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1 અમદાવાદ પી.આર.ટે્રઈનીંગ કોલેિ કેમ્પસ, 

અમદાવાદ
રાયખડ બી.આર.ટી.એસ. બસ સ્ટોપની સામે, રાયખડ 

ચાર રસ્તા અમદાવાદ- 380001
9974568203

2 વડોદરા તાલ કા પ્રાથમમક મિક્ષણામિકારીશ્રીની  
કચેરી, વડોદરા ભદ્ર કચેરી, પાણી ગેટ, વડોદરા 0265-2436411 

9427231474

3 રાિકોટ  સવવ મિક્ષા અભભયાન મમિનની કચેરી, 
રાિકોટ

SSA કચેરી, કરણમસિંહજી હાઈસ્ક લ કેમ્પસ, સીટી ગેસ્ટ 

હાઉસ, રાિકોટ.

0281-2444437

0281-2236231

4 સ રત જિલ્લા પચંાયત, મિક્ષણ સમમમત, સ રત. જિલ્લા મિક્ષણ સમમમત, દરીયામહલે, ચોકબજાર, સ રત.
0261-2425751-55

Ext.165

5 ખેડા બી.આર.સી.ભવન, ડભાણ ડભાણ, તા.નડીઆદ. 0268-2581370

6 આણદં જિલ્લા મિક્ષણ સમમમત, મિક્ષણ િાખા, 
આણદં

બી-બ્લોક, બીજે માળ, જિલ્લા પચંાયત ભવન, બોરસદ 

ચોકડી પાસે, આણદં 02692-263205

7 પચંમહાલ જિલ્લા પચંાયત કચેરી, મિક્ષણ સમમમત, 

પચંમહાલ, ગોિરા.
જિલ્લા મિક્ષણ સમમમત, જિલ્લા પચંાયત કચેરી, 

પચંમહાલ, ગોિરા. 02672-253375 / 76

8 દાહોદ બી.આર.સી.ભવન, દાહોદ ભીલ સેન્ટ્રલ સ્ક લ, મ વાલીયા, તા.જિ.દાહોદ. 02673-222188

9 સાબરકાઠંા જિલ્લા પ્રાથમમક મિક્ષણામિકારીશ્રીની  
કચેરી, સા.કાં.

જિલ્લા પચંાયત કચેરી, મોતીપ રા બાયપાસ રોડ, 

હહિંમતનગર.
02772-240694

10 જૂનાગઢ બી.આર.સી. ભવન
બીલખા રોડ, જૂનાગઢ બીલખા રોડ, આઈ.જી. કચેરી પાસે, જૂનાગઢ. 0285-2622663

11 પોરબદંર રામબા પ્રાથમમક િાળા એમ.જી.રોડ, પોરબદંર. 0286-2251630

12 મહસેાણા જિલ્લા મિક્ષણ સમમમત મહસેાણા જિલ્લા મિક્ષણ સમમમત, બસ સ્ટેન્ડ સામે, મહસેાણા 02762-222320

13 પાટણ તારાબેન કન્યા પ્રા.િાળા, બગવાડા 
દરવાજા, પાટણ.

બગવાડા દરવાજા, બસ સ્ટેિનની પાછળ, પાટણ. 02766-220508

14 ભાવનગર સવવ મિક્ષા અભભયાન મમિન, ભાવનગર.

સવવ મિક્ષા અભભયાન મમિનની કચેરી, િનેિ મહતેા 
હાઈસ્ક લ(એ.વી.સ્ક લ) બીલ્ડીંગ, કે્રસન્ટ સકવલ, 

ભાવનગર.

0278-2430855

15 જામનગર જિલ્લા પચંાયત મિક્ષણ સમમમત, 

જામનગર.
મિક્ષણ િાખા, 4થો માળ, જિલ્લા પચંાયત, જામનગર.

0288-2550221

એક્સ.324

16 અમરેલી જિલ્લા પ્રાથમમક મિક્ષણ સમમમતની 
કચેરી, અમરેલી.

રાિમહલે કમ્પાઉન્ડ, જિલ્લા ન્યાયાલયની બાજ માં, 
અમરેલી. 02792-222109

17 કચ્છ-ભ િ જિલ્લા પચંાયત મિક્ષણ સમમમત, કચ્છ રૂમન.ં235, પ્રથમ માળ, જિલ્લા પચંાયત ભવન, 

સરૂમહંદર મસનેમા સામે, ભ િ.

