ઔદ્યોગગક તારીભ વંસ્થા,ઉચ્છર

ભાહશતત (ભેલલાનાં) અતધકાય
અતધતનમભ – ૨૦૦૫
તનમભ વંગ્રશ ૧ થી ૧૭

મ.ુ ભાણેકયુ , ો. સદ
ંુ યયુ , તા. ઉચ્છર, જજ.તાી
પોન – ૦૨૬૨૮ ૨૯૧૪૨૭,
ઇ ભેઈર – prluchchhaliti@yahoo.co.in ,
iti-uchchhal-srt@gujarat.gov.in
Website – http://itiuchchhal.org

એનેક્ષય -એ
(વાભાન્મ લશીલટી વલબાગના તાાં .01/05/2009 ના રયત્ર ક્રભાાંક: ીએડી. -10-2007-335364-આય.ટી.આઈ. વેર ન ાં વાંધાણ)

પ્રભાણત્ર
આથી પ્રભાણત્ર આલાભાાં આલે છે કે, ઔદ્યગગક તારીભ વાંસ્થા ઉચ્છર દ્વાયા ભારશવત
અવધકાય અવધનમભની કરભ-૪ અંતગગત સ્લમાં જાશેય કયલાની ફાફત (પ્રએક્ટીલ
ડીવક્રઝય )

(P.A.D.) તૈમાય કયલાભાાં આલી છે . અને તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ ની સ્સ્થવતએ

અદ્યતન કયલાભાાં આલેર છે . જેન ાં ભાયા દ્વાયા જન ૨૦૨૦ દયમ્માન ઇન્સ્ેક્ળન–કભ–ઓડીટ
કયલાભાાં આલેર છે . અને જે ફાફતે ક્ષવત જણાઈ શતી અગય ત અયતી વલગત જણાઈ શતી
તેની  ૂતગતા કયાલલાભાાં આલી છે .
તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૦ ની સ્સ્થવતએ શલે કઈ જાશેય વત્તા ભાંડ નાાં પ્રએક્ટીલ રડવક્રઝય
(P.A.D.) ન ાં ઇન્સ્ેક્ળન–કભ–ઓડીટ ફાકી યશેર નથી.

તાયીખ : ૩૧/૦૫/૨૦૨૦
સ્થ : આઈ.ટી.આઈ. ઉચ્છર
આચામય
ઔદ્યોગગક તારીભ વંસ્થા
ઉચ્છર
ગફડાણ :- આઈ.ટી.આઈ. ઉચ્છર પ્રકયણ-1 થી 17 પ્રએક્ટીલ ડીવક્રઝય (P.A.D)

અનક્રુ ભગણકા
ક્રભ

તલમ

૧

પ્રસ્તાલના

૨

વનમભ વાંગ્રશ – ૧ વાંગઠનની વલગત કામોઅને પયજ

3

વનમભ વાંગ્રશ – ૨ અવધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વતા અને પયજ

૪

વનમભ વાંગ્રશ – ૩ વનણગમ રેલાની પ્રરક્રમાભાાં અનવયલાની કામગધ્ધવત

૫

વનમભ વાંગ્રશ – ૪ કામો કયલા ભાટે નક્કી કયે રા ધયણ

૬

વનમભ વાંગ્રશ – ૫ કામો કયલા ભાટે ના વનમભ, વલવનભમ, સ ૂચનાઓ

૭

વનમભ વાંગ્રશ – ૬ જાશેય તાંત્ર અથલા તેના વનમાંત્રણશેઠની વ્મરકતઓ ાવેના દસ્તાલેજની
કક્ષાઓ

૮

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

૯

વનમભ વાંગ્રશ – ૮ યચામેર ફડગ , રયદ, વવભવતઓ અને અન્મ વાંસ્થાઓન ાં ત્રક

૧૦

વનમભ વાંગ્રશ – ૯ અવધકાયી/કભગચાયીઓની ભારશતી સ્સ્તકા(રડયે કટયી)

૧૧

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૦ વલવનમભ ભાાં જગલાઈ કમાગ મજફ અવધકાયી-કભગચાયીઓને ભત ાં
ભશેનતાણ ાં

૧૨

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૧ વાંસ્થાને પાલેર અંદાજત્રની વલગત

૧૩

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૨ વશામકી કામગક્રભના અભર અંગેની ધ્ધવત

૧૪

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૩ યાશત, યભીટનીવલગત

૧૫

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૪વલજાણરૂાં ેઉરબ્ધ ભારશતી

૧૬

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૫ભારશતી ભેલલા ભાટે નાગરયકને ઉરબ્ધ વલરતની વલગત

૧૭

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૬જાશેય ભારશતી અવધકાયીઓનાાં નાભ , શદ અને અન્મ વલગત

૧૮

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૭ અન્મ ઉમગી ભારશતી

૧ - પ્રસ્તાલના
૧.૧

સ્ુ સ્તકા (ભાહશતી અતધકાય અતધતનમભ ૨૦૦૫)ની ક્ષ્ચાદ ભ ૂતભકા અંગે જાણકાયી :
આ સ્તક ભારશતી અવધકાય અવધવનમભ-૨૦૦૫ના વનમભ -૪ પ્રકયણ -૨ અન્લમે વાંસ્થાની જાશેય કચેયી
તયીકે જાશેય કયલાની થતી ભારશતીન વભાલેળ કયી આ સ્તક ફનાલેર છે .

૧.૨

આ સ્ુ તક નો ઉદે ળ / શેત ુ :
આ સ્તકન શેત / ઉદે ળએ છે કે જાશેય જનતા (જેભાાં જાશેય જનતા ઉયાાંત તારીભાથીઓ/
લારીઓ/કભગચાયીઓન ણ વભાલેળ) ભાટે ઉમગી થઈ ળકે તેલી ભારશતી ભાાંગણી થામ તે  ૂલે
ઉરબ્ધ કયલાન છે .

૧.૩

આ સ્ુ તક કઈ વ્મહકતઓ/વંસ્થાઓ/વંગઠનો લગે યેને ઉમોગી છે ?
આ સ્તક વાંસ્થાના કભગચાયી/તારીભાથી/લારી-લાયવદાય/ઉદ્યગગૃશ/જાશેય કચેયી ઓ/ઉદ્યગગૃશના
વાંગઠન તેભજ કઈણ જાશેય જનતા ને ઉમગી થઈ ળકે તેભ છે .

૧.૪

આ સ્ુ તકભાં આેરી ભાહશતી ન ંુ ભાખ ુ :
આ સ્તકભાાં આેરી ભારશતી અવધવનમભ અંગેના વનમભ-૪ પ્રકયણ-૨ભાાં જણાલેર વનમભ વાંદબગ– ૧ થી
૧૭ ભાાં જણાલેર ઢાાંચા મજફન ાં ભાખ ાં યાખલાભાાં આલેર છે .

૧.૫

વ્માખ્માઓ (સ્ુ તકભાં લાયલાભાં આલેર જુદા જુદા ળબ્દોની વ્માખ્મા આલા તલનંતી) :
૧. આચામગશ્રી - વાંસ્થાના લડા/કચેયીના લડા .
૨. પયભેનશ્રી

- વાંસ્થાના લડાથી તયાં ત નીચેન શદ.

