ઔધગગક તારીભ વંસ્થા લંથરી

ભાહશતી (ભેલલાનાં)
અધધકાય અધધધનમભ – ૨૦૦૫
ધનમભ વંગ્રશ ૧ થી ૧૭

મ ુ : નયે ડી , ભાણાલદય યડ, જજલ્ર : જુનાગઢ
ીન કડ : ૩૬૨૬૧૦
( ભે – ૨૦૧૯ )
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એનેક્ષય- એ
(વાભાન્મ લશીલટી ધલબાગ નાં તાં .01/05/2009 ના યીત્ર ક્રભાંક: ીએડી -10-2007-335364-આય.ટી.આઈ. વેર નું ગફડાણ)

પ્રભાણત્ર
આથી પ્રભાણત્ર આલાભાં આલે છે કે ઔદ્યગગક તારીભ વંસ્થા લંથરી દ્રાયા ભાહશતી
અધધકાય અધધધનમભની કરભ-4 અંતગગત સ્લમં જાશેય કયલાની ફાફત (પ્રએકટીલ હડસ્કરઝય)
(P.A.D.) તૈમાય કયલાભાં આલી છે . અને તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ ની સ્સ્થધત એ અદ્યતન કયલાભાં
આલેર છે . જેન ંુ ભાયા દ્રાયા ભે ૨૦૧૯ દયમ્માન ઈન્સ્ેકળન–કભ–ઓડીટ કયલાભાં આવય ંુ છે .
અને જે ફાફતે ક્ષધત જણાઈ શતી અગય ત અ ૂયતી ધલગત જણાઈ શતી તેની  ૂતગતા
કયાલલાભાં આલી છે .
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્સ્થધતએ શલે કઈ જાશેય વત્તા ભંડ નાં પ્રએકટીલ હડસ્કરઝય
(P.A.D.) ન ંુ ઈન્સ્ેકળન–કભ–ઓડીટ ફાકી યશેર નથી.
તાયીખ : ૩૧/૦૫/૨૦૧૯
સ્થ : આઈ.ટી.આઈ. લંથરી

આચામગ
ઔધગગક તારીભ વંસ્થા
લંથરી

ફીડાણ :- આઈ.ટી.આઈ લંથરી પ્રકયણ-1થી17 પ્રએકટીલ હડસ્કરઝય (P.A.D)
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અનક્રુ ભગણકા
ક્રભ

ધલમ

૧

પ્રસ્તાલના

૨

ધનમભ વંગ્રશ – ૧ વંગઠનની ધલગત કામો અને પયજ
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ધનમભ વંગ્રશ – ૨ અધધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વતા અને પયજ

૪

ુ યલાની કામગધ્ધધત
ધનમભ વંગ્રશ – ૩ ધનણગમ રેલાની પ્રહક્રમાભાં અનવ

૫

ધનમભ વંગ્રશ – ૪ કામો કયલા ભાટે નક્કી કયે રા ધયણ

૬

ધનમભ વંગ્રશ – ૫ કામો કયલા ભાટે ના ધનમભ, ધલધનભમ, સ ૂચનાઓ

૭

ધનમભ વંગ્રશ – ૬ જાશેય તંત્ર અથલા તેના ધનમંત્રણ શેઠની વમહકતઓ ાવેના
દસ્તાલેજની કક્ષાઓ

૮

ધનમભ વંગ્રશ – ૭ નીધત ઘડતય અથલા નીધતના અભર વંફધ
ં ી જનતાના વભ્મ વાથે
વરાશ-યાભળગ

૯

ધનમભ વંગ્રશ – ૮ યચામેર ફડગ , હયદ, વધભધતઓ અને અન્મ વંસ્થાઓન ંુ ત્રક

૧૦

ધનમભ વંગ્રશ – ૯ અધધકાયી/કભગચાયીઓની ભાહશતી સ્ુ સ્તકા (હડયે કટયી)

૧૧

ુ ફ અધધકાયી-કભગચાયીઓને ભત ંુ
ધનમભ વંગ્રશ – ૧૦ ધલધનમભ ભાં જગલાઈ કમાગ મજ
ભશેનતાણંુ

૧૨

ધનમભ વંગ્રશ – ૧૧ વંસ્થાને પાલેર અંદાજત્રની ધલગત

૧૩

ધનમભ વંગ્રશ – ૧૨ વશામકી કામગક્રભના અભર અંગે ની ધ્ધધત

૧૪

ધનમભ વંગ્રશ – ૧૩ યાશત, યભીટની ધલગત

૧૫

ધનમભ વંગ્રશ – ૧૪ ધલજાણરૂંુ ે ઉરબ્ધ ભાહશતી

૧૬

ધનમભ વંગ્રશ – ૧૫ ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકને ઉરબ્ધ વલરતની ધલગત

૧૭

ધનમભ વંગ્રશ – ૧૬ જાશેય ભાહશતી અધધકાયીઓનાં નાભ , શદ અને અન્મ ધલગત

૧૮

ધનમભ વંગ્રશ – ૧૭ અન્મ ઉમગી ભાહશતી
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૧ - પ્રસ્તાલના
૧.૧

સ્ુ સ્તકા (ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ ૨૦૦૫)ની ાર્શ્ગભ ૂધભકા અંગે જાણકાયી :
આ સ્ુ તક ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ-૨૦૦૫ના ધનમભ -૪ પ્રકયણ -૨ અન્લમે
વંસ્થાની જાશેય કચેયી તયીકે જાશેય કયલાની થતી ભાહશતીન વભાલેળ કયી આ સ્ુ તક
ફનાલેર છે .

૧.૨

આ સ્ુ સ્તકા ન ઉદે ળ / શેત ુ :
આ

સ્ુ તકન

શેત ુ

/

ઉદે ળએ

છે

કે

જાશેય

જનતા

(જેભાં

જાશેય

જનતા

ઉયાંત તારીભાથીઓ/લારીઓ/કભગચાયીઓન ણ વભાલેળ) ભાટે ઉમગી થઈ ળકે
તેલી ભાહશધત ભાંગણી થામ તે  ૂલે ઉરબ્ધ કયલાન છે .
૧.૩

આ સ્ુ તક કઈ વમહકતઓ/વંસ્થાઓ/વંગઠન લગે યેને ઉમગી છે ?
આ

સ્ુ તક

વંસ્થાના

કભગચાયી/તારીભાથી/લારી-લાયવદાય/ઉધગગૃશ/જાશેય

કચેયી

ઓ/ઉધગગૃશના વંગઠન તેભજ કઈણ જાશેય જનતા ને ઉમગી થઈ ળકે તેભ છે .
૧.૪

આ સ્ુ તક ભાં આેરી ભાહશતી ન ંુ ભાખ ુ :
આ સ્ુ તકભાં આેરી ભાહશતી અધધધનમભ અંગે ના ધનમભ-૪ પ્રકયણ-૨ભાં જણાલેર
ુ ફન ંુ ભાખ ંુ યાખલાભાં આલેર છે .
ધનમભ વંદબગ – ૧ થી ૧૭ ભાં જણાલેર ઢાંચા મજ

૧.૫

વમાખ્માઓ (સ્ુ તકભાં લાયલાભાં આલેર જુદા જુદા ળબ્દની વમાખ્મા આલા ધલનંતી) :
૧. આચામગશ્રી - વંસ્થાના લડા/કચેયીના લડા .
૨. પયભેનશ્રી

- વંસ્થાના લડાથી તયુ ં ત નીચેન શદ.

ુ યલાઈઝય ઈન્સ્રકટય – કગ(રે ડ)ના ઇન્ચાર્જ.
૩. સ
૪. સ્ટય કીય – વંસ્થાના સ્ટય ળાખાના વંચારક.
૫. જુધનમય કરાકગ /વીનીમય કરાકગ – વંસ્થા ખાતેન લશીલટી સ્ટાપ.
૧.૬

આલયી રેલામેર ધલમ અંગે લધ ુ ભાહશતી ભેલલા ભાંગે ત તે ભાટે ની વંકગ વમહકત :
કઈ વમહકત આ સ્ુ તકભાં આલયી રેલામેર ધલમ અંગે લધ ુ ભાહશતી ભેલલા ભાંગે ત
તે ભાટેની વંકગ વમહકત એટરે કે વંસ્થાના પયભેનશ્રી એ.જે. યભાય.

૧.૭

આ સ્ુ તકભાં ઉરબ્ધ ન શમ તે ભાહશતી ભેલલા ભાટે ની કામગ-ધ્ધધત અને પી:
આ સ્ુ તકભાં ઉરબ્ધ ન શમ તે ભાહશતી ભેલલા ભાટે ભાહશતી અધધકાય-૨૦૦૫
અન્લમે ૨૦/- રૂધમા યકડા/સ્ટે મ્/ડ્રાપટથી ચકુ લી પ્રધત નંગ ાનાના રૂધમા ચકુ લી
ભાહશતી ભેલી ળકાળે .
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૨ (ધનમભ વંગ્રશ -૧) વંગઠનની ધલગત કામો અને પયજ
૨.૧

જાશેય તંત્ર ઉદે ળશેત ુ

:

વંસ્થાભાં ચારતા જી.વી.લી.ટી/એન.વી.લી.ટી.ના રેડના તારીભાથીઓને ધનમત
ુ ફ થીમયી અને પ્રેકટીકર અંગે ઘધનષ્ઠ તારીભ આી / અાલલી તેભના
વીરેફવ મજ
રેડભાં કુ ળ કાયીગય તયીકે તૈમાય કયલા, આ શેત ુ ફય રાલલા એપીરીએળન ભેલલા,
ખયીદી કયલી અને વંસ્થાન ંુ વંચારન કયવ ંુ તથા લશીલટ કયલ અને પ્રાદે ધળક કચેયી
ુ લલાભાં આલે તેલા અન્મ તારીભ કામગક્રભ ચરાલલા .
તારીભ, યાજકટ તયપથી સચ
૨.૨

જાશેય તંત્રન ંુ ધભળન:
ુ યત કયલાભાં
આ કચેયી જાશેય શેત ુ ફય આલે તે વારૂ ઉરી કચેયી દ્વ્રાયા સ
આલતી ધલધલધ પ્રવ ૃધત્તઓ શાથ ધયલી જેલી કે પ્રલેળ, યીક્ષા, એપીરીએળન, તેભજ
વઘન

તારીભ

આી

ુ ાનભાં
યલ

સ્કીર

ડેલરભેન્ટ

કયવ ંુ

આભ

વભાજભાં

યજગાયી/સ્લયજગાયી ઉબી કયી વભાજ વેલા ન ંુ કામગ કયવ.ંુ
૨.૩ જાશેય તંત્રન ટુક ઈધતશાવ અને તેની યચના ન વંદબગ :
ુ ાય આ વંસ્થા ળરૂ કયલાભાં આલેર અને યચનાન વંદબે
વયકાયશ્રી ના ઠયાલ અનવ
છે લ્રા ૦૮ લગથી(૨૦૧૧) લંથરી ખાતે કામગયત છે . શારભાં તેભાં કુ ર ૦૮ કગ(રે ડ)ભાં
૨૬૮ ફેઠક ભંજુય થમેર છે .
૨.૪ જાશેય તંત્રની પયજ

:

તારીભાથીઓને જી.વી.લી.ટી/એન.વી.લી.ટી.ના શેઠ ધનમત વીરેફવ

ુ ાય
અનવ

તારીભ આલી/અાલલી અને તે ભાટે જરૂયી વમલસ્થા તંત્ર ગઠલવ ંુ અને વંસ્થાન ંુ
વંચારન કયવ.ંુ
ુ મ પ્રવ ૃધતઓ/ કામો :
૨.૫ જાશેય તંત્રની મખ્
ુ ફ તારીભાથીઓને તારીભ
જી.વી.લી.ટી/એન.વી.લી.ટી. શેઠ ધનમત વીરેફવ મજ
આલી/અાલલી.
૨.૬

જાશેય તંત્ર દ્વાયા આલાભા આલતી વેલાઓની માદી અને તેન ુ વંગક્ષપ્ત ધલલયણ :
(૧) તારીભાથીઓને થીમયી અને પ્રેકટીકર તારીભ આલી.
ુ ફ પ્રલેળ આલ.
(૨) આ જનયર આઈ.ટી.આઈ. શલાથી ઉભેદલાયને ભેયીટ મજ
ુ નપી બયલાભાંથી મસ્ુ તત આલી.
(૩) એવ.ટી./એવ.વી./અંગ/ભહશરાઓને ટયળ
ુ ાયન ંુ સ્ટાઇેન્ડ તેભજ વયકાયશ્રી લખત લખત જાશેય
(૪) તારીભાથીઓને ધનમભ અનવ
કયે તેલા રાબ આલા.
(૫) અભ્માવક્રભ  ૂણગ થતાં જે તે મજનાને અનરૂુ  યીક્ષાઓ રેલી.
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૨.૭

જાશેય તંત્રના ભાખાન આરેખ :
આ વંસ્થાની (નડર) ઔધગગક તારીભ વંસ્થા જુનાગઢ છે . તેની ઉરી કચેયી,
પ્રાદે ધળક લડાની કચેયી એટરે કે નામફ ધનમાભકશ્રી (તારીભ) યાજકટ છે . તેની ઉરી
કચેયી ખાતાના લડાની કચેયી એટરે કે ધનમાભકશ્રી, યજગાય અને તારીભ, બ્રક નં ૧
,ત્રીજ ભા, જુના વગચલારમ,ગાંધીનગય છે .

