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ધો.૧૦ પછીના ડિપ્લોમા ઈજનેરીના વિવિધ અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રથમિર્ષમાાં પ્રિેશ માટે પાત્રતા ધરાિતા ઉમેદિારો માટે સરકારશ્રી દ્વારા, સરકારી, અનુદાવનત તથા
સ્િવનર્ષર સાંસ્થાઓની સરકારી બેઠકો તથા સ્િવનર્ષર સાંસ્થાઓની સ્િેચ્છાએ સુપ્રત કરે લ હોય તેિી સાંચાલક માંિળની બેઠકો માટે પ્રિેશ િર્ષ: ૨૦૧૯-૨૦ માટે િેબ બેઝિ
ઓનલાઇન પ્રિેશ પ્રડકયા કરિાનુ ાં નક્કી કરે લ છે . ઇન્ટરનેટ ના માધ્યમ દ્વારા પ્રિેશ માટે ઓનલાઇન રજીસ્રેશન કરાિિાનુ ાં રહેશે. ઉમેદિારો પ્રિેશ સવમવત દ્વારા વનધાષરીત
હેલ્પ સેન્ટર ખાતે ઇન્ટરનેટ સુવિધાનો વિનામ ૂલ્યે ઉપયોક કરી શકશે. હેલ્પસેન્ટર અને બેંકની વિકત િેબસાઇટ www.acpdc.inઅને www.gujdiploma.nic.inપર
તેમજ માડહતી પુસ્તીકામાાં પણ ઉપલબ્ધ છે . માકષદશષન માટે પ્રિેશ સવમવતના હેલ્પ લાઇન નંબર 079- 26566000 (247) પર આપ સાંપકષ કરી શકો છો.
(૧)પ્રવેશ યોગ્યતા: (અ) કણણત, વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી વિર્ય સાથે ઉવિણષ કરે લ માધ્યવમક શાળાાંત પ્રમાણપત્ર પડરક્ષા (ધો.૧૦) અથિા તેને સમકક્ષ પડરક્ષા ન્યુનતમ
૩૫% ગુણ સાથે ઉવિણષ કરે લ હોય તેિા ઉમેદિારો અથિા (બ) ધો.૧૦ +NCVT અથિા GCVT અથિા TEB અથિા IGTR ધ્િારા માન્ય બે િર્ષનો સટીડિકે ટ અભ્યાસક્રમ
(ક) ધો.૮ + બે અથિા િધુ િર્ષનો NCVT અથિા GCVT દ્વારા માન્ય સટીડિકે ટ અભ્યાસક્રમ તેમજ ઉમેદિારે ધો.૧૦ ની પડરક્ષા ગુજરાત સેકન્િરી અને હાયર સેકન્િરી
બોિષ માાંથી અથિા ઓપન સ્કૂલીંક માાંથી અથિા તેની સમકક્ષ પડરક્ષા કણણત,વિજ્ઞાન,અંગ્રેજી અને ગુજરાતી વિર્ય સાથે ઉવિણષ કરે લ હોય તેિા ઉમેદિારો.

ખાસ નોંધ:- TEB/ITI/IGTR પેટનષના કયા અભ્યાસક્રમોને ક્યા તત્સમાન ડિપ્લોમાાં અભ્યાસક્રમમાાં પ્રિેશ મળિા પાત્ર છે . તેની વિકત www.acpdc.in પર મુકિામાાં
આિેલ છે . જે ને ધ્યાને રાખીનેજ ઉમેદિારોએ માડહવત પુસ્સ્તકા મેળિીને રજીસ્રેશન કરિા જણાિિામાાં આિે છે .

(ર) ઓનલાઈન રજીસ્રેશનના ર્ાકરૂપે પ્રિેશ ઈચ્ુક ઉમેદિારે સવમવત ધ્િારા ICICI બેંકની નીચે દશાષિેલ શાખાઓ ખાતેથી રજીસ્રેશન િી પેટે રૂા. રપ૦/- રોકિા
(નોનરીિન્િેબલ) ચુકિી તા: 05/06/2019 થી તા: 18/06/2019 સુધીમાાં ICICI બેંકના વનધાષરીત સમય મુજબ માડહતી પુસ્સ્તકા તથા PIN મેળિિાના રહેશે.
