ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થા વાપી

માહિતી (મેળવવાનાં)
અધધકાર અધધધનયમ – ૨૦૦૫
ધનયમ સંગ્રિ ૧ થી ૧૭

મ ુ :વાપી, ભોલેબાબા આશ્રમ, છરવાડા રોડ, જિલ્લો :
વલસાડ
પીન કોડ : ૩૯૬૧૯૧
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( મે – ૨૦૧૯ )

એનેક્ષર- એ
(સામાન્ય વહીવટી વવભાગ નાાં તાાં .01/05/2009 ના પરીપત્ર ક્રમાાંક: પીએડી -10-2007-335364-આર.ટી.આઈ. સેલ ન ાં બિડાણ)

પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમાણપત્ર કરવામાાં આવે છે , ઔધોગીક તાલીમ સાંસ્થા વાપી દ્રારા માહહતી અવધકાર
અવધવનયમની કલમ-4 અંતગત
ગ સ્વયાં જાહેર કરવાની િાિતો (પ્રોએકટીવ હડસ્કલોઝર) (P.A.D.)
તૈયાર કરવામાાં આવી છે . અને તા.૦૨/૦૫/૨૦૧૮ ની સ્સ્થવત એ અધતન કરવામાાં આવેલ છે . જેન ાં
મારા દ્રારા મે ૨૦૧૮ દરમ્યાન ઈન્સ્પેકશન–કમ–ઓડીટ કરવામાાં આવ્ ાં છે . અને જે િાિતે ક્ષતી
જણાઈ હતી અગર તો અપરતી વવગતો જણાઈ હતી તેની પ ૂતગતા કરાવવામાાં આવી છે .
તા.૦૨/૦૫/૨૦૧૮ની સ્સ્થવતએ હવે કોઈ જાહેર સત્તા માંડળો નાાં પ્રોએકટીવહડસ્કલોઝર
(P.A.D.)ન ાં ઈન્સ્પેકશન–કમ–ઓડીટ િાકી રહેલ નથી.
તારીખ : ૦૧/૦૫/૨૦૧૯
સ્થળ : આઈ.ટી.આઈ. વાપી

આચાર્ય
ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થા
વાપી
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બીડાણ :-આઈ.ટી.આઈ વાપી પ્રકરણ-1થી17 પ્રોએકટીવ ડડસ્કલોઝર(P.A.D)

અનુક્રમગણકા
ક્રમ

ગવષર્

૧
૨

પ્રસ્તાવના

3

ગનર્મ સંગ્રહ – ૨ અગધકારીઓ અને કમયચારીઓની સતા અને ફરજો

૪

ગનર્મ સંગ્રહ – ૩ ગનણયર્ લેવાની પ્રડક્રર્ામાં અનુસરવાની કાર્યપધ્ધગત

૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮

ગનર્મ સંગ્રહ – ૧ સંિઠનની ગવિતો કાર્ોઅને ફરજો

ગનર્મ સંગ્રહ – ૪ કાર્ો કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો
ગનર્મ સંગ્રહ – ૫ કાર્ો કરવા માટેના ગનર્મો, ગવગનમર્ો, સૂચનાઓ
ગનર્મ સંગ્રહ – ૬ જાહેર તંત્ર અથવા તેના ગનર્ંત્રણહેઠળની વ્ર્ડકતઓ પાસેના દસ્તાવેજોનીકક્ષાઓ
ગનર્મ સંગ્રહ – ૭ગનતી ઘડતર અથવા ગનતીનાઅમલ સંબંધી જનતાના સભ્ર્ો સાથે સલાહ-પરામર્ય
ગનર્મ સંગ્રહ – ૮ રચાર્ેલ બોડય, પડરષદ, સગમગતઓ અને અન્ર્ સંસ્થાઓનું પત્રક
ગનર્મ સંગ્રહ – ૯ અગધકારી/કમયચારીઓની માગહતી પુગસ્તકા(ડડરેકટરી)
ગનર્મ સંગ્રહ – ૧૦ ગવગનર્મો માં જોિવાઈ કર્ાય મુજબ અગધકારી-કમયચારીઓને મળતું મહેનતાણં
ગનર્મ સંગ્રહ – ૧૧ સંસ્થાને ફાળવેલ અંદાજપત્રની ગવિતો
ગનર્મ સંગ્રહ – ૧૨ સહાર્કી કાર્યક્રમોના અમલ અંિેની પધ્ધગત
ગનર્મ સંગ્રહ – ૧૩ રાહતો, પરમીટનીગવિતો
ગનર્મ સંગ્રહ – ૧૪ગવજાણંરૂપેઉપલબ્ધ માગહતી
ગનર્મ સંગ્રહ – ૧૫ માગહગત મેળવવા માટે નાિડરકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની ગવિતો
ગનર્મ સંગ્રહ – ૧૬જાહેરમાહીતી અગધકારીઓનાં નામ , હોદો અને અન્ર્ ગવિતો
ગનર્મ સંગ્રહ – ૧૭ અન્ર્ ઉપર્ોિી માગહતી
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૧ - પ્રસ્તાવના
૧.૧

પુગસ્તકા (માગહતી અગધકારી અગધગનર્મ ૨૦૦૫)ની પાશ્રાદભૂગમકા અંિે જાણકારી :
આ પુસ્તકમાગહગતઅગધકાર અગધગનર્મ-૨૦૦૫ના ગનર્મ -૪ પ્રકરણ -૨ અન્વર્ે સંસ્થાની જાહેર કચેરી તરીકે
જાહેર કરવાની થતી માગહગતનો સમાવેર્ કરી આ પુસ્તક બનાવેલ છે .

૧.૨

આ પુગસ્તકા નો ઉદેર્ / હેતુ :
આ

પુસ્તકનો

હેતુ

/

ઉદેર્એ

છે

કે

જાહેર

જનતા

(જે માં

જાહેર

જનતાઉપરાંતતાલીમાથીઓ/વાલીઓ/કમયચારીઓનો પણ સમાવેર્) માટે ઉપર્ોિી થઈ ર્કે તેવી માગહગત
માંિણી થાર્ તે પૂવે ઉપલબ્ધ કરવાનો છે .
૧.૩

આ પુસ્તક કઈ વ્ર્ડકતઓ/સંસ્થાઓ/સંિઠનો વિેરન
ે ે ઉપર્ોિી છે ?
આ પુસ્તક સંસ્થાના કમયચારી/તાલીમાથી/વાલી-વારસદારો/ઉધોિિૃહો/જાહેર કચેરી ઓ/ઉધોિિૃહોના
સંિઠનો તેમજ કોઈપણ જાહેર જનતા ને ઉપર્ોિી થઈ ર્કે તેમ છે .

૧.૪

આ પુસ્તક માં આપેલી માગહતી નું માળખુ :
આ પુસ્તકમાં આપેલી માગહતી અગધગનર્મ અંિેના ગનર્મ-૪ પ્રકરણ-૨માં જણાવેલ ગનર્મ સંદભય– ૧
થી૧૭માં જણાવેલ ઢાંચા મુજબનું માળખું રાખવામાં આવેલ છે .

