
નેત્રહ�ન અને િવકલાંગ સરકાર� કમર્ચાર�/અિધકાર�ઓ                            

માટ� કોમ્પ્�ટુર કૌશલ્ય CCC/ CCC+ની તાલીમ માટ�                                                 

ખાનગી તાલીમી સસં્થાઓને માન્યતા આપવા  બાબત. 

�જુરાત સરકાર 

િવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યો�ગક� િવભાગ 

ઠરાવ ક્રમાકંઃ ટ�આર�/૧૩૨૦૦૯/UOR-94/આઇટ� 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર 

તાર�ખ: ૧૦/૧૦/૨૦૧૭ 

 

વચંાણે લીધા:  

(૧) સા.વ.િવ.�ુ ંતા.૩0/0૯/૨૦૦૬ �ુ ં�ગે્ર� �હ�રના� ુ  ક્રમાકં :GS /2006/31/ખતપ /102005/1519/K   

(૨) સા.વ.િવ.નો તા.૩0/0૯/૨૦૦૬ નો ઠરાવ ક્રમાકં: પરચ/ ૧૦૨૦૦પ /૧પ૩૨/ક  

(૩) િવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યો�ગક� િવભાગનો  તા.૦૧/૦૨/૨૦૦૮નો ઠરાવ ક્રમાકં: ટ�આર�/૧૩૨૦૦૬/૨૩૩૯/આઇટ� 

(૪) િવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યો�ગક� િવભાગનો  તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૦ નો ઠરાવ ક્રમાકં: ટ�આર�/૧૩૨૦૦૬/૨૩૩૯/આઇટ� 

(૫) િવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યો�ગક� િવભાગનો  તા.૦૪/૦૪/૨૦૧૧ નો ઠરાવ ક્રમાકં: ટ�આર�/૧૩૨૦૦૬/૨૩૩૯/આઇટ� 

(૬) િવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યો�ગક� િવભાગનો  તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૨ નો ઠરાવ ક્રમાકં: ટ�આર�/૧૩૨૦૦૬/૨૩૩૯/આઇટ� 

(૭) િવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યો�ગક� િવભાગનો તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૩ નો ઠરાવ ક્રમાકં: ટ�આર�/૧૩૨૦૦૬/૨૩૩૯/આઇટ� 

(૮) િવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યો�ગક� િવભાગનો તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૪ નો ઠરાવ ક્રમાકં: ટ�આર�/૧૩૨૦૦૬/૨૩૩૯/આઇટ�  

(૯) િવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યો�ગક� િવભાગનો તા.૦૭/૦૪/૨૦૧૭ નો ઠરાવ ક્રમાકં: ટ�આર�/૧૩૨૦૦૬/૨૩૩૯/આઇટ� 

(૧૦) �જુરાત ઈન્ફોમ�ટ�ક્સ લી, ગાંધીનગરનો તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૭નો પત્ર ક્રમાકં: GIL/CCC_File/e-Gov/2016-17/1347113 

 

આ�ખુ: 

   સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના ઉપર વચંાણે લીધેલ ક્રમાકં (૧) સામે દશાર્વેલ તાર�ખઃ ૩૦/૯/ર૦૦૬ના 

�હ�રનામાથી બહાર પડાયેલ " કૉમ્પ્�ટુર કૌશલ્ય તાલીમ અને પર�ક્ષા િનયમો, ર૦૦૬ "  ની જોગવાઇઓ હ�ઠળ રાજય 

સરકારના કમર્ચાર�ઓ / અિધકાર�ઓ માટ� સીધી ભરતી / બઢતીથી િનમ� ૂકં પ્રસગેં, કૉમ્પ્�ટુર કૌશલ્યની સબંિંધત 

સી.સી.સી. / સી.સી.સી.  પ્લસ પર�ક્ષા પાસ કરવા�ુ ંફર�જયાત બનાવાયેલ છે. અને સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના ઉપર 



વચંાણે લીધેલ ક્રમાકં: (ર) સામે દશાર્વેલ તાઃ૩૦/૯/ર૦૦૬ના ઠરાવથી  " કૉમ્પ્�ટુર કૌશલ્ય"  ની તાલીમ અને પર�ક્ષા 

કાયર્પધ્ધિત નકક� કરવામા ંઆવી છે. 

