હ તકલાના તાલીમ વગ ચલાવવા માટે દરખા ત કરવા બાબત
િનગમ વારા વષ-૨૦૧૭-૧૮ માં ગુજરાત રાજયના જુદા જુદા િજ લાઓમાં હ તકલા
કૌશ ય સુધ ારણા માટે અનુસિુ ચત

િત-અનુસિુ ચત જન િત અને જનરલ

ે ના કારીગરોના

િતના કારીગરો સાથે સંકળાયેલ અને

કાયરત સં થાઓ/મંડળી/ ામ પંચાયતો પાસેથ ી હ તકલાના તાલીમવગ ચલાવવા માટે િનયત કરેલ નમુનામાં
અર ઓ મંગાવવામાં આવે છે . અર

ફોમ તેમજ આ અંગન
ે ા હ તકલા તાલીમ વગના સંચાલન માટેના માપદંડ

અને ધારાધોરણો િનગમની વેબસાઇટ www.gurjari.co.in ઉપર મુકવામાં આવેલ છે . જે વેબસાઇટ ઉપરથી
ડાઉનલોડ કરી િનયત નમુનામાં િવગતો ભરી અર ફોમ તા. ૨૪/૦૪/૨૦૧૭ સુધીમાં નીચેના દશાવેલ
સરનામાએ સાંજે ૫.૦૦ કલાક સુધીમાં મોકલી આપવાના રહેશ.ે
મેન ે ગ ડીરેકટર

ગુજરાત રા ય હાથશાળ અને હ તકલા િવકાસ િનગમ િલ.
ર

ટર ઓફીસ - થમ માળ, હે ડલુમ ટેકનોલો

ઇ ટી યુટ િબ ડ ગ કં પાઉ ડ ,

મહા મા મં દર પાસે, સેકટર-૧૩, ગાંધીનગર.
ફોન નં-૦૭૯-૨૩૨૪૧૭૧૨/૨૩૨૪૭૦૩૩, ફેકસ નં૦૭૯-૨૩૨૪૭૦૫૯
www.gurjari.co.in/Email: contact@gurjari.con.in / CIN U22219GJ1973SGC002360
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ગુજરાત રા ય હાથશાળ અને હ તકલા િવકાસ િનગમ િલ
(ગુજરાત સરકારનું સાહસ)
થમ માળ, હે ડલુમ ટે નોલો ઇ ટી યુટ િબ ડ ગ, મહા મા મં દરની પાસે,
રે વે ટેશન રોડ, સે ટર-૧૩, ગાંધીનગર.
ફોન નં.૦૭૯-૨૩૨૪૧૭૧૨/૨૩૨૪૭૦૩૩, ફે સ નં- ૦૭૯-૨૩૨૩૦૭૩૮, ૨૩૨૪૭૦૫૯
ઇ-મેઇલઃ- contact@gurjari.co.in, Web site:- www.gurjari.co.in, www.gujarathandicraft.com

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતોએ હ તકલા તાલીમ વગ માટે વષ ૨૦૧૭-૧૮ ના અર

/ દરખા ત સાથે

જ રી તમામ ડોકયુમ ે ટ નીચે માણે મમાં િબડાણ કરીને મોકલવાના રહેશ.ે
ડોક ુમે ટની િવગત

મ

ડોક ુમે ટ બડાણ કરલ છે ?
હા / ના

(૧)

અર

ુ ા ય અ ર િનયત ન ન
ુ ામાં
/ દરખા ત ું ફોમ સં ૂણ વ

ભર ું હો ું જોઇએ. (પ ક – A)
ું લી ટ (પ ક – B)

(૨)

તાલીમાથ ઓની યાદ

(૩)

બાંહધર (પ ક – C)

(૪)

સં થા/મંડળ / ામ પંચાયતો ું ન ધણી

(૫)

સં થા/મંડળ / ામ પંચાયતો ું મેમ ોર ડમ ઓફ આટ ક સ

(૬)

છે લા ણવષના ઓડ ટ ર પોટ

(૭)

