Frequently Asked Question
(1)
જ.

કાર ગર તાલીમ યોજનાનો

ુ ય ઉ ેશ

ંુ છે ?

યવસાયલક્ષી તાલીમ આપવા માટે ઘડાયેલ યોજનાનો મુખ્ય ઉ ે શ િવિવધ ઉ ોગો
અને સેવાક્ષેત્રને કુશળ માનવબળ ઉપલ ધ કરાવવાનો તેમજ જુદા-જુદા ક્ષેત્રે
િવકસતી જતી ટે કનોલોજી અંગે ઉમેદવારોને તાલીમ આપી રોજગારી/ વરોજગારી
મેળવવામાં સહાયભ ૂત થવાનો છે .

(ર)

કાર ગર તાલીમ યોજનાનો અમલ કરતી સં થાઓ કટલી છે ?

જ.

રા યમાં આ યોજનાનો અમલ (અ) 288 સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ
(આઇ.ટી.આઇ.) (બ) 111 ગ્રા ટ-ઇન-એઇડ ઔ ોિગક તાલીમ કે દ્રો (ક) 193
વિનભર્ર ઔ ોિગક તાલીમ કે દ્રો મળી ુ લ-592 ારા અમલ કરવામાં આવે છે .

(3)

આ સં થાઓની મં ુ ર બેઠકો કટલી છે ?

જ.

(અ) સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ (આઇ.ટી.આઇ.)ની મંજુર બેઠકો- 177776
(બ) ગ્રા ટ-ઇન-એઇડ ઔ ોિગક તાલીમ કે દ્રોની મંજુર બેઠકો- 17012 (ક) વિનભર્ર
ઔ ોિગક તાલીમ કે દ્રોની મંજુર બેઠકો- 22888 મળી કુલ-217676 બેઠકો ઉપર
યવસાિયક તાલીમ સુિવધાઓ ઉપલ ધ છે .

(4)

ઉપરો ત સં થાઓમાં કવા

કારના કોષ ચલાવવામાં આવે છે ?

જ.

ઉપરોક્ત સં થાઓમાં ભારત સરકારના

મ મંત્રાલયમ હ તકની ડાયરે ક્ટરઓફ

એ લોયમે ટ એ ડ ટ્રે ઇનીંગ, નવી િદ હી

ારા મા યતા પ્રા ત રા ટ્રીય કક્ષાના

એન.સી.વી.ટી. પેટનર્ના કોષર્ તેમજ રા ય કક્ષાના ગુજરાત કાઉિ સલ ઓફ વૉકેશનલ
ટ્રેનીંગ, ગાંધીનગર (જી.સી.વી.ટી.) પેટનર્ના કોષર્ ચલાવવામાં આવે છે .
(5)

રા યની આઇ.ટ .આઇ.માં કટલા

કારના કોષ આવર લેવામાં આવેલ છે ?

જ.

રા યની આઇ.ટી.આઇ.માં ૭૯ એન.સી.વી.ટી. પેટનર્ના તથા 53 જી.સી.વી.ટી.
પેટનર્ના અ યાસક્રમો મળી કુલ-132 કોષર્ આવરી લેવામાં આવેલ છે .
ંુ હોય છે ?

(6)

આઇ.ટ .આઇ.માં ચાલતા કોષનો સમયગાળો

જ.

આઇ.ટી.આઇ.માં ચાલતા કોષર્નો સમયગાળો છ માસથી બે વષર્ સુધીનો હોય છે .

(7)

આઇ.ટ .આઇ.માં િવિવધ

જ.

આઇ.ટી.આઇ.માં ચાલતા કોષર્માં પ્રવેશ મેળવવા માટે લઘુ મ ધો.૭ પાસથી ધો.૧૨

કારના કોષની

વેશ લાયકાત

પાસ તથા ગ્રે યુએટ સુધીની પ્રવેશ લાયકાત હોય છે .

ંુ છે ?

આઇ.ટ .આઇ.માં

જ.

