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ક્રમાકંઃસીટીએસ/ચ-૪/પ્રવેશ/ર૦૧૮/૩૯૭૩ 
રોજગાર અને તાલીમ િનયામક ીની કચેરી, 
 લોક નબંરઃ ૦૧/ ૩જો માળ, ગજુરાત રાજય, 
ડાર્. જીવરાજ મહતેા ભવન, ગાધંીનગર. 
તારીખઃ૩૦/૦૫ /ર૦૧૮ 
 
િવષય : સરકાર  ઔ ોગક તાલીમ સં  થાઓ / ા  ટ-ઈન-એઈડ ઔ ોગક તાલીમ ક  ોમા ં

ઓગ  ટ- ર018ના વેશસ  માટની માગદશક ચૂનાઓ. 

 
પ ર પ  : 

 આ કચરેીના િનયતં્રણ હઠેળ આવેલ રાજયની તમામ સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં  થાઓ 

/ ગ્રા  ટ-ઈન-એઈડ ઔ ોિગક તાલીમ કે  દ્રોના વડાઓને ઓગ  ટ-ર018ના પ્રવેશ સત્ર માટે 

નીચ ે મજુબની માગર્દશર્ક સચુનાઓ ઘ્ યાને લઈ પ્રવેશ કામગીરી હાથ ધરવા આથી 

જણાવવામા ંઆવે છે. 

1. રાજયના મ અને રોજગાર િવભાગ હઠેળ આવેલ રોજગાર અને તાલીમ 

િનયામક ીની કચેરી, ગાધંીનગર ારા સચંાિલત સરકારી/ ગ્રા  ટ-ઈન-એઈડ સં  થાઓ 

મા ં પ્રવેશસત્ર ઓગ  ટ-ર018 મા ં ભરવાપાત્ર બેઠકો માટે પ્રવેશવાં   ઉમેદવારોને 

સિુવધા મળી રહ ેતે માટે ઓનલાઈન (ઈ  ટરનેટના માઘ્ યમ થી) પ્રવેશ ફોમર્ ભરવાના 

રહશેે. રાજયના નેશનલ ઈ  ફ મેટીક સે  ટર(NIC) ગાધંીનગર ારા તૈયાર કરવામા ં

આવેલ કો   યટુર સોફટવેરની મદદથી ગજુરાત રાજયનો આઈ.ટી.આઈ. મા ંપ્રવેશ 

મેળવવા ઈ  છતો અને તે માટેની લાયકાત ધરાવતો કોઈપણ ઉમેદવાર ઈ  ટરનેટના 

માઘ્ યમ ારા રાજયમા ંકોઈપણ  થળેથી ઓનલાઈન પ્રવશેફોમર્ ભરી શકશે. તે માટે 

https://itiadmission.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર રજી  ટે્રશન કરાવી શકશે. તથા તે 

વેબસાઈટ પર અને આ ખાતાની વેબસાઈટ https://talimrojgar.gujarat.gov.in પરથી 

માિહતી પિુ  તકા એડમીશન-ર018 તથા આઈ.ટી.આઈ. વાઈઝ / ટે્રડવાઈઝ 

ભરવાપાત્ર બેઠકોની સોફટ કોપી પણ ઓનલાઈન મેળવી શકશે. સં  થા ખાતે 

તાલીમાથીર્/ વાલીઓને સમગ્ર  યવ  થાની માિહતી આપવાની  યવ  થા સં  થા કક્ષાએ 

કરવાની રહશેે. તાલીમાથીર્ / વાલીને જ ર જણાયે ટે્રડની મલુાકાત પણ કરવા દેવાની 

 યવ  થા કરવાની રહશેે. 
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ર. ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોમર્ ભરવા માટે અગાઉના વષ ની મ ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોમર્ 

ભરવા માટેની  યવ  થા તમામ સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં  થાઓ / ગ્રા  ટ-ઈન-

એઈડ ઔ ોિગક તાલીમ કે  દ્રોએ રાખવાની રહશેે. થી તાલીમાથીર્ઓને વધ ુસવલત 

મળી રહ.ે 

3. આ કચેરીના તારીખઃર૮/૦૬/ર૦૧૧ના પિરપત્ર ક્રમાકંઃરોતાિન/સીટીએસ/ચ-૪/ 

ર૦૧૧/૩૩૪૬ મજુબ તમામ સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં  થાઓ / ગ્રા  ટ-ઈન-એઈડ 

ઔ ોિગક તાલીમ કે  દ્રોએ ઉમેદવારો પાસેથી ા.ર0/- વસલુ કરી ઓનલાઈન પ્રવેશ 

ફોમર્ ભરવાની  યવ  થા ગોઠવવાની રહશેે. તથા તે પિરપત્રની સચુનાઓને 

અનસુરવાનુ ંરહશેે.  

4. ઉમેદવાર તેઓની પસદંગીની એક કરતા વધારે સરકારી / ગ્રા  ટ-ઈન-એઈડ સં  થાઓ 

માટે એક જ  થળેથી ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોમર્ અલગ અલગ ભરી શકશે.  

પ. ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોમર્ની િવગતો ભયાર્ બાદ ઉમેદવાર તેનુ ંબારકોડેડ િપ્ર  ટ આઉટ 

મેળવી તેમા ંફોમર્ની નીચે સહી કરી ફોમર્ સાથે તમામ જ રી પ્રમાણપત્રો અને િબડાણો 

( વપ્રમાિણત) સામેલ કરશ.ે વા કે શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર, એસ.એસ.સી. / 

એચ.એસ.સી.ની માકર્શીટ, ટ્રાયલ સટ ફીકેટ, જાિતનો દાખલો, આવકનો દાખલો, 

ડોમીસાઈલ પ્રમાણપત્ર, બેંકનો ખાતા નબંર, બેંક ખાતા પાસબકુના પ્રથમ પાનાની 

ઝેરોક્ષ, બેંકનો આઈએફએસસી કોડ નબંર, ચુટંણી કાડર્(For 18 Years & above ), 

આધારકાડર્, શાળાનુ ંઆઈકાડર્, ડ્રાઈવીંગ લાયસ  સ ( For 18 Years & above ) 

િવગેરે અને  યાર બાદ ઉમેદવારે તેઓએ પસદંગીની સં  થાઓ માટે ભરેલ 

પ્રવેશફોમર્ના િપ્ર  ટઆઉટ સાથે ઉકત િબડાણો જોડીને તેઓની નજીકની કોઈપણ 

સરકારી/ગ્રા  ટ-ઈન-એઈડ સં  થા ખાતે બ મા ંફોમર્ દીઠ ા.પ0/- રજી  ટે્રશન ફી ભરીને 

તેઓના ફોમર્નુ ં રજી  ટે્રશન કરાવશે. રજી ટે્રશન ફી https://e-trams.gujarat.gov.in/ 

પરથી ઓનલાઇન ભરવાની રહશેે.  

6. રજી  ટે્રશન કરનાર સં  થાએ ઉમેદવાર ારા રજૂ થયેલ પ્રવેશફોમર્ રજી  ટે્રશન ફી સાથે 

 વીકારવાના રહશેે. શકય હોય  યા ંસધુી NIC ારા આપવામા ંઆવેલ ઓનલાઈન 

રજી  ટે્રશનના પ્રોગ્રામ મારફતે ઓનલાઈન જ રજી  ટે્રશન કરવાનુ ં રહશેે. રજી  ટે્રશન 

કરતી વખતે ઉમેદવાર પાસેથી ફોમર્  વીકારનાર કાઉ  ટર પરના જવાબદાર 

કમર્ચારીએ ઉમેદવારે ફોમર્મા ંભરેલી િવગતો તેણે ફોમર્ સાથે િબડેલ િબડાણો મજુબ ની 

જ છે કે કેમ તે ચકાસી લેવાનુ ંરહશેે. જો તેમા ંભલુ જણાય તો તે બાબતે ઉમેદવારનુ ં

ઘ્ યાન દોરી થયેલ ભલુ ઉમેદવાર પાસેથી સધુરાવીને સધુારા પાસે સહી મેળવી  યાર 
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બાદ જ ઓનલાઈન રજી  ટે્રશન કરી ફોમર્  વીકાયાર્ બદલની પહ ચ આપવાની રહશેે 

અને ઘ્ યાને આવેલ ભલુ(ક્ષિત) હાડર્ કોપીમા ંકરેલ સધુારા ઓનલાઈન સોફટવેર ારા 

એડીટ કરી સધુારી લેવાના રહશેે. ગ્રા  ટ-ઈન-એઈડ ઔ ોિગક તાલીમ સં  થાઓએ 

રજી  ટે્રશન ફી નોડલ સં  થા ખાતે ફોમર્  વીકારવાના છે  લા િદવસના તરુત પછીના 

બીજા િદવસે ૦ર૩૦ સદરે ટે્રઝરીમા ંજમા કરાવવાના રહશેે. નોડલ સં  થા આ અંગેની 

િવગતો મેળવી લેશે. 

7.  સરકારી / ગ્રા  ટ-ઈન-એઈડ સં  થાઓ ખાતે કો   યટુરના  યવસાયો નથી ચાલતા કે 

ઈ  ટરનેટની સિુવધાઓ ઉપલ  ધ નથી તેવી સં  થાઓએ પણ રજી  ટે્રશન માટે આવેલ 

ઉમેદવાર પાસેથી જ રી ચકાસણી કયાર્ બાદ ફોમર્  વીકારવાના છે. અને ઉમેદવારને 

ફોમર્  વીકાયાર્ બદલની પહ ચ આપવાની છે. પરંત ુઆવી સં  થાઓએ ફોમર્  વીકાયાર્ 

બાદ નજીકની સકારી / ગ્રા  ટ-ઈન-એઈડ ઔ ોિગક તાલીમ સં  થા અથવા તો નોડલ 

સે  ટર ખાતે ઓનલાઈન એ  લીકેશન ડેટા એ  ટ્રીની  યવ  થા કરવાની રહશેે. આ 

અંગેની  યવ  થા સબંિધત િવભાગના નાયબ િનયામક ી(તાલીમ) કક્ષાએ કરી ત ે

અંગેની અતે્ર જાણ કરવાની રહશેે. ઉમેદવાર પાસેથી ફોમર્  વીકારતી વખતે ઘ્ યાને 

આવેલી ભલુો પણ મુ ા નબંરઃ૬મા ંજણા  યા મજુબ એડીટ કરી લેવાની રહશેે. 

8. ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોમર્મા ંઆપવામા ંઆવેલ મોબાઈલ નબંરના કોલમમા ંઉમેદવાર 

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

આપવાથી ઉમેદવારને તેમના પ્રવેશ ફોમર્ની રજી  ટે્રશન ની િવગત, તેઓનો મેિરટ 

ક્રમાકં અને એડમીશન માટે બ  મલુાકાત માટે હાજર રહવેાની તારીખ SMS ારા 

જાણ થાય તેવી  યવ  થા NIC ના સો ટવેર ારા કરવામા ંઆવશે. 

