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િનરાધાર િવધવા સહાય યોજનાના લાભાથ�ઓ�ુ ંતાલીમ દારા �નુઃ�્થાપન 

અર� પત્ (સને ૨૦૧૧ – ૧૨) 

િવધવા સહાય યોજનાના લાભાથ�ઓને તાલીમ આપવાની ્ામગીર� મેળવવા માટ�ની સ�ં્થાઓએ નીચેની 

શરતો�ુ ંપાલન ્રવા�ુ ંરહ�શે. 

  

૧. અર� પત્ બે ન્લમા ંર�ૂ ્રવા�ુ ંરહ�શે.  

ર. અ�રૂ� અને �રુતી મા�હતી વગરની તથા િનયત સમય બાદ આવેલ અર� અમા�્ય રહ�શે. 

૩. અર�પત્ સાથેના સમંિત પત્ તથા પ�રિશ�્ટ – ૧ અને ૨ની શરતો�ુ ંપાલન સ�ં્થાએ ��ુ્તપણે 
્રવા�ુ ંરહ�શે. અને તેની સમંિત આપતા તેમા ંસહ� / િસ્્ા ્ર� અર� પત્ સાથે સામેલ ્રવાના રહ�શે. 

૪. સ�ં્થાએ ઓછામાં ઓછા ૫ વષરથી ર��્ટડર  હોવી જોઈએ તથા ઓછામાં ઓ�ં વાિષ�્  �.૧૫.૦૦ લાખ�ુ ં
ટનરઓવર હો�ુ ં જોઈએ. અને બ�્ બેલે�્સ ઓછામાં ઓ�ં ૩ લાખ �િપયા�ુ ં( �ડપોઝીટ / ડારટ / ચે્ 
િસવાય) તા.૧/૪/૨૦૧૧ની �્િથિતએ હો�ુ ંજોઈએ. �ના આધારો અર�પત્ સાથે ર�ુ ્રવાના રહ�શે. 

૫. સ�ં્થાએ નાર� સશ�્ત્રણ અને અલગ અલગ સેવા્�ય કેતો �વા ં �્, આરો�્ય, િશકણ, પયારવરણ, 
ગામિવ્ાસ, જ��રયાતમદંોને સહાય વગેર�મા ંઓછામા ંઓછા ૫ વષરની ્ામગીર� ્ર�લ હોવી જોઈએ. આ 
્ામગીર� સબબની િવગતો અર� પત્ સાથે સામેલ રાખવાની રહ�શે. 

૬. અર� ્રનાર સ�ં્થાએ અલગ અલગ કેતમાં સેવા્�ય ્ામગીર� ્ર�લ હોવી જોઇએ. આ ્ામગીર� 
સબબની િવગતો અર� પત્ સાથે સામેલ રાખવાની રહ�શે. 

૭. અર� ્રનાર સ�ં્થા દારા નાર� સશ�્ત્રણ કેતે જ�ર�યાતમદં મ�હલાઓને તાલીમ આપેલ હોય તેવી 
સ�ં્થાઓને પધા�્ય આપવામાં આવશે. 

૮. અર� મ�ુંર / નામ�ુંર �ગે િનણરય ્રવાનો સર્ારનો અબાિધત અિધ્ાર રહ�શે. 

૯. ખાતા દારા તાલીમવગર ચલાવવાની આપવામાં આવેલ મ�ુંર� આદ�શમાનંી શરતોનો સ�ં્થાએ ��ૂ્તપણે 
અમલ ્રવાનો રહ�શે. 

૧૦. અર� મ�ુંર થયેથી �જ�્લા રાળવણી �ગે િનણરય ્રવાનો સર્ારનો અબાિધત અિધ્ાર રહ�શે. 

૧૧. ઓ�ડટ �હસાબો તથા ટનરઓવર અને બ�્ બેલે�્સની િવગતો � ટ�્ટના નામે અર� ્ર� હશે. તે જ 
ટ�્ટની મા�હતી ર�ુ ્રવાની રહ�શે. અ�્ય ટ�્ટની મા�હતી મા�મુ પડશે. તો તે ટ�્ટની અર� અમા�્ય 
ગણવામા ંઆવશે. 

અર�પત્ 

કમ િવગતો સ�ં્થાએ આપવાની થતી મા�હતી 

૧ ૨ ૩ 

૧ સ�ં્થા�ુ ંનામ/ સરના�ુ ં
 

 

૨ ટ��લરોન નબંર (એસ.ટ�.ડ�.્ોડ સાથે / 

નામ સાથે મોબાઈલ નબંર) 

 

૩ (અ) ર�્સ નબંર/ E-Mail ID  

(બ) વેબસાઈટ એડ�સ  
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૪ સ�ં્થા ચેર�ટ� ્િમ�રશીની ્ચેર�મા ં

ન�ધાયેલ છે ? હોય તો નબંર/તાર�ખ 

(પમાણપતની ન્લ બીડવી) 

 

૫ સ�ં્થાના બધંારણ �જુબ ટ�્ટના હ�� ુ

(ન્લ બીડવી) 

 

૬ સ�ં્થાના છે�્લા ૩ વષરના ઓડ�ટ�ડ 

�હસાબોની ન્લો અર�પત્ સાથે 

સામેલ રાખેલ છે ? 

