કમ્પ્�ુટ ર કૌશલ્ય CCC/CCC+

તાલીમ

અને પર�ક્ષાની કામગીર �ટ�કિનકલ પર�ક
બોડર ,

ગાંધીનગરને

બદલે

�ુજરાત

ટ�કનોલો�કલ �ુિનવિસ�ટ�ને સ�પવા બાબત.
ુ રાત સરકાર
�જ
સામાન્ય વહ�વટ િવભા
પ�રપત્ર ક્રમાંકઃ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાટર -૩-ક,
સ�ચવાલય, ગાંધીનગર.
તાર�ખ: ૦૧/૦૩/૨૦૧૪
વંચાણે લીધા:(૧) સા.વ.િવ. નો તા. ૩૦/૯/૨૦૦૬ નો ઠરાવ ક્રમાંક : પર૧૦૨૦૦૫/૧૫૩૨/ક
(૨) સા.વ.િવ. નો તાર�ખ ૧૬/૧૦/૨૦૦૭ નો ઠરાવ ક્રમાંક :પ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક
(૩) સા.વ.િવ. નો તાર�ખ ૧૯/૧/૨૦૧૨ નો પ�રપત્ર ક્રમાંક :-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક
(૪)

ટ�કિનકલ

પર�ક્ષ

બોડર ્ન

તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૩

ના

પ�રપત્

ર ક્રમ

ટ�ઇબી/૨૦૧૩/સીસીસી પર�ક્ષા-૧/૪૧
ુ :
આ�ખ
સામાન્ય વહ�વટ  િવભાગના તા૩૦/૯/૨૦૦૬ ના ઠરાવથી  કમ્પ્�ુટ ર કૌશલ્ય
CCC/CCC+ તાલીમ અને પર�ક્ષાની કામગી સરદાર  પટ�લ રા�ય  વહ�વટ સંસ્થ,
ુ રાત કાઉ�ન્સલ
અમદાવાદ તથા �જ

ઓફ વોક�શનલ ટ્ર�િ, ગાંધીનગર (GCVT) હસ્તકના

આઇ.ટ�.આઇ. ક�દ્રોને માન્ય ગણવામાં આવેલ હતત્યારબાદ સમયાંતર� કમ્પ્�ુટર કૌશલ્
CCC/CCC+પર�ક્ અને તાલીમનો વ્યાપ વધારવા

�ગેના �ુકમો કરવામાં આવેલ હતા.

વંચાણે લીધેલ ક્ર(૨) ઉપરના ઠરાવથી કમ્પ્�ુટર કૌશલ્યCCC/CCC+ની પર�ક્ષા માટ
ુ રાત ટ�કિનકલ પર�ક્ષ
સરદાર પટ�લ રા�ય વહ�વટ સંસ્થ અને આઈ.ટ�.આઇ. ઉપરાંત �જ
બોડર ને પર�ક્ષસંસ્થા તર�ક માન્ય ગણવામાં આવેલ હતા.
િશક્ષણ િવભા ગ દ્વ ટ�કિનકલ પર�ક્ષા બો, ગાંધીનગરના તમામ કમર્ચાર�ઓને
ુ ાર  સદર�ુ  તમામ કમર્ચાર�ઓ
ફાજલ કરવા બાબતે તથા નાણાં િવભાગની  � ૂચના અ�સ
અન્ ખાતાઓમાં પ્રિન�ુક્ કરાતાં હવે ટ�કિનકલ પર�ક્ષા બો,ગાંધીનગર પાસે મહ�કમ
નથી. આથી, વંચાણે લીધેલ ક્-૪ ઉપરના ટ�કિનકલ પર�ક્ષા બોના   પ�રપત્ર
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CCC/CCC+ ની  પર�ક્ષા� આયોજન  સરકાર� પો�લટ�કિનકો અને સરકાર� ઇજનેર� કોલેજો
ખાતે બંધ કરવામાં આવેલ છે . આથી, ટ�કિનકલ પર�ક્ષા બો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવત
ુ રાત ટ�કનોલો�ક્લ �ુિનવિસ�ટને
CCC/CCC+ તાલીમ અને પર�ક્ષ �ગેની  કામગીર� �જ
સ�પવાની બાબત સરકારશ્રીનિવચારણા હ�ઠળ હતી.
ઠરાવ:
વંચાણે

