માહે જન-૧૮ તથા જલાઇ-૧૮ માું રોજગાર કચેરી રારા યોજાનાર
ક્રમ

રોજગાર કચેરીન ું નામ

ભરતીમેળાન ું સ્થળ

ભરતીમેળાની તારીખ

*

તમામ આઇ.ટી.આઇ

૦૨-૦૬-૨૦૧૮

રાજ્યની તમામ આઇ.ટી.આઇ ખાતે એપ્રેન્ટીસ ભરતીમેળો

૧

જામનગર

૦૭-૦૬-૨૦૧૮

રોજગાર કચેરી કેમ્પસ, બસ સ્ટેન્ડ સામે ,જામનગર

૨

અમદાવાદ

૦૮-૦૬-૨૦૧૮

બટભવાની હોલ, વેજલપર

૩

ભરૂચ

૦૮-૦૬-૨૦૧૮

ટેકનીકલ સ્કલ,ભરૂચ

૪

ગોધરા

૦૮-૦૬-૨૦૧૮

આઈ.ટી.આઈ. ગોધરા

૫

તાપી

૦૮-૦૬-૨૦૧૮

ઔધોગગક તાલીમ સુંસ્થા, વાલોડ

૬

અમરે લી

૦૮-૦૬-૨૦૧૮

નતન કોમસસ કોલેજ,અમરે લી

૭

રાજકોટ

૦૮-૦૬-૨૦૧૮

પોલીટેક્નીક કોલેજ, રાજકોટ

૮

ભાવનગર

૧૧-૦૬-૨૦૧૮

ડો. આંમ્બેડકર ભવન,પાનવાડી, ભાવનગર.

૯

દે વભમમ દ્વારકા

૧૧-૦૬-૨૦૧૮

જી.વી.જે. હાઈસ્કલ -ખુંભાળીયા

૧૦

આહવા

૧૨-૦૬-૨૦૧૮

જજલ્લા રોજગાર કચેરી, આહવા ડાુંગ

૧૧

પોરબુંદર

૧૨-૦૬-૨૦૧૮

સરકારી હાઇસ્કલ, રાણાવાવ

૧૨

મોરબી

૧૨-૦૬-૨૦૧૮

એમ.પી.દોશી સ્કૂલ. ટુંકારા

૧૩

કચ્છ-ભજ

૧૨-૦૬-૨૦૧૮

વેલસ્પન, વશાસમડ
ે ી અંજાર

૧૪

મહેસાણા

૧૩-૦૬-૨૦૧૮

આઇ.એમ.જે.સવસ મવદ્યાલય ,બલોલ તા.મહેસાણા

૧૫

નવસારી

૧૩-૦૬-૨૦૧૮

ખેતીવાડી યમનવસીટી, નવસારી

૧૬

જનાગઢ

૧૩-૦૬-૨૦૧૮

એસ.ડી.ગાડી કોલેજ, માળીયા હાટીના

૧૭

સરે ન્રનગર

૧૩-૦૬-૨૦૧૮

શ્રી સી.ય.શાહ પોલીટેકનીક, વઢવાણ

૧૮

હહિંમતનગર

૧૪-૦૬-૨૦૧૮

આટસ સ અને કોમસસ કોલેજ, હહિંમતનગર

૧૯

પાલનપર

૧૪-૦૬-૨૦૧૮

૨૦

નહડયાદ

૧૪-૦૬-૨૦૧૮

૨૧

જામનગર

૧૪-૦૬-૨૦૧૮

મહમષિ કણાદ ગરૂકળ મવદ્યાલય, સઇગામ
જીલ્લા મશક્ષણ તાલીમ ભવન,કોલેજ ઓફ એજ્યકેશન કેમ્પસ,
સરકારી બી.એડ કોલેજ, કઠલાલ
તાલકા પુંચાયત ગ્રાઉન્ડ, બસ સ્ટેન્ડ આગળ, લાલપર

