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પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે, ઔદ્યોગગક તાલીમ સાંસ્થા ઉકાઇ દ્વાિા મારહવત
અવધકાિ અવધનયમની કલમ-૪ અંતગગત સ્વયાં જાહેિ કિવાની બાબતો (પ્રોએક્ટીવ ડીસક્લોઝિ
) (P.A.D.) તૈયાિ કિવામાાં આવી છે . અને તા. ૨૦/૦૮/૨૦૨૦ ની સ્સ્થવતએ અદ્યતન કિવામાાં
આવેલ છે . જેન ાં માિા દ્વાિા ઓગષ્ટ ૨૦૨૦ દિમ્યાન ઇન્સ્પેક્શન–કમ–ઓડીટ કિવામાાં આવેલ
છે . અને જે બાબતે ક્ષવત જણાઈ હતી અગિ તો અપિતી વવગતો જણાઈ હતી તેની પ ૂતગતા
કિાવવામાાં આવી છે .
તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૦ ની સ્સ્થવતએ હવે કોઈ જાહેિ સત્તા માંડળો નાાં પ્રોએક્ટીવ રડસક્લોઝિ
(P.A.D.) ન ાં ઇન્સ્પેક્શન–કમ–ઓડીટ બાકી િહેલ નથી.

તાિીખ : ૨0/૦૮/૨૦૨૦
સ્થળ : આઈ.ટી.આઈ. ઉકાઇ
આચાયય
ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા
ઉકાઇ
ગબડાણ :- આઈ.ટી.આઈ. ઉકાઇ પ્રકિણ-1 થી 17 પ્રોએક્ટીવ ડીસક્લોઝિ (P.A.D)

અનક્રુ મગણકા
ક્રમ

તવષય

૧

પ્રસ્તાવના

૨

વનયમ સાંગ્રહ – ૧ સાંગઠનની વવગતો કાયોઅને ફિજો

3

વનયમ સાંગ્રહ – ૨ અવધકાિીઓ અને કમગચાિીઓની સતા અને ફિજો

૪

વનયમ સાંગ્રહ – ૩ વનણગય લેવાની પ્રરક્રયામાાં અનસિવાની કાયગપધ્ધવત

૫

વનયમ સાંગ્રહ – ૪ કાયો કિવા માટે નક્કી કિે લા ધોિણો

૬

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

૭

વનયમ સાંગ્રહ – ૬ જાહેિ તાંત્ર અથવા તેના વનયાંત્રણહેઠળની વ્યરકતઓ પાસેના
દસ્તાવેજોનીકક્ષાઓ

૮

વનયમ સાંગ્રહ – ૭વનતી ઘડતિ અથવા વનતીનાઅમલ સાંબધ
ાં ી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહપિામશગ

૯

વનયમ સાંગ્રહ – ૮ િચાયેલ બોડગ , પરિષદ, સવમવતઓ અને અન્ય સાંસ્થાઓન ાં પત્રક

૧૦

વનયમ સાંગ્રહ – ૯ અવધકાિી/કમગચાિીઓની મારહતી પસ્સ્તકા(રડિે કટિી)

૧૧

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૦ વવવનયમો માાં જોગવાઈ કયાગ મજબ અવધકાિી-કમગચાિીઓને મળત ાં
મહેનતાણ ાં

૧૨

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૧ સાંસ્થાને ફાળવેલ અંદાજપત્રની વવગતો

૧૩

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૨ સહાયકી કાયગક્રમોના અમલ અંગેની પધ્ધવત

૧૪

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૩ િાહતો, પિમીટનીવવગતો

૧૫

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૪વવજાણરૂાં પેઉપલબ્ધ મારહતી

૧૬

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૫મારહતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની વવગતો

૧૭

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૬જાહેિ મારહતી અવધકાિીઓનાાં નામ , હોદો અને અન્ય વવગતો

૧૮

વનયમ સાંગ્રહ – ૧૭ અન્ય ઉપયોગી મારહતી

૧ - પ્રસ્તાવના
૧.૧

પસ્ુ સ્તકા (માહિતી અતિકાર અતિતનયમ ૨૦૦૫)ની પક્ષ્ચાદ ભ ૂતમકા અંિે જાણકારી :
આ પસ્તક મારહતી અવધકાિ અવધવનયમ-૨૦૦૫ના વનયમ -૪ પ્રકિણ -૨ અન્વયે સાંસ્થાની જાહેિ કચેિી
તિીકે જાહેિ કિવાની થતી મારહતીનો સમાવેશ કિી આ પસ્તક બનાવેલ છે .

૧.૨

આ પસ્ુ તક નો ઉદે શ / િેત ુ :
આ પસ્તકનો હેત / ઉદે શએ છે કે જાહેિ જનતા (જેમાાં જાહેિ જનતા ઉપિાાંત તાલીમાથીઓ/
વાલીઓ/કમગચાિીઓનો પણ સમાવેશ) માટે ઉપયોગી થઈ શકે તેવી મારહતી માાંગણી થાય તે પ ૂવે
ઉપલબ્ધ કિવાનો છે .

૧.૩

આ પસ્ુ તક કઈ વ્યહકતઓ/સંસ્થાઓ/સંિઠનો વિે રેને ઉપયોિી છે ?
આ પસ્તક સાંસ્થાના કમગચાિી/તાલીમાથી/વાલી-વાિસદાિો/ઉદ્યોગગૃહો/જાહેિ કચેિી ઓ/ઉદ્યોગગૃહોના
સાંગઠનો તેમજ કોઈપણ જાહેિ જનતા ને ઉપયોગી થઈ શકે તેમ છે .

૧.૪

આ પસ્ુ તકમાં આપેલી માહિતી ન ંુ માળખ ુ :
આ પસ્તકમાાં આપેલી મારહતી અવધવનયમ અંગેના વનયમ-૪ પ્રકિણ-૨માાં જણાવેલ વનયમ સાંદભગ– ૧ થી
૧૭ માાં જણાવેલ ઢાાંચા મજબન ાં માળખ ાં િાખવામાાં આવેલ છે .

૧.૫

વ્યાખ્યાઓ (પસ્ુ તકમાં વાપરવામાં આવેલ જુદા જુદા શબ્દોની વ્યાખ્યા આપવા તવનંતી) :
૧. આચાયગશ્રી - સાંસ્થાના વડા/કચેિીના વડા .
૨. ફોિમેનશ્રી

- સાંસ્થાના વડાથી તિાં ત નીચેનો હોદો.

૩. સપિવાઈઝિ ઈન્સ્રકટિ – કોષગ(રે ડ)ના ઇન્ચાર્જ.
૪. સ્ટોિ કીપિ – સાંસ્થાના સ્ટોિ શાખાના સાંચાલક.
૫. કચેિી અવધક્ષક – સાંસ્થાના વડા થી તિાં ત નીચેનો હોદ્દો વહીવટી સાંચાલન બાબત.
૬. હેડ કલાકગ /સીનીયિ કલાકગ /જૂવનયિ ક્લાકગ – સાંસ્થા ખાતેનો વહીવટી કમગચાિી.
૧.૬

આવરી લેવાયેલ તવષયો અંિે વધ ુ માહિતી મેળવવા માંિેતો તે માટે ની સંપકય વ્યહકત :
કોઈ વ્યરકત આ પસ્તકમાાં આવિી લેવાયેલ વવષયો અંગે વધ મારહતી મેળવવા માાંગે તો તે માટે ની સાંપકગ
વ્યરકત એટલે કે સાંસ્થાના ફોિમેનશ્રી એસ. એલ. ચૌધિી

૧.૭

આ પસ્ુ તકમાં ઉપલબ્િ ન િોય તે માહિતી મેળવવા માટે ની કાયય-પધ્િતત અને ફી:
આ પસ્તકમાાં ઉપલબ્ધ ન હોય તે મારહતી મેળવવા માટે મારહતી અવધકાિ અવધવનયમ -૨૦૦૫ અન્વયે
૨૦/- રૂવપયા િોકડા/સ્ટે મ્પ/ડ્રાફટથી ચકવી પ્રવત નાંગ પાનાના રૂવપયાચકવી મારહતી મેળવી શકશે .

