ઇળજી ષૉસ ભ્રર્ યળષી ઼અમઅુપદ ઼ીરીન્લ ઼ૄજફીક
૩.

઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીક / ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્રીઅ ફૉસફવ
ઊન્ભ રૉડૂગ ઼ૉન્ડળ દધી ઙૃઞળીદ ઊન્ભ રૉડૂગ઼ ુવુરડૉ ણફી ઼ઽલ્ઙધૂ કફ વીઊફ ષૉસ ભ્રર્ યળૂ સગીલ
દૉષૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .

ળ.

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

૫.

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

૬.

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

બ.

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

૮.

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

૯.

ઋરૉનષીળૉ દૉરફ્ દીઞૉદળફ્ બી઼બ્ડર્ ઼ીઊટફ્ (15 KB Size, 5 c.m X 3.6 c.m.,Image Resolution 200 DPI) ભ્ડ્
ઇબવ્ણ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.

૱.

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

૯.

ઋરૉનષીળૉ ઇળજી ઼અબૄથર્ ળૂદૉ જગી઼ૂફૉ લ્ગ્લ વીઙૉ દ્ ઇળજી ગન્ભરર્ ગળૂ વ્ગ ગળષૃઅ દૉફી રીડૉ ગન્ભરર્
ઑપ્વૂગૉ સફ રૉફૄ ઋબળ ગવૂગ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ગન્ભરર્ ગળૉ વ ઇળજી ઞ રીન્લ ઙથીસૉ. ઇફૉ ઈ ઇળજીફૂ ુ ન્ડ
વઊફૉ ળજી ડર્ૉ સફ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ઋરૉનષીળ કફવીઊફ યળૉ વ ઇળજી ભ્રર્ ળીઞલફૂ ગ્ઊ બથ ઼ળગીળૂ /
ગર્ીન્ડ- ઊફ- ઑઊણ ઼અ ધી ઘીદૉ મ ઞરી ગળીષૂ સગસૉ.

૩૨.

ષૉસ ભ્રર્ ળજી ડર્ૉ સફ ભૂ ી.બ૨/- ઋરૉનષીળૉ કફવીઊફ ષૉસ ભ્રર્ ઼અ ધીરીઅ ઞરી ગળીષદી ઼રલૉ ઞૉ દૉ
઼અ ધીરીઅ ઞરી ગળીષષીફૂ ળઽૉ સૉ. ળજી ડર્ૉ સફ ભૂ ફૂ બઽ જ ઋરૉનષીળૉ કફવીઊફ ષૉસ ભ્રર્રીઅ ફૂજૉ
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઞૉ દૉ ઼અ ધી ઘીદૉધૂ ી.બ૨/- યળૂ ઼ઽૂ / ુ઼ગગી ગળીષૂ રૉશષૂ વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ.

૩૩.

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

(1)https://talimrojgar.gujarat.gov.in (2)https://itiadmission.gujarat.gov.in

૩ળ.

ષૉસષીઅચ્ઝૃઅ ઋરૉનષીળ્ફૉ ષૉસ ઼અમઅુપદ ષપૃ ુષઙદ્ દૉરફૂ ફજીગફૂ ઼ળગીળૂ ખ ્ુઙગ દીવૂર
઼અ ધીક / ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ગૉ ન્ ્ફી રીઙર્નસર્ફ ઼ૉન્ડળફ્ મ ઼અબગર્ ગળષીધૂ રશૂ
સગસૉ.

૩૫.

ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર ઘીદી ીળી લષ઼ીલવક્ષૂ દીવૂરૂ ઇભ્લી઼કર્ર્ ધગૂ ઋરૉનષીળ્ફૉ
ળ્ઞઙીળૂ/ ષળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષી ઼દદ ઇફૉ ઼ચફ લત્ફ્ ધદી ળઽૉ ઝૉ . દૉરીઅ ઼રલફૂ ઞ િળલીદ રૃઞમ
ષઘદ્ ષઘદ ઋુજદ ભૉ ળભીળ્, ઼અસ્પફ, લ્ઙ્ ઘીદી ીળી ઇરવરીઅ રૄગષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઇફૉ દૉફી
ઽગીળીત્રગ બિળથીર્ બથ ઽીઅ઼વ ધીલ ઝૉ . કફવીઊફ ષૉસ ભ્રર્ બથ ઽીવફી ઼રલરીઅ ઑડવૃઅ ઞ દૃદ
ઽ્ષીધૂ ઘીદીઑ ઞફિઽદરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીફૃઅ ફગગૂ ગળૉ વ ઝૉ .
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૩૬. ઋરૉનષીળ્ફૉ મ રૃવીગીદ રીડૉ ફ્ SMS દૉકઑ ઇળજી ભ્રર્ રીઅ નસીર્ષૉવ ર્મીઊવ ફઅમળ ઋબળ રશસૉ ઈધૂ
ષૉસ નળમ્લીફ ર્મીઊવ ફઅમળ મનવષ્ ફઽીં.
૩બ.

ષૉસ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ળીજ્લફૂ દરીર ઼ળગીળૂ/ જી.ઈઉ.ઑ. ઈઉ.ડૂ.઼ૂ.ઘીદૉ બિળુસ -૫ દધી
બિળુસ -૬ રીઅ નસીર્ષૉવ ઼અબગર્ ફઅમળ ઋબળધૂ રૉશષષીફૂ ળઽૉ સૉ. ષપૃ ુષઙદ્ રીડૉ ફૂજૉ નસીર્ષૉવ ગજૉળૂક
ઘીદૉફી ઽૉ બ વીઊફ ફઅમળ બળધૂ ઼ષીળૉ ૩૩.૨૨ ધૂ ઼ીઅઞ ૉ ૮.૨૨ ગવીગ નળમ્લીફ ઋબવબ્પ મફસૉ.

