લષ઼ીલવક્ષૂ ુસક્ષથ ઇફૉ દીવૂર ઇબફીષ્
૩.

દીષફી. :
ષદર્રીફ ઼રલઙીશીરીઅ ળીઞલ દધી ળી ડર્ રીઅ ુષુષપ ક્ષૉ ્ફી ખ ્ુઙગળથફ્ લીબ ષપૂ ળ ્ ઝૉ .
ઈઅદળળી ડર્ ૂલ ગઅબફૂક બથ નૉસરીઅ ઋ ્ઙ્ ધીબૂ ળઽૂ ઝૉ , ફષી ફષી ક્ષૉ ્ ઋયળૂ ળ ી ઝૉ દૉ ઼અજોઙ્રીઅ
લષ઼ીલવક્ષૂ ુસક્ષથ રૉશષૂ લષ઼ીુલગ ગૐસ લ ીપ્દ ગળફીળ ઋરૉનષીળ રીડૉ ળ્ઞઙીળૂ / ષળ્ઞઙીળૂ
રૉશષષીફૂ ષપૃ ઋઞશૂ દગ્ ળઽૉ વૂ ઝૉ . ળીઞલરીઅ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક રીળભદૉ ઇબીદૂ
લષ઼ીલવક્ષૂ દીવૂર ીળી ગૐસ લ ીપ્દ ગળફીળ ચથી મપી ઋરૉનષીળ્ ઈઞૉ રી ળી ડર્ રીઅ ઞ ફઽીં બથ
ુષનૉસરીઅ બથ ઼ીળૂ ઑષૂ ળ્ઞઙીળૂ રૉશષૂ ળ ી ઝૉ . ઈધૂ ઼ળશદીધૂ ળ્ઞઙીળૂ / ષળ્ઞઙીળૂ ીપ્દ
ગળષી રીડૉ લષ઼ીલવક્ષૂ ુસક્ષથ ઇબફીષષૃઅ ઑ ઞ ૉ ુષગ બ ઝૉ . ળીઞલ ઼ળગીળફી ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ
ુષયીઙફી ફૉજા ઽૉ ઢશ ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર ઘીદીફી ુફલઅ થ ઽૉ ઢશ ળીઞલફી દરીર દીવૃગીકરીઅ /
ઇઅદિળલીશ ુષ દીળ્ ઼ૃપૂ ગીલર્ળદ ઼ળગીળૂ / ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ / ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર
઼અ ધીક (ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.)રીઅ લષ઼ીલવક્ષૂ દીવૂર ઋબવબ્પ ગળીષષી રીડૉ ુષ દૅદ ઇફૉ લીબગ
દીવૂરૂ ઼ૃુષપીક ઋબવબ્પ ઝૉ , ઞૉફ્ બિળજલ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ .

ળ.

ગીળૂઙળ દીવૂર લ્ઞફી (Craftsman Training Scheme) (઼ૂ.ડૂ.ઑ઼.) :

લષ઼ીલવક્ષૂ દીવૂર ઈબષી રીડૉ યીળદ ઼ળગીળફી ગૂવ ણૉ ષવબરૉન્ડ ઑન્ણ ઑન્ડળ ૂન્લ્ળસૂબ
રઅ ીવલ ઽ દગફૂ ણીલળૉ ગડળ ઞફળવ કભ ડર્ૉ ઊફીંઙ, ન્લૃ િન ઽૂ (DGT) ીળી ચણીલૉવ ઈ લ્ઞફીફ્
રૃખ્લ ઋ ૉ સ ુષુષપ ઋ ્ઙ્ ઇફૉ ઼ૉષીક્ષૉ ફૉ ગૃ સશ રીફષમશ ઋબવબ્પ ગળીષષીફ્ દૉરઞ ઞૃ ની ઞૃ ની ક્ષૉ ૉ
ુષગ઼દૂ ઞદૂ ડૉ ગફ્વ્જી ઇઅઙૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ દીવૂર ઈબૂ, ળ્ઞઙીળૂ / ષળ્ઞઙીળૂ રૉશષષીરીઅ
઼ઽીલયૄદ ધષીફ્ ઝૉ . ગીળૂઙળ દીવૂર લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ફૉસફવ ગીઋન઼્ૂવ ભ્ળ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ફીંઙ (NCVT)
બૉડફર્ફી ળીુ ર્ લ ગક્ષીફી લષ઼ીલ્ફૃઅ ઼અજીવફ ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક (ITI), ગર્ીન્ડઊફ-ઑઊણ / ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્ (ITC), ઼ળગીળૂ ડૉ ગુફગવ ઽીઊ ગૄ વ્ ષઙૉળૉ ીળી ધીલ
ઝૉ . ઋબળીઅદ ઈ લ્ઞફી દશૉ ળીઞલગક્ષીફી ઙૃઞળીદ ગીઋુન઼્વ કભ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ફીંઙ (GCVT/
SCVT) બૉડફર્ ઽૉ ઢશફી લષ઼ીલ્ફ્ બથ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ .
ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર ઘીદીફી ુફલઅ થ ઽૉ ઢશફૂ ઼ળગીળૂ / ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ / ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ
દીવૂર ઼અ ધીકરીઅ ુષુષપ ગીળફી ળ્ઞઙીળ / ષળ્ઞઙીળ વક્ષૂ ઇભ્લી઼કર્ર્રીઅ દીવૂર ઈબષીરીઅ
ઈષૉ ઝૉ . ઞૉફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ .
કર્ર

લષ઼ીલ્ / ઇભ્લી઼કર્રફ્ ગીળ

બિળુસ

ફઅમળ

૩

ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી લષ઼ીલ્

બિળુસ ડ-૩

૪

જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી લષ઼ીલ્

બિળુસ ડ-ળ

૫

િન લીઅઙ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ફી ઇભ્લી઼કર્ર્

બિળુસ ડ-૯

૬

ડૄઅ ગીઙીશીફી ઇભ્લી઼કર્ર્

બિળુસ ડ-૩૪

૭

઼ુષર઼્ ઼ૉગડળફી ઇભ્લી઼કર્ર્

બિળુસ ડ-૩૫

ઋબળ્ક્દ બિળુસ -૩ ધૂ બિળુસ -૫ રીઅ લષ઼ીલ્ ઇફૉ દૉફી ડર્ૉ ણ ગ્ણ દધી ઞ ળૂ ન્લૃફદર સોક્ષુથગ
વીલગીદ, દીવૂરફ્ ઼રલઙીશ્ ષઙૉળૉ ુષઙદ્ નસીર્ષૉવ ઝૉ .
઼અ ધીષીળ લષ઼ીલનૂઢ ઋબવબ્પ મૉઢગ્ફૂ ુષઙદ્ બિળુસ ડઆ૩૬ દધી બિળુસ ડઆ૩૭ ઈ ઘીદીફૂ ષૉમ
઼ીઊડ (1) https://www.talimrojgar.gujarat.gov.in (2) https://itiadmission.gujarat.gov.in બળધૂ (ઞૉ દૉ ુષયીઙ
બૄળદૂ ની.દ. ઇરનીષીન ુષયીઙ ગૉ ળીઞગ્ડ ગૉ ષણ્નળી, ગૉ ઼ૃળદ ુષયીઙ) ઋબવબ્પ મફસૉ. (ફ પઆ ઈ
મૉઢગ્રીઅ ઼અજોઙ્ષસીદ ભૉ ળભીળફૉ ઈુપફ ળઽૉ સૉ.)
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ળ.૩

દીવૂરફૃઅ ષ બ / ઼રલબ ગ :
ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.રીઅ ઇઢષીણૂલીફી ગીરફી ગૃ વ-૬૪ ગવીગ્ ઽ્લ ઝૉ , ઞૉરીઅ ીલ્ુઙગ દીવૂર દૉરઞ ધૂલળૂફૂ
દીવૂર ઽ્લ ઝૉ . ઑન્જીફૂલળીંઙ લષ઼ીલ્રીઅ ફૂજૉ રૃઞમ દીવૂરીધીર્કફૉ ઞૉ દૉ લષ઼ીલફી ઼ૂવૉમ઼
રૃઞમ ધૂલળૂ/ ીલ્ુઙગ દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ફ્ફ ઑન્જીફૂલળીંઙ લષ઼ીલ્રીઅ ઑન્જીફૂલળીંઙ
ણર્ ્ઈંઙ દધી ષગર્ સ્બ ગૉ ક્લૃવૉસફ ઑન્ણ ઼ીલન઼્ ફી ુષહલ્ફ્ ઼રીષૉસ ધદ્ ફધૂ.
ઇ

