
કિમશનરશ્રી રોજગાર અને તાલીમ, ગાધંીનગર 

માનવીના �વન પયર્ત ગ્રામ્ય કક્ષાએ જ�ર� સેવાઓની યાદ� 

અ�કુ્રમ ન    અભ્યાસક્રમ�ુ ંનામ  

એગ્રીકલ્ચમર / પ�પુાલન  

1 ટ૫ક િસ�ચાઇના સાધન ર�પેર�ગ 

2 દાતણ બનાવવા 

3 દાતણ વેચવા 

4 લાખ બનાવવો 

5 મીણ બનાવ�ુ ં

6 મધ એક�ંુ કર�ુ ં

7 મધમાખી ઉછેર 

8 ર�ઇન વોટર હાવ�સ્ટ�ગ 

9 ખેતીના ઓ�રો બનાવવા 

10 માટ�કામ 

11 માટ�ના વાસણો બનાવવા 

12 દ�વા�ુ ંકોડ��ુ ંબનાવવા 

13 માટલા બનાવવા 

14 માટ�ના રમકડા ંબનાવવા 

15 ડાગંર રો૫ણી 

16 અનાજ લણ�ુ ં

17 થે્રસ�ગ 

18 ખાતર બનાવવા 

19 છાણી�ુ ંખાતર બનાવવા 

20 વમ� કંપોસ્ટ 

21 �ના ગાદલા ંભરવા 

22 � પીજણ 

23 કપાસ કાઢવા 

24 વાસંની બનાવટો બનાવવા 

25 વાસંના ટો૫લા બનાવવા 



26 વાસંની સાદડ� બનાવવી 

27 વાસંના રમકડા બનાવવા 

28 વાસંની �શુોભન વસ્� ુબનાવવી 

29 મરઘા ઉછેર ક�ન્દ્ર 

30 ૫�પુાલન ઉછેર 

31 ડ�ર� ઓ૫ર�ટર 

32 માછલા ૫કડવા 

33 �ુત્રીમ બીજદાન 

34 માછલી �ળવણી 

35 ફળ વેચવા 

36 મીલ્ક મશીન ઓ૫ર�ટર 

37 �ૂધના ક�ન લોડ�ગ અને અન લોડ�ગ 

38 ખેત તલાવડ� બનાવવી 

39 ક�ટલ ફ�ડ વેચવા 

40 ઘાસ કટ�ગ 

41 લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર 

42 બાયોગેસ પ્લાન્ટ ઓ૫ર�ટર 

43 બાયોગેસ પ્લાન્ટ ર�પેરર 

44 જમીન ચકાસણી 

45 જમીન માપણી 

46 જ�ંનુાશક દવા છટંકાવ 

47 ખેતર ખેડનાર 

48 પાક લણવા 

49 પાક વાવણી 

50 ઘાસ કટર 

51 ભ�સોના તબેલાની �ળવણી 

52 ગાયના તબેલાની �ળવણી  

53 ઘ�ટા બકરાની �ળવણી 

54 ગધેડાની �ળવણી 



55 �ટ �ળવણી 

56 �ટ ગાડ� 

57 બીયારણ 

58 ખાતર વેચાણ 

59 ગોબર ગસે 

60 બળદ ગાડા 

61 છકડા 

62 એર પ૫ં (સાયકલ, સ્�ુટર, ગાડ�) 

63 ખે�તૂ તાલીમ 

64 ફામર્ર 

65 ડ�ર� ફામર્ર 

66 ટ૫ક િસ�ચાઇના સાધન વેચાણ 

67 મરઘા વેચાણ ક�ન્દ્ર 

68 ચીકન વેચાણ 

69 મટન વેચાણ 

70 અળિસયાની ખેતી 

71 ઘટેા ઉછેર ક�ન્દ્ર 

72 ૫�ધુન સારવાર 

73 હડર્ઝમેન 

74 વેલ ડાયગ્નોર-પાણી માટ� 

75 વેલ્�અુર (વાહન) 

76 વેલ્�અુર (મકાન) 

77 �ુદંર એકઠો કરનાર 

78 ૫તાસા બનાવનાર 

79 વનઔષિધ ભેગી કરનાર 

80 ફલાવર�સ્ટ 

81 ગ્રામ્ય ડ�ર� ઉઘોગના સાધન ર�પેર�ગ 

82 ગ્રામ્ય િવસ્તારના સાધન ર�પેર�ગ 

83 ગ્રામ્ય િવસ્તારમા ંસેનીટ�શનના �વૂા બનાવનાર 



84 ગ્રામ્ય તળાવના પાળા બનાવવા 

85 એનીમલ ક�૫ર 

86 ઝાડ કા૫વા 

87 ઇ� ુ૫ક્ષી ઉછેર 

88 � ૂડં ૫કડવા 

89 ચામ�ુ તૈયાર કર�ુ ં

90 કાપેલા વાળ લેવા 

91 તમા�ુનો પાક 

92 ક�ળના પાન 

93 ઘાસ ચારો 

94 ઘાસના �ળુા બાધંવા 

95 જ�ગા ઉછેર 

96 જ�ગા વેચાણ 

97 ક��ડુાના �લ વેચનાર 

98 લીલા ના�ળયેર વેચનાર 

99 ઢોર ચરાવનાર 

100 લીમડાની લ�બોડ� તોડવી 

101 સાડ��ુ ંકવર 

102 � ૂડંલા - �પુડ� બનાવનાર 

103 ડ્રાય ફલાવર બનાવવા 

104 ખાળ�વૂા બનાવવા 

105 લટક�ણયા બનાવવા 

106 ઘ�ના રાડામાથંી વોલ પીસ બનાવવા 

107 જવના રાડામાથંી વોલ પીસ બનાવવા 

108 ઘ�ટાના ઉન કાઢનાર 

109 ગ્ર�સ�ગ કરનાર 

110 ક�ચન ગાડર્ન�ગ 

111 સે�ન્દ્રય ખાતર�ુ ંવેચાણ 

112 ખેતમ�ૂર 



113 ક�ઠયારો 

114 ખેતરને વાડ કરવી 

115 ન�દામણ કર�ુ ં

116 પાણી �કુ�ુ ં

117 ખાતર નાખ�ુ ં

118 જ�ંનુાશક દવા છટંવી 

119 પાકની ફ�રબદલી 

120 ઘઉની ખેતી 

121 મકાઇની ખેતી 

122 �લુાબની ખેતી 

123 ડાગંરની ખેતી 

124 �સુળ�ની ખેતી 

125 સોયાબીન ખેતી 

126 કપાસની ખેતી 

127 �ુગંળ� - બટાકાની ખેતી 

128 લસણની ખેતી 

129 રતાળાની ખેતી 

130 �રુણની ખેતી 

131 �રૂજ�ખુીની ખેતી 

132 ચી�ુની ખેતી 

133 દાડમની ખેતી 

134 �બળાની ખેતી 

135 લ��નુી ખેતી 

136 મોસબંીની ખેતી 

137 પરવળની ખેતી 

138 ટ�ટોડાની ખેતી 

139 કોબીઝની ખેતી 

140 ફલાવરની ખેતી 

141 બીટની ખેતી 



142 ગાજરની ખેતી 

143 ��ની ખેતી 

144 દ�વેલાની ખેતી 

145 મશ�મની ખેતી 

146 �વેુરની ખેતી 

147 વટાણાની ખેતી 

148 વાલની ખેતી 

149 અડદની ખેતી 

150 મગની ખેતી 

151 મગફળ�ની ખેતી 

152 ટામેટાની ખેતી 

153 દ્રાક્ષની ખેતી 

154 ક�ળાનંી ખેતી 

155 શેરડ�ની ખેતી 

156 બાજર�ની ખેતી 

157 �ુવારની ખેતી 

158 �તરખેડ કરવી 

159 ઘોડાના તબેલા 

160 ૫�ઓુની ગમાણ તૈયાર કરવી 

161 ઘાસ� ુન�દામણ 

162 સા૫ ૫કડવા 

163 ખ�ૂર�ની સાવરણી 

164 ડાભની સાવરણી 

165 ના�ળયેરના પાનની સાવરણી 

166 ઉ� ુઝા�ુ બનાવ� ુઅને વેચ�ુ ં

167 બાધંણી બાધંવા વ્યવસાય 

168 ટ�મ�ના પાન વીણવા 

169 બીડ� બનાવવી 

170 �૫ૂડાની બનાવટ-વાસં 



171 �૫ૂડાની બનાવટ-કાગળ માવો 

172 મચ્છર�ળ� બનાવવી 

173 નેટ બનાવવી 

174 વ�રયાળ�ની ખેતી 

175 બાગાયત 

176 �લોના બગીચા ઉછેર 

177 ફ�શરમેન 

178 ફ�શરમેન-કોસ્ટલ 

179 ફોર�સ્ટ ગાડર્ 

180 માળ�કામ 

181 નસર્ર� 

182 �લઝાડ વેચવા 

183 �ંુડા વેચવા 

184 મકાઇ વેચનાર 

185 �પુ્ત થતા ૫ક્ષીઓના બચાવ 

186 અનાજની ખેતીની �ળવણી 

187 અનાજનો સગં્રહ કરવાની ર�ત  

188 આમ�રુ પાઉડર બનાવ�ુ ં

189 �બા પરથી ક�ર� લણવી 

190 �બાની કલમ બનાવનાર 

191 �બાની �ચપ કલમ કરવી 

192 �બાની ડાળ��ુ ંભેટ કલમ 

193 કંમ્પોઝ ખાતર બનાવ�ુ ં

194 કંદની ખેતી 

195 કાદંાના બી �ુ ંવાવેતર  

196 ક�ર� ઉતારવી 

197 ક�ર�નો રસ બનાવવો  

198 ખાખરાના પાનમાથંી બાજ દ�ડયા બનાવવા 

199 જમીનમા �ુદરતી ખાતર નાખ�ુ ં



200 જમીનમા �િૂત્રમ ખાતર નાખ�ુ ં

201 �લ છોડની �ળવણી 

202 �લછોડની ચીપ કલમ બનાવવી 

203 બ્રોન્ઝાઇન માથંી નાના છોડ રોપવા 

204 મેથીની ભા� ઊગાડવી 

205 લોન કાઢવી (ગાડર્ન�ગ) 

206 લોન કાપવી (ગાડર્ન�ગ) 

207 વાડ બનાવવી 

208 શાકભા�ની �ળવણી 

209 સાગ ના ંબી�ુ ંવાવેતર  

210 હળ ચલાવ� ુ

211 શાકભા�ની ખેતી માટ� માડંવા તૈયાર કરવા. 

212 જગંલ પેદાશો ભેગી કરવી  

213 નડતર �કૃ્ષો �રિમ�ગ/�કૃ્ષોની જળવણી 

214 શાળાના બાગનો િવકાસ  

215 ફળાઉ �કૃ્ષોની કલમ બનાવવાની તાલીમ આપવી 

216 ધ� તૈયાર કરવા (ડાગંર,  �ુગંળ�, મર� ુવગેર�)   

217 �કૃ્ષો રોપણના ખાડા તૈયાર કરવા 

218 મકાઇની કાપણી કરવી 

219 કદપના �ળુા બાધંવા  

220 ડાગર કાપી �ળુા બાધંવા 

221 કાર�લાની  ખેતી 

222 શ�ર�યાની ખેતી 

223 સમાર મારવી 

224 અનાજની વાવણી કરવી 

225 મેથીની ભા�ની ખેતી 

226 લીલાધાણા (કોથમીર) ની ખેતી 

227 કાર�લાની ખેતી 

228 ર�ગણની ખેતી 



229 મરચાની ખેતી 

230 ઝાડ/છોડ ની કલમ કરવી  

231 અનાનસની ખેતી 

232 આ�ુની ખેતી 

233 �બાના રોપનો ઉછેર 

234 �બાની કલમ તૈયાર કરવી 

235 એરંડાની ખેતી કરવી 

236 કંટોલાની ખેતી 

237 કાકડ�ની ખેતી 

238 ક�ળની ખેતી 

239 ખાર�ક(ખ�ુર) ની ખેતી કરવી 

240 ખેતરના શેઢા ઉપર �કૃ્ષો વાવવા 

241 ગલકાની ખેતી 

242 ગલગોટાના �લ ની ખેતી 

243 ગવાર ની ખેતી કરવી 

244 ચણાની ખેતી 

245 ચી�ુની કલમ તૈયાર કરવી 

246 ચીભડા ની ખેતી 

247 ચેર�ની ખેતી 

248 ચોળાની  ખેતી 

249 જમીનના પ્રકાર �જુબ ખેતી કામ 

250 જમીનની ખેતી તથા ખાતર નો ઉપયોગ 

251 જમીન�ુ ંધોવાણ તથા ખારાસ અટકાવ�ુ ં

252 જલદા�ુની ખેતી 

253 �ુમખડાની ખેતી 

254 ટ�ટ�ની ખેતી 

255 તર�ચુ ની ખેતી 

256 તલની ખેતી 

257 તાજંર�યા ની ખેતી 



258 �રુ�યાની ખેતી 

259 �ૂધીની ખેતી 

260 દ�શી ખાતર બનાવતા શીખવ�ુ ં

261 ધ�ુ(રોપ) બનાવતા શીખ�ુ ં

262 નાગરવેલના પાન ની ખેતી 

263 નાળ�યેર� ની ખેતી  

264 નાળ�યેર� પરથી નાળ�યેર ઉતારવા 

265 પતરવેલ ના પાન ની ખેતી 

266 પપૈયાની ખેતી 

267 પાલકની ખેતી 

268 �લ�ડ વાવતા િશખવવા  

269 �બયારણ ને પટ આપવો 

270 બીજોરાની ખેતી 

271 બોરની ખેતી 

272 ભ�ડાની ખેતી 

273 ભ�સો અને ગાયો દોહવ� 

274 મકાઈ ની ખેતી 

275 મઠની ખેતી 

276 �ળુાની ખેતી 

277 મેથીની ખેતી 

278 મૈ�રુની ખેતી 

279 રાઈની ખેતી 

280 રાજગરા ની ખેતી 

281 �મફળ ની ખેતી 

282 ર�ગણી મરચા ટમેટ� ના રોપા તૈયાર કરવા 

283 વાલોરની ખેતી 

284 �કૃ્ષો વાવવા માટ� �ાર� બનાવવી 

285 �કૃ્ષોની કલમ બનાવવી 

286 સફરજનની ખેતી 



287 સરગવાની ખેતી 

288 સતંરાની ખેતી 

289 સાકરટ�ટ�ની ખેતી 

290 સીતાફળની ખેતી 

291 �વુા ના દાણાની ખેતી 

292 સે�રુની ખેતી 

293 સ્ટોરબેર�  ની ખેતી 

294 હળદળની ખેતી 

295 �ૃિત્રમ બીજદાન. 

