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ઉચ્ચ િશક્ષણ કિમશનરશ્રીની કચેરી ઃ ગાંધીનગર
િબનસરકારી અનુદાિનત કોલે�માં િવનયન, વાિણજ્ય, િવઞ્જાન, હોમસાયન્સ, કાયદા, િશક્ષણ, શારી�રક
િશક્ષણ અને ગ્રામિવદ્યા િવદ્યાશાખાના અધ્યાપક સહાયકોની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટ� ઓનલાઈન અર�
આમંિત્રત કરવા બાબત

અર� કરવાની છ�લ્લી તારીખ ઃ ૨૧/૧૨/૨૦૨૦
ઉચ્ચ િશક્ષણ કિમશનરશ્રી (ગુ.રા.), ગાંધીનગરની કચેરી દ્વારા રાજ્યની િબનસરકારી અનુદાિનત આટ્સર્, કોમસર્,
સાયન્સ, હોમસાયન્સ, �રલ સ્ટડીઝ (બી.આર.એસ.)., �ફિઝકલ એજ્યુક�શન(બી.પી.એડ.), િશક્ષણ (બી.એડ.) અને કાયદા
(લૉ) કોલે�માં “અધ્યાપક સહાયક”ના નામાિભધાનથી આિસસ્ટન્ટ પ્રોફ�સરની ક�લ ૭૮૦ જગ્યા પર િનમણૂક આપવાના
હ�તુથી ક�ન્દ્રીયક�ત ભરતી પ્રિક્રયા માટ� સંસ્થાઓને એન.ઓ.સી. આપવામાં આવેલ છ�. આ ભરતી પ્રિક્રયા ક�ન્દ્રીયક�ત ધોરણે
કરવા માટ� સબંિધત સંસ્થાના કોલેજ સંચાલક મંડળ દ્વારા સંમિત આપવામાં આવેલ છ�. જે સંદભ� “અધ્યાપક સહાયક’’ તરીક�
િનમણૂક આપવા યોગ્ય ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અર�પત્રકો આમંિત્રત કરવામાં આવે છ�.
• આ જગ્યાઓ માટ� સમગ્ર ભરતી પ્રિક્રયા પારદશ� રીતે, ગુણવત્તાસભર, ઝડપભેર અને રોસ્ટર મુજબ થાય તે હ�તુથી
રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ભારત સરકારશ્રીના રાજપત્ર –૧૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૮માં પ્રકાિશત યુ.�.સી. નવી �દલ્હીની
અિધસૂચનાના ધારાધોરણ મુજબ ક�ન્દ્રીયક�ત ભરતીનું આયોજન કર�લ છ�.
• સમગ્ર ક�ન્દ્રીયક�ત ભરતી પ્રિક્રયા સરકારશ્રીની વખતો-વખતની નીિત અને સૂચનાઓને આધીન છ�, તથા સરકારશ્રી
દ્વારા ઠરાવવામાં આવે તો રદ અથવા ફ�રફારને પાત્ર છ� અને તે ઉમેદવાર માટ� બંધનકતાર્ રહ�શે.
• ભરતી માટ� આ સાથે સામેલ પ�રિશષ્ટ-૧ મુજબ િવષયવાઈઝ ખાલી જગ્યાની િવગતો �ણકારીના હ�તુસર દશાર્વેલ
છ�. પસંદગી યાદી બન્યા બાદ પણ કાયર્ભાર ક� વહીવટી કારણો સબબ ઉકત કોઇપણ જગ્યાઓ રાજય સરકાર દ્વારા
ભરવા બાબતે અન્ય નીિત િનધાર્�રત થાય તેવા સં�ગોમાં પ�રિશષ્ટમાંની જગ્યા ક� તમામ જગ્યાઓ સરકારશ્રીના
ક� ઉચ્ચ િશક્ષણ કિમશનર કચેરીના િનણર્યને આધીન આપોઆપ રદ થયેલ ગણાશે અથવા નવી નીિત અનુસાર
અલગથી ભરાશે અથવા તેમાં ફ�રફાર કરી શકાશે.
