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િવગત
કારીગર તાલીમ યોજના(સી.ટી.એસ.)
૧
તાવના
૨ તાલીમાથ ઓને મળતી સુિવ ાઓની િવગત
૩ કારીગર તાલીમ યોજના વેશની સામા ય મા હતી
૪
વેશ અર ફોમ ભરવા સંબંિધત તથા સામા ય સૂચનાઓ
૫ ઓનલાઇન વેશ ફોમ ભરવાના તબ ા
૬ મે રટ યાદી નકકી કરવાની પ િત અને અ ય અગ યની સુચનાઓ
૭ સરકારી/ ા ટ-ઇન-એઇડ ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં ચાલતાં NCVT પેટનના
NSQF Align યવસાયોની િવગત પ રિશ -૧
૮ સરકારી/ ા ટ-ઇન-એઇડ ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં ચાલતાં GCVT પેટનના
યવસાયોની િવગત પ રિશ -૨
૯ સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે લીફોન નંબર તથા તેમાં
ચાલતા યવસાયોની િવગત પ રિશ -૩
૧૦
ા ટ-ઇન-એઇડ ઔ ોિગક તાલીમ કે ોના નામ, સરનામાં, ટે લીફોન નંબર તથા તેમાં
ચાલતા યવસાયોની િવગત પ રિશ -૪
૧૧ વિનભર ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે લીફોન નંબર તથા તેમાં
ચાલતા યવસાયોની િવગત પ રિશ -પ
૧૨ સરકારી ટે કનીકલ હાઈ કુ લો ખાતે સી.ટી.એસ. હે ઠળ ચાલતા આઈ.ટી.આઈ. કારના
યવસાયોની િવગત પ રિશ ઃ૬
દ યાંગ ઉમેદવારો માટે
૧૩ દ યાંગ ઉમેદવારો માટે ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં ચાલતા યવસાયોની િવગત
પ રિશ -૭
૧૪ દ યાંગ ઉમેદવારો માટે ભલામણ કરવામાં આવતા યવસાયોની િવગત પ રિશ -૮
૧૫ રા યમાં આવેલ દ યાંગ તાલીમી કે ોના નામ, સરનામાં, ટે લીફોન નંબર તથા તેમાં
ચાલતા યવસાયોની િવગત પ રિશ -૯
કુ ટર ઉ ોગ તાલીમ કે ો
૧૬ કુ ટર ઉ ોગ તાલીમ કે ોમાં ચાલતા યવસાયોની િવગત પ રિશ -૧૦
ટૂં કાગાળાના અ યાસ મો
૧૭ સરકારી આઈ.ટી.આઈ.માં ચાલતાં NSQF Aligned ટૂં કાગાળાના અ યાસ મોની િવગત
પ રિશ -૧૧
૧૮ ગુજરાત રાજયમાં સુપીરીયર ટે કનોલો ની આધુિનકતમ તાલીમ અંગેની િવગત
૧૯ એપરલ પાક ઓપરે ટર ટે િનંગ ો ામ
૨૦ ગુજરાત ડાયમંડ ઈ ડ ટીઝ ટે ન ગ ઈ ટી ુટની મા હતી
ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં ઉ ોગોનો સહયોગ
૨૧ પીડીલાઇટ ઇ ડ ટીઝના સહયોગથી રા યની ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં તાલીમ
૨૨ સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં મોટર ડાઇવ ગની અ યાસ મની તાલીમ સુિવધા

1

પાનાનંબર

૨
૭
૧૦
૧૩
૧૫
૧૭
૧૯
૨૨
૨૪
૪૫
૫૧
૬૨

૬૩
૬૪
૬૫

૬૭
૬૮
૭૨
૭૪
૭૬
૭૭
૭૮

યવસાયલ ી િશ ણ અને તાલીમ અપનાવો
૧.

તાવના. :
વતમાન સમયગાળામાં રાજય તથા રા ટમાં િવિવધ ે ોના ઔ ોિગકરણનો યાપ વધી ર ો છે .
આંતરરા ટીય કંપનીઓ પણ દેશમાં ઉ ોગો થાપી રહી છે , નવા નવા ે ો ઉભરી ર ા છે તે સં ગોમાં
યવસાયલ ી િશ ણ મેળવી યવસાિયક કૌશ ય ા ત કરનાર ઉમેદવાર માટે રોજગારી / વરોજગારી
મેળવવાની વધુ ઉજળી તકો રહે લી છે . રાજયમાં ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ મારફતે અપાતી
યવસાયલ ી તાલીમ ારા કૌશ ય ા ત કરનાર ઘણા બધા ઉમેદવારો આજે મા રા ટમાં જ નહ પણ
િવદેશમાં પણ સારી એવી રોજગારી મેળવી ર ા છે . આથી સરળતાથી રોજગારી / વરોજગારી ા ત
કરવા માટે યવસાયલ ી િશ ણ અપનાવવું એ જ ે િવક પ છે . રાજય સરકારના મ, કૌશ ય
િવકાસ અને રોજગાર િવભાગના ને હે ઠળ રોજગાર અને તાલીમ ખાતાના િનયં ણ હે ઠળ રાજયના તમામ
તાલુકાઓમાં / અંત રયાળ િવ તારો સુધી કાયરત સરકારી / ા ટ-ઈન-એઈડ/ વિનભર ઔ ોિગક
તાલીમ સં થાઓ(ITIs)માં યવસાયલ ી તાલીમ ઉપલ ધ કરાવવા માટે િવ તૃત અને યાપક તાલીમી
સુિવધાઓ ઉપલ ધ છે , જેનો પ રચય નીચે મુજબ છે .

ર.

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

યવસાયલ ી તાલીમ આપવા માટે ભારત સરકારના કીલ ડે વલપમે ટ એ ડ એ ટર ી યોરશીપ
મં ાલય હ તકની ડાયરે કટર જનરલ ઓફ ટે ઈન ગ, યુ દ હી (DGT) ારા ઘડાયેલ આ યોજનાનો મુ ય
ઉ ે શ િવિવધ ઉ ોગો અને સેવા ે ને કુ શળ માનવબળ ઉપલ ધ કરાવવાનો તેમજ જુ દા જુ દા ે ે
િવકસતી જતી ટે કનોલો અંગે ઉમેદવારોને તાલીમ આપી, રોજગારી / વરોજગારી મેળવવામાં
સહાયભૂત થવાનો છે . કારીગર તાલીમ યોજના હે ઠળ નેશનલ કાઉ સીલ ફોર વોકે શનલ ટે ન ગ (NCVT)
પેટનના રાિ ય ક ાના યવસાયોનું સંચાલન સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ (ITI), ા ટ-ઈનએઈડ ઔ ોિગક તાલીમ કે ો (GIA), વિનભર ઔ ોિગક તાલીમ સં થા સરકારી(SF), ટે કિનકલ
હાઈ કૂ લો વગેરે ારા થાય છે . ઉપરાંત આ યોજના તળે રાજયક ાના ગુજરાત કાઉિ સલ ઓફ વોકે શનલ
ટે ન ગ (GCVT/SCVT) પેટન હે ઠળના યવસાયોનો પણ સમાવેશ થાય છે .
રોજગાર અને તાલીમ ખાતાના િનયં ણ હે ઠળની સરકારી / ા ટ-ઈન-એઈડ/ વિનભર ઔ ોિગક
તાલીમ સં થાઓમાં િવિવધ કારના રોજગાર / વરોજગાર લ ી અ યાસ મોમાં તાલીમ આપવામાં
આવે છે . જેની િવગતો નીચે મુજબ છે .
મ

યવસાયો / અ યાસ મનો કાર

પ રિશ

નંબર

૧

એન.સી.વી.ટી. પેટનના યવસાયો

પ રિશ ટ-૧

૨

.સી.વી.ટી. પેટનના યવસાયો

પ રિશ ટ-ર

૩

દ યાંગ ઉમેદવારો માટે ના અ યાસ મો

પ રિશ ટ-૭

૪

ટૂં કાગાળાના અ યાસ મો

પ રિશ ટ-૧૧

ઉપરો ત પ રિશ -૧, પ રિશ -ર,પ રિશ -૭ તથા પ રિશ -૧૧ માં યવસાયો અને તેના ટે ડ કોડ
તથા જ રી યુનતમ શૈ િણક લાયકાત, તાલીમનો સમયગાળો વગેરે િવગતો દશાવેલ છે .
સં થાવાર યવસાયદીઠ ઉપલ ધ બેઠકોની િવગતો પ રિશ ટઃ૧૨ તથા પ રિશ ટઃ૧૩ આ ખાતાની વેબ
સાઈટ (1) https://www.talimrojgar.gujarat.gov.in (2) https://itiadmission.gujarat.gov.in પરથી (જે તે િવભાગ
પૂરતી દા.ત. અમદાવાદ િવભાગ કે રાજકોટ કે વડોદરા, કે સુરત િવભાગ) ઉપલ ધ બનશે. (ન ધઃ આ
બેઠકોમાં સં ગોવશાત ફે રફારને આિધન રહે શે.)
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ર.૧

તાલીમનું વ પ / સમયપ ક :
આઈ.ટી.આઈ.માં અઠવાડીયાના કામના કુ લ-૪૦ કલાકો હોય છે , જેમાં ાયોિગક તાલીમ તેમજ થીયરીની
તાલીમ હોય છે . એ નીયર ગ યવસાયોમાં નીચે મુજબ તાલીમાથ ઓને જે તે યવસાયના સીલેબસ
મુજબ થીયરી/ ાયોિગક તાલીમ આપવામાં આવે છે . નોન એ નીયર ગ યવસાયોમાં એ નીયર ગ
ડો ગ તથા વકશોપ કે યુલેશન એ ડ સાય સ ના િવષયોનો સમાવેશ થતો નથી.

મ
અ

બ

િવષય
ાયોિગક તાલીમ
થીયરીઃ (૧૦ કલાક/અઠવાડીયા)
ટે ડ થીયરી

એ નીયર ગ ડો ગ
વકશોપ કે યુલેશન એ ડ સાય સ
એ લોયબીલીટી કીલ

એ નીયર ગ યવસાયો
૨૫ કલાક/અઠવાડીયા
થમ વષ:૦૭ કલાક/અઠવાડીયા
બીજુ વષ: ૦૯ કલાક/અઠવાડીયા
૦૨ કલાક/અઠવાડીયા
૦૨ કલાક/અઠવાડીયા
થમ વષ: ૦૪ કલાક/અઠવાડીયા
બીજુ વષ: ૦ર કલાક/અઠવાડીયા

નોન એ નીયર ગ યવસાયો
૩૦ કલાક/અઠવાડીયા
થમ વષ:૦૬ કલાક/અઠવાડીયા
બીજુ વષ:૦૮ કલાક/અઠવાડીયા
------થમ વષ:૦૪ કલાક/અઠવાડીયા
બીજુ વષ:૦૨ કલાક/અઠવાડીયા

સં થાના તાલીમી સમયપ કની િવગત:
સામા ય રીતે િજ ા/તાલુકા ક ાની મુ ય ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં થમ, બી અને ી
પાળીમાં જયારે અ ય સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં તેમજ ા ટ-ઈન-એઈડ ઔ ોિગક તાલીમ
કે ોમાં થમ અને બી પાળીમાં નીચે દશાવેલ સમયપ ક મુજબ તાલીમ આપવામાં આવે છે . સમય
પ કમાં થાિનક પ રિ થિતને અનુ પ સામા ય ફે રફાર સંભિવત છે .
મ
૧
૨
૩

ર.ર

પાળી
થમ પાળી
બી પાળી
ી પાળી

સમય
સવારે ૦૭.૨૦ થી બપોરે ૨.૫૦ સુધી
સવારે ૦૯.૩૦ થી સાંજ ે ૫.૩૦ સુધી
બપોરે ૧૪.૦૦ થી રા ે ૯.૦૦ સુધી

સી.ટી.એસ. યોજનાનો અમલ કરતી સં થાઓ :
રાજયમાં આ યોજનાનો અમલ કરતી સં થાઓની િવગત નીચે મુજબ છે .
મ
સં થાની િવગત
પ રિશ નંબર
૧ સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ
પ રિશ ટ-૩
૨
ા ટ-ઈન- એઈડ ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ
પ રિશ ટ-૪
૩
વિનભર ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ
પ રિશ ટ-૫
૪ સરકારી ટે કિનકલ હાઈ કૂ લો
પ રિશ ટ-૬
૫ દ યાંગ ઉમેદવારો માટે ની ા ટ-ઇન-એઇડ ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ
પ રિશ -૯
૬ કુ ટર ઉ ોગ તાલીમ કે ો
પ રિશ -૧૦
ઉપર દશા યા મુજબના પ રિશ -૩ થી પ રિશ -૬ તથા પ રિશ -૯ અને પ રિશ -૧૦ માં
સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે લીફોન નંબર તેમજ આ સં થાઓ ખાતે ઉપલ ધ યવસાયો સ હતની
િવગતો દશાવેલ છે .

ર.ર.૩ સરકારી ટે કિનકલ હાઈ કૂ લ :
કિમ ર ી, ટે કિનકલ િશ ણ, કમયોગી ભવન, લોક નંબરઃર, છઠૃ ો માળ, સેકટર-૧૦/એ,
ગાંધીનગર હ તકની ૧૭ જેટલી સરકારી ટે કિનકલ હાઈ કૂ લોમાં પણ સી.ટી.એસ. યોજનાનું સંચાલન થાય
છે . પ રિશ ટઃ૬ માં હાઈ કૂ લ દીઠ ઉપલ ધ યવસાયોની િવગતો દશાવેલ છે . આ સં થાઓમાં વેશ
મેળવવા અંગેની િવગતો સંબંિધત સરકારી ટે કિનકલ હાઇ કૂ લનો સંપક કરવાથી મળી શકશે.
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ર.ર.૪ વિનભર સં થાઓ :
રાજયમાં યવસાિયક તાલીમની સુિવધાઓનું િવ તૃિતકરણ કરવા સા વ-રોકાણથી (રાજય સરકાર
તરફથી કોઈપણ કારના અનુદાન કે સહાય વગર) એન.સી.વી.ટી. કે .સી.વી.ટી. પેટનના
અ યાસ મો ચલાવવા હે ર ટ ટો / પિ લક િલિમટે ડ કંપનીઓને વષ:૧૯૯૯ થી મંજૂરી આપવામાં
આવેલ છે . વિનભર સં થાઓના તાલીમાથ ઓની પરી ા એન.સી.વી.ટી. પેટનના એફીલીએટે ડ ટે ડો
માટે ભારત સરકારના મ મં ાલયના માગદશન હે ઠળ અ ેથી લેવામાં આવે છે , જયારે .સી.વી.ટી.
પેટનના ટે ડો માટે રાજયક ાનું એફીલીએશન મેળવેલ હોય તેની .સી.વી.ટી. ારા પરી ા યોજવામા
આવે છે . તેમજ લાગુ પડતા માણપ ો એનાયત કરવામાં આવે છે . ભારત સરકારના ડી. .ટી. નવી
દ હી ારા તાલીમ ફી નું મહ મ ધોરણ નીચે દશા યા મુજબ નકકી કરવામાં આવેલ છે .
ઓગ -૨૦૨ર ના વેશસ માં વિનભર સં થાઓએ NCVT અથવા GCVT એ ફિલએશન મેળવેલ
હોય તેવા યવસાયો માટે જ આ કચેરીના વખતો વખતના પ રપ ો તેમજ સુચનાઓ યાને લઇ
ઓનલાઈન વેશ આપવાનો રહે શે.
િવ તાર
યવસાયનો કાર
યવસાય દીઠ મહ મ ફી નું ધોરણ છ માસના સમયગાળાના
યવસાયો માટે
ાય
શહે રી

એ નીયર ગ યવસાયો
નોન એ નીયર ગ યવસાયો
એ નીયર ગ યવસાયો
નોન એ નીયર ગ યવસાયો

ા.૨૦૯૫૦/- (વાિષક)
ા. ૧૬૭૫૦/- (વાિષક)
ા.૨૩૦૦૦/- (વાિષક)
ા. ૧૮૪૦૦/- (વાિષક)

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

વિનભર સં થાઓમાં વેશ મેળવતાં પહે લાં ઉમેદવારોએ ટયુશન ફી તથા એફીલીએટે ડ બેઠકોની
ણકારી મેળવી લેવી હતાવહ છે . વિનભર સં થાના ઉમેદવારોને રોજગાર અને તાલીમ ખાતા ારા કોઈ
પણ કારની િશ યવૃિ આપવામાં આવતી નથી.

ર.૩ સી.ટી.એસ.યોજના હે ઠળ ચાલતા યવસાયોના એફીલીએશનની િવગતોઃ
ર.૩.૧ ભારત સરકારના ડાયરે કટર જનરલ ઓફ ટે ઈન ગ, યુ દ હી (DGT) ારા એફીલીએશન મળેલ હોય તેવા

અ યાસ મોની નેશનલ કાઉિ સલ ઓફ વોકે શનલ ટે ન ગ (એન.સી.વી.ટી.) ારા પરી ા લેવામાં આવે
છે અને ઉિ ણ થયેલ તાલીમાથ ઓને એન.સી.વી.ટી.નું માણપ એનાયત કરવામાં આવે છે .
ર.૩.ર રા ય સરકારના રોજગાર અને તાલીમ ખાતા ારા એફીલીએશન મળેલ હોય તેવા અ યાસ મોની ગુજરાત
કાઉિ સલ ઓફ વોકે શનલ ટે ન ગ ( .સી.વી.ટી.) ારા પરી ા લેવામાં આવે છે અને ઉિ ણ થયેલ
તાલીમાથ ઓને .સી.વી.ટી.નું રા ય ક ાનું માણપ એનાયત કરવામાં આવે છે .
ર.૩.૩ એન.સી.વી.ટી. પેટનના યવસાયની કુ લ મંજૂર બેઠકો પૈકી આઈ.ટી.આઈ. / આઈ.ટી.સી. દીઠ
એન.સી.વી.ટી. પેટનના જુ દા જુ દા યવસાયોમાં એફીલીએટે ડ અને અનએફીલીએટે ડ બેઠકો તથા
ઓગ ટ-ર૦૨૨ ના ભરતી સ માં ભરવાપા બેઠકોની િવગતો પ રિશ ટઃ૧૨ તથા પ રિશ ટઃ૧૩ આ
ખાતાની વેબ સાઈટ (1) https://www.talimrojgar.gujarat.gov.in (2) https://itiadmission.gujarat.gov.in ઉપરથી
ણી શકાશે. વેશ ફોમ ભરતી વખતે સબંિધત ટે ડના એફીલીએશન અંગેની છે વટની મા હતી સબંિધત
આઈ.ટી.આઈ. ખાતે વેશ સમયે મેળવી શકાશે. તાલીમાથ / વાલીઓને જે તે સં થા ખાતેના ટે ડ /
યુિનટની એફીલીએશનની િવગતો ણી / સમ
વેશ મેળવવા િવનંતી છે .

ર.૪
વેશ મેળવવાની પ િતઃ
ર.૪.૧ આ મા હતી પુિ તકા મા સરકારી/ ા ટ-ઈન-એઈડ/ વિનભર ઔ ોિગક તાલીમ કે ોને લાગું પડે

છે , અને તે ફકત એક વષ અને બે વષના ( .સી.વી.ટી. / એન.સી.વી.ટી.) ના યવસાયોમાં વેશ
મેળવવા સા ઉપયોગમાં લઈ શકાશે.
જયારે એક વષથી ઓછી મુદતના યવસાયોમાં વેશ માટે સંબંિધત સં થા ક ાએથી થાિનક રીતે
અલાયદી કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવનાર હોઈ સંબંિધત સં થાઓનો બ માં સંપક કરવો. સરકારી
ટે કિનકલ હાઈ કૂ લ, દ યાંગ ઉમેદવારોને તાલીમ આપતી સં થાઓ તેમજ વિનભર સં થાઓમાં ચાલતા
સી.ટી.એસ. યોજના હે ઠળના એન.સી.વી.ટી. / .સી.વી.ટી. પેટનના અ યાસ મોમાં વેશ માટે જે તે
સંબંિધત ટે કિનકલ હાઈ કૂ લ, દ યાંગ ઉમેદવારોને તાલીમ આપતી સં થાઓ અને વિનભર કે ોનો
સંપક કરવા િવનંતી છે .
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૨.૪.૨ સે ટલાઈઝડ એડમીશન પ િત

ારા એડમીશન થતું હોવાથી ઉમેદવારે ઓનલાઈન વેશફોમ
ઈ ટરનેટના મા યમથી ભરવાનું રહે શે. વેશ સંબંિધત માગદશન માટે ન કની સરકારી/ ા ટ-ઈનએઈડ ઔ.તા.સં થા ખાતેના હે પ સે ટરનો સંપક કરી શકાશે તથા હે પ સે ટર ખાતેથી િન:શુ ક
ઓનલાઈન ફોમ ભરી આપવાની સુિવધા પણ આપવામાં આવશે જેના માટે કામકાજના દવસો દર યાન
હે પ સે ટરનો બ સંપક કરવાનો રહે શે.આ ખાતાની વેબસાઈટ https://itiadmission.gujarat.gov.in
પર ઓનલાઈન ફોમ ભરી શકાશે.
૨.૪.૩ ફોમ ભયા બાદ ડી ટલ મા યમથી ર ટે શન ફી ા.૫૦/- ઓનલાઈન ભરવાની રહે શે. ઓનલાઈન
અર પ ક ભરવા સંબંિધત સૂચના પાના નંબર:૧૩ ઉપર તથા વેશ માટે મે રટ યાદી ન ી કરવાની
પ િત પાના નંબર:૧૭ ઉપર દશાવવામાં આવેલ છે તેમજ ચોઈસ ફીિલંગ અને એડિમશનની તમામ
કામગીરી સટલાઈઝડ પ િતથી થનાર છે .
૨.૪.૪ ઓ ોિગક તાલીમ સં થામાં ઉપલ ધ યવસાયો, યવસાયમાં આવરી લેવાયેલ બાબતો, તાલીમ પૂણ
કયા બાદ કારિકદ માટે ની તકોની િવગતો અને વધુ મા હતી ઓ ોિગક તાલીમ સં થાના હે પ સે ટર ઉપર
ઉપલ ધ થઈ શકશે. આથી વેશ લેતા પહે લા સં થાની બ મુલાકાત લેવાય તો યવસાયોની પસંદગી
કરવામાં સમજ કે ળવી શકાય. રા યની કોઈ પણ રોજગાર િવિનમય કચેરીના રોજગાર અિધકારી
(વોકે શનલ ગાઈડસ)નો સંપક કરવાથી અથવા િનયામક ી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગરની વેબ
સાઈટ (https://www.talimrojgar.gujarat.gov.in)માંથી પણ કારિકદ ઘડતર બાબતની અ તન
િવગતો અને માગદશન મેળવી શકાશે. વેશ ફોમ ભરતા પહે લાં હે પ સે ટરની મુલાકાત લેવી ઈ છનીય
છે તથા તમામ અપડે ટે ડ િવગતો માટે https://itiadmission.gujarat.gov.in વેબસાઇટની અવારનવાર મુલાકાત લેવીની સલાહ આપવામાં આવે છે . અથાત રોજે રોજ વેબસાઇટ તા રહે વું.
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ખાસ ન ધઃ
(૧)

એન.સી.વી.ટી. પેટનના NSQF Align / GCVT પેટનના યવસાયોમાં વેશ માટે અર કરનાર
કોઈપણ ઉમેદવાર અ ય કોઈપણ સં થા કે કોલેજમાં પાટ ટાઈમ / ફુલ ટાઈમ અ યાસ કરતા નથી તે
અંગેની લેિખત બાહધરી ઉમેદવાર પાસેથી લેવાની રહે શે. અ ય કોઈપણ સં થા ખાતે અ યાસ કરતા
હોવાનું યાન ઉપર આવશે તો તા કાિલક અસરથી વેશ રદ કરવામાં આવશે.

(ર)

કારીગર તાલીમ યોજનાના ભારત સરકાર ારા તૈયાર કરે લ ટે ન ગ મે યુઅલના ફકરા નંબરઃરર મુજબ
“સં થા / કે ના વડાની પરવાનગી િવના અને તેઓને ણ કયા િવના અનઅિધકૃ ત સતત ૧૦ દવસ
તાલીમી સં થામાં હાજર ન રહે નાર તાલીમાથ ઓને ભાગેડુ તરીકે ગણી તેઓનું નામ સં થાના હાજરી
પ કમાંથી તેઓની ગેરહાજરીના થમ દવસની અસરથી કમી કરવાનું રહે શે.”
ટે ન ગ મે યુઅલના ફકરા નંબર:૧૯(સી) અનુસાર “જયારે કોઈ તાલીમાથ કોઈપણ કારણોસર પ૦ ટકા
કરતાં વધુ દવસ માટે ગેરહાજર રહે શે યારે તેને તાલીમમાં ચાલુ રહે વા દેવામાં આવશે નહી” જન
ે ી ખાસ
ન ધ લેવી.
દર વષ જુ લાઇ/ઓગ માસમાં નેશનલ કાઉ સીલ ફોર વોકે શનલ ટે િનંગ (NCVT) ારા લેવામાં આવતી
અિખલ ભારતીય યવસાય કસોટીમાં મા એફીલીએટે ડ યવસાયમાં ઉિતણ થનારને રા ીય ક ાનું
નેશનલ ટે ડ સટ ફીકે ટ ભારત સરકારના મીની ટી ઓફ કીલ ડે વલપમે ટએ ડ એ ટરિ યોરશીપ, નવી
દ હી ારા એનાયત કરવામાં આવે છે .
યારે .સી.વી.ટી. પેટનના અ યાસ મો માટે ગુજરાત કાઉ સીલ ફોર વોકે શનલ ટે િનંગ(GCVT) ારા
લેવામાં આવતી યવસાિયક કસોટીમાં ઉિતણ થનારને રા યક ાનું ટે ટ ટે ડ સ ટફીકે ટ ગુજરાત રા યના
મ અને રોજગાર િવભાગ હ તકની .સી.વી.ટી. ારા એનાયત કરવામાં આવે છે . આવા સ ટફીકે ટ
અનુ મે દેશ/િવદેશ અને રા યની અંદર રોજગારી/ વરોજગારી માટે ઘણાં ઉપયોગી છે .
આઇ.ટી.આઇ.માં (NCVT/GCVT) પરી ામાં બેસવા માટે ૮૦ ટકા હાજરી હોવી ફરિજયાત છે . જમ
ે ાં કોઈ
છૂ ટછાટ આપવામાં આવતી નથી. ૮૦ ટકા હાજરીનું ધોરણ સમ ભારતમાં લાગુ પડે છે .
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તાલીમાથ ઓને આપવામાં આવતી સુિવધાઓ
૧.

તાલીમાથ ઓને આપવામાં આવતી સં થાકીય વૃિ કા( ટાઇપે ડ) :

૧.૧ સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થા / ા ટ-ઈન-એઈડ ઔ ોિગક તાલીમ કે ોમાં વેશ મેળવેલ
તાલીમાથ ઓને જે તે સં થા ખાતેની કુ લ મંજૂર બેઠકોના ૩૩.૩૩ ટકા તાલીમાથ ઓને મેરીટ કમ મી સના
ધોરણે વતમાન િનયમો અનુસાર સં થાકીય ટાઈપે ડ નીચે મુજબના દરે આપવામાં આવે છે .
મ

૧
૧
૨
૩

૪

િત

૨
અનુસુિચત િત (SC)
અનુસુિચત જન િત (ST)
સામાિજક અને શૈ િણક
રીતે પછાત(બ ીપંચ)
િતઓ અને િવચરતી /
િવમુકત િતઓ (SEBC)
અનુ મ નંબર ૧ થી ૩ મા
સમાવેશ ન હોય તેવી
અ ય િત (Other)

સં થાકીય
ટાઇપે ડનો માિસક
દર ા.( મ અને
રોજગાર િવભાગ
ારા)
૩
ા.૪૦૦/-

િશ યવૃિ નો માિસક
દર ા. (સમાજક યાણ
િવભાગ / આ દ િત
િવકાસ ારા)

ટાઈપે ડ મેળવવા
માટે વાલીની
વાિષક આવક
મયાદા
૫

ા.૪૦૦/-

૪
ા.૪૦૦/ા.૪૦૦/-

ા.૪૦૦-

ા.૪૦૦/-

ા.૨૦૦/-

ા.૪૦૦/-

ા ય િવ તાર માટે :
ા.૧,૨૦,૦૦૦/શહે રી િવ તાર માટે :
ા.૧,૫૦,૦૦૦/-

૧.૨ સં થાકીય ટાઇપે ડ નહ મેળવતા તાલીમાથ ઓને સમાજ ક યાણ િવભાગ /આ દ િત િવભાગ ારા
વતમાન િનયમોનુસાર ઉપર કો કમાં દશા યા મુજબ િશ યવૃિ આપવામાં આવે છે . આ માટે
તાલીમાથ એ https://www.digitalgujarat.gov.in મારફતે ઓનલાઇન અર કરવાની રહે શે. તાલીમાથ એ
ડી ટલ ગુજરાત પોટલના
ે જ ર જણાયે હે પ ડે ક નંબરઃ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ પર સંપક કરવાનો
રહે શે.
ટાઈપે ડ/ િશ યવૃિ મેળવવા ઈ છતા ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન વેશ ફોમમાં જ રી િવગતો ભરવાની
રહે શે તથા ફોમ સાથે આધારભુત પુરાવાઓ રજુ કરવાના રહે શે.
ટાઈપે ડ /િશ યવૃિત ડાયરે કટ બેિનફીટ ટા સફર (DBT) હે ઠળ તાલીમાથ ના બક એકાઉ ટમાં
સીધેસીધી ચુકવવામાં આવતી હોઈ તાલીમાથ નું આધારકાડ તથા બક એકાઉ ટ હોવું આવ યક છે .

૨.

ગુજરાત સામૂ હક જૂ થ(જનતા) અક માત વીમા યોજનાઃ
સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ / ા ટ-ઈન-એઈડ ઔ ોિગક તાલીમ કે ો ખાતે આપવામાં
આવતી િવિવધ યવસાયોની ાયોિગક તાલીમ દર યાન તાલીમાથ ઓને િવિવધ યં ો તથા ઉપકરણો
સાથે કામ કરવું પડે છે . જે દર યાન અક માતની સંભાવનાને યાને લઈ ખમ સામે ર ણ આપવા અને
યો ય વીમા કવચ પૂ ં પાડવા માટે “ગુજરાત સામૂ હક જૂ થ(જનતા) અક માત વીમા યોજના” ૧લી
એિ લ ર૦૦૮ થી સરકાર ી ારા દાખલ કરવામાં આવેલ છે . આ યોજના હે ઠળ ા.૧.૦૦ લાખ સુધીના
અક માત વીમાના ર ાકવચથી તાલીમાથ ઓને આવરી લેવાયા છે .
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“ગુજરાત સામૂ હક જૂ થ(જનતા) અક માત વીમા યોજના” નો લાભ લેવા માટે િનયત નમૂનામાં જ રી
આધારભૂત પુરાવાઓ સહીત સંબંિધત આઇ.ટી.આઇ.ને દાવા અર રજુ કરવાની રહે શે. સંબંિધત
આઇ.ટી.આઇ.એ આવી દાવા અર ઓ જ રી ચકાસણી કયા બાદ તેમના િવભાગના નાયબ
િનયાક ી(તાલીમ)ને મોકલવાની રહે શે. સંબિધત
ાદેિશક કચેરી
ારા દાવા અર ઓ
https://gsjjavy.gujarat.gov.in/ પોટલમાં ઓનલાઇન વીમા િનયામક ી, વીમા લેખાભવન, લોક
નંબરઃ૧૭/૩ માળ, ડા. વરાજ મહે તા ભવન, જુ ના સિચવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ ને રોજગાર
અને તાલીમ િનયામક ીની કચેરી, ગાંધીનગરની ણ હે ઠળ બારોબાર સમયમયાદામાં મોકલી આપવાની
રહે શે.

૩.

તાલીમાથ ઓ માટે એસ.ટી. બસ / રે વે પાસ સુિવધાઃ
રા યની સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ / ા ટ-ઇન-એઇડ ઔ ોિગક તાલીમ કે ો/ વિનભર
સં થાઓના લાંબાગાળા / ટૂં કાગાળાના યવસાયોમાં તાલીમ મેળવતા તાલીમાથ ઓને એસ.ટી. બસ /
રે વેમાં રાહત દરે પાસ સુિવધા આપવામાં આવે છે .

૪.

મ હલા તાલીમાથ નીઓને િવ ા સાધના સહાય હે ઠળ સાયકલ ભેટઃ
રા યની ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં છ માસથી વધુ સમયના ટે ડ/કોસમાં તાલીમ મેળવતી મ હલા
તાલીમાથ નીઓને તેમના િપતા/વાલીની વાિષક આવક મયાદાના ધોરણો સંતોષાતા હોય તેવી
ક યાઓને તેમના રહે ઠાણથી આઇ.ટી.આઇ.નું અંતર મયાદાના બાધ િવના િનયમાનુસાર ‘‘િવ ા સાધના
સહાય યોજના’’ હે ઠળ સરકાર ીના વતમાન ધારા-ધોરણો અનુસાર સાયકલ ભેટ આપવામાં આવે છે .

૫.

તાલીમાથ ઓ માટે ની બકે બલ લોન સહાય યોજનાઃ
રા યની સરકારી / ા ટ-ઇન-એઇડ / વિનભર ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ/ કે ોમાં લાંબાગાળા
/ ટૂં કાગાળાના યવસાયો/અ યાસ મોમાં તાલીમ મેળવી પાસ થતા તાલીમાથ ને પોતાનો વરોજગાર
થાપવા ઇ છતા હોય તો તાલીમાથ ને સરકાર ી ારા વતમાન ધારાધોરણ મુજબ બકે બલ લોન
સબસીડી સહાય આપવામાં આવે છે .
મ
૧

ર
૩

૬.

બકે બલ લોન સબસીડી યોજના
રા યની કોઇ પણ ઔ ોિગક તાલીમ સં થામાં તાલીમ મેળવી
પાસ થનાર ૧૮ થી ૫૫ વષની વયના તાલીમાથ ઓ. સંલ
યવસાયને લગતા ધંધાનો અનુભવ ધરાવતા હોય તેઓને
અિ મતા.
બકે બલ લોન િધરાણની મયાદા મહ મ ા.૮.૦૦ લાખ
િધરાણ પર મળવાપા સહાય/  ા.૧.૦૦ થી ા.૨.૦૦ લાખ સુધીની લોનની રકમ ઉપર
સબસીડીની રકમ
ા.૪૦,૦૦૦/ ા.૩.૦૦ થી ા.૫.૦૦ લાખ સુધીની લોનની રકમ ઉપર
ા.૫૦,૦૦૦/ ા.૬.૦૦ થી ા.૮.૦૦ લાખ સુધીની લોનની રકમ ઉપર
ા.૬૦,૦૦૦/ તમામ કે ટેગરીના તાલીમાથ ઓ માટે
યોજનાની િવગત
યોજનાની પા તા

તાલીમાથ ઓ માટે આઇ.ટી.આઇ.માં લેસમે ટ સેલની થાપના:
રા યની ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં તાલીમ મેળવી ઉ ીણ થનાર તાલીમાથ ઓ રોજગારી/
વરોજગારી મેળવી શકે તે માટે રા યની તમામ સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં લેસમે ટ
એડવાઇઝરી યુરો(PAB)ની થાપના કરવામાં આવેલ છે . જે અંતગત આઇ.ટી.આઇ.માં રોજગાર િવિનમય
કે ોના સહયોગથી રોજગારવાં છુ ં અને નોકરીદાતાઓ માટે મેગા બફે ર, ભરતી મેળા, કે પસ ઇ ટર યું
માટે આયોજન કરવામાં આવે છે .
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૮.

છા ાલયની સગવડ :
રાજયમાં સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કુ બેરનગર, ગાંધીનગર, મેઘરજ, ખેડ ા, િભલોડા,
તરસાલી, દશરથ, પલાણા, લુણાવાડા, ઉ રસંડા, લીમખેડા, બાલાિશનોર, સંખેડા, દવડા કોલોની,
ગ ડલ, મનગર, ગાંધીધામ, ભુજ, સુરત, યારા, સાગબારા, વાંસદા, ડે ડીયાપાડા ખાતે છા ાલયની
સગવડ ઉપલ ધ છે . છા ાલયમાં તાલીમાથ ઓને િનયમાનુસાર વેશ આપવામાં આવે છે . ભોજનની
યવ થા તાલીમાથ ઓએ પોતે કરવાની રહે શે. છા ાલયમાં વેશ મેળવનાર તાલીમાથ એ ા.રપ૦/ડીપોઝીટ રકમ તરીકે અને ા.પ૦/- છ માિસક સિવસ ચાજ પેટે ભરવાની રહે શે. ડીપોઝીટની રકમ
તાલીમના અંતે અથવા તાલીમાથ હો ટે લ છોડી ય યારે પરત કરવામાં આવશે.

૯.

રો- મટીરીયલ:
રા યની સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ તેમજ ા ટ-ઇન એઇડ તાલીમ કે ોમાં તાલીમ મેળવતા
તાલીમાથ ઓને તાલીમ માટે અ યંત જ રી એવી ેકટીકલ તાલીમ આપી શકાય તે માટે સંબિધત સં થા
ારા જ રી રો-મટીરીયલ પૂ ં પાડવામાં આવે છે .