હા / ના 

૭ સ�ં્થા રાજયમાં ્ઇ ્ઇ જ�્યાએ 

તાલીમ ્ાયર ્ર� છે? શાખાઓના નામ 

સરનામા 

 

૮ સ�ં્થા�ુ ંપોતા�ુ ંમ્ાન છે �્ ભાડા�ુ ં

તેની સ�ંણૂર િવગતો (�્થળ સ�હત) 

 

૯ છે�્લા ૧૦ વષર�ુ ંવષરવાર ટનરઓવર 

તથા તા.૧/૪/૨૦૧૧ના રોજના બ�્ 

બેલે�્સની િવગતો. (�ડપોઝીટ / ડારટ 

/ ચે્ િસવાય) (આધારો બીડવા) 

બ�્�ુ ંનામ 

બ�્ એ્ાઉ�્ટ નબંર 

તા.૧/૪/૨૦૧૧ના રોજ બ�્ બેલે�્સ 

(�ડપોઝીટ / ડારટ / ચે્ િસવાય) 

ટનરઓવરના આધારો �બડ�લ છે �્, �્મ ?                 હા / ના 

 ૧૦. સ�ં્થા દારા નાર� સશ�્ત્રણ અને અલગ અલગ સેવા્�ય કેતો �વા �્, આરો�્ય, િશકણ, પયારવરણ, 

જ��રયાતમદંોને સહાય વગેર�મા ંઓછામાં ઓછા ૫ વષરની ્ર�લ ્ામગીર�ની િવગતો. 

અ.ન.ં વષર ્ામગીર�નો પ્ાર આવર� લેવાયેલ લાભાથ� ખચર 

(�.લાખમા)ં �્તી ��ુુષ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
      
      
      

૧૧. સ�ં્થા રાજય સર્ારશીની ભાગીદાર�મા ંશૈક�ણ્ તથા ગા�્ય િવ્ાસની ્ામગીર�મા ંજોડાયેલ હોય તો 

તે �ગેની િવગતો. 

અ.ન.ં વષર ્ામગીર�નો પ્ાર આવર� લેવાયેલ લાભાથ� ખચર 

(�.લાખમા)ં 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
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૧૨. સ�ં્થાના વહ�વટ�, ટ�્ની્લ તથા પો�્ટલકી ્ાયરકમોમા ંઓછામાં ઓછા ૨૫ ્મરચાર�ઓ િનમાયેલ 

તથા તેમા ં૫૦ ટ્ા મ�હલા ્મરચાર�ઓ અને િવધવા મ�હલાઓને સમાિવ�્ ટની િવગતો. (નીચે�ુ ં

મા�હતીપત્ અર� સાથે સામેલ રાખ�ુ.ં) 

કમ ્મરચાર��ુ ંનામ / 

સરના� ુ

�મર �્તી / 

��ુુષ 

�્તી િવધવા 

હોય તો 

િવધવા 

થયાની 

તાર�ખ 

હોદો પાટર  / 

�લટાઈમ 

શૈક�ણ્ 

લાય્ાત 

માિસ્ 

પગાર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 
         
         
         

૧૩. સ�ં્થાએ ઓછામાં ઓછા ૫ �જ�્લામા ંઅલગ અલગ કેતમા ં્ર�લ સેવા્�ય ્ામગીર�ની િવગત. 

કમ �જ�્લા�ુ ંનામ વષર સેવા્�ય ્ામગીર�ની િવગત ન�ધ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
     
     

૧૪. સ�ં્થા દારા નાર� સશ�્ત્રણ િવભાગમા ંજ��રયાતમદં મ�હલાઓને િવના��ૂ્યે આપેલ તાલીમની 

િવગતો. 

કમ �જ�્લા�ુ ંનામ વષર સેવા્�ય ્ામગીર�ની િવગત ન�ધ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
     
     

 

૧૫. સ�ં્થાના હોદ�દારોના નામ / �રુા સરનામા તથા ટ�લીરોન નબંરની િવગતો. 

કમ ટ�્ટ�ઓના નામ / 

સરનામા 

�મર હોદો શૈક�ણ્ 

લાય્ાત 

�્યવસાય ટ�લીરોન નબંર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
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૧૬. વગર સચંાલ્ / ટ�ઈનરની શૈક�ણ્ તેમજ ટ�્િન્લ લાય્ાત અ�ભુવની િવગતો (પમાણપતો તેમજ 

પાસપોટર  સાઈઝના રોટા સાથેની િવગતો અલગ પત્મા ંઆપવી.) (આ િવગતો આપવી રર�યાત છે.) 

કમ વગર સચંાલ્ / ટ�ઈનર�ુ ં

નામ 

શૈક�ણ્ 

લાય્ાત 

ટ�્િન્લ 

લાય્ાત 

અ�ભુવની 

િવગતો 

ન�ધ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
      
      

૧૭. સ�ં્થા દારા હાથ ધરવામાં આવતી પ� રિૃઓ તેમજ �તુ્ાળમા ંચલાવવામાં આવેલ તાલીમ વગરની 

સ�ંણૂર િવગતો. 

