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વંસ્થા,અભીયગઢ

માહિતી (મેલળળાનાાં)
અહિકાર અહિહનયમ – ૨૦૦૫
હનયમ સાંગ્રિ ૧ થી ૧૭
માં. પો. તા.અમીરગઢ, હિલ્ો:બનાસકાાંઠા
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website: www.itiamirgadh.org

એનેક્ષય- એ
(વાભાન્મ લશીલટ 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 કે ઔદ્યબગક તારીભ વાંસ્થા,અભીયગઢ

દ્રાયા ભાહશતી

અવધકાય અવધવનમભની કરભ -4 અંતગગત સ્લમાં જાશેય કયલાની ફાફત (પ્ર-એકટીલ હડસ્કરઝય )
(P.A.D.) તૈમાય કયલાભાાં આલી છે

અને તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦ ની સ્સ્થવતએ અદ્યતન કયલાભાાં આલેર

છે . જેન ાં ભાયા દ્રાયા ડીવેમ્ફય-૨૦૧૯ દયમ્માન ઈન્સ્ેકળન –કભ–ઓડીટ કયલાભાાં આવય ાં છે અને જે
ફાફતે ક્ષતી જણાઈ શતી અગય ત અયતી વલગત જણાઈ શતી તેની  ૂતગતા કયાલલાભાાં આલી
છે .
તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦ ની સ્સ્થવતએ શલે કઈ જાશેય વત્તા ભાંડ નાાં પ્ર

-એકટીલહડસ્કરઝય

(P.A.D.) ન ાં ઈન્સ્ેકળન–કભ–ઓડીટ ફાકી યશેર નથી.
તાયીખ : ૦૧/૦૬/૨૦૨૦
સ્થ : ઔ.તા.વાંસ્થા ,અભીયગઢ

આચામગ
ઔદ્યબગક તારીભ વાંસ્થા
અભીયગઢ
ફીડાણ :- આઈ.ટી.આઈ,અભીયગઢ પ્રકયણ 1થી17 પ્ર-એકટીલ હડસ્કરઝય (P.A.D)

અનક્રુ ભગણકા
ક્રભ

વલમ

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 પ્રહક્રમાભાાં અનવયલાની કામગધ્ધવત

૫

વનમભ વાંગ્રશ – ૪ કામો કયલા ભાટે નક્કી કયે રા ધયણ

૬

વનમભ વાંગ્રશ – ૫ કામો કયલા ભાટેના વનમભ, વલવનભમ, સ ૂચનાઓ

૭

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

૮

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

૯

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

૧૦

વનમભ વાંગ્રશ – ૯ અવધકાયી/કભગચાયીઓની ભાહશતી સ્સ્તકા(હડયે 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 – ૧૪ વલજાણરૂાં ેઉરબ્ધ ભાહશતી

૧૬

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૫ ભાહશવત ભેલલા ભાટે નાગહયકને ઉરબ્ધ વલરતની વલગત

૧૭

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૬ જાશેયભાશીતી અવધકાયીઓનાાં નાભ , શદ અને અન્મ વલગત

૧૮

વનમભ વાંગ્રશ – ૧૭ અન્મ ઉમગી ભાહશતી

પ્રકયણ-૧
પ્રસ્તાલના
૧.૧ આ સ્સ્તકા ( ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભ ૨૦૦૫) ની

ાશ્વાદભ ૂવભકા અંગે જાણકાયી:

આ સ્સ્તકા ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભ -૨૦૦૫ ના વનમભ-૪ ,પ્રકયણ-૨ અન્લમે

વાંસ્થાની

જાશેય કચેયી તયીકે જાશેય કયલાની થતી ભાહશતીન વભાલેળ કયી આ સ્તક ફનાલેર છે .
૧.૨

આ સ્સ્તકાન ઉદ્દે ળ/શેત:

આ સ્તકન ઉદ્દે ળ/શેત એ છે કે જાશેય જનતા ( જેભાાં જાશેય જનતા ઉયાાંત
તારીભાથી/લારી/કભગચાયીઓન ણ વભાલેળ) ભાટે ઉમગી થઇ ળકે તેલી ભાહશતી ભાાંગણી
થામ તે  ૂલે

ઉરબ્ધ કયલાન છે .

૧.૩ આ સ્સ્તકા કઇ વમસ્તતઓ/વાંસ્થાઓ/વાંગઠન લગેયેને ઉમગી છે?
આ સ્તક વાંસ્થાના કભગચાયી/તારીભાથી/લારી-લાયવદાય/ઉદ્યગગૃશ/જાશેય કચેયીઓ
/ઉદ્યગગૃશના

વાંગઠન તેભજ કઇ ણ જાશેય જનતાને ઉમગી થઇ ળકે તેભ છે .

૧.૪ આ સ્સ્તકાભાાં આેર ભાહશતીન ાં ભાખ:ાં
આ સ્તકભાાં આેરી ભાહશતી અવધવનમભ અંગેના વનમભ-૪ , પ્રકયણ-૨ ભાાં જણાલેર વનમભ વાંદબગ૧ થી ૧૭ ભાાં જણાલેર ઢાાંચા મજફન ાં ભાખ ાં યાખલાભાાં આલેર છે .
૧.૫ વમાખ્માઓ : ( સ્સ્તકાભાાં લાયલાભાાં આલેર જદા જદા ળબ્દની વમાખ્મા આલા વલનાંતી)
૧.આચામગશ્રી- વાંસ્થાના લડા/ કચેયીના લડા
૨. પયભેનશ્રી - વાંસ્થાના લડાથી તયાં ત નીચેન શદ્દ
૩. સયલાઇઝય ઇન્સ્રકટય-

કગના ઇન્ચાર્જ

૪. સ્ટય હકય - વાંસ્થાના સ્ટય ળાખાના વાંચારક
૫. જવનમય કરાકગ /વવવનમય કરાકગ /શેડ કરાકગ /ઓહપવ સવપ્રટેન્ડેન્ટ – વાંસ્થા ખાતેન કરેયીકર
(લશીલટી) સ્ટાપ
૧.૬ કઇ વમસ્તત આ સ્સ્તકાભાાં આલયી રેલામેર વલમ અંગે લધ ભાહશતી ભેલલા ભાાંગે ત તે
ભાટેની વાંકગ વમસ્તત:
આ સ્સ્તકાભાાં આલયી રેલામેર વલગત અંગે લધ ભાહશતી ભેલલા ભાાંગે ત તે ભાટે વાં ૂણગ
વમસ્તત એટરે કે વાંસ્થાના આચામગ શ્રી એભ.એન. ટેર,લગગ-૦૨
૧.૭ આ સ્સ્તકાભાાં ઉરબ્ધ ન શમ તે ભાહશતી ભેલલા ભાટેની કામગ ધ્ધવત અને પી :
આ સ્સ્તકાભાાં ઉરબ્ધ ન શમ તે ભાહશતી ભેલલા

ભાટે ભાહશતી અવધકાય-૨૦૦૫ અન્લમે રૂ.

૨૦/- યકડા/ સ્ટેમ્/ડ્રાપટ થી ચ ૂકલી પ્રવત નાંગ ાનાના રૂ. ૨/- ચ ૂકલી ભાહશતી ભેલી ળકાળે.

પ્રકયણ -૨ ( વનમભ વંગ્રશ-૧)
વંગઠનની વલગતો ,કામો અને પયજો
૨.૧

જાશેય તાંત્ર ઉદ્દે ળ/શેત

: એન.વી.લી.ટી. અને જી.વી.લી.ટી. ના

વાંસ્થાભાાં ચારતાાં રેડના

તારીભાથીઓને વનમત વવરેફવ મજફ થીમયી અને
પ્રેકટીકર અંગે ધવનષ્ટ તારીભ આી / અાલલી
તારીભાથીઓને તેભના રેડભાાં કળ કાયીગય તયીકે તૈમાય
કયલા, આ શેત ફય રાલલા એપીરેળન ભેલલા, ખયીદી કયલી
અને

વાંસ્થાન ાં વાંચારન કયવ ાં તથા લશીલટ કયલ અને

પ્રાદે ળીક કચેયી, અભદાલાદ તયપથી સ ૂચલલાભાાં આલે તેલા અન્મ
તારીભ કામગક્રભ ચરાલલા.
૨.૨ જાશેય તાંત્રન ાં વભળન

: આ કચેયી જાશેય શેત ફય આલે તે વારૂ ઉરી કચેયી દ્વાયા

સપ્રત કયલાભાાં આલતી વલવધ પ્રવ ૃવતઓ શાથ ધયલી જેલી કે
પ્રલેળ,યીક્ષા, એપીરીએળન તેભજ વઘન તારીભ આી
યલાનભાાં
સ્કીર ડેલરભેન્ટ કયવ ાં. આભ વભાજભાાં યજગાયી/સ્લયજગાયી
ઉબી કયી

વભાજ વેલાન ાં કામગ કયવ ાં.

