Gujarat Skill Development Mission
C/O Directorate of Employment & Training,
Block no. 1, 3rd floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan,
Sector-10, Gandhinagar-382010

Expression of Interest (EoI) for empanelment of Training Providers
(TPs) for implementation of the Scheme
“Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana”- PMKVY 2.0 (2016-2020)
GSDM act as an apex body for monitoring, co‐ordination and convergence related to Skill Development &
Entrepreneurship activities to leverage employability. GSDM also converges skilling activity carried out by
various departments of Government of Gujarat. Gujarat Skill Development Mission (GSDM) is the Project
Implementing Agency for PMKVY 2.0 in Gujarat, and is expected to ensure that spirit and essence of the
PMKVY 2.0 Scheme is maintained at all times. Empanelment of TPs is one of the significant aspects for the
smooth and seamless implementation of the Scheme.
GSDM through this advertisement invites any Partnership Firm/Private Limited Company/Public Limited
Company/Registered Society/ Trust/ Association/ Registered Proprietorship/ Government institutions/
Public Sector Units/ Universities/ Technical Educational institutes affiliated with State or Central
Government Board / Council etc. and having skill training facility and are willing to impart short term skill
development training programme and placement in accordance with prescribed norms of PMKVY 2.0
guidelines are eligible to apply. Interested Parties can send their details in form of area of interest,
preparedness, infrastructure availability and their experience in this area and submit the same in sealed
envelope as specified by 16:00 hrs on 24/7/17 to the Gujarat Skill Development Mission, at above
mentioned address. Any Selection would be based on strength of experience, availability of infrastructure
and preparedness. You can download the bid document from website: www.employment.gujarat.gov.in
Schedule for Invitation to EoI
Sr. No
1.

3.
4.

Items
Online download EoI from website:
www.employment.gujarat.gov.in
Last date & time for submission of
queries for clarification
Response to bidder’s queries by email
Last date & time of submission of EoI

5.

EoI Bid-opening

2.

Details
03/07/2017 to 24/07/2017 up to 15:00
hrs.
By 07/07/2017 up to 17:00 hrs. through
email
By 12/07/2017
24/07/2017 up to 16:00 hrs. at Block No.
1, 3rd Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan,
Gandhinagar, 382010.
25/07/2017 at 12:00 pm

Deputy Director
Gujarat Skill Development Mission
Gandhinagar

ુ રાત સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ મમશન
ગજ
રોજગાર અને તાલીમ મનયામિની િચેરી,
બ્લોિ નં. 1, ત્રીજો માળ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન,
સેિટર -10, ગાંધીનગર -382010

પ્રધાનમંત્રી િૌશલ મવિાસ યોજના - PMKVY ૨.૦ (૨૦૧૬-૧૭)
ના અમલીિરણ માટે Training Providers (TP) મનયત િરવા

Expression of Interest (EoI)
ગુજરાત સ્કિલ ડેવલોપમેન્ટ મમશન (GSDM) રાજ્યમાાં િૌશલ્ય મવિાસ અને ઉદ્યોગસાહમસિ પ્રવ ૃમિઓ ની િાયયક્ષમતા
વધારવા માટે સવોચ્ચ સાંકથા તરીિે િાયય િરે છે . GSDM ગુજરાત સરિારના મવમવધ મવભાગો દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવેલા
િૌશલ્ય પ્રવ ૃમિનુ ાં પણ મનરીક્ષણ પણ િરે છે અને રાજ્યમાાં યુવાનોની રોજગારીની તિો વધારવા માટે એિ સાંિલલત
વ્ય ૂહરચના હાથ ધરે છે . િેન્ર સરિાર દ્વારા અમલમાાં મુિેલ પ્રધાન માંત્રી િૌશલ્ય મવિાસ યોજના (PMKVY 2.0) ના
અમલીિરણ માટે પ્રોજેક્ટ ઇમ્પ્લીમેંન્ટીગ એજન્સી તરીિે GSDM િાયયરત છે .
રાજ્યમાાં PMKVY 2.0 યોજના ના અમલીિરણ માટે િોઈ પણ ભાગીદારી ફમય/પ્રાઇવેટ લલમમટે ડ િાંપની/પબ્લલિ
લલમમટે ડ

િાંપની/રજજકટડય

સોસાયટી/ટ્રકટ/એસોમસયેશન/રજજકટડય

માલલિી/સરિારી

સાંકથાઓ/પબ્લલિ

સેક્ટર

યુમનટ/યુમનવમસિટી/ટે િમનિલ શૈક્ષલણિ સાંકથાઓ િે જે રાજ્ય સરિાર િે િેન્ર સરિાર બોડય /િાઉન્ન્સલ સાથે સાંલગ્ન હોય
અને જેમની પાસે િૌશલ્ય તાલીમ માટે ની સુમવધા હોય અને PMKVY 2.0 માગયદમશિિાના મનધાય રરત ધોરણો મુજબ શોટય
ટમય કિીલ ડેવલપમેન્ટ ટ્રે નીંગ પ્રોગ્રામ અને ્લેસમેન્ટ આપવા માટે તૈયાર હોય તેવા Training Providers ને, GSDM
આ જાહેરાત દ્વારા અરજી િરવાનુ ાં આમાંત્રણ આપે છે . રસ ધરાવતા અરજદારો તેમની મવગતો તૈયાર િરી સીલબાંધ
િવરમાાં તા:૨૪-૦૭-૨૦૧૭ સમય સાાંજના ૧૬:૦૦ િલાિ સુધીમાાં GSDM ને ઉપર ના સરનામે મોિલી શિે છે . Training
Providers પસાંદગી અનુભવ, ઇન્રાકટ્રક્ચરની ઉપલબ્લધ અને સજ્જતા પર આધારરત હશે. વધુ મવગતો અમારી વેબસાઇટ
પરથી www.employment.gujarat.gov.in મેળવી શિો છો.
ક્રમ નં
૧
૨

મવગતો

તારીખ અને સમય

ઓનલાઇન વેબસાઇટ પરથી EoI ડાઉનલોડ િરી

તા: ૦૩/૦૭/૨૦૧૭ થી તા: ૨૪/૦૭/૨૦૧૭ ,૧૫:૦૦

શિાશે: www.employment.gujarat.gov.in

િલાિ સુધી

EoI ના પ્રશ્નો અને તેના મનરાિરણની અંમતમ તારીખ

તા: ૦૭/૦૭/૨૦૧૭, ૧૭:૦૦ ક્લાિ સુધી ઇ-મેલ દ્વારા

અને સમય
૩

આવેદન િરનારનુ ાં ઇ-મેલ દ્વારા મનરાિરણ

તા: ૧૨/૦૭/૨૦૧૭ સુધી

૪

EoI મોિલાવાની અંમતમ તારીખ અને સમય

તા: ૨૪/૦૭/૨૦૧૭, ૧૬:૦૦ ક્લાિ સુધીમાાં નીચે
મુજબના કથળે : લલોિ નાં. 1, ત્રીજો માળ, ડૉ. જીવરાજ
મહેતા ભવન, સેિટર -10, ગાાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦

૫

EoI બીડ ઓપનીંગ

તા: ૨૫/૦૭/૨૦૧૭ ૧૨:૦૦ િલાિ સુધી
નાયબ મનયામિ
ગુજરાત કિીલ ડેવલોપમેન્ટ મમશન
ગાંધીનગર- ગુજરાત