આઇ.ટી.આઇ.માં પ્રવેશ મેળવવા માટે તમામ ઉમેદવારોની લઘુ મ વયમયાર્દા ૧૪
વષર્ છે .

વેશ મેળવવા માટની વયમયાદા

ંુ છે ?

(8)

યારે િવધવા અને યક્તા તેમજ માજીસૈિનકો અને તેમના આિ તોની

લઘુ મ વયમયાર્દા ૧૮ વષર્ છે . ઉપલી વયમયાર્ દામાં
વેશ

યા

ટછાટ આપવમાં આવેલ છે .

(9)

આઇ.ટ .આઇ.માં

ારથી શ થાય છે ?

જ.

તારીખ:૦૨/૦૫/૨૦૨૨ થી ઓનલાઇન ફોમર્ રજી ટ્રેશન કરવાની કાયર્વાહી ચાલુ
કરવામાં આવે છે . પ્રવેશસત્ર-૨૦૨૨થી સરકારી/ગ્રા ટ-ઇન-એઇડ/

વિનભર્ર

ઔ ોિગક તાલીમ કે દ્રોમાં પ્રવેશ પ્રિક્રયા ઓનલાઇન પ િતથી કરવામાં આવેલ છે .
ત ાનુસાર ફોમર્ ત ાનુસાર ફોમર્ રજી ટ્રે શન, ઓનલાઈન રજી ટ્રે શન ફી,ઓનલાઈન
ચોઈસ ફીિલંગ,એડમીશન ક ફમેર્શન વગેરે ઓનલાઇન થઇ શકશે.. પ્રવેશપ્રિક્રયા પ ૂણર્
થયા બાદ આઇ.ટી.આઇ.નુ ં શૈક્ષિણક સત્ર ૧લી ઓગ ટથી શ થાય છે . (ડ . .ટ . નવી
ુ ાર)
દ હ ની ગાઇડ લાઇન અ સ
વેશ માટ અનામત ંુ ધોરણ

ંુ છે ?

(10)

આઇ.ટ .આઇ.માં

જ.

આઇ.ટી.આઇ.માં પ્રવેશ માટે અનામતની િવગતો નીચે મુજબ છે .
મ
૧
ર
૩

કટગર
બક્ષીપંચની
જાિતઓ
અનુસ ૂિચત
જાિત
અનુસ ૂિચત
જનજાિત

૪

આિથર્ક રીતે
નબળા વગ
(EWS)

૫

િદ યાંગ

૬

*મિહલાઓ

૭

માજીસૈિનકો
તથા તેમના
આિ તો

અનામત
બેઠકોની
ટકાવાર

નધ

ર૭ ટકા
૭ ટકા
૧૫ ટકા

૧૦ ટકા

૪ ટકા
૩૩ ટકા
૧૦ બેઠકો

EWS કક્ષા માટે
અનામતની ૧૦ ટકા
બેઠકો પૈકી ૩૩ ટકા બેઠકો
EWS કક્ષાની મિહલા
ઉમેદવારો માટે અનામત
રાખવાની રહેશે. આ
જગ્યાઓ મિહલા
ઉમેદવારોથી ભરવાની
રહેશે.
સં થા દીઠ
યવસાયદીઠ ભરવાપાત્ર
બેઠકો
સં થા દીઠ

(11)

ુ નફ
આઇ.ટ .આઇ.માં ટ શ

ંુ ધોરણ

ંુ છે ?

જ.

સરકારી/ગ્રા ટ-ઇન-એઇડ સં થાઓમાં જનરલ, આિથર્ક રીતે નબળા વગ (EWS)
તથા સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના તાલીમાથીર્ઓમાટે માિસક
ા.૧૦૦/- લેખે છ માિસક ફી લેવામાં આવે છે . મિહલાઓ, અનુસ ૂિચત જાિત,
ુ ન ફીમાંથી મુિક્ત આપવામાં
અનુસ ૂિચત જનજાિત, િદ યાંગ તાલીમાથીર્ઓને ટ શ
ુ નફી સં થા મુજબ અલગ અલગ રહેશે.
આવેલ છે . સે ફ ફાઈના સ સં થા ખાતેની ટ શ
ની િવગતો માિહતી પુિ તકામાંથી ઉપલ ધ થશે.

