
 
વષ� ૨૦૧૦-૧૧ થી વષ� ૨૦૧૪-૧૫ �ધુીમા ંમ�ુંર કર�લ કોમશ�યલ પાયલોટ  

તાલીમ લોનની િવગત દશા�વ� ુ ંપ�ક 
 

�.ન ં તાલીમાથ��ુ ંનામ સરના�ુ ં મ�ુંર  કયા�� ુ ં

વષ� 

મ�ુંર કર�લ 

રકમ �!.લાખમા ં

તાલીમ�ુ ં� થળ 

૧ રાઠોડ ભાિવન�ુમાર �મુનભાઇ   

�.ુમ�વુર, મરોલી બ�ર લ� મીનગર 

તા.જલાલપોર, �જ.નવસાર� 

૨૦૧૦-૧૧ ૨૦.૦૦ � � ુબડ� ફલાઇટ એક�ડ�મી 

ક�નેડા  

૨ ચૌહાણ ���શ મહ�� �ભાઇ         

૨૧, આકાગગંા સોસાયટ�, 

આઇ.ઓ.સી.રોડ, ચાદંખેડા અમદાવાદ   

૨૦૧૦-૧૧ ૨૦.૦૦ બન� થલી િવ�ાપીઠ 

� લીડ�ગ એ� ડ ફલા�ગ 

કલબજય�રુ રાજ� થાન 

૩ ચાવડા હ�તલબેન રા�� �ભાઇ         

૨૪૧ શકંર સોસાયટ� પાલન�રુ 

પાટ�યા, �રુત 

૨૦૧૦-૧૧ ૨૦.૦૦ ક�નેડા દ�શની � � � ુબડ� 

ફલાઇટ એક�ડ�મી 

૪ પરમાર �દ� યા �દનેશભાઇ     

૨૦ સારથીનગર  �યૂ�મ�ંદર સામે 

બોરસદ �જ.આણદં. 