૨૨

ગીર સોમનાથ

૧૪-૦૬-૨૦૧૮

તાલાલા નગર પાગલકા હાઈસ્કૂલ, તાલાલા

૨૩

પુંચમહાલ

૧૫-૦૬-૨૦૧૮

આઈ.ટી.આઈ. પાવાગઢ

૨૪

સરત

૧૫-૦૬-૨૦૧૮

હજીરા ,સરત

૨૫

વલસાડ

૧૫-૦૬-૨૦૧૮

વેલસ્પન ઈન્ન્ડયા ગલમમટેડ, મોરાઈ

૨૬

ભાવનગર

૧૫-૦૬-૨૦૧૮

મિટીંગ હોલ, બહિ
ુ ાળી ભવન, ભાવનગર

૨૭

રાજકોટ

૧૫-૦૬-૨૦૧૮

સગ્રામજી હાઇસ્કલ, ગોંડલ

તમામ આઇ.ટી.આઇ

૧૮-૦૬-૨૦૧૮

૨૮

બોટાદ

૧૮-૦૬-૨૦૧૮

૨૯

પાટણ

૧૯-૦૬-૨૦૧૮

રાજ્યની તમામ આઇ.ટી.આઇ ખાતે એપ્રેન્ટીસ ભરતીમેળો
(સુંભમવત) શ્રી નાનાજી દે શ મખ ટાઉનહોલ
બોટાદ નગરપાગલકા, બોટાદ
મોડેલ સ્કલ, હારીજ