હ તકલાની

માણપ

ૃિતમાં અગાઉ ણ વષમાં કરલ કામગીર ની

િવગતો

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતના મુખ/મં ીનું નામઃ --------------------------------------------------------------------સહી અને િસકકો -------------------------------------------------

િસ કો
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ગુજરાત રા ય હાથશાળ અને હ તકલા િવકાસ િનગમ િલ
(ગુજરાત સરકારનું સાહસ)
થમ માળ, હે ડલુમ ટે નોલો ઇ ટી યુટ િબ ડ ગ, મહા મા મં દરની પાસે,
રે વે ટેશન રોડ, સે ટર-૧૩, ગાંધીનગર.
ફોન નં.૦૭૯-૨૩૨૪૧૭૧૨/૨૩૨૪૭૦૩૩, ફે સ નં- ૦૭૯-૨૩૨૩૦૭૩૮, ૨૩૨૪૭૦૫૯
ઇ-મેઇલઃ- contact@gurjari.co.in, Web site:- www.gurjari.co.in, www.gujarathandicraft.com

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયત ારા હ તકલા તાલીમ વગ મેળવવા માટેન ુ અર
વષ-૨૦૧૭-૧૮

(અનુ. િત)
એસસી
કેટગ
ે રી

મ

(અનુ. જન િત)
ાયબલ
કેટગ
ે રી

(દરેક િત)
જનરલ
કેટગ
ે રી

પ ક
(પ ક -A)

 લાભાથ કઇ કેટગ
ે રી ( િત) ના વગના છે તેની િનશાની
ફર યાત કરવાની રહેશ.ે

િવગત

૧

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતનુ નામ:-

૨

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતનુ પુ સરનામુ:-

૩

સંપ કતાનું નામ, સરનામુ અને હો દો

૪

ટેિલફોન નંબર:- રહેઠાણ:-

૫

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતનો ન ધણી
નંબર/વષ/િજ લો/રા ય

૬

તાલીમ વગમાં ા ટનું નામ
(સામેલ લી ટમાંથી પસંદગી કરવી)

૭

તાલીમ વગના થળનું પુ સરનામું

૮

૧૮થી ૪૦ વષ સુધીના તાલીમાથ ઓની યાદી િબડાણ
કરવી.

૯

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતના છે લા ણ વષના ઓ ડટ
અહેવાલની નકલ સામેલ રાખવી

ચેરી /ઓફીસ

મોબાઇલ નંબર.
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૧૦

૧૧

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયત મારફતે છે લા ણ વષમાં
આ ે માં કરવામાં આવેલ કામગીરી/અનુભવની િવગતો
રજુ કરવી
તાલીમ વગ ચલાવવા માટે ૨૫ તાલીમાથ ઓ તાલીમ
મેળવી શકે તેવ ુ સુિવધા પુણ પાણી/બાથ મ /હવા ઉ સ
ધરાવતુ સરકારી/ ામપંચાયતનુ મકાન ઉપલ ધ છે ?
હા/ના જો ના તો આ માટે શુ યવ થા િવચારેલ છે ?

૧૨

અ
નં.

૧૩

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતનુ માર તે આ અગાઉ આવા
કારના તાલીમ વગ ચલાવવામાં આવેલ છે હા/ના
જો હા તો ચલાવવામાં આવેલ તાલીમ વગનો
સમય/વષ/ થળ િવગેર ે િવગતો રજુ કરવી.
વષ
તાલીમ વગ નુ
તાલીમનો
નામ/સં યા
સમય

તાલીમનુ
થળ

લો

ઉ પા દત
આઇટમો

મંજુર કરનાર
બોડ/િનગમનુ
નામ

આપેલ
રોજગારીની
િવગતો

જો આપની સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતને તાલીમ વગ
ફાળવવામાં આવે તો તાલીમનો સમયગાળો પૂણ થયા
બાદ તાલીમાથ ઓને રોજગારી આપવા માટે કરેલા
આયોજનની િવગત

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતના મુખ/મં ીનું નામઃ --------------------------------------------------------------------સહી અને િસકકો -------------------------------------------------

