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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 માાંડવી દ્રારા માહહતી
અવધકાર અવધવનયમની કલમ-૪અંતગગત સ્વયાં જાહેર કરવાની િાિતો (પ્રોએકટીવ હડસ્કલોઝર)
(P.A.D.) તૈયાર કરવામાાં આવી છે . અને તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦ ની સ્સ્થવત એ અધતન કરવામાાં
આવેલ છે . જેન ાં મારા દ્રારા જન - ૨૦૨૦ 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. તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૦ સ્સ્થવતએ હવે કોઈ જાહેર સત્તા માંડળો નાાં પ્રોએકટીવહડસ્કલોઝર
(P.A.D.)ન ાં ઈન્સ્પેકશન–કમ–ઓડીટ િાકી રહેલ નથી.
તારીખ : ૩૧/૦૭/૨૦૨૦
સ્થળ : આઈ.ટી.આઈ. માાંડવી

આચાયગ
ઔધોબગક તાલીમ સાંસ્થા
માાંડવી

િીડાણ :-આઈ.ટી.આઈ માાંડવી પ્રકરણ-1 થી 17 પ્રોએકટીવ હડસ્કલોઝર(P.A.D)
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અનક્રુ મગણકા
ક્રમ

ધવષય

૧

પ્રસ્તાવના

૨

વનયમ સાંગ્રહ – ૧ સાંગઠનની વવગતો કાયોઅને ફરજો

3

વનયમ સાંગ્રહ – ૨ અવધકારીઓ અને કમગચારીઓની સતા અને ફરજો

૪

વનયમ સાંગ્રહ – ૩ વનણગય લેવાની પ્રહક્રયામાાં અનસરવાની કાયગપધ્ધવત

૫

વનયમ સાંગ્રહ – ૪ કાયો કરવા માટે નક્કી કરે લા ધોરણો

૬

વનયમ સાંગ્રહ – ૫ કાયો કરવા માટે ના વનયમો, વવવનમયો, સ ૂચનાઓ

૭

વનયમ સાંગ્રહ – ૬ જાહેર તાંત્ર અથવા તેના વનયાંત્રણહેઠળની વયહકતઓ પાસેના
દસ્તાવેજોનીકક્ષાઓ

૮

ાં ી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહવનયમ સાંગ્રહ – ૭વનતી ઘડતર અથવા વનતીનાઅમલ સાંિધ
પરામશગ

૯

વનયમ સાંગ્રહ – ૮ રચાયેલ િોડગ, પહરષદ, સવમવતઓ અને અન્ય સાંસ્થાઓન ાં પત્રક

૧૦

વનયમ સાંગ્રહ – ૯ અવધકારી/કમચ
ગ ારીઓની માહહતી પસ્સ્તકા(હડરે કટરી)

૧૧

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૦ વવવનયમો માાં જોગવાઈ કયાગ મજિ અવધકારી-કમગચારીઓને મળત ાં
મહેનતાણ ાં

૧૨

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૧ સાંસ્થાને ફાળવેલ અંદાજપત્રની વવગતો

૧૩

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૨ સહાયકી કાયગક્રમોના અમલ અંગેની પધ્ધવત

૧૪

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૩ રાહતો, પરમીટનીવવગતો

૧૫

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૪વવજાણરૂાં પેઉપલબ્ધ માહહતી

૧૬

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૫ માહહવત મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની વવગતો

૧૭

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૬જાહેરમાહીતી અવધકારીઓનાાં નામ , હોદો અને અન્ય વવગતો

૧૮

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૭ અન્ય ઉપયોગી માહહતી
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૧ - પ્રસ્તાવના
૧.૧

પસ્ુ સ્તકા (માહિતી અધધકારી અધધધનયમ ૨૦૦૫)ની પાશ્રાદભ ૂધમકા અંિે જાણકારી :
આ પસ્તકમાહહવતઅવધકાર અવધવનયમ-૨૦૦૫ના વનયમ -૪ પ્રકરણ -૨ અન્વયે સાંસ્થાની
જાહેર કચેરી તરીકે જાહેર કરવાની થતી માહહવતનો સમાવેશ કરી આ પસ્તક િનાવેલ છે .

૧.૨

આ પસ્ુ સ્તકા નો ઉદે શ / િેત ુ :
આ

પસ્તકનો

હેત

/

ઉદે શએ

છે

કે

જાહેર

જનતા

(જેમાાં

જાહેર

જનતાઉપરાાંતતાલીમાથીઓ/વાલીઓ/કમગચારીઓનો પણ સમાવેશ) માટે ઉપયોગી થઈ
શકે તેવી માહહવત માાંગણી થાય તે પ ૂવે ઉપલબ્ધ કરવાનો છે .
૧.૩

આ પસ્ુ તક કઈ વ્યહકતઓ/સંસ્થાઓ/સંિઠનો વિે રેને ઉપયોિી છે ?
આ પસ્તક સાંસ્થાના કમગચારી/તાલીમાથી/વાલી-વારસદારો/ઉધોગગૃહો/જાહેર કચેરી
ઓ/ઉધોગગૃહોના સાંગઠનો તેમજ કોઈપણ જાહેર જનતા ને ઉપયોગી થઈ શકે તેમ છે .

૧.૪

આ પસ્ુ તક માં આપેલી માહિતી ન ંુ માળખ ુ :
આ પસ્તકમાાં આપેલી માહહતી અવધવનયમ અંગેના વનયમ-૪ પ્રકરણ-૨માાં જણાવેલ
વનયમ સાંદભગ– ૧ થી૧૭માાં જણાવેલ ઢાાંચા મજિન ાં માળખ ાં રાખવામાાં આવેલ છે .

૧.૫

વ્યાખ્યાઓ (પસ્ુ તકમાં વાપરવામાં આવેલ જુદા જુદા શબ્દોની વ્યાખ્યા આપવા ધવનંતી) :
૧. આચાયગશ્રી - સાંસ્થાના વડા/કચેરીના વડા .
૨. ફોરમેનશ્રી

- સાંસ્થાના વડાથી તરાં ત નીચેનો હોદો.

૩. સપરવાઈઝર ઈન્સ્રકટર – કોષગ (રેડ) ના ઇન્ચાર્જ.
૪. સ્ટોર કીપર – સાંસ્થાના સ્ટોર શાખાના સાંચાલક.
૫.જવનયર કલાકગ / સીનીયર કલાકગ – સાંસ્થા ખાતેનો વહીવટીસ્ટાફ.
૧.૬

આવરી લેવાયેલ ધવષયો અંિે વધ ુ માહિતી મેળવવાં માંિેતો તે માટે ની સંપકક વ્યહકત :
કોઈ વયહકત આ પસ્તકમાાં આવરી લેવાયેલ વવષયો અંગે વધ માહહતી મેળવવાાં માાંગેતો
તે માટેની સાંપકગવયહકતએટલે કે સાંસ્થાનાફોરમેનશ્રી િી. એન. ભારદીયા

૧.૭

આ પસ્ુ તકમાં ઉપલબ્ધ ન િોય તે માહિતી મેળવવા માટે ની કાયક-પધ્ધધત અને ફી:
આ પસ્તકમાાં ઉપલબ્ધ ન હોય તે માહહતી મેળવવા માટે માહહતી અવધકાર-૨૦૦૫
અન્વયે ૨૦/- રૂવપયા રોકડા/સ્ટે મ્પ/ડ્રાફટથી ચકવી પ્રવત નાંગ પાનાના રૂવપયાચકવી
માહહતી મેળવી શકશે .
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૨ (ધનયમ સંગ્રિ -૧)સંિઠનની ધવિતો કાયો અને ફરિો
૨.૧