૨.૮

જાશેય તંત્રની અવયકાયકતા અને કામગક્ષભતા લધાયલા ભાટે ની રક ાવેથી અેક્ષાઓ :
(૧)  ૂયી તાવ ખાતયી કમાગ લગય ગફનજરૂયી અને અમગ્મ પહયમાદ/આક્ષે ન કયી
વોના વભમ, ળસ્તત,નાણા ફચે તેભ કયવ/ંુ કયાલવ.ંુ
(૨) વંસ્થા ખાતે તથા ખાતા દ્રાયા આલાભાં આલતી જાશેયાત લગેયે ફયાફય લાંચી
ચક્કવ યીતે અને વં ૂણગ ારન કયી ગફનજરૂયી  ૂછતાછ ન થામ તેભ કયવ/ંુ કયાલવ.ંુ
ુ મત્લે તારીભ આલાન ંુ કામગ કયે છે જેથી રકએ નકયી ફાફતની
(૩) આ વંસ્થા મખ્
અેક્ષાઓ આ વંસ્થા ાવેથી ન યાખલી જઇએ.
ુ /ત્ર
ુ ી/ાલ્મને અત્રે ભકરી દીધા ફાદ લારી તયીકે અત્રે
(૪) તારીભ ભાટે તાના ત્ર
ુ નાઓન ુ ારન કયે /કયાલે અને વાયી તારીભ રઇ ળકે તે
થી જણાલલાભા આલતી સચ
ભાટે તારીભાથી અને વંસ્થાને યુ  વશમગ લારી તયીકે આલ/ અાલલ.
(૫) વંસ્થાના નીધત ધનમભન ંુ ારન કયવ.ંુ

૨.૯

રક વશમગ ભેલલા ભાટે ની ગઠલણ અને ધ્ધધતઓ :
(૧) ઇન્સ્ટીટયટુ ભેનેજભેન્ટ કધભટીની યચના કયે ર છે .
(૨) લારી વંભેરન ફરાલલાભાં આલે છે અને એપ્રેન્ટીવ બયતી ભેાન ંુ ણ આમજન
કયલાભાં આલે છે .
(3) કેમ્વ ઇન્ટયવય ૂ ગઠલલાભાં આલે છે .

૨.૧૦ વેલા આલાના દે ખયે ખ ધનમંત્રણ અને જાશેય પયીમાદ ધનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ તંત્ર :
(૧) આચામગ કે પયભેનને ભોગખક કે રેગખત ભાં જાણ કયી ળકે છે .
(૨)આઉટવવીંગ વેલા અંતગગત ધવક્યહયટી સ્ટાપ યકલાભાં આલેર છે .
ુ મ કચેયીન ંુ વયનામ ુ
૨.૧૧ મખ્

:

૨.૧૨ કચેયી ળરૂ થલાન વભમ

:

૧૦ :૩૦ કરાકે

:

૧૮:૧૦ કરાકે

કચેયી ફંધ થલાન વભમ

ુ ફ
૨.૭ મજ
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૩ (ધનમભ વંગ્રશ-૨) અધધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વતા અને પયજ
૩.૧ વંસ્થાના અધધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વતા અને પયજ ની ધલગત :
આ વંસ્થા ખાતે લગગ-૨, લગગ-૩, અને લગગ-૪ ના અધધકાયી/કભગચાયીઓ છે .
જે ૈકી લગગ-૨ ના અધધકાયીન શદ “આચામગશ્રી” છે . જે વંસ્થાના લડા તયીકે પયજ ફજાલે
ુ ફ છે .
છે . અધધકાયી/કભગચાયીઓની વતા અને પયજ નીચે મજ
વંસ્થાના
અધધકાયી/

વતાઓ
લશીલટી

નાણાંકીમ

પયજ

અન્મ

કભગચાયીન શદ
આચામગ લગગ -૨

આચામગ

આચામગ

અધનમભીત

લગગ -૨

લગગ -૨ને

તારીભાથીઓના લારીને

ને સુપ્રત

સુપ્રત કયે ર

જાણ કયલાની વતાઓ,

કયે ર

વતાઓ

રે નીંગ ભેન્યુઅરભાં જણાવમા

વતાઓ.

પયભેન

-

-

-તારીભ વંફધ
ં ી કામગલાશી, જેલી કે પ્રલેળ,
યીક્ષા લગેયે
-ટાઈભ ટે ફર પ્રભાણે પ્રામગીક કામગ અને થીમયી
કામગ મગ્મ યીતે થામ .

મુજફ તારીભાથીની યજાઓ

-કાચા ભારવાભાનનું અમજન કયવુ

ભંજુય કયલી, તારીભાથીઓનું

-તભાભ બોધતક ધનયીક્ષણ કયલા.

નાભ કભી કયવું .

-વંસ્થાના ઈન્સ્રકટયન સુચારૂ ઉમગ થામ.

-

-ાીના ઇન્ચાર્જ તયીકે પયજ .

ઈન્સ્રકટય

-તારીભી ધનયીક્ષણ કયવુ.ં
-તારીભી યે કડગ ચકાવણી કયી ઉલ્રેખીત સ્થાને
વશી કયલી.
-આચામગશ્રીને ભદદરુ થવું
-આચામગશ્રી ભાયપતે ઉરી કચેયીની સ ૂચનાઓનું
તારીભી સ્ટાપ ાવે અભર કયાલલ .
- ટાઈભ ટે ફર મુજફ તારીભ કામગ ચારે અને તેની
ગુણલતા જલામ તે વારુ સુયલાઈઝન કયવુ.ં

સુયલાઈઝય
ઈન્સ્રકટય

-

-

-તારીભાથીની શાજયી
ુયલાની વતા

- ટાઈભ ટે ફર મુજફ પ્રામગીક અને વૈધાંધતક
તારીભ આલી.

-અધનમભીત

-સ્ટય વંફધ
ં ી ભાંગણી અને આમજન કયવું

તારીભાથી ભાટે

-તારીભી યે કડગ ધનબાલલા .

ધનમભનુવાય હયટગ

-સ્ટય વંફધ
ં ી યે કડૅ ધનબાલલા .

કયલાની વતા.

-આચામગશ્રી/પયભેન ભાયપતે ભતી ઉરી

-યીક્ષાભાં ફેવલાાત્ર
તારીભાથી ઓને વેવનર
ભાતવગ મુકલાની વત્તા.
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કચેયીની સ ૂચનાઓન અભર કયલ.

ુ યલાની કામગધ્ધધત
૪ (ધનમભ વંગ્રશ–૩) ધનણગમ રેલાની પ્રહક્રમાભાં અનવ
ુ યાત વયકાયશ્રી ની ધનમત થમેર કામગધ્ધધત મજ
ુ ફ ધલધલધ કાભગીયી ભાટે
ગજ
ુ ફ છે .
ધનણગમ રેલાની પ્રહક્રમા/કામગધ્ધધત નીચે મજ
(૧) તારીભાથીની ફાફત :ુ ાય બરાભણ
ઇન્ચાર્જ પયભેન સ.ુ ઇ. દ્વાયા પયભેનશ્રીને યીટગ કયે છે . પયભેનશ્રી ધનમભનવ
ુ ાય ધનણગમ રે છે .
કયે છે . તેના આધાયે આચામગશ્રી ધનમભનવ
(૨)

કભગચાયીઓની ફાફત :ુ યત કયે
ઇન્ચાર્જ પયભેન દ્વાયા આચામગશ્રીને યીટગ જે તે ળાખા/બ્રાન્ચના કભગચાયીશ્રીને સ
છે . જે તે ળાખા/બ્રાન્ચના કભગચાયી રાગ ુ ડતા ધનમભ/ધલનધમભ/હયત્ર/સ્ટે ન્ડીંગ ઓડગ ય
લગેયે ટાંકી ળાખા નોંધ યજુ કયી નોંધ ઉય કચેયીના લડાના આદે ળ ભેલી કામગલાશી
ુ ગ કયે છે .
ણ

(૩)