૨ (તનયમ સંગ્રિ -૧) સંિઠનની તવિતો કાયો અને ફરજો
૨.૧

જાિેર તંત્ર ઉદે શ િેત ુ :
સાંસ્થામાાં ચાલતા એન.સી.વી.ટી. તથા જી.સી.વી.ટી ક્ક્ષાના વ્યવસાયોમાાં તાલીમાથીઓને વનયત
સીલેબસ મજબ થીયિી અને પ્રેકટીકલ અંગે ઘવનષ્ટ તાલીમ આપવી/અપાવવી તેમના રેડમાાં કશળ
કાિીગિો તિીકે તૈયાિ કિવા, આ હેત બિ લાવવા એફીલીએશન મેળવવા, ખિીદી કિવી અને સાંસ્થાન ાં
સાંચાલન કિવ ાં તથા વહીવટ કિવો અને નાયબ વનયામકશ્રી(તાલીમ)ની પ્રાદે વશક કચેિી, સિત તિફથી
સચવવામાાં આવે તેવા અન્ય તાલીમ કાયગક્રમ ચલાવવા .

૨.૨

જાિેર તંત્રન ુ તમશન:
આ કચેિીનો જાહેિ હેત બિ આવે તે માટે વડી કચેિી તથા પ્રાદે શીક કચેિી, દ્વ્રાિા સપ્રત કિવામાાં
આવતી વવવવધ પ્રવ ૃવત્તઓ હાથ ધિવી જેવી કે પ્રવેશ, પિીક્ષા, એફીલીએશન, તેમજ સઘન તાલીમ આપી
મરહલાઓ તથા યવાનોમાાં સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ કિવ ાં આમ સમાજમાાં િોજગાિી/સ્વિોજગાિી ઉભી કિી
સમાજ સેવાન ાં કાયગ કિવ.ાં

૨.૩

જાિેર તંત્રનો ટુકો ઈતતિાસ અને તેની રચનાનો સંદર્ય

:

સિકાિશ્રી ના ઠિાવ અનસાિ આ સાંસ્થા શરૂ કિવામાાં આવેલ અને િચનાનો સાંદભે છે લ્લા ૩૮ વષગ
(૧૯૮૧) થી ઉકાઇ ખાતે કાયગિત છે . હાલમાાં તેમાાં કલ-૧૨ કોષગ(રે ડ)માાં ૮૮૪ બેઠકો માંજિ થયેલ છે .
૨.૪

જાિેર તંત્રની ફરજો

:

તાલીમાથીઓને એન.સી.વી.ટી. તથા જી.સી.વી.ટી. હેઠળ વનયત સીલેબસ અનસાિ તાલીમ
આપવી/અપાવવી અને તે માટે જરૂિી વ્યવસ્થા તાંત્ર ગોઠવવ ાં અને સાંસ્થાન ાં સાંચાલન કિવ.ાં
૨.૫

ુ ય પ્રવ ૃતતઓ/કાયો :
જાિેર તંત્રની મખ્
એન.સી.વી.ટી./જી.સી.વી.ટી.

હેઠળ

વનયત

સીલેબસ

મજબ

તાલીમાથીઓને

તાલીમ

આપવી/અપાવવી.
૨.૬જાિેર તંત્ર દ્વારા આપવામા આવતી સેવાઓની યાદી અને તેન ુ સંગક્ષપ્ત તવવરણ :
(૧) તાલીમાથીઓને થીયિી અને પ્રેકટીકલ તાલીમ આપવી.
(૨) આ રાયબલ આઈ.ટી.આઈ. હોવાથી ઉમેદવાિોને મેિીટ મજબ પ્રવેશ આપવો.
(૩) એસ.ટી./એસ.સી./વવકલાાંગ/મરહલાઓને ટયશન ફી ભિવામાાંથી મસ્ક્ત આપવી.
(૪) તાલીમાથીઓને વનયમ અનસાિન ાં સ્ટાઇપેડ તેમજ સિકાિીશ્રી વખતો વખત જાહેિ કિે તેવા લાભો
આપવા.
(૫) અભ્યાસક્રમ પ ૂણગ થતાાં જે તે યોજનાને અનરૂપ પિીક્ષાઓની પ્રરકયા પ ૂણગ કિવી.
૨.૭

જાિેર તંત્રના માળખાનો આલેખ:
આ સાંસ્થાની જજલ્લા કક્ષાની (નોડલ) ઔદ્યોગગક તાલીમ સાંસ્થા વ્યાિા છે . તેનાાં કાયગક્ષેત્રમાાં તાલકા કક્ષાની
૭ સિકાિી સાંસ્થાઓ આવેલી છે આ સાંસ્થાની તિાં ત ઉપલી કચેિી, પ્રાદે વશક વડાની કચેિી એટલે કે નાયબ
વનયામકશ્રી(તાલીમ) સિત છે . તેની ઉપલી કચેિી ખાતાના વડાની કચેિી એટલે કે વનયામકશ્રી, િોજગાિ
અને તાલીમ, બ્લોક નાં-૧, ત્રીજો માળ, ડૉ.જીવિાજ મહેતા ભવન, ગાાંધીનગિ છે .

૨.૮

જાિેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાયયક્ષમતા વિારવા માટે ની લોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ :
(૧) પિી તપાસ-ખાતિી કિીને સમય-શસ્ક્ત-ઇન્ફાસ્રકચિ, માનવબળ નો સદઉપયોગ થાય, અયોગ્ય
ફરિયાદો/આક્ષેપો વનવાિવા તથા સૌના નાણાાં બચે તેમ કિવ ાં અને કિાવવ.ાં
(૨) સાંસ્થા ખાતે તથા ખાતા દ્રાિા આપવામાાં આવતી જાહેિાતો વગેિે બિાબિ વાાંચી ચોક્કસ િીતે અને
સાંપણગ પાલન કિી જરૂિી તમામ મારહતી સમયસિ અને સાચી મળી િહે તેમ કિવ/
ાં કિાવવ.ાં
(૩) આ સાંસ્થા મખ્યત્વે તાલીમ આપવાન ાં કાયગ કિે છે . અને શક્ય બને ત્યાાં સધી વધાિે પ્લેસમેન્ટ માટે
પ્રયત્નશીલ છે .
(૪) તાલીમ માટે પોતાના પત્ર/પત્રી/પાલ્યને આ સાંસ્થા માાં પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ વાલી તિીકે અત્રે થી
જણાવવામા આવતી સચનાઓન પાલન કિે /કિાવે અને સાિી તાલીમ લઇ શકે તે માટે તાલીમાથી અને
સાંસ્થાને પિો સહયોગ વાલી તિીકે આપવો/અપાવવો.
(૫) સાંસ્થાના વનવત વનયમોન પાલન કિવ ાં.

૨.૯

લોક સિયોિ મેળવવા માટે ની િોઠવણ અને પધ્િતતઓ:
(૧) ઇન્સ્ટીટયટ મેનેજમેન્ટ કવમટીની િચનાની કાયગવાહી કિવામાાં આવનાિ છે .
(૨) તાલીમાથીઓના વાલીને વખતો-વખત રૂબરૂ જરૂિી માગગદશગન આપવામાાં આવે છે .
અને એપ્રેન્ટીસ ભિતી મેળાન ાં પણ આયોજન કિવામાાં આવે છે .
(3) કેમ્પસ ઇન્ટિવ્ય ગોઠવવામાાં આવે છે .