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

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

઼અ ધીફી દીવૂરૂ ઼રલબ ગફૂ ુષઙદ:
઼ીરીન્લ ળૂદૉ ુઞ ી/દીવૃગી ગક્ષીફૂ રૃખ્લ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીકરીઅ ધર, મૂજી ઇફૉ ૂજી
બીશૂરીઅ ઞલીળૉ ઇન્લ ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીકરીઅ દૉરઞ ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ ખ ્ુઙગ દીવૂર
ગૉ ન્ ્રીઅ ધર ઇફૉ મૂજી બીશૂરીઅ ફૂજૉ નસીર્ષૉવ ઼રલબ ગ રૃઞમ દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઼રલ
બ ગરીઅ ધીુફગ બિળુ ધુદફૉ ઇફૃ બ ઼ીરીન્લ ભૉ ળભીળ ઼અયુષદ ઝૉ .
કર્ર
૩
૪
૫

ળ.ળ

બીશૂ
ધર બીશૂ
મૂજી બીશૂ
ૂજી બીશૂ

઼રલ
઼ષીળૉ ૨૯.૪૨ ધૂ મબ્ળૉ ૪.૭૨ ઼ૃપૂ
઼ષીળૉ ૨૯.૫૨ ધૂ ઼ીઅઞ ૉ ૭.૫૨ ઼ૃપૂ
મબ્ળૉ ૩૬.૨૨ ધૂ ળી ૉ ૯.૨૨ ઼ૃપૂ

઼ૂ.ડૂ.ઑ઼. લ્ઞફીફ્ ઇરવ ગળદૂ ઼અ ધીક :
ળીઞલરીઅ ઈ લ્ઞફીફ્ ઇરવ ગળદૂ ઼અ ધીકફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ .
કર્ર
઼અ ધીફૂ ુષઙદ
૩ ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક
૪ ગર્ીન્ડ-ઊફ- ઑઊણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક
૫
ષુફયર્ળ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક
૬ ઼ળગીળૂ ડૉ ગુફગવ ઽીઊ ગૄ વ્
૭ િન લીઅઙ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ફૂ ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક
૮ ગૃ િડળ ઋ ્ઙ દીવૂર ગૉ ન્ ્
ઋબળ નસીર્ લી રૃઞમફી બિળુસ -૫ ધૂ બિળુસ -૩૩ રીઅ ઼અ ધીકફી ફીર,
દૉરઞ ઈ ઼અ ધીક ઘીદૉ ઋબવબ્પ લષ઼ીલ્ ઼િઽદફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષૉવ ઝૉ .

બિળુસ ફઅમળ
બિળુસ ડ-૫
બિળુસ ડ-૬
બિળુસ ડ-૭
બિળુસ ડ-૮
બિળુસ ડ-૯
બિળુસ ડ-૩૩
઼ળફીરીઅ, ડૉ વૂભ્ફ ફઅમળ

ળ.ળ.૫ ઼ળગીળૂ ડૉ ગુફગવ ઽીઊ ગૄ વ :
ગુર ળ ૂ, ડૉ ગુફગવ ુસક્ષથ, ગરર્લ્ઙૂ યષફ, બ્વ્ગ ફઅમળઆળ, ઝઢૅ ્ રીશ, ઼ૉગડળ-૩૨/ઑ,
ઙીઅપૂફઙળ ઽ દગફૂ ૩૯ ઞૉડવૂ ઼ળગીળૂ ડૉ ગુફગવ ઽીઊ ગૄ વ્રીઅ બથ ઼ૂ.ડૂ.ઑ઼. લ્ઞફીફૃઅ ઼અજીવફ ધીલ
ઝૉ . બિળુસ ડઆ૮ રીઅ ઽીઊ ગૄ વ નૂઢ ઋબવબ્પ લષ઼ીલ્ફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષૉવ ઝૉ . ઈ ઼અ ધીકરીઅ ષૉસ
રૉશષષી ઇઅઙૉફૂ ુષઙદ્ ઼અમુપદ ઼ળગીળૂ ડૉ ગુફગવ ઽીઉ ગૄ વફ્ ઼અબગર્ ગળષીધૂ રશૂ સગસૉ.
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ળ.ળ.૬ ષુફયર્ળ ઼અ ધીક :
ળીઞલરીઅ લષ઼ીુલગ દીવૂરફૂ ઼ૃુષપીકફૃઅ ુષ દૅુદગળથ ગળષી ઼ી ષ-ળ્ગીથધૂ (ળીઞલ ઼ળગીળ
દળભધૂ ગ્ઊબથ ગીળફી ઇફૃનીફ ગૉ ઼ઽીલ ષઙળ) ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. ગૉ જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી
ઇભ્લી઼કર્ર્ જવીષષી જાઽૉ ળ ડર્ ડ્ / બુબ્વગ ુવુરડૉ ણ ગઅબફૂકફૉ ષહર્:૩૯૯૯ ધૂ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ
ઈષૉવ ઝૉ . ઈષૂ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકરીઅ જીવદીઅ દીવૂર ષઙ રીઅ ષૉસ ઈબષી રીડૉ ઈ ઼અ ધીક ષદઅ
ઝૉ . બળઅદૃ ઈષૂ ઼અ ધીકફી દીવૂરીધીર્કફૂ બળૂક્ષી ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી ઑભૂવૂઑડૉ ણ ડર્ૉ ણ્ રીડૉ
યીળદ ઼ળગીળફી ર રઅ ીવલફી રીઙર્નસર્ફ ઽૉ ઢશ ઇ ૉધૂ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ , ઞલીળૉ જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી
ડર્ૉ ણ્ રીડૉ ળીઞલગક્ષીફૃઅ ઑભૂવૂઑસફ રૉશષૉવ ઽ્લ દૉફૂ જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. ીળી બળૂક્ષી લ્ઞષીરી ઈષૉ ઝૉ .
દૉરઞ વીઙૃ બણદી રીથબ ્ ઑફીલદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . યીળદ ઼ળગીળફી ણૂ.જી.ડૂ. ફષૂ િન ઽૂ ીળી
દીવૂર ભૂ ફૃઅ રઽ ર પ્ળથ ફૂજૉ નસીર્ લી રૃઞમ ફગગૂ ગળષી ઈષૉવ ઝૉ .
લષ઼ીલફ્ ગીળ
લષ઼ીલ નૂઢ રઽ ર ભૂ ફૃઅ પ્ળથ
ઑન્જીફૂલળીંઙ લષ઼ીલ્
ી.૩૮૨૨૨/ગર્ીમ્લ
ફ્ફ ઑન્જીફૂલળીંઙ લષ઼ીલ્
ી. ૩૪૱૨૨/ઑન્જીફૂલળીંઙ લષ઼ીલ્
ી.૩૯૮૭૨/સઽૉ ળૂ
ફ્ફ ઑન્જીફૂલળીંઙ લષ઼ીલ્
ી. ૩૬૩૨૨/ષુફયર્ળ ઼અ ધીકરીઅ ષૉસ રૉશષષી ઊચ્ઝૃગ ઋરૉનષીળૉ ઼મઅુપદ ઼અ ધીકફ્ ઼અબગર્ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ. ઈષૂ
઼અ ધીકરીઅ ષૉસ રૉશષદીઅ બઽૉ વીઅ ઋરૉનષીળ્ઑ ડલૃસફ ભૂ દધી ઑભૂવૂઑડૉ ણ મૉઢગ્ફૂ જાથગીળૂ રૉશષૂ
વૉષૂ િઽદીષઽ ઝૉ . ષુફયર્ળ ઼અ ધીફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર ઘીદી ીળી ગ્ઊ બથ ગીળફૂ
ુસ લષૅુ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ.
ુષ દીળ

ળ.૫ ઼ૂ.ડૂ.ઑ઼.લ્ઞફી ઽૉ ઢશ જીવદી લષ઼ીલ્ફી ઑભૂવૂઑસફફૂ ુષઙદ્આ
ળ.૫.૩ યીળદ ઼ળગીળફી ણીલળૉ ગડળ ઞફળવ કભ ડર્ૉ ઊફીંઙ,ન્લૃ િન ઽૂ (DGT) ીળી ઑભૂવૂઑસફ રશૉવ ઽ્લ

દૉષી ઇભ્લી઼કર્ર્ફૂ ફૉસફવ ગીઋુન઼્વ કભ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ફીંઙ (ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.) ીળી બળૂક્ષી વૉષીરીઅ
ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ઋુ થર્ ધલૉવ દીવૂરીધીર્કફૉ ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.ફૃઅ રીથબ ઑફીલદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .

ળ.૫.ળ ળીજ્લ ઼ળગીળફી ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર ઘીદી ીળી ઑભૂવૂઑસફ રશૉવ ઽ્લ દૉષી ઇભ્લી઼કર્ર્ફૂ ઙૃઞળીદ

ગીઋુન઼્વ કભ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ફીંઙ (જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.) ીળી બળૂક્ષી વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ઋુ થર્ ધલૉવ
દીવૂરીધીર્કફૉ જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.ફૃઅ ળીજ્લ ગક્ષીફૃઅ રીથબ ઑફીલદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .

ળ.૫.૫ ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી લષ઼ીલફૂ ગૃ વ રઅઞૄળ મૉઢગ્ બોગૂ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ. / ઈઊ.ડૂ.઼ૂ. નૂઢ

ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી ઞૃ ની ઞૃ ની લષ઼ીલ્રીઅ ઑભૂવૂઑડૉ ણ ઇફૉ ઇફઑભૂવૂઑડૉ ણ મૉઢગ્ દધી
કઙ ડ-ળ૨૩૱ ફી યળદૂ ઼ રીઅ યળષીબી મૉઢગ્ફૂ ુષઙદ્ બિળુસ ડઆ૩૬ દધી બિળુસ ડઆ૩૭ ઈ
ઘીદીફૂ ષૉમ ઼ીઊડ (1) https://www.talimrojgar.gujarat.gov.in (2) https://itiadmission.gujarat.gov.in ઋબળધૂ
જાથૂ સગીસૉ. ષૉસ ભ્રર્ યળદૂ ષઘદૉ ઼મઅુપદ ડર્ૉ ણફી ઑભૂવૂઑસફ ઇઅઙૉફૂ ઝૉ ષડફૂ રીિઽદૂ ઼મઅુપદ
ઈઊ.ડૂ.ઈઊ. ઘીદૉ ષૉસ ઼રલૉ રૉશષૂ સગીસૉ. દીવૂરીધીર્ / ષીવૂકફૉ ઞૉ દૉ ઼અ ધી ઘીદૉફી ડર્ૉ ણ /
લૃુફડફૂ ઑભૂવૂઑસફફૂ ુષઙદ્ જાથૂ / ઼રજી ષૉસ રૉશષષી ુષફઅદૂ ઝૉ .

ળ.૬
ષૉસ રૉશષષીફૂ બ ુદઆ
ળ.૬.૩ ઈ રીિઽદૂ બૃુ દગી રી ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક દૉરઞ ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ ખ ્ુઙગ

દીવૂર ગૉ ન્ ્ફૉ વીઙૃઅ બણૉ ઝૉ , ઇફૉ દૉ ભગદ ઑગ ષહર્ ઇફૉ મૉ ષહર્ફી (જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. / ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.)
ફી લષ઼ીલ્રીઅ ષૉસ રૉશષષી ઼ી ઋબલ્ઙરીઅ વઊ સગીસૉ.

ઞલીળૉ ઑગ ષહર્ધૂ કઝૂ રૃનદફી લષ઼ીલ્રીઅ ષૉસ રીડૉ ઼અમઅુપદ ઼અ ધી ગક્ષીઑધૂ ધીુફગ ળૂદૉ
ઇવીલનૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષફીળ ઽ્ઊ ઼અમઅુપદ ઼અ ધીકફ્ મ રીઅ ઼અબગર્ ગળષ્. ઼ળગીળૂ
ડૉ ગુફગવ ઽીઊ ગૄ વ, િન લીઅઙ ઋરૉનષીળ્ફૉ દીવૂર ઈબદૂ ઼અ ધીક દૉરઞ ષુફયર્ળ ઼અ ધીકરીઅ જીવદી
઼ૂ.ડૂ.ઑ઼. લ્ઞફી ઽૉ ઢશફી ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. / જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી ઇભ્લી઼કર્ર્રીઅ ષૉસ રીડૉ ઞૉ દૉ
઼અમઅુપદ ડૉ ગુફગવ ઽીઊ ગૄ વ, િન લીઅઙ ઋરૉનષીળ્ફૉ દીવૂર ઈબદૂ ઼અ ધીક ઇફૉ ષુફયર્ળ ગૉ ન્ ્ફ્
઼અબગર્ ગળષી ુષફઅદૂ ઝૉ .
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ળ.૬.ળ ઋરૉનષીળ કફવીઊફ ષૉસભ્રર્ ઊન્ડળફૉડફી રીઘ્લરધૂ યળૂ સગૉ ઝૉ . દૉર ઝદીઅ ઋરૉનષીળ્ફૂ ઼ૃુષપી રીડૉ

ળીઞલરીઅ ઈષૉવ ગ્ઊ બથ ફજીગફૂ ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી ગૉ ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ ખ ્ુઙગ
દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅધૂ ગીરગીઞફી િનષ઼્ નળમ્લીફ મ ઼અબગર્ ગળષીધૂ કફવીઊફ ભ્રર્ નૂઢ ુફલદ ગળૉ વ ભૂ
ી.ળ૨/- ળ્ગણૉ ધૂ જૄગષૂફૉ ઑ઼.ઑ઼.઼ૂ.ફૃઅ બિળથીર જાઽૉ ળ ધલીફીઅ મૂજા િનષ઼ધૂ ગજૉળૂફી ગીરગીઞફી
િનષ઼્ નળમ્લીફ ુફલદ દીળૂઘ ઼ૃપૂરીઅ ષૉસ રૉશષષી રીડૉ ષૉસ ભ્રર્ ઊન્ડળફૉડફી રીઘ્લરધૂ ઈ
ઘીદીફૂ ષૉમ઼ીઊડ (1) https://www.talimrojgar.gujarat.gov.in (2) https://itiadmission.
gujarat.gov.in બળ કફવીઊફ યળૂ સગીસૉ.

ળ.૬.૫ ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી ગૉ ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅ ગજૉળૂ ગીરગીઞફી

઼રલ નળમ્લીફ ળજી ડર્ૉ સફ ભૂ ી.બ૨/- ઼ીધૉ કફવીઊફ ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ યળૂફૉ ઑ઼.ઑ઼.઼ૂ.ફૃઅ
બિળથીર જાઽૉ ળ ધલીફી મૂજા િનષ઼ધૂ ગજૉળૂફી ગીરગીઞફી િનષ઼ નળમ્લીફ ુફલદ દીળૂઘ ઼ૃપૂરીઅ ળઞૄ
ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ઇન્લધી ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ ષૂગીળષીફૂ દીળૂઘરીઅ ભૉ ળભીળ ઇઅઙૉફૂ જાથગીળૂ ઼અમઅુપદ
઼અ ધીકરીઅધૂ રૉશષૂ સગીસૉ ઇધષી ઋબળ્ગદ ષૉમ઼ીઊડ ઋબળધૂ બથ જાથૂ સગીસૉ.

ળ.૬.૬ ઼અબૄથર્ યળૉ વી કફવીઊફ ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ ઋરૉનષીળ દૉરફીઅ ળઽૉ ઢીથફૂ ફજીગફૂ ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ

દીવૂર ઼અ ધી ગૉ ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅ ુફલદ ગળૉ વ દીળૂઘ ઼ૃપૂરીઅ ઇફૉ ુફલદ
ભૂ જૄગષૂ ઞરી ગળીષૂ સગસૉ. જો ગ્ઊ ઋરૉનષીળ ઑગ ગળદી ષપૃ ઼અ ધીરીઅ ષૉસ ભ્રર્ યળષી ઊચ્ઝદી ઽસૉ
દ્ દૉકઑ નળૉ ગ ઼અ ધી નૂઢ ઇવઙ-ઇવઙ કફવીઊફ ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ યળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

ળ.૬.બ નળૉ ગ ઼અ ધીરીઅ ષૉસ ઈબષીફૂ ગીરઙૂળૂ નળૉ ગ ઼અ ધી ગક્ષીઑધૂ ઞ ઇગર્દીકર્ર ઇફૃ઼ીળ ધીુફગ રૉિળડફી

પ્ળથૉ દૉરઞ ઼ળગીળ ૂફી ષદર્રીફ ઇફીરદ ફૂુદફી ુફલર્ફૉ વક્ષરીઅ ળીઘૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ .
ઇળજી બ ગ યળષી ઼અમઅુપદ ઼ૄજફી બીફી ફઅમળઆ૩૬ ઋબળ દધી ષૉસ રીડૉ રૉિળડ લીનૂ ફગગૂ ગળષીફૂ
બ ુદ બીફી ફઅમળ:૩૱ ઋબળ નસીર્ષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .

ળ.૬.૮ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીરીઅ ઋબવબ્પ લષ઼ીલ્, લષ઼ીલરીઅ ઈષળૂ વૉષીલૉવ મીમદ્, દીવૂર બૄથર્

ગલીર્ મીન ગીળુગનીર્ રીડૉ ફૂ દગ્ફૂ ુષઙદ્ ઇફૉ ષપૃ રીિઽદૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીફી રીઙર્નસર્ફ
ગીઋન્ડળ ઋબળ ઋબવબ્પ ધઊ સગસૉ. ઈધૂ ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ ઞરી ગળીષદૂ ષઘદૉ ઼અ ધીફૂ મ રૃવીગીદ
વૉષીલ દ્ લષ઼ીલફૂ બ઼અનઙૂ ગળષીરીઅ ઼રઞ ગૉ શષૂ સગીલ. ળીઞલફૂ ગ્ઊ બથ ળ્ઞઙીળ ુષુફરલ
ગજૉળૂફી ળ્ઞઙીળ ઇુપગીળૂ (ષ્ગૉ સફવ ઙીઊણ઼) ફ્ ઼અબગર્ ગળષીધૂ ઇધષી ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂરફૂ ષૉમ
઼ીઊડ (https://www.talimrojgar.gujarat.gov.in) રીઅધૂ બથ ગીળુગનીર્ ચણદળ મીમદફૂ
ઇ દફ ુષઙદ્ ઇફૉ રીઙર્નસર્ફ રૉશષૂ સગીસૉ. ષૉસ ભ્રર્ યળદી બઽૉ વીઅ રીઙર્નસર્ફ ગીઋન્ડળફૂ ઇષ લ
રૃવીગીદ વૉષી ુષફઅદૂ ઝૉ .

ળ.૬.૯ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી ગૉ ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅ યળૉ વી કફવીઊફ ઇળજી ભ્રર્

મ રીઅ ઞ ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ. ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી ગૉ ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ ખ ્ુઙગ
દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅ ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ ષૂગીળષીફૂ ુફલદ ધલૉવ દીળૂઘ મીન રૉિળડ લીનૂ દોલીળ ગળષીફી
પ્ળથ્ ષઙૉળૉ ઘ્લીફૉ વઊ ઞૉ દૉ ઼અ ધી ઘીદૉ ગૃ વ રશૉવી ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ફૂ ુષઙદ્ ઋબળધૂ રૉિળડ લીનૂ
દોલીળ ગળૂ ઞૉ દૉ ઼અ ધી ઘીદૉ ુ઼ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઈ ુ઼ુ ફૂ દીળૂઘરીઅ ઇઙળ ગ્ઊ ભૉ ળભીળ ઽસૉ દ્ દૉ
ઇઅઙૉફૂ જાથ ઼અમઅુપદ ઼અ ધી ઘીદૉધૂ રૉશષૂ સગીસૉ. ઋબળીઅદ રૉિળડફી કર્ર રૃઞમ મ રૃવીગીદફી
િનષ઼્ફી ઼રલબ ગ બથ ઼અ ધી ઘીદૉફી ફ્ડૂ઼ મ્ણર્ ઋબળધૂ જાથૂ સગીસૉ.
ળ.૬.૱ ઼અ ધી ઘીદૉ મ રૃવીગીદફ્ ઽૉ દૃ ઞૉ દૉ ઇળઞનીળફૉ દૉકફી રૉિળડફી કર્રરીઅ ઋબવબ્પ ડર્ૉ ણ્ફૂ ઘીવૂ
મૉઢગ્રીઅ ષૉસ ઈબષીફ્ ઝૉ . ઇળઞનીળૉ મ રૃવીગીદફી િનષ઼ૉ દૉરફી બ઼અનઙૂફી ગ્ઊબથ ઑગ
ઋબવબ્પ ડર્ૉ ણફૂ ુષઙદ વૉુઘદરીઅ ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ ઇફૉ દૉ ઞ િનષ઼ૉ બ઼અનઙૂ ઼ુરુદ રૉિળડફી પ્ળથૉ
ઋબવબ્પ લષ઼ીલફૂ ઘીવૂ મૉઢગ ઋબળ ભીશષથૂ ગળસૉ. મ રૃવીગીદ ઼રલફૂ ુષઙદષીળ ઼ૄજફીક
રીડૉ બીફી ફઅમળઆ૪૨ જોષી ુષફઅદૂ ઝૉ . ઈ ભીશષથૂ રૃઞમ દૉ ઞ િનષ઼ૉ ઋરૉનષીળૉ ઝ રી઼ફૂ ડલૃસફ ભૂ
ઇફૉ ગ્સફરફૂ િણબ્ુટડ ઞરી ગળી લૉધૂ ષૉસ ુફુ દ ઙથીસૉ ઇન્લધી ઇળઞનીળફ્ રૉિળડ કર્ર ઽ્ષી
ઝદીઅ દૉ ડર્ૉ ણફૂ મૉઢગ ઋબળફ્ ગ્ઊ ઽગગ નીષ્ ળઽૉ સૉ ફઽીં ઇફૉ દૉકફૃઅ ફીર રૉિળડ લીનૂરીઅ ળન ઙથષીરીઅ
ઈષસૉ.
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ઘી઼ ફ પઆ
(૩)

ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી લષ઼ીલ્રીઅ ષૉસ રીડૉ ઇળજી ગળફીળ ગ્ઊબથ ઋરૉનષીળ ઇન્લ ગ્ઊબથ ઼અ ધી
ગૉ ગ્વૉઞરીઅ બીડર્ ડીઊર/ભૃવ ડીઊર ઇભ્લી઼ ગળદી ઽ્ષી જોઊઑ ફઽીં. ઈ રીડૉ દૉરથૉ બ્દીફૃઅ ગૄ વ
વૂુષઅઙ ઼િડર્ િભગૉ ડ ઇ઼વરીઅ ભૂ યળદૂ ષઘદૉ ઞરી ગળીષષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. બીડર્ ડીઊર/ભૃવ ડીઊર ઇભ્લી઼ ગળદી
ઽ્ષીફૃઅ બીઝશધૂ ઘ્લીફ ઋબળ ઈષસૉ દ્ દીત્ગીુવગ ઇ઼ળધૂ ષૉસ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
ષૉસ વૂપૉવ દીવૂરીધીર્કફૉ જાન્લૃઈળૂ - ૪૨૩૯ રીઅ ઞ ઇ઼વ ગૄ વ વૂુષઅઙ ઼િડર્ િભગૉ ડ બળદ ગળષીરીઅ
ઈષસૉ. જ્લીળૉ િણપ્વ્રી / ઑન્જીફૂલળીંઙ / રૉિણગવ ઞષૉ ી ઋચ્જ ગક્ષીફી ઇભ્લી઼કર્ર રીડૉ બૃળીષી ઼િઽદ
ઇળજી ધલૉધૂ ગૄ વ વૂુષઅઙ ઼િડર્ િભગૉ ડ બળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

(ળ)