૧૦. કૌશ ય તાલીમને મુ ય િશ ણ ધારા સાથે

ડાણ અંગેની નીિતઃ

૧૦.૧ ધોરણઃ૧૦ની સમક ઃ(શૈ િણક / નોકરીના હે તુસર)
જે િવ ાથ ઓએ ધોરણઃ૮ પછી ઔ ોિગક તાલીમ સં થા(ITI)નો બે વષ કે તેથી વધુ સમયગાળાનો
મા યતા ા ત કોસ કરે લ હોય અને તે માટે ની નેશનલ કાઉ સીલ ફોર વોકે શનલ ટે િનંગ
(એન.સી.વી.ટી.) અથવા ગુજરાત કાઉ સીલ ફોર વોકે શનલ ટે િનંગ ( .સી.વી.ટી.) ની પરી ા પાસ
કરે લ હોય અને તેઓ પોતાની પસંદગી અનુસાર ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક િશ ણ
બોડની ધોરણ-૧૦ ની અથવા ગુજરાત ઓપન કૂ લ એકઝાિમનેશનની ગુજરાતી તેમજ અં ે િવષયની
પરી ા પાસ કરે તો તે િવ ાથ ઓને મા યિમક િશ ણ પછીના અ યાસ મોમાં વેશના / સરકારી
નોકરીના હે તુસર ધોરણઃ૧૦ ની સમક ગણવામાં આવે છે .

૧૦.ર ધોરણઃ૧ર ની સમક ઃ(શૈ િણક / નોકરીના હે તુસર)
જે િવ ાથ એ ધોરણઃ૧૦ પાસ કયા પછી ઔ ોિગક તાલીમ સં થા(ITI)નો બે વષ કે તેથી વધુ
સમયગાળાનો મા યતા ા ત કોસ કરે લ હોય અને તે માટે ની નેશનલ કાઉ સીલ ફોર વોકે શનલ
ટે િનંગ(એન.સી.વી.ટી.) અથવા ગુજરાત કાઉ સીલ ફોર વોકે શનલ ટે િનંગ ( .સી.વી.ટી.)ની પરી ા
પાસ કરે લ હોય અને
તેઓ પોતાની પસંદગી અનુસાર ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક
િશ ણ બોડની ધોરણ-૧રની અથવા ગુજરાત ઓપન કૂ લ એકઝાિમનેશનની અં ે િવષયની પરી ા
પાસ કરે તો તે િવ ાથ ઓને ઉ ચ ર મા યિમક િશ ણ પછીના અ યાસ મોમાં વેશના / સરકારી
નોકરીના હે તુસર ધોરણઃ૧ર ની સમક ગણવામાં આવે છે .

૧૦.૩ ડી લોમા એ

નીયર ગના અ યાસ મોમાં વેશઃ(શૈ િણક હે તુસર)

ધોરણઃ૧૦ પછીના આઈ.ટી.આઈ. પેટનના અ યાસ મો પાસ કરે લ તાલીમાથ ઓને ડી લોમા
એ નીયર ગના અ યાસ મોમાં વેશ માટે ના વતમાન િનયમોનુસાર વેશનો લાભ આપવામાં આવે
છે . વેશ અંગેનો કાય મ તથા વેશ અંગેની મા હતી www.acpdc.in પરથી ઉપલ ધ થશે.
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કારીગર તાલીમ યોજનામાં વેશની સામા ય મા હતી
રાજયમાં આવેલ સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં તથા ા ટ-ઈન-એઈડ ઔ ોિગક તાલીમ
સં થાઓમાં ચાલતા જુ દા જુ દા યવસાયોમાં વેશ અને તાલીમને લગતી મા હતી નીચે મુજબ છે .

૧.
૧.૧
૧.૨
૧.૩
૧.૪
૧.૫

૨.

વેશ માટે ની વય મયાદા :
ઉમેદવાર વેશનાં વષના ઓગ માસની ૧લી તારીખે નીચે મુજબ વયમયાદા ધરાવતા હોવા ઈએ.
સ શ થવાના થમ દવસે તમામ ઉમેદવારની યૂન મ વય ૧૪ વષ પૂણ કરે લ હોવી ઈએ.
િવધવા અને યકતાની યૂન મ વય ૧૮ વષ હોવી ઈએ.
મા સૈિનકો અને સૈિનકોની િવધવાઓની યૂન મ વય ૧૮ વષ હોવી ઈએ.
તમામ ઉમેદવારને ઉપલી વયમયાદામાંથી મુિકત છે .

વેશ માટે ની શારી રક યો યતા :
ઉમેદવાર તંદુર ત અને ચેપી રોગથી મુકત હોવા ઈએ જે સં થા ખાતે પાટ ટાઈમ મેડીકલ ઓ ફસર ન
હોય તેવી સં થા તાલીમાથ ઓની થાિનક ડૉકટર પાસે દાકતરી તપાસ કરાવી શકશે. પરંતુ શકય બને
યાં સુધી સરકારી/પંચાયત/ હે ર ટ ટ અથવા િવનામૂ યે આવી સેવા પૂરી પાડતી હોિ પટલોમાં દાકતરી
તપાસ કરાવવાની રહે શે.

૩. અનામત બેઠકો :
૩.૧ અનામત બેઠકોની િવગતો નીચેના પ કમાં દશાવેલ છે .
કે ટેગરી

મ
૧
ર
૩
૪

બ ીપંચની િતઓ
અનુસૂિચત િત
અનુસૂિચત જન િત
આિથક રીતે નબળા વગ (EWS)

૫
૬

દ યાંગ
*મ હલાઓ

અનામત બેઠકોની
ટકાવારી
ર૭ ટકા
૭ ટકા
૧૫ ટકા
૧૦ ટકા

નધ

EWS ક ા માટ અનામતની ૧૦ ટકા બેઠકો પૈક
૩૩ ટકા બેઠકો EWS ક ાની મ હલા ઉમેદવારો
માટ અનામત રાખવાની રહશે. આ જ યાઓ
મ હલા ઉમેદવારોથી ભરવાની રહશે.

સં થા દીઠ
યવસાયદીઠ ભરવાપા બેઠકો

૪ ટકા
૩૩ ટકા

૪.૧ સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગ(બ ીપંચ)ની

િતઓના ઉમેદવારો માટે ઃ

(૧)કલેકટર ી(ર)મદદનીશ કલેકટર ી/નાયબ કલેકટર ી(૩) િજ લા િવકાસ અિધકારી ી (૪)નાયબ
િજ લા િવકાસ અિધકારી ી (પ) તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી (૬)િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી ી
(૭)મહાલકારી ી (૮)મામલતદાર ી (૯)નાયબ મામલતદાર ી.

૪.૨ અનુસૂિચત

િત અને અનુસૂિચત જન િતના ઉમેદવારો માટે :

(૧) િજ લા મે ટે ટ ી /વધારાના િજ લા મે ટે ટ ી/નાયબ કિમશનર ી/કલેકટર ી વધારાના
નાયબ કિમશનર ી/ નાયબ કલેકટર ી પહે લા વગના સવેતન મે ટે ટ ી/સીટી મે ટે ટ ી/પેટા
િવભાગીય મે ટે ટ ી (પહે લા વગના સવેતન મે ટે ટ ીથી ઉતરતી ક ાના ન હ /તાલુકા મે ટે ટ ી
/ કાયપાલક મે ટે ટ ી) (ર) મુ ય ેસીડે સી મે ટે ટ ી / વધારાના મુ ય ેસીડે સી મે ટે ટ ી
/ ેસીડે સી મે ટે ટ ી (૩) સમાજ ક યાણ િનયામક ી અને િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી ી
(૪) મામલતદાર ીથી ઉતરતી ક ાના ન હ તેવા મહે સૂલ અિધકારી ીઓ (૫) ઉમેદવાર અને/અથવા
તેનું કુ ટું બ સામા ય રીતે વસવાટ કરતું હોય તે િવ તારના પેટાિવભાગીય અિધકારી ી (૬) વહીવટદાર ી
/ વહીવટદારના સે ે ટરી ી / િવકાસ અિધકારી ી લ પ અને િમિનકોય ટાપુઓ (૭) િજ લા િવકાસ
અિધકારી ીઓ / નાયબ િજ લા િવકાસ અિધકારી ીઓ (૮) તાલુકા િવકાસ અિધકારી ીઓ (૯)
િજ લા પછાત ક યાણ અિધકારી ી (વગ-૧)
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૪.૩ આિથક રીતે નબળા વગ (Economically Weaker Section)ના ઉમેદવારો માટે :
(૧)િજ લા મે ટે ટ ી/અિધક િજ લા મે ટે ટ ી/કલેકટર ી/અિધક કલેકટર ી/નાયબ કલેકટર ી
/ આસી.કલેકટર ી (ર) મામલતદાર ી / તહશીલદારની ક ાથી નીચેની ક ાના ન હોય તેવા રે વ યુ
અિધકારી ીઓ(૩)તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી (૪) િજ ા નાયબ િનયામક ી(િવકસતી િત
ક યાણ) / િજ ા સમાજક યાણ અિધકારી ી(િવકસતી િત ક યાણ) (૫) અ ે પ કરવામાં આવે
છે કે , ભારત સરકાર હે ઠળના અનામતનો લાભ લેવા માટે પા તાના માણપ આપવા માટે
મામલતદાર ી / તહે શીલદાર ીની ક ાથી ઉતરતા ન હોય તેવા અિધકારી ીઓ સ મ સ ાિધકારીઓ
ગણાશે.

૪.૪ લઘુમતી કોમોના ઉમેદવારો માટે :

સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થા ગાંધીધામ તથા અંકલે ર ખાતે લધુમતી કોમના ઉમેદવારો માટે બેઠકો
દાખલ કરવામાં આવેલ છે .
લધુમતી કોમમાં મુિ લમ, િ તી, શીખ, પારસી, બુ તેમજ જન
િતના લોકોનો સમાવેશ કરવામાં
ૈ
આવેલ છે , આ માટે નીચે મુજબના સ મ અિધકારી ી પાસેથી લધુમતી િતનું માણપ મેળવવાનું
રહે શે.
(૧) કલેકટર ી (ર) િજ લા િવકાસ અિધકારી ી (૩) મદદનીશ કલેકટર ી / નાયબ કલેકટર ી (૪)
નાયબ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી (પ) તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી (૬) મામલતદાર ી (૭)
મહાલકારી ી (૮) નાયબ મામલતદાર ી.

૪.૫

૫.

દ યાંગ ઉમેદવારો માટે :
દ યાંગ ઉમેદવારો માટે કુ લ ભરવાપા બેઠકોના ૪ ટકા બેઠકો અનામત રાખવામાં આવેલ છે . દ યાંગ
ઉમેદવારો માટે ની અનામત બેઠકો ઉપર વેશ મેળવવા અર કરતાં ઉમેદવારોએ સુિ ટે ડે ટ ી,
નેશનલ કે રીઅર સિવસ ફોર ડીફર ટલી એ લેડ, આઈ.ટી.આઈ. હો ટે લ કે પસ, કુ બેરનગર, અમદાવાદ
તરફથી જે તે યવસાય માટે યો યતાનું સ ટ ફકે ટ રજૂ કરવાનું રહે શે. આ માટે દ યાંગ ઉમેદવાર પાસે ૪૦
ટકા કે તેથી વધુ ટકાવારી દશાવતું િસિવલ સજનનું માણપ હોવું જ રી છે . એક આંખે દ યાંગતા
ધરાવતી ય કતનો દ યાંગતાની યા યામાં સમાવેશ થશે નહ .
દ યાંગ ઉમેદવારો માટે વેશ આપવા અનામત રાખવામાં આવતી ૦૪ ટકા બેઠકોનો મહ મ ઉપયોગ થઈ
શકે તે માટે મહાિનદશાલય, મ અને રોજગાર, નવી દ હી ારા ઈજનેરી તથા િબનઈજનેરી
યવસાયોમાં વેશ આપવા માટે િવિવધ કારની શારી રક િત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે ભલામણો
કરવામાં આવેલા યવસાયોની યાદી પ રિશ ટઃ૮ ઉપર સામેલ છે .

ડોમીસાઈલ સ ટ ફકે ટ બાબત :

રાજય બહારના ઉમેદવારોએ િનયમાનુસાર સ મ અિધકારીનું ડોમીસાઈલ સ ટ ફકે ટ રજૂ કરવાનું રહે શે.
સરકાર ીના સામા ય વહીવટ િવભાગના તારીખઃ૦૮/૦૬/૧૯૮૯ના પ માંકઃઆરટીઆર/૧૧૧૪/
૬પ/એફ-II મુજબ રાજય બહારના ઉમેદવારોએ િનયમાનુસાર તેઓ પોતે છે લા દશ વષથી ગુજરાત
રાજયમાં વસવાટ કરે છે તે મતલબનું િજ લા મે ટે ટ ી / અિધકૃ ત એકઝીકયુટીવ મે ટે ટ (અમદાવાદ
શહે ર િસવાય) અને ડે યુટી પોલીસ કિમ ર ી, પે યલ ા ચ અમદાવાદ (અમદાવાદ શહે ર માટે ) ારા
અપાયેલ સ ટ ફકે ટ રજૂ કરવાનું રહે શે. મા સૈિનક(લ કરમાંથી િનવૃ ) તથા તેઓના આિ તોને
આઈ.ટી.આઈ.માં વેશ માટે સદરહુ ડોિમસાઈલ સ ટ ફકે ટના બદલે જે તે િજ લા / તાલુકાની રોજગાર
િવિનમય કચેરી ખાતે નામ ન ધણી કયા બાબતનાં સ ટ ફકે ટ / પુરાવા ા રાખવામાં આવશે.

૬.

સંર ણ કમચારીઓ અને તેમના આિ તોઃ
મૃ યુ પામેલા, અશકત બનેલા, લ કરમાં ફરજ બ વતા અને મા સૈિનકોની િવઘવા અને બાળકોને
િનયમો અનુસાર આઈ.ટી.આઈ. દીઠ ૧૦ બેઠકોની મયાદામાં અનામત બેઠકોનો લાભ મળી શકશે.
કારગીલના શહીદોના બાળકો / આિ તોને પણ અનામત બેઠકો ઉપર ાધા ય આપવામાં આવશે. આ
માટે સૈિનક વે ફે ર બોડ કે સ મ અિધકારીનું માણપ રજૂ કરવાનું રહે શે.
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૭.

ટયુશન ફી તથા બાંહેધરીની રકમ (કોશનમની ડપોિઝટ) :

૭.૧

જનરલ, આિથક રીતે નબળા વગ (Economically Weaker Section) તેમજ બ ીપંચ કે ટે ગરીના
તાલીમાથ એ માિસક ા.૧૦૦/- ટયુશન ફી ભરવાની રહે શે. ટયુશન ફી છ માિસક સમયગાળા માટે
લેવામાં આવે છે . ક યાઓ, અનુસૂિચત િત, અનુસૂિચત જન િત અને દ યાંગ તાલીમાથ ઓને
ટયુશન ફી ભરવામાંથી મુ કત આપવામાં આવેલ છે . આમ છતાં ફી બાબતમાં સરકાર ી ારા વખતો
વખત જે ફે રફારો થાય તે સવ વેશ લેનાર ઉમેદવારોને બંઘનકતા રહે શે.

૭.ર

વેશ મેળવતી વખતે તાલીમાથ ઓએ ા.રપ૦/- બાંહેધરીની રકમ (કોશનમની ડપોિઝટ) તરીકે
ભરવાની રહે શે. તાલીમાથ સં થાના ઓ રો / યં ને નુકશાન કરે કે અધવ ચે તાલીમ છોડી જશે તો આ
રકમ જ ત કરવામાં આવશે. નુકશાનીની રકમ કોશનમનીની રકમ કરતાં વધુ હશે તો બાંહેધરીની રકમ
ઉપરાંત વસૂલ લેવામાં આવશે. સંતોષકારક રીતે તાલીમ પૂણ કરનાર તાલીમાથ ને તાલીમના અંતે
બાંહેધરીની રકમ પરત કરવામાં આવશે.

૮.

પસંદગીની રીત :

૮.૧
૮.ર

શૈ િણક લાયકાતને યાનમાં લઈ મેરીટના ધોરણે અ તા મ મુજબ ઓનલાઈન વેશ આપવામાં આવશે.
મે રટ યાદી ન ી કરવાની પ િત તેમજ મેરીટ ગુણ ન ી કરવાની પ િત પાના નં.:૧૭ માં દશાવેલ છે .
ઓગ -ર૦૨૨ ના સ માં કુ લ મંજૂર બેઠકો પૈકીની ભરવાપા બેઠકો ઓપન મે રટના ધોરણે
સરકાર ીની વતમાન અનામત નીિતના િનયમોને લ માં રાખીને ભરવામાં આવશે.
ઉમેદવારે જે િજ લામાંથી ધોરણઃ૧૦+રની પ િતમાં ધોરણઃ૧૦ અથવા લધુ મ લાયકાતની પરી ા જે
િજ લામાંથી પસાર કરે લ હશે તેમને તે િજ લાના ઉમેદવાર તરીકે ગણવામાં આવશે.

૯.

અર કરવાની રીતઃ
ઓનલાઈન વેશ અર ફોમમાં ઉમેદવારે પોતાની િવગતો અં ે કે િપટલ અ રોમાં ભરવાની રહે શે.
વેશ અર ફોમ ભરવા અંગે િવગતવાર સમજ પાના નંબર:૧૩ માં આપવામાં આવેલ છે . વધુમાં વેશ
ફોમમાં ઉમેદવારે જે િજ ામાંથી લઘુ મ લાયકાતની પરી ા પસાર કરી હોય તે િજ ો દશાવવાનો રહે શે.

૧૦.

સીટ ક વઝનઃ

૧૦.૧ ટાયબલ િવ તાર હે ઠળ આવેલ ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ જેને (ટાયબલ) તરીકે દશાવેલ છે તે
સં થામાં થમ અનુસૂિચત જન િતના ઉમેદવારોને વેશ આપવામાં આવશે, આમ છતાં ઓનલાઈન
રાઉ ડ-૧ અને રાઉ ડ-૨ પછી ખાલી રહે તી બેઠકો ઉપર થમ અનુસૂિચત િત, સામાિજક અને
શૈ િણક રીતે પછાત વગ (બ ીપંચ), આિથક રીતે નબળા વગ (Economically Weaker
Section) અને યારબાદ બેઠકો ખાલી રહે તો અ ય િતના ઉમેદવારોને વેશ આપવા અંગેની
કાયવાહી કરવામાં આવશે, ટાયબલ િવ તારની ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં અનુસૂિચત જન િત
િસવાયના ઉમેદવારો પણ અર કરી શકે છે .
૧૦.૨ ખાસ અંગભૂત યોજના હે ઠળની ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં થમ અનુસૂિચત િતના ઉમેદવારોને
વેશ આપવામાં આવશે, આમ છતાં ઓનલાઈન રાઉ ડ-૧ અને રાઉ ડ-૨ પછી ખાલી રહે તી બેઠકો
ઉપર અનુ મે થમ અનુસૂિચત જન િત, બ ીપંચ, આિથક રીતે નબળા વગ (Economically
Weaker Section) અને યારબાદ જનરલ કે ટેગરીના ઉમેદવારોમાંથી ભરવામાં આવશે. ખાસ અંગભૂત
યોજના હે ઠળની ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં અનુસૂિચત િત િસવાયના ઉમેદવારો પણ અર કરી
શકે છે .
૧૦.૩ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા(મ હલા)ઓમાં ફકત મ હલા ઉમેદવારોને જ વેશ આપવામા આવશે. પુ ષ
ઉમેદવારોને વેશ મળી શકશે નહ . પરંતુ અ ય સં થાઓમાં જે બેઠકો ફકત મ હલાઓ માટે મંજૂર થયેલ
છે તે બેઠકો ઉપર પુરતા ય નો બાદ મ હલા ઉમેદવારો મળશે નહ તો પુ ષ ઉમેદવારોને વેશ
આપવામાં આવશે. પુ ષ ઉમેદવારો આવી બેઠકો ઉપર અર કરી શકશે. પરંતુ તેઓનો વેશ હકક
ઉપરોકત શરતને આિધન રહે શે.
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અર
૧.
૨.

૩.

૪.
૫.
૬.

૭.

વેશ ફોમ ભરવા સંબંિધત સામા ય સૂચનાઓ

સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ / ા ટ-ઇન-ઔ ોિગક તાલીમ કે ોમાં હે પ સે ટરનાં
સહયોગથી ઓન લાઇન વેશ ફોમ ભરી શકાય તેવી યવ થા કરવામાં આવેલ છે .
વેશ સ -૨૦૨૨ માં સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ / ા ટ-ઇન-ઔ ોિગક તાલીમ કે ો/
વિનભર ઔ ોિગક તાલીમ કે ોમાં વેશ મેળવવા માટે વેશ ફોમ ઇ ટરનેટ ના મા યમથી આ ખાતાની
વેબ સાઇટ https://itiadmission.gujarat.gov.in પરથી ઓન લાઇન ભરી શકાશે.
ઉમેદવારે ઓન લાઇન અર ફોમ અથવા નોધણી ીયા માટે ઓન લાઇન ર ટે શન કરવાનું રહે શે. આ
માટે ઉમેદવારે પોતાનો મોબાઇલ નંબર અને ઇ-મેઇલ આઇડી ફર યાત દશાવવાના રહે શે.
વેશ ફોમની તમામ િવગતો સંપુણ ભયા બાદ ઉમેદવારનો ર ટે શન નંબર જનરે ટ થશે.
ઉમેદવારે તેમનો તાજેતરનો પાસપોટ સાઇઝ નો (25 KB to 100 KB) ફોટો અપલોડ કરવાનો રહે શે.
ઉમેદવારના ઓનલાઇન વેશ ફોમ માં કોઇ િત હોય તો ફોમ “ ક ફમ કયા પહે લા “ જ રી સુધારો –
વધારો કરી શકાશે.
ઉમેદવારે અર સંપુણ રીતે ચકાસીને યો ય જણાય તો અર ક ફમ કરવાની રહે શે. અર ફોમ ક ફમ
કયા પછી ડી ટલ (UPI/Debit card/Credit card/Net banking) મા યમથી પોટલ પર ર ટે શન
ફી ા.૫૦/- (અંકે િપયા પચાસ પુરા) ઓનલાઇન ભરવાની રહે શે.
યાર બાદ અર સબમીટ થશે. યાર પછી ોિવઝનલ મે રટ િલ ટ જનરે ટ કરવામાં આવશે. તેમા તી
જણાય તો ઉમેદવાર ન કના હે પસે ટરની મુલાકાત લઈ સુધારો કરાવી શકશે.
ઉમેદવાર તેની પસંદગીના થળ, યવસાય, સં થા વગેરે મુજબ તેની પસંદગીની તમામ ITI તેમજ તમામ
ટે ડની પસંદગી માટે choice filling કરી શકશે અને પસંદગી મુજબ મ ન ી કરી શકશે.

૮.

ઓનલાઇન વેશ ફોમ ભરતા પહે લા વેશ ફોમ ભરવા સંબંધેની જ રી માગદશક સૂચનાઓ આ ખાતાની
વેબસાઇટ https://itiadmission.gujarat.gov.in ઉપરથી વાંચી, સમ

– િવચારી

વેશ ફોમ ભરવાનું

રહે શે. ઉમેદવારે ઓન લાઇન ફોમમાં િવગતો ના આધારે ોિવઝનલ એડિમશન આપવામાં આવશે.
ોિવિઝનલ એડિમશન ઓડર મ ા બાદ તે સં થા ખાતે બ માં વેશ સંબંિધત તમામ અસલ
ડો યુમે ટ ની ચકાસણી કરવાની રહે શે. તે દર યાન કોઇ િત જણાશે તો વેશ રદ થવાને પા ગણાશે.
જે ઉમેદવારને બંધનકતા રહે શે.
૯.

ડો યુમે ટની ચકાસણી યો ય જણાયે,

ઉમેદવાર ફાળવેલ સીટનો વીકાર િનયત સમયમયાદામાં કરશે

તેમજ િનયત સમયમયાદામાં કોશનમની ડીપોઝીટ,
૧૦.

૧૧.
૧૨.

ુશન ફી/સ ફી ઓનલાઇન/ઓફલાઇન ભરશે,

તો તેનો એડમીશન ઓડર જનરે ટ થશે ફી નહી ભરે તો ઉમેદવારનું એડમીશન રદ થશે.
ઉમેદવાર ઈ છા અનુસાર એડમીશન રાઉ ડ:૨ માં ફરીથી ચોઈસમા ફે રફાર કરી અથવા અપ- ેડ કરી
ભાગ લઈ શકશે અને મેરીટના આધારે તેને એડમીશન રાઉ ડ:૨ માં એડમીશન મ ેથી એડમીશન
રાઉ ડ:૧ નું એડમીશન આપોઆપ રદ થશે. એડમીશન રાઉ ડ:૨ ના એડમીશન મુજબ તે સં થામાં જઈ
માણપ ોની ચકાસણી કરાવી ફી ભરી એડમીશન કનફોમ કરવાનું રહે શે. ઉમેદવારે એડમીશન ર
કરાવાની કાયવાહી ઓનલાઈન કરવાની રહે શે.
યારબાદ ઓફલાઇન રાઉ ડ કરવામાં આવશે તેમાં ઉમેદવારે ભાગ લેવા ઓનલાઇન સહમતી આપી સં થા
પસંદ કરવાની રહે શે અને સં થા ક ાએ ખાલી બેઠકો ઉપર વેશ આપવામાં આવશે.
વેશ વાં છું ઉમેદવારોને વેશ સંબંિધત વધુ િવગતો તેમની ન કની ઔ ોિગક તાલીમ સં થા ખાતેના
હે પ સે ટરનો બ સંપક કરવાથી મળી રહે શે.
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૧૩.

રોજગાર અને તાલીમ ખાતા ારા યવસાયલ ી તાલીમી અ યાસ મો થકી ઉમેદવારોને રોજગાર /
વરોજગાર પૂરી પાડવા સતત અને સઘન ય નો થતા રહે છે . તેમાં સમયની જ રીયાત મુજબ વખતો
વખત ઉિચત ફે રફારો, સંશોધન, યોગો ખાતા ારા અમલમાં મુકવામાં આવે છે . અને તેના હકારા મક

પ રણામો પણ હાંસલ થાય છે . ઓન લાઇન વેશ ીય પણ હાલના સમયમાં એટલી જ તુત હોવાથી
ખાતાએ જન હતમાં તેનો અમલ કરવાનું ન ી કરે લ છે .
૧૪. ઓનલાઇન વેશ માટે ના તમામ SMS તેઓને તબ ાવાઇઝ અર ફોમમાં દશાવેલ મોબાઇલ નંબર
ઉપર મળશે. આથી વેશ દર યાન મોબાઇલ નંબર બદલવો નહી કે બંધ રાખવો નહી. જેની ઉમેદવારોએ
ખાસ કાળ રાખવી.
૧પ. વેશ અંગેની મા હતી રા યની તમામ સરકારી/ .આઇ.એ./ વિનભર આઇ.ટી.સી.ખાતે પ રિશ -૩ થી
પ રિશ -પ માં દશાવેલ સંપક નંબર ઉપરથી મેળવવાની રહે શે. વધુ િવગતો માટે નીચે દશાવેલ કચેરીઓ
ખાતેના હે પ લાઈન નંબર પરથી સવારે ૧૧.૦૦ થી સાંજ ે ૬.૦૦ કલાક દર યાન ઉપલ ધ બનશે.
મ
હે પ લાઇન નંબર
કચેરીનું નામ
૧ ટોલ ી હે પલાઇન નંબર
૧૮૦૦ ૨૩૩ ૫૫૦૦
૨ િનયામક ી, રોજગાર અને તાલીમ, લોક નં.૧,૩
માળ,
(૦૭૯)૨૩૨૫૩૮૧૦
ડા. વરાજ મહે તા ભવન, જુ ના સિચવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
૩ નાયબ િનયામક ી,(તાલીમ), ાદેિશક કચેરી, આઇ.ટી.આઇ.
(૦૭૯)રર૮રર૪ર૬
હો ટે લ િબ ડ ગ, કુ બેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦
૪ નાયબ િનયામક ી,(તાલીમ), ાદેિશક કચેરી, ૯૧૩, "ઇ" લોક, (૦ર૬પ)ર૪૩૮૪૭૭/
નવમો માળ, કુ બેરભવન, કોઠી કે પસ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧
ર૪ર૭૦૭૪
૫ નાયબ િનયામક ી,(તાલીમ), ાદેિશક કચેરી, એને ી ભવન, બી
(૦ર૮૧) ર૪પ૮૪૮૮/
માળ, બહુમાળી ભવન કંપાઉ ડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
ર૪૭૬૮પ૦
૬ નાયબ િનયામક ી,(તાલીમ), ાદેિશક કચેરી, બહુમાળી મકાન,
(૦ર૬૧)ર૪૭પ૧૯પ
બી- લોક, ાઉ ડ લોર, નાનપુરા, સુરત-૩૯૫૦૦૧
૧૬.

વેશ અંગેના િનયમો થમ કાળ પૂવક વાંચી, સમ
િવગતો ભરવી.
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અને પછી જ વેશ ફોમમાં જણા યા મુજબ જ

ઓનલાઇન વેશ ફોમ ભરવાના તબ ા
 ર ટે શન અને ફોમ ફીલ ગ:
ઉમેદવારે વેબ સાઇટ પર ર ટે શન કરવાનું રહે શે.
ઓનલાઇન વેશ ફોમ ભરવા માટે તાજેતરમા છે ા પ (પાંચ) વષમાં ધોરણ:૧૦ પાસ થયેલ ઉમેદવારોના
ડે ટા ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર તથા અ ય બોડ પાસેથી મેળવી,
આ ડે ટાનો વેશના હે તુ માટે ઉપયોગ કરવાનો રહે શે; જેથી ઉમેદવારો ારા ઓનલાઇન વેશ ફોમ ભરતા
સમયે ધોરણ:૧૦નો બેઠક નંબર એ ટર કરવાથી તેનુ નામ, મા સ વગેરે ધોરણ:૧૦ની િવગતો ફે ચ થશે;
બાકીની જ રી િવગતોની એ ટી ઉમેદવારે કરવાની રહે શે. ધોરણ:૭, ૮, ૯ તથા ધોરણ:૧૦ના ઉમેદવારોએ
અ ય ફે ચ ન થવાના િક સામા તથા જ ર જણાયે નામ, મા સ વગેરેની એ ટી તે કરવાની રહે શે. વેશ
સંબંિધત માગદશન માટે ની યવ થા દરે ક સં થામાં હે પ સે ટરના મા યમથી કરવાની રહે શે.
 ફોમ િ યુ:
ઓનલાઇન ફોમની તમામ િવગતો ભરી દીધા પછી “િ યુ” ઓપશન પરથી િ -ફાઇનલ ફોમનું િ યુ ઈ
શકશે.
 ફોમ એ ડટ:
િ -ફાઇનલ ફોમમાં ભરે લી મા હતી સુધારી શકાશે. સુધાયા પછી ઉમેદવાર તેને ક ફમ કરશે.
 ઓનલાઈન ફી:
ફોમ ક ફમ કયા પછી યુપીઆઇ, ડે બીટ/ ે ડીટ કાડ, નેટ બક ગ અથવા ડી ટલ મા યમથી પોટલ પર
ર ટે શન ફી ા.૫૦/- (અંકે િપયા પચાસ પુરા) ઓનલાઇન ભરવાની રહે શે
 ફોમ સબમીટ:
ઉમેદવાર ફોમ સબમીટ કરશે જેથી એ લીકે શન/ ર ટે શન નંબર જનરે ટ થશે; જે SMS થી ઉમેદવારને
મળશે અને બાકીની સમ
યા આ એ લીકે શન નંબર આધા રત રહે શે. યાર બાદ ઉમેદવારો ારા ફોમની
િ ટઆઉટ મેળવી શકશે. એકવાર ફોમ સબિમટ થઇ અને એ લીકે શન નંબર બની ગયા બાદ ઉમેદવાર
ઓનલાઇન વેશ ફોમ એડીટ કરી શકશે નહી.
 દ યાંગ ઉમેદવારોના વેશ બાબત:
Vocational Rehabilitation Centre (VRC) ારા હાલની પ િતની જેમજ સં થામાં જઇ યુટેિબલીટી
સ ટફ કે ટ આપવામાં આવેશે. યાર બાદ જ ઉપલ ધ સીટ પર ઓનલાઇન એડમીશન આપવામાં આવશે.
 ોિવઝનલ મેરીટ િલ ટ:
સૌ થમ ોિવઝનલ મેરીટ િલ ટ િસ કરવામાં આવશે. જેની ણ ઉમેદવારને SMS થી કરવામાં આવશે.
 મેરીટ નંબર:
ઉમેદવાર પોતાના લોગ-ઇન અને સચબારમાં પોતાનો મેરીટ નંબર અને મા સ ઇ શ શે. ઉમેદવારને આ
યાદીમાં િત જણાય તો તે હે પ સે ટર ની મુલાકાત લઇને સુધારો કરી શકશે.
 મોક રાઉ ડ - સમય:
આ રાઉ ડ ોિવઝનલ મેરીટ િસ થાય અને ફાઇનલ મેરીટ િસ થાય તે દરિમયાન અથવા યાર બાદ
કરી શકાય.
 ફાઈનલ મેરીટ િલ ટ:
યારબાદ ફાઈનલ મેરીટ લી ટ િસ કરવામાં આવશે. જેમાં ઉમેદવારનો જનરલ મેરીટ માંક તથા કે ટેગરી
મુજબનો મેરીટ માંક રહે શે.
 મોક રાઉ ડ ચોઇસ ફીલ ગ:
ઉમેદવાર તેની પસંદગીના થળ, યવસાય, સં થા, વગેરે મુજબ તેની પસંદગીની અમયા દત Choice
Feeling ભરશે.
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 મોક સીટ ફાળવણી:
ઉમેદવારના મેરીટ મુજબ તેની પસંદગીની યાદી પૈકી ાયોરીટી મુજબ મોક સીટ ફાળવવામાં આવશે.
 હક દાવો:
આ મા મોક રાઉ ડ છે . જે ઉમેદવારોને યાલ આવે તે હે તુથી છે . આ સીટ ઉપર ઉમેદવારનો વેશ અંગેનો
કોઇજ હક દાવો રહે શે ન હ.
 એડિમશન રાઉ ડ-૧ : ચોઇસ ફીલ ગ:
ઉમેદવાર તેની પસંદગીનું થળ, સં થા, યવસાય વગેરે મુજબ તેની પસંદગીની (Choice Feeling)
ચોઇસ ભરશે અથવા અપ ેડ કરશે.
 સીટ ફાળવણી:
ઉમેદવારના મેરીટ મુજબ તેની પસંદગીની યાદી પૈકી ાયોરીટી મુજબ એક સીટ ફાળવવામાં આવશે અને
ોિવઝનલ એડિમશન ઓડર જનરે ટ થશે. ઉમેદવાર તેને મળેલ સીટ ઓફર ને એકસે ટ અથવા રજે ટ કરી
શકશે.
 હક જતો કરવો:
ઉમેદવાર તેને મળેલ સીટ ઓફર રીજે ટ કરશે તો આ સીટનો હક જતો કરી નવા રાઉ ડમાં અપીયર થવાનુ
રહે શે.
 ોિવઝનલ એડિમશન ઓડર:
ઉમેદવારે ોિવઝનલ એડિમશન ઓડર મ ા બાદ જે સં થા ખાતે એડમીશન મળેલ હોય તે સં થા ખાતે
બ માં વેશ સંબંિધત તમામ અસલ ડો યુમે ટની ચકાસણી કરાવવાની રહે શે તે દર યાન કોઈ િત જણાશે
તો વેશ રદ થવાને પા ગણાશે જે ઉમેદવારને બંધનકતા રહે શે.
ડો યુમે ટની ચકાસણી યો ય જણાયે, ઉમેદવાર ફાળવેલ સીટનો વીકાર કરશે તો િનયત સમય મયાદામાં
કોશનમની ડીપોઝીટ, ુશન ફી/ સ ફી ઓનલાઇન/ ઓફલાઇન ભયા બાદ તેનો એડિમશન ઓડર જનરે ટ
થશે અ યથા ઉમેદવારનું એડમીશન રદ થશે.
 એડિમશન રાઉ ડ-૨ ચોઇસ ફીલ ગ:
એડમીશન રાઉ ડ-૧માં ભાગ લીધેલ ઉમેદવાર પોતાની સંમિત િવના એડિમશન રાઉ ડ-૨માં ભાગ લઇ
શકશે નહી. એડમીશન રાઉ ડ-૧માં ઉમેદવાર તેને થમ વખતે રજૂ કરે લ choice feeling પસંદગી યાદી
માં ફે રફાર કરી શકશે. યાર બાદ ઉમેદવારના મેરીટ મુજબ તેની પસંદગીની યાદી પૈકી એક સીટ ફાળવવામાં
આવશે.
ઉમેદવારને એડમીશન રાઉ ડ-૨માં દશાવેલ ચોઈસની સીટ પર વેશ મળશે તો થમ રાઉ ડમાં મળેલ
વેશ/સીટ આપોઆપ રદ કરવાને પા ગણાશે.
એડિમશન રાઉ ડ-૨માં ઉમેદવારે ોિવઝનલ એડિમશન ઓડર મ ા બાદ જે સં થા ખાતે એડમીશન મળેલ
હોય તે સં થા ખાતે બ માં વેશ સંબંિધત તમામ અસલ ડો યુમે ટની ચકાસણી કરાવવાની રહે શે તે
દર યાન કોઈ િત જણાશે તો વેશ રદ થવાને પા ગણાશે જે ઉમેદવારને બંધનકતા રહે શે.
ડો યુમે ટની ચકાસણી યો ય જણાયે, ઉમેદવાર ફાળવેલ સીટનો વીકાર કરશે તો િનયત સમય મયાદામાં
કોશનમની ડીપોઝીટ, ુશન ફી/ સ ફી ઓનલાઇન/ ઓફલાઇન ભયા બાદ તેનો એડિમશન ઓડર
જનરે ટ થશે અ યથા ઉમેદવારનું એડમીશન રદ થશે.
 ઓફલાઇન રાઉ ડ- ખાલી બેઠકો:
સં થા ારા નોટીસ બોડ ઉપર ખાલી બેઠકોની મા હતી દિશત કરવાની રહે શે. વેશ ઈ છુક ઉમેદવારે
ઓનલાઈન ફોમ ભરી પસંદગીની સં થાનો બ સંપક કરવાનો રહે શે. સં થાક ાએ મેરીટ મુજબ ખાલી
બેઠકો પર સં થા ક ાએ ઓનલાઈન/ઓફલાઈન એડમીશન આપવાનું રહે શે.
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મે રટ યાદી નકકી કરવાની પ િત અને અ ય અગ યની સુચનાઓ
૧.
ર.

