ઉચ્ચ યશક્ષિ કયમશ્નરશ્રીની કચેરીના યનયંત્રિ હેઠળની સરકારી
કોલેજોમાં કરાર આધારરત વ્યાખ્યાતા સહાયકની પસંદગી
અંગે ની જાહેરાત

ગુજરાત સરકાર, શિક્ષણ શિભાગ, સચિિાલય, ગાાંધીનગરના તા.૧૭/૦૬/૦૯ના ઠરાિ ક્રમાાંક:
જીસીઓ/૧૫૦૩/૨૨૨૯-ખથી

કરે લ

જોગિાઇઓ

તથા

તા.

૦૪/૦૬/૨૦૧૬ના

ઠરાિ

ક્રમાાંક:

જીસીઓ/૧૫૦૯/૩૫૫૯/ખ અન્િયે મળે લ માંજુરી અનુસાર રાજ્યની સરકારી શિનયન, િાચણજ્ય,
શિજ્ઞાન, કાયદો, અને શિક્ષણ શિદ્યાિાખાની કોલેજોમાાં કરાર આધારરત વ્યાખ્યાતા સહાયકની
રૂ.૨૫,૦૦૦/- પ્રશત માસના રિક્સ પગાર ધોરણિાળી સામેલ પત્રક અનુસાર શિષય મુજબની ખાલી
જગ્યાઓ મેરીટના ધોરણે ભરિા તેમાાં દિાાિલ
ે િરતોને આધીન માત્ર પસાંદગી યાદી તેમજ પ્રશતક્ષાયાદી
તૈયાર કરિા માટે ઉલ્લેખ કરે લ િૈક્ષચણક તેમજ વ્યિસાશયક લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિાર પાસેથી શનયત
નમ ૂનામાાં

ઓનલાઇન

અરજીઓ

માંગાિિામાાં

આિે

છે .

લાયકાત

ધરાિતા

ઉમેદિારોએ

તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૬ સુધી િેબસાઇટ www.cheguj.com ઉપર મુકિામાાં આિેલ
સુિના મુજબ ઓનલાઇન અરજી કરિાની રહેિે.

૧. શૈક્ષણિક અને વ્યવસાયયક લાયકાત :
અ. યવનયન, વાણિજ્ય, યવજ્ઞાન અને કાયદા યવદ્યાશાખાના યવષયો માટે :
યુશનિશસિટી ગ્રાન્્સ કશમિનના રે ગ્યુલેિન-૨૦૧૦ પ્રમાણે ઉમેદિાર જે તે શિદ્યાિાખામાાં
અનુસ્નાતક કક્ષાએ સાંબશાં ધત શિષયમાાં ૫૫ ટકા ગુણ તથા નેટ (પ્રમાણપત્ર) અથિા સ્લેટ
(પ્રમાણપત્ર)ની લધુત્તમ લાયકાત ધરાિતા હોિા જોઇએ.
ઉમેદિાર કે જેઓ University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure
for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 અનુસાર પી.એિ.ડી લાયકાત ધરાિતા
હોય તેિા ઉમેદિારોને NET/SLET લાયકાતમાાંથી મુક્ક્ત મળિાપાત્ર છે .આિા ઉમેદિારોએ
University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of
Ph.D. Degree) Regulations, 2009 અનુસાર પી.એિ.ડી લાયકાત મેળિેલ છે તે મુજબનુ ાં
યુશનિશસિટીના સક્ષમ સત્તાશધકારીનુ ાં સટીિીકે ટ રજુ કરિાનુ ાં રહેિે.
બ. યશક્ષિ યવદ્યાશાખા (બી.એડ કોલેજો) માટે :
યુ.જી.સી. રે ગ્યુલેિન ૨૦૧૦ પ્રમાણે લાયકાત રહેિે.
જે તે શિષયમાાં ૫૦ ટકા ગુણ સાથે અનુસ્નાતક રડગ્રી તથા એમ.એડ (૫૫ ટકા ગુણ સાથે
અથિા સમકક્ષ ગ્રેડ) તથા નેટ/સ્લેટ/સેટ પ્રમાણપત્રની લઘુતમ લાયકાત ધરાિતા હોિા
જોઇએ.