જાિેર તંત્ર ઉદે શિેત ુ

:

સાંસ્થામાાંચાલતા જી.સી.વી.ટી/એન.સી.વી.ટી.ના રેડોના તાલીમાથીઓને વનયત
સીલેિસ મજિ થીયરી અને પ્રેકટીકલ અંગે ઘવનષ્ટ તાલીમ આપી/ અપાવવી તેમના
રેડમાાં કશળ કારીગરો તરીકે તૈયાર કરવા, આ હેત િર લાવવા એફીલેશન મેળવવા,
ખરીદી કરવી અને સાંસ્થાન ાં સાંચાલન કરવ ાં તથા વહીવટ કરવો અને પ્રાદે વશક કચેરી
તાલીમ, રાજકોટ તરફથી સચવવામાાં આવે તેવા અન્ય તાલીમ કાયગક્રમ ચલાવવા .
૨.૨

જાિેર તંત્રન ુ ધમશન:
આ કચેરી જાહેર હેત િર આવે તે સાર ઉપલી કચેરી દ્વ્રારા સપ્રત કરવામાાંઆવતી
વવવવધપ્રવ ૃવત્તઓ હાથ ધરવી જેવી કે પ્રવેશ,પરીક્ષા,એફીલીએશન,તેમજસધન તાલીમ
આપી ્વાનોમાાં સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ કરવ ાં આમસમાજમાાં રોજગારી/સ્વરોજગારી ઉભી
કરી સમાજ સેવાન ાં કાયગકરવ.ાં

૨.૩ જાિેર તંત્રનો ટુકો ઈધતિાસ અને તેની રચના નો સંદર્ક :
સરકારશ્રી ના ઠરાવ અનસાર આ સાંસ્થા શરૂ કરવામાાં આવેલ અને રચનાનો સાંદભે
છે લ્લા ૨૭ વષગથી (૧૯૯૧) માાંડવી ખાતે કાયગરતછે . હાલમાાંતેમાાં કલ ૦૯ કોષગ(રેડ)માાં
૫૧૨ િેઠકો માંજર થયેલ છે .
૨.૪ જાિેર તંત્રની ફરિો

:

તાલીમાથીઓનેજી.સી.વી.ટી/એન.સી.વી.ટી.ના હેઠળ વનયત સીલેિસ અનસાર
તાલીમઆપવી/અપાવવી અને તે માટે જરૂરી વયવસ્થા તાંત્ર ગોઠવવ ાં અને સાંસ્થાન ાં
સાંચાલન કરવ.ાં
૨.૫જાિેરતંત્રની મખ્ુ ય પ્રવ ૃધતઓ/કાયો :
જી.સી.વી.ટી/એન.સી.વી.ટી. હેઠળ વનયતસીલેિસ મજિ તાલીમાથીઓને તાલીમ
આપવી/અપાવવી.
૨.૬જાિેર તંત્ર દ્વારા આપવામા આવતી સેવાઓની યાદીઅને તેન ુ સંગક્ષપ્ત ધવવરણ :
(૧)તાલીમાથીઓને થીયરી અને પ્રેકટીકલ તાલીમ આપવી.
(૨)આ જનરલ આઈ.ટી.આઈ. હોવાથી ઉમેદવારોને મેરીટ મજિપ્રવેશ આપવો.
(૩)એસ.ટી./એસ.સી./અપાંગ/મહહલાઓને ટ્શનફી ભરવામાાંથીમસ્તત આપવી.
(૪) તાલીમાથીઓને વનયમ અનસારન ાં સ્ટાઇપેડ તેમજ સરકારીશ્રી વખતો વખત જાહેર
કરે તેવા લાભો આપવા.
(૫) અભ્યાસક્રમ પ ૂણગથતાાં જે તે યોજનાને અનરૂપ પરીક્ષાઓ લેવી.
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૨.૭

જાિેર તંત્રના માળખાનો આલેખ:
આ સાંસ્થાની (નોડલ) ઔધોબગક તાલીમ સાંસ્થા સરત છે . તેની ઉપલી કચેરી, પ્રાદે વશક
વડાનીકચેરી એટલે કે નાયિ વનયામકશ્રી(તાલીમ) સરત છે . તેની ઉપલીકચેરી
ખાતાના વડાની કચેરી એટલે કે વનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ,બ્લોક નાં૧,ત્રીજો
માળ, જના સબચવાલય , ગાાંધીનગર છે .

૨.૮

જાિેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાયકક્ષમતા વધારવા માટે નીલોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ :
(૧) પરી તપાસ ખાતરીકયાગવગર બિનજરૂરી અને અયોગ્ય ફરીયાદો/આક્ષેપો નકરી
ાં કરાવવ.ાં
સૌના સમય, શસ્તત,નાણા િચે તેમ કરવ/
(૨) સાંસ્થા ખાતે તથા ખાતા દ્રારા આપવામાાં આવતી જાહેરાતો વગેરે િરાિર વાાંચી
ચોક્કસ રીતે અને સાંપણગ પાલન કરી બિનજરૂરી પ ૂછતાછ ન થાય તેમ કરવ ાં/કરાવવ.ાં
(૩) આ સાંસ્થા મખ્યત્વે તાલીમ આપવાન ાં કાયગ કરે છે જેથી લોકોએ નોકરી િાિતોની
અપેક્ષાઓ આ સાંસ્થા પાસેથી ન રાખવી જોઇએ.
(૪) તાલીમ માટે પોતાના પત્ર/પત્રી/પાલ્યને અત્રે મકી દીધા િાદ વાલી તરીકે અત્રે
થી જણાવવામા આવતી સચનાઓન પાલન કરે /કરાવે અને સારી તાલીમ લઇ શકે તે
માટે તાલીમાથી અને સાંસ્થાનેપરો સહયોગ વાલી તરીકે આપવો/અપાવવો.
(૫) સાંસ્થાના વનવત વનયમોન પાલન કરવ.ાં

૨.૯

લોક સિયોિ મેળવવા માટે ની િોઠવણઅને પધ્ધધતઓ:
(૧) ઇન્સ્ટીટયટ મેનેજમેન્ટ કવમટીની રચના કરે લ છે .
(૨) વાલી સાંમેલન િોલાવવામાાં આવે છે . અને એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળાન ાં પણ આયોજન
કરવામાાં આવે છે .
(3) કેમ્પસ ઇન્ટરવ્ ગોઠવવામાાં આવે છે .