૩૦

મોડાસા

૧૯-૦૬-૨૦૧૮

સરકારી આટસ સ કોલેજ,મેઘરજ

૩૧

અમદાવાદ

૧૯-૦૬-૨૦૧૮

વટવા જી.આઈ.ડી.સી.હોલ

૩૨

પાલનપર

૧૯-૦૬-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ. હદયોદર

૩૩

આણુંદ

૧૯-૦૬-૨૦૧૮

આણુંદ આટસ સ કોલેજ ,આણુંદ

૩૪

ભરૂચ

૧૯-૦૬-૨૦૧૮

ગોલ્સ તાલીમ કેન્ર દહેજ

૩૫

નમસદા

૧૯-૦૬-૨૦૧૮

સરકારી હાઇસ્કલ, ગરૂડેશ્વર

૩૬

અમરે લી

૧૯-૦૬-૨૦૧૮

આઈ.ટી.આઈ.બગસરા

૩૭

દે વભમમ દ્વારકા

૧૯-૦૬-૨૦૧૮

તાલકા પુંચાયત - દ્વારકા

૩૮

મહેસાણા

૨૦-૦૬-૨૦૧૮

આટસ સ એન્ડ કોમસસ કોલેજ , ઉંઝા

૩૯

દાહોદ

૨૦-૦૬-૨૦૧૮

પોલીટેકનીક દાહોદ

૪૦

વડોદરા

૨૦-૦૬-૨૦૧૮

નુંદેસરી એસોસીએશન હોલ,જી.એસ.પી. ક્રોપ સાયન્સ સામે દશરથ

૪૧

મહીસાગર

૨૦-૦૬-૨૦૧૮

શ્રી પી.એન પુંડયા કોલેજ, લણાવાડા

૪૨

વલસાડ

૨૦-૦૬-૨૦૧૮

વનરાજ આટસ સ એન્ડ કોમસસ કોલેજ ધરમપર

*

માહે જન-૧૮ તથા જલાઇ-૧૮ માું રોજગાર કચેરી રારા યોજાનાર
ક્રમ

રોજગાર કચેરીન ું નામ

ભરતીમેળાન ું સ્થળ

ભરતીમેળાની તારીખ

૪૩

પોરબુંદર

૨૦-૦૬-૨૦૧૮

સરકારી હાઇસ્કલ, કમતયાણા

૪૪

કચ્છ-ભજ

૨૦-૦૬-૨૦૧૮

ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકર હોલ, ભજ

૪૫

મોડાસા

૨૧-૦૬-૨૦૧૮

આટસ સ કોલેજ,શામળાજી,તા.ગભલોડા

૪૬

હહિંમતનગર

૨૧-૦૬-૨૦૧૮

તાલકા સેવા સદન, ખેડબ્રહ્મા

૪૭

નહડયાદ

૨૧-૦૬-૨૦૧૮

ૂ મવશ્રાુંમતગૃહ , માકે ટયાડસ , માતર
ખેડત

૪૮

છોટાઉદે પર

૨૧-૦૬-૨૦૧૮

શેઠ ટી.સી.કાપડીયા આર્ટ ્સસ એન્ડ કોમસસ કોલેજ, બોડેલી

૪૯

જામનગર

૨૧-૦૬-૨૦૧૮

રોજગાર કચેરી કેમ્પસ, બસ સ્ટેન્ડ સામે, જામનગર

૫૦

મોરબી

૨૧-૦૬-૨૦૧૮

સફર સુંસ્થા, માળીયા

૫૧

જનાગઢ

૨૧-૦૬-૨૦૧૮

ય.કે.વાછાણી મહહલા કોલેજ,કેશોદ

૫૨

વડોદરા

૨૨-૦૬-૨૦૧૮

IL&FS INSTITUTE OF SKILLS પ્લોટ ન.૧૩૬,જી.આઈ.ડી.સી.નોટીફાઇડ એહરયા ઓફીસ
પાસે,પોર

૫૩

સરત

૨૨-૦૬-૨૦૧૮

૫૪

ગીર સોમનાથ

૨૨-૦૬-૨૦૧૮

એમ.જે.જોષી એજ્યકેશન ટ્રસ્ટ, ગીર ગઢડા

૫૫

ભાવનગર

૨૨-૦૬-૨૦૧૮

(સંભમવત) શ્રી સરકારી મવનયન કોલેજ, તળાજા

૫૬

મોડાસા

૨૫-૦૬-૨૦૧૮

આટસ સ એન્ડ કોમેસસ કોલેજ,ધનસરા

૫૭

ગાુંધીનગર

૨૫-૦૬-૨૦૧૮

બલરામ મુંહદર, સે-૧૨, ગાુંધીનગર(સુંભમવત)