ઉમેદિાર કે જેઓ University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure
for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 અનુસાર પી.એિ.ડી લાયકાત ધરાિતા
હોય તેિા ઉમેદિારોને NET/SLET લાયકાતમાાંથી મુક્ક્ત મળિાપાત્ર છે .આિા ઉમેદિારોએ
University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of
Ph.D. Degree) Regulations, 2009 અનુસાર પી.એિ.ડી લાયકાત મેળિેલ છે તે મુજબનુ ાં
યુશનિશસિટીના સક્ષમ સત્તાશધકારીનુ ાં સટીિીકે ટ રજુ કરિાનુ ાં રહેિે.
મ ૂળ ગુજરાતના હોય તેિા અનુસચુ િત જાશત, અનુસચુ િત જનજાશત તથા શિકલાાંગ
ઉમેદિારોને યુ.જી.સી રે ગ્યુલેિન ૨૦૦૯ અનુસાર અનુસ્નાતક કક્ષાએ િધુમાાં િધુ
૫%નીછુટછાટ મળિાપાત્ર થિે.

૨. વયમયાાદા :
જાહેરાતની તારીખે .......
૨.૧ શિનયન, િાચણજ્ય અને શિજ્ઞાન શિદ્યાિાખાના શિષયો માટે િધુમાાં િધુ ૪૦ િષા.
૨.૨ લૉ શિદ્યાિાખાના શિષયો માટે િધુમાાં િધુ ૪૦ િષા.
૨.૩ શિક્ષણ શિદ્યાિાખાના શિષયો માટે િધુમાાં િધુ ૩૭ િષા.
૨.૪ અનામત િગાના ઉમેદિારો માટે રાજ્ય સરકારના પ્રિતામાન શનયમો મુજબ િયમયાદામાાં
નીિે જણાવ્યા અનુસાર છુટછાટ આપિામાાં આિિે. :
૨.૪.૧ અનુ. જાશત, અનુ. જન. જાશત અને સા. િૈ.પ િગા- ૫ િષા
૨.૪.૨ ચબનઅનામત મરહલા ઉમેદિાર – ૫ િષા
૨.૪.૩ અનામત િગાના મરહલા ઉમેદિાર – ૧૦ િષા (આ છુટછાટમાાં મરહલા માટેની
છુટછાટ કે જે ૦૫ િષાની છે તેનો પણ સમાિેિ થઈ જાય છે .)
૨.૪.૪ શિકલાાંગ ઉમેદિારો - ૧૦ િષા
૨.૪.૫ ઉક્ત તમામ છુટછાટ ઉમેદિારની િય ૪૫ િષાથી િધે નહીં તે રીતે મળિે.

૩. મેરીટ ગિતરી
શિક્ષણ શિભાગના તા.૧૭/૦૬/૨૦૦૯ના ઠરાિ અનુસાર કરાર આધારરત વ્યાખ્યાતા સહાયક માટે ૯૦
મેરીટ ગુણની ગણતરી નીિે મુજબ રહેિે.

ક્રમ

લાયકાત

૦૧

સ્નાતક કક્ષા

૦૨

ુ
મહત્તમ ગિ

અ. ૫૧ થી ૭૦ ટકા (૧% દીઠ ૦.૨૫ ગુણાાંક)

૦૫

બ. ૭૧ થી ૮૦ ટકા (૧% દીઠ ૦.૫૦ ગુણાાંક)

૦૫

ક. યુશનિશસિટી કક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન

૧૦

અનસ્ુ નાતક કક્ષા
અ. ૫૬ થી ૭૦ ટકા (૧% દીઠ ૧ ગુણાાંક)

૧૫

બ. યુશનિશસિટી કક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન

૧૦

૦૩

એમ.ફીલ

૦૫

૦૪

પી.એચ.ડી

૧૦

૦૫

નેટ/સ્લેટ

૧૦

૦૬

ુ ાં વધ ુ ૦૫)
ISBN નંબર વાળા પ્રકાયશત થયેલ પસ્ુ તકો (પસ્ુ તક દીઠ-૧, વધમ

૦૫

૦૬

ય.ુ જી.સી ફેલોયશપ (માત્ર જેઆરએફ)