કર્ર
ગજૉળૂફૃઅ ફીર
ઽૉ બ વીઉફ ફઅમળ
૩ ડ્વ ૂ ઽૉ બવીઉફ ફઅમળ
૩૱૨૨ ૪૫૫ ૭૭૨૨
૪ ુફલીરગ ૂ, ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર, બ્વ્ગ ફઅ.૩,૫જો
રીશ, ણીર્.જીષળીઞ રઽૉ દી યષફ, ઞૃ ફી ઼ુજષીવલ, (૨૯૯)૪૫૪૭૪૩૩૯
ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૨
૫ ફીલમ ુફલીરગ ૂ,(દીવૂર),
ીનૉુસગ ગજૉળૂ,
ઈઉ.ડૂ.ઈઉ. ઽ્ ડૉ વ ુમ ણીંઙ, ગૃ મૉળફઙળ, ઇરનીષીન (૨૯૯)ળળ૱ળળ૬ળ૮
- ૫૱૪૫૬૨
૬ ફીલમ ુફલીરગ ૂ,(દીવૂર), ીનૉુસગ ગજૉળૂ, ૯૩૫,
(૨ળ૮બ)ળ૬૫૱૬૯૯/
"ઉ" બ્વ્ગ, ફષર્ રીશ, ગૃ મૉળયષફ, ગ્ઢૂ ગૉ મ્બ઼,
ળ૬ળ૯૨૯૬
ષણ્નળી-૫૯૨૨૨૩
૭ ફીલમ ુફલીરગ ૂ,(દીવૂર), ીનૉુસગ ગજૉળૂ, ઑફૉક્ષૂ
(૨ળ૱૩) ળ૬બ૱૬૱૱/
યષફ, મૂજો રીશ, મઽૃરીશૂ યષફ ગઅબીઋન્ણ,
ળ૬૯૮૱બ૨
ળીઞગ્ડ-૫૮૨૨૨૩
૮ ફીલમ ુફલીરગ ૂ,(દીવૂર), ીનૉુસગ ગજૉળૂ, મઽૃરીશૂ
રગીફ, મૂ-બ્વ્ગ, ગર્ીઋન્ણ ફ્વ્ળ, ફીફબૃળી, ઼ૃળદ- (૨ળ૮૩)ળ૬૯બ૩૯બ
૫૯૭૨૨૩
૩૮. ષૉસ ઇઅઙૉફી ુફલર્ ધર ગીશજીબૄષર્ગ ષીઅજૂ, ઼રજી ઇફૉ બઝૂ ઞ ષૉસ ભ્રર્રીઅ ઞથી લી રૃઞમ ઞ
ુષઙદ્ યળષૂ.
૩૯. ફજીગફૂ ગ્ઊ બથ ઼ળગીળૂ / ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીરીઅધૂ ષૉસ ભ્રર્ નૂઢ ુફલદ ભૂ
ી.ળ૨/- ળ્ગણૉ ધૂ જૄગષૂફૉ કફવીઊફ યળૂ સગીસૉ. ઇવઙ ઇવઙ ઼અ ધી નૂઢ ઇવઙ ઇવઙ કફવીઊફ
ષૉસ ભ્રર્ યળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ દધી ઞ ળૂ સોક્ષુથગ રીથબ ્ ઼ીધૉફૃઅ ઼અબૄથર્ ળૂદૉ યળૉ વૃઅ કફવીઊફ ષૉસ ભ્રર્
ી.બ૨/- ળજી ડર્ૉ સફ ભૂ ઼ીધૉ ઞરી ગળીષષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
૩૱. કફવીઊફ ષૉસ ભ્રર્ ઇઅગર્ૉજી દધી ઙૃઞળીદૂરીઅ યળૂ સગીસૉ. ઙૃઞળીદૂરીઅ ઇફૃકર્ર ફઅમળઆ ૩ ધૂ ૩૱ ઼ૃપૂરીઅ
નસીર્ષૉવ રીિઽદૂ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
૩૯.