૨.૧૦ સેવા આપવાના દે ખરે ખ તનયંત્રણ અને જાિેર ફરીયાદ તનવારણ માટે ઉપલબ્િ તંત્ર:
(૧) આચાયગ કે ફોિમેનને મૌગખક કે લેગખત માાં જાણ કિી શકે છે .
(૨) સાંસ્થા ખાતે ફિીયાદ /સચન પેટી િાખવામાાં આવેલ છે .
(૩) આઉટસોસીંગ સેવા અંતગગત વસક્યિીટી સ્ટાફ િોકવામાાં આવેલ છે .
૨.૧૧

ુ ય કચેરીન ંુ સરનામ ુ
મખ્

: ૨.૭ મજબ

૨.૧૨

કચેરી શરૂ થવાનો સમય

: ૧૦ :૩૦ કલાકે

કચેરી બંિ થવાનો સમય

: ૧૮:૧૦ કલાકે

૩ (તનયમ સંગ્રિ-૨) અતિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તા અને ફરજો
૩.૧ સાંસ્થાના અવધકાિીઓ અને કમગચાિીઓની સત્તા અને ફિજો ની વવગત :
આ સાંસ્થા ખાતે વગગ-૨ તથા વગગ-૩ અને વગગ-૪ ના અવધકાિી/કમગચાિીઓ છે .
જે પૈકી વગગ-૨ના અવધકાિીનો હોદો અનક્રમે આચાયગ વગગ-૨” છે . જે સાંસ્થાના વડા તિીકે ફિજ

બજાવે

છે . અવધકાિી/કમગચાિીઓની સતા અને ફિજો નીચે મજબ છે .
સંસ્થાના અતિકારી/

સતાઓ

ફરજો

કમયચારીનો િોદો

વિીવટી

આચાયય વિય-ર

આચાયગવગગ-

આચાયગ

અવનયમીત

-તાલીમ સાંબધ
ાં ી કાયગવાહી, જેવી કે પ્રવેશ,

િ

વગગ-૨ ને

તાલીમાથીઓના વાલીને જાણ

પિીક્ષા વગેિે

સપ્રત કિે લ

કિવાની

રે નીંગ

-ટાઈમ ટે બલ પ્રમાણે પ્રાયોગીક કાયગ અને થીયિી

સતાઓ

મેન્યઅલમાાં

જણાવ્યા

મજબ

કાયગ યોગ્ય િીતે થાય .

િજાઓ

માંજિ

-કાચા માલસામાનન ાં અયોજન કિવ

ને

સપ્રત

કિે લ

નાણાંકીય

સતાઓ.

ફોરમેન

અન્ય

સતાઓ,

તાલીમાથીની

-

-

કિવી, તાલીમાથીઓન ાં નામ કમી

-તમામ ભૌવતક વનિીક્ષણ કિવા.

કિવ ાં .

-સાંસ્થાના ઈન્સ્રકટિનો સચારૂ ઉપયોગ થાય.

-

ઈન્સ્રકટર

-પાળીના ઇન્ચાર્જ તિીકે ફિજો .
-તાલીમી વનિીક્ષણ કિવ ાં.
-તાલીમી િે કોડગ ચકાસણી કિી ઉલ્લેખીત સ્થાને
સહી કિવી.
-આચાયગશ્રીને મદદરૂપ થવ ાં
-આચાયગશ્રી માિફતે ઉપલી કચેિીની સ ૂચનાઓન ાં
તાલીમી સ્ટાફ પાસે અમલ કિાવવો .
- ટાઈમ ટે બલ મજબ તાલીમ કાયગ ચાલે અને તેની
ગણવતા જળવાય તે સાર સપિવાઈઝન કિવ ાં.

સુપરવાઈઝર
ઈન્સ્રકટર

-

-

-તાલીમાથીની હાજિી
પિવાની સતા

- ટાઈમ ટે બલ મજબ પ્રાયોગગક અને સૈધાાંવતક
તાલીમ આપવી.

-અવનયવમત

-સ્ટોિ સાંબધ
ાં ી માાંગણી અને આયોજન કિવ ાં

તાલીમાથી માટે

-તાલીમી િે કોડગ વનભાવવા .

વનયમોનસાિ રિપોટગ

-સ્ટોિ સબાંધી િે કોડૅ વનભાવવા .

કિવાની સતા.

-આચાયગશ્રી/ફોિમેન માિફતે મળતી ઉપલી

-પિીક્ષામાાં બેસવાપાત્ર
તાલીમાથી ઓને સેશનલ માકગ
મકવાની સત્તા.

કચેિીની સચનાઓનો અમલ કિવો.

ુ રવાની કાયય પધ્િતત
૪ (તનયમ સંગ્રિ–૩) તનણયય લેવાની પ્રહક્રયામાં અનસ
ગજિાત સિકાિશ્રીની વનયત થયેલ કાયગ પધ્ધવત મજબ વવવવધ કામગીિી માટે વનણગય લેવાની
પ્રરક્રયા/કાયગ પધ્ધવત નીચે મજબ છે .
(૧) તાલીમાથીની બાબતો :સપિવાઈઝિ ઇન્સ્રકટિ દ્વાિા ફોિમેનશ્રીને િીપોટગ કિવામાાં આવે છે . ફોિમેનશ્રી વનયમોનસાિ ભલામણ
કિે છે . તેના આધાિે આચાયગશ્રી વનયમોનસાિ વનણગયો લે છે .
(૨)

કમયચારીઓની બાબતો :આચાયગશ્રીને િીપોટગ જે તે શાખા/બ્રાન્ચના કમગચાિી સપ્રત કિે છે . લગત શાખા/બ્રાન્ચના કમગચાિી લાગ
પડતા વનયમો/વવનવયમો/પરિપત્રો/સ્ટે ન્ડીંગ ઓડગ િ વગેિે ટાાંકી શાખા નોંધ િજ કિી નોંધ ઉપિ કચેિીના
વડાના આદે શો મેળવી કાયગવાહી પણગ કિે છે .

(૩)

ખરીદી /ર્ૌતતક તનકાલની બાબતો:ઇન્ચાર્જ કમગચાિી જરિી માગણી પત્ર ઉપિી કમગચાિી આઇટમોન ાં અને તેના જથ્થાની ચકાસણી કિી
આચાયગશ્રીને ભલામણ કિે છે . આચાયગશ્રી સ્ટોિ શાખાને સપ્રત કિે છે . સ્ટોિશાખા વનયમો, વવવનયમો,
પરિપત્રો/સ્ટેન્ડીંગ ઓડગ િ મજબ ખિીદી/વનકાલ કિવા માટે સ્થાવનક સવમવત કે આચાયગશ્રી માિફતે જે તે
અવધકાિી દિખાસ્ત કિે છે . સ્થાવનક સવમવત કેજે તે અવધકાિી દ્રાિા અનગામી કામગીિી પણગ કિવામાાં આવે
છે .

(૪)

તાલીમાથીઓના લાર્ોની બાબતો:તાલીમાથીઓના લાભો જેવા કે સ્ટાઇપેન્ડ, સાયકલ, ટેબલેટ, બેન્કે બલ લોન યોજના વગેિે પ્રાપ્ત કિવા
માટે તાલીમાથી વનયત કિે લ અિજીપત્ર/માાંગણીપત્ર પોતાના ઇન્ચાર્જ સ.ઇ.ને િજ કિે છે . આવી અિજીપત્ર
અને માાંગણીપત્ર ફોિમેનશ્રી માિફતે આચાયગશ્રીને િજ કિે છે . આચાયગશ્રી જે તે યોજનાના કમગચાિી/કોઓરડિનેટિને સપ્રત કિે છે . આવા કમગચાિી અિજીપત્ર અને માાંગણીપત્રક એકવત્રત કિી માંજિ કતાગ સવમવત
(સ્ટાઇપેન્ડ સવમવત /ટે બલેટ સવમવત /લોન સહાય ટાસ્કફોસગ સવમતી)ની મીટીંગ બોલાવી લાભાથીઓને
મળવા પાત્રતા મજબ લાભોને માંજિ કિાવે છે .

