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િનયામકશ્રી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાધંીનગર. 

ભારત સરકારની પીપીપી યોજના તથા રા�ય �રુસ્�ત પીપીપી યોજના 

ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થાના તાલીમાથ�ઓને બદલાતી જતી ટ�ક્નોલૉ�ને અ��ુપ 

મલ્ટ�સ્ક�લ્ડ તાલીમ આપવા અને િવ�સ્તર�ય મલ્ટ�સ્ક�લ્ડ વકર્ફોસર્ તૈયાર કરવાના આશયથી 

રાષ્ટ્રની સરકાર� ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થાઓની માળખાક�ય �િુવધાઓ અપગે્રડ કર� સેન્ટર ઓફ 

એક્સેલન્સમા ં�પાતંર કરવા માટ�ની �હ�રાત ભારત સરકારના ૨૦૦૪-૦૫ના �દાજપત્રમા ં

કરવામા ંઆવી હતી. �ના ભાગ �પે ભારત સરકાર દ્વારા ૨૦૦૭-૦૮થી અપગે્રડ�શન ઓફ ૧૩૯૬ 

ગવનર્મ�ટ આઇ.ટ�.આઇ. � ૂપ�બ્લક પ્રાઇવેટ પાટર્નરશીપ સ્ક�મ શ� કરવામા ંઆવી છે.  

આ યોજના અ�સુાર સબંિધત ઔધો�ગક તાલીમ સસં્થા માટ� ઈન્ડસ્ટ્ર� પાટર્નર ન�� 

કરવાના હોય છે. આ �ન્ડસ્ટ્ર� પાટર્નરની ચેરમેનશીપ હ�ઠળ તેઓ ન�� કર� તેવા ઉધોગોના ૦૪ 

પ્રિતિનિધ અને સરકારશ્રીના 06 સભ્યો મળ� �ુલ ૧૦ સભ્યોની ઇન્સ્ટ�ટ�ટુ મેનેજમ�ટ કિમટ� ( IMC) 

હોય છે. આ IMC સોસાયટ� એક્ટ હ�ઠળ ર�જસ્ટડર્ હોય છે અને તેના બેન્ક ખાતામા ંસરકાર�ુ ંફંડ 

જમા થાય છે. સદર ફંડમાથંી સબંિધત સસં્થાના અપગે્રડ�શન માટ� IMCને ભારત સરકારની ગાઈડ 

લાઇન અ�સુાર જ�ર� નાણાકં�ય તથા વહ�વટ� સ્વાય�તા આપવામા ંઆવેલ છે.   

   ભારત સરકારની અપગે્રડ�શન ઓફ ૧૩૯૬ ગવમ�ન્ટ આઇ.ટ�.આઇ. � ૂપ�બ્લક પ્રાઇવેટ 

પાટર્નરશીપ સ્ક�મ હ�ઠળ ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થા ઓને આવર� લેવા માટ� ભારત સરકાર દ્વારા 

સસં્થા દ�ઠ �. ૨૫૦ લાખની વ્યાજ�કુત પેશગી દ્વારા િનયત કરાયેલ માપદંડ અ�સુાર , પોતાના 

સરકાર� મકાનમા ંચાલતી હોય અને તાર�ખ ૦૧/૦૧/૨૦૦૭ પહ�લા શ� કરવામા ંઆવેલ હોય તેવી 

સસં્થાઓને જ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ તર�ક� અપગે્રડ કરવા�ુ ંન�� કરવામા ંઆવ્�ુ.ં આ પેશગી 

૧૦ વષર્ના Moratorium  period  બાદ  ૨૦ વષર્ના સમયગાળામા ંસમાન વાિષ�ક હપ્તામા ં

(વાિષ�ક �ુ. ૧૨.૫૦ લાખ) ભારત સરકારને પરત કરવાની થાય છે.  

 

 

 



રાજયમા ંઆ ક�ન્દ્ર �રુસ્�ૃત પીપીપી યોજના હ�ઠળ  

• વષર્ ૨૦૦૭-૦૮મા ં ૧૯ ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થાઓ,  

• વષર્ ૨૦૦૮-૦૯મા ં ૨૨ ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થાઓ,  

• વષર્ ૨૦૦૯-૧૦મા ં ૨૫ ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થાઓ,  

• વષર્ ૨૦૧૦-૧૧મા ં ૦૧ ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થા, તથા 

• વષર્ ૨૦૧૧-૧૨મા ં ૨૪ ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થાઓ, 

આમ, ઉ૫ર  �જુબ �ુલ ૯૧ સરકાર� ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થાઓને આવર� લેવામા ં

આવેલ છે.  