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

ળ૨. ળ વઘૉવ ઝૉ ત્લીઅ ઋરૉનષીળફૂ ઞન્ર દીળૂઘફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષષી રીડૉ ઝૉ . ઈ ઘીફીકરીઅ ગૄ વ વૂષીંઙ
઼િડર્ િભગૉ ડરીઅ નસીર્ લી રૃઞમ ઞન્ર દીળૂઘ નસીર્ષષૂ. ની.દ. : ઞન્ર દીળૂઘઆ૨૩/૨૮/૩૯૱૨ ઽ્લ દ્ દૉ
રૃઞમ ઞન્ર દીળૂઘ નસીર્ષષૂ.
ળ૩. ૫ વઘૉવ ઝૉ ત્લીઅ ઋરૉનષીળૉ બ્દીફૉ વીઙૃ બણદી ઘીફીરીઅ ઋરૉનષીળફી પરર્ ઇફૉ જાુદ ણર્ ્બમ્ગ઼રીઅધૂ બ઼અન
ગળષીફી ળઽૉ સૉ.
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ળળ. ૬ વઘૉવ ઝૉ ત્લીઅ ઋરૉનષીળૉ બ્દીફૉ વીઙૃ બણદી ઘીફીરીઅ ઋરૉનષીળફૂ ગૉ ડૉઙળૂ ણર્ ્બમ્ગ઼રીઅધૂ બ઼અન ગળષીફૂ
ળઽૉ સૉ.
ળ૫. બ વઘૉવ ઝૉ ત્લીઅ ઋરૉનષીળૉ ુબદી / ષીવૂફૂ ષીુહર્ગ ઈષગફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષષીફૂ ઝૉ . દૉરઞ ઼ીરૉફી
ઘીફીરીઅધૂ ઈષગફ્ નીઘવ્ ઈબફીળ ઼ક્ષર ઼ ીુપગીળૂફૂ ુષઙદ્ ણર્ ્બમ્ગ઼રીઅધૂ બ઼અન ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ળ૬. ૮ વઘૉવ ઘીફીરીઅ પ્ળથ-૯ ધૂ પ્ળથ-૩૨ ઇધષી ઼રગક્ષ બળૂક્ષી બી઼ ગળૂ ઽ્લ દૉફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષષૂ.
ળબ. ૯ વઘૉવ ઘીફીરીઅ S.S.C. બી઼ ગલીર્ફૃઅ ષહર્ ઇફૉ દૉફૂ ઼ીરૉફૂ વીઊફફી ઘીફીરીઅ ઙૃથ બ ગફ્ ફઅમળ નસીર્ષષ્.
ળ૮. ૱ વઘૉવ ઘીફીરીઅ ણર્ ્બમ્ક્ષરીઅધૂ રૉશષૉવ વીલગીદ બ઼અન ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. દૉરઞ ઼ીરૉફી ઘીફીરીઅ ઞૉ દૉ
પ્ળથ બી઼ ગળષી રીડૉ ગળૉ વ લત્ફ, ગૃ વ ઙૃથ, રૉશષૉવ ઙૃથ, પ્ળથ-૩૨ રીઅ રૉશષૉવ ઙુથદ દધી
ુષ ીફ ુષહલફી રીગ઼ર્ નસીર્ષષી.
ળ૯. ૯ વઘૉવ ઘીફીરીઅ પ્ળથ-૩ળ બી઼ ગલીર્ફૃઅ ષહર્ દૉરઞ ઙૃથ બ ગફ્ ફઅમળ નસીર્ષષ્.
ળ૱. ૩૨ વઘૉવ ઘીફીરીઅ ણર્ ્બમ્ક્ષરીઅધૂ પ્ળથ-૩ળફૂ ડર્ ૂર બ઼અન ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. દૉફૂ ઼ીરૉફી ઘીફીરીઅ
લત્ફ, ગૃ વ ઙૃથ ઇફૉ રૉશષૉવ ઙૃથફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ળ૯. ૩૩ વઘૉવ ઘીફીરીઅ ભૉ સફ ણૂટીઊફ / રૉણૂગવ ઊગષૂબરૉન્ડ રૂગૉ ફૂગરીઅ ષૉસ રીડૉ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ. બી઼
ગળૉ વ ડર્ૉ ણફૂ ુષઙદ્ દૉરઞ દૉફી ઼ીરૉફી ઘીફીરીઅ લત્ફ, ગૃ વઙૃથ ઇફૉ રૉશષૉવ ઙૃથફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષષીફૂ
ળઽૉ સૉ.
૫૨. ૩ળ વઘૉવ ઘીફીરી ડૉ ફ્ગર્ીભળ ઑન્ણ ઼ૉકર્ૉડળૂલવ ઈ઼ૂ ડન્ડ(ઇઅગર્ૉજી) દૉરઞ ડૉ ફ્ ગર ગ્મ્પ્લૃડળ
