ુ રાત રા�ય
રા�ય પર��ા બોડ� ,ગાંધીનગર,�જ
�સીસી (ટાઇપ/�ટ� નો) પર��ા-���ુઆર�-૨૦૧૮
ુ ર�-૨૦૧૮/ ૧૦૨૬૧-૧૦૩૨૫
�હર
� નામા �માક
ં :રપબ/�સીસી/���આ

તાર�ખ :૨૨/૧૨/૨૦૧૭

ુ ાર
રાજય પર��ા બોડ� �ારા �.સી.સી.(ટાઇપ/�ટ�નો) પર��ા વષ�મા ં બે વખત લેવામાં આવે છે . � અ�સ
ુ બ બહાર પાડવામા ં આવે છે .
ુ ર�-૨૦૧૮ મા ં લેવાનાર આ પર��ા� ુ ં �હર
� ના� ુ ં નીચે �જ
આગામી ���આ
શૈ��ણક

લાયકાત:- આ

પર��ામાં બેસવા

માટ�ની

ઉમેદવારની શૈ��ણક

લાયકાત

એસ.એસ.સી.

(S.S.C.)અથવા તેની સમક� પર��ા પાસ હોવી જોઇશે .
�સીસી (ટાઇપ/�ટ�નો) માટ�નો કાય��મ નીચે �ુજબ �હ�ર કરવામાં આવે છે .
�મ

િવગત

સમયગાળો

૧

�હ�રના�ુ ં બહાર પાડ�ા તાર�ખ

૨૨/૧૨/૨૦૧૭

૨

વત�માન પ�ોમાં કસોટ� �ગે �હ�રાત �િસ�ધ થવાની

૨૩/૧૨/૨૦૧૭

તાર�ખ
૩

ઉમે દવારો માટ� GCC �ુ ં ર����શન ફોમ� ઓનલાઇન

૨૮/૧૨/૨૦૧૭ થી ૦૯/૦૧/૨૦૧૮ �ુધી

ભરવાનો સમયગાળો
૪

નેટ બ�ક�ગ/પો�ટ ઑફ�સ

ખાતે

ફ�

�વીકારવાનો

૨૮/૧૨/૨૦૧૭ થી ૧૦/૦૧/૨૦૧૮ �ુધી

સમયગાળો
૫

હોલ �ટક�ટ ડાઉનલોડ કરવાનો સમય

૬

કસોટ�ની તાર�ખ અને સમય

૧૮/૦૧/૨૦૧૮થી ૨૫/૦૧/૨૦૧૮ �ુધી

(૬.૧) લ�ુલેખન(�ટ�નો) પર��ા
* �ુજરાતી લ�ુલેખન (શ�દ ઝડપ:- ૬૦,૭૫,૯૦)

૨૨/૧/૨૦૧૮

*��ે� લ�ુલેખન(શ�દ ઝડપ:- ૬૦,૮૦,૧૦૦,૧૨૦)

૨૩/૧/૨૦૧૮

* �હ�દ� લ�ુલેખન (શ�દ ઝડપ:- ૬૦,૭૫)

૨૩/૧/૨૦૧૮

(૬.૨) ટાઇપ લેખન પર��ા

�

* �ુજરાતી ટાઇપ (શ�દ ઝડપ:- ૨૫,૩૫,૪૦)

૨૪/૧/૨૦૧૮

* ��ે� ટાઇપ (શ�દ ઝડપ:- ૪૦,૫૦,૬૦)

૨૫/૧/૨૦૧૮

* �હ�દ� ટાઇપ (શ�દ ઝડપ:- ૨૫)

૨૫/૧/૨૦૧૮

રાજય પર��ા બોડ� ની તા.૩/૫/૨૦૧૨ની ૧૫મી કારોબાર� સિમિતની બેઠકમાં ઠરાવ નં.૪ અ�વયે નકક� થયા
�ુજબ શૈ��ણક વષ� ૨૦૧૨-૧૩ થી �.સી.સી.ટાઇપ લેખન પર��ા ક���ુટ ર �ારા લેવામાં આવશે.

�

આ પર��ા ક���ુટરના � ૃિતફો�ટમાં લેવામાં આવશે .

�

� ૃિત ફો�ટમાં ટાઇપ કરવા માટ� નીચે દશા� �યા �ુજબના �ુ દા �ુ દા ૮ �કારના ક�-બોડ� ના િવક�પોની �ુિવધા
મળશે.
1.Gujarati Transliteration

2.Gujarati Typewriter

3.Gujarati Typewriter G

4.Gujarati Inscript

5.Gujarati Indica

6.Remigntan Indica

7.Special Characters

8.Gujarati Terafont

�

લ�ુલેખન(�ટ�નો) ની પર��ા ઓડ�યો �લીપ થી લેવામાં આવશે

�

ઉમેદવાર ટાઇપ લેખન અથવા લ�ુલેખન (�ટ�નો)ની એકજ મા�યમની એકથી વધાર� ઝડપની પર��ામાં બેસી
શકશે નહ� અને અલગ અલગ મા�યમની વ�ુમાં વ�ુ �ણ પર��ાઓ આપી શકશે . અલગ અલગ મા�યમ માટ�
અલગ અલગ ઓનલાઇન ફોમ� ભરવાના રહ�શે.