ૂ  ઇવતશાવ :વયકાયશ્રીના
૨.૩ જાશેય તાંત્રન ટાંક
અને તેની યચનાન વાંદબગ

ઠયાલ અનવાય

વાંસ્થા ળરૂ

કયલાભાાં આલેર અને

છે લ્રા ૨૬ લગથી અભીયગઢ ખાતે કામગયત છે . ળરઆતભાાં

બાડાના
ભકાનભાાં શતી . જે પ્રગતી કયતાાં શારભાાં ભાભરતદાય ઓહપવની
ાછ , મ..તા. અભીયગઢ ખાતે રગબગ ૦૫ એકય જભીનભાાં
તાના વયકાયી ભકાનભાાં શાર કામગયત છે . તેભાાં કર ૦૭ કગભાાં
૪૬૪ ફેઠક ભાંજૂય થમેર છે .
૨.૪ જાશેયાત તાંત્રની પયજ

:

તારીભાથીઓને એન.વી.લી.ટી. / જી.વી.લી.ટી. શેઠ વનમત

વવરેફવ
અનવાય તારીભ આલી / અાલલી અને તે ભાટે જરૂયી વમલસ્થાતાંત્ર
ગઠલવ ાં અને વાંસ્થાન ાં વાંચારન કયવ ાં.
૨.૫

જાશેય તાંત્રની મખ્મ
પ્રવ ૃવતઓ /કામો

૨.૬ જાશેય તાંત્ર દ્વાયા

: એન.વી.લી.ટી. અને જી.વી.લી.ટી. શેઠ વનમત વવરેફવ

મજફ

તારીભાથીઓને તારીભ આલી/અાલલી.
(૧) તારીભાથીઓને થીમયી અને પ્રેકટીકર તારીભ આલી.

આલાભાાં આલતી(૨)અત્રેની આઇ.ટી.આઇ.ભાાં અનસ ૂબચત જનજાવત ભાટેના ઉભેદલાયથી
વેલાઓની માદી અને

ફેઠક બયલાભાાં આલે છે . .જઅનસ ૂબચત જનજાવતના ઉભેદલાયને

તેન ાં વાંબક્ષપ્ત વલલયણ

પ્રલેળઆતાાંજ્ગ્માઓ ખારી યશેત S.C. , S.E.B.C. , E.W.S. અને

GENERAL કેટેગયીના ઉભેદલાયને પ્રલેળ આલાભાાં આલે છે .
(૩) S.T., S.C., કેટેગયી તથા P.H. અને ભહશરાઓને ટયળન પી
બયલાભાાંથી મસ્તત આલી.
(૪) તારીભાથીઓને વનમભ અનવાયન ાં સ્ટાઇેન્ડ
લખતલખત જાશેય કયે તેલા

તેભજ વયકાયશ્રી

રાબ આલા.

(૫) અભ્માવક્રભ  ૂણગ થતાાં જે તે મજનાને અનરૂ યીક્ષાઓ
રેલી.
૨.૭

જાશેય તાંત્રના

:આ વાંસ્થા

તાલકા કક્ષાની છે . નડર વાંસ્થા ારનય છે . તેની ઉરી કચેયી,

ભાખાન આરેખપ્રાદે ળીક લડાની કચેયી એટરે કે નામફ વનમાભકશ્રી ( તારીભ), કફેયનગય ,
અભદાલાદ છે . તેની ઉરી કચેયી ખાતાના લડાની કચેયી એટરે કે વનમાભકશ્રી,
યજગાય અને તારીભ , બ્રક નાં.૧ ,ત્રીજ ભા , જૂના વબચલારમ , ગાાંધીનગય
છે .
૨.૮ જાશેય તાંત્રની
અવયકાયકતા અને

(૧) યી તાવ ખાતયી કમાગ લગય બફનજરૂયી અને અમ્મ પયીમાદ/આક્ષે
ન કયી વોના વભમ ,ળસ્તત, નાણાાં ફચે તેભ કયવ ાં/ કયાલવ ાં.

કામગક્ષભતા લધાયલા (૨) વાંસ્થા ખાતે તથા ખાતા દ્વાયા આલાભાાં આલતી જાશેયાત

લગેયે

ફયાફય
ભાટેની રક

લાાંચી ચક્કવ યીતે અને વાં ૂણગ ારન કયી બફનજરૂયી  ૂછયછ ન થામ

ાવેની અેક્ષાઓ: તે કયવ ાં/ કયાલવ ાં.
(૩) આ વાંસ્થા મખ્મત્લે તારીભ આલાન ાં કામગ કયે છે . જેથી રકએ નકયી
ફાફતની અેક્ષાઓ આ વાંસ્થા ાવેથી ન યાખલી જઇએ.
(૪)તારીભ ભાટે તાના ત્ર/ત્રી/ાલ્મને અત્રેની વાંસ્થા ખાતે મ ૂકમા ફાદ
લારી તયીકે

અત્રેથી જણાલલાભાાં આલતી સ ૂચનાઓન ાં ારન કયે

/કયાલે
અને વાયી તારીભ રઇ ળકે તે ભાટે તારીભાથી અને વાંસ્થાને ય વશમગ
લારી તયીકે આલ / અાલલ.
(૫) વાંસ્થાના નીવત વનમભન ાં ારન કયવ ાં.
૨.૯ રક વશમગ

(૧) ઇન્સ્ટીટયટ ભેનેજભેન્ટ કવભટીની યચના કયે ર છે .

ભેલલા ભાટેની

(૨) લારી વાંભેરન ફરાલલાભાાં આલે છે બયતીભેાન ાં ણ આમજન

ગઠલણ અને
ધ્ધવતઓ :
૨.૧૦ વેલા આલાના
દે ખયે ખ વનમાંત્રણ

કયલાભાાં આલે છે .
(૩) કેમ્વ ઇન્ટયવય ાં ગઠલલાભાાં આલે છે .
(૧) આચામગ કે પયભેનને ભોબખક કે રેબખતભાાં જાણ કયી ળકે છે .
(૨) વાંસ્થા ખાતે પયીમાદ /સ ૂચન ેટી યાખલાભાાં આલેર છે .

અને જાશેય પયીમાદ (૩) આઉટ વવીંગ વેલા અંતગગત વવકયયીટી સ્ટાપ યકલાભાાં આલેર છે .
વનલાયણ ભાટે

(૪) વાંસ્થા ખાતે વળસ્ત કવભટી , ભહશરા જાતીમ વતાભણી વનલાયણ વવભવત

ઉરબ્ધ તાંત્ર:

લગેયે ફનાલેર છે .

૨.૧૧

મખ્મ કચેયીન ાં વયનામ:ાં

૨.૧૨

કચેયી ળરૂ

૨.૭ મજફ

થલાન વભમ: ૧૦:૩૦ કરાકે

કચેયી ફાંધ થલાન વભમ : ૧૮:૧૦ કરાકે

પ્રકયણ -૩ ( વનમભ વંગ્રશ-૨)
અવધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની
૩.૧

વત્તા અને

પયજ

વાંસ્થાના અવધકાયીઓ અને કભગચાયીઓની વત્તા અને પયજની વલગત :

અત્રેની વાંસ્થા ખાતે

લગગ-૨ , લગગ-૩ અને લગગ-૪ ના અવધકાયી/કભગચાયીઓ છે . જે ૈકી લગગ-૨ ના

અવધકાયીન શદ્દ “ આચામગશ્રી” છે . જે વાંસ્થાના લડા

તયીકે પયજ ફજાલે છે . અવધકાયી/કભગચાયીઓની

વત્તા અને પયજ નીચે મજફ છે .
વાંસ્થાના

વત્તાઓ

અવધકાયી/કભગચાયીન

અન્મ પયજ

લશીલટીમ

નાણાાંકીમ

શદ્દ
આચામગ લગગ-૨




યજાઓ ભાંજય



વાંસ્થાના લડા તયીકે ફાજભાાં

ખયીદી અને

જણાલેર તભાભ વત્તાઓના

વવલિવબકની

ખચગ

ઉમગ થકી વાંસ્થાન ાં વાંચારન

નધને અવધકૃત

કયલાની

કયવ ાં.

