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કેટીક મહત્ળની ટે્રનો 
 

 વળળેક એક્સપે્રસ - દદબરૂગઢ થી કન્યાકુમારી 
 કેરાા એક્સપે્રસ - દદલ્હી થી વતરુળનતંપરુમ 

 કણાટકક એક્સપે્રસ - દદલ્હી થી બેંગોર 

  દહમસાગર એકસપે્રસ - કન્યાકુમારી થી જમ્મ ુતાળી 
 ગીતાજી એક્સપે્રસ - મુબંઈ થી કોકાતા 
 ચેતક એક્સપે્રસ - દદલ્હી થી ઉદયપરુ 

 દહમગગદર એક્સપે્રસ - હાળરા થી જમ્મ ુતાળી 
 કોરોમાડ એક્સપે્રસ - ચેન્નાઇ થી હાળરા 
 નળજીળન એક્સપે્રસ -અમદાળાદ થી ચેન્નાઇ 

 રાજધાની એક્સપે્રસ- દદલ્હી થી હાળરા 
 સળોદય એક્સપે્રસ - અમદાળાદ થી જમ્મ ુતાળી 
 મગધ એક્સપે્રસ - દદલ્હી થી ટના 
 માલળા એક્સપે્રસ - જમ્મ ુતાળી થી ઈન્દોર 

 આશ્રમ એક્સપે્રસ - દદલ્હી થી અમદાળાદ 

 વમનાર એક્સપે્રસ - વસકંદરાબાદ થી મુબંઈ 

 કાચનજઘંા એક્સપે્રસ - હાળરા થી ગળુાહાટી 
 ગોમતી એક્સપે્રસ - દદલ્હી થી ખનઉ 

 મારળાડ એક્સપે્રસ - અમદાળાદ થી જોધપરુ 

  વિંક વસટી એક્સપે્રસ - દદલ્હી થી જયપરુ 

 તાબ્દદ એક્સપે્રસ - દદલ્હી થી ભોા 

 સૌરાષ્ટ્ટ્ર મે - મુબંઈ થી ઓખા 
  સૌરાષ્ટ્ટ્ર જનતા એક્સપે્રસ - મુબંઈ થી જામનગર 

  ારસનાથ એક્સપે્રસ -  અમદાળાદ થી ધનબાદ 

 દ્વાદરકા એક્સપે્રસ - ઓખા થી ગળુાહાટી 

 

             આળનારા સમયમા ંગજુરાત સરકાર દ્વારા વળવળધ વળભાગોમા ં જગ્યાઓ જુદા જુદા 
સળંગો ની ભરતી થનાર છે, આ સમય મા ંજુદી જુદી રીક્ષાઓની તૈયારી  કરતા ગજુરાત ના 
યળુાનોને  ગજુરાત સરકારની રીક્ષા માટે રીક્ષાક્ષી માદહતી મલી રહ ેતે માટે ગજુરાત ના 
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તભાભ પ્રકાયની સયકાયી અને પ્રાઇવેટ બયતીની ભાહીતી, શિક્ષણને રગતા સભાચાય, નશવન 
રયત્રો, કયન્ટ અપેસસ, જનયર નોરેજ, ટેટ/ટાટ/એચટાટ રયક્ષાન  ંભટીયીમલ્સ, ફધી જ 

યીક્ષાન  ંરયઝલ્ટ વગેયે ભાટે અભાયી વેફસાઈટ ની દયયોજ મ રાકાત રેતા યહો.. 
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