૨૦૧૦-૧૧ ૨૦.૦૦ ક�નેડા દ�શની � � � ુબડ� 

ફલાઇટ એક�ડ�મી 

૫ રાજવશંી અનમોલ મનીષ�ુમાર 

એમ.૫/૧૩/૯૭ શા� �ીનગર  

નારણ�રુા અમદાવાદ 

૨૦૧૦-૧૧ ૨૦.૦૦ અમેર�કા દ�શની ફલોર�ડા 

શહ�રની ફોની� ઇ� ટ 

એવીયેશન સ�ં થા 



૬ પરમાર �કિત�કા �િવણભાઇ       

�.ુધલા તા.કામર�જ, �જ.�રુત 

૨૦૧૦-૧૧ ૨૦.૦૦ અમેર�કા દ�શની 

ક�લીફોિનયા શહ�રની 

મેઝી ફલા�ગ સિવ�સ 

૭ પટ�લ આિશષ�ુમાર �િવણભાઇ    

૧૦૩, િનરંકાર�નગર�, ચલા વાપી, 

તા.પારડ�, �જ.વલસાડ 

૨૦૧૦-૧૧ ૨૦.૦૦ અમેર�કા દ�શની 

ક�લીફોિનયા શહ�રની 

મેઝી ફલા�ગ સિવ�સ 

૮ �બલીમોર�યા નયન િવનોદભાઇ       

શાિંત�ંુજ, માહયાવશંી, � ��ટ 

ગાયકવાડ, મીલ પાછળ, બીલીમોરા 

તા.ગણદ�વી, �જ.નવસાર� 

૨૦૧૧-૧૨ ૨૦.૦૦ �.ુએસ.એ.દ�શની 

ક�લીફોિનયા શહ�રની 

મેઝી ફલા�ગ સિવ�સ 

૯ સગંીતાબેન છગનભાઇ પટ�લ         

બી-૩૦૩ �ભુલ� મી એપાટ�મે� ટ �ી� 

માળ, િવજલપોર રોડ, તા.જલાલપોર,  

�જ.નવસાર� 

૨૦૧૧-૧૨ ૨૦.૦૦ ર�ઇન-બો ફલાઇગ 

એક�ડ�મી �ા.લી.�રુત 

૧૦ �ી �હર�ન�ુમાર ભરતભાઇ ભારતી     

૨૩,નવનાથ સોસાયટ�, ઉધના 

મગદ� લા રોડ, �રુત �જ.�રુત 

૨૦૧૧-૧૨ ૨૦.૦૦ ર�ઇન-બો ફલાઇગ 

એક�ડ�મી �ા.લી.�રુત 

૧૧ �ી �દ� યાગં�ુમાર અશોકભાઇ સોલકં�  

�.ુપો. લીલાપોર, (ગો�હલવાસ) 

તા.�.વલસાઙ 

૨૦૧૧-૧૨ ૨૦.૦૦ ર�ઇન-બો ફલાઇગ 

એક�ડ�મી �ા.લી.�રુત 

૧૨  કર�� મા �રુ�શભાઇ ઠકકર                  

રહ�, ખો� કોલોની, કણજર� 

તા.નડ�યાદ, �જ.ખેડા 

૨૦૧૧-૧૨ ૨૦.૦૦ �.ુએસ.એ.દ�શની 

ક�લીફોિનયા શહ�રની 

મેઝી ફલા�ગ સિવ�સ 



૧૩ પડંયા સોહમ કાિંતલાલ              

���ુહુ�, ૭૬/૩૦૦-ઇ કોલોની 

ભીડભજંન હ�મુાનની બા�ુમા ં

બા�નુગર, અમદાવાદ 

૨૦૧૧-૧૨ ૨૦.૦૦ અમદાવાદ એવીએશન 

એ� ડ એરોનોટ�કસ લી. 

૧૪ �ુ.નેહા શાિંતલાલ મહ�તા             

૧૦૩,સનસાઇન, હાલર �ોસ રોડ, 

આવાબાઇ હાઇ� �ુલની સામ ેવલસાડ, 

�જ.વલસાડ 

૨૦૧૧-૧૨ ૨૦.૦૦ �.ુએસ.એ.દ�શની 

ક�લીફોિનયા શહ�રની 

મેઝી ફલા�ગ સિવ�સ 

૧૫ �ી ધાિમ�ક ભરતભાઇ મીઠાઇવાલા    

�.ુપો.વાઝં, તા.ચોયા�સી, �જ.�રુત 

૨૦૧૧-૧૨ ૨૦.૦૦ �.ુએસ.એ.દ�શની 

ક�લીફોિનયા શહ�રની 

મેઝી ફલા�ગ સિવ�સ 

૧૬ િવમલ�ુમાર હ�મતભાઇ કાલકેર      

પળગામ મા�ાવશંી ફળ�� ુયોગે�ર 

ક�� �ની બા�ુમા ંઉમરગામ વલસાડ 

૨૦૧૨-૧૩ ૨૦.૦૦ ર�ઇન-બો ફલાઇગ 

એક�ડ�મી �ા.લી.�રુત 

૧૭ �લ� સા ગીર�શભાઇ પરમાર               

બી-૩૦૩, �ી�ંુજ કો� � લે� પાલ-

પાલન�રુોડ અડાજણ �રુત 

૨૦૧૩-૧૪ ૨૦.૦૦ મહારા� � રાજયના 

નાગ�રુ શહ�રમા ંનાગ�રુ 

ફલા�ગ કલબ 

૧૮ �ી યશ �કરણભાઇ રાઠોડ�.ુઆમડપોર 

શીતલવાડ� તા.�જ.નવસાર�. 

૨૦૧૩-૧૪ ૨૦.૦૦ અમેર�કા દ�શના હ�વડ� 

શહ�રની ફલા�ગ  

વાઇક�ગ સ�ં થા  

૧૯ �ીકાતં પી.મહ�ર�યા 

૨૪૫/૧૫૧૨, ગાય�ી નગર  

�.ુહા.બોડ�, ચાદંખેડા અમદાવાદ  

૨૦૧૩-૧૪ ૨૦.૦૦ અમદાવાદ એવીએશન 

એ� ડ એરોનોટ�કસ લી. 