કયલી. શાથ

વત્તાઓ


ગજયાત



ઉરી કચેયી દ્વાયા સપ્રત
કયલાભાાં આલેર

કભગચાયીઓના

નાણાાંકીમ

કાભગીયી/કામગલાશીઓ શાથ

પ્રલાવ કામગક્રભ

વનમભ

ધયલાની પયજ.

ભાંજય કયલા.

અન્લમે

વયકાયશ્રી દ્વાયા

કચેયીના

કચેયીના લડા

લડાને

તયીકેની સપ્રત

સપ્રત કયે ર

કયે ર ભશેકભ અને

વેલાઓ

તારીભ વફાંધી
વત્તાઓ.


વાંસ્થાકીમ

કયલી

નીચેના





તારીભાથીઓના



નાણાાંકીમ
વત્તા
વોંણી

રાબ જેલા કે

અંતગગત

સ્ટાઇેન્ડ, ફેંકેફર

કચેયીના

રન, ટેબ્રેટ

લડાને

લગેયેની લશીલટી

સપ્રત

ભાંજયી આતી

કયે ર

વત્તાઓ

વત્તાઓ.

વાંસ્થાના

વત્તાઓ

અવધકાયી/કભગચાયીન

લશીલટીમ

નાણાાંકીમ

.....

.......

પયજ

શદ્દ
પયભેન ઇન્સ્રકટય



ાીના ઇન્ચાર્જ તયીકેની
પયજ



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.



ટાઇભ ટેફર મજફ તારીભ કામગ
ચારે અને તેની ગણલત્તા
જલામ તે વારૂ સયલાઇઝન
કયવ ાં.

લશીલટી સ્ટાપ (જ.કા. )



સપ્રત કયે ર
કાભગીયીની
હયેક્ષભાાં



.........

સપ્રત કયે ર કાભગીયી અંગે
એવ/ઓ પાઇર તૈમાય યાખલી.


આચામગશ્રી ભાયપતે ઉરી

વનમભનવાયના

કચેયીની સચનાઓન

મવદ્દા તૈમાય

લશીલટી સ્ટાપ તયીકે અભર

કયલાની વત્તા.

કયલ અને કયાલલ.

ભાંજૂય થમેર



ળાખાને રગત ત્ર

મવદ્દા મજફ કામગ

વમલશાય કયલ તેભજ તેન

કયલા અને કાભ

યે કડગ વાચલલ.

રેલાની વત્તા.



સપ્રત કયે ર કાભગીયી અંગે
વઘી કામગલાશી શાથ ધયી
તેન યે કડગ વાચલલ.



યે કડગ ન ાં લગીકયણ કયી
વનમભનવાય વનકાર અંગે
કાભગીયી કયલી.

વાંસ્થાના
અવધકાયી/કભગચાયીન

વત્તાઓ
લશીલટીમ

પયજ

અન્મ

શદ્દ
સયલાઇઝય

.....



તારીભાથીની શાજયી

ઇન્સ્રકટય



યલાની વત્તા


પ્રામબગક અને વૈધ્ધાાંવતક

અવનમવભત
તારીભાથી ભાટે

તારીભ આલી.


વનમભનવાય યીટગ


ટાઇભ ટેફર મજફ

સ્ટય વફાંધી ભાાંગણી અને
આમજન કયવ ાં.

કયલાની વત્તા



તારીભી યે કડગ વનબાલલા.

યીક્ષાભાાં ફેવલાાત્ર



સ્ટય વફાંધી યે કડગ

તારીભાથીઓને
વેળનર ભાકગ વ
મકલાની વત્તા.

વનબાલલા


આચામગશ્રી/પયભેન ભાયપતે
ભતી ઉરી કચેયીની
સ ૂચનાઓન અભર કયલ.

ુ યલાની કામણધ્ધવત
પ્રકયણ-૪ ( વનમભ વંગ્રશ-૩) વનણણમ રેલાની પ્રક્રક્રમાભાં અનવ
ગજયાત વયકાયશ્રીની વનમત થમેર કચેયી કામગ ધ્ધવત મજફ :
વલવલધ કાભગીયી ભાટે વનણગમ રેલાની પ્રહક્રમા / કામગ ધ્ધવત નીચે મજફ છે .
(૧) તારીભાથીની ફાફતો:
ઇન્ચાર્જ સ.ઇ. દ્વાયા પયભેનશ્રીને યીટગ કયે છે . પયભેનશ્રી
વનમભનવાય બરાભણ કયે છે . તેના આધાયે આચામગશ્રી વનમભનવાય વનણગમ રે છે .
(૨) કભણચાયીઓની ફાફતો:
ઇન્ચાર્જ પયભેન દ્વાયા આચામગશ્રીને યીટગ કયે છે . યીટગ જે તે ળાખા /
બ્રાન્ચના કભગચાયીને આચામગશ્રી સપ્રત કયે છે . જે તે ળાખા / બ્રાન્ચના કભગચાયી રાગ ડતાાં વનમભ /
વલવનમભ/ હયત્ર/ સ્ટેન્ડીંગ ઓડગ ય લગેયે ટાાંકી ળાખા નોંધ યજ કયી નોંધ ઉય કચેયીના લડાના
આદે ળ ભેલી કામગલાશી  ૂણગ કયે છે .
( ૩) ખયીદી / બૌવતક વનકારની ફાફતો:
ઇન્ચાર્જ કભગચાયી જરૂયી ભાાંગણીત્ર ઉયી કભગચાયીને યજ કયે છે .
ઉયી કભગચાયી આઇટભન ાં

અને

તેના જથ્થાની ચકાવણી કયી આચામગશ્રીને બરાભણ કયે છે .

આચામગશ્રી સ્ટય ળાખાને સપ્રત કયે છે . સ્ટયળાખા વનમભ , વલવનમભ,હયત્ર / સ્ટેન્ડીંગ ઓડગ ય મજફ
ખયીદી /વનકાર કયલા ભાટે

સ્થાવનક વવભવત કે આચામગશ્રી ભાયપતે જે તે અવધકાયીને દયખાસ્ત કયે છે .

સ્થાવનક વવભવત કે જે તે અવધકાયી દ્વાયા

અનગાભી કાભગીયી  ૂણગ કયલાભાાં આલે છે .

(૪) તારીભાથીઓના રાબોની ફાફતો:
તારીભાથીઓના રાબ જેલા કે સ્ટાઇેન્ડ , વામકર ,ટેફરેટ , ફેન્કેફર રન મજના લગેયે પ્રાપ્ત કયલા
ભાટે તારીભાથી વનમત કયે ર અયજીત્ર/ ભાગણાત્ર તાના ઇન્ચાર્જ સ.ઇ. ને યજ ાં કયે છે . સ.ઇ.
આલી અયજીત્ર અને ભાગણાત્ર પયભેનશ્રી ભાયપતે આચામગશ્રીને યજ કયે છે . આચામગશ્રી જે તે
મજનાના લશીલટી કભગચાયી/ ક- ઓડીનેટયને સપ્રત કયે છે . આલા કભગચાયી અયજીત્રક અને
ભાગણાત્રક એકત્રીત કયી ભાંજૂય કતાગ વવભવત ( સ્ટાઇેન્ડ વવભવત/ ટેફરેટ વવભવત/ રન વશામ ટાસ્ક
પવગ વવભવત ) ની ભીટીંગ ફરાલી રાબાથીઓને ાત્રતા મજફ રાબને ભાંજૂય કયાલે છે .
(૫) જાશેય જનતાની ફાફતો:
જાશેય જનતા વીધા આચામગશ્રીને ભી ળકે છે . આચામગશ્રી જનતાની
ભોબખક/ રેબખત યજઆતને વાંફવાં ધત કભગચાયી/ ક-ઓડીનેટયને સપ્રત કયે છે . વફાંવધત કભગચાયી/કઓડીનેટય વયકાયશ્રીના વનમભ, વલવનમભ,હયત્ર અને સ્ટેન્ડીંગ ઓડગ ય મજફ વનકાર કયે છે . જેની જાણ
જાશેય જનતાને કયલાભાાં આલે છે . જમાાં જરૂયી જણામ ત ઉરી કચેયીન ાં ભાગગદળગન/ભાંજયી ભાાંગલાભાાં
આલે છે . તે ભે થી જાશેય જનતાને જાણ કયલાભાાં આલે છે .

પ્રકયણ:૫ (વનમભ 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 રેડ ભાટે વવરેફવ

, મજફ , થીમયી , પ્રેતટીકર જેલા વલમ ભાટે

પ્રવતહદન વનમત કરાક યાખી તારીભના ટાઇભ ટે ફર ભાંજય કયલા ભાાં આલે છે જેન ાં આચામગશ્રી
તથા ઉરી કચેયીઓના અન્મ અવધકાયીઓ દ્વાયા સયલીઝન તેભજ ઇન્સ્ેતવન કયલા
આલે છે . આ વઘળુ વયકાયશ્રી ની લખત લખત ની સચના મજફ કયલા

ભાાં

ભાાં આલે છે .

ઉયતત નીચે જણાવમા 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 વાંફધ
ાં ીત 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 યાજ્મ વયકાયે ભાન્મ કયે ર વીરેફવ રાગ ડે છે .
૭. વલવલધ એકભ /કાંનીઓ દ્રાયા ભાાંગણી થમેરી કેમ્વ ઇન્ટયવયકાં ે નાભની બરાભણ શાથ
ધયલાભાાં આલે છે .
૮. રેનીંગ ભેન્યઅર ની જગલાઇ મજફ થીમયી કામગ અને પ્રેતટીકર કામગ તેભજ જણાલેર
પ્રવ ૃવત્તઓ શાથ ધયલાભાાં આલે છે .
૯. રેનીંગભેન્યઅરની જગલાઇઓ મજફ તારીભાથીઓની યજા ભાંજય કયલાભાાં આલે છે .
૧૦. ઉરી કચેયીઓ દ્રાયા વાંસ્થાના વનયીક્ષણ શાથ ધયલાભાાં આલે છે .

પ્રકયણ-૬ ( વનમભ વંગ્રશ-૫)કામો કયલા ભાટે ના વનમભો , વલવનમભો, સ ૂચનાઓ
વનમભવંગ્રશ અને દપતયો
૬.૧ દસ્તાલેજન ાં નાભ / ભથાળુાં/દસ્તાલેજ યન ાં રખાણ/ વમસ્તતને નકર કમાાંથી ભળે /વમસ્તતને
નકર ભાટે રેલાની પી ( જ શમ ત)
દસ્તાલેજન ાં નાભ / ભથાળુાં ને

નકર કમાાંથી ભળે

નકર ભાટેની પી

રખાણ
(૧) ગજયાત વીલીર વવલિવ રલ્વ

વા.લ.વલબાગની લેફવાઇટ

(કભગચાયીઓ ભાટેના વનમભ)

અથલા વાંસ્થા ખાતેથી

(૧) જમાાં લેફવાઇટ દસ્તાલેજ શમ

(૨) ગજયાત નાણાાંકીમ વનમભ

નાણાાં વલબાગની લેફવાઇટ

ત્માાં જે તે વાઇડના વનમભ જાણી

( નાણાાંકીમ વત્તાઓ અંગેના વનમભ)

અથલા વાંસ્થા ખાતેથી

ડાઉનરડ કયી ળકાળે.

(૩) વેલા, વળસ્ત અને અીરના

વા.લ.વલબાગની લેફવાઇટ

વનમભ(કભગચાયીઓ ભાટેના વનમભ)

ખાતેથી અથલા ખાતાની

(૨) જમાાં વાંસ્થા ખાતે દળાગલેર છે

લેફવાઇટ અને વાંસ્થા ખાતેથી

ત્માાં દયે ક ાનાના રૂ. ૨ /- ( અંકે

(૪) ખાતાકીમ બયતીના વનમભ
( ખાતાભાાં થતી સ્ટાપ બયતી

ખાતાની લેફવાઇટ અથલા વાંસ્થા રૂવમા ફે  ૂયા) પ્રભાણે પી
ખાતેથી

ભાટેના વનમભ)
(૫) રેનીંગ ભેન્યઅર

ખાતાની લેફવાઇટ અથલા

( તારીભ અને તારીભાથીઓ

MSDEની લેફવાઇટ ઉયથી

ભાટેના વનમભ )

અથલા વાંસ્થા ખાતેથી

(૬) એપ્રેન્ટીવ એકટ અને રલ્વ

ખાતાની લેફવાઇટ અથલા

(એપ્રેન્ટીવ ભાટેના વનમભ)

MSDEની લેફવાઇટ ઉયથી
અથલા વાંસ્થા ખાતેથી

(૭) ગજયાત વયકાયશ્રીની ખયીદ

ઉદ્યગ અને ખાણ વલબાગની

નીવત-૨૦૧૭

લેફવાઇટ અથલા વાંસ્થા ખાતેથી

(૮) સ્ટેન્ડીંગ ઓડવગ ઑપ ઇએવટી

ખાતાની લેફવાઇટ તથા વાંસ્થા

બ્રાન્ચ

ખાતેથી

(૯) સ્ટેન્ડીંગ ઓડવગ ઑપ રેનીંગ

ખાતાની લેફવાઇટ તથા વાંસ્થા

બ્રાન્ચ

ખાતેથી

(૧૦) સ્ટેન્ડીંગ ઓડવગ ઑપ
એકાઉન્ટ બ્રાન્ચ

ખાતાની લેફવાઇટ તથા વાંસ્થા
ખાતેથી

ચ ૂકલેથી નકર ભી ળકળે.

પ્રકયણ:૭ (વનમભવંગ્રશ- ૬)
જાશેય તંત્ર અથલા તેના વનમભવંગ્રશ શેઠની વ્મક્રકતઓ ાવેના દસ્તાલેજોની
કક્ષાઓ અંગે ન ંુ ત્રક

અન.ુ

દસ્તાલેજોની

દસ્તાલેજોન ંુ નાભ અને તેની

દસ્તાલેજો

નીચેની વ્મક્રકત ાવે છે /

નં.

કક્ષા

એક રીટીભાં ઓખાણ

ભેલલાની

તેના વનમંત્રણભાં છે .

૧

તારીભ

કામણધ્ધવત
વાંસ્થા ખાતે તારીભ ફાફત

ભાહશતી

અંગેના વનમભ, વલવનમભ,

અવધવનમભ –

હયત્ર કે જે વાંસ્થાના

૨૦૦૫ મજ્ફ

કભગચાયીઓ કે તારીભાથીઓ

વનમભનવાય

શ્રી કે.વી. તયાર

વફાંધીત થમેર ત્ર વમલશાય/
કામગલાશીઓ અંગેન યે કડગ
૨

નાણાાંકીમ

નાણાાંકીમ ફાફત અંગેના

ભાહશતી

વનમભ, વલવનમભ તથા હયત્ર

અવધવનમભ-

કે જે વાંસ્થાના

૨૦૦૫ મજફ

કભગચાયીઓ/તારીભાથીઓ તેભજ

વનમભનવાય

શ્રી કે.વી. તયાર

નાણાાંકીમ વમલશાય વફાંધીત
યે કડગ શમ ત.

૩

લશીલટીમ

ભશેકભ વફાંધી વનમભ

ભાહશતી

વલવનમભ/હયત્ર કે જે વાંસ્થાના

અવધવનમભ-

કભગચાયીઓની વેલા,

૨૦૦૫ મજફ

વળસ્ત,અીર,વળક્ષા, વવલિવ યે કડગ

વનમભનવાય

શ્રી કે.વી. તયાર

વફાંધીત શમ ત.

૪

સ્ટય ળાખા

વાંસ્થા ખાતે સ્ટય અંગેની

ભાહશતી

ફાફત અંગેના વનમભ,

અવધવનમભ –

વલવનમભ, હયત્ર કે જે

૨૦૦૫ મજ્ફ

સ્થાવનક તેભજ ઉરી કચેયી

વનમભનવાય

દ્રાયા થમેર ખયીદી/ ભેન્ટે નન્વ
/ શયાજી/ તફદીરી લગેયે
અંગેન યે કડગ

શ્રી લામ.એન.વની

૫

એપ્રેન્ટીવ ળાખા

વાંસ્થા ખાતે એપ્રેન્ટીવ તારીભ

ભાહશતી

અંગેના વનમભ, વલવનમભ,

અવધવનમભ-

શ્રી આઇ.કે.બફશાયી

હયત્ર કે જે ફનાવકાાંઠા

૨૦૦૫ મજફ

શ્રી એન.એભ.ભાી

જજલ્રાના એકભભાાં એપ્રેન્ટીવની

વનમભનવાય

બયતી, યીક્ષા તથા સ્ટાઇેન્ડ
લગેયે અંગેન યે કડગ શમ ત.