૫૮

અમદાવાદ

૨૬-૦૬-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ બાવળા જી.અમદાવાદ

૫૯

આણુંદ

૨૬-૦૬-૨૦૧૮

એન.એસ.પટેલ કોલેજ ,આણુંદ

૬૦

પોરબુંદર

૨૬-૦૬-૨૦૧૮

ભાવમસહજી હાઇ-સ્કલ, પોરબુંદર

૬૧

પાટણ

૨૭-૦૬-૨૦૧૮

નાલુંદા મવદ્યાલય, રાધનપર

૬૨

હહિંમતનગર

૨૭-૦૬-૨૦૧૮

ફ્રેન્ડસ હાઈસ્કલ, સલાલ ,પ્રાુંમતજ

૬૩

મહેસાણા

૨૭-૦૬-૨૦૧૮

ગજરાત પાવર રીસચસ ઇન્સ્ટી.મેવડ

૬૪

અમદાવાદ

૨૮-૦૬-૨૦૧૮

શ્રી દે સાઈ ચુંદભાઈ મણીલાલ આટસ સ એન્ડ કોમસસ કોલેજ મવરમગામ

૬૫

નમસદા

૨૮-૦૬-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ,દે ડીયાપાડા

૬૬

નવસારી

૨૮-૦૬-૨૦૧૮

ડો.આંબેડકર ભવન કાલીયાવાડી, નવસારી

૬૭

જામનગર

૨૮-૦૬-૨૦૧૮

રોજગાર કચેરી કેમ્પસ બસ સ્ટેન્ડ સામે, જામનગર

૬૮

અમરે લી

૨૮-૦૬-૨૦૧૮

આઈ.ટી.આઈ.સાવરકુંડલા

૬૯

કચ્છ-ભજ

૨૮-૦૬-૨૦૧૮

આઈ.ટી.આઈ. ભચાઉ

૭૦

વડોદરા

૨૯-૦૬-૨૦૧૮

મોડલ કેહરયર સેન્ટર,તરસાલી આઇ.ટી.આઇ. કેમ્પસ,વડોદરા

મોડેલ કેરીયર સેન્ટર, મજરા ગેટ,આઇ.ટી.આઇ સરત

૭૧

સરત

૨૯-૦૬-૨૦૧૮

મોડેલ કેરીયર સેન્ટર,મજરા ગેટ,આઇ.ટી.આઇ.સરત

૭૨

વલસાડ

૨૯-૦૬-૨૦૧૮

સરીગામ ઈન્ડ. એસો. હોલ, સરીગામ

૭૩

દે વભમમ દ્વારકા

૩૦-૦૬-૨૦૧૮

જી.વી.જે. હાઈસ્કલ - ખુંભાળીયા

૭૪

પાલનપર

૦૫-૦૭-૨૦૧૮

જી.ડી. મોદી મવદ્યાસુંકલ, પાલનપર

૭૫

ભરૂચ

૦૫-૦૭-૨૦૧૮

ગોલ્સ તાલીમ કેન્ર, દહેજ

૭૬

જામનગર

૦૫-૦૭-૨૦૧૮

રોજગાર કચેરી કેમ્પસ, બસ સ્ટેન્ડ સામે, જામનગર

૭૭

જનાગઢ

૦૫-૦૭-૨૦૧૮

સરકારી ગલસ હાઇસ્્કલ ,જનાગઢ

૭૮

હહિંમતનગર

૦૬-૦૭-૨૦૧૮

ગ્રોમોર કોલેજ કેમ્પસ, બેરણા, તાાઃ હહિંમતનગર

૭૯

મહેસાણા

૦૬-૦૭-૨૦૧૮

જી.આઈ.ડી.સી.હોલ.મહેસાણા

૮૦

બોટાદ

૦૬-૦૭-૨૦૧૮

(સુંભમવત) કમવશ્રી બોટાદકર કોલેજ-બોટાદ

૮૧

રાજકોટ

૦૬-૦૭-૨૦૧૮

જી.આઇ.ડી.સી. શાપર- વેરાવળ

તમામ આઇ.ટી.આઇ

૦૭-૦૭-૨૦૧૮

રાજ્યની તમામ આઇ.ટી.આઇ ખાતે એપ્રેન્ટીસ ભરતીમેળો

૮૨

દે વભમમ દ્વારકા

૦૯-૦૭-૨૦૧૮

જી.વી.જે. હાઈસ્કલ -ખુંભાળીયા

૮૩

કચ્છ-ભજ

૦૯-૦૭-૨૦૧૮

સહયોગ હોલ, ભજ

૮૪

પાટણ

૧૦-૦૭-૨૦૧૮

એમ.કે.કોલેજ, પાટણ

૮૫

મોડાસા

૧૦-૦૭-૨૦૧૮

મહાલક્ષ્મી ટાઉન હોલ,મોડાસા

*

માહે જન-૧૮ તથા જલાઇ-૧૮ માું રોજગાર કચેરી રારા યોજાનાર
ક્રમ

રોજગાર કચેરીન ું નામ

ભરતીમેળાન ું સ્થળ

ભરતીમેળાની તારીખ

૮૬

પોરબુંદર

૧૧-૦૭-૨૦૧૮

સરકારી હાઇસ્કલ, રાણાવાવ

૮૭

જામનગર

૧૨-૦૭-૨૦૧૮

તાલકા પુંચાયત ગ્રાઉન્ડ, બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, ધ્રોલ

૮૮

ગીર સોમનાથ

૧૨-૦૭-૨૦૧૮

સી.પી.ચોકસી કોલેજ, વેરાવળ

૮૯

ભાવનગર

૧૨-૦૭-૨૦૧૮

શાિળદાસ કોલેજ, ભાવનગર.