ઓટોમોબાઇલ  

296 સાયકલ ર�પેરર 

297 સાયકલ પકંચર 

298 જમ્પર ર�પેર�ગ 

299 ડાયનેમો અને ઓલ્ટરનેટ ર�પેર�ગ 

300 �ુ વ્હ�લર ર�પેરર 

301 કાર વોશ�ગ 

302 વ્હ�લ બેલેન્સ�ગ 

303 થ્રી વ્હ�લર ર�પેરર 

304 થ્રી વ્હ�લર કલરકામ 

305 પાવર સ્ટ�યર�ગ ર�પેર�ગ 

306 થ્રી વ્હ�લરના �ડુ ર�પેર�ગ 

307 મોટર ડ્રાઇવ�ગ 

308 મોટર પકંચર 

309 બેટર� ચાજ�ગ 

310 વાહનમા ંસી.એન.�/એલ.પી.� 

311 ટાયર ર�મોલ્ડ 

312 સન કંન્ટ્રોલ ફ�લ્મ લગાવવા 

313 ટાયર ર�ટ્ર�ડ  

314 બેટર� ર�પેરર 



315 ર�ક્ષા ડ્રાઇવર 

316 ખેતીના ઓ�રો�ુ ંર�પેર�ગ 

317 હ�વી પેસેન્જર વ્હ�લ ડ્રાઇવ�ગ 

318 હ�વી �ડુઝ વ્હ�કલ ડ્રાઇવ�ગ 

319 મોટર બોટ ડ્રાઇવ�ગ કર�ુ ં

320 �ૂના વાહન ખર�દવા 

321 �ૂના વાહન �ટા પાડવા-તોડવા ધધંો 

322 સાયકલ ભાડ� આ૫વી 

323 ર�ક્ષા ભાડ� આ૫વી 

324 વાહન ભાડ� આ૫વા 

325 ટ્રાફ�કના િનયમો�ુ ંપાલન કર�ુ ં

326 બાઇક મોડ�ફ�ક�શન 

327 સાયકલ ટાયર ટ�બુ બદલવા  

328 ઓટો લાઇન�ગ વકર્સ  

329 �ુ વ્હ�લર લાઇટ વાયર�ગ  

330 સાયકલ તથા મોટર સાયકલના વ્હ�લ � ુકરવા 

331 બાઇક ટાયર� ુપકંચર  

332 ટ્રક ટાયર� ુપકંચર 

333 �ુ �વ્હલર વોશ�ગ 

334 સાયકલના વ્હ�લ � ુકરવા 

335 વાહનોની સાફ સફાઇ કરવી 

336 વાહનોને ઓઇલ-ગ્રીસ કર�ુ ં

337 �ુ વ્હ�લરના કાબર્�ટુર અને પ્લગ સાફ કરવા 

338 એન્ડ્રોલઈડ આઈફોન પ્રોગ્રામ�ગ 

339 સ્પી્ડો મીટર ર�પેર�ગ 

340 કાર વીલ અલાઈમેન્ટમ 

341 �ુ વીલ પચંર ર�પેર�ગ 

બ્�ીુટ� પાલર્ર  

342 હ�ર સ�નુ 



343 હ�ર કટ�ગ 

344 હ�ર સ્ટાઇલ 

345 પેડ�કયોર 

346 મેનીકયોર 

347 વેકસ�ગ, થે્રડ�ગ 

348 આઇબ્રો 

349 મહ�દ� �કૂવી 

350 લેડ�ઝ હ�ર સ્ટાઇલ 

351 �ુલ્હન શણગાર 

352 બ્�ટુ� પાલર્રના સાધનો�ુ ંવેચાણ 

353 હબર્લ મહ�દ� બનાવવી 

354 બ્�ટુ�ક 

355 છાબ ડ�કોર�શન 

356 ચાદંલા બનાવવા  

357 નખ ઉપર પેન્ટ�વગ  

358 નેઇલ આટર્  

359 બેઝીક હ�ર ઓઇલ મસાજ 

360 બોડ� ટ��ુ પેઇટ�ગ 

361 બોડ� મસાજ (બ્�ટુ� પાલર્ર) 

362 બ્�ટુ� થેરાપીસ્ટ 

363 બ્લીચ કર� ુ

364 શર�ર ઉપર ટ��ુ દોર�ુ ં

365 સાડ�ની સ્ટાઇલ 

366 હ�ર કલર 

367 હ�ર પમ�ગ 

368 હ�ર મસાજ 

369 હ�ર સ્ટ્ર�ટન�ગ 

370 હ�ર સ્પા 

371 હ�ર હાઇલાઈટ લગાવવાની ર�ત (બ્�ટુ� પાલર્ર) 



372 �જુરાતી સાડ� પહ�રવી 

373 મહ�દ� કોન બનાવવા 

374 �ુગંટ બનાવવા 

375 વેણી બનાવવી 

376 પાટ� મેકઅપ  

377 હ�ર ટ્ર�ટમેન્ટહ 

378 અલગ-અલગ પ્રકારની સાડ� પહ�રાવવી 

379 માથાના વાળમા ંમહ�દ� લગાડવી 

380 ફ�િસયલ કરતા ંશીખવ�ુ ં

381 નેઇલ ટ્ર�ટમેન્ટ 

382 �ુલ્હટન પીર ડ�કોર�શન 

383 મેકઅપ કરતા ંશીખવ�ુ ં

384 વેક્સ કરતા ંશીખવ�ુ ં

385 આઈ લાઇનર કરતા ંશીખવ�ુ ં

ક્લોથ વકર્  

386 ગોદડ� બનાવવી( � ૂથંણ) 

387 દર�કામ 

388 ક૫ડા સીવવા 

389 ક૫ડા ર�પેરર 

390 �ન્ટસ દર�કામ 

391 જરદોશી વકર્ (ગ્લાસ) 

392 જરદોશી વકર્ (મીરર) 

393 જરદોશી ઝર� 

394 જરદોશી સીકવન્સ 

395 જરદોશી મેટલ 

396 જરદોશી �લુન 

397 ગાઉન ડ�ઝાઇન�ગ 

398 જરદોશી વકર્ (�લુન) 

399 ગાજ-બટન 



400 લેડ�ઝ દર�કામ 

401 સાડ�ના ફોલબીડ�ગ 

402 ભરતકામ 

403 ભરત � ૂથંણ 

404 એમ્બ્રોયડર� 

405 ચરખા� ુસ્પીિન�ગ વકર્  

406 વીવીગ �મુ 

407 હાથ�માલ મો� બનાવનાર 

408 પેચ વકર્   

409 ડ્રાય કલીનર 

410 �લુન ભરત � ૂથંણ 

411 ક૫ડાની લેસ બનાવવા 

412 કટલર� વેચવા 

413 કાટર્  ડ્રાઇવર 

414 કાગળમાથંી એન્ટ�ક પીસ બનાવનાર 

415 કા૫ડની થેલી 

416 કાગળની થેલી 

417 ઉનના દડા તૈયાર કરવા 

418 સ્મોક�ગ (વ� �શુોભન માટ�) 

419 �ખુડના હાર બનાવવા 

420 અવરગડં�ના �લમાથંી કા૫ડ બનાવ�ુ ં

421 ટ�ડ�બેર 

422 મશીન નીટ�ગ 

423 મીણીયાની શેતરં� 

424 શણની શેતરં� 

425 થે્રડ વકર્  

426 ડ્ર�સ ડ�ઝાઇનર 

427 બાધંણી વકર્  

428 કાપડ બનાવનાર  



429 ખાટલી ના �ુમાલ બનાવવા (માચી નો �ુમાલ) 

430 ગાદલા, ઓિશકા અને �રુશીના કવર બનાવવા 

431 ફ�ન્સી પસર્ ટ�સ્� ુકાપડ માથંી બનાવવા 

432 �લુન કટ વકર્  

433 �લુન ભરત �ુથંણ 

434 સાડ� બ્લાઉઝ �કુવાના કવર બનાવવા 

435 કપડાના વેસ્ટમાથંી થેલી બનાવવી 

436 બાધંણી બનાવવી 

437 કટ�ન (પડદા) બનાવવા  

438 હ�ન્ડ એમ્બ્રોઇડર� 

439 એમ્બ્રોઇડર� વીથ પેઇન્ટ��ગ  

440 કાપડની બેગ બનાવવી 

441 �ુતાર્ બનાવવા 

442 પટ�યાલા બનાવવા  

443 �ુપટ્ટા ડ�કોર�ટ કરવા   

444 સાડ� વકર્   

445 સાડ� ડ�ઝાઇનર વકર્   

446 સાડ�ને લેસ તથા પેચવકર્ કરવી  

447 ર�ઇ ના કવર બનાવવા 

448 સાડ� પેટ�કોટ બનાવવા 

449 કાપડની ધ� બનાવવી  

450 સાડ� પર ટ�લડ� વકર્ કર� ુ

451 �કુ/આઇ બેસાડવા  

452 ભગવાનના વાઘા બનાવવા 

453 છણીયા વકર્ 

454 તક�યા અને ગાદલા ના કવર  

455 બ્લા◌ાઉઝ �ડઝાઈનર 

456 કપડા ના �ત �તના થેલા બનાવવા 

457 બાધંણી�ુ ંિપ્રન્ટ�◌ેગ વકર્ 



458 ફ�ન્સીન પડદા બનાવવા. 

459 ઓિશકા ના કવર તૈયાર કરવા 

460 ગાઠં ટાકંા�ુ ંવકર્ કરતા ંશીખવ�ુ ં

461 સાડ�મા ંલેસ �કુતા શીખવવી 

462 ડ્ર�સ ડ�ઝાઈન શીખવવી 

બાધંકામ વકર્ 

463 મકાનના પ્લાન બનાવવા 

464 મકાનના �૫ુવાઇઝર 

465 મકાન પાયા ખોદકામ 

466 મકાન ચણતર 

467 મકાન પ્લાસ્ટર 

468 મકાન આર.સી.સી 

469 મકાન બનાવવાની મ�ૂંર�  

470 મકાન કલરકામ 

471 મકાન તોડવા 

472 મકાન દલાલી 

473 માબર્લ લગાવવા 

474 ટાઈલ્સ ઘસવા 

475 ટાઇલ્સ લગાવવા 

476 ટ�ર�ઝોનો 

477 ચાઇના મો�ક લગાવવા 

478 પાલખ બનાવવા 

479 બાર બેન્ડ�ગ 

480 મકાન પી.ઓ.પી.કરવા 

481 મકાન �ટ બનાવવા 

482 બાર�ના કાચ ફ�ટ�ગ 

483 િસમેન્ટ ક�ક્ર�ટ 

484 મીક્ષર મશીનર ઓ૫ર�ટર 

485 વાઇબ્રેટર મશીન (બાધંકામ) 



486 સ્ટ�કચર કલરકામ 

487 પીઓપી ડ�ઝાઇન�ગ 

488 િસમેન્ટના હોલો બ્લોક બનાવવા 

489 િસિવલ એ�ન્જનીયર 

490 િવલાયતી ન�ળયા બનાવવા 

491 ક�ક્ર�ટ મીક્ષચર ઓ૫ર�ટર 

492 કોલ્ડ સ્ટોર�જ મેઇન્ટ�નન્સ 

493 આરસ ૫હાણના ૫થ્થર ૫ર કાવ�ગ વકર્  

494 િસમેન્ટ ૫તરા બનાવવા 

495 ર�તી ખોદકામ 

496 થોર ફ�ન્સ�ગ વકર્  

497 ર�તી સપ્લાય 

498 િસમેન્ટના બાકંડા બનાવવા 

499 સાદા ન�ળયા બનાવવા 

500 ન�ળયા સાચંનાર 

501 િસમેન્ટની �ટો બનાવવા 

502 િસમેન્ટના પોલ બનાવવા 

503 અક�કના ૫થ્થરમા ંનકશીકામ 

504 સેન્ટર�ગ કર�ુ ં

505 એક્ર�લીક શીટમાથંી વસ્� ુબનાવવી 

506 રાખની �ટો બનાવવી 

507 શાહ�-�ક બનાવનાર 

508 નાળ�યેરની છાલમાથંી કાથી બનાવવી 

509 ��ઠુ� ભરત 

510 કલે વકર્  

511 જમીન�ુ ંલેવલ�ગ 

512 જમીન ૫ર પાળા બાધંવા 

513 ખાળ�વૂા ખોદવા 

514 ખાળ�વૂા�ુ ંચણતર કર�ુ ં



515 િસમેન્ટની પાઇ૫ બનાવવી 

516 િસમેન્ટની બાર�-બારણા ંબનાવવા 

517 િસમેન્ટની પાણીની ટાકં� બનાવવી 

518 મારબલ કટ�ગ કર�ુ.ં 

519 માચંડો બનાવવો 

520 પથ્થરની �દવાલ� ુચણતર કામ 

521 આર.સી.સી. ધાબા� ુર�પેર�ગ  

522 ર�તી ચાળવી 

523 મકાન ના નળ�યા� ુફ�ટ�ગ 

524 �ટો બનાવવી 

કોમ્�નૂા��ટર  

525 કોમ્પ્�ટુર વેબ ડ�ઝાઇન�ગ 

526 કોમ્પ્�ટુર ર�પેર�ગ 

527 કોમ્પ્�ટુર હાડર્વેર 

528 કોમ્પ્�ટુર સોફટવેર 

529 કોમ્પ્�ટુર પાટર્સ 

530 કોમ્પ્�ટુર એસેમ્બલ�ગ 

531 કોમ્પ્�ટુર ફોમ�ટ�ગ 

532 સાયબર કાફ�  

533 કોમ્પ્�ટુર નેટવક�ગ 

534 ફલેક્ષ બેનર બનાવવા 

535 કોમ્પ્�ટુરમા ંડ�ટા એન્ટ્ર� ઓ૫ર�ટર 

536 િપ્રનટર કાટ�ઝ ર�ફલ�ગ 

537 િપ્રનટર-સ્ક�નર ર�પેર�ગ 

538 કોમ્પ્�ટુર ગ્રાફ�કસ 

539 કોમ્પ્�ટુર એમ્બ્રોયડર� 

540 ઇન્ટ�ર�યર ડ�ઝાઇન�ગ 

541 વાસ્� ુ

542 �ગ્રે� માધ્યમ પ્રી-પ્રાયમર�  અને પ્રાયમર� ટ�શુન ક્લાસ કરાવવા 



543 કાટ�જ બદલવી (ભરવી) 

544 કોમ્પ્�ટુરમા એન્ટ�રવાયરસ નાખ�ું  

545 �જુરાતી ટાઈિપ�ગ   (કોમ્�ટુર) 

546 ડ�ટા એન્ટ્ર� ઓપર�ટર 

547 વેબ �ડઝાઈનર 

548 સી.ડ�.રાઈટ   (કોમ્�ટુર) 

549 સીડ� / ડ�વીડ� ભરવી 

550 સ્ટ�ન્સીલ પ્ર�ટ�ગ  

551 ઇન્ટરનેટ  ડાઉનલોડ 

552 મોબાઇલમા ંડાઉન લ�ડ�ગ કર�.ુ  

553 બ્રોસર બનાવવા 

554 ડ�.ટ�.પી કોષર્ 

555 બે�ઝક વેબસાઈડ ડ�વલોપમેન્ટષ 

556 બે�ઝક સોફટવેર ડ�વલોપમેન્ટ  

557 કોમ્�વેુ��ટર�ું લેન�ુ ંજોડાણ કર�ુ ં

558 ટાઈપ�ગ. 

