
કૌશલ્યા વધર્ન ક�ન્દ્રન યોજનાની પ્ર�ાવલી 

૧ કૌશલ્યવ વધર્ન ક�ન્દ્ર  એટલે � ુ?  

 ગામડા ના  ઓ� ભણી ને શાળા છોડ� ગયેલા ઉમેદવારો તથા બહ�નો ને ઘર �ગણે વ્યાવસાયીક તાલીમ 

આપવા અથ� શ� કરાયેલ ક�ન્દ્રી.  

૨ કૌશલ્ય  વધર્ન ક�ન્દ્રા નો ઉદભવ �ાર� થયો ? 

 માનનીય �ખુ્ય મતં્રીશ્રી ના અધ્યક્ષ સ્થાને તાર�ખ-૦૩/૧૨/૨૦૦૯ થી તાર�ખ-૦૭/૧૨/૨૦૦૯ દરમ્યાન કચ્છ 

�જલ્લાના ધોરડો ખાતે યો�યેલ �ચ�તન િશ�બર દરમ્યાન" કૌશલ્ય વધર્ન અને રોજગાર� સ�ન" િવષય ના 

પે્રજન્ટ�શન ના ફલ સ્વ�પ કૌશલ્ય વધર્ન ક�ન્દ્ર યોજના (પ્રો�કટ) નો ઉ�્ૃભવ થયેલ છે.  

 

૩ રા�યમા ં�ુલ ક�ટલા કૌશલ્ય  વધર્ન ક�ન્દ્રન શ� કરવામા ંઆવેલ છે ? 

 

 રાજયમા ં૫00 કૌશલ્યશ વધર્ન ક�ન્દ્રન કાયર્રત છે  

 

૪ સરકાર� આઇ.ટ�.આઇ ઉપરાતં કૌશલ્યદ વધર્ન ક�ન્દ્ર  શ� કરવા�ુ ંપ્રયોજન �ુ ંછે ? 

 

 રા�યમા ંમોટા ભાગે �લ્લા◌ી અને તા�કુા કક્ષાના સ્થ ળોએ સરકાર� આઇ.ટ�.આઇ કાયર્રત છે. પરં� ુતે 

િસવાયનામોટા ગામો ક� � રબર્ન િવસ્તાઅરમા ંઆવેલ છે. ત્યારંના લોકોને ન�કના સ્થકળે કૌશલ્યનની તાલીમ મળે 

તે હ��સુર ૦૬ ક� તેથી વ� ુગામો ના ક્લસ્ટલર ને આવર� લઇ કૌશલ્ય  વધર્ન ક�ન્દ્રર શ� કરવામા ંઆવેલ છે.  

૫ કૌશલ્યમ વધર્ન ક�ન્દ્ર  ખાતે કયા કયા ટ્ર�ડની તાલીમ આપવામા ંઆવે છે  ? 

 કૌશલ્� ુવધર્ન ક�ન્દ્રો� ખાતે �ંુકા ગાળાના ટ્ર�ડમા ંતાલીમ આપવામા ંઆવે છે. �મા ંWISH (W-Woman Oriented, 

I- Industrial Oriented, S-Soft Skill, H-Hard Core Courses ) એપ્રોચથી શ� કર� તાલીમ આપવામા ંઆવે છે.  

 ૬ કૌશલ્યr વધર્ન ક�ન્દ્રો� યોજનામા ંકોણ પ્રવેશ મેળવી શક�છે? એટલે ક�આ કોસર્મા ંપ્રવેશમેળવવાની લ��ુમ     

       લાયકાત �ુ ંછે? તથા વયમયાર્દા �ુ ંછે ? 

 કૌશલ્ય  વધર્ન ક�ન્દ્રો� મા ંતાલીમ માટ� પ્રવેશ લાયકાત ઓછામા ંઓ� ધોરણ-પ પાસ અને વ્યશવસાય ને 

અ��ુપ રાખવામા ંઆવેલ છે. �મા ં૧૪ વષર્ ક� તેથી ઉપરની વયના ઉપરોકત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર 

પ્રવેશ મેળવી શક� છે.  



 

૭ તાલીમાથ�ઓની ફ� �ુ ંધોરણ �ુ ંરાખવામા ંઆવેલ છે ? 

 

 તાલીમાથ�ઓની ફ� �ુ ંધોરણ પ્રિત માસ �િપયા-૫૦/- રાખવામા ંઆવેલ છે. આ ફ� માથંી અ��ુ�ુચત જન 

�િત , અ��ુ�ુચત જન �િતઅ��ુ�ુચત �િત, મહ�લાઓ , �પગ તેમજ બી.પી.એલ લાભાથ�ઓને ��ુક્ત 

આપવામા ંઆવેલ છે.    

૮ કોષર્ �ણૂર્ કયાર્ બાદ �ુ ંમળશે? 

 કૌશલ્ય ંવધર્ન ક�ન્દ્રરયોજનાનોકોષર્સફળતા �વુર્ક �ણુર્ કયાર્ બાદ �જુરાત કાઉન્સીલલ વોક�શનલ ટ્ર�િન�ગ (GCVT) 

દ્રારા સફળતાલીમાથ�ઓનેપ્રમાણપત્ર આપવામાઆંવશે.  

 

 
 

 

 


