
જ.ેવી.પટેલ (પ્રા) જીઆઈએ આઈટીઆઈ કરમસદ -611 

 

જાહેર માહહતી અહિકાર અહિહિયમ- ૨૦૦૫ અંતર્ગત  

 

કલમ - ૪  મજુબિી ૧૭ પ્રકરણિી માહહતી  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-૧ 

પ્રસ્તાવના 

૧.૧. આ પુસ્તિકા( માસ્િિી અસ્િકાર અસ્િસ્િયમ ૨૦૦૫)િી પાશ્રાદભૂસ્મકા અંગે જાણકારી 

       આ  પુસ્તિકા માસ્િિી   અસ્િકાર અસ્િસ્િયમ- ૨૦૦૫ િા સ્િયમ-૪ પ્રકરણ- ૨ અન્વયે સતંથાિી  જાિેર 

કચેરી િરીકે જાિેર કરવાિી થિી માસ્િિીિો સમાવેશ કરી આ પુતિક બિાવેલ છે. 

૧.૨. આ પુસ્તિકાિો ઉદે્દશ / િેિુ. 

       આ પુતિકિો િેિુ/ ઉદે્દશ એ છે કે જાિેર જિિા (જમેાં  જાિેર જિિા ઉપરાંિ િાલીમાથી/ વાલી/ 

કમમચારીઓિો પણ સમાવેશ) માટે ઉપયોગી થઈ શકે િેવી માસ્િિી માંગણી થાય િે પૂવે ઉપલબ્િ કરવાિો છે.  

૧.૩. આ પુસ્તિકા કઈ વ્યસ્િઓ/ સંતથાઓ/ સંગઠિો વગેરિેે  ઉપયોગી છે? 

      આ પુતિક સતંથાિા કમમચારી/ િાલીમાથી/ વાલી- વારસદારો/ ઉદ્યોગગૃિો/ જાિેર કચેરીઓ/ 

ઉદ્યોગગૃિોિા સંગઠિો િેમજ કોઈપણ જાિેર જિિાિે ઉપયોગી થઈ શકે િેમ છે.  

૧.૪. આ પુસ્તિકામાં આપેલી માસ્િિીિંુ માળખંુ. 

        આ પુતિકમાં આપેલી માસ્િિી અસ્િસ્િયમ અંગેિા સ્િયમ- ૪ પ્રકરણ-૨ માં જણાવેલ સ્િયમ સંદભમ- ૧ થી 

૧૭માં જણાવેલ ઢાંચા મજુબિંુ માળખંુ રાખવામા આવેલ છે. 

૧.૫.વ્યાખ્યાઓ(પુસ્તિકામાં વાપરવામાં આવેલ જુદા જુદા શબ્દોિી વ્યાખ્યા આપવા સ્વિંિી). 

        ૧. આચાયમશ્રી /અસ્િક્ષકશ્રી– સતંથાિા વડા/ કચેરીિા વડા. 

        ૨. ફોરમેિશ્રી – સંતથાિા વડાથી િુરંિ િીચેિો િોદ્દો.  

        ૩. સુપરવાઈઝર ઈન્તટરક્ટર શ્રી – િાલીમી કામગીરીમાં સુપરવાઈઝરી તટાફ  

        ૪. ક્રાફ્ટ ઈન્તટરક્ટર- કોર્મિા ઈન્ચાજમ. 

        ૫. તટોર કીપર- સતંથાિા તટોર શાખાિા સંચાલક. 

         ૬..કચેરી સિાયકશ્રી/ક્લાકમ  કમ ટાઈપીતટ-સંતથા  ખાિેિો કલેરીકલ (વિીવટી) તટાફ 

         ૭.વકમ  શોપ એિેન્ડન્ટ- વકમ  શોપિે લગિી કામગીરી (વગમ-૪) 

૧.૬. કોઈ વ્યસ્િ આ પુસ્તિકામાં આવરી લેવાયલે સ્વર્યો અંગે વિુ માસ્િિી મેળવવા માંગે િો િે માટેિી સંપકમ  

વ્યસ્િ. 

         આ પુસ્તિકામાં આવરી લેવાયેલ સ્વગિો અંગે વિ ુમાસ્િિી મેળવવા માંગે િો િે માટે સંપૂણમ વ્યસ્િ 

એટલે કે સંતથાિા મિેકમ શાખાિા કચેરી અસ્િક્ષક  

૧.૭. આ પુસ્તિકામાં ઉપલબ્િ િ િોય િે માસ્િિી મેળવવા માટેિી કાયમપધ્િસ્િ અિે ફી. 

       આ પુસ્તિકામાં ઉપલબ્િ િ િોય િે માસ્િિી મેળવવા માટે માસ્િિી અસ્િકાર- ૨૦૦૫ અન્વયે ૨૦/- 

રૂસ્પયા રોકડા /તટેમ્પ/ ડર ાફ્ટથી ચુકવી પ્રસ્િ િંગ પાિાિાં રૂ-૨-/(બે)  ચુકવી માસ્િિી મેળવી શકશે. 

 

 

 



પ્રકરણ-2 (નિયમ સંગ્રહ-૧) 

સંગઠિિી નિગતો, કયો અિે ફરજો 

૨.૧  જાહેર તતં્ર ઉદે્દશ/ હેતુ  : એિ.સી.િી.ટી.િા સસં્થામા ંચાલતા ટર ેડોિા 

તાલીમાથીઓિે નિયત નસલેબસ મુજબ થીયરી 

અિ ેપ્રેનટટકલ અંગે ધનિષ્ટ તાલીમ આપી/ 

અપાિિી તાલીમાથીઓિે તેમિા ટર ેડમાં  કુશળ 

કારીગરો તરીકે તૈયાર કરિા, આ હેતુ બર લાિિા 

એનફલશેિ મેળિિા, ખરીદી કરિી અિે સંસ્થાિુ ં

સંચાલિ કરિુ ંતથા િહીિટ કરિો અિઉેપલી  

કચરેી તરફથી સચુિિામા ંઆિ ેતેિા અન્ય તાલીમ 

કાયયક્રમ ચલાિિા. 

૨.૨ જાહેર તતં્રિુ ંમીશિ  : આ કચેરી જાહેર હેત ુબર આિ ેતે સારં ઉપલી 

કચરેી દ્વારા સપુ્રત કરિામાં આિતી નિનિધ 

પ્રિૃનતઓ હાથ ધરિી જિેી કે પ્રિશે,પરીક્ષા, 

એફીલીએશિ તેમજ સધિ તાલીમ આપી 

યુિાિોમાં સ્કીલ ડેિલપમેન્ટ કરિું, આમ સમાજમાં 

રોજગારી/ સ્િરોજગારી ઉભી કરી સમાજ સેિાિુ ં

કાયય કરિું  

૨.૩ જાહેર તતં્ર િો ટુકો ઈનતહાસ  

અિ ેતેિી રચિાિો  સંદભય  

: સરકારશ્રી િા ઠરાિ અિુસાર સંસ્થા શરૂ કરિામા ં

આિલે અિ ેસિ ે૧૯૮૫ િર્યથી શરૂ કરિામાં 

આિલે હતી અિે હાલમાં આણંદ-સોજીત્રા રોડ,મુ- 

કરમસદ,તા-જી-આણંદ ખાત ેપોતાિા મકાિમા ં

કાયયરત છે.  

૨.૪  જાહેર તતં્રિી ફરજો  : તાલીમાથીઓિે એિ.સી.િી.ટી હેઠળ નિયત 

સીલેબસ અિુસાર તાલીમ આપિી/ અપાિિી અિ ે

તે માટે જરૂરી વ્યિસ્થા તંત્ર ગોઠિિું અિે સસં્થાિું 

સંચાલિ કરિું. 

૨.૫  જાહેર તતં્રિી મુખ્ય પ્રિૃનતઓ/ કાયો  : એિ.સી.િી.ટી હેઠળ નિયત સીલેબસ મુજબ 

તાલીમાથીઓિે તાલીમ આપિી/ અપાિિી. 

૨.૬  જાહેર તતં્ર દ્વારા આપિામા ંઆિતી સેિાઓિી 

યાદી અિે તિેું સ ંનક્ષપ્ત નિિરણ 

: ૧) તાલીમાથીઓિ ેથીયરી અિે પ્રેનટટકલ તાલીમ 

આપિી.                                                        

૨) આ જિરલ આઈ.ટી. આઈ હોિાથી ઉમેદિારોિ ે

મેરીટ મુજબ પ્રિશે આપિો.                             

૩) એસ ટી/એસ સી/ અપંગ/ મનહલાઓિે ટુ્યશિ 

ફી ભરિામાથી મુનિ આપિી.                          

૪) તાલીમાથીઓિે નિયમ અિુસારિુ ંસ્ટાઈપેન્ડ 

તેમજ સરકારશ્રી િખતો િખત જાહેર કર ેતેિા 

લાભો આપિા.  

