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અરજી કરવાનો સમયગાળો : તા. ૦૧/૧૨/૨૦૨૦ થી તા. ૨૧/૧૨/૨૦૨૦ 
 
ઉચ્   શિક્ષણ કશમિનરશ્રી (ગુ.રા.), ગાાંધીનગરની ક ેરી દ્વારા રાજ્યની શિનસરકારી અનુદાશનત આર્ટ્સ, 

કોમ્સ, ્ાયન્્, હોમ્ાયન્્, રૂરલ સ્ટડીઝ (બી.આર.એ્.)., ફિફઝકલ એજ્યુકેશન(બી.પી.એડ.), 

ફશક્ષણ (બી.એડ.) અને કાયદા (લૉ) કોલજેોમાાં “અધ્યાપક સહાયક”ના નામાશિધાનથી આશસસ્ટન્ટ 

પ્રોફેસરની કુલ ૭૮૦ જગ્યા પર શનમણૂક આપવાના હેતુથી કેન્રીયકૃત િરતી પ્રશિયા માટે સાંસ્થાઓને 

એન.ઓ.સી. આપવામાાં આવેલ છે. આ િરતી પ્રશિયા કેન્રીયકૃત ધોરણે કરવા માટે સિાંશધત સાંસ્થાના કોલેજ 

સાં ાલક માંડળ રારા સાંમશત આપવામાાં આવેલ છે. જ ેસાંદિે “અધ્યાપક સહાયક’’ તરીકે શનમણૂક આપવા યોગ્ય 

ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીપત્રકો આમાંશત્રત કરવામાાં આવે છે. 

 આ જગ્ યાઓ માટે સમગ્ર િરતી પ્રશિયા પારદિશી  રીતે, ગુણવત્તાસિર, ઝડપિેર અને રોસ્ ટર મજુિ થાય તે 

હેતુથી રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ભારત ્રકારશ્રીના રાજપત્ર –૧૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૮માાં પ્રકાફશત યુ.જી.્ી. 

નવી ફદલ્હીની અફિ્ૂચનાના િારાિોરણ મજુિ કેશન્ રયકૃત િરતીનુાં આયોજન કરલે છે. 

 સમગ્ર કેન્રીયકૃત િરતી પ્રશિયા સરકારશ્રીની વખતો-વખતની નીશત અને સૂ નાઓને આધીન છે, તથા 

સરકારશ્રી દ્વારા ઠરાવવામાાં આવે તો રદ અથવા ફેરફારને પાત્ર છે અને તે ઉમેદવાર માટે િાંધનકતાા રહેિે. 

 િરતી માટે આ સાથે સામેલ પશરશિષ્ટ-૧ મજુિ શવષયવાઈઝ ખાલી જગ્ યાની શવગતો ણકણકારીના હેતુસર 

દિાાવેલ છે. પસાંદગી યાદી િન્ યા િાદ પણ કાયાિાર કે વહીવટી કારણો સિિ ઉકત કોણપણ જગ્ યાઓ રાજય 

સરકાર દ્વારા િરવા િાિતે અન્ ય નીશત શનધાાશરત થાય તેવા સાંજોગોમાાં પશરશિષ્ ટમાાંની જગ્ યા કે તમામ 

જગ્ યાઓ સરકારશ્રીના કે ઉચ્  શિક્ષણ કશમિનર ક ેરીના શનણાયને આધીન આપોઆપ રદ થયેલ ગણાિે 

અથવા નવી નીશત અનુસાર અલગથી િરાિે અથવા તેમાાં ફેરફાર કરી િકાિે. 

 આ ણકહેરાત સાંિાંશધત િરતી પ્રશિયા દરમ્યાન કે અધ્યાપક શનમણુાંક પહેલા, જો કોણ અધ્યાપક હાલમાાં શિન 

સરકારી અનુદાશનત કોલેજમાાં કાયારત હોય અને તે અધ્યાપક ફાજલ થતા હિે તો, તે જગ્યા પર પ્રથમ આવા 

ફાજલ અધ્યાપકને સમાવવાનાાં થિે અને આવી જગ્યા આ િરતી પ્રશિયામાાંથી રદ કરવામાાં આવિે. તે માટે 

આ ણકહેરાત અાંતગાત અરજી કરનાર ઉમેદવાર શનમણૂાંક માટે કોઈ હક્ક દાવો કરી િકિે નહી ાં. 

 જો એક કરતાાં વધુ શવષય માટે અરજી કરવાની હોય તો દરકે શવષય માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહેિે 

અને પ્રત્યેક અરજી સાથે શનયત ફી િરવાની રહેિે. 

લાયકાત : 

1) ઉમેદવાર િારતનો નાગશરક હોવો જોઈએ. 

2) ઉમેદવારની િૈક્ષશણક લાયકાત યુ.જી.્ી. રગે્ યુલેશન,૨૦૧૮ તા.૧૮-૦૭-૨૦૧૮ તથા તેમાાં થયેલ 

વખતોવખતના ્ુિારાઓ અને ્રકારશ્રીના વખતોવખતના ઠરાવ અનુ્ાર રહેશે. 

3) િૈક્ષશણક લાયકાત માટે િારતમાાં કેન્ ર કે રાજય સરકાર દ્વારા વૈધાશનક કાયદા વડે તથા યુ.જી.સી. દ્વારા આપેલ 

માન્યતા સાંદિે સ્ થાશપત કે માન્ ય કોણપણ યુશનવશસાટી તરફથી એનાયત થયેલ શડગ્રી જ ધ્ યાને લેવાિે. 

4) યુફનવફ્સટી ગ્રાન્ર્ટ્ કફમશન (યુ.જી.્ી.) રગે્ યુલેશન-૨૦૧૮ અને તેમાાં વખતોવખતના સુધારાઓ પ્રમાણે 

ઉમેદવાર ેજ ેતે શવદ્યાિાખા અન ેસાંિાંશધત શવષયમાાં અનુસ્નાતક પદવી લઘુત્તમ ૫૫ ટકા ગુણ (જો યુફનવફ્સટી 

દ્વારા ગ્રેડ પોઈન્ટ અપાયેલ હોય તો ૫૫ ટકા ્મકક્ષ ગ્રેડ પોઈન્ટ) સાથે મેળવેલ હોવી જોણએ.  

 

ઉચ્ચશિક્ષણ કમિિનરશ્રીની કચેરી 
૧૨/૨, ડ ૉ. જીવર જ િહેત  ભવન, ગ ાંધીનગર (ગુ. ર .) 

