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                                             (વલના મલુ્મ અયજીત્ર)                                                પોભમ ન:ં 

ગજુયાત સ્ટેટ ટ્રામફર એજયકેુળન વોવામટી 

(આદદજાવત વલકાવ વલબાગ, ગજુયાત વયકાય દ્વાયા વચંાલરત સ્લામત્ત વસં્થા) 
                ૩જો ભા, લફયવા મનુ્ડા બલન, વેક્ટય ૧૦-એ, ગાધંીનગય-૩૮૨૦૧૦, પોન: ૦૭૯-૨૩૨૪૩૭૪૮/૪૯ 

EMRSET-2022-23 
૧. યીક્ષા જીલ્રાનો કોડ:          તાલકુાનો કોડઃ             કેન્દ્રનો કોડ:  

૨. યીક્ષા કેન્દ્રનુું નાભ:  

*૩.વલદ્યાથીનુું નાભ (અટક શરેા રખલી):-………………………………………………........................................ 

*૪. જાવત:  રુુ           સ્ત્રી              

*૫. વતા / લારીનુું નાભ........................................................................................................................... 

૬. ભાતાનુું નાભ:..................................................................................................................................... 

*૭.  જ્ઞાતી:-  આદદજાવત           આદદભજુથ             શવત      

*૮.  અ) વલમકુ્ત/વલચયતી/અધધ વલચયતી જાવતના ફાકો          ફ) વલદ્યાથી જેના ભાતા વતા-ડાફેયી 

ઉગ્રલાદ/ફલો/કોલીડ ના કાયણોવય મતૃ્ય ુાભેર શોમ          ક) વલધલા ભાતાના ફાકો        

ડ) દદવમાુંગ  ભાતા-વતાના ફાકો          ઇ) અનાથ (ભાતા-વતા ફન્ને શમાત ન શોમ તેલા)    

*૯. ેટાજ્ઞાતી: ............................................... *૧૦. જન્દ્ભ તાયીખ:                  /               /     
 

*૧૧. વલદ્યાથી કોઇ ળાયીદયક ખોડખાણ ધયાલે છે ?  ના           શા       જો શા તો કેટરા....... %&તેનો પ્રકાય......... 

*૧૨. વતા/લારીનો વમલવામ :   નોકયી         ખેતી          વમાાયી        અન્દ્મ               

*૧૩. વલદ્યાથીનુું શારનુું વયનામુું : પીયુું:........................  ગાભ:........................ તાલકુો:........................ 
       જજલ્રો:....................... ીનનું:........................ પોનનું:........................ ભો.નું:............................. 
 (ઓદપવ ઉમોગ ભાટે) 

ફેઠક ન.ં          
 

(ઑપીવ ઉમોગ ભાટે) વલદ્યાથીનુ ંપ્રલેળ ત્ર પોભમ.ન:ં  

ઈ-એભ-આય-એવ પ્રલેળ યીક્ષા ૨૦૨૨-૨૩ પ્રલેળત્ર 
૧. ફેઠક નુંફય          

૨. વલધાથીનુું નાભ : 

૩.યીક્ષા કેન્દ્રનુું રુુ નાભ:     

૪. યીક્ષાની તાયીખ :૦૧-ભે-૨૦૨૨ (યવલલાય)   યીક્ષાનો વભમ : વલાયે- ૧૧:૩૦ લાગ્મે. 
 
વલદ્યાથીની વશી: ________________ 
તાયીખ: _______________________ 

પોભધ બયાલનાયની વશી:______________ 
તાયીખ: ________________________ 

પોટા ઉય 

આચામધના વશી 
વવક્કા કયાલલા 

 

પોટા ઉય 

આચામધના વશી 

વવક્કા કયાલલા 
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*૧૪. પ્રલેળ ભાટે ળાાની વુંદગી: ૧) ઇ.એભ.આય.એવ.           ૨) વૈવનક સ્કુર        ૩) ટેરેન્દ્ટરુ  

*૧૫. ગજુયાતી કે અંગ્રેજી ભાધ્મભ ળાાની વુંદગી:- ગજુયાતી ભાધ્મભ                  અંગ્રેજી ભાધ્મભ         

*૧૬. શારની ળાાનો પ્રકાય : વયકાયી પ્રાથવભક ળાા        આશ્રભળાા        વયકાયી ગ્રાન્દ્ટ ઇન એઇડળાા 

        વયકાય ભાન્દ્મ ળાા        વી.ફી.એવ.ઇ ભાન્દ્મ          OBE Program - NIOS રેલર B નુું પ્રભાણત્ર          /      

        આય.ટી.ઇ. એક્ટ ૨૦૦૯ ના ચેપ્ટય – ૨ મજુફ  

*(અ) ળાાનુું નાભ : ……………………………………………………………………………………………….......... 

*(ફ) ળાાનુું વયનામુું: ……………………….. ગાભ:.................................     

          તાલકુો:............................................…… જજલ્રો................................. ીનનું.......................   

          પોનનું.......................... ભો.નું ................................................ 

   (ક) આચામધશ્રીનુું નાભ............................................................................................................................... 

૧૭. પોભધ બયલાની જાણકાયીનો સ્ત્રોત: વલદ્યાથીનીળાા             વયકાયી કચેયી/અવધકાયીઓ        વભાચાયત્રો           

એન.જી.ઓ          અન્દ્મ          (એન.જી.ઓ / વભાચાયત્ર/અન્દ્મ ની  વલગત)........................................... 

૧૮. પોભધ ભેવમાનુું સ્થ: વલદ્યાથીનીળાા            નજીકની ળાા         વયકાયી કચેયી/અવધકાયીઓ       અન્દ્મ   

અન્દ્મની વલગતો:................................................................................................................................ 

*૧૯. વલદ્યાથીનુું / લારીનુું કબરુાતનામુું:  
આથી હુું જાશયે કરુ છું કે ઉય જણાલરેી વલગતો ભાયી જાણ મજુફ વાચી છે. હુું ખાતયી આ ુછું કે ભેં યજુ કયેર તભાભ વલગતોના અવર પ્રભાણત્ર 

પ્રલળે વભમ ેયજુ કયીળ. હુું ગજુયાત સ્ટેટ ટ્રામફર એજયકેુળન  વોવામટીના પ્રલળેન ેરગતા તભાભ વનમભોનુું ારન  કયલા ભાટેની વુંભતી આ ુ

છું, જો ભ ેઆરેી ભાદશતી વલગત ખોટી ભાલભુ ડે તો ભાયી ઉભદેલાયી યદ કયલી. 

વલદ્યાથીની વશી...........................................................  લારીની વશી:.......................................................... 

સ્થ.................................................................         તાયીખ:................................................................... 
*૨૦. શાર વલદ્યાથી જે ળાાભાું અભ્માવ કયતો શોમ તે ળાાના આચામધનુું પ્રભાણત્ર: 

આથી પ્રાભાણત્ર આલાભાું આલ ેછે કે આ અયજીભાું વુંફુંધીત વલદ્યાથી / વલદ્યાથીનીએ આરે વલગતો યેકડધના આધાયે વાચી છે. 

સ્થ:............................................... આચામધશ્રીની વશી:....................................... 
તાયીખ :........................................... ળાા ડામવ કોડ;..........................................        