૫) અભ્યાસક્રમ પૂણય થતા ંજ ેતે યોજિાિ ેઅિુરૂપ 

પરીક્ષાઓ લેિી.                                                          

 

 

 

 

 



૨.૭  જાહેર તતં્રિા માળખાિો આલેખ  : આ સંસ્થા ગ્રાન્ટ ઇિ એઇડ સંસ્થા છે. તેિી ઉપલી 

કચરેી, િોડલ સંસ્થા,એટ્લે કે આચાયયશ્રી, ઔ.તા.સં. 

ઉત્તરસંડા ,પ્રાદેનશક િડાિી કચરેી એટલ ેકે િાયબ                                      

નિયામકશ્રી(તાલીમ) િડોદરા,િડી કચેરી એટલે કે 

નિયામકશ્રી,રોજગાર અિ ેતાલીમ,ગાંધીિગર છે 

2.8 જાહેર તતં્રિી અસરકારિા અિ ેકાયયક્ષમતા 

િધારિા માટેિી લોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ  

: 1) પૂરી તપાસ ખાત્રીકયાય િગર નબિજરૂરી અિે 

અયોગ્ય ફરીયાદો/ આકે્ષપો િ કરી સૌિા 

સમય,શનિ, િાણાં બચ ેતેમ કરિું,/કરાિિું.                                   

2) સંસ્થા ખાતે તથા ખાતા દ્વારા આપિામા ં

આિતી જાહેરાતો નિગેર ેબરાબર િાચંી ચોક્કસ 

રીત ેઅિ ેસંપુણય પાલિ કરી નબિજરૂરી પૂછતાજ 

િ થાય ત ેકરિું/ કરાિિું.                                   

3) આ સસં્થા મુખ્યત્િ ેતાલીમ આપિાિું કાયય કર ે

છે જથેી લોકોએ િોકરી બાબતોિી અપેક્ષાઓ આ 

સંસ્થા પાસેથી િ રાખિી જોઈએ.                         

4) તાલીમ માટે પોતાિા પતુ્ર/પતુ્રી/પાલ્યિે અત્રે 

મૂકી દીધા બાદ િળી તરીકે અત્રેથી જણાિિામા ં

આિતી સચુિાઓિુ ંપાલિ કર/ે કરાિે અિે સારી 

તાલીમ લઈ શકે તે માટે તાલીમાથી અિ ેસસં્થાિે 

પૂરો સહયોગ િાલી તરીકે આપિો/ અપાિિો.      

5) સંસ્થાિા નિનત નિયમોિુ ંપાલિ કરિું.                                        

૨.૯ લોક સહયોગ મેળિિા માટેિી ગોઠિણ અિ ે

પધ્ધનતઓ  

: ૧) ઈન્સ્ટીટૂ્યટ મેિજેમેંટ કનમટીિી રચિા કરલે છે. 

૨) િાલી સંમેલિ બોલાિિામા ંઆિ ેછે અિ ે

એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળાિું પણ આયોજિ કરિા 

નિચારલે છે.                                                   

૩) કેમ્પસ ઈન્ટરવ્યુ ગોઠિિામા ંઆિ ેછે. 

૨.૧0 સેિા આપિાિા દેખરખે નિયંત્રણ અિે જાહેર 

ફનરયાદ નિિારણ માટે ઉપલબ્ધ તતં્ર  

: 1) આચાયય કે ફોરમેિિે મૌનખક કે લેનખતમાં જાણ 

કરી શકે છે.                                                     

2) સંસ્થા ખાતે ફરીયાદ/ સચુિ પટેી રાખિામા 

આિલે છે.                                                     

3) સંસ્થા ખાતે સીક્યરુીટી સ્ટાફ રોકિામા ંઆિેલ 

છે.                                                                  

4) સંસ્થા ખાતે નશસ્ટ કમીટી, મનહલા 

જાતીયસતામણી નિિારણ સમીતી િગેર ેબિાિલે 

છે. 

૨.૧૧  મુખ્ય કચેરી િુ ંસરિામંુ  : ૨.૭ મુજબ  

૨.૧૨  કચરેી શરૂ થિાિો સમય                         

કચરેી બધં થિાિો સમય  

: પ્રથમ પાળી-સિાર ે૦૮:૪૫ થી ૦૪:૦૦ કલાક                                              

બીજી  પાળી-સિાર ે૦૯:૩૦ થી ૦૪:૪૫ કલાક 

નરશરે્- બપોર ે૧૨:૩૦ થી ૦૧:૦૦  

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-3 (નિયમ સંગ્રહ-૨ ) 

અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી સત્તા અિે ફરજો 

૩.૧   સંસ્થાિા અનિકારીઓ અિે કમમચારીઓિી સત્તા અિ ેફરજોિી નિગત: 

આ સંસ્થા ખાતે િગમ-૩, અિે િગમ- ૪, િા અનિકારી/ કમમચારીઓ છે. જ ેપૈકી “આચાયમશ્રી/અનિક્ષકશ્રી” છે. જ ેસંસ્થાિા 

િડા તરીકે ફરજ બજાિ ેછે. અનિકારી/કમમચારીઓિી સત્તા અિ ેફરજો િીચ ેમુજબ છે . 

સંસ્થાિા 

અનિકારી/  

કમમચારીિો હોદ્દો  

સત્તાઓ  ફરજો  

િહીિટીય િાણાકંીય અન્ય 

આચાયમ/અનિક્ષક   રજાઓ મંજૂર કરિી, 

સનિમસબકુિી િોિંોિ ે

અનિકૃત કરિી, હાથ 

િીચિેા કમમચારીઓિા 

પ્રિાસ કાયમક્રમ મંજુર 

કરિા, સરકારશ્રી દ્વારા , 

કચરેીિા િડા તરીકેિી 

સુપ્રત કરલે મહેકમ અિ ે

તાલીમ સંબિંી સત્તાઓ, 

તાલીમાથીઓિા લાભો 

જિેા કે સ્ટાઈપેન્ડ, 

બેંકેબલ લોિ, ટેબલેટ 

િગેરિેી િહીિટી મંજુરી 

આપતી સત્તાઓ   

સંસ્થાકીય ખરીદી 

અિ ેખચમ કરિાિી 

સત્તાઓ ગુજરાત 

િાણાકંીય નિયમો 

અન્િયે કચરેીિા 

િડાએ સપુ્રત કરલે 

સત્તાઓ િાણાકંીય 

સત્તા સોપંણી 

અંતગમત કચેરીિા 

િડાિ ેસપુ્રત કરલે 

સત્તાઓ  

િોડલ અનિકારીિે 

સુપ્રત કરલે સત્તાઓ, 

ગ્રાન્ટ ઈિ એઈડ 

સંસ્થાઓ માટે િોડલ 

અનિકારીિી સત્તાઓ, 

માં. કલકે્ટરશ્રીિી 

કચરેીથી જાહેર કરાતી 

જીલ્લા અનિકારીિી 

સત્તાઓ  

 

સંસ્થાિા િડા તરીકે 

બાજુમાં જણાિેલ 

તમામ સત્તાઓ િા 

ઉપયોગ થકી 

સંસ્થાિું સંચાલિ 

કરિું, ઉપલી કચરેી 

દ્વારા સુપ્રત કરિામાં 

આિી કામગીરી/ 

કાયમિાહીઓ હાથ 

િરિાિી ફરજ. 

ફોરમેિશ્રી આચાયમ/અનિક્ષક િી 

ગેર હાજરીમાં 

આચાયમ/અનિક્ષક િ ે

સુપ્રત કરલે સત્તાઓ . 

આચાયમ/અનિક્ષક 

િી ગેર હાજરીમા ં

આચાયમ/અનિક્ષક 

િે સપુ્રત કરલે 

સત્તાઓ . 

અનિયમીત 

તાલીમાથીઓિા 

િાલીિે જાણ કરિાિી 

સત્તાઓ, ટર ેિીગં 

મેન્યુઅલમાં જણાવ્યા 

મુજબ તાલીમાથીિી 

રજાઓ મંજુર કરિી, 

તાલીમાથીઓિું િામ 

કમી કરિું.  

-તાલીમી સબંિી 

કાયમિાહી, જિેી કે 

પ્રિશે, પરીક્ષા િગેર ે 

- ટાઈમ ટેબલ 

પ્રમાણે પ્રાયોગીક 

કાયમ અિે થીયેરી 

કાયમ યોગ્ય રીત ે

થાય. 

- કાચા 

માલસામાિિું 

આયોજિ કરિું .  

-તમામ ભૌનતક 

નિરીક્ષણ કરિા, 

સંસ્થાિા 

ઇન્સ્ટરક્ટરિો સુચારૂ 

ઉપયોગ થાય. 

સુપરિાઇઝર િે 

આિતી તમામ 

જિાબદારી 

 

     

 

 

 



 

સુપરિાઇઝર 

ઇન્સ્ટરક્ટરશ્રી 

- - - -પાળીિા ઈિચાજમ 

તરીકે ફરજો. 

