
 
રોજગાર અને તાલીમ   કિમશનરની કચેર�,  બ્ લોક ન.ં૧, ત્રીજો માળ, 

ડો. �વરાજ મહ�તા ભવન, ગાધંીનગર. 
ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રકટર સવંગર્ વગર્-૩ ની ભરતી �ગેની �હ�રાત. વષર્- ર૦૧૩ 

 
 

 રોજગાર અન ેતાલીમ કિમશનરની કચેર�, ગાધંીનગર હસ્ તકની રાજયની સરકાર� ઔધો�ગક તાલીમ સસં્ થાઓમા ં

ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રકટર સવંગર્ વગર્-૩ ની ૧૨૭ જગ્ યાઓ માટ� નીચ ેજણાવલે  લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસથેી 

િનયત ન�નુામા ંઓન લાઇન અર�ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટ� ઉમેદવાર� અર�  તા.૧૬ / ૧૨ / ૨૦૧૩ 

(૧૪.૦૦કલાક) થી તા. ૧૩ / ૦૧ / ૨૦૧૪ (રાિત્રના ૨૩.૫૯ કલાક) દરમ્ યાન http://ojas.guj.nic.in  

અથવા  http://ojas1.guj.nic.in  વબેસાઇટ ઉપર �કુવામા ંઆવલે �ચુના �જુબ ફકત ઓન લાઇન કરવાની 

રહ�શ.ે  ઉમેદવારનો તા�તરનો પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ (૧૫ K.B.) અન ેસહ�નો ન�નુો (૧૫ K.B.) સાઇઝથી 

વધે નહ� તે ર�ત ેJPG ફોમ�ટમા ંસ્ક�ન કર� ઓનલાઇન અર�મા ંઅપલોડ કરવાનો રહ�શે. ઉમેદવાર� પોતાના બધાજ 

શકૈ્ષ�ણક લાયકાત, અ�ભુવ, વય અને �િતના પ્રમાણપત્રો પોતાની પાસે રાખવાના રહ�શ ેઅન ેઅર�પત્રકમા ંત ે

�જુબની િવગતો કાળ�થી ભરવાની રહ�શે.  

ભરવાપાત્ર જગ્ યાના સદંભ� અનામતની ટકાવાર� �જુબ �િતવાર ભરવાની થતી જગ્ યાઓઃ 
 

ક્રમ જગ્યા�ુ ંનામ  
 

�લૂ જગ્યા 
 (TOTAL) 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ  

�બન અનામત 

(OPEN) 
સા.શૈ.પ. 

વગર્ 
(SEBC) 

અ�.ુ 
�િત 
(SC) 

અ�.ુ 
જન 
�િત 
(ST) 

િવકલાગં 

(P.H) 

૧ 
 

ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રકટર સવંગર્ 

વગર્-૩ 
૧૨૭ ૬૩ ૩૪ ૦૮ ૧૯ ૦૩ 

 
∙ અનામત જગ્ યાઓ ફકત �ળુ �જુરાતના સા.શૈ.પ.વ.., અ��ુ�ુચત �િત તમેજ અ��ુ�ુચત જન �િતના 

ઉમેદવારો માટ� જ અનામત છે. 

∙ મ�હલાઓ માટ� ની જગ્ યાઓ ૩૦ ટકા �જુબ અનામત છે.  �ને � ત ેક�ટ�ગર� સામે સરભર કરાશે. મ�હલા 

ઉમેદવારો માટ�ની અનામત જગ્ યાઓ માટ� જો લાયક મ�હલા ઉમદેવાર ઉપલબ્ ધ નહ� થાય તો ત ેજગ્ યા ત ે

જ ક�ટ�ગર�ના � ુ�ુ્ષ ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે.  

∙ મા� સૈિનક માટ� �લૂ ભરવાપાત્ર જગ્ યાઓના ં૧૦ ટકા �જુબ જગ્ યાઓ અનામત છે. � �તે ક�ટ�ગર� સામ ે

સરભર કરાશે. મા� સૈિનક માટ�ની અનામત જગ્ યા માટ� જો લાયક મા� સૈિનક ના ઉમેદવારો ઉપલબ્ ધ ન 

થાય તો તે જગ્ યાઓ � તે ક�ટ�ગર�ના અન્ ય લાયક ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 

∙ શાર��રક ખોડખાપંણવાળા ઉમદેવારોની અનામત જગ્ યાઓ ૩ ટકા લખેે � ત ે ક�ટ�ગર� સામ ે સમાવશે 

કરવામા ંઆવશે. 