૧.૫

વ્ર્ાખ્ર્ાઓ (પુસ્તકમાં વાપરવામાં આવેલ જુ દા જુ દા ર્બ્દોની વ્ર્ાખ્ર્ા આપવા ગવનંતી) :
૧. આચાર્યશ્રી - સંસ્થાના વડા/કચેરીના વડા .
૨. ફોરમેનશ્રી - સંસ્થાના વડાથી તુરંત નીચેનો હોદો.
૩. સુપરવાઈઝર ઈન્સ્રકટર – કોષય(રેડ)ના ઇન્ચાજય .
૪. સ્ટોર કીપર – સંસ્થાના સ્ટોર ર્ાખાના સંચાલક.
૫.જુ ગનર્ર કલાકય/સીનીર્ર કલાકય – સંસ્થા ખાતેનો વહીવટીસ્ટાફ.

૧.૬

આવરી લેવાર્ેલ ગવષર્ો અંિે વધુ માગહતી મેળવવાં માંિત
ે ો તે માટેની સંપકયવ્ર્ડકત :

કોઈવ્ર્ડકત આ પુસ્તકમાં આવરી લેવાર્ેલ ગવષર્ો અંિે વધુ માગહતી મેળવવાં માંિેતો તે માટેની
સંપકયવ્ર્ડકતએટલે કે સંસ્થાનાફોરમેનશ્રી બી. એન. ભારદીર્ા
૧.૭

આ પુસ્તકમાં ઉપલબ્ધ ન હોર્ તે માગહતી મેળવવા માટેની કાર્ય-પધ્ધગત અને ફી:
આ પુસ્તકમાં ઉપલબ્ધ ન હોર્ તે માગહતી મેળવવા માટે માગહતી અગધકાર-૨૦૦૫ અન્વર્ે ૨૦/- રૂગપર્ા
રોકડા/સ્ટેમ્પ/ડ્રાફટથી ચુકવી પ્રગત નંિ પાનાના રૂગપર્ાચુકવી માગહતી મેળવી ર્કર્ે .

૨ (ગનર્મ સંગ્રહ -૧)સંિઠનની ગવિતો કાર્ોઅનેફરજો
૨.૧

જાહેર તંત્ર ઉદેર્હેતુ

:
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સંસ્થામાંચાલતા જી.સી.વી.ટી/એન.સી.વી.ટી.ના રેડોના તાલીમાથીઓને ગનર્ત સીલેબસમુજબ
થીર્રી અને પ્રેકટીકલ અંિે ઘગનષ્ટ તાલીમ આપી/ અપાવવી તેમનારેડમાંકુર્ળ કારીિરો તરીકે તૈર્ાર કરવા,
આ હેતુ બર લાવવા એફીલેર્નમેળવવા, ખરીદી કરવી અને સંસ્થાનું સંચાલન કરવું તથા વહીવટ કરવો અને
પ્રાદેગર્ક કચેરી તાલીમ, રાજકોટ તરફથી સુચવવામાંઆવે તેવા અન્ર્ તાલીમ કાર્યક્રમચલાવવા .
૨.૨

જાહેર તંત્રનુ મીર્ન

:

આ કચેરી જાહેર હેતુ બર આવે તે સારુ ઉપલી કચેરી દ્વ્રારા સુપ્રત કરવામાંઆવતી ગવગવધપ્રવૃગિઓ
હાથ ધરવી જે વી કે પ્રવેર્,પરીક્ષા,એફીલીએર્ન,તેમજસધન તાલીમ આપી ર્ુવાનોમાં સ્કીલડેવલપમેન્ટ કરવું
આમસમાજમાંરોજિારી/સ્વરોજિારી ઉભી કરી સમાજ સેવાનું કાર્યકરવું.
૨.૩ જાહેર તંત્રનો ટુકો ઈગતહાસ અનેતન
ે ી રચના નો સંદભય

:

સરકારશ્રી ના ઠરાવ અનુસાર આ સંસ્થા ર્રૂ કરવામાં આવેલ અને રચનાનો સંદભે છે લ્લા ૪
વષયથી(૨૦૧૪) વાપી ખાતે કાર્યરતછે . હાલમાં તેમાં કુલ ૦૭ કોષય(રેડ)માં ૪૪૪ બેઠકો મંજુર થર્ેલ છે .
૨.૪ જાહેર તંત્રની ફરજો :
તાલીમાથીઓનેજી.સી.વી.ટી/એન.સી.વી.ટી.ના

હેઠળ

ગનર્ત

સીલેબસ

અનુસાર

તાલીમઆપવી/અપાવવી અને તે માટે જરૂરી વ્ર્વસ્થા તંત્ર િોઠવવું અને સંસ્થાનું સંચાલન કરવું.
૨.૫જાહેરતંત્રની મુખ્ર્ પ્રવૃગતઓ/કાર્ો :
જી.સી.વી.ટી/એન.સી.વી.ટી. હેઠળ ગનર્તસીલેબસ મુજબ તાલીમાથીઓને તાલીમ
આપવી/અપાવવી.
૨.૬જાહેર તંત્ર દ્વ્વારા આપવામા આવતી સેવાઓની ર્ાદીઅને તેનુ સંગક્ષપ્ત ગવવરણ :
(૧)તાલીમાથીઓને થીર્રી અને પ્રેકટીકલ તાલીમ આપવી.
(૨)આ જનરલ આઈ.ટી.આઈ. હોવાથી ઉમેદવારોને મેરીટ મુજબપ્રવેર્ આપવો.
(૩)એસ.ટી./એસ.સી./અપંિ/મગહલાઓને ટર્ુર્નફી ભરવામાંથીમુગક્ત આપવી.
(૪) તાલીમાથીઓને ગનર્મ અનુસારનું સ્ટાઇપેડ તેમજ સરકારીશ્રી વખતો વખત જાહેર કરે તેવા લાભો
આપવા.
(૫) અભ્ર્ાસક્રમ પૂણયથતાં જે તે ર્ોજનાને અનુરૂપ પરીક્ષાઓ લેવી.
૨.૭

જાહેર તંત્રના માળખાનો આલેખ:
આ સંસ્થાની (નોડલ) ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થા પારડી છે . તેની ઉપલી કચેરી, પ્રાદેગર્ક વડાનીકચેરી
એટલે કે નાર્બ ગનર્ામકશ્રી(તાલીમ) સુરત છે . તેની ઉપલીકચેરી ખાતાના વડાની કચેરી એટલે કે
ગનર્ામકશ્રી, રોજિાર અને તાલીમ,બ્લોક નં૧,ત્રીજો માળ, જુ ના સગચવાલર્ , િાંધીનિર છે .