559 ઓનલાઈન ફોમર્ ભર� આપનાર 

560 કસ�વ રાઇટ�ગ (ઈગ્લીશ ) શીખવ�ુ ં 

561 ઈગ્લ�સ ગ્રામર કળા શીખવવી  

ઇલેક્ટ્ર�કલ 

562 સબમસ�બલ ર�પેર�ગ 

563 ઇલેકટ્ર�ક મોટર ર�પેર�ગ  

564 ઇલેકટ્ર�ક પાવર �ુલ્સ ર�પેર�ગ 

565 ટ્રાન્સફોમર્ર વાઇન્ડ�ગ 

566 પખંા ર�પેર�ગ 

567 પખંા ર�વાઇન્ડ�ગ 

568 ઇલેકટ્ર�ક ગીઝર િમક�નીક 

569 ગેસ-ગીઝર ર�પેર�ગ િમક�નીક 

570 હાઉસ વાયર�ગ 



571 સ�ગલ ફ�જ વાયર�ગ 

572 થ્રી ફ�જ વાયર�ગ 

573 જનર�ટર ર�પેર�ગ 

574 ટ�બુલાઇટના સ્ટાટર્ર બનાવવા 

575 ટ�બુ લાઇટ ફ�ટ�ગ 

576 ડ�.સી. પાવર સપ્લાય ર�પેર�ગ 

577 િસ�ગલ ફ�સ એનજ� મીટર�ુ ંમેઇન્ટ�નન્સપ કર�ું  

578 સ�ગલ ફ�ઝ મોટર ર�પેર�ગ 

579 સ્વીચ બોડર્ ખાચંવા  

580 પખંો ર�વા�ડ�ગ કરવો 

581 ડ�કોર�શન માટ� લાઇટ ની િવિવધ િસ�રઝો બનાવવી 

582 વાયર�ગ ઇન્સ્ટોલેશન  

583 વાયર�ગ ટ�સ્ટ�ગ વીથ મેગર  

584 પાવર ટ્રાન્સ્ફોરમર ઇન્સ્ટોલેશન  

585 ડ�સ્ટ્બીશન ટ્રાન્સ્ફોરમર ઇન્સ્ટોલેશન 

586 થ્રી ફ�ઝ મોટર ઇન્સ્ટોલેશન  

587 મીનીએચર લેમ્પ સોલ્ડર�ગ  

588 ર�ચા� ડ��ટલ ડ�સ (ટ�.વી) 

589 ઇલેકટ્રર્ીક અથ�ગ કરનાર  

590 સેન્ડવીચ મશીન ર�પેર�ગ  

591 ઓટોમેટ�ક પે્રસ આયનર્ ર�પેર�ગ 

592 ડ�કોર�શન માટ� રન�ગ લાઇટ 

593 ટ�બુલાઇટ ર�પેર�ગ 

594 મીકક્ષર (લેન્ડ�ર)ર�પેર�ગ 

595 ટોસ્ટષર મશીન ર�પેર�ગ 

596 ટ�બલ લેમ્પી ર�પેર�ગ 

597 ઈમરજન્સી  ટોચર્ / લાઈટ ર�પેર�ગ 

598 ઈલેકટ્ર�ક ઘરઘટં�  ર�પેર�ગ  

599 ઈલેકટ્ર�ક વોશ�ગ મશીન ર�પેર�ગ 



600 ઈલેકટ્ર�ક સીર�ઝ ર�પેર�ગ 

601 ટ�બુ લાઈટ ફ�ટ કરનાર - ર�પેર કરનાર 

602 સ્વીચ પ્લગ ફ�ટ કરનાર - ર�પેર કરનાર 

603 પખંા ફ�ટ કરનાર - ર�પેર કરનાર 

604 ફ�ઝુ બાધી આપનાર 

ઇલેક્ટ્રોનીક્સ  

605 ઇલેકટ્રોનીકસ કાટંા ર�પેર�ગ 

606 ફ�ટ મશીન ર�પેર�ગ 

607 સૌર ઉ�ર્ના સાધનો�ુ ંર�પેર�ગ 

608 ડ�.ટ�.એચ. ઇન્સ્ટોલેશન 

609 ડ�.ટ�.એચ. ડ�શ-ર�ચાજ�ગ 

610 ઝેરોક્ષ મશીન ર�પેરર 

611 ફ�કસ મશીન ર�પેરર 

612 માઇક્રોવેવ ઓવન ર�પેર�ગ 

613 ટ�વી ર�પેર�ગ 

614 મોબાઇલ ર�પેર�ગ  

615 ડ�.વી.ડ� ર�પેર�ગ 

616 ઇલેકટ્રોનીક મટ�ર�યલ 

617 ઇલેકટ્રોનીકસ પાટર્સ 

618 વેક�મુ કલીનર ર�પેર�ગ 

619 ઇલેકટ્ર�કલ મટ�ર�યલ 

620 ઇ�ી ર�પેર�ગ 

621 ઇલેકટ્રોનીક ચોક 

622 ડ�.� સીસ્ટમ ભાડ� આ૫વા 

623 ક�બલ નેટવકર્  

624 ઇલેકટ્ર�ક બોડર્ કરનાર 

625 ડ�� સીસ્ટમ ઓપર�ટ�ગ 

626 મોબાઇલમા સ્ક્ર�નકાડર્ લગાવ� ુ

627 ર�મોટ કંટ્રોલ ર�પેર�ગ  



628 મોબાઇલ ડાઉન લોડ�ગ 

629 એલ.ઇ.ડ� લાઇટ એસેમ્બલ  

630 ટ�લીફોન ર�પેર�ગ 

631 સ્પીફકર ફોન 

632 સાઉન્ડન પેટ� બનાવવી 

633 મોબાઈલ લેમીનેશન કર� આપનાર 

ફિન�ચર  

634 �થુાર�કામ 

635 ફિન�ચર બનાવવા 

636 રમકડા બનાવવા 

637 લાકડા ઉ૫ર કોતરણી કામ 

638 એલ્�િુમિનયમ સેકશન વકર્  

639 �હુાર� કામ 

640 લોખડંના સાધન બનાવવા 

641 ઘરવખર�ના સાધન બનાવવા 

642 પ્લાય�ડુ ક�બીનેટ મેકર 

643 લાકડા ૫ર કાવ�ગ વકર્  

644 લાકડાની ફ�રક� બનાવવી 

645 �થુાર-હ�લ્પર 

646 �થુાર-ગા�ુ બનાવનાર 

647 નેતરકામ 

648 ખાટલી ભરત 

649 આર� ભરત 

650 આઇસ્ક્ર�મની ૫ટ�માથંી શો પીસ બનાવવા 

651 લાકડાની પોલીશ 

652 ૫થ્થર પોલીશ 

653 ચરખાની મદદથી �તૂર બનાવ�ુ ં

654 બેકર� વકર્  

655 પી.વી.સી. પાઇપ પ્લમ્બ�ગ  



656 એક્ર�લીક લેટર�ગ 

657 ફન�ચર ને પોલીસ કરવી 

658 ઘરના બાર� બારણા ર�પેર�ગ 

659 એલ્�મુીનીયમ સેક્સન વકર્  

660 બાર� બારણા ર�પેર�ગ 

661 લાકડા ની સીડ� બનાવવી 

662 લાકડા ના ટ�બલ બનાવવા  

663 વાસ ના ટ�બલ બનાવવા 

�ડ આઇટમ 

664 બટાકા વેફર 

665 ક�ળની વેફર 

666 આસીસ્ટન્ટ �કૂ 

667 આસીસ્ટન્ટ વેઇટર 

668 �બર�યાની મેકર (વે�ટ�ર�યન) 

669 કબાબ મેકર 

670 મટન મેકર 

671 ફ�શ મેકર 

672 સોડા મેકર 

673 �ડાની લાર� 

674 પ�ંર� સબ્� બનાવનાર 

675 પા૫ડ ઉધોગ 

676 પીઝા બનાવનાર 

677 �બર�યાની બનાવવા (મટન) 

678 �બર�યાની બનાવવા (ચીકન) 

679 ખાખરા બનાવવા 

680 મ��ુવડા બનાવનાર  

681 મઠ�યા બનાવવા 

682 નમક ૫કવ�ુ ં

683 �ુવારના રોટલા બનાવવા 



684 દાલ બાટ� બનાવનાર 

685 ઉ�૫મ બનાવનાર 

686 ચીક મેકર 

687 ચોખાના પા૫ડ બનાવનાર 

688 આમલેટની લાર� 

689 અનાજના કોઠારની સાચવણી 

690 શાકભા� વેચવા 

691 શીખડં બનાવનાર 

692 ચીક� બનાવવી 

693 ચોળાફળ� બનાવવી 

694 ��ુધ્ધના બાલ વેચવા 

695 મકાઇના પા૫ડ બનાવવા 

696 દદ� આહાર તૈયાર કરવો 

697 ક�ક બનાવવી 

698 �બસ્ક�ટ બનાવવા 

699 સ્ટોક�ગના ફ�લ 

700 બ્રોચના �લ 

701 આમળા રસ 

702 કડ�ુ ં- કર�યા� ુ ં

703 મડ - મીરર 

704 નાગલીના પાપડ 

705 નાગલી શીરો 

706 નાગલીની શેવ 

707 નાની પેપ્સી�ુ ંબનાવટ અને વેચાણ 

708 �ં�-ુ�બાની ક�ર� અન્ય ફળો તોડનાર 

709 �મ-�લી બનાવવી વેચવી 

710 શરબત બનાવ�ુ ંઅને વેચ�ુ ં

711 પાણી�રુ�ના મસાલા વેચવા  

712 ખીચડ�ના મસાલા વેચવા 



713 કચર��ુ ંબનાવ�ુ ં

714 તલ�ુ ંતેલ વેચ�ુ ં

715 �લુકંદ બનાવનાર 

716 �ુટ��ુટ� બનાવનાર 

717 �ખુવાસ બનાવનાર 

718 ટમટમ બનાવનાર 

719 ચી�ુ ડ્રાય પાઉડર 

720 લ�� ુડ્રાય પાઉડર 

721 લસણ ડ્રાય પાઉડર 

722 દહ� એન છાસ વેચનાર 

723 �લ વકર્સ 

724 લસણ વેચનાર 

725 ખી�ુ ંબનાવનાર 

726 બાજર�ના રોટલા બનાવવા 

727 ઇનસ્ટનન્ટર અને બટાટાના ટ્રાઇગલ પરોઠા બનાવવા 

728 ઇનસ્ટનન્ટર �ઠૂ�યા બનાવવા 

729 ઘર� આઇસક્ર�મ બનાવવી  

730 ઘી બનાવ� ુ

731 ટામેટા સોસ બનાવવો  

732 ફણસ ની વેફર બનાવવી 

733 માખણ બનાવ�ુ ં

734 લસ્સી બનાવવી 

735 લ�� ુશરબત બનાવ�ુ ં

736 ચોખાના લોટ ના રોટલા બનાવવા 

737 છોલે �લુાવ બનાવવા 

738 ગ્રીન/મસાલા �લુાવ 

739 �બોળ�યા બનાવવા 

740 મોહનથાળ બનાવવો 

741 ઉધ�� ુબનાવ� ુ



742 પાપડ� ુશાક બનાવ� ુ

743 ચણા દાળ અને લીલા લસણના ભ�યા 

744 �ૂધીના �ઠુ�યા બનાવવા 

745 �ૂધ પાક બનાવવો 

746 મસાલા રોટલી બનાવવી 

747 ક�ર�નો �દંો બનાવવો 

748 અરવીના પાત્રા બનાવવા  

749 વે�ટ�બલ થેપલા બનાવવા 

750 ભ�ડાની કઢ� બનાવવી 

751 �ડાની �રુ�, આમલેટ બનાવવી 

752 માખણમાથંી ઘી બનાવ� ુ 

753 દાળ, કઢ� બનાવવી 

754 નાગલી ના રોટલા બનાવવા 

755 ઘઉના રોટલા બનાવવા 

756 તલ ની ચીક� બનાવવી 

757 ક�ર�ના રસ ના પાપડ બનાવવા 

758 અથાણા નાખવા 

759 સેવખમણી બનાવવી  

760 ફ્ર�સ ક્ર�મ બનાવવી 

761 મગસ બનાવવો 

762 �ુધમાથંી છાસ,માખણ,ઘી બનાવ� ુ

763 વે�ટ�બલ �પુ બનાવવો 

764 પાપડ સબ� 

765 સા� ુદાણા ની વેફર બનાવવી 

766 ઢોસા બનાવવા 

767 દહ�વડા બનાવવા 

768 �ુધી- ગાજર નો હલવો બનાવવો 

769 અમેર�કન મકાઈ 

770 મમરાના લા�ુ બનાવવા 



771 સેન્ડાવીચ બનાવવા 

772 સકરપારા બનાવવા 

773 વડાપાઉં બનાવવા  

774 નાળ�યેર �ુ ંખમણ બનાવ�ુ ં

775 હાથલા �ુ ં��શુ બનાવ�ુ ં

776 ક�રડા વીણવા-અથા� ુબનાવ� ુ

777 મીઠા દાણા બનાવવા 

778 પૌવા બટ�ટા બનાવવા 

779 આમળા નો �દંો બનાવવો 

780 �ટસલાડ બનાવ�ુ ં

781 ચાઇનીઝ સબ્� બનાવવી 

782 બરફ� બનાવવી 

783 મસ્કો બનાવવો 

784 �ઠુ�યા ઢોકળા બનાવવા 

785 �ઘુરા બનાવવા 

786 ઘઉના ંપાપડ બનાવવા 

787 હાડંવો બનાવવો 

788 આ� ુપરોઠા બનાવવા 

789 પાણી�રુ� બનાવવી 

790 ચાઈનીઝ વાનગી બનાવવી 

791 મ�દા ની �રુ� બનાવવી 

792 �લુાબ �ં� ુબનાવવા 

793 રોટલા બનાવવા 

794 બા�ુદં� બનાવવી 

795 �ધી� ુબનાવ�ુ ં

796 ફરાળ� કચોર� બનાવવી 

797 ઢોકળ��ુ ંશાક બનાવ�ુ.ં 

798 ચાપળ� �ધી�ુ ંબનાવ�ુ ં

799 અલગ અલગ �તના જ�સુ બનાવવા 



800 અડવીના પાદંડામાથંી પાત્રા બનાવવા. 