• આ �હ�રાત સંબંિધત ભરતી પ્રિક્રયા દરમ્યાન ક� અધ્યાપક િનમણુંક પહ�લા, � કોઇ અધ્યાપક હાલમાં િબન સરકારી
અનુદાિનત કોલેજમાં કાયર્રત હોય અને તે અધ્યાપક ફાજલ થતા હશે તો, તે જગ્યા પર પ્રથમ આવા ફાજલ
અધ્યાપકને સમાવવાનાં થશે અને આવી જગ્યા આ ભરતી પ્રિક્રયામાંથી રદ કરવામાં આવશે. તે માટ� આ �હ�રાત
અંતગર્ત અર� કરનાર ઉમેદવાર િનમણૂંક માટ� કોઈ હક્ક દાવો કરી શકશે નહ�.
• � એક કરતાં વધુ િવષય માટ� અર� કરવાની હોય તો દર�ક િવષય માટ� અલગ અલગ અર� કરવાની રહ�શે અને
પ્રત્યેક અર� સાથે િનયત ફ� ભરવાની રહ�શે.
લાયકાત :
1) ઉમેદવાર ભારતનો નાગ�રક હોવો �ઈએ.
2) ઉમેદવારની શૈક્ષિણક લાયકાત યુ.�.સી. ર�ગ્યુલેશન,૨૦૧૮ તા.૧૮-૦૭-૨૦૧૮ તથા તેમાં થયેલ વખતોવખતના
સુધારાઓ અને સરકારશ્રીના વખતોવખતના ઠરાવ અનુસાર રહ�શે.
3) શૈક્ષિણક લાયકાત માટ� ભારતમાં ક�ન્દ્ર ક� રાજય સરકાર દ્વારા વૈધાિનક કાયદા વડે તથા યુ.�.સી. દ્વારા આપેલ
માન્યતા સંદભ� સ્થાિપત ક� માન્ય કોઇપણ યુિનવિસર્ટી તરફથી એનાયત થયેલ �ડગ્રી જ ધ્યાને લેવાશે.
4) યુિનવિસર્ટી ગ્રાન્ટ્સ કિમશન (યુ.�.સી.) ર�ગ્યુલેશન-૨૦૧૮ અને તેમાં વખતોવખતના સુધારાઓ પ્રમાણે ઉમેદવાર�
જે તે િવદ્યાશાખા અને સંબંિધત િવષયમાં અનુસ્નાતક પદવી લઘુત્તમ ૫૫ ટકા ગુણ (� યુિનવિસર્ટી દ્વારા ગ્રેડ પોઈન્ટ
અપાયેલ હોય તો ૫૫ ટકા સમકક્ષ ગ્રેડ પોઈન્ટ) સાથે મેળવેલ હોવી �ઇએ.
5) ઉમેદવાર� યુ.�.સી તથા સી.એસ.આઇ.આર. અથવા સમાન પ્રકારની સંસ્થા દ્વારા યો�ત નેટ (પ્રમાણપત્ર) અથવા
ગુજરાત રાજ્યના સ્ટ�ટ લેવલ એિલિજિબલીટી ટ�સ્ટ (�-સ્લેટ પ્રમાણપત્ર), સેટ (SET) સબંિધત િવષય અને
િવદ્યાશાખામાંથી ઉત્તીણર્ કર�લી �ઈએ.
ઉમેદવાર ક� જેઓ ૧૧ જુલાઈ, ૨૦૦૯ પહ�લા પીએચ.ડી. માટ� ર�સ્ટર થયા હોય અને પીએચ.ડી. પૂણર્ થયું હોય
તેવા ઉમેદવારોને NET/SLET-SET લાયકાતમાંથી મુિક્ત મળવાપાત્ર છ�. આવા ઉમેદવારોએ University Grants
Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic
Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher
Education) (4th Amendment), Regulations, 2016 નાં મુદ્દા નં.-૩ માં જણાવ્યા અનુસારનું Vice-Chancellor /
Pro-Vice-Chancellor / Dean (Academic Affairs) / Dean (University Instructions)નું પ્રમાણપત્ર રજુ

કરવાનું રહ�શે.