૨.૧૦ સેવા આપવાના દે ખરે ખ ધનયંત્રણ અને જાિેર ફરીયાદધનવારણ માટે ઉપલબ્ધ તંત્ર:
(૧)આચાયગ કે ફોરમેનને મૌબખક કે લેબખત માાં જાણ કરી શકે છે .
(૨)સાંસ્થા ખાતે ફરીયાદ /સચન પેટી રાખવામાાં આવેલ છે .
(૩)આઉટસોસીંગ સેવા અંતગત
ગ સીક્યરીટી સ્ટાફ રોકવામાાં આવેલ છે .
ુ ય કચેરીન ંુ સરનામ ુ
૨.૧૧ મખ્

:

૨.૧૨ કચેરી શરૂ થવાનો સમય

:

૧૦ :૩૦ કલાકે

:

૧૮:૧૦ કલાકે

કચેરી બંધ થવાનો સમય

૨.૭ મજિ
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૩ (ધનયમ સંગ્રિ-૨)અધધકારીઓ અને કમકચારીઓની સતા અને ફરિો
૩.૧

સાંસ્થાના અવધકારીઓ અને કમગચારીઓની સતા અને ફરજો ની વવગત :
આ સાંસ્થા ખાતે વગગ-૨,વગગ-૩, અને વગ-ગ ૪ના અવધકારી/કમગચારીઓ છે .
જે પૈકી વગગ-૨ના અવધકારીનો હોદો આચાયગશ્રી છે . જે સાંસ્થાના વડા તરીકે ફરજ િજાવે
છે . અવધકારી/કમગચારીઓની સતા અને ફરજો નીચે મજિ છે .

સંસ્થાના

સતાઓ

અધધકારી/

વિીવટી

નાણાંકીય

ફરિો
અન્ય

કમકચારીનો િોદો
આચાયકવિક -૨

આચાયગવગગ-

આચાયગવગગ-

અવનયમીત

-તાલીમ સાંિધ
ાં ી કાયગવાહી, જેવી કે પ્રવેશ,

૨

૨ને

તાલીમાથીઓના વાલીને

પરીક્ષા વગેરે

ને સપ્રત

સપ્રત કરે લ

જાણ કરવાની સતાઓ,

-ટાઈમ ટે િલ પ્રમાણે પ્રાયોગીક કાયગ અને

કરે લ

સતાઓ

રે નીંગ મેન્્અલમાાં જણાવયા

થીયરી

મજિ તાલીમાથીનીરજાઓ

કાયગ યોગ્ય રીતે થાય .

માંજર કરવી,તાલીમાથીઓન ાં

-કાચા માલસામાનન ાં અયોજન કરવ

નામ કમી કરવ ાં .

-તમામ ભૌવતક વનરીક્ષણ કરવા.

સતાઓ.

-સાંસ્થાના ઈન્સ્રકટરનો સચારૂ ઉપયોગ થાય.
ફોરમેન

-

-

-

-પાળીના ઇન્ચાર્જ તરીકે ફરજો .

ઈન્સ્રકટર

-તાલીમી વનરીક્ષણ કરવ ાં.
-તાલીમી રે કોડગ ચકાસણી કરી ઉલ્લેખીત સ્થાને
સહી કરવી.
-આચાયગશ્રીને મદદરપ થવ ાં
-આચાયગશ્રી મારફતે ઉપલી કચેરીની
સ ૂચનાઓન ાં
તાલીમી સ્ટાફ પાસે અમલ કરાવવો .
- ટાઈમ ટે િલ મજિ તાલીમ કાયગ ચાલે અને
તેની
ગણવતા જળવાય તે સાર સપરવાઈઝન કરવ ાં.

સુપરવાઈઝર
ઈન્સ્રકટર

-

-

-તાલીમાથીની હાજરી
પરવાની સતા

-ટાઈમ ટે િલ મજિ પ્રાયોગીક અને સૈધાાંવતક
તાલીમ આપવી.

-અવનયમીત

-સ્ટોર સાંિધ
ાં ી માાંગણી અને આયોજન કરવ ાં

તાલીમાથી માટે

-તાલીમી રે કોડગ વનભાવવા .

વનયમોનસાર હરપોટગ

-સ્ટોરસિાંધી રે કોડૅ વનભાવવા .

કરવાની સતા.

-આચાયગશ્રી/ફોરમેન મારફતે મળતી ઉપલી

-પરીક્ષામાાં િેસવાપાત્ર
તાલીમાથી ઓને સેશનલ
માતસગ મકવાની સત્તા.
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કચેરીની સચનાઓનો અમલ કરવો.

ુ રવાની કાયકપધ્ધધત
૪ (ધનયમ સંગ્રિ–૩)ધનણકય લેવાની પ્રહક્રયામાં અનસ
ગજરાત સરકારશ્રી ની વનયત થયેલ કાયગપધ્ધવત મજિ વવવવધ કામગીરી માટે
વનણગય લેવાની પ્રહક્રયા/કાયગપધ્ધવત નીચે મજિ છે .
(૧) તાલીમાથીની બાબતો :રેડ સ.ઇ. દ્વારા ઇન્ચાર્જ ફોરમેનશ્રીને રીપોટગ કરે છે . ફોરમેનશ્રી વનયમોનસાર ભલામણ કરે
છે . તેના આધારે આચાયગશ્રી વનયમોનસાર વનણગયો લે છે .
(૨)

કમકચારીઓની બાબતો :ઇન્ચાર્જ ફોરમેન દ્વારા આચાયગશ્રીને રીપોટગ જે તે શાખા/બ્રાન્ચના કમગચારીશ્રી સપ્રત કરે
છે . જે તે શાખા/બ્રાન્ચનાકમગચારી લાગ પડતા વનયમો/વવનવયમો/પહરપત્રો/સ્ટે ન્ડીંગ
ઓડગર વગેરે ટાાંકી શાખા નોંધ રજ કરી નોંધ ઉપરકચેરીના વડાના આદે શો

મેળવી

કાયગવાહી પણગ કરે છે .
(૩)

ખરીદી /ર્ૌધતક ધનકાલની બાબતો:ઇન્ચાર્જ કમગચારી જરરી માગણીપત્ર ઉપરી કમચ
ગ ારી આઇટમોન ાં અને તેના જથ્થાની
ચકાસણી કરી આચાયગશ્રીને ભલામણ કરે છે . આચાયગશ્રી સ્ટોર શાખાને સપ્રત કરે છે .
સ્ટોરશાખા વનયમો, વવવનયમો,પહરપત્રો/સ્ટે ન્ડીંગ ઓડગર મજિ ખરીદી/વનકાલ કરવા માટે
સ્થાવનક સવમતી કે આચાયગશ્રી મારફતે જે તે અવધકારી દરખાસ્ત કરે છે . સ્થાવનક સવમતી
કેજે તે અવધકારી દ્રારા અનગામી કામગીરી પણગ કરવામાાં આવે છે .

(૪)

તાલીમાથીઓના લાર્ોની બાબતો:તાલીમાથીઓના લાભો જેવા કે સ્ટાઇપેન્ડ,સાયકલ,ટેિલેટ,િેન્કેિલ લોન યોજના વગેરે
પ્રાપ્ત કરવા માટે તાલીમાથી વનયત કરે લ અરજીપત્ર/માગણીપત્ર પોતાના ઇનચાર્જ
સ.ઇ.ને રજ કરે છે .આવી અરજીપત્ર અને માગણીપત્ર ફોરમેનશ્રીમારફતે આચાયગશ્રીને રજ
કરે છે . આચાયગશ્રી જે તે યોજનાના કમગચારી/કો-ઓડેનેટર સપ્રત કરે છે .આવા કમગચારી
અરજીપત્ર

અને

માગણીપત્રક

એકવત્રત

કરી

માંજરી

કતાગ

સવમવત

(સ્ટાઇપેન્ડ

સમીતી/ટે િલેટ સવમતી/લોન સહાય ટાસ્કફોસગ સવમતી)ની મીટીંગ િોલાવી લાભાથીઓને
મળવા પાત્રતા મજિ લાભોને માંજર કરાવે છે .
(૫)