(12)
જ.

વેશ મેળવતી વખતે ડપો ઝટ કટલી લેવામાં આવે છે ?
આઇ.ટી.આઇ.માં પ્રવેશ મેળવતી વખતે ા.૨૫૦/- કોશનમની િડપોિઝટ પેટે તમામ
તાલીમાથીર્ઓ પાસેથી લેવામાં આવે છે .

તાલીમ પ ૂણર્ થયેથી પરત આપવામાં

આવે છે .
(13)

ઓનલાઇ

વેશ ફોમ ભરવા માટની લ ક કઇ છે ?

જ.

https://www.itiadmission.gujarat.gov.in

(14)

આઇ.ટ .આઇમાં

જ.

પ્રવેશ સંબધીત માગર્દશર્ન માટે નજીકની સરકારી/ ગ્રા ટ-ઈન-એઈડ/

વેશ માટ માગદશન અને

વેશ ફોમ

ાથી ભર શકાય છે ?
વિનભર્ર

ઔ.તા.સં ખાતેના હે પ સે ટરનો સંપકર્ કરી શકાશે તથા હે પ સે ટર ખાતેથી િન:શુ ક
ઓનલાઈન ફોમર્ ભરી આપવાની સુિવધા પણ કરી આપવામાં આવશે તથા નજીકમાં
યાં ઇ ટરનેટની સુિવધાઓ ઉપલ ધ હોય યાંથી પણ ફોમર્ ભરી શકાશે.
(15)

ઓનલાઇ

વેશ ફોમ ભરવા માટની ફ કટલી છે ?

જ.

ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોમર્ હે પ સે ટર ખાતેથી િન:શુ ક ઓનલાઈન ભરી આપવામાં
આવશે.
વેશ

યા ંુ મા યમ

ંુ છે ?

(16)

ઓનલાઇ

જ.

ઓનલાઇન પ્રવેશ પ્રિક્રયા ઈ ટરનેટના મા યમથી કરવામાં આવે છે .

(17)

ઓનલાઇ ર

જ.

ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોમર્ રજી ટ્રે શન ફી પેટે ા.૫૦/- ઓનલાઈન UPI/ Net Banking/

શન ફ

ંુ ધોરણ

ંુ છે ?

Credit Card/Debit Card વગેરેથી ભરવાની હોય છે .
(18)

જ ર

માણપ ોની ચકાસણી કયાં કરાવવાની હોય છે ?

જ.

જ રી પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી પ્રવેશ મેળ યા બાદ પ્રવેશ મેળવેલ સં થા ખાતે
કરવાની રહેશે.

(19)

મેર ટની િવગતો ઉમેદવારને કયા મા યમથી

ણ કરવામાં આવે છે ?

જ.

પ્રવેશ ફોમર્માં ઉમેદવાર ારા આપવામાં આવેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર SMS થી, ઈમેઈલ રા,વેબસાઈટ ઉપર અને વતર્માનપત્ર થકી જાણ કરવામાં આવે છે .

(20)

એક ઉમેદવાર કટલા

વેશ ફોમ ભર શક છે ?

જ.

ઉમેદવારે ફક્ત એક જ ફોમર્ ભરવાનુ ં રહેશે. માં સં થા/ યવસાયની અમયાર્ િદત
પસંદગી દશાર્ વી શકશે.

(21)
જ.

વેશ ફોમ ભયા બાદ

?ંુ

પ્રવેશ ફોમર્ ભયાર્ બાદ ઉમેદવારે લૉગ ઇન કરી અરજી ક ફોમર્ કરવાની રહેશે અને
રજી ટ્રે શન ફી ા.૫૦/- ઓનલાઇન ભરવાના રહેશે.
શન ફોમ ભર ડો

પરત મળવા પાત્ર રહેશે નહીં.

મ
ુ ે ટ કયા જમા કરાવવાના રહશે?

(રર)

ર

જ.

