ુ રાત સરકાર
ગજ

ગીદા

રીથી ઉત્કૃષ્ટ બનાવવા અંગે

રાજયની સરકારી આઇ.ટી.આઇ.ને ઉધોગો સાથેની ભાગીદારીથી ઉત્કૃષ્ટ બનાવવા અંગે

અરજી સ્વીકારવાની અંતિમ િારીખ લંબાવવા જોગ
ગુજરાિ સરકારે નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ થી ઉદ્યોગો સાથેની ભાગદારીમાં જાહેર ખાનગી
સહભાગગિા હેઠળ ગુજરાિ રાજયમાં ઐાદ્યોગગક િાલીમ સાંસ્થાઓ(આઇટીઆઇ)ને ઉત્કૃષ્ટિા કેન્દ્રમાં
રૂપાંિર કરવા માટે શરુ કરે લ રાજય પુરસ્કૃિ ૫બ્લીક પ્રાઇવેટ પાટષ નરશીપ યોજના હેઠળ નાણાંકીય
વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં આ ખાિાની (૧) કુ બેરનગર-અમદાવાદ (ર) સરસપરુ -અમદાવાદ (૩) ગાાંધીનગર
(૪) તરસાલી-વડોદરા (૫) રાજકોટ (૬) અંકલેશ્વર (૭) બબલીમોરા (૮) સરુ ત આઇ.ટી.આઇ.ને
અપગ્રેડ કરવા માટે ઇન્દ્ડસ્રી પાટષ નર િરીકે જોડાવા માટે િારીખ ૧૫-૦૪-૨૦૧૭ સુધીમાં અરજી
કરવાની

જાહેરાિ પ્રતસધ્ધ કરવામાં આવેલ છે . સદરહુ અંતિમ િારીખ ર૧-૦૪-ર૦૧૭ સુધી

લંબાવવામાં આવે છે .
આથી આ અંગેના અરજી પત્રક, રોજગાર અને િાલીમ તનયામકશ્રીની કચેરી, બ્લોક નાં.૧/૩જો
માળ, ડૉ.જીવરાજ મહેિા ભવન, ગાધીનગરને રુબરુ, R.P.A.D. અથવા Speed Post A.D. થી તારીખ:
ુ ીમાાં મોકલી આપવાનુ રહેશે. અરજીપત્રક િથા યોજનાની અન્દ્ય તવગિો આ
ર૧/૦૪/૨૦૧૭ સધ
ખાિાની વેબસાઇટ www.talimrojgar.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલબ્ધ બનશે. આ ઉપરાંિ ફોન નંબર
૦૭૯-૨૩૨૫૩૮૧૦ ઉપર સંપકષ કરવાથી વધુ તવગિો જાણી શકાશે.

તનયામક
રોજગાર અને િાલીમ,
ગાંધીનગર

Government of Gujarat

into Centre of Excellence un
der State
Sponsored
PPPinto Centre of Excellence under State Sponsored PPP Scheme
Upgradation
of ITIs

Extension of Last date of acceptance of Application
Under the Scheme started Government of Gujarat from 2011-12 for upgradation
of Industrial Training Institutes (ITIs) into Centre of Excellence through State
Public-Private-Partnership mode in partnership with Industries, Advertisement to invite
the Application to be Industry Partner for ITIs of this Directorate (1) KubernagarAhmedabad (2) Saraspur-Ahmedabad (3) Gandhinagar (4) Tarsali-Vadodara (5 ) Rajkot
(6) Surat (7) Ankleshwar (8) Bilimora is already published. Last Date of acceptance of
Application is extended up to 21-04-2017 from 15-04-2017.
The application should be sent to the undersigned at the above address by hand,
R.P.A.D/ Speed Post A.D., latest by 21-04-2017. For further details, application forms
and other information regarding the scheme, please refer to our website:
www.talimrojgar.gujarat.gov.in and contact our office on Phone No. 079-23253810.

Director
Employment & Training
Gandhinagar