શિક્ષણ મવભ ગન  ઠર વ ક્રિ ાંક –એેનજીસી/૧૦૧૯/CHE-૭૬૮/ખ. ત .૨૩-૧૨-૨૦૧૯ 
શિનસરક રી એનુદ નનત ક ેલેજેિ ાં  

એધ્ય પક સહ યક ેની નનિણ ાંક િ ટે કેં દ્રિયકૃત ભરતી પ્રદ્રક્રય  
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5) ઉમેદવાર ે ય.ુજી.સી તથા સી.એસ.આણ.આર. અથવા સમાન પ્રકારની સાંસ્ થા દ્વારા યોજીત નેટ (પ્રમાણપત્ર) 

અથવા ગજુરાત રાજ્યના સ્ટેટ લેવલ એશલશજશિલીટી ટેસ્ટ (જી-સ્લેટ પ્રમાણપત્ર) ,સેટ (SET) સિાંશધત શવષય 

અને શવદ્યાિાખા માાંથી  ઉત્તીણા કરલેી જોઈએ. 

ઉમેદવાર કે જઓે ૧૧ જુલાઈ, ૨૦૦૯ પહેલા પીએ .ડી. માટે રજીસ્ટર થયા હોય અને પીએ .ડી. પૂણા થયુાં હોય 

તેવા ઉમેદવારોને NET/SLET-SET લાયકાતમાાંથી મુશિ મળવાપાત્ર છે. 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 નાાં મુદ્દા નાં.-૩ માાં 

જણાવ્યા અનુ્ારનુાં Vice-Chancellor / Pro-Vice-Chancellor / Dean (Academic Affairs) / 

Dean (University Instructions)નુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહેિે.    

  જ ે ઉમેદવાર ે યુ.જી.સી. રગે્યુલેિન ૨૦૦૯ અથવા ૨૦૧૬ પ્રમાણે  પીએ .ડીમાાં પ્રવેિ મેળવેલ હોય અને 

પીએ .ડી.પૂણા થયુાં હોય તેમને University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure 

for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 અથવા 2016 અનુસાર NET/SLET-SET લાયકાતમાાંથી 

મુશિ મળવાપાત્ર છે. આવા ઉમેદવારોએ University Grants Commission (Minimum Standards and 

Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 અથવા 2016 અનુસાર પીએ .ડી લાયકાત 

મેળવેલ છે તે મજુિનુાં યુશનવશસાટીના સક્ષમ સત્તાશધકારીનુાં સટશી ફીકેટ રજુ કરવાનુાં રહેિે. આ માટે ઉમેદવાર ે

૨૦૦૯ અથવા ૨૦૧૬ના રગે્યુલેિનની ની ે મજુિની િરતોનુાં પાલન કરલુેાં હોવુાં અશનવાયા છે. 

 ઉમેદવાર ેપીએ .ડી. સિાંશધત શવષય અને શવદ્યાિાખામાાં રગે્યુલર મોડમાાં કરલુેાં હોવુાં જોઈએ. 

 ઉમેદવારના મહાશનિાંધનુાં મૂલયાાંકન ઓછામાાં ઓછાાં િે એક્સટનાલ પરીક્ષકોએ કરલુેાં હોવુાં જોઈએ. 

 ઉમેદવારનો પીએ .ડી. ઓપન વાયવા લેવાયેલો હોવો જોઈએ.  

 પીએ .ડી. કાયા દરમ્યાન ઉમેદવારના ઓછામાાં ઓછા િે સાંિોધન પેપર પ્રકાશિત થયેલ હોવા જોઈએ. આ િે 

સાંિોધન પેપર પૈકી એક સાંિોધન પેપર શરફડા  જનાલમાાં પ્રકાશિત થયેલ હોવુાં અશનવાયા છે.  

 ઉમેદવાર ેતેના પીએ .ડી. કાયા દરમ્યાન તેના પીએ .ડી.ના િોધશનાંિધને લગતા ઓછામાાં ઓછા િે સાંિોધન 

પેપર યુ.જી.સી. અથવા આઈ.સી.એસ.એસ.આર., સી.એસ.આઈ.આર અથવા તેના સમકક્ષ કોઈ એજન્સી દ્વારા 

અનુદાશનત અથવા આયોશજત કે તેની સહાયથી યોણકયેલ કોન્ફરન્સ, કે સેશમનારમાાં રજૂ કરલે હોવા જોઈએ.  

 ઉપરોિ તમામ િરતો જ ેતે યુશનવશસાટીના રશજસ્ટર ારશ્રી કે ડીન દ્વારા પ્રમાશણત થયેલા હોવા જોઈએ.  

 જ ેઉમેદવાર ે ૧૯ ્પ્ટેમ્બર, ૧૯૯૧ પહેલાાં ્ાંબાંફિત ફવષયમાાં માસ્ટર ફડગ્રી પ્રાપ્ત કરલે હોય અને તે જો 

પીએચ.ડી.ની પદવી િરાવતા હોય તો તેવા ઉમેદવારની શૈક્ષફણક લાયકાતના લઘુત્તમ િોરણોમાાં 

અનુસ્નાતક કક્ષાએ ૫૫ ટકાને બદલે ૫૦ ટકા ધ્યાને લેવાના રહેશે.  

 જ ેફવદ્યાશાખામાાં યુ.જી.્ી., ્ી એ્.આઇ.આર. અથવા ્માન પ્રકારની ્ાંસ્ થા દ્વારા નેટ  કે જીસ્લેટની 

પરીક્ષાઓ યોજાતી નથી તેવી ફવદ્યાશાખાઓના ઉમેદવારોને નેટ કે જીસ્લેટની જરૂફરયાત રહેતી નથી.  

ફશક્ષણ અને કાયદા ફવદ્યાશાખામાાં ‘અધ્યાપક ્હાયક’ની અરજી કરનાર ઉમેદવારો માટે ફવશેષ નોાંિ:-   

NCTE ૨૦૧૪ અને તેમાાં થયેલ વખતોવખતના સુધારાઓ તથા ગજુરાત સરકારશ્રી દ્વારા લઘુતમ લાયકાત 

ધોરણો તેમજ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા શનયત થયેલા ધોરણો ણકળવ્યા િાદ શિક્ષણ અને કાયદા શવધાિાખાની 

જરૂરીયાત પ્રમાણે શવધાિાખા મજુિ ‘અધ્યાપક સહાયક’ની લાયકાતનાાં ધોરણો રહેિે.શિક્ષણ અને કાયદાની 

તમામ જગ્યાઓ માટે જ ે લાયકાતના ધોરણો નક્કી કરવામાાં આવેલ છે તે તમામ ડીગ્રીઓ UGC માન્ય 

યુશનવશસાટીઓ/સાંસ્થાઓ તથા NCTE/BAR Council of India નાાં ધોરણો લાગુ પડતા હોય તેવી સાંસ્થાઓ 

દ્વારા ડીગ્રીઓ એનાયત કરવામાાં આવેલ હોયતો જ અરજીઓ માન્ય રહેિે. 

