અ નુ ક્ર મ ણિ કા
ક્રમ
ણિગત
કારીગર તાલીમ યોજના(સી.ટી.એસ.)
૧ પ્રસ્તાવના
૨ તાલીમાર્થીઓનેમળતીસુવવદ્યાઓનીવવગત
૩ કારીગરતાલીમયોજનાપ્રવેશનીસામાન્યમાહિતી
૪ પ્રવેશઅરજીફોમમભરવાસંબંવિતતર્થાસામાન્યસૂચનાઓ
૫ ઓનલાઇનપ્રવેશફોમમભરવાનાતબક્કા
૬ મેહરટયાદીનકકીકરવાનીપદ્ધવતઅનેઅન્યઅગત્યનીસુચનાઓ
૭ સરકારી/ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓમાં ચાલતાં NCVT પેટનમના
NSQF Align વ્યવસાયોનીવવગતપરરણિષ્ટ-૧
૮ સરકારી/ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓમાં ચાલતાં GCVT પેટનમના
વ્યવસાયોનીવવગતપરરણિષ્ટ-૨
૯ સરકારી ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે લીફોન નંબર તર્થા તેમાં
ચાલતાવ્યવસાયોનીવવગતપરરણિષ્ટ-૩
૧૦ ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્રોનાનામ, સરનામાં, ટે લીફોનનંબરતર્થાતેમાં
ચાલતાવ્યવસાયોનીવવગતપરરણિષ્ટ-૪
૧૧ સ્વવનભમર ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે લીફોન નંબર તર્થા તેમાં
ચાલતાવ્યવસાયોનીવવગતપરરણિષ્ટ-પ
૧૨ સરકારી ટે કનીકલ િાઈસ્કુલો ખાતે સી.ટી.એસ. િે ઠળ ચાલતા આઈ.ટી.આઈ. પ્રકારના
વ્યવસાયોનીવવગતપરરણિષ્ટઃ૬
રિવયાંગ ઉમેિિારો માટે
૧૩ હદવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે  ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓમાં ચાલતા વ્યવસાયોની વવગત
પરરણિષ્ટ-૭
૧૪ હદવ્યાંગ ઉમેદવારોમાટે ભલામણકરવામાંઆવતાવ્યવસાયોનીવવગતપરરણિષ્ટ-૮
૧૫ રાજ્યમાં આવેલ હદવ્યાંગ તાલીમી કે ન્રોના નામ, સરનામાં, ટે લીફોન નંબર તર્થા તેમાં
ચાલતાવ્યવસાયોનીવવગતપરરણિષ્ટ-૯
કુ રટર ઉદ્યોગ તાલીમ કે ન્દ્રો
૧૬ કુ હટરઉદ્યોગતાલીમકે ન્રોમાંચાલતાવ્યવસાયોનીવવગતપરરણિષ્ટ-૧૦
ટં કાગાળાના અભ્યાસક્રમો
૧૭ સરકારી આઈ.ટી.આઈ.માં ચાલતાં NSQF Aligned ટૂં કાગાળાના અભ્યાસક્રમોની વવગત
પરરણિષ્ટ-૧૧
૧૮ ગુજરાતરાજયમાંસુપીરીયરટે કનોલોજીનીઆિુવનકતમતાલીમઅંગેનીવવગત
૧૯ એપરલપાકમ ઓપરે ટરટરે વનંગપ્રોગ્રામ
૨૦ ગુજરાતડાયમંડઈન્ડસ્ટરીઝટરે નીંગઈન્સ્ટીટ્યુટનીમાહિતી
ઔદ્યોણગક તાલીમ સંસ્થાઓમાં ઉદ્યોગોનો સહયોગ
૨૧ પીડીલાઇટઇન્ડસ્ટર ીઝનાસિયોગર્થીરાજ્યનીઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાઓમાંતાલીમ
૨૨ સરકારીઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાઓમાંમોટરડર ાઇવીંગનીઅભ્યાસક્રમનીતાલીમ સુવવિા
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વયિસાયલક્ષી ણિક્ષિ અને તાલીમ અપનાિો
૧.

પ્રસ્તાિના. :
વતમમાન સમયગાળામાં રાજય તર્થા રાષ્ટરમાં વવવવિ ક્ષેત્રોના ઔદ્યોવગકરણનો વ્યાપ વિી રહ્યો છે .
આંતરરાષ્ટરીયકંપનીઓપણદેશમાં ઉદ્યોગોસ્ર્થાપીરિીછે , નવાનવાક્ષેત્રોઉભરીરહ્યાછે  તે સંજોગોમાં
વ્યવસાયલક્ષીવશક્ષણમેળવીવ્યવસાવયકકૌશલ્યપ્રાપ્તકરનારઉમેદવારમાટે  રોજગારી/સ્વરોજગારી
મેળવવાની વિુ ઉજળી તકો રિે લી છે . રાજયમાં ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓ મારફતે અપાતી
વ્યવસાયલક્ષીતાલીમદ્વારાકૌશલ્યપ્રાપ્તકરનારઘણાબિાઉમેદવારોઆજે માત્રરાષ્ટરમાંજનિીંપણ
વવદેશમાં પણ સારી એવી રોજગારી મેળવી રહ્યા છે . આર્થી સરળતાર્થી રોજગારી / સ્વરોજગારી પ્રાપ્ત
કરવા માટે  વ્યવસાયલક્ષી વશક્ષણ અપનાવવું એ જ શ્રેષ્ઠ વવકલ્પ છે . રાજય સરકારના શ્રમ, કૌશલ્ય
વવકાસઅનેરોજગારવવભાગનાનેજાિે ઠળરોજગારઅનેતાલીમખાતાનાવનયંત્રણિે ઠળરાજયનાતમામ
તાલુકાઓમાં /અંતહરયાળવવસ્તારોસુિીકાયમરતસરકારી/ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ/સ્વવનભમરઔદ્યોવગક
તાલીમસંસ્ર્થાઓ(ITIs)માં વ્યવસાયલક્ષીતાલીમઉપલબ્િકરાવવામાટે  વવસ્તૃતઅને વ્યાપકતાલીમી
સુવવિાઓઉપલબ્િછે , જેનોપહરચયનીચેમુજબછે .

ર.

કારીગર તાલીમ યોજના (Craftsman Training Scheme) (સી.ટી.એસ.) :

વ્યવસાયલક્ષી તાલીમ આપવા માટે  ભારત સરકારના સ્કીલ ડે વલપમેન્ટ એન્ડ એન્ટરપ્રીન્યોરશીપ
મંત્રાલયિસ્તકનીડાયરે કટરજનરલઓફટરે ઈનીંગ, ન્યુ હદલ્િી(DGT)દ્વારાઘડાયેલઆયોજનાનોમુખ્ય

ઉદ્દે શ વવવવિ ઉદ્યોગો અને સેવાક્ષેત્રને કુ શળ માનવબળ ઉપલબ્િ કરાવવાનો તેમજ જુ દા જુ દા ક્ષેત્રે
વવકસતી જતી ટે કનોલોજી અંગે ઉમેદવારોને તાલીમ આપી, રોજગારી / સ્વરોજગારી મેળવવામાં
સિાયભૂતર્થવાનોછે .કારીગરતાલીમયોજનાિે ઠળનેશનલકાઉન્સીલફોરવોકે શનલટરે નીંગ(NCVT)
પેટનમનારાવરર યકક્ષાનાવ્યવસાયોનુંસંચાલનસરકારીઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાઓ(ITI), ગ્રાન્ટ-ઈનએઈડ ઔદ્યોવગક તાલીમ કે ન્રો (GIA), સ્વવનભમર ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થ
 ા(SF), સરકારી ટે કવનકલ
િાઈસ્કૂલોવગેરે દ્વારાર્થાયછે .ઉપરાંતઆયોજનાતળે રાજયકક્ષાનાગુજરાતકાઉવન્સલઓફવોકે શનલ
ટરે નીંગ(GCVT/SCVT)પેટનમિે ઠળનાવ્યવસાયોનોપણસમાવેશર્થાયછે .
રોજગાર અને તાલીમ ખાતાના વનયંત્રણ િે ઠળની સરકારી / ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ/સ્વવનભમર ઔદ્યોવગક
તાલીમ સંસ્ર્થાઓમાં વવવવિ પ્રકારના રોજગાર / સ્વરોજગાર લક્ષી અભ્યાસક્રમોમાં તાલીમ આપવામાં
આવેછે .જેનીવવગતોનીચેમુજબછે .
ક્રમ



વયિસાયો / અભ્યાસક્રમનો પ્રકાર

પરરણિષ્ટ નંબર

૧

એન.સી.િી.ટી. પેટનનના વયિસાયો

પરરણિષ્ટ-૧

૨

જી.સી.િી.ટી. પેટનનના વયિસાયો

પરરણિષ્ટ-ર

૩

રિવયાંગ ઉમેિિારો માટે ના અભ્યાસક્રમો

પરરણિષ્ટ-૭

૪

ટં કાગાળાના અભ્યાસક્રમો

પરરણિષ્ટ-૧૧

ઉપરોક્તપરરણિષ્ટ-૧,પરરણિષ્ટ-ર,પરરણિષ્ટ-૭તર્થાપરરણિષ્ટ-૧૧માંવ્યવસાયોઅનેતેનાટરે ડકોડ
તર્થાજરૂરીન્યન
ુ તમશૈક્ષવણકલાયકાત, તાલીમનોસમયગાળોવગેરેવવગતોદશામવેલછે .
સંસ્ર્થાવારવ્યવસાયદીઠઉપલબ્િબેઠકોનીવવગતોપરરણિષ્ટઃ૧૨ તથા પરરણિષ્ટઃ૧૩ આખાતાનીવેબ
સાઈટ (1) https://www.talimrojgar.gujarat.gov.in (2) https://itiadmission.gujarat.gov.in પરર્થી (જે તે વવભાગ
પૂરતી દા.ત. અમદાવાદ વવભાગ કે  રાજકોટ કે  વડોદરા, કે  સુરત વવભાગ) ઉપલબ્િ બનશે. (નોંધઃ
સંજોગોિિાત આ બેઠકોમાં ફે રફારને આણધન રહે િે.)
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ર.૧

તાલીમનું સ્િરૂપ / સમયપત્રક :
આઈ.ટી.આઈ.માં અઠવાડીયાના તાલીમકાયમ માટે  કામના કુ લ-૪૦ કલાકો િોય છે , જેમાં પ્રાયોવગક
તાલીમતેમજર્થીયરીનીતાલીમિોયછે .એન્જીનીયરીંગવ્યવસાયોમાં નીચે મુજબતાલીમાર્થીઓને જે તે
વ્યવસાયના સીલેબસ મુજબ ર્થીયરી/પ્રાયોવગક તાલીમ આપવામાં આવે છે . નોન એન્જીનીયરીંગ
વ્યવસાયોમાં એન્જીનીયરીંગ ડર ોઈંગ તર્થા વકમ શોપ કે લ્ક્યુલેશન એન્ડ સાયન્સ ના વવષયોનો સમાવેશ ર્થતો
નર્થી.

ક્રમ
અ

ણિષય
પ્રાયોણગક તાલીમ
થીયરીઃ (૧૦ કલાક/અઠિાડીયા)
ટરે ડર્થીયરી
એન્જીનીયરીંગડર ોઈંગ
વકમ શોપકે લ્ક્યુલેશનએન્ડસાયન્સ
એમ્પપ્લોયબીલીટીસ્કીલ

બ

એન્દ્જીનીયરીંગ વયિસાયો
૨૫ કલાક/અઠિાડીયા
પ્રર્થમવષમ:૦૭કલાક/અઠવાડીયા
બીજુ વષમ:૦૯કલાક/અઠવાડીયા
૦૨કલાક/અઠવાડીયા
૦૨કલાક/અઠવાડીયા
પ્રર્થમવષમ:૦૪કલાક/અઠવાડીયા
બીજુ વષમ:૦રકલાક/અઠવાડીયા

નોન એન્દ્જીનીયરીંગ વયિસાયો
૩૦ કલાક/અઠિાડીયા
પ્રર્થમવષમ:૦૬કલાક/અઠવાડીયા
બીજુ વષમ:૦૮કલાક/અઠવાડીયા
------પ્રર્થમવષમ:૦૪કલાક/અઠવાડીયા
બીજુ વષમ:૦૨કલાક/અઠવાડીયા

સંસ્થાના તાલીમી સમયપત્રકની ણિગત:
સામાન્ય રીતે વજલ્લા/તાલુકા કક્ષાની મુખ્ય ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓમાં પ્રર્થમ, બીજી અને ત્રીજી
પાળીમાંજયારે અન્યસરકારીઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાઓમાંતેમજગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડઔદ્યોવગકતાલીમ
કે ન્રોમાં પ્રર્થમઅને બીજીપાળીમાં નીચે દશામવેલસમયપત્રકમુજબતાલીમઆપવામાં આવે છે .સમય
પત્રકમાં સ્થાણનક પરરણસ્થણતને અનુરૂપ સામાન્દ્ય ફે રફાર સંભણિત છે .
ક્રમ
૧
૨
૩

ર.ર

પાળી
પ્રર્થમપાળી
બીજીપાળી
ત્રીજીપાળી

સમય
સવારે ૦૭.૨૦ર્થીબપોરે ૨.૫૦સુિી
સવારે ૦૯.૩૦ર્થીસાંજે ૫.૩૦સુિી
બપોરે ૧૪.૦૦ર્થીરાત્રે૯.૦૦સુિી

સી.ટી.એસ. યોજનાનો અમલ કરતી સંસ્થાઓ :
રાજયમાંઆયોજનાનોઅમલકરતીસંસ્ર્થાઓનીવવગતનીચેમુજબછે .
ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬

સંસ્થાની ણિગત
સરકારી ઔદ્યોણગક તાલીમ સંસ્થાઓ
ગ્રાન્દ્ટ-ઈન- એઈડ ઔદ્યોણગક તાલીમ સંસ્થાઓ
સ્િણનભનર ઔદ્યોણગક તાલીમ સંસ્થાઓ
સરકારી ટે કણનકલ હાઈસ્કલો
રિવયાંગ ઉમેિિારો માટે ની ગ્રાન્દ્ટ-ઇન-એઇડ ઔદ્યોણગક તાલીમ સંસ્થાઓ
કુ રટર ઉદ્યોગ તાલીમ કે ન્દ્રો

પરરણિષ્ટ નંબર
પરરણિષ્ટ-૩
પરરણિષ્ટ-૪
પરરણિષ્ટ-૫
પરરણિષ્ટ-૬
પરરણિષ્ટ-૯
પરરણિષ્ટ-૧૦

ઉપર દશામવ્યા મુજબના પરરણિષ્ટ-૩ ર્થી પરરણિષ્ટ-૬ તર્થા  પરરણિષ્ટ-૯ અને પરરણિષ્ટ-૧૦ માં
સંસ્ર્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે લીફોન નંબર તેમજ આ સંસ્ર્થાઓ ખાતે ઉપલબ્િ વ્યવસાયો સહિતની
વવગતોદશામવેલછે .

ર.ર.૩ સરકારી ટે કણનકલ હાઈસ્કલ :
કવમશ્નરશ્રી, ટે કવનકલ વશક્ષણ, કમમયોગી ભવન, બ્લોક નંબરઃર, છઠૃ ો માળ, સેકટર-૧૦/એ,
ગાંિીનગરિસ્તકની૧૭જેટલીસરકારીટે કવનકલિાઈસ્કૂલોમાંપણસી.ટી.એસ.યોજનાનુંસંચાલનર્થાય
છે . પરરણિષ્ટઃ૬ માં િાઈસ્કૂલ દીઠ ઉપલબ્િ વ્યવસાયોની વવગતો દશામવેલ છે . આ સંસ્ર્થાઓમાં પ્રવેશ
મેળવવાઅંગેનીવવગતોસંબંવિતસરકારીટે કવનકલિાઇસ્કૂ લનોસંપકમ કરવાર્થીમળીશકશે.
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ર.ર.૪ સ્િણનભનર સંસ્થાઓ :
રાજયમાં વ્યવસાવયક તાલીમની સુવવિાઓનું  વવસ્તૃવતકરણ કરવા સારૂ સ્વ-રોકાણર્થી (રાજય સરકાર
તરફર્થી કોઈપણ પ્રકારના અનુદાન કે  સિાય વગર) એન.સી.વી.ટી. કે  જી.સી.વી.ટી. પેટનમના
અભ્યાસક્રમો ચલાવવા જાિે ર ટર સ્ટો/પવબ્લક વલવમટે ડ કંપનીઓને િષન:૧૯૯૯ ર્થી મંજૂરી આપવામાં
આવેલ છે . સ્વવનભમર સંસ્ર્થાઓના તાલીમાર્થીઓની પરીક્ષા એન.સી.વી.ટી. પેટનમના એફીલીએટે ડ ટરે ડો
માટે  ભારત સરકારના શ્રમ મંત્રાલયના માગમદશમન િે ઠળ અત્રેર્થી લેવામાં આવે છે , જયારે  જી.સી.વી.ટી.
પેટનમના ટરે ડો માટે  રાજયકક્ષાનું એફીલીએશન મેળવેલ િોય તેની જી.સી.વી.ટી. દ્વારા પરીક્ષા યોજવામા
આવે છે . તેમજ લાગુ પડતા પ્રમાણપત્રો એનાયત કરવામાં આવે છે . ભારત સરકારના ડી.જી.ટી. નવી
હદલ્િીદ્વારાતાલીમફીનુંમિત્તમિોરણનીચેદશામવ્યામુજબનકકીકરવામાંઆવેલછે .
પ્રિેિસત્ર-૨૦૨રનાપ્રવેશસત્રમાં સ્વવનભમરસંસ્ર્થાઓએ NCVT અર્થવા GCVT એહફવલએશનમેળવેલ
િોય તેવા વ્યવસાયો માટે  જ આ કચેરીના વખતો વખતના પહરપત્રો તેમજ સુચનાઓ ધ્યાને લઇ
ઓનલાઈનપ્રવેશઆપવાનોરિે શે.
ણિસ્તાર
વયિસાયનો પ્રકાર
વયિસાય િીઠ મહત્તમ ફી નું ધોરિ છ માસના સમયગાળાના
વયિસાયો માટે
ગ્રામ્ય
િહે રી

એન્દ્જીનીયરીંગ વયિસાયો
નોન એન્દ્જીનીયરીંગ વયિસાયો
એન્દ્જીનીયરીંગ વયિસાયો
નોન એન્દ્જીનીયરીંગ વયિસાયો

રૂા.૨૦૯૫૦/- (િાણષનક)
રૂા. ૧૬૭૫૦/- (િાણષનક)
રૂા.૨૩૦૦૦/- (િાણષનક)
રૂા. ૧૮૪૦૦/- (િાણષનક)

રૂા.૧૦૪૫૦/- (છ માસ)
રૂા.૮૩૫૦/- (છ માસ)
રૂા.૧૧૫૦૦/- (છ માસ)
રૂા.૯૨૦૦/- (છ માસ)

સ્વવનભમર સંસ્ર્થાઓમાં પ્રવેશ મેળવતાં પિે લાં ઉમેદવારોએ ટયુશન ફી તર્થા એફીલીએટે ડ બેઠકોની
જાણકારીમેળવીલેવીહિતાવિછે .સ્વવનભમરસંસ્ર્થાનાઉમેદવારોનેરોજગારઅનેતાલીમખાતાદ્વારાકોઈ
પણપ્રકારનીવશષ્યવૃવત્તઆપવામાંઆવતીનર્થી.

ર.૩ સી.ટી.એસ.યોજના હે ઠળ ચાલતા વયિસાયોના એફીલીએિનની ણિગતોઃ
ર.૩.૧ ભારતસરકારનાડાયરે કટરજનરલઓફટરે ઈનીંગ,ન્યુ હદલ્િી(DGT)દ્વારાએફીલીએશનમળેલિોયતેવા
અભ્યાસક્રમોનીનેશનલકાઉવન્સલઓફવોકે શનલટરે નીંગ(એન.સી.વી.ટી.)દ્વારાપરીક્ષાલેવામાં આવે
છે અનેઉવત્તણમર્થયેલતાલીમાર્થીઓનેએન.સી.વી.ટી.નુંપ્રમાણપત્રએનાયતકરવામાંઆવેછે .

ર.૩.ર રાજ્યસરકારનારોજગારઅનેતાલીમખાતાદ્વારાએફીલીએશનમળેલિોયતેવાઅભ્યાસક્રમોનીગુજરાત
કાઉવન્સલ ઓફ વોકે શનલ ટરે નીંગ (જી.સી.વી.ટી.) દ્વારા પરીક્ષા લેવામાં આવે છે  અને ઉવત્તણમ ર્થયેલ
તાલીમાર્થીઓનેજી.સી.વી.ટી.નુંરાજ્યકક્ષાનુંપ્રમાણપત્રએનાયતકરવામાંઆવેછે .
ર.૩.૩ એન.સી.વી.ટી. પેટનમના વ્યવસાયની કુ લ મંજૂર બેઠકો પૈકી આઈ.ટી.આઈ. / આઈ.ટી.સી. દીઠ
એન.સી.વી.ટી. પેટનમના જુ દા જુ દા વ્યવસાયોમાં  એફીલીએટે ડ અને અનએફીલીએટે ડ બેઠકો તર્થા
પ્રિેિસત્ર-ર૦૨૨નાભરતીસત્રમાં ભરવાપાત્રબેઠકોનીવવગતોપરરણિષ્ટઃ૧૨ તથા પરરણિષ્ટઃ૧૩ આ
ખાતાની વેબ સાઈટ (1) https://www.talimrojgar.gujarat.gov.in (2) https://itiadmission.gujarat.gov.in ઉપરર્થી
જાણીશકાશે.પ્રવેશફોમમ ભરતીવખતે સબંવિતટરે ડનાએફીલીએશનઅંગેનીછે વટનીમાહિતીસબંવિત
આઈ.ટી.આઈ.ખાતે પ્રવેશ સમયે મેળવીશકાશે. તાલીમાર્થી / વાલીઓને જે તે સંસ્ર્થા ખાતેના ટરે ડ /
યુવનટનીએફીલીએશનનીવવગતોજાણી/સમજીપ્રવેશમેળવવાવવનંતીછે .

ર.૪ પ્રિેિ મેળિિાની પદ્ધણતઃ
ર.૪.૧ આમાહિતીપુવસ્તકામાત્રસરકારી/ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ/સ્વવનભમરઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્રોને લાગું પડે 

છે , અને તે ફકતએકવષમ અને બે વષમના(જી.સી.વી.ટી./એન.સી.વી.ટી.)નાવ્યવસાયોમાં પ્રવેશ
મેળવવાસારૂઉપયોગમાંલઈશકાશે.
જયારે  એક વષમર્થી ઓછી મુદતના વ્યવસાયોમાં પ્રવેશ માટે  સંબંવિત સંસ્ર્થા કક્ષાએર્થી સ્ર્થાવનક રીતે
અલાયદી કાયમવાિી િાર્થ િરવામાં આવનાર િોઈ સંબંવિત સંસ્ર્થાઓનો રૂબરૂમાં સંપકમ  કરવો. સરકારી
ટે કવનકલિાઈસ્કૂલ, હદવ્યાંગઉમેદવારોનેતાલીમઆપતીસંસ્ર્થાઓતેમજસ્વવનભમરસંસ્ર્થાઓમાંચાલતા
સી.ટી.એસ.યોજનાિે ઠળનાએન.સી.વી.ટી./જી.સી.વી.ટી.પેટનમનાઅભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશમાટે  જે તે
સંબંવિત ટે કવનકલ િાઈસ્કૂલ, હદવ્યાંગ ઉમેદવારોને તાલીમ આપતી સંસ્ર્થાઓ અને સ્વવનભમર કે ન્રોનો
સંપકમ કરવાવવનંતીછે .
3

૨.૪.૨ સેન્ટર લાઈઝડ એડમીશન પદ્ધવત દ્વારા એડમીશન ર્થતું િોવાર્થી ઉમેદવારે  ઓનલાઈન પ્રવેશફોમમ
ઈન્ટરનેટનામાધ્યમર્થીભરવાનું રિે શે.પ્રવેશસંબંવિતમાગમદશમનમાટે  નજીકનીસરકારી/ગ્રાન્ટ-ઈનએઈડઔ.તા.સંસ્ર્થાખાતેનાિે લ્પસેન્ટરનોસંપકમ  કરીશકાશે તર્થાિે લ્પસેન્ટરખાતેર્થીઓનલાઈનફોમમ
ભરી આપવાની સુવવિા પણ આપવામાં આવશે જેના માટે  કામકાજના હદવસો દરમ્પયાન િે લ્પ સેન્ટરનો
રૂબરૂ સંપકમ  કરવાનો રિે શે. આ ખાતાની વેબસાઈટ https://itiadmission.gujarat.gov.in પર
ઓનલાઈનફોમમભરીશકાશે.
૨.૪.૩ફોમમ ભયામ બાદડીજીટલમાધ્યમર્થીરજીસ્ટરે શનફીરૂા.૫૦/-ઓનલાઈનભરવાનીરિે શે.ઓનલાઈન
અરજીપત્રકભરવાસંબંવિતસૂચનાપાના નંબર:૧૨ઉપરતર્થાપ્રવેશમાટે  મેહરટયાદીનક્કીકરવાની
પદ્ધવત પાના નંબર:૧૬ ઉપર દશામવવામાં આવેલ છે  તેમજ ચોઈસ ફીવલંગ અને એડવમશનની તમામ
કામગીરીસેંટરલાઈઝડપદ્ધવતર્થીર્થનારછે .
૨.૪.૪ઓદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થામાં ઉપલબ્િવ્યવસાયો, વ્યવસાયમાં આવરીલેવાયેલબાબતો, તાલીમપૂણમ
કયામબાદકારવકદીમાટે નીતકોનીવવગતોઅનેવિુમાહિતીઓદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાનાિે લ્પસેન્ટરઉપર
ઉપલબ્િર્થઈશકશે.આર્થીપ્રવેશલેતાપિે લાસંસ્ર્થાનીરૂબરૂમુલાકાતલેવાયતોવ્યવસાયોનીપસંદગી
કરવામાં સમજ કે ળવી શકાય. રાજ્યની કોઈ પણ રોજગાર વવવનમય કચેરીના રોજગાર અવિકારી
(વોકે શનલગાઈડસ)નોસંપકમ  કરવાર્થીઅર્થવાવનયામકશ્રી, રોજગારઅને તાલીમ, ગાંિીનગરનીવેબ
સાઈટ (https://www.talimrojgar.gujarat.gov.in)માંર્થી પણ કારવકદી ઘડતર બાબતની અદ્યતન
વવગતોઅને માગમદશમનમેળવીશકાશે.પ્રવેશફોમમ ભરતાપિે લાં િે લ્પસેન્ટરનીમુલાકાતલેવી ઈચ્છનીય
છે  તર્થા તમામ અપડે ટે ડ વવગતો માટે  https://itiadmission.gujarat.gov.in વેબસાઇટની અવારનવારમુલાકાતલેવીનીસલાિઆપવામાંઆવેછે .અર્થામતરોજેરોજવેબસાઇટજોતારિે વું.
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ખાસ નોંધઃ
(૧)

એન.સી.િી.ટી. પેટનનના NSQF Align / GCVT પેટનનના વયિસાયોમાં પ્રિેિ માટે અરજી કરનાર
કોઈપિ ઉમેિિાર અન્દ્ય કોઈપિ સંસ્થા કે કોલેજમાં પાટન ટાઈમ / ફુલ ટાઈમ અભ્યાસ કરતા નથી તે
અંગેની લેણખત બાહેં ધરી ઉમેિિાર પાસેથી લેિાની રહે િે. અન્દ્ય કોઈપિ સંસ્થા ખાતે અભ્યાસ કરતા
હોિાનું ઘ્યાન ઉપર આિિે તો તાત્કાણલક અસરથી પ્રિેિ રિ કરિામાં આિિે.

(ર)

કારીગર તાલીમ યોજનાના ભારત સરકાર દ્વારા તૈયાર કરે લ ટરે નીંગ મેન્દ્યુઅલના ફકરા નંબરઃરર મુજબ
“સંસ્થા / કે ન્દ્રના િડાની પરિાનગી ણિના અને તેઓને જાિ કયાન ણિના અનઅણધકૃ ત સતત ૧૦ રિિસ
તાલીમી સંસ્થામાં હાજર ન રહે નાર તાલીમાથીઓને ભાગેડુ તરીકે ગિી તેઓનું નામ સંસ્થાના હાજરી
પત્રકમાંથી તેઓની ગેરહાજરીના પ્રથમ રિિસની અસરથી કમી કરિાનું રહે િે.”
ટરે નીંગ મેન્દ્યુઅલના ફકરા નંબર:૧૯(સી) અનુસાર “જયારે કોઈ તાલીમાથી કોઈપિ કારિોસર પ૦ ટકા
કરતાં િધુ રિિસ માટે ગેરહાજર રહે િે ત્યારે તેને તાલીમમાં ચાલુ રહે િા િેિામાં આિિે નહી” જન
ે ી ખાસ
નોંધ લેિી.
િર િષે જુ લાઇ/ઓગષ્ટ માસમાં નેિનલ કાઉન્દ્સીલ ફોર િોકે િનલ ટરે ણનંગ (NCVT)દ્વારા લેિામાં આિતી
અણખલ ભારતીય વયિસાય કસોટીમાં માત્ર એફીલીએટે ડ વયિસાયમાં ઉણતિન થનારને રાષ્ટર ીય કક્ષાનું
નેિનલ ટરે ડ સટીફીકે ટ ભારત સરકારના મીનીસ્ટર ી ઓફ સ્કીલ ડે િલપમેન્દ્ટએન્દ્ડ એન્દ્ટરણપ્રન્દ્યોરિીપ, નિી
રિલ્હી દ્વારા એનાયત કરિામાં આિે છે .
જ્યારે જી.સી.િી.ટી. પેટનનના અભ્યાસક્રમો માટે ગુજરાત કાઉન્દ્સીલ ફોર િોકે િનલ ટરે ણનંગ(GCVT) દ્વારા
લેિામાં આિતી વયિસાણયક કસોટીમાં ઉણતિન થનારને રાજ્યકક્ષાનું સ્ટે ટ ટરે ડ સરટન ફીકે ટ ગુજરાત રાજ્યના
શ્રમ અને રોજગાર ણિભાગ હસ્તકની જી.સી.િી.ટી. દ્વારા એનાયત કરિામાં આિે છે . આિા સરટન ફીકે ટ
અનુક્રમે િેિ/ણિિેિ અને રાજ્યની અંિર રોજગારી/સ્િરોજગારી માટે ઘિાં ઉપયોગી છે .
આઇ.ટી.આઇ.માં (NCVT/GCVT) પરીક્ષામાં બેસિા માટે ૮૦ ટકા હાજરી હોિી ફરણજયાત છે . જમ
ે ાં કોઈ
છટછાટ આપિામાં આિતી નથી. ૮૦ ટકા હાજરીનું ધોરિ સમગ્ર ભારતમાં લાગુ પડે છે .
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તાલીમાથીઓને આપિામાં આિતી સુણિધાઓ
૧.

તાલીમાથીઓને આપિામાં આિતી સંસ્થાકીય િૃણત્તકા(સ્ટાઇપેન્દ્ડ) :

૧.૧ સરકારી ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થા / ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ ઔદ્યોવગક તાલીમ કે ન્રોમાં પ્રવેશ મેળવેલ
તાલીમાર્થીઓનેજેતેસંસ્ર્થાખાતેનીકુ લમંજૂરબેઠકોના૩૩.૩૩ટકાતાલીમાર્થીઓનેમેરીટકમમીન્સના
િોરણેપ્રવતમમાનવનયમોઅનુસારસંસ્ર્થાકીયસ્ટાઈપેન્ડનીચેમુજબનાદરે આપવામાંઆવેછે .
ક્રમ

જાવત

૧
૧
૨
૩

૨
અનુસુવચતજાવત (SC)
અનુસુવચતજનજાવત(ST)
સામાવજકઅનેશૈક્ષવણક
રીતેપછાત(બક્ષીપંચ)
જાવતઓઅનેવવચરતી/
વવમુકતજાવતઓ (SEBC)
અનુક્રમનંબર૧ર્થી૩મા
સમાવેશનિોયતેવી
અન્યજાવત(Other)

૪

સંસ્ર્થાકીય
વશષ્યવૃવત્તનોમાવસક સ્ટાઈપેન્ડમેળવવા
સ્ટાઇપેન્ડનોમાવસક દરરૂા.(સમાજકલ્યાણ
માટે વાલીની
દરરૂા.(શ્રમઅને
વવભાગ/આહદજાવત
વાવષમકઆવક
રોજગારવવભાગ
વવકાસદ્વારા)
મયામદા
દ્વારા)
૩
૪
૫
રૂા.૪૦૦/રૂા.૪૦૦/રૂા.૪૦૦/રૂા.૪૦૦/ગ્રામ્પયવવસ્તારમાટે :
રૂા.૧,૨૦,૦૦૦/રૂા.૪૦૦રૂા.૪૦૦/શિે રીવવસ્તારમાટે :
રૂા.૧,૫૦,૦૦૦/રૂા.૨૦૦/-

રૂા.૪૦૦/-

૧.૨ સંસ્ર્થાકીયસ્ટાઇપેન્ડનિીંમેળવતાતાલીમાર્થીઓને સમાજકલ્યાણવવભાગ/આહદજાવતવવભાગદ્વારા
પ્રવતમમાન વનયમોનુસાર ઉપર કોરકમાં દશામવ્યા મુજબ વશષ્યવૃવત્ત આપવામાં આવે છે . આ માટે 
તાલીમાર્થીએ https://www.digitalgujarat.gov.in મારફતે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રિે શે. તાલીમાર્થીએ
ડીજીટલ ગુજરાત પોટમ લના પ્રશ્ને જરૂર જણાયે િે લ્પ ડે સ્ક નંબરઃ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ પર સંપકમ  કરવાનો
રિે શે.
સ્ટાઈપેન્ડ/વશષ્યવૃવત્તમેળવવાઈચ્છતાઉમેદવારોએઓનલાઈનપ્રવેશફોમમમાં જરૂરીવવગતોભરવાની
રિે શેતર્થાફોમમસાર્થેઆિારભુતપુરાવાઓરજુ કરવાનારિે શે.
સ્ટાઈપેન્દ્ડ /ણિષ્યિૃણત ડાયરે કટ બેણનફીટ ટર ાન્દ્સફર (DBT) હે ઠળ તાલીમાથીના બેંક એકાઉન્દ્ટમાં
સીધેસીધી ચુકિિામાં આિતી હોઈ તાલીમાથીનું આધારકાડન તથા બેંક એકાઉન્દ્ટ હોિું આિશ્યક છે .

૨.

ગુજરાત સામરહક જથ(જનતા) અકસ્માત િીમા યોજનાઃ
સરકારી ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓ / ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ ઔદ્યોવગક તાલીમ કે ન્રો ખાતે આપવામાં
આવતી વવવવિ વ્યવસાયોની પ્રાયોવગક તાલીમ દરમ્પયાન તાલીમાર્થીઓને વવવવિ યંત્રો તર્થા ઉપકરણો
સાર્થે કામકરવું પડે છે .જે દરમ્પયાનઅકસ્માતનીસંભાવનાને ઘ્યાને લઈજોખમસામે રક્ષણઆપવાઅને
યોગ્ય વીમા કવચ પૂરૂં પાડવા માટે  “ગુજરાત સામરહક જથ(જનતા) અકસ્માત િીમા યોજના”  ૧લી
એવપ્રલર૦૦૮ર્થીસરકારશ્રીદ્વારાદાખલકરવામાં આવેલછે .આયોજનાિે ઠળરૂા.૧.૦૦ લાખસુિીના
અકસ્માતવીમાનારક્ષાકવચર્થીતાલીમાર્થીઓનેઆવરીલેવાયાછે .
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“ગુજરાત સામરહક જથ(જનતા) અકસ્માત િીમા યોજના”નોલાભલેવામાટે  વનયતનમૂનામાં જરૂરી
આિારભૂત પુરાવાઓ સિીત સંબંવિત આઇ.ટી.આઇ.ને દાવા અરજી રજુ  કરવાની રિે શે. સંબંવિત
આઇ.ટી.આઇ.એ આવી દાવા અરજીઓ જરૂરી ચકાસણી કયામ બાદ તેમના વવભાગના નાયબ
વનયાકશ્રી(તાલીમ)ને મોકલવાની રિે શે. સંબવિત પ્રાદેવશક કચેરી દ્વારા દાવા અરજીઓ
https://gsjjavy.gujarat.gov.in/ પોટમ લમાં ઓનલાઇન િીમા ણનયામકશ્રી, િીમા લેખાભિન, બ્લોક

નંબરઃ૧૭/૩જો માળ, ડાન.જીિરાજ મહે તા ભિન, જુ ના સણચિાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦નેરોજગાર
અનેતાલીમવનયામકશ્રીનીકચેરી, ગાંિીનગરનીજાણિે ઠળબારોબારસમયમયામદામાંમોકલીઆપવાનીરિે શે.

૩.

તાલીમાથીઓ માટે એસ.ટી. બસ / રે લ્િે પાસ સુણિધાઃ
રાજ્યનીસરકારીઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાઓ/ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્રો/સ્વવનભમર
સંસ્ર્થાઓનાલાંબાગાળા/ટૂં કાગાળાનાવ્યવસાયોમાં તાલીમમેળવતાતાલીમાર્થીઓને એસ.ટી.બસ/
રે લ્વેમાંરાિતદરે પાસસુવવિાઆપવામાંઆવેછે .

૪.

મરહલા તાલીમાથીનીઓને ણિદ્યા સાધના સહાય હે ઠળ સાયકલ ભેટઃ
રાજ્યની ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓમાં છ માસર્થી વિુ સમયના ટરે ડ/કોસમમાં તાલીમ મેળવતી મહિલા
તાલીમાર્થીનીઓને તેમના વપતા/વાલીની વાવષમક આવક મયામદાના િોરણો સંતોષાતા િોય તેવી
કન્યાઓને તેમનારિે ઠાણર્થીઆઇ.ટી.આઇ.નુંઅંતરમયામદાનાબાિવવનાવનયમાનુસાર‘‘ણિદ્યા સાધના
સહાય યોજના’’િે ઠળસરકારશ્રીનાપ્રવતમમાનિારા-િોરણોઅનુસારસાયકલભેટઆપવામાંઆવેછે .

૫.

તાલીમાથીઓ માટે ની બેંકેબલ લોન સહાય યોજનાઃ
રાજ્યનીસરકારી/ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ/સ્વવનભમરઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાઓ/કે ન્રોમાં લાંબાગાળા
/ટૂં કાગાળાનાવ્યવસાયો/અભ્યાસક્રમોમાં તાલીમમેળવીપાસર્થતાતાલીમાર્થીને પોતાનોસ્વરોજગાર
સ્ર્થાપવા ઇચ્છતા િોય તો તાલીમાર્થીને સરકારશ્રી દ્વારા પ્રવતમમાન િારાિોરણ મુજબ બેંકેબલ લોન
સબસીડીસિાયઆપવામાંઆવેછે .
ક્રમ
૧

ર
૩

૬.

બેંકેબલલોનસબસીડીયોજના
રાજ્યનીકોઇપણઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થામાંતાલીમમેળવી
પાસર્થનાર૧૮ર્થી૫૫વષમનીવયનાતાલીમાર્થીઓ.સંલગ્ન
વ્યવસાયને લગતા િંિાનો અનુભવ િરાવતા િોય તેઓને
અવગ્રમતા.
બેંકેબલલોનવિરાણનીમયામદા મિત્તમરૂા.૮.૦૦લાખ
વિરાણ પર મળવાપાત્ર સિાય/  રૂા.૧.૦૦ર્થીરૂા.૨.૦૦લાખસુિીનીલોનનીરકમઉપર
સબસીડીનીરકમ
રૂા.૪૦,૦૦૦/ રૂા.૩.૦૦ર્થીરૂા.૫.૦૦લાખસુિીનીલોનનીરકમઉપર
રૂા.૫૦,૦૦૦/ રૂા.૬.૦૦ર્થીરૂા.૮.૦૦લાખસુિીનીલોનનીરકમઉપર
રૂા.૬૦,૦૦૦/ તમામકે ટેગરીનાતાલીમાર્થીઓમાટે
યોજનાનીવવગત
યોજનાનીપાત્રતા

તાલીમાથીઓ માટે આઇ.ટી.આઇ.માં પ્લેસમેન્દ્ટ સેલની સ્થાપના:
રાજ્યની ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓમાં તાલીમ મેળવી ઉત્તીણમ ર્થનાર તાલીમાર્થીઓ રોજગારી/
સ્વરોજગારી મેળવી શકે  તે માટે  રાજ્યની તમામ સરકારી ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓમાં પ્લેસમેન્ટ
એડવાઇઝરીબ્યુરો(PAB)નીસ્ર્થાપનાકરવામાંઆવેલછે .જેઅંતગમતઆઇ.ટી.આઇ.માંરોજગારવવવનમય
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કે ન્રોનાસિયોગર્થીરોજગારવાંચ્છું અને નોકરીદાતાઓમાટે મેગાજોબફે ર, ભરતીમેળા, કે મ્પપસઇન્ટરવ્યું
માટે આયોજનકરવામાંઆવેછે .

૭.

છાત્રાલયની સગિડ :
રાજયમાં સરકારી ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થા, કુ બેરનગર, ગાંિીનગર, મેઘરજ, ખેડબ્રહ્મા, વભલોડા,
તરસાલી, દશરર્થ, પલાણા, લુણાવાડા, ઉત્તરસંડા, લીમખેડા, બાલાવશનોર, સંખડે ા, હદવડા કોલોની,
ગોંડલ, જામનગર, ગાંિીિામ, ભુજ, સુરત, વ્યારા, સાગબારા, વાંસદા, ડે ડીયાપાડાખાતે છાત્રાલયની
સગવડ ઉપલબ્િ છે . છાત્રાલયમાં તાલીમાર્થીઓને વનયમાનુસાર પ્રવેશ આપવામાં આવે છે . ભોજનની
વ્યવસ્ર્થા તાલીમાર્થીઓએ પોતે કરવાની રિે શે. છાત્રાલયમાં પ્રવેશ મેળવનાર તાલીમાર્થીએ રૂા.રપ૦/-
ડીપોઝીટ રકમ તરીકે  અને રૂા.પ૦/- છ માવસક સવવમસ ચાજમ પેટે ભરવાની રિે શે. ડીપોઝીટની રકમ
તાલીમનાઅંતેઅર્થવાતાલીમાર્થીિોસ્ટેલછોડીજાયત્યારે પરતકરવામાંઆવશે.

૮.

રો- મટીરીયલ:
રાજ્યનીસરકારીઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાઓતેમજગ્રાન્ટ-ઇનએઇડતાલીમકે ન્રોમાં તાલીમમેળવતા
તાલીમાર્થીઓને તાલીમમાટે  અત્યંતજરૂરીએવીપ્રેકટીકલતાલીમઆપીશકાયતે માટે  સંબવિતસંસ્ર્થા
દ્વારાજરૂરીરો-મટીરીયલપૂરૂંપાડવામાંઆવેછે .

૯. કૌિલ્ય તાલીમને મુખ્ય ણિક્ષિ ધારા સાથે જોડાિ અંગેની નીણતઃ
૧૦. ધોરિઃ૧૦ની સમકક્ષઃ(િૈક્ષણિક / નોકરીના હે તુસર)
જે વવદ્યાર્થીઓએ િોરણઃ૮ પછી ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થ
 ા(ITI)નો બે વષમ કે  તેર્થી વિુ સમયગાળાનો
માન્યતા પ્રાપ્ત કોસમ કરે લ િોય અને તે માટે ની નેશનલ કાઉન્સીલ ફોર વોકે શનલ ટરે વનંગ
(એન.સી.વી.ટી.) અર્થવા ગુજરાત કાઉન્સીલ ફોર વોકે શનલ ટરે વનંગ (જી.સી.વી.ટી.) ની પરીક્ષા પાસ
કરે લિોયઅને જોતેઓપોતાનીપસંદગીઅનુસારગુજરાતમાઘ્યવમકઅને ઉચ્ચત્તરમાઘ્યવમકવશક્ષણ
બોડમ નીિોરણ-૧૦નીઅર્થવાગુજરાતઓપનસ્કૂલએકઝાવમનેશનનીગુજરાતી તેમજ અંગ્રેજી ણિષયની
પરીક્ષા પાસ કરે તો તે ણિદ્યાથીઓને માઘ્યણમક ણિક્ષિ પછીના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રિેિના / સરકારી
નોકરીના હે તુસર ધોરિઃ૧૦ ની સમકક્ષ ગિિામાં આિે છે .

