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રોજગાર અને તાલીમ   કમમશનરની કચેરી,  બ્ લોક ન  ૧, ત્રીજો માળ, 
ડો  જીવરાજ મહતેા ભવન, ગા ધીનગર  

૧૦૫૪ સપુરવાઇઝર ઇન્સ્ ટ રકટર   વગગ-૩ ની ભરતી અંગેની જાહરેાત  વર્ગ- ર૦૧૩ 

રોજગાર અન ે તાલીમ કમમશનરની કચરેી, ગાાંધીનગર હસ્ તકની રાજનની રરકારી ધધોિગક તાલીમ 
રાંસ્ થાઓમામાાં પરવરઇાર ર ર સ્ રકવર ઇગ -૩ની અંદાજે ૧૦૫૪ જગ્ નાઓમા માવે નીચે જણાઇલે  લાનકાત 
ધરાઇતા ઉમદેઇારો વારથેી મનનત નમરનામાાં ઓમાન લારન અરજીઓમા માંગાઇઇામાાં આઇ ે છે. આ માવે 
ઉમદેઇારે અરજી  તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૩ (૧૪.૦૦કલાક) થી તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૩(રામિના ૨૩.૫૯ કલાક) દરમ્ નાન 
http://ojas.guj.nic.in  અથઇા  http://ojas1.guj.nic.in  ઇબેરારવ ઉવર મરકઇામાાં આઇલે પરચના 
મરજબ ફકત ઓમાન લારન કરઇાની રહશે.ે  ઉમદેઇારનો તાજેતરનો વારવોવ  રાર નો ફોવોગ્રાફ (૧૫ K.B.) 
અન ેરહીનો નમરનો (૧૫ K.B.) રાર થી ઇધ ેનહીં ત ેરીત ેJPG ફોમવેમાાં સ્કેન કરી ઓમાનલારન અરજીમાાં 
અવલોડ કરઇાનો રહશે.ે ઉમદેઇારે વોતાના બધાજ શકૈ્ષિણક લાનકાત, અનરભઇ, ઇન અન ે જામતના 
પ્રમાણવિો વોતાની વાર ેરાખઇાના રહશે ેઅન ેઅરજીવિકમાાં ત ેમરજબની મઇગતો ભરઇાની રહશે.ે  
 

ભરવાપાત્ર જગ્ યાના દ ્ ભઅ અનામતની ટકાવારી જજુજ જામતવાર ભરવાની ીતી જગ્ યાઓઃ 
ક્રમ ગવૃનરાં નામ 

(પરવરઇાર ર રન   પ   રકવર) 

કૂલ 

જગ્ના 
 (TOTAL) 

િબન 

અનામ 

(OPEN) 

અનર. 
જામત 

(SC) 

અનર. 
જન 

જામત 

(ST) 

રા.શૈ.વ. 

ઇગ  
(SEBC) 

મઇકલાાંગ 

માવેની 
જગ   ના
ઓમા 

(PH) 

૧ ઓમાવોમોબારલ  ૨૬૮  ૧૩૬ ૧૯ ૪૦ ૭૩ ૦૮ 
ર કેમીકલ ૦૩૫  ૦૧૯ ૦૨ ૦૫ ૦૯ ૦૧ 
૩  કોમ્ ્ યરવર ૦૫૦  ૦૨૬ ૦૩ ૦૮ ૧૩ ૦૨ 
૪  રલકેરીકલ  ૩૨૫  ૧૬૫ ૨૩ ૪૯ ૮૮ ૧૦ 
૫ રલકેરેાનીકર   ૦૫૦ ૦૨૬ ૦૩ ૦૮ ૧૩ ૦૨ 
૬  ગારમે ્ ર ૦૧૫  ૦૦૮ ૦૧ ૦૨ ૦૪ ૦૦ 
૭  મથે્ ર-ડે્ાઇંગ ૦૯૧  ૦૪૬ ૦૭ ૧૩ ૨૫ ૦૨ 
૮  મીકેનીકલ ૨૦૦  ૧૦૨ ૧૪ ૩૦ ૫૪ ૦૬ 
૯ રેફ્રીજરેશન એડ એરકડીશનીંગ  ૦૨૦  ૦૧૧ ૦૧ ૦૩ ૦૫ ૦૦ 
 કરલ રરઇાળો..  ૧૦૫૪  ૫૩૯ ૭૩  ૧૫૮  ૨૮૪  ૩૧  