�

પર��ા �ગે ઉભા થતા િવવાદ બાબતે રા�ય પર��ા બોડ� ના અ�ય��ીનો િનણ�ય આખર� ગણાશે. અને તે સૌને
બંધનકતા� રહ�શે.

�

ઓનલાઇન ફોમ� �યાનથી સમ� િવચાર�ને ચીવટ�ુવ�ક ભર�ુ,ં ઓનલાઇન ફોમ�માં દશા�વેલ �ય�કતગત િવગતો
�વી ક� નામ,અટક,જ�મતાર�ખ વગેર�માં પાછળથી કોઇપણ �કારનો �ુધારો કર� આપવામાં આવશે નહ�.

�

ઓનલાઇન ફોમ�માં પર��ા (ટાઇપ/�ટ�નો), મા�યમ અને ઝડપની િવગત ભરતી વખતે પણ કાળ� લેવી. �માં
પાછળથી કોઇ પણ �કારનો �ુધારો કર� આપવામાં આવશે નહ�.

�

ઉમેદવારોને સરનામા ઉપર માક� શીટ/�માણપ�ની નકલ મોકલવામાં આવતી હોઇ, ઉમેદવારોએ સરનામામાં �ુર�
િવગતો ભરવાની રહ�શે.

� ૫ર��ા ફ� ભરવા માટ� ની િવગત
�

મા�ય સં�થાઓ માટ� :- પર��ા માં બેસવા માટ� િવ�ાથ� દ�ઠ ૩00/-ફ� ભરવાની રહ�શે.

�

ખાનગી િવ�ાથ�ઓ માટ�:- પર��ા માં બેસવા માટ� િવ�ાથ� દ�ઠ ૩૩૦/- ફ� ભરવાની રહ�શે.

� પો�ટ ઑફ�સ �ારા ફ� ભરવા માટ�ની િવગત
�

૫ર��ાફ� ભરવા માટ� ઉમેદવાર�

ભારતીય પો�ટ ઓફ�સ�ુ ચલણ ડાઉનલોડ કર� �ુજરાતની કોઈ૫ણ

ક���ુટરાઈઝ ભારતીય પો�ટ ઓફ�સની શાખામાં ફ� રોકડમાં જમા કરાવવાની રહ�શે.
�

ચલણની �ણેય નકલ ૫ર ભારતીય પો�ટ ઓફ�સ િસકકો અને તાર�ખ લગાવી આ૫શે. �માંની બે નકલ
ઉમેદવારને પો�ટ ઓફ�સ �ારા ૫રત આ૫વામાં આવશે . તે બે નકલમાંથી એક નકલ ઉમેદવાર પોતે રાખશે અને
પર��ા વખતે તે નકલ સાથે લઇને આવવા�ુ ં રહ�શે.

�

પો�ટ ઑફ�સ �ારા ફ� ભરનાર ઉમેદવાર� પોતાના ક�ફમ�શન નંબર પર જ ફ� ભરાયેલ છે ક� ન�હ તેની પો�ટ
ઑફ�સ �ારા આપવામાં આવતી ર�સી�ટ સાથે ચકાસણી કર� લેવી.

�

પો�ટ �વારા ફ� ભરનાર ઉમેદવારોએ પો�ટના િનયત દર અ�ુસારનો ચા� ઉમેદવારોએ �ુકવવાનો રહ�શે.

� ઓનલાઇન ફ� ભરવા માટ�ની િવગત
�

ઓનલાઇન ફ� જમા કરાવવા માટ� “Print Application/Challan” ઉપર �લીક કર�ુ.ં અને િવગતો ભરવી અને �યાં
“Online Payment” ઉપર �લીક કર�ુ,ં �યાર બાદ આપેલ િવક�પોમાં “Net Banking of fee” અથવા “Other Payment
Mode” ના િવક�પોમાંથી યો�ય િવક�પ પસંદ કરવો અને આગળની િવગતો ભરવી. ફ� જમા થયા બાદ આપને
આપની ફ� જમા થઇ ગઇ છે તે� ુ ં screen પર લખાયે� ુ ં આવશે. અને e-receipt મળશે �ની િ��ટ કાઢ� લેવી. જો
���યામાં કોઇ ખામી હશે તો screen પર આપની ફ� ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે.