(૫)

જાિેર જનતાની બાબતો :જાહેિ જનતા સીધા આચાયગશ્રીને મળી શકે છે . આચાયગશ્રી જનતાની મૌગખક/લેગખત િજઆતને સાંબધ
ાં ીત
કમગચાિી/કો-ઓડીનેટિને સપ્રત કિે છે . સિકાિશ્રીના વનયમો, વવવનયમો,પરિપત્રો અને સ્ટે ન્ડીગ ઓડગ િ
મજબ વનકાલ કિે છે . જેની જાણ જનતાને કિવામાાં આવે છે . જયાાં જરૂિી જણાય તો ઉપલી કચેિીન ાં
માગગદશગન/માંજિી માાંગવામાાં આવે છે . તે મળે પછી જાહેિ જનતાને જાણ કિવામાાં આવે છે .

૫ (તનયમ સંગ્રિ –૪) કાયો કરવા માટે નક્કી કરે લા િોરણો
૫.૧ વવવવધ પ્રવ ૃવતઓ/કાયગક્રમો હાથ ધિવા માટે વવભાગે નક્કી કિે લ ધોિણોની વવગતો રે નીગ મેન્યઅલ મજબ
જે તે રેડ માટે વસલેબસ, મજબ, થીયિી, પ્રેક્ટીકલ જેવા વવષયો માટે પ્રવતરદન વનયત કલાક િાખી તાલીમના
ટાઇમ ટેબલ માંજિ કિવામાાં આવે છે જેન ાં આચાયગશ્રી તથા ઉપલી કચેિીઓના અન્ય અવધકાિીઓ દ્વાિા
સપિવવઝન તેમજ ઇન્સ્પેક્સન કિવામાાં આવે છે . આ બાબત સિકાિશ્રીની વખતો વખત ની સચના મજબ
કિવામાાં આવે છે . ઉપિોક્ત નીચે જણાવ્યા વસવાય કોઇ ખાસ ધોિણો નક્કી કિવામાાં આવેલ નથી.
૧. પ્રવેશ મેળવવા માટે ઓનલાઇન અિજી કિી મેિીટ મજબ પ્રવેશ પાત્ર થાય છે .
૨. એક સેમેસ્ટિમાાંથી બીજા સેમેસ્ટિમાાં જવા માટે ૮૦% હાજિી હોવી અવનવાયગ છે .
૩. સેમેસ્ટિના અંતે ૮૦% હાજિી ધિાવનાિ જ પિીક્ષામાાં બેસી શકે છે .
૪. એન.સી.વી.ટી. અને જી.સી.વી.ટી.ના કોષગ માટે સેમેસ્ટિના અંતે વનયવમત અને િીપીટિ તાલીમાથી
માટે સાંબવાં ધત કાઉન્સીલના ટાઇમ ટે બલ પ્રમાણે પિીક્ષાઓ હાથ ધિવામાાં આવે છે .
૫. એન.સી.વી.ટી કોસગ માટે એમ.એસ.ડી.ઈ (ડીજીઈટી) દ્રાિા ઠિાવેલ સીલેબસ લાગ પડે છે .
૬. જી.સી.વી.ટી. કોસગ માટે િાજય સિકાિે માન્ય કિે લ સીલેબસ લાગ પડે છે .
૭. વવવવધ એકમો/કાંપનીઓ દ્રાિા માાંગણી થયેલ વ્યવસાયને અનરૂપ તાલીમબદ્ધ તાલીમાથીઓ માટે
કેમ્પસ ઈન્ટિવ્ય કે નામની ભલામણની કામગીિી હાથ ધિવામાાં આવે છે .
૮. રેનીંગ મેન્યઅલ ની જોગવાઇ મજબ વથયિી અને પ્રેક્ટીકલ કાયગ તેમજ જણાવેલ પ્રવ ૃવત્તઓ હાથ
ધિવામાાં આવે છે .
૯. રેનીંગ મેન્યઅલની જોગવાઇઓ મજબ તાલીમાથીઓની િજા માંજિ કિવામાાં આવે છે .
૧૦. ઉપલી કચેિીઓ દ્રાિા સાંસ્થાના વનિીક્ષણો હાથ ધિવામાાં આવે છે .

૬ (તનયમ સંગ્રિ –૫)કાયો કરવા માટેના તનયમો, તવતનમયો, સ ૂચનાઓ
તનયમસંગ્રિ અને દફતરો
૬.૧

દસ્તાવેજોન ાં નામ /મથાળાં /દસ્તાવેજ પિન ાં લખાણ/ વ્યસ્ક્તને નકલ ક્યાાંથી મળશે/ વ્યસ્ક્તને નકલ
માટે લેવાની ફી (જો હોય તો )

દસ્તાવેજોન ંુ નામ/મથાળુ ને લખાણ.

નકલ ક્ાંથી મળશે

(૧) ગજિાત સીવીલ સવવિસ રૂલ્સ

સા.વ.વવભાગની

(કમગચાિી માટેના વનયમો)

સાંસ્થા ખાતેથી.

(૨) ગજિાત નાણાાંકીય વનયમો

નાણાાં વવભાગની વેબસાઇટ અથવા જે તે સાઈટના
સાંસ્થા ખાતેથી.

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

નકલ માટે ની ફી

વેબસાઇટ

અથવા (૧) જયા વેબસાઈટ

દસ્તાવેજો હોય ત્યાાં

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

(૪) ખાતારકય ભિતીના વનયમો(ખાતામાાં ખાતાની

વેબસાઇટ

અથવા

સાંસ્થા

થતી સ્ટાફ ભિતી માટેનાવનયમો)

ખાતેથી

(૫) રેનીંગ મેન્યઅલ

ખાતાની વેબસાઇટ અથવા MSDE ની

(તાલીમ અને તાલીમાથીઓ માટેના

વેબસાઈટ

વનયમો)

ઉપિથી

અથવા

સાંસ્થા

ખાતેથી

(૬) એપ્રેન્ન્ટસ એક્ટ

ખાતાની વેબસાઇટ અથવા MSDE ની

(એપ્રેન્ન્ટસ માટેના વનયમો)

વેબસાઇટ

ઉપિથી

અથવા

સાંસ્થા

ખાતેથી
(૭) ગજિાત સિકાિશ્રીની ખિીદ

ઉધોગ અને ખાણ વવભાગની વેબસાઇટ

નીવત-૨૦૧૭

અથવા સાંસ્થા ખાતેથી

(૮) સ્ટેન્ડીંગ ઓડગ િ ઓફ ઇએસટી બ્રાન્ચ

ખાતાની

વેબસાઇટ

અથવા

સાંસ્થા

વેબસાઇટ

અથવા

સાંસ્થા

વેબસાઇટ

અથવા

સાંસ્થા

ખાતેથી
(૯) સ્ટેનડીંગઓડગ િ ઓફ રેનીંગ બ્રાન્ચ.

ખાતાની
ખાતેથી

(૧૦) સ્ટેન્ડીંગ ઓડગ િ ઓફ એકાઉન્ટ બ્રાન્ચ

ખાતાની
ખાતેથી

વનયમો જાણી

ડાઉનલોડ કિી
શકાશે.
(૨) જયાાં સાંસ્થા ખાતે
દશાગવેલ છે ત્યાાં
દિે ક પાનાના
રૂ|.૨(બે) પ્રમાણે
ફી ચકવવાથી નકલ
મળી શકશે.

