋુ થર્ ધલૉવ દીવૂરીધીર્કફૉ ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.ફૃઅ રીથબ ઑફીલદ ગળષીરીઅ
ઈષૉ ઝૉ .
 ળીજ્લ ઼ળગીળફી ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર ઘીદી ીળી ઑભૂવૂઑસફ રશૉવ ઽ્લ દૉષી ઇભ્લી઼કર્ર્ફૂ
ઙૃઞળીદ ગીઋન઼્ૂવ કભ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ફીંઙ (જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.) ીળી બળૂક્ષી વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ઋુ થર્
ધલૉવ દીવૂરીધીર્કફૉ જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.ફૃઅ ળીજ્લ ગક્ષીફૃઅ રીથબ ઑફીલદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
 ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી લષ઼ીલફૂ ગૃ વ રઅઞૄળ મૉઢગ્ બોગૂ ષુફયર્ળ ઼અ ધી નૂઢ ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.
બૉડફર્ફી ઞૃ ની ઞૃ ની લષ઼ીલ્રીઅ ઑભૂવૂઑડૉ ણ મૉઢગ્ દધી કઙ -ળ૨૩૯ ફી યળદૂ ઼ રીઅ
યળષીબી મૉઢગ્ફૂ ુષઙદ્ બિળુસ -૨૭ ઈ ઘીદીફૂ ષૉમ ઼ીઊડ (1) https://www.talimrojgar.
gujarat.gov.in (2) https://itiadmission.gujarat.gov.in ઋબળધૂ જાથૂ સગીસૉ. ષૉસ ભ્રર્ યળદૂ ષઘદૉ
઼મઅુપદ ડર્ૉ ણફી ઑભૂવૂઑસફ ઇઅઙૉફૂ ઝૉ ષડફૂ રીિઽદૂ ઼મઅુપદ ષુફયર્ળ ઼અ ધી ઘીદૉ ષૉસ ઼રલૉ
રૉશષૂ સગીસૉ. દીવૂરીધીર્ / ષીવૂકફૉ ઞૉ દૉ ઼અ ધી ઘીદૉફી ડર્ૉ ણ / લૃુફડફૂ ઑભૂવૂઑસફફૂ ુષઙદ્
જાથૂ / ઼રજી ષૉસ રૉશષષી ુષફઅદૂ ઝૉ .
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ળ.૬

ષૉસ રૉશષષીફૂ બ ુદઆ






ઈ રીિઽદૂ બૃુ દગી રી ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF) ફૉ વીઙૃઅ બણૉ ઝૉ , ઇફૉ દૉ ભગદ
ઑગ ષહર્ ઇફૉ મૉ ષહર્ફી (જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. / ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.) ફી લષ઼ીલ્રીઅ ષૉસ રૉશષષી
઼ી ઋબલ્ઙરીઅ વઊ સગીસૉ. ઞલીળૉ ઑગ ષહર્ધૂ કઝૂ રૃનદફી લષ઼ીલ્રીઅ ષૉસ રીડૉ ઼અમઅુપદ
ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF) ગક્ષીઑધૂ ધીુફગ ળૂદૉ ઇવીલનૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ
પળષીરીઅ ઈષફીળ ઽ્ઊ ઼અમઅુપદ ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF)રીઅ ફ્ મ રીઅ ઼અબગર્
ગળષી ુષફઅદૂ ઝૉ .

ઋરૉનષીળ કફવીઊફ ષૉસભ્રર્ ઊન્ડળફૉડફી રીઘ્લરધૂ યળૂ સગૉ ઝૉ . દૉર ઝદીઅ ઋરૉનષીળ્ફૂ
઼ૃુષપી રીડૉ ળીઞલરીઅ ઈષૉવ ગ્ઊ બથ ફજીગફૂ ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગદીવૂર઼અ ધી/ગર્ીન્ડ-ઊફઑઊણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક(GIA)દૉરઞ ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF) રીઅ
ગીરગીઞફી િનષ઼્ નળમ્લીફ મ ઼અબગર્ ગળષીધૂ કફવીઊફ ભ્રર્ નૂઢ ુફલદ ગળૉ વ ભૂ ી.ળ૨/ળ્ગણૉ ધૂ જૄગષૂફૉ દીળૂઘ:૩૨/૯/ળ૨૩૯ ધૂ દીળૂઘ:ળ૨/૨૯/ળ૨૩૯ ઼ૃપૂ ગજૉળૂફી
ગીરગીઞફી િનષ઼્ નળમ્લીફફ ુફલદ દીળૂઘ ઼ૃપૂરીઅ ષૉસ રૉશષષી રીડૉ ષૉસ ભ્રર્ ઊન્ડળફૉડફી
રીધ્લરધૂ ઈ ઘીદીફૂ ષૉમ઼ીઊડ (1) https://www.talimrojgar.gujarat.gov.in (2)
https://itiadmission. gujarat.gov.in બળ કફવીઊફ યળૂ સગીસૉ.

ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅ ગજૉળૂ ગીરગીઞફી ઼રલ નળમ્લીફ ળજી ડર્ૉ સફ ભૂ ી.બ૨/઼ીધૉ કફવીઊફ ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ યળૂફૉ દીળૂઘ:૩૨/૨૯/ળ૨૩૯ ધૂ દીળૂઘ:ળળ/૨૯/ળ૨૩૯
઼ૃપૂ ગજૉળૂફી ગીરગીઞફી િનષ઼ નળમ્લીફ ુફલદ દીળૂઘ ઼ૃપૂરીઅ ળઞૄ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ઇન્લધી
ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ ષૂગીળષીફૂ દીળૂઘરીઅ ભૉ ળભીળ ઇઅઙૉફૂ જાથગીળૂ ઼અમઅુપદ ષુફયર્ળ
઼અ ધીકરીઅધૂ રૉશષૂ સગીસૉ ઇધષી ઋબળ્ગદ ષૉમ઼ીઊડ ઋબળધૂ બથ જાથૂ સગીસૉ.

઼અબૄથર્ યળૉ વી કફવીઊફ ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ ઋરૉનષીળ દૉરફીઅ ળઽૉ ઢીથફૂ ફજીગફૂ ઼ળગીળૂ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક / ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક(GIA)દૉરઞ
ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF) રીઅ ુફલદ ગળૉ વ દીળૂઘ ઼ૃપૂરીઅ ઇફૉ ુફલદ ભૂ જૄગષૂ
ઞરી ગળીષૂ સગસૉ. જો ગ્ઊ ઋરૉનષીળ ઑગ ગળદી ષપૃ ઼અ ધીરીઅ ષૉસ ભ્રર્ યળષી ઊચ્ઝદી ઽસૉ દ્
દૉકઑ નળૉ ગ ઼અ ધી નૂઢ ઇવઙ-ઇવઙ કફવીઊફ ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ યળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
નળૉ ગ ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF) રીઅ ષૉસ ઈબષીફૂ ગીરઙૂળૂ નળૉ ગ ઼અ ધી ગક્ષીઑધૂ ઞ
ઇગર્દીકર્ર ઇફૃ઼ીળ ધીુફગ રૉિળડફી પ્ળથૉ દૉરઞ ઼ળગીળ ૂફી ષદર્રીફ ઇફીરદ ફૂુદફી ુફલર્ફૉ
વક્ષરીઅ ળીઘૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ . ઇળજી બ ગ યળષી ઼અમઅુપદ ઼ૄજફી બીફી ફઅમળઆ૩૫ ઋબળ દધી
ષૉસ રીડૉ રૉિળડ લીનૂ ફગગૂ ગળષીફૂ બ ુદ બીફી ફઅમળ:૩૯ ઋબળ નસીર્ષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .
ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅ યળૉ વી કફવીઊફ ઇળજી ભ્રર્ મ રીઅ ઞ ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ.
ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ ષૂગીળષીફૂ ુફલદ ધલૉવ દીળૂઘ મીન રૉિળડ લીનૂ દોલીળ ગળષીફી પ્ળથ્ ષઙૉળૉ ધ્લીફૉ
વઊ ઞૉ દૉ ઼અ ધી ઘીદૉ ગૃ વ રશૉવી ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ફૂ ુષઙદ્ ઋબળધૂ રૉિળડ લીનૂ દોલીળ ગળૂ ઞૉ દૉ ઼અ ધી
ઘીદૉ ુ઼ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઈ ુ઼ુ ફૂ દીળૂઘરીઅ ઇઙળ ગ્ઊ ભૉ ળભીળ ઽસૉ દ્ દૉ ઇઅઙૉફૂ જાથ ઼અમઅુપદ
઼અ ધી ઘીદૉધૂ રૉશષૂ સગીસૉ. ઋબળીઅદ રૉિળડફી કર્ર રૃઞમ મ રૃવીગીદફી િનષ઼્ફી ઼રલબ ગ બથ
઼અ ધી ઘીદૉફી ફ્ડૂ઼ મ્ણર્ ઋબળધૂ જાથૂ સગીસૉ.
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ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF) ઘીદૉ મ રૃવીગીદફ્ ઽૉ દૃ ઞૉ દૉ ઇળઞનીળફૉ દૉકફી રૉિળડફી
કર્રરીઅ ઋબવબ્પ ડર્ૉ ણ્ફૂ ઘીવૂ મૉઢગ્રીઅ ષૉસ ઈબષીફ્ ઝૉ . ઇળઞનીળૉ મ રૃવીગીદફી િનષ઼ૉ દૉરફી
બ઼અનઙૂફી ગ્ઊબથ ઑગ ઋબવબ્પ ડર્ૉ ણફૂ ુષઙદ વૉુઘદરીઅ ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ ઇફૉ દૉ ઞ િનષ઼ૉ બ઼અનઙૂ
઼ુરુદ રૉિળડફી પ્ળથૉ ઋબવબ્પ લષ઼ીલફૂ ઘીવૂ મૉઢગ ઋબળ ભીશષથૂ ગળસૉ. મ રૃવીગીદ ઼રલફૂ
ુષઙદષીળ ઼ૄજફીક રીડૉ બીફી ફઅમળઆ૩૯ જોષી ુષફઅદૂ ઝૉ . િનષ઼ૉ

ઘી઼ ફ પઆ












ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી NSQF Align લષ઼ીલ્રીઅ ષૉસ રીડૉ ઇળજી ગળફીળ ગ્ઊબથ ઋરૉનષીળ ઇન્લ
ગ્ઊબથ ઼અ ધી ગૉ ગ્વૉઞરીઅ બીડર્ ડીઊર/ભૃવ ડીઊર ઇભ્લી઼ ગળદી ઽ્ષી જોઊઑ ફઽીં. ઈ રીડૉ દૉરથૉ
બ્દીફૃઅ સ્ગૄ વ વૂુષઅઙ ઼િડર્ િભગૉ ડ ઇ઼વરીઅ ભૂ યળદૂ ષઘદૉ ઞરી ગળીષષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. બીડર્ ડીઊર/ભૃવ ડીઊર
ઇભ્લી઼ ગળદી ઽ્ષીફૃઅ બીઝશધૂ ધ્લીફ ઋબળ ઈષસૉ દ્ દીત્ગીુવગ ઇ઼ળધૂ ષૉસ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
ષૉસ વૂપૉવ દીવૂરીધીર્કફૉ જાન્લૃઈળૂ - ૪૨૪૨ રીઅ ઞ ઇ઼વ સ્ગૄ વ વૂુષઅઙ ઼િડર્ િભગૉ ડ બળદ ગળષીરીઅ
ઈષસૉ. જ્લીળૉ િણપ્વ્રી / ઑન્જીફૂલળીંઙ / રૉિણગવ ઞષૉ ી ઋચ્જ ગક્ષીફી ઇભ્લી઼કર્ર રીડૉ બૃળીષી ઼િઽદ
ઇળજી ધલૉધૂ સ્ગૄ વ વૂુષઅઙ ઼િડર્ િભગૉ ડ બળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
ગીળૂઙળ દીવૂર લ્ઞફીફી યીળદ ઼ળગીળ ીળી દોલીળ ગળૉ વ ડર્ૉ ફીંઙ રૉન્લૃઇવફી ભગળી ફઅમળઆળળ રૃઞમ “
઼અ ધી / ગૉ ન્ ફી ષણીફૂ બળષીફઙૂ ુષફી ઇફૉ દૉકફૉ જાથ ગલીર્ ુષફી ઇફઇુપગૅ દ ઼દદ ૩૨ િનષ઼
દીવૂરૂ ઼અ ધીરીઅ ઽીઞળ ફ ળઽૉ ફીળ દીવૂરીધીર્કફૉ યીઙૉણૃ દળૂગૉ ઙથૂ દૉકફૃઅ ફીર ઼અ ધીફી ઽીઞળૂ
બ ગરીઅધૂ દૉકફૂ ઙૉળઽીઞળૂફી ધર િનષ઼ફૂ ઇ઼ળધૂ ગરૂ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.”
ડર્ૉ ફીંઙ રૉન્લૃઇવફી ભગળી ફઅમળ:૩૯(઼ૂ) ઇફૃ઼ીળ “ઞલીળૉ ગ્ઊ દીવૂરીધીર્ ગ્ઊબથ ગીળથ઼્ળ બ૨ ડગી
ગળદીઅ ષપૃ િનષ઼ રીડૉ ઙૉળઽીઞળ ળઽૉ સૉ ત્લીળૉ દૉફૉ દીવૂરરીઅ જીવૃ ળઽૉ ષી નૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ” ઞફ
ૉ ૂ ઘી઼
ફ પ વૉષૂ.
નળ ષહ ઞૃ વીઉ/કઙ રી઼રીઅ ફૉસફવ ગીઋન઼્ૂવ ભ્ળ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ુફઅઙ (NCVT) ીળી વૉષીરીઅ
ઈષદૂ ઇુઘવ યીળદૂલ લષ઼ીલ ગ઼્ડૂરીઅ રી ઑભૂવૂઑડૉ ણ લષ઼ીલરીઅ ઋુદથર્ ધફીળફૉ ળી ર્ ૂલ
ગક્ષીફૃઅ ફૉસફવ ડર્ૉ ણ ઼ડીર્ભૂગૉ ડ યીળદ ઼ળગીળફી રૂફૂ ડર્ ૂ કભ ગૂવ ણૉ ષવબરૉન્ડઑન્ણ
ઑન્ડળુ ન્લ્ળસૂબ, ફષૂ િન ઽૂ ીળી ઑફીલદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
જ્લીળૉ જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી ઇભ્લી઼કર્ર્ રીડૉ ઙૃઞળીદ ગીઋન઼્ૂવ ભ્ળ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ુફઅઙ(GCVT)
ીળી વૉષીરીઅ ઈષદૂ લષ઼ીુલગ ગ઼્ડૂરીઅ ઋુદથર્ ધફીળફૉ ળીજ્લગક્ષીફૃઅ ડૉ ડ ડર્ૉ ણ ઼િડર્ ભૂગૉ ડ ઙૃઞળીદ
ળીજ્લફી ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙ ઽ દગફૂ જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. ીળી ઑફીલદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈષી
઼િડર્ ભૂગૉ ડ ઇફૃકર્રૉ નૉસ/ુષનૉસ ઇફૉ ળીજ્લફૂ ઇઅનળ ળ્ઞઙીળૂ/ ષળ્ઞઙીળૂ રીડૉ ચથીઅ ઋબલ્ઙૂ ઝૉ .
ઈઉ.ડૂ.ઈઉ.રીઅ (NCVT/GCVT) બળૂક્ષીરીઅ મૉ઼ષી રીડૉ ૱૨ ડગી ઽીઞળૂ ઽ્ષૂ ભળુઞલીદ ઝૉ . ઞર
ૉ ીઅ
ગ્ઊ ઝૄ ડઝીડ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ. ૱૨ ડગી ઽીઞળૂફૃઅ પ્ળથ ઼રગર્ યીળદરીઅ વીઙૃ બણૉ ઝૉ .
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દીવૂરીધીર્કફૉ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ઼ૃુષપીક
૩.

દીવૂરીધીર્ક રીડૉ ઑ઼.ડૂ. મ઼ / ળૉ ષૉ બી઼ ઼ૃુષપીઆ
ળીજ્લફૂ ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક / ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્/ ષુફયર્ળ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF) ફી વીઅમીઙીશી / ડૄઅ ગીઙીશીફી લષ઼ીલ્રીઅ દીવૂર રૉશષદી
દીવૂરીધીર્કફૉ ઑ઼.ડૂ. મ઼ / ળૉ ષૉરીઅ ળીઽદ નળૉ બી઼ ઼ૃુષપી ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .

૪.

દીવૂરીધીર્ક રીડૉ ફૂ મગૉ મવ વ્ફ ઼ઽીલ લ્ઞફીઆ
ળીજ્લફૂ ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક / ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્/ ષુફયર્ળ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF) રીઅ વીઅમીઙીશી / ડૄઅ ગીઙીશીફી લષ઼ીલ્/ઇભ્લી઼કર્ર્રીઅ દીવૂર રૉશષૂ
બી઼ ધદી દીવૂરીધીર્ફૉ બ્દીફ્ ષળ્ઞઙીળ ધીબષી ઉચ્ઝદી ઽ્લ દ્ દીવૂરીધીર્ફૉ ઼ળગીળ ૂ ીળી
ષદર્રીફ પીળીપ્ળથ રૃઞમ મગૉ મવ વ્ફ ઼મ઼ૂણૂ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .

કર્ર
૩

લ્ઞફીફૂ ુષઙદ
લ્ઞફીફૂ બી દી

મગૉ મવ વ્ફ ઼મ઼ૂણૂ લ્ઞફી
ળીજ્લફૂ ગ્ઉ બથ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીરીઅ દીવૂર રૉશષૂ
બી઼ ધફીળ ૩૱ ધૂ ૭૭ ષહર્ફૂ ષલફી દીવૂરીધીર્ક. ઼અવ
લષ઼ીલફૉ વઙદી પઅપીફ્ ઇફૃયષ પળીષદી ઽ્લ દૉકફૉ
ઇુગર્રદી.

ળ

મગૉ મવ વ્ફ ુપળીથફૂ રલીર્ની

રઽ ર ી.૱.૨૨ વીઘ

૫

ુપળથ બળ રશષીબી ઼ઽીલ/ ઼મ઼ૂણૂફૂ 

ી.૩.૨૨ ધૂ ી.૪.૨૨ વીઘ ઼ૃપૂફૂ વ્ફફૂ ળગર ઋબળ

ળગર

ી.૬૨,૨૨૨/

ી.૫.૨૨ ધૂ ી.૭.૨૨ વીઘ ઼ૃપૂફૂ વ્ફફૂ ળગર ઋબળ
ી.૭૨,૨૨૨/-



ી.૮.૨૨ ધૂ ી.૱.૨૨ વીઘ ઼ૃપૂફૂ વ્ફફૂ ળગર ઋબળ
ી.૮૨,૨૨૨/-



દરીર ગૉ ડૉઙળૂફી દીવૂરીધીર્ક રીડૉ
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૫.

ગૐસ લ દીવૂરફૉ રૃખ્લ ુસક્ષથ પીળી ઼ીધૉ જોણીથ ઇઅઙૉફૂ ફૂુદઆ
પ્ળથઆ૩૨ફૂ ઼રગક્ષઆ(સોક્ષુથગ / ફ્ગળૂફી ઽૉ દૃ઼ળ)
 ઞૉ ુષ ીધીર્કઑ પ્ળથઆ૱ બઝૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી(ITI)ફ્ મૉ ષહર્ ગૉ દૉધૂ ષપૃ ઼રલઙીશીફ્
રીન્લદી ી ગ઼્ર્ ગળૉ વ ઽ્લ ઇફૉ દૉ રીડૉ ફૂ ફૉસફવ ગીઋન઼્ૂવ ભ્ળ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ુફઅઙ
(ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.) ઇધષી ઙૃઞળીદ ગીઋન઼્ૂવ ભ્ળ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ુફઅઙ (જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.) ફૂ બળૂક્ષી બી઼
ગળૉ વ ઽ્લ ઇફૉ જો દૉક બ્દીફૂ બ઼અનઙૂ ઇફૃ઼ીળ ઙૃઞળીદ રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જ ળ રીધ્લુરગ
ુસક્ષથ મ્ણર્ ફૂ પ્ળથ-૩૨ ફૂ ઇધષી ઙૃઞળીદ કબફ સ્ગૄ વ ઑગટીુરફૉસફફૂ ઙૃઞળીદૂ દૉરઞ
ઇઅગર્ૉજી ુષહલફૂ બળૂક્ષી બી઼ ગળૉ દ્ દૉ ુષ ીધીર્કફૉ રીધ્લુરગ ુસક્ષથ બઝૂફી ઇભ્લી઼કર્ર્રીઅ
ષૉસફી / ઼ળગીળૂ ફ્ગળૂફી ઽૉ દૃ઼ળ પ્ળથઆ૩૨ ફૂ ઼રગક્ષ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .

પ્ળથઆ૩ળ ફૂ ઼રગક્ષઆ(સોક્ષુથગ / ફ્ગળૂફી ઽૉ દૃ઼ળ)
 ઞૉ ુષ ીધીર્ઑ પ્ળથઆ૩૨ બી઼ ગલીર્ બઝૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી(ITI)ફ્ મૉ ષહર્ ગૉ દૉધૂ ષપૃ
઼રલઙીશીફ્ રીન્લદી ી ગ઼્ર્ ગળૉ વ ઽ્લ ઇફૉ દૉ રીડૉ ફૂ ફૉસફવ ગીઋન઼્ૂવ ભ્ળ ષ્ગૉ સફવ
ડર્ૉ ુફઅઙ(ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.) ઇધષી ઙૃઞળીદ ગીઋન઼્ૂવ ભ્ળ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ુફઅઙ (જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.)ફૂ બળૂક્ષી
બી઼ ગળૉ વ ઽ્લ ઇફૉ જો દૉક બ્દીફૂ બ઼અનઙૂ ઇફૃ઼ીળ ઙૃઞળીદ રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જ ળ રીચ્જુરગ
ુસક્ષથ મ્ણર્ ફૂ પ્ળથ-૩ળફૂ ઇધષી ઙૃઞળીદ કબફ સ્ગૄ વ ઑગટીુરફૉસફફૂ ઇઅગર્ૉજી ુષહલફૂ
બળૂક્ષી બી઼ ગળૉ દ્ દૉ ુષ ીધીર્કફૉ ઋચ્જ ળ રીધ્લુરગ ુસક્ષથ બઝૂફી ઇભ્લી઼કર્ર્રીઅ ષૉસફી /
઼ળગીળૂ ફ્ગળૂફી ઽૉ દૃ઼ળ પ્ળથઆ૩ળ ફૂ ઼રગક્ષ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .

ણૂપ્વ્રી ઑન્જીફૂલળીંઙફી ઇભ્લી઼કર્ર્રીઅ ષૉસઆ(સોક્ષુથગ ઽૉ દૃ઼ળ)
 પ્ળથઆ૩૨ બઝૂફી ઈઊ.ડૂ.ઈઊ. બૉડફર્ફી ઇભ્લી઼કર્ર્ બી઼ ગળૉ વ દીવૂરીધીર્કફૉ ણૂપ્વ્રી
ઑન્જીફૂલળીંઙફી ઇભ્લી઼કર્ર્રીઅ ષૉસ રીડૉ મૉઢગ્ ઇફીરદ ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ષૉસ ઇઅઙૉફ્
ગીલર્કર્ર દધી ષૉસ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ www.acpdc.in બળધૂ ઋબવબ્પ ધસૉ.
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ગીળૂઙળ દીવૂર લ્ઞફીરીઅ ષૉસફૂ ઼ીરીન્લ રીિઽદૂ
ળીઞલરીઅ ઈષૉવ ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક/ ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્/
ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF) રીઅ જીવદી ઞૃ ની ઞૃ ની લષ઼ીલ્રીઅ ષૉસ ઇફૉ દીવૂરફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ
ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ .

૩.

ષૉસ રીડૉ ફૂ ષલ રલીર્ની :






૪.

ઋરૉનષીળ ષૉસફીઅ ષહર્ફી કઙ રી઼ફૂ ૩વૂ દીળૂઘૉ ફૂજૉ રૃઞમ ષલરલીર્ની પળીષદી ઽ્ષી જોઊઑ.
દરીર ઋરૉનષીળફૂ ન્લૃફ ર ષલ ૩૬ ષહર્ ઽ્ષૂ જોઊઑ.
ુષપષી ઇફૉ ત્લગદીફૂ ન્લૃફ ર ષલ ૩૱ ષહર્ ઽ્ષૂ જોઊઑ.
રીજી ઼ોુફગ્ ઇફૉ ઼ોુફગ્ફૂ ુષપષીકફૂ ન્લૃફ ર ષલ ૩૱ ષહર્ ઽ્ષૂ જોઊઑ.
દરીર ઋરૉનષીળફૉ ઋબવૂ ષલરલીર્નીરીઅધૂ રૃુગદ ઝૉ .

ષૉસ રીડૉ ફૂ સીળૂિળગ લ્ગ્લદી :
ઋરૉનષીળ દઅનૃળ દ ઇફૉ જૉબૂ ળ્ઙધૂ રૃગદ ઽ્ષી જોઊઑ ઞૉ ઼અ ધી ઘીદૉ બીડર્ ડીઊર રૉણૂગવ કિભ઼ળ ફ
ઽ્લ દૉષૂ ઼અ ધી દીવૂરીધીર્કફૂ ધીુફગ ણૌગડળ બી઼ૉ નીગદળૂ દબી઼ ગળીષૂ સગસૉ. બળઅદૃ સગલ મફૉ
ત્લીઅ ઼ૃપૂ ઼ળગીળૂ/બઅજીલદ/જાઽૉ ળ ડર્ ડ ઇધષી ુષફીરૄ લૉ ઈષૂ ઼ૉષી બૄળૂ બીણદૂ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નીગદળૂ
દબી઼ ગળીષષીફૂ ળઽૉ સૉ.

૫. ઇફીરદ મૉઢગ્ :
૫.૩ ઇફીરદ મૉઢગ્ફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉફી બ ગરીઅ નસીર્ષૉવ ઝૉ.
કર્ર

ગૉ ડૉઙળૂ

૩
ળ
૫
૬

મક્ષૂબઅજફૂ જાુદક
ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ
ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ
ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ

બ

ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ

૮
૯
૱

ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ (EWS)
િન લીઅઙ
*રિઽવીક

ઇફીરદ
મૉઢગ્ફૂ
ડગીષીળૂ
ળ૯ ડગી
૩૪.૭ ડગી
ળ૨ ડગી
૩૪.૭ ડગી
બ ડગી
૩૨ ડગી
૬ ડગી
ળબ ડગી

ફપ

નળૉ ગ ુઞ વી રીડૉ
નળૉ ગ ુઞ વી રીડૉ
઼ૃળદ,ષવ઼ીણ, દીબૂ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ ુઞ વી રીડૉ .
મફી઼ગીઅઢી, ઼ીમળગીઅઢી, બઅજરઽીવ, ષણ્નળી, ય જ, ફરર્ની ઇફૉ
નીઽ્ન ુઞ વી રીડૉ .
ઋબળ કર્ર ફઅ.૫ ઇફૉ ૬ રીઅ નસીર્ લી ુ઼ષીલફી મીગૂફી ુઞ વીક
રીડૉ (ઈથઅન, બ્ળમઅનળ ઇફૉ બીડથ ઼િઽદ)
નળૉ ગ ુઞ વી રીડૉ
઼અ ધી નૂઢ
લષ઼ીલનૂઢ યળષીબી મૉઢગ્
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*ફપ:
(ઇ) રિઽવી ઋરૉનષીળ્ફૉ ષૉસ ઈબષી રીડૉ ગૉ ડૉઙળૂ રીથૉ ની.દ. ઑ઼.઼ૂ., ઑ઼.ડૂ., ઼ી.સો.બ. દધી
ઇન્લરીઅ ગૉ ડૉઙળૂષીઊટ ળબ ડગી મૉઢગ્ ઇફીરદ ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ. જો ગ્ઊ ગૉ ડૉઙળૂરીઅધૂ લ્ગ્લ રિઽવી
ઋરૉનષીળ ઋબવબ્પ ફ ધીલ દ્ દૉ મૉઢગ્ ઋબળ બૃ હ ઋરૉનષીળ્ફૉ ષૉસ ઈબૂ સગીસૉ.
(મ) ફષળુજદ ુઞ વીક રીડૉ ઞૃ ફી ુઞ વીરીઅ ઞૉ ઇફીરદફૃઅ પ્ળથ ફગગૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દૉ પ્ળથ
ઇબફીષષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ગ્ઊ ઑગ ુઞ વ્ મૉ ગૉ દૉધૂ ષપૃ ુઞ ીરીઅધૂ ઇુ દત્ષરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દ્ દૉ ફષી
ુઞ વીફૃઅ રૃખ્લ રધગ ઞૉ ઞૃ ફી ુઞ વીફ્ ઇઙીઋ યીઙ ઽદ્ દૉ ઞૃ ફી ુઞ વીફૂ ઇફીરદફૂ ડગીષીળૂ ફષી
ુઞ વીરીઅ ઇબફીષષીફૂ ળઽૉ સૉ.
૬. ઇફીરદ મૉઢગ્ ઋબળ ષૉસ રૉશષષી ઊચ્ઝદી ઋરૉનષીળ્ઑ ઼ળગીળ ૂ ીળી ઞૉ દૉ ઽૉ દૃ રીડૉ ફૂજૉ ઞથી લી
રૃઞમફી ઢળીષૉવ ઼ક્ષર ઼ ીુપગીળૂક બોગૂફી ગ્ઊ બથ ીળી ઇબીલૉવ રીથબ ફૂ ષ રીુથદ
ફગવ ઇળજીબ ઼ીધૉ ળઞૄ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.

૬.૩ ઼ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙર્(મક્ષૂબઅજ)ફૂ જાુદકફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ આ
(૩)ગવૉગડળ ૂ(ળ)રનનફૂસ ગવૉગડળ ૂ/ફીલમ ગવૉગડળ ૂ(૫) ુઞ વી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ (૬)ફીલમ
ુઞ વી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ (બ) દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ (૮)ુઞ વી ઼રીઞ ગ લીથ ઇુપગીળૂ ૂ
(૯)રઽીવગીળૂ ૂ (૱)રીરવદનીળ ૂ (૯)ફીલમ રીરવદનીળ ૂ.

૬.૪ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ ઇફૉ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ :

૬.૫

(૩) ુઞ વી રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ /ષપીળીફી ુઞ વી રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ/ફીલમ ગુરસફળ ૂ/ગવૉગડળ ૂ ષપીળીફી
ફીલમ ગુરસફળ ૂ/ ફીલમ ગવૉગડળ ૂ બઽૉ વી ષઙર્ફી ઼ષૉદફ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ/઼ૂડૂ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ/બૉડી
ુષયીઙૂલ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ (બઽૉ વી ષઙર્ફી ઼ષૉદફ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂધૂ ઋદળદૂ ગક્ષીફી ફિઽ /દીવૃગી રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ
/ ગીલર્બીવગ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ) (ળ) રૃખ્લ ૉ઼ૂણૉ ન઼્ૂ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ / ષપીળીફી રૃખ્લ ૉ઼ૂણૉ ન઼્ૂ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ
/ ૉ઼ૂણૉ ન઼્ૂ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ (૫) ઼રીઞ ગ લીથ ુફલીરગ ૂ ઇફૉ ુઞ વી ઼રીઞ ગ લીથ ઇુપગીળૂ ૂ
(૬) રીરવદનીળ ૂધૂ ઋદળદૂ ગક્ષીફી ફિઽ દૉષી રઽૉ ઼ૄવ ઇુપગીળૂ ૂક (૭) ઋરૉનષીળ ઇફૉ/ઇધષી
દૉફૃઅ ગૃ ડૃઅ મ ઼ીરીન્લ ળૂદૉ ષ઼ષીડ ગળદૃઅ ઽ્લ દૉ ુષ દીળફી બૉડીુષયીઙૂલ ઇુપગીળૂ ૂ (૮) ષઽૂષડનીળ ૂ
/ ષઽૂષડનીળફી ઼ૉકર્ૉડળૂ ૂ / ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ વક્ષિ બ ઇફૉ ુરુફગ્લ ડીબૃક (૯) ુઞ વી ુષગી઼
ઇુપગીળૂ ૂક / ફીલમ ુઞ વી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂક (૱) દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂક (૯)
ુઞ વી બઝીદ ગ લીથ ઇુપગીળૂ ૂ (ષઙર્-૩)
ઈુધર્ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ (Economically Weaker Section)ફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ :
(૩)ુઞ વી રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ/ઇુપગ ુઞ વી રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ/ગવૉગડળ ૂ/ઇુપગ ગવૉગડળ ૂ/ફીલમ ગવૉગડળ ૂ
/ ઈ઼ૂ.ગવૉગડળ ૂ (ળ) રીરવદનીળ ૂ / દઽસૂવનીળફૂ ગક્ષીધૂ ફૂજૉફૂ ગક્ષીફી ફ ઽ્લ દૉષી ળૉ ષન્લૃ
ઇુપગીળૂ ૂક(૫)દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ (૬) ુઞ ી ફીલમ ુફલીરગ ૂ(ુષગ઼દૂ જાુદ
ગ લીથ) / ુઞ ી ઼રીઞગ લીથ ઇુપગીળૂ ૂ(ુષગ઼દૂ જાુદ ગ લીથ) (૭) ઇ ૉ બ ગળષીરીઅ ઈષૉ
ઝૉ ગૉ , યીળદ ઼ળગીળ ઽૉ ઢશફી ઇફીરદફ્ વીય વૉષી રીડૉ બી દીફી રીથબ ઈબષી રીડૉ
રીરવદનીળ ૂ / દઽૉ સૂવનીળ ૂફૂ ગક્ષીધૂ ઋદળદી ફ ઽ્લ દૉષી ઇુપગીળૂ ૂક ઼ક્ષર ઼ ીુપગીળૂક
ઙથીસૉ.

૬.૬ વચૃરદૂ ગ્ર્ફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ :
વપૃરદૂ ગ્રરીઅ રૃુ વર, ુખર્ દૂ, સૂઘ, બીળ઼ૂ, મૃ દૉરઞ ઞફ
ો જાુદફી વ્ગ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ
ઈષૉવ ઝૉ , ઈ રીડૉ ફૂજૉ રૃઞમફી ઼ક્ષર ઇુપગીળૂ ૂ બી઼ૉધૂ વપૃરદૂ જાુદફૃઅ રીથબ રૉશષષીફૃઅ
ળઽૉ સૉ.
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(૩) ગવૉગડળ ૂ (ળ) ુઞ વી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ (૫) રનનફૂસ ગવૉગડળ ૂ / ફીલમ ગવૉગડળ ૂ (૬)
ફીલમ ુઞ વી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ (બ) દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ (૮) રીરવદનીળ ૂ (૯)
રઽીવગીળૂ ૂ (૱) ફીલમ રીરવદનીળ ૂ.

૬.૭ િન લીઅઙ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ :
િન લીઅઙ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ગૃ વ યળષીબી મૉઢગ્ફી ૬ ડગી મૉઢગ્ ઇફીરદ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . િન લીઅઙ
ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ફૂ ઇફીરદ મૉઢગ્ ઋબળ ષૉસ રૉશષષી ઇળજી ગળદીઅ ઋરૉનષીળ્ઑ ઼ૃુ ડૉ ન્ણૉ ન્ડ ૂ,
ફૉસફવ ગૉ ળૂઇળ ઼ુષર઼્ ભ્ળ ણૂભળન્ડવૂ ઑબ્વૉણ, ઈઊ.ડૂ.ઈઊ. ઽ્ ડૉ વ ગૉ મ્બ઼, ગૃ મૉળફઙળ, ઇરનીષીન
દળભધૂ ઞૉ દૉ લષ઼ીલ રીડૉ લ્ગ્લદીફૃઅ ઼િડર્ િભગૉ ડ ળઞૄ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ઈ રીડૉ િન લીઅઙ ઋરૉનષીળ બી઼ૉ ૬૨
ડગી ગૉ દૉધૂ ષપૃ ડગીષીળૂ નસીર્ષદૃઅ ુ઼ુષવ ઼ઞર્ફફૃઅ રીથબ ઽ્ષૃઅ ઞ ળૂ ઝૉ . ઑગ ઈઅઘૉ િન લીઅઙદી
પળીષદૂ લિગદફ્ િન લીઅઙદીફૂ લીખ્લીરીઅ ઼રીષૉસ ધસૉ ફઽીં.
િન લીઅઙ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ષૉસ ઈબષી ઇફીરદ ળીઘષીરીઅ ઈષદૂ ૨૬ ડગી મૉઢગ્ફ્ રઽ ર ઋબલ્ઙ ધઊ
સગૉ દૉ રીડૉ રઽીુફનસીવલ, ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ, ફષૂ િન ઽૂ ીળી ઊઞફૉળૂ દધી ુમફઊઞફૉળૂ
લષ઼ીલ્રીઅ ષૉસ ઈબષી રીડૉ ુષુષપ ગીળફૂ સીળૂિળગ ક્ષુદ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ યવીરથ્
ગળષીરીઅ ઈષૉવી લષ઼ીલ્ફૂ લીનૂ બિળુસ ડઆ ૫ ઋબળ ઼ીરૉવ ઝૉ .

૭.

ણ્રૂ઼ીઊવ ઼િડર્ િભગૉ ડ મીમદ :
ળીઞલ મઽીળફી ઋરૉનષીળ્ઑ ુફલરીફૃ઼ીળ ઼ક્ષર ઇુપગીળૂફૃઅ ણ્રૂ઼ીઊવ ઼િડર્ િભગૉ ડ ળઞૄ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
઼ળગીળ ૂફી ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દીળૂઘઆ૨૱/૨૮/૩૯૱૯ફી બ કર્રીઅગઆઈળડૂઈળ/૩૩૩૬/
૮બ/ઑભ-II રૃઞમ ળીઞલ મઽીળફી ઋરૉનષીળ્ઑ ુફલરીફૃ઼ીળ દૉક બ્દૉ ઝૉ વી નસ ષહર્ધૂ ઙૃઞળીદ
ળીઞલરીઅ ષ઼ષીડ ગળૉ ઝૉ દૉ રદવમફૃઅ ુઞ વી રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ / ઇુપગૅ દ ઑગટૂગલૃડૂષ રૉજી ડર્ૉ ડ (ઇરનીષીન
સઽૉ ળ ુ઼ષીલ) ઇફૉ ણૉ પ્લૃડૂ બ્વૂ઼ ગુર ળ ૂ, બૉ લવ ીન્જ ઇરનીષીન (ઇરનીષીન સઽૉ ળ રીડૉ ) ીળી
ઇબીલૉવ ઼િડર્ િભગૉ ડ ળઞૄ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. રીજી ઼ોુફગ(વ ગળરીઅધૂ ુફષૅ ) દધી દૉકફી ઈુ દ્ફૉ
ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.રીઅ ષૉસ રીડૉ ઼નળઽૃ ણ્ુર઼ીઊવ ઼િડર્ િભગૉ ડફી મનવૉ ઞૉ દૉ ુઞ વી / દીવૃગીફૂ ળ્ઞઙીળ
ુષુફરલ ગજૉળૂ ઘીદૉ ફીર ફ પથૂ ગલીર્ મીમદફીઅ ઼િડર્ િભગૉ ડ / બૃળીષી ગર્ી ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ.

૮.

઼અળક્ષથ ગરર્જીળૂક ઇફૉ દૉરફી ઈુ દ્આ
રૅત્લૃ બીરૉવી, ઇસગદ મફૉવી, વ ગળરીઅ ભળઞ મજાષદી ઇફૉ રીજી ઼ોુફગ્ફૂ ુષચષી ઇફૉ મીશગ્ફૉ
ુફલર્ ઇફૃ઼ીળ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ. નૂઢ ૩૨ મૉઢગ્ફૂ રલીર્નીરીઅ ઇફીરદ મૉઢગ્ફ્ વીય રશૂ સગસૉ.
ગીળઙૂવફી સઽૂન્ફી મીશગ્ / ઈુ દ્ફૉ બથ ઇફીરદ મૉઢગ્ ઋબળ ીપીન્લ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ઈ
રીડૉ ઼ોુફગ ષૉ ભૉ ળ મ્ણર્ ગૉ ઼ક્ષર ઇુપગીળૂફૃઅ રીથબ ળઞૄ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

૯.

મીઅઽૉપળૂફૂ ળગર (ગ્સફરફૂ િણબ્ુટડ) :
ષૉસ રૉશષદૂ ષઘદૉ દીવૂરીધીર્કઑ ી.ળબ૨/- મીઅઽૉપળૂફૂ ળગર (ગ્સફરફૂ િણબ્ુટડ) દળૂગૉ
યળષીફૂ ળઽૉ સૉ. દીવૂરીધીર્ ઼અ ધીફી કજાળ્ / લઅ ફૉ ફૃગસીફ ગળૉ ગૉ ઇપષચ્જૉ દીવૂર ઝ્ણૂ ઞસૉ દ્ ઈ
ળગર ઞપ્દ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ફૃગસીફૂફૂ ળગર ગ્સફરફૂફૂ ળગર ગળદીઅ ષપૃ ઽસૉ દ્ મીઅઽૉપળૂફૂ ળગર
ઋબળીઅદ ષ઼ૄવ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. ઼અદ્હગીળગ ળૂદૉ દીવૂર બૄથર્ ગળફીળ દીવૂરીધીર્ફૉ દીવૂરફી ઇઅદૉ
મીઅઽૉપળૂફૂ ળગર બળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
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૱.

બ઼અનઙૂફૂ ળૂદ :
સોક્ષુથગ વીલગીદફૉ ઘ્લીફરીઅ વઊ રૉળૂડફી પ્ળથૉ ઇગર્દીકર્ર રૃઞમ ધીુફગ ઼અ ધી ગક્ષીઑધૂ ષૉસ
ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. રૉિળડ લીનૂ ફગગૂ ગળષીફૂ બ ુદ દૉરઞ રૉળૂડ ઙૃથ ફગગૂ ગળષીફૂ બ ુદ બીફી
ફઅમળ:૩૯ રીઅ નસીર્ષૉવ ઝૉ .

૱.૩

કઙ -ળ૨૩૯ ફી ઼ રીઅ ગૃ વ રઅઞૄળ મૉઢગ્ બોગૂફૂ યળષીબી મૉઢગ્ કબફ રૉિળડફી પ્ળથૉ
઼ળગીળ ૂફૂ ષદર્રીફ ઇફીરદ ફૂુદફી ુફલર્ફૉ વક્ષરીઅ ળીઘૂફૉ યળષીરીઅ ઈષસૉ.

