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Commissionarate of Higher Education 
Gujarat State, Gandhinagar 

 
Centralized Recruitment of Adhyapak Sahayak - 2020  

 
ડો મેુ ટ વે ર ફકશન સે ટરનો િવક પ પસદં કરવા ગેની ચૂનાઓ... 

1. દરક ઉમેદવાર અ યાપક સહાયક 2020ની ભરતી ગેની વબેસાઈટ પર પોતાના ઝુર આઈ.ડ . 
અને પાસવડનો ઉપયોગ કર  ડો મેુ ટ વે ર ફકશન માટ સે ટરની પસદંગી કરવાની રહશ.ે 

2. ઉમેદવાર આ સાથે અપાયેલ ડો મુે ટ વે ર ફકશન સે ટરના લ ટમાથંી સે ટરની પસદંગી 
કરવાની રહશે. 

3. બી.એડ.ના ઉમેદવારોએ આઈ.આઈ.ટ .ઈ. (ઈ ડયન ઈ ટટ ટૂ ઓફ ટ ચસ એ કુશન), 
ગાધંીનગર ખાતે ડો મેુ ટ વે ર ફકશન કરાવવા ુ ંરહશે. 

4. કાયદા શાખાના ઉમેદવારોએ અમદાવાદ અને રાજકોટની લો કોલેજ ખાતે ડો મુે ટ વે ર ફકશન 
કરાવવા ુ ંરહશે.  

5. ડો મેુ ટ વે ર ફકશન સે ટરની પસદંગી એક જ વખત થઈ શકતી હોવાથી  ઉમદેવાર એક જ 
િવષયમા ંએકથી વ  ુવાર ઓનલાઈન અર  કર  હોય તેવા ઉમદેવારોએ પોતાની  અર ુ ં
વે ર ફકશન કરાવવા ુ ંહોય તે અર નો જ એ લકશન નબંર સે ટરના િવક પની પસદંગીમા ં
દશાવવો.     

6. એક વખત ડો મેુ ટ વે ર ફકશન સે ટરની પસદંગી કયા બાદ ત ેકોઈ પણ સજંોગોમા ંબદલી 
શકાશે નહ . 

7. જો કોઈ અિનવાય સજંોગોને કારણે આપે પસદં કરલ ડો મુે ટ વે ર ફકશન સે ટર રદ કરવામા ં
આવે તો આપને નવા ફાળવવામા ંઆવેલ સે ટર પર ડો મુે ટ વે ર ફકશન માટ જવા ુ ંરહશે. 

8. ડો મેુ ટ વે ર ફકશન સે ટરના િવક પ ફોમમા ંઉમદેવાર એસ.એસ.સી. પર ાનો સીટ નબંર, 

વષ અન ેમ હનો દશાવવા અિનવાય છે. જો કોઈ ઉમેદવાર એકથી વ  ુ ય ન બાદ આ પર ા 
પાસ કર  હોય તો તેવા સજંોગોમા ંપાસ થયલે માકશીટમા ં(છે લા ય નની માકશીટમા)ં દશાવેલ 
પર ાનો સીટ નબંર, વષ અને મ હનો દશાવવાના રહશે. 

9. એસ.એસ.સી. સીટ નબંર, વષ અને મ હનો દશાવતી વખતે પેસ ક અ ય કોઈ પેિશયલ 
કર ટરનો ઉપયોગ કરવો નહ . 

10. જો અનામત કટગર ના ઉમેદવારોએ અનામત કટગર  ઉપરાતં જનરલ કટગર મા ંપણ અર  
કરલ હોય તો તેઓએ બનેં અર ઓમા ંિવક પ પસદં કરવાન ેબદલે મા  અનામત કટગર વાળ  
અર મા ંજ ડો મેુ ટ વે ર ફકશન સે ટરનો િવક પ આપવાનો રહશ.ે  

11. અનામત અને જનરલ એમ બનંે કટગર મા ંઅર  કરલ હોય તેવા ઉમેદવારો જો જનરલ કટગર  
જુબની લાયકાત સતંોષતા હશે તો તેઓની અનામત કટગર વાળ  અર  આપોઆપ જનરલ 
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કટગર મા ંપ રવિતત થશ.ે આથી આવા ઉમેદવારોએ બનેં અર ઓમા ંડો મેુ ટ વે ર ફકશન 
કરાવવાને બદલે મા  અનામત કટગર મા ંકરલ અર ુ ંજ વે ર ફકશન કરાવવા ુ ંરહશે. 

12. જો ઉમેદવાર ારા િનયત સમય મયