
િવદ�શ અ� યાસ માટ� મ�ુંર કર�લ અર�ઓની િવગત દશા�વ� ુ ંપ�ક 

વષ� ૨૦૧૧-૨૦૧૨ 

�મ અરજદાર�ુ ંનામ સરના� ુ �િત/ 

પેટા�િત 

�િુનવિસ�ટ��ુ ંનામ દ�શ�ુ ં

નામ 

અ� યાસ�મ�ુ ંનામ મ�ુંર 

રકમ�.લાખ 

૧ �રયા મ�ભુાઇ કાપડ�યા  

રહ�,બી/૧૭,આશા�રુ� પાક� ,�ી રંગ 

િવ� યાલય પાછળ,વાધોડ�યા 

રોડ,વડોદરા �જ.વડોદરા 

�હ� �ુ 

વણકર 

 સી.ટ�.એલ કોલેજ ઓફ 

ટ�કનોલો� લડંન 

�.ુક� એમ.બી.એ ૧૦.૦૦ 

૨ મનીષા �કુ�શભાઇ િનરંકાર�  

રહ�,બી/૧૬,� � ુ�ગિતનગર,�ગિત 

િવ� યાલયની સામે,ચાદંખેડા 

અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

��ૂલ ઓફ �બઝનેસ 

મેનેજમે� ટ કોલેજમા ં

પો� ટ�ેજ�એુટ �ોફ�શનલ 

          

�.ુક� �ડ�લોમા ઇન 

હો� પીટાલીટ� મેનેજમે� ટ 

૧૦.૦૦ 

3 રા�લુ�ુમાર શકંરભાઇ સોનેરા  

રહ�,બી/૩૮,�ી �ૃ� ણ સોસાયટ�, 

અ�ણાચલ રોડ,�ભુાન�રુા વડોદરા-

૨૩. �જ.વડોદરા 

�હ� �ુ 

વણકર 

� ��ુોન કોલેજ ઓફ 

�બઝનેસએ�ડ 

ટ�કનોલો�   

� �ઝુીલે� ડ �ડ�લોમા ઇન 

કો���ટુર નેટવક�ગ 

૧૦.૦૦ 

૪ રા��ર� રસીકલાલ સોલકં�  

રહ�, સે�ટર-. ૪/એ,� લોટ ન-ં૪૪/૨, 

ગાધંીનગર 

�હ� �ુ 

વણકર 

સન ફોડ� � �ૂલ ઓફ 

મેડ�સીન ઓફ 

�નુીવસ�ટ� ઓફ સાઉથ 

�.ુએસ.એ પી.એચ.ડ�   ૧૦.૦૦ 

૫ ર�નલ લવ�ભાઇ પટ�લ  

રહ�, આરતી ટ�લીકોમ, િસ� ધાથ� 

નગર મહ�તા�રુા,�હ�મતનગર 

�જ.સાબરકાઠંા 

 

�હ� �ુ 

વણકર 

લી� કોવ�� સ �િુનવ સીટ�  

    

મલેિશયા એમ.બી.એ   ૧૦.૦૦ 

૬ ડો.ક��ુલ નીર�ન�ુમાર ભ�ચા  

રહ�,ગોપીવ� લભબ�ં લોઝ અમીન  

�હ� �ુ 

મા�ાવશંી 

ફ�� સવેર કોલેજ લડંન 

ઓફ�સ   

ક�નેડા મેડ�કલ ૧૦.૦૦ 



પાટ��લોટ ન�ક ગો�ી રોડ વડોદરા એડમીની� ��શન 

૭  �ણુા� �તે� �ભાઇ નાનાવાલા  

 રહ�, ૧૭,એસ.ક�. પાક� ઇરછાનાથ 

,ઉમરાર રોડ, �રુત  �જ.�રુત 

�હ� �ુ 

મા�ાવશંી 

ડ�� વર શહ�રની 

�િુનવસ�ટ�  ઓફ    

કોલોરાડો ડ�� વર મા ં

�.ુએસ.એ મા� ટર ઓફ 

લે� ડ � ક�પ આ�ટ�ટ�ક 

૧૦.૦૦ 

૮ �ી રિવ�ુમાર ચ�રુભાઇ રાઠોડ  

રહ�, રો�હદાસનગર સોસાયટ�, 

ઓ.એન.�.સી રોડ, ર�� વ ે�વૃ� 

કલોલ �જ.ગાધંીનગર 

�હ� �ુ 

ચમાર 

    એ.ઇ.સી કોલેજમા ં સ�ગાપોર એમ.બી.એ ૧૦.૦૦ 

૯ �ી સૌરભ અરિવ�દભાઇ મૌય�  

રહ�,એ-૯૪ �દુરવન હાઉસ�ગ 

સોસાયટ� અ�ભલાષા ચોકડ� પાસે 

� � ુસમા રોડ,વડોદરા 

�હ� �ુ 

રો�હત 

ટોર�� ટો  શહ�રની 

સે� ટ�િનયલકોલેજ 

  

ક�નેડા કો� � �ટુર સી� ટમ 

ટ�કિન� યન  

  નેટવક�ગ 

૧૦.૦૦ 

૧૦ �ી �કાશચ�ં � નાગરદાસ સોલકં�  

રહ�, ૫/બી,ભાલે�ર સોસાયટ�,, 

૧૩૨ �ટ ર�ગ રોડ,�વરાજ 

પાક� ,પોલીસ ચોક� સામે, અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ઓ� ટાર�ઓ રાજય ની   

ફ�� સો કોલેજમા ં

ક�નેડા બીઝનેશ હ�મુન ર�સોસ�  ૧૦.૦૦ 

૧૧ �ી �હર�ન યોગેશ �રુબીયા , 

એ/૨૭, િશવમ એપાટ�મે� ટ, 

સૌરભપાક�ની બા�ુમા સમતારોડ, 

�ભુાન�રુા વડોદરા. 

�હ� �ુ 

વણકર 

� �યુ�ક �િુનવસ�ટ� મા ં

મા� ટર ઓફ 

અમેર�કા કો� � �ટુર સાય� સ   ૧૦.૦૦ 

૧૨ �િૂમ �દલીપભાઇ મકવાણા  

રહ�,એ-૧૨,�ી શ�કતનગર,હાસંોટ 

રોડ,તા.�કલે�ર �જ.ભ�ચ 

�હ� �ુ 

મા�ાવશંી 

ટ�યાન�ન મડે�કલ 

�િુનવસ�ટ�પી.આર ચાઇના 

ટ�યાન�ન 

ચાઇના એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૧૩ �ી ક�તન�ુમાર �ત�ે ��ુમાર આસોડ�યા  

રહ�, ૮, શ�કત નદંન સોસાયટ�, 

નવ�વન પાક� , ન�ક શીતળામાતા 

ના મદં�ર પાસે, ૮૦,�ટ રોડ, 

�હ� �ુ 

ચમાર 

ટ�યાન�ન મેડ�કલ 

�િુનવસ�ટ� પી.આર 

ચાઇના ટ�યાન�નમા ં

    

ચાઇના એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 



તા.વઢવાણ �જ.�રુ�� �નગર 

૧૪ ડો..અ�ભષેક અિમત�ુમાર પટ�લ  

રહ�,૩- વીઆઇપી સોસાયટ� ઉ� કષ� 

� �ુલ પાસે, પો.િવ� �તુનગર  

વડોદરા �જ.વડોદરા 

�હ� �ુ 

વણકર 

�ઇુવીલે શહ�રની 

�િુનવસ�ટ�  ઓફ 

�ઇુવીલ ે

   

અમેર�કા મા ંમા� ટર ઓફ ડ�� ટલ   ૧૦.૦૦ 

૧૫ �ી �ૃનલ�ુમાર �તે� �ભાઇ �રુતી  

રહ�,૮૬,�ીધર સોસાયટ�,�ન 

પાસે,પીસાદ,જહાગંીર�રુા �રુત 

�જ.�રુત 

�હ� �ુ 

મા�ાવશંી 

ટ�યાન�ન મેડ�કલ 

�િુનવસ�ટ� 

પી.આર ચાઇના 

ટ�યાન�ન 

ચાઇના    એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૧૬ �ી મનન�ુમાર હષ�દરાય રાઠોડ  

રહ�, લ�બડ�,નાગબાઇ પાક� ,તક�યા 

રોડ,બા�ભુાઇની �ન પાછળ,�.ુપો. 

લ�બડ��જ.�રુ�� �નગર 

�હ� �ુ 

વણકર 

ચેન�વ� તી શહ�રની 

�કુોિવનીયા 

   મેડ�કલ �િુનવસ�ટ�   

 

��ુ�ન    એમ.બી.બી.એસ   ૧૦.૦૦ 

૧૭ ��ચરા જયિંતલાલ વાઘેલા  

રહ�,હ�રાબાગ સોસાયટ�,,વઢવાણ 

૮૦ �ટ રોડ, નાડોદા બોડ�ગ સામે 

તા.વઢવાણ �જ.�રુ�� �નગર 

�હ� �ુ 

ચમાર 

ટ�યાન�ન મેડ�કલ 

�િુનવસ�ટ� 

પી.આર  ચાઇના 

ટ�યાન�ન 

ચાઇના એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૧૮ �ી નીરવ અ�ણ�ુમાર મકવાણા  

રહ�,૨/૨,અ�ર બ�ં લોઝ,મ�રુા 

નગર� પાસે,ઓ� ડ પાદરા 

રોડ,વડોદરા 

�હ� �ુ 

વણકર 

સે� ટજોસ શહ�રની સે� ટ 

જોસ 

� ટ�ટ �િુનવસ�ટ� 

ક�લીફોિન�યા 

�.ુએસ.એ મા� ટર ઓફ 

કો� � �ટુર સોફટવેર 

    એિ� જિનયર�ગ 

૧૦.૦૦ 

૧૯ િ�યકંા ભરતભાઇ સોલકં�  

રહ�,૪૬,આ�તુોષ સોસાયટ�, િશવમ 

ર�યા રોડ રાજકોટ �જ.રાજકોટ 

�હ� �ુ 

વણકર 

વીરગજં  શહ�રની 

નેશનલ 

મેડ�કલ કોલેજ 

નેપાળ એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૨૦ ��ાબેન પરબતભાઇ મકવાણા  

રહ�, �.ુિવસાવડા વણકરવાસ 

તા.�જ.પોરબદંર 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટ�યાન�ન મેડ�કલ 

�િુનવસ�ટ� 

પી.આર ચાઇના 

ચાઇના એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 



ટ�યાન�ન 

૨૧ ભાગ�વીબેન જયેશભાઇ પરમાર  

રહ�, ઉનાઇ,મદં�ર રોડ,તા.વાસંદા 

�જ.નવસાર� 

�હ� �ુ 

મા�ાવશંી 

ટ�વેર � ટ�ટ મેડ�કલ 

એક�ડ�મીમા ં

 

રિશયા એમ.બી.બી.એસ   ૧૦.૦૦ 

૨૨ �ી �ેયાસં રમેશચ�ં � લેઉવા  

રહ�, ૩૦૭ ,સરગમ એપાટ�મે� ટ, 

સી.એન.આઇ ચચ�ની પાછળ, 

બહ�રામ�રુા અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

રો�રુા શહ�રની વાઇર�ક� 

ઇ� ટ�ટ�ટુ ઓફ 

ટ�કનોલો� મા ં�ેજ�એુટ 

 

� �ઝુીલે� ડ ડ�� લોમા ંઇન 

હોટલ મેનેજમે� ટ 

૧૦.૦૦ 

૨૩ �ી �શાતં ખેમચદંભાઇ કનોડ�યા 

રહ�, ૧૧૧/૧૦૧૭,ચ�ં �ભાગા 

હાઉસ�ગ  કોલોની,ભાવસાર 

હો� ટ�લ,ન� વાડજ અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટ�યાન�ન મેડ�કલ 

�િુનવસ�ટ� પી.આર 

ચાઇના ટ�યાન�ન 

 

ચાઇના એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૨૪ �ી િન�ંુજ�ુમાર રમણભાઇ મકવાણા  

રહ�,૯,રામબાગ સોસાયટ�, 

�ણુાવરોડ પેટલાદ �જ.આણદં 

�હ� �ુ 

વણકર 

લે� બટન કોલેજ  ક�નેડા ફામ�શીઆસી� ટન ૯.૫૦ 

૨૫ �ી જયેશ�ુમાર ડાહયાભાઇ શાહ  

રહ�, ૧,જન ક� યાણ હાઉસ�ગ 

સોસાયટ�,�ૂધવાળ� ચાલી સામે , 

બહ�રામ�રુા, અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

લડંન શહ�રની કો� � � ટ 

કોલેજ 

 

�.ુક� ડ�� લોમા ંઇન �બઝનેશ 

     � ટડ�ઝ   

૧૦.૦૦ 

૨૬ �ી િવજય�ુમાર જયેશભાઇ મેણા 

 રહ�, ૨૪૫,પીપળાવાળો ખાચંો, 

સલાટવાડ, દર�યા�રુ, અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

સેનવા 

લડંન શહ�રની ઇ� ફોનેકસ 

કોલેજ 

�.ુક� ડ�� લોમા ંઇન 

�બઝનેશ  એ� ડ 

એડમીની� ��ટ�વ મેનેજમે� ટ 

૧૦.૦૦ 

૨૭ �ી અ� પશે�ુમાર �ેમ�ભાઇ માઘડ  

રહ�,�ચતલ રોડ,અમર�લી �જ.અમર�લી 

�હ� �ુ 

વણકર 

એ.ઇ.સી કોલેજ સ�ગાપોર મા� ટર ઓફ 

�બઝનશે 

   એડમીિન� ��શન   

૧૦.૦૦ 

૨૮ કોમલ શકંરલાલ ચૌહાણ  

રહ�,એ/૧૩૧, અયો� યાનગર ટ�વી ક�� � 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટ�યાન�ન મેડ�કલ 

�િુનવસ�ટ�પી.આર 

ચાઇના એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 



સામ,ેગોબર� રોડ,પાલન�રુ�જ.બનાસકાઠંા ચાઇના ટ�યાન�ન 

૨૯ �ી �ચરાગ નારણદાસ આસોડ�યા  

રહ�, ખોડ�યારનગર,શારદા � �ુલની 

પાછળ,કલાપીનગર અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

ચમાર 

સ�ગાપોર 

શહ�રનીએ.ઇ.સી કોલેજ 

    

સ�ગાપોર ડ�� લોમા ંઇન 

હો� પીટાલીટ� 

મેનેજમે� ટ 

૧૦.૦૦ 

૩૦ �ી િન�ંુજ બા�ભુાઇ સોલકં�  

રહ�,૭,બા�ગર સોસાયટ�, 

િવ.૨,વ� �ા�રુ ર�� વ ે� ટ�શનની પાસે, 

વેજલ�રુ,અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ઓ� ટાર�ઓ શહ�રની 

સે� ટ�િનયલ 

કોલેજ 

ક�નેડા બાયોટ�કનોલો� 

ટ�કનોલો�� ટ-ઇ� ડર� ��ઝ 

માઇ�ોબાયોલો� 

૧૦.૦૦ 

૩૧ �ી આિશષ હ�રાભાઇ પરમાર  

રહ�, ૩૬/૨, ધરણીધર િવલા, સ�ન 

બ�ં લોઝ પાસે, �ૃ� ણનગર 

અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

ચમાર 

પેર�સ શહ�રની     

ઇ.એસસ. 

એલએસ.સી.એ 

કોલેજમા ં

�ા� સ મા� ટર ઓફ સાય� સ 

ઇન  ઇ� ટરનેશનલ 

�બઝનેશ 

૧૦.૦૦ 

૩૨ �ી રા�લુ�ુમાર જગદ�શભાઇ �દવ  

રહ�, ૧, �લુસીપાક� સોસાયટ�, નવા 

ગજં બ�ર સામે,  પાટણ �જ.પાટણ 

 

 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો શહ�રની 

સે� ટ�િનયલ 

    

ક�નેડા  બાયોટ�કનોલો� 

ટ�કનોલો�� ટ- 

ઈ� ડર� ��યલમાઇ�ો 

બાયોલો�ના 

૧૦.૦૦ 

૩૩ �ી િપનાક�ન �દનેશચ�ં � વેગડા 

 રહ�,૮,દયાલ સોસાયટ�, રિવનગર 

� �ુલની પાસે, �વરાજ પાક� , 

અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો શહ�રની 

સે� ટ�િનયલ 

કોલેજમા ં

ક�નેડા ઇલે�ોિનકસ-િમક�િનકલ 

એિ� જિનયર�ગ 

૧૦.૦૦ 

૩૪ �ી રાજન ભરતભાઇ વાઘેલા  

રહ�, ૪૬/૧૮૨, ગવ�મે� ટ ઇ 

કોલોની,�બર સીનેમા સામે, 

બા�નુગર અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વા� મીક� 

ઓડ�સા શહ�રની 

ઓડ�સા 

નેશનલ મેડ�કલ 

�િુનવ�સીટ�મા 

��ુ�ન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૩૫ �ી અ� મીન ભાિવનભાઇ ચૌહાણ 

 રહ�, એ-૪/૩૦૫, સ� યમ 

�હ� �ુ 

ચમાર 

ઓકવેલી શહ�રની 

સેર�ડન  કોલેજ 

ક�નેડા ઇલે�ોિનકસ- 

િમક�િનકલ એિ� જિનયર�ગ 

૧૦.૦૦ 



એપાટ�મે� ટ રાય�રુમીલ પાસે, 

રખીયાલ અમદાવાદ 

ઇ� � ટ�ટ�ટુ ઓફ 

ટ�કનોલો� 

ટ�કિન� યન 

૩૬ �ી હા�દ�ક લવ�ભાઇ પરમાર  

રહ�, ૧૨, ��� નાપાક� , િ�ભોવન પાક�ની 

બા�ુમા મકરંદ દ�સાઇ રોડ, વડોદરા 

�જ.વડોદરા 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો 

શહ�રનીસે� ટ�િનયલ 

કોલેજ મા 

ક�નેડા ફામ�શી ટ�કિન� યનમા ં ૧૦.૦૦ 

૩૭ �ી ઉમગં�ુમાર �લુસીભાઇ ચૌહાણ  

રહ�,૩૫, રિશયનનગર સોસાયટ�, 

હાસંા�રુ તા.�જ.પાટણ 

�હ� �ુ 

ચમાર 

ઓકલે� ડ શહ�રની રોયલ 

�બઝનેશ 

કોલેજમા 

� �ઝુીલે� ડ નેશનલ ડ�� લોમા ઇન 

�બઝનેશ 

૧૦.૦૦ 

૩૮ �ી ગગન અ�તૃલાલ મકવાણા   

રહ�, ૫૭/એ, જય�ી સોસાયટ� -૨ 

મહાવીર � �ુલ સામ,ે ઇસન�રુ 

અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો  શહ�રની 

સે� ટ�િનયલ 

કોલેજમા 

ક�નેડા બાયોમેડ�કલ 

એિ� જિનયર�ગ 

ટ�કનોલો� 

૧૦.૦૦ 

૩૯ �ી પાથ� ગણેશભાઇ પરમાર  

રહ�, એલ/૫, ૧૩/૪૦૬, શા�ીનગર, 

સરકાર� છસાહત નારણ�રુા અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો  શહ�રની સરે�ડ�યન 

કોલજેમા 

ક�નેડા ક�મીકલ લેબોર�ટર� 

ટ�કિન� યન 

૧૦.૦૦ 

૪૦ �ી �િતક મહ�� �ભાઇ મકવાણા  

રહ�, �.ુપો.ગોરાદ, તા.�જ. મહ�સાણા 

�હ� �ુ 

ચમાર 

ટોર�� ટો  શહ�રની 

�કુોિવનૈન 

� ટ�ટ મેડ�કલ �િુનવ�સીટ� 

��ુ�ન  ૧૦.૦૦ 

૪૧ િનક�તાબેન ચેતન�ુમાર ઠકકર  

રહ�, એ-૮૫, શાિંતિનક�તન 

સોસાયટ�, રણછોડ� મદં�ર પાછળ, 

વાઘોડ�યા રોડ, વડોદરા 

�હ� �ુ 

રો�હત 

લડંન  શહ�રની લડંન 

� �ુલ ઓફ 

મેનેજમે� ટમા ં

�.ુક� ડ�� લોમા �બઝનેશ 

મેનેજમે� ટ 

૧૦.૦૦ 

૪૨ �ી મૌ�લન નર�શ�ુમાર શાહ  

રહ�, એ/૨૯, � વિ� તક બ�ં લોઝ, 

રાય�રુ મીલ કં� પાઉ� ડ, સરસ�રુ 

અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો  શહ�રની 

સેર�ડ�યન 

કોલેજમા 

ક�નેડા ઇલે�ોિનકસ 

એિ� જિનયર�ગ 

ટ�કિન� યન 

૧૦.૦૦ 

૪૩ �ી �ભુમ �યૂ�કા�ં ત કાપડ�યા  �હ� �ુ દ�શના મો� કો  શહ�રની રિશયા એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 



રહ�, � લોટ ન-ં૪, હર�જન આ�મ 

�� � કામિશ�યલ ઝોન રામકોરબા 

સોસાયટ� સામે, રાણીપ અમદાવાદ 

વણકર ટ�વેર 

� ટ�ટ મેડ�કલ એક�ડ�મીમા ં

 

૪૪ �ી િનશાતં અિનલ�ુમાર કંથાર�યા  

રહ�, � લોક ન-ં૧૫૭/૩, ચ ટાઇપ 

સેકટર-૧૭, ગાધંીનગર 

�હ� �ુ 

મા�ાવશંી 

ટોર�� ટો  શહ�રની 

લે� બટન 

   

ક�નેડા કોલેજમા ં�બઝનેશ 

મેનેજમે� ટ ના 

૧૦.૦૦ 

૪૫ �ી �જ�ેશ�ુમાર �િવણચ�ં � �ીમાળ�  

રહ�, એ/૧૧૦, �ીનદંનગર-

૩,વેજલ�રુ, અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

ગરોડા 

ટોર�� ટો  શહ�રની સનેકેા 

કોલઓેફ  એ� લાઇડઆટ�સ 

એ� ડ ટ�કનોલો� 

ક�નેડા ઇ� ટર નેશનલ �બઝનેશ ૧૦.૦૦ 

૪૬ �ી જય�ુમાર ચ�ં �કાતં �રુતી 

 રહ�, એ/૨૫, ગાધંીનગર સોસાયટ�, 

શા� �ીરોડ, બારડોલી �રુત 

�હ� �ુ 

મા�ાવશંી 

લડંન  શહ�રની ફ�� �ઇુ  

કોલેજ 

  

ક�નેડા મીક�િનકલ ટ�કિન� યન ૧૦.૦૦ 

૪૭ �ી મે�લુ�ુમાર રમણભાઇ પટ�લ  

રહ�,એ/૬૯, બા�ગર સોસાયટ�, 

વ� �ા�રુ ર�� વ ે� ટ�શન પાસે, 

સેટ�લાઇટ, અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

� �યુોક� શહ�રની 

પોલીટ�કિનક 

ઇ� � ટ�ટ�ટુઓફ � �યુોક�  

�િુનવસ�ટ� મા ં

અમેર�કા મા� ટર 

ઓફઇલે��કલ એ� ડ 

ઇલે�ોિનકસ 

એિ� જિનયર�ગ 

૧૦.૦૦ 

૪૮ �ી �જગર �દનશે�ુમાર જોષી  

રહ�, ૩૧, � વ� તીક ર�સીડ�� સી, 

મહાદ�વનગર પાસ,ેડો.વા� ુદવાખાના 

સામ,ે � ટ�ડ�યમ રોડ, નવરંગ�રુા 

અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો શહ�રની સેનેકા 

કોલેજમા ં

ક�નેડા કો� � �ટુર �ો�ાિમ�ગ 

એ� ડ એનાલીસીસ 

૧૦.૦૦ 

૪૯ �ી વદં�ત �િવણભાઇ આનદં 

 રહ�, એ/૫, સગંાથ-૩, મોટ�રા 

� ટ�ડ�યમ રોડ, મહાકાળ� મદં�ર 

સામે, અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

� �યુોક� શહ�રની � �યુોક�  

ઈ� � ટ�ટ�ટુ ઓફ 

ટ�કનોલો� મા ં

 

અમેર�કા ઇલે��કલ ,ઇલે�ોિનકસ 

એ� ડ કો� �િુનક�શન 

૧૦.૦૦ 

૫૦ �� વા નર�નભાઇ પરમાર  

રહ�, ૨૨૮/૧/ડ�/૩, રા�વનગર 

�હ� �ુ 

રો�હત 

ઓ� ટાર�યો શહ�રની 

લે� બટન 

ક�નેડા હો� પીટાલીટ� 

મેનેજમે� ટ 

૧૦.૦૦ 



અચેર, સાબરમતી, અમદાવાદ કોલેજમા ં

૫૧ �ી રા�ુલ �બાલાલ સોલકં�  

રહ�,૭, ચૌધર� કો.ઓ.હા.સોસાયટ�, 

નરહર� ભવન પાસ,ે પાલડ�ગામ, 

અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વા� મીક� 

લડંન શહ�રની હોલબોન 

કોલેજમા ં

�.ુક� �બઝનેશ મેનેજમે� ટ ૧૦.૦૦ 

૫૨ �ી િમતષે ભાઇલાલભાઇ ચૌહાણ  

રહ�, ઇ-૧૬૯, સાઇંનાથ પાક� , વાસણા 

રોડ, વડોદરા 

�હ� �ુ 

ચમાર 

�ુવ� બા શહ�રની  

�િુનવિસ�ટ� 

ઓફ સથ�નકવીસલે� ડ 

ઓ� ��લીયા �બઝનેશ મેનેજમે� ટ ૧૦.૦૦ 

૫૩ �ી મ�ેુલ�ુમાર �ળુ�ભાઇ દાફડા  

રહ�, સાજડ�યાળ� તા.�મકંડોરણા 

�જ.રાજકોટ 

�હ� �ુ 

ચમાર 

એન.એ.આઇ.ટ� કોલેજ  

    

ક�નેડા �બઝનેશ 

એડમીિન� ટ�શન 

૧૦.૦૦ 

૫૪ �ી િમતષે અરિવ�દભાઇ રાજન  

રહ�, � લોટ ન-ં૪૮૬/૨, સકેટર-૩/સી 

ગાધંીનગર 

�હ� �ુ 

વણકર 

લડંન શહ�રની કોલજે ઓફ 

ટ�કનોલો� લડંનમા ં

�.ુક� �બઝનેશ 

ઇ� ફોમ�શન  ટ�કનોલો� 

૧૦.૦૦ 

૫૫ �ી રા�શ ધન�ભાઇ મકવાણા  

રહ�, એ/૧૩૫, મનોકામના સોસાયટ�, 

વટવારોડ, ઇસન�રુ અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

લડંન શહ�રની એ� પાયર 

એક�ડ�મી લડંનમા ં

�.ુક� �ેજ�એુટ 

ઇ� ટર�ેટ�ઠ ડ�� લોમા ંઇન 

�બઝનેશ મેનેજમે� ટ 

૧૦.૦૦ 

૫૬ �ી ક� પશે�ુમાર રણછોડભાઇ વણકર  

રહ�, �.ુ આશી તા.પટેલાદ  �જ. આણદં 

�હ� �ુ 

વણકર 

ઓશવા શહ�રની �ુરહામ 

કોલેજમા ં

ક�નેડા ક�મીકલ 

લેબોર�ટર� ટ�કિન� યન 

૧૦.૦૦ 

૫૭ ર�ચા. બળવતંભાઇ  સોલક�  

રહ�, બી-૩૦૧, �જુન એપાટ�મે� ટ, 

૧૦૦ �ટ રોડ સેટ�લાઇટ અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો  શહ�રની 

સે� ટ�િનયલ 

કોલેજમા ં

ક�નેડા �ડ સાય� સ 

ટ�કનોલો� 

૧૦.૦૦ 

૫૮ �ી �લી રમશેભાઇ મકવાણા 

 રહ�, ૫, ગો�ુળધામ સોસાયટ�, શા�ત 

કો� � લ�ે સામ,ે દહ�જ બાયપાસ રોડ, 

ભ�ચ �જ.ભ�ચ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો  શહ�રની 

સે� ટ�િનયલ 

કોલેજમા ં

ક�નેડા બાયોટ�કનોલો�- 

ટ�કનોલો�� ટ- 

ઇ� ડર� ��યલ 

માય�ોબાયોલો� 

૧૦.૦૦ 

૫૯ સગંીતાબને અ�ભષકે જોગદ�યા  

રહ�, ૩૧૫/બી, દ�વ�ૃપા ટ�લીફોન 

�હ� �ુ 

વણકર 

વીલીગટન  શહ�રની 

વીલીગટન 

� �ઝુીલ�ે ડ �ેજ�એુટ 

ડ�� લોમા ંઇન થીયર� 

૧૦.૦૦ 



સોસાયટ�, સામ ેમ�ુવા �જ.ભાવનગર   ઇ� � ટ�ટ�ટુ ઓફ ટ�કનોલો�  એડ�કશન 

૬૦ �ી હા�દ�ક જયિંતલાલ ચૌહાણ  

રહ�, ૨૦૨/બી, ઘનપાલ એપાટ�મે� ટ 

,ભટાર રોડ �રુત �જ �રુત 

�હ� �ુ 

રો�હત 

ઓકલ�ે ડ  શહ�રની 

ઓકલ�ે ડ �િુનવિસ�ટ�  

ઓફ ટ�કનોલો�   

� �ઝુીલે� ડ મા� ટર ઓફ 

એિ� જિનયર� ટડ�ઝ 

૧૦.૦૦ 

૬૧ �ી રોનક �ષુાર �ીપાલ  

રહ�, ૫૨, �ુવ�શનગર સોસાયટ�, 

સર� ુએપાટ�મે� ટની સામે �ુનાગઢ 

�હ� �ુ 

બૌ� ધ 

�.ુએસ.એ   દ�શના 

એમહ� ��  શહ�રની 

�િુનવિસ�ટ� ઓફ 

મસે�ે �સુટેસ    

�.ુએસ.એ નેચરલ 

ર�સોસ�સીઝ મેનેજમે� ટ 

૧૦.૦૦ 

૬૨ �ી ધમ�શભાઇ રમેશભાઇ  કંટાર�યા   

રહ�, ૨૧૩, ખોડ�યાર કો� � લે� ,દરબાર 

નગર, વડેરોડ, �રુત �જ.�રુત. 

�હ� �ુ 

ચમાર 

ઓકલ�ે ડ  શહ�રની 

વીટ�ર�યા પોલીટ�કિનક 

સ�ં થામા ં�ેજ�એુટ 

� �ઝુીલે� ડ ડ�� લોમા ંઇન �બઝનેશ 

� ટડ�ઝ 

૧૦.૦૦ 

૬૩ �ી ધાિમ�ક�ુમાર �દનેશભાઇ પરમાર  

રહ�, બી-૧૧૨, ��દુનગર 

સોસાયટ�, આઇ.ઓ.સી.રોડ, 

ચાદંખડેા અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

સીડની  શહ�ર ની 

આઇ.આઇ.બીઆઇ.ડ� 

�િુનવિસ�ટ� ઓફ બે� લાટ�   

 

ઓ� ��લીયા મા� ટર ઓફ ઇ� ફોમ�શન 

ટ�કનોલો� 

૧૦.૦૦ 

૬૪ �ી અિનલ�ુમાર રવ�ભાઇ �ખમ�રુ�યા 

રહ�, સકેટર-૨૬, � લોટ ન-ં૧૪૩/૧ 

ગાધંીનગર 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો  શહ�રની સેર�ડન 

કોલેજમા ં

 

ક�નેડા ક�મીકલ લેબોર�ટર� 

ટ�કિન� યન 

૧૦.૦૦ 

૬૫ �ી અપ�ણ અવની� �ભાઇ શમા�  

રહ�, �બીકાધામ,-૨, સી/૯, 

આઇ.ટ�.આઇ પાછળ, સકેટર-૧૫ 

ગાધંીનગર   

�હ� �ુ 

ગરોડા 

ઇ� ટરનેશનલ કોલેજ 

સ�ગાપોર 

 

સ�ગાપોર ડ�� લોમા ંઇન 

હો� પીટાલીટ� 

મેનેજમે� ટ 

૧૦.૦૦ 

૬૬ �ી હા�દ�ક અશોકભાઇ પડંયા       

રહ�, ૧૦૪, �ુમ�ુમ �ુસીડ�� સી,  સ� યમવે 

હો� પીટલ પાછળ, ચાદંખડેા અમદાવાદ   

�હ� �ુ 

ગરોડા 

ઓકલે� ડ શહ�રની એન. 

સી. બી. 

ટ� ટ�કનોલો�મા ં

� �ઝુીલે� ડ ડ�� લોમા ંઇન 

કો� � �ટુર નેટવક�ગ 

૧૦.૦૦ 

૬૭ �ી િન�ખલશે �ળુ�ભાઇ મરે�યા  

રહ�, આઇ- ૫/૫૯, આકાશ�દપ 

સોસાયટ�, નવા વાડજ, અખબારનગર, 

�હ� �ુ 

રો�હત 

� કારબગ� ટોર�� ટો શહ�રની 

સે� ટ�િનયલ કોલેજમા ં

 

ક�નેડા બાયોટ�કનોલો� 

ટ�કનોલો�� ટ 

ઇ� ડર� ��યલ 

૧૦.૦૦ 



અમદાવાદ   માઇ�ોબાયોલો� 

૬૮ �ી તેજસ નરોતમભાઇ પરમાર  

રહ�, ૪, �ૃ� ણનગર સોસાયટ�, 

કમલાનહ�� પાક� પાસે, બહ�રામ�રુા  

અમદાવાદ   

�હ� �ુ 

વણકર 

એબડ�ન શહ�રની 

એબડ�ન 

�િુનવસ�ટ�મા ં

�.ુક� મા� ટર ઓફ 

�બઝનેશ એડમીિન� ��શન 

૧૦.૦૦ 

 



 

િવદ�શ અ� યાસ માટ� મ�ુંર કર�લ અર�ઓની િવગત દશા�વ� ુ ંપ�ક 

વષ� ૨૦૧૨-૨૦૧૩ 

�મ      લાભાથ�� ુનામ/સરના� ુ �િત/ 

પેટા�િત 

�િુનવિસ�ટ��ુ ંનામ દ�શ�ુ ંનામ અ� યાસ�મ�ુ ં

નામ 

મ�ુંર 

રકમ�.લાખ 

૧ �ી ઋ� વીક અ�ણ�ુમાર શાહ  

રહ�, આઇ-૭,દશ બગંલા, ગવ�મે� ટ 

ઓફ�સર કોલોની �લુબાઇ ટ�કરા, 

�બાવાડ�, અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો  શહ�ર ની  સેનેકા 

કોલેજ 

 

ક�નેડા કો� � �ટુર �ો�મ ૧૦.૦૦ 

૨ િમરલ �ગેૃશ�ુમાર કા�ંટયા 

 રહ�, ૯, રાધાનગર, �ગરનાર 

દરવા�, રાજ�તુ સમાજની પાછળ, 

�ુનાગઢ �જ.�ુનાગઢ 

�હ� �ુ 

ગરોડા 

લડંન શહ�ર ની લડંન 

� �ુલ ઓફ 

બીઝનેશ એ� ડ ફ�ના� સ 

કોલેજ 

ઇ� લે� ડ એમ.બી.એ ૧૦.૦૦ 

૩ સ�ચ જયશે�ુમાર  કરાડ�યા  

રહ�, ૧૬, �રુ� ય બ�ં લોઝ, અ�તાનગર 

સામ,ે કાર�લીબાગ, વડોદરા 

�હ� �ુ 

વણકર 

લડંન શહ�ર ની લડંન � �ુલ 

ઓફ બીઝનશે એ� ડ ફ�ના� સ 

કોલજે 

ઇ� લે� ડ એમ.બી.એ ૧૦.૦૦ 

૪ ધાિમ�ક�ુમાર ભાઇલાલભાઇ સોલકં� 

 રહ�, ૧૫, સૌરભ સોસાયટ�, 

પવનચક� રોડ, નડ�યાદ �જ. ખેડા 

�હ� �ુ 

વણકર 

લડંન શહ�ર ની �િુનવિસ�ટ� 

ઓફ બડેફોડ�સર 

�.ુક� એમ.એસ.સી 

મા� ટર ઓફ 

કો� � �ટુર 

૧૦.૦૦ 

૫ સા�રકાબને શશીકાતં �દવ  

રહ�, સી/ ૧૦૨, સતંોકનગર સોસાયટ�, 

ફતગેજં પોલીસ � ટ�શન સામ,ે રોઝીઝ 

ગાડ�ન પાસ,ેછાણી રોડ નવા યાડ�,વડોદરા 

�હ� �ુ 

વણકર 

લડંન શહ�ર ની સીટ�જન- 

૨૦૦૦એજ�કુ�શન 

ઇ� � ટ�ટ�શુન લડંન 

 

�.ુક� ડ�� લોમા ંઇન   

�બઝનેશ એ� ડ 

એડમીિન� ���ટવ 

મેનેજમે� ટ 

૧૦.૦૦ 

૬ �ી ગૌતમ દ�વાયતભાઇ મકડ�યા  

રહ�, ઇ� દ�રાનગર  ક�શોદ, તા.ક�શોદ 

�જ �ુનાગઢ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટ�વરે શહ�રની  ટ�વરે � ટ�ટ 

મડે�કલ એક�ડ�મી એફ ધ 

��ડરલએજ� સી ફોર  

કો� �નુીટ� હ�� થ 

રિશયા એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 



એ� ડ સો� યીયલ  ડ�વલોપમ�ે ટ

૭ �ી ફ�િનલ શામ� ચૌહાણ  

રહ�, આઇ-૮૦૩, િશલાલેખ, પોલીસ 

� ટ�ડ�યમની સામે, શાહ�બાગ, 

અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

ચમાર 

ટોર�� ટો  શહ�રની  હબંર 

ઇ� � ટ�ટ�ટુ ઓફ 

ટ�કનોલો� 

એ� ડ એડવા� સ લિન�ગ 

ક�નેડા �ફટનેશ એ� ડ 

હ�� થ �મોશન 

૧૦.૦૦ 

૮ �ી તરંગ�ુમાર અરિવ�દ�ુમાર ચૌહાણ  

રહ�,� લોટ ન.ં૫૬૫/૧, સેકટર-૫/બી, 

ગાધંીનગર 

�હ� �ુ 

વણકર 

ઓકલે� ડ શહ�રની  મે�કુાઉ 

ઇ� � ટ�ટ�ટુ 

 

� �ઝુીલે� ડ �ુલીનર�  

�ેકટ�સ 

૧૦.૦૦ 

૯ �ી અિનલ�ુમાર રમશેચ�ં � વાઘલેા  

રહ�, એ/૧૦, હર�વીલા ફલટેસ, �.ક� 

પાક� પાસ,ેગોતા રોડ,ચાદંલોડ�યા 

અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

સ�ગાપોર શહ�રની  નાનયાગં 

ઇ� � ટ�ટ�ટુ ઓફ  

મનેજેમ�ે ટ 

 

સ�ગાપોર ડ�� લોમા ંઇન �ુર�ઝમ 

એ� ડ હો� પીટાલીટ� 

મનેજેમ�ે ટ 

૧૦.૦૦ 

૧૦  �ી મહ�� �ભાઇ જયતંીલાલ મકવાણા 

 રહ�.૫/૩૩ િન� યાનદં 

નગરસોસાયટ�  ગાધંીરોડ બારડોલી  

�. �રુત 

�હ� �ુ 

વણકર 

દ�શના લડંન  શહ�રની  

ફ�� શવે 

કોલેજ 

ક�નેડા ફ�ટનેશ એ� ડ 

હ�� થ �મોશનના 

૧૦.૦૦ 

૧૧ �ી �ુજંન મનીષ�ુમાર બાજક  

રહ�, કવાટ�ર ન-ં૪, ટાઇપ-૪, 

ક�� �ાચલ,�મટાવર રોડ રાજકોટ 

�જ.રાજકોટ 

�હ� �ુ 

વણકર 

દ�શની ચ�ગચાઉ 

�િુનવિસ�ટ� 

 

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૧૨ �ુહ� �કશોર�ુમાર પરમાર  

રહ�, ૨૩, આનદંધારા 

સોસાયટ�,વ� �ા�રુ ર�� વ ે� ટ�શન 

સામે, સેટ�લાઇટ  અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

પેન� ટ�ટ હર�શબગ� ધ  

પે� સીલવેનીયા � ટ�ટ  

�િુનવસ�ટ� 

 

�.ુએસ.એ એનવાયરમે� ટલ 

એિ� જિનયર�ગ 

ટ�કનોલો� 

૧૦.૦૦ 

૧૩ �ી �િતક �ુંજિવહાર�  ચ�વત�  

રહ�, સેકટર-૩/એ, � લોટ ન-ં૧૦૮/૨ 

ગાધંીનગર 

�હ� �ુ 

રો�હત 

દ�શના હ�મી� ટન શહ�રની 

મોહવાક કોલેજ  

 

ક�નેડા બાયોટ�કનોલો� 

ટ�કિન� યન 

૧૦.૦૦ 

૧૪ �ી મે�લુ રાવ�ભાઇ ચાવડા  �હ� �ુ દ�શના  િવિનપગે શહ�રની ક�નડેા ફામા�� �ટુ�કલ ૧૦.૦૦ 



રહ�,૧૧,ધનલ� મી પાક� , ચાવડા�રુા 

�ટોડ�યા તા.�જ.આણદં 

રો�હત ર�ડ ર�વરકોલજેમ 

કં� �ોલ/કવોલીટ� 

ઇ� � �રુ� સ ઇન ધ 

ઇ� ડર� ��  પો� ટ 

�ેજ�એુટ 

ડ�� લોમા ં

૧૫ �ી રિવકા�ં ત રમણભાઇ મકવાણા  

રહ�, �.ુ�ંુડ�લ તા. નડ�યાદ �જ.ખેડા 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો શહ�રની સનેકેા 

કોલજે 

ઓફ આટ�સ એ� ડ ટ�કનોલો� 

ક�નડેા ક�મીકલ લબેોર�ટર� 

ટ�કિન� યન 

૧૦.૦૦ 

૧૬ �ી િન�ંુજ�ુમાર જગદ�શભાઇ પરમાર  

રહ�, ડ�-૧/૧૧, િવ�તુનગર કોલોની, 

ઓ� ડ પાદરા રોડ, વડોદરા �જ.વડોદરા 

 

�હ� �ુ 

વણકર 

બરે� શહ�રની જયો��યન 

કોલજે 

 

ક�નડેા કો� � �ટુર એ� ડ 

નટેવક�  

સી� ટમ સીક�રુ�ટ� 

ઇ� ટનશીપ 

૧૦.૦૦  

૧૭ �ી હા�દ�ક જયિંતભાઇ અમીન  

રહ�, બી/૨૬, પાવનધામ સોસાયટ�, 

સમતા ફલેટની પાસે,�ભુાન�રુા, 

વડોદરા �જ.વડોદરા 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો શહ�રની �ુરહામ 

કોલેજ 

 

ક�નેડા ક�મીકલ લેબોર�ટર� 

ટ�કિન� યન 

૧૦.૦૦ 

૧૮ �તેા ��ેશ�ુમાર હર�યાણી  

રહ�, સી� ધી ટ�નામ�ે ટ,બજરંગનગર, કાટં 

રોડ, ડ�સા તા.ડ�સા �જ.બનાસકાઠંા 

�હ� �ુ 

ચમાર 

TIANJIN  MEDICAL 
UNIVERSITY 

 

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૧૯ �ી મયકં રિવ�ુમાર ચાવડા  

રહ�, ૩૨, �ખુી�રુા સોસાયટ�, કમલા 

એપાટ�મે� ટની બા�ુમા ં

�બાવાડ�,અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

લડંન શહ�રની � �ુલ ઓફ 

આ�ક�ટ�ક 

 

�.ુક� મા� ટર ઓફ 

આ�ક�ટ�કચર 

૧૦.૦૦ 

૨૦ �ી દ�વાગં કા�ં તીલાલ ચૌહાણ  

રહ�, સેકટર-૧૪, � લોટ ન-ં૩૪/૧, 

મહા� મા મદં�રની પાસે, ગાધંીનગર 

 

�હ� �ુ 

રો�હત 

દ�શના  ઓ� ટાર�યા 

શહ�રની 

લે� બટન�  કોલેજ 

ક�નેડા �બઝનેશ 

મેનેજમે� ટ 

૧૦.૦૦ 

૨૧ �ી રિવ�ુમાર રિસકભાઇ સાગર 

 રહ�, �ાિતજ, ૨૬, �દૃાવન પાક� , 

લાલ બોડ�ગ પાછળ, તા.�િંતજ 

�હ� �ુ 

વણકર 

લડંન શહ�રની કોલેજ  

ઓફ ઇ� ટ 

લડંન 

�.ુક� ડ�� લોમા ંઇન 

�બઝનેશ 

� ટડ� 

૧૦.૦૦ 



�જ.સાબરકાઠંા 

૨૨ શીતલબેન શૈલેષ�ુમાર  સોલકં�  

રહ�, આવકાર સોસાયટ�, પાલન�રુ 

તા.પાલન�રુ �જ.બનાસકાઠંા 

�હ� �ુ 

વા� મીક� 

 
TIANJIN  MEDICAL 

UNIVERSITY 

 

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૨૩ �ી અિ�નભાઇ નર�શભાઇ પડંયા  

રહ�, ઉચોસણ તા.વાવ �જ.બનાસકાઠંા  

�હ� �ુ 

ગરોડા 

TIANJIN  MEDICAL 
UNIVERSITY 

 

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૨૪ �ી િનિમત�ુમાર પરસોતમભાઇ 

એ� �િનયર રહ�, ૧૦,આદશ� �ુ� લ�ે, 

ગોરવા ,લ� મી�રુા રોડ,વડોદરા 

�જ.વડોદરા 

�હ� �ુ 

વણકર 

 
University  of  Michigan 

Ann 

Arbor મા ંMaster  of  

Science in 

�.ુએસ Natural  Resources 
Environmemt 

૧૦.૦૦ 

૨૫ �ી િમજલ જયેશભાઇ ચાવડા  

રહ�, ૨/એ, કિવશા-૧, ચ�ં �મૌલી 

બ�ં લોઝની સામે, � � ુસી.� રોડ 

પાસે, ચાદંખેડા, અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

પીટરબગ� શહ�રની ફલેમ�ગ 

કોલેજમા ં

ક�નેડા વાયરલેશ ફ� ફો 

નેટવક�ગ 

૧૦.૦૦ 

૨૬ �ી �હતેશ હર�શભાઇ  ચાવડા 

રહ�, મોરબી તા�કુા પોલીસ લાઇન 

� લોક ન-ં૨, �મ ન-ં૧૫, સામાકાઠં� 

મોરબી �જ.રાજકોટ 

�હ� �ુ 

વણકર 

 
TIANJIN  MEDICAL 

UNIVERSITY   

 

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૨૭ �િુમકા �દ�પ�ુમાર ચૌહાણ  

રહ� , ૨૪ , ચ�ં ��કાશ સોસાયટ�, 

િવભાગ-૩, �ી રંગ સોસાયટ�ની સામ ે

કાકંર�યા અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો શહ�રની 

સે� ટ�િનયલ 

કોલેજ 

ક�નેડા �બઝનેશ 

માક�ટ�ગ 

૧૦.૦૦ 

૨૮ �ી િવશાલ કાન�ભાઇ �ુલરેા  

રહ�, સતંોષપાક� સોસાયટ�, 

એસ.આર.એસ બરે�ગ 

પાછળ,�.આઇ.ડ�.સી િવભાગ-૪, 

વઢવાણસીટ� તા.વઢવાણ �જ.�રુ�� �નગર 

�હ� �ુ 

વણકર 

 
TIANJIN  MEDICAL 

UNIVERSITY 

 

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૨૯ �હરલબેન �િવણભાઇ દાફડા  �હ� �ુ  
TIANJIN  MEDICAL 

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 



રહ�, �.ુસરંભડા તા. �જ. અમર�લી  ચમાર UNIVERSITY 

૩૦ �ી વ�ણ �િવણ પરમાર  

રહ� , ૧૧૫/૨૬ - બી, વ� લભપાક� , 

આ� મજયોિત આ�મ રોડ પાણીની 

ટાકં� સામે, �ભુાન�રુા વડોદરા 

વણકર ચેમનીઝ શહ�રની ટ�.� ુ

ચેમનીઝ 

કોલેજ 

જમ�ન માઇ�ો એ� ડ નેનો 

સી� ટમ 

૧૦.૦૦ 

૩૧ રિ� મબને સરોતમભાઇ મકવાણા  

રહ�, મ�રુ�ંુજ સરકાર� દવાખાના પાસ,ે 

�.ુ�ડુા તા.�ડુા �જ.�રુ�� �નગર 

�હ� �ુ 

ચમાર 

 
TIANJIN  MEDICAL 

UNIVERSITY 

 

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૩૨ �ી હા�દ�ક  �દનેશભાઇ  �પાર  

રહ�, �.ુનાની ભલસાણ વાયા ખઢં�રા 

તા. કાલાવાડ �જ. �મનગર 

�હ� �ુ 

મેઘવાળ 

 
WEIFANG  MEDICAL 

UNIVERSITY 

 

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૩૩ �ી રોનકભાઇ મ�ભુાઇ પરમાર  

રહ�, ૪, મ�વુન બ�ં લોઝ, ફતે�રુા 

રોડ, કોલેજ પાછળ, માણસા 

તા.માણસા �જ.ગાધંીનગર 

�હ� �ુ 

ચમાર 

એલ�ગ શહ�રની 

�િુનવસ�ટ� 

ઓફ વે� ટ લડંન 

�.ુક� ડ�� લોમા ં

ઇન હો� પીટાલીટ� 

મેનેજમે� ટ 

૧૦.૦૦ 

૩૪ �િૂમકા સામતભાઇ  વાઢ�ળ  

રહ�, એ- ૩, સવ�દયનગર, ઇદગાહ 

પાસે, �બોલી રોડ, �કલે�ર 

�જ.ભ�ચ 

�હ� �ુ 

વણકર 

 
TIANJIN  MEDICAL 

UNIVERSITY 

 

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૩૫ �ી િનખીલ�ુમાર રમણભાઇ સોલકં�  

રહ�, ૨, �ાિ� ત એપાટ�મે� ટ, 

�બાવાડ� અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વા� મીક� 

ઓડ�સા શહ�રની ઓડ�સા 

નેશનલ 

મેડ�કલ �િુનવસ�ટ� 

��ુ�ન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૩૬ રોમીલ જયિંતલાલ િમ� �ી  

રહ�, ૭, ��ખુ� વામી સોસાયટ�, 

ચોવીસી તા.�જ.નવસાર� 

�હ� �ુ 

મા�ાવશંી 

Ukraine State Instituition 
Crimea State Medical 

University    

��ુ�ન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૩૭ ચા�લ આ� મારામ સોલકં�           

રહ�, ૨, જય�બેનગર સોસાયટ�, 

�હ� �ુ 

ચમાર 

ટોર�� ટો શહ�રની સેનેકા 

કોલેજ 

ક�નેડા �ુર�ઝમ એ� ડ 

�ાવે� સ 

૧૦.૦૦ 



�િવણનગર બસ� ટ�� ડ સામે, વાસણા 

સરખેજ રોડ અમદાવાદ 

 

૩૮ �ી �ચરાગ ભીમાભાઇ મા�  

રહ�,�.ુબખરલા તા.પોરબદંર �જ.પોરબદંર 

�હ� �ુ 

વણકર 

WEIFANG  MEDICAL 
UNIVERSITY 

 

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૩૯ �ી પકંજભાઇ ગેના� ગો�હલ  

રહ�, �ંુવાતા તા. �દયોદર �જ. બનાસકાઠંા 

�હ� �ુ 

વણકર 

SCHOOL OF 
INTERNATIONAL 

EDUCATION TAISHAN 
MEDICAL UNIVERSITY 

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૪૦ �ી �કરણ�ુમાર નટવરલાલ ગૌતમ  

રહ�, રંગોલી,૩૫૩/૧૮, પાટ�યાનગર, 

જલકમલ પાક� સામ,ે નરોડા રોડ,સજૈ�રુ 

બોઘા અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

બૌ� ધ 

પીટરબગ� શહ�રની  

ફલેમ�ગ કોલેજ 

ક�નેડા ફામ�સી ટ�કિન� યન ૧૦.૦૦ 

૪૧ �ી મન�ખુભાઇ રખાભાઇ પરાડ�યા 

 રહ�,�.ુ હડતા તા.ધાનેરા          

�જ. બનાસકાઠંા 

�હ� �ુ 

ચમાર 

 
WEIFANG  MEDICAL 

UNIVERSITY 
 

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૪૨ �ી હષ�દ�પ �દનેશભાઇ ચૌહાણ  

રહ�, ૧૩, િસ� વર સાઇન, લ� મી 

સોસાયટ�, રાજનગર પાછળ, નાના 

મોવા મેઇન રોડ, રાજકોટ 

�હ� �ુ 

વણકર 

 
WEIFANG  MEDICAL 

UNIVERSITY 
 

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૪૩ સેજલ અજય મકવાણા 

 રહ�, ૮૩/૯૮૫, �બીકા 

એપાટ�મે� ટ, ગેટન-ં૩,ટ�લીફોન 

એ�ચે� જ પાછળ, નારણ�રુા 

અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ઓડ�સા શહ�રની ઓડ�સા 

નેશનલ 

મેડ�કલ �િુનવસ�ટ� 

 

��ુ�ન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૪૪ �ી મ�રુ ગૌર�શકંર પડંયા  

રહ�, એફ-૩૨,,ઉદય રો 

હાઉસ,મોહન�ૃપા સોસાયટ�, 

વ� �ા�રુ ર�� વ ે� ટ�શનની સામે, 

વેજલ�રુ અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

ગરોડા 

સીડની શહ�રની 

ઇ.આઇ.બી.આઇ.ટ� 

કોલેજમા ં

 

ઓ� ��લીયા મા� ટર ઓફ 

કોમસ� 

૧૦.૦૦ 



૪૫ �ી મૌ�લક�ુમાર ગા�ભુાઇ વાઘેલા  

રહ�, �.ુિનધરાડ, વણકરવાસ, 

તા.સાણદં �જ.અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

સેનવા 

ઓ� ટાર�યો શહ�રની ડરહમ 

કોલજે 

ઓફ આટસ� એ� ડ 

ટ�કનોલો�મા ં

ક�નેડા ક�મીકલ 

લેબોર�ટર� 

ટ�કિન� યન 

૧૦.૦૦ 

૪૬ �ી અિનલ દ�વરાજભાઇ બગડા  

રહ�, ડો.�બેડકરનગર, શેર�ન-ં૧૨ 

અ, એસ.ટ�.વક�શોપ પાછળ, ગ�ડલ 

રોડ રાજકોટ �જ.રાજકોટ 

ચમાર SCHOOL OF 
INTERNATIONAL 

EDUCATION  TAISHAN 
MEDICAL  UNIVERSITY 

CHINA 

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૪૭ �ી જય�દપ જયિંતલાલ મહ�ડા  

રહ�, લ� મી�ૃપા ઓમશાિંત સોસાયટ� 

જયભીમ સોસાયટ� પાસે, અમર�લી 

�હ� �ુ 

વણકર 

 
Odessa National 

UNIVERSITY  ��ુ�ન 

 

��ુ�ન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૪૮ �ી અ�ભષેક મોતીલાલ પડંયા 

રહ�, બી- ૧૭૩, ��દુનગર 

સોસાયટ�, આઇ.ઓ.ઇ.સી રોડ 

ચાદંખેડા અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

ગરોડા 

નોવા � કોટ�યા હ�લીફકસ 

શહ�રની Dalhousie 

University 
 

ક�નેડા Master  of  
Engineering 

૧૦.૦૦ 

૪૯ નેહલ જયેશભાઇ આચાય�  

રહ�, ૧૦, આ�મપાક� સોસાયટ�, 

રાધા� વામી સ� સગં પાસે, રાણીપ 

અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો શહ�રની સેનેકા 

કોલેજ 

 

ક�નેડા Chemicl 
Laboratory 
Technician 

૧૦.૦૦ 

૫૦ �ી રોનક �હતે� ��ુમાર � વરાજ  

રહ�, ૨૩,૨૩, ધમ��મુી બ�ં લોઝ, 

િવસનગર લ�ક રોડ, �.ઇ.બી 

પાછળ, મહ�સાણા 

�હ� �ુ 

રો�હત 

ટોર�� ટો શહ�રની Humber 

Institute  Of  Technology  

 

ક�નેડા �ફટનેશ એ� ડ 

હ�� થ �મોશન 

૧૦.૦૦ 

૫૧ �ી મનીષ�ુમાર નારણભાઇ �યદશ�  

રહ�, ૪૨, �તેા �ુ� લે�, રાધા� વામી 

રોડ,રાણીપ અમદાવાદ   

�હ� �ુ 

વણકર 

ટોર�� ટો શહ�રની  Sheridan 

College  Institute  Of    
Technology 

ક�નેડા Business – 
Human 

Resources 

૧૦.૦૦ 



૫૨ બ�જ સોનીયા ક�ભુાઇ  

રહ�, � લોટ ન-ં૬૪૯/૨, સેકટર-૨૨, 

વા� � ુનીમા�ણ સોસાયટ�, ગાધંીનગર 

�હ� �ુ 

વા� મીક� 

� �યુ�ક શહ�રની Stp Joha 

n University   

�.ુએસ Managemt 
Information 

System General 

૧૦.૦૦ 

૫૩ �ી �દલીપ�ુમાર રામ�ભાઇ ચાવડા  

રહ�, એ/૪,રોયલપાક� , ગણેશ 

ચોક�ની ન�ક આણદં �જ.આણદં 

�હ� �ુ 

રો�હત 

પીટર બોરો શહ�રની 

ફલેમ�ગ  

 

ક�નેડા Biotechnol 
Technol –   
Forensics 

૧૦.૦૦ 

૫૪ �ી ભાિવન િવ�ભુાઇ પરમાર  

રહ�, ૧૦/એ,સૌરા� � સોસાયટ�, 

સી.એન િવ�ાલયની પાછળ, 

�બાવાડ�, એલીષ��જ અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

લડંન શહ�રની �િુનવિસ�ટ� 

ઓફ 

વેસટ લડંન 

ઇ� લ�� ડ ઇ� ટરનેશનલ 

લો એ� ડ 

ઇ� ટરનેશનલ 

ર�લેસ� સ 

૧૦.૦૦ 

૫૫ �ી રિવશ શશીકા�ં ત વાઘલેા  

રહ�, બી-૧૦૨, નીલકંઠ-૨, સહ�નદં 

ર�સીડ� સી પાછળ, સીમા- સૌરભ 

સોસાયટ� પાસ ેનવરંગ�રુ અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ક�લીફોિન�યા શહ�રની 

California 
State University 

અમેર�કા Computer 
Science 

૧૦.૦૦ 

૫૬ િતથી �દપક વાઘેલા                     

રહ�, ડ�-સી-૩, �ણવ ફલેટ, �ેયસ 

ટ�કરા �બાવાડ�, અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

રો�હત 

ફ�લાડ�� ફ�યા શહ�રની 

Temple 
University 

�.ુએસ.એ Information 
Technology 

૧૦.૦૦ 

૫૭ �ી તેજસ નયન�ુમાર કાપડ�યા  

રહ�, ૫૧, �તુર�યા કો.ઓ.હા. 

સોસાયટ�,  શાહ�રુ દરવા� બહાર, 

વેર હાઉસ સામે, અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

મેલબોન શહ�રની Charles 

Sturt 
University 

ઓ� ��લીયા Master  of 
Information 
Technology 

૧૦.૦૦ 

૫૮ સાનીયા �રુ�શ�ુમાર પદમરાજ રહ�, 

બી/૪/૭, ક�સેલા ટાવર ઇ� કોન 

મદં�રની સામે, એસ.� હાઇવે 

અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

ક�લીફોિન�યા શહ�રની 

California 
State  University 

અમેર�કા Master 
Computer 
Science 

૧૦.૦૦ 

૫૯ િ�યાબને નટવરભાઇ �ીમાળ�  

રહ�, પી.ડબ� �.ુડ� સામ,ે હાલોલ 

રોડ,�ં�ઘુોડાતા.��ઘુોડા �જ.પચંમહાલ 

�હ� �ુ 

ગરોડા 

TIANJIN  MEDICAL 
UNIVERSITY 

ચીન M.B.B.S ૧૦.૦૦ 



૬૦ �ી �હતેષ �િવણભાઇ  રાઠોડ  

રહ�, કરણ પાક� મેઇન રોડ, ક�લાશ 

કમ�ચાર� સોસાયટ�, શેર� ન-ં૨, 

� લોક ન-ં ૧૪૯૯૭ રાજકોટ 

�હ� �ુ 

વણકર 

 
BUKOVINIAN STATE 

MEDICAL 
UNIVERSITY 

UKRAINE  

��ુ�ન M.B.B.S ૧૦.૦૦ 

૬૧ �ી �� �ષુ  જયેશ�ુમાર અમીન  

રહ�, ૯, તેજવીર પાક� સોસાયટ�, 

દાણીલીમડા અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

વણકર 

 
Humber Iinstitute Of 

Technology   

ક�નેડા Business 
Management 

૧૦.૦૦ 

૬૨ �ી �હર�ન�ુમાર જગ�વનભાઇ સોલકં� 

રહ�, �દૃાવન સોસાયટ�, વ� �ા�રુ 

ર�� વ ે�ોસીગ ન�ક વેજલ�રુ, 

અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

રો�હત 

રિશયા વોરોનેઝ મેડ�કલ 

એક�ડ�મી  

રિશયા એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૬૩ હ�તલ નર�� �ભાઇ રાજન  

રહ�, ૬, રો�હતનગર સોસાયટ�, � � ુ

િસવીલ હો� પીટલ, શા�હબાગ 

અમદાવાદ 

�હ� �ુ 

રો�હત 

ટોવો� બા શહ�રની 

કવી� સલે� ડ 

કોલેજ 

ઓ� ��લીયા નિસ�ગ ૧૦.૦૦ 

૬૪ �ી અ�ુણ�ુમાર  દ�વે� �ભાઇ ગોહ�લ  

રહ� �.ુપો. િવરાણી નાની (ગઢસીસા) 

તા. માડંવી �જ.કરછ 

�હ� �ુ 

મેઘવાળ 

Southwe stern University 

    
�ફલીપાઇ

� સ 

M.B.B.S ના ૧૦.૦૦ 

૬૫ �ી િવરલભાઇ નર�� �ભાઇ મકવાણા 

 રહ�, �.ુપો. કલક તા.જ�ંસુર �જ. 

ભ�ચ 

�હ� �ુ 

રો�હત 

Odessa National 

UNIVERSITY  ��ુ�ન 

    

��ુ�ન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૬૬ સ�ં યા અરિવ�દભાઇ �ંુભાર  

રહ�,અમરપરા લાતીબ�ર, 

વા� મીક�વાસ બગસરા તા.બગસરા 

�જ.અમર�લી 

�હ� �ુ 

વા� મીક� 

School Of International 
Exchang 

Weifang Medical 
University 

ચીન M.B.B.S ના ૧૦.૦૦ 

૬૭ �ેયસ નર�શભાઇ કાથડ  

રહ�, ૬/બી � યામ િવહાર �ીન 

�હ� �ુ 

વણકર 

Tianjin  Medical  
University 

 

ચીન M.B.B.S ના 

અ� યાસ�મ માટં� 

૧૦.૦૦ 



સહારા ટાઉનશીપ, �ીપાલનગર 

પાછળ,રાધન�રુ રોડ મહ�સાણા 

�જ.મહ�સાણા 

૬૮ �ી �દ� યેશ�ુમાર અરિવ�દભાઇ ચૌહાણ 

રહ�, ૨૫, િન� ઠા પાક� સોસાયટ�, 

કોલેજરોડ, નડ�યાદ �જ.ખેડા 

�હ� �ુ 

મા�ાવશંી 

TIANJIN  MEDICAL 
UNIVERSITY 

   

ચીન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૬૯ અવની શશીકા�ં ત અમીન  

રહ�, � લોટ ન-ં ૯૨૭/૨, સેકટર-

૭/સી, ગાધંીનગર 

 

�હ� �ુ 

રો�હત 

   
Odessa National 

UNIVERSITY  ��ુ�ન 

 

��ુ�ન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૭૦ �ી ભરતભાઇ સોમાભાઇ મકવાણા  

રહ�, ગગેં�ર રોડ, હ�મુાન િવજય 

સોસાયટ�, રાધન�રુ �જ.પાટણ 

 

�હ� �ુ 

ચમાર 

University Of the Visayas 

     
�ફલીપાઇ

� સ 

M.B.B.S ના  

અ� યાસ�મ 

૧૦.૦૦ 

૭૧ િમતલ મહ�� �ભાઇ પીઠવા  

રહ�, ૫૭/૫૩૮ ચ�ં �ભાગા �જુરાત 

હાઉસ�ગ બોડ�, ભાવસાર હો� ટ�લ 

પાસે, નવા વાડજ અમદાવાદ 

 

�હ� �ુ 

ચમાર 

  
Odessa National 

UNIVERSITY  ��ુ�ન 

 

��ુ�ન એમ.બી.બી.એસ ૧૦.૦૦ 

૭૨ યસ� વી ગૌરાગં સોલકં�  

રહ�, ૬, ��� નાપાક� , રો હાઉસ, પટ�લ 

�કા સોસાયટ�ની બા�ુમા ંનવ�ગુ 

કોલેજ પાછળ, તાડવાડ� �રુત 

 

�હ� �ુ રો�હત TIANJIN MEDICAL 
UNIVRSITY 

ચીન M.B.B.S ના ૧૦.૦૦ 

 
 
 



 
 

  િવદ�શ અ� યાસ માટ� મ�ુંર કર�લ અર�ઓની િવગત દશા�વ� ુ ંપ�ક. 

વષ� ૨૦૧૩-૧૪ 

અ.ન.ં લાભાથ��ુ ંનામ / સરના� ુ �િત / પેટા 

�િત 

દ�શ�ુ ંનામ �િુનવિસ�ટ�� ુનામ અને 

અ� યાસ�મ 

મ�ુંર રકમ 

�િપયા 

૧ મિનષ�ુમાર નારણભાઇ રાવલ 

 ૫૧૩, સાગર દશ�ન સોસાયટ�, 

વખાર�યા બદંરરોડ, બીલીમોરા 

તા.ગણદ�વી �જ.નવસાર�.  

 

વણકર જમ�ની 

(�રુોપ)  

�ુઇસબગ� એસેન �િુન. મા� ટર 

ઓફ સાય� સ  

(� નાતક)  

૧૦.૦૦ 

(૧૨-૧૩) 

 

૨ કાિત�ક િવ� �ભુાઇ પરમાર  

૧૭/અ, મ�ુર હાઉસ�ગ સોસા. ર�� વે 

પાછળ કલોલ તા.કલોલ �જ.ગાધંીનગર  

વણકર અમે�રકા 

(�.ુએસ.એ.) 

ઇ� ટ-વે� ટ �િુન. િશકાગો  

કો� � �ટુર સાય� સ  

(ધોરણ ૧૨)  

૧૦.૦૦ 

 

૩ બળદ�વ લાલ�ભાઇ પરમાર  

ક�-૨, ૪૭૮,િન�કતા પાક� નોબલ નગર 

નરોડા અમદાવાદ  

 

ચમાર ક�નેડા  સેનેકા કોલેજ ટોર�� ટો  

ક�િમકલ લેબોર�ટર� ટ�કિનિશયન 

(� નાતક) 

૧૦.૦૦ 

(૧૨-૧૩) 

 

૪ ��ુર યોગેશભાઇ ગોહ�લ  

સી/૭૦૩, ર� નદ�પ ટાવર સી.પી.નગર 

પાસે,ઘાટલોડ�યા 

 

વણકર જમ�ની 

(�રુોપ) 

ટ�.�.ુક�િ� નટઝ �િુન. 

 િ�� ટ એ� ડ મીડ�યા 

ટ�કનોલો� (� નાતક)  

૧૦.૦૦ 

(૧૨-૧૩) 

 

૫ િશવાની નર�શ�ુમાર પટ�લ 

એ/૪૨, �ી�� ણ સવ�દય સોસાયટ�, 

અ�ણાચલરોડ, �ભુાન�રુા વડોદરા.    

રો�હત ઓ� ���લયા  એડ�થ કાઉન �િુન.મા� ટર 

ઓફ એ� �.(� નાતક)  

૧૦.૦૦ 

૬ િન�ખલ ભી�ભુાઇ કાપ�ડયાસી-૫૧, 

��ખુ પાક� સોસાયટ� -૧ સી.ક�.� �ુલની 

વણકર ક�નેડા  લે� બટન કોલેજ  

�બઝનેશ મેનેજમે� ટ (� નાતક)  

૧૦.૦૦ 



પાછળ, ગોરવા- વડોદરા-૧૬ 

૭ િ�યકંાબેન �તે� �ભાઇ ઝવેર�  

૧૨, લ� મીકાતં સોસાયટ�, ગ�રા � �ુલ 

પાસે, કતારગામ �રુત  

 

મા�ાવશંી � ��ુઝલે� ડ  સ�ટ હ�લે� સ કોલેજ ઓકલે� ડ   

ડ�� લોમા-ઇન�બઝનેશ 

એડિમિન� ��શન (� નાતક)   

૧૦.૦૦ 

૮ ક��રુ�ુમાર રા�શભાઇ વાઘેલા  

� લોટ ન.ં૧૫૦૯/૧ સે.૩/ડ� ગાધંીનગર  

વણકર બેિ� ઝયમ � �વુેઇન �િુન. � �વુેઇન  

મા� ટર ઓફ�રહા�બ�લટ�શન 

સાય� સ એ� ડ�ફ�ઝયોથેરાપી 

(� નાતક)  

૧૦.૦૦ 

૯ ���ન �દગતં જોષી  

૧૬, આલાપ સોસાયટ�, �ુનાવાડજ 

અમદાવાદ  

 

ગરો િસ�ગા�રુ  નેશનલ �િુન.ઓફ સીગા�રુ  

L.L.M. (� નાતક)  

૧૦.૦૦ 

૧૦ ભાિવન �મુતં અમીન  

� લોટ ન.ં૩૯૪/૧, સેકટર-૨/બી 

ગાધંીનગર  

વણકર ક�નેડા  શેર�ડન કોલેજ ઇ� � ટ�ટ�ટુ ઓફ 

ટ�કનોલો� ઓકવીલ  

િમક�નીકલ ટ�કની� યન  

(ધોરણ-૧૨)  

૧૦.૦૦ 

(૧૨-૧૩) 

 

૧૧ ભાડલીયા કરન નર�� �ભાઇ  

એ/૨, � � ુનાકોડા એપાટ�મે� ટ � � ુ

સીવીલ પાછળ શાહ�બાગ અમદાવાદ  

ચમાર ઓ� ���લયા  હાવ�� ટ એજ�.ુ ટ�કનીકલ કોલેજ  

�ીસબે� ડ  

ડ�� લોમા ઓફ મેનેજમે� ટ 

(ધોરણ-૧૨)   

૧૦.૦૦ 

૧૨ પરમાર �હતેશ િવ�લભાઇ  

૫૩, ઇશાનદં 

સોસાયટ�,સી.ટ�.એમ.�ોસરોડ પાસે, 

રામોલરોડ અમદાવાદ  

 

વણકર �.ુએસ.એ. 

(અમે�રકા) 

જયો� વોિશ�� ટન �િુન. 

વોિશ�� ટન  

કો� � �ટુર એ� ડ ઇ� ફમ�શન 

સી� ટમ (� નાતક)  

૧૦.૦૦ 

૧૩ ઝાલા �મુાનિસ�હ મગનલાલ  રો�હત �� લે� ડ એ� �લા ર� ક�ન �િુનલડંન   ૧૦.૦૦ 



૧૮/૩, આનલપાક� સોસાયટ�, વ� �ા�રુ 

ર�� વ ે� ટ�.પાસે, વેજલ�રુ અમદાવાદ 

   

ઇ� ટરનેશનલ �બઝનેશ 

મેનેજમે� ટ  (ધોરણ-૧૨)  

૧૪ સોલકં� િ� મત ક� પેશ 

૯, સૌિમલ એપાટ�મે� ટ, હ�રાબાગ 

�બાવાડ� અમદાવાદ   

 

વણકર અમે�રકા  � ટ�ટ �િુન.ઓફ � �યુોક�   

કો� � �ટુર એ� ડ ઇ� ફમ�શન 

સાય� સ (બી.ઇ.� નાતક)  

૧૦.૦૦ 

૧૫ મકવાણા ક��રુ ત�ણભાઇ  

� લોટ ન.ં૧૨૨/૪૫૦, લેઉવા પટ�લ 

�ાિતની વાડ�ની બા�ુમા ંસાગવાડ� 

કાળ�યાબીડ ભાવનગર 

  

વણકર અમે�રકા �િુન.ઓફ ક��લફોિન�યા  

�સુી ડ�વીસ માંએરો� પસે 

સાય� સ એ� ડ એ� �િનયર�ગ 

(ધોરણ-૧૨) 

૧૦.૦૦ 

૧૬ પાર�આ અિનક�ત મોહનલાલ  

ર, ��ુણ�મા સોસાયટ�, નાના મવા 

રોડ,રાજનગર રાજકોટ-૪ 

  

ચમાર ક�નેડા  ડહ�મ કોલેજ ઓશાવા  

ફામા�� ��ુટકલ એ� ડ �ડ સાય� સ 

ટ�કનોલો� (બી.ફામ�. � નાતક)  

૧૦.૦૦ 

૧૭ શાહ �દપેન�ુમાર �નુમચદં  

એ/૧૨૪, તેજક�રણ સોસાયટ�, માધવ 

ટ�નામે� ટ, આઇ.ઓ.સી. રોડ ચાદંખેડા 

અમદાવાદ  

વણકર ક�નેડા  હ� બર ઇ� � ટ�.ઓફ ટ�કનોલો�મા ં

એ� ટર�ાઇઝ સોફટવેર 

ડ�વલપમે� ટ(બી.ઇ.� નાતક) 

૧૦.૦૦ 

૧૮ રાઠોડ ���શ અ�ુ �નભાઇ  

ગાય�ી�ૃપા,� ૃદંાવન સોસાયટ� બાયપાસ 

ગેટની બા�ુમા ંટ�બાવાડ� �ુનાગઢ 

 

વણકર અમે�રકા  સે� જોસ � ટ�ટ �િુન. મા ં 

ઇલેક��કલએ� ડઇલેક�ોિનકસ 

એ� �િનયર�ગ (બી.ઇ.� નાતક)  

૧૦.૦૦ 

૧૯ �ી સાગર �ી� મા મહ�� �  

સી/૧૮, દ�સાઇ પાક� સોસાયટ�, 

�વરાજપાક� અમદાવાદ. 

ચમાર ઓ� ���લયા  લા-ટોબ �િુન.મા ં 

મા� ટર ઓફ ઇલેક�ોિનકલ 

એ� �િનયર�ગ (બી.ઇ.� નાતક)  

૧૦.૦૦ 



 

૨૦ પરમાર �શાતં અ�તૃલાલ  

� લોટ ન.ં૯૪૩/૧, સેકટર-૫/સી 

ગાધંીનગર  

ચમાર ક�નેડા  કોને� ટોગા કોલેજ,ક�િ� �જ  

ક� � �કશન �ો�કટ મેનેજમે� ટ 

(બી.ઇ.� નાતક) 

 

૧૦.૦૦ 

૨૧ �તુર�યા મૌ�લક�ુમાર મહ�� �ભાઇ  

� લોટ ન.ં૪૦૧/૧, સેકટર-૨૮, 

ગાધંીનગર. 

વણકર ક�નેડા સેનેકા કોલેજ, ટોર�� ટો 

કો� � �ટુર નેટવક� એ� ડ 

ટ�કિનકલ સપોટ�  

(ધોરણ-૧૨)   

૧૦.૦૦ 

૨૨ િનમ�હ� �ેતા િવ�મભાઇ 

એ/૩૪, શાિંત�ંુજ-૨ એપાટ�મે� ટ, ગાય�ી 

મદં�ર પાછળ,�ુના વાડજ અમદાવાદ  

 

વણકર ક�નેડા  મોહવાક કોલેજ હ�િમ� ટન  

હ�� થ વે� નેશ એ� ડ ફ�ટનેશ 

(બેચલર ઓફ �ફઝીયોથેરાપી)  

૧૦.૦૦ 

૨૩ પરમાર હ�માલી કાિંતભાઇ 

એ/૨, ��� ના પાક� , ડભોઇ દશાલાડ 

ભવન પાસે, આજવા-વાઘોડ�યા ર�ગરોડ 

વડોદરા.  

 

મા�ાવશંી સ�ગા�રુ  એઇસી કોલેજ �ા.લી.  

સ�ગા�રુ એડવા� સ ડ�� લોમા 

ઇન �બઝનેશ (ધોરણ-૧૨)  

૧૦.૦૦ 

૨૪ વા� િવકાસ ઉકાભાઇ 

ખોડ�યાર �ૃપા, દાસી�વણ પરા �વુાસ 

સોસાયટ�, નાના મવારોડ, રાજકોટ  

 

વણકર ક�નેડા  મોહવાક કોલેજ હ�િમ� ટન  

હ�� થ વે� નેશ એ� ડ ફ�ટનેશ 

(બેચલર ઓફ �ફઝીયોથેરાપી) 

૧૦.૦૦ 

૨૫ વૈધ પાથ� ક�ભુાઇ  

૧૦૩, વા� સ� ય ફલેટસ, જગ� નાથ�રુમ 

સામે લાલબાગ ન�ક માજંલ�રુ, 

વડોદરા. 

  

વણકર ક�નેડા  કો� ફડર�શન ઇ� ટરનેશનલ 

એજ�.ુ સે� ટર 

ડ�� ટલ હાઇ�ન 

(બી.ડ�.એસ. � નાતક)  

૧૦.૦૦ 



૨૬ પરમાર િમલન�ુમાર �દપકભાઇ 

બી-૨૯, નટવરનગર, � ૃદંાવન બસ 

� ટ�� ડ પાછળ,વાઘોડ�યા રોડ વડોદરા.   

 

વણકર ક�નેડા  લે� બટોન કોલેજ ઓ� ટાર�યો  

ઇ� ફમ�શન ટ�કનોલો� �ોફ�� નલ  

(બેચલર ઓફ ટ�કનોલો�)  

૧૦.૦૦ 

૨૭ �ી િવરાણી ભાિવક ભા��ુસાદ  

૬-સતાધાર સોસાયટ�, સોમનાથરોડ 

મહ�સાણા  

વણકર �નુાઇટ�ડ 

�ક�� ડમ  

�િુન. ઓફ બેડફોડ�શાયર  

એમ.એસ.સી. ફામા�કોલો�  

(બેચલર ઓફ ફામ�સી)  

૧૦.૦૦ 

૨૮ વાઘેલા �િુનલ િવનોદ�ુમાર  

૩૫, કમલાનહ�� પાક� સોસાયટ�  

પ�ર�ીતરોડ, બહ�રામ�રુા અમદાવાદ  

 

વણકર આયલ�� ડ  ડ� લીન �બઝનેશ � �ુલ  

એમ.એસ.સી. ઇન મેનેજમે� ટ 

�ેકટ�સ (બી.કોમ.)  

૧૦.૦૦ 

૨૯ મકવાણા ઝખંના �બાલાલ  

૨૪, ��� ના બ�ં લોઝ-૨, ઉમાભવન 

પાછળ, બોરસદ ચોકડ� �.ુઆણદં 

�જ.આણદં.   

 

રો�હત ક�નેડા  મોહવાક કોલેજ  

બાયોટ�કનોલો� ટ�કિનિશયન 

(બી.એસ.સી.)  

૧૦.૦૦ 

૩૦ વાણીયા વૈભવ રમેશ�ુમારબી/૧, 

મ�વુન સોસાયટ�, નવી ફતેહવાડ�, 

શારદામ�ંદર સરખેન, અમદાવાદ 

વણકર રિશયા પે� ઝા � ટ�ટ �િુનવિસ�ટ� 

એમ.બી.બી.એસ. 

(ધોરણ-૧૨)  

 

૧૦.૦૦ 

૩૧ કંથાર�યા િ�યકંા �દલીપ�ુમાર 

એફ/૨૦૧,કંચન�િુમ એપાટ�મે� ટ, 

કનકકલાની પાછળ, સેટ�લાઇટ, 

અમદાવાદ  

 

મા�ાવશંી ક�નેડા  હ� બર ઇ� � ટ�ટ�ટુ ઓફ 

ટ�કનોલો� સ�ં થામા ં 

� લોબલ �બઝનેશ મેનેજમે� ટ  

(બી.બી.એ.) 

૧૦.૦૦ 

૩૨ �ુમાર ભૌિમક �દનેશચ�ં૫૫૧, 

આદશ�નગર �.ુહા.બોડ�, સેકટર-૨૪, 

વણકર ક�નેડા જયો� �ાઉન કોલેજ ટોર�� ટો  

� ��ટ��ક ર�લેશનશીપ માક�ટ�ગ  

૧૦.૦૦ 



ગાધંીનગર.  (બી.બી.એ.) 

૩૩ ચૌહાણ �શાતં�ુમાર કાિંતલાલ  

એ/૫, સરગમ સોસાયટ�,અ� પેશ નગર 

સામે, પાલરોડ, �રુત 

  

રો�હત રિશયા  પે� ઝા � ટ�ટ �િુનવિસ�ટ�  

એમ.બી.બી.એસ.  

(ધોરણ-૧૨)  

૧૦.૦૦ 

૩૪ ચાડં�રા �ુણાલ �ઠાભાઇ  

રાવલવાડ�,�રલોક�શન સાઇટ, સી-૧૮૫, 

નરિસ�હ મહ�તા નગર �જુ, �જ.ક� છ  

 

વણકર ��ુ�ઇન ��મીયા � ટ�ટ મેડ�કલ �િુન. 

એમ.બી.બી.એસ.  

(ધોરણ-૧૨)  

૧૦.૦૦ 

૩૫ દ�સાઇ નૈસગ� રા�� ��સાદ  

� લોટ ન.ં૧૭૫૮/૨, સેકટર-૨/ડ� 

ગાધંીનગર.  

રો�હત ક�નેડા  સેર�ડન કોલેજમા ંકો� � �ટુર 

િસ� ટમ ટ�કનોલો� સોફટવેર 

ડ�વલપમે� ટ એ� ડ નેટવક� 

એ� �િનયર�ગ (બી.ઇ.)  

૧૦.૦૦ 

૩૬ રાજ�ીય ત� વીબેના ક�ભુાઇ  

૨-ચૌહાણ સોસાયટ�, ગરનાળા પોલીસ 

ચોક�ની સામે,�તુડ� ઝાપંા,ફતે�રુા, 

વડોદરા.  

વણકર ક�નેડા  હ� બર ઇ� � ટ�.ઓફ ટ�કનોલો� 

એ� ડ એડવા� સ લન�ગમા ં

ફ�ટનેશ એ� ડ હ�� થ �મોશનના 

અ� યાસ (બેચલર 

ઓફ�ફઝીયોથેરાપી  

૧૦.૦૦ 

૩૭ સોલકં� �હરક કમલેશ�ુમાર 

રહ�.૩૧, �જુરાત હાઉસ�ગ બોડ�,  

સેકટર-૨૧, ગાધંીનગર.  

 

વણકર જમ�ની  �િુનક ઇ� ટ�લેક� �અુલ �ોપટ� 

લો સે� ટર ખાતે એલ.એલ.એમ. 

ના અ� યાસ  (બી.ઇ.)  

૧૦.૦૦ 

૩૮ પડંયા સકં�ત�ુમાર શશીકાતં  

રહ�.૧૮-દ�નગર,પ�જરોડ, નડ�આદ 

�જ.ખેડા  

ગરોડા ક�નેડા  મોહવાક કોલેજ ખાતે  

ઇલેક��કલ એ� �િનયર�ગ 

ટ�કિનિશયનના અ� યાસ 

(બી.ઇ.)  

૧૦.૦૦ 

૩૯ મકવાણા િપ�ષુ�ુમાર મહ�� �ભાઇ  વણકર ઓ� ���લયા  એડ�થ �ાઉન �િુન.પથ� ખાતે ૧૦.૦૦ 



૧૨- દયાલ સોસાયટ�, રિવનગર � �ુલ 

પાછળ,�વરાજપાક� અમદાવાદ 

 

મા� ટર ઓફ એ� �િનયર�ગ ના 

અ� યાસ (બી.ઇ.)  

૪૦ મકવાણા �કત�ન�ુમાર મ�ભુાઇ, 

બી/૧૮, ભા� યોદય સોસાયટ�, 

શકર�રુરોડ, �.ુતા.ખભંાત �જ.આણદં.  

 

વણકર � ��ુઝલે� ડ  રોટ�આ શહ�રની વોલા�રક� 

ઇ� � ટ�.ઓફ ટ�કનોલો�મા ં

ડ�� લોમા ઇન એ� લાયડ 

ટ�કનોલો�ના અ� યાસ  

(ધોરણ-૧૨)  

૧૦.૦૦ 

૪૧ રાઠોડ િન� ઠા ��દપ�ુમાર  

� લોટ ન.ં૩૯૦/૧, સેકટર-૨/બી, 

ગાધંીનગર. 

વણકર ક�નેડા  શેર�ડન કોલેજમા ંચાઇ� ડ �ડુ 

એજ�કુ�શનPECED ના 

અ� યાસ( એમ.એ.) 

૧૦.૦૦ 

૪૨ રાણા યશ�ુમાર હર�શભાઇ,સી-૧૦૨, 

ર� નમાલા કો� � લે�, ગ�રા � �ુલ પાસે, 

કતારગામ �રુત �જ.�રુત.  