(૩) ઓનલાઈન રજીસ્રેશન કરાિિા માટે ઉમેદિારે www.gujdiploma.nic.in પરથી તા: 05/06/2019 થી તા: 19/06/2019 સુધીમાાં રજીસ્રેશન તથા િોકયુમેન્ટ
િેરીિીકેશન કરાિિાનુ ાં રહેશે. ત્યારબાદ ઓનલાઇન રજીસ્રેશન થઇ શકશે નહી. ઓનલાઈન એિવમશનને લકતી તમામ માડહતી જેિીકે પ્રિેશના વનયમો, ઉપલબ્ધ બેઠકો,
લાયકાત, હેલ્પસેન્ટરોની યાદી, સાંસ્થાઓની યાદી, ટયુશન િી ,બેંકની શાખાઓની યાદી, વિવિધ પ્રકારના જરૂરી િોમષ તથા પ્રિેશ અંકેનો કાયષક્રમ વિકેરે www.acpdc.in
પરથી મળી શકશે. પ્રિેશ ઈચ્ુક ઉમેદિારો માડહતી પુસ્સ્તકામા જણાવ્યા મુજબ નજીકના માન્ય હેલ્પસેન્ટર ખાતે જઈને ઓનલાઈન રજીસ્રેશન www.gujdiploma.nic.in
પર જાતે કરી શકશે. ઓનલાઈન રજીસ્રેશન કરાવ્યા બાદમાન્ય હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રજીસ્રેશન િોમષમાાં દશાષિેલ દસ્તાિેજોની અસલ દસ્તાિેજો સાથે ખરાઇ કરાિી તેની
સ્િપ્રમાણણત નકલ (અસલવસિાય) રજીસ્રેશન િોમષ સાથે બીિી વનધાષ રીત સમય મયાષદામાાં જમા કરાિી તે અંકેની રજીસ્રેશન સ્લીપ મેળિિાની રહેશે .

ખાસ નોંધ:-ઓપન કેટેકરીના જે ઉમેદિારો ટયુશન િી માિી યોજના(TFWS)નો લાર્ લેિા માાંકતા ન હોય અને જેઓના ધો.10 ના માકષ સ વસસ્ટમ દ્વારા આપમેળે આિેલ
હોય તેિા ઉમેદિારોએ રજીસ્રેશન કન્િમષ(કાયમ) કયાષ બાદ િોક્યુમેન્ટ િેરીિીકેશન માટે હેલ્પસેન્ટર ખાતે જિાની જરૂરીયાત રહેતી નથી અને તેઓની રજીસ્રેશન ડિટેઇલ
જ તેમની રજીસ્રેશન સ્લીપ રહેશે.

(૪) ઉમેદિાર www.gujdiploma.nic.inપર ઓનલાઈન રજીસ્રેશન તથા પ્રિેશ પ્રડક્રયાને લકતી આકળની કાયષિાહી કરી શકશે . ચોઈસ ડિલીંક તથા પ્રિેશની
આકળની તમામ પ્રડક્રયામાાં ર્ાક લેિા રજીસ્રેશન સ્લીપ કઢાિિી અવનિાયષ છે .
(૫) સવમવતએ વનધાષરીત કરે લ હેલ્પસેન્ટર પરથી પ્રિેશ અંકેની તમામ કાયષિાહી વિના મુલ્યે થઈ શકશે.
(૬) હેલ્પસેન્ટર પ્રિેશ કાયષિાહીના ડદિસો દરમ્યાન જાહેર રજા, રવિિાર અને બીજા-ચોથા શવનિાર વસિાય સિારે ૧૧.૦૦ થી સાાંજે ૦પ.૦૦ સુધી કાયષરત રહેશે.
(૭) હેલ્પસેન્ટર ખાતે સવમવતની િેબસાઈટ તથા ઈન્િોમેશન બુકલેટમાાં દશાષિિામાાં આિેલ 'કી િેટ' પ્રમાણે આકળની ઓનલાઈન પ્રિેશ કાયષિાહી હાથ ધરિામાાં આિશે.
ઉમેદિારો ને જયાાં સુધી પોતાનો પ્રિેશ કાયમ ન કરાિે ત્યાાં સુધી સવમવતની બન્ને િેબ સાઇટ જોતા રહેિા સુચન કરિામાાં આિે છે .