9. દરેક સરકારી/ગ્રા  ટ-ઈન-એઈડ ઔ ોિગક તાલીમ સં  થાઓએ તેમનો બ  મલુાકાત 

નો કાયર્ક્રમ તૈયાર કરી તેની NIC ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ કો યટુર પ્રોગ્રામમા ં

પ્રવેશ એકશન  લાનમા ં દશાર્વેલ તારીખે જ અપલોડ કરવાનો રહશેે  તથા તેની 

ડેટાએ  ટ્રી વેબસાઈટ પર પણ કરવાની રહશેે.   

10. ઉમેદવારે કઈ આઈ.ટી.આઈ.મા ંકઈ તારીખ ેઅને સમયે બ  મલુાકાત માટે હાજર 

રહવેાનુ ં છે તે અંગેનો બ  મલુાકાતનો કોલલેટર / બ  મલુાકાતનો કાયર્ક્રમ 

ઓનલાઈન િપ્ર  ટ કરવાનો રહશેે આ અંગેની જાણ ઉમેદવારને પત્ર ારા કરવામા ં

આવશે નિહં. 

11. ઉમેદવાર ારા એક વખત રજી  ટે્રશન થઈ ગયેલ ફોમર્ કોઈ પણ સજંોગોમા ં

ઉમેદવારને પરત કરવા નહીં કે રજી  ટે્રશન ફી ની રકમ પરત કરવી નહીં. 
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1ર. પ્રવેશ ફોમર્  વીકારવાની કામગીરી ફકત જવાબદાર કમર્ચારીઓ ારા જ કરવામા ં

આવે તેની દરેક સં  થાના વડાએ ખાસ તકેદારી રાખવાની રહશેે. સં  થા કક્ષાએ ઉભા 

કરવામા ંઆવેલ પ્રવેશ કાઉ  ટર પર તાલીમાથીર્ઓને આ કામગીરી સ પવામા ંન આવ ે

તેની ખાસ તકેદારી રાખવાની રહશેે. 

13. દરેક સરકારી / ગ્રા ટ-ઈન-એઈડ સં  થાઓએ ઓનલાઈન રજી  ટે્રશન થઈને પરત 

આવેલ પ્રવેશ ફોમર્ અંગેના રજી  ટર િનભાવવાના રહશેે અને સદર રજી  ટરમા ં

ઉમેદવારના નામ સામે તેણ ે  સં  થા માટે ફોમર્ રજી  ટે્રશન કરા  યુ ંહોય તે સં  થાનુ ં

નામ અને ા.પ૦/- રજી  ટે્રશન ફી ની રકમ, રસીદ નબંર તેમજ ફોમર્ રજી  ટે્રશન 

કરા  યાની તારીખ દશાર્વવાની રહશેે અને સં  થાએ  વીકારેલ ફોમર્/ રજી  ટે્રશન ફી નો 

િહસાબ રાખવાનો રહશેે. અને ઓનલાઈન પ્રવેશફોમર્ ભરવાની પ્રિકયા પણૂર્ થયે 

તેઓએ  વીકારેલ (ઓનલાઈન રજી  ટે્રશન કરેલ પ્રવેશફોમર્) ફોમર્ની સખં્ યા સાથે જમા 

લીધેલ રજી  ટે્રશન ફી નો િહસાબ તારીખ વાઈઝ / સં  થા વાઈઝ નાયબ 

િનયામક(તાલીમ)ની પ્રાદેિશક કચેરીઓને આપવાનો રહશેે તથા રજી  ટે્રશન ફી 

સરકાર ીના સદરે જમા કરા  યા બદલના ચલણની નકલો રજૂ કરવાની રહશેે. 

ફોમર્ રજી  ટે્રશન માટે િનભાવવાના  થતા રજી  ટરનો નમનૂો : 
ક્રમ રજી  ટે્રશનની 

તારીખ 
ઉમેદવારનુ ં
પુ  નામ 

 વીકારેલ 
ફોમર્નો 
નબંર 

 સં  થા માટે 
ફોમર્  વીકારેલ 
છે તે સં  થાનુ ં

નામ

રજી  ટે્રશન 
ફી નો 
પહ ચ 
નબંર 

રજી  ટે્રશન 
ફી ની 
રકમ ા. 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭
ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોમર્  વીકારવાની પ્રિક્રયા  પણૂર્ થયે પ્રવેશ ફોમર્ રજી  ટે્રશન કયાર્ અંગે રજુ 
કરવાની થતી માિહતીના પત્રકનો નમનૂો : 
ક્રમ સં  થાનુ ં

નામ 
કુલ 

 વીકારેલ 
પ્રવેશ 
ફોમર્ની 
સખં્ યા 

કુલ 
 વીકારેલ 
રજી  ટે્રશન 
ફીની 
રકમ 

 સં થા 
માટે ફોમર્ 
 વીકારેલ 
હોય તે 
સં  થાનુ ં
નામ 

ક્રમ-પ 
ની સં  થા 
માટે 

 વીકારેલ 
ફોમર્ની 
સખં્ યા 

ક્રમ-૬ મા ં
દશાર્વેલ 
ફોમર્ની 
રજી  ટે્રશન 
ફી ની 
રકમ 

ચલણ 
નબંર/ 
તારીખ 

િતજોરી 
કચેરીમા ં
જમા 
કરાવેલ 
રકમ 

(ચલણ 
વાઈઝ)

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯
14. ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોમર્ ભરવાની અને રજી  ટે્રશન કરાવવાની કામગીરી પણૂર્ થયા 

બાદ દરેક સરકારી / ગ્રા  ટ-ઈન-એઈડ સં  થાઓએ તેઓએ  વીકારેલ તેમની સં  થાના 
તેમજ બીજી સં  થાના ફોમર્ની સપંણૂર્ ચકાસણી કરાવી લેવાની રહશેે આ અંગેની 
જવાબદારી ફોમર્  વીકાનાર સં  થાના વડાની રહશેે.  યાર બાદ મળેલ ફોમર્ સં  થા 
વાઈઝ અલગ કરી જ રી પેકેટ બનાવી લેવાના રહશેે. અને તેઓની સં  થા માટે 
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 વીકારાયેલ ફોમર્ િસવાયના બાકી તમામ ફોમર્ યોગ્ય પેકેટ બનાવી તેની પર સબંિંધત 
સં  થાનુ ંનામ અને ફોમર્ની સખં્ યાની િવગતો દશાર્વી તે અંગે જ રી પત્રક તૈયાર કરી 
નોડલ સં  થા ને સપુ્રત કરવાના રહશેે તથા તે અંગેની જ રી પહ ચ મેળવી લેવાની 
રહશેે. નોડલ સં  થાએ તેમના તાબા હઠેળની તમામ સં  થાઓના સદર  વીકારેલ ફોમર્ 
તમામને મળે તેવી  યવ  થા કરવાની રહશેે અને જ રી પહ ચ મેળવી લેવાની રહશેે. 
તથા બાકી રહલે અ  ય િજ  લાની સં  થાઓના ફોમર્ તેઓની પ્રાદેિશક કચેરી ખાતે જમા 
કરાવવાના રહશેે. પ્રાદેિશક કચેરીએ અ  ય િજ  લા/અ  ય રીજીયનના ફોમર્ સબંિધતોને 
સપુ્રત કરવા / મેળવી લવેા  યવ  થા કરવાની રહશેે. અને તે અંગેની પહ ચ મેળવી 
લેવાની રહશેે.  

1પ. સદર તમામ પ્રિક્રયામા ંઉમેદવારોએ રજી  ટે્રશન માટે રજુ કરેલા પ્રવેશ ફોમર્ અને તેની 
સાથેના િબડાણોને નકુશાન ન થાય કે ગમુ ન થાય તેની ખાસ કાળજી દરેક સં  થાએ 
રાખવાની રહશેે અને તે માટે ફોમર્  વીકાયાર્ બાદ તેને જ રી  ટે  લીંગ થાય કે 
 યવિ  થત ટેગ લગાવવામા ંઆવે, યોગ્ ય પેકેટ બનાવવામા ંઆવે, પેકેટ પર  સં  થા 
માટેના પ્રવેશ ફોમર્ હોય તે સં  થાનુ ંનામ અને પ્રવેશ ફોમર્ની સખં્ યા દશાર્વતા  ટીકર 
 યવિ  થત રીતે લગાવવામા ંઆવે િવગેરે તમામ બાબતો માટે દરેક સં  થાઓએ ખબૂજ 
કાળજી રાખવી. 

16. ઓનલાઈન પ્રવેશફોમર્ ભરવાની પ્રિક્રયા પણૂર્ થયા બાદ દરેક સં  થાને NIC ના 
સોફટવેરની મદદથી તેઓની સં  થા માટે ભરાયેલ પ્રવેશ ફોમર્નો ઓનલાઈન ડેટા 
ઉપલ  ધ થશે. અ  ય આઈ.ટી.આઈ. ખાતે જમા થયેલ ફોમર્ની િવગતો આ તબકકે 
ચકાસીને તે મેળવી લેવાની કાયર્વાહી કરવાની રહશેે. જયારે આ ઓનલાઈન ડેટા 
સં  થાને મળે  યારે સં  થાએ ઓનલાઈન ડેટા મજુબના કુલ ફોમર્ની સખં્ યા સાથે તેમની 
સં  થા માટે મળેલ ઓનલાઈન ફોમર્ના જ  થા સાથે સરખાવી લેવાનો રહશેે. આ પ્રવેશ 
ફોમર્ સાથે તાલીમાર્થીએ સં  થાકીય  ટાઈપે  ડ/ િશ યવિૃ  મેળવવા માટે રજુ કરેલ 
મુ ા નબંરઃપ મા ંજણા  યા મજુબના આધાર પરુાવાઓ સં  થા ખાતે જાળવી રાખવાના 
રહશેે. નો ઉપયોગ  ટાઈપે  ડ / િશ  યવિૃ  મજુંર કરતા સમયે કરવાનો રહશેે. 

17. ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોમર્ ભરવાની તારીખો દર  યાન દરેક સં  થાઓએ માગર્દશર્ન કે  દ્ર 
ખોલી ચાલ ુરાખવાના રહશેે. અને ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોમર્ ભરવા અંગે માગર્દશર્ન માટે 
આવનાર ઉમેદવારોને જ રી માગર્દશર્ન પુ  પાડવાનુ ંરહશેે. આ િસવાય ઉમેદવારોને 
ઓનલાઈન મદદ મળી રહ ેતે માટે રાજય કક્ષાએ તથા િવભાગીય કક્ષાએ ટેલીફોનીક 
માગર્દશર્ન કે  દ્રો ખોલવામા ં આવેલ છે તે ટેલીફોન નબંર પર કોલ કરીને પણ 
ઉમેદવારો માગર્દશર્ન મેળવી શકશે. િવભાગીય કક્ષા િસવાયનો રાજય કક્ષાના 
ટેલીફોનીક માગર્દશર્ન અંગે આપવામા ંઆવેલ ટેલીફોન નબંર ટોલ-ફ્રી રહશેે.  ારા 

ઉમેદવારને GIL ગાધંીનગરના કોલ સે  ટર પરથી માગર્દશર્ન મળી શકશે. વધમુા ં
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ઉમેદવારોને એ પણ માગર્દશર્ન આપવુ ં કે આ ફોમર્ બહાર ઓનલાઈન એ  ટ્રી કરીને 
િપ્ર  ટ આઉટ કરાવવા માટેનો ખચર્ આશરે ા.ર૦/- જ થશે તેવી પણ સમજ આપવી. 
સરકારી / ગ્રા  ટ-ઈન-એઈડ ઔ ોિગક તાલીમ સં થા ખાતે ા.ર૦/- વસલુ કરી 
ઉમેદવારોને ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોમર્ ભરી આપવાના રહશેે.  ઓનલાઈન એ  ટ્રી તમામ 
 થળે થાય એ માટે આચાયર્ ી ઇ-ગ્રામ, જનસેવા કે  દ્રના અિધકારી ીને મળીને પરુી 
સમજ આપી તાલીમાથીર્ઓના હીતમા ં  યવ  થા શ  થાય એ માટેના પરુા પ્રય  નો કરશે 
અને આમ છતા ંતાલીમાથીર્ઓને પડતી મુ  કેલી ઘ્ યાને આવે તો સં  થા કક્ષાએ અથવા 
જયા ં સગવડ નથી તે િક  સામા ં નાયબ િનયામક ી (તાલીમ) સચુવે તે  થળે 
ઓનલાઈન એ  ટ્રીની  યવ  થા કરવાની રહશેે. 

18. જો કોઈ ઉમેદવાર સં  થા ખાતે માિહતી પિુ  તકા લેવા આવે તો તેવા ઉમેદવારો 
પાસેથી એક માિહતી પિુ તકા દીઠ ા.રપ/- લઈને તેમને માિહતી પિુ  તકા આપવાની 
રહશેે. તથા માિહતી પિુ તકા વેચાણ કરવા અંગેનુ ંરજી ટર િનભાવી માિહતી પિુ તકાના 
વેચાણ પેટે થયેલ આવક સરકાર ીમા ંજમા કરાવવાની રહશેે.  

19. પ્રવેશ સત્ર ઓગ  ટ-ર018 માટે સં  થાને તેઓનો ઓનલાઈન ડેટા ઉપલ  ધ થયા બાદ 
બાકીની તમામ કાયર્વાહી અગાઉના વષ ની મ  જ રહશેે. આ માટે https://e-trams. 
gujarat.gov.in સોફટવેર વાપરવાનુ ંરહશેે. પ્રવેશ અંગેનો િવગતવાર કાયર્ક્રમ આ સાથે 
સામેલ રાખેલ છે તે મજુબ દરેક સં  થાએ કામગીરી પણૂર્ કરવાની રહશેે.  

ર0. અનભુવે એવુ ંજણાયુ ંછે કે, મોટા ભાગના િજ  લાઓમા ંતાલીમાથીર્ઓ નોડલ સં  થામા ં
પ્રવેશને અગ્રતાક્રમ આપતા હોય છે. િજ  લાની નાની સં  થામા ંપ્રવેશ મેળ  યા બાદ 
તેને બ  મલુાકાત માટે નોડલ સં  થામા ંબોલાવવામા ંઆવે અને તક મળે, તો તે 
નાની સં  થાનો પ્રવેશ રદ કરાવે છે અને ટે્રડ / બેચમા ંસં  થાની સરવાળે ઘટ પડે છે. 
આથી બ  મલુાકાતનો કાયર્ક્રમ િજ  લાની નોડલ સં  થા પ્રથમ નકકી કરશે અને  યાર 
બાદ નાની સં  થા કાયર્ક્રમ નકકી કરશે. નોડલ સં  થાના આચાયર્ ી પોતાના િજ  લાની 
સં  થાઓનો પરામશર્ કરીને આ કાયર્ક્રમ નકકી કરશે. તેમ છતા ં કોઈ પણ પ્રકારની 
મુ  કેલી દર  યાન સબંિધત નાયબ િનયામક ી (તાલીમ) અથવા ી ડ . વી. મહતા, 
ટકિનકલ અિધકાર ી (મો) 9687656049 અને ી . એન. ઝવેર , ટકિનકલ 
અિધકાર ી (મો) 9687630345 નો સપંકર્ કરવાનો રહશેે.  

ર1. ઓગ  ટ-ર018 પ્રવેશસત્ર માટેની સીટફાઈલ ફાઈનલ કરતા ં પહલેા ં નોડલ સં  થા 
પોતાના િજ  લાની સસં ્થાઓના ટે્રડ/બેચના એફીલીએશન  ટેટસને ઘ્ યાને અવ  ય 
રાખશે તથા  તે પ્રાદેિશક કચેરીના વડા પણ સીટફાઈલને આખરી કરતા ંપહલેા ં
એફીલીએશનના મુ ાનુ ંઅચકુ ઘ્ યાન રાખશે. સીટફાઈલમા ં  તે સં  થા / ટે્રડ સામ ે
ડી.જી.ઈ.ટી. ારા મળેલ એફીલીએશન નબંર અવ  ય દશાર્વવાનો રહશેે. થી પ્રવેશનો 
ડેટા ડી.જી.ઈ.ટી. નવી િદ  હીને મોકલતા સમયે મુ  કેલી ઉપિ  થત ન થાય. 
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રર. કેટલીક ઔ ોિગક તાલીમ સં  થાઓએ  વીકારેલ ઓફલાઈન પ્રવેશ ફોમર્ પોતાની 
સં  થા કક્ષાએ પ્રવેશ ફોમર્ સં  થાકક્ષાએ રજી  ટડર્ કરવાની છે  લી તારીખ સધુી ITI 
Login ઓપ ્ શનમા ં લોગઈન થઈ સં થા કક્ષાએ ઓનલાઈન પોગ્રામની વેબસાઈટ 
https://itiadmission.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન એ  ટ્રી કરી શકાશે. થી સં  થા 
કક્ષાએ કોઈ પણ પ્રવેશ ફોમર્ પડતર ન રહ ે ની તમામે ખાસ ન ઘ લેવી. 

ર3. ઓગ  ટ-ર018ના સત્રમા ં સપંણૂર્ પ્રવેશ પ્રિક્રયા સે  ટ્રલાઈઝડ કો   યટુર સોફટવેરથી 
હાથ ધરવામા ંઆવનાર હોઈ દરેક સરકારી/ગ્રા  ટ-ઈન-એઈડ સં  થા ખાતે કનેકટીવીટી 
(Good Quality), WinXp SP3 કે Win 7  કે તે પછીની OS વા  PC, તાલીમ પામેલ 
કો   યટુર જાણકાર કમર્ચારી હોવા જ રી છે. ઓગ  ટ-ર018માટે જ રી તમામ પ્રાથિમક 
 યવ  થા વી કે, .ુપી.એસ., લાઈટ માટ જનરટર, િ  ટર, કા ઝ,  ટશનર  િવગેર 
ઈ  ફા  કચર તૈયાર રાખવાનુ ંરહશેે.  સં  થા / કે  દ્રો પાસે આવી સિુવધા ઉપલ  ધ ન 
હોય તેઓએ ઈ  ફા  ટ્રકચર અપગે્રડ કરવા માટે  તે કક્ષાએ સ ામયાર્દાને આિધન 
કાયર્વાહી કરવા અથવા સક્ષમ સ ાિધશને દરખા  ત કરી આગળની કાયર્વાહી હાથ 
ધરવાની રહશેે. દરેક સં  થા ખાતે પ્રવેશ પ્રિક્રયા દર  યાન કનેકટીવીટી ચાલ ુ/ સારી 
હાલતમા ંરહ ેતે માટે આગોત  આયોજન હાથ ધરી ઘટતી કાયર્વાહી કરવાની રહશેે.  

ર4. ગત વષર્ના અનભુવ તથા ઓછી મળેલ અરજીઓ ઘ્ યાને લઈ રાજયમા ંઆવેલ અંધ 
અપગંો માટે  યવસાિયક તાલીમ આપતા કે  દ્રો તથા ડ સેબલ સરકારી ઔ ોિગક 
તાલીમ સં થા, રાજકોટ તથા વડોદરા ારા પ્રવેશ પ્રિક્રયા  તે સં  થા ારા  થાિનક 
કક્ષાએ પ્રચાર પ્રસાર સં  થા કક્ષાએ કરી હાથ ધરવાની રહશેે. 

રપ. ૧૯૯૬ પછી  ટ્રીમ જનરલ કરવામા ંઆવેલ હોઈ ધોરણ-૧૦ની  ટ્રીમ રદ કરવાની 
રહશેે. 

ર6. કે્ષિત્રય કચેરીઓના પ્રવેશની કાયર્વાહી સાથે સકંળાયેલા કમર્ચારીઓના નવા યઝુર 
આઈ-ડી બનાવવા / પાસવડર્ એકટીવેટ કરવા રીજીયોન ડાયરેકટર ી/ િજલ ્ લા 
કક્ષાની નેશનલ ઈ  ફ મેિટક સે  ટર(NIC )કચેરીનો સપંકર્ કરી તા  કાિલક કાયર્વાહી 
કરવાની રહશેે.  

 કોઈ કમર્ચારી બદલી થઈને અ  ય સં  થા / કચેરીમા ંિનમણ ૂકં પામેલ હોય કે કોઈ પણ 
કારણોસર સં  થામા ંપ્રવેશની કામગીરી ન કરતા ંહોય તેવા કમર્ચારીના જુના યઝુર 
આઈ-ડી / પાસવડર્ ઉપર નવા કમર્ચારીએ કોઈ પણ સજંોગોમા ંપ્રવેશની કામગીરી 
કરવાની નથી. પરંત ુતા  કાિલક પ્રવેશ કામગીરી માટે િનયકુત કરેલ કમર્ચારીના નવા 
યઝુર આઈ-ડી અને પાસવડર્ મેળવી લેવાના રહશેે.  

 તેજ પ્રમાણે કોઈ કમર્ચારી ની પાસે ગત વષર્નુ ંયઝુર આઈ-ડી / પાસવડર્ હોય અને 
તેઓ અ  ય સં  થા / કચેરીમા ં બદલીથી િનમણ ૂકં પામેલ હોય તો તેમની નવી 
િનમણ ૂકંની સં  થા / કચેરી ખાતે તેઓએ તેમના જુના યઝુર આઈ-ડી / પાસવડર્નો 
ઉપયોગ કરવાનો રહતેો નથી. પરંત ુ જો તેમને નવી સં  થા / કચેરી ખાતે પણ 
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પ્રવેશની કામગીરી સ પવામા ં આવેલ હોય તો પણ નવેસરથી યઝુર આઈ-ડી / 
પાસવડર્ મેળવી લેવાનો રહશેે. 

ર7. મેિરટ પ િત અંગેની વધ ુિવગતો માિહતી પિુ  તકામાથી જોઈ લેવાની રહશેે. 
ર8. ગત વષર્ની મજ ચાલ ુવષેર્ પ્રવેશવાં   ઉમેદવારોને આપવાના પ્રવેશ  વીકૃતી પત્રો 

/ પ્રવેશ આ  યા બદલની પહ ચ / ટયશુન ફી / કોશનમની િડપોઝીટની પહ ચ NIC 
ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ કો   યટુર સોફટવેર પ્રોગ્રામથકી િપ્ર  ટ કરીને ઉમેદવારોને 
આપવાના રહશેે. 