ખયીદી /બોધતક ધનકારની ફાફત:ઇન્ચાર્જ કભગચાયી જરુયી ભાગણીત્ર ઉયી કભગચાયી આઇટભન ંુ અને તેના જથ્થાની
ુ ત કયે છે .
ચકાવણી કયી આચામગશ્રીને બરાભણ કયે છે . આચામગશ્રી સ્ટય ળાખાને સપ્ર
ુ ફ ખયીદી/ધનકાર કયલા ભાટે
સ્ટયળાખા ધનમભ, ધલધનમભ, હયત્ર/સ્ટે ન્ડીંગ ઓડગ ય મજ
સ્થાધનક વધભતી કે આચામગશ્રી ભાયપતે જે તે અધધકાયી દયખાસ્ત કયે છે . સ્થાધનક વધભધત કે
ુ ાભી કાભગીયી ણ
ુ ગ કયલાભાં આલે છે .
જે તે અધધકાયી દ્રાયા અનગ

(૪)

તારીભાથીઓના રાબની ફાફત:તારીભાથીઓના રાબ જેલા કે સ્ટાઇેન્ડ, વામકર, ટેબ્રેટ, ફેન્કે ફર રન મજના લગે યે
પ્રાપ્ત કયલા ભાટે તારીભાથી ધનમત કયે ર અયજીત્ર/ભાંગણીત્ર તાના ઇન્ચાર્જ
સ.ુ ઇ.ને યજૂ કયે છે . આવ ંુ અયજીત્ર અને ભાગણીત્ર પયભેનશ્રી ભાયપતે આચામગશ્રીને
ુ યત કયે છે . આલા
યજુ કયે છે . આચામગશ્રી જે તે મજનાના કભગચાયી/ક-ઓહડિનેટય સ
કભગચાયી અયજીત્ર અને ભાંગણીત્રક એકધત્રત કયી ભંજૂયીકતાગ વધભધત (સ્ટાઇેન્ડ
વધભધત/ ટેબ્રેટ વધભધત/ રન વશામ ટાસ્કપવગ વધભતી)ની ભીહટિંગ ફરાલી રાબાથીઓને
ભલાાત્ર રાબને ભંજૂય કયાલે છે .

(૫)

જાશેય જનતાની ફાફત :જાશેય જનતા વીધા આચામગશ્રીને ભી ળકે છે . આચામગશ્રી જનતાની ભોગખક/રેગખત
ુ યત કયે છે . વયકાયશ્રીના ધનમભ,
યજુઆતને વંફધં ધત કભગચાયી/ક-ઓહડિનેટયને સ
ુ ફ ધનકાર કયે છે . જેની જાણ જનતાને
ધલધનમભ, હયત્ર અને સ્ટેન્ડીંગ ઓડગ ય મજ
કયલાભાં આલે છે . જ જરૂયી જણામ ત ઉરી કચેયીન ંુ ભાગગ દળગન/ભંજૂયી ભાંગલાભાં આલે
છે . જે ભળ્મા છી જાશેય જનતાને જાણ કયલાભાં આલે છે .
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૫ (ધનમભ વંગ્રશ –૪) કામો કયલા ભાટે નક્કી કયે રા ધયણ
૫.૧ ધલધલધ પ્રવ ૃધતઓ/કામગક્રભ શાથ ધયલા ભાટે ધલબાગે નક્કી કયે ર ધયણની ધલગત રે ધનિંગ
ુ ર મજ
ુ ફ જે તે રે ડ ભાટે ધવરેફવ, મજ
ુ ફ, થીમયી, પ્રેતટીકર જેલા ધલમ ભાટે
ભેન્યઅ
પ્રધતહદન ધનમત કરાક યાખી તારીભના ટાઇભ ટે ફર ભંજૂય કયલાભાં આલે છે જેન ંુ
ુ યલીઝન તેભજ
આચામગશ્રી તથા ઉરી કચેયીઓના અન્મ અધધકાયીઓ દ્વાયા સ
ુ ના મજ
ુ ફ
ઇન્સ્ેકળન કયલાભાં આલે છે . આ વઘળુ વયકાયશ્રીની લખતલખત ની સચ
કયલાભાં આલે છે . ઉયતત નીચે જણાવમા ધવલામ કઇ ખાવ ધયણ નક્કી કયલાભાં
આલેર નથી.
ુ ફ પ્રલેળ થામ છે .
૧. પ્રલેળ ભેલલા ભાટે ઓનરાઇન અયજી કયી ભેયીટ મજ
૨. એક વેભેસ્ટયભાંથી ફીજા વેભેસ્ટયભાં જલા ભાટે ૮૦% શાજયી શલી અધનલામગ છે .
૩. વેભેસ્ટયના અંતે ૮૦% શાજયી ધયાલનાય જ યીક્ષાભાં ફેવી ળકે છે .
૪. એન.વી.લી.ટી. અને જી.વી.લી.ટી.ના કગ ભાટે વેભેસ્ટયના અંતે ધનમધભત અને
યીીટય તારીભાથી ભાટે વંફધ
ં ીત કાઉસ્ન્વરના ટાઇભ ટે ફર પ્રભાણે યીક્ષાઓ શાથ
ધયલાભાં આલે છે .
૫. એન.વી.લી.ટી કવગ ભાટે એભ.એવ.ડી.ઈ (ડીજીઈટી) દ્રાયા ઠયાલેર વીરેફવ રાગ ુ ડે
છે .
૬. જી.વી.લી.ટી. કવગ ભાટે યાજ્મ વયકાયે ભાન્મ કયે ર વીરેફવ રાગ ુ ડે છે .
૭. ધલધલધ એકભ/કં નીઓ દ્રાયા ભાંગણી થમેથી કેમ્વ ઇન્ટયવય ૂ કે નાભની બરાભણ
શાથ ધયલાભાં આલે છે .
ુ ર ની જગલાઇ મજ
ુ ફ થીમયી કામગ અને પ્રેતટીકર કામગ તેભજ
૮. રેનીંગ ભેન્યઅ
જણાલેર પ્રવ ૃધત્તઓ શાથ ધયલાભાં આલે છે .
ુ રની જગલાઇઓ મજ
ુ ફ તારીભાથીઓની યજા ભંજુય કયલાભાં આલે છે .
૯. રેનીંગભેન્યઅ
૧૦. ઉરી કચેયીઓ દ્રાયા વંસ્થાના ધનયીક્ષણ શાથ ધયલાભાં આલે છે .
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૬ (ધનમભ વંગ્રશ –૫) કામો કયલા ભાટેના ધનમભ, ધલધનભમ,
સ ૂચનાઓ ધનમભવંગ્રશ અને દપતય
૬.૧

દસ્તાલેજન ંુ નાભ /ભથાળું /દસ્તાલેજ યન ંુ રખાણ/ વમસ્તતને નકર ક્યાંથી ભળે/
વમસ્તતને નકર ભાટે રેલાની પી (જ શમ ત )

દસ્તાલેજન ંુ નાભ/ભથાળુ ને રખાણ.
ુ યાત વીલીર વધલિવ રૂલ્વ
(૧) ગજ
(કભગચાયી ભાટેના ધનમભ)
ુ યાત નાણાંકીમ ધનમભ
(૨) ગજ
(નાણાકીમ વત્ત્તાઓ અંગે ના ધનમભ)

નકર ક્યાંથી ભળે
વા.લ. ધલબાગની લેફવાઇટ અથલા
વંસ્થા ખાતેથી.
નાણાં ધલબાગની લેફવાઇટ અથલા
વંસ્થા ખાતેથી.

