ળેઠ વી.એન.ટેકનીકર વેન્ટય, આંફાલાડી, અભદાલાદ : ૦૬
પ્રથભ લષ – પ્રલેળ – ૨૦૨૧-૨૨
(પોન નંફય : ૦૭૯-૨૬૪૬૩૫૧૧ )

તા.

/

/ ૨૦૨૧

વલધાથીનુ ું પુરુ નાભ : - _______________________________________________
પુરુ વયનામુ

: - _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

વલધ્માથીનો ભો.નુંફય : - ________________________ રેન્ડ રાઇન નુંફય :- ______________
લારી નો ભો.નુંફય

: - _________________________ ઇ ભેઇર આઇ.ડી

:- ___________________________

આ અભ્માવક્રભો ધોયણ ૧૦ છીના ફે લષની મુદતના વર્ટિર્પકેટ અભ્માવક્રભો છે .
ુ ાન વશામથી ચરાલલાની ભંજુયી ભે ર છે .)
(નીચે જણાલેર અભ્માવક્રભોને ળૈક્ષણણક લષ ૨૦૨૧-૨૨ ભાં અનદ
૧. ઇરેક્ટ્રીકર વવલિવ ટેકનીળીમન –

૫૬ વુંખ્મા

૨. કોમ્પ્યુટય એઇડેડ વીવલર એન્ડ આર્કિંટેકચયર ડ્રાફ્ટીંગ –

૨૮ વુંખ્મા

(નીચે જણાલેર અભ્માવક્રભોને ળૈક્ષણણક લષ ૨૦૨૧-૨૨ ભાં સ્લનનબષયથી – વેલ્પ પાઇનાન્વથી ચરાલલાની ભંજુયી છે .)
૧. કોમ્પ્યુટય એઇડેડ વભકેનીકર ડ્રાફ્ટીંગ –

૨૮ વુંખ્મા

૨. પ્રોડકળન એન્ડ ભેઇન્ટેનન્વ ટેકનીળીમન –

૫૬ વુંખ્મા

આ અભ્માવક્રભો ધોયણ ૯ ાવ – ધોયણ ૧૦ નાાવ છીના એક લષની મુદતના છે .
(નીચેના અભ્માવક્રભને સ્લનનબષયથી – વેલ્પ પાઇનાન્વથી ચરાલલાની ભંજુયી ભે ર છે .)
૧. ઇરેક્ટ્ક્ટ્રકર ઇન્્ટોરેવન લામયીંગ એન્ડ જોઇન્ટીંગ

૨૮ વુંખ્મા

૨. ઇરેક્ટ્રોવનક્ટ્વ એ્રામન્વીવ એન્ડ કોમ્પ્યુટય ટેક્ટ્નીળીમન

૨૮ વુંખ્મા

અભ્માવક્રભભાું પ્રલેળ ભેલલા ભાુંગતા વલધાથીઓએ નીચેની વલગતો આલી.
૧. ધોયણ ૧૦/ ધોયણ ૯ ભાું કુર ગુણ _________ ભાુંથી ભેલેર ગુણ _________ (ભાકષ ળીટની નકર જોડલી)
૨. કેટરા પ્રમત્ને ધોયણ ૧૦/ ધોયણ ૯ ાવ કયે ર છે તેની વુંખ્મા : _____ (ધો. ૧૦ ાવના પ્રમત્નની નકર જોડલી)
૩. કેટેગયી( જાવત) : ઓન / ફક્ષિુંચ / અનુસક્ષુ ચત જાવત(એવ.વી.)/અનુસક્ષુ ચત જન જાવત (એવ.ટી)
(જાવતના પ્રભાણ ત્રની નકર જોડલી)
૪. ધોયણ ૧૦/ ધોયણ ૯ છી આગ અભ્માવ કમો શોમતો તેની વલગત આલી.
૫. ળાા છોડયાના પ્રભાણત્રની નકર જોડલી.
૬. એવ.એવ.વી ટેકનીકર વલમો વાથે ાવ શોમતો (૧) શા