૭ (તનયમસંગ્રિ- ૬)
જાહેિ તાંત્ર અથવા તેના વનયમસાંગ્રહ હેઠળની વ્યરકતઓ પાસેના
દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેન ાં પત્રક

અન.ુ

દસ્તાવેજોની

દસ્તાવેજોન ંુ નામ અને તેની એક દસ્તાવેજો

નીચેની વ્યહકત પાસે છે /

નં.

કક્ષા

લીટીમાં ઓળખાણ

તેના તનયંત્રણમાં છે .

મેળવવાની
કાયયપધ્િતત

૧

તાલીમ

સાંસ્થા ખાતે તાલીમ બાબતો અંગેના મારહતી

શ્રી એ.કે.કોંકણી

વનયમો, વવવનયમો, પરિપત્રો કે જે અવધવનયમ
સાંસ્થાના કમગચાિીઓ કે તાલીમાથીઓ ૨૦૦૫
સબાંધીત

થયેલ

પત્ર

–
મજ્બ

વ્યવહાિ/ વનયમોનસાિ

કાયગવાહીઓ અંગેનો િે કોડગ
૨

સ્ટોિ શાખા

શ્રીમતી એમ.સી.ચૌિરી

સાંસ્થા ખાતે સ્ટોિ અંગેની બાબતો મારહતી
અંગેના વનયમો, વવવનયમો, પરિપત્રો અવધવનયમ
કે જે સ્થાવનક તેમજ ઉપલી કચેિી ૨૦૦૫

–
મજ્બ

દ્રાિા થયેલ ખિીદી/ મેઈન્ટેનન્સ / વનયમોનસાિ
હિાજી/ તબદીલી વગેિે અંગેનો િે કોડગ
૩

મહેકમ શાખા

સાંસ્થા ખાતે માંજિ ભિાયેલ મહેકમ મારહતી
બાબત િજાઓ

શ્રી એ.કે.કોંકણી

અવધવનયમ
૨૦૦૫

મજબ

વનયમાનસાિ
૪

રહસાબી

વષગવાઈઝ થયેલ બજેટ જોગવાઈ મારહતી

શાખા

સામે થયેલ ખચગની વવગતો

શ્રી એ.કે.કોંકણી

અવધવનયમ
૨૦૦૫

મજબ

વનયમાનસાિ
૫

એપ્રેન્ટીસ

એપ્રેન્ટીસ એકટ અવધવનયમ મજબ મારહતી
એકમો/એપ્રેન્ટીસની તમામ વવગતો

શ્રી એન.ડી.દે સાઇ

અવધવનયમ
૨૦૦૫

મજબ

વનયમાનસાિ

૮ (તનયમ સંગ્રિ-૭)
નીતત અથવા નીતતના અમલ સંબિ
ં ી જનતાના સભ્યો સાથે સલાિ-પરામશય
નીવત અથવા નીવતના અમલ સાંબધ
ાં ી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પિામશગ અથવા તેમના
પ્રવતવનવધ માટે ની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વવગત.
નીવત ઘડતિ :
ુ ો
અન.ુ નં તવષય/મદ

શુ

જનતાની જનતાની

સિર્ાગિતા

સિર્ાગિતા

મેળવવા

માટે ની

વ્યવસ્થા

સતુ નસ્સ્ચત કરવાન ંુ
જરૂરીછે .
૧

ઇન્સ્ટીટયટ
કવમટી

મેનેજમેન્ટ હા

કવમટીની િચના કિવામાાં આવેલ હતી અને
તેન ાં સમયાાંતિે પન:ગઠન થાય છે . હવે પછી
પન:ગઠન કિવામાાં આવશે.

પ્રકરણ-૯ (તનયમ સંગ્રિ -૮)
રચાયેલ બોર્ય , પહરષદ, સતમતતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓન ંુ પત્રક
આ સિકાિી સાંસ્થા ગજિાત સિકાિના શ્રમ અને િોજગાિ વવભાગ હેઠળના િોજગાિ અને તાલીમ ખાતાના તાબા હેઠળની સાંસ્થા છે . વળી
વનયત હાલના માળખા પ્રમાણે ઉપિ મદા ૨.૭ મજબ ઉપલી કચેિીઓ ધિાવે છે . તથા આ સાંસ્થા વાલોડ ખાતે આવેલ છે જેના એન.સી.વી.ટી તે
ભાિત સિકાિના “મીનીસ્રી ઓફ સ્કીલ ડેવલોપમેન્ટ એન્ડ આંતિપ્રીનીયોિશીપ હેઠળના “ડાયિે કટિ જનિલ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ ટે નીંગ” રદલ્હી
દ્રાિાવનયત કિાયેલ િાષ્રીય કક્ષાની કવમટી છે . જેથી એન.સી.વી.ટી કક્ષાના રે ડ આઈ.ટી.આઈ.માાં જે ચાલે છે તે િાષ્રીય કક્ષાની તાલીમ યોજના ધિાવે
છે . પિાં ત તેનો અમલ જે તે િાજય સિકાિ કિે છે .
આમ માગલક તિીકે ગજિાત સિકાિના અને વનયામકશ્રી િોજગાિ તાલીમ વનયક્ત થયેલા ખાતાના વડા (હાલમાાં શ્રી સવપ્રતવસિંહ ગલાટી
સાહેબ) છે . પ્રાદે વશક વડા તિીકે સશ્રી ડી.જે.જોષી (નાયબ વનયામક (તાલીમ), સિત વવભાગ , સિત) છે . આઈ.ટી.આઈ. ઉકાઇના વડા શ્રીમવત એન.
એ. ગામીત (આચાયગ વગગ-૨) છે . તેમજ આ સાંસ્થાના કચેિી વડા/ આચાયગ છે .
આમ આ જાહેિ કચેિીન ાં માળખ ઉપિ મજબ છે . જેથી વખતો વખત જે તે વડાઓ દ્રાિા વવવવધ વવષય માટે વમટીંગો યોજવામાાં આવે છે . અને
તેની કાયગવાહીની નોંધ પણ બહાિ પાડવામાાં આવે છે . જે તે સાંબવધત કચેિી ખાતેથી મળી શકે .
બોર્ૅ/ પહરષદ / સતમતીનું

બોર્ૅ/ પહરષદ/ સતમતીનું કાયય

િેર્ કવાટૅર

NCVT

-િાજયની સાંસ્થાઓના કોષગની માન્યતા આપવી.

નવી રદલ્હી

(નેશનલ કાઉન્સીલ ફોર

-સમયાાંતિે કોષગના વસલેબસ અંગે વનણગય લેવા.

વોકે શનલ ટે નીંિ )

-કોષગ અંગેના ધાિા –ધોિણો વનયમો ઘડવા અને અમલ કિાવવો.

તવવરણ

-કોષગમાાં દાખલ થયેલાઓની પિીક્ષા લેવી.
GCVT

-િાજય કક્ષાના કોષગની પિીક્ષાઓના વનયમો/ધાિા-ધોિણો બનાવવા.

બ્લોક નાં.8 બીજોમાળ,

( ગુજરાત કાઉન્સીલ ફોર

-િાજય કક્ષાના કોષગમાાં દાખલ થતા તાલીમાથીઓની પિીક્ષા લેવી.

ડો. જીવિાજ

વોકે શનલ ટે નીંિ)

-NCVT કક્ષાના કોષગની પિીક્ષા માટે િાજયકક્ષાની કચેિી તિીકે કાયગ કિે છે.