 
∙ અનામત જગ્ નાઓમા  ફકત મરળ ગરજરાતના રા.શ.ૈવ.ઇ., અનરપરિચત જામત તમેજ અનરપરિચત જન જામતના 
ઉમદેઇારો માવે જ અનામત છે. 
∙ મહહલાઓમા માવે ની જગ્ નાઓમા ૩૦ વકા મરજબ અનામત છે.  જેને જે ત ેકેવેગરી રામે રરભર કરાશ.ે મહહલા 
ઉમદેઇારો માવેની અનામત જગ્ નાઓમા માવે જો લાનક મહહલા ઉમદેઇાર ઉવલબ્ ધ નહીં થાન તો ત ેજગ્ ના ત ે
જ કેવેગરીના પર રરષ ઉમદેઇારોથી ભરઇામાાં આઇશ.ે  
∙ માજી રમૈનક માવે કૂલ ભરઇાવાિ જગ્ નાઓમાનાાં ૧૦ વકા મરજબ જગ્ નાઓમા અનામત છે. જે જેત ેકેવેગરી રામે 
રરભર કરાશ.ે માજી રમૈનક માવેની અનામત જગ્ ના માવે જો લાનક માજી રમૈનક ના ઉમદેઇારો ઉવલબ્ ધ ન 
થાન તો તે જગ્ નાઓમા જે ત ેકેવેગરીના અ ન લાનક ઉમદેઇારથી ભરઇામાાં આઇશ.ે 
∙ શારીહરક ખોડખાાંવણઇાળા ઉમદેઇારોની અનામત જગ્ નાઓમા ૩ વકા લખે ે જે ત ે કેવેગરી રામ ે રમાઇશે 
કરઇામાાં આઇશ.ે 
 

પગારધોરણઃ-  
 નાણાાં મઇભાગનાાં તા. ૧૬/ર/૦૬, તા.૧/૮/ર૦૦૬, તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ તથા તા.૬/૧૦/૨૦૧૧ ના 
ઠરાઇ અને રામા ન ઇહહઇવ મઇભાગનાાં તા. ૪/૬/ર૦૦૯નાાં ઠરાઇની જોગઇારઓમાને  આધીન જે 
બોલીઓમા/શરતો/ મનનમો નકકી કરેલ છે ત ેતમેજ હઇ ેવછી ઇખતોઇખત રરકારશ્રી ધ્ ઇારા નકકી કરઇામાાં 
આઇ ેત ેબોલીઓમા/શરતો/મનનમો ઉમદેઇારન ેબાંધનકતા  રહશે.ે જે જોગઇારઓમા ન ેઆમધન પ્રથમ વાાંચ ઇષ  
માવે પરવરઇાર ર ર સ્ રકવર ઇગ -૩ન ે રૂ.૯૪૦૦/- ના  મામરક  ફીકર વગારથી લાનક ઉમદેઇારન ે
અજમાનશી ધોરણ ે મનમણ ૂાંક આવશે, ત ે મરઇાન અ ન કોર ભથ્ થાાં કે લાભો  મળઇાવાિ રહશેે નહહ. 
ત્નારબાદ વાાંચ ઇષ  ની રેઇાઓમા  પરરી થનથેી તમેની રઇેાઓમા મનમણરાંક રત્ તામધકારીન ેરાંતોષકારક જણાને 
વગાર ધોરણ રૂ. વર૦૦-ર૦ર૦૦, ગે્રડવ ેરૂ. ર૮૦૦/- અથઇા રરકારશ્રી દ્વારા જે ત ેજગ્ ના માવે ઇખતોઇખત 
મનનત કરેલ મળઇાવાિ વગાર ધોરણમાાં મનમણ ૂાંક મળેઇઇાન ેવાિ ઠરશ.ે 
રાષ્ટ રીયતાઃ-  ઉમદેઇાર ભારતનો નાગહરક હોઇો જોરએ.  
 

 

શૈક્ષણણક લાયકાતઃ- ઉમદેઇાર A અન ેB માાં દશા વ્ના મરજબની શૈક્ષિણક લાનકાત ધરાઇતો હોઇો જોરએ.  
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(A) a Degree in Engineering or Technology as shown against each 
trade/group as shown below obtained from any of the University established or 
incorporated by or under the Central or State Act in India, or any other 
educational institution recognized as such or declared to be deemed University 
under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, or possess an 
equivalent qualification recognized by the Government; OR 
 
(B) a Diploma as shown against each trade/group as shown below obtained 

from the State Technical Examination Board or any of the University 

established or incorporated by or under the Central or State Act in India, or 

any other educational Institution recognized as such or declared as a deemed 

university under section 3 of the University Grants Commission Act,1956 or 

accredited by All India Council for Technical Education (AICTE) and have 

about three year’s experience in relevant field  

Explanation:- Relevant field means concerned field of Industrial 

concern/organization/unit or Training/Teaching institute.as may be determined 

by the Government. 

 
શૈક્ષિણક/વેકમનકલ લાનકાત રાંબ ાંમધત વ્ નઇરાન પ્રમાણેની જગાને નોગ્ ન અને આ મનનમો અંગે 
નીચે જણાવ્ ના મરજબ જગાની રામે દશા વ્ ના પ્રમાણે રહશેે. 
 