લારીની વર્શ
્થ : -

(૨) ના

વલધાથીની વર્શ

વાભાન્મ ભાહશતી
(પોન નં:-૦૭૯ – ૨૬૪૬૩૫૧૧ )
ધોયણ દળ (એવ.એવ.વી.) ાવ- નાાવ અને ધોયણ નલ ાવ નલધાથીઓ ભાટે ઓછા ખચે અને ઓછા વભમ
ગાાભાં કાયહકદી ફનાલીને આનથિક ઉાર્જન ભેલલા વક્ષભ ફનાલતા અભ્માવક્રભોભાં પ્રલેળ ફાફતે .............
પ્રલેળ ભેલલા ઇચ્છતા વલધાથીઓએ તા. ૦૧/૦૬/૨૦૨૧ થી ૧૧.૦૦ થી ૪.૦૦ દયવભમાન ળેઠ વી. એન. ટે કવનકર વેન્ટયભાું રૂફરૂ આલીને
પ્રલેળ પોભષ ભેલલાનુ ું યશેળે. બયે રા પ્રલેળ પોભષ તા. ૦૧/૦૬/૨૦૨૧ થી ૩૧/૦૮/૨૦૨૧ સુધીભાું વું્થાના કામાષ રમભાું જભા કયાલલાના
યશેળે. પોભષ જભા કયાલતી લખતે પ્રલેળ ભાટે પ્રભાણ ત્રોની ચકાવણી કયીને લશેરા તે શેરા ના ધોયણે પ્રલેળ આલાભાું આલળે. .
બયે રા પ્રલેળ પોભષ વાથે ભાકષ ળીટની નકર, ળાા છોડયાના પ્રભાણત્રની નકર, એવ.એવ.વી. ાવ કમાષ ના પ્રમત્નની નકર તથા જો તભે
એવ.વી. (અનુસક્ષુ ચત જાવત) એવ.ટી. (અનુસક્ષુ ચત જન જાવત) કે વાભાજજક ળૈિક્ષણક છાત જાવતભાું આલતા શોમતો તેના પ્રભાણ ત્રની
નકર જોડલાની યશેળે. ધોયણ ૯ ાવ અભ્માવક્રભ ભાટે ધોયણ ૯ ની ભાકષ ળીટની નકર જોડલાની યશેળે.

અભ્માવક્રભને રગતી ભશત્લની ભાહશતી : અ.નં.

કોષન ંુ નાભ

પ્રલેળ રામકાત

ુ ત
મદ

૧.

કોમ્પ્યુટય એઇડેડ ભીકે નીકર ડ્રાફ્ટીંગ

એવ.એવ.વી. ાવ

ફે લષ

૨.

કોમ્પ્યુટય એઇડેડ વીલીર એન્ડ આહકિટેકચયર ડ્રાફ્ટીંગ

એવ.એવ.વી. ાવ

ફે લષ

૩.

પ્રોડક્ળન એન્ડ ભેઇન્ટે નન્વ ટે ક્નીળીમન

એવ.એવ.વી. ાવ

ફે લષ

૪.

ઇરેક્રીકર વનલિવ ટે ક્નીળીમન

એવ.એવ.વી. ાવ

ફે લષ

૫.

ઇરેક્રોનીક્વ એ્રામન્વીવ એન્ડ કોમ્પ્યુટય ટે ક્નીળીમન

ધોયણ ૯ ાવ

એક લષ

૬.

ઇરેક્રીકર ઇન્સ્ટોરેળન લામયીંગ એન્ડ જોઇન્ટીંગ

ધોયણ ૯ ાવ

એક લષ

અનુક્રભ નું. ૧,૨,૩ અને ૪ અભ્માવક્રભ પુયો કમાષ ફાદ
૧. જે તે અભ્માવક્રભ પ્રભાણે ર્ડ્રોભાભા વીધા ફીજા લષ (વત્રજા વેભે્ટય) ભા પ્રલેળ ભી ળકે છે .
૨. પ્રાઇલેટ અને વયકાયી વેક્ટ્ટયભાું નોકયીની પુષ્ક તકો ઉરભ્ધ થામ છે .
૩. ૪ (ચાય) અને ૬ (છ) નુંફયનો અભ્માવક્રભ પુયો કમાષ ફાદ રામવન્વનીંગ ફોડષ ,
ગુજયાત યાજ્મ, ગાુંધીનગય તયપથી વેકન્ડ ક્ટ્રાવ લામયભેનનુ ું રામવન્વ ભી ળકે છે .
ફે લષનો વટીર્પકે ટ અભ્માવક્રભ પુયો કયનાયા વલધાથીઓ ભાટે નીચે મુજફ ર્ડ્રોભાભા પ્રલેળ ભાટે ફેઠકો અનાભત છે .
૧. કોમ્પ્યુટય એઇડેડ ભીકે નીકર ડ્રાફ્ટીંગ અને ૨. પ્રોડકળન એન્ડ ભેઇન્ટે નન્વ ટે ક્ટ્નીળીમન : ૧. ર્ડ્રોભા ભીકે નીકર એન્ીનીમયીંગ

૨. ર્ડ્રોભા પેબ્રીકે વન એન્ીનીમયીંગ

૩. ર્ડ્રોભા ઓટોભોફાઇર એન્ીનીમયીંગ

૪. ર્ડ્રોભા ્રા્ટીક એન્ીનીમયીંગ

૫. ર્ડ્રોભા ભેટરજી એન્ીનીમયીંગ

૬. ર્ડ્રોભા ભેકારોનીક્ટ્વ

૨. કોમ્પ્યુટય એઇડેડ વીલીર એન્ડ આર્કિટેકચયર ડ્રાફ્ટીંગ : ૧. ર્ડ્રોભા વીલીર એન્ીનીમયીંગ