- તાલીમી નિરીક્ષણ 

કરિું. 

- તાલીમી રકેડમ 

ચકાસણી કરી 

ઉલ્લખેીત સ્થાિે 

સહી કરિી. 

આચાયમશ્રીિ ે

મદદરૂપ થિું. 

- આચાયમશ્રી મારફત ે

ઉપલી કચરેીિી 

સૂચિાઓિુ ંતાલીમી 

સ્ટાફ પાસ ેઅમલ 

કરાિિો. 

- ટાઈમ ટેબલ 

મુજબ તાલીમી કાયમ 

ચાલ ેઅિ ેતિેી 

ગુણિત્તા જળિાય ત ે

સારં સપુરિાઈઝિ 

કરિુ ં  

સ્ટોર કીપર    તાલીમી રૉ-

મટીરીયલ /િહીિટી 

માટે  ખરીદી થી 

સ્કે્રપ િા નિકાલ માટે 

સરકારશ્રીિા 

નિયમાિુસાર 

કાયમિાહી તથા 

ઓડીટ િી કામગીરી    

િહીિટી સ્ટાફ 

(કચેરી સહાયક/ 

ક્લાકમ  કમ ટાઈપીસ્ટ) 

સુપ્રત કરલે 

કામગીરીિી 

પનરપેક્ષમા ં

નિયમોિુસારિા 

મુસદા તૈયાર 

કરિાિી સત્તા.  

-મંજુર થયેલ મુસદા 

મુજબ કાયમકરિા 

અિ ેકામ લેિાિી 

સત્તા  

પગારબીલ તથા 

બેન્ક ખાતા 

બાબત/તથા 

સંસ્થાિા િડા જ ે

આપ ેતે  

 સંસ્થાિી તમામ 

ફાઈલો િો ડેટા 

સાચિિોઅિે જરૂર 

પડે તેમ સરકાર માં 

રજૂ કરિા સંસ્થાિા 

િડાિ ેતૈયાર કરી 

આપિો 

સુપ્રત કરલે કામગીરી 

અંગે એસ/ઓ ફાઈલ 

તૈયાર રાખિી.  

-આચાયમશ્રી મારફતે 

ઉપલી કચરેીિી 

સૂચિાઓિો 

િહીિટી સ્ટાફ તરીકે 

અમલ કરિો અિ ે

કરાિિો. 

-શાખાિે લગતો 

પત્રવ્યિહાર કરિો 

તેમજ તિેો રકેોડમ 

સાચિિો. 

સુપ્રત કરલે કામગીરી 

અંગે સઘળી 

કાયમિાહી હાથ િરી 

તેિો રકેોડમ સાચિિો. 

-રકેોડમિું િગીકરણ 

કરી નિયમોિસુર 

નિકાલ અંગે 

કામગીરી કરિી. 



ક્રાફ્ટ ઈન્સ્ટરકટર  - - તાલીમાથીિી હાજરી 

પૂિમિી સત્તા  

-અનિયમીત 

તાલીમાથી માટે 

નિયમોિુસાર નરપોટમ  

કરિાિી સત્તા . 

-પરીક્ષામાં 

બેસિાપાત્ર 

તાલીમાથીઓિે 

સેસિલ માકમસ 

મુકિાિી સત્તા  

-ટાઈમ ટેબલ મુજબ 

પ્રાયોનગક અિે 

સૈન્િાનતક તાલીમ 

આપિી. 

-સ્ટોર સબંિી 

માંગણી અિ ે

આયોજિ કરિું.  

- તાલીમી રકેડમ 

નિભાિિા . 

 

_આચાયમશ્રી /ફોરમેિ 

મારફત ેમળતી 

ઉપલી કચરેીિી 

સુચિાઓિો અમલ 

કરિો  

િકમ  શોપ એટેન્ડન્ટ    િકમ  શોપિી સફાઈ 

અિ ેજાળિણી 

 

 

 



પ્રકરણ – ૪ (નિયમ સંગ્રહ- ૩)  

કાયો કરવા માટેિા નિયમો, નવનિમયો, સૂચિાઓ નિયમસંગ્રહ અિે દફતરો 

 
૪.૧ દસ્તાવજેોન ું નામ/મથાળ ું/ દસ્તાવજે પરન ું લખાણ/ વ્યક્તિને નકલ ક્ાુંથી મળશ/ે વ્યક્તિને 

નકલા માટે લેવાની ફી (જો હોય તો)  

દસ્તાવેજોન ું નામ/ મથાળ ું ને લખાણ. 
  

નકલ ક્ાુંથી મળશે   નકલ માટેની ફી     

(૧) ગ જરાત સીવીલ સક્તવિસ રૂલ્સ 

 (કમિચારીઓ માટેના ક્તનયમો)   

સા.વ. ક્તવભાગની વેબસાઈટ અથવા 

સુંસ્થા ખાતેથી  

(૧) જ્ાું વેબસાઈડ દસ્તાવેજો હોય તયાું 

જ ેતે સાઈડના ક્તનયમો જાણી ડાઉનલોડ 

કરી શકાશે.  

(૨) ગ જરાત નાણાુંકીય ક્તનયમો 

(નાણાુંકીય સત્તાઓ અુંગેના ક્તનયમો)  

સા.વ. ક્તવભાગની વેબસાઈટ અથવા 

સુંસ્થા ખાતેથી 

(૨) જ્ાું સુંસ્થા ખાતે દશાિવેલ છે તયાું 

દરકેા પાનાનાું રૂ|. ૨(બ)ે પ્રમાણે ફી 

ચૂકવેથી નકલ મળી શકશે.   

(૩) સેવા, ક્તશસ્ત અને અક્તપલના ક્તનયમો 

(કમિચારીઓ માટેના ક્તનયમો)  

સા.વ. ક્તવભાગની વેબસાઈટ ખાતેથી  

અથવા ખાતાની વેબસાઈટ સુંસ્થા 

ખાતેથી  

 

(૪) ખાતાકીય ભારતીના ક્તનયમો 

(ખાતામાું થતી સ્ટાફ ભરતી માટેના 

ક્તનયમો)  

ખાતાની વેબસાઈટ અથવા સુંસ્થા 

ખાતેથી 

 

(૫) ટરેની ુંગ મેન્ય યલ.             (તાલીમ અને 

તાલીમાથીઑ માટેના ક્તનયમો)  

ખાતાની વેબસાઈટ અથવા  

MSDEની વેબસાઈટ ઉપરથી  

અથવા સુંસ્થા ખાતેથી 

 

(૬) એપે્રન્ટીસ એક્ટ અને રૂલ્સ રૂલ્સ  

(એપે્રન્ટીસ માટેના ક્તનયમો)  

ખાતાની વેબસાઈટ અથવા  

MSDEની વેબસાઈટ ઉપરથી  

અથવા સુંસ્થા ખાતેથી 

 

(૭) ગ જરાત સરકારશ્રીની ખરીદ 

નીતી -૨૦૧૭    

ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ / 

ઉધ્યોગ અને ખાણ ક્તવભાગની  

વેબસાઈટ અથવા સુંસ્થા ખાતેથી  

 

(૮) સ્ટેન્ડી ુંગ ઓડસિ ઓફ ઈએસટી બ્રાન્ચ  ખાતાની વેબસાઈટ તથા સુંસ્થા 

ખાતેથી 

 

(૯) સ્ટેન્ડી ુંગ ઓડસિ ઓફ ટરેની ુંગ 

 બ્રાન્ચ. 

ખાતાની વેબસાઈટ તથા સુંસ્થા 

ખાતેથી 

 

(૧૦) સ્ટેન્ડી ુંગ ઓડસિ ઓફ એકાઉન્ટ  

 બ્રાન્ચ. 

ખાતાની વેબસાઈટ તથા સુંસ્થા 

ખાતેથી 

 

 



પ્રકરણ – ૫ (નિયમ સંગ્રહ-૪)  

િીનિ ઘડિર અથવા િીનિિા અમલ સંબંધી જિિાિા સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ  

અથવા િેમિા પ્રનિનિનધત્વ માટેિી કોઈ વ્યવસ્થા હોય િો િેિી નવગિ  

  િીનિ ઘડિર: 
અન ું. નું. વિષય / મ દ્દો   શ ું જનતાની 

સહભાવિતા સ વનવિત 

કરિાન ું જરૂરી છે  

(હા/ના)   

જનતાની સહભાવિતા મેળિિા માટેની 

વ્યિસ્થા  

૧ ઈન્સસ્ટીટ્ય ટ મેનેજમેન્સટ 

કવમટી (IMC)   

હા   કવમટીની રચના કરિામાું આિે છે અને તેન ું 

સમયાુંતર ેપ ન:િઠન થાય છે.   

૨ એલ્ય મની એસોસીએસન 

ઓફ આઈ.ટી.આઈ. 

હા  એસોસીએશનની રચના કરી હોદે્દદારોની િરણી 

થાય છે.  

