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�માકંઃસીટ�એસ/ચ-૪/�વેશ/ર૦૨૦/૪૭૧૪ 
રોજગાર અને તાલીમ િનયામક�ીની કચેર�, 
બ્ લોક નબંરઃ ૦૧/ ૩જો માળ, �જુરાત રાજય, 
ડાર્. �વરાજ મહ�તા ભવન, ગાધંીનગર. 
 
તાર�ખઃ૩૦/૦૬/ર૦૨૦ 

 
િવષય : સરકાર� / �ાન્ ટ-ઈન-એઈડ/ સ્વિનભર્ર ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્થાઓમા ં ઓગસ્ ટ- 

ર૦૨૦ના �વેશસ� માટ�ની માગર્દશર્ક �ચૂનાઓ. 

 

પ �ર પ � : 

 આ કચેર�ના િનય�ંણ હ�ઠળ આવેલ રાજયની તમામ સરકાર�/�ાન્ ટ-ઈન-એઈડ/ 

સ્વિનભર્ર ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાઓના વડાઓને ઓગષ્ટ-ર૦૨૦ના �વેશ સ� માટ� નીચે 

�જુબની માગર્દશર્ક �ચુનાઓ ઘ્ યાને લઈ �વેશ કામગીર� હાથ ધરવા આથી જણાવવામા ં

આવે છે. 

૧. રાજયના �મ અને રોજગાર િવભાગ હ�ઠળ આવેલ રોજગાર અને તાલીમ િનયામક�ી 

ની કચેર�, ગાધંીનગર �ારા સચંા�લત સરકાર�/�ાન્ ટ-ઈન-એઈડ/ સ્વિનભર્ર 

સસં્ થાઓમા ં �વેશસ� ઓગષ્ ટ-ર૦૨૦ મા ં ભરવાપા� બેઠકો માટ� �વેશવાચં્ � 

ઉમેદવારોને �િુવધા મળ� રહ� તે માટ� ઓનલાઈન(ઈન્ ટરનેટના માઘ્ યમથી) �વેશ 

ફોમર્ ભરવાના રહ�શે. રાજયના નેશનલ ઈન્ ફ�મેટ�ક સેન્ ટર(NIC) ગાધંીનગર �ારા 

તૈયાર કરવામા ં આવેલ કોમ્ પ્ �ટુર સોફટવેરની મદદથી �જુરાત રાજયનો 

આઈ.ટ�.આઈ.મા ં�વેશ મેળવવા ઈચ્ છતો અને તે માટ�ની લાયકાત ધરાવતો કોઈપણ 

ઉમેદવાર ઈન્ ટરનેટના માઘ્ યમ �ારા રાજયમા ંકોઈપણ સ્ થળેથી ઓનલાઈન �વશેફોમર્ 

ભર� શકશે. તે માટ� https://itiadmission.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર ર�સ્ ��શન કરાવી 

શકશે. તથા તે વેબસાઈટ પર અને આ ખાતાની વેબસાઈટ https://talimrojgar. 

gujarat.gov.in પરથી મા�હતી �િુસ્ તકા ઓગષ્ટ-ર૦૨૦ તથા આઈ.ટ�.આઈ. વાઈઝ ��ડની 

સોફટ કોપી પણ ઓનલાઈન મેળવી શકશે. સસં્ થા ખાતે તાલીમાથ� / વાલીઓને 

સમ� વ્ યવસ્ થાની મા�હતી આપવાની વ્ યવસ્ થા સસં્ થા કક્ષાએ કરવાની રહ�શે. 

તાલીમાથ� / વાલીને જ�ર જણાયે ��ડની �લુાકાત પણ કરવા દ�વાની વ્ યવસ્ થા 

કરવાની રહ�શે. 

https://itiadmission.gujarat.gov.in/
https://talimrojgar.gujarat.gov.in/
https://talimrojgar.gujarat.gov.in/
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ર. ભારત સરકાર / રા�ય સરકારની Covid-19 ની માગર્દશર્ક �ચુનાઓ�ુ ં તમામ 

સસં્થાઓએ �સૂ્તપણે અમલ કરવાનો રહ�શે. કોરોના વાયરસ(Covid-19)ની મહામાર�ને 

ધ્યાને રાખી પયાર્પ્તમા�મા ં(૧) માગર્દશર્ન ક�ન્�ો (ર)ઓનલાઈન �વેશ ફોમર્ ભરવાના 

ક�ન્�ો (૩)�માણપ�ોની ચકાસણીના ક�ન્�ો (૪) ફોમર્ સ્વીકાર ક�ન્�ો (૫) ફ� સ્વીકાર ક�ન્�ો 

િવગેર� તમામ સરકાર� / �ાન્ ટ-ઈન-એઈડ/સ્વિનભર્ર ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્થાઓએ 

વ્યવસ્થા કરવાની રહ�શે. સ્વિનભર્ર સસં્થાઓને �મ:(૫) ફ� સ્વીકાર ક�ન્�ો લા� ુપડશે 

ન�હ�. �થી તાલીમાથ�ઓને વ� ુસવલત મળ� રહ�.  

૩. આ કચેર�ના તાર�ખઃર૮/૦૬/ર૦૧૧ના પ�રપ� �માકંઃરોતાિન/સીટ�એસ/ચ-૪/ર૦૧૧ 

/૩૩૪૬ �જુબ તમામ સરકાર� / �ાન્ ટ-ઈન-એઈડ / સ્વિનભર્ર ઔ�ો�ગક તાલીમ 

સસં્થાઓએ ઉમેદવારો પાસેથી �ા.ર૦/- વ�લુ કર� ઓનલાઈન �વેશ ફોમર્ ભરવાની 

વ્ યવસ્ થા ગોઠવવાની રહ�શે. તથા તે પ�રપ�ની �ચુનાઓને અ�સુરવા�ુ ંરહ�શે.  

૪. ઉમેદવાર તેઓની પસદંગીની એક કરતા વધાર� સરકાર� / �ાન્ ટ-ઈન-એઈડ/ 

સ્વિનભર્ર  સસં્ થાઓ માટ� એક જ સ્ થળેથી ફક્ત એક જ ઓનલાઈન �વેશ ફોમર્ 

ભરવા�ુ ંરહ�શે.   

પ. ઓનલાઈન �વેશ ફોમર્ની િવગતો ભયાર્ બાદ ઉમેદવાર તે� ુ ંબારકોડ�ડ િ�ન્ ટ આઉટ 

મેળવી આ ફોમર્મા ં�ટલી સસં્થા માટ� ફોમર્ ભરવા ઇચ્છતા હોય તે તમામ સસં્થાઓના 

નામ તથા તે સસં્થાનો કોડ નબંર લખી ફોમર્ની નીચે સહ� કર� ફોમર્ સાથે તમામ જ�ર� 

�માણપ�ો અને �બડાણો (સ્વ�મા�ણત) સામેલ કર� તેઓની ન�કની કોઈપણ 

સરકાર�/�ાન્ ટ-ઈન-એઈડ સસં્ થા ખાતે �બ�મા ં ફોમર્ દ�ઠ / સસં્થાદ�ઠ �ા.પ૦/- 

ર�સ્ ��શન ફ� ભર�ને તેઓના ફોમર્� ુ ંર�સ્ ��શન કરાવશે તથા ર�સ્��શન ફ� ની પહ�ચ 

મેળવી લેવાની રહ�શે. એક કરતા ં વ� ુ સસં્થા માટ� ફોમર્ ભરનાર ઉમેદવાર� અન્ય 

સસં્થામા ં મેર�ટ �જુબ �યાર� �બ� �લુાકાત માટ� બોલાવવામા ંઆવે ત્યાર� તમામ 

જ�ર� �માણપ�ો અને �બડાણો (સ્વ�મા�ણત) કર�લા સાથે લઇ જવાના રહ�શે. અને 

આ �માણપ�ો �બ� બોલાવનાર સસં્થાએ તેમની સસં્થા ખાતે ર�કડર્ તર�ક� 

િનભાવવાના રહ�શે.   

 ફોમર્ સાથે શાળા છોડયા�ુ ં �માણપ�, એસ.એસ.સી. / એચ.એસ.સી.ની માકર્શીટ, 

�ાયલ સટ�ફ�ક�ટ, �િતનો દાખલો, આવકનો દાખલો, ડોમીસાઈલ �માણપ�, બ�કનો 

ખાતા નબંર, બ�ક ખાતા પાસ�કુના �થમ પાનાની ઝેરોક્ષ, બ�કનો આઈએફએસસી 

કોડ નબંર, �ુટંણી કાડર્(For  18 Year s & above ), આધારકાડર્, શાળા�ુ ંઆઈકાડર્, 

�ાઈવ�ગ લાયસન્ સ (For  18 Year s & above ) િવગેર� �બડવા�ુ ંરહ�શે.  
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૬. ર�સ્ ��શન કરનાર સસં્ થાએ ઉમેદવાર �ારા ર�ૂ થયેલ �વેશફોમર્ ર�સ્ ��શન ફ� સાથે 

સ્ વીકારવા�ુ ં રહ�શે. શકય હોય ત્ યા ં �ધુી NIC �ારા આપવામા ં આવેલ ઓનલાઈન 

ર�સ્ ��શનના �ો�ામ મારફતે ઓનલાઈન જ ર�સ્ ��શન કરવા�ુ ં રહ�શે. ર�સ્ ��શન 

કરતી વખતે ઉમેદવાર પાસેથી ફોમર્ સ્ વીકારનાર કાઉન્ ટર પરના જવાબદાર 

કમર્ચાર�એ ઉમેદવાર� ફોમર્મા ંભર�લી િવગતો તેણે ફોમર્ સાથે �બડ�લ �બડાણો �જુબ ની 

જ છે ક� ક�મ તે ચકાસી લેવા� ુ ંરહ�શે. જો તેમા ં�લુ જણાય તો તે બાબતે ઉમેદવાર�ુ ં

ઘ્ યાન દોર� થયેલ �લુ ઉમેદવાર પાસેથી �ધુરાવીને �ધુારા પાસે સહ� મેળવી ત્ યાર 

બાદ જ ઓનલાઈન ર�સ્ ��શન કર� ફોમર્ સ્ વીકાયાર્ બદલની પહ�ચ આપવાની રહ�શે 

અને ઘ્ યાને આવેલ �લુ(ક્ષિત) હાડર્ કોપીમા ંકર�લ �ધુારા ઓનલાઈન સોફટવેર �ારા 

એડ�ટ કર� �ધુાર� લેવાના રહ�શે. �ાન્ ટ-ઈન-એઈડ ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાઓએ 

ર�સ્ ��શન ફ� નોડલ સસં્ થા ખાતે ફોમર્ સ્ વીકારવાના છેલ્ લા �દવસના �રુત પછ�ના 

બી� �દવસે ૦ર૩૦ સદર� ��ઝર�મા ંજમા કરાવવાના રહ�શે. નોડલ સસં્ થા આ �ગેની 

િવગતો મેળવી લેવાની રહ�શે. 

૭. � સરકાર� / �ાન્ ટ-ઈન-એઈડ ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાઓ ખાતે કોમ્ પ્ �ટુરના 

વ્ યવસાયો નથી ચાલતા ક� ઈન્ ટરનેટની �િુવધાઓ ઉપલબ્ ધ નથી તેવી સસં્ થાઓએ 

પણ ર�સ્ ��શન માટ� આવેલ ઉમેદવાર પાસેથી જ�ર� ચકાસણી કયાર્ બાદ ફોમર્ 

સ્ વીકારવાના છે. અને ઉમેદવારને ફોમર્ સ્ વીકાયાર્ બદલની પહ�ચ આપવાની છે. પરં� ુ

આવી સસં્ થાઓએ ફોમર્ સ્ વીકાયાર્ બાદ ન�કની સકાર� / �ાન્ ટ-ઈન-એઈડ ઔ�ો�ગક 

તાલીમ સસં્ થા અથવા તો નોડલ સેન્ ટર ખાતે ઓનલાઈન એપ્ લીક�શન ડ�ટા એન્ ��ની 

વ્ યવસ્ થા કરવાની રહ�શે. આ �ગેની વ્ યવસ્ થા સબંિધત િવભાગના નાયબ 

િનયામક�ી(તાલીમ) કક્ષાએ કર� તે �ગેની અ�ે �ણ કરવાની રહ�શે. ઉમેદવાર 

પાસેથી ફોમર્ સ્ વીકારતી વખતે ઘ્ યાને આવેલી �લુો પણ ��ુા નબંરઃ૬મા ં જણાવ્ યા 

�જુબ એડ�ટ કર� લેવાની રહ�શે. 

૮. ઓનલાઈન �વેશ ફોમર્મા ંઆપવામા ંઆવેલ મોબાઈલ નબંરના કોલમમા ંઉમેદવાર 

�ારા મોબાઈલ નબંર આપવામા ં આવે તે ખાસ જ�ર� છે. સદર કોલમમા ં િવગતો 

આપવાથી ઉમેદવારને તેમના �વેશ ફોમર્ની ર�સ્ ��શન ની િવગત, તેઓનો મે�રટ 

�માકં અને એડમીશન માટ� �બ� �લુાકાત માટ� હાજર રહ�વાની તાર�ખ SMS �ારા 

�ણ થાય તેવી વ્ યવસ્ થા NIC ના સોફ્ટવેર �ારા કરવામા ંઆવશે. 