૨. ર્ડ્રોભા આર્કિટેકચયર આવી્ટન્ટળી

૩. ઇરેક્ટ્રીકર વવલિવ ટે કનીળીમન : ૧. ર્ડ્રોભા ઇરેક્ટ્રીકર એન્ીનીમયીંગ

૨. ર્ડ્રોભા ઇરેક્ટ્રોનીકવ એન્ડ કોમ્પયુનીકે વન એન્ીનીમયીંગ

ઉયોક્ત અભ્માવક્રભો પુયા કમાષ ફાદ તયતજ જે નલધાથીઓના ૧૮ લષ પુણષ કમાષ શોમ તેને ખાનગી ક્ષેત્રની નલનલધ કં નીઓભાંભાં જોફ
ભાટે ન ંુ ્રેવભેન્ટ ભેલલાભાં ભોટા બાગે વપ યશે છે અને નલધાથી ૧૮ લષની ઉંભયે જ આનથિક ઉાર્જન કયતો થઇ જામ છે .
જે વલધાથીને ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોષભાું પ્રલેળ ભે તેને એક લષની પી આળયે રૂ. ૨,૫૦૦/- બયલાની યશેળે.
જે વલધાથીને વેલ્પ પાઇનાન્વ કોષભાું પ્રલેળ ભે તેને એક લષની પી આળયે રૂ. ૧૫.૦૦૦/- બયલાની યશેળે.

__________ + _____________ + ____________ + _____________ + _________________ + _______________

ળેઠ વી.એન.ટેકનનકર વેન્ટય, આંફાલાડી, અભદાલાદ : ૦૬
પ્રલેળ ૨૦૧૮ ૧૯
શારભાું યાજ્મ અને બાયત વયકાય દ્વાયા વોરય એનજી ને અાતા ભશત્લને ધ્માનભાું રેતાું ટે કવનકર કૌળલ્મ ધયાલતા અનેક કુ ળ
કાભદાયોની જરૂય ઉબી થળે. જેને અનુરુ આગાની ળૈિક્ષણક લષ ૨૦૧૮- ૧૯ થી છ ભાવના ટુુંકા ગાાનો અભ્માવક્રભ ચલુ કયલાભાું આલી
યહ્યો છે .

“વોરાય ઇરેક્ટ્ક્રકર એનજી વનલિવ ટે કનીળીમન”

જે વલધાથી ધોયણ ૧૦ ાવ અથલા નાાવ છે તેઓ ભાટે

ઉત્તભ તક આ વલધાથેઓ આ અભ્માવક્રભ પુયો કમાષ ફાદ નીચે જણાલેર િભતાઓ પ્રા્ત કયી ળકળે.
 વોરાય લકષ ળોભાું ઉમોગભાું આલતા ઓજાયો, ઉકયણો, ભાકયણો
અને ભળીન્વ વલળેની જાણકાયી ભેલી તેભની વાય વુંબા યાખતા ળીખળે તથા
તેનો ઉમોગ કયી ડ્રોઇંગ મુજફ વોરય વી્ટભ વુંરગ્ન વાધનને ઇન્્ટોર કયી ળકળે.
 વોરય ઉજાષના ઉકયણો ્થાીત કયલા જરૂયી રાઇટ પીટીંગ જાતે કયી ળકળે.
વોરય ઉજાષના ઉકયણોનુ ું ભેઇન્ટે નન્વ તથા વવલિવીંગ જાતે કયી ળકળે.
 વોરય વી્ટભભાું ઉદબલતી ખાભીઓને ળોધી તેન ુ ું વનલાયણ જાતે કયતાું ળીખળે.
એન્ીનીમયીંગ ડ્રોઇંગનુ ું ામાનુ ું જ્ઞાન ભેલી તેનો ઉમોગ કયી ળકળે.


વોરય લકષ ળો ભાટે જરૂયી વરાભવતના વનમભોની જાણકાયી ભેલળે.

આ અભ્માવક્રભ પુયો કમાષ ફાદ નીચે મુજફની યોજગાયીને તકો ઉરબ્ધ છે .
૧. વોરય એનજી આધાયીત વાધનો કે મુંત્રો ઉત્ાદન કયતાું ઔધ્મોક્ષગક એકભોભાું ટે કનીળીમન તયીકે વલેતન યોજગાયી ભેલી ળકે. ૨.
વોરય એનજી થી ચારતી મુખ્મ એજન્વીઓ, વેલાબાલી વું્થાઓ તેભજ ીલ્રા / તાલુકા કિાએ વોરય એનજીના વલકાવ અથે ચારતી
જુ દી જુ દી એજન્વીઓભાું ટે કનીળીમન તયીકે વલેતન યોજગાયી

ભેલી ળકળે. ૩. વોરય એનજી નાું વાધનોનુ ું અને વાભગ્રીનુ ું ઉત્ાદન

લેચાણ તથા યીેયીંગ કયી ્લયોજગાયી ભેલળે.
આ અભ્માવક્રભ પુયો કમાષ ફાદ ળેઠ વી.એન. ટે કનનકર વેન્ટય યીક્ષા રઇને વંસ્થાનું જ પ્રભાણત્ર એનામત કયળે.