િસ કો
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ગુજરાત રા ય હાથશાળ અને હ તકલા િવકાસ િનગમ િલ
(ગુજરાત સરકારનું સાહસ)
થમ માળ, હે ડલુમ ટે નોલો ઇ ટી યુટ િબ ડ ગ, મહા મા મં દરની પાસે,
રે વે ટેશન રોડ, સે ટર-૧૩, ગાંધીનગર.
ફોન નં.૦૭૯-૨૩૨૪૧૭૧૨/૨૩૨૪૭૦૩૩, ફે સ નં- ૦૭૯-૨૩૨૩૦૭૩૮, ૨૩૨૪૭૦૫૯
ઇ-મેઇલઃ- contact@gurjari.co.in, Web site:- www.gurjari.co.in, www.gujarathandicraft.com

હ તકલા તાલીમ વગ માટે –વષ-૨૦૧૭-૧૮
પ ક-B
સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયત/ ામ પંચાયતનુ નામ અને પુ સરનામુ-ં
................................................................................................................................
................................................................................................................................
તાલીમ થળનું પુ સરનામુ-ં .......................................................................................................................................
મ
તાલીમાથ નુ નામ
ગામ / શહેર
આધારકાડ
મર લખવી ૧૮
રેશન કાડની
િતમાં એસસી/
થી ૪૦ વષ વ ચે
િવગત
એસટી/જનરલ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
ન ધ-

ન
ે સ.......
ી............ પુ ષ............કુલ................. એપીએલ...................બીપીએલ............... કુલ.....................
અમલીકરણ સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયત ના સહી િસકકા
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બાહેધરી
(સં થા /મંડળીના લેટરહેડ ઉપર આપવાની રહેશ.ે )
પ ક-C

ગુજરાત રાજય હાથશાળ અને હ તકલા િવકાસ િનગમ લી. ગાંધીનગર માં અમારી સં થા / મંડળીએ --- --------------------------------------- તાલીમ મુ. ------------------------------------ તા.-------------------

.--------------------

---- ખાતે તાલીમ યોજવા માટે દરખા ત કરેલ છે . અમોએ દરખા તમાં તમામ િવગતો સાચી દશાવેલ છે . જો અમારી
દરખા ત મંજુર કરવામાં આવે તો આપની સં થાના દરખા તના ફોમ સાથેના પાના નં. (ર) થી (૪) આમ કુલ પેઝ -૩
ઉપર દશાવેલ તાલીમના તમામ માપદંડો, ધારાધોરણોનો ચુ તપણે પાલન કરવા માટે અમો બંધાયેલા છીએ. અમો તેમ
કરવામાં કસુરવાર ઠરીએ તો તાલીમ વગ માટે ગુજરાત રાજય હાથશાળ અને હ તકલા િવકાસ િનગમ લી. ગાંધીનગરનો
િનણય આખરી રહેશ ે અને અમોને બંધનકતા રહેશ.ે તાલીમના ધારાધોરણો અને માપદંડો મુજબ તાલીમ વગનુ અમલીકરણ
થાય તે માટે તમામ શરતો – િનયમોને આધીન રહી સહયોગ આપવાની અમારી જવાબદારી છે . આ ઉપરાંત જે
તાલીમાથ ને તાલીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે તે તાલીમાથ પાસેથી તાલીમ પહેલા કે તાલીમ બાદ કે ટુલકીટ માટે કે
સં થાના સ યપદ કે અ ય કારણોસર અમો કોઇપણ કારની ફોમ ફી, રોમટીરીયલની કંમત, અ ય કોઇ કારની રકમ કે
નાણાંકીય ફી તેઓ પાસેથી વસુલવામાં આવશે નહી જે ની અમો બાંહધે રી આપીએ છીએ.
તારીખઃ
થળઃ સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતના મુખ/મં ીનું નામઃ --------------------------------------------------------------------સહી અને િસકકો -------------------------------------------------

િસ કો

સા ીનું નામઃ -------------------------------------------------સહી ------------------------------------------------------------
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ગુજરાત રા ય હાથશાળ અને હ તકલા િવકાસ િનગમ િલ
(ગુજરાત સરકારનું સાહસ)
થમ માળ, હે ડલુમ ટે નોલો ઇ ટી યુટ િબ ડ ગ, મહા મા મં દરની પાસે,
રે વે ટેશન રોડ, સે ટર-૧૩, ગાંધીનગર.
ફોન નં.૦૭૯-૨૩૨૪૧૭૧૨/૨૩૨૪૭૦૩૩, ફે સ નં- ૦૭૯-૨૩૨૩૦૭૩૮, ૨૩૨૪૭૦૫૯
ઇ-મેઇલઃ- contact@gurjari.co.in, Web site:- www.gurjari.co.in, www.gujarathandicraft.com

હ તકલા તાલીમ વગ માટે
વષ ૨૦૧૭-૧૮ માટેના ાફટ અને તાલીમ વગ નું આયોજનની િવગત
મ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

ાફટ

એ ોયડરી
પેચવક
લેધર વક
બાંધણી
બા બુ ાફટ
ડેકોરેટીવ હગ ગ
બીડ વક
લોકિ ટ
કોપર બેલ
મેટલ ાફટ
જયુટ ફ નચર
કુલ

જનરલ
(દરેક િત)
૬૩
૧૫
૦
૬
૦
૩
૩
૨
૨
૨
૦
૯૬

(કેટગ
ે રી)
ાયબલ
(અનુ. જન િત)
૨૫
૫
૦
૧
૨
૨
૨
૧
૦
૦
૧
૩૯

કુલ
પે. કો પો
(અનુ. િત)
૧૨
૩
૨
૨
૦
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૨૧

૧૦૦
૨૩
૨
૯
૨
૬
૬
૩
૨
૨
૧
૧૫૬
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ગુજરાત રા ય હાથશાળ અને હ તકલા િવકાસ િનગમ િલ
(ગુજરાત સરકારનું સાહસ)
થમ માળ, હે ડલુમ ટે નોલો ઇ ટી યુટ િબ ડ ગ, મહા મા મં દરની પાસે,
રે વે ટેશન રોડ, સે ટર-૧૩, ગાંધીનગર.
ફોન નં.૦૭૯-૨૩૨૪૧૭૧૨/૨૩૨૪૭૦૩૩, ફે સ નં- ૦૭૯-૨૩૨૩૦૭૩૮, ૨૩૨૪૭૦૫૯
ઇ-મેઇલઃ- contact@gurjari.co.in, Web site:- www.gurjari.co.in, www.gujarathandicraft.com

હ તકલાના તાલીમ વગ માટેના ધારાધોરણો અને માપદંડ :(૧)

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતઓએ હ તકલાના તાલીમવગ માટે અર પ કો વેબ સાઇટ ઉપર મુકલ
ે છે .જે વેબસાઇટ ઉપરથી
ડાઉનલોડ કરી હ તકલા ના ાફટ માટે તાલીમ વગ મેળવવા રસ ધરાવતી સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયત વારા હ તકલા

તાલીમ વગ મેળવવા માટેન ુ અર
(૨)

પ ક વષ-૨૦૧૭-૧૮ માટે (પ ક A) – મુજબ ભરવાનુ રહેશ.ે

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતની નાંણાકીય સ ધરતા અને ઉદેશ વગેરન
ે ી

ણકારી મેળવવા છે લા

ણ વષના ઓડીટ

રીપોટ, ન ધણી માણપ , મેમોરે ડમ ઓફ આટ ક સ અને હ તકલાની વૃિતમાં અગાઉ ણ વષમાં કરેલ કામગીરીની
િવગતો અર પ ક સાથે અચુક રજુ કરવાના રહેશ.ે મેમોરે ડમ ઓફ આટ ક સમાં દશાવેલ
વૃિતમાં હાલમાં કાયરત હોવી જોઇએ.
હ તકલાના તાલીમ વગ માટે અર

કરનાર સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયત પાસે જે તે ાફટને યાને રાખતા તાલીમને