ઉમેદવારે બરાબર સાવચેતીપ ૂવર્ક ડોકયુમે ટ આધારીત રજી ટ્રે શન ફોમર્માં માિહતી
ભરવાની રહેશે. રજી ટ્રે શન કનફોમર્ કયાર્ બાદ ડો

ુ ે ટ જમા કરાવવાના રહેતા નથી.
મ

પરં ત ુ પ્રોિવઝનલ શીટ એડમીશન માટે ફાળવવામાં આવે યાર બાદ તે સં થામાં જઇ
અસલ ડો

ુ ે ટ વેરીફાઈ કરાવવાના રહેશે.
મ
શનની િવગતોમાં

ૂલ યાને આવે તો

ંુ કર ?ંુ

(ર3)

મેર ટ નંબર મ યા બાદ ર

જ.

પ્રોિવઝનલ મેરીટ નંબર બાદ આપવામાં આવેલ સમયમાં નજીકના હે પ સે ટરમાં
જઈ કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો કરાવી શકાશે.
થમ રાઉ ડ માં એડિમશન મેળવેલ છે હવે સં થા / ડ બદલવો છે તો

(ર4)

ંુ કર ંુ ?

જ.

બીજા રાઉ ડમાં ચોઈસ અપગ્રેડ કરી મેરીટ મુજબ મળવા પાત્ર હશે તો મળી શકશે.

(25)

ર

જ.

મોબાઈલ નંબર અને જ મ તારીખ એ ટર કરવાથી મેળવી શકાશે.

(26)

તમામ િવગતો ભરવા છતાં માકસ ઓટોમે ટક ફચ થતાં નથી તો

જ.

જો આવું બને તો માકર્ સની મે યુઅલી એ ટ્રી કરી શકાશે.

(27)

માકસ ઓટોમે ટક ફચ કરવા કઇ કઇ િવગતો ફર યાત છે ?

જ.

SSC પરીક્ષા પાસ કયાર્ન ુ ં વષર્ અને સીટ નંબરની એ ટ્રી કરવાથી માકર્ સ ફેચ કરી

શન નંબર

શકાશે.

ુ ાઈ
લ

ય તો

ંુ કર ંુ ?

ંુ કર ?ંુ

(28)

ુ બોડમાં
અ ક

જ.

માકર્ શીટ મુજબ ગ્રેડને માકર્ સમાં ક વટર્ કરવાની બોડર્ મુજબની

ેડ આપવામાં આવે છે , તો તેને માકસમાં ક વટ કઇ ર તે કરવા?
ફો યુલ
ર્ ા છે તેને

યાને લઈ કરી શકાશે. આ િવગતો માકર્ શીટની પાછળ દશાર્ વવામાં આવે છે .
ંુ નાંખવા?

(29)

જો 10માં ગ ણત અને િવ ાન િવષય નાં હોય તો મા સ

જ.

ગિણત તથા િવજ્ઞાન બંને માં 1 માકર્ નાખીને ફોમર્ ભરવુ.

(30)

ચોઈસ ફ લગ વખતે ઉમેદવાર કટલા ડ તથા કટલી સં થા ચોઈસ કર શ શે?

જ.

ચોઈસ િફિલંગમાં કોઇ મયાર્ દા નથી. ઉમેદવાર ઇ છે તેટલા ટ્રે ડ તેમજ સં થા ચોઈસ
કરી શકે છે .
ંુ કર ?ંુ

(31)

નામ શાળા છોડ ાનાં

માણપ (LC) તથા માકશીટમાં અલગ છે તો

જ.

નામ, જ મતારીખ તથા અ ય માહીતી ધોરણ:10 ની માકર્ શીટ મુજબ જ ભરવી.

(32)

ર જ શન ફ ઓનલાઈન ભરતી વખતે “ transaction fail ” થાય તો

જ.

પેમે ટ ટે ટસની ચકાસણી કરી યાર બાદ આગળ વધવુ.ં

(33)

ર જ શન ફ ઓનલાઈન ભરતી વખતે ખાતામાંથી નાણાની કપાત થઈ ગયેલ છે
પરં ુ ફ ભરાઈ નથી તે ુ બતાવે છે તો

ંુ કર ?ંુ

જ.