�

ઓનલાઇન ફ� ભરનાર ઉમેદવાર� જો પોતાના બ�ક ખાતામાં ફ� ની રકમ કપાયા બાદ ફ�ની ર�સી�ટ જનર�ટ ન થઇ
હોય તો તેવ ા ઉમેદવારોએ તા�ક�લક બોડ� ના ઇ-મેલ �ારા સંપક� કરવાનો રહ�શે.

� ઓનલાઇન ફોમ� ભરવાનો સમયગાળો:
રા�ય પર��ા બોડ� �ારા મા�ય સં�થાઓ ક� �મણે વષ�: ૨0૧૭-૧૮ માટ� પોતાની સં�થા ર���ુ કરાવેલ છે
તે સં�થાઓ તેમની સં�થામાં ન�ધાયેલા ઉમેદવારોના ફોમ� ભર� શકશે. ખાનગી ઉમે દવારો પોતે સીધાજ ઓનલાઇન
ફોમ�

પણ

ભર�

શકશે.

ઉમેદવારો

ઓનલાઈન

ફોમ�

બોડ� ની

વેબસાઈટ

http://sebexam.org પર

તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૭, બપોરના ૦૨.૦૦ કલાક થી તા.૯/૦૧/૨૦૧૮ (સાંજના ૦૬.૦૦ કલાક) દર�યાન ભર�
શકશે.આ �હ�રાતના સંદભ�માં રા�ય પર��ા બોડ� �ારા ઓનલાઇન ભરાયે લા ફોમ� જ �વીકારવામાં આવશે.
ઓનલાઈન ફોમ� સબમીટ કયા� બાદ ફોમ�માં ભર� લ નામ, અટક, �તી, જ�મતાર�ખ વગે ર�માં કોઈપણ
સંજોગોમાં �ુધારો કરવામાં આવશે નહ�. તેથી આ બાબતે ફોમ� ભરવામાટ� ની િવગતોની ચોકસાઈ કર� લેવી અને
ઉમેદવાર� �તે ચેક કર� લે� .ું

� સં�થાઓએ ઓનલાઈન ફોમ�ભરવાની ર�તઃ
�

સૌ �થમ how to apply પર �લીક કર�ને ફોમ� ક� વી ર�તે ભર�ુ તે �ગે �ણી લે�.ુ ં

�

ઓનલાઇન ફોમ� ભરવા માટ� apply પર �લીક કરો.

�

STENO અથવા TYPE િસલે�ટ કરો

�

REGULAR અથવા EXTERNAL િસલે�ટ કરો

�

ર� ��ુલર િસલે�ટ કયા� બાદ આપની સ �ં થાના નામની સામે દશા�વેલ ખાનામાં રા�ય પર��ા બોડ�

�ારા

અપાયેલ �ર��ુઅલ �ગે ના પ�નો �વક નંબર નાંખો અને સબમીટ પર �લીક કરો
�

હવે ���ન પર ફોમ� દ� ખાશે �માં પસ�નલ,એ��ુક�શનલ,�પીડ અને ક��� દશા�વતી િવગતો ભર� save બટન
પર �લીક કરો

�

ચલનની િ��ટ કાઢ� લો.

�

આપનો ફોટો અને સહ� અપલોડ કરો( Photo અને Signature JPG format માં (15 kb) સાઈઝથી વધાર�
નહ� તે ર�તે Computer માં હોવા જોઈએ.)

�

આપનો એ��લક�શન નંબર ન�ધી લેશો. ફોમ� માં �ુધારા કરવા માટ� આપ આ નંબરનો ઉપયોગ કરશો.

�

�યાર બાદ �ુધારા કર�લ િવગત સેવ (save) કરશો. આપનો ક�ફમ�શન નંબર ન�ધી લેશો. એકવાર ફોમ�
ક�ફમ� કયા� બાદ તેમાં કોઇપણ �ુધારા થઇ શકશે નહ�.

�

આપના ફોમ�ની િ��ટ કાઢ� લેવી. આ ફોમ�ને આપની પાસે રાખ�ુ.ં

� ખાનગી ઉમેદવારો એ ઓનલાઈન ફોમ� ભરવા માટ� નીચેનાં �ટ� �સ અ�ુસરવા.
�

સૌ �થમ how to apply પર �લીક કર�ને ફોમ� ક� વી ર�તે ભર�ુ તે �ગે �ણી લે�.ુ ં

�

ઓનલાઇન ફોમ� ભરવા માટ� apply પર �લીક કરો.