ક્રમ ગ્રરવનરાં નામ 

(પરવરઇાર ર રસ્રક્વર) 

શકૈ્ષિણક લાનકાત    

૦૧ ઓમાવોમોબારલ   Degree in 

1. Automobile Engineering   OR                
2. Mechanical Engineering  OR 

3.  Marine Engineering   OR                                      
Diploma in following discipline with three years’ experience 

in relevant field 

1. Automobile Engineering  OR  

2. Mechanical Engineering. OR 
3. Marine Engineering 

૦૨ કેમીકલ Degree in  Chemical Engineering      OR 

 Diploma in Chemical Engineering with three years’ 

experience in relevant field 

૦૩ કોમ્ ્ યરવર Degree in  

1. Computer Engineering  OR  
2. Computer Technology OR  
3. Computer  Science and Engineering   OR           
 4. Information Technology  OR 

1. B.Sc. with Information Technology as a principal subject  
OR   
2. B. Sc. with Computer Science as a principal subject  OR 
3.Bachelor of Computer Application  OR   
4.  M.Sc. (Information Technology)  OR  

5.  M.Sc. (Computer application and Information  

   Technology)  OR  

6. M.Sc. (Computer Science)   OR 

 7. Master of Computer Application        OR                                                   
Diploma in following discipline with three years relevant 

  experience in Industry OR  Institute as a programmer OR   
  developer  

1. Computer Engineering  OR   
2.Computer Technology  OR                                   
3. Computer  Science and Engineering  OR           
4. Information Technology 
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૦૪ રલકેરીકલ  Degree in 

1. Electrical Engineering  OR   
2. Electrical and Electronics Engineering   OR                                                                   
Diploma in following discipline with three years experience 

in relevant field 

1. Electrical Engineering   OR   
2 Electrical and Electronics Engineering 

૦૫ રલકેરોમનકર  Degree in 

1. Electronics Engineering  OR   

2. Electronics and Communication Engineering OR   
3. Electronics and Telecommunication Engineering OR  
4. Electrical and Electronics Engineering  OR   
5. Power Electronics Engineering    OR   
Diploma in following discipline with three years experience 

in relevant field 

1. Electronics Engineering    OR   
2. Electronics and Radio Engineering  OR   
3. Electronics and Communication Engineering OR   
4. Electronics, Sound and Television Engineering OR   

5. Electronics and Telecommunication  OR   
6. Power Electronics Engineering 

૦૬  ગારમે ્ ર Degree  in  

1. Costume Design OR   

2. Dress Making OR   
3. Computer aided Costume Design and Dress Making OR  
4. Apparel    OR  

5. Fashion Technology  OR    
 6. Fashion Design. OR   
Diploma in following discipline with three year’s experience 

in relevant field 

1. Costume Design and Dress Making   OR   
2. Computer aided Costume Design and Dress Making   OR     
3. Apparel OR   

 4. Fashion Technology OR   
5. Fashion Design. 

 ૦૭  મથે્ ર-ડ્ોઇંગ Degree in Engineering in any discipline  OR   
Diploma in Engineering in any discipline with three year’s 

experience in relevant field. 

૦૮ મીકેનીકલ Degree in 

1. Mechanical Engineering  OR 
 2. Production Engineering  OR   
Diploma in Mechanical Engineering with three years’ 

experience in the relevant field. 

૦૯ રેફીજરેશન એડ 
એરકાંડીશનીંગ 

Degree in 

Mechanical Engineering                       OR                Diploma 

in Mechanical Engineering with three year’s experience in the 

relevant field. 

 
 ગરજરાતી/હહદી બાંન ેભાષાનરાં પરરત રાં જ્ઞાન ધરાઇતો હોઇો જોરએ. 

 

કોમ્ ્ યટુરની જાણકારીઃ-  
ઉમદેઇાર રાજન રરકારનાાં ગરજરાત મરલ્ કી રઇેા ઇગરકરણ અને ભરતી (રામા ન) મનનમો, ૧૯૬૭ અ ઇને 
ઠરાઇલેી કોમ્ ્ યરવરના ઉવનોગ અંગેની વાનાની જાણકારી ધરાઇતો હોઇો જોરશ.ે રામા ન ઇહીઇવ 
મઇભાગના તા. ૧૩/૮/ર૦૦૮ના રરકારી ઠરાઇ ક્રમાાંકઃ રીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ઇ.વ થી નકકી  
કરેલ અભ્ નારક્રમ મરજબ કોમ્્યરવર અંગેનરાં બ ેીક નોલેજ ધરાઇતા હોઇા અંગેનરાં કોરવણ રરકાર મા ન 
તાલીમ રાંસ્ થાનરાં પ્રમાણવિ/માક શીવ ધરાઇતા હોઇા જોરશ.ે  તથા રરકાર મા ન યરમનઇમરટવી અથઇા 
રાંસ્ થામાાં કોમ્ ્યરવર જ્ઞાન અંગેના કોરવણ હડ્ લોમા અભ્ નારક્રમમાાં કોમ્ ્ યરવર એક મઇષન તરીકે હોન તઇેા 
પ્રમાણવિાે અથઇા ધોરણ-૧૦ અન ેધોરણ-૧રની વરીક્ષા કોમ્ ્ યરવરના મઇષન રાથ ે૫રાર કરેલ હોન તઇેા 
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પ્રમાણવિો ધરાઇતા હોઇા જોરશ.ે આ તબકકે આ પ્રમાણવિ ન ધરાઇતા ઉમદેઇારો વણ અરજી કરી 
શકશ.ે વરાંત ર મનમણરાંક મળેઇતા વહલેાાં આ પ્રમાણવિ અચકૂ રજર કરઇાનરાં રહશે.ે અ નથા મનમણકૂ 
મળેઇઇાન ેવાિ ઠરશ ેનહહ. 
 

