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આઈ.ટી.આઈ, પાલનપુર દ્વારા આયોજીત બનાસકાાં ઠા જીલ્લા ના 
વિવિધ એકમો  માાં  જરુરીયાત મુજબ એપ્રેન્ટીસ ની ભરતી 

 
● એપ્રન્ટીસ ભરતી મેળાની તારીખ  : ૦૪/૧૦ /૨૦૨૧  ના સિારે ૧૦:૦૦ કલાકે 

● ભરતી મેળાનુાં  સ્થળ  :  પાલનપુર આઈ.ટી.આઈ. (કોન્ફરન્સ હોલ) (૪થો માળ) 

● ભરતીની જગ્યા  : એપ્રેન્ટીસ ટર ૈ ઇની  

સ્કિન િંગ પ્રક્રિયા: (૧) રજીસ્ટ ર્ેશ  (૨ ) ફોર્મ ક્રફલ િંગ   ( ૩) ર્ૌખિક ઇન્્રવ્ય ુ

ભરતી ી જગ્યા  ાગ ુપડતા ર્ેડ ઉંર્ર સ્ટ્ાઈપને્ડ 
 
એપ્રને્્ીસ ર્ ૈઇ ી 

 
● ફી્ર 
● ઇ કે ર્ ીશીય  
● વેલ્ડર 
● ડીઝ  મર્કે ીક 
● ્ મર 
● વાયરરે્  

● કો.પા 
● ર્ો્ર મર્કેમ ક 
● પ્ મ્બર 
● હેલ્થ  સે ે્ રી - H.S.I 

● નર્સિંગ 
● ગ્રેજ્યુએ્ 

 

ઉંમર   : ૧૮ વર્ષ કે તેથી વધુ  
ITI પાસ આઉટ 

 
 
 

 
સરકાર  ા ધારા ધોરણ ર્ુજબ 
સ્ટ્ાઈપેન્ડ ર્ળવા પાત્ર થશે  

 
 
 

 

 
સાથે લઇ આવવાના ડોક્યુમેન્ટ 

● ધોરણ ૧૦ / આઈ.ટી.આઈ  અને   અન્ય  શૈક્ષણણક લાઇકાત  ના પ્રમાણપત્રો  ઓરરજજનલ  તથા નકલ  
● એલ.સી  ઓરરજજનલ  તથા નકલ  
● આધાર કાર્ડ  
● પાસપોટડ   ફોટો  - ૦૨  કોપી  
● ઇ – મેઈલ  આઈ.ર્ી  બનાિેલ  હોિુાં   જેઈએ   
● કોરા  કાગળ  પર  સહી  નો  નમૂનો   

કોવવડ ૧૯ ના ધારા ધોરણ મુજબ 
માસ્ક પહેરી ને  આવવંુ અને 
સોશિયલ ડડસ્ટન્સ નું પાલન 

અવશ્ય કરવાનું રહેિે 

પાછળ વવવવધ એકમ  અને ભરવા પાત્ર 
જગ્યા ની માહહતી આપેલ  છે 

બેચ ૭૬ અને ૭૭  ની 
તાલીમ પુણષ  હોય  અને 

પડરણામ  બાકી  હોય તેવા 
તાલીમાથીઓ પણ  ભાગ  

લઇ િકિ ે 



 

કંપની ન  ં નામ લાઇકાત /ટે્રડ ભરવા પાત્ર ખાલી  જગ્યાઓ 
CAPTAIN PUMPS PVT. LTD. 

PALANPUR 
વેલ્ડર 02 
ફિટર 02 
ટનનર 02 

ગ્રેજ્ય એટ 01 
HALLEYS KIA - PALANPUR ગ્રેજ્ય એટ 05 

MADHVI DAIRY PRIVATE LIMITED-
PALANPUR 

ગ્રેજ્ય એટ 05 

MAHESH SALES CORPORATION- 
PALANPUR 

ડીઝલ  મમકેમનક / મોટર મમકેમિક 05 
ગ્રેજ્ય એટ 03 

PALANPUR NAGARPALIKA કોપા 08 
સેનેટરી હેલ્થ (H.S.I) 05 

વાયરમેન 01 
ઇલેક્ટ્ટિ શિયન 02 

પ્લબર 02 
ડીઝલ  મમકેમનક / મોટર મમકેમિક 02 

RIYA CARS PVT LTD- PALANPUR ડીઝલ  મમકેમનક / મોટર મમકેમિક 03 
ગ્રેજ્ય એટ 04 

SHIVAM SALES- PALANPUR ડીઝલ  મમકેમનક / મોટર મમકેમિક 04 
ZAVERI MANGALJI VAMALSHI 

DISPENSARY- PALANPUR 
કોપા 03 
નસન 05 

FORTUNA ENGINEERING INDUSTRIES – 
AMBAJI 

વેલ્ડર 02 
ટનનર 02 

LA CHANDRA PHARMALAB PRIVATE 
LIMITED-DANTIWADA 

ફિટર 01 

KISAN TRACTORS-DHANREA ગ્રેજ્ય એટ 01 
DESAI BROTHERS LIMIITED- DISA વાયરમેન 02 

ઇલેક્ટ્ટિ શિયન 01 
HARSH SALES & SERVICE -  DISA ડીઝલ  મમકેમનક / મોટર મમકેમિક 02 

RAMA GUM INDUSTRIES (INDIA) 
LIMITED -DISA 

ફિટર 03 
વેલ્ડર 03 

MAHESANA MOTORS-DISA ડીઝલ  મમકેમનક / મોટર મમકેમિક 02 