�

STENO અથવા TYPE િસલે�ટ કરો

�

REGULAR અથવા EXTERNAL િસલે�ટ કરો

�

હવે એ�સટન�લ

િસલે�ટ કયા� બાદ ���ન પર ફોમ� દ� ખાશે �માં પસ�નલ,એ��ુક�શનલ,�પીડ અને ક���

દશા�વતી િવગતો ભર� save બટન પર �લીક કરો
�

ચલનની િ��ટ કાઢ� લો.

�

આપનો ફોટો અને સહ� અપલોડ કરો( Photo અને Signature JPG format માં (15 kb) સાઈઝથી વધાર�
નહ� તે ર�તે Computer માં હોવા જોઈએ.)

�

આપનો એ��લક�શન નંબર ન�ધી લેશો. ફોમ� માં �ુધારા કરવા માટ� આપ આ નંબરનો ઉપયોગ કરશો.

�

ં ર ન�ધી લેશો. એકવાર ફોમ�
�યાર બાદ �ુધારા કર� લ િવગત સેવ (save) કરશો. આપનો ક�ફમ�શન નબ
ક�ફમ� કયા� બાદ તેમાં કોઇપણ �ુધારા થઇ શકશે નહ�.

�

આપના ફોમ�ની િ��ટ કાઢ� લેવી. આ ફોમ�ને આપની પાસે રાખ�ુ.ં

� પર��ા ક� ��ો :� લ�ુલેખન
�

લ�ુલેખનની તમામ ભાષા અને તમામ �પીડની પર��ા રા�યના કોઇપણ એક અથવા જ�ર જણાએ બે જ
પર��ા ક���ો પર યોજવામાં આવશે.

� ટાઇપ
�

ટાઇપની પર��ા અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ભાવનગર, �મનગર, �ુ નાગઢ, વડોદરા, �ુર ત, રાજકોટ,
પાટણ, મહ�સાણા, �ુર� ��નગર, ન�ડયાદ(ખે ડા),વેરાવળ(ગીર-સોમનાથ) ખાતે યોજવામાં આવશે.

�

� ક��� ખાતે ૨૫ (પ�ચીસ) કરતા ઓછા ઉમેદવારો ન�ધાશે તે ક� ��ના ઉમેદવારોને તેના સરનામામાં
દશા�વેલ �થળથી ન�ક�ુ ં ક� �� ફાળવવામાં આવશે .

� હોલ ટ�ક�ટ ( �વેશપ� )
�

હોલ

ટ�ક�ટ ( �વેશપ�

) www.sebexam.org ની વે બસાઇટ પરથી તાર�ખ-૧૮/૧/૨૦૧૮થી

૨૫/૦૧/૨૦૧૮ �ુધી ડાઉનલોડ કર� શકાશે.
�

હોલ ટ�ક�ટ ( �વેશપ� )ડાઉનલોડ ન થવાના �ક�સામાં આ કચેર�નો �બ� સંપક� કરવાનો રહ�શે.

� પર��ાનો િવગતવાર કાય��મ:
�

આ પર��ા નો કાય��મ પ�રિશ�ટ ” અ’’ �ુજબ રહ�શે.

�

ટાઇપ અને �ટ�નોની આ પર��ા�ુ ં બ�ચવાઇઝ િનયત સમય સાથે� ુ ં સમય પ�ક ઓનલાઇન ર�જ���શન
��કયા �ુણ� થયા પછ� ક���ો ખાતે ઉપલ�ધ બે ઠક �યવ�થા તથા પર��ાથ�ઓની સં�યા �યાને લઇ �િસ�ધ
કરવામાં આવશે. � અ�ુસાર સંબંિધત ક���ો ખાતે પર��ા યોજવમાં આવશે .

� �ુણ �દાન યોજના અને �ુણ ચકાસણી-��ય� અવલોકન:
�

સરકાર� વા�ણજય �માણપ�(�.સી.સી.) પર��ા(ટાઈપ લે ખન/લ�ુલેખન)પર��ાની �ુણ �દાન યોજના
બોડ� ની વેબસાઇટ www.sebexam.org પર �ુકવામાં આવેલ છે . તમામ ઉમેદવારોને આ �ુણ �દાન
યોજનાનો અ�યાસ કર� લેવા જણાવવામાં આવે છે .

�

પર��ાના પર�ણામ બાદ �ુણ ચકાસણી અને ��ય� અવલોકન કરાવવા ઇ�છતા ઉમેદવારોએ પર�ણામ
સાથે આપવામાં � ૂચના �ુજબ �ુણ ચકાસણી અને ��ય� અવલોકન કરાવી શકશે.

�

�ુણ ચકાસણી ફ� પેપર દ�ઠ �!.૧૦૦/- (�ક� �િપયા સો �ુરા) રહ�શે.

�

ઉ�રવહ� ��ય� અવલોકનની ફ� પેપર દ�ઠ �! ૩૦૦/- (�ક� �િપયા �ણસો �ુરા ) રહ�શે.