(૩) વેલા, ધળસ્ત અને અધરના ધનમભ

વા.લ. ધલબાગની લેફવાઇટ ખાતેથી

(કભગચાયીઓ ભાટેના ધનમભ)

અથલા ખાતાની લેફવાઇટ અથલા
વંસ્થા ખાતેથી

(૪) ખાતાકીમ બયતીના ધનમભ (ખાતાભાં

ખાતાની લેફવાઇટ અથલા વંસ્થા

થતી સ્ટાપ બયતી ભાટેના ધનમભ)

ખાતેથી

ુ ર
(૫) રેનીંગ ભેન્યઅ

ખાતાની લેફવાઇટ અથલા MSDE ની

(તારીભ અને તારીભાથીઓ ભાટેના
ધનમભ)
(૬) એપ્રેન્ન્ટવ એતટ
(એપ્રેન્ન્ટવ ભાટેના ધનમભ)

લેફવાઈટ ઉયથી અથલા વંસ્થા
ખાતેથી
ખાતાની લેફવાઇટ અથલા MSDE ની
લેફવાઇટ ઉયથી અથલા વંસ્થા
ખાતેથી

ુ યાત વયકાયશ્રીની ખયીદી
(૭) ગજ
નીધત - ૨૦૧૭
(૮) સ્ટેન્ડીંગ ઓડગ ય ઓપ ઇએવટી બ્રાન્ચ

ઉધગ અને ખાણ ધલબાગની
લેફવાઇટ અથલા વંસ્થા ખાતેથી
ખાતાની લેફવાઇટ અથલા વંસ્થા
ખાતેથી

(૯) સ્ટેન્ડીંગ ઓડગ ય ઓપ રેનીંગ બ્રાન્ચ.

ખાતાની લેફવાઇટ અથલા વંસ્થા
ખાતેથી

(૧૦) સ્ટેન્ડીંગ ઓડગ ય ઓપ એકાઉન્ટ બ્રાન્ચ

ખાતાની લેફવાઇટ અથલા વંસ્થા
ખાતેથી
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નકર ભાટે ની પી
(૧) જ્મા લેફવાઈટ
દસ્તાલેજ શમ ત્માં
જે તે વાઈટના
ધનમભ જાણી
ડાઉનરડ કયી
ળકાળે.
(૨) જ્માં વંસ્થા ખાતે
દળાગ લેર છે ત્માં
દયે ક ાનાના
રૂ|.૨(ફે) પ્રભાણે
પી ચકુ લેથી નકર
ભી ળકળે.

૭ (ધનમભવંગ્રશ- ૬)
જાશેય તંત્ર અથલા તેના ધનમભવંગ્રશ શેઠની વમહકતઓ
ાવેના દસ્તાલેજની કક્ષાઓ અંગે ન ંુ ત્રક

અન.ુ

દસ્તાલેજની

દસ્તાલેજન ંુ નાભ અને તેની

દસ્તાલેજ

નીચેની વમહકત ાવે છે /

નં.

કક્ષા

એક રીટીભાં ઓખાણ

ભેલલાની

તેના ધનમંત્રણભાં છે .

કામગધ્ધધત
૧

તારીભ

વંસ્થા ખાતે તારીભ ફાફત

ભાહશતી

અંગે ના ધનમભ, ધલધનમભ,

અધધધનમભ –

હયત્ર કે જે વંસ્થાના

ુ ફ
૨૦૦૫ મજ્

કભગચાયીઓ કે તારીભાથીઓ

ુ ાય
ધનમભનવ

શ્રી એન.લી.ઓઝા

વફંધીત થમેર ત્ર વમલશાય/
કામગલાશીઓ અંગે ન યે કડગ
૨

સ્ટય ળાખા

વંસ્થા ખાતે સ્ટય અંગેની

ભાહશતી

ફાફત અંગે ના ધનમભ,

અધધધનમભ –

ધલધનમભ, હયત્ર કે જે

ુ ફ
૨૦૦૫ મજ્

સ્થાધનક તેભજ ઉરી કચેયી

ુ ાય
ધનમભનવ

દ્રાયા થમેર ખયીદી/ ભેન્ટેનન્વ
/ શયાજી/ તફદીરી લગે યે
અંગે ન યે કડગ
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શ્રી ી.એભ.યભાય

૮ (ધનમભ વંગ્રશ-૭)
નીધત અથલા નીધતના અભર વંફધ
ં ી જનતાના વભ્મ વાથે વરાશ-યાભળગ
નીધત અથલા નીધતના અભર વંફધ
ં ી જનતાના વભ્મ વાથે વરાશ-યાભળગ
અથલા તેભના પ્રધતધનધધ ભાટે ની કઈ વમલસ્થા શમ ત તેની ધલગત.
નીધત ઘડતય :
અન.ુ નં

ુ 
ધલમ/મદ

શંુ જનતાની

જનતાની વશબાગગતા ભેલલા ભાટે ની

વશબાગગતા

વમલસ્થા

સધુ નધિત કયલાન ંુ
જરૂયી છે ?
૧

ઇન્સ્ટીટયટુ ભેનેજભેન્ટ

કધભટીની યચના કયલાભાં આલેછે અને તેન ંુ

શા

ુ :ગઠન થામ છે .
વભમાંતયે ન

કધભટી
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પ્રકયણ-૯ (ધનમભ વંગ્રશ -૮)
યચામેર ફડગ , હયદ, વધભધતઓ અને અન્મ વંસ્થાઓન ંુ ત્રક
આ વયકાયી વંસ્થા ગુજયાત વયકાયના શ્રભ અને યજગાય ધલબાગ શેઠના યજગાય અને તારીભ ખાતાના તાફા
શેઠની વંસ્થા છે લી ધનમત શારના ભાખા પ્રભાણે ઉય મુદા ૨.૭ મુજફ ઉરી કચેયીઓ ધયાલે છે . લી એન.વી.લી.ટી તે
બાયત વયકાયના “ભીનીસ્રી

ઓપ સ્કીર ડેલરભેન્ટ એન્ડ એન્ટયધપ્રનીમયળી શેઠના “ડામયે કટય જનયર ઓપ

એમ્પ્રમભેન્ટ એન્ડ ટે નીંગ” હદલ્શી દ્રાયા ધનમત કયામેર યાષ્રીમ કક્ષાની કભીટી છે . જેથી એન.વી.લી.ટી કક્ષાના રે ડ
આઈ.ટી.આઈ.ભાં જે ચારે છે તે યાષ્રીમ કક્ષાની તારીભ મજના ધયાલે છે . યં ત ુ તેન અભર જે તે યાજ્મ વયકાય કયે છે .
આભ ભાગરક તયીકે ગુજયાત વયકાયના અને ધનમાભકશ્રી યજગાય તારીભ ધનયુતત થમેરા ખાતાના લડા (શારભાં શ્રી
સુપ્રીતધવિંશ ગુરાટી વાશેફ) છે . પ્રાદે ધળક લડા તયીકે શ્રી એભ.એભ.દલે વાશેફ (નામફ ધનમાભકશ્રી (તારીભ), યાજકટ ધલબાગ
,યાજકટ) છે . આઈ.ટી.આઈ. લંથરીના લડા શ્રી એવ.ડી.લયા (આચામગ લગગ -૨) છે . તેભજ આ વંસ્થાના કચેયી લડા/આચામગ છે .
આભ આ જાશેય કચેયીનું ભાખુ ઉય મુજફ છે . જેથી લખત લખત જે તે લડાઓ દ્રાયા ધલધલધ ધલમ ભાટે ધભટીંગ
મજલાભાં આલે છે . અને તેની કામગલાશીની નોંધ ણ ફશાય ાડલાભાં આલે છે . જે તે વંફધધત કચેયી ખાતેથી ભી ળકે .
ફડૅ/ હયદ / વધભતીનું

ફડૅ/ હયદ/ વધભતીનું કામગ

શેડ કલાટૅય

ધલલયણ
NCVT

-યાજ્મ ની વંસ્થાઓના કગની ભાન્મતા આલી.