મહેતાભવન, ગાાંધીનગિ

IMC

-સાંસ્થાને ટે કનીકલ માગગદશગન આપવ ાં.

ઔ.તા.સાંસ્થા ઉકાઇ

(

ઈન્સ્ટીટયુટ

મેનેજમેન્ટ કતમટી

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

સ્ટાઈપેન્ર્ કતમટી

-સાંસ્થાના તાલીમાથીઓ પૈકી જેઓએ સાંસ્થાકીય સ્ટાઇપેનડ મેળવવા અિજી કિે લ છે

ઔ.તા.સાંસ્થા ઉકાઇ

તેઓની અિજી અંગે વનણગય લઈ પાત્રતા ધિાવનાિન ાં સ્ટાઈપેન્ડ માંજૂિ કિવ ાં.
ટે બ્લેટ સતમતત

સાંસ્થાના કોમ્પટિ ક્ષેત્ર તેમજ ઈલેકટોવનકસ આઈ.ટી.ક્ષેત્રના તાલીમાથીઓ દ્રાિા ખિીદ
કિે લ

જીલ્લા

બેંકબલ

લોન

સિાય સતમતી ( TFC)

ઔ.તા.સાંસ્થા ઉકાઇ

ટે બલેટની સહાય માંજિી બાબતે વનણગય લે છે .

સાંસ્થાના ભ ૂતપ ૂવૅ તાલીમાથીઓને સ્વિોજગાિ પ્રાપ્ત કિવા માટે સહાય કિવા સારૂ
સબસીડી યક્ત લોનની પાત્રતા/યોગ્યતાની ચકાસણી

ઔ.તા.સાંસ્થા ઉકાઇ

કિી તેઓની માાંગણી બેંકને

મોકલી આપવા બાબતે વનણગય લે છે .
સ્થાનીક ખરીદ સતમતી

સાંસ્થાની સ્થાનીક ખિીદી અંગે વનણગય લે છે .

સ્થાનીક કર્મેશન સતમતી

સાંસ્થા ખાતે બીન વપિાશી ચીજ વસ્તઓના વનકાલ માટે વનણગય અને કાયગવાહી

ઔ.તા.સાંસ્થા ઉકાઇ

કિે

ઔ.તા.સાંસ્થા ઉકાઇ

કચેિીમાાં નોકિી કિતી મરહલા કમગચાિી/તાલીમથીની કોઈ જાતીય સતામણી ના કિે

ઔ.તા.સાંસ્થા ઉકાઇ

છે .
મહિલા સતામણી કતમટી

તે બાબતે વનણગય લે છે .

૧૦ (તનયમ સંગ્રિ – ૯)
અતિકારી/કમયચારીઓની માહિતી પસ્ુ સ્તકા(હર્રે કટરી)
ક્ર્મ

અતિકારી/

િોદો

કમયચારીનુન
ં ામ

S.T.D.

ફોન નંબર

કોર્

ઓહફસ

ઈમેલ એડ્રસ

૧

શ્રીમવત એન. એ. ગામીત

આચાયગ વગગ- િ

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૨

શ્રી આિ.ડી.િાજપત

ફોિમેન ઇન્સ્રકટિ

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

વગગ-૩
3

શ્રીમતી એમ.સી.ચૌધિી

આવસ. સ્ટોિકીપિ
વગગ-૩

૪

શ્રી એ.કે.કોંકણી

જનીયિ કલાકગ વગગ-૩

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૫

શ્રી એમ.બી.પટે લ

સ.ઇ એઓસીપી

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૬

શ્રી પી.એમ.ચૌધિી

સ.ઇ એઓસીપી

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૭

શ્રી આિ.કે.િાઠવા

સ.ઇ એઓસીપી

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૮

શ્રીમતી એન.એસ.ભાિતી

સ.ઇ ઇટી

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૯

શ્રી પી.ઝેડ.ચૌધિી

સ.ઇ ઇટી

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૧૦

શ્રી વી.વી.પટે લ

સ.ઇ ઇટી

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૧૧

શ્રી વી.વી.ગામીત

સ.ઇ ફીટિ

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૧૨

શ્રી એન.ડી.દે સાઇ

સ.ઇ ફીટિ

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૧૩

શ્રીમતી પી.વી.ગામીત

સ.ઇ ફીટિ

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૧૪

શ્રી કે.એમ.વસાવા

સ.ઇ ફીટિ

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૧૫

શ્રી જી.સી.ચૌધિીએ

સ.ઇ ફીટિ

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૧૬

શ્રી એસ.એ.ચૌધિી

સ.ઇ વેલ્ડિ

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૧૭

શ્રી બી.આિ.ચૌધિી

સ.ઇ વેલ્ડિ સ્ર

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૧૮

શ્રી ડી.બી.ચૌધિી

સ.ઇ કોપા

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૧૯

શ્રીમવત એન.એચ.ટે લિ

સ.ઇ કોપા

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૨૦

ક એસ.એસ.ગામીત

સ.ઇ આમોિી

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૨૧

શ્રી પી.આિ.ચૌધિી

સ.ઇ વાયિમેન

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૨૨

શ્રી એમ.એસ.ચૌધિી

સ.ઇ વાયિમેન

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૨૩

શ્રીમતી સી.ડી.પટે લ

સ.ઇ વાયિમેન

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૨૪

શ્રી ડી.સી.ગામીત

સ.ઇ ઇટીએન

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૨૫

શ્રી જે.કે.ચૌધિી

સ.ઇ ઇટીએન

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૨૬

શ્રીમતી આિ.જે.ચૌધિી

સ.ઇ સઇગ ટે ક.

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૨૭

શ્રીમવત એમ.ડી.ગામીત

સ.ઇ સઇગ ટે ક.

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૨૮

શ્રી એસ.આિ.નાયકા

સ.ઇ એમએમવી

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૨૯

શ્રીમવત ટી.એસ.ચૌધિી

સ.ઇ મેથ્સ

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૩૦

શ્રી પી.પી.પ્રજાપતી

સ.ઇ ઇએસ

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

શ્રી એસ.એસ.વસાવા

પટાવાળા કમ વોચમેન

૦૨૬૨૪

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

૩૧

વગગ-૪

૧૧(તનયમસંગ્રિ -૧૦)
ુ બ અતિકારી-કમયચારીઓને મળત ંુ મિેનતાણ ંુ
તવતનયમો માં જોિવાઈ કયાય મજ
વવવનયમોમાાં જોગવાઈ કયાગ મજબ મહેનતાણાની પધ્ધવત સરહત દિે ક અવધકાિી અને કમગચાિી હાલમાાં જે પગાિ ધોિણ મેળવે છે તેની
વવગત.
ક્ર્મ

અતિકારી/

િોદો

માતસક મિેનતાણું

તવતનમયમાંજણાવ્યા

કમયચારીનુન
ં ામ

મુજબ મિેનતાણું નક્કી
પિાર િોરણ

૧

શ્રીમવત એન. એ. ગામીત

આચાયગ વગગ- િ

૨

શ્રી આિ.ડી.િાજપત

ફોિમેન ઇન્સ્રકટિ
વગગ-૩

3

શ્રીમતી એમ.સી.ચૌધિી

આવસ. સ્ટોિકીપિ

કુ લ પિાર

કરવાની કાયયપધ્િતત.