૦૫

૦૮

ISSN નંબર ધરાવતા સામયયકમાં પ્રકાયશત થયેલ લેખ/સંશોધન પેપર (લેખ ૦૫
ુ ાં વધ ુ ૦૫)
દીઠ-૧, વધમ

૦૯

ુ વ વષાદીઠ-૧
અધ્યાપનનો અનભ

કુ લ

૦૫
૯૦

ઉમેદિારોની પસાંદગી યાદી ઉક્ત ૯૦ ગુણના આધારે તૈયાર કરિામાાં આિિે તથા ઇન્ટરવ્યુ કે ટેસ્ટ
લેિામાાં આિિે નહીં.
અરજી કરનાર અરજદાર જે શિષય માટે અરજી કરે તે જ શિષયમાાં સ્નાતક અને અનુસ્નાતક હોિો
જોઇએ તેમજ તે જ શિષયમાાં નેટ કે સ્લેટ પાસ કરે લા હોિા જોઇએ. પીએિ.ડી. કરે લ ઉમેદિારે પણ તે
જ શિષયમાાં પીએિ.ડી. કરે લ હોવુ ાં જોઇએ.
પ્રકાશિત પુસ્તકો અને સાંિોધન લેખો પ્રશતષ્ઠઠત પબ્લલકેિનમાાં અને સામાશયકોમાાં ISBN અને ISSN
નાંબર સાથે પ્રગટ થયેલા હોિા જોઇએ તેમજ તેની ખરાઇ કરાિી પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનુ ાં રહેિે.
સરકારી કોલેજોમાાં કરે લી નોકરીને જ િૈક્ષચણક અનુભિ તરીકે માન્ય ગણિામાાં આિિે. સેલ્િ િાઇનાન્સ
કે ગ્રાન્ટેડ કોલેજો અથિા યુશન. ભિનોમાાં મુલાકાતી વ્યાખ્યાતા તરીકે બજાિેલી સેિાને અનુભિ તરીકે
ધ્યાને લેિાિે નહી.
યુશનિશસિટીમાાં પ્રથમ આિનાર ઉમેદિારે જે તે શિષયમાાં પ્રથમ િગા પ્રાપ્ત કયાા અંગેન ુ ાં નહીં પણ જે તે
શિષયમાાં યુશનિશસિટીમાાં પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યા અંગેન ુ ાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનુ ાં રહેિે. માત્ર ગોલ્ડમેડલ
િાલિે નહી.

૪. પગાર ધોરિ :
કરાર આધારરત વ્યાખ્યાતા સહાયકને પ્રશત માસ િીક્સ રૂ. ૨૫,૦૦૦/- િેતન મળિાપાત્ર થિે.

૫. યનમણક
ં નો સમયગાળો:
ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ તરિથી શનયશમત ઉમેદિાર ઉપલલધ થાય, અથિા કોલેજની સાંલગ્ન
યુશનિશસિટીના શનયમાનુસાર િૈક્ષચણક િષા ૨૦૧૬-૧૭ના દ્વિશતય સત્રની સમાપ્પ્તના આગળના રદિસ,
બન્ને માાંથી જે િહેલ ુાં હોય તે સમયગાળા માટે.
કોઇપણ સાંજોગોમાાં ઉમેદિારની શનમણકાં ૂ તારીખથી ૧૧ માસથી િધુ લાંબાિી આપિામાાં આિિે નહીં.

૬. ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ :
શિષયિાર અને કેટેગરીિાર ભરિા પાત્ર જગ્યાઓની શિગતો આ સાથેના પત્રક-૧ મુજબ રહેિે.

૭. અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે :
અરજી કરનાર ઉમેદિારોનુ ાં મેરીટ લીસ્ટ સરકારશ્રીનાાં શનયમોનુસાર અનામત જગ્યાઓની ટકાિારી
પ્રમાણે તૈયાર થિે.
અનામતનો લાભ લેિા માાંગતા ઉમેદિારોએ જરૂર પ્રમાણેનાાં લાગતા િળગતા તમામ પ્રકારનાાં
પ્રમાણપત્રો અને પુરાિાઓ રજૂ કરિાનાાં રહેિે.