૩.

૪.

૫.
૬.

૭.

૮.

ઉમેદવારે તેમના પસંદગીના યવસાયમાં વેશ મ યે ડાવવું ફર યાત છે , અ યથા મળેલ વેશ રદ
કરવામાં આવશે.
ઉમેદવારને તેઓના પસંદગીના યવસાયમાં એક વખત જે તે સં થામા વેશ મળી ગયા બાદ વેશ
કાયવાહી પૂણ થયા પછી એક સં થામાંથી બી સં થામા બદલી મળશે નહ , તેમજ ઉમેદવાર એક વખત
વેશ મળી ગયા બાદ સ શ થયેથી સં થામાં સતત ૧૦(દશ) દવસ ગેરહાજર રહે શે તો ટે ન ગ
મે યુઅલના ફકરાઃ૨૨ મુજબ તેનું નામ સં થામાંથી કમી કરી નાખવામાં આવશે તેની અચૂક ન ધ લેવી.
જે તે ટે ડ માટે ઓછામાં ઓછી શૈ િણક લાયકાત ધોરણ:૧૦+ર ની પ િતમાં ધોરણઃ ૭ કે ૮ પાસ છે તેમાં
થમ ધોરણઃ૧૦+ર ની પ િતમાં ધોરણ:૧૦ પાસ ઉમેદવારોને વેશમાં અ ીમતા આપવામાં આવશે.
આમ છતાં ઉમેદવારો ન મળે અને બેઠકો ખાલી રહે શે તો ધોરણઃ૯ પાસ ઉમેદવારો અને યારબાદ ધોરણઃ૮
પાસ અને યારબાદ ધોરણઃ૭ પાસ ઉમેદવારોને મે રટ મુજબ વેશપા ગણવામાં આવશે.
ઉમેદવારે વેશ સમયે ઓનલાઇન વેશ ફોમમાં ભરે લ િવગતો વેશ આપતી વખતે ચકાસવામાં આવતા
મૂળ સ ટ ફકે ટ કરતાં જુ દી અથવા ખોટી માલૂમ પડશે તો તેવા ઉમેદવારોનો વેશ ખોટી મા હતી દશાવવા
બદલ રદ થવાને પા રહે શે.
વેશ અંગેના મે રટની ણકારી વેબસાઈટના મા યમથી તથા જે સં થામાં તાલીમ માટે ફોમ ભરે લ છે તે
સં થામાંથી જ ણી શકાશે અથવા https://itiadmission.gujarat.gov.in ઉપરથી ણી શકાશે.
દરે ક ઉમેદવારને ધોરણ ૧૦+ર ની પ િતમાં ધોરણઃ૧૦ માં મેળવેલ ગુણના આધારે ૭૦૦ ગુણની સપાટીએ
લાવવામાં આવશે. ધોરણઃ૧૦માં ફરિજયાત િવષયોના જ ગુણ ગણતરીમાં લેવામાં આવશે. ેડેડ પોઈ ટ
ગુણ હોય તેવા િક સામાં કુ લ ેડ પોઈ ટ સામે મેળવેલ ેડ પોઈ ટ દશાવવાના રહે શે.
જે તે ટે ડ માટે ઓછામાં ઓછી શૈ િણક લાયકાત ધોરણ:૧૦+ર ની પ િતમાં ધોરણઃ ૭ કે ૮ પાસ છે તેમાં
થમ ધોરણઃ૧૦+ર ની પ િતમાં ધોરણ:૧૦ પાસ ઉમેદવારોને વેશમાં અ ીમતા આપવામાં આવશે.
આમ છતાં ઉમેદવારો ન મળે અને બેઠકો ખાલી રહે શે તો ધોરણઃ૯ પાસ ઉમેદવારો અને યારબાદ ધોરણઃ૮
પાસ અને યારબાદ ધોરણઃ૭ પાસ ઉમેદવારોને મે રટ મુજબ વેશપા ગણવામાં આવશે.
િશ ણ િવભાગના તારીખઃર/૬/ર૦૧૧ના ઠરાવ માંકઃમસબ/૧ર૧૧/પ૯૦/છ થી ધોરણઃ૮ પછી
આઈ.ટી.આઈ.નો બે વષ કે તેથી વધુ સમયગાળાનો મા યતા ા ત કોસ કરે લ હોય અને તે માટે NCVT કે
GCVT ની પરી ા પાસ કરે લ હોય અને
તે ધોરણઃ૧૦ની ગુજરાતી તેમજ અં ે િવષયની પરી ા પાસ
કરે તો તેને ધોરણઃ૧૦ સમક ગણવા ઠરાવ થયેલ છે . તેવી જ રીતે ધોરણઃ૧૦ પછી આઈ.ટી.આઈ.નો બે
વષ કે તેથી વધુ સમયગાળાનો મા યતા ા ત કોસ કરે લ હોય અને તે માટે NCVT કે GCVTની પરી ા પાસ
કરે લ હોય અને તે ધોરણઃ૧રની અં ે િવષયની પરી ા પાસ કરે તો તેને ધોરણઃ૧ર સમક ગણવા
ઠરાવ થયેલ છે . આવા િક સાઓમાં મે રટ નકકી કરવા ધોરણઃ૧૦ની વેશ લાયકાત ધરાવતા યવસાયો
માટે આઈ.ટી.આઈ.ના NCVT કે GCVT ટે ડના િથયરી, ેકટીકલ, વકશોપ કે કયુલેશન એ ડ સાય સ તથા
એિ જનીયર ગ ડો ગ (એ લોયેબીલીટી કીલ િસવાયના ગુણ) ના ગુણ તથા ધોરણઃ૧૦ના ગુજરાતી અને
અં ે િવષયમાં મેળવેલ ખરે ખર ગુણ ગણતરીમાં લેવાના રહે શે.
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ધોરણઃ૧૦ માં ય નના માકસની ગણતરીની સમજઃ
મ ધોરણ-૧૦ ના ધોરણ-૧૦માં
ગુણ
કુ લ મેળવેલ ગુણ
૧
૬૫૦
૪૭૫

૭૦૦ ગુણની સપાટીએ મેરીટ માટે ગણતરીમાં
મેળવેલ ગુણ
લેવાના અંિતમ ગુણ
૫૧૧
૪૭૫ × ૭૦૦ = ૫૧૧
૬૫૦
૯.
ઉપર મુજબ ના લો ક મુજબ ગુણની ગણતરી કયા બાદ પણ મેરીટ માકસ સરખા આવશે તો ગિણત
િવષયના ગુણ યાર બાદ િવ ાન િવષયના ગુણ યાને લેવામાં આવશે. તો પણ સરખા ગુણ થતાં હશે
તો ઉમેદવારની જ મ તારીખ યાને લેવામાં આવશે અને યારબાદ નામ આલફાબેટીકલ ઓડરમાં યાને
લેવાશે.
૧૦. વેશ માટે ના જ રી દ તાવે
 જ રી શૈ િણક લાયકાતના માણપ ો / માકશીટ
 શાળા છો ાનું માણપ (LC)

િત / કે ટેગરી માણપ (ST / SC / SEBC / EWS)
 આધાર કાડ/ મા ય સં થા તરફથી મળેલ ફોટો આઈ કાડ
 SEBC અથવા OBC ના િક સામાં નોન ીમીલેયર માણપ
 એ સ સિવસમેન માણપ
 દ યાંગનું માણપ
 દ યાંગના િક સામાં Vocational Rehabilitation Centre (VRC) નું યુટેબીલીટી માણપ
 રા ય બહારના ઉમેદવારો માટે ડોમીસાઇલ માણપ
૧૧. ભારત સરકારના મીની ટી ઓફ કીલ ડે વલપમે ટ એ ડ એ ટર િ યોરશીપ, ડી. .ટી. નવી દ હી /
રા ય સરકારની વખતો-વખતના વેશ સંબિધત નીિત-િનયમો, અનામતના ધારા-ધોરણોને પણ
અનુસરવાનું રહે શે.

સરકારી/ ા ટ-ઇન-એઇડ સં થાઓમાં તાલીમી ફી નું ધોરણ
મ
૧
૨
૩

ઉમેદવારની કે ટેગરી
જનરલ
સામાિજક અને શૈ િણક રીતે
પછાત(બ ીપંચ)
આિથક રીતે નબળા વગ
(Economically Weaker Section)

કોશનમની ડપોઝીટની
રકમ ા.
ા.૨૫૦=૦૦

૬ માસની ુશન
ફી ની રકમ ા.
ા.૬૦૦/-

કુ લ રકમ ા.

ા.૨૫૦=૦૦

ા.૬૦૦/-

ા.૮૫૦/-

ા.૨૫૦=૦૦

ા.૬૦૦/-

ા.૮૫૦/-

ા.૮૫૦/-

૪ અનુસુિચત જન િત
ા.૨૫૦=૦૦
મુિ ત
ા.૨૫૦/૫ અનુસુિચત િત
ા.૨૫૦=૦૦
મુિ ત
ા.૨૫૦/ા.૨૫૦=૦૦
મુિ ત
ા.૨૫૦/૬ મ હલાઓ
૭ દ યાંગ
ા.૨૫૦=૦૦
મુિ ત
ા.૨૫૦/ન ધ : તાલીમાથ ઓ પાસેથી લેવામાં આવતી ર ટે શન ફી ા.૫૦/ તથા ુશન ફી માિસક ા. ૧૦૦/- લેખે છ
માિસક ા.૬૦૦/- https://e-trams.gujarat.gov.in/ પરથી ઓનલાઈન ભરવાની રહે શે.
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પ રિશ ટઃ૧
એન.સી.વી.ટી પેટનનાં NSQF Align યવસાયો
યવસાય
નો મ નં
1
2
3
4
5
6

ટે ડ કોડ
124
101
114
121
104
1113

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

21

139

22

103

23

111

24

105

25

1106

26

140

27

167

યવસાયનું નામ

NSQF
Level

5
5
5
5
5
4
5

એટે ડ ટ ઓપરે ટર (કે મીકલ લા ટ)
ડા સમેન (મીકે નીકલ)
ઈલે ટીશીયન
ઈલે ટોિન સ મીકે નીક
ફીટર
ફાઉ ડીમેન
ઈ ફોમશન એ ડ કો યુિનકે શન ટે કનોલો
િસ ટમ મે ટે ન સ
ઈ ટમે ટ મીકે નીક
ઈ ટમે ટ મીકે નીક (કે મીકલ લા ટ)
ઈ ટે રીયર ડીઝાઇન એ ડ ડે કોરે શન
લેબોરે ટરી આસી ટ ટ (કે મીકલ લા ટ)
મશીની
મશીની ( ાઈ ડર)
મે ટે ન સ મીકે નીક (કે મીકલ લા ટ)
મરીન ફીટર
મીકે નીક ટે ટર
મીકે નીક ડીઝલ
મીકે નીક મોટર ( હીકલ)
રે ીજરે શન એ ડ એર ક ડીશન ગ
ટે કનીશીયન (જૂ નુનામઃમીકે નીક રે ીજરે શન
એ ડ એર ક ડીશનર)

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

4

મ ટીિમ ડયા એનીમેશન એ ડ પે યલ
ઇફે ટસ

5

સવયર
ટુ લ એ ડ ડાઈ મેકર ( ેસ ટૂ સ, િજ સ
એ ડ ફ સચર)
ટનર
કો મેટોલો
(જૂ નુ નામ: બેિઝક કો મેટોલો )
કો યુટર ઓપરે ટર એ ડ ો ામ ગ
આસી ટ ટ(કોપા)
ડે ક ટોપ પ લીશ ગ ઓપરે ટર

102

ડા સમેન (સીવીલ)

29

160

ડે સ મેક ગ

30
31
32
33

1107
176
133
1108

ફે શન ડઝાઇન એ ડ ટે નોલો
હે થ સેનેટરી ઈ પે ટર
લ બર
સુ ગ ટે કનોલો

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ (ગિણત અને
િવ ાન િવષય સાથે) અથવા
તેને સમક
ધોરણઃ૧૦ પાસ

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ (ગિણત અને
િવ ાન િવષય સાથે) અથવા
તેને સમક

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ અથવા તેને
સમક

4

લા ટીક ોસેસ ગ ઓપરે ટર

28

યુનતમ શૈ િણક લાયકાત

5
5
4
4
4
5

4
4
4
4
4

19

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ (ગિણત અને
િવ ાન િવષય સાથે) અથવા
તેને સમક

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ અથવા તેને
સમક
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ (ગિણત અને
િવ ાન િવષય સાથે) અથવા
તેને સમક
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૮ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૮ પાસ

યવસાય નો
કાર
એ .
એ .
એ .
એ .
એ .
એ .

યવસાય
ની મુદત
૨ વષ
૨ વષ
૨ વષ
૨ વષ
૨ વષ
૧ વષ

એ

.

૨ વષ

એ
એ
એ
એ
એ
એ
એ
એ
એ
એ
એ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

૨
૨
૧
૨
૨
૨
૨
૨
૧
૧
૨

એ

.

૨ વષ

નોન. એ

.

વષ
વષ
વષ
વષ
વષ
વષ
વષ
વષ
વષ
વષ
વષ

૧ વષ

એ

.

૧ વષ

એ

.

ર વષ

એ

.

૨ વષ

એ

.

૨ વષ

નોન. એ

.

૧ વષ

નોન. એ

.

૧ વષ

નોન. એ

.

૧ વષ

એ

નોન. એ

.

૨ વષ

.

નોન. એ .
નોન. એ .
એ .
નોન. એ .

૧ વષ
૧
૧
૧
૧

વષ
વષ
વષ
વષ

એન.સી.વી.ટી પેટનનાં NSQF Align યવસાયો
યવસાય
નો મ નં

ટે ડ કોડ

34

1111

35

1109

36
37
38
39

122
131
128
116

ટે નો ાફર સે ે ટરીયલ આસી ટ ટ
(અં ે )
સરફે સ ઓનામે ટે શન ટે કિનકસ
(એ ોઇડરી)
પેઈ ટર જનરલ
શીટ મેટલ વકર
વે ડર
વાયરમેન

40

186

ફિઝયોથેરાપી ટે કિનશીયન

41

199

કો યુટર હાડવેર એ ડ નેટવિકગ મે ટે ન સ

42

197

યવસાયનું નામ

NSQF
Level

4

5
3
4
4
4

4

ટ ઓફીસ આસી ટ ટ

4
185

ફાયર ટે કનોલો એ ડ ઇ ડ ટીયલ સેફટી
મેનેજમે ટ

44

153

ડી ટલ ફોટો ાફર

45

130

કારપે ટર (જૂ નુ નામ: જનરલ કારપે ટર)

46

138

47

158

મેશન (િબ ડ ગ ક ટ ટર)
ફૂડ ોડ શન (જનરલ) (જુ નું નામાફટમેન ફૂડ ોડ શન(વે ટે રીયન))

4
4
4
4
4

48

1145

િમકે નીક ઓટોબોડી રીપેર

49

1122

િમકે નીક ઓટોબોડી પેઇ ટ ગ

50

181

51

1124

52
53
54
55
56
57
58

1125
1126
1129
1130
1131
1132
1201

ડાયવર કમ મીકે નીક(લાઇટ મોટર હીકલ)
એ ડ ટવ મે યુફેકચર ગ ટે કનીશીયન
(૩-ડી િ ટ ગ)
આિકટે કચરલ ડા ટસમેન
સીવીલ એ નીયર ગ આસી ટ ટ
IoT ટે કનીશીયન ( માટ એ ીક ચર)
IoT ટે કનીશીયન ( માટ સીટી)
IoT ટે કનીશીયન ( માટ હે થકે ર)
મીકે નીક ટુ એ ડ ી હીલર
મીકે નીક મશીન ટુ લ મે ટે ન સ

59

1133

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ

4

4

43

યુનતમ શૈ િણક લાયકાત

4
3
4
5
5
4
4
4
4
5
4

રીમોટલી પાઇલોટે ડ એર ા ટ -ડોન
પાઇલોટ

20

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૮ પાસ

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ (ગિણત અને
િવ ાન િવષય સાથે)
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ. ચાઈ ૧૬૫
સે.મી.વજન-૫ર િકલો છાતી
૮૧સે.મી. ફુલાવીને૮૫ સે.મી.
MBBS ડા.નું મેડીકલ સ ટ.
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૮ પાસ
ધોરણઃ૮ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ (ગિણત અને
િવ ાન િવષય સાથે) અથવા
તેને સમક
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ
ધોરણઃ૮ પાસ(૧૮ વષ)
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ (ગિણત
અને િવ ાન િવષય સાથે)
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ (ગિણત
અને િવ ાન િવષય સાથે)
અથવા તેને સમક
ધોરણઃ૧૦ પાસ (ગિણત અને
િવ ાન િવષય સાથે)
(૧૮ વષ)

યવસાય નો
કાર

યવસાય
ની મુદત

નોન. એ

.

૧ વષ

નોન. એ

.

૧ વષ

એ
એ
એ
એ

.
.
.
.

૨
૧
૧
૨

વષ
વષ
વષ
વષ

નોન એ

.

૧ વષ

નોન એ

.

૧ વષ

નોન. એ

.

૧ વષ

નોન. એ

.

૧ વષ

નોન. એ

.

૧ વષ

એ

.

૧ વષ

એ

.

૧ વષ

નોન. એ

.

૧ વષ

એ

.

૧ વષ

એ

.

૧ વષ

નોન. એ

એ

.
.

૬ માસ

૧ વષ

એ .
એ .
નોન. એ .
નોન. એ .
નોન. એ .
એ .
એ .

૨ વષ
૨ વષ
૧ વષ
૧ વષ
૧ વષ
૧ વષ
ર વષ

નોન. એ

૬ માસ

.

એન.સી.વી.ટી પેટનનાં NSQF Align યવસાયો
યવસાય
નો મ નં
60
61
62
63
64
65

ટે ડ કોડ

યવસાયનું નામ

1134
1136
1137
1138
1140

માટ ફોન ટે કનીશીયન કમ એપ ટે ટર
સોલાર ટે કનીશીયન(ઇલેકટીકલ)
ટે કનીશીયન મેકાટોિન સ
ટે કનીશીયન મેડીકલ ઇલેકટોિન સ
વે ડર (ફે ીકે શન & ફીટ ગ)

1141

વે ડર ( એમએડ લયુ & ટીએડ લયુ)

NSQF
Level

યુનતમ શૈ િણક લાયકાત

3
4
5
5
3
3

ધોરણઃ૧૦ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ (ગિણત
અને િવ ાન િવષય સાથે)
ધોરણઃ૮ પાસ
ધોરણઃ૮ પાસ

66

613

ઇલેકટીશીયન પાવર ડી ટી યુસન

5

67

1143

વે ડર ( ટકચરલ)

3
3

68

1144

વે ડર (વે ડ ગ & ઇ પેકશન)
4

69

184

હે થ સેફટી એ ડ એ વાયમ ટ

70

199

મરીન એ

71
72
73
74

૧૭૨
૧૯૫
૪૭૧
1931
2441

અિલ ચાઇ ડહુડ એ યુકેટર
ઓ ડ એઇજ કે ર આસી ટ ટ
હાઉસ કીપર
ફાયરમેન

૭૬

૧૮૦

૭૭

૧૯૨

ડે ટા એ ટી ઓપરે ટર
કો યુટર એડે ડ એ ોયડરી એ ડ
ડીઝાઇન ગ

૭૮

159

સો ટવેર ટે ટ ગ આસી ટ ટ

૭૯

621

માકટ ગ એકઝી યુટીવ

75

૮૦

619

4

નીયર ગ ફીટર
4
4
4
3
4

હો પીટલ હાઉસ કીપ ગ

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ (ગિણત
અને િવ ાન િવષય સાથે)
ધોરણઃ૮ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૮ પાસ (ગિણત અને
િવ ાન િવષય સાથે)
અથવા તેને સમક
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ.. ચાઈ ૧૬૫
સે.મી.વજન-૫૦ િકલો છાતી
૮૧ સે.મી. ફુલાવીને ૮૫
સે.મી.
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ (ગિણત અને
િવ ાન િવષય સાથે)

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ

4
4
5
4

એડવા સ સીએનસી મશીન ગ
ટે કનીશીયન

5

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૨ પાસ (ગિણત અને
િવ ાન િવષય સાથે)
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ

Class X Pass plus
simultaneously enrolled
for class XII through
NIOS or Class XII pass
or ITI plus class X

Class

5
81

617

X

Pass

એ

.

૧ વષ

એ

.

૨ વષ

એ

.

૧ વષ

એ

.

૧ વષ

નોન.
એ .

૧ વષ

એ

૧ વષ

.
એ
એ
એ
એ

.
.
.
.

૧ વષ
૧ વષ
૧ વષ
૬ માસ

નોન. એ

.

૧ વષ

નોન. એ

.

૬ માસ

નોન. એ

.

૧ વષ

નોન.એ

.

૧ વષ

નોન.એ

.

૧ વષ

નોન.
નોન.
નોન.
નોન.

એ

.

૨ વષ

એ

.

૨ વષ

simultaneously enrolled
or Class XII pass or ITI
plus class X

21

યવસાય
ની મુદત
૬ માસ
૧ વષ
ર વષ
ર વષ
૧ વષ

plus

for class XII through NIOS

મીકે નીક ઇલેકટીક હીકલ

યવસાય નો
કાર
નોન. એ .
એ .
એ .
એ .
એ .

પ રિશ ટઃ૨
.સી.વી.ટી પેટનનાં યવસાયો
યવસાય
નો મ નં

ટે ડ કોડ

101

૯૪૧

102

271

103

274

104

૯૩૧

105
106
107

યવસાયનું નામ

યુનતમ શૈ િણક લાયકાત

એડવા સ ઇ ડ ટીયલ સબ ફાયરમેન
ઓફીસર
સ ટફીકે ટ કોસ ઇન હાડવેર ટે કનોલો
નેટવક એ ડ એડમીની ટે શન

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ

સ ટફીકે ટ કોસ ઇન મ ટીમીડીયા ટે કનોલો
એ ડ ડીટીપી

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ AICTE મા ય
ઇજનેરી/ ડી લોમાં,ફાઈન આટસ

યવસાય નો
કાર
નોન. એ
એ

.
.

યવસાય
ની મુદત
૬ માસ
૧ વષ

નોન. એ

.

૧ વષ

નોન. એ

.

૬ માસ

નોન. એ
નોન. એ
નોન. એ

.
.
.

૧ વષ
૧ વષ
૧ વષ

269
270
275

સ ટ ફકે ટ કોસ ઇન લાય ેરીએ ડ
ઇ ફોમશન સાય સ
સ ટફીકે ટ કોસ ઇન ઇ-કોમસ
સ ટફીકે ટ કોસ ઇન સોફટવેર ો ામ ગ
સ ટફીકે ટ કોસ ઇન વેબ ડીઝાઇન

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ

108

210

સ ટફીકે ટ કોસ ઇન મશીની ટૂ લ મ

એ

.

૨ વષ

109

257

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ (ગિણત અને િવ ાન

ફાયરમેન

િવષય સાથે)

એ

.

૧ વષ

110

2928

ડોમે ટીક હોમ એ લાય સીસ રીપેરર

111

208

સે ટી એ ડ સી યુરીટી મેન

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ (ગિણત અને િવ ાન

નોન. એ

.

૧ વષ

એ

.

૧ વષ

એ

.

ર વષ

એ

.

૨ વષ

િવષય સાથે)

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ

112

202

મેન મેડ ફાયબર ટે કનોલો

113

207

મેન મેડ યાન ોસેસ ગ ટે કનોલો

114

204

ઓફસેટ િ ટર એ ડ પેકેજસ

115

295

ટે નો કમ કો યુટર ઓપરે ટર (અં ે )

116

281

ટે નો કમ કો યુટર ઓપરે ટર (ગુજરાતી)

117

273

ટે નો ાફી (ગુજરાતી)

118

267

ટે લીફોન મોબાઈલ ફોન રીપેર ગ

119

211

આમચર મોટર રીવાઇ ડ ગ/કોઈલ વાઈ ડર

120
121

2929
227

ક ટ શન ટે કિનશીયન
એ ોઇડરી એ ડ નીડલ વ સ

122

215

જનરલ મીકે નીક

123

264

સો ટવેર ો ામ ગ એ ડ ટે ટ ગ
આસી ટ ટ

124

201

મરીન એ

125

224

મે સ એ ડ વુમેન ગારમે ટ મેક ગ

126
127
128

203
292
288

ઓફસેટ િ ટ ગ એ ડ બુક બાઈ ડ ગ
લ બ ગ આસી ટ ટ
ટુ હીલર ઓટો રીપેરર

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ

નીયર ગ ટે કનીશીયન

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ અં ે સાથે
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ ગુજરાતી સાથે
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં ધોરણઃ
૧૦ પાસ ગુજરાતી સાથે
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં ધોરણઃ
૭ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૮ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૭ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં ધોરણઃ
૮ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં ધોરણઃ
૭ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં ધોરણઃ
૮ પાસ
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નોન. એ

.

૧ વષ

નોન. એ

.

૧ વષ

નોન. એ

.

૧ વષ

નોન. એ

.

૧ વષ

એ

.

૬ માસ

એ

.

૧ વષ

નોન. એ
નોન. એ

.
.

૧ વષ
૧ વષ

એ

.

૨ વષ

એ

.

૨ વષ

એ

.

૧ વષ

નોન. એ

.

૧ વષ

નોન. એ .
એ .
એ .

૧ વષ
૧ વષ
૧ વષ

.સી.વી.ટી પેટનનાં યવસાયો
યવસાય
નો મ નં

ટે ડ કોડ

129

297

130

૮૫૮

યવસાયનું નામ

યુનતમ શૈ િણક લાયકાત
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૭ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ

વે ડર કમ ફે િ કે ટર
સબ ફાયરમેન ઓફીસર

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

131

૯૪૦

એમએલટી (ટે કનોલો

132

2936

મીકે નીક રે ડીયો એ ડ ટે લીિવઝન

133

૨૧૦૪

લી ટ િમકે નીક

134

૯૩૯

એમએલટી (ટે કનીશીયન)

135

૨૧૩

સ ટફીકે ટ કોસ ઇન કો યુટર ટીચસ ટે િનંગ

136
137

2920
2923

૧૩૮

2491

૧૩૯

259

૧૪૦

289

૧૪૧

262

ઓટોમોબાઇલ બોડી રીપેરર
ઓટોમોબાઇલ પેઇ ટ રીપેરર
કો યુટર એડે ડ ડે સમેક ગ એ ડ ડે સ
ડીઝાઇન
કો યુટર ો ામર કમ નેટવક
ટે કનીશીયન
મોટર રીવાઇ ડર કમ સોલાર
ટે કનીશીયન
વેરહાઉસ ઇ વે ટરી એ ડ લો ટીક
આસી ટ ટ

૧૪૨

292

ફાઇના સ એ ડ એકાઉ ટ સી વીથ ટે લી

૧૪૩

291

ટ ઓફીસ એ ડ ો ામ ગ
આસી ટ ટ

ટ)

ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ (ગિણત અને
િવ ાન િવષય સાથે)
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં ધોરણઃ
૧૦ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૨ પાસ(With Biology)
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં ધોરણઃ
૧૦ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ િતમાં
ધોરણઃ૧૦ પાસ

ધોરણઃ૧૦ પાસ( અં ે િવષય
સાથે)
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ
ધોરણઃ૧૦ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ
ધોરણઃ૧૦ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ
ધોરણઃ૧૦ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ
ધોરણઃ૧૦ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ ની પ
ધોરણઃ૧૦ પાસ

િતમાં
િતમાં
િતમાં
િતમાં
િતમાં

યવસાય નો
કાર

યવસાય
ની મુદત

એ

.

૧ વષ

એ

.

૬ માસ

નોન. એ

.

૧ વષ

એ

.

૨ વષ

એ

.

૧ વષ

નોન. એ

.

૧ વષ

નોન. એ

.

૬ માસ

એ
એ

.
.

નોન. એ

૧ વષ
૧ વષ

૧ વષ

એ

.

૨ વષ

એ

.

૨ વષ

એ

.

૨ વષ

એ

.

૨ વષ

એ

.

૨ વષ

ન ધઃ
(૧)

(ર)

રા ીય ક ાના (એન.સી.વી.ટી.) પેટનના યવસાયો માટે યુન મ વેશ લાયકાત, યવસાયનો કાર તથા યવસાયની
મુ ત ભારત સરકારના ડાયરે કટર જનરલ ઓફ ટે િનંગ, નવી દ હીની વેબસાઇટ http://www.dget.nic.in/ માં દશા યા
મુજબ રહે શે. જે સમયાંતરે ફે રફારને આિધન રહે શે. જે તાલીમાથ ઓને બંધનકતા રહે શે.
રા યક ાના ( .સી.વી.ટી.) પેટનના યવસાયો માટે યુન મ વેશ લાયકાત, યવસાયનો કાર તથા યવસાયની
મુ ત ગુજરાત કાઉ સીલ ઓફ વોકે શનલ ટે િનંગ, ગાંધીનગરની વેબસાઇટ https://www.gcvt.org/ માં દશા યા મુજબ
રહે શે. જે સમયાંતરે ફે રફારને આિધન રહે શે. જે તાલીમાથ ઓને બંધનકતા રહે શે.
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અમદાવાદ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું નામ

અમદાવાદ
(િસટી)

બાવળા

દસ ોઇ

દે ોજરામપુરા
ધંધુકા

ધોલેરા

ધોળકા

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ો :-અમદાવાદ
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા ગોતા-રાણીપ ,
079યુ રાણીપ- ચેનપુર રોડ, પેટોલ પંપની સામે, 27524828
તા.િસટી, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મિણનગર
079(વ ાલ), ખારીકટ કે નાલ પાસે, નવી RTO
29701052
ઓફીસ(ઈ ટ)ની બાજુ માં વ ાલ રોડ,
મહાદેવનગર ટે કરા, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૧૮
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કુ બેરનગર
079પો.કુ બેરનગર, રે લવે ોસ ગ પાસે, ગેલે ી
22810638
િસનેમા સામે, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,મિણનગર
(મ હલા), ખારીકટ કે નાલ પાસે, નવી RTO
ઓફીસ(ઈ ટ)ની બાજુ માં વ ાલ રોડ,
મહાદેવનગર ટે કરા, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૧૮
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સરસપુર,
કલાભવન, સરસપુર ગુ ારા સામે, કાલુપુર
રે વે ટે શન પાછળ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૮
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, બાવળા,
રામનગર બસ ટે ડ સામે, કોચરીયા રોડ
ARTO કચેરી પાસે, તા.બાવળા,
.અમદાવાદ- ૩૮૨૨૨૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સરખેજ,
ાથિમક આરો ય કે સામે, યુકોબક
ન ક,સરખેજ, અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,થલતેજ (મ હલા)
(મેમનગર), સનિવલા રો-હાઉસ પાછળ,
િ મૂિત લેટ ગેટ નં.૧ પાસે, કાશ
અંધક યાગૃહની બાજુ ની શેરી અમદાવાદ૩૮૦૦૫૨
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, દે ોજ,
મામલતદાર ઓફીસ પાછળ,
રામનાથ મંદીર પાસે, તા. દે ોજ
.અમદાવાદ- ૩૮૨૧૨૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ધંધુકા,
સથવારા સોસાયટી, રે વે ટે શન પાછળ,
તા.ધંધુકા . અમદાવાદ-૩૮૨૪૬૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ધોલેરા,
ધરમવીર કો લે , ચાર ર તા ધોલેરા,
ભાવનગર-અમદાવાદ હાઇવે, મામલતદાર
ઓફીસની બાજુ માં, તા. ધોલેરા,
.અમદાવાદ-૩૮૨૪૫૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ધોળકા,
ણા વાટીકા સોસાયટીની સામે,
મુજપુર રોડ, ખેડા-બગોદરા હાઈવે,
તા.ધોળકા, .અમદાવાદ-૩૮૨૨૨૫
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07929704074
07922923559
02714232433

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)

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,

3,4,5,7,18,23,24,26,27,29,30,31,
32,33,36,38,39,55,79,106,128,
139,
5,12,17,26,38,39,

07929704831/
26823697
07927450533

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

02715293580

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

02713222838

3,5,17,18,19,25,26,39,

02713234021

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

02714294880

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

25,26,29,31,

અમદાવાદ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું નામ

માંડલ
સાણંદ
િવરમગામ

બાયડ
િભલોડા
ધનસુરા
માલપુર

મેઘરજ

મોડાસા

અમીરગઢ
ભાભર
દાંતા
દાંતીવાડા

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા માંડલ, માંડલ
02715માંડલ-દશાડા રોડ, તા.માંડલ,
253177
. અમદાવાદ-૩૮૨૧૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સાણંદ,
02717મુ.વાસણા(ઇયાવા) સાણંદ-િવરમગામ
284311
હાઈવે તા.સાણંદ . અમદાવાદ-૩૮૨૧૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, િવરમગામ,
02715નીલકી ફાટક પાસે, બેચરા રોડ,
295152
તા.િવરમગામ . અમદાવાદ-૩૮૨૧૫૦
ો :-અરવ ી
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, બાયડ,
02779ગાબટ રોડ, સુદં રપુરા પાસે, તા.બાયડ,
257991
.અરવ ી- ૩૮૩૩૨૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ભીલોડા,
02771APMC માકટ યાડની પાસે,આદશ િનવાસી
232049
શાળા પાસે, ભીલોડા, .અરવ ી૩૮૩૨૪૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,વડાગામ,( ધનસુરા) 02774મઠા રોડ, મુ.વડાગામ, તા.ધનસુરા,
277300
.અરવ ી-૩૮૩૩૦૭
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, માલપુર,
02773પશુદવાખાનાની બાજુ માં, ઘનાથપુર રોડ,
223113/
મુ.સોમપુર પો.મ હયાપુર, તા.માલપુર,
222327
.અરવ ી- ૩૮૩૩૪૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કસાણા,
02773મુ.વડથલી ચાર ર તા, તા.મેઘરજ,
284294
.અરવ ી-૩૮૩૩૫૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મેઘરજ,
02773વાસણા રોડ, મુ.પો.તા.મેઘરજ,
244494
.અરવ ી- ૩૮૩૩૫૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મોડાસા,
02774માલપુર રોડ, મુ.પો.તા.મોડાસા,
243391
.અરવ ી-૩૮૩૩૧૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મોડાસા
02774(મહીલા), ITI મોડાસા કે પસ, માલપુર રોડ, 242180
મુ.પો.તા. મોડાસા, .અરવ ી૩૮૩૨૧૫
ો :-બનાસકાંઠા
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, અમીરગઢ,
02742મામલતદાર ઓફીસની પાછળ, મુ.પો.તા.
232410
અમીરગઢ, .બનાસકાંઠા-૩૮૫૧૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ભાભર,
02735એ.પી.એમ.સી. માકે ટ સામે, બરવાળા રોડ, 222040
તા.ભાભર, .બનાસકાંઠા-૩૮૫૩૨૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કું ભારીયા,
02749જે.ડી.િ વેદી માબલ પાછળ, દાંતા રોડ,
264381
તા.દાંતા .બનાસકાંઠા-૩૮૫૧૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, દાંતીવાડા,
02748મોડે લ કુ લની સામે,દાંતીવાડા કોલોની
278030
તા.દાંતીવાડા- .બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૦૫
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)

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,

3,26,31,33,39,128,
3,5,26,33,38,39,119,
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,
25,26,29,30,31,33,

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

અમદાવાદ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું નામ

ડીસા
દયોદર
ધાનેરા

કાંકરે જ

લાખણી
પાલનપુર
સુઇગામ
થરાદ
વડગામ
વાવ

દહે ગામ

ગાંધીનગર

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ડીસા,
02744મુ.પો.ભોયણ, તા.ડીસા,
263182
.બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૩૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, દયોદર,
02735મામલતદાર ઓફીસ સામે, િખમણા-ભાભર 244377
હાઇવે, તા. દયોદર, .બનાસકાંઠા૩૮૫૩૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ધાનેરા,
02748મુ.પો.સમરવાડા વાલેર ણ ર તા, તા.
221189
ધાનેરા .બનાસકાંઠા-૩૮૫૩૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કાંકરે જ,
02747મુ.પો. રતનપુરા, દુગાવાડા હનુમાન ના
290551
મં દર તથા સરકારી મોડે લ કુ લની બાજુ માં,
િશહોરી-િખમાણા હાઇવે પર,ચેખલા તથા
રતનપુરા ગામની વ ચે, તા.કાંકરે જ .
બનાસકાંઠા - ૩૮૫૫૫૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, લાખણી,
02744બી માળ, તાલુકા સેવા સદન, જસરા રોડ, 263182/
નવા બસ ટે શન પાસે, તા.લાખણી,
256535
.બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૩૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પાલનપુર,
02742સોનારીયા બંગલા પાસે, બનાસ ડે રી રોડ,
252250
તા.પાલનપુર, .બનાસકાંઠા-૩૮૫૦૦૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સુ ગામ
02740(મ હલા), તાલુકા સેવાસદનની સામે,
223655
ભાભર રોડ, .બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૭૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, થરાદ,
02737મુ.માલુપુર, થરાદ-ડીસા હાઈવે,
290400
હે લીપેડ પાસે, તા.થરાદ,
.બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૬૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, વડગામ,
02742ખરોડીયા ચોકડી,પો.બાદરગઢ ,
292001
તા.વડગામ, .બનાસકાંઠા- ૩૮૫૪૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, વાવ,
02740વાવ-ભાભર રોડ, ખેતીવાડી ઉ પ બ ર
227684
સિમતી સામે, મુ.પો.તા.વાવ,
.બનાસકાંઠા- ૩૮૫૫૭૫
ો :-ગાંધીનગર
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, દહે ગામ,
02716નવી િસિવલ કોટ સામે, સાત ગરનાળા,
233901
તા.દહે ગામ, .ગાંધીનગર- ૩૮૨૩૦૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ચાંદખેડા,
079આઈઓસી રોડ, જ ટે નામે ટ સામે, તા. . 27631818
ગાંધીનગર - ૩૮૨૪૨૪
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ગાંધીનગર,
079સે ટર-૧૫, તા.ગાંધીનગર, ખ-૫ સકલ
23221954
પાસે, .ગાંધીનગર, ૩૮૨૦૧૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ગાંધીનગર
079-94275
(મ હલા), ITI કે પસ, સે ટર-૧૫, ખ-૫ 26948
સકલ પાસે, તા. .ગાંધીનગર, ૩૮૨૦૧૬
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)