કબળૉ ડળ(ઇઅગર્ૉજી) લષ઼ીલ રીડૉ બ઼અનઙૂ નસીર્ષફીળ ઋરૉનષીળૉ ભ્રર્રીઅ પ્ળથઆ૩૨/પ્ળથ-૩ળરીઅ ઇઅગર્ૉજી
ુષહલરીઅ રૉશષૉવ ઙૃથ નસીર્ષષીફી ઝૉ .
૫૩. ૩૫ વઘૉવ ઘીફીરી ણૂ.ડૂ.બૂ. કબળૉ ડળ લષ઼ીલ રીડૉ બ઼અનઙૂ નસીર્ષફીળ ઋરૉનષીળૉ ઇઅગર્ૉજી ડીઊબરીઅ ુદ
ુરુફડ સબ્ન્ફૂ ટણબફૂ ઼અખ્લી નસીર્ષષૂ.
૫ળ. ૩૬ વઘૉવ ઘીફીરીઅ ઋરૉનષીળૉ ઋચ્જ વીલગીદ રૉશષૂ ઽ્લ દ્ દૉ ણર્ ્બમ્ગ઼રીઅધૂ બ઼અન ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ની.દ.Bsc / Bcom ુષઙૉળૉ નસીર્ષષૃઅ .
૫૫. ૩બ વઘૉવ ઘીફીરીઅ ઋરૉનષીળૉ સીશી ઝ્ણલીફી રીથબ ( ગૄ વ ુવુષઅઙ ઼િડર્ િભગૉ ડ) રૃઞમફ્ ુઞ વ્
નસીર્ષષીફ્ ળઽૉ સૉ. ની.દ. : ઋરૉનષીળૉ ઝૉ વૂ બળૂક્ષી ઇરનીષીન ુઞ વીરીઅધૂ બ઼ીળ ગળૂ ઽ્લ દ્ ઇરનીષીન
નસીર્ષષ્.
૫૬. ૩૮ વઘૉવ ઘીફીરીઅ ઋરૉનષીળૉ દૉરફી રીદી / ુબદી / ષીવૂ ઙળૂમૂ ળૉ ઘી ઽૉ ઢશ BPL (ઙળૂમૂ ળૉ ઘીફૂ ફૂજૉ)
ઈષદી ઽ્લ દ્ ત્લીઅ ડૂગ ગળષૃઅ ઇફૉ BPL ગીણર્ ફઅમળ / BPL ફઅમળ નસીર્ષષીફ્ ળઽૉ સૉ.
૫બ. ૩૯ વઘૉવ ઘીફીરીઅ કઙ ડ-ળ૨૩૮ ફી ષૉસ઼ રીઅ ષૉસ રૉશષૉવ ઇફૉ ગ્ઊ બથ ગીળથ઼્ળ ૱૨ ડગીધૂ
કઝૂ ઽીઞળૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ ફીરગરૂ ધલૉવ ઽ્લ ગૉ બળૂક્ષીરીઅ મૉ઼ૂ સગૉ વ ફ ઽ્લ દૉષી બૃફઆ ષૉસષીશી
ઋરૉનષીળ્ઑ ુષઙદ્ યળષૂ.
૫૮. ૩૱ વઘૉવ ઘીફીરીઅ ૃઇવ ઼ૂ ડર કભ ડર્ૉ ુફઅઙરીઅ દીવૂર વૉષી ઉચ્ઝદી ઽ્લ દ્ ઘળીફૂ ુફસીફૂ ગળષૂ.
ૃઇવ ઼ૂ ડરફૂ દીવૂર ઼અમઅુપદ ુષઙદ્ રૃખ્લ બૉઞ ફી બીઝશફી યીઙરીઅ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .
૫૯. કફવીઊફ ષૉસ ભ્રર્ફૂ ઼અબૄથર્ ુષઙદ્ યળૂ ઝૉ વૉ મીઽપળૂરીઅ ઽી બ઼અન ગળૂ કર્ૂફ ઋબળ ઞૉ ગ્ણર્ નૉઘીલ દૉ
ડીઊબ ગળૂ ભ્રર્ ઼મુરડ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ ઞૉધૂ ઇળજી ગન્ભરર્ રીડૉ ફ્ ઼અનૉસ િણ પ્વૉ ધસૉ દધી ઇળજી ફઅમળ
નૉઘીસૉ ઞૉ ઋરૉનષીળૉ ફ પૂ ળીઘષીફ્ ળઽૉ સૉ. ત્લીળ મીન ગન્ભરસફ ફઅમળ, ઑપ્વૂગૉ સફ ફઅમળ ઇફૉ ઞન્ર
દીળૂઘ ઑન્ડળ ગળૂ ુ ન્ડ મડફ ગવૂગ ગળૂ ુ ન્ડઈઋડ રૉશષૂ વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ.
૫૱. કફવીઊફ ષૉસભ્રર્ ઼મરૂડ ગલીર્ બઝૂ ઇળજી ફઅમળફ્ ઋબલ્ઙ ગળૂ ગન્ભરર્ ઑપ્વૂગૉ સફ ગળષીધૂ
ગન્ભરસફ ફઅમળ ઈબફૉ SMS ીળી દધી ગ્મ્પ્લૃડળ કર્ૂફ ઋબળ જોષી રશસૉ.
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બૃફઆ ષૉસ ઼અમઅુપદ ઼ીરીન્લ ઼ૃજફીક
૩.