801 ભાખર� બનાવવી 

802 ક�ર�નો રસ કાઢતા શીખવ�ુ ં

803 થેપલા બનાવતા શીખવ�ુ ં

804 ઢોસા બનાવવા  

805 ફરાળ� ખીચડ� બનાવતા શીખવવી 

806 ખાડંવી બનાવતા શીખવવી 

807 રસ પાતરા બનાવતા શીખવવા 

જનરલ  

808 લાયબ્રેર� 

809 હાઉસક�૫ર આ�ડ (ડોમેસ્ટ�ક) 

810 મેદાન સાચવનાર (�ક્રક�ટ, કબડ્ડ�) 

811 મોતીના દાગીના બનાવવા 

812 મોતીના ચાકડા બનાવવા 

813 મોતીની ઘર શણગારની વસ્�ઓુ બનાવવા 

814 �તૃ્� ુબાદ - કમર્કાડં 

815 નેઇમ પ્લેટ બનાવવા 

816 વેલ્�અુર (એલ.આઇ.સી) 

817 �ક્રક�ટ બેટ બનાવવા 

818 �ગ્ગામા ંહવા ભરવા માટ� ગ્યાસ બનાવનાર 

819 કચરા�ુ ંકલેકશન 

820 એસ્ટ્રોલોઝર 

821 �હૃ �શુો�ભત વસ્�ઓુ બનાવવી 

822 પાનની �ુકાન 

823 સ્�લૂ �િુનફોમર્ સીવવા 

824 કાગળના કવર બનાવવા 

825 ઘોડાની નાડ બેસાડવી 

826 �ની �ણૂી (�દવેટ) બનાવવી 

827 પ્રસાદ વેચવા 



828 લ�� ુશરબત બનાવવા 

829 ભરથર� 

830 ગ્રહોની વીટ� તથા નગં વેચનાર 

831 ભવાઇ કરનાર 

832 સેન્ડ વકર્  

833 �હૃમાતા 

834 મેથી - વટાણંા વીણીને તૈયાર વેચવા 

835 કોમ્પ્�ટુરની સીડ�માથંી �મ્મર બનાવ�ુ ં

836 મતં્રના મશીન બનાવવા 

837 ધાર કાઢનાર સારણીયા 

838 રબ્બરના વોશર બનાવવા 

839 પીવીસીના રમકડા બનાવવા 

840 ડ�ઝાઇનર બટન બનાવવા 

841 ર�કઝીનના સોફા બનાવવા 

842 શાકભા�ના ધ� તૈયાર કરવા 

843 ટ�ચ�ગ એડસ બનાવવા 

844 બાટ�ક 

845 �ુદ� �ુદ� રમતના મેદાન તૈયાર કરવા 

846 ભેળસેળની ચકાસણી ઘરગથ્�ુ ંઉ૫ચાર 

847 ૫બ્લીક સ્પીક�ગ 

848 ગ્રામિશલ્પ 

849 ��ૂ ડ�શ ડ�કોર�શન 

850 છ�૫લા વીણવા 

851 છ�૫લા�ુ ંતોરણ બનાવ�ુ ં

852 �સુ્તકો ભાડ� આ૫વા 

853 �સુ્તકો વેચાણ 

854 માછલી ૫કડવાની નેટ 

855 નાની નાવડ� બનાવવી 

856 નાવડ�� ુરંગરોગાન 



857 નાવડ�� ુર�પેર�ગ 

858 માછલી ઉછેર 

859 માછલી વેચનાર 

860 એકવીર�યમ માટ� માછલી વેચાણ 

861 માછલીઘર બનાવ�ુ ં

862 ઝ�ગા ઉછેર ક�ન્દ્ર 

863 ઝ�ગા�ુ ંવેચાણ 

864 માછલી આહાર તૈયાર કરવો  

865 તીરકામઠા બનાવવા 

866 તીડ િનયતં્રણ 

867 દાયણ 

868 અવરગડં�ના કાપડ માથંી �લ બનાવવા 

869 આઈસ્ક્ર�મની ચમચીથી વસ્� ુબનાવવી  

870 �ગડ�યા સિવ�સ 

871 ઉન માથંી લેડ�ઝ બેગ બનાવવા 

872 ઉનના તોરણ બનાવવા 

873 �બાડ�� ુબનાવટ અને વેચાણ 

874 કાગળ ના �લ બનાવવા  

875 કાચી ક�ર�� ુશરબત બનાવ� ુ

876 કાડંા ઘડ�યાળમા ંપટ્ટા બેસાડવા 

877 ગાલીચા રંગોલી 

878 �લુદસ્તો બનાવવો 

879 ગેસ પાઇપ ફ�ટ�ગ 

880 ઘ�ની કંઠ� માથંી શો પીસ બનાવવા 

881 ઘર ઉપર નળ�યા ગોઠવવા 

882 ઘોડ�યા ઘર 

883 છત ઉપર પતરા ંબેસાડવા  

884 નાના મોતીમાથંી પાયલ અને વ�ટ� બનાવવી  

885 નાળ�યેર �શુોભન 



886 ફળફળાદ�ની �ળવણી 

887 બરફની ટ્ર� તૈયાર કરવી 

888 �બલીપત્ર વેચનાર 

889 �ટુ પોલીસ 

890 બ્રોચ બનાવવા 

891 મધમાખીની પેટ� બનાવનાર  

892 મશીન એમ્બ્રોડર� (મશીન મેન્ડ�ગ કર�ુ ં) 

893 મ�ડુાના �લ વેચવા 

894 મ�ડુાની ડોલી વેચવી 

895 મડંપની ફરતેની �લ બનાવવી 

896 મ્�રુલ પેઇન્ટ�ગ 

897 �મ શણગાર 

898 લગ્નના હાર બનાવવા 

899 લાકડા વેરવા 

900 લીફ્ટ ઓપર�ટર 

901 વાળ વેચવા 

902 વાસંના �લો વીણવા 

903 શણ/ક�તકની દોર�/દોરડા ંબનાવવા     

904 સટ��ફક�ટ લેમીનેશન  

905 સાદડ� બનાવવી 

906 �કૂ� માછલી તૈયાર કરવી 

907 સ્પાઈરલ બાઈન્ડ�ગ  

908 લા�ફગ ક્લબ ચલાવવા  

909 તીર ચલાવતા શીખ� ુ 

910 ઘાસની સળ�માથી હાથપખંા બનાવવા  

911 �બલી ના ફોલ પેક કરવા  

912 પ્લાસ્ટ�ક બોટલમાથી બાસ્ક�ટ બનાવ� ુ 

913 વેસ્ટ પ્લાસ્ટ�ક થેલીમાથંી પગ �છુણીયા બનાવવા  

914 પેપર પસ્તી્ માથંી ટોપલી  બનાવવી   



915 વેસ્ટ કોમ્પ્�ટુર સી.ડ� માથંી ફોટોફ્ર�મ બનાવવી 

916 પી. વી. સી બોટમાથંી �લદાની બનાવવી 

917 સોસ ખાડા બનાવવા 

918 રંગોળ� �રુવી  

919 પી. વી. સી ટ�બુ માથંી માછલી બનાવવી 

920 ઢોલ માટ� ચામડા�ુ ંપડ બનાવ�ુ ં 

921 �તુળ�માથંી તોરણ બનાવ�ુ ં

922 �તુળ�માથંી જોલા બનાવવા 

923 પી. વી. સી દોર� ના જોલા બનાવવા 

924 પાણી�રુ� વેચવી  

925 ધોતી પહ�રવી 

926 ટાઈ બાધંવી 

927 થમ�કોલ ફોસેલીગ કરવી  

928 ખોર વેચવો  

929 પાણી મા �બૂતા ની કામગીર� 

930 નીરો િવતરણ વ્યવસ્થા   

931 પક્ષી િનર�ક્ષક ગાઇડ 

932 ઇ� ુપક્ષી ફાિમ�ગ  

933 �ૂધની માવજત 

934 નાના બાળકની માવજત 

935 મોબાઇલ લેમીનેશન 

936 ઓન લાઇન શોિપ�ગ અને સે�લ�ગ  

937 વકર્�તુ્વણ કળા  

938 આયોજન કળા 

939 ટ્રાવેલ એજન્ટગ  

940 ખાલી સીમ�ન્ટટની થેલી માથંી દોરડા બનાવવા   

941 મકાઇના રોટલા બનાવવા 

942 �લોના �લુદસ્તા બનાવવા 

943 �લહાર બનાવવા 



944 નસર્ર� માટ�ની થેલી બનાવવી  

945 �સુ્તીકોના � ૂઠંા ચઢાવવા  

946 ગાય ભેસ�ુ ં�ૂધ દોહ�ુ(ંહાથથી) 

947 ગોફણ બનાવવી  

948 સઘંવેલ માથંી દવા બનાવવી  

949 મરઘા ંઉછેરવા  

950 બકરા ઉછેરવા  

951 મકાઇના ડોડા સેકવા  

952 મશીન એમ્બ્રોયડર�  

953 મેક્રોની (નાયનોલ દોર� માથંી ગથં માર� આટ�કલ બનાવવા) 

954 ફાસ� નાખીને માછલી પકડવી  

955 દ�વા ડ�કોર�ટ કરવા  

956 તોરણ બનાવવા  

957 �વેલર� બનાવવી  

958 બીડ્સ (િમતી) ના �કચન  

959 સોફ્ટ ટોય્સ  

960 �લુાબના �લ વેચનાર  

961 ફાઇલ ડ�કોર�શન  

962 પેક�ગ 

963 ટોકર� ડ�કોર�શન (ફોર હોમ ડ�કોર�શન) 

964 જમીનની દલાલી 

965 હાથલાર� ભાડ� આપવી  

966 માછલી ની �ળ ર�પેર કરવી  

967 �ટુ ચપંલ ર�પેર કરવા  

968 �ટુ ચપંલ પોલીસ કરવા  

969 મ�ડૂાના ફળડોળ વીણવા  

970 �ુવાડ�યા ના બીજ એકઠા ંકરવા  

971 શણના ંથેલા ઉતરવા  

972 તોરણ વકર્  (કાગળ ઉન)  



973 અગરબ�ી બનાવવી   

974 માટ� લ�પણ કામ   

975 મેદાન સાફ કરનાર 

976 પાણીમા તરતા શીખ� ુ 

977 ઘર શાળા � ુ�શુોભન કર� ુ

978 બ�ક્નો વ્યવહાર કરવો  

979 મેટ� કાપડના લેટરબોક્સ બનાવવા  

980 કોથ રબર બ�ડ  

981 ફ્ર�ન્ડ શીપ બેલ્ટવ બનાવવો 

982 �લમાથંી વેણી બનાવવી 

983 �દવેટ બાનાવવી   

984 સી�ોર�ટ� એજન્સી બનાવવી 

985 ખેતમ�ુર �કુરદમ 

986 ગીફ્ટ પેક�ગ વકર્  

987 �ૂધનો ધધંો 

988 ૫બ્લીક સ્પીક�ગ   

989 અનાજ દળવાની ઘટં� શીખવી 

990 અસહાય દદ�ની સેવા (સારવાર) 

991 �કોડ� (ર�શમી દોરા) માથંી પસર્ બનાવવા   

992 �ધજન ની સેવા 

993 આભલાનંા ચાકડા બનાવવા 

994 �બાના પાનના તોરણ બનાવા 

995 આભલા ંટાકંવા 

996 ઇ-ગ્રામ સેવાઓના ઓપર�ટર  

997 ઇન્ડસ્ટ્ર�યલ સેફ્ટ� કરનાર 

998 �ઢોણી બનાવવી 

999 ઉનમાથંી મોબાઇલ ના કવર બનાવવા  

1000 ઉનમાથંી વોલ પીસ બનાવવા  

1001 ઉનના  તોરણ બનાવવા 



1002 ઉનના શીશા �ુથંવાના 

1003 ઉન�ુ ંપસર્ બનાવ�ુ ં

1004 ઉન�ુ ંમોબાઇલ કવર બનાવ�ુ ં

1005 ઉનનો �ુલો બનાવતા શીખવવો 

1006 એક �યુા�ુ ંથે્રડ�ગ થી ઉનના આટ�કલ  બનાવવા  

1007 એકર� ની �લદાની  

1008 કપડામાથંી ગોદડા બનાવવા (વેસ્ટ  કપડા માથંી) 

1009 કપડામંા ંકલર કરતા ંશીખવ�ુ ં

1010 કબડ્ડ� ની રમત રમતા શીખવવી 

1011 કબીલાના ઉનના તોરણ બનાવવા 

1012 કસરત કરતા શીખવવી 

1013 કાગળના �લ બનાવવા 

1014 કાગળમા ંરંગોળ� કોતરવી 

1015 કાચના �ુકડા માથી વસ્�ીુ બનાવવી 

1016 કાચના ફોટા મઢવા 

1017 કાચનો અર�સો ભરવો 

1018 કાચા રસ્તા બનાવવા 

1019 કાપડમાથંી દોર� બનાવવી 

1020 કાપડમાથંી નાડ� બનાવવી 

1021 કાપડમાથંી બેલ્ટ બનાવવી 

1022 �ંુડામા ંછોડ વાવી ઉછેરવા અને વેચવા  

1023 ક�ર� નો દાબો નાખવો 

1024 કોડ�ના ક�ચન બનાવવા 

1025 �ક્રક�ટ રમતા શીખવ�ુ ં

1026 ખાટલા ભરવા 

1027 ખાટલી �માલ બનાવતા શીખવવા 

1028 ખાલી ર�ફ�લ અને �તુર�ની મદદથી  ટોપલી બનાવવી  

1029 ખેતર પર માચંડો બનાવવો (Tree Home) 