(નેળનર કાઉન્વીર પય

-વભમાંતયે કગના ધવરેફવ અંગે ધનણગમ રેલા.

લકે ળનર ટે નીંગ )

-કગ અંગે ના ધાયા –ધયણ ધનમભ ઘડલા અને અભર કયાલલ.

નલી હદલ્શી

-કગભાં દાખર થમેરાઓની યીક્ષા રેલી.
GCVT

-યાજમ કક્ષાના કગની યીક્ષાઓના ધનમભ/ધાયા-ધયણ ફનાલલા.

બ્રક નં.8 ફીજભા,

( ગુજયાત કાઉન્વીર પય

-યાજમ કક્ષાના કગભાં દાખર થતા તારીભાથીઓની યીક્ષા રેલી.

ડ.

લકે ળનર ટે નીંગ)

-NCVT કક્ષાના કગની યીક્ષા ભાટે યાજમકક્ષાની કચેયી તયીકે કામગ કયે છે .

બલન, ગાંધીનગય

IMC(ઈન્સ્ટીટયુટ

-વંસ્થાને ટે કનીકર ભાગગદળગન આવુ.ં

ઔ.તા.વંસ્થા લંથરી

ભેનેજભેન્ટ કધભટી

-વંસ્થાની નીધતઓ અને કામગક્રભ ભાં વરાશ સ ૂચન ુયા ાડલા .

સ્ટાઈેન્ડ કધભટી

-વંસ્થાના તારીભાથીઓ ૈકી જેઓએ વંસ્થાકીમ સ્ટાઇેન્ડ ભેલલા અયજી કયે ર છે

જીલયાજ

ભશેતા

ઔ.તા.વંસ્થા લંથરી

તેઓની અયજી અંગે ધનણગમ રઈ ાત્રતા ધયાલનાયનું સ્ટાઈેન્ડ ભંજૂય કયવુ.ં
ટે બ્રેટ વધભધત

વંસ્થાના કમ્પ્યુટય ક્ષેત્ર તેભજ

ઈરેકટધનકવ આઈ.ટી.ક્ષેત્રના તારીભાથીઓ દ્રાયા

ઔ.તા.વંસ્થા લંથરી

ખયીદ કયે ર ટે ફરેટની વશામ ભંજુયી ફાફતે ધનણગમ રે છે .
સ્થાધનક ખયીદ વધભધત

વંસ્થાની સ્થાધનક ખયીદી અંગે ધનણગમ રે છે .

ઔ.તા.વંસ્થા લંથરી

સ્થાધનક

વંસ્થા ખાતે ફીનલયાળી ચીજલસ્તુઓના ધનકાર ભાટે ધનણગમ અને કામગલાશી કયે છે .

ઔ.તા.વંસ્થા લંથરી

કચેયીભાં નકયી કયતી ભહશરા કભગચાયી/તારીભથીની કઈ જાતીમ વતાભણી ના કયે

ઔ.તા.વંસ્થા લંથરી

કન્ડેભનેળન

વધભધત
ભહશરા વતાભણી કધભટી

તે ફાફત ધનણગમ રે છે .
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૧૦ (ધનમભ વંગ્રશ – ૯)
અધધકાયી/કભગચાયીઓની ભાહશતી સ્ુ સ્તકા (હડયે કટયી)
ક્ર્ભ

અધધકાયી/

શદ

S.T.D.

પન નંફય

કડ

ઓહપવ

૦૨૮૭૨

૨૫૬૧૨૧

કભગચાયીનું નાભ
૧

શ્રી એવ.ડી.લયા

આચામગ
લગગ ૨

૨

શ્રી એ.જે.યભાય

પયભેન

શ્રી ધ.લી. ળેખડા

સુ.ઈ

૦૨૮૭૨

૨૫૬૧૨૧

શ્રી એવ.એવ.ડાબી

સુ.ઈ.

૦૨૮૭૨

૨૫૬૧૨૧

શ્રી જી.એભ.ભયી

સુ.ઈ.

૦૨૮૭૨

૨૫૬૧૨૧

શ્રી એવ.જે.ટાંક

સુ.ઈ.

૦૨૮૭૨

૨૫૬૧૨૧

શ્રી એભ.જી.તન્ના

વીનીમય તરાકગ

prin-detvanthali@gujarat.gov.in

૦૨૮૭૨

૨૫૬૧૨૧

હપટય
૭

prin-detvanthali@gujarat.gov.in

હપટય
૬

prin-detvanthali@gujarat.gov.in

લેલ્ડય
૫

prin-detvanthali@gujarat.gov.in

એભ. ડી. ઈ.
૪

prin-detvanthali@gujarat.gov.in

ઇન્સ્રકટય
3

ઈભેર એડ્રવ

prin-detvanthali@gujarat.gov.in

૦૨૮૭૨

૨૫૬૧૨૧

prin-detvanthali@gujarat.gov.in

૮

શ્રી એન.લી.ઓઝા

જુધનમય તરાકગ

૦૨૮૭૨

૨૫૬૧૨૧

prin-detvanthali@gujarat.gov.in

૯

શ્રી ી.એભ.યભાય

આધવસ્ટન્ટ

૦૨૮૭૨

સ્ટય કીય

૨૫૬૧૨૧

prin-detvanthali@gujarat.gov.in
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૧૧ (ધનમભવંગ્રશ -૧૦)
ુ ફ અધધકાયી-કભગચાયીઓને ભત ંુ ભશેનતાણ ંુ
ધલધનમભ ભાં જગલાઈ કમાગ મજ
ધલધનમભભાં જગલાઈ કમાગ મુજફ ભશેનતાણાની ધ્ધધત વહશત દયે ક અધધકાયી અને કભગચાયીને ભતુ ભાધવક
ભશેનતાણુ.ં
ક્રભ

નાભ

શદ્દ

નં

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

શ્રી એવ.ડી.લયા
શ્રી એ.જે. યભાય

શ્રી ધ.લી. ળેખડા
શ્રી એવ.એવ.ડાબી
શ્રી જી.એભ.ભયી
શ્રી એવ.જે.ટાંક
શ્રી એભ.જી.તન્ના
શ્રી એન.લી.ઓઝા
શ્રી ી.એભ.યભાય

ભાધવક ભશેનતાણું
ગાય ધયણ

કુ ર ગાય

આચામગ

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+ગ્રેડ

૮૧૫૨૬

લગગ ૨

ે ૪૬૦૦

પયભેન

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦+

ઇન્સ્રકટય

ગ્રેડ ે ૪૪૦૦

સુ.ઈ

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+

એભ. ડી. ઈ.