પેમે ટ ટે ટસની ચકાસણી કરી યાર બાદ આગળ વધવુ.ં

(34)

NCVT એફ . /નોન એફ . પૈક કયા ડમાં ઉમેદવારને

વેશપા

ઉમેદવારના મેરીટ માકર્ સ વધુ હશે તેમને પ્રથમ NCVT એફ .માં

જ.

થશે.

ંુ કર ?ંુ

યાર બાદ નોન.એફ .માં મળવાપા

ગણી શકાય.
વેશ મળવાપા

થશે.

ઉમેદવારની માકસીટમાં િપતા ંુ નામ ન હોય તેવા ક સામાં કઇ ર તે એ

(35)

કરવી

?
જ.
(36)
જ.

ઉપરોક્ત િક સામાં XXX નાખાની આગળ વધવુ.ં
વેશ કોને મળવાપા

છે ?

ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોમર્ ભરી, રજી ટ્રે શન ફી ભયાર્ બાદ ઓનલાઇન ચોઇસ ફીલ કરી
ને ચોઇસ લોક કરી હશે તેમને પ્રોિવઝનલ પ્રવેશ મળશે. યારબાદ પ્રવેશ મળે લ
આઇ.ટી.આઇમાં

બ

જઇને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવીને ફાઇનલ

એડમીશન લેટર મેળવવાનો રહેશે યારબાદ પ્રવેશ કંફમર્ થશે તેમજ એડમીશનને
ુ ન ફી ભરવાની રહેશે.
લગતી સત્રફી / ટ શ

(37)


વેશ

ાર ર થવા પા

છે ?

પ્રોિવઝનલ પ્રવેશ મળે લ આઇ.ટી.આઇ.માં SMS

ારા જણાવવામાં આવેલ િદવસો

દર યાન બ માં હાજર નિહ રહેવાથી પ્રવેશ રદ થશે.


પ્રોિવઝનલ પ્રવેશ મળે લ આઇ.ટી.આઇ.માં બ જઇને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી
કરાવતી વખતે જો ફોમર્ ભરતી વખતે આપવામાં આવેલ માહીતીની સાપેક્ષમાં
પ્રમાણપત્રોની માહીતીમાં િવસંગતતા જણાશે તો પ્રવેશ રદ થશે.



પ્રોિવઝનલ પ્રવેશ મળે લ આઇ.ટી.આઇ.માં બ જઇને પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવી
હોય પરં ત ુ એડમીશનને લગતી ફી સમયમયાર્ દામાં ભરરે લ ન હોય તો પ્રવેશ રદ થશે.
વેશ મેળવવા

ંુ ર ુ કર ંુ પડ છે ?

(38)

રા ય બહારના ઉમેદવારોએ

જ.

રા ય બહારના ઉમેદવારોએ િનયમાનુસાર સક્ષમ અિધકારીનુ ં ડોમીસાઇલ સિટર્િફકેટ
રજુ કરવાનુ ં રહે છે .

(39)

દ યાંગ ઉમેદવારોએ

જ.

િદ યાંગ

વેશ મેળવવા

ંુ ર ુ કર ંુ પડ છે ?

ઉમેદવારોએ વી.આર.સી. અમદાવાદ

ારા આપવામાં આવત ું

તે

યવસાયનુ ં યોગ્યતા માટે ન ુ ં પ્રમાણપત્ર ( યુટેિબલીટી પ્રમાણપત્ર) રજુ કરવાનુ ં હોય
છે .
(40)

આઇ.ટ .આઇ.માં ઉપલ ધ બેઠકોની

જ.

આઈ.ટી.આઈ. એડમીશન વેબસાઈટ https://itiadmission.gujarat.gov.in/ ઉપર

ણકાર કઇ ર તે મેળવી શકાય છે ?