કમ વષર પ� રિૃનો 

�જ�્લો 

પ� રિૃઓની 

સ�ંણૂર િવગત 

આવર� લીધેલ 

લાભાથ�ઓની 

સ�ં્યા 

પ� રિૃ પાછળ 

થયેલ ખચરની 

િવગત 

ન�ધ 
(િવધવા તાલીમ માટ� વષરવાર, 

�જ�્લાવાર તાલીમ તથા 

ખચરની િવગતો અ� ૂ્  

દશારવવી) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
       
       

૧૮. ��ૂચત તાલીમ માટ� જ�ર� લાઈટ, હવા-ઉ�સ, પાણી અને બાથ�મની સગવડતાવાળા મ્ાનની 

િવગતવાર મા�હતી. 

કમ તાલીમ વગર 

માટ�ની 

જ�્યા�ુ ં

સરના�ુ ં

�જ�્લો તાલીમ વગર માટ�ની જ�્યાની સગવડતાની સ�ંણૂર િવગત ન�ધ 

તાલીમવગરનો 

પ્ાર 

લાઈટ હવા-

ઉ�સ 

પાણી બાથ�મ તાલીમ 

માટ�ની 

સામગી 

યતંોની 

સ�ં્યા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 
           
           

૧૯. સમંિતપત્ તથા પ�રિશ�્ ટ - ૧ અને ૨ની શરતો. 

અર� પત્ સાથેના સમંિત પત્ તથા પ�રિશ�્ ટ - 

૧ અને ૨ની શરતો સ�ં્થાને મા�્ય છે �્, �્મ તે 

�ગેની સમંિત આપતા તેમા ંસહ� / િસ્્ા ્ર� અર� 

પત્ સામે સામેલ છે. 

હા / ના 
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સહ� 

(સહ� ્રનાર�ુ ંનામ / 

હોદો) 

(સ�ં્થાનો િસ્્ો) 
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િનરાધાર િવધવાઓના �નુઃ�્થાપન માટ�ની આિથ�્  સહાય યોજના હ�ઠળની 

લાભાથ�ઓ�ુ ંતાલીમ દારા �નુઃ�્થાપન ્રવાની યોજના અ�્વયે તાલીમ 

આપવા �ગે �્વૈ�્િછ્ સસંથાઓ�ુ ં

(વષર ૨૦૧૧-૧૨) 
 

સમંિત પત  

આથી અમો નીચે સહ� ્રનાર........................................(સ�ં્થા�ુ ં

નામ) સ�ં્થાના વહ�વટ્તાર આજરોજ �જ�્લા સમાજ �રુકા અિધ્ાર�શી, 

........................ ને લે�ખત સમંિત આપીએ છ�એ �્ િનયામ્, સમાજ �રુકા  

ગાધંીનગરના �ુ્ મ ન.ં............ ............ ............. ............. ............. ... થી 

અમોને તાલીમ આપવા માટ� રાળવેલ �જ�્લાના લાભાથ�ઓને સર્ારશીએ 

મ�ૂંર રાખેલ તાલીમવગરના ભાવ તથા રાળવણી પતમાનંી શરતો સ�ં્થાને 

મ�ૂંર છે તથા મોડ�લુ- ૧ ( બે અઠવાડ�યાના) અને મોડ�લુ-ર ( ચાર 

અઠવાડ�યા) ના તાલીમવગ� િનયત સમય મયારદામા ં આ સાથેના િનયત 

પ�રિશ�્ટ- ૧ અને ૨ ની શરતોને આધીન તાલીમ આપી ્ામગીર� �ણૂર 

્ર��ુ.ંતેમજ �યાર� �યાર� સબિંધત �જ�્લા સમાજ �રુકા 

અિધ્ાર�શી,િનયામ્શી,સમાજ �રુકા ખા�,ુગાધંીનગર દારા �યાર� �યાર�  � 

� મા�હતી,આધાર �રુાવાઓ માગંવામા ં આવશે, તે �રુા પાડવા સસંથા 

બધંાયેલી છે             ( સસંથાના ટ્ટ� મડંળના ઠરાવની ન્લ સામેલ રાખેલ 

છે)� �જુબ આજરોજ સમંિત અને ખાતર� આપીએ છ�એ.  

 

 

તાર�ખ.................... 

�્થળઃ..................... 

                                                                                          સહ� 
(સહ� ્રનાર�ુ ંનામ/હોદો) 

 ( સ�ં્થાનો િસ્્ો)  
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માર� �બ�  
 

(�જ�્લા સમાજ �રુકા અિધ્ાર�શીના સહ�/િસ્્ા )  
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પ�રિશ�્ટ- ૧ 

(્).તાલીમ લીધેલ લાભાથ�ઓ પૈ્� ઓછામાં ઓછા ૯૦ ટ્ા લાભાથ�ઓએ 

�્વરોજગાર� શ� ્ર�લ હોય �્યાર� બા્�ની ૨૫ ટ્ા ર્મ દર�્ તબ્ �્ અહ�વાલ 

િનરાધાર િવધવા સહાય યોજનાના લાભાથ�ઓને તાલીમ આપી �નુઃ�્થાપન 
્રવાના તાલીમવગરની શરતો અને બોલીઓ તાલીમવગરના િનયમો( સ�ં્થા માટ�)  
૧. તાલીમ યોજના અ�્વયે નીચે દશારવેલ િનયમો�ુ ં��ુ્તપણે પાલન ્રવા�ુ ંરહ�શે.  

