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એનેક્ષય- એ
(વાભાન્મ લશીલટી વલબાગ નાાં તાાં .01/05/2009 ના યીત્ર ક્રભાાંક: ીએડી -10-2007-335364-આય.ટી.આઈ. વેર ન ાં બફડાણ)

પ્રભાણત્ર
આથી પ્રભાણત્ર કયલાભાાં આલે છે , ઔધોગીક તારીભ વાંસ્થા કડી દ્રાયા ભાહશતી અવધકાય
અવધવનમભની કરભ-૪ અંતગગત સ્લમાં જાશેય કયલાની ફાફતો (પ્રોએકટીલ હડસ્કરોઝય) (P.A.D.)
તૈમાય કયલાભાાં આલી છે . અને તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૯. ની સ્સ્થવત એ અધતન કયલાભાાં આલેર છે .
જેન ાં ભાયા દ્રાયા જન ૨૦૧૯ દયમ્માન ઈન્સ્ેકળન–કભ–ઓડીટ કયલાભાાં આવય ાં છે . અને જે ફાફતે
ક્ષતી જણાઈ શતી અગય તો અયતી વલગતો જણાઈ શતી તેની  ૂતગતા કયાલલાભાાં આલી છે .
તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૯. ની સ્સ્થવતએ શલે કોઈ જાશેય વત્તા ભાંડો નાાં પ્રોએકટીલ હડસ્કરોઝય
(P.A.D.)ન ાં ઈન્સ્ેકળન–કભ–ઓડીટ ફાકી યશેર નથી.
તાયીખ : ૦૧/૦૭/૨૦૧૯.
સ્થ : આઈ.ટી.આઈ. કડી

આચામગ
ઔધોબગક તારીભ વાંસ્થા
કડી.
ફીડાણ:-આઈ.ટી.આઈ કડી.પ્રકયણ-1થી18 (વનમભવાંગ્રશ-૧થી૧૭) પ્રોએકટીલ હડસ્કરોઝય(P.A.D)
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અનક્રુ ભગણકા
ક્રભ

ધલમ

૧

પ્રસ્તાલના

૨

વનમભ વાંગ્રશ – ૧ વાંગઠનની વલગતો કામોઅને પયજો
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વનમભ વાંગ્રશ – ૨ અવધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વતા અને પયજો

૪

વનમભ વાંગ્રશ – ૩ વનણગમ રેલાની પ્રહક્રમાભાાં અનવયલાની કામગધ્ધવત

૫

વનમભ વાંગ્રશ – ૪ કામો કયલા ભાટે નક્કી કયે રા ધોયણો

૬

વનમભ વાંગ્રશ – ૫ કામો કયલા ભાટે ના વનમભો, વલવનભમો, સ ૂચનાઓ

૭

વનમભ વાંગ્રશ – ૬ જાશેય તાંત્ર અથલા તેના વનમાંત્રણશેઠની વમહકતઓ ાવેના
દસ્તાલેજોનીકક્ષાઓ

૮

વનમભ વાંગ્રશ – ૭વનતી ઘડતય અથલા વનતીનાઅભર વાંફધ
ાં ી જનતાના વભ્મો વાથે વરાશયાભળગ

૯

વનમભ વાંગ્રશ – ૮ યચામેર ફોડગ , હયદ, વવભવતઓ અને અન્મ વાંસ્થાઓન ાં ત્રક

૧૦

વનમભ વાંગ્રશ – ૯ અવધકાયી/કભગચાયીઓની ભાહશતી સ્સ્તકા(હડયે કટયી)

૧૧

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૦ વલવનમભો ભાાં જોગલાઈ કમાગ મજફ અવધકાયી-કભગચાયીઓને ભત ાં
ભશેનતાણ ાં

૧૨

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૧ વાંસ્થાને પાલેર અંદાજત્રની વલગતો

૧૩

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૨ વશામકી કામગક્રભોના અભર અંગેની ધ્ધવત

૧૪

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૩ યાશતો, યભીટનીવલગતો

૧૫

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૪વલજાણરૂાં ેઉરબ્ધ ભાહશતી

૧૬

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૫ ભાહશવત ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉરબ્ધ વલરતોની વલગતો

૧૭

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૬જાશેયભાશીતી અવધકાયીઓનાાં નાભ , શોદો અને અન્મ વલગતો

૧૮

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૭ અન્મ ઉમોગી ભાહશતી
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પ્રકયણ-૧
પ્રસ્તાલના
૧.૧

ુસ્સ્તકા (ભાહશતી અધધકાયી અધધધનમભ ૨૦૦૫)ની ાશ્રાદભ ૂધભકા અંગે જાણકાયી :
આ સ્તકભાહશવતઅવધકાય અવધવનમભ-૨૦૦૫ના વનમભ -૪ પ્રકયણ -૨ અન્લમે વાંસ્થાની
જાશેય કચેયી તયીકે જાશેય કયલાની થતી ભાહશવતનો વભાલેળ કયી આ સ્તક ફનાલેર છે .

૧.૨

આ ુસ્સ્તકા ન ઉદે ળ / શેત ુ :
આ

સ્તકનો

શેત

/

ઉદે ળએ

છે

કે

જાશેય

જનતા

(જેભાાં

જાશેય

જનતાઉયાાંતતારીભાથીઓ/લારીઓ/કભગચાયીઓનો ણ વભાલેળ) ભાટે ઉમોગી થઈ
ળકે તેલી ભાહશવત ભાાંગણી થામ તે  ૂલે ઉરબ્ધ કયલાનો છે .
૧.૩

આ ુસ્તક કઈ વ્મહકતઓ/વંસ્થાઓ/વંગઠન લગે યેને ઉમગી છે ?
આ સ્તક વાંસ્થાના કભગચાયી/તારીભાથી/લારી-લાયવદાયો/ઉધોગગૃશો/જાશેય કચેયી
ઓ/ઉધોગગૃશોના વાંગઠનો તેભજ કોઈણ જાશેય જનતા ને ઉમોગી થઈ ળકે તેભ છે .

૧.૪

આ ુસ્તક ભાં આેરી ભાહશતી નું ભાખુ :
આ સ્તકભાાં આેરી ભાહશતી અવધવનમભ અંગેના વનમભ-૪ પ્રકયણ-૨ભાાં જણાલેર વનમભ
વાંદબગ– ૧ થી૧૭ભાાં જણાલેર ઢાાંચા મજફન ાં ભાખ ાં યાખલાભાાં આલેર છે .

૧.૫

વ્માખ્માઓ (ુસ્તકભાં લાયલાભાં આલે ર જુદા જુદા ળબ્દની વ્માખ્મા આલા ધલનંતી) :
૧. આચામગશ્રી - વાંસ્થાના લડા/કચેયીના લડા .
૨. પોયભેનશ્રી

- વાંસ્થાના લડાથી તયાં ત નીચેનો શોદો.

