સંઘ�દ� શદમણઅનેદ�વ
સરકાર�ઔધો�ગકતા�લમસંસ્થાદમ
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एक कदम स्वच्छता क� ओ

દમણ -396210

ઓગસ્-2015 ના સ�થી આઈ.ટ�.આઈ માં �વેશ માટ� ની �હ�રાત
સરકાર�ઔધો�ગકતા�લમસંસ્થ(I.T.I.)દમણતથાદ�વમાંશૈક્ષ�ણકવષર્ઓ-2015
ે ુજ
થીશ�થતાનવાસ�માં�વેશમેળવવામાટ� નાવેબબેઝઓનલાઇન�વેશફોમર્ભરવાનોકાયર્�મનીચ�
.બ
સરકાર� ઔધો�ગક તા�લમ સંસ્થા દમણ તથા દ�વમાં ઉપલબ્ધ કોષર્ નીચે �માણે.
(1) �ફટર (2) ટનર્ર(3) ઇલે�ક્�િશયન (4) વાયરમેન (5) ઈલેક્�ોિનક મીક�નીક(6) િમક� નીક ર� ��જર� શન અને
એરક�ન્ડ�શિન�ગ(7) પ્લા�સ્ટક �ોસેિસ�ગ ઓપર�ટ(8) કમ્પ ્�ૂટર ઓપર�ટર અને �ો�ાિમ�ગ આિસસ્ટ(9) વેલ્ડર
(10) મીક�નીક ડ�ઝલ (11) સીિવ�ગ ટ� ક્નોલૉ�(12) ઇન્ફોમ�શન અને કોમ�ૂિનક�શન ટ�ક્નોલૉ� િસસ્
મેઇનટ� નન્.
૧)

ઓનલાઇન �વેશ ફોમર્ સંસ્થાની વેબ પેજની �લ�

http://itidaman.ddnic.in પર તાર�ખ 20-06-2015 થી

12-07-2015 �ુધી ભર� શકાશે .
2)

ઇન્ટરનેટના માધ્યમ �ારા ઉમેદવારોએ સરકાર (I .T.I .) માં શ� કર� લ સેવા ક�ન્� અથવા પોતાના ગામ ક�
શહ�રમાં ઉપલબ્ધ સાઇબર કાફ� ક� ઇન્ટરનેટની �ુિવ�ા મળ� રહ� તેવા સ્થળોએથી �વેશ સિમિત �ારા િનધાર્
સમય મયાર્દામાં(તા. : 20-06-2015 થી તા. : 12-07-2015) Onl i ne �વેશ ફોમર્ ભરવા�ું રહશ.

3)

ઓનલાઇન ભર� લા �વેશ ફોમર્ની િ�ન્ટ લઈ જ�ર� દસ્તાવ(�માણપ�) ની નકલ જોડ� �વેશ ફોમર્ અને ફ�
`50/- સાથે જમા કરવાની તાર�ખ

20-06-2015 થી 15-07-2015 સવાર� 10:00

a.m. થી 5:00

p.m.

દરિમયાન (શિનવાર/રિવવાર તેમજ �હ�ર ર�ના �દવસો િસવાય) � તે સંસ્થામાં જમા કરના રહ�શ.
4)

દમણ તથા �દવના વતની માટ� મેર�ટ �િસધ્ધીની તાર�ખ20-07-2015 (સોમવાર)

5)

દમણ તથા �દવના વતની માટ� �ુબ� �ુલાકાત (Counsel i ng) તાર�ખ 25-07-2015 (શિનવાર)

સમય 9:00 વાગે સવાર� .
6)

દમણ તથા �દવની બહારના ઉમેદવાર માટ� મેર�ટ �િસધ્ધીની તાર�ખ05-08-2015 (�ુધવાર)
(જો બેઠકો ખાલી રહ� તેવા સંજોગોમાં જ )

7)

દમણ તથા �દવની બહારના ઉમેદવાર માટ� �ુબ� �ુલાકાત તાર�ખ 07-08-2015 (�ુ�વાર) રહ�શે (જો બેઠકો
ખાલી રહ� તેવા સંજોગોમાં જ ) �બ� �ુલાકાત માટ� અલગથી કોલ લેટર મોકલવામાં આવશે નહ� �ની ન�ધ
લેવી)

8)

�વેશ મેળવેલ ઉમેદવારએ �વેશ મેળવતી વખતે

`250/- અનામત રકમ (�ડપો�ઝટ) પેટ� રોકડમાં ( Cash)

ભરવાના રહ�શે, તેમજ �વેશ ન�ધણી ફ� પેટ� `50/- ભરવાના રહ�શે.
9)

આઈ.ટ�.આઈ માં સેમેસ્ટર પધ્ધિત અમલી હોઇ દર�ક સેમેસ્ટરની પર�ક્ષામાં બેસવા 80% હાજર� ફર�જયાત છે .

10)

ટપાલથી મોક્લાવેલ �વેશ ફોમર્  રદબાતલ ગણવામાં આવશે �ની દર�ક ઉમેદવારોએ ન�ધ લે.

11)

�વેશ �ગે આખર� િનણર્ય સંસ્થા �વેશ સિમિતનો રહ�શ, � ઉમેદવારોને બંધનકતાર્ રહ�શ.
 વ�ુ મા�હતી માટ� સંપકર્:
દમણ
ફોનનં: 0260-2244049
e-Mail ID: iti-dmn-dd@nic.in

દ�વ
ફોનનં:02875-252221
e-Mail ID:iti-diu-dd@nic.in
આચાયર
સરકાર�ઔધો�ગકતાલીમસંસ્થ
દમણ