૭.૧ શિષયિાર કેટેગરી અનુસારની અનામત જગ્યાઓ પત્રક-૧માાં દિાાવ્યા મુજબની રહેિે.
૭.૨ આશથિક રીતે પછાત િગાનાાં ઉમેદિારો ગુજરાત સરકારશ્રીનાાં તા.૧૨-૦૫-૨૦૧૬નાાં ઠરાિ ક્રમાાંક
પિસ/૧૦૨૦૧૬/૫૩૮/ગ-૪ હેઠળ ૧૦ ટકા અનામતનો લાભ લેિા માાંગતા હોઇ તેમણે
ઠરાિમાાં જણાવ્યા અનુસારનુ ાં આશથિક રીતે પછાત િગા અંગેન ુ ાં શનયત નમુનામાાં પ્રમાણપત્ર રજૂ
કરિાનુ ાં રહેિે.
૭.૩ મ ૂળ ગુજરાતના હોય તેિા અનુસચુ િત જાશત, અનુસચુ િત જનજાશત તથા શિકલાાંગ ઉમેદિારોને
પ્રિતામાન શનયમોનુસાર લાયકાતમાાં છુટછાટ મળિાપાત્ર થિે. આિા ઉમેદિારોએ પ્રમાણપત્ર
િકાસણી સમયે સક્ષમ સત્તાશધકારી િારા આપિામાાં આિેલ જાશત / શિકલાાંગતા અંગેન ુ ાં અસલ
પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ાં રહેિે.
૭.૪ સામાજજક અને િૈક્ષચણક પછાત િગાના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િગામાાં સમાિેિ ન થતો હોિા અંગેન ુ ાં
સામાજજક ન્યાય અને અશધકારીતા શિભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાિથી શનયત થયેલ
પરરશિઠઠ-ક ના નમ ૂનામાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ાં રહેિે.
સામાજજક અને િૈક્ષચણક પછાતિગાના ઉમેદિારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાિેિ ઉન્નત
િગામાાં નહી થતો હોય તો જ મળિાપાત્ર થિે. પરરશિઠટ-ક નાાં નમ ૂના મ ૂજબનુ ાં પ્રમાણપત્ર
ગુજરાતીમાાં તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ પછીનુ ાં મેળિેલ ુ હોવુ ાં જોઇએ.

પરીચણત મરહલા ઉમેદિારોએ આવુ ાં પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-શપતાની આિકના સાંદભામાાં રજુ
કરિાનુ ાં રહેિે. જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પશતની આિકના સાંદભામાાં આવુ ાં પ્રમાણપત્ર રજુ
કરે લ હિે તો તેમની અરજી રદ કરિામાાં આિિે.
આ પ્રમાણપત્ર તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ના સમયગાળાની આિકને ધ્યાને
લઈ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ કે ત્યારબાદ મેળિેલ હોવુ ાં જોઇએ.