જાિેર િનતાની બાબતો :જાહેર જનતા સીધા આચાયગશ્રીને મળી શકે છે .આચાયગશ્રી જનતાની મૌબખક/લેબખત
ાં ીત કમગચારી/કો-ઓડીનેટર ને સપ્રત કરે છે . સરકારશ્રીના વનયમો,
રજઆતને સાંિધ
વવવનયમો,પહરપત્રો અને સ્ટેન્ડીગ ઓડગર મજિ વનકાલકરે છે . જેની જાણ જનતાને
કરવામાાં આવે છે . જયાાં જરરી જણાય તો ઉપલી કચેરીન ાં માગગદશગન/માંજરી માાંગવામાાં
આવે છે . તે મળે પછી જાહેર જનતાને જાણ કરવામાાં આવે છે .
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૫ (ધનયમ સંગ્રિ –૪)કાયો કરવા માટે નક્કી કરે લા ધોરણો
૫.૧ વવવવધ પ્રવ ૃવતઓ/કાયક્ર
ગ મો હાથ ધરવા માટે વવભાગે નક્કી કરે લ ધોરણોની વવગતો રે નીગ
મેન્્અલ મજિ જે તે રે ડ માટે વસલેિસ, મજિ, થીયરી, પ્રેતટીકલ જેવા વવષયો માટે
પ્રવતહદન વનયત કલાક રાખી તાલીમના ટાઇમ ટેિલ માંજર કરવામાાં આવે છે જેન ાં
આચાયગશ્રી તથા ઉપલી કચેરીઓના અન્ય અવધકારીઓ દ્વારા સપરવીઝન તેમજ
ઇન્સ્પેતસન કરવામાાં આવે છે . આ સઘળુ સરકારશ્રી ની વખતો વખત ની સચના મજિ
કરવામાાં આવે છે . ઉપરોતત નીચે જણાવયા વસવાય કોઇ ખાસ ધોરણો નક્કી કરવામાાં
આવેલ નથી.
૧.

પ્રવેશ મેળવવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરી મેરીટ મજિ પ્રવેશ પાત્ર થાય છે .

૨.

એક સેમેસ્ટરમાાંથી િીજા સેમેસ્ટરમાાં જવા માટે ૮૦%હાજરી હોવી અવનવાયગ છે .

૩.

સેમેસ્ટરના અંતે ૮૦% હાજરી ધરાવનાર જ પરીક્ષામાાં િેસી શકે છે .

૪. એન.સી.વી.ટી. અને જી.સી.વી.ટી.ના કોષગ માટે સેમેસ્ટરના અંતે વનયવમત અને
ાં ીત કાઉન્સીલના ટાઇમ ટે િલ પ્રમાણે પરીક્ષાઓ હાથ
રીપીટર તાલીમાથી માટે સાંિધ
ધરવામાાં આવે છે .
૫. એન.સી.વી.ટી કોસગ માટે એમ.એસ.ડી.ઈ(ડીજીઈટી)દ્રારા ઠરાવેલ સીલેિસ લાગ પડે
છે .
૬. જી.સી.વી.ટી. કોસગ માટે રાજય સરકારે માન્ય કરે લ સીલેિસ લાગ પડે છે .
૭. વવવવધ એકમો/કાંપનીઓ દ્રારા માાંગણી થયેલી કેમ્પસ ઇન્ટરવ્ ાંકે નામની ભલામણ
હાથ ધરવામાાં આવે છે .
૮. રેનીંગ મેન્્અલ ની જોગવાઇ મજિ થીયરી કાયગ અને પ્રેતટીકલ કાયગ તેમજ
જણાવેલ પ્રવ ૃવત્તઓ હાથ ધરવામાાં આવે છે .
૯. રેનીંગમેન્્અલની જોગવાઇઓ મજિ તાલીમાથીઓની રજા માંજર કરવામાાં આવે છે .
૧૦. ઉપલી કચેરીઓ દ્રારા સાંસ્થાના વનરીક્ષણો હાથ ધરવામાાં આવે છે .
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૬ (ધનયમ સંગ્રિ –૫)કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનમયો,
સ ૂચનાઓ ધનયમસંગ્રિ અને દફતરો
૬.૧

દસ્તાવેજોન ાં નામ /મથાળુાં /દસ્તાવેજ પરન ાં લખાણ/ વયસ્તતને નકલ ક્ાાંથી મળશે/
વયસ્તતને નકલ માટે લેવાની ફી (જો હોય તો )

દસ્તાવેિોન ંુ નામ/મથાળુ ને લખાણ.

નકલ ક્ાંથી મળશે

(૧) ગજરાત સીવીલ સવવિસ રૂલ્સ

સા.વ.વવભાગની વેિસાઇટ અથવા

(કમગચારી માટેના વનયમો)

સાંસ્થા ખાતેથી.

(૨) ગજરાત નાણાાંકીય વનયમો

નાણાાં વવભાગની વેિસાઇટ અથવા

(નાણાકીય સત્ત્તાઓ અંગેના વનયમો)
(૩) સેવા, વશસ્ત અને અવપલના વનયમો
(કમગચારીઓ માટેના વનયમો)

સાંસ્થા ખાતેથી.
સા.વ. વવભાગની વેિસાઇટ ખાતેથી
અથવા ખાતાની વેિસાઇટ અથવા
સાંસ્થા ખાતેથી

(૪) ખાતાકીય ભરતીના વનયમો(ખાતામાાં

ખાતાની વેિસાઇટ અથવા સાંસ્થા

થતી સ્ટાફ ભરતી માટેનાવનયમો)

ખાતેથી

(૫) રેનીંગ મેન્્અલ

ખાતાની વેિસાઇટ અથવા MSDE ની

(તાલીમ અને તાલીમાથીઓ માટેના

વેિસાઈટ ઉપરથી અથવા સાંસ્થા

વનયમો)

ખાતેથી

(૬) એપ્રેન્ન્ટસ એતટ

ખાતાની વેિસાઇટ અથવા MSDE ની

(એપ્રેન્ન્ટસ માટેના વનયમો)

વેિસાઇટ ઉપરથી અથવા સાંસ્થા
ખાતેથી

(૭) ગજરાત સરકારશ્રીની ખરીદી

ઉધોગ અને ખાણ વવભાગની

નીતી-૨૦૧૭

વેિસાઇટ અથવા સાંસ્થા ખાતેથી

(૮) સ્ટેન્ડીંગ ઓડગર ઓફ ઇએસટી બ્રાન્ચ

ખાતાની વેિસાઇટ અથવા સાંસ્થા
ખાતેથી

(૯) સ્ટેનડીંગ ઓડગર ઓફ રેનીંગ બ્રાન્ચ.

ખાતાની વેિસાઇટ અથવા સાંસ્થા
ખાતેથી

(૧૦) સ્ટેન્ડીંગ ઓડગર ઓફ એકાઉન્ટ બ્રાન્ચ

ખાતાની વેિસાઇટ અથવા સાંસ્થા
ખાતેથી
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નકલ માટે ની ફી
(૧) જયા વેિસાઈટ
દસ્તાવેજો હોય ત્યાાં
જે તે સાઈડના
વનયમો જાણી
ડાઉનલોડ કરી
શકાશે.
(૨) જયાાં સાંસ્થા ખાતે
દશાગવેલ છે ત્યાાં
દરે ક પાનાના
રૂ|.૨(િે) પ્રમાણે
ફી ચકવેથી નકલ
મળી શકશે.