૯. દર�ક સરકાર�/�ાન્ ટ-ઈન-એઈડ/સ્વિનભર્ર ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાઓએ તેમનો �બ� 

�લુાકાતનો કાયર્�મ તૈયાર કર� તેની NIC �ારા તૈયાર કરવામા ં આવેલ કોમ્પ્�ટુર 
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�ો�ામમા ં�વેશ એકશનપ્ લાનમા ંદશાર્વેલ તાર�ખે જ અપલોડ કરવાનો રહ�શે  તથા 

તેની ડ�ટાએન્ �� વેબસાઈટ પર પણ કરવાની રહ�શે.   

૧૦. ઉમેદવાર� કઈ આઈ.ટ�.આઈ.મા ં કઈ તાર�ખે અને સમયે �બ� �લુાકાત માટ� હાજર 

રહ�વા� ુ ં છે તે �ગેનો �બ� �લુાકાતનો કોલલેટર / �બ� �લુાકાતનો કાયર્�મ 

ઓનલાઈન િ�ન્ ટ કરવાનો રહ�શે આ �ગેની �ણ ઉમેદવારને પ� �ારા કરવામા ં

આવશે ન�હ�. 

૧૧. ઉમેદવાર �ારા એક વખત ર�સ્ ��શન થઈ ગયેલ ફોમર્ કોઈ પણ સજંોગોમા ં

ઉમેદવારને પરત કરવા નહ� ક� ર�સ્ ��શન ફ� ની રકમ પરત કરવી નહ�. 

૧ર. �વેશ ફોમર્ સ્ વીકારવાની કામગીર� ફકત જવાબદાર કમર્ચાર�ઓ �ારા જ કરવામા ં

આવે તેની દર�ક સસં્ થાના વડાએ ખાસ તક�દાર� રાખવાની રહ�શે. સસં્ થા કક્ષાએ ઉભા 

કરવામા ંઆવેલ �વેશ કાઉન્ ટર પર તાલીમાથ�ઓને આ કામગીર� સ�પવામા ંન આવે 

તેની ખાસ તક�દાર� રાખવાની રહ�શે. 

૧૩. તમામ સરકાર� / �ાન્ટ-ઈન-એઈડ ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાઓએ ઓનલાઈન 

ર�સ્ ��શન થઈને પરત આવેલ �વેશ ફોમર્ �ગેના ર�સ્ ટર િનભાવવાના રહ�શે અને 

સદર ર�સ્ ટરમા ંઉમેદવારના નામ સામે તેણે � સસં્ થા માટ� ફોમર્ ર�સ્ ��શન કરાવ્ �ુ ં

હોય તે સસં્ થા� ુ ંનામ અને �ા.પ૦/- ર�સ્ ��શન ફ� ની રકમ, રસીદ નબંર તેમજ ફોમર્ 

ર�સ્ ��શન કરાવ્ યાની તાર�ખ દશાર્વવાની રહ�શે અને સસં્ થાએ સ્ વીકાર�લ ફોમર્/ 

ર�સ્ ��શન ફ� નો �હસાબ રાખવાનો રહ�શે. અને ઓનલાઈન �વેશફોમર્ ભરવાની 

��કયા �ણૂર્ થયે તેઓએ સ્ વીકાર�લ (ઓનલાઈન ર�સ્ ��શન કર�લ �વેશફોમર્) ફોમર્ની 

સખં્ યા સાથે જમા લીધેલ ર�સ્ ��શન ફ� નો �હસાબ તાર�ખ વાઈઝ / સસં્ થા વાઈઝ 

નાયબ િનયામક (તાલીમ)ની �ાદ�િશક કચેર�ઓને આપવાનો રહ�શે તથા ર�સ્ ��શન ફ� 

સરકાર�ીના સદર� જમા કરાવ્ યા બદલના ચલણની નકલો ર�ૂ કરવાની રહ�શે. 

ફોમર્ ર�સ્ ��શન માટ� િનભાવવાના  થતા ર�સ્ ટરનો ન�નૂો : 

�મ ર�સ્ ��શનની 
તાર�ખ 

ઉમેદવાર�ુ ં
��ુ નામ 

સ્ વીકાર�લ 
ફોમર્નો 
નબંર 

� સસં્ થા માટ� 
ફોમર્ સ્ વીકાર�લ 
છે તે સસં્ થા�ુ ં

નામ 

ર�સ્ ��શન 
ફ� નો 
પહ�ચ 
નબંર 

ર�સ્ ��શન 
ફ� ની રકમ 

�ા. 
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ઓનલાઈન �વેશ ફોમર્ સ્ વીકારવાની ���યા  �ણૂર્ થયે �વેશ ફોમર્ ર�સ્ ��શન કયાર્ �ગે ર�ુ 

કરવાની થતી મા�હતીના પ�કનો ન�નૂો : 
�મ સસં્ થા�ુ ં

નામ 
�ુલ 

સ્ વીકાર�લ 
�વેશ 
ફોમર્ની 
સખં્ યા 

�ુલ 
સ્ વીકાર�લ 
ર�સ્ ��શન 
ફ�ની રકમ 

� સસં્થા 
માટ� ફોમર્ 
સ્ વીકાર�લ 
હોય તે 
સસં્ થા�ુ ં
નામ 

�મ-પ ની 
સસં્ થા 
માટ� 

સ્ વીકાર�લ 
ફોમર્ની 
સખં્ યા 

�મ-૬ મા ં
દશાર્વેલ 
ફોમર્ની 

ર�સ્ ��શન 
ફ� ની 
રકમ 

ચલણ 
નબંર/ 
તાર�ખ 

િતજોર� 
કચેર�મા ંજમા 
કરાવેલ રકમ 

(ચલણ 
વાઈઝ) 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ 
૧૪. ઓનલાઈન �વેશ ફોમર્ ભરવાની અને ર�સ્ ��શન કરાવવાની કામગીર� �ણૂર્ થયા 

બાદ દર�ક સરકાર� / �ાન્ ટ-ઈન-એઈડ ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાઓએ તેઓએ 

સ્ વીકાર�લ તેમની સસં્ થાના તેમજ બી� સસં્ થાના ફોમર્ની સ�ંણૂર્ ચકાસણી કરાવી 

લેવાની રહ�શે આ �ગેની જવાબદાર� ફોમર્ સ્ વીકાનાર સસં્ થાના વડાની રહ�શે.  

૧પ. સદર તમામ ���યામા ંઉમેદવારોએ ર�સ્ ��શન માટ� ર�ુ કર�લા �વેશ ફોમર્ અને તેની 

સાથેના �બડાણોને �કુશાન ન થાય ક� �મુ ન થાય તેની ખાસ કાળ� દર�ક સસં્ થાએ 

રાખવાની રહ�શે અને તે માટ� ફોમર્ સ્ વીકાયાર્ બાદ તેને જ�ર� સ્ ટ�પ્ લ�ગ થાય ક� 

વ્ યવિસ્ થત ટ�ગ લગાવવામા ંઆવે, યોગ્ ય પેક�ટ બનાવવામા ંઆવે, પેક�ટ પર � સસં્ થા 

માટ�ના �વેશ ફોમર્ હોય તે સસં્ થા� ુ ંનામ અને �વેશ ફોમર્ની સખં્ યા દશાર્વતા સ્ ટ�કર 

વ્ યવિસ્ થત ર�તે લગાવવામા ંઆવે િવગેર� તમામ બાબતો માટ� દર�ક સસં્ થાઓએ �બૂજ 

કાળ� રાખવી. 

૧૬. ઓનલાઈન �વેશફોમર્ ભરવાની ���યા �ણૂર્ થયા બાદ દર�ક સસં્ થાને NIC ના 

સોફટવેરની મદદથી તેઓની સસં્ થા માટ� ભરાયેલ �વેશ ફોમર્નો ઓનલાઈન ડ�ટા 

ઉપલબ્ ધ થશે. અન્ ય આઈ.ટ�.આઈ. ખાતે જમા થયેલ ફોમર્ની િવગતો આ તબકક� 

ચકાસીને તે મેળવી લેવાની કાયર્વાહ� કરવાની રહ�શે. જયાર� આ ઓનલાઈન ડ�ટા 

સસં્ થાને મળે ત્ યાર� સસં્ થાએ ઓનલાઈન ડ�ટા �જુબના �ુલ ફોમર્ની સખં્ યા સાથે તેમની 

સસં્ થા માટ� મળેલ ઓનલાઈન ફોમર્ના જથ્ થા સાથે સરખાવી લેવાનો રહ�શે. આ �વેશ 

ફોમર્ સાથે તાલીમાર્થીએ સસં્ થાક�ય સ્ ટાઈપેન્ ડ/ િશષ્ય�િૃ� મેળવવા માટ� ર�ુ કર�લ 

��ુા નબંરઃપ મા ંજણાવ્ યા �જુબના આધાર �રુાવાઓ સસં્ થા ખાતે �ળવી રાખવાના 

રહ�શે. �નો ઉપયોગ સ્ ટાઈપેન્ ડ / િશષ્ ય�િૃ� મ�ુંર કરતા સમયે કરવાનો રહ�શે. 

૧૭. ઓનલાઈન �વેશ ફોમર્ ભરવાની તાર�ખો દરમ્ યાન દર�ક સસં્ થાઓએ જ�ર�યાત 

અ�સુાર માગર્દશર્ન ક�ન્ � ખોલી ચા� ુરાખવાના રહ�શે. અને ઓનલાઈન �વેશ ફોમર્ 

ભરવા �ગે માગર્દશર્ન માટ� આવનાર ઉમેદવારોને જ�ર� માગર્દશર્ન ��ુ પાડવા�ુ ં

રહ�શે. આ િસવાય ઉમેદવારોને ઓનલાઈન મદદ મળ� રહ� તે માટ� રાજય કક્ષાએ તથા 

િવભાગીય કક્ષાએ ટ�લીફોનીક માગર્દશર્ન ક�ન્ �ો ખોલવામા ંઆવેલ છે તે ટ�લીફોન નબંર 

પર કોલ કર�ને પણ ઉમેદવારો માગર્દશર્ન મેળવી શકશે. િવભાગીય કક્ષા િસવાયનો 

રાજય કક્ષાના ટ�લીફોનીક માગર્દશર્ન �ગે આપવામા ંઆવેલ ટ�લીફોન નબંર ટોલ-�� 
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રહ�શે. � �ારા ઉમેદવારને GIL ગાધંીનગરના કોલ સેન્ ટર પરથી માગર્દશર્ન મળ� 

શકશે. વ�મુા ંઉમેદવારોને એ પણ માગર્દશર્ન આપ�ુ ંક� આ ફોમર્ બહાર ઓનલાઈન 

એન્ �� કર�ને િ�ન્ ટ આઉટ કરાવવા માટ�નો ખચર્ આશર� �ા.ર૦/- જ થશે તેવી પણ 

સમજ આપવી. સરકાર� / �ાન્ ટ-ઈન-એઈડ/ સ્વિનભર્ર ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્થા 

ખાતે �ા.ર૦/- વ�લુ કર� ઉમેદવારોને ઓનલાઈન �વેશ ફોમર્ ભર� આપવાના રહ�શે.  

ઓનલાઈન એન્ �� તમામ સ્ થળે થાય એ માટ� આચાયર્�ી ઇ-�ામ, જનસેવા ક�ન્ �ના 

અિધકાર��ીને મળ�ને �રુ� સમજ આપી તાલીમાથ�ઓના હ�તમા ંવ્ યવસ્ થા શ� થાય 

એ માટ�ના �રુા �યત્ નો કરશે અને આમ છતા ંતાલીમાથ�ઓને પડતી �શુ્ ક�લી ઘ્ યાને 

આવે તો સસં્ થા કક્ષાએ અથવા જયા ં સગવડ નથી તે �કસ્ સામા ં નાયબ િનયામક�ી 

(તાલીમ) �ચુવે તે સ્ થળે ઓનલાઈન એન્ ��ની વ્ યવસ્ થા કરવાની રહ�શે. 

૧૮. જો કોઈ ઉમેદવાર સસં્ થા ખાતે મા�હતી �િુસ્ તકા લેવા આવે તો તેવા ઉમેદવારો 

પાસેથી એક મા�હતી ��ુસ્તકા દ�ઠ �ા.રપ/- લઈને તેમને મા�હતી �િુસ્ તકા આપવાની 

રહ�શે. તથા મા�હતી ��ુસ્તકા વેચાણ કરવા �ગે�ુ ંર�સ્ટર િનભાવી મા�હતી ��ુસ્તકાના 

વેચાણ પેટ� થયેલ આવક સરકાર�ીમા ંજમા કરાવવાની રહ�શે.  

