શ્રી સ્વામીનારાયણ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત જી.આઈ.એ.ઔધોલિક તાિીમ કેન્દ્ર, મુ.પો.વરધરી,તા.લુણાવાડા,
જી.પંચમહાિ ખાતે રોજિાર અને તાિીમ નનયામકશ્રી ની કચેરી, િાંધીનિર ના પત્રક્રમાંક/જીઆઈએ/ઘ-૧/જગ્યામંજુરી/૨૦૧૪/૨૮૮૮,તા.૧૨/૦૨/૨૦૧૬ થી અત્રેની સંસ્થાને મંજુર કરવામાં આવેિ નીચે દશાાવેિ જગ્યાઓ સીધી
ભરતીથી ભરવા િાયક ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંિાવવામાં આવે છે .
ક્રમ

જગ્યા ન ું નામ

જગ્યા

જગ્યા નો

રોસ્ટર

જગ્યાન ું

જગ્યા ની લાયકાત અને અનભિ

ની

પ્રકાર

પોઈન્ટની

પગાર ધોરણ

સુંખ્યા

શૈક્ષણીક /

વિગત

/ફિક્સ પગાર

લિન

રૂ.૫૨૦૦-

અનામત

૨૦૨૦૦ ગ્રેડ-

બિન
શૈક્ષણીક
૧

ક્રાફ્ટ ઇન્દ્સ્ટ્રકટર

૧

શૈક્ષલણક

(ફીટર)

પે રૂ.૨૮૦૦
ફફક્સપિાર
રૂ.૧૩૫૦૦/-

Academic: 10th class pass or its
equivalent; and
Technical: Degree in Mechanical
Engineering/production Engineering
with one year post qualification
experience.
or Three years Diploma in
Mechanical Engineering with two
years’ post qualification experience
or NTC/NAC in the same or relevant
trade with three years’ post
qualification experience. Possess
the basic knowledge of computer
application as prescribed in the
Gujarat Civil Services Classification
and Recruitment (General) Rules,
1967.

નોંધ: નાણા વિભાગના ઠરાિક્રમાુંક:ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટટ -૨)/ઝ-૧,તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪ થી થયેલ ફિક્સ પગાર અને તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ મજિ
મળિાપાત્ર માવસક ભથ્/ું િાવષિક િધારો મળિાપાત્ર રહેશે.ત્યારિાદ ૦૫ િષટની સુંતોષકારક નોકરી પ ૂણટ થયે સરકારશ્રીના વનયમ અનસાર
રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (ગ્રેડ-પે રૂ.૨૮૦૦) મળિાપાત્ર રહેશે.

સ ૂચનાઓ::
૧.

િાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમની શૈક્ષલણક/ટે કનીકિ િાયકાત, અનુભવ અને જાનતના પ્રમાણપત્રોની
પ્રમાલણત નકિ સહીત ની અરજી આચાયાશ્રી, ઔધોલિક તાિીમ સંસ્થા, િોધરા,પ્રભા રોડ, મોટી સેનેટરીયમ
ની સામે, જી.પંચમહાિને રજી.પો.એડી.થી જ મોકિી આપવાની રહેશ.ે

૨.

અરજી પત્રકો સ્વીકારવાની છે લ્િી તારીખ: ૦૨/૦૨/૨૦૧૭ છે , ત્યારિાદ આવેિ અરજીઓ માન્દ્ય િણવામાં
આવશે નહીં.

3.

સદરહુ જગ્યાઓ શ્રમ અને રોજિાર નવભાિના તા.૨૧/૦૯/૧૯૮૯ ના ઠરાવક્રમાંક/જી.આઈ.એ/૧૦૮૯/ ૧૦૪/
૨(૨) થી નનયત થયેિી પસંદિી સનમનત દ્વારા ભરવામાં આવશે.

૪. આ જગ્યાઓ પર નનમાનાર કમાચારીઓને ગ્રાન્દ્ટ-ઇન-એઈડ કોડ ૧૯૮૪ ના ધોરણો/નનયમો િંધનકતાા રહેશ.ે
૫. આ જગ્યાઓની ભરતી અંિેની નવસ્ત ૃત નવિતો રોજિાર અને તાિીમ નનયામકશ્રી ની કચેરી, િાંધીનિર ની
વેિસાઈટ www.talimrojgar.gujarat.gov.in તથા નોડિ ઔ.તા.સંસ્થા,િોધરા ની વેિસાઈટ itigodhra.org
ઉપરથી મળી રહેશ.ે

આચાયટ (િગટ -૧)

સુંચાલક શ્રી

ઔધોબગક તાલીમ સુંસ્થા

શ્રી સ્િામીનારાયણ એજ્યકેશન ટ્રસ્ટ સુંચાબલત

ગોધરા,જી.પુંચમહાલ

ઔધોબગક તાલીમ સુંસ્થા,િરધરી

સંચાિક

શ્રી, ન ૂતન

એજ્યુકેશન

ટ્રસ્ટ

સંચાલિત જી.આઈ.એ.ઔધોલિક

તાિીમ

કેન્દ્ર,મોરવા(રે ણા),તા.શહેરા,

જી.પંચમહાિ ખાતે રોજિાર અને તાિીમ નનયામકશ્રી ની કચેરી, િાંધીનિર ના પત્રક્રમાંક/જીઆઈએ/ઘ-૧/જગ્યામંજુરી/૨૦૧૬/૪૫૯૮,તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬ થી અત્રેની સંસ્થાને મંજુર કરવામાં આવેિ નીચે દશાાવેિ જગ્યાઓ સીધી
ભરતીથી ભરવા િાયક ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંિાવવામાં આવે છે .
ક્રમ