ુ નાઓ
૮. ઓનલાઇન અરજીપત્રક ભરવા તેમજ સમગ્ર ભરતી બાબતની અગત્યની સચ
૮.૧ લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારોએ શનયત સમય મયાાદામાાં િેબસાઇટ www.cheguj.com પર
ઓનલાઇન અરજી કરિાની રહેિે.
૮.૨ અરજીપત્રક ભરતાાં પહેલાાં િેબસાઇટ ઉપર મુકિામાાં આિેલી જાહેરાત માટેની સુિનાઓનો
કાળજીપ ૂિાક અભ્યાસ કરિા શિનાંતી છે . ઉમેદિારે ઓનલાઇન ભરે લ અરજી િોમા આખરી ગણાિે
જેમાાં પાછળથી કોઇપણ જાતના સુધારા-િધારા કરી િકાિે નહીં કે તમારી શિિેષ કોઇ રજુઆત
ગ્રાહ્ય રાખી િકાિે નહીં.
૮.૩ ટપાલ કે કુરીયર મારિત અરજી િોમા સ્િીકારિામાાં આિિે નહીં અને રદ થયેલા ગણાિે. આ
કિેરીને અરજીપત્રકો મોકલિા નહીં.
૮.૪ ઉમેદિારે સૌ પ્રથમ િેબસાઇટ www.cheguj.com પર રજજસ્ટર થિાનુ ાં રહેિે. ઉમેદિારે રજજસ્ટર
થતાાં આપેલ ઇ-મેલ આઇ.ડી પર િખતોિખત જરૂરી સુિનાઓ આપિામાાં આિિે જેથી
ઉમેદિારે પોતાના કબજા હેઠળનુ ાં ઇ-મેલ આઇ.ડી આપિાનુ ાં રહેિે.
૮.૫ ઉમેદિાર રજજસ્ટર થાય ત્યાર બાદ િેબસાઇટ પર લોગ-ઇન થિાથી અરજી િોમા ખુલિે. અરજી
િોમા કાળજીપ ૂિાક ભરિાનુ ાં રહેિે. અરજી િોમા ભરિાની છે લ્લી તારીખ ૧૮/૦૬/૨૦૧૬ સુધીમાાં
ઉમેદિાર લોગ-ઇન થઈ પોતાના િોમાની શિગતો સુધારી િકાિે પરાં ત ુ િોમા ભરિાની છે લ્લી
તારીખ બાદ કોઇપણ સાંજોગોમાાં ઉમેદિાર િોમાની શિગતો સુધારી / અપડેટ કરી િકિે નહીં. જો
ઉમેદિાર ઓનલાઇન અરજી િોમામાાં પોતે ભુલ કરિે તો તેિી અરજી ઉપર કોઇ શિિારણા
કરિામાાં આિિે નહીં. ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાાં પોતાનો મોબાઇલ નાંબર અિશ્ય આપિાનો
રહેિે. આ નાંબર પસાંદગી પ્રરક્રયા પ ૂણા ન થાય ત્યાાં સુધી બદલિો નહીં જેથી જરૂરીયાતના
સાંજોગોમાાં સાંપકા કરી િકાય.
૮.૬ ચબન અનામત કક્ષાનાાં ઉમેદિારોએ રૂ.૨૦૦/- અરજી િી પેટે ભરિાના રહેિે. પરાં ત ુ ાં સરકારશ્રીના
સામાન્ય િહીિટ શિભાગ, ગાાંધીનગરનાાં ઠરાિ ક્રમાાંક પિસ/૧૦૨૦૧૬/૫૩૮/ગ-૪, તા.૧૨૦૫-૨૦૧૬ મુજબ જે ઉમેદિારોનો ચબન અનામત કક્ષાનાાં આશથિક રીતે નબળા િગોમાાં સમાિેિ
થતો હોય તેઓએ તે અંગેનાાં જરૂરી પુરાિાઓ રજૂ કયે

અરજી િી માથી મુક્ક્ત આપિામાાં

આિિે. તેમજ એસ.ઇ.બી.સી., એસ.ટી, એસ.સી.અને િારીરરક અિક્તને પણ જરૂરી પુરાિાઓ

રજૂ કયે અરજી િી માથી મુક્ક્ત મળી િકિે. ડોક્યુમેન્ટ િેરરરિકેિન સમયે જરૂરી પુરાિા રજૂ ન
કરિાને લીધે તેમણે ચબન અનામત કક્ષાની અરજી િી ભરે લ ન હોિાને કારણે ઉમેદિારની
અરજી રદ ગણિામાાં આિિે.
ઓનલાઇન િોમા ભયાા બાદ ચબન અનામત કક્ષાનાાં ઉમેદિારે િોમા િી ભરિા માટે િલણ
ડાઉનલોડ કરી શપ્રન્ટ મેળિી લેિાની રહેિે. તથા નજીકની દે ના બેંકની કોઇપણ િાખામાાં ઉક્ત
િલણથી િોમા િી જમા કરાિિાની રહેિે. બેંકમાાં િી ભરિાથી ઉમેદિારને િલણની એક કોપી
પરત કરિામાાં આિિે જેમાાં બેંક િારા ટ્રાન્ઝેક્િન આઇ.ડી દિાાિિામાાં આિેલ હિે.
ઉમેદિાર NTFS મારિત ઓનલાઇન નીિેની શિગતના ખાતામાાં ઉમેદિારી િી જમા કરાિી
િકિે. આિા ઉમેદિારોએ િી ભયાાના ૨૫ કલાક બાદ રે િરન્સ આઇ.ડી િડે અરજી કન્િમા
કરિાની રહેિે.