9300-34800 GP 4600
(ROP-9) LEVAL8,44900-142400
(ROP-16) 8
9300-34800 GP 4600
(ROP-9) LEVAL8,44900-142400
(ROP-16) 8
૩૧૩૪૦/- Fix

વગગ-૩
૪

શ્રી એ.કે.કોંકણી

જનીયિ કલાકગ વગગ૩

૫

શ્રી એમ.બી.પટે લ

સ.ઇ એઓસીપી

૬

શ્રી પી.એમ.ચૌધિી

સ.ઇ એઓસીપી

૭

શ્રી આિ.કે.િાઠવા

સ.ઇ એઓસીપી

૮

શ્રીમતી એન.એસ.ભાિતી

સ.ઇ ઇટી

૯

શ્રી પી.ઝેડ.ચૌધિી

સ.ઇ ઇટી

૧૦

શ્રી વી.વી.પટે લ

સ.ઇ ઇટી

૧૧

શ્રી વી.વી.ગામીત

સ.ઇ ફીટિ

5200-20200 GP 1900
(ROP-9) LEVAL2,19900-63200
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)

િાજય સિકાિશ્રીના વખતો-વખત
ના વનયમો અનસાિ

૧૨

શ્રી એન.ડી.દે સાઇ

સ.ઇ ફીટિ

૧૩

શ્રીમતી પી.વી.ગામીત

સ.ઇ ફીટિ

૧૪

શ્રી કે.એમ.વસાવા

સ.ઇ ફીટિ

૧૫

શ્રી જી.સી.ચૌધિીએ

સ.ઇ ફીટિ

૧૬

શ્રી એસ.એ.ચૌધિી

સ.ઇ વેલ્ડિ

૧૭

શ્રી બી.આિ.ચૌધિી

સ.ઇ વેલ્ડિ સ્ર

૧૮

શ્રી ડી.બી.ચૌધિી

સ.ઇ કોપા

૧૯

શ્રીમવત એન.એચ.ટે લિ

સ.ઇ કોપા

૨૦

ક એસ.એસ.ગામીત

સ.ઇ આમોિી

૨૧

શ્રી પી.આિ.ચૌધિી

સ.ઇ વાયિમેન

૨૨

શ્રી એમ.એસ.ચૌધિી

સ.ઇ વાયિમેન

૨૩

શ્રીમતી સી.ડી.પટે લ

સ.ઇ વાયિમેન

૨૪

શ્રી ડી.સી.ગામીત

સ.ઇ ઇટીએન

૨૫

શ્રી જે.કે.ચૌધિી

સ.ઇ ઇટીએન

5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)

5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)
5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)

૨૬

શ્રીમતી આિ.જે.ચૌધિી

સ.ઇ સઇગ ટે ક.

૨૭

શ્રીમવત એમ.ડી.ગામીત

સ.ઇ સઇગ ટે ક.

૨૮

શ્રી એસ.આિ.નાયકા

સ.ઇ એમએમવી

૨૯

શ્રીમવત ટી.એસ.ચૌધિી

સ.ઇ મેથ્સ

5200-20200 GP 2800
(ROP-9) LEVAL5,29200-92300
(ROP-16)

૩૦

શ્રી પી.પી.પ્રજાપતી

સ.ઇ ઇએસ

૩૧૩૪૦/- Fix

3૧

શ્રી એસ.એસ.વસાવા

પટાવાળા કમ
વોચમેન વગગ-૪

૩૧૩૪૦/- Fix

5200-20200 GP 1850
(ROP-9) LEVAL2,19900-63200
(ROP-16)

૧૨ (તનયમ સંગ્રિ -૧૧ )
સંસ્થાને ફાળવેલ અંદાજપત્રની તવિતો
ુ ીત ખચય અને કરે લ ચકુ વણી અંિે અિેવાલોની તવિતો
તમામ યોજનાઓ, સચ
તવકાસ , તનમૉણ અને તક્નીહક કાયૉ અંિે જવાબદાર જાિેર તંત્ર માટે .
૧૨.૧ જદી જદી યોજનાઓ અન્વયે પ્રવવતઓ અંદાજપત્ર ની વવગતોની મારહતી નીચેના નમનામા આપો. વષૅ
–
૨૦૧૮-૨૦૧૯.
ક્ર્મ નં

યોજ્નાનુ

નામ

પ્રવ ૃતત

સદર

પ્રવ ૃતત

પ્રવ ૃતતના

સુચીત

મંજુર

છુટી કરે લ/

છે લ્લા

કાયોની

શરૂ

અંતની

રકમ

થયેલ

ચુક્વેલ

વષૅન ુ

ગુણવતા

થવાની

અંદાજેલ

(અ)

રકમ

રકમ

ખરે ખર

ુ પણે
સંપણ

તારીખ

તારીખ

(િપ્તા ની

ખચૅ

કામિીરી

સંખ્યા )

જવાબદારી
અતિકારી

૧

૨

૩

૪

૧

57 CTS PLAN

એન.સી.વી.ટી

(TASP)

તથા
જી.સી.વી.ટી.
અને
ટકાગાળાના

૨

મોટિ ડ્રાઈવવિંગ

96
CTS સહીત વવવવધ
PLAN(TASP)
પ્રકાિના

કોષગ

ચલાવવા માટે
િાજય કાિીગિ
તાલીમ કોષગ ની
વવવવધ

બેંચ

માટે

ખાસ

કન્ફોમેશન
પ્લાન

૫

૬

૭

૮

સામેલ પત્રક મજબ

૯

૧૦

માટે
માટે

૧૩ (તનયમ સંગ્રિ – ૧૨)
સિાયકી કાયયક્રમોના અમલ અંિે ની પધ્િતત
૧૩.૧ નીચેના નમ ૂના મજબ મારહતી આપો.
કાયયક્રમ/યોજનાના નામ

સાયકલ યોજના

ટે બલેટ યોજના

કાયયક્રમ

કોષગનો સમયગાળો

વનયત

યોજનાનો

સમયિાળો

કિે લ

બેંકેબલ લોન સિાય યોજના
કોષગનો

કોષગ પ ૂણગ થયા બાદ

કાયગમાાં

અભ્યાસ

પ ૂણગ

િોજગાિી

ઉભી

સમયગાળો

કાયયક્રમનો ઉદ્દે શ

કન્યાઓને

અવિ

જવિ

માટે

સગમતા /અનકળતા માટે

શૌક્ષગણક
સહાયરૂપ માટે

કયાગ
કિવા

બાદ

સ્વ

/સહાય

કિવા માટે
કાયયક્રમના ર્ૌતતક અને

પાત્રતા ધિાવતા તમામ ને

પાત્રતા ધિાવતા અને

પાત્રતા

નાણાંકીય

ગ્રાન્ટની

ગ્રાન્ટનીઉપલબ્ધતા અનસાિ

લકક્ષ્યાંકો(છે લ્લા

અનસાિ

ઉપલબ્ધતા

ધિાવતા

વષયમાટે
લાર્ાથીની પાત્રતા

-તમામ

રે ડમાાં

માત્ર

મરહલા

તાલીમાથીઓ

લાર્

અંિે ની

કુ લ

વાલીની વાવષિક આવકનો દાખલો.

જરૂરીયાત

કોમપ્યટિ વેબ-ડીઝાઇન

એન.સી.વી.ટી

રે ડના

તાલીમાથીઓને

કોષગ પ ૂણગ કિી ઉત્ત્ત્ત્તણગ થયેલ હોય

તેમજ

આ.ઇ.ટી.રે ડના

લાર્

લેવાની પધ્િતત
પાત્રતા

નક્કી

પોતાના રે ડ સ.ઇ.ને અિજીપત્ર િજ
કિવ ાં

કરવા

અંિે ના માપદં ર્ો

વાલીની વાવષિક આવક ગ્રામ્ય માટે
૧,૨૦,૦૦૦/-અને

શહેિી

માટે

૧,૫૦,૦૦૦/-થી ઓછી હોય તો
કાયયક્રમાં

આપેલ

સાયકલ ભૌવતક િીતે સપ્રત કિાય

લાર્ની તવિતો

છે .