૭ (ધનયમસંગ્રિ- ૬)
જાહેર તાંત્ર અથવા તેના વનયમસાંગ્રહ હેઠળની વયહકતઓ
પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેન ાં પત્રક

અન.ુ

દસ્તાવેિોની

દસ્તાવેિોન ંુ નામ અને તેની

દસ્તાવેિો

નીચેની વ્યહકત પાસે છે /

નં.

કક્ષા

એક લીટીમાં ઓળખાણ

મેળવવાની

તેના ધનયંત્રણમાં છે .

કાયકપધ્ધધત
૧

તાલીમ

સાંસ્થા ખાતે તાલીમ િાિતો

માહહતી

શ્રી એસ.િી.ચૌધરી

અંગેના વનયમો, વવવનયમો,

અવધવનયમ –

શ્રી જી.વી.સથાર

પહરપત્રો કે જે સાંસ્થાના

૨૦૦૫ મજ્િ

કમચ
ગ ારીઓ કે તાલીમાથીઓ

વનયમોનસાર

સિાંધીત થયેલ પત્ર વયવહાર/
કાયવ
ગ ાહીઓ અંગેનો રે કોડગ
૨

સ્ટોર શાખા

સાંસ્થા ખાતે સ્ટોર અંગેની

માહહતી

િાિતો અંગેના વનયમો,

અવધવનયમ –

વવવનયમો, પહરપત્રો કે જે

૨૦૦૫ મજ્િ

સ્થાવનક તેમજ ઉપલી કચેરી

વનયમોનસાર

દ્રારા થયેલ ખરીદી/ મેન્ટેનન્સ
/ હરાજી/ તિદીલી વગેરે
અંગેનો રે કોડગ
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શ્રી એમ.એસ.ચૌધરી

૮ (ધનયમ સંગ્રિ-૭)
નીધત અથવા નીધતના અમલ સંબધ
ં ી િનતાના સભ્યો સાથે સલાિ-પરામશક
ાં ી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહનીવત અથવા નીવતના અમલ સાંિધ
પરામશગઅથવા તેમના પ્રવતવનવધ માટેની કોઈ વયવસ્થા હોય તો તેની વવગત.
નીવત ઘડતર :
અન.ુ નં

ુ ો
ધવષય/મદ

શ ુ િનતાની

િનતાની સિર્ાગિતા મેળવવા માટે ની

સિર્ાગિતા

વ્યવસ્થા

સધુ નસ્સ્ચત કરવાન ંુ
િરૂરીછે .
૧

ઇન્સ્ટીટ્ટ મેનેજમેન્ટ

કવમટીની રચના કરવામાાં આવેછે અને તેન ાં

હા

કવમટી

સમયાાંતરે પન:ગઠન થાય છે .
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પ્રકરણ-૯ (ધનયમ સંગ્રિ -૮)
રચાયેલ બોડક , પહરષદ, સધમધતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓન ંુ પત્રક
આ સરકારી સાંસ્થા ગજરાત સરકારના શ્રમ અને રોજગાર વવભાગ હેઠળના રોજગાર અને તાલીમ ખાતાના તાિા
હેઠળની સાંસ્થા છે વળી વનયત હાલના માળખા પ્રમાણે ઉપર મદા ૨.૭ મજિ ઉપલી કચેરી ઓ ધરાવે છે . વળીએન.સી.વી.ટી તે
ભારત સરકારના મીનીસ્રી ઓફ સ્કીલ ડેવલોપમેન્ટ એન્ડ એન્ટરવપ્રનીયરશીપ હેઠળના ડાયરે કટર જનરલ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ
એન્ડ ટે નીંગ હદલ્હી દ્રારાવનયત કરાયેલ રાષ્રીય કક્ષાની કમીટી છે . જેથી એન.સી.વી.ટી કક્ષાના રે ડ આઈ.ટી.આઈ.માાં જે ચાલે છે
તે રાષ્રીય કક્ષાની તાલીમ યોજના ધરાવે છે . પરાં ત તેનો અમલ જે તે રાજય સરકાર કરે છે .
આમ માબલક તરીકે ગજરાત સરકારના અને વનયામકશ્રી રોજગાર તાલીમ વન્તત થયેલા ખાતાના વડા (હાલમાાં શ્રી
સવપ્રતવસિંહ ગલાટી સાહેિ) છે . પ્રાદે વશક વડા તરીકે શ્રી જી.પી.પરમાર(ઇન્ચાર્જ)

સાહેિ (નાયિ વનયામક (તાલીમ),

અમદાવાદ વવભાગ ,અમદાવાદ) છે . આઈ.ટી.આઈ. માાંડવી ના વડા શ્રીમવત એમ.પી.શાહ (આચાયગ વગગ-૨) છે . તેમજ આ
સાંસ્થાના કચેરી વડા/આચાયગ છે .
આમ આ જાહેર કચેરીન ાં માળખ ઉપર મજિ છે . જેથી વખતો વખત જે તે વડાઓ દ્રારા વવવવધ વવષય માટે વમટીંગો
યોજવામાાં આવે છે . અને તેની કાયગવાહીની નોંધ પણ િહાર પાડવામાાં આવે છે . જે તે સાંિવધત કચેરી ખાતેથી મળી શકે .
બોડૅ/ પહરષદ / સધમતીનું

બોડૅ/ પહરષદ/ સધમતીનું કાયક

િેડ કવાટૅર

ધવવરણ
NCVT

-રાજય ની સાંસ્થાઓના કોષગની માન્યતા આપવી.

(નેશનલ કાઉન્સીલ ફોર

-સમયાાંતરે કોષગના વસલેિસ અંગે વનણગય લેવા.

વોકે શનલ ટે નીંિ )

-કોષગ અંગેના ધારા –ધોરણો વનયમો ઘડવા અને અમલ કરાવવો.

નવી હદલ્હી

-કોષગમાાં દાખલ થયેલાઓની પરીક્ષા લેવી.
GCVT

-રાજય કક્ષાના કોષગની પરીક્ષાઓના વનયમો/ધારા-ધોરણો િનાવવા.

બ્લોક નાં.8 િીજોમાળ,

( ગુિરાત કાઉન્સીલ ફોર

-રાજય કક્ષાના કોષગમાાં દાખલ થતા તાલીમાથીઓની પરીક્ષા લેવી.

ડો.

વોકે શનલ ટે નીંિ)

-NCVT કક્ષાના કોષગની પરીક્ષા માટે રાજયકક્ષાની કચેરી તરીકે કાયગ કરે છે.

મહેતાભવન, ગાાંધીનગર

IMC

-સાંસ્થાને ટે કનીકલ માગગદશગન આપવ ાં.

ઔ.તા.સાંસ્થા માાંડવી

(

ઈન્સ્ટીટયુટ

મેનેિમેન્ટ કધમટી

-સાંસ્થાની નીવતઓ અને કાયગક્રમો માાં સલાહ સ ૂચનો પરા પાડવા .