મા�ાવશંી �ફલીપાઇ� સ  વગન શહ�રની �િુનવિસ�ટ� ઓફ 

નોથ�ન� ફ�લીપાઇ� સીસ મા ં

બી.એસ.એમ.ડ�. ના અ� યાસ 

માટ� (ધોરણ-૧૨) 

  

૧૦.૦૦ 

૪૩ પટ�લ પાયલ ભરતભાઇ  

બી/૩૩, માધવ ટ�નામે� ટ, 

આઇ.ઓ.સી.રોડ, ચાદંખેડા અમદાવાદ  

વણકર ક�નેડા  ક�� ટ� ગર શહ�રની સલે�કક�કોલજેમા ં

�બઝનશે એડિમિન� ��શનના 

અ� યાસ (બી.ફામ�)  

૧૦.૦૦ 

૪૪ પરમાર �ુણાલ અિમત�ુમાર  

બી/૬૨, તપો�િુમ સોસાયટ�, િવભાગ-૨, 

ઇસન�રુ અમદાવાદ  

વણકર અમે�રકા  મેનોમોની શહ�રની University 

of Wisconsin –Stout મા ં

Bachelor of Plastice 

Engineeringનાઅ� યાસ 

(ડ�� લોમા) 

૧૦.૦૦ 

૪૫ ચૌહાણ �નલ લગધીરભાઇ  

�.ુ�તરોલી પો.નારોલી  

તા.થરાદ �જ.બનાસકાઠંા  

ચમાર ��ુ�ઇન 

(�રુોપ)  

ચેિનિવ�� સી શહ�રની 

Bukovinian State Medical 

University મા ંM.B.B.S. 

(ધોરણ-૧૨)  

 



૪૬ વાઝા ��ાસાબેન વ�ુભાઇ  

રહ�.૯૭, સ� યમ સોસાયટ�, ગરબીચોક 

પાછળ, કોડ�નાર તા.કોડ�નાર 

�જ.�ુનાગઢ  

વણકર ચીન  િવફાગં શહ�રની િવફાગં મેડ�કલ  

�િુનવિસ�ટ�મા ંM.B.B.S.ના 

અ� યાસ માટ� (ધોરણ-૧૨)  

૧૦.૦૦ 

૪૭ સોલકં� �ચરાગ મ�ભુાઇ  

રહ�.૨૧, માતગંી સોસાયટ�, ર�લાય� સ 

પે�ોલપપં પાછળ, ડ�સા-ચાણ� મા હાઇવે 

પાટણ 

 

વાિ� મક� ચીન િવફાગં શહ�રની િવફાગં મેડ�કલ  

�િુનવિસ�ટ�મા ંM.B.B.S.ના 

અ� યાસ માટ� (ધોરણ-૧૨)  

૧૦.૦૦ 

૪૮ બ�ઢયા નીરજ રમેશભાઇ  

�.ુપો.મોટ�મ�ડુ�, તા.દાતંીવાડા 

�જ.બનાસકાઠંા. 

ચમાર ચીન �આ�સુી શહ�રની 

ઇ� ટરનેશનલ � �ુડ� ટસ 

એજ�.ુકોલેજમા ંM.B.B.S.ના 

અ� યાસ માટ� (ધોરણ-૧૨) 

 

૧૦.૦૦ 

૪૯ સોલકં� િવ� લવ ગીર�શભાઇ  

રહ�.ટ�.વી.ર�લે ક�� � ગાય�ીનગર, 

નાનકવાડા તા.�જ.વલસાડ 

રો�હત ��ુ�ઇન ચેિનિવ�� સી શહ�રની 

�કુોિવિનયન � ટ�ટ મેડ�કલ 

�િુન.મા ંM.B.B.S.ના અ� યાસ 

માટ� (ધોરણ-૧૨) 

૧૦.૦૦ 

૫૦ અમીન �દ� યકાતં �હલાદભાઇ  

૧૦, ર� નદ�પ સોસાયટ� �ઝા �ણ ર� તા 

હાસંા�રુ પાટણ 

ચમાર ��ુ�ઇન  ઓડ�સા શહ�રની  ઓડ�સા 

નેશનલ મેડ�કલ �િુન.મા ં

M.B.B.S.ના અ� યાસ માટ� 

(ધોરણ-૧૨) 

૧૦.૦૦ 

૫૧ રાઠોડ િનધી �તે� �ભાઇ  

૪૦૨, પારસ સોસાયટ�, આસોપાલવ 

કો� પલે� છરવાડા રોડ, વાપી તા.પારડ� 

�જવલસાડ  

મા�ાવશંી ક�નેડા પીટરબરો શહ�રની ફલેમ�ગ 

કોલેજમા ંવાયરલેસ ઇ� ફો. 

નેટવક�ગના અ� યાસ માટ� 

(બી.ઇ.)  

૧૦.૦૦ 

૫૨ શાહ ઝીલ મિનષ�ુમાર  વણકર ક�નેડા લે� � ટોન શહ�રની શેર�ડન ૧૦.૦૦ 



� લોટ ન.ં૨૩૦/૧, સેકટર-૩/બી 

ગાધંીનગર 

કોલેજમા ંઇલેક�ોિનક એ� �. 

ટ�કનોલો�ના અ� યાસ (બી.ઇ.)  

૫૩ રોય ��ેશ મહ�� �ભાઇ  

૧૪/બી, લ� મી�ંુજ સોસાયટ� 

દાણીલીમડા અમદાવાદ  

વણકર ક�નેડા  ઓસાવા શહ�રની ડરહમ 

કોલેજમા ંફ�ટનેશ એ� ડ હ�� થ 

�મોશન ના અ� યાસ માટ� 

(બી.પી.ટ�.)  

૧૦.૦૦ 

૫૪ મેવાડા સ�ચન દ�વે� ��ુમાર  

૩૨૩, આદશ� નગર સોસાયટ� 

વેલ�ંગામ તા.કામર�જ �જ.�રુત. 

મા�ાવશંી ��ુ�ઇન  ખા�ક�વ શહ�રની િમની� �� ઓફ 

પ� લીક હ�� થ ઓફ ��ુ�ઇન 

નેશનલ મેડ�કલ �િુન.મા ંએ 

મા ંM.B.B.S.ના અ� યાસ માટ� 

(ધોરણ-૧૨) 

 

૧૦.૦૦ 

૫૫ મકવાણા રા�લુ �દનેશભાઇ  

બી/૧૯, આઝમ સોસાયટ� �વરાજ પાક� 

અમદાવાદ  

વણકર અમે�રકા  ટ�કસાસ શહ�રની ટકસાસ � ટ�ટ 

�િુન.મા ંકો� � �.ુએ� ડ ઇ� ફમ�શન 

સાય� સના અ� યાસ માટ� 

(બી.ટ�ક.)  

૧૦.૦૦ 

૫૬ મકવાણા મોનાગં બા�ભુાઇ  

૯૮, વણકરવાસ, મફલી�રુ ધોળકા 

અમદાવાદ  

વણકર ક�નેડા  ઓ� ટાર�ઓ શહ�રની ડરહમ 

કોલેજમા ંક�િમકલ લેબોર�ટર� 

ટ�કિનિશયનના અ� યાસ માટ� 

(બી.ફામ�.)   

૧૦.૦૦ 

૫૭ રોય િવરલ�ુમાર બાબરભાઇ  

૪-૫, નદંનવન ટ�નામે� ટ, લ� મી�રુારોડ 

વડોદરા.  

વણકર જમ�ન  આ� ફોન ગોપેલ હએરની હોફ 

�િુન.મા ંસોફટવેર 

એ� �િનયર�ગના અ� યાસ 

(બી.ઇ.)  

૧૦.૦૦ 

૫૮ 

 

રાજ અ�ભષેક �કુ�શભાઇ  

એ/૭૪, �જ�િુમ સોસાયટ� સોમા 

તલાવ પાસે ડભોઇ- વાઘોડ�યારોડ 

વણકર ક�નેડા પીટરબરો શહ�રની ફલેમ�ગ 

કોલેજમા ંબાયોટ�કનો-ટ�કનોલ-

ફોર�� સીસના અ� યાસ 

૧૦.૦૦ 



વડોદરા. (બી.ફામ�.)  

૫૯ પરમાર ર�� કલ ભાઇલાલભાઇ  

એ/૧,અલકંાર એપાટ�મે� ટ, ટ�.પી.૧૩ 

છાણી જકાતનાકા વડોદરા.  

વણકર ક�નેડા ટોર�� ટો શહ�રની સેનેકા 

એ� લાઇડ આટ�સ એ� ડ 

ટ�કનોલો�મા ંક�િમકલ 

લેબોર�ટર� ટ�કિનિશયનના 

અ� યાસ (બી.ફામ�.)  

૧૦.૦૦ 

૬૦ સોલકં� સા� કાલીદાસ  

૨૧/એ �િુનતનગર સોસાયટ� વાઇડ 

એ� ગલ પાસે મહ�સાણા. 

વાિ� મક� સ�ગા�રુ  સ�ગા�રુ શહ�રની ડ�મ�ે શન ઇ� ટર 

નશેનલ કોલજે �ા.લી.માડં�� લોમા 

ઇન હોટલ એ� ડર�� ટોર� ટ સિવ�સ 

ના અ� યાસ (ધોરણ-૧૨)  

૧૦.૦૦ 

૬૧ પરમાર �� વી નર�� ��ુમાર  

૫૧/એ, �જિવહાર સોસાયટ�, 

વાસણારોડ, વડોદરા  

ચમાર અમે�રકા  િવ�ચતાકો� સ શહ�રની 

મીડવે� રન� � ટ�ટ �િુન.મા ં

એકસરસાઇસ �ફઝીયોથેરાપી 

ના અ� યાસ (બી.પી.ટ�.)  

૧૦.૦૦ 

૬૨ પટ�લ ��કત �પુે� �ભાઇ  

બી/૮, આરાધના સોસાયટ�, � � ુ

સમારોડ, િનઝામ�રુા,વડોદરા  

વણકર અમે�રકા  ટ�કસાસ શહ�રની ધ �િુન. ઓફ 

એકસાસ એટ આ�લ�� હટનમા ં

મીક�િનકલ એ� �િનયર�ગના 

અ� યાસ (બી.ઇ.)   

૧૦.૦૦ 

૬૩ રાઠોડ િપ�ષુ �દનેશભાઇ  

રહ�.૨/એ, ગાધંીનગર સોસાયટ�, 

જલાલપોરરોડ, નવસાર�  

મેઘવાળ � ��ુઝલે� ડ  ઓકલે� ડ શહ�રની �િુનટ�ક 

ઇ� � ટ�ટ�ટુ ઓફ ટ�કનોલો� મા ં

મા� ટર ઓફ કો� � �ટુ�ગ ના 

અ� યાસમાટ�(બી.સી.એ.)  

૧૦.૦૦ 

૬૪ વાઘેલા સાગર અિનલ�ુમાર  

��નીટ� � �ુલની બા�ુમા ંભોજવાડ� 

તા.મહ�મદાવાદ�જખેડા 

વાિ� મક� ��ુ�ઇન  ચેિનિવ�� સી શહ�રની 

�કુોિવિનયન � ટ�ટ મેડ�કલ 

�િુન.મા ંM.B.B.S ના અ� યાસ 

માટ� (ધોરણ-૧૨) 

૧૦.૦૦ 

૬૫ રો�હત ��કત રમેશભાઇ  રો�હત ચીન  િવફાગં શહ�રની િવફાગં મેડ�કલ ૧૦..૦૦ 



રહ�.સી./૧, હરણાવ કોલોની, િસ�ચાઇ 

િવભાગ, િવજયનગર તા.િવજયનગર 

�જ.સાબરકાઠંા.  

�િુન.માMં.B.B.S ના અ� યાસ 

માટ�(ધોરણ-૧૨) 

૬૬ મા� હ�માગંભાઇ મિનષભાઇ  

રહ�.૧૪૩/એફ,મ�ણનગર અખલોલ 

જકાતનાકા સામે ભાવનગર 

તા.�જ.ભાવનગર  

 

વણકર �ફલીપાઇ� સ  િવગાન શહ�રની �િુન.ઓફ 

નોથ�ન� �ફલીપાઇ� સમા ં

B.S.M.D. ના અ� યાસ માટ� 

(ધોરણ-૧૨)  

૧૦..૦૦ 

૬૭ પર�ખ �ાિ� ત � યામ�ુમાર  

રહ�.૮૧, પાથ� સોસાયટ�, રાધા� વામીરોડ, 

રાણીપ અમદાવાદ  

વણકર અમે�રકા  ક��લફોિન�યા શહ�રની સાન જોસ 

� ટ�ટ �િુન.મા ંઇલેક��કલ એ� ડ 

ઇલેક�ોિનકસ એ� �િનયર�ગ 

ના અ� યાસ માટ� (બી.ઇ.)  

૧૦.૦૦ 

૬૮ પડંયા િનમેષ�ુમાર �વરામભાઇ  

રહ�.૨૨/બી,સર� વતી પાક� િવ.૩ 

�.ઇ.બી.સામે ર�� વ ે� ટ�શનરોડ ડ�સા 

�જ.બનાસકાઠંા  

ગરો ચીન  િવફાગં શહ�રની � �ુલ ઓફ 

ઇ� ટરનેશનલ એ�ચે� જ ઓફ 

િવફાગં મેડ�કલ �િુન. મા ં

M.B.B.S ના અ� યાસ 

માટ�(ધોરણ-૧૨) 

૧૦..૦૦ 

૬૯ વાળોદરા ઉ�મ �દપક�ુમાર  

રહ�.ઉ�મ િવલાસ સોના�રુરોડ 

પાવરહાઉસ પાસે,ભાવનગર �લુ સામે, 

�રુ�� �નગર �જ.�રુ�� �નગર 

વાિ� મક� ચીન  �આ�સુી શહ�રની 

ઇ� ટરનેશનલ � �ુડ� ટસ એજ�.ુ 

કોલેજ ઓફ �આ�સુી �િુન.મા ં

M.B.B.S ના અ� યાસ 

માટ�(ધોરણ-૧૨) 

૧૦..૦૦ 

૭૦ �દવ ર�ટા મોહનભાઇ  

રહ�.નવાદરવા� બહાર, મહા� મા ગાધંી 

ચોક, ખોડ�યાર મદં�ર પાસે વઢવાણ 

�જ.�રુ�� �નગર  

વણકર ચીન  િવફાગં શહ�રની � �ુલ ઓફ 

ઇ� ટરનેશનલ એ�ચે� જ ઓફ 

િવફાગં મેડ�કલ �િુન. મા ં

M.B.B.S ના અ� યાસ 

માટ�(ધોરણ-૧૨) 

૧૦.૦૦ 



 



 
વષ� ૨૦૧૪-૧૫ મા ંમ�ુર કર�લ િવદ�શ અ� યાસના ક�સોની િવગત દશા�વ� ુ ંપ�ક. 

અ.ન.ં લાભાથ��ુ ંનામ / સરના� ુ �િત / 

પેટા �િત 

દ�શ�ુ ંનામ �િુનવિસ�ટ�� ુનામ અને 

અ� યાસ�મ 

મ�ુંર 

રકમ 

�િપયા 

૧ વાઘલેા �ચ�તન રમેશભાઇ 

રહ�.૨૭/એસ-૬૨૯, �ુવંાળનગર 

ભાગ�વરોડ, મેઘાણીનગર 

અમદાવાદ 

ચમાર ��ુ�ઇન નેશનલ એરો� પસે �િુનવિસ�ટ�, 

ખાક�વમા ંએરોનોટ�કસ 

એ� �િનયર�ગ  (ધોરણ-૧૨) 

૧૦.૦૦ 

૨ વાલા િનરજ મહ�� �ભાઇરહ�.એ/૨, 

સ� ય નારાયણનગર કોટ�રોડ, 

નડ�આદ �જ.ખેડા  

રો�હત ક�નેડા ફ�રલીગ ડ�ક�� સન �િુન. 

વાન�ંુવર મા ંમા� ટર ઓફ 

એડિમિન� ��શન સાય� સ 

૧૦.૦૦ 

૩ પરમાર િનમેષ �કશોરભાઇ 

રહ�.૩૨, જગદ�શ પાક� સોસાયટ� 

િવભાગ-૨,બહ�રામ�રુા, અમદાવાદ 

વણકર �ફલીપાઇ� સ સે� ુશહ�રની �િુન.ઓફ ધ 

િવસાયાસ મા ંબેચલર ઓફ 

સાય� સ ઇન બાયોલો� 

�ો�ામ (ધોરણ-૧૨) 

૧૦.૦૦ 

૪ ઝાલા નૈષધ બળવતંરાય 

રહ�.૧૩, � યામ �ુદંર સોસાયટ�, 

િવભાગ-૩, વજેલ�રુ અમદાવાદ 

ચમાર �ા� સ 
ISC BUSINESS SCHOOL PARIS  

મા ં MBA ના અ� યાસ 

(� નાતક) 

૧૦..૦૦ 

૫ કામલે �નૃાદ ગૌતમભાઇ 

એમ/૩૫૮/૧૯૭૬,�ભુાષ નગર, 

�.ુહા.બોડ�, ચાદખેડા અમદાવાદ 

ચમાર અમે�રકા એક�ડ�મી ઓફ આટ�સ �િુન.મા ં

િસનમેાટો�ાફ� એ� ડ 

�ફ� મ/િવડ�યો�ોડકશનના અ� યાસ 

(� નાતક) 

૧૦..૦૦ 



૬ નગવાડ�યા િનસગ� રમેશચ�ં 

રહ�.૧૫, સતં ઉમગં સોસાયટ�, 

ટ�.વી.૯ ઓફ�સ સામે, �વરાજપાક� , 

અમદાવાદ 

વણકર આયલ�� ડ ડ� લીન શહ�રની ડ� લીન �બઝનશે 

� �ુલમા ંમા� ટર ઓફ આટ�સ ઇન 

એડ�કશન � ટડ�ઝ (બી.એ.) 