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,

અમદાવાદ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું નામ

કલોલ
માણસા

બેચરા

ટાણા

કડી

ખેરાલુ

મહે સાણા

સતલાસણા

ઝા
વડનગર
િવ પુર
િવસનગર

ચાણ મા

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કલોલ,
મુ.આરસોડીયા, પો.તા.કલોલ પૂવ,
.ગાંધીનગર- ૩૮૨૭૨૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, માણસા,
મુ.પો.ચરાડા તા. માણસા,
.ગાંધીનગર -૩૮૨૮૧૦

02764223523 /
281891
02763272323/28
7570

ો :-મહે સાણા
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, બેચરા ,
02734િવરમગામ હાઈવે રોડ, રાિધકા ગે ટ હાઉસ 289051
પાછળ, UGVCL પાસે, .મહે સાણા૩૮૪૨૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ટાણા
02762(મ હલા), સવ નં. ૭૨૯, હરિસ વાડી
265045
ચોકડી, મીઠા- ટાણા રોડ,
મુ.પો.માંકણજ તા. ટાણા
.મહે સાણા-૩૮૪૪૨૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કડી,
02764કડી નંદાસણ રોડ, ભૈરવ ટે કરી સામે,
291231
આદશ િનવાસી શાળાની બાજુ માં, તા.કડી
.મહે સાણા-૩૮૨૭૧૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ખેરાલુ,
02761દશન હોટલની પાછળ, મહે સાણા230346
અંબા હાઇવે,વૃંદાવન ચાર ર તા,
તા.ખેરાલુ, .મહે સાણા- ૩૮૪૩૨૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મહે સાણા, શેડ 02762નં.૨૦૪- આઈડીસી, પાણીની ટાંકી
242800
પાસે, મોઢે રા ચાર ર તા, તા.મહે સાણા,
.મહે સાણા- ૩૮૪૦૦૨
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સતલાસણા,
02761સરકારી દવાખાના પાછળ, મામલતદાર
259346
કચેરી પાસે, તા. સતલાસણા
.મહે સાણા-૩૮૪૩૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ઝા,
02761ઐઠોર .આઇ.ડીસી. ન ક, ઝા240124
િવસનગર રોડ ઐઠોર તા. ઝા,
.મહે સાણા-૩૮૪૧૭૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, વડનગર,
02761સરકારી પોલીટે કનીક પાસે, તા.વડનગર, 222346
.મહે સાણા- ૩૮૪૩૫૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, િવ પુર,
02763ભાવસોર પાટીયા લાડોલ રોડ,
292387
તા.િવ પુર, .મહે સાણા- ૩૮૨૮૭૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, િવસનગર,
02765ખેરાલુ-િવસનગર રોડ, તા.િવસનગર,
231717/
.મહે સાણા- ૩૮૪૩૧૫
225417
ો :-પાટણ
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ચાણ મા,
02734લોટ નંબર:૮૫ .આઈ.ડી.સી.,
224351
િસિવલ હોિ પટલ સામે, હારીજ રોડ,
મુ.પો.ધરમોડા .પાટણ- ૩૮૪૨૨૦
27

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)

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,

અમદાવાદ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું
નામ

હારીજ
પાટણ
પાટણ
રાધનપુર
સમી
સાંતલપુર
સર વતી
શંખે ર
િસ પુર

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, હારીજ,
હારીજ-રાધનપુર હાઇવે રોડ,સરકારી નસરીની
બાજુ માં, મુ.પો.હારીજ, .પાટણ-૩૮૪૨૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, બાલીસણા,
.ઈ.બી.ની બાજુ માં, મુ.પો.બાલીસણા ઝાપાટણ રોડ, તા. .પાટણ- ૩૮૪૧૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પાટણ, મુ.પો.રાજપુર,
ચાણ મા પાટણ હાઈવે,તા. .પાટણ-૩૮૪૨૬૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, રાધનપુર, શાંિતધામની
સામે, રાધનપુર-કંડલા હાઈવે મુ.પો.તા.
રાધનપુર, .પાટણ-૩૮૫૩૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સમી,
સામૂ હક આરો ય કે ની સામે, બસ ટે શન રોડ,
તા.સમી, .પાટણ- ૩૮૪૨૪૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સાંતલપુર,
રે લવે ટે શન રોડ, તા.સાંતલપુર
.પાટણ -૩૮૫૩૫૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, વાગદોડ,
િજ ા પંચાયત રે ટ હાઉસ, મુ.પો.વાગદોડ
તા.સર વતી, .પાટણ-૩૮૪૨૮૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, શંખે ર(મ હલા),
૧૧૩-રાધે શોપ ગ સે ટર, સમી-શંખે ર હાઈવે,
તા.શંખે ર, .પાટણ- ૩૮૪૨૪૬
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, િસ પુર,
ખળી ચાર ર તા ન ક, િસ પુર-પાલનપુર હાઈવે
રોડ, મુ.પો.તા.િસ પુર .પાટણ-૩૮૪૧૫૧

02733222920

3,5,17,26,30,31,33,38,39,
61,119,

02766285787

3,4,5,17,18,19,26,31,33,35,
38,39,119,

02766292760
02746290501

3,5,7,17,18,22,25,26,28,31,
38,39,81,140,
3,5,17,19,26,38,39,128,

02733244090

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

02738222271

3,5,17,24,26,39,140,

02766261250

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

02733273383

25,26,31,33,119,

02767292771

3,5,17,18,19,26,29,32,
38,39,64,

ો :-સાબરકાંઠા

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, હં મતનગર,
રોડ, ૬૬ કે વી GEB સબ ટે શન સામે,
હંમતનગર બાયપાસ
મુ.હાંસલપુર, પો.િવરપુર, તા. હંમતનગર
.સાબરકાંઠા ૩૮૩૦૦૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,ઇડર(મ હલા),
ઇડર
મુ.કુ કડીયા રોડ, લાલોડા પો.સાપાવાડા તા.ઇડર
.સાબરકાંઠા- ૩૮૩૪૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ખેડ ા,
ખેડ ા સુરતી કં પા રોડ, બીએસએનએલ ઓફીસ પાસે,
તા.ખેડ ા, .સાબરકાંઠા- ૩૮૩૨૫૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પોશીના,
પોશીના
તાલુકા સેવા સદન, બી માળ, મુ.કા વાસ
તા.પોશીના, .સાબરકાંઠા-૩૮૩૪૨૨
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ાંિતજ, ઇ દીરા નગર,
ાંિતજ
મહાદેવ મં દરની પાસે, બોખની પાસે, તા. ાંિતજ,
.સાબરકાંઠા- ૩૮૩૨૦૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, તલોદ (મ હલા),
તલોદ-હરસોલ રોડ,ઉમેદની મુવાડી, એ સાર
તલોદ
પેટોલ પં પની સામે, તા.તલોદ, .સાબરકાંઠા૩૮૩૩૦૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, વડાલી,
એશીયન પોલીટે કિનક કોલેજની પાછળ, ખેડ ા
વડાલી
ટે ટ હાઈવે, રે વે ોસ ગ પાસે, મુ.પો.તા.વડાલી
.સાબરકાંઠા -૩૮૩૨૩૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, િવજયનગર, મુ.સારોલી
િવજયનગર મયુર લાઝા,દરબારગઢ,મામલતદાર કચેરી સામે,
તા.િવજયનગર, .સાબરકાંઠા- ૩૮૩૪૬૦
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)

02772291177/
223440

3,4,5,7,17,18,22,25,26,29,30,
31,32,33,38,39,81,116,119,
128,134,139,

02778291522/
235035
02775220107

22,25,26,29,31,33,38,
39,41,43,60,128,

02775283644

3,5,17,22,26,31,33,38,

02770233333

5,26,33,38,39,

02770221088

25,26,31,33,125,

02778220100

3,5,17,25,26,31,33,46,

02775254059

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

3,5,17,18,19,26,31,33,
38,39,41,60,81,119,

વડોદરા િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું નામ

આણંદ

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ો :-આણંદ
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,આણંદ (મહીલા), 02692સરદાર આવાસ યોજનાની બાજુ માં,
242010
મુ.સાદાનાપુરા, તા. . આણંદ- ૩૮૮૩૬૦

ીમતી ડી.એસ.પટે લ, ઔ ોિગક તાલીમ
02692સં થા, વાસદ, ભામણીનો ટે કરો, પાયલ
274047
િસનેમા પાછળ, તા. .આણંદ-૩૮૮૩૦૬
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, આંકલાવ,
02696અં
બ
ાવ
તળાવ
સામે
,
આસોદર,આં
ક
લાવ
રોડ,
284038
આંકલાવ
મુ.આસોદર તા.આંકલાવ,
.આણંદ-૩૮૮૩૦૭
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, બોરસદ,
02696બોરસદ
મુ.પો. િનસરાયા, મુ ર તલાવડી,
220405
તા.બોરસદ, .આણંદ- ૩૮૮૫૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ખંભાત,
02698ખંભાત
બેઠક રોડ, રાહધારી, પોટ રોડ, તા.ખંભાત
221435
.આણંદ-૩૮૮૬૨૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પેટલાદ,
02697પેટલાદ
સક ટ હાઉસ સામે,નડીયાદ-ખંભાત હાઈવે , 221135
મુ.તા.પેટલાદ, .આણંદ-૩૮૮૪૫૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સો ા,
02697દુ
ધ
ીપુ
ર
ા(ઇસણાવ),
સરકારી
સીવીલ
સ
લાય
233012
સો ા
ગોડાઉન પાછળ, તા.સો ા, .આણંદ૩૮૮૪૬૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, તારાપુર,
02698તારાપુર
ગીરનાર હોટલ પાછળ, તારાપુર-બગોદરા
256250
રોડ, મુ.ઇસરવાડા, .આણંદ-૩૮૮૧૮૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ઉમરે ઠ,
02692ઉમરે ઠ
ગનાથ મહાદેવ રોડ, તા.ઉમરે ઠ,
276899
.આણંદ-૩૮૮૨૨૦
ો :-છોટા ઉદેપુર
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, જબુગામ,
02664બોડે લી
મુ.પો.જબુગામ તા.બોડે લી,
225029
.છોટાઉદેપુર-૩૯૧૧૫૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, છોટાઉદેપુર,
02669છોટાઉદેપુર
કુ ટીર ઉ ોગ ભવન ક પાઉ ડ, હો ટે લ
232694
િબ ડ ગ, તા. . છોટાઉદેપૂર-૩૯૧૧૬૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કવાંટ,
02669ગાય ી મંદીર પાછળ, સૈડીવાસણ રોડ,
292700
કવાંટ
મુ.ઝુંલવાણીયા .છોટાઉદેપુર-૩૯૧૧૭૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, નસવાડી,
02661ન ુપુરા રોડ, મુ.પો.તા. નસવાડી,
272136
નસવાડી
. છોટાઉદેપુર- ૩૯૧૧૫૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પાવીજત
02664ે પુર,
તળાવ
ફળીયુ
,
પશુ
દવાખાનાની
સામે
,
242269
પાવી-જેતપુર મો.પો.તા.પાવીજેતપુર
. છોટાઉદેપુર -૩૯૧૧૬૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સંખેડા, રે વે ટે શન 02665રોડ, માંકણી રોડ, કોટ પાસે,તા.સંખેડા,
243337
સંખેડા
.છોટાઉદેપુર -૩૯૧૧૪૫
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)
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,

વડોદરા િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું નામ

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ો :-દાહોદ
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, દાહોદ,
02673ઝાલોદ રોડ, દાહોદ, .દાહોદ-૩૮૯૧૫૧
250184
દાહોદ

દેવગઢ
બારીયા
ધાનપુર
ફતેપુરા
ગરબાડા

લીમખેડા
ે ી
સંજલ
િસંગવડ
ઝાલોદ

ગલતે ર
કપડવંજ
કઠલાલ
ખેડા
મહે મદાવાદ

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, દાહોદ(મહીલા),
02673ઝાલોદ રોડ, ITI કે પસ,દાહોદ,
251637
.દાહોદ-૩૮૯૧૫૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, દેવગઢબારીયા,
02678રઈબા રોડ, આદશ િનવાસી કૂ લની બાજુ માં,
292244
કાપડી, તા.દેવગઢબારીયા, .દાહોદ ૩૮૯૩૮૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ધાનપુર,
02677મુ.સ ગાવલી(ધાનપુર)પો.નળુ,જેસાવાડા રોડ, 290327 /
પો.િપપેરો તા.ધાનપુર, .દાહોદ-૩૮૯૩૮૨ 229603
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ફતેપુરા,
02675ફાતીમા મ દની સામે કરોડીયા પંચાયત રોડ, 233222
મુ.કરોડીયા પુવ, તા.ફતેપુરા, .દાહોદ૩૮૯૧૭૨
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, જસ
02673ે ાવાડા,
પંચાયત ઓફીસ પાસે, આંબલી રોડ, ખરે ડી
234034
ડું ગરી, તા.ગરબાડા, .દાહોદ-૩૮૯૧૫૨
ઔધોિગક તાલીમ સં થા, લીમખેડા,
02677ધાનપુર રોડ, .દાહોદ-૩૮૯૧૪૦
229603
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સંજલ
02679ે ી,
મુ.પો.અણીકા,પો ટ ઓફીસ પાસે,
224103
જગદીશચં વાગરે ચાના મકાનમાં, તળાવ
/227260
ે ી, .દાહોદ-૩૮૯૧૭૫
ફળીયા, તા.સંજલ
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, રણિધકપુર,
02677રે ફરલ હોિ પટલની પાછળ, દુિધયા રોડ,
230888
તા.િસંગવડ, .દાહોદ-૩૮૯૧૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ઝાલોદ,
02679શબરી આ મ પાસે, દાહોદ રોડ,
224103
તા.ઝાલોદ, . દાહોદ-૩૮૯૧૭૦
ો :-ખેડા
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, વસો(મહીલા),
02699ઓમ બં લોઝ, વામીનારાયણ મંદીર સામે,
234148
મુ.સેવાલીયા(પાલી) સેવાલીયા બ ર,
તા.ગલતે ર, .ખેડા-૩૮૮૨૪૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કપડવંજ ,
02691નાની ર નાકર માતા રોડ, મોડાસા રોડ,
253567
તા.કપડવંજ, .ખેડા-૩૮૭૬૨૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કઠલાલ,
02691ડો.કે .આર.શાહ મા યિમક શાળા કે પસ,
244413
મુ.ભાનેર,તા.કઠલાલ, .ખેડા-૩૮૭૬૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ખેડા,
02694મુ.ખેડા કે પ, DYSP બંગલોઝની સામે,
ા
222085
પોલીસ ટે િનંગ કે પની બાજુ માં,પો.રતનપુર
તા. .ખેડા -૩૮૭૫૭૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મહે મદાવાદ,
02694મુ.અરે રી તા.મહે મદાવાદ, .ખેડા-૩૮૭૧૩૦ 298171
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)
1,3,4,5,7,8,17,18,24,26,28,29,
31,32,33,38,39,45,53,81,119,
3,5,25,26,27,30,33,38,
3,5,18,26,33,39,

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

3,5,17,26,31,33,38,
3,5,12,18,26,32,33,37,38,39,45,
3,5,17,26,33,38,39,

3,5,26,33,
3,5,17,18,26,29,32,39,

25,26,30,33,

3,5,17,18,26,38,39,
3,5,26,38,39,
3,5,17,26,39,64,

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

તાલુકાનું
નામ

વડોદરા િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મહુધા,
0268c/o કે .એમ.પટે લ ાથિમક શાળા, કોલેજ
2572652
મહુધા
કે પસ,ડાકોર રોડ, મુ.તા.મહુધા, .ખેડા૩૮૭૩૩૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, માતર,
02694માતર
મુ.સોખડા, ખેડા-માતર રોડ, પો.રતનપુર,
૨૯૬૭૫૫
તા.માતર, .ખેડા -૩૮૭૫૭૦
ીમતી મિણબેન ચુનીલાલ પટે લ ઔ ોિગક
0268ન ડયાદ
તાલીમ સં થા, ઉ રસંડા, ભૂમેલ રોડ, .ખેડા- 2588785
૩૮૭૩૧૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,ઠાસરા,
02699ગામઃફે રકુ વા, વાડજ-જરગાવ રોડ,
222055
ઠાસરા
લોટ નં.૧૧-૧૨, ી કે બલ .આઈ.ડી.સી.
લોટ, ડાકોર રોડ, નમદા વસાહતની બાજુ માં,
તા.ઠાસરા, .ખેડા-૩૮૮૨૫૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પલાણા,
0268સી.વી.ટી.એસ.એસ.એસ.ટી.એસ.એસ.ટી.
2586050
વસો
તા.વસો .ખેડા-૩૮૭૩૫૦
ો :-મહીસાગર
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, બાલાિશનોર,
02690બાલાિસનોર આટસ એ ડ કોમસ કોલેજ પાસે,સેવાલીયા રોડ, 266720
તા.બાલાસીનોર .મહીસાગર -૩૮૮૨૫૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, દવડાકોલોની,
02675કડાણા
મુ.પો.લ ભોલા, .મહીસાગર-૩૮૯૨૫૦
237376
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ખાનપુર,
02674મુ.પો.બાકોર, ા ણ ફળીયુ, સરકીટ હાઉસની
286895
ખાનપુર
બાજુ માં, .મહીસાગર -૩૮૯૨૩૨
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, લુણાવાડા,
02674મુ.પો.મોટા સોનેલા, મોડાસા રોડ, લુણાવાડા,
290046
લુણાવાડા
.મહીસાગર -૩૮૯૨૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સંતરામપુર
02675સંતરામપુર મુ.બેણાદા ફામ, પો.પાદેડી અડોર, તા.સંતરામપુર, 220579
.મહીસાગર-૩૮૯૨૬૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, િવરપુર,
02690મુ.લીમરવાડા રોડ, બી.આર.સી. ભવન સામે
277550
વીરપુર
તા.િવરપુર, .મહીસાગર -૩૮૮૨૬૦
ો :-પંચમહાલ
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ઘોઘંબા,
02678ઘોઘંબા
મુ. ગાના મુવાડા, પો.ફરોડ, તા.ઘોઘંબા,
244501
.પંચમહાલ-૩૮૯૩૬૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ગોધરા,
02672ભા રોડ, ફરાબાદ, ગોધરા,
265808.પં
ચ
મહાલ
-૩૮૯૦૦૧
૨૯૬૭૫૦
ગોધરા
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ગોધરા (મ હલા),
02672દાહોદ રોડ, ભા રોડ, આઈ.ટી.આઈ. ગોધરાની
265770
પાછળ, .પંચમહાલ-૩૮૯૦૦૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, હાલોલ,(પાવાગઢ)
02676હાલોલ
૨૧૭-મુ.પાવાગઢ જૈન ેતાંબર મં દરની બાજુ માં, 245626
.પંચમહાલ-૩૮૯૩૬૦
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)

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,
28,29,31,38,39,53,81,116,119,
25,26,30,31,33,40,47,143,
3,5,17,18,26,38,39,140,

વડોદરા િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું
નામ

ંબુઘોડા

કાલોલ

મોરવા(હડફ)

શહે રા

ડભોઇ
ડે સર
કરજણ

પાદરા

સાવલી

િશનોર

વડોદરા

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ંબુઘોડા,
02676ફયુચર લ ક હાઇ કુ લની પાસે, મુ.ખરે ડીવાવ, 241544
ઝંડ હનુમાન રોડ, પો.તા. ંબુઘોડા
.પંચમહાલ-૩૮૯૩૯૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કાલોલ,
02676મુ.સરકારી િવ ામ ગૃહની પાછળ,
235354
બો ટન ગ, હાલોલ રોડ, મુ.પો.તા.કાલોલ,
.પંચમહાલ-૩૮૯૩૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મોરવા(હડફ),
02673રીલાય સ પેટોલપંપની બાજુ માં, બામણા
284275
ફળીયું, મુ.તા.મોરવા(હડફ),
.પંચમહાલ- ૩૮૯૧૧૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, શહે રા,
02670મુ.પો.કાંકરી રોડ, સરકારી િવિનમય કોલેજ
226396
પાસે, મુ.પો.તા.શહે રા, .પંચમહાલ૩૮૯૨૧૦
ો :-વડોદરા
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ડભોઈ, હીરાભાગોળ 02663બહાર, વઢવાણા રોડ, .વડોદરા-૩૯૧૧૧૦ 254105
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ડે સર,
02667મુ.પો.જુ ના િશહોરા, હાલોલ-પાવાગઢ રોડ,
222402
તા.દેસર, .વડોદરા-૩૯૧૭૭૪
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કરજણ,
02666તાલુકા સેવાસદનની બાજુ માં, ને.હા.નં.૮ જુ ના 231002
બ ર મુ.પો.તા.કરજણ, .વડોદરા૩૯૧૨૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પાદરા,
02662રીકાસીલ સીરાિમક ઇ ડ ટીઝ ની બાજુ માં,
244664
પાદરા-જબ
ં ુસર રોડ,પો.ડભાસા, મુ.મહુવડ,
તા.પાદરા, .વડોદરા-૩૯૧૪૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સાવલી,
02667એસ.બી.પોલીટે કનીક કોલેજ ની સામે,
222402
હાલોલ-પાવાગઢ રોડ, તા.સાવલી,
.વડોદરા-૩૯૧૭૭૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, િશનોર,
02666રે વે ફાટક પાસે, વિણક સમાજની વાડી,
264200
ચોકસી બ રમાં, તા.િશનોર,
.વડોદરા-૩૯૧૧૧૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, દશરથ,
0265નેશનલ હાઈવે-૮, પેટોલ પંપ પાસે, તાપી
2240364
હોટે લ સામે, GSFCની બાજુ માં, મુ.દશરથ,
તા. .વડોદરા-૩૯૧૭૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ગોરવા,
0265ગોરવા-રીફાઈનરી રોડ, .વડોદરા2280413
૩૯૦૦૧૬
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ગોરવા (મહીલા),
0265રીફાઈનરી રોડ, ગોરવા, .વડોદરા2290353
૩૯૦૦૧૬
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)

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

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

5,17,26,33,39,

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

3,5,17,26,38,39,45,142,
3,5,17,18,26,38,39,
3,5,17,26,33,38,39,141,

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

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

1,3,5,9,11,14,17,18,19,
21,26,28,32,38,39,119,
2,3,4,5,7,8,18,24,26,28,31,32,
38,39,
7,10,25,26,28,30,33,35,40,51,
134,142,

વડોદરા િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું
નામ

વડોદરા

વાઘો ડયા

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, તરસાલી,
ડે રી રોડ, .વડોદરા-૩૯૦૦૦૯

02652641491

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, વડોદરા (ડીસેબલ),
તરસાલી રોડ, .વડોદરા -૩૯૦૦૦૯
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,ગો ી(વડોદરા),
ઝાડે ઇ ડ ટીઝની પાછળ, સેવાસી ગો ી
રોડ, .વડોદરા-૩૯૦૦૨૧
ઔધોિગક તાલીમ સં થા વાઘો ડયા,
મુ.કમલાપુર, દ પેટોલ પંપ સામે, કમલાપુરા
રોડ, પો.લીમડા , તા.વાઘો ડયા,
.વડોદરા - ૩૯૧૭૬૦

02652641491
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)
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,

તાલુકાનું
નામ

રાજકોટ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ો :-અમરે લી
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, અમરે લી,
02792અમરે લી
રે વે ટે શન ન ક, ભાવનગર રોડ, અમરે લી- 223822
૩૬૫૬૦૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, બાબરા, વનધારા, 02791બાબરા
ભાવનગર રોડ, ખાખરીયા રોડ, પાટીદાર કોટન 234636
ન ગ સામે, .અમરે લી-૩૬૫૪૨૧
ઔ
ોિગક તાલીમ સં થા,બગસરા(મ હલા),
02796બગસરા
અમરે લી રોડ, .અમરે લી -૩૬૫૪૪૦
222888
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ધારી,
02797ધારી
તુલસી યામ રોડ, તા. ધારી
225343
.અમરે લી-૩૬૫૬૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ફરાબાદ,
02794ઉનાફરાબાદ
રોડ,
વાપલીયા
રોડ,
મોડે
લ
245030
ફરાબાદ
કુ લ પાસે, વાપલીયા ગામ. ફરાબાદ
.અમરે લી -૩૬૫૫૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ખાંભા,
02797ત
શીલા
કૂ
લ
િબ
ડ
ગ,ઉના
રોડ,
આશુ
ત
ોષ
260015
ખાંભા
પેટોલપં પની સામે,ખાંભા .અમરે લી ૩૬૫૬૫૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, લાઠી,
02793લાઠી
દુધાળા રોડ, ગાય ી સંકુલ ન ક,
250700
.અમરે લી-૩૬૫૪૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, લીલીયા,
02793નીલક
ઠ
મહાદે
વ
મં
દર
સામે
,
અમરે
લ
ી
રોડ,
ણ
236066
ં
લીલીયા
લીબડા, હનુમાન મં દર પાસે, રે વે ટે શન રોડ,
.અમરે લી-૩૬૫૫૩૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, રાજુ લા,
02794રાજુ લા
રે વે ફાટકની બાજુ માં, ડું ગર રોડ,
294030
.અમરે લી-૩૬૫૫૬૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સાવરકું ડલા,
02845સાવરકું ડલા મહુવા રોડ,રે વે ોસ ગ ન ક સાવરકું ડલા
295159
. અમરે લી-૩૬૪૫૧૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મોટી કું કાવાવ,
02796બગસરા રોડ,િશવ મં દર ન ક, હો ડા શો મ
296424
પાછળ, તા.વડીયા, .અમરે લી-૩૬૫૪૫૦
વ ડયા
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, વડીયા,
02796સદગુ નગર સામે, બરવાડા-બાવળા રોડ,
273170
.અમરે લી-૩૬૫૪૮૦
ો :-ભાવનગર
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ભાવનગર,
0278સર ભાવિસંહ પોલીટે કનીક પાછળ,
2424316
િવ
ાનગર
.ભાવનગર
,
-૩૬૪૦૦૧
ભાવનગર ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,ભાવનગર(મ હલા),
0278િવધાનગર, સર ભાવિસંહ પોલીટે કનીક
2520511
પાછળ, .ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ગારીયાધાર,
02843ગા રયાધર પેટોલ પંપ સામે, નવાગામ રોડ,
252052
.ભાવનગર-૩૬૪૫૦૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ઘોઘા,
0278ઘોઘા
રો-રો ફે રી સિવસ રોડ,
2882410
.ભાવનગર-૩૬૪૧૧૦
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)
1,3,4,5,7,8,12,17,18,19,24,26,28,31,
32,33,38,39,43,53,80,81,107,119,
128,
17,26,32,39,64,128,
17,25,26,33,38,39,
5,17,26,33,38,39,
3,5,17,26,32,33,38,

3,5,17,26,39,

5,17,19,26,32,38,39,65,76,
3,17,26,33,39,

5,17,26,33,38,39,64,
3,18,26,32,39,119,
3,17,18,25,26,33,38,39,
5,26,33,39,119,

3,4,5,7,8,12,17,18,19,24,26,28,29,
31,32,38,39,45,46,57,67,105,106,
107,119,128,
25,26,29,30,31,
5,17,26,31,38,39,
3,5,26,32,38,39,64,

રાજકોટ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું
નામ

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, જસ
02844ે ર,
સોમનાથ કો પલે , સુરનાળા ઢાળ પાસે,
281234
મહુવા રોડ, .ભાવનગર-૩૬૪૫૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મહુવા,
02844મહુવા
૬૬કે .વી. સબ ટે શન પાસે, વાઘનગર રોડ,
224103
(ભાવનગર) વડાલ .ભાવનગર-૩૬૪૨૯૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પાલીતાણા,
02848પાલીતાણા ગારીયાધાર રોડ, સરકીટ હાઉસ પાસે,
253238
પાલીતાણા .ભાવનગર-૩૬૪૨૭૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, િસંહોર,
02846િશહોર
PGVCLની બાજુ માં, રે વે ટે શન ન ક,
222555
ભાવનગર રોડ, .ભાવનગર-૩૬૪૨૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, તળા ,
02842222075
તળા
રોયલ ચોકડી, મામલતદાર કચેરી સામે,
.ભાવનગર-૩૬૪૧૪૦
02843ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ઉમરાળા,
242222
ઉમરાળા
મુ.ટ બી, .આઈ.ડી.સી. પાછળ ,
.ભાવનગર-૩૬૪૩૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, વ લભીપુર,
02841વ લભીપુર રર૦ કે વી સબ ટે શન પાસે, ક યાણપુર રોડ, 222401
.ભાવનગર-૩૬૪૧૪૫
ો :-બોટાદ
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, બરવાળા,
02711બરવાળા
ખોડીયાર મંદીર સામે, અમદાવાદ-ભાવનગર 230123
હાઇવે .બોટાદ-૩૮૨૪૫૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, બોટાદ,
02849બોટાદ
ઢાકણીયા રોડ, ફુલવાડી,
294261
.બોટાદ-૩૬૪૭૧૦
02847ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ગઢડા,
294550
ગઢડા
હરીપર રોડ, ના રયેળી ધાર, તા.ગઢડા,
.બોટાદ-૩૬૪૭૫૦
02711ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, રાણપુર,
પાિળયાદ રોડ, ગીરનારી આ મ પાસે, નસરી, 238004
રાણપુર
.બોટાદ-૩૮૨૨૪૫
ો :-દેવભૂિમ ારકા
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ભાણવડ,
02896ભાણવડ
ભાણવડ ણ પાટીયા રોડ,
291536
.દેવભૂિમ ારકા -૩૬૦૫૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મખંભાળીયા,
02833ખંભાિળયા
મખંભાળીયા- મનગર હાઈવે, માકટ ગ
232021/
યાડ સામે, .દેવભૂિમ ારકા -૩૬૧૩૦૫
232723
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મક યાણપુર,
02891ક યાણપુર-ભાટીયા નેશનલ હાઈવે,
286004
ક યાણપુર પેટોલ પંપ ન ક, ખીજડીયા રોડ
.દેવભૂિમ ારકા- ૩૬૧૩૨૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ારકા,
02892ઓખામંડલ હો પીટલ રોડ, િવધાિવહાર હાઇ કુ લ સામે,
234716
.દેવભૂિમ ારકા-૩૬૧૩૩૫
જેસર
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)
5,17,26,32,38,39,
3,5,17,19,26,31,32,38,39,46,128,
139,140,
3,5,17,26,39,119,
5,19,26,31,38,39,128,
3,5,17,26,32,38,
3,5,17,26,31,39,64,119,
1,3,17,26,31,39,119,

3,5,17,26,31,38,39,
3,5,17,26,27,31,38,64,
5,17,26,39,128,
5,17,26,38,39,

3,5,24,26,33,39,41,119,
3,5,26,33,38,39,41,119,
3,5,17,26,38,39,119,

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

રાજકોટ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું
નામ
ગીર ગઢડા
કોડીનાર
સુ ાપાડા

તાલાલા
(ગીર)
ઉના
વેરાવળ

ોલ
મધપુર

મનગર

ડયા
કાલાવાડ

લાલપુર

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર
ો :-ગીર સોમનાથ

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ગીર ગઢડા,
02875મહમદભાઈ કાસમભાઈના મકાનમાં, હનુમાનપરા, 243242
રે વે ટે શન રોડ, .ગીરસોમનાથ-૩૬૨૫૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કોડીનાર,
02875કોડીનાર-વેલણ રોડ, મુ.કાજ, તા.કોડીનાર
269524
.ગીરસોમનાથ-૩૬૨૭૨૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સુ ાપાડા,
02876રામપરા રોડ, ૬૬ કે વી ન ક, ગોરખમઢી,
263344
સુ ાપાડા, .ગીરસોમનાથ-૩૬૨૨૬૮
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, તાલાલા,
02877ડી.એમ.બારડ કુ લ સામે , વેરાવળ રોડ,
287500
તા.તાલાલા, ઘુસીયા(ગીર),
.ગીરસોમનાથ-૩૬૨૧૫૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ઉના,
02875ગુ ત યાગ રોડ, દેલવાડા તા.ઉના
269524
.ગીરસોમનાથ-૩૬૨૫૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, વેરાવળ,
02876GIDC એરીયા,ડારી રોડ, સાઇબાબા મંદીર પાસે,
223366
વેરાવળ, .ગીરસોમનાથ-૩૬૨૨૬૬
ો :- મનગર
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ોલ,
02897ખારવા રોડ, . મનગર-૩૬૧૨૧૦
222332
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મ ધપુર,
02898220902
દરબારગઢ ન ક, પોલીસ ટે શન પાસે,
ગ ગણી રોડ, AVTS કોલેજ પાસે,
. મનગર-૩૬૦૫૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મનગર,
0288સુમેર કલબ રોડ, બસ ટે ડ સામે,
2563122
. મનગર-૩૬૧૦૦૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મનગર (મ હલા), 0288સાત ર તા પાસે, ITI કે પસ, PGVCL સામે,
2562929
ઇ દીરા માગ, . મનગર-૩૬૧૦૦૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ગુલાબનગર,
0288મનગર-ર, સી ડીકે ટ સોસાયટી,
2570070
રિવ પેટોલ પંપ સામે, લોટ નં.૬૮,
રામિતથ નગર, હાલાર ટે કટર પાસે, હાપા,
રાજકોટ હાઇવે, . મનગર-૩૬૧૧૨૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ડયા,
02893વંદે માતરમ બાદનપર રોડ, ડીયા-ભાદર રોડ, 299349
. મનગર-૩૬૧૨૫૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,કાલાવડ,(શીતળા)
02894૬૬ કે વી સબ ટે શન, મનગર રોડ, શીતારામ
291441
ગૌશાળા પાસે, . મનગર-૩૬૧૧૬૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, લાલપુર,
02895ટે લીફોન એ ચે જ સાઈડ, મનગર-લાલપુર 272266
રોડ, . મનગર-૩૬૧૧૭૦
36

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)
3,5,17,26,31,38,
3,5,17,26,38,39,
3,5,14,17,26,38,
3,5,17,26,38,39,

1,3,4,5,17,26,39,119,
5,17,26,38,39,

3,5,17,18,25,26,33,38,39,
3,5,17,26,39,64,139,140,

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,
5,17,26,39,

3,5,25,26,39,
3,5,17,26,38,39,
3,5,17,26,34,38,39,

રાજકોટ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું
નામ

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)

ો :-જૂ નાગઢ

ભસાણ

જૂ નાગઢ

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ભસાણ,
પરબ રોડ, િજ.જુ નાગઢ-૩૬૨૦૨૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, જુ નાગઢ (મ હલા),
પંચે ર રોડ, બીલખા રોડ, િવવેકાનંદ કુ લ
પાછળ, .જુ નાગઢ -૩૬૨૦૦૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, જુ નાગઢ,
બીલખા રોડ, .જુ નાગઢ-૩૬૨૦૦૧

02873253555
02852621385

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

02852620385

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,

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કે શોદ,
02871માં
ગ
રોળ
રોડ,
આઈડીસી,
પો.બો.નં
.
રર
233241
કે શોદ
.આઈ.ડી.સી.એરીયા
.જુ નાગઢ-૩૬૨૨૨૦
ઔ
ોિગક તાલીમ સં થા, માળીયા(હાટીના),
02870માિળયા- ગળોદર-માિળયા
રોડ,
પે
ટ
ોલપં
પ
ન
ક
222125
હાટીના
.જુ નાગઢ-૩૬૨૨૪૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, માણાવદર,
02874માણાવદર ગૌશાળા સામે, જુ નાગઢ રોડ,
292117
.જુ નાગઢ -૩૬૨૬૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, માંગરોળ,
02878માંગરોળ
મુ
.
શીલ,
ઝારીયાવાડા
રોડ,
તા.માં
ગ
રોળ
281515
(જૂ નાગઢ)
.જુ નાગઢ-૩૬૨૨૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મદરડા,
02872મદરડા
આલી ા રોડ, નવી મામલતદાર ઓફીસ સામે. 242255
.જુ નાગઢ-૩૬૨૨૬૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,વંથલી,(સોરઠ)
02872વંથલી
મુ.નરે ડી,જુ નાગઢ-માણાવદર રોડ,
222121
.જુ નાગઢ-૩૬૨૬૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, િવસાવદર,
02873મોણીયા
હે
ડ
વકની
સામે
,
ાફડ
કોલોની.
બસ
296297
િવસાવદર
ટે ડ ન ક, ભસાણ-પરબ રોડ,
.જુ નાગઢ-૩૬૨૧૨૦
ો :-ક છ
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,કોઠારા અબડાસા,
02831પિ
મ
ક
છ
ખાદી
ામોધોગ
સં
ધ
ના
282001
અબડાસા મકાનમા, ઈબી સબ ટે શનની બાજુ માં,
કોઠારા .ક છ-૩૭૦૬૪૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, અં ર,
02836શેસન કોટની ન ક, અં ર-ભૂજ બાયપાસ
246510
રોડ, .ક છ-૩૭૦૧૧૦
અં ર
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, રતનાલ,
02832રતનાલ PHC સે ટર પાસે, ઘાણેટી રોડ,
231307
.ક છ-૩૭૦૧૦૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ભચાઉ,
02837મુ
.
વ
ઘ,
રાજ
ી
સીને
મ
ા,
જુ
ના
બસ
ટે
ડ
223220
ભચાઉ
સામે, ધનરાજ હોટલની સામે, NH-8/A
.ક છ -૩૭૦૧૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ભુજ,
02832લેઉવા પટે લ હો પીટલ પાછળ,
ભૂજ
231307
મુ ા રોડ, .ક છ -૩૭૦૦૦૧
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25,26,30,33,