૧૦.૧ ધોરિઃ૧ર ની સમકક્ષઃ(િૈક્ષણિક / નોકરીના હે તુસર)
જે વવદ્યાર્થીએ િોરણઃ૧૦ પાસ કયામ પછી ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થા(ITI)નો બે વષમ કે  તેર્થી વિુ
સમયગાળાનો માન્યતા પ્રાપ્ત કોસમ કરે લ િોય અને તે માટે ની નેશનલ કાઉન્સીલ ફોર વોકે શનલ
ટરે વનંગ(એન.સી.વી.ટી.) અર્થવા ગુજરાત કાઉન્સીલ ફોર વોકે શનલ ટરે વનંગ (જી.સી.વી.ટી.)ની પરીક્ષા
પાસ કરે લ િોય અને જો તેઓ પોતાની પસંદગી અનુસાર ગુજરાત માધ્યવમક અને ઉચ્ચત્તર માઘ્યવમક
વશક્ષણબોડમ નીિોરણ-૧રનીઅર્થવાગુજરાતઓપનસ્કૂલએકઝાવમનેશનનીઅંગ્રેજી ણિષયની પરીક્ષા
પાસ કરે તો તે ણિદ્યાથીઓને ઉચ્ચત્તર માઘ્યણમક ણિક્ષિ પછીના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રિેિના / સરકારી
નોકરીના હે તુસર ધોરિઃ૧ર ની સમકક્ષ ગિિામાં આિે છે .

૧૦.૨ ડીપ્લોમા એન્દ્જીનીયરીંગના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રિેિઃ(િૈક્ષણિક હે તુસર)
િોરણઃ૧૦ પછીના આઈ.ટી.આઈ. પેટનમના અભ્યાસક્રમો પાસ કરે લ તાલીમાર્થીઓને ડીપ્લોમા
એન્જીનીયરીંગનાઅભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશમાટે નાપ્રવતમમાનવનયમોનુસારપ્રવેશનોલાભઆપવામાં આવે
છે .પ્રવેશઅંગેનોકાયમક્રમતર્થાપ્રવેશઅંગેનીમાહિતીwww.acpdc.in પરર્થીઉપલબ્િર્થશે.
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કારીગર તાલીમ યોજનામાં પ્રિેિની સામાન્દ્ય મારહતી
રાજયમાં આવેલ સરકારી ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓમાં તર્થા ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ ઔદ્યોવગક તાલીમ
સંસ્ર્થાઓમાંચાલતાજુ દાજુ દાવ્યવસાયોમાંપ્રવેશઅનેતાલીમનેલગતીમાહિતીનીચેમુજબછે .

૧.

પ્રિેિ માટે ની િય મયાનિા :

૧.૧
૧.૨
૧.૩
૧.૪
૧.૫

ઉમેદવારપ્રવેશનાંવષમનાઓગરમાસની૧લીતારીખેનીચેમુજબવયમયામદાિરાવતાિોવાજોઈએ.
સત્રશરૂર્થવાનાપ્રર્થમહદવસેતમામઉમેદવારનીન્યન
ૂ ત્તમવય૧૪વષમપૂણમકરે લિોવીજોઈએ.
વવિવાઅનેત્યકતાનીન્યૂનત્તમવય૧૮વષમિોવીજોઈએ.
માજીસૈવનકોઅનેસૈવનકોનીવવિવાઓનીન્યૂનત્તમવય૧૮વષમિોવીજોઈએ.
તમામઉમેદવારનેઉપલીવયમયામદામાંર્થીમુવકતછે .

૨.

પ્રિેિ માટે ની િારીરરક યોગ્યતા :
ઉમેદવારતંદુરસ્તઅને ચેપીરોગર્થીમુકતિોવાજોઈએજે સંસ્ર્થાખાતે પાટમ  ટાઈમમેડીકલઓહફસરન
િોયતેવીસંસ્ર્થાતાલીમાર્થીઓનીસ્ર્થાવનકડૉકટરપાસે દાકતરીતપાસકરાવીશકશે.પરંતુ શકયબને
ત્યાંસુિીસરકારી/પંચાયત/જાિે રટર સ્ટ અર્થવાવવનામૂલ્ય
 ેઆવીસેવાપૂરીપાડતીિોવસ્પટલોમાંદાકતરી
તપાસકરાવવાનીરિે શે.

૩. અનામત બેઠકો :
૩.૧ અનામત બેઠકોની ણિગતો નીચેના પત્રકમાં િિાનિેલ છે .
કે ટેગરી

ક્રમ
૧
ર
૩
૪

બક્ષીપંચનીજાવતઓ
અનુસૂવચતજાવત
અનુસૂવચતજનજાવત
આવર્થમકરીતેનબળાવગો (EWS)

૫
૬

હદવ્યાંગ
મહિલાઓ

અનામતબેઠકોની
ટકાવારી
ર૭ટકા
૭ટકા
૧૫ટકા
૧૦ટકા

૪ટકા
૩૩ટકા

નોંિ

EWS કક્ષા માટે અનામતની ૧૦ ટકા બેઠકો પૈકી
૩૩ ટકા બેઠકો EWS કક્ષાની મહિલા ઉમેદવારો
માટે અનામત રાખવાની રિેશે. આ જગ્યાઓ
મહિલા ઉમેદવારોથી ભરવાની રિેશે.

સંસ્ર્થાદીઠ
વ્યવસાયદીઠભરવાપાત્રબેઠકો

૪.૧ સામાણજક અને િૈક્ષણિક રીતે પછાત િગન(બક્ષીપંચ)ની જાણતઓના ઉમેિિારો માટે ઃ

(૧)કલેકટરશ્રી(ર)મદદનીશકલેકટરશ્રી/નાયબકલેકટરશ્રી(૩)વજલ્લાવવકાસઅવિકારીશ્રી(૪)નાયબ
વજલ્લાવવકાસઅવિકારીશ્રી(પ)તાલુકાવવકાસઅવિકારીશ્રી(૬)વજલ્લાસમાજકલ્યાણઅવિકારીશ્રી
(૭)મિાલકારીશ્રી(૮)મામલતદારશ્રી(૯)નાયબમામલતદારશ્રી.

૪.૨ અનુસણચત જાણત અને અનુસણચત જનજાણતના ઉમેિિારો માટે :
(૧) વજલ્લા મેજીસ્ટેર ટશ્રી /વિારાના વજલ્લા મેજીસ્ટેર ટશ્રી/નાયબ કવમશનરશ્રી/કલેકટરશ્રી વિારાના
નાયબ કવમશનરશ્રી/ નાયબ કલેકટરશ્રી પિે લા વગમના સવેતન મેજીસ્ટેર ટશ્રી/સીટી મેજીસ્ટેર ટશ્રી/પેટા
વવભાગીયમેજીસ્ટેર ટશ્રી(પિે લાવગમનાસવેતનમેજીસ્ટેર ટશ્રીર્થીઉતરતીકક્ષાનાનહિ/તાલુકામેજીસ્ટેર ટશ્રી
/કાયમપાલકમેજીસ્ટેર ટશ્રી)(ર)મુખ્યપ્રેસીડે ન્સીમેજીસ્ટેર ટશ્રી/વિારાનામુખ્યપ્રેસીડે ન્સીમેજીસ્ટેર ટશ્રી
/ પ્રેસીડે ન્સી મેજીસ્ટેર ટશ્રી (૩) સમાજ કલ્યાણ વનયામકશ્રી અને વજલ્લા સમાજ કલ્યાણ અવિકારીશ્રી
(૪)મામલતદારશ્રીર્થીઉતરતીકક્ષાનાનહિતેવામિે સૂલઅવિકારીશ્રીઓ(૫)ઉમેદવારઅને/અર્થવા
તેનું કુ ટું બસામાન્યરીતે વસવાટકરતું િોયતે વવસ્તારનાપેટાવવભાગીયઅવિકારીશ્રી(૬)વિીવટદારશ્રી
/વિીવટદારનાસેક્રેટરીશ્રી/વવકાસઅવિકારીશ્રીલક્ષહદ્વપઅને વમવનકોયટાપુઓ(૭)વજલ્લાવવકાસ
અવિકારીશ્રીઓ / નાયબ વજલ્લા વવકાસ અવિકારીશ્રીઓ (૮) તાલુકા વવકાસ અવિકારીશ્રીઓ (૯)
વજલ્લાપછાતકલ્યાણઅવિકારીશ્રી(વગમ-૧)
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૪.૩ આણથનક રીતે નબળા િગો(Economically Weaker Section)ના ઉમેિિારો માટે :
(૧)વજલ્લામેજીસ્ટેર ટશ્રી/અવિકવજલ્લામેજીસ્ટેર ટશ્રી/કલેકટરશ્રી/અવિકકલેકટરશ્રી/નાયબકલેકટરશ્રી
/આસી.કલેકટરશ્રી(ર)મામલતદારશ્રી/તિશીલદારનીકક્ષાર્થીનીચેનીકક્ષાનાનિોયતેવારે વન્યુ
અવિકારીશ્રીઓ(૩)તાલુકા વવકાસ અવિકારીશ્રી (૪) વજલ્લા નાયબ વનયામકશ્રી(વવકસતી જાવત
કલ્યાણ)/વજલ્લાસમાજકલ્યાણઅવિકારીશ્રી(વવકસતીજાવતકલ્યાણ)(૫)અત્રેસ્પરકરવામાંઆવે
છે  કે , ભારત સરકાર િે ઠળના અનામતનો લાભ લેવા માટે  પાત્રતાના પ્રમાણપત્ર આપવા માટે 
મામલતદારશ્રી/તિે શીલદારશ્રીનીકક્ષાર્થીઉતરતાનિોયતેવાઅવિકારીશ્રીઓસક્ષમસત્તાવિકારીઓ
ગણાશે.

૪.૪ લઘુમતી કોમોના ઉમેિિારો માટે :
સરકારી ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાગાંિીિામતર્થાઅંકલેશ્વરખાતે લિુમતીકોમનાઉમેદવારોમાટે  બેઠકો

દાખલકરવામાંઆવેલછે .
લિુમતીકોમમાં મુણસ્લમ, ણિસ્તી, િીખ, પારસી, બુદ્ધ તેમજ જન
ૈ જાવતનાલોકોનોસમાવેશકરવામાં
આવેલછે , આમાટે  નીચે મુજબનાસક્ષમઅવિકારીશ્રીપાસેર્થીલિુમતીજાવતનું પ્રમાણપત્રમેળવવાનું
રિે શે.
(૧)કલેકટરશ્રી(ર)વજલ્લાવવકાસઅવિકારીશ્રી(૩)મદદનીશકલેકટરશ્રી/નાયબકલેકટરશ્રી(૪)
નાયબ વજલ્લા વવકાસ અવિકારીશ્રી (પ) તાલુકા વવકાસ અવિકારીશ્રી (૬) મામલતદારશ્રી (૭)
મિાલકારીશ્રી(૮)નાયબમામલતદારશ્રી.

૪.૫ રિવયાંગ ઉમેિિારો માટે :
હદવ્યાંગઉમેદવારોમાટે  કુ લભરવાપાત્રબેઠકોના૪ ટકાબેઠકોઅનામતરાખવામાં આવેલછે .હદવ્યાંગ
ઉમેદવારો માટે ની અનામત બેઠકો ઉપર પ્રવેશ મેળવવા અરજી કરતાં ઉમેદવારોએ સુણપ્રટે ન્દ્ડે ન્દ્ટશ્રી,
નેિનલ કે રીઅર સણિનસ ફોર ડીફરન્દ્ટલી એબ્લેડ, આઈ.ટી.આઈ. હોસ્ટે લ કે મ્પસ, કુ બેરનગર, અમિાિાિ
તરફર્થીજે તે વ્યવસાયમાટે યોગ્યતાનું સહટમ હફકે ટરજૂ કરવાનું રિે શે.આમાટે  હદવ્યાંગઉમેદવારપાસે ૪૦
ટકા કે  તેર્થી વિુ ટકાવારી દશામવતું વસવવલ સજમનનું પ્રમાણપત્ર િોવું જરૂરી છે . એક આંખે રિવયાંગતા
ધરાિતી વયરકતનો રિવયાંગતાની વયાખ્યામાં સમાિેિ થિે નહીં.
હદવ્યાંગઉમેદવારોમાટે પ્રવેશઆપવાઅનામતરાખવામાંઆવતી૦૪ ટકાબેઠકોનોમિત્તમઉપયોગર્થઈ
શકે  તે માટે  મિાવનદેશાલય, શ્રમ અને રોજગાર, નવી હદલ્િી દ્વારા ઈજનેરી તર્થા વબનઈજનેરી
વ્યવસાયોમાં પ્રવેશ આપવા માટે  વવવવિ પ્રકારની શારીહરક ક્ષવત િરાવતા ઉમેદવારો માટે  ભલામણો
કરવામાંઆવેલાવ્યવસાયોનીયાદીપરરણિષ્ટઃ૮ઉપરસામેલછે .

૫.

ડોમીસાઈલ સરટન રફકે ટ બાબત :
રાજય બિારના ઉમેદવારોએ વનયમાનુસાર સક્ષમ અવિકારીનું ડોમીસાઈલ સહટમ હફકે ટ રજૂ  કરવાનું રિે શે.
સરકારશ્રીનાસામાન્યવિીવટવવભાગનાતારીખઃ૦૮/૦૬/૧૯૮૯નાપત્રક્રમાંકઃઆરટીઆર/૧૧૧૪/
૬પ/એફ-II મુજબ રાજય બિારના ઉમેદવારોએ વનયમાનુસાર તેઓ પોતે છે લ્લ
 ા દશ વષમર્થી ગુજરાત
રાજયમાંવસવાટકરે છે તેમતલબનુંવજલ્લામેજીસ્ટરે ટશ્રી/અવિકૃ તએકઝીકયુટીવમેજીસ્ટેર ટ(અમદાવાદ
શિે રવસવાય)અનેડે પ્યુટીપોલીસકવમશ્નરશ્રી, સ્પશ્ે યલબ્રાન્ચઅમદાવાદ(અમદાવાદશિે રમાટે )દ્વારા
અપાયેલ સહટમ હફકે ટ રજૂ  કરવાનું રિે શે. માજી સૈવનક(લશ્કરમાંર્થી વનવૃત્ત) તર્થા તેઓના આવશ્રતોને
આઈ.ટી.આઈ.માં પ્રવેશમાટે  સદરિુ ડોવમસાઈલસહટમ હફકે ટનાબદલે જે તે વજલ્લા/તાલુકાનીરોજગાર
વવવનમયકચેરીખાતેનામનોંિણીકયામબાબતનાંસહટમ હફકે ટ/પુરાવાગ્રાહ્યરાખવામાંઆવશે.

૬.

સંરક્ષિ કમનચારીઓ અને તેમના આણશ્રતોઃ
મૃત્યુ પામેલા, અશકત બનેલા, લશ્કરમાં ફરજ બજાવતા અને માજી સૈવનકોની વવઘવા અને બાળકોને
વનયમો અનુસાર આઈ.ટી.આઈ. િીઠ ૧૦ બેઠકોની મયામદામાં અનામત બેઠકોનો લાભ મળી શકશે.
કારગીલનાશિીદોનાબાળકો/આવશ્રતોને પણઅનામતબેઠકોઉપરપ્રાિાન્યઆપવામાં આવશે.આ
માટે સૈવનકવેલ્ફેરબોડમ કે સક્ષમઅવિકારીનુંપ્રમાણપત્રરજૂ કરવાનુંરિે શે.
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૭.

ટયુિન ફી તથા બાંહેધરીની રકમ (કોિનમની રડપોણિટ) :

૭.૧

જનરલ, આવર્થમક રીતે નબળા વગો (Economically Weaker Section) તેમજ બક્ષીપંચ કે ટેગરીના
તાલીમાર્થીએ માવસક રૂા.૧૦૦/- ટયુશન ફી ભરવાની રિે શે. ટયુશન ફી છ માણસક સમયગાળા માટે 
લેવામાં આવે છે . કન્દ્યાઓ, અનુસણચત જાણત, અનુસણચત જનજાણત અને રિવયાંગ તાલીમાથીઓને
ટયુિન ફી ભરિામાંથી મુરકત આપિામાં આિેલ છે . આમ છતાં ફી બાબતમાં સરકારશ્રી દ્વારા વખતો
વખતજેફે રફારોર્થાયતેસવેપ્રવેશલેનારઉમેદવારોનેબંઘનકતામરિે શે.
પ્રવેશ મેળવતી વખતે તાલીમાર્થીઓએ રૂા.રપ૦/- બાંિેિરીની રકમ (કોશનમની હડપોવઝટ) તરીકે 
ભરવાનીરિે શે.તાલીમાર્થીસંસ્ર્થાનાઓજારો/યંત્રનેનુકશાનકરે કે અિવચ્ચેતાલીમછોડીજશેતોઆ
રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે. નુકશાનીની રકમ કોશનમનીની રકમ કરતાં વિુ િશે તો બાંિેિરીની રકમ
ઉપરાંત વસૂલ લેવામાં આવશે. સંતોષકારક રીતે તાલીમ પૂણમ કરનાર તાલીમાર્થીને તાલીમના અંતે
બાંિેિરીનીરકમપરતકરવામાંઆવશે.

૭.ર

૮.
૮.૧
૮.ર

પસંિગીની રીત :
શૈક્ષવણકલાયકાતનેધ્યાનમાંલઈમેરીટનાિોરણેઅગ્રતાક્રમમુજબઓનલાઈનપ્રવેશઆપવામાંઆવશે.
મેહરટયાદીનક્કીકરવાનીપધ્દ્યવતતેમજમેરીટગુણનક્કીકરવાનીપદ્ધવતપાના નં.:૧૬માંદશામવેલછે .
પ્રિેિસત્ર-ર૦૨૨ માં કુ લ મંજૂર બેઠકો પૈકીની ભરવાપાત્ર બેઠકો ઓપન મેહરટના િોરણે સરકારશ્રીની
પ્રવતમમાનઅનામતનીવતનાવનયમોનેલક્ષમાંરાખીનેભરવામાંઆવશે.
ઉમેદવારે  જે વજલ્લામાંર્થીિોરણઃ૧૦+રનીપદ્ધવતમાં િોરણઃ૧૦ અર્થવા લિુત્તમ લાયકાતની પરીક્ષા જે
વજલ્લામાંર્થીપસારકરે લિશેતેમનેતેવજલ્લાનાઉમેદવારતરીકે ગણવામાંઆવશે.

૯.

અરજી કરિાની રીતઃ
ઓનલાઈન પ્રવેશ અરજી ફોમમમાં ઉમેદવારે  પોતાની વવગતો અંગ્રેજી કે વપટલ અક્ષરોમાં ભરવાની રિે શે.
પ્રવેશઅરજીફોમમ ભરવાઅંગે વવગતવારસમજપાના નંબર:૧૨માં આપવામાંઆવેલછે .વિુમાં પ્રવેશ
ફોમમમાંઉમેદવારે જેવજલ્લામાંર્થીલઘુત્તમલાયકાતનીપરીક્ષાપસારકરીિોયતેવજલ્લોદશામવવાનોરિે શે.

૧૦.

સીટ કન્દ્િિનનઃ

૧૦.૧ ટર ાયબલ વવસ્તાર િે ઠળ આવેલ ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓ જેને (ટર ાયબલ) તરીકે  દશામવેલ છે  તે
સંસ્ર્થામાં પ્રર્થમઅનુસૂવચતજનજાવતનાઉમેદવારોને પ્રવેશ આપવામાં આવશે, આમછતાં ઓનલાઈન
રાઉન્દ્ડ-૧ અને રાઉન્દ્ડ-૨ પછી ખાલી રિે તી બેઠકો ઉપર પ્રર્થમ અનુસૂવચત જાવત, સામાવજક અને
શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગમ (બક્ષીપંચ), આવર્થમક રીતે નબળા વગો (Economically Weaker
Section) અને ત્યારબાદ જો બેઠકો ખાલી રિે  તો અન્ય જાવતના ઉમેદવારોને પ્રવેશ આપવા અંગેની
કાયમવાિી કરવામાં આવશે, ટર ાયબલ વવસ્તારની ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓમાં અનુસૂવચત જનજાવત
વસવાયનાઉમેદવારોપણઅરજીકરીશકે છે .
૧૦.૨ ખાસઅંગભૂતયોજનાિે ઠળનીઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થાઓમાં પ્રર્થમઅનુસૂવચતજાવતનાઉમેદવારોને
પ્રવેશઆપવામાં આવશે, આમછતાં ઓનલાઈન રાઉન્દ્ડ-૧ અને રાઉન્દ્ડ-૨પછીખાલીરિે તીબેઠકો
ઉપર અનુક્રમે પ્રર્થમ અનુસૂવચત જનજાવત, બક્ષીપંચ, આવર્થમક રીતે નબળા વગો (Economically
Weaker Section)અનેત્યારબાદજનરલકે ટેગરીનાઉમેદવારોમાંર્થીભરવામાંઆવશે.ખાસઅંગભૂત
યોજનાિે ઠળનીઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાઓમાં અનુસૂવચતજાવતવસવાયનાઉમેદવારોપણઅરજીકરી
શકે છે .
૧૦.૩ ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થા(મહિલા)ઓમાં ફકત મહિલા ઉમેદવારોને જ પ્રવેશ આપવામા આવશે. પુરૂષ
ઉમેદવારોનેપ્રવેશમળીશકશેનિીં. પરંતુઅન્યસંસ્ર્થ
 ાઓમાંજેબેઠકોફકતમહિલાઓમાટે મંજૂરર્થયેલ
છે  તે બેઠકો ઉપર પુરતા પ્રયત્નો બાદ મહિલા ઉમેદવારો મળશે નિીં તો પુરૂષ ઉમેદવારોને પ્રવેશ
આપવામાં આવશે. પુરૂષ ઉમેદવારો આવી બેઠકો ઉપર અરજી કરી શકશે. પરંતુ તેઓનો પ્રવેશ િકક
ઉપરોકતશરતનેઆવિનરિે શે.
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અરજી પ્રિેિ ફોમન ભરિા સંબંણધત સામાન્દ્ય સચનાઓ
૧.
૨.

૩.

૪.
૫.
૬.

સરકારી ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓ / ગ્રાન્ટ-ઇન-ઔદ્યોવગક તાલીમ કે ન્રોમાં િે લ્પ સેન્ટરનાં
સિયોગર્થીઓનલાઇનપ્રવેશફોમમભરીશકાયતેવીવ્યવસ્ર્થાકરવામાંઆવેલછે .
પ્રિેિ સત્ર-૨૦૨૨માં સરકારીઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાઓ/ગ્રાન્ટ-ઇન-ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્રો/
સ્વવનભમરઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્રોમાંપ્રવેશમેળવવામાટે પ્રવેશફોમમઇન્ટરનેટનામાધ્યમર્થીઆખાતાની
વેબસાઇટ https://itiadmission.gujarat.gov.in પરર્થીઓનલાઇનભરીશકાશે.
ઉમેદવારે ઓનલાઇનઅરજીફોમમઅર્થવાનોિણીપ્રક્રીયામાટે ઓનલાઇનરજીસ્ટરે શનકરવાનુંરિે શે.આ
માટે ઉમેદવારે પોતાનોમોબાઇલનંબરઅનેઇ-મેઇલઆઇડીફરજીયાતદશામવવાનારિે શે.
પ્રવેશફોમમનીતમામવવગતોસંપુણમભયામબાદઉમેદવારનોરજીસ્ટરે શનનંબરજનરે ટર્થશે.
ઉમેદવારે તેમનોતાજેતરનોપાસપોટમ સાઇઝનો(25 KB to 100 KB) ફોટોઅપલોડકરવાનોરિે શે.
ઉમેદવારનાઓનલાઇનપ્રવેશફોમમ માં કોઇક્ષવતિોયતોફોમમ “ કન્દ્ફમન કયાન પહે લા “ જરૂરીસુિારો–
વિારોકરીશકાશે.
ઉમેદવારે  અરજીસંપણ
ુ મ રીતે ચકાસીને યોગ્યજણાયતોઅરજીકન્ફમમ કરવાનીરિે શે.અરજીફોમમ કન્ફમમ
કયામપછીડીજીટલ(UPI/Debit card/Credit card/Net banking) માધ્યમર્થીપોટમ લપરરજીસ્ટરે શન
ફી રૂા.૫૦/- (અંકે રૂણપયા પચાસ પુરા)ઓનલાઇનભરવાનીરિે શે.
ત્યારબાદઅરજીસબમીટર્થશે.ત્યારપછીપ્રોવવઝનલમેહરટવલસ્ટજનરે ટકરવામાં આવશે.તેમાક્ષતી
જણાયતોઉમેદવારનજીકનાિે લ્પસેન્ટરનીમુલાકાતલઈસુિારોકરાવીશકશે.

૭.

ઉમેદવારતેનીપસંદગીનાસ્ર્થળ,વ્યવસાય,સંસ્ર્થાવગેરેમુજબતેનીપસંદગીનીતમામITI તેમજતમામ

૮.

ટરે ડનીપસંદગીમાટે choice filling કરીશકશેઅનેપસંદગીમુજબક્રમનક્કીકરીશકશે.
ઓનલાઇનપ્રવેશફોમમ ભરતાપિે લાપ્રવેશફોમમ ભરવાસંબંિેનીજરૂરીમાગમદશમકસૂચનાઓઆખાતાની
વેબસાઇટ https://itiadmission.gujarat.gov.in ઉપરર્થીવાંચી,સમજી–વવચારીપ્રવેશફોમમભરવાનું
રિે શે. ઉમેદવારે  ઓન લાઇન ફોમમમાં વવગતો ના આિારે  પ્રોવવઝનલ એડવમશન આપવામાં આવશે.
પ્રોવવવઝનલ એડવમશન ઓડમ ર મળ્યા બાદ તે  સંસ્ર્થા ખાતે રૂબરૂ માં પ્રવેશ સંબંવિત તમામ અસલ
ડોક્યુમેન્ટનીચકાસણીકરવાનીરિે શે.તે દરમ્પયાનકોઇક્ષવતજણાશે તોપ્રવેશરદર્થવાનેપાત્રગણાશે.
જેઉમેદવારનેબંિનકતામરિે શે.

૯.

૧૦.

૧૧.
૧૨.

ડોક્યુમેન્ટનીચકાસણીયોગ્યજણાયે,જોઉમેદવારફાળવેલસીટનોસ્વીકારવનયતસમયમયામદામાંકરશે
તેમજવનયતસમયમયામદામાં કોશનમનીડીપોઝીટ,ટ્યુશનફી/સત્રફીઓનલાઇન/ઓફલાઇનભરશે,
તોતેનોએડમીશનઓડમ રજનરે ટર્થશેફીનિીભરે તોઉમેદવારનુંએડમીશનરદર્થશે.
ઉમેદવાર ઈચ્છા અનુસાર એડમીિન રાઉન્દ્ડ:૨ માં ફરીર્થી ચોઈસમા ફે રફાર કરી અર્થવા અપ-ગ્રેડ કરી
ભાગ લઈ શકશે અને મેરીટના આિારે  તેને એડમીિન રાઉન્દ્ડ:૨ માં એડમીશન મળ્યેર્થી એડમીિન
રાઉન્દ્ડ:૧નું એડમીશનઆપોઆપરદર્થશે.એડમીિનરાઉન્દ્ડ:૨નાએડમીશનમુજબતે સંસ્ર્થામાં જઈ
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવી ફી ભરી એડમીશન કનફોમમ કરવાનું રિે શે. ઉમેદવારે  એડમીશન રદ્દ
કરાવાનીકાયમવાિીઓનલાઈનકરવાનીરિે શે.
ત્યારબાદઓફલાઇનરાઉન્ડકરવામાંઆવશેતેમાંઉમેદવારે ભાગલેવાઓનલાઇનસિમતીઆપીસંસ્ર્થા
પસંદકરવાનીરિે શેઅનેસંસ્ર્થાકક્ષાએખાલીબેઠકોઉપરપ્રવેશઆપવામાંઆવશે. 
પ્રવેશવાંચ્છું ઉમેદવારોને પ્રવેશસંબંવિતવિુ વવગતોતેમનીનજીકનીઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાખાતેના
િે લ્પસેન્ટરનોરૂબરૂસંપકમ કરવાર્થીમળીરિે શે.
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૧૩. રોજગાર અને તાલીમ ખાતા દ્વારા વ્યવસાયલક્ષી તાલીમી અભ્યાસક્રમો ર્થકી ઉમેદવારોને રોજગાર /
સ્વરોજગારપૂરીપાડવાસતતઅને સઘનપ્રયત્નોર્થતારિે  છે .તેમાં સમયનીજરૂરીયાતમુજબ વખતો
વખત ઉવચત ફે રફારો, સંશોિન, પ્રયોગોખાતાદ્વારાઅમલમાં મુકવામાં આવે છે .અને તેનાિકારાત્મક
પહરણામોપણિાંસલર્થાયછે .ઓનલાઇનપ્રવેશપ્રક્રીયપણિાલનાસમયમાંએટલીજપ્રસ્તુતિોવાર્થી
ખાતાએજનહિતમાંતેનોઅમલકરવાનુંનક્કીકરે લછે .
૧૪. ઓનલાઇન પ્રવેશ માટે ના તમામ SMS તેઓને તબક્કાવાઇઝ અરજી ફોમમમાં દશામવેલ મોબાઇલ નંબર
ઉપરમળશે.આર્થીપ્રવેશદરમ્પયાનમોબાઇલનંબરબદલવોનિીકે  બંિરાખવોનિી.જેનીઉમેદવારોએ
ખાસકાળજીરાખવી.
૧પ. પ્રવેશઅંગેનીમાહિતીરાજ્યનીતમામસરકારી/જી.આઇ.એ./સ્વવનભમરઆઇ.ટી.સી.ખાતેપરરણિષ્ટ-૩ર્થી
પરરણિષ્ટ-પમાં દશામવેલસંપકમ  નંબરઉપરર્થીમેળવવાનીરિે શે.વિુ વવગતોમાટે  નીચે દશામવેલકચેરીઓ
ખાતેનાિે લ્પ
 લાઈનનંબરપરર્થીસવારે ૧૧.૦૦ર્થીસાંજે ૬.૦૦કલાકદરમ્પયાનઉપલબ્િબનશે.
ક્રમ
કચેરીનું નામ
૧ ટોલફ્રીિે લ્પલાઇનનંબર
૨ વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, બ્લોક નં.૧,૩જો માળ,
ડામ.જીવરાજમિે તાભવન, જુ નાસવચવાલય, ગાંિીનગર-૩૮૨૦૧૦
૩ નાયબ વનયામકશ્રી,(તાલીમ), પ્રાદેવશક કચેરી, આઇ.ટી.આઇ.
િોસ્ટે લવબલ્ડીંગ, કુ બેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦
૪ નાયબ વનયામકશ્રી,(તાલીમ),પ્રાદેવશક કચેરી, ૯૧૩, "ઇ" બ્લોક,
નવમોમાળ, કુ બેરભવન, કોઠીકે મ્પપસ,વડોદરા-૩૯૦૦૦૧
૫ નાયબવનયામકશ્રી,(તાલીમ), પ્રાદેવશકકચેરી, એનેક્ષીભવન, બીજો
માળ, બિુમાળીભવનકંપાઉન્ડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
૬ નાયબ વનયામકશ્રી,(તાલીમ), પ્રાદેવશક કચેરી, બિુમાળી મકાન,
બી-બ્લોક, ગ્રાઉન્ડફ્લોર, નાનપુરા, સુરત-૩૯૫૦૦૧

હે લ્પ લાઇન નંબર
૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦
(૦૭૯)૨૩૨૫૩૮૧૦
(૦૭૯)રર૮રર૪ર૬
(૦ર૬પ)ર૪૩૮૪૭૭/
ર૪ર૭૦૭૪
(૦ર૮૧)ર૪પ૮૪૮૮/
ર૪૭૬૮પ૦
(૦ર૬૧)ર૪૭પ૧૯પ

૧૬. પ્રવેશ અંગેના વનયમો પ્રર્થમ કાળજીપૂવમક વાંચી, સમજી અને પછી જ પ્રવેશ ફોમમમાં જણાવ્યા મુજબ જ
વવગતોભરવી.



13

ઓનલાઇન પ્રિેિ ફોમન ભરિાના તબક્કા
 રજીસ્ટરે િન અને ફોમન ફીલીંગ:
ઉમેદવારે વેબસાઇટપરરજીસ્ટરે શનકરવાનુંરિે શે.
ઓનલાઇનપ્રવેશફોમમ ભરવામાટે  તાજેતરમાછે લ્લાપ (પાંચ)વષમમાં િોરણ:૧૦પાસર્થયેલઉમેદવારોના
ડે ટાગુજરાતમાધ્યવમકઅને ઉચ્ચત્તરમાધ્યવમકવશક્ષણબોડમ , ગાંિીનગરતર્થાઅન્યબોડમ પાસેર્થીમેળવી,
આ ડે ટાનો પ્રવેશના િે તુ માટે  ઉપયોગ કરવાનો રિે શે; જેર્થી ઉમેદવારો દ્વારા ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોમમ ભરતા
સમયે િોરણ:૧૦નો બેઠક નંબર એન્ટર કરવાર્થી તેનુ નામ, માક્સમ વગેરે િોરણ:૧૦ની વવગતો ફે ચ ર્થશે;
બાકીનીજરૂરીવવગતોનીએન્ટર ીઉમેદવારે  કરવાનીરિે શ.ે િોરણ:૭, ૮, ૯તર્થાિોરણ:૧૦નાઉમેદવારોએ
અન્ય ફે ચ ન ર્થવાના વકસ્સામા તર્થા જરૂર જણાયે નામ, માક્સમ વગેરેની એન્ટર ી જાતે કરવાની રિે શે.પ્રવેશ
સંબંવિતમાગમદશમનમાટે નીવ્યવસ્ર્થાદરે કસંસ્ર્થામાંિે લ્પસેન્ટરનામાધ્યમર્થીકરવાની રિે શે.
 ફોમન ણપ્રવયુ:
ઓનલાઇનફોમમનીતમામવવગતોભરીદીિાપછી“વપ્રવ્યુ”ઓપશનપરર્થીવપ્ર-ફાઇનલફોમમનું વપ્રવ્યુ જોઈ
શકશે.
 ફોમન એરડટ:
વપ્ર-ફાઇનલફોમમમાંભરે લીમાહિતીસુિારીશકાશે.સુિાયામપછીઉમેદવારતેનેકન્ફમમકરશે.
 ઓનલાઈન ફી:
ફોમમ કન્ફમમ કયામ પછી યુપીઆઇ, ડે બીટ/ક્રેડીટ કાડમ , નેટ બેંકીંગ અર્થવા ડીજીટલ માધ્યમર્થી પોટમ લ પર
રજીસ્ટરે શનફીરૂા.૫૦/- (અંકે રૂણપયા પચાસ પુરા)ઓનલાઇનભરવાનીરિે શે
 ફોમન સબમીટ:
ઉમેદવાર ફોમમ સબમીટ કરશે જેર્થી એપ્લીકે શન/ રજીસ્ટરે શન નંબર જનરે ટ ર્થશે;  જે SMS ર્થી ઉમેદવારને
મળશે અને બાકીનીસમગ્રપ્રહક્રયાઆએપ્લીકે શનનંબરઆિાહરતરિે શે.ત્યારબાદઉમેદવારોદ્વારાફોમમની
વપ્રન્ટઆઉટ મેળવી શકશે. એકવાર ફોમમ સબવમટ ર્થઇ અને એપ્લીકે શન નંબર બની ગયા બાદ ઉમેદવાર
ઓનલાઇનપ્રવેશફોમમએડીટકરીશકશેનિી.
 રિવયાંગ ઉમેિિારોના પ્રિેિ બાબત:
Vocational Rehabilitation Centre (VRC) દ્વારા િાલની પદ્ધવતની જેમજ સંસ્ર્થામાં જઇ સ્યુટેવબલીટી
સહટફીકે ટઆપવામાંઆવેશે.ત્યારબાદજઉપલબ્િસીટપરઓનલાઇનએડમીશનઆપવામાંઆવશે.
 પ્રોણિિનલ મેરીટ ણલસ્ટ:
સૌપ્રર્થમપ્રોવવઝનલમેરીટવલસ્ટપ્રવસદ્ધકરવામાંઆવશે.જેનીજાણઉમેદવારનેSMS ર્થીકરવામાંઆવશે.
 મેરીટ નંબર:
ઉમેદવારપોતાનાલોગ-ઇનઅને સચમબારમાં પોતાનો મેરીટનંબરઅને માક્સમ જોઇશક્શે.ઉમેદવારને આ
યાદીમાંક્ષવતજણાયતોતેિે લ્પસેન્ટરનીમુલાકાતલઇનેસુિારોકરીશકશે.
 મોક રાઉન્દ્ડ - સમય:
આરાઉન્ડપ્રોવવઝનલમેરીટપ્રવસદ્ધર્થાયઅને ફાઇનલમેરીટપ્રવસદ્ધર્થાયતે દરવમયાનઅર્થવાત્યારબાદ
કરીશકાય.
 ફાઈનલ મેરીટ ણલસ્ટ:
ત્યારબાદફાઈનલમેરીટલીસ્ટપ્રવસદ્ધકરવામાં આવશે.જેમાં ઉમેદવારનોજનરલમેરીટક્રમાંકતર્થાકે ટેગરી
મુજબનોમેરીટક્રમાંકરિે શે.
 મોક રાઉન્દ્ડ ચોઇસ ફીલીંગ:
ઉમેદવાર તેની પસંદગીના સ્ર્થળ, વ્યવસાય, સંસ્ર્થા, વગેરે મુજબ તેની પસંદગીની અમયામહદત Choice
Feeling ભરશે.
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 મોક સીટ ફાળિિી:
ઉમેદવારનામેરીટમુજબતેનીપસંદગીનીયાદીપૈકીપ્રાયોરીટીમુજબમોકસીટફાળવવામાંઆવશે.
 હક િાિો:
આમાત્રમોકરાઉન્ડછે .જે ઉમેદવારોને ખ્યાલઆવે તે િે તુર્થીછે .આસીટઉપરઉમેિિારનો પ્રિેિ અંગન
ે ો
કોઇજિકદાવોરિે શેનહિ.
 એડણમિન રાઉન્દ્ડ-૧ : ચોઇસ ફીલીંગ:
ઉમેદવાર તેની પસંદગીનું સ્ર્થળ, સંસ્ર્થા,  વ્યવસાય વગેરે મુજબ તેની પસંદગીની (Choice Feeling)
ચોઇસભરશેઅર્થવાઅપગ્રેડકરશે.
 સીટ ફાળિિી:
ઉમેદવારના મેરીટ મુજબ તેની પસંદગીની યાદી પૈકી પ્રાયોરીટી મુજબ એક સીટ ફાળવવામાં આવશે અને
પ્રોણિિનલ એડણમિન ઓડન ર જનરે ટર્થશે.ઉમેદવારતેને મળેલસીટઓફરને એકસેપ્ટઅર્થવાહરજેક્ટકરી
શકશે.
 હક જતો કરિો:
ઉમેદવારતેને મળેલસીટઓફરરીજેક્ટ કરશે તો આસીટનો િક જતો કરી નવારાઉન્ડમાં અપીયર ર્થવાનુ
રિે શે.
 પ્રોણિિનલ એડણમિન ઓડન ર:
ઉમેદવારે  પ્રોણિિનલ એડણમિન ઓડન ર મળ્યા બાિ જે સંસ્થા ખાતે એડમીિન મળેલ હોય તે સંસ્થા ખાતે
રૂબરૂમાં પ્રિેિ સંબણં ધત તમામઅસલડોક્યુમેન્ટનીચકાસણીકરાવવાનીરિે શેતેદરમ્પયાનકોઈક્ષવતજણાશે
તોપ્રવેશરદર્થવાનેપાત્રગણાશેજેઉમેદવારનેબંિનકતામરિે શે.
ડોક્યુમેન્ટનીચકાસણીયોગ્યજણાયે,જોઉમેદવારફાળવેલસીટનોસ્વીકારકરશેતોવનયતસમયમયામદામાં
કોશનમનીડીપોઝીટ,ટ્યુશનફી/સત્રફીઓનલાઇન/ઓફલાઇનભયામબાદતેનોએડવમશનઓડમ રજનરે ટ
ર્થશેઅન્યર્થાઉમેદવારનું એડમીશનરદર્થશે.
 એડણમિન રાઉન્દ્ડ-૨ ચોઇસ ફીલીંગ:
એડમીશન રાઉન્ડ-૧માં ભાગ લીિેલ ઉમેદવાર પોતાની સંમવત વવના એડણમિન રાઉન્દ્ડ-૨માં ભાગ લઇ
િકિે નહી. એડમીશનરાઉન્ડ-૧માં ઉમેદવારતેને પ્રર્થમવખતે રજૂ કરે લchoice feeling પસંદગીયાદી
માં ફે રફારકરીશકશે.ત્યારબાદઉમેદવારનામેરીટમુજબતેનીપસંદગીનીયાદીપૈકીએકસીટફાળવવામાં
આવશે.
ઉમેદવારને એડમીશન રાઉન્ડ-૨માં દશામવેલ ચોઈસની સીટ પર પ્રવેશ મળશે તો પ્રર્થમ રાઉન્ડમાં મળેલ
પ્રવેશ/સીટઆપોઆપરદકરવાનેપાત્રગણાશે.
એડણમિન રાઉન્દ્ડ-૨માંઉમેદવારે પ્રોણિિનલ એડણમિન ઓડન ર મળ્યા બાિ જે સંસ્થા ખાતે એડમીિન મળેલ
હોય તે સંસ્થા ખાતે રૂબરૂમાં પ્રિેિ સંબણં ધત તમામ  અસલ ડોક્યુમેન્ટની ચકાસણી કરાવવાની રિે શે તે
દરમ્પયાનકોઈક્ષવતજણાશેતોપ્રવેશરદર્થવાનેપાત્રગણાશેજેઉમેદવારનેબંિનકતામરિે શે.
ડોક્યુમેન્ટનીચકાસણીયોગ્યજણાયે,જોઉમેદવારફાળવેલસીટનોસ્વીકારકરશેતોવનયતસમયમયામદામાં
કોશનમનીડીપોઝીટ,ટ્યુશનફી/સત્રફીઓનલાઇન/ઓફલાઇનભયામબાદતેનોએડવમશનઓડમ રજનરે ટ
ર્થશેઅન્યર્થાઉમેદવારનું એડમીશનરદર્થશે.
 ઓફલાઇન રાઉન્દ્ડ- ખાલી બેઠકો:
સંસ્ર્થા દ્વારા નોટીસ બોડમ  ઉપર ખાલી બેઠકોની માહિતી પ્રદવશમત કરવાની રિે શે. પ્રવેશ  ઈચ્છુક ઉમેદવારે 
ઓનલાઈનફોમમભરીપસંદગીનીસંસ્ર્થાનોરૂબરૂસંપકમ કરવાનોરિે શે.સંસ્ર્થાકક્ષાએમેરીટમુજબખાલીબેઠકો
પરસંસ્ર્થાકક્ષાએઓનલાઈન/ઓફલાઈનએડમીશનઆપવાનુંરિે શે.
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મેરરટ યાિી નકકી કરિાની પદ્ધણત અને અન્દ્ય અગત્યની સુચનાઓ
૧.

ઉમેદવારે  તેમના પસંદગીના વ્યવસાયમાં પ્રવેશ મલ્યે જોડાવવું ફરજીયાત છે , અન્યર્થા મળેલ પ્રવેશ રદ
કરવામાંઆવશે.

ર.

ઉમેિિારને તેઓના પસંિગીના વયિસાયમાં એક િખત જે તે સંસ્થામા પ્રિેિ મળી ગયા બાિ પ્રિેિ
કાયનિાહી પિન થયા પછી એક સંસ્થામાંથી બીજી સંસ્થામા બિલી મળિે નહીં, તેમજઉમેદવારએકવખત
પ્રવેશ મળી ગયા બાદ સત્ર શરૂ ર્થયેર્થી સંસ્ર્થામાં સતત ૧૦(િિ) હદવસ ગેરિાજર રિે શે તો ટરે નીંગ
મેન્યુઅલનાફકરાઃ૨૨મુજબતેનુંનામસંસ્ર્થામાંર્થીકમીકરીનાખવામાંઆવશેતેનીઅચૂકનોંિલેવી.