ગીળૂઙળ દીવૂર લ્ઞફીફી યીળદ ઼ળગીળ ીળી દોલીળ ગળૉ વ ડર્ૉ ફીંઙ રૉન્લૃઇવફી ભગળી ફઅમળઆળળ રૃઞમ “
઼અ ધી / ગૉ ન્ ફી ષણીફૂ બળષીફઙૂ ુષફી ઇફૉ દૉકફૉ જાથ ગલીર્ ુષફી ઇફઇુપગૅ દ ઼દદ ૩૨ િનષ઼
દીવૂરૂ ઼અ ધીરીઅ ઽીઞળ ફ ળઽૉ ફીળ દીવૂરીધીર્કફૉ યીઙૉણૃ દળૂગૉ ઙથૂ દૉકફૃઅ ફીર ઼અ ધીફી ઽીઞળૂ
બ ગરીઅધૂ દૉકફૂ ઙૉળઽીઞળૂફી ધર િનષ઼ફૂ ઇ઼ળધૂ ગરૂ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.”
ડર્ૉ ફીંઙ રૉન્લૃઇવફી ભગળી ફઅમળ:૩૯(઼ૂ) ઇફૃ઼ીળ “ઞલીળૉ ગ્ઊ દીવૂરીધીર્ ગ્ઊબથ ગીળથ઼્ળ બ૨ ડગી
ગળદીઅ ષપૃ િનષ઼ રીડૉ ઙૉળઽીઞળ ળઽૉ સૉ ત્લીળૉ દૉફૉ દીવૂરરીઅ જીવૃ ળઽૉ ષી નૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ” ઞફ
ૉ ૂ ઘી઼
ફ પ વૉષૂ.
નળ ષહ ઞૃ વીઉ/કઙ રી઼રીઅ ફૉસફવ ગીઋન઼્ૂવ ભ્ળ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ુફઅઙ (NCVT) ીળી વૉષીરીઅ
ઈષદૂ ઇુઘવ યીળદૂલ લષ઼ીલ ગ઼્ડૂરીઅ રી ઑભૂવૂઑડૉ ણ લષ઼ીલરીઅ ઋુદથર્ ધફીળફૉ ળી ર્ ૂલ
ગક્ષીફૃઅ ફૉસફવ ડર્ૉ ણ ઼ડીર્ભૂગૉ ડ યીળદ ઼ળગીળફી રૂફૂ ડર્ ૂ કભ ગૂવ ણૉ ષવબરૉન્ડઑન્ણ
ઑન્ડળુ ન્લ્ળસૂબ, ફષૂ િન ઽૂ ીળી ઑફીલદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
જ્લીળૉ જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. બૉડફર્ફી ઇભ્લી઼કર્ર્ રીડૉ ઙૃઞળીદ ગીઋન઼્ૂવ ભ્ળ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ુફઅઙ(GCVT) ીળી
વૉષીરીઅ ઈષદૂ લષ઼ીુલગ ગ઼્ડૂરીઅ ઋુદથર્ ધફીળફૉ ળીજ્લગક્ષીફૃઅ ડૉ ડ ડર્ૉ ણ ઼િડર્ ભૂગૉ ડ ઙૃઞળીદ ળીજ્લફી
ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙ ઽ દગફૂ જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ. ીળી ઑફીલદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈષી ઼િડર્ ભૂગૉ ડ
ઇફૃકર્રૉ નૉસ/ુષનૉસ ઇફૉ ળીજ્લફૂ ઇઅનળ ળ્ઞઙીળૂ/ ષળ્ઞઙીળૂ રીડૉ ચથીઅ ઋબલ્ઙૂ ઝૉ .
ઈઉ.ડૂ.ઈઉ.રીઅ (NCVT/GCVT) બળૂક્ષીરીઅ મૉ઼ષી રીડૉ ૱૨ ડગી ઽીઞળૂ ઽ્ષૂ ભળુઞલીદ ઝૉ . ઞર
ૉ ીઅ ગ્ઊ
ઝૄ ડઝીડ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ. ૱૨ ડગી ઽીઞળૂફૃઅ પ્ળથ ઼રગર્ યીળદરીઅ વીઙૃ બણૉ ઝૉ .

ળ.૬.૯ ડર્ૉ ણ ડર્ ીન઼્ભળ િકર્લી ઞ ૉ દૉ ઼અ ધી ગક્ષીઑ:
ષૉસ રૉશ લી મીન ઑડવૉ ગૉ દીળૂઘઆ૨૩/૨૱/ળ૨૩૱ ધૂ ુફલુરદ ળૂદૉ ઼અ ધીરીઅ જોણીલી મીન ઇઙળ
દીવૂરીધીર્ફૉ દૉફૂ ધર બ઼અનઙૂફી ડર્ૉ ણરીઅ ષૉસ ફ રશૉવ ઽ્લ બળઅદૃ ગ્ઊ બથ ગીળથ઼્ળ દૉ ઞ ઼અ ધી /
ગૉ ન્ રીઅ ષૉસ રીડૉ જાઽૉ ળ ધલૉવ લષ઼ીલ્ફૂ યળષીબી મૉઢગ્ બોગૂ જો ગ્ઊ મૉઢગ્ ઘીવૂ બણસૉ દ્ ઞ
ધર ળીઋન્ણફી ઇઅદૉ દીવૂરીધીર્ ીળી ઼અમુપદ ઼અ ધીફી ષણીફૉ વૉુઘદરીઅ રીઅઙથૂ ગલધૂ રૉિળડ ઇફૃ઼ીળ
બ઼અનઙૂફી ડર્ૉ ણરીઅ ડર્ૉ ણ મનવૂફૂ રીઅઙથૂ ઋબળ ઼અમુપદ ઼અ ધી ીળી ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
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દીવૂરીધીર્કફૉ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ઼ૃુષપીક
૩.

દીવૂરીધીર્કફૉ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ઼અ ધીગૂલ ષૅુ ગી( ડીઉબૉન્ણ) :

૩.૩ ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી / ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅ ષૉસ રૉશષૉવ
દીવૂરીધીર્કફૉ ઞૉ દૉ ઼અ ધી ઘીદૉફૂ ગૃ વ રઅઞૄળ મૉઢગ્ફી ૫૫.૫૫ ડગી દીવૂરીધીર્કફૉ રૉળૂડ ગર રૂન઼્ફી
પ્ળથૉ ષદર્રીફ ુફલર્ ઇફૃ઼ીળ ઼અ ધીગૂલ ડીઊબૉન્ણ ફૂજૉ રૃઞમફી નળૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
કર્ર

જાુદ

૩
૩
૪
૫

૪
ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદ (SC)
ઇફૃ઼ૃુજદ ઞફજાુદ (ST)
઼ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ
ળૂદૉ બઝીદ(મક્ષૂબઅજ)
જાુદક ઇફૉ ુષજળદૂ /
ુષરૃગદ જાુદક (SEBC)
ઇફૃકર્ર ફઅમળ ૩ ધૂ ૫ રી
઼રીષૉસ ફ ઽ્લ દૉષૂ
ઇન્લ જાુદ (Other)

૬

઼અ ધીગૂલ
ડીઉબૉન્ણફ્ રીુ઼ગ
નળ ી.( ર ઇફૉ
ળ્ઞઙીળ ુષયીઙ
ીળી)
૫
ી.૬૨૨/-

ુસ લષૅુ ફ્ રીુ઼ગ
નળ ી. (઼રીઞગ લીથ
ુષયીઙ / ઈિનજાુદ
ુષગી઼ ીળી)

ડીઊબૉન્ણ રૉશષષી
રીડૉ ષીવૂફૂ
ષીુહર્ગ ઈષગ
રલીર્ની
૭

ી.૬૨૨/-

૬
ી.૬૨૨/ી.૬૨૨/-

ી.૬૨૨-

ી.૬૨૨/-

ી.૪૨૨/-

ી.૬૨૨/-

ગર્ીમ્લ ુષ દીળ રીડૉ :
ી.૩,૪૨,૨૨૨/સઽૉ ળૂ ુષ દીળ રીડૉ :
ી.૩,૭૨,૨૨૨/-

૩.૪ ઼અ ધીગૂલ ડીઉબૉન્ણ ફઽીં રૉશષદી દીવૂરીધીર્કફૉ ઼રીઞ ગ લીથ ુષયીઙ /ઈિનજાુદ ુષયીઙ ીળી
ષદર્રીફ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઋબળ ગ્ ગરીઅ નસીર્ લી રૃઞમ ુસ લષૅુ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
ડીઊબૉન્ણ/ ુસ લષૅુ રૉશષષી ઊચ્ઝદી ઋરૉનષીળ્ઑ કફવીઊફ ષૉસ ભ્રર્રીઅ ઞ ળૂ ુષઙદ્ યળષીફૂ
ળઽૉ સૉ દધી ભ્રર્ ઼ીધૉ ઈપીળયૃદ બૃળીષીક ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉ સૉ.
ડીઊબૉન્ણ /ુસ લષૅુદ ણીલળૉ ગડ મૉુફભૂડ ડર્ ીન઼્ભળ (DBT) ઽૉ ઢશ દીવૂરીધીર્ફી મગ ઑગીઋન્ડરીઅ
઼ૂપૉ઼ૂપૂ જૃગષષીરીઅ ઈષદૂ ઽ્ઊ દીવૂરીધીર્ફૃઅ ઈપીળગીણર્ દધી મગ ઑગીઋન્ડ ઽ્ષૃઅ ઈષ લગ ઝૉ .

૪.