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,

તાલુકાનું
નામ

ગાંધીધામ
લખપત
માંડવી
(ક છ)
મુ ા
નખ ાણા
રાપર

હળવદ
માિળયા
(રાજકોટ)
મોરબી
ટંકારા
વાંકાનેર

કુ િતયાણા
પોરબંદર

રાણાવાવ

રાજકોટ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ગાંધીધામ,
02836ઓ લો સીનેમા ન ક, GIDC એરીયા,
234206
સેકટર-૧૦/બી, .ક છ -૩૭૦૨૦૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પાન ો,
02839એસ.કે .વી. નગર .એમ.ડી.સી. સામે,
262209
તા.લખપત .ક છ -૩૭૦૬૦૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, માંડવી-ક છ,
02834મ કા રોડ ટી.બી. હો પીટલ પાસે,
223663
.ક છ -૩૭૦૪૬૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મુ ા,
02838સમુ ટાઉનશીપ ન ક, જુ ના પોટ રોડ,
296112
.ક છ -૩૭૦૪૨૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, નખ ાણા,
02835નવાનગર બસ ટોપની સામે, નવદુગા પાઇપ 222390
ફે કટરી પાછળ, નખ ાણા-ભુજ હાઇવે રોડ,
.ક છ -૩૭૦૬૧૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, રાપર,
02830હ રયાણા કોલેજ કો પલે , નીલપર રોડ,
220292
રાપર .ક છ -૩૭૦૧૬૫
ો :-મોરબી
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, હળવદ,
02758નવી મામલતદાર કચેરી પાસે, કોટની સામે,
260116
.મોરબી-૩૬૩૩૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,માિળયા (મીયાણા),
02822ચાંચાવદરડા, પીપળીયા ચાર ર તા, સ યસાઈ 287107
િવધા મંદીર પાસે, તા.માિળયા (મીયાણા)
.મોરબી-૩૬૩૬૬૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મોરબી,
02822મહે નગર ચોક, હળવદ રોડ,
293949
.મોરબી-૩૬૩૬૪૨
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ટં કારા,
02822મામલતદાર કચેરી ન ક, રામદેવપીર મં દરની 287106
બાજુ માં, મોરબી-રાજકોટ હાઇવે,
.મોરબી-૩૬૩૬૫૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, વાંકાનેર,
02828વામીનારાયણ મં દરની બાજુ માં , તાલુકા સેવા 222827
સદન સામે. .મોરબી-૩૬૩૬૨૧
ો :-પોરબંદર
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કુ િતયાણા,
02804નેશનલ હાઈવે-૮બી, માલ ગામના પાટીયા
292722
પાસે. .પોરબંદર-૩૬૨૬૫૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પોરબંદર,
0286જવાહર નવોદય િવ ાલય ન ક,
2916162
નેશનલ હાઈવે, બી-૮, વનાણા,
.પોરબંદર-૩૬૦૫૫૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, રાણાવાવ,
02801ભોડ પાટીયા ન ક, ૬૬ કે વી સબ ટે શન
230023/
સામે, નેશનલ હાઈવે ૮-બી,
29291
.પોરબંદર-૩૬૦૫૫૦
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)

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,

રાજકોટ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું
નામ
ધોરા
ગ ડલ
મ
કંડોરાણા
જસદણ
જેતપુર
કોટડા
સાંગાણી
લોિધકા

પડધરી

રાજકોટ

ઉપલેટા
િવંછીયા

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર
ો :-રાજકોટ

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ધોરા ,
મકંડોરણા રોડ, ઓવર ીજ ન ક,
.રાજકોટ-૩૬૦૪૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ગ ડલ,
નેશનલ હાઈવે-૨૭, 66-KV સબ ટે શનની
બાજુ માં, .રાજકોટ-૩૬૦૩૧૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મકંડોરણા,
ગ ડલ રોડ, સરકારી અનાજ ગોડાઉન બાજુ માં,
પટે લ ચોક પાસે, .રાજકોટ-૩૬૦૪૦૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, જસદણ,
મોડન કુ લની પાછળ, લે ર ગાડન,
ચોટીલા રોડ .રાજકોટ-૩૬૦૦૫૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, જત
ે પુર,
પોલીસ ટાફ વાટરની સામે, માવતર
વૃ ા મની બાજુ માં રાણબગ, િવરપ
(જલારામ), .રાજકોટ- ૩૬૦૩૭૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,કોટડા સાંગાણી,
ભાડવા રોડ, સુયમુખી હનુમાન મં દર સામે,
.રાજકોટ-૩૬૦૦૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મેટોડા,(લોિધકા)
સદગુ કો લે , રોડ નં.૮-બી,
લોટનં.સી.૬૧૪, GIDC મેટોડા, િચભડા
ચોકડી પાસે, મુ.ખીરસરા(રણમલ)
.રાજકોટ-૩૬૦૦૨૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પડધરી,
ભારત હોટલ ન ક, પડધરી રોડ, રઘુવંશી
કોટન મીલ પાછળ, .રાજકોટ-૩૬૦૧૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, રાજકોટ,
આ ડે મ રાજકોટ, ભાવનગર રોડ,
TV ટાવર ન ક, .રાજકોટ-૩૬૦૦૦૩
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,રાજકોટ (ડીસેબલ),
બી.ટી.સવાણી હો પીટલની પાછળ, મ હલા
ITI ની બાજુ માં, .રાજકોટ-૩૬૦૦૦૩
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,રાજકોટ(સીટી)
(મ હલા) બી.ટી. સવાણી કીડની હો પીટલ
પાછળ, યુની.રોડ. .રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫
ઔ ોિગક તાલીક સં થા, મનગર રોડ,
રાજકોટ, નાગે ર મં દરની બાજુ માં, શેઠનગર
સામે, મનગર રોડ, .રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ઉપલેટા,
લાતી લોટ, કોલકી રોડ, ટોલબુથ ન ક,
N.H.-27, .રાજકોટ-૩૬૦૪૯૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, િવંછીયા,
જસદણ રોડ, િનમળ પેટોલપં પની બાજુ માં,
ભોલા કો પલે , ૧લોમાળ, .રાજકોટ૩૬૦૦૫૫

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ નંબર(પ રિશ ૧,૨ માણે)

02824222657

3,5,17,26,38,39,57,60,61,119,136,137,

02825240322

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

02824271300

3,5,26,29,33,39,128,

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,

39

3,5,25,26,33,39,139,

રાજકોટ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું
નામ
ચોટીલા

ચૂડા

દસાડા

ાંગ ા

લખતર

લીમડી
મૂળી

સાયલા

થાનગઢ

વઢવાણ

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ નંબર(પ રિશ ૧,૨ માણે)

ો :-સુરે નગર

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ચોટીલા,
નાના પાળીયાદ રોડ, બી.આર.સી. ભવન
પાસે, .સુરે નગર-૩૬૩૫૨૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ચૂડા,
ક તુરબા ગાંધી બાિલકા િવ ાલય સામે,
તાલુકા પંચાયત કચેરી પાછળ, સરકારી
હાયર સેક ડરી કુ લ પાસે, તા.ચુડા
.સુરે નગર-૩૬૩૪૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પાટડી,
િવરમગામ દરવા બહાર, જુ ની પટે લ વાડી
મોડે લ કુ લ સામે, વંદેમાતરમ સોસાયટીની
બાજુ માં, SH-8, પાટડી-બ ણા રોડ,
તા.દસાડા .સુરે નગર-૩૮૨૭૬૫
ઓૈ ોિગક તાલીમ સં થા, ધાંગ ા,
હળવદ રોડ, ભલા હનુમાન પાસે,
તાલુકાસેવા સદન પાસે, .સુરે નગર૩૬૩૩૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, લખતર,
રે વે ટે શન રોડ, BSNL ઓફીસ પાછળ,
મામલતદાર ઓફીસ પાસે, તા.લખતર
.સુરે નગર-૩૬૨૭૭૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, લીબડી,
BRC ભવનની બાજુ માં, કોલેજ રોડ,
સર વતી િવ ાલયની સામે,
.સુરે નગર- ૩૬૩૪૨૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મુળી,
માંડવરાય મં દર પાછળ,
.સુરે નગર-૩૬૩૫૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સાયલા,
મુળી દરવા ની અંદર, ઠાકરશીભાઇ
સભાણીના મકાનમાં, ૧૩૨-KV જેટકો
સબ ટે શનની સામે, .સુરે નગર૩૬૩૪૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, થાનગઢ,
સતીવાવ, એસબીઆઇ શાખાની પાસે,
રાવરાણીના પાટીયા પાસે, વગ ડયા રોડ,
.સુરે નગર-૩૬૩૫૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સુરે નગર,
ી.એમ.પી.શાહ આઈ.ટી.આઈ.
બસ ટે ડ સામે, .સુરે નગર૩૬૩૦૦૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,સુરે નગર
(મ હલા), ટે કનીકલ હાઇ કુ લ ક પાઉ ડ,
લો કોલેજ ન ક , ૬૦ ફુટ રોડ, વઢવાણ
.સુરે નગર-૩૬૩૦૦૧

02751280530

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

02753233015

5,17,26,39,

02757227307

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

02754293462

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

02759273302

5,17,26,33,39,

02753296456

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

02756233023

5,17,26,39,

02755280011

5,17,26,39,68,

02751222830

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

02752222684

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

02752220060

25,26,30,31,33,
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સુરત િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું
નામ

આમોદ
અંકલે ર
ભ ચ
હાંસોટ
જબ
ં ુસર
ને ંગ

વાગરા

વાલીયા
ઝઘડીયા
આહવા
સુિબર
વઘઇ

ડે ડયાપાડા
ગ ડે ર
નાંદોદ

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ો :-ભ ચ

ઔધૌિગક તાલીમ સ થા,આમોદ
(સરભાણ), કાકરીયા ગામ ન ક પુરશા
રોડ, તા.આમોદ .ભ ચ-૩૯૨૧૧૦
ઔધોિગક તાલીમ સં થા, અં લે ર,
ટે શન રોડ એસ.ટી ડે પો સામે અં લે ર,
.ભ ચ-૩૯૩૦૦૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ભ ચ,
વડદલા ગામ, નેશનલ હાઈવે નં.૮,
આર.ટી.ઓ. પાસે, .ભ ચ-૩૯૨૦૧૫
ઔધોિગક તાલીમ સં થા, હાંસોટ,
મુ.પો.ખરચ .ભ ચ-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

ઔધોિગક તાલીમ સં થા, જબ
ં ુસર,
િવશાલાલની વાડી,SBI બે ક ની બાજુ માં,
મુ.પો.નોબાર .ભ ચ -૩૯૨૧૫૦
ઔધોિગક તાલીમ સં થા,ને ંગ(મ હલા),
02643તાલુકા સેવા સદન, બી માળ "K" િવંગ
282058
તા: ને ંગ .ભ ચ-૩૯૩૧૩૦
ઔધોિગક તાલીમ સં થા,દહે જ,(અટાલી)
02641ધી અટાલી િવભાગ કો.ઓ. માકટ ગ એ ડ
254128
ોસેસ ગ સોસાયટી િલ., ગામ તળાવ ન ક
મુ.પો.અટાલી, .ભ ચ-૩૯૨૧૩૦
ઔધોગીક તાલીમ સં થા, વાગરા,
02641મુ.આંકોટ પો.રહાડ, તા.વાગરા
225015
. ભ ચ-૩૯૨૧૪૦
ઔધોિગક તાલીમ સં થા,વાલીયા,
02643સીતારામ હો પીટલની સામે, .ઈ.બી.ની
270514
બાજુ માં, ને ંગરોડ, .ભ ચ-૩૯૩૧૩૫
ઔધોિગક તાલીમ સં થા, ઝઘડીયા,
02645ખારીયા રોડ, .ભ ચ -૩૯૩૧૧૦
220463
ો :-ડાંગ
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, આહવા,
02631ગવમે ટ કોલેજ આહવા ન ક,
220315
. ડાંગ-૩૯૪૭૧૦
ઔધોગીક તાલીમ સં થા, સુિબર-ડાંગ,
02631મુ. કાંગરીયામાળ, .ડાંગ - ૩૯૪૭૧૬
220314
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,વઘઇ-ડાંગ,
02631મુ. પો.:વઘઇ (APMC Market Yard)
246275
તાઃ- વઘઇ .ડાંગ - ૩૯૪૭૩૦
ો :-નમદા
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ડે ડીયાપાડા,
02649મુ.ખોખરા ઉમર, તા.ડે ડીયાપાડા,
234029
.નમદા -૩૯૩૦૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ગ ડે ર,
02640મુ.વાગ ડયા, પો.ગોરા કોલોની,
232220
C/O. ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કે વડીયા
તા.ગ ડે ર, .નમદા- ૩૯૩૧૫૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કે વડીયા કોલોની, 02640મુ.વાગ ડયા, પો.ગોરા કોલોની,
232220
તા.નાંદોદ, .નમદા-૩૯૩૧૫૫
41

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)

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 િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું
નામ

નાંદોદ

સાગબારા
િતલકવાડા

ચીખલી

ગણદેવી

જલાલપોર
ખેરગામ

નવસારી

વાંસદા

બારડોલી

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, તાપનગર,
02640ન પાઉ ડ તા.નાંદોદ
249784
.નમદા-૩૯૩૧૪૦
ઔધોિગક તાલીમ સં થા, રાજપીપલા,
02640મુ. તનગર, વડીયા જકાતનાકા પાસે,
221227
રાજપીપલા, .નમદા-૩૯૩ ૧૪૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,સાગબારા,
02649પો.તા.સાગબારા, . નમદા-૩૯૩૦૫૦
255005
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, િતલકવાડા,
02661ગણસ દા રોડ, િતલકવાડા,
266362
. નમદા-૩૯૧૧૨૦
ો :-નવસારી
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, અગાસી,
02634મુ.પો.હનુમાન ફલીયા, તા.ચીખલી,
243653
.નવસારી-૩૯૬૦૬૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,ચીખલી(ખુંધ),
02634સાતપીપલા, વાંસદારોડ, તા.ચીખલી,
290256.નવસારી-૩૯૬૩૨૧
296685
ઔધોિગક તાલીમા સં થા, બીલીમોરા,
02634ચીખલી રોડ, તા.ગણદેવી,
284652. નવસારી- ૩૯૬૩૨૧
284650
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,ગણદેવા(ખારે લ), 02634મુ.પો.ગણદેવા, તા.ગણદેવી,
246265
.નવસારી-૩૯૬૪૩૦
ઔધોિગક તાલીમ સં થા, જલાલપોર,
02637મુ.ખંભલાવ,રાણીયા ફળીયા પાસે, પો.આટ 228350
.નવસારી-૩૯૬૪૦૩
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,ખેરગામ,
02634પણંજ રોડ ૬૬ કે .વી. સબ ટે શનની
220760
બાજુ માં, ખેરગામ(સરસીયા) તા.ખેરગામ
.નવસારી-૩૯૬૦૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,ગણેશ િસસો ા,
02637મુ.ઉન પો.ખડસુપા બોડ ગ,નેશનલ હાઇવે
225689
નં.૮ તા. .નવસારી-૩૯૬૪૩૩
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, નવસારી
02637(મ હલા), ા સેવા સદનની પાછળ,
234151 /
કાલીયાવાડી, .નવસારી-૩૯૬૪૨૭
237499
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, વાંસદા,
02630મુ.મનપુર ગામ તા.વાંસદા
222418
.નવસારી-૩૯૬૫૮૦
ો :-સુરત
ઔધોિગક તાલીમ સં થા બારડોલી
02622તેન ગૌચર ફિળયા, મુ.પો. તેનગામ,
224909
તા. બારડોલી .સુરત-૩૯૪૬૦૧
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)

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 િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું
નામ
ચોયાસી
કામરે જ
મહુવા
(સુરત)
માંડવી
(સુરત)
માંગરોળ
(સુરત)
ઓલપાડ

પલસાણા

સુરત
(સીટી)

ઉમરપાડા

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)

ઔધોિગક તાલીમ સં થા હ રા,
મોરા ણ ર તા હ રા રોડ , તા.ચોયાસી,
.સુરત-૩૯૪૫૧૦
ઔધોિગક તાલીમ સં થા, કામરે જ,
૭૭, લુહાર ફળીયુ, જલારામ મં દર પાસે,
કામરે જ ગામ, આિ મયવીલા સોસા.પાછળ,
મુ.પો.તા.કામરે જ .સુરત-૩૯૪૧૮૦
ઔધોિગક તાલીમ સં થા,કરચેલીયા,
RFO ઓ ફસની બાજુ માં, કરચેલીયા,
મહુવા અનાવલ રોડ .સુરત - ૩૯૪૨૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, માંડવી (સુરત),
સીએચસીની બાજુ માં, મુ.પો.તા.માંડવી,
.સુરત-૩૯૪૧૬૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ઝંખવાવ,
ઇ ટ હે થ સે ટર પાસે, તા.માંગરોળ,
. સુરત-૩૯૪૪૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,ઓલપાડ,
આટસ અને સાય સ કોલેજની બાજુ માં,
હાથીસા રોડ, તા.ઓલપાડ,
.સુરત-૩૯૪૫૪૦
ઔધોિગક તાલીમ સં થા પલસાણા,
બારડોલી રોડ, ને.હા.નં.૮, વામીનારાયણ
મં દરની સામે, તા.પલસાણા .સુરત૩૯૪૩૧૫
ઔધોિગક તાલીમ સં થા, ડ ડોલી
(નવાગામ) મ નં.૧૭, સુ.મ.પા.ની શાળા
માંક:૩૨, બી માળ, .સુરત૩૯૪૨૧૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા સિચન(મ હલા),
પી.એચ.સી કંપા ડની બાજુ માં, રામ
મં દરની સામે,પારડીકણદે,તા.ચોયાસી, .સુરત-૩૯૪૨૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા સુરત,
ગાંધી એ નીયર ગ કોલેજની પાસે,
મજુ રાગેટ, .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

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,સુરત(મ હલા),
પોલીસ ચેક પો ટની સામે, મુ.ભીમરાડ,
પો.ખ દ,તા.સુરત(સીટી) , .સુરત૩૯૫૦૦૭
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,સુરત(સીટી)
(ડીસેબલ), C/O ITI સુરત મજુ રાગેટ,
.સુરત- ૩૯૫૦૦૧
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા ઉમરપાડા,
મુ.ઉચવાણ ઉમરપાડા બસ ટે ડ ની સામે
તા.ઉમરપાડા .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 િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર સરકારી સં થાઓના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા ટે ડ

તાલુકાનું
નામ
કુ કરમુંડા
ડોલવણ
િનઝર
સોનગઢ
ઉ છલ
વાલોડ
યારા

ધરમપુર
કપરાડા
પારડી

ઉમરગામ

વલસાડ
વાપી

સં થાનું નામ તથા સરનામું
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કુ કરમુંડા,
મુ.પો.તા.કુ કરમુંડા, .તાપી-૩૯૪૩૮૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ડોલવણ,
મુ.પો.પાટીકુ વા એ.પી.એમ.સી. માકે ટ,
તા.ડલવણ .તાપી-૩૯૪૬૩૫
ઔધોિગક તાલીમ સં થા,િનઝર,
સંગીતાનગર સોસાયટી, તા.િનઝર,
.તાપી -૩૯૪૩૭૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ઉકાઇ,
લાલ ટે કરા ન ક, વન સાધના શાળા
પાછળ, સોનગઢ, . તાપી-૩૯૪૬૮૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ઉ છલ,
મુ. માણે પુર, પો. સુંદરપુર,
તા. ઉ છલ, . તાપી - ૩૯૪૩૭૫.
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, વાલોડ,
મુ.પો.વાલોડ, બારડોલી રોડ,
તા.વાલોડ .તાપી -૩૯૪૬૪૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, યારા,
કાંકરાપાડ રોડ, યારા( દુ),
. તાપી-૩૯૪૬૫૦

સંપક નંબર
ો :-તાપી

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,૨ માણે)
5,25,26,33,38,39,140,
5,17,26,33,38,39,

02628244694

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

02624233153

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

02628291427

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

02625222273

3,5,17,25,26,28,30,31,33,38,39,60,
61,119,

02626220315

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

ો :-વલસાડ

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ધરમપુર,
દશેરાપાટી, નાિસક રોડ, ધરમપુર
.વલસાડ-૩૯૬૦૫૦
અ ોિગક તાલીમ સં થા,કપરાડા,
રે ન બસેરા હોટે લની પાછળ,
તા. કપરાડા, .વલસાડ-૩૯૬૦૬૫
વ. ઇ. છો.દેસાઇ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,
પારડી, ને.હા.નં.૮, પાર નદી ન ક,
.વલસાડ-૩૯૬૧૨૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ભીલાડ,
ઝરોલી િમશન રોડ, ભીલકાય મં દરની સામે.
ભીલાડ તા.ઉમરગામ .વલસાડ૩૯૬૧૦૫
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા,વલસાડ(મ હલા),
મુ.પો. લીલાપોર નાના પુલની ન ક, ઔરંગા
રોડ તા. .વલસાડ-૩૯૬૦૩૦
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા વાપી,
ભોલેબાબા આ મ, આનંદ નગર,
છરવાડા રોડ, .વલસાડ- ૩૯૬૧૯૧
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02633240104

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

02633220050

3,5,17,26,33,38,39,61,81,119,140,

02602373667

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

02602784148

1,3,5,17,18,24,26,33,38,39,119,

02632240667

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

02602433300

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

પ રિશ ટ : ૪
અમદાવાદ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર ા ટ-ઇન-એઇડ સં થાઓના નામ,સરનામા,ટે િલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા યવસાયો

તાલુકાનું
નામ

અમદાવાદ
(સીટી)

ધોળકા

સાણંદ

ધનસુરા

િભલોડા

માલપુર

કાંકરે જ
દાંતીવાડા

પાલનપુર

ભાભર

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ો :-અમદાવાદ
એ ો ીએટ ટે કનોલો કે ગુજરાત િવ ાપીઠ
079સંચાલીત, િસ ધાથ પેલેસની સામે, અયો યાનગરની
22864746
સામે, ડફનાળા, શાહીબાગ-૩૮૦ ૦૦૪.
ભાગવત િવ ાપીઠ, અશોક ઔ ોિગક તાલીમ કે ,
079નવી હાઈકોટ પાસે,મુ.સોલા, તાઃ અમદાવાદ(સીટી)
27665490
િજ.અમદાવાદ- ૩૮૦ ૦૬૦
સંચાલક ી, કાઈનેટ એજયુકેશન એ ડ,ચેરીટે બલ ટ ટ, 02835પા નાથ ટાઉનશીપ, િવભાગ-૧૦, સેકટર-૨,
292978
કૃ ણનગરની પાછળ, નવા નરોડા, અમદાવાદ
ધી પીપ સ યુનાઈટે ડ ઈ ડ ટીયલ ટે ન ગ સે ટર
02714મુ.ગનીપુર, તા.ધોળકા િજ.અમદાવાદ -૩૮૨૨૨૫
248308
ડા. ઈ ાહીમ કાઝીમ ઔ.તા.કે ,મહમંદી કુ લની પાસે, 02714મીરકુ વા, મુ.તા. ધોળકા, . અમદાવાદ. ૩૮૨૨૨૫
220016
ી કે .એસ.બી.ટે કનીકલ ઈ ટીટયુટ સાણંદ કે ળવણી
02717મંડળ, .આઈ.ડી.સી. સામે િવરમગામ રોડ,
294568
મુ.પો.તા.સાણંદ-૩૮ર૧૧૦
ો :-અરવ ી
ી જનસેવા ખાદી ામો ોગ સેવાસંઘ ઔ.તા.સં થા,
9426222828
ધનસુરા, તા.ધનસુરા, િજ.અરવ લી, પીનઃ ૩૮૩૩૧૦
ી રાજકૃ પા એજયુકેશન ટ ટ સંચાિલત ઔ.તા. તાલીમ
02772કે , રાજે નગર ચોકડી, ને.હા. નં.૮, હંમતનગર,
254701
. સાબરકાંઠા-૩૮૩ર૭૬
ી શામળા
દેશ કે ળવણી મંડળ ઔ ોિગક તાલીમ
9429241966
કે , મુ.પો.શામળા , તા.િભલોડા, .અરવ લી૩૮૩૩પપ
સરદાર પટે લ ઔ ોિગક તાલીમ કે , મુ.જુ ના તખતપુર, 9574234147
પો.મ હયાપુર તા.માલપુર,
. અરવ લી. ૩૮૩૩૪પ
પી.એચ. .િસસોદીયા ટે કનોલો ઈ ટીટયુટ
942833051
મુ.પો.તા.માલપુર .અરવ લી, પીનઃ ૩૮૩૩૪પ
ો :-બનાસકાંઠા
ધી બનાસ સરહદી બાલ અને મ હલા િવકાસ મંડળ,
02747ઔ ોિગક તાલીમ કે , મુ.પો.થરા, કાંકરે જ, બનાસકાંઠા 223344
ી પુનમચંદ દેવરાજ ફાઉ ડે શન ટ ટ, ઔ ોિગક તાલીમ 9099048802
કે , તી પિત બાલા મુ.પો. પાંથાવાડા તા.દાંતીવાડા
.બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૪૫
જય ી સુંધલ એજયુકેશન અને ફાઉ ડે શન ટ ટ,
02742ઔ ોિગક તાલીમ કે , મુ.ચંડીસર .બનાસકાંઠા
283199
લ મીચંદ ઝવેરી, નૂતન ભારતી, ઔ ોિગક તાલીમ
9879079859
કે ,. પો.મડાણાગઢ, તા.પાલનપુર .બનાસકાંઠા૩૮પ પ૧૯
પ રવતન એજયુકેશન એ ડ િવકાસ ટ ટ, ઔ ોિગક
9601997706
તાલીમ કે , મુ.પો. તા. ભાભર .બનાસકાંઠા
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧, ર માણે)
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,

અમદાવાદ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર ા ટ-ઇન-એઇડ સં થાઓના નામ,સરનામા,ટે િલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા યવસાયો

તાલુકાનું
નામ
માણસા

ઝા
કડી
વડનગર

વી પુર

િવસનગર

ચાણ મા

ખેડ

ા

ાંિતજ
િવજયનગર

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ો :-ગાંધીનગર
શેઠ ી નરો મ ચુનીલાલ રાવાલા ઓ.તા.સં થા,
02763માણસા, િજ.ગાંધીનગરઃ ૩૮ર ૮૪પ
270001
ો :-મહે સાણા
ઝા નાગરીક સરકારી બક લી. ગ સ પોલીટે કનીક
02767સરદાર ચોક, મુ.પો.તા. ઝા .મહે સાણા-૩૮૪ ૧૭૦
254577
સવ દય ટે કનીકલ ટે ન ગ ઈ ટીટયુટ, ી ઝા ગિત
02767મંડળ, ઝા, તા. ઝા, .મહે સાણા- ૩૮૪ ૧૭૦
246942
ી સાકળચંદ કાળીદાસ પટે લ ઔ ોિગક તાલીમ
02764કે , ટે શન સામે, કડી. િજ.મહે સાણા પીન.૩૮ર ૭૧પ.
262575
જયોિત ટ ટ ઔ ોિગક તાલીમ કે , મુ.વડનગર
02761તા.વડનગર, .મહે સાણા-૩૮૪૩પપ.
222228
ઉ તર પૂવ ગુજરાત ઉ ચ કે ળવણી મંડળ સંચાલીત
02763ઔ ોિગક તાલીમ કે ,મુ.પો.પીલવાઈ, તા.વી પુર,
289682
.મહે સાણા-૩૮ર૮પ૦
શેઠ ી રમણલાલ વૈજનાથ રાવલ ઔ ોિગક તાલીમ કે , 02763મુ.પો.ગોઝારીયા, તા.વી પુર, .મહે સાણા-૩૮ર૮રપ
263919
ી સ ાવીસ િવકાસ મંડળ સંચાલીત એસ.આઈ. પટે લ
02763283811
ઔ. તા. કે , મુ.પો.ફલુ, .મહે સાણા- ૩૮ર ૮૭૦
ી વાલમ કે ળવણી મંડળ, જૈન દેરાસર માગ,મુ.વાલમ,
02765તા.િવસનગર, િજ.મહે સાણા પીનઃ ૩૮૪૩૧૦
285970
ો :-પાટણ
િનમા મેમોરીયલ ામ િવકાસ ટ ટ સંચાિલત, કે .વી.પટે લ 02734ઔ.તા.કે મુ. પપુર તા.ચાણ મા, િજ.પાટણ-પીનઃ
222121
૩૮૪રર૦
લણવા જુ થ કે ળવણી મંડળ તથા ામ િવકાસ ઉ ેજક
02734મંડળ સંચાિલત ીમતી કાંતાબેન કાશીરામ પટે લ ઔ.તા. 263306
કે , મુ.લણવા તા.ચાણ મા, .પાટણ-૩૮૪ રર૫
ો :-સાબરકાંઠા
ી મંગલમ કે ળવણી મંડળ, વ.બકીબહે ન ટે ક.
02775ઈ ટીટયુટ, મુ.પો. નાકા, તા.ખેડ હમા .સાબરકાંઠા 241221
-૩૮૩ર૭પ
ાંિતજ કે ળવણી મંડળ ી ચુનીલાલ િશવલાલ દેસાઈ
02770ટે ક. ઈ ટી. મુ.પો. ાંિતજ, .સાબરકાંઠા-૩૮૩ર૦પ
230180
રાજપુર કે ળવણી મંડળ રાજપુર ગે ટહાઉસ સામે, મુ.પો.
02775રાજપુર,તા.િવજયનગર, . સાબરકાંઠા-૩૮૩૪૬૦
254040
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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,
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તાલુકાનું
નામ

આણંદ

ઉમરે ઠ

પેટલાદ

બોરસદ

કવાંટ

ગરબાડા
દાહોદ
ફતેપુરા

કઠલાલ

કપડવંજ
ઠાસરા

ન ડયાદ
ગલતે ર

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ો :-આણંદ
ખંભોળજ ટે કનીકલ ઈ ટી ુટ. ડે રી પાસે, મુ.ખંભોળજ
8200341212
તા. િજ.આણંદ પીનઃ- ૩૮૮૩૩૦
ચીમનભાઇ એમ.યુ.પટે લ, ઔ.તા.કે , પો.બો.નં: ૬૦
02692230798
.આઇ.ડી.સી. પાછળ, યુ વ લભ િવ ાનગર,
આણંદ-૩૮૮૧ર૧
જે.વી.પટે લ ઈ ડ ટીયલ ટે ન ગ ઈ ટી. ગુજરાત મશીનરી 02692કં પાઉ ડ, મુ.કરમસદ,સો ા રોડ, આણંદ-૩૮૮૦૦૧ 233757
રામકૃ ણ સેવા મંડળ, આણંદ હાઈ કુ લ આણંદ ઔ.તા.
02692કે , ીડ પાસે િવવેકાનંદ મેદાન, .આણંદ-૩૮૮૦૦૧ 247403
ધી ઉમરે ઠ અબન કો.ઓ. બક લી. .આઈ.ડી.સી.
02692રોડ,ઉમરે ઠ તા.ઉમરે ઠ . આણંદ -૩૮૮રર૦
276229
આર.કે .ટે કનીકલ ઈ ટીટયુટ ઔ.તા.કે , સુણાવ,
9664907623
તા.પેટલાદ .આણંદ, પીન-૩૮૮૪૭૦
વી.એન.મ ટીપરપઝ હાઈ કુ લ ઔ.તા.કે , પેટન કોસ
02697ધમજ તા.પેટલાદ, .આણંદ પીન-૩૮૮૪૩૦
245625
સી.કે .પટે લ ટે કનીકલ ઈ ટી. યોગી રાઇસમીલની સામે,
9687243968
રે વે ટે શન પાસે, મુ.નાર,પો ટ બોકસ નં.૯ તા.પેટલાદ,
િજ.આણંદ પીનઃ- ૩૮૮૧પ૦
આર.કે .એમ.ટે કનીકલ ઈ ટી. ઔ.તા.કે , સ યા હ
02696છાવણી, મુ.પો.તા.બોરસદ,િજ.આણંદ-૩૮૮૫૪૦
228482
ો :-છોટા ઉદેપુર
િશ ણ પ ર મ અનુસંધાન કે , સંચાિલત "બાબા
02669દેવ"મુ.પો. કવાંટ, બોડે લી રોડ, . છોટાઉદેપુર254615
૩૯૧૧૭૦
ો :-દાહોદ
ી વામીનારાયણ સેવા સંઘ, અ ર ઔ.તા.કે ,
02673ટે શન રોડ, મુ.પો.ગરબાડા .દાહોદ- ૩૮૯૧પપ
233456
ી વામીનારાયણ સેવા સંધ અ ર ઔ.તા.કે ,
02673મુ.પો. પીપલોદ તા. િજ. દાહોદ
233456
જય સીતારામ કે ળવણી મંડળ,મુ. સુખસર, તા. ફતેપુરા,
02675. દાહોદ ૩૮૯ ૧૯૦.
235033
ો :-ખેડા
િન નંદ એજયુકેશન ટ ટ, ઔ ોિગક તાલીમ કે ,
02691મુ.પો.ફાગવેલ તા.કઠલાલ . ખેડા
280802
સમપણ એજયુકેશન ટ ટ, ઔ ોિગક તાલીમ કે ,
02691મુ.પો.તા. કઠલાલ પહે લો માળ, અમરનાથ કો પલે
243791
ચાર ર તા, .ખેડા
ી જે.સી.દાણી, િવ ાલય ઔ ોિગક તાલીમ કે ,
02691આંતરસુબા તા.કપડવંજ, િજ.ખેડા-૩૮૭૬૨૦
2810509
ધી જે.એમ.દેસાઈ હાઈ કુ લ ઔ ોિગક તાલીમ કે ,
02699મુ.ઠાસરા, િજ.ખેડા. પીન.-૩૮૮ રપ૦.
223058
ભવ સ ી સી.ટી.સુતરીયા ઔ ોિગક તાલીમ કે ,
02699મુ.ડાકોર,તા.ઠાસરા, િજ.ખેડા પીન.-૩૮૮રરપ.
244309
લોયેલા ઔ ોિગક તાલીમ કે ઈ દીરાનગર ન ક,
0268વૈશાલી રોડ નડીયાદ, .ખેડા.-૩૮૭ ૦૦ર
2558565
સી.એલ.પટે લ ટે કનીકલ ઈ ટી. ઔ ોિગક તાલીમ
0268કે ,પીજ તા.નડીયાદ, .ખેડા પીનઃ-૩૮૭ર૩૦
2582653
સંચાલક ી, ી એ યુકેશન ટ ટ, ઔ ોિગક તાલીમ
9409395870
કે ,પાલી મુ.સેવાલીયા .ખેડા
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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,
3,26,33,39
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તાલુકાનું
નામ
મહુધા
મહે મદાવાદ

લુણાવાડા

કાલોલ

ગોધરા

ંબુઘોડા

મોરવા
(હડફ)

શહે રા

કરજણ
ડભોઇ
પાદરા
વડોદરા
વાઘો ડયા

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ડા. .બી.પટે લ ઔ ોિગક તાલીમ કે , મુ.અલીણા
તા.નડીયાદ, િજ.ખેડા પીન.-૩૮૭ ૩૦પ.
ીમતી મણીબાઈ ખટાઉ શેઠીયા મેમોરીયલ ટ ટ, ઔ ોિગક
તાલીમ કે , સરદારભવન, કો લે રે વે ટે શન પાસે,
મહે મદાવાદ િજ.ખેડા, પીનઃ ૩૮૭૧૩૦
ો :-મહીસાગર
ી વામીનારાયણ એજયુકેશન ટ ટ સંચાલીત ઔ.તા. કે ,
મુ.પો.વરધરી .મહીસાગર- ૩૮૮ર૭૦
ો :-પંચમહાલ
ી પંચમહાલ અનુ. િત એજયુકેશન ટ ટ સંચાિલત,
ઔ.તા.કે , મુ.પો.અડાદરા,તા.કાલોલ,
.પંચમહાલ-૩૮૯૩૪૧
ી રાજ યામ સેવા ટ ટ, ગોધરા, તા. કાલોલ, વેજલપુર,
. પંચમહાલ-૩૮૯૩૪૦
સંચાલક ી, રાજશામ સેવા ટ ટ, ાઇવેટ આઇ.ટી.આઇ.,
મુ.પો.વેજલપુર તા.કાલોલ .પંચમહાલ
નૂતન એજયુકેશન ટ ટ,સેટેલાઈટ યુિનટ, મુ.પો.ગો લાવ,
તા. ગોધરા, િજ. પંચમહાલ-૩૮૯૩૮૦
સરદાર પટે લ ચેરીટે બલ ટ ટ,મુ. રામપુર, પો. કાંકણપુર,
તા. ગોધરા . પંચમહાલ-૩૮૮૭૧૩
ી સર વતી કે ળવણી મંડળ સંચાિલત,ઔધોિગક તાલીમ કે ,
શીવ આઈ.ટી.સી.,આચાય ગીડવાણી છા ાલય, મુ.ગદકપુર
તા.ગોધરા લો. પંચમહાલ
સંચાલક ી, અવિ તકા એ યુકેશન, ાઇવેટ આઇ.ટી.આઇ.,
મુ.રામપુરા (કાંકણપુર)
ગુજરાત બાળ િવકાસ ટ ટ, ઔ ોિગક તાલીમ કે ,
મુ.પો.તા. ંબુઘોડા . પંચમહાલ-૩૮૯૩૯૦
ામ િવકાસ ચેરીટે બલ ટ ટ, ઔ ોિગક તાલીમ કે ,
મુ.પો.તા. ંબુઘોડા . પંચમહાલ-૩૮૯૩૯૦
સંચાલક ી, ઉમીયા એજયુકેશન સંચાિલત,એસ.પી. દેસાઈ,
ઔધોિગક તાલીમ કે , મુ. મોરા તા.મોરવા (હડફ) ,
.પંચમહાલ.
સંચાલક ી, ગુજરાત બાળ િવકાસ મંડળ, સાંઇ આઇ.ટી. સી.,
મુ.પો. મોરા તા.મોરવા(હડફ) , .પંચમહાલ.
ગોપાલક િવકાસ મંડળ, મુ.અણીયાદ તા. શહે રા, (ખોડીયાર ના
મુવાડા) . પંચમહાલ,પીનઃ ૩૮૯ર૧૦
નુતન એજયુકશેન ટ ટ સંચાલીત ઔ.તા.કે , મુ.પો. મોરવા
- રે ણા, તા.શહે રા, .પંચમહાલ -૩૮૮૭૧૦
ો :-વડોદરા
કરજણ કોલેજ ક પાઉ ડ,જુ ના બ ર મુ.મીયાંગામ કરજણ
િજ.વડોદરા પીનઃ- ૩૯૧ ર૪૦
ગુજરે ર કુ મારપાળ જૈન સવ દય ઔ ોિગક તાલીમ કે ,
મુ.પો.તા. ડભોઈ .વડોદરા -૩૯૧૧૧૦
ડી.એચ.પટે લ રલ વોકે શનલ ઔ ોિગક તાલીમ કે ,
મુ.કાયાવરોહણ, તા.ડભોઈ, .વડોદરાઃ૩૯૧રર૦
એમ.એમ.અમીન ઔ ોિગક તાલીમ કે , વાકળ, મોભારોડ,
તા.પાદરા, .વડોદરા-૩૯૧૪૩૦
ઈ ાહીમ બાવાણી, ઔ.તા. કે , આજવારોડ, જકાત નાકા
પાસે, િજ.વડોદરા-૩૯૦૦૧૯
એમ.પી.શાહ, ઔ. તા. કે , વાઘોડીયા યુવક એજયુકેશન ટ ટ,
મુ.તા.વાઘોડીયા િજ.વડોદરા -૩૯૧૭૬૦,