બેંકનુ ાં નામ: દે ના બેંક
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ડાઉનલોડ

કયાા

બાદના

કામકાજના

એક

રદિસ

બાદ

ઉમેદિારે

િેબસાઇટ

www.cheguj.com પર પોતાના યુઝર આઇ.ડી – પાસિડા થી લોગ-ઇન થિાનુ ાં રહેિે તથા
િલણથી િી ભયાા અંગેના ટ્રાન્ઝેક્િન આઇ.ડી જણાિિાના રહેિે જેથી શસસ્ટમ િારા િેરીિાઇ કરી
ઉમેદિારની અરજી સ્િીકારિામાાં આિેલ છે તે પ્રકારની સુિના પ્રદશિિત કરિામાાં આિિે.
ઉમેદિારનુ ાં િોમા સ્િીકારિામાાં આિેલ છે તે મુજબની સુિના પ્રદશિિત ન થાય ત્યાાં સુધી િોમા
સબમીટ થયેલ ગણાિે નહીં તથા આિા ઉમેદિારોની અરજી ધ્યાન પર લેિામાાં આિિે નહીં.
કામકાજના રદિસો દરમ્યાન દરરોજ બપોરના ૧૨.૦૦ કલાકે શસસ્ટમમાાં બેંક િારા પુરા પાડિામાાં
આિેલ ટ્રાન્ઝેક્િન આઇ.ડીનો ડેટા અપડેટ કરિામાાં આિિે. જેથી િી ભયાાના ૨૫ કલાક બાદ જ
ટ્રાન્ઝેક્િન આઇ.ડી દાખલ કરિાથી શસસ્ટમ િારા િેરીિાઇ કરી િકાિે.
અનામત કક્ષાનો લાભ લેિા માાંગતા ઉમેદિારોએ અરજી િી ભરિાની રહેતી ન હોિાથી
ઓનલાઇન અરજી િોમા ભયાા બાદ અરજી કન્િોમા કરિાની રહેિે. જો અરજી કરિાની છે લ્લી
તારીખ સુધીમાાં અરજી કન્િોમા કરિામાાં ન આિી હોય તો તેિી અરજી આપોઆપ રદ થિે.
૮.૭ ઓનલાઇન અરજી કયાા પછી કરે લ અરજીની શપ્રન્ટ િેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી અરજીની
શપ્રન્ટ મેળિી લેિાની રહેિે અને સાિિણી કરી જરૂર પડેથી રજુ કરિાની રહેિે.
૮.૮ કરાર આધારરત વ્યાખ્યાતા સહાયકની ભરતી સાંબશાં ધત તમામ સુિનાઓ/શિગતો િખતોિખત
િેબસાઇટ પરથી જોિા મળી િકિે.