૩.

જે તે ટરે ડમાટે  ઓછામાં ઓછીશૈક્ષવણકલાયકાતિોરણ:૧૦+રનીપદ્ધવતમાં િોરણઃ૭કે  ૮પાસછે  તેમાં
પ્રર્થમ િોરણઃ૧૦+ર ની પદ્ધવતમાં િોરણ:૧૦ પાસ ઉમેદવારોને પ્રવેશમાં અગ્રીમતા આપવામાં આવશે.
આમછતાંઉમેદવારોનમળેઅનેબેઠકોખાલીરિે શેતોિોરણઃ૯પાસઉમેદવારોઅનેત્યારબાદિોરણઃ૮
પાસઅનેત્યારબાદિોરણઃ૭પાસઉમેદવારોનેમેહરટમુજબપ્રવેશપાત્રગણવામાંઆવશે.

૪.

ઉમેદવારે  પ્રવેશ સમયે ઓનલાઇનપ્રવેશ ફોમમમાં ભરે લવવગતો પ્રવેશ આપતી વખતે ચકાસવામાં આવતા
મૂળસહટમ હફકે ટકરતાં જુ દીઅર્થવાખોટીમાલૂમપડશે તોતેવાઉમેદવારોનોપ્રવેશખોટીમાહિતીદશામવવા
બદલરદર્થવાનેપાત્રરિે શે.

૫.

પ્રવેશઅંગેનામેહરટનીજાણકારીવેબસાઈટનામાઘ્યમર્થીતર્થાજે સંસ્ર્થામાં તાલીમ માટે  ફોમમ ભરે લછે  તે
સંસ્ર્થામાંર્થીજજાણીશકાશેઅર્થવાhttps://itiadmission.gujarat.gov.in ઉપરર્થીજાણીશકાશે.

૬.

દરે કઉમેદવારનેિોરણ૧૦+રનીપદ્ધવતમાંિોરણઃ૧૦માંમેળવેલગુણનાઆિારે ૭૦૦ગુણનીસપાટીએ
લાવવામાં આવશે.િોરણઃ૧૦માં ફરવજયાતવવષયોનાજગુણગણતરીમાં લેવામાં આવશે.ગ્રેડેડપોઈન્ટ
ગુણિોયતેવાવકસ્સામાંકુ લગ્રેડપોઈન્ટસામેમેળવેલગ્રેડપોઈન્ટદશામવવાનારિે શે.

૭.

વશક્ષણ વવભાગના તારીખઃર/૬/ર૦૧૧ના ઠરાવ ક્રમાંકઃમસબ/૧ર૧૧/પ૯૦/છ ર્થી િોરણઃ૮ પછી
આઈ.ટી.આઈ.નોબે વષમ કે  તેર્થીવિુ સમયગાળાનોમાન્યતાપ્રાપ્તકોસમ કરે લિોયઅને તે માટે  NCVTકે 
GCVT નીપરીક્ષાપાસકરે લિોયઅને જોતે િોરણઃ૧૦નીગુજરાતીતેમજઅંગ્રેજીવવષયનીપરીક્ષાપાસ
કરે  તોતેને િોરણઃ૧૦સમકક્ષગણવાઠરાવર્થયેલછે .તેવીજરીતે િોરણઃ૧૦પછીઆઈ.ટી.આઈ.નોબે
વષમકે તેર્થીવિુસમયગાળાનોમાન્યતાપ્રાપ્તકોસમકરે લિોયઅનેતેમાટે NCVTકે GCVTનીપરીક્ષાપાસ
કરે લિોયઅને જોતે િોરણઃ૧રનીઅંગ્રેજીવવષયનીપરીક્ષાપાસકરે  તોતેને િોરણઃ૧રસમકક્ષગણવા
ઠરાવર્થયેલછે .આવાવકસ્સાઓમાં મેહરટનકકીકરવાિોરણઃ૧૦નીપ્રવેશલાયકાતિરાવતાવ્યવસાયો
માટે  આઈ.ટી.આઈ.ના NCVT કે  GCVT ટરે ડનાવર્થયરી, પ્રેકટીકલ, વકમ શોપકે લ્કયુલેશનએન્ડસાયન્સતર્થા
એવન્જનીયરીંગડર ોઈંગ(એમ્પપ્લ
 ોયેબીલીટીસ્કીલવસવાયનાગુણ)નાગુણતર્થાિોરણઃ૧૦નાગુજરાતીઅને
અંગ્રેજીવવષયમાંમેળવેલખરે ખરગુણગણતરીમાંલેવાનારિે શે.

16

ધોરિઃ૧૦ ના માકસનની ગિતરીની સમજઃ
ક્રમ િોરણ-૧૦ના િોરણ-૧૦માં ૭૦૦ગુણનીસપાટીએ મેરીટ માટે ગણતરીમાં
ગુણ
કુ લ મેળવેલગુણ
મેળવેલગુણ
લેવાનાઅંવતમગુણ
૧
૬૫૦
૪૭૫
૪૭૫×૭૦૦=૫૧૧
૫૧૧
૬૫૦
૯. જોઉપરમુજબનાલોજીકમુજબગુણનીગણતરીકયામ બાદપણમેરીટમાકમ સસરખાઆવશે તોગવણત
વવષયનાગુણત્યારબાદવવજ્ઞાનવવષયનાગુણધ્યાને લેવામાં આવશે.તોપણજોસરખાગુણર્થતાં િશે
તોઉમેદવારનીજન્મતારીખધ્યાને લેવામાં આવશે અને ત્યારબાદનામઆલફાબેટીકલઓડરમાં ધ્યાને
લેવાશે.
૧૦. પ્રિેિ માટે ના જરૂરી િસ્તાિેજો
 જરૂરીશૈક્ષવણકલાયકાતનાપ્રમાણપત્રો/માકમ શીટ
 શાળાછોડ્યાનુંપ્રમાણપત્ર(LC)
 જાવત/કે ટેગરીપ્રમાણપત્ર(ST / SC / SEBC / EWS)
 આિારકાડમ /માન્યસંસ્ર્થાતરફર્થીમળેલફોટોઆઈકાડમ
 SEBCઅર્થવાOBC નાવકસ્સામાંનોનક્રીમીલેયરપ્રમાણપત્ર
 એક્સસવવમસમેનપ્રમાણપત્ર
 હદવ્યાંગનુંપ્રમાણપત્ર
 હદવ્યાંગનાવકસ્સામાંVocational Rehabilitation Centre (VRC) નુંસ્યુટેબીલીટીપ્રમાણપત્ર
 રાજ્યબિારનાઉમેદવારોમાટે ડોમીસાઇલપ્રમાણપત્ર
૧૧. ભારતસરકારનામીનીસ્ટર ીઓફસ્કીલડે વલપમેન્ટએન્ડએન્ટરવપ્રન્યોરશીપ, ડી.જી.ટી.નવીહદલ્િી/
રાજ્ય સરકારની વખતો-વખતના પ્રવેશ સંબવિત નીવત-વનયમો, અનામતના િારા-િોરણોને પણ
અનુસરવાનુંરિે શે.

સરકારી/ ગ્રાન્દ્ટ-ઇન-એઇડ સંસ્થાઓમાં તાલીમી ફી નું ધોરિ
ક્રમ
૧
૨
૩

ઉમેદવારની કે ટેગરી
જનરલ
સામાવજકઅનેશૈક્ષવણકરીતે
પછાત(બક્ષીપંચ)
આવર્થમકરીતેનબળાવગો
(Economically Weaker Section)

કોશનમનીહડપોઝીટની
રકમ રૂા.
રૂા.૨૫૦=૦૦

૬માસનીટ્યુશન
ફીનીરકમરૂા.
રૂા.૬૦૦/-

કુ લરકમરૂા.

રૂા.૨૫૦=૦૦

રૂા.૬૦૦/-

રૂા.૮૫૦/-

રૂા.૨૫૦=૦૦

રૂા.૬૦૦/-

રૂા.૮૫૦/-

રૂા.૮૫૦/-

૪ અનુસુવચત જનજાવત
રૂા.૨૫૦=૦૦
મુવક્ત
રૂા.૨૫૦/૫ અનુસુવચત જાવત
રૂા.૨૫૦=૦૦
મુવક્ત
રૂા.૨૫૦/૬ મહિલાઓ
રૂા.૨૫૦=૦૦
મુવક્ત
રૂા.૨૫૦/૭ હદવ્યાંગ
રૂા.૨૫૦=૦૦
મુવક્ત
રૂા.૨૫૦/નોંધ :
(૧) તાલીમાર્થીઓ પાસેર્થી લેવામાાં આવતી રજીસ્ટ્રે શન ફી રૂા.૫૦/- ઓનલાઈન ભરવાની રહે શ.ે
(ર) તાલીમાર્થીઓ પાસેર્થી લેવામાાં આવતી ટ્યુશન ફી માસસક રૂા.૧૦૦/- લેખે છ માસસક રૂા.૬૦૦/ઓનલાઈન/ઓફલાઇન ભરવાની રહે શે.
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પરરણિષ્ટઃ૧
એન.સી.િી.ટી પેટનનનાં NSQF Align વયિસાયો
વયિસાય
નો ક્રમ નં
1
2
3
4
5
6

ટરે ડ કોડ

વયિસાયનું નામ

124
101
114
121
104
1113

એટે ન્ડન્ટઓપરે ટર(કે મીકલપ્લાન્ટ)
ડર ાફ્્સમેન(મીકે નીકલ)
ઈલેક્ટર ીશીયન
ઈલેક્ટર ોવનક્સમીકે નીક
ફીટર
ફાઉન્ડર ીમેન
ઈન્ફોમેશનએન્ડકોમ્પયુવનકે શનટે કનોલોજી
વસસ્ટમમેન્ટે નન્સ
ઈન્સ્ટુ મેન્ટમીકે નીક
ઈન્સ્ટુ મેન્ટમીકે નીક(કે મીકલપ્લાન્ટ)
ઈન્ટે રીયરડીઝાઇનએન્ડડે કોરે શન
લેબોરે ટરીઆસીસ્ટન્ટ(કે મીકલપ્લાન્ટ)
મશીનીર
મશીનીર(ગ્રાઈન્ડર)
મેન્ટે નન્સમીકે નીક(કે મીકલપ્લાન્ટ)
મરીનફીટર
મીકે નીકટરે ક્ટર
મીકે નીકડીઝલ
મીકે નીકમોટર(વ્િીકલ)
રે ફ્રીજરે શનએન્ડએરકન્ડીશનીંગ
ટે કનીશીયન(જૂ નુનામઃમીકે નીકરે ફ્રીજરે શન
એન્ડએરકન્ડીશનર)

NSQF
Level

5
5
5
5
5
4
5

7

168

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

110
125
156
126
106
107
123
1182
136
135
117

19

109

20

1177

મલ્ટીવમહડયાએનીમેશનએન્ડસ્પેશ્યલ
ઇફે ક્ટસ

21

139

પ્લાસ્ટીકપ્રોસેસીંગઓપરે ટર

4

22

103

5

23

111

24

105

25

1106

26

140

27

167

સવેયર
ટુ લએન્ડડાઈમેકર(પ્રેસટૂ લ્સ, વજગ્સ
એન્ડહફક્સચર)
ટનમર
કોસ્મેટોલોજી
(જૂ નુનામ:બેવઝકકોસ્મેટોલોજી)
કોમ્પપ્યુટરઓપરે ટરએન્ડપ્રોગ્રામીંગ
આસીસ્ટન્ટ(કોપા)
ડે સ્કટોપપબ્લીશીંગઓપરે ટર

28

102

ડર ાફ્્સમેન(સીવીલ)

29

160

ડરે સમેકીંગ

30
31
32
33

1107
176
133
1108

ફે શનહડઝાઇનએન્ડટે ક્નોલોજી
િે લ્ર્થસેનેટરીઈન્સ્પેક્ટર
પ્લમ્પબર
સુઇંગટે કનોલોજી

5
5
4
5
5
5
5
5
4
4
5
5

4

5

ન્દ્યુનતમ િૈક્ષણિક લાયકાત
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ(ગવણતઅને
વવજ્ઞાનવવષયસાર્થે) અર્થવા
તેનેસમકક્ષ
િોરણઃ૧૦પાસ

િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ(ગવણતઅને
વવજ્ઞાનવવષયસાર્થે) અર્થવા
તેનેસમકક્ષ

િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ અર્થવાતેને
સમકક્ષ
િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ(ગવણતઅને
વવજ્ઞાનવવષયસાર્થે) અર્થવા
તેનેસમકક્ષ

5
4
4
4
5

4
4
4
4
4

18

િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ અર્થવાતેને
સમકક્ષ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ(ગવણતઅને
વવજ્ઞાનવવષયસાર્થે) અર્થવા
તેનેસમકક્ષ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૮પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૮પાસ

વયિસાય નો
પ્રકાર
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.

વયિસાય
ની મુિત
૨ વષમ
૨ વષમ
૨ વષમ
૨ વષમ
૨ વષમ
૧ વષમ

એન્જી.

૨ વષમ

એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.

૨
૨
૧
૨
૨
૨
૨
૨
૧
૧
૨

એન્જી.

૨ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

એન્જી.

૧ વષમ

એન્જી.

ર વષમ

એન્જી.

૨ વષમ

એન્જી.

૨ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

એન્જી.

૨ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.
નોન. એન્જી.
એન્જી.
નોન. એન્જી.

૧
૧
૧
૧

વષમ
વષમ
વષમ
વષમ
વષમ
વષમ
વષમ
વષમ
વષમ
વષમ
વષમ

વષમ
વષમ
વષમ
વષમ

એન.સી.િી.ટી પેટનનનાં NSQF Align વયિસાયો
વયિસાય
નો ક્રમ નં

ટરે ડ કોડ

34

1111

35

1109

36
37
38
39

122
131
128
116

સ્ટે નોગ્રાફરસેક્રેટરીયલઆસીસ્ટન્ટ
(અંગ્રેજી)
સરફે સઓનામમેન્ટે શનટે કવનકસ
(એમ્પબ્રોઇડરી)
પેઈન્ટરજનરલ
શીટમેટલવકમ ર
વેલ્ડર
વાયરમેન

40

186

હફવઝયોર્થેરાપીટે કવનશીયન

વયિસાયનું નામ

NSQF
Level

4

199

કોમ્પપ્યુટરિાડમ વેરએન્ડનેટવવકિં ગમેન્ટે નન્સ

42

197

ફ્રન્ટઓફીસઆસીસ્ટન્ટ

5
3
4
4
4

4
4

43

185

ફાયરટે કનોલોજીએન્ડઇન્ડસ્ટર ીયલસેફટી
મેનેજમેન્ટ

44

153

ડીજીટલફોટોગ્રાફર

45

130

કારપેન્ટર(જૂ નુનામ:જનરલકારપેન્ટર)

46

138

47

158

મેશન(વબલ્ડીંગકન્સ્ટર ક્ટર)
ફૂડપ્રોડક્શન(જનરલ)(જુ નુંનામક્રાફટમેનફૂડ પ્રોડક્શન(વેજીટે રીયન))

4
4
4
4
4

48

1145

વમકે નીકઓટોબોડીરીપેર

49

1122

વમકે નીકઓટોબોડીપેઇન્ટીંગ

50

181

51

1124

52
53
54
55
56
57
58

1125
1126
1129
1130
1131
1132
1201

59

1133

ડર ાયવરકમમીકે નીક(લાઇટમોટરવ્િીકલ)
એહડહટવમેન્યુફેકચરીંગટે કનીશીયન
(૩-ડીવપ્રન્ટીંગ)
આવકમ ટેકચરલડર ાફ્ટસમેન
સીવીલએન્જીનીયરીંગઆસીસ્ટન્ટ
IoTટે કનીશીયન(સ્માટમ એગ્રીકલ્ચર)
IoTટે કનીશીયન(સ્માટમ સીટી)
IoTટે કનીશીયન(સ્માટમ િે લ્ર્થકે ર)
મીકે નીકટુ એન્ડથ્રીવ્િીલર
મીકે નીકમશીનટુ લમેન્ટે નન્સ
રીમોટલીપાઇલોટે ડએરક્રાફ્ટ-ડર ોન
પાઇલોટ

વયિસાય નો
પ્રકાર

વયિસાય
ની મુિત

િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

4

4
41

ન્દ્યુનતમ િૈક્ષણિક લાયકાત

4
3
4
5
5
4
4
4
4
5
4

19

િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૮પાસ

િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ(ગવણતઅને
વવજ્ઞાનવવષયસાર્થે)
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ.ઉંચાઈ૧૬૫
સે.મી.વજન-૫રવકલો છાતી
૮૧સે.મી. ફુલાવીને૮૫સે.મી.
MBBSડામ.નુંમેડીકલસહટમ .
િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૮પાસ
િોરણઃ૮પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ(ગવણતઅને
વવજ્ઞાનવવષયસાર્થે)અર્થવા
તેનેસમકક્ષ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ
િોરણઃ૮પાસ(૧૮વષમ)
િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ (ગવણત
અનેવવજ્ઞાનવવષયસાર્થે)
િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ (ગવણત
અનેવવજ્ઞાનવવષયસાર્થે)
અર્થવાતેનેસમકક્ષ

િોરણઃ૧૦પાસ(ગવણતઅને
વવજ્ઞાનવવષયસાર્થે)(૧૮વષમ)

એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.

૨
૧
૧
૨

વષમ
વષમ
વષમ
વષમ

નોનએન્જી.

૧ વષમ

નોનએન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

એન્જી.

૧ વષમ

એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

એન્જી.

૧ વષમ

એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૬ માસ

એન્જી.

૧ વષમ

એન્જી.
એન્જી.
નોન. એન્જી.
નોન. એન્જી.
નોન. એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.

૨
૨
૧
૧
૧
૧
ર

વષમ
વષમ
વષમ
વષમ
વષમ
વષમ
વષમ

નોન. એન્જી.

૬માસ

એન.સી.િી.ટી પેટનનનાં NSQF Align વયિસાયો
વયિસાય
નો ક્રમ નં
60
61
62
63
64
65

ટરે ડ કોડ

વયિસાયનું નામ

1134
1136
1137
1138
1140

સ્માટમ ફોનટે કનીશીયનકમએપટે સ્ટર
સોલારટે કનીશીયન(ઇલેકટર ીકલ)
ટે કનીશીયનમેકાટર ોવનક્સ
ટે કનીશીયનમેડીકલઇલેકટર ોવનક્સ
વેલ્ડર(ફે બ્રીકે શન&ફીટીંગ)

1141

વેલ્ડર(જીએમએડબ્લયુ&જીટીએડબ્લયુ)

NSQF
Level

ન્દ્યુનતમ િૈક્ષણિક લાયકાત

3
4
5
5
3
3

િોરણઃ૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ (ગવણત
અનેવવજ્ઞાનવવષયસાર્થે)
િોરણઃ૮પાસ
િોરણઃ૮પાસ

66

613

ઇલેકટર ીશીયનપાવરડીસ્ટર ીબ્યુસન

5

67

1143

વેલ્ડર(સ્ટકચરલ)

3
3

68

1144

વેલ્ડર(વેલ્ડીંગ& ઇન્સ્પેકશન)
4

69

184

િે લ્ર્થસેફટીએન્ડએન્વાયમેન્ટ

70

199

મરીનએન્જીનીયરીંગફીટર

71
72
73
74

૧૭૨
૧૯૫
૪૭૧
1931
2441

અવલમચાઇલ્ડિુ ડએજ્યુકેટર
ઓલ્ડએઇજકે રઆસીસ્ટન્ટ
િાઉસકીપર
ફાયરમેન

૭૬

૧૮૦

૭૭

૧૯૨

ડે ટાએન્ટર ીઓપરે ટર
કોમ્પપ્યુટરએડે ડએમ્પબ્રોયડરીએન્ડ
ડીઝાઇનીંગ

75

4

4
4
4
3
4

િોસ્પીટલિાઉસકીપીંગ

159

સોફ્ટવેરટે સ્ટીંગઆસીસ્ટન્ટ

૭૯

621

માકે ટીંગએકઝીક્યુટીવ

૮૦

619

એડવાન્સસીએનસીમશીનીંગ
ટે કનીશીયન

81

617

મીકે નીકઇલેકટર ીકવ્િીકલ

િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ

4
4
5

૭૮

િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ (ગવણત
અનેવવજ્ઞાનવવષયસાર્થે)
િોરણઃ૮પાસ
િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૮પાસ(ગવણતઅને
વવજ્ઞાનવવષયસાર્થે)
અર્થવાતેનેસમકક્ષ
િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ..ઉંચાઈ૧૬૫
સે.મી.વજન-૫૦વકલો છાતી
૮૧સે.મી. ફુલાવીને૮૫
સે.મી.
િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ(ગવણતઅને
વવજ્ઞાનવવષયસાર્થે)

4

5

5

20

િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૨પાસ(ગવણતઅને
વવજ્ઞાનવવષયસાર્થે)
િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ
Class X Pass plus
simultaneously enrolled
for class XII through
NIOS or Class XII pass
or ITI plus class X
Class X Pass plus
simultaneously enrolled
for class XII through NIOS
or Class XII pass or ITI
plus class X

વયિસાય નો
પ્રકાર
નોન. એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.

વયિસાય
ની મુિત
૬માસ
૧ વષમ
ર વષમ
ર વષમ
૧ વષમ

એન્જી.

૧ વષમ

એન્જી.

૨ વષમ

એન્જી.

૧ વષમ

એન્જી.

૧ વષમ

નોન.
એન્જી.

૧ વષમ

એન્જી.

૧ વષમ

નોન.
નોન.
નોન.
નોન.

એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.

૧ વષમ
૧ વષમ
૧ વષમ
૬માસ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૬માસ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

નોન.એન્જી.

૧ વષમ

નોન.એન્જી.

૧ વષમ

એન્જી.

૨ વષમ

એન્જી.

૨ વષમ

પરરણિષ્ટઃ૨
જી.સી.િી.ટી પેટનનનાં વયિસાયો
વયિસાય
નો ક્રમ નં

ટરે ડ કોડ

101

૯૪૧

102

271

103

274

104

૯૩૧

વયિસાયનું નામ

ન્દ્યુનતમ િૈક્ષણિક લાયકાત

એડવાન્સઇન્ડસ્ટર ીયલસબફાયરમેન
ઓફીસર
સહટમ ફીકે ટકોસમઇનિાડમ વેરટે કનોલોજી
નેટવકમ એન્ડએડમીનીસ્ટરે શન

િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ

સહટમ ફીકે ટકોસમઇનમલ્ટીમીડીયા
ટે કનોલોજીએન્ડડીટીપી

િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસAICTE માન્ય
ઇજનેરી/ડીપ્લોમાં,ફાઈનઆટમ સ

વયિસાય નો
પ્રકાર

વયિસાય
ની મુિત

નોન. એન્જી.

૬ માસ

એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૬ માસ

નોન. એન્જી.
નોન. એન્જી.
નોન. એન્જી.

૧ વષમ
૧ વષમ
૧ વષમ

105
106
107

269
270
275

સહટમ હફકે ટકોસમઇનલાયબ્રેરીએન્ડ
ઇન્ફોમેશનસાયન્સ
સહટમ ફીકે ટકોસમઇનઇ-કોમસમ
સહટમ ફીકે ટકોસમઇનસોફટવેરપ્રોગ્રામીંગ
સહટમ ફીકે ટકોસમઇનવેબડીઝાઇન

108

210

સહટમ ફીકે ટકોસમઇન મશીનીરટૂ લરૂમ

એન્જી.

૨ વષમ

109

257

િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ(ગવણતઅનેવવજ્ઞાન

ફાયરમેન

વવષયસાર્થે)

એન્જી.

૧ વષમ

110

2928

ડોમેસ્ટીકિોમએપ્લાયન્સીસરીપેરર

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

111

208

સેફ્ટીએન્ડસીક્યુરીટીમેન

એન્જી.

૧વષમ

એન્જી.

રવષમ

એન્જી.

૨ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

એન્જી.

૬ માસ

એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.
નોન. એન્જી.

૧ વષમ
૧ વષમ

એન્જી.

૨વષમ

એન્જી.

૨વષમ

એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.
એન્જી.
એન્જી.

૧ વષમ
૧ વષમ
૧ વષમ

િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ

િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ(ગવણતઅનેવવજ્ઞાન
વવષયસાર્થે)

િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ

112

202

મેનમેડફાયબરટે કનોલોજી

113

207

મેનમેડયાનમપ્રોસેસીંગટે કનોલોજી

114

204

ઓફસેટવપ્રન્ટરએન્ડપેકેજસમ

115

295

સ્ટે નોકમકોમ્પપ્યુટરઓપરે ટર(અંગ્રજી
ે )

116

281

સ્ટે નોકમકોમ્પપ્યુટરઓપરે ટર(ગુજરાતી)

117

273

સ્ટે નોગ્રાફી(ગુજરાતી)

118

267

ટે લીફોનમોબાઈલફોનરીપેરીંગ

119

211

આમેચરમોટરરીવાઇન્ડીંગ/કોઈલવાઈન્ડર

120
121

2929
227

કન્સ્ટર ક્શનટે કવનશીયન
એમ્પબ્રોઇડરીએન્ડનીડલવક્સમ

122

215

જનરલમીકે નીક

123

264

સોફ્ટવેરપ્રોગ્રામીંગએન્ડટે સ્ટીંગ
આસીસ્ટન્ટ

124

201

મરીનએન્જીનીયરીંગટે કનીશીયન

125

224

મેન્સએન્ડવુમેનગારમેન્ટમેકીંગ

126
127
128

203
292
288

ઓફસેટવપ્રન્ટીંગએન્ડબુકબાઈન્ડીંગ
પ્લમ્પબીંગઆસીસ્ટન્ટ
ટુ વ્િીલરઓટોરીપેરર

િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસઅંગ્રેજીસાર્થે
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસગુજરાતીસાર્થે
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાંિોરણઃ
૧૦પાસગુજરાતીસાર્થે
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાંિોરણઃ
૭પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૮પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૭પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાંિોરણઃ
૮પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાંિોરણઃ
૭પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાંિોરણઃ
૮પાસ

21

જી.સી.િી.ટી પેટનનનાં વયિસાયો
વયિસાય
નો ક્રમ નં

ટરે ડ કોડ

129

297

130
131

૮૫૮
૯૪૦

વયિસાયનું નામ

ન્દ્યુનતમ િૈક્ષણિક લાયકાત
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૭પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ

વેલ્ડરકમફે વબ્રકે ટર
સબફાયરમેનઓફીસર

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

એમએલટી(ટે કનોલોજીસ્ટ)

િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ(ગવણતઅને
વવજ્ઞાનવવષયસાર્થે)
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાંિોરણઃ
૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૨પાસ(With Biology)
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાંિોરણઃ
૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ

132

2936

મીકે નીકરે ડીયોએન્ડટે લીવવઝન

133

૨૧૦૪

લીફ્ટવમકે નીક

134

૯૩૯

એમએલટી(ટે કનીશીયન)

135

૨૧૩

સહટમ ફીકે ટકોસમઇનકોમ્પપ્યુટરટીચસમટરે વનંગ

136
137

2920
2923

૧૩૮

2491

૧૩૯

259

૧૪૦

289

૧૪૧

262

ઓટોમોબાઇલબોડીરીપેરર
ઓટોમોબાઇલપેઇન્ટરીપેરર
કોમ્પપ્યુટરએડે ડડરે સમેકીંગએન્ડડરે સ
ડીઝાઇન
કોમ્પપ્યુટરપ્રોગ્રામરકમનેટવકમ 
ટે કનીશીયન
મોટરરીવાઇન્ડરકમસોલાર
ટે કનીશીયન
વેરિાઉસઇન્વેન્ટરીએન્ડલોજીસ્ટીક
આસીસ્ટન્ટ

૧૪૨

292

ફાઇનાન્સએન્ડએકાઉન્ટન્સીવીર્થટે લી

૧૪૩

291

ફ્રન્ટઓફીસએન્ડપ્રોગ્રામીંગ
આસીસ્ટન્ટ

િોરણઃ૧૦પાસ(અંગ્રેજીવવષય
સાર્થે)
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ
િોરણ:૧૦+૨ નીપદ્ધવતમાં
િોરણઃ૧૦પાસ

વયિસાય નો
પ્રકાર

વયિસાય
ની મુિત

એન્જી.

૧ વષમ

એન્જી.

૬માસ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

એન્જી.

૨ વષમ

એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૧ વષમ

નોન. એન્જી.

૬માસ

એન્જી.
એન્જી.

૧ વષમ
૧ વષમ

નોન.એન્જી

૧ વષમ

એન્જી.

૨વષમ

એન્જી.

૨વષમ

એન્જી.

૨વષમ

એન્જી.

૨વષમ

એન્જી.

૨વષમ

નોંધઃ
(૧)

રારર ીયકક્ષાના(એન.સી.વી.ટી.)પેટનમનાવ્યવસાયોમાટે ન્યુનત્તમપ્રવેશલાયકાત, વ્યવસાયનોપ્રકારતર્થાવ્યવસાયની
મુદ્દત ભારત સરકારના ડાયરે કટર જનરલ ઓફ ટરે વનંગ, નવી હદલ્િીની વેબસાઇટ http://www.dget.nic.in/ માં દશામવ્યા
મુજબરિે શે.જેસમયાંતરે ફે રફારનેઆવિનરિે શે.જેતાલીમાર્થીઓનેબંિનકતામરિે શે.

(ર)

રાજ્યકક્ષાના (જી.સી.વી.ટી.) પેટનમના વ્યવસાયો માટે  ન્યુનત્તમ પ્રવેશ લાયકાત, વ્યવસાયનો પ્રકાર તર્થા વ્યવસાયની
મુદ્દતગુજરાતકાઉન્સીલઓફવોકે શનલટરે વનંગ, ગાંિીનગરનીવેબસાઇટ https://www.gcvt.gujarat.gov.in/ માં દશામવ્યા
મુજબરિે શે.જેસમયાંતરે ફે રફારનેઆવિનરિે શે.જેતાલીમાર્થીઓનેબંિનકતામરિે શે.
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પરરણિષ્ટ : ૩.
અમિાિાિ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ

તાલુકાનું નામ

અમદાવાદ
(વસટી)

બાવળા

દસક્રોઇ

દેત્રોજરામપુરા

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

જીલ્લો :-અમિાિાિ
079ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થાગોતા-રાિીપ ,
ન્યુરાણીપ-ચેનપુરરોડ, પેટરોલપંપનીસામે, 27524828
તા.વસટી, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦
079ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,મણિનગર
29701052
(િસ્ત્રાલ), ખારીકટકે નાલપાસે, નવીRTO
ઓફીસ(ઈસ્ટ)નીબાજુ માંવસ્ત્રાલરોડ,
મિાદેવનગરટે કરા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૮
079ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,કુ બેરનગર
22810638
પો.કુ બેરનગર, રે લવેક્રોસીંગપાસે, ગેલેક્ષી
વસનેમાસામે, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,મણિનગર
(મરહલા), ખારીકટકે નાલપાસે, નવીRTO
ઓફીસ(ઈસ્ટ)નીબાજુ માંવસ્ત્રાલરોડ,
મિાદેવનગરટે કરા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૮
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,સરસપુર,
કલાભવન, સરસપુરગુરુદ્વારાસામે, કાલુપુર
રે લ્વેસ્ટે શનપાછળ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૮
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,બાિળા,
રામનગરબસસ્ટે ન્ડસામે, કોચરીયારોડ
ARTOકચેરીપાસે, તા.બાવળા,
જી.અમદાવાદ- ૩૮૨૨૨૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,સરખેજ,
પ્રાર્થવમકઆરોગ્યકે ન્રસામે, યુકોબેંક
નજીક,સરખેજ, અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૦
ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા,થલતેજ (મરહલા)
(મેમનગર), સનવવલારો-િાઉસપાછળ,
વત્રમૂવતમફ્લેટગેટનં.૧ પાસે, પ્રકાશ
અંિકન્યાગૃિનીબાજુ નીશેરી અમદાવાદ૩૮૦૦૫૨
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,િેત્રોજ,
મામલતદારઓફીસપાછળ,
રામનાર્થમંદીરપાસે, તા.દેત્રોજ
જી.અમદાવાદ-૩૮૨૧૨૦
23

07929704074

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)

3,5,18,25,26,33,39,

3,4,5,7,12,17,18,19,24,25,26,27,2
8,29,32,35,38,39,45,55,60,63,102,
107,119,123,128,133,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,17,1
8,19,21,22,24,26,27,28,29,31,32,
36,37,38,39,45,51,57,61,62,81,
106,115,123,133,136,137,
7,25,26,28,30,33,

07922923559

3,4,5,7,18,23,24,26,27,29,30,31,
32,33,36,38,39,55,79,106,128,
139,

02714232433

5,12,17,26,38,39,

07929704831/
26823697

3,4,5,7,8,17,18,21,24,26,28,29,31,
32,38,39,41,81,107,128,129,

07927450533

25,26,29,31,

02715293580

5,18,26,38,39,119,128,

અમિાિાિ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ

તાલુકાનું નામ
િંિુકા

િોલેરા

િોળકા

માંડલ

સાણંદ

વવરમગામ

બાયડ

વભલોડા

િનસુરા

માલપુર

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

02713ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ધંધુકા,
222838
સર્થવારાસોસાયટી, રે લ્વેસ્ટે શનપાછળ,
તા.િંિુકાજી.અમદાવાદ-૩૮૨૪૬૦
02713ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ધોલેરા,
234021
િરમવીરકોમ્પપ્લેક્ષ, ચારરસ્તાિોલેરા,
ભાવનગર-અમદાવાદિાઇવે, મામલતદાર
ઓફીસનીબાજુ માં, તા.િોલેરા,
જી.અમદાવાદ-૩૮૨૪૫૫
02714ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ધોળકા,
294880
હક્રષ્ણાવાટીકાસોસાયટીનીસામે,
મુજપુરરોડ, ખેડા-બગોદરા િાઈવે,
તા.િોળકા, જી.અમદાવાદ-૩૮૨૨૨૫
02715ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થામાંડલ, માંડલ
253177
માંડલ-દશાડારોડ, તા.માંડલ,
જી.અમદાવાદ-૩૮૨૧૩૦
02717ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,સાિંિ,
284311
મુ.વાસણા(ઇયાવા)સાણંદ-વવરમગામ
િાઈવેતા.સાણંદજી.અમદાવાદ-૩૮૨૧૧૦
02715ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ણિરમગામ,
295152
નીલકીફાટકપાસે, બેચરાજીરોડ,
તા.વવરમગામજી. અમદાવાદ-૩૮૨૧૫૦
જીલ્લો :-અરિલ્લી
02779ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,બાયડ,
257991
ગાબટરોડ, સુંદરપુરાપાસે, તા.બાયડ,
જી.અરવલ્લી-૩૮૩૩૨૫
02771ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ભીલોડા,
232049
APMC માકે ટયાડમ નીપાસે,આદશમવનવાસી
શાળાપાસે, ભીલોડા, જી.અરવલ્લી૩૮૩૨૪૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,િડાગામ,(િનસુરા) 02774277300
જામઠારોડ, મુ.વડાગામ,તા.િનસુરા,
જી.અરવલ્લી-૩૮૩૩૦૭
02773ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,માલપુર,
223113/
પશુદવાખાનાનીબાજુ માં, રૂઘનાર્થપુરરોડ,
222327
મુ.સોમપુરપો.મહિયાપુર, તા.માલપુર,
જી.અરવલ્લી-૩૮૩૩૪૫
24

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)
3,5,17,18,19,25,26,39,

5,12,17,18,26,39,75,

3,5,12,24,26,38,39,119,

5,17,26,38,39,

3,5,12,17,18,26,38,39,

3,4,5,12,18,26,38,39,

3,5,17,18,22,26,32,38,39,119,

3,5,17,18,22,26,31,32,33,38,
39,45,119,128,

3,5,17,26,31,38,39,128,

3,5,17,26,38,39,

અમિાિાિ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ

તાલુકાનું નામ
મેઘરજ

મોડાસા

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, કસાિા,
મુ.વડર્થલીચારરસ્તા, તા.મેઘરજ,
જી.અરવલ્લી-૩૮૩૩૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,મેઘરજ,
વાસણારોડ, મુ.પો.તા.મેઘરજ,
જી.અરવલ્લી-૩૮૩૩૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,મોડાસા,
માલપુરરોડ, મુ.પો.તા.મોડાસા,

02773284294

3,26,31,33,39,128,

02773244494

3,5,26,33,38,39,119,

02774243391

1,3,4,5,7,8,12,17,18,19,21,22,24,
25,26,28,29,31,32,38,39,41,45,46,
81,106,122,128,139,140,

જી.અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫
ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા,મોડાસા (મહીલા), 02774ITI મોડાસાકે મ્પપસ, માલપુરરોડ, મુ.પો.તા.

અમીરગઢ

ભાભર

દાંતા

દાંતીવાડા

278030

તા.દાંતીવાડા-જી.બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૦૫

25

25,26,29,30,31,33,

242180

મોડાસા, જી.અરવલ્લી-૩૮૩૨૧૫
જીલ્લો :-બનાસકાંઠા
02742ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,અમીરગઢ,
232410
મામલતદારઓફીસનીપાછળ, મુ.પો.તા.
અમીરગઢ, જી.બનાસકાંઠા-૩૮૫૧૩૦
02735ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ભાભર,
222040
એ.પી.એમ.સી.માકે ટમસામે, બરવાળારોડ,
તા.ભાભર, જી.બનાસકાંઠા-૩૮૫૩૨૦
02749ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, કું ભારીયા,
264381
જે.ડી.વત્રવેદીમાબમલપાછળ, દાંતારોડ,
તા.દાંતાજી.બનાસકાંઠા-૩૮૫૧૧૦
02748ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િાંતીિાડા,
મોડે લસ્કુ લનીસામે,દાંતીવાડાકોલોની

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)

3,5,17,26,33,38,39,

5,17,26,33,38,

3,5,18,26,33,39,

3,5,17,26,38,54,

અમિાિાિ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ

તાલુકાનું નામ
ડીસા
હદયોદર
િાનેરા

કાંકરે જ

લાખણી
પાલનપુર
સુઇગામ
ર્થરાદ
વડગામ
વાવ

દિે ગામ

ગાંિીનગર

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ડીસા,
02744મુ.પો.ભોયણ, તા.ડીસા,
263182
જી.બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૩૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,રિયોિર,
02735મામલતદારઓફીસસામે, વખમણા-ભાભર 244377
િાઇવે, તા.હદયોદર, જી.બનાસકાંઠા૩૮૫૩૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ધાનેરા,
02748મુ.પો.સમરવાડાવાલેરત્રણરસ્તા, તા.
221189
િાનેરા જી.બનાસકાંઠા-૩૮૫૩૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,કાંકરે જ,
02747મુ.પો.રતનપુરા, દુગાવાડાિનુમાનજીના
290551
મંહદરતર્થાસરકારીમોડે લસ્કુ લનીબાજુ માં,
વશિોરી-વખમાણાિાઇવેપર,ચેખલાતર્થા
રતનપુરાગામનીવચ્ચે, તા.કાંકરે જજી.
બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,લાખિી,
02744બીજોમાળ, તાલુકાસેવાસદન,જસરારોડ, 263182/
નવાબસસ્ટે શનપાસે, તા.લાખણી,
256535
જી.બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૩૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,પાલનપુર,
02742સોનારીયાબંગલાપાસે, બનાસડે રીરોડ,
252250
તા.પાલનપુર, જી.બનાસકાંઠા-૩૮૫૦૦૧
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, સુઈંગામ
02740(મરહલા), તાલુકાસેવાસદનનીસામે,
223655
ભાભરરોડ, જી.બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૭૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, થરાિ,
02737મુ.માલુપુર, ર્થરાદ-ડીસાિાઈવે,
290400
િે લીપેડપાસે, તા.ર્થરાદ,
જી.બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૬૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િડગામ,
02742ખરોડીયાચોકડી,પો.બાદરગઢ ,
292001
તા.વડગામ, જી.બનાસકાંઠા-૩૮૫૪૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િાિ,
02740વાવ-ભાભરરોડ,ખેતીવાડીઉત્પન્નબજાર 227684
સવમતીસામે, મુ.પો.તા.વાવ,
જી.બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૭૫
જીલ્લો :-ગાંધીનગર
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,િહે ગામ,
02716નવીવસવવલકોટમ સામે, સાતગરનાળા,
233901
તા.દિે ગામ, જી.ગાંિીનગર- ૩૮૨૩૦૫
ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા,ચાંિખેડા,
079આઈઓસીરોડ, વ્રજટે નામેન્ટસામે, તા.જી. 27631818
ગાંિીનગર- ૩૮૨૪૨૪
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ગાંધીનગર,
079સેક્ટર-૧૫, તા.ગાંિીનગર,ખ-૫સકમ લ
23221954
પાસે, જી.ગાંિીનગર, ૩૮૨૦૧૫
ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા,ગાંધીનગર
079-94275
(મરહલા), ITI કે મ્પસ, સેક્ટર-૧૫, ખ-૫ 26948
સકમ લપાસે, તા.જી.ગાંિીનગર, ૩૮૨૦૧૬
26

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)

3,5,18,19,25,26,33,38,39,139,
3,5,17,26,38,

3,5,17,26,38,39,
3,5,17,25,26,33,38,

3,5,17,26,38,39,81,

1,3,4,5,7,8,12,17,18,19,22,24,25,26,
28,29,31,32,38,39,41,122,128,
25,26,33,48,103,
3,5,26,33,38,39,

3,5,17,26,33,38,39,
3,5,17,26,39,

3,5,7,17,26,33,38,39,119,128,
3,4,5,26,33,47,
2,3,4,5,8,12,17,18,19,22,25,26,28,
31,33,36,38,39,119,123,128,
25,26,30,31,33,131,

અમિાિાિ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ

તાલુકાનું નામ
કલોલ
માણસા

બેચરાજી

જોટાણા

કડી

ખેરાલુ

મિે સાણા

સતલાસણા

ઉંઝા
વડનગર
વવજાપુર
વવસનગર

ચાણસ્મા

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા,કલોલ,
02764મુ.આરસોડીયા, પો.તા.કલોલપૂવ,મ
223523 /
જી.ગાંિીનગર- ૩૮૨૭૨૧
281891
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,માિસા,
02763મુ.પો.ચરાડાતા.માણસા,
272323/28
જી.ગાંિીનગર-૩૮૨૮૧૦
7570
જીલ્લો :-મહે સાિા
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,બેચરાજી,
02734વવરમગામિાઈવેરોડ, રાવિકાગેસ્ટિાઉસ 289051
પાછળ, UGVCL પાસે, જી.મિે સાણા૩૮૪૨૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,જોટાિા
02762(મરહલા), સવેનં.૭૨૯, િરવસદ્ધવાડી 265045
ચોકડી, મીઠા-જોટાણારોડ,
મુ.પો.માંકણજતા.જોટાણા
જી.મિે સાણા-૩૮૪૪૨૧
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,કડી,
02764કડીનંદાસણરોડ, ભૈરવટે કરીસામે,
291231
આદશમવનવાસીશાળાની બાજુ માં, તા.કડી
જી.મિે સાણા-૩૮૨૭૧૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ખેરાલુ,
02761દશમનિોટલનીપાછળ, મિે સાણા230346
અંબાજીિાઇવે,વૃંદાવનચારરસ્તા,
તા.ખેરાલુ, જી.મિે સાણા-૩૮૪૩૨૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,મહે સાિા, શેડ 02762નં.૨૦૪-જીઆઈડીસી, પાણીનીટાંકી
242800
પાસે, મોઢે રાચાર રસ્તા, તા.મિે સાણા,
જી.મિે સાણા- ૩૮૪૦૦૨
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,સતલાસિા,
02761સરકારીદવાખાનાપાછળ, મામલતદાર
259346
કચેરીપાસે, તા.સતલાસણા
જી.મિે સાણા-૩૮૪૩૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ઉંિા,
02761ઐઠોરજી.આઇ.ડીસી.નજીક, ઉંઝા240124
વવસનગરરોડઐઠોરતા.ઉંઝા,
જી.મિે સાણા-૩૮૪૧૭૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,િડનગર,
02761સરકારીપોલીટે કનીકપાસે, તા.વડનગર, 222346
જી.મિે સાણા- ૩૮૪૩૫૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ણિજાપુર,
02763ભાવસોરપાટીયાલાડોલરોડ,
292387
તા.વવજાપુર, જી.મિે સાણા- ૩૮૨૮૭૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ણિસનગર,
02765ખેરાલુ-વવસનગરરોડ, તા.વવસનગર,
231717/
જી.મિે સાણા- ૩૮૪૩૧૫
225417
જીલ્લો :-પાટિ
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ચાિસ્મા,
02734પ્લોટનંબર:૮૫જી.આઈ.ડી.સી.,
224351
વસવવલિોવસ્પટલ સામે, િારીજરોડ,
મુ.પો.િરમોડાજી.પાટણ- ૩૮૪૨૨૦
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સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)