 

(A) ફશક્ષણ (બી.એડ.)ની કોલજેો માટે અધ્યાપક ્હાયકની લાયકાત નીચે મજુબની રહેશે.  

1. A Master’s Degree in subject with 55% marks (or an equivalent grade in a point scale 

wherever grading system is followed); 

2. M. Ed. Degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale 

wherever grading system is followed); and 

3. 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. 
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4. લાયકાતની િરતનાાં મુદ્દા નાં-૫ મજુિ શિક્ષણ શવદ્યાિાખામાાં પીએ .ડી. કરલે હિે તે ઉમેદવારોને જ 

નેટ/સ્લેટ/જી-સેટ માાંથી મુશિ મળવાપાત્ર થાય છે.  

(B) લો (કાયદા)ની કોલજેો માટે અધ્યાપક ્હાયકની લાયકાત નીચે મજુબની રહેશે. 

1. Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% 

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

at the Master’s Degree level in the L.L.M. degree from an Indian University, or an 

equivalent degree from an accredited foreign university. 

2. 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 િરતનાાં મુદ્દા નાં-૫ મજુિ કાયદા શવદ્યાિાખામાાં પી.એ .ડી. કરલે હિે તે ઉમેદવારોને જ 

નેટ/સ્લેટ/જી-સેટ માાંથી મુશિ મળવાપાત્ર થાય છે. 

(C) Physical Education કોલજેના અધ્યાપક ્હાયકની જગ્યા માટે લાયકાતનાાં િોરણો NCTE 

Regulations 2014 (Appendix-7) અને યુજી્ી રગે્યુલેશન ૨૦૧૮(પેરા ૪.૮) મુજબનાાં રહેશે.  

(D) બી.આર.એ્. કોલજે માટે જ ે જ્ગગ્યાઓ પર અધ્યાપક ્હાયકની ફનમણૂાંક કરવામાાં આવશે 

તેમની લાયકાતનાાં િોરણો નીચે મજુબ રહેશે.  

(૧) એગ્રોનોમી (બી.આર.એ્. કોલજે માટે):- યુજી્ી રગે્યુલેશન ૨૦૧૮(પેરા ૩ અને ૪) મુજબનાાં 

રહેશે તથા B.Sc. (Agri.)/B.R.S. (Agronomy) અને M.Sc.(Argi.)/M.R.S. (Agronomy) ્ાથે Ph.D. 

અથવા નેટ/સ્લેટ   

(૨) અથસશાસ્ત્ર (બી.આર.એ્. કોલજે માટે):- યુજી્ી રગે્યુલેશન ૨૦૧૮(પેરા ૩ અને ૪) મુજબનાાં 

રહેશે તથા B.A. (Economics)/B.R.S. (Economics) અને M.A.( Economics)/M.R.S. (Economics) 

્ાથે Ph.D. અથવા નેટ/સ્લેટ 

અગત્યની નોાંિ:- ઉમેદવાર જાહેરાતમાાં દશાસવેલ તમામ શૈક્ષફણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી 

તારીખના રોજ િરાવતા હોવા જોઇએ. 

 અનામત વગસના ઉમદેવારો માટે 

1. મૂળ ગજુરાતના અનુસૂશ ત ણકશત, અનુસૂશ ત જનણકશત, સામાશજક અને િૈક્ષશણક રીતે પછાત તેમજ EWS 

વગાના ઉમેદવારને જ અનામતનો લાિ મળવાપાત્ર છે.  

2. ય.ુજી.સી. રગે્યુલેિન ૨૦૧૮નાાં 4th Amendment અનુસાર “A relaxation of 5% may be provided 

at the graduate and Masters level for the Scheduled Castes/Scheduled 

Tribes/Differently-abled (physically and visually differently-abled) /Other Backward 

Classes (OBC) (Non-creamy layer) categories for the purpose of eligibility and for 

assessing good academic records during direct recruitment to teaching positions. The 

eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever 

grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned 

above are permissible, based on only the qualifying marks without including any 

grace mark procedures.” 

3. અનુસુશ ત ણકશત, અનુસુશ ત જનણકશત, સામાશજક અને િૈક્ષશણક રીતે પછાત વગા તેમજ EWS પૈકી ઉમદેવાર 

જ ેવગાના હોય તેની શવગતો અરજીપત્રકમાાં અ ૂક દિાાવવાની રહેિે. 

4. ઉમેદવાર ેઅરજીપત્રકમાાં જ ેતે અનામત કક્ષા દિાાવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે 

લાિ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવિે નહી ાં. 

5. અનામત વગાનો લાિ મેળવવા ણચ્છતા ઉમદવાર ે તેના સમથાનમાાં સક્ષમ અશધકારી દ્વારા શનયત નમૂનામાાં 

આપવામાાં આવેલ ણકશત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અ ૂક સામેલ કરવાની રહેિ.ે અરજીપત્રક સાથે ણકશત 

પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહી ાં હોય તો તે પાછળથી  સ્વીકારવામાાં આવિે નહી ાં અને અરજીપત્રક રદ થવાને 

પાત્ર િનિ.ે 
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6. સામાશજક અને િૈક્ષશણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોને અનામતનો લાિ જો તેઓનો સમાવેિ “ઉન્નત 

વગામાાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થિે. 

7. સામાશજક અને િૈક્ષશણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાાં સમાવેિ ન થતો હોવા અાંગેનુાં 

સામાશજક ન્યાય અને અશધકાશરતા શવિાગનુાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી શનયત થયેલ ગજુરાતી નમુનાનુાં 

‘પશરશિષ્ટ-ક’ મજુિનુાં અથવા નવા શનયત કરાયેલ ગજુરાતી નમુના પશરશિષ્ટ -૪’ મજુિનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ 

કરવાનુાં રહેિ.ે  

 તારીખ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ કે ત્યારિાદ ઈસ્યુ થયેલ ‘ઉન્નત વગામાાં સમાવેિ નશહ થવા અાંગેનુાં પ્રમાણપત્રની 

મહત્તમ અવશધ ઈસ્યુ થયા-વષા સશહત ત્રણ નાણાાંકીય વષાની રહેિે. પરાંતુ આવુાં પ્રમાણપત્ર સાંિશધત ણકહેરાત 

માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલલી તારીખ સુધીમાાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવુાં જોઈએ. 

 નોાંિ: ઉન્નત વગામાાં સમાવેિ નશહ હોવા અાંગેના પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્વીકૃશત તથા સમયગાળા અને 

અવશધના અથાઘટન િાિતે સરકારશ્રીના ઠરાવો/પશરપત્રોની જોગવાઈઓ આખરી ગણાિ.ે 

 પરફણત મફહલા ઉમેદવારોએ આવુાં પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-ફપતાની આવકના ્ાંદભસમાાં રજૂ કરવાનુાં 

રહશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પફતની આવકના ્ાંદભસમાાં રજૂ કરલે હોય તો તેમની અરજી રદ 

કરવામાાં આવશે. 