� તાલીમ સં�થાઓની યાદ�
�

રા�યમાં સરકાર� વા�ણ�ય �માણપ�(�.સી.સી) ટાઇપ લેખન-લ�ુલેખન માટ�ની તાલીમ આપતી વષ� :૨૦૧૭-૧૮ દરિમયાન સંલ�નતા ર���ુ કરાવનાર મા�ય સં�થાઓની યાદ�પ�રિશ�ટ –“બ” માં દશા� વેલ છે .

અ�ય�
રાજય પર��ા બોડ�
ગા ધ
ં ીનગર
�બડાણ :-(૧)પ�રિશ�ટ-અ (�.સી.સી.પર��ા-�ુ લ ાઇ-૨૦૧૭ની પર��ા નો કાય� �મ)
(૨)પ�રિશ�ટ-બ (રા�યમાં સરકાર� વા�ણ�ય �માણપ�(�.સી.સી) ટાઇપ લે ખન-લ�ુલેખન
માટ�ની તાલીમ આપતી વષ�:-૨૦૧૭-૧૮ દરિમયાન સંલ�નતા ર���ુ કરાવનાર મા�ય સં�થાઓની યાદ�)
� નકલ સિવનય રવાના�ણસા� ::
�

માન. અ� સ�ચવ�ી, િશ�ણ િવભાગ, �લોક નં.૫/૭, સ�ચવાલય, ગાંધીનગર

�

માન. િનયામક�ી, શાળાઓની કચેર �, �લોક નં.-૯/૨, ડા� . �વરાજ મહ�તા ભવન, �ુ.રા., ગાંધીનગર.

� નકલ રવાના �ણ તથા આગળની કાય�વાહ� કરવા સા� ::
�

�જ�લા િશ�ણાિધકાર��ી સબંિધત.

�

સબંિધત મા�ય ટાઈપ ઈ��ટ�ટ�ુટ સં�થાઓ તમામ.

�

આિસ�ટ�ટ ડાયર� કટર ઓફ એજ�ુક� શન,દમણ(�ુ.ટ�.).

�

ઇ�ડ�� બી. ઉ�ોગ ભવન,ગાંધીનગર

�

પો�ટ મા�ટર જનરલ,ખાન�ુર,અમદાવાદ

�

��ુખ�ી,ફ�ડર�શન ઓફ �ુજરાત �ટ�ટ કોમિશ�યલ ઈ��ટ�ટ�ુટ, અમદાવાદ,

�

મહામં� ી�ી,ફ�ડર�શન ઓફ �ુજરાત �ટ�ટ કોમિશ�યલ ઈ��ટ�ટ�ુટ, અમદાવાદ,
C/o હ�મા ઇ���ટટ�ુટ,વડોદરા .

�

મહ�કમ શાખા, સદર કચેર�.

�

�હસાબી શાખા, સદર કચેર�.

�

ર� કડ� શાખા, સદર કચેર�.

�

�ટોર શાખા, સદર કચેર�.

ુ રાત રાજય, ગાંધીનગર
રાજય પર��ા બોડ� , �જ
પ�રિશ�ટ - અ

ુ ર�-૨૦૧૮ નો કાય��મ
�.સી.સી.(ટાઇપ/�ટ� નો)પર��ા-���આ
:: લ�ુલેખન પર��ા ::
તાર�ખ

વાર

િવષય અને શ�દ ઝડપ

સમય

૨૨/૧/૨૦૧૮

સોમવાર

�ુજરાતી લ�ુલેખન ૬૦,૭૫,૯૦ શ�દઝડપ

સવાર� ૦૯થી આગળ

૨૩/૧/૨૦૧૮

મંગળવાર

��ે� લ�ુલેખન ૬૦,૮૦,૧૦૦,૧૨૦ શ�દઝડપ

સવાર� ૦૯થી આગળ

�હ�દ� લ�ુલેખન ૬૦,૭૫ શ�દઝડપ

:: ટાઈપ રાઈટ�ગ પર��ા :: (ક���ુટર ક� બોડ� )
તાર�ખ

વાર

િવષય અને શ�દ ઝડપ

સમય

૨૪/૧/૨૦૧૮

�ુધવાર

�ુજરાતી ટાઇપ ૨૫,૩૫,૪૦ શ�દઝડપ

સવાર� ૦૯થી આગળ

૨૫/૧/૨૦૧૮

�ુ�વાર

��ે� ટાઇપ ૪૦,૫૦,૬૦ શ�દઝડપ

સવાર� ૦૯થી આગળ

�હ�દ� ટાઇપ ૨૫ શ�દ ઝડપ

ન�ધ:- ટાઇપ અને �ટ�નોની આ પર��ા�ુ ં બ�ચવાઇઝ િનયત સમય સાથે� ુ ં સમય પ�ક ઓનલાઇન ર�જ���શન ��કયા
�ુણ� થયા પછ� ક���ો ખાતે ઉપલ�ધ બેઠક �યવ�થા તથા પર��ાથ�ઓની સં�યા �યાને લઇ �િસ�ધ કરવામાં આવશે.
� અ�ુસાર સંબંિધત ક���ો ખાતે પર��ા લેવ ાની રહ�શે.