3,4,5,17,18,19,25,
26,33,37,38,39,65,

3,5,17,25,26,38,39,

3,5,17,18,26,33,38,39,81,

25,26,30,31,33,

5,17,25,26,31,39,65,

5,17,26,38,39,

3,4,5,17,18,24,25,26,33,38,39,55,65,

3,5,17,26,33,38,39,

5,17,26,38,39,

3,5,10,17,18,22,25,26,31,33,38,
39,45,75,81,
3,4,5,17,18,25,26,31,33,35,38,39,
60,65,
1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,
21,24,25,26,28,29,30,31,32,
38,39,45.78,81,105,106,116,
5,26,33,38,39,

અમિાિાિ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ
તાલુકાનું નામ
િારીજ
પાટણ
પાટણ
રાિનપુર
સમી
સાંતલપુર
સરસ્વતી
શંખેશ્વર
વસદ્ધપુર

હિંમતનગર

ઇડર
ખેડબ્રહ્મા
પોશીના
પ્રાંવતજ
તલોદ

વડાલી

વવજયનગર

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,હારીજ,
02733િારીજ-રાિનપુરિાઇવેરોડ,સરકારીનસમરીનીબાજુ માં, 222920
મુ.પો.િારીજ, જી.પાટણ-૩૮૪૨૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, બાલીસિા, જી.ઈ.બી.ની 02766બાજુ માં, મુ.પો.બાલીસણાઉંઝા-પાટણરોડ,
285787
તા.જી.પાટણ- ૩૮૪૧૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, પાટિ, મુ.પો.રાજપુર,
02766ચાણસ્માપાટણિાઈવે,તા.જી.પાટણ-૩૮૪૨૬૫
292760
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,રાધનપુર, શાંવતિામની
02746સામે, રાિનપુર-કંડલાિાઈવેમુ.પો.તા. રાિનપુર,
290501
જી.પાટણ-૩૮૫૩૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, સમી,
02733સામૂહિકઆરોગ્યકે ન્રનીસામે, બસસ્ટે શનરોડ,
244090
તા.સમી,જી.પાટણ-૩૮૪૨૪૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,સાંતલપુર,
02738રે લવેસ્ટે શનરોડ, તા.સાંતલપુર
222271
જી.પાટણ-૩૮૫૩૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,િાગિોડ,
02766વજલ્લાપંચાયતરે સ્ટિાઉસ, મુ.પો.વાગદોડ
261250
તા.સરસ્વતી, જી.પાટણ-૩૮૪૨૮૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િંખેશ્વર(મરહલા), ૧૧૩- 02733રાિેશોપીંગ સેન્ટર, સમી-શંખેશ્વરિાઈવે, તા.શંખેશ્વર, 273383
જી.પાટણ-૩૮૪૨૪૬
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ણસદ્ધપુર,
02767ખળીચારરસ્તાનજીક, વસદ્ધપુર-પાલનપુરિાઈવે
292771
રોડ, મુ.પો.તા.વસદ્ધપુર જી.પાટણ-૩૮૪૧૫૧
જીલ્લો :-સાબરકાંઠા
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,રહં મતનગર,
02772બાયપાસરોડ, ૬૬કે વીGEB સબસ્ટે શનસામે,
291177/
મુ.િાંસલપુર, પો.વવરપુર, તા.હિંમતનગરજી.સાબરકાંઠા 223440
૩૮૩૦૦૧
ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા,ઇડર(મરહલા), મુ.કુ કડીયા
02778રોડ, લાલોડાપો.સાપાવાડાતા.ઇડર જી.સાબરકાંઠા- 291522/
૩૮૩૪૩૦
235035
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ખેડબ્રહ્મા,
02775સુરતીકંમ્પપારોડ, બીએસએનએલઓફીસપાસે,
220107
તા.ખેડબ્રહ્મા, જી.સાબરકાંઠા-૩૮૩૨૫૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,પોિીના,
02775તાલુકાસેવાસદન,બીજોમાળ, મુ.કાજાવાસ
283644
તા.પોશીના, જી.સાબરકાંઠા-૩૮૩૪૨૨
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,પ્રાંણતજ, ઇન્દીરાનગર, મિાદેવ 02770મંહદરનીપાસે, બોખનીપાસે, તા.પ્રાંવતજ,
233333
જી.સાબરકાંઠા- ૩૮૩૨૦૫
ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા, તલોિ (મરહલા), તલોદ02770િરસોલરોડ,ઉમેદનીમુવાડી, એસ્સારપેટરોલપંમ્પપની 221088
સામે, તા.તલોદ, જી.સાબરકાંઠા-૩૮૩૩૦૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,િડાલી,
02778એશીયનપોલીટે કવનકકોલેજનીપાછળ, ખેડબ્રહ્માસ્ટે ટ 220100
િાઈવે, રે લ્વેક્રોસીંગપાસે, મુ.પો.તા.વડાલી
જી.સાબરકાંઠા-૩૮૩૨૩૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ણિજયનગર, મુ.સારોલી
02775મયુરપ્લાઝા,દરબારગઢ,મામલતદારકચેરીસામે,
254059
તા.વવજયનગર, જી.સાબરકાંઠા- ૩૮૩૪૬૦
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સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)
3,5,17,26,30,31,33,38,39,
61,119,
3,4,5,17,18,19,26,31,33,35,
38,39,119,
3,5,7,17,18,22,25,26,28,31,
38,39,81,140,
3,5,17,19,26,38,39,128,
3,5,17,26,31,33,38,39,
3,5,17,24,26,39,140,
5,17,26,33,38,39,
25,26,31,33,119,
3,5,17,18,19,26,29,32,
38,39,64,
3,4,5,7,17,18,22,25,26,29,30,3
1,32,33,38,39,81,116,119,
128,134,139,
22,25,26,29,31,33,38,
39,41,43,60,128,
3,5,17,18,19,26,31,33,
38,39,41,60,81,119,
3,5,17,22,26,31,33,38,
5,26,33,38,39,
25,26,31,33,125,
3,5,17,25,26,31,33,46,

5,17,26,32,33,39,119,128,

િડોિરા ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ

તાલુકાનું નામ

આણંદ

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

જીલ્લો :-આિંિ
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,આિંિ (મહીલા), 02692સરદારઆવાસયોજનાનીબાજુ માં,
242010
મુ.સાદાનાપુરા, તા.જી.આણંદ-૩૮૮૩૬૦

શ્રીમતીડી.એસ.પટે લ, ઔદ્યોવગક તાલીમ
02692સંસ્ર્થા, િાસિ, ભામણીનોટે કરો, પાયલ
274047
વસનેમાપાછળ,તા.જી.આણંદ-૩૮૮૩૦૬
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, આંકલાિ,
02696અં
બ
ાવતળાવસામે
,
આસોદર,આં
ક
લાવરોડ,
284038
આંકલાવ
મુ.આસોદર તા.આંકલાવ,
જી.આણંદ-૩૮૮૩૦૭
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, બોરસિ,
02696બોરસદ
મુ.પો.વનસરાયા, મુજ્જરતલાવડી,
220405
તા.બોરસદ, જી.આણંદ-૩૮૮૫૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ખંભાત,
02698ખંભાત
બેઠકરોડ, રાિિારી, પોટમ રોડ, તા.ખંભાત
221435
જી.આણંદ-૩૮૮૬૨૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, પેટલાિ,
02697પેટલાદ
સકીટિાઉસસામે,નડીયાદ-ખંભાતિાઈવે, 221135
મુ.તા.પેટલાદ, જી.આણંદ-૩૮૮૪૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, સોજીત્રા,
02697દુ
િ
ીપુ
ર
ા(ઇસણાવ),સરકારીસીવીલસપ્લાય
233012
સોજીત્રા
ગોડાઉનપાછળ, તા.સોજીત્રા, જી.આણંદ૩૮૮૪૬૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, તારાપુર,
02698તારાપુર
ગીરનારિોટલપાછળ, તારાપુર-બગોદરા
256250
રોડ, મુ.ઇસરવાડા,જી.આણંદ-૩૮૮૧૮૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ઉમરે ઠ,
02692ઉમરે ઠ
જાગનાર્થમિાદેવરોડ, તા.ઉમરે ઠ,
276899
જી.આણંદ-૩૮૮૨૨૦
જીલ્લો :-છોટા ઉિેપુર
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, જબુગામ,
02664બોડે લી
મુ.પો.જબુગામતા.બોડે લી,
225029
જી.છોટાઉદેપુર-૩૯૧૧૫૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, છોટાઉિેપુર,
02669છોટાઉદેપુર
કુ ટીરઉદ્યોગભવન કમ્પપાઉન્ડ, િોસ્ટે લ
232694
વબલ્ડીંગ, તા.જી. છોટાઉદેપૂર-૩૯૧૧૬૫
ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા, કિાંટ,
02669ગાયત્રીમંદીરપાછળ, સૈડીવાસણરોડ,
292700
કવાંટ
મુ.ઝુંલવાણીયાજી.છોટાઉદેપુર-૩૯૧૧૭૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, નસિાડી,
02661નન્નુપુરારોડ, મુ.પો.તા.નસવાડી,
272136
નસવાડી
જી.છોટાઉદેપુર-૩૯૧૧૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, પાિીજત
02664ે પુર,
તળાવફળીયુ
,
પશુ

દવાખાનાનીસામે
,
242269
પાવી-જેતપુર મો.પો.તા.પાવીજેતપુર
જી.છોટાઉદેપુર-૩૯૧૧૬૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, સંખેડા, રે લ્વેસ્ટે શન 02665રોડ, માંકણીરોડ, કોટમ પાસે,તા.સંખેડા,
243337
સંખેડા
જી.છોટાઉદેપુર-૩૯૧૧૪૫
29

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)
3,5,25,26,30,31,38,39,

1,3,5,9,14,26,38,39,140,
5,26,39,119,

3,5,18,26,38,39,
3,5,8,17,26,38,39,
3,5,18,26,38,39,
3,5,26,39,

3,5,17,26,33,65,127,
3,17,26,38,

5,17,18,26,38,39,
5,17,18,26,33,38,39,
3,5,17,26,33,38,39,
3,5,26,33,38,39,
3,5,17,26,33,39,54,

3,4,5,7,17,18,26,38,39,

િડોિરા ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ

તાલુકાનું નામ

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

જીલ્લો :-િાહોિ

દાિોદ

દેવગઢ
બારીયા
િાનપુર
ફતેપુરા
ગરબાડા
લીમખેડા
ે ી
સંજલ
વસંગવડ
ઝાલોદ

ગલતેશ્વર
કપડવંજ
કઠલાલ
ખેડા
મિે મદાવાદ

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)

ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િાહોિ,
ઝાલોદરોડ, દાિોદ, જી.દાિોદ-૩૮૯૧૫૧

02673250184

1,3,4,5,7,8,17,18,24,26,28,29,
31,32,33,38,39,45,53,81,119,

ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િાહોિ(મહીલા),
ઝાલોદરોડ, ITI કે મ્પપસ,દાિોદ,
જી.દાિોદ-૩૮૯૧૫૧
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િેિગઢબારીયા,
રઈબારોડ, આદશમવનવાસીસ્કૂ લનીબાજુ માં,
કાપડી, તા.દેવગઢબારીયા, જી.દાિોદ૩૮૯૩૮૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ધાનપુર,
મુ.સીંગાવલી(િાનપુર)પો.નળુ,જેસાવાડારોડ,
પો.વપપેરોતા.િાનપુર, જી.દાિોદ-૩૮૯૩૮૨
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ફતેપુરા,
ફાતીમામસ્જીદનીસામેકરોડીયાપંચાયતરોડ,
મુ.કરોડીયા પુવ,મ તા.ફતેપુરા, જી.દાિોદ૩૮૯૧૭૨
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, જસ
ે ાિાડા,
પંચાયતઓફીસપાસે,આંબલીરોડ, ખરે ડી
ડું ગરી, તા.ગરબાડા, જી.દાિોદ-૩૮૯૧૫૨
ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, લીમખેડા,
િાનપુરરોડ, જી.દાિોદ-૩૮૯૧૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, સંજલ
ે ી,
મુ.પો.અણીકા,પોસ્ટઓફીસપાસે,
જગદીશચંન્રવાગરે ચાનામકાનમાં, તળાવ
ે ી, જી.દાિોદ-૩૮૯૧૭૫
ફળીયા, તા.સંજલ
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, રિણધકપુર,
રે ફરલિોવસ્પટલનીપાછળ, દુવિયારોડ,
તા.વસંગવડ, જી.દાિોદ-૩૮૯૧૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િાલોિ,
શબરીઆશ્રમપાસે, દાિોદરોડ,
તા.ઝાલોદ,જી.દાિોદ-૩૮૯૧૭૦
જીલ્લો :-ખેડા
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િસો(મહીલા),
ઓમબંગ્લોઝ, સ્વામીનારાયણમંદીરસામે,
મુ.સેવાલીયા(પાલી)સેવાલીયાબજાર,
તા.ગલતેશ્વર, જી.ખેડા-૩૮૮૨૪૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, કપડિંજ,
નાનીરત્નાકરમાતારોડ, મોડાસારોડ,
તા.કપડવંજ, જી.ખેડા-૩૮૭૬૨૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, કઠલાલ,
ડો.કે .આર.શાિમાધ્યવમકશાળાકે મ્પપસ,
મુ.ભાનેર,તા.કઠલાલ,જી.ખેડા-૩૮૭૬૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ખેડા,
મુ.ખેડાકે મ્પપ,DYSP બંગલોઝનીસામે, જીલ્લા
પોલીસટરે વનંગકે મ્પપનીબાજુ માં,પો.રતનપુર
તા.જી.ખેડા-૩૮૭૫૭૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, મહે મિાિાિ,
મુ.અરે રીતા.મિે મદાવાદ, જી.ખેડા-૩૮૭૧૩૦

02673251637

3,5,25,26,27,30,33,38,

02678292244

3,5,18,26,33,39,

02677290327 /
229603
02675233222

3,5,18,26,32,33,38,39,139,

02673234034

3,5,17,26,31,33,38,

02677229603

3,5,12,18,26,32,33,37,38,
39,45,

02679224103
/227260

3,5,17,26,33,38,39,

02677230888

3,5,26,33,

02679224103

3,5,17,18,26,29,32,39,

02699234148

25,26,30,33,

02691253567

3,5,17,18,26,38,39,

02691244413

3,5,26,38,39,

02694222085

3,5,17,26,39,64,

02694298171

3,5,17,26,33,39,67,119,
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5,26,38,39,

િડોિરા ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ

તાલુકાનું
નામ

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, મહુધા,
0268c/o કે .એમ.પટે લપ્રાર્થવમકશાળા, કોલેજ
2572652
મિુિા
કે મ્પપસ,ડાકોરરોડ, મુ.તા.મિુિા, જી.ખેડા૩૮૭૩૩૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, માતર,
02694-
માતર
મુ.સોખડા, ખેડા-માતરરોડ, પો.રતનપુર,
૨૯૬૭૫૫
તા.માતર, જી.ખેડા-૩૮૭૫૭૦
શ્રીમતીમવણબેનચુનીલાલપટે લઔદ્યોવગક
0268નહડયાદ
તાલીમસંસ્ર્થા, ઉત્તરસંડા, ભૂમેલરોડ, જી.ખેડા- 2588785
૩૮૭૩૧૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ઠાસરા,
02699ગામઃફે રકુ વા,વાડજ-જરગાવરોડ,
222055
ઠાસરા
પ્લોટનં.૧૧-૧૨,શ્રીકે બલજી.આઈ.ડી.સી.
પ્લોટ, ડાકોરરોડ, નમમદા વસાિતનીબાજુ માં,
તા.ઠાસરા, જી.ખેડા-૩૮૮૨૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, પલાિા,
0268સી.વી.ટી.એસ.એસ.એસ.ટી.એસ.એસ.ટી.
2586050
વસો
તા.વસોજી.ખેડા-૩૮૭૩૫૦
જીલ્લો :-મહીસાગર
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, બાલાણિનોર,
02690બાલાવસનોર આટમ સએન્ડકોમસમકોલેજ પાસે,સેવાલીયારોડ, 266720
તા.બાલાસીનોરજી.મિીસાગર-૩૮૮૨૫૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, રિિડાકોલોની,
02675કડાણા
મુ.પો.લીંભોલા, જી.મિીસાગર-૩૮૯૨૫૦
237376
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ખાનપુર,
02674મુ.પો.બાકોર, બ્રાહ્મણફળીયુ, સરકીટિાઉસની 286895
ખાનપુર
બાજુ માં,જી.મિીસાગર-૩૮૯૨૩૨
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, લુિાિાડા,
02674290046
લુણાવાડા મુ.પો.મોટાસોનેલા, મોડાસારોડ, લુણાવાડા,
જી.મિીસાગર-૩૮૯૨૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, સંતરામપુર
02675સંતરામપુર મુ.બેણાદાફામમ, પો.પાદેડીઅડોર,
220579
તા.સંતરામપુર, જી.મિીસાગર-૩૮૯૨૬૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ણિરપુર,
02690મુ.લીમરવાડારોડ,બી.આર.સી.ભવનસામે
277550
વીરપુર
તા.વવરપુર,જી.મિીસાગર-૩૮૮૨૬૦
જીલ્લો :-પંચમહાલ
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ઘોઘંબા,
02678ઘોઘંબા
મુ.જાગાનામુવાડા, પો.ફરોડ, તા.ઘોઘંબા,
244501
જી.પંચમિાલ-૩૮૯૩૬૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ગોધરા,
02672પ્રભારોડ, જાફરાબાદ, ગોિરા,
265808-
જી.પંચમિાલ-૩૮૯૦૦૧
૨૯૬૭૫૦
ગોિરા
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ગોધરા (મરહલા),
02672દાિોદરોડ, પ્રભારોડ, આઈ.ટી.આઈ.ગોિરાની 265770
પાછળ, જી.પંચમિાલ-૩૮૯૦૦૧
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, હાલોલ,(પાિાગઢ)
02676િાલોલ
૨૧૭-મુ.પાવાગઢ જૈનશ્વેતાંબરમંહદરનીબાજુ માં, 245626
જી.પંચમિાલ-૩૮૯૩૬૦
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નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)

3,5,17,26,33,38,

2,3,5,17,26,32,33,38,39,
1,2,3,4,5,7,9,17,18,19,
21,24,26,28,29,30,32,
38,39,53,57,119,
5,17,26,38,39,

1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,21,
22,24,26,28,31,33,38,39,54,
55, 119,128,139,141,
3,5,17,26,29,30,38,39,61,
4,5,17,18,26,38,39,
3,5,26,33,38,39,140,
3,4,5,17,26,29,32,38,39,
3,5,17,26,32,33,38,39,
3,5,17,26,33,38,39,

1,3,5,17,26,33,38,39,
3,4,5,7,8,12,17,18,19,24,26,
28,29,31,38,39,53,81,116,1
19,
25,26,30,31,33,40,47,143,
3,5,17,18,26,38,39,140,

િડોિરા ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ

તાલુકાનું
નામ

જાંબુઘોડા

કાલોલ

મોરવા(િડફ)

શિે રા

ડભોઇ
ડે સર
કરજણ

પાદરા

સાવલી

વશનોર

વડોદરા

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,જાંબુઘોડા,
ફયુચરલીંકિાઇસ્કુ લનીપાસે, મુ.ખરે ડીવાવ,
ઝંડિનુમાનરોડ, પો.તા.જાંબુઘોડા
જી.પંચમિાલ-૩૮૯૩૯૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, કાલોલ,
મુ.સરકારીવવશ્રામગૃિનીપાછળ,
બોરૂટનીંગ, િાલોલરોડ, મુ.પો.તા.કાલોલ,
જી.પંચમિાલ-૩૮૯૩૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, મોરિા(હડફ),
રીલાયન્સપેટરોલપંપનીબાજુ માં, બામણા
ફળીયુ,ં મુ.તા.મોરવા(િડફ),
જી.પંચમિાલ- ૩૮૯૧૧૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િહે રા,
મુ.પો.કાંકરીરોડ, સરકારીવવવનમયકોલેજ
પાસે, મુ.પો.તા.શિે રા, જી.પંચમિાલ૩૮૯૨૧૦
જીલ્લો :-િડોિરા
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ડભોઈ, િીરાભાગોળ
બિાર, વઢવાણારોડ, જી.વડોદરા-૩૯૧૧૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ડે સર,
મુ.પો.જુ નાવશિોરા, િાલોલ-પાવાગઢરોડ,
તા.દેસર, જી.વડોદરા-૩૯૧૭૭૪
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, કરજિ,
તાલુકાસેવાસદનનીબાજુ માં, ને.િા.નં.૮જુ ના
બજારમુ.પો.તા.કરજણ, જી.વડોદરા૩૯૧૨૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, પાિરા,
રીકાસીલસીરાવમકઇન્ડસ્ટર ીઝનીબાજુ માં,
પાદરા-જબ
ં ુસરરોડ,પો.ડભાસા, મુ.મિુવડ,
તા.પાદરા, જી.વડોદરા-૩૯૧૪૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, સાિલી,
એસ.બી.પોલીટે કનીકકોલેજનીસામે,
િાલોલ-પાવાગઢરોડ, તા.સાવલી,
જી.વડોદરા-૩૯૧૭૭૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ણિનોર,
રે લ્વેફાટકપાસે, વવણકસમાજનીવાડી,
ચોકસીબજારમાં, તા.વશનોર,
જી.વડોદરા-૩૯૧૧૧૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િિરથ,
નેશનલિાઈવે-૮, પેટરોલપંપપાસે, તાપી
િોટે લસામે, GSFCનીબાજુ માં, મુ.દશરર્થ,
તા.જી.વડોદરા-૩૯૧૭૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ગોરિા,
ગોરવા-રીફાઈનરીરોડ, જી.વડોદરા૩૯૦૦૧૬
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ગોરિા (મહીલા),
રીફાઈનરીરોડ, ગોરવા,જી.વડોદરા૩૯૦૦૧૬
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સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)

02676241544

3,5,17,26,33,39,

02676235354

3,5,17,19,26,33,38,39,

02673284275

5,17,26,33,39,

02670226396

3,5,17,26,32,33,38,39,

02663254105
02667222402

3,5,17,26,38,39,45,142,

02666231002

3,5,17,26,33,38,39,141,

02662244664

1,3,5,9,14,26,38,39,51,61,

02667222402

3,5,12,17,18,24,26,32,33,
38,39, 119,

02666264200

3,5,26,38,39,

02652240364

1,3,5,9,11,14,17,18,19,
21,26,28,32,38,39,119,

02652280413

2,3,4,5,7,8,18,24,26,28,31,
32,38,39,

02652290353

7,10,25,26,28,30,33,35,
40,51,134,142,

3,5,17,18,26,38,39,

િડોિરા ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ

તાલુકાનું
નામ

વડોદરા

વાઘોહડયા

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, તરસાલી,
ડે રીરોડ, જી.વડોદરા-૩૯૦૦૦૯

02652641491

ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િડોિરા (ડીસેબલ),
તરસાલીરોડ, જી.વડોદરા-૩૯૦૦૦૯
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ગોત્રી(િડોિરા),
ઝાડે ક્ષઇન્ડસ્ટર ીઝનીપાછળ, સેવાસીગોત્રી
રોડ, જી.વડોદરા-૩૯૦૦૨૧
ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થાિાઘોરડયા,
મુ.કમલાપુર, દત્તપેટરોલપંપસામે, કમલાપુરા
રોડ, પો.લીમડા, તા.વાઘોહડયા,
જી.વડોદરા-૩૯૧૭૬૦

02652641491
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સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,
17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,
28,30,31,32,36,38,39,40,41,45,
55,56,107,114,119,120,128,
26,305,311,313,

02652392307

3,5,7,26,38,39,

02668291977

3,5,26,32,33,38,39,56,59,61,

રાજકોટ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ
તાલુકાનું નામ
સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું
સંપકન નંબર
સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ નંબર
(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)
જીલ્લો :-અમરે લી
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, અમરે લી,
027921,3,4,5,7,8,12,17,18,19,24,26,
અમરે લી
રે લ્વેસ્ટેશન નજીક, ભાવનગરરોડ, અમરે લી223822
28,31,32,33,38,39,43,53,80,
૩૬૫૬૦૧
81,107,119, 128,
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, બાબરા, જીવનિારા,
0279117,26,32,39,64,128,
બાબરા
ભાવનગર રોડ, ખાખરીયારોડ, પાટીદારકોટનજીનીંગ 234636
સામે, જી.અમરે લી-૩૬૫૪૨૧
ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા,બગસરા(મરહલા), અમરે લી
0279617,25,26,33,38,39,
બગસરા
રોડ, જી.અમરે લી -૩૬૫૪૪૦
222888
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, ધારી,
027975,17,26,33,38,39,
િારી
તુલસીશ્યામ રોડ, તા.િારી
225343
જી.અમરે લી-૩૬૫૬૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, જાફરાબાિ,
027943,5,17,26,32,33,38,
ઉના-જાફરાબાદરોડ, વાપલીયા રોડ, મોડે લસ્કુ લ
245030
જાફરાબાદ
પાસે, વાપલીયાગામ.જાફરાબાદ જી.અમરે લી ૩૬૫૫૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, ખાંભા,
027973,5,17,26,39,
ખાંભા
તક્ષશીલાસ્કૂલ વબલ્ડીંગ,ઉનારોડ, આશુતોષ
260015
પેટરોલપંમ્પપનીસામે,ખાંભા જી.અમરે લી -૩૬૫૬૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, લાઠી,
027935,17,19,26,32,38,39,65,76,
લાઠી
દુિાળારોડ, ગાયત્રી સંકુલનજીક, જી.અમરે લી250700
૩૬૫૪૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, લીલીયા,
027933,17,26,33,39,
નીલકંઠમિાદેવમંહદરસામે, અમરે લીરોડ,ત્રણ
236066
લીલીયા
લીબડા, િનુમાનમંહદરપાસે, રે લ્વ
 ેસ્ટેશનરોડ,
જી.અમરે લી-૩૬૫૫૩૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, રાજુ લા,
027945,17,26,33,38,39,64,
રાજુ લા
રે લ્વેફાટકનીબાજુ માં, ડું ગરરોડ,
294030
જી.અમરે લી-૩૬૫૫૬૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, સાિરકું ડલા,
028453,18,26,32,39,119,
સાવરકું ડલા
મિુ વા રોડ,રે લ્વ
 ેક્રોસીંગનજીક સાવરકું ડલા
295159
જી.અમરે લી-૩૬૪૫૧૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, મોટી કું કાિાિ, બગસરા
027963,17,18,25,26,33,38,39,
રોડ,વશવ મંહદરનજીક, િોન્ડાશોરૂમપાછળ,
296424
તા.વડીયા, જી.અમરે લી-૩૬૫૪૫૦
વહડયા
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, િડીયા,
027965,26,33,39,119,
સદગુરૂનગરસામે, બરવાડા-બાવળારોડ,
273170
જી.અમરે લી-૩૬૫૪૮૦
જીલ્લો :-ભાિનગર
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, ભાિનગર,
02783,4,5,7,8,12,17,18,19,24,26,
સરભાવવસંિજી પોલીટે કનીકપાછળ, વવદ્યાનગર,
2424316
28,29,31,32,38,39,45,46,57,
જી.ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
67,105,106, 107,119,128,
ભાવનગર
ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા,ભાિનગર(મરહલા),
027825,26,29,30,31,
વવિાનગર, સરભાવવસંિજીપોલીટે કનીકપાછળ,
2520511
જી.ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, ગારીયાધાર,
028435,17,26,31,38,39,
ગાહરયાિર
પેટરોલપંપ સામે, નવાગામરોડ,
252052
જી.ભાવનગર-૩૬૪૫૦૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, ઘોઘા,
02783,5,26,32,38,39,64,
ઘોઘા
રો-રોફે રીસવવમસ રોડ,
2882410
જી.ભાવનગર-૩૬૪૧૧૦
34

રાજકોટ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ
તાલુકાનું
નામ
જેસર
મિુ વા
(ભાવનગર)
પાલીતાણા
વશિોર

તળાજા

ઉમરાળા

વલ્લભીપુર

બરવાળા
બોટાદ

ગઢડા

રાણપુર

ભાણવડ

ખંભાવળયા

કલ્યાણપુર

ઓખામંડલ

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, જસ
ે ર,
સોમનાર્થ કોમ્પપલેક્ષ, સુરનાળાઢાળપાસે, મિુ વારોડ,
જી.ભાવનગર-૩૬૪૫૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, મહુ િા,
૬૬કે .વી.સબ સ્ટેશનપાસે, વાઘનગરરોડ, વડાલ
જી.ભાવનગર-૩૬૪૨૯૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, પાલીતાિા, ગારીયાિારરોડ,
સરકીટિાઉસપાસે, પાલીતાણા જી.ભાવનગર-૩૬૪૨૭૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ણસંહોર,
PGVCLનીબાજુ માં, રે લ્વેસ્ટે શનનજીક, ભાવનગરરોડ,
જી.ભાવનગર-૩૬૪૨૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, તળાજા,
રોયલચોકડી, મામલતદારકચેરી સામે,જી.ભાવનગર૩૬૪૧૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ઉમરાળા,
મુ.ટીંબી, જી.આઈ.ડી.સી.પાછળ ,
જી.ભાવનગર-૩૬૪૩૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િલ્લભીપુર,
રર૦કે વીસબ સ્ટેશનપાસે, કલ્યાણપુરરોડ,
જી.ભાવનગર-૩૬૪૧૪૫
જીલ્લો :-બોટાિ
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, બરિાળા, ખોડીયારમંદીર સામે,
અમદાવાદ-ભાવનગરિાઇવે જી.બોટાદ-૩૮૨૪૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, બોટાિ,
ઢાકણીયારોડ, ફુલવાડી,
જી.બોટાદ-૩૬૪૭૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ગઢડા,
િરીપર રોડ, નાહરયેળીિાર, તા.ગઢડા,
જી.બોટાદ-૩૬૪૭૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, રાિપુર,
પાવળયાદરોડ, ગીરનારીઆશ્રમપાસે, નસમરી, જી.બોટાદ૩૮૨૨૪૫
જીલ્લો :-િેિભણમ દ્વારકા
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ભાિિડ,
ભાણવડત્રણપાટીયા રોડ,
જી.દેવભૂવમદ્વારકા-૩૬૦૫૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,જામખંભાળીયા, જામખંભાળીયાજામનગરિાઈવે, માકે ટીગયાડમ સામે, જી.દેવભૂવમદ્વારકા૩૬૧૩૦૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,જામકલ્યાિપુર, કલ્યાણપુરભાટીયાનેશનલિાઈવે,
પેટરોલપંપનજીક, ખીજડીયારોડ
જી.દેવભૂવમદ્વારકા-૩૬૧૩૨૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, દ્વારકા,
િોસ્પીટલ રોડ, વવિાવવિારિાઇસ્કુ લસામે, જી.દેવભૂવમ
દ્વારકા-૩૬૧૩૩૫
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02844281234

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ નંબર
(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)
5,17,26,32,38,39,

02844224103

3,5,17,19,26,31,32,38,39,46,
128,139,140,

02848253238
02846222555

3,5,17,26,39,119,

02842222075

3,5,17,26,32,38,

02843242222

3,5,17,26,31,39,64,119,

02841222401

1,3,17,26,31,39,119,

02711230123
02849294261

3,5,17,26,31,38,39,

02847294550

5,17,26,39,128,

02711238004

5,17,26,38,39,

02896291536

3,5,24,26,33,39,41,119,

02833232021/
232723
02891286004

3,5,26,33,38,39,41,119,

02892234716

1,3,5,17,26,27,38,39,65,119,

5,19,26,31,38,39,128,

3,5,17,26,27,31,38,64,

3,5,17,26,38,39,119,

રાજકોટ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ

તાલુકાનું
નામ

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)

જીલ્લો :-ગીર સોમનાથ
ગીરગઢડા

કોડીનાર

સુત્રાપાડા

તાલાલા
(ગીર)

ઉના

વેરાવળ

ધ્રોલ
જામજોિપુર

જામનગર

જોહડયા
કાલાવાડ

લાલપુર

ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, ગીર ગઢડા, મિમદભાઈ
કાસમભાઈનામકાનમાં, િનુમાનપરા, રે લ્વે સ્ટેશનરોડ,
જી.ગીરસોમનાર્થ-૩૬૨૫૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, કોડીનાર,
કોડીનાર-વેલણ રોડ, મુ.કાજ, તા.કોડીનાર
જી.ગીરસોમનાર્થ-૩૬૨૭૨૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, સુત્રાપાડા,
રામપરા રોડ,૬૬કે વીનજીક, ગોરખમઢી, સુત્રાપાડા,
જી.ગીરસોમનાર્થ-૩૬૨૨૬૮
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, તાલાલા, ડી.એમ.બારડ સ્કુલ
સામે , વેરાવળરોડ,
તા.તાલાલા, ઘુસીયા(ગીર),
જી.ગીરસોમનાર્થ-૩૬૨૧૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, ઉના,
ગુપ્ત
 પ્રયાગ રોડ, દેલવાડાતા.ઉના જી.ગીરસોમનાર્થ૩૬૨૫૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, િેરાિળ,
GIDC એરીયા,ડારીરોડ, સાઇબાબામંદીર પાસે,
વેરાવળ,જી.ગીરસોમનાર્થ-૩૬૨૨૬૬
જીલ્લો :-જામનગર
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, ધ્રોલ,
ખારવારોડ, જી.જામનગર-૩૬૧૨૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, જામજોધપુર, દરબારગઢ
નજીક, પોલીસસ્ટેશનપાસે,ગીંગણીરોડ, AVTS
કોલેજપાસે, જી.જામનગર-૩૬૦૫૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, જામનગર,
સુમેરકલબ રોડ, બસસ્ટેન્ડસામે, જી.જામનગર૩૬૧૦૦૫

02875243242

3,5,17,26,31,38,

02875269524

3,5,17,26,38,39,

02876263344

3,5,14,17,26,38,

02877287500

3,5,17,26,38,39,

02875269524

1,3,4,5,17,26,39,119,

02876223366

5,17,26,38,39,

02897222332
02898220902

3,5,17,18,25,26,33,38,39,

02882563122

ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા, જામનગર (મરહલા), સાત
રસ્તાપાસે, ITI કે મ્પપસ, PGVCL સામે, ઇન્દીરામાગમ,
જી. જામનગર-૩૬૧૦૦૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, ગુલાબનગર, જામનગર-ર,
સીન્ડીકે ટ સોસાયટી,
રવવપેટરોલપંપસામે,પ્લોટનં.૬૮,
રામવતર્થમનગર, િાલારટરે કટરપાસે, િાપા,રાજકોટિાઇવે,
જી.જામનગર-૩૬૧૧૨૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, જોરડયા,
વંદેમાતરમ બાદનપરરોડ,જોડીયા-ભાદરરોડ,
જી.જામનગર-૩૬૧૨૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા,કાલાિડ,(િીતળા)
૬૬કે વીસબ સ્ટેશન,જામનગરરોડ,શીતારામગૌશાળા
પાસે, જી.જામનગર-૩૬૧૧૬૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, લાલપુર,
ટે લીફોન એક્ષચેન્જ સાઈડ, જામનગર-લાલપુર
રોડ,જી.જામનગર-૩૬૧૧૭૦
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02882562929

1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,14,17,
18,19,22,24,26,28,31,32,
38,39,41,52,52,
57,81,119,139,140,
25,26,30,41,51,52,

3,5,17,26,39,64,139,140,

02882570070

5,17,26,39,

02893299349

3,5,25,26,39,

02894291441

3,5,17,26,38,39,

02895272266

3,5,17,26,34,38,39,

રાજકોટ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ
તાલુકાનું
સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું
સંપકન નંબર
સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નામ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)

ભેંસાણ

જૂ નાગઢ

કે શોદ
માવળયાિાટીના
માણાવદર
માંગરોળ
(જૂ નાગઢ)
મેંદરડા
વંર્થલી

વવસાવદર

અબડાસા

અંજાર

ભચાઉ

ભૂજ

જીલ્લો :-જનાગઢ
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, ભેંસાિ,
02873પરબ રોડ,વજ.જુ નાગઢ-૩૬૨૦૨૦
253555
ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા, જુ નાગઢ (મરહલા),
0285પંચશ્વ
ે રરોડ, બીલખારોડ, વવવેકાનંદસ્કુ લપાછળ,
2621385
જી.જુ નાગઢ-૩૬૨૦૦૧
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, જુ નાગઢ,
0285બીલખારોડ, જી.જુ નાગઢ-૩૬૨૦૦૧
2620385
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, કે િોિ,
02871માંગરોળ રોડ,જીઆઈડીસી, પો.બો.નં.રર
233241
જી.આઈ.ડી.સી.એરીયા
જી.જુ નાગઢ-૩૬૨૨૨૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, માળીયા(હાટીના),
02870ગળોદર-માવળયારોડ, પેટરોલપંપ નજીક
222125
જી.જુ નાગઢ-૩૬૨૨૪૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, માિાિિર,
02874ગૌશાળાસામે, જુ નાગઢરોડ,
292117
જી.જુ નાગઢ-૩૬૨૬૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, માંગરોળ,
02878મુ.શીલ,ઝારીયાવાડારોડ, તા.માંગરોળ
281515
જી.જુ નાગઢ-૩૬૨૨૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, મેંિરડા,
02872આલીધ્રારોડ,નવી મામલતદારઓફીસસામે.
242255
જી.જુ નાગઢ-૩૬૨૨૬૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા,િંથલી,(સોરઠ)
02872મુ.નરે ડી,જુ નાગઢ-માણાવદરરોડ, જી.જુ નાગઢ222121
૩૬૨૬૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, ણિસાિિર, મોણીયા
02873િે ડવકમ નીસામે,ધ્રાફડકોલોની. બસ સ્ટેન્ડનજીક,
296297
ભેંસાણ-પરબરોડ,
જી.જુ નાગઢ-૩૬૨૧૨૦
જીલ્લો :-કચ્છ
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા,કોઠારા અબડાસા, પવિમ
02831કચ્છખાદીગ્રામોિોગ સંિના મકાનમા,જીઈબીસબ 282001
સ્ટેશનનીબાજુ માં, કોઠારાજી.કચ્છ-૩૭૦૬૪૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, અંજાર,
02836શેસનકોટમ નીનજીક, અંજાર-ભૂજબાયપાસરોડ,
246510
જી.કચ્છ-૩૭૦૧૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, રતનાલ,
02832રતનાલPHCસેન્ટરપાસે, ઘાણેટીરોડ, જી.કચ્છ231307
૩૭૦૧૦૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, ભચાઉ,
02837મુ.વોંઘ, રાજશ્રી સીનેમા, જુ નાબસસ્ટેન્ડસામે,
223220
િનરાજિોટલનીસામે, NH-8/A
જી.કચ્છ-૩૭૦૧૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થ
 ા, ભુજ,
02832લેઉવાપટે લ િોસ્પીટલપાછળ,
231307
મુન્રારોડ, જી.કચ્છ-૩૭૦૦૦૧
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3,5,17,26,38,39,
25,26,30,33,
1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,22,24,
26,28,31,32,38,39,116,119,
128,129,
1,3,5,17,18,24,26,38,39,119,

3,5,26,38,39,
3,5,17,26,33,39,
3,5,17,25,26,38,39,
3,5,17,26,39,
3,5,17,26,38,39,
3,5,17,26,38,39,

3,5,26,38,39,
3,5,26,33,38,39,122,
3,5,26,31,33,38,39,41,
3,5,26,38,

1,3,4,5,17,18,19,24,25,27,
26,31,32,33,38,39,45,57,
115,124,128,
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તાલુકાનું
નામ
ગાંિીિામ
લખપત
માંડવી
(કચ્છ)
મુન્રા
નખત્રાણા
રાપર

િળવદ
માવળયા
(રાજકોટ)
મોરબી
ટંકારા
વાંકાનેર

કુ વતયાણા
પોરબંદર

રાણાવાવ

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ગાંધીધામ,
02836ઓસ્લોસીનેમા નજીક, GIDC એરીયા,
234206
સેકટર-૧૦/બી, જી.કચ્છ-૩૭૦૨૦૧
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, પાનન્દ્ધ્રો,
02839એસ.કે .વી.નગર જી.એમ.ડી.સી. સામે,
262209
તા.લખપત જી.કચ્છ-૩૭૦૬૦૧
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, માંડિી-કચ્છ,
02834મસ્કા રોડ ટી.બી.િોસ્પીટલપાસે,
223663
જી.કચ્છ-૩૭૦૪૬૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, મુન્દ્રા,
02838સમુરટાઉનશીપનજીક, જુ નાપોટમ રોડ,
296112
જી.કચ્છ-૩૭૦૪૨૧
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, નખત્રાિા,
02835નવાનગરબસ સ્ટોપનીસામે, નવદુગામપાઇપ 222390
ફે કટરીપાછળ, નખત્રાણા-ભુજિાઇવે રોડ,
જી.કચ્છ-૩૭૦૬૧૫
ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા, રાપર,
02830િહરયાણાકોલેજકોમ્પપલેક્ષ, નીલપરરોડ,
220292
રાપર જી.કચ્છ-૩૭૦૧૬૫
જીલ્લો :-મોરબી
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, હળિિ,
02758નવીમામલતદારકચેરીપાસે, કોટમ નીસામે,
260116
જી.મોરબી-૩૬૩૩૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,માણળયા (મીયાિા),
02822ચાંચાવદરડા, પીપળીયા ચારરસ્તા, સત્યસાઈ 287107
વવિામંદીરપાસે, તા.માવળયા(મીયાણા)
જી.મોરબી-૩૬૩૬૬૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, મોરબી,
02822મિે ન્રનગર ચોક, િળવદરોડ,
293949
જી.મોરબી-૩૬૩૬૪૨
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ટંકારા,
02822મામલતદારકચેરી નજીક,રામદેવપીરમંહદરની 287106
બાજુ માં, મોરબી-રાજકોટિાઇવે,
જી.મોરબી-૩૬૩૬૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િાંકાનેર,
02828સ્વામીનારાયણ મંહદરનીબાજુ માં , તાલુકા
222827
સેવાસદન સામે. જી.મોરબી-૩૬૩૬૨૧
જીલ્લો :-પોરબંિર
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, કુ ણતયાિા,
02804નેશનલ િાઈવે-૮બી, માલગામનાપાટીયા
292722
પાસે. જી.પોરબંદર-૩૬૨૬૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, પોરબંિર,
0286જવાિરનવોદય વવદ્યાલયનજીક,
2916162
નેશનલિાઈવે, બી-૮, વનાણા,
જી.પોરબંદર-૩૬૦૫૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, રાિાિાિ,
02801ભોડપાટીયા નજીક, ૬૬કે વીસબસ્ટેશન
230023/
સામે, નેશનલ િાઈવે૮-બી,
29291
જી.પોરબંદર-૩૬૦૫૫૦
38

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)

3,4,5,17,18,26,28,29,31,
32,38,39,45,61,
3,5,26,38,39,

3,5,17,26,27,31,32,33,38,39,
3,4,5,17,26,32,38,39,
3,5,17,26,33,38,39,

3,5,26,31,32,38,39,119,

3,5,17,26,38,39,
5,26,38,39,

3,4,5,8,18,26,28,38,
3,5,17,26,31,33,39,

3,4,5,18,26,38,39,

5,26,32,38,39,45,124,
3,4,5,17,26,31,33,38,39,119,

3,5,17,19,22,26,39,
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તાલુકાનું
નામ

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ નંબર
(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)