 

 

 

 

 

ળાાનો વવક્કો 

યીક્ષા અંગેની સચુના 
૧. ફઠેક નુંફય અન ેયીક્ષા કેન્દ્રનુું નાભ પ્રલળેત્ર ય રખલે ુછે. આ ફાફતે કોઇ મશુ્કેરી જણામ તો આને પાલરે યીક્ષા કેન્દ્ર (ળાા)ના 

આચામધશ્રીનો વુંકધ  કયલો. કેન્દ્રનો ટેરીપોન નુંફય અયજી પોભધ ય આલાભાું આલરે છે. 

૨.  યીક્ષાના દદલવે (૦૧-ભે-૨૦૨૨)  ૧૦:૩૦ લાગ્મે યીક્ષા સ્થે શોંચી જલાનુું યશળે.ે 

૩.  કેન્દ્ર ય વીટ નુંફય ભેલલાભાું મશુ્કેરી જણામ તો આચામધશ્રી/યીક્ષકનો વુંકધ  કયલો. 
૪.  યીક્ષા શોરભાું વલદ્યાથીએ કોઇ ણ પ્રકાયનુું વાશીત્મ વાથે યાખવુું નશી. 
૫.  વલદ્યાથીએ પ્રલેળત્ર યીક્ષા વભમે ાવે યાખલાનુ ંયશળેે. પ્રલેળત્ર વલના યીક્ષાભા ંફેવલા દેલાભા ંઆલળે નશી. 
૬.  વલદ્યાથીએ ઉત્તયલશીભાું કાી અથલા ભયુી ફોરનેનો જ ઉમોગ કયલાનો યશળે.ે  

૭.  પ્રલેળત્ર ય આચામમના વશી વવક્કા વાથેનો ાવોટમ  વાઇઝનો પોટો પયજીમાત રગાલલાનો યશળેે. 

૮.  વલધાથીએ યીક્ષા વભમે વુંણુધ ળાુંવત જાલલાની યશળે.ે વલધાથી યીક્ષાભાું ગેયયીતી કયતો જણાળે તો યીક્ષા ખુંડભાુંથી ઉઠાડી મકુલાભાું 
આલળ.ે તથા આ યીક્ષા ભાટે ગેયરામક ઠયાલલાભાું આલળ.ે 

૯.  અયજી કયેર પોભધ જભા કયાલતા શરેા વલદ્યાથીઓએ તભેનો પોટો આચામધના વશી વવક્કા વાથ ેખયાઇ કયાલલાનો યશળે,ે અન ેયીક્ષા વભમે 
એડભીટ કાડધ વાથ ેરાલલાનુું યશળે.ે 

૧૦.  જે ત ેતાલકુાના વલદ્યાથીએ જે ત ેતાલકુાના કેન્દ્ર ય જ યીક્ષા આલાની  યશળે.ે 



3 

 

અયજીત્ર બયલા અંગેની સચુના  

 અયજીત્રકની તભાભ વલગતો બયલાનુું પયજીમાત છે અન ેત ેઅંગે્રજી અથલા ગજુયાતીભાું ભોટા અક્ષયે કાી અથલા ભયુી ફોરનેથી 
બયલાન ુયશળે.ે આંકડાઓ અંગે્રજીભાું બયલા. 

 યીક્ષા પ્રલળેત્રના કોરભ ૧ થી ૧૯ ની વલગતો વલધાથી/લારીએ જાત ે બયલાની યશળે ે અન ે દળાધલરે જ્ગ્માએ વલધાથીએ વશી 
કયલાની યશળે.ે  

 અયજીત્રકભાું દળાધલરે જ્માએ ાવોટધ  વાઇઝના તાજેતયના ફ ે પોટા અયજીત્રભાું દળાધવમા મજુફ રગાલલા. વલધાથીઓએ 

તભેનો પોટો આચામધના વદશ વવક્કા વાથ ેખયાઈ કયાલરે પોટા અયજીત્રભાું રગાલલાના યશળે.ે 

  * કયેર કોરભોની વલગતો પયજીમાત બયલાની છે. પયજીમાત ભાદશતી બમાધ લગયનુું અયજીત્રક યદફાતર ગણાળ.ે 
૧. યીક્ષા જજલ્રાના કોડ:                   તાલકુાનો કોડ:            કેન્દ્રનો કોડ: 
 વલદ્યાથીએ ટેફર-૨ ભાું આરે યીક્ષા કોડ જોઈને રખવુું અન ેયીક્ષા કેન્દ્ર, જીલ્રા અન ેતાલકુાનો કોડ નુંફય વુંફવધત ખાનાભાું રખલો. 
૨.  યીક્ષા કેન્દ્રનુું નાભ ટેફર-૨ ભાું આરે જણાવમા મજુફ રખલાનુું  યશળે.ે 

૩.  વલદ્યાથીનુું નાભ :અશીંમા અટક શરેા રખલી છી નાભ રખવ ુઅન ેતે છી વતાનુું નાભ રખવ ુ

૪.  જાવત: અશીંમા વલદ્યાથીએ રુુ શોમ તો  રુુ અન ેસ્ત્રી શોમ તો સ્ત્રીના કોઠાભાું  ( √ ) ની વનળાની કયલી.  

૫.  વતા/ લારીનુું નાભઃ અશીંમા  વલધાથીએ ોતાના વતાન ુઅથલા લારીનુું નાભ રખવુું. 

૬. ભાતાનુું નાભ: અશીંમા વલધાથીએ ોતાની ભાતાનુું નાભ રખવ.ુ  

૭.  જ્ઞાવત : આદદજાવત, આદદભજુથ અન ેશવત ભાું વભાલળે થતો શોમ ત ેકોઠાની અંદય (√) ખયાની વનળાની કયલી. 

૮.   જેભાું વભાલળે થતો શોમ ત ેકોઠાની અંદય (√) ખયાની વનળાની કયલી. 

૯.  ટેા જ્ઞાતી : અશીંમા વલધાથીએ શરેા ોતાની ટેા જ્ઞાતી રખલી.  

૧૦. જન્દ્ભ તાયીખ: અશીંમા વલધાથીએ શરેા ફ ેકોઠાભાું તાયીખ રખલી. તથા ફીજા ફ ેકોઠાભાું ભશીનો અને છેલ્રા ચાય કોઠાભાું લધ રખવ.ુ  

૧૧. વલધાથી કોઇ ળાયીયીક ખોડખાણ ધયાલ ેછે : અશીંમા  વલધાથીએ  કોઇ ળાયીયીક ખોડખાુંણ વલ ેશા કે ના કોઠાભાું(√) ખયાની  વનળાની 
કયલી. તનેી વલગત દળાધલલી.  

૧૨. વતા / લારીનો વમલવામ : અશીંમા વતાનો / લારીનો વમલવામ રખલો. જેલાકે દા.ત. ખતેી શોમ તો તનેી ફાજુના કોઠાભાું ( √ ) ખયાની 
વનળાની કયલી.  

૧૩. વલધાથીનુું વયનામુું : અશીંમા વલધાથીનુું વયનામુું રખલાનુું  યશળે.ે  

૧૪. પ્રલળે ભાટે ળાાની વુંદગી : વલધાથી જે ળાાભાું પ્રલળે ની ઇચ્છા ધયાલ ેછે ત ેભાટેની ( √ ) વનળાની કયલી.  

