રોજગાર કચેરી દ્રારા માહે ઓગસ્ટ-ર૦૧૮માું યોજાનાર રોજગાર મેળા
ક્રમ

જીલ્લાન ું નામ

અમદાવાદ રીજીયન
૧

અમદાવાદ

યોજાનાર
ભરતીમેળાની
સુંખ્યા
૫

ભરતીમેળાની તારીખ

૦૪-૦૮-૨૦૧૮

દસક્રોઈ તાલકા અને સીટી અમદાવાદ નો ભરતીમેળો ,ગજરાત આટટ સ
& સાયન્સ કોલેજ, અમદાવાદ

૦૭-૦૮-૨૦૧૮

સેટેલાઇટ,અમદાવાદ (BY UEB -AHMEDABAD)

૧૦-૦૮-૨૦૧૮

વટવા એસોસસયેશન હોલ, ઈન્ડૉ જમટન ટલ ની સામે, વટ્વા
જી.આઇ.ડી.સી, અમદાવાદ

૧૦-૦૮-૨૦૧૮

સાયન્સ સસટી રોડ, અમદાવાદ(BY UEB -AHMEDABAD)

૩૧-૦૮-૨૦૧૮
૨

સાબરકાુંઠા
૨

૩

બનાસકાુંઠા
૨

૪

મહેસાણા
૩

૫

પાટણ
૨

૬

ગાુંધીનગર
૩

૭
વડોદરા રીજીયન

અરવલ્લી

૧

ખેડા

૧

મહારાજા હમીરસસિંહજી હાઈસ્કૂલ સવજયનગર

૨૩-૦૮-૨૦૧૮

આઈટીઆઈ વડાલી

૦૮-૦૮-૨૦૧૮

ન ૂતન ભારતી મડાણા(ગઢ) તા. પાલનપર

૨૧-૦૮-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ. વડગામ

૦૯-૦૮-૨૦૧૮

આઇ ટી આઇ, પીલવાઈ

૧૪-૦૮-૨૦૧૮

આઇ ટી આઇ, બેચરાજી

૨૮-૦૮-૨૦૧૮

આઇ ટી આઇ, ખેરાલ

૧૬-૦૮-૨૦૧૮

હહઝ હાઇનેશ મહારાણા પી.જે હાઇસ્કલ, જગરાલ,
ું
પાટણ -હડસા હાઇવે તા-સરસ્વતી , જજ-પાટણ

૨૪-૦૮-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ સાુંતલપર

૨૧-૦૮-૨૦૧૮

નગર પાલલકા કોમ્યસનટી હોલ, માણસા

૨૮-૦૮-૨૦૧૮

જી. આઈ. ડી. સી. એશોશીયેશન હોલ, છત્રાલ

૩૦-૦૮-૨૦૧૮

બલરામ મુંહદર પહરસર, સે-૧૨, ગાુંધીનગર

૨૩-૦૮-૨૦૧૮

આઈ.ટી.આઈ. મેઘરજ

૨૧-૦૮-૨૦૧૮
૩૦-૦૮-૨૦૧૮

છોટાઉદે પર
ર

૧૩-૦૮-૨૦૧૮
૩

દે ત્રોજ અને માુંડલ તાલકાનો ભરતીમેળો, દે ત્રોજ આઈ ટી આઈ

૧૮-૦૮-૨૦૧૮

૧૦-૦૮-૨૦૧૮
૩

ભરતીમેળાન ું સ્થળ

૨૧-૦૮-૨૦૧૮
૨૭-૦૮-૨૦૧૮

સી.પી.પટે લ હાઈસ્કલ, સેવાલલયા
આટટ સ એન્ડ કોમસટ કોલેજ, મહધા
આટટ સ એન્ડ કોમસટ કોલેજ, ખેડા
શેઠ ટી.સી.કાપડીયા કોલેજ, બોડેલી
આઈ.ટી.આઈ. સુંખેડા
આઈ.ટી.આઈ. કવાુંટ

રોજગાર કચેરી દ્રારા માહે ઓગસ્ટ-ર૦૧૮માું યોજાનાર રોજગાર મેળા
ક્રમ

જીલ્લાન ું નામ
આણુંદ

૩

૪

યોજાનાર
ભરતીમેળાની
સુંખ્યા

૨૯-૦૮-૨૦૧૮

૨

૦૩-૦૮-૨૦૧૮
૨૪-૦૮-૨૦૧૮

પુંચમહાલ

દાહોદ

મહીસાગર

૬

૨
વડોદરા
૨

૭

સરત રીજીયન
૧

સુરત
૨

૨

ભરૂચ
૩

૩

નર્મદા
૩

૪

નવસારી

૫

વલસાડ

૧

૩

૬
૭

૨૪-૦૮-૨૦૧૮

૨

૨
૫

ભરતીમેળાની તારીખ

આહવા
તાપી

૨

૧

૧૦-૦૮-૨૦૧૮

ભરતીમેળાન ું સ્થળ
ધી જ્યલબલી ઇસ્ટીટયશન, ઉમરે ઠ
આટટટ સ સાયન્સ એન્ડ કોમસટ કોલેજ, ભાદરણ તા.બોરસદ
સરકારી મહહલા આઈ.ટી.આઈ ગોધરા
સરકારી આઈ.ટી.આઈ બમણા ફલળય ું મોરવા (હ)
આઈ ટી આઈ દાહોદ