ઙૃઞળીદ ઼ીરૄિઽગ ઞૄ ધ(ઞફદી) ઇગ રીદ ષૂરી લ્ઞફીઆ
઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક / ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્ ઘીદૉ ઈબષીરીઅ
ઈષદૂ ુષુષપ લષ઼ીલ્ફૂ ીલ્ુઙગ દીવૂર નળમ્લીફ દીવૂરીધીર્કફૉ ુષુષપ લઅ ્ દધી ઋબગળથ્
઼ીધૉ ગીર ગળષૃઅ બણૉ ઝૉ . ઞૉ નળમ્લીફ ઇગ રીદફૂ ઼અયીષફીફૉ ઘ્લીફૉ વઊ જોઘર ઼ીરૉ ળક્ષથ ઈબષી ઇફૉ
લ્ગ્લ ષૂરી ગષજ બૄ અ બીણષી રીડૉ “ઙૃઞળીદ ઼ીરૄિઽગ ઞૄ ધ(ઞફદી) ઇગ રીદ ષૂરી લ્ઞફી” ૩વૂ
ઑુ વ ળ૨૨૱ ધૂ ઼ળગીળ ૂ ીળી નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઈ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ી.૩.૨૨ વીઘ ઼ૃપૂફી
ઇગ રીદ ષૂરીફી ળક્ષીગષજધૂ દીવૂરીધીર્કફૉ ઈષળૂ વૉષીલી ઝૉ .
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૫.

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

૬.

રિઽવી દીવૂરીધીર્ફૂકફૉ ુષ ી ઼ીપફી ઼ઽીલ ઽૉ ઢશ ઼ીલગવ યૉડઆ
ળીજ્લફૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીકરીઅ ઝ રી઼ધૂ ષપૃ ઼રલફી ડર્ૉ ણ/ગ઼્ર્રીઅ દીવૂર રૉશષદૂ રિઽવી
દીવૂરીધીર્ફૂકફૉ દૉરફી ુબદી/ષીવૂફૂ ષીુહર્ગ ઈષગ રલીર્નીફી પ્ળથ્ ઼અદ્હીદી ઽ્લ દૉષૂ
ગન્લીકફૉ દૉરફી ળઽૉ ઢીથધૂ ઈઉ.ડૂ.ઈઉ.ફૃઅ ઇઅદળ રલીર્નીફી મીપ ુષફી ુફલરીફૃ઼ીળ ‘‘ુષ ી઼ઽીલ
લ્ઞફી’’ ઽૉ ઢશ ઼ીલગવ યૉડ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .

૭.

ગ્મ્પ્લૃડળ ઼અવ

લષ઼ીલ્ફી દીવૂરીધીર્કફૉ ડૉ મવૉડ ઼ઽીલઆ

ળીજ્લફૂ ઼ળગીળૂ/ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીકરીઅ ઝ રી઼ધૂ ષપૃ ઼રલફી ગ્મ્પ્લૃડળ
઼અવ લષ઼ીલરીઅ દીવૂર રૉશષદી દીવૂરીધીર્કફૉ ઼ળગીળ ૂ ીળી ષદર્રીફ પીળીપ્ળથ રૃઞમ ડૉ મવૉડ
ઇઅઙૉફૂ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .

૮.

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

૯.

દીવૂરીધીર્ક રીડૉ ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. /ઈઉ.ડૂ.઼ૂ.રીઅ પ્વૉ઼રૉન્ડ ઼ૉવફૂ ધીબફી:
ળીજ્લફૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીકરીઅ દીવૂર રૉશષૂ ઋ ૂથર્ ધફીળ દીવૂરીધીર્ક ળ્ઞઙીળૂ/
ષળ્ઞઙીળૂ રૉશષૂ સગૉ દૉ રીડૉ ળીજ્લફૂ દરીર ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીકરીઅ પ્વૉ઼રૉન્ડ
ઑણષીઉટળૂ બ્લૃળ્(PAB)ફૂ ધીબફી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉ ઇઅદઙર્દ ઈઉ.ડૂ.ઈઉ.રીઅ ળ્ઞઙીળ ુષુફરલ
ગૉ ન્ ્ફી ઼ઽલ્ઙધૂ ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃઅ ઇફૉ ફ્ગળૂનીદીક રીડૉ રૉઙી જોમભૉ ળ, યળદૂ રૉશી, ગૉ મ્બ઼ ઉન્ડળ લૃ
રીડૉ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .

૱.

ઝી ીવલફૂ ઼ઙષણ :
ળીઞલરીઅ ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી, ગૃ મૉળફઙળ, ઼ળઘૉઞ, ઙીઅપૂફઙળ, ુષ઼ફઙળ, બીવફબૃળ,
રૉચળઞ, ઘૉણ ી, ગૃ અ યીળૂલી, ુયવ્ણી, દળ઼ીવૂ, નસળધ, બવીથી, વૃથીષીણી, ઋ ળ઼અણી, ટીવ્ન,
વૂરઘૉણી, ઙ્પળી, ફ઼ષીણૂ, મીવીુસફ્ળ, ઼અઘૉણી, િનષણી ગ્વ્ફૂ, ળીઞગ્ડ, ઙ ણવ, ઇરળૉ વૂ,
ઞૄ ફીઙત, યીષફઙળ, જારફઙળ, બીફન્ ્, ઙીઅપૂપીર, યૃઞ, ઼ૃળદ, બીળણૂ, પળરબૃળ, ષીવૂલી, લીળી,
઼ીઙમીળી, ઈઽષી-ણીઅઙ, ષીઅ઼ની, ણૉ ણૂલીબીણી ઘીદૉ ઝી ીવલફૂ ઼ઙષણ ઋબવબ્પ ઝૉ .
ઝી ીવલરીઅ દીવૂરીધીર્કફૉ ુફલરીફૃ઼ીળ ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ય્ઞફફૂ લષ ધી
દીવૂરીધીર્કઑ બ્દૉ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઝી ીવલરીઅ ષૉસ રૉશષફીળ દીવૂરીધીર્ઑ ી.ળબ૨/- ણૂબ્ટૂડ
ળગર દળૂગૉ ઇફૉ ી.બ૨/- ઝ રીુ઼ગ ઼ુષર઼્ જીઞર્ બૉડૉ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ણૂબ્ટૂડફૂ ળગર દીવૂરફી ઇઅદૉ
ઇધષી દીવૂરીધીર્ ઽ્ ડૉ વ ઝ્ણૂ જાલ ત્લીળૉ બળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

૯.

ળ્- રડૂળૂલવ:
ળીજ્લફૂ ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક દૉરઞ ગર્ીન્ડ-ઉફ ઑઉણ દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅ દીવૂર રૉશષદી
દીવૂરીધીર્કફૉ દીવૂર રીડૉ ઇત્લઅદ ઞ ળૂ ઑષૂ ૉગડૂગવ દીવૂર ઈબૂ સગીલ દૉ રીડૉ ઼અમુપદ ઼અ ધી
ીળી ઞ ળૂ ળ્-રડૂળૂલવ બૄ અ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
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૩૨. ગૐસ લ દીવૂરફૉ રૃખ્લ ુસક્ષથ પીળી ઼ીધૉ જોણીથ ઇઅઙૉફૂ ફૂુદઆ
૩૨.૩ પ્ળથઆ૩૨ફૂ ઼રગક્ષઆ(સોક્ષુથગ / ફ્ગળૂફી ઽૉ દૃ઼ળ)
ઞૉ ુષ ીધીર્કઑ પ્ળથઆ૱ બઝૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી(ITI)ફ્ મૉ ષહર્ ગૉ દૉધૂ ષપૃ ઼રલઙીશીફ્
રીન્લદી ીપ્દ ગ઼્ર્ ગળૉ વ ઽ્લ ઇફૉ દૉ રીડૉ ફૂ ફૉસફવ ગીઋન઼્ૂવ ભ્ળ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ુફઅઙ
(ઑફ.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.) ઇધષી ઙૃઞળીદ ગીઋન઼્ૂવ ભ્ળ ષ્ગૉ સફવ ડર્ૉ ુફઅઙ (જી.઼ૂ.ષૂ.ડૂ.) ફૂ બળૂક્ષી બી઼
ગળૉ વ ઽ્લ ઇફૉ જો દૉક બ્દીફૂ બ઼અનઙૂ ઇફૃ઼ીળ ઙૃઞળીદ રીઘ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જ ળ રીઘ્લુરગ ુસક્ષથ
મ્ણર્ ફૂ પ્ળથ-૩૨ ફૂ ઇધષી ઙૃઞળીદ કબફ ગૄ વ ઑગટીુરફૉસફફૂ ઙૃઞળીદૂ દૉરઞ ઇઅગર્ૉજી ુષહલફૂ
બળૂક્ષી બી઼ ગળૉ દ્ દૉ ુષ ીધીર્કફૉ રીઘ્લુરગ ુસક્ષથ બઝૂફી ઇભ્લી઼કર્ર્રીઅ ષૉસફી / ઼ળગીળૂ
ફ્ગળૂફી ઽૉ દૃ઼ળ પ્ળથઆ૩૨ ફૂ ઼રગક્ષ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .

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

૩૨.૫ ણૂપ્વ્રી ઑન્જીફૂલળીંઙફી ઇભ્લી઼કર્ર્રીઅ ૂજા ઼ૉરૉ ડળરીઅ ષૉસઆ(સોક્ષુથગ ઽૉ દૃ઼ળ)
પ્ળથઆ૩૨ બઝૂફી ઈઊ.ડૂ.ઈઊ. બૉડફર્ફી ઇભ્લી઼કર્ર્ બી઼ ગળૉ વ દીવૂરીધીર્કફૉ ણૂપ્વ્રી
ઑન્જીફૂલળીંઙફી ઇભ્લી઼કર્ર્રીઅ ષૉસ રીડૉ મૉઢગ્ ઇફીરદ ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ષૉસ ઇઅઙૉફ્ ગીલર્કર્ર
દધી ષૉસ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ www.acpdc.in બળધૂ રશૂ સગસૉ.
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ગીળૂઙળ દીવૂર લ્ઞફીરીઅ ષૉસફૂ ઼ીરીન્લ રીિઽદૂ
ળીઞલરીઅ ઈષૉવ ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીકરીઅ દધી ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ ખ ્ુઙગ દીવૂર
઼અ ધીકરીઅ જીવદી ઞૃ ની ઞૃ ની લષ઼ીલ્રીઅ ષૉસ ઇફૉ દીવૂરફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ .

૩.
૩.૩
૩.૪
૩.૫
૩.૬
૩.૭

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

૪.

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

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

ગૉ ડૉઙળૂ

ઇફીરદ મૉઢગ્ફૂ
ડગીષીળૂ

૩

મક્ષૂબઅજફૂ જાુદક

ળ૯ ડગી

નળૉ ગ ુઞ વી રીડૉ

ળ

ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ

૩૪.૭ ડગી

નળૉ ગ ુઞ વી રીડૉ

૫

ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ

૬

ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ

બ

ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ

ળ૨ ડગી

ફપ

઼ૃળદ,ષવ઼ીણ, દીબૂ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ ુઞ વી રીડૉ .

૩૪.૭ ડગી

મફી઼ગીઅઢી, ઼ીમળગીઅઢી, બઅજરઽીવ, ષણ્નળી,
ય જ, ફરર્ની ઇફૉ નીઽ્ન ુઞ વી રીડૉ .

બ ડગી

ઋબળ કર્ર ફઅ.૫ ઇફૉ ૬ રીઅ નસીર્ લી ુ઼ષીલફી
મીગૂફી ુઞ વીક રીડૉ (ઈથઅન, બ્ળમઅનળ ઇફૉ
બીડથ ઼િઽદ)
઼અ ધી નૂઢ

૮

િન લીઅઙ

૫ ડગી

૯

*રિઽવીક

ળબ ડગી

લષ઼ીલનૂઢ યળષીબી મૉઢગ્

*ફપ:
(ઇ) રિઽવી ઋરૉનષીળ્ફૉ ષૉસ ઈબષી રીડૉ ગૉ ડૉઙળૂ રીથૉ ની.દ. ઑ઼.઼ૂ., ઑ઼.ડૂ., ઼ી.સો.બ. દધી
ઇન્લરીઅ ગૉ ડૉઙળૂષીઊટ ળબ ડગી મૉઢગ્ ઇફીરદ ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ. જો ગ્ઊ ગૉ ડૉઙળૂરીઅધૂ લ્ગ્લ રિઽવી
ઋરૉનષીળ ઋબવબ્પ ફ ધીલ દ્ દૉ મૉઢગ્ ઋબળ બૃ હ ઋરૉનષીળ્ફૉ ષૉસ ઈબૂ સગીસૉ.
(મ) ફષળુજદ ુઞ વીક રીડૉ ઞૃ ફી ુઞ વીરીઅ ઞૉ ઇફીરદફૃઅ પ્ળથ ફગગૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દૉ પ્ળથ
ઇબફીષષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ગ્ઊ ઑગ ુઞ વ્ મૉ ગૉ દૉધૂ ષપૃ ુઞ ીરીઅધૂ ઇુ દત્ષરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દ્ દૉ ફષી
ુઞ વીફૃઅ રૃખ્લ રધગ ઞૉ ઞૃ ફી ુઞ વીફ્ ઇઙીઋ યીઙ ઽદ્ દૉ ઞૃ ફી ુઞ વીફૂ ઇફીરદફૂ ડગીષીળૂ ફષી
ુઞ વીરીઅ ઇબફીષષીફૂ ળઽૉ સૉ.
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૬.

ઇફીરદ મૉઢગ્ ઋબળ ષૉસ રૉશષષી ઊચ્ઝદી ઋરૉનષીળ્ઑ ઼ળગીળ ૂ ીળી ઞૉ દૉ ઽૉ દૃ રીડૉ ફૂજૉ ઞથી લી
રૃઞમફી ઢળીષૉવ ઼ક્ષર ઼ ીુપગીળૂક બોગૂફી ગ્ઊ બથ ીળી ઇબીલૉવ રીથબ ફૂ ષ રીુથદ
ફગવ ઇળજીબ ઼ીધૉ ળઞૄ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.

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

૬.૪ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ ઇફૉ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ :
(૩) ુઞ વી રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ /ષપીળીફી ુઞ વી રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ/ફીલમ ગુરસફળ ૂ/ગવૉગડળ ૂ ષપીળીફી
ફીલમ ગુરસફળ ૂ/ ફીલમ ગવૉગડળ ૂ બઽૉ વી ષઙર્ફી ઼ષૉદફ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ/઼ૂડૂ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ/બૉડી
ુષયીઙૂલ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ (બઽૉ વી ષઙર્ફી ઼ષૉદફ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂધૂ ઋદળદૂ ગક્ષીફી ફિઽ /દીવૃગી રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ
/ ગીલર્બીવગ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ) (ળ) રૃખ્લ ૉ઼ૂણૉ ન઼્ૂ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ / ષપીળીફી રૃખ્લ ૉ઼ૂણૉ ન઼્ૂ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ
/ ૉ઼ૂણૉ ન઼્ૂ રૉજી ડર્ૉ ડ ૂ (૫) ઼રીઞ ગ લીથ ુફલીરગ ૂ ઇફૉ ુઞ વી ઼રીઞ ગ લીથ ઇુપગીળૂ ૂ
(૬) રીરવદનીળ ૂધૂ ઋદળદૂ ગક્ષીફી ફિઽ દૉષી રઽૉ ઼ૄવ ઇુપગીળૂ ૂક (૭) ઋરૉનષીળ ઇફૉ/ઇધષી
દૉફૃઅ ગૃ ડૃઅ મ ઼ીરીન્લ ળૂદૉ ષ઼ષીડ ગળદૃઅ ઽ્લ દૉ ુષ દીળફી બૉડીુષયીઙૂલ ઇુપગીળૂ ૂ (૮) ષઽૂષડનીળ ૂ
/ ષઽૂષડનીળફી ઼ૉકર્ૉડળૂ ૂ / ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ વક્ષિ બ ઇફૉ ુરુફગ્લ ડીબૃક (૯) ુઞ વી ુષગી઼
ઇુપગીળૂ ૂક / ફીલમ ુઞ વી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂક (૱) દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂક (૯)
ુઞ વી બઝીદ ગ લીથ ઇુપગીળૂ ૂ (ષઙર્-૩)

૬.૫ વચૃરદૂ ગ્ર્ફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ :
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી ઙીઅપૂપીર દધી ઇઅગવૉ ળ ઘીદૉ વપૃરદૂ ગ્રફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ મૉઢગ્ નીઘવ
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .
વપૃરદૂ ગ્રરીઅ રૃુ વર, ુખર્ દૂ, સૂઘ, બીળ઼ૂ, મૃ દૉરઞ ઞફ
ો જાુદફી વ્ગ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ
ઈષૉવ ઝૉ , ઈ રીડૉ ફૂજૉ રૃઞમફી ઼ક્ષર ઇુપગીળૂ ૂ બી઼ૉધૂ વપૃરદૂ જાુદફૃઅ રીથબ રૉશષષીફૃઅ
ળઽૉ સૉ.
(૩) ગવૉગડળ ૂ (ળ) ુઞ વી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ (૫) રનનફૂસ ગવૉગડળ ૂ / ફીલમ ગવૉગડળ ૂ (૬)
ફીલમ ુઞ વી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ (બ) દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ (૮) રીરવદનીળ ૂ (૯)
રઽીવગીળૂ ૂ (૱) ફીલમ રીરવદનીળ ૂ.