૧૯. �વેશ સ� ઓગષ્ ટ-ર૦૨૦ માટ� સસં્ થાને તેઓનો ઓનલાઈન ડ�ટા ઉપલબ્ ધ થયા બાદ 

બાક�ની તમામ કાયર્વાહ� અગાઉના વષ�ની �મ  જ રહ�શે. આ માટ� https://e-trams. 

gujarat.gov.in સોફટવેર વાપરવા�ુ ંરહ�શે. �વેશ �ગેનો િવગતવાર કાયર્�મ આ સાથે 

સામેલ રાખેલ છે તે �જુબ દર�ક સસં્ થાએ કામગીર� �ણૂર્ કરવાની રહ�શે.  

ર૦. અ�ભુવે એ�ુ ંજણા�ુ ંછે ક�, મોટા ભાગના �જલ્ લાઓમા ંતાલીમાથ�ઓ નોડલ સસં્ થામા ં

�વેશને અ�તા�મ આપતા હોય છે. �જલ્ લાની નાની સસં્ થામા ં�વેશ મેળવ્ યા બાદ 

તેને �બ� �લુાકાત માટ� નોડલ સસં્ થામા ંબોલાવવામા ંઆવે અને તક મળે, તો તે 

નાની સસં્ થાનો �વેશ રદ કરાવે છે અને ��ડ / બેચમા ંસસં્ થાની સરવાળે ઘટ પડ� છે. 

આથી �બ� �લુાકાતનો કાયર્�મ �જલ્ લાની નોડલ સસં્ થા �થમ નકક� કરશે અને ત્ યાર 

બાદ નાની સસં્ થા કાયર્�મ નકક� કરશે. નોડલ સસં્ થાના આચાયર્�ી પોતાના �જલ્ લાની 

સસં્ થાઓનો પરામશર્ કર�ને આ કાયર્�મ નકક� કરશે. તેમ છતા ં કોઈ પણ �કારની 

�શુ્ ક�લી દરમ્ યાન સબંિધત નાયબ િનયામક�ી (તાલીમ), �ાદ�િશક કચેર� અથવા �ી 

ક�.બી.પટ�લ, મદદનીશ િનયામક�ી(તાલીમ), શાખાઃઘ(GIA/SF)(મો)૯૬૮૭૬૩૦૩૪૬ 

અને �ી ડ�. વી.મહ�તા, ટ�કિનકલ અિધકાર��ી શાખાઃચ(CTS) (મો) ૯૬૮૭૬૫૬૦૪૯ નો 

સપંકર્  કરવાનો રહ�શે.  

ર૧. ઓગષ્ ટ-ર૦૨૦ �વેશસ� માટ�ની સીટફાઈલ ફાઈનલ કરતા ં પહ�લા ં નોડલ સસં્ થા 

પોતાના �જલ્ લાની સસં્થાઓના ��ડ/બેચના એફ�લીએશન સ્ ટ�ટસને ઘ્ યાને અવશ્ ય 

રાખશે તથા � તે �ાદ�િશક કચેર�ના વડા પણ સીટફાઈલને આખર� કરતા ં પહ�લા ં

એફ�લીએશનના ��ુા� ુ ંઅ�કુ ઘ્ યાન રાખશે. સીટફાઈલમા ં� તે સસં્ થા / ��ડ સામે 

http://www.e-trams.guj.nic.in/
http://www.e-trams.guj.nic.in/
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ડ�.�.ઈ.ટ�. �ારા મળેલ એફ�લીએશન નબંર અવશ્ ય દશાર્વવાનો રહ�શે. �થી �વેશનો 

ડ�ટા ડ�.�.ઈ.ટ�. નવી �દલ્ હ�ને મોકલતા સમયે �શુ્ ક�લી ઉપિસ્ થત ન થાય. 

રર. ક�ટલીક ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાઓએ સ્ વીકાર�લ ઓફલાઈન �વેશ ફોમર્ પોતાની 

સસં્ થા કક્ષાએ �વેશ ફોમર્ સસં્ થાકક્ષાએ ર�સ્ ટડર્ કરવાની છેલ્ લી તાર�ખ �ધુી ITI 

Login ઓપ્શનમા ં લોગઈન થઈ સસં્થા કક્ષાએ ઓનલાઈન પો�ામની વેબસાઈટ 

https://itiadmission.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન એન્ �� કર� શકાશે.�થી સસં્ થા કક્ષાએ 

કોઈ પણ �વેશ ફોમર્ પડતર ન રહ� �ની તમામે ખાસ ન�ઘ લેવી. 

ર૩. ઓગષ્ ટ-ર૦૨૦ના સ�મા ં સ�ંણૂર્ �વેશ ���યા સેન્ �લાઈઝડ કોમ્ પ્ �ટુર સોફટવેરથી 

હાથ ધરવામા ંઆવનાર હોઈ દર�ક સરકાર�/�ાન્ ટ-ઈન-એઈડ/સ્વિનભર્ર સસં્ થા ખાતે 

કનેકટ�વીટ� (Good Quality), WinXp SP3 ક� Win 7  ક� તે પછ�ની OS વા� PC, 

તાલીમ પામેલ કોમ્ પ્ �ટુર �ણકાર કમર્ચાર� હોવા જ�ર� છે. ઓગષ્ ટ-ર૦૨૦માટ� જ�ર� 

તમામ �ાથિમક વ્ યવસ્ થા �વી ક�, �.ુપી.એસ., લાઈટ માટ� જનર�ટર, િ�ન્ ટર, કા��ઝ, 

સ્ ટ�શનર� િવગેર� ઈન્ ફાસ્ �કચર તૈયાર રાખવા�ુ ં રહ�શે. � સસં્ થા / ક�ન્ �ો પાસે આવી 

�િુવધા ઉપલબ્ ધ ન હોય તેઓએ ઈન્ ફાસ્ �કચર અપ�ેડ કરવા માટ� � તે કક્ષાએ 

સ�ામયાર્દાને આિધન કાયર્વાહ� કરવા અથવા સક્ષમ સ�ાિધશને દરખાસ્ ત કર� 

આગળની કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની રહ�શે. દર�ક સસં્ થા ખાતે �વેશ ���યા દરમ્ યાન 

કનેકટ�વીટ� ચા� ુ/ સાર� હાલતમા ંરહ� તે માટ� આગોત� આયોજન હાથ ધર� ઘટતી 

કાયર્વાહ� કરવાની રહ�શે.  

ર૪. ગત વષર્ના અ�ભુવ તથા ઓછ� મળેલ અર�ઓ ઘ્ યાને લઈ રાજયમા ં આવેલ 

�દવ્યાગંો માટ� વ્ યવસાિયક તાલીમ આપતા ક�ન્ �ો તથા ડ�સેબલ સરકાર� ઔ�ો�ગક 

તાલીમ સસં્થા, (૧) રાજકોટ (ર) વડોદરા (૩) �રુત �ારા �વેશ ���યા � તે સસં્ થા 

�ારા સ્ થાિનક કક્ષાએ �ચાર �સાર સસં્ થા કક્ષાએ કર� હાથ ધરવાની રહ�શે. 

રપ. ૧૯૯૬ પછ� સ્ ��મ જનરલ કરવામા ં આવેલ હોઈ ધોરણ-૧૦ની સ્ ��મ રદ કરવાની 

રહ�શે. 

ર૬. કે્ષિ�ય કચેર�ઓના �વેશની કાયર્વાહ� સાથે સકંળાયેલા કમર્ચાર�ઓના નવા �ઝુર 

આઈ-ડ� બનાવવા / પાસવડર્ એકટ�વેટ કરવા �ગે સબંિધત �ાદ�િશક કચેર� �ારા  

તાત્ કા�લક કાયર્વાહ� કરવાની રહ�શે.  

 કોઈ કમર્ચાર� બદલી થઈને અન્ ય સસં્ થા / કચેર�મા ંિનમ� ૂકં પામેલ હોય ક� કોઈ પણ 

કારણોસર સસં્ થામા ં �વેશની કામગીર� ન કરતા ં હોય તેવા કમર્ચાર�ના �ુના �ઝુર 

આઈ-ડ� / પાસવડર્ ઉપર નવા કમર્ચાર�એ કોઈ પણ સજંોગોમા ં�વેશની કામગીર� 

કરવાની નથી. પરં� ુતાત્ કા�લક �વેશ કામગીર� માટ� િન�કુત કર�લ કમર્ચાર�ના નવા 

�ઝુર આઈ-ડ� અને પાસવડર્ મેળવી લેવાના રહ�શે.  

 તેજ �માણે કોઈ કમર્ચાર� �ની પાસે ગત વષર્� ુ ં�ઝુર આઈ-ડ� / પાસવડર્ હોય અને 

તેઓ અન્ ય સસં્ થા / કચેર�મા ં બદલીથી િનમ� ૂકં પામેલ હોય તો તેમની નવી 

https://itiadmission.gujarat.gov.in/
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િનમ� ૂકંની સસં્ થા / કચેર� ખાતે તેઓએ તેમના �ુના �ઝુર આઈ-ડ� / પાસવડર્નો 

ઉપયોગ કરવાનો રહ�તો નથી. પરં� ુ જો તેમને નવી સસં્ થા / કચેર� ખાતે પણ 

�વેશની કામગીર� સ�પવામા ં આવેલ હોય તો પણ નવેસરથી �ઝુર આઈ-ડ� / 

પાસવડર્ મેળવી લેવાનો રહ�શે. 

ર૭. મે�રટ પ�િત �ગેની વ� ુિવગતો મા�હતી �િુસ્ તકામાથી જોઈ લેવાની રહ�શે. 

ર૮. ગત વષર્ની �મજ ચા� ુવષ� �વેશવાચં્ � ઉમેદવારોને આપવાના �વેશ સ્ વી�ૃતી પ�ો 

/ �વેશ આપ્ યા બદલની પહ�ચ / ટ�શુન ફ� / કોશનમની �ડપોઝીટની પહ�ચ NIC 

�ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ કોમ્ પ્ �ટુર સોફટવેર �ો�ામથક� િ�ન્ ટ કર�ને ઉમેદવારોને 

આપવાના રહ�શે. 

ર૯. સોફટવેર બાબતે કોઈ પણ ર�ુઆત હોય તો NIC નો સીધો સપંકર્  નહ� કરતા ં� તે 

�ાદ�િશક કચેર� મારફતે વડ� કચેર�નો સપંકર્  ઈ-મેઈલઃgi-cts-det@gujarat.gov.in 

ઉપર કરવાનો રહ�શે. 

૧. �વેશ કાયર્�મ: 

૧.૧ દર વષ� નાયબ િનયામક�ી(તાલીમ), �ાદ�િશક કચેર�, અમદાવાદ/વડોદરા/રાજકોટ 

/�રુતના �વેશ કામગીર� કરતા �ણકાર ટ�કિનકલ એક્ષપટર્ તથા આ કચેર� �ારા 

રચાયેલ �વેશ કિમ�ટના અિધકાર��ી/કમર્ચાર��ીઓને ઓનલાઈન �વેશના તાલીમ 

કાયર્�મમા ં NIC ગાધંીનગર તથા વડ� કચેર� �ારા આપવામા ં આવેલ માગર્દશર્ન 

�ચુનાઓને �વેશસ� ઓગષ્ ટ-ર૦૨૦ મા ં અ�સુરવા�ુ ં રહ�શે. આ બાબતે નાયબ 

િનયામક�ી (તાલીમ), �ાદ�િશક કચેર�, અમદાવાદ/વડોદરા/રાજકોટ/�રુત �ારા 

તેમના તાબા હ�ઠળની સસં્ થાઓને વાક�ફ કરવાના રહ�શે. 

૧.ર ઓનલાઈન ર�સ્ ટડર્ થયેલ ઉમેદવારોના ડ�ટા NIC ગાધંીનગર �ારા કોમ્ પ્ �ટુર 

સોફટવેરની મદદથી ઓનલાઈન ઉપલબ્ ધ કરાવવામા ં આવશે તે �જુબ તમામ 

સસં્થાઓએ ઉમેદવારોને મેર�ટના ધોરણે રાબેતા �જુબ દરવષર્ની �મ જ �વેશ 

આપવાની કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની રહ�શે. 

૧.૩ સસં્ થા ખાતે ઓગષ્ ટ-ર૦૨૦ ના �વેશ સ�મા ંભરવાપા� �ુલ બેઠકોની સામે ર�સ્ ટડર્ 

થયેલ ઓનલાઈન અર� પ�કોની સખં્ યાને ઘ્ યાને લઈને �વેશ મેળવવા ઈચ્ �ંક 

ઉમેદવારો માટ�નો �બ� �લુાકાતનો કાયર્�મ મોડામા ંમોડા તાર�ખઃ૩૧/૦૭/ર૦૨૦ ના 

રોજ અ�કૂ નોટ�સ બોડર્ પર મોટા અક્ષર� વાચંી શક� તેવી ર�તે �િસ� કરવો. સાથો 

સાથ ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાતના �દવસે તેઓને લા� ુ પડતી ફ� / કોશનમની 

ડ�પોઝીટ અ�કૂ લાવે તેવી સ્ પષ્ ટ �ચુનાઓ આપવી. આ કાયર્�મ NIC ગાધંીનગર 

�ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ કોમ્પ્�ટુર સોફટવેર �ો�ામમા ંતાર�ખઃ૩૧/૦૭/ર૦૨૦ ના 

રોજ ઓનલાઈન ડ�ટા એન્ �� કરવાની રહ�શે. 
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૧.૪ અરજદાર ઉમેદવારોના ઓનલાઈન માન્ ય કર�લ અર� પ�કો ઉપરથી સોફટવેર �ારા 
બનાવેલ મેર�ટ યાદ� નોટ�સ બોડર્ પર �િસ� કરવી. તથા સ્ થાિનક વતર્માનપ�ોમા ં
મેર�ટ યાદ� �િસ� થયા બાબતની �ણ કરતી િવના�લૂ્ યે �ેસનોટ આપવી. 

