જાશેયાત ( જાશેયાત ક્રભાાંક /0૩/૨૦૧૭ )

રીંફડી કે લણી ભાંડ વાંચાલરત શ્રીભતી બાગીયથી શુકર ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ ઔધોગીક તારીભ વાંસ્થા રીંફડી ખાતે યોજગાય અને તારીભ નનમાભકશ્રી ની કચેયી
ગાાંધીનગયનાાં ત્ર ક્રભાાંક જીઆઇએ ઘ-૧/જગ્મા ભાંજુયી/૨૦૧૬/૪૫૯૮ તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬ થી અત્રેની વાંસ્થાને ભાંજુય કયલાભાાં આલેર નીચે દળાાલેર જગ્મા વીધી

બયતીથી બયલા, રામક ઉભેદલાયો ાવેથી અયજીઓ ભાંગાલલાભાાં આલે છે . તા.૧૨/૧/૨૦૧૭ના યોજ વાંદેળ ાનાાં નાંફય ૧૧ભાાં આેર જાશેયાત અનુવધ
ાં ાને આલેર
તભાભ અયજીઓ યદ કયલાભાાં આલે છે

જગ્માનુાં નાભ

ક્રાકા કભ
ટાઇીસ્ટ

જગ્માની
વાંખ્મા

જગ્માનો પ્રકાય

ળૈક્ષલણક/ લફન
ળૈક્ષલણક

જગ્માની
કે ટેગયી

જગ્માનુાં ગાય

લફન ળૈક્ષલણક

લફન અનાભત

અનુબલ

ગાય

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦

૦૧

જગ્માની રામકાત અને

ધોયણ/ ફપક્વ

(ગ્રેડ ે ૧૯૦૦)
ફપકવ ે

૭૮૦૦

રૂ.

ભાધ્મભીક નળક્ષણ ફોડા દ્વાયા રેલા ભાાં આલતી
એવ.એવ.વી યીક્ષા ાવ કયે ર શોલી જોઈએ
અથલા વયકાયે ભાન્મ કયે રી તેને વભકક્ષ

રામકાત ધયાલતા શોલા જોઈએ તેભજ વયકાય
ભાન્મ નનમત કયે ર કમ્પ્યુટય કોાન ુાં વફટિફપકે ટ
ધયાલતા શોલા જોઈએ

નોંધ :- પ્રથભ ાાંચ લા ફપક્વ ગાય રૂ.૭૮૦૦ અને ાાંચ લાની વાંતો કાયક નોકયી પ ૂણા થમે વયકાયશ્રી નાાં નનમભ અનુવાય ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (ગ્રેડ ે ૧૯૦૦)

ભલા ાત્ર યશેળે.

સુચનાઓં.:-

(૧) રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તેભની ળૈક્ષલણક રામકાત/અનુબલ અને જાનતના પ્રભાણ ત્રો ની પ્રભાલણત નકર વફશતની અયજી "આચામાશ્રી નોડર ઔધોગીક
તારીભ વાંસ્થા,મુ.સુયેન્રનગય ફવ સ્ટેળન વાભે, જી. સુયેન્રનગય ખાતે" યજી.ોસ્ટ એડી. થી જ ભોકરી આલાની યશેળે.

(૨) અયજી ત્રક સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખ ૧૦/૧૧/૨૦૧૭ છે .ત્માય ફાદ આલેર અયજીઓ ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશી.

(૩) વદયહુ ાં જગ્માઓ શ્રભ અને યોજગાય નલબાગનાાં તા.૨૧/૦૯/૧૯૮૯ નાાં ઠયાલ ક્રભાાંક જીઆઇએ/૧૦૮૯/૧૦૪/૨(૨) થી નનમત થમેર વાંદગી વનભનત દ્વાયા
બયલાભાાં આલળે અને લડી કચેયીના તા.૨૮/૩/૧૯૮૫,ક્રભાાંક-જીઆઇએ/૦૬/ઘ/૧૬૭૦ના બયતી અંગેના ભાગાદળાક નવદ્ાાંતો મુજફ બયતી પ્રફક્રમા કયલાભાાં આલળે.
(૪)આ જગ્મા ય નનભાનાય કભાચાયીને "ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ કોડ૧૯૮૪નાાં ધોયણો/નનમભો ફાંધન કયતા યશેળે.

(૫)આ જગ્માઓની બયતી અંગેની નલસ્ત ૃત નલગતો યોજગાય અને તારીભ નનમાભકની કચેયી,ગાાંધીનગયની લેફવાઈટ www.talimrojgar.gujarat.gov.in તથા નોડર
ઔધોગીક તારીભ વાંસ્થા સુયેન્રનગય ની લેફવાઈટwww.itisurendranagar.orgઉયથીભીળકળે.

આચામા

નોડર ઔધોલગક તારીભ વાંસ્થા. સુયેન્રનગય