જે ઉમેદવાર� યુ.�.સી. ર�ગ્યુલેશન ૨૦૦૯ અથવા ૨૦૧૬ પ્રમાણે પીએચ.ડીમાં પ્રવેશ મેળવેલ હોય અને પીએચ.
ડી.પૂણર્ થયું હોય તેમને University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for
Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 અથવા 2016 અનુસાર NET/SLET-SET લાયકાતમાંથી મુિક્ત
મળવાપાત્ર છ�. આવા ઉમેદવારોએ University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 અથવા 2016 અનુસાર પીએચ.ડી લાયકાત મેળવેલ છ�
તે મુજબનું યુિનવિસર્ટીના સક્ષમ સત્તાિધકારીનું સટ�ફ�ક�ટ રજુ કરવાનું રહ�શે. આ માટ� ઉમેદવાર� ૨૦૦૯ અથવા ૨૦૧૬ના
ર�ગ્યુલેશનની નીચે મુજબની શરતોનું પાલન કર�લું હોવું અિનવાયર્ છ�.
• ઉમેદવાર� પીએચ.ડી. સબંિધત િવષય અને િવદ્યાશાખામાં ર�ગ્યુલર મોડમાં કર�લું હોવું �ઈએ.
• ઉમેદવારના મહાિનબંધનું મૂલ્યાંકન ઓછામાં ઓછાં બે એક્સટનર્લ પરીક્ષકોએ કર�લું હોવું �ઈએ.
• ઉમેદવારનો પીએચ.ડી. ઓપન વાયવા લેવાયેલો હોવો �ઈએ.
• પીએચ.ડી. કાયર્ દરમ્યાન ઉમેદવારના ઓછામાં ઓછા બે સંશોધન પેપર પ્રકાિશત થયેલ હોવા �ઈએ. આ બે
સંશોધન પેપર પૈક� એક સંશોધન પેપર �રફડર્ જનર્લમાં પ્રકાિશત થયેલ હોવું અિનવાયર્ છ�.
• ઉમેદવાર� તેના પીએચ.ડી. કાયર્ દરમ્યાન તેના પીએચ.ડી.ના શોધિનંબધને લગતા ઓછામાં ઓછા બે સંશોધન
પેપર યુ.�.સી. અથવા આઈ.સી.એસ.એસ.આર., સી.એસ.આઈ.આર અથવા તેના સમકક્ષ કોઈ એજન્સી દ્વારા
અનુદાિનત અથવા આયોિજત ક� તેની સહાયથી યો�યેલ કોન્ફરન્સ, ક� સેિમનારમાં રજૂ કર�લ હોવા �ઈએ.
• ઉપરોક્ત તમામ શરતો જે તે યુિનવિસર્ટીના રિજસ્ટ્રારશ્રી ક� ડીન દ્વારા પ્રમાિણત થયેલા હોવા �ઈએ.
• જે ઉમેદવાર� ૧૯ સપ્ટ�મ્બર, ૧૯૯૧ પહ�લાં સંબંિધત િવષયમાં માસ્ટર �ડગ્રી પ્રાપ્ત કર�લ હોય અને તે � પીએચ.ડી.ની
પદવી ધરાવતા હોય તો તેવા ઉમેદવારની શૈક્ષિણક લાયકાતના લઘુત્તમ ધોરણોમાં અનુસ્નાતક કક્ષાએ ૫૫ ટકાને
બદલે ૫૦ ટકા ધ્યાને લેવાના રહ�શે.
• જે િવદ્યાશાખામાં યુ.�.સી., સી એસ.આઇ.આર. અથવા સમાન પ્રકારની સંસ્થા દ્વારા નેટ ક� �સ્લેટની પરીક્ષાઓ
યો�તી નથી તેવી િવદ્યાશાખાઓના ઉમેદવારોને નેટ ક� �સ્લેટની જ��રયાત રહ�તી નથી.