૧.પ સસં્ થા ખાતે ભરવાપા� બેઠકોની સખં્ યાને ઘ્ યાનમા ંરાખીને કયા મેર�ટ �ધુીના ક�ટલા 
ઉમેદવારોને કયા કયા �દવસોએ �બ� �લુાકાત અથ� બોલાવવા તેનો િવગતવાર 
કાયર્�મ નોટ�સ બોડર્ પર વાચંી શકાય તેવી ર�તે �િસ� કરવો.  

ર. કાઉન્ સીલ�ગ: 
 �વેશ ઈચ્ �ંક ઉમેદવારોને િવિવધ વ્ યવસાયોની તાલીમ બાદ કયા કયા ઔ�ો�ગક 

�હૃોમા ંક�વા �કારની રોજગાર� અથવા સ્ વરોજગાર� �ાપ્ ત થઈ શક� છે તેની િવસ્ �તૃ 
�ણકાર� અથ� �વુ્ યવિસ્ થત કાઉન્ સીલ�ગ થાય તેવી અલગ વ્ યવસ્ થા ગોઠવવી. �થી 
કર�ને �વેશ કિમટ�નો સમય ઓછો બગડ� અને �વેશની કામગીર� સરળતાથી ઝડપી 
થાય. 

૩. �માણપ�ોની ચકાસણી: 
૩.૧ �બ� �લુાકાતના �દવસે ઉપિસ્ થત રહ�નાર ઉમેદવારોના અસલ �માણપ�ો �વા ક�, 

શાળા છોડયા�ુ ં �માણપ�, એસ.એસ.સી./એચ.એસ.સી.ની માકર્શીટ, �ાયલ 
સટ�ફ�ક�ટ, �િતનો દાખલો, આવકનો દાખલો, ડોમીસાઈલ �માણપ�, બ�કનો ખાતા 
નબંર, બ�કની પાસ�કુના �થમ પાનાની ઝેરોક્ષ, બ�કનો આઈએફએસસી કોડ નબંર, 
�ુટંણી કાડર્ (For  18 Year s & above ), આધારકાડર્, શાળા�ુ ંઆઈકાડર્, �ાઈવ�ગ 
લાયસન્ સ (For  18 Year s & above ) િવગેર� અર� પ�કોની િવગતો સાથે અિધ�ૃત 
કર�લ કમર્ચાર� �ારા ચકાસણી કરાયેલ છે તેની સહ� કરાવવી અને ત્ યાર બાદ જ 
�વેશ આપવો. 

૩.ર ઈન્ ટરવ્ �મુા ં હાજર રહ�લા ઉમેદવારોની ર�સ્ ટર પર સહ�ઓ લેવાની રહ�શે, તેમજ 
ઓગષ્ ટ-ર૦૨૦ ના �વેશ સ� માટ� આપની સસં્ થા ખાતે ભરવાપા� વ્ યવસાયની 
એફ�લીએટ�ડ / અનએફ�લીએટ�ડ િવગેર� બાબતોની ચકાસણી કર� લેવાની રહ�શે. ��ડ 
પસદંગી કયાર્ બાદ છ માસની ટ�શુન ફ�, કોશનમની ડ�પોઝીટ મેળવ્ યા બાદ જ 
�વેશ આપવાનો રહ�શે. આ દરમ્ યાન તાલીમાથ� સસં્ થાક�ય સ્ ટાઈપેન્ ડ/ સમાજકલ્ યાણ 
ખાતાની િશષ્ ય�િૃ� મેળવવા માગંતા હોય તો તે �ગે�ુ ંઓનલાઈન િ�ન્ ટ કર�લ ફોમર્ 
તમામ આધાર�તુ �રુાવાઓ સાથે મેળવી લઈ સસં્ થાના ર�કડર્મા ંરાખવા�ુ ંરહ�શે. �નો 
ઉપયોગ ઓનલાઈન સ્ ટાઈપેન્ ડ / િશષ્ય�િૃ�ની �કુવણી / મ�ુંર� વખતે ઘ્ યાને 
લેવા� ુ ંરહ�શે. 

૩.૩ NCVT / GCVT પેટનર્ના વ્ યવસાયોમા ં�વેશ મેળવનાર ઉમેદવારોની ફ� લેતી વખતે 
સ્ �ુલલીવ�ગ સ�ટ��ફક�ટ અસલમા ં મેળવી લેવા� ુ ં રહ�શે. તેવા ઉમેદવારો ડ�પ્ લોમા / 
એન્ �નીયર�ગ / મેડ�કલ �વા ઉચ્ ચ કક્ષાના અભ્ યાસ�મમા ં જોડાવા અથ� આ 
સ�ટ�ફ�ક�ટની માગંણી કર� ત્ યાર� �રુાવા સ�હત અર� કરવાથી સદર સ�ટ��ફક�ટ 
ઉમેદવારને પરત આપવાના રહ�શે, જયાર� અન્ ય �કસ્ સામા ં�ન્ �આુર�-ર૦૨૧ મા ં જ 
પરત કરવાના રહ�શે. 
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૩.૪ �વેશ કાયર્વાહ� દરમ્ યાન અગાઉની �ચુના �જુબ સ્ �ુલલીવ�ગ સ�ટ��ફક�ટ ઉમેદવાર� 

અસલમા ંસાથે લાવવા�ુ ંરહ� છે. પરં� ુતેમા �િશક �ટ છાટ આપતા, ઉમેદવાર જો 

� તે શાળાના આચાયર્�ી પાસેથી જન્ મનો દાખલો અસલમા ંસાથે લાવે તો તેને �ાહય 

રાખવો. પરં� ુઆવા ઉમેદવારોએ �વેશ મેળવ્ યા બાદ તેઓ�ુ ં અસલ સ્ �ુલલીવ�ગ 

સ�ટ��ફક�ટ ચાર �દવસમા ંર�ુ કરવાની બાહં�ધર� આપવાની રહ�શે. જો આવા ઉમેદવાર 

ચાર �દવસમા ંઅસલ સ્ �ુલ સ�ટ��ફક�ટ ર�ુ કરવામા ંિનષ્ ફળ �ય તો તેઓનો �વેશ રદ 

ગણવાનો રહ�શે. 

૪. ઈન્ ટરવ્ �ુ ંકાયર્ પ�િત: 

૪.૧ DGT New Delhi �ારા �પુર ન્�મુર� બેઠકો રદ કર� �િુનટ સાઇઝમા ંવધારો કર�લ હોઇ 

આ કચેર�ના તાર�ખઃ૧ર/૦૬/ર૦૧પના પ�રપ� �માકંઃરોતાિન/સીટ�એસ/ચ-૪/ર૦૧પ 

/ર૬૯૯મા ંજણાવ્ યા �જુબ �પુરન્ �મુર� બેઠકોના સ્થાને વધારો કરાયેલ �િુનટ સાઇઝ 

�જુબની બેઠકો ભરવાની કાયર્વાહ� િનયત સમયમયાર્દામા ંસપંન્ ન કરવાની રહ�શે. 

૪.ર ત્ યાર બાદ �બ� �લુાકાતના �થમ �દવસે �થમ દોઢ કલાક દરમ્ યાન મા� સૈિનકો 

અને તેઓના આિ�તો માટ� િનયત સમય મયાર્દામા ં અર� મળેલ હોય તો, 

િનયમા�સુાર સસં્ થા / ક�ન્ � દ�ઠ ૧૦ (દશ) અનામત બેઠકોની મયાર્દામા,ં હાજર રહ�લા 

ઉકત ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોમાથંી મેર�ટ �ણુ અ�સુાર તેઓની પસદંગી / લાયકાત 

�જુબની અનામત બેઠકો ભર� દ�વી. તેવી જ ર�તે �થમ �દવસે �થમ દોઢ કલાક 

પછ�ના બી� દોઢ કલાક દરમ્ યાન �દવ્યાગં ઉમેદવારો માટ� સસં્ થા / ક�ન્� ખાતેની �ુલ 

ભરવાપા� બેઠકોના ૪ % (ટકા) અનામત બેઠકો �જુબ ઉપિસ્ થત રહ�લા ઉમેદવારોને 

મેર�ટ �ણુ અ�સુાર અને નેશનલ ક�ર�અર સિવૅસ સેન્ ટર ફોર ડ�ફરન્ ટલી એબ્ લેડ, 

અમદાવાદ તરફથી આપવામા ં આવેલા, સ્ �ટુ�બીલીટ� �માણપ� �જુબના અને 

પસદંગીના ��ડમા ંઅનામત બેઠક ઉપર �વેશ આપવાનો રહ�શે. 

૪.૩ એસ.એસ.સી. બેઝના ઉમેદવારોને સામાન્ ય સજંોગોમા ં �દવ્યાગં અને મા� સૈિનકોના 

ઉમેદવારોના ઈન્ ટરવ્ �ુ ં �રુા થયા પછ� નીચેના �મા�સુારની ક�ટ�ગર�ના, મેર�ટ 

�જુબના ઉમેદવારોને સસં્ થા ખાતે ચા� ુવષર્ની મેર�ટ યાદ�ના �મો ચકાસી તેમજ ગત 

વષ� અપાયેલ �વેશના અ�ભુવોને ઘ્ યાને રાખીને �બ� �લુાકાત માટ� બોલાવવાના 

રહ�શે. 

૪.૩.૧ મ�હલાઓની મેર�ટ યાદ�. 

૪.૩.ર કોમન મેર�ટ યાદ�. 

૪.૩.૩ અ��ુ�ૂચત જન�િત / િવચરતી-િવ�કુત �િતની મેર�ટ યાદ�. 

૪.૩.૪ અ��ુ�ૂચત �િતની મેર�ટ યાદ�. 

૪.૩.પ સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત (બક્ષીપચં) ક�ટ�ગર�ની મેર�ટ યાદ�. 

૪.૩.૬ આિથ�ક ર�તે નબળા વગ� (Economically Weaker Section) ક�ટ�ગર�ની મેર�ટ યાદ�. 
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૪.૪ ઈન્ ટરવ્ �નુા સમય દરમ્ યાન જો કોઈ ઉમેદવાર તેના િનધાર્ર�ત કર�લ સમય કરતા ં

મોડા આવે તો તેવા અપવાદ�પ �કસ્ સાઓમા ં� તે વખતે જો જગ્ યા ખાલી હોય તો તે 

સમયની ઉપલબ્ ધ ખાલી બેઠકો ઉપર મેર�ટના ધોરણને અ�લુક્ષીને ઓફલાઈન (OFF 

LINE) મા ં�વેશ આપવો અને તેવા તમામ �કસ્ સાઓની એક અલગ િવગતવાર ન�ધ 

/ યાદ� િવગેર� અ�કુ બનાવવી. ક� �મા ં� તે સમયના મેર�ટ નબંર, સમય િવગેર� 

બાબતો આવર� લેવાની રહ�શે. 

૪.પ મ�હલાઓની મેર�ટ યાદ� �જુબ બેઠક ભરતી વખતે જો કોઈપણ મ�હલા ઉમેદવાર 

ઉપલબ્ ધ ��ડોની મ�હલા અનામત બેઠક માટ� પસદંગી ન ધરાવે ત્ યાર� તેમણે કોમન 

ક�ટ�ગર� ક� લા� ુપડતી અનામત વગર્ની ક�ટ�ગર� સામે મેર�ટ �માણે ��ડ પસદંગીની 

�ટ આપવાની રહ�શે, અને તેવા ઉમેદવારોને સ્ થાિનક પ�રિસ્ થિતને અ�સુાર � તે 

�દવસે મેર�ટ અ�સુાર �નુઃ �બ� �લુાકાતમા ંહાજર રહ�વા માટ� �ણ કરવાની રહ�શે. 

૪.૬ જયાર� સસં્ થા/ ક�ન્ � ખાતે ભરવાપા� ��ડોની અનામત વગ�ની ક�ટ�ગર�વાઈઝ ઉપલબ્ ધ 

બેઠકો અને આવેલ અર�ઓ ૧:૧.૪ ના �ણુો�ર ક� તેનાથી ઓછા �માણમા ંજણાય 

ત્ યાર� તેવી ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોની બેઠકો, મ�હલા ક�ટ�ગર� બાદ અને ઓપન 

ક�ટ�ગર�ની પહ�લા ં ભરવી. જો એકથી વધાર� અનામત વગ�મા ં આવી પ�ર�સ્થિત 

ઉ�ભવતી હોય તો સૌથી ઓછ� અર�વાળ� ક�ટ�ગર� અને ત્ યારબાદ તેથી વ� ુ

અર�વાળ� ક�ટ�ગર�ના ં ઉમેદવારોને ઓપન ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોની આગળ 

બોલાવવા. આમ કરવાથી અનામત ક�ટ�ગર�ની �રઝવર્ બેઠકો ખાલી રહ�થી અન્ ય 

અનામત ક�ટ�ગર�મા ંકન્ વટર્ થાય છે અને આવી ���યાના �તે જો ખાલી બેઠકો રહ� તો 

ઓપન ક�ટ�ગર�મા ં કન્ વટર્ થશે. (તમામ ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાત અથ� બોલાવતી 

સસં્ થાઓને આ �ચુના લા� ુપડશે ન�હ.) 