૧૫. વલદ્યાથી ગજુયાતી ભાધ્મભ કે અંગે્રજી ભાધ્મભભાું પ્રલળે ભેલલા ઇચ્છતા શોમ તભેાું ( √ ) વનળાની કયલી. 

૧૬.ળાાનો પ્રકાય : અશીંમા વલધાથી જે ળાાભાું અભ્માવ કયતો શોમ ત ેળાાનાું કોઠાભાું ( √ ) ખયાની વનળાની કયલી.  

   દા.ત. વયકાયી ળાાભાું અભ્માવ કયતો  શોમ તો વયકાયી ળાા ાવનેા કોઠાભાું (√) ખયાની વનળાની કયલી.  

અ. ળાાનુું નાભ : અશીંમા ળાાનુું નાભ રખવુું.  

ફ. ળાાનુું વયનામુું : અશીંમા ળાાનુું વયનામુું રખલાનુું યશળે.ે  

ક. આચામધશ્રીનુું નાભ : અશીંમા વલધાથી જે ળાાભાું અભ્માવ કયતો શોમ ત ેળાાના આચામધનુું નાભ રખવુું. 

૧૭. પોભધ બયલાની જાણકાયીનો સ્ત્રોત : વલધાથીન ેઆ યીક્ષા વલ ે જમાુંથી ભાદશતી ભી  શોમ તનેી વાભે (√) ખયાની વનળાની કયલી.  
૧૮.પોભધ ભેવમાનુું સ્થ: અશીંમા વલધાથીએ ક્ાુંથી પોભધ ભેવય ુછે ત ેરાગ ુડતા વલકલ્ ય (√ )ખયાની વનળાની કયલી. 
 કભમચાયીને ફેઠક ન ંબયલા અંગેની સચુના: 

D H 0 1 0 0 0 0 1 

 

યીક્ષા જજલ્રાનો કોડ* યીક્ષા તાલકુાના કોડ* ૫ આંકડાભા ંવલદ્યાથીના યોર ન ંદળામલલા 
 

*ટેફર-૨ ભા ંઆેર જણાવ્મા મજુફ 



4 

 

 

(A) (C) (D) 

 

(B) 

 

(C) 

કવોટી ભાટે નમનુા રૂ પ્રશ્નો   
અ. ગજુયાતી 

(૧)  ગાુંધીજીના યાજદ્વાયી ગરુુ કોણ શતા ? 

     (અ)   ભોશનરાર        (ફ)  ગોખરે                              (ક) ભશવિ                               (ડ)     યાજલૈધ  

(૨)  ઉલન એટરે શુું?  

     (અ)  લાડો               (ફ)  જ ુંગર                              (ક) ખેતય                               (ડ) ફગીચો  

(૩)  નીય નો વભાનાથી ળબ્દ આો .  

      (અ)  નશયે              (ફ) નક                                   (ક) ાણી                               (ડ) ક્ષીય  

ફ. English 

(1)  This is ______ apple. 

 

a) a        b) an c) the d) is  

 

(2)  The books are _______ the table. 

 

a) in      b) over c) on d) under  

 

(3)  These lines _______ long. 

a) is    b) am c) are d) there 

  

ક. બધુ્ધધભતા  

  (૧) અરગ ડતી આકૃવત ળોધો.  

    

 

(૨)    

  

     

 

 

           (A)                                                                                                       (D) 

                                                                                                                      

ડ. ગલણત  

  (૧) ૧૮ અને ૪૮ નો ર.વા.અ.  કેટરો થામ ?                          

  (અ) ૭                                     (ફ)  ૬                                    (ક) ૮                                      (ડ) ૯ 

  (૩) રૂ. ૪૦૦ ના ૧૦% કેટરા થામ ?  

   (અ)   ૪                              (ફ) ૪૦૦                                    (ક) ૪૦                                    (ડ)  ૫૦ 

  (૪) કઇ વુંખ્માનુું લગધ અને લગધમુ વયખુું છે ? 

  (અ) ૧                                     (ફ) ૨                                     (ક)   ૩                                    (ડ) ૪  
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ગજુયાત  યાજ્મ ટ્રામફર  એજયકેુળન  વોવામટી  

(આદદજાવત  વલકાવ  વલબાગ , ગજુયાત  વયકાય  દ્વાયા  વચંાલરત  સ્લામત્ત  વસં્થા) 

             ૩જો ભા, લફયવા  મનુ્ડા  બલન , વેક્ટય -૧૦-એ, ગાંધીનગય  – ૩૮૨૦૧૦ , પોન: ૦૭૯ -૨૩૨૪૩૭૪૮ /૪૯ 

એકરવ્મ ભોડેર યેવીડેન્ળીમર સ્કરૂ ભા ં૨૦૨૨-૨૩ ભા ંપ્રલેળ ભાટેની ભાદશતી 
(વયકાયી, આશ્રભ ળાા, ગ્રાન્ટ ઇન એડ, વયકાય ભાન્મ, વી.ફી.એવ.ઇ ભાન્મ, NIOS OBE Program -રેલર B નુ ંપ્રભાણત્ર અથલા આય.ટી.ઇ. એક્ટ 

૨૦૦૯ ના ચેપ્ટય – ૨ મજુફની-  ળાાઓના ાચંભા ંધોયણના આદદજાવતના ફાકો ભાટે ) 

આદદજાવતના ફાકોને ઉચ્ચ ગણુલત્તાવબય વળક્ષણ વાથે સવુલધાયકુ્ત આલાવ અને બોજન વમલસ્થા ભી યશ ેતેલા શતેવુય એકરવમ ભોડેર યેવીડેન્દ્ળીમર સ્કૂરો 
કામધયત છે. વદય ળાાઓ  ધોયણ -૬ થી ધોયણ-૧૨ સધુી આદદજાવતના ફાકો તથા વલમકુ્ત/વલચયતી/અધધ વલચયતી જાવતના ફાકો, વલદ્યાથી જેના ભાતા 
વતા ડાફેયી ઉગ્રલાદ/ફલો/કોલીડ ના કાયણોવય મતૃ્ય ુાભેર શોમ, વલધલા ભાતાના ફાકો, દદવમાુંગ  ભાતા-વતાના ફાકો, અનાથ (ભાતા-વતા ફન્ન ે

શમાત ન શોમ તેલા)  ફાકો ભાટે છે. આ ળાાઓની માદી ાનાું ૬ તથા ૭ ઉય આલાભાું આલેર છે. ળાાભાું યશઠેાણ, બોજન અને નાસ્તો તથા, કોમ્પપ્યટુય 

વળક્ષણ, યભતગભત, ચચત્રકરા  વળક્ષણ, રાઇબ્રેયી વલગેયેની સવુલધા છે. આ એકરવમ ભોડેર યેવીડેન્દ્ળીમર સ્કૂરોભાું ધોયણ-૬ ભાું પ્રલેળ ભાટે અયજીઓ 

ભુંગાલલાભાું આલે છે.  
    