૧૦.૦૦ 

૭ પરમાર �ક�જલ પરસો�મભાઇ 

૬, શ�ંુતલા પાક� ,હરણી વરાસીયા 

ર�ગરોડ, વડોદરા. 

વણકર અમે�રકા નોથ� વ�ે ટન� પોલીટ�કિનક �િુન. 

ક��લફોિન�યામા ંઇલકે��કલ એ� ડ 

ઇલકે�ોિનકસ એ� �. (બી.ઇ.) 

૧૦.૦૦ 

૮ વાઢ�ર ધિમ�� ઠા પર�શભાઇ 

�.ુભાડથર તા.ખભંાળ�યા 

�જ.�મનગર 

ગરોડા ��ુ�ઇન �કુોિવિનયન � ટ�ટ મડે�કલ �િુન.મા ં

એમ.બી.બી.એસ. (ધોરણ-૧૨) 

૧૦.૦૦ 

૯ રાઠોડ �હમા�ં ુનરિસ�હભાઇ 

૬, ભાલે�ર સોસાયટ�,િવ.૧, 

�વરાજપાક� , અમદાવાદ 

ચમાર ઓ� ���લયા �િુનવિસ�ટ� ઓફ સાઉથન� �કવસંલે� ડ 

મા ંમા� ટર ઓફ �ોયશેનલ 

એકાઉ� ટ�ગ  (એમ.બી.એ.) 

૧૦.૦૦ 

૧૦ ચાવડા �િતક કમલેશભાઇ 

એ/૭, � � ુસેનેટોર�યમ કલવાણ 

રોડ,�.ુતા.માડંવી �જ.ક� છ 

ચમાર ચીન � �ુલ ઓફ ઇ� ટરનેશનલ 

એ�ચે� જ ઓફ વાયફાગં 

એમ.બી.બી.એસ.(ધોરણ-૧૨) 

૧૦.૦૦ 

૧૧ કોચરા અ�વૂ� �સ�ગભાઇ 

�મ ન.ં૯,� લોક એ/૨, પોલીસ 

હ�ડકવાટ�સ, �ચતલરોડ, અમર�લી 

વણકર ચીન ઇ� ટરનશેનલ � �ુડ� ટસ એજ�કુ�શન 

કોલજે �આ�સુીમા ંએમ.બી.બી.એસ. 

(ધોરણ-૧૨) 

૧૦.૦૦ 

૧૨ આનદં િસ� ધાથ� મયકંભાઇ 

સી/૨૪, જલકમલ પાક� , પચંવટ� 

એ� ટ�ટસામે, સૈજ�રુ, અમદાવાદ 

વણકર ચીન ઇ� ટરનશેનલ � �ુડ� ટસ એજ�કુ�શન 

કોલજે �આ�સુીમા ંએમ.બી.બી.એસ. 

(ધોરણ-૧૨) 

૧૦.૦૦ 



૧૩ પરમાર રોનક�ુમાર જગદ�શભાઇ 

� લોટ ન.ં૪૬/૧, સેકટર-૧૪, 

ગાધંીનગર 

વણકર ઓ� ���લયા ��ફ�થ �િુન. ��સબનેમા ંમા� ટર ઓફ 

એ� �િનયર�ગ (બી.ઇ.) 

૧૦.૦૦ 

૧૪ મકવાણા �િુનતાબેન િ�તેશ�ુમાર 

૧૨,શીવ�ંુજ સોસાયટ�, િવસનગર 

લ�કરોડ, મહ�સાણા 

 

 

ચમાર મોર�િશયસ �આર � �ુલ પોટ��ઇુસમા ંડ�� લોમા 

ઇન હોસિપટાલીટ� મનેેજમ�ે ટમા ં

(ધોરણ-૧૨) 

૧૦.૦૦ 

૧૫ અમીન રા�લુ નર�� �ભાઇ 

રહ�.�વાતખાના પાસે,દ�સાઇ 

દરવા� રાધન�રુ �જ.પાટણ 

વણકર �ફલીપાઇ� સ સાઉથ વ�ે ટન� �િુન.સી� ુમા ં

એમ.બી.બી.એસ. (ધોરણ-૧૨) 

૧૦.૦૦ 

૧૬ પ�ઢયાર �તેા કરશનભાઇ 

૭૮/� માગં� ય ટ�નામે� ટ, બોરડ�ગેટ, 

ભાવનગર (હાલ-બી/૨૦૨, �ીરામ 

ર�સીડ�� સ, ��� નનગર અમદાવાદ 

વણકર ઓ� ���લયા ��ફ�થ �િુન. ��સબનેમા ંમા� ટર ઓફ 

હ�� થ સિવ�સ મેનજેમ�ે ટમા ં

(એમ.બી.બી.એસ.) 

૧૦.૦૦ 

૧૭ પર�ખ વ� સલા દશરથભાઇ 

� લોક ન.ં૫૯૩/૯, ક�ટ�ગર�-૩, 

સેકટર-૨૧, ગાધંીનગર 

ચમાર ઓ� ���લયા કિવ� સલ�ે ડ �િુન.ઓફ ટ�કનોલો�મા ં

મા� ટર ઓફ હ�� થ સફેટ� એ� ડ 

એ� વાયરમ�ે ટ � બી.એસ.સી.) 

૧૦.૦૦ 

૧૮ વાઘલેા િવજય દલપતભાઇ 

રહ�.૩/૫૭,�બેડકર કોલોની 

�દુર�રુા, �બાવાડ�,અમદાવાદ 

ચમાર અમે�રકા �િુનવિસ�ટ� ઓફ ઓકલાહોમામા ં

મા� ટર ઓફ કો� � �ટુર સાય� સ 

(બી.કોમ.) 

૧૦.૦૦ 

૧૯ પરમાર �ષુણ ક�ભુાઇ 

રહ�.પરમાર હોિ� પટલ, બહ�જરોડ, 

ખેરગામ  �જ.નવસાર� 

વણકર � ��ુઝલે� ડ આઇપીસી ટસ�ર� ઇ� � ટ�ટ�ટુ, 

પા� મ�ે �ોન મા ંપો� ટ �ેજ�એુટ 

ડ�� લોમા ઓફ ઇ� ટરનશેનલ 

� �ુડ� ટમા ં(એમ.બી.એ.) 

૧૦.૦૦ 



૨૦ પર�ખ િશવાગં જયિંતલાલ 

૮, �હમગીર� સોસાયટ�, � � ુસીવીલ 

પાછળ, અસારવા, અમદાવાદ 

વણકર ��ુ�ઇન ઓડ�સા નશેનલ મડે�કલ 

�િુનવિસ�ટ�મા ંએમ.ડ�.�ફઝી� યન ના 

અ� યાસ માટ� (ધોરણ-૧૨) 

૧૦.૦૦ 

૨૧ શાહ �વૃી �ણૂ�કા� ત 

સી/૮/૫, સરકાર� વસાહત, 

વ� �ા�રુ, અમદાવાદ 

વણકર �.ુએસ.એ. એવર�� ટ �િુનવિસ�ટ�મા ંકો� � �ટુર 

સાય� સના અ� યાસ (ડ�� લોમા ઇન 

કો� � �.ુએ� �.) 

૧૦.૦૦ 

૨૨ તેલ��ુ બડ� �દ� યા મહ�� � 

એ/૨૯, તપોશીલ સોસાયટ�, ��બકા 

� �ુલ પાસે, િવરાટનગર રોડ ઓઢવ 

અમદાવાદ 

મહાર અમે�રકા ફલોર�ડા ઇ� ટરનશેનલ �િુન.મા ં

બાયોએ� �િનયર�ય એ� ડ 

બાયોમડે�કલ એ� �નીઅર�  

(ડ�� લોમા ઇન એ� �િનયર�ગ) 

૧૦.૦૦ 

૨૩ સોમૈયા નર�શ�ુમાર ક�શવ� 

�.ુમાખાવડ પો.ખાભંા તા.લોધીકા 

�જ.રાજકોટ 

વણકર િસ�ગા�રુ ડ�મ�ે શન ઇ� ટરનશેનલ કોલેજ 

�ા.લી.િસ�ગા�રુમા ંપો� ટ�ેજ�એુટ 

ડ�� લોમા ઇન હોિ� પટાલીટ� 

મનેજેમ�ે ટના અ� યાસ((બી.એઙ) 

૧૦.૦૦ 

૨૪ વાઘલેા ફા� �નુ મહ�શ�ુમાર 

એ/૮૬, મહાવીર � �િૃત, પા�ના�થ 

ટાઉનશીપ, નવાનરોડા, અમદાવાદ 

વાિ� મક� ઓ� ���લયા �િુનવિસ�ટ� ઓફ વ�ે ટન� સીડનીમા ં

મા� ટર ઓફ �ોફ�શનલ 

એકાઉ� ટ�ગના અ� યાસ (બી.કોમ.) 

૧૦.૦૦ 

૨૫ મકવાણા ધવલ �િવણચ�ં 

રહ�.િસ� ધાથ�નગર,�ચતલરોડ, 

�ધશાળા સામે, અમર�લી 

વણકર �ફલીપાઇ� સ િસ� ુશહ�રની સાઉથ વ�ે ટન� �િુન.મા ં 

એમ.બી.બી.એસ.ના અ� યાસ માટ� 

(ધોરણ-૧૨) 

૧૦.૦૦ 

૨૬ �ી રાવત જયદ�પ દશરથભાઇ 

રહ�.�.ુપો.લોકિનક�તન, રતન�રુ, 

તા.પાલન�રુ �જ.બનાસકાઠંા 

સેનમા ���ુઝલે�ડ કોન�લ ઇ��ટ�.ઓફ �બઝનશે એ�ડ 

ટ�કનોલો� મા ંડ��લોમા ઇન �બઝનશે 

�ટડ�ના અ�યાસ માટ� (બી.એ. 

�નાતક) 

૧૦.૦૦ 



૨૭ �ી ચાવડા ��ુ� ુરમણલાલ 

રહ�.બી/૪૫, માધવ ટ�નામ�ેટ (તજેક�રણ 

સોસાયટ�) ચાદંખડેા અમદાવાદ 

ચમાર રિશયા પ�ેઝા �ટ�ટ �િુનવિસ�ટ�મા ં

એમ.બી.બી.એસ.ના અ�ફાસ માટ� 

(ધોરણ-૧૨) 

૧૫.૦૦ 

૨૮ મકવાણા ઉષા રામ�ભાઇ 

રહ�.૧૦/બી, સોરઠ�યા �લોટ  

ઘાચંીવાડની સામે,  રાજકોટ 

મેઘવાળ �.ુક�. �િુન.ઓફ બડેફોડ�સાયર મા ંએમ.એ. 

આટ� એ�ડ ડ�ઝાઇનના અ�યાસ માટ� 

(બી.એ.-�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૨૯ બ�કર રાજન નયન 

રહ�.એ/૨૨, પીપલે�ર સોસાયટ�, 

ડ�-ક�બીન ચેન�રુ, અમદાવાદ 

વણકર ક�નેડા હ�બર ઇ��ટ�.ઓફ ટ�કનોલો� એ�ડ 

એડવા�સ લિન�ગ મા ં��કટ 

મનેજેમ�ેટના અ�યાસ માટ� (બી.ઇ.-

�નાતક) 

૧૦.૦૦ 

૩૦ પરમાર કોમલબેન સોમાભાઇ 

રહ�.�લોક ન.ંબી/૩, કવા.ન.ં૫, 

પોલીસ હ�ડકવાટ�સ, �હ�મતનગર 

ચમાર ચીન ��ુલ ઓફ ઇ�ટરનશેનલ એ�ચ�ેજ 

ઓફ વાયફાગં મડે�કલ �િુન.મા ં

એમ.બી.બી.એસ. ના અ�યાસ માટ�  

(ધોરણ-૧૨) 

૧૫.૦૦ 

૩૧ ચૌહાણ રા�શ�ુમાર �િવણભાઇ 

રહ�.�.ુપો.પાસંરોડા, તા.વીર�રુ 

�જ.મહ�સાગર 

વણકર સ�ગા�રુ લડંન ��ુલ ઓફ �બઝનશે એ�ડ 

ફાયના�સ મા ંડ��લોમા ઇન �બઝનશે 

�ટડ�ઝ ના અ�યાસ માટ� (ધોરણ-૧૨  

ડ��લોમા) 

૧૦.૦૦ 

૩૨ સોલકં� ��કની �િવણભાઇ 

રહ�.�લોક ન.ંબી/૧/એફ ક�લાશધામ 

એપાટ�મ�ટ, સેકટર-૨૫, ગાધંીનગર 

ચમાર અમે�રકા કલીવલ�ેડ �ટ�ટ �િુનવિસ�ટ�મા ં

�ફઝીકલ એજ�કુ�શન ટ�ચ�ગ એ�ડ 

કોચ�ગના અ�યાસ માટ� (બી.પી.ટ�.- 

�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૩૩ પરમાર પિથક હસંરાજ 

રહ�.�લુાબછાયા, મદનઝાપંારોડ, 

બકરાવાડ�, વડોદરા 

ચમાર અમે�રકા નોથ�વે�ટન� પોલીટ�કિનક �િુન.મા ં

મા�ટર ઓફ ક���ટુર સાય�સના 

અ�યાસ માટ� (બી.ઇ.-�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૩૪ રાજવશંી અનમોલ મનીષ�ુમાર વણકર અમે�રકા 
EMBRY-RIDDLE Aeronautical 

university મા ંએરનોટ�કસ/ 
૧૫.૦૦ 



રહ�.એમ/૫/૧૩/૯૭, શા�ીનગર, 

નારણ�રુા, અમદાવાદ 

એિવએશન/ એરો�પેસ સાય�સના 

અ�યાસ માટ� (ધોરણ-૧૨) 

૩૫ પરમાર નૈષધ ગીર�શ�ુમાર, 

રહ�.૮, અહ�મ બ�ંલોઝ, આનદં-

િમલન ફલેટની સામ,ે શાહ�બાગ, 

અમદાવાદ 

વણકર �.ુએસ.એ. University of Cincinnati મા ં�બઝનશે 

એડિમની���શન એ�ડ મેનજેમ�ેટના 

અ�યાસ માટ� (બી.ટ�ક.-�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૩૬ પરમાર �દ�ીત અશોકભાઇ 

રહ�.�લોટ ન.ં૧૩૨/૧, સેકટર-૧૩, 

ગાધંીનગર 

ચમાર �રુોપ �ોડનો �ટ�ટ મડે�કલ �િુન.મા ં

એમ.બી.બી.એસ.ના અ�યાસ માટ� 

(ધોરણ-૧૨) 

૧૫.૦૦ 

૩૭ પરમાર અિપ�તા નટવરલાલ 

રહ�.૩૫, રોયલ વૈભવ હો�સ, સે��લ 

વેરહાઉસ બાલા� �ુટ�ર સામે, 

અડાલજ ગાધંીનગર 

વણકર �.ુક�. આ�ક���કચરલ એસોિશયશેન ��ુલ 

ઓફ આ�ક�ટ�કચર મા ંઇમ��ટ 

ટ�કનોલો� એ�ડ ડ�ઝાઇનના અ�યાસ 

માટ�  (બી.ઓ.આ�ક�ટ�કચરલ- �નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૩૮ કાપડ�યા �િૃત જતીન�ુમાર 

રહ�.૧૮/૧, સકં�ત એપાટ�મે�ટ, 

ગોરધનનગર, �ુના ઢોરબ�ર 

કાકંર�યા, અમદાવાદ 

વણકર અમે�રકા ક��લફોિન�યા �ટ�ટ �િુનવિસ�ટ� મા ં

મા�ટર ઓફ ક���ટુર સાય�સના 

અ�યાસ માટ� (બીટ�ક.-�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૩૯ ચૌહાણ ઉવ�શી કાિંતલાલ 

રહ�.ગામ �નુાઇ તા.�ભલોડા 

�જ.અરવ�લી 

ભાભંી ઓ����લયા �િુન..ઓફ ટ�કનોલો� સીડની મા ં

મા�ટર ઓફ એ��િનયર�ગ �ટડ�ઝ 

મા�ટર ઓફ એ��.મનેજેમ�ેટના 

અ�યાસ માટ� (બી.ઇ.-�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૪૦ પરમાર ��ંુુદ શકંરલાલ 

રહ�.ગણપિત ફાટસર મદં�રસામ,ે 

ઘરશાળારોડ, વઢવાણ �રુ���નગર 

વણકર ક�નેડા ડ�લહાઉસી �િુન.મા ંમા�ટર ઓફ 

એ��િનયર�ગના અ�યાસ માટ� 

(બ.ઇ.-�નાતક) 

૧૫.૦૦ 



૪૧ �રુતી ઉ�િત નર�શભાઇ 

રહ�.૩૫,�ચ��ુટ સોસાયટ�, કો�વે�ટ 

��ુલની પાછળ, ગણદ�વીરોડ, 

નવસાર� �જ.નવસાર� 

મા�ાવશંી �.ુએસ.એ. �િુન.ઓફ ઇલીનોસ એટ�ચકાગો મા ં

ઇલકે��કલ એ�ડ ઇલકે�ોિનકસ 

એ��. ના અ�યાસ માટ� (બી.ટ�ક.- 

�નાતક) 

૧૦.૦૦ 

૪૨ ચૌહાણ ��ુ� ુકનક�ુમાર 

રહ�.સી/૧૧, રજતપાક� સોસાયટ�, 

બસ �ટ��ડ સામ,ે ચાદંખેડા, અ-વાદ 

વણકર ઓ����લયા �િુન. ઓફ સાઉથન� કવી�સલ�ેડ મા ં

મા�ટર ઓફ ઇ�ફમ�શન સી�ટમના 

અ�યાસ માટ� (બી.ઇ.-�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૪૩ ચૌહાણ માનસી રજનીકાતં 

રહ�.૨૮,ભા�યલ�મી સોસાયટ�, 

નવિનમા�ણ ��ુલની બા�ુમા ંરાણીપ 

અમદાવાદ 

વણકર ક�નેડા સનેકેા કોલેજ ઓફ એ�લાયડ આટ�સ 

એ�ડ ટ�કનોલો�મા ં�ફટનશે એ�ડ 

હ��થ �મોશનના અ�યાસ માટ� 

(ધોરણ-૧૨) 

૧૫.૦૦ 

૪૪ �ી યોગે�ર �તાપિસ�હ ભા��ુસાદ  

રહ�.યોગે�ર ફામ�, હાઇ��ુલ પાસ,ે 

નાયકા તા.�જ.ખેડા 

 

રો�હત �.ુક�. �િુન.ઓફ સ�ે�લ લ�કશાયર મા ં

બચેલર ઓફ આટ�સના અ�યાસ માટ� 

(ધો.૧૨) 

૧૫.૦૦ 

૪૫ સોલકં� �ુમાર��ૃપલ સજંય�ુમાર 

રહ�.ગાય�ી�ૃપા સોસાયટ�, �બા 

માતાના મદં�ર પાસ,ે � ુ�ુધં 

તા.ચીખલી �જ.નવસાર� 

રો�હત અમે�રકા ��ન �િુન.મા ંઓગ�નાઇઝશેનલ 

લીડરશીપના અ�યાસ માટ� (બી.ફામ�. 

–�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૪૬ વા�ણયા ��કત હસ�ખુભાઇ 

રહ�.વાણીયાવાસ, ભાટગામ ભરવાડ 

વાસ પાસ,ે �.ુભાટ 

તા.�જ.ગાધંીનગર 

ચમાર િસઝેક 

ર�પ�લીક 

કમાઇકા શહ�રની સીઝકે �િુન.ઓફ 

લાઇફ સાય�સીસ મા ંબેચલર�ટડ� 

�ો�ામ ઇ�ફમ�ટ�કસના અ�યાસ 

(ધોરણ-૧૨) 

૧૫.૦૦ 



૪૭ સોનારા િન�નુ�ુમાર ગોિવ�દભાઇ 

રહ�.૭/એ, ૨૦૨, શોભનાનગર 

વાસણારડ, વડોદરા �જ.વડોદરા 

વણકર �ફલીપાઇ�સ ડવાઓ શહ�રની ડવાઓ મડે�કલ ��ુલ 

ફાઉ�ડ�શન મા ંએમ.બી.બી.એસ.ના 

અ�યાસ માટ� (ધો.૧૨) 

૧૫.૦૦ 

૪૮ રાઠોડ �ચ�તન�ુમાર જયચદંભાઇ 

રહ�.૩૨, પાવા�રુ� સોસાયટ�, પાલડ� 

અમદાવાદ �જ..અમદાવાદ 

ચમાર અમે�રકા ઓહાયો શહ�રની �કલવલ�ેડ �ટ�ટ 

�િુન.મા ં�ફઝીકલ એજ�કુ�શન ટ�ચ�ગ 

એ�ડ કોચ�ગના અ�યાસ (બી.પી.ટ�.- 

�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૪૯ સોલકં� ચા�લ �સગંભાઇ 

રહ�.�લોટ ન.ં૯૨૭/૨, સેકટર-૨/સી, 

ગાધંીનગર �જ.ગાધંીનગર 

વણકર ક�નેડા નોથ�ન� લાઇટ કોલેજ મા ંસો�યોલ 

સિવ�સીસ વક�ર ડ��લોમા �ો�ામ ના 

અ�યાસ (બ.એસ.સી.-�નાતક) 

૧૦.૦૦ 

૫૦ પટ�લ પાથ� �પુે���ુમાર 

રહ�. �લોટ ન.ં૩/એ, મેઇન બ�ર, 

ક�વડ�યા કોલોની રાજપીપળા 

�જ.નમ�દા 

વણકર ચીન ચાન�ુગં શહ�રની �લીન �િુનવિસ�ટ� 

મા ંએમ.બી.બી.એસ.ના અ��યાસ 

માટ� (ધો.૧૨) 

૧૫.૦૦ 

૫૧ ડાભી �િતક આનદં�ુમાર 

રહ�.૨૩, કળશ બ�ંલોઝ, 

ઓ.એન.�.સી. અવની ભવન પાસ,ે 

ચાદંખેડારોડ ચાદંખેડા અમદાવાદ 

વણકર અમે�રકા ��યુોક� શહ�રની સાઇરા�ુસ �િુન.મા ં

ઇલ�ે��કલ એ�ડ ઇલકે�ોિનકસ 

એ��િનયર�ગના અ�યાસ માટ�  

(બી.ઇ.-�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૫૨ ગોહ�લ �મુેશ �િુમતસ�હ 

૬,�દપ�િુમ સોસાયટ�, બહ�રામ�રુા, 

અમદાવાદ 

વણકર અમે�રકા ઓહાયો શહ�રની �કલવલ�ેડ �ટ�ટ 

�િુન.મા ં�ફઝીકલ એજ�કુ�શન ટ�ચ�ગ 

એ�ડ કોચ�ગના અ�યાસ (બી.પી.ટ�.- 

�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૫૩ લેઉઆ �ગર �સ�ગભાઇ, વણકર આયલ��ડ ડ�લીન શહ�રની ડ�લીન �બઝનશે 

��ુલમા ંમા�ટર ઓફ �બઝનશે 

૧૫.૦૦ 



રહ�.સી-૫૮, પીપલે�ર સોસાયટ�, 

ચેન�રુ, અમદાવાદ 

એડિમિન���શનના અ�યાસ માટ� 

(બી.ઇ.-�નાતક) 

૫૪ પટ�લ નૈના ક�પશે�ુમાર 

રહ�.�.ુદાવો તા.બોરસદ �જ.આણદં 

વણકર િસ�ગા�રુ ના�યાગં ઇ��ટ�.ઓફ મનેજેમ�ેટ 

�ા.લી. મા ંપો�ટ �ેજ�એુટ ડ��લોમા 

ઇન �ુર�ઝન એ�ડ હો��પટાલીટ� 

મનેજેમ�ેટના અ�યાસ માટ� (�નાતક) 

૧૦.૦૦ 

૫૫ પરમાર નેહલ બળદ�વભાઇ 

રહ�.૪,િવ���ંુુજ સોસાયટ�, િવસનગર 

લ�કરોડ, મહ�સાણા �જ.મહ�સાણા 

ચમાર ઓ���લીયા ��સબને શહ�રની સ�ે�લ �કવ�સલે�ડ 

�િુનવિસ�ટ�મા ંમા�ટર ઓફ ઇ�ફમ�શન 

સી�ટમના અ�યાસ માટ� (બી.ઇ.-

�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૫૬ પરમાર સોનાલી �િવણભાઇ 

રહ�.ટ�/૩, રિવ એપાટ�મે�ટ ર�ડ�યો 

િમચ� ટાવરરોડ, સેટ�લાઇટ, 

અમદાવાદ 

વણકર આયલ��ડ ડ�લીન શહ�રની આઇબટે કોલજે 

ડ�લીન મા ંબચેલર ઓફ �બઝનેશ 

ઓનસ�. ના અ�યાસ માટ� (ધો.૧૨) 

૧૫.૦૦ 

૫૭ �ી િસર�શીયા ���શ �દનેશભાઇ 

રહ�.૬૩, ર�ટા પાક� સોસાયટ�, ર��વે 

�ટ�શન સામ,ે બેચરા��જ.મહ�સાણા 

વા��મક� �ફલીપાઇ�સ મનીલા શહ�રની �િુન.ઓફ 

પપ���અુલ હ��પ િસ�ટમ ડ�ટામા ં

એમ.બી.બી.એસ.ના અ�યાસ માટ� 

(ધો.૧૨) 

૧૫.૦૦ 

૫૮ પરમાર દ�વાગં મનોજભાઇ 

રહ�.૨/૩૫૦૫, મલેકવાડ�, નવસાર� 

બ�ર, સગરામ�રુા �રુત �જ.�રુત 

મેઘવાળ જમ�ની મા�ડ�બગ� શહ�રની ઓટો-વોન જ�રુ�ક 

�િુનવિસ�ટ�મા ંમા�ટર ઓફ સાય�સના 

અ�યાસ માટ� (બી.ઇ.-�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૫૯ �ીમાળ� િવ�ાબેન અિ�ન�ુમાર 

રહ�.૨ નાગે�ર �ૃપા સલેમ�રુા 

દરવા� બહાર, પાલન�રુ બ.કા.ં 

�હ.ગરોડા ચીન ક�ગડૌ શહ�રની ક�ગડૌ �િુનવિસ�ટ�મા ં

એમ.બી.બી.એસ.ના અ�યાસ માટ� 

(ધોરણ-૧૨) 

૧૫.૦૦ 



૬૦ ગોહ�લ �બપીન લ�મણભાઇ 

રહ�.�.ુઅગતરાય-૪ તા.ક�શોદ 

�જ.�ુનાગઢ 

વણકર જમ�ની ડમ��ટડટ શહ�રની ટ�કિનક �િુનવસ�ટ�ક 

ડમ��ટડટ મા ંઇ�ફમ�શન ડ������ટુ�ડ 

સોફટવરે સી�ટમ  (બી.ટ�ક.- �નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૬૧ ચાવડા �નેહલ જયિંતભાઇ 

રહ�.સોનાવાલ હો��પટલ પાછળ, 

ટાઢાની વાડ�, સાળંગ�રુરોડ, 

બોટાદ �જ.બોટાદ 

ચમાર �ફલીપાઇ�સ સ�ે ુશહ�રની સાઉથવે�ટન� �િુન.મા ં

એમ.બી.બી.એસ.ના અ�યાસ માટ� 

(ધોરણ- ૧૨) 

૧૫.૦૦ 

૬૨ મકવાણા �કાશ હસ�ખુભાઇ 

રહ�.એ/૧૬, મહ�શ પાક� સોસાયટ�, 

જલારામદં�ર પાછળ, બ�ચુરા�રોડ, 

વડોદરા �જ.વડોદરા. 

વણકર ક�નેડા હ�િમ�ટન શહ�રની મોહવાક કોલેજમા ં

ઇ�ટરનશેનલ �બઝનશે મનેજેમ�ેટના 

અ�યાસ માટ� (બી.બી.એ.-�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૬૩ પરમાર પાથ� નગીનભાઇ 

રહ�.ડ�/૧૪૪, અ�વુ� સોસાયટ�, 

મહ�શ કો�પલે� પાસ,ે વાઘોડ�યારોડ 

વડોદરા 

વણકર અમે�રકા વોિશ��ટન શહ�રની �ીન ર�વર 

કો��િુનટ� કોલેજમા ંઓટોમોબાઇલ/ 

ઓટોમોટ�વ િમક�નીક ટ�કનોલ ના 

અ�યાસ માટ� (ડ��લોમા) 

૧૫.૦૦ 

૬૪ વાઘલેા આિશષ�ુમાર િ�કમભાઇ 

રહ�. ૨/બી મા�િત પાક� , ૮૦ �ટ 

રોડ, વઢવાણ �જ.�રુ���નગર 

વણકર ક�નેડા હ�િમ�ટન શહ�રની મોહવાક કોલેજમા ં

કો���ટુર સી�ટમ ટ�કિનિશયન 

સોફટવરે સપોટ� ડ��લોમા ના 

અ�યાસ માટ� (બી.ઇ.-�નાતક) 

૧૦.૦૦ 

૬૫ વાઘલેા અિનતા �ચરાગ�ુમાર 

રહ�.�લોટ ન.ં૪૯/૧, સેકટર-૪/એ, 

ગાધંીનગર 

વણકર અમે�રકા ડ�યાગો શહ�રની નશેનલ �િુનવિસ�ટ� 

સને ડ�યાગોમા ં�બઝનશે 

એડિમિન���શન એ�ડ મનેજેમ�ેટના 

અ�યાસ માટ� (�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૬૬ પર�ખ ધવલ�ુમાર ભગવાનભાઇ ચમાર ��ુ�ઇન ઓડ�સા શહ�રની ઓડ�સા નશેનલ 

મડે�કલ �િુનવિસ�ટ�મા ં

૧૫.૦૦ 



રહ�. ૧૮, ભ�કતનગર સોસાયટ�, 

�.ુથરા તા.કાકંર�જ �જ.બનાસકાઠંા 

એમ.બી.બી.એસ.ના અ�યાસ માટ� 

(ધો.૧૨) 

૬૭ કંથાર�યા રા�લુ �કશોરભાઇ 

રહ�.૧૩૮-૧૩૯, ��ુ�ૃપા સોસાયટ�, 

ખોલવડ તા.કામર�જ �જ.�રુત. 

મા�ાવશંી અમે�રકા ક��લફોિન�યા શહ�રની નોથ�વ�ેટન� 

પો�લટ�કિનક �નુ.મા ંઇલકે��કલ એ�ડ 

ઇલકે�ોિનકસ એ��િનયર�ગના 

અ�યાસ માટ� (બી.ઇ.-�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૬૮ �ી લેઉઆ યશ હ�મતંભાઇ 

રહ�.૪/એ, ગૌતમનગર સોસાયટ�, 

��.ુશાળાન.ં૧-૨ સામ,ે બહ�રામ�રુા, 

અમદાવાદ 

વણકર ���ુઝલે�ડ ઓકલ�ેડ શહ�રની કોન�લ ઇ��ટ�ટ�ટુ 

ઓફ �બઝનશે એ�ડ ટ�કનોલો�મા ં

ડ��લોમા ઇન ઇ�ફમ�શનના અ�યાસ 

માટ� ( �નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૬૯ �ી સોલકં� મોનાલી ચ�ંકા�ત 

રહ�.૧૬, અ�લુેશ એપાટ�મે�ટ, 

�લુાભાઇ પાક� ચારર�તા પાસ,ે 

કાકંર�યારોડ, અમદાવાદ 

વણકર અમે�રકા લોસ એ��લસ શહ�રની ક��લફોિન�યા 

�ટ�ટ �િુન.મા ંકો���ટુર સાય�સ 

મા�ટર ડ��ીના અ�યાસ માટ� 

(�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

૭૦ �ી ગેલોતર િનસગ� િવનોદ�ુમાર 

રહ�.નીલ�રુ� કોલોની, દાતંીવાડા, 

તા.દાતંીવાડા �જ.બનાસકાઠંા 

ચમાર �ફલીપાઇ�સ વગેન શહ�રની �િુન.ઓફ નોથ�ન� 

�ફલીપાઇ�સ મા ંબી.એસ.એમ.ડ�. ના 

અ�યાસ માટ� (ધો.૧૨) 

૧૫.૦૦ 

૭૧ �ી કાપ�ડયા �બજલ મહ�શભાઇ 

રહ�.સી/૩૫, �વાભાઇ પાક�-૧, 

નમ�દાનગર�, આઇ.ટ�.આઇ.રોડ, 

ગોરવા વડોદરા 

વણકર ચીન બઇે�ઝ�ગ શહ�રની ક�િપટલ મડે�કલ 

�િુન.મા ંએમ.બી.બી.એસ.ના અ�યાસ 

માટ� (ધો.૧૨) 

૧૫.૦૦ 

૭૨ �ી ડાભી રજસભાઇ હર�વનભાઇ વણકર ક�નેડા લડંન શહ�રની ફા�સવે કોલજેમા ં 

માક�ટ�ગ મેનજેમ�ેટ ના અ�યાસ માટ� 

(�નાતક) 

૧૫.૦૦ 



રહ�. ૧૬/૩૧૦, �ભુલ�મી ફલેટસ, 

રામ� મદં�ર પાસ,ે બા�નુગર 

અમદાવાદ 

૭૩ પરમાર �ચરાગ અિનલભાઇ 

રહ�.૯, રોયલ પલેેસ સોસાયટ�, 

લીલીવાડ� હોટલ સામ,ે ચાણ�મા 

હાઇવે પાટણ �જ.પાટણ 

રો�હત �ફલીપાઇ�સ િપનસ શહ�રની �િુન. ઓફ 

પપ���અુલ હ��પ સી�ટમ ડા�ટા મા ં

એમ.બી.બી.એસ.ના અ�યાસ માટ� 

(ધોરણ-૧૨) 

૧૫.૦૦ 

૭૪ પડંયા મૌ�લક જયિંતલાલ 

રહ�.૨/૪, સી�વર જયોિત સોસાયટ�, 

(મ�રુ પાક�) ભગત પે�ોલ પપં 

પાસ,ે �ુબેરનગર, અમદાવાદ 

�હ.ગરોડા અમે�રકા સાઉથઇ�ટ મીસર� �ટ�ટ �િુનવિસ�ટ�મા ં

કો���ટુર એ�ડ ઇ�ફમ�શન સાય�સના 

અ�યાસ માટ� (�નાતક) 

૧૫.૦૦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