સ્ટાઈપેન્ડ કધમટી

-સાંસ્થાના તાલીમાથીઓ પૈકી જેઓએ સાંસ્થાકીય સ્ટાઇપેનડ મેળવવા અરજી કરે લ છે

જીવરાજ

ઔ.તા.સાંસ્થા માાંડવી

તેઓની અરજી અંગે વનણગય લઈ પાત્રતા ધરાવનારન ાં સ્ટાઈપેન્ડ માંજૂર કરવ ાં.
ટે બ્લેટ સધમધત

સાંસ્થાના કોમ્પટર ક્ષેત્ર તેમજ
ખરીદ કરે લ

જીલ્લા

બેંકબલ

લોન

સિાય સધમતી ( TFC)

ઈલેકટોવનકસ આઈ.ટી.ક્ષેત્રના તાલીમાથીઓ દ્રારા

ઔ.તા.સાંસ્થા માાંડવી

ટે િલેટની સહાય માંજરી િાિતે વનણગય લે છે .

સાંસ્થાના ભ ૂતપ ૂવૅ તાલીમાથીઓને સ્વરોજગાર પ્રાપ્ત કરવા માટે સહાય કરવા સારૂ
સિસીડી ્તત લોનની પાત્રતા/યોગ્યતાની ચકાસણી

ઔ.તા.સાંસ્થા માાંડવી

કરી તેઓની માાંગણી િેંકને

મોકલી આપવા િાિતે વનણગય લે છે .
સ્થાનીક ખરીદ સધમતી

સાંસ્થાની સ્થાનીક ખરીદી અંગે વનણગય લે છે .

ઔ.તા.સાંસ્થા માાંડવી

સ્થાનીક કડમેશન સધમતી

સાંસ્થા ખાતે િીન વપરાશી ચીજ વસ્તઓના વનકાલ માટે વનણગય અને કાયગવાહી કરે

ઔ.તા.સાંસ્થા માાંડવી

છે .
મહિલા સતામણી કધમટી

કચેરીમાાં નોકરી કરતી મહહલા કમગચારી/તાલીમથીની કોઈ જાતીય સતામણી ના કરે
તે િાિત વનણગય લે છે .
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ઔ.તા.સાંસ્થા માાંડવી

૧૦ (ધનયમ સંગ્રિ – ૯)
અધધકારી/કમકચારીઓની માહિતી પસ્ુ સ્તકા(હડરે કટરી)
ક્ર્મ

અધધકારી/

િોદો

કમકચારીનુન
ં ામ
૧

શ્રી િી.એસ.ગામીત

આચાયગ

S.T.D.

ફોન નંબર

કોડ

ઓહફસ

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

વગગ ૨
૨

શ્રી એસ.િી.ચૌધરી
શ્રી જી.વી.સથાર

ફોરમેન

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

શ્રી ડી.િી.માસ્તર

prlitimandvisurat@g
mail.com

ફોરમેન

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

ઇન્સ્રકટર
૪

prlitimandvisurat@g
mail.com

ઇન્સ્રકટર
3

ઈમેલ એડ્રસ

prlitimandvisurat@g
mail.com

ગ્રપ ઇન્સ્રકટર

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

prlitimandvisurat@g
mail.com

૫

શ્રી એચ.આર.ચૌધરી

સ.ઇ. મેથ્સ &

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

mail.com

ડ્રોઈંગ
૬

શ્રી ડી.ડી.ચૌધરી

prlitimandvisurat@g

સ.ઇ. ઈ.એસ

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

prlitimandvisurat@g
mail.com

૭

શ્રી એન.એમ.પટે લ

સ.ઇ.

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

ઈલેન્તરવશયન
૮

શ્રી આર.સી.ચૌધરી

mail.com

સ.ઇ.

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

ઈલેન્તરવશયન
૯

શ્રી એમ.િી.ચૌધરી

શ્રી એમ.આર.ચૌધરી

સ.ઇ.

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

શ્રી ડી.એમ.પટે લ

સ.ઇ.

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

શ્રી એ.એમ.ચૌધરી

સ.ઇ.

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

શ્રી એચ.એમ.ચૌધરી

prlitimandvisurat@g
mail.com

સ.ઇ.

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

વાયરમેન
૧૩

prlitimandvisurat@g
mail.com

વાયરમેન
૧૨

prlitimandvisurat@g
mail.com

વાયરમેન
૧૧

prlitimandvisurat@g
mail.com

ઈલેન્તરવશયન
૧૦

prlitimandvisurat@g

prlitimandvisurat@g
mail.com

સ.ઇ.કોપા

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

prlitimandvisurat@g
mail.com

૧૪

ક. કે.પી.ગાવમત

સ.ઇ.કોપા

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

prlitimandvisurat@g
mail.com
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૧૫

ક. એ.કે.વસિંહલ

સ.ઇ.સઇંગ

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

ટે તનોલૉજી
૧૬

શ્રી એસ.એસ.ચૌધરી

prlitimandvisurat@g
mail.com

સ.ઇ.એમ.ડી.ઈ

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

prlitimandvisurat@g
mail.com

૧૭

શ્રી વી.એસ.ચૌધરી

સ.ઇ.એમ.ડી.ઈ

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

prlitimandvisurat@g
mail.com

૧૮

ક.આર.એમ.પાાંચાલ

સ.ઈ

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

એમ.ડી.ઈ
૧૯

ક.પી.જે.પટે લ

prlitimandvisurat@g
mail.com

સ.ઈ ફીટર

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

prlitimandvisurat@g
mail.com

૨૦

ક.િી.િી.ચૌધરી

સ.ઈ ફીટર

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

prlitimandvisurat@g
mail.com

૨૧

શ્રી સી.એસ.વસાવા

સીનીયર તલાકગ

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

prlitimandvisurat@g
mail.com

૨૨

શ્રી એમ.એસ.ચૌધરી

આવસ.સ્ટોર

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

કીપર
૨૩

શ્રી સી.એન.ચૌધરી

prlitimandvisurat@g
mail.com

જનીયર તલાકગ

૦૨૬૨૩

૨૨૧૨૯૮

prlitimandvisurat@g
mail.com

15

૧૧(ધનયમસંગ્રિ -૧૦)
ુ બ અધધકારી-કમકચારીઓને મળત ંુ મિેનતાણ ંુ
ધવધનયમો માં િોિવાઈ કયાક મિ
વવવનયમોમાાં જોગવાઈ કયાગ મજિ મહેનતાણાની પધ્ધવત સહહત દરે ક અવધકારી અને કમગચારીને મળત માવસક
મહેનતાણ.ાં
ક્રમ

નામ

િોદ્દો

નં

૧

શ્રી િી.એસ.ગાવમત

આચાયગ

માધસક મિેનતાણું
પિાર ધોરણ

કુ લ પિાર

૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦

૬૯૪૪૮

૪૪૯૦૦-૧૨૪૪૦૦

૮૦૫૫૩

૪૪૯૦૦-૧૨૪૪૦૦

૯૩૧૧૨

વળતર

ધવધનમયમાં

ર્થ્થુ

િણાવ્યા મુિબ મિેનતાણું
નક્કી કરવાની કાયકપધ્ધધત.

વગગ ૨
૨

શ્રી એસ.િી.ચૌધરી

ફોરમેન
ઇન્સ્રકટર

3

શ્રી જી.વી.સથાર

ફોરમેન
ઇન્સ્રકટર

૪

શ્રી ડી.િી.માસ્તર

ગ્રપ ઇન્સ્રકટર

૪૪૯૦૦-૧૨૪૪૦૦

૫

શ્રી એચ.આર.ચૌધરી

સ.ઇ. મેથ્સ &

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

૭૫૯૮૯

સ.ઇ. ઈ.એસ

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૩૧૩૪૦ હફતસ

સ.ઇ.

