જીસીવીટી એફીલીએશન માટે ની માર્ગદર્શગકા
૧. જી.સી.વી.ટી. એફીલીએશન મેળવવા માટે પ્રોસેસસિંગ અને ફોર્મ ફીના કુ લ Rs.-૫૨૦૦/- www.gcvt .org
વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે.
૨. જીસીવીટી એફીલીએશન ર્ેળવવા ર્ાટે સ્ટે જ -૧ અને ૨ નાિં ફોર્મ http://talimrojgar.gujarat.gov.in
ઉપરથી ડાઉનલોડ કરવા.
૩. સ્ટે જ-૧ ના ફોર્મર્ાિં દશામવલ
ે જરૂરી તર્ાર્ ર્ાસહતી અચુક ભરવી. સ્ટે જ-૧ નુિં ફોર્મ, પ્રોસેસસિંગ

ફીની

રીસસપ્ટ, નોટરાઇઝ્ડ એસફડેસવટ અને ફોર્મર્ાિં દશામવ્ યા ર્ુજબના જરૂરી તર્ાર્ આધાર પુરાવા સાથે અરજી
અત્રેની કચેરીને ર્ોકલી આપવાની રહેશે. (નોિંધ: સિંસ્થા ધ્વારા જર્ા કરાવેલ દસ્તાવેજો કોઈ પણ
સિંજોગોર્ાિં સિંસ્થાને પરત કરવાર્ાિં આવશે નહીિં.)
૪. ઓગસ્ટ -૨૦૨૦ ના પ્રવેશ સત્ર ર્ાટે જીસીવીટી એફીલીએશનની સ્ટે જ-૧ ની અરજી જરૂરી બિડાણ સહ
અત્રેની કચેરીને તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ સાિંજ ે ૪-૦૦ કલાક સુધી પહોિંચાડવાની રહેશે. ર્ુદત સવત્યા
બાદ કોઈ અરજી ગ્રાહય રાખવાર્ા આવશે નહીિં / સ્વીકારવાર્ાિં આવશે નહીિં. અધુરી સવગતવાળા અરજી
પત્રક ધ્યાને લેવાર્ાિં આવશે નહીિં અને તે રદ થયેલ ગણાશે.
૫. સ્ટે જ-૧ ની

અરજી અન્વયે અત્રેની કચેરી ધ્વારા ચકાસણી કયામ બાદ કોઈ પણ પ્રકારની ક્ષસત

ધ્યાને આવશે તો અરજદારને અત્રેની કચેરી ધ્વારા આપવાર્ાિં આવતી સર્ય ર્યામદાર્ાિં ક્ષસત પૂણમ કરવા
ઈ ર્ેલથી જાણ કરવાર્ાિં આવશે.
૬ . સ્ટે જ-૧ ની તર્ાર્ કાયમવાહી પૂણમ થયા બાદ જ સ્ટે જ-૨ની અનુગાર્ી કાયમવાહી કરવા અત્રેની કચેરી
ધ્વારા અરજદાર ને LOI (Letter of Intent) થી જાણ કરવાર્ાિં આવશે.
૭. સ્ટે જ-૨ ની કાયમવાહી ર્ાટે અત્રેની કચેરીની સૂચનાનુસાર LOI (Letter of Intent) બાદ
સર્યર્યામદાર્ાિં સ્ટે જ-૨ નુિં ફોર્મ જરૂરી તમામ આધાર પુરાવા સાથે અરજદારે અત્રેની કચેરીને સનયત સર્ય
ર્યામદાર્ાિં જર્ા કરાવવાનુિં રહેશે.
૮. સ્ટે જ-૨ નુિં ફોર્મ અત્રેની કચેરીને ર્ળ્યા બાદ તેની પ્રાથમમક ચકાસણી કયામ બાદ કસર્ટી ધ્વારા સ્ટે જ-૧
અને સ્ટે જ-૨ ર્ાિં આપેલ સવગતોને અનુલક્ષીને રુબરુ સ્થળ પર ચકાસણી કરાવવાર્ાિં આવશે. કસર્ટીના
સનરીક્ષણ દરમ્યાન ક્ષસત ધ્યાને આવશે તો તેની પણ પુતમતા સનરીક્ષણ ટીર્ ધ્વારા આપવાર્ાિં આવેલ
સર્ય ર્યામદાર્ાિં કરવાની રહેશે.
૯. સ્થળ સનરીક્ષણની કસર્ટી ધ્વારા એફીલીએશનના સનરીક્ષણનો અહેવાલ અત્રેની કચેરીને ર્ળ્યા બાદ
જીસીવીટી એફીલીએશનની સનયર્ોનુસારની અનુગાર્ી પ્રસિયા હાથ ધરી શકાશે.
૧૦. ઉક્ત તર્ાર્ કાયમવાહી સનયર્ોનુસાર પૂણમ થયેથી અરજદારે અત્રેની કચેરીની સુચનાનુસાર સનયર્ોનુસાર
(પ્રસત વ્યવસાય પ્રસત બેચ દીઠ રૂ. ૨૫૦૦૦/-) નોન રીફન્ડેબલ જીસીવીટી એફીલીએશન ફી નો
સડર્ાન્ડ ડર ાફ્ટ સનયત સર્ય ર્યામદાર્ાિં જીસીવીટીર્ાિં જર્ા કરાવવાનો રહેશે.

૧૧. જીસીવીટી એફીલીએશન ફી નો ડી.ડી. રજુ કયામ બાદ જ જીસીવીટી એફીલીએશનના આદે શ પ્રદાન
કરવાની કાયમવાહી કરવાર્ાિં આવશે.
૧૨. જીસીવીટી એફીલીએશનની તર્ાર્ કાર્ગીરી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૦ સુધીર્ાિં પૂણમ થશે તેર્ને જ
ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ ના સત્ર ર્ાટે એફીલીએશન પ્રદાન કરવાર્ાિં આવશે.
૧૩.ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ ના સત્રથી સરકારી તેર્જ ગ્રાન્ટ ઇન એઈડ સિંસ્થાઓની ર્ાફક સ્વસનભમર સિંસ્થાઓર્ાિં પણ
તાલીર્ાથીઓના પ્રવેશની પ્રસિયા અત્રેની કચેરીના પોટમ લ https://itiadmission.gujarat.gov.in પર
ઓનલાઈન કરવાની રહેશે.
૧૪. જીસીવીટી એફીલીએશનના આદે શ ર્ેળવ્યા વગર તાલીર્ાથીઓના પ્રવેશની કાયમવાહી કરી શકાશે નહીિં.
(NO Affiliation No Admission)

