કમિશ્નર િમિલા અને બાળ મિકાસની કચેરી (િમિલા મિિંગ)
બ્લોક નિં. ૨૦, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ડાા. જીિરાજ િિે તા ભિન, ગાિંધીનગર
મિધિા સિાય યોજનાના લાભાર્થીઓને તાલીિ ધ્િારા પુનઃસ્ર્થાપન.
ગુજરાત રાજ્યમાાં ૩૩ જજલ્લાઓમાાં જિધિા સહાય યોજનામાાં સહાય મેળિતી ૧૮ થી ૪૦ િર્ષની ઉાંમરની
લાભાથી બહેનોને સ્િરોજગારલક્ષી તાલીમ આપિા ગુજરાત રાજ્યની સ્િૈજછિક સાંસ્થાઓ પાસેથી નીચેની શરતોને
આધીન દરખાસ્તો માંગાિિામાાં આિે િે . આ અાંગેનુાં અરજીપત્રક જિભાગની િેબસાઇટ- http://wcd.gujarat.gov.in
ઉપર ઉપલબ્ધ િે . અરજીપત્રક સાંપૂર્ષરીતે ભરી જે તે સ્િૈ.સાંસ્થાના રજીસ્ટર ે શન િાળા જજલ્લાના જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક
અજધકારીશ્રીની કચેરીમાાં બે નકલમાાં માગ્યા મુજબની જિગતો જાહેરાત પ્રજસધ્ધ થયેથી ૩૦ જદિસમાાં કચેરી સમય
દરમ્યાન સાાંજના ૧૭.૦૦ કલાક સુધીમાાં રજુ કરી પહોાંચ મેળિી લેિાની રહેશ.ે
૧.

૨.
૩.

૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.

સાંસ્થા તા.૧/૦૪/૨૦૧૫ પહેલાાં ઓિામાાં ઓિા બે િર્ષથી સાિષજજનક ટર સ્ટ અજધજનયમ-૧૯૫૦ હેઠળ રજજસ્ટર્ષ
થયેલી હોિી જોઇએ તેમજ િે લ્ લા બે નાર્ાકીય િર્ષ એટલે કે િર્ષ-૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન
ઓિામાાં ઓિુાં િાજર્ષક ટનષઓિર રા.૧૫.૦૦ (પાંદર) લાખનુાં થયેલુાં હોિુાં જોઇએ. જેના આધારો અરજી પત્રક
સાથે રજુ કરિાના રહેશ.ે
સાંસ્થાનુાં બેંક બેલેન્સ જાહેરાત િતષમાનપત્રમાાં પ્રજસધ્ધ થાય તે માસની પહેલી તારીખની જસ્થજતએ ઓિામાાં
ઓિુાં રા.પ.૦૦ (પાાંચ)લાખનુાં હોિુાં જોઇશે. તેના પુરાિા અરજીપત્રક સાથે રજૂ કરિાના રહેશ.ે
સાંસ્થાએ નારી સશજકતકરર્ અને અલગ અલગ સેિાકીય ક્ષેત્રો જેિા કે , આરોગ્ય, જશક્ષર્, પયાષિરર્, ગ્રામ
જિકાસ, જરરીયાતમાંદોને સહાય િગેરમ
ે ાાં ઓિામાાં ઓિા પાાંચ િર્ષથી કામગીરી કરેલ હોિી જોઇએ. આ
કામગીરી સબબના આધારો અરજીપત્રક સાથે સામેલ રાખિાના રહેશ.ે
અરજી કરનાર સાંસ્થાઓ પૈકી નારી સશજકતકરર્ ક્ષેત્રે જરરીયાતમાંદ મજહલાઓને જે સાંસ્થાઓ ધ્િારા
તાલીમ આપેલ હોય તેિી સાંસ્થાને પ્રાધાન્ય આપિામાાં આિશે.
પ્રમાર્ીત કયાષ જસિાયની અધુરી જિગતોિાળી અરજીઓ અને આધાર રજુ કયાષ ન હોય તેિી અરજીઓ
માન્ય ગર્ાશે નજહ.
અરજી પત્રક સાથેના સાંમજત પત્રક તથા પજરજશષ્ટ-૧ અને ૨ ની શરતોનુાં પાલન સાંસ્થાએ ચૂસ્તપર્ે કરિાનુાં
રહેશ.ે અને તેની સાંમજત આપતા તેમાાં સહી/ જસકકા કરી અરજી પત્રક સાથે સામેલ રાખિાના રહેશે.
દરેક સ્િૈજછિક સાંસ્થા િધુમાાં િધુ સ્થાજનક જજલ્લા ઉપરાાંત ૧ (એક) જજલ્લા માટે પસાંદગી કરી શકશે. સ્થાજનક
જજલ્લાની સ્િૈજછિક સાંસ્થાને પ્રથમ અગ્રતા આપિામાાં આિશે.
અરજી માંજુર થયેથી જજલ્લા અને તાલીમના િગોની ફાળિર્ી કરિા અાંગેનો આખરી જનર્ષય સરકારશ્રી પાસે
અબાજધત રહેશે.
અરજી માંજુર, અથિા નામાંજુર કરિા અાંગેનો જનર્ષય સરકારશ્રી પાસે અબાજધત અજધકાર રહેશ.ે જે અાંગે કોઇ
પર્ જાતનો િાધો કે તકરાર સ્િીકારિામાાં આિશે નજહ.
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કમિશ્નર,
િમિલા અને બાળ મિકાસ,
ગુજરાત રાજય, ગાિંધીનગર.

સ્િૈમછિક સિંસ્ર્થાઓ િારફતે મનરાધાર મિધિા સિાય યોજનાના લાભાર્થીઓનુિં તાલીિ દ્વારા
પુનઃસ્ર્થાપન કરિા િાટે નુિં અરજી પત્રક
૧.

અરજી પત્રક બે નકલમાાં રજૂ કરિાનુાં રહેશે.

ર.

અધૂરી અને પુરતી માજહતી િગરની અરજી અમાન્ય રહેશે.

૩.

અરજીપત્રકનો ભાગ- અ અને ભાગ- બ અરજદાર સાંસ્થાએ ભરિાનો રહેશે અને અરજીપત્રક પજરજશષ્ટ- ૧ અને
ર ની શરતો સાંસ્થા ને માન્ય િે એની સાંમજત આપતા તેમા સહી/જસકકા કરી અરજી પત્રક સાથે સામેલ
રાખિાના રહેશે.

૧.
ર.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.

(ભાગ- અ)

સાંસ્થાનુાં નામ/ સરનામુાં
ટે જલફોન નાંબર (એસ.ટી.ર્ી.કોર્ સાથે)
ફે કસ નાંબર/ E-Mail ID
સાંસ્થા ચેરીટી કજમશ્નરશ્રીની કચેરીમાાં નોાંધાયેલ િે ?
હોય તો નાંબર/તારીખ
સાંસ્થાના બાંધારર્ મુજબ ટર સ્ટના હેતુઓ.
સાંસ્થાનો ટૂાં કો પજરચય.
સાંસ્થાનો સ્થાજનક જજલ્લો ઉપરાાંત અન્ય ૧ (એક) જજલ્લા પસાંદગી કરિા માાંગતા હોય તો એક જજલ્લાનુાં
નામ. ૧. .........................................