 



પ્રકરણ – ૬ (નિયમ સંગ્રહ - ૫)  

જાહેર તંત્ર અથવા તેિા નિયંત્રણ હેઠળિી વ્યનિઓ પાસેિા દસ્તાવજેોિી કક્ષાઓ  

અંગેિ  ંપત્રક  

 
અન.ુનં. દસ્તાવેજની  

કક્ષા   

દસ્તાવેજનું નામ અને તેની એક લીટીમાં 

ઓળખાણ  

દસ્તાવેજ મેળવવાની 

કાર્યપધ્ધતત  

નીચેની વ્ર્તિ પાસે 

છે / તેના તનરં્ત્રણમાં 

છે.  

૧ વહીવટીર્   મહેકમ સબંધી તનર્મો તવતનમર્ો/પતિપત્રો કે જ ે

સંસ્થાના કમયચાિીઓની સેવા, તિસ્ત, અતપલ, 

તિક્ષા, સતવયસ િકેોર્ય  સબંધીત હોર્ તો.   

માતહતી અતધતનર્મ -

૨૦૦૫ મુજબ 

તનર્મોનુસાિ  

શ્રી પી.આઈ.પંચાલ / 

શ્રી કે.રુ્.પટેલ  

૨ નાણાંકીર્  નાણાંકીર્ બાબતો અંગેના તનર્મો, તવતનમર્ો, 

પતિપત્રો કે જ ેસંસ્થાના કમયચાિીઓ/ 

તાલીમાથીઓ તેમજ તાબાની નોન ર્ીર્ીઓ 

સંસ્થાઓ તેમજ ગ્રાન્ટ ઈન એઈર્ સંસ્થાઓ સાથે 

થરે્લા નાણાંકીર્ વ્ર્વહાિ સંબંધીત િકેોર્ય  હોર્ તો  

માતહતી અતધતનર્મ -

૨૦૦૫ મુજબ 

તનર્મોનુસાિ 

શ્રી જ.ેએ.પંચાલ 

૩ તાલીમ   સંસ્થા ખાતે તાલીમી બાબતો અંગેના તનર્મો, 

તવતનમર્ો, પતિપત્રો કે જ ેસંસ્થાના કમયચાિીઓ/ 

તાલીમાથીઓ સંબંતધત થરે્લ પત્રવ્ર્વહાિ / 

કાર્યવાહીઓ અંગેનો િકેોર્ય  હોર્ તો 

માતહતી અતધતનર્મ -

૨૦૦૫ મુજબ 

તનર્મોનુસાિ 

શ્રી એસ.એન.પટેલ/  

૪

  

સ્ટોિ િાખા   સંસ્થા ખાતે સ્ટોિ અંગેની બાબતો અંગેના તનર્મો, 

તવતનમર્ો, પતિપત્રો કે જ ેસંસ્થાની સ્થાતનક તેમજ 

ઉપલી કચેિી દ્વાિા થરે્લ ખિીદી/ મેન્ટેનન્સ/ 

હિાજી/ તબદીલી વગેિ ેઅંગેનો િકેોર્ય  હોર્ તો   

માતહતી અતધતનર્મ -

૨૦૦૫ મુજબ 

તનર્મોનુસાિ 

શ્રી 

આિ.એસ.પ્રજાપતત 

૫ એપ્રેન્ટીસ  

િાખા  

સંસ્થા ખાતે એપ્રેન્ટીસ તાલીમ અંગેના તનર્મો, 

તવનીમર્ો, પતિપત્રો કે જ ેઆણંદ જીલ્લાના 

એકમોમાં એપ્રેન્ટીસની ભિતી, પિીક્ષા તથા 

સ્ટાઈપેન્ર્ વગેિ ેઅંગેનો િકેોર્ય  હોર્ તો   

માતહતી અતધતનર્મ -

૨૦૦૫ મુજબ 

તનર્મોનુસાિ 

શ્રી આિ.આઈ.પંચાલ 

૬ િજીસ્ટર ી તેમજ 

સ્ટેિનિી  

સંસ્થા ખાતે સ્ટેિનિી અંગેની બાબતોના  તનર્મો, 

તવનીમર્ો, પતિપત્રો અંગે તેમજ લેખનસામગ્રી 

કચેિીની આઈટમો અંગે તેમજ વહીવટી સ્ટાફ માટે 

જરૂિી સ્ટેિનિી વગેિનેે લાગતંુ તવનીમર્ો, 

પિીપત્રો કે જ ેઆવક-જાવક થતાં પત્રોની નોધંણી 

અંગેનો િકેોર્ય  હોર્ તો િજીસ્ટર ીિાખા અંગેના 

તનર્મો  

માતહતી અતધતનર્મ -

૨૦૦૫ મુજબ 

તનર્મોનુસાિ 

શ્રીમતી એમ.ર્ી.પટેલ 

 

 



પ્રકરણ-૭ ( નિયમ સંગ્રહ-૭ ) 

 તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ, પનરષદ , સનમનતઓ અિે અન્ય સંસ્થાઓિ  ંપત્રક 

૭.૧ 

 આ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ સંસ્થા  ગુજરાત સરકારના શ્રમ,કૌશલ્ય વિકાસ અન ેરોજગાર વિભાગ હેઠળના રોજગાર અન ે

તાલીમ ખાતાના તાબા હેઠળની સસં્થા છે િળી વનયત હાલના માળખા પ્રમાણે ઉપર મુદ્દા ૨.૭ મુજબ ઉપલી કચેરીઓ ધરાિે 

છે. િળી એન.સી.િી.ટી ત ેભારત સરકારના “મીનીસ્ટર ી ઓફ સ્કીલ ડેિલપમેન્ટ એન્ડ એન્ટર વપ્રનીયરવશપ “ હેઠળના 

“ડાઇરકે્ટર જનરલ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ ટર ે વનંગ “  વિલ્હી દ્વારા વનયત કરાયેલ રાષ્ટ્ર ીય કક્ષાની કમીટી છે. જથેી 

એન.સી.િી.ટી કક્ષાના ટર ેડો આઈ.ટી.આઈમા જ ેચાલ ેછે તે, રાષ્ટ્ર ીય કક્ષાની તાલીમ યોજના ધરાિ ેછે, પરંત ુતેનો અમલ જ ેતે 

રાજ્ય સરકાર કર ેછે.  

 આમ આ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ સંસ્થા  માવલક તરીકે ગુજરાત ઔધોવગક વિકાસ અન ેવ્યિસાયી  તાલીમ ટરસ્ટ,કરમસિ 

તા-જી-આણંિ છે અને વનયામક શ્રી રોજગાર તાલીમ વનયુક્ત થયેલા ખાતાના િડા (હાલમા ંશ્રી લવલત નારાયણ વસંગ 

સાહેબ) છે. પ્રાિેવશક િડા તરીકે શ્રી આર.આર.પટેલ સાહેબ (નાયબ વનયામક(તાલીમ), િડોિરા,િડોિરા વિભાગ,) છે. નોડલ 

આઈ.ટી.આઈ.ઉત્તરસંડા,, ના િડા કંુ.ટી.એમ .ભટ્ટ (આચાયય-િગય-૧)  છે. તેમજ આ સંસ્થાના આચાયય શ્રી પી.આઈ.પંચાલ છે.  

 આમ આ જાહેર કચરેીનુ ંમાળખ ુઉપર મુજબ છે. જથેી િખતો િખત બ્ળ બ્ળ િડાઓ દ્વારા વિવિધ વિષય માટે 

વમટીગંો યોજિામા ંઆિ ેછે. અન ેતનેી કાયયિાહી ની નોધ પણ બહાર પાડિામા ં આિે છે. જ ેત ેસંબવધત કચેરી ખાતેથી મળી 

શકે.  

બોડય/પવરષિ /સવમતી 

નું વિિરણ  

બોડય/ પવરષિ/ સવમતીનુ ંકાયય હેડ ક્વાટયર 

NCVT (નશેનલ 

કાઉન્સીલ          ફોર         

િોકેશનલ ટર ેનીગં)  

રાજ્યની સસં્થાઓના કોષયની માન્યતા આપિી.  

સમયાંતર ેકોષયના વસલેબસ અંગે વનણયય લેિા.  

કોષય અંગેના ધારા- ધોરણો વનયમો ઘડિા અને અમલ કરાિિો. 

કોષયમાં િાખલ થયેલાઓની પરીક્ષા લિેી.  

નિી વિલ્હી 

GCVT (ગુજરાત 

કાઉન્સીલ ફોર 

િોકેશનલ ટર ે વનંગ ) 

  

રાજ્યકક્ષાના કોષયની પરીક્ષાઓના વનયમો/ધારા –ધોરણો બનાિિા 

રાજ્ય કક્ષાના કોષયમા ંિાખલ થતા તાલીમાથીઓની પરીક્ષા લેિી.  