આપેલ લીંક આઈ.ટી.આઈ માં ઉપલ ધ બેઠકો જાણવા પરથી
વાઈઝ ઉપલ ધ બેઠકો જાણી શકાશે. તેમજ

તે સં થા ખાતે ટ્રે ડ

તે સં થા ખાતેનાં હે પ-ડે કની

મુલાકાત લેવાથી જાણી શકાય છે .
(41)
જ.

ૂ રના થળે થી આવતા તાલીમાથ ઓ માટ રહવાની

ંુ યવ થા છે . ?

સં થાઓમાં છાત્રાલયની ય સથા છે યાં િનયમાનુસાર ા.250/- િડપોઝીટની રકમ
તથા ા.૫૦/- છ માિસક સિવર્સ ચા

પેટે વસુલ કરી હો ટેલમાં પ્રવેશ આપવામાં

આવે છે .
(4ર)

આઇ.ટ .આઇ.ના તાલીમાથ ઓને સં થાક ય ટાઇપે ડ / િશ ય ૃિ

ૂકવવામાં આવે

છે ?
જ.

આઇ.ટી.આઇ.માં તાલીમ લેતા તાલીમાથીર્ઓને સં થા ખાતે મંજૂર થયેલ બેઠકોના
૩૩.૩૩% લેખે સં થાકીય

ટાઇપે ડ એનાયત કરવામાં આવે છે . અનુસ ૂિચત

જાિત,અનુસ ૂિચત જનજાિત, સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાતવગર્, આિથર્ક રીતે

પછાતવગર્ તથા િવચરતી અને િવમુક્ત જાિતઓ માટે માિસક ા.૪૦૦/- લેખે તથા
અ ય તમામ તાલીમાથીર્ઓને માિસક

ા.૨૦૦/-

લેખે િનયમાનુસાર

ટાઇપે ડ

ચ ૂકવવામાં આવે છે .(આવકમયાદાને આિધન)
૩૩.૩૩% પછી બાકી રહેતા તાલીમાથીર્ઓને સમાજક યાણ / આિદજાિત િવકાસ
િવભાગ

ારા અનુસ ૂિચત જાિત,અનુસ ૂિચત જનજાિત, સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે

પછાતવગર્, આિથર્ક રીતે પછાતવગર્ તથા િવચરતી અને િવમુક્ત જાિતઓ માટે માિસક
ા.૪૦૦/- લેખે િનયમાનુસાર િશ યવ ૃિ

મંજુર કરવામાં આવે છે . (આવકમયાદાને

આિધન)
(43)

આઇ.ટ .આઇ.ના તાલીમાથ ઓને સં થાક ય
આવક મયાદા ંુ ધોરણ

જ.

ટાઇપે ડ/ િશ ય ૃિ

મેળવવા માટ

ંુ છે ?

આઇ.ટી.આઇ.માં તાલીમ લેતા તાલીમાથીર્ઓને સં થાકીય ટાઇપે ડ / સમાજક યાણ
ખાતાની િશ યવ ૃિ

મેળવવા માટે વાિષર્ક આવક મયાર્ દા ગ્રા ય િવ તાર માટે

ા.1,20,000/- તથા શહેરી િવ તાર માટે ા.1,50,000/- િનયત કરવામાં આવેલ છે .
(44)
જ.

આઇ.ટ .આઇ.માં હાજર

ંુ ધોરણ

ંુ છે ?

આઇ.ટી.આઇ.માં પરીક્ષામાં બેસવા માટે 80 ટકા હાજરી ફરજીયાત છે . 80 ટકા
હાજરીનુ ં ધોરણ સમગ્ર ભારતમાં અમલી છે .

(45)

આઇ.ટ .આઇ.ના તાલીમાથ ઓને રહઠાણથી તાલીમના થળે આવવા-જવા માટ
યવ થા છે ?

જ.

દરે ક તાલીમાથીર્ઓને એસ.ટી.બસ/રે વે પાસ ક સેશન આપવામાં આવે છે .

(46)

આઇ.ટ .આઇ.ના તાલીમાથ ઓની તબીબી ચકાસણીની

જ.

