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 ઉ ચ િશ ણ કિમશનર ીની કચેર  
કવટ શાખા, લોક ન.ં ૧૨/૨ , બીજો માળ,ડૉ. વરાજ મહતા ભવન, 

ગાધંીનગર, જુરાત રા ય. 

 
Important Instructions for candidates for Mock Round of 

Recruitment of Adhyapak Sahayak -2020 
અ યાપક સહાયક - ૨૦૨૦ની ભરતીમા ંમોક રાઉ ડ ગે 

ઉમેદવારો માટ અગ યની ચૂના 
 
૧.  કોલજેોની પસદંગી માટનો આ મા  મોક રાઉ ડ છે,  ઓનલાઈન યા છે. 
 This is just a mock round for college selection, It is an online process. 
 
૨.  મોક રાઉ ડ તેમજ આખર  કોલજે પસદંગીના રાઉ ડમા ં હરાતમા ં દશાવેલ િવષય જુબ, 

કટગર  જુબ તેમજ કટ-ઓફ મે રટ યાદ મા ં આવતા હોય તેવા ઉમેદવારો જ કોલેજોની 
પસદંગીમા ંભાગ લઈ શકશ.ે 
Only candidates who fall in subject wise, category wise and cut-off merit, as mentioned 
in the advertisement, for the mock round as well as for the final college selection 
round will be able to participate for selection of colleges. 

 
૩. ઉમેદવાર પોતે પસદં કરલી કોલેજોની યાદ  જુબની કોલજેોમા ંજો િશ ણ િવભાગના ઠરાવ 

માકં એન સી/૧૦૧૯/CHE-૭૬૮/ખ, તા. ૨૩-૧૨-૨૦૧૯મા ંદશાવલે ચૂના નબંર-૪ જુબ 
મેર ટમા ંઆવતા હશ ેતો જ તેઓનો ઈ ટર  ુકોલ લટેર જનરટ થશ.ે 
Interview call letter can be generated only of those candidates who are eligible as 
per the instruction number-4 of Government Resolution of Education Department 
dated 23/12/2019 No. NGC/1019/ CHE-768/Kh. 

 
૪. મોક રાઉ ડમા ંકોલેજની પસદંગીની તક મળ  તેનો અથ એ નથી ક ઉમેદવાર ઈ ટર  ુઆપવા 

માટ લાયક છે અને તેને ઈ ટર  ુઆપવાની તક મળશે જ.  

Having the opportunity to select a college in the mock round does not mean that 
the candidate is eligible for the interview and will get the opportunity to be 
interviewed. 

 
૫.  મોક રાઉ ડ દર યાન ઉમેદવાર  કોલજેમા ં ઈ ટર  ુ આપવા ઈ છતા હોય તે કોલેજોની 

પસદંગી www.rascheguj.in પર પોતાના લોગ ઈનમા ં જઈને કરવાની રહશ.ે ઉમેદવાર  
કોલજેોમા ંઈ ટર  ુઆપવા ન માગતા હોય તેવી કોલજેોનો સમાવેશ કોલેજ પસદંગી યાદ મા ં
કરવો નહ . 
During the mock round, the candidate will have to select the college in which he / 
she wants to be interviewed by logging in on the www.rascheguj.in. Colleges in 
which candidate does not wish to appear for interview, such colleges should not be 
included in the college selection list. 

http://www.rascheguj.in
http://www.rascheguj.in.
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૬. મોક રાઉ ડ દર યાન ઉમેદવારને પોતાના લોગ ઈન આઈ. ડ .મા ં ઇ ટર  ુ માટ કોલેજો 
પસદંગી માટની નીચે જુબની ન જોવા મળશ.ે (Image-1) 
The following screen for college selection for interview will be seen in the logged-in 
area of the candidate. (Image-1) 

 
Image – 1 

૭. ક ટૂર ન પર ડાબી બા ુએ આવલેા College Selectionના ખાનાઓં ઉમેદવારને લા  ુ
 પડતી  તે કટગર -જ યા જુબના દખાશ.ે તેના પર લક કરવાથી  તે કટગર -જ યા 
 જુબની કોલજે ુ ં લ ટ લુશ.ે લા  ુપડતી દરક કટગર -જ યા જુબના બધા જ ખાના પર 

 લક કર  અને દરક કટગર -જ યા દ ઠ કોલેજ પસંદગી કરવાની રહશે તેની ખાસ ન ધ 

 લેવી. (Image-2)  તે િવષય-કટગર મા ં જો એકપણ જ યા નહ  હોય તો કોલેજ પસદંગી 

 માટ ુ ંએકપણ ટબ દખાશે નહ . 
The College Selection boxes on the left side of the computer screen apply to the 
candidate, that will display category option available for the candidate based on 
his/her category.  by Clicking on,  it will open a list of colleges. Candidate will have 
to select colleges from each of the tab displayed.  (Image-2) If there will be no 
Vacancy available in subject-category, candidate will see no Tab for college selection. 
 