વય મયાગ્ાઃ-  
 જાહરેાત પ્રમદધ્ધ ીયાની તારીખે ઉમે્વારની વય  ૩૦ વર્ગીી વધ ુહોવી જોઇશે નહહ  
 

વય મયાગ્ામા  છૂટછાટઃ  
∙ મળૂ ગરજરાતના હોન તેઇા અનર.જામત, અનર.જન જામત, રામાજીક શકૈ્ષિણક રીત ે વછાત ઉમદેઇારોનાાં 
હકસ્ રામાાં ઉવલી ઇનમના દામાાં મનનમોનરરાર વાાંચ (વ) ઇષ ની ટછવછાવ આવઇામાાં આઇશ.ે 
∙ ૪૦ વકા કે તેથી ઇધર અવાંગતા ધરાઇતા ઉમદેઇારેાન ે ઉવલી ઇનમના દામાાં ૧૦ ઇષ ની ટછવછાવ 
આવઇામાાં આઇશ.ે 
∙ રામા ન ઇહહઇવ મઇભાગનાાં તા.રર-વ-૧૯૯૭ના ઠરાઇની જોગઇાર મરજબ મહહલા ઉમદેઇારોન ે ઉ૫લી 
ઇનમના દામાાં ૦વ ઇષ ની ટછવછાવ આવઇામાાં આઇશ.ે અનામત કેવેગરીના મહીલા અરજદારેાન ેઅનામત 
તરીકે મળતી ઉવલી ઇનમના દાની ટછવછાવ ઉવરાાંત મહીલા તરીકેની ૦વ ઇષ ની ટછવછાવ આવઇામાાં 
આઇશ.ે 
∙ માજી રમૈનક ઉમદેઇારો કે જેઓમાએ જળ,ઇાયર અન ેભમૂમ આમ  ફોરરરમાાં ઓમાછા માાં ઓમાછા છ (૬) મારની 
રઇેા કરી હોન અન ે માજી રમૈનક તરીકેનરાં રક્ષમ અમધકારીનરાં ઓમાળખકાડ /પ્રમાણવિ ધરાઇતાાં હોન તો 
મળઇાવાિ ઉવલી ઇન મના દામાાં તઓેમાએ બજાઇેલ ફરજનો રમનગાળો ઉવરાાંત િણ (૩) ઇષ  પરધીની 
ટછવછાવ મળશ.ે  
∙ તમામ કેવેગરીના ઉમદેઇારોની ઉવલી ઇન મના દા ટછવછાવ રાથનેી કોરવણ રાંજોગોમાાં મનનત તારીખે 
૪વ ઇષ થી ઇધઇી જોરશ ેનહહ. 
 

 

પદ ્ ગી પ્રહિયા 
∙ હતે રલક્ષી પ્રશ્નોઇાળી O.M.R. વધ્ધમતથી વરીક્ષા લેઇામાાં આઇશ.ે વરાંત ર ખાતાન ેનોગ્ન અન ેજરૂરી લાગશે 
તો તેમાાં જરૂરી ફેરફાર કરી શકશ.ે અન ેતઇેા રાંજોગોમાાં તનેી જાણ ઇેબરારવ ઉવર કરઇામાાં આઇશ.ે  
∙ શક્ય ત્નાાં પરધી વરીક્ષા રાંબાંમધત બધીજ પરચનાઓમા મોબારલ નાંબર ઉવર SMS થી આવઇામાાં આઇશ.ે 
આથી અરજી વિકમાાં મોબારલ નાંબર અઇશ્ન દશા ઇઇો અન ે વરીક્ષા પ્રહક્રના પણૂ  થાન ત્નાાં પરધી તે 
જાળઇી રાખઇો જરૂરી છે.  
∙ O.M.R. વધ્ધમતથી લઇેાનાર વરીક્ષા આવઇી ફરજીનાત છે. અનથા જે તે તબકે્ક અરજી રદ ગણાશ.ે 
 