૩. સયલાઈઝય ઈન્સ્રકટય – કગ(રે ડ)ના ઇન્ચાર્જ.
૪. સ્ટય કીય – વાંસ્થાના સ્ટય ળાખાના વાંચારક.
૫. કચેયી અવધક્ષક – વાંસ્થાના લડા થી તયાં ત નીચેન શદ્દ લશીલટી વાંચારન ફાફત.
૬. શેડ કરાકગ /વીનીમય કરાકગ /જૂવનમય ક્રાકગ – વાંસ્થા ખાતેન લશીલટી કભગચાયી.
૧.૬

આલયી રેલામેર તલમો અંગે લધ ુ ભાહશતી ભેલલા ભાંગેતો તે ભાટે ની વંકય વ્મહકત :
કઈ વ્મરકત આ સ્તકભાાં આલયી રેલામેર વલમ અંગે લધ ભારશતી ભેલલા ભાાંગે ત તે ભાટે ની
વાંકગ વ્મરકત એટરે કે વાંસ્થાના પયભેનશ્રી એવ. એર. ચોધયી

૧.૭

આ સ્ુ તકભાં ઉરબ્ધ ન શોમ તે ભાહશતી ભેલલા ભાટે ની કામય-ધ્ધતત અને પી:
આ સ્તકભાાં ઉરબ્ધ ન શમ તે ભારશતી ભેલલા ભાટે ભારશતી અવધકાય અવધવનમભ -૨૦૦૫ અન્લમે
૨૦/- રૂવમા યકડા/સ્ટે મ્/ડ્રાપટથી ચકલી પ્રવત નાંગ ાનાના રૂવમાચકલી ભારશતી ભેલી ળકળે .

૨ (તનમભ વંગ્રશ -૧) વંગઠનની તલગતો કામો અને પયજો
૨.૧

જાશેય તંત્ર ઉદે ળ શેત ુ :
વાંસ્થાભાાં ચારતા એન.વી.લી.ટી. તથા જી.વી.લી.ટી ક્ક્ષાના વ્મલવામભાાં તારીભાથીઓને વનમત
વીરેફવ મજફ થીમયી અને પ્રેકટીકર અંગે ઘવનષ્ટ તારીભ આલી/અાલલી તેભના રેડભાાં કળ
કાયીગય તયીકે તૈમાય કયલા, આ શેત ફય રાલલા એપીરીએળન ભેલલા, ખયીદી કયલી અને વાંસ્થાન ાં
વાંચારન કયવ ાં તથા લશીલટ કયલ અને નામફ વનમાભકશ્રી(તારીભ)ની પ્રાદે વળક કચેયી, સયત તયપથી
સચલલાભાાં આલે તેલા અન્મ તારીભ કામગક્રભ ચરાલલા .

૨.૨

જાશેય તંત્રન ુ તભળન:
આ કચેયીન જાશેય શેત ફય આલે તે ભાટે લડી કચેયી તથા પ્રાદે ળીક કચેયી, દ્વ્રાયા સપ્રત કયલાભાાં
આલતી વલવલધ પ્રવ ૃવત્તઓ શાથ ધયલી જેલી કે પ્રલેળ, યીક્ષા, એપીરીએળન, તેભજ વઘન તારીભ
આી ભરશરાઓ તથા યલાનભાાં સ્કીર ડેલરભેન્ટ કયવ ાં આભ વભાજભાાં યજગાયી/સ્લયજગાયી ઉબી
કયી વભાજ વેલાન ાં કામગ કયવ.ાં

૨.૩

જાશેય તંત્રનો ટુકો ઈતતશાવ અને તેની યચનાનો વંદબય

:

વયકાયશ્રી ના ઠયાલ અનવાય આ વાંસ્થા ળરૂ કયલાભાાં આલેર અને યચનાન વાંદબે છે લ્રા ૩૨
લગ (૧૯૮૮) થી ઉચ્છર ખાતે કામગયત છે . શારભાાં તેભાાં કર-૧૨ કગ (રે ડ) ભાાં ૬૧૨ ફેઠક ભાંજય
થમેર છે .
૨.૪

જાશેય તંત્રની પયજો

:

તારીભાથીઓને એન.વી.લી.ટી. તથા જી.વી.લી.ટી. શેઠ વનમત વીરેફવ અનવાય તારીભ
આલી/અાલલી અને તે ભાટે જરૂયી વ્મલસ્થા તાંત્ર ગઠલવ ાં અને વાંસ્થાન ાં વાંચારન કયવ.ાં
૨.૫

ુ મ પ્રવ ૃતતઓ/કામો :
જાશેય તંત્રની મખ્
એન.વી.લી.ટી./જી.વી.લી.ટી.

શેઠ

વનમત

વીરેફવ

મજફ

તારીભાથીઓને

તારીભ

આલી/અાલલી.
૨.૬જાશેય તંત્ર દ્વાયા આલાભા આલતી વેલાઓની માદી અને તેન ુ વંગક્ષપ્ત તલલયણ :
(૧) તારીભાથીઓને થીમયી અને પ્રેકટીકર તારીભ આલી.
(૨) આ રામફર આઈ.ટી.આઈ. શલાથી ઉભેદલાયને ભેયીટ મજફ પ્રલેળ આલ.
(૩) એવ.ટી./એવ.વી./વલકરાાંગ/ભરશરાઓને ટયળન પી બયલાભાાંથી મસ્ક્ત આલી.
(૪) તારીભાથીઓને વનમભ અનવાયન ાં સ્ટાઇેડ તેભજ વયકાયીશ્રી લખત લખત જાશેય કયે તેલા રાબ
આલા.
(૫) અભ્માવક્રભ  ૂણગ થતાાં જે તે મજનાને અનરૂ યીક્ષાઓની પ્રરકમા  ૂણગ કયલી.
૨.૭

જાશેય તંત્રના ભાખાનો આરેખ:
આ વાંસ્થાની જજલ્રા કક્ષાની (નડર) ઔદ્યગગક તારીભ વાંસ્થા વ્માયા છે . તેનાાં કામગક્ષેત્રભાાં તાલકા
કક્ષાની ૭ વયકાયી વાંસ્થાઓ આલેરી છે આ વાંસ્થાની તયાં ત ઉરી કચેયી, પ્રાદે વળક લડાની કચેયી

એટરે કે નામફ વનમાભકશ્રી(તારીભ) સયત છે . તેની ઉરી કચેયી ખાતાના લડાની કચેયી એટરે કે
વનમાભકશ્રી, યજગાય અને તારીભ, બ્રક નાં-૧, ત્રીજ ભા, ડૉ.જીલયાજ ભશેતા બલન, ગાાંધીનગય છે .
૨.૮

જાશેય તંત્રની અવયકાયકતા અને કામયક્ષભતા લધાયલા ભાટે ની રોકો ાવેથી અેક્ષાઓ :
(૧) યી તાવ-ખાતયી કયીને વભમ-ળસ્ક્ત-ઇન્પાસ્રકચય, ભાનલફ ન વદઉમગ થામ, અમગ્મ
પરયમાદ/આક્ષે વનલાયલા તથા વોના નાણાાં ફચે તેભ કયવ ાં અને કયાલવ.ાં
(૨) વાંસ્થા ખાતે તથા ખાતા દ્રાયા આલાભાાં આલતી જાશેયાત લગેયે ફયાફય લાાંચી ચક્કવ યીતે અને
વાંણગ ારન કયી જરૂયી તભાભ ભારશતી વભમવય અને વાચી ભી યશે તેભ કયવ/
ાં કયાલવ.ાં
(૩) આ વાંસ્થા મખ્મત્લે તારીભ આલાન ાં કામગ કયે છે . અને ળક્ય ફને ત્માાં સધી લધાયે પ્રેવભેન્ટ ભાટે
પ્રમત્નળીર છે .
(૪) તારીભ ભાટે તાના ત્ર/ત્રી/ાલ્મને આ વાંસ્થા ભાાં પ્રલેળ ભેવ્મા ફાદ લારી તયીકે અત્રે થી
જણાલલાભા આલતી સચનાઓન ારન કયે /કયાલે અને વાયી તારીભ રઇ ળકે તે ભાટે તારીભાથી
અને વાંસ્થાને ય વશમગ લારી તયીકે આલ/અાલલ.
(૫) વાંસ્થાના વનવત વનમભન ારન કયવ ાં.

