Commissioner of Higher Education
Contractual Vyakhyata Sahayak Recruitment for Government Colleges:2016-17
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. શ ું UG તથા PGભાું એક જ વલમ શલ જઇએ?
શા. ભાન ગજયાત ઉચ્ચ ન્મામારમના SCA/9773/2015ના ચકાદા અનવાય સ્નાતક તથા અનસ્નાતક
કક્ષાએ વભાન વલમ ધયાલતા ઉભેદલાય જ તે વલમ ભાટે ઉભેદલાયી નોંધાલી ળકળે. ઉદાશયણ
તયીકે

Accountancy/Commerce

વલમ ભાટે

B.Com

(એકાઉન્ટ/કભવસ) અને

M.Com

(એકાઉન્ટ/કભવસ) તથા Economics વલમ ભાટે B.A/M.A (Economics)ની રામકાત ધયાલતા શલા
જઇએ.
2. શ ું એભ.પીર રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે

? અથલા શ ું અનસ્નાતક કક્ષાએ પ્રથભ લગસ

ધયાલનાય ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે?
ના. ય.જી.વીના ધાયાધયણ અનવાય નેટ/સ્રેટ અથલા ય.જી.વી યે ગ્યરેળન-૨૦૦૯ અનવાય
ી.એચ.ડી રામકાત ધયાલનાય ઉભેદલાય જ અયજી કયી ળકે.
3. શ ું ફી.ઇ(ઇજનેયી) રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે?
ના. ય.જી.વી ધાયાધયણ અનવાય ઉભેદલાય જે તે વલદ્યાળાખાભાું (વલનમન , લાણણજ્મ, વલજ્ઞાન, રૉ,
વળક્ષણ) અનસ્નાતક (ી.જી) ડડગ્રી ધયાલત શલ જઇએ.
4. અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયે ણફન-અનાભત કક્ષાન રાબ રેલા અરગથી પભસ બયવ ું ડે?
ના. કઇણ કક્ષાના ઉભેદલાયે એક વલમ ભાટે પક્ત એક જ પભસ બયલાન ું યશે છે . જ ભેયીટભાું
આલતા શમ ત અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયને ણફન-અનાભત જગ્માન રાબ આઆ ભલાાત્ર
છે .
5. લસ ૨૦૦૯ ફાદ કયે ર ી.એચ.ડી ભાન્મ છે ?
ય.જી.વી (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009
અનવાય ી.એચ.ડી. કયે ર શવ ું જઇએ તથા તે મજફન પ્રભાણત્ર યવનલવવિટીના વક્ષભ વત્તાવધકાયી
ાવેથી ભેલી લેડયડપકેળન વભમે યજ કયલાન યશેળે.
6. શ ું ી.એચ.ડી થીવીવ વફભીટ કયે ર ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે?
ના. જે ઉભેદલાય ાવે અયજી કયલાના વભમે યવનલવવિટી દ્વાયા ફશાય ાડલાભાું આલેર ી.એચ.ડી
નડટડપકેળન શળે તે જ ઉભેદલાય અયજી કયી ળક્ળે.
7. નેટ ાવ કયે ર શમ યું ત પ્રભાણત્ર ભે ર ન શમ ત શ ું કયવ ું ?
નેટ ાવ કમાસ અંગે ય.જી.વી દ્વાયા લેફવાઇટ ય પ્રકાવળત કયે ર યીણાભ ઉભેદલાયે યજ કયલાન ું
યશેળ.ે આલા ઉભેદલાયએ વટીપીકેટ નુંફયની જગ્માએ યીક્ષાન ફેઠક ક્રભાુંક દળાસ લલાન યશેળે.
8. ગત લે કયે ર યજજસ્રેળન /ડેટાફેંક ભાટે કયે ર અયજી ભાન્મ છે ?
ના, ગત લે કયે ર યજજસ્રેળન /ડેટાફેંક ભાટે કયે ર અયજી ભાન્મ નથી.

9. કેટરી કરેજની વુંદગી કયલી આલશ્મક છે ?
ઉભેદલાયના વલમ અનવાય જે તે વલમ ભાટે ખારી જગ્માઓ ધયાલતી તભાભ કરેજ વુંદગી
વલકલ્ભાું દળાસલલાભાું આલેર છે . ઉભેદલાયે તભાભ કરેજ ભાટે તાન વુંદગી ક્રભ આલ
પયજીમાત છે .
10. ઉભેદલાય એક કયતાું લધ અયજી કયી ળકે?
શા. જ ઉભેદલાયન અનસ્નાતક કક્ષાન વલમ એક કયતાું લધ વલમ ભાટે ભાન્મ શમ (દા.ત કભવસ
અને એકાઉન્ટન્વી વલમ) ત ઉભેદલાયે પ્રત્મેક વલમ ભાટે અરગ-અરગ અયજીઓ કયલાની યશે
છે . જે ભાટે ઉભેદલાયે ફે જદા-જદા ઇ-ભેર આઇ.ડી થી યજજસ્રે ળન કયાલલાન ું યશેળે.
11. ISBN ધયાલતા સ્તકભાું કન્પયન્વ ેય પ્રકાવળત થમેર શમ ત તે ભાન્મ છે ?
ના. પક્ત ISSN ધયાલતા વાભવમકભાું પ્રકાવળત થમેર ેય / વુંળધન રેખ ભાન્મ છે .
12. ચરણની ત્રીજી કીન ું શ ું કયવ?ું
ઉભેદલાયને જ્માયે પ્રભાણત્ર લેયીપીકેળન ભાટે ફરાલલાભાું આલે ત્માયે ચરણની ત્રીજી ઑપીવ
કી યજ કયલાની યશેળે.
13. ળાાન વળક્ષક તયીકેન અનબલ ભાન્મ ગણાળે?
ના. પક્ત વયકાયી કરેજભાું કયાય આધાડયત વ્માખ્માતા વશામક કે ણફનવયકાયી અનદાવનત
કરેજભાું અધ્માક વશામક તયીકેન અનબલ જ ભાન્મ ગણાળે.
14. અયજી કન્પભસ થમેર ક્યાયે ગણાળે?
ઉભેદલાયે લેફવાઇટ ય તાન ું ઇ-ભેર આઇ.ડી આી યજજસ્ટય થલાન ું યશેળે. ઉભેદલાયને ઇ-ભેર
લેયીપીકેળન ભાટે ભેર ભકરલાભાું આલળે. ઉભેદલાયે તાના ભેરભાું ભે ર રીંક ય ક્ક્રક કયીને
યજજસ્રેળન  ૂણસ કયલાન ું યશેળે. ઉભેદલાયને રીંક ય ક્ક્રક કયલાથી તાન ાવલડસ આલા
જણાલલાભાું આલળે જે તેણે વભગ્ર પ્રડક્રમા  ૂણસ ન થામ ત્માું સધી માદ યાખલાન યશેળે. ાવલડસ
કન્પભસ કમાસ ફાદ પભસ બયલા ભાટે ની વલન્ડ ખરળે. પભસ વું ૂણસ બયાઇ જામ ત્માય ફાદ "વેલ"
કયલાથી ચરણ ડાઉનરડ કયલા ભાટે જણાલલાભાું આલળે. ઉભેદલાયે ચરણ ડાઉનરડ કમાસ ફાદ
નજીકની દે ના ફેંકની ળાખાભાું અયજી પી જભા કયાલલાની યશેળે. ફેંક દ્વાયા ઉભેદલાયને ચરણની ફે
કી યત કયલાભાું આલળે. ચરણ ભાયપત પી બમાસ ફાદ ૨૫ કરાક ફાદ ઉભેદલાયે લેફવાઇટ
www.cheguj.com ય તાના ઇ-ભેર / ાવલડસ લડે રગ-ઇન થઈને ચરણ ડાઉનરડ કયે ર શત ું
તે વલન્ડભાું ફેંક દ્વાયા ચરણભાું દળાસલલાભાું આલેર રાન્ઝેક્ળન આઇ.ડી અને તાયીખ આલાના યશેળે
જેથી વવસ્ટભ દ્વાયા ઉભેદલાયની અયજી કન્પભસ કયલાભાું આલેર છે તે મજફની સચના પ્રદવળિત
કયલાભાું આલળે. ઉક્ત સચના પ્રદવળિત ન થામ ત્માું સધી અયજી કન્પભસ થમેર ગણાળે નશીં.
15. વાભાજીક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગસના અનસ્નાતક કક્ષાએ ૫૪% ધયાલતા ઉભેદલાય રામક
ગણામ?
ના. ય.જી.વી ધાયાધયણ અનવાય વાભાજીક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગસના ઉભેદલાય
અનસ્નાતક કક્ષાએ ૫૫% શલા જરૂયી છે .

ભાટે