( ાફટ) અનુ પ લાયકાત ધરાવતો ઉપલ ધ ટાફ તેમજ માળખાકીય સુિવધા જે વી કે લાઇટ,પાણી,બાથ મ,પુરતા હવા
ઉ સવાળુ વગેરન
ે ી સગવડ ધરાવતુ તાલીમનું થળ ૨૫ તાલીમાથ ઓનો સારી રીતે સમાવેશ થઇ શકે તેવી સુિવધાવાળુ
મકાન પુ પાડવાનુ રહેશ.ે સરકારી અથવા ામ પંચાયતનું મકાન ઉપલ ધ થાય યાં સુધી ખાનગી મકાન ભાડે રાખવાનું
રહેશે નિહ. અને ખાનગી મકાન ભાડે રાખવાનું થાય તો સરકારી મકાન ઉપલ ધ નથી તેવ ું માણપ રજુ કરવાનું રહેશ.ે
(૪)

તાલીમાથ ઓની પસંદગી માટે સંબિં ધત સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતઓએ

વખચ તાલીમની બહોળી

િસિ ધ કરી

તાલીમાથ ઓ પાસેથી અર ઓ મંગાવવાની રહેશ.ે
(૫)

હ તકલાના તાલીમ વગ મેળવવા ઇ છતી સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતે અર

ફોમ –એ મુજબ તથા તેન ે સંલ ન પ કો A,

B, C, D મુજબ ભરી હ તકલા વગ માટે ૨૫ લાભાથ ઓનું જે કેટગ
ે રી (અનુ.

( ાયબલ) / જનરલ (દરેક
(૬)

િત ( પે. કો પો) / અનુ. જન િત

િત)) મા આવતા હોય તેઓની યાદી બનાવી અર પ ક સાથે રજુ કરવાની રહેશ.ે

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયત એ જે તાલીમાથ માટે દરખા ત કરે તેમા કોઇપણ તાલીમાથ એ આ અગાઉ અ ય કોઇપણ
કારની યોજના હેઠળ આવા જ કારની તાલીમ લીધેલ ન હોય તે તકેદારી લેવાની રહેશે અને તાલીમ નહી લીધેલા
લાભાથ પંસદ કરવાના રહેશ.ે

(૭)

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયત એ વારસાગત યાવસાિયક વૃિત સાથે સંકળાયેલ હોય તેવા તાલીમાથ ને સંબિં ધત ડે માં
અિ મતા આપવાની રહેશ.ે

(૮)

આટ જન કાડ જે વી મા યતા ધરાવતા તાલીમાથ ઓને જે તે ડે ની તાલીમમાં સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયત એ અિ મતા
અપાવાની રહેશ.ે

(૯)

તાલીમનો સમયગાળો બપોરના ૧૨.૦૦ થી સાંજના ૫.૦૦ કલાક સુધીનો રહેશ.ે તે દર યાન સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયત
એ તાલીમ સંલ ન તમામ સુિવધા/સહયોગ અિવરત પુરો પડવાનો રહેશ.ે
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(૩)

વૃિતઓમાંથી કોઇપણ એક

(૧૦)

તાલીમાથ સમયસર આવે અને તાલીમનો સમય પુરો થાય યારે જ વગ છોડે તેવી યવ થાનુ સંબિં ધત સં થા/મંડળી/ ામ
પંચાયત એ અચુક પાલન થાય તેની સંપણ
ુ તકેદારી લેવાની રહેશ.ે

(૧૨)

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયત વારા જે તાલીમાથ ને તાલીમમાં સમાવેશ માટે દરખા ત મોકલાય તે તાલીમાથ પાસેથી
સં થા કોઇપણ કારની ફોમ ફી, રો મટીરીયલની કંમત,પરી ા ફી તેમજ અ ય કોઇપણ કારની રકમ વસુલ કરવાની રહેશે
નિહ.
સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયત વારા તાલીમ વગની
શીખવાડવાનું રહેશે તેમજ

(૧૪)

.સી.વી.ટી.

ારા મંજૂર કરેલ સીલેબસ મુજબ થીયરી/ ે ટીકલ

.સી.વી.ટી. ારા પરી ા લેવામાં આવશે અને માણપ એનાયત કરવામાં આવશે.