 
પગારધોરણઃ-  
 
 નાણા ં િવભાગના ંતા. ૧૬/ર/૦૬, તા.૧/૮/ર૦૦૬, તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ તથા તા.૬/૧૦/૨૦૧૧ ના ઠરાવ 

અને સામાન્ ય વ�હવટ િવભાગના ંતા. ૪/૬/ર૦૦૯ના ંઠરાવની જોગવાઇઓન ે આધીન � બોલીઓ/શરતો/ િનયમો 

નકક� કર�લ છે તે તમેજ હવ ેપછ� વખતોવખત સરકારશ્રી ધ્ વારા નકક� કરવામા ંઆવે તે બોલીઓ/શરતો/િનયમો 

ઉમેદવારન ેબધંનકતાર્ રહ�શે. � જોગવાઇઓ ન ેઆિધન પ્રથમ પાચં વષર્ માટ� ફોરમને ઇન્સ્ટ્રકટર સવંગર્ વગર્-૩ ન ે

�ા.૧૦,૦૦૦/- ના  માિસક  ફ�કસ પગારથી લાયક ઉમેદવારને અજમાયશી ધોરણ ેિનમ� ૂકં આપશ,ે તે િસવાય અન્ ય 

કોઇ ભથ્ થા ંક� લાભો  મળવાપાત્ર રહ�શે ન�હ. ત્યારબાદ પાચં વષર્ ની સવેાઓ  �રુ� થયથેી તમેની સવેાઓ િનમ�ુકં 
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સત્ તાિધકાર�ન ેસતંોષકારક જણાયે પગાર ધોરણ �ા. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, ગ્રડેપ ે�ા. ૪૪૦૦/- અથવા સરકારશ્રી દ્વારા � 

તે જગ્ યા માટ� વખતોવખત િનયત કર�લ મળવાપાત્ર પગાર ધોરણમા ંિનમ� ૂકં મળેવવાને પાત્ર ઠરશે. 

 
રાષ્ ટ્ર�યતાઃ-  ઉમેદવાર ભારતનો નાગ�રક હોવો જોઇએ. 
 
શૈક્ષ�ણક લાયકાતઃ- ઉમેદવાર નીચ ેદશાર્વ્યા �જુબની શકૈ્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇએ.  
 

ક્રમ જગ્યા� ુ ંનામ શકૈ્ષ�ણક લાયકાત    
૦૧ ફોરમને ઇન્સ્ટ્રકટર 

સવંગર્, વગર્-૩  
 

(1) A Degree in Engineering or Technology obtained from any of 

the Universities 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 as university under 
section 3  of the University Grants Commission Act,1956, or 
possess an equivalent qualification recognized by the Government 
and one year technical Experience to the Supervisory post not 
below the rank of supervisor instructor in the field of Engineering 
or Technology in the Government and the Government 
undertaking Boards, Corporations, Local Bodies, Factories or 
Industries;  

OR 
 

(2) A Diploma in Engineering or Technology obtained from a 
Technical Examination Board or an equivalent qualification 
recognized by the Government and Four year technical 
experience to the Supervisory post not below the rank of 
Supervisor instructor in the field of Engineering or Technology 
in the Government and the Government undertaking Boards, 
Corporations, Local Bodies, Factories or Industries;  
 
 

(૧) ભારતમા ંક�ન્દ્રના અથવા  રા�યના અિધિનયમથી અથવા તે હ�ઠળ 

સ્થપાયલેી અથવા સસં્થાિપત �િુનવિસ�ટ�ઓ પૈક�ની કોઇની અથવા 

�િુનવિસ�ટ� ગ્રાન્ટસ કિમશન અિધિનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ ૩ મા ં

જોગવાઇ કયાર્ પ્રમાણે એવી ર�તે માન્ય થયેલી બી� શકૈ્ષ�ણક સસં્થા 

અથવા �ડમ્ડ �િુનવિસ�ટ� તર�ક� �હ�ર કર�લી �િુનવિસ�ટ� ની ઇજનેર� 

અથવા ટ�કનોલો�ની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇશે અથવા સરકાર� 

માન્ય કર�લી તનેે સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે. અન ે

સરકાર� અને સરકાર� �ડરટ�ક�ગો, બોડ� , કોપ�ર�શનો, સ્થાિનક મડંળો, 

કારખાના અથવા ઉધોગોમા ં ઇજનેર� અથવા ટ�કનોલો�ના કે્ષત્રમા ં

�પુરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટરના દરજ્�થી નીચેના દરજ્�ની ન હોય તેવી 

�પુરવાઇઝર� જગ્યા પરનો એક વષર્નો ટ�કિનકલ અ�ભુવ ધરાવતો 

હોવો જોઇશે.  
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અથવા 

(ર) ટ�કિનકલ પર�ક્ષા બોડર્માથંી મળેવેલ ઇજનેર� અથવા ટ�કનોલો�મા ં

ડ�પ્લોમા અથવા સરકાર� માન્ય કર�લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો 

હોવો જોઇશે. અને સરકાર� �ડરટ�ક�ગો, બોડ� , કોપ�ર�શનો, સ્થાિનક 

મડંળો, કારખાના અથવા ઉધોગોમા ં ઇજનેર� અથવા ટ�કનોલો�ના 

ક્ષેત્રમા ં�પુરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટરના દરજ્�થી નીચનેા દરજ્�ની ન હોય 

તેવી �પુરવાઇઝર� જગ્યા પરનો ચાર વષર્નો ટ�કિનકલ અ�ભુવ 

ધરાવતો હોવો જોઇશે 

 
 

• �જુરાતી/�હન્દ� બનં ેભાષા� ુ ં�રુ� ુ ંજ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇએ. 
 