ર. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગ દ્વારા તેમના િવિવધ ઠરાવોથી કૉમ્પ્�ટુર કૌશલ્યની CCC/ CCC+ ની તાલીમ અને 

પર�ક્ષા માટ� સરદાર પટ�લ રાજય વહ�વટ સસં્થા હ�ઠળનાં ક�ન્દ્રો, �જુરાત કાઉન્સીલ ઑફ વોક�શનલ ટ્ર�ઈન�ગ સચંા�લત 

આઇ.ટ�.આઇ. ક�ન્દ્રો, ડૉ. બાબા સાહ�બ �બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ� હ�ઠળનાં ક�ન્દ્રો, ટ�કનીકલ પર�ક્ષા બોડર્ હ�ઠળની 

ઈજનેર� કૉલેજો/સરકાર� પોલીટ�કનીક વગેર�ને તાલીમ અને પર�ક્ષા ક�ન્દ્રો તર�ક�ની માન્યતા આપવામા ંઆવેલી છે.  

સાથોસાથ રાજય સરકારના કમર્ચાર�ઓ / અિધકાર�ઓની િવશાળ સખં્યાને ધ્યાને લઇને, ઉપર વચંાણે લીધેલ ક્રમાકં 

(૩) સામે દશાર્વેલ આ િવભાગના તાઃ૧/ર/ર૦૦૮ના ઠરાવથી, સરકાર� કમર્ચાર�ઓ / અિધકાર�ઓને આ તાલીમ 

આપવા માટ� ખાનગી તાલીમ સસં્થાઓને પણ માન્યતા આપવામા ંઆવેલી છે. વચંાણે લીધેલ ક્રમાકં (૪), (૫) ,(૬), 

(૭), (૮) અને (૯) સામે દશાર્વેલ આ િવભાગના ઠરાવથી નેત્રહ�ન અને િવકલાગં સરકાર� કમર્ચાર� / અિધકાર�ઓ માટ� 

કોમ્પ્�ટુર કૌશલ્ય CCC/CCC+ની તાલીમ માટ� ખાનગી તાલીમી સસં્થાઓની માન્યતાની �દુ્દત લબંાવવામા ંઆવેલી 

છે.  વચંાણે લીધેલ ક્રમાકં (૧૦) સામે દશાર્વેલ �જુરાત ઈન્ફોમ�ટ�ક્સ લી, ગાધંીનગરના તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૭ના પત્રની 

ભલામણ અન્વયે આ તાલીમ સસં્થાઓની માન્યતાની �દુ્દત �રૂ� થયેલ હોઈ આ �દુ્દત લબંાવવાની બાબત 

સરકારશ્રીની સક્ર�ય િવચારણા હ�ઠળ હતી. 

ઠરાવ:  

     �ખુ્ત િવચારણાના �તે નેત્રહ�ન અને િવકલાગં કમર્ચાર�ઓ / અિધકાર�ઓને કૉમ્પ્�ટુર કૌશલ્યની CCC/ 

CCC+ની તાલીમ આપવા માટ�, આ સાથે સામેલ પ�રિશષ્ટમા ંજણાવેલ પાચં ખાનગી સસં્થાઓને, તાલીમ ક�ન્દ્રો તર�ક� 

આથી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ �ધુી માન્યતા આપવા�ુ ં આથી ઠરાવવામા ં  આવે છે અને આવા કમર્ચાર�ઓને તાલીમ 

આપવા માટ� નીચેની વ્યવસ્થા કરવા�ુ ં પણ  ઠરાવવામા ંઆવે છે 

(૧.) આ સાથે સામેલ પ�રિશષ્ટમા ં દશાર્વેલ પાચં ખાનગી સસં્થાઓને પ્રાથિમક તબ�ે              

તા:૩૧/૧૨/૨૦૧૮ �ધુી તાલીમની કામગીર� માટ� માન્યતા આપવામા ંઆવે છે. 



(૨.) રાજય સરકારના ં નેત્રહ�ન અને િવકલાગં કમર્ચાર�ઓ/અિધકાર�ઓ, આ સાથે સામેલ પ�રિશષ્ટમા ં 

દશાર્વેલ પાચં ખાનગી તાલીમી સસં્થાઓમાંથી તેમની પસદંગીની કોઈપણ તાલીમી સસં્થામા ંકોમ્પ્�ટુર કૌશલ્ય 

�ગેની CCC/CCC+ માટ�ની તાલીમ લઈ શકશે. પ�રિશષ્ટમા ં દશાર્વેલ તાલીમી સસં્થાઓની િવજ્ઞાન અને 

પ્રૌદ્યો�ગક� િવભાગ, સામાન્ય વહ�વટ િવભાગ અને સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના પરામશર્માં 

સમયાતંર� સમીક્ષા કર� તેમા ં જ�ર�યાત �જુબનો ફ�રફાર કર� શકાશે. 

            (૩.) પ�રિશષ્ટમા ંદશાર્વેલ સસં્થાઓ પૈક�ની સસં્થામાંથી નેત્રહ�ન અને િવકલાંગ કમર્ચાર�ઓ/અિધકાર�ઓએ 

તાલીમ લીધેલ હશે તો તેઓએ આ �ગે ફ� પેટ� તાલીમ સસં્થાને � રકમ �કૂવી હશે તે રકમ અથવા CCC ની 

તાલીમ માટ� માટ� ઠરાવેલ ફ� પેટ� �.૯૦૦/- અને CCC+ ની તાલીમ માટ� ઠરાવેલ ફ� પેટ� �.૧૮૦૦/- પૈક� � રકમ 

ઓછ� હશે તેટલી રકમ � તે  કમર્ચાર�/અિધકાર�એ સબિંધત તાલીમ સસં્થાને �કૂવેલ ફ� ની પહ�ચ ર�ૂ કરતા,ં 

તેમની કચેર�માંથી ર�ઈમ્બસર્ કરવાની રહ�શે. 

(૪.) ખર�ખર ખચર્ની મયાર્દામાં CCCની તાલીમ માટ� �.૯૦૦/- અને CCC+ ની તાલીમ માટ� �.૧૮૦૦/-

પૈક� � ઓ�ં હશે તેટલી રકમ�ુ ંર�ઈમ્બસર્મેન્ટ � તે કમર્ચાર�/અિધકાર� આ �ગે આઈ.ટ�.આઈ./સ્પીપા/�જુરાત 

ટ�કનીકલ પર�ક્ષા બોડર્ અથવા સરકાર દ્વારા પર�ક્ષા સસં્થા તર�ક� માન્યતા પ્રાપ્ત સસં્થા મારફત પર�ક્ષા પાસ કયાર્ 

બાદ જ અને પોતાની સેવાકાળ દરમ્યાન માત્ર એક વખત મેળવી શકશે. કમર્ચાર�/અિધકાર� તાલીમ તથા પર�ક્ષા 

તેઓ ઈચ્છે તેટલી વાર તેઓના ખચ� આપી શકશે. પરં� ુતેઓને  ર�ઈમ્બસર્મેન્ટ  ફક્ત એક જ વાર  મળવાપાત્ર 

થશે. 

(પ.) અ�સ્થિવષયક  ખામી ધરાવતા અને બિધર કમર્ચાર�ઓ/અિધકાર�ઓ ઉપર ફકરા-૨ મા ં ઉલ્લે�ખત 

સસં્થાઓ અથવા આ સાથેના પ�રિશષ્ટમાં જણાવેલ સસં્થાઓમાથંી, ગમે તે એકમાં તેમની ઈચ્છા �જુબ તાલીમ 

લઈ શકશે. 

(૬) આ �ગેનો ખચર્ � તે િવભાગ/કચેર�/સસં્થાના બ�ટમા ં આઈ.ટ�. સદર� થયેલ જોગવાઈમાંથી 

ઉધારવાનો રહ�શે. 
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