0268-2574326

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧, ર માણે)
3,39,

02694-245406

116,

02674-289358

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

02676-231330

26,33,39,119,

02676-234979

26,39,

9979209444

3,54

02678-240898

3,26,29,39,

9998538182

3,5,33,39,

02694-225155

3,5,26,33,39,

9979209444

3,5,38,

02676-241222

26,39,125,

02676-241242

5,26,38,39,

02672-288351

3,5,26,33,39,
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(02672)288500 3,5,26,33,38,39,
02670-227001

3,5,26,33,39,

02670-223444

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

02666-254105

2,5,

02663-256249

2,22,28,39,

02663-271277

3,5,28,38,39,

02662-242244

2,5,39,

0265-2563532

3,4,5,17,26,38,

02668-262258

39,

રાજકોટ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર ા ટ-ઇન-એઇડ સં થાઓના નામ,સરનામા,ટે િલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા યવસાયો

તાલુકાનું
નામ
બોટાદ
વેરાવળ

મનગર

જૂ નાગઢ
જૂ નાગઢ
માંગરોળ
(જૂ નાગઢ)
ભચાઉ
ભૂજ

ટંકારા

હળવદ

ઉપલેટા
ગ ડલ
જેતપુર
ધોરા

દસાડા
લીમડી

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ો :-બોટાદ
ી વામીનારાયણ િશ ણ સેવા સિમિત , ગઢડા રોડ,
9925224124
ગુ કુ ળ બોટાદ, િજ.બોટાદ-૩૬૪૭૧૦
ો :-ગીર સોમનાથ
ધી વેરાવળ પીપ સ.કો.ઓ.બક લી. સી વર જયુબીલી
94277401071
ઔ.તા.કે , ભાલકા રોડ િજ.ગીરસોમનાથ-૩૬રર૬પ
ો :- મનગર
શુભ ી ઈ ડ ટીયલ વીમેન એસો. C/૦ ડા. રમેશભાઈ
9925511909
િ વેદીનાં મકાનમાં, ગૌરી શંકર શામ નો ખાંચો, હંસબાઈ
મિ જદ પાસે, પંચે ર ટાવર િવ તાર,
. મનગર-૩૬૧ ૦૦૧
ો :-જૂ નાગઢ
સંચાલક ી, રહે માની ટે કિનકલ ઇ ટી ુટ, વૃ ા મ
9824459346
સામે, આર.ટી.ઓ.રોડ, મુ.જુ નાગઢ-૩૬ર૦૦૧
ી સરદાર પટે લ એજયુકેશન ટ ટ, ી સરદાર પટે લ ઔ.તા.
9687514872
કે , સરદાર પરા, ષીપરા, િજ.જુ નાગઢ-૩૬ર૦૦ર

ીમતી વી.ડી.ગાડ ઔ.તા.કે , શારદા ામ
તા.માંગરોળ, િજ.જુ નાગઢ-૩૬ર ર૩પ

9824655257

ો :-ક છ
ી રવ લાલ છાડવા વીસા ઓસવાલ જૈન બોડ ગ,
02837-291162
મુ. ભચાઉ. ક છ વાગડ. .ક છ- ૩૭૦૧૪૦
એમ.એસ.વી. ઔ.તા. કે ,નવાવાસ, માધાપર, તા.ભુજ 02832-240383
િજ.ક છ -૩૭૦૦ર૦
કે રાકું દનપુર લેઉવા પટે લ એજયુકેશન ટ ટ, ઔ.તા. કે , 9879070898
કે રા-ક છ , િજ.ક છ-૩૭૦ ૪૩૦
02832-281055
ો :-મોરબી
સંકટ િનવારણ કલાભવન ઔ.તા.કે , ભરતનગર,
9979754475
પો.નવા સાદુળકા તા.મોરબી િજ.મોરબી પીન : ૩૬૩૬૪ર
વામી દયાનંદ ટે કનીકલ ઈ ટી. ઔ.તા.કે , ટંકારા,
9979754475
મોરબી હાઈવે, તા.મોરબી, િજ.મોરબી પીનઃ- ૩૬૩૬૪૧
સંચાલક ી, હળવદ એજયુકેશન, સોસાયટી સંચાિલત
9428248228
ા યાપક વસંતરાય ઉપા યાય ઔધોિગક તાલીમ કે ,
સરા રોડ, હળવદ . મોરબી-૩૬૩૩૩૦
ો :-રાજકોટ
પીપ સ વે ફે ર સોસાયટી, માતૃ ી જ કુ વરબેન બચુભાઇ 9426221999
મલવર મુ.ડુ મીયાણી,તા.ઉપલેટા િજ.રાજકોટ-૩૬૦૪૪૦
સં ામ હાઈ કુ લ ઔ.તા.કે , કોલેજ ચોક,
9879526976
મુ.પો.તા.ગ ડલ, િજ.રાજકોટ-૩૬૦૩૧૧
સર વતી ટે કનીકલ ઈ ટીટયુટ, ધારે ર, જકાતનાકાની
02823-226796
સામે,રાજકોટ નેશનલ હાઈવે, મુ.તા.જેતપુર, િજ.રાજકોટ૩૬૦૩૭૦
વ.રતીલાલ વઘાસીયા મારક ટ ટ સંચાલીત ઔ.તા.
9714920418
કે , સર વતી િવ ામંદીર,જેતપુર રોડ, મુ.ભુતવડ,
તા.ધોરા . .રાજકોટ. ૩૬૦૪૧૦
ો :-સુરે નગર
કણાવતી સાવજનીક ટ ટ, મુ.વઘાડા તા.દસાડા,
9427543080
.સુરે નગર પીન :- ૩૮ર૧૩૦
ઈ ટીટયુટ ઓફ ટે કનોલો , લીબંડી,આ મ રોડ,
8401965707
.સુરે નગર. પીનઃ૩૬૩૪ર૧
ીમતી ભગીરથી શુકલ ઔ.તા. કે .,કોલેજ રોડ,
02753-296348
મુ. લીબંડી- . સુરે નગર.૩૬૩ ૪ર૧
9925389358
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧, ર માણે)
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 િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર ા ટ-ઇન-એઇડ સં થાઓના નામ,સરનામા,ટે િલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા યવસાયો

તાલુકાનું
નામ
અંકલે ર
આમોદ
જબ
ં ુસર
ભ ચ
વાગરા

ગણદેવી
ચીખલી
જલાલપોર

કામરે જ

ચોયાસી

માંગરોળ
(સુરત)

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ો :-ભ ચ
ઝેવીયર ટે કનીકલ ટે ન ગ ઈ ટી. ઔ ોિગક તાલીમ કે , 9428903618
પો.ઓ.ONGC, મુ.ગડખોલ .ભ ચ-૩૯૩ ૦૧૦
9499896723
ી સી.એચ.પટે લ અને ી બી.એલ.પટે લ ઔ.તા.કે ,
9328512598
મુ.સરભાણ તા.આમોદ, .ભ ચ-૩૯ર૦૩પ
ુ
િમઅહ ઔ ોિગક તાલીમ કે , િમઅહ ઉલુમલ
9898302852
કુ આન સંચાલીત બાયપાસ રોડ, મુ.પો.તા.જબ
ુ
સ
ર
ં
.ભ ચ -૩૯ર૧પ૦
ધી મુ તુફાબાદ ઔ ોિગક તાલીમ કે , મુ.પો.ટંકારીયા
9016735654
તા. .ભ ચ-૩૯રર૪૦
8320591254
િમક િવકાસ સં થાન ઔ.તા.સં થા મુ.પો.વાગરા,
9427158919
તા.વાગરા,િજ.ભ ચ-૩૯૨૧૪૦
ો :-નવસારી
વોકે શનલ ટે ન ગ સે ટર ધમડાછા,
9913459521
તા.ગણદેવી, .નવસારી પીન નં. ૩૯૬ ૩૧૦
ધી ચીખલી એજયુ.સોસાયટી ઔ.તા. કે , ચીખલી
9377046075
બસડે પોની સામે, મુ.તા.ચીખલી, .નવસારી પીનઃ
૩૯૬ પર૧
નુતન િશ ણ સમાજ ઔ ોિગક તાલીમ કે , વે મા,
9879580045
વે મા ચાર ર તા, ને.હા.નં.૪૮, મરોલી રોડ, વે મા,
8401064003
તા.જલાલપોર, િજ.નવસારી-૩૯૬ ૪૭પ
ો :-સુરત
ીમિત બી.એચ.શાહ કરજણવાળા ઔ.તા.કે , કામરે જ 9824716601
ચાર ર તા, કામરે જ, તા. કામરે જ, .સુરત- ૩૯૪૧૮પ
મણીબેન પીઠાવાલા આઈ.ટી.આઈ. C/૦ કે .ગો.
0261પીઠાવાલા િવ ાલય, સુ તાના બાદ, ડુ મસ
2250957
.સુરત- ૩૯૪ પપ૦
મણીબેન પીઠાવાલા ઔ.તા.કે , મોરાર દેસાઈ
9925769693
શૈ િણક સંકુલ,રાંદેર રોડ, નવયુગ સુરત મુ.તા.સુરત.
િજ.સુરત-૩૯પ૦૦૯
હ રા એરીયા એજયુકેશનલ એ ડ મેડીકલ ચેરીટે બલ
8511197301
ટ ટ સંચાિલત ઔ.તા.કે , L-૧૬૦/૧ GIDC એ ટે ટ,
મુ.પો. ભાટપોર, તા. ચોયાસી, . સુરત-૩૯૪પ૧૦.
કાયેમુલ ઈ લામ મ ેસા સંચાલીત ઔ.તા.કે ,,મોટા
9924483426
મીયાં માંગરોળ તા.માંગરોળ, િજ.સુરત- ૩૯૪૪૧૦
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧, ર માણે)
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,

પ રિશ :પ
અમદાવાદ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર વિનભર સં થાઓના નામ, સરનામું, ટે િલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા યવસાય
તાલુકાનું
નામ

અમદાવાદ
(સીટી)

ધોળકા
માંડલ
સાણંદ

િભલોડા
મેઘરજ

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

લો:- અમદાવાદ
મેનેજર ી,ઈ ડો જમન ટુ લ મ, .આઈ.ડી.સી.ફે ઈઝ-૪, લોટ
(૦૭૯)રપ૮૪૧૯૬૦/
નંબરઃ પ૦૦૩,વટવા,અમદાવાદ
રપ૮૪૦૯૬૧-૬૪
સંચાલક ી, માનવ સંવેદના હે થ રીસચ ફાઉ ડે શન, મેડી લેનટે
૯૪૨૭૩૨૭૬૨૭
ઇ ટીટયુટ ઓફ મેડીકલ સાય સ, ય હાઉસ, ી માળ,
વામીનારાયણ મં દર પાસે, રામબાગ બી.આર.ટી.એસ બસ ટોપ,
રામબાગ, મણીનગર.
સંચાલક ી, ી કૃ ણ સેવા ટ ટ, ઇિ ડયન ઇ ટીટયુટ, ૩૧૦,
૯૩૭૬૨૧૭૬૫૭
સીટી કવેર, નરોડા પાટીયા બી.આર.ટી.એસ. રોડ, નરોડા.
સંચાલક ી, ગુજરાત િવ ાપીઠ, એ ોિ એટ ટે કનોલો કે ,
(૦૭૯)રર૮૬૪૭૪૬
ચ લોક બસ ટોપ પાસે,શાહીબાગ,અમદાવાદ
સંચાલક ી, ગુજરાત ી કે ળવણી મંડળ, ઈ ટીટયુટ ઓફ કો યુટર (૦૭૯)૬પર૧૭ર૩ર
ટે કનોલો ,એસ.એલ.યુ.કોલેજ કે પસ, ીતમનગર,પહે લો ઢાળ,
એલીસ ીજ,અમદાવાદ
સંચાલક ી, બહે રા મુંગા શાળા સોસા.આ મરોડ, નવરંગપુરા
(૦૭૯)ર૬પ૮૬૧૩૮
સંચાલક ી, ી કૃ ણ સેવા ટ ટ, ઈ ડીયન ઈ ટીટયુટ, ૪૦ર,
૯૩૭૬ર૧૭૬પ૭
શા ત કો પલે , ીમાળી સોસાયટી બસ ટોપ પાસે,
એચ.ડી.એફ.સી. બક સામે,મીઠાખડી, અમદાવાદ
સંચાલક ી,કો યુટર ટે કનોલો ફાઉ ડે શન બી/૧૯ મંગલતીથ
(૦૭૯)ર૬૬૪રર૮૦.
કો લે ,ધરણીધર મં દર સામે, પાલડી, વાસણા, અમદાવાદ
સંચાલક ી,માનવ સંવેદના હે થ રીસચ ફાઉ ડે શન, મેડી લેનટે
(૦૭૯)ર૭૯૧૧૩૦પ,
ઈ ટીટયુટ ઓફ મેડીકલ સાય સ,સંવેદના, ૯-બી,નુતન ગુજરાત
૯૪ર૭૩ર૭૬ર૭,
સોસાયટી,લોયલા હોલ પાછળ, નારણપુરા,અમદાવાદ.
સવ દય ચે રટે બલ ટ ટ સંચાિલત ેય હોિ પટલ ા.િલ. લોટ
૯૪૨૬૧૫૦૬૯૬
નં.૨૪૪/બી ભૂિમ પાટ લોટની બાજુ માં,એઈસી સોલા ોસ રોડની
સામે નારણપુરા, અમદાવાદ (૩૮૦૦૧૩)
આશ વાદ રસચ ફા ડે શન, બી માળ મંગલકું જ લે સ,
૯૮૨૫૭૮૩૮૬૫
ઉ માનપુરા ચાર ર તા, અમદાવાદ
સંચાલક ી, ધ સીટી હાઈ કુ લ, ખીજડા પોળ, સાંકડી શેરી, રાયપુર
(૦૭૯)૨૨૧૪૨૦૧૩
(૦૭૯) ૨૨૭૩૧૨૦૯,
સંચાલક ી, હ રઓમ સેવા ટ ટ, લવકુ શ કો લે , રાયપુર ભ યા
હાઉસ સામે, સુખરામનગર અમદાવાદ
૬૫૨૪૧૨૦૯
સંચાલક ી, અમદાવાદ કે ટોનમે ટ બોડ, હે ડ મા ટર (કે ટ કુ લ)
(૦૭૯) ૨૨૮૬૪૪૪૫,
કે પ સદર બ ર, અમદાવાદ
૯૭૧૪૦૩૭૯૯૨
સંચાલક ી, નવ વન હાઈ કુ લ ટ ટ, અમદાવાદ
સંચાલક ી, અપંગ માનવ મંડળ, અમદાવાદ મેનેજમે ટ
(૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૪૩
એસોિસએશન સામે, વ ાપુર અમદાવાદ
સંચાલક ી,સુ ની મુિ લમ વકફ કિમટી, સુલતાન અહે મદ કો યુટર
(૦૭૯)રપપ૦૬૭૩૮
સે ટર, .પી.ઓ.સામે, સલાપસ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
/રપપ૧૧૦૯૬
સંચાલક ી, ઓમકાર ાઈવેટ આઈ.ટી.આઈ. ધોળકા
સંચાલક ી,નવરંગ ગૃપ એજયુકેશન ટ ટ,વીઠલાપુર ચાર
(૦ર૭૧પ)ર૪૦ર૧૧,
ર તા,મુ.વીઠલાપુર,તા.માંડલ, .અમદાવાદ.
૯૮રપ૩ર૬૦૧૧
સંચાલક ી,ચંપાબેન ભગત એજયુકેશન ટ ટ, કોલેજ ઓફ ફાયર
(૦ર૭૧૭)ર૭૩ર૦૬
ટે કનોલો ,૮૬,સાણંદ િવરમગામ,હાઈવે રોડ, મુ.ખોડા
ો:- અરવ ી
સંચાલક ી,ધી ચચ ઓફ નોથ ઈ ડીયા ગુજરાત ડાયોસેશન
9624078243
કાઉ સીલ ાઈવેટ આઈ.ટી.આઈ. SF લુસડીયા મીશન કંપાઉ ડ,
મુ.લુસડીયા .અરવ ી-૩૮૩૨૫૧
ી બાપા ટ ટ ાઇવેટ આઇ.ટી.આઇ., અરવ ી-માલપુરા રોડ,
૯૯૭૯૧૩૧૭૩૩
મામલતદાર ઓફીસ-૩૮૩૩૫૦
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સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
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108,
131,

131,
26,
105,106,
301,305,
131,

26,102,
131,
131,134,
131,134,
104,
135,
135,
104,
311,312,

102,106,118,
3,5,39,
129,
109,
3,26,
26,31,72,75,

અમદાવાદ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર વિનભર સં થાઓના નામ, સરનામું, ટે િલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા યવસાય

તાલુકાનું
નામ
મોડાસા

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

સંચાલક ી, આય યોિત િવ ાલય, આઇ.ટી.સી.
મુ.પો.શામળા તા.િભલોડા .અરવ ી-૩૮૩૩૧૫
સંચાલક ી,ગુ કૃ પા ચેરીટે બલ ટ ટ,કામધેનુ કો પલે ,
થમ માળ,ઓમનગર સોસાયટીની સામે,માલપુર રોડ,
મુ.પો.મોડાસા.

૯૯૨૫૩૧૪૩૦૦

31,

૯૪૦૨૭૦૬૪૦૯૭
૯૪૨૭૬૮૮૯૬૭

31,

સંચાલક ી, સજન ફાઉ ડે શન, સે ટર ફોર લન ગ લાઈફ
કી સ, ખુણીયા રોડ,ડી.કે .િ વેદી મારબ સ ા.લી.
નેશનલ હાઈવે, અમીરગઢ
સંચાલક ી,િવકાસ ફાઉ ડે શન,િવકાસ ટે કનીકલ
ઈ ટીટયુટ, સર વતી કો પલે ,પહે લો માળ,જુ ના ગંજ
સામે, પાલનપુર
સંચાલક ી, કાયનેટ એજયુકેશન એ ડ ચેરીટે બલ ટ ટ,
મુ.પો. સડે રી, ડાયમંડ-ખસા રોડ, ગઢ
.બનાસકાંઠા-૩૮૫૫૧૫
માનવતા સેવા ટ ટ પાલનપુર
ી ધુિલયા વાલમબેન ચેરીટે બલ ટ ટ, મેદાણી તાલીમ
કે , ી ધુિલયા વાલમબેન ચેરીટે બલ ટ ટ મેદાણી
તાલીમ કે પાલનપુર.
ી તપ વી સેવા ચે રટે બલ ટ ટ સંચાિલત ચતુભુજ
ઈ ડ ટીયલ ટે ન ગ ઈ ટી ુટ, ા કો લે , બી
માળ, તા.દાંતા િજ.બનાસકાંઠા
ી ધુિલયા વાલમબેન ડા ાભાઈ ચે રટે બલ ટ ટ
સંચાિલત ગુજરાત ટે ન ગ ઈ ટી ુટ મુ.પો.કું મર
તા.ધાનેરા િજ.બનાસકાંઠા-૩૮૫૩૧૦
ી મહારાજ ડ કવરી સાવજિનક તા.થારદ
. બનાસકાંઠા

૯૪ર૬પ૧૪૦૧૩

5,24,26,38,39,

૯૮૯૮૩૮૯૭૧૮

31,

(૦ર૭૪ર)રરર૧૯૯
૯૪ર૭૬૩૯૮૯૯

3,5,

સંચાલક ી, મા િત એજયુકેશન ટ ટ, કપીલે ર શોપ ગ
સે ટર, મામલતદાર ઓફીસની સામે, કલોલ,
.ગાંધીનગર.
ી વાિમનારાયણ િવ મંગલ ગુ કુ લ પીએસએમ
હોિ પટલ, કલોલ આઈડીસી સામે મુ.પો.સઈજ
ી ઉિમયામાતા કડવા પાટીદાર એ યુકેશન એ ડ
સમાજસેવા ટ ટ ારા અન યા ઇ ટી ુટ ઓફ સાય સ
કલોલ ઇ ટી ુટ એ ડ રીસચ સેનટ,
તા.કલોલ .ગાંધીનગર
સંચાલક ી,િવઝન એજયુકેશન ટ ટ,કપીલે ર શોપ ગ
સે ટર, મામલતદાર કચેરીની સામે,કિવતા સકલ,
મુ.કલોલ, .ગાંધીનગર.
ી સવ દય િશ ણસમાજ, માટવા કુ વા, એ.પી.એમ.સી
બ ર મુ.કલોલ
સંચાલક ી, ી નારાયણ એ યુકેશન ટ ટ, સહ નંદ
કોલેજ ઓફ સાય સ એ ડ ટે કનોલો , ક પત પાકની
પાછળ, અમદાવાદ- કલોલ હાઈવે, મુ.પો. ઝુંડાલ.
સંચાલક ી, વ.કચરાભાઈ છગનદાસ પટે લ ચેરીટે બલ
ટ ટ,સાવજિનક હોિ પટલ,મુ.પો.ચ ાલા,
તા. .ગાંધીનગર.
સંચાલક ી,આશીવાદ રીસચ ફાઉ ડે શન, લોટ નં.ર૯૧,
કાય યુ,,સેકટર-રર,ગાંધીનગર.
સંચાલક ી, કનોરીયા સેવા કે , હાંસોલ-ગાંધીનગર
હાઈ વે, મુ.ભાટ, .ગાંધીનગર,

૯૩૭૭૧પ૦૩૭૪

26,

૯૦૯૯૦૬૩૧૫૮

131,134,

ો:- બનાસકાંઠા

પાલનપુર

દાંતા
ધાનેરા
થરાદ
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131,134,
131,134,
૭૬૦૦૬૧૮૪૬૧

26,31,33,75,118,134,

૯૬૩૮૩૬૧૧૩૯

130,131,134,
103,116

ો:- ગાંધીનગર

કલોલ

ગાંધીનગર
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103,107,131,134,

૯૩૭૭૧પ૦૩૭૪

103,

૦૨૭૬૪-૨૨૨૨૨૮

131,

૯૭૨૭૫૪૪૪૦૦

131,

૯૮૯૮૭૩૦ર૪ર

31,

૯૩૭૬ર૧૭૬પ૭

131,134,

૦૭૯-ર૩૯૬૯પ૩૪.

131,

અમદાવાદ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર વિનભર સં થાઓના નામ, સરનામું, ટે િલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા યવસાય
તાલુકાનું
સં થાનું નામ તથા સરનામું
સંપક નંબર
સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,ર માણે)
નામ
સંચાલક ી,મા િત એજયુકેશન ટ ટ, વ તીક કો પલે , ૯૩૭૭૧પ૦૩૭૪
103,
સારથી બંગલોની પાસે,ચાંદખેડા, .ગાધીનગર.
સંચાલક ી,શારદાબેન એજયુકેશન ટ ટ, કૈ લાસ ધામ
131,134,
૯૦૯૯૦૬૩૧૪૭,
સામે, પેથાપુર .ગાધીનગર.
૦૭૯-૩૦પ૧૬૧૮ર.
સંચાલક ી સંત રોહીદાસ સેવા સમાજ, કો યુટર ટે ઇન ગ ૦૭૯-૨૩૨૩૮૫૦૭
26,
સે ટર, બગીચા પાછળ, ગાંધીનગર
શંકરિસંહ વાઘેલા બાપુ ચે રટે બલ ટ ટ, ગાંધીનગર૦૭૯-૨૩૨૮૭૬૦૧
131,
માણસા હાઈવે, મુ.પો.વાસણા .ગાધીનગર.
ગાંધીનગર ચેરીટે બલ ટ ટ સમપણ એ યુકેશન
131,134,
અિખલ ગુજરાત ઠાકોર િવકાસ સંઘ, વિનભર ઔ ોિગક ૯૫૧૦૮૭૯૭૨૪
105,110,118,134,
તાલીમ કે , લોટ નં.૨૧૯, સેકટર-૩-બી, યુ
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬

ો:- મહે સાણા

કડી
ખેરાલુ
ટાણા
મહે સાણા

િવ પુર

િવસનગર

વડનગર
સતલાસણા

સંચાલક ી, સોસાયટી ફોર એજયુકેશન એ ડ સો યલ
૯૯૦૯૪૯પપર૬
એકટીવીટીસ,c/o અવધુત કો પયુટર એજયુકેશન,
૯૩૭પ૯ર૪૧રપ
વા સ ય ટે ટસ,રે વે ટે શન સામે, કડી-૩૮ર૭૧પ.
ડે ર ઈિ ડયા, ગણેશપુરા
સંચાલક ી,અિખલ ભારતીય એજયુકેશનલ રીસચ
(૦ર૭૬૧) રર૩૯૬પ
ફાઉ ડે શન, ઝુલેલાલ શોપ ગ સે ટર,૧લો માળ, દુકાન
નં.૧થી ૧૩, ડા.હાઉસની પાસે,ખારીકૂ ઈ,મુ.ખેરાલુ
સંચાલક ી, ી ટાણા કે ળવણી મંડળ,ડો.એન.પી.પટે લ (૦ર૭૬ર)ર૬પપ૬૬
વિનભર ઔઘોિગક તાલીમ કે , c/o ી રામસવ
િવ ાલય કે પસ, ટે શન રોડ,મુ. ટાણા
સંચાલક ી,સર વતી ગિત મ હલા મંડળ,સર વતી
(૦ર૭૬ર)રપ૭૩પ૪
ટે કનીકલ ઈ ટીટયુટ,શંકર એ ટે ટ, થમ માળ,ગાય ી
મં દર પાસે, હાઈ વે, નાગલપુર,મહે સાણા.
પાન-ઈ ડીયા ઇ ટીટયુટ ફોર મે યુફેકચ રંગ ા.
આઈ.ટી.આઈ. ખેરવા
સંચાલક ી,સમથ ઓગનાઈઝેશન ટ ટ,પ૬, સં કૃ ત
(૦ર૭૬૩)૩ર૯૬૭૮
કો લે , ટી.બી. રોડ, િવ પુર
સંચાલક ી,સહ નંદ એજયુકેશન ટ ટ, ી વામી
(૦ર૭૬૩)ર૮૪૭પ૦
નારાયણ આઈ.ટી.સી.કોલેજ,જૈન મંદીર પાસે,વી પુર
સંચાલક ી, ી કે ળવણી ઉ તેજક મંડળ સંચાલીત ી
૯૯૯૮૨૩૬૫૪૫
એન. . પટે લ આઈ.ટી.સી., વી.ડી.પટે લ એજયુકેશન
(૨૭૬૫)૨૮૪૦૭૦
કે પસ, મુ.પો.ઉમતા
સંચાલક ી, ી ગોઝારીયા કે ળવણી મંડળ, ી બી.કે .એ ડ ૮૦ર૭૬૩૯ર૬૩૯૧૯
.કે .પટે લ ખાનગી ઔઘોિગક તાલીમ સં થા( વિનભર)
મુ.પો.ગોઝારીયા
સંચાલક ી, અંિબકા એ યુકેશન ટ ટ સંચાિલત મધર
(૦૨૭૬૫)૨૮૧૨૧૩
ટે રેસા વોકે શનલ ટે િનંગ ઇ ટીટયુટ, િવસનગર-િવ પુર
રોડ, ટે લીફોન એ ચે જ પાસે, મુ.ગોઠવા.
ક ણાસેતુ ટ ટ સંચાિલત, વસંત ભા હોિ પટલ, બસ
૭૬૦૦૬૦૧૪૦૯
ટે શન પાસે, વડનગર
સંચાલક ી,ગાય ી એજયુકેશન ટ ટ, ડભોડા(તારંગા)
(૦ર૭૬૧)ર૬રર૬૪
મુ.શાહપુરા
૯૪ર૭૬૭૪૬૯૬

102,

સંચાલક ી,િનમા મેમોરીયલ ામ િવકાસ ટ ટ, ી કે .વી.
પટે લ ઈ ડ ટીયલ ટે ન ગ ઈ ટીટયુટ,પાટણ રોડ,
મુ.ચાણ મા
સંચાલક ી, નોથ ગુજરાત એજયુકેશન સોસાયટી,કોલેજ
કે પસ, રાજમહે લ રોડ,મુ.તા. .પાટણ.
ી અિખલ આંજણા કે ળવણી મંડળ સંચાિલત આદશ
ઇ ટી ુટ, પાટણ તા. .પાટણ

(૦ર૭૩૪)રરર૧ર૧

3,5,31,

(૦ર૭૬૬)ર૩૧પરર

103,125,

101,
31,
3,5,18,17,26,38,39,
31,104,
3,5,17,18,38,48,49,50,
26,
3,5,22,38,39,
3,5,26,38,
5,26,
131,
131,
5,26,39,

ો:- પાટણ

ચાણ મા

પાટણ
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107,131,134,135,
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તાલુકાનું
નામ
િસ પુર

સમી

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

સંચાલક ી, ગોકુ લ ફાઉ ડે શન, ગોકુ લ ઈ ડ ટીયલ
ટે ન ગ ઈ ટીટયુટ,ગોકુ લ એજયુકેશન કે પસ, સુ નપુરા
પાટીયા પાસે, આઈ.ઓ.સી. સામે, ટે ટ હાઈ વે નં. ૪૧,
મુ.િસ પુર
રહીમભાઇ સરીફ આંબલીયાશણા, ફરી આઇ.ટી.આઇ.
મુ.િસ પુર
મહષ દયાનંદ કોલેજ ઓફ આઇ.ટી.આઇ. બા પા મુ.સમી

૦ર૭૬૭-રર૪૮પપ

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,ર માણે)
3,5,

3,5,26,38,
26,

લો:- સાબરકાંઠા

ઇડર

ાંિતજ

હંમતનગર

સંચાલક ી,કો ીશન સોસાયટી ઓફ ઈ ડીયા,રોશની
કો યુટર ટે કનોલો ,આટસ એ ડ કોમસ કોલેજ સામે,
વલાસણા રોડ, ઈડર
સંચાલક ી, ી િવ ક યાણ સોસાયટી, આ મવ લભ
હોિ પટલ કે પસ, હંમતનગર હાઈવે, ઈડર
સં વની ફા ડે શન નેશનલ કીલ ડે વલપમે ટ એ ડ
ટે કનીકલ ઇ ટીટયુટ ાઈવેટ આઈટીઆઈ, ઇડર.
સમથ સેવા સં થા, ઇડર

(૦ર૭૭૮)રપ૩પ૯૬
રપર૦૦૬

106,

(૦ર૭૭૮)રપર૭રર

31,

સંચાલક ી, ી અિખલ ગુજરાત ફાઉ ડે શન ી કો પલે
નેશનલ હાઈવે નં.૮,મુ.પો.સલાલ
ડી.એ.પુરો હત એ યુકેશન ટ ટ

૯૯૯૮૭૭૩૦૧૬

સંચાલક ી, િવ મંગલ કે ળવણી મંડળ, િવ યાનગરી
કે પસ મોતીપુરા બાયપાસ રોડ, હંમતનગર
આ ફા ા.આઈટીઆઈ હંમતનગર

(૦૨૭૭૨)૨૪૪૬૨૧
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131,134,107,
26,31,40,72,
31,
25,27,31,74,
116,131,134,
5,22,32,38,73,
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તાલુકાનું
નામ

આણંદ

ઉમરે ઠ

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ો:- આણંદ

સંચાલક ી,ગુજરાત િ યન સવ સ સોસાયટી, સટ
ટીફન ઈ ટીટયુટ ઓફ બીઝનેસ મેનજ
ે મે ટ એ ડ
ટે કનોલો , રે વે ટે શન પાસે,આણંદ.
સંચાલક ી,રામકૃ ણ સેવા મંડળ આણંદ આઈ.ટી.સી.
આણંદ હાઈ કુ લ, ીડ પાસે,િવવેકાનંદ ાઉ ડ,આણંદ
સંચાલક ી, ી ચરોતર િવઘામંડળ, કનુભાઇ પટે લ ાઇવેટ
આઈ.ટી. આઈ. ફોર એ નીયર ગ ટે ડસ,જૈન દેરાસર પાસે,
વીવીએન પંચાયત રોડ,વ લભિવઘાનગર, ગુજરાત
સંચાલક ી, ી ચરોતર િવઘામંડળ, સી.વી.એમ.આઈ.ટી.
આઈ. ફોર વુમ સ,ઓ ડ સી.વી.એમ. ગે ટ હાઉસ,
બી.વી.એમ. કોલેજ પાસે, વ લભિવઘાનગર
સંચાલક ી, ીમતી નેહલતાબેન ઉમટ એજયુકેશન
ટ ટ,ગુજરાત ઈ ટીટયુટ ઓફ ટે કનીકલ એજયુ., ી
માળ,૩૦૪,કીશોર લાઝા, ટે શન રોડ,આણંદ.
જસકમલ મીલસે ટ મેનેજમે ટ, આણંદ
ચરોતર ગેસ ાઇવેટ આઇ.ટી.આઇ., બાકરોલ-વડતાલ
રોડ, નોલેજ કે પસ પાસે, મુ.પો બાકરોલ-૩૮૮૩૧૫
સંચાલક ી, ોક હે થકે ર એ ડ એજયુકેશન સોસાયટી
પાસે ાઈવેટ આઈ.ટી.આઈ., થમ માળ, જે.કે . લાઝા
કો પલે , બસ ટે ડ પાસે,ઉમરે ઠ

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧, ર માણે)

૯૮૯૮૯૮૯૮૯૪

3,5,39,

(૦ર૬૯ર) ર૪૭૪૦૩

3,5,26,39,102,

(૦ર૬૯ર)ર૩૪૪પ૦

3,5,22,32,38,

(૦ર૬૯ર)ર૩૩૪પ૦

10,25,26,44,72,

૯૩૭૬ર૧૭૬પ૭

131,

૦૨૬૯૨-૨૪૬૫૭૮
૯૬૮૭૯૫૨૭૧૦

31,72,

૯૪ર૭પ૯૩૯૮પ,
૮૪૦૧૩૯૭પ૪૦

3,5,
43,69,

ો:- દાહોદ

ે ી
સંજલ

ઝાલોદ

દાહોદ
ગરબાડા
દેવગઢબા
રયા
ધાનપુર

ફતેપુરા

ે ી,
સંચાલક ી,જય અંબે કે ળવણી મંડળ આઈ.ટી.આઈ.સંજલ
ે ી
મુ.પો.સંજલ
સંચાલક ી,જય ગ નંદ નવ યુવક ટ ટ, ઔ ોિગક તાલીમ
કે , લ બડી ઝાલોદ રોડ, ાથિમક કુ લની બાજુ માં,મુ.
ટા ડી
સંચાલક ી, ી અ ય દય સેવા સંઘ ઔ ોિગક તાલીમ કે
ગરીબ નવાઝ શોપ ગ સે ટર,બી માળ, વાસવાડા રોડ,
ઝાલોદ.
સંચાલક ી, લાઈ ડ વે ફે ર કાઉ સીલ માંડવ રોડ,
પંચમુખી હનુમાન મંદીર પાસે,પી.ઓ.બી.૧૧પ, દાહોદ.
સે ફ ફાઈના સ આઈટીઆઈ જેસાવાડા
સંચાલક ી,ગુજરાત આ દવાસી િવકાસ મંડળ,મુ.ભથવાડા
આઈટીઆઈ પીપલોદ
સંચાલક ી,પીપેરો િવભાગ યુવા શિકત ગિત મંડળ,
મુ.પો.પીપેરો
સંચાલક ી,આ દવાસી િવકાસ એ ડ સેવા ટ ટ,
મુ.પો.મોટી રે લ(ઈ ટ)
સંચાલક ી,જય સીતારામ કે ળવણી મંડળ આઈ.ટી.સી.
મુ.પો.સુખસર
સંચાલક ી, ી જયસીતારામ કે ળવણી મંડળ,
મુ.પો.તા.ફતેપુરા
સંચાલક ી,સાંઈ કૃ પા ામિવકાસ ટ ટ, બલૈયા ોસ ગ
(પાડલીયા)મુ.તા.ફતેપુરા
જય જલારામ ચેરીટે બલ ટ , ાઈવેટ
આઈ.ટી.આઈ.,પીપલારા
સાંઇ નંદન ામ િવકાસ િનલમ મકવાણા વ ણા
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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

3,26,31,39,

(૦ર૬૭પ) ર૩પપ૦૦

26,33,39,

૯૪ર૭૦૩પ૬૪૪

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

5,26,31,125,

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

કપડવંજ
ઠાસરા

ન ડયાદ
માતર

વસો

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ો:- ખેડા
સંચાલક ી,ની નંદ એજયુકેશન ટ ટ,આઈટીસી ફાગવેલ,
મુ.ફાગવેલ
નવગુજરાત ઇવેટ આઇ.ટી.આઇ. ખેડા
સંચાલક ી,િવ વ માનવ ક યાણ ટ ટ,ડાહયાપુરી કોલેજ ઓફ
આઈ.ટી.સી.,મુ.પો.િનરમાલી(બાવાનો મઢ),સાધના સંકુલ

સંચાલક ી, ી જે.સી. દાણી િવઘાલય, મુ. આતરસુંબા
સંચાલક ી,પુ પાજલ
ં ી સોસાયટી,પુ પાજલ
ં ી ટે કનીકલ
ઈ ટીટયુટ, પો.બો.નં.૦૬, મુ.ડાકોર
સંચાલક ી, પેરામેડીકલ એજયુકેશન એ ડ ચેરીટે બલ ટ ટ,
ગુજરાત પેરામેડીકલ ઇ ટીયુટ,૧૦ર, મરકયુરી કો પલે ,
કોલેજ રોડ, નડીયાદ.
રોટરી લબ ન ડયાદ સમાજ સેવા અને સંશોધન ટ ટ
સંચાલક ી,અબ બાપા એજયુકેશન એ ડ ચેરીટે બલ ટ ટ,
ઈમેજ ાઈવેટ આઈ.ટી.આઈ., મુ.અસલાલી, વાળુકાસ
ચોકડી, માતર અને તારાપુર વ ચે, તા.માતર, .ખેડા.
સંચાલક ી,વસો કે ળવણી મંડળ,વીજે એનજે એમજે
એડવા સ ઈ ડ ટીયલ ટે ન ગ સે ટર, આટસ એ ડ કોમસ
કોલેજ, ટે શન રોડ,મુ.તા.વસો

૯૦૯૯૨૨૦૦૯૦
(૦ર૬૯૧)ર૮૦૮૦૦

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧, ર માણે)
3,5,
3,5,26,38,
31,

(૦ર૬૯૧)ર૮પ૪૯૧,
૯૮રપ૩૯૮૩૩૩
૯૪૨૭૫૭૫૯૫૪
૯૬૬૨૬૨૪૫૮૭

5,
26,33,

૯૩૭૬રર૧૮૮૯

131,

(૦ર૬૯૪)રર૬૦પ૧રર૬૦પર,
૮૧૪૧૦૦૯૧૯૧
(૦ર૬૮)રપ૮૬૦પ૪,
૯૮ર૪૦૯૯૮૩૩

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

5,24,26,

ો:- મહીસાગર

સંચાલક ી,આ દવાસી િવકાસ મંડળ - લીમડીયા, નસ ગ ૯૮રપર૦૮૧પ૩
સંતરામપુર પોર, કોલેજ રોડ,મુ.તા.સંતરામપુર
ી એ યુકેશન ટ ટ સંચાિલત આઈટીઆઈ નાની સરસણ
લુણાવાડા રસીદ ાઇવેટ આઇ.ટી.આઇ.વાંસીયા દરવા બહાર,
૯૯૦૪૮૬૯૭૬૯
કંકારોડ,
દેવ એ ટર ાઇઝ આઇ.ટી.આઇ. સલવાડા
ી ખોડીયાર િવકાસ મંડળ સંચાલીત આઇ.ટી.આઇ.
કડાણા

26,33,39,
3,5,38,
3,5,26,38,39,
31,
106,125,

ો:- પંચમહાલ

સંચાલક ી,ગુજરાત આ દવાસી િવકાસ મંડળ,અડાદરા
કાલોલ

ગોધરા

ઘોઘંબા
મોરવા
(હડફ)

સંચાલક ી,િવરલ એજયુકેશન ફાઉ ડે શન, આઈ.ટી.સી.,
મુ.અડાદરા,તા.કાલોલ
સંચાલક ી,ગુજરાત લોક સેવા ચેરીટે બલ ટ ટ,ગુજરાત ફાયર
એ ડ સેફટી એકે ડેમી,મુ.પો.નદીસર
સંચાલક ી,પંચમહાલ
લા િશ ણ ચારક મંડળ,
મુ.પો.ટુ વા,તા.ગોધરા, .પંચમહાલ.
સંચાલક ી, ી સરદાર પટે લ ચેરીટે બલ ટ ટ, મુ.રામપુરા,
પો.કાંકણપુર
જમીયાહ ાઇવેટ આઇ.ટી.આઇ. વણાંકપુર ટી.બી.
હોિ પટલ સામે, ગોધરા તા.ગોધરા .પંચમહાલ
ી સંત કે વલ આઇ.ટી.આઇ. સં પા તા.ગોધરા
.પંચમહાલ
સંચાલક ી, ામ િવકાસ ચેરીટે બલ ટ ટ, મુ.પો.ધોધંબા
સંચાલક ી,નવસજન ામીણ િવકાસ પરીષદ, ઈબી રોડ
સામે,સંતરામ પુર રોડ, સંત રોડ,તા.મોરવા(હડફ)

56

(૦ર૬૭ર)ર૬ર૪પ૦,
૯૪ર૬૯૩૯૩પ૦
૯૪ર૬૩પ૮પપપ

5,

૯૮૨૫૦૧૭૨૪૫
૮૧૪૦૦૯૯૯૧૦
૯૮રપ૪૦૭૩૭૯

109,111,

(૦ર૬૭ર) ર૮૬૦રપ.