ર9. સોફટવેર બાબતે કોઈ પણ રજુઆત હોય તો NIC નો સીધો સપંકર્ નહીં કરતા ં  તે 
પ્રાદેિશક કચેરી મારફતે વડી કચેરીનો સપંકર્ ઈ-મેઈલઃitiadmission2017@gmail. 
com ઉપર કરવાનો રહશેે. 

1. વેશ કાય મ: 
1.1 દર વષેર્ નાયબ િનયામક ી(તાલીમ), પ્રાદેિશક કચેરી, અમદાવાદ/વડોદરા/રાજકોટ 

/સરુતના પ્રવેશ કામગીરી કરતા જાણકાર ટેકિનકલ એક્ષપટર્ તથા આ કચેરી ારા 
રચાયેલ પ્રવેશ કિમિટના અિધકારી ી/કમર્ચારી ીઓને ઓનલાઈન પ્રવેશના તાલીમ 

કાયર્ક્રમમા ં NIC ગાધંીનગર તથા વડી કચેરી ારા આપવામા ંઆવેલ માગર્દશર્ન 
સચુનાઓને પ્રવેશસત્ર ઓગ  ટ-ર018 મા ં અનસુરવાનુ ં રહશેે. આ બાબતે નાયબ 
િનયામક ી (તાલીમ), પ્રાદેિશક કચરેી, અમદાવાદ/વડોદરા/રાજકોટ/સરુત ારા 
તેમના તાબા હઠેળની સં  થાઓને વાકેફ કરવાના રહશેે. 

1.ર ઓનલાઈન રજી  ટડર્ થયેલ ઉમેદવારોના ડેટા NIC ગાધંીનગર ારા કો   યટુર 
સોફટવેરની મદદથી ઓનલાઈન ઉપલ  ધ કરાવવામા ં આવશે તે મજુબ તમામ 
સં થાઓએ ઉમેદવારોને મેરીટના ધોરણે રાબેતા મજુબ દરવષર્ની મ જ પ્રવેશ 
આપવાની કાયર્વાહી હાથ ધરવાની રહશેે. 

1.3 સં  થા ખાતે ઓગ  ટ-ર018 ના પ્રવેશ સત્રમા ંભરવાપાત્ર કુલ બેઠકોની સામે રજી  ટડર્ 
થયેલ ઓનલાઈન અરજી પત્રકોની સખં્ યાને ઘ્ યાને લઈને પ્રવેશ મેળવવા ઈ  કં 
ઉમેદવારો માટેનો બ  મલુાકાતનો કાયર્ક્રમ મોડામા ંમોડા તાર ખઃર9/06/ર018 ના 
રોજ અચકૂ નોટીસ બોડર્ પર મોટા અક્ષરે વાચંી શકે તેવી રીતે પ્રિસ  કરવો. સાથો 
સાથ ઉમેદવારોને બ  મલુાકાતના િદવસે તેઓને લાગ ુ પડતી ફી / કોશનમની 

ડીપોઝીટ અચકૂ લાવે તેવી  પ  ટ સચુનાઓ આપવી. આ કાયર્ક્રમ NIC ગાધંીનગર 
ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ કો યટુર સોફટવેર પ્રોગ્રામમા ંતાર ખઃર9/06/ર018 ના 
રોજ ઓનલાઈન ડેટા એ  ટ્રી કરવાની રહશેે. 

1.4 અરજદાર ઉમેદવારોના ઓનલાઈન મા  ય કરેલ અરજી પત્રકો ઉપરથી સોફટવેર ારા 
બનાવેલ મેરીટ યાદી નોટીસ બોડર્ પર પ્રિસ  કરવી. તથા  થાિનક વતર્માનપત્રોમા ં
મેરીટ યાદી પ્રિસ  થયા બાબતની જાણ કરતી િવનામ ૂ  યે પે્રસનોટ આપવી. 
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1.પ સં  થા ખાતે ભરવાપાત્ર બેઠકોની સખં્ યાને ઘ્ યાનમા ંરાખીને કયા મેરીટ સધુીના કેટલા 
ઉમેદવારોને કયા કયા િદવસોએ બ  મલુાકાત અથેર્ બોલાવવા તેનો િવગતવાર 
કાયર્ક્રમ નોટીસ બોડર્ પર વાચંી શકાય તેવી રીતે પ્રિસ  કરવો.  

ર. કાઉ  સીલ ગ: 
 પ્રવેશ ઈ  કં ઉમેદવારોને િવિવધ  યવસાયોની તાલીમ બાદ કયા કયા ઔ ોિગક 

ગહૃોમા ંકેવા પ્રકારની રોજગારી અથવા  વરોજગારી પ્રા  ત થઈ શકે છે તેની િવ  તતૃ 
જાણકારી અથેર્ સુ  યવિ  થત કાઉ  સીલીંગ થાય તેવી અલગ  યવ  થા ગોઠવવી. થી 
કરીને પ્રવેશ કિમટીનો સમય ઓછો બગડે અને પ્રવેશની કામગીરી સરળતાથી ઝડપી 
થાય. 

3. માણપ ોની ચકાસણી: 
3.1 બ  મલુાકાતના િદવસે ઉપિ  થત રહનેાર ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રો વા કે, 

શાળા છોડયાનુ ંપ્રમાણપત્ર, એસ.એસ.સી./એચ.એસ.સી.ની માકર્શીટ, ટ્રાયલ સટ ફીકેટ, 
જાિતનો દાખલો, આવકનો દાખલો, ડોમીસાઈલ પ્રમાણપત્ર, બેંકનો ખાતા નબંર, 
બેંકની પાસબકુના પ્રથમ પાનાની ઝેરોક્ષ, બેંકનો આઈએફએસસી કોડ નબંર, ચુટંણી 
કાડર્ (For 18 Years & above ), આધારકાડર્, શાળાનુ ંઆઈકાડર્, ડ્રાઈવીંગ લાયસ  સ 
(For 18 Years & above ) િવગેરે અરજી પત્રકોની િવગતો સાથે અિધકૃત કરેલ 
કમર્ચારી ારા ચકાસણી કરાયેલ છે તેની સહી કરાવવી અને  યાર બાદ જ પ્રવેશ 
આપવો. 

3.ર ઈ  ટર  યમુા ં હાજર રહલેા ઉમેદવારોની રજી  ટર પર સહીઓ લવેાની રહશેે, તેમજ 
ઓગ  ટ-ર018 ના પ્રવેશ સત્ર માટે આપની સં  થા ખાતે ભરવાપાત્ર  યવસાયની 
એફીલીએટેડ / અનએફીલીએટેડ િવગેરે બાબતોની ચકાસણી કરી લેવાની રહશેે. ટે્રડ 
પસદંગી કયાર્ બાદ છ માસની ટયશુન ફી, કોશનમની ડીપોઝીટ મેળ  યા બાદ જ 
પ્રવેશ આપવાનો રહશેે. આ દર  યાન તાલીમાથીર્ સં  થાકીય  ટાઈપે  ડ/ સમાજક  યાણ 
ખાતાની િશ  યવિૃ  મેળવવા માગંતા હોય તો તે અંગેનુ ંઓનલાઈન િપ્ર  ટ કરેલ ફોમર્ 
તમામ આધારભતુ પરુાવાઓ સાથે મેળવી લઈ સં  થાના રેકડર્મા ંરાખવાનુ ંરહશેે. નો 
ઉપયોગ ઓનલાઈન  ટાઈપે  ડ / િશ યવિૃ ની ચકુવણી / મજુંરી વખતે ઘ્ યાને 
લેવાનુ ંરહશેે. 

3.3 એન.સી.વી.ટી. / જી.સી.વી.ટી. પેટનર્ના  યવસાયોમા ંપ્રવેશ મેળવનાર ઉમેદવારોની 
ફી લેતી વખતે  કુલલીવીંગ સિટર્િફકેટ અસલમા ંમેળવી લેવાનુ ંરહશેે. તેવા ઉમેદવારો 
ડી  લોમા / એ  જીનીયરીંગ / મેડીકલ વા ઉ  ચ કક્ષાના અ  યાસક્રમમા ંજોડાવા અથેર્ 
આ સિટર્ફીકેટની માગંણી કરે  યારે પરુાવા સિહત અરજી કરવાથી સદર સિટર્િફકેટ 
ઉમેદવારને પરત આપવાના રહશેે, જયારે અ  ય િક  સામા ં  આુર -ર018 મા ંજ 
પરત કરવાના રહશેે. 
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3.4 પ્રવેશ કાયર્વાહી દર  યાન અગાઉની સચુના મજુબ  કુલલીવીંગ સિટર્િફકેટ ઉમેદવારે 
અસલમા ંસાથે લાવવાનુ ંરહ ેછે. પરંત ુતેમા આંિશક ટ છાટ આપતા, ઉમેદવાર જો 
 તે શાળાના આચાયર્ ી પાસેથી જ  મનો દાખલો અસલમા ંસાથે લાવે તો તેને ગ્રાહય 

રાખવો. પરંત ુઆવા ઉમેદવારોએ પ્રવેશ મેળ  યા બાદ તેઓનુ ંઅસલ  કુલલીવીંગ 
સિટર્િફકેટ ચાર િદવસમા ંરજુ કરવાની બાહંધેરી આપવાની રહશેે. જો આવા ઉમેદવાર 
ચાર િદવસમા ંઅસલ  કુલ સિટર્િફકેટ રજુ કરવામા ંિન  ફળ જાય તો તેઓનો પ્રવેશ રદ 
ગણવાનો રહશેે. 

4. ઈ  ટર  ુ ંકાય પ િત: 
4.1 આ કચેરીના તારીખઃ૧ર/૦૬/ર૦૧પના પિરપત્ર ક્રમાકંઃરોતાિન/સીટીએસ/ચ-૪/ 

ર૦૧પ/ર૬૯૯ મા ં જણા  યા મજુબ સપુર  યમુરી બેઠકો ભરવાની કાયર્વાહી િનયત 
સમયમયાર્દામા ંસપં  ન કરવાની રહશેે. 

4.ર  યાર બાદ બ  મલુાકાતના પ્રથમ િદવસે પ્રથમ દોઢ કલાક દર  યાન માજી સૈિનકો 
અને તેઓના આિ તો માટે િનયત સમય મયાર્દામા ં અરજી મળેલ હોય તો, 
િનયમાનસુાર સં  થા / કે  દ્ર દીઠ 10 (દશ) અનામત બેઠકોની મયાર્દામા,ં હાજર રહલેા 
ઉકત કેટેગરીના ઉમેદવારોમાથંી મેરીટ ગણુ અનસુાર તેઓની પસદંગી / લાયકાત 
મજુબની અનામત બઠેકો ભરી દેવી. તેવી જ રીતે પ્રથમ િદવસે પ્રથમ દોઢ કલાક 
પછીના બીજા દોઢ કલાક દર  યાન િદ યાગં ઉમેદવારો માટે સં  થા / કે દ્ર ખાતેની કુલ 
ભરવાપાત્ર બેઠકોના ૩ % (ટકા) અનામત બેઠકો મજુબ ઉપિ  થત રહલેા ઉમેદવારોને 
મેરીટ ગણુ અનસુાર અને નેશનલ કર અર સિવૅસ સે  ટર ફોર ડ ફર  ટલી એ  લેડ, 
અમદાવાદ તરફથી આપવામા ં આવેલા,  ટુબીલીટ  માણપ  મજુબના અને 
પસદંગીના ટે્રડમા ંઅનામત બેઠક ઉપર પ્રવેશ આપવાનો રહશેે. 