NCVTકક્ષાના કોષયનીપરીક્ષા માટે રાજ્યકક્ષાનીકચેરી તરીકેકાયયકર ેછે. 

બ્લોક નં.૦૧, બીજોમાળ, 

ડો. જીિરાજ મહેતા 

ભિન , ગાંધીનગર 

IMC  (ઇવન્સ્ટટૂ્યટ 

મેનજેમેન્ટ કવમટી )  

- સસં્થાને ટેવનનકલ માગયિશયન આપિું.  

- સાસં્થાની નીવતઓ અન ેકાયયક્રમોમાં સલાહ સૂચનો પૂરા પાડિા.  

જ.ેિી.પટેલ (પ્રા) 

જીઆઈએ આઈટીઆઈ 

કરમસિ-૬૧૧ સ્ટાઇપેન્ડ કવમટી  - સસં્થાના તાલીમાથીઓ પકૈી જઓેએ સંસ્થાકીય સ્ટાઇપને્ડ મેળિિા 

અરજી કરલે છે તઓેની અરજી અંગે વનણયય લઈ પાત્રતા ધરાિનારનું 

સ્ટાઇપેન્ડ મંજુર કરિું.  

જીલ્લા બેંકેબલ લોન 

સહાય સવમવત  (TFC) 

સંસ્થાના ભુતપિૂય તાલીમથીઓન ેસ્િરોજગાર પ્રાપ્ત કરિા સારૂ 

સબસીડી યુક્ત લોનની પાત્રતા / યોગ્યતાની ચકાસણી કરી તઓેની 

માંગણી બેંકળ્ળ મોકલી આપિા બાબત ેવનણયય લ ેછે.  

સ્થાનીક ખરીિ 

સવમતી 

સંસ્થાની સ્થાવનક ખરીિી અગેં વનણયય લે છે.  

 



 

 

પ્રકરણ-૮ (નિયમસંગ્રહ-૭) 

સરકારી માનહતી અનિકારીઓિા ંિામ, હોદ્દો અિે નિગતો 

સંસ્થાન ં  નામ : જ.ેવી.પટેલ (પ્રા) જીઆઈએ આઈ.ટી.આઈ કરમસદ-૬૧૧ 

માહિતી અહિકારીઓ : 

ક્ર 

મ 
નામ િોદ્દો 

STD 

ક્રોસ 

ફોન નંબર 
ફેક્સ ઇ-મેઈલ સરનામ ં 

કચેરી ઘર 

૧ શ્રી.પી.આઈ.પંચાલ આચાર્ય  

  
  
  
  
 0
2
6
9
2

 

  
  
  
2
3
3
7
5
7
 

   

pip.jvpiti@gmail.com જ.ેવી.પટેલ (પ્રા) જીઆઈએ 

આઈ.ટી.આઈ 

કરમસદ,આણંદ-સોજીત્રા 

રોડ,મ -કરમસદ-૩૮૮૩૨૫ 

તા-જી-આણંદ 

 

મદદનીશ માહિતી અહિકારીઓ ; 

હવભાગીર્ એપેલેટ (કાર્દા) સત્તાહિકારી : 

ક્ર 

મ 
નામ િોદ્દો 

STD 

ક્રોસ 

ફોન નંબર 
ફેક્સ ઇ-મેઈલ સરનામ ં 

કચેરી ઘર 

૧ શ્રી 

આર.આર. 

પટેલ 

નાર્બ 

હનર્ામક 

(તાલીમ), 

વડોદરા 

હવભાગ 

0
2

6
5

 

2
4

3
8

4
7

7
 

  

ddtrg-ddt-
rddvado@gujarat.gov.in 

રોજગાર અને તાલીમની 

પ્રા.કચેરી, ૯૦૯/ઇ-

બ્લોક,નવમો માળ ,કોઠી 

કેમ્પસ,વડોદરા-૩૯૦૦૦૧ 

 

 

 

 

 

 

 

ક્ર 

મ 
નામ િોદ્દો 

STD 

ક્રોસ 

ફોન નંબર 
ફેક્સ ઇ-મેઈલ સરનામ ં 

કચેરી ઘર 

૧ શ્રીકે.ર્ .પટેલ  અહિક્ષક  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 0

2
6
9
2

 

  
  
  
  
  
  
 2

3
3
7
5
7

 

9
9
9
8
8
5
3
3
0
3

 

  

jvpiti_79@yahoo.com જ.ેવી.પટેલ (પ્રા) જીઆઈએ 

આઈ.ટી.આઈ 

કરમસદ,આણંદ-સોજીત્રા 

રોડ,મ -કરમસદ-૩૮૮૩૨૫ 

તા-જી-આણંદ 



 

પ્રકરણ-૯ 

નિણણય લેવાિી પ્રનિયા માાં અિુસરવાિી કાયણપદ્ધનિ 

ગજુરાત .ની નનયત થયેલ કચેરી કાયયપદ્ધનત મજુબ 

       નિનિધ કામગીરી માટે નનર્યય લેિાની પ્રનિયા/ કાયયપદ્ધનત નીચે મજુબ છે. 

(૧) િાલીમાર્થીિી બાબિો:- 

     િાફ્ટ ઇન્સ્ટટરક્ટરશ્રી દ્વારા ફોરમેનશ્રી ને નરપોટય  કર ેછે. ફોરમેનશ્રી નનયમોનુસાર ભલામર્ કર ેછે.તેના આધાર ે

આચાયયશ્રી/અનધક્ષકશ્રી નનયમોનુસાર નનર્યયો લ ેછે. 

(૨) કમણચારીઓિી બાબિો:- 

    ફોરમેન/સુપરિાઇઝર દ્વારા આચાયયશ્રી ને નરપોટય  કર ેછે. નરપોટય  જ ેતે શાખા/બ્રાન્સ્ચના કમયચારીને આચાયયશ્રી 

/અનધક્ષકશ્રી  સુપ્રત કર ેછે. જ ેતે શાખા/બ્રાન્સ્ચ કમયચારી લાગુ નનયમો/નિનનયમો/પરીપત્રો/ટટેનન્સ્ડિંગ ઓડયર િગેર ે

ટાિંકી શાખા નોિંધ રજૂ કરી નોિંધ ઉપર િડાના આદેશો મેળિી કાયયિાહી પૂર્ય કર ેછે. 

(૩) ખરીદી/ભૌનિક નિકાલિી બાબિો:- 

    ઇન્સ્ચાજય કમયચારી જરૂરી માગર્ી ઉપરી કમયચારીને રજૂ કર ેછે. ઉપરી કમયચારી આઇટમોનુિં અને તેના જથ્થાની 

ચકાસર્ી કરી આચાયયશ્રીને ભલામર્ કર ેછે. આચાયયશ્રી ટટોર  શાખા ને સુપ્રત કર ેછે. 

ટટોર  શાખા નનયમો, નિનનયમો, પરીપત્રો/ટટેનન્સ્ડિંગ ઓડયર મજુબ ખરીદી/નનકાલ કરિા માટે ટથાનનક  સનમનત કે 

આચાયયશ્રી/અનધક્ષકશ્રી મારફતે જ ેતે અનધકારીને દરખાટત કર ેછે. ટથાનનક ખરીદી સનમનત કે જ ેતે અનધકારી દ્વારા 

અનુગામી કામગીરી પુર્ય કરિામાિં આિે છે. 

(૪) િાલીમાર્થીઓિા લાભોિી બાબિો:- 

     તાલીમાથીઓના લાભો જિેા કે સટાઈપેન્સ્ડ,બેંકેબલ લોન યોજના િગેર ેપ્રાપ્ત કરિા માટે તાલીમાથી નનયત કરલે 

અરજીપત્ર/માગર્પત્ર પોતાના ઇન્સ્ચાજય િાફ્ટ ઇન્સ્ટટરક્ટરને રજૂ કર ેછે. િા.ઈ. આિી અરજીપત્ર અને માિંગર્ાિં પત્ર 

ફોરમેનશ્રી મારફતે આચાયયશ્રી/અનધક્ષકશ્રીને  રજૂ કર ેછે. આચાયયશ્રી/અનધક્ષકશ્રીને  જ ેતે યોજનાના િહીિટી 

કમયચારી/કો-ઓડીનેટરને સુપ્રત કર ેછે. આિા કમયચારી અરજીપત્રક અને માગર્પત્રક એકનત્રત કરી મિંજૂર કતાય 

સનમનત (ટટાઈપેન્સ્ડ સનમનત/લોન સહાય ટાટક ફોસય સનમનત) ની મીનટિંગ બોલાિી લાભાથીઓને પાત્રતા મજુબ 

લાભોને મિંજૂર કરાિે છે. 