પરીક્ષા ફીઃ-  
(૧) િબન અનામત ઉમદેઇારો માવે અરજી ફી રૂ.ર૦૦/- + વોષ્વ ઓમાહફર ચાર્જ તથા અનર.જામત, અનર.જન 
જામત, તથા રામાજીક અન ે શૈક્ષિણક રીત ે વછાત ઇગ નાાં ઉમદેઇારો માવે અરજી ફી રૂ.૧૦૦/- + વોષ્વ 
ઓમાહફર ચાર્જ ભરઇાનો રહશે.ે  
(૨)ઓમાનલારન અરજી કના  બાદ  OJAS   ની ઇબેરારવ ઉવરથી  આવના અરજીવિકની રાથ ેઆવલે  
વાેસ્વ એાફીરના ૩(િણ) ચલણની A4  રાર માાં મપ્રવ લરને  ત ે કેાર્ણ  કોમ્્યરવરારઝ્ડ  વોષ્વ 
ઓમાહફરમાાં રજૂ કરઇાથી તઓેમા દ્વારા આ ફી સ્ઇીકારઇામાાં આઇશ.ે 
 (૩)આ િણ ચલણ વકૈી એક ચલણ વોષ્વ ઓમાહફર રાખશે અને બીજાાંબ ેરહી/મરક્કા કરી ઉમદેઇારને વરત 
કરશ ેજે ઉમદેઇારે રાચઇી રાખી વરીક્ષા સ્થળે અચકૂ રજૂ કરઇાના રહશે.ે જો વરીક્ષા રમને ઉમદેઇાર આ 
ચલણ રજૂ નહીં કરે તો તને ેવરીક્ષામાાં બરેઇા દેઇામાાં નહીં આઇ.ે  
(૪)વોષ્વ ઓમાહફરમાાં ફી ભરઇાની છેલ્લી તારીખઃ૨૮/૧૧/૨૦૧૩ના વોસ્વ ઓમાહફરના કામકાજના રમન પરધી 
છે.   
(૫)ફી ભના  બાદ રીફાંડ મળઇાવાિ નથી. તમેજ ફી ભના   ઇગરની અરજી માન રહશે ે નહી.  
(૬) વરી ક્ષા ફી ભરઇાથી ઉમદેઇારન ેતએેા દઇારા દશા ઇલે માેબારલ નાંબર ઉવર SMS  થી ફી ભના ની 
જાણ કરઇામાાં આઇશ ેજેા ઉમદેઇારન ેSMS ન મળે તાે તાત્કાિલક ઉમદેઇારે જે વાેસ્વ એાફીર ખાતે ફી જમા 
કરાઇલે હાેન ત ેવાેસ્વ એાફીરનાે રાંવક  કરઇાનો રહશે.ે 
 