ICICI બેંકની શાખાઓની યાદી:-

(૧)જેએમસી હાઉસ,પડરમલ કાિષ ન ની સામે, આંબાિાિી, અમદાવાદ (૨)પોપ્યુલર હાઉસ, આશ્રમ રોિ, અમદાવાદ (૩) સરદાર પટે લ મોલ,િાયમાંિ મીલ રોિ,

ઠક્કરબાપાનકર, બાપુ નકર, અમદાવાદ(૪)યશકુ ાંજ સોસાયટી, પ્રર્ાત ચોક, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ (૫)પ ૂનમ પ્લાઝા, રામબાક, મણણનકર, અમદાવાદ (૬)જી.સી.પી.ણબઝ્નેસ સેન્ટર, મેમનકર િાયર સ્ટે શન ની
સામે, વિજય ચારરસ્તા નજીક, અમદાવાદ(૭) મૈત્રી વશિ ગ્રીન્સ, માધિ બાંકલોઝ પાસે, સ્ટે ડિયમ રોિ, મોટે રા, અમદાવાદ (૮) કેલેક્સી એિન્યુ, કેલેક્સી ટોકીઝ પાસે, નરોિા, અમદાવાદ(૯) વસદ્ધિ વિનાયક આકે િ,
કઠિાિા ડરિંક રોિ, બાસેલોના સકષ લ, ઓઢિ, અમદાવાદ(૧૦) ર્ીખુર્ાઈ ચેમ્બર,18 કાાંધીકુ ાંજ સોસાયટી , કોચરબ આશ્રમ, આશ્રમ રોિ, પાલિી, અમદાવાદ(૧૧) શસ્ક્ત આકે િ, સાયન્સ વસટી રોિ, અમદાવાદ(૧૨)
વશિાણલક - III, બારબેક્ય ુ નેશન પાસે, ડ્રાઇિ ઇન રોિ, થલતેજ, અમદાવાદ(૧૩) સાવથિક કૉમ્પ્લેક્સ, ઇસ્કોન સકષ લ, સેટેલાઇટ રોિ, અમદાવાદ(૧૪) વશિાણલક II, 132 િીટ ડરિંક રોિ,જોધપ ૂરકામ, અમદાવાદ (૧૫)
શુકન ણબઝનેસ સેન્ટર િેરિીલ હાઉસ નજીક, નિરાં કપુર, સીજી રોિ,અમદાવાદ(૧૬) વશલ્પ એનેક્સી, ન્ય ૂ સી.જી.રોિ, ચાાંદખેિા, અમદાવાદ(૧૭) શ્રી ઘાંટાકણષ મહાિીર કોમવશિયલ માકે ટ, ન્યુ ક્લોથ માકે ટ,
સારાં કપુર, અમદાવાદ(૧૮) પ્લેડટવનયમ પ્લાઝા, કુ ાંજ મોલની સામે, વનકોલ, અમદાવાદ(૧૯) દે િ ઔરમ, 100 ફુટ ડરિંક રોિ, પ્રહલાદનકર, અમદાવાદ(૨૦) સચેત IV, પ્રેરણાતીથષ દે રાસર, આનાંદનકર મેઈન
રોિ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ(૨૧) કોટી ણબલલ્િિંક, ર્કિતી કૃપા એમ્પોડરયમ નજીક, ઘી કાાંટા ક્રોસ રોિ, ડરલીિ રોિ, અમદાવાદ(૨૨) સુિાસ કૉમ્પ્લેક્સ, રાજસ્થાન હોસ્સ્પટલ સામે, શાડહબાક, અમદાવાદ(૨૩) કે
158, વસિંધ ુ ર્િન રોિ, બોિકદે િ, અમદાવાદ(૨૪) સોબો સેન્ટર, સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ(૨૫) સ્થાપના કૉમ્પ્લેક્સ,જી.એચ.બી. કૉમ્પ્લેક્સ ની સામે, અંકુ ર રોિ, નારણપુરા, અમદાવાદ(૨૬) અનુશ્રી કૉમ્પ્લેક્સ,