(૫) જાહેર જિિાિી બાબિો:- 

      જાહેર જનતા સીધા આચાયયશ્રી/અનધક્ષકશ્રીને  ને મળી શકે છે. આચાયયશ્રી/અનધક્ષકશ્રીને   જનતાની 

મૌનખક/લેનખત રજૂઆતને સિંબનધત કમયચારી/કો-ઓનડનેટર ને સુપ્રત કર ેછે. સિંબનધત કમયચારી/કો-ઓનડનેટર 

સરકારશ્રીના નનયમો, નિનનયમો, પરીપત્રો અને ટટેનન્સ્ડિંગ ઓડયર મજુબ નનકાલ કર ેછે. જનેી જાર્ જાહેર જનતાને 

કરિામાિં આિે છે. જ્ાિં જરૂરી જર્ાય તો ઉપલી કચેરીનુિં માગયદશયન/મિંજૂરી માિંગિામાિં આિે છે તે મળેથી જાહેર 

જનતાને જાર્ કરિામાિં આિે છે.  

 

 

 

 



પ્રકરણ-૧૦ 

અધિકારી કર્મચારીઓની ર્ાધિતી પુસ્તીકા 

ક્રમ અધિકારી કમમચારી 

નુું પુરૂ નામ  

હોદ્દો  STD 

કોડ નું 
ફોન નુંબર ઈમેલ એડર ેસ સરનામુું 

ઘર ઑધફસ 

૦૧ પુંચાલ પ્રદીપકુમાર 

ઇશ્વરભાઇ  

આચાર્મ ૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ pip.jvpiti@ 
gmail.com 

૫૪/પ્રાઇમ હોમ,લાુંભવેલ રોડ 

,આણુંદ 
 

૦૨ કલ્પશેકુમાર ઉમેદભાઇ 

પટેલ 

અધિક્ષક ૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

૧૨/શાુંધિકુુંજ સોસાર્ટી,નાના 

બજાર ,ધવ.ધવ.નગર-૩૮૮૧૨૦ 

૦૩ સુંજર્કુમાર 

નટવરભાઇ પટેલ 

ફોરમેન 

ઇન્સ્ટટરક્ટ 

૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

૨૬/ગજાનુંદ સોસાર્ટી ,મોગરી-

૩૮૮૩૪૪ 

૦૪ રજનીકાુંિ ઈશ્વરલાલ 

પુંચાલ 

સુપરવાઇઝર 

ઇન્સ્ટટરક્ટ 

૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

૦૮/ધનરવ પાકમ  સોસાર્ટી કરમસદ-

૩૮૮૩૨૫ 

૦૫ રાજશેકુમાર શનાભાઇ 

પ્રજાપધિ 

ટટોર કીપર ૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

પ્રજાપધિ ધનવાસ, કરમસદ-

૩૮૮૩૨૫ 

૦૬ હેમનદાસ રામદર્ાલ 

ભાગચુંદાણી 

ક્રા.ઇ 

ઇલેકટર ોધનક્સ 

ધમકેનીક 

૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

  બી-૩૦/કુંઠશીલ પાકમ -૦૧ 

કરમસદ-૩૮૮૩૨૫ 

૦૭ ભાધવનકુમાર 

અરધવુંદભાઇ પટેલ 

ક્રા.ઇ 

ઇલેકટર ોધનક્સ 

ધમકેનીક 

૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

૪૨/ધનલકુંઠ નગર ,સરદાર ગુંજ 

,આણુંદ-૩૮૮૧૨૦ 

૦૮ રાજશેકુમાર 

િુલસીભાઇ ડાભી 

ક્રા.ઇ 

વાર્રમને 

૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

એ-૨,ગ્રીન લેન્સ્ડ સોસાર્ટી,ધમશન 

રોડ,નધડર્ાદ-૩૮૭૦૦૨ 

૦૯ ધકુંજલ નરને્સ્રધસુંહ 

છાસધટર્ા 

ક્રા.ઇ 

ડર ાફ્ટમેન 

ધમકેનીકલ 

૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

૧૭/આદશમ કોલોની,ગોપી 

રોડ,આણુંદ-૩૮૮૧૨૦ 

૧૦ અશોકકુમાર 

મોહનભાઇ વાઘેલા 

ક્રા.ઇ શીટ 

મેટલ વકમર 

૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

કાલસા ફધલરુ્ું,મુ-દેવિજ-૩૮૭૨૪૦ 

૧૧ કલ્પશેકુમાર 

પુનમભાઇ પટેલ 

ક્રા.ઇ ફીટર ૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

ગામી વાળુું ફધળરુ્ું,મુ-કાસોર 

૩૮૮૨૦૫ 

૧૨ રોશનકુમાર 

મનોજભાઇ સોલુંકી 

ક્રા.ઇ 

ઇલેકટર ીશર્ન 

૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

૧૪-ધક્રશ્ના નગર-૬,ધિરૂપધિ પેટર ોલ 

પુંપ પાસે ,કરમસદ-૩૮૮૩૨૫ 

૧૩ સુધનલ નરધસુંહભાઇ 

િડવી 
મેથ્સ કમ 

ડર ોઈું ગ 

ઇન્સ્ટટર ક્ટર 

૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

કળીકુુંજ –સી,બાકરોલ ગેટ 

,બાકરોલ આણુંદ-૩૮૮૩૧૫ 

૧૪ જુગલ રજનીકાુંિ 

પ્રજાપધિ 

ક્રા.ઇ વેલ્ડર ૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

૧૧/શ્રીજી સોસાર્ટી.પટેલ ગેટટ 

હાઉસ પાસે,ડાકોર-૩૮૮૨૨૫ 

૧૫ સપન ધનલર્કુમાર 

રાવળ 

ક્રા.ઇ 

વાર્રમને 

૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

૦૧/ધનરવ પાકમ  સોસાર્ટી કરમસદ-

૩૮૮૩૨૫ 

૧૬ ધમલનકુમાર 

જર્ધકશન ધિવદેી 

ક્રા.ઇ વેલ્ડર ૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

શિકૃિુું  કોમ્પ્લકે્સ,બાકરોલ 

ગેટ,બાકરોલ-૩૮૮૩૧૫ 

૧૭ ફોરમ જિીનકુમાર 

પટેલ 

ક્રા.ઇ 

ઇલેકટર ીશર્ન 

૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

મારુધિ ફ્લેરન્સ્સફ્લેટ,નાના બજાર, 

ધવ.ધવ.નગર-૩૮૮૧૨૦ 

૧૮ ધપનલબેન ધનલકુંઠ 

પટેલ 

ક્રા.ઇ ફીટર ૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

આઝાદ ચોક,મેિવા (ગાના)-

૩૮૮૩૪૫ 

૧૯ ઉત્સવકુમાર 

લક્ષમણધસુંહ ભાભોર 

ક્રા.ઇ શીટ 

મેટલ વકમર 

૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

૨૫/શ્રી-૨.કૉ.હા.સોસાર્ 

ટી, બાવીસ ગામ ટકૂલ પાસે, 

ધવ.ધવ.નગર-૩૮૮૧૨૦ 

૨૦ જીિેન્સ્ર અરધવુંદલાલ 

પુંચાલ 

કચરેી 

સહાર્ક 

૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

૦૨/કલ્પના સોસાર્ટી,પ્રોફેસર 

સોસાર્ટીપાસે, ધવ.ધવ.નગર-

૩૮૮૧૨૦ 

૨૧ ધમિલબને િવલકુમાર 

પટેલ 

ક્લાકમ  કમ 

ટાઈપીટટ 

૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

૩૨/રધવ ધકરણ પાકમ  સોસાર્ટી, 

ધવ.ધવ.નગર-૩૮૮૧૨૦ 

૨૨ અધનલકુમાર 

જોસેફભાઈ પરમાર 

વકમ  શોપ 

એટેન્સ્ડન્સ્ટ 

૦૨૬૯૨  ૨૩૩૭૫૭ jvpiti_79@ 
yahoo.com 

૧૦૭૨-અધનરુર સોસાર્ટી,મુ-

ગામડી,-૩૮૮૦૦૧ 

 



 

- 

ક્રમ અધિકારી કમમચારી નુું પુરૂ 

નામ  

હોદ્દો જુલાઇ -૨૦૨૨ 

ની ધટિિીએ 

બેઝીક/ધફક્સ 

પગાર 

વળિર 

/વળિર  

ભથ્િુું 

ધવધનમર્માું 

જણાવ્ર્ા મજુબ 

મહેનિાણુું  નક્કી 

કરવાની કાર્મપધ્િધિ 

૦૧ પુંચાલ પ્રદીપકુમાર ઇશ્વરભાઇ  આચાર્મ  ધનર્મ 

મુજબ 
 

 

ગજુરાિ સરકારના 

નાણાું  ધવભાગ 

મજુબ 

DA/HRA/MED. 