કોમ્ પ્ �ટુરની �ણકાર�ઃ-  
 
ઉમેદવાર રાજય સરકારના ં�જુરાત �લુ્ ક� સવેા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) િનયમો, ૧૯૬૭ અન્ વયે ઠરાવલેી 

કોમ્ પ્ �ટુરના ઉપયોગ �ગનેી પાયાની �ણકાર� ધરાવતો હોવો જોઇશે. સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના તા. 

૧૩/૮/ર૦૦૮ના સરકાર� ઠરાવ ક્રમાકંઃ સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-વ.પ થી નકક�  કર�લ અભ્ યાસક્રમ �જુબ 

કોમ્પ્�ટુર �ગ�ે ુ ંબઝેીક નોલજે ધરાવતા હોવા �ગે� ુ ંકોઇપણ સરકાર માન્ ય તાલીમ સસં્ થા� ુ ંપ્રમાણપત્ર/માકર્શીટ 

ધરાવતા હોવા જોઇશે.  તથા સરકાર માન્ ય �િુનવિસ�ટ� અથવા સસં્ થામા ંકોમ્ પ્�ટુર જ્ઞાન �ગનેા કોઇપણ �ડપ્ લોમા 

અભ્ યાસક્રમમા ં કોમ્ પ્ �ટુર એક િવષય તર�ક� હોય તવેા પ્રમાણપત્રેા અથવા ધોરણ-૧૦ અન ે ધોરણ-૧રની પર�ક્ષા 

કોમ્ પ્ �ટુરના િવષય સાથ ે૫સાર કર�લ હોય તવેા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઇશે. આ તબકક� આ પ્રમાણપત્ર ન 

ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અર� કર� શકશે. પરં� ુિનમ�ુકં મળેવતા પહ�લા ંઆ પ્રમાણપત્ર અ�કૂ ર�ુ કરવા� ુ ંરહ�શે. 

અન્ યથા િનમ�કૂ મેળવવાન ેપાત્ર ઠરશ ેન�હ. 

 
વય મયાર્દાઃ-  
 
 �હ�રાત પ્રિસધ્ધ થયાની તાર�ખે ઉમેદવારની વય  ૩૧ વષર્થી વ� ુહોવી જોઇશે ન�હ. 
 
વય મયાર્દામાં �ટછાટઃ  
 
∙ �ળૂ �જુરાતના હોય તવેા અ�.ુ�િત, અ�.ુજન �િત, સામા�ક શકૈ્ષ�ણક ર�તે પછાત ઉમદેવારોના ં

�કસ્ સામા ંઉપલી વયમયાર્દામા ંિનયમો�સુાર પાચં (પ) વષર્ની �ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

∙ ૪૦ ટકા ક� તથેી વ� ુઅપગંતા ધરાવતા ઉમદેવાર�ાને ઉપલી વયમયાર્દામા ં૧૦ વષર્ની �ટછાટ આપવામા ં

આવશે. 

∙ સામાન્ ય વ�હવટ િવભાગના ં તા.રર-પ-૧૯૯૭ના ઠરાવની જોગવાઇ �જુબ મ�હલા ઉમેદવારોને ઉ૫લી 

વયમયાર્દામા ં૦પ વષર્ની �ટછાટ આપવામા ંઆવશે. અનામત ક�ટ�ગર�ના મહ�લા અરજદાર�ાને અનામત 

તર�ક� મળતી ઉપલી વયમયાર્દાની �ટછાટ ઉપરાતં મહ�લા તર�ક�ની ૦પ વષર્ની �ટછાટ આપવામા ં

આવશે. 

∙ મા� સૈિનક ઉમેદવારો ક� �ઓએ જળ,વા� ુઅન ે�િૂમ આમર્ ફોસ�સમા ંઓછા મા ંઓછા છ (૬) માસની 

સવેા કર� હોય અન ે મા� સૈિનક તર�ક�� ુ ં સક્ષમ અિધકાર�� ુ ં ઓળખકાડર્/પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ં હોય તો 

મળવાપાત્ર ઉપલી વય મયાર્દામા ંતઓેએ બ�વલે ફરજનો સમયગાળો ઉપરાતં ત્રણ (૩) વષર્ �ધુીની 

�ટછાટ મળશે.  
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∙ તમામ  ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોની ઉપલી વય મયાર્દા �ટછાટ સાથેની કોઇપણ સજંોગોમા ંિનયત તાર�ખ ે૪પ 

વષર્થી વધવી જોઇશ ેન�હ. 