અનસુચૂચત જનજાવતના વલદ્યાથીઓન ે ઉત્તભકક્ષાનુું વળક્ષણ તેભજ સવુલદ્યાઓ ભે અને ઉત્તભ કક્ષાની ળાાભાું પ્રલેળ ભે તે ભાટે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 
“ટેરેન્ટપરુ” મોજનાનુું વનભાધણ કયલાભાું આવય ુછે. આ ” ટેરેન્દ્ટરુ”  મોજનાનો રાબ રેલા ભાટે એકરવમ ભોડેર યેવીડેન્દ્ળીમર સ્કૂર પ્રલેળ યીક્ષાભાું પ્રથભ 

તફકે્ક ઉત્તીણધ થલાનુું યશળેે. (“ટેરેન્દ્ટરુ” મોજનાનો રાબ રેલા ભાટે પ્રલેળ વભમે વયકાયશ્રીના આલક ભમાધદા અંગેના  પ્રલતધભાન વનમભો ધ્માને રેલાભાું 
આલળે) 

ાત્રતાનુું ધોયણ : 
 વલદ્યાથી/વલદ્યાથીનીઓ અનસુચૂચત જનજાવત (ST) શોલા જોઇએ.  
 પ્રલેળ વભમે વલદ્યાથીઓની ઉંભય ૧૦ થી ૧૩ લધની શોલી જોઇએ. (ઓછાભાું ઓછી ૧૦ લધ અને લધભુાું લધ ુ૧૩ લધ).  
 વલદ્યાથી/વલદ્યાથીની શાર વયકાયી ળાા/આશ્રભળાા અથલા ભાન્દ્મ ગ્રાન્દ્ટ ઇન એઇડ ળાાઓ, વયકાય ભાન્દ્મ (વળક્ષણ વલબાગની માદી મજુફ) અને 

વી.ફી.એવ.ઇ. ભાન્દ્મ, NIOS OBE Program -રેલર B નુું પ્રભાણત્ર અથલા આય.ટી.ઇ. એક્ટ ૨૦૦૯ ના ચેપ્ટય – ૨ મજુફ – ળાાઓભાું ધોયણ-૫ ભાું 
અભ્માવ કયતા શોલા જોઇએ અને પ્રલેળ ભેલતી લખત ેધોયણ-૫ ાવ કયેર શોવ ુજોઇએ. 

 આદદજાવત વલસ્તાયના આદદભ જુથના ફાકો અને શતી ફાકો ભાટે કુર ફેઠકના ૫% સધુી પ્રલેળ ભાટે અચગ્રભતા આલાભાું આલળે.  
 વલમકુ્ત/વલચયતી/અધધ વલચયતી જાવતના ફાકો, વલદ્યાથી જેના ભાતા વતા ડાફેયી ઉગ્રલાદ/ફલો/કોલીડ ના કાયણોવય મતૃ્ય ુાભેર શોમ, વલધલા 

ભાતાના ફાકો, દદવમાુંગ  ભાતા-વતાના ફાકો, અનાથ (ભાતા-વતા ફન્ન ેશમાત ન શોમ તેલા)  વલદ્યાથીઓ ભાટે ૧૦% સધુી પ્રલેળ ભાટે અચગ્રભતા 
આલાભાું આલળે. દદવમાુંગ ફાકો ભાટે કુર ફેઠકના ૩% સધુી પ્રલેળ ભાટે અચગ્રભતા આલાભાું આલળે.  (પ્રલેળ વભમે રાગ ુડતા જરૂયી પ્રભાણત્ર 
યજુ કયલાના યશળેે.)  

પ્રલેળ અયજીત્ર ભેલલાના  સ્થો :  
 વફંવંધત ગાભની પ્રાથવભક ળાા   તભાભ આશ્રભળાાઓ અને ગ્રાભ ચંામત  
 તભાભ એકરવ્મ ભોડેર યેવીડેન્ળીમર  ળાાઓ  તભાભ આદળમ વનલાવી ળાાઓ 
 તભાભ ભોડેર ળાાઓ  પ્રામોજના લશીલટદાયશ્રી અને ભદદનીળ કવભશ્નયશ્રીની  કચેયીઓ 
 તભાભ કન્મા વાક્ષયતા વનલાવી ળાાઓ   તભાભ યીક્ષા કેન્રો તેભજ જીલ્રા વળક્ષણવધક્ષકશ્રીની કચેયીઓ 

  અયજીત્ર જભા કયાલલાના  સ્થો :         
 અયજીત્ર બયીને જે યીક્ષા કેન્દ્ર ઉય યીક્ષા આલાની શોમ તે યીક્ષા કેન્દ્રભાું રૂફરૂ અથલા ટારથી જભા કયાલલાનુું યશળેે અને તેજ સ્થેથી 

યીક્ષાથીઓન ેપ્રલેળત્ર ઈસ્ય ુકયલાભાું આલળે. આ વવલામ અન્દ્મ જ્માએ અયજીત્ર ભોકરલાભાું આલળે તો તે સ્લીકાયલાભાું આલળે નશી. અયજીત્ર 

સ્લીકાયલાની છેલ્રી તા. ૪ - એવપ્રર- ૨૦૨૨ છે. આ તાયીખ છી અયજીત્ર સ્લીકાયલાભાું આલળે નશી. યીક્ષા  કેન્દ્રો ની માદી ાના ંન.ં ૮ તથા ૯ ઉય 

આેર છે.  
 આ તફકકે વલધાથી ાવેથી ઠયાલલાભાું આલેર ાત્રતા ધયાલતા શોલાના કોઈ દસ્તાલેજી યુાલાઓનો આગ્રશ યાખલાભાું આલતો નથી. જો ઉભેદલાય 

પ્રલેળ ભાટે કવોટીનાું અંતે રામક ઠયળે તો પ્રલેળ વભમે આ અંગેના આધાય/યુાલા યજૂ કયલાના યશળેે. જેથી ઉભેદલાયને ોતે ઠયાલેર ાત્રતા ધયાલે છે 

તેની ખયાઈ કયીને જ અયજી કયલા જણાલલાભાું આલે છે. પ્રલેળ વભમે ઉભેદલાય યીક્ષાભાું ઉત્તીણધ  થમેર શોલા છતાું જો ાત્રતા ધયાલતા નશી શોમ, તો 
કોઈ ણ વુંજોગોભાું  પ્રલેળ આલાભાું આલળે નશી.          

યીક્ષા ધધવત : 

 યીક્ષા તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૨ ને યવલલાય ના યોજ મોજલાભાું આલળે, અને વલધાથીઓએ વલાયે ૧૦:૩૦ લાગે યીક્ષા સ્થે શોંચી જલાનુું યશળે. યીક્ષા એક 

જ બાગભાું રેલાભાું આલળે.દયક્ષાનો વભમ વલાયના ૧૧.૩૦ થી ફોયના ૧.૩૦ કરાક સધુીનો યશળેે. પ્રશ્નત્રભાું બાા કૌલ્મ ક્ષભતા અંગે્રજી, 

ગજુયાતી, દશન્દી, અંકગલણત, બધુ્ધધભતાને રગતા  વલમોભાુંથી લૈકલ્લ્ક પ્રશ્રો છુલાભાું આલળે. આ પ્રશ્નત્ર રખલા ભાટેનો કુર વભમ ૨ કરાક નો 
યશળેે. દદવમાુંગ વલદ્યાથીઓને ૩૦ વભવનટનો લધ ુવભમ આલાનો યશળેે.  