૯૦

અમદાવાદ

૧૩-૦૭-૨૦૧૮

કઠવાડા એસોમસએશન હોલ

૯૧

નહડયાદ

૧૩-૦૭-૨૦૧૮

ડી.એ. ડીગ્રી એન્ડ ડીપ્લોમા એન્જીનીયરીંગ ટેકનોલોજી કોલેજ, મહેમદાવાદ

૯૨

સરત

૧૩-૦૭-૨૦૧૮

આઈ.ટી.આઈ. સચીન

૯૩

ભરૂચ

૧૩-૦૭-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ.અંકલેશ્વર

૯૪

રાજકોટ

૧૩-૦૭-૨૦૧૮

ભગવતમસિંહજી હાઇસ્કલ,ધોરાજી

૯૫

વલસાડ

૧૬-૦૭-૨૦૧૮

ગ્રામપુંચાયત ચીવલ જી.વલસાડ

૯૬

મોડાસા

૧૭-૦૭-૨૦૧૮

સરકારી આટસ સ કોલેજ,બાયડ

૯૭

દાહોદ

૧૭-૦૭-૨૦૧૮

પોલીટેકનીક દાહોદ

૯૮

દે વભમમ દ્વારકા

૧૭-૦૭-૨૦૧૮

તાલકા પુંચાયત -ભાણવડ

૯૯

અમદાવાદ

૧૮-૦૭-૨૦૧૮

સરસ્વતી મવધામુંહદર,ધોળકા

૧૦૦

હહિંમતનગર

૧૮-૦૭-૨૦૧૮

આટસ સ અને કોમસસ કોલેજ, ઈડર

૧૦૧

ગોધરા

૧૮-૦૭-૨૦૧૮

આટસ સ કોલેજ,શહેરા

૧૦૨

નમસદા

૧૮-૦૭-૨૦૧૮

એમ.આર.આર્ટસ સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ, રાજપીપલા

૧૦૩

આહવા

૧૮-૦૭-૨૦૧૮

આઇ. ટી.આઇ. આહવા

૧૦૪

જનાગઢ

૧૮-૦૭-૨૦૧૮

કે.કા. શાસ્ત્રી મવધાલય, માુંગરોળ

૧૦૫

કચ્છ-ભજ

૧૮-૦૭-૨૦૧૮

GIDC, ગાુંધીધામ

૧૦૬

પાલનપર

૧૯-૦૭-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ. અમીરગઢ

૧૦૭

ભરૂચ

૧૯-૦૭-૨૦૧૮

તાલકા પુંચાયત, હાસોટ

૧૦૮

જામનગર

૧૯-૦૭-૨૦૧૮

રોજગાર કચેરી કેમ્પસ, બસ સ્ટેન્ડ સામે, જામનગર

૧૦૯

ગાુંધીનગર

૨૦-૦૭-૨૦૧૮

કચ્છ કડવા પાટીદાર હોલ, દહેગામ

૧૧૦

મહેસાણા

૨૦-૦૭-૨૦૧૮

પોલીટેકનીક કોલેજ,વડનગર

૧૧૧

નહડયાદ

૨૦-૦૭-૨૦૧૮

સખહડયા ભવન,ડાકોર

૧૧૨

છોટાઉદે પર

૨૦-૦૭-૨૦૧૮

એસ.એફ.હાઈસ્કૂલ, છોટાઉદે પર

૧૧૩

વડોદરા

૨૦-૦૭-૨૦૧૮

પી.પી.શ્રોફ.હાઈસ્કૂલ, પાદરા

૧૧૪

વલસાડ

૨૦-૦૭-૨૦૧૮

વેલસ્પન ઈન્ન્ડયા ગલમમટેડ, મોરાઈ

૧૧૫

ગીર સોમનાથ

૨૦-૦૭-૨૦૧૮

ડો.ભરત બારડ કોલેજ, સત્રાપાડા

૧૧૬

ભાવનગર

૨૦-૦૭-૨૦૧૮

ટાઉન હોલ, મસહોર

૧૧૭

મોરબી

૨૦-૦૭-૨૦૧૮

ય ૂ.એન.મેહતા કૉલેજ,મોરબી

૧૧૮

રાજકોટ