ળ.

૫.
૬.
બ.
૮.
૯.
૱.
૯.

૩૨.
૩૩.
૩ળ.

ણૂ.જી.ઊ.ઑન્ણ ડૂ. ફષૂ નૂ ઽૂફી દીળૂઘઆ૩૩/૩ળ/ળ૨૩૬ફી બ કર્રીઅગઆણૂજીઊઑન્ણડૂ-૩૯/૩૫/
ળ૨૩૬/઼ૂણૂ રૃઞમ ૱૨ ડગી ધૂ કઝૂ ઽીઞળૂફૉ ગીળથૉ બળૂક્ષીરીઅ મૉ઼ૂ સગૉ વ ફ ઽ્લ દૉષી ઑગ઼દીવૂરીધીર્કફૉ ઼ૃબળન્લૃરળૂ મૉઢગ્ ઋબળ ષૉસ રીડૉ ીપીન્લ ઈબષીફૃઅ ફગગૂ ધલૉવ ઝૉ . ઞૉ ઇન્ષલૉ નળૉ ગ
ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીકઑ દૉરફૂ ઼અ ધીફી દીવૂરીધીર્ક બોગૂ ૱૨ ડગી ઽીઞળૂ ફ ધષીફૉ ગીળથૉ
઼ૉરૉ ડળ બળૂક્ષીરીઅ ઞૉકફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફ ઽ્લ દૉષી દીવૂરીધીર્કફૉ દૉ ઞ ઼અ ધીરીઅ દૉ ઞ
ડર્ૉ ણરીઅ ઼ૃબળન્લૃરળૂ મૉઢગ્ ઋબળ ષૉસ રીડૉ ીપીન્લ ઈબૂ રૉળૂડફી પ્ળથૉ ષૉસ ઈબષીફ્ ળઽૉ સૉ. ઈ
રીડૉ ઼અમુપદ ઋરૉનષીળૉ કઙ ડ-ળ૨૩૯રીઅ કફવીઊફ ષૉસભ્રર્ યળષૃઅ ભળજીલીદ ઝૉ . ઇફૉ દૉરીઅ દૉથૉ ઞૉ
઼અ ધી / ડર્ૉ ણરીઅ ષૉસ રૉશષૉવ ઽ્લ દૉફ્ ઞૄ ફ્ ઑફળ્વરૉન્ડ ફઅમળ નસીર્ષષ્ ભળજીલીદ ઝૉ .
ઈ રીડૉ ઼અ ધી ઘીદૉ ઈષી દીવૂરીધીર્કફૉ બૃફઆ ષૉસ રૉશષષી બ ્ બીઢષષી / ધીુફગ ષદર્રીફબ રીઅ
ૉ઼ફ્ડ ઈબષૂ / ઼અ ધીફી ફ્ડૂ઼મ્ણર્ ઋબળ ુષઙદ્ ુ઼ ગળષૂ દૉરઞ દીવૂરીધીર્કફ્ ડૉ ુવભ્ુફગ
઼અબગર્ ગળૂ દૉકફૉ ઼અ ધી ઘીદૉ મ મ્વીષૂ ષૉસ રીડૉ કફવીઊફ ષૉસ ભ્રર્ યળીષષીફી ળઽૉ સૉ. ષસૉ
ભ્રર્રીઅ દીવૂરીધીર્ફ્ ઞૃ ફ્ ઑફળ્વરૉન્ડ ફઅમળ ભળજીલીદ ઇફૉ ઼જ્ડ નસીર્ષષીફ્ ળઽૉ સૉ. ઈ ઇઅઙૉફૂ ઘળીઊ
બથ ઼અ ધીફી ષણી ીળી ઇઅઙદ ગીશજી વઊ ગળીષૂ વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઞૃ ફી ઑફળ્વરૉન્ડ ફઅમળ રૃઞમ ઇઙીઋ
ઞૉ ડર્ૉ ણરીઅ ષૉસ રશૉવ ઽસૉ દૉ ઞ ડર્ૉ ણરીઅ રૉળૂડ ઈપીળૂદ ષૉસ રશષીબી ધસૉ.
઼ૐ ધર ઼અ ધી ઘીદૉ ઇફૃકર્ર-૩ રૃઞમ રશૉવ ઇળજીક બોગૂફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ડર્ૉ ણષીઊટ ઼ૃબળન્લૃરળૂ
મૉઢગ્ ઋબળ ઈષી ઋરૉનષીળ્ઑ ઇઙીઋ ઞૉ ડર્ૉ ણરીઅ ષૉસ રૉશષૉવ ઽસૉ દૉ ઞ ડર્ૉ ણરીઅ રૉળૂડ ઈપીળૂદ ષૉસ
ઈબષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ત્લીળ મીન ષૉસ રીડૉ ળજી ડણર્ ધલૉવ દરીર ઋરૉનષીળ્ફૉ રૉળૂડ રૃઞમ કઙ ડ-ળ૨૩૯ ફી ષૉસ઼ રીઅ
યળષીબી મૉઢગ્ ઼ીરૉ દમગગીષીળ મ્વીષૂ નળ ષહર્ફૂ ઞૉર ઞ ષૉસ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ઇફૃકર્ર ફઅમળઆ૫ રૃઞમ ઼ૃબળન્લૃરળૂ મૉઢગ ઋબળ ષૉસ રૉશષૉવ ઋરૉનષીળ જો ઞફળવ રૉળૂડરીઅ ઈષદી ઽ્લ
દ્ દૉરફૉ ઼ૃબળન્લૃરળૂ મૉઢગ્ ઼ીરૉ ષૉસ ઈબૉવ ઽ્લ ઞફળવ રૉળૂડ વૂ ડરીઅ ઙથૂ સગીલ ફિઽઅ.
઼ૃબળન્લૃરળૂ મૉઢગ્ બળ બૃફઆ ષૉસષીશી દીવૂરીધીર્કફૉ ીપીન્લ ઈપ્લી બઝૂ જો ઼ૃબળન્લૃરળૂ મૉઢગ્
ઘીવૂ ળઽૉ દૂ ઽ્લ દ્ રઅઞૃળ મૉઢગ્ યલીર્ બઝૂ ઞફળવ રૉળૂડ વૂ ડરીઅધૂ રૉળૂડ રૃઞમ ઈ ઘીવૂ ળઽૉ દૂ
઼ૃબળન્લૃરળૂ મૉઢગ્ બથ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
જો ગ્ઊ દીવૂરીધીર્ બૃફઆ ષૉસ રૉશષષી ઊચ્ઝદી ફ ઽ્લ દ્ દૉક બી઼ૉધૂ બૃફઆ ષૉસ રૉશષષી રીઅઙદી
ફધૂ દૉષૃઅ મીઽપળૂ રૉશષૂ વઊ ઼અ ધીફી ળૉ ગણર્ રીઅ ળીઘષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
ડર્ૉ ણ ડર્ ીન઼્ભળફૂ િકર્લી ષઘદૉ ઞફળવ રૉળૂડ વૂ ડ ઘ્લીફૉ વૉષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. ઈ રૉળૂડ વૂ ડરીઅ ઼ૃબળન્લૃરળૂ
મૉઢગ્ બળ ધર ઼ૉરૉ ડળરીઅ બૃફઆ ષૉસષીશી દીવૂરીધીર્કફ્ ઼રીષૉસ ધદ્ ઽ્લ દ્ દૉકફૉ બથ રૉળૂડ
ઇફૃ઼ીળ ડર્ૉ ણ ડર્ ીન઼્ભળફૂ દગ ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙ, ઙીઅપૂફઙળફી દીળૂઘઆ૨૯/૨૬/ળ૨૨૫ફી ઢળીષ કર્રીઅગઆદવર/૩ળળ૨૨૫/
૩૩૫/ળ(ળ) રીઅ ઞથી લી રૃઞમ ષૉસ ભ્રર્ ભૂ, ળજી ડર્ૉ સફ ભૂ, ગ્સફરફૂ ણૂબ્ટૂડ, ડલૃસફ ભૂ
ુફલરીફૃ઼ીળ ષ઼ૃવ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. (ડલૃસફ ભૂ યળષીરીઅધૂ ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદ, ઇફૃ઼ૃુજદ ઞફ જાુદ,
િન લીઅઙ દધી રિઽવીકફૉ રૃુગદ ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ.) ડલૃસફ ભૂ ફિઽઅ યળફીળ દીવૂરીધીર્ફ્ બૃફઆ ષૉસ ળન
ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ. ઈષી દીવૂરીધીર્ફૉ ઼ભશદી બૄષર્ગ દીવૂર બૃળૂ ગલીર્ બઝૂ ણૂબ્ટૂડ બળદ ગળૂ સગીસૉ.
બૃફઆ ષૉસષીશી દીવૂરીધીર્કઑ ઼અ ધીરીઅ ુફલરૂદ ઽીઞળૂ ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ. દધી ઞૉ દૉ ઼ૉરૉ ડળફૂ
બળૂક્ષીરીઅ મૉ઼ષી રીડૉ ઞ ળૂ ૱૨ ડગી ઽીઞળૂ બૄથર્ ગલીર્ બઝૂ ઞ બળૂક્ષીરીઅ મૉ઼ૂ સગસૉ. ૱૨ ડગી ઽીઞળૂફૃઅ
પ્ળથ ભળજીલીદ ળઽૉ સૉ.
઼ળગીળ ૂફી ષદર્રીફ ફૂુદ-ુફલર્ફૃ઼ીળ ડીઊબૉન્ણ/ુસ લષૅુ /ળૉ ષૉ/મ઼ બી઼ ગન઼્ૉસફફ્ વીય
ઈબૂ સગીસૉ.
ઈ ઼ૃજફીક NCVT/GCVT(ફ્ફ.ઑભૂ.)ફી ઇભ્લી઼કર્ર્રીઅ બૃફઆ ષૉસ રૉશષદી દીવૂરીધીર્ક રીડૉ વીઙૃ
બણસૉ.
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રૉિળડ લીનૂ ફગગૂ ગળષીફૂ બ ુદ ઇફૉ ઇન્લ ઇઙત્લફૂ ઼ૃજફીક.
૩.