૱.ળ

ઋરૉનષીળૉ ઞૉ ુઞ વીરીઅધૂ પ્ળથઆ૩૨+ળફૂ બ ુદરીઅ પ્ળથઆ૩૨ ઇધષી વપૃ ર વીલગીદફૂ બળૂક્ષી ઞૉ
ુઞ વીરીઅધૂ બ઼ીળ ગળૉ વ ઽસૉ દૉરફૉ દૉ ુઞ વીફી ઋરૉનષીળ દળૂગૉ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.

૯.

ઇળજી ગળષીફૂ ળૂદઆ
કફવીઊફ ષૉસ ઇળજી ભ્રર્રીઅ ઋરૉનષીળૉ બ્દીફૂ ુષઙદ્ ઇઅગર્ૉજી ગૉ ુબડવ ઇક્ષળ્રીઅ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ યળષી ઇઅઙૉ ુષઙદષીળ ઼રઞ બીફી ફઅમળઆ૩૫ રીઅ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ષપૃરીઅ ષૉસ
ભ્રર્રીઅ ઋરૉનષીળૉ ઞૉ ુઞ વીરીઅધૂ વપૃ ર વીલગીદફૂ બળૂક્ષી બ઼ીળ ગળૂ ઽ્લ દૉ ુઞ વ્ નસીર્ષષીફ્ ળઽૉ સૉ.
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ઇળજી ષૉસ ભ્રર્ યળષી ઼અમઅુપદ ઼ીરીન્લ ઼ૄજફીક
૩.

ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅ ફૉસફવ ઊન્ભ રૉડૂગ ઼ૉન્ડળ દધી ઙૃઞળીદ ઊન્ભ રૉડૂગ઼ ુવુરડૉ ણફી
઼ઽલ્ઙધૂ કફ વીઊફ ષૉસ ભ્રર્ યળૂ સગીલ દૉષૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .

ળ.

ષૉસ ઼ કઙ ડ-ળ૨૩૯ રીઅ ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅ ષૉસ રૉશષષી રીડૉ ષૉસ ભ્રર્
ઊન્ડળફૉડફી રીઘ્લરધૂ ઈ ઘીદીફૂ ષૉમ ઼ીઊડ (1)https://www.talimrojgar.gujarat.gov.in (2)
https://itiadmission.gujarat.gov.in/ બળધૂ કફ વીઊફ યળૂ સગીસૉ.

૫.

ઞૉ ઋરૉનષીળ્ ઙળૂમૂ ળૉ ઘી ઽૉ ઢશ ઈષદી ઽ્લ દૉરથૉ દૉરફ્ મૂબૂઑવ લીનૂફ્ ફઅમળ ષૉસ ભ્રર્રીઅ
નસીર્ષષીફ્ ળઽૉ સૉ.

૬.

ષૉમ઼ીઊડ ઋબળ ઑપ્વૂગૉ સફ ભ્રર્ ઋબળ ગવૂગ ગળષીધૂ ગ્ અ ભ્રર્ ગ્મ્પ્લૃડળ કર્ૂફ ઋબળ ઈષસૉ ઈ ષૉસ
ભ્રર્ ઞૉ ઼અ ધી રીડૉ યળષૃઅ ઽ્લ દૉ ઼અ ધીફૃઅ ફીર ુ઼વૉગડ ગળૂફૉ ઋરૉનષીળૉ મીગૂફૂ ુષઙદ્ યળષૂ. ભ્રર્રીઅ
ઋરૉનષીળ ીળી ઞૉ ઼અ ધીફૃઅ ફીર ુ઼વૉગડ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽસૉ દૉ ઼અ ધીરીઅ ઼નળ ભ્રર્ ઈબ્ઈબ ઼મરૂડ
ધઊ ઞસૉ.

બ.

ષૉસ ભ્રર્ફૂ દરીર ુષઙદ્ ઼અબૄથર્ યળૂ ઼મુરડ કપ઼્ફ ઋબળ ગવૂગ ગળષીધૂ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.ફી લૃુફગ
ફઅમળ ઼ીધૉ ઇળજી ફ પીઊ ઞસૉ.

૮.

ઋરૉનષીળ ઑગ ગળદીઅ ષપૃ ઼અ ધીફૃઅ કફવીઊફ ષૉસ ભ્રર્ યળૂ સગસૉ.

૯.

ઋરૉનષીળૉ દૉરફ્ દીઞૉદળફ્ બી઼બ્ડર્ ઼ીઊટફ્
ભ્ડ્ ઇબવ્ણ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.

૱.

ઋરૉનષીળફી કફવીઊફ ષૉસ ભ્રર્રીઅ ગ્ઊ ક્ષુદ ઽ્લ દ્ ઑિણડ ઑપ્વૂગૉ સફ રૉફૄરીઅ ઞઊ બ્દીફ્ ઇળજી
ફઅમળ દધી ઞન્ર દીળૂઘ ઑન્ડળ ગળૂફૉ ઞ ળૂ ઼ૃપીળ્-ષપીળ્ ગળૂ ઼ૉષ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

૯.

ઋરૉનષીળૉ ઇળજી ઼અબૄથર્ ળૂદૉ જગી઼ૂફૉ લ્ગ્લ વીઙૉ દ્ ઇળજી ગન્ભરર્ ગળૂ વ્ગ ગળષૃઅ દૉફી રીડૉ ગન્ભરર્
ઑપ્વૂગૉ સફ રૉફૄ ઋબળ ગવૂગ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ગન્ભરર્ ગળૉ વ ઇળજી ઞ રીન્લ ઙથીસૉ. ઇફૉ ઈ ઇળજીફૂ ુ ન્ડ
વઊફૉ ળજી ડર્ૉ સફ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ઋરૉનષીળ કફવીઊફ યળૉ વ ઇળજી ભ્રર્ ળીઞલફૂ ગ્ઊ બથ ઼ળગીળૂ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક/ ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્/ ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર
ગૉ ન્ ્(SF) ઘીદૉ મ ઞરી ગળીષૂ સગસૉ.

૩૨.

ષૉસ ભ્રર્ ળજી ડર્ૉ સફ ભૂ ી.બ૨/- ઋરૉનષીળૉ કફવીઊફ ષૉસ ભ્રર્ ઼અ ધીરીઅ ઞરી ગળીષદી ઼રલૉ ઞૉ દૉ
઼અ ધીરીઅ ઞરી ગળીષષીફૂ ળઽૉ સૉ ઇફૉ દૉ ઞૉ દૉ ઼અ ધી ઘીદૉધૂ ી.બ૨/- યળૂ ઼ઽૂ / ુ઼ગગી ગળીષૂ રૉશષૂ
વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ.

૩૩.

ષૉસ ભ્રર્ યળદીઅ બઽૉ વીઅ ષૉસ ભ્રર્ યળષી ઼અમપૉફૂ ઞ ળૂ રીઙર્નસર્ગ ઼ૄજફીક ઈ ઘીદીફૂ ષૉમ ઼ીઊડ
(1)https://www.talimrojgar.gujarat.gov.in (2) https://itiadmission.gujarat.gov.in/ ઋબળધૂ ષીઅજૂ, ઼રજી,
ુષજીળૂ ષૉસ ભ્રર્ યળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ઋરૉનષીળૉ કફવીઊફ ભ્રર્રીઅ ુષઙદ્ ઼ીજૂ યળૉ વ ઝૉ દૉર રીફૂફૉ રૉિળડ
ઞફળૉ ડ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ઋરૉનષીળફૂ મ રૃવીગીદ નળમ્લીફ ઇ઼વ રીથબ ્ફૂ જગી઼થૂ ધદીઅ
જો ગ્ઊ ભૉ ળભીળ ઞથીસૉ દ્ દૉ ઋરૉનષીળફૉ મઅપફગદીર્ ળઽૉ સૉ.

(15 KB Size, 5 c.m X 3.6 c.m.,Image Resolution 200 DPI)

13

૩૪.

ઋરૉનષીળ્ફૉ મ રૃવીગીદ રીડૉ ફ્ SMS દૉકઑ ઇળજી ભ્રર્ રીઅ નસીર્ષૉવ ર્મીઊવ ફઅમળ ઋબળ રશસૉ
ઈધૂ ષૉસ નળમ્લીફ ર્મીઊવ ફઅમળ મનવષ્ ફઽીં.

૩૫. ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્(SF) રીઅ ષૉસ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ બિળુસ -૬ રીઅ નસીર્ષૉવ ઼અબગર્ ફઅમળ
ઋબળધૂ રૉશષષીફૂ ળઽૉ સૉ. ષપૃ ુષઙદ્ રીડૉ ફૂજૉ નસીર્ષૉવ ગજૉળૂક ઘીદૉફી ઽૉ બ વીઊફ ફઅમળ બળધૂ ઼ષીળૉ
૩૩.૨૨ ધૂ ઼ીઅઞ ૉ ૮.૨૨ ગવીગ નળમ્લીફ ઋબવબ્પ મફસૉ.
કર્ર
ગજૉળૂફૃઅ ફીર
૩ ુફલીરગ ૂ, ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર, બ્વ્ગ ફઅ.૩,૫જો
રીશ, ણીર્.જીષળીઞ રઽૉ દી યષફ, ઞૃ ફી ઼ુજષીવલ,
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨
૪ ફીલમ ુફલીરગ ૂ,(દીવૂર),
ીનૉુસગ ગજૉળૂ,
ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઽ્ ડૉ વ ુમ ણીંઙ, ગૃ મૉળફઙળ, ઇરનીષીન
- ૫૱૪૫૬૨
૫ ફીલમ ુફલીરગ ૂ,(દીવૂર), ીનૉુસગ ગજૉળૂ, ૯૩૫,
"ઉ" બ્વ્ગ, ફષર્ રીશ, ગૃ મૉળયષફ, ગ્ઢૂ ગૉ મ્બ઼,
ષણ્નળી-૫૯૨૨૨૩
૬ ફીલમ ુફલીરગ ૂ,(દીવૂર), ીનૉુસગ ગજૉળૂ, ઑફૉક્ષૂ
યષફ, મૂજો રીશ, મઽૃરીશૂ યષફ ગઅબીઋન્ણ,
ળીઞગ્ડ-૫૮૨૨૨૩
૭ ફીલમ ુફલીરગ ૂ,(દીવૂર), ીનૉુસગ ગજૉળૂ, મઽૃરીશૂ
રગીફ, મૂ-બ્વ્ગ, ગર્ીઋન્ણ ફ્વ્ળ, ફીફબૃળી, ઼ૃળદ૫૯૭૨૨૩
૩૬.

ઽૉ બ વીઉફ ફઅમળ
(૨૯૯)૪૫૪૭૫૱૨૩
(૨૯૯)ળળ૱ળળ૬ળ૮
(૨ળ૮બ)ળ૬૫૱૬૯૯/
ળ૬ળ૯૨૯૬
(૨ળ૱૩) ળ૬બ૱૬૱૱/
ળ૬૯૮૱બ૨
(૨ળ૮૩)ળ૬૯બ૩૯બ

ષૉસ ઇઅઙૉફી ુફલર્ ધર ગીશજીબૄષર્ગ ષીઅજૂ, ઼રજી ઇફૉ બઝૂ ઞ ષૉસ ભ્રર્રીઅ ઞથી લી રૃઞમ ઞ
ુષઙદ્ યળષૂ.

૩૭. કફવીઊફ ષૉસ ભ્રર્ ઇઅગર્ૉજી દધી ઙૃઞળીદૂરીઅ યળૂ સગીસૉ. ઙૃઞળીદૂરીઅ ઇફૃકર્ર ફઅમળઆ ૩ ધૂ ૩૱ ઼ૃપૂરીઅ
નસીર્ષૉવ રીિઽદૂ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
૩૮.

ષૉસ ભ્રર્રીઅ ઞલીઅ ૩ વઘૉવ ઝૉ ત્લીઅ ઋરૉનષીળફૃઅ ફીર, ુબદી/બુદફૃઅ ફીર,ઇડગ, રીદીફૃઅ ફીર, ઼ળફીરીફૂ
ુષઙદ્ બૂફગ્ણ ફઅમળ ઼ઽૂદ વઘષીફૂ ળઽૉ સૉ. ુવઅઙ નસીર્ષષી, રીદૅયીહી ણર્ ્બમ્ગ઼રીઅધૂ બ઼અન ગળષીફૂ
ળઽૉ સૉ., ઑ઼.ડૂ.ણૂ. ગ્ણ ઼ઽૂદ ભ્ફ ફઅમળ, SMS રીડૉ ર્મીઊવ ફઅમળ, ઊ-રૉઊવ ઑણર્ૉ ઼, ઋરૉનષીળૉ
બ્દીફૃઅ ઞૉ મગરીઅ ઘીદૃઅ ઽ્લ દૉ મગફૃઅ ફીર, મગફૂ સીઘીફૃઅ ફીર, મગફ્ ઘીદી ફઅમળ, મગફ્ IFSC ગ્ણ
ફઅમળ વઘષ્, ભ્ડ્ ઈઊણૂ ગીણર્ ફૂ ુષઙદ્ ણર્ ્બમ્ગ઼રીઅધૂ બ઼અન ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. દધી ફઅમળ વઘષીફ્
ળઽૉ સૉ. ઇડગ ઇફૉ ફીર, ગૄ વ વૂષીંઙ ઼િડર્ િભગૉ ડરીઅ નસીર્ લી રૃઞમ ઇઅગર્ૉજી ગૉ ુબડવ ઇક્ષળ્રીઅ ઞ વઘષી.
ઈપીળગીણર્ ફૂ ુષઙદ્ ઇજૃગ ઈબષૂ.

૩૯. ળ વઘૉવ ઝૉ ત્લીઅ ઋરૉનષીળફૂ ઞન્ર દીળૂઘફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષષી રીડૉ ઝૉ . ઈ ઘીફીકરીઅ ગૄ વ વૂષીંઙ
઼િડર્ િભગૉ ડરીઅ નસીર્ લી રૃઞમ ઞન્ર દીળૂઘ નસીર્ષષૂ. ની.દ. : ઞન્ર દીળૂઘઆ૨૩/૨૮/૩૯૱૨ ઽ્લ દ્ દૉ
રૃઞમ ઞન્ર દીળૂઘ નસીર્ષષૂ.
૩૱. ૫ વઘૉવ ઝૉ ત્લીઅ ઋરૉનષીળૉ બ્દીફૉ વીઙૃ બણદી ઘીફીરીઅ ઋરૉનષીળફી પરર્ ઇફૉ જાુદ ણર્ ્બમ્ગ઼રીઅધૂ બ઼અન
ગળષીફી ળઽૉ સૉ.
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૩૯. ૬ વઘૉવ ઝૉ ત્લીઅ ઋરૉનષીળૉ બ્દીફૉ વીઙૃ બણદી ઘીફીરીઅ ઋરૉનષીળફૂ ગૉ ડૉઙળૂ ણર્ ્બમ્ગ઼રીઅધૂ બ઼અન ગળષીફૂ
ળઽૉ સૉ.
ળ૨. બ વઘૉવ ઝૉ ત્લીઅ ઋરૉનષીળૉ ુબદી / ષીવૂફૂ ષીુહર્ગ ઈષગફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષષીફૂ ઝૉ . દૉરઞ ઼ીરૉફી
ઘીફીરીઅધૂ ઈષગફ્ નીઘવ્ ઈબફીળ ઼ક્ષર ઼ ીુપગીળૂફૂ ુષઙદ્ ણર્ ્બમ્ગ઼રીઅધૂ બ઼અન ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ળ૩. ૮ વઘૉવ ઘીફીરીઅ પ્ળથ-૯ ધૂ પ્ળથ-૩૨ ઇધષી ઼રગક્ષ બળૂક્ષી બી઼ ગળૂ ઽ્લ દૉફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષષૂ.
ળ૪. ૯ વઘૉવ ઘીફીરીઅ
નસીર્ષષ્.

S.S.C.

બી઼ ગલીર્ફૃઅ ષહર્ ઇફૉ દૉફૂ ઼ીરૉફૂ વીઊફફી ઘીફીરીઅ ઙૃથ બ ગફ્ ફઅમળ

ળ૫. ૱ વઘૉવ ઘીફીરીઅ ણર્ ્બમ્ક્ષરીઅધૂ રૉશષૉવ વીલગીદ બ઼અન ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. દૉરઞ ઼ીરૉફી ઘીફીરીઅ ઞૉ દૉ
પ્ળથ બી઼ ગળષી રીડૉ ગળૉ વ લત્ફ, ગૃ વ ઙૃથ, રૉશષૉવ ઙૃથ, પ્ળથ-૩૨ રીઅ રૉશષૉવ ઙુથદ દધી
ુષ ીફ ુષહલફી રીગ઼ર્ નસીર્ષષી.
ળ૬. ૯ વઘૉવ ઘીફીરીઅ પ્ળથ-૩ળ બી઼ ગલીર્ફૃઅ ષહર્ દૉરઞ ઙૃથ બ ગફ્ ફઅમળ નસીર્ષષ્.
ળ૭. ૩૨ વઘૉવ ઘીફીરીઅ ણર્ ્બમ્ક્ષરીઅધૂ પ્ળથ-૩ળફૂ ડર્ ૂર બ઼અન ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. દૉફૂ ઼ીરૉફી ઘીફીરીઅ
લત્ફ, ગૃ વ ઙૃથ ઇફૉ રૉશષૉવ ઙૃથફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ળ૮. ૩૩ વઘૉવ ઘીફીરીઅ ભૉ સફ ણૂટીઊફ / રૉણૂગવ ઊગષૂબરૉન્ડ રૂગૉ ફૂગરીઅ ષૉસ રીડૉ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ. બી઼
ગળૉ વ ડર્ૉ ણફૂ ુષઙદ્ દૉરઞ દૉફી ઼ીરૉફી ઘીફીરીઅ લત્ફ, ગૃ વઙૃથ ઇફૉ રૉશષૉવ ઙૃથફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષષીફૂ
ળઽૉ સૉ.
૪૯. ૩ળ વઘૉવ ઘીફીરી ડૉ ફ્ગર્ીભળ ઑન્ણ ઼ૉકર્ૉડળૂલવ ઈ઼ૂ ડન્ડ(ઇઅગર્ૉજી) દૉરઞ ડૉ ફ્ ગર ગ્મ્પ્લૃડળ
કબળૉ ડળ(ઇઅગર્ૉજી) લષ઼ીલ રીડૉ બ઼અનઙૂ નસીર્ષફીળ ઋરૉનષીળૉ ભ્રર્રીઅ પ્ળથઆ૩૨/પ્ળથ-૩ળરીઅ ઇઅગર્ૉજી
ુષહલરીઅ રૉશષૉવ ઙૃથ નસીર્ષષીફી ઝૉ .
૪૱. ૩૫ વઘૉવ ઘીફીરી ણૂ.ડૂ.બૂ. કબળૉ ડળ લષ઼ીલ રીડૉ બ઼અનઙૂ નસીર્ષફીળ ઋરૉનષીળૉ ઇઅગર્ૉજી ડીઊબરીઅ ુદ
ુરુફડ સબ્ન્ફૂ ટણબફૂ ઼અખ્લી નસીર્ષષૂ.
૪૯. ૩૬ વઘૉવ ઘીફીરીઅ ઋરૉનષીળૉ ઋચ્જ વીલગીદ રૉશષૂ ઽ્લ દ્ દૉ ણર્ ્બમ્ગ઼રીઅધૂ બ઼અન ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ની.દ.Bsc / Bcom ુષઙૉળૉ નસીર્ષષૃઅ .
૫૨. ૩બ વઘૉવ ઘીફીરીઅ ઋરૉનષીળૉ સીશી ઝ્ણલીફી રીથબ ( ગૄ વ ુવુષઅઙ ઼િડર્ િભગૉ ડ) રૃઞમફ્ ુઞ વ્
નસીર્ષષીફ્ ળઽૉ સૉ. ની.દ. : ઋરૉનષીળૉ ઝૉ વૂ બળૂક્ષી ઇરનીષીન ુઞ વીરીઅધૂ બ઼ીળ ગળૂ ઽ્લ દ્ ઇરનીષીન
નસીર્ષષ્.
૫૩. ૩૮ વઘૉવ ઘીફીરીઅ ઋરૉનષીળૉ દૉરફી રીદી / ુબદી / ષીવૂ ઙળૂમૂ ળૉ ઘી ઽૉ ઢશ BPL (ઙળૂમૂ ળૉ ઘીફૂ ફૂજૉ)
ઈષદી ઽ્લ દ્ ત્લીઅ ડૂગ ગળષૃઅ ઇફૉ BPL ગીણર્ ફઅમળ / BPL ફઅમળ નસીર્ષષીફ્ ળઽૉ સૉ.
૫૪. ૩૯ વઘૉવ ઘીફીરીઅ ઇઙીઋફી ષૉસ઼ રીઅ ષૉસ રૉશષૉવ ઇફૉ ગ્ઊ બથ ગીળથ઼્ળ ૱૨ ડગીધૂ કઝૂ
ઽીઞળૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ ફીરગરૂ ધલૉવ ઽ્લ ગૉ બળૂક્ષીરીઅ મૉ઼ૂ સગૉ વ ફ ઽ્લ દૉષી બૃફઆ ષૉસષીશી
ઋરૉનષીળ્ઑ ુષઙદ્ યળષૂ.
૫૫. ૩૱ વઘૉવ ઘીફીરીઅ ૃઇવ ઼ૂ ડર કભ ડર્ૉ ુફઅઙરીઅ દીવૂર વૉષી ઉચ્ઝદી ઽ્લ દ્ ઘળીફૂ ુફસીફૂ ગળષૂ.
ૃઇવ ઼ૂ ડરફૂ દીવૂર ઼અમઅુપદ ુષઙદ્ રૃખ્લ બૉઞ ફી બીઝશફી યીઙરીઅ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .
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૫૬. કફવીઊફ ષૉસ ભ્રર્ફૂ ઼અબૄથર્ ુષઙદ્ યળૂ ઝૉ વૉ મીઽપળૂરીઅ ઽી બ઼અન ગળૂ કર્ૂફ ઋબળ ઞૉ ગ્ણર્ નૉઘીલ દૉ
ડીઊબ ગળૂ ભ્રર્ ઼મુરડ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ ઞૉધૂ ઇળજી ગન્ભરર્ રીડૉ ફ્ ઼અનૉસ િણ પ્વૉ ધસૉ દધી ઇળજી ફઅમળ
નૉઘીસૉ ઞૉ ઋરૉનષીળૉ ફ પૂ ળીઘષીફ્ ળઽૉ સૉ. ત્લીળ મીન ગન્ભરસફ ફઅમળ, ઑપ્વૂગૉ સફ ફઅમળ ઇફૉ ઞન્ર
દીળૂઘ ઑન્ડળ ગળૂ ુ ન્ડ મડફ ગવૂગ ગળૂ ુ ન્ડઈઋડ રૉશષૂ વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ.
૫૭. કફવીઊફ ષૉસભ્રર્ ઼મરૂડ ગલીર્ બઝૂ ઇળજી ફઅમળફ્ ઋબલ્ઙ ગળૂ ગન્ભરર્ ઑપ્વૂગૉ સફ ગળષીધૂ
ગન્ભરસફ ફઅમળ ઈબફૉ SMS ીળી દધી ગ્મ્પ્લૃડળ કર્ૂફ ઋબળ જોષી રશસૉ.
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રૉિળડ લીનૂ ફગગૂ ગળષીફૂ બ ુદ ઇફૉ ઇન્લ ઇઙત્લફૂ ઼ૃજફીક.
૩.