૪.૭ �બ� �લુાકાત માટ� મેર�ટના ધોરણ અ�સુાર દર�ક સસં્ થાએ ભરવાપા� બેઠકોની 

સખં્ યા, મળેલ અર�પ�કોની સખં્ યા, અનામત બેઠકોની સખં્યા િવગેર�ની સ્ થાિનક 

કક્ષાએ આવેલ મા�હતી�ુ ં�થૃ્ થકરણ કર�ને, ક�ટક�ટલી સખં્ યામા ંઉમેદવારોને બોલાવવા 

તેનો િનણર્ય સસં્ થાના વડાએ સ્ વિવવેક ��ુ�થી તથા �તુકાળના અ�ભુવોને ઘ્ યાને 

રાખીને કરવો. સામાન્ ય સજંોગોમા ં ધોરણઃ૧૦ પાસ આધાર�ત વ્ યવસાયોમા ં �ુલ 

ભરવાપા� બેઠકોની સખં્ યા કરતા ં�ણ ગણા ઉમેદવારોને કાયર્�મ અ�સુાર બોલાવવા 

ઉ�ચત રહ�શે. 

૪.૮ �વેશની કાયર્વાહ� દરમ્ યાન એક જ ��ડની એફ�લીએશન �ાપ્ ત અને અનએફ�લીએટ�ડ 

બેચોના �વેશ માટ� �ચા મેર�ટ �માકં ધરાવતા ઉમેદવાર� �થમ એફ�લીએશન �ાપ્ ત 

બેઠક ઉપર �વેશ અપાય તેની કાળ� રાખવાની રહ�શે. 

૪.૯ � સસં્ થાઓમા ં�વેશ પા� વ્ યવસાયોની બેચોમા ં �વેશ આપવાનો થતો હોય તેવી 

બેચો એફ�લીએશન �ાપ્ ત અને અનએફ�લીએટ�ડમા ંવહ�ચાયેલી હોય તેવા �કસ્ સામા ં
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મેર�ટ �મ �જુબ આગળ હોય તેવા ઉમેદવારોને એફ�લીએશન �ાપ્ ત બેચમા ં

ભરવાપા� બેઠકોની સામે �થમ �વેશ આપવાનો રહ�શે. 

૪.૧૦ એસ.સી. / એસ.ટ�. / બક્ષીપચં / આિથ�ક ર�તે નબળા વગ� (EWS) �વી અનામતમા ં

સમાિવષ્ ટ �િતઓના ઉમેદવાર ક� �ઓ મેર�ટ �માકં �જુબ કોમન (ઓપન) મેર�ટની 

જગ્ યા ઉપર �વેશ પા� થતા હોય, તેવા �કસ્ સામા ં આવા ઉમેદવારને �થમ 

ભરવાપા� કોમન (ઓપન) ની એફ�લીએશન �ાપ્ ત બેચની જગ્ યા ઉપર �વેશ 

આપવો, અને મેર�ટ �માકં �જુબ જો આવા ઉમેદવારને જો કોમન (ઓપન) મેર�ટના 

એફ�લીએશન �ાપ્ ત બેચની જગ્ યા ઉપર �વેશ ન મળ� શક� તેમ હોય તો જ તેઓને 

� તે �િતના અનામત ક�ટ�ગર�ની ભરવાપા� એફ�લીએટ�ડ જગ્ યા ઉપર �વેશ 

આપવાનો રહ�શે. 

૪.૧૧ ભરવાપા� બેઠકો પૈક� એફ�લીએટ�ડ બેઠકોમાનંી અનામત બેઠકો ઉપર � તે 

ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારને તેઓના મેર�ટ �મા�સુાર �થમ �વેશ આપવાનો રહ�શે ત્ યાર 

બાદના આવા ઉમેદવારોને અનએફ�લીએટ�ડ બેચમા ં�વેશ આપવાનો રહ�શે. 

પ. અન્ ય �ચુનાઓ: 

પ.૧ ભારત સરકાર�ીના તાર�ખઃ૧ર/૦પ/ર૦૧૧ના પ� �માકંઃડ��ઈટ�-૧ર/૧/ર૦૧૧-ટ�સી 

�જુબ NCVT ના કોઈ પણ ��ડમા ંભારત સરકાર�ુ ંNCVT �ુ ંએફ�લીએશનનો ઓડર્ર 

મળ્ યા પહ�લા ં �વેશ આપવાનો નથી. આ સજંોગોમા ં � બેઠકો Unaffiliated છે તે 

તમામ બેઠકો ઉપર GCVT પેટનર્ હ�ઠળ જ �વેશ આપવાની જવાબદાર� સબંિંધત 

સસં્ થાની રહ�શે. અને GCVT પેટનર્ના કોસર્ માટ� GCVT � ુ ંએફ�લીએશન મેળવવા 

માટ�ની ફાઈલ GCVT ને ૬(છ) માસમા ં ર�ુ કરવાની રહ�શે. NCVT પેટનર્મા ં

એફ�લીએશન નહ� હોવા છતા ંજો NCVT તર�ક� �વેશ આપવામા ંઆવશે તો તેના 

કારણે ઉપિસ્ થત થતી તમામ જવાબદાર� / કાયદાક�ય / વહ�વટ� �ુચં વગેર� માટ� 

સબંિંધત સસં્ થાની �વેશ કિમ�ટ / સસં્થાના વડા જવાબદાર રહ�શે. 

પ.ર સરકાર�ીના ં સામા�ક ન્ યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તાર�ખઃ૧૮/૦ર/ર૦૦૩ના 

ઠરાવ �માકંઃસીએઆર/૧૦૯૦/સીઓ/૧૬/હ �ારા, ડાગં �લ્ લા તથા વલસાડ 

�લ્ લાના ઉમરગાવં તા�કુાના િવસ્ તાર િસવાયના મોચી જ્ઞાિતના ઈસમોને અ��ુ�ુચત 

�િત તર�ક� ગણવા�ુ ં બધં કર�લ છે, તેથી આવા ઈસમોને અ��ુ�ુચત �િતની 

અનામત બેઠકો ઉપર �વેશનો લાભ આપવાનો રહ�શે નહ�. પરં� ુ સામા�ક ન્ યાય 

અને અિધકાર�તા િવભાગના તાર�ખઃર૭/૦પ/ર૦૦૩ના ઠરાવ �માકંઃસશપ/૧૧૦૩/ 

૧૩૯/અ અન્ વયે આવા ઈસમો �ારા સક્ષમ અિધકાર� તરફથી મેળવવામા ં આવેલ 

સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના �માણપ�ના આધાર� સામા�ક અને 

શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવાર તર�ક�નો લાભ આપવાનો રહ�શે. પરં� ુ

સરકાર�ી તરફથી આ બાબતે થનાર વખતો વખતના �ધુારા તથા નામદાર 

હાઈકોટર્ના આદ�શોને અ�સુરવા�ુ ંરહ�શે. 
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પ.૩ �વેશ આપતી વખતે પબ્ લીક એ��સ સીસ્ટમનો ઉપયોગ અવશ્ ય કરવો ક� �થી હાજર 

તમામ ઉમેદવારો / વાલીઓને �વેશ ���યા દરમ્ યાનની અ�તન મા�હતીઓ / 

�ચુનાઓ આપી શકાય. 

પ.૪ નોડલ સસં્ થાઓના આચાયર્�ીઓએ �વેશ કાયર્�મના અગાઉના �દવસો દરમ્ યાન 

�વેશ�ુ ંMOCK ADMISSION � ુ ં િનદશર્ન કર�ુ ંઅને તાબાની સસં્ થાઓ / ક�ન્ �ોના 

આચાયર્�ીઓએ �વેશ �ો�ામ વાપરવાની જ�ર જણાય ત્ યા ં વ્ યવિસ્ થત તાલીમ / 

સમજ, માગર્દશર્ન આપવા�ુ ં રહ�શે. તેમજ સસં્ થા / ક�ન્ � દ�ઠ ઉપલબ્ ધ અને 

ભરવાપા� બેઠકો માટ� ��ડવાઈઝ, શીફટ વાઈઝ અને �િુનટ વાઈઝ �પૃ / 

�પુરવાઈઝર ઈન્ સ્ �કટરોના ંનામોની �ો�ામમા ંફર�યાત ENTRY કરાવવાની રહ�શે. 

પ.પ �ાન્ ટ-ઈન-એઈડ/ સ્વિનભર્ર ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાઓ ખાતે �વેશ કાયર્�મના �બ� 

�લુાકાત વખતે સલંગ્ન સરકાર� ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાના �િતિનિધને �વેશ 

સિમિતમા ંઅ�કુ બોલાવવાના રહ�શે. 

પ.૬ �વેશ ���યા ઝડપથી �ણૂર્ થાય તેવા આશયથી �વેશ સ્ વી�ૃતીપ� િ�ન્ ટ�ગ, ટ�શુન 

ફ�/ ડ�પોઝીટ સ્ વીકાર, �માણપ�ોની ચકાસણી િવગેર� વ્ યવસ્ થા અલગ અલગ 

રાખવી. તેમજ સ્ થાિનક પ�રિસ્ થિતને અ�લુક્ષીને ઉપલબ્ ધ માળખાક�ય �િુવધાઓનો 

મહ�મ ઉપયોગ કર�ને સમ� કામગીર� સરળતાથી તથા ઝડપથી િનિવ�ઘ્ ન �ણૂર્ થાય 

તેવી વ્ યવસ્ થા કરવી. 

પ.૭ સમ� �વેશ કાયર્વાહ� �ચુા� ર�તે અને પારદશર્ક ર�તે થાય તે માટ� જ�ર� તમામ 

�બધં, વ્ યવસ્ થા ગોઠવવાની રહ�શે ક� �થી સરળતા�વૂર્ક સમયમયાર્દામા ં �વેશ 

���યા સફળતા �વૂર્ક �ણૂર્ કર� શકાય. 

પ.૮ કાયદો અને વ્ યવસ્ થાની પ�રિસ્ થિત જળવાઈ રહ� તે હ��થુી �રુતો પોલીસ બદંોબસ્ ત 

મળ� રહ� તે માટ� કલેકટર�ી / ડ�.એસ.પી. / પોલીસ સ્ ટ�શનમા ં અગાઉથી �ણ 

કરવાની રહ�શે. 

પ.૯ NCVT પેટનર્ના એફ�લીએટ�ડ વ્યવસાયોમા ં� તે સરકાર� ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્થાઓ 

અને ઇન્ડસ્��ઝ સાથે MoU કર� ડ�અુલ સીસ્ટમ હ�ઠળ તાલીમ આપવા માટ� �જુરાત 

રા�યમા ંપણ ડ�અુલ સીસ્ટમ ઓફ ��ન�ગ અમલી બનાવવામા ંઆવેલ છે. આ �ગે 

સસં્થા ખાતે આવનાર �વેશ ઇચ્�ંક ઉમેદવારોને વાક�ફ કરવાના રહ�શે. 

૫.૧૦ રા�યની સરકાર� / �ાન્ટ-ઇન-એઇડ/ સ્વિનભર્ર ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્થાઓમા ં

ચાલતા NCVT/ GCVT પેટનર્ના વ્યવસાયોમા ં �વેશ મેળવવા માટ�ની શૈક્ષ�ણક 

લાયકાતના ધોરણો DGT/ GCVT ની વેબસાઇટ ઉપર દશાર્વેલ સીલેબસ �જુબ 

આખર� ગણાશે. 

પ.૧૧ �ાન્ ટ-ઈન-એઈડ/ સ્વિનભર્ર ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાઓ ખાતે �વેશ કાયર્વાહ� આ 

કચેર�ની શાખાઃઘ(GIA/SF)ની વખતોવખતની માગર્દશર્ક �ચૂનાઓને આિધનરહ� 

સરકાર�ીના �વતર્માન નીિત િનયમો અ�સુાર હાથ ધરવાની રહ�શે.  
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�વેશના બી� તબ�ાની કાયર્પ�િત: 
 �થમ રાઉન્ડની �વેશ ���યા �ણૂર્ થયા બાદ નીચે દશાર્વેલ માગર્દશર્ક �ચૂનાઓ ધ્યાને 

લઇ �વેશના બી� તબ�ાની કાયર્વાહ�  તાર�ખઃ૧૬/૦૯/૨૦૨૦ �ધુીમા ં�વેશ કાયર્વાહ� �ણૂર્ 

કરવાની થાય છે. 

૧. �વેશ એકશનપ્ લાન �જુબ ડ�.�.ટ�., નવી �દલ્હ�ની ગાઇડ લાઇન �જુબ નવા 

ઉમેદવારોને હાજર કરવાના રહ�શે. 

ર. મા�હતી ��ુસ્તકાના પાના ન.ં૬ ખાસન�ધ ��ુા ન.ં(૨) મા ંજણાવ્યા અ�સુાર ઉમેદવાર ૧૦ 

�દવસ �ધુીમા ંહાજર ન થાય તો �વેશ રદ થવા પા� થાય છે.  

૩. �વેશસ� શ� થયે ૧૦ �દવસ પછ� સસં્થા કક્ષાએ ખાલી પડ�લ / ખાલી રહ�લ બેઠકો 

ભરવા માટ� હાજર થયેલ તાલીમાથ�ઓ પૈક� ��ડ �ાન્સફર કરાવવા ઇચ્�ંક ઉમેદવારો 

પાસેથી અર�ઓ મેળવી ખાલી પડ�લ / ખાલી રહ�લ બેઠકો ��ડ �ાન્સફરથી ભરવાની 

���યા નીચે જણાવેલ માગર્દશર્ક �ચૂનાઓ ધ્યાને લઇ હાથ ધરવાની રહ�શે. 

��ડ �ાન્સફરની કાયર્પ�િત: 
૧. સૌ �થમ ��ડ �ાન્સફર કરતા પહ�લા ંઓગષ્ ટ-૨૦૨૦ ના �વેશસ� દરમ્યાન સસં્થા ખાતે 

ભરવા પા� દર�ક ��ડમા ં હાજર ન થયેલ, રા�ના�ુ ં આપેલ, નામ રદ કર�લ, સતત 

ગેરહાજરને કારણે નામકમીની એન્�� કરવી જ�ર� છે. આ તમામ એન્�� સસં્થા કક્ષાએ 

કરવાની રહ�શે. તથા આ �ગેની નીચે �જુબના પ�કમા ંમા�હતી તૈયાર રાખવી. 
�મ ��ડ શીફ્ટ �િુનટ રોલ નબંર તાલીમાથ��ુ ંનામ 
      
� તાલીમાથ�ઓ ��ડ બદલવા માગંતા હોય તેની એન્�� પણ ઓનલાઇન કરવાની રહ�શે. 

૧. ��ડ �ાન્સફર કર�લ તાલીમાથ�ને એફ�લીએશન �ગેનો હ� છેવટનો રહ�શે.  

૨. ��ડ �ાન્સફર તેવા ��ડમા ંન કરવી �યા ંમ�ૂંર બેઠકોની સાપેકે્ષ ભરાયેલ બેઠકો ઘટ� �ય. 

૩. ��ડ �ાન્સફર થવાથી તાલીમાથ�નો રોલ નબંર સોફ્ટવેર �ારા અપાશે. 

૪. ��ડ �ાન્સફર મેર�ટ �જુબ જ કરવા�ુ ંરહ�શે.  

૫. ��ડ �ાન્સફર દરમ્યાન એફ�લીએશન અન્વયેની �ાધાન્ય મેર�ટ �જુબ રહ�શે. 

૬. ��ડ �ાન્સફરમા ંમેર�ટને �ાધાન્ય આપવા�ુ ંરહ�શે. 

ર. એસ.એસ.સી / એચ.એસ.સી.મા ં એક િવષયમા ં પાસ થયેલ ઉમેદવારો તથા �થમ 

રાઉન્ડમા ં �વેશથી વ�ંચત રહ�લ ઉમેદવારોને �રુ��રુો લાભ મળે તથા સસં્થાની 

બેઠકોનો મહ�મ ઉપયોગ થાય તે આશયથી બી� રાઉન્ડની �વેશ કાયર્વાહ� નીચે 

�જુબ હાથ ધરવાની રહ�શે. 

૨.૧ મેર�ટ યાદ� સ�ંણૂર્ પણે �ણૂર્ થયેલ હોય અને બેઠકો ખાલી હોય તેવી સસં્થાઓ માટ� 

નોડલ સસં્થાએ તેમના હસ્તકની સરકાર� / �ાન્ટ-ઇન-એઇડ/ સ્વિનભર્ર સસં્થાની 
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િવગતો આવર� લઇ આ સાથે સામેલ ન�નૂા �જુબ � તે �જલ્લામા ંબહોળ� �િસ�� 

ધરાવતા કોઇ પણ ૨(બે) �જુરાતી અખબારમા ં�હ�રાત આપવાની રહ�શે.  

૨.૨ � ઉમેદવારો ર�સ્�ડર્ થયેલ હોય અને પસદંગીના વ્યવસાયમા ં�વેશ ન મળેલ હોય, 

કોલ લેટર િ�ન્ટ ન કર� શક�લ હોય ક� કોઇ અન્ય કારણોસર �વેશથી વ�ંચત રહ�લ 

હોય /  ગેરહાજર રહ�લ હોય તેઓએ પણ �.૫૦/- ર�સ્��શન ફ� ભર�લ હોય તેની 

પહ�ચ સાથે નવીન અર� ઓનલાઇન કરવાની રહ�શે. 

૨.૩ �વેશ કાયર્વાહ�નો �થમ તબ�ો �ણૂર્ થયા પછ� સસં્થાઓ ખાતે ખાલી રહ�લ /  

ખાલી થયેલ બેઠકો ભરવા માટ� સસં્થા કક્ષાએ મેર�ટ યાદ�મા ંઉમેદવારો બાક� હોય તો 

તેવા ઉમેદવારો તથા મેર�ટ યાદ� સ�ંણૂર્ �ણૂર્ થયેલ હોય તેવી સસં્થાઓએ 

તાર�ખઃ૦૧/૦૯ /૨૦૨૦ થી તાર�ખઃ૧૧/૦૯/૨૦૨૦ �ધુીમા ં ઓનલાઇન અર�ઓ 

મેળવવાની રહ�શે. 

૨.૪ નોડલ સસં્થાએ તેમની તથા તેમના તાબા હ�ઠળની સસં્થાઓ માટ� મળેલ અર�ઓ�ુ ં

સ�ંકુ્ત (જનરલ) મેર�ટલીસ્ટ �ો�ામ �ારા ઓનલાઇન જનર�ટ કર� તાર�ખઃ૧૪/૦૯/ 

૨૦૨૦ �ધુીમા ંનોટ�શ બોડર્ ઉપર �િસ� કરવા�ુ ંરહ�શે. 

૨.૫ તાર�ખઃ૧૫-૧૬/૦૯/૨૦૨૦ ના નોડલ સસં્થા તથા તેમના તાબા હ�ઠળની સસં્થાઓની 

ખાલી રહ�લ / ખાલી થયેલ બેઠકોની બી� તબ�ાની �વેશ કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની 

રહ�શે. �મા ં ��ડ �ાન્સફરથી ખાલી રહ�લ / ખાલી થયેલ જગ્યાઓનો પણ સમાવેશ 

કરવાનો રહ�શે. બી� રાઉન્ડની �વેશની તમામ ���યા નોડલ સસં્થા કક્ષાએથી હાથ 

ધરવાની રહ�શે. 

ર.૬ સસં્થાના વડાએ �થમ રાઉન્ડમા ં� ઉમેદવારો ર�સ્�ડર્ થયેલ હોય અને પસદંગીના 

વ્યવસાયમા ં�વેશ ન મળેલ હોય, કોલ લેટર િ�ન્ટ ન કર� શક�લ હોય ક� કોઇ અન્ય 

કારણોસર �વેશથી વ�ંચત રહ�લ હોય / ગેરહાજર રહ�લ હોય તેઓને પણ સબંધકતાર્ 

સસં્થાએ આ નવીન અર� ફોમર્ ઓનલાઇન ભરવા માટ� ઉમેદવારોને SMS �ારા �ણ 

કરવાની રહ�શે. આવા ઉમેદવારોએ અગાઉ �.૫૦/- ર�સ્��શન ફ� ભર�લ હોઇ ફર�થી 

ફ� લેવાની રહ�તી નથી. ફક્ત ફ� ની ઝેરોક્ષ નકલ ફોમર્ સાથે �બડવાની રહ�શે.  

૨.૭ બી� રાઉન્ડ �ગેના https://e-trams.gujarat.gov.in/ નોડલ કક્ષાના ઓનલાઇન 

�ો�ામની તેમજ �ી� રાઉન્ડ �ગેના https://e-trams.gujarat.gov.in/ �તે સસં્થા 

કક્ષાના ઓનલાઇન �ો�ામની  �ણ ઈ-મેઇલથી કરવામા ંઆવશે. 

૨.૮ તમામ સસં્થાઓએ તેમની સસં્થા ખાતે ખાલી રહ�લ બેઠકો સસં્થાના નોટ�સ બોડર્ ઉપર 

�િસ� કરવા �ગત કાળ� લેવાની રહ�શે. તથા ઓનલાઇન નવા ફોમર્ ભરનાર 

ઉમેદવારને ફોમર્ ભરતી વખતે આપવાની રહ�શે. 

https://e-trams.gujarat.gov.in/
https://e-trams.gujarat.gov.in/


 
16 

 

૨.૯ નોડલ સસં્થાએ તાર�ખઃ૧૫-૧૬/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ સસં્થા ખાતે �વેશ માટ� હાજર 

રહ�નાર ઉમેદવારોને ખાલી રહ�તી બેઠકોની સસં્થા/ ��ડવાઇઝ િ�ન્ટઆઉટ આપવાની 

રહ�શે. �થી ઉમેદવારોને તેમની પસદંગી માટ� સરળતા રહ�.  

�વેશના �ી� તબ�ાની �વેશ કાયર્પ�િત:  

 તાર�ખઃ૨૪/૦૯/ર૦૨૦ ના રોજ �વેશ કાયર્વાહ� સ�ંણૂર્ પણે સપંન્ ન થાય તે ર�તે 

�વેશના �ી� તબકકાની �વેશ કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની રહ�શે. આ માટ� ખાલી રહ�લ બેઠકો 

ભરવા માટ� સસં્ થા ખાતે નવેસરથી �વેશ ફોમર્ ભરાવવા તથા �વેશ ફોમર્ પરત લેવાની 

���યા તાર�ખઃ૧૭/૦૯/ર૦૨૦થી તાર�ખઃ૨૨/૦૯/ર૦૨૦ દરમ્ યાન હાથ ધરવાની રહ�શે. તેમજ 

�થમ /બી� તબકકામા ં�વેશથી વ�ંચત રહ� ગયા હોય તેવા ઉમેદવારો તથા નવા ભર�લ 

�વેશ ફોમર્ વાળા ઉમેદવારોને, સબંિંધત ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાની ખાલી રહ�લ બેઠકો ઉપર 

�વેશની તક આપવા માટ� દર�ક ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાઓએ ઉમેદવારોને સસં્ થા ખાતે 

તાર�ખઃ૨૪-૨૫/૦૯/ર૦૨૦ ના રોજ �બ� બોલાવી મેર�ટ અ�સુાર �વેશની કાયર્વાહ� નીચે 

�માણે હાથ ધરવાની રહ�શે. 

૧. �થમ/ બી� તબકકામા ં પસદંગી �માણેનો ��ડ મળવાપા� ન હોવાના કારણે 

�વેશથી વ�ંચત રહયા હોય તેવા ઉમેદવારો / કોલલેટર િ�ન્ ટ ન કર� શકવાને કારણે 

અથવા અન્ ય કારણોસર �બ� �લુાકાત મા ંહાજર રહ� શકયા ન હોય તેવા ઉમેદવારો 

તથા નવા �વેશ ફોમર્ ભર�લ ઉમેદવારોને સબંિંધત ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થા ખાતે 

સ્ વેચ્ છાએ / સ્ વખચ� હાજર રહ�વા �ણ કરવી. � ઉમેદવાર �થમ/ બી� તબકકાના 

�બ� �લુાકાતમા ંઉપિસ્ થત થયેલ હોય તેમજ પસદંગી �માણેનો ��ડ ન મેળવી શક�લ 

હોય તેમને પણ ઉકત કાયર્�મનો લાભ લેવા જણાવ�.ુ 

ર. દર�ક સસં્ થાએ �વેશના �થમ અને બીજો તબકકો �ણૂર્ કર�લ હોય  નો�ટસ બોડર્ પર 

વ્ યવસાયવાર ખાલી બેઠકોની િવગતો સ્ પષ્ ટ પણે �હ�ર જનતાને વચંાય તેવી ર�તે 

મોટા અક્ષર� �દશ�ત કર�ને દશાર્વવાની રહ�શે. 

૩. � � સસં્ થાઓએ �થમ / બી� તબકકામા ં તમામ ઉમેદવારોને ઈન્ ટરવ્ �મુા ં

બોલાવેલ છે તેમ છતા ંજગ્ યાઓ ખાલી રહ� તેવી તમામ સરકાર� / �ાન્ ટ-ઈન-એઈડ/ 

સ્વિનભર્ર ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્થાઓ ખાતે ખાલી રહ�લ બેઠકો ઉપર ર�સ્ ટડર્ 

થયેલ,પરં� ુ�વેશથી વ�ંચત એવા ઉમેદવારોને, � તે ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થા ખાતે 

ઉપિસ્ થત રહ� �વેશ મેળવવાની તક ઝડપવા માટ�, યોગ્ ય માઘ્ યમ મારફતે 

મા�હતગાર કરવાના રહ�શે.  