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

૮૦૪૫૯

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૪૦૪૭૫

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૩૫૫૧૭

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૪૦૪૭૫

૭૮૧૮૨

ડ્રોઈંગ
૬

શ્રી ડી.ડી.ચૌધરી

૭

શ્રી એન.એમ.પટે લ

પગાર

ઈલેન્તરવશયન
૮

શ્રી આર.સી.ચૌધરી

સ.ઇ.
ઈલેન્તરવશયન

૯

શ્રી એમ.િી.ચૌધરી

સ.ઇ.
ઈલેન્તરવશયન

૧૦

શ્રી એ.એમ.ચૌધરી

સ.ઇ.
વાયરમેન
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રાજય સરકારશ્રીના
વખતો વખતના
વનયમો અનસાર.

૧૧

શ્રી એમ.આર.ચૌધરી

૧૨

શ્રી ડી.એમ.પટે લ

સ.ઇ.આમેચર

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૪૦૪૭૫

સ.ઇ.

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૩૧૩૪૦ હફતસ
પગાર

વાયરમેન
૧૩

શ્રી એચ.એમ.ચૌધરી

સ.ઇ.કોપા

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૪૦૪૭૫

૧૪

ક. કે.પી.ગાવમત

સ.ઇ.કોપા

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૪૦૪૭૫

૧૫

ક. એ.કે.વસિંહલ

સ.ઇ.સઇંગ

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૪૦૪૭૫

ટે તનોલૉજી
૧૬

શ્રી એસ.એસ.ચૌધરી

સ.ઇ.એમ.ડી.ઈ

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૩૮૭૯૩

૧૭

શ્રી વી.એસ.ચૌધરી

સ.ઇ.એમ.ડી.ઈ

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૪૦૦૭૫

૧૮

શ્રી એમ.એસ.ચૌધરી

સ્ટોર કીપર

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૩૧૩૪૦

૧૯

ક.િી.િી.ચૌધરી

સ.ઇ. ફીટર

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૩૫૨૧૭

૨૦

ક.પી.જે પટે લ

સ.ઇ. ફીટર

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૪૦૪૭૫

૨૧

ક.આર.એમ..પાાંચાલ

સ.ઇ વમકેવનક

૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૩૧૩૪૦

ડીઝલ એન્જીન
૨૨

શ્રી સી.એસ.વસાવા

સીનીયર તલાકગ

૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

૬૭૪૧૪

૨૩

શ્રી સી.એન.ચૌધરી

જનીયર તલાકગ

૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦

૧૯૯૫૦
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૧૨ (ધનયમ સંગ્રિ -૧૧ )
સંસ્થાને ફાળવેલ અંદાિપત્રની ધવિતો
ુ ીત ખચક અને કરે લ ચકુ વણી અંિે અિેવાલોની ધવિતો
તમામ યોિનાઓ, સચ
ધવકાસ , ધનમૉણ અને તક્નીહક કાયૉ અંિે િવાબદાર જાિેર તંત્ર માટે .
૧૨.૧ જદી જદી યોજનાઓ અન્વયે પ્રવવતઓ અંદાજપત્ર ની વવગતોની માહહતી નીચેના
નમનામા આપો. વષૅ –૨૦૧૮-૨૦૧૯.
ક્ર્મ નં

યોજ્નાનુ

પ્રવ ૃધત

નામ સદર

પ્રવ ૃધત

પ્રવ ૃધતના

સુચીત

મંજુર

છુટી કરે લ/

છે લ્લા

કાયોની ગુણવતા

શરૂ

અંતની

રકમ

થયેલ

ચુક્વેલ

વષૅન ુ

ુ પણે
માટે સંપણ

થવાની

અંદાજેલ

(અ)

રકમ

રકમ

ખરે ખર

કામિીરી માટે

તારીખ

તારીખ

(િપ્તા ની

ખચૅ

િવાબદારી

સંખ્યા )
૧

૨

૩

૧

57 CTS NON

જી.સી.વી.ટી.

PLAN

તેમજ

૪

૫

૬

૭

૮

યાદી સાંસ્થા ખાતે ઉપલ્બ્ધ છે

ૃ ાગાળાના
ટાંક
કોષૅ ચલાવવા
માટે રાજય
કારીગર
તાલીમ
(સીટીએસ)
તેમજ કોષૅ ની
વવવવધ િેચ
માટે ખાસ
કન્્મેશન
પ્લાન
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અધધકારી
૯

૧૦

૧૩ (ધનયમ સંગ્રિ – ૧૨)
સિાયકી કાયકક્રમોના અમલ અંિે ની પધ્ધધત
૧૩.૧

નીચેના નમ ૂના મજિ માહહતી આપો.

કાયકક્રમ/યોિનાના

સાયકલ યોિના

ટે બલેટ યોિના

બેંકેબલ લોન સિાય યોિના

નામ
કાયકક્રમ યોિનાનો

કોષગનો સમયગાળો

સમયિાળો
કાયકક્રમનો ઉદ્દે શ

વનયત કરે લ કોષગનો

કોષગ પ ૂણગ થયા િાદ

સમયગાળો
કન્યાઓને અવર જવર માટે

શૌક્ષબણક કાયગમાાં

અભ્યાસ પ ૂણગ કયાગ િાદ સ્વ

સગમતા /અનકળતા માટે

સહાયરૂપ માટે

રોજગારી ઉભી કરવા /સહાય
કરવા માટે

કાયકક્રમના ર્ૌધતક અને

પાત્રતા ધરાવતા તમામ ને

પાત્રતા ધરાવતા અને

પાત્રતા ધરાવતા

નાણાંકીય

ગ્રાન્ટની ઉપલબ્ધતા

ગ્રાન્ટનીઉપલબ્ધતા અનસાર

લકક્ષયાંકો(છે લ્લા

અનસાર

વષકમાટે
લાર્ાથીની પાત્રતા

-તમામ રે ડમાાં માત્ર મહહલા

કોમપ્્ટર રે ડના

એન.સી.વી.ટી કે જી.સી.વીટીના

તાલીમાથીઓ

તાલીમાથીઓને તેમજ

કોષગ પ ૂણગ કરી ઉત્ત્ત્ત્તણગ થયેલ હોય

આ.ઇ.ટી.રે ડના

તેવા જે તે ક્ષેત્રનો અનભવ

તાલીમાથીઓ.

ધરાવતા ઉમેદવારોને

લાર્ અંિે ની કુ લ

વાલીની વાવષિક આવકનો

સાંસ્થાન ાં

અરજી પત્રમાાં જણાવેલ તમામ

િરૂરીયાત

દાખલો.

આઇ.ટી.આઇ.કાડગ.તેમજ

આધાર પરાવાઓ

માન્ય ખરીદીના િીલો.
કાયકક્રમનો લાર્

પોતાના રે ડ સ.ઇ.ને અરજીપત્ર

લેવાની પધ્ધતી

રજ કરવ ાં

પાત્રતા નક્કી કરવા

વાલીની વાવષિક આવક ગ્રામ્ય
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અંિે ના માપદં ડો

માટે ૧૨૦૦૦૦/-અને શહેરી માટે
૧૫૦૦૦૦/-થી ઓછી હોય તો

કાયકક્રમાં આપેલ

સાયકલ ભૌવતક રીતે સપ્રત

લાર્ની ધવિતો

કરાય છે .