િશક્ષણ અને કાયદા િવદ્યાશાખામાં ‘અધ્યાપક સહાયક’ની અર� કરનાર ઉમેદવારો માટ� િવશેષ ન�ધ:NCTE ૨૦૧૪ અને તેમાં થયેલ વખતોવખતના સુધારાઓ તથા ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા લઘુતમ લાયકાત
ધોરણો તેમજ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા િનયત થયેલા ધોરણો �ળવ્યા બાદ િશક્ષણ અને કાયદા િવધાશાખાની જ�રીયાત
પ્રમાણે િવધાશાખા મુજબ ‘અધ્યાપક સહાયક’ની લાયકાતનાં ધોરણો રહ�શે. િશક્ષણ અને કાયદાની તમામ જગ્યાઓ માટ�
જે લાયકાતના ધોરણો નક્કી કરવામાં આવેલ છ� તે તમામ ડીગ્રીઓ UGC માન્ય યુિનવિસર્ટીઓ/સંસ્થાઓ તથા NCTE/
BAR Council of India નાં ધોરણો લાગુ પડતા હોય તેવી સંસ્થાઓ દ્વારા ડીગ્રીઓ એનાયત કરવામાં આવેલ હોયતો
જ અર�ઓ માન્ય રહ�શે.
(A) િશક્ષણ (બી.એડ.)ની કોલે� માટ� અધ્યાપક સહાયકની લાયકાત નીચે મુજબની રહ�શે.
1. A Master’s Degree in subject with 55% marks (or an equivalent grade in a point scale
2.
3.

wherever grading system is followed);
M. Ed. Degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever
grading system is followed); and
Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National
Eligibility Test (NET) in Education conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.

4.

લાયકાતની શરતનાં મુદ્દા નં-૫ મુજબ િશક્ષણ િવદ્યાશાખામાં પીએચ.ડી. કર�લ હશે તે ઉમેદવારોને જ નેટ/સ્લેટ/�સેટ માંથી મુિક્ત મળવાપાત્ર થાય છ�.
(B) લો (કાયદા)ની કોલે� માટ� અધ્યાપક સહાયકની લાયકાત નીચે મુજબની રહ�શે.
1. Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks

2.

Master’s Degree level in the L.L.M. degree from an Indian University, or an equivalent
degree from an accredited foreign university.
Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National
Eligibility Test (NET) in Law conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by
the UGC like SLET/G-SET.

3.

લાયકાતની શરતનાં મુદ્દા નં-૫ મુજબ કાયદા િવદ્યાશાખામાં પી.એચ.ડી. કર�લ હશે તે ઉમેદવારોને જ નેટ/સ્લેટ/
�-સેટ માંથી મુિક્ત મળવાપાત્ર થાય છ�.
(C) Physical Education કોલેજના અધ્યાપક સહાયકની જગ્યા માટ� લાયકાતનાં ધોરણો NCTE Regulations
2014 (Appendix-7) અને યુ�સી ર�ગ્યુલેશન ૨૦૧૮(પેરા ૪.૮) મુજબનાં રહ�શે.
(D) બી.આર.એસ. કોલેજ માટ� જે જ્ગ્યાઓ પર અધ્યાપક સહાયકની િનમણૂંક કરવામાં આવશે તેમની લાયકાતનાં
ધોરણો નીચે મુજબ રહ�શે.
(૧) એગ્રોનોમી (બી.આર.એસ. કોલેજ માટ�):- યુ�સી ર�ગ્યુલેશન ૨૦૧૮(પેરા ૩ અને ૪) મુજબનાં રહ�શે તથા B.Sc.
(Agri.)/B.R.S. (Agronomy) અને M.Sc. (Argi.)/M.R.S. (Agronomy) સાથે Ph.D. અથવા નેટ/સ્લેટ
(૨) અથર્શાસ્ત્ર (બી.આર.એસ. કોલેજ માટ�):- યુ�સી ર�ગ્યુલેશન ૨૦૧૮(પેરા ૩ અને ૪) મુજબનાં રહ�શે તથા B.A.