જીલ્લો :-રાજકોટ
િોરાજી
ગોંડલ
જામ
કંડોરાણા
જસદણ

જેતપુર
કોટડા
સાંગાણી

લોવિકા

પડિરી

રાજકોટ

ઉપલેટા

વવંછીયા

ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ધોરાજી,
જામકંડોરણા રોડ, ઓવરબ્રીજનજીક,
જી.રાજકોટ-૩૬૦૪૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ગોંડલ,
નેશનલિાઈવે-૨૭, 66-KV સબસ્ટે શનની
બાજુ માં, જી.રાજકોટ-૩૬૦૩૧૧
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, જામકં ડોરિા,
ગોંડલરોડ, સરકારીઅનાજગોડાઉનબાજુ માં,
પટે લ ચોક પાસે,જી.રાજકોટ-૩૬૦૪૦૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, જસિિ,
મોડમ નસ્કુ લનીપાછળ, જીલેશ્વરગાડમ ન,
ચોટીલારોડજી.રાજકોટ-૩૬૦૦૫૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, જત
ે પુર,
પોલીસસ્ટાફક્વાટમ રનીસામે, માવતર
વૃદ્ધાશ્રમનીબાજુ માંરાણબગ, વવરપરુ
(જલારામ), જી.રાજકોટ- ૩૬૦૩૭૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,કોટડા સાંગાિી,
ભાડવારોડ, સુયમમુખીિનુમાનમંહદરસામે,
જી.રાજકોટ-૩૬૦૦૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, મેટોડા,(લોણધકા)
સદગુરુ કોમ્પપ્લેક્ષ, રોડનં.૮-બી,
પ્લોટનં.સી.૬૧૪, GIDCમેટોડા, વચભડા
ચોકડીપાસે,મુ.ખીરસરા(રણમલ)
જી.રાજકોટ-૩૬૦૦૨૧
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, પડધરી,
ભારતિોટલનજીક, પડિરીરોડ, રઘુવંશી
કોટનમીલપાછળ, જી.રાજકોટ-૩૬૦૧૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, રાજકોટ,
આજીડે મ રાજકોટ, ભાવનગરરોડ,
TV ટાવરનજીક, જી.રાજકોટ-૩૬૦૦૦૩
ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા,રાજકોટ (ડીસેબલ),
બી.ટી.સવાણીિોસ્પીટલનીપાછળ, મહિલા
ITI નીબાજુ માં, જી.રાજકોટ-૩૬૦૦૦૩
ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા,રાજકોટ(સીટી)
(મરહલા) બી.ટી.સવાણીકીડનીિોસ્પીટલ
પાછળ, યુની.રોડ.જી.રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫
ઔદ્યોવગક તાલીકસંસ્ર્થા, જામનગર રોડ,
રાજકોટ, નાગેશ્વરમંહદરનીબાજુ માં, શેઠનગર
સામે, જામનગરરોડ, જી.રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ઉપલેટા,
લાતીપ્લોટ, કોલકીરોડ, ટોલબુર્થનજીક,
N.H.-27, જી.રાજકોટ-૩૬૦૪૯૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ણિંછીયા,
જસદણરોડ,વનમમળપેટરોલપંમ્પપનીબાજુ માં,
ભોલાકોમ્પપલેક્ષ,૧લોમાળ, જી.રાજકોટ૩૬૦૦૫૫
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02824222657

3,5,17,26,38,39,57,60,61,119,13
6,137,

02825240322

1,2,3,4,5,8,12,17,18,26,28,31,32,
38,
39,42,45,53,80,119,128,
3,5,26,29,33,39,128,

02824271300
02821220500

3,17,26,38,39,

02823226686/
281686

5,17,26,33,39,

02827276050

3,5,17,26,33,38,39,

02827287056

5,17,25,26,33,39,68,

02820233133

3,5,17,25,26,30,38,39,

02812387366

1,2,3,4,5,7,8,12,14,17,18,19,22,
24,26,28,31,32,38,39,41,45,55,
57,64,106,119, 128,
301,304,305,307,310,

02812389066
02812562883

25,26,29,30,31,

02812389065/
2564280
02826221652

1,5,17,25,26,29,31,39,40,

02821273283

3,17,26,39,

3,5,25,26,33,39,139,
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તાલુકાનું
નામ
ચોટીલા

ચૂડા

દસાડા

ધ્રાંગધ્રા

લખતર

લીમડી

મૂળી

સાયલા

ર્થાનગઢ

વઢવાણ

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

જીલ્લો :-સુરેન્દ્રનગર
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ચોટીલા,
02751નાનાપાળીયાદ રોડ, બી.આર.સી.ભવન 280530
પાસે, જી.સુરેન્રનગર-૩૬૩૫૨૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ચડા,
02753કસ્તુરબાગાંિીબાવલકાવવદ્યાલયસામે,
233015
તાલુકાપંચાયતકચેરીપાછળ, સરકારી
િાયરસેકન્ડરીસ્કુ લપાસે, તા.ચુડા
જી.સુરેન્રનગર-૩૬૩૪૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, પાટડી,
02757વવરમગામદરવાજા બિાર, જુ નીપટે લવાડી 227307
મોડે લસ્કુ લસામે, વંદેમાતરમસોસાયટીની
બાજુ માં,SH-8, પાટડી-બજાણારોડ,
તા.દસાડાજી.સુરેન્રનગર-૩૮૨૭૬૫
ઓૈદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ધાંગધ્રા,
02754િળવદરોડ, ભલા િનુમાનપાસે,
293462
તાલુકાસેવાસદનપાસે, જી.સુરેન્રનગર૩૬૩૩૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, લખતર,
02759રે લ્વેસ્ટે શનરોડ, BSNL ઓફીસપાછળ,
273302
મામલતદારઓફીસપાસે, તા.લખતર
જી.સુરેન્રનગર-૩૬૨૭૭૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, લીબડી,
02753BRC ભવનનીબાજુ માં, કોલેજરોડ,
296456
સરસ્વતીવવદ્યાલયનીસામે,
જી.સુરેન્રનગર- ૩૬૩૪૨૧
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, મુળી,
02756માંડવરાયમંહદર પાછળ,
233023
જી.સુરેન્રનગર-૩૬૩૫૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, સાયલા,
02755મુળી દરવાજાનીઅંદર, ઠાકરશીભાઇ
280011
સભાણીનામકાનમાં, ૧૩૨-KVજેટકો
સબસ્ટે શનનીસામે, જી.સુરેન્ર નગર૩૬૩૪૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, થાનગઢ,
02751સતીવાવ, એસબીઆઇશાખાની પાસે,
222830
રાવરાણીનાપાટીયાપાસે, વગહડયારોડ,
જી.સુરેન્રનગર-૩૬૩૫૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, સુરેન્દ્રનગર,
02752શ્રી.એમ.પી.શાિઆઈ.ટી.આઈ.
222684
બસ સ્ટેન્ડ સામે,જી.સુરેન્રનગર૩૬૩૦૦૧
ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા,સુરેન્દ્રનગર
02752(મરહલા), ટે કનીકલિાઇસ્કુલકમ્પપાઉન્ડ, 220060
લોકોલેજનજીક, ૬૦ફુટરોડ, વઢવાણ
જી.સુરેન્રનગર-૩૬૩૦૦૧
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સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ નંબર
(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)
3,5,17,18,25,26,39,
5,17,26,39,

3,5,17,18,26,33,39,119,128,

1,3,4,5,17,26,33,39,41,119,

5,17,26,33,39,

5,17,26,33,39,45,

5,17,26,39,
5,17,26,39,68,

5,18,25,26,32,33,39,

3,4,5,7,12,17,18,19,24,26,
29,31,38,39,119,139,143,
25,26,30,31,33,

સુરત ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ

તાલુકાનું
નામ
આમોદ
અંકલેશ્વર
ભરૂચ
િાંસોટ
જબ
ં ુસર
નેત્રંગ

વાગરા

વાલીયા
ઝઘડીયા
આિવા
સુવબર
વઘઇ

ડે હડયાપાડા
ગરૂડે શ્વર
નાંદોદ

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

જીલ્લો :-ભરૂચ

ઔિૌવગક તાલીમસસ્ર્થા,આમોિ
(સરભાિ),કાકરીયાગામનજીકપુરશા
રોડ, તા.આમોદજી.ભરૂચ-૩૯૨૧૧૦
ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, અંક્લેશ્વર,
સ્ટે શનરોડએસ.ટીડે પોસામેઅંક્લેશ્વર,
જી.ભરૂચ-૩૯૩૦૦૧
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ભરૂચ,
વડદલાગામ, નેશનલિાઈવેનં.૮,
આર.ટી.ઓ.પાસે, જી.ભરૂચ-૩૯૨૦૧૫
ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, હાંસોટ,
મુ.પો.ખરચજી.ભરૂચ-૩૯૪૧૨૦

02641246700

1,3,5,8,19,26,38,

02646247028

1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,17,18,
19,22,24,26,28,32,33,38,39,57,
119,128,
1,3,5,19,26,33,38,39,

02642230311231970
02646262011/
270090
02644220900

ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, જબ
ં ુસર,
વવશાલાલનીવાડી,SBI બેન્કનીબાજુ માં,
મુ.પો.નોબારજી.ભરૂચ-૩૯૨૧૫૦
ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,નેત્રંગ(મરહલા), 02643તાલુકાસેવાસદન, બીજોમાળ "K" વવંગ
282058
તા:નેત્રંગજી.ભરૂચ-૩૯૩૧૩૦
ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,િહે જ,(અટાલી)
02641િીઅટાલી વવભાગકો.ઓ.માકે ટીંગએન્ડ
254128
પ્રોસેસીંગસોસાયટીવલ., ગામતળાવનજીક
મુ.પો.અટાલી,જી.ભરૂચ-૩૯૨૧૩૦
ઔિોગીક તાલીમસંસ્ર્થા, િાગરા,
02641મુ.આંકોટપો.રિાડ, તા.વાગરા
225015
જી.ભરૂચ-૩૯૨૧૪૦
ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,િાલીયા,
02643સીતારામિોસ્પીટલનીસામે,જી.ઈ.બી.ની
270514
બાજુ માં,નેત્રંગરોડ, જી.ભરૂચ-૩૯૩૧૩૫
ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િઘડીયા,
02645ખારીયારોડ, જી.ભરૂચ-૩૯૩૧૧૦
220463
જીલ્લો :-ડાંગ
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, આહિા,
02631ગવમમેન્ટકોલેજઆિવાનજીક,
220315
જી. ડાંગ-૩૯૪૭૧૦
ઔિોગીક તાલીમસંસ્ર્થા,સુણબર-ડાંગ,
02631મુ.કાંગરીયામાળ,જી.ડાંગ - ૩૯૪૭૧૬
220314
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,િઘઇ-ડાંગ,
02631મુ.પો.:વઘઇ(APMC Market Yard)
246275
તાઃ- વઘઇ જી.ડાંગ - ૩૯૪૭૩૦
જીલ્લો :-નમનિા
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ડે ડીયાપાડા,
02649મુ.ખોખરાઉમર, તા.ડે ડીયાપાડા,
234029
જી.નમમદા-૩૯૩૦૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ગરૂડે શ્વર,
02640મુ.વાગહડયા, પો.ગોરાકોલોની,
232220
C/O. ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થા, કે વડીયા
તા.ગરૂડે શ્વર, જી.નમમદા-૩૯૩૧૫૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, કે િડીયા કોલોની, 02640મુ.વાગહડયા, પો.ગોરાકોલોની,
232220
તા.નાંદોદ, જી.નમમદા-૩૯૩૧૫૫
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સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)

3,5,17,26,38,39,
1,3,5,17,26,38,39,128,
25,26,29,31,33,35,
3,5,17,26,38,39,

1,3,5,26,38,39,
1,3,5,11,12,17,19,26,38,39,
3,5,26,38,39,
3,5,18,25,26,30,31,33,35,38,
39,119,
3,5,17,26,33,38,39,119,
3,5,17,25,26,33,39,128,

3,5,8,26,33,39,
3,5,17,26,33,38,81,

3,5,19,26,39,

સુરત ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ

તાલુકાનું
નામ

નાંદોદ

સાગબારા
વતલકવાડા

ચીખલી

ગણદેવી

જલાલપોર

ખેરગામ

નવસારી

વાંસદા

બારડોલી

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, પ્રતાપનગર,
02640જીનક્મ્પપાઉન્ડતા.નાંદોદ
249784
જી.નમમદા-૩૯૩૧૪૦
ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,રાજપીપલા,
02640મુ.જીતનગર, વડીયાજકાતનાકાપાસે,
221227
રાજપીપલા, જી.નમમદા-૩૯૩૧૪૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,સાગબારા,
02649પો.તા.સાગબારા,જી.નમમદા-૩૯૩૦૫૦
255005
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ણતલકિાડા,
02661ગણસીંદારોડ, વતલકવાડા,
266362
જી.નમમદા-૩૯૧૧૨૦
જીલ્લો :-નિસારી
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, અગાસી,
02634મુ.પો.િનુમાનફલીયા, તા.ચીખલી,
243653
જી.નવસારી-૩૯૬૦૬૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ચીખલી(ખુંધ),
02634સાતપીપલા, વાંસદારોડ, તા.ચીખલી,
290256જી.નવસારી-૩૯૬૩૨૧
296685
ઔિોવગક તાલીમાસંસ્ર્થા, બીલીમોરા,
02634ચીખલીરોડ, તા.ગણદેવી,
284652જી.નવસારી- ૩૯૬૩૨૧
284650
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ગિિેિા(ખારે લ), 02634મુ.પો.ગણદેવા, તા.ગણદેવી,
246265
જી.નવસારી-૩૯૬૪૩૦
ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, જલાલપોર,
02637મુ.ખંભલાવ,રાણીયાફળીયાપાસે, પો.આટ 228350
જી.નવસારી-૩૯૬૪૦૩
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ખેરગામ,
02634પણંજરોડ૬૬કે .વી.સબસ્ટે શનની
220760
બાજુ માં, ખેરગામ(સરસીયા) તા.ખેરગામ
જી.નવસારી-૩૯૬૦૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ગિેિ ણસસોરા,
02637મુ.ઉનપો.ખડસુપાબોડીગ,નેશનલિાઇવે
225689
નં.૮ તા.જી.નવસારી-૩૯૬૪૩૩
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, નિસારી
02637(મરહલા),જીલ્લાસેવાસદનનીપાછળ,
234151 /
કાલીયાવાડી, જી.નવસારી-૩૯૬૪૨૭
237499
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િાંસિા,
02630મુ.મનપુરગામતા.વાંસદા
222418
જી.નવસારી-૩૯૬૫૮૦
જીલ્લો :-સુરત
ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થાબારડોલી
02622તેનગૌચર ફવળયા,મુ.પો.તેનગામ,
224909
તા.બારડોલીજી.સુરત-૩૯૪૬૦૧
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સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)
5,17,26,39,128,
1,3,5,9,17,26,39,
1,3,5,26,33,39,
3,5,17,26,29,38,39,128,

3,5,17,26,33,38,39,119,
3,5,11,17,18,26,31,33,
38,39,119,
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,
16,17,18,19,21,22,24,25,26,28,
29,30,31,32,33,38,39,45,61,
119,128,
3,5,26,32,33,38,39,
3,5,8,25,26,38,39,65,
1,3,5,26,32,33,38,39,119,128,

3,5,9,17,18,26,38,39,128,
3,5,25,26,30,31,33,38,39,61,
116,
3,5,17,18,26,27,33,38,39,119,

4,3,5,17,18,19,24,26,38,39,77,
119,

સુરત ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ

તાલુકાનું
નામ
ચોયામસી

કામરે જ
મિુવા
(સુરત)
માંડવી
(સુરત)
માંગરોળ
(સુરત)
ઓલપાડ

પલસાણા

સુરત
(સીટી)

ઉમરપાડા

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)

ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થાહજીરા,
મોરાત્રણરસ્તાિજીરારોડ, તા.ચોયામસી,
જી.સુરત-૩૯૪૫૧૦
ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, કામરે જ,
૭૭, લુિારફળીયુ, જલારામમંહદરપાસે,
કામરે જ ગામ, આવત્મયવીલાસોસા.પાછળ,
મુ.પો.તા.કામરે જજી.સુરત-૩૯૪૧૮૦
ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,કરચેલીયા,
RFO ઓહફસનીબાજુ માં, કરચેલીયા,
મિુવાઅનાવલરોડજી.સુરત-૩૯૪૨૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, માંડિી (સુરત),
સીએચસીનીબાજુ માં, મુ.પો.તા.માંડવી,
જી.સુરત-૩૯૪૧૬૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, િંખિાિ,
જોઇન્ટિે લ્ર્થસેન્ટરપાસે, તા.માંગરોળ,
જી.સુરત-૩૯૪૪૪૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ઓલપાડ,
આટમ સઅનેસાયન્સકોલેજનીબાજુ માં,
િાર્થીસારોડ, તા.ઓલપાડ,
જી.સુરત-૩૯૪૫૪૦
ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થા પલસાિા,
બારડોલીરોડ, ને.િા.નં.૮, સ્વામીનારાયણ
મંહદરનીસામે,તા.પલસાણા જી.સુરત૩૯૪૩૧૫
ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ડીંડોલી
(નિાગામ)રૂમનં.૧૭, સુ.મ.પા.નીશાળા
ક્રમાંક:૩૨, બીજોમાળ, જી.સુરત૩૯૪૨૧૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થાસણચન(મરહલા),
પી.એચ.સીકંપાઉંડનીબાજુ માં, રામજી
મંહદરનીસામે,પારડીકણદે,તા.ચોયામસી,જી.સુરત-૩૯૪૨૩૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થાસુરત,
ગાંિીએન્જીનીયરીંગકોલેજનીપાસે,
મજુ રાગેટ, જી.સુરત- ૩૯૫૦૦૧

02612913625

1,3,5,18,26,38,

02621251550

5,17,26,31,38,39,

02625256169

3,5,17,26,33,38,39,119,128,

02623221298

1,3,5,17,22,25,26,31,33,38,
39,54, 119,

02629256479

3,5,8,17,25,26,31,33,38,39,

02621220250

3,5,17,18,26,30,38,39,60,61,

02622264915

3,5,17,18,26,38,39,65,119,

02612007373 /
2272194

5,19,26,38,39,

02612393000

3,5,26,30,32,33,38,39,55,

02612655794

ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,સુરત(મરહલા),
પોલીસચેકપોસ્ટનીસામે, મુ.ભીમરાડ,
પો.ખજોદ,તા.સુરત(સીટી), જી.સુરત૩૯૫૦૦૭
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,સુરત(સીટી)
(ડીસેબલ), C/O ITI સુરત મજુ રાગેટ,
જી.સુરત- ૩૯૫૦૦૧
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થાઉમરપાડા,
મુ.ઉચવાણઉમરપાડાબસસ્ટે ન્ડનીસામે
તા.ઉમરપાડાજી.સુરત-૩૯૪૪૪૫

02612913384

1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,14,17,
18,19,22,24,25,26,28,29,30,
31,32,33,34,36,38,39,45,48,
49,57,61,81,116,119,123,
128,
7,10,25,26,30,31,
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02612913384

119,127,301,305,306,307,
313,

02629253365

3,5,17,26,33,38,39,61,128,

સુરત ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સરકારી સંસ્થાઓના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટરે ડ

તાલુકાનું
નામ
કુ કરમુંડા
ડોલવણ
વનઝર
સોનગઢ
ઉચ્છલ
વાલોડ
વ્યારા

િરમપુર
કપરાડા
પારડી

ઉમરગામ

વલસાડ
વાપી

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

જીલ્લો :-તાપી
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,કુ કરમુંડા,
મુ.પો.તા.કુ કરમુંડા, જી.તાપી-૩૯૪૩૮૦
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ડોલિિ,
મુ.પો.પાટીકુ વાએ.પી.એમ.સી.માકે ટમ,
તા.ડલવણ જી.તાપી-૩૯૪૬૩૫
02628ઔિોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ણનિર,
244694
સંગીતાનગરસોસાયટી, તા.વનઝર,
જી.તાપી-૩૯૪૩૭૦
02624ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ઉકાઇ,
233153
લાલટે કરાનજીક, જીવનસાિનાશાળા
પાછળ, સોનગઢ, જી. તાપી-૩૯૪૬૮૦
02628ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,ઉચ્છલ,
291427
મુ.માણેક્પુર, પો.સુંદરપુર,
તા.ઉચ્છલ,જી.તાપી- ૩૯૪૩૭૫.
02625ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,િાલોડ,
222273
મુ.પો.વાલોડ, બારડોલીરોડ,
તા.વાલોડજી.તાપી-૩૯૪૬૪૦
02626ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,વયારા,
220315
કાંકરાપાડરોડ,વ્યારા(ઇંદુ),
જી.તાપી-૩૯૪૬૫૦
જીલ્લો :-િલસાડ
02633ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ધરમપુર,
240104
દશેરાપાટી, નાવસકરોડ, િરમપુર
જી.વલસાડ-૩૯૬૦૫૦
02633અદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,કપરાડા,
220050
રે નબસેરાિોટે લનીપાછળ,
તા.કપરાડા, જી.વલસાડ-૩૯૬૦૬૫
સ્વ. ઇ.છો.દેસાઇઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, 02602373667
પારડી, ને.િા.નં.૮, પારનદીનજીક,
જી.વલસાડ-૩૯૬૧૨૫
0260ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા, ભીલાડ,
ઝરોલીવમશનરોડ, ભીલકાયમંહદરનીસામે. 2784148
ભીલાડતા.ઉમરગામ જી.વલસાડ૩૯૬૧૦૫
ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થા,િલસાડ(મરહલા), 02632મુ.પો.લીલાપોરનાનાપુલનીનજીક, ઔરંગા 240667
રોડતા.જી.વલસાડ-૩૯૬૦૩૦
0260ઔદ્યોવગક તાલીમસંસ્ર્થાિાપી,
2433300
ભોલેબાબાઆશ્રમ,આનંદનગર,
છરવાડારોડ,જી.વલસાડ-૩૯૬૧૯૧
44

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,૨ પ્રમાિે)
5,25,26,33,38,39,140,
5,17,26,33,38,39,

3,5,26,31,33,38,39,61,119,

1,3,4,5,18,25,26,30,33,38,39,66,119,

3,5,17,18,22,25,26,31,33,38,39,

3,5,17,25,26,28,30,31,33,38,39,60,
61,119,
3,4,5,8,17,26,28,31,32,33,38,39,
64,116, 119,

3,4,5,17,26,33,38,39,41,59,61,
114,119,128,
3,5,17,26,33,38,39,61,81,119,140,

1,3,4,5,7,8,9,11,17,18,19,21,26,31,
38,39,41,119,128,
1,3,5,17,18,24,26,33,38,39,119,

3,5,25,26,33,38,39,41,51,

1,3,5,26,33,38,39,

પરરણિષ્ટ : ૪
અમિાિાિ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર ગ્રાન્દ્ટ-ઇન-એઇડ સંસ્થાઓના નામ,સરનામા,ટે ણલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા વયિસાયો

તાલુકાનું
નામ

અમદાવાદ
(સીટી)

િોળકા

સાણંદ

િનસુરા

વભલોડા

માલપુર

કાંકરે જ
દાંતીવાડા

પાલનપુર

ભાભર

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

જીલ્લો :-અમિાિાિ
એપ્રોપ્રીએટ ટે કનોલોજીકે ન્રગુજરાતવવદ્યાપીઠ
079સંચાલીત, વસઘ્િાર્થમપેલેસનીસામે, અયોઘ્યાનગરની
22864746
સામે, ડફનાળા, શાિીબાગ-૩૮૦૦૦૪.
ભાગવત વવદ્યાપીઠ, અશોકઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર,
079નવીિાઈકોટમ પાસે,મુ.સોલા, તાઃ અમદાવાદ(સીટી)
27665490
વજ.અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦
સંચાલકશ્રી, સ્કાઈનેટએજયુકેશનએન્ડ,ચેરીટે બલટર સ્ટ, 02835પાશ્વનાર્થ ટાઉનશીપ, વવભાગ-૧૦, સેકટર-૨,
292978
કૃ ષ્ણનગરનીપાછળ, નવાનરોડા, અમદાવાદ
િી પીપલ્સયુનાઈટે ડઈન્ડસ્ટરીયલટરે નીંગસેન્ટર
02714મુ.ગનીપુર, તા.િોળકા વજ.અમદાવાદ-૩૮૨૨૨૫
248308
ડામ. ઈબ્રાિીમ કાઝીમઔ.તા.કે ન્ર,મિમંદી સ્કુલનીપાસે, 02714મીરકુ વા, મુ.તા. િોળકા,જી.અમદાવાદ.૩૮૨૨૨૫
220016
શ્રી કે .એસ.બી.ટે કનીકલઈન્સ્ટીટયુટસાણંદકે ળવણી
02717મંડળ, જી.આઈ.ડી.સી.સામેવવરમગામરોડ,
294568
મુ.પો.તા.સાણંદ-૩૮ર૧૧૦
જીલ્લો :-અરિલ્લી
શ્રી જનસેવાખાદીગ્રામોદ્યોગસેવાસંઘઔ.તા.સંસ્ર્થા,
9426222828
િનસુરા, તા.િનસુરા, વજ.અરવલ્લી, પીનઃ૩૮૩૩૧૦
શ્રી રાજકૃ પાએજયુકેશનટર સ્ટસંચાવલતઔ.તા.તાલીમ 02772કે ન્ર, રાજેન્રનગરચોકડી, ને.િા.નં.૮, હિંમતનગર,
254701
જી.સાબરકાંઠા-૩૮૩ર૭૬
શ્રી શામળાજીપ્રદેશકે ળવણીમંડળઔદ્યોવગકતાલીમ
9429241966
કે ન્ર, મુ.પો.શામળાજી, તા.વભલોડા, જી.અરવલ્લી૩૮૩૩પપ
સરદારપટે લઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર, મુ.જુ નાતખતપુર, 9574234147
પો.મહિયાપુરતા.માલપુર,
જી.અરવલ્લી. ૩૮૩૩૪પ
પી.એચ.જી.વસસોદીયા ટે કનોલોજીઈન્સ્ટીટયુટ
942833051
મુ.પો.તા.માલપુરજી.અરવલ્લી, પીનઃ૩૮૩૩૪પ
જીલ્લો :-બનાસકાંઠા
િી બનાસસરિદીબાલઅનેમહિલાવવકાસમંડળ,
02747ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર, મુ.પો.ર્થરા, કાંકરે જ, બનાસકાંઠા 223344
શ્રી પુનમચંદદેવરાજફાઉન્ડેશનટર સ્ટ, ઔદ્યોવગકતાલીમ 9099048802
કે ન્ર, તીરૂપવતબાલાજી મુ.પો.પાંર્થાવાડા તા.દાંતીવાડા
જી.બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૪૫
જય શ્રીસુંિલએજયુકેશનઅનેફાઉન્ડેશનટર સ્ટ,
02742ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર, મુ.ચંડીસર જી.બનાસકાંઠા
283199
લક્ષ્મીચંદ ઝવેરી, નૂતનભારતી, ઔદ્યોવગકતાલીમ
9879079859
કે ન્ર,. પો.મડાણાગઢ, તા.પાલનપુરજી.બનાસકાંઠા૩૮પપ૧૯
પહરવતમન એજયુકેશનએન્ડવવકાસટર સ્ટ, ઔદ્યોવગક
9601997706
તાલીમકે ન્ર, મુ.પો.તા.ભાભર જી.બનાસકાંઠા
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સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧, ર પ્રમાિે)
4,7,138,
4,5,17,19,38,39,132,
105,106,
5,39,
19,26,29,
5,17,33,39,119,

28,38,39,116,
17,33,39,46,128,
3,5,26,29,33,39,116,
3,26,33,39,
39,
105,106,
3,5,19,24,26,38,39,
105,106,
5,7,26,33,35,39,106,
3,5,26,39,

અમિાિાિ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર ગ્રાન્દ્ટ-ઇન-એઇડ સંસ્થાઓના નામ,સરનામા,ટે ણલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા વયિસાયો

તાલુકાનું
નામ
માણસા

ઉંઝા
કડી
વડનગર

વીજાપુર

વવસનગર

ચાણસ્મા

ખેડબ્રહ્મા
પ્રાંવતજ
વવજયનગર

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

જીલ્લો :-ગાંધીનગર
શેઠશ્રી નરોત્તમચુનીલાલજીરાવાલાઓ.તા.સંસ્ર્થા,
02763માણસા, વજ.ગાંિીનગરઃ ૩૮ર૮૪પ
270001
જીલ્લો :-મહે સાિા
ઉંઝા નાગરીકસરકારીબેંકલી.ગલ્સમપોલીટે કનીક
02767સરદારચોક, મુ.પો.તા.ઉંઝાજી.મિે સાણા-૩૮૪૧૭૦
254577
સવોદય ટે કનીકલટરે નીંગઈન્સ્ટ ીટયુટ,શ્રીઉંઝાપ્રગવત
02767મંડળ, ઉંઝા, તા.ઉંઝા, જી.મિે સાણા- ૩૮૪૧૭૦
246942
શ્રી સાકળચંદકાળીદાસપટે લઔદ્યોવગકતાલીમ
02764કે ન્ર,સ્ટેશનસામે, કડી.વજ.મિે સાણા પીન.૩૮ર૭૧પ.
262575
જયોવત ટર સ્ટ ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર, મુ.વડનગર
02761તા.વડનગર, જી.મિે સાણા-૩૮૪૩પપ.
222228
ઉત્તર પૂવમગુજરાતઉચ્ચકે ળવણીમંડળસંચાલીત
02763ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર,મુ.પો.પીલવાઈ, તા.વીજાપુર,
289682
જી.મિે સાણા-૩૮ર૮પ૦
શેઠશ્રી રમણલાલવૈજનાર્થરાવલઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર, 02763મુ.પો.ગોઝારીયા, તા.વીજાપુર, જી.મિે સાણા-૩૮ર૮રપ
263919
શ્રી સત્તાવીસવવકાસમંડળસંચાલીતએસ.આઈ.પટે લ
02763ઔ.તા.કે ન્ર, મુ.પો.ફલુ, જી.મિે સાણા-૩૮ર૮૭૦
283811
શ્રી વાલમકે ળવણીમંડળ, જૈનદેરાસરમાગમ,મુ.વાલમ,
02765તા.વવસનગર, વજ.મિે સાણાપીનઃ૩૮૪૩૧૦
285970
જીલ્લો :-પાટિ
વનમામેમોરીયલગ્રામવવકાસટર સ્ટસંચાવલત, કે .વી.પટે લ 02734ઔ.તા.કે ન્રમુ.રૂપપુરતા.ચાણસ્મા, વજ.પાટણ-પીનઃ
222121
૩૮૪રર૦
લણવા જુ ર્થકે ળવણીમંડળતર્થાગ્રામવવકાસઉત્તેજક
02734મંડળસંચાવલતશ્રીમતીકાંતાબેનકાશીરામપટે લઔ.તા. 263306
કે ન્ર, મુ.લણવાતા.ચાણસ્મા, જી.પાટણ-૩૮૪રર૫
જીલ્લો :-સાબરકાંઠા
શ્રી મંગલમકે ળવણીમંડળ, સ્વ.બકીબિે ન ટે ક.
02775ઈન્સ્ટ ીટયુટ, મુ.પો.નાકા, તા.ખેડબ્રિમા જી.સાબરકાંઠા 241221
-૩૮૩ર૭પ
પ્રાંવતજ કે ળવણીમંડળશ્રીચુનીલાલવશવલાલદેસાઈ
02770ટે ક.ઈન્સ્ટ ી. મુ.પો.પ્રાંવતજ, જી.સાબરકાંઠા-૩૮૩ર૦પ
230180
રાજપુર કે ળવણીમંડળરાજપુરગેસ્ટ િાઉસસામે, મુ.પો. 02775રાજપુર,તા.વવજયનગર, જી.સાબરકાંઠા-૩૮૩૪૬૦
254040
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સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧, ર પ્રમાિે)
4,39,
29,33,35,116,
5,39,
3,5,21,26,39,
2,4,5,28,39,
3,22,28,
4,5,37,38,39,
3,5,22,
3,5,26,39,
3,5,26,39,
3,5,26,33,39,128,

3,5,29,39
2,3,4,5,7,19,26,39,132,
3,26,29,39,

િડોિરા ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર ગ્રાન્દ્ટ-ઇન-એઇડ સંસ્થાઓના નામ,સરનામા,ટે ણલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા વયિસાયો

તાલુકાનું
નામ

આણંદ

ઉમરે ઠ

પેટલાદ

બોરસદ

કવાંટ

ગરબાડા
દાિોદ
ફતેપુરા

કઠલાલ

કપડવંજ
ઠાસરા

નહડયાદ

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

જીલ્લો :-આિંિ
ખંભોળજ ટે કનીકલઈન્સ્ટીટ્યુટ.ડે રીપાસે, મુ.ખંભોળજ 8200341212
તા.વજ.આણંદપીનઃ-૩૮૮૩૩૦
ચીમનભાઇએમ.યુ.પટે લ, ઔ.તા.કે ન્ર, પો.બો.નં:૬૦
02692જી.આઇ.ડી.સી.પાછળ, ન્યુવલ્લભવવદ્યાનગર,
230798
આણંદ-૩૮૮૧ર૧
જે.વી.પટે લ ઈન્ડસ્ટરીયલટરે નીંગઈન્સ્ટી. ગુજરાતમશીનરી 02692કંમ્પપાઉન્ડ, મુ.કરમસદ,સોજીત્રારોડ,આણંદ-૩૮૮૦૦૧ 233757
રામકૃ ષ્ણ સેવામંડળ, આણંદિાઈસ્કુલઆણંદઔ.તા. 02692કે ન્ર,ગ્રીડપાસેવવવેકાનંદમેદાન,જી.આણંદ-૩૮૮૦૦૧ 247403
િી ઉમરે ઠઅબમનકો.ઓ.બેંકલી.જી.આઈ.ડી.સી.
02692રોડ,ઉમરે ઠતા.ઉમરે ઠજી.આણંદ-૩૮૮રર૦
276229
આર.કે .ટે કનીકલ ઈન્સ્ટ ીટયુટઔ.તા.કે ન્ર, સુણાવ,
9664907623
તા.પેટલાદજી.આણંદ, પીન-૩૮૮૪૭૦
વી.એન.મલ્ટીપરપઝ િાઈસ્કુલઔ.તા.કે ન્ર, પેટનમકોસમ 02697િમમજતા.પેટલાદ, જી.આણંદપીન-૩૮૮૪૩૦
245625
સી.કે .પટે લ ટે કનીકલઈન્સ્ટી.યોગીરાઇસમીલનીસામે,
9687243968
રે લ્વેસ્ટે શનપાસે, મુ.નાર,પોસ્ટબોકસનં.૯તા.પેટલાદ,
વજ.આણંદપીનઃ-૩૮૮૧પ૦
આર.કે .એમ.ટે કનીકલ ઈન્સ્ટ ી.ઔ.તા.કે ન્ર, સત્યાગ્રિ
02696છાવણી, મુ.પો.તા.બોરસદ,વજ.આણંદ-૩૮૮૫૪૦
228482
જીલ્લો :-છોટા ઉિેપુર
પ્રવશક્ષણ પહરશ્રમઅનુસંિાનકે ન્ર, સંચાવલત"બાબા
02669દેવ"મુ.પો.કવાંટ, બોડે લીરોડ, જી.છોટાઉદેપુર254615
૩૯૧૧૭૦
જીલ્લો :-િાહોિ
શ્રી સ્વામીનારાયણસેવાસંઘ, અક્ષરઔ.તા.કે ન્ર,
02673233456
સ્ટેશનરોડ, મુ.પો.ગરબાડાજી.દાિોદ- ૩૮૯૧પપ
શ્રી સ્વામીનારાયણસેવાસંિઅક્ષરઔ.તા.કે ન્ર,
02673233456
મુ.પો.પીપલોદતા.વજ.દાિોદ
જય સીતારામકે ળવણીમંડળ,મુ.સુખસર, તા.ફતેપુરા,
02675235033
જી.દાિોદ૩૮૯૧૯૦.
જીલ્લો :-ખેડા
વનજાનંદ એજયુકેશનટર સ્ટ, ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર,
02691મુ.પો.ફાગવેલ તા.કઠલાલ જી.ખેડા
280802
સમપમણ એજયુકેશનટર સ્ટ, ઔદ્યોવગકતાલીમ કે ન્ર,
02691મુ.પો.તા.કઠલાલપિે લોમાળ, અમરનાર્થકોમ્પપલેક્ષ
243791
ચારરસ્તા,જી.ખેડા
શ્રી જે.સી.દાણી, વવદ્યાલયઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર,
02691આંતરસુબાતા.કપડવંજ, વજ.ખેડા-૩૮૭૬૨૦
2810509
િી જે.એમ.દેસાઈિાઈસ્કુલઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર,
02699મુ.ઠાસરા, વજ.ખેડા.પીન.-૩૮૮ રપ૦.
223058
ભવન્સ શ્રીસી.ટી.સુતરીયાઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર,
02699મુ.ડાકોર,તા.ઠાસરા, વજ.ખેડા પીન.-૩૮૮રરપ.
244309
લોયેલા ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર ઈન્દીરાનગર નજીક,
0268વૈશાલીરોડનડીયાદ, જી.ખેડા.-૩૮૭૦૦ર
2558565
સી.એલ.પટે લ ટે કનીકલઈન્સ્ટી.ઔદ્યોવગકતાલીમ
0268કે ન્ર,પીજતા.નડીયાદ,જી.ખેડાપીનઃ-૩૮૭ર૩૦
2582653
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સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧, ર પ્રમાિે)
2,5,26,28,
3,7,8,14,17,18,19,26,102,115,
138,129,
2,3,4,5,26,37,38,39,
2,3,5,26,29,39,
5,39,
2,3,4,5,24,26,28,
2,39,115,
4,5,24,26,38,39,
2,3,5,22,39,
26,

3,4,5,18,26,39,
26,
26,29,116,119,
3,5,26,38,
3,26,39,103,
3,26,39,
39,
2,3,5,22,26,28,38,39,132,
1,5,26,39,
8,39,132,

િડોિરા ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર ગ્રાન્દ્ટ-ઇન-એઇડ સંસ્થાઓના નામ,સરનામા,ટે ણલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા વયિસાયો

તાલુકાનું
નામ
મિુિા
મિે મદાવા
દ
લુણાવાડા

કાલોલ

ગોિરા

જાંબુઘોડા
મોરવા
(િડફ)
શિે રા

કરજણ
ડભોઇ
પાદરા
વડોદરા
વાઘોહડયા

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

ડામ.જી.બી.પટે લ ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર, મુ.અલીણા
તા.નડીયાદ, વજ.ખેડા પીન.-૩૮૭૩૦પ.
શ્રીમતી મણીબાઈખટાઉશેઠીયામેમોરીયલટર સ્ટ,
ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર, સરદારભવન, કોમ્પપ્લેક્ષરે લ્વે
સ્ટેશનપાસે, મિે મદાવાદવજ.ખેડા, પીનઃ૩૮૭૧૩૦
જીલ્લો :-મહીસાગર
શ્રી સ્વામીનારાયણએજયુકેશનટર સ્ટસંચાલીતઔ.તા.
કે ન્ર, મુ.પો.વરિરી જી.મિીસાગર-૩૮૮ર૭૦
જીલ્લો :-પંચમહાલ
શ્રી પંચમિાલઅનુ.જાવતએજયુકેશનટર સ્ટ સંચાવલત,
ઔ.તા.કે ન્ર, મુ.પો.અડાદરા,તા.કાલોલ,
જી.પંચમિાલ-૩૮૯૩૪૧
શ્રી રાજશ્યામજીસેવાટર સ્ટ, ગોિરા, તા.કાલોલ, વેજલપુર,
જી.પંચમિાલ-૩૮૯૩૪૦
નૂતન એજયુકેશનટર સ્ટ,સેટેલાઈટયુવનટ, મુ.પો.ગોલ્લાવ,
તા.ગોિરા, વજ.પંચમિાલ-૩૮૯૩૮૦
સરદાર પટે લચેરીટે બલટર સ્ટ,મુ.રામપુર, પો.કાંકણપુર,
તા.ગોિરાજી.પંચમિાલ-૩૮૮૭૧૩
શ્રી સરસ્વતીકે ળવણીમંડળસંચાવલત,ઔિોવગકતાલીમ
કે ન્ર, શીવઆઈ.ટી.સી.,આચાયમ ગીડવાણીછાત્રાલય,
મુ.ગદકપુરતા.ગોિરા જીલ્લો.પંચમિાલ
ગુજરાત બાળવવકાસટર સ્ટ, ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર,
મુ.પો.તા.જાંબુઘોડાજી.પંચમિાલ-૩૮૯૩૯૦
ગ્રામ વવકાસચેરીટે બલટર સ્ટ, ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર,
મુ.પો.તા.જાંબુઘોડાજી. પંચમિાલ-૩૮૯૩૯૦
સંચાલકશ્રી, ઉમીયાએજયુકેશનસંચાવલત,એસ.પી.
દેસાઈ, ઔિોવગક તાલીમકે ન્ર, મુ.મોરાતા.મોરવા
(િડફ), જી.પંચમિાલ.
ગોપાલક વવકાસમંડળ, મુ.અણીયાદ તા.શિે રા,
(ખોડીયારનામુવાડા)જી.પંચમિાલ,પીનઃ૩૮૯ર૧૦
નુતન એજયુકશેનટર સ્ટસંચાલીતઔ.તા.કે ન્ર, મુ.પો.
મોરવા - રે ણા, તા.શિે રા, જી.પંચમિાલ-૩૮૮૭૧૦
જીલ્લો :-િડોિરા
કરજણ કોલેજકમ્પપાઉન્ડ,જુ નાબજારમુ.મીયાંગામકરજણ
વજ.વડોદરાપીનઃ-૩૯૧ર૪૦
ગુજરમ ે શ્વર કુ મારપાળજૈનસવોદયઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર,
મુ.પો.તા.ડભોઈજી.વડોદરા-૩૯૧૧૧૦
ડી.એચ.પટે લ રૂરલવોકે શનલઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર,
મુ.કાયાવરોિણ, તા.ડભોઈ, જી.વડોદરાઃ૩૯૧રર૦
એમ.એમ.અમીન ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર, વાકળ,
મોભારોડ, તા.પાદરા, જી.વડોદરા-૩૯૧૪૩૦
ઈબ્રાિીમ બાવાણી, ઔ.તા.કે ન્ર, આજવારોડ, જકાતનાકા
પાસે, વજ.વડોદરા-૩૯૦૦૧૯
એમ.પી.શાિ, ઔ.તા.કે ન્ર,વાઘોડીયાયુવકએજયુકેશન
ટર સ્ટ, મુ.તા.વાઘોડીયાવજ.વડોદરા-૩૯૧૭૬૦,
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02682574326
02694245406

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧, ર
પ્રમાિે)
3,39,
116,

02674289358

3,5,19,26,29,38,39,

02676231330

26,33,39,119,

02676234979
02678240898
9998538182

26,39,

02694225155

3,5,26,33,39,

02676241222
02676241242
02672288351

26,39,125,

02670227001
02670223444

3,5,26,33,39,

02666254105
02663256249
02663271277
02662242244
02652563532
02668262258

2,5,

3,26,29,39,
3,5,33,39,

5,26,38,39,
3,5,26,33,39,

3,5,26,29,38,39,

2,22,28,39,
3,5,28,38,39,
2,5,39,
3,4,5,17,26,38,
39,

રાજકોટ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર ગ્રાન્દ્ટ-ઇન-એઇડ સંસ્થાઓના નામ,સરનામા,ટે ણલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા વયિસાયો

તાલુકાનું
નામ
બોટાદ
વેરાવળ

જામનગર

જૂ નાગઢ
જૂ નાગઢ
માંગરોળ
(જૂ નાગઢ)
ભચાઉ
ભૂજ

ટંકારા

િળવદ

ઉપલેટા
ગોંડલ
જેતપુર
િોરાજી

દસાડા
લીમડી

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

જીલ્લો :-બોટાિ
શ્રી સ્વામીનારાયણવશક્ષણસેવાસવમવત, ગઢડારોડ,
9925224124
ગુરૂકુ ળ બોટાદ, વજ.બોટાદ-૩૬૪૭૧૦
જીલ્લો :-ગીર સોમનાથ
િી વેરાવળપીપલ્સ.કો.ઓ.બેંકલી.સીલ્વરજયુબીલી
94277401071
ઔ.તા.કે ન્ર, ભાલકારોડવજ.ગીરસોમનાર્થ-૩૬રર૬પ
જીલ્લો :-જામનગર
શુભશ્રી ઈન્ડસ્ટરીયલવીમેનએસો.C/૦ડામ.રમેશભાઈ
9925511909
વત્રવેદીનાંમકાનમાં, ગૌરીશંકર શામજીનોખાંચો, િંસબાઈ
મવસ્જદપાસે, પંચશ્વ
ે રટાવરવવસ્તાર,
જી.જામનગર-૩૬૧ ૦૦૧
જીલ્લો :-જનાગઢ
સંચાલકશ્રી, રિે માનીટે કવનકલઇન્સ્ટીટ્યુટ, વૃદ્ધાશ્રમ
9824459346
સામે, આર.ટી.ઓ.રોડ, મુ.જુ નાગઢ-૩૬ર૦૦૧
શ્રી સરદારપટે લએજયુકેશનટર સ્ટ, શ્રીસરદારપટે લઔ.તા.
9687514872
કે ન્ર, સરદારપરા, જોષીપરા, વજ.જુ નાગઢ-૩૬ર૦૦ર

શ્રીમતી વી.ડી.ગાડીઔ.તા.કે ન્ર, શારદાગ્રામ
9824655257
તા.માંગરોળ, વજ.જુ નાગઢ-૩૬રર૩પ
જીલ્લો :-કચ્છ
શ્રી રવજીલાલજીછાડવાવીસાઓસવાલજૈનબોડીંગ,
02837-291162
મુ.ભચાઉ. કચ્છવાગડ.જી.કચ્છ-૩૭૦૧૪૦
એમ.એસ.વી. ઔ.તા.કે ન્ર,નવાવાસ, માિાપર, તા.ભુજ 02832-240383
વજ.કચ્છ -૩૭૦૦ર૦
કે રાકું દનપુર લેઉવાપટે લએજયુકેશનટર સ્ટ, ઔ.તા. કે ન્ર, 9879070898
કે રા-કચ્છ, વજ.કચ્છ-૩૭૦૪૩૦
02832-281055
જીલ્લો :-મોરબી
સંકટ વનવારણકલાભવનઔ.તા.કે ન્ર, ભરતનગર,
9979754475
પો.નવાસાદુળકાતા.મોરબીવજ.મોરબીપીન: ૩૬૩૬૪ર
સ્વામી દયાનંદટે કનીકલઈન્સ્ટી. ઔ.તા.કે ન્ર, ટંકારા,
9979754475
મોરબીિાઈવે, તા.મોરબી, વજ.મોરબીપીનઃ-૩૬૩૬૪૧
સંચાલકશ્રી, િળવદએજયુકેશન, સોસાયટીસંચાવલત
9428248228
પ્રાઘ્યાપકવસંતરાયઉપાઘ્યાયઔિોવગકતાલીમ કે ન્ર,
સરારોડ, િળવદજી.મોરબી-૩૬૩૩૩૦
જીલ્લો :-રાજકોટ
પીપલ્સ વેલ્ફેરસોસાયટી, માતૃશ્રીવ્રજકુ વરબેનબચુભાઇ 9426221999
મલવરમુ.ડુ મીયાણી,તા.ઉપલેટા વજ.રાજકોટ-૩૬૦૪૪૦
સંગ્રામજી િાઈસ્કુલઔ.તા.કે ન્ર, કોલેજચોક,
9879526976
મુ.પો.તા.ગોંડલ, વજ.રાજકોટ-૩૬૦૩૧૧
સરસ્વતી ટે કનીકલઈન્સ્ટીટયુટ, િારે શ્વર, જકાતનાકાની
02823-226796
સામે,રાજકોટનેશનલિાઈવે, મુ.તા.જેતપુર, વજ.રાજકોટ૩૬૦૩૭૦
સ્વ.રતીલાલ વઘાસીયાસ્મારકટર સ્ટસંચાલીતઔ.તા.
9714920418
કે ન્ર, સરસ્વતીવવદ્યામંદીર,જેતપુર રોડ, મુ.ભુતવડ,
તા.િોરાજી.જી.રાજકોટ.૩૬૦૪૧૦
જીલ્લો :-સુરેન્દ્રનગર
કણામવતી સાવમજનીકટર સ્ટ, મુ.વઘાડાતા.દસાડા,
9427543080
જી.સુરેન્ર નગરપીન:-૩૮ર૧૩૦
ઈન્સ્ટ ીટયુટ ઓફટે કનોલોજી, લીબંડી,આશ્રમરોડ,
8401965707
જી.સુરેન્ર નગર.પીનઃ૩૬૩૪ર૧
શ્રીમતી ભગીરર્થીશુકલઔ.તા.કે ન્ર.,કોલેજરોડ,
02753-296348
મુ.લીબંડી- જી.સુરેન્રનગર.૩૬૩૪ર૧
9925389358
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સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧, ર પ્રમાિે)
26,39,
3,5,17,19,28,34,116,
29,

5,29,38,39,
26,29,
3,39,132,
4,5,
39,
5,32,38,39,
5,24,
2,28,39,
5,26,29,39,119,

22,29,39,117,
28,132,
3,22,26,
33,119,

16,39,
105,106,
5,39,132,

સુરત ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર ગ્રાન્દ્ટ-ઇન-એઇડ સંસ્થાઓના નામ,સરનામા,ટે ણલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા વયિસાયો

તાલુકાનું
નામ
અંકલેશ્વર
આમોદ
જબ
ં ુસર
ભરૂચ
વાગરા

ગણદેવી
ચીખલી
જલાલપોર

કામરે જ

ચોયામસી

માંગરોળ
(સુરત)

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

જીલ્લો :-ભરૂચ
ઝેવીયર ટે કનીકલટરે નીંગઈન્સ્ટી.ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર, 9428903618
પો.ઓ.ONGC, મુ.ગડખોલજી.ભરૂચ-૩૯૩૦૧૦
9499896723
શ્રી સી.એચ.પટે લઅનેશ્રીબી.એલ.પટે લઔ.તા.કે ન્ર,
9328512598
મુ.સરભાણતા.આમોદ, જી.ભરૂચ-૩૯ર૦૩પ
જાવમઅિ ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર, જાવમઅિઉલુમુલ
9898302852
કુ આમનસંચાલીતબાયપાસરોડ, મુ.પો.તા.જબ
ં ુસર
જી.ભરૂચ-૩૯ર૧પ૦
િી મુસ્તુફાબાદઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર, મુ.પો.ટંકારીયા
9016735654
તા.જી.ભરૂચ-૩૯રર૪૦
8320591254
શ્રવમક વવકાસસંસ્ર્થાનઔ.તા.સંસ્ર્થામુ.પો.વાગરા,
9427158919
તા.વાગરા,વજ.ભરૂચ-૩૯૨૧૪૦
જીલ્લો :-નિસારી
વોકે શનલટરે નીંગસેન્ટરિમડાછા,
9913459521
તા.ગણદેવી, જી.નવસારીપીનનં.૩૯૬૩૧૦
િી ચીખલીએજયુ.સોસાયટીઔ.તા.કે ન્ર, ચીખલી
9377046075
બસડે પોનીસામે,મુ.તા.ચીખલી, જી.નવસારીપીનઃ
૩૯૬પર૧
નુતન વશક્ષણસમાજઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર, વેસ્મ
 ા,
9879580045
વેસ્માચારરસ્તા, ને.િા.નં.૪૮, મરોલીરોડ, વેસ્મા,
8401064003
તા.જલાલપોર, વજ.નવસારી-૩૯૬૪૭પ
જીલ્લો :-સુરત
શ્રીમવત બી.એચ.શાિકરજણવાળાઔ.તા.કે ન્ર, કામરે જ 9824716601
ચારરસ્તા, કામરે જ, તા.કામરે જ, જી.સુરત-૩૯૪૧૮પ
મણીબેન પીઠાવાલાઆઈ.ટી.આઈ.C/૦કે .ગો.
0261પીઠાવાલાવવદ્યાલય, સુલ્તાનાબાદ, ડુ મસ
2250957
જી.સુરત- ૩૯૪પપ૦
મણીબેન પીઠાવાલાઔ.તા.કે ન્ર, મોરારજીદેસાઈ
9925769693
શૈક્ષવણકસંકુલ,રાંદેરરોડ, નવયુગસુરત મુ.તા.સુરત.
વજ.સુરત-૩૯પ૦૦૯
િજીરા એરીયાએજયુકેશનલએન્ડ મેડીકલચેરીટે બલ
8511197301
ટર સ્ટસંચાવલતઔ.તા.કે ન્ર, L-૧૬૦/૧ GIDCએસ્ટેટ,
મુ.પો.ભાટપોર, તા.ચોયામસી, જી.સુરત-૩૯૪પ૧૦.
કાયેમુલ ઈસ્લામમરેસાસંચાલીતઔ.તા.કે ન્ર,,મોટા
9924483426
મીયાંમાંગરોળ તા.માંગરોળ, વજ.સુરત-૩૯૪૪૧૦
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સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧, ર પ્રમાિે)
3,5,39,
5,33,39,
3,5,7,17,26,
5,39,
3,5,39,
2,28,38,39,
2,3,22,28,39,
5,28,

3,5,17,19,26,28,33,39,
119,132,
3,5,
5,22,28,39,
3,5,14,39,
4,33,39,

પરરણિષ્ટ:પ
અમિાિાિ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સ્િણનભનર સંસ્થાઓના નામ, સરનામું, ટે ણલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા વયિસાય
તાલુકાનું
નામ

અમદાવાદ
(સીટી)

િોળકા
સાણંદ

વભલોડા
મેઘરજ

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

જીલ્લો:- અમદાવાદ
મેનેજરશ્રી,ઈન્ડો જમમનટુ લરૂમ, જી.આઈ.ડી.સી.ફે ઈઝ-૪,પ્લોટ
(૦૭૯)રપ૮૪૧૯૬૦/
નંબરઃપ૦૦૩,વટવા,અમદાવાદ
રપ૮૪૦૯૬૧-૬૪
સંચાલકશ્રી, માનવસંવેદનાિે લ્ર્થરીસચમફાઉન્ડે શન, મેડીપ્લેનેટ
૯૪૨૭૩૨૭૬૨૭
ઇન્સ્ટીટયુટઓફમેડીકલસાયન્સ, જાયિાઉસ, ત્રીજોમાળ,
સ્વામીનારાયણમંહદરપાસે, રામબાગબી.આર.ટી.એસબસસ્ટોપ,
રામબાગ, મણીનગર.
સંચાલકશ્રી, શ્રીકૃ ષ્ણસેવાટર સ્ટ, ઇવન્ડયનઇન્સ્ટીટયુટ, ૩૧૦,
૯૩૭૬૨૧૭૬૫૭
સીટીસ્કવેર, નરોડાપાટીયાબી.આર.ટી.એસ. રોડ, નરોડા.
સંચાલકશ્રી, ગુજરાતવવદ્યાપીઠ, એપ્રોવપ્રએટટે કનોલોજીકે ન્ર,
(૦૭૯)રર૮૬૪૭૪૬
ચન્રલોકબસસ્ટોપ પાસે,શાિીબાગ,અમદાવાદ
સંચાલકશ્રી, ગુજરાતસ્ત્રીકે ળવણીમંડળ, ઈન્સ્ટીટયુટઓફકોમ્પપ્ય
 ુટર (૦૭૯)૬પર૧૭ર૩ર
ટે કનોલોજી,એસ.એલ.યુ.કોલેજકે મ્પપસ, પ્રીતમનગર,પિે લોઢાળ,
એલીસબ્રીજ,અમદાવાદ
સંચાલકશ્રી, બિે રામુંગાશાળાસોસા.આશ્રમરોડ, નવરંગપુરા
(૦૭૯)ર૬પ૮૬૧૩૮
સંચાલકશ્રી, શ્રીકૃ ષ્ણસેવાટર સ્ટ, ઈન્ડીયનઈન્સ્ટ ીટયુટ, ૪૦ર,
૯૩૭૬ર૧૭૬પ૭
શાશ્વત કોમ્પપલેક્ષ,શ્રીમાળીસોસાયટીબસસ્ટોપપાસે,
એચ.ડી.એફ.સી.બેંક સામે,મીઠાખડી, અમદાવાદ
સંચાલકશ્રી,કોમ્પપ્ય
 ટુ ર ટે કનોલોજીફાઉન્ડેશનબી/૧૯મંગલતીર્થમ
(૦૭૯)ર૬૬૪રર૮૦.
કોમ્પપ્લ
 ેક્ષ,િરણીિરમંહદર સામે, પાલડી, વાસણા, અમદાવાદ
સંચાલકશ્રી,માનવ સંવેદનાિે લ્ર્થરીસચમફાઉન્ડેશન, મેડીપ્લન
ે ેટ
(૦૭૯)ર૭૯૧૧૩૦પ,
ઈન્સ્ટીટયુટઓફમેડીકલ સાયન્સ,સંવેદના, ૯-બી,નુતનગુજરાત
૯૪ર૭૩ર૭૬ર૭,
સોસાયટી,લોયલાિોલપાછળ, નારણપુરા,અમદાવાદ.
સવોદયચેહરટે બલટર સ્ટસંચાવલતશ્રેયિોવસ્પટલપ્રા.વલ. પ્લોટ
૯૪૨૬૧૫૦૬૯૬
નં.૨૪૪/બીભૂવમપાટીપ્લોટનીબાજુ માં,એઈસીસોલાક્રોસરોડની
સામે નારણપુરા, અમદાવાદ(૩૮૦૦૧૩)
આશીવાદહરસચમફાઉંન્ડે શન, બીજોમાળમંગલકું જ ફ્લે્સ,
૯૮૨૫૭૮૩૮૬૫
ઉસ્માનપુરાચારરસ્તા, અમદાવાદ
સંચાલકશ્રી, િસીટીિાઈસ્કુ લ, ખીજડાપોળ, સાંકડીશેરી, રાયપુર
(૦૭૯)૨૨૧૪૨૦૧૩
સંચાલકશ્રી, િહરઓમસેવાટર સ્ટ, લવકુ શકોમ્પપ્લેક્ષ, રાયપુરભજીયા (૦૭૯) ૨૨૭૩૧૨૦૯,
િાઉસસામે, સુખરામનગરઅમદાવાદ
૬૫૨૪૧૨૦૯
સંચાલકશ્રી, નવજીવનિાઈસ્કુ લટર સ્ટ, અમદાવાદ
સંચાલકશ્રી, અપંગમાનવમંડળ, અમદાવાદમેનેજમેન્ટ
(૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૪૩
એસોવસએશનસામે, વસ્ત્રાપુરઅમદાવાદ
સંચાલકશ્રી,સુન્ની મુવસ્લમવકફકવમટી, સુલતાનઅિે મદકોમ્પપ્ય
 ુટર (૦૭૯)રપપ૦૬૭૩૮
સેન્ટર,જી.પી.ઓ.સામે, સલાપસરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
/રપપ૧૧૦૯૬
સંચાલકશ્રી, ઓમકારપ્રાઈવેટઆઈ.ટી.આઈ.િોળકા
સંચાલકશ્રી,ચંપાબેન ભગતએજયુકેશનટર સ્ટ , કોલેજઓફફાયર
(૦ર૭૧૭)ર૭૩ર૦૬
ટે કનોલોજી,૮૬,સાણંદવવરમગામ,િાઈવેરોડ, મુ.ખોડા
જીલ્લો:- અરિલ્લી
સંચાલકશ્રી,િી ચચમઓફનોર્થમઈન્ડીયાગુજરાતડાયોસેશન
9624078243
કાઉન્સીલપ્રાઈવેટઆઈ.ટી.આઈ.SF લુસડીયામીશનકંપાઉન્ડ,
મુ.લુસડીયાજી.અરવલ્લી-૩૮૩૨૫૧
શ્રીજીબાપાટર સ્ટપ્રાઇવેટઆઇ.ટી.આઇ., અરવલ્લી-માલપુરારોડ,
૯૯૭૯૧૩૧૭૩૩
મામલતદારઓફીસ-૩૮૩૩૫૦
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નંબર (પરરણિષ્ટ-૧,ર પ્રમાિે)
108,
131,

131,
26,
105,106,
301,305,
131,
26,102,
131,
131,134,
131,134,
104,
135,
104,
311,312,
106,118,
3,5,39,
109,
3,26,
26,31,72,75,

અમિાિાિ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સ્િણનભનર સંસ્થાઓના નામ, સરનામું, ટે ણલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા વયિસાય
તાલુકાનું
નામ

મોડાસા

પાલનપુર

દાંતા

િાનેરા

ર્થરાદ

કલોલ

ગાંિીનગર

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

સંચાલકશ્રી, આયમજ્યોવતવવદ્યાલય, આઇ.ટી.સી.
૯૯૨૫૩૧૪૩૦૦
મુ.પો.શામળાજીતા.વભલોડાજી.અરવલ્લી-૩૮૩૩૧૫
સંચાલકશ્રી,ગુરુકૃ પા ચેરીટે બલટર સ્ટ,કામિેનુકોમ્પપલેક્ષ, પ્રર્થમ ૯૪૦૨૭૦૬૪૦૯૭
માળ,ઓમનગરસોસાયટીનીસામે,માલપુર રોડ,
૯૪૨૭૬૮૮૯૬૭
મુ.પો.મોડાસા.
જીલ્લો:- બનાસકાંઠા
સંચાલકશ્રી, સજમનફાઉન્ડેશન, સેન્ટરફોરલનીંગલાઈફ
૯૪ર૬પ૧૪૦૧૩
સ્કીલ્સ, ખુણીયારોડ,ડી.કે .વત્રવેદીમારબલ્સપ્રા.લી. નેશનલ
િાઈવે, અમીરગઢ
સંચાલકશ્રી,વવકાસ ફાઉન્ડેશન,વવકાસટે કનીકલઈન્સ્ટ ીટયુટ,
૯૮૯૮૩૮૯૭૧૮
સરસ્વતીકોમ્પપલેક્ષ,પિે લોમાળ,જુ ના ગંજસામે, પાલનપુર
સંચાલકશ્રી, સ્કાયનેટ એજયુકેશનએન્ડચેરીટે બલટર સ્ટ,
(૦ર૭૪ર)રરર૧૯૯
મુ.પો.સડે રી, ડાયમંડ-ખસારોડ, ગઢ
૯૪ર૭૬૩૯૮૯૯
જી.બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૧૫
માનવતાસેવાટર સ્ટપાલનપુર
શ્રીિુવલયાવાલમબેનચેરીટે બલટર સ્ટ,મેદાણીતાલીમકે ન્ર,
શ્રીિુવલયાવાલમબેનચેરીટે બલટર સ્ટમેદાણીતાલીમકે ન્ર
પાલનપુર.
શ્રીતપસ્વીસેવાચેહરટે બલટર સ્ટસંચાવલતચતુમભુજઈન્ડસ્ટર ીયલ ૭૬૦૦૬૧૮૪૬૧
ટરે નીંગઈન્સ્ટીટ્યુટ, રૂરાકોમ્પપ્લેક્ષ, બીજોમાળ, તા.દાંતા
વજ.બનાસકાંઠા
શ્રીિુવલયાવાલમબેનડાહ્યાભાઈચેહરટે બલટર સ્ટસંચાવલત
૯૬૩૮૩૬૧૧૩૯
ગુજરાતટરે નીંગઈન્સ્ટીટ્યુટમુ.પો.કું મરતા.િાનેરા
વજ.બનાસકાંઠા-૩૮૫૩૧૦
શ્રીમિારાજહડસ્કવરીસાવમજવનકતા.ર્થારદ
જી.બનાસકાંઠા
જીલ્લો:- ગાંધીનગર
સંચાલકશ્રી, મારૂવત એજયુકેશનટરર સ્ટ , કપીલેશ્વરશોપીંગ
૯૩૭૭૧પ૦૩૭૪
સેન્ટર, મામલતદારઓફીસનીસામે, કલોલ, જી.ગાંિીનગર.
શ્રીસ્વાવમનારાયણવવશ્વમંગલગુરૂકુ લપીએસએમિોવસ્પટલ,
૯૦૯૯૦૬૩૧૫૮
કલોલજીઆઈડીસીસામેમુ.પો.સઈજ
શ્રીઉવમયામાતાકડવાપાટીદારએજ્યુકેશનએન્ડસમાજસેવા
ટર સ્ટદ્વારાઅનન્યાઇન્સ્ટીટ્યુટઓફસાયન્સકલોલઇન્સ્ટીટ્યુટ
એન્ડરીસચમસેનટર ,
તા.કલોલજી.ગાંિીનગર
સંચાલકશ્રી,વવઝન એજયુકેશનટર સ્ટ,કપીલેશ્વરશોપીંગસેન્ટર, ૯૩૭૭૧પ૦૩૭૪
મામલતદારકચેરીનીસામે,કવવતાસકમ લ, મુ.કલોલ,
જી.ગાંિીનગર.
શ્રીસવોદયવશક્ષણસમાજ, માટવાકુ વા, એ.પી.એમ.સીબજાર ૦૨૭૬૪-૨૨૨૨૨૮
મુ.કલોલ
સંચાલકશ્રી, શ્રીનારાયણએજ્યુકેશનટર સ્ટ, સિજાનંદકોલેજ ૯૭૨૭૫૪૪૪૦૦
ઓફસાયન્સએન્ડટે કનોલોજી, કલ્પતરુપાકમ નીપાછળ,
અમદાવાદ-કલોલિાઈવે, મુ.પો.ઝુંડાલ.
સંચાલકશ્રી, સ્વ.કચરાભાઈછગનદાસપટે લચેરીટે બલ
૯૮૯૮૭૩૦ર૪ર
ટર સ્ટ,સાવમજવનક િોવસ્પટલ,મુ.પો.ચન્રાલા, તા.જી.ગાંિીનગર.
સંચાલકશ્રી,આશીવામદ રીસચમફાઉન્ડેશન, પ્લોટનં.ર૯૧,
૯૩૭૬ર૧૭૬પ૭
સ્કાયવ્યુ,,સેકટર-રર,ગાંિીનગર.
સંચાલકશ્રી, કનોરીયા સેવાકે ન્ર, િાંસોલ-ગાંિીનગરિાઈવે, ૦૭૯-ર૩૯૬૯પ૩૪.
મુ.ભાટ,જી.ગાંિીનગર,
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સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,ર પ્રમાિે)
31,
31,

5,24,26,38,39,
31,
3,5,

131
131,134,
26,31,33,75,118,134,
130,131,134,
103,116

26,
131,134,
103,107,131,134,

103,
131,
131,
31,
131,134,
131,

અમિાિાિ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સ્િણનભનર સંસ્થાઓના નામ, સરનામું, ટે ણલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા વયિસાય
તાલુકાનું
સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું
સંપકન નંબર
સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નામ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,ર પ્રમાિે)
સંચાલકશ્રી,મારૂવત એજયુકેશનટરર સ્ટ,સ્વસ્તીકકોમ્પપલેક્ષ, ૯૩૭૭૧પ૦૩૭૪
103,
સારર્થીબંગલોની પાસે,ચાંદખેડા,જી.ગાિીનગર.
સંચાલકશ્રી,શારદાબેન એજયુકેશનટર સ્ટ, કૈ લાસિામ
૯૦૯૯૦૬૩૧૪૭,
131,134,
સામે, પેર્થાપુરજી.ગાિીનગર.
૦૭૯-૩૦પ૧૬૧૮ર.
સંચાલકશ્રીસંતરોિીદાસસેવાસમાજ, કોમ્પપ્યુટરટરે ઇનીંગ ૦૭૯-૨૩૨૩૮૫૦૭
26,
સેન્ટર, બગીચાપાછળ, ગાંિીનગર
શંકરવસંિવાઘેલાબાપુચેહરટે બલટર સ્ટ, ગાંિીનગર૦૭૯-૨૩૨૮૭૬૦૧
131,
માણસાિાઈવે, મુ.પો.વાસણાજી.ગાિીનગર.
ગાંિીનગરચેરીટે બલટર સ્ટસમપમણએજ્યુકેશન
131,134,
અવખલગુજરાતઠાકોરવવકાસસંઘ, સ્વવનભમરઔદ્યોવગક ૯૫૧૦૮૭૯૭૨૪
105,110,118,134,
તાલીમકે ન્ર, પ્લોટનં.૨૧૯, સેકટર-૩-બી, ન્યુ
ગાંિીનગર-૩૮૨૦૧૬

જીલ્લો:- મહે સાિા

કડી
ખેરાલુ
જોટાણા
મિે સાણા

વવજાપુર

વવસનગર

વડનગર
સતલાસણા

સંચાલકશ્રી, સોસાયટીફોરએજયુકેશનએન્ડસોશ્યલ
એકટીવીટીસ,c/oઅવિુતકોમ્પપયુટર એજયુકેશન,
વાત્સલ્ય સ્ટેટસ,રે લ્વે સ્ટેશનસામે, કડી-૩૮ર૭૧પ.
ડે રઈવન્ડયા, ગણેશપુરા
સંચાલકશ્રી,અવખલ ભારતીયએજયુકેશનલરીસચમ
ફાઉન્ડેશન, ઝુલેલાલશોપીંગસેન્ટર,૧લોમાળ, દુકાન
નં.૧ર્થી૧૩, ડામ.િાઉસનીપાસે,ખારીકૂ ઈ,મુ.ખેરાલુ
સંચાલકશ્રી,શ્રી જોટાણાકે ળવણીમંડળ,ડો.એન.પી.પટે લ
સ્વવનભમરઔઘોવગકતાલીમકે ન્ર,c/oશ્રી રામસવમ
વવદ્યાલયકે મ્પપસ,સ્ટેશનરોડ,મુ.જોટાણા
સંચાલકશ્રી,સરસ્વતી પ્રગવતમહિલામંડળ,સરસ્વતી
ટે કનીકલઈન્સ્ટીટયુટ,શંકરએસ્ટેટ,પ્રર્થમ માળ,ગાયત્રી
મંહદરપાસે, િાઈવે, નાગલપુર,મિે સાણા.
જાપાન-ઈન્ડીયાઇન્સ્ટીટયુટફોરમેન્યુફેકચહરંગપ્રા.
આઈ.ટી.આઈ.ખેરવા
સંચાલકશ્રી,સમર્થમ ઓગેનાઈઝેશનટર સ્ટ,પ૬, સંસ્કૃત
કોમ્પપ્લ
 ક્ષ
ે , ટી.બી.રોડ, વવજાપુર
સંચાલકશ્રી,સિજાનંદ એજયુકેશનટર સ્ટ,શ્રીસ્વામી
નારાયણઆઈ.ટી.સી.કોલેજ,જૈનમંદીરપાસે,વીજાપુર
સંચાલકશ્રી,શ્રી કે ળવણીઉત્તેજકમંડળસંચાલીત
શ્રીએન.જી.પટે લઆઈ.ટી.સી.,વી.ડી.પટે લએજયુકેશન
કે મ્પપસ, મુ.પો.ઉમતા
સંચાલકશ્રી,શ્રી ગોઝારીયાકે ળવણીમંડળ,શ્રીબી.કે .એન્ડ
જી.કે .પટે લખાનગીઔઘોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા(સ્વવનભમર)
મુ.પો.ગોઝારીયા
સંચાલકશ્રી, અંવબકાએજ્યુકેશનટર સ્ટસંચાવલતમિર
ટે રેસાવોકે શનલટરે વનંગઇન્સ્ટીટયુટ, વવસનગર-વવજાપુર
રોડ, ટે લીફોનએક્ષ્ચેન્જપાસે, મુ.ગોઠવા.
કરૂણાસેતુટર સ્ટસંચાવલત, વસંતપ્રભાિોવસ્પટલ, બસ
સ્ટે શનપાસે, વડનગર
સંચાલકશ્રી,ગાયત્રી એજયુકેશનટર સ્ટ, ડભોડા(તારંગા)
મુ.શાિપુરા

૯૯૦૯૪૯પપર૬
૯૩૭પ૯ર૪૧રપ

102,

(૦ર૭૬૧) રર૩૯૬પ

101,
31,

(૦ર૭૬ર)ર૬પપ૬૬

3,5,18,17,26,38,39,

(૦ર૭૬ર)રપ૭૩પ૪

31,104,
3,5,17,18,38,48,49,50,

(૦ર૭૬૩)૩ર૯૬૭૮

26,

(૦ર૭૬૩)ર૮૪૭પ૦

3,5,22,38,39,

૯૯૯૮૧૩૬૫૪૫
(૨૭૬૫)૨૮૪૦૭૦

3,5,26,38,

૮૦ર૭૬૩૯ર૬૩૯૧૯

5,26,

(૦૨૭૬૫)૨૮૧૨૧૩

131,

૭૬૦૦૬૦૧૪૦૯

131,

(૦ર૭૬૧)ર૬રર૬૪
૯૪ર૭૬૭૪૬૯૬

5,26,39,

(૦ર૭૩૪)રરર૧ર૧

3,5,31,

(૦ર૭૬૬)ર૩૧પરર

103,125,

જીલ્લો:- પાટિ

ચાણસ્મા

પાટણ

સંચાલકશ્રી,વનમા મેમોરીયલગ્રામવવકાસટર સ્ટ,શ્રીકે .વી.
પટે લઈન્ડસ્ટરીયલટરે નીંગ ઈન્સ્ટ ીટયુટ,પાટણરોડ,
મુ.ચાણસ્મા
સંચાલકશ્રી, નોર્થમગુજરાતએજયુકેશનસોસાયટી,કોલેજ
કે મ્પપસ, રાજમિે લરોડ,મુ.તા.જી.પાટણ.
શ્રીઅવખલઆંજણાકે ળવણીમંડળસંચાવલતઆદશમ
ઇન્સ્ટીટ્યુટ, પાટણતા.જી.પાટણ
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107,131,134,135,

અમિાિાિ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સ્િણનભનર સંસ્થાઓના નામ, સરનામું, ટે ણલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા વયિસાય

તાલુકાનું
નામ
વસદ્ધપુર

સમી

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

સંચાલકશ્રી, ગોકુ લ ફાઉન્ડેશન, ગોકુ લઈન્ડસ્ટરીયલ
ટરે નીંગઈન્સ્ટીટયુટ,ગોકુ લ એજયુકેશનકે મ્પપસ, સુજાનપુરા
પાટીયાપાસે, આઈ.ઓ.સી.સામે, સ્ટેટિાઈવેનં. ૪૧,
મુ.વસદ્ધપુર
રિીમભાઇસરીફઆંબલીયાશણા,જાફરીઆઇ.ટી.આઇ.
મુ.વસદ્ધપુર
મિષીદયાનંદકોલેજઓફઆઇ.ટી.આઇ.બાસ્પામુ.સમી

૦ર૭૬૭-રર૪૮પપ

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,ર પ્રમાિે)
3,5,

3,5,26,38,
26,

જીલ્લો:- સાબરકાાંઠા

સંચાલકશ્રી,કોગ્નીશન સોસાયટીઓફઈન્ડીયા,રોશની
કોમ્પપ્ય
 ટુ રટે કનોલોજી,આટમ સએન્ડકોમસમકોલેજ સામે,
વલાસણારોડ, ઈડર
સંચાલકશ્રી,શ્રી વવશ્વકલ્યાણસોસાયટી, આત્મવલ્લભ
િોવસ્પટલકે મ્પપસ, હિંમતનગરિાઈવે, ઈડર
સંજીવનીફાઉંડે શનનેશનલસ્કીલડે વલપમેન્ટએન્ડ
ટે કનીકલઇન્સ્ટીટયુટપ્રાઈવેટઆઈટીઆઈ,ઇડર.
સમર્થમસેવાસંસ્ર્થા, ઇડર

(૦ર૭૭૮)રપ૩પ૯૬
રપર૦૦૬

106,

(૦ર૭૭૮)રપર૭રર

31,

૯૯૯૮૭૭૩૦૧૬

પ્રાંવતજ

સંચાલકશ્રી,શ્રી અવખલગુજરાતફાઉન્ડેશનશ્રીકોમ્પપલેક્ષ
નેશનલિાઈવેનં.૮,મુ.પો.સલાલ
ડી.એ.પુરોહિતએજ્યુકેશનટર સ્ટ

(૦૨૭૭૨)૨૪૪૬૨૧

હિંમતનગર

સંચાલકશ્રી, વવશ્વમંગલકે ળવણીમંડળ, વવધ્યાનગરી
કે મ્પપસમોતીપુરાબાયપાસરોડ, હિંમતનગર
આલ્ફાપ્રા.આઈટીઆઈહિંમતનગર

ઇડર
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131,134,107,
26,31,40,72,
31,
25,27,31,74,
116,131,134,
5,22,32,38,73,

િડોિરા ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સ્િણનભનર સંસ્થાઓના નામ, સરનામું, ટે ણલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા વયિસાય

તાલુકાનું
નામ

આણંદ

ઉમરે ઠ

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

જીલ્લો:- આિંિ
સંચાલકશ્રી,ગુજરાત હક્રવિયનસવીસસોસાયટી, સેંટ
સ્ટીફનઈન્સ્ટ ીટયુટઓફબીઝનેસ મેનેજમેન્ટ એન્ડ
ટે કનોલોજી, રે લ્વે સ્ટેશનપાસે,આણંદ.
સંચાલકશ્રી,રામકૃ ષ્ણ સેવામંડળઆણંદઆઈ.ટી.સી.
આણંદિાઈસ્કુલ,ગ્રીડપાસે,વવવેકાનંદગ્રાઉન્ડ,આણંદ
સંચાલકશ્રી,શ્રી ચરોતરવવઘામંડળ, કનુભાઇપટે લપ્રાઇવેટ
આઈ.ટી.આઈ.ફોરએન્જીનીયરીંગટરે ડસ,જૈનદેરાસર પાસે,
વીવીએનપંચાયતરોડ,વલ્લભવવઘાનગર, ગુજરાત
સંચાલકશ્રી,શ્રી ચરોતરવવઘામંડળ, સી.વી.એમ.આઈ.ટી.
આઈ.ફોરવુમન્સ,ઓલ્ડસી.વી.એમ.ગેસ્ટ િાઉસ,
બી.વી.એમ.કોલેજપાસે, વલ્લભવવઘાનગર
સંચાલકશ્રી,શ્રીમતી સ્નિે લતાબેનઉમટએજયુકેશન
ટર સ્ટ,ગુજરાતઈન્સ્ટ ીટયુટઓફટે કનીકલ એજયુ.,ત્રીજો
માળ,૩૦૪,કીશોરપ્લાઝા, સ્ટેશનરોડ,આણંદ.
જસકમલમીલસેન્ટમેનેજમેન્ટ, આણંદ
ચરોતરગેસપ્રાઇવેટઆઇ.ટી.આઇ., બાકરોલ-વડતાલ
રોડ, નોલેજકે મ્પપસપાસે, મુ.પોબાકરોલ-૩૮૮૩૧૫
સંચાલકશ્રી,શ્લોક િે લ્ર્થકે રએન્ડએજયુકેશનસોસાયટી
પાસેપ્રાઈવેટઆઈ.ટી.આઈ.,પ્રર્થમમાળ, જે.કે . પ્લાઝા
કોમ્પપલેક્ષ, બસસ્ટેન્ડપાસે,ઉમરે ઠ

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧, ર પ્રમાિે)

૯૮૯૮૯૮૯૮૯૪

3,5,39,

(૦ર૬૯ર) ર૪૭૪૦૩

3,5,26,39,

(૦ર૬૯ર)ર૩૪૪પ૦

3,5,22,32,38,

(૦ર૬૯ર)ર૩૩૪પ૦

10,25,26,44,72,

૯૩૭૬ર૧૭૬પ૭

131,

૦૨૬૯૨-૨૪૬૫૭૮
૯૬૮૭૯૫૨૭૧૦

31,72,

૯૪ર૭પ૯૩૯૮પ,
૮૪૦૧૩૯૭પ૪૦

43,69,

3,5,

જીલ્લો:- િાહોિ

ે ી
સંજલ

ઝાલોદ

દાિોદ
ગરબાડા
દેવગઢબા
હરયા
િાનપુર

ફતેપુરા

ે ી,
સંચાલકશ્રી,જય અંબેકે ળવણીમંડળઆઈ.ટી.આઈ.સંજલ
ે ી
મુ.પો.સંજલ
સંચાલકશ્રી,જય ગજાનંદનવયુવકટર સ્ટ, ઔદ્યોવગકતાલીમ
કે ન્ર, લીંબડીઝાલોદરોડ, પ્રાર્થવમક સ્કુલનીબાજુ માં,મુ.
ટાન્ડી
સંચાલકશ્રી,શ્રી અત્યોંદયસેવાસંઘઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર
ગરીબનવાઝશોપીંગસેન્ટર,બીજોમાળ, વાસવાડારોડ,
ઝાલોદ.
સંચાલકશ્રી, બ્લાઈન્ડ વેલ્ફેરકાઉન્સીલમાંડવરોડ,
પંચમુખીિનુમાનમંદીરપાસે,પી.ઓ.બી.૧૧પ, દાિોદ.
સેલ્ફફાઈનાન્સઆઈટીઆઈજેસાવાડા
સંચાલકશ્રી,ગુજરાત આહદવાસીવવકાસમંડળ,મુ.ભર્થવાડા
આઈટીઆઈપીપલોદ
સંચાલકશ્રી,પીપેરો વવભાગયુવાશવકતપ્રગવતમંડળ,
મુ.પો.પીપેરો
સંચાલકશ્રી,આહદવાસી વવકાસએન્ડસેવાટર સ્ટ,
મુ.પો.મોટીરે લ(ઈસ્ટ)
સંચાલકશ્રી,જય સીતારામકે ળવણીમંડળઆઈ.ટી.સી.
મુ.પો.સુખસર
સંચાલકશ્રી,શ્રી જયસીતારામકે ળવણીમંડળ,
મુ.પો.તા.ફતેપુરા
સંચાલકશ્રી,સાંઈ કૃ પાગ્રામવવકાસટર સ્ટ, બલૈયાક્રોસીંગ
(પાડલીયા)મુ.તા.ફતેપુરા
જયજલારામચેરીટે બલટર ર,પ્રાઈવેટ
આઈ.ટી.આઈ.,પીપલારા
સાંઇનંદનગ્રામવવકાસવનલમમકવાણાવરૂણા
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(૦ર૬૭પ)ર૭પ૪ર૮
૯૪ર૭૩૬૧૩પ૧.
૯રર૮ર૧રપપ૯.

26,33,39,

૯૮૭૯૧પ૭પ૦૦.

26,

(૦ર૬૭૩)૬પ૧૯૮૮
(૦ર૬૭૩)૬પ૧૯ ૮૯

301,

(૦ર૬૭૮)ર૭૮ર૭૮
(૦ર૬૭૭) ર૩૭૩૪પ

26,

106,125,
33,39,
5,
3,26,33,

(૦ર૬૭પ)ર૯૪૯પપ
૯૮રપ૩૪૮૯પપ
(૦ર૬૭પ)ર૭પ૪ર૮

5,26,31,125,

(૦ર૬૭પ) ર૩પપ૦૦

26,33,39,

૯૪ર૭૦૩પ૬૪૪

3,5,26,38,39,125,

3,26,31,39,

26,31,
3,5,22,26,31,39,125,
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તાલુકાનું
નામ

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧, ર પ્રમાિે)

જીલ્લો:- ખેડા
કઠલાલ
ખેડા
કપડવંજ
ઠાસરા

નહડયાદ
માતર

વસો

ગલતેશ્વર

સંતરામપુર
લુણાવાડા
કડાણા

કાલોલ

ગોિરા

સંચાલકશ્રી,નીજાનંદ એજયુકેશનટર સ્ટ,આઈટીસીફાગવેલ,
૯૦૯૯૨૨૦૦૯૦
મુ.ફાગવેલ
(૦ર૬૯૧)ર૮૦૮૦૦
નવગુજરાતપ્રઇવેટઆઇ.ટી.આઇ.ખેડા
સંચાલકશ્રી,વવશ્વ માનવકલ્યાણટર સ્ટ,ડાિયાપુરીકોલેજઓફ
(૦ર૬૯૧)ર૮પ૪૯૧,
આઈ.ટી.સી.,મુ.પો.વનરમાલી(બાવાનોમઢ),સાિનાસંકુલ
૯૮રપ૩૯૮૩૩૩
સંચાલકશ્રી,શ્રી જે.સી.દાણીવવઘાલય, મુ.આતરસુબ
ં ા
૯૪૨૭૫૭૫૯૫૪
સંચાલકશ્રી,પુષ્પ
 ાજલ
 ાજલ
૯૬૬૨૬૨૪૫૮૭
ં ી સોસાયટી,પુષ્પ
ં ીટે કનીકલ
ઈન્સ્ટીટયુટ, પો.બો.નં.૦૬, મુ.ડાકોર
સંચાલકશ્રી, પેરામેડીકલએજયુકેશનએન્ડચેરીટે બલટર સ્ટ ,
૯૩૭૬રર૧૮૮૯
ગુજરાતપેરામેડીકલ ઇન્સ્ટીયુટ,૧૦ર, મરકયુરીકોમ્પપલેક્ષ,
કોલેજરોડ, નડીયાદ.
રોટરીક્લબનહડયાદસમાજસેવાઅનેસંશોિનટર સ્ટ
સંચાલકશ્રી,અબજીબાપાએજયુકેશનએન્ડચેરીટે બલટર સ્ટ,
(૦ર૬૯૪)રર૬૦પ૧ઈમેજપ્રાઈવેટઆઈ.ટી.આઈ., મુ.અસલાલી, વાળુકાસચોકડી,
રર૬૦પર,
માતરઅનેતારાપુરવચ્ચે, તા.માતર,જી.ખેડા.
૮૧૪૧૦૦૯૧૯૧
સંચાલકશ્રી,વસો કે ળવણીમંડળ,વીજેએનજેએમજેએડવાન્સ
(૦ર૬૮)રપ૮૬૦પ૪,
ે
ે
ઈન્ડસ્ટરીયલટર નીંગસેન્ટર, આટમ સ એન્ડકોમસમકોલેજ,સ્ટશન
૯૮ર૪૦૯૯૮૩૩
રોડ,મુ.તા.વસો
સંચાલકશ્રી,શ્રીએજ્યુકેશનટર સ્ટ,ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર,પાલી 9409395870
મુ.સેવાલીયાજી.ખેડા
જીલ્લો:- મહીસાગર
સંચાલકશ્રી,આહદવાસી વવકાસમંડળ-લીમડીયા, નસીંગપોર, ૯૮રપર૦૮૧પ૩
કોલેજરોડ,મુ.તા.સંતરામપુર
શ્રીએજ્યુકેશનટર સ્ટસંચાવલતઆઈટીઆઈનાનીસરસણ
રસીદપ્રાઇવેટઆઇ.ટી.આઇ.વાંસીયાદરવાજાબિાર, કંકારોડ, ૯૯૦૪૮૬૯૭૬૯
દેવએન્ટરપ્રાઇઝઆઇ.ટી.આઇ.સલવાડા
શ્રીખોડીયારવવકાસમંડળસંચાલીતઆઇ.ટી.આઇ.
જીલ્લો:- પંચમહાલ
સંચાલકશ્રી,ગુજરાત આહદવાસીવવકાસમંડળ,અડાદરા
(૦ર૬૭ર)ર૬ર૪પ૦,
૯૪ર૬૯૩૯૩પ૦
સંચાલકશ્રી,વવરલ એજયુકેશનફાઉન્ડેશન, આઈ.ટી.સી.,
૯૪ર૬૩પ૮પપપ
મુ.અડાદરા,તા.કાલોલ
સંચાલકશ્રી, રાજશામજીસેવાટર સ્ટ, પ્રાઇવેટઆઇ.ટી.આઇ.,
9979209444
મુ.પો.વેજલપુરતા.કાલોલજી.પંચમિાલ
સંચાલકશ્રી,ગુજરાત લોકસેવાચેરીટે બલટર સ્ટ ,ગુજરાતફાયર
૯૮૨૫૦૧૭૨૪૫
એન્ડસેફટીએકે ડેમી,મુ.પો.નદીસર
૮૧૪૦૦૯૯૯૧૦
સંચાલકશ્રી,પંચમિાલ જીલ્લાવશક્ષણપ્રચારકમંડળ,
૯૮રપ૪૦૭૩૭૯
મુ.પો.ટુ વા,તા.ગોિરા,જી.પંચમિાલ.
સંચાલકશ્રી,શ્રી સરદારપટે લચેરીટે બલટર સ્ટ , મુ.રામપુરા,
(૦ર૬૭ર) ર૮૬૦રપ.
પો.કાંકણપુર
જમીયાિપ્રાઇવેટઆઇ.ટી.આઇ.વણાંકપુરટી.બી.િોવસ્પટલ
૯૩૭૫૬૫૦૬૩૧
સામે, ગોિરાતા.ગોિરાજી.પંચમિાલ
શ્રીસંતકે વલઆઇ.ટી.આઇ.સંમ્પપાતા.ગોિરાજી.પંચમિાલ
૯૬૬૨૧૫૯૬૧૯
સંચાલકશ્રી, અવવન્તકાએજ્યુકેશન, પ્રાઇવેટઆઇ.ટી.આઇ.,
મુ.રામપુરા(કાંકણપુર)
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9979209444

3,5,
3,5,26,38,
31,
5,
26,33,
131,

304,305,306,310
3,5,22,24,26,119,122,127,
128,129,
5,24,26,

3,26,33,39

26,33,39,
3,5,38,
3,5,26,38,39,
31,
106,125,
5,
5,
3,5,
109,111,
3,5,38,
3,5,33,39,
3,5,26,39,
3,26,
3,5,38,
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તાલુકાનું
નામ
ઘોઘંબા
મોરવા
(િડફ)

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧, ર પ્રમાિે)

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

સંચાલકશ્રી,ગ્રામ વવકાસચેરીટે બલટર સ્ટ, મુ.પો.િોિંબા
સંચાલકશ્રી,નવસજમન ગ્રામીણવવકાસપરીષદ,જીઈબીરોડ
સામે,સંતરામપુરરોડ, સંતરોડ,તા.મોરવા(િડફ)
સંચાલકશ્રી, ગુજરાતબાળવવકાસમંડળ, સાંઇઆઇ.ટી.
સી., મુ.પો.મોરાતા.મોરવા(િડફ), જી.પંચમિાલ.