૮.

સાંસ્થાનુાં પોતાનુાં મકાન િે કે ભાર્ાનુાં તેની સાંપર્
ૂ ષ જિગતો.

૯.

િે લ્ લે ત્રર્ િર્ષમાાં સાંસ્થાએ કરેલ કામગીરીની જિગતો.
કામગીરીનો પ્રકાર
આિરી લેિાયેલ લાભાથી
અ.નાં.
સ્ત્રી
પુરર્

૧૦.

સાંસ્થાની િે લ્ લા ત્રર્ િર્ષની આજથષક સદ્ધરતાની માજહતી
અ.નાં.
૧
૨
૩

૧૧.

આિક

ખચષ

જસલક

નોાંધ

કે ન્ર/ રાજય સરકાર

કયા હેતુ માટે

મળે લ રકમ રા.

કયા હેતુ માટે

મળે લ રકમ રા.

િે લ્ લા ત્રર્ િર્ષમાાં પરદે શમાાંથી મેળિેલ ફાળાની જિગતો.
ક્રમ

૧૩.

નાાંર્ાકીય િર્ષ
૨૦૧૩-૧૪
૨૦૧૪-૧૫
૨૦૧૫-૧૬

િે લ્ લા ત્રર્ િર્ષમાાં રાજય સરકાર/કે ન્ર સરકાર અને અન્ય સરકારી સાંસ્થાઓ દ્વારા મેળિેલ ગ્રાન્ટ ની જિગતો
(ગ્રાન્ટ મળ્યાના હુ કમની નકલો અરજી સાથે સામેલ રાખિી)
ક્રમ

૧૨.

કરિામાાં આિેલ ખચષ ર.લાખમાાં

દે શનુાં નામ

સાંસ્થાનુાં નામ

સાંસ્થાના ટર સ્ટી/ વ્યિસ્થાપક કજમટીના સભ્યોની જિગતો
ક્રમ
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ટર સ્ટીઓના નામ સરનામાાં

ઉાંમર

હોદ્દો

શૈક્ષજર્ક લાયકાત

વ્યિસાય

૧૪.

તાલીમ આપિા માટે સાંસ્થાના પાસે ઉપલબ્ધ કમષચારીઓની જિગત
ક્રમ

કમષચારીનુાં નામ સરનામુ

ઉાંમર

હોદ્દો

પાટષ ટાઇમ/ફુલટાઇમ

શૈક્ષજર્ક
લાયકાત

માજસક પગાર
ર.

સાંસ્થાના પ્રમુખ/ માંત્રીશ્રીનાસહી જસકકા.
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( ભાગ- બ )
સિંસ્ર્થા દ્વારા તાલીિ પ્રોજેકટના અિલીકરણ િાટે દરખાસ્ત
૧

સાંસ્થા દ્વારા કે ટલા ટર ે ર્માાં તાલીમ આપિામાાં આિશે તથા
તાલીમિગષની કામગીરી મેળિિા માટે સાંમજત આપતો ઠરાિ
કરિામાાં આિેલ િે ? (ઠરાિની નકલ સામેલ રાખિી)

૨

સાંસ્થા દ્વારા હાલમાાં ચલાિિામાાં આિતા તાલીમ કાયષક્રમોના પ્રકાર
( ટર ે ર્ીશનલ/નોનટર ે ર્ીશનલ)

૩

લાભાથીઓને જાગૃજત જશજબરમાાં બોલાિી સ્થાજનક બજારને
અનુકૂળ તાલીમ માટે તૈયાર કરિા જિચારેલ આયોજનની જિગતો

૪

સાંસ્થા કે ટલા લાભાથીઓને તાલીમ આપી શકશે?
(નોાંધઃ- ૨૫ લાભાથીઓના ગુર્ાાંકમાાં િગોની સાંખ્ યા લખિી. ટર ે ર્ીાંગ
તથા સજિષસીઝ ટાઇપના ટર ે ર્ની બે અઠિાજર્યાની તાલીમ મોર્યુલ૧ અને મેન્યુફેકચરીાંગ ટાઇપના ટર ે ર્ની ચાર અઠિાર્ીયાની તાલીમ
મોર્યુલ- ર પ્રમાર્ે અલગ અલગ ગર્ીને આપિાની રહેશે. )
(અ) દા.ત. સ્િૈ.સાંસ્થા જસિર્ના ટર ે ર્માાં તાલીમ આપિા ઈછિે તો
સાંસ્થા પાસે પોતાના કે ટલા જસિર્ મજશનો િે તેની સાંખ્ યા
દશાષિિી.
(બ) આ ટર ે ર્ અન્િયે કુ લ કે ટલાાં ઈસ્ટર્ કટરો સાંસ્થા પાસે િે તેની
જિગતો દશાષિિી.
(ક) આ અગાઉ સાંસ્થા દ્વારા જે ટર ે ર્માાં તાલીમાથીઓને તાલીમ
આપેલ હોય તેની ટર ે ર્િાઈઝ જિગતો દશાષિિી.

૫

સાંસ્થા પાસે તાલીમ આપિા માટે ઉપલબ્ધ સગિર્ો

૬

તાલીમ માટે ના તાલીમાથીને પુરા પાર્િાના કાચામાલના સ્ત્રોત.

૭

તાલીમ માટે નુાં સ્થળ

૮

તાલીમ સ્થળના ગામ/શહેરની િસ્તી
(૨૦૧૧ની િસ્તી ગર્તરી મુજબ)

૯

સાંસ્થા દ્વારા તાલીમ આપિા માટે થનાર ખચષની જિગતો
(રજપયામાાં)
(અ) લાભાથીના તાલીમિગષ ચલાિિા માટે ના િગષદીઠ
મહેનતાર્ાની રકમ
(બ) તાલીમાથીઓને કાચુ મટીરીયલ પુર પાર્િાનો ખચષ
(ક) તાલીમાથીઓને રહેઠાર્ સ્થળે થી તાલીમ િગષ સુધી આિિા –
જિાના ભાર્ાની રકમ
(ર્) િગષ દીઠ કૂ લ ખચષ ( અ +બ +ક )

૧૦

અ- જજલ્લો
બ- તાલુકો

(અ) તાલીમબાદ લાભાથીઓને તુતજ
ષ સ્િરોજગારી શર કરાિિા
સાંસ્થા સાંમત િે ?
(બ) લાભાથીને સ્િરોજગારી માટે સરકારશ્રીએ ઠરાિેલ
સાધન સહાય ઉપરાાંત િધુ જોઇતી રકમ માટે સાંસ્થા દ્વારા
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મોર્યુલ- ૧

.........

મોર્યુલ- ૨

............