(Economics)/B.R.S. (Economics) અને M.A.( Economics)/M.R.S. (Economics) સાથે Ph.D.
અથવા નેટ/સ્લેટ
અગત્યની ન�ધ:- ઉમેદવાર �હ�રાતમાં દશાર્વેલ તમામ શૈક્ષિણક લાયકાત અર� સ્વીકારવાની છ�લ્લી તારીખના રોજ
ધરાવતા હોવા �ઇએ.
પગાર ધોરણ : આ જગ્યાઓનું પગાર-ધોરણ અને િનમણૂકની શરતો િશક્ષણ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક : એન�સી-૧૧૦૪૧૬૫૭-ખ તા.૨૫/૦૮/૨૦૦૫, તા.૨૮/૦૩/૨૦૦૬, તા.૧૬/૦૬/૨૦૦૮, તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૦, તા.૦૩/૧૦/૨૦૧૨,
તા.૦૪/૦૪/૨૦૧૭, તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૭ અને એન�સી-૧૦૧૯/CHE-૭૬૮/ખ તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯ની �ગવાઇ
અનુસાર રહ�શે. તે મુજબ પ્રથમ પાંચ વષર્ માટ� પ્રિતમાસ �.૪૦,૧૭૬/- અંક� �પીયા ચાલીસ હ�ર એકસો છોત્તેર પુરા ના
�ફકસ પગારથી અથવા સરકારશ્રીના વખતોવખતના ઠરાવો મુજબ અજમાયશી ધોરણે િનમણૂંક અપાશે. પાંચ વષર્ બાદ
ઉમેદવારની સેવા સંતોષકારક જણાય તો કાયર્ભાર અને સબંિધત કોલેજની દરખાસ્તની ચકાસણી બાદ િનયમોનુસાર તેમને
ગુજરાત રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા જે તે સમયના પ્રવતર્માન િનયત થયેલ િનયિમત પગાર ધોરણમાં અધ્યાપક સહાયક્નો
સમાવેશ કરવામાં આવશે.
ઓનલાઇન અર�પત્રક ભરવા તેમજ સમગ્ર ભરતી બાબતની અગત્યની સુચનાઓ
1) લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ કચેરીની વેબસાઇટ www.rascheguj.in પર અખબારી �હ�રાતમાં િન�દર્ષ્ટ
તારીખો દરિમયાન ઓનલાઇન અર� કરવાની રહ�શે.
2) અર�પત્રક ભરતાં પહ�લાં વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલી �હ�રાત માટ�ની સૂચનાઓનો કાળ�પૂવર્ક અભ્યાસ
કરવા િવનંતી છ�. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન ભર�લ અર� ફોમર્ આખરી ગણાશે જેમાં પાછળથી કોઇપણ �તના સુધારાવધારા કરી શકાશે નહ� ક� તમારી િવશેષ કોઇ રજુઆત ગ્રાહ્ય રાખી શકાશે નહ�.
3) ઓનલાઇન િસવાય અન્ય કોઇપણ રીતે એટલે ક� ટપાલ ક� ક�રીયર મારફત વગેર� રીતે અર� ફોમર્ આ કચેરીને
મોકલવા નહ�.
4) ઉમેદવાર� સૌ પ્રથમ વેબસાઇટ www.rascheguj.in પર રિજસ્ટર થવાનું રહ�શે.
5) રિજસ્ટર થયા બાદ વેબસાઇટ પર લોગ-ઇન થવાથી અર� ફોમર્ ખુલશે. અર� ફોમર્ કાળ�પૂવર્ક ભરવાનું રહ�શે.