પસદંગી પ્ર�ક્રયા 
 
∙  હ��લુક્ષી પ્ર�ોવાળ� O.M.R. પધ્ધિતથી પર�ક્ષા લવેામા ંઆવશે. પરં� ુખાતાન ેયોગ્ય અને જ�ર� લાગશ ેતો 

તમેા ંજ�ર� ફ�રફાર કર� શકશે. અને તવેા સજંોગોમા ંતનેી �ણ વબેસાઇટ ઉપર કરવામા ંઆવશે.  

∙  શ�  ત્યા ં�ધુી પર�ક્ષા સબંિંધત બધીજ �ચુનાઓ મોબાઇલ નબંર ઉપર SMS થી આપવામાં આવશે. આથી 

અર� પત્રકમા ંમોબાઇલ નબંર અવશ્ય દશાર્વવો અને પર�ક્ષા / પસદંગી પ્ર�ક્રયા �ણૂર્ થાય ત્યાં �ધુી તે 

�ળવી રાખવો જ�ર� છે.  

 
∙  O.M.R.  પધ્ધિતથી લેવાનાર પર�ક્ષા આપવી ફર�યાત છે. અન્યથા � તે તબ�ે અર� રદ ગણાશે. 
 
પર�ક્ષા ફ�ઃ-  
 
(૧) �બન અનામત ઉમેદવારો માટ� અર� ફ� �.ર૦૦/- + પોષ્ટ ઓ�ફસ ચા� તથા અ�.ુ�િત, અ�.ુજન �િત, 

તથા સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્નાં ઉમેદવારો માટ� અર� ફ� �.૧૦૦/- + પોષ્ટ ઓ�ફસ ચા� 

ભરવાનો રહ�શે.  

(૨) ઓનલાઇન અર� કયાર્ બાદ  OJAS   ની વબેસાઇટ ઉપરથી  આપના અર�પત્રકની સાથ ેઆપલે  પાેસ્ટ 

એાફ�સના ૩(ત્રણ) ચલણની A4  સાઇઝમા ંિપ્રન્ટ લઇન ે તે ક�ાઇપ્ણ  કોમ્પ્�ટુરાઇઝ્ડ  પોષ્ટ ઓ�ફસમા ંર�ૂ 

કરવાથી તેઓ દ્વારા આ ફ� સ્વીકારવામા ંઆવશે. 

(૩) આ ત્રણ ચલણ પૈક� એક ચલણ પોષ્ટ ઓ�ફસ રાખશે અન ેબી�ંબે સહ�/િસ�ા કર� ઉમેદવારને પરત 

કરશે � ઉમેદવાર� સાચવી રાખી પર�ક્ષા સ્થળે અ�કૂ ર�ૂ કરવાના રહ�શે. જો પર�ક્ષા સમયે ઉમેદવાર આ 

ચલણ ર�ૂ નહ� કર� તો તને ેપર�ક્ષામા ંબસેવા દ�વામા ંનહ� આવે.  

(૪) પોષ્ટ ઓ�ફસમા ંફ� ભરવાની છેલ્લી તાર�ખઃ  ૧૬ / ૦૧ /૨૦૧૪ના પોસ્ટ ઓ�ફસના કામકાજના 

સમય �ધુી છે.   

(૫) ફ� ભયાર્ બાદ ર�ફડં મળવાપાત્ર નથી. તેમજ ફ� ભયાર્  વગરની અર� માન્ય રહ�શ ે નહ�.  

(૬) પર�ક્્ષા ફ� ભરવાથી ઉમેદવારને તેએા દવારા દશાર્વલે મેાબાઇલ નબંર ઉપર SMS  થી ફ� ભયાર્ની �ણ 

કરવામા ંઆવશ ે�ા ઉમેદવારને SMS ન મળે તેા તાત્કા�લક ઉમદેવાર� � પેાસ્ટ એાફ�સ ખાત ેફ� જમા 

કરાવલે હ�ાય તે પેાસ્ટ એાફ�સનેા સપંકર્  કરવાનો રહ�શે. 

 
સામાન્ ય �ચુનાઓઃ-  
 
(૧) સદર�ુ ભરતી સબંિંધત તમામ �ચુનાઓ/િવગતો વખતોવખત www.talimrojgar.org અથવા 

http://ojas.guj.nic.in અથવા  http://ojas1.guj.nic.in  વબેસાઇટ પરથી જોવા મળ� શકશે.તેથી 

વેબસાઇટ સતત જોતા રહ�વા અ�રુોધ કરવામા ંઆવે છે.   