1030 ખેતીવાડ� ઓ�રો ટ�પવા (ગરપકામ) 



1031 ખેતીવાડ� ઓ�રો લાકડાના બનાવવા (�થુાર�કામ) 

1032 ગરણીના �ુમર બનાવવા 

1033 ગરબા ડ�કોર�શન 

1034 ગાય દોતા શીખવ�ુ ં

1035 ગીટાર વાદન 

1036 �જુરાતના લોકોનો પહ�રવેશ બનાવતા શીખવ�ુ ં 

1037 �જુરાતી તળપદા શબ્દકોષ બનાવતા શીખવ�ુ ં 

1038 �લુ્ફ�◌ીની ચમચી ની ઘર,સ્ટ� મ્બરં,�લદાની બનાવવી 

1039 �હૃપિત 

1040 ગેસ ગીઝર ફ�ટ�ગ વકર્ 

1041 ગેસના �લુામા ંગેસનો બાટલો ફ�ટ કરવો 

1042 ગેસના બાટલાને ચેક કરવો 

1043 ગોઠલીમાથંી આઇસ્ક્ર�મ બનાવ�ુ ં

1044 ગ્લાસ પે�ન્ટ�ગ (કાચ પર �ચત્ર બનાવ�ુ)ં  

1045 ઘવાર �ુ ંપોસ્ટર બનાવ�ુ ં

1046 ઘોડ�યા પર લટકાવવા ના �ઘુરા બનાવવા 

1047 ચકલીના માળા બનાવવા 

1048 ચશ્મા◌ા ર�પેર�ગ 

1049 �ચરોડ� ના કલર બનાવવા - વેચનાર 

1050 ચીથરા�ુ ંમોર�� ુબનાવ� ુ(ગાય,ભેસ) 

1051 �લૂો બનાવવો 

1052 ચોમાસા મા ંબોચ ર�ચા� કરવા 

1053 છબીઓ બનાવતા શીખવ�ુ ં 

1054 છાણા ંથાપવા 

1055 છ�પલા�ુ ંતોરણ 

1056 જરદોસી દોરા માથી �ુલા બનાવવા 

1057 જરદોસી દોરા માથી તોરણ બનાવવા 

1058 જરદોસી દોરા માથી નેપક�ન સ્ડ�ન્ડ બનાવવા  

1059 જવેરાનો રસ બનાવવો 



1060 �ંજ-પખાજ-મ�ંરા વગાડવા 

1061 �ુના કપડા માથંી પગ�ુછંળ�યા બનાવવા    

1062 �ુલા બનાવવા 

1063 �ુવાર નો પોક પાડવો 

1064 �ૂની સાડ�માથંી નકશીકામ ભરતકામ લેનાર 

1065 �કો મોતીના તોરણ બનાવતા શીખવવા 

1066 ઝાપટ��ુ ંબનાવ�ુ ં

1067 �પંડ� બનાવતા શીખવ�ુ ં

1068 ટાયરમાથંી �લછોડ રોપવાના 

1069 ટાકંણી અને ટ�ક�ના દડા બનાવવા 

1070 ટ�બલ �માલ બનાવવા 

1071 ટોડલા બનાવવા 

1072 ટોપી-ગલેચી બનાવવી 

1073 ડબાના ઢાકંણામાથંી �પુડ� બનાવવી 

1074 �ડશ ટ�વી ઇન્સ્ટોલેશન 

1075 ડ�ઝાઈન વાળા ગોદડા બનાવવા 

1076 ડ�કોર�ટ�વ લગ્ન �રુશી બનાવવી 

1077 ડ�કોર�ટ�વ લગ્ન ગેઈટ બનાવવા 

1078 ડ�કોર�ટ�વ લગ્ન મડંપ બનાવવા 

1079 ડ�કોર�શન વાળા દ�વા બનાવવા 

1080 તાડના પાનમાથંી િવ�ઝણો બનાવવો 

1081 તેલના ઘાણામા ંકામ કર� ુ 

1082 તોરણ બનાવવા 

1083 થમ�કોલ ના ફલાવરપોટ 

1084 થમ�કોલમાથંી શો પીસ બનાવવા 

1085 દાડં�યા ને શણગારવો   

1086 દાતંમા ંડાયમડં લગાવવો 

1087 �દવડા ડ�કોર�શન કરતા ંશીખવવા 

1088 દ�શી નળ�યા બનાવવા 



1089 દોરા માથંી મોબાઇલ ક્વર બનાવવા  

1090 દોરા માથંી હાથ �ુમાલ બનાવવા  

1091 દોર� ના �હ�ચકા બનાવવા 

1092 દોર�  ઉથલાવવી 

1093 ઘરની સફાઈ કરવી 

1094 ધાબળ� ઓટવી 

1095 ધાબળા બનાવતા શીખ�ુ ં

1096 ધાબળામા ંડ�ઝાઈન પાડતા શીખવ�ુ ં

1097 ઘોડ�યા ધર ચલાવ� ુ

1098 ના�ુ ંલખ�ુ ં

1099 નાળયેર�ના પાન ના સાવેણા ંબનાવવા 

1100 નાળ�યેર� ના પાન �ુથંવા 

1101 નાળ�યેર�ના પાન માથંી �પંડા બનાવવા 

1102 નેપક�ન સ્ટ�ન્ડ (વાયર અને �તુર� અથવા રંગીન દોર�થી)  

1103 પત્રકાર�ત્વ ન્�ઝુ પેપર �રપોટર્ર  

1104 પથ્થર�યા મોતીના તોરણ બનાવતા શીખવવા 

1105 પાઈપ ફ�ટ�ગ કર� આપનાર 

1106 પાસપોટર્ િવઝા �ગ ેમા�હતી આપવી  

1107 િપ�ળના સળ�યા�ુ ંઢાળ 

1108 પીસ્તાના ફોતરા માથંી શો પીસ બનાવવા 

1109 �સુ્તક પર �ઠુા ંચડાવવા 

1110 પેટ્રોલપપં પર પેટ્રોલ �રુતા શીખવ�ુ ં

1111 પોચા બનાવવા 

1112 પોટ કલર વકર્ (ઘડા�ુ ંજર� �ચત્રકામ ) 

1113 પોટ પેઇન્ટ�ગ (ઘડા�ુ ં�ચત્ર કામ ) 

1114 પ્રીન્ટાર ના કવર બનાવવા 

1115 પ્લાસટ�ક ના �ુગંણ બનાવવા 

1116 પ્લા�સ્ટકના વેસ્ટ માથી  દોર� બનાવવી 

1117 ફલોર મીલ ઓપર�ટર  



1118 ફાયનાન્સ ચલાવ�ુ ં

1119 ફ�શ પકડવા માટ�ની નેટ બનાવવી 

1120 �લ ની વેણી બનાવવી 

1121 �લના તોરણ બનાવવા 

1122 �લદાની (બોઈડ� અથવા ખ�ૂર�ના પાનમાથંી થમ�કોલની મદદથી ) 

1123 �લદાની ડ�કોર�શન કરતા ંશીખવવી 

1124 બટાકા �ુગંળ� વેચનાર  

1125 બલ્બા માથંી શોપીસ બનાવવા  

1126 બહ�રા � ૂગંાની સહાય તથા સેવા 

1127 બળદ ગા�ુ ંબનાવ�ુ ં

1128 બળદના જોતર,છ�ક�ુ ંબનાવ�ુ ં

1129 બળદના શણગાર માટ� �લ બનાવવી 

1130 બાવળની ડાળખીની �લદાની બનાવી 

1131 બાધંણા બાધંવા 

1132 બાધંણીની ડ�ઝાઈન પાડતા શીખવવી 

1133 બે �યુા�ુ ંભરત �થુણ 

1134 બે �યુા�ુ ંથે્રડ�ગથી ઉનના  આટ�કલ  બનાવવા  

1135 બેગ-થેલીના ચેન ર�પેર કરવા 

1136 બોર એકત્રીત કરવા 

1137 બોરવેલ ઓપર�ટર 

1138 બોર� બધં બનાવવા (લોકલ ચેક ડ�મ)  

1139 બોલપેન ર�ફ�લ ભરવી 

1140 બ્રાસ પાટર્ ભઠ્ઠી ઓપર�ટર 

1141 બ્રાસ પાટર્ મશ�ગ પેઈન્ટ��ગ 

1142 બ્રાસ પાટર્ થડા મશીન ઓપર�ટર 

1143 બ્રાસ પાટર્ મશ�ગ સિવ�સ�ગ 

1144 બ્રાસ પાટર્ ઓટોમેટ�ક મશીન ઓપર�ટર 

1145 ભજન મા ંમ�ંરા વગાડવા 

1146 ભાત �ચત્ર 



1147 મટક� ડ�કોર�શન 

1148 મ�હલા સ્વરક્ષણ માટ�ની તાલીમ 

1149 માચા વકર્ 

1150 માછલા પકડવા 

1151 માટ�ના મકાન બનાવવા (ગાય,ભેસ) 

1152 માટ�ના રમકડા બનાવતા શીખવવા 

1153 માટ�ના વાસણ બનાવવા 

1154 માતા� નો ગરબો શણગારવો  

1155 મો�ના ટ�ડ�બીયર 

1156 મો�માથંી ઢ�ગલી બનાવવી 

1157 મોતી થી મઢ� ને  બગંડ� બનાવવી 

1158 મોતી થી મઢ� ને પીન બનાવવી  

1159 મોતી થી મઢ� ને સાકળા બનાવવી  

1160 મોતીના બ્રેસલેટ બનાવતા શીખવવા 

1161 મોતીના સાકળા બનાવવા (પગમા પહ�રવાના) 

1162 મોતીની ઈઢોણી બનાવવી 

1163 મોતીની માળા બનાવતા શીખવવી 

1164 મોતીમાથંી સમૌ�ુ ંબનાવ�ુ ં

1165 મોબાઇલ ની અલગ ફાઇલો ને કંપોસ કરવી  

1166 મોરના પ�છાની સાવરણી બનાવવી  

1167 રસો�ુ સ�વ�ુ ં

1168 રંગોલીના કલર બનાવવા 

1169 રાસ ગરબા 

1170 ર�સેપ્શાન માટ� સ્ટ�કજ તૈયાર કર�ું 

1171 � ના ઓશીકા બનાવવા 

1172 � ના ગાદલા બનાવવા 

1173 � માથંી વાટો બનાવવી 

1174 ર�ડ�યમ ની નબંર પ્લેટ અને નેઇમ પ્લેટ બનાવવી 

1175 ર�ત પેઇ�ન્ટ�ગ કરતા ંશીખવ�ુ ં



1176 ર�શનકાડર્ ડો�મેુન્ટ તૈયાર કરનાર 

1177 લગ્નનો મડંપ તૈયાર કરવો 

1178 લછ્છાના દોરામાથંી પસર્ અને �ુમાલ બનાવવા 

1179 લાઇબ્રેર� ની સમજ  

1180 લાકડા ના પાટલા બનાવવા 

1181 લાકડાના �ુદ� �ુદ� સાઈઝના બોકસ બનાવવા 

1182 લાકડાના વેરનો મડંપ 

1183 લાકોથ પેઈન્ટ�ગ કાપડ (કાપડમા ંપેઈન્ટ�ગ કર� પોસ્ટર બનાવવા)  

1184 લીપણ કર�ુ ં

1185 વાસણ સાફ કરવા 

1186 વાસંની ચટાઈ બનાવવી 

1187 વાસંની ટોપી, �પુડ� 

1188 વાહનના સીટ કવર તૈયાર કરવા 

1189 વાળની �ચુ્છ લેનાર 

1190 વાસંના �ુડંલા નાના-મોટા બનાવવા 

1191 વાસંળ� વાદન 

1192 �દૃ્ધાશ્રમમા ં�ધૃ્ધો ની સેવા 

1193 વોલીબોલના દડા ર�પેર કરવા 

1194 વ્યાસ પીઠ બનાવવી 

1195 સટલની લેસ અને સટલના �માલ બનાવવા 

1196 સલાડના િવિવધ ડ�કોર�શન 

1197 સાવેણો બાધંવો 

1198 સાડ� ભરતા શીખવવી 

1199 સાડ�માથી પગ �છુણીયા બનાવવા 

1200 સા� ુમાથંી �ુલા બનાવવા 

1201 સાવરણી બાધંતા શીખવવી 

1202 શા�ીય સગંીત શીખવ�ુ ં

1203 સીડ��ુ ંતોરણ 

1204 સીરામીક પોટ બનાવવા 



1205 સ�દર� ના આસિનયા બનાવતા શીખવવા 

1206 �તુર કાતંતા શીખવ�ુ ં

1207 �તુર માથંી મોબાઇલ ના કવર બનાવવા  

1208 �તુર માથંી વોલ પીસ બનાવવા 

1209 �તેુણી ના તોરણ બનાવવા 

1210 �તેુણી માથંી લેટર બોક્ષ બનાવવા  

1211 �તુરની દોર��ુ ંવણાટ 

1212 સોપાર� સેકવી 

1213 સોપાર�ના �ુડા બનાવવા (કમરમા ંલટકાવા) 

1214 સોપીસ બનાવવા 

1215 સૌર ઉ�ર્ના પાટર્� ુ ંઈન્ટોરમ��લેશન 

1216 સ્ટોસન ના ંચાદંલા બનાવવા 

1217 સ્ટ્ર�પ ડ�ઝાઈન બનાવવી 

1218 સ્પજંમાથંી ઢ�ગલી બનાવવી  

1219 હાઉસ ક�પ�ગ 

1220 હામ�નીયમ વાદન 

હ�લ્થો  

1221 ડ�ન્ટલ મીક�નીક 

1222 ઓપ્ટ�શીયન્સ મીક�નીક 

1223 મેડ�કલ ર�પે્રન્ઝીટ�ટ�વ 

1224 હાડવૈદ 

1225 મલમ ૫ટ્ટા 

1226 તેલ માલીશ 

1227 �રુમો �જવા 

1228 આ�વુ�દ�ક દવા બનાવવા 

1229 ઘરગથ્�ુ ંઉ૫ચાર 

1230 દવાની �ુકાન 

1231 જ�ંનુાશક દવા 

1232 રશી આ૫નાર 



1233 ડ્ર�સર  

1234 હલવાઇ 

1235 �ધૃ્ધોની સારસભંાળ 

1236 યોગ થેરાપી 

1237 પચં કમર્ 

1238 પેથોલો� લેબોર�ટર� 

1239 બ્લડ સેમ્પલ�ગ 

1240 હાઉસક�પર (ડોમેસ્ટ�ક) 