પ્રકયણ-૮ ( વનમભ વંગ્રશ-૭)નીવત અથલા નીવતના અભર વફંધી જનતાના વભ્મો
વાથે વરાશ – યાભળણ
નીવત અથલા નીવતના અભર વફાંધી જનતાના વભ્મ વાથે વરાશ – યાભળગ અથલા તેભના

પ્રવતવનવધ

ભાટેની કઇ વમલસ્થા શમ ત તેની વલગત
નીવત ઘડતય:
અન ાં.

વલમ / મદ્દ

શ ાં જનતાની વશબાબગતા

જનતાની વશબાબગતા

સવનવશ્વત કયલાન ાં જરૂયી છે . (

ભેલલા ભાટેની વમલસ્થા

શા/ના)
૧

ઇન્સ્ટીટયટ ભેનેજભેન્ટ
કવભટી (IMC)

શા

કવભટીની યચના કયલાભાાં
આલેર છે અને તેન ાં
વભમાાંતયે ન:ગઠન થામ
છે .

પ્રકયણ -૯

( વનમભ વંગ્રશ-૮)

યચામેર ફોડણ , ક્રયદ,વવભવતઓ અને અન્મ વંસ્થાઓન ંુ ત્રક
૯.૧

આ વાંસ્થા એક જાશેય કચેયી છે . તેના લડા આચામગશ્રી લગગ-૨ છે . આ વાંસ્થાની નડર વાંસ્થા

ઔ.તા. વાંસ્થા , ારનય છે . તેની ઉરી કચેયી નામફ વનમાભકશ્રી (તારીભ) પ્રાદે ળીક કચેયી

,

કફેયનગય ,અભદાલાદ છે અને તેની ઉરી કચેયી વનમાભકશ્રી , યજગાય અને તારીભ , ગાાંધીનગયની
કચેયી છે .
આ વાંસ્થા NCVT ના કગ ચરાલે છે . તે બાયત વયકાયશ્રીની ભીનીસ્રી ઑપ સ્કીર ડેલરભેન્ટ
એન્ડ એન્ટયપ્રીનીમયળી શેઠના ડામયે કટય જનયર ઑપ રેનીંગ ન્ય હદલ્શી વલોચ્ચ લડા છે .
આ વાંસ્થા

GCVT ના કગ ચરાલે છે . તે યાજમ વયકાયશ્રીની ભીનીસ્રી ઑપ રેફય એન્ડ

એમ્રમભેન્ટ શેઠના ડામયે કટય એમ્રમભેન્ટ એન્ડ રેનીંગ ગાાંધીનગય વલોચ્ચ લડા છે .

ફડગ /હયદ/વવભતીન ાં

ફડગ /હયદ/વવભતીન ાં કામગ

શેડ કલાટગ ય

વલલયણ
NCVT (નેળનર કાઉન્વીર



યાજમની વાંસ્થાઓના કગની ભાન્મતા આલી.

પય લકેળનર રે નીંગ)



વભમાાંતયે કગના વવરેફવ અંગે વનણગમ રેલા.



કગ અંગેના ધાયા- ધયણ વનમભ ઘડલા અને અભર કયાલલ.



કગભાાં દાખર થમેરાઓની યીક્ષા રેલી.



યાજમ કક્ષાના કગની યીક્ષાઓના વનમભ/ ધાયા-ધયણ

બ્રક નાં. ૮, ફીજ

ફનાલલા.

ભા , ડૉ. જીલયાજ

GCVT(ગજયાત કાઉન્વીર
પય લકેળનર રે નીંગ)



યાજમ કક્ષાના કગભાાં દાખર થતાાં તારીભાથીઓની યીક્ષા રેલી.



NCVT કક્ષાના કગની યીક્ષા ભાટે યાજમકક્ષાની કચેયી તયીકે

નલી હદલ્શી

ભશેતાબલન,ગાાંધીનગય

કામગ કયે છે .
IMC ( ઇન્સ્ટીટયટ



વાંસ્થાને ટે કનીકર ભાગગદળગન આવ ાં.

ભેનેજભેન્ટ કવભટી)



વાંસ્થાની નીવતઓ અને કામગક્રભભાાં વરાશ સ ૂચન  ૂયા ાડલા.

સ્ટાઇેન્ડ કવભટી



વાંસ્થાના તારીભાથીઓ ૈકી જેઓએ વાંસ્થાકીમ સ્ટાઇેન્ડ ભેલલા
અયજી કયે ર છે . તેઓની અયજી અંગે વનણગમ રઇ ાત્રતા

ઔ. તા. વાંસ્થા,
અભીયગઢ
ઔ. તા. વાંસ્થા,
અભીયગઢ

ધયાલનાયન ાં સ્ટાઇેન્ડ ભાંજય કયવ ાં.
ટે બ્રેટ વવભવત



વાંસ્થાના કમ્પ્યટય રે ડના તારીભાથીઓ દ્વાયા ખયીદ કયે ર ટે બ્રેટની
વશામ ભાંજૂયી ફાફતે વનણગમ રે છે .

ઔ. તા. વાંસ્થા,
અભીયગઢ

જજલ્રા ફેંકેફર રન



વશામ વવભવત (TFC)

વાંસ્થાના ભ ૂત ૂલગ તારીભાથીઓને
ભાટે

સ્લયજગાય પ્રાપ્ત કયલા

વશામ કયલા વારૂ વફવીડી યકત રનની ાત્રતા/

ઔ. તા. વાંસ્થા,
ારનય

મ્મતાની ચકાવણી કયી તેઓની ભાાંગણી ફેંકને ભકરી આલા
ફાફતે વનણગમ રે છે .
સ્થાવનક ખયીદ વવભવત



વાંસ્થાની સ્થાવનક ખયીદી અંગે વનણગમ રે છે .

ઔ. તા. વાંસ્થા,
અભીયગઢ

સ્થાવનક કાંડભેળન વવભવત



વાંસ્થા ખાતે બફન લયાળી ચીજ લસ્તઓના વનકાર ભાટે વનણગમ
અને કામગલાશી કયે છે .

જજલ્રા કક્ષાની ખયીદ
વવભવત (DLPC)



વાંસ્થાની

અભીયગઢ

ખયીદી તેભજ આઉટવવીંગ ઓડગ ય જેભાાં વવકયયીટી

વેલા અને શાઉવકીીંગ અંગેના વનણગમ રે

ઔ. તા. વાંસ્થા,

છે .

ઔ. તા. વાંસ્થા,
ારનય

પ્રકયણ-૧૦ ( વનમભ વંગ્રશ-૯)
અવધકાયી/કભણચાયીઓની ભાક્રશતી પસ્ુ સ્તકા ( ક્રડયે કટયી)
ક્રભ

અવધકાયી/કભગચાઅયીનાં

શદ્દ

નાભ
૧
૨

શ્રી એભ.એન. ટેર
શ્રી આય.વી. ટેર

STD કડ
નાંફય

આચામગ લગગ-૨
પયભેન ઇન્સ્રકટય

02742
02742

પન નાંફય
ઘય

પેકવ નાંફય

ઇ-ભેઇર એડ્રેવ

વયનામ ાં

…..

Prlamirgadh

મ.ાં ડેયા, તા. રાખણી , જજ.

iti@yahoo.com

ફનાવકાાંઠા

.......

મ.. તા. ારનય ,જજ.

ઓપીવ
232410
232410

…..

ફનાવકાાંઠા
૩

શ્રી આય.એભ. ચોશાણ

પયભેન ઇન્સ્રકટય

02742

232410

…..

.......

મ..તા. વવધ્ધય , જજ. ાટણ

૪

શ્રી લી.ી. ટેર

સ.ઇ. હપટય

02742

232410

…..

.......

મ..તા. વલવનગય ,જજ.

૫

શ્રી એવ.ટી. ગહશર

સ.ઇ. લામયભેન

02742

232410

…..

.......

મ..તા. ડીવા ,જજ. ફનાવકાાંઠા

૬

શ્રી કે .એભ. ભેલાડા

સ.ઇ. , એભ.ડી.ઇ.