૩. સયલાઈઝય ઈન્સ્રકટય – કોગ(રેડ)ના ઇન્ચાર્જ.
૪. સ્ટોય કીય – વાંસ્થાના સ્ટોય ળાખાના વાંચારક.
૫.જવનમય કરાકગ /વીનીમય કરાકગ – વાંસ્થા ખાતેનો લશીલટીસ્ટાપ.
૧.૬

આલયી રેલામે ર ધલમ અંગે લધુ ભાહશતી ભે લલાં ભાંગેત તે ભાટેની વંકશ વ્મહકત :
કોઈવમહકત આ સ્તકભાાં આલયી રેલામેર વલમો અંગે લધ ભાહશતી ભેલલાાં ભાાંગેતો તે
ભાટે ની વાંકગ વમહકતએટરે કે વાંસ્થાનાપોયભેનશ્રી ફી. એન. બાયદીમા

૧.૭

આ ુસ્તકભાં ઉરબ્ધ ન શમ તે ભાહશતી ભે લલા ભાટેની કામશ -ધ્ધધત અને પી:
આ સ્તકભાાં ઉરબ્ધ ન શોમ તે ભાહશતી ભેલલા ભાટે ભાહશતી અવધકાય-૨૦૦૫ અન્લમે
૨૦/- રૂવમા યોકડા/સ્ટે મ્/ડ્રાપટથી ચકલી પ્રવત નાંગ ાનાના રૂવમાચકલી ભાહશતી
ભેલી ળકળે .
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પ્રકયણ ૨ (ધનમભ વંગ્રશ -૧)
વંગઠનની ધલગત કામો અને પયજ
૨.૧

જાશેય તંત્ર ઉદે ળશેત ુ

:

વાંસ્થાભાાંચારતા જી.વી.લી.ટી/એન.વી.લી.ટી.ના રે ડોના તારીભાથીઓને વનમત
વીરેફવમજફ થીમયી અને પ્રેકટીકર અંગે ઘવનષ્ટ તારીભ આી/ અાલલી તેભના
રે ડભાાં કળ કાયીગયો તયીકે તૈમાય કયલા, આ શેત ફય રાલલા એપીરેળનભેલલા,
ખયીદી કયલી અને વાંસ્થાન ાં વાંચારન કયવ ાં તથા લશીલટ કયલો અને પ્રાદે વળક કચેયી
તારીભ, અભદાલાદ તયપથી સચલલાભાાંઆલે તેલા અન્મ તારીભ કામગક્રભ ચરાલલા .
૨.૨

જાશેય તંત્રનુ ભીળન

:

આ કચેયી જાશેય શેત ફય આલે તે વાર ઉરી કચેયી દ્વ્રાયા સપ્રત કયલાભાાં આલતી
વલવલધ પ્રવ ૃવત્તઓ શાથ ધયલી જેલી કે પ્રલેળ,યીક્ષા,એપીરીએળન,તેભજવધન તારીભ
આી યલાનોભાાં સ્કીરડેલરભેન્ટ કયવ ાં આભવભાજભાાંયોજગાયી/સ્લયોજગાયી ઉબી કયી
વભાજ વેલાન ાં કામગકયવ ાં.
૨.૩ જાશેય તંત્રન ટુક ઈધતશાવ અને તેની યચના ન વંદબશ :
વયકાયશ્રી ના ઠયાલ અનવાય આવાંસ્થા ળરૂ કયલાભાાં આલેર અને યચનાનો વાંદબે
છે લ્રા ૦૮ લગથી(૨૦૧૧) ખાતે કામગયત છે . વરૂઆતભાાં બાડા ના ભકાન ભાાં શતી જે
પ્રગવત કયતા શાર કડી નાંદાવણ યોડ,બૈયલ ટેકયી વાભે કડી ખાતે ૧૦ એકય જભીન ભાાં
ોતાના વયકાયી ભકાન શાર કામગયત છે . તેભાાં કર ૦૪ કોગ(રે ડ)ભાાં ૨૦૪ ફેઠકો ભાંજય
થમેર છે .
૨.૪ જાશેય તંત્રની પયજ

:

તારીભાથીઓનેજી.વી.લી.ટી/એન.વી.લી.ટી.ના શેઠ વનમત વીરેફવ અનવાય
તારીભઆલી/અાલલી અને તે ભાટે જરૂયી વમલસ્થા તાંત્ર ગોઠલવ ાં અને વાંસ્થાન ાં
વાંચારન કયવ ાં.
૨.૫ જાશેયતંત્રની મુખ્મ પ્રવ ૃધતઓ/કામો :
જી.વી.લી.ટી/એન.વી.લી.ટી. શેઠ વનમતવીરેફવ મજફ તારીભાથીઓને તારીભ
આલી/અાલલી.
૨.૬ જાશેય તંત્ર દ્વાયા આલાભા આલતી વે લાઓની માદીઅને તે ન ુ વંગક્ષપ્ત ધલલયણ :
(૧)તારીભાથીઓને થીમયી અને પ્રેકટીકર તારીભ આલી.
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(૨)આ જનયર આઈ.ટી.આઈ. શોલાથી ઉભેદલાયોને ભેયીટ મજફપ્રલેળ આલો.
(૩)એવ.ટી./એવ.વી./અાંગ/ભહશરાઓને ટયળનપી બયલાભાાંથીમસ્તત આલી.
(૪) તારીભાથીઓને વનમભ અનવાયન ાં સ્ટાઇેડ તેભજ વયકાયીશ્રી લખતો લખત જાશેય
કયે તેલા રાબો આલા.
(૫) અભ્માવક્રભ  ૂણગથતાાં જે તે મોજનાને અનરૂ યીક્ષાઓ રેલી.
૨.૭

જાશેય તંત્રના ભાખાન આરેખ:
આ વાંસ્થાની (નોડર) ઔધોબગક તારીભ વાંસ્થા વલવનગય છે . તેની ઉરી કચેયી,
પ્રાદે વળક લડાનીકચેયી એટરે કે નામફ વનમાભકશ્રી(તારીભ) અભદાલાદ છે . તેની
ઉરીકચેયી ખાતાના લડાની કચેયી એટરે કે વનમાભકશ્રી, યોજગાય અને તારીભ,બ્રોક
નાં૧,ત્રીજો ભા, જના વબચલારમ , ગાાંધીનગય છે .

૨.૮

જાશેય તંત્રની અવયકાયકતા અને કામશ ક્ષભતા લધાયલા ભાટેનીરક ાવે થી અેક્ષાઓ :
(૧) યી તાવ ખાતયીકમાગલગય બફનજરૂયી અને અમોગ્મ પયીમાદો/આક્ષેો નકયી
વૌના વભમ, ળસ્તત,નાણા ફચે તેભ કયવ ાં/કયાલવ ાં.
(૨) વાંસ્થા ખાતે તથા ખાતા દ્રાયા આલાભાાંઆલતી જાશેયાતો લગેયે ફયાફય લાાંચી
ચોક્કવ યીતે અને વાંણગ ારન કયી બફનજરૂયી  ૂછતાછ ન થામ તેભ કયવ/
ાં કયાલવ.ાં
(૩)આ વાંસ્થામખ્મત્લે તારીભ આલાન ાં કામગ કયે છે જેથી રોકોએ નોકયીફાફતોની
અેક્ષાઓ આ વાંસ્થા ાવેથી ન યાખલી જોઇએ.
(૪) તારીભ ભાટે ોતાના ત્ર/ત્રી/ાલ્મને અત્રે મકી દીધા ફાદ લારી તયીકે અત્રે થી
જણાલલાભાઆલતી સચનાઓન ારન કયે /કયાલે અને વાયી તારીભરઇ ળકે તે ભાટે
તારીભાથી અને વાંસ્થાનેયો વશમોગ લારી તયીકે આલો/અાલલો.
(૫) વાંસ્થાના વનવત વનમભોન ારન કયવ ાં.

૨.૯

રક વશમગ ભે લલા ભાટેની ગઠલણઅને ધ્ધધતઓ:
(૧) ઇન્સ્ટીટયટ ભેનેજભેન્ટ કવભટીની યચના કયે ર છે .
(૨) લારી વાંભેરન ફોરાલલાભાાં આલે છે . અને એપ્રેન્ટીવ બયતી ભેાન ાં ણઆમોજન
કયલાભાાં આલે છે .
(3) કે મ્વઇન્ટયવય ગોઠલલાભાાં આલે છે .