૨૦-૦૭-૨૦૧૮

ે ી, મેટોડ,લોમધકા
પ્રક્શલ સ્કીલ એકેડમ

તમામ આઇ.ટી.આઇ

૨૧-૦૭-૨૦૧૮

રાજ્યની તમામ આઇ.ટી.આઇ ખાતે એપ્રેન્ટીસ ભરતીમેળો

૧૧૯

ગાુંધીનગર

૨૪-૦૭-૨૦૧૮

બ્રહ્મ સમાજ ભવન, સે-૧૬, ગાુંધીનગર

૧૨૦

આણુંદ

૨૪-૦૭-૨૦૧૮

નગલની આર્ટસ સ કોલેજ ,આણુંદ

૧૨૧

સરત

૨૪-૦૭-૨૦૧૮

આઈ.ટી.આઈ. બારડોલી

૧૨૨

અમરે લી

૨૪-૦૭-૨૦૧૮

આઈ.ટી.આઈ.કકાવાવ

૧૨૩

ભાવનગર

૨૪-૦૭-૨૦૧૮

(સંભમવત) શ્રી પારે ખ આટટ સ એન્ડ કોિસટ કોલેજ , િહવ
ુ ા

૧૨૪

કચ્છ-ભજ

૨૪-૦૭-૨૦૧૮

GIDC-ધ્રબ, તા. મન્રા

૧૨૫

પાટણ

૨૫-૦૭-૨૦૧૮

સરકારી આટસ સ કોલેજ, સમી

૧૨૬

ગોધરા

૨૫-૦૭-૨૦૧૮

એમ.જી.એસ હાઇસ્કલ , કાલોલ

૧૨૭

વડોદરા

૨૫-૦૭-૨૦૧૮

મોડલ કેહરયર સેન્ટર,તરસાલી આઇ.ટી.આઇ.,વડોદરા

૨૫-૦૭-૨૦૧૮

સરકારી આર્ટસ સ એન્ડ કોમસસ કોલેજ, ગભલાડ

*

૧૨૮

વલસાડ

માહે જન-૧૮ તથા જલાઇ-૧૮ માું રોજગાર કચેરી રારા યોજાનાર
ક્રમ

રોજગાર કચેરીન ું નામ

ભરતીમેળાન ું સ્થળ

ભરતીમેળાની તારીખ

૧૨૯

દે વભમમ દ્વારકા

૨૫-૦૭-૨૦૧૮

તાલકા પુંચાયત -કલ્યાણપર

૧૩૦

હહિંમતનગર

૨૬-૦૭-૨૦૧૮

સરકારી પોલીટેકનીક,હહિંમતનગર

૧૩૧

વડોદરા

૨૬-૦૭-૨૦૧૮

મસગ્મા ઇન્સ્ટીટયટ ઓફ એન્જીનીયરીંગ કોલેજ,વાઘોહડયા

૧૩૨

નમસદા

૨૬-૦૭-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ.સાગબારા

૧૩૩

નવસારી

૨૬-૦૭-૨૦૧૮

વી.એસ. પટેલ કોલેજ બીલીમોરા

૧૩૪

જામનગર

૨૬-૦૭-૨૦૧૮

એમ.પી.શાહ કોમસસ કોલેજ ગ્રાઉન્ડ, જામનગર

૧૩૫

પોરબુંદર

૨૬-૦૭-૨૦૧૮

ભાવમસહજી હાઇસ્કલ, પોરબુંદર

૧૩૬

અમદાવાદ

૨૭-૦૭-૨૦૧૮

મોડેલ સ્કલ, સાણુંદ

૧૩૭

મોડાસા

૨૭-૦૭-૨૦૧૮

બી.એડ કોલેજ,તખતપર,તા.માલપર

૧૩૮

મહેસાણા

૩૦-૦૭-૨૦૧૮

ઉત્કષસ મવદ્યાલય,મોટીદાઉ

૧૩૯

આણુંદ

૩૧-૦૭-૨૦૧૮

યમનવસીટી રોજગાર કેન્ર, વી.વી.નગર

૧૪૦

સરત

૩૧-૦૭-૨૦૧૮

આઈ.ટી.આઈ. કામરે જ

નોંધાઃ અધતન મવગતો માટે સબુંધીત રોજગાર કચેરીનો સુંપકસ કરવા મવનુંતી છે .