02832-221103

02832-250156

18 ભરૂચ જિલ્લા પ્રાથમમક મિક્ષણ સમમમત, ભરૂચ. મિક્ષણ િાખા, સ્ટેિન રોડ, જિ.પ.ંભરૂચ. 02642-244210

મવદ્યાસહાયક ભરતી (િોરણ 6 થી 8 ગ િરાતી માધ્યમ) વર્વ 2018-19

રીસીવીંગ સેન્ટરની યાદી
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મવદ્યાસહાયક ભરતી (િોરણ 6 થી 8 ગ િરાતી માધ્યમ) વર્વ 2018-19

રીસીવીંગ સેન્ટરની યાદી

19 નમવદા જિલ્લા પચંાયત કચેરી, મિક્ષણ િાખા, 
નમવદા(રાિપીપલા)

જિલ્લા પ્રાથમમક મિક્ષણામિકારીની  કચેરી, જિ.પ.ં, 

મિક્ષણ િાખા, નમવદા(રાિપીપલા).
02640-222920

02640-221519

20 વલસાડ બી.આર.સી ભવન વલસાડ મતથલ રોડ, કલેક્ટર બગંલાની સામે, જિલ્લા પચંાયત 

કોલોની વલસાડ 02632-253210

21 નવસારી બી.આર.સી.ભવન, ઈંટાળવા, 
તા.જિ.નવસારી

ઈંટાળવા પ્રા.િાળા કમ્પાઉન્ડ, મ .પો.ઈંટાળવા, ગણદેવી 
રોડ, તા.જિ.નવસારી 02637-258467

22 બનાસકાઠંા જામપ રા પ્રાથમમક િાળા, પાલનપ ર જામપ રા પ્રાથમમક િાળા, પાલનપ ર 02742-250012 02742-

257063

23 સ રેન્દ્રનગર બી.આર.સી ભવન પતરાવાળી ચોક, સ રેન્દ્રનગર  9825392110

24 ગાિંીનગર બી.આર.સી.ભવન, સીવીલની પાછળ, 

સેક્ટર-12, ગાિંીનગર
બી.આર.સી.ભવન, સીવીલની પાછળ, સે-12, 

પમથકાશ્રમની  નજીક, ગાિંીનગર 079-23235753

25 ડાગં સવવ મિક્ષા અભભયાન મમિનની કચેરી, પ્રથમ માળ, જિલ્લા પચંાયત ભવન, આહવા, જિ.ડાગં.
02631-220580

02631-220579

26 તાપી જિલ્લા સેવા સદન બ્લોક ન-ં11, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, મીટીંગ હોલ, પાનવાડી, 
વ્યારા, તાવ્યારા, જિ.તાપી 02626-222057

27 બોટાદ જિલ્લા પ્રાથમમક મિક્ષણામિકારીશ્રીની  
કચેરી, બોટાદ

મિક્ષણ િાખા પાચંમો માળ, વીંગ બી, જિલ્લા પચંાયત, 

તાલ કા સેવાસદન, પાળીયાદ રોડ બોટાદ 9687531918

28 ગીર સોમનાથ જિલ્લા પ્રાથમમક મિક્ષણામિકારીશ્રીની  
કચેરી, ગીર સોમનાથ

બીઆરસી ભવન વેરાવળ, કન્યા િાળાની બાજ માં, 
બદંર રોડ, વેરાવળ

02876-244500 

7016116843

29 દેવભમૂમ દ્વારકા જિલ્લા પ્રાથમમક મિક્ષણામિકારીશ્રીની  
કચેરી, દેવભમૂમ દ્વારકા

બી.આર.સી. ભવન, િક્ક્તનગર, ખભંાળીયા, દેવભમૂમ 

દ્વારકા. 8866255715

30 મોરબી સવવ મિક્ષા અભભયાનની કચેરી, 
હન્ટર ટે્રઈનીંગ હોસ્ટેલ, મોરબી.

એસ.એસ.એ.ની કચેરી, હન્ટર ટે્રઈનીંગ હોસ્ટેલ, િક્ક્ત 

ચોક, તાલ કા પચંાયતની બાજ માં, મોરબી 02822-226812

31 અરવલ્લી જિલ્લા મિક્ષણ સમમમત, જિલ્લા પચંાયત 

કચેરી, મોડાસા- અરવલ્લી
જિલ્લા મિક્ષણ સમમમત, જિલ્લા પચંાયત કચેરી, મોડાસા- 

અરવલ્લી 02774-250029

32 મહહસાગર જિલ્લા પ્રાથમમક મિક્ષણામિકારીશ્રીની  
કચેરી, મહહસાગર

બી.આર.સી.ભવન, ડૉ.પોલન સ્ક લ, લ ણાવાડા, 
જિ.મહહસાગર.

02674-255590 

9687617882

33 છોટા ઉદેપ ર બી.આર.સી.ભવન, છોટા ઉદેપ ર જિલ્લા સેવા સદનની સામે, છોટાઉદેપ ર તાલ કા િાળા 
ન.ં1,  છોટા ઉદેપ ર.

7874800187