(ર) ઉમેદવાર� િનયત અર�પત્રકમાં ભર�લી િવગતો સમગ્ર ભરતી પ્ર�ક્રયા માટ� આખર� ગણવામાં આવશે. અને 

તેના �રુાવાઓ (અસલ અને પ્રમા�ણત નકલ) આ ખાતા દ્વારા �યાર� માગંવામા ંઆવે ત્યાર� � તે સ્થળે 

અને સમયે સ્વ-ખચ� �બ� ર�ુ કરવાના રહ�શે. અન્યથા અર� પત્રક � તે તબ�ે રદ કરવામાં આવશે. 

(૩) શા�રર�ક અશક્તતા ધરાવતા ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અર�ફોમર્મા ં�ગત મા�હતી ક� િવગતોમા ં પોતાની 

અશક્તતાની ટકાવાર� દશાર્વવાની રહ�શે. તથા ઉમદેવારો સ્ વતતં્ર ર�ત ેવગર્ િશક્ષણ કાયર્ કર� શકવા સક્ષમ 

હોવા જોઇશે.  
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(૪) અનામત ક�ટ�ગર�ના તમામ ઉમદેવારોના �કસ્સામા ં �િત�ુ ં પ્રમાણપત્ર, વયમયાર્દા, શકૈ્ષ�ણક લાયકાત, 

વધારાની લાયકાત, અ�ભુવ અને લા� ુ પડ� ત્યા ં નોન �ક્રિમ�લયર સટ��ફક�ટ �હ�રાત પ્રિસધ્ધ થયાની 

તાર�ખની �સ્થિતએ ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 

(૫)   આ સવંગર્ની ભરતી પ્ર�ક્રયામા ં આખર� પસદંગી પામલે ઉમેદવારની િનમ� ૂકં સત્ તાિધકાર� ઠરાવ ે ત ે

શરતોન ેઆિધન િનમ� ૂકં  મળેવવાને પાત્ર ઠરશે. 

(૬)   ઉમેદવાર પેાતે આખર� પસદંગી યાદ�મા ંસમાિવષ્ ટ થવા માત્રથી સબંિંધત જગ્ યા ઉપર  િનમ� ૂકં કરવાનો 

દાવો કરવાન ેહકકદાર થશે ન�હ. િનમ� ૂકં કરનાર સત્ તાિધકાર�ને પેાતાને એવી ખાતર�  થાય ક� �હ�ર સવેા  

સા�ુ તે �જુરાત �લુ્ ક� સવેા વગ�કરણ અન ેભરતી (સામાન્ ય) િનયમો ૧૯૬૭ થી ઠરાવલે િનયમો�સુાર 

અન ે આ જગ્ યાના પ્રવતર્માન ભરતી િનયમો અ�સુાર યાેગ્ ય જણાતો નથી, તો � તે તબકક� આવા 

ઉમેદવારન ેતનેી િનમ� ૂકં બાબત ેિનમ� ૂકં  સત્ તાિધકાર�નો િનણર્ય આખર� ગણાશે. 

(૭)   આ ભરતી પ્ર�ક્રયા સ�ંણુર્પણે � ત ેસવંગર્ના પ્રવતર્માન ભરતી િનયમોન ેઆિધન રહ�શે. 

(૮)   અ�ભુવ મળેવેલ હોય તે પ્રત્ યકે પ્રમાણપત્રમા ંહોદ્દો, મળતો પગાર, અ�ભુવનો સમયગાળો સ્પષ્ટ દશાર્વલે 

હોવો જોઇશે. વળ� અ�ભુવ જગ્ યાન ેઅ��ુુપ છે ક� ક�મ ત ે�ગ ેપસદંગી સિમિતનો િનણર્ય આખર� ગણાશે. 

િનયત શકૈ્ષ�ણક લાયકાત પ્રાપ્ ત કયાર્ બાદનો જ અ�ભુવ ધ્ યાન ેલવેામા ંઆવશે. પાટર્ટાઇમ ક� �િશક 

અ�ભુવ માન્ ય રહ�શે ન�હ. 

(૯)  આ �હ�રાત કોઇપણ કારણોસર રદ કરવાની ક� તમેા ં ફ�રફાર કરવાની ક� જગ્ યાઓની સખં્ યા મા ંવધ ઘટ  

કરવાની આવશ્ યકતા ઉભી થશે તો તમે કરવાનો ખાતાન ેસ�ંણુર્  હકક/અિધકાર રહ�શે અન ેઆ માટ� કારણો 

આપવા બધંાયલે રહ�શ ેન�હ.  તમેજ તવેા સજંોગોમા ંભર�લ અર� અને પર�ક્ષા ફ� પરત મળવાપાત્ર થશ ે

નહ�.  