(૦ર૬૭ર) ર૬ર૪પ૦.
૯૯૭૯૬૮૪ર૩૮

26,
26,33,39,

(02672)288500

3,5,26,33,38,39,

જીલ્લો:- િડોિરા
ડભોઇ

પાદરા

વડોદરા

વાઘોહડયા

સંચાલકશ્રી, શ્રી કાયાવરોિણતીર્થમસેવાસમાજ,
શ્રીડાયાભાઈિીરાભાઈપટે લરૂરલવોકે શનલટે કનીકલ
ટરે નીગઈન્સ્ટીટયુટ, મુ.પો.કાયાવરોિણ
સંચાલકશ્રી, શ્રી ર્થુવાવીવવભાગસાવમજનીકકે ળવણી
મંડળ, શ્રીમતીઅંજુબેનઆર.પટે લઆઈ.ટી.આઈ.
મુ.પો.ર્થુવાવી
સંચાલકશ્રી, શ્રીબંિુસમાજ,શ્રીબી.એલ.પટે લપ્રાઈવેટ
આઈ.ટી.આઈ., મુ.સાિી
સંચાલકશ્રી, વાકળકે ળવણીમંડળ, શ્રીએચ.એમ.અમીન
વાકળમોભારોડ
સંચાલકશ્રી, િીમુસ્લ
 ીમએજયુકેશનસોસાયટી,
એમ.ઈ.એસ. ગોલ્ડનજયુબીલીઈન્ડસ્ટરીયલટરે નીંગ
ઈન્સ્ટ ીટયુટ, c/o એમ.ઈ. એસ.બોયઝિાઈસ્કુલ
કોમ્પપ્લ
 ક્ષ
ે ,પી.જી.ટે ક્ષટાઈલમીલ પાસે,યાકુ તપુરા,વડોદરા.
સંચાલકશ્રી, પટે લહિરાલક્ષ્મીઠાકોરભાઈચેરીટીટર સ્ટ,
ગોકળપુરારોડ, મુ.પો.ભાયલી
સંચાલકશ્રી,ઈસ્લામીક સ્ટડીસેન્ટર, ઈબ્રાિીમબાવાણી
ઈન્ડસ્ટરીયલટરે નીંગસેન્ટર, આજવારોડ, જકાતનાકાપાસે,
વડોદરા
સંચાલકશ્રી,તીરૂપતી ફાઉન્ડેશનટર સ્ટ,તીરૂપતીઈન્ડસ્ટરીયલ
ટરે નીંગઈન્સ્ટીટયુટ,એચ.એસ.પટે લ િાઈસ્કુલ, વવશ્વજયોતી
આશ્રમ,વવશ્વામીત્રીરોડ, મુંજમિુ ડા,વડોદરા.
સંચાલકશ્રી,દેવીદાસ ટે કનીકલઈન્સ્ટીટયુટપ્રા.
આઈ.ટી.આઈ., મનુભાઈટાવરસામે, એમ.એસ.
યુનીવસીટી પાછળ, સયાજીગંજ, વડોદરા.
સંચાલકશ્રી,શ્રીમતી સ્નિે લતાબેનઉમટએજયુકેશનટર સ્ટ,
ગુજરાતઈન્સ્ટ ીટયુટઓફટે કનીકલએજયુ.શ્રી રામવે
પ્લાઝા,બેઝમેન્ટ, જી.પી.ઓ.રોડ,દાંડીયાબજાર,વડોદરા.
સંચાલકશ્રી, શ્રીમતીસ્નેિલતાબેનઉમટએજ્યુકેશનટર સ્ટ,
૧૪૫,૧૪૬રાજલક્ષ્મીટાવર, ઓ.પી.રોડચકલીસકમ લ
વડોદરા
દીપકવાંકલ, પ્રાઈવેટઆઈ.ટી.આઈ.બાજવા,વડોદરા

૯૯૨૫૫૫૬૪૭૬

26,

(૦ર૬૬૩)રર૩૩૩૧
૯૪ર૮૧૬૬૮૯ર

3,5,

૯૪ર૮૦૭૧૪૩૧

5,

9427448237

131,

(૦ર૬પ)રપર૦ર૪૪

3,5,

(૦ર૬પ) રરપ૩૧૧૮

3,5,26,39,

(૦ર૬પ)રપ૬૩પ૩ર

1,3,5,19,32,39,133,

૯૮રપપપપ૧પ૮

3,5,

૯૦૯૯૯રપ૬૬૮

3,5,

૯૩૭૬ર૧૭૬પ૭

131,

9376217657

131,134

૯૩૭૬૨૧૩૭૪૩

5,38,39,

સંચાલકશ્રી, ગીતામંગલમચેરીટે બલટર સ્ટ, સ્વામી
૯૪૨૯૮૨૯૬૦૮
વવદ્યાનંદજીટે કનીકલઈન્સ્ટીટયુટ,મુ.પો. લીમડા,પેટરોલપંપ
પાછળ, દત્તપુરા
સંચાલકશ્રી, ઈન્સ્ટીટ્યુટઓફફાયરસેફ્ટીએન્ડહડઝાસ્ટર ૯૯૭૯૮૯૫૮૫૧
મેનેજમેન્ટસ્ટડીઝ, નવાગામનવીનગરી
૯૯૨૫૦૧૦૪૨૬

3,5,
43,69,74,101,

જીલ્લો:- છોટાઉિેપુર

બોડે લી

સંચાલકશ્રી, સ્વવનભમરઔ.તા.કે ન્ર, સ્વાવમનારાયણ
વવદ્યાપીઠટર સ્ટસંચાવલત, BAPSસ્વાવમનારાયણ
ઇન્ડસ્ટર ીયલટરે નીંગઇન્સ્ટીટ્યુટ, BAPSસ્વાવમનારાયણ
મંહદર, ચાચક-૩૯૧૧૩૫ 
57

૯૭૨૩૧૬૩૩૦૦

118,119,125,127
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તાલુકાનું
નામ

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,ર પ્રમાિે)

જીલ્લો:- અમરે લી

૯૮૭૯૮પપ૩૬૬.

31,

સાવરકું ડલા

સંચાલકશ્રી,કે .બી.લલીયાપ્રાઇવેટઆઇ.ટી.આઇ.,
કરીમાબેન ભાભાભાઈલલીયાએજયુકેશનએન્ડચેરીટે બલ
ટર સ્ટ, વેકરીયાપરા,નમમદેશ્વર મિાદેવનામંદીરપાસે, ફોરે સ્ટ
કોલોનીસામે, મુ.તા.િારી-૩૫૫૬૪૦
શેઠએ.આર.અલ્લાનાપ્રાઈવેટઆઈટીઆઈસાવરકું ડલા

૭૮૭૪૫૭૭૬૪૧

3,5,38,

રાજુ લા

સંચાલકશ્રી, શ્રીવ્રજભાગીરર્થીચેહરટે બલ્રસ્ટ, મુ.પોદેવકા

૯૭૧૪૨૨૦૩૦૧

3,5,19,26,33,38,109, 129,

િારી

ભાવનગર

વશિોર

કોડીનાર

તાલાલા
(ગીર)
સુત્રાપાડા

જામનગર

કે શોદ

માવળયાિાટીના
વવસાવદર

જીલ્લો:- ભાિનગર
સંચાલકશ્રી,કોસમોસ ફાઉન્ડેશન, ભોંયતળીયે, રાિા
૯૮રપ૯૩૬૩૯૯
એપાટમ મેન્ટ, ટર ાફીકસીગ્નલપાસે, વાઘવાડી રોડ, ભાવનગર. (0278)2433557
સંચાલકશ્રી,મરેસા ઈસ્લામીયાસાવમજવનકટર સ્ટ, વસાઈવાલા ૭૦૧૬૭૬૪૧૯૪
આઈ.ટી.સી., ઘોઘારોડ, મુ.પો.અકાવાડા
૯૮૨૫૬૦૬૦૪૪
મિરએજ્યુકેશનટર સ્ટ, કે .કે .પ્લાઝારામમંત્રમંહદરનીસામે,
૯૪૨૬૪૬૪૮૯૦
તળાજારોડ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨
સંચાલકશ્રી,શ્રી પાલીએજયુકેશનટર સ્ટ, શીવમઆઈ.ટી.સી., ૯૪૨૬૪૬૪૮૯૦
દેવગાણા
જીલ્લો:- ગીર સોમનાથ
સંચાલકશ્રી, સોમનાર્થએજયુ.એન્ડચેરી.ટર સ્ટ, હિમાલય
૯૨૨૮૨૪૧૦૯૦
મોટસમનીપાસે,કોડીનાર-વેરાવળ, િાઈવે, રામવાડી,
૭૦૪૮૩૭૬૭૦૨
મુ.ગોિીલનીખાન
૮૪૬૦૪૩૯૮૮૩
સંચાલકશ્રી,શ્રી વી.જી.સોલંકીસ્મારકટર સ્ટ,કોડીનાર-ઉના
૯૨૨૮૨૪૧૦૯૦
િાઈવે, પેટરોલપંપપાસે, મુ.ડોળાસા
૭૦૪૮૩૭૬૭૦૨
૮૪૬૦૪૩૯૮૮૩
૯૨૨૮૨૫૫૬૫૫

કે .ડી.બારડઆઇ.ટી.સી., પ્રોફે સરસોસાયટી, વેરાવળ
િાઇવે, કોડીનાર, ગીર-સોમનાર્થ
કોડીનારપ્રાઇવેટઆઇ.ટી.આઇ., રાજમોતીચેરીટે બલટર સ્ટ, ૯૨૨૮૨૫૫૬૫૫
શ્રીકે .ડી.બારડસ્મારકટર સ્ટ, વેરાવળિાઇવે, કોડીનાર,
ગીર-સોમનાર્થ
સંચાલકશ્રી,સ્વ.વાલાભાઈ ભીમાભાઈવાળાએજયુકેશન
૯૭૧ર૯૪૦૧૪૦.
ટર સ્ટ, લક્ષ્યવેિઆઈ.ટી.સી.,બસસ્ટેન્ડસામે, મુ.તાલાલા
સંચાલકશ્રી,સ્વ.શ્રી કે .આર.ઝાલાપબ્લીકમંડળ,
૯૭૧૪૩૯૪૧૨૩
શ્રીકે .આર.ઝાલાઆઈ.ટી.સી., મુ.પો.પ્રશ્નાવાડા
જીલ્લો:- જામનગર
સંચાલકશ્રી, અંિજનવવવવિલક્ષીતાલીમકે ન્ર, એરોડર ામ
(૦૨૮૮)૨૭૧૨૩૪૮
રોડ, રે લ્વેફ્લાયઓવરબ્રીજપાસે, જામનગર.
જીલ્લો:- જનાગઢ
શ્રીમિુરમએજ્યુકેશનટર સ્ટસંચાવલતસ્વ.શ્રી.બી.ડી.યાદવ 7990120967
ઈન્ડસ્ટર ીયલટરે નીંગઈન્સ્ટીટ્યુટ, વશવમંહદરસામે, ગડુ શેરબાગતા.માવળયાિાટીનાવજ.જુ નાગઢ
સંચાલકશ્રી,સૌરાષ્ટર સોશ્યલવેલ્ફેરએન્ડચેરી.ટર સ્ટ,
૯૩ર૭૪૬૬૧૬૬
દીપપુજા, અમૃતનગરમેઈનરોડ, ડો.વીપુલ પટે લની
િોસ્પીટલ સામે, મુ.કે શોદ
સંચાલકશ્રી,શ્રી કનકે શ્વરીએજયુકેશનટર સ્ટ,શ્રીમારૂતીિામ, ૯૯૦૪૧૧૮૧૧૭
મારૂતીવવદ્યાલય,સરકારીિોવસ્પટલ પાછળ, મુ.ચોરવાડ
સંચાલકશ્રી,શ્રી કનકે શ્વરીએજયુકેશનટર સ્ટ,નોબલસ્કુ લની ૭૦૬૯૧૮૭૩૨૨
બાજુ માં, િારીરોડ,મુ.તા.વવસાવદર
58

105,106,
3,5,17,19,32,38,39,
102,131,134,135,
31,

3,39,

3,26,

39,
3,5,17,26,

31,
3,5,

301,

106,115,116,131,

3,

26,31,
31,

રાજકોટ ણિભાગની ણજલ્લા/તાલુકાિાર સ્િણનભનર સંસ્થાઓના નામ, સરનામું, ટે ણલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા વયિસાય

તાલુકાનું
નામ

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

જીલ્લો:- કચ્છ

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧, ર પ્રમાિે)

સંચાલકશ્રી,નવચેતન અંિજનમંડળ, વવકલાંગવવદ્યા
વવિારકચ્છડે રીપાસે, માિાપર-અંજારિાઈવે,મુ.માિાપર
આયમકોલેજઓફએજ્યુકેશનફોરટે કવનકલ, સવેનં.૧૭૯,
અંવબકાટાઉનશીપ, મેઘપરબોરીચી, અંજાર-૩૭૦૧૧૦

૯૬૮૭૯૩૩૭૨૫

301,304,

૯૯૭૮૪૯૧૬૭૧

26,29,31,

વવિાનએજ્યુકેશનએન્ડચેહરટે બલટર સ્ટ, પિે લોમાળ,
કણસાગરાિોવસ્પટલવબલ્ડીંગ, એસ્ટર ોનચોક, રાજકોટ૩૬૦૦૧
પાટીદારએજ્યુકેશનચેરીટે બલટર સ્ટ, કું જકોમ્પપ્લેક્ષ, બીજો
માળ, ભુતખાનાચોક, રાજકોટ
સંચાલકશ્રી,સ્વ. રવતલાલવિાવસયાસ્મારકટર સ્ટ, સરસ્વતી
વવિામંહદરજેતપુરરોડ, મુ.ભુતવડ

૯૬૨૪૭૧૧૧૧૯
૭૨૦૨૦૭૭૭૦૭

103,131,134,

૮૪૦૧૫૨૦૧૬૧

102,135,

૯૭૧૪૯૨૦૪૧૮

26,39,

પોરબંદર

રારર ીયસાક્ષરતાવમશનસંસ્ર્થા, છાપાચોકડી,પોરબંદર

૯૪૨૬૩૭૬૯૧૮

107,

લખતર

લોકસેવાજાગૃત ટર સ્ટસંચાવલતસરદારપટે લઈન્સ્ટીટ્યુટ
િનુમંતપ્લાઝાકોમ્પપ્લેક્ષ, જીઈબીનીસામે, લખતર,
સુરેન્રનગર-૩૮૨૭૭૫
અવંવતકાએજ્યુકેશનટર સ્ટ, પ્રાઇવેટઆઇ.ટી.આઇ., નવલગઢ
સંચાલકશ્રી, નવકારચેહરટે બલટર સ્ટ, ગુજરાતટરે નીંગસેન્ટર,
માિવકોમ્પપ્લેક્ષ, નેશનલિાઇવેનં-૮/એમુ.પોસાયલા
સંચાલકશ્રી, શ્રીજીવનજ્યોતટર સ્ટ, મુ.વઘાડા
સંચાલકશ્રી, ગુજરાતટરે નીંગસેન્ટર, વઢવાણશ્રદ્ધાકોમ્પપ્લેક્ષ
બીજોમાળ, જી.આઇ.ડી.સી.પાસે, બી-ડીવીઝન, પોલીસ
સ્ટે શન, વઢવાણમેઇનરોડ, જી.સુરેન્રનગર
બુલવકમ ઇન્ડસ્ટર ીયલટરે નીંગઇન્સટીટ્યુટ, વાઘોડા, સુરેન્રનગર

૯૮૭૯૨૫૭૭૩૧

109,130,

૯૯૦૯૧૨૬૪૭૫

3,26,31,39,131,
31,

૯૭૨૩૯૧૫૪૭૫
૯૯૦૯૧૨૬૪૭૫

31,
31,134,

૯૯૭૮૭૮૪૪૪૦
૯૯૭૮૭૮૪૪૪૨

31,43,69,74,

ભૂજ
અંજાર

જીલ્લો:- રાજકોટ

રાજકોટ

િોરાજી

જીલ્લો:- પોરબંિર

ધ્રાંગધ્રા
સાયલા
વઢવાણ

પાટડી

જીલ્લોઃ- સુરેન્દ્રનગર
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તાલુકાનું
નામ

અંકલેશ્વર

જબ
ં ુસર
ઝઘડીયા
આમોદ

ભરૂચ

વાગરા

વાસંદા
નવસારી

ઓલપાડ

માંગરોળ
(સુરત)
ચોયામસી

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

જીલ્લો:- ભરૂચ
સંચાલકશ્રી,લોયલા એજયુકેશનસોસાયટી,ઝેવીયર
૯૪૯૯૮૯૬૭૨૩
ટે કનીકલસેન્ટર,ગડખોલ
ડે રઈવન્ડયાસંચાવલત ડે રઈવન્ડયાઈન્સ્ટીટ્યુટ આદશમ ૯૯૦૯૯૪૭૯૦૭
વનવાસીશાળાવબલ્ડીંગ, વી.ટી.કોલેજકે મ્પપસ,
પીરામણગામરોડમુ.તા.અંકલેશ્વરવજ.ભરૂચ
સંચાલકશ્રી, રોયલએજ્યુકેશનએન્ડડે વલપમેન્ટ
9374069706
સોસાયટી, પ્રર્થમમાળ, નાનાપટે લશોપીંગસેન્ટર,
સ્ટે શનમસ્જીદપાસે, અંકલેશ્વર
સંચાલકશ્રી,જાવમયાિ ઉલુમુલકુ આમન,જાવમયાિ
૯૮૯૮૩૦૨૮૫૨
ઔદ્યોવગકતાલીમકે ન્ર,બાયપાસરોડ,જબ
ં ુસર,
જી.ભરૂચ
સંચાલકશ્રી,સેન્કા સમાજકલ્યાણસંસ્ર્થા,રાજશ્રી
૯૯૦૯૮૨૯૧૧૫
ઈન્ડસ્ટરીયલટરે નીંગઈન્સ્ટીટયુટ,સવે નં.૪૭૮/એ,
મુ.બામલ્લા,પો.ઉમલ્લા
સંચાલકશ્રી, સરભાણસાવમજવનકકે ળવણીમંડળ,
૯૩૨૮૫૧૨૫૯૮
કાંકહરયાગામનજીક, મુ.સરભાણ
સંચાલકશ્રી,અંજુમને ઈમ્પદાદુલમુસ્લીમ, ઈકરા
૯૮૯૮૭૦૧૫૫૯
ઈન્ડસ્ટરીયલટરે નીંગસેન્ટર, દિે જબાયપાસ
૯૯૯૮૫૩૧૯૯૮
રોડ,દિે ગામ
સંચાલકશ્રી,મુન્સી(મનુબરવાલા)મેમોરીયલચેરીટે બલ ૯૯૦૪૦૪૭૪૦૪
ટર સ્ટ,િાજીઅિે મદમુન્સીઆઈ.ટી.સી., મુન્શી
એજયુકેશનલકોમ્પપ્લેક્ષ, દિે જબાયપાસરોડ, ભરૂચ
તપોવનસંસ્કારકે ન્ર, ભરૂચસંચાવલત,પરમકોમ્પપ્યુટર ૭૩૫૯૨૧૧૬૭૬
આઈ.ટી.સી.તપોવનસંકુલ, નીલકંઠેશ્વરમિાદેવરોડ, ૯૮૨૫૭૭૬૨૨૪
જાડે શ્વર, ભરુચ
સંચાલકશ્રી, શ્રીગણેશસેવાસમાજસંઘ,જુ જ
ં રે ાટરે નીંગ ૯૯૦૯૬૮૪૩૮૨
ઈન્સ્ટીટયુટ, અસ્માપાકમ -૩,વસ્તીખંડાલીરોડ,
મુ.પો.તા.વાગરા
જીલ્લો:- નિસારી
સંચાલકશ્રી,ઈન્ફોસીસ ચેરીટે બલટર સ્ટ, નવકાર
(૦ર૬૩૦) ૨૯૬૨૮૫,
કોમ્પપ્યટુ રકોલેજ,એસ-૮/૯,બીજોમાળ, મિાવીર
૯૪ર૬૮૬૭૬ર૧
કોમ્પપ્લેક્ષ,શ્રી.પ્રતાપિાઈસ્કુલસામે, મુ.પો.તા.વાસંદા
કે .ડી.એન.ગોહિલએલાઇડઆરોગ્યસંસ્ર્થા,
૮૨૦૦૮૫૯૭૧૪
તા.જી.નવસારી
જીલ્લો:- સુરત
સંચાલકશ્રી,શ્રી સાયણખાંડઉદ્યોગચેરીટે બલટર સ્ટ,
૯૪૨૮૩૯૭૮૩૩
ઔ.તા.કે ન્રસાયણસુગર ફે કટરી, સાયણ, ઓલપાડ, ૯૩૨૮૯૬૮૦૭૧
સુરત.
સંચાલકશ્રી,કાયેમુલ ઈસ્લામમરેસાટર સ્ટ,
૯૯૨૪૪૮૩૪૨૬
કે .આઈ.એમ. કે મ્પપસ, મોટાવમયાંમાંગરોળ, જી.સુરત
સંચાલકશ્રી, શ્રીમતીમનુબેનપ્રવવણચંન્રશાિ,
૭૫૬૭૪૦૦૯૫૫
આઇ.ટી.સી. મુ.પો.વાંકલ, તા.માંગરોલ
૯૯૧૩૩૪૩૬૦૬
આઇપીઇસીપ્રાઈવેટઆઈટીઆઈચોયામસીસુરત
૯૭૨૪૮૩૨૩૮૮
૮૮૬૬૪૪૯૯૭૧
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સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,ર પ્રમાિે)
1,3,5,
101,134,

135,

3,5,7,

1,3,5,33,112,113,

3,
3,17,33,39,

1,3,4,5,19,26,32,38,

26,

109,

106,135,

115,116,131,134,

3,5,39,

26,
5,39,
3,5,
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તાલુકાનું નામ

કામરે જ

સુરત(સીટી)

બારડોલી

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું

સંપકન નંબર

ભગવાનશ્રીકૃ ષ્ણાટર સ્ટ, એસ.એફ. િરતીસંકુલ,
કામરે જસુરત
સંચાલકશ્રી, ચીસ્તીવનઝામીએજયુકેશનટર સ્ટસંચાલીત
ઈકરાપ્રાઈવેટઆઈ.ટી.આઈ.,ઈદગાિરોડ, ઉન ગામ
તળાવ પાસે,ઉનગામ, જી.સુરત-૩૯૪ર૧૦
સંચાલકશ્રી, શ્રીકૃ ષ્નાસેવાટર સ્ટ,ઈન્ડીયનઈન્સ્ટીટયુટ,
એ-વીંગ, તીરુપતી પ્લાઝા,મિીલાપોલીટે કનીકપાસે,
અઠવાગેટ, સુરત.
શ્રીવચરાગએજ્યુકેશનચેહરટે બલટર સ્ટસંચાવલત
જગતસ્વરૂપસ્વામીપેરામેહડકલઈન્સ્ટીટ્યુટ, ચોર્થોમાળ,
શ્રીસ્વાવમનારાયણપરમસુખગૂરૂકુ લનાનાવરાછા, સુરત
સંચાલકશ્રી,િી સુરતીસુન્નીવ્િોરાએજયુકેશનસોસાયટી,
િીસુરતીસુન્ની-વ્િોરા ઈન્ડસ્ટરીયલટરે નીંગસેન્ટર,
રામપુરા, બડાતવાડી, લોકાહિત િોવસ્પટલ-સામે,સુરત
સંચાલકશ્રી, વેબવનલચેહરટે બલટર સ્ટ, બીજોમાળ,
મોઝાવમ્પબકશોપીંગસેન્ટર, બારડોલી

૭૬૦૦૧૭૮૯૧૭

31,

૯૫૩૭૧૦૩૧૧૧
૯૩૨૭૭૦૬૨૩૯

103,

૯૩૭૬ર૧૭૬પ૭

131,

૮૮૬૬૫૮૧૦૦૦

131,134,307,

૯૭૧૪૭૮૪૧૬૯
૯૬૦૧૪૦૬૨૧૭

3,

૯૮૨૪૯૭૮૮૩૪
૭૦૪૬૭૮૮૭૭૭

135,

સંચાલકશ્રી, ટે કનીકલ ટરે નીંગસેન્ટરઓફિે ન્ડીકે પ્ડ,
હદવ્યાંગોનીઆઈ.ટી.આઈ., ગવમમેન્ટરે સ્ટિાઉસ પાછળ,
જુ નાગામફોટમ , સોનગઢ
સ્વવનભમરઇન્ડસ્ટર ીયલટરે નીંગઇન્સ્ટીટયુટઆશીવામદ
આઈટીસીવ્યારા

૮૨૦૦૨૮૮૯૮૦૬

301,

૯૩૨૮૨૫૭૬૧૨

26,

સંચાલકશ્રી,વનવાસી કલ્યાણમંડળ,૧૦૧,૧૦૯ર્થી
૧૧૧, રાજલક્ષ્મીચેમ્પબસમ,સેન્ટરલબસસ્ટેન્ડ સામે,
િરમપુર
સંચાલકશ્રી,કૌશીક િરીઆએજયુકેશનફાઉન્ડેશન,
કૌશીકિરીઆટે કનીકલસેન્ટરચાણોદકોલોની નાકા,
સેલવાસરોડ, જી.આઈ.ડી.સી.,વાપી
સંચાલકશ્રી, શ્રીવાઘલિરાવવભાગકે ળવણીમંડળ,
સ્વવનભમરઆઇટીસીવાઘલિરા.

૯૮૨૫૮૯૯૧૭૫

26,

૮૪૬૯૫૫૫૫૬૬
૦૨૬૦-૨૯૬૦૪૬૦

3,5,38,39,

૮૯૮૦૮૦૭૧૭૭

3,5,19,22,24,26,28,29,32,
38,41,46,52,

જીલ્લો:- તાપી

સોનગઢ
વ્યારા

જીલ્લો:- િલસાડ

િરમપુર
વાપી
વલસાડ

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ
નંબર(પરરણિષ્ટ-૧,ર પ્રમાિે)
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પરરણિષ્ટ : ૬
ણનયામકશ્રી, ટે કનીકલ ણિક્ષિના ણનયંત્રિ હે ઠળ ચાલતી સરકારી ટે કનીકલ હાઈસ્કુ લો ખાતે સી.ટી.એસ. હે ઠળ
ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

ચાલતા આઈ.ટી.આઈ. પ્રકારના અભ્યાસક્રમોની ણિગત.
ટે કનીકલ હાઇસ્કુ લનું નામ અને સરનામું
સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડનાં ક્રમ નંબર
(પરરણિષ્ટઃ૧,૨ મુજબ)
સરકારીટે કનીકલિાઈસ્કુલ, ઘીકાંટા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧. ર,પ,૧૯,
ફોનનંબર:(૦૭૯)રપ૬રરરર૮.
કે .જે.ટે કનીકલિાઈસ્કુલ, વવરમગામ-૩૮ર૧પ૦.
૩,પ,ર૪,
ફોનનંબરઃ(૦ર૭૧પ)ર૩૩૩૭૭
પી.એન.ટે કનીકલિાઈસ્કુલ, કપડવંજ-૩૮૭૬ર૦.
૩,પ,૩૮,૩૯,૧૨૨,
ફોનનંબરઃ(૦ર૬૯૧)રપર૬૩૭
સરકારીટે કનીકલસંસ્ર્થા, કલોલ-૩૮ર૭ર૧.
પ,૨૪,૧૧૬,
ફોનનંબરઃ(૦ર૭૬૪)રર૩૪૭૬
સરકારીટે કનીકલિાઈસ્કુલ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧.
૫,૧૯,૨૮,
ફોનનંબરઃ(૦ર૬પ)ર૪૧૩૯૩પ.
સરકારીટે કનીકલસંસ્ર્થા, છોટાઉદેપુર-૩૯૧૧૬પ.
૫,
ફોનનંબરઃ(૦ર૬૬૯)ર૩રર૦૮.
એફ.એસ.પારે ખટે કનીકલિાઈસ્કુલ, સુરત-૩૯પ૦૦૩.
૩,૫,૧૯,૨૪,
ફોનનંબરઃ(૦ર૬૧)રપ૯પ૩૦૧
સરકારીટે કનીકલસંસ્ર્થા, વ્યારા-૩૯૪૬પ૦.
૩,૫,૩૮,૩૯,
ફોનનંબરઃ(૦ર૬ર૬)રર૦૩ર૬
સરકારીટે કનીકલસેન્ટર, વલસાડ-૩૯૬૦૦૧.
૨,
ફોનનંબરઃ(૦ર૬૩ર)ર૪૩૬૬૧.
નવસારીટે કનીકલઈન્સ્ટીટયુટ, નવસારી-૩૯૬૪૪પ.
૨,૫,૧૮,૨૪,૨૮,૩૮,૩૯,
ફોનનંબરઃ(૦ર૬૩૭)રપ૮૬૧૧.
વેરઈન્ડસ્ટરીયલઈન્સ્ટ ીટયુટ, િરમપુર-૩૯૬૦પ૦.
૫,૨૪,૩૯,૧૨૨,
ફોનનંબરઃ(૦ર૬૩૩)ર૪૦૮૭.
સરકારીટે કનીકલિાઈસ્કુલ, ગોિરા-૩૮૯૦૦૧.
૫,
ફોનનંબરઃ(૦ર૬૭ર)ર૪રર૧૮.
સરકારીટે કનીકલિાઈસ્કુલ, દાિોદ-૩૮૯૧પ૧.
૧૮,
ફોનનંબરઃ(૦ર૬૭૩)રર૦૦૮૧.
સરકારીટે કનીકલિાઈસ્કુલ, પાલનપુર-૩૮પ૦૦૧.
૫,
ફોનનંબરઃ(૦ર૭૪ર)રપર૪૯૬.
રા.બ.શેઠપુ.ક.કોટાવાલાટે કનીકલિાઈસ્કુલ, પાટણ-
૫,
૩૮૩૩૧પ.ફોનનંબરઃ(૦ર૭૬૬)રર૦૪૭૦.
વોકે શનલટરે નીંગસેન્ટર, પાટણ-૩૮૪ર૬પ.
૪,૫,
ફોનનંબરઃ(૦ર૭૬૬)રર૦૩૬ર.
સરકારીટે કનીકલિાઈસ્કુલ, િોરાજી-૩૬૦૪૧૦.
૩,૩૯,
ફોનનંબરઃ(૦ર૮ર૪)રર૦૯૪૦.
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પરરણિષ્ટઃ૭
રિવયાંગ ઉમેિિારો માટે ણિણિષ્ટ અભ્યાસક્રમો
વયિસાય ટરે ડ કોડ
નો ક્રમ નં

વયિસાયનું નામ

ન્દ્યુનતમ િૈક્ષણિક લાયકાત

વયિસાય નો
પ્રકાર

અભ્યાસક્રમની
મુિત

301

૨૮૩

કોમ્પપ્યુટર ઓપરે ટર

િોરણ:૧૦+૨ની
પદ્ધવતમાંિોરણઃ૧૦પાસ

નોન-એન્જી.

૧વષમ

302

૨૮૨

સ્ટે નોગ્રાફી (અંગ્રેજી)

૧વષમ

303

૨૭૨

ટે લીફોન ઓપરે ટરકમ
રીસેપ્શનીર

નોન-એન્જી.
િોરણ:૧૦+૨ની
પદ્ધવતમાંિોરણઃ૧૦પાસ
(અંગ્રેજીવવષયસાર્થે)
નોન-એન્જી.

૬માસ

304

૨૪૫

કટીંગ એન્ડટે લરીંગ

નોન-એન્જી.

૧વષમ

305

૨૨૬

ડે સ્કટોપ પવબ્લશીંગ
ઓપરે ટર(ડીટીપી)

નોન-એન્જી.

૧વષમ

306

૨૨૭

એમ્પબ્રોઇડરી એન્ડનીડલવક્સમ

નોન-એન્જી.

૧વષમ

307

૨૯૪

િે ર એન્ડસ્કીનકે ર

નોન-એન્જી.

૧વષમ

308

૨૧૯

પ્લમ્પબીંગ આસીસ્ટન્ટ

એન્જી.

૧વષમ

309

૨૮૪

ઓફસેટ વપ્રન્ટર

િોરણ:૧૦+૨ની
પદ્ધવતમાંિોરણઃ૧૦પાસ

નોન-એન્જી.

૧વષમ

310

૨૮૮

ટુ વ્િીલરઓટોરીપેરર

િોરણ:૧૦+૨ની
પદ્ધવતમાંિોરણઃ૮પાસ

એન્જી.

૧વષમ

Disability Certificate
From Competent
Authority

નોન-એન્જી.

૬માસ

િોરણ:૧૦+૨ની
પદ્ધવતમાંિોરણઃ૮પાસ

૩૧1

૯૪૨

પેપરબેગમેકીંગ

૩૧2

૯૩૨

સહટમ ફીકે ટકોસમઇનઆટમ એન્ડ
ક્રાફ્ટ

િોરણઃ૫પાસ

નોન-એન્જી.

૬માસ

૩૧3

૧૯૯

કટીંગ એન્ડસુઇંગ

િોરણઃ૮પાસ

નોન-એન્જી.

૧વષમ

63

પરરણિષ્ટઃ૮
હદવ્યાંગઉમેદવારોમાટે  પ્રવેશઆપવામાં અનામતરાખવામાં આવતી૪ ટકાબેઠકોનોમિત્તમઉપયોગ
ર્થઈશકે  તે માટે  મિાવનદેશાલય, શ્રમઅને રોજગાર, નવીહદલ્િીદ્વારાઈજનેરીતર્થાવબનઈજનેરીવ્યવસાયોમાં
પ્રવેશઆપવામાટે  વવવવિપ્રકારનીશારીહરકક્ષવતિરાવતાહદવ્યાંગઉમેદવારોમાટે  નીચેનીવવગતે વ્યવસાયોની
ભલામણોકરવામાંઆવેલછે તેપૈકીરાજયનીઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાઓમાંચાલતાવ્યવસાયોનીયાદી.
ક્રમ

વ્યવસાય

૧
ર
૩
૪
પ
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧ર
૧૩
૧૪
૧પ
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
ર૦
ર૧
રર
ર૩
ર૪
રપ
ર૬
ર૭
ર૮
ર૯
૩૦

વેલ્ડર (ગેસએન્ડઈલેકટર ીકલ)
મીકે નીક ડીઝલ
પ્લમ્પબર
મેશન
ટરે કટર મીકે નીક
શીટમેટલ વકમ ર
પ્લાસ્ટીક પ્રોસેસીંગઓપરે ટર
ડે સ્કટોપ પબ્લીશીંગઓપરે ટર
પેન્ટર જનરલ
વાયરમેન
મીકે નીક મોટરવ્િીકલ
ફીટર
ટનમર
મશીનીષ્ટ
મીકે નીક વોચએન્ડકલોક
ઈલેકટર ીશીયન
ઈન્સ્ટુમેન્ટ મીકે નીક
રે ડીયો એન્ડટી.વી.મીકે નીક
ટુ લએન્ડ ડાઈમેકર
રે ફ્રીજરે શન એન્ડએરકંડી.મીકે .
મશીનીષ્ટ ગ્રાઈન્ડર
ડર ાફટસમેન મીકે નીક
ડર ાફટસમેન સીવીલ
સવેયર
ઈલેકટર ોવનકસ મીકે નીક
મેન્ટેનન્સ મીકે નીકકે મીકલપ્લાન્ટ
ઈન્સ્ટુમેન્ટ મીકે નીકકે મીકલપ્લાન્ટ
એટે ન્ડેન્ટ ઓપરે ટરકે મીકલપ્લાન્ટ
લેબોરે ટરી આસીસ્ટંન્ટકે મી.પ્લાન્ટ
ઈન્ફો. ટે ક.એન્ડઈલે.મેન્ટે.સીસ્ટમ

૧
ર

કટીંગ એન્ડસુઈંગ
બુક બાઈન્ડર

લાયકાત

મુદ્દત

શારીહરક
ખોડખાંપણ
માટે

ઈજનેરી વયિસાયો માટે .
િોરણ:૧૦ પાસ ૧વષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ ૧વષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ ૧વષમ
િા.
િોરણ:૦૮ પાસ ૧વષમ
-િોરણ:૧૦ પાસ ૧વષમ
િા.
િોરણ:૦૮ પાસ ૧વષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ ૧વષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ ૧વષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ ૨વષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
િોરણ:૧૦ પાસ રવષમ
િા.
બીન ઈજનેરી વયિસાયો માટે .
િોરણ:૦૮ પાસ ૧વષમ
િા.
િોરણ:૦૮ પાસ ૧વષમ
િા.

દ્દવરનીક્ષવત િરાવતા
ઉમેદવારોમાટે 
ભલામણછે .

મુકબિીરોમાટે
ભલામણછે .

ના.
અલ્પ રવષ્ટવાળામાટે
અલ્પ રવષ્ટવાળામાટે
ના.
અલ્પ રવષ્ટવાળામાટે
અલ્પરવષ્ટવાળા માટે
અલ્પ રવષ્ટવાળામાટે
ના.
અલ્પ રવષ્ટવાળામાટે
અલ્પ રવષ્ટવાળામાટે
ના.
અલ્પ રવષ્ટવાળામાટે
અલ્પ રવષ્ટવાળામાટે
અલ્પ રવષ્ટવાળામાટે .
ના.
અલ્પ રવષ્ટવાળામાટે .
ના.
ના.
ના.
અલ્પ રવષ્ટવાળામાટે .
અલ્પ રવષ્ટવાળામાટે .
ના.
ના.
ના.
ના.
ના.
ના.
ના.
ના.
અલ્પ રવષ્ટવાળામાટે

િા.
િા.
િા.
િા.
િા.
િા.
િા.
િા.
િા.
િા.
િા.
િા.
િા.
િા.
ના.
િા.
િા.
ના.
ના.
ના.
ના.
િા.
િા.
િા.
િા.
ના.
ના.
િા.
િા.
િા.

અલ્પ રવષ્ટવાળામાટે .
િા.

િા.
િા.

નોંધ:ભારતસરકારનામીનીસ્ટર ીઓફસ્કીલડે વલપમેન્ટએન્ડએન્ટરવપ્રન્યોરશીપ(MSDE)ડી.જી.ટી.નવીહદલ્િીનાતારીખ:૦૨/૦૭/૨૦૧૯
નાપત્રક્રમાંકઃMSDE-19/02/2018-CD(pt)નેઆવિનસુિારા-વિારાનેપાત્ર.
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રાજ્યમાં આિેલ રિવયાંગો માટે વયિસાણયક તાલીમ આપતા કે ન્દ્રોના નામ, સરનામાં, ટે ણલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા વયિસાય

તાલુકાનું
નામ

અમદાવાદ
વસટી

મોડાસા

ગાંિીનગર

વડોદરા

સુરતવસટી

ગણદેવી
વઢવાણ

ભાવનગર

સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું
જીલ્લો :-અમિાિાિ
અંિજન મંડળ(માત્રહદવ્યાંગોમાટે )ઔ.તા.સંસ્ર્થા
િસ્ત્રાપુર, ડો.જગદીશપટે લચોક, તા.અમદાવાદ(સીટી),
વજ.અમદાવાદ૩૮૦૦૧પ
બિે રા મૂંગાશાળા, નવરંગપુરા, આશ્રમરોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯
િી સોસાયટીફોરફીઝીકલીિે ન્ડીકે પ્ડ, લવકુ શકોમ્પપ્લેક્ષ,
સુખરામનગર,ગોમતીપુર, અમદાવાદ
વોકે શનલરીિે બીલીટીસેન્ટરફોરિે ન્ડીકે પ્ડિોસ્ટે લ
વબલ્ડીંગ, આઇ.ટી.આઇ.કુ બેરનગરસામે, કુ બેરનગર,
અમદાવાદ
જીલ્લો :-અરિલ્લી
લાયન્સ કલબસોસાયટી, લાયન્સઈન્ડસ્ટરીયલટરે નીંગસેન્ટર
ફોરડીસેબલ, શ્રીવાડીલાલ િીરાલાલગાંિીબિે રામુંગા
શાળા, મુ.પો.મોડાસા.વજ.અરવલ્લીપીનઃ૩૮૩૩૧પ
જીલ્લો :-ગાંધીનગર
સરસ્વતી એજયુકેશનચેરીટે બલટર સ્ટસંચાલીતસમપમણ
મૂકબવિરવશશુવવદ્યામંહદર ગાંિીનગરકૃ ષ્ણભવન, મોટે રા,
સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦પ.
સરસ્વતી એજયુકેશનટર સ્ટસંચાલીતસમપમણમૂકબવિર
વશશુવવદ્યામંહદર૧૧૧/ચટાઈપ, સેકટર-ર૮, ગાંધીનગર
જીલ્લો :-િડોિરા
ગુજરાત રકતવપત્તવનવારણસેવાસંઘ,જુ નીગઢી,
મ્પયન
ુ ી.કવાટમ સપાસે, મીલરોડ, યાકુ તપુરા, વડોદરા૩૯૦૦૦૬.
વોકે શનલરીિે બીલીટીસેન્ટરફોરિે ન્ડીકે પ્ડવુમન,
એમ.આઇ.એસ્ટે ટ, જલારામમંહદરરોડ, કારે લીબાગ,
િડોિરા-૩૯૦૦૧૮
જીલ્લો :-સુરત
હડસેબલ વેલ્ફેરટર સ્ટઓફઈવન્ડયા, શ્રીસાંઈસમર્થમનીપાસે,
શારદાયતનસ્કુલનીપાછળ, લેકવ્યુગાડમ નનીસામે, ઉધના,
સુરત-૩૯પ૦૦૭
જીલ્લો :-નિસારી
સંચાલકશ્રી, ગાંિીિર, મુ.પો.કછોલી, સ્ટે.અમલસાડ
તા.ગણદેવી, જી.નવસારી-૩૯૬૩૭૦
જીલ્લો :-સુરેન્દ્રનગર
પ્રજ્ઞાચક્ષુ મહિલાસેવાકું જ, મૂળીરોડ, લોિવવદ્યાલયપાસે,
સુરેન્દ્રનગર-
જીલ્લો :-ભાિનગર
શ્રી કૃ ષ્ણકુ મારવસંિજીઅંિઉદ્યોગશાળાટર સ્ટસંચાવલત
શ્રીમતીપી.એન.આર.શાિ, પ્રજ્ઞાચક્ષુવવદ્યાલય, ણિદ્યાનગર,
ભાવનગર-૩૬૪૦૦ર
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સંપકન નંબર

સંસ્થામાં ચાલતા ટરે ડ
નાં ક્રમ નંબર
(પરરણિષ્ટ-૭ પ્રમાિે)

079-26613434

26,302,303, 305,
307,309,313,

079-6586138

306,

079-22731209

301,304,

--

--

02774-246801
9426690859
9427529160

119,304,305,307,
308, 309,310,

079-23211332

304,

079-23211332

126,304,

0265-2974187

301,304,306,313,

--

--

0261-2252942
9998963142
9825110888

305,

9427123047
7096609915

305,

9429280034

301,307,

9426991940

301,

રાજ્યમાં રિવયાંગ ઉમેિિારો માટે કૌિલ્યની તાલીમ
રાજ્યમાં હદનપ્રવતહદન  ર્થતા ઔદ્યોવગક વવકાસને ધ્યાને લેતા ઔદ્યોવગક વવકાસના પ્રમાણમાં આવેલ
જુ દા-જુ દાઔદ્યોવગકએકમોને કુ શળકારીગરોપૂરાપાડવાનીતેમજરાજ્યનાયુવાિનને રોજગારી/સ્વરોજગારીની
તકોઉપલબ્િકરાવવાનીબાબતનેરાજ્યસરકારદ્વારાઅગ્રીમતાઆપવામાંઆવેલછે .
હદવ્યાંગતાલીમાર્થીઓને પ્રોત્સાિનમળે અને તેઓવનમ્પનતાનોઅનુભવનકરે  તે માટે  ઉત્સાિભયુમ અને
તંદરુ સ્તવાતાવરણતૈયારકરીને તે વનભાવવામાં આવે તેમજ આવાતાલીમાર્થીઓશૈક્ષવણકઅને સમાજીકરીતે
અલગતાનો અનુભવ કરે  નિી તે માટે  હદવ્યાંગ િારો અવિવનયમ,૨૦૧૬ અન્વયે જરૂરી સગવડો પુરી પાડવાનો
પ્રયાસકરવાનાવનદેશઅન્વયે હદવ્યાંગોમાટે નીસરકારીડીસેબલઆઇ.ટી.આઇ.શરૂકરવાનું આયોજનકરવામાં
આવેછે .
હદવ્યાંગોને વિુ ટે કનીકલ તાલીમ સુવવિા ઉપલબ્િ કરાવવાના િે તુસર રાજ્યમાં િાલ (૧)વડોદરા
(૨)રાજકોટ(૩)સુરતજીલ્લામાંહદવ્યાંગઉમેદવારોમાટે નીસરકારીઆઇ.ટી.આઇ.કાયમરતછે .