જગ્યા ન ું

જગ્યા

જગ્યા નો

રોસ્ટર

જગ્યાન ું

જગ્યા ની લાયકાત અને અનભિ

નામ

ની

પ્રકાર

પોઈન્ટની

પગાર ધોરણ

સુંખ્યા

શૈક્ષણીક /

વિગત

/ફિક્સ પગાર

લિન

લિન

રૂ.૫૨૦૦-

(૧) ધોરણ-૧૨ પાસ અથવા તેની સમકક્ષ

શૈક્ષલણક

અનામત

૨૦૨૦૦ ગ્રેડ-

(૨) કોમ્પ્યુટર કી િોડા ની અંગ્રેજી અને

બિન
શૈક્ષણીક
૧

ક્િાકા કમ

૧

ટાઈપીસ્ટ

પે રૂ.૧૯૦૦

ગુજરાતીમાં ટાઈપીંિ ની ઓછા માં ઓછી

ફફક્સપિાર

૫૦૦૦ કી પ્રનત કિાક ની ઝડપ હોવી

રૂ.૭૮૦૦/-

જરૂરીછે .
(૩) કોમ્પ્યુટરનુ ં સામાન્દ્ય જ્ઞાન ધરાવતા
હોવા જોઈએ,જે અંિેન ુ ં માન્દ્યતા પ્રા્ત
સંસ્થાનુ ં પ્રમાણપત્ર હોવુ ં જરૂરી છે .

નોંધ: નાણા વિભાગના ઠરાિક્રમાુંક:ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટટ -૨)/ઝ-૧,તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪ થી થયેલ ફિક્સ પગાર અને તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ મજિ
મળિાપાત્ર માવસક ભથ્/ું િાવષિક િધારો મળિાપાત્ર રહેશે.ત્યારિાદ ૦૫ િષટની સુંતોષકારક નોકરી પ ૂણટ થયે સરકારશ્રીના વનયમ અનસાર
રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (ગ્રેડ-પે રૂ.૧૯૦૦) મળિાપાત્ર રહેશે.

સ ૂચનાઓ::
૧.

િાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમની શૈક્ષલણક િાયકાત, અનુભવ અને જાનતના પ્રમાણપત્રોની
પ્રમાલણત નકિ સહીત ની અરજી આચાયાશ્રી, ઔધોલિક તાિીમ સંસ્થા, િોધરા,પ્રભા રોડ, મોટી સેનેટરીયમ
ની સામે, જી.પંચમહાિને રજી.પો.એડી.થી જ મોકિી આપવાની રહેશે.

૨.

અરજી પત્રકો સ્વીકારવાની છે લ્િી તારીખ: ૦૨/૦૨/૨૦૧૭ છે , ત્યારિાદ આવેિ અરજીઓ માન્દ્ય િણવામાં
આવશે નહીં.

3.

સદરહુ જગ્યાઓ શ્રમ અને રોજિાર નવભાિના તા.૨૧/૦૯/૧૯૮૯ ના ઠરાવક્રમાંક/જી.આઈ.એ/૧૦૮૯/ ૧૦૪/
૨(૨) થી નનયત થયેિી પસંદિી સનમનત દ્વારા ભરવામાં આવશે.

૪. આ જગ્યાઓ પર નનમાનાર કમાચારીઓને ગ્રાન્દ્ટ-ઇન-એઈડ કોડ ૧૯૮૪ ના ધોરણો/નનયમો િંધનકતાા રહેશે.
૫. આ જગ્યાઓની ભરતી અંિેની નવસ્ત ૃત નવિતો રોજિાર અને તાિીમ નનયામકશ્રી ની કચેરી, િાંધીનિર ની
વેિસાઈટ www.talimrojgar.gujarat.gov.in તથા નોડિ ઔ.તા.સંસ્થા,િોધરા ની વેિસાઈટ itigodhra.org
ઉપરથી મળી રહેશે.
આચાયટ (િગટ -૧)

સુંચાલક શ્રી

ઔધોબગક તાલીમ સુંસ્થા

ન ૂતન એજ્યકેશન ટ્રસ્ટ સુંચાબલત

ગોધરા,જી.પુંચમહાલ

ઔધોબગક તાલીમ સુંસ્થા,મોરિા(રે ણા)

:::અગત્ય ની સ ૂચનાઓ:::

(૧)

અરજી સાથે ધોરણ ૧૦ પાસ કયાટ ની તમામ માકટ શીટ તથા ટ્રાયલ સટીિીકેટ સામેલ રાખિાના રહેશ.ે

(૨)

અરજી સાથે ધોરણ ૧૨ પાસ કયાટ ની તમામ માકટ શીટ તથા ટ્રાયલ સટીિીકેટ સામેલ રાખિાના રહેશ.ે

(૩)

અરજી સાથે કોલેજ / આઈ.ટી.આઈ./ ડીપ્લોમાું / ડીગ્રી પાસ કયાટના તમામ િષટ / સેમેસ્ટર ની માકટ શીટ
સામેલ રાખિાની રહેશે.

(૪)

અન્ય લાગ પડતા તમામ પ્રમાણપત્રો અરજી સાથે સામેલ રાખિાના રહેશ.ે