ઋરૉનષીળૉ કફવીઊફ ષૉસ ઇળજી ભ્રર્રીઅ બ્દીફૂ ુષઙદ્ ગીશજીબૄષર્ગ યળષૂ. ષૉસ ભ્રર્ ઼ીધૉ રીગર્ સૂડ,
ગૄ વ વૂષીંઙ ઼િડર્ િભગૉ ડ, ડર્ ીલવ ઼િડર્ િભગૉ ડ, જાુદ ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ , ઈષગ ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ , ઈપીળ
ગીણર્ , મગ ઑગીઋન્ડ ફઅમળ, મગફૂ બી઼મૃગફી ધર બીફીફૂ ફગવ ુષઙૉળૉફૂ ષ રીુથદ ટૉળ્ક્ષ ફગવ્
ઇષ લ ુમણષૂ.

૪. ઋરૉનષીળૉ મ રૃવીગીદ ઼રલૉ ષૉસ ભ્રર્રીઅ યળૉ વ ુષઙદ્ ષૉસ ઈબદૂ ષઘદૉ જગી઼ષીરીઅ ઈષદી રૄશ
઼િડર્ િભગૉ ડ ગળદીઅ ઞૃ નૂ ઇધષી ઘ્ડૂ રીવૄર બણસૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફ્ ષૉસ ઘ્ડૂ રીિઽદૂ નસીર્ષષી મનવ
ળન ધષીફૉ બી ળઽૉ સૉ.
૫.

ઋરૉનષીળૉ દૉરફી બ઼અનઙૂફી લષ઼ીલરીઅ ષૉસ ર ૉ જોણીષષૃઅ ભળજીલીદ ઝૉ , ઇન્લધી રશૉવ ષૉસ ળન
ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

૬.

ષૉસ ઇઅઙૉફી રૉિળડફૂ જાથગીળૂ ષૉમ઼ીઊડફી રીઘ્લરધૂ દધી ઞૉ ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅ
દીવૂર રીડૉ ભ્રર્ યળૉ વ ઝૉ દૉ ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅધૂ ઞ જાથૂ સગીસૉ ઇધષી
https://itiadmission.gujarat.gov.in ઋબળધૂ જાથૂ સગીસૉ.

૭.

ઋરૉનષીળફૂ ગૉ ઇન્લ યૄવફૉ વૂપૉ રીગર્ પળીષદી ઽ્ષી ઝદીઅ જો ષૉસ લીનૂરીઅ ઋરૉનષીળફૃઅ ફીર ફ ઽ્લ દ્
દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ ભ્રર્ યલીર્ફૂ ઼ીુમદૂ ઼ીધૉ ઞૉ દૉ ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ફ્ ઼અબગર્ ઼ીપષ્. જો
ઋરૉનષીળફી ઙૃથ ઇફૉ ુષઙદ્ રૉિળડબી ઞથીસૉ દ્ ઞૉ દૉ ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્
ષૉસ રીડૉ
લ્ગ્લ ગળસૉ.

૮.

ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્ રીઅ લષ઼ીલ નૂઢ ઝૉ વી ગૉ ડવી ઙૃથૉ ષૉસ ઇડગૉ વ ઝૉ દૉફૂ રીિઽદૂ
જાથૂ સગીસૉ.

૯.

ઋરૉનષીળફૉ દૉકફી બ઼અનઙૂફી લષ઼ીલરીઅ ઑગ ષઘદ ઞૉ દૉ ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ રીઅ ષૉસ
રશૂ ઙલી મીન ષૉસ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલી બઝૂ ઑગ ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ રીઅધૂ મૂજી
ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ રીઅ મનવૂ રશસૉ ફઽીં, દૉરઞ ઋરૉનષીળ ઑગ ષઘદ ષૉસ રશૂ ઙલી મીન
઼ સ ધલૉધૂ ઼અ ધીરીઅ ઼દદ ૩૨(નસ) િનષ઼ ઙૉળઽીઞળ ળઽૉ સૉ દ્ ડર્ૉ ફીંઙ રૉન્લૃઇવફી ભગળીઆ૪૪ રૃઞમ
દૉફૃઅ ફીર ઼અ ધીરીઅધૂ ગરૂ ગળૂ ફીઘષીરીઅ ઈષસૉ દૉફૂ ઇજૄગ ફ પ વૉષૂ.

૱.

નળૉ ગ ઋરૉનષીળફૉ પ્ળથ ૩૨+ળ ફૂ બ ુદરીઅ પ્ળથઆ૩૨ રીઅ રૉશષૉવ ઙૃથફી ઈપીળૉ ૯૨૨ ઙૃથફૂ ઼બીડૂઑ
વીષષીરીઅ ઈષસૉ. પ્ળથઆ૩૨રીઅ ભળુઞલીદ ુષહલ્ફી ઞ ઙૃથ ઙથદળૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. ગર્ૉણૉણ બ્ઊન્ડ
ઙૃથ ઽ્લ દૉષી ુગ ઼ીરીઅ ગૃ વ ગર્ૉણ બ્ઊન્ડ ઼ીરૉ રૉશષૉવ ગર્ૉણ બ્ઊન્ડ નસીર્ષષીફી ળઽૉ સૉ.

૯.

પ્ળથઆ૩૨ ફૂ બળૂક્ષી ઑગ ગળદીઅ ષપૃ લત્ફૉ બ઼ીળ ગળૂ ઽ્લ દૉષી ુગ ઼ીરીઅ ૯૨૨ ઙૃથફૂ ઼બીડૂઑ વી લી
મીન ષપીળીફી નળૉ ગ લત્ફ નૂઢ ૩બ ઙૃથફૂ ગબીદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. (ુફલુરદ લત્ફ મીન ગ્ઊ ગીળથ઼ળ
બઝૂફૂ બળૂક્ષીરીઅ ઋરૉનષીળ મૉ઼ૉ ફઽીં ઇધષી ણર્ ્બ વૉ દ્ દૉ નળૉ ગ ઞદૂ ગળૉ વ દગફૂ ઙથદળૂ ગળૂ ષપીળીફૂ
દગ નૂઢ ૩બ ઙૃથફૂ ગબીદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ) બળઅદૃ ષપૃરીઅ ષપૃ ૬બ ઙૃથફૂ ગબીદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
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૩૨. ઞૉ દૉ ડર્ૉ ણ રીડૉ કઝીરીઅ કઝૂ સોક્ષુથગ વીલગીદ પ્ળથ:૩૨+ળ ફૂ બ ુદરીઅ પ્ળથઆ ૯ ગૉ ૱ બી઼ ઝૉ દૉરીઅ
ધર પ્ળથઆ૩૨+ળ ફૂ બ ુદરીઅ પ્ળથ:૩૨ બી઼ ઋરૉનષીળ્ફૉ ષૉસરીઅ ઇગર્ૂરદી ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.
ઈર ઝદીઅ ઋરૉનષીળ્ ફ રશૉ ઇફૉ મૉઢગ્ ઘીવૂ ળઽૉ સૉ દ્ પ્ળથઆ૯ બી઼ ઋરૉનષીળ્ ઇફૉ ત્લીળમીન પ્ળથઆ૱
બી઼ ઇફૉ ત્લીળમીન પ્ળથઆ૯ બી઼ ઋરૉનષીળ્ફૉ રૉિળડ રૃઞમ ષૉસબી ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.
૩૩. ુસક્ષથ ુષયીઙફી દીળૂઘઆળ/૮/ળ૨૩૩ફી ઢળીષ કર્રીઅગઆર઼મ/૩ળ૩૩/બ૯૨/ઝ ધૂ પ્ળથઆ૱ બઝૂ
ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.ફ્ મૉ ષહર્ ગૉ દૉધૂ ષપૃ ઼રલઙીશીફ્ રીન્લદી ીપ્દ ગ઼્ર્ ગળૉ વ ઽ્લ ઇફૉ દૉ રીડૉ NCVT ગૉ
GCVT ફૂ બળૂક્ષી બી઼ ગળૉ વ ઽ્લ ઇફૉ જો દૉ પ્ળથઆ૩૨ફૂ ઙૃઞળીદૂ દૉરઞ ઇઅગર્ૉજી ુષહલફૂ બળૂક્ષી બી઼
ગળૉ દ્ દૉફૉ પ્ળથઆ૩૨ ઼રગક્ષ ઙથષી ઢળીષ ધલૉવ ઝૉ . દૉષૂ ઞ ળૂદૉ પ્ળથઆ૩૨ બઝૂ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.ફ્ મૉ
ષહર્ ગૉ દૉધૂ ષપૃ ઼રલઙીશીફ્ રીન્લદી ીપ્દ ગ઼્ર્ ગળૉ વ ઽ્લ ઇફૉ દૉ રીડૉ NCVT ગૉ GCVTફૂ બળૂક્ષી બી઼
ગળૉ વ ઽ્લ ઇફૉ જો દૉ પ્ળથઆ૩ળફૂ ઇઅગર્ૉજી ુષહલફૂ બળૂક્ષી બી઼ ગળૉ દ્ દૉફૉ પ્ળથઆ૩ળ ઼રગક્ષ ઙથષી
ઢળીષ ધલૉવ ઝૉ . ઈષી ુગ ઼ીકરીઅ રૉિળડ ફગગૂ ગળષી પ્ળથઆ૩૨ફૂ ષૉસ વીલગીદ પળીષદી લષ઼ીલ્
રીડૉ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.ફી NCVT ગૉ GCVT ડર્ૉ ણફી ુધલળૂ, ૉગડૂગવ, ષગર્ સ્બ ગૉ ગલૃવૉસફ ઑન્ણ ઼ીલન઼્ દધી
ઑુન્ઞફૂલળીંઙ ણર્ ્ઈંઙ (ઑમ્પ્વ્લૉમૂવૂડૂ ગૂવ ુ઼ષીલફી ઙૃથ) ફી ઙૃથ દધી પ્ળથઆ૩૨ફી ઙૃઞળીદૂ ઇફૉ
ઇઅગર્ૉજી ુષહલરીઅ રૉશષૉવ ઘળૉ ઘળ ઙૃથ ઙથદળૂરીઅ વૉષીફી ળઽૉ સૉ.

પ્ળથઆ૩૨ રીઅ લત્ફફી રીગ઼ર્ફૂ ઙથદળૂફૂ ઼રઞઆ
કર્ર

૩

પ્ળથ-૩૨
ફી ઙૃથ

પ્ળથ૩૨રીઅ ગૃ વ
રૉશષૉવ ઙૃથ

૮૭૨

૬૯૭

૯૨૨ ઙૃથફૂ ઼બીડૂઑ
રૉશષૉવ ઙૃથ

૬૯૭ x ૯૨૨ = ૭૩૩

લત્ફફૂ
઼અખ્લી

ષપીળીફી નળૉ ગ
લત્ફ ફૂ
઼અખ્લી x ૩૭
બળઅદૃ ષપૃરીઅ ષપૃ
૬૭ ઙૃથ મીન

રૉળૂડ રીડૉ
ઙથદળૂરીઅ
વૉષીફી
ઇઅુદર ઙૃથ

૩

--

૭૩૩

૪

૩૭

૭૭૨

૫

૫૨

૫૮૱

૫ ધૂ ષપૃ

૬૭

૫૮૬

૮૭૨
૪

૮૭૨

૭૪૭

૭૪૭ x ૯૨૨ = ૭૮૭
૮૭૨

૫

૮૭૨

૫૯૨

૫૯૨ x ૯૨૨ = ૫૯૱
૮૭૨

૬

૮૭૨

૫૱૨

૫૱૨ x ૯૨૨ = ૬૨૯
૮૭૨
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મ રૃવીગીદ ઇઅઙૉફૂ ઼ૄજફીક
૩.

ઞૉ ઋરૉનષીળ્ઑ ી.બ૨/- યળૂ ળજી ડર્ૉ સફ ગળીષૉવ ઽસૉ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફ્ ઞ રૉિળડ લીનૂરીઅ ઼રીષૉસ
ગળષીરીઅ ઈષસૉ. રૉિળડ લીનૂ મૉ ગીળફૂ ળઽૉ સૉ ઞફળવ ઇફૉ જાુદ રૃઞમ. રૉિળડ ફઅમળ જાથષી રીડૉ
ઋરૉનષીળ ઋબળ્ગદ ષૉમ઼ીઊડ ઋબળ કફવીઊફ જોઊ સગસૉ. ઈ રીડૉ ઋરૉનષીળ્ દૉરફ્ ઇળજી કર્રીઅગ,
ગન્ભરસફ ફઅમળ ઇફૉ ઞન્ર દીળૂઘફ્ ઋબલ્ઙ ગળષીધૂ કફવીઊફ જોઊ સગસૉ. ઼અ ધી ઘીદૉ મ
રૃવીગીદ રીડૉ ફ્ ગીલર્કર્ર ફગગૂ ધલી મીન ઈઞ ષૉમ ઼ીઊડ ઋબળધૂ મ રૃવીગીદ રીડૉ ફ્ ગ્વ વૉડળ
ૉ ઼અ ધી, દીળૂઘ ઇફૉ ુફલદ ઼રલૉ ઞૉ ઼અ ધી રીડૉ ભ્રર્ યળૉ વ ઽ્લ ત્લીઅ
ુ ન્ડ ગળૂ સગસૉ. ઞૉરીઅ નસીર્ષવ
ઇ઼વ રીથબ ્ ઼ીધૉ ઞ ળૂ ભૂ ઼ઽૂદ દૉરથૉ ષઘજ ઋબુ ધદ ળઽૉ ષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

ળ.

ુફલદ ઼રલ રલીર્નીરીઅ ઼અ ધીરીઅ રશૉવ ષૉસ બી દી પળીષદી ઋરૉનષીળ્ફૂ ષૉસ રીડૉ ફૂ ઇળજીક
ઋબળધૂ મફીષૉવ રૉિળડ લીનૂરીઅ ઼રીુષ ડ ઋરૉનષીળ્ફૉ રૉિળડકર્ર ઇફૃ઼ીળ ષૉસ ઼રલૉ ઘળૉ ઘળ ઋબવબ્પ
ધફીળ ઘીવૂ મૉઢગ્ ઋબળ ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ દૉ રીડૉ ઋરૉનષીળફૉ ુફલદ દીળૂઘૉ ઇફૉ ઼રલૉ મ
રૃવીગીદ રીડૉ ઇળજી ગળૉ વ ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ રીઅ ઈષષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ
દીવૂર ગૉ ન્ ઘીદૉ ષૉસ લ્ગ્લ ઋરૉનષીળ્ફૂ રૉિળડ લીનૂ ુ઼ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ દૉ ઼ીધૉ ઞ મ
રૃવીગીદ ઇઅઙૉફૃઅ ઼રલબ ગ ફ્ડૂ઼ મ્ણર્ ઋબળ ુ઼ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. દૉ ઇફૃ઼ીળ મ રૃવીગીદફી
ગીલર્કર્ર રૃઞમ ઞૉ દૉ ઋરૉનષીળ્ઑ મ રૃવીગીદ રીડૉ ઽીઞળ ળઽૉ ષીફૃઅ ળઽૉ સૉ, દૉ રીડૉ ઊન્ડળફૉડફી રીઘ્લરધૂ
ઋરૉનષીળૉ મ રૃવીગીદફ્ ગીલર્કર્ર ુ ન્ડ ગળૂ દૉરીઅ નસીર્ષૉવ દીળૂઘૉ ઇફૉ ઼રલૉ ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ
દીવૂર ગૉ ન્ ઘીદૉ ઞ ળૂ ઇ઼વ રીથબ ્ દધી ઞ ળૂ ભૂ ઼ીધૉ ઽીઞળ ળઽૉ ષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

૫.

ુફલદ દીળૂઘ, ઼રલ ઇફૉ ધશૉ ઋરૉનષીળૉ બ્દૉ ઼મઅુપદ દરીર રૃશ રીથબ ્, ઙૃથબ ગ્, બૃળીષી
઼ીધૉ ઽીઞળ ળઽૉ ષૃઅ બણસૉ. દૉરઞ ઈ દરીર રીથબ ્, ઙૃથ બ ગ્, બૄળીષી ષઙૉળૉફૂ ષ રીુથદ ટૉળ્ક્ષ
ફગવ્ ઼ીધૉ વીષષીફૂ ળઽૉ સૉ.

૬.

઼અ ધી ીળી ફગગૂ ગળૉ વ ગરર્જીળૂકફૂ ડૂર ીળી ઽીઞળ ળઽૉ વી ઋરૉનષીળ્ફી ઇ઼વ રીથબ ્,
ઙૃથબ ગ્ ઇફૉ ઇન્લ ઞ ળૂ બૄળીષીકફૂ જગી઼થૂ ગલીર્ બઝૂ ઋરૉનષીળફૉ દૉ ઞ ઼રલૉ દૉફૉ રશષીબી
ઋબવબ્પ બ઼અનઙૂફી નસીર્ષૉવ લષ઼ીલરીઅ ષૉસ કભળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઞૉ ઋરૉનષીળૉ દૉ ઞ ઼રલૉ
ષૂગીળષીફ્ ગૉ ફ ષૂગીળષીફ્ ુફથર્લ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ. ઇફૉ ઇળજી ભ્રર્ફૂ બઽ જ ઼ીધૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ
ડર્ૉ ણ ષૂગૅ ુદ બ રીઅ ઼ઽૂ ગળૂ ળઞૄ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ ઇફૉ દૉ ઞ ષઘદૉ ષૉસ રૉશ લી મનવફૂ બઽ જ દૉકઑ
રૉશષૂ વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ.

બ.

જો ઋરૉનષીળ મ રૃવીગીદ ઼રલૉ ઇગર્દીકર્ર રૃઞમફી ઇભ્લી઼કર્રફૂ બ઼અનઙૂ બોગૂ દૉરફૉ રશષીબી
બ઼અનઙૂફી ડર્ૉ ણરીઅ ષૉસફ્ ષૂગીળ ફ ગળૉ દ્ દૉરફૉ મ રૃવીગીદફી િનષ઼ૉ લષ઼ીલરીઅ ષૉસરીઅ ળ઼
ફધૂ દૉષ્ ઇ ષૂગૅ ુદ બ વઘૂ બ્દીફૂ ઼ઽૂ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઈ રૃઞમફૃઅ વઘીથ ગળૂ ઈપ્લી બઝૂ જો
ઋરૉનષીળફ્ ગ્ઊબથ ગીળથ઼ળ ુષજીળ મનવીલ ઇફૉ ઇઙીઋ દૉરફૉ રશદી ઇફૉ ઇ ષૂગીળ ગળૉ વ
લષ઼ીલરીઅ ઇધષી ઞૉ દૉ ઼રલૉ ઋરૉનષીળફૉ ઋબવબ્પ લષ઼ીલરીઅ બૃફઆ ષૉસફૂ રીઅઙથૂ ગળૉ દ્ દૉરીઅ
મૉઢગ્ ઘીવૂ ઽ્ષી ઝદીઅ બૃફઆ ષૉસફૂ રીઅઙથૂ ગર્ીઽલ ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. દૉધૂ ઋરૉનષીળૉ ઘૄમ ઞ
ુષજીળ ગળૂ ઇફૉ ઼ીષપીફૂ બૄષર્ગ ઋબળ નસીર્ લી રૃઞમફૃઅ વઘીથ ગળૂ ઈબષી ઇફૃળ્પ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .

૮.

મ રૃવીગીદ રીડૉ ઈષદીઅ ઋરૉનષીળ્ફૉ ષૉસ રીડૉ મીઅઽૉપળૂ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ.
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૯.