 

૨૦ દ�વે� ��ુમાર મગનભાઇ ચૌહાણ     

૩૫, િશવશ�કતનગર સોસાયટ�, નવા 

વાડજ અમદાવાદ 

૨૦૧૩-૧૪ ૨૦.૦૦ �દ� હ�ખાતે � કાયફ�શર 

એરવેઝ લી. 

૨૧ પાથ� �તે� �ભાઇ �રુતી  

ઇ-૩૦૨,સન ર�સીડ�� સી, �લુકા ભવન 

� �ુલની પાછળ,આનદંમહલ 

રોડ,અડાજણ, �રુત. 

 

૨૦૧૩-૧૪ ૨૦.૦૦ અમેર�કા દ�શના હ�વડ� 

શહ�રની ફલા�ગ  

વાઇક�ગ સ�ં થા 

૨૨ પરમાર આકાશ �રુ�શભાઇ   

�.ુર�ટલાવ, મા�ાવશંી 

ફળ��,ુપો.ઉદવાડા (આર�અસ.) 

તા.પારડ� �જ.વલાસડ  

૨૦૧૩-૧૪ ૨૦.૦૦ અમેર�કા દ�શના હ�વડ� 

શહ�રની ફલા�ગ  

વાઇક�ગ સ�ં થા 

૨૩ પરમાર િનલમબેન ક�શવલાલ          

રહ�.રો�હતનગર બોરવાડ� જસલ�રુ, 

તા.ચાણ� મા �જ.પાટણ. 

૨૦૧૩-૧૪ ૨૦.૦૦ અમદાવાદ એવીએશન 

એ� ડ એરોનો�ટસ 

૨૪ સોલકં� િનરજ ચી�ભુાઇ                

રહ�.�-૭, ��ુરર� ન એપાટ�મે� ટ  

રાધા� વામી રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૦.૦૦ બો� બે ફલા�ગ કલબ 

કોલેજ ઓફ એવીએશન 

�ુબંઇ 

૨૫ કાપડ�યા રોનક�ુમાર �હરાલાલ       

રહ�.જયમહાકાળ� હા.સોસાયટ� 

શાહ�બાગ અમદાવાદ 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૦.૦૦ અમદાવાદ એવીએશન 

એ� ડ એરોનો�ટસ 



૨૬ પટ�લ િ�યકંા મહ�શભાઇ  

રહ�.ડ�/૪, ��ુતા ફલેટ શાહ�બાગ, 

અમદાવાદ. 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૫.૦૦ અમદાવાદ એવીએશન 

એ� ડ એરોનો�ટસ લી.  

૨૭ સોલકં� સેજલબેન પી�ષુ�ુમાર 

રહ�. એ/૫૪, જય હર��ૃ�ણ નગર 

સરદારનગર �બાવાડ� અમદાવાદ 

  

૨૦૧૪-૧૫ ૨૫.૦૦ બો� બે ફલા�ગ કલબ 

કોલેજ ઓફ એવીએશન 

�ુબંઇ 

૨૮ ડાભી જયેશ�ુમાર મોતીલાલ 

રહ�.૭૩/૬૫૧, ચ�ંભાગા હાઉસ�ગ બોડ� 

ભાવસાર રો હાઉસ, નવા વાડજ 

અમદાવાદ   

૨૦૧૪-૧૫ ૨૫.૦૦ ધ �જુરાત ફલા�ગ 

કલબ વડોદરા 

૨૯ રાઠોડ �દ�યાગં �દનકર રહ�.૧૦૨, િસફા 

એપાટ�મે�ટ દ��રુવાડ, ટાટાગ�સ� ��ુલ 

પાસ,ે નવસાર� �જ.નવસાર�  

૨૦૧૪-૧૫ ૨૫.૦૦ અમેર�કા દ�શના 

ક�લીફોનીયા શહ�રની 

ફલા�ગ િવ�ક��સ 

સ�ંથામા ં 

 