 અરજી સાથે ગજુરાતી નમુના ‘પશરશિષ્ટ-ક’ અથવા ‘પશરશિષ્ટ-૪’ ને િદલે અાંગ્રજેી નમનૂા ‘Annexure-A’માાં 

પ્રમાણપત્ર રજૂ કરલે હિે તો પણ અરજી રદ કરવામાાં આવિે કેમકે ‘Annexure-A’ િારત સરકાર હેઠળ 

રોજગારી માટે આપવામાાં આવ ેછે, નશહ કે ગજુરાત સરકાર હેઠળ. 

 ઉન્નત વગામાાં સમાવેિ ન થતો હોવા અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ (છ) માપદાં ડો ધ્યાને લેવાય છે. 

પ્રમાણપત્રની અવશધ હવ ેત્રણ વષાની છે. પરાંતુ ઉિ માપદાં ડો પૈકી કોઈ પણ માપદાં ડ અવશધ દરમ્યાન ફેરફાર 

થાય તો તેની સ્વૈશચ્છક ણકહેરાત સાંિશધત ઉમેદવાર ે તથા તેના માતા-શપતા/વાલીએ સ્વયાં સાંિાંશધત 

સત્તાઅશધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ફેરફાર કરવામાાં આવે તો તેની ણકણ ઉચ્ શિક્ષણ 

કશમિનરશ્રીની ક ેરીને કરવાની રહેિે. ઉમેદવાર/માતા-શપતા/વાલી આવી ણકહેરાત નશહ કરીને કોઈપણ 

શવગતો છૂપાવિે તો તેઓ કાયદેસરની કાયાવાહીને પાત્ર િનિ ેઅને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાિ રદ્દ 

કરવાપાત્ર થિે. ઉન્નત વગામાાં સમાવેિ નશહ થવા અાંગેના પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેના કોઈપણ માપદાં ડોમાાં 

ફેરફારની સ્વૈશચ્છક ણકહેરાત કરવાની જવાિદારી ઉમેદવાર/માતા-શપતા/વાલીની વ્યશિગત રીતે અને સાંયુિ 

રીતે રહેિ.ે  

8. સરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મજુિ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો શિનઅનામત વગાના ઉમેદવારોની સાથે 

શનયત ધોરણે (અથાાત અનિવુ, લાયકાત, શિનઅનામત વગાના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં 

વધુ શવસ્તૃત કરલે અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા શસવાય પોતાની ગુણવત્તાના આધાર ે પસાંદગી પામે તો 

શિનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાાં લેવાના થાય છે. 

9. આશથાક રીતે નિળા વગો (EWS)ના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાશજક ન્યાય અને અશધકાશરતા 

શવિાગના તા. ૨૫-૦૧-૨૦૧૯ના ઠરાવ િમાાંક ઈ.ડિલયુ.એસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી શનયત થયેલા નમૂના 

(અાંગ્રજેીમાાં Annexure KH અથવા ગજુરાતીમાાં પશરશિષ્ટ – ગ)માાં મેળવેલ આશથાક રીતે નિળા વગો માટેના 

પ્રમાણપત્રોના નાંિર અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દિાાવવાના રહેિે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર 

સાંિાંશધત ણકહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલલી તારીખ સુધીમાાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવા જોઈએ. જો 

આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્યુ થયેલ હિે તો જ માન્ય રાખવામાાં આવિે અન્યથા તે માન્ય 

રાખવામાાં આવિે નહી ાં. 

પગાર િોરણ : 

આ જગ્ યાઓનુાં પગાર-ધોરણ અને શનમણૂકની િરતો શિક્ષણ શવિાગના ઠરાવ િમાાંક : એનજીસી-૧૧૦૪-

૧૬૫૭-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 એનજીસી-૧૦૧૯/CHE-૭૬૮/ખ તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯ની જોગવાણ 

અનુસાર રહેિે. તે મજુિ પ્રથમ પાાં  વષા માટે પ્રશતમાસ રૂ.૪૦,૧૭૬/- અાંકે રૂપીયા  ાલીસ હણકર એકસો 

છોત્તેર પુરા ના શફકસ પગારથી અથવા સરકારશ્રીના વખતોવખતના ઠરાવો મજુિ  અજમાયિી ધોરણે 

શનમણૂાંક અપાિે. પાાં  વષા િાદ ઉમેદવારની સેવા સાંતોષકારક જણાય તો કાયાિાર અને સિાંશધત કોલેજની 

દરખાસ્ તની  કાસણી િાદ શનયમોનુસાર તેમને ગજુરાત રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા જ ેતે સમયના પ્રવતામાન શનયત 

થયેલ શનયશમત પગાર ધોરણમાાં અધ્યાપક સહાયક્નો સમાવેિ કરવામાાં આવિ.ે 
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પ ા્ંદગી ગુણાાંકન : 

શિક્ષણ શવિાગના ઠરાવ િમાાંક: એનજીસી-૧૦૧૯/CHE-૭૬૮/ખ તા.૨૩-૧૨-૨૦૧૯ અનુસાર પસાંદગી શનમ્ ન-

શલશખત ગુણાાંકન આધાર ેકરાિે. 

 

ક્રમ ગુણાાંકનની ફવગત 
મહત્તમ 

ગુણ 

૧ સ્ નાતક કક્ષા :: 

૪૫ થી ૫૫ ટકા કરતા ઓછા ગુણ માટે     (૧૦ ગુણ) 

૫૫ થી ૬૦ ટકા કરતા ઓછા ગુણ માટે      (૧૬ ગુણ) 

૬૦ ટકાથી ૮૦ ટકા કરતા ઓછા ગુણ માટે  (૧૯ ગુણ)  

૮૦ ટકા કે તેથી વિ ુમાટે                          (૨૧ ગુણ) 

 

૨૧.૦૦ 

૨ અનુસ્ નાતક કક્ષા :: 

૫૫ થી ૬૦ ટકા કરતા ઓછા ગુણ માટે     (૨૦ ગુણ) 

૬૦ ટકાથી ૮૦ ટકા કરતા ઓછા ગુણ માટે (૨૩ ગુણ)   

૮૦ ટકા કે તેથી વિ ુમાટે                         (૨૫ ગુણ) 

 

૨૫.૦૦ 

૩ એમ.િીલ. ની ફડગ્રી  

૫૫ થી ૬૦ ટકા કરતાાં ઓછા માટે         (૦૫ ગુણ) 

૬૦ ટકા કે તથેી વિુ માટે                  (૦૭ ગુણ)  

૦૭.૦૦ 

૪ પીએચ.ડી. ની ફડગ્રી  

નોાંિ:-ઉમેદવાર જો પીએચ.ડી.ની અને એમ.િીલ બાંન્ને ફડગ્રી િરાવતા હોયતો મહત્તમ ૨૫ ગુણ 

મળવાપાત્ર રહેશે. 

