COMMISSIONERATE OF HIGHER EDUCATION
Government of Gujarat

બિનસરકારી અનુદાનનત કોલેજના અધ્યાપક સહાયક ની જાહેરાત-૨૦૨૦ ના સંદર્ભ માં વારંવાર
પુછાતા પ્રશ્નો (FAQ)
૧.એમ.ફીલ. ની લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવાર અથવા પીએચ.ડી.નો અભ્યાસ ચાલુ હોય તેવા ઉમેદવાર
અરજી કરી શકે?
જવાિ. ના, યુબનવસીટી ગ્રાન્ટસ કબમશન રેગ્યુલશે ન-૨૦૧૮ (તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૮) પ્રમાણે ઉમેદવાર સંિંબધત
બવદ્યાશાખામાં સંિંબધત બવષય સાથે અનુસ્નાતક કક્ષાએ લઘુત્તમ ૫૫% ગુણ સાથે અને સ્નાતક કક્ષાએ સારી શૈક્ષબણક
કારકકદી ધરાવતા હોવા જોઇએ. તેમજ યુજીસી-સીએસઆઇઆર અથવા સમાન પ્રકારની સંસ્થા દ્વારા યોજીત NET
(પ્રમાણપત્ર) અથવા સ્લેટ (પ્રમાણપત્ર) અથવા સેટ(પ્રમાણપત્ર) ઉત્તીણભ હોવા જોઈએ.
ઉમેદવાર કે જે ઓ University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award
of Ph.D. Degree) Regulations, 2009/2016 અનુસાર પી.એચ.ડી લાયકાત ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને NET/
SLET લાયકાતમાંથી મુબતત મળવાપાત્ર છે .

૨. શૈક્ષબણક વષભ ૨૦૦૯ પહેલા કે તે િાદ મેળવેલ પીએચ.ડી.ની પદવી માન્ય છે ?
જવાિ: ઉમેદવારોએ University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for
Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 અનુસાર પી.એચ.ડી લાયકાત મેળવેલ છે તે મુજિનું
યુબનવસીટીના સક્ષમ સત્તાબધકારીની સહી/બસતકા વાળું કૉમ્પ્લાયન્સ સટીફીકેટ વેરીકફકેશન સમયે રજુ કરવાનું રહેશે.

૩. પી.એચ.ડી થીસીસ જમા કરાવેલ હોય પરંતુ િાકીની પ્રકિયા િાકી હોય તેવા ઉમેદવાર અરજી કરી
શકશે?
જવાિ: ના, ઉમેદવાર પાસે યુબનવસીટી દ્વારા િહાર પાડવામાં આવેલ પી.એચ.ડી.ની ડીગ્રી એનાયત કરવા માટેનું
નોટીકફકેશન હોવું આવશ્યક છે .

૪. મહત્તમ કેટલી કોલેજો માટે પસંદગી િમ આપી શકાય ?
જવાિ: આપના બવષય અને કેટેગરી મુજિની તમામ કોલેજો માટે પસંદગી િમ આપી શકાશે.
૬. અનામત કક્ષાના ઉમેદવારે બિનઅનામત કક્ષાનો લાર્લેવા અલગ ફોમભ ર્રવું પડશે ?
જવાિ: ના, કોઈ પણ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારે એક બવષય માટે ફતત એક જ ફોમભ ર્રવાનું રહેશ.ે
૭. શાળાના બશક્ષક તરીકેનો અનુર્વ માન્ય ગણાશે ?
જવાિ: ના, ઉચ્ચ બશક્ષણ કબમશ્નરશ્રીની કચેરીના આ અંગેના પકરપત્ર મુજિ ફતત સરકારી કોલેજો/બિનસરકારી
અનુદાબનત કોલેજો/યુબનવર્સભટીમાં વ્યાખ્યાતા સહાયક કે બિન અનુદાબનત (યુબનવર્સભટી માન્ય સંસ્થા)માં
આબસ.પ્રોફેસર/વ્યાખ્યાતા સહાયક કે અધ્યાપક સહાયક તરીકેનો અનુર્વ જ માન્ય ગણાશે. બિન અનુદાબનત સંસ્થાઓમાં
જો અનુર્વ મેળવેલ હોયતો યુ.જી.સી. રેગ્યુલેશન-૨૦૧૮ ના પેરા-૧૦.૦ મુજિની શરતોનું પાલન થવું જરૂરી છે .
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૮. ૨૦૦૯ પહેલાં પી.એચ.ડી. કરેલ છે તો શું મારે કોમ્પ્લાયન્સ સટી. મેળવવું પડશે?
જવાિ: હા
૯. હુ ં સેલ્ફાઈનાન્સસ કોલેજમાં અધ્યાપક છુ ં તો મારો અનુર્વ ધ્યાને લેવાશે?
જવાિ: હા, પરંતુ યુ.જી.સી. રેગ્યુલશે ન-૨૦૧૮ ના પેરા-૧૦.૦ મુજિની શરતોનું અને ઉચ્ચ બશક્ષણ કબમશ્નરશ્રીની
કચેરીના આ અંગેના પકરપત્ર મુજિ પાલન થવું જરૂરી છે .

૧૦. અધ્યાપક સહાયક તરીકે હાલમાં કાયભરત છુ ં તો શું હુ ં અરજી કરી શકુ?ં
જવાિ: હા, હાલની સંસ્થા પાસેથી ‘ના વાંધા પ્રમાણપત્ર’ મેળવીને વેકરફીકેશન તથા મૌબખક ઇન્ટરવ્યુ સમયે તે રજૂ
કરવાનું રહેશે.

૧૧. હુ ં NET પાસ છુ ં તો અરજી કરી શકુ?ં
જવાિ: હા, પરંતુ NET સંિંબધત બવષયમાં પાસ કરેલ હોવું જોઇએ અને અનુસ્નાતક કક્ષાએ સંિંબધત બવષય અને
બવદ્યાશાખામાં ૫૫% મેળવેલા હોવા જરૂરી છે .

૧૨. મે પી.એચ.ડી. કરેલ છે તો શું હુ ં અરજી કરી શકુ?ં
જવાિ: હા, પરંતુ પીએચ.ડી. સંિંબધત બવષયમાં કરેલ હોવું જોઇએ અને અનુસ્નાતક કક્ષાએસસંિંબધત બવષય અને
બવદ્યાશાખામાં ૫૫% મેળવેલા હોવા જરૂરી છે .

૧૩. મારો અભ્યાસ ગુજરાત િહાર થયો છે તો મારે ડોબમસાઈલ મેળવવું પડશે?
જવાિ: ના
૧૪. અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ પછી મારી ડીગ્રી આવે તો ઈન્સટરવ્યું પહેલા જમા કરાવી હુ ં
ઉમેદવારી કરી શકુ?ં
જવાિ: ના, અધ્યાપક સહાયક માટેની લઘુત્તમ લાયકાતો અરજી કરવાની છે લ્લીસતારીખ સુધીમાં મેળવેલા હોવાં જોઇએ.
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