 યીક્ષા ભાટે નમનૂા રૂ પ્રશ્નો અયજીત્રકના ાનાું નુંફય-૪ ઉય આલાભાું આલેર છે. યીક્ષા ઓ.એભ.આય (OMR) ધ્ધવતથી રેલાભાું આલળે. 
અગત્મની  તાયીખો : 

 અયજીત્ર ભેલલાની તાયીખ : ૧૦ ભાચમ ૨૦૨૨ 
 અયજીત્ર યત આલાની છેલ્રી તાયીખ : ૦૪ એવપ્રર ૨૦૨૨ (વાજંે ૬-૦૦ લાગ્મા સધુી) જાશયે યજાના દદલવો વવલામ  
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 યીક્ષા ની  તાયીખ : ૦૧ ભે ૨૦૨૨ (યવલલાય) 
 દયણાભ જાશયે કયલાની તાયીખ : ભે ૨૦૨૨ નુ ંફીજુ અઠલાદડય ુ
અગત્મની સચૂનાઓ :  

 અયજીત્ર આ વાથે બકુરેટના ાનાું નું ૧-૨ ઉય ચફડેર છે. પ્રલેળ ભાટે અયજી કયલા આ ાના બકુરેટ ભાુંથી પાડી રેલાના યશળેે.  
 અયજીત્ર બયતી લખત ે વલદ્યાથીઓ તેભની ળાાના વળક્ષક અથલા આચામધની ભદદ રઈ ળકે છે. અયજીત્રકના પકયા નું ૨૦ ભાું દળાધલેર જ્ગ્મા ય 

આચામધ દ્વાયા ખયાઈ કયામેરી શોલી જોઈએ, અન્દ્મથા અયજીત્ર સ્લીકાયલાભાું આલળે નશી.  
 અયજદાય જે સ્થે યીક્ષાભાું ઉસ્સ્થત યશલેાના શોમ તે યીક્ષા કેન્દ્ર ઉય અયજીત્ર યજૂ કયલાનુું યશળેે.નક્કી કયેરા યીક્ષા કેન્દ્ર વવલામ અન્દ્મ કેન્દ્ર 

ઉય અયજીત્ર યજૂ કયલાભાું આલળે તો તે યદફાતર ગણાળે 
 અયજીત્ર કચેયી વભમ દયમ્પમાન શાથોશાથ અથલા ટાર દ્વાયા યજૂ કયલાનુું યશળેે. અયજીત્ર શાથોશાથ યજૂ કયલાના દકસ્વાભાું એ જ લખત ેપ્રલેળત્ર 

ઇસ્ય ુકયલાભાું આલળે. 
 જો અયજીત્ર ટારભાું ભોકરલાભાું આલેર શળે તો પ્રલેળત્ર ણ ટારથી જ ભોકરલાભાું આલળે.આલા દકસ્વાભાું અયજદાયે ોતાના વયનાભા લાળું 

રૂવમા-૫ ટીકીટ રગાલેર કલય અયજીત્ર વાથે ભોકરલાનુું યશળેે. ોતાના વયનાભા વાથેનુું રૂવમા-૫ ટીકીટ લાળું કલય અયજી વાથે ભોકરાલેર નશી 
શોમ તો અયજીત્ર યદ કયલાભાું આલળે. 

 અયજીત્ર જભા કયાલતા શરેા વલદ્યાથીઓએ તેભનો પોટો અયજીત્ર ય ચોંટાડી આચામધના વશી વીક્કા વાથે ખયાઇ કયાલલાનો યશળેે,અને બયેરા 
અયજીત્રની ઝેયોક્ષ યીક્ષા વભમે પ્રલેળત્ર ની વાથે રાલલાની યશળેે. પોટા ય ક્રી કે ીન રગાડલી નદશ.  

 જે અયજદાય અયજીત્ર બયીને ટારથી ભોકરલાના શોમ તેભને બયેર અયજીત્રની નકર તેભની ાવે યાખલાની યશળેે. 
 અયજીત્ર બયલાની ફાફતભાું જો કોઇ મશુ્કેરી શોમ તો  વલદ્યાથીઓ નજીકની એકરવમ ભોડેર યેવીડેન્દ્ળીમર સ્કૂરભાું અથલા વલના મલૂ્મે શલે્ રાઇન 

નફંય ૧૮૦૦૨૩૩૭૯૨૮ ઉય વુંકધ  કયી ળકળે . 
 નીચે જણાલેર જ્ઞાતીઓન ેઆદદભજૂથ તયીકે ગણલાભાું આલળે.અને તેભને આગ દળાધવમા મજુફ અનાભત રાબ આલાભાું આલળે. 

 ૧. વીદી, ૨. કોરઘા ,૩. કોટલાીમા, ૪.ઢાય ,૫. કાથોડી  
 દયક્ષા OMR ધ્ધવત દ્વાયા રેલાભાું આલતી શોમ છે જેથી યી-ચેકીંગ કયલાભાું આલળે નદશ તેભજ (યી-ચેકીંગ ભાટે અયજી કયલી નશીં) 
 ભેયીટભાું આલનાય વલદ્યાથીઓના જ ભાકધવ જાશયે કયલાભાું આલળે. ભેયીટભાું ન આલનાય વલદ્યાથીઓના ભાકધવ જાણલા ભાટે ત્ર વમલશાય અથલા 

ટેરીપોનીક જાણ કયલાભાું આલળે નશી. જે ળાાની ફેઠક પ્રભાણ ેટેરેન્દ્ટરુ તેભજ ઈ.એભ.આય.એવ. ળાાભાું પ્રલેળ ભેલલા ભાટે ભેયીટભાું આલનાય 

ફાકોન ુજ યીણાભ અભાયી કચેયીની લેફવાઇટ www.eklavya-education.gujarat.gov.in ય મકુલાભાું આલળે. 
 ળાા વુંદગી ભાટે ભેયીટના આધાયે જ પ્રલેળ આલાભાું આલળે પ્રલેળ ભેલલા ભાટે કે ળાા પેયફદર કયલા ભાટે બરાભણ અયજીઓ ધ્માને રેલાભાું 

આલળે નદશ. 

ક્રભ ળાાનુું  નાભ બાાનુું ભાધ્મભ તાલકુો જજલ્રો 
૧ ઇ એભ આય એવ, ભોતા-ફાયડોરી*    અંગે્રજી ફાયડોરી 

સયુત 
૨ ઇ એભ આય એવ, ભાડંલી* અંગે્રજી ભાડંલી 
૩ વૈવનક ળાા, લફરલાણ*** અંગે્રજી ઉભયાડા 
૪ ઇ એભ આય એવ ભાગંયો  અંગે્રજી ભાગંયો  

૫ ઇ એભ આય એવ, ખોડદા, વનઝય*  અંગે્રજી વનઝય 

તાી 
૬ ઇ એભ આય એવ, ઇન્દુ* અંગે્રજી વોનગઢ 

૭ ઇ એભ આય એવ,ઉકાઈ* અંગે્રજી ઉકાઈ 

૮ ઇ એભ આય એવ કુકયમુડંા  અંગે્રજી  કુકયમુડંા 
૯ ઇ એભ આય એવ, કયાડા*  અંગે્રજી કયાડા 