૬.૬ િન લીઅઙ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ :
િન લીઅઙ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ગૃ વ યળષીબી મૉઢગ્ફી 3 ડગી મૉઢગ્ ઇફીરદ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . િન લીઅઙ
ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ફૂ ઇફીરદ મૉઢગ્ ઋબળ ષૉસ રૉશષષી ઇળજી ગળદીઅ ઋરૉનષીળ્ઑ ઼ૃુ ડૉ ન્ણૉ ન્ડ ૂ,
ફૉસફવ ગૉ ળૂઇળ ઼ુષર઼્ ભ્ળ ણૂભળન્ડવૂ ઑબ્વૉણ, ઈઊ.ડૂ.ઈઊ. ઽ્ ડૉ વ ગૉ મ્બ઼, ગૃ મૉળફઙળ, ઇરનીષીન
દળભધૂ ઞૉ દૉ લષ઼ીલ રીડૉ લ્ગ્લદીફૃઅ ઼િડર્ િભગૉ ડ ળઞૄ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ઈ રીડૉ િન લીઅઙ ઋરૉનષીળ બી઼ૉ ૬૨
ડગી ગૉ દૉધૂ ષપૃ ડગીષીળૂ નસીર્ષદૃઅ ુ઼ુષવ ઼ઞર્ફફૃઅ રીથબ ઽ્ષૃઅ ઞ ળૂ ઝૉ . ઑગ ઈઅઘૉ િન લીઅઙદી
પળીષદૂ લિગદફ્ િન લીઅઙદીફૂ લીખ્લીરીઅ ઼રીષૉસ ધસૉ ફઽીં.
િન લીઅઙ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ષૉસ ઈબષી ઇફીરદ ળીઘષીરીઅ ઈષદૂ ૨૫ ડગી મૉઢગ્ફ્ રઽ ર ઋબલ્ઙ ધઊ
સગૉ દૉ રીડૉ રઽીુફનસીવલ, ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ, ફષૂ િન ઽૂ ીળી ઊઞફૉળૂ દધી ુમફઊઞફૉળૂ લષ઼ીલ્રીઅ
ષૉસ ઈબષી રીડૉ ુષુષપ ગીળફૂ સીળૂિળગ ક્ષુદ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ યવીરથ્ ગળષીરીઅ ઈષૉવી
લષ઼ીલ્ફૂ લીનૂ બિળુસ ડઆ૱ ઋબળ ઼ીરૉવ ઝૉ .
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૭.

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

૮.

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

૯.

ડલૃસફ ભૂ દધી મીઅઽૉપળૂફૂ ળગર (ગ્સફરફૂ િણબ્ુટડ) :

૯.૩

ઞફળવ દૉરઞ મક્ષૂબઅજ ગૉ ડૉઙળૂફી દીવૂરીધીર્ઑ રીુ઼ગ ી.૩૨૨/- ડલૃસફ ભૂ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ડલૃસફ
ભૂ ઝ રીુ઼ગ ઼રલઙીશી રીડૉ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ગન્લીક, ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ ઇફૉ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ
દધી િન લીઅઙ દીવૂરીધીર્કફૉ ડલૃસફ ભૂ યળષીરીઅધૂ રૃિગદ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઈર ઝદીઅ ભૂ
મીમદરીઅ ઼ળગીળ ૂ ીળી ષઘદ્ ષઘદ ઞૉ ભૉ ળભીળ્ ધીલ દૉ ઼ષ ષૉસ વૉફીળ ઋરૉનષીળ્ફૉ મઅચફગદીર્ ળઽૉ સૉ.

૯.ળ

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

૱.

બ઼અનઙૂફૂ ળૂદ :
સોક્ષુથગ વીલગીદફૉ ઘ્લીફરીઅ વઊ રૉળૂડફી પ્ળથૉ ઇગર્દીકર્ર રૃઞમ ધીુફગ ઼અ ધી ગક્ષીઑધૂ ષૉસ
ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. રૉિળડ લીનૂ ફગગૂ ગળષીફૂ બ ુદ દૉરઞ રૉળૂડ ઙૃથ ફગગૂ ગળષીફૂ બ ુદ બીફી
ફઅમળ:૩૱ રીઅ નસીર્ષૉવ ઝૉ .

૱.૩

કઙ -ળ૨૩૱ ફી ઼ રીઅ ગૃ વ રઅઞૄળ મૉઢગ્ બોગૂફૂ યળષીબી મૉઢગ્ કબફ રૉિળડફી પ્ળથૉ
઼ળગીળ ૂફૂ ષદર્રીફ ઇફીરદ ફૂુદફી ુફલર્ફૉ વક્ષરીઅ ળીઘૂફૉ યળષીરીઅ ઈષસૉ.

૱.ળ

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

૯.

ઇળજી ગળષીફૂ ળૂદઆ
કફવીઊફ ષૉસ ઇળજી ભ્રર્રીઅ ઋરૉનષીળૉ બ્દીફૂ ુષઙદ્ ઇઅગર્ૉજી ગૉ ુબડવ ઇક્ષળ્રીઅ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ યળષી ઇઅઙૉ ુષઙદષીળ ઼રઞ બીફી ફઅમળઆ૩૬ રીઅ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ષપૃરીઅ ષૉસ
ભ્રર્રીઅ ઋરૉનષીળૉ ઞૉ ુઞ વીરીઅધૂ વપૃ ર વીલગીદફૂ બળૂક્ષી બ઼ીળ ગળૂ ઽ્લ દૉ ુઞ વ્ નસીર્ષષીફ્ ળઽૉ સૉ.

૩૨. ઼ૂડ ગન્ષટર્ફઆ
૩૨.૩ ડર્ ીલમવ ુષ દીળ ઽૉ ઢશ ઈષૉવ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક ઞૉફૉ (ડર્ ીલમવ) દળૂગૉ નસીર્ષૉવ ઝૉ દૉ ઼અ ધીરીઅ

ધર ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ, ઈર ઝદીઅ ષૉસ ઇઅઙૉફૂ
ગીલર્ષીઽૂફી ઇઅદૉ ઘીવૂ ળઽૉ દૂ મૉઢગ્ ઋબળ ધર ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ, ઼ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ
ષઙર્ (મક્ષૂબઅજ) ઇફૉ ત્લીળમીન જો મૉઢગ્ ઘીવૂ ળઽૉ દ્ ઇન્લ જાુદફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ષૉસ ઈબષી ઇઅઙૉફૂ
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ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ, ડર્ ીલમવ ુષ દીળફૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીકરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ
ુ઼ષીલફી ઋરૉનષીળ્ બથ ઇળજી ગળૂ સગૉ ઝૉ .

૩૨.૪ ઘી઼ ઇઅઙયૄદ લ્ઞફી ઽૉ ઢશફૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીકરીઅ ધર ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદફી ઋરૉનષીળ્ફૉ

ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ, ઈર ઝદીઅ ષૉસ ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂફી ઇઅદૉ ઘીવૂ ળઽૉ દૂ મૉઢગ્ ઋબળ ઇફૃકર્રૉ
ધર ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ, મક્ષૂબઅજ ઇફૉ ત્લીળમીન ઞફળવ ગૉ ડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળ્રીઅધૂ યળષીરીઅ ઈષસૉ.
ઘી઼ ઇઅઙયૄદ લ્ઞફી ઽૉ ઢશફૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીકરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ ુ઼ષીલફી ઋરૉનષીળ્
બથ ઇળજી ગળૂ સગૉ ઝૉ .

૩૨.૫ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધી(રિઽવી)કરીઅ ભગદ રિઽવી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ ષૉસ ઈબષીરી ઈષસૉ. બૃ હ
ઋરૉનષીળ્ફૉ ષૉસ રશૂ સગસૉ ફઽીં. બળઅદૃ ઇન્લ ઼અ ધીકરીઅ ઞૉ મૉઢગ્ ભગદ રિઽવીક રીડૉ રઅઞૄળ ધલૉવ
ઝૉ દૉ મૉઢગ્ ઋબળ બૃળદી લત્ફ્ મીન રિઽવી ઋરૉનષીળ્ રશસૉ ફઽીં દ્ બૃ હ ઋરૉનષીળ્ફૉ ષૉસ
ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. બૃ હ ઋરૉનષીળ્ ઈષૂ મૉઢગ્ ઋબળ ઇળજી ગળૂ સગસૉ. બળઅદૃ દૉકફ્ ષૉસ ઽગગ
ઋબળ્ગદ સળદફૉ ઈુપફ ળઽૉ સૉ.
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