 

Image - 2 

૮.  કોલજેોની યાદ માથંી ઉમેદવાર પોતાની પસદંગી જુબની કોલજેને arrow પર લક કર  
જમણી બા ુના Selected College Listમા ં ા ફર કર  શકશ.ે આમ કરવાથી પોતે પસદં કરલ 
કોલજે ુ ંનામ Selected College Listમા ંઆવી જશ.ે અહ  ઉમેદવાર પોતે  કોલજેમા ંઇ ટર  ુ
આપવા ઈ છતા હોય તે કોલજેો િસલે ટ કર  શકશ.ે (Image-3) 
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From the list of these colleges, the candidate can transfer the college of his choice to 
the Selected College List on the right by clicking on the arrow. Doing so will bring the 
name of the college of your choice in the Selected College List. Candidate will select 
the colleges in which he wants to appear for an interview. (Image-3) 

 
Image - 3 

 
૯.  જો ઉમેદવાર Selected College Listમા ં કંઈ ફરફાર કરવા માગંતા હોય, તો તે લ ટની ઉપર 

આપેલ Reset Selected College List બટન પર લક કર ુ.ં આમ કરવાથી પસદં કરલ 

તમામ કોલેજના નામ College Listમા ંપાછા જતા ંરહશે.  

If the candidate wants to make any change in the Selected College List, click on the 
Reset Selected College List button. Doing so will send all the selected college 
names back in the College List. 

 

 
Image-5 

 
૧૦.  કોલજેની પસદંગી કર  લીધા બાદ “FINAL  SUBMIT” પર લક કરવાથી ઉમેદવારના ર ટડ 

મોબાઈલ નબંર પર OTP આવશ ેતે દાખલ કર  submit પર લક કરવાથી (Image-5) પોપ-
અપ મેસેજ આવશ,ે મા ં “Yes, Save it!” (Image-6) પર લક કરવાથી ઉમેદવાર પોતે  
કોલજેોની પસદંગી કરલ છે તે જુબની પસદંગી SAVE થઈ જશે(Image-7).  
After selecting the college, clicking on “FINAL SUBMIT”, candidate will get an OTP on 
their registered mobile number and after entering the OTP window will send pop up 
alert (Image-5), in which clicking on “Yes, Save it!” (Image-6) will SAVE the selection. 
(Image-7).  
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Image – 6 
 

 
Image – 7 

૧૧.   જો Image-8 જુબની ન દખાય તો સમજ ુ ંક ઉમેદવાર કોલેજ પસદંગી કર  તેને SAVE 
કરલ છે. SAVE કયા બાદ કોઈપણ સજંોગોમા ંતેમા ં ધુારો કર  શકાશે નહ . આથી કોલજેોની 
પસદંગી SAVE કરતા પહલા એક વાર તેની નુઃ ચકાસણી કર  લેવી. 
If screen appears as per (Image-8), it can be understood that the candidate has 
completed final selection of the colleges and SAVED it. Under no circumstances it can 
be edited after clicking on SAVE button. Therefore, the selection of colleges should 
be re-verified once before clicking on final SAVE. 

 

 
Image – 8 
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૧૨. ઉમેદવાર પોતાની કટગર  માણે કોલેજોની પસદંગી SAVE કરશે એટલે  તે કટગર મા ં

TABનો કલર GREEN થઈ જશે અને LOCK ુ ં િસ બોલ આવી જશે (Image – 9). યારબાદ 

તેમા ંકોઈપણ સજંોગોમા ં ધુારો કર  શકાશે નહ  તેની ન ધ લેવી. ઉમેદવાર ારા SAVE કરલ 
કોલજે લ ટ ની િ ટ બા ુમા ંદશાવલે PAGEના િસ બોલ પર લક કરવાથી મેળવી શકશ.ે  
As soon as the candidate will SAVE the selection of colleges as per available 
category option, the symbol of LOCK will appear, and TAB Color will change to 
GREEN in that category (Image-9). It should be noted that choices cannot be 
changed under any circumstances. Click on the PAGE symbol shown next to the 
print of the college list SAVED by the candidate for taking print-out. 
 

 
Image – 9 

*********** 