લોન જિગેર ે મેળિિા માટે કરિામાાં આિનાર પ્રયત્નોની
જિગતો.
(ક) લાભાથી તાલીમ બાદ સ્િરોજગારી શર કરે તે માટે અને
સાંસ્થાએ ૧ િર્ષ સુધીના ફોલોઅપ કરિા સાંમત િે ? જો
હા, તો તેની જિગતો આપિી.
(ર્)

દર ૩ માસે તાલીમાથી તથા તેઓની સ્િરોજગારી/
પુન:સ્થાપન અાંગે થયેલ કાયષિાહીના અહેિાલ સાંબાંજધત
જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી સહ રક્ષર્
અજધકારીશ્રીની કચેરીને આપિા સાંસ્થા સાંમત િે ?

સદર હુ અરજી ફોમષમાાં જર્ાિેલ તમામ શરતો અને બોલીઓ તથા ચેકજલસ્ટમાાં જર્ાિેલ તાલીમ િગષના
જનયમો સાંસ્થાને બાંધનકતાષ રહેશે. તેની ખાતરી આપિામાાં આિે િે . આ સાથે શરતો અને બોલીઓ (પજરજશષ્ટ – ૧) અને
ચેકજલસ્ટ (પજરજશષ્ટ– ૨) માાં સાંસ્થાના સહી/ જસકકા કરી સામેલ રાખેલ િે .

સાંસ્થાના પ્રમુખ/ માંત્રીશ્રીનાસહી જસકકા.
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તાલીિ કાયાક્રિ િાટે ની અરજી ફોિાિાિં િાિં સાર્થે રાખિાના જોડાણોની યાદી
૧.
ર.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.

સાંસ્થાના રજીસ્ટર ે શન પ્રમાર્પત્ર.
સાંસ્થાના હેતુ ( બાંધારર્ મુજબ) સાંસ્થાના બાંધારર્ની નકલ સહ.
િે લ્ લા ૩ િર્ષના ઓર્ીટે ર્ જહસાબો. (નાર્ાાંકીય િર્ષ ૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬)
દરેક તાલીમ િગષ પાિળ થનાર ખચષની જિગતો.
સાંસ્થાએ િે લ્ લા ૫ િર્ષ દરજમયાન તાલીમાથીઓને પુરી પાર્ેલ સ્િરોજગારીની જિગતો. (નાર્ાાંકીય િર્ષ
૨૦૧૧-૧૨ થી ૨૦૧૫-૧૬)
સાંસ્થા તાલીમ િગો ચલાિિા માગે િે તે અાંગેની સાંમજત આપતો પત્ર.
સાંસ્થાએ આપેલ તાલીમની જિગતો. (જો તાલીમ આપી હોય તો)
ક્રમ

નોાંધઃ-

િર્ષ

તાલીમ ટર ે ર્

તાલીમનુાં સ્થળ

તાલીમાથીની સાંખ્ યા
પુ.
સ્ત્રી
કુ લ

નોાંધ

ઉપરોકત અરજીપત્રકના કોઇપર્ કોલમમાાં માજહતી માટે જગા ઓિી જર્ાય તો અલગ પત્ર ઉપર જે તે
ભાગનો કોલમ નાંબર લખી અરજીપત્રક સાથે માજહતી સામેલ રાખિી.

અરજી ફોિાિાિં ની િુખ્ ય શરતો
(૧).

સાંસ્થા સધ્ધર હોિાનુાં રા.૫.૦૦ લાખ ઉપરનુાં / જાહેરાતમાાં ઉલ્લેખ કરેલ બેંક બેલેન્સ હોિાનુાં બેંકનુાં
પ્રમાર્પત્ર સામેલ હોિુાં જોઇએ.

(ર).

સાંસ્થા પાસે ઓિામાાં ઓિા ૫ (પાાંચ) જેટલા જુ દા જુ દા ટર ે ર્માાં ઇન્સ્ટર કટરો હોિા જોઇએ. આિા તાલીમી
ઇન્સ્ટર કટરોની યાદી જિગતો સાથેની સામેલ રાખેલ હોિી જોઇએ.

(૩).

સાંસ્થા પાસે જુ દા જુ દા ટર ે ર્માાં તાલીમ આપિા અાંગે પૂરતી સાંખ્ યામાાં સાધન સામગ્રી હોિી જોઇએ. જેની યાદી
સામેલ રાખિી.

(૪).

સાંસ્થા પાસે રાજયના ભૌગોજલક જિસ્તારો પ્રમાર્ે સ્િરોજગારી પૂરી પાર્ી શકાય તેિા અભ્યાસુ જનષ્ર્ાત
અથિા જાર્કાર વ્યજકતઓ હોિા જોઇએ. જેની યાદી સામેલ રાખિી.

6|Page

મનરાધાર મિધિાઓના પુનઃસ્ર્થાપન િાટે ની આમર્થાક સિાય યોજના િેઠળના લાભાર્થીઓને
તાલીિ દ્વારા પુનઃસ્ર્થાપન કરિાની યોજના અન્િયે તાલીિ આપિા અિંગે સ્િૈમછિક
સિંસ્ર્થાઓનો સિંિમત પત્ર

(િર્ા ૨૦૧૬-૧૭)
આથી અમો નીચે સહી કરનાર........................................(સાંસ્થાનુાં નામ) સાંસ્થાના
િહીિટકતાષ આજરોજ જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ રક્ષર્ અજધકારી શ્રી,
........................ ને લેજખત સાંમજત આપીએ િીએ કે કજમશ્નર, મજહલા અને બાળ જિકાસની કચેરી,
ગાાંધીનગરના પત્ર નાં............. ............ ............. ............. ............. ... થી અમોને તાલીમ આપિા
માટે ફાળિેલ જજલ્લાના લાભાથીઓને સરકારશ્રીએ માંજૂર રાખેલ તાલીમિગષના ભાિ તથા
ફાળિર્ી પત્રમાાંની શરતો સાંસ્થાને માંજૂર િે તથા મોર્યુલ- ૧ (બે અઠિાર્ીયાના) અને મોર્યુલ-ર
(ચાર અઠિાર્ીયા) ના તાલીમિગો જનયત સમય મયાષદામાાં આ સાથેના જનયત પજરજશષ્ટ - ૧ અને ૨
ની શરતોને આધીન તાલીમ આપી કામગીરી પૂર્ષ કરીશુાં. તેની આજરોજ સાંમજત અને ખાતરી
આપીએ િીએ.
તારીખઃ....................
સ્થળઃ.....................
(સહી કરનારનુાં નામ/હોદ્દો)
(સાંસ્થાનો જસકકો)

મારી રબર

(જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ રક્ષર્ અજધકારી શ્રીના સજહ/જસકકા )

7|Page

પમરમશષ્ટ - ૧
મનરાધાર મિધિા સિાય યોજનાના લાભાર્થીઓને તાલીિ આપી પુનઃસ્ર્થાપન કરિાના
તાલીિિગાની શરતો અને બોલીઓ તર્થા તાલીિિગાના મનયિો( સિંસ્ર્થા િાટે )
૧.
ર.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.

૮.