ઉસ્માનપુરા, આશ્રમ રોિ,અમદાવાદ(૨૭) હાશ ણબઝનેસ સેન્ટર, િતેહપુરા, િાસણા, અમદાવાદ(૨૮) પુષ્કર ઇન્િસરીઅલ એસ્ટે ટ, રાઇિલ ક્લબ ની સામે, િેઝ 1I, જીઆઈિીસી, િટિા, અમદાવાદ(૨૯) વશિકાંકા
કૉમ્પ્લેક્સ, સ્ટે શન રોિ, બાવળા (૩૦) જય જલારામ ડટમ્બર માટષ , મેઇન સોસાયટી, દે હગામ(૩૧) અંણબકા કૉમ્પ્લેક્સ, નિી એ.પી.એમ.સી. નજીક, ધોળકા(૩૨) મારુ વત કૉમ્પ્લેક્સ, િૈષ્ણિ સોસાયટી, ર્ાિનકર રોિ,
ુ ા (૩૩) વશિ કૃપા સોસાયટી, સરખેજ-વિરમકામ હાઇિે, સાણંદ(૩૪) અક્ષરનકર કૉમ્પ્લેક્સ, માાંિલ રોિ, વવરમગામ(૩૫) વશિ કોમ્પ્લેક્ષ, આર.િી. પેરોલ પમ્પ પાછળ, મોટા બસ સ્ટે ન્િ નજીક, સ્ટે શન રોિ,
ધંધક

અમરે લી(૩૬) ણકરી રાજ શોવપિંક, જાિરાબાદ રોિ,રાજુલા(૩૭) રાધેશ્યામ ણબલલ્િિંક, કામિીિાિ, આણંદ(૩૮) સી.એમ.આકે િ, તરાં ક પેરોલ પમ્પ નજીક, બસ સ્ટે ન્િ રોિ, બોરસદ(૩૯) અનમોલ પ્લાઝા,રે લ્િે
સ્ટે શનની સામે, ખંભાત(૪૦) ફ્લેિસષ, ર્ાઈકાકા સ્ટે ચ્યુ નજીક, મોટા બજાર, વલ્લભ વવદ્યાનગર(૪૧) સુવિધા કોમ્પલેક્સ, માલપુર રોિ, મોડાસા(૪૨) કીતા આરોગ્ય અને ચેડરટે બલ રસ્ટ ણબલલ્િિંક, કાયત્રી માંડદર
નજીક, ડીસા(૪૩) ગ્રીન પ્લાઝા, ગ્રીનલેન્િ પાકષ સોસાયટી નજીક, િીસા હાઇિે,દીઓદર(૪૪) મહાલક્ષ્મી કોમ્પ્લેક્ષ, ગુરુ નાનક ચોક, પાલનપુર(૪૫) કે જીએન કૉમ્પ્લેક્સ, ઓલ્િ નેશનલ હાઇિે 8, જીઆઈિીસી,

અંકલેશ્વર(૪૬) સિે નાંબર 1053, મદાની ચેમ્બસષ, દરકાહ રોિ, પાલેજ, ભરૂચ(૪૭) મારુ વત કૉમ્પ્લેક્સ, આઈબીપી પેરોલ પમ્પ નજીક, દહેજ, ભરૂચ(૪૮) બ્લુ ણચપ સેવનટોડરયમ કાંપાઉન્િ, સેિાશ્રમ રોિ,
પાાંચબિી, ભરૂચ(૪૯) રત્નદીપ કૉમ્પ્લેક્સ, સેન્રલ સોલ્ટ ડરસચષ ઈન્સ્ટીટય ૂટ ની સામે, િાઘિાિી રોિ, ભાવનગર(૫૦) માનસદશષન કોમ્પ્લેક્ષ, હડરઆલા પ્લોટ, િોન ચોક નજીક, કૃષ્ણનકર, ભાવનગર(૫૧) પ્લોટ
નાં 212 એ, કે નાલ રોિ, મહુવા જી.ભાવનગર(૫૨) માકે ટ નજીક, તળાજા, પાલલતાણા, જી.ભાવનગર(૫૩) કાંચન કૉમ્પ્લેક્સ, બોટાદ(૫૪) કણેશ કૉમ્પ્લેક્સ, હાલોલ રોિ, જીઇબી સબ સ્ટે શનની સામે, અલીપુરા,