3,5,33,39,

૯૩૭૫૬૫૦૬૩૧

3,5,26,39,

૯૬૬૨૧૫૯૬૧૯

3,26,

(૦ર૬૭ર) ર૬ર૪પ૦.
૯૯૭૯૬૮૪ર૩૮

26,
26,33,39,

5,

3,5,38,

વડોદરા િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર વિનભર સં થાઓના નામ, સરનામું, ટે િલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા યવસાય

તાલુકાનું
નામ

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧, ર માણે)

ો:- વડોદરા

ડભોઇ

પાદરા

વડોદરા

વાઘો ડયા

સંચાલક ી, ી કાયાવરોહણ તીથ સેવા સમાજ,
ી ડાયાભાઈ હીરાભાઈ પટે લ રલ વોકે શનલ ટે કનીકલ
ટે નીગ ઈ ટીટયુટ, મુ.પો.કાયાવરોહણ
સંચાલક ી, ી થુવાવી િવભાગ સાવજનીક કે ળવણી
મંડળ, ીમતી અંજુબેન આર.પટે લ આઈ.ટી.આઈ.
મુ.પો.થુવાવી
સંચાલક ી, ી બંધુ સમાજ , ી બી.એલ. પટે લ ાઈવેટ
આઈ.ટી.આઈ., મુ.સાધી
સંચાલક ી, વાકળ કે ળવણી મંડળ, ી એચ.એમ.અમીન
વાકળ મોભા રોડ
સંચાલક ી, ધી મુ લીમ એજયુકેશન સોસાયટી,
એમ.ઈ.એસ. ગો ડન જયુબીલી ઈ ડ ટીયલ ટે ન ગ
ઈ ટીટયુટ, c/o એમ.ઈ. એસ.બોયઝ હાઈ કુ લ
કો લે ,પી. .ટે ટાઈલ મીલ પાસે,યાકુ તપુરા,વડોદરા.
સંચાલક ી, પટે લ હરાલ મી ઠાકોરભાઈ ચેરીટી ટ ટ,
ગોકળપુરા રોડ, મુ.પો.ભાયલી
સંચાલક ી,ઈ લામીક ટડી સે ટર, ઈ ાહીમ બાવાણી
ઈ ડ ટીયલ ટે ન ગ સે ટર, આજવા રોડ, જકાતનાકા પાસે,
વડોદરા
સંચાલક ી,તી પતી ફાઉ ડે શન ટ ટ,તી પતી ઈ ડ ટીયલ
ટે ન ગ ઈ ટીટયુટ,એચ.એસ.પટે લ હાઈ કુ લ, િવ જયોતી
આ મ,િવ ામી ી રોડ, મુંજમહુ ડા,વડોદરા.
સંચાલક ી,દેવીદાસ ટે કનીકલ ઈ ટીટયુટ ા.
આઈ.ટી.આઈ., મનુભાઈ ટાવર સામે, એમ.એસ.
યુનીવસીટી પાછળ, સયા ગંજ, વડોદરા.
સંચાલક ી, ીમતી નેહલતાબેન ઉમટ એજયુકેશન ટ ટ,
ગુજરાત ઈ ટીટયુટ ઓફ ટે કનીકલ એજયુ. ી રામ વે
લાઝા,બેઝમે ટ, .પી.ઓ.રોડ,દાંડીયા બ ર,વડોદરા.
સંચાલક ી, ીમતી નેહલતાબેન ઉમટ એ યુકેશન ટ ટ,
૧૪૫,૧૪૬ રાજલ મી ટાવર, ઓ.પી.રોડ ચકલી સકલ
વડોદરા
દીપક વાંકલ, ાઈવેટ આઈ.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
5,38,39,

સંચાલક ી, ગીતા મંગલમ ચેરીટે બલ ટ ટ, વામી
િવ ાનંદ ટે કનીકલ ઈ ટીટયુટ,મુ.પો. લીમડા,પેટોલ પંપ
પાછળ, દ પુરા
સંચાલક ી, ઈ ટી ુટ ઓફ ફાયર સે ટી એ ડ ડઝા ટર
મેનજ
ે મે ટ ટડીઝ, નવા ગામ નવી નગરી

૯૩૭૬૨૧૩૭૪૩

૯૪૨૯૮૨૯૬૦૮

સંચાલક ી, વિનભર ઔ.તા.કે , વાિમનારાયણ
િવ ાપીઠ ટ ટ સંચાિલત, BAPS વાિમનારાયણ
ઇ ડ ટીયલ ટે ન ગ ઇ ટી ુટ, BAPS વાિમનારાયણ
મં દર, ચાચક-૩૯૧૧૩૫

૯૭૨૩૧૬૩૩૦૦

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

ો:- છોટાઉદેપુર

બોડે લી
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118,119,125,127

રાજકોટ િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર વિનભર સં થાઓના નામ, સરનામું, ટે િલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા યવસાય

તાલુકાનું
નામ

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ો:- અમરે લી

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,ર માણે)

૯૮૭૯૮પપ૩૬૬.

31,

સાવરકું ડલા

સંચાલક ી,કે .બી.લલીયા ાઇવેટ આઇ.ટી.આઇ.,
કરીમાબેન ભાભાભાઈ લલીયા એજયુકેશન એ ડ ચેરીટે બલ
ટ ટ, વેકરીયા પરા,નમદે વર મહાદેવના મંદીર પાસે, ફોરે ટ
કોલોની સામે, મુ.તા.ધારી-૩૫૫૬૪૦
શેઠ એ.આર.અ ાના ાઈવેટ આઈટીઆઈ સાવરકુ ં ડલા

3,5,38,

રાજુ લા

સંચાલક ી,

૭૮૭૪૫૭૭૬૪૧
૯૭૧૪૨૨૦૩૦૧

3,5,19,26,33,38,102,109,
129,

ધારી

ભાવનગર

િશહોર

કોડીનાર

તાલાલા
(ગીર)
સુ ાપાડા
મનગર

કે શોદ

માિળયાહાટીના
િવસાવદર

ી જ ભાગીરથી ચે રટે બલ

ટ, મુ.પો દેવકા

ો:- ભાવનગર
સંચાલક ી,કોસમોસ ફાઉ ડે શન, ભ યતળીયે, રાધા
૯૮રપ૯૩૬૩૯૯
એપાટમે ટ, ટાફીક સી લ પાસે, વાઘવાડી રોડ, ભાવનગર. (0278)2433557
સંચાલક ી,મ ેસા ઈ લામીયા સાવજિનક ટ ટ, વસાઈવાલા ૭૦૧૬૭૬૪૧૯૪
આઈ.ટી.સી., ઘોઘા રોડ, મુ.પો. અકાવાડા
૯૮૨૫૬૦૬૦૪૪
મધર એ યુકેશન ટ ટ, કે .કે . લાઝા રામમં મં દરની સામે,
૯૪૨૬૪૬૪૮૯૦
તળા રોડ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨
સંચાલક ી, ી પાલી એજયુકેશન ટ ટ, શીવમ આઈ.ટી.સી., ૯૪૨૬૪૬૪૮૯૦
દેવગાણા
ો:- ગીર સોમનાથ
સંચાલક ી, સોમનાથ એજયુ.એ ડ ચેરી.ટ ટ, હમાલય
૯૨૨૮૨૪૧૦૯૦
મોટસ ની પાસે,કોડીનાર-વેરાવળ, હાઈવે, રામવાડી,
૭૦૪૮૩૭૬૭૦૨
મુ.ગોહીલનીખાન
૮૪૬૦૪૩૯૮૮૩
સંચાલક ી, ી વી. .સોલંકી મારક ટ ટ,કોડીનાર-ઉના
૯૨૨૮૨૪૧૦૯૦
હાઈવે, પેટોલ પંપ પાસે, મુ.ડોળાસા
૭૦૪૮૩૭૬૭૦૨
૮૪૬૦૪૩૯૮૮૩

કે .ડી.બારડ આઇ.ટી.સી., ોફે સર સોસાયટી, વેરાવળ
૯૨૨૮૨૫૫૬૫૫
હાઇવે, કોડીનાર, ગીર-સોમનાથ
કોડીનાર ાઇવેટ આઇ.ટી.આઇ., રાજમોતી ચેરીટે બલ ટ ટ, ૯૨૨૮૨૫૫૬૫૫
ી કે .ડી.બારડ મારક ટ ટ, વેરાવળ હાઇવે, કોડીનાર,
ગીર-સોમનાથ
સંચાલક ી, વ.વાલાભાઈ ભીમાભાઈ વાળા એજયુકેશન
૯૭૧ર૯૪૦૧૪૦.
ટ ટ, લ યવેધ આઈ.ટી.સી.,બસ ટે ડ સામે, મુ.તાલાલા
સંચાલક ી, વ. ી કે .આર.ઝાલા પ લીક મંડળ,
૯૭૧૪૩૯૪૧૨૩
ી કે .આર.ઝાલા આઈ.ટી.સી., મુ.પો. નાવાડા
ો:- મનગર
સંચાલક ી, અંધજન િવિવધલ ી તાલીમ કે , એરોડામ
(૦૨૮૮)૨૭૧૨૩૪૮
રોડ, રે વે લાય ઓવર ીજ પાસે, મનગર.
ો:- જૂ નાગઢ
ી મધુરમ એ યુકેશન ટ ટ સંચાિલત વ. ી.બી.ડી.યાદવ
7990120967
ઈ ડ ટીયલ ટે ન ગ ઈ ટી ુટ, િશવ મં દર સામે, ગડુ શેરબાગ તા.માિળયા હાટીના િજ.જુ નાગઢ
સંચાલક ી,સૌરા ટ સો યલ વે ફે ર એ ડ ચેરી.ટ ટ,
૯૩ર૭૪૬૬૧૬૬
દીપપુ , અમૃત નગર મેઈન રોડ, ડો.વીપુલ પટે લની
હો પીટલ સામે, મુ.કે શોદ
સંચાલક ી, ી કનકે વરી એજયુકેશન ટ ટ, ી મા તી ધામ, ૯૯૦૪૧૧૮૧૧૭
મા તી િવ ાલય,સરકારી હોિ પટલ પાછળ, મુ.ચોરવાડ
સંચાલક ી, ી કનકે વરી એજયુકેશન ટ ટ,નોબલ કુ લની
૭૦૬૯૧૮૭૩૨૨
બાજુ માં, ધારી રોડ,મુ.તા.િવસાવદર
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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 િવભાગની િજ ા/તાલુકાવાર વિનભર સં થાઓના નામ, સરનામું, ટે િલફોન નંબર તથા તેમાં ચાલતા યવસાય

તાલુકાનું
નામ

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ો:- ક છ

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧, ર માણે)

સંચાલક ી ,નવચેતન અંધજન મંડળ, િવકલાંગ િવ ા
િવહાર ક છ ડે રી પાસે, માધાપર-અં ર હાઈવે,મુ.માધાપર
આય કોલેજ ઓફ એ યુકેશન ફોર ટે કિનકલ, સવ નં.૧૭૯,
અંિબકા ટાઉનશીપ, મેઘપર બોરીચી, અં ર -૩૭૦૧૧૦

૯૬૮૭૯૩૩૭૨૫

301,304,

૯૯૭૮૪૯૧૬૭૧

26,29,31,

િવહાન એ યુકેશન એ ડ ચે રટે બલ ટ ટ, પહે લો માળ,
કણસાગરા હોિ પટલ િબ ડ ગ, એ ટોન ચોક, રાજકોટ૩૬૦૦૧
પાટીદાર એ યુકેશન ચેરીટે બલ ટ ટ, કું જ કો લે , બી
માળ, ભુતખાના ચોક, રાજકોટ
સંચાલક ી, વ. રિતલાલ વધાિસયા મારક ટ ટ, સર વતી
િવધા મં દર જેતપુર રોડ, મુ. ભુતવડ

૯૬૨૪૭૧૧૧૧૯
૭૨૦૨૦૭૭૭૦૭

103,131,134,

૮૪૦૧૫૨૦૧૬૧

102,135,

૯૭૧૪૯૨૦૪૧૮

26,39,

પોરબંદર

રા ીય સા રતા િમશન સં થા, છાપા ચોકડી, પોરબંદર

૯૪૨૬૩૭૬૯૧૮

107,

લખતર

લોકસેવા ગૃત ટ ટ સંચાિલત સરદાર પટે લ ઈ ટી ુટ
હનુમંત લાઝા કો લે , ઈબી ની સામે, લખતર,
સુરે નગર-૩૮૨૭૭૫
અવંિતકા એ યુકેશન ટ ટ, ાઇવેટ આઇ.ટી.આઇ., નવલગઢ
સંચાલક ી, નવકાર ચે રટે બલ ટ ટ, ગુજરાત ટે ન ગ સે ટર,
માધવ કો લે , નેશનલ હાઇવે નં-૮/એ મુ.પો સાયલા
સંચાલક ી, ી વન યોત ટ ટ, મુ.વઘાડા
સંચાલક ી, ગુજરાત ટે ન ગ સે ટર, વઢવાણ
ા કો લે
બી માળ, .આઇ.ડી.સી.પાસે, બી-ડીવીઝન, પોલીસ
ટે શન, વઢવાણ મેઇન રોડ, . સુરે નગર
બુલવક ઇ ડ ટીયલ ટે ન ગ ઇ સટી ુટ, વાઘોડા, સુરે નગર

૯૮૭૯૨૫૭૭૩૧

109,130,

૯૯૦૯૧૨૬૪૭૫

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

૯૭૨૩૯૧૫૪૭૫
૯૯૦૯૧૨૬૪૭૫

31,
31,134,

૯૯૭૮૭૮૪૪૪૦
૯૯૭૮૭૮૪૪૪૨

31,43,69,74,

ભૂજ
અં ર

ો:- રાજકોટ

રાજકોટ

ધોરા

ો:- પોરબંદર

ાંગ ા
સાયલા
વઢવાણ

પાટડી

ોઃ- સુરે નગર
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તાલુકાનું
નામ

અંકલે ર

જબ
ં ુસર
ઝઘડીયા
આમોદ

ભ ચ

વાગરા

વાસંદા
નવસારી

ઓલપાડ

માંગરોળ
(સુરત)
ચોયાસી

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ો:- ભ ચ
સંચાલક ી,લોયલા એજયુકેશન સોસાયટી,ઝેવીયર
૯૪૯૯૮૯૬૭૨૩
ટે કનીકલ સે ટર,ગડખોલ
ડે ર ઈિ ડયા સંચાિલત ડે ર ઈિ ડયા ઈ ટી ુટ આદશ ૯૯૦૯૯૪૭૯૦૭
િનવાસી શાળા િબ ડ ગ, વી.ટી.કોલેજ કે પસ,
પીરામણ ગામ રોડ મુ.તા.અંકલે ર િજ.ભ ચ
સંચાલક ી, રોયલ એ યુકેશન એ ડ ડે વલપમે ટ
9374069706
સોસાયટી, થમ માળ, નાના પટે લ શોપ ગ સે ટર,
ટે શન મ દ પાસે, અંકલે ર
સંચાલક ી, િમયાહ ઉલુમુલ કુ આન, િમયાહ
૯૮૯૮૩૦૨૮૫૨
ઔ ોિગક તાલીમ કે ,બાયપાસ રોડ,જબ
ં ુસર,
.ભ ચ
સંચાલક ી,સે કા સમાજ ક યાણ સં થા,રાજ ી
૯૯૦૯૮૨૯૧૧૫
ઈ ડ ટીયલ ટે ન ગ ઈ ટીટયુટ,સવે નં.૪૭૮/એ,
મુ.બામ લા,પો.ઉમ લા
સંચાલક ી, સરભાણ સાવજિનક કે ળવણી મંડળ,
૯૩૨૮૫૧૨૫૯૮
કાંક રયા ગામ ન ક, મુ.સરભાણ
સંચાલક ી,અંજુમને ઈ દાદુલ મુ લીમ, ઈકરા
૯૮૯૮૭૦૧૫૫૯
ઈ ડ ટીયલ ટે ન ગ સે ટર, દહે જ બાયપાસ
૯૯૯૮૫૩૧૯૯૮
રોડ,દહે ગામ
સંચાલક ી,મુ સી(મનુબરવાલા ) મેમોરીયલ ચેરીટે બલ ૯૯૦૪૦૪૭૪૦૪
ટ ટ,હા અહે મદ મુ સી આઈ.ટી.સી., મુ શી
એજયુકેશનલ કો લે , દહે જ બાયપાસ રોડ, ભ ચ
સંચાલક ી,સેવા- સોસાયટી ફોર એજયુકેશન એ ડ
૯૪૨૮૮૮૬૩૩૪
વે ફે ર અવેરનેસ, થમ માળ,નેશનલ ટે ડ સે ટર, પાંચ
બ તી, ભ ચ-૩૯ર૦૦૧.
તપોવન સં કાર કે , ભ ચ સંચાિલત, પરમ કો યુટર ૭૩૫૯૨૧૧૬૭૬
આઈ.ટી.સી. તપોવન સંકુલ, નીલકંઠે ર મહાદેવ રોડ, ૯૮૨૫૭૭૬૨૨૪
ડે ર, ભ ચ
સંચાલક ી, ી ગણેશ સેવા સમાજ સંઘ,જુ જ
ં રે ા ટે ન ગ ૯૯૦૯૬૮૪૩૮૨
ઈ ટીટયુટ, અ મા પાક -૩,વ તી ખંડાલી રોડ,
મુ.પો.તા.વાગરા
ો:- નવસારી
સંચાલક ી,ઈ ફોસીસ ચેરીટે બલ ટ ટ, નવકાર
(૦ર૬૩૦) ૨૯૬૨૮૫ ,
કો યુટર કોલેજ,એસ-૮/૯,બી માળ, મહાવીર
૯૪ર૬૮૬૭૬ર૧
કો લે , ી. તાપ હાઈ કુ લ સામે, મુ.પો.તા.વાસંદા
કે .ડી.એન. ગો હલ એલાઇડ આરો ય સં થા,
૮૨૦૦૮૫૯૭૧૪
તા. .નવસારી
ો:- સુરત
સંચાલક ી, ી સાયણ ખાંડ ઉ ોગ ચેરીટે બલ ટ ટ,
૯૪૨૮૩૯૭૮૩૩
ઔ.તા.કે સાયણસુગર ફે કટરી, સાયણ, ઓલપાડ, ૯૩૨૮૯૬૮૦૭૧
સુરત.
સંચાલક ી,કાયેમુલ ઈ લામ મ ેસા ટ ટ,
૯૯૨૪૪૮૩૪૨૬
કે .આઈ.એમ. કે પસ, મોટાિમયાં માંગરોળ, .સુરત
સંચાલક ી, ીમતી મનુબેન િવણચં શાહ,
૭૫૬૭૪૦૦૯૫૫
આઇ.ટી.સી. મુ.પો.વાંકલ, તા.માંગરોલ
૯૯૧૩૩૪૩૬૦૬
આઇપીઇસી ાઈવેટ આઈટીઆઈ ચોયાસી સુરત
૯૭૨૪૮૩૨૩૮૮
૮૮૬૬૪૪૯૯૭૧
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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,

106,

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

સં થાનું નામ તથા સરનામું

સંપક નંબર

ભગવાન ી કૃ ણા ટ ટ, એસ.એફ. ધરતી સંકુલ,
કામરે જ સુરત
સંચાલક ી, ચી તી િનઝામી એજયુકેશન ટ ટ સંચાલીત
ઈકરા ાઈવેટ આઈ.ટી.આઈ.,ઈદગાહ રોડ, ઉન ગામ
તળાવ પાસે,ઉનગામ, .સુરત-૩૯૪ર૧૦
સંચાલક ી, ી કૃ ના સેવા ટ ટ,ઈ ડીયન ઈ ટીટયુટ,
એ-વ ગ, તી પતી લાઝા,મહીલા પોલીટે કનીક પાસે,
અઠવા ગેટ, સુરત.
ી િચરાગ એ યુકેશન ચે રટે બલ ટ ટ સંચાિલત
જગત વ પ વામી પેરામે ડકલ ઈ ટી ુટ, ચોથો માળ,
ી વાિમનારાયણ પરમસુખ ગૂ કુ લ નાના વરાછા, સુરત
સંચાલક ી,ધી સુરતી સુ ની હોરા એજયુકેશન સોસાયટી,
ધી સુરતી સુ ની- હોરા ઈ ડ ટીયલ ટે ન ગ સે ટર,
રામપુરા, બડાતવાડી, લોકા હત હોિ પટલ-સામે,સુરત
સંચાલક ી, વેબિનલ ચે રટે બલ ટ ટ, બી માળ,
મોઝાિ બક શોપ ગ સે ટર, બારડોલી

૭૬૦૦૧૭૮૯૧૭

31,

૯૫૩૭૧૦૩૧૧૧
૯૩૨૭૭૦૬૨૩૯

103,

૯૩૭૬ર૧૭૬પ૭

131,

૮૮૬૬૫૮૧૦૦૦

131,134,307,

૯૭૧૪૭૮૪૧૬૯
૯૬૦૧૪૦૬૨૧૭

3,

૯૮૨૪૯૭૮૮૩૪
૭૦૪૬૭૮૮૭૭૭

135,

સંચાલક ી, ટે કનીકલ ટે ન ગ સે ટર ઓફ હે ડીકે ડ,
દ યાંગોની આઈ.ટી.આઈ., ગવમે ટ રે ટ હાઉસ પાછળ,
જુ ના ગામ ફોટ, સોનગઢ
વિનભર ઇ ડ ટીયલ ટે ન ગ ઇ ટીટયુટ આશીવાદ
આઈટીસી યારા

૮૨૦૦૨૮૮૯૮૦૬

301,

૯૩૨૮૨૫૭૬૧૨

26,

સંચાલક ી,વનવાસી ક યાણ મંડળ,૧૦૧,૧૦૯ થી
૧૧૧, રાજ લ મી ચે બસ ,સે ટલ બસ ટે ડ સામે,
ધરમપુર
સંચાલક ી,કૌશીક હરીઆ એજયુકેશન ફાઉ ડે શન,
કૌશીક હરીઆ ટે કનીકલ સે ટર ચાણોદ કોલોની નાકા,
સેલવાસ રોડ, .આઈ.ડી.સી.,વાપી
સંચાલક ી, ીવાઘલધરા િવભાગ કે ળવણી મંડળ,
વિનભર આઇટીસી વાઘલધરા.

૯૮૨૫૮૯૯૧૭૫

26,

૮૪૬૯૫૫૫૫૬૬
૦૨૬૦-૨૯૬૦૪૬૦

3,5,38,39,

૮૯૮૦૮૦૭૧૭૭

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

ો:- તાપી

સોનગઢ
યારા

ો:- વલસાડ

ધરમપુર
વાપી
વલસાડ

સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ
નંબર(પ રિશ -૧,ર માણે)
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પ રિશ ટ : ૬
િનયામક ી, ટે કનીકલ િશ ણના િનયં ણ હે ઠળ ચાલતી સરકારી ટે કનીકલ હાઈ કુ લો ખાતે સી.ટી.એસ. હે ઠળ
મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

ચાલતા આઈ.ટી.આઈ. કારના અ યાસ મોની િવગત.
ટે કનીકલ હાઇ કુ લનું નામ અને સરનામું
સં થામાં ચાલતા ટે ડનાં મ નંબર
(પ રિશ ટઃ૧,૨ મુજબ)
સરકારી ટે કનીકલ હાઈ કુ લ, ઘી કાંટા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧. ર,પ,૧૯,
ફોન નંબર:(૦૭૯)રપ૬રરરર૮.
કે .જે.ટે કનીકલ હાઈ કુ લ, િવરમગામ-૩૮ર૧પ૦.
૩,પ,ર૪,
ફોન નંબરઃ(૦ર૭૧પ) ર૩૩૩૭૭
પી.એન.ટે કનીકલ હાઈ કુ લ, કપડવંજ-૩૮૭૬ર૦.
૩,પ,૩૮,૩૯,૧૨૨,
ફોન નંબરઃ(૦ર૬૯૧)રપર૬૩૭
સરકારી ટે કનીકલ સં થા, કલોલ - ૩૮ર૭ર૧.
પ,૨૪,૧૧૬,
ફોન નંબરઃ(૦ર૭૬૪)રર૩૪૭૬
સરકારી ટે કનીકલ હાઈ કુ લ, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૧.
૫,૧૯,૨૮,
ફોન નંબરઃ(૦ર૬પ)ર૪૧૩૯૩પ.
સરકારી ટે કનીકલ સં થા, છોટાઉદેપુર - ૩૯૧૧૬પ.
૫,
ફોન નંબરઃ(૦ર૬૬૯)ર૩રર૦૮.
એફ.એસ.પારે ખ ટે કનીકલ હાઈ કુ લ, સુરત - ૩૯પ૦૦૩.
૩,૫,૧૯,૨૪,
ફોન નંબરઃ(૦ર૬૧)રપ૯પ૩૦૧
સરકારી ટે કનીકલ સં થા, યારા - ૩૯૪૬પ૦.
૩,૫,૩૮,૩૯,
ફોન નંબરઃ(૦ર૬ર૬)રર૦૩ર૬
સરકારી ટે કનીકલ સે ટર, વલસાડ - ૩૯૬૦૦૧.
૨,
ફોન નંબરઃ(૦ર૬૩ર)ર૪૩૬૬૧.
નવસારી ટે કનીકલ ઈ ટીટયુટ, નવસારી - ૩૯૬૪૪પ.
૨,૫,૧૮,૨૪,૨૮,૩૮,૩૯,
ફોન નંબરઃ(૦ર૬૩૭)રપ૮૬૧૧.
વેર ઈ ડ ટીયલ ઈ ટીટયુટ, ધરમપુર - ૩૯૬૦પ૦.
૫,૨૪,૩૯,૧૨૨,
ફોન નંબરઃ(૦ર૬૩૩)ર૪૦૮૭.
સરકારી ટે કનીકલ હાઈ કુ લ , ગોધરા- ૩૮૯૦૦૧.
૫,
ફોન નંબરઃ(૦ર૬૭ર)ર૪રર૧૮.
સરકારી ટે કનીકલ હાઈ કુ લ, દાહોદ - ૩૮૯૧પ૧.
૧૮,
ફોન નંબરઃ(૦ર૬૭૩)રર૦૦૮૧.
સરકારી ટે કનીકલ હાઈ કુ લ, પાલનપુર - ૩૮પ૦૦૧.
૫,
ફોન નંબરઃ(૦ર૭૪ર)રપર૪૯૬.
રા.બ.શેઠ પુ.ક.કોટાવાલા ટે કનીકલ હાઈ કુ લ, પાટણ ૫,
૩૮૩૩૧પ. ફોન નંબરઃ(૦ર૭૬૬) રર૦૪૭૦.
વોકે શનલ ટે ન ગ સે ટર, પાટણ - ૩૮૪ર૬પ.
૪,૫,
ફોન નંબરઃ(૦ર૭૬૬)રર૦૩૬ર.
સરકારી ટે કનીકલ હાઈ કુ લ, ધોરા - ૩૬૦૪૧૦.
૩,૩૯,
ફોન નંબરઃ(૦ર૮ર૪)રર૦૯૪૦.
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પ રિશ ટઃ૭
દ યાંગ ઉમેદવારો માટે િવિશ
યવસાય ટે ડ કોડ
નો મ નં

યવસાયનું નામ

301

૨૮૩

302

૨૮૨

ટે નો ાફી (અં ે )

303

૨૭૨

ટે લીફોન ઓપરે ટર કમ
રીસે શની

304

૨૪૫

305

કો યુટર ઓપરે ટર

અ યાસ મો

યુનતમ શૈ િણક લાયકાત

ધોરણ:૧૦+૨ની
પ િતમાં ધોરણઃ૧૦ પાસ

યવસાય નો
કાર

અ યાસ મની
મુદત

નોન-એ

.

૧ વષ

નોન-એ

.

૧ વષ

નોન-એ

.

૬ માસ

કટ ગ એ ડ ટે લર ગ

નોન-એ

.

૧ વષ

૨૨૬

ડે કટોપ પિ લશ ગ
ઓપરે ટર(ડીટીપી)

નોન-એ

.

૧ વષ

306

૨૨૭

એ ોઇડરી એ ડ નીડલ વ સ

નોન-એ

.

૧ વષ

307

૨૯૪

હે ર એ ડ કીન કે ર

નોન-એ

.

૧ વષ

308

૨૧૯

309

૨૮૪

ઓફસેટ િ ટર

ધોરણ:૧૦+૨ની
પ િતમાં ધોરણઃ૧૦ પાસ

નોન-એ

310

૨૮૮

ટુ હીલર ઓટો રીપેરર

ધોરણ:૧૦+૨ની
પ િતમાં ધોરણઃ૮ પાસ

એ

Disability Certificate
From Competent
Authority

નોન-એ

.

૬ માસ

ધોરણ:૧૦+૨ની
પ િતમાં ધોરણઃ૧૦ પાસ
(અં ે િવષય સાથે)

ધોરણ:૧૦+૨ની
પ િતમાં ધોરણઃ૮ પાસ

લ બ ગ આસી ટ ટ

એ

.

૧ વષ
.

.

૧ વષ
૧ વષ

૩૧1

૯૪૨

પેપર બેગ મેક ગ

૩૧2

૯૩૨

સ ટફીકે ટ કોસ ઇન આટ એ ડ
ાટ

ધોરણઃ૫ પાસ

નોન-એ

.

૬ માસ

૩૧3

૧૯૯

કટ ગ એ ડ સુ ગ

ધોરણઃ૮ પાસ

નોન-એ

.

૧ વષ
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પ રિશ ટઃ૮
દ યાંગ ઉમેદવારો માટે વેશ આપવામાં અનામત રાખવામાં આવતી ૪ ટકા બેઠકોનો મહ મ ઉપયોગ
થઈ શકે તે માટે મહાિનદશાલય, મ અને રોજગાર, નવી દ હી ારા ઈજનેરી તથા િબનઈજનેરી યવસાયોમાં
વેશ આપવા માટે િવિવધ કારની શારી રક િત ધરાવતા દ યાંગ ઉમેદવારો માટે નીચેની િવગતે યવસાયોની
ભલામણો કરવામાં આવેલ છે તે પૈકી રાજયની ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં ચાલતા યવસાયોની યાદી.
મ

યવસાય

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

વે ડર (ગેસ એ ડ ઈલેકટીકલ)
મીકે નીક ડીઝલ
લ બર
મેશન
ટે કટર મીકે નીક
શીટ મેટલ વકર
લા ટીક ોસેસ ગ ઓપરે ટર
ડે ક ટોપ પ લીશ ગ ઓપરે ટર
પે ટર જનરલ
વાયરમેન
મીકે નીક મોટર હીકલ
ફીટર
ટનર
મશીની ટ
મીકે નીક વોચ એ ડ કલોક
ઈલેકટીશીયન
ઈ ટમે ટ મીકે નીક
રે ડીયો એ ડ ટી.વી. મીકે નીક
ટુ લ એ ડ ડાઈ મેકર
રે ીજરે શન એ ડ એરકંડી.મીકે .
મશીની ટ ાઈ ડર
ડાફટસમેન મીકે નીક
ડાફટસમેન સીવીલ
સવયર
ઈલેકટોિનકસ મીકે નીક
મે ટે ન સ મીકે નીક કે મીકલ લા ટ
ઈ ટમે ટ મીકે નીક કે મીકલ લા ટ
એટે ડે ટ ઓપરે ટર કે મીકલ લા ટ
લેબોરે ટરી આસી ટં ટ કે મી. લા ટ
ઈ ફો. ટે ક. એ ડ ઈલે.મે ટે .સી ટમ

૧
ર

કટ ગ એ ડ સુ ગ
બુક બાઈ ડર

લાયકાત

મુ ત

શારી રક
ખોડખાંપણ
માટે

ઈજનેરી યવસાયો માટે .
ધોરણ : ૧૦ પાસ ૧ વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ૧ વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ૧ વષ
હા.
ધોરણ : ૦૮ પાસ ૧ વષ
-ધોરણ : ૧૦ પાસ ૧ વષ
હા.
ધોરણ : ૦૮ પાસ ૧ વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ૧ વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ૧ વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ૨ વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
ધોરણ : ૧૦ પાસ ર વષ
હા.
બીન ઈજનેરી યવસાયો માટે .
ધોરણ : ૦૮ પાસ ૧ વષ
હા.
ધોરણ : ૦૮ પાસ ૧ વષ
હા.

િ ની િત ધરાવતા
ઉમેદવારો માટે
ભલામણ છે .

મુકબધીરો માટે
ભલામણ છે .