ર. સ�ં્થાએ તાલીમવગરમાં મ�ૂંર થયેલ યાદ� �જુબની મ�હલાઓનેતાલીમ આપવાની રહ�શે.  

૩. તાલીમવગરની મ�ૂંર� મળયા બાદ �જ�્લા સમાજ �રુકા અિધ્ાર�શીના પરામશરમા ં રહ� 
��રિત શીબીર યો�,તા�્્ા�લ્ તાલીમ વગર શ� ્ર� દ�વાનો રહ�શે અ�્યથા તાલીમવગરની 
મ�ૂંર� આપોઆપ રદ થયેલ ગણાશે.  

૪. તાલીમવગર શ� ્રવા બાબત તાર�ખ-�્થળ અને સમયની �ણ �જ�્લા સમાજ �રુકા 
અિધ્ાર�શીને �દવસ- ૧૦મા ં્રવાની રહ�શે..  

પ. તાલીમાથ�ઓ પાસેથી ્ોઇ જ પ્ારની ર� લેવાની નથી.  

૬. સ�ં્થાએ િનયમ �જુબનો વહ�વટ� ખચર ્રવાનો રહ�શે.  

૭. તાલીમવગરનો સમય દરરોજ ઓછામાં ઓછો  ૫  ્લા્નો રાખવાનો રહ�શે.  

૮. તાલીમવગરની હાજર�ની મા�હતી �જ�્લા સમાજ �રુકા અિધ્ાર�શીની ્ચેર�ને તાલીમવગર 
�ણૂર થયે �તુરજ મો્લી આપવાની રહ�શે.  

૯. તાલીમ આપવા સા� તાલીમબદ ઇ�્ટ્ટરની �્યવ�્થા સ�ં્થાએ ્રવાની રહ�શે. તથા 
તા�લમ �ણૂર થયે વગર સચંાલ્ /ટ�ઇનરના લાય્ાતના પમાણપતો/રોટા  ની મા�હતી સબિંધત 
�જ�્લા સમાજ �રુકા અિધ્ાર�શીને ર�ુ ્રવાની રહ�શે. 

૧૦. ખાતા દારા તૈયાર થયેલ ન�નૂા અ�સુાર�ુ ંપમાણપત સરળતા�વૂર્ �રૂ� ્ર�લ તાલીમાથ�ને 
આપવા�ુ ંરહ�શે.  

૧૧. તાલીમાથ�ઓએ તાલીમ સમય દરિમયાન ્ર�લ ્ામગીર� �જ�્લા સમાજ �રુકા 
અિધ્ાર�શી અને ખાતા અિધ્ાર�શી સ�ં્થાની �લુા્ાત લે �્યાર� િવગતવાર ર�પોટર  
આપવાનો રહ�શે.  

૧૨. સ�ં્થાએ �લુા્ાત ર��્ટર રાખ�ુ ંઅને �લુા્ાત લેનાર અિધ્ાર�ઓની ન�ધ ્રાવવાની 
રહ�શે.  

૧૩. ખાતાના અિધ્ાર�શીઓ માગે તે સમયે સ�ં્થાએ જ�ર� ર�્ડર , �હસાબો, ર��્ટર વગેર� 
આ�સુ�ંગ્ દ�્તાવેજો તપાસ અથ� ર�ૂ ્રવાના રહ�શે.  

૧૪. તાલીમ બાદ સ�ં્થાએ તાલીમાથ�ઓને તાલીમ પછ� �્વરોજગાર� શ� ્રવામા ં સ�ંણૂર 
મદદ�પ થવા�ુ ંરહ�શે. સાધન સહાયની િનયત થયેલ ર્મ ઉપરાતં જ�ર�યાતની વધારાની 
ર્મ લોન િવગેર�થી મેળવી આપવા સહાય�તૂ થવા�ુ ંરહ�શે.  

૧૫. �જ�્લાની તથા વડ� ્ચર�ીથી વખતો વખત આપેલ �ચૂના�ુ ંપાલન ્રવા�ુ ંરહ�શે.  

૧૬. સ�ં્થાને તાલીમવગર સચંાલનમા ં થયેલ ખચરની ર્મ સબંિંધત �જ�્લા સમાજ �રુકા 
અિધ્ાર�શીની ્ચેર� દારા ૩ હપતામા ં� ૂ્ વવામાં આવશે.  

                      (અ).તાલીમવગર શ� થતા ૨૫ ટ્ા  

(બ).તાલીમવગર �ણૂર થતા ૫૦ ટ્ા અને  
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�જ�્લા સમાજ �રુકા અિધ્ાર�શીની ્ચેર�ને બે ન્લમા ં ર�ૂ ્ર� હ�્તો 

મેળવવાનો રહ�શે.  

૧૭.  તાલીમ વગરમા ં િવધવા સહાય યોજનાના લાભાથ�ઓને પવેશ આપવાનો રહ�શે, તેઓના 
નામ, સરનામા, WFA A/c નબંર, તાલીમ પ્ાર, �્વરોજગાર� પ્ારની મા�હતી વગરવાર 
તાર�ખો સાથે િનભાવવાની રહ�શે.  