દામાન્સ્ ય સચુનાઓઃ-  
(૧) રદરહર ભરતી રાંબાંમધત તમામ પરચનાઓમા/મઇગતો ઇખતોઇખત www.talimrojagar.org અથઇા 
http://ojas.guj.nic.in અથઇા  http://ojas1.guj.nic.in  ઇબેરારવ વરથી જોઇા મળી શકશ.ે  
(ર) ઉમદેઇારે મનનત અરજીવિકમાાં ભરેલી મઇગતો રમગ્ર ભરતી પ્રહક્રના માવે આખરી ગણઇામાાં આઇશ.ે 
અન ેતેના પરરાઇાઓમા (અરલ અન ેપ્રમાિણત નકલ) આ ખાતા દ્વારા જ્નારે માાંગઇામાાં આઇે ત્નારે જે તે 
સ્થળે અન ે રમન ે સ્ઇ-ખચ ે રૂબરૂ રજર કરઇાના રહશે.ે અનથા અરજી વિક જે તે તબકે્ક રદ કરઇામાાં 
આઇશ.ે 
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(૩) શાહરરીક અશક્તતા ધરાઇતા ઉમદેઇારે ઓમાનલારન અરજીફોમ માાં અંગત માહહતી કે મઇગતોમાાં વોતાની 
અશક્તતાની વકાઇારી દશા ઇઇાની રહશે.ે તથા ઉમદેઇારો સ્ ઇતાંિ રીત ેઇગ  મશક્ષણ કાન  કરી શકઇા રક્ષમ 
હોઇા જોરશ.ે  
(૪) અનામત કેવેગરીના તમામ ઉમદેઇારોના હકસ્રામાાં જામતનરાં પ્રમાણવિ, ઇનમના દા, શકૈ્ષિણક લાનકાત, 
ઇધારાની લાનકાત, અનરભઇ અન ે લાગર વડે ત્નાાં નોન હક્રમમિલનર રવીહફકેવ જાહરેાત પ્રમરધ્ધ થનાની 
તારીખની સ્સ્થમતએ ધ્નાનમાાં લઇેામાાં આઇશ.ે 
(૫)  આ જાહરેાત અ ઇન ેજો એક થી ઇધર ગ્રરવમાાં અરજી કરઇી હોન તો ગ્રરવઇાર  અલગ અલગ અરજી 
કરઇાની રહશે.ે અન ેઅરજી ફી વણ અલગ ભરઇાની રહશે.ે 
(૬) આ રાંઇગ ની ભરતી પ્રહક્રનામાાં આખરી વરાંદગી વામેલ ઉમદેઇારની મનમણ ૂાંક રત્ તામધકારી ઠરાઇે ત ે
શરતોન ેઆમધન મનમણ ૂાંક  મળેઇઇાન ેવાિ ઠરશ.ે 
(૭) ઉમદેઇાર વાેત ેઆખરી વરાંદગી નાદીમાાં રમામઇષ્ વ થઇા માિથી રાંબાંમધત જગ્ ના ઉવર  મનમણ ૂાંક 
કરઇાનો દાઇો કરઇાન ેહકકદાર થશ ેનહહ. મનમણ ૂાંક કરનાર રત્ તામધકારીને વાેતાને એઇી ખાતરી  થાન કે 
જાહરે રઇેા  રારર ત ેગરજરાત મરલ્ કી રઇેા ઇગરકરણ અને ભરતી (રામા ન) મનનમો ૧૯૬૭ થી ઠરાઇલે 
મનનમોનરરાર અન ેઆ જગ્ નાના પ્રઇત માન ભરતી મનનમો અનરરાર નાેગ્ ન જણાતો નથી, તો જે ત ેતબકકે 
આઇા ઉમદેઇારન ેતનેી મનમણ ૂાંક બાબત ેમનમણ ૂાંક  રત્ તામધકારીનો મનણ ન આખરી ગણાશ.ે 
(૮) આ ભરતી પ્રહક્રના રાંપરણ વણ ેજે ત ેરાંઇગ ના પ્રઇત માન ભરતી મનનમોન ેઆમધન રહશે.ે 
(૯) અનરભઇ મળેઇેલ હોન ત ેપ્રત્ નકે પ્રમાણવિમાાં હોદો, મળતો વગાર, અનરભઇનો રમનગાળો દશા ઇલે 
હોઇો જોરશ.ે ઇળી અનરભઇ જગ્ નાન ેઅનરરરવ છે કે કેમ તે અંગે વરાંદગી રમમમતનો મનણ ન આખરી ગણાશ.ે 
મનનત શકૈ્ષિણક લાનકાત પ્રા્ ત કના  બાદનો જ અનરભઇ ધ્ નાન ે લઇેામાાં આઇશ.ે વાવ વારમ કે શિમશક 
અનરભઇ મા ન રહશે ેનહહ. 
(૧૦) આ જાહરેાત કોરવણ કારણોરર રદ કરઇાની કે તેમાાં ફેરફાર કરઇાની કે જગ્ નાઓમાની રાંખ્ ના માાં ઇધ 
ઘવ  કરઇાની આઇશ્ નકતા ઉભી થશ ેતો તમે કરઇાનો ખાતાને રાંપરણ   હકક/અમધકાર રહશે ેઅને આ માવે 
કારણો આવઇા બાંધાનલે રહશે ે નહહ.  તમેજ તઇેા રાંજોગોમાાં ભરેલ અરજી અન ે વરીક્ષા ફી વરત 
મળઇાવાિ થશ ેનહીં.  
(૧૧) આ અંગેનરાં ઓમાન લારન અરજીવિક ઇેબરારવ http://ojas.guj.nic.in અથઇા  
http://ojas1.guj.nic.in  ઉ૫ર ઓમાનલારન  ભરઇાનરાં રહશે.ે ઓમાનલારન અરજી ફોમ  કોર૫ણ કોમ્ ્ યરવર  
કે જેની રાથ ેર વરનવે પરમઇઘા ઉ૫લબ્ ઘ હોન ત ેઉ૫રથી ભરી શકાશ.ે ર-ગ્રામ કેરમાાં વણ ફોમ  ભરઇાની 
પરમઇધા ઉવલબ્ધ હોન છે.  
(૧૨) અરજીવિક ભરતાાં વહલેા ઇબેરારવ ઉવર મરકઇામાાં આઇલે ઉમદેઇાર માવેની પરચનાઓમા અને 
ઓમાનલારન અરજીવિક ભરઇા બાબતની પચૂનાઓમાનો કાળજીપઇૂ ક અભ્ નાર કરઇા મઇનાંતી છે અન ે
ત્ નારબાદ જ ઓમાનલારન અરજીવિક ભર.ર. 
(૧૩) વવાલ કે કરરીનર મારફત ેમોકલાઇલે અરજીફોમ  રદ થનલેા ગણાશ.ે તમેજ ફી વરત મળશે નહીં. 
(૧૪) આ ભરતી નામ્ાર સમુપ્રમ કોટગમા  ્ાખલ કરવામા  આવેલ એદ એલ પી  ન  ૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/ 
૨૦૧૨ ના આખરી ચકુા્ાને આમધન રહશેે    
(૧૫)  અરજી કરઇાની રીતઃ-  
 આ જાહરેાતના રાંદભ માાં રમમમત દ્વારા http://ojas.guj.nic.in અથઇા  http://ojas1.guj.nic.in  
ઇબે રારવ મારફત કરેલ ઓમાન લારન અરજી જ સ્ઇીકારઇામાાં આઇશ.ે ઉમદેઇાર જાહરેાતમાાં દશા વ્ના તા.      
૨૫/૧૦/૨૦૧૩ (૧૪.૦૦કલાક) થી તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૩(રામિના ૨૩.૫૯ કલાક) દરમ્ નાન ઇબેરારવ 

http://ojas.guj.nic.in અીવા  http://ojas1.guj.nic.in વર  અરજી વિક ભરી શકશ.ે ઉમદેઇારે  
 