(૧૦) આ �ગ�ે ુ ં ઓન લાઇન અર�પત્રક વબેસાઇટ http://ojas.guj.nic.in અથવા  

http://ojas1.guj.nic.in  ઉ૫ર ઓનલાઇન  ભરવા�ુ ંરહ�શે. ઓનલાઇન અર� ફોમર્ કોઇ૫ણ કોમ્ પ્ �ટુર  

ક� �ની સાથે ઇન્ ટરનેટ �િુવઘા ઉ૫લબ્ ઘ હોય તે ઉ૫રથી ભર� શકાશે. ઇ-ગ્રામ ક�ન્દ્રમા ંપણ ફોમર્ ભરવાની 

�િુવધા ઉપલબ્ધ હોય છે.  

(૧૧) અર�પત્રક ભરતા ંપહ�લા વેબસાઇટ ઉપર �કુવામા ંઆવેલ ઉમેદવાર માટ�ની �ચુનાઓ અન ેઓનલાઇન 

અર�પત્રક ભરવા બાબતની �ચૂનાઓનો કાળ��વૂર્ક અભ્ યાસ કરવા િવનતંી છે અને ત્ યારબાદ જ 

ઓનલાઇન અર�પત્રક ભર�.ુ 

(૧૨) ટપાલ ક� �ુર�યર મારફતે મોકલાવેલ અર�ફોમર્ રદ થયેલા ગણાશે. તેમજ ફ� પરત મળશે નહ�. 

(૧૩)  આ ભરતી નામદાર �િુપ્રમ કોટર્માં દાખલ કરવામા ંઆવેલ એસ.એલ.પી. ન.ં૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/ ૨૦૧૨ ના 

આખર� �કુાદાને આિધન રહ�શે.  

(૧૪) એથલેટ�ક (ટ્ર�ક અને �ફલ્ડ રમતો સ�હત) , બડેિમન્ટન, બાસ્ક�ટબોલ, �ક્રક�ટ, �ટબોલ, હોક�, �સ્વમ�ગ, 

ટ�બલટ�િનસ, વોલીબોલ, ટ�િનસ, વઇેટલીફ્ટ�ગ, ર�સલ�ગ, બો�ક્સ�ગ, સાઇ�ક્લ�ગ, �મને�સ્ટક, �ુડો, 

રાઇફલ�ટુ�ગ, કબડ�, ખોખો, તીરંદા�, ઘોડ�સ્વાર�, ગોળાફ�ક, નૌકાસ્પધાર્, શતરંજની રમતો-ખલે�ુદમા ંરા�ષ્ટ્રય 

/�તરરા�ષ્ટ્રય અથવા �તર �િુનવિસ�ટ� અથવા અ�ખલ ભારત શાળા સઘં દ્વારા યો�તી સ્પધાર્ઓમા ંમાત્ર 

પ્રિતિનિધત્વ કર�લ હોય તવેા ખલેાડ�-ઉમેદવારોન ેપસદંગીમા ંઅગ્રતા માટ� તઓેએ મળેવલે �ુલ �ણુના પ 

(પાચં) ટકા �ણુ ઉમરે� આપવામા ંઆવશે. આ માટ� સરકારશ્રીએ તાર�ખઃ- ૨૫/૦૨/૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ 

સીઆરઆર/૧૦૭૭૨૬૬૦/ગ-ર તથા તાર�ખઃ- ૦૧/૦૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ 

સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ-ર મા ં િનયત કયાર્ �જુબના સ�ાિધકાર� પાસથેી િનયત ન�નુામા ં મળેવલે 

જ�ર� પ્રમાણપત્ર ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. આ�ુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમત ના �ણુ માટ� હ�દાર 

થશે.  
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(૧૫) સરકારશ્રીના પ્રવતર્માન િનયમો અ�સુાર િવધવા ઉમેદવારો માટ� પસદંગીમા ંઅગ્રતા આપવા માટ� તેઓએ 

મળેવેલ �ુલ �ણુના પ (પાચં) ટકા �ણુ ઉમેર� આપવામા ંઆવશે. પરં� ુ ંતેઓએ ભરતી તથા િનમ�ુકં સમય ે

�નુઃલગ્ન કર�લ ન હોવા જોઇશ.ે િનમ�ુકં સમયે આ ખાતાની કચેર� માગં ેત્યાર� તનેા સલંગ્ન તમામ �રુાવઓ 

અસલમા ંર�ુ કરવાના ંરહ�શે.   