૧૮.  તાલીમાથ�ની �મર ૧૮ થી ૪૦ �ધુીની હોવી જોઇએ.તેમજ તાલીમ વગર શ� ્રતી વખતે 
તાલીમી લાભાથ�ઓ� ુ �ુપલી �્શન થ� ુનથી તેની સસંથાએ  ચ્ાસણી ્ર� લેવાની રહ�શે. 
તેમજ તાલીમવગર �ણૂર થયે આ� ુ�ુપલી �્શન થયેલ નથી તે� ુપમાણપત આપવા� ુરહ�શે. 

૧૯. તાલીમ બાદ દર�્ તાલીમાથ�ઓને સાધન સહાય �જ�્લા સમાજ �રુકા અિધ્ાર� �્ ખાતાના 
અિધ્ાર�શીની હાજર�માં િવતરણ ્રવા�ુ ંરહ�શે.  

૨૦. તાલીમ બાદ લાભાથ�ને આપવાની સાધન સહાયની ્�ટ �જ�્લા સમાજ �રુકા 
અિધ્ાર�શીના સહયોગથી ન્્� ્રવાની રહ�શે. � ખાતા દારા ન્્� થાય �્યાથંી મેળવીને 
લાભાથ�ને આપવાની રહ�શે.  

૨૧. તાલીમવગરની �લુા્ાત ખાતા અિધ્ાર�/્મરચાર�/ર��્ડ ઓર�સર અચાન્ લેશે તે સમય 
તાલીમવગરને લગ�ુ ં ર�્ડર  તથા તાલીમવગર નીિતિનયમ �જુબ ચાલતો હોવો જોઇએ 
અ�્યથા તાલીમવગર રદ ્ર� ્ાયદ�સરની ્ાયરવાહ� હાથ ધરવામા ંઆવશે.  

૨૨. તાલીમ દરિમયાન ૮૦ ટ્ાથી ઓછ� હાજર� ધરાવનાર તાલીમાથ�ને પમાણપત આપવામાં 
નહ� આવે તેમજ તે તાલીમાથ� દ�ઠ સ�ં્થાને મળવાપાત સ�ં્થા્�ય તાલીમ ખચર ્ાપી 
લેવામા ંઆવશે.  

૨૩. તાલીમ વગર ચલાનાર સ�ં્થા દારા િનયમો�ુ ંપાલન ્રવામા ંતાલીમ વગર અધવ�્ચે બધં 
્રવા �્ તેવી અ�્ય ્ોઇ હર્ત સામે તાલીમવગરનો ખચર � ૂ્ વાશે નહ�. તેમજ તે �ગેની 
ર્મ � ૂ્ વાયા પછ� �ણ થશે તો તે ર�વ�્� ુરાહ� વ�લૂ ્રવામા ંઆવશે.  

૨૪. તાલીમ વગરને જ�ર� �િુવધાઓ સ�ં્થાએ �રૂ� પાડવાની રહ�શે તથા લાભાથ�ઓને આપવાનો 
િનયત પવાસ ખચર પણ � ૂ્ વવાનો રહ�શે. � તાલીમ વગર બી� �હ�્સાની ૫૦ ટ્ા ર્મમાં 
સબંિંધત �જ�્લા સમાજ �રુકા અિધ્ાર�શી પાસેથી મેળવવાનો રહ�શે.  

૨૫. તાલીમ�ણૂર થયા બાદ વાિષ�્  અહ�વાલ એ્ વષર �ધુી નીચે �જુબની મા�હતી ISM 
સોરટવેરમા,ં માઇકોસોરટ એ્સેલ પોગોમમાં �જુરાતીમા ં અથવા િનયામ્શી �ચૂવે તે 
�જુબ તૈયાર ્ર� �જ�્લા સમાજ �રુકા અિધ્ાર�ને અ� ૂ્  મો્લવાનો રહ�શે.  

કમ તાલીમાથ�
�ુ ંનામ, 
સરના�ુ ં

�િત તાલી
મ 

પ્ાર 

�્વરોજગા
ર� શ� 
્યારની 
િવગત 

�્વરોજગાર�
થી થતી 
આવ્ 

�્વરોજગા
ર� 

આપનાર 
સ�ં્થા�ુ ં
નામ 

�્વરોજગાર�
ના �્થળ�ુ ં
સરના�ુ ં

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
        
        
        

સ�ં્થાના પ�ખુ/મતંી 
 સહ�/ િસ્્ો  

૨૬.  તાલીમવગર�ુ ંહાજર�પત્ પા્ા બાઇ�્ડ�ગમા ંરાખવા�ુ ંરહ�શે.  

૨૭. દર�્ તાલીમવગર �ણૂર થયે નીચે �જુબ હાજર�ની તાર�ખ �જ�્લા સમાજ �રુકા 
અિધ્ાર�શીની ્ચેર�ને �રૂ� પાડવાની રહ�શે. 

કમ તાલીમાથ�
�ુ ંનામ, 
સરના�ુ ં

માસના 
�ુલ 
�દવસ 

્ામના �ુલ 
�દવસ 

હાજર�મા ં
�ુલ �દવસ 

ગેર 
હાજર�મા ં
�ુલ 

હાજર� ન�ધ 
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�દવસના 
ટ્ા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
        
        
        

  

સ�ં્થાના પ�ખુ/મતંી 
 સહ�/ િસ્્ો  

૨૮. દર તાલીમવગર �ણૂર થયે સ�ં્થાએ નીચે �જુબના ન�નૂામાં ખચરની િવગત દશારવ� ુપત્ 
અને �બલ/વાઉચરની ઝેરોક ન્લ સાથે �જ�્લા સમાજ �રુકા અિધ્ાર�શીને ર�ૂ ્રવાના 
રહ�શે.  