4.3 એસ.એસ.સી. બેઝના ઉમેદવારોને સામા  ય સજંોગોમા ં િદ યાગં અને માજી સૈિનકોના 
ઉમેદવારોના ઈ  ટર  યુ ં પરુા થયા પછી નીચેના ક્રમાનસુારની કેટેગરીના, મેરીટ 
મજુબના ઉમેદવારોને સં  થા ખાતે ચાલ ુવષર્ની મેરીટ યાદીના ક્રમો ચકાસી તેમજ ગત 
વષેર્ અપાયેલ પ્રવેશના અનભુવોને ઘ્ યાને રાખીને બ  મલુાકાત માટે બોલાવવાના 
રહશેે. 

4.3.1 મિહલાઓની મેરીટ યાદી. 
4.3.ર કોમન મેરીટ યાદી. 
4.3.3 અનસુિૂચત જનજાિત / િવચરતી-િવમકુત જાિતની મેરીટ યાદી. 
4.3.4 અનસુિૂચત જાિતની મેરીટ યાદી. 
4.3.પ સામાજીક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત (બક્ષીપચં) કેટેગરીની મેરીટ યાદી. 

4.4 ઈ  ટર  યનુા સમય દર  યાન જો કોઈ ઉમેદવાર તેના િનધાર્રીત કરેલ સમય કરતા ં
મોડા આવે તો તેવા અપવાદ પ િક  સાઓમા ં  તે વખતે જો જગ્ યા ખાલી હોય તો તે 
સમયની ઉપલ  ધ ખાલી બેઠકો ઉપર મેરીટના ધોરણને અનલુક્ષીને ઓફલાઈન (OFF 
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LINE) મા ંપ્રવેશ આપવો અને તેવા તમામ િક  સાઓની એક અલગ િવગતવાર ન ધ 
/ યાદી િવગેરે અચકુ બનાવવી. કે મા ં  તે સમયના મેરીટ નબંર, સમય િવગેરે 
બાબતો આવરી લેવાની રહશેે. 

4.પ મિહલાઓની મેરીટ યાદી મજુબ બઠેક ભરતી વખતે જો કોઈપણ મિહલા ઉમેદવાર 
ઉપલ  ધ ટે્રડોની મિહલા અનામત બેઠક માટે પસદંગી ન ધરાવે  યારે તેમણે કોમન 
કેટેગરી કે લાગ ુપડતી અનામત વગર્ની કેટેગરી સામે મેરીટ પ્રમાણે ટે્રડ પસદંગીની 
ટ આપવાની રહશેે, અને તેવા ઉમેદવારોને  થાિનક પિરિ  થિતને અનસુાર  તે 

િદવસે મેરીટ અનસુાર પનુઃ બ  મલુાકાતમા ંહાજર રહવેા માટે જાણ કરવાની રહશેે. 
4.6 જયારે સં  થા/ કે  દ્ર ખાતે ભરવાપાત્ર ટે્રડોની અનામત વગ ની કેટેગરીવાઈઝ ઉપલ  ધ 

બેઠકો અને આવેલ અરજીઓ ૧:૧.૪ ના ગણુો ર કે તેનાથી ઓછા પ્રમાણમા ંજણાય 
 યારે તેવી કેટેગરીના ઉમેદવારોની બેઠકો, મિહલા કેટેગરી બાદ અને ઓપન 
કેટેગરીની પહલેા ં ભરવી. જો એકથી વધારે અનામત વગ મા ં આવી પિરિ થિત 
ઉ ભવતી હોય તો સૌથી ઓછી અરજીવાળી કેટેગરી અને  યારબાદ તેથી વધ ુ
અરજીવાળી કેટેગરીના ં ઉમેદવારોને ઓપન કેટેગરીના ઉમેદવારોની આગળ 
બોલાવવા. આમ કરવાથી અનામત કેટેગરીની િરઝવર્ બેઠકો ખાલી રહથેી અ  ય 
અનામત કેટેગરીમા ંક  વટર્ થાય છે અને આવી પ્રિક્રયાના અંતે જો ખાલી બેઠકો રહ ેતો 
ઓપન કેટેગરીમા ં ક  વટર્ થશે. (તમામ ઉમેદવારોને બ  લુાકાત અથ બોલાવતી 
સં  થાઓને આ ચુના લા  ુપડશે ન હ.) 

4.7 બ  મલુાકાત માટે મેરીટના ધોરણ અનસુાર દરેક સં  થાએ ભરવાપાત્ર બેઠકોની 
સખં્ યા, મળેલ અરજીપત્રકોની સખં્ યા, અનામત બેઠકોની સખં ્ યા િવગેરેની  થાિનક 
કક્ષાએ આવેલ માિહતીનુ ંપ ૃ  થકરણ કરીને, કેટકેટલી સખં્ યામા ંઉમેદવારોને બોલાવવા 
તેનો િનણર્ય સં  થાના વડાએ  વિવવેક બિુ થી તથા ભતુકાળના અનભુવોને ઘ્ યાને 
રાખીને કરવો. સામા  ય સજંોગોમા ં ધોરણઃ૧૦ પાસ આધારીત  યવસાયોમા ં કુલ 
ભરવાપાત્ર બઠેકોની સખં્ યા કરતા ંત્રણ ગણા ઉમેદવારોને કાયર્ક્રમ અનસુાર બોલાવવા 
ઉિચત રહશેે. 

4.8 પ્રવેશની કાયર્વાહી દર  યાન એક જ ટે્રડની એફીલીએશન પ્રા  ત અને અનએફીલીએટેડ 
બેચોના પ્રવેશ માટે ઉંચા મેરીટ ક્રમાકં ધરાવતા ઉમેદવારે પ્રથમ એફીલીએશન પ્રા  ત 
બેઠક ઉપર પ્રવેશ અપાય તેની કાળજી રાખવાની રહશેે. 

4.9  સં  થાઓમા ંપ્રવેશ પાત્ર  યવસાયોની બેચોમા ંપ્રવેશ આપવાનો થતો હોય તેવી 
બેચો એફીલીએશન પ્રા  ત અને અનએફીલીએટેડમા ંવહચાયેલી હોય તેવા િક  સામા ં
મેરીટ ક્રમ મજુબ આગળ હોય તેવા ઉમેદવારોને એફીલીએશન પ્રા  ત બેચમા ં
ભરવાપાત્ર બેઠકોની સામે પ્રથમ પ્રવેશ આપવાનો રહશેે. 

4.10 એસ.સી./એસ.ટી./બક્ષીપચં વી અનામતમા ંસમાિવ  ટ જાિતઓના ઉમેદવાર કે ઓ 
મેરીટ ક્રમાકં મજુબ કોમન (ઓપન) મેરીટની જગ્ યા ઉપર પ્રવેશ પાત્ર થતા હોય, તેવા 
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િક  સામા ં આવા ઉમેદવારને પ્રથમ ભરવાપાત્ર કોમન (ઓપન) ની એફીલીએશન 
પ્રા  ત બેચની જગ્ યા ઉપર પ્રવેશ આપવો, અને મેરીટ ક્રમાકં મજુબ જો આવા 
ઉમેદવારને જો કોમન (ઓપન) મેરીટના એફીલીએશન પ્રા  ત બેચની જગ્ યા ઉપર 
પ્રવેશ ન મળી શકે તેમ હોય તો જ તેઓને  તે જાિતના અનામત કેટેગરીની 
ભરવાપાત્ર એફીલીએટેડ જગ્ યા ઉપર પ્રવેશ આપવાનો રહશેે. 

4.11 ભરવાપાત્ર બેઠકો પૈકી એફીલીએટેડ બેઠકોમાનંી અનામત બેઠકો ઉપર  તે કેટેગરીના 
ઉમેદવારને તેઓના મેરીટ ક્રમાનસુાર પ્રથમ પ્રવેશ આપવાનો રહશેે  યાર બાદના 
આવા ઉમેદવારોને અનએફીલીએટેડ બેચમા ંપ્રવેશ આપવાનો રહશેે. 

પ. અ  ય ચુનાઓ: 
પ.1 ભારત સરકાર ીના તારીખઃ૧ર/૦પ/ર૦૧૧ના પત્ર ક્રમાકંઃ ડીજીઈટી-૧ર/૧/ર૦૧૧- 

ટીસી મજુબ NCVT ના કોઈ પણ ટે્રડમા ંભારત સરકારનુ ંNCVT નુ ંએફીલીએશનનો 
ઓડર્ર મ  યા પહલેા ંપ્રવેશ આપવાનો નથી. આ સજંોગોમા ં  બઠેકો Un affiliated છે 
તે તમામ બેઠકો ઉપર GCVT પેટનર્ હઠેળ જ પ્રવેશ આપવાની જવાબદારી સબંિંધત 
સં  થાની રહશેે. અને GCVT પેટનર્ના કોસર્ માટે GCVT નુ ંએફીલીએશન મેળવવા 
માટેની ફાઈલ GCVT ને ૬(છ) માસમા ં રજુ કરવાની રહશેે. NCVT પેટનર્મા ં
એફીલીએશન નહીં હોવા છતા ંજો NCVT તરીકે પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે તો તેના 
કારણે ઉપિ  થત થતી તમામ જવાબદારી / કાયદાકીય / વહીવટી ગુચં વગેરે માટે 
સબંિંધત સં  થાની પ્રવેશ કિમિટ / સં થાના વડા જવાબદાર રહશેે. 

પ.ર સરકાર ીના ંસામાજીક  યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તારીખઃ૧૮/૦ર/ર૦૦૩ના 
ઠરાવ ક્રમાકંઃસીએઆર/૧૦૯૦/સીઓ/૧૬/હ ારા, ડાગં જી  લા તથા વલસાડ 
જી  લાના ઉમરગાવં તાલકુાના િવ  તાર િસવાયના મોચી જ્ઞાિતના ઈસમોને અનસુિુચત 
જાિત તરીકે ગણવાનુ ં બધં કરેલ છે, તેથી આવા ઈસમોને અનસુિુચત જાિતની 
અનામત બેઠકો ઉપર પ્રવેશનો લાભ આપવાનો રહશેે નહીં. પરંત ુસામાજીક  યાય 
અને અિધકારીતા િવભાગના તારીખઃર૭/૦પ/ર૦૦૩ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસશપ/૧૧૦૩/ 
૧૩૯/અ અ  વયે આવા ઈસમો ારા સક્ષમ અિધકારી તરફથી મેળવવામા ંઆવેલ 
સામાજીક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના પ્રમાણપત્રના આધારે સામાજીક અન ે
શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ આપવાનો રહશેે. પરંત ુ
સરકાર ી તરફથી આ બાબતે થનાર વખતો વખતના સધુારા તથા નામદાર 
હાઈકોટર્ના આદેશોને અનસુરવાનુ ંરહશેે. 