(૧૬) અર� કરવાની ર�તઃ-  

 આ �હ�રાતના સદંભર્મા ં સિમિત દ્વારા http://ojas.guj.nic.in અથવા  http://ojas1.guj.nic.in  વબે 

સાઇટ મારફત કર�લ ઓન લાઇન અર� જ સ્વીકારવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર �હ�રાતમા ંદશાર્વ્યા તા. ૧૬ / ૧૨ / 

૨૦૧૩ (૧૪.૦૦કલાક) થી તા. ૧૩/૦૧/૨૦૧૪ (રાિત્રના ૨૩.૫૯ કલાક) દરમ્ યાન વેબસાઇટ 

http://ojas.guj.nic.in અથવા  http://ojas1.guj.nic.in પર  અર� પત્રક ભર� શકશે. ઉમેદવાર� સૌ પ્રથમ 

કોમ્પ્�ટુરમા ંઇન્ટરનેટમા ંવેબસાઇટ http://ojas.guj.nic.in અથવા  http://ojas1.guj.nic.in પર જ�ુ ંઅન ે

તમેા ંનીચ ેજણાવલે પગિથયા (સ્ટ�પ્સ) ને અ�સુર�ને અર� પત્રક ભર�ુ.ં  

 
 (૧) Apply online પર Click કર�ુ.ં (ર) જગ્યા પર Click કરવાથી જગ્યાની િવગતો મળશે. (૩) તનેી નીચે 

Apply now  પર Click  કરવાથી Application Format દ�ખાશે. Application Format મા ંસૌપ્રથમ Personal Details 

ઉમેદવાર� ભરવી.  અહ� લાલ (*) �દંડ� નીશાની હોય તનેી િવગતો ફર�યાત ભરવાની રહ�શે. (૪) Personal Details 

ભયાર્ બાદ Educational Details ભરવા માટ� Educational Detail પર Click કર�ુ.ં (પ) જો ઉમેદવારનલેા� ુપડ� ુહોય 

તો અ�ભુવની િવગતો Experience Details મા ંભરવાની રહ�શે. (૬) તેની નીચે Self  Declaration મા ંYes / No  પર 

Click કર�ુ.ં (૭) હવે Save પર Click કરવાથી તમાર� અર�નો Online સ્વીકાર થશે અને નબંર �ક્રએટ થશે. � 

ઉમેદવાર� સાચવીન ેરાખવાનો રહ�શે. અન ેહવે પછ� આ �હ�રાતના સદંભર્મા ંકોઇપણ પત્ર વ્યવહારમા ંદશાર્વવાનો 

રહ�શે. (૮) હવ ેપજેના ઉપરના ભાગમા ંUp Load  Photo પર Click કરો અહ� તમારો  Application number type કરો 

અન ેતમાર� Birth Date type કરો અન ેત્યાર બાદ OK પર Click કરો. અહ� Photo અન ેSignature Up Load કરવાના 

છે. (ફોટા� ુ ંમાપ ૫ સે.મી. �ચાઇ અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઇ અન ેSignature �ુ ંમાપ ૨.૫ �ચાઇ અન ે૭.૫ સે.મી. 

પહોળાઇ રાખવી.) Photo અને Signature Up load કરવા સૌપ્રથમ તમારો Photo  અન ેSignature JPG  Format મા ં( 

15 K.B ) સાઇઝ થી વધાર� નહ�.  તે ર�તે Computer મા ંહોવો જોઇએ. Browse button પર Click કરો અને Choose 

File ના �સ્ક્રન માથંી � ફાઇલમા ંJPG Format મા ંતમારો Photo Store થયલે છે તે ફાઇલને િસલકેટ કરો અને Open 

Button ને Click કરો હવે Browse Button ની બા�ુમા ંUp Load Button પર Click કરો. હવે બા�ુમા ંતમારો Photo 

દ�ખાશે. હવે આજ ર�તે Signature પણ Up Load કરવાની રહ�શે. 

(૯) હવ ેપજેના ઉપરના ભાગમા ંConfirm Application પર Click કરો અને Application Number તથા Birth Date 

Type કયાર્ બાદ OK પર Click કરવાથી બે (ર) બટન ૧: Application Preview ર: Confirm Application દ�ખાશે. 

ઉમેદવાર� Show Application Preview પર Click કર� પોતાની અર� જોઇ લવેી. અર�મા ં�ધુારો કરવાનો જણાયતો 

Edit Application પર Click કર�ન ે�ધુારો કર� લવેો. અર� Confirm કયાર્ પહ�લા ંકોઇપણ પ્રકારનો �ધુારો અર�મા ં

કર� શકાશે. પરં� ુ ંઅર� Confirm કયાર્ બાદ અર�મા ંકોઇપણ �ધુારો થઇ શકશે નહ�. જો અર� યોગ્ય જણાય તો 

જ Application પર Click કર�ુ.ં Confirm Application પર Click  કરવાથી ઉમેદવારની અર�નો On line સ્વીકાર થઇ 

જશે. અહ� Confirm Number Generate થશે. � હવે પછ�ની બધીજ કાયર્વાહ� માટ� જ�ુર� હોઇ ઉમેદવાર� સાચવવાનો 

રહ�શ.ે Confirm Number િસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર ક� પર�ક્ષાને લગતી કોઇપણ કાયર્વાહ� કર� શકાશ ેનહ�. 