૦૨ કલ્પશેકુમાર ઉમેદભાઇ પટેલ અધિક્ષક ૫૮૬૦૦- બેઝીક પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૦૩ સુંજર્કુમાર નટવરભાઇ પટેલ ફોરમેન ઇન્સ્ટટરક્ટ ૩૮૦૯૦- ધફક્સ પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૦૪ રજનીકાુંિ ઈશ્વરલાલ પુંચાલ સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટટરક્ટ ૬૧૦૦૦- બેઝીક પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૦૫ રાજશેકુમાર શનાભાઇ પ્રજાપધિ ટટોર કીપર ૬૮૦૦૦- બેઝીક પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૦૬ હેમનદાસ રામદર્ાલ ભાગચુંદાણી ક્રા.ઇ ઇલેકટર ોધનક્સ 

ધમકેનીક 

૫૧૧૦૦- બેઝીક પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૦૭ ભાધવનકુમાર અરધવુંદભાઇ પટેલ ક્રા.ઇ ઇલેકટર ોધનક્સ 

ધમકેનીક 

૪૯૬૦૦- બેઝીક પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૦૮ રાજશેકુમાર િુલસીભાઇ ડાભી ક્રા.ઇ વાર્રમેન ૩૪૯૦૦- બેઝીક પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૦૯ ધકુંજલ નરને્સ્રધસુંહ છાસધટર્ા ક્રા.ઇ ડર ાફ્ટમેન ધમકેનીકલ ૩૩૯૦૦- બેઝીક પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૧૦ અશોકકુમાર મોહનભાઇ વાઘેલા ક્રા.ઇ શીટ મેટલ વકમર ૩૨૯૦૦- બેઝીક પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૧૧ કલ્પશેકુમાર પુનમભાઇ પટેલ ક્રા.ઇ ફીટર ૩૧૩૪૦- ધફક્સ પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૧૨ રોશનકુમાર મનોજભાઇ સોલુંકી ક્રા.ઇ ઇલેકટર ીશર્ન ૩૧૩૪૦- ધફક્સ પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૧૩ સુધનલ નરધસુંહભાઇ િડવી મેથ્સ કમ ડર ોઈું ગ ઇન્સ્ટટર ક્ટર ૩૧૩૪૦- ધફક્સ પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૧૪ જુગલ રજનીકાુંિ પ્રજાપધિ ક્રા.ઇ વેલ્ડર ૩૧૩૪૦- ધફક્સ પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૧૫ સપન ધનલર્કુમાર રાવળ ક્રા.ઇ વાર્રમેન ૩૧૩૪૦- ધફક્સ પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૧૬ ધમલનકુમાર જર્ધકશન ધિવદેી ક્રા.ઇ વેલ્ડર ૩૧૩૪૦- ધફક્સ પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૧૭ ફોરમ જિીનકુમાર પટેલ ક્રા.ઇ ઇલેકટર ીશર્ન ૩૧૩૪૦- ધફક્સ પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૧૮ ધપનલબેન ધનલકુંઠ પટેલ ક્રા.ઇ ફીટર ૩૧૩૪૦- ધફક્સ પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૧૯ ઉત્સવકુમાર લક્ષમણધસુંહ ભાભોર ક્રા.ઇ શીટ મેટલ વકમર ૩૧૩૪૦- ધફક્સ પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૨૦ જીિેન્સ્ર અરધવુંદલાલ પુંચાલ કચરેી સહાર્ક ૩૪૦૦૦-બેઝીક પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૨૧ ધમિલબને િવલકુમાર પટેલ ક્લાકમ  કમ ટાઈપીટટ ૧૯૯૫૦- ધફક્સ પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

૨૨ અધનલકુમાર જોસેફભાઈ પરમાર વકમ  શોપ એટેન્સ્ડન્સ્ટ ૩૨૪૦૦-બેઝીક પ ે ધનર્મ 

મુજબ 

 

 



 

 

પ્રકરણ-૧૨ (નિયમ સંગ્રહ-૧૧) 

પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર  

            તમામ યોજનાઑ, સૂચિત ખિચ અન ેકરલે િુકવણી અંગે અહેવાલોની ચવગતો ચવકાસ, ચનમાચણ અન ે

તકનીકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહેર તંત્ર માટે. 

૧૨.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્વયે પ્રવૃચતઓ માટે અંદાજપત્રની ચવગતોની માચહતી નીિેના નામુનામા ં

આપો. વર્ાચ – ૨૦૧૮-૨૦૧૯. 

ક્ર 

મ

નં 

યોજનાનુ 

નામ સદર 
પ્રવૃચત 

પ્રવૃચત 

શરૂ 

થયા

ની 

તારી

ખ 

પ્રવૃચત 

ના 

અંતની 

અંદાજે

લ 

તારીખ 

સૂચિત 

રકમ(અ

) 

મજૂંર 

થયેલ 

રકમ 

છૂટી 

કરલે/િૂકવે

લ રકમ 

(હપ્તાની 

સંખ્યા) 

છેલ્લા 

વર્ચનું 

ખરખે

ર ખિચ 

કાયચની 

ગુણવતા 

માટે 

સંપૂણચપણે 

કામગીરી 

માટે 

જવાબદાર 

અચિકારી  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧ 57 
EMP-1 

CTS 

એન.સી.વી.ટી. 

તેમજ િલાવવા 

માટે રાજ્ય 

કારીગર તાલીમ 

(સીટીએસ) તેમજ 

સંસ્થા માટે 

નાણાકીય 

જોગવાઈઓ 

તેમજ કોસચ ની 

ચવચવિ બેંિ માટે 

ખાસ કન્ડમેશન 

પ્લાન 

સદર માચહતી સસં્થા ખાતે ઉપલબ્િ છે. 

સંસ્થા નું 

વહીવટી 

તેમજ 

તાલીમી 

માળખુ 

૨ 57 
EMP-4 
NATS 

૩ 95 EMP 
CTS 

૪ 
57 

EMP-2 
ITC 

 

અન્ય જાહેર 

તંત્ર માટે  

સદર  સૂચિત 

અંદાજપત્ર  

મંજૂર થયેલ 

અંદાજપત્ર  

છૂટી કરલે િૂકવેલ રકમ 

(હપ્તા ની સંખ્યા) 

કુલ ખિચ 

લાગુ પડતું નથી 
 



પ્રકરણ-૧૩ 

સહાયકી કાયયક્રમોના અમલ અંગેની પદ્ધતિ 

૧૩.૧ નીચનેા મજુબ માતહિી આપો. 

કાયયક્રમ/યોજનાના નામ સાયકલ યોજના ટેબલેટ યોજના બેંકેબલ લોન સહાય 

યોજના 

કાયયક્રમ યોજનાનો 

સમયગાળો 
લાગુ પડિંુ નથી લાગુ પડિંુ નથી કોર્ય પણૂય થયા બાદ 

કાયયક્રમના ઉદે્દશ   અભ્યાસ પણૂય કયાય બાદ 

સ્વ રોજગારી ઊભી 

કરવા/સહાય કરવા માટે 

કાયયક્રમના ભૌતિક અને 

નાણાકંીય લક્ષ્ાકંો (છેલ્લા 

વર્ય માટે) 

  પાત્રિા ધરાવિા અન ે

ગ્રાન્ટની ઉપલબ્ધિા 

અનુસાર 

લાભાથી ની પાત્રિા   એન.સી.વી.ટી ના કોર્ય 

પૂણય કરી ઉિીણય થયેલ 

હોય િેવા જ ેિે ક્ષેત્રનો 

અનુભવ ધરાવિા 

ઉમેદવારોન ે

લાભ અંગનેી કુલ 

જરૂતરયાિ 

  અરજીપત્રમાં જણાયેલ 

િમામ આધાર પુરાવાઓ 
 
 

કાયયક્રમનો લાભ લેવાની 

પદ્ધતિ 

  િાલીમી શાખામાં અરજી 

કરી સાથે જરૂરી િમામ 

આધુતનક પરુાવા રજુ 

કરથેી 

પાત્રિા નક્કી કરવા 

અંગેના માપદંડો 

  એન.સી.વી.ટીકોર્ય પૂણય 

કરલે હોય અને સબંતધિ 

ધંધાનો અનુભવ હોય િો 

કાયયક્રમમાં આપેલ લાભની 

તવગિો 

  કતમટીએ કરલે ભલામણ 

આધાર ે૮ લાખની 

મયાયદામાં લોન રકમ ઉપર 

નીચે મજુબની 

સબતસડીનો લાભ મળે છે. 

૧. રૂ.એક લાખ સુધી ૪૦ 

ટકા 

૨.રૂ. ૧ લાખથી બે લાખ 

સુધી ૪૦૦૦૦/- 

૩.રૂ. બે થી પાંચ લાખ 

સુધી ૫૦૦૦૦ અને પાચંથી 

આઠ લાખ સુધી ૬૦૦૦૦ 

 



સહાયક તવિરણની 

કાયયપદ્ધતિ 
 

  સંબંતધિ બેંક શાખા દ્વારા 

જ ેિે લાભાથીને બરોબર 

જ ેિે લાભાથીઓને ચેક  

સુપ્રિ કર ેછે. 

અરજી ક્ાં કરવી કે અરજી 

કરવા માટે કચેરીમાં કોનો 

સંપકય  કરવો. 