૨.૯

રોક વશમોગ ભેલલા ભાટે ની ગોઠલણ અને ધ્ધતતઓ:
(૧) ઇન્સ્ટીટટટ ભેનેજભેન્ટ કવભટીની યચનાની કામગલાશી કયલાભાાં આલનાય છે .
(૨) તારીભાથીઓના લારીને લખત-લખત રૂફરૂ જરૂયી ભાગગદળગન આલાભાાં આલે છે .
અને એપ્રેન્ટીવ બયતી ભેાન ાં ણ આમજન કયલાભાાં આલે છે .
(3) કેમ્વ ઇન્ટયવ્ય ગઠલલાભાાં આલે છે .

૨.૧૦ વેલા આલાના દે ખયે ખ તનમંત્રણ અને જાશેય પયીમાદ તનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધ તંત્ર:
(૧) આચામગ કે પયભેનને ભોગખક કે રેગખત ભાાં જાણ કયી ળકે છે .
(૨) વાંસ્થા ખાતે પયીમાદ /સચન ેટી યાખલાભાાં આલેર છે .
(૩) આઉટવવીંગ વેલા અંતગગત વવક્યયીટી સ્ટાપ યકલાભાાં આલેર છે .
૨.૧૧

ુ મ કચેયીન ંુ વયનામ ુ
મખ્

: ૨.૭ મજફ

૨.૧૨

કચેયી ળરૂ થલાનો વભમ

: ૦૯ :૪૫ કરાકે

કચેયી ફંધ થલાનો વભમ

: ૧૭:૧૫ કરાકે

૩ (તનમભ વંગ્રશ-૨) અતધકાયીઓ અને કભયચાયીઓની વત્તા અને પયજો
૩.૧ વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વત્તા અને પયજ ની વલગત :
આ વાંસ્થા ખાતે લગગ-૨ તથા લગગ-૩ અને લગગ-૪ ના અવધકાયી/કભગચાયીઓ છે .
જે ૈકી લગગ-૨ના અવધકાયીન શદ અનક્રભે આચામગ લગગ-૨” છે . જે વાંસ્થાના લડા તયીકે પયજ
ફજાલે છે . અવધકાયી/કભગચાયીઓની વતા અને પયજ નીચે મજફ છે .
વંસ્થાના

વતાઓ

અતધકાયી/

લશીલટી

નાણાંકીમ

પયજો
અન્મ

કભયચાયીનો શોદો
આચામય લગય-ય

આચામગલગગ-

આચામગ

અવનમભીત

-તારીભ વાંફધ
ાં ી કામગલાશી, જેલી કે પ્રલેળ,

ય

લગગ-૨ ને

તારીભાથીઓના લારીને જાણ

યીક્ષા લગેયે

સપ્રત કયે ર

કયલાની

રે નીંગ

-ટાઈભ ટે ફર પ્રભાણે પ્રામગીક કામગ અને થીમયી

વતાઓ

ભેન્યઅરભાાં

જણાવ્મા

મજફ

કામગ મગ્મ યીતે થામ .

યજાઓ

ભાંજય

-કાચા ભારવાભાનન ાં અમજન કયવ

નાભ

-તભાભ બોવતક વનયીક્ષણ કયલા.

ને

સપ્રત

કયે ર
વતાઓ.

વતાઓ,

તારીભાથીની
કયલી,

તારીભાથીઓન ાં

કભી કયવ ાં .
પોયભેન

-

-

-વાંસ્થાના ઈન્સ્રકટયન સચારૂ ઉમગ થામ.

-

-ાીના ઇન્ચાર્જ તયીકે પયજ .

ઈન્સ્રકટય

-તારીભી વનયીક્ષણ કયવ ાં.
-તારીભી યે કડગ ચકાવણી કયી ઉલ્રેખીત સ્થાને
વશી કયલી.
-આચામગશ્રીને ભદદરૂ થવ ાં
-આચામગશ્રી ભાયપતે ઉરી કચેયીની સ ૂચનાઓન ાં
તારીભી સ્ટાપ ાવે અભર કયાલલ .
- ટાઈભ ટે ફર મજફ તારીભ કામગ ચારે અને તેની
ગણલતા જલામ તે વાર સયલાઈઝન કયવ ાં.

સુયલાઈઝય

-

ઈન્સ્રકટય

-

-તારીભાથીની શાજયી

- ટાઈભ ટે ફર મજફ પ્રામગગક અને વૈધાાંવતક

યલાની વતા

તારીભ આલી.

-અવનમવભત

-સ્ટય વાંફધ
ાં ી ભાાંગણી અને આમજન કયવ ાં

તારીભાથી ભાટે

-તારીભી યે કડગ વનબાલલા .

વનમભનવાય રયટગ

-સ્ટય વફાંધી યે કડૅ વનબાલલા .

કયલાની વતા.

-આચામગશ્રી/પયભેન ભાયપતે ભતી ઉરી

-યીક્ષાભાાં ફેવલાાત્ર

કચેયીની સચનાઓન અભર કયલ.

તારીભાથી ઓને વેળનર ભાકગ
મકલાની વત્તા.
કચેયી અતધક્ષક

-

કચેયીભાાં
કાભગીયી

લશીલટી

તભાભ

વભમ-ભમાગદાભાાં ભારશતી લડીકચેયી/પ્રાદે ળીક કચેયી

વભમ-ભમાગદાભાાં

તથા અન્મ કચેયીઓ તથા અયજદાયને ભકરલાની

ચકવાઈથી કયાલલાની વત્તા

તથા લશીલટી વાંચારન/સયવલઝન ની કાભગીયી.

ુ યલાની કામય ધ્ધતત
૪ (તનમભ વંગ્રશ–૩) તનણયમ રેલાની પ્રહક્રમાભાં અનવ
ગજયાત વયકાયશ્રીની વનમત થમેર કામગ ધ્ધવત મજફ વલવલધ કાભગીયી ભાટે વનણગમ રેલાની
પ્રરક્રમા/કામગ ધ્ધવત નીચે મજફ છે .
(૧) તારીભાથીની ફાફતો :સયલાઈઝય ઇન્સ્રકટય દ્વાયા પયભેનશ્રીને યીટગ કયલાભાાં આલે છે . પયભેનશ્રી વનમભનવાય બરાભણ
કયે છે . તેના આધાયે આચામગશ્રી વનમભનવાય વનણગમ રે છે .
(૨)

કભયચાયીઓની ફાફતો :આચામગશ્રીને યીટગ જે તે ળાખા/બ્રાન્ચના કભગચાયી સપ્રત કયે છે . રગત ળાખા/બ્રાન્ચના કભગચાયી રાગ
ડતા વનમભ/વલનવમભ/રયત્ર/સ્ટે ન્ડીંગ ઓડગ ય લગેયે ટાાંકી ળાખા નધધ યજ કયી નધધ ઉય કચેયીના
લડાના આદે ળ ભેલી કામગલાશી ણગ કયે છે .

(૩)

ખયીદી /બૌતતક તનકારની ફાફતો:ઇન્ચાર્જ કભગચાયી જરયી ભાગણી ત્ર ઉયી કભગચાયી આઇટભન ાં અને તેના જથ્થાની ચકાવણી કયી
આચામગશ્રીને બરાભણ કયે છે . આચામગશ્રી સ્ટય ળાખાને સપ્રત કયે છે . સ્ટયળાખા વનમભ, વલવનમભ,
રયત્ર/સ્ટેન્ડીંગ ઓડગ ય મજફ ખયીદી/વનકાર કયલા ભાટે સ્થાવનક વવભવત કે આચામગશ્રી ભાયપતે જે તે
અવધકાયી દયખાસ્ત કયે છે . સ્થાવનક વવભવત

કેજે તે અવધકાયી દ્રાયા અનગાભી કાભગીયી ણગ કયલાભાાં

આલે છે .
(૪)

તારીભાથીઓના રાબોની ફાફતો:તારીભાથીઓના રાબ જેલા કે સ્ટાઇેન્ડ, વામકર, ટેફરેટ, ફેન્કે ફર રન મજના લગેયે પ્રાપ્ત કયલા
ભાટે તારીભાથી વનમત કયે ર અયજીત્ર/ભાાંગણીત્ર તાના ઇન્ચાર્જ સ.ઇ.ને યજ કયે છે . આલી
અયજીત્ર અને ભાાંગણીત્ર પયભેનશ્રી ભાયપતે આચામગશ્રીને યજ કયે છે . આચામગશ્રી જે તે મજનાના
કભગચાયી/ક-ઓરડિનેટયને

સપ્રત કયે છે . આલા કભગચાયી અયજીત્ર અને ભાાંગણીત્રક એકવત્રત કયી

ભાંજય કતાગ વવભવત (સ્ટાઇેન્ડ વવભવત /ટેફરેટ વવભવત /રન વશામ ટાસ્કપવગ વવભતી)ની ભીટીંગ
ફરાલી રાબાથીઓને ભલા ાત્રતા મજફ રાબને ભાંજય કયાલે છે .
(૫)

જાશેય જનતાની ફાફતો :જાશેય જનતા વીધા આચામગશ્રીને ભી ળકે છે . આચામગશ્રી જનતાની ભોગખક/રેગખત યજઆતને વાંફધ
ાં ીત
કભગચાયી/ક-ઓડીનેટયને સપ્રત કયે છે . વયકાયશ્રીના વનમભ, વલવનમભ,રયત્ર અને સ્ટે ન્ડીગ ઓડગ ય
મજફ વનકાર કયે છે . જેની જાણ જનતાને કયલાભાાં આલે છે . જમાાં જરૂયી જણામ ત ઉરી કચેયીન ાં
ભાગગદળગન/ભાંજયી ભાાંગલાભાાં આલે છે . તે ભે છી જાશેય જનતાને જાણ કયલાભાાં આલે છે .

૫ (તનમભ વંગ્રશ –૪) કામો કયલા ભાટે નક્કી કયે રા ધોયણો
૫.૧ વલવલધ પ્રવ ૃવતઓ/કામગક્રભ શાથ ધયલા ભાટે વલબાગે નક્કી કયે ર ધયણની વલગત રે નીગ ભેન્યઅર
મજફ જે તે રે ડ ભાટે વવરેફવ, મજફ, થીમયી, પ્રેક્ટીકર જેલા વલમ ભાટે પ્રવતરદન વનમત કરાક યાખી
તારીભના ટાઇભ ટે ફર ભાંજય કયલાભાાં આલે છે જેન ાં આચામગશ્રી તથા ઉરી કચેયીઓના અન્મ
અવધકાયીઓ દ્વાયા સયવલઝન તેભજ ઇન્સ્ેક્વન કયલાભાાં આલે છે . આ ફાફત વયકાયશ્રીની લખત
લખત ની સચના મજફ કયલાભાાં આલે છે . ઉયક્ત નીચે જણાવ્મા વવલામ કઇ ખાવ ધયણ 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 શલી અવનલામગ છે .
૩. વેભેસ્ટયના અંતે ૮૦% શાજયી ધયાલનાય જ યીક્ષાભાાં ફેવી ળકે છે .
૪. એન.વી.લી.ટી. અને જી.વી.લી.ટી.ના કગ ભાટે વેભેસ્ટયના અંતે વનમવભત અને યીીટય તારીભાથી
ભાટે વાંફવાં ધત કાઉન્વીરના ટાઇભ ટે ફર પ્રભાણે યીક્ષાઓ શાથ ધયલાભાાં 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 યાજમ વયકાયે ભાન્મ કયે ર વીરેફવ રાગ ડે છે .
૭. વલવલધ એકભ/કાંનીઓ દ્રાયા ભાાંગણી થમેર વ્મલવામને અનરૂ તારીભફદ્ધ તારીભાથીઓ ભાટે
કેમ્વ ઈન્ટયવ્ય કે નાભની બરાભણની કાભગીયી શાથ ધયલાભાાં આલે છે .
૮. રેનીંગ ભેન્યઅર ની જગલાઇ મજફ વથમયી અને પ્રેક્ટીકર કામગ તેભજ જણાલેર પ્રવ ૃવત્તઓ શાથ
ધયલાભાાં આલે છે .
૯. રેનીંગ ભેન્યઅરની જગલાઇઓ મજફ તારીભાથીઓની યજા ભાંજય કયલાભાાં આલે છે .
૧૦. ઉરી કચેયીઓ દ્રાયા વાંસ્થાના વનયીક્ષણ શાથ ધયલાભાાં આલે છે .

૬ (તનમભ વંગ્રશ –૫)કામો કયલા ભાટેના તનમભો, તલતનભમો, સ ૂચનાઓ
તનમભવંગ્રશ અને દપતયો
૬.૧

દસ્તાલેજન ાં નાભ /ભથાળાં /દસ્તાલેજ યન ાં રખાણ/ વ્મસ્ક્તને નકર ક્યાાંથી ભળે/ વ્મસ્ક્તને નકર
ભાટે રેલાની પી (જ શમ ત )

દસ્તાલેજોન ંુ નાભ/ભથાળુ ને રખાણ.

નકર ક્ાંથી ભળે

(૧) ગજયાત વીલીર વવલિવ રૂલ્વ

વા.લ.વલબાગની

(કભગચાયી ભાટેના વનમભ)

વાંસ્થા ખાતેથી.

(૨) ગજયાત નાણાાંકીમ વનમભ

નાણાાં વલબાગની લેફવાઇટ અથલા જે તે વાઈટના
વાંસ્થા ખાતેથી.

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

નકર ભાટે ની પી

લેફવાઇટ

અથલા (૧) જમા લેફવાઈટ

દસ્તાલેજ શમ ત્માાં

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

(૪) ખાતારકમ બયતીના વનમભ(ખાતાભાાં ખાતાની

લેફવાઇટ

અથલા

વાંસ્થા

થતી સ્ટાપ બયતી ભાટેનાવનમભ)

ખાતેથી

(૫) રેનીંગ ભેન્યઅર

ખાતાની લેફવાઇટ અથલા MSDE ની

(તારીભ અને તારીભાથીઓ ભાટેના

લેફવાઈટ

વનમભ)

ઉયથી

અથલા

વાંસ્થા

ખાતેથી

(૬) એપ્રેન્ન્ટવ એક્ટ

ખાતાની લેફવાઇટ અથલા MSDE ની

(એપ્રેન્ન્ટવ ભાટેના વનમભ)

લેફવાઇટ

ઉયથી

અથલા

વાંસ્થા

ખાતેથી
(૭) ગજયાત વયકાયશ્રીની ખયીદ

ઉધગ

અને

ખાણ

વલબાગની

નીવત-૨૦૧૭

લેફવાઇટ અથલા વાંસ્થા ખાતેથી

(૮) સ્ટેન્ડીંગ ઓડગ ય ઓપ ઇએવટી બ્રાન્ચ

ખાતાની

લેફવાઇટ

અથલા

વાંસ્થા

લેફવાઇટ

અથલા

વાંસ્થા

લેફવાઇટ

અથલા

વાંસ્થા

ખાતેથી
(૯) સ્ટેનડીંગઓડગ ય ઓપ રેનીંગ બ્રાન્ચ.

ખાતાની
ખાતેથી

(૧૦) સ્ટેન્ડીંગ ઓડગ ય ઓપ એકાઉન્ટ બ્રાન્ચ

ખાતાની
ખાતેથી

વનમભ જાણી

ડાઉનરડ કયી
ળકાળે.
(૨) જમાાં વાંસ્થા ખાતે
દળાગલેર છે ત્માાં
દયે ક ાનાના
રૂ|.૨(ફે) પ્રભાણે
પી ચકલલાથી નકર
ભી ળકળે.

૭ (તનમભવંગ્રશ- ૬)
જાશેય તાંત્ર અથલા તેના વનમભવાંગ્રશ શેઠની વ્મરકતઓ ાવેના
દસ્તાલેજની કક્ષાઓ અંગેન ાં ત્રક

અન.ુ

દસ્તાલેજોની

દસ્તાલેજોન ંુ નાભ અને તેની એક દસ્તાલેજો

નીચેની વ્મહકત ાવે છે /

નં.

કક્ષા

રીટીભાં ઓખાણ

તેના તનમંત્રણભાં છે .

ભેલલાની
કામયધ્ધતત

૧

તારીભ

વાંસ્થા ખાતે તારીભ ફાફત અંગેના ભારશતી

શ્રી. એ. જી. ચોધયી

વનમભ, વલવનમભ, રયત્ર કે જે અવધવનમભ
કે ૨૦૦૫

–

વાંસ્થાના

કભગચાયીઓ

મજ્ફ

તારીભાથીઓ

વફાંધીત થમેર ત્ર વનમભનવાય

વ્મલશાય/ કામગલાશીઓ અંગેન યે કડગ
૨

સ્ટય ળાખા

વાંસ્થા ખાતે સ્ટય અંગેની ફાફત ભારશતી

શ્રી આય. ફી. ગાભીત

અંગેના વનમભ, વલવનમભ, રયત્ર અવધવનમભ
કે જે સ્થાવનક તેભજ ઉરી કચેયી ૨૦૦૫

–
મજ્ફ

દ્રાયા થમેર ખયીદી/ ભેઈન્ટેનન્વ / વનમભનવાય
શયાજી/

તફદીરી

લગેયે

અંગેન

યે કડગ
૩

ભશેકભ ળાખા

વાંસ્થા ખાતે ભાંજય બયામેર ભશેકભ ભારશતી
ફાફત યજાઓ

શ્રી. એ. જી. ચોધયી

અવધવનમભ
૨૦૦૫

મજફ

વનમભાનવાય
૪

રશવાફી

લગલાઈઝ થમેર ફજેટ જગલાઈ ભારશતી

ળાખા

વાભે થમેર ખચગની વલગત

શ્રી. એ. જી. ચોધયી

અવધવનમભ
૨૦૦૫

મજફ

વનમભાનવાય
૫

એપ્રેન્ટીવ

એપ્રેન્ટીવ એકટ અવધવનમભ મજફ ભારશતી

શ્રીભવત. જે. ી. ટેર

એકભ/એપ્રેન્ટીવની તભાભ વલગત

શ્રી. એ. એ. ગાભીત

અવધવનમભ
૨૦૦૫

મજફ

વનમભાનવાય

૮ (તનમભ વંગ્રશ-૭)
નીતત અથલા નીતતના અભર વંફધ
ં ી જનતાના વભ્મો વાથે વરાશ-યાભળય
નીવત અથલા નીવતના અભર વાંફધ
ાં ી જનતાના વભ્મ વાથે વરાશ-યાભળગ અથલા તેભના
પ્રવતવનવધ ભાટે ની કઈ વ્મલસ્થા શમ ત તેની વલગત.
નીવત ઘડતય :
ુ ો
અન.ુ નં તલમ/મદ

શુ

જનતાની જનતાની

વશબાગગતા

વશબાગગતા

ભેલલા

ભાટે ની

વ્મલસ્થા

સતુ નસ્સ્ચત કયલાન ંુ
જરૂયીછે .
૧

ઇન્સ્ટીટયટ
કવભટી

ભેનેજભેન્ટ શા

કવભટીની યચના કયલાભાાં આલેર શતી
અને તેન ાં વભમાાંતયે ન:ગઠન થામ છે .
શલે છી ન:ગઠન કયલાભાાં આલળે.

પ્રકયણ-૯ (તનમભ વંગ્રશ -૮)
યચામેર ફોડય , હયદ, વતભતતઓ અને અન્મ વંસ્થાઓન ંુ ત્રક
આ વયકાયી વાંસ્થા ગજયાત વયકાયના શ્રભ અને યજગાય વલબાગ શેઠના યજગાય અને તારીભ ખાતાના તાફા શેઠની વાંસ્થા છે . લી
વનમત શારના ભાખા પ્રભાણે ઉય મદા ૨.૭ મજફ ઉરી કચેયીઓ ધયાલે છે . તથા આ વાંસ્થા ઉચ્છર ખાતે આલેર છે જેના એન.વી.લી.ટી તે
બાયત વયકાયના “ભીનીસ્રી

ઓપ સ્કીર ડેલરભેન્ટ એન્ડ આંતયપ્રીનીમયળી શેઠના “ડામયે કટય જનયર ઓપ એમ્પ્રમભેન્ટ એન્ડ ટે નીંગ”

રદલ્શી દ્રાયાવનમત કયામેર યાષ્રીમ કક્ષાની કવભટી છે . જેથી એન.વી.લી.ટી કક્ષાના રે ડ આઈ.ટી.આઈ.ભાાં જે ચારે છે તે યાષ્રીમ કક્ષાની તારીભ
મજના ધયાલે છે . યાં ત તેન અભર જે તે યાજમ વયકાય કયે છે .
આભ ભાગરક તયીકે ગજયાત વયકાયના અને વનમાભકશ્રી યજગાય તારીભ વનયક્ત થમેરા ખાતાના લડા (શારભાાં શ્રી સવપ્રતવવિંશ ગરાટી
વાશેફ) છે . પ્રાદે વળક લડા તયીકે શ્રીભવત. ડી. જે. જળી (નામફ વનમાભક (તારીભ), સયત વલબાગ , સયત) છે . આઈ.ટી.આઈ. ઉચ્છરના લડા
શ્રીભવત એન. એ. ગાભીત (આચામગ લગગ-૨) છે . તેભજ આ વાંસ્થાના કચેયી લડા/ આચામગ છે .
આભ આ જાશેય કચેયીન ાં ભાખ ઉય મજફ છે . જેથી લખત લખત જે તે લડાઓ દ્રાયા વલવલધ વલમ ભાટે વભટીંગ મજલાભાાં આલે છે .
અને તેની કામગલાશીની નધધ ણ ફશાય ાડલાભાાં આલે છે . જે તે વાંફવધત કચેયી ખાતેથી ભી ળકે .
ફોડૅ/ હયદ / વતભતીનું

ફોડૅ/ હયદ/ વતભતીનું કામય

શેડ કલાટૅય

NCVT

-યાજમની વાંસ્થાઓના કગની ભાન્મતા આલી.

નલી રદલ્શી

(નેળનર કાઉન્વીર પોય

-વભમાાંતયે કગના વવરેફવ અંગે વનણગમ રેલા.

લોકે ળનર ટે નીંગ )

-કગ અંગેના ધાયા –ધયણ વનમભ ઘડલા અને અભર કયાલલ.

તલલયણ

-કગભાાં દાખર થમેરાઓની યીક્ષા રેલી.
GCVT

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

બ્રક નાં.8 ફીજભા,

( ગુજયાત કાઉન્વીર પોય

-યાજમ કક્ષાના કગભાાં દાખર થતા તારીભાથીઓની યીક્ષા રેલી.

ડ. જીલયાજ

લોકે ળનર ટે નીંગ)

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

ભશેતાબલન, ગાાંધીનગય

IMC

-વાંસ્થાને ટે કનીકર ભાગગદળગન આવ ાં.

ઔ.તા.વાંસ્થા ઉચ્છર

(

ઈન્સ્ટીટયુટ

ભેનેજભેન્ટ કતભટી

-વાંસ્થાની નીવતઓ અને કામગક્રભ ભાાં વરાશ સ ૂચન યા ાડલા .

સ્ટાઈેન્ડ કતભટી

-વાંસ્થાના તારીભાથીઓ ૈકી જેઓએ વાંસ્થાકીમ સ્ટાઇેનડ ભેલલા અયજી કયે ર છે

ઔ.તા.વાંસ્થા ઉચ્છર

તેઓની અયજી અંગે વનણગમ રઈ ાત્રતા ધયાલનાયન ાં સ્ટાઈેન્ડ ભાંજૂય કયવ ાં.
ટે બ્રેટ વતભતત

વાંસ્થાના કમ્ટય ક્ષેત્ર તેભજ
ખયીદ કયે ર

જીલ્રા

ફેંકફર

રોન

વશામ વતભતી ( TFC)

ઈરેકટવનકવ આઈ.ટી.ક્ષેત્રના તારીભાથીઓ દ્રાયા

ઔ.તા.વાંસ્થા ઉચ્છર

ટે ફરેટની વશામ ભાંજયી ફાફતે વનણગમ રે છે .

વાંસ્થાના ભ ૂત ૂલૅ તારીભાથીઓને સ્લયજગાય પ્રાપ્ત કયલા ભાટે વશામ કયલા વારૂ
વફવીડી યક્ત રનની ાત્રતા/મગ્મતાની ચકાવણી

ઔ.તા.વાંસ્થા ઉચ્છર

કયી તેઓની ભાાંગણી ફેંકને

ભકરી આલા ફાફતે વનણગમ રે છે .
સ્થાનીક ખયીદ વતભતી

વાંસ્થાની સ્થાનીક ખયીદી અંગે વનણગમ રે છે .

ઔ.તા.વાંસ્થા ઉચ્છર

સ્થાનીક કડભેળન વતભતી

વાંસ્થા ખાતે ફીન લયાળી ચીજ લસ્તઓના વનકાર ભાટે વનણગમ અને કામગલાશી

ઔ.તા.વાંસ્થા ઉચ્છર

કયે છે .
ભહશરા વતાભણી કતભટી

કચેયીભાાં નકયી કયતી ભરશરા કભગચાયી/તારીભથીની કઈ જાતીમ વતાભણી ના કયે
તે ફાફતે વનણગમ રે છે .

ઔ.તા.વાંસ્થા ઉચ્છર

૧૦ (તનમભ વંગ્રશ – ૯)
અતધકાયી/કભયચાયીઓની ભાહશતી સ્ુ સ્તકા(હડયે કટયી)
ક્ર્ભ

અતધકાયી/

શોદો

કભયચાયીનુન
ં ાભ
૧

શ્રીભવત એન. એ. ગાભીત

S.T.D.

પોન નંફય

કોડ

ઓહપવ

ઈભેર એડ્રવ

આચામગ લગગ- ય

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૨

-

પયભેન ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

3

-

પયભેન ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૪

-

પયભેન ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૫

-

પયભેન ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૬

શ્રી. આય. ફી. ગાભીત

આવવ. સ્ટયકીય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૭

શ્રી. એ. જી. ચોધયી

વીનીમય કરાકગ લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૮

શ્રી. લી. વી. ચોધયી

સ૫યલાઇઝય ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૯

શ્રીભતી ટી. એવ. ચોધયી

સ૫યલાઇઝય ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૧૦

શ્રીભતી જે. એવ. ગાભીત

સ૫યલાઇઝય ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૧૧

શ્રી. એ. એ. ગાભીત

સ૫યલાઇઝય ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૧૨

શ્રીભવત આય. એભ. ગાભીત

સ૫યલાઇઝય ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૧૩

શ્રી. ફી. એભ. ગાભીત

સ૫યલાઇઝય ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૧૪

શ્રીભવત લી. ડી. ચોધયી

સ૫યલાઇઝય ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૧૫

શ્રી. ય. એર. ગાભીત

સ૫યલાઇઝય ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૧૬

શ્રી. એવ. આય. ગાભીત

સ૫યલાઇઝય ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૧૭

શ્રીભવત જે. ી. ટે ર

સ૫યલાઇઝય ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૧૮

ક. ી. એર. વયલૈમા

સ૫યલાઇઝય ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૧૯

શ્રી. આય. એભ. ચોધયી

સ૫યલાઇઝય ઇન્સ્રકટય લગગ-૩

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૨૦

શ્રી. એભ. વી. ચોધયી

લકગ ળ એટે ન્ડન્ટ લગગ-૪

૦૨૬૨૮

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

૧૧(તનમભવંગ્રશ -૧૦)
ુ ફ અતધકાયી-કભયચાયીઓને ભત ંુ ભશેનતાણ ંુ
તલતનમભો ભાં જોગલાઈ કમાય મજ
વલવનમભભાાં જગલાઈ કમાગ મજફ ભશેનતાણાની ધ્ધવત વરશત દયે ક અવધકાયી અને કભગચાયી શારભાાં જે ગાય ધયણ ભેલે છે
તેની વલગત.
ક્ર્ભ

અતધકાયી/

શોદો

કભયચાયીનુન
ં ાભ
૧

શ્રીભવત એન. એ. ગાભીત

ભાતવક ભશેનતાણું
ગાય ધોયણ

આચામગ લગગ- ય

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦

કુ ર ગાય

તલતનભમભાંજણાવ્મા
મુજફ ભશેનતાણું નક્કી
કયલાની કામયધ્ધતત.

૨

-

પ.ઇ. લગગ-૩

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

યાજમ વયકાયશ્રીના લખત-લખત ના

3

-

પ.ઇ. લગગ-૩

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

વનમભ અનવાય

૪

-

પ.ઇ. લગગ-૩

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

૫

-

પ.ઇ. લગગ-૩

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

૬

શ્રી. આય. ફી. ગાભીત

આવવ.સ્ટ.લગગ-૩

૩૧૩૪૦/- Fix

૭

શ્રી. એ. જી. ચોધયી

વવ.કા. લગગ-૩

૧૯૯૫૦/- Fix

૮

શ્રી. લી. વી. ચોધયી

સ.ઇ. લગગ-૩

૩૧૩૪૦/- Fix

૯

શ્રીભતી ટી. એવ. ચોધયી

સ.ઇ. લગગ-૩

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૧૦

શ્રીભતી જે. એવ. ગાભીત

સ.ઇ. લગગ-૩

૩૧૩૪૦/- Fix

૧૧

શ્રી. એ. એ. ગાભીત

સ.ઇ. લગગ-૩

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૧૨

શ્રીભવત આય. એભ. ગાભીત

સ.ઇ. લગગ-૩

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૧૩

શ્રી. ફી. એભ. ગાભીત

સ.ઇ. લગગ-૩

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૧૪

શ્રીભવત લી. ડી. ચોધયી

સ.ઇ. લગગ-૩

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૧૫

શ્રી. ય. એર. ગાભીત

સ.ઇ. લગગ-૩

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૧૬

શ્રી. એવ. આય. ગાભીત

સ.ઇ. લગગ-૩

૩૧૩૪૦/- Fix

૧૭

શ્રીભવત જે. ી. ટે ર

સ.ઇ. લગગ-૩

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૧૮

ક. ી. એર. વયલૈમા

સ.ઇ. લગગ-૩

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૧૯

શ્રી. આય. એભ. ચોધયી

સ.ઇ. લગગ-૩

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૨૦

શ્રી. એભ. વી. ચોધયી

લકગ . એટે . લગગ-૪

૧૮૦૦૦-૫૬૯૦૦

૧૨ (તનમભ વંગ્રશ -૧૧ )
વંસ્થાને પાલેર અંદાજત્રની તલગતો
ુ ીત ખચય અને કયે ર ચકુ લણી અંગે અશેલારોની તલગતો
તભાભ મોજનાઓ, સચ
તલકાવ , તનભૉણ અને તક્નીહક કામૉ અંગે જલાફદાય જાશેય તંત્ર ભાટે .
૧૨.૧ જદી જદી મજનાઓ અન્લમે પ્રવવતઓ અંદાજત્ર ની વલગતની ભારશતી નીચેના નમનાભા આ. લૅ
– ૨૦૨૦-૨૦૨૧.
ક્ર્ભ

મોજ્નાનુ

નં

વદય

નાભ

પ્રવ ૃતત

પ્રવ ૃતત

પ્રવ ૃતતના

સુચીત

ભંજુય

છુટી કયે ર/

છે લ્રા

કામોની ગુણલતા

ળરૂ

અંતની

યકભ

થમેર

ચુક્લેર

લૅન ુ

ભાટે

થલાની

અંદાજેર

(અ)

યકભ

યકભ

ખયે ખય

કાભગીયી

તાયીખ

તાયીખ

ખચૅ

જલાફદાયી

(શપ્તા

ની

વંખ્મા )
૧

૨

૩

૪

૧

57 – TASP

એન.વી.લી.ટી
તથા
જી.વી.લી.ટી.
અને
ટકાગાાના

૨

96 - TASP

ભટય ડ્રાઈવલિંગ
વશીત

વલવલધ

પ્રકાયના

કગ

ચરાલલા

ભાટે

યાજમ

કાયીગય

તારીભ કગ ની
વલવલધ

ફેંચ

ભાટે

ખાવ

કન્પભેળન
પ્રાન

૫

૬

૭

૮

વાભેર ત્રક મજફ

ુ ણે
વંણ

અતધકાયી
૯

૧૦

ભાટે

૧૩ (તનમભ વંગ્રશ – ૧૨)
વશામકી કામયક્રભોના અભર અંગે ની ધ્ધતત
૧૩.૧ નીચેના નમ ૂના મજફ ભારશતી આ.
કામયક્રભ/મોજનાના

વામકર મોજના

ટે ફરેટ મોજના

કગન વભમગા

વનમત

ફેંકેફર રોન વશામ મોજના

નાભ
કામયક્રભ

મોજનાનો

વભમગાો

કયે ર

કગન

કગ  ૂણગ થમા ફાદ

કામગભાાં

અભ્માવ

 ૂણગ

યજગાયી

ઉબી

વભમગા

કામયક્રભનો ઉદ્દે ળ

કન્માઓને

અલય

જલય

ભાટે

સગભતા /અનકતા ભાટે

ળોક્ષગણક
વશામરૂ ભાટે

કમાગ
કયલા

ફાદ

સ્લ

/વશામ

કયલા ભાટે
કામયક્રભના બૌતતક અને
નાણાંકીમ

ાત્રતા ધયાલતા તભાભ ને

રકક્ષ્માંકો

(છે લ્રા લયભાટે

ાત્રતા ધયાલતા અને

ાત્રતા

ગ્રાન્ટની

ગ્રાન્ટનીઉરબ્ધતા અનવાય

ઉરબ્ધતા

ધયાલતા

અનવાય

રાબાથીની ાત્રતા

તભાભ

રે ડભાાં

ભાત્ર

ભરશરા

તારીભાથીઓ

કા, કભપ્યટય લેફ-

એન.વી.લી.ટી

ડીઝાઇન રે ડના

કગ  ૂણગ કયી ઉત્ત્ત્ત્તણગ થમેર શમ

તારીભાથીઓને તેભજ

તેલા

આઇ.ટી.રે ડ ના

ધયાલતા ઉભેદલાયને

જે

તે

કે

જી.વી.લીટીના

ક્ષેત્રન

અનબલ

તારીભાથીઓ.
રાબ

અંગે ની

કુ ર

લારીની લાવિક આલકન દાખર.

જરૂયીમાત

વાંસ્થાન ાં
કાડગ .

આઇ.ટી.આઇ.
તેભજ

ખયીદીના ફીર.
કામયક્રભનો

રાબ

રેલાની ધ્ધતત
ાત્રતા

નક્કી

તાના રે ડ સ.ઇ.ને અયજીત્ર યજ
કયવ ાં

કયલા

અંગે ના ભાદં ડો

લારીની લાવિક આલક ગ્રામ્મ ભાટે
૧,૨૦,૦૦૦/-અને

ળશેયી

ભાટે

૧,૫૦,૦૦૦/-થી ઓછી શમ ત
કામયક્રભાં

આેર

વામકર બોવતક યીતે સપ્રત કયામ

રાબની તલગતો

છે .

વશામકી

વાંસ્થા ખાતે વીધા તારીભાથીને

તલતયણની

કામય ધ્ધતત
અયજી ક્ાં કયલી કે

વાંસ્થા ખાતે રે ડ સ.ઇ.ન વાંકગ

અયજી

કયલ.

કયલા

ભાટે

કચેયીભાં કોનો વંકય
કયલો.
અયજી પી (રાગુ ડતું

નથી

શોમ તમાં)
અન્મ પી (રાગુ ડતું
શોમ તમાં)

નથી

ભાન્મ

અયજી ત્રભાાં જણાલેર તભાભ
આધાય યાલાઓ

અયજી ત્રકનો નમુનો

વાંસ્થા ખાતેથી ભી યશે છે .

(રાગુ ડતું શોમ તો
વાદા

કાગ

ય

અયજી કયી શોમ તો
અયજદાયે અયજીભાં શું
શું

દળાય લવું

તેનો

ઉલ્રેખ કયલો.
ગફડાણોની

માદી

(પ્રભાણત્ર

પટ આઇ ડી/આલકન દાખર

/

દસ્તાલેજો)
ગફડાણનો નમુનો

વાભેર છે .

પ્રહક્રમાને

રે ડ સ.ઇ.ને .

રગતી

વભસ્માઓ અંગે ક્ાં
વંકય કયલો.
ઉરબ્ધ

નીચેની

રાબાથીઓની

વાંખ્માને

આધાયે

તલગતો (જીલ્રા કરા,

નાણાાંની ભાાંગણી થામ છે .આ નાણા

ઘટક કલ્રા લગેયે જેલા

નામફવનમાભકશ્રી(તા)પ્રાદે વળક

તલતલધ સ્થો)

કચેયી દ્દાયા ગ્રાન્ટરૂે પાલલાભાાં
આલે છે .

નીચેના નમનાભા રાબાથી ઓની માદી
ક્ર્ભ
નં.કોડ

રાબાથી નુ નાભ

વશામકી ની યકભ

ભાતા-તતા/

વંદગી

લારી

ભાદં ડ

રાબાથીઓને રાબ ભે તે મજ્ફ માદી વાંસ્થા ખાતે ઉલ્બ્ધ છે .

નુ

વયનામું
જીલ્રો

ળશેય

નગય/ગાભ

ઘય નં .

૧૪ (તનમભ વંગ્રશ – ૧૩)
યાશતો, યભીટ કે અતધકત
ૃ ભેલનાયની તલગતો
નીચેના નમ ૂના ભારશતી આ.


કામગક્રભન ાં નાભ.



પ્રકાય (યાશત/યભીટ/વઅધકૃત)



ઉદ્દે ળ.



ાત્રતા.



ાત્રતા ભાટેના ભાદાં ડ.



 ૂલગ જરૂરયમાત.



રાબ ભેલલાની ધ્ધવત.



યાશત/યભીટ/વઅધકૃવતની વભમ ભમાગ દા.



અયજીથી (રાગ ડત ાં શમ ત્માાં).



અયજીન નમ ૂન(રાગ ડત ાં શમ ત્માાં).



ગફડાણની માદી (પ્રભાણત્ર/દસ્તાલેજ)



ગફડાણના નમ ૂન.

ક્રભનં.કોડ રાબાથીન ંુ વશામકીનીયકભ ભાતાનાભ

વંદગીનો

વયનામ ંુ

તતા/લારી ભાદં ડ
જજલ્રો ળશેય નગય/ગાભ ઘય
નં.

રાગ ાં ડત ાં નથી.


યાશત ભાટે નીચેની ભારશતી ણ આલી.



આેર રાબની વલગત.



રાબન ાં વલતયણ.

૧૫ (તનમભ વંગ્રશ -૧૪ )
લીજાણરૂે ઉરબ્ધ ભાહશતી
૧)

આ ખાતાની લેફવાઈટ www.talimrojgar.gujarat.gov.in યથી તેભજ વદય વાંસ્થાની લેફવાઈટ
http://www.itiuchchhal.org યથી વાંસ્થાની તેભજ તારીભાાંથીઓની કેટરીક ભારશતી લીજાણ ૂ ભાધ્મભથી

ઉરબ્ધ થઈ ળકે છે .
૨)

તારીભાથી ને યજજિંદી/ યજફયજ ની કેટરીક આંકડાકીમ ભારશતી વલજાણ ૂ રૂે ઉરબ્ધ યશેળે.

૩)

ટૅર પ્રગ્રાભ આધારયત ભારશતી વવલામની ભારશતી બોવતક યીતે શાડૅ કીભા વાંસ્થા ખાતે ઉરબ્ધ
યશેળે.

૧૬ (તનમભ વંગ્રશ -૧૫ )
ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગહયકોને ઉરબ્ધ વલરતોની તલગતો
લતગભાનત્ર
નરટવ ફડગ
જાશેય તાંત્ર ની લેફવાઈટ
1. વાંસ્થા ખાતે રૂફરૂ અયજી કયે છે .
2. વાંસ્થાના નરટવ ફડગ ઉયથી .
3. વાંસ્થાની લેફવાઇટ ઉયથી .
4. જાશેય ભાશતી અવધકાયી / આવી . ભારશતી અવધકાયીને રૂફરૂ ભી ભાાંગણી કયલાથી.

૧૭ (તનમભ વંગ્રશ-૧૬)
વયકાયી ભાહશતી અતધકાયીઓનાં નાભ , શોદો અને અન્મ તલગતો
વયકાયી તાંત્રન ાં નાભ :આઇ.ટી.આઇ. ઉચ્છર
વયકાયી ભારશતી અવધકાયીઓ:
નાભ

શોદ્દો

ક્રભ
૧

S.T.D.

પોન નંફય

ઇ-ભેઇર

વયનામુ

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

ઔ.તા.વાંસ્થા, ઉચ્છર

કોડ
શ્રીભવત એન. એ.

આચામગ

ગાભીત

લગગ-૨

૦૨૬૨૮

મ.ભાણેકય, . સ ાંદયય,
તા.ઉચ્છર, જી.તાી
વનકડ:-૩૯૪૩૭૫

ભદદનીળ વયકાયી ભારશતી અવધકાયીઓ :
ક્રભ

નાભ

શોદ્દો

S.T.D.

પોન નંફય

ઇ-ભેઇર

વયનામુ

૨૯૧૪૨૭

prluchchhaliti@yahoo.co.in

ઔ.તા.વાંસ્થા, ઉચ્છર

કોડ
૧

શ્રી એ. એ.

પયભેન

ગાભીત

ઇન્સ્રકટય

૦૨૬૨૮

મ.ભાણેકય, . સ ાંદયય,
તા.ઉચ્છર, જી.તાી
વનકડ:-૩૯૪૩૭૫

વલબાગીમ એરેટ (કામદા)વત્તાવધકાયી:
ક્ર

નાભ

શોદો

ભ
૧

S.T.D.

પોન નંફય

પેક્વ

ઇ-ભેઇર

વયનામુ

rddsuratiti
@gmail.com

નામફ વનમાભકશ્રી(તારીભ),

કોડ
શ્રીભવત. ડી. જે.

નામફ

જળી

વનમાભક
(તારીભ)
સયત વલબાગ

૦૨૬૧

૨૪૭૫૧૯૫

-

નામફ વનમાભકશ્રીની
પ્રાદે વળક કચેયી,ફહભાી
ભકાન, ફી-બ્રક, ગ્રાઉન્ડ
પરય, નાનયા, સયત

૧૮ (તનમભ વંગ્રશ - ૧૭)
અન્મ ઉમોગી ભાહશતી