02742

232410

…..

.......

મ. ગાંગલા , તા. દાાંતા, જજ.

ભશેવાણા

ફનાવકાાંઠા
૭

શ્રી કે .એવ. ચોશાણ

સ.ઇ. લામયભેન

02742

232410

…..

.......

મ. ગા ,તા. ારનય ,જજ.
ફનાવકાાંઠા

૮

શ્રી ડી.આઇ. ચયાવવમા

સ.ઇ. હપટય

02742

232410

…..

.......

મ. એદયાણા , તા. ારનય ,જજ.
ફનાવકાાંઠા

૯

શ્રી એન.જી.ટેર

સ.ઇ.

02742

232410

…..

.......

ઇરેકરીળીમન

મ.. તા. ારનય ,જજ.
ફનાવકાાંઠા

૧૦

શ્રી ડી.કે. પ્રજાવત

સ.ઇ. કા

02742

232410

…..

.......

મ. .. તા. ારનય ,જજ.

૧૧

શ્રીભતી કે.આય.

સ.ઇ.

02742

232410

…..

.......

મ..તા. લડનગય ,જજ. ભશેવાણા

વથલાયા

ભેથ્વ/ડ્રઇંગ

૧૨

શ્રી આય.એ. ચયાવવમા

સ.ઇ. લેલ્ડય

02742

232410

…..

.......

મ. એદયાણા , તા. ારનય ,જજ.

૧૩

શ્રી કે .વી.અટવ

સ.ઇ.

02742

232410

…..

.......

મ.ાં ટાકયલાડા , તા. ારનય ,જજ.

ફનાવકાાંઠા

ફનાવકાાંઠા
ઇરેકરીળીમન
૧૪

શ્રી ડી.આય. ટેર

સ.ઇ. , એભ.ડી.ઇ.

ફનાવકાાંઠા
02742

232410

…..

.......

મ.. તા. ારનય ,જજ.
ફનાવકાાંઠા

૧૫

શ્રી ફી.એ. ટેર

સ.ઇ. કા

02742

232410

…..

.......

મ.. તા. ઉંઝા , જજ. ભશેવાણા

૧૬

શ્રી એન.એભ. ભાી

સ.ઇ. લામયભેન

02742

232410

…..

.......

મ..તા. થયાદ , ,જજ. ફનાવકાાંઠા

૧૭

શ્રી જે.કે. ટણી

સ.ઇ. કા

02742

232410

…..

.......

મ.. તા. ારનય ,જજ.

૧૮

શ્રી આઇ.કે. બફશાયી

સ.ઇ. , ઇ.એવ.

02742

232410

…..

.......

મ. શેફતય , તા. ારનય ,જજ.

ફનાવકાાંઠા
ફનાવકાાંઠા
૧૯

શ્રી લામ.એન.વની

આવી. સ્ટયહકય

02742

232410

…..

.......

મ.. તા. ારનય ,જજ.
ફનાવકાાંઠા

૨૦

શ્રી કે .વી. તયાર

જ. કરાકગ

02742

232410

…..

.......

મ. ભગલાવ , તા. દાાંતા,,જજ.
ફનાવકાાંઠા

પ્રકયણ -૧૧

( વનમભ વંગ્રશ-૧૦ )

ુ ફ અવધકાયી અને કભણચાયીઓને ભત ંુ ભાવવક
વલવનમભોભાં જોગલાઇ કમાણ મજ
ભશેનતાણ.ંુ
ક્રભ

નાભ

શદ્દ

ભાવવક ભશેનતાણ ાં

નાં.

લતય/લ

વલવનમભભાાં

તય

જણાવમા મજફ

બથ્થ ાં

ભશેનતાણ ાં નકકી
કયલાની કામગ
ધ્ધવત

૧

શ્રી એભ.એન. ટેર

આચામગ લગગ-૨

૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૪૬૦૦ ના ગાય ધયણભાાં
શારભાાં રૂ. ૫૫૨૦૦ ના મ ગાયે રૂ. ૬૬૯૯૫

૨

શ્રી આય.વી. ટેર

પયભેન ઇન્સ્રકટય

૩

શ્રી આય.એભ. ચોશાણ

પયભેન ઇન્સ્રકટય

૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૪૬૦૦ ના ગાય ધયણભાાં
શારભાાં રૂ. ૭૪૩૦૦ ના મ ગાયે રૂ. ૯૦૪૫૨
૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૪૪૦૦ ના ગાય ધયણભાાં
શારભાાં રૂ. ૩૯૯૦૦ ના મ ગાયે રૂ. ૫૦૩૦૮

૪

શ્રી લી.ી. ટેર

સ.ઇ. હપટય

૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૪૪૦૦ ના ગાય ધયણભાાં
શારભાાં રૂ. ૬૨૨૦૦ ના મ ગાયે રૂ. ૭૫૮૯૩

૫

શ્રી એવ.ટી. ગહશર

સ.ઇ. લામયભેન

૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૪૪૦૦ ના ગાય ધયણભાાં
શારભાાં રૂ. ૬૨૨૦૦ ના મ ગાયે રૂ. ૭૫૮૪૬

૬

શ્રી કે .એભ. ભેલાડા

સ.ઇ. , એભ.ડી.ઇ.

૯૩૦૦ થી ૩૪૮૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૪૪૦૦ ના ગાય ધયણભાાં
શારભાાં રૂ. ૬૦૪૦૦ના મ ગાયે રૂ. ૭૩૬૮૮

૭

શ્રી કે .એવ. ચોશાણ

સ.ઇ. લામયભેન

૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૨૮૦૦ ના ગાય ધયણભાાં
શારભાાં રૂ. ૩૧૯૦૦ ના મ ગાયે રૂ. ૩૯૨૬૭

૮

શ્રી ડી.આઇ. ચયાવવમા

સ.ઇ. હપટય

૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૨૮૦૦ ના ગાય ધયણભાાં
શારભાાં રૂ. ૩૧૯૦૦ ના મ ગાયે રૂ. ૩૯૬૬૭

૯

શ્રી એન.જી.ટેર

સ.ઇ.
ઇરેકરીળીમન

૧૦

શ્રી ડી.કે. પ્રજાવત

સ.ઇ. કા

૧૧

શ્રીભતી કે.આય.

સ.ઇ. ભેથ્વ/ડ્રઇંગ

૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૨૮૦૦ ના ગાય ધયણભાાં
શારભાાં રૂ. ૩૧૯૦૦ ના મ ગાયે રૂ. ૩૯૨૬૭
૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૨૮૦૦ ના ગાય ધયણભાાં
શારભાાં રૂ. ૩૧૯૦૦ ના મ ગાયે રૂ. ૩૯૨૬૭

૧૨

વથલાયા
શ્રી આય.એ. ચયાવવમા

૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૨૮૦૦ ના ગાય ધયણભાાં
શારભાાં રૂ. ૩૧૯૦૦ ના મ ગાયે રૂ. ૩૯૨૬૭

સ.ઇ. લેલ્ડય

૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૨૮૦૦ ના ગાય ધયણભાાં
શારભાાં રૂ. ૩૧૯૦૦ ના મ ગાયે રૂ. ૩૯૬૬૭

૧૩
૧૪

શ્રી કે .વી.અટવ

સ.ઇ.
ઇરેકરીળીમન

શ્રી ડી.આય. ટેર

સ.ઇ. , એભ.ડી.ઇ.

૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૨૮૦૦ ના ગાય ધયણભાાં
શારભાાં રૂ. ૨૯૨૦૦ ના મ ગાયે રૂ. ૩૭૦૫૩
૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૨૮૦૦ ના ગાય ધયણભાાં
શારભાાં રૂ. ૨૯૨૦૦ ના મ ગાયે રૂ. ૩૭૦૫૩

૧૫

શ્રી ફી.એ. ટેર

સ.ઇ. કા

૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૨૮૦૦ ના ગાય ધયણભાાં

યાજમ વયકાયના
લખતલખતના
વનમભ અનવાય

શારભાાં રૂ. ૨૯૨૦૦ ના મ ગાયે રૂ. ૩૭૦૫૩
૧૬

શ્રી કે .વી. તયાર

જ. કરાકગ

૧૭

શ્રી એન.એભ. ભાી

સ.ઇ. લામયભેન

૩૧૩૪૦ હપકવગાય

૧૮

શ્રી જે.કે. ટણી

સ.ઇ. કા

૩૧૩૪૦ હપકવગાય

૧૯

શ્રી આઇ.કે. બફશાયી

સ.ઇ. , ઇ.એવ.