(૧૦) હવ ેPrint Application પર Click કર�ુ ંઅહ� તમારો Confirm Number Type કરવાનો અને Print પર Click કર� 

અર�ની નકલ કાઢ� સાચવી રાખવી અન ેસાથે સાથ ેPrint Challan Button પર Click કર� Challan ની નકલો કાઢ� 
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લવેી. ચલણની એક પાનામા ં ત્રણ નકલો નીકળશે � ચલણ ન�કની કોમ્પ્�ટુરાઇઝડ પોષ્ટ ઓફ�સમા ં ર�ુ કર� 

અર� ફ� ભરપાઇ કરવાની રહ�શે. 

(૧૧) અર� Confirm થયેથી �રુતજ આપન ેઅર�મા ં દશાર્વલે મોબાઇલ નબંર ઉપર SMS મળશે. આ ઉપરાતં 

પોસ્ટ ઓ�ફસ દ્વારા ફ� સ્વીકાયાર્ની �ણ કરતો SMS પણ મળશે. 

 

 આ �હ�રાતમા ંદશાર્વલે જગ્યાના ભરતી િનયમો અન્વયે શકૈ્ષ�ણક લાયકાત, વય મયાર્દા, વયમયાર્દામા ં�ટછાટ, 

પર�ક્ષા ફ� અને પર�ક્ષા અને પસદંગીની પધ્ધિતની િવગતો અને �હ�રાતની અન્ય તમામ િવગતો 

http://ojas.guj.nic.in અથવા  http://ojas1.guj.nic.in  ઉપર જોવા મળશે. ઉમેદવાર� ઓન લાઇન અર� 

પત્રકમા ંબતાવલેી કોઇપણ િવગત અને ઉમદેવાર� િનમ�ુકં સ�ાિધકાર� સમક્ષ ર�ુ કર�લ જન્મતાર�ખ , શકૈ્ષ�ણક 

લાયકાત , વય , �િત અન્ય લાયકાતો ને લગતા પ્રમાણપત્રો ભિવષ્યમા ં� તે તબ�ે િનમ�ુકં અિધકાર� દ્વારા ખોટા 

મા�મુ પડશ ેતો તનેી સામ ેયોગ્ય કાયદ�સરની કાયર્વાહ� કરવામા ંઆવશે. આવા ઉમેદવારોની ઉમેદવાર� િનમ�ુકં 

સ�ાિધકાર� / સિમિતના પરામશર્મા ંરદ  કરવામા ંઆવશે તમેજ ઉમેદવારને ગરેલાયક ઠરાવવામા ંઆવશે.  

 
તમેજ આવા ઉમેદવારની જો પસદંગી / િનમ�ુકં થયલે હશે તો સબંિંધત કચરે� દ્વારા પસદંગી સિમિતના પરામશર્મા ં

કોઇપણ તબ�ે રદ કરવામા ંઆવશે. આ સવંગર્ની સીધી ભરતી પ્ર�ક્રયા સ�ંણુર્ પણ ે�જુરાત �લુ્ક� સવેા વગ�કરણ 

અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો ૧૯૬૭ વખતો વખત �ધુાયાર્ �જુબ અન ેત ેઅન્વયે આ સવંગર્ના ઘડવામા ંઆવલે 

ભરતી /પર�ક્ષા િનયમો ન ેઆિધન રહ�શ.ે  

 

 આ જગ્યાની ભરતી પ્ર�ક્રયાના અ�સુધંાન ેઆ �હ�રાતમા ંકોઇપણ કારણોસર ફ�રફાર કરવાની ક� રદ કરવાની 

આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તમે કરવાનો પસદંગી સિમિતન ેસ�ંણુર્ હ� / અિધકાર રહ�શે. અન ેપસદંગી સિમિત આ 

માટ� કારણો આપવા બધંાયલે રહ�શે નહ�. 

  
 ઉમેદવારન ેઓન-લાઇન અર� કયાર્ બાદ �હ�રાત સબંધંી અન્ય કોઇ �ચુના માટ� www.talimrojgar.org 

અથવા http://ojas.guj.nic.in અથવા  http://ojas1.guj.nic.in  વબેસાઇટ સતત જોતા રહ�વા અ�રુોધ છે.  

     
 
 
                            સભ્ય સ�ચવ ,  
                                                                    પસદંગી સિમિત અને સ�ંકુ્ત િનયામક 

કિમશનર, રોજગાર અને તાલીમની કચેર�, 
�.ુરા. ગાધંીનગર. 

તાર�ખઃ-  ૧૧  / ૧૨  /૨૦૧૩. 
સ્થળઃ- ગાધંીનગર  
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