ના.
અ પ િ ટવાળા માટે
અ પ િ ટવાળા માટે
ના.
અ પ િ ટવાળા માટે
અ પ િ ટવાળા માટે
અ પ િ ટવાળા માટે
ના.
અ પ િ ટવાળા માટે
અ પ િ ટવાળા માટે
ના.
અ પ િ ટવાળા માટે
અ પ િ ટવાળા માટે
અ પ િ ટવાળા માટે .
ના.
અ પ િ ટવાળા માટે .
ના.
ના.
ના.
અ પ િ ટવાળા માટે .
અ પ િ ટવાળા માટે .
ના.
ના.
ના.
ના.
ના.
ના.
ના.
ના.
અ પ િ ટવાળા માટે

હા.
હા.
હા.
હા.
હા.
હા.
હા.
હા.
હા.
હા.
હા.
હા.
હા.
હા.
ના.
હા.
હા.
ના.
ના.
ના.
ના.
હા.
હા.
હા.
હા.
ના.
ના.
હા.
હા.
હા.

અ પ િ ટવાળા માટે .
હા.

હા.
હા.

ન ધ: ભારત સરકારના મીની ટી ઓફ કીલ ડે વલપમે ટ એ ડ એ ટરિ યોરશીપ(MSDE) ડી. .ટી. નવી દ હીના તારીખ:૦૨/૦૭/૨૦૧૯
ના પ માંકઃMSDE-19/02/2018-CD(pt) ને આિધન સુધારા-વધારાને પા .
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પ રિશ ટ : ૯
રા યમાં આવેલ દ યાંગો માટે યવસાિયક તાલીમ આપતા કે ોના નામ, સરનામાં, ટે િલફોન નંબર, તથા તેમાં ચાલતા યવસાય

તાલુકાનું
નામ

અમદાવાદ
િસટી

મોડાસા

ગાંધીનગર

વડોદરા

સુરત િસટી

ગણદેવી
વઢવાણ

ભાવનગર

સં થાનું નામ તથા સરનામું
ો :-અમદાવાદ
અંધજન મંડળ (મા દ યાંગો માટે ) ઔ.તા.સં થા
વ ાપુર, ડો.જગદીશ પટે લ ચોક, તા.અમદાવાદ(સીટી),
િજ.અમદાવાદ ૩૮૦૦૧પ
બહે રા મૂંગા શાળા, નવરંગપુરા, આ મ રોડ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯
ધી સોસાયટી ફોર ફીઝીકલી હે ડીકે ડ, લવ કુ શ કો લે ,
સુખરામનગર, ગોમતીપુર, અમદાવાદ
વોકે શનલ રીહે બીલીટી સે ટર ફોર હે ડીકે ડ હો ટે લ િબ ડ ગ,
આઇ.ટી.આઇ. કુ બેરનગર સામે, કુ બેરનગર, અમદાવાદ
ો :-અરવ ી
લાય સ કલબ સોસાયટી, લાય સ ઈ ડ ટીયલ ટે ન ગ સે ટર
ફોર ડીસેબલ, ી વાડીલાલ હીરાલાલ ગાંધી બહે રા મુંગા
શાળા, મુ.પો.મોડાસા.િજ. અરવ ી પીનઃ ૩૮૩૩૧પ
ો :-ગાંધીનગર
સર વતી એજયુકેશન ચેરીટે બલ ટ ટ સંચાલીત સમપણ
મૂકબિધર િશશુિવ ામં દર ગાંધીનગરકૃ ણભવન, મોટે રા,
સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦પ.
સર વતી એજયુકેશન ટ ટ સંચાલીત સમપણ મૂકબિધર
િશશુિવ ામં દર ૧૧૧/ચ ટાઈપ, સેકટર-ર૮, ગાંધીનગર
ો :-વડોદરા
ગુજરાત રકતિપ િનવારણ સેવા સંઘ,જુ નીગઢી,
યુની.કવાટસ પાસે, મીલરોડ, યાકુ તપુરા, વડોદરા૩૯૦૦૦૬.
વોકે શનલ રીહે બીલીટી સે ટર ફોર હે ડીકે ડ વુમન,
એમ.આઇ. એ ટે ટ, જલારામ મં દર રોડ, કારે લી બાગ,
વડોદરા-૩૯૦૦૧૮
ો :-સુરત
ડસેબલ વે ફે ર ટ ટ ઓફ ઈિ ડયા, ી સાંઈ સમથની પાસે,
શારદાયતન કુ લની પાછળ, લેક યુ ગાડનની સામે, ઉધના,
સુરત-૩૯પ૦૦૭
ો :-નવસારી
સંચાલક ી, ગાંધીધર, મુ.પો.કછોલી, ટે .અમલસાડ
તા.ગણદેવી, .નવસારી- ૩૯૬ ૩૭૦
ો :-સુરે નગર
ાચ ુ મ હલા સેવા કું જ, મૂળી રોડ, લોહ િવ ાલય પાસે,
સુરે નગરો :-ભાવનગર
ી કૃ ણકુ મારિસંહ અંધ ઉ ોગ શાળા ટ ટ સંચાિલત
ીમતી પી.એન.આર. શાહ, ાચ ુ િવ ાલય, િવ ાનગર,
ભાવનગર-૩૬૪૦૦ર
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સંપક નંબર

સં થામાં ચાલતા ટે ડ
નાં મ નંબર
(પ રિશ -૭ માણે)

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,

રા યમાં દ યાંગ ઉમેદવારો માટે કૌશ યની તાલીમ
રા યમાં દન િત દન થતા ઔ ોિગક િવકાસને યાને લેતા ઔ ોિગક િવકાસના માણમાં આવેલ
જુ દા-જુ દા ઔ ોિગક એકમોને કુ શળ કારીગરો પૂરા પાડવાની તેમજ રા યના યુવાધનને રોજગારી/ વરોજગારીની
તકો ઉપલ ધ કરાવવાની બાબતને રા ય સરકાર ારા અ ીમતા આપવામાં આવેલ છે .
દ યાંગ તાલીમાથ ઓને ો સાહન મળે અને તેઓ િન નતાનો અનુભવ ન કરે તે માટે ઉ સાહભયુ અને
તંદુર ત વાતાવરણ તૈયાર કરીને તે િનભાવવામાં આવે તેમજ આવા તાલીમાથ ઓ શૈ િણક અને સમા ક રીતે
અલગતાનો અનુભવ કરે નહી તે માટે દ યાંગ ધારો અિધિનયમ,૨૦૧૬ અ વયે જ રી સગવડો પુરી પાડવાનો
યાસ કરવાના િનદશ અ વયે દ યાંગો માટે ની સરકારી ડીસેબલ આઇ.ટી.આઇ. શ કરવાનું આયોજન કરવામાં
આવે છે .
દ યાંગોને વધુ ટે કનીકલ તાલીમ સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવાના હે તુસર રા યમાં હાલ (૧)વડોદરા
(૨)રાજકોટ (૩) સુરત
ામાં દ યાંગ ઉમેદવારો માટે ની સરકારી આઇ.ટી.આઇ. કાયરત છે .







ઉપરાંત રા યની અ ય તમામ ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં દ યાંગ ઉમેદવારો માટે ૪ % બેઠકો
અનામત રાખવામાં આવે છે .
દ યાંગ તાલીમાથ ઓને ુશન ફી ભરવામાંથી મુિ ત આપવામાં આવે છે .
દ યાંગ તાલીમાથ ઓને બકે બલ લોન સબસીડી યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે .
ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ(આઇ.ટી.આઇ.)માં તાલીમ મેળવતા દ યાંગ તાલીમાથ ઓને માિસક
.૨૦૦/- થી .૪૦૦/- લેખે ટાઇપે ડ આપવામાં આવે છે .
ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં તાલીમ મેળવતા દ યાંગ તાલીમાથ ઓને પણ "ગુજરાત સામુ હક જુ થ
(જનતા) અક માત વીમા યોજના" હે ઠળ ા.૧.૦૦ લાખનું વીમા કવચ પુ પાડવામાં આવે છે .
ધોરણઃ૧૦/ધોરણઃ૧૨ સમક ગણવા માટે ની શરતો પ રપૂણ થતાં તેઓને સમક તાનું માણપ
આપવામાં આવે છે .
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પ રિશ ટ :૧૦
કુ ટર ઉ ોગ તાલીમ કે

ો

ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગના તારીખઃ૧૮/૦૧/૨૦૧૬ના ઠરાવથી કિમ ર ી, કુ ટર અને ામો ોગ,
ગાંધીનગર હ તકના કુ ટર ઉ ોગ તાલીમ કે ોનું સંચાલન િનયામક ી, રોજગાર અને તાલીમની કચેરી,
ગાંધીનગરને સ પવામાં આવેલ છે . આ તાલીમ કે ો ખાતે ઉપલ ધ સુિવધાઓ અનુસાર જે તે યવસાયોમાં વેશ
આપવામાં આવશે.
કુ ટર ઉ ોગ તાલીમ કે ો ખાતે ચાલતા યવસાયોની િવગત
 વેશ માટે ની વયમયાદા ૧૪ થી ૩૦ વષ સુધી હોવી ઇએ
 તાલીમ પુણ કયા બાદ .સી.વી.ટી. ારા પરી ા / સટ ફકે શન
 તાલીમાથ ને િનયમાનુસાર હાજરીના ધોરણે ટાઇપે ડ મળવાપા
 વેશ માટે જે તે કુ ટર ઉ ોગ તાલીમ કે /તેની સંલ ન ઔ ોિગક તાલીમ સં થા ખાતે બ સંપક કરવો.
 વેશ યા જે તે કુ ટર ઉ ોગ તાલીમ કે ખાતે કરવામાં આવશે.
કુ ટર ઉ ોગ તાલીમ કે માં ચાલતા અ યાસ મો
યવસાયનું નામ
તાલીમનો સમયગાળો

મ

શૈ િણક લાયકાત

૧

ફીટર આસી ટ ટ

૧ વષ

ધોરણ-૧૦ પાસ

૨

ટનર આસી ટ ટ

૧ વષ

ધોરણ-૧૦ પાસ

૩

બેઝીક ઇલેકટોનીકસ િમકે નીક

૧ વષ

ધોરણ-૧૦ પાસ

૪

ઇલેકટીશીયન આસી ટ ટ

૧ વષ

ધોરણ-૧૦ પાસ

૫

ઓફસેટ િ ટર એ ડ પેકેજસ

૧ વષ

ધોરણ-૧૦ પાસ

૬

બેઝીક રે ીજરે શન એ ડ એરક ડીશન િમકે નીક

૧ વષ

ધોરણ-૯ પાસ

૭

ઇલેકટો લેટ ગ

૧ વષ

ધોરણ-૯ પાસ

૮

વાયરમેન આસી ટ ટ

૧ વષ

ધોરણ-૮ પાસ

૯

લ બ ગ આસી ટ ટ

૧ વષ

ધોરણ-૮ પાસ

૧૦

ટુ હીલર ઓટો રીપેરસ

૧ વષ

ધોરણ-૮ પાસ

૧૧

જનરલ કારપે ટર

૧ વષ

ધોરણ-૮ પાસ

૧૨

આમચર મોટર રીવાઇ ડ ગ

૧ વષ

ધોરણ-૭ પાસ

૧૩

મેન એ ડ વુમન ગારમે ટ મેક ગ

૧ વષ

ધોરણ-૭ પાસ

૧૪

વે ડર કમ ફે ીકે ટર

૧ વષ

ધોરણ-૭ પાસ

૧૫

કોટન િવવ ગ (સુતર વણાંટ)

૧ વષ

ધોરણ-૪ પાસ

૧૬

વુલન િવવ ગ (ઉન વણાંટ)

૧ વષ

ધોરણ-૪ પાસ

 કુ ટર ઉ ોગ તાલીમ કે

અ યાસ મ માટે

ા ક ાની નોડલ સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થા તથા

નાયબ િનયામક ી(તાલીમ), ાદેિશક કચેરી અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને સુરતનો સંપક કરવાથી
કુ ટર ઉ ોગ તાલીમ કે

તથા તે કે

ખાતે ચાલતા યવસાયો િવશેની વધુ િવગતો ઉપલ ધ થઇ શકશે.
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પ રિશ ઃ૧૧
ગુજરાત કીલ ડે વલપમે ટ િમશનના મા યમથી ઔ ોિગક તાલીમ સં થા ખાતે શ કરે લ NSQF ક ાના
ટું કાગાળાના અ યાસ મો
કૌશ ય િનમાણની દશામાં કે સરકારની રા ીય નીિતને અનુસરી રા ય સરકારના મ અને રોજગાર
િવભાગના ને તળે કાયરત ગુજરાત કીલ ડે વલપમે ટ િમશન, ગાંધીનગરની કચેરી રા યના યુવાનોના કૌશ ય
િવકાસ માટે સતત નવીન આયામો માટે વૃિ શીલ રહે છે . આ અનુસંધાને રા યમાં કૌશ ય િનમાણ કરવા
હે તુસર િવિવધ ઔધોિગક તાલીમ સં થાઓ (ITIs) ારા જુ દાજુ દા NSQF ક ાના અને ઇ ડ ટીઝની જ રયાત
આધા રત ટું કાગાળાના અ યાસ મોમાં તાલીમ શ કરવામાં આવેલ છે . આ યોજનાનો મુ ય ઉ ે શ રા યના
યુવાનોને અથપૂણ, ઉ ોગ સંબંિધ- કૌશ યલ ી તાલીમ આપી તેઓની િચના ે માં આ િવકા મેળવા માટે
સહાય પ થવા તથા વરોજગારી તકો ઉભી કરવાનો છે .

NSQF ક ાના શોટ ટમ કોષ સની િવશેષતાઓ:









િવિવધ સે ટરના બરોલ જેમકે , હે થકે ર સે ટર, એપરલ, યુટી એ ડ વેલનેસ, IT સે ટર, કે િપટલ
ગુ સ, એ ીક ચર સે ટર િવગેરે...
પસંદગીના ે માં કૌશ ય તાલીમ લીધા બાદ GCVT ારા માણ પ
ધોરણ ૧૦ માં પાસ
ટે ઈ ડ ફે ક ટી ારા તાલીમ
થયેલ ઉમેદવારોને
Local/Industry Demand આધારીત કોષ સ
કૌશ યવાન થવાની
રોજગારી/ વરોજગારીની વધુ તકો
સુવણ તક ..
મ હલા માટે ના પણ કોષ સ ઉપલ ધ
૨ થી ૬ મ હનાના શોટ ટમ કોષ (NSQF લેવલ ૨ થી લેવલ ૫ સુધીના)
તાલીમમાં ડાવા માટે ની િવિવધ કોષ આધારીત લાયકાત: ધોરણ ૫,૮,૯ અને ૧૦ પાસ તેમજ નાતક
ક ાનાં િવધાથ ઓ માટે ઉમદા તક

Sr.No. Sector

સૂિચત NSQF ક ાના ટૂં કાગાળા અ યાસ મની મા હતી
Name of NSQF Level Course

Duration
in
Hours
300
200
680

Trainee Entry Qualification

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

340

5th Standard pass, preferably
5th Standard Passed Preferable
10th Standard with skills in
sketching and basic computer
operation & 14 yrs. of age
8th Standard, Preferably

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
8

Automotive
Automotive

Automotive Service Technician
Automotive Service Technician
(Two and Three Wheelers)

446
450

8th Class
10th Class

9

Automotive

Light Motor Vehicle Driver

200

8th Class, Preferably

68

10
11

Automotive
Beauty & Wellness

Welding Assistant
Assistant Beauty Therapist

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
35

Healthcare
Indian Plumbing Skills
council
Indian Plumbing Skills
council
IT-ITeS

General Duty Assistant
Assistant Plumber

420
500

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
5th pass

Plumber(General)

410

36
37

Certified Course
Designing

in

69

400

Web 80

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

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

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

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
Consumer
Energy
Meter 350
Technician

10th Class

44

Power Sector
Council

Skill

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

Heritage Tour Guide

330

10th Pass

46

8th Class

આ ઉપરાંત પણ વધુ ટું કાગાળાના અ યા મો ઉ લ ધ છે .
વેશ ઇ છુ ં ક ઉમેદવાર ગુજરાત કીલ ડે વલપમે ટ િમશનની વેબસાઈટ www.skills.gujarat.gov.in પર ઉપલ ધ
િનશુ ક Interest assessment test આપીને પોતાની ચી પારખી શકે છે અને પસંદગીના અ યાસ મમાં
ડાઈ આ યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે .
વધુ મા હતી મેળવવા માટે ગુજરાત કીલ ડે વલપમે ટ િમશનની વેબસાઈટ www.skills.gujarat.gov.in પર લોગીન
થાવ અથવા આપની ન કની ITI અથવા ડિ ટ ટ કીલ કિમટીનો સંપક 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 મં ાલયના મા યમથી
કીલ ઇિ ડયા િમશનના ભાગ પે અને National Education Policy ૨૦૨૦ અંતગત ધોરણ ૬ થી
િવધાથ ઓને વોકે શનલ તાલીમ આપવા તેમજ school drop-outs અને out-of-education
candidates ને વોકે શન િશ ણ/તાલીમ આપવા અનુસંધાને ભારત સરકારના Skill Hub Initiative
(SHI) નામના Pilot Projectનું અમલીકરણ PMKVY3.0 યોજના અંતગત કરવામાં આવેલ છે .
આ યોજનાના અમલીકરણના થમ તબ ામાં Directorate General Of Training ારા ગુજરાત
રા યની ૭૮ ITISને skill hub તરીકે identify કરવામાં આવેલ. હાલ, આ ૭૮ ITIS માંથી ૨૨ ITISમાં
િવિવધ સે ટરના જુ દા જુ દા NSQF Aligned અ યાસ મો ચલાવવામાં આવેલ છે .
Skill Hub Initiative (SHI) Pilot Project PMKVY 3.0 યોજનાની િવશેષતાઓ:
 ૧૫ થી ૨૯ વષના ઉમેદવારોને કૌશ યવાન થવાની ઉ મ તક
 સંપૂણ તાલીમ અને મુ યાંકન ફી સરકાર ારા ચૂકવવામાં આવશે
 િવિવધ સે ટરના NSQF aligned ટૂં કાગાળાના બ રોલ (અ યાસ મ)
 પસંદગીના ે માં કૌશ ય તાલીમ લીધા બાદ રા ીયક ાનું માણપ
 સટ ફાઈડ ફે ક ટીના મા યમથી તાલીમ
 ભરતી મેળા ારા આ િવકા મેળવવા માટે ની ઉ મ તક

આ યોજનામાં ડાઈ કૌશ ય ભારત િમશનના સહભાગી બનો
ર ટે શન માટે જ રી દ તાવેજ
 મર અંગેનો પુરાવો - આધાર કાડ
 બકમાં એકાઉ ટ નંબર - પાસબુકની નકલ
 ઉમેદવારનો ફોટો
વધુ મા હતી મેળવવા માટે ભારત સરકારની વેબસાઈટ www.pmkvyofficial.org પર લોગીન
થાવ અથવા આપની ન કની ITI અથવા ડિ ટ ટ કીલ કિમટીનો સંપક કરો....
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ગુજરાત રાજયમાં સુિપરીયર ટે કનોલો ની આધુિનકતમ તાલીમ
તાવનાઃ
ગુજરાતના નવયુવાનોને અ તન ટે કનોલો થી તાલીમબ ધ કરવા, ઈ ડ ટીઝની જ રીયાત મુજબ કુ શળ માનવબળ તૈયાર કરવા
માટે સુિપરીયર ટે કનોલો ના યવસાયો ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ ખાતે શ કરવામાં આવેલ છે .

યોજનાનો અમલ અને તાલીમ સંબંિધત મા હતીઃ
આ યોજનાની શ આત તારીખઃ૦૭/૦૪/ર૦૧રના રોજ ત કાલીન માનનીય મુ યમં ી ીના વરદહ તે
િવડીયોકો ફર સ ગ ના મા યમથી કરવામાં આવેલ છે . ઈ ડ ટીઝની માંગને અનુ પ અ યાસ મો શ કરવાના મંત યો સાથે િવિવધ
ઈ ડ ટીયલ એસોસીએશન તેમજ FICCI, CII, FIA સાથે િમટ ગ પરામશ કરવામાં આવેલ છે . સેકટરવાઈઝ ઉ ોગોની માંગ
અનુસારના કોિષસ અને તેના સીલેબસ તૈયાર કરવા માટે ઉ ોગોના તજ ના અિભ ાય મેળવવામાં આવેલ છે . સુિપરીયર
ટે કનોલો ના કોિષસને અનુ પ આધુિનક લેબ / વકશોપ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે . તમામ મોડયુ સ માટે ટયુશન ફી ફકત
ા.પ૦/- િત માસ રાખેલ છે . તાલીમને અંતે .સી.વી.ટી. ારા સ ટ ફકે ટ એનાયત કરવામાં આવશે.

Automobile Technology

ઓટોમોબાઈલ ે માં અ યાર સુધી વાહનોમાં એ ન, ગીયરબો મરામત જેવા કામો મુ ય રહે તા હતા. હવે વાહનોમાં
આધુનીક ટે કનોલો ના ઉપયોગના કારણે એ ન, ગીયરબો જેવી સી ટમની આયુ ય મયાદા ખૂબ જ વધી ગયેલ છે . તેના
રીપેર ગના બદલે હવે ઓટો ઈલેકટીકસ, કાર એરક ડીશન ગ, હીલ એલાઈમે ટ તથા બેલે સ ગ ક યુટરની મદદથી
ફો ટડાય ો ટીક તથા રીપેર જેવા ે ોમાં કુ શળ કામદારોની ખૂબ જ જ રીયાત રહે છે . આ ઉપરાંત મોટર ડાઈવ ગમાં સલામતી વધે તે
અથ ડાઈવ ગ સી યુલેટરની મદદથી તાલીમ આપવાનું આયોજન છે . તેથી આ ે માં પણ મહ મ ઉમેદવારો તાલીમબ થશે.
Sr.
No

Name of Modules
Auto Electrician

1

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

પરંપરાગત રીતે ટે ન ગ માટે લેથ તથા મશીન ગ માટે મીલ ગ, શેપ ગ જેવા મશીનોના ઉપયોગથી મે યુઅલ કુ શળતા આધારીત
ઉ પાદન
યા હાથ ધરાતી હતી. જેના થાને CNC Turning Center, CNC Vertical Machining Center નો ઉ ોગો
ારા યાપક ઉપયોગ ઉ ચ ગુણવ ા તથા વધુ ઉ પાદન માટે કરવામાં આવે છે . આ કારની તાલીમ ફકત CoE સેકટર સંલ
સં થામાં હતી, જેથી આવી CNC ટે કનોલો ની તાલીમનો અ ય તાલીમાથ ઓને લાભ મળશે.
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 કનોલો
ે ે સમ દેશમાં ગુજરાતમાં સૌ થમવાર આ રી યુએબલ એનજ ના ે માં તાલીમ આપવાનો
નવીનતમ અભીગમ અપનાવેલ છે . આવા કારની તાલીમ મેળ યા બાદ આ ે માં પણ નવી રોજગારીની તકો ઉભી થયેલ છે . જેમાં
તાલીમાથ ઓને રોજગારી દાન થશે.
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 ોસેસમાં ઉપયોગમાં લેવાતા િવિવધ ક ટો સ કે ,જે પરંપરાગત પ િત આધારીત હતા, જેના થાને
PID,PLC, SCADA અને DCS કારની કો યુટરાઈઝડ ક ટોલ સી ટમની ઈ ડ ટી પેશીફીક ડીમા ડ આધારીત તાલીમ
આપવાનો અિભગમ છે .
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

73

ITC Tarsali

એપરલ પાક ઓપરે ટર ટે િનંગ ો ામ
એપરલ પાક ટે િનંગ ો ામ :
રે ડીમેઈડ ગારમે ટના વૈિ ક બ રમાં કવોટા સી ટમ દૂર થવાથી તૈયાર કપડાની િનકાસ અંગેની દશાઓ ખુલવા પામેલ છે .
તૈયાર કપડાની માંગને પહ ચી વળવા રાજય સરકાર ારા અમદાવાદ અને સુરત ખાતે એપરલ પાકની થાપના કરે લ છે . જેમાં
રે ડીમેઈડ ગારમે ટના નવા એકમો શ થયેલ છે . આ એકમો તથા હાલ રાજયમાં કાયરત ગારમે ટ ઉ ોગોને કુ શળ કારીગરો પૂરા પાડવા
માટે એપરલ પાક ઓપરે ટર ટે ન ગ યોજના શ થયેલ છે .

અ તન તાલીમ :
આ યોજના હે ઠળ ચાલતાં તાલીમ કે

ો ખાતે એપરલ ઉ ોગમાં વપરાતી અ તન મશીનરી / ઈકવીપમે ટસ, ગારમે ટ

મે યુફેકચર ગ મશીનરીનાં િવ િવ યાત ઉ પાદકો મે. ધર, મે.ઝુકી, મે.ઈ ટમેન જેવી કંપ નીઓ પાસેથી આયાત કરવામાં આવેલ છે
અને આ મશીનરી / ઈકવીપમે ટસ ઉપર તાલીમાથ ઓને અ તન તાલીમ આપવામાં આવે છે .

તાલીમનો સમય ગાળો અને શૈ િણક લાયકાત :
મ
૧
૨

અ યાસ મનું નામ
સુ ગ મશીન ઓપરે ટર
ગારમે ટ ફીનીસ ગ એ ડ ચેક ગ

૩

પેટન મેક ગ એ ડ બેઝીક કટ ગ

યુન મ શૈ િણક લાયકાત
ધોરણ:૧૦+૨ની પ િતમાં ધોરણ:૮ પાસ
ધોરણ:૧૦+૨ની પ િતમાં ધોરણ:૮ પાસ
તથા સુ ગ મશીન ઓપરે ટર અથવા ટે લર ગ નો
કોષ પાસ.

મુ ત
૨૪૦ કલાક
૨૪૦ કલાક

બેચ સાઇઝ
૩૦
૨૦

૨૪૦ કલાક

૨૦

પરી ા અને માણપ :
તાલીમના અંતે ગુજરાત કાઉ સીલ ઓફ વોકે શનલ ટે ન ગ(GCVT),ગાંધીનગર

ારા પરી ા લઈ તાલીમાથ ઓને

માણપ એનાયત કરવામાં આવે છે તથા એપરલ ઈ ડ ટીઝના યાતનામ એકમો ારા સં થાઓ ખાતે કે પસ ઈ ટર યુનું આયોજન
કરી ઉમેદવારોને નોકરી / રોજગારી અપાવવા કાયવાહી કરવામાં આવે છે .

અર

યા :



સંબંિધત તાલીમ કે ો ખાતે િનયત યવસાયમાં તાલીમ મેળવવા માટે અર કરવાની રહે શે. તાલીમમાં
િવગતો સાથેના અર પ ક સાથે જે તે તાલીમ કે નો સંપક કરવાનો રહે શે.



િનયામક ી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગરની કચેરી ારા િનયત કરાયેલ ધારા- ધોરણો મુજબ સંલ સં થાઓ ારા

ડાવા માટે સંપૂણ

વેશ આપવામાં આવશે.


તાલીમ વગ જે તે વષનાં



િવશેષ ણકારી માટે સંબંિધત ઔ ોિગક તાલીમ સં થાનો બ સંપક કરવાનો રહે શે.

યુઆરી, એિ લ, જુ લાઈ, ઓકટોબર માસથી શ કરવામાં આવે છે .
તાલીમ કે ો અને યવસાયવાર મંજુર બેઠકોની િવગત :

મ

તાલીમ કે નું નામ

સુ ગ મશીન
ઓપરે ટર

ગારમે ટ ફીનીસ ગ
ચેક ગ

પેટન મેક ગ
એ ડ બેઝીક
કટ ગ

કુ લ

૧

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કુ બેરનગર

30

૨૦

૨૦

૭૦

ર

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સરસપુર

30

૨૦

૨૦

૭૦

૩

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સરખેજ

30

૨૦

૨૦

૭૦

૪

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ગાંધીનગર

30

૨૦

૨૦

૭૦

પ

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, વડનગર

30

૨૦

૨૦

૭૦

૬

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સુરત

30

૨૦

૨૦

૭૦
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મ

તાલીમ કે નું નામ

સુ ગ મશીન
ઓપરે ટર

ગારમે ટ ફીનીસ ગ
ચેક ગ

પેટન મેક ગ
એ ડ બેઝીક
કટ ગ

કુ લ

૭

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પલસાણા

30

૨૦

૨૦

૭૦

૮

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, યારા

30

૨૦

૨૦

૭૦

૯

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, િબલીમોરા

30

૨૦

૨૦

૭૦

૧૦ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પાલનપુર

30

-

-

૩૦

૧૧ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, હંમતનગર

30

-

-

૩૦

૧ર

30

-

-

૩૦

૧૩ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, કલોલ

30

-

-

૩૦

૧૪ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, દહે ગામ

30

-

-

૩૦

૧પ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પલાણા

30

-

-

૩૦

૧૬ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, માતર

30

-

-

૩૦

૧૭ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ગાંધીધામ

30

-

-

૩૦

૧૮ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, અં ર

30

-

-

૩૦

૧૯ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, પારડી

30

-

-

૩૦

૨૦ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, ચીખલી

30

-

-

૩૦

૨૧ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મિણનગર

30

-

-

૩૦

૨૨ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, સાણંદ

30

-

-

૩૦

૨૩ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, િભલાડ

30

-

-

૩૦

૬૯૦

૧૮૦

૧૮૦

૧૦૫૦

ઔ ોિગક તાલીમ સં થા, મહે સાણા

કુ લ સરવાળો :
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ગુજરાત ડાયમંડ ઈ ડ ટીઝ ટે ન ગ ઈ ટીટયુટ
ડાયમંડ ઈ ડ ટીઝને તાલીમબ ધ કુ શળ કારીગરો ઉપલ ધ થઈ શકે તે હે તુથી િનયામક ી, રોજગાર અને તાલીમની કચેરી,
ગાંધીનગર હ તક રાજયમાં હીરા ઉ ોગની અ તન તાલીમ માટે હાલ સરકારી સં થા ગુજરાત ડાયમંડ ઈ ડ ટીઝ ટે ન ગ ઈ ટીટયુટ,
રિખયાલ, અમદાવાદ ખાતે સને ૧૯૮૮ થી કાયર છે . આ સં થા ખાતે િશિ ત બેરોજગાર યુવક / યુવતીઓને ડાયમંડ ટે ન ગને
લગતા િવિવધ અ યાસ મોની ૦૪ થી ૦૬ માસની ટું કાગાળાની તાલીમ આપવામાં આવે છે જેની િવગતો નીચે મુજબ છે . વૈિ વક
ટે કનોલો માં આવતા ફે રફારોને અનુ પ સં થામાં અપાતી તાલીમમાં ફે રફારો કરવામાં આવે છે .
મ
િવગત
સ ટફીકે ટ ઈન ડાયમંડ ોસેસ ગ (રફ ડાયમંડ

સ ટફીકે ટ ઈન જવેલરી
ડીઝાઈન ગ (મે યુઅલ અને
જવેલકે ડ સોફટવેર ઉપર)

એસોટમે ટ, રફ ડાયમંડ લાન ગ અને માક ગ (સાઈન)
(કો યુટર ઉપર) પોલીશ ગ ડાયમંડ ેડ ગ,
ુટ ગ(ઘાટ), પોલીશ ગ (તળીયા, મથાળા, આઠપેલ
૧
૨
૩
૪

૫

ઓછામાં ઓછી શૈ િણક
લાયકાત
તાલીમનો સમયગાળો
તાલીમનો સમય
મર
અર ફોમ ફી
વેશ ડીપોઝીટ
વેશ ફી
પુ તક ફી
.સી.વી.ટી. પરી ા ફી

અને ટે બલ)
ધોરણઃ૪ પાસ

ધોરણઃ૮ પાસ

૪ (ચાર) માસ દૈિનક ણ કલાક
સવારે ૧૦.૩૦ થી ૧.૩૦ અને
બપોરે ર.૦૦ થી પ.૦૦
૧પ થી ૪૦ વષ
વેશ સમયે ભરવાની ફી ની રકમ
ા.રપ/ા.રપ૦/ા.૧૦૦/-માિસક
ા.૧પ/ા.૧રપ/-

૬(છ)માસ દૈિનક ણ કલાક
સવારે ૧૦.૩૦ થી ૧.૩૦ અને
બપોરે ર.૦૦ થી પ.૦૦
૧પ થી ૪પ વષ
ા.રપ/ા.રપ૦/ા.૧૦૦/-માિસક
ા.૧પ/ા.૧રપ/-

ઉકત તાલીમ વગ માં ૮૦% હાજરી પૂણ કરનારને પરી ામાં બેસવા દેવામાં આવશે તથા ભરે લ ડીપોઝીટની રકમ પરત
કરવામાં આવશે.
સફળતા પૂવક તાલીમ પૂણ કરનાર તાલીમાથ ને રાજય સરકાર ી

ારા ગુજરાત કાઉ સીલ ફોર વોકે શનલ ટે ન ગ,

ગાંધીનગર ારા પરી ા લઈ તેમાં પાસ થનારને માણપ એનાયત કરવામાં આવે છે .
ત ઉપરાંત ઉકત તાલીમ વગ માં તાલીમ લેનાર અનુસૂિચત

િત, અનુસૂિચત જન

િત, બ ીપંચ, િવચરતી અને

િવમુકત િતના ઉમેદવારોને િનયમાનુસાર હાજરીના ધોરણે માિસક ા.ર૦૦/- લેખે િશ યવૃિ આપવામાં આવે છે .
ઉકત તાલીમ વગ માં તાલીમ લેનાર અનુસૂિચત

િત, અનુસૂિચત જન

િત, કોઈ પણ વગની મ હલાઓ તેમજ દ યાંગ

ઉમેદવારોને િનયમાનુસાર તાલીમ ફી ભરવામાંથી મુિકત આપવામાં આવે છે .
તાલીમ અંગે મા હતી તેમજ િવ તૃત

ણકારી માટે નીચે દશાવેલ તાલીમ કે

ખાતે બ અથવા ટે લીફોન ારા સંપક

કરવાથી ઉપલ ધ થશે.

ગુજરાત ડાયમંડ ઈ ડ ટીઝ ટે ન ગ ઈ ટીટયુટ,
રિખયાલ પોલીસ ટે શન સામે, રિખયાલ, અમદાવાદ
પીન કોડ નંબરઃ૩૮૦૦ર૩,
ટે લીફોન નંબર / ફે કસ નંબર.(૦૭૯)રર૭૪૦૪૪૩
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પીડીલાઇટ ઇ ડ ટીઝ લી. ના સ ોગથી ક ટકશનને લગતા ટે ડનું અપ ેડેશન
પીડીલાઈટ ઈ ડ ટીઝ લી. ના ટે કનીકલ સપોટ અને તેમનો સહયોગ મેળવી કે ટલીક આઈ.ટી.આઈ.માં
લ બર, મેશન(િબ ડ ગ એ ડ ક ટકશન), જનરલ કારપે ટર, કારપે ટી અને ક ટકશન ટે કનીશીયનનાં ટે ડ
ચાલુ કરવામાં આવેલ છે / અપ ેડ કરવામાં આવેલ છે . આવા ટે ડમાં સંબંિધત ટે ડને સંલ માકટની અ તન
ટે કનોલો

/ ગુણવ ા વગેરે ઉપર િવશેષ યાન આપી ટે ડના િસલેબસને અ તન કરવામાં આવેલ છે કે જેના થકી

તાલીમ બાદ તાિલમાથ ના કામની ગુણવ ા / ઉ પાદકતા ઉ ચ ક ાની મેળવી શકાય જેના પ રણામ વ પ
તેઓની રોજગાર / વરોજગાર મતામાં સુધારો થાય. ક ટકશન ટે કનીિશયનના ટે ડમાં ડઝા ટર મેનેજમે ટ /
ભૂકંપ િતરોધક બાબતો વગેરેનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે અને દરે ક ટે ડમાં તાલીમની સાથે ઓન- બ
ટે ન ગને પણ િવશેષ મહ વ આપવામાં આવેલ છે .
ઉપર દશાવવામાં આવેલ યવસાયો આઈ.ટી.આઈ.અં ર,ભાવનગર, િબલીમોરા,ગાંધીધામ, પાલીતાણા,
રાજકોટ, તરસાલી, િભલોડા, ભુજ, ડભોઇ, દાહોદ, ગાંધીનગર, ગોધરા, ગોરવા, કુ બેરનગર, કુ િતયાણા,
લીમખેડા, મિણનગર, મોડાસા, સરસપુર, સરખેજ, શહે રા, સુરત, વડનગર, ભાવનગર, મહુવા, મોડાસા,
વડાલી, િવ પુર, અમરે લી, અંકલે ર, સંતરામપુર, સાવરકું ડલા, સુરે નગર, થાનગઢ, ઉ રસંડા, િવસનગર,

વાઘોડીયા, ઝાલોદ, ઉ છલ માં પૂરતી સં યામાં તાલીમાથ ઓ ઉપલ ધ થયેથી તેમાં આ ટે ડ શ કરવામાં
આવશે.
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સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમાં મોટર ડાઇવ ગની ૦૧ માસના
અ યાસ મમાં તાલીમની સુિવધા.
િનયામક ી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાંધીનગરના તાબા હઠળની િવિવધ સરકાર ઔ ો ગક
તાલીમ સં થાઓ ખાતે મોટર

ાઇવ ગના ૦૧ માસના યવસાયની તાલીમ આપવામાં આવે છે . આ

સં થાઓ ખાતે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને પ િતસરની મોટર

ાઇવ ગની તાલીમ આપવામાં

આવે છે .



મોટર

ાઇવ ગ

ુ લ અ યાસ મ માટ

તથા નાયબ િનયામક ી(તાલીમ),
સંપક કરવાથી મોટર ાઇવ ગ

લા ક ાની નોડલ સરકાર ઔ ો ગક તાલીમ સં થા

ાદિશક કચેર અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને

ુ તનો
ર

ુ લની સં થાઓ િવશેની વ ુ િવગતો ઉપલ ધ થઇ શકશે.
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