મ રૃવીગીદ ષઘદૉ જો ગ્ઊ ઙૃથબ ગ, રીથબ ુષઙૉળૉ ઘ્ડી રીવૄર બણસૉ દ્ ષૉસ ઈબષીરીઅ
ઈષસૉ ફિઽઅ ઇફૉ ગીલનૉ઼ળ બ્વૂ઼ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. મ રૃવીગીદ ઼રલૉ ષૉસ ઈપ્લી બઝૂ
બથ બીઝશધૂ જો ગ્ઊ ઙૃથબ ગ, રીથબ ષઙૉળૉ ઘ્ડૃઅ ગૉ મફીષડૂ રીવૄર બણસૉ દ્ બથ ુષ ીધીર્ફ્
ષૉસ ળન ગળૂ દૉફૂ ઼ીરૉ ગીલનૉ઼ળ બ્વૂ઼ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

૱.

ઞૉ ઋરૉનષીળફૉ ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષૉ દૉફૉ દૉ ઞ ઼રલૉ ઼અબૄથર્ ભૂ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ, ભૂ યળષી રીડૉ ઼રલ
વઅમીષૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. ઈધૂ મ રૃવીગીદફી િનષ઼ૉ ઞ ળૂ ભૂ ઇફૉ ગ્સફરફૂ ણૂબ્ટૂડફૂ
ળગર ઼ીધૉ વઊફૉ ઈષષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
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બિળુસ -૩
ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ બૉડફર્ફીઅ લષ઼ીલ્
લષ઼ીલ
ફ્ કર્ર ફઅ
1
2
3
4

ડર્ૉ ણ ગ્ણ

લષ઼ીલફૃઅ ફીર

124
114
121
104

ઑડૉ ન્ણન્ડ કબળૉ ડળ (ગૉ રૂગવ પ્વીન્ડ)
ઊવૉક્ડર્ ૂસૂલફ
ઊવૉક્ડર્ ્ુફક઼્ રૂગૉ ફૂગ
ભૂડળ
ઊન્ભ્રસફ ઑન્ણ ગ્મ્લૃુફગૉ સફ
ડૉ ગફ્વ્જી ુ઼ ડર રૉન્ડૉ ફન઼્
ઊન્ડૉ ળૂલળ ણૉ ગ્ળૉ સફ ઑન્ણ ણૂટીઊફ
રૂગૉ ફૂગ ણૂટવ
રૂગૉ ફૂગ ર્ડળ ( ઽૂગવ)

5

168

6
7
8

156
135
117

9

109

રૂગૉ ફૂગ ળૉ ૂઞળૉ સફ ઑન્ણ ઑળ
ગન્ણૂસફળ

10

103

઼ષલળ

11

105

ડફર્ળ

12

1106

13

140

મૉુટગ ગ્ રૉડ્વ્જી
ગ્મ્પ્લૃડળ કબળૉ ડળ ઑન્ણ ્ગર્ીરીંઙ
ઈ઼ૂ ડન્ડ

14

102

ણર્ ીફ્ટ઼્રૉફ (઼ૂષૂવ)

15

160

ણર્ૉ ઼ રૉગીંઙ

16

176

ઽૉ ધ ઼ૉફૉડળૂ ઊન્ બૉક્ડળ

17

133

પ્વમ્મળ

18

1108

઼ૃઇંઙ ડૉ ગફ્વ્જી

19

128

ષૉ ણળ

20

116

ષીલળરૉફ

21

171

ુરગૉ ુફગ કડ્ ઊવૉક્ડર્ ૂગવ ઑન્ણ
ઉવૉક્ડર્ ્ુફગ઼

22

199

ગ્મ્પ્લૃડળ ઽીણર્ ષૉળ ઑન્ણ ફૉડષુગર્ં ઙ
રૉન્ડૉ ફન઼્

23

172

ુ બૉળૉડળૂ ગૃ વ રૉફૉઞરૉન્ડ
(ઈુ઼ ડન્ડ)

24

195

ક ણ ઑઞ ગૉ ળ ઈુ઼ ડન્ડ

ન્લૃફદર સોક્ષુથગ વીલગીદ

પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼ (ઙુથદ
ઇફૉ ુષ ીફ ુષહલ ઼ીધૉ)

પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼ (ઙુથદ
ઇફૉ ુષ ીફ ુષહલ ઼ીધૉ)
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼ (ઙુથદ
ઇફૉ ુષ ીફ ુષહલ ઼ીધૉ)
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૱ બી઼
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼ (ઙુથદ
ઇફૉ ુષ ીફ ુષહલ ઼ીધૉ)
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼ (ઙુથદ
ઇફૉ ુષ ીફ ુષહલ ઼ીધૉ)
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼

21

લષ઼ીલ ફ્
ગીળ
ઑન્જી.
ઑન્જી.
ઑન્જી.
ઑન્જી.

લષ઼ીલફૂ
રૃનદ
૪ ષહર્
૪ ષહર્
૪ ષહર્
૪ ષહર્

ઑન્જી.

૪ ષહર્

ઑન્જી.
ઑન્જી.
ઑન્જી.

૩ ષહર્
૩ ષહર્
૪ ષહર્

ઑન્જી.

૪ ષહર્

ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑન્જી.

૪ ષહર્

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑન્જી.

૪ ષહર્

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑન્જી.

૩ ષહર્

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑન્જી.

૪ ષહર્

ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑન્જી.

૩ ષહર્

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ બૉડફર્ફીઅ લષ઼ીલ્
લષ઼ીલ
ફ્ કર્ર ફઅ

ડર્ૉ ણ ગ્ણ

લષ઼ીલફૃઅ ફીર

25

184

ઽૉ ધ ઼ૉભડૂ ઑન્ણ ઑન્ષીલરન્ડ

26

185

ભીલળ ડૉ ગફ્વ્જી ઑન્ણ ઉન્ણ ડર્ ૂલવ
઼ૉભડૂ રૉફૉઞરૉન્ડ

27

153

ણૂજીડવ ભ્ડ્ગર્ીભળ

ન્લૃફદર સોક્ષુથગ વીલગીદ
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼..ઉંજીઊ
૩૮૭ ઼ૉ.રૂ.ષઞફ-૭૨
ુગવ્ ઝીદૂ ૱૩ ઼ૉ.રૂ.
ભૃવીષૂફૉ ૱૭ ઼ૉ.રૂ.
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૪ બી઼.ઉંજીઊ
૩૮૭ ઼ૉ.રૂ.ષઞફ-૭૨
ુગવ્ ઝીદૂ ૱૩઼ૉ.રૂ.
ભૃવીષૂફૉ૱૭ ઼ૉ.રૂ.

લષ઼ીલ ફ્
ગીળ

લષ઼ીલફૂ
રૃનદ

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼

28

138

રૉસફ (ુમ ણીંઙ ગન્ ડર્ ક્ડળ)

ઑન્જી.

૩ ષહર્

29

1145

ુરગૉ ફૂગ કડ્મ્ણૂ ળૉ બૉળળ

ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑન્જી.

૩ ષહર્

પ્ળથઆ૩૨ બી઼ (ઙુથદ
ઇફૉ ુષ ીફ ુષહલ ઼ીધૉ)

30

1122

ુરગૉ ફૂગ કડ્મ્ણૂ બૉઉન્ડીંઙ

31

1250

ઽીઋ઼ ગૂબળ

પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

32

1125

ઈુગર્ ડૉગજળવ ણર્ ીફ્ડ઼રૉફ

પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼ ( ઙુથદ
ઇફૉ ુષ ીફ ુષહલ ઼ીધૉ

ઑન્જી.

૪ ષહર્

22

બિળુસ -૪
જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ બૉડફર્ફીઅ લષ઼ીલ્
લષ઼ીલ
ડર્ૉ ણ ગ્ણ
ફ્ કર્ર ફઅ

લષ઼ીલફૃઅ ફીર

ન્લૃફદર સોક્ષુથગ વીલગીદ
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼ AICTE રીન્લ
ઉઞફૉળૂ/ણૂપ્વ્રીઅ,ભીઊફ ઈડર્ ઼
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼

લષ઼ીલ ફ્
ગીળ

લષ઼ીલ
ફૂ રૃનદ

ઑન્જી.

૩ ષહર્

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

ફ્ફ. ઑન્જી.
ફ્ફ. ઑન્જી.
ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્
૩ ષહર્
૩ ષહર્

ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑન્જી.

૩ ષહર્

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑન્જી.

૩ ષહર્

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑન્જી.

૪ ષહર્

ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑન્જી.

૩ ષહર્

101

271

઼િડર્ ભૂગૉ ડ ગ઼્ર્ ઉફ ઽીણર્ ષૉળ ડૉ ગફ્વ્જી
ફૉડષગર્ ઑન્ણ ઑણરૂફૂ ડર્ૉ સફ

102

274

઼િડર્ ભૂગૉ ડ ગ઼્ર્ ઉફ ર ડૂરૂણૂલી
ડૉ ગફ્વ્જી ઑન્ણ ણૂડૂબૂ

103
104
105

269
270
275

઼િડર્ ભૂગૉ ડ ગ઼્ર્ ઉફ ઉ-ગ્ર઼ર્
઼િડર્ ભૂગૉ ડ ગ઼્ર્ ઉફ ઼્ભડષૉળ ્ગર્રીંઙ
઼િડર્ ભૂગૉ ડ ગ઼્ર્ ઉફ ષૉમ ણૂટીઉફ

106

290

ઊવૉક્ડર્ ૂગ ઑપ્વીલન઼્ૂ઼ ળૂબૉળળ

107

211

ઈરજળ ર્ડળ ળૂષીઉન્ણીંઙ/ગ્ઊવ
ષીઊન્ણળ

108

224

રૉન઼્ ઑન્ણ ષૃરૉફ ઙીળરૉન્ડ રૉગીંઙ

109

297

ષૉ ણળ ગર ભૉ ુ ગૉ ડળ

110

940

ઑરઑવડૂ (ડૉ ગફ્વ્જી ડ)

111

212

઼ડીર્ભૂગૉ ડ ગ્હર્ ઉફ ુમ ણીંઙ ઑન્ણ
ઈુગર્ ડૉક્જળ ણૂટીઊફ

112

210

઼ડીર્ભૂગૉ ડ ગ્હર્ ઉફ રસૂફૂ ડૄ વ ર

113

257

ભીલળરૉફ

114

208

઼ૉભડૂ ઑન્ણ ઼ૂક્લૃળૂડૂ રૉફ

115

210

વૂફ્ડ રૉન્ડૉ ફન઼્ ુરગૉ ુફગ

116

202

રૉફ રૉણ ભીલમળ ડૉ ક્ફ્વ્જી

પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ ૩૨ બી઼

ઑન્જી.

૪ ષહર્

117

207

રૉફ રૉણ લીફર્ ઼્ૉુ઼અઙ ડૉ ક્ફ્વ્જી

બ ુદરીઅ પ્ળથઆ ૩૨ બી઼

ઑન્જી.

૪ ષહર્

118

2104

વૂફ્ડ ુરગૉ ફૂગ

પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ ૩૨ બી઼

ઑન્જી.

૩ ષહર્

119

939

ઑરઑવડૂ (ડૉ ગફૂસૂલફ)

પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૪ બી઼(With

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

120

૪૬૱

મૃગ મીઊન્ણળ

પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ ૱ બી઼

ફ્ફ. ઑન્જી.

૩ ષહર્

પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ
પ્ળથઆ ૩૨ બી઼
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ
પ્ળથઆ ૯ બી઼
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ
પ્ળથઆ ૯ બી઼
પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ
પ્ળથઆ૯ બી઼

ુદરીઅ
ુદરીઅ
ુદરીઅ
ુદરીઅ

B.Sc.(Chemistry/ Micro
Biology Bio-Chemistry /
Zoology/ Botony)

પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼ (ઙુથદ ઇફૉ
ુષ ીફ ુષહલ ઼ીધૉ)

પ્ળથ:૩૨+૪ ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼ (ઙુથદ ઇફૉ
ુષ ીફ ુષહલ ઼ીધૉ)

Biology)

ફ પઆ
(૩)

(ળ)

ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.બૉડફર્ફી લષ઼ીલ્ રીડૉ ન્લૃફ ર ષૉસ વીલગીદ, લષ઼ીલફ્ ગીળ દધી લષ઼ીલફૂ રૃ દ યીળદ
઼ળગીળફી ણીલળૉ ગડળ ઞફળવ કભ ડર્ૉ ુફઅઙ, ફષૂ િન ઽૂફૂ ષૉમ઼ીઉડ http://www.dget.nic.in/ રીઅ નસીર્ લી રૃઞમ
ળઽૉ સૉ. ઞૉ ઼રલીઅદળૉ ભૉ ળભીળફૉ ઈુપફ ળઽૉ સૉ.
જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી લષ઼ીલ્ રીડૉ ન્લૃફ ર ષૉસ વીલગીદ, લષ઼ીલફ્ ગીળ દધી લષ઼ીલફૂ રૃ દ ઙૃઞળીદ
ગીઋન઼્ૂવ ભ્ળ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ુફઅઙ, ઙીઅપૂફઙળફૂ ષૉમ઼ીઉડ https://www.gcvt.org/ રીઅ નસીર્ લી રૃઞમ ળઽૉ સૉ. ઞૉ
઼રલીઅદળૉ ભૉ ળભીળફૉ ઈુપફ ળઽૉ સૉ.
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બિળુસ ડઆ૫
િન લીઅઙ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ુષુસ
લષ઼ીલ ડર્ૉ ણ ગ્ણ
ફ્ કર્ર ફઅ

લષ઼ીલફૃઅ ફીર

301

283

302

282

304
305
306
307
308
309

245
226
227
294
203
219

ગડીંઙ ઑન્ણ ડૉ વળીંઙ
ણૉ ગડ્બ બુબ્વસીંઙ કબળૉ ડળ (ણૂડૂબૂ)
ઑમ્ ્ઉણળૂ ઑન્ણ ફૂણવ ષક઼્ર્
ઽૉ ળ ઑન્ણ ગૂફ ગૉ ળ
કભ઼ૉડ ુ ન્ડીંઙ ઑન્ણ મૃગ મીઊન્ણીંઙ
પ્વમ્મીંઙ ઈ઼ૂ ડન્ડ

310

284

કભ઼ૉડ ુ ન્ડળ

311

211

ઈરજળ ર્ડળ ળૂષીઉન્ણીંઙ

312

288

ડૃ ઽૂવળ કડ્ ળૂબૉળળ

ઇભ્લી઼કર્ર્

ન્લૃફદર સોક્ષુથગ વીલગીદ
પ્ળથ:૩૨+૪ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼
પ્ળથ:૩૨+૪ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼ (ઇઅગર્ૉજી
ુષહલ ઼ીધૉ)

ગ્મ્પ્લૃડળ કબળૉ ડળ
ડૉ ફ્ગર્ીભૂ (ઇઅગર્ૉજી)

પ્ળથ:૩૨+૪ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૱ બી઼

પ્ળથ:૩૨+૪ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૩૨ બી઼
પ્ળથ:૩૨+૪ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૯ બી઼
પ્ળથ:૩૨+૪ફૂ બ ુદરીઅ
પ્ળથઆ૱ બી઼

24

લષ઼ીલ ફ્
ગીળ

ઇભ્લી઼કર્
રફૂ રૃનદ

ફ્ફ-ઑન્જી.

૩ ષહર્

ફ્ફ-ઑન્જી.

૩ ષહર્

ફ્ફ-ઑન્જી.
ફ્ફ-ઑન્જી.
ફ્ફ-ઑન્જી.
ફ્ફ-ઑન્જી.
ફ્ફ-ઑન્જી.
ઑન્જી.

૩ ષહર્
૩ ષહર્
૩ ષહર્
૩ ષહર્
૩ ષહર્
૩ ષહર્

ફ્ફ-ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑન્જી.

૩ ષહર્

ઑન્જી.

૩ ષહર્

બિળુસ : ૬
ઇરનીષીન ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરૃઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ
દીવૃગીફૃઅ ફીર

ઇરનીષીન
(઼ૂડૂ)

મીષશી
રીઅણવ
઼ીથઅન

ુયવ્ણી
ર્ણી઼ી

બીવફબૃળ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્:- ઇરનીષીન
રૉફૉઞળ ૂ,ઊન્ણ્ ઞરર્ફ ડૃ વ ર, જી.ઈઊ.ણૂ.઼ૂ.ભૉ ઊટ-૬,પ્વ્ડ (૨૯૯)ળબ૱૬૩૯૮૨/
ફઅમળઆ બ૨૨૫,ષડષી,ઇરનીષીન
ળબ૱૬૨૯૮૩-૮૬
઼અજીવગ ૂ, રીફષ ઼અષૉનફી ઽૉ ધ ળૂ઼જર્ ભીઋન્ણૉ સફ,
૯૬૪૯૫૪૯૮૪૯
રૉણૂપ્વૉફૉડ ઉન્ ડૂડલૃડ કભ રૉણૂગવ ઼ીલન઼્, જાલ ઽીઋ઼,
ૂજો રીશ, ષીરૂફીળીલથ રઅિનળ બી઼ૉ, ળીરમીઙ
મૂ.ઈળ.ડૂ.ઑ઼ મ઼ ડ્બ, ળીરમીઙ, રથૂફઙળ.
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગૅ થ ઼ૉષી ડર્ ડ, ઉુન્ણલફ ઉન્ ડૂડલૃડ, ૫૩૨, ૯૫૯૮૪૩૯૮૭૯
઼ૂડૂ ગષૉળ, ફળ્ણી બીડૂલી મૂ.ઈળ.ડૂ.ઑ઼. ળ્ણ, ફળ્ણી.
઼અજીવગ ૂ, ઙૃઞળીદ ુષ ીબૂઢ, ઑ ્ુ ઑડ ડૉ ગફ્વ્જી ગૉ ન્ ,
(૨૯૯)ળળ૱૮૬૯૬૮
જન્ વ્ગ મ઼ ડ્બ બી઼ૉ,સીઽૂમીઙ,ઇરનીષીન
઼અજીવગ ૂ, ઙૃઞળીદ ૂ ગૉ શષથૂ રઅણશ, ઊન્ ડૂડલૃડ કભ
(૨૯૯)૮બળ૩૯ળ૫ળ
ગ્મ્પ્લૃડળ ડૉ ગફ્વ્જી,ઑ઼.ઑવ.લૃ.ગ્વૉઞ ગૉ મ્બ઼,
ૂદરફઙળ,બઽૉ વ્ તીશ, ઑવૂ઼ ૂઞ,ઇરનીષીન
(૨૯૯)ળ૮બ૱૮૩૫૱
઼અજીવગ ૂ, મઽૉ ળી રૃઅઙી સીશી ઼઼્ી.
ઈ રળ્ણ,ફષળઅઙબૃળી,ઇરનીષીન
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગૅ થ ઼ૉષી ડર્ ડ, ઊન્ણૂલફ ઊન્ ડૂડલૃડ,૬૨ળ,
૯૫૯૮ળ૩૯૮બ૯
સી દ ગ્મ્બવૉક્ષ, ૂરીશૂ ઼઼્ીલડૂ મ઼ ડ્બ બી઼ૉ,
ઑજ.ણૂ.ઑભ.઼ૂ. મગ ઼ીરૉ,રૂઢીઘણૂ, ઇરનીષીન.
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગૅ થ ઼ૉષી ડર્ ડ, ઊન્ણૂલફ ઊન્ ડૂડલૃડ,ળ૬,
૯૫૯૮ળ૩૯૮બ૯
બીધર્ ગ્મ્બવૉક્ષ,ભીલળ ૂઙૉણ બી઼ૉ,રથૂફઙળ ઼ીલન઼્ ગ્વૉઞ
઼ીરૉ, ઇરનીષીન.
઼અજીવગ ૂ,ગ્મ્પ્લૃડળ ડૉ ગફ્વ્જી ભીઋન્ણૉ સફ મૂ/૩૯ રઅઙવદૂધર્ (૨૯૯)ળ૮૮૬ળળ૱૨.
ગ્મ્પ્વૉક્ષ,પળથૂપળ રઅિનળ ઼ીરૉ,બીવણૂ,ષી઼થી,ઇરનીષીન
઼અજીવગ ૂ,રીફષ ઼અષૉનફી ઽૉ ધ ળૂ઼જર્ ભીઋન્ણૉ સફ, રૉણૂપ્વૉફૉડ (૨૯૯)ળ૯૯૩૩૫૨બ,૯૬
ઊન્ ડૂડલૃડ કભ રૉણૂગવ ઼ીલન઼્,઼અષૉનફી, ૯-મૂ,ફૃદફ
ળ૯૫ળ૯૮ળ૯,
ઙૃઞળીદ ઼઼્ીલડૂ,વ્લવી ઽ્વ બીઝશ, ફીળથબૃળી,
ઇરનીષીન.
઼અજીવગ ૂ,઼ૃન્ફૂ રૃુ વર ષગભ ગુરડૂ, ઼ૃવદીફ ઇઽૉ રન
(૨૯૯)ળબબ૨૮૯૫૱
ગ્મ્પ્લૃડળ ઼ૉન્ડળ,જી.બૂ.ક.઼ીરૉ,
/ળબબ૩૩૨૯૮
઼વીબ઼ ળ્ણ, ઇરનીષીન-૫૱૨૨૨૩
઼અજીવગ ૂ, ૂ મૃઘ્પ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,બઽૉ વ્ રીશ, ઞલ
૯૬ળ૯૨૨૮૩૩૨.
ગ્મ્બવૉક્ષ,પ્શગી ળ્ણ,મીષશી, જી.ઇરનીષીન.
(૨ળ૯૩બ)ળ૬૨ળ૩૩,
઼અજીવગ ૂ,ફષળઅઙ ઙૅબ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,ષૂઢવીબૃળ જીળ
૯૱ળબ૫ળ૮૨૩૩
ળ દી,રૃ.ષૂઢવીબૃળ,દી.રીઅણવ,જી.ઇરનીષીન.
઼અજીવગ ૂ,જઅબીમૉફ યઙદ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ગ્વૉઞ કભ ભીલળ (૨ળ૯૩૯)ળ૯૫ળ૨૮
ડૉ ગફ્વ્જી,૱૮,઼ીથઅન ુષળરઙીર,ઽીઊષૉ ળ્ણ, રૃ.ઘ્ણી
જી ્:- ઇળષ ૂ
(૨ળ૯૯૩)
઼અજીવગ ૂ,પૂ જજર્ કભ ફ્ધર્ ઊન્ણૂલી ઙૃઞળીદ ણીલ઼્ૉસફ
ળ૱૮૮૬ળ ૬૨
ગીઋન઼્ૂવ રૂસફ ગઅબીઋન્ણ,રૃ.વૃ઼ણૂલી
઼અજીવગ ૂ, સીરશીજી નૉસ ગૉ શષથૂ રઅણશ, રૃ.બ્.સીરશીજી (૨ળ૯૯૩)ળ૬૨૬૯૱
૯૬૨૪૯૨૮૬૨૯૯
઼અજીવગ ૂ,ઙૃ ગૅ બી જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ,ગીરપૉફૃ ગ્મ્બવૉક્ષ, ધર
રીશ,કરફઙળ ઼઼્ીલડૂફૂ ઼ીરૉ,રીવબૃળ ળ્ણ, રૃ.બ્.ર્ણી઼ી. ૯૬૪૯૮૱૱૯૮૯
જી ્:- મફી઼ગીઅઢી
઼અજીવગ ૂ, ઼ઞર્ફ ભીઋન્ણૉ સફ, ઼ૉન્ડળ ભ્ળ વફીર્ંઙ વીઊભ
૯૬ળ૮બ૩૬૨૩૫
ગૂ ઼, ઘૃથૂલી ળ્ણ,ણૂ.ગૉ .ુ ષૉનૂ રીળમ ઼ ી.વૂ.ફૉસફવ
ઽીઊષૉ, ઇરૂળઙત
૯૱૯૱૫૱૯૯૩૱
઼અજીવગ ૂ,ુષગી઼ ભીઋન્ણૉ સફ,ુષગી઼ ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂડલૃડ,
઼ળ ષદૂ ગ્મ્બવૉક્ષ,બઽૉ વ્ રીશ,ઞૃ ફી ઙઅઞ ઼ીરૉ, બીવફબૃળ
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઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)
૩૩૪
૩૩૨