1241 મેડ�કલ સ્ટોર - એલો૫થી - આ�વુ�દ 

1242 દવા છટંકાવ 

1243 ફ�ઝીયોથેરાપીસ્ટ 

1244 ક�મીસ્ટ 

1245 ક�રટ�કર બીલ્ડ�ગ 

1246 �ંુડા બનાવવાની કામગીર� 

1247 આયા (સ્�લૂ) 

1248 �ુદા �ુદા ઓસળ�યા બનાવવા 

1249 નસ�ગ ક�ર 

1250 હ�રસ્પા (માથાના વાળની  ટ્ર�ટમેન્ટ) 

1251 �ઈલ મસાજ  

1252 �જક્શન આપતા શીખવ�ુ ં

1253 ઘર�થુ્� ુઉ૫ચાર 

લેધર વકર્  

1254 લેધરકામ 

1255 લેધરની બેગ બનાવવા 

1256 લેધરના પાક�ટ બનાવવા 

1257 લેધરની લેડ�ઝ બેગ બનાવવા 

1258 લેધરની ઘરવ૫રાશની ચીજવસ્�ઓુ 

1259 લેધરના બેલ્ટ બનાવવા 

1260 લેધરના ઘડ�યાળના બેલ્ટ બનાવવા 



1261 લેધરના મોબાઇલ કવર બનાવવા 

1262 ટ�વીના કવર 

1263 ચપંલ સાધંતા શીખવવા 

મેઇન્ટ�કનન્સ   

1264 િસલાઇ મશીન ર�પેર�ગ 

1265 શટર ર�પેરર 

1266 હ�ન્ડ પ૫ં ર�પેર�ગ  

1267 �ુકર ર�પેર�ગ 

1268 ગેસ સગડ� ર�પેર�ગ 

1269 પ્રાઇમસ ર�પેર�ગ 

1270 ઘ�ડયાળ ર�પેર�ગ 

1271 ડ�ઝીટલ અને એનાલોગ ઘ�ડયાળ ર�પેર�ગ 

1272 ચશ્મા ફ્ર�મ�ગ અને ગ્લાસવકર્  

1273 આર.ઓ.પ્લાન્ટ ર�પેર�ગ અને સિવ�સ 

1274 િમક્ષચર - ગ્રાઇન્ડર ર�પેર�ગ 

1275 ઘરઘટં� ર�પેર�ગ 

1276 ફ્ર�ઝ ર�પેર�ગ 

1277 એરકન્ડ�શન ર�પેર�ગ 

1278 એરકન્ડ�શન ઇન્સ્ટોલેશન 

1279 વોટર �ુલર િમક�નીક 

1280 ક�મેરા ર�પેર�ગ 

1281 બેગ ર�પેર�ગ 

1282 થે્રસર ર�પેર�ગ 

1283 સ્ટ્ર�ટ લાઇટ ર�પેર�ગ 

1284 શા�ીય સગંીત 

1285 છત્રી ર�પેર�ગ 

1286 વાઇબ્રેટર મશીન ર�પેરર 

1287 ��ુગ મશીન ઓ૫ર�ટર 

1288 પ્લાસ્ટ�કના ટબ, ડોલ ર�પેર કરનાર  



1289 મીલ્કર મશીન 

1290 મોબાઇલ કવર 

1291 મશીનથી પાણીની ટાકં� સાફ કરવા 

1292 મર�ન એ�ન્જન ર�પેર કર�ુ ં

1293 નેટ ર�પેર�ગ (માછલી ૫કડવાની) 

1294 વરસાદ� પાણીની સાચવણી અને બચાવ 

1295 દાતરડા બનાવનાર 

1296 બ્રેઝ�ગ કામ 

1297 નળની ઉ૫ર �ળ� લગાવવા�ુ ં 

1298 નળ ર�પેર�ગ 

1299 વોટરબેગના કવર 

1300 ટ�મના ડબ્બામા ંઓબ્રેસીક વકર્  

1301 નેચરલ ડાઇ બનાવવવી 

1302 �બર વકર્  

1303 ર�સાયકલ�ગ ઓફ વેસ્ટ 

1304 આર.ઓ. ર�પેર�ગ 

1305 �લફ્ટ ર�પેર�ગ 

1306 સ્પીકર ના કોન બાધંવા  

1307 મેગર ર�પેર�ગ 

1308 ડ�ઝલ એન્�◌ીન �ુવા ઉપર� ુર�પેર�ગ  

1309 ખેતરના ંડ�ઝલ એન્જ�ન ર�પેર�ગ 

1310 �.સી.બી. મશીન િમક�િનક (સામાન્ય) 

1311 માઈક્રોમીટર,વન�યર ક�લીપર ર�પેર�ગ 

1312 મોબાઇલ ચા�ર ર�પેર�ગ 

મ્�ઇુઝીક  

1313 સગંીત કલાસ 

1314 �તૃ્ય કલાસ 

1315 ભવાઇના વાધ બનાવનાર 

1316 તબલા વાદન 



1317 તબલા ઢોલ બનાવનાર 

1318 ર�પેર�ગ - દર�કામ 

પ્રોડક્શન / પેઈન્ટવર 

1319 તાળા - ચાવી 

1320 પેઇન્ટર 

1321 લાકડા ઉ૫ર કલરકામ 

1322 �દવાલ ઉ૫ર કલરકામ 

1323 પ્લાસ્ટર ઓફ પે�રસની �િૂત�ઓ બનાવવા 

1324 નકશીકામ 

1325 સ્ક્ર�ન િપ્રન્ટ�ગ 

1326 મી�ુ ૫કવવા 

1327 ગ્લાસ પેઇન્ટ�ગ 

1328 ૫ડ�યા ૫તરા બનાવવા 

1329 �ુઠંાના બોકસ બનાવવા 

1330 ફોટોક્ર�મ 

1331 ડાયમડં 

1332 ૫તગં બનાવવા 

1333 દોર� માજંવા 

1334 ફ�રક� બનાવવા 

1335 બીડ� બનાવવા 

1336 સોપાર� કટ�ગ 

1337 માવાની બનાવટ 

1338 ૫નીર બનાવટ 

1339 નબંર પ્લેટ બનાવવા 

1340 કોડ� વકર્  

1341 મોતી કામ 

1342 બાર� બારણાના ૫ડદા બનાવવા 

1343 સાડ� િપ્રન્ટ�ગ 

1344 ઉનના ક૫ડા 



1345 ફટાકડા બનાવવા 

1346 સોના ચાદં�ના દાગીના ઘડવા 

1347 તાબંા િપ�ળ�ુ ંનકશીકામ  

1348 ૫થ્થર નકશીકામ 

1349 તલ પીલવા 

1350 પી.વી.સી શેડ 

1351 પી.વી.સી બાર� બારણા ફ�ટ�ગ 

1352 �ગ્લીશ સ્પીક�ગ 

1353 ચોક, પાટ�પેન બનાવવા 

1354 રબર સ્ટ�મ્પ મેક�ગ 

1355 � ૂઠંાના બોકસ બનાવવા 

1356 ૫ગ�છુ�ણયા બનાવવા 

1357 ગેસ વેલ્ડ�ગ 

1358 આકર્  વેલ્ડ�ગ 

1359 ફ�બ્રીક�શન વકર્  

1360 સ્ટ્રકચર ફ�બ્રીક�શન વકર્  

1361 કર�યાણાના સામાનની હોમ ડ�લીવર� 

1362 વોટર સપ્લાયર 

1363 પાઘડ�ઓ બનાવવા 

1364 કર�યાણા 

1365 ચાદરની બનાવટ 

1366 કાથી બનાવટ 

1367 માછલીની �ળ બનાવટ 

1368 મચ્છર �ળ� બનાવવા 

1369 મચ્છર �ળ� વેચવા 

1370 છ�કણી બનાવટ 

1371 બગંડ� બનાવનાર 

1372 રંગારા 

1373 ટ્ર�ડ�શનલ ડ્ર�સ પ્રોવાઇડર 



1374 તાબંાના વાસણો બનાવનાર 

1375 િપ�ળના વાસણો બનાવનાર 

1376 ભગંાર કલેકશન 

1377 ૫સ્તી કલેકશન 

1378 ભગંાર વેચનાર 

1379 સનમાઇકા ફ્ર�મ�ગ 

1380 સ્પે્ર પેન્ટ�ગ 

1381 કોથળ� બનાવનાર 

1382 કોથળ� છા૫નાર બનાવનાર 

1383 સેમ્� ુબનાવનાર 

1384 �ગ્ગો વેચનાર 

1385 ક�ચેઇન બનાવનાર 

1386 કલાઇકામ 

1387 તીજોર� બનાવનાર 

1388 માટલા �ુલ્ફ� બનાવનાર 

1389 �દવાસળ� બનાવનાર 

1390 �દવાસળ� બોકસ બનાવનાર 

1391 ડબ્બાના ઢાકંણા બનાવવા 

1392 પચંધા� ુ

1393 પોટ પેઇન્ટ�ગ 

1394 પોટ કલર વકર્  

1395 બેલ્ટ મેકર 

1396 બગસરાના દાગીના ડાઇ 

1397 ખસટટ� મેકર 

1398 ખાટલા ભરનાર 

1399 હ�ટ મેક�ગ 

1400 હટમેકર, કોટ�જ મેકર 

1401 મેટર વીવર બામ્� ુ

1402 �િૂત� બનાવવી 



1403 મીના કાર�ગર� 

1404 � ૂગંળ બનાવનાર 

1405 �મ્મર બનાવવા (હોમ ડ�કોર�શન) 