ગ્રેડ ે ૨૮૦૦

સુ.ઈ.

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+

લેલ્ડય

ગ્રેડ ે ૨૮૦૦

સુ.ઈ.

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+

હપટય

ગ્રેડ ે ૨૮૦૦

સુ.ઈ.

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+

હપટય

ગ્રેડ ે ૨૮૦૦

વીનીમય

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦+

તરાકગ

ગ્રેડ ે ૨૪૦૦

જુધનમય

૧૯૯૫૦ હપતવ

તરાકગ

ગાય

આધવ.સ્ટય

૩૧૩૪૦ હપતવ

કીય

ગાય
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૪૭૦૬૬
૩૫૬૯૬

લતય

ધલધનભમભાં

બથ્થુ

જણાવમા મુજફ ભશેનતાણું
નક્કી કયલાની કામગધ્ધધત.

યાજ્મ વયકાયશ્રીના
લખત લખતના ધનમભ
ુ ાય
અનવ

૩૫૬૯૬
૩૫૬૯૬
૩૫૬૯૬
૪૮૭૧૩
૧૯૯૫૦
૩૧૩૪૦

યાજ્મ વયકાયશ્રીના
લખત લખતના ધનમભ
ુ ાય
અનવ

૧૨ (ધનમભ વંગ્રશ -૧૧ )
વંસ્થાને પાલેર અંદાજત્રની ધલગત
તભાભ મજનાઓ, સ ૂગચત ખચગ અને કયે ર ચકુ લણી અંગે અશેલારની ધલગત
ધલકાવ , ધનભૉણ અને તતનીહક કામૉ અંગે જલાફદાય જાશેય તંત્ર ભાટે .
૧૨.૧ જુદી જુદી મજનાઓ અન્લમે પ્રવધુ તઓ અંદાજત્ર ની ધલગતની ભાહશતી નીચેના
ુ ાભા આ. લૅ – ૨૦૧૮-૨૦૧૯.
નમન
ક્ર્ભ નં

મજ્નાનુ

પ્રવ ૃધત

નાભ વદય

પ્રવ ૃધત

પ્રવ ૃધતના

સુચીત

ભંજુય

છુટી કયે ર/

છે લ્રા

કામોની ગુણલતા

ળરૂ

અંતની

યકભ

થમેર

ચુતલેર

લૅન ુ

ભાટે વં ૂણગ

થલાની

અંદાજેર

(અ)

યકભ

યકભ

ખયે ખય

કાભગીયી ભાટે

તાયીખ

તાયીખ

(શપ્તા ની

ખચૅ

જલાફદાયી

વંખ્મા )
૧

૨

૩

૧

57 CTS

જી.વી.લી.ટી.

NON PLAN

તેભજ

૪

૫

૬

૭

૮

ુ ફ
વાભેર ત્રક મજ

ૃ ાગાાના
ટં ક
કૅ ચરાલલા
ભાટે યાજ્મ
કાયીગય
તારીભ
(વીટીએવ)
તેભજ કૅ ની
ધલધલધ ફેચ
ભાટે ખાવ
કન્્ભેળન
પ્રાન
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અધધકાયી
૯

૧૦

૧૩ (ધનમભ વંગ્રશ – ૧૨)
વશામકી કામગક્રભના અભર અંગે ની ધ્ધધત
ુ ફ ભાહશતી આ.
૧૩.૧ નીચેના નમ ૂના મજ
કામગક્રભ/મજનાના

વામકર મજના

ટે ફરેટ મજના

ફેંકેફર રન વશામ મજના

નાભ
કામગક્રભ મજનાન

કગન વભમગા

વભમગા
કામગક્રભન ઉદ્દે ળ

ધનમત કયે ર કગન

કગ  ૂણગ થમા ફાદ

વભમગા
કન્માઓને અલય જલય ભાટે

ળૈક્ષગણક કામગભાં વશામરૂ

અભ્માવ  ૂણગ કમાગ ફાદ સ્લ

સુગભતા /અનુકુતા ભાટે

ભાટે

યજગાયી ઉબી કયલા /વશામ
કયલા ભાટે

કામગક્રભના બોધતક અને

ાત્રતા ધયાલતા તભાભને

ાત્રતા ધયાલતા અને

ાત્રતા ધયાલતા ગ્રાન્ટની

નાણાંકીમ

ગ્રાન્ટની ઉરબ્ધતા

ઉરબ્ધતા અનુવાય

રક્ષમાંક(છે લ્રા

અનુવાય

લગભાટે
રાબાથીની ાત્રતા

તભાભ રે ડભાં ભાત્ર ભહશરા

કભપ્યુટય રે ડના

એન.વી.લી.ટી કે જી.વી.લીટીના

તારીભાથીઓ

તારીભાથીઓને તેભજ

કગ  ૂણગ કયી ઉત્તીણગ થમેર શમ

આઇ.ટી.રે ડના

તેલા જે તે ક્ષેત્રન અનુબલ

તારીભાથીઓ.

ધયાલતા ઉભેદલાયને

રાબ અંગે ની કુ ર

લારીની લાધિક આલકન

વંસ્થાનું

અયજી ત્રભાં જણાલેર તભાભ

જરૂયીમાત

દાખર.

આઇ.ટી.આઇ.કાડગ .તેભજ

આધાય ુયાલાઓ

ભાન્મ ખયીદીના ફીર.
કામગક્રભન રાબ

તાના રે ડ સુ.ઇ.ને અયજીત્ર

-

જે – તે ફેંકભાં અયજીત્ર યજૂ

રેલાની ધ્ધતી

યજુ કયવું

ાત્રતા નક્કી કયલા

લારીની લાધિક આલક ગ્રામ્મ

લારીની લાધિક આલક

લારીની લાધિક આલક ગ્રામ્મ

અંગે ના ભાદં ડ

ભાટે ૧૨૦૦૦૦/-અને ળશેયી ભાટે

ગ્રામ્મ ભાટે ૧૨૦૦૦૦/-

ભાટે ૧૨૦૦૦૦/-અને ળશેયી ભાટે

૧૫૦૦૦૦/-થી ઓછી શમ ત

અને ળશેયી ભાટે

૧૫૦૦૦૦/-થી ઓછી શમ ત

કયવું

૧૫૦૦૦૦/-થી ઓછી શમ
ત
કામગક્રભાં આેર

વામકર બોધતક યીતે સુયત

ટે બ્રેટ બોધતક યીતે

ફેંક દ્વાયા ચ ૂકલણી કયલાભાં આલે

રાબની ધલગત

કયામ છે .

સુયત કયામ છે .

છે

વશામકી ધલતયણની

વંસ્થા ખાતે વીધા તારીભાથીને

વંસ્થા ખાતે વીધા

વીધા તારીભાથીને

કામગધ્ધતી
અયજી ક્યાં કયલી કે

તારીભાથીને
વંસ્થા ખાતે રે ડ સુ.ઇ.ને

-

અયજી કયલા ભાટે
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-

કચેયીભાં કન વંકગ
કયલ.
અયજી પી (રાગુ ડતું

નથી

નથી

-

નથી

નથી

-

વંસ્થા ખાતેથી ભી યશે છે .