૨૫.૦૦ 

૫ યુજી્ી ફનફદસ ષ્ ટ લાયકાત પરીક્ષા પ્રમાણપત્ર NET/GSET/UGC-CSIR 

NET NET with JRF   (૧૦ ગુણ) 

NET NET (Only)     (૦૮ ગુણ) 

 SLET /SET     (૦૫ ગુણ) 

નોાંિ:- JRF/NET અને GSLET/GSET પણ હોય તો મહત્તમ ૧૦ ગુણ મળવાપાત્ર રહેશે. 

SLET/SET નુાં પ્રમાણપત્ર માત્ર ગજુરાત રાજ્યની SLET/SET પરીક્ષા માટે મેળવેલુાં હોવુાં 

જોઇએ.  

૧૦.૦૦ 

૬ ા્ંશોિન અાંગેનુાં પ્રકાશન  

ા્ંશોિન પ્રકાશન દીઠ (૦૨ ગુણ)  

( ા્ંશોિન લેખ યુ.જી.્ી પીઅર ફરવ્યુડ અથવા યુ.જી.્ી.ની યાદીમાાં દશાસવેલ જનસલમાાં 

પ્રકાફશત થયો હોવો જોઈએ.) 

 

૦૬.૦૦ 

૭ શૈક્ષફણક/પોસ્ટ ડોક્ટરલ અનુભવ :- 

(અ) યુફનવફ્સટી માન્ ય કોલેજોમાાં સ્ નાતક કક્ષાએ ્રકારી કે ફબન્રકારી અનુદાફનત કોલેજો 

માાં ફનયફમત કે ‘અધ્યાપક ્હાયક’ તરીકે નો તથા ્રકારી કોલેજોમાાં કરાર આિાફરત 

અધ્ યાપક તરીકે પૂણસકાફલન અનુભવ માટે દર એક વષસ માટે ૦૨ ગણુ  

(બ) પાટસ  ટાઇમ  અધ્યાપકના  અનુભવ માટે ફશક્ષણ ફવભાગના તા.૧૪-૧૧-૨૦૧૧ના ઠરાવ 

અનુ્ાર આ જાહેરાત મુજબની લાયકાત િરાવતા ્રકારી કે ફબન્રકારી અનુદાફનત 

કોલેજોમાાં ્રકારશ્રી દ્વારા માંજૂર કરલે જગ્યા ઉપર માન્ય પ ા્ંદગી પધ્િફત દ્વારા પ ા્ંદ 

થયેલ હોય તેવા ખાંડ ્મયના વ્ યાખ્ યાતાઓએ ઓછામાાં ઓછા ર વષસ ્ેવા બજાવેલ 

હોય તો તેમને નીચે પ્રમાણે અનુભવના વિુમાાં વિુ ૧૦ ગુણ પ્રાપ્ ત થશે. 

      (૧) ૬ કરતા ઓછાાં વ્ યાખ્ યાન ્ામે પ્રફતવષસ ૦.૫ ગુણ 

      (ર) ૬ કરતા વિ ુવ્  યાખ્ યાન ્ામે પ્રફતવષસ ૧.૦ ગુણ 

      ઉમેદવારના અનુભવનાાં વષોની ગણતરી યુફનવફ્સટીની અધ્યાપક તરીકેની માન્યતા 

મુજબ રહેશ.ે  

  (ક) અન્ય ા્ંસ્થાઓના અનુભવની પાત્રતા માટે યુ.જી.્ી. રગે્યુલેશન-૨૦૧૮ના પેરાનાં.૧૦ 

મુજબ અનુભવને ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે. 

૧૦.૦૦ 

૮ એવોર્ડ સ્ 

(અ) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય/રાષ્ટ્ર ીય સ્તર ે (જો આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ા્ંસ્થાનો/ભારત ્રકાર/ભારત ્રકાર 

દ્વારા માન્ય રાષ્ટ્ર ીય ા્ંસ્થાનો દ્વારા) એનાયત થયેલ એવોર્ડ સ્ માન્ય ગણાશે. (૦૩ ગુણ) 

(બ) રાજ્ય સ્તર ેરાજ્ય ્રકારશ્રી દ્વારા એનાયત થયેલ એવોર્ડ સ્ માન્ય ગણાશે. 

     (૦૨ ગુણ) 

૦૩.૦૦ 

 કુલ ગુણ ૧૦૦.૦૦ 

 

ડૉક્યમુેન્ટ વેફરફિકેશન અન ે્માલાપ કાયસવાહી: 

1. તમામ ઉમેદવારોએ શનયત સમયે અરજી  કાસણી અને સમાલાપ કાયાવાહી માટે શનશિત સમયે સ્ વખ ે અ ૂક 

ઉપશસ્ થત રહેવુાં જરૂરી છે. 
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2. ઓનલાણન અરજીમાાં ઉમેદવાર ેિરલે શવગતો આખરી ગણાિે તેની  કાસણી દરમ્ યાન ખોટી શવગતો જણાતા 

કે ઉમેદવાર પોતે નોાંધેલ શવગતો આધારોથી પ્રશતપાશદત કરવામાાં શનષ્ફળ રહેતા તેની અરજી રદ ગણાિ.ે 

3. ઉમેદવાર ે ડૉક્યુમેન્ટ વેશરફીકેિનની કાયાવાહી સમયે અરજીમાાં જણાવ્ યા મજુિ ફી જમા કરાવ્ યાના યોગ્ય 

પુરાવા અને માન્ય કોણપણ ફોટો ઓળખપત્ર (મતદાતા ઓળખકાડા/ પાસપોટા/ પાનકાડા/ આધારકાડા/ 

ડર ાણાં શવગ લાયસન્સ) રજૂ કરવાનુાં રહેિ.ે  

4. ઉમેદવાર ેલાયકાત સાંિાંધે િૈક્ષશણક, ણકશત, અનુિવ, ગુણાાંકન અને અન્ ય મુદે્દ જરુરી અસલ પ્રમાણપત્રો અને 

આનુષાંશગક આધારોના તમામ દસ્ તાવજેો તેમજ દરકેની સ્વ પ્રમાશણત નકલોનો સેટ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેિન 