સિાયકી ધવતરણની

સાંસ્થા ખાતે સીધા તાલીમાથીને

કાયકપધ્ધતી
અરજી ક્ાં કરવી કે

સાંસ્થા ખાતે રે ડ સ.ઇ.નો

અરજી કરવા માટે
કચેરીમાં કોનો સંપકક
કરવો.
અરજી ફી (લાગુ પડતું

નથી

િોય તયાં)
અન્ય ફી (લાગુ પડતું

નથી

િોય તયાં)
અરજી પત્રકનો નમુનો

સાંસ્થા ખાતેથી મળી રહે છે .

(લાગુ પડતું િોય તો
સાદા કાિળ પર
અરજી કરી િોય તો
અરિદારે અરજીમાં શું
શું દશાક વવું
તેનોઉલ્લેખ કરવો.
ગબડાણોની યાદી

ફોટો આઇ ડી/આવકનો દાખલો

(પ્રમાણપત્ર /
દસ્તાવેિો)
ગબડાણનો નમુનો

સામેલ છે .

પ્રહક્રયાને લિતી

રે ડ સ.ઇ.ને .

સમસ્યાઓ અંિે ક્ાં
સંપકક કરવો.
ઉપલબ્ધ નીચેની

લાભાથીઓની સાંખ્યાને આધારે

ધવિતો (જીલ્લા

નાણાાંની માાંગણી થાય છે .આ

કલા,ઘટક કલ્લા વિે રે

નાણા

જેવા ધવધવધ સ્થળો)

નાયિવનયામકશ્રી(તા)પ્રાદે વશક
કચેરી દ્દારા ગ્રાન્ટરૂપે ફાળવવામાાં
આવે છે .
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નીચેના નમનામા લાભાથી ઓની યાદી
ક્ર્મ

લાર્ાથી નુ નામ

સિાયકી ની રકમ

માતા-ધપતા/

પસંદિી નુ

વાલી

માપદં ડ

નં.કોડ

સરનામું
જીલ્લો

શિેર

નિર/િામ

ઘર નં
.

લાભાથીઓને લાભ મળે તે મજ્િ યાદી સાંસ્થા ખાતે ઉપલ્બ્ધ છે .

૧૪ (ધનયમ સંગ્રિ – ૧૩)
રાિતો, પરમીટ કે અધધકત
ૃ મેળવનારની ધવિતો
નીચેના નમ ૂના માહહતી આપો.


કાયક્ર
ગ મન ાં નામ.



પ્રકાર (રાહત/પરમીટ/વઅધકૃત)



ઉદ્દે શ.



પાત્રતા.



પાત્રતા માટે ના માપદાંડો.



પ ૂવગ જરૂહરયાતો.



લાભ મેળવવાની પધ્ધવત.



રાહત/પરમીટ/વઅધકૃવતની સમય મયાગદા.



અરજીથી (લાગ પડત ાં હોય ત્યાાં).



અરજીનો નમ ૂનો(લાગ પડત ાં હોય ત્યાાં).



બિડાણોની યાદી (પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો)



બિડાણોના નમ ૂનો.

ક્રમનં.કોડ લાર્ાથીન ંુ સિાયકીનીરકમ
નામ

માતા-

પસંદિીનો

ધપતા/વાલી

માપદં ડ

સરનામ ંુ
જિલ્લો શિેર

નિર/િામ ઘર
નં.

લાગ ાં પડત ાં નથી.
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રાહત માટે નીચેની માહહતી પણ આપવી.



આપેલ લાભની વવગત.



લાભન ાં વવતરણ.

૧૫ (ધનયમ સંગ્રિ -૧૪ )
વીજાણરૂુ પે ઉપલબ્ધ માહિતી

૧)

આ

ખાતાની

વેિસાઈટtalimrojgar...પરથી

તેમજ

સદર

સાંસ્થાની

વેિસાઈટwww.itimandvi.org પરથી સાંસ્થાની તેમજ તાલીમાાંથીઓની કેટલીક
માહહતી વીજાણ ૂ માધ્યમથી ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે .
૨)

તાલીમાથી ને રોજજિંદી/ રોજિરોજ ની કેટલીક આંકડાકીય માહહતી વવજાણ ૂ રૂપે ઉપલબ્ધ
રહેશ.ે

૩)

પોટૅલ પ્રોગ્રામ આધારીત માહહતી વસવાયની માહહતી ભૌવતક રીતે હાડૅ કોપીમા સાંસ્થા
ખાતે ઉપલબ્ધ રહેશે.
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૧૬ (ધનયમ સંગ્રિ -૧૫ )
માહિધત મેળવવા માટે નાિહરકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની
ધવિતો
વતગમાનપત્રો
નોહટસ િોડગ
જાહેર તાંત્ર ની વેિસાઈટ
1. સાંસ્થા ખાતે રૂિરૂ અરજી કરે છે .
2. સાંસ્થાના નોહટસ િોડગ ઉપરથી .
3. સાંસ્થાની વેિસાઇટ ઉપરથી .
4. જાહેર માહહવત અવધકારી / આસી . માહહવત અવધકારીને રૂિરૂ મળી માાંગણી કરવાથી.
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અ.

નામ

િોદ્દો

નં
૧

S.T.D.

ફોન નંબર

ઇ-મેઇલ

૨૨૧૨૯૮

prlitimandvisur

સરનામુ

કોડ
શ્રી િી.એસ.ગાવમત

આચાયગ

૦૨૬૨૩

વગગ-૨

at@gmail.com

ઔ.તા.સાંસ્થા,
માાંડવી
મ.પો. તા.માાંડવી,
જી. સરત
પીન -૩૯૪૧૬૦

૧૭ (ધનયમ સંગ્રિ-૧૬)
સરકારી માિીતી અધધકારીઓનાં નામ , િોદો અને અન્ય ધવિતો
સરકારી તાંત્રન ાં નામ :આઇ.ટી.આઇ. માંડવી
સરકારી માહહતી અવધકારીઓ:

મદદનીશ સરકારી માહહતી અવધકારીઓ

અ.
નં

નામ

િોદ્દો

S.T.D.

ફોન

કોડ

નંબર
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ઇ-મેઇલ

સરનામુ

૧

શ્રી એસ.િી.ચૌધરી

ફોરમેન

૦૨૬૨૩

શ્રી જી.વી.સથાર

ઇન્સ્રકટર

૨૨૧૨૯૮

prlitimandvisur
at@gmail.com

ઔ.તા.સાંસ્થા, માાંડવી
મ.પો. .માાંડવી,
જી. સરત
પીન -૩૯૪૧૬૦

વવભાગીય એપલેટ (કાયદા)સત્તાવધકારી:
ક્ર

નામ

િોદો

મ

S.T.

ફોન નંબર

ફેક્સ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

D.
કોડ

૧

શ્રીમવત દક્ષા જે

નાયિવનયામક

જોશી

(તાલીમ)

૦૨૬

૬૬૫૧૯૫

૧

--

rdd_surat@
yahoo.com

સરત વવભાગ

નાયિ વનયામક (તાલીમ),
પ્રાદે વશક કચેરી

િહમાળી બિલ્ડીંગ સરત૩૮૨૩૪૦

૧૮ (ધનયમ સંગ્રિ - ૧૭)
અન્ય ઉપયોિી માહિતી
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