પ.3 પ્રવેશ આપતી વખતે પ  લીક એડે્રસ સી ટમનો ઉપયોગ અવ  ય કરવો કે થી હાજર 
તમામ ઉમેદવારો / વાલીઓને પ્રવેશ પ્રિક્રયા દર  યાનની અ તન માિહતીઓ / 
સચુનાઓ આપી શકાય. 

પ.4 નોડલ સં  થાઓના આચાયર્ ીઓએ પ્રવેશ કાયર્ક્રમના અગાઉના િદવસો દર  યાન 
પ્રવેશનુ ં MOCK ADMISSION નુ ં િનદશર્ન કરવુ ંઅને તાબાની સં  થાઓ / કે  દ્રોના 
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આચાયર્ ીઓએ પ્રવેશ પ્રોગ્રામ વાપરવાની જ ર જણાય  યા ં  યવિ  થત તાલીમ / 
સમજ, માગર્દશર્ન આપવાનુ ં રહશેે. તેમજ સં  થા / કે  દ્ર દીઠ ઉપલ  ધ અને 
ભરવાપાત્ર બઠેકો માટે ટે્રડવાઈઝ, શીફટ વાઈઝ અને યિુનટ વાઈઝ પૃ / 
સપુરવાઈઝર ઈ   ટ્રકટરોના ંનામોની પ્રોગ્રામમા ંફરજીયાત ENTRY કરાવવાની રહશેે. 

પ.પ ગ્રા  ટ-ઈન-એઈડ ઔ ોિગક તાલીમ સં  થાઓ ખાતે પ્રવેશ કાયર્ક્રમના બ  મલુાકાત 
વખતે સલંગ્ન સરકારી ઔ ોિગક તાલીમ સં  થાના પ્રિતિનિધને પ્રવેશ સિમિતમા ંઅચકુ 
બોલાવવાના રહશેે. 

પ.6 પ્રવેશ પ્રિક્રયા ઝડપથી પણૂર્ થાય તેવા આશયથી પ્રવેશ  વીકૃતીપત્ર િપ્ર  ટીંગ, ટયશુન 
ફી/ડીપોઝીટ  વીકાર, પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી િવગેરે  યવ  થા અલગ અલગ રાખવી. 
તેમજ  થાિનક પિરિ  થિતને અનલુક્ષીને ઉપલ  ધ માળખાકીય સિુવધાઓનો મહ મ 
ઉપયોગ કરીને સમગ્ર કામગીરી સરળતાથી તથા ઝડપથી િનિવર્ઘ્ ન પણૂર્ થાય તેવી 
 યવ  થા કરવી. 

પ.7 સમગ્ર પ્રવેશ કાયર્વાહી સચુા  રીતે અને પારદશર્ક રીતે થાય તે માટે જ રી તમામ 
પ્રબધં,  યવ  થા ગોઠવવાની રહશેે કે થી સરળતાપવૂર્ક સમયમયાર્દામા ં પ્રવેશ 
પ્રિક્રયા સફળતા પવૂર્ક પણૂર્ કરી શકાય. 

પ.8 કાયદો અને  યવ  થાની પિરિ  થિત જળવાઈ રહ ે તે હતેથુી પરુતો પોલીસ બદંોબ  ત 
મળી રહ ે તે માટે કલેકટર ી / ડી.એસ.પી. / પોલીસ  ટેશનમા ંઅગાઉથી જાણ 
કરવાની રહશેે. 

પ.9 NCVT પેટનર્ના એફીલીએટેડ યવસાયો પૈકી કુલ-૧૬ યવસાયોમા ં  તે સરકારી 
ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ અને ઇ ડ ટ્રીઝ સાથે MoU કરી ડ અુલ સી ટમ હઠેળ 
તાલીમ આપવા માટે ગજુરાત રા યમા ંપણ ડ અુલ સી ટમ ઓફ ટે્રનીંગ અમલી 
બનાવવામા ંઆવેલ છે. આ અંગે સં થા ખાતે આવનાર પ્રવેશ ઇ કં ઉમેદવારોને 
વાકેફ કરવાના રહશેે. 

૫.૧૦ રા યની સરકારી/ગ્રા ટ-ઇન-એઇડ ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓમા ંચાલતા NCVT/ 
GCVT પેટનર્ના યવસાયોમા ંપ્રવેશ મેળવવા માટેની શૈક્ષિણક લાયકાતના ધોરણો 
DGT/GCVT ની વેબસાઇટ ઉપર દશાર્વેલ સીલેબસ મજુબ આખરી ગણાશે.  
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વેશના બી  તબ ાની કાયપ િત: 
 પ્રથમ રાઉ ડની પ્રવેશ પ્રિક્રયા પણૂર્ થયા બાદ નીચે દશાર્વેલ માગર્દશર્ક સચૂનાઓ યાને 
લઇ પ્રવેશના બીજા તબક્કાની કાયર્વાહી  તાર ખઃ16/08/2018 સધુીમા ંપ્રવેશ કાયર્વાહી પણૂર્ 
કરવાની થાય છે. 
1. પ્રવેશ એકશન  લાન મજુબ તાર ખઃ01/08/2018 થી નવા ઉમેદવારોને હાજર કરવાના 

રહશેે. 
ર. માિહતી પિુ તકાના પાના ન.ં૬ ખાસન ધ મુ ા ન.ં(૨) મા ંજણા યા અનસુાર ઉમેદવાર 

તાર ખઃ10/08/2018 સધુીમા ંહાજર ન થાય તો પ્રવેશ રદ થવા પાત્ર થાય છે.  
3. તાર ખઃ11/08/2018 ના રોજ સં થા કક્ષાએ ખાલી પડેલ / ખાલી રહલે બેઠકો ભરવા 

માટે હાજર થયેલ તાલીમાથીર્ઓ પૈકી ટે્રડ ટ્રા સફર કરાવવા ઇ કં ઉમેદવારો પાસેથી 
અરજીઓ મેળવી ખાલી પડેલ / ખાલી રહલે બેઠકો ટે્રડ ટ્રા સફરથી ભરવાની પ્રિક્રયા 
તાર ખઃ12/08/2018 ના રોજ નીચ ે જણાવેલ માગર્દશર્ક સચૂનાઓ યાને લઇ હાથ 
ધરવાની રહશેે. 

ડ ા સફરની કાયપ િત: 
1. સૌ પ્રથમ ટે્રડ ટ્રા સફર કરતા પહલેા ંઓગ  ટ-2018 ના પ્રવેશસત્ર દર યાન સં થા ખાતે 

ભરવા પાત્ર દરેક ટે્રડમા ં હાજર ન થયેલ, રાજીનામુ ંઆપેલ, નામ રદ કરેલ, સતત 
ગેરહાજરને કારણ ેનામકમીની એ ટ્રી કરવી જ રી છે.  અ વયે તાર ખઃ11/08/2018 
સધુીમા ંઆ તમામ એ ટ્રી સં થા કક્ષાએ કરવાની રહશેે. તથા આ અંગેની નીચે મજુબના 
પત્રકમા ંમાિહતી તૈયાર રાખવી. 

ક્રમ ટે્રડ શી ટ યિુનટ રોલ નબંર તાલીમાથીર્નુ ંનામ
    
 તાલીમાથીર્ઓ ટે્રડ બદલવા માગંતા હોય તેની એ ટ્રી પણ ઓનલાઇન કરવાની રહશેે. 

1. ટે્રડ ટ્રા સફર કરેલ તાલીમાથીર્ને એફીલીએશન અંગેનો હક્ક છેવટનો રહશેે.  
2. ટે્રડ ટ્રા સફર તેવા ટે્રડમા ંન કરવી યા ંમજૂંર બઠેકોની સાપેકે્ષ ભરાયેલ બેઠકો ઘટી જાય. 
3. ટે્રડ ટ્રા સફર થવાથી તાલીમાથીર્નો રોલ નબંર સો ટવેર ારા અપાશે. 
4. ટે્રડ ટ્રા સફર મેરીટ મજુબ જ કરવાનુ ંરહશેે.  
5. ટે્રડ ટ્રા સફર દર યાન એફીલીએશન અ વયેની પ્રાધા ય મેરીટ મજુબ રહશેે. 
6. ટે્રડ ટ્રા સફરમા ંમેરીટને પ્રાધા ય આપવાનુ ંરહશેે. 

ર. એસ.એસ.સી / એચ.એસ.સી.મા ંએક િવષયમા ંપાસ થયેલ ઉમેદવારો તથા પ્રથમ 
રાઉ ડમા ં પ્રવેશથી વિંચત રહલે ઉમેદવારોને પરેુપરુો લાભ મળે તથા સં થાની 
બેઠકોનો મહ મ ઉપયોગ થાય તે આશયથી બીજા રાઉ ડની પ્રવેશ કાયર્વાહી નીચે 
મજુબ હાથ ધરવાની રહશેે. 
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2.1 મેરીટ યાદી સપંણૂર્ પણ ેપણૂર્ થયેલ હોય અને બેઠકો ખાલી હોય તેવી સં થાઓ માટે 
નોડલ સં થાએ તેમના હ તકની સરકારી / જી.આઇ.એ. સં થાની િવગતો આવરી લઇ 
આ સાથે સામેલ નમનૂા મજુબ  તે િજ લામા ંબહોળી પ્રિસિ  ધરાવતા કોઇ પણ 
2(બે) ગજુરાતી અખબારમા ંજાહરેાત આપવાની રહશેે.  

2.2  ઉમેદવારો રજી ટ્રડર્ થયેલ હોય અને પસદંગીના યવસાયમા ંપ્રવેશ ન મળેલ હોય, 
કોલ લેટર િપ્ર ટ ન કરી શકેલ હોય કે કોઇ અ ય કારણોસર પ્રવેશથી વિંચત રહલે 
હોય / ગેરહાજર રહલે હોય તેઓએ પણ .50/- રજી ટે્રશન ફી ભરેલ હોય તેની 
પહ ચ સાથે નવીન અર  ઓનલાઇન કરવાની રહશે. 

2.3 પ્રવેશ કાયર્વાહીનો પ્રથમ તબક્કો પણૂર્ થયા પછી સં થાઓ ખાતે ખાલી રહલે / ખાલી 
થયેલ બેઠકો ભરવા માટે સં થા કક્ષાએ મેરીટ યાદીમા ંઉમેદવારો બાકી હોય તો તેવા 
ઉમેદવારો તથા મેરીટ યાદી સપંણૂર્ પણૂર્ થયેલ હોય તેવી સં થાઓએ તાર ખઃ27/ 
07/2018 થી તાર ખઃ11/08/2018 સધુીમા ંઓનલાઇન અરજીઓ મેળવવાની રહશેે. 