સમયે અને સમાલાપ સમયે રજૂ કરવાના રહેિ.ે ડૉક્યુમેન્ટ વેશરશફકેિન કરાવ્યા િાદ જો કોણ ઉમેદવારન ે

કોણપણ પ્રકારનો વાાંધો હોય તો તે માટે શનયત ફોમામાાં જરૂરી આધાર પુરાવા સાથે શનયત સમય મયાાદામાાં 

પોતાનો વાાંધો/પ્રશ્ન (શગ્રવન્સ) રૂિરૂમાાં શગ્રવન્સ શરડર ેસલ કશમટી સમક્ષ રજૂ કરવાનો રહેિે અને જ ે તે 

પ્રશ્ન/વાાંધાનુાં સમાધાન કરાવવાનુાં રહેિે. આ અાંગેની શવગતવાર સૂ ના ડૉક્યુમેન્ટ વેશરશફકેિન પછી વેિસાણટ 

ઉપર મૂકવામાાં આવિે. ત્યારિાદ શવષયવાણઝ અને કેટેગરીવાણઝ જનરલ મેશરટ શલસ્ટ મુકવામાાં આવિે. 

જનરલ કેટેગરી ના ઉમેદવારો માટે કટ-ઓિ ૫૦ મેફરટ તથા અનામત કેટેગરી ના ઉમેદવારો માટે કટ-

ઓિ ૪૫ મેફરટ રહેશે. 

5. ઉમેદવાર ેજ ેશવષય માટે અરજી કરલે હોય તે શવષય માટે લાગુ પડતી કેટેગરીની પસાંદ કરલે તમામ જગ્ યાઓ 

માટે પસાંદગી િમ આપવાનો રહેિ.ે પછી તેનુાં પશરણામ ણકહેર કરવામા આવિે અને  આ માટે પ્રથમ મોક 

રાઉન્ડ કરવામાાં આવિે ત્યારિાદ આખરી પસાંદગી આપવા માટે જણાવવામાાં આવે ત્યાર ેઆખરી પસાંદગી 

કરવાની રહેિે. આખરી પસાંદગી આપ્યા િાદ અાંશતમ મેશરટ યાદી કોલેજ વાણઝ, શવષયવાણઝ અન ે

કેટેગરીવાણઝ મુકવા માાં આવિે. અાંશતમ મેશરટ યાદીના આધાર ેસરકારશ્રીના શિક્ષણશવિાગના તા.૨૩/૧૨/૧૯ 

ના ઠરાવિમાાંક:- એનજીસી/૧૦૧૯/CHE-૭૬૮/ખ મજુિ જ ે તે કોલેજની જગ્યાઓની સાંખ્યાન ે ધ્યાન ે રાખીન ે

સમાલાપ (મૌશખક ણન્ટરવ્યુ)માટે ની ેના કોષ્ટક મજુિ મેશરટ મજુિ ઉમેદવારોને રૂિરૂ િોલાવવામાાં આવિે. 

ક્રમ ભરવાપાત્ર જગ્યાની ા્ંખ્યા રૂબરૂ મુલાકાત (્માલાપ) માટે 

બોલાવવા પાત્ર ઉમેદવારોની ા્ંખ્યા 

૧ ૦૧ ૦૬ 

૨ ૦૨ ૦૮ 

૩ ૦૩ ૧૦ 

૪ ૦૪ કે તેથી વિ ુ દર એક જગ્યા દીઠ ત્રણ ઉમેદવારો પ્રમાણે  

 

6. સમાલાપ કાયાવાહીમાાં પસાંદગી સશમશત દ્વારા ૧:૧ ના પ્રમાણમાાં પસાંદ થયેલ ઉમેદવાર અને પ્રશતક્ષા યાદી 

મુકવામા આવિે એટલે કે જટેલી જ્ગગ્યા ખાલી હિે તેટલા જ ઉમેદવારો ન ેપસાંદગી સશમશત ના મશેરટ િમાાંક 

મજુિ પ્રશતક્ષા યાદીમાાં સમાવવામા આવિે.  પસાંદગી દિાાવેલી કોલેજના ણન્ટરવ્યુ સમયે શનયત સમાલાપ 

સશમશતઓ સમક્ષ ઉમેદવાર ેઉપશસ્થત થવુાં જરૂરી રહેિે, અન્યથા આખરી પસાંદગી યાદીમાાં સમાવેિ કરવામાાં 

આવિે નશહ.પસાંદ થયેલ ઉમેદવારને ઉચ્  શિક્ષણ કશમશ્નરશ્રીની ક ેરી દ્વારા પૂવા માંજૂરીના ફાળવણી હૂકમો 

આપવામાાં આવિે ત્યરિાદ જ ેસાંસ્થામાાં ઉમેદવારની પસાંદગી થયેલ હિેતે સાંસ્થા દ્વારા શનમણૂાંકપત્ર આપવામાાં 

આવિ.ે શનમણૂાંકપત્ર મળ્યાિાદ શનયત સમયગાળામાાં શનમણૂાંકના સ્થળે હાજર થવાનુાં રહેિે. જો કોણ ઉમેદવાર 

શનમણૂાંકપત્ર મળ્યા િાદ શનયત સમયમાાં હાજર ના થાય તો સાં ાલક માંડળ આ અાંગેનો અહેવાલ ઉચ્  શિક્ષણ 

કશમશ્નરશ્રીની ક ેરીને મોકલિે ત્યારિાદ ઉચ્  શિક્ષણ કશમશ્નરશ્રીની ક ેરી પ્રશતક્ષાયાદી પરના ઉમેદવાર માટે 

પૂવા માંજૂરીની ફાળવણીના આદેિ કરવામાાં આવિે અને તેના આધાર ેસાંિાંશધત કોલેજના સાં ાલક માંડળ દ્વારા 

શનમણૂાંકપત્ર પ્રશતક્ષાયાદી પરના ઉમેદવારને આપવામાાં આવિે.  

7. તમામ કાયાવાહી દરમ્ યાન ઉમેદવાર ેસામાન્ ય શિસ્ ત અને પ્રસાંગોશ ત આ ારસાંશહતાનુાં પાલન કરવાનુાં રહેિે, 

સશમશત આવા શિસ્તિાંગના શકસ્ સામાાં ઉમેદવારની ઉમેદવારી કે શનમણૂાંક રદ કરવા અશધકૃત રહેિે. 

8. કોણ ઉમેદવાર ે િનાવટી દસ્તાવજેો રજુ કરીને કે દસ્તાવજેો સાથે  ેડા કરલે માલુમ પડિે તો તેમની સામ ે

શનયમાનુસાર કાયદાકીય કાયાવાહી કરવામાાં આવિે.  