૨.૮

જાહેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાર્યક્ષમતા વધારવા માટેનીલોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ :
(૧) પુરી તપાસ ખાતરીકર્ાયવિર ગબનજરૂરી અને અર્ોગ્ર્ ફરીર્ાદો/આક્ષેપો નકરી સૌના સમર્,
ર્ગક્ત,નાણા બચે તેમ કરવું/કરાવવું.
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(૨) સંસ્થા ખાતે તથા ખાતા દ્રારા આપવામાંઆવતી જાહેરાતો વિેરે બરાબર વાંચી ચોક્કસ રીતે અને સંપુણય
પાલન કરી ગબનજરૂરી પૂછતાછ ન થાર્ તેમ કરવું/કરાવવું.
(૩)આ સંસ્થામુખ્ર્ત્વે તાલીમ આપવાનું કાર્ય કરે છે જેથી લોકોએ નોકરીબાબતોની અપેક્ષાઓ આ સંસ્થા
પાસેથી ન રાખવી જોઇએ.
(૪) તાલીમ માટે પોતાના પુત્ર/પુત્રી/પાલ્ર્ને અત્રે મુકી દીધા બાદ વાલી તરીકેઅત્રે થી જણાવવામાઆવતી
સુચનાઓનુ પાલન કરે/કરાવે અને સારી તાલીમલઇ ર્કે તે માટે તાલીમાથી અને સંસ્થાનેપુરો સહર્ોિ
વાલી તરીકે આપવો/અપાવવો.
(૫) સંસ્થાના ગનગત ગનર્મોનુ પાલન કરવું.
૨.૯

લોક સહર્ોિ મેળવવા માટેની િોઠવણઅને પધ્ધગતઓ:
(૧) ઇન્સ્ટીટ્ર્ુટ મેનેજમેન્ટ કગમટીની રચના કરેલ છે .
(૨) વાલી સંમેલન બોલાવવામાં આવે છે . અને એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળાનું પણઆર્ોજન કરવામાં આવે છે .
(3) કેમ્પસઇન્ટરવ્ર્ુ િોઠવવામાં આવે છે .

૨.૧૦ સેવા આપવાના દેખરેખ ગનર્ંત્રણ અને જાહેર ફરીર્ાદગનવારણ માટે ઉપલબ્ધ તંત્ર :
(૧)આચાર્ય કે ફોરમેનને મૌગખક કે લેગખત માં જાણ કરી ર્કે છે .
(૨)સંસ્થા ખાતે ફરીર્ાદ /સુચન પેટી રાખવામાં આવેલ છે .
(૩)આઉટસોસીંિ સેવા અંતિયત સીક્ર્ુરીટી સ્ટાફ રોકવામાં આવેલ છે .
૨.૧૧ મુખ્ર્ કચેરીનું સરનામ

:

૨.૭ મુજબ

૨.૧૨ કચેરી ર્રૂ થવાનો સમર્

: ૧૦ :૩૦ કલાકે

કચેરી બંધ થવાનો સમર્

: ૧૮:૧૦ કલાકે

૩ (ગનર્મ સંગ્રહ-૨)અગધકારીઓ અને કમયચારીઓની સતા અને ફરજો
૩.૧ સંસ્થાના અગધકારીઓ અને કમયચારીઓની સતા અને ફરજો ની ગવિત :
આ સંસ્થા ખાતે વિય-૨,વિય-૩, અને વિય-૪ના અગધકારી/કમયચારીઓ છે .
જે પૈકી વિય-૨ના અગધકારીનો હોદો આચાર્યશ્રી છે . જે સંસ્થાના વડા તરીકે ફરજ બજાવે છે .
અગધકારી/કમયચારીઓની સતા અને ફરજો નીચે મુજબ છે .
સંસ્થાના અગધકારી/
કમયચારીનો હોદો
આચાર્યવિય-૨

વહીવટી

સતાઓ
નાણાંકીર્

આચાર્યવિય-

આચાર્યવિય-

૨

૨ને

ફરજો

અન્ર્
અગનર્મીત
તાલીમાથીઓના વાલીને જાણ
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-તાલીમ સંબંધી કાર્યવાહી, જે વી કે પ્રવેર્,
પરીક્ષા વિેરે

ને સુપ્રત
કરેલ

સુપ્રત કરેલ
સતાઓ

સતાઓ.

કરવાની સતાઓ, રેનીંિ
મેન્ર્ુઅલમાં જણાવ્ર્ા મુજબ
તાલીમાથીનીરજાઓ મંજુર
કરવી,તાલીમાથીઓનું નામ કમી
કરવું .

ફોરમેન
ઈન્સ્રકટર

-

-

-ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે પ્રાર્ોિીક કાર્ય અને થીર્રી
કાર્ય ર્ોગ્ર્ રીતે થાર્ .
-કાચા માલસામાનનું અર્ોજન કરવુ
-તમામ ભૌગતક ગનરીક્ષણ કરવા.
-સંસ્થાના ઈન્સ્રકટરનો સુચારૂ ઉપર્ોિ થાર્.
-પાળીના ઇન્ચાજય તરીકે ફરજો .

-

-તાલીમી ગનરીક્ષણ કરવું.
-તાલીમી રેકોડય ચકાસણી કરી ઉલ્લેખીત સ્થાને
સહી કરવી.
-આચાર્યશ્રીને મદદરુપ થવું
-આચાર્યશ્રી મારફતે ઉપલી કચેરીની સૂચનાઓનું
તાલીમી સ્ટાફ પાસે અમલ કરાવવો .
- ટાઈમ ટેબલ મુજબ તાલીમ કાર્ય ચાલે અને તેની

સુપરવાઈઝર
ઈન્સ્રકટર

િુણવતા જળવાર્ તે સારુ સુપરવાઈઝન કરવું.
-

-

-તાલીમાથીની હાજરી
પુરવાની સતા

-ટાઈમ ટેબલ મુજબ પ્રાર્ોિીક અને સૈધાંગતક
તાલીમ આપવી.

-અગનર્મીત

-સ્ટોર સંબંધી માંિણી અને આર્ોજન કરવું

તાલીમાથી માટે
ગનર્મોનુસાર ડરપોટય

-તાલીમી રેકોડય ગનભાવવા .

કરવાની સતા.

-સ્ટોરસબંધી રેકોડૅ ગનભાવવા .

-પરીક્ષામાં બેસવાપાત્ર

-આચાર્યશ્રી/ફોરમેન મારફતે મળતી ઉપલી

તાલીમાથી ઓને સેસનલ

માક્સય મુકવાની સિા.

7

કચેરીની સુચનાઓનો અમલ કરવો.

૪ (ગનર્મ સંગ્રહ–૩)ગનણયર્ લેવાની પ્રડક્રર્ામાં અનુસરવાની કાર્યપધ્ધગત
િુજરાત સરકારશ્રી ની ગનર્ત થર્ેલ કાર્યપધ્ધગત મુજબ ગવગવધ કામિીરી માટે ગનણયર્ લેવાની
પ્રડક્રર્ા/કાર્યપધ્ધગત નીચે મુજબ છે .
(૧) તાલીમાથીની બાબતો :ઇન્ચાજય ફોરમેન સુ.ઇ. દ્વ્વારા ફોરમેનશ્રીને રીપોટય કરે છે . ફોરમેનશ્રી ગનર્મોનુસાર ભલામણ કરે છે . તેના
આધારે આચાર્યશ્રી ગનર્મોનુસાર ગનણયર્ો લે છે .
(૨)

કમયચારીઓની બાબતો :ઇન્ચાજય ફોરમેન દ્વ્વારા આચાર્યશ્રીને રીપોટય જે તે ર્ાખા/બ્રાન્ચના કમયચારીશ્રી સુપ્રત કરે છે . જે તે
ર્ાખા/બ્રાન્ચનાકમયચારી લાિુ પડતા ગનર્મો/ગવનગર્મો/પડરપત્રો/સ્ટેન્ડીંિ ઓડયર વિેરે ટાંકી ર્ાખા નોંધ
રજુ કરી નોંધ ઉપરકચેરીના વડાના આદેર્ો મેળવી કાર્યવાહી પુણય કરે છે .