૮.૯ શિષયિાર કેટેગરી અનુસાર ખાલી જગ્યાઓ અનુસાર ઉમેદિારોની િોટા લીસ્ટ થયેલ કામિલાઉ
મેરીટ યાદી www.cheguj.com પર પ્રશસદ્ધ કરિામાાં આિિે.
૮.૧૦ િોટા લીસ્ટ યાદી અનુસારના ઉમેદિારોએ લોગ-ઇન થઇને પ્રમાણપત્ર િકાસણી તેમજ સ્થળ
પસાંદગી માટેનો કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરિાનો રહેિે તથા કોલ લેટરમાાં જણાિિામાાં આિેલ
સમય અને સ્થળે રૂબરૂમાાં સ્િખિે ઉપક્સ્થત થિાનુ ાં રહેિે. િાળિેલ સમય અને તારીખે ઉમેદિાર
ઉપક્સ્થત ન રહી િકે તો તેઓનો શનમણકાં ૂ મેળિિા માટેનો હક રદબાતલ થયેલ ગણાિે.
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પ્રમાિપત્રોન ંુ વેરીફીકેશન નોલેજ કોન્સોટીયમ ઓફ ગજ
ુ ા, અમદાવાદ ખાતે કરવામાં આવશે.
કેમ્પસ, નવરં ગપર
૮.૧૧ ઉમેદિારના પ્રમાણપત્ર િકાસણી સમયે જો કોઇ કારણસર દાિો કરે લ મેરીટ માક્સામાાં ધટાડો
થાય અને તે માક્સા જે તે શિષય /કેટેગરીના કટ ઑિ માક્સા કરતાાં ઓછા થાય તો તેિા
ઉમેદિારોને જે તે રાઉન્ડ દરમ્યાન કોલેજની િાળિણી કરિામાાં આિિે નહીં.
૮.૧૨ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી કરાિેલ હોય તેમજ જે તે શિષય/કેટેગરીના િોટા ચલસ્ટ માટેના કટઑિ માક્સા કરતાાં િધુ મેરીટ ધરાિતા ઉમેદિારે આપેલ કોલેજોના પસાંદગી ક્રમ તથા તેઓના
મેરીટ ગુણને આધારે શસસ્ટમ િારા કોલેજની િાળિણી કરિામાાં આિિે તથા ઉમેદિાર
www.cheguj.com પર લોગ-ઇન થઈને પોતાનો શનમણકાં ૂ આદે િ ડાઉનલોડ કરી િકિે.
૮.૧૩ ઉમેદિારની શનમણકાં ૂ થાય ત્યાર પછી શનમણકાં ૂ આદે િમાાં જણાવ્યાનુસારની મુદતમાાં
િાળિાયેલ કોલેજમાાં હાજર થિાનુ ાં રહેિે અન્યથા ઉમેદિારનો શનમણકાં ૂ આદે િ આપોઆપ રદ
થયેલ ગણાિે.
કોઇપિ સંજોગોમાં સ્થળ બદલી આપવાની રજુઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહીં.
૮.૧૨ ઉમેદિારે મેળિેલ લાયકાત સાંબધ
ાં ી અસલ પ્રમાણપત્રો અથિા આધારો પ્રમાણપત્ર િકાસણી
સમયે રજુ કરિાના રહેિે.
૮.૧૩ કોઇ ઉમેદિારે બનાિટી દસ્તાિેજો રજુ કરીને કે દસ્તાિેજો સાથે િેડા કરે લ માલુમ પડિે તો
તેમની સામે શનયમાનુસાર શિસ્ત શિષયક કાયાિાહી કરિામાાં આિિે.
૮.૧૪ જે ઉમેદિાર ઓનલાઇન અરજી કરતી િખતે ખોટી મારહતી આપિે તેમને ગેરલાયક
ઠેરિિામાાં આિિે. જો ઉમેદિારે આપેલ મારહતી ખોટી, અધુરી અથિા ભુલભરે લી ઠરિે તો
ભશિઠયમાાં ભરતી અને સેિાના કોઇપણ તબક્કે ગેરલાયક ઠેરિિામાાં આિિે અને આ અંગે
કોઇપણ પ્રકારની રજુઆત ક્સ્િકારિામાાં આિિે નહીં.
૮.૧૫ ઉમેદિારે પ્રમાણપત્ર િકાસણી સમયે િોટો આઇડેન્ટીટી પ્રુિ સાથે રાખિાનુ ાં રહેિે તેમજ
માાંગિામાાં આિે ત્યારે રજુ કરિાનુ ાં રહેિે.

૮.૧૬ ઉમેદિારોએ ભરતી પ્રરક્રયા સાથે સાંકળાયેલ અશધકારી/કમાિારીઓનો સાંપકા કરિો નહીં.
કોઇપણ પ્રકારે દબાણ લાિનાર કે ભરતી પ્રરક્રયામાાં શિક્ષેપ કરનાર ઉમેદિારની અરજી રદ
કરિામાાં આિિે.
૮.૧૭ ઉચ્િ શિક્ષણ કશમશ્નરની કિેરી તમામ ઉમેદિારોને સમાન તક આપિે.
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ઉચ્ચ યશક્ષિ કયમશ્નરની કચેરી,
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