અ�ય�
રાજય પર��ા બોડ�
ગાંધીનગર

રાજય પર��ા બોડ� , �ુજરાત રાજય, ગાંધીનગર
પ�રિશ�ટ –“બ”

સરકાર� વા�ણ�ય �માણપ�(�.સી.સી) ટાઇપ લેખન-લ�ુલેખન માટ�ની તાલીમ આપતી
વષ�-૨૦૧૭-૧૮ (તા:૨૫/૫/૨૦૧૭ �ુધીમાં)દરિમયાન સંલ�નતા ર���ુ કરાવનાર મા�ય સં�થાઓની યાદ�
�મ

�જ�લો

�જ�લાનો કોડ નંબર

1

ટાઈપ ઈ�� ટ�ટ�ુટ/સં�થાઓ�ું નામ અને સરના�ું

સં�થાનો કોડ નંબ ર
1.01

પાયોિનયર ઈ��ટ�ટ�ુટ ઓફ કોમસ� , ૭/બેથેલ સોસાયટ�,�કાશ પે �ોલપંપ પાસે,
બા�ુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪.

2

1.02

3

1.03

ર�લીફ ઈ��ટ�ટ�ુટ ઓફ કોમસ� “ર�નામ”િનશા પોળ નાકા, ર�લીફ રોડ, અમદાવાદ૩૮૦૦૦૧

અમદાવાદ

ં સોસાયટ�,
�ી િવર�ુ ંજ કોમિશ�યલ ઈ��ટ�ટ�ુટ , ઉ�માન�ુરા શાખા, ૧૫, િવર�ુજ
િવ�ાનગર ��ુ લ પાસે , અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪.

1

4

1.05

5

1.13

6

1.04

��ુ મોડ� ન ટાઇપ�ગ ઈ��ટ�ટ�ુટ, �બા�માતા મંદ�ર પાસે, દ� સ ાઇપોળ સામે,

7

3.01

ગાય�ી ટાઈપ ઈ�� ટ�ટ�ુટ , હવેલી ચોક, અમર� લ ી, �જ.અમર� લી.

4.02

��બકા ટાઈપ કલાસ, દ� સાઈ �બ� ડ�ગ, મેફ�ર રોડ, સે��લ બ�ક પાસે , ખાંચામાં,

લેિમ��ટન ઈ�� ટ�ટ�ુટ ઓફ કોમસ� , ૧૦, એલીસ�ીજ શોપ�ગ સે �ટર, એલીસ�ીજ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧.
સે�ટર ફોર મેને જ મે� ટ એ� ડ ક�ર �અર �લાન�ગ,“હ�માવન” મે હદ
� � નવાઝ જ ંગ હોલ,
સેફાલી સે �ટરની સામે , પાલડ� ચાર ર�તા, અમદાવાદ-૦૬.
િવરમગામ

8

અમર� લ ી

3

આણંદ-૩૮૮૦૦૧.
5.01

9
બનાસકાંઠા

બનાસની સામે , પાલન�ુર.

5

10

રાવલ ટાઈપ ઈ��ટ�ટ�ુટ ઓફ કોમસ� , હર�ઓમ માક� ટ, �ુ�નાનક રોડ, હોટલ

5.02

નેશનલ ઈ��ટ�ટ�ુટ ઓફ કોમસ� , નવાબ �બ� ડ�ગ, �દ� હ� ગે ટ પો�ટઓ�ફસની સામે,
પાલન�ુર.

11

ભાવનગર

7

7.01

અપના ઈ�ટ�ટ�ુટ ઓફ કોમસ� , હાઈ કોટ� રોડ, ભાવનગર.

12

દાહોદ

9

9.01

ઈકબાલ ટાઈપરાઈટ�ગ કલાસ, ઠકકર ફ�ળયા, દાહોદ-૩૮૯૧૫૧.