(૩)

ખરીદી /ભૌગતક ગનકાલની બાબતો:-

ઇન્ચાજય કમયચારી જરુરી માિણીપત્ર ઉપરી કમયચારી આઇટમોનું અને તેના જથ્થાની ચકાસણી કરી
આચાર્યશ્રીને ભલામણ કરે છે . આચાર્યશ્રી સ્ટોર ર્ાખાને સુપ્રત કરે છે . સ્ટોરર્ાખા ગનર્મો,
ગવગનર્મો,પડરપત્રો/સ્ટેન્ડીંિ ઓડયર મુજબ ખરીદી/ગનકાલ કરવા માટે સ્થાગનક સગમતી કે આચાર્યશ્રી મારફતે
જે તે અગધકારી દરખાસ્ત કરે છે . સ્થાગનક સગમતી કેજે તે અગધકારી દ્રારા અનુિામી કામિીરી પુણય કરવામાં
આવે છે .

(૪)

તાલીમાથીઓના લાભોની બાબતો:તાલીમાથીઓના લાભો જે વા કે સ્ટાઇપેન્ડ,સાર્કલ,ટેબલેટ,બેન્કેબલ લોન ર્ોજના વિેરે પ્રાપ્ત કરવા માટે
તાલીમાથી ગનર્ત કરેલ અરજીપત્ર/માિણીપત્ર પોતાના ઇનચાજય સુ.ઇ.ને રજુ કરે છે .આવી અરજીપત્ર અને
માિણીપત્ર ફોરમેનશ્રીમારફતે આચાર્યશ્રીને રજુ કરે છે . આચાર્યશ્રી જે તે ર્ોજનાના કમયચારી/કો-ઓડેનેટર
સુપ્રત કરે છે .આવા કમયચારી અરજીપત્ર અને માિણીપત્રક એકગત્રત કરી મંજુરી કતાય સગમગત (સ્ટાઇપેન્ડ
સમીતી/ટેબલેટ સગમતી/લોન સહાર્ ટાસ્કફોસય સગમતી)ની મીટીંિ બોલાવી લાભાથીઓને મળવા પાત્રતા
મુજબ લાભોને મંજુર કરાવે છે .

(૫)

જાહેર જનતાની બાબતો :જાહેર જનતા સીધા આચાર્યશ્રીને મળી ર્કે છે .આચાર્યશ્રી જનતાની મૌગખક/લેગખત રજુ આતને સંબંધીત
કમયચારી/કો-ઓડીનેટર ને સુપ્રત કરે છે . સરકારશ્રીના ગનર્મો, ગવગનર્મો,પડરપત્રો અને સ્ટેન્ડીિ ઓડયર મુજબ
ગનકાલકરે છે . જે ની જાણ જનતાને કરવામાં આવે છે . જર્ાં જરુરી જણાર્ તો ઉપલી કચેરીનું
માિયદર્યન/મંજુરી માંિવામાં આવે છે . તે મળે પછી જાહેર જનતાને જાણ કરવામાં આવે છે .

૫ (ગનર્મ સંગ્રહ –૪)કાર્ો કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો
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૫.૧ ગવગવધ પ્રવૃગતઓ/કાર્યક્રમો હાથ ધરવા માટે ગવભાિે નક્કી કરેલ ધોરણોની ગવિતો રેનીિ મેન્ર્ુઅલ મુજબ જે
તે રેડ માટે ગસલેબસ, મુજબ, થીર્રી, પ્રેક્ટીકલ જે વા ગવષર્ો માટે પ્રગતડદન ગનર્ત કલાક રાખી તાલીમના
ટાઇમ ટેબલ મંજુર કરવામાં આવે છે જે નું આચાર્યશ્રી તથા ઉપલી કચેરીઓના અન્ર્ અગધકારીઓ દ્વ્વારા
સુપરવીઝન તેમજ ઇન્સ્પેક્સન કરવામાં આવે છે . આ સઘળુ સરકારશ્રી ની વખતો વખત ની સુચના મુજબ
કરવામાં આવે છે . ઉપરોક્ત નીચે જણાવ્ર્ા ગસવાર્ કોઇ ખાસ ધોરણો નક્કી કરવામાં આવેલ નથી.
૧. પ્રવેર્ મેળવવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરી મેરીટ મુજબ પ્રવેર્ પાત્ર થાર્ છે .
૨. એક સેમેસ્ટરમાંથી બીજા સેમેસ્ટરમાં જવા માટે ૮૦%હાજરી હોવી અગનવાર્ય છે .
૩. સેમેસ્ટરના અંતે ૮૦% હાજરી ધરાવનાર જ પરીક્ષામાં બેસી ર્કે છે .
૪. એન.સી.વી.ટી. અને જી.સી.વી.ટી.ના કોષય માટે સેમેસ્ટરના અંતે ગનર્ગમત અને રીપીટર

તાલીમાથી

માટે સંબંધીત કાઉન્સીલના ટાઇમ ટેબલ પ્રમાણે પરીક્ષાઓ હાથ ધરવામાં આવે છે .
૫. એન.સી.વી.ટી કોસય માટે એમ.એસ.ડી.ઈ(ડીજીઈટી)દ્રારા ઠરાવેલ સીલેબસ લાિુ પડે છે .
૬. જી.સી.વી.ટી. કોસય માટે રાજર્ સરકારે માન્ર્ કરેલ સીલેબસ લાિુ પડે છે .
૭. ગવગવધ એકમો/કંપનીઓ દ્રારા માંિણી થર્ેલી કેમ્પસ ઇન્ટરવ્ર્ુંકે નામની ભલામણ હાથ ધરવામાં આવે
છે .
૮. રેનીંિ મેન્ર્ુઅલ ની જોિવાઇ મુજબ થીર્રી કાર્ય અને પ્રેક્ટીકલ કાર્ય તેમજ જણાવેલ પ્રવૃગિઓ હાથ
ધરવામાં આવે છે .
૯. રેનીંિમેન્ર્ુઅલની જોિવાઇઓ મુજબ તાલીમાથીઓની રજા મંજુર કરવામાં આવે છે .
૧૦. ઉપલી કચેરીઓ દ્રારા સંસ્થાના ગનરીક્ષણો હાથ ધરવામાં આવે છે .

૬ (ગનર્મ સંગ્રહ –૫)કાર્ો કરવા માટેના ગનર્મો, ગવગનમર્ો, સૂચનાઓ
ગનર્મસંગ્રહ અને દફતરો
૬.૧

દસ્તાવેજોનું નામ /મથાળું /દસ્તાવેજ પરનું લખાણ/ વ્ર્ગક્તને નકલ ક્ર્ાંથી મળર્ે/ વ્ર્ગક્તને નકલ માટે
લેવાની ફી (જો હોર્ તો )
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નકલ ક્ર્ાંથી મળર્ે

દસ્તાવેજોનું નામ/મથાળુ ને લખાણ.
(૧) િુજરાત સીવીલ સર્વયસ રૂલ્સ

સા.વ.ગવભાિની વેબસાઇટ અથવા સંસ્થા

(કમયચારી માટેના ગનર્મો)

ખાતેથી.

નકલ માટેની ફી
(૧) જર્ા વેબસાઈડ
દસ્તાવેજો હોર્ ત્ર્ાં
જે તે સાઈડના
ગનર્મો જાણી
ડાઉનલોડ કરી

નાણાં ગવભાિની વેબસાઇટ અથવા સંસ્થા

(૨) િુજરાત નાણાંકીર્ ગનર્મો

ખાતેથી.