સિાયકી

સાંસ્થા ખાતે સીધા તાલીમાથીને

તવતરણની

કાયય પધ્િતત
અરજી ક્ાં કરવી કે
અરજી

કરવા

માટે

કચેરીમાં કોનો સંપકય
કરવો.

સાંસ્થા ખાતે રે ડ સ.ઇ.નો

જે

તે

જી.સી.વીટીના

ક્ષેત્રનો

અનભવ

તાલીમાથીઓ.

ધિાવતા ઉમેદવાિોને

સાંસ્થાન ાં

અિજી પત્રમાાં જણાવેલ તમામ

આઇ.ટી.આઇ.કાડગ .તેમજ

આધાિ પિાવાઓ

માન્ય ખિીદીના બીલો.
કાયયક્રમનો

તેવા

કે

અરજી ફી (લાગુ પર્તું

નથી

િોય તયાં)
અન્ય ફી (લાગુ પર્તું

નથી

િોય તયાં)
અરજી પત્રકનો નમુનો

સાંસ્થા ખાતેથી મળી િહે છે .

(લાગુ પર્તું િોય તો
સાદા કાિળ પર અરજી
કરી િોય તો અરજદારે
અરજીમાં શું શું દશાય વવું
તેનોઉલ્લેખ કરવો.
ગબર્ાણોની

યાદી

(પ્રમાણપત્ર

ફોટો આઇ ડી/આવકનો દાખલો

/

દસ્તાવેજો)
ગબર્ાણનો નમુનો

સામેલ છે .

પ્રહક્રયાને

રે ડ સ.ઇ.ને .

લિતી

સમસ્યાઓ અંિે ક્ાં
સંપકય કરવો.
ઉપલબ્િ

નીચેની

લાભાથીઓની

તવિતો

(જીલ્લા

નાણાાંની માાંગણી થાય છે .આ નાણા

સાંખ્યાને

આધાિે

કલા,ઘટક કલ્લા વિેરે

નાયબવનયામકશ્રી(તા)પ્રાદે વશક

જેવા તવતવિ સ્થળો)

કચેિી દ્દાિા ગ્રાન્ટરૂપે ફાળવવામાાં
આવે છે .

નીચેના નમનામા લાભાથી ઓની યાદી
ક્ર્મ
નં.કોર્

લાર્ાથી નુ નામ

સિાયકી ની રકમ

માતા-તપતા/

પસંદિી

વાલી

માપદં ર્

લાભાથીઓને લાભ મળે તે મજ્બ યાદી સાંસ્થા ખાતે ઉપલ્બ્ધ છે .

નુ

સરનામું
જીલ્લો

શિેર

નિર/િામ

ઘર નં .

૧૪ (તનયમ સંગ્રિ – ૧૩)
રાિતો, પરમીટ કે અતિકૃત મેળવનારની તવિતો
નીચેના નમ ૂના મારહતી આપો.


કાયગક્રમન ાં નામ.



પ્રકાિ (િાહત/પિમીટ/વઅધકૃત)



ઉદ્દે શ.



પાત્રતા.



પાત્રતા માટેના માપદાં ડો.



પ ૂવગ જરૂરિયાતો.



લાભ મેળવવાની પધ્ધવત.



િાહત/પિમીટ/વઅધકૃવતની સમય મયાગ દા.



અિજીથી (લાગ પડત ાં હોય ત્યાાં).



અિજીનો નમ ૂનો(લાગ પડત ાં હોય ત્યાાં).



ગબડાણોની યાદી (પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો)



ગબડાણોના નમ ૂનો.

ક્રમનં.કોર્ લાર્ાથીન ંુ સિાયકીનીરકમ માતાનામ

પસંદિીનો

સરનામ ંુ

તપતા/વાલી માપદં ર્
જજલ્લો શિેર નિર/િામ ઘર
નં.

લાગ ાં પડત ાં નથી.


િાહત માટે નીચેની મારહતી પણ આપવી.



આપેલ લાભની વવગત.



લાભન ાં વવતિણ.

૧૫ (તનયમ સંગ્રિ -૧૪ )
વીજાણરૂપે ઉપલબ્િ માહિતી
૧)

આ

ખાતાની

વેબસાઈટ

www.talimrojgar.gujarat.gov.in

પિથી

તેમજ

સદિ

સાંસ્થાની

વેબસાઈટwww.itiukai.org પિથી સાંસ્થાની તેમજ તાલીમાાંથીઓની કેટલીક મારહતી વીજાણ ૂ માધ્યમથી
ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે .
૨)

તાલીમાથી ને િોજજિંદી/ િોજબિોજ ની કેટલીક આંકડાકીય મારહતી વવજાણ ૂ રૂપે ઉપલબ્ધ િહેશે.

૩)

પોટૅલ પ્રોગ્રામ આધારિત મારહતી વસવાયની મારહતી ભૌવતક િીતે હાડૅ કોપીમા સાંસ્થા ખાતે ઉપલબ્ધ િહેશે.

૧૬ (તનયમ સંગ્રિ -૧૫ )
માહિતી મેળવવા માટે નાિહરકોને ઉપલબ્િ સવલતોની તવિતો
વતગમાનપત્રો
નોરટસ બોડગ
જાહેિ તાંત્ર ની વેબસાઈટ
1. સાંસ્થા ખાતે રૂબરૂ અિજી કિે છે .
2. સાંસ્થાના નોરટસ બોડગ ઉપિથી .
3. સાંસ્થાની વેબસાઇટ ઉપિથી .
4. જાહેિ માહતી અવધકાિી / આસી . મારહતી અવધકાિીને રૂબરૂ મળી માાંગણી કિવાથી.

૧૭ (તનયમ સંગ્રિ-૧૬)
સરકારી માહિતી અતિકારીઓનાં નામ , િોદો અને અન્ય તવિતો
સિકાિી તાંત્રન ાં નામ :આઇ.ટી.આઇ. ઉકાઇ
સિકાિી મારહતી અવધકાિીઓ:

નામ

િોદ્દો

S.T.D.

ફોન નંબર

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

ઔ.તા.સાંસ્થા, ઉકાઇ

કોર્
૧

શ્રીમવત

એન.

એ.

આચાયગ વગગ-૨

૦૨૬૨૪

ગામીત

લાલ ટે કિી,જીવનસાધના
સ્કલની

પાછ્ળ,મ.પો

ઉકાઇ પીન:૩૯૪૬૮૦

મદદનીશ સિકાિી મારહતી અવધકાિીઓ :
નામ

િોદ્દો

S.T.D.

ફોન નંબર

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

૨૩૩૧૫૩

prlukaiiti@yahoo.co.in

ઔ.તા.સાંસ્થા, ઉકાઇ

કોર્
૧

શ્રી આિ.ડી.િાજપત

ફોિમેન

૦૨૬૨૪

ઇન્સ્રકટિ

લાલ ટે કિી,જીવનસાધના
સ્કલની

પાછ્ળ,મ.પો

ઉકાઇ પીન:૩૯૪૬૮૦

વવભાગીય એપલેટ (કાયદા)સત્તાવધકાિી:

નામ

િોદો

S.T.D.

ફોન નંબર

ફેક્સ

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

૨૪૭૫૧૯૫

૨૪૭૫૧

rddsuratiti
@gmail.com

નાયબ

કોર્

૧

સશ્રી ડી.જે.જોષી

નાયબ
વનયામક
(તાલીમ)
સિત વવભાગ

૦૨૬૧

૯૫

વનયામકશ્રી(તાલીમ), નાયબ
વનયામકશ્રીની પ્રાદે વશક
કચેિી,બહમાળી મકાન, બીબ્લોક, ગ્રાઉન્ડ ફલોિ, નાનપિા,
સિત

૧૮ (તનયમ સંગ્રિ - ૧૭)
અન્ય ઉપયોિી માહિતી