9. સમાલાપ અાંગેની વ્ યવસ્ થા જ ેતે સમયે શવષય, કેટેગરી, કોલેજ, જગ્ યાઓની સાંખ્ યાને આધીન હોય છે પશરણામ ે

તેને અનુરૂપ વ્ યવસ્ થાને અનુસરવાનુાં રહેિે. 

10. ગજુરાત ણકહેર આયોગ સેવા કે અન્ય ણકહેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી/અધા સરકારી/સરકાર 

હસ્તકની સાંસ્થાઓ રારા ઉમેદવાર કયારયે પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની શવગત પ્રમાણપત્રોની  કાસણી 

વખતે રજુ કરવાની રહેિે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયક સમયગાળો  ાલુ હિે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ 
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થવાને પાત્ર ઠરિ.ે અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા હસ્તકની કાંપની કે િોડા/કોપોરિેનમાાંથી કયારયે પણ 

ફરશજયાત શનવૃશત, રુખસત કે િરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો તે શવગત પ્રમાણપત્રોની  કાસણી વખતે રજુ 

કરવાની રહેિે. 

 

ઓનલાઇન અરજીપત્રક ભરવા તેમજ ્મગ્ર ભરતી બાબતની અગત્યની ્ુચનાઓ 

1) લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ ક ેરીની વેિસાણટ www.rascheguj.in પર અખિારી ણકહેરાતમાાં શનશદા ષ્ ટ 

તારીખો દરમ્ યાન ઓનલાણન અરજી કરવાની રહેિે.  

2) અરજીપત્રક િરતાાં પહેલાાં વેિસાણટ ઉપર મુકવામાાં આવેલી ણકહેરાત માટેની સૂ નાઓનો કાળજીપૂવાક 

અભ્યાસ કરવા શવનાંતી છે. ઉમેદવાર ેઓનલાણન િરલે અરજી ફોમા આખરી ગણાિે જમેાાં પાછળથી કોણપણ 

ણકતના સુધારા-વધારા કરી િકાિે નહી ાં કે તમારી શવિેષ કોણ રજુઆત ગ્રાહ્ય રાખી િકાિે નહી ાં.  

3) ઓનલાણન શસવાય અન્ ય કોણપણ રીતે એટલે કે ટપાલ કે કુરીયર મારફત વગેર ેરીતે અરજી ફોમા આ ક ેરીન ે

મોકલવા નહી ાં.  

4) ઉમેદવાર ેસૌ પ્રથમ વેિસાણટ www.rascheguj.in પર રશજસ્ટર થવાનુાં રહેિે.  

5) રશજસ્ટર થયા િાદ વેિસાણટ પર લોગ-ણન થવાથી અરજી ફોમા ખુલિે. અરજી ફોમા કાળજીપૂવાક િરવાનુાં 

રહેિ.ે ઓનલાણન ફી  ૂકવણી કરવામાાં આવે ત્યાાં સુધીમાાં ઉમદેવાર પોતાના ફોમાની શવગતો સુધારી િકાિે 

પરાંતુ ફી િરાણ ગયા િાદ કોણપણ સાંજોગોમાાં ઉમેદવાર ફોમાની શવગતો સુધારી/અપડેટ કરી િકિે નહી ાં. 

ઑનલાણન ફી ની  કૂવણી સાંિાંધે ઉમેદવારો અાંશતમ સમય સુધી રાહ ના જોવા સલાહ છે. જો ઉમેદવાર 

ઓનલાણન અરજી ફોમામાાં પોતે િુલ કરિે તો તેવી અરજી ઉપર કોણ શવ ારણા કરવામાાં આવિે નહી ાં. 

ઉમેદવાર ેઅરજીપત્રકમાાં પોતાનો મોિાણલ નાંિર અવશ્ય આપવાનો રહેિે. આ નાંિર પસાંદગી પ્રશિયા પૂણા ન 

થાય ત્યાાં સુધી િદલવો નહી ાં જથેી જરૂરીયાતના સાંજોગોમાાં સાંપકા  કરી િકાય. 

6) શિનઅનામત તેમજ સામાશજક અને િૈક્ષશણક પછાત વગાના ઉમેદવાર માટે અરજી ફી રૂ. ૨૫૦ (અાંકે રૂશપયા 

િસો પ ાસ  પુરા) અને શવકલાાંગ, અનુસુશ ત ણકશત તથા અનુસુશ ત જનણકશત વગાના ઉમેદવારો માટે અરજી 

ફી રૂ. ૧૦૦ (અાંકે રૂશપયા સો પુરા) િરવાના રહેિે. કોણપણ સાંજોગોમાાં િરલે ફી પરત મળી િકિે નહી ાં. 

7) ઓન લાણન અરજીનાાં તમામ પજે ને સેવ( Save) એન્ડ નેક્સટ (Next) ઉપર જણ અરજીફોમા સાંપૂણા િરી દેવુાં. 

ફોમા ફી પેમેન્ટ મેનુાં પર જણ ઑનલાણન િરવાની રહેિે અને તેની શપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહેિે. એક વખત ફોમા 

ફી િરાણ જિે પછીથી ઉમેદવાર તેની ઓનલાણન અરજીફોમામાાં કોણ જ સુધારા કરી િકિે નશહાં  જનેી ખાસ 

નોાંધ લેવી. 

8) ઓનલાણન એપ્લીકેિન કરતાાં જ ેશફલડમાાં ટકાવારી દિાાવવાની હોય તે શફલડમાાં જો ઉમેદવાર પાસે ગ્રેડ પોણન્ટ 

ધરાવતુાં ગુણપત્રક હોય તો તેમણે ગ્રેડ પોણન્ટને સાંિાંશધત યુશનવશસાટી કે િોડાના શનયમ મજુિ ગ્રેડ પોણન્ટને 

ટકાવારીમાાં પશરવશતાત કરીને દિાાવવાના રહેિે અને આ શનયમો ડૉક્યુમે ન્ટ વેશરફીકેિન સમયે રજૂ કરવાના 

રહેિે અથવા સાંિાંશધત યુશનવશસાટી કે િોડાના સક્ષમ અશધકારીની સહી વાળુાં ગ્રેડ પોણન્ટને ટકાવારીમાાં 

પશરવશતાત કરલે પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહેિે. આ માટે કોલેજના આ ાયાશ્રી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય 

રહેિે નશહાં .       