13

11.01

��બકા ઈ��ટ�ટ�ુટ ઓફ કોમસ� , �લોટ નં. -૧૪૪/૨, સેકટર-૬-બી, �ુ�ય શોપ�ગ

14

11.03

�ુજરાત ઈ��ટ�ટ�ુટ ટ� કનોલો�, �લોટ નં.૮૯૧/૧, સેકટર-૨/સી, ગાંધ ીનગર-

11.04

જયોિત ટાઈપ કલાસ, �લોટ નં. ૪૪૦, સેકટર-૧૬, શાલીમાર િસનેમા પાસે ,

સે�ટર, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬.
૩૮૨૦૦૨.
15

ગાંધીનગર

11

ભોયતળ�યે , ગાંધ ીનગર-૩૮૨૦૧૬.
16

11.06

ફ�મસ ઈ��ટ�ટ�ુટ ઓફ કોમસ� , �લોટ નં.૪૩૮, સેકટર-૧૬, ગાંધીનગર -૩૮૨૦૧૬.

17

11.07

આરાધના એજ�ુક�શન એ�ડ ચે ર�ટ� બલ ��ટ, એસ-ર, �ીજો માળ, �ુરભી કો��લે�,

18

12.03

પટ� લ પાલ� ર ન�ક, ઘ-પ, સેકટર-રર, ગાંધીનગર
�મનગર

12

જય હરિસ�ધ ટાઈપ કલાસ, સાધના કોલોની, �લોક એમ-૧, ૨૧૯૦, રણ�ત
સાગર રોડ, �મનગર-૩૬૧૦૦૫.

19

13.01

20

13.02

�ુતન ટાઈપ રાઈટ�ગ ઈ� �ટ�ટ�ુટ , મહા� માગાંધી રોડ, �ુ નાગઢ

21

13.03

�ુતન કોમશ�યલ ઈ�� ટ�ટ�ુટ, પો�ટ ઓ�ફસ રોડ, �ુ નાગઢ

22

13.04

�ુતન ટાઈપ �� િન�ગ કલાસીસ, �ુતન �બ�ડ�ગ બ ી� માળ, મહા�મા ગાંધી રોડ,
�ુ નાગઢ.

�ુ નાગઢ

13

િશવમ ઈ��ટ�ટ�ુટ, �ુગર ફ�કટર� સામે , ક�યા છા�ાલયની નીચે , મા�તી �કમ
કોન� રના ખાંચ ામાં, �ુ. કોડ�નાર, �જ..ગીર-સોમનાથ

23

13.05

24

13.06

ધમ� રાજ એજ�ુકશ
� ન એ�ડ ચે ર�ટ� બ લ �� ટ, �ુ.ં વાંદ રવડ, પો.�ુ ધાળા(ગીર),

25

13.07

�ી મા�િત ટાઈપરાઈટ�ગ ઈ��ટ�ટ�ુટ , કાળવા ચોક દાતાર રોડ ક�પીટલ હાઉસની

મા�િત ટાઈપ રાઈટ�ગ કલાસીસ, સહ�નંદ સોસાયટ� નં. -૨, શેર� નં. -૨,
જોષી�ુરા, �ુ નાગઢ-૩૬૨૦૦૨.
તા.માળ�યા(હા), �જ. �ુ નાગઢ-૩૬૨૨૪૫.

બા�ુ માં, �ુ નાગઢ-૩૬૨૦૦૧.

�મ
26

�જ�લો
�ુ નાગઢ

સં�થાનો કોડ નંબ ર

13

13.08

દ� વ �કશન કો���ુટર,કોટ� ચા કો��લે�,�ુ નાગઢ

14.01

�ીન કોમશ�યલ ઈ��ટ�ટ�ુટ , સંતરામ રોડ, નડ�યાદ-૩૮૭૦૦૧, �જ.ખે ડા.

27
28

ખેડા

ટાઈપ ઈ�� ટ�ટ�ુટ/સં�થાઓ�ું નામ અને સરના�ું

�જ�લાનો કોડ નંબર

14

14.02

�ુ�પાંજ�લ ટ� કનીકલ સે �ટર, િસલેકસન, સી�ટસ� ડા� ન બો� કો, પો�ટ બો� નં-૬,
કપડવંજ રોડ, ડાકોર-૩૮૮૨૨૫. �જ.ખે ડા.

29

15.02

�વાલા ઈ��ટ�ટ�ુટ ઓફ કોમસ� , ૩૦, િશવ સોસાયટ�, િવભાગ-૨, બી.ક�. િસને મા

30

15.03

�ુ.બી. �વાલા ઈ��ટ�ટ�ુટ ઓફ કોમસ� , િપલા� ગંજ, નટરાજ હોટલ પાસે ,

રોડ, મહ�સાણા-૩૮૪૦૦૨.
મહ�સાણા

15

મહ�સાણા-૩૮૪૦૦૧.

31

15.05

32

17.01

નોબલ ઈ��ટ�ટ�ુટ ઓફ � ટ� નો�ાફ�, ૨૬, દ� વશ� કો��લે� ,િવસનગર રોડ, મહ�સાણા૧.