૩૧૩૪૦ હપકવગાય

૨૦

શ્રી લામ.એન.વની

આવી. સ્ટયહકય

૩૧૩૪૦ હપકવગાય

૫૨૦૦ થી ૨૦૨૦૦ ગ્રેડ ે રૂ. ૧૯૦૦ ના ગાય ધયણભાાં
શારભાાં રૂ. ૨૦૫૦૦ ના મ ગાયે રૂ. ૨૫૪૮૨

પ્રકયણ -૧૨ ( વનમભ વંગ્રશ-૧૧ )
વંસ્થાને પાલેર અંદાજત્રની વલગતો
તભાભ મજનાઓ , સબચત ખચગ અને કયે ર ચકલણી અંગે અશેલારની વલગત
વલકાવ, વનભાગણ અને તકનીકી કામો અંગે જલાફદાય જાશેય તાંત્ર ભાટે
૧૨.૧ જદી જદી મજનાઓ અન્લમે પ્રવ ૃવતઓ ભાટે અંદાજત્રની વલગતની ભાહશતી નીચેના નમ ૂનાભાાં આ.
લગ:૨૦૧૯-૨૦૨૦
ક્રભ
નાં.

મજનાન ાં

પ્રવ ૃવત

નાભ

પ્રવ ૃવત ળરૂ

પ્રવ ૃવતના

સબચત

થમાની તાયીખ

અંતની

યકભ (અ)

અંદાજેર

ભાંજૂય

છુટી

થમેર

કયે ર/

લગન ાં

ગણલત્તા

યકભ

ચકલેર

ખયે ખય

ભાટે

યકભ

ખચગ

વાં ૂણગણે

તાયીખ

છે લ્રા

(શપ્તાની

કામગની

કાભગીયી

વાંખ્મા)

ભાટે
જલાફદાય
અવધકાયી

૧
૧
૨

૨
57 CTS

એન.વી.લી.ટી.

PLAN

તેભજ

96 TASP

જી.વી.લી.ટી.

PLAN
૩

૩

95 SCP
PLAN

૪

૫

૬

૭

૮

01/04/2019

31/03/2020

2043900

2043900

473000

૯

૧૦

1921500
વાંસ્થાન ાં

તેભજ
ટૂાંકાગાાના કગ
ચરાલલા ભાટે

01/04/2019

31/03/2020

13234900

13234900

2180000

10710300

01/04/2019

31/03/2020

645300

645300

151000

550500

લશીલટી
તેભજ
તારીભી
ભાખ ાં

યાજમ કાયીગય
તારીભ
( વીટીએવ) ભાટે
નાણાાંકીમ
જગલાઇઓ

અન્મ જાશેય તાંત્ર ભાટે

વદય

સબચત અંદાજત્ર
રાગ ાં ડત ાં નથી.

ભાંજૂય થમેર

છુટી કયે ર ચકલેર યકભ

અંદાજત્ર

( શપ્તાની વાંખ્મા)

કર ખચગ

પ્રકયણ -૧૩ ( વનમભ વંગ્રશ- ૧૨)
વશામકી કામણક્રભોના અભર અંગે ની ધ્ધવત
૧૩.૧ નીચેના નમ ૂના મજફ ભાહશતી આ.
કામગક્રભ / મજનાના

વામકર મજના

ટે ફરેટ મજના

ફેંકેફર રન વશામ મજના

કગન વભમગા

વનમત કયે ર કગન

કગ  ૂણગ થમા ફાદ

નાભ
કામગક્રભ મજનાન
વભમગા
કામગક્રભના ઉદ્દે ળ

વભમગા
કન્માઓને અલય જલય ભાટે

ળૈક્ષબણક કામગભાાં વશામરૂ

સગભતા/ અનકતા ભાટે

ભાટે

ાત્રતા ધયાલતા તભાભને

ાત્રતા ધયાલતાાં અને

ાત્રતા ધયાલતાાં અને ગ્રાન્ટની

નાણાાંકીમ રક્ષમાાંક (

ગ્રાન્ટની ઉરબ્ધતા

ઉરબ્ધતા અનવાય

છે લ્રા લગ ભાટે )

અનવાય

કામગક્રભના બોવતક અને

રાબાથીની ાત્રતા

રાબ અંગેની કર

કગ  ૂણગ થમા ફાદ

તભાભ રે ડભાાં ભાત્ર ભહશરા

કમ્પ્યટય રે ડના

તારીભાથીઓ

તારીભાથીઓને તેભજ

 ૂણગ કયી ઉતીણગ થમેર શમ

આઇ.ટી. રે ડના

તેલા જે તે ક્ષેત્રન અનબલ

તારીભાથીઓ

ધયાલતાાં ઉભેદલાયને

વાંસ્થાન ાં આઇ.કાડગ તેભજ

અયજી ત્રભાાં જણામેર તભાભ

ભાન્મ ખયીદીના ફીર

આધાય યાલાઓ
તારીભ ળાખાભાાં અયજી કયી વાથે

લારીની લાવિક આલકન દાખર

જરૂયીમાત
કામગક્રભન રાબ

તાના રે ડ સ.ઇ. ને અયજી ત્ર યજ ાં

તાના રે ડ સ.ઇ. ને

રેલાની ધ્ધવત

કયવ ાં.

ખયીદીન ાં અવર ફીર

N.C.V.T. કે G.C.V.T.

જરૂયી તભાભ

તેભજ એનેક્ષય-ફી વહશત

ના કગ

વાધવનક યાલા

યજ ાં કયે થી

પભગ યજ કયવ ાં.
ાત્રતા નકકી કયલા

લારીની લાવિક આલક

કમ્પ્યટય રે ડ , આઇ.ટી.

અંગેના ભાદાં ડ

ગ્રામ્મ ભાટે :૪૭,૦૦૦/- થી ઓછી

રે ડના ઓનયર

ળશેયી ભાટે : ૬૮,૦૦૦/- થી ઓછી

તારીભાથીઓને

ધાંધાન અનબલ શમ ત

વામકર બોવતક યીતે સપ્રત કયામ છે .

ટે બ્રેટની હકિંભત લધભાાં

કવભટીએ કયે ર બરાભણના

લધ રૂ. ૯૦૦૦/- વશામ

આધાયે ૮ રાખની ભમાગ દાભાાં રન

કામગક્રભભાાં આેર
રાબની વલગત

N.C.V.T. કે G.C.V.T.
કયે ર શમ

અને

યકભ ઉય

કગ  ૂણગ
વફાંવધત

નીચે મજફની

વફવીડીન રાબ ભે છે .
૧. રૂ. ૧ રાખ સ ૂધી ૪૦ ટકા
૨.

રૂ. ૧ રાખથી ૨ રાખ સધી
૪૦૦૦૦/-

૩. રૂ. ૨ રાખથી ૫ રાખ સ ૂધી
૫૦૦૦૦/- અને ૫ રાખથી
૮ રાખ સ ૂધી ૬૦૦૦૦/-

વશામકી

વલતયણની

વાંસ્થા ખાતે વીધા તારીભાથીને

કામગ ધ્ધવત
અયજી કમાાં કયલી કે

વાંસ્થા ખાતે રે ડ સ.ઇ. ન

વાંસ્થા ખાતે તારીભાથીને

વફાંવધત ફેંક ળાખા દ્વાયા જે તે

ફેંક એકાઉન્ટ ડીફીટી થી

રાબાથીને ફાયફાય જે તે રાબાથીઓને

જભા થામ છે .

ચેક સપ્રત કયે છે .

વાંસ્થા ખાતે રે ડ સ.ઇ. ન

વાંસ્થા ખાતે આ કાભના ક-

અયજી કયલા ભાટે

ઓડીનેટયન

કચેયીભાાં કન વાંકગ
કયલ.
અયજી પી ( રાગ ાં ડત ાં

નથી

નથી

નથી

નથી

નથી

નથી

શમ ત્માાં)
અન્મ પી ( રાગ ાં ડત ાં
શમ ત્માાં)
અયજી ત્રકન નમ ૂન
( રાગ ાં ડત ાં શમ ત
વાદા કાગ ય અયજી

વાંસ્થા ખાતેથી ભી યશે છે .

