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અમદાવાદ  રીજીયન 

૧
સાબરકાાંઠા ૨ર-૦૬-૨૦૧૭ એસ.બી.મહિલા આર્ટસ કોલેજ  

મિતેાપ રા ,પો.સવગઢ, હિિંમતનગર
૯:૩૦ કલાકે

ર
અરવલ્લી ૨૮-૦૬-૨૦૧૭ મહિલા આઇ.ર્ી.આઇ. -મોડાસા ૧૦:૦૦ કલાકે

૩
મહસેાણા ૨૮-૦૬-૨૦૧૭ મિસેાણા જી.આઇ.ડી.સી.િોલ,પાણીની 

ર્ાુંકી પાસે ,મિસેાણા
૯:૩૦ કલાકે

૪ બનાસકાાંઠા ૨૩-૦૬-૨૦૧૭ આઈ.ર્ી.આઈ. ડેરી રોડ પાલનપ ર ૧૦:૦૦ કલાકે

પ પાટણ ૨૩-૦૬-૨૦૧૭ એમ.કે.એન્જજીનીયરીંગ કોલેજ,પાર્ણ ૧૦:૦૦ કલાકે

૬ ગાાંધીનગર ૨૮-૦૬-૨૦૧૭ શ્રી પી.કે.ચૌધરી મહિલા આર્ટસ 
કોલેજ,સેકર્ર-૭ ગાુંધીનગર

૯:૩૦ કલાકે

વડોદરા રીજીયન 

૧ વડોદરા ૨૮-૦૬-૨૦૧૭ આઈ .ર્ી.આઈ. તરસાલી,
વડોદરા ૧૧.૦૦ કલાકે

ર ખેડા ૨૩-૦૬-૨૦૧૭ ય .ર્ી.એસ.મહિલા કોલેજ,

નહડયાદ ૧૧.૦૦ કલાકે

૩ આણુંદ ૨૨-૦૬-૨૦૧૭ શ્રી ભાન ભાઇ પરે્લ એલીકોન 
િોલ,વવઠઠલ ઉધોગનગર જી.આણુંદ ૧૦:૦૦ કલાકે

૪ ગોધરા ૨૨-૦૬-૨૦૧૭ નગર પાલલકા ખુંડ ,િાલોલ ૧૦:૩૦ કલાકે

પ દાિોદ ૨૮-૦૬-૨૦૧૭ આઈ.ર્ી.આઈ. દાિોદ ૧૦:૩૦ કલાકે

૬ મિીસાગર ૨૮-૦૬-૨૦૧૭ આર્ટસ એન્જડ કોમસટ  કોલેજ,

બાલાવસનોર ૧૧.૦૦ કલાકે
૭ છોર્ાઉદેપ ર ૨૮-૦૬-૨૦૧૭ દરબાર િોલ,છોર્ાઉદેપ ર ૧૧.૦૦ કલાકે

સ રત રીજીયન 
૧૭-૦૬-૨૦૧૭ સ રત મિાનગર પાલલકા સુંચાલલત 

કોમ્ય નીર્ી િોલ,જિાુંગીરપ રા,મેઈન રોડ 
,સ રત

 ૯ : ૩૦ કલાકે

૨૮-૦૬-૨૦૧૭ મોડેલ કેરીયર સેન્જર્ર મજ રાગેર્ 
,આઇ.ર્ી.આઇ.સર ત  ૯ : ૩૦ કલાકે

૨ ભરૂચ 
૨૮-૦૬-૨૦૧૭ રોર્રી કલબ ભર ચ,બસ સ્રે્ન્જડ સામે,ભર ચ

૧૦:૦૦ કલાકે

૩ નમટદા 
૨૩-૦૬-૨૦૧૭ શ્રી છોટ ભાઇ પ રાણી સુંક લ, આનુંદ ભવન, 

રાજપીપલા ૧૦:૩૦ કલાકે

૪ નવસારી ૨૩-૦૬-૨૦૧૭
મહિલા આઇ.ર્ી.આઇ. , નવસારી ૧૧.૦૦ કલાકે

૫ વલસાડ ૨૮-૦૬-૨૦૧૭ આઈ.ર્ી.આઈ. (મહિલા),વલસાડ ૧૧.૦૦ કલાકે

૬ આિવા ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ આઇ.ર્ી.આઇ-આિવા ૧૧.૦૦ કલાકે
૭ તાપી ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ આઇ.ર્ી.આઇ- વ્યારા ૧૧.૦૦ કલાકે

                   તારીખઃ ર૦/૬/૧૭ થી તા. ર૮/૬/૧૭ દરમ્યાન યોજાનાર                   
મહિલા રોજગારમેળાના આયોજનની વવગત

૧ સ રત 
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                   તારીખઃ ર૦/૬/૧૭ થી તા. ર૮/૬/૧૭ દરમ્યાન યોજાનાર                   
મહિલા રોજગારમેળાના આયોજનની વવગત

રાજકોર્ રીજીયન 
૧ દેવભ વમ દ્વારકા ૨૩-૦૬-૨૦૧૭ આઇ.ર્ી.આઇ. ખુંભાળીયા ૧૧.૦૦ કલાકે

ર સ રેન્જરનગર ૨૨-૦૬-૨૦૧૭ મહિલા આઇર્ીઆઇ, સ રેન્જરનગર ૧૦:૦૦ કલાકે

૩ જામનગર ૨૧-૦૬-૨૦૧૭ મહિલા આઇ.ર્ી.આઇ. જામનગર ૧૦:૦૦ કલાકે

૧૦-૦૬-૨૦૧૭ આઇ ર્ી આઇ રાજકોર્  ૦૯:૦૦ કલાકે

ર૪-૦૬-ર૦૧૭ મીના બેન ક ડલીયા કોલેજ ,રાજકોર્  ૦૯:૩૦ કલાકે

પ બોર્ાદ ૨૮-૦૬-૨૦૧૭ જજલ્લા માહિતી કચેરી પ્રદર્ટન િોલ, 

બોર્ાદ  ૦૯:૪પ કલાકે

૬ ગીર  સોમનાથ ર૪-૦૬-ર૦૧૭ મિીલા કોલેજ ઉના ૧૧.૦૦ કલાકે

૭ પોરબુંદર ૨૩-૦૬-૨૦૧૭ જજ.રો.ક. પોરબુંદર ૧૧.૦૦ કલાકે

૮ જૂનાગઢ ૨૨-૦૬-૨૦૧૭ મહિલા આઇ.ર્ી.આઇ જૂનાગઢ ૧ર.૦૦ કલાકે

૯ ભાવનગર ૨૪-૦૬-૨૦૧૭ શ્રીમતી ન.ચ. ગાુંધી મહિલા કોલેજ, 

મહિલા કોલેજ સકટલ, ભાવનગર  ૯ : ૩૦ કલાકે

૧૦ અમરેલી ૨૨-૦૬-૨૦૧૭ મોંઘીબા મહિલા આર્ટસ કોલેજ-અમરેલી ૧૦:૦૦ કલાકે

૧૧ મોરબી ૨૪-૦૬-૨૦૧૭ જે એ પરે્લ મિીલા કોલેજ-

મોરબી(સુંભવવત)
૧૦:૦૦ કલાકે

૧ર કચ્છ-ભ જ ૧૦-૦૬-૨૦૧૭ સિયોગ િોલ ,ભ જ ૧૦:૦૦ કલાકે

૪ રાજકોર્ 