1406 વાસણને કલાઇ કરનાર 

1407 �દંણા પેઇન્ટ�ગ વકર્  

1408 છાપાના માવામાથંી આટ�કલ્સ બનાવવા 

1409 છાણા ંબનાવવા 

1410 દ�રયાઇ લીઝમાથંી નમક બનાવ�ુ ં

1411 ક૫ડાના ૫ડદા બનાવવા 

1412 તલની ધાણી 

1413 આઇ કાડર્ બનાવવા 

1414 આટર્ ઓફ વોલ હ�ન્ગ�ગ 

1415 ઓકસોડાઇઝ નકશીકામ 

1416 અક�કની માળા બનાવવી 

1417 શેરડ�ના રસના કોલા 

1418 રાતે્ર ચોક� ૫હ�રો 

1419 અ�ર બનાવ�ુ ં

1420 અ�ર વેચ�ુ ં

1421 ભાડ� ૂજંો 

1422 ખાર� સ�ગ ૫કાવવી 

1423 ખારા ચણા બનાવવા 

1424 વટાણા બનાવવા 

1425 કાગળ વીણવા 

1426 પ્લાસ્ટ�ક વીણ�ુ ં

1427 વાસણ વેચવા 

1428 તાડ૫ત્રી 

1429 બ્લાઉઝ ચણીયા સીવવા 

1430 લગ્નના વાસણો સપ્લાય કરવા 

1431 થમ�કોલ વકર્  



1432 પ્લાસ્ટ�કના ૫ડ�યા 

1433 તાર - ફ�ન્સ�ગ વકર્  

1434 પ્લાસ્ટ�કના રાષ્ટ્રધ્વજ બનાવવા 

1435 કાગળના રાષ્ટ્રધ્વજ બનાવવા 

1436 કોથળા બનાવવા 

1437 બોલપેલ બનાવવી 

1438 પાણીના પાઉચ વેચવા 

1439 નટ ખેલ 

1440 ભજન મડંળ� 

1441 ચાલં્લા બનાવવા 

1442 શ�ગોડા વેચવા અને શ�ગોડા બનાવવા 

1443 સીડ� બનાવવા 

1444 બકલ બનાવવા 

1445 મોજડ� બનાવવા 

1446 તેલના ખાલી ડબ્બા લેવા 

1447 તગારા સાધંવા 

1448 રાખડ� બનાવવા 

1449 પ્લાસ્ટ�કના �લો બનાવવા 

1450 પોસ્ટકામ એજન્ટ  

1451 કચરો ઉપાડવો 

1452 ફાન્ટ�ન બનાવવા 

1453 ર�ફ�લ બનાવવી 

1454 લેટર બોકસ - કા૫ડ 

1455 લેટર બોકસ - � ૂઠંા 

1456 પેન્ડલબોકસ 

1457 નીટ�ગના રમકડા 

1458 માબર્લ પેઇન્ટ�ગ 

1459 હ�ન્ડ પેઇન્ટ�ગ 

1460 ફ�બ્રીક પેઇન્ટ�ગ 



1461 ગોબરગેસ પ્લાન્ટ બનાવવા 

1462 � ૂઠંામાથંી તૈયાર રંગોળ� બનાવવી 

1463 પોચો બનાવવો 

1464 પ્લાસ્ટ�કની વેણી 

1465 મીણની �લદાની 

1466 બટર પેપર ઉ૫ર છા૫કામ 

1467 �તુળ�, કાથી, દોરડા બનાવવા 

1468 �ુદ� �ુદ� �ડઝાઇનના ૫ડદા બનાવવા 

1469 હબર્લ ઓઇલ બનાવ�ુ ં

1470 હબર્લ શેમ્�ુ ંબનાવ�ુ ં

1471 ૫તરાના વોશર બનાવવા 

1472 ધોક�ણા બનાવવા 

1473 સ્ટ�પ્લરની પીન બનાવવી 

1474 ક�-ચેઇન બનાવવા 

1475 િપ્રન્ટ�ગ �ગ્રટ�ગ કાડર્સ 

1476 નીટ�ગ �ગ્રટ�ગ કાડર્સ 

1477 છાપાની કોથળ� 

1478 પે૫ર ગ્લાસ 

1479 રાખડ� બનાવવી 

1480 �ુદા �ુદા તોરણ બનાવવા 

1481 મોતીના સેટ બનાવવા 

1482 બોર�યા બનાવવા 

1483 ફ્ર�ન્ડશી૫ બેલ્ટ 

1484 ધા�નુા બેલ્ટ બનાવવા 

1485 ધા�નુા બીબા 

1486 ફોટોગ્રાફ� વ્યવસાય 

1487 ફોટો આલબબં બનાવવા 

1488 લગ્ન પ્રસગંે ફોટોગ્રાફ� 

1489 લગ્ન પ્રસગંે િવ�ડયોગ્રાફ� 



1490 ફોટો એન્લાજ�ગ 

1491 રફ મટ�ર�યલ્સ માથંી લચં બોક્સ બનાવવા 

1492 રંગકામ 

1493 લાકડાના વેરમાથંી વોલ પીસ બનાવવા 

1494 લાકડાની ફ્ર�મ તૈયાર કરવી  

1495 લેશ માથંી �ઝુ અને ક�ચન બનાવવા 

1496 વરલી પે��ન્ટગ 

1497 વેક્સ બનાવતા શીખવ� ુ

1498 સા�દુાણાની વેફર બનાવવી 

1499 હાથીના દાતં માથંી બા�ુ બધં બનાવવા 

1500 �હ�ચકાની �લ બનાવવી 

1501 પી.સી.બી બનાવવી 

1502 વોલ પીસ બનાવવા 

1503 એમ.એસ બાર માથંી ઘોડ�યા બનાવવા 

1504 કપડા રંગવા 

1505 પી.વી.સી. બાર� બારણા બનાવવા 

1506 સ્ટ�લ ચેઇન બનાવવી  

1507 સાડ� પર છાપકામ કર� ુ

1508 ડ�ઝાઇન ની ગ્લાસ કોપી કરવી 

1509 માટ�માથંી કોલસા ની મોબાઇલ સગડ� બનાવવી 

1510 પતરાની સગડ� બનાવવી 

1511 કાચના ંરમકડા બનાવવા 

1512 વેસ્ટ કોપરમાથંી �તુ�ઓ બનાવવી 

1513 રંગોળ� �રુવી 

1514 વાસંની ઓરણી બનાવવી 

1515 ખાખરાના પાનના પડ�યા, પતરાળા બનાવવા 

1516 ભ�ડ�ના ર�સામાથંી દોર� બનાવવી 

1517 શણના ર�સામાથંી દોરા બનાવવા 

1518 સીમેન્ટના �લુા બનાવવા 



1519 માટ�ના �લુા બનાવવા 

1520 સીમેન્ટની �ળ� બનાવવી 

1521 મગના પાપડ બનાવવા 

1522 અડદના પાપડ બનાવવા 

1523 તલ, સ�ગદાણાની ચીક� બનાવવી 

1524 કાથી ની દોર�ના વોલ હ�ગ�ગ 

1525 બ�ગલ બોક્સ બનાવવા 

1526 માટલી ડ�કોર�શન  

1527 ફ�સ પેક બનાવવા 

1528 પગ �છુણીયા બનાવવા 

1529 મોતીની ઝાઝર� બનાવવી 

1530 લાયન�ગ વકર્  

1531 પ્લા�સ્ટક મચ્છર �ળ� બનાવવી 

1532 કાથીની દોર� બનાવવી 

1533 આઇસ્ક્ર�મ બનાવ�ુ ં

1534 આમળા નો પાઉડર બનાવવો 

1535 આમળા નો �ખુવાસ બનાવવો 

1536 ઇડલી બનાવતા શીખવવી 

1537 ઇલેકટ્ર�ક બોડર્ ખાચંવા (સન માઇકા)  

1538 ઇલેકટ્ર�ક �ડુન બોડર્ ખાચંવા 

1539 કચોર� બનાવતા શીખવ�ુ ં

1540 કપડા ધોવાનો પાવડર બનાવવો 

1541 કલર ઉખેડવા-લાપી કરવી 

1542 કાચી ક�ર�નો ડ્રાય પાવડર  

1543 કોપરાની ચટણી બનાવતા શીખવવી 

1544 ગેલ્વેનાઈઝ પતરામાથંી ડબ્બા �પુડ� બનાવવી 

1545 ઘરબેઠા શાકભા� �િુવધા 

1546 ચણા-શ�ગ ની ચીક� 

1547 ચોકલેટ બનાવતા શીખવવી 



1548 ચોખા ના લોટ ની ફરફર બનાવવી  

1549 ચોખાના પાપડ બનાવવા 

1550 છત્રી �રપેર�ગ 

1551 જમીનના બોરમાથ� સબમસ�બલ કાઢવા/ફ�ટ કરવા 

1552 �રા શરબત બનાવ�ુ ં

1553 �ુદા-�ુદા પેપરવેટ બનાવવા 

1554 �ન્સશ હ�ર કટ�ગ 

1555 ટમેટા નો સોસ બનાવવા 

1556 ટ�ફ�ન એક્ત્રીત કર� પહોચાડવા 

1557 તલ ના લા�ુ બનાવવા 

1558 તલ નો �ખુવાસ બનાવવો 

1559 તાડના પાનની સાવરણી બનાવવી 

1560 દાબેલી બનાવવી  

1561 દ�શી �લુા બનાવવા 

1562 ઘડ�યાલ ર�પેર�ગ 

1563 ધાણી-મમરા ના લા�ુ બનાવવા  

1564 પતગંના દોરાને માઝંો પાતા શીખવ�ુ ં 

1565 પતાસા બનાવવા 

1566 પનીર બનાવતા શીખ�ુ ં

1567 પાણી�રુ� બનાવતા શીખવવી 

1568 �ડુલા બનાવતા શીખવ�ુ ં 

1569 �લનો હાર બનાવવો 

1570 �ટુ ચપંલ ર�પેર કરવા 

1571 ભાખરવડ� બનાવતા શીખવવી 

1572 મકાઇ ની ધાણી ફોડવી 

1573 મીક્સ ભ�યા બનાવવા 

1574 �માલ િપ્રન્ટ કરવા 

1575 રોડ સેફ્ટ� ટ્ર�ઇનર 

1576 લછ્છ� બનાવવી 



1577 લાઇટબીલ અને ટ�લીફોન બીલ એક્ત્રીત કર� ભરવા 

1578 લી�ુડં� એકત્રીત કરવી 

1579 વર�યાળ� ના શરબત બનાવવા 

1580 વાયર�ગ બોડર્ ના ખાચંા પાડવા 

1581 શરબત�ુ ંલાર� દ્વારા વેચાણ કરનાર 

1582 સલી સોપાર� બનાવવી 

1583 સાડ�મા ંકોમ્પ્�ટુર વકર્ કરતા ંશીખવ�ુ ં

1584 સા�દુાણા માથી વેફર બનાવવી 

1585 સાભંાર બનાવતા શીખવ�ુ ં

1586 કપડા ધોવાનો સા� ુબનાવવો 

સિવ�સ સેક્ટર  

1587 પ્લાસ્ટ�ક વકર્ર 

1588 શોપ�ગ મોલમા ંબાળકોને એન્ટર ટ્ર�ઇનર 

1589 ટ્રાવેલ એજન્ટ (લકઝર�) 

1590 ટ્રાવેલ એજન્ટ (િવમાની સેવા) 

1591 કલીનર 

1592 ઇલેકટ્ર�ક બીલ, ટ�ક્ષ વગેર� ભરવાની સેવા 

1593 ઇન્સ્યોરન્સ  

1594 ઇવેન્ટ મેનેજર 

1595 સ્ટ�બલમેન 

1596 સ્વરોજગાર માગર્દશર્ન અને સહાય 

1597 સેલ્સમેન 

1598 સિવ�સ બોય-ક�ટર�ગ 

1599 �બૂેલા માણસને (લાશ) શોધવાની કામગીર� 

1600 �બૂતા માણસને બચાવ�ુ ં

1601 ડાન્સ પાટ� 

1602 ઘોડ� સવાર� 

1603 ઘોડાગાડ� 

1604 ઘર� વસ્� ુ૫હોચાડવી 



1605 પેટ� વા�ુ 

1606 પેન િપ્રન્ટ�ટ (નામ લખવા) 

1607 ��ૂ  

1608 પાણીની ચકાસણી 

1609 ટ�મ્પલ મેનેજમેન્ટ 

1610 ટ�શુન કલાસીસ 

1611 મા�લશ 

1612 આયા 

1613 રસોઇકામ 

1614 વાસણ માજંવા 

1615 કચરા પો� ુ ં

1616 ઘરસાફ�ફૂ� 

1617 અનાજ સાફ�ફૂ� 

1618 અનાજ દળવા 

1619 મસાલા દળવા 

1620 મસાલા બનાવવા 

1621 મસાલા પે�ક�ગ 

1622 સાવરણી, ઝા�ુ ંબનાવવા 

1623 એિસડ, ફ�નાઇલ 

1624 અથાણા બનાવવા 

1625 મીણબ�ી બનાવવા 

1626 અગરબ�ી બનાવવા 

1627 નાસ્તો બનાવવા 

1628 ટ�ફ�ન સપ્લાયર 

1629 પ�ઇગ ગેસ્ટ 

1630 �રુશીની નીટ�ગ બનાવવા 

1631 ખાટલાના દોરડા - વોણ બનાવવા 

1632 ઇ�ી કરનાર 

1633 ધોબી 



1634 મડં૫ ડ�કોર�શન 

1635 �લહાર 

1636 ક�ટર�ગ 

1637 લગ્ન ગીતો ગાવા 

1638 બેન્ડવા�ં 

1639 વેઇટર 

1640 ઉધઇ કંટ્રોલ 

1641 જયોિતષ 

1642 જન્મ �ંુડળ� બનાવવા 

1643 �કુ બાઇન્ડ�ગ 

1644 �કુ કંપોઝીટ 

1645 �કુ કટ�ગ 

1646 �કુ િપ્રન્ટ�ગ 

1647 ઝેરોક્ષ મશીન ઓ૫ર�ટર 

1648 મોચીકામ 

1649 ચામડાના �ટુ - ચપ્પલ બનાવવા 

1650 મીનરલ વોટર સપ્લાય 

1651 ફોટોગ્રાફ�  

1652 િવ�ડયો �ટુ�ગ 

1653 િવ�ડયો એડ�ટ�ગ એન્ડ ર�કોડ�ગ 

1654 મોબાઇલ ર�ચા� 

1655 ફોટો લેમીનેશન 

1656 ટ��લફોન આ૫ર�ટર 

1657 કોલ સેન્ટર 

1658 ટ��લ માક�ટ�ગ 

1659 બોર ઓ૫ર�ટર 

1660 ગટર લાઇન સફાઇ 

1661 ગટર લાઇન ખોદકામ 

1662 ડાયમડં દલાલી 



1663 ડાયમડં કટ�ગ 

1664 ડાયમડં પોલીશ 

1665 ડાયમડં એસોટ�ગ 

1666 ચપ્પા �ડૂ� ધાર કાઢવા 

1667 પ્લાસ્ટ�ક આઇટમ ર�પેર�ગ 

1668 કોલસા પાડવા 

1669 �ુર�સ્ટ ગાઇડ 

1670 બરફના ગોળા બનાવવા 

1671 ચોક�દાર 

1672 ૫ટાવાળો 

1673 લાઇટ ડ�કોર�શન 

1674 સાઉન્ડ સીસ્ટમ 

1675 લ�૫ણ કરવા 

1676 વોટર ટ�સ્ટ�ગ 

1677 દાર�લી 

1678 પાણી �રુ� 

1679 દાળવળા 

1680 ચા કોફ� 

1681 ખમણ, ઢોકળા, ચટણી 

1682 ગાઠં�યા, ફાફડા, જલેબી 

1683 ઇડલી સભંાર 

1684 ભા�પાઉ બનાવવા 

1685 ભેળ 

1686 કન્ફ�શનર� 

1687 ચોકલેટ 

1688 ૫રોઠા શાક 

1689 ટ�� ૂચીતરવા 

1690 ��ૂર� 

1691 કમર્કાડં કરનાર 



1692 લગ્ન કરાવવા 

1693 કથા કરાવવા 

1694 હોડ� ચલાવવા 

1695 હોડ� ર�પેર�ગ 

1696 ��ૂગર 

1697 ફ��રયા 

1698 બગંડ� વેચનાર 

1699 રંગોળ� બનાવનાર 

1700 ચણીયાચોળ� બનાવનાર 

1701 ચણીયાચોળ� ભાડ� બનાવનાર 

1702 ��ૂપો 

1703 નાયીકામ 

1704 સ્ટ�ઇઝ ડ�કોર�શન 

1705 બેગ તથા થેલા વેચાણ 

1706 ચગડોળ 

1707 કઠ�તુલી 

1708 આમલેટ બનાવનાર 

1709 �ુલી/હમાલ 

1710 પાણીના ટ�ન્કર 

1711 પ�ઓુ� ુચામ�ુ ૫કવનાર 

1712 �ટુ પોલીશ 

1713 �મુ મેકર 

1714 બ્રાસ મેકર હ�ન્ડ 

1715 બાસ્ક�ટ વણાટ અને સાદડ� બનાવવી 

1716 બામ્� ુકાટર્ બીલ્ડર 

1717 હોમગાડર્ 

1718 મ�ંદરના ��ુર� 

1719 માડંવા બનાવવા 

1720 મનીલેન્ડર 



1721 મ્�ઝુીકલ પાટ� 

1722 મીલ્કર હ�ન્ડ 

1723 �ુનો ભગંાર લેવા 

1724 છર�, ચપ્પા અને કાતરની ધાર કાઢનાર  

1725 દ�રયામાથંી મળતી વસ્�ઓુ વેચાણ 

1726 ચરખા, વણાટકામ 

1727 �ુર�યર 

1728 તાડ� ઉતારવી અને વેચવી 

1729 તરતા શીખવાડ�ુ ં(સ્વીમ�ગ) 

1730 ગ્રીન ડોમ બનાવવા 

1731 એસ.ટ�.ડ�.-પી.સી.ઓ 

1732 એડવોક�ટ 

1733 ધણી બનાવવી (મકાઈ/�ુવાર) 