 ભારત સરકાર દ્વારા િનયત કરાયેલ ઉપરોક્ત માપદંડ ન સતંોષતી હોય તેવી ૧/૦૧/૨૦૦૭ 

પછ� શ� થયેલ હોય , નોન એ�ફલેટ�ડ હોય , ભાડાના મકાનમા ંચાલતી હોય તેવી સસં્થાઓને ભારત 

સરકારની આ યોજનાનો લાભ મળેલ નથી. 

રા�ય સરકારના પ્રયત્નોથી નવા સ્થ પાતા ઉદ્યોગો માટ� �ુશળ માનવબળ ��ંુૂ પાડવાની 

જવાબદાર� �ણુર્ કરવા તથા રા�યના ઉ દ્યોગોને �ુશળ માનવબળ મળતા તેમની કાયર્ક્ષમતા – 

�ણુવ�ા તથા ઉત્પાદનક્ષમતામા ંવધારો થાય તેમજ રા�યના અથર્તતં્રનો િવકાસ થાય તેવા �ભુ 

આશયથી ૧૧૭ ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થા ઓને ૦૫ વષર્મા ં તબ�ાવાર રા�ય �રુસ્�ૃત પીપીપી 

યોજના હ�ઠળ આવર� લેવા�ુ ંન�� કરવામા ંઆવેલ,  

આ રાજય �રુસ્�ૃત પીપીપી યોજના હ�ઠળ  

• વષર્ ૨૦૧૧-૧૨મા ં ૧૦ ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થાઓ,  

• વષર્ ૨૦૧૨-૧૩મા ં ૧૦ ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થાઓ,  

• વષર્ ૨૦૧૪-૧૫મા ં ૨૦ ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થાઓ,  

• વષર્ ૨૦૧૫-૧૬મા ં ૧૦ ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થાઓ,  

• વષર્ ૨૦૧૬-૧૭મા ં    ૨૫ ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થાઓ તથા  

• વષર્ ૨૦૧૭-૧૮મા ં    ૦૮ ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થાઓ આવર� લેવામા ંઆવેલ છે. 



           આમ, ઉ૫ર  �જુબ વષર્ ૨૦૧૭-૧૮ �ધુી �ુલ ૮૩ સરકાર� ઔદ્યો�ગક તાલીમ સસં્થા ઓને 

આવર� લેવામા ંઆવેલ છે , અને આ માટ� રા�ય સરકાર દ્વારા સસં્થા દ�ઠ ૦૫ વષર્મા ંતબ�ાવાર 

�ુલ �. ૨૦૦ લાખ�ુ ંફંડ ફાળવવામા ંઆવે છે.  

• સદર નાણા ંરાજય સરકારને ૫રત કરવાના હોતા નથી.  

• રાજય �રુસ્�ૃત યોજના �તગર્ત પીપીપી હ�ઠળ અપગે્રડ�શન માટ� મશીનર� ઇકવીપમેન્ટ 

માટ� �ુ.૧૫૦.૦૦ લાખ અને અન્ય ખચર્ માટ� �ુ.૫૦ લાખની સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

સીવીલ વકર્સ માટ� આયોજનમાથંી નાણા ંફાળવવામા ંઆવેલ નથી.  

• આ યોજનાની અમલવાર�ના અન્ય માપદંડો ક�ન્દ્ર �રુસ્�ત પીપીપી યોજના અ�સુાર જ  

રાખવામા ંઆવેલ છે.  

 
 પીપીપી યોજના �તગર્ત Tata Chemicals, Suzlon Energy Ltd., Sanghi Cement, 

Pipavav Shipyard Ltd., D.C.W. Ltd., Cadila Pharma Ltd., J. K. Paper Mills Ltd., 

Hindustan Unilever Ltd., Batliboi Ltd., NTPC, Maruti Suzuki, Transpec 

Industries, Geeta machine toos Pvt. Ltd., Atul Motors, GSFC, Guj. Energy 

Transmission Corporation Ltd., Guj. State Electric Corporation Ltd., Welspun, 

Ratnamani Metal and Tubes Ltd., Mundra Port and Sez Ltd., Mafatlal Denim, 

Appolo Construction Equipment Pvt. Ltd., Sonata Ceramic Pvt. Ltd., Tata 

Motors, Techno Forge Ltd., Atul Ltd., Vimal Microns Ltd., Adani Foundation, 

Ostin Eng. Co. Ltd. અગ્રગણ્ય ઉધોગ�હૃો દ્વારા િવિવધ આઇ.ટ�.આઇ.ને અપગે્રડ�શન માટ� 

દ�ક લેવામા ંઆવી.  