2.4 નોડલ સં થાએ તેમની તથા તેમના તાબા હઠેળની સં થાઓ માટે મળેલ અરજીઓનુ ં
સયંકુ્ત (જનરલ) મેરીટલી ટ પ્રોગ્રામ ારા ઓનલાઇન જનરેટ કરી તાર ખઃ14/08/ 
2018 સધુીમા ંનોટીશ બોડર્ ઉપર પ્રિસ  કરવાનુ ંરહશેે. 

2.5 તાર ખઃ16/08/2018 ના નોડલ સં થા તથા તમેના તાબા હઠેળની સં થાઓની ખાલી 
રહલે / ખાલી થયેલ બેઠકોની બીજા તબક્કાની પ્રવેશ કાયર્વાહી હાથ ધરવાની રહશેે. 
મા ં ટે્રડ ટ્રા સફરથી ખાલી રહલે /ખાલી થયેલ જગ્યાઓનો પણ સમાવેશ કરવાનો 

રહશેે. બીજા રાઉ ડની પ્રવેશની તમામ પ્રિક્રયા નોડલ સં થા કક્ષાએથી હાથ ધરવાની 
રહશેે. 

ર.6 સં થાના વડાએ પ્રથમ રાઉ ડમા ં  ઉમેદવારો રજી ટ્રડર્ થયેલ હોય અને પસદંગીના 
યવસાયમા ંપ્રવેશ ન મળેલ હોય, કોલ લેટર િપ્ર ટ ન કરી શકેલ હોય કે કોઇ અ ય 
કારણોસર પ્રવેશથી વિંચત રહલે હોય / ગેરહાજર રહલે હોય તેઓને પણ સબંધકતાર્ 
સં થાએ આ નવીન અરજી ફોમર્ ઓનલાઇન ભરવા માટે ઉમેદવારોને SMS ારા જાણ 
કરવાની રહશેે. આવા ઉમેદવારોએ અગાઉ .50/- રજી ટે્રશન ફી ભરેલ હોઇ ફરીથી ફી 
લેવાની રહતેી નથી. ફક્ત ફી ની ઝેરોક્ષ નકલ ફોમર્ સાથે િબડવાની રહશેે.  

2.7 બીજા રાઉ ડ અંગેના https://e-trams.gujarat.gov.in/ નોડલ કક્ષાના ઓનલાઇન 
પ્રોગ્રામની તેમજ ત્રીજા રાઉ ડ અંગેના https://e-trams.gujarat.gov.in/ તે સં થા 
કક્ષાના ઓનલાઇન પ્રોગ્રામની  જાણ ઈ-મેઇલથી કરવામા ંઆવશે. 

2.8 તમામ સં થાઓએ તેમની સં થા ખાતે ખાલી રહલે બઠેકો સં થાના નોટીસ બોડર્ ઉપર 
પ્રિસ  કરવા અંગત કાળજી લેવાની રહશેે. તથા ઓનલાઇન નવા ફોમર્ ભરનાર 
ઉમેદવારને ફોમર્ ભરતી વખતે આપવાની રહશેે. 
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2.9 નોડલ સં થાએ તાર ખઃ16/08/2018 ના રોજ સં થા ખાતે પ્રવેશ માટે હાજર રહનેાર 
ઉમેદવારોને ખાલી રહતેી બઠેકોની સં થા/ ટે્રડવાઇઝ િપ્ર ટઆઉટ આપવાની રહશેે. 
થી ઉમેદવારોને તેમની પસદંગી માટે સરળતા રહ.ે  

વેશના ી  તબ ાની વહલા તે પહલાના ધોરણેની વેશ કાયપ િત:  
 તાર ખઃ31/08/ર018 ના રોજ પ્રવેશ કાયર્વાહી સપંણૂર્ પણે સપં  ન થાય તે રીતે પ્રવેશના 
ત્રીજા તબકકાની વહલેા તે પહલેાના ધોરણેની પ્રવેશ કાયર્વાહી હાથ ધરવાની રહશેે. આ માટે 
ખાલી રહલે બેઠકો ભરવા માટે સં  થા ખાતે નવેસરથી પ્રવેશ ફોમર્ ભરાવવા તથા પ્રવેશ ફોમર્ 
પરત લેવાની પ્રિક્રયા તાર ખઃ18/08/ર018થી તાર ખઃરર/08/ર018 દર  યાન હાથ ધરવાની 
રહશેે. તેમજ પ્રથમ તબકકા/બીજા તબકકામા ંપ્રવેશથી વિંચત રહી ગયા હોય તેવા ઉમેદવારો 
તથા નવા ભરેલ પ્રવેશ ફોમર્ વાળા ઉમેદવારોને, સબંિંધત ઔ ોિગક તાલીમ સં  થાની ખાલી 
રહલે બેઠકો ઉપર પ્રવેશની તક આપવા માટે દરેક ઔ ોિગક તાલીમ સં  થાઓએ ઉમેદવારોને 

સં  થા ખાતે તાર ખઃર3/08/ર018 ના રોજ બ  બોલાવી “વહલા તે પહલા ના ધોરણે” મેરીટ 
અનસુાર પ્રવેશની કાયર્વાહી નીચે પ્રમાણ ેહાથ ધરવાની રહશેે. 

1. પ્રથમ તબકકા / બીજા તબકકામા ં  પસદંગી પ્રમાણેનો ટે્રડ મળવાપાત્ર ન હોવાના 
કારણે પ્રવેશથી વિંચત રહયા હોય તવેા ઉમેદવારો / કોલલટેર િપ્ર  ટ ન કરી શકવાને 
કારણે અથવા અ  ય કારણોસર બ  મલુાકાત મા ં હાજર રહી શકયા ન હોય તેવા 
ઉમેદવારો તથા નવા પ્રવેશ ફોમર્ ભરેલ ઉમેદવારોને સબંિંધત ઔ ોિગક તાલીમ 
સં  થા ખાતે  વે  છાએ /  વખચેર્ હાજર રહવેા જાણ કરવી.  ઉમેદવાર પ્રથમ તબકકા 
/ બીજા તબકકાના બ  મલુાકાતમા ંઉપિ  થત થયેલ હોય તેમજ પસદંગી પ્રમાણેનો 
ટે્રડ ન મેળવી શકેલ હોય તેમને પણ ઉકત કાયર્ક્રમનો લાભ લેવા જણાવવ.ુ 

ર. દરેક સં  થાએ પ્રવેશના પ્રથમ અને બીજો તબકકો પણૂર્ કરેલ હોય  નોિટસ બોડર્ પર 
 યવસાયવાર ખાલી બેઠકોની િવગતો  પ  ટ પણે જાહરે જનતાને વચંાય તેવી રીત ે
મોટા અક્ષરે પ્રદશીર્ત કરીને દશાર્વવાની રહશેે. 

3.   સં  થાઓએ થમ અને બી  તબકકામા ં તમામ ઉમેદવારોને ઈ  ટર  મુા ં
બોલાવેલ છે તેમ છતા ંજગ્ યાઓ ખાલી રહ ેતેવી તમામ સરકારી / ગ્રા  ટ-ઈન-એઈડ 
ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓ ખાતે ખાલી રહલે બેઠકો ઉપર રજી  ટડર્ થયેલ, પરંત ુ
પ્રવેશથી વિંચત એવા ઉમેદવારોને,  તે ઔ ોિગક તાલીમ સં  થા ખાતે ઉપિ  થત 
રહી પ્રવેશ મેળવવાની તક ઝડપવા માટે, યોગ્ ય માઘ્ યમ મારફતે માિહતગાર કરવાના 
રહશેે.  

4. આવા  ઉમેદવારોએ અગાઉ ફોમર્ ભરતી વખતે રજી  ટે્રશન ફી ભરેલ હોવાથી, 
રજી  ટે્રશન ફી ા.પ૦/- પનુઃ લેવાની રહશેે નહી. પરંત ુિનયત નમનૂામા ંનવીન પ્રવેશ 



 

 
17 

 

ફોમર્ ભરનાર ઉમેદવારો પાસેથી રજી  ટે્રશન ફી ા.પ૦/-  િનયમોનસુાર લેવાની રહશેે. 
(પ્રવેશ ફોમર્નો નમનૂો https://itiadmission.gujarat.gov.in મજુબનો જ રહશેે.) 

પ. સદર ત્રીજા તબકકાની  યવ  થા માત્ર ઓગ  ટ-ર018 ના સત્ર માટે  વીકારવામા ં
આવેલ પ્રવેશપત્રો  તથા નવા પ્રવેશ ફોમર્ ભરેલ ઉમેદવારો માટે જ છે. 

6. સબંિંધત ઔ ોિગક તાલીમ સં  થાઓ ખાતે ઉપર પ્રમાણે જણા  યા અનસુાર ઉપિ  થત 
રહલેા રજી  ટડર્ ઉમેદવારો તથા નવી આવેલ અરજીઓના ઉમેદવારોની કોમન મેરીટ 
યાદી તૈયાર કરી, સં  થા કક્ષાએ ૦૩ (ત્રણ) સ  યોની કિમિટ બનાવી ખાલી રહલે બેઠકો 
ઉપર મેરીટના ધોરણે અનસુાર તાર ખઃર3/08/ર018 ના રોજ પ્રવેશ આપવાની  
િનયમોનસુાર કાયર્વાહી હાથ ધરવાની રહશેે. 

7. સબંિંધત સં  થા ખાતેની ખાલી રહલે બેઠકો માટે ઉપિ  થત રહલે ઉમેદવારોની કોમન 
મેરીટ યાદી બનાવવી. મેિરટ ક્રમાનસુાર ઉમેદવારની બ  મલુાકાત ગોઠવવી.  તે 
 યવસાયમા ંમેિરટ અનસુાર, પ્રવેશના િનયમોનસુાર પ્રવેશ આપવાની કાયર્વાહી હાથ 
ધરવી. 

8. સદર સમગ્ર આયોજન અંગે નાયબિનયામક ી (તાલીમ)/ કાયર્ક્રમ આયોજક સં  થાઓ 
ારા અખબારમા ંિવના મ ૂ  યે પે્રસન ધ પણ આપવી. 

9. ફકત પ્રથમ / બીજા રાઉ  ડ અંિતત ખાલી રહલે બેઠકો જ ભરવાની રહશેે. રાજીનામુ,ં 
નામ કમી, ભાગે ડુ જાહરે કરવા કે અ  ય કોઈ પણ કારણોસર ખાલી થયેલ જગ્ યાઓ 
ભરવાની રહતેી નથી. 

10. આ તમામ પ્રવેશ કાયર્વાહી, ઓગ  ટ-ર018 ના પ્રવેશ સત્ર માટે આ કચેરી તરફથી 
વખતો વખત બહાર પાડવામા ંઆવેલા પિરપત્રો તથા મીટીંગોમા ંઆપવામા ંઆવેલ 
સચુનાઓના હાદર્ ને ઘ્ યાને રાખીને પ્રવેશના િનયમોનસુાર પણુર્ કરવાની રહશેે. 