ુ (૫૬) હોટે લ વિશ્વનાથ ણબલલ્િિંક, વસલ્િાસ ચાર-રસ્તા, નારોલી વસલ્િાસા રોિ, વસલ્વાસા(૫૭) દાહોદ સહકારી ખરીદ િેચાણ સાંઘ ણબલ્િીંક, બહારપુરા રોિ,
બોડેલી (૫૫) રાણી બાંકલો કમ્પાઉન્િ, છોટા ઉદે પર
એ.પી.એમ.સી પાસે, દાહોદ(૫૮) મારુ વત કેસ્ટ હાઉસ, ર્દ્રકાલી રોિ, દ્વારકા(૫૯) શ્યામ કૉમ્પ્લેક્સ, સાકર એન્ટરપ્રાઇઝ નજીક, પોસ્ટ ઑડિસ રોિ, ખંભાળીયા(૬૦) પ્લોટ નાં. ૩૧૫, સેક્ટર 16, ગાંધીનગર(૬૧)
આઇટી ટાિર -3, ઇન્િોસીટી, ગાંધીનગર (૬૨) િી.યાકીની ચેમ્બસષ,બસ સ્ટોપની સામે,માણસા(૬૩) પાકષ રે સીિેન્સી, હોલી ચાઈલ્િ સ્કૂલ નજીક, પાંચિટી, કલોલ(૬૪) વિનાયક પ્લાઝા, ટાિર ચોક, વેરાવળ
(૬૫) સોણલટૅર ણબલલ્િિંક,ચચષ ની સામે , ઈલન્દરા કાાંધી માકષ, જામનગર(૬૬) દશીલ ઓસ્િાલ કોલોની, સ્રીટ નાં 2/ઇ,રણજીતનકરની નજીક,જામનગર(૬૭) મેરી કોલ્િ કૉમ્પ્લેક્સ, (મોતી બાક) રાયજીબાક,
જુનાગઢ(૬૮) પોસ્ટ ઑડિસની નજીક, ડહરા પન્ના કૉમ્પ્લેક્સની સામે , જુ નાકઢ િેરાિળ હાઇિે, કે શોદ(૬૯) ચપા ઝપા,નાનિા સ્કૂલની સામે, કોડડનાર(૭૦) પ ૂજા "એ" કૉમ્પ્લેક્સ, સ્ટે શન રોિ, ભુજ(૭૧) અડરહાંત,
પ્લોટ નાં341, િૉિષ 12/બી, ગાંધીધામ(૭૨) કલ્યાણ બાપા ણબલલ્િિંક, મેઈન રોિ, કે રા(૭૩) કોકુ લ એપાટષ મેન્ટ નજીક, એસ.ટી. રોિ, માંડવી(૭૪) દ્વારકે શ કૉમ્પ્લેક્સ, ઉમરે ઠ રોિ, ડાકોર(૭૫) અંણબકા કૉમ્પ્લેક્સ,
મહેમદાિાદરોિ, ખેડા(૭૬) એિ.એિ.આઇ., નેશનલ પ્લાઝા, ર્સ્ક્તનકર સકષ લ નજીક, કપડવંજ(૭૭) પ્રાઇમ લોકે શન, પેટલાદ રોિ, નડડયાદ(૭૮) જયશ્રી ણબલ્િીંક, કોડકલા રે ડિિંક નજીક, હાઇિે રોિ,
મહેસાણા(૭૯) (આરએમએજી) 15, પ્લેડટનમ પ્લાઝા, કિી હાઇિે, કડી(૮૦) વતરુ પવત કૉમ્પ્લેક્સ,એપીએમસીની સામે , ઉંઝા(૮૧) સ્પાન ચાંદન મોલ, સ્ટે શન રોિ, વવસનગર(૮૨) હડર ઓમ કૉમ્પ્લેક્સ, રિાપર
રોિ, મોરબી(૮૩) જે પી કૉમ્પ્લેક્સ, જજનપરા રોિ, િાાંકાનેર, મોરબી(૮૪) "શ્રી રાં ક આશીર્", સ્ટે શન રોિ, રાધાક્રષ્ણ માંડદર સામે, રાજપીપળા(૮૫) ર્ૈરિનાથ કૉમ્પ્લેક્સ, જે.સી. પાકષ , મહાદે િ નકર, ણબલીમોરા,
તા. કણદે િી, જી.નવસારી(૮૬) વનમષલ કૉમ્પ્લેક્સ, સયાજી રોિ, નવસારી (૮૭) માધિ કૉમ્પ્લેક્સ, ટોલ નાકા ની સામે, પ્રર્ા રોિ, દાહોદ હાઇિે, ગોધરા(૮૮) નાકોિા દશષન, કોધરા રોિ, હાલોલ(૮૯) 32/4,