૨.૧૦ વે લા આલાના દે ખયે ખ ધનમંત્રણ અને જાશેય પયીમાદધનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ તંત્ર:
(૧)આચામગ કે પોયભેનને ભૌબખક કે રેબખત ભાાં જાણ કયી ળકે છે .
(૨)વાંસ્થા ખાતે પયીમાદ /સચન ેટી યાખલાભાાં આલેર છે .
(૩)આઉટવોવીંગ વેલા અંતગગત વીક્યયીટી સ્ટાપ યોકલાભાાં આલેર છે .
(૪)વાંસ્થા ખાતે વળસ્ત કવભટી,ભહશરા જાતીમવતાભણી વનલાયણ વવભવત લગેયે ફનાલેર છે .
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૨.૧૧ મુખ્મ કચે યીનું વયનામુ

:

૨.૧૨ કચેયી ળરૂ થલાન વભમ

:

૧૦ :૩૦ કરાકે

:

૧૮:૧૦ કરાકે

કચેયી ફંધ થલાન વભમ

૨.૭ મજફ
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પ્રકયણ - ૩ (ધનમભ વંગ્રશ-૨)
અધધકાયીઓ અને કભશચાયીઓની વત્તા અને પયજ
૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વતા અને પયજો ની વલગત :
આ વાંસ્થા ખાતે લગગ-૨, લગગ-૩, અને લગગ-૪ના અવધકાયી/કભગચાયીઓ છે .
જે ૈકી લગગ-૨ના અવધકાયીનો શોદો “આચામગશ્રી” છે . જે વાંસ્થાના લડા તયીકે પયજ ફજાલે
છે . અવધકાયી/કભગચાયીઓની વતા અને પયજો નીચે મજફ છે .
વંસ્થાના
અધધકાયી/

વતાઓ
લશીલટી

પયજ

નાણાંકીમ

અન્મ

કભશચાયીન શદ
આચામશલગશ-૨

-યજાઓ ભાંજય કયલી.

-વાંસ્થાકીમ ખયીદી

- અવનમભીત

- વાંસ્થા ના લડા તયીકે ફાજભાાં

-વવલિવ બ ૂકની

અને ખચગ કયલાની

તારીભાથીઓના લારીને

જણાલેર તભાભ વતાઓ ના

નોધોને અધીકત

વત્તાઓ

જાણ કયલાની વતાઓ,

ઉમોગ થકી વાંસ્થા ન ાં વાંચારન

કયલી.

-ગજયાત નાણાકીમ

-- રે નીંગ ભેન્યઅરભાાં

કયવ ાં

-શાથ નીચેના

વનમભો અન્લમે

જણાવમા મજફ

- ઉરી કચેયી દ્વાયા સપ્રત

કભગચાયી ના પ્રલાવ

કચેયી ના લડાને

તારીભાથીનીયજાઓ

કયલાભાાં આલેર કાભગીયી

કામગક્રભ ભાંજય કયલા

સપ્રત કયે ર વત્તાઓ

ભાંજય કયલી,

/કામગલાશી શાથ ધયલાની પયજ

-વયકાય શ્રી દ્રાયા

- તારીભાથીઓન ાં નાભ

કચેયી ના લડા તયીકે

કભી કયવ ાં .

સપ્રત કયે ર ભશેકભ
તથા તારીભ
વાંભફવધત વત્તાઓ
-તારીભાથીઓં ના
રાબો જેલાકે
સ્ટાઈેંડ,ફેન્કેફર
રોન,ટેફરેટ લગેયે
ની ભાંજયી આલી.
પયભેન

-

-

-

ઈન્સ્રકટય

-ાીના ઇન્ચાર્જ તયીકે પયજો .
-તારીભી વનયીક્ષણ કયવ ાં.
-તારીભી યે કોડગ ચકાવણી કયી
ઉલ્રેખીત સ્થાને
વશી કયલી.
-આચામગશ્રીને ભદદર થવ ાં
-આચામગશ્રી ભાયપતે ઉરી
કચેયીની સ ૂચનાઓન ાં
તારીભી સ્ટાપ ાવે અભર
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કયાલલો .
- ટાઈભ ટે ફર મજફ તારીભ
કામગ ચારે અને તેની
ગણલતા જલામ તે વાર
સયલાઈઝન કયવ ાં.
-તારીભ વાંફધ
ાં ી કામગલાશી, જેલી કે
પ્રલેળ, યીક્ષા લગેયે
-ટાઈભ ટે ફર પ્રભાણે પ્રામોગીક
કામગ અને થીમયી
કામગ મોગ્મ યીતે થામ .
-કાચા ભારવાભાનન ાં અમોજન
કયવ
-તભાભ બૌવતક વનયીક્ષણ કયલા.
-વાંસ્થાના ઈન્સ્રકટયનો સચારૂ
ઉમોગ થામ.
લશીલટી સ્ટાપ

-સપ્રત કયે ર

(જુ.કા., વી.કા.)

કાભગીયી ના

અંગે ની એવ/ઓં પાઈર

યીેભાાં વનમભો

તૈમાય યાખલી.

---------

-----------------------

અનવાયના મવદા

-

-

સપ્રત કયે ર કાભગીયી

આચામગશ્રી ભાયપતે ઉરી

તૈમાય કયલા ની વત્તા

કચેયી ની સ ૂચનાઓનો

- ભાંજય થમેર મવદા

લશીલટી સ્ટાપ તયીકે

મજફ કામગકયલા અને

અભર કયલો અને

કાભ રેલાની વત્તા

કયાલલો
-

ળાખાને રગતો
ત્રવમલશાય કયલો તેભજ
તેનો યે કોડગ વાચલલો

-

સપ્રત કયે ર કાભગીયી
અંગે વઘી કામગલાશી
શાથ ધયી તેનો યે કોડગ
વાચલલો

-

યે કોડગ ન ાં લગીકયણ કયી
નીમાભોનવાય વનકાર
અંગેની કાભગીયી કયલી.

સુયલાઈઝય

-

-

ઈન્સ્રકટય

-તારીભાથીની શાજયી

-ટાઈભ ટે ફર મજફ પ્રામોગીક

યલાની વતા

અને વૈધાાંવતક

-અવનમભીત
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તારીભ આલી.

તારીભાથી ભાટે

-સ્ટોય વાંફધ
ાં ી ભાાંગણી અને

વનમભોનવાય હયોટગ

આમોજન કયવ ાં

કયલાની વતા.

-તારીભી યે કોડગ વનબાલલા .

-યીક્ષાભાાં ફેવલાાત્ર
તારીભાથી ઓને
વેવનર
ભાતવગ મકલાની વત્તા.

-સ્ટોયવફાંધી યે કોડૅ વનબાલલા .
-આચામગશ્રી/પોયભેન ભાયપતે
ભતી ઉરી
કચેયીની સચનાઓનો અભર
કયલો.
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પ્રકયણ ૪ (ધનમભ વંગ્રશ–૩)
ુ યલાની કામશધ્ધધત
ધનણશમ રેલાની પ્રહક્રમાભાં અનવ
ગજયાત વયકાયશ્રી ની વનમત થમેર કામગધ્ધવત મજફ વલવલધ કાભગીયી ભાટે
વનણગમ રેલાની પ્રહક્રમા/કામગધ્ધવત નીચે મજફ છે .
(૧) તારીભાથીની ફાફત :રે ડ સ.ઇ. દ્વાયા પોયભેનશ્રીને યીોટગ કયે છે . પોયભેનશ્રી વનમભોનવાય બરાભણ કયે છે .
તેના આધાયે આચામગશ્રી વનમભોનવાય વનણગમો રે છે .
(૨)

કભશ ચાયીઓની ફાફત :ાી ના પોયભેન દ્વાયા આચામગશ્રીને યીોટગ જે તે ળાખા/બ્રાન્ચના કભગચાયીશ્રી સપ્રત કયે
છે . જે તે ળાખા/બ્રાન્ચનાકભગચાયી રાગ ડતા વનમભો/વલનવમભો/હયત્રો/સ્ટે ન્ડીંગ ઓડગ ય
લગેયે ટાાંકી ળાખા નોંધ યજ કયી નોંધ ઉયકચેયીના લડાના આદે ળો ભેલી કામગલાશી ણગ
કયે છે .