  સંસ્થાખાિે આ કામના 

કો-ઓડીનેટરનો 

અરજી લાગુ હોય તયાં લાગ ુ

પડિી હોય તયા ં

  નથી 

અન્ય ફી ( લાગુ પડિંુ હોય 

તયાં) 

  નથી 

અરજી પત્રક નો નમનુો 

(લાગુ પડિંુ હોય િો સાદા 

કાગળ પર અરજી કરી 

હોય િો અરજદાર ે

અરજીમાં શું શું દશાયવયું 

િેની ઉલ્લેખ કરવો. 

  સંસ્થા ખાિેથી મળી રહે 

છે. 

તબડાણોની 

યાદી(પ્રમાણપત્ર/દસ્િાવે

જો) 

  ફોટો આઈડી,ટરેડનું 

પ્રમાણપત્ર ,અનુભવનું 

સટી,ઘરનું પ્રૂફ, ધંધા નું 

પ્રુફ, ખચયના અદંાજબીલ. 

બીડાણ નો નમુનો   સામેલ છે. 

પ્રતક્રયાને લગિી 

સમસ્યાઓ અંગે ક્ાં સપંકય  

કરવો 

  આ કામના કો-

ઓરડીનટેરન ે

ઉપલબ્ધ તનતધની તવગિો 

(તજલ્લા કક્ષા,ઘટકકક્ષા 

વગેર ેજવેા તવતવધ સ્થળો) 

  લાભાથીઓની સંખ્યાને 

આધાર ેનાણાની માગણી 

થાય છે આ નાણા નાયબ 

તનયામક શ્રી (િાલીમ) 

પ્રાદેતશક કચેરી દ્વારા 

ગ્રાન્ટ રૂપે ફાળવવામાં 

આવે છે  
 

 

નીચેના નમૂનામાં લાભાથીની યાદી 

 

ક્રમ 

નંબરકોડ 

 

લાભાથીનુ ં

નામ 

 

સહાયકીની 

રકમ 

 

માિા-

તપિા 

/વાલી 

પસંદગીનો 

માપદંડ 

સરનામુ ં

     તજલ્લો   શહેર નગર/ગામ ઘર ન.ં 

લાભાથીઓને લાભ મળે િે મજુબ યાદી સંસ્થા ખાિે ઉપલબ્ધ છે. 

 



 

 

 

સરનામું તજલ્લો શહેર નગર ગામ ઘર નંબર લાભાથીને લાભ મળે િે મજુબ યાદી સંસ્થા ખાિે ઉપલબ્ધ છે 

 



પ્રકરણ -૧૪ ( નિયમ સંગ્રહ - ૧૩) 

                                     તેણે આપલે રાહતો, પરમીટ કે અધિકૃધત મેળવનારની ધવગતો 

નીચનેા નમૂના મુજબ માધહતી આપો.  

 કાર્યક્રમ નુું નામ. 

 પ્રકાર ( રાહત/ પરમીટ/અધિકૃધત). 

 ઉદે્દશ 

 નક્કી કરલે લક્ષ્ાુંક ( છેલ્લા વર્ય માટે) 

 પાત્રતા 

 પાત્રતા માટેના માપદું ડો 

 પૂવય જરૂધરર્ાતો. 

 લાભ મેળવવાની પધ્િધત. 

 રાહત / પરમીટ/ અધિકૃધતની સમર્ મર્ાયદા. 

 અરજીથી ( લાગ ુપડતુું હોર્ તર્ાું). 

  ધબડાણોની ર્ાદી ( પ્રમાણપત્રો / દસ્તાવજેો) 

ધબડાણોના નમૂનો. 

ક્રમ નું. 

કોડ 

લાભાથીનુું 

નામ 

સહાર્કની 

રકમ 

માતા-ધપતા/વાલી પસુંદગીનો 

માપદું ડ 

સરનામુું 

     ધજલ્લો શહેર નગર/ગામ ઘર નું. 

 લાગ ુપડતુું નથી. 

 રાહત માટે નીચેની માધહતી પણ આપવી. 

 આપલે લાભની ધવગત  

 લાભનુું ધવતરણ 

 

 

 



પ્રકરણ – ૧૫ (નિયમ સગં્રહ – ૧૪) 

કાયો કરવા માટે િક્કી કરલેા ધોરણો 

 

૧૫.૧ વિવિધ પ્રિૃવિઓ / કાર્યક્રમો હાથ ધરિા માટે વિભાગે નક્કી કરલે ધોરણો ની વિગતો  

ટરેની ીંગ મેન્ર્ુઅલ મજુબ જ ેતે ટરેડ માટે વિલબેિ મજુબ થીર્રી, પે્રવટટકલ જિેા વિષર્ો માટે પ્રવતવિન વનર્ત કલાક 

રાખી તાલીમના ટાઈમ ટેબલ મીંજુર કરિામાીં આિે છે જનુેીં આચાર્યશ્રી/અવધક્ષકશ્રી  તથા ઉપલી કચેરીઓના અન્ર્ 

અવધકારીઓ દ્વારા િુપરિીઝન તેમજ ઇન્્પેટશન કરિામાીં આિે છે. આ િઘળુ િરકારશ્રી ની િખતો િખત ની 

િુચના મજુબ કરિામાીં આિે છે. ઉપરોક્ત જણાવ્ર્ા વિિાર્ કોઈ ખાિ ધોરણો નક્કી કરિામાીં આિેલ નથી. 

૧. પ્રિેશ મેળિિા માટે ઓનલાઈન અરજી કરી મેરીટ મજુબ પ્રિેશ પાત્ર થાર્ છે. 

૨. ૮૦% હાજરી હોિી અવનિાર્ય છે. 

૩.કોષય  ના અીંતે ૮૦% હાજરી ધરાિનાર જ પરીક્ષામાીં બેિી શકે છે. 

૪. એન.િી.િી.ટી.ના કોષય માટે િષય ના અીંતે વનર્વમત અને વરપીટર તાલીમાથીઓ માટે િીંબીંવધત કાઉવન્િલના 

ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે પરીક્ષાઓ હાથ ધરિામાીં આિે છે. 

૫. એન.િી.િી.ટી. કોષય માટે એમ.એિ.ડી.ઇ.(ડીજીઈટી) દ્વારા ઠરાિેલ વિલેબિ લાગુ પડે છે. 

૬. વિવિધ એકમો/કીંપનીઓ દ્વારા માીંગણી થર્ ે થી કેમ્પિ ઇન્ટરવ્ર્ુ કે નામની ભલામણ હાથ ધરિામાીં આિે છે. 

૭. ટરેની ીંગ મેન્ર્ુઅલની જોગિાઈ મજુબ થીર્રી કાર્ય અને પે્રવટટકલ કાર્ય તેમજ જણાિેલ પ્રિૃવિઓ હાથ ધરિામાીં 

આિે છે. 

૮. ટરેની ીંગ મેન્ર્ુઅલની જોગિાઇઓ મજુબ તાલીમાથીઓની રજા મીંજુર કરિામાીં આિે છે. 

૯. ઉપલી કચેરીઓ દ્વારા િીં્થાના વનરીક્ષણો હાથ ધરિામાીં આિે છે. 



પ્રકરણ ૧૬ (નિયમ સંગ્રહ -૧૫) 

વીજાણુરૂપ ેઉપલબ્ધ માનહતી 

 

૧) આ ખાતાની વેબસાઇટ www.talimrojgar.gujarat.gov.in પરથી તેમજ સદર સસં્થાની વેબસાઇટ 

www.jvpitc.org પરથી સંસ્થાની તેમજ તાલીમાથીની કેટલીક માહિતી વીજાણુ માધ્યમથી ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે. 

૨) તાલીમાથી ને રોજંદી / રોજ બરોજની કેટલી આંકડાકીય માહિતી ભૌહતક રીતે િાડડ  કોપીમાં સંસ્થા ખાતે 

ઉપલબ્ધ રિેશે. 

૩) પોટડલ / પ્રોગ્રામ આધાહરત માહિતી હસવાયની માહિતી ભૌહતક રીતે િાડડ  કોપીમાં સંસ્થા ખાતે ઉપલબ્ધ રિેશે. 

http://www.talimrojgar.gujarat.gov.in/
http://www.jvpitc.org/


પ્રકરણ ૧૭ (નિયમ સંગ્રહ -૧૬) 

માનહતી મેળવવા માટે િાગનરકોિે ઉપલબ્ધ સવલતોિી નવગતો 

 

નોટિસ બોર્ડ  

જાહેરતંત્રની વેબસાઇિ  

૧. સંસ્થા ખાતે રૂબરૂ અરજી કર ેછે. 

૨. સંસ્થાના નોટિસ બોર્ડ  ઉપરથી 

૩. સંસ્થાની વેબસાઇિ ઉપરથી 

૪. માટહતી અટિકારી/આસી. માટહતી અટિકારીને રૂબરૂ મળી માંગણી કરવાથી. 

 