દરે ક તાલીમાથીર્ની દાક્તરી તપાસ કરાવવામાં આવે છે . આ માટે તાલીમાથીર્ દીઠ

ંુ યવ થા છે .

ા.૨૫/- નો ખચર્ કરવાની જોગવાઇ છે .
(47)

આઇ.ટ .આઇ.ના તાલીમાથ ઓને કયા વીમા યોજના સાથે જોડવામાં આવેલ છે ?

જ.

ુ રાત સા ૂ હક
આઇ.ટી.આઇ.ના તાલીમાથીર્ઓને " જ

ૂથ(જનતા) અક માત વીમા

યોજના” હેઠળ ા.1.00 લાખ સુધી વીમા કવચ પુ પાડવામાં આવે છે .
(48)

આઇ.ટ .આઇ.ના તાલીમાથ ઓ માટ કૌશ ય તાલીમને
જોડાણ

જ.

ગે ની નીિત

ુ ય િશ ણ ધારા સાથે

ંુ છે ?

ધોરણ-૮ પછી આઇ.ટી.આઇ.નો NCVT /GCVT પેટનર્નો એક વષર્નો કોસર્ પાસ કરે
અને ધોરણ-૧૦ની ગુજરાતી અને અંગ્રેજી િવષયની પરીક્ષા પાસ કરે તો તેને ધોરણ૧૦ સમકક્ષ ગણવામાં આવે છે . તેવી જ રીતે ધોરણ-૧૦ પછી આઇ.ટી.આઇ.નો NCVT

ંુ

/GCVT પેટનર્નો બે વષર્નો કોસર્ પાસ કરે અને ધોરણ-૧રની અંગ્રેજી િવષયની પરીક્ષા
પાસ કરે તો તેને ધોરણ-૧ર સમકક્ષ ગણવામાં આવે છે .આવા ઉમેદવારોને સરકારી
નોકરી માટે ધોરણ-૧૦ તથા ધોરણ-૧૨ની લાયકાત ધરાવતા હોવાના ગણવામાં આવે
છે . તથા ડી લોમા અ યાસક્રમોમાં પ્રવેશમાં અગ્રતા આપવામાં આવે છે .
(49)

આઇ.ટ .આઇ.પાસ

ઉમેદવારોની

ઉ ોગ

સાહસીકતાનો

વરોજગાર ની તકો ઉપલ ધ કરાવવા માટ ંુ
જ.

િવકાસ

કરવા

તથા

ંુ આયોજન છે ?

આઇ.ટી.આઇ. પાસ ઉમેદવારોને ઉ ોગ સાહસીકતાના િવકાસ તથા વરોજગારી માટે
બે કેબલ લોન યાજ સહાય યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ છે .

(50)

આઇ.ટ .આઇ.ની મ હલા તાલીમાથ ઓના

વાવલંબન માટ

ો સાહન

પે

ંુ

આપવામાં આવે છે ?
જ.

આઇ.ટી.આઇ.ની મિહલા તાલીમાથીર્ઓને ૬-માસ થી વધુ સમયના

યવસાયની

તાલીમ માટે િવ ા સાધના સહાય યોજના હેઠળ સાયકલ ભેટ આપવામાં આવે છે .
(51)

આઇ.ટ .આઇ.માં તાલીમાંતે પર

ા તથા

માણપ

એનાયત કરવા માટની પ િત

ંુ છે ?
જ.

આઇ.ટી.આઇ.માં તાલીમને અંતે એન.સી.વી.ટી. પેટનર્ના તાલીમાથીર્ઓની પરીક્ષા
ભારત સરકાર ારા જુલાઇ માસમાં લેવામાં આવે છે . યારે રા યકક્ષાના યવસાયની
પરીક્ષા જી.સી.વી.ટી. ારા ઓગ ટ/સ ટે બર માસમાં લેવામાં આવે છે . સફળ થયેલ
તાલીમાથીર્ઓને અનુક્રમે એન.સી.વી.ટી./ જી.સી.વી.ટી. પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં
આવે છે .
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