નવસાર�

17

પંચમહાલ

18

33

34

પાટણ

પોરબંદર

18.03

19

�ી� કોમિશ�યલ ઈ��ટ�ટ�ુટ , �ી �ુર�� ર એ�ટ� ટ, િમલન િસનેમા પાસે, પાટણ3૩૮૪૨૬૫.

20.01

ર�લાય�સ ટાઈપ એ�ડ કો���ુટર ઈ�� ટ�ટ�ુટ, એસ.ટ� રોડ, પોરબંદર.

21.01

શાહ ટાઈપ રાઈટ�ગ ઈ�� ટ�ટ�ુટ, ઢ� બ ર રોડ, �ુજરાત ફરિન�ચ રની ઉપર મહ�તા

20

36

�વામીનારાયણ કો� ��ુટર,શોટ� હ��ડ,ટાઈપ રાઈટ�ગ કલાસીસ, �ુ .નં.૨૦, �ુધરાઈ
શોપ�ગ સે �ટર, િસિવલ લાઈ�સ રોડ, ગોધરા, �જ.પંચમહાલ

19.03

35

ધી ક�નેરા ઈ�� ટ�ટ�ુટ ઓફ કોમસ� , પહ�લ ા માળે , નવી શાકભા� માક� ટ, ��ુિનિસપલ
�બ�ડ�ગ, નવસાર�-૩૯૬૪૪૫.

પે�ોલ પંપની સામે , રાજકોટ.
37

21

21.02

ગીતા કોમશ�યલ ઈ��ટ�ટ�ુટ , પંચ નાથ �લોટ, ડા�. રા��� �સાદ રોડ, રાજકોટ.

38

21.03

મહ�તા ઈ�� ટ�ટ�ુટ ઓફ કોમસ� , સર લાખા� રોડ, હ�રચ�� િસનેમ ા પાસે , રાજકોટ.

39

21.04

આઈયા કોમિશ�ય લ ઈ��ટ�ટ�ુટ, ૧૦૭, �ુ� કો��લે�, હર�હર ચોક, રાજકોટ-

40

22.01

રાજકોટ

૩૬૦૦૦૧.
સાબરકાંઠા

22

41

એરો ઈ��ટ�ટ�ુટ ઓફ ટાઈપ રાઈટ�ગ, �ુ ના બ�ર પાસે , �હ�મતનગર,
�જ.સાબરકાંઠા

22.05

�હ�દ સે વા �� ટ, ૨૧, રાજમહ�લ �લાઝા, સહકાર� �ન રોડ, �ુ.પો.તા. �હ�મતનગર,
�જ.સાબરકાંઠા.

42

43

અરવ�લી
�ુરત

અ�રહંત ઈ��ટ�ટ�ુટ ઓફ ટાઈપરાઈટ�ગ, �ુ.પો.તા. મોડાસા, જોષી લોજની સામે ,

23.02

ધી ક��બે ઈ��ટ�ટ�ુટ ઓફ કોમસ� , આઈ.પી.મીશન બોઈઝ ��ુ લ સામે , �કુ �વાદ,

�જ.સાબરકાંઠા.

23

44

�ુ�લીસરા, �ુરત-૩૯૫૦૦૩.
24.02

�ુર���નગર

24

વડોદરા

26

46
વલસાડ

��ુ ડ� ટ કોમશ�યલ ઈ��ટ�ટ�ુટ, રિવરાજ ચા વાળાની ગલીમાં,
સ�ા હોલ, મેઈન રોડ, �ુર�� �નગર-૩૬૩૦૦૧.

26.01

45

47

22.04
28

હ�મા ટાઈપરાઈટ�ગ એ�ડ શોટ� હ�� ડ કલાસ, આરા�ુર �બ�ડ�ગ, સરદાર ભવનનો
ખાંચો, પંપ�ગ �ટ�શન પાસે ,� ૂતડ� ઝાંપ ા, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧.

27.01

રો�શ ઈ�� ટ�ટ�ુટ ઓફ શોટ� હ��ડ એ�ડ ટાઈપરાઈટ�ગ, શાંિત ભવન, મહા� મા ગાંધી

27.02

ક�મ�ટાર ઈ�� ટ�ટ�ુટ ઓફ શોટ� હ��ડ એ�ડ ટાઈપરાઈટ�ગ કલાસ,

રોડ, વલસાડ-૩૯૬૦૦૧.

27

નાની ખ�ીવાડ, વલસાડ-૩૯૬૦૦૧.
48

49

ખેડા

14

�ુરત

23

14.04

લોયોલા ��િન�ગ સે �ટર,વૈશાલી રોડ,ન�ડયાદ

23.03

ગાય�ી ઇ���ટટ�ુટ,મ�હધર �ુરા ,�ુરત
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