(નાણાકીર્ સત્િાઓ અંિેના ગનર્મો)
(૩) સેવા, ગર્સ્ત અને અગપલના ગનર્મો

સા.વ. ગવભાિની વેબસાઇટ ખાતેથી અથવા

ર્કાર્ે.

ખાતાની વેબસાઇટ અથવા સંસ્થા ખાતેથી

(કમયચારીઓ માટેના ગનર્મો)
(૪) ખાતાકીર્ભરતીના ગનર્મો(ખાતામાં થતી સ્ટાફ

(૨) જર્ાં સંસ્થા ખાતે

ખાતાની વેબસાઇટ અથવા સંસ્થા ખાતેથી

દર્ાયવેલ છે ત્ર્ાં
દરેક પાનાના

ભરતી માટેનાગનર્મો)
(૫) રેનીંિ મેન્ર્ુઅલ

રૂ|.૨(બે) પ્રમાણે

ખાતાની વેબસાઇટ અથવા MSDE ની

(તાલીમ અને તાલીમાથીઓ માટેના

વેબસાઈટ ઉપરથી અથવા સંસ્થા ખાતેથી

ફી ચુકવેથી નકલ
મળી ર્કર્ે.

ગનર્મો)
(૬) એપ્રેગન્ટસ એક્ટ

ખાતાની વેબસાઇટ અથવા MSDE ની

વેબસાઇટ ઉપરથી અથવા સંસ્થા ખાતેથી

(એપ્રેગન્ટસ માટેના ગનર્મો)
(૭) િુજરાત સરકારશ્રીની ખરીદી
નીતી-૨૦૧૭
(૮) સ્ટેન્ડીંિ ઓડયર ઓફ ઇએસટી બ્રાન્ચ
(૯) સ્ટેનડીંિઓડયર ઓફ રેનીંિ બ્રાન્ચ.
(૧૦) સ્ટેન્ડીંિ ઓડયર ઓફ એકાઉન્ટ બ્રાન્ચ

ઉધોિ અને ખાણ ગવભાિની વેબસાઇટ અથવા
સંસ્થા ખાતેથી
ખાતાની વેબસાઇટ અથવા સંસ્થા ખાતેથી
ખાતાની વેબસાઇટ અથવા સંસ્થા ખાતેથી
ખાતાની વેબસાઇટ અથવા સંસ્થા ખાતેથી

૭ (ગનર્મસંગ્રહ- ૬)

જાહેર તંત્ર અથવા તેના ગનર્મસંગ્રહ હેઠળની વ્ર્ડકતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની
કક્ષાઓ અંિેનું પત્રક

અનુ.

દસ્તાવેજોની કક્ષા

નં.
૧

તાલીમ

દસ્તાવેજોનું નામ અને તેની એક
લીટીમાં ઓળખાણ
સંસ્થા ખાતે તાલીમ બાબતો અંિેના

દસ્તાવેજો
મેળવવાની
કાર્યપધ્ધગત
માગહતી

ગનર્મો, ગવગનર્મો, પડરપત્રો કે જે

અગધગનર્મ –

સંસ્થાના કમયચારીઓ કે તાલીમાથીઓ
સબંધીત થર્ેલ પત્ર વ્ર્વહાર/
કાર્યવાહીઓ અંિેનો રેકોડય
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૨૦૦૫ મુજબ
ગનર્મોનુસાર

નીચેની વ્ર્ડકત પાસે છે / તેના
ગનર્ંત્રણમાં છે .
કુ ઝંકાર કે ર્ાહ

૨

સ્ટોર ર્ાખા

સંસ્થા ખાતે સ્ટોર અંિેની બાબતો

માગહતી

અંિેના ગનર્મો, ગવગનર્મો, પડરપત્રો કે

અગધગનર્મ –

જે સ્થાગનક તેમજ ઉપલી કચેરી દ્રારા
થર્ેલ ખરીદી/ મેન્ટેનન્સ / હરાજી/

શ્રી પી જી પટેલ

૨૦૦૫ મુજબ
ગનર્મોનુસાર

તબદીલી વિેરે અંિેનો રેકોડય

૮ (ગનર્મ સંગ્રહ-૭)
નીગત અથવા નીગતના અમલ સંબધ
ં ી જનતાના સભ્ર્ો સાથે સલાહ-પરામર્ય
નીગત અથવા નીગતના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્ર્ો સાથે સલાહ-પરામર્યઅથવા તેમના
પ્રગતગનગધ માટેની કોઈ વ્ર્વસ્થા હોર્ તો તેની ગવિત.
નીગત ઘડતર :
અનુ.નં

ર્ુ જનતાની
જનતાની સહભાગિતા મેળવવા માટેની વ્ર્વસ્થા
સહભાગિતા સુગનગસ્ચત

ગવષર્/મુદો

કરવાનું જરૂરીછે .
૧

ઇન્સ્ટીટર્ુટ મેનેજમેન્ટ કગમટી

કગમટીની રચના કરવામાં આવેછે અને તેનું સમર્ાંતરે

હા

પુન:િઠન થાર્ છે .

પ્રકરણ-૯ (ગનર્મ સંગ્રહ -૮)
રચાર્ેલ બોડય, પડરષદ, સગમગતઓ અને અન્ર્ સંસ્થાઓનું પત્રક

આ સરકારી સંસ્થા િુજરાત સરકારના શ્રમ અને રોજિાર ગવભાિ હેઠળના રોજિાર અને તાલીમ ખાતાના તાબા હેઠળની સંસ્થા છે વળી ગનર્ત
હાલના માળખા પ્રમાણે ઉપર મુદા ૨.૭ મુજબ ઉપલી કચેરી ઓ ધરાવે છે . વળીએન.સી.વી.ટી તે ભારત સરકારના મીનીસ્રી ઓફ સ્કીલ ડેવલોપમેન્ટ એન્ડ
એન્ટરગપ્રનીર્રર્ીપ હેઠળના ડાર્રેકટર જનરલ ઓફ એમ્પ્લોર્મેન્ટ એન્ડ ટેનીંિ ડદલ્હી દ્રારાગનર્ત કરાર્ેલ રાષ્ટ્રીર્ કક્ષાની કમીટી છે . જે થી એન.સી.વી.ટી
કક્ષાના રેડ આઈ.ટી.આઈ.માં જે ચાલે છે તે રાષ્ટ્રીર્ કક્ષાની તાલીમ ર્ોજના ધરાવે છે . પરંતુ તેનો અમલ જે તે રાજર્ સરકાર કરે છે .
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આમ માગલક તરીકે િુજરાત સરકારના અને ગનર્ામકશ્રી રોજિાર તાલીમ ગનર્ુક્ત થર્ેલા ખાતાના વડા (હાલમાં શ્રી અવંગતકા સસંઘ સાહેબ) છે .
પ્રાદેગર્ક વડા તરીકે શ્રી જી.એન.પારેખ સાહેબ (નાર્બ ગનર્ામક (તાલીમ), રાજકોટ ગવભાિ ,રાજકોટ) છે . આઈ.ટી.આઈ. ધ્રોલ ના વડા શ્રી વી. એસ.
િોહેલ (આચાર્ય વિય-૨) છે . તેમજ આ સંસ્થાના કચેરી વડા/આચાર્ય છે .
આમ આ જાહેર કચેરીનું માળખુ ઉપર મુજબ છે . જે થી વખતો વખત જે તે વડાઓ દ્રારા ગવગવધ ગવષર્ માટે ગમટીંિો ર્ોજવામાં આવે છે . અને
તેની કાર્યવાહીની નોંધ પણ બહાર પાડવામાં આવે છે . જે તે સંબગધત કચેરી ખાતેથી મળી ર્કે.
બોડૅ/ પડરષદ / સગમતીનું

હેડ કવાટૅર

બોડૅ/ પડરષદ/ સગમતીનું કાર્ય

ગવવરણ

નવી ડદલ્હી

-રાજર્ ની સંસ્થાઓના કોષયની માન્ર્તા આપવી.