સરદાર ગુજ
ાં , પાટણ(૯૦) મારુ વત પ્લાઝા, સડકિટ હાઉસ નજીક, હાઇિે ક્રોસ રોિ, રાધનપુર(૯૧) પ્રમુખ પ્લાઝા, રે લ્િે સ્ટે શન રોિ, વસદ્ધપુર(૯૨) સુરૂચી હોસ્સ્પટલ, િાડિયા રોિ, પોરબંદર(૯૩) લેન્િ માકષ ણબલલ્િિંક,
એસ્રોન ચોક, રાજકોટ(૯૪) જૈન દે રાસર ની બાજુ માાં, પાંચિટી મુખ્ય માકષ, અવમન માકષ, રાજકોટ(૯૫) સુપાશ્વષ એપાટષ મેન્ટ, નાકરીક બેંક સોસાયટી, વનમષલા કોન્િેન્ટ રોિ,રાજકોટ (૯૬) જસલ કોમ્પ્લેક્ષ,
સ્ટરલીક હોસ્સ્પટલની સામે, 150ફૂટ રીંક રોિ, રાજકોટ (૯૭) ડહરા પન્ના કૉમ્પ્લેક્સ, મેઇન પોસ્ટઑડિસ ચોક, ધોરાજી(૯૮) ડકશાન વિશ્રાાંવત ગૃહ, ઓલ્િ માકે ટ યાિષ , બસ સ્ટે ન્િ સામે, ગોંડલ(૯૯) કીતાનકર,
આટકોટ મેઇન રોિ, જસદણ(૧૦૦) અંબર ટોકીઝ રોિ, કાંડકયા પ્લોટ, જેતપુર(૧૦૧) નાલાંદા સોસાયટી, 433, કાલાિાિ રોિ, રાજકોટ(૧૦૨)પરમડદવ્યાાંશ, માિિી સકષ લ ની નજીક, 150 ફુટ ડરિંક રોિ રાજકોટ
(૧૦૩)કન્િેન્શન સેન્ટર, હડરર્ાઇ હોલ પાસે, યાણજ્ઞક રોિ, રાજકોટ (૧૦૪)સરસ્િતી ઓઇલ વમલ કમ્પાઉન્િ, વસવિલ હોસ્સ્પટલ સામે, ડહિંમતનગર (૧૦૫)દામોદર આકે િ, એચ.પી. પેરોલ પમ્પ પાછળ, િોક્ટર
હાઉસની સામે, ઇડર (૧૦૬)પાડટદાર જીનીંક એન્િ પ્રેવસિંક કાંપની સરદાર બાક, સ્ટે શન રોિ, બારડોલી (૧૦૭) સાઈ વિલા એપાટષ મેન્ટ, તરસાલી નકરની સામે, બુરાઓ માંડદર રોિ, કોસંબા (૧૦૮) ગ્રીન
એલીના, આનાંદ મહેલ રોિ, અડાજણ, સુરત(૧૦૯) પ્લેડટનમ પ્લાઝા, િી.ટી. ચોક્સી લૉ કૉલેજની સામે , અઠિાલાઇન્સ, સુરત (૧૧૦)52, એટોપ નકર, ર્ાતર મેઈન રોિ, ર્ાતર, સુરત (૧૧૧) સ ૂયષડકરણ
એપાટષ મેન્ટ, ઘોિદોિ રોિ, સુરત(૧૧૨) એસ્સાર નાંદવનકે તન ટાઉનશીપ, 27 ડક.મી. સુરત-હઝીરા રોિ, હઝીરા, સુરત(૧૧૩) રાજગ્રીન હાઇટ્સ, જહાાંકીરપુરા, સુરત(૧૧૪) કોપોરે ટ હાઉસ, કિોદરા ચાર રસ્તા,
બારિોલી રોિ, કડોદરા, સુરત (૧૧૫) સર કોપોરે ટ પાકષ , કાસા નકર, કતારકામ, સુરત(૧૧૬) ડરવનટી ણબઝનેસ પાકષ , એલ પી સિાણી રોિ, અિાજણ, સુરત(૧૧૭) શુર્મ પોઇન્ટ, રુ િાલા ટે કરા, હડરપુરા બકલ,