૨૯-૦૮-૨૦૧૮

આઈ ટી આઈ દાહોદ

૨૪-૦૮-૨૦૧૮

આટટ સ કોલેજ, બાલાસસનોર

૩૦-૦૮-૨૦૧૮

એમ એસ ડબલ્ય કોલેજ ,વીરપર

૨૧-૦૮-૨૦૧૮

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

૨૯-૦૮-૨૦૧૮

આઈ.ટી.આઈ.પાદરા તા.પાદરા,જી.વડોદરા

૧૦-૦૮-૨૦૧૮

મોડેલ કેરીયર સેન્ટર, આઈટીઆઈ કેમ્પસ, મજૂરાગેટ- સરત

૨૪-૦૮-૨૦૧૮

ભગવાન મહાવીર એજ્યકેશન ફાઉન્ડેશન, ભરથાણા વેસ- સરત

૨૧-૦૮-૨૦૧૮

ગોલ્સ તાલીમ કેન્દ્ર,દહેજ

૨૪-૦૮-૨૦૧૮

ગોલ્સ તાલીમ કેન્દ્ર,જગડીયા

૨૯-૦૮-૨૦૧૮

આઈ.ટી.આઈ.વાલલયા

૦૯-૦૮-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ., ગરૂડેશ્વર

૨૧-૦૮-૨૦૧૮

શ્રી છોટભાઇ પરાણી સુંકલ, રાજપીપલા

૨૯-૦૮-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ., દે ડીયાપાડા

૨૮-૦૮-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ. લબલીમોરા

૦૮-૦૮-૨૦૧૮

જી.એચ.સી.એલ., જી.આઈ. ડી.સી. વાપી

૨૧-૦૮-૨૦૧૮

ફ્લેર રાઈટીંગ ઈન્ડસ્રીઝ લીમી., શુંકર તળાવ

૨૯-૦૮-૨૦૧૮

નતન કેળવણી મુંડળ ,કોલેજ કેમ્પસ,વલસાડ

૧૦-૦૮-૨૦૧૮

જીલ્લા રોજગાર સવસનમય કચેરી - આહવા

૨૪-૦૮-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ - સબીર.

૨૧-૦૮-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ-ઉચ્છલ

રોજગાર કચેરી દ્રારા માહે ઓગસ્ટ-ર૦૧૮માું યોજાનાર રોજગાર મેળા
ક્રમ

જીલ્લાન ું નામ

રાજકોટ રીજીયન
૧

ર
૩
૪

પ

યોજાનાર
ભરતીમેળાની
સુંખ્યા

બોટાદ

૧

મોરબી

૨

પોરબુંદર

૧

અમરે લી

૨

જુ નાગઢ
૨

૬

ભાવનગર
૨

૭

રાજકોટ

૩

ભરતીમેળાની તારીખ

૨૧-૦૮-૨૦૧૮

આર.એમ.પી બેરીગ્સ,રાણપર

૧૦-૦૮-૨૦૧૮

સોનમ ક્લોક.મોરબી

૨૧-૦૮-૨૦૧૮

ઓધોલગક તાલીમ સુંસ્થા. ટુંકારા

૨૮-૦૮-૨૦૧૮

શ્રી કે.એચ.માધવાણી આટટ સ & કોમસટ કોલેજ પોરબુંદર(સુંભવીત)

૧૦-૦૮-૨૦૧૮

આઈ.ટી.આઈ અમરે લી

૨૭-૦૮-૨૦૧૮

કમાણી સાયન્સ અને પ્રતાપરાય આટટ સ કોલેજ અમરે લી

૧૪-૦૮-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ.મેંદરડા

૨૮-૦૮-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ. સવસાવદર

૧૩-૦૮-૨૦૧૮

ડૉ.આંબેડકર ભવન, ભાવનગર

૨૮-૦૮-૨૦૧૮

એન.સી.ગાુંધી મહહલા કોલેજ, ભાવનગર

૦૪-૦૮-૨૦૧૮

જે.જે.કુંડલીયા કોલેજ,રાજકોટ

૨૧-૦૮-૨૦૧૮
૩૧-૦૮-૨૦૧૮

૮

૯

૧૦

૧૧

દે વભસમ દ્વારકા

જામનગર

સરે ન્દ્રનગર
ગીર સોમનાથ

૩

૪

૨
૧

૧૨
ભ ૂજ-કચ્છ

કલ સરવાળો

૩

ભરતીમેળાન ું સ્થળ

જશાણી આટટટ સ એન્ડ કોમસટ કોલેજ,રાજકોટ
જી.આઇ.ડી.સી મેટોડા

૦૭-૦૮-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ. ખુંભાળીયા

૨૧-૦૮-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ. દ્વારકા

૨૯-૦૮-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ. ખુંભાળીયા

૦૬-૦૮-૨૦૧૮

દરે ડ ઉદ્યોગનગર ફેસ ૨ જામનગર

૧૬-૦૮-૨૦૧૮

કાલાવડ શીતલા આઇ.ટી.આઇ

૨૪-૦૮-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ જામનગર

૩૧-૦૮-૨૦૧૮

શુંકર ટે કરી GIDC જામનગર

૨૧-૦૮-૨૦૧૮

આઇ.ટી.આઇ.ચોટીલા

૦૯-૦૮-૨૦૧૮

એચ.એમ.વી. કોલેજ ઉના

૨૮-૦૮-૨૦૧૮

ડો.ભરત બારડ કોલેજ સત્રાપાડા

૦૯-૦૮-૨૦૧૮

જીનસ ઇલેકરીકસટ લી. ભીમાસર તા.અંજાર

૨૪-૦૮-૨૦૧૮

જી.આર.જી. કોસ્ટપીન્ટ ,વર્ાટમેડી તા.અંજાર

૨૮-૦૮-૨૦૧૮

જી.આઈ.ડી.સી.સામખીયારી તા.ભચાઉ

૭૫

નોંધઃ અધતન સવગતો માટે સબુંસધત જીલ્લાની રોજગાર કચેરીનો સુંપકટ કરવા સવનુંતી છે .