 પીપીપી યોજના થક� અભ્યાસક્રમોની લોકિપ્રયતા �ગેની સમીક્ષા દ્વારા આઇ.એમ.સી.ના 

માધ્યમથી  �બન-લોકિપ્રય અભ્યાસક્રમોના સ્થાને સ્થાિનક ઉધોગ�હૃો માટ� જ�ર� અને 

રોજગારલક્ષી નવીન અભ્યાસક્રમો દાખલ કર� શકાય છે. રા�યમા ં Ship Building 

Technician, Advance electrician, sheet metal technician, Carpenter Joiner, 

Instrument mechanic power plant, Electrician power plant, Auto cad, 



Hopitality Management basic Training, Pharmaceutical Machinery Mechanic 

�વા અભ્યાસક્રમો ઉધોગ�હૃોના માગર્દશર્ન-સહકારથી શ� કરાયેલ છે.  

 પીપીપી યોજનાના કારણે ઉધોગો તાલીમી પ્ર�િુતઓ સાથે પ્રત્યક્ષ ર�તે સકંળાયેલ હોવાના 

કારણે ઔધો�ગક તાલીમ સસં્થાઓમા ંઔધો�ગક પયાર્વરણ�ુ ંિનમાર્ણ થાય અને 

તાલીમાથ�ઓમા ંઔધો�ગક િશસ્ત તથા અ�શુાસન�ુ ંિનમાર્ણ થાય છે.  

 આ યોજના થક� આઇ.એમ.સી.ને � તે તાલીમી સસં્થાના સચંાલન માટ� નાણાક�ય તથા 

વહ�વટ� સ�ાઓની સ્વયત�ા મળ� છે. �ના થક� ઔધો�ગક તાલીમ સસં્થાઓના અપગે્રડ�શન 

માટ� સા��ુળૂ પ�ર�સ્થતી�ુ ંિનમાર્ણ થયેલ છે.   

 આ યોજના થક� , ઉધોગોના સહયોગથી �ન્ડસ્ટ્ર�યલ િવ�ઝટ , ઓન જોબ ટ્ર�ન�ગ , જોબ ફ�ર , 

પ્લેસમ�ટ, ખાસ પ્રકારના વકર્શોપ , સેિમનાર , કાર�કદ� /વ્યવસાયલક્ષી માગર્દશર્ન , ઉધોગ 

જગતના િનષ્ણાતો દ્વારા તાલીમાથ�ઓ , પ્રિશક્ષકોને તાલીમ તથા આ�િુનક ટ�ક્નોલૉ��ુ ંજ્ઞાન 

વગેર� પ્ર�િૃતઓને વેગ મળે છે, �ના કારણે રોજગારલક્ષી તાલીમી �ણુવ�ા�ુ ંસ્તર ��ુ ંઆવે 

છે.  

    આ યોજના થક� , િવિવધ સસં્થાઓમા ંમાગં આધા�રત વ્યવસાયો શ� કર� સરકાર� 

ધારાધોરણ ઉપરાતં વ� ુતાલીમી ફ� દ્વારા તથા જોબવકર્ કર�ને ર�વન્� ુજનર�શન કર� શકાય 

છે.  

  ઉધોગોમાથંી જોબવકર્ મેળવી "Earn while you learn" થીયર� �જુબ તાલીમાથ�ઓ 

તાલીમની સાથે સાથે કમાણી પણ કર� શક� છે. 

  



:: આ યોજનાના ફાયદાઓ :: 

1) રાજયની ઐા. તા. સસં્થાઓ  �હ�ર અને ખાનગી ભાગીદાર�થી વ� ુ�સુજજ થશે. 

2) ઐા. તા. સસં્થા�ુ ંસ�ંણૂર્ આ�િુનકરણ થશે. 

3) ઉદ્યોગોને જ�ર� એવા કોષર્ની તાલીમ માટ�ના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચરનો િવકાસ થશે. 

4) ઉદ્યોગોને પોતાની જ�ર�યાત �જુબ તાલીમબધ્ધ માનવબળ મળ� રહ�શે. 

5) ઉદ્યોગોને પોતાની જ�ર�યાત �જુબના નિવન વ્યવસાયો શ� કર� શકશે અને �ુશળ 

માનવબળ મળતા ંતેમના ઉત્પાદનોની �ણુવ�ા તથા ઉત્પાદકતામા ંવધારો થશે. 