9) ઉમેદવાર ેપોતાનો પાસપોટા  સાઈઝનો ફોટો (150KB થી ઓછી સાઈઝ), સહી (150KB થી ઓછી સાઈઝ) અને 

અરજીપત્રકમાાં દિાાવેલ ડોક્યુમેન્ટ (દરકે ની સાઈઝ 150KB થી ઓછી) ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાાં અપલોડ 

કરવાના રહેિે. ફોટો અને સહી JPG, JPEG કે PNG ફોમેટ માાં તેમજ ડોક્યુમેન્ સ(pdf) ફોમેટમાાં જ અપલોડ 

થિે. અરજીપત્રકમાાં દિાાવેલ શવગતોનાાં તમામ આધારો અસલમાાં ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેિન અને સમાલાપ 

કાયાવાહી વખતે ઉમેદવાર ેસાથે લાવવાના રહેિે. ઉપરોિ શવગતો અપલોડ કયાા શસવાય અરજી કન્ફમા થણ 

િકિે નશહ અને આવી અરજી રદ થવાને પાત્ર ઠરિે. 

નોાંધ:- જો પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવાના સાંિાંશધત module માાં એક કરતાાં વધાર ેપ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવાનાાં 

થતાાં હોયતો તમામને સ્કેન કરી merge કરી એક (શસાંગલ) pdf િનાવવી અને તે module માાં અપલોડ કરવી.    

10) ઓનલાણન અરજી કયાા પછી કરલે અરજીની શપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહેિે અને સા વણી કરી જરૂર પડેથી રજુ 

કરવાની રહેિે.  

11) જ ેઉમેદવાર ઓનલાણન અરજી કરતી વખતે ખોટી માશહતી આપિે તેમને ગેરલાયક ઠેરવવામાાં આવિ.ે જો 

ઉમેદવાર ેઆપેલ માશહતી ખોટી, અધુરી અથવા િુલિરલેી ઠરિે તો િશવષ્યમાાં િરતી અને સેવાના કોણપણ 

તિકે્ક ગેરલાયક ઠેરવવામાાં આવિે અને આ અાંગે કોણપણ પ્રકારની રજુઆત શસ્વકારવામાાં આવિે નહી ાં.  

12) ઉમેદવારોએ િરતી પ્રશિયા સાથે સાંકળાયેલ અશધકારી/કમા ારીઓનો સાંપકા  કરવો નહી ાં. કોણપણ પ્રકાર ેદિાણ 

લાવનાર કે િરતી પ્રશિયામાાં શવક્ષેપ કરનાર ઉમેદવારની અરજી રદ કરવામાાં આવિે.  

13) અરજી ફી  ુકવણીની શવગતો શવનાની ઓન-લાણન અરજી આપોઆપ રદિાતલ ગણાિે, જ ેઉપર કોણ શવ ાર 

કરાિે નશહ. 

14) િરતી સાંિાંધી સૂ નાઓ વખતોવખત વેિસાણટ પર પ્રદશિાત કરવામાાં આવિે. આથી, તે અાંગેની સૂ નાઓ 

વેિ સાણટ www.rascheguj.in પર  કાસવા ઉમેદવારોને સલાહ છે. 
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્ામાન્ ય ્ુચના : 

કશમશ્ નર (ઉચ્   શિક્ષણ) ને કોણપણ ઉમેદવાર તે જગ્ યાના પ્રવતામાન િરતી શનયમો મજુિ યોગ્ ય નશહ હોવાન ુ

જણાિે, તો કોણપણ તિકે્ક તેની શનમણૂક રદ્દિાતલ કે સ્ થશગત કરી િકિ.ે 

1) આ િરતી પ્રશિયા પૂણાતયા તે સાંવગા માટે લાગુ પ્રવતામાન શનયમો, જોગવાણઓ અને સરકારશ્રીના સામાન્ ય 

શનયમોને આધીન રહેિે 

2) આ ણકહેરાત અનુસાર િરતી કાયાિમ કે િરતોમાાં કોણપણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવાનો તથા રદ્દ કરવાનો ઉચ્  

શિક્ષણ કશમશ્નરશ્રી, ગાાંધીનગરને સાંપૂણા અશધકાર રહેિે. 

તમામ ઉમેદવારો અને સાંસ્ થા વચ્  ેના શવવાદો સમેત કોણપણ શવવાદ વેળા ઉચ્   શિક્ષણ કશમશ્ નરશ્રી,  

ગાાંધીનગર નો શનણાય આખરી રહેિે અને જ ેતમામ પક્ષકારોને િાંધનકતાા રહેિે. 

  

  

 

શનયામકશ્રી, 

ઉચ્  શિક્ષણ કશમશ્નરની ક રેી, 

૧૨/૨, ડો. જીવરાજ મહેતા િવન, 

ગાાંધીનગર 

     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G F G F G F G F G F G F

1 ENGLISH 3 0 22 2 30 3 0 0 3 0 35 8

2 PHILOSOPHY 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

3 ECONOMICS 2 0 19 1 29 7 0 0 8 0 32 5

4 GEOGRAPHY 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1

5 INDIAN CULTURE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

6 POLITICAL SCIENCE 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0

7 COMMERCE - ACCOUNTANCY 5 0 34 0 45 11 0 0 14 0 61 9

8 BANKING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

9 BUSINESS MANAGEMENT 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

10 TEXTILE & CLOTHING  (HOME SCIENCE) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

11 HUMAN DEVELOPMENT (HOME SCIENCE) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

12 HOME SCIENCE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

13 COMPUTER SCIENCE 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1

14 BOTANY 0 0 6 0 10 1 2 0 4 1 4 5

15 ZOOLOGY 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1

16 BIOLOGY 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0

17 CHEMISTRY 3 1 27 5 14 13 5 0 7 0 21 8

18 PHYSICS 1 0 16 5 11 5 0 0 5 1 16 4

19 MATHEMATICS 0 0 4 1 14 3 1 0 4 1 12 2

20 MICROBIOLOGY 0 0 5 2 1 2 0 0 2 0 2 2

21 INDUSTRIAL CHEMISTRY 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

22 BIOCHEMISTRY 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1

Sr
OPEN

Annexure - 1

SC ST SEBC PH EWS
SUBJECT

Provisional Category - Subject Wise Vacant Seats



G F G F G F G F G F G F
Sr

OPENSC ST SEBC PH EWS
SUBJECT

23 LAW 0 0 6 0 3 0 0 0 1 0 9 0

24 HINDI METHOD 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1

25 ENGLISH METHOD 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 1

26 SANSKRIT METHOD 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0

27 GUJARATI METHOD 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1

28 SOCIAL SCIENCE METHOD 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0

29 SCIENCE METHOD 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1

30 MATHS METHOD 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 4 0

31 ACCOUNT COMERCE METHOD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1

32 ECONOMICS METHOD 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0

33 URDU METHOD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

34 ECONOMICS (BRS) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 AGRONOMY (KRUSHI) BRS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

36 PHYSICAL EDUCATION 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1

19 1 165 16 186 52 8 0 60 3 216 54Total

Note: Above Category - Subject Wise number of Vacant seats are provisional. After calculation of workload of 2020-21 

during N.O.C camp, actual numbers may vary.