વાંસ્થા ખાતેથી ભી યશે છે .

વાંસ્થા ખાતેથી ભી યશે છે .

પટ આઇડી , અવર ફીર ,

પટ આઇડી

એનેક્ષય-ફી, ઓથયાઇઝ

પ્રભાણત્ર,અનબલન ાં વટી. , ઘયન ાં પ્રપ ,

ડીરયન ત્ર

ધાંધાન ાં પ્રપ , ખચગના અંદાજ ફીર.
વાભેર છે .

કયી શમ ત અયજદાયે
અયજીભાાં શ ાં શ ાં દળાગલવ ાં
તેન ઉલ્રેખ કયલ).
બફડાણની માદી (

પટ આઇડી / આલકન દાખર

પ્રભાણત્ર / દસ્તાલેજ)
બફડાણન નમ ૂન

વાભેર છે .

વાભેર છે .

પ્રહક્રમાને રગતી

રે ડ સ.ઇ. ને

રે ડ સ.ઇ. ને

, રે ડન ાં

આ કાભના ક- ઓડીનેટયને

વભસ્માઓ અંગે કમાાં
વાંકગ કયલ.
ઉરબ્ધ નીધીની

રાબાથીઓની વાંખ્માને આધાયે નાણાાંની

રાબાથીઓની વાંખ્માને

રાબાથીઓની વાંખ્માને આધાયે નાણાાંની

વલગત

ભાાંગણી થામ છે . આ નાણાાં નામફ

આધાયે નાણાાંની ભાાંગણી

ભાાંગણી થામ છે . આ નાણાાં નામફ

વનમાભકશ્રી ( તારીભ)

થામ છે . આ નાણાાં નામફ

વનમાભકશ્રી ( તારીભ) , પ્રાદે ળીક કચેયી

વનમાભકશ્રી ( તારીભ) ,

દ્વાયા ગ્રાન્ટરૂે પાલલાભાાં આલે છે .

( જજલ્રા કક્ષા

, ઘટક

કક્ષા લગેયે જેલા વલવલધ

, પ્રાદે ળીક કચેયી

દ્વાયા ગ્રાન્ટરૂે પાલલાભાાં આલે છે .

સ્થ )

પ્રાદે ળીક કચેયી દ્વાયા ગ્રાન્ટરૂે
પાલલાભાાં આલે છે .

નીચેના નમ ૂનાભાાં રાબાથીઓની માદી:
ક્રભ
નાં.

રાબાથીન ાં નાભ

વશામકીની

ભાતા-

વાંદગીન

યકભ

વતા/લારી

ભાદાં ડ

વયનામ ાં
જજલ્ર

ળશેય

કડ
રાબાથીઓને રાબ ભે તે મજફ માદી વાંસ્થા ખાતે ઉરબ્ધ છે .

નગય/ગાભ

ઘય નાં.

પ્રકયણ -૧૪ ( વનમભ વંગ્રશ-૧૩)
યાશતો , યભીટ કે અવધકૃત ભેલનાયની વલગતો
નીચેના નમના મજફ ભાહશતી આ.


કામગક્રભન ાં નાભ



પ્રકાય ( યાશત/યભીટ/અવધકૃવત)



ઉદ્દે ળ



નકકી કયે ર રક્ષમાાંક ( છે લ્રાાં લગ ભાટે )



ાત્રતા



ાત્રતા ભાટે ના ભાદાં ડ



 ૂલગ જરૂહયમાત





રાબ ભેલલાની ધ્ધવત
યાશત/યભીટ/અવધકૃવતની વભમભમાગ દા
અયજીથી ( રાગ ાં ડત ાં શમ ત્માાં)



અયજીન નમ ૂન (રાગ ાં ડત ાં શમ ત્માાં)



બફડાણની માદી ( પ્રભાણત્ર/દસ્તાલેજ)



બફડાણના નમ ૂન

ક્રભ

રાબાથીન ાં નાભ

નાં.

વશામકીની

ભાતા-

વાંદગીન

યકભ

વતા/લારી

ભાદાં ડ

કડ
રાગ ાં ડત ાં નથી.



યાશત ભાટે નીચેની ભાહશતી ણ આલી



આેર રાબની વલગત



રાબન ાં વલતયણ

વયનામ ાં
જજલ્ર

ળશેય

નગય/ગાભ

ઘય નાં.

પ્રકયણ - ૧૫

( વનમભ વંગ્રશ-૧૪)

વલજાણરૂુ ે ઉરબ્ધ ભાક્રશતી
૧. આ ખાતાની લેફવાઇટ www.talimrojgar.org

યથી તેભજ

અત્રેની વાંસ્થાની લેફવાઇટ

www.itiamirgadh.org યથી વાંસ્થાની તેભજ તારીભાથીની કેટરીક ભાહશતી વલજાણ ાં
ભાધ્મભથી ઉરબ્ધ

થઇ ળકે છે .

૨. તારીભાથીને યજીંદી / યજફયજની કેટરીક આંકડાકીમ ભાહશતી

વલજાણ ાં રૂે

ઉરબ્ધ

યશેળે.
૩. ટગ ર / પ્રગ્રાભ આધાયીત ભાહશતી વવલામની ભાહશતી બોવતક યીતે શાડગ કીભાાં વાંસ્થા ખાતે
ઉરબ્ધ યશેળ.ે

પ્રકયણ- ૧૬

( વનમભ વંગ્રશ- ૧૫ )

ભાક્રશતી ભેલલા ભાટે નાગક્રયકોને ઉરબ્ધ વલરતોની વલગતો


લતગભાનત્ર



નટીવ ફડગ

જાશેયતાંત્રની લેફવાઇટ
૧. વાંસ્થા ખાતે રૂફરૂ અયજી કયે છે .
૨. વાંસ્થાના નટીવ ફડગ ઉયથી.
૩. વાંસ્થાની લેફવાઇટ ઉયથી .
૪. ભાહશતી અવધકાયી / આવી. ભાહશતી અવધકાયીને રૂફરૂ ભી ભાાંગણી કયલાથી.

પ્રકયણ – ૧૭( વનમભવંગ્રશ- ૧૬)
વયકાયી ભાશીતી અવધકાયીઓનાં નાભ , શોદ્દો અને અન્મ વલગતો
વયકાયી તાંત્રન ાં નાભ : ઔ.તા. વાંસ્થા, અભીયગઢ
ભદદનીળ વયકાયી ભાહશતી અવધકાયીઓ :
ક્રભ

નાભ

શદ્દ

એવટીડી
કડ

૧

શ્રી આય.વી. ટે ર

પ.ઇ.

02742

પન નાંફય

પેકવ

કચેયી

ઘય

232410

8511179400

…

ઇ- ભેઇર

વયનામ ાં

prlamirgadhiti@yahoo.com

મ.ાં ડાંગયયા , .
અભીયગઢ , તા.
અભીયગઢ , જજ.
ફનાવકાાંઠા

વયકાયી ભાશીતી અવધકાયીઓ:
ક્રભ

નાભ

શદ્દ

એવટીડી
કડ

૧

શ્રી એભ.એન. ટે ર

આચામગ

02742

પન નાંફય

પેકવ

કચેયી

ઘય

232410

9429286292

…

ઇ- ભેઇર
prlamirgadhiti@yahoo.com

લગગ- ૦૨

વયનામ ાં
ઔ.તા.વાંસ્થા,
અભીયગઢ
ભાભરતદાય
ઑહપવની
ાછ, મ..તા.
અભીયગઢ, જજ.
ફનાવકાાંઠા

વલબાગીમ એેરેટ ( કામદા) વત્તાવધકાયી:
ક્રભ
૧

નાભ

શદ્દ

એવટીડી

પન નાંફય

કડ

કચેયી

079

22822426

પેકવ

ઇ- ભેઇર

વયનામ ાં

2813164

rdd_ahmedabad@yahoo.com

વલબાગીમ ના.

ઘય

આળાફેન ી.

નામફ

ટે ર

વનમાભકશ્રી

વનમાભકશ્રીની

( તારીભ),

કચેયી, લી.આય.

અભદાલાદ

વી. શસ્ટે ર

વલબાગ

ફીલ્ડીંગ
,આઇ.ટી.આઇ.
વાભે ,કફેયનગય,
અભદાલાદ

,

પ્રકયણ – ૧૮( વનમભવંગ્રશ- ૧૭)
અન્મ ઉમોગી ભાક્રશતી