૯.
૧૦.
૧૧.

અરજી પત્રક બે નકલમાાં જે તે સ્િૈજછિક સાંસ્થાના રજીસ્ટર ે શનિાળા જજલ્લાના જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક
અજધકારી, સહ રક્ષર્ અજધકારીશ્રીની કચેરીમાાં રજૂ કરિાનુાં રહેશે.
અધૂરી અને પુરતી માજહતી િગરની અરજી અમાન્ય રહેશે.
દરેક સ્િૈજછિક સાંસ્થા િધુમાાં િધુ સ્થાજનક જજલ્લા ઉપરાાંત ૧(એક) જજલ્લા માટે પસાંદગી કરી શકશે. સ્થાજનક
જીલ્લાની સ્િૈજછિક સાંસ્થાને પ્રથમ અગ્રતા આપિામાાં આિશે.
અરજી માંજુર, નામાંજુર અાંગે જનર્ષય કરિાનો સક્ષમ સત્તાજધકારીને અબાજધત અજધકાર રહેશે. જે અાંગે કોઇ
પર્ જાતનો િાધો કે તકરાર સ્િીકારિામાાં આિશે નજહ.
સ્િૈજછિક સાંસ્થાઓની પસાંદગી અાંગેનો અબાજધત સક્ષમ સત્તાજધકારીને રહેશે જે અાંગે કોઇ પર્ જાતનો િાધો
કે તકરાર સ્િીકારિામાાં આિશે નજહ.
અરજી પત્રક સાથેનાાં સાંમજત પત્રક તથા પજરજશષ્ટ-૧ અને ર ની શરતોનુાં પાલન સાંસ્થાએ ચૂસ્તપર્ે કરિાનુાં રહેશે
અને તેની સાંમજત આપતા તેમાાં સહી/જસક્કા કરી અરજીપત્રક સાથે સામેલ રાખિાના રહેશે.
સાંસ્થા તા.૧/૦૪/૨૦૧૫ પહેલા રજજસ્ટર્ષ થયેલ હોિી જોઇએ તથા િે લ્ લા બે નાર્ાકીય િર્ષ એટલે કે િર્ષ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ઓિામાાં ઓિુાં િાજર્ષક ટનષઓિર રા.૧૫.૦૦ (પાંદર) લાખનુાં થયેલુાં હોિુાં
જોઇએ અને સાંસ્થાનુાં બેંક બેલેન્સ જાહેરાત િતષમાનપત્રમાાં પ્રજસધ્ધ થાય તે માસની પહેલી તારીખની જસ્થજતએ
ઓિામાાં ઓિુાં રા.પ.૦૦ લાખનુાં હોિુાં જોઇશે. તેના પુરાિા અરજીપત્રક સાથે રજૂ કરિાના રહેશે.
સાંસ્થાએ નારી સશજકતકરર્ અને અલગ અલગ સેિાકીય ક્ષેત્રો જેિા કે , આરોગ્ય, જશક્ષર્, પયાષિરર્,ગ્રામ
જિકાસ, જરરીયાત માંદોને સહાય િગેરમ
ે ાાં ઓિામાાં ઓિા પાાંચ િર્ષથી કામગીરી કરેલ હોિી જોઇએ. આ
કામગીરી સબબની પાાંચ િર્ષની જિગતોનો આધાર પર્ અરજીપત્રક સાથે સામેલ રાખિાનો રહેશે.
અરજી કરનાર સાંસ્થાએ અલગ અલગ ક્ષેત્રમાાં સેિાકીય કામગીરી કરેલ હોિી જોઇએ
આ કામગીરી સબબની જિગતોનો આધાર અરજીપત્રક સાથે સામેલ રાખિાનો રહેશે.
અરજી કરનાર સાંસ્થા દ્વારા નારી સશજકતકરર્ ક્ષેત્રે જરરીયાતમાંદ મજહલાઓનેતાલીમ આપેલ હોય તેિી
સાંસ્થાને પ્રાધાન્ય આપિામાાં આિશે.
અરજી માંજુર થયેથી જે તે જજલ્લાઓમાાં િગોની ફાળિર્ી કરિા અાંગેનો જનર્ષય સક્ષમ અજધકારીશ્રી પાસે
અબાજધત અજધકાર રહેશે.

૧૨.

તાલીમ યોજના અન્િયે જાહેરાત પ્રજસધ્ધ થયેથી સાંસ્થાની પસાંદગી થયેથી િકષ ઓર્ષ રની શરતો તથા િગોની
ફાળિર્ીથી શર કરી ત્રર્ેય તબક્કાઓનુાં સાંસ્થાને ચુકિર્ુાં કરિામાાં આિે ત્યા સુધીમાાં િખતો િખત
સરકારશ્રી ધ્િારા બહાર પાર્િામાાં આિનાર તમામ જનયમો / સૂચનાઓનુાં સફળ થનાર સ્િૈજછિક સાંસ્થાએ
ચુસ્તપર્ે પાલન કરિાનુાં રહેશ.ે

૧૩.

સાંસ્થાએ તાલીમિગષમાટે લાભારથીની યાદી જે તે જીલ્લાના દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારીશ્રી, સહ રક્ષર્
અજધકારીશ્રીની કચેરીમાાંથી જે તે સાંસ્થાને પુરી પાર્િામાાં આિશે તે યાદી મુજબની મજહલાઓને જ તાલીમ
આપિાની રહેશે.

૧૪.

સ્િૈજછિક સાંસ્થાને તાલીમિગષની માંજૂરીનો િકષ ઓર્ષ ર મળ્યા બાદ જે તે જીલ્લાના દહેજ પ્રજતબાંધક
અજધકારીશ્રી, સહ રક્ષર્ અજધકારીશ્રીની કચેરીમાાંથી યાદી મેળવ્યા બાદ દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારીશ્રી સુચિે
તે તારીખોમાાં િગષ શર કરિાનો રહેશે અને ઉપલબ્ધ ગ્રાન્ટના પ્રમાર્માાં જ િગો ચલાિિાનો િકષ ઓર્ષ ર
આપિાનો રહેશે

૧૫.

તાલીમિગષ શર કરિા બાબતે તારીખ-સ્થળ અને સમય અાંગે જે તે જજલ્લાના જીલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક
અજધકારી, સહ રક્ષર્ અજધકારી શ્રીને ૧૦ જદિસ અગાઉ જાર્ કરિાની રહેશે. જનયત થયેલ તારીખે િગષ શર
ન થાય તો પુન: દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારીશ્રી પાસે તારીખ નક્કી કરાિી જિધિા તાલીમાથીઓને તાલીમ
આપિાની રહેશે.

૧૬.

તાલીમાથીઓ પાસેથી કોઇ જ પ્રકારની ફી લેિાની રહેશે નહીાં.
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૧૭.

સાંસ્થાએ સરકારશ્રીએ ઠરાવ્યા મુજબનો િહીિટી ખચષ કરિાનો રહેશે. (જિધિા તાલીમઆથી દીઠ રોમટે રીયલ, ચા-નાસ્તો જિગેર)ે િધારાનો કોઈ ખચષ મળિાપાત્ર થશે નહી.
તાલીમિગષનો સમય દરરોજ બપોરના ૧૨થી ૧૭ કલાકમાાં રાખિાનો રહેશે.
તાલીમિગષની હાજરીની માજહતી જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ રક્ષર્ અજધકારી શ્રીની કચેરીને દર
અઠિાર્ીએ મોકલી આપિાની રહેશે.
તાલીમ આપિા સાર તાલીમબદ્ધ ઇન્સ્ટર કટરની વ્યિસ્થા જે તે સ્િૈજછિક સાંસ્થાએ કરિાની રહેશે અને કયા
ઇન્સ્ટર ક્ટર દ્વારા તાલીમ આપિામાાં આિી તેની જિગતો દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારીને આપિાની રહેશે.
મજહલા અને બાળ જિકાસ જિભાગ દ્વારા તૈયાર થયેલ નમૂના અનુસારનુાં પ્રમાર્પત્ર સફળતાપૂિષક તાલીમ પૂરી
કરેલ તાલીમાથીને આપિાનુાં રહેશે.
તાલીમાથીઓએ તાલીમ સમય દરજમયાન કરેલ કામગીરી જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ રક્ષર્
અજધકારી શ્રી અને મજહલા અને બાળ જિકાસ જિભાગના અજધકારીશ્રીઓ જ્યારે જ્યારે સાંસ્થાની મુલાકાત લે
ત્યારે જિગતિાર રીપોટષ જે તે અજધકારીશ્રીને રબરમાાં આપિાનો રહેશે.
સાંસ્થાએ મુલાકાત રજીસ્ટર રાખિુાં અને મુલાકાત લેનાર અજધકારીઓની નોાંધ કરાિિાની રહેશે. જે િગષ પૂર્ષ
થતા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારીની કચેરીમાાં રેકર્ષ જમાાં કરાિિાનુાં રહેશે.
મજહલા અને બાળ જિકાસ જિભાગના અજધકારીશ્રીઓ તમારી સાંસ્થાની મુલાકાત દરમ્યાન માગે તે સમયે
સાંસ્થાએ જરરી રેકર્ષ , જહસાબો, રજીસ્ટર િગેર ે આનુસાંજગક દસ્તાિેજો તપાસ અથે તાત્કાજલક રજૂ કરિાના
રહેશે.
તાલીમ બાદ સાંસ્થાએ તાલીમાથીઓને તાલીમ પિી સ્િરોજગારી શર કરિામાાં સાંપર્
ૂ ષ મદદરપ થિાનુાં રહેશે.
સાધન સહાયની જનયત થયેલ રકમ ઉપરાાંત જરરીયાતની િધારાની રકમ લોન જિગેરથ
ે ી મેળિી આપિા
સહાયભૂત થિાનુાં રહેશે.
જજલ્લાની તથા ગાાંધીનગરની િર્ી કચેરીએથી િખતો િખત આપેલ સૂચનાઓનુાં ચુસ્તપર્ે સાંબાંધ કરતા
સાંસ્થાઓએ પાલન કરિાનુાં રહેશે.
સાંસ્થાને તાલીમિગષ સાંચાલનમાાં થયેલ ખચષની રકમ સાંબજાં ધત જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ રક્ષર્
અજધકારી શ્રીની કચેરી દ્વારા ૩ તબક્કામાાં ચૂકિિામાાં આિશે.

૧૮.
૧૯.
૨૦.
૨૧.
૨૨.

૨૩.
૨૪.

૨૬.

૨૭.
૨૮.

તાલીમ લીધેલ લાભાથીઓ પૈકી ઓિામાાં ઓિા ૯૦ ટકા લાભાથીઓએ સ્િરોજગારી
શર કરેલ હોય ત્યારે બાકીની ૧૦ ટકા રકમ દરેક તબકકે અહેિાલ જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક
અજધકારી, સહ રક્ષર્ અજધકારી શ્રીની કચેરી મારફતે પૂરતી ખાતરી કયાષબાદ ચુકિર્ી
કરિામાાં આિશે.
તાલીમ િગષમાાં જિધિા સહાય યોજનાના લાભાથીઓને પ્રિેશ આપિાનો રહેશ,ે તેઓના નામ,
સરનામા, WFA A/c નાંબર, આધાર કાર્ષ નાંબર, તાલીમ પ્રકાર, સ્િરોજગારી પ્રકારની માજહતી
િગષિાર તારીખો સાથેનુાં રેકર્ષ જનભાિિાનુાં રહેશે. સ્ટાયપેન્ર્ની રકમ લાભાથીના પોસ્ટ એકાઉન્ટમાાં
સીધી જમા કરાિિામાાં આિશે તે માટે જરરી જિગતો આપિાની જિાબદારી જેતે સાંસ્થાની રહેશે.
આ જિગતો તાલીમ શર કરતાાંની સાથે જ દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારીશ્રીને આપિાની રહેશે.
(અ).

૨૯.

૩૦.

તાલીમાથીની ઉાંમર ૧૮ થી ૪૦ િર્ષ સુધીની હોિી જોઇએ.(સૂચિેલ ઉાંમરથી િધુ ઉાંમરની
મજહલાઓને જો તાલીમ આપિામાાં આિેલાનુાં ફજલત થશે તો તે અાંગે સાંસ્થાને ચૂકિિાપાત્ર
રકમમોમાાંથી જે તે જજલ્લાનાાં દ.પ્ર.અ.શ્રીઓ સૂચિશે તેટલી રકમ દાં ર્ સજહત િસૂલ કરિામાાં
આિશે.

૩૧.

તાલીમ બાદ દરેક તાલીમાથીઓને સાધન સહાય જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ રક્ષર્
અજધકારી કે મજહલા બાળ જિકાસ જિભાગના અજધકારીશ્રીની દ્વારા જિતરર્ કરાિિામાાં આિશે
લાભાથીને હાજર રાખિાની જિાબદારી સાંસ્થાની રહેશે.
તાલીમ બાદ લાભાથીને આપિાની સાધન સહાયની કીટ જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ
રક્ષર્ અજધકારીશ્રીના સહયોગથી નકકી કરિાની રહેશે. જે મજહલા બાળ જિકાસ જિભાગ દ્વારા
નકકી થાય ત્યાથી મેળિીને અજધકૃ ત અજધકારીશ્રીની ઉપજસ્થજતમાાં જ લાભાથીને આપિાની રહેશે.
િકષ ઓર્ષ ર મેળિેલ સફળ સ્િૈજછિક સાંસ્થાના તાલીમ િગષની મજહલા અને બાળ જિકાસ જિભાગના
અજધકારી/કમષચારી અચાનક મુલાકાત લેશે તે સમયે તાલીમિગષને લગતુાં રેકર્ષ તથા તાલીમિગષ
નીજતજનયમ મુજબ ચાલતો હોિો જોઇએ અન્યથા તાલીમિગષ રદ કરીને સાંસ્થાની જિરુધ્ધમાાં
કાયદે સરની કાયષિાહી હાથ ધરિામાાં આિશે.

૩૨.

૩૩.

9|Page

૩૪.

તાલીમ દરજમયાન ૮૦ ટકાથી ઓિી હાજરી ધરાિનાર તાલીમાથીને પ્રમાર્પત્ર આપિામાાં નહીાં
આિે તેમજ તે તાલીમાથી દીઠ સાંસ્થાને મળિાપાત્ર સાંસ્થાકીય તાલીમ ખચષ જેતે જજલ્લાના
દ.પ્ર.અ.શ્રીઓ સૂચિે તેટલી રકમ સાંસ્થાને મળનાર કુ લ રકમમાાંથી કાપી લેિામાાં આિશે.
તાલીમ િગષ ચલાિનાર સાંસ્થા દ્વારા જનયમોનુાં પાલન કરિા બાબતે તાલીમ િગષ અધિછચે બાંધ કરે,
મોર્ો ચાલુ કરે, અજનયજમત ચલાિે, સળાં ગ ૮૦ ટકાથી ઓિી હાજરી જર્ાય, જિધિા લાભાથીઓને
ચા-નાસ્તો ના આપે, તાલીમના સમય ગાળા દરમ્યાન ઠરાિની જોગિાઇઓ મુજબ જે તે ટર ે ર્ની
તાલીમ દરમ્યાન પુરુ પાર્િામાાં આિનાર રો-મટે રીયલ પુર ના પાર્ે તથા જે તે ટર ે ર્ની તાલીમ
મોડ્યુલ મુજબ ના આપે, તાલીમના પુર્ાષહુજત ના જદિસે સાંબજધત દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ
રક્ષર્ અજધકારીશ્રી ના બોલાિે, એક પર્ તાલીમાથીને દર અઠિાર્ીએ મળિા પાત્ર પ્રિાસ
ભથ્થાના નાર્ા ન ચુકિે કે , તેના સાંમકક્ષ અન્ય કોઇ પર્ ગુન્હા હેઠળ ગેર કાનુની કે ગેરજશસ્ત જો
સ્િૈજછિક સાંસ્થા આચરશે તો જે તે તાલીમ િગષની મળિા પાત્ર રકમ ચુકિિામાાં આિશે નહી તદ
ઉપરાાંત સ્િૈજછિક સાંસ્થાની કોઇ પર્ પ્રકારની ગેરરીતીની જાર્ જો િગો પુરા થયા પિી પર્
કજમશ્નરશ્રી મજહલા બાળ અને જિકાસના ધ્યાને આિશે તો પર્ પ્રથમ તબક્કા પેટે ૨૫ મુજબ અને
બીજા તબક્કા પેટે ૬૫ મુજબ ચુકિાઇ ગયેલ રકમના નાર્ાાં પર્ સાંસ્થા પાસેથી પરત િસુલ
કરિામા આિશે. આ બાબતે સાંસ્થા જો કાઇ આનાકાની કરશે, નાર્ા પરત નજહ જમા કરાિે તો
કજમશ્નરશ્રી મજહલા અને બાળ જિકાસ જે તે સ્િૈજછિક સાંસ્થાના પ્રમુખ અને તમામ ટર સ્ટીઓની
જિરુધ્ધમાાં સરકાર સાથે અને આ યોજના સાથે સાંકળાયેલી જિધિા લાભાથીઓ સાથે િે તરજપર્ી
કરિા બદલ પોલીસ ફરીયાદ પર્ દાખલ કરશે તેમજ સરકારશ્રી ધ્િારા ચુકિાઇ ગયેલ રકમ પર્
રેિન્યુ રાહે િસુલ કરિામાાં આિશે. કે તથા કોઇ પર્ હરકત સામે તાલીમિગષનો ખચષ ચૂકિાશે નહીાં.
તેમજ તે અાંગેની રકમ ચૂકિાયા પિી જાર્ થશે તો તે પર્ રેિન્યુ રાહે િસૂલ કરિામાાં આિશે.
સફળ થનાર સ્િૈજછિક સાંસ્થા તાલીમ િગષ શર કરે ત્યાાં પુરતી ભૌજતક હિા ઉજાસિાળી બેઠક
વ્યિસ્થા, લાઇટ, પાર્ી અને શૌચાલય જેિી પાયાની સુજિધાઓ સાંસ્થાએ તાલીમાથીઓને પુરી
પાર્િાની રહેશે.
તાલીમપૂર્ષ થયા બાદ િાજર્ષક અહેિાલ એક િર્ષ સુધી નીચે મુજબની માજહતી ISM સોફટિેરમાાં,
માઇક્રોસોફટ એકસેલ પ્રોગ્રામમાાં ગુજરાતીમાાં અથિા કજમશ્નરશ્રી સૂચિે તે મુજબ તૈયાર કરી જજલ્લા
દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ રક્ષર્ અજધકારી ને અચૂક મોકલિાનો રહેશે.

૩૫.

૩૬.

૩૭.

ક્રમ

તાલીમાથીનુાં
નામ, સરનામુાં

જાજત

તાલીમ
પ્રકાર

૧

૨

૩

૪

સ્િરોજગારી
શર કયાષની
જિગત
૫

સ્િરોજગારી
થી થતી
આિક
૬

સ્િરોજગારી
આપનાર
સાંસ્થાનુાં નામ
૭

સ્િરોજગારીના
સ્થળનુાં સરનામુાં
૮

સાંસ્થાના પ્રમુખ/માંત્રી
સહી/ જસકકો
૩૮.

તાલીમિગષનુાં હાજરીપત્રક પાકા બાઇન્ર્ીાંગમાાં રાખિાનુાં રહેશે.

૩૯.

દરેક તાલીમિગષ પૂર્ષ થયે નીચે મુજબ હાજરીની તારીખ જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ રક્ષર્
અજધકારીશ્રીની કચેરીને પૂરી પાર્િાની રહેશે.
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ક્રમ

તાલીમાથીનુાં
નામ, સરનામુાં

કુ લ
જદિસ

૧

૨

૩

તાલીમ
ના કુ લ
જદિસ
૪

હાજરીમાાં
કુ લ જદિસ

ગેર હાજરીમાાં કુ લ
જદિસના ટકા

હાજરી

નોાંધ

૫

૬

૭

૮

જરમાક્સષ

સાંસ્થાના પ્રમુખ/માંત્રી
સહી/ જસકકો
૪૦.

સફળ થનાર સ્િૈજછિક સાંસ્થાએ તાલીમિગષ પૂર્ષ થયેથી નીચે મુજબના નમૂનામાાં ખચષની જિગત દશાષિતુ પત્રક
અને જબલ/િાઉચરની ઝે રોક્ષ નકલ સાથે જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ રક્ષર્ અજધકારી શ્રીને રજૂ
કરિાના રહેશે. ( સાંસ્થા દ્વારા જેતે ટર ે ર્માટે ખરીદ કરેલ રો મટીરીયલ પેટે એકાઉન્ટ પે ચેકથી જે તે વ્યાપારીને
તેનુાં ચૂકિર્ુાં કરિાનુાં રહેશે તેમજ બીજા તબક્કાનુાં ૬૫% મુજબનુાં પેમન્ે ટ મેળિતા પહેલા તેના આધારો
સાંબાંધીત દહેજ અજધકારીશ્રીની કચેરીમાાં રજૂ કરિનાાં રહેશે અન્યથા રો મટીરીયલ પેટે કોઈ જ રકમ
ચૂકિિામાાં આિશે નહી)
ક્રમ

િેપારીનુાં નામ

ખરીદ કરેલ
માલની જિગત

જબલ નાં /
તારીખ

ચુકિેલ
રકમ રા.

૧

૨

૩

૪

૫

સાંસ્થાના
રોજમેળ પાના
નાંબર
૬

નોાંધ

૭

સાંસ્થાના પ્રમુખ/માંત્રી
સહી/ જસકકો
૪૧.

દરેક તાલીમિગષના ૩ ફોટોગ્રાફસ (ઇન્સ્ટર કટર, સાધન-સામગ્રી તથા તાલીમાથી) સજહતના જજલ્લા
દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ રક્ષર્ અજધકારીશ્રીને રજૂ કરિાના રહેશે.

૪૨.

સાંસ્થાને ચૂકિેલ રકમ જે હેતુ અને સમય માટે માંજૂર થયેલ હશે. તે મુજબ જ િાપરિાની રહેશે તે
જસિાયના અન્ય હેતુ માટે આ રકમનો ઉપયોગ સાંસ્થા કરી શકશે નહીાં.
તાલીમ બાદ સ્િરોજગારીનો પ્રગજત અહેિાલ તેમજ યોજનાનો ભૌજતક પ્રગજત અહેિાલ દર ૩ માસે
જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ રક્ષર્ અજધકારી શ્રીની કચેરીને ૨ નકલમાાં રજૂ કરિાનો
રહેશે.
સાંસ્થાએ તાલીમ યોજના અાંગેના જહસાબો અલગ રીતે જનભાિિાના રહેશે તથા જહસાબોનુાં રજીસ્ટર
C.A મારફત ઓર્ીટ કરાિી ઓર્ીટ કરાિેલ હીસાબો તેમજ અહેિાલ જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક
અજધકારી, સહ રક્ષર્ અજધકારી શ્રીની કચેરીને રજૂ કરિાનો રહેશે.
ખચષનો પ્રગજત અહેિાલ મળ્યા પિી જ આગળના હપ્તાની રકમ જે તે સ્િૈજછિક સાંસ્થાને જે તે
જજલ્લાના જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ રક્ષર્ અજધકારીશ્રી દ્વારા આપિામાાં આિશે.
તાલીમ અાંગન
ે ા તબકકાિાર ખચષના યુટીલાઇઝે શન પ્રમાર્પત્ર જિગતિાર તુતજ
ષ જજલ્લા દહેજ
પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ રક્ષર્ અજધકારી શ્રીને તાલીમ આપ્યા અાંગન
ે ી સાંપુર્ષ માજહતી સાથે ૨
નકલમાાં રજૂ કરિાના રહેશે.
જે હેતુ માટે રકમ મળે લ િે તેમાાંથી િર્િપરાયેલ રહેલી રકમ જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ
રક્ષર્ અજધકારી શ્રીની કચેરીને પરત કરિાની રહેશે.
તાલીમ િગષ શર કરિાનો િકષ ઓર્ષ ર મળે લ હોિા િતાાં પર્ સાંસ્થાની કાયષપદ્ધજત સાંતોર્કારક ન
જર્ાય તો તાત્કાજલક અસરથી તાલીમિગોની માંજૂરી રદ કરી કોઇપર્ સમયે િગો બાંધ કરી દે િા
જર્ાિી શકશે તેમજ કોઈપર્જાતનુાં ચૂકિર્ુાં પર્ કરિામાાં આિશે નહી.

૪૩.

૪૪.

૪૫.
૪૬.

૪૭.
૪૮.
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૪૯.

મહીલા અને બાળ જિકાસ જિભાગના અજધકારી અને કમષચારીઓ દ્વારા થનાર ચકાસર્ી સમયે
કોઇપર્ બાબત ગેરકાયદે સર જર્ાશે તો સાંસ્થા સામે પગલા લઇ કાયદે સરની કાયષિાહી કરિામાાં
આિશે તથા િગો બાંધ કરાિી જે રકમ ફાળિિામાાં આિેલ હશે તે રકમ ૧૨ ટકા િાજર્ષક સાદા વ્યાજ
સજહત સાંસ્થા પાસેથી િસૂલ કરી પરત મેળિિા સરકાર હકદાર રહેશે.

૫૦.

સાંસ્થા જો તાલીમિગો ચલાિિા માગતી હોય તો સાંસ્થાનો સાંમજત આપતો ઠરાિ અરજીપત્રક સાથે
રજૂ કરિાનો રહેશે.

૫૧.

ઉપયુષક્ત તમામ શરતોમાાંથી કોઇપર્ શરતોનો ભાંગ થાય િે તેમ સરકારશ્રીને જર્ાશે તો તાત્કાજલક
અસરથી સાંસ્થાને માંજૂર કરિામાાં આિેલ તાલીમ પ્રોગ્રામ રદ ગર્િામાાં આિશે અને ભજિષ્યમાાં આ
યોજના હેઠળ કોઇપર્ લાભ સાંસ્થાને આપિામાાં આિશે નહીાં.

૫૨.

લાભાથીઓને અનુકૂળ હોય તેિા સ્થાજનક બજારને લગતા (૧).મેન્યુફેકચરીાંગ (ર).ટર ે ર્ીાંગ અને (૩).
સજિષસીઝના તાલીમિગષના સાંભજિત ટર ે ર્ની યાદી આ સાથે સામેલ િે . સદર યાદીમાાં દશાષિેલ ટર ે ર્
જસિાયના કોઇપર્ ટર ે ર્માાં સાંસ્થા લાભાથીઓને તાલીમ આપી શકશે નજહ.