લાલ કેટ, સુરત (૧૧૮) લેક વ્યુ કાિષ ન, કારકીલ ચોક, પીપલોદ, સુરત (૧૧૯) ટાઇમ્સ સ્ક્િેર, લેન્િમાકષ એમ્પાયર નજીક, િકીલિાિી, પુના-કું ભારીયા, સુરત(૧૨૦) શ્રી શ્યામ ચેમ્બસષ, રીંક રોિ, સુરત (૧૨૧)
કામ: તરસાદી, તહસીલ: પલસાણા, સુરત(૧૨૨) રઘુનદ
ાં ન ટે ક્સટાઇલ માકે ટ,રાઠી પેલસ
ે ની સામે , રીંક રોિ, સુરત (૧૨૩) કામ ડટમ્બા, તહસીલ: કામરે જ, સુરત (૧૨૪) ક્રોસ કોનષર, વસલીકોન શોપર સામે,
ઉધના મેઈન રોિ, ઉધના, સુરત (૧૨૫) શાાંવતિન એપાટષ મેન્ટ, લમ્બે હનુમાન રોિ, વરાછા, સુરત (૧૨૬) સીટીસી ણબલલ્િિંક, બરોિા પ્રેલસ્ટજ, િરાછા મેઈન રોિ, સુરત (૧૨૭) એસએનએસ સ્ક્િેર, જી 2, િેસ ુ
મેઈન રોિ, િેસ,ુ સુરત (૧૨૮) પાિર હાઉસ સકષ લ નજીક, ધાંગધ્રા, સુરેન્દ્રનગર (૧૨૯) અજમેરા ચેમ્બસષ, એસ ટી રોિ, સુરેન્દ્રનગર (૧૩૦) હાયપર વસટી મોલ, ન્યુ બસ સ્ટે ન્િ નજીક, વ્યારા (૧૩૧) જાિે સ્ક્િેર,
ઉમી સોસાયટી, પ્રોિલક્ટવિટી રોિ, અલ્કાપુરી શહેર, અકોટા, વડોદરા (૧૩૨) રાધે કૉમ્પ્લેક્સ, િિોદરી ર્ાકોળ નજીક, િર્ોઇ િિોદરા રોિ, ડભોઈ (૧૩૩) "શ્રીના", અમરાિતી હાઉવસિંક સહકારી સોસાયટી -2,
ડરલાયન્સ પેરોલ પમ્પ સામે, કોત્રી, વડોદરા (૧૩૪) આમ્રપાલી કૉમ્પ્લેક્સ, િૉટર ટે ન્ક રોિ, કારે લીબાક, વડોદરા (૧૩૫) ઓમકાર ચેમ્બસષ, સ્ટે શન મેઇન રોિ, નિાબઝાર,એન.બી. સિષજવનક નજીક, કરજણ,
વડોદરા (૧૩૬) સનપ્લાઝા II, મકરપુરા, વડોદરા (૧૩૭) નલીની હાઉસ, દાિત રે સ્ટોરન્ટ નજીક, માાંજલપુર, વડોદરા (૧૩૮) અથષ આઇકોન, ઇલન્િયન ઓઇલ પેરોલ પમ્પ ની બાજુ માાં, ન્યુ િીઆઇપી રોિ,
વાઘોડડયા, વડોદરા (૧૩૯) ન્યુ દે િદીપ કૉમ્પ્લેક્સ, યુટીઆઇ બેન્ક પાસે, વનઝામપુરા, વડોદરા (૧૪૦) ગ્રાસ કોટષ સોસાયટી, સમા મેઇન રોિ, વડોદરા(૧૪૧) શ્રી વનવધ કેલેરી, વિિંક-બી, બીના નકર, િાસણા રોિ,
વડોદરા (૧૪૨) વતરુ પવત પ્લાઝા, અંગ્રેજી માધ્યમ હાઇસ્કૂલ પાસે, ચલા િાપી દમણ રોિ, વાપી (૧૪૩) પ્રભુ િળીયા, ધરમપુર, વલસાડ (૧૪૪)જવતન કૉમ્પ્લેક્સ, બસસ્ટોપ, ડકલાપારિી, પારિી, વલસાડ
(૧૪૫)મહાદે િ વનિાસ, િોક્ટર હાઉસ ની સામે, હલાર રોિ, વલસાડ

-મેમ્બર સેક્રેટરી

તા. 03/06/2019