ઋરૉનષીળૉ કફવીઊફ ષૉસ ઇળજી ભ્રર્રીઅ બ્દીફૂ ુષઙદ્ ગીશજીબૄષર્ગ યળષૂ. ષૉસ ભ્રર્ ઼ીધૉ રીગર્ સૂડ,
ગૄ વ વૂષીંઙ ઼િડર્ િભગૉ ડ, ડર્ ીલવ ઼િડર્ િભગૉ ડ, જાુદ ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ , ઈષગ ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ , ઈપીળ
ગીણર્ , મગ ઑગીઋન્ડ ફઅમળ, મગફૂ બી઼મૃગફી ધર બીફીફૂ ફગવ ુષઙૉળૉફૂ ષ રીુથદ ટૉળ્ક્ષ ફગવ્
ઇષ લ ુમણષૂ.
ળ. ળીઞલફૂ ગ્ઊબથ ફજીગફૂ ઼ળગીળૂ / ગર્ીન્ડ-ઊફ-ઑઊણ ખ ્ુઙગ દીવૂર ઼અ ધીરીઅ ુફલદ ગળૉ વ ભૂ
ી.ળ૨/- ળ્ગણૉ ધૂ જૄગષૂફૉ કફવીઊફ ઇળજી ષૉસ ભ્રર્ યળૂ સગસૉ. યળૉ વૃઅ ઇળજી ભ્રર્ ઋરૉનષીળૉ દૉરફૂ
ફજીગફૂ ઼અ ધીરીઅ ી.બ૨/- ળજી ડર્ૉ સફ ભૂ ઼ીધૉ ઞરી ગળીષષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
૫. જો ગ્ઊ ઋરૉનષીળ ઑગ ગળદીઅ ષપૃ ઼અ ધીરીઅ ષૉસ ભ્રર્ યળષી ઊચ્ઝદી ઽસૉ દ્ દૉકઑ નળૉ ગ ઼અ ધીનૂઢ ઇવઙ
ઇવઙ કફવીઊફ ષૉસ ઇળજી ભ્રર્ યળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
૬. ઋરૉનષીળૉ મ રૃવીગીદ ઼રલૉ ષૉસ ભ્રર્રીઅ યળૉ વ ુષઙદ્ ષૉસ ઈબદૂ ષઘદૉ જગી઼ષીરીઅ ઈષદી રૄશ
઼િડર્ િભગૉ ડ ગળદીઅ ઞૃ નૂ ઇધષી ઘ્ડૂ રીવૄર બણસૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફ્ ષૉસ ઘ્ડૂ રીિઽદૂ નસીર્ષષી મનવ
ળન ધષીફૉ બી ળઽૉ સૉ.
બ. ઋરૉનષીળૉ દૉરફી બ઼અનઙૂફી લષ઼ીલરીઅ ષૉસ ર ૉ જોણીષષૃઅ ભળજીલીદ ઝૉ , ઇન્લધી રશૉવ ષૉસ ળન
ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
૮.
ષૉસ ઇઅઙૉફી રૉિળડફૂ જાથગીળૂ ષૉમ઼ીઊડફી રીઘ્લરધૂ દધી ઞૉ ઼અ ધીરીઅ દીવૂર રીડૉ ભ્રર્ યળૉ વ ઝૉ દૉ
઼અ ધીરીઅધૂ ઞ જાથૂ સગીસૉ ઇધષી https://itiadmission.gujarat.gov.in ઋબળધૂ જાથૂ સગીસૉ.
૯. ઋરૉનષીળફૂ ગૉ ઇન્લ યૄવફૉ વૂપૉ રીગર્ પળીષદી ઽ્ષી ઝદીઅ જો ષૉસ લીનૂરીઅ ઋરૉનષીળફૃઅ ફીર ફ ઽ્લ દ્
દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ ભ્રર્ યલીર્ફૂ ઼ીુમદૂ ઼ીધૉ ઞૉ દૉ ઼અ ધીફી ઈજીલર્ ૂફ્ ઼અબગર્ ઼ીપષ્. જો ઋરૉનષીળફી
ઙૃથ ઇફૉ ુષઙદ્ રૉિળડબી ઞથીસૉ દ્ ઼અ ધીફી ઈજીલર્ ૂ ષૉસ રીડૉ લ્ગ્લ ગળસૉ.
૱. નળૉ ગ ઼અ ધીરીઅ લષ઼ીલ નૂઢ ઝૉ વી ગૉ ડવી ઙૃથૉ ષૉસ ઇડગૉ વ ઝૉ દૉફૂ રીિઽદૂ ઼અમઅુપદ ઼અ ધી ઘીદૉધૂ
જાથૂ સગીસૉ.
૯. ઋરૉનષીળફૉ દૉકફી બ઼અનઙૂફી લષ઼ીલરીઅ ઑગ ષઘદ ઞૉ દૉ ઼અ ધીરી ષૉસ રશૂ ઙલી મીન ષૉસ
ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલી બઝૂ ઑગ ઼અ ધીરીઅધૂ મૂજી ઼અ ધીરી મનવૂ રશસૉ ફઽીં, દૉરઞ ઋરૉનષીળ ઑગ ષઘદ
ષૉસ રશૂ ઙલી મીન ઼ સ ધલૉધૂ ઼અ ધીરીઅ ઼દદ ૩૨(નસ) િનષ઼ ઙૉળઽીઞળ ળઽૉ સૉ દ્ દૉફૃઅ ફીર
઼અ ધીરીઅધૂ ગરૂ ગળૂ ફીઘષીરીઅ ઈષસૉ દૉફૂ ઇજૄગ ફ પ વૉષૂ.
૩૨. નળૉ ગ ઋરૉનષીળફૉ પ્ળથ ૩૨+ળ ફૂ બ ુદરીઅ પ્ળથઆ૩૨ રીઅ રૉશષૉવ ઙૃથફી ઈપીળૉ ૯૨૨ ઙૃથફૂ ઼બીડૂઑ
વીષષીરીઅ ઈષસૉ. પ્ળથઆ૩૨રીઅ ભળુઞલીદ ુષહલ્ફી ઞ ઙૃથ ઙથદળૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. ગર્ૉણૉણ બ્ઊન્ડ
