વિસનગર નોડલની ઔધોગગક તાલીમ સંસ્થાઓ માં પ્રિાસી સુરિાઈઝર ઈન્સ્ટસ્રક્ટર
ની માનદ સેિાઓ આમંવિત કરિા અંગે (િોક ઈન ઈન્સ્ટટરવ્ય ૂ)
યોજગાય અને તારીભ ખાતાના નનમંત્રણ શેઠની યાજ્મની વયકાયી ઔધોગગક તારીભ વંસ્થાઓ
નલવનગય,ભશેવાણા, ખેયાલુ , નલજાુય ,લડનગય, ઉંઝા , જોટાણા(ભહશરા) , ફેચયાજી , કડી ,તેભજ,
GIAગોઝાહયમા, લડનગય,ઉંઝા વલોદમ,ઉંઝા ગર્લવસ ,કડી,પલુ,નરલાઇભાં જુ દા જુ દા NCVT/ GCVT તેભજ
વનલિવ વેક્ટય ના ટૂંકા ગાા ના વ્મલવામોના ભીકેનીકર , ઈરેક્રીકર , પેબ્રીકેળન, ગાયભેન્ટ, વીલીર,
કોમ્પ્યુટય, ઈરેક્રોનીક્વ , ટેરયીંગ , એકાઉન્ટીંગ ટેરી , બ્યુટીારસય , ભોટય ડ્રાઈલીંગ , શેર્લથ વેનેટયી
,સ્ટેનો, ્રમ્પફય ,કાયેન્ટય, કન્સ્રકળન ટેકનીળીમન, M.B.A ગ્રુ ભાં તથા કુટીય ઉદ્યોગ

વ્મલવામ ભાં,

સુયલાઈઝય ઈન્સ્રક્ટય ની નીમભીત જગ્માઓ ન બયામ તમાં સુધી લચ ગાા ની વ્મલસ્થા રૂે
પ્રલાવી સુયલાઈઝય ઈન્સ્રક્ટય ની ભાનદ વેલાઓ ભાટે યવ ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે લોક ઈન
ઈન્ટયવ્ય ૂ યાખલાભાં આલેરા છે . ીયીમડ દીઠ રૂ. ૭૫ રેખે ભશત્તભ દૈ નીક ીયીમડ ૬ કરાક રેખે
ભશત્તભ દૈ નીક લેતન રૂ. ૪૫૦/- ના દયે ભાવીક રૂ. ૧૩૫૦૦/- થી લધુ નશી તે યીતે ભાનદ લેતન
ચુકલલાભાં આલળે. ઉભેદલાયો એ ળૈક્ષગણક રામકાત (ડીગ્રી/ ડી્રોભાં/ CITS ાવ) અનુબલ વાથેની
નલગતલાય અયજી તથા તભાભ આધાય –ુયાલા વાથે આચામસશ્રી ની કચેયી ઔધોગગક તારીભ વંસ્થા
નલવનગય ખાતે અયજી તા. ૨૩-૯-૧૭ વાંજે ૫:૦૦ કરાક સુધીભાં રૂફરુ / ટાર દ્ધાયા ભોકરી
ુ સ
આલાની યશેળે. અને તા.૨૯/૯/૨૦૧૭ ના યોજ વલાયે ૧૧:00 કરાકે રૂફરુ શાજય યશેવ.ું આ વંણ
પ્રક્રીમા ભેહયટ આધાયીત યશેળે. પ્રલાવી

સુયલાઈઝય ઈન્સ્રક્ટય તયીકે આલનાય ઉભેદલાયો નો કોઈ

અન્મ વેલા નલમક શક દાલો યશેળે નશી તે મુજફ નુ ં રેખીત ભાં એપીડેલીટ થી ફાશેંધયી ત્ર આલાનુ ં
યશેળે. વંસ્થા લાઈઝ / રેડ લાઈઝ પ્રલાવી

સુયલાઈઝય ઈન્સ્રક્ટય ની

ભાનદ વેલાઓ રેલા

અંગેનીલધુ નલગતો ઔધોગગક તારીભ વંસ્થા નલવનગય ની લેફવાઈટ www.itivisnagar.org ઉયથી
ઉરબ્ધ ફનળે તથા દૂ ય બા નંફય -૦૨૭૬૫-૨૩૧૭૧૭ ઉય વંકસ કયલાથી ભેલી ળકાળે .
ઉયોક્ત જગ્માઓ ભાટે વંફધીત કોસ ની અનુરૂ રામકાત
ડી્રોભા ભાટે ૩ લસ ભે અનુબલ

તથા ડીગ્રી ભાટે ૧લસ અને

જરૂયી છે . અનુબલી ઉભેદલાય

નશી ભે તો ઓછા અનુબલી

વ્મક્તી ની અયજી નલચાયણા ભાં રેલાભાં આલળે .
આચામસ,
ઔધોગગક તરીભ વંસ્થા,નલવનગય