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતને િનગમ વારા વગ સંચાલન કરવાનો ઓડર આપેથી દસ દવસમાં તાલીમાથ તરીકે રજુ થયેલ
તે તમામ તાલીમાથ ઓના બક એકાઉ ટ હોવા ફર યાત છે . તેઓના બક એકાઉ ટ નંબર/પાસબુકની ઝેરો IFSC કોડ
સાથેની માિહતી િનગમને આપવાની રહેશ.ે

(૧૫)

િનયત કરેલ સમય મયાદામાં આવેલ અર /દરખા તને જ યાને લેવામાં આવશે.મુદત િવ યા બાદની તથા અધુરી
િવગતોવાળી અર /દરખા ત યાને લેવાશે નહી અને લ યાંક સાથે સુસગ
ં ત ન થવાના ક સામાં પણ દરખા ત ફાઇલે
થશે. તેની કોઇ પણ

(૧૬)

તની અલગથી

ણ િનગમ વારા કરવામાં આવશે નિહ જે ની ન ધ લેવી.

અનુ. િતના લાભાથ ઓના જુ થને પેશયલ કો પોન ટ લાન હેઠળ, અનુ.જન
લાન હેઠળ તથા દરેક
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(૧૩)

િતના લાભાથ ઓના જુ થને ાયબલ

િતના જુ થને જનરલ લાન હેઠળ લાભાથ તરીકે લઇ શકાશે, જે માં BPL તથા APL તેમજ ૩

મયોગી લાભાથ લઇ ઉપરોકત તમામમાં મર ૧૮ થી ૪૦ વષની વય જુ થના તાલીમાથ ઓને થમ પસંદગી મળે તેવી
રીતે સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતએ િનયત નમુનામાં દરખા ત મોકલવાની રહેશ.ે એક કુટબ
ું ના એક જ ય કત તાલીમ
મેળવી શકશે.
(૧૭)

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયત એ અગાઉ સંચાલન કરેલ તાલીમવગ પુણ થયા બાદ, તાલીમાથ ઓને રોજગારી ઉભી કરેલ
હોયતો તે અંગન
ે ી િવગતો અર

(૧૮)

સાથે રજુ કરવાની રહેશ.ે

જ રયાત કરતાં વધું તાલીમ વગ માટે આવેલ દરખા તો પૈકી કઇ સં થાને તાલીમ વગ ફાળવવો તેનો અબાિધત અિધકાર
િનગમનો રહેશ.ે

(૧૯)

ઉકત નીતી િનયમો અને તાલીમના અ ય માપદંડોમાં િનગમ વારા વખતો વખત સુધારા-વધારા કરવામાં આવે યારે તે
મુજબ જ રી નીતી િનયમોનો સં થા /મંડળીને બંધન કતા રહેશ.ે

(૨૦)

તાલીમ કાય મમાં કોઇપણ કારની અને કોઇપણ કારણોસર અિનયિમતતા સ શે તો તેની સંપણ
ુ જવાબદારી સંબિં ધત

(ર૧)

તાલીમ વગ મંજુર થયે િનગમ તરફથી સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતે તાલીમાથ ઓને તાલીમ માટે કાચો માલ આપવામાં
આવશે અને તે સામે તૈયાર થયેલ માલ અને બચત કાચો માલ િનગમમાં સં થા /મંડળી વારા જમા કરાવવાનો રહેશ.ે

(૨૨)

અિનવાય સંજોગોમાં તાલીમ માટેન ું જ રી રો-મટેરીયલ (કાચો માલ) સરકાર ીની થાયી સુચનાઓ યાને લઇને જ
ખરીદવાનો રહેશ.ે

(ર૩)

સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયત/એન. .ઓ.ના ન ધણી માણપ અને મેમોરે ડમ ઓફ આટ કલસ ફોમ સાથે અવ ય િબડાણ
કરવાના રહેશ.ે

(૨૪)

યાય ે ગાંધીનગર રહેશ.ે
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સં થા/મંડળી/ ામ પંચાયતની રહેશ.ે