લીધેલ ક્-૨

ઉપરના

ઠરાવનાં

પારા-૪માં

કમ્પ્�ુટ ર કૌશલ્ય

CCC/CCC+ની  પર�ક્ષા માટ “સરદાર  પટ�લ રા�ય  વહ�વટ  સંસ્થ,

અમદાવાદ,

આઇ.ટ�.આઇ. ઉપરાંત ટ�કિનકલ પર�ક્ષા બો પર�ક્ષા સંસ્તર�ક� રહ�શે તેવી જોગવાઇ છે .
કાળ� � ૂવર્કની િવચારણાના �ત “ટ�કિનકલ પર�ક્ષા બો” ના બદલે હવે CCC/CCC+ ની 
પર�ક્ષા માટ � “�ુજરાત ટ�કનોલો�કલ �ુિનવિસ�ટ�(GTU)” પર�ક્ષા સંસ્થા તર�ક�રહ�શે અ
�ુજરાત ટ�કનોલો�કલ �ુિનવિસ�ટ�એ સરકાર� પો�લટ�કિનક અને સરકાર� ઇજનેર� કોલેજો
ખાતે   CCC/CCC+ની તાલીમ અને પર�ક્ષાની આયોજ કરવા�ુ રહ�શે
ં
તે� ુ ં ઠરાવવામાં
આવે છે .  
ઉપર વંચાણે લીધેલ ક્રમા-૨ સામેના ઠરાવની અન્ય શરતો યથાવત રહ� છે. 
ુ રાતના રા�યપાલશ્રીના �ુકમથી અને તેમના ના,  
�જ

(ક�. ક�.પટ�લ)
ઉપસ�ચવ
સામાન્ય વહ�વટ િવભા
સરકારના ઉપસ�ચવ
પ્ર,











માન. રાજયપાલશ્રી અગ્રસ�ચવ
ુ ્ મંત્રીશ્રીના અગ્ર
માન. �ખ
માન. મંત્રીશ્રી/રા.ક.મંત્રીશ્રીઓના �ગત
માન. િવરોધપક્ષના નેતાશ્રીના �ગત સ�
�ુખ્ સ�ચવશ્રી નાયબ સ�ચવશ્, સ�ચવાલય, ગાંધીનગર
ુ રાત �હ�ર સેવા આયોગ, અમદાવાદ
સ�ચવશ્, �જ
ુ રાત િવધાનસભા સ�ચવાલય, ગાંધીનગર
સ�ચવશ્, �જ
ુ રાત તક�દાર� આયોગ, ગાંધીનગર
સ�ચવશ્, �જ
ુ રાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
સ�ચવશ્, �જ
ુ રાત �ુલ્ ક સેવા �ટ્રબ્નલ, ગાંધીનગર
સ�ચવશ્, �જ
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ર�સ્ ટરશ્, �ુજરાત હાઇકોટર , અમદાવાદ
ુ રાત રાજય, અમદાવાદ
એકાઉન્ ન્  જનરલશ્, �જ
ુ રાત રાજય, અમદાવાદ/ગાંધીનગર
એડ�શનલ એકાઉન્ ન્  જનરલશ્, �જ
સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના સવ� અિધકાર�ઓ/સ� શાખા
વ
પગાર અને �હસાબી અિધકાર�શ્, અમદાવાદ/ગાંધીનગર
ર�સીડ�ન્  ઓડ�ટ ઓફ�સરશ્, અમદાવાદ/ગાંધીનગર
ડાયર�કટર જનરલશ્, સરદાર પટ�લ લોકપ્રશાસન સંસ્, અમદાવાદ-૧પ
ુ રાત કાઉિન્ લ ઓફ  વોક�શનલ ટ્ર�ન,
િનયામકશ્, રોજગાર  અને તાલીમ / �જ
ગાંધીનગર
સ�ચવશ્, ટ�કિનકલ પર�ક્ષા બો, ગાંધીનગર
ર�સ્ટ્રા, �ુજરાત ટ�કનોલો�કલ �ુિનવિસ�ટ�, િવ�કમાર ્ સરકાર� ઇજનેર� કોલેજ
ક�મ્પ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ.      
મા�હતી િનયામકશ્, ગાંધીનગર - �હ�ર પ્રિસિધ અથ�
સ�ચવાલયના સવ� િવભાગો
સવ� ખાતાના વડાઓ (ખાતાના વડા હ�ઠળની કચેર�ઓને ઉકત � ૂચનાઓ મોકલવાની 
િવનંતી સાથે)
રાજય સરકારના સવ� બોડર ્ / કોપ�ર�શન
એકઝીક�ુટ�વ, સાયન્  એન્  ટ�કનોલો� િવભાગ, GSWAN ઉપર પ્રિસ�ધ્ધ અ
નાયબ સેકશન અિધકાર� િસલેકટ ફાઇલ
િસલેકટ ફાઇલ.
પત્દ્વાર
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