11. ઉપર મજુબની પ્રવેશ પ્રિક્રયા દર  યાન  ઉમેદવારોને પ્રવેશ આપવામા ંઆવેલ હોય 
તેવા ઉમેદવારોના પ્રવેશફોમર્ની એ  ટ્રી તથા ફોટો અપલોડ https://itiadmission. 
gujarat.gov.in/ ઉપર તાર ખઃ01/09/ર018 ના રોજ કરવાની રહશેે. તથા પ્રવેશ 
અપાયેલ ઉમેદવારોની પ્રવેશની એ  ટ્રી https://e-trams.gujarat.gov.in મા ંતાર ખઃ04 
/09/ર018 ના રોજ કરવાની રહશેે. આ સપંણૂર્ કાયર્વાહી  તે પ્રાદેિશક કચેરીના 
તાબા હઠેળની તમામ સં  થાઓ ારા પણૂર્ કરવામા ંઆવેલ છે તેવુ ંપ્રમાણપત્ર સબંિંધત 
પ્રાદેિશક કચેરીએ વડી કચેરીને તાર ખઃ0પ/9/ર018 ના રોજ મોકલી આપવાનુ ંરહશેે. 

1ર. આ પ્રવેશ કાયર્ક્રમમા ંસં  થા વાઈઝ કેટલા પ્રવેશફોમર્ મળેલ તે પૈકી કેટલાને પ્રવેશ 
આપવામા ંઆવેલ છે તે અંગેની માિહતી દરેક સં  થાએ તેઓના નાયબ િનયામક ી 
(તાલીમ)ને મોકલી આપવાની રહશેે.અને નાયબ િનયામક ી(તાલીમ)એ તેઓના 
િનયતં્રણ હઠેળની સં  થાઓની સં  થાવાઈઝ સકંલીત માિહતી આ કચેરીને મોકલવાની 
રહશેે. 
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ક્રમ િવગત તારીખ
થમ રાઉ ડની વેશ કાયવાહ  માટ

૧ ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોમર્ ભરવાનુ ંશ  કરવાની તારીખ તારીખઃ૦૧/૦૬/૨૦૧૮
૨ ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોમર્ ભરવા તથા ક  ફમર્ કરવાની છે  લી તારીખ તારીખઃ૨ર/૦૬/૨૦૧૮
૩ પ્રવેશ ફોમર્ આઇ.ટી.આઇ. ખાતે રજી  ટડર્ કરવાની છે  લી તારીખ 

અને સમય 
તારીખઃ૨૩/૦૬/૨૦૧૮ 
સાં  ૧૭.૦૦ કલાક સધુી

૪ પ્રવેશ ફોમર્ની સં  થા કક્ષાએ ઓનલાઇન મેળવણુ ંકરવાની તારીખ તારીખઃ૨૭/૦૬/૨૦૧૮ થી 
તારીખઃ૨૮/૦૬/૨૦૧૮

૫ બ  મલુાકાતનો કાયર્ક્રમ તમામ સં  થાએ ઓનલાઇન ડેટા એ  ટ્રી 
કરવાની તારીખ 

તારીખઃ૨૯/૦૬/૨૦૧૮ 

૬ ઓનલાઇન મેરીટ અને કોલલેટર પ્રિસ  કરવાની તારીખ તારીખઃ૩૦/૦૬/૨૦૧૮
૭ ઉમેદવારોને સોફટવેરના ઉપયોગથી SMS કરવાની તારીખ તારીખઃ૦૧/૦૭/૨૦૧૮ થી 

તારીખઃ૦૪/૦૭/૨૦૧૮
૮ સં  થા કક્ષાએ બ  મલુાકાત અને પ્રવેશ આપવા અંગેની કાયર્વાહી તારીખઃ૦૫/૦૭/૨૦૧૮ થી 

તારીખઃ૨૯/૦૭/૨૦૧૮
૯ પ્રવેશ સત્ર શ  કરવાની તારીખ તારીખઃ૦૧/૦૮/૨૦૧૮

ડ ા સફરની વેશ કાયવાહ  માટ(  તે સં થા ક ાએ) 
૧ ટે્રડ ટ્રા સફર માટે તાલીમાથીર્ઓ પાસેથી અરજી મેળવવાની તારીખ તારીખઃ૧૧/૦૮/૨૦૧૮
૨ તાલીમાથીર્ઓને મેરીટ આધારીત ટે્રડ ટ્રા સફર આપવાની તારીખ તારીખઃ૧ર/૦૮/૨૦૧૮

બી  રાઉ ડની નોડલ સં થા ક ાએ વેશ કાયવાહ  માટ 
૧ ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોમર્ ભરવાનુ ંશ  કરવાની તારીખ તારીખઃ૨૭/૦૭/૨૦૧૮
૨ પ્રવેશ ફોમર્ આઇ.ટી.આઇ. ખાતે રજી  ટડર્ કરવાની છે  લી તારીખ 

અને સમય 
તારીખઃ૧૧/૦૮/૨૦૧૮ 
સાં  ૧૮.૦૦ કલાક સધુી

૩ નોડલ સં થા ખાતે મેરીટ લી ટ પ્રિસ  કરવાની તારીખ તારીખઃ૧૪/૦૮/૨૦૧૮
૪ નોડલ સં થા ખાતે બ  મલુાકાત અને પ્રવેશ આપવા અંગેની 

કાયર્વાહીની તારીખ 
તારીખઃ૧૬/૦૮/૨૦૧૮ 
સવારે ૧૧.૦૦ કલાક

ી  રાઉ ડની વેશ કાયવાહ  માટ (વહલા તે પહલાના ધોરણે) (  તે સં થા ક ાએ)
૧ ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોમર્ ભરવાનુ ંશ  કરવાની તારીખ તારીખઃ૧૮/૦૮/૨૦૧૮
૨ પ્રવેશ ફોમર્ આઇ.ટી.આઇ. ખાતે રજી  ટડર્ કરવાની છે  લી તારીખ 

અને સમય 
તારીખઃરર/૦૮/૨૦૧૮ 
સાં  ૧૮.૦૦ કલાક સધુી

૩  તે સં થા ખાતે મેરીટ લી ટ પ્રિસ  કરવાની તારીખ તારીખઃ૨૩/૦૮/૨૦૧૮ 
બપોરે ૧૨.૦૦ કલાક સધુી

૪  તે સં થા ખાતે બ  મલુાકાત અને પ્રવેશ આપવા અંગેની 
કાયર્વાહીની તારીખ 

તારીખઃ૨૩/૦૮/૨૦૧૮ 
બપોરે ૧૩.૦૦ કલાક
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ઓગ ટ-2018ના વેશ સ મા ંખાલી રહતી બેઠકો ઉપર 
આઇ.ટ .આઇ./આઇ.ટ .સી.મા ં વેશ બાબત 

જુરાત સરકાર 
 

 
 

 
 
 

  રોજગાર અને તાલીમ ખાતાના િનયતં્રણ હઠેળની રાજયની સરકારી ઔ ોિગક 
તાલીમ સં થાઓ.................., .................., ..................તેમજ ગ્રા  ટ-ઇન-એઇડ 
ઔ ોિગક તાલીમ કે  દ્રો.................., .................. મા ં કેટલાક યવસાયોમા ંપ્રવશેસત્ર 
ઓગ  ટ-2018 મા ં જૂજ બઠેકો ખાલી રહલે છે. આથી પ્રવેશવાં   ઉમદેવારોએ ઉક્ત 
સં થાઓ ખાતેથી તમેજ ઇ ટરનેટના મા યમથી ઓનલાઇન https://itiadmission. 
gujarat.gov.in ઉપરથી નવીન પ્રવશે ફોમર્ ભરી  સં થા ખાત ેપ્રવેશ મેળવવા ઇ છતા 
હોય ત ેસં થા ખાતે નીચે દશાર્ યા મજુબ .૫૦/- રજી ટે્રશન ફી સાથે જ રી પ્રમાણપત્રો 
સહીત પરત જમા કરાવવાનુ ં રહશે.ે  ઉમેદવારોએ અગાઉ ઓનલાઇન પ્રવશે ફોમર્ 
ભરેલ હોય અને કોઇ કારણોસર પ્રવેશ મળેવી શકેલ ન હોય તો તવેા ઉમેદવારોએ 
અલગથી રજી ટે્રશન ફી ભરવાની રહતેી નથી તઓેએ ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોમર્, 
રજી  ટે્રશનની રસીદની ઝરેોક્ષ નકલ સહીત સબંિધત સં  થાને અરજી કરવાની રહશે.ે 
  ઉપરોક્ત સં થાઓની બઠેકો ભરવાની બીજા રાઉ ડ કાયર્વાહી નોડલ ઔ ોિગક 
તાલીમ સં થા ...................ખાતે નીચ ે િનદ  ટ કાયર્ક્રમ મજુબ કરવામા ંઆવનાર છે. 
યારે ત્રીજા રાઉ ડ કાયર્વાહી  તે ઔ ોિગક તાલીમ સં થા ખાતે નીચ ે િનદ  ટ 
કાયર્ક્રમ મજુબ કરવામા ં આવનાર છે. નો પ્રવેશવાં  ઉમદેવારોએ લાભ લેવા 
અનરુોધ કરવામા ંઆવે છે. 
મ િવગત તાર ખ

બી  રાઉ ડની વેશ કાયવાહ  માટ
૧ ઓનલાઇન પ્રવશે ફોમર્ ભરવાનુ ંશ  કરવાની તારીખ ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ 
૨ પ્રવેશ ફોમર્ આઇ.ટી.આઇ. ખાતે રજી ટડર્ કરવાની છે લી 

તારીખ 
૧૧/૦૮/૨૦૧૮ 
સા  ૧૮.૦૦ કલાક સધુી

૩ નોડલ સં થા ખાતે મેરીટ લી ટ પ્રિસ  કરવાની તારીખ ૧૪/૦૮/૨૦૧૮ 
સા  ૧૬.૦૦ કલાક સધુી

૪ નોડલ સં થા ખાતે બ  મલુાકાત અને પ્રવશે આપવા 
અંગેની કાયર્વાહી

૧૬/૦૮/૨૦૧૮ 
સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે 

ી  રાઉ ડની વહલા તે પહલાના ધોરણે વેશ કાયવાહ  માટ 
૧ ઓનલાઇન પ્રવશે ફોમર્ ભરવાનુ ંશ  કરવાની તારીખ ૧૮/૦૮/૨૦૧૮ 
૨ પ્રવેશ ફોમર્ આઇ.ટી.આઇ. ખાતે રજી ટડર્ કરવાની છે લી 

તારીખ 
૨૨/૦૮/૨૦૧૮ 
સા  ૧૮.૦૦ કલાક સધુી

૩  તે સં થા ખાતે મેરીટ લી ટ પ્રિસ  કરવાની તારીખ ૨૩/૦૮/૨૦૧૮ 
બપોરે ૧૨.૦૦ કલાક સધુી

૪  તે સં થા ખાતે બ  મલુાકાત અને પ્રવેશ આપવા 
અંગેની કાયર્વાહી

૨૩/૦૮/૨૦૧૮    
બપોરે ૧૩.૦૦ કલાકે 

 
 

 આચાયર્ 
ઔ ોિગક તાલીમ સં થા 

નોડલ................................ 
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