ઓનલાઇન ફ� ચૂકવણી કરવામાં આવે ત્યાં સુધીમાં ઉમેદવાર પોતાના ફોમર્ની િવગતો સુધારી શકાશે પર�તુ ફ�
ભરાઇ ગયા બાદ કોઇપણ સં�ગોમાં ઉમેદવાર ફોમર્ની િવગતો સુધારી/અપડેટ કરી શકશે નહ�. ઑનલાઇન ફ� ની
ચૂકવણી સંબંધે ઉમેદવારો અંિતમ સમય સુધી રાહ ના �વા સલાહ છ�. � ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર� ફોમર્માં પોતે
ભુલ કરશે તો તેવી અર� ઉપર કોઇ િવચારણા કરવામાં આવશે નહ�. ઉમેદવાર� અર�પત્રકમાં પોતાનો મોબાઇલ
નંબર અવશ્ય આપવાનો રહ�શે. આ નંબર પસંદગી પ્રિક્રયા પૂણર્ ન થાય ત્યાં સુધી બદલવો નહ� જેથી જ�રીયાતના
સં�ગોમાં સંપક� કરી શકાય.
6) િબનઅનામત તેમજ સામાિજક અને શૈક્ષિણક પછાત વગર્ના ઉમેદવાર માટ� અર� ફ� �. ૨૫૦ (અંક� �િપયા બસો
પચાસ પુરા) અને િવકલાંગ, અનુસુિચત �િત તથા અનુસુિચત જન�િત વગર્ના ઉમેદવારો માટ� અર� ફ� �. ૧૦૦
(અંક� �િપયા સો પુરા) ભરવાના રહ�શે. કોઇપણ સં�ગોમાં ભર�લ ફ� પરત મળી શકશે નહ�.
7) ઓન લાઇન અર�નાં તમામ પેજ ને સેવ (Save) એન્ડ નેક્સટ (Next) ઉપર જઇ અર�ફોમર્ સંપૂણર્ ભરી દ�વું.
ફોમર્ ફ� પેમેન્ટ મેનું પર જઇ ઑનલાઇન ભરવાની રહ�શે અને તેની િપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહ�શે. એક વખત ફોમર્ ફ�
ભરાઇ જશે પછીથી ઉમેદવાર તેની ઓનલાઇન અર�ફોમર્માં કોઇ જ સુધારા કરી શકશે નિહ� જેની ખાસ ન�ધ લેવી.
8) ઓનલાઇન એપ્લીક�શન કરતાં જે �ફલ્ડમાં ટકાવારી દશાર્વવાની હોય તે �ફલ્ડમાં � ઉમેદવાર પાસે ગ્રેડ પોઇન્ટ
ધરાવતું ગુણપત્રક હોય તો તેમણે ગ્રેડ પોઇન્ટને સંબંિધત યુિનવિસર્ટી ક� બોડર્ના િનયમ મુજબ ગ્રેડ પોઇન્ટને
ટકાવારીમાં પ�રવિતર્ત કરીને દશાર્વવાના રહ�શે અને આ િનયમો ડૉક્યુમેન્ટ વે�રફ�ક�શન સમયે રજૂ કરવાના રહ�શે
અથવા સંબંિધત યુિનવિસર્ટી ક� બોડર્ના સક્ષમ અિધકારીની સહી વાળું ગ્રેડ પોઇન્ટને ટકાવારીમાં પ�રવિતર્ત કર�લ
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહ�શે. આ માટ� કોલેજના આચાયર્શ્રી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય રહ�શે નિહ�.
9) ઉમેદવાર� પોતાનો પાસપોટર્ સાઈઝનો ફોટો (150KB થી ઓછી સાઈઝ), સહી (150KB થી ઓછી સાઈઝ) અને
અર�પત્રકમાં દશાર્વેલ ડોક્યુમેન્ટ (દર�ક ની સાઈઝ 150KB થી ઓછી) ઓનલાઈન અર�પત્રકમાં અપલોડ
કરવાના રહ�શે. ફોટો અને સહી JPG, JPEG ક� PNG ફોમ�ટ માં તેમજ ડોક્યુમેન્ટ્સ (pdf) ફોમ�ટમાં જ અપલોડ
થશે. અર�પત્રકમાં દશાર્વેલ િવગતોનાં તમામ આધારો અસલમાં ડોક્યુમેન્ટ વેરીફ�ક�શન અને સમાલાપ કાયર્વાહી
વખતે ઉમેદવાર� સાથે લાવવાના રહ�શે. ઉપરોક્ત િવગતો અપલોડ કયાર્ િસવાય અર� કન્ફમર્ થઇ શકશે નિહ અને
આવી અર� રદ થવાને પાત્ર ઠરશે.