રૌ પ્રથમ કોમ્્યરવરમાાં રવરનવેમાાં ઇબેરારવ http://ojas.guj.nic.in અથઇા  
http://ojas1.guj.nic.in વર જ.રાં અન ેતેમાાં નીચે જણાઇલે વગમથના (સ્વે્ર) ન ેઅનરરરીને અરજી 
વિક ભર.રાં.  
 

 (૧) Apply online વર Click કર.રાં. (ર) જગ્ના વર Click કરઇાથી જગ્નાની મઇગતો મળશ.ે (૩) તેની 
નીચ ેApply now  વર Click  કરઇાથી Application Format દેખાશ.ે Application Format માાં રૌપ્રથમ 
Personal Details ઉમદેઇારે ભરઇી.  અહીં લાલ (*) ફાંદડી નીશાની હોન તેની મઇગતો ફરજીનાત ભરઇાની 
રહશે.ે (૪) Personal Details ભના  બાદ Educational Details ભરઇા માવે Educational Detail વર Click 

કર.રાં. (વ) જો ઉમદેઇારનલેાગર વડત ર હોન તો અનરભઇની મઇગતો Experience Details માાં ભરઇાની રહશે.ે 
(૬) તનેી નીચ ેSelf  Declaration માાં Yes / No  વર Click કર.રાં. (૭) હઇ ેSave વર Click કરઇાથી તમારી 
અરજીનો Online સ્ઇીકાર થશ ેઅન ેનાંબર હક્રએવ થશ.ે જે ઉમદેઇારે રાચઇીન ેરાખઇાનો રહશે.ે અન ેહઇ ે
વછી આ જાહરેાતના રાંદભ માાં કોરવણ વિ વ્નઇહારમાાં દશા ઇઇાનો રહશે.ે (૮) હઇ ેવેજના ઉવરના ભાગમાાં 
Up Load  Photo વર Click કરો અહીં તમારો  Application number type કરો અન ેતમારી Birth Date type 

કરો અન ેત્નાર બાદ OK વર Click કરો. અહીં Photo અન ેSignature Up Load કરઇાના છે. (ફોવાનરાં માવ ૫ 
ર.ેમી. ઉંચાર અન ે ૩.૬ ર.ેમી. વહોળાર અન ેSignature નરાં માવ ૨.૫ ઉંચાર અન ે૭.૫ ર.ેમી. વહોળાર 
રાખઇી.) Photo અન ેSignature Up load કરઇા રૌપ્રથમ તમારો Photo  અન ેSignature JPG  Format માાં ( 
15 K.B ) રાર  થી ઇધારે નહીં.  ત ેરીત ેComputer માાં હોઇો જોરએ. Browse button વર Click કરો અન ે
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Choose File ના સ્ક્સ્ક્રન માાંથી જે ફારલમાાં JPG Format માાં તમારો Photo Store થનલે છે ત ેફારલન ેમરલકેવ 
કરો અન ેOpen Button ન ેClick કરો હઇ ેBrowse Button ની બાજરમાાં Up Load Button વર Click કરો. હઇ ે
બાજરમાાં તમારો Photo દેખાશ.ે હઇ ેઆજ રીત ેSignature વણ Up Load કરઇાની રહશે.ે 
(૯) હઇ ેવજેના ઉવરના ભાગમાાં Confirm Application વર Click કરો અન ેApplication Number તથા 
Birth Date Type કના  બાદ OK વર Click કરઇાથી બ ે(ર) બવન ૧: Application Preview ર: Confirm 

Application દેખાશ.ે ઉમદેઇારે Show Application Preview વર Click કરી વોતાની અરજી જોર લઇેી. 
અરજીમાાં પરધારો કરઇાનો જણાનતો Edit Application વર Click કરીન ેપરધારો કરી લઇેો. અરજી Confirm 

કના  વહલેાાં કોરવણ પ્રકારનો પરધારો અરજીમાાં કરી શકાશ.ે વરાંત રાં અરજી Confirm કના  બાદ અરજીમાાં 
કોરવણ પરધારો થર શકશ ેનહીં. જો અરજી નોગ્ન જણાન તો જ Application વર Click કર.રાં. Confirm 

Application વર Click  કરઇાથી ઉમદેઇારની અરજીનો On line સ્ઇીકાર થર જશ.ે અહીં Confirm Number 

Generate થશ.ે જે હઇ ેવછીની બધીજ કાન ઇાહી માવે જરરરી હોર ઉમદેઇારે રાચઇઇાનો રહશે.ે Confirm 