ઉપરાંત રાજ્યની અન્ય તમામ ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓમાં હદવ્યાંગ  ઉમેદવારો માટે  ૪% બેઠકો
અનામતરાખવામાંઆવેછે .



હદવ્યાંગતાલીમાર્થીઓનેટ્યુશનફીભરવામાંર્થીમુવક્તઆપવામાંઆવેછે .



હદવ્યાંગતાલીમાર્થીઓનેબેંકેબલલોનસબસીડીયોજનાનોલાભઆપવામાંઆવેછે .



ઔદ્યોવગક તાલીમ સંસ્ર્થાઓ(આઇ.ટી.આઇ.)માં તાલીમ મેળવતા હદવ્યાંગ તાલીમાર્થીઓને માવસક
રૂા.૨૦૦/-ર્થીરૂા.૪૦૦/-લેખેસ્ટાઇપેન્ડઆપવામાંઆવેછે .



ઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાઓમાં તાલીમ મેળવતા હદવ્યાંગતાલીમાર્થીઓને પણ "ગુજરાત સામુરહક જુ થ
(જનતા) અકસ્માત િીમા યોજના" િે ઠળરૂા.૧.૦૦લાખનુંવીમાકવચપુરૂપાડવામાંઆવેછે .



િોરણઃ૧૦તર્થાિોરણઃ૧૨સમકક્ષગણવામાટે નીશરતોપહરપૂણમર્થતાંતેઓનેસમકક્ષતાનુંપ્રમાણપત્ર
આપવામાંઆવેછે .
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કુ રટર ઉદ્યોગ તાલીમ કે ન્દ્રો
ઉદ્યોગ અને ખાણ વવભાગના તારીખઃ૧૮/૦૧/૨૦૧૬ના ઠરાવર્થી કવમશ્નરશ્રી, કુ હટર અને ગ્રામોદ્યોગ,
ગાંિીનગર િસ્તકના કુ હટર ઉદ્યોગ તાલીમ કે ન્રોનું સંચાલન વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમની કચેરી,
ગાંિીનગરનેસોંપવામાંઆવેલછે .આતાલીમકે ન્રોખાતેઉપલબ્િસુવવિાઓઅનુસારજેતેવ્યવસાયોમાંપ્રવેશ
આપવામાંઆવશે.
કુ રટર ઉદ્યોગ તાલીમ કે ન્દ્રો ખાતે ચાલતા વયિસાયોની ણિગત
 પ્રવેશમાટે નીવયમયામદા૧૪ર્થી૩૦વષમસુિીિોવીજોઇએ
 તાલીમપુણમકયામબાદજી.સી.વી.ટી.દ્વારાપરીક્ષા/સટીહફકે શન
 તાલીમાર્થીનેવનયમાનુસારિાજરીનાિોરણેસ્ટાઇપેન્ડમળવાપાત્ર
 પ્રવેશમાટે જેતેકુ હટરઉદ્યોગતાલીમકે ન્ર/તેનીસંલગ્નઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાખાતેરૂબરૂસંપકમ કરવો.
 પ્રવેશપ્રહક્રયાજેતેકુ હટરઉદ્યોગતાલીમકે ન્રખાતેકરવામાંઆવશે.
કુ રટર ઉદ્યોગ તાલીમ કે ન્દ્રમાં ચાલતા અભ્યાસક્રમો
ક્રમ

વયિસાયનું નામ

તાલીમનો સમયગાળો

િૈક્ષણિક લાયકાત

૧

ફીટર આસીસ્ટન્ટ

૧વષમ

િોરણ-૧૦પાસ

૨

ટનમરઆસીસ્ટન્ટ

૧વષમ

િોરણ-૧૦પાસ

૩

બેઝીકઇલેકટર ોનીકસવમકે નીક

૧વષમ

િોરણ-૧૦પાસ

૪

ઇલેકટર ીશીયનઆસીસ્ટન્ટ

૧વષમ

િોરણ-૧૦પાસ

૫

ઓફસેટવપ્રન્ટરએન્ડપેકેજસમ

૧વષમ

િોરણ-૧૦પાસ

૬

બેઝીકરે ફ્રીજરે શનએન્ડએરકન્ડીશનવમકે નીક

૧વષમ

િોરણ-૯પાસ

૭

ઇલેકટર ોપ્લેટીંગ

૧વષમ

િોરણ-૯પાસ

૮

વાયરમેનઆસીસ્ટન્ટ

૧વષમ

િોરણ-૮પાસ

૯

પ્લમ્પબીંગઆસીસ્ટન્ટ

૧વષમ

િોરણ-૮પાસ

૧૦

ટુ વ્િીલરઓટોરીપેરસમ

૧વષમ

િોરણ-૮પાસ

૧૧

જનરલકારપેન્ટર

૧વષમ

િોરણ-૮પાસ

૧૨

આમેચરમોટરરીવાઇન્ડીંગ

૧વષમ

િોરણ-૭પાસ

૧૩

મેનએન્ડવુમનગારમેન્ટમેકીંગ

૧વષમ

િોરણ-૭પાસ

૧૪

વેલ્ડરકમફે બ્રીકે ટર

૧વષમ

િોરણ-૭પાસ

૧૫

કોટનવવવીંગ(સુતરવણાંટ)

૧વષમ

િોરણ-૪પાસ

૧વષમ

િોરણ-૪પાસ

૧૬ વુલનવવવીંગ(ઉનવણાંટ)

 કુ હટરઉદ્યોગતાલીમકે ન્રઅભ્યાસક્રમમાટે  જીલ્લાકક્ષાનીનોડલસરકારીઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાતર્થા
નાયબવનયામકશ્રી(તાલીમ), પ્રાદેવશકકચેરીઅમદાવાદ,વડોદરા,રાજકોટઅનેસુરતનોસંપકમ કરવાર્થી
કુ હટરઉદ્યોગતાલીમકે ન્રતર્થાતેકે ન્રખાતેચાલતાવ્યવસાયોવવશેનીવિુવવગતોઉપલબ્િર્થઇશકશે.
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પરરણિષ્ટઃ૧૧
ગુજરાત સ્કીલ ડે િલપમેન્દ્ટ ણમિનના માધ્યમથી ઔદ્યોણગક તાલીમ સંસ્થા ખાતે િરુ કરે લ NSQF કક્ષાના
ટું કાગાળાના અભ્યાસક્રમો
કૌશલ્ય વનમામણની હદશામાં કે ન્ર સરકારની રારર ીય નીવતને અનુસરી રાજ્ય સરકારના શ્રમ અને રોજગાર
વવભાગનાનેજાતળેકાયમરતગુજરાતસ્કીલડે વલપમેન્ટવમશન,ગાંિીનગરનીકચેરીરાજ્યનાયુવાનોનાકૌશલ્ય
વવકાસ માટે  સતત નવીન આયામો માટે  પ્રવૃવત્તશીલ રિે  છે . આ અનુસંિાને રાજ્યમાં કૌશલ્ય વનમામણ કરવા
િે તુસરવવવવિઔિોવગકતાલીમસંસ્ર્થાઓ(ITIs) દ્વારાજુ દાજુ દા NSQF કક્ષાનાઅને ઇન્ડસ્ટર ીઝનીજરૂહરયાત
આિાહરત ટું કાગાળાના અભ્યાસક્રમોમાં તાલીમ શરુ કરવામાં આવેલ છે . આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દે શ રાજ્યના
યુવાનોને અર્થમપૂણમ, ઉદ્યોગસંબંવિ-કૌશલ્યલક્ષીતાલીમઆપીતેઓનીરૂવચનાક્ષેત્રમાં આજીવવકામેળવામાટે 
સિાયરૂપર્થવાતર્થાસ્વરોજગારીતકોઉભીકરવાનોછે .

NSQF કક્ષાના િોટન ટમન કોષીસની ણિિેષતાઓ:









વવવવિ સેક્ટરના જોબરોલ જેમકે , િે લ્ર્થકે ર સેક્ટર, એપરલ,બ્યુટી એન્ડ વેલનેસ, IT સેક્ટર, કે વપટલ
ગુડ્સ,એગ્રીકલ્ચરસેક્ટરવવગેરે...
પસંદગીનાક્ષેત્રમાંકૌશલ્યતાલીમલીિાબાદGCVTદ્વારાપ્રમાણપત્ર
ધોરિ ૧૦ માં પાસ
ટરે ઈન્ડફે કલ્ટીદ્વારાતાલીમ
થયેલ ઉમેિિારોને
Local/Industry Demandઆિારીતકોષીસ
કૌિલ્યિાન થિાની
રોજગારી/સ્વરોજગારીનીવિુતકો
સુિિન તક ..
મહિલામાટે નાપણકોષીસઉપલબ્િ
૨ર્થી૬મહિનાનાશોટમ ટમમકોષમ(NSQF લેવલ૨ર્થીલેવલ૫સુિીના)
તાલીમમાંજોડાવામાટે નીવવવવિકોષમઆિારીતલાયકાત:િોરણ૫,૮,૯અને૧૦પાસતેમજસ્નાતક
કક્ષાનાંવવિાર્થીઓમાટે ઉમદાતક
સણચત NSQF કક્ષાના ટં કાગાળા અભ્યાસક્રમની મારહતી

Sr.No.

Sector

Name of NSQF Level Course

Duration
in
Trainee Entry Qualification
Hours
300
5th Standard pass, preferably
200
5th Standard Passed Preferable
680
10th Standard with skills in
sketching and basic computer
operation & 14 yrs. of age
340
8th Standard, Preferably

1
2
3

Agriculture
Gardener
Agriculture
Organic grower
Apparel Made-Ups & CAD- Fashion Designer
Home Furnishing

4

Apparel Made-Ups & Self Employed Tailor
Home Furnishing

5

Apparel Made-Ups & Hand Embroiderer
Home Furnishing

200

Preferably Class 10th

6

Apparel Made-Ups & Sewing Machine Operator
Home Furnishing

270

5th Class, Preferable

7

Automotive

446

8th Class

Automotive Service Technician
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Sr.No.

Duration
in
Trainee Entry Qualification
Hours
Automotive Service Technician 450
10th Class
(Two and Three Wheelers)

Sector

Name of NSQF Level Course

8

Automotive

9
10
11

Automotive
Automotive
Beauty & Wellness

Light Motor Vehicle Driver
Welding Assistant
Assistant Beauty Therapist

200
160
140

12
13
14
15

Beauty & Wellness
Beauty & Wellness
Beauty & Wellness
BFSI

Assistant Nail Technician
Beauty Therapist
Yoga Instructor
Accounts Assistant using Tally

200
400
226
500

16

BFSI

Goods & Services Tax (GST) 100
Accounts Assistant

17

Capital Goods
Manufacturing

& CNC Operator – Turning

18

Capital Goods
Manufacturing

& CNC
Operator-Vertical 300
Machining Center

10th Standard pass, preferably

19

Capital Goods
Manufacturing

& Welder (Repair & Maintenance)

600

8th Pass

20
21
22
23

Construction
Construction
Construction
Electronics & HW

Assistant Mason
Assistant Electrician
Mason General
Field Technician – Air
Conditioner

350
400
400
300

24

Electronics & HW

Arise Room Air Conditioner & 610
Home Appliances (Racha)

5th Class
10 th pass
5th Class
8th Standard passed/ITI/ Diploma
(Electrical/Mechanical/RAC)
Minimum two years for as helper
for 8th/9th passed
HSC, ITI (2 years) , Diploma (any
field), Degree (any field)

25
26
27

Electronics & HW
Electronics & HW
Electronics & HW

CCTV Installation Technician
360
Smartphone Repair Technician
360
Solar
Panel
Installation 400
Technician

10th Pass
ITI
10th Standard passed ITI/Diploma
(electrical, mechanical)

28
29
30
31

Furniture and fitting
Green Jobs
Handicrafts & Carpets
Healthcare

Carpenter Wooden Furniture
Solar Lighting Technician
Glazing operator (Ceramics)
General Duty Assistant

308
160
250
420

32
33

Healthcare
Healthcare

Assistant Yoga Instructor
Frontline Health Worker

200
425

34

Healthcare

General Duty Assistant

420

5th Class, Preferably
8th Pass, Preferably
5th pass preferably
10th Class ,Preferably but Class
VIII is also considered in certain
situations
8th
Must have at least passed
Standard 8th and should be
functionally literate. This may be
relaxed only if no suitable person
with this qualification is available
10th Pass
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400

8th Class, Preferably
8th Class
8th Class, Preferably / the ability
to read/write and communicate
effectively for the job role
8th Class
10th Class
8th Standard, Preferably
12th Standard,14 years of age &
above
Graduation in commerce or allied
subject
10th Class

Sr.No.
35
36
37

Sector

Name of NSQF Level Course

Indian Plumbing Skills Assistant Plumber
council
Indian Plumbing Skills Plumber(General)
council
IT-ITeS
Certified Course
Designing

38

IT-ITeS

39
40

IT-ITeS
IT-ITeS

41

Logistics Sector Skill
Council
Management
&
Entrepreneurship and
Professional
Skills
Council
Power Sector Skill
Council

42

43

Duration
in
Trainee Entry Qualification
Hours
500
5th pass
410

in

Web 80

5th Class (To be revised to 10th
post 31st December, 2017)
Basic Computer Knowledge

Domestic
Biometric
data 400
operator
Domestic Data entry Operator
440
Junior Software Developer
400

10th Class

Documentation Assistant

270

10th Class

Unarmed Security Guard

160

8 th pass

10th Pass
12th pass with good aptitude

Assistant Technician -Street 200
Light
Installation
&
Maintenance
Skill Consumer
Energy
Meter 350
Technician

10th Class

44

Power Sector
Council

45

Power Sector
Council
Power Sector
Council

Skill Electrician Domestic Solutions

350

8th Pass

Skill Senior Lineman Distribution

350

8th Class

47

Power Sector
Council

Skill Technical Helper (Distribution)

175

8th Class

48

Tourism & Hospitality

330

10th Pass

46

Heritage Tour Guide

8th Class

આઉપરાંતપણવિુટું કાગાળાનાઅભ્યાક્રમોઉપ્લબ્િછે .
પ્રવેશઇચ્છુંકઉમેદવારગુજરાતસ્કીલડે વલપમેન્ટવમશનનીવેબસાઈટ www.skills.gujarat.gov.inપરઉપલબ્િ
વનશુલ્કInterest assessment test આપીને પોતાનીરૂચીપારખીશકે  છે  અને પસંદગીનાઅભ્યાસક્રમમાં
જોડાઈઆયોજનાનોલાભલઇશકે છે .
વિુમાહિતીમેળવવામાટે ગુજરાતસ્કીલડે વલપમેન્ટવમશનનીવેબસાઈટwww.skills.gujarat.gov.inપરલોગીન
ર્થાવઅર્થવાઆપનીનજીકનીITI અર્થવાહડવસ્ટર ક્ટસ્કીલકવમટીનોસંપકમ કરો....
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Shor Term Training In ITIs
Skill Hub Initiative (SHI) Project
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY 3.0)
ભારત સરકારના Ministry of Skill Development and Entrepreneurship મંત્રાલયના માધ્યમર્થી
સ્કીલઇવન્ડયાવમશનનાભાગરૂપે અને National Education Policy ૨૦૨૦ અંતગમતિોરણ૬ર્થી
વવિાર્થીઓને વોકે શનલ તાલીમ આપવા તેમજ school drop-outs અને out-of-education
candidates ને વોકે શનવશક્ષણ/તાલીમઆપવાઅનુસંિાને ભારતસરકારના Skill Hub Initiative
(SHI)નામનાPilot Projectનું અમલીકરણPMKVY3.0યોજનાઅંતગમતકરવામાંઆવેલછે .
આ યોજનાના અમલીકરણના પ્રર્થમ તબક્કામાં Directorate General Of Training દ્વારા ગુજરાત
રાજ્યની૭૮ ITISને skill hub તરીકે  identifyકરવામાં આવેલ.િાલ,આ ૭૮ ITIS માંર્થી૨૨ ITISમાં
વવવવિસેક્ટરનાજુ દાજુ દાNSQF Aligned અભ્યાસક્રમોચલાવવામાંઆવેલછે .
Skill Hub Initiative (SHI) Pilot Project PMKVY 3.0 યોજનાની ણિિેષતાઓ:
 ૧૫ર્થી૨૯વષમનાઉમેદવારોનેકૌશલ્યવાનર્થવાનીઉત્તમતક
 સંપૂણમ તાલીમઅનેમુલ્યાંકનફીસરકારદ્વારાચૂકવવામાંઆવશે
 વવવવિસેક્ટરનાNSQF aligned ટૂં કાગાળાના જોબરોલ(અભ્યાસક્રમ)
 પસંદગીનાક્ષેત્રમાંકૌશલ્યતાલીમલીિાબાદરારર ીયકક્ષાનુંપ્રમાણપત્ર
 સટીફાઈડફે કલ્ટીનામાધ્યમર્થીતાલીમ
 ભરતીમેળાદ્વારાઆજીવવકામેળવવામાટે નીઉત્તમતક

આયોજનામાંજોડાઈકૌશલ્યભારતવમશનનાસિભાગીબનો
રજીસ્ટરે િન માટે જરૂરી િસ્તાિેજ
 ઉંમરઅંગેનોપુરાવો-આિારકાડમ
 બેંકમાંએકાઉન્ટનંબર-પાસબુકનીનકલ
 ઉમેદવારનોફોટો
વિુ માહિતીમેળવવામાટે  ભારતસરકારનીવેબસાઈટ www.pmkvyofficial.org પરલોગીન
ર્થાવઅર્થવાઆપનીનજીકનીITI અર્થવાહડવસ્ટર ક્ટસ્કીલકવમટીનોસંપકમ કરો....
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ગુજરાત રાજયમાં સુણપરીયર ટે કનોલોજીની આધુણનકતમ તાલીમ
પ્રસ્તાિનાઃ
ગુજરાતનાનવયુવાનોનેઅદ્યતનટે કનોલોજીર્થીતાલીમબઘ્િકરવા, ઈન્ડસ્ટરીઝનીજરૂરીયાતમુજબકુ શળમાનવબળતૈયારકરવા
માટે સુવપરીયરટે કનોલોજીનાવ્યવસાયોઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થ
 ાઓખાતેશરૂકરવામાંઆવેલછે .

યોજનાનો અમલ અને તાલીમ સંબંણધત મારહતીઃ
આ યોજનાની શરૂઆત તારીખઃ૦૭/૦૪/ર૦૧રના રોજ તત્કાલીન માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના વરદિસ્તે
વવડીયોકોન્ફરન્સીંગનામાઘ્યમર્થીકરવામાંઆવેલછે .ઈન્ડસ્ટરીઝનીમાંગનેઅનુરૂપઅભ્યાસક્રમોશરૂકરવાનામંતવ્યોસાર્થે વવવવિ
ઈન્ડસ્ટરીયલ એસોસીએશન તેમજ FICCI, CII, FIA સાર્થે વમટીંગ પરામશમ કરવામાં આવેલ છે . સેકટરવાઈઝ ઉદ્યોગોની માંગ
અનુસારના કોવષમસ અને તેના સીલેબસ તૈયાર કરવા માટે  ઉદ્યોગોના તજજ્ઞના અવભપ્રાય મેળવવામાં આવેલ છે . સુવપરીયર
ટે કનોલોજીના કોવષમસને અનુરૂપ આિુવનક લેબ / વકમ શોપ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે . તમામ મોડયુલ્સ માટે  ટયુશન ફી ફકત
રૂા.પ૦/-પ્રવતમાસરાખેલછે .તાલીમનેઅંતેજી.સી.વી.ટી.દ્વારાસહટમ હફકે ટએનાયતકરવામાંઆવશે.

Automobile Technology
ઓટોમોબાઈલક્ષેત્રમાં અત્યારસુિીવાિનોમાં એન્જીન, ગીયરબોક્ષમરામતજેવાકામોમુખ્યરિે તાિતા.િવે વાિનોમાં
આિુનીક ટે કનોલોજીના ઉપયોગના કારણે એન્જીન, ગીયરબોક્ષ જેવી સીસ્ટમની આયુષ્ય મયામદા ખૂબ જ વિી ગયેલ છે . તેના
રીપેરીંગના બદલે િવે ઓટો ઈલેકટર ીકસ, કાર એરકન્ડીશનીંગ, વ્િીલ એલાઈમેન્ટ તર્થા બેલેન્સીંગ કમ્પપ્ય
 ુટરની મદદર્થી
ફોલ્ટડાયગ્નોસ્ટીકતર્થારીપેરજેવાક્ષેત્રોમાંકુ શળકામદારોનીખૂબજજરૂરીયાતરિે છે .આઉપરાંતમોટરડર ાઈવીંગમાંસલામતીવિેતે
અર્થેડર ાઈવીંગસીમ્પયલ
ુ ેટરનીમદદર્થીતાલીમઆપવાનુંઆયોજનછે .તેર્થીઆક્ષેત્રમાંપણમિત્તમઉમેદવારોતાલીમબદ્ધર્થશે.
Sr.
No
1

Name of Modules
Auto Electrician
Automobile Engine Diagnosis &

2

Duration
of Modules
176 Hours
176 Hours

Testing

3

Car Air Conditioning Technician

176 Hours

4

Car Detailing & Quick Car Service

176 Hours

5

CNG Kit Technician
Diesel Fuel injection Technician

176 Hours

6

Education Qualification

Name of ITI

10th pass and I.T.I
MMV/Diesel Mechanic
Trades pass

Himatnagar, Maninagar,
Mehsana, Modasa,
Palanpur, Patan, Sanand,
Sarkhej, Dahod, Tarsali,
Bhavnagar, Bhuj, Rajkot,
Surendranagar, Ankleshwar,
Bilimora, Surat,

176 Hours

CNC Technology
પરંપરાગતરીતેટરે નીંગમાટે લેર્થતર્થામશીનીંગમાટે મીલીંગ, શેપીંગજેવામશીનોનાઉપયોગર્થીમેન્યુઅલકુ શળતાઆિારીત
ઉત્પાદનપ્રહક્રયાિાર્થિરાતીિતી.જેનાસ્ર્થાને CNC Turning Center, CNC Vertical Machining Centerનોઉદ્યોગો
દ્વારાવ્યાપકઉપયોગઉચ્ચ ગુણવત્તાતર્થાવિુ ઉત્પાદનમાટે  કરવામાં આવે છે .આપ્રકારનીતાલીમફકતCoE સેકટરસંલગ્ન
સંસ્ર્થ
 ામાંિતી, જેર્થીઆવીCNC ટે કનોલોજીનીતાલીમનોઅન્યતાલીમાર્થીઓનેલાભમળશે.
Sr.No

Name of Modules

1
2

CNC Operator (Turning)
CNC Programmer cum Operator

3

CNC Programmer cum Operator
(Turning)
VMC Operator (Milling)
VMC Programmer Cum Operator
VMC Programmer Cum
Operator(Milling)

4
5
6

Duration of
Modules
80 Hours
240 Hours
240 Hours
80 Hours
240 Hours
240 Hours
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Education Qualification

Name of ITI

S.S.C. Pass with 1 year
Suitable field Exp.or ITI
CoE (Production &
Manufacturing), (Broad
Based Basic Training)
Turner / Machinist/ Fitter /
General Mechanic Trades
or Diploma in Mechanical
Engineering/ Production
Engineering

Kubernagar, Maninagar,
Mehsana, Palana,
Godhra, ITC Tarsali,
Palana, Uttarsanda,
Bhavnagar, Bhuj, Gondal,
Jamnagar, Rajkot,
Surendranagar, Bilimora,
Surat.

Solar Technology
સોલાર ટે કનોલોજી ક્ષેત્રે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતમાં  સૌ પ્રર્થમવાર આ રીન્યુએબલ એનજીના ક્ષેત્રમાં તાલીમ આપવાનો
નવીનતમઅભીગમઅપનાવેલછે .આવાપ્રકારનીતાલીમમેળવ્યાબાદઆક્ષેત્રમાંપણનવીરોજગારીનીતકોઉભીર્થયેલછે .જેમાં
તાલીમાર્થીઓનેરોજગારીપ્રદાનર્થશે.
Sr.

Name of Modules

Duration of

No

Education Qualification

Name of ITI

Modules
ITI Pass with Electrician or
Wireman or Electronics
Mechanic or Information
Solar Photovoltaic

1

Technician

168 Hours

Technology and Electric
Certificate Course, CoE

Balisana, Chandkheda,
Deesa, Himmatnagar,

(Electrical Sector) Electrical

Patan, Keshod.

Service Technician (T.E.B.
Pattern)

Chemical Sector
કે મીકલ સેકટરમાં પ્રોસેસમાં ઉપયોગમાં લેવાતા વવવવિ કન્ટરોલ્સ કે ,જે પરંપરાગત પદ્ધવત આિારીત િતા, જેના સ્ર્થાને
PID,PLC, SCADA અને DCS પ્રકારની કોમ્પપ્ય
 ુટરાઈઝડ કન્ટરોલ સીસ્ટમની ઈન્ડસ્ટરીસ્પેશીફીક ડીમાન્ડ આિારીત તાલીમ
આપવાનોઅવભગમછે .
Sr.No

Name of Modules

Duration

Education Qualification

Name of ITI

of
Modules
S.S.C. Pass & Degree or Diploma
or ITI Pass with Chemical or
1

Programmable Logic Controller (PLC)

60 Hours

Electrical or Electronics or
Instrumentation Engineering or
Sponsored By Industry
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ITC Tarsali

એપરલ પાકન ઓપરે ટર ટરે ણનંગ પ્રોગ્રામ
એપરલ પાકન ટરે ણનંગ પ્રોગ્રામ :
રે ડીમેઈડગારમેન્ટનાવૈવશ્વકબજારમાંકવોટાસીસ્ટમદૂરર્થવાર્થીતૈયારકપડાનીવનકાસઅંગેનીહદશાઓખુલવાપામેલછે .
તૈયાર કપડાની માંગને પિોંચી વળવા રાજય સરકાર દ્વારા અમદાવાદ અને સુરત ખાતે એપરલ પાકમ ની સ્ર્થાપના કરે લ છે . જેમાં
રે ડીમેઈડગારમેન્ટનાનવાએકમોશરૂર્થયેલછે .આએકમોતર્થાિાલરાજયમાંકાયમરતગારમેન્ટઉદ્યોગોનેકુ શળકારીગરોપૂરાપાડવા
માટે એપરલપાકમ ઓપરે ટરટરે નીંગયોજનાશરૂર્થયેલછે .

અદ્યતન તાલીમ :
આયોજનાિે ઠળચાલતાં તાલીમકે ન્રોખાતે એપરલઉદ્યોગમાં વપરાતીઅદ્યતન મશીનરી/ઈકવીપમેન્ટસ, ગારમેન્ટ
મેન્યફુ ે કચરીંગમશીનરીનાંવવશ્વવવખ્યાતઉત્પાદકોમે.બ્રિર, મે.ઝુકી, મે.ઈસ્ટમેનજેવીકંપનીઓપાસેર્થીઆયાતકરવામાંઆવેલછે 
અનેઆમશીનરી/ઈકવીપમેન્ટસઉપરતાલીમાર્થીઓનેઅદ્યતનતાલીમઆપવામાંઆવેછે .

તાલીમનો સમય ગાળો અને િૈક્ષણિક લાયકાત :
ક્રમ
૧
૨

અભ્યાસક્રમનું નામ
સુઈંગમશીનઓપરે ટર
ગારમેન્ટફીનીસીંગએન્ડચેકીંગ

૩

પેટનમમેકીંગએન્ડબેઝીકકટીંગ

ન્દ્યુનત્તમ િૈક્ષણિક લાયકાત
મુદ્દત
િોરણ:૧૦+૨નીપદ્ધવતમાંિોરણ:૮પાસ
૨૪૦કલાક
િોરણ:૧૦+૨ની પદ્ધવતમાં િોરણ:૮ પાસ ૨૪૦કલાક
તર્થાસુઈંગમશીનઓપરે ટરઅર્થવાટે લરીંગનો
૨૪૦કલાક
કોષમપાસ.

બેચ સાઇિ
૩૦
૨૦
૨૦

પરીક્ષા અને પ્રમાિપત્ર :
તાલીમના અંતે ગુજરાત કાઉન્સીલ ઓફ વોકે શનલ ટરે નીંગ(GCVT),ગાંિીનગર દ્વારા પરીક્ષા લઈ તાલીમાર્થીઓને
પ્રમાણપત્રએનાયતકરવામાંઆવેછે તર્થાએપરલઈન્ડસ્ટર ીઝનાખ્યાતનામએકમોદ્વારાસંસ્ર્થાઓખાતેકે મ્પપસઈન્ટરવ્યુનુંઆયોજન
કરીઉમેદવારોનેનોકરી/રોજગારીઅપાવવાકાયમવાિીકરવામાંઆવેછે .

અરજી પ્રરક્રયા :


સંબંવિતતાલીમકે ન્રોખાતેવનયતવ્યવસાયમાંતાલીમમેળવવામાટે  અરજીકરવાનીરિે શે.તાલીમમાંજોડાવામાટે સંપૂણમ
વવગતોસાર્થેનાઅરજીપત્રકસાર્થેજેતેતાલીમકે ન્રનોસંપકમ કરવાનોરિે શે.



વનયામકશ્રી, રોજગારઅને તાલીમ, ગાંિીનગરનીકચેરીદ્વારાવનયતકરાયેલિારા-િોરણોમુજબસંલગ્નસંસ્ર્થાઓદ્વારા
પ્રવેશઆપવામાંઆવશે.




તાલીમવગોજેતેવષમનાંજાન્યુઆરી, એવપ્રલ, જુ લાઈ, ઓકટોબરમાસર્થીશરૂકરવામાંઆવેછે .
વવશેષજાણકારીમાટે સંબંવિતઔદ્યોવગકતાલીમસંસ્ર્થાનોરૂબરૂસંપકમ કરવાનોરિે શે.
તાલીમ કે ન્દ્રો અને વયિસાયિાર મંજુર બેઠકોની ણિગત :

ક્રમ

તાલીમ કે ન્દ્રનું નામ

સુઈંગ મિીન
ઓપરે ટર

ગારમેન્દ્ટ ફીનીસીંગ
ચેકીંગ

પેટનન મેકીંગ
એન્દ્ડ બેિીક
કટીંગ

કુ લ

૧

ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, કુ બેરનગર

30

૨૦

૨૦

૭૦

ર

ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, સરસપુર

30

૨૦

૨૦

૭૦

૩

ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, સરખેજ

30

૨૦

૨૦

૭૦

૪

ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, ગાંિીનગર

30

૨૦

૨૦

૭૦

પ

ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, વડનગર

30

૨૦

૨૦

૭૦

૬

ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, સુરત

30

૨૦

૨૦

૭૦

74

ક્રમ

તાલીમ કે ન્દ્રનું નામ

સુઈંગ મિીન
ઓપરે ટર

ગારમેન્દ્ટ ફીનીસીંગ
ચેકીંગ

પેટનન મેકીંગ
એન્દ્ડ બેિીક
કટીંગ

કુ લ

૭

ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, પલસાણા

30

૨૦

૨૦

૭૦

૮

ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, વ્યારા

30

૨૦

૨૦

૭૦

૯

ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, વબલીમોરા

30

૨૦

૨૦

૭૦

૧૦ ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, પાલનપુર

30

-

-

૩૦

૧૧ ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, હિંમતનગર

30

-

-

૩૦

૧ર

30

-

-

૩૦

૧૩ ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, કલોલ

30

-

-

૩૦

૧૪ ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, દિે ગામ

30

-

-

૩૦

૧પ ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, પલાણા

30

-

-

૩૦

૧૬ ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, માતર

30

-

-

૩૦

૧૭ ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, ગાંિીિામ

30

-

-

૩૦

૧૮ ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, અંજાર

30

-

-

૩૦

૧૯ ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, પારડી

30

-

-

૩૦

૨૦ ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, ચીખલી

30

-

-

૩૦

૨૧ ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, મવણનગર

30

-

-

૩૦

૨૨ ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, સાણંદ

30

-

-

૩૦

૨૩ ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, વભલાડ

30

-

-

૩૦

૬૯૦

૧૮૦

૧૮૦

૧૦૫૦

ઔદ્યોવગકતાલીમ સંસ્ર્થ
 ા, મિે સાણા

કુ લ સરિાળો :
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ગુજરાત ડાયમંડ ઈન્દ્ડસ્ટર ીિ ટરે નીંગ ઈન્દ્સ્ટીટયુટ
ડાયમંડઈન્ડસ્ટરીઝને તાલીમબઘ્િકુ શળકારીગરોઉપલબ્િર્થઈશકે  તે િે તુર્થીવનયામકશ્રી, રોજગારઅને તાલીમનીકચેરી,
ગાંિીનગરિસ્તકરાજયમાં િીરાઉદ્યોગનીઅદ્યતનતાલીમમાટે  િાલસરકારીસંસ્ર્થાગુજરાતડાયમંડઈન્ડસ્ટરીઝટરે નીંગઈન્સ્ટીટયુટ,
રવખયાલ, અમદાવાદખાતે સને ૧૯૮૮ ર્થીકાયમરત્તછે .આસંસ્ર્થ
 ાખાતે વશવક્ષતબેરોજગારયુવક/યુવતીઓને ડાયમંડટરે નીંગને
લગતાવવવવિઅભ્યાસક્રમોની૦૪ર્થી૦૬માસનીટું કાગાળાનીતાલીમઆપવામાં આવે છે  જેનીવવગતોનીચે મુજબછે .વૈવશ્વક
ટે કનોલોજીમાંઆવતાફે રફારોનેઅનુરૂપસંસ્ર્થામાંઅપાતીતાલીમમાંફે રફારોકરવામાંઆવેછે .
ક્રમ
વવગત
સહટમ ફીકે ટઈનડાયમંડપ્રોસેસીંગ(રફડાયમંડ
એસોટમ મેન્ટ, રફડાયમંડપ્લાનીંગઅનેમાકીંગ(સાઈન)

સહટમ ફીકે ટઈનજવેલરી
ડીઝાઈનીંગ(મેન્યુઅલઅને
જવેલકે ડસોફટવેરઉપર)

(કોમ્પપ્ય
 ટુ રઉપર)પોલીશીંગડાયમંડગ્રેડીંગ,
બ્રુટીંગ(ઘાટ),પોલીશીંગ(તળીયા, મર્થાળા, આઠપેલ
૧
૨
૩

ઓછામાંઓછીશૈક્ષવણક
લાયકાત
તાલીમનોસમયગાળો
તાલીમનોસમય

૪

ઉંમર

૫

અરજીફોમમફી
પ્રવેશડીપોઝીટ
પ્રવેશફી
પુસ્તકફી
જી.સી.વી.ટી.પરીક્ષાફી

અનેટે બલ)
િોરણઃ૪પાસ
૪(ચાર)માસદૈવનકત્રણકલાક
સવારે ૧૦.૩૦ર્થી૧.૩૦અને
બપોરે ર.૦૦ર્થીપ.૦૦
૧પર્થી૪૦વષમ
પ્રિેિ સમયે ભરિાની ફી ની રકમ
રૂા.રપ/રૂા.રપ૦/રૂા.૧૦૦/-માવસક
રૂા.૧પ/રૂા.૧રપ/-

િોરણઃ૮પાસ
૬(છ)માસદૈવનકત્રણકલાક
સવારે ૧૦.૩૦ર્થી૧.૩૦અને
બપોરે ર.૦૦ર્થીપ.૦૦
૧પર્થી૪પવષમ
રૂા.રપ/રૂા.રપ૦/રૂા.૧૦૦/-માવસક
રૂા.૧પ/રૂા.૧રપ/-

ઉકત તાલીમ વગોમાં ૮૦% િાજરી પૂણમ કરનારને પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં આવશે તર્થા ભરે લ ડીપોઝીટની રકમ પરત
કરવામાંઆવશે.
સફળતા પૂવમક તાલીમ પૂણમ કરનાર તાલીમાર્થીને રાજય સરકારશ્રી દ્વારા ગુજરાત કાઉન્સીલ ફોર વોકે શનલ ટરે નીંગ,
ગાંિીનગરદ્વારાપરીક્ષાલઈતેમાંપાસર્થનારનેપ્રમાણપત્રએનાયતકરવામાંઆવેછે .
તદ્દ ઉપરાંત ઉકત તાલીમ વગોમાં તાલીમ લેનાર અનુસૂવચત જાવત, અનુસૂવચત જન જાવત, બક્ષીપંચ, વવચરતી અને
વવમુકતજાવતનાઉમેદવારોનેવનયમાનુસારિાજરીનાિોરણેમાવસકરૂા.ર૦૦/-લેખેવશષ્યવૃવત્તઆપવામાંઆવેછે .
ઉકતતાલીમવગોમાં તાલીમલેનારઅનુસૂવચતજાવત, અનુસૂવચતજનજાવત, કોઈપણવગમનીમહિલાઓતેમજહદવ્યાંગ
ઉમેદવારોનેવનયમાનુસારતાલીમફીભરવામાંર્થીમુવકતઆપવામાંઆવેછે .
તાલીમ અંગે માહિતી તેમજ વવસ્તૃત જાણકારી માટે  નીચે દશામવેલ તાલીમ કે ન્ર ખાતે રૂબરૂ અર્થવા ટે લીફોન દ્વારા સંપકમ 
કરવાર્થીઉપલબ્િર્થશે.

ગુજરાતડાયમંડઈન્ડસ્ટરીઝટરે નીંગઈન્સ્ટીટયુટ,
રવખયાલપોલીસસ્ટેશનસામે, રવખયાલ, અમદાવાદ
પીનકોડનંબરઃ૩૮૦૦ર૩,
ટે લીફોનનંબર/ફે કસનંબર.(૦૭૯)રર૭૪૦૪૪૩
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પીડીલાઇટ ઇન્દ્ડસ્ટર ીિ લી. ના સહ્યોગથી કન્દ્સ્ટર કિનને લગતા ટરે ડનું અપગ્રેડેિન
પીડીલાઈટ ઈન્ડસ્ટરીઝ લી. ના ટે કનીકલ સપોટમ  અને તેમનો સિયોગ મેળવી કે ટલીક આઈ.ટી.આઈ.માં
પ્લમ્પબર, મેશન(વબલ્ડીંગએન્ડકન્સ્ટર કશન), જનરલકારપેન્ટર, કારપેન્ટરીઅને કન્સ્ટરકશનટે કનીશીયનનાં ટરે ડ
ચાલુ કરવામાં આવેલ છે  / અપગ્રેડ કરવામાં આવેલ છે . આવા ટરે ડમાં સંબંવિત ટરે ડને સંલગ્ન માકે ટની અદ્યતન
ટે કનોલોજી/ગુણવત્તાવગેરેઉપરવવશેષઘ્યાનઆપીટરે ડનાવસલેબસનેઅદ્યતનકરવામાંઆવેલછે કે જેનાર્થકી
તાલીમ બાદ તાવલમાર્થીના કામની ગુણવત્તા / ઉત્પાદકતા ઉચ્ચ કક્ષાની મેળવી શકાય જેના પહરણામ સ્વરૂપ
તેઓનીરોજગાર/સ્વરોજગારક્ષમતામાં સુિારોર્થાય.કન્સ્ટરકશનટે કનીવશયનનાટરે ડમાં હડઝાસ્ટરમેનેજમેન્ટ /
ભૂકંપપ્રવતરોિકબાબતોવગેરેનોપણસમાવેશકરવામાં આવેલછે  અને દરે કટરે ડમાં તાલીમનીસાર્થે ઓન-જોબ
ટરે નીંગનેપણવવશેષમિત્વઆપવામાંઆવેલછે .
ઉપર દશામવવામાં આવેલ વ્યવસાયો આઈ.ટી.આઈ.અંજાર,ભાવનગર, વબલીમોરા,ગાંિીિામ, પાલીતાણા,
રાજકોટ, તરસાલી, વભલોડા, ભુજ, ડભોઇ, દાિોદ, ગાંિીનગર, ગોિરા, ગોરવા, કુ બેરનગર, કુ વતયાણા,
લીમખેડા, મવણનગર, મોડાસા, સરસપુર, સરખેજ, શિે રા, સુરત, વડનગર, ભાવનગર, મિુવા, મોડાસા,
વડાલી, વવજાપુર, અમરે લી, અંકલેશ્વર, સંતરામપુર, સાવરકું ડલા, સુરેન્રનગર, ર્થાનગઢ, ઉત્તરસંડા, વવસનગર,
વાઘોડીયા, ઝાલોદ, ઉચ્છલમાંપૂરતીસંખ્ય
 ામાંતાલીમાર્થીઓઉપલબ્િર્થયેર્થીતેમાંઆટરે ડશરૂકરવામાંઆવશે.
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સરકારી ઔદ્યોણગક તાલીમ સંસ્થાઓમાં મોટર ડરાઇિીંગની ૦૧ માસના
અભ્યાસક્રમમાં તાલીમની સુણિધા.
નનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાાંધીનગરના તાબા િેઠળની નવનવધ સરકારી ઔદ્યોગગક
તાલીમ સાંસ્થાઓ ખાતે મોટર ડ્રાઇવીંગના ૦૧ માસના વ્યવસાયની તાલીમ આપવામાાં આવે છે . આ
સાંસ્થાઓ ખાતે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને પદ્ધનતસરની મોટર ડ્રાઇવીંગની તાલીમ આપવામાાં
આવે છે .



મોટર ડ્રાઇવીંગ સ્કુલ અભ્યાસક્રમ માટે જીલ્લા કક્ષાની નોડલ સરકારી ઔદ્યોગગક તાલીમ સાંસ્થા
તથા નાયબ નનયામકશ્રી(તાલીમ), પ્રાદે નશક કચેરી અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને સુરતનો
સાંપકક કરવાથી મોટર ડ્રાઇવીંગ સ્કુલની સાંસ્થાઓ નવશેની વધુ નવગતો ઉપલબ્ધ થઇ શકશે.
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