કમ વેપાર��ુ ંનામ ખર�દ ્ર�લ 
માલની 
િવગત 

�બલ ન ં/ 
તાર�ખ 

�ુ્ વેલ ર્મ 
�ા. 

સ�ં્થાના 
રોજમેળ પાના 

નબંર 

ન�ધ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
       
       
       

 

સ�ં્થાના પ�ખુ/મતંી 
 સહ�/ િસ્્ો  

૨૯. દર�્ તાલીમવગરના ૩ રોટોગારસ(ઇ�્�્ટ્ટર, સાધન-સામગી તથા તાલીમાથ�) સ�હતના 
�જલલા સમાજ �રુકા અિધ્ાર�શીને ર�ૂ ્રવાના રહ�શે.  

૩૦. સ�ં્થાએ � ૂ્ વેલ ર્મ � હ�� ુઅને સમય માટ� મ�ૂંર થયેલ હશે. તે �જુબ જ વાપરવાની 
રહ�શે તે િસવાયના અ�્ય હ�� ુમાટ� આ ર્મનો ઉપયોગ સ�ં્થા ્ર� શ્શે નહ�.  

૩૧. તાલીમ બાદ �્વરોજગાર�નો પગિત અહ�વાલ તેમજ યોજનાનો ભૌિત્ પગિત અહ�વાલ દર 
૩ માસે �જ�્લા સમાજ �રુકા અિધ્ાર�શીની ્ચેર�ને ૨ ન્લમા ંર�ૂ ્રવાનો રહ�શે.  

૩૨. સ�ં્થાએ તાલીમ યોજના �ગેના �હસાબો અલગ ર�તે િનભાવવાના રહ�શે તથા �હસાબો�ુ ં
ર��્ટર C.A મારરત ઓડ�ટ ્રાવી ઓડ�ટ ્રાવેલ હ�સાબો તેમજ અહ�વાલ �જ�્લા સમાજ 
�રુકા અિધ્ાર�શીની ્ચેર�ને ર�ૂ ્રવાનો રહ�શે.  

૩૩. ખચરનો પગિત અહ�વાલ મળયા પછ�  જ આગળના હ�્તાની ર્મ સ�ં્થાને �જ�્લા સમાજ 
�રુકા અિધ્ાર�શી દારા આપવામાં આવશે.  

૩૪. તાલીમ �ગેના તબ્્ાવાર �લૂ ખચરના �ટુ�લાઇઝેશન પમાણપત �તુરજ �જ�્લા સમાજ 
�રુકા અિધ્ાર�શીને તાલીમ આ�્યા �ગેની સ�ંણુર મા�હતી સાથે ૨ ન્લમા ં�તુર જ ર�ૂ 
્રવાના રહ�શે.  

૩૫. � હ�� ુ માટ� ર્મ મળેલ છે તેમાથંી વણવપરાયેલ રહ�લી ર્મ �જ�્લા સમાજ �રુકા 
અિધ્ાર�શીની ્ચેર�ને પરત ્રવાની રહ�શે.  

૩૬. મ�ૂંર� હોવા છતાં પણ સ�ં્થાની ્ાયરપદિત સતંોષ્ાર્ ન જણાય તો તા�્્ા�લ્ 
તાલીમવગ�ની મ�ૂંર� રદ ્ર� વગ� બધં ્ર� દ�વામાં આવશે.  

૩૭. ખાતાના અિધ્ાર� અને ્મરચાર�ઓ દારા થનાર ચ્ાસણી સમયે ્ોઇપણ બાબત 
ગેર્ાયદ�સર જણાશે તો સ�ં્થા સામે પગલા લઇ ્ાયદ�સરની ્ાયરવાહ� ્રવામા ં આવશે 
તથા વગ� બધં ્રાવી � ર્મ રાળવવામા ંઆવેલ હશે તે દંડનીય �્યાજ સ�હત વ�લૂ ્ર� 
પરત મેળવવા સર્ાર હ્દાર રહ�શે.  

૩૮. સ�ં્થા જો તાલીમવગ� ચલાવવા માગતી હોય તો સ�ં્થાનો સમંિત આપતો ઠરાવ 
અર�પત્ સાથે ર�ૂ ્રવાનો રહ�શે.  
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૩૯. ઉપ�ુર્ ત તમામ શરતોમાથંી ્ોઇપણ શરતોનો ભગં થાય છે તેમ સર્ારશીને જણાશે તો 
તા�્્ા�લ્ અસરથી સ�ં્થાને મ�ૂંર ્રવામા ંઆવેલ તાલીમ પોગામ રદ ગણવામા ંઆવશે 
અને ભિવ�્યમાં આ યોજના હ�ઠળ ્ોઇપણ લાભ સ�ં્થાને આપવામાં આવશે નહ�.  

૪૦. લાભાથ�ઓને અ��ુળૂ હોય તેવા �્થાિન્ બ�રને લગતા (૧).મે�્�રુ�્ચર�ગ (ર)ટ�ડ�ગ અને 
(૩). સિવ�સીઝના તાલીમવગરના સભંિવત ટ�ડની યાદ� આ સાથે સામેલ છે. સદર યાદ�મા ં
દશારવેલ ટ�ડ િસવાયના પણ ટ�ડમા ંસ�ં્થા લાભાથ�ઓને તાલીમ આપી શ્શે.  