ન�ધ:- � પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવાના સંબંિધત module માં એક કરતાં વધાર� પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવાનાં થતાં
હોયતો તમામને સ્ક�ન કરી merge કરી એક (િસંગલ) pdf બનાવવી અને તે module માં અપલોડ કરવી.
10) ઓનલાઇન અર� કયાર્ પછી કર�લ અર�ની િપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહ�શે અને સાચવણી કરી જ�ર પડેથી રજુ
કરવાની રહ�શે.
11) જે ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે ખોટી માિહતી આપશે તેમને ગેરલાયક ઠ�રવવામાં આવશે. � ઉમેદવાર�
આપેલ માિહતી ખોટી, અધુરી અથવા ભુલભર�લી ઠરશે તો ભિવષ્યમાં ભરતી અને સેવાના કોઇપણ તબક્ક� ગેરલાયક
ઠ�રવવામાં આવશે અને આ અંગે કોઇપણ પ્રકારની રજુઆત �સ્વકારવામાં આવશે નહ�.
12) ઉમેદવારોએ ભરતી પ્રિક્રયા સાથે સંકળાયેલ અિધકારી/કમર્ચારીઓનો સંપક� કરવો નહ�. કોઇપણ પ્રકાર� દબાણ
લાવનાર ક� ભરતી પ્રિક્રયામાં િવક્ષેપ કરનાર ઉમેદવારની અર� રદ કરવામાં આવશે.
13) અર� ફ� ચુકવણીની િવગતો િવનાની ઓન-લાઇન અર� આપોઆપ રદબાતલ ગણાશે, જે ઉપર કોઇ િવચાર
કરાશે નિહ.
14) ભરતી સંબંધી સૂચનાઓ વખતોવખત વેબસાઇટ પર પ્રદિશર્ત કરવામાં આવશે. આથી, તે અંગેની સૂચનાઓ
વેબ સાઇટ www.rascheguj.in પર ચકાસવા ઉમેદવારોને સલાહ છ�.
સામાન્ય સુચના : કિમશ્નર (ઉચ્ચ િશક્ષણ) ને કોઇપણ ઉમેદવાર તે જગ્યાના પ્રવતર્માન ભરતી િનયમો મુજબ યોગ્ય નિહ
હોવાનુ જણાશે, તો કોઇપણ તબક્ક� તેની િનમણૂક રદ્દબાતલ ક� સ્થિગત કરી શકશે.
1) આ ભરતી પ્રિક્રયા પૂણર્તયા તે સંવગર્ માટ� લાગુ પ્રવતર્માન િનયમો, �ગવાઇઓ અને સરકારશ્રીના સામાન્ય
િનયમોને આધીન રહ�શે
2) આ �હ�રાત અનુસાર ભરતી કાયર્ક્રમ ક� શરતોમાં કોઇપણ પ્રકારનો ફ�રફાર કરવાનો તથા રદ્દ કરવાનો ઉચ્ચ િશક્ષણ
કિમશ્નરશ્રી, ગાંધીનગરને સંપૂણર્ અિધકાર રહ�શે.
તમામ ઉમેદવારો અને સંસ્થા વચ્ચેના િવવાદો સમેત કોઇપણ િવવાદ વેળા ઉચ્ચ િશક્ષણ કિમશ્નરશ્રી, ગાંધીનગરનો
િનણર્ય આખરી રહ�શે અને જે તમામ પક્ષકારોને બંધનકતાર્ રહ�શે.

ભરતી સંંબંધી અન્ય તમામ માિહતી માટ� જુઓ વેબસાઇટ : http://www.rascheguj.in/

(or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the
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