ઙૃથ ઽ્લ દૉષી ુગ ઼ીરીઅ ગૃ વ ગર્ૉણ બ્ઊન્ડ ઼ીરૉ રૉશષૉવ ગર્ૉણ બ્ઊન્ડ નસીર્ષષીફી ળઽૉ સૉ.
૩૩. પ્ળથઆ૩૨ ફૂ બળૂક્ષી ઑગ ગળદીઅ ષપૃ લત્ફૉ બ઼ીળ ગળૂ ઽ્લ દૉષી ુગ ઼ીરીઅ ૯૨૨ ઙૃથફૂ ઼બીડૂઑ વી લી
મીન ષપીળીફી નળૉ ગ લત્ફ નૂઢ ૩બ ઙૃથફૂ ગબીદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. (ુફલુરદ લત્ફ મીન ગ્ઊ ગીળથ઼ળ
બઝૂફૂ બળૂક્ષીરીઅ ઋરૉનષીળ મૉ઼ૉ ફઽીં ઇધષી ણર્ ્બ વૉ દ્ દૉ નળૉ ગ ઞદૂ ગળૉ વ દગફૂ ઙથદળૂ ગળૂ ષપીળીફૂ
દગ નૂઢ ૩બ ઙૃથફૂ ગબીદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ) બળઅદૃ ષપૃરીઅ ષપૃ ૬બ ઙૃથફૂ ગબીદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
૩ળ. ઞૉ દૉ ડર્ૉ ણ રીડૉ કઝીરીઅ કઝૂ સોક્ષુથગ વીલગીદ પ્ળથ:૩૨+ળ ફૂ બ ુદરીઅ પ્ળથઆ ૯ ગૉ ૱ બી઼ ઝૉ દૉરીઅ
ધર પ્ળથઆ૩૨+ળ ફૂ બ ુદરીઅ પ્ળથ:૩૨ બી઼ ઋરૉનષીળ્ફૉ ષૉસરીઅ ઇગર્ૂરદી ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.
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ઈર ઝદીઅ ઋરૉનષીળ્ ફ રશૉ ઇફૉ મૉઢગ્ ઘીવૂ ળઽૉ સૉ દ્ પ્ળથઆ૯ બી઼ ઋરૉનષીળ્ ઇફૉ ત્લીળમીન પ્ળથઆ૱
બી઼ ઇફૉ ત્લીળમીન પ્ળથઆ૯ બી઼ ઋરૉનષીળ્ફૉ રૉિળડ રૃઞમ ષૉસબી ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.
૩૫. ુસક્ષથ ુષયીઙફી દીળૂઘઆળ/૮/ળ૨૩૩ફી ઢળીષ કર્રીઅગઆર઼મ/૩ળ૩૩/બ૯૨/ઝ ધૂ પ્ળથઆ૱ બઝૂ
ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.ફ્ મૉ ષહર્ ગૉ દૉધૂ ષપૃ ઼રલઙીશીફ્ રીન્લદી ીપ્દ ગ઼્ર્ ગળૉ વ ઽ્લ ઇફૉ દૉ રીડૉ NCVT ગૉ
GCVT ફૂ બળૂક્ષી બી઼ ગળૉ વ ઽ્લ ઇફૉ જો દૉ પ્ળથઆ૩૨ફૂ ઙૃઞળીદૂ દૉરઞ ઇઅગર્ૉજી ુષહલફૂ બળૂક્ષી બી઼
ગળૉ દ્ દૉફૉ પ્ળથઆ૩૨ ઼રગક્ષ ઙથષી ઢળીષ ધલૉવ ઝૉ . દૉષૂ ઞ ળૂદૉ પ્ળથઆ૩૨ બઝૂ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.ફ્ મૉ
ષહર્ ગૉ દૉધૂ ષપૃ ઼રલઙીશીફ્ રીન્લદી ીપ્દ ગ઼્ર્ ગળૉ વ ઽ્લ ઇફૉ દૉ રીડૉ NCVT ગૉ GCVT ફૂબળૂક્ષી
બી઼ ગળૉ વ ઽ્લ ઇફૉ જો દૉ પ્ળથઆ૩ળફૂ ઇઅગર્ૉજી ુષહલફૂ બળૂક્ષી બી઼ ગળૉ દ્ દૉફૉ પ્ળથઆ૩ળ ઼રગક્ષ
ઙથષી ઢળીષ ધલૉવ ઝૉ . ઈષી ુગ ઼ીકરીઅ રૉિળડ ફગગૂ ગળષી પ્ળથઆ૩૨ફૂ ષૉસ વીલગીદ પળીષદી
લષ઼ીલ્ રીડૉ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ.ફી NCVT ગૉ GCVT ડર્ૉ ણફી ુધલળૂ, ૉગડૂગવ, ષગર્ સ્બ ગૉ ગલૃવૉસફ ઑન્ણ
઼ીલન઼્ દધી ઑુન્ઞફૂલળીંઙ ણર્ ્ઈંઙ (ઑમ્પ્વ્લૉમૂવૂડૂ ગૂવ ુ઼ષીલફી ઙૃથ) ફી ઙૃથ દધી પ્ળથઆ૩૨ફી
ઙૃઞળીદૂ ઇફૉ ઇઅગર્ૉજી ુષહલરીઅ રૉશષૉવ ઘળૉ ઘળ ઙૃથ ઙથદળૂરીઅ વૉષીફી ળઽૉ સૉ.
૩૬. િણપ્વ્રી ઊઞફૉળૂફૂ બળૂક્ષી બી઼ ગળષી રીડૉ ઑગ ગળદીઅ ષપૃ લત્ફ્ ગળૉ વ ઽ્લ દ્ ષપીળીફી લત્ફ્ નૂઢ
૩બ બળઅદૃ ષપૃરીઅ ષપૃ ૬બ ઙૃથફૂ ગબીદ ગળૂ રૉિળડ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.