લરવાડ 
૧૦ ઇ એભ આય એવ, ાયડી* અંગે્રજી લરવાડ 

૧૧ ઇ એભ આય એવ, ધયભપયુ* અંગે્રજી ધયભપયુ 

૧૨ ઇ એભ આય એવ, ઉભયગાભ  અંગે્રજી  ઉભયગાભ  

૧૩ ઇ એભ આય એવ, ળાભાજી -૧* અંગે્રજી બીરોડા 

અયલલ્રી 
૧૪ ઇ એભ આય એવ, ળાભાજી-૨ * અંગે્રજી બીરોડા 
૧૫ ઇ એભ આય એવ ભેઘયજ  અંગે્રજી  ભેઘયજ  

૧૬ વૈવનક સ્કરૂ, ખેયંચા  *** અંગે્રજી બીરોડા 
૧૭ ઇ એભ આય એવ, ખયેડી *  અંગે્રજી દાશોદ 

દાશોદ 
૧૮ ઇ એભ આય એવ, લખુદડમા* અંગે્રજી દાશોદ 

૧૯ ઇ એભ આય એવ, ગયફાડા*  અંગે્રજી  ગયફાડા  
૨૦ ઇ એભ આય એવ, વીંગલડ * અંગે્રજી વીંગલડ  

૨૧ ઇ એભ આય એવ, અંફાજી*  અંગે્રજી દાતંા ફનાવકાઠંા  
૨૨ ઇ એભ આય એવ, જગાણા* અંગે્રજી ારનપયુ 

http://www.eklavya-education.gujarat.gov.in/
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ક્રભ ળાાનુું  નાભ બાાનુું ભાધ્મભ તાલકુો જજલ્રો 
૨૩ ઇ એભ આય એવ, અભીયગઢ*  અંગે્રજી  અભીગયઢ  

૨૪ ઇ એભ આય એવ, લેજરપયુ * અંગે્રજી કારોર ચંભશાર  

૨૫ ઇ એભ આય એવ, ઘોઘફંા અંગે્રજી  ઘોઘફંા 
૨૬ ઇ એભ આય એવ, કડાણા * અંગે્રજી કડાણા ભશીવાગય 

૨૭ ઇ એભ આય એવ, વતંયાભપયુ* અંગે્રજી વતંયાભપયુ  

૨૮ ઇ એભ આય એવ, નાદંોદ *  અંગે્રજી નાદંોદ 

નભમદા 
 

૨૯ ઇ એભ આય એવ, વતરકલાડા * અંગે્રજી વતરકલાડા 
૩૦ ઇ એભ આય એવ, વાગફાયા* અંગે્રજી વાગફાયા 
૩૧ ઇ એભ આય એવ, ડેદડમાાડા* અંગે્રજી  ડેદડમાાડા 
૩૨ ઇ એભ આય એવ, ફાયતાડ * અંગે્રજી લાવંદા નલવાયી 
૩૩ ઇ એભ આય એવ, પવુનમાલાટ* અંગે્રજી છોટાઉદેપયુ 

છોટાઉદેપયુ 
૩૪ ઇ એભ આય એવ, ક્લાટં (SPF) અંગે્રજી કલાટં 

૩૫ ઇ એભ આય એવ, નવલાડી* અંગે્રજી નવલાડી 
૩૬ ઇ એભ આય એવ કલાટં * અંગે્રજી  કલાટં  

૩૭ ઇ એભ આય એવ, લાઘોદડમા-૧, ગોયજ અંગે્રજી લાઘોડીમા લડોદયા 
૩૮ ઇ એભ આય એવ, લાઘોડીમા-૨* અંગે્રજી લાઘોડીમા 
૩૯ ઇ એભ આય એવ, આશલા * અંગે્રજી આશલા  

૪૦ ઇ એભ આય એવ,વાપતુાયા* અંગે્રજી આશલા  

૪૧ ઇ એભ આય એવ, ભશાર ગજુયાતી આશલા  

૪૨ ઇ એભ આય એવ, ભારેગાુંલ ગજુયાતી આશલા ડાુંગ  

૪૩ ઇ એભ આય એવ, ગાયખડી  ગજુયાતી સચુફય  

૪૪ ઇ એભ આય એવ, ચીંચરી ગજુયાતી સચુફય  

૪૫ ઇ એભ આય એવ, ફાયીાડા ગજુયાતી લઘઈ  

૪૬ ઇ એભ આય એવ, ોળીના (ખેડબ્રહ્મા)* અંગે્રજી ખેડબ્રહ્મા વાફયકાઠંા 
૪૭ ઇ એભ આય એવ, લાઘરખોડ* અંગે્રજી નેત્રગં બરુચ 

૪૮ ઇ એભ આય એવ, ઝઘદડમા* અંગે્રજી  ઝઘદડમા  
 *** ક્રભ ન ં૧૬ વૈવનક સ્કુરભા ંપકત કુભાય વલદ્યાથીઓજ પ્રલેળ ભેલી ળકળે તથા ક્રભ ન ં૦૩ ભા ં કુભાય અને કન્મા  પ્રલેળ ભેલી ળકળે. વૈવનક ળાાભા ંપ્રલેળ 

ભેલલા ભાટે ભેડીકર ચકાવણી કયાલલાભા ંઆલળે. 

* બાયત વયકાય દ્વાયા ભજુંય ઇ.એભ.આય.એવ. ળાાઓ વી.ફી.એવ.ઇ. ફોડમ અંગે્રજી ભાધમભભા ંઆગાભી લમથી રૂાતંદયત કયલાભા ં
આલનાય છે.  
 

ટેફર:૨ ૨૦૨૨-૨૩ ની ઇએભાઆયએવ પ્રલેળ યીક્ષા ભાટે ભજુંય થમેર યીક્ષા અને અયજીત્રક જભા ંકયાલલાના કેન્રોની માદી 

ક્રભ જજલ્રો તાલકુો/બ્રોક 
યીક્ષા 
કેન્ર કોડ 

યીક્ષા કેન્રનુ ંનાભ અને વયનામુ ં ટેરીપોન નફંય 

1 

દાશોદ 

દાશોદ DH/01/1 નલજીલન આટધવ એન્દ્ડ કોભવધ કોરેજ, દાશોદ ૮૩૨૦૨૫૨૮૬૮  

2 દાશોદ DH/01/2 એકરવમ ભોડેર યેવીડેન્દ્વીમર સ્કુર, ખયેડી તા. દાશોદ ૯૨૬૫૫૫૪૭૯૯  

3 રીભખેડા DH/02/1 ભોડેર સ્કુર, રીભખેડા જજ- દાશોદ ૯૭૧૪૪૧૦૩૯૯   

4 દેલાગઢ ફાયીઆ DH/03/1 ભોડેર સ્કુર, દેલગઢ ફાયીઆ જજ- દાશોદ ૯૦૯૯૪૮૬૯૭૬  

5 ધાનયુ DH/04/1 એકરવમ ભોડેર યેવીડેન્દ્વીમર સ્કુર, લખુાડીમા તા.ધાનયુ ૮૪૬૯૯૫૭૧૨૦   

6 ગયફાડા DH/05/1 ભાધ્મવભક ળાા ગયફાડા, જાુંબઆુ યોડ, ચાય યસ્તા ચોકડી, ગયફાડા ૯૯૭૪૮૦૦૪૭૪  

7 ગયફાડા DH/05/2 ભોડેર સ્કુર, ગયફાડા, ધાયાવભ્મની ભકાન ની વાભ,ે નલા પચમા, ગયફાડા ૯૯૭૪૮૦૦૪૭૪  