૪૧.� સસંથાને તાલીમ વગર મ�ુંર ્રવામા ંઆવેલ છે તે સસંથાની તાલીમ આપવાની કમતા, 
સાધનો અને આિથ�્  �ોતોને ધયાને લઇ રાળવવામાં આવતા હોય છે,�થી જો ્ોઇ સસંથા 
તેમને રાળવવામાં આવેલ તાલીમ વગ� ચલાવવા અ�્ય ્ોઈ સ�ં્થાને પેટા ભાડ� આપેલ 
હોવા�ુ ં �્યાને આવશે. તો તેવી સ�ં્થાને ્ર�લ રાળવણી રદ ્રવામા ં આવશે. તેવા 
સજંોગોમાં આ �ગે ઉપ�્િથત થતી સઘળ� જવાબદાર� અમાર� સ�ં્થાની રહ�શે. �ની આથી 
બાહ�ધર� આપીએ છ�એ.  

સ�ં્થાના પ�ખુ/મતંી 
 સહ�/ િસ્્ો  

 

કમ  

પ�રિશ�્ટ - ૧�ુ ંજોડાણ 

િવધવા લાભાથ�ઓને તાલીમ આપવાના સભંિવત ટ�ડની યાદ� 

મે�્�રુ�્ચર�ગ કમ ટ�ડ�ગ કમ સિવ�સીઝ 
૧ ગારમે�્ટ  ૧ �ટ  ૧ ડ�્ોર�ટસર (ર�્્શ�્સ)  
૨ એક�લી્ પોડ્ટસ  ૨ સાર�ઝ  ૨ સે�્ટર�ગ  
૩ ્ારપે�્ટર�  ૩ ્ટલર�  ૩ સાય્લ ર�પેર�ગ  
૪ લેધર �ડુઝ  ૪ ગોસર�  ૪ વોચ ર�પેર�ગ  
૫ �બ�્ડ�ગ 

્�્�્ટ્શન  
૫ ્લો�્સ  ૫ ટ� �્ટોલ  

૬ મટ�ર�ય�્સ  ૬ �્લા�્ટ�્ �ઝુ  ૬ રોટોગાર�  
૭ પોટર�  ૭ વે�ટ�બ�્સ  ૭ ઓટો ગેર�જ  
૮ પોપ �્ટ�ટસ  ૮ �્�ઝુી્ �્સેટસ  ૮ �લુો્ ્ાટર   
૯ ગોડ આઇડો�્સ  ૯ ટ�પ ર�્ોડરસર  ૯ હ�્  ્ટ�ગ  
૧૦ સો�્ટ  ૧૦ રિન�ચર  ૧૦ ટ�.વી ચેનલ ્ને્શન  
૧૧ રાયબર – �શુ  ૧૧ ઓ�્ડ ્લો�્સ  ૧૧ મેસની  
૧૨ સીમે�્ટ �્લો્સ  ૧૨ મેટલ �્ક�પ  ૧૨ ડ�ઝલ એ�્�ન હાયર�ગ  
૧૩ રાઇસ પોસેસ�ગ  ૧૩ �ડ પોડ્ટસ  ૧૩ પાન શોપ  
૧૪ નાઇટ ડ�સ�સ  ૧૪ ર�શ  ૧૪ ગાડરન સિવ�સીઝ  
૧૫ એ�્બોડર�  ૧૫ મીટ  ૧૫ ઇલે્ટ�્લ ર�પેર�ગ 

સિવ�સીઝ 
૧૬ �્લા�્ટ�્ બે�્સ  ૧૬ પો�્ટસર  ૧૬ �્ને્ બાર  
૧૭ �ુટ રો�્સ  ૧૭ િમ�્્  ૧૭ રલાવર િમલ  
૧૮ ગાઇ�્ડ�ગ હ�્રસ  ૧૮ િમ�્્ પોડ્ટસ  ૧૮ ગેઇન/હ�્રસ �ગડ�ગ 

સિવ�સીઝ 
૧૯ રોટો ફ�મ  ૧૯ ્ો�્મેટ�્સ  ૧૯ વે�્ડ�ગ  
૨૦ મેટર�સર મે્�ગ ૨૦ શીડસ  ૨૦ �્�ટુ� પાલરર  
૨૧ હોઝીયર�  ૨૧ રટ�લાઇઝસર  ૨૧ �્ચ સિવ�સીઝ 
૨૨ ર�્સીન આઇટમ  ૨૨ ડ�ઝલ એ�્�ન પાટસર  ૨૨ મારબલ ્ટ�ગ એ�્ડ 

પોલીસ�ગ  
૨૩ બે્ર�  ૨૩ પાઇ�્સ રોમ વેલ �ુ ર��્ડ           

(પી.વી.સી ઓર �.આઇ)  
૨૩ �રકા  

૨૪ હ��્ડ પ�્પ (પાટસર )  ૨૪ ઇનસે્ટ�સાઇડસ/પે�્ટ�સાઇડસ  ૨૪ હ��્ડ ્ાટર   
૨૫ વે�્ડ�ડ  પોડ્ટસ    ૨૫ ટ��લરોન �થુ  
૨૬ ડોસર એ�્ડ     
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વી�્ડો�્સ(�ડુ)  
૨૭ ડાયમે�્ડ પોલીશ�ગ 