પ્ળથઆ૩૨ રીઅ લત્ફફી રીગ઼ર્ફૂ ઙથદળૂફૂ ઼રઞઆ
કર્ર પ્ળથ-૩૨
ફી ઙૃથ

૩

૮૭૨

પ્ળથ૩૨રીઅ ગૃ વ
રૉશષૉવ ઙૃથ

૬૯૭

૯૨૨ ઙૃથફૂ ઼બીડૂઑ
રૉશષૉવ ઙૃથ

લત્ફફૂ
઼અખ્લી

ષપીળીફી નળૉ ગ
લત્ફ ફૂ
઼અખ્લી x ૩૭

૬૯૭ x ૯૨૨ = ૭૩૩

રૉળૂડ રીડૉ
ઙથદળૂરીઅ
વૉષીફી
ઇઅુદર
ઙૃથ

૩

બળઅદૃ ષપૃરીઅ
ષપૃ ૬૭ ઙૃથ
મીન
--

૪

૩૭

૭૭૨

૫

૫૨

૫૮૱

૫ ધૂ ષપૃ

૬૭

૫૮૬

૭૩૩

૮૭૨
૪

૮૭૨

૭૪૭

૭૪૭ x ૯૨૨ = ૭૮૭
૮૭૨

૫

૮૭૨

૫૯૨

૫૯૨ x ૯૨૨ = ૫૯૱
૮૭૨

૬

૮૭૨

૫૱૨

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

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

ળ.

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

૫.

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

૬.

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

બ.

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

૮.

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

૯.

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

૱.

ઞૉ ઋરૉનષીળફૉ ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષૉ દૉફૉ દૉ ઞ ઼રલૉ ઼અબૄથર્ ભૂ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ, ભૂ યળષી રીડૉ ઼રલ
વઅમીષૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. ઈધૂ મ રૃવીગીદફી િનષ઼ૉ ઞ ળૂ ભૂ ઇફૉ ગ્સફરફૂ વઊફૉ ઈષષીફૃઅ
ળઽૉ સૉ.
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઼ળગીળૂ/ ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ ઼અ ધીકરીઅ દીવૂરૂ ભૂ ફૃઅ પ્ળથ
કર્ર

ઋરૉનષીળફૂ ગૉ ડૉઙળૂ

ગ્સફરફૂ િણબ્ટૂડફૂ
ળગર ી.

૮ રી઼ફૂ

ૃ સફ

ભૂ ફૂ ળગર ી.

ગૃ વ ળગર ી.

૩

ઞફળવ

ી.૪૭૨=૨૨

ી.૮૨૨/-

ી.૱૭૨/-

૪

઼ીરીુઞગ ઇફૉ
સોક્ષુથગ ળૂદૉ
બઝીદ(મક્ષૂબઅજ)

ી.૪૭૨=૨૨

ી.૮૨૨/-

ી.૱૭૨/-

૫

ઇફૃ઼ૃુજદ ઞફ જાુદ

ી.૪૭૨=૨૨

રૃુક્દ

ી.૪૭૨/-

૬

ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદ

ી.૪૭૨=૨૨

રૃુક્દ

ી.૪૭૨/-

૭

રિઽવીક

ી.૪૭૨=૨૨

રૃુક્દ

ી.૪૭૨/-

૮

િન લીઅઙ

ી.૪૭૨=૨૨

રૃુક્દ

ી.૪૭૨/-
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