8 ઝારોદ DH/06/1 ફી.એભ. શાઇસ્કુર, બયત ટાલય, ઝારોદ ૯૫૩૭૬૦૬૧૯૧  

9 ઝારોદ DH/06/2 કે.આય.દેવાઇ, આટધવ એન્દ્ડ કોભવધ કોરેજ, ઝારોદ ૮૧૫૫૮૮૦૩૩૭  

10 વુંજેરી DH/07/1 ભાધ્મવભક અન ેઉચ્ચત્તય ભાધ્મવભક વલદ્યારમ, વુંજેરી ૯૯૧૩૯૩૩૩૦૫  

11 પતેયુા DH/08/1 શ્રી આઇ. કે. દેવાઇ શાઇસ્કુર, પતેયુા ૯૭૧૨૧૦૧૧૧૭  

12 પતેયુા DH/08/2 કોભર પ્રાથવભક વલદ્યાભુંદદય, પતેયુા ૮૨૦૦૭૮૩૬૭૨  

13 વીંગલડ DH/09/1 જી.એર. ળેઠ શાઇસ્કુર, વીંગલડ ૯૫૩૭૭૩૫૩૦૮  

14 
ુંચભશાર ભોયલા શડપ PM/01/1 ભોડેર સ્કુર ભોયલાશડપ ફાભણા પચયુું, તા- ભોયલાડહ્પ જજ- ુંચભશાર  ૯૫૫૮૯૯૭૫૫૨  



8 

 

15 કારોર PM/02/1 ઈ.એભ.આય.એવ. લેજરયુ, જી.ઈ.ફી વફસ્ટેળન ાવ,ેલેજરયુ ૮૧૪૧૭૦૮૭૦૮  

16 ધોધુંફા PM/03/1 ભાધ્મવભક વલદ્યાભુંદદય યણજીતનગય, ધોધુંફા જજ-ુંચભશાર ૮૪૬૯૨૪૫૫૦૫  

17 ધોધુંફા PM/03/2 શ્રી.એવ. એચ. લયીમા શાઇસ્કુર, ધોધુંફા, મ.ુો.ઘોઘુંફા ૯૪૬૦૪૦૫૪૪૬  

18 જાુંબઘુોડા PM/04/1 કન્દ્મા વાક્ષયતા વનલાવી ળાા નારૂકોટ.તા જાુંબઘુોડા ૭૬૦૦૭૭૬૭૪૪  

19 ભશીવાગય 
વુંતયાભયુ MH/01/1 ભોડેર સ્કુર વુંતયાભયુ –મ.ુખેયલા ો.જાનલડ, તા.વુંતયાભયુ ૭૬૨૨૯૬૮૬૬૦  

20 કડાણા MH/02/1 એકરવમ ભોડેર યેવીડેન્દ્વીમર સ્કુર, કડાણા, મ.ુો- દદલડા કોરોની તા- કડાણા જજ- ભદશવાગય ૯૪૨૬૦૪૭૨૩૯  

21 

ફનાવકાુંઠા 

અભીયગઢ BK/01/1 ભોડર સ્કુર, અભીયગઢ ભાભરતદાય ઓપીવની ાછ, તા. અવભયગઢ ૯૮૭૯૬૨૯૮૪૩  

22 દાુંતા BK/02/1 ઇ.એભ.આય.એવ, અંફાજી, દશન્દ્દુસ્તાન પોચ્યુધનાની ાછ,જેતલાવ અંફાજી. ૯૮૭૯૩૯૯૨૫૮  

23 ારનયુ BK/03/1 ઇ.એભ.આય.એવ, જગાણા તા.ારનયુ અળોક રેરેંન્દ્ડ ળો રૂભની વાભ ેારનયુ ભશવેાણા શાઈલે. ૯૪૨૮૨૬૯૪૮૪  

24 

વાફયકાુંઠા 

ખેડબ્રશભા SK/01/1 આડેકતા ઇન્દ્સ્ટીટયટુ ઓપ ટેક્નોરોજી મ.ુ નલી ભેત્રાર, યાધીલાડ, તા.ખેડબ્રહ્મા જજ-વાફયકાુંઠા ૭૫૭૨૮૪૭૩૪૭  

25 ોળીના SK/02/1 ાયવ શાઈસ્કુર, કોટડા યોડ,રાુંફડીમા,તા.ોળીના ૦૨૭૭૫-૨૮૨૫૪૫ 

26 વલજમનગય SK/03/1 ભશાયાલશ્રી શભીયવવિંશજી શાઇસ્કુર,વલજમનગય ૦૨૭૭૫-૨૫૪૦૪૨ 

27 

અયલલ્રી 

ચબરોડા AR/01/1 એકરવમ ભોડેર યેવીડેન્દ્વીમર સ્કુર ળાભાજી-૧, મ.ુો- ળાભયુ, તા- બીરોડા, જજ- અયલલ્રી ૯૮૭૯૪૦૭૦૮૦  

28 ચબરોડા AR/01/2 વૈવનક સ્કુર ખેયુંચા, મ.ુો- ખેયુંચા તા- ચબરોડા જજ- અયલલ્રી ૯૪૨૬૭૦૦૧૯૩  

29 બીરોડા AR/01/3 એકરવમ ભોડેર યેવીડેન્દ્વીમર સ્કુર ળાભાજી-૨, મ.ુો.-ભોઘયી, ો.નાુંદોદ, લારીભેડા, તા.ચબરોડા  ૯૯૦૪૭૮૭૭૭૭  

30 ભેઘયજ AR/02/1 ી વી એન શાઇસ્કુર, ભેઘયજ ૦૨૭૭૩-૨૪૪૫૩૯ 

31 

છોટા 
ઉદેયુ 

છોટાઉદેયુ CU/01/1 એકરવમ ભોડેર યેવીડેન્દ્વીમર સ્કુર, વુનમાલાુંટ, મ ુટેર પચમા,ો- વુનમાલાુંટ  ૯૪૨૭૮૩૭૧૮૧  

32 જેતયુ ાલી CU/02/1 ભોડેર સ્કુર, જેતયુ ાલી (લડાતરાલ), જજ છોટાઉદે્દયુ ૨૬૬૪૨૩૧૧૩૩  

33 કલાુંટ CU/03/1 ભોડેર સ્કુર કલાુંટ ગોજાયીમા ળૈક્ષચણક વુંકુર તા- કલાુંટ જજ છોટાઉદે્દયુ ૯૭૨૭૫૮૯૯૯૮  

34 નવલાડી CU/04/1 શ્રીભતી.એવ. ફી. વોરુંકી વલદ્યાભુંદદય , ેટ્રોરું વાભ,ે નવલાડી જજ છોટાઉદે્દયુ ૦૨૬૬૧-૨૭૨૦૨૦ 

35 વુંખેડા CU/05/1 શ્રી ડી. ફી. ાયેખ શાઇસ્કુર,સ્ટેળન યોડ, વુંખેડા જજ છોટાઉદે્દયુ ૦૨૬૬૫-૨૪૩૨૪૩ 

36 

નભધદા 

નાુંદોદ NR/01/1 એભ આય વલદ્યારમ, વીલીર શોવીટર નજીક ેરેવ યોડ, યાજીા જજ - નભધદા ૦૨૬૪૦-૨૨૦૦૨૨ 