6) આઇ.એમ.સી.ને મળેલ સ્વાય�ા �જુબ ઉદ્યોગોને જ�ર� તથા રોજગાર મળ� શક� તેવા 

વ્યવસાયો શ� કર� શકાશે. 

7) ઐા. તા. સસં્થાઓના �ુદા �ુદા અભ્યાસક્રમોની �ણુવ�ામા ં��ૃધ્ધ લાવી શકાશે. 

8) તાલીમની �ણુવ�ામા ં�ધુારો તથા તાલીમની કક્ષા �ચી લાવી શકાશે. 

9) તાલીમાથ�ઓને િવ�સ્તર�ુ ંિશક્ષણ મળ� શકશે. 

10) દ�શ તથા િવદ�શમા ંયોગ્ય રોજગાર�ની તકો વધશે. 

11) રોજગાર વાચં્�ઓને રોજગાર�/સ્વરોજગાર� મેળવવાની ક્ષમતામા ંવધારો થશે. 

12) રાજયના અથર્તતં્રના િવકાસમા ંમદદ�પ બની રહ�શે. 

13) રાજયની તમામ ઐા. તા. સસં્થાઓનો એકસમાન િવકાસ. 

14) ડ્રોપ આઉટ ર�શીયામા ંઘટાડો થશે. 

  



ભારત સરકારની પીપીપી યોજના તથા રા�ય �રુસ્�ૃત પીપીપી યોજનાની �લુના 

અ.ન.ં ભારત સરકારની પીપીપી યોજના રા�ય �રુસ્�ત પીપીપી યોજના 

૧. ભારત સરકારની વ્યાજ�કુત લોનથી 

આઇ.ટ�.આઇ.ઓ�ુ ંઅપગે્રડ�શન હાથ ધરવા�ુ ં

છે.  

રા�ય સરકારના ફંડથી આઇ.ટ�.આઇ.ઓ�ુ ં

અપગે્રડ�શન હાથ ધરવા�ુ ંછે.  

૨. સસં્થા દ�ઠ પ્રો�કટ કોસ્ટ  �ુ. ૨૫૦.૦૦ લાખ છે.   સસં્થા દ�ઠ પ્રો�કટ કોસ્ટ �ુ. ૨૦૦.૦૦ છે.  

૩. ભારત સરકારની લોન ૧૦ વષર્ બાદ ર૦ 

વષર્ના વાિષ�ક �ુ. ૧૨.૫૦ લાખના હપ્તાથી 

૫રત �કૂવણી કરવાની છે.  

ફંડ આપેલ હોવાથી ૫રત કરવાના રહ�તા નથી.  

.૪. આપેલ લોનમાથંી ૫૦ ટકા �ધુીના ફંડની 

સીડમની �ડપોઝીટ કરવાની જોગવાઇ છે.  

ફંડ પરત કરવા� ુન હોવાથી સીડમની �ડપોઝીટ 

કરવાની જોગવાઇ નથી.  

૫. આ સ્ક�મમા ં૧-૧-૨૦૦૭ પહ�લા શ�ુ થયેલ અને 

માત્ર પોતા�ુ ંમકાન ધરાવતી સસં્થાઓને 

આવર� લેવામા ંઆવે છે.  

આ સ્ક�મમા ં૧-૧-૨૦૦૭ ૫છ� શ�ુ થયેલ અને 

પોતા� ુમકાન ન  ધરાવતી હોય/ ભાડાના 

મકાનવાળ� સસં્થાઓને ૫ણ આવર� લેવામા ંઆવે 

છે.  

૬. ઉધોગો, રાજય સરકાર તથા ભારત સરકાર 

વચ્ચે ત્રીપક્ષીય એમ.ઓ.એ. કરવમા ંઆવે છે.  

ઉધોગો તથા રાજય સરકાર વચ્ચે દ્વી૫ક્ષીય  

એમ.ઓ.એ. કરવામા ંઆવે છે. 

૭. ભારત સરકારની ગાઇડ લાઇન પ્રમાણે 

આઇ.એમ.સી.ને  જ�ુર� સ્વાયતતા આપવામા ં

આવે છે.  

ભારત સરકારની ગાઇડ લાઇન પ્રમાણે જ રાજય 

�રુસ્�ત પીપીપી યોજનાની આઇ.એમ.સી.ને  જ�ુર� 

સ્વાયતતા આપવામા ંઆવે છે. 

 