(૩)

ખયીદી /બોધતક ધનકારની ફાફત:રે ડ સ.ઈ

જરયી ભાગણીત્રક પો.ઈ ને યજ કયે છે . પો.ઈ આઇટભોન ાં અને તેના

જથ્થાની ચકાવણી કયી આચામગશ્રીને બરાભણ કયે છે . આચામગશ્રી સ્ટોય ળાખાને સપ્રત કયે
છે . સ્ટોયળાખા વનમભો, વલવનમભો,હયત્રો/સ્ટે ન્ડીંગ ઓડગ ય મજફ ખયીદી/વનકાર કયલા
ભાટે સ્થાવનક વવભતી કે આચામગશ્રી ભાયપતે જે તે અવધકાયી દયખાસ્ત કયે છે . સ્થાવનક
વવભતી કે જે તે અવધકાયી દ્રાયા અનગાભી કાભગીયી ણગ કયલાભાાં આલે છે .
(૪)

તારીભાથીઓના રાબની ફાફત:તારીભાથીઓના રાબો જેલા કે વાંસ્થાકીમ અને વભાજકલ્માણ સ્ટાઇેન્ડ, લગેયે
પ્રાપ્ત

કયલા

ભાટે

તારીભાથી

વનમત

કયે ર

ઓંનરાઈન

અયજી

કયી

અયજી

ત્ર/ભાગણીત્ર ોતાના રે ડ સ.ઇ.ને યજ કયે છે .આલી અયજીત્ર અને ભાગણીત્ર
પોયભેનશ્રી ભાયપતે આચામગશ્રીને યજ કયે છે . આચામગશ્રી તારીભી કરાકગ ભાયપતે

જે તે

મોજનાના ખાતા ભાાં સપ્રત કયે છે . જે તે ખાતા દ્રાયા ભાંજય કયી તારીભાથીઓનાખાતા
ભાાં ઓનરાઈન જભા કયાલલાભાાં આલે છે .
ફેન્કે ફર રોન મોજના અયજીત્ર અને ભાગણીત્રક એકવત્રત કયી ભાંજયી કતાગ
વવભવત (રોન વશામ ટાસ્કપોવગ વવભતી)ની ભીટીંગ ફોરાલી રાબાથીઓને ભલા ાત્રતા
મજફ રાબોને ભાંજય કયાલે છે .
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ભહશરા તારીભાથીઓને

વામકર તથા

કોમ્પ્યટયરે ડના તારીભાથીઓને

ટે ફરેટ

વયકાયશ્રી દ્રાયા પાલણી થમા છી રાબાથી તારીભાથીઓને આલાભાાં આલે છે .
(૫) જાશેય જનતાની ફાફત :જાશેય જનતા વીધા આચામગશ્રીને ભી ળકે છે .આચામગશ્રી જનતાની ભૌબખક/રેબખત
યજઆતને વાંફધ
ાં ીત કભગચાયી/કો-ઓડીનેટય ને સપ્રત કયે છે . વયકાયશ્રીના વનમભો,
વલવનમભો,હયત્રો અને સ્ટે ન્ડીગ ઓડગ ય મજફ વનકારકયે છે . જેની જાણ જનતાને કયલાભાાં
આલે છે . જમાાં જરયી જણામ તો ઉરી કચેયીન ાં ભાગગદળગન/ભાંજયી ભાાંગલાભાાં આલે છે . તે
ભે છી જાશેય જનતાને જાણ કયલાભાાં આલે છે .
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પ્રકયણ - ૫ (ધનમભ વંગ્રશ –૪)
કામો કયલા ભાટે નક્કી કયે રા ધયણ
૫.૧ વલવલધ પ્રવ ૃવતઓ/કામગક્રભો શાથ ધયલા ભાટે વલબાગે નક્કી કયે ર ધોયણોની વલગતો રે નીગ
ભેન્યઅર મજફ જે તે રે ડ ભાટે વવરેફવ, મજફ, થીમયી, પ્રેતટીકર જેલા વલમો ભાટે
પ્રવતહદન વનમત કરાક યાખી તારીભના ટાઇભ ટે ફર ભાંજય કયલાભાાં આલે છે જેન ાં
આચામગશ્રી તથા ઉરી કચેયીઓના અન્મ અવધકાયીઓ દ્વાયા સયલીઝન તેભજ ઇન્સ્ેતવન
કયલાભાાં આલે છે . આ વઘળુ વયકાયશ્રી ની લખતો લખત ની સચના મજફ કયલાભાાં આલે
છે . ઉયોતત નીચે જણાવમા વવલામ કોઇ ખાવ ધોયણો નક્કી કયલાભાાં આલેર નથી.
૧. પ્રલેળ ભેલલા ભાટે ઓનરાઇન અયજી કયી ભેયીટ મજફ પ્રલેળ ાત્ર થામ છે .
૨. એક વેભેસ્ટયભાાંથી ફીજા વેભેસ્ટયભાાં જલા ભાટે ૮૦% શાજયી શોલી અવનલામગ છે .
૩. વેભેસ્ટયના અંતે ૮૦% શાજયી ધયાલનાય જ યીક્ષાભાાં ફેવી ળકે છે .
૪. એન.વી.લી.ટી. અને જી.વી.લી.ટી.ના કોગ ભાટે વેભેસ્ટયના અંતે વનમવભત અને
યીીટય તારીભાથી ભાટે વાંફધ
ાં ીત કાઉન્વીરના ટાઇભ ટે ફર પ્રભાણે યીક્ષાઓ શાથ
ધયલાભાાં આલે છે .
૫. એન.વી.લી.ટી કોવગ ભાટે એભ.એવ.ડી.ઈ(ડીજીઈટી)દ્રાયા ઠયાલેર વીરેફવ રાગ ડે છે .
૬. જી.વી.લી.ટી. કોવગ ભાટે યાજમ વયકાયે ભાન્મ કયે ર વીરેફવ રાગ ડે છે .
૭. વલવલધ એકભો/કાંનીઓ દ્રાયા ભાાંગણી થમેરી કેમ્વ ઇન્ટયવય ાંકે નાભની બરાભણ
શાથ ધયલાભાાં આલે છે .
૮. રે નીંગ ભેન્યઅર ની જોગલાઇ મજફ થીમયી કામગ અને પ્રેતટીકર કામગ તેભજ જણાલેર
પ્રવ ૃવત્તઓ શાથ ધયલાભાાં આલે છે .
૯. રે નીંગભેન્યઅરની જોગલાઇઓ મજફ તારીભાથીઓની યજા ભાંજય કયલાભાાં આલે છે .
૧૦. ઉરી કચેયીઓ દ્રાયા વાંસ્થાના વનયીક્ષણો શાથ ધયલાભાાં આલે છે .
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પ્રકયણ - ૬ (ધનમભ વંગ્રશ –૫)
કામો કયલા ભાટે ના ધનમભ, ધલધનભમ, સ ૂચનાઓ ધનમભવંગ્રશ
અને દપતય
૬.૧

દસ્તાલેજોન ાં નાભ /ભથાળુાં /દસ્તાલેજ યન ાં રખાણ/ વમસ્તતને નકર ક્ાાંથી ભળે/
વમસ્તતને નકર ભાટે રેલાની પી (જો શોમ તો )

દસ્તાલેજનું નાભ/ભથાળુ ને રખાણ.

નકર ક્ાંથી ભળે

(૧) ગજયાત વીલીર વવલિવ રૂલ્વ

વા.લ.વલબાગની લેફવાઇટ અથલા

(કભગચાયી ભાટેના વનમભો)

વાંસ્થા ખાતેથી.

(૨) ગજયાત નાણાાંકીમ વનમભો

નાણાાં વલબાગની લેફવાઇટ અથલા

(નાણાકીમ વત્ત્તાઓ અંગેના વનમભો)
(૩) વેલા, વળસ્ત અને અવરના વનમભો
(કભગચાયીઓ ભાટેના વનમભો)

વાંસ્થા ખાતેથી.
વા.લ. વલબાગની લેફવાઇટ ખાતેથી
અથલા ખાતાની લેફવાઇટ અથલા
વાંસ્થા ખાતેથી

(૪) ખાતાકીમબયતીના વનમભો(ખાતાભાાં

ખાતાની લેફવાઇટ અથલા વાંસ્થા

થતી સ્ટાપ બયતી ભાટેનાવનમભો)

ખાતેથી

(૫) રેનીંગ ભેન્યઅર

ખાતાની લેફવાઇટ અથલા MSDE ની

(તારીભ અને તારીભાથીઓ ભાટેના

લેફવાઈટ ઉયથી અથલા વાંસ્થા

વનમભો)

ખાતેથી

(૬) એપ્રેન્ન્ટવ એતટ

ખાતાની લેફવાઇટ અથલા MSDE ની

(એપ્રેન્ન્ટવ ભાટેના વનમભો)

લેફવાઇટ ઉયથી અથલા વાંસ્થા
ખાતેથી

(૭) ગજયાત વયકાયશ્રીની ખયીદી

ઉધોગ અને ખાણ વલબાગની

નીતી-૨૦૧૭

લેફવાઇટ અથલા વાંસ્થા ખાતેથી

(૮) સ્ટેન્ડીંગ ઓડગ ય ઓપ ઇએવટી બ્રાન્ચ

ખાતાની લેફવાઇટ અથલા વાંસ્થા
ખાતેથી

(૯) સ્ટેનડીંગઓડગ ય ઓપ રેનીંગ બ્રાન્ચ.

ખાતાની લેફવાઇટ અથલા વાંસ્થા
ખાતેથી

(૧૦) સ્ટેન્ડીંગ ઓડગ ય ઓપ એકાઉન્ટ બ્રાન્ચ

ખાતાની લેફવાઇટ અથલા વાંસ્થા
ખાતેથી
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નકર ભાટેની પી
(૧) જમા લેફવાઈડ
દસ્તાલેજો શોમ ત્માાં
જે તે વાઈડના
વનમભો જાણી
ડાઉનરોડ કયી
ળકાળે.
(૨) જમાાં વાંસ્થા ખાતે
દળાગલેર છે ત્માાં
દયે ક ાનાના
રૂ|.૨(ફે) પ્રભાણે
પી ચકલેથી નકર
ભી ળકળે.

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

અનુ.

દસ્તાલેજની

દસ્તાલેજનું નાભ અને તેની

દસ્તાલેજ

નીચેની વ્મહકત ાવે છે /

નં.

કક્ષા

એક રીટીભાં ઓખાણ

ભે લલાની

તે ના ધનમંત્રણભાં છે .

કામશ ધ્ધધત
૧

લશીલટીમ

ભશેકભ વાંફધ
ાં ી વનમભો

ભાહશતી

વલવનભમો /હયત્રો કે જે

અવધવનમભ –

વાંસ્થા કભચાગયીઓં ની

૨૦૦૫ મજ્ફ

શ્રી ડી.ફી.લાઘેરા

વેલા,વળસ્ત,અવર,ળીક્ષા,વધલિવ વનમભોનવાય
યે કડશ વંફધં ધત શમ ત
૨

નાણાકીમ

નાણાકીમ ફાફતો અંગેના

ભાહશતી

નીમભો,વલવનભમો તથા

અવધવનમભ –

હયત્રો કે જે વાંસ્થા ના

૨૦૦૫ મજ્ફ

કભગચાયીઓં/તારીભાથીઓ

વનમભોનવાય

શ્રી ડી.ફી.લાઘેરા

વાથે થમેર નાણાકીમ
વમલશાય વંફધં ધત યે કડશ શમ
ત
૩

તારીભ

વાંસ્થા ખાતે તારીભ ફાફતો

ભાહશતી

અંગેના વનમભો, વલવનમભો,

અવધવનમભ –

હયત્રો કે જે વાંસ્થાના

૨૦૦૫ મજ્ફ

કભગચાયીઓ કે તારીભાથીઓ

વનમભોનવાય

શ્રી ડી.ફી.લાઘેરા

વફાંધીત થમેર ત્ર વમલશાય/
કામગલાશીઓ અંગેનો યે કોડગ
૪

સ્ટોય ળાખા

વાંસ્થા ખાતે સ્ટોય અંગેની

ભાહશતી

ફાફતો અંગેના વનમભો,

અવધવનમભ –
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શ્રી એભ.એચ.ટે ર

વલવનમભો, હયત્રો કે જે

૨૦૦૫ મજ્ફ

સ્થાવનક તેભજ ઉરી કચેયી

વનમભોનવાય

દ્રાયા થમેર ખયીદી/ ભેન્ટે નન્વ
/ શયાજી/ તફદીરી લગેયે
અંગેનો યે કોડગ
૫

યજીસ્રી તેભજ

વાંસ્થા ખાતે યજીસ્રી ળાખાના

ભાહશતી

સ્ટે ળનયી

વનમભો,હયત્રો અને ત્રો ની

અવધવનમભ –

આલક-જાલક ની નોધણી અંગે

૨૦૦૫ મજ્ફ

શોમ તો તેભજ વાંસ્થા ખાતે

વનમભોનવાય

સ્ટે ળનયી અંગેની ફાફતો ના
વનમભો હયત્રો લગેયે શોમ તો
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શ્રી ડી.ફી.લાઘેરા

પ્રકયણ - ૮ (ધનમભ વંગ્રશ-૭)
નીધત અથલા નીધતના અભર વંફધ
ં ી જનતાના વભ્મ વાથે
વરાશ-યાભળશ
નીવત અથલા નીવતના અભર વાંફધ
ાં ી જનતાના વભ્મો વાથે વરાશ-યાભળગઅથલા
તેભના પ્રવતવનવધ ભાટે ની કોઈ વમલસ્થા શોમ તો તેની વલગત.
નીવત ઘડતય :
અનુ.નં

ધલમ/મુદ

શુ જનતાની

જનતાની વશબાગગતા ભે લલા ભાટેની

વશબાગગતા

વ્મલસ્થા

સુધનસ્સ્ચત કયલાનું
જરૂયીછે .
૧

ઇન્સ્ટીટયટ ભેનેજભેન્ટ

શા

કવભટીની યચના કયલાભાાં આલેછે અને તેન ાં

કવભટી

વભમાાંતયે ન:ગઠન થામ છે .
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પ્રકયણ-૯ (ધનમભ વંગ્રશ -૮)
યચામેર ફડશ , હયદ, વધભધતઓ અને અન્મ વંસ્થાઓન ંુ ત્રક
આ વયકાયી વાંસ્થા ગજયાત વયકાયના શ્રભ અને યોજગાય વલબાગ શેઠના યોજગાય અને તારીભ
ખાતાના તાફા શેઠની વાંસ્થા છે લી વનમત શારના ભાખા પ્રભાણે ઉય મદા ૨.૭ મજફ ઉરી
કચેયી ઓ ધયાલે છે . લીએન.વી.લી.ટી તે બાયત વયકાયના “ભીનીસ્રી ઓપ સ્કીર ડેલરોભેન્ટ એન્ડ
એન્ટયવપ્રનીમયળી શેઠના “ડામયે કટય જનયર ઓપ એમ્પ્રોમભેન્ટ એન્ડ ટેનીંગ” હદલ્શી દ્રાયાવનમત
કયામેર યાષ્રીમ કક્ષાની કભીટી છે . જેથી એન.વી.લી.ટી કક્ષાના રેડ આઈ.ટી.આઈ.ભાાં જે ચારે છે તે
યાષ્રીમ કક્ષાની તારીભ મોજના ધયાલે છે . યાં ત તેનો અભર જે તે યાજમ વયકાય કયે છે .
આભ ભાબરક તયીકે ગજયાત વયકાયના અને વનમાભકશ્રી યોજગાય તારીભ વનયતત થમેરા ખાતાના
લડા (શારભાાં શ્રી સપ્રીતવવિંશ.ગરાટી) છે . પ્રાદે વળક લડા તયીકે શ્રી જી.ી.યભાય વાશેફ (નામફ વનમાભક
(તારીભ), અભદાલાદવલબાગ ,અભદાલાદ) છે . આઈ.ટી.આઈ. કડી ના લડા ક ડી.વી.ટેર

(આચામગ

લગગ-૨) છે . તેભજ આ વાંસ્થાના કચેયી લડા/આચામગ છે .
આભ આ જાશેય કચેયીન ાં ભાખ ઉય મજફ છે . જેથી લખતો લખત જે તે લડાઓ દ્રાયા વલવલધ
વલમ ભાટે વભટીંગો મોજલાભાાં આલે છે . અને તેની કામગલાશીની નોંધ ણ ફશાય ાડલાભાાં આલે છે . જે તે
વાંફવધત કચેયી ખાતેથી ભી ળકે.
ફડૅ/ હયદ /

ફડૅ/ હયદ/ વધભતીનું કામશ

શેડ કલાટૅય

વધભતીનું ધલલયણ
NCVT

-યાજમ ની વાંસ્થાઓના કોગની ભાન્મતા આલી.

નલી હદલ્શી

(નેળનર કાઉન્વીર -વભમાાંતયે કોગના વવરેફવ અંગે વનણગમ રેલા.
પય

લકેળનર -કોગ અંગેના ધાયા –ધોયણો વનમભો ઘડલા અને અભર કયાલલો.

ટેનીંગ )

-કોગભાાં દાખર થમેરાઓની યીક્ષા રેલી.

GCVT

-યાજમ કક્ષાના કોગની યીક્ષાઓના વનમભો/ધાયા-ધોયણો ફનાલલા.

(ગુજયાત કાઉન્વીર -યાજમ કક્ષાના કોગભાાં દાખર થતા તારીભાથીઓની યીક્ષા રેલી.
પય

બ્રોક

નાં.8

ફીજોભા,

ડો.

લકેળનર -NCVT કક્ષાના કોગની યીક્ષા ભાટે યાજમકક્ષાની કચેયી તયીકે કામગ જીલયાજ

ટેનીંગ)

કયે છે.

ભશેતાબલન,
ગાાંધીનગય

IMC ( ઈન્સ્ટીટયુટ -વાંસ્થાને ટેકનીકર ભાગગદળગન આવ ાં.

ઔ.તા.વાંસ્થા કડી.

ભેનેજભેન્ટ કધભટી

-વાંસ્થાની નીવતઓ અને કામગક્રભો ભાાં વરાશ સ ૂચનો યા ાડલા .

સ્ટાઈેન્ડ કધભટી

-વાંસ્થાના તારીભાથીઓ ૈકી જેઓએ વાંસ્થાકીમ સ્ટાઇેનડ ભેલલા ઔ.તા.વાંસ્થા કડી
અયજી કયે ર છે તેઓની અયજી અંગે વનણગમ રઈ ાત્રતા ધયાલનાયન ાં
સ્ટાઈેન્ડ ભાંજૂય કયવ ાં.

ટેબ્રેટ વધભધત

વાંસ્થાના

કોમ્ટય

ક્ષેત્ર

તેભજ

ઈરેકટોવનકવ

તારીભાથીઓ દ્રાયા ખયીદ કયે ર

આઈ.ટી.ક્ષેત્રના ઔ.તા.વાંસ્થા કડી

ટેફરેટની વશામ ભાંજયી ફાફતે
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વનણગમ રે છે .
જીલ્રા
રન

ફેંકફર વાંસ્થાના ભ ૂત ૂલૅ તારીભાથીઓને સ્લયોજગાય પ્રાપ્ત કયલા ભાટે વશામ

વશામ કયલા વારૂ વફવીડી યતત રોનની ાત્રતા/મોગ્મતાની ચકાવણી કયી ભશેવાણા

વધભતી ( TFC)
સ્થાનીક

ઔ.તા.વાંસ્થા

તેઓની ભાાંગણી ફેંકને ભોકરી આલા ફાફતે વનણગમ રે છે .

ખયીદ વાંસ્થાની સ્થાનીક ખયીદી અંગે વનણગમ રે છે .

ઔ.તા.વાંસ્થા કડી

વધભતી
સ્થાનીક
વધભતી
ભહશરા
કધભટી

કડભેળન વાંસ્થા ખાતે ફીન લયાળી ચીજ લસ્તઓના વનકાર ભાટે વનણગમ અને ઔ.તા.વાંસ્થા કડી
કામગલાશી કયે છે .
વતાભણી કચેયીભાાં નોકયી કયતી ભહશરા કભગચાયી/તારીભથીની કોઈ જાતીમ ઔ.તા.વાંસ્થા કડી
વતાભણી ના કયે તે ફાફત વનણગમ રે છે .
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પ્રકયણ - ૧૦ (ધનમભ વંગ્રશ – ૯)
અધધકાયી/કભશચાયીઓની ભાહશતી સ્ુ સ્તકા(હડયે કટયી)
ક્ર્ભ

અધધકાયી/

શદ

કભશચાયીનુન
ં ાભ
૧

શ્રી ક.ડી.વી.ટે ર

આચામગ

S.T.D.

પન નંફય

કડ

ઓહપવ

ઈભેર એડ્રવ
prlitikadi@yahoo.in

લગગ ૨
૨

શ્રી એ.ફી.ટે ર

પોયભેન

prlitikadi@yahoo.in

ઇન્સ્રકટય
3

શ્રી એભ.એવ.ટે ર

પોયભેન

prlitikadi@yahoo.in

ઇન્સ્રકટય
૪

શ્રી લી.ડી.લાઘેરા

સ.ઈ

prlitikadi@yahoo.in

લામયભેન
૫

શ્રી ડી.જે.ાયસ્કય

સ.ઈ

prlitikadi@yahoo.in

વભકેવનક ડીઝર
૬

શ્રી જી.એચ.લાાંદ

સ.ઈ

prlitikadi@yahoo.in

કોા
૭

શ્રી આય,જે,ટેર

સ.ઈ.

prlitikadi@yahoo.in

હપટય
૮

શ્રી એભ.આય.વોની

સ.ઈ ભેથ્વ &

prlitikadi@yahoo.in

ડ્રોઈંગ
૯

શ્રી એન.ફી.ટેર

સ.ઈ.

prlitikadi@yahoo.in

કોા
૧૦

ક.એવ.એભ.ટે ર

સ.ઈ.

prlitikadi@yahoo.in

કોા
૧૧

શ્રી એ.ડી.ટેર

સ.ઈ.

prlitikadi@yahoo.in

ઈ.એવ
૧૨

શ્રી એભ.એચ.ટેર

આવીસ્ટન્ટ

prlitikadi@yahoo.in

સ્ટોય કીય
૧૩

શ્રી.ડી.ફી.લાઘેરા

વીવનમય તરાકગ

prlitikadi@yahoo.in
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પ્રકયણ - ૧૧(ધનમભવંગ્રશ -૧૦)
ુ ફ અધધકાયી-કભશચાયીઓને
ધલધનમભ ભાં જગલાઈ કમાશ મજ
ભત ંુ ભશેનતાણ ંુ
વલવનમભોભાાં જોગલાઈ કમાગ મજફ ભશેનતાણાની ધ્ધવત વહશત દયે ક અવધકાયી અને કભગચાયીને ભત
ભાવવક ભશેનતાણ ાં.
ક્રભ

નાભ

શદ્દ

નં

ભાધવક ભશેનતાણું
ગાય ધયણ

કુર
ગાય

૧

શ્રી ક.ડી.વી.ટેર

આચામગ

9300-34800

82,076

9300-34800

47,066

લત

ધલધનભમભાં

ય

જણાવ્મા મુજફ ભશેનતાણું

બથ્થુ

નક્કી કયલાની
કામશધ્ધધત.

લગગ ૨
૨

શ્રી એ.ફી.ટેર

પોયભેન

લખતો લખતના

ઇન્સ્રકટય
૩

શ્રી એભ.એવ.ટેર

પોયભેન

9300-34800

82,154

2920092300

35,697

2920092300

35,697
35,697

ઇન્સ્રકટય
૪

શ્રી લી.ડી.લાઘેરા

સ.ઈ
લામયભેન

૫

શ્રી ડી.જે.ાયસ્કય

સ.ઈ
વભકેવનક ડીઝર

૬

શ્રી જી.એચ.લાાંદ

સ.ઈ કોા

૭

શ્રી આય,જે,ટેર

સ.ઈ.હપટય

2920092300
2920092300

૮

શ્રી એભ.આય.વોની

સ.ઈ ભેથ્વ &

2920092300

31,340

2920092300
2920092300

36,097

2920092300
2920092300

31,340

2920092300

19,950

ડ્રોઈંગ
૯

શ્રી એન.ફી.ટેર

સ.ઈ.કોા

૧૦

ક.એવ.એભ.ટેર

સ.ઈ.કોા

૧૧

શ્રી એ.ડી.ટેર

સ.ઈ.ઈ.એવ

૧૨

શ્રી એભ.એચ.ટેર

આવીસ્ટન્ટ
સ્ટોય કીય

૧૩

શ્રી.ડી.ફી.લાઘેરા

વીવનમય કરાકગ

યાજમ વયકાયશ્રીના
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35,697

36,097

31,340

વનમભો અનવાય.

પ્રકયણ -૧૨ (ધનમભ વંગ્રશ -૧૧ )
વંસ્થાને પાલેર અંદાજત્રની ધલગત
તભાભ મજનાઓ, સુચીત ખચશ અને કયે ર ચુકલણી અંગે અશેલારની ધલગત
ધલકાવ , ધનભૉણ અને તક્નીહક કામૉ અંગે જલાફદાય જાશેય તંત્ર ભાટે.
૧૨.૧ જદી જદી મોજનાઓ અન્લમે પ્રવવતઓ અંદાજત્ર ની વલગતોની ભાહશતી નીચેના
નમનાભા આો. લૅ –૨૦૧૮-૨૦૧૯.
ક્ર્ભ નં

મજ્નાનુ

પ્રવ ૃધત

નાભ વદય

પ્રવ ૃધત

પ્રવ ૃધતના

સુચીત

ભંજુય

છુટી કયે ર/

છે લ્રા

કામની ગુણલતા

ળરૂ

અંતની

યકભ

થમેર

ચુક્લેર

લૅન ુ

ુ ણે
ભાટે વંણ

થલાની

અંદાજેર

(અ)

યકભ

યકભ

ખયે ખય

કાભગીયી ભાટે

તાયીખ

તાયીખ

(શપ્તા ની

ખચૅ

જલાફદાયી

વંખ્મા )
૧
૧

૨

૩

57 CTS

જી.વી.લી.ટી.

PLAN

તેભજ

૪

૫

૬

૭

૮

માદી વાંસ્થા ખાતે ઉલ્બ્ધ છે

ટૃાંકાગાાના
કોૅ ચરાલલા
ભાટે યાજમ
કાયીગય
તારીભ
(વી.ટી.એવ
plan) તેભજ
કોૅ ની વલવલધ
ફેચ ભાટે ખાવ
કન્્ભેળન
પ્રાન
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અધધકાયી
૯

૧૦

પ્રકયણ -૧૩ (ધનમભ વંગ્રશ – ૧૨)
વશામકી કામશક્રભના અભર અંગે ની ધ્ધધત
૧૩.૧

નીચેના નમ ૂના મજફ ભાહશતી આો.

કામશક્રભ/મજનાના

વામકર મજના

ટેફરેટ મજના

ફેંકેફર રન વશામ મજના

નાભ
કામશક્રભ

કોગનો વભમગાો

મજનાન

વનમત કયે ર કોગનો

કોગ  ૂણગ થમા ફાદ

વભમગાો

વભમગા
કામશક્રભન ઉદ્દે ળ

કન્માઓને અલય જલય ભાટે

ળૌક્ષબણક કામગભાાં વશામરૂ

અભ્માવ  ૂણગ કમાગ ફાદ સ્લ

સગભતા /અનકતા ભાટે

ભાટે

યોજગાયી ઉબી કયલા /વશામ
કયલા ભાટે

કામશક્રભના બોધતક

ાત્રતા ધયાલતા તભાભ ને

અને નાણાંકીમ

ાત્રતા ધયાલતા અને

ાત્રતા ધયાલતા

ગ્રાન્ટની ઉરબ્ધતા અનવાય

ગ્રાન્ટનીઉરબ્ધતા અનવાય

રકક્ષમાંક (છે લ્રા
લશ ભાટે)
રાબાથીની

-તભાભ રેડભાાં ભાત્ર ભહશરા

કોભપ્યટય રેડના

એન.વી.લી.ટી કે

ાત્રતા

તારીભાથીઓ

તારીભાથીઓને તેભજ

જી.વી.લીટીના કોગ  ૂણગ કયી

આઇ.ટી.રેડના તારીભાથીઓ.

ઉત્ત્ત્ત્તણગ થમેર શોમ તેલા જે તે
ક્ષેત્રનો અનબલ ધયાલતા
ઉભેદલાયોને

રાબ અંગેની કુર

લારીની લાવિક આલકનો

વાંસ્થાન ાં

અયજી ત્રભાાં જણાલેર

જરૂયીમાત

દાખરો.

આઇ.ટી.આઇ.કાડગ .તેભજ ભાન્મ

તભાભ આધાય યાલાઓ

ખયીદીના ફીરો.
કામશક્રભન રાબ

વાંસ્થા ભાાં પ્રલેળ ભેવમા

વાંસ્થા ભાાં પ્રલેળ ભેવમા

અયજી ત્રભાાં જણાલેર

રેલાની ધ્ધતી

છી

છી

તભાભ આધાય યાલાઓ
વાથે વાંસ્થાભાાં અયજી કયે થી

ાત્રતા નક્કી

લારીની લાવિક આલક ગ્રામ્મ

કોભપ્યટય રેડના

NCVT/GCVT કોગ કયે ર

કયલા અંગેના

ભાટે 125000/-અને ળશેયી

તારીભાથીઓને તેભજ

તેલા તારીભાથીઓને

ભાદં ડ

ભાટે 147૦૦૦/-થી ઓછી

આઇ.ટી.રેડના ઓનયોર

શોમ તો

તારીભાથીઓ.

વામકર બૌવતક યીતે સપ્રત

ટેફરેટ બૌવતક યીતે સપ્રત

કામશક્રભાં આેર
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કવભટીએ કયે ર બરાભણ

રાબની ધલગત

કયામ છે .

કયામ છે .

આધાયે તથા ફેંક રોન ભાંજય
થમા ૮ રાખ સધી ની રોન
ભાાં નીચે મજફ ની વફવીડી
નો રાબ ભે છે .
૧.રૂ એક રાખ સધી ૪૦ ટકા
૨.રૂ એક રાખ થી ૨ રાખ
સધી ૪૦,૦૦૦ શજાય
3. રૂ ફે રાખ થી ાાંચ રાખ
સધી ૫૦,૦૦૦ શજાય
૪. રૂ ાાંચ રાખ થી આઠ
રાખ સધી ૬૦,૦૦૦ શજાય

વશામકી

વાંસ્થા ખાતે વીધા

વાંસ્થા ખાતે વીધા

તારીભાથી ના ખાતાભા

ધલતયણની

તારીભાથીને

તારીભાથીને

ડીફીટી જભા થામ છે .

વાંસ્થા ખાતે રેડ સ.ઇ.નો

વાંસ્થા ખાતે રેડ સ.ઇ.નો

વાંસ્થા ખાતે આ કાભના કો-

કામશધ્ધતી
અયજી ક્ાં કયલી
કે અયજી કયલા

ઓડીનેટય

ભાટે કચેયીભાં
કન વંકશ
કયલ.
અયજી પી (રાગુ

નથી

નથી

નથી

નથી

નથી

નથી

રાગુ ડત ંુ નથી

રાગુ ડત ંુ નથી.

વાંસ્થા ખાતેથી ભી યશે છે .

ડત ંુ શમ તમાં)
અન્મ પી (રાગુ
ડત ંુ શમ તમાં)
અયજી ત્રકન
નમુન (રાગુ
ડત ંુ શમ ત
વાદા કાગ ય
અયજી કયી શમ
ત અયજદાયે
અયજીભાં શું શું
દળાશલવું
તેનઉલ્રેખ
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કયલ.
ગફડાણની માદી

પોટો આઇ ડી/આલકનો

(પ્રભાણત્ર /

દાખરો

પોટો આઇ ડી

પોટો આઇ ડી,
રેડ ન ાં પ્રભાણ ત્ર,ઘય ન ાં

દસ્તાલેજ)

પ્ર ૂપ,ઘાંધા ન ાં પ્ર ૂપ,વાધનો ન ાં
કોટેળન

ગફડાણન નમુન

વાભેર છે .