1734 રોજગાર સહાય સેવા 

1735 રમત ગમત ના સાધન ર�પેર�ગ કરનાર  

1736 તેડાગર 

1737 હાથલાર� ચલાવવી 

1738 ર�ડ�મેડ ક૫ડા વેચવા 

1739 મર�લા ૫�ઓુ ઉપાડવા 

1740 કાગળના ૫ડ�યા 

1741 સ્�લૂવધ�  

1742 વાહનની વધ� કરવી 

1743 ક૫ડાને વલ્ક�નાઇઝર કર�ુ ં

1744 ડોલી 

1745 �ૂના ક૫ડાની સામે વાસણ વેચવાનો ધધંો 

1746 નીરો ક�ન્દ્ર  

1747 આશા વકર્ર 

1748 સખી મડંળ બનાવ�ુ ં

1749 ર�ઇ બનાવવી 



1750 ઝીયાણાની આઇટમો�ુ ંપેક�ગ  

1751 � પીજનાર પી�રા 

1752 ખરાદ�કામ 

1753 બાલવાડ� 

1754 હોમ મેનેજર 

1755 છા� ુિવતરણ કરનાર 

1756 ઉ�રોતર �ક્રયા કરાવનાર 

1757 િસનીયર િસ�ટઝન કિમ�ટ 

1758 વાનપ્રસ્થાન શ્રમન જ્ઞાન 

1759 વેદોકત િવિધ 

1760 સ્પીર�ચ્�ટુર 

1761 સેકસ� ુનોલેજ 

1762 સાસં્�ૃિતક વારસો 

1763 િપ્રવેન્ટ ઓફ નેચરલ �રસોસ�સ  

1764 એન્વાયર્મેન્ટ મેનેજમેન્ટ 

1765 મેર�જ બ્�રુો 

1766 એકવાગાડર્ સિવ�સ  

1767 કલ્ચરલ ઓગ�નાઇઝર 

1768 ભાર િવના� ુભણતર 

1769 પ્રાથર્ના 

1770 મેડ�ટ�શન 

1771 �મનેશીયન 

1772 મનોિવકાસ 

1773 ગાયનેક સિવ�સ 

1774 �ુર�ઝમ સિવ�સીસ 

1775 �તૂરા ૫કડવા 

1776 �તૂરા પાળવા 

1777 ૫�ઓુ� ુ�બ્રડ�ગ કરાવ�ુ ં

1778 નાક કાન વીધનાર 



1779 ટ્રાવેલ�ગ કમ સ્લીપ�ગ બેગ બનાવવી 

1780 �ઝૂની 

1781 સાડ�� ુઇન્ટરલોક 

1782 સહ�લગાહ/બોટ�ગ કરાવ�ુ ં

1783 અક�કના ૫થ્થરના રમકડા બનાવવા 

1784 ફ�શ કટર 

1785 ફ�શ સોટર્ર 

1786 ફ�શ ગ્રેડર 

1787 ફ�શ પીલર 

1788 એકવા કલ્ચર 

1789 મર�ન એન્�નીયર�ગ 

1790 ઓ૫ર�શન, મેઇન્ટ�નન્સ એન્ડ ર�પેર�ગ ઓફ ફ�શ�ગ બોટ એન્�ન 

1791 ડ�ઝલ મીક�નીક (મર�ન) 

1792 શી૫ ઇલેકટ્ર�શીયન 

1793 સારંગ 

1794 કારપેન્ટર (શીપ�ગ ઉધોગને લગતા) 

1795 ફોમ એન્ડ લેનીન વકર્  

1796 ઓ૫ર�ટર લેિમનેટ ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝ 

1797 સ્પે્રકલર�ગ (શીપ�ગ ઉધોગને લગતા) 

1798 મર�ન વેલ્ડર 

1799 મેઇન્ટનન્સ ઓફ શી૫ 

1800 લાશ્કર મર�ન  

1801 નેવીગેશન િસસ્ટમ ર�પેર�ગ 

1802 નેવલ કોમ્�નુીક�શનના સાધનો�ુ ંર�પેર�ગ 

1803 મેઇન્ટ�નન્સ ઓફ મર�ન ઇલકટ્રોનીક ઇકવી૫મેન્ટ 

1804 સી- સીક�રુ�ટ�ગાડર્ 

1805 મર�ન ફ્ર�ઝ ર�પેર�ગ 

1806 મર�ન ઇલેકટ્રોનીકસ 

1807 હ�મ ર�ડ�યો આ૫ર�ટર 



1808 વાયરલેસ આ૫ર�ટર 

1809 �.પી.એસ.િસસ્ટમ આ૫ર�ટર 

1810 કન્ટ�નર આ૫ર�ટર 

1811 નેવલ આક�ટ�કટ 

1812 ક્ર�ઇન આ૫ર�ટર 

1813 �.સી.બી. આ૫ર�ટર 

1814 બ્રેક લાઇનર ર�પેર�ગ 

1815 કલચ િસસ્ટમ ર�પેર�ગ 

1816 હાઇડ્રોલીક િસસ્ટમ મીક�નીક 

1817 ઓટો ગેસ ક�ટ િસસ્ટમ મીક�નીક 

1818 ગેસ પાઇ૫ ફ�ટ�ગ મીક�નીક 

1819 ટ્ર�કટર અને ટ્રોલી ર�પેર�ગ 

1820 ચેસીઝ ર�પેરર 

1821 પાક�ગ બોય 

1822 હોટ પે્રસ ઓ૫ર�ટર 

1823 લેબર �૫ુરવાઈઝર 

1824 કવોલીટ� કંટ્રોલ �૫ુરવાઇઝર 

1825 વીન્ડ ફામર્ ટ�કનીશીયન 

1826 પે્રસ ઓ૫ર�ટર 

1827 ફાયર ફાયટર 

1828 એકવા વોટર પ્લાન્ટ ઓ૫ર�ટર 

1829 કોલ્ડ સ્ટોર�જ �૫ુરવાઇઝર 

1830 કો�ુ ગેટ�ડ બોક્ષ બનાવવા 

1831 પેક�જ�ગ 

1832 �ડ ક�ન�ગ 

1833 �ડ ટ�કનોલી� 

1834 �ડ િપ્રઝવ�શન 

1835 ફ્રોઝન �ડ (વોટર બેઝ) 

1836 વેલ્� ુએડ�શન ઇન સોલ્ટ 



1837 વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ 

1838 �ડુ એન્�ન ક્રાફટ 

1839 �રૂ�સ્ટ ગાઇડ 

1840 એન્વાયરમેન્ટ આસીસટન્ટ 

1841 ઓ�ફસ ઓટોમેશન 

1842 ઇન્ડસ્ટ્ર�યલ એકાઉન્ટન્ટ 

1843 ટ�ક્ષ કન્સલટન્ટ/લેબર કન્સલટન્ટ 

1844 હો�સ્પટા�લટ� મેનેજમેન્ટ 

1845 કચ્છ� સ્વીટ અને ફરસાણ બનાવવા 

1846 સ્પા/વેલનેસ પાલર્ર 

1847 િમનરલ વોટર ઉધોગ 

1848 બ્રાસ પાટર્ વકર્ર 

1849 સી.એન.સી ઓ૫ર�ટર 

1850 રબર ટ�કનોલો� 

1851 આટ�ફ�શીયલ મોતી બનાવવા 

1852 િસરાિમક વકર્  

1853 એકસ-ર� ટ�કનીશીયન 

1854 �સ્પન�ગ 

1855 િવવ�ગ 

1856 �જનીગ પ્રોસેસ�ગ 

1857 દાળ ચણા મીલ 

1858 ગ્રાઉન્ડ મેન 

1859 બડર્/એનીમલ ચેઝર 

1860 ટ�કટ�ગ 

1861 નાળ�યેરના છોતરાનંી બનાવટો 

1862 નેવીની ભરતી માટ�ની તાલીમ 

1863 ઇન્ડસ્ટ્ર�યલ ઇલેકટ્ર�શીયન 

1864 ર�વાઇઝડ ન્� ુકોસર્ સીવીલ કન્સટ્રકશન 

1865 કન્વેયર બેલ્ટ ટ�કનીશીયન 



1866 વેલ્ક�નાઇઝર ફોર કન્વેયર બેલ્ટ 

1867 ફોકર્ લીફટ ડ્રાયવસર્ ( હ�ન્ડલ�ગ ક�મીકલ્સ) 

1868 વે બ્રીજ ઓ૫ર�ટર 

1869 ઇન્ડસ્ટ્ર�યલ એ.સી.મીક�નીકલ 

1870 ડ�સલાઇનેશન પ્લાન્ટ ઓ૫ર�ટર 

1871 ફાયબર બોટ બીલ્ડ�ગ 

1872 ગેસ કટર ( ઇન શી૫ બેક�ગ ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝ) 

1873 વીચ ઓ૫ર�ટર  ( ઇન શી૫ બેક�ગ ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝ) 

1874 ફ�ટર  ( ઇન શી૫ બેક�ગ ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝ) 

1875 ઇલેકટ્ર�કલ એપ્લાયન્સ ર�પેર�ગ અલગં ખાતે  

1876 લીનન વકર્  અલગં ખાતે 

1877 કારપેન્ટર અલગં ખાતે 

1878 ફ�શીગ નેટ ર�પેર�ગ �ફરાબાદ ખાતે  

1879 ડ�ઝલ મીક�નીક/વેલ્ડર �ફરાબાદ ખાતે 

1880 વાયરલેસ ઓ૫ર�ટર 

1881 જન્મ�દવસ ઉજવવો 

1882 ટ�ર�સ વોટર �ફૂ�ગ 

1883 �લનો �કુ� બનાવવો  

1884 �લની વેણી બનાવવી 

1885 �લનો �લુદસ્તો બનાવવો 

1886 �લહાર બનાવ�ુ ં

1887 પગ �ુછંણી�ુ ંબનાવ�ુ ં 

1888 પડદા બનાવવા 

1889 પતગં બનાવવા 

1890 પથ્થર તોડવા 

1891 ફોટા પ્રીન્�ુ કરવા 

1892 ફ્ર�સ એન્ડ આટ�ફ�શીયલ ફ્લાવર બ્રોસ  

1893 વાસંની સાવરણી બનાવવી 

1894 શહ�રની સ્વચ્છતા રાખવી 



1895 ક�ર� કાપવાના �ડુા બનાવી અને વેચવા 

1896 �ળ� ઝાપા બનાવવા  

1897 �ટુ ચમ્પલ ર�પેર�ગ 

1898 બેગ/ચેઇન ર�પેર�ગ  

1899 તલ� ુકચર�� ુબનાવ� ુ

1900 લાકડા� ુહળ બનાવ� ુ

1901 ચોખાના લોટ માથંી પાપડ� 

1902 �ુદંા� ુઅથા� ુબનાવ� ુ

1903 મરચા� ુઅથા� ુબનાવ� ુ

1904 પોટ ડ�કોર�શન  

1905 કાથીની દોર�ના પગ �છુણીયા  

1906 દળવાની ઘટં�ના પથ્�રુ ટાકંવા   

1907 બ્લોક પ્રીન્ટ�◌ાગ  

1908 જર� પે�ટ�ગ 

1909 ટ�મ� પાન ભેગા કર� �ડુા બનાવવા  

1910 ર�વેટ�ગ 

1911 �તુર�માથંી બટવા બનાવવા  

1912 ઉનનો સ્કાફ બનાવવો 

1913 વેસ્ટ સાડ�માથંી પગ �છુણીયા બનાવવા 

1914 વાસંના પાવા(વાસંળ�) બનાવવા અને વેચવા  

1915 ચશ્મા ર�પેર�ગ 

1916 રબ્બર સ્ટ�મ્પ બનાવવા 

1917 અગરબ�ી ના સ્ટ�ન્ડ  

1918 અડદાના પાપડ બનાવવા 

1919 અથાણા બનાવવા  

1920 અલગ અલગ �તના ચેવડા બનાવવા 

1921 અલગ અલગ �તના ભ�યા બનાવવા અને ચટણી બનાવવી 

1922 કમર� લટકવવાનો �ડો બનાવવો 

1923 કાચ કાગળ બનાવવા 



1924 કોમ્પ�ટુર માથી વાઇરસ કાઢવા  

1925 કોમ્પ્�ટુર ના કવર બનાવવા 

1926 ગાઠ�યા બનાવવા 

1927 ઘાસની ગ�ં બનાવવી 

1928 ઘાસની �પંડ� બનાવવી 

1929 ચીક� બનાવનાર વેચનાર 

1930 �ત �તના �ખુવાસ બનાવવા 

1931 ટ�બુ લાઇટના ચોક બનાવવા 

1932 ડ્ર�સ મા ંપેઇન્ટ�ગ કર�ુ ં 

1933 ડ્રોઈગ ચોક બનાવવા 

1934 દિતયા અથવા બોલપેન સ્ટ�ન્ડ 

1935 નકામા વાળની હ�રસ્ટાસઈલ 

1936 પતરામાથંી ચોક� ઢાકણ બનાવનાર 

1937 પફ બનાવવા 

1938 પ્લાનસ્ટ�ણકના બટન બનાવવા 

1939 ફ�ન્સીવ તક�યા બનાવવા 

1940 ફોટૉ ફ્ર�મ બનાવવી  

1941 બન બનાવવા(નકામા વાળ માથી) 

1942 ભમરડા બનાવવા અને વેચવા 

1943 ભેળ�રુ� બનાવવી 

1944 મહ�દ�ના કોન બનાવવા 

1945 મીણના રમકડા બનાવવા 

1946 મીનરલ વોટર સેવા 

1947 મોતી લગાડ� ને ચોટલા બનાવવા 

1948 મોતીના ફ�ન્ડ�શીપ બેલ્ટટ બનાવવા 

1949 રગડો બનાવવો 

1950 લાયસન્સ કઢાવી આપનાર 

1951 �ડુન કંસીલ બોડર્ બનાવવા 

1952 વેલવેટ ની મોજડ� બનાવવી 



1953 વોલ પીસ (થમ�કોલ) બનવવા 

1954 શેરડ�ના રસમાથંી ગોળ બનાવવો 

1955 સમોસા બનાવવા 

1956 સાદ� પેપર ફાઈલ બનાવવા 

1957 િસમેન્ટપની િવિવધ પ્રોડ્કટ  

1958 �પુડ� બનાવવી 

1959 સ્ક�ચ પેન બનાવવા 

1960 સ્ટ�મ્પ વેન્ડર કામગીર� 

1961 હ�ર સ્વીચ બનાવવી  

1962 કંકોત્રી કંપોઝ 

1963 કંકોત્રી છાપવી 

1964 ફોટો એડ�ટ�ગ 

1965 વીઝીટ�ગ કાડર્ બનાવતા શીખવવા 

1966 બેનર બનાવવા 

1967 ક�લેન્ડર બનાવવા 

1968 એમ્બોસ પેઇન્ટ�ગ(કાપડ પર �ચત્ર ઉપસાવીને �ચત્ર કામ કર�ુ)ં 

1969 કોમ્પ્�ટુરમા ંઝ્વેલર� �ડઝાઇન કરતા ંશીખવવી 

1970 ક�ન્વાયસ પેઇન્ટ��ગ  

1971 એમ્બો◌ાઝ પેઇન્ટ��ગ  

1972 ��ટુ પેઇન્ટ�ઝગ  

1973 E.L.C.B ઇન્ટો◌ી◌ંગ�લેશન અને વાયર�ગ કનેક્શન (અથર્ �લક�જ સક�ટ બ્રેકર)  

1974 લેન કનેક્શન  

1975 ઇન્ટોનેક�લેશન ઓપર�ટ�ગ િસસ્ટરમ 

1976 ખોયા બનાવવા  

1977 ઢોલી  

1978 જનરલ ઇન્યો્ઝી�રન્સં પોલીસી વેચવી  

1979 �દવાલ કલર 

1980 �ડુન કલર  

 