૪. આવા ઉમેદવારોએ અગાઉ ફોમર્ ભરતી વખતે ર�સ્ ��શન ફ� ભર�લ હોવાથી, 

ર�સ્ ��શન ફ� �ા.પ૦/- �નુઃ લેવાની રહ�શે નહ�. પરં� ુિનયત ન�નૂામા ંનવીન �વેશ 

ફોમર્ ભરનાર ઉમેદવારો પાસેથી ર�સ્ ��શન ફ� �ા.પ૦/- િનયમો�સુાર લેવાની રહ�શે. 

(�વેશ ફોમર્નો ન�નૂો https://itiadmission.gujarat.gov.in �જુબનો જ રહ�શે.) 

https://itiadmission.gujarat.gov.in/
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પ. સદર �ી� તબકકાની વ્ યવસ્ થા મા� ઓગસ્ ટ-ર૦૨૦ ના સ� માટ� સ્ વીકારવામા ં

આવેલ �વેશપ�ો  તથા નવા �વેશ ફોમર્ ભર�લ ઉમેદવારો માટ� જ છે. 

૬. સબંિંધત ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાઓ ખાતે ઉપર �માણે જણાવ્ યા અ�સુાર ઉપિસ્ થત 

રહ�લા ર�સ્ ટડર્ ઉમેદવારો તથા નવી આવેલ અર�ઓના ઉમેદવારોની કોમન મેર�ટ 

યાદ� તૈયાર કર�, સસં્ થા કક્ષાએ ૦૩ (�ણ) સભ્ યોની કિમ�ટ બનાવી ખાલી રહ�લ બેઠકો 

ઉપર મેર�ટના ધોરણે અ�સુાર તાર�ખઃ૨૪-૨૫/૦૯/ર૦૨૦ ના રોજ �વેશ આપવાની  

િનયમો�સુાર કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની રહ�શે. 

૭. સબંિંધત સસં્ થા ખાતેની ખાલી રહ�લ બેઠકો માટ� ઉપિસ્ થત રહ�લ ઉમેદવારોની કોમન 

મેર�ટ યાદ� બનાવવી. મે�રટ �મા�સુાર ઉમેદવારની �બ� �લુાકાત ગોઠવવી. � તે 

વ્ યવસાયમા ંમે�રટ અ�સુાર, �વેશના િનયમો�સુાર �વેશ આપવાની કાયર્વાહ� હાથ 

ધરવી. 

૮. સદર સમ� આયોજન �ગે નાયબિનયામક�ી (તાલીમ)/ કાયર્�મ આયોજક સસં્ થાઓ 

�ારા અખબારમા ંિવના �લૂ્ યે �ેસન�ધ પણ આપવી. 

૯. ફકત �થમ / બી� રાઉન્ ડ �િતત ખાલી રહ�લ બેઠકો જ ભરવાની રહ�શે. રા�ના�ુ,ં 

નામ કમી, ભાગે�ુ �હ�ર કરવા ક� અન્ ય કોઈ પણ કારણોસર ખાલી થયેલ જગ્ યાઓ 

ભરવાની રહ�તી નથી. 

�વેશના ચોથા તબ�ાની "વહ�લા તે પહ�લાના ધોરણે"ની �વેશ કાયર્પ�િત:  

 તાર�ખઃ૧૫/૧૦/ર૦૨૦ ના રોજ �વેશ કાયર્વાહ� સ�ંણૂર્ પણે સપંન્ ન થાય તે ર�તે 

�વેશના ચોથા તબકકાની "વહ�લા તે પહ�લાના ધોરણે"ની �વેશ કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની 

રહ�શે. આ માટ� ખાલી રહ�લ બેઠકો ભરવા માટ� સસં્ થા ખાતે નવેસરથી �વેશ ફોમર્ ભરાવવા 

તથા �વેશ ફોમર્ પરત લેવાની ���યા તાર�ખઃ૨૮/૦૯/ર૦૨૦ થી તાર�ખઃ૦૯/૧૦/ર૦૨૦ 

દરમ્ યાન હાથ ધરવાની રહ�શે. તેમજ �થમ તબકકા/ બી�/ �ી� તબકકામા ં �વેશથી 

વ�ંચત રહ� ગયા હોય તેવા ઉમેદવારો તથા નવા ભર�લ �વેશ ફોમર્ વાળા ઉમેદવારોને, 

સબંિંધત ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાની ખાલી રહ�લ બેઠકો ઉપર �વેશની તક આપવા માટ� દર�ક 

ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાઓએ ઉમેદવારોને સસં્ થા ખાતે તાર�ખઃ૧૩/૧૦/ર૦૨૦ થી તાર�ખઃ 

૧૫/૧૦/ર૦૨૦ ના રોજ �બ� બોલાવી મેર�ટ અ�સુાર �વેશની કાયર્વાહ� નીચે �માણે હાથ 

ધરવાની રહ�શે. 

૧. �થમ તબકકા / બી�/ �ીજ તબકકામા ં  પસદંગી �માણેનો ��ડ મળવાપા� ન 

હોવાના કારણે �વેશથી વ�ંચત રહયા હોય તેવા ઉમેદવારો / કોલલેટર િ�ન્ ટ ન કર� 

શકવાને કારણે અથવા અન્ ય કારણોસર �બ� �લુાકાત મા ંહાજર રહ� શકયા ન હોય 

તેવા ઉમેદવારો તથા નવા �વેશ ફોમર્ ભર�લ ઉમેદવારોને સબંિંધત ઔ�ો�ગક તાલીમ 

સસં્ થા ખાતે સ્ વેચ્ છાએ / સ્ વખચ� હાજર રહ�વા �ણ કરવી. � ઉમેદવાર �થમ તબકકા 
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/ બી� તબકકાના �બ� �લુાકાતમા ંઉપિસ્ થત થયેલ હોય તેમજ પસદંગી �માણેનો 

��ડ ન મેળવી શક�લ હોય તેમને પણ ઉકત કાયર્�મનો લાભ લેવા જણાવ�.ુ 

ર. દર�ક સસં્ થાએ �વેશના �થમ અને બીજો તબકકો �ણૂર્ કર�લ હોય  નો�ટસ બોડર્ પર 

વ્ યવસાયવાર ખાલી બેઠકોની િવગતો સ્ પષ્ ટ પણે �હ�ર જનતાને વચંાય તેવી ર�તે 

મોટા અક્ષર� �દશ�ત કર�ને દશાર્વવાની રહ�શે. 

૩. � � સસં્ થાઓએ �થમ/ બી�/ �ી� તબકકામા ંતમામ ઉમેદવારોને ઈન્ ટરવ્ �મુા ં

બોલાવેલ છે તેમ છતા ંજગ્ યાઓ ખાલી રહ� તેવી તમામ સરકાર� / �ાન્ ટ-ઈન-એઈડ/ 

સ્વિનભર્ર ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્થાઓ ખાતે ખાલી રહ�લ બેઠકો ઉપર ર�સ્ ટડર્ થયેલ, 

પરં� ુ �વેશથી વ�ંચત એવા ઉમેદવારોને, � તે ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થા ખાતે 

ઉપિસ્ થત રહ� �વેશ મેળવવાની તક ઝડપવા માટ�, યોગ્ ય માઘ્ યમ મારફતે 

મા�હતગાર કરવાના રહ�શે.  

૪. આવા ઉમેદવારોએ અગાઉ ફોમર્ ભરતી વખતે ર�સ્ ��શન ફ� ભર�લ હોવાથી, 

ર�સ્ ��શન ફ� �ા.પ૦/- �નુઃ લેવાની રહ�શે નહ�. પરં� ુિનયત ન�નૂામા ંનવીન �વેશ 

ફોમર્ ભરનાર ઉમેદવારો પાસેથી ર�સ્ ��શન ફ� �ા.પ૦/- િનયમો�સુાર લેવાની રહ�શે. 

(�વેશ ફોમર્નો ન�નૂો https://itiadmission.gujarat.gov.in �જુબનો જ રહ�શે.) 

પ. સદર ચોથા તબકકાની વ્ યવસ્ થા મા� ઓગસ્ ટ-ર૦૨૦ ના સ� માટ� સ્ વીકારવામા ં

આવેલ �વેશપ�ો  તથા નવા �વેશ ફોમર્ ભર�લ ઉમેદવારો માટ� જ છે. 

૬. સબંિંધત ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્ થાઓ ખાતે ઉપર �માણે જણાવ્ યા અ�સુાર ઉપિસ્ થત 

રહ�લા ર�સ્ ટડર્ ઉમેદવારો તથા નવી આવેલ અર�ઓના ઉમેદવારોની કોમન મેર�ટ 

યાદ� તૈયાર કર�, સસં્ થા કક્ષાએ ૦૩ (�ણ) સભ્ યોની કિમ�ટ બનાવી ખાલી રહ�લ બેઠકો 

ઉપર મેર�ટના ધોરણે અ�સુાર તાર�ખઃ૧૩/૧૦/ર૦૨૦ થી તાર�ખઃ૧૫/૧૦/ર૦૨૦ ના 

રોજ �વેશ આપવાની  િનયમો�સુાર કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની રહ�શે. 

૭. સબંિંધત સસં્ થા ખાતેની ખાલી રહ�લ બેઠકો માટ� ઉપિસ્ થત રહ�લ ઉમેદવારોની કોમન 

મેર�ટ યાદ� બનાવવી. મે�રટ �મા�સુાર ઉમેદવારની �બ� �લુાકાત ગોઠવવી. � તે 

વ્ યવસાયમા ંમે�રટ અ�સુાર, �વેશના િનયમો�સુાર �વેશ આપવાની કાયર્વાહ� હાથ 

ધરવી. 

૮. સદર સમ� આયોજન �ગે નાયબિનયામક�ી (તાલીમ)/ કાયર્�મ આયોજક સસં્ થાઓ 

�ારા અખબારમા ંિવના �લૂ્ યે �ેસન�ધ પણ આપવી. 

૯. ફકત �થમ/ બી�/ �ી� રાઉન્ ડ �િતત ખાલી રહ�લ બેઠકો જ ભરવાની રહ�શે. 

રા�ના�ુ,ં નામ કમી, ભાગે�ુ �હ�ર કરવા ક� અન્ ય કોઈ પણ કારણોસર ખાલી થયેલ 

જગ્ યાઓ ભરવાની રહ�તી નથી. 

https://itiadmission.gujarat.gov.in/


https://itiadmission.gujarat.gov.in/
https://itiadmission.gujarat.gov.in/
https://e-trams.gujarat.gov.in/
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નકલ રવાના �ણ તેમજ જ�ર� કાયર્વાહ� સા� ં: 
૧. નાયબ િનયામક�ી (તાલીમ), �ાદ�િશક કચેર�, અમદાવાદ/ વડોદરા / રાજકોટ / 

�રુત તથા આઈ.ટ�.સી. વડોદરા તરફ. 
ર. તમામ સરકાર� / �ાન્ ટ-ઈન-એઈડ/ સ્વિનભર્ર ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્થાઓના વડાઓ 

તરફ. 
૩. વડ� કચેર�ની શાખાઃઘ(GIA/SF), શાખાઃચ(૬), આઈ.ટ�.સેલ., �.સી.વી.ટ�. તરફ. 
૪. �િુ�ટ�ન્ ડ�ન્ ટ�ી નેશનલ ક�ર�અર સિવૅસ સેન્ ટર ફોર ડ�ફરન્ ટલી એબ્ લેડ, અમદાવાદ 

�ુબેરનગર, અમદાવાદ તરફ. 
નકલ સિવનય રવાનાઃ 
પ. કિમ�ર�ી, ટ�કનીકલ િશક્ષણ કિમ�ર�ીની કચેર�, બ્ લોક ન.ંર-ડ�, કમર્યોગી ભવન, છ�ો 

માળ, સેકટર-૧૦/ એ, ગાધંીનગર-૩૮ર૦૧૦. 
૬. સીનીયર ટ�કિનકલ િનયામક�ી, નેશનલ ઈન્ ફ�મેટ�ક સેન્ટરર(NIC), બ્ લોક ન.ં૧૩/ રજો 

માળ, સ�ચવાલય, ગાધંીનગર તરફ ઘટ� ુ ંથવા સા�. 
 
