
આ યોજનાનો લાભ કોણ લઇ શકે :-

 BPL કા ડ્ ધારકો અથવા BPLનો દાસલો  આવાસ યોજનાના લાભાથી 
 અ તૃ  ્યોજના કા ડ્  કુલ બેઠકના ૨૫% SC, ST, વવકલાનહ, લઘમુતી 
 અ તૃ  ્વા્સ્ય યોજના કા ડ્ તથા મહિલાઓ

રમ કો સ્ન   ંનામ શૈષણણક લાયકાત ્ં્ થાન  ં
નામ

તાણલમ ્થળ કો્ટેક પ સ્નન  ંનામ 

અને ન.ં

એકાય્ટંહ ધો. ૧૨ પાસ 

્ ટુી થેરાપી એ્્ િરે ્ટા્લંહ લેવલ-૧ ધો.૧૦ પાસ જયરીબેન કાચા
ટેયલરંહ (બેઝિક સોમહ મશીન ઓપરેટર) ધો.૫ પાસ ૮૪૬૦૩૪૫૨૩૪
ર્ટ ઓફીસ કમ રીસે્નીસટ ધો.૧૦ પાસ જયદીપભામ કાચા
સે્સ પસડન (રીટેલ) ધો.૧૦ પાસ ૯૯૦૪૯૧૯૧૫૧
્ટફર એ્્ વવલઓવર(સો્ટ ટોય) ધો.૫ પાસ
એકાય્ટ િુીહ ટેલી ધો.૧૦ પાસ
કો્ ટુર િા ડ્વેર આવસ્ટ્ટ ધો.૧૦ પાસ
કો્ ટુર નેટવકડ  આવસ્ટ્ટ ધો.૧૦ પાસ દષેશભામ પન્ યા
વેબ ્ીિામન એ્્ પ્લીવશંહ આવસ્ટ્ટ ધો.૧૦ પાસ ૯૪૨૭૨૨૦૩૦૧
એકાય્ટંહ ધો.૧૨ પાસ ૦૨૮૧-૨૫૭૬૬૪૭
્પોકન ં્લીશ એ્્ કો્ વુનકેશન ્કીલ ધો.૭ પાસ
્મોલ ઓફીસ/ િોમ ઓફીસ કો ઓ્ીનેટર ્નાતક
સો્ટ ્કીલસ ફોર બેિ લામન ્ટફ ઇન સવવિસ
સે્ટર ધો.૫ પાસ
્પોકન ં્લીશ એ્્ કો્ વુનકેશન ્કીલ ધો.૭ પાસ ઓજસભામ માનક્
એનીમેશન એ્્ મ્ટીમીહ્યા આસી્ટ્ટ ધો.૧૦ પાસ ૯૮૨૫૧૯૫૯૦૦
જુવનયર ફામના્સ અસોવસએટ ્નાતક ૦૨૮૧-૨૫૬૧૧૧૮
ફામના્સ અસોવસએટ ્નાતક+BSC104 નૈનેશભામ નાનાણી
સે્સ પસડન (રીટેલ) ધો.૧૦ પાસ ૯૧૭૩૮૪૪૩૬૮
એકાય્ટ િુીહ ટેલી ધો.૧૦ પાસ
કો્ ટુર િા ડ્વેર આવસ્ટ્ટ ધો.૧૦ પાસ
્ી.ટી.પી. & વરંટ પ્લીવશંહ આશી્ટ્ટ ધો.૧૦ પાસ
ટેઇલર (બેિીક ્ ઇુ્હ ઓપરેટર) ધો.૫ પાસ સાીદસાન એફ. પઠાણ
બે્ સાઇ્ આસી્ટ્ટ ધો.૮ પાસ ૮૫૩૦૧૪૦૭૮૬
સી.એન.સી. ટવનંહ ધો.૧૦ પાસ પાુબેન મકવાણા
ક્પ ટુર િા ડ્વેર આસી્ટ્ટ ધો.૧૦ પાસ ૯૭૩૭૪૫૫૫૩૧

૫ ઇ્ટીરેટે્ કોસડ ઇન િરે ્કીન એ્્ મેક અપ ધો.૮ પાસ 

માનવ 

ક્યાણ 

મન્ ળ

હીનીિ ્ ટુી પાલડર, 

પહરમલ સોસાયટી, 
આકાશવાણી ચોક, રાજકોટ

કેુશભામ મેરા 

૯૪૨૬૭૩૭૨૭૩  

૦૨૮૧૨૫૭૯૨૦૯
ફેશન ્ીિાઇન ધો.૧૨ પાસ 

એકાય્ટ િુીહ ટેલી ધો.૧૦ પાસ
કો્ ટુર િા ડ્વેર આવસ્ટ્ટ ધો.૧૦ પાસ પી શુભાઇ 

કો્ ટુર નેટવકડ  આવસ્ટ્ટ ધો.૧૦ પાસ ૯૪૨૭૭૨૪૨૫૩
બે્ સામ્ આ્સી. ધો.૮ પાસ ૦૨૮૧-૨૪૮૧૭૫૧
બેિીક એનાતોમી ફીિી્સ ધો.૧૦ પાસ
CNC ટનંહ ધો.૧૦ પાસ
કવોલીટી  ઇ્સપે્ટર ધો.૮ પાસ

નંધ:- વ  ુમાહિતી માટે રોે્ટ શાસા, રથમ માળ,  મ્ટી એ્ટીવીટી સે્ટર, નાના મૌવા સકડલ,  ૧૫૦ ૂટ રંહ રો્, રાજકોટ સાતે
સનપકડ કરવો.

૪ નવીવન 

ર્ટ

કાલાવ્ રો્, રેમ મનહદર 
પાસે, રાજકોટ

દી્્ત સે્ટર, મોરબી િાયસ 

સામે, ામનહર, રાજકોટ

૬
રી 

મનમનહદર 
એ્ કેુશન 

ર્ટ

હં્લ િામ વે, પહરન 

ફનીચર પાછળ,  વાવ્ી, 
રાજકોટ

હિ્ના કો્્લેષ,

પિલેો માળ,

આી્ેમ ચોક્ી, રાજકોટ

તુન ્કુલ, એ. ે. ્ટીલ 

સામે, ૂધસાહર રો્, રાજકોટ

૨ સૌરા્ર 
ઇ્ફોટેક

વિશા કો્પલેષ, બીા માળે, 

ચનદન પુર માકેટ પાસે, 

અમીન માહડ, રાજકોટ

૩
મેમરી 

ચેરીટેબલ 

ર્ટ

રુર ૨ ની સામે, એ.ી. 

્વાટર, નુીવસીટી હેટ 
પાસે, રાજકોટ

૧
વા્સ્ય 

એ્ .ુ & 

ચેરીટેબલ 

ર્ટ

વ ૃનદાવન, ી પાન સામે, 

વાણીયાવા્ી મેમન રો્, 

રાજકોટ

રાજકોટ શહરેના ગરીબ  વાનો,  વતીઓ વવના ૂ્ યે તાણલમ અને રોજગારી મેળવવા ્પંકસ કરો
રાજકોટ મિાનહરપાઝલકા સનલ્ન 

દીનદયાળ ં્યોદય યોજના નેશનલ અબડન લામવલી ુ્ વમશન(DAY-NULM) િઠેળ
કૌશ્ય તાઝલમ અને ્થળ વનધાડરણ વારા રોજહાર ઘટક ંતહડત 

તાઝલમ કો ડ્,  કો ડ્ની પાિતા તથા િાલ ચાલતા કો ડ્ના ્થળની વવહતો નીચે જુબ છે.