37 ડેડીમાાડા NR/02/1 જી.એર.આય.એવ, ડેડીમાાડા, વયકાયી યેસ્ટ શાઉવ વાભ,ે મ.ુ દેદડમાાડા, તા: ડેદડમાાડા ૯૪૨૬૭ ૫૧૦૨૧ 

38 ગરુડેશ્વય NR/03/1 ઇ.એભ.આય.એવ.ગોયા , ગોયા કોરોની તા. ગરૂડેશ્વય જજ - નભધદા ૯૮૨૪૮૮૮૫૫૯  

39 વાગફાયા NR/04/1 જે. કે. શાઇસ્કુર, વાગફાયા, જજ - નભધદા ૦૨૬૪૯-૨૫૫૨૨૧ 

40 વાગફાયા NR/04/2 આદળધ વનલાવી ળાા વાગફાયા (કન્દ્મા) જજ - નભધદા ૭૮૭૮૧૪૬૦૫૦  

48 વતરકલાડા NR/05/1 ઈ.એભ.આય.એવ.,વતરકલાડા,ગાભ ગણવવિંદા,તા. વતરકલાડા ૦૨૬૬૧-૨૬૬૧૯૧ 

42 
બરૂચ 

નેત્રુંગ BH/01/1 આદળધ વનલાવી ળાા, નેત્રુંગ તા.નેત્રુંગ જજ- બરૂચ (૦૨૬૪૨)૨૮૨૫૦૦  

43 ઝઘડીમા BH/02/1 આદળધ વનલાવી ળાા, (કન્દ્મા), ઝઘડીમા, મ.ુ સરુતાન યુા, તા.ઝઘડીમા, જી: બરૂચ ૯૪૨૭૮ ૦૭૮૧૧ 

44 

સયુત 

ભાુંડલી SR/01/1 વાલધજનીક શાઈસ્કરૂ, ભાુંડલી લળી પચયુું મ.ુભાુંડલી જજ- સયુત  ૯૪૨૬૫૫૦૦૪૪  

45 ભહુલા SR/02/1 જી એચ બકત વાલધજનીક શાઈસ્કરૂ, તા. ભહુલા જજ- સયુત ૯૪૨૭૧૪૬૯૭૮  

46 ભાુંગયો SR/03/1 શ્રી એન.ડી.દેવાઈ વાલધજવનક શાઈસ્કરૂ લાુંકર તા. ભાુંગયો જજ- સયુત ૮૭૮૦૦૨૪૩૯૦  

47 ઉભયાડા SR/04/1 લનયાજ શાઈસ્કરૂ, ઉભયાડા જજ- સયુત ૯૯૨૫૮૩૦૦૬૧  

48 ફાયડોરી SR/05/1 એકરવમ ભોડેર યેવવડેસ્ન્દ્ળમર સ્કુર ભોતા,તા.ફાયડોરી,જી.સયુત ૯૨૭૪૫૯૫૯0૩ 

49 

 
 

તાી 

વોનગઢ TP/01/1 આદળધ વનલાવી ળાા(કન્દ્મા)  વોનગઢ, ઓટા યોડ વયકાયી લવાશત ની વાભ ેવોનગઢ ૮૩૪૭૩૪૩૭૫૦  

50 વોનગઢ TP/01/2 વાલધજવનક શાઈસ્કુર વોનગઢ પ્રામોજના લશીલટદાયની કચેયી ની ફાજુભાું, વોનગઢ, તાી ૯૫૭૪૫૫૪૬૫૦  

51 ઉચ્છર TP/02/1 વાલધજનીક શાઈસ્કરૂ, ઉચ્છર, તાી ૯૪૨૭૧૭૭૧૮૯  

52 વનઝય TP/03/1 ઇ.એભ.આય.એવ.ખોડદા,મ.ુો.ખોડદા,તા.વનઝય તાી ૯૪૨૬૭૭૯૯૧૯  

53 લારોડ TP/04/1 એવ જી શાઈસ્કરૂ,લારોડ જજ- તાી ૦૨૬૨૫૨૨૨૦૪૪  

54 વમાયા TP/05/1 દચક્ષણાથ વલવલદ્યારક્ષી વલદ્યારમ, ધચુરમા યોડ, વમાયા જજ- તાી ૦૨૬૨૬-૨૨૨૬૦૬ 

55 વમાયા TP/05/2 જે.ફી.એન.એવ.એ. શાઈસ્કુર ભેઈન યોડ, વમાયા જજ- તાી  ૯૯૦૯૫૭૫૦૪૩  

56 

ડાુંગ 

આશલા DN/01/1 ઇ .એભ.આય.એવ. આશલા વભળન કુંાઉન્દ્ડ,આઈ ટી આઈ નજીક તા. આશલા  ૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૪૭ 

57 આશલા DN/01/2 ઇ.એભ.આય.એવ.ફાયીાડા મ.ુફાયીાડા, ો.નડગચોંડ, તા.આશલા જજ.ડાુંગ ૯૭૨૪૮૧૩૬૭૨  

58 લઘઈ DN/02/1 આદળધ વનલાવી ળાા, લધઇ, ડામટ ની ફાજુભાું, તા- લઘઇ જજ- ડાુંગ   ૮૭૫૮૮૮૪૬૫૯  

59 સચુફય DN/03/1 ઇ.એભ.આય.એવ.ભશાર મ.ુો.ભશાર તા.સચુફય જજ.ડાુંગ ૯૪૨૮૭૧૨૯૯૬  

60 
નલવાયી 

ચચખરી NV/01/1 ડી. ઇ. ઇટારીમા શાઈસ્કરૂ, તા.ચચખરી જજ- નલવાયી ૦૨૬૩૪-૨૩૫૭૨૬ 

61 લાુંવદા NV/02/1 શ્રી પ્રતા શાઈસ્કરૂ, લાુંવદા જજ- નલવાયી ૦૨૬૩૦-૨૨૨૨૫૭ 

62 

લરવાડ 

ધયભયુ VL/01/1 કન્દ્મા વાક્ષયતા વનલાવી ળાા ધયભયુ,ાણી શધુ્ધીકયણ ટાુંકીની ફાજુભાું ઓઝયાડા  ૯૯૭૯૪૧૩૩૯૩  

63 ધયભયુ VL/01/2 ઈ.એભ.આય.એવ. ધયભયુ મ.ુો.ભારનાડા, ફાલી પચય ુતા.ધયભયુ જજ.લરવાડ ૮૨૩૮૦૯૮૭૭૬  

64 ાયડી VL/02/1 ઇ.એભ.આય.એવ. ાયડી GIDC ાયડી, લલ્રબ આશ્રભ, એડલાન્દ્વ કુરીંગ ટાલય ાછ  ૯૮૯૮૫૩૧૮૪૪  

65 ક્યાડા VL/03/1 ઇ.એભ.આય.એવ. કયાડા, કાજુ પીમા, કયાડા, તા- કયાડા, જજ- લરવાડ ૯૩૧૩૦૫૬૮૫૮  

66 
ગીય 

વોભનાથ 
જુનાગઢ (તારારા) JG/01/1 નતુન ભાધ્મવભક સ્કુર,આદદત્મ શોસ્ટેરની ાછ  યેલ્લે સ્ટેળન યોડ, તારારા , ગીય વોભનાથ. ૯૪૦૮૫૪૮૮૫૩  

   ---------***--------- 