વાભેર છે .

વાભેર છે .

પ્રહક્રમાને રગતી

રેડ સ.ઇ.ને .

રેડ સ.ઇ.ને .

રેડ સ.ઇ.ને .

ઉરબ્ધ નીચેની

રાબાથીઓની વાંખ્માને

રાબાથીઓની વાંખ્માને

રાબાથીઓની વાંખ્માને

ધલગત (જીલ્રા

આધાયે નાણાાંની ભાાંગણી થામ

આધાયે નાણાાંની ભાાંગણી થામ

આધાયે નાણાાંની ભાાંગણી થામ

કરા,ઘટક કલ્રા

છે .આ નાણા

છે .આ નાણા

છે .આ નાણા

લગેયે જેલા

નામફવનમાભકશ્રી(તા)પ્રાદે વળક નામફવનમાભકશ્રી(તા)પ્રાદે વળક નામફવનમાભકશ્રી(તા)પ્રાદે વળક

ધલધલધ સ્થ)

કચેયી દ્દાયા ગ્રાન્ટરૂે

કચેયી દ્દાયા ગ્રાન્ટરૂે

કચેયી દ્દાયા ગ્રાન્ટરૂે

પાલલાભાાં આલે છે .

પાલલાભાાં આલે છે .

પાલલાભાાં આલે છે .

વભસ્માઓ અંગે
ક્ાં વંકશ કયલ.

નીચેના નમનાભા રાબાથી ઓની માદી
ક્ર્ભ

રાબાથી નુ

નં.કડ

નાભ

વશામક ની યકભ

ભાતા-ધતા

વંદગી નુ

લારી

ભાદં ડ

વયનામું
જીલ્ર

ળશેય

નગય/ગાભ ઘય નં
.

રાબાથીઓને રાબ ભે તે મજ્ફ માદી વાંસ્થા ખાતે ઉલ્બ્ધ છે .
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પ્રકયણ -૧૪ (ધનમભ વંગ્રશ – ૧૩)
યાશત, યભીટ કે અધધકત
ૃ ભેલનાયની ધલગત
નીચેના નમ ૂના ભાહશતી આો.


કામગક્રભન ાં નાભ.



પ્રકાય (યાશત/યભીટ/વઅધકૃત)



ઉદ્દે ળ.



ાત્રતા.



ાત્રતા ભાટેના ભાદાં ડો.



 ૂલગ જરૂહયમાતો.



રાબ ભેલલાની ધ્ધવત.



યાશત/યભીટ/વઅધકૃવતની વભમ ભમાગદા.



અયજીથી (રાગ ડત ાં શોમ ત્માાં).



અયજીનો નમ ૂનો(રાગ ડત ાં શોમ ત્માાં).



બફડાણોની માદી (પ્રભાણત્રો/દસ્તાલેજો)



બફડાણોના નમ ૂનો.

ક્રભનં.કડ રાબાથીનું વશામકીનીયકભ
નાભ

ભાતા-

વંદગીન

ધતા/લારી

ભાદં ડ

વયનામું
જજલ્ર ળશેય નગય/ગાભ ઘય
નં.

રાગ ાં ડત ાં નથી.


યાશત ભાટે નીચેની ભાહશતી ણ આલી.



આેર રાબની વલગત.



રાબન ાં વલતયણ.
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પ્રકયણ -૧૫ (ધનમભ વંગ્રશ -૧૪ )
લીજાણરૂુ ે ઉરબ્ધ ભાહશતી

૧)

આ ખાતાની લેફવાઈટ talimrojgar.gujarat.gov.in યથી તેભજ વદય વાંસ્થાની
લેફવાઈટ www.itikadi.org યથી વાંસ્થાની તેભજ તારીભાાંથીઓની કે ટરીક ભાહશતી
લીજાણ ૂ ભાધ્મભથી ઉરબ્ધ થઈ ળકે છે .

૨)

તારીભાથી ને યોજજિંદી/ યોજફયોજ ની કે ટરીક આંકડાકીમ ભાહશતી વલજાણ ૂ રૂે ઉરબ્ધ
યશેળે.

૩)

ોટૅર પ્રોગ્રાભ આધાયીત ભાહશતી વવલામની ભાહશતી બૌવતક યીતે શાડૅ કોીભા વાંસ્થા ખાતે
ઉરબ્ધ યશેળે.
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પ્રકયણ -૧૬ (ધનમભ વંગ્રશ -૧૫ )
ભાહશધત ભેલલા ભાટે નાગહયકને ઉરબ્ધ વલરતની ધલગત
લતગભાનત્રો
નોહટવ ફોડગ
જાશેય તાંત્ર ની લેફવાઈટ
1. વાંસ્થા ખાતે રૂફરૂ અયજી અથલા તો ઈ-ભેર કયે છે .
2. વાંસ્થાના નોહટવ ફોડગ ઉયથી .
3. વાંસ્થાની લેફવાઇટ ઉયથી .
4. જાશેય ભાહશવત અવધકાયી / આવી . ભાહશવત અવધકાયીને રૂફરૂ ભી ભાાંગણી કયલાથી.
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પ્રકયણ -૧૭ (ધનમભ વંગ્રશ-૧૬)
વયકાયી ભાશીતી અધધકાયીઓનાં નાભ , શદ અને અન્મ ધલગત
વયકાયી તાંત્રન ાં નાભ :આઇ.ટી.આઇ. કડી.
વયકાયી ભાહશતી અવધકાયીઓ:
ક્રભ

નાભ

શોદ્દો

પોન

પોન નાંફય

નાંફય

ઘય

ઈ ભેર અડ્રેવ

વયનામ ાં

કચેયી
૧

ક.ડી.વી.ટેર

આચામગ

-------

૯૪૨૭૭૧૬૦૭૫ prlitikadi@yahoo.in ઔ.તા.વાંસ્થા,કડી,કડી

લગગ-૨

નાંદાવણ યોડ,બૈયલ
ટેકયી વાભે,આદળગ
વનલાવી સ્કર ની
ફાજભાાં,કડી,તા;કડી,
જી:ભશેવાણા
ીન:૩૮૨૭૧૫

ભદદનીળ વયકાયી ભાહશતી અવધકાયીઓ :
ક્ર

નાભ

શોદ્દો

ભ

પોન

પોન નાંફય

નાંફય

ઘય

ઈ ભેર અડ્રેવ

વયનામ ાં

prlitikadi@yahoo.in

ઔ.તા.વાંસ્થા,કડી,ક

કચેયી
૧

વીનીમય
શ્રી ડી.ફી.

કરાકગ

-------

૮૧૨૮૨૪૯૪
૯૭

લાઘેરા

ડી નાંદાવણ
યોડ,બૈયલ ટેકયી
વાભે,આદળગ વનલાવી
સ્કર ની
ફાજભાાં,કડી,તા;કડી,
જી:ભશેવાણા
ીન:૩૮૨૭૧૫
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વલબાગીમ એરેટ (કામદા)વત્તાવધકાયી:
ક્ર

નાભ

શદ

ભ

S.T.D

પન નંફય

પેક્વ

ઇ-ભેઇર

22813164

+91-7923253835

rdd_ahmed
abad@yaho
o.com

વયનામુ

.
કડ

૧

શ્રી

નામફ

જી.ી.યભાય

વનમાભક

079

નામફ વનમાભક
(તારીભ),

(તારીભ)

પ્રાદે વળક

અભદાલાદ

કચેયી,અભદાલાદ

વલબાગ

લી.આય.વી.બફલ્ડીંગ,ક
ફેયનગય ,અભદાલાદ
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પ્રકયણ -૧૮ (ધનમભ વંગ્રશ - ૧૭)
અન્મ ઉમગી ભાહશતી
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