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• �વામી િવવેકાનદંની ૧૫૦મી જ�મ જયતંીની ઉજવણીમા ં  �ક�લ ડ�વલપમ�ેટ એક ક���વત� િવચાર છે. વત#માન $ગુ 

ટ�'નોલો)નો $ગુ છે. આવનાર વષ,મા ંમાનવ સમાજની િવકાસ યા.ામા ં ઇ�ફોમ1શન ટ�'નોલો) એક મહ4વ5ુ ંચાલક બળ 

બનવા5ુ ંછે. ઇનફોમ1શન ટ�'નોલો) 8ગેની આવડત અને તેનો લાભ છેવાડ�ના માનવી ;ધુી પહ=ચે અને તેઓ િવ?ના ં@વાહ 

સાથે ચાલી શક� તે હ�Bથુી ઇ�ફોમ1શન ટ�'નોલો)મા ં$વુાનોને તાલીમબC કરવા માટ� એક Dયાપક અEભયાન શFુ કરવા અને 

આ કાય#Gમને ‘‘������’’ (eMPOWER) ��� к� ��� ���к! ������ કાય#Gમ થક� દર�ક તાHકુામા ં ������� કોIJ $ટુર 

અને ઇ�ફોરમેશન ટ�'નોલો)ની પાયાની તાલીમ આપવી અન ે 4યાર બાદ રસ ધરાવનારા $વુાનોન ે વK ુ તાલીમની પણ 

Dયવ�થા કરવામા ંઆવશે તમે જણાવેલ છે. આવનારા Lદવસોમા ંરાMયના $વુાનોન ેઆ  યોજના થક� તાલીમ આપી તમેણ ે

વૈિ?ક હરોળમા ંઊભા રહ�વા માટ� ;સુજજ કરવામા ંઆવશે. 

• િનયામકPી, રોજગાર અને તાલીમની કચેર�ના ંિનય.ંણ હ�ઠળ કાય#રત સરકાર� ઔધોEગક તાલીમ સ�ં થાઓ/Uા�ટ ઇન એઇડ 

ઔ.તા.ક���ો /કૌશWયવધ#ન ક���ો/ રોજગાર કચેર�ના કોIJ$ટુર અને ઇ� Xા� Yકચરનો જZર� ઉપયોગ કર� [ુલ  658 સ�ંથામા ં

આ યોજના શZ કર�લ છે.  

• આ યોજના હ�ઠળ @થમ BCC (BASIC COMPUTER COURSE) કોષ# તથા ITBC (INFORMATION TECHNOLOGY 

BRIDGE COURSE) કોષ# pવા qૂંકાગાળાના કોષ# શZ થયેલ છે. pમા ં કોI J $ટુર તથા ઇ� ફોમ1શન ટ�કનોલો)ની પાયાની 

તાલીમ આપવામા ંઆવે છે. @વેશ માટ� ઉમેદવારની ���-૧૪ વષ# ક� તથેી ઉપર તથા %&��!'- ધોરણ-પ પાસ ક� તથેી વK ુ

હોવી જોઇએ. 

• સમU કોષ#ની ફ�  (. �0/- રાખેલ છે. pમા ંએસ.ટ�./ એસ.સી./ બીપીએલ/ મLહલા ઉમેદવારને આ ફ� માથંી vwુ'ત આપેલ 

છે. આ યોજના માટ� ઓનલાઇન ર)� Y�શન નો @ોUામ  NIC મારફત તયૈાર કરવામા ંઆવેલ છે pની વેબસાઇટ 

http://empower.guj.nic.in છે. તમેજ ઓફ લાઇન ર)� Y�શનની Dયવ�થા પણ કરવામા ંઆવલે છે. તદઉપરાતં રોજગાર 

અને તાલીમ િનયામકPીની વેબસાઇટ www.talimrojgar.org  ઉપર પણ Eલ�ક vકૂવામા ંઆવેલ છે. 

 

• ઉમેદવાર ની તાલીમ માટ�ની અ5[ુૂળતા vજુબના પસદંગી ના મોડ�લો 

•  

મોડ�લ ૧  ૨૦ Lદવસ5ુ ંમોડ�લુ – દરરોજના ૨ કલાકની તાલીમ 

મોડ�લ ૨  ૧ અઠવાLડયા5 ુ ંમોડ�લુ – દરરોજના ૭ કલાકની તાલીમ 

મોડ�લ ૩  સવાર/સાજં5ુ ંમોડ�લુ – વહ�લી સવાર� તથા મોડ� સાpં તાલીમ  

મોડ�લ ૪   શિન/રિવ5ુ ંર�5ુ ંમોડ�લુ- દરરોજના ૭ કલાક ની તાલીમ  

મોડ�લ ૫  કIJ$ટુર �ાન ધરાવતા માટ� એસેસમે�ટ બાદ સLટ�Lફક�શન  

 

• સફળતા �વૂ#ક તાલીમ �ણૂ# કરનાર ઉમેદવારન ે)સીવીટ� �ારા qૂંકાગાળા5 ુ@માણપ. આપવામા ંઆવશે. તમેજ Microsoft –

GCVT 5ુ ંસ$ંકુત @માણપ. Microsoft પર��ા મા ંપાસ થયેલ ને એનાયત થશ.ે 

 
 

 