NCVT
(નેર્નલ

કાઉન્સીલ

ફોર

વોકેર્નલ ટેનીંિ )

-સમર્ાંતરે કોષયના ગસલેબસ અંિે ગનણયર્ લેવા.
-કોષય અંિેના ધારા –ધોરણો ગનર્મો ઘડવા અને અમલ કરાવવો.
-કોષયમાં દાખલ થર્ેલાઓની પરીક્ષા લેવી.

GCVT
(

િુજરાત

કાઉન્સીલ

ફોર

-રાજર્ કક્ષાના કોષયની પરીક્ષાઓના ગનર્મો/ધારા-ધોરણો બનાવવા.

બ્લોક નં.8 બીજોમાળ, ડો.

-રાજર્ કક્ષાના કોષયમાં દાખલ થતા તાલીમાથીઓની પરીક્ષા લેવી.

જીવરાજ

વોકેર્નલ ટેનીંિ)

-NCVT કક્ષાના કોષયની પરીક્ષા માટે રાજર્કક્ષાની કચેરી તરીકે કાર્ય કરેછે.

IMC ( ઈન્સ્ટીટર્ુટ મેનજ
ે મેન્ટ

-સંસ્થાને ટેકનીકલ માિયદર્યન આપવુ.ં

કગમટી

મહેતાભવન,

િાંધીનિર

-સંસ્થાની નીગતઓ અને કાર્યક્રમો માં સલાહ સૂચનો પુરા પાડવા .

સ્ટાઈપેન્ડ કગમટી

-સંસ્થાના તાલીમાથીઓ પૈકી જે ઓએ સંસ્થાકીર્ સ્ટાઇપેનડ મેળવવા અરજી કરેલ છે તેઓની અરજી

ઔ.તા.સંસ્થા વાપી

અંિે ગનણયર્ લઈ પાત્રતા ધરાવનારનું સ્ટાઈપેન્ડ મંજૂર કરવું.
ટેબ્લેટ સગમગત

સંસ્થાના કોમ્પુટર ક્ષેત્ર તેમજ ઈલેકટોગનકસ આઈ.ટી.ક્ષેત્રના તાલીમાથીઓ દ્રારા ખરીદ કરેલ ટેબલેટની

ઔ.તા.સંસ્થા વાપી

સહાર્ મંજુરી બાબતે ગનણયર્ લે છે .
જીલ્લા બેંકબલ લોન સહાર્

સંસ્થાના ભૂતપૂવૅ તાલીમાથીઓને સ્વરોજિાર પ્રાપ્ત કરવા માટે સહાર્ કરવા સારૂ સબસીડી ર્ુક્ત

સગમતી ( TFC)

લોનની પાત્રતા/ર્ોગ્ર્તાની ચકાસણી કરી તેઓની માંિણી બેંકને મોકલી આપવા બાબતે ગનણયર્ લે છે .

સ્થાનીક ખરીદ સગમતી

સંસ્થાની સ્થાનીક ખરીદી અંિે ગનણયર્ લે છે .

ઔ.તા.સંસ્થા વાપી

સ્થાનીક કડમેર્ન સગમતી

સંસ્થા ખાતે બીન વપરાર્ી ચીજ વસ્તુઓના ગનકાલ માટે ગનણયર્ અને કાર્યવાહી કરે છે .

ઔ.તા.સંસ્થા વાપી

મગહલા સતામણી કગમટી

કચેરીમાં નોકરી કરતી મગહલા કમયચારી/તાલીમથીની કોઈ જાતીર્ સતામણી ના કરે તે બાબત ગનણયર્ લે

ઔ.તા.સંસ્થા વાપી

ઔ.તા.સંસ્થા વાપી

છે .

૧૦ (ગનર્મ સંગ્રહ – ૯)
અગધકારી/કમયચારીઓની માગહતી પુગસ્તકા(ડડરેકટરી)
ક્ર્મ
૧

અગધકારી/
કમયચારીનુન
ં ામ
શ્રી કે વી ભંડારી

હોદો

S.T.D.
કોડ
૦૨૬૦

આચાર્ય
વિય ૨

ફોન નંબર ઓડફસ

ઈમેલ એડ્રસ

૨૪૩૩૩૦૦

prlitivapi@gmail.c
om
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૨

3
૪

શ્રી કે કે રૂઘાણી
શ્રી પી જી પટેલ
શ્રી એ એલ હળપગત

ફોરમેન
ઇન્સ્રકટર

૦૨૬૦

ફોરમેન
ઇન્સ્રકટર

૦૨૬૦

સુ.ઈ.

૦૨૬૦

૨૪૩૩૩૦૦
૨૪૩૩૩૦૦
૨૪૩૩૩૦૦

ફીટર

૫

શ્રી વી ડી પટેલ

૦૨૬૦

સુ.ઈ

૨૪૩૩૩૦૦

વેલ્ડર
૬

શ્રી કે બી પટેલ

૦૨૬૦

સુ.ઈ

૨૪૩૩૩૦૦

ઈલેક્રીસીર્ન
૭
૮

શ્રી બી ડી પટેલ

૦૨૬૦

સુ.ઈ
AOCP

કુ પી કે પટેલ

૦૨૬૦

સુ.ઈ

૨૪૩૩૩૦૦
૨૪૩૩૩૦૦

વાર્રમેન
૯

કુ જે ટી પટેલ

૦૨૬૦

સુ.ઈ

૨૪૩૩૩૦૦

સુઈંિ ટેકનોલોજી
૧૦
૧૧

શ્રી એ વી પંડ્ર્ા

૦૨૬૦

સુ.ઈ.
COPA

શ્રી એચ એમ પટેલ

૦૨૬૦

સુ.ઈ

૨૪૩૩૩૦૦
૨૪૩૩૩૦૦

વાર્રમેન
૧૨

કુ ઝંકાર કે ર્ાહ

સીનીર્ર ક્લાકય

૦૨૬૦

૨૪૩૩૩૦૦

prlitivapi@gmail.c
om
prlitivapi@gmail.c
om
prlitivapi@gmail.c
om
prlitivapi@gmail.c
om
prlitivapi@gmail.c
om
prlitivapi@gmail.c
om
prlitivapi@gmail.c
om
prlitivapi@gmail.c
om
prlitivapi@gmail.c
om
prlitivapi@gmail.c
om
prlitivapi@gmail.c
om

૧૧(ગનર્મસંગ્રહ -૧૦)
ગવગનર્મો માં જોિવાઈ કર્ાય મુજબ અગધકારી-કમયચારીઓને મળતું મહેનતાણં
ક્રમ નં

ગવગનર્મોમાં જોિવાઈ કર્ાય મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધગત સગહત દરેક અગધકારી અને કમયચારીને મળતુ માગસક મહેનતાણં .
નામ

હોદ્દો

માગસક મહેનતાણં

પિાર ધોરણ

કુલ પિાર

૧

શ્રી કે વી ભંડારી

આચાર્ય
વિય ૨

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦

૮૨૦૨૯

૨

શ્રી કે કે રૂઘાણી

ફોરમેન
ઇન્સ્રકટર

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

૮૨૦૨૮

૩

શ્રી પી જી પટેલ

ફોરમેન

૩૮૦૯૦ ડફક્સ પિાર

૩૮૦૯૦

13

વળતર
ભથ્થુ

ગવગનમર્માં
જણાવ્ર્ા મુજબ મહેનતાણં
નક્કી કરવાની કાર્યપધ્ધગત.

રાજર્ સરકારશ્રીના
વખતો વખતના

ઇન્સ્રકટર

ગનર્મો અનુસાર.

૪

શ્રી એ એલ હળપગત

સુ.ઈ.

૫

શ્રી વી ડી પટેલ

સુ.ઈ

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

૬૬૮૨૬

૬

શ્રી કે બી પટેલ

સુ.ઈ

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

૫૭૬૮૯

૭

શ્રી બી ડી પટેલ

સુ.ઈ

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૮

કુ પી કે પટેલ

૯

કુ જે ટી પટેલ

ફીટર

વેલ્ડર
ઈલેક્રીસીર્ન
AOCP

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

૬૯૦૦૯

૩૫૬૯૭

સુ.ઈ

૩૧૩૪૦
ડફક્સ પિાર

સુ.ઈ

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

સુ.ઈ.

૩૧૩૪૦
ડફક્સ પિાર

૩૧૩૪૦

૩૧૩૪૦
ડફક્સ પિાર

૩૧૩૪૦

૧૯૯૫૦
ડફક્સ પિાર

૧૯૯૫૦

વાર્રમેન

૩૧૩૪૦
૩૫૬૯૭

સુઈંિ
ટેકનોલોજી
૧૦

શ્રી એ વી પંડ્ર્ા

૧૧

શ્રી એચ એમ પટેલ

૧૨

કુ ઝંકાર કે ર્ાહ

COPA
સુ.ઈ

વાર્રમેન
સીનીર્ર ક્લાકય

૧૨ (ગનર્મ સંગ્રહ -૧૧ )

સંસ્થાને ફાળવેલ અંદાજપત્રની ગવિતો
તમામ ર્ોજનાઓ, સુચીત ખચય અને કરેલ ચુકવણી અંિે અહેવાલોની ગવિતો
ગવકાસ , ગનમૉણ અને તક્નીડક કાર્ૉ અંિે જવાબદાર જાહેર તંત્ર માટે.
૧૨.૧ જુ દી જુ દી ર્ોજનાઓ અન્વર્ે પ્રવુગતઓ અંદાજપત્ર ની ગવિતોની માગહતી નીચેના નમુનામા આપો. વષૅ –
૨૦૧૭-૨૦૧૮.
ક્ર્મ નં

ર્ોજનાનુ નામ
સદર

૧

૨

૧

57 CTS
PLAN

પ્રવૃગત

૩
જી.સી.વી.ટી.

પ્રવૃગત
ર્રૂ
થવાની
તારીખ

પ્રવૃગતના
અંતની
અંદાજે લ
તારીખ

સુચીત
રકમ

૪

૫

૬

(અ)

મંજુર
થર્ેલ
રકમ

૭

સામેલ પત્રક મુજબ

તેમજ ટૃંકાિાળાના

14

છુ ટી કરેલ/

ચુક્વેલ રકમ
(હપ્તા ની
સંખ્ર્ા )
૮

છે લ્લા
વષૅનુ
ખરેખર
ખચૅ

કાર્ોની િુણવતા
માટે સંપણ
ુ પણે
કામિીરી માટે
જવાબદારી
અગધકારી

૯

૧૦

૨

96 TASP
PLAN

કોષૅ ચલાવવા માટે
રાજર્ કારીિર
તાલીમ
(સીટીએસ) તેમજ

કોષૅ ની ગવગવધ બેચ
માટે ખાસ
કન્ડ્મેર્ન પ્લાન

૧૩ (ગનર્મ સંગ્રહ – ૧૨)
સહાર્કી કાર્યક્રમોના અમલ અંિેની પધ્ધગત
૧૩.૧ નીચેના નમૂના મુજબ માગહતી આપો.
કાર્યક્રમ/ર્ોજનાના નામ
કાર્યક્રમ ર્ોજનાનો
સમર્િાળો
કાર્યક્રમનો ઉદ્દેર્
કાર્યક્રમના ભૌગતક અને

સાર્કલ ર્ોજના

લાભ અંિન
ે ી કુલ જરૂરીર્ાત

ગનર્ત કરેલ કોષયનો સમર્િાળો

કોષય પૂણય થર્ા બાદ

કન્ર્ાઓને અવર જવર માટે સુિમતા

ર્ૌક્ષગણક કાર્યમાં સહાર્રૂપ માટે

અભ્ર્ાસ પૂણય કર્ાય બાદ સ્વ રોજિારી

/અનુકુળતા માટે

પાત્રતા ધરાવતા તમામ ને

પાત્રતા ધરાવતા અને ગ્રાન્ટની
ઉપલબ્ધતા અનુસાર

-તમામ રેડમાં માત્ર મગહલા
તાલીમાથીઓ

કોમપ્ર્ુટર રેડના
તાલીમાથીઓને તેમજ

વાલીની વાર્ષયક આવકનો દાખલો.

સંસ્થાનું

આ.ઇ.ટી.રેડના તાલીમાથીઓ.
આઇ.ટી.આઇ.કાડય.તેમજ માન્ર્
ખરીદીના બીલો.

કાર્યક્રમનો લાભ લેવાની
પધ્ધતી
પાત્રતા નક્કી કરવા અંિેના
માપદંડો

બેંકબ
ે લ લોન સહાર્ ર્ોજના

કોષયનો સમર્િાળો

નાણાંકીર્ લકક્ષર્ાંકો(છે લ્લા
વષયમાટે
લાભાથીની પાત્રતા

ટેબલેટ ર્ોજના

પોતાના રેડ સુ.ઇ.ને અરજીપત્ર રજુ કરવું
વાલીની વાવષિક આવક ગ્રામ્ય માટે
૧૨૦૦૦૦/-અને શહેરી માટે
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ઉભી કરવા /સહાર્ કરવા માટે

પાત્રતા ધરાવતા ગ્રાન્ટનીઉપલબ્ધતા
અનુસાર
એન.સી.વી.ટી કે જી.સી.વીટીના કોષય પૂણય
કરી ઉગત્િણય થર્ેલ હોર્ તેવા જે તે ક્ષેત્રનો
અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારોને
અરજી પત્રમાં જણાવેલ તમામ આધાર
પુરાવાઓ

કાર્યક્રમાં આપેલ લાભની
ગવિતો
સહાર્કી ગવતરણની
કાર્યપધ્ધતી
અરજી ક્ર્ાં કરવી કે અરજી
કરવા માટે કચેરીમાં કોનો

૧૫૦૦૦૦/-થી ઓછી હોય તો
સાર્કલ ભૌગતક રીતે સુપ્રત કરાર્ છે .
સંસ્થા ખાતે સીધા તાલીમાથીને
સંસ્થા ખાતે રેડ સુ.ઇ.નો

સંપકય કરવો.
અરજી ફી (લાિુ પડતું હોર્
ત્ર્ાં)
અન્ર્ ફી (લાિુ પડતું હોર્

નથી
નથી

ત્ર્ાં)

અરજી પત્રકનો નમુનો
(લાિુ પડતું હોર્ તો સાદા

સંસ્થા ખાતેથી મળી રહે છે .

કાિળ પર અરજી કરી હોર્
તો અરજદારે અરજીમાં ર્ું
ર્ું દર્ાયવવું તેનોઉલ્લેખ
કરવો.
ગબડાણોની ર્ાદી (પ્રમાણપત્ર

ફોટો આઇ ડી/આવકનો દાખલો

/ દસ્તાવેજો)

ગબડાણનો નમુનો
પ્રડક્રર્ાને લિતી સમસ્ર્ાઓ
અંિે ક્ર્ાં સંપકય કરવો.

સામેલ છે .
રેડ સુ.ઇ.ને .

ઉપલબ્ધ નીચેની ગવિતો

લાભાથીઓની સંખ્ર્ાને આધારે નાણાંની

(જીલ્લા કલા,ઘટક કલ્લા

માંિણી થાર્ છે .આ નાણા

વિેરે જે વા ગવગવધ સ્થળો)

નાર્બગનર્ામકશ્રી(તા)પ્રાદેગર્ક કચેરી
દ્દારા ગ્રાન્ટરૂપે ફાળવવામાં આવે છે .

નીચેના નમુનામા લાભાથી ઓની ર્ાદી
ક્ર્મ
નં.કોડ

લાભાથી નુ નામ

સહાર્કી ની રકમ

માતા-ગપતા/
વાલી

પસંદિી નુ
માપદંડ

સરનામું
જીલ્લો

લાભાથીઓને લાભ મળે તે મુજબ ર્ાદી સંસ્થા ખાતે ઉપલ્બ્ધ છે .
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ર્હેર

નિર/િામ

ઘર નં .

૧૪ (ગનર્મ સંગ્રહ – ૧૩)
રાહતો, પરમીટ કે અગધકૃત મેળવનારની ગવિતો
નીચેના નમૂના માગહતી આપો.

ક્રમનં.કોડ



કાર્યક્રમનું નામ.



પ્રકાર (રાહત/પરમીટ/ગઅધકૃત)



ઉદ્દેર્.



પાત્રતા.



પાત્રતા માટેના માપદંડો.



પૂવય જરૂડરર્ાતો.



લાભ મેળવવાની પધ્ધગત.



રાહત/પરમીટ/ગઅધકૃગતની સમર્ મર્ાયદા.



અરજીથી (લાિુ પડતું હોર્ ત્ર્ાં).



અરજીનો નમૂનો(લાિુ પડતું હોર્ ત્ર્ાં).



ગબડાણોની ર્ાદી (પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો)



ગબડાણોના નમૂનો.

લાભાથીનું
નામ

સહાર્કીનીરકમ

માતા-

પસંદિીનો માપદંડ

સરનામું

ગપતા/વાલી
ગજલ્લો
લાિું પડતું નથી.



રાહત માટે નીચેની માગહતી પણ આપવી.



આપેલ લાભની ગવિત.



લાભનું ગવતરણ.

૧૫ (ગનર્મ સંગ્રહ -૧૪ )
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ર્હેર

નિર/િામ

ઘર નં.

વીજાણરૂપે ઉપલબ્ધ માગહતી

૧)

આ

ખાતાની

વેબસાઈટ

www.talimrojgar...પરથી

તેમજ

સદર

સંસ્થાની

વેબસાઈટwww.itivapi.org પરથી સંસ્થાની તેમજ તાલીમાંથીઓની કેટલીક માગહતી વીજાણૂ
માધ્ર્મથી ઉપલબ્ધ થઈ ર્કે છે .
૨)

તાલીમાથી ને રોસજં દી/ રોજબરોજ ની કેટલીક આંકડાકીર્ માગહતી ગવજાણૂ રૂપે ઉપલબ્ધ રહેર્ે.

૩)

પોટૅલ પ્રોગ્રામ આધારીત માગહતી ગસવાર્ની માગહતી ભૌગતક રીતે હાડૅ કોપીમા સંસ્થા ખાતે ઉપલબ્ધ રહેર્ે.

૧૬ (ગનર્મ સંગ્રહ -૧૫ )
માગહગત મેળવવા માટે નાિડરકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની ગવિતો
વતયમાનપત્રો
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નોડટસ બોડય
જાહેર તંત્ર ની વેબસાઈટ
1. સંસ્થા ખાતે રૂબરૂ અરજી કરે છે .

નામ

હોદ્દો

ફોન નંબર

S.T.D.

ઇ-મેઇલ

કોડ

2. સંસ્થાના નોડટસ બોડય ઉપરથી .
3. સંસ્થાની વેબસાઇટ ઉપરથી .
4. જાહેર માગહગત અગધકારી / આસી . માગહગત અગધકારીને રૂબરૂ મળી માંિણી કરવાથી.

૧૭ (ગનર્મ સંગ્રહ-૧૬)
સરકારી માહીતી અગધકારીઓનાં નામ , હોદો અને અન્ર્ ગવિતો
સરકારી તંત્રનું નામ :આઇ.ટી.આઇ. વાપી
સરકારી માગહતી અગધકારીઓ:
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સરનામુ

૧

શ્રી કે વી ભંડારી

આચાર્ય વિય-

૦૨૬૦

૨૪૩૩૩૦૦

૨

prlitivapi@gma
il.com

ઔ.તા.સંસ્થા, વાપી,
ભોલેબાબા આશ્રમ,
છરવાડા રોડ,વાપી
પીન – ૩૯૬૧૯૧

નામ

હોદ્દો

S.T.D.

ફોન નંબર

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

૦૨૬૦

૨૪૩૩૩૦
૦

prlitivapi@gm

કોડ

૧

શ્રી કે વી ભંડારી

આચાર્ય વિય૨

ail.com

ઔ.તા.સંસ્થા, વાપી,
ભોલેબાબા આશ્રમ,
છરવાડા રોડ,વાપી
પીન – ૩૯૬૧૯૧

મદદનીર્ સરકારી માગહતી અગધકારીઓ :

ગવભાિીર્ એપલેટ (કાર્દા)સિાગધકારી:
ક્રમ

નામ

હોદો

S.T.D.

ફોન નંબર

૦૨૬૧

૨૪૭૫૧૯૫

ફેક્સ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

rddsuratiti

નાર્બ ગનર્ામક (તાલીમ), બી બ્લોક,

કોડ

૧

શ્રી એસ એ
પાંડવ

નાર્બગનર્ામક
(તાલીમ)

-

સુરત ગવભાિ

@gmail.com

૧૮ (ગનર્મ સંગ્રહ - ૧૭)
અન્ર્ ઉપર્ોિી માગહતી
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ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, બહુ માળી ગબલ્ડીંિ,
નાનપુરા, સુરત