-

-

પટ આઇ ડી/આલકન દાખર

-

-

ગફડાણન નમુન

વાભેર છે .

-

-

પ્રહક્રમાને રગતી

રે ડ સુ.ઇ.ને .

-

-

ઉરબ્ધ નીચેની

રાબાથીઓની વંખ્માને આધાયે

-

-

ધલગત (જીલ્રા

નાણાંની ભાંગણી થામ છે .આ

કરા,ઘટક કલ્રા લગે યે

નાણા

જેલા ધલધલધ સ્થ)

નામફધનમાભકશ્રી(તા)પ્રાદે ધળક

શમ ત્માં)
અન્મ પી (રાગુ ડતું
શમ ત્માં)
અયજી ત્રકન નમુન
(રાગુ ડતું શમ ત
વાદા કાગ ય
અયજી કયી શમ ત
અયજદાયે અયજીભાં શું
શું દળાગ લવું
તેનઉલ્રેખ કયલ.
ગફડાણની માદી
(પ્રભાણત્ર /
દસ્તાલેજ)

વભસ્માઓ અંગે ક્યાં
વંકગ કયલ.

કચેયી દ્દાયા ગ્રાન્ટરૂે પાલલાભાં
આલે છે .

ુ ાભા રાબાથી ઓની માદી
નીચેના નમન
ક્ર્ભ
નં.કડ

રાબાથી નુ નાભ

વશામકી ની યકભ

ભાતા-ધતા/

વંદગી નુ

લારી

ભાદં ડ

વયનામું
જીલ્ર

ળશેય

નગય/ગાભ

ઘય નં
.

ુ ફ માદી વંસ્થા ખાતે ઉલ્બ્ધ છે .
રાબાથીઓને રાબ ભે તે મજ્
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૧૪ (ધનમભ વંગ્રશ – ૧૩)
યાશત, યભીટ કે અધધકૃત ભેલનાયની ધલગત
નીચેના નમ ૂના ભાહશતી આ.


કામગક્રભન ંુ નાભ.



પ્રકાય (યાશત/યભીટ/ધઅધકૃત)



ઉદ્દે ળ.



ાત્રતા.



ાત્રતા ભાટે ના ભાદં ડ.



 ૂલગ જરૂહયમાત.



રાબ ભેલલાની ધ્ધધત.



યાશત/યભીટ/ધઅધકૃધતની વભમ ભમાગ દા.



અયજીથી (રાગ ુ ડત ંુ શમ ત્માં).



અયજીન નમ ૂન(રાગ ુ ડત ંુ શમ ત્માં).



ગફડાણની માદી (પ્રભાણત્ર/દસ્તાલેજ)



ગફડાણના નમ ૂન.

ક્રભનં.કડ રાબાથીન ંુ વશામકીનીયકભ
નાભ

ભાતા-

વંદગીન

ધતા/લારી

ભાદં ડ

વયનામ ંુ
જજલ્ર ળશેય

નગય/ગાભ ઘય
નં.

રાગં ુ ડત ંુ નથી.


યાશત ભાટે નીચેની ભાહશતી ણ આલી.



આેર રાબની ધલગત.



રાબન ંુ ધલતયણ.

19

૧૫ (ધનમભ વંગ્રશ -૧૪ )
લીજાણરૂંુ ે ઉરબ્ધ ભાહશતી

૧)

આ ખાતાની લેફવાઈટ www.talimrojgar.gujarat.gov.in યથી તેભજ વદય
વંસ્થાની લેફવાઈટ

www.itivanthali.org યથી વંસ્થાની તેભજ તારીભાંથીઓની

કેટરીક ભાહશતી લીજાણંુ ભાધ્મભથી ઉરબ્ધ થઈ ળકે છે .
૨)

તારીભાથી ને યજજિંદી/યજફયજ ની કેટરીક આંકડાકીમ ભાહશતી લીજાણંુ રૂે ઉરબ્ધ
યશેળે.

૩)

ટૅર પ્રગ્રાભ આધાયીત ભાહશતી ધવલામની ભાહશતી બોધતક યીતે શાડૅ કીભા વંસ્થા
ખાતે ઉરબ્ધ યશેળે.

20

૧૬ (ધનમભ વંગ્રશ -૧૫ )
ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકને ઉરબ્ધ વલરતની
ધલગત
લતગભાનત્ર
નહટવ ફડગ
જાશેય તંત્ર ની લેફવાઈટ
1. વંસ્થા ખાતે રૂફરૂ અયજી કયે છે .
2. વંસ્થાના નટીવ ફડગ ઉયથી .
3. વંસ્થાની લેફવાઇટ ઉયથી .
4. જાશેય ભાહશધત અધધકાયી / આવી . ભાહશધત અધધકાયીને રૂફરૂ ભી ભાંગણી કયલાથી.
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૧૭ (ધનમભ વંગ્રશ-૧૬)
વયકાયી ભાશીતી અધધકાયીઓનાં નાભ , શદ અને અન્મ ધલગત
વયકાયી તંત્રન ંુ નાભ : આઇ.ટી.આઇ. લંથરી
વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓ:
નાભ

શદ્દ

S.T.D.

પન નંફય

ઇ-ભેઇર

૨૫૬૧૨૧

prin-det-

વયનામુ

કડ
૧

શ્રી એવ.ડી.લયા

આચામગ

૦૨૮૭૨

લગગ -૨

ઔ.તા.વંસ્થા,ભાણાલદય

vanthali@guj

યડ,નયે ડી,તા.લંથરી
જી. જુનાગઢ

arat.gov.in

ીન -૩૬૨૬૧૦

ભદદનીળ વયકાયી ભાહશતી અધધકાયીઓ :

નાભ

શદ્દ

S.T.D.

પન નંફય

ઇ-ભેઇર

૨૫૬૧૨૧

prin-det-

વયનામુ

કડ
૧

શ્રી એ.જે.યભાય

પયભેન

૦૨૮૭૨

ઇન્સ્રકટય

ઔ.તા.વંસ્થા,ભાણાલદય

vanthali@guj
arat.gov.in

યડ,નયે ડી,તા.લંથરી
જી. જુનાગઢ
ીન -૩૬૨૬૧૦

ધલબાગીમ એરેટ (કામદા)વત્તાધધકાયી :
ક્ર

નાભ

શદ

ભ

૧

S.T.D.

પન નંફય

પેતવ

ઇ-ભેઇર

૨૪૭૬૮૫૦

૨૪૫૮૪૮૮

rddtrgrajdetraj@gujarat.
gov.in

વયનામુ

કડ

શ્રી

નામફ

એભ.એભ.દલે

ધનમાભક

૦૨૮૧

(તારીભ)
યાજકટ
ધલબાગ
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નામફ ધનમાભક (તારીભ),
ફીજ ભા,
જીલ્રા વેલા વદન-૨ કમ્ાઉન્ડ,
યાજકટ ૩૬૦૦૦૧

૧૮ (ધનમભ વંગ્રશ - ૧૭)
અન્મ ઉમગી ભાહશતી
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