પે�્ટ  
    

૨૮ પો�્ટર� ર�ર�ગ      
૨૯ �્ટલ ર�ર�ગ      
૩૦ �્ટલ �બડ�ગ      
૩૧ બાગાયત પા્ો, 

આધા�રત તાલીમ- 
�્્વોશ,�મ, �લી, 
અથાણા િવગેર�  

    

૩૨ �બર ચરખો      
૩૩ વણાટ્ામ      
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પ�રિશ�્ટ – ૨ 

િનરાધાર િવધવા સહાય યોજનાના લાભાથ�ઓને તાલીમ આપી �નુઃ�્થાપન ્રવાના  

તાલીમવગરમા ંરાખવાની મા�હતી�ુ ં ચે્�લ�્ટ  

૧. સ�ં્થા પાસે મ્ાનની સગવડ તાલીમાથ� માટ� �રુતી જ�્યા છે �્ �્મ? તથા મ્ાનોના 

�મોની િવગત પોપટ� ્ાડર/ભાડા�ચઠીની િવગત  

ર. તાલીમ વગરમા ંદાખલ ્ર�લ તાલીમાથ�ઓ �્ �ના નામોની યાદ�, �જ�્લા સમાજ �રુકા 

અિધ્ાર�શીની ્ચેર�માથંી મેળવી, તેઓને બોલાવી તથા તેઓની ��રિત િશ�બર યો� 

યાદ� તૈયાર ્ર�લ છે તેવા તાલીમાથ�ઓની શૈક�ણ્ લાય્ાતના પમાણપતો િવગેર�  

મા�હતી. ( નામ, સરના�ુ,ં �મર, �િત, WFA A/c નબંર.િવગેર� અટ્ પહ�લા લખવી ) 

૩. ઇ�્�્ટ્ટરની િવગતો તથા લાય્ાતના પમાણપતોની ન્લ તથા વગર સચંાલ્ અને 

ઈ�્�્ટ્ટરના રોટા. 

૪. તાલીમ ્ોષર�ુ ંસીલેબસર �રુા સમય માટ�.  

પ. તાલીમ વગરનો �દવસનો સમય (ઓછામાં ઓછા ૫ ્લા્ �જુબ) 

૬. તાલીમાથ�ઓને તાલીમ વગરમા ંદાખલ થવાના પવેશ ્ાડર  નબંર, તાર�ખ સાથેની યાદ�. 

૭. સર્ારશીને મો્લેલ અર�પત્ સાથે બોલીઓ, શરતો અને તાલીમવગર�ુ ં ચે્�લ�્ટ 

સ�ં્થાને બધંન્તાર રહ�શે. તેની બાહ�ધર� ર�ૂ ્રવામાં આવે તેની ન્લ. 

૮. સ�ં્થા ટ�્ટ�ઓ તથા ્ારોબાર�ના સ�્યોના હાલના �રુા નામ, સરનામા તથા �્યવસાય 

િવગેર�ની મા�હતીની યાદ�.  

૯. તાલીમવગર શ� ્રતા પહ�લા �જ�્લા સમાજ �રુકા અિધ્ાર�શીને લે�ખત �ણ ્રવાની 

રહ�શે તથા તાલીમ વગર શ� ્ર� �્યાર� લાભાથ�ઓ�ુ ં �ુ�્લી �્શન ન થાય. તેની સ�ં્થાએ 

ચ્ાસણી ્ર� લેવાની રહ�શે. તેમજ �જ�્લા સમાજ �રુકા અિધ્ાર�શીની �ચૂના �જુબ 

તાલીમ વગર શ� ્યારના પતોની ન્લ  

 

 
સ�ં્થાના પ�ખુ/મતંી 
 સહ�/ િસ્્ો 
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�જ�્લા સમાજ �રુકા અિધ્ાર�શીઓની ્ચેર�ઓના સરનામાઃ- 

અ.ન.ં �જ�્લો ્ચેર��ુ ંસરના� ુ

૧ અમદાવાદ �્લોક એ, ૨જો માળ, બ�મુાળ� મકાન, લાલ દરવા�, અમદાવાદ 

૨ ગાધંીનગર �્લોક ન.ં ૫, ડો. �વરાજ મહ�તા ભવન, �ુના સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 

૩ મહ�સાણા �્લોક ન.ં ૧, �મ ન.ં �/૪, બ�મુાળ� ભવન, મહ�સાણા. 

૪ પાટણ ભ�ગની સમાજ સામે, કાલકા રોડ, પાણીની પરબ સામે, પાટણ.  

૫ બનાસકાઠંા મ�ુર અિધકાર�ની કચરે� પાસે, જોરાવર પેલેસ કંપાઉ�્ડ, પાલન�રુ, �.બનાસકાઠંા. 

૬ સાબરકાઠંા �્લોક ન.બી, બ�મુાળ� ભવન, ભ�યતળ�યે, �હ�મતનગર, �.સાબરકાઠંા. 

૭ �રુ��્દનગર �્લોક ન.એ, �ુમ ન.પ,�બ�મુાળ� ભવન, ખેરાળ� રોડ, �રુ��્દનગર. 
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