૩૩૨
૩૫
૩૨૫,૩૨૬

૫૨૩, ૫૨૭, ૫૨૱
૩૩૨

૩૩૨

૩૫,૩૨૩
૩૩૨

૩૨૩,૩૨૬

૪૫,૪૬
૩૨૯, ૩૨૯
૩૩૫,૩૩૬

૪,૩૫,૩૨૯
૩૮
૩૮

૬,૩૩,૩૫,૩૯,૪૨

૩૮

઼અજીવગ ૂ, ગીલફૉડ ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ઙતઘ઼ી ળ્ણ, રૃ.ઙત

ગવ્વ

ઙીઅપૂફઙળ

ગણૂ
ઘૉળીવૃ

જોડીથી

રઽૉ ઼ીથી

ુષજાબૃળ

(૨ળ૯૬ળ)
ળળળ૩૯૯
૯૬ળ૯૮૫૯૱૯૯

૪,૬

રીફષદી ઼ૉષી ડર્ ડ બીવફબૃળ

૩૩૨

ૂ પૃુવલી ષીવરમૉફ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, રૉનીથૂ દીવૂર ગૉ ન્ , ૂ
પૃુવલી ષીવરમૉફ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ રૉનીથૂ દીવૂર ગૉ ન્
બીવફબૃળ.
જી ્:- ઙીઅપૂફઙળ
઼અજીવગ ૂ, રી ુદ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ર્ ડ, ગબૂવૉ ષળ સ્બીંઙ
૯૫૯૯૩બ૨૫૯૬
઼ૉન્ડળ, રીરવદનીળ કભૂ઼ફૂ ઼ીરૉ, ગવ્વ, જી.ઙીઅપૂફઙળ.

૩૩૯

઼અજીવગ ૂ, ઇુઘવ ઙૃઞળીદ ભીઋન્ણૉ સફ, ુષઞલ ગ્મ્પ્લૃડળ
ઉન્ ડૂડલૃડ, ઇ રૉચ ગ્મ્પ્વૉક્ષ, નઽૉ ઙીર ળ્ણ, ર્ડી ુજવ્ણી.
઼અજીવગ ૂ, ૂ ફીળીલથ ઑજ્લૃગૉસફ ડર્ ડ, ઼ઽજાફઅન ગ્વૉઞ
કભ ઼ીલન઼્ ઑન્ણ ડૉ ગફ્વ્જી, ગ બદ બીગર્ ફૂ બીઝશ,
ઇરનીષીન- ગવ્વ ઽીઊષૉ, રૃ.બ્. ટૃઅણીવ.
઼અજીવગ ૂ,ુષટફ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,ગબૂવૉ ષળ સ્બીંઙ ઼ૉન્ડળ,
રીરવદનીળ ગજૉળૂફૂ ઼ીરૉ,ગુષદી ઼ગર્ વ, રૃ.ગવ્વ,
જી.ઙીઅપૂફઙળ.
઼અજીવગ ૂ, ષ.ગજળીયીઊ ઝઙફની઼ બડૉ વ જૉળૂડૉ મવ
ડર્ ડ,઼ીષર્ઞુફગ ઽ્ુ બડવ,રૃ.બ્.જન્ ીવી,
દી.જી.ઙીઅપૂફઙળ.
઼અજીવગ ૂ,ઈસૂષીર્ન ળૂ઼જર્ ભીઋન્ણૉ સફ, પ્વ્ડ ફઅ.ળ૯૩, ગીલ
લૃ,,઼ૉગડળ-ળળ,ઙીઅપૂફઙળ.
઼અજીવગ ૂ,ગફ્ળૂલી ઼ૉષી ગૉ ન્ ,ઽીઅ઼્વ-ઙીઅપૂફઙળ ઽીઊ ષૉ,
રૃ.યીડ,જી.ઙીઅપૂફઙળ,
઼અજીવગ ૂ,રી ુદ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ર્ ડ, ષ દૂગ ગ્મ્બવૉક્ષ,
઼ીળધૂ મઅઙવ્ફૂ બી઼ૉ,જીઅનઘૉણી,જી.ઙીપૂફઙળ.
઼અજીવગ ૂ,સીળનીમૉફ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ગો વી઼ પીર ઼ીરૉ,
બૉધીબૃળ
઼અજીવગ ૂ ઼અદ ળ્ઽૂની઼ ઼ૉષી ઼રીઞ, ગ્મ્પ્લૃડળ ડર્ૉ ઉફીંઙ
઼ૉન્ડળ, મઙૂજી બીઝશ, ઙીઅપૂફઙળ
ઙીઅપૂફઙળ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ ઼રબર્થ ઑજ્લૃગૉસફ

૯૱૯૱૭૨૱૱૯૮

૩૨૪

૯૯૪૯૭૬૬૬૨૨

૩૩૨

૯૫૯૯૩બ૨૫૯૬

૩૨૪

૯૱૯૱૯૫૨ળ૬ળ

૩૮

૯૫૯૮ળ૩૯૮બ૯

૩૩૨,૩૩૯

૨૯૯-ળ૫૯૮૯બ૫૬.

૩૩૨

૯૫૯૯૩બ૨૫૯૬

૩૨૪

૯૨૯૯૨૮૫૩૬૯,
૨૯૯-૫૨બ૩૮૩૱ળ.
૨૯૯૪૫૪૫૱૭૨૯

૩૩૨
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૩૫
૩૩૨,૩૩૯

જી ્:- રઽૉ ઼ીથી
઼અજીવગ ૂ, ઼઼્ીલડૂ ભ્ળ ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ ઼્ લવ
૯૯૨૯૬૯બબળ૮
ૉ
ઑગડૂષૂડૂ઼, c/o ઇષપૃદ ગ્મ્બલૃડળ ઑઞલૃગસફ, ષીત઼્ લ ૯૫૯બ૯ળ૬૩ળબ
ડૉ ડ઼,ળૉ ષૉ ડૉ સફ ઼ીરૉ, ગણૂ-૫૱ળ૯૩બ.
઼અજીવગ ૂ,ઇુઘવ યીળદૂલ ઑઞલૃગૉસફવ ળૂ઼જર્ ભીઋન્ણૉ સફ,
(૨ળ૯૮૩) ળળ૫૯૮બ
ટૃવૉવીવ સ્બીંઙ ઼ૉન્ડળ,૩વ્ રીશ, નૃગીફ ફઅ.૩ધૂ ૩૫,
ણીર્.ઽીઋ઼ફૂ બી઼ૉ,ઘીળૂગૄ ઊ,રૃ.ઘૉળીવૃ
઼અજીવગ ૂ, ૂ જોડીથી ગૉ શષથૂ રઅણશ,ણ્.ઑફ.બૂ.બડૉ વ
(૨ળ૯૮ળ)ળ૮બબ૮૮
ષુફયર્ળ ખચ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ , c/o ૂ ળીર઼ષર્ ુષ ીવલ
ગૉ મ્બ઼, ડૉ સફ ળ્ણ,રૃ.જોડીથી
઼અજીવગ ૂ,઼ળ ષદૂ ઙુદ રિઽવી રઅણશ,઼ળ ષદૂ ડૉ ગફૂગવ
(૨ળ૯૮ળ)ળબ૯૫બ૬
ઊન્ ડૂડલૃડ,સઅગળ ઑ ડૉ ડ, ધર રીશ,ઙીલ ૂ રઅિનળ બી઼ૉ, ઽીઊ
ષૉ, ફીઙવબૃળ,રઽૉ ઼ીથી.
જાબીફ-ઊન્ણૂલી ઉન્ ડૂડલૃડ ભ્ળ રૉન્લૃભૉગજિળઅઙ ી. ઈઊડૂઈઊ
ઘૉળષી
઼અજીવગ ૂ,઼રધર્ કઙફીઊટૉસફ ડર્ ડ,બ૮,઼અ ગૅ દ ગ્મ્પ્વૉક્ષ,
ડૂ.મૂ. ળ્ણ, ુષજાબૃળ
઼અજીવગ ૂ,઼ઽજાફઅન ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ૂ ષીરૂ ફીળીલથ
ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.ગ્વૉઞ,ઞોફ રઅનૂળ બી઼ૉ,ષૂજાબૃળ

૩૫

૩૨૩

૩૮

૪,૯,૱,૩૫,૩૯,૪૨

૩૮

૪,૬,૯,૱,૩૯,૪૯,૫૨

(૨ળ૯૮૫)૫ળ૯૮૯૱

૩૫

(૨ળ૯૮૫)ળ૱૬૯બ૨

૪,૬,૩૨,૩૯,૪૨

ુષ઼ફઙળ

઼દવી઼થી

જીથ રી

બીડથ

ુ઼ બૃળ

ઉણળ

ીઅુદઞ
િઽઅરદફઙળ

઼અજીવગ ૂ, ૂ ગૉ શષથૂ ઋત્દૉઞગ રઅણશ ઼અજીવૂદ ૂ ઑફ.જી. ૯૬ળ૮૬ળ૮૩૫ળ
બડૉ વ ઈઊ.ડૂ.઼ૂ., ષૂ.ણૂ.બડૉ વ ઑઞલૃગૉસફ ગૉ મ્બ઼,
રૃ.બ્.ઋરદી
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઙ્ટીળૂલી ગૉ શષથૂ રઅણશ, ૂ મૂ.ગૉ .ઑન્ણ જી.ગૉ . ૱૨ળ૯૮૫૯ળ૮૫૯૩૯
બડૉ વ ઘીફઙૂ ખચ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી( ષુફયર્ળ)
રૃ.બ્.ઙ્ટીળૂલી
઼અજીવગ ૂ, ઇઅુમગી ઑજ્લૃગૉસફ ડર્ ડ ઼અજીુવદ રપળ ડૉ ળૉ઼ી
(૨૪૯૮૭)૪૱૩૪૩૫
ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ુફઅઙ ઉન્ ડૂડલૃડ, ુષ઼ફઙળ-ુષજાબૃળ ળ્ણ,
ડૉ વૂભ્ફ ઑ જૉન્ઞ બી઼ૉ, રૃ.ઙ્ઢષી.
(૨ળ૯૮૩)ળ૮ળળ૮૬
઼અજીવગ ૂ,ઙીલ ૂ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ણય્ણી(દીળઅઙી)
૯૬ળ૯૮૯૬૮૯૮
રૃ.સીઽબૃળી
જી ્:- બીડથ
(૨ળ૯૫૬)ળળળ૩ળ૩
઼અજીવગ ૂ,ુફરી રૉર્ળૂલવ ગર્ીર ુષગી઼ ડર્ ડ, ૂ ગૉ .ષૂ. બડૉ વ
ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઊન્ ડૂડલૃડ,બીડથ ળ્ણ, રૃ.જીથ રી
઼અજીવગ ૂ, ફ્ધર્ ઙૃઞળીદ ઑઞલૃગૉસફ ઼઼્ીલડૂ,ગ્વૉઞ ગૉ મ્બ઼, (૨ળ૯૮૮)ળ૫૩બળળ
ળીઞરઽૉ વ ળ્ણ,રૃ.દી.જી.બીડથ.
઼અજીવગ ૂ, ુષ વ યૃ ઑજ્લૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ,
(૨૪૯૮૮)૪૯૯૨૩૪
ઑર.ગૉ . ઑજ્લૃગૉસફ ગૉ મ્બ઼, બીડથ-ણૂ઼ી ઽીઊષૉ ળ્ણ,
ઑજ.ઑફ.જી.લૃ. ઼ીરૉ, રીદળષીણૂ, બીડથ
઼અજીવગ ૂ, ઙ્ગૃ વ ભીઋન્ણૉ સફ, ઙ્ગૃ વ ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ
૨ળ૯૮૯-ળળ૬૱બબ
ઊન્ ડૂડલૃડ, ઙ્ગૃ વ ઑઞલૃગૉસફ ગૉ મ્બ઼, ઼ૃજાફબૃળી બીડૂલી
બી઼ૉ, ઈઊ.ક.઼ૂ. ઼ીરૉ, ડૉ ડ ઽીઊ ષૉ ફઅ. ૬૩, રૃ.ુ઼ બૃળ
જી ્:- ઼ીમળગીઅઢી
઼અજીવગ ૂ,ગ્ ૂસફ ઼઼્ીલડૂ કભ ઊન્ણૂલી,ળ્સફૂ ગ્મ્પ્લૃડળ (૨ળ૯૯૱) ળબ૫બ૯૮
ડૉ ગફ્વ્જી,ઈડર્ ઼ ઑન્ણ ગ્ર઼ર્ ગ્વૉઞ ઼ીરૉ, ષવી઼થી ળ્ણ,
ળબળ૨૨૮
ઊણળ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ુષ ગ લીથ ઼઼્ીલડૂ, ઈત્રષ વય
(૨ળ૯૯૱)ળબળ૯ળળ
ઽ્ુ બડવ ગૉ મ્બ઼, િઽઅરદફઙળ ઽીઊષૉ, ઊણળ
઼અજીષફૂ ભીઉંણૉ સફ ફૉસફવ ગૂવ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઑન્ણ ડૉ ગફૂગવ
ઉન્ ડૂડલૃડ ીઊષૉડ ઈઊડૂઈઊ, ઉણળ.
૯૯૯૱૯૯૫૨૩૮
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઇુઘવ ઙૃઞળીદ ભીઋન્ણૉ સફ ૂ ગ્મ્બવૉક્ષ
ફૉસફવ ઽીઊષૉ ફઅ.૱,રૃ.બ્.઼વીવ
(૨૪૯૯૪)૪૬૬૮૪૩
઼અજીવગ ૂ, ુષ રઅઙવ ગૉ શષથૂ રઅણશ, ુષધ્લીફઙળૂ ગૉ મ્બ઼
ર્દૂબૃળી મીલબી઼ ળ્ણ, િઽઅરદફઙળ
ઈ ભી ી.ઈઊડૂઈઊ િઽઅરદફઙળ
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૪,૬,૩૫,૩૯

૬,૩૫

૩૩૨

૬,૩૫,૪૨

૪,૬,૩૮
૩૨૪,૩૨૫,૩૨૭,૩૨૱
૩૨૩,૩૨૪,૩૨૫,૩૨૬,
૩૨૭
૪,૬

૩૨૬

૩૮
૩૩૯
૩૮
૩૨૮, ૩૩૨
૬,૩૨,૩૯,૩૯,૫૩

ષણ્નળી ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરૃઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ
દીવૃગીફૃઅ ફીર

ઈથઅન

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્:- ઈથઅન
઼અજીવગ ૂ,ઙૃઞળીદ િકર્ુ લફ ઼ષીર઼્ ઼઼્ીલડૂ,઼ડ ડૂભફ
ઊન્ ડૂડલૃડ કભ મૂટફૉ઼ રૉફૉઞરૉન્ડ ઑન્ણ ડૉ ગફ્વ્જી, ળૉ ષૉ
ડૉ સફ બી઼ૉ,ઈથઅન.
઼અજીવગ ૂ,ળીરગૅ થ ઼ૉષી રઅણશ ઈથઅન ઈઊ.ડૂ.઼ૂ. ઈથઅન
ઽીઊ ગૃ વ,ગર્ૂણ બી઼ૉ,ુષષૉગીફઅન ગર્ીઋન્ણ,ઈથઅન
઼અજીવગ ૂ, ૂ જળ્દળ ુષચીરઅણશ, ઼ૂ.ષૂ.ઑર.ઈઊ.ડૂ. ઈઊ.
ભ્ળ ઑન્જીફૂલળીંઙ ડર્ૉ ણ઼,ઞોફ નૉળી઼ળ બી઼ૉ, ષૂષૂઑફ બઅજીલદ
ળ્ણ,ષ વયુષચીફઙળ
઼અજીવગ ૂ, ૂ જળ્દળ ુષચીરઅણશ, ઼ૂ.ષૂ.ઑર.ઈઊ.ડૂ. ઈઊ.
ભ્ળ ષૃરન઼્,ક ણ ઼ૂ.ષૂ.ઑર. ઙૉ ડ ઽીઋ઼,મૂ.ષૂ.ઑર. ગ્વૉઞ
બી઼ૉ, ષ વયુષચીફઙળ
઼અજીવગ ૂ, ૂરદૂ ફૉઽવદીમૉફ ઋરડ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,ઙૃઞળીદ
ઊન્ ડૂડલૃડ કભ ડૉ ગફૂગવ ઑઞલૃ., ૂજો રીશ,૫૨૬,ગૂસ્ળ
પ્વીટી, ડૉ સફ ળ્ણ,ઈથઅન.
જળ્દળ ઙૉ઼ ીઊષૉડ ઈઊડૂઈઊ ઈથઅન

૯૱૯૱૯૱૯૱૯૬

૪,૬,૪૨

(૨ળ૮૯ળ) ળ૬૯૬૨૫

૪,૬,૩૫,૪૨,૩૨૩,૩૨૬

(૨ળ૮૯ળ)
ળ૫૬૬બ૨

૪,૬,૩૨,૩૯,૩૯

(૨ળ૮૯ળ)
ળ૫૫૬બ૨

૮,૩૪,૩૫,૪૬,૪૯

૯૫૯૮ળ૩૯૮બ૯

૩૩૨

૬

મૂ ટૉણ ડૉ ગફૂગવ ઉન્ ડૂડલૃડ ઈથઅન
ઋરળૉ ઢ

ૉ ૂ
઼અઞવ

ટીવ્ન

નીઽ્ન
ઙળમીણી

નૉષઙતમીિળલી
પીફબૃળ

ભદૉબૃળી

઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)

૩૫

઼અજીવગ ૂ, ્ગ ઽૉ ધગૉ ળ ઑન્ણ ઑઞલૃગૉસફ ઼઼્ીલડૂ બી઼ૉ
ીઊષૉડ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ., ધર રીશ, ઞૉ.ગૉ . પ્વીટી ગ્મ્બવૉક્ષ,
મ઼ ડૉ ન્ણ બી઼ૉ,ઋરળૉ ઢ
જી ્:- નીઽ્ન
ૉ ૂ,
઼અજીવગ ૂ,ઞલ ઇઅમૉ ગૉ શષથૂ રઅણશ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.઼અઞવ
ૉ ૂ
રૃ.બ્.઼અઞવ
઼અજીવગ ૂ,ઞલ ઙજાફઅન ફષ લૃષગ ડર્ ડ, ખ ્ુઙગ દીવૂર
ગૉ ન્ , વીંમણૂ ટીવ્ન ળ્ણ, ીધુરગ ગૃ વફૂ મીઞૃ રીઅ,રૃ. ડીન્ણૂ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઇત્લ નલ ઼ૉષી ઼અચ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્
ઙળૂમ ફષીટ સ્બીંઙ ઼ૉન્ડળ,મૂજો રીશ, ષી઼ષીણી ળ્ણ, ટીવ્ન.
઼અજીવગ ૂ, બ્વીઊન્ણ ષૉ ભૉ ળ ગીઋન઼્ૂવ રીઅણષ ળ્ણ, બઅજરૃઘૂ
ઽફૃરીફ રઅનૂળ બી઼ૉ,બૂ.ક.મૂ.૩૩બ, નીઽ્ન.
઼ૉ ભ ભીઊફીન઼્ ઈઊડૂઈઊ ઞૉ઼ીષીણી

૯૬ળ૯બ૯૫૯૱બ,
૱૬૨૩૫૯૯બ૬૨

૪૭,૪૮

(૨ળ૮૯બ)ળ૯બ૬ળ૱,
૯૬ળ૯૫૮૩૫બ૩.
૯ળળ૱ળ૩ળબબ૯.