Number મરઇાન કોરવણ વિવ્નઇહાર કે વરીક્ષાને લગતી કોરવણ કાન ઇાહી કરી શકાશ ેનહીં. 
(૧૦) હઇ ેPrint Application વર Click કર.રાં અહીં તમારો Confirm Number Type કરઇાનો અન ેPrint વર 
Click કરી અરજીની નકલ કાઢી રાચઇી રાખઇી અન ે રાથ ે રાથ ે Print Challan Button વર Click કરી 
Challan ની નકલો કાઢી લઇેી. ચલણની એક વાનામાાં િણ નકલો નીકળશે જે ચલણ નજીકની 
કોમ્્યરવરાર ડ વોષ્વ ઓમાફીરમાાં રજર કરી અરજી ફી ભરવાર કરઇાની રહશે.ે 
(૧૧) અરજી Confirm થનથેી ત રરતજ આવન ેઅરજીમાાં દશા ઇલે મોબારલ નાંબર ઉવર SMS મળશ.ે આ 
ઉવરાાંત વોસ્વ ઓમાહફર દ્વારા ફી સ્ઇીકાના ની જાણ કરતો SMS વણ મળશ.ે 
 

 આ જાહરેાતમાાં દશા ઇલે જગ્નાના ભરતી મનનમો અઇન ે શૈક્ષિણક લાનકાત, ઇન મના દા, 
ઇનમના દામાાં ટછવછાવ, વરીક્ષા ફી અન ેવરીક્ષા અન ેવરાંદગીની વધ્ધમતની મઇગતો અન ેજાહરેાતની અન 
તમામ મઇગતો http://ojas.guj.nic.in અથઇા  http://ojas1.guj.nic.in  ઉવર જોઇા મળશ.ે 
ઉમદેઇારે ઓમાન લારન અરજી વિકમાાં બતાઇલેી કોરવણ મઇગત અન ે ઉમદેઇારે મનમણરાંક રત્તામધકારી 
રમક્ષ રજર કરેલ જમતારીખ , શકૈ્ષિણક લાનકાત , ઇન , જામત અન લાનકાતો ને લગતા પ્રમાણવિો 
ભમઇષ્નમાાં જે ત ે તબકે્ક મનમણરાંક અમધકારી દ્વારા ખોવા માલરમ વડશ ેતો તેની રામ ે નોગ્ન કાનદેરરની 
કાન ઇાહી કરઇામાાં આઇશ.ે આઇા ઉમદેઇારોની ઉમદેઇારી મનમણરાંક રત્તામધકારી / રમમમતના વરામશ માાં 
ર્  કરઇામાાં આઇશ ેતમેજ ઉમદેઇારન ેગેરલાનક ઠરાઇઇામાાં આઇશ.ે  
 

તમેજ આઇા ઉમદેઇારની જો વરાંદગી / મનમણરાંક થનલે હશ ેતો રાંબાંમધત કચરેી દ્વારા વરાંદગી રમમમતના 
વરામશ માાં કોરવણ તબકે્ક ર્ કરઇામાાં આઇશ.ે આ રાંઇગ ની રીધી ભરતી પ્રહક્રના રાંપરણ  વણ ેગરજરાત 
મરલ્કી રઇેા ઇગરકરણ અન ેભરતી (રામાન) મનનમો ૧૯૬૭ ઇખતો ઇખત પરધાના  મરજબ અન ેત ેઅઇને 
આ રાંઇગ ના ઘડઇામાાં આઇલે ભરતી /વરીક્ષા મનનમો ન ેઆમધન રહશે.ે  
 

 આ જગ્નાની ભરતી પ્રહક્રનાના અનરરાંધાન ેઆ જાહરેાતમાાં કોરવણ કારણોરર ફેરફાર કરઇાની કે ર્ 
કરઇાની આઇશ્નકતા ઉભી થાન તો તમે કરઇાનો વરાંદગી રમમમતન ેરાંપરણ  હક્ક / અમધકાર રહશે.ે અન ે
વરાંદગી રમમમત આ માવે કારણો આવઇા બાંધાનલે રહશે ેનહીં. 
  

 ઉમદેઇારન ે ઓમાન-લારન અરજી કના  બાદ જાહરેાત રાંબાંધી અન કોર પરચના માવે 
www.talimrojagar.org અથઇા http://ojas.guj.nic.in અથઇા  http://ojas1.guj.nic.in  
ઇબેરારવ રતત જોતા રહઇેા અનરરોધ છે.  
     
        ------------Sd---------- 

                      રભ્ન રિચઇ ,  
                                                                    વરાંદગી રમમમત અન ેરાંયરક્ત મનનામક 

કમમશનર, રોજગાર અન ેતાલીમની કચરેી, 
ગર.રા. ગાાંધીનગર. 

તારીખઃ- ૨૨/૧૦/૨૦૧૩. 
સ્થળઃ- ગાાંધીનગર  

http://www.talimrojagar.org/