સાંસ્થાના પ્રમુખ/માંત્રી
સહી/ જસકકો

કમિશ્નર િમિલા અને બાળ મિકાસની કચેરી (િમિલા મિિંગ)
બ્લોક નિં. ૨૦, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ડાા. જીિરાજ િિે તા ભિન, ગાિંધીનગર
પમરમશષ્ટ - ૧નુિં જોડાણ
મિધિા લાભાર્થીઓને તાલીિ આપિાના સિંભમિત ટર ે ડની યાદી
ક્રિ

િેન્યુફેકચરી િંગ

ક્રિ

ટર ે ડી િંગ

ક્રિ

સમિાસીઝ

૧
૨
૩

ગારમેન્ટ
એક્રે લીક પ્રોર્કટસ
કારપેન્ટરી

૧
૨
૩

ફ્રુટ
સારીઝ
કટલરી

૧
૨
૩

ર્ેકોરેટસષ (ફન્કશન્સ)
સેન્ટરીાંગ
સાયકલ રીપેરીાંગ

૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

લેધર ગુર્ ઝ
જબલ્ર્ીાંગ કન્સ્ટર કશન
મટીરીયલ્સ
પોટરી
પોપ સ્ટે ટસ
ગોર્ આઇર્ોલ્સ
સોલ્ટ
ફાયબર – બુશ

૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

ગ્રોસરી
કલોથ્સ
પ્લાસ્ટીક શુઝ
િેજીટે બલ્સ
મ્યુઝીક કે સેટસ
ટે પ રેકોર્ષ સષ
ફજનષચર
ઓલ્ર્ કલોથ્સ

૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

િોચ રીપેરીાંગ
ટી સ્ટોલ
ફોટોગ્રાફી
ઓટો ગેરજ
ે
બુલોક કાટષ
હેક કટીાંગ
ટી.િી. ચેનલ કનેકશન
મેસની

૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

સીમેન્ટ બ્લોકસ
રાઇસ પ્રોસેસીાંગ
નાઇટ ર્ર ેસીાંસ
એમ્રોર્રી
પ્લાસ્ટીક બેગ્સ
જુ ટ રોપ્સ

૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

મેટલ સ્ક્રે પ
ફ્રુર્ પ્રોર્કટસ
ફીશ
મીટ
પોસ્્ટસષ
જમલ્ક

૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

ર્ીઝલ એન્જીન હાયરીાંગ
પાન શોપ
ગાર્ષ ન સજિષસીઝ
ઇલેકટર ીકલ રીપેરીાંગ સજિષસીઝ
સ્નેક બાર
ફલાિર જમલ
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૧૮

ગ્રાઇન્ર્ીાંગ હબ્સષ

૧૮

જમલ્ક પ્રોર્કટસ

૧૮

ગ્રેઇન/હબ્સષ જગ્રર્ીાંગ સજિષસીઝ

૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩

ફોટો ફ્રેમ
મેટરેસષ મેકીાંગ
હોઝીયરી
રેકસીન આઇટમ
બેકરી

૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩

૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩

િેલ્ર્ીાંગ
બ્યુટી પાલષર
ક્રે ચ સજિષસીઝ
મારબલ કટીાંગ એન્ર્ પોલીસીાંગ
જરક્ષા

૨૪

હેન્ર્ પમ્પ (પાટસષ )

૨૪

કોસ્મેટીકસ
શીર્સ
ફટીલાઇઝસષ
ર્ીઝલ એન્જીન પાટસષ
પાઇપ્સ ફોમ િેલ ટુ ફીસ્ર્
(પી.િી.સી ઓર જી.આઇ)
ઇનસેકટીસાઇર્સ /
પેસ્ટીસાઇર્સ

૨૪

હેન્ર્ કાટષ

૨૫
૨૬

િેલ્ર્ેર્ પ્રોર્કટસ
૨૫ ટે જલફોન બુથ
ર્ોસષ એન્ર્ િીન્ર્ોવ્સ
(િુર્)
૨૭ ર્ાયમેન્ર્ પોલીશીાંગ
પેસ્ટ
૨૮ પોલ્ટરી રેરીાંગ
૨૯ કે ટલ રેરીાંગ
૩૦ કે ટલ જરર્ીાંગ
૩૧ બાગાયત પાકો,
આધાજરત તાલીમસ્કિોશ, જામ, જેલી,
અથાર્ા જિગેર ે
૩૨ અાંબર ચરખો
૩૩ િર્ાટકામ
આથી અમો સ્િૈ.સાંસ્થા ................................................ ખાતરી આપીએ િે કે ઉપર જર્ાિેલ અલગ અલગ ૧ થી ૮૨ જાતના ટર ે ર્
પૈકીની ટર ે ર્માાં જ તાલીમાથીઓને તાલીમ આપીશુાં
સાંસ્થાનો સજહ સીક્કો
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પમરમશષ્ટ – ૨
મનરાધાર મિધિા સિાય યોજનાના લાભાર્થીઓને તાલીિ આપી પુનઃસ્ર્થાપન કરિાના
તાલીિિગાિાિં રાખિાની િામિતીનુિં ચેકમલસ્ટ
૧.

ર.

૩.
૪.
પ.
૬.
૭.
૮.
૯.

સાંસ્થા પાસે તાલીમ આપિા માટે હિા, ઉજાસ, લાઇટ-પાર્ી અને સુલભ શૌચાલયિાળા મકાનની સગિર્
માટે પુરતી જગ્યા િે કે કે મ? તથા મકાનોના રમોની જિગત પ્રોપટી કાર્ષ /ભાર્ાજચઠ્ઠીની જિગત આધાર સામેલ
રાખિો.
તાલીમ િગષમાાં દાખલ કરેલ તાલીમાથીઓ કે જેના નામોની યાદી, જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ
રક્ષર્ અજધકારી શ્રીની કચેરીમાાંથી મેળિી, તેઓને બોલાિી તથા તેઓની જાગૃજત જશજબર યોજી યાદી તૈયાર
કરેલ િે તેિા તાલીમાથીઓની શૈક્ષજર્ક લાયકાતના પ્રમાર્પત્રો જિગેર ે માજહતી. ( નામ, સરનામુાં, ઉાંમર,
જાજત, WFA A/c નાંબર.જિગેર ે અટક પહેલા લખિી )
ઇન્સ્ટર કટરની જિગતો તથા લાયકાતના પ્રમાર્પત્રોની નકલ આધાર રજુ કરિો.
તાલીમ કોર્ષનુાં સીલેબસ પુરા સમય માટે .
તાલીમ િગષનો જદિસનો સમય બપોરના ૧૨ કલાકથી સાાંજના ૧૭:૦૦ કલાક સુધીનો રહેશે.
તાલીમાથીઓને તાલીમ િગષમાાં દાખલ થિાના પ્રિેશ કાર્ષ નાંબર, તારીખ સાથેની યાદી.
સરકારશ્રીને મોકલેલ અરજીપત્રક સાથે બોલીઓ, શરતો અને તાલીમિગષનુાં ચેકજલસ્ટ સાંસ્થાને બાંધનકતાષ
રહેશે. તેની બાહેધરી રજૂ કરિામાાં આિે તેની નકલ.
સાંસ્થા ટર સ્ટીઓ તથા કારોબારીના સભ્યોના હાલના પુરા નામ, સરનામા તથા વ્યિસાય જિગેરન
ે ી માજહતીની
યાદી.
તાલીમિગષ શર કરતા પહેલા જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ રક્ષર્ અજધકારી શ્રીને લેજખત જાર્
કરિાની રહેશે તથા જજલ્લા દહેજ પ્રજતબાંધક અજધકારી, સહ રક્ષર્ અજધકારી શ્રીની સૂચના મુજબ તાલીમ
િગષ શર કયાષના પત્રોની નકલ.

સાંસ્થાનાપ્રમુખ/માંત્રીશ્રી
સહી/ જસકકો
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