૩૫,૩૱,૪૨
૩૫

૯૱૯૯૩બ૯બ૨૨.

૩૫

(૨ળ૮૯૫)૮બ૩૯૱૱
(૨ળ૮૯૫)૮બ૩૯ ૱૯

૫૨૩, ૫૨૱

઼અજીવગ ૂ,ઙૃઞળીદ ઈિનષી઼ૂ ુષગી઼ રઅણશ,રૃ.યધષીણી

(૨ળ૮૯૱)
ળ૯૱ળ૯૱

૩૱,૪૨

ઈઊડૂઈઊ બૂબવ્ન

૩૨૬,૩૨૱

૬

઼અજીવગ ૂ,બૂબૉળ્ ુષયીઙ લૃષી સુગદ ઙુદ રઅણશ,
રૃ.બ્.બૂબૉળ્
઼અજીવગ ૂ,ઈિનષી઼ૂ ુષગી઼ ઑન્ણ ઼ૉષી ડર્ ડ, રૃ.બ્.ર્ડૂ
ળૉ વ(ઊ ડ)
઼અજીવગ ૂ,ઞલ ઼ૂદીળીર ગૉ શષથૂ રઅણશ ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.
રૃ.બ્.઼ૃઘ઼ળ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઞલ઼ૂદીળીર ગૉ શષથૂ રઅણશ, રૃ.બ્.દી.ભદૉબૃળી
઼અજીવગ ૂ,઼ીઅઊ ગૅ બી ગર્ીરુષગી઼ ડર્ ડ, મવોલી કર઼્્ીંઙ
(બીણવૂલી)રૃ.દી.ભદૉબૃળી
ઞલ ઞવીળીર જૉળૂડૉ મવ ડર્ , ીઊષૉડ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.,બૂબવીળી
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(૨ળ૮૯૯) ળ૫૯૫૬બ

૪,૩૫,૩૱

(૨ળ૮૯બ)
ળ૯૬૯બબ,
૯૱ળબ૫૬૱૯બબ
(૨ળ૮૯બ)
ળ૯બ૬ળ૱
(૨ળ૮૯બ) ળ૫બબ૨૨
૯૬ળ૯૨૫બ૮૬૬

૬,૩૫,૩૨૱

૪,૩૫,૩૮,૪૨
૩૫,૩૱,૪૨
૪,૬,૩૫,૩૯,૪૨
૩૫,૩૮

ગઢવીવ

ગબણષઅઞ
ઢી઼ળી

ફિણલીન
રીદળ

ષ઼્

ઙવદૉ ળ

઼અદળીરબૃળ

ગીવ્વ

ઙ્પળી

ચ્ચઅમી
ર્ળષી (ઽણભ)
સઽૉ ળી

ણય્ઉ

જી ્:- ઘૉણી
઼અજીવગ ૂ,ફૂજાફઅન ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,ઈઊડૂ઼ૂ ભીઙષૉવ,
રૃ.ભીઙષૉવ
઼અજીવગ ૂ,ુષ ષ રીફષ ગ લીથ ડર્ ડ,ણીઽલીબૃળૂ ગ્વૉઞ કભ
ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.,રૃ.બ્.ુફળરીવૂ (મીષીફ્ રત), ઼ીપફી ઼અગૃવ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઞૉ.઼ૂ. નીથૂ ુષચીવલ, રૃ. ઈદળ઼ૃઅમી
઼અજીવગ ૂ,બૃ બીઞવ
અ ૂ ઼઼્ીલડૂ,બૃ બીઞવ
અ ૂ ડૉ ગફૂગવ
ઊન્ ડૂડલૃડ, બ્.મ્.ફઅ.૨૮, રૃ.ણીગ્ળ
઼અજીવગ ૂ, બૉળીરૉણૂગવ ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ,
ઙૃઞળીદ બૉળીરૉણૂગવ ઉન્ ડૂલૃડ,૩૨ળ, રક્લૃર્ળૂ ગ્મ્બવૉક્ષ, ગ્વૉઞ
ળ્ણ, ફણૂલીન.
઼અજીવગ ૂ, ઇમજીમીબી ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉ મવ
ડર્ ડ,ઊરૉઞ ીઊષૉડ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ., રૃ.ઇ઼વીવૂ,ષીશૃગી઼
જ્ગણૂ, રીદળ ઇફૉ દીળીબૃળ ષચ્જૉ, દી. રીદળ,જી.ઘૉણી.
઼અજીવગ ૂ,ષ઼્ ગૉ શષથૂ રઅણશ,ષૂઞૉ ઑફઞૉ ઑરઞૉ ઑણષીન઼્
ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ, ઈડર્ ઼ ઑન્ણ ગ્ર઼ર્ ગ્વૉઞ, ડૉ સફ
ળ્ણ,રૃ.દી.ષ઼્
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઑજ્લૃગૉસફ ડર્ ડ, ૂ જીઈઉઑ ઈઉ.ડૂ.ઈઉ
બીવૂ, રૃ. ઼ૉષીવૂલી.

૯૬ળ૮૬ળ૫૨૱૬,
(૨ળ૮૯૩)
ળ૱૨૱૨૨
(૨ળ૮૯૩)
ળ૱બ૬૯૩,
૯૱ળબ૫૯૱૫૫૫
(૨ળ૯૩)ળ૱૩૨બ૨
(૨ળ૮૯૯) ળ૬૬બ૮૬

૪,૬

૯૫૯૮ળળ૩૱૱૯

૩૩૨

(૨ળ૮૯૬)
ળળ૮૨બ૩- બળ,
૱૩૬૩૨૨૯૩૯૩
(૨ળ૮૱)
ળબ૱૮૨બ૬,
૯૱ળ૬૨૯૯૱૫૫
૯૯૯૯૪૨૯૬૬૬

૪,૬,૩૨,૩૩,૩૫

જી ્:- રઽૂ઼ીઙળ
઼અજીવગ ૂ,ઈિનષી઼ૂ ુષગી઼ રઅણશ - વૂરણૂલી, ફ઼ીર્ંઙ બ્ળ, ૯૱ળબળ૨૱૩બ૫
ગ્વૉઞ ળ્ણ,રૃ.દી.઼અદળીરબૃળ
ૂ ઑજ્લૃગૉસફ ડર્ ડ ઼અજીુવદ ઈઊડૂઈઊ ફીફૂ ઼ળ઼થ
જી ્:- બઅજરઽીવ
૯૯૯૯ળ૨૯૬૬૬
઼અજીવગ ૂ, ળીઞસીરજી ઼ૉષી ડર્ ડ, ીઊષૉડ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.,
રૃ.બ્.ષૉઞવબૃળ, દી. ગીવ્વ, જી.બઅજરઽીવ.
઼અજીવગ ૂ,ઙૃઞળીદ ઈિનષી઼ૂ ુષગી઼ રઅણશ,ઇણીનળી
(૨ળ૮૯ળ)
ળ૮ળ૬બ૨,
૯૬ળ૮૯૫૯૫બ૨
૯૬ળ૮૫બ૱બબબ
઼અજીવગ ૂ,ુષળવ ઑઞલૃગૉસફ ભીઋન્ણૉ સફ, ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.,
રૃ.ઇણીનળી,દી.ગીવ્વ
૯૱ળબબ૨૫બ૩બ
઼અજીવગ ૂ,ઙૃઞળીદ વ્ગ ઼ૉષી જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ,ઙૃઞળીદ ભીલળ
ઑન્ણ ઼ૉભડૂ ઑગૉ ણૉરૂ,રૃ.બ્.ફનૂ઼ળ
૯૱ળબ૬૨૯૫૯૯
઼અજીવગ ૂ,બઅજરઽીવ જી વી ુસક્ષથ જીળગ રઅણશ,
રૃ.બ્.ડૃ ષી,દી.ઙ્પળી,જી.બઅજરઽીવ.
(૨ળ૮૯ળ) ળ૱૮૨ળબ.
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઼ળનીળ બડૉ વ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, રૃ.ળીરબૃળી,
બ્.ગીઅગથબૃળ
઼અજીવગ ૂ,ગર્ીર ુષગી઼ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, રૃ.બ્.પ્પઅમી
(૨ળ૮૯ળ) ળ૮ળ૬બ૨.
(૨ળ૮૯ળ)
઼અજીવગ ૂ, ઙૃઞળીદ મીવ ુષગી઼ રઅણશ, ઼ીઅઊ ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.
ળ૱૱બ૨૨
રૃ.બ્.ર્ળી, દી.ર્ળષી(ઽણભ)
઼અજીવગ ૂ,ફષ઼ઞર્ફ ગર્ીરૂથ ુષગી઼ બળૂહન,જીઊમૂ ળ્ણ
૯૯૯૯૮૱૬ળ૫૱
઼ીરૉ,઼અદળીર બૃળ ળ્ણ, ઼અદ ળ્ણ,દી.ર્ળષી(ઽણભ)
઼અજીવગ ૂ,ઇષુન્દગી ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ીઊષૉડ
૯૯૯૯ળ૨૯૬૬૬
ઈઊ.ડૂ.ઈઊ., રૃ.ળીરબૃળ (ગીઅગથબૃળ)
જી ્:- ષણ્નળી
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગીલીષળ્ઽથ દૂધર્ ઼ૉષી ઼રીઞ, ૂ ણીલીયીઊ
(૨ળ૮૮૫)
ઽૂળીયીઊ બડૉ વ ળવ ષ્ગૉ સફવ ડૉ ગફૂગવ ડર્ૉ ફૂઙ ઊન્ ડૂડલૃડ,
ળ૯૩ળ૯૯
રૃ.બ્.ગીલીષળ્ઽથ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ધૃઅષીષૂ ુષયીઙ ઼ીષર્ઞફૂગ ગૉ શષથૂ રઅણશ,
(૨ળ૮૮૫)
ૂરદૂ ઇઅઞૃમૉફ ઈળ.બડૉ વ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ. રૃ.બ્.ધૃષીષૂ
ળળ૫૫૫૩
૯૬ળ૱૩૮૮૱૯ળ
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૩૮

૬
૩૫,૩૱

૬,૩૩,૩૫

૪,૩૫,૩૱,૪૨

૩૫,૩૱,૪૨
૪,૬,૩૯

૪,૬
૬

૬
૩૩૫, ૩૩૬
૪,૬,૩૯
૪, ૬, ૩૱, ૪૨
૩૫
૪,૬,૩૫,૩૱,૩૯,૪૨
૩૫,૩૱,૪૨
૪,૬,૩૯

૩૫

૪,૬

બીનળી

ષણ્નળી

઼અજીવગ ૂ, ૂ મઅપૃ ઼રીઞ , ૂ મૂ.ઑવ. બડૉ વ ીઊષૉડ
ઈઊ.ડૂ.ઈઊ., રૃ.઼ીપૂ
઼અજીવગ ૂ, પૂ રૃ વૂર ઑઞલૃગૉસફ ઼઼્ીલડૂ, ઑર.ઊ.ઑ઼.
ઙ્ ણફ ઞલૃમૂવૂ ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઊન્ ડૂડલૃડ, c/o
ઑર.ઊ. ઑ઼.મ્લટ ઽીઊ ગૃ વ ગ્મ્પ્વૉક્ષ,બૂ.જી.ડૉ ક્ષડીઊવ રૂવ
બી઼ૉ,લીગૃ દબૃળી,ષણ્નળી.
઼અજીવગ ૂ, બડૉ વ િઽળીવ રૂ ઢીગ્ળયીઊ જૉળૂડૂ ડર્ ડ, ઙ્ગશબૃળી
ળ્ણ, રૃ.બ્.યીલવૂ
઼અજીવગ ૂ, ુષચીયીળદૂ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, c/o લૃુફષ઼ર્વ
ઊન્ભ્ડૉ ગ, ઑ/ળ૨૬,ળ૨બ, ગૅ થવૂવી ઑબીડર્ રૉન્ડ,ઽળથૂ ષીળ઼ૂલી ળીંઙ ળ્ણ,ષણ્નળી.
઼અજીવગ ૂ,ઊ વીરૂગ ડણૂ ઼ૉન્ડળ, ઊ ીઽૂર મીષીથૂ
ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ, ઈઞષી ળ્ણ, ઞગીદફીગી બી઼ૉ,
ષણ્નળી
઼અજીવગ ૂ,દૂ બદૂ ભીઋન્ણૉ સફ ડર્ ડ,દૂ બદૂ ઊન્ણ ડર્ ૂલવ
ડર્ૉ ફીંઙ ઊન્ ડૂડલૃડ,ઑજ.ઑ઼.બડૉ વ ઽીઊ ગૃ વ, ુષ ઞલ્દૂ
ઈ ર,ુષ ીરૂ ૂ ળ્ણ, રૃઅઞ રઽૂણી,ષણ્નળી.
઼અજીવગ ૂ,નૉષૂની઼ ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂડલૃડ ી.ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.,
રફૃયીઊ ડીષળ ઼ીરૉ,ઑર.ઑ઼.લૃફૂષ઼ૂડૂ બીઝશ, ઼લીજી ઙઅઞ,
ષણ્નળી.
઼અજીવગ ૂ, ૂરદૂ ફૉઽવદીમૉફ ઋરડ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,
ઙૃઞળીદ ઊન્ ડૂડલૃડ કભ ડૉ ગફૂગવ ઑઞલૃ. ૂ ળીર ષૉ
પ્વીટી,મૉટરૉન્ડ, જી.બૂ.ક.ળ્ણ,નીઅણૂલી મજાળ,ષણ્નળી.
઼ફ રી઼ર્ ઑજ્લૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ

૯૬ળ૱૨૯૩૬૫૩

૬

(૨ળ૮બ)
ળબળ૨ળ૬૬

૪,૬

(૨ળ૮બ) ળળબ૫૩૩૱

૪,૬,૩૫

૯ળળ૯૩૫બ૯૮૨

૩૫, ૩૨૭

(૨ળ૮બ)
ળબ૮૫બ૫ળ

૩,૪,૬,૯,૩૯,૪૨,૪૩,૩૩૭

૯૱ળબબબબ૩બ૱

૪,૬

૯૨૯૯૯ળબ૮૮૱

૪,૬

૯૫૯૮ળ૩૯૮બ૯

૩૩૨

૩૫,૩૨૩

ળૂવૂભ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ષણ્નળી

ષીચ્િણલી

૩૮

઼અજીવગ ૂ, ઙૂદી રઅઙવર જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ષીરૂ ુષ ીફઅનજી
ડૉ ગફૂગવ ઊન્ ડૂડલૃડ,રૃ.બ્. વૂરણી,બૉડર્્વ બઅબ બીઝશ, ન બૃળી
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(૨ળ૮બ) ળબ૮૫૯૫ળ

૬

ળીઞગ્ડ ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરૃઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ
દીવૃગીફૃઅ ફીર

પીળૂ

઼ીષળગૃઅ ણવી

યીષફઙળ

ુસઽ્ળ

ગ્ણૂફીળ

દીવીવી
(ઙૂળ)
઼ૃ ીબીણી

જારફઙળ

ગૉ સ્ન
રીુશલીઽીડૂફી
ુષ઼ીષનળ

યૄઞ
પ્ળીજી

બ્ળમઅનળ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્:- ઇરળૉ વૂ
઼અજીવગ ૂ,ગળૂરીમૉફ યીયીયીઊ વવૂલી ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ
જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ષૉગળૂલી બળી,ફરર્નૉ ષળ રઽીનૉષફી રઅનૂળ બી઼ૉ,
ભ્ળૉ ડ ગ્વ્ફૂ ઼ીરૉ, રૃ.દી.પીળૂ
સૉઢ ઑ.ઈળ.ઇ ીફી ીઊષૉડ ઈઊડૂઈઊ ઼ીષળગૃઅ ણવી
જી ્:- યીષફઙળ
઼અજીવગ ૂ,ગ઼્ર઼્ ભીઋન્ણૉ સફ, ય લદશૂલૉ, ળીપી ઑબીડર્ રૉન્ડ,
ડર્ ીભૂગ ઼ૂ વ બી઼ૉ, ષીચષીણૂ ળ્ણ, યીષફઙળ.
઼અજીવગ ૂ,ર ૉ઼ી ઊ વીરૂલી ચ્ચી, ષ઼ીઊષીવી ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.,
ચ્ચી ળ્ણ, રૃ.બ્. ઇગીષીણી
઼અજીવગ ૂ,સૂદવ ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ,
ઽીનીર્ગ ગ્મ્બવૉક્ષ, ઽીઊડ ળ્ટ ઽ્ડવ બી઼ૉ, સી ૂ ફઙળ,
યીષફઙળ-૫૮૬૨૨ળ.
઼અજીવગ ૂ, ૂ બીવૂ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, સૂષર ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.,
નૉષઙીથી
જી ્:- ઙૂળ ઼્રફીધ
઼અજીવગ ૂ, ઼્રફીધ ઑઞલૃ.ઑન્ણ જૉળૂ.ડર્ ડ, િઽરીવલ ર્ડ઼ર્ ફૂ
બી઼ૉ,ગ્ણૂફીળ-ષૉળીષશ, ઽીઊષૉ, ળીરષીણૂ, રૃ.ઙ્ઽૂવફૂઘીફ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગૉ .ણૂ.મીળણ રીળગ ડર્ ડ, ્ભૉ ઼ળ ઼઼્ીલડૂ, ષૉળીષશ
ઽીઊ ષૉ, ગ્ણૂફીળ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ળીઞર્દૂ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ૂ ગૉ .ણૂ.મીળણ ડર્ ડ,
ળીરષીણૂ, ષૉળીષશ ળ્ણ, મીલબી઼ બી઼ૉ, ગ્ણૂફીળ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ષૂ.જી.઼્વઅગૂ રીળગ ડર્ ડ,ગ્ણૂફીળ-ઋફી ઽીઊષૉ,
બૉડર્્વ બઅબ બી઼ૉ, રૃ.ણ્શી઼ી
઼અજીવગ ૂ, ષ.ષીવીયીઊ યૂરીયીઊ ષીશી ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,
વ લષૉપ ઈઊ.ડૂ.઼ૂ.,મ઼ ડૉ ન્ણ ઼ીરૉ, રૃ.દીવીવી
઼અજીવગ ૂ, ષ. ૂ ઑર.ઞૉ.ટીવી બબ્વૂગ રઅણશ, ૂ ગૉ .ઈળ.ટીવી
ઈઊ.ડૂ.઼ૂ., રૃ.બ્. ફીષીણી
જી ્:- જારફઙળ
઼અજીવગ ૂ, ઇઅપઞફ ુષુષપવક્ષૂ દીવૂર ગૉ ન્ , ઑળ્ણર્ ીર ળ્ણ,
ળૉ ષૉ ફ્વીલ કષળ ૂઞ બી઼ૉ, જારફઙળ.
જી ્:- ઞૄ ફીઙત
઼અજીવગ ૂ,઼ૐળી ડર્ ઼્ લવ ષૉ ભૉ ળ ઑન્ણ જૉળૂ.ડર્ ડ, નૂબબૃજા,
ઇરૅદ ફઙળ રૉઊફ ળ્ણ, ણ્.ષૂબૃવ બડૉ વફૂ ઽ્ બૂડવ ઼ીરૉ,
રૃ.ગૉ સ્ન
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગફગૉ ષળૂ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ, ૂ રી દૂ પીર,
રી દૂ ુષ ીવલ,઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ બીઝશ, રૃ.જ્ળષીણ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગફગૉ ષળૂ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ,ઑ઼.ડૂ.મ઼ ડૉ સફ
મીઞૃ રીઅ,પીળૂ ળ્ણ,રૃ.દી.ુષ઼ીષનળ
જી ્:- ગચ્ઝ
઼અજીવગ ૂ ,ફષજૉદફ ઇઅપઞફ રઅણશ, ુષગવીઅઙ ુષ ી ુષઽીળ ગચ્ઝ
ણૉ ળૂ બી઼ૉ, રીપીબળ-ઇઅજાળ ઽીઊષૉ, રૃ.રીપીબળ
જી ્:- ળીઞગ્ડ
઼અજીવગ ૂ, ષ. ળુદવીવ ષપીુ઼લી રીળગ ડર્ ડ, ઼ળ ષદૂ ુષપી
રઅિનળ ઞૉદબૃળ ળ્ણ, રૃ. યૃદષણ
જી ્:- બ્ળમઅનળ
ળી ર્ ૂલ ઼ીક્ષળદી ુરસફ ઼અ ધી બ્ળમઅનળ

૯૱૯૯૱બબ૫૮૮.

઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)
૩૮

૪,૬,૩૯
૯૱ળબ૯૫૮૫૯૯

૩૨૫,૩૨૬

(૨ળ૯૱) ળબ૮૬૨૱૮

૪,૬,૯,૯,૩૯,૩૯,૪૨

૯૯ળ૯૮૨૱૯૨૨

૩૨૪

(૨ળ૱૬૮)
ળ૱૮૩૨૯

૩૮

૯૬ળ૮૯૩બ૯૱બ.

૪,૪૨

(૨ળ૯૯બ)ળળ૩૱૱૨,
ળ૯ળબબ૮.
(૨ળ૯૯બ) ળળ૨૩૩૩

૪૨
૪,૬,૯,૩૫

(૨ળ૯૯બ)
ળળ૩બળ૨.
૯૯૩ળ૯૬૨૩૬૨.

૩૮

૯૮૩૬૫૯૬૩ળ૫

૪,૬

(૨૪૱૱)૪૯૩૪૫૬૱

૫૨૩

૯૫ળ૯૬૮૮૩૮૮

૪

૯૱ળબ૱૮૨૱૩૫

૩૫,૩૮

૯૯૨૬૩૩૱૩૩૯

૩૮

(૨ળ૱૫ળ) ળ૬૨ળ૯૫/
ળ૬ળ૯૱૯.

૫૨૩, ૫૨૬

(૨ળ૱ળ૬) ળળળ૱૱૨

૩૫

૪,૩૫

૩૨૭

જી ્આ- ઼ૃળૉન્ ફઙળ
ીઅઙ ી

ઇષઅુદગી ઑજ્લૃગૉસફ ડર્ ડ ફષવઙત

૩૩૨
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઼ૃળદ ુષયીઙફૂ ુઞ ી/દીવૃગીષીળ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકફી ફીર, ઼ળફીરૃઅ, ડૉ ુવભ્ફ ફઅમળ દધી દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ
દીવૃગીફૃઅ ફીર

ઇઅગવૉ ળ
ઞમ
અ ૃ઼ળ
ટચણૂલી
ઈર્ન

ય જ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્:- ય જ
઼અજીવગ ૂ,વ્લવી ઑઞલૃગૉસફ ઼઼્ીલડૂ,ટૉષૂલળ ડૉ ગફૂગવ
઼ૉન્ડળ,ઙણઘ્વ
઼અજીવગ ૂ,જાુરલીઽ ઋવૃરૃવ ગૃ ઈર્ફ,જાુરલીઽ ખ ્ુઙગ
દીવૂર ગૉ ન્ ,મીલબી઼ ળ્ણ,ઞમ
અ ૃ઼ળ, જી.ય જ
઼અજીવગ ૂ,઼ૉન્ગી ઼રીઞ ગ લીથ ઼અ ધી,ળીઞ ૂ ઊન્ણ ડર્ ૂલવ
ડર્ ફીંઙ ઊન્ ડૂડલૃડ,઼ષૉ ફઅ.૬૯૱/ઑ, રૃ.મીર વી,બ્.ઋર વી
઼અજીવગ ૂ, ઼ળયીથ ઼ીષર્ઞુફગ ગૉ શષથૂ રઅણશ, ગીઅગિળલી
ઙીર ફજીગ, રૃ.઼ળયીથ
઼અજીવગ ૂ,ઇઅઞૃરફૉ ઊમ્નીનૃવ રૃ વૂર, ઊગળી ઊન્ણ ડર્ ૂલવ
ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ, નઽૉ ઞ મીલબી઼ ળ્ણ,નઽૉ ઙીર, ય જ.
઼અજીવગ ૂ,રૃન઼્ૂ (રફૃમળષીવી ) રૉર્ળૂલવ જૉળૂડૉ મવ
ડર્ ડ,ઽીજી ઇઽૉ રન રૃન઼્ૂ ઈઊ.ડૂ.઼ૂ., રૃન્સૂ ઑઞલૃગૉસફવ
ગ્મ્પ્વૉક્ષ, નઽૉ ઞ મીલબી઼ ળ્ણ, ય જ
઼અજીવગ ૂ,઼ૉષી- ઼઼્ીલડૂ ભ્ળ ઑઞલૃગૉસફ ઑન્ણ ષૉ ભૉ ળ
ઇષૉળફૉ઼, ધર રીશ,ફૉસફવ ડર્ૉ ણ ઼ૉન્ડળ, બીઅજ મત્દૂ,
ય જ-૫૯ળ૨૨૩.
દબ્ષફ ઼અ ગીળ ગૉ ન્ બળર ગ્મ્પ્લૃડળ ઈઊડૂ઼ૂ ય જ

જ્લીર઼્ૂ

઼અજીવગ ૂ, ૂ ઙથૉસ ઼ૉષી ઼રીઞ ઼અચ,ઞૃ ઞ
અ ળૉ ી ડર્ૉ ફીંઙ
ઊન્ ડૂડલૃડ, ઇ રી બીગર્ -૫,ષ દૂ ઘઅણીવૂ ળ્ણ,
રૃ.બ્.દી.ષીઙળી
જી ્:- ફષ઼ીળૂ
઼અજીવગ ૂ,ઊન્ભ઼્ૂ઼ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ, ફષગીળ ગ્મ્પ્લૃડળ
ગ્વૉઞ,ઑ઼-૱/૯,મૂજો રીશ, રઽીષૂળ ગ્મ્પ્વૉક્ષ, ૂ. દીબ
ઽીઊ ગૃ વ ઼ીરૉ, રૃ.બ્.દી.ષી઼અની
જી ્:- ઼ૃળદ
઼અજીવગ ૂ, ૂ ઼ીલથ ઘીઅણ ઋ ્ઙ જૉળૂડૉ મવ ડર્ ડ,
ખ.દી.ગૉ ન્ ઼ીલથ઼ૃઙળ ભૉ ગડળૂ, ઼ીલથ, કવબીણ, ઼ૃળદ.
઼અજીવગ ૂ,ગીલૉરૃવ ઊ વીર ર ૉ઼ી ડર્ ડ, ગૉ .ઈઊ.ઑર.
ગૉ મ્બ઼, ર્ડીુરલીઅ રીઅઙળ્શ, જી.઼ૃળદ
઼અજીવગ ૂ, ષીઅગવ ઼ીષર્ઞફૂગ ગૉ શષથૂ રઅણશ, ઼ીષર્ઞફૂગ
ઽીઊ ગૃ વ, રૃ.બ્.ષીઅગવ, દી.રીઅઙળ્વ
ઈઉબૂઉ઼ૂ ીઊષૉડ ઈઊડૂઈઊ જ્લીર઼્ૂ ઼ૃળદ

ગીરળૉ ઞ

યઙષીફ ૂ ગૅ થી ડર્ ડ ગીરળૉ ઞ ઼ૃળદ

ષીઙળી

ષી઼અની

કવબીણ

રીઅઙળ્શ
(઼ૃળદ)

઼ૃળદ(઼ૂડૂ)

઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)

(૨ળ૮૬૮)ળ૫ળ૬ળબ.

૩,૪,૬

(૨ળ૮૬૬) ળળળ૮૯૮.

૪,૬,૭

(૨ળ૮૬૨)૫૨૱બ૩૮
૯૬૨૱બબ૫૯બળ
(૨૪૮૬૩)૪૬૮૯૨૨

૩૩૮,૩૩૯

(૨ળ૮૬ળ)ળળ૫૬૱૫.

૪,૯,૩૱,૪૨

(૨ળ૮૬ળ)ળબ૮૯૨૱
ળબ૮૯૨૨૯
ળબ૮૯૨૩૩
૱૬૨૩૮૫બ૮ળ૩

૩,૪,૫,૬,૯,૩૫,૩૯,૩૯

૪,૬

૩૨૬

૩૫
૱૩બ૮૨૩ળ૫૯૬

૩૩૫

(૨ળ૮૫૨) ળળ૫૬૱૱ ,
૯૬ળ૮૱૮૯૮ળ૩

૩૨૬

(૨ળ૮ળ૩) ળ૬૬૮૮બ
ળ૬ળ૬૬બ.
(૨ળ૮ળ૯) ળળ૩૨ળ૬
/ળળ૩૨ળબ
(૨ળ૮ળ૯)ળ૬૫ળ૮બ
ળ૬૫૫૩૬.

૪,૬,૪૨
૩૫
૬,૪૨
૪,૬
૩૮

઼અજીવગ ૂ, જૂ દૂ ુફટીરૂ ઑઞલૃગૉસફ ડર્ ડ ઼અજીવૂદ ઊગળી
ીઊષૉડ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.,ઊનઙીઽ ળ્ણ, ઋફ ઙીર દશીષ
બી઼ૉ,ઋફઙીર, જી.઼ૃળદ-૫૯૬ળ૩૨
઼અજીવગ ૂ, ૂ ગૅ ફી ઼ૉષી ડર્ ડ,ઊન્ણૂલફ ઊન્ ડૂડલૃડ, ઑષીંઙ, દૂ બદૂ પ્વીટી,રઽૂવી બ્વૂડૉ ગફૂગ બી઼ૉ, ઇઢષી
ઙૉડ, ઼ૃળદ.
઼અજીવગ ૂ,પૂ ઼ૃળદૂ ઼ૃન્ફૂ ઽ્ળી ઑઞલૃગૉસફ ઼઼્ીલડૂ, પૂ
઼ૃળદૂ ઼ૃન્ફૂ- ઽ્ળી ઊન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ, ળીરબૃળી,
મણીદષીણૂ, વ્ગીિઽદ ઽ્ુ બડવ-઼ીરૉ,઼ૃળદ
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૯૫ળ૯૯૨૮ળ૬૨,
૯૨૫૫૩૮૯૨૨ળ

૩૨૪

૯૫૯૮ળ૩૯૮બ૯

૩૩૨

(૨ળ૮૩)ળ૬બ૨૬૮બ

૪

દીવૃગીફૃઅ ફીર

઼્ફઙત

લીળી

પળરબૃળ
ષીબૂ

ષવ઼ીણ

઼અ ધીફૃઅ ફીર દધી ઼ળફીરૃઅ

઼અબગર્ ફઅમળ

જી ્:- દીબૂ
઼અજીવગ ૂ, ડૉ ગફૂગવ ડર્ૉ ફીંઙ ઼ૉન્ડળ કભ ઽૉ ન્ણૂગૉ પ્ણ,
િન લીઅઙ્ફૂ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ., ઙષર્રૉન્ડ ળૉ ડ ઽીઋ઼ બીઝશ, ઞૃ ફી
ઙીર ભ્ડર્ , ઼્ફઙત
ષુફયર્ળ ઉન્ણ ડર્ ૂલવ ડર્ૉ ફીંઙ ઉન્ ડૂડલૃડ ઈસૂષીર્ન ઈઊડૂ઼ૂ
લીળી
જી ્:- ષવ઼ીણ
઼અજીવગ ૂ,ષફષી઼ૂ ગ લીથ રઅણશ,૩૨૩,૩૨૯ ધૂ ૩૩૩,
ળીઞ વ રૂ જૉમ્મ઼ર્ ,઼ૉન્ડર્ વ મ઼ ડૉ ન્ણ ઼ીરૉ, પળરબૃળ
઼અજીવગ ૂ,ગૐસૂગ ઽળૂઈ ઑઞલૃગૉસફ ભીઋન્ણૉ સફ, ગૐસૂગ
ઽળૂઈ ડૉ ગફૂગવ ઼ૉન્ડળ જીથ્ન ગ્વ્ફૂ ફીગી, ઼ૉવષી઼ ળ્ણ,
જી.ઈઊ.ણૂ.઼ૂ.,ષીબૂ
઼અજીવગ ૂ, ૂષીચવપળી ુષયીઙ ગૉ શષથૂ રઅણશ, ષુફયર્ળ
ઈઉડૂ઼ૂ ષીચવપળી.
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(૨ળ૮ળ૬) ળળ૩૯૨૯

઼અ ધીરીઅ જીવદી ડર્ૉ ણફીઅ કર્ર
ફઅમળ(બિળુસ -૩, ળ રીથૉ)
૫૨૩

૩૫

(૨ળ૮૫૫) ળ૬ળ૯૨૯

૩૫

(૨ળ૮૨) ળ૬બળ૩૱૫.

૪,૬,૩૯,૪૨

(૨ળ૮૫ળ)
ળ૯૨૫બ૨

૪,૬,૯,૩૨,૩૩,૩૫,૩૬,
૩૭,૩૯,૩૯,૪૪,૪૱,૫૪

ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીકરીઅ કઙ -૪૨૩૯ ફી કફવીઊફ ષૉસ ઇઅઙૉફ્ ઑગસફ પ્વીફ
ષુફયર્ળ ઼અ ધીક ીળી જવીષષીરીઅ ઈષદી લષ઼ીલ્ ઞૉફૃઅ NCVT ઇધષી GCVT ઑિભુવઑસફ રૉશષૉવ ઽ્લ દૉષી
લષ઼ીલ્ રીડૉ ઞ કઙ -૪૨૩૯ રીઅ કફવીઊફ ષૉસ ઈબષીફ્ ળઽૉ સૉ. ઑિભુવઑસફ રૉશ લી ષઙળફૂ ઼અ ધીક/ લષ઼ીલ્રીઅ
જીવૃ ષહ ષૉસ ઈબૂ સગસૉ ફઽીં. રઽ ર દીવૂર ભૂ ફૃઅ પ્ળથ ષૉસ રીિઽદૂ બૃુ દગીફી બીફી ફઅ. ૨૫ ઋબળ નસીર્ષૉવ ૪.૩ રૃઞમ
ળઽૉ સૉ.
ષુફયર્ળ ઼અ ધીકફી ફીર-઼ળફીરીઅ-દૉરીઅ જીવદી લષ઼ીલ્ફૂ ુષઙદ્ દધી ષૉસ રીડૉ ફ્ ઈ ગજૉળૂફ્ દીળૂઘ:
૫૨/૨૩/૪૨૩૯ફ્ ગજૉળૂ ઈનૉસ કર્રીઅગઆળ્દીુફ/જીઈઉઑ/ચ-૯/કફવીઉફ/૪૨૩૯/૬૨૮ ઈ ઘીદીફૂ ષૉમ઼ીઊડ
https:// itiadmission.gujarat.gov.in/ દૉરઞ https://talimrojgar.gujarat.gov.in/ ઋબળ ઋબવબ્પ મફસૉ.
કર્ર
૩
૪
૫
૬

ુષઙદ
ધર ળીઋન્ણફૂ ષૉસ ગીલર્ષીઽૂ રીડૉ
કફવીઉફ ષૉસ ભ્રર્ યળષીફૃઅ સ ગળષીફૂ દીળૂઘ
કફવીઉફ ષૉસ ભ્રર્ યળષી દધી ગન્ભરર્ ગળષીફૂ ઝૉ વૂ દીળૂઘ
ષૉસ ભ્રર્ ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઘીદૉ ળજી ડણર્ ગળષીફૂ ઝૉ વૂ દીળૂઘ ઇફૉ ઼રલ
ષૉસ ભ્રર્ફૂ ઼અ ધી ગક્ષીઑ કફવીઉફ રૉશષણુઅ ગળષીફૂ દીળૂઘ

૭
૮
૯

મ રૃવીગીદફ્ ગીલર્કર્ર દરીર ઼અ ધીઑ કફવીઉફ ણૉ ડી ઑન્ડર્ ૂ ગળષીફૂ દીળૂઘ
કફવીઉફ રૉળૂડ ઇફૉ ગ્વવૉડળ ુ઼ ગળષીફૂ દીળૂઘ
ઋરૉનષીળ્ફૉ ઼્ભડષૉળફી ઋબલ્ઙધૂ SMS ગળષીફૂ દીળૂઘ

૱

઼અ ધી ગક્ષીઑ મ રૃવીગીદ ઇફૉ ષૉસ ઈબષી ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ

૯

ષૉસ ઼ સ ગળષીફૂ દીળૂઘ

૩
૪

ડર્ૉ ણ ડર્ ીન઼્ભળફૂ ષૉસ ગીલર્ષીઽૂ રીડૉ ( ઞૉ દૉ ઼અ ધી ગક્ષીઑ)
ડર્ૉ ણ ડર્ ીન઼્ભળ રીડૉ દીવૂરીધીર્ક બી઼ૉધૂ ઇળજી રૉશષષીફૂ દીળૂઘ
દીવૂરીધીર્કફૉ રૉળૂડ ઈપીળૂદ ડર્ૉ ણ ડર્ ીન઼્ભળ ઈબષીફૂ દીળૂઘ
મૂજા ળીઋન્ણફૂ ષૉસ ગીલર્ષીઽૂ રીડૉ ( ફ્ણવ ઼અ ધી ગક્ષીઑ)
કફવીઉફ ષૉસ ભ્રર્ યળષીફૃઅ સ ગળષીફૂ દીળૂઘ
ષૉસ ભ્રર્ ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઘીદૉ ળજી ડણર્ ગળષીફૂ ઝૉ વૂ દીળૂઘ ઇફૉ ઼રલ

૫

ફ્ણવ ઼અ ધી ઘીદૉ રૉળૂડ વૂ ડ ુ઼ ગળષીફૂ દીળૂઘ

૬

ફ્ણવ ઼અ ધી ઘીદૉ મ રૃવીગીદ ઇફૉ ષૉસ ઈબષી ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂફૂ દીળૂઘ

૩
૪

ૂજા ળીઋન્ણફૂ ષૉસ ગીલર્ષીઽૂ રીડૉ (ઞૉ દૉ ઼અ ધી ગક્ષીઑ)
કફવીઉફ ષૉસ ભ્રર્ યળષીફૃઅ સ ગળષીફૂ દીળૂઘ
ષૉસ ભ્રર્ ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઘીદૉ ળજી ડણર્ ગળષીફૂ ઝૉ વૂ દીળૂઘ ઇફૉ ઼રલ

૫

ઞૉ દૉ ઼અ ધી ઘીદૉ રૉળૂડ વૂ ડ ુ઼ ગળષીફૂ દીળૂઘ

૬

ઞૉ દૉ ઼અ ધી ઘીદૉ મ રૃવીગીદ ઇફૉ ષૉસ ઈબષી ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂફૂ દીળૂઘ

૩
૪

જ્ધ્ ળીઋન્ણ(ષઽૉ વી દૉ બઽૉ વી)ફૂ ષૉસ ગીલર્ષીઽૂ રીડૉ (ઞૉ દૉ ઼અ ધી ગક્ષીઑ)
કફવીઉફ ષૉસ ભ્રર્ યળષીફૃઅ સ ગળષીફૂ દીળૂઘ
ષૉસ ભ્રર્ ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઘીદૉ ળજી ડણર્ ગળષીફૂ ઝૉ વૂ દીળૂઘ ઇફૉ ઼રલ

૫

ઞૉ દૉ ઼અ ધી ઘીદૉ રૉળૂડ વૂ ડ ુ઼ ગળષીફૂ દીળૂઘ

૬

ઞૉ દૉ ઼અ ધી ઘીદૉ મ રૃવીગીદ ઇફૉ ષૉસ ઈબષી ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂફૂ દીળૂઘ

૩
૪
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દીળૂઘ
દીળૂઘઆ૩૨/૨૯/૪૨૩૯
દીળૂઘઆ૪૨/૨૯/૪૨૩૯
દીળૂઘઆ૪૪/૨૯/૪૨૩૯
઼ીઅઞ ૉ ૩૯.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂ
દીળૂઘઆ૪૫/૨૯/૪૨૩૯ ધૂ
દીળૂઘઆ૪૯/૨૯/૪૨૩૯
દીળૂઘઆ૪૬/૨૯/૪૨૩૯
દીળૂઘઆ૪૭/૨૯/૪૨૩૯
દીળૂઘઆ૪૮/૨૯/૪૨૩૯ ધૂ
દીળૂઘઆ૪૯/૨૯/૪૨૩૯
દીળૂઘઆ૫૨/૨૯/૪૨૩૯ ધૂ
દીળૂઘઆ૫૩/૨૯/૪૨૩૯
દીળૂઘઆ૨૩/૨૱/૪૨૩૯
દીળૂઘઆ૩૫/૨૱/૪૨૩૯
દીળૂઘઆ૩૬/૨૱/૪૨૩૯
દીળૂઘઆ૫૨/૨૯/૪૨૩૯
દીળૂઘઆ૩૫/૨૱/૪૨૩૯
઼ીઅઞ ૉ ૩૱.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂ
દીળૂઘઆ૩૬/૨૱/૪૨૩૯
઼ીઅઞ ૉ ૩૮.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂ
દીળૂઘઆ૩૮/૨૱/૪૨૩૯
઼ષીળૉ ૩૩.૨૨ ગવીગ
દીળૂઘઆ૩૯/૨૱/૪૨૩૯
દીળૂઘઆળળ/૨૱/૪૨૩૯
઼ીઅઞ ૉ ૩૱.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂ
દીળૂઘઆ૪૫/૨૱/૪૨૩૯
મબ્ળૉ ૩૪.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂ
દીળૂઘઆ૪૫/૨૱/૪૨૩૯ ધૂ
દીળૂઘઆ૪૬/૨૱/૪૨૩૯
દીળૂઘઆ૨૫/૨૯/૪૨૩૯
દીળૂઘઆ૩૫/૨૯/૪૨૩૯
઼ીઅઞ ૉ ૩૱.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂ
દીળૂઘઆ૩૮/૨૯/૪૨૩૯
મબ્ળૉ ૩૪.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂ
દીળૂઘઆ૩૱/૨૯/૪૨૩૯ ધૂ
દીળૂઘઆ૪૨/૨૯/૪૨૩૯