નાડ�યા/Fi nal  Admi ssi on Ci r cul ar -2020.doc/ 



 
21 

 

સરકારી/�ાન્ટ-ઇન-એઇડ/સ્વિનભર્ર સંસ્થાઓમાં �વેશ સત્ર ઓગષ્ ટ-૨૦૨૦ માટેનો �વેશ એકશન પ્ લાન  

 

નાડ�યા/ Fi nal  Admi ssi on Ci r cul ar -2020.doc/ 

�મ િવગત તારીખ 
�થમ રાઉન્ડની �વેશ કાયર્વાહી માટે 

૧ ઓનલાઇન �વેશ ફોમર્ ભરવાનંુ શરૂ કરવાની તારીખ તારીખઃ૦૧/૦૭/૨૦૨૦ 
૨ ઓનલાઇન �વેશ ફોમર્ ભરવાની છેલ્ લી તારીખ  તારીખઃ૨૭/૦૭/૨૦૨૦ 
૩ �વેશ ફોમર્ આઇ.ટી.આઇ. ખાતે ર�સ્ ટડર્  કરવાની છેલ્ લી તારીખ અને સમય તારીખઃ૨૮/૦૭/૨૦૨૦ 

સાંજ ે૧૭.૦૦ કલાક સુધી 
૪ �વેશ ફોમર્ની સંસ્ થા કક્ષાએ ઓનલાઇન મેળવણું કરવાની તારીખ તારીખઃ૨૯/૦૭/૨૦૨૦ થી 

તારીખઃ૩૦/૦૭/૨૦૨૦ 
૫ રૂબરૂ મુલાકાતનો કાયર્�મ તમામ સંસ્ થાએ ઓનલાઇન ડેટા એન્ ટર્ ી કરવાની 

તારીખ 
તારીખઃ૩૧/૦૭/૨૦૨૦ 

૬ ઓનલાઇન મેરીટ અને કોલલેટર �િસ� કરવાની તારીખ તારીખઃ૦૪/૦૮/૨૦૨૦ 
૭ ઉમેદવારોને સોફટવેરના ઉપયોગથી SMS કરવાની તારીખ તારીખઃ૦૫/૦૮/૨૦૨૦ થી 

તારીખઃ૦૭/૦૮/૨૦૨૦ 
૮ સંસ્ થા કક્ષાએ રૂબરૂ મુલાકાત અને �વેશ આપવા અંગેની કાયર્વાહી તારીખઃ૧૦/૦૮/૨૦૨૦ થી 

તારીખઃ૩૧/૦૮/૨૦૨૦ 
૯ �વેશ સત્ર શરૂ કરવાની તારીખ As Per DGT Guideline 

ટર્ે ડ ટર્ ાન્સફરની ���યા ( જ ેતે સંસ્થા કક્ષાએ) 
૧ ટર્ેડ ટર્ ાન્સફર માટે તાલીમાથ�ઓ પાસેથી અર� મેળવવાની તારીખ �વેશસત્ર શરૂ થયે ૧૦ �દવસ પછી 
૨ તાલીમાથ�ઓને મેરીટ આધારીત ટર્ેડ ટર્ ાન્સફર આપવાની તારીખ �વેશસત્ર શરૂ થયે ૧૦ �દવસ પછી 

બી� રાઉન્ડની �વેશ કાયર્વાહી માટે ( નોડલ સંસ્થા કક્ષાએ) 
૧ ઓનલાઇન �વેશ ફોમર્ ભરવાનંુ શરૂ કરવાની તારીખ તારીખઃ૦૧/૦૯/૨૦૨૦ 
૨ �વેશ ફોમર્ આઇ.ટી.આઇ. ખાતે ર�સ્ ટડર્  કરવાની છેલ્ લી તારીખ અને સમય તારીખઃ૧૧/૦૯/૨૦૨૦ 

સાંજ ે૧૮.૦૦ કલાક સુધી 
૩ નોડલ સંસ્થા ખાતે મેરીટ લીસ્ટ �િસ� કરવાની તારીખ તારીખઃ૧૪/૦૯/૨૦૨૦ 
૪ નોડલ સંસ્થા ખાતે રૂબરૂ મુલાકાત અને �વેશ આપવા અંગેની કાયર્વાહીની 

તારીખ 
તારીખઃ૧૫/૦૯/૨૦૨૦ થી 
તારીખઃ૧૬/૦૯/૨૦૨૦ 

ત્રી� રાઉન્ડની �વેશ કાયર્વાહી માટે (જ ેતે સંસ્થા કક્ષાએ)  
૧ ઓનલાઇન �વેશ ફોમર્ ભરવાનંુ શરૂ કરવાની તારીખ તારીખઃ૧૭/૦૯/૨૦૨૦ 
૨ �વેશ ફોમર્ આઇ.ટી.આઇ. ખાતે ર�સ્ ટડર્  કરવાની છેલ્ લી તારીખ અને સમય તારીખઃરર/૦૯/૨૦૨૦ 

સાંજ ે૧૮.૦૦ કલાક સુધી 
૩ જ ેતે સંસ્થા ખાત ેમેરીટ લીસ્ટ �િસ� કરવાની તારીખ તારીખઃ૨૩/૦૯/૨૦૨૦ 

બપોરે ૧૨.૦૦ કલાક સુધી 
૪ જ ેતે સંસ્થા ખાત ેરૂબરૂ મુલાકાત અને �વેશ આપવા અંગેની કાયર્વાહીની 

તારીખ 
તારીખઃ૨૪/૦૯/૨૦૨૦ થી  
તારીખઃ૨૫/૦૯/૨૦૨૦ 

ચોથા રાઉન્ડ(વહેલા તે પહેલાના ધોરણે) ની �વેશ કાયર્વાહી માટે (જ ેતે સંસ્થા કક્ષાએ)  
૧ ઓનલાઇન �વેશ ફોમર્ ભરવાનંુ શરૂ કરવાની તારીખ તારીખઃ૨૮/૦૯/૨૦૨૦ 
૨ �વેશ ફોમર્ આઇ.ટી.આઇ. ખાતે ર�સ્ ટડર્  કરવાની છેલ્ લી તારીખ અને સમય તારીખઃ૦૯/૧૦/૨૦૨૦ 

સાંજ ે૧૮.૦૦ કલાક સુધી 
૩ જ ેતે સંસ્થા ખાત ેમેરીટ લીસ્ટ �િસ� કરવાની તારીખ તારીખઃ૧૨/૧૦/૨૦૨૦ 

બપોરે ૧૨.૦૦ કલાક સુધી 
૪ જ ેતે સંસ્થા ખાત ેરૂબરૂ મુલાકાત અને �વેશ આપવા અંગેની કાયર્વાહીની 

તારીખ 
તારીખઃ૧૩/૧૦/૨૦૨૦ થી  
તારીખઃ૧૫/૧૦/૨૦૨૦ 
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ઓગષ્ટ-૨૦૨૦ના �વેશ સ�મા ંખાલી રહ�તી બેઠકો ઉપર 
સરકાર�/�ાન્ટ-ઇન-એઇડ/સ્વિનભર્ર સસં્થામા ં�વેશ બાબત 

�જુરાત સરકાર 
 

 
 
 
  રોજગાર અને તાલીમ ખાતાના િનય�ંણ હ�ઠળની રાજયની સરકાર� ઔ�ો�ગક તાલીમ 
સસં્થાઓ.................., �ાન્ ટ-ઇન-એઇડ ઔ�ો�ગક તાલીમ ક�ન્ �ો........ તથા સ્વિનભર્ર ઔ�ો�ગક તાલીમ 
સસં્થાઓ..................મા ંક�ટલાક વ્યવસાયોમા ં�વશેસ� ઓગષ્ ટ-૨૦૨૦ મા ં�ૂજ બઠેકો ખાલી રહ�લ છે. 
આથી �વેશવાચં્ � ઉમેદવારોએ ઉક્ત સસં્થાઓ ખાતથેી તમેજ ઇન્ટરનટેના માધ્યમથી ઓનલાઇન 
https://itiadmission. gujarat.gov.in ઉપરથી નવીન �વશે ફોમર્ ભર� � સસં્થા ખાતે �વેશ મેળવવા ઇચ્છતા 
હોય તે સસં્થા ખાત ેનીચ ેદશાર્વ્યા �જુબ �.૫૦/- ર�સ્��શન ફ� સાથે જ�ર� �માણપ�ો સહ�ત પરત 
જમા કરાવવા�ુ ંરહ�શે. � ઉમેદવારોએ અગાઉ ઓનલાઇન �વેશ ફોમર્ ભર�લ હોય અન ેકોઇ કારણોસર 
�વશે મળેવી શક�લ ન હોય તો તવેા ઉમેદવારોએ અલગથી ર�સ્��શન ફ� ભરવાની રહ�તી નથી તેઓએ 
ઓનલાઇન �વશે ફોમર્, ર�સ્ ��શનની રસીદની ઝરેોક્ષ નકલ સહ�ત સબંિધત સસં્ થાન ેઅર� કરવાની 
રહ�શે. 

  ઉપરોક્ત સસં્થાઓની બેઠકો ભરવાની બી� રાઉન્ડ કાયર્વાહ� નોડલ ઔ�ો�ગક તાલીમ 
સસં્થા ...................ખાત ેનીચે િનદ�ષ્ ટ કાયર્�મ �જુબ કરવામા ંઆવનાર છે. �યાર� �ી� રાઉન્ડ 
કાયર્વાહ� � તે ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્થા ખાતે નીચ ેિનદ�ષ્ ટ કાયર્�મ �જુબ કરવામા ંઆવનાર છે. 
�નો �વશેવાચં્� ઉમદેવારોએ લાભ લેવા અ�રુોધ કરવામા ંઆવ ેછે. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 આચાયર્ 

ઔ�ો�ગક તાલીમ સસં્થા 
નોડલ.... 

નાડ�યા/Fi nal  Admi ssi on Ci r cul ar -2020.doc/ 

�મ િવગત તાર�ખ 
બી� રાઉન્ડની �વશે કાયર્વાહ� માટ�( નોડલ સસં્થા કક્ષાએ) 

૧ ઓનલાઇન �વશે ફોમર્ ભરવા�ુ ંશ� કરવાની તાર�ખ તાર�ખ:૦૧/૦૯/૨૦૨૦ 
૨ �વશે ફોમર્ આઇ.ટ�.આઇ. ખાત ેર�સ્ ટડર્ કરવાની છેલ્ લી તાર�ખ 

અને સમય 
તાર�ખ:૧૧/૦૯/૨૦૨૦ 
સા�ં ૧૮.૦૦ કલાક �ધુી  

૩ નોડલ સસં્થા ખાતે મરે�ટ લીસ્ટ �િસ� કરવાની તાર�ખ તાર�ખ:૧૪/૦૯/૨૦૨૦ 
૪ નોડલ સસં્થા ખાતે �બ� �લુાકાત અને �વશે આપવા �ગનેી 

કાયર્વાહ�ની તાર�ખ 
તાર�ખ:૧૫/૦૯/૨૦૨૦ થી 
તાર�ખ:૧૬/૦૯/૨૦૨૦ 

�ી� રાઉન્ડની �વશે કાયર્વાહ� માટ� (� ત ેસસં્થા કક્ષાએ) 
૧ ઓનલાઇન �વશે ફોમર્ ભરવા�ુ ંશ� કરવાની તાર�ખ તાર�ખ:૧૭/૦૯/૨૦૨૦ 
૨ �વશે ફોમર્ આઇ.ટ�.આઇ. ખાત ેર�સ્ ટડર્ કરવાની છેલ્ લી તાર�ખ 

અને સમય 
તાર�ખ:૨૨/૦૯/૨૦૨૦ 
સા�ં ૧૮.૦૦ કલાક �ધુી  

૩ � ત ેસસં્થા ખાત ેમેર�ટ લીસ્ટ �િસ� કરવાની તાર�ખ તાર�ખ:૨૩/૦૯/૨૦૨૦ 
બપોર� ૧૨.૦૦ કલાક �ધુીમા ં

૪ � ત ેસસં્થા ખાત ે�બ� �લુાકાત અન ે�વેશ આપવા �ગેની 
કાયર્વાહ�ની તાર�ખ 

તાર�ખ:૨૪/૦૯/૨૦૨૦ થી  
તાર�ખ:૨૫/૦૯/૨૦૨૦ 

ચોથો રાઉન્ડ(વહ�લા ત ેપહ�લા)ની �વશે કાયર્વાહ� માટ� (� તે સસં્થા કક્ષાએ) 
૧ ઓનલાઇન �વશે ફોમર્ ભરવા�ુ ંશ� કરવાની તાર�ખ તાર�ખ:૨૮/૦૯/૨૦૨૦ 
૨ �વશે ફોમર્ આઇ.ટ�.આઇ. ખાત ેર�સ્ ટડર્ કરવાની છેલ્ લી તાર�ખ 

અને સમય 
તાર�ખ:૦૯/૧૦/૨૦૨૦ 
સા�ં ૧૮.૦૦ કલાક �ધુી  

૩ � ત ેસસં્થા ખાત ેમેર�ટ લીસ્ટ �િસ� કરવાની તાર�ખ તાર�ખ:૧૨/૧૦/૨૦૨૦ 
બપોર� ૧૨.૦૦ કલાક �ધુીમા ં

૪ � ત ેસસં્થા ખાત ે�બ� �લુાકાત અન ે�વેશ આપવા �ગેની 
કાયર્વાહ�ની તાર�ખ 

તાર�ખ:૧૩/૧૦/૨૦૨૦ થી  
તાર�ખ:૧૫/૧૦/૨૦૨૦ 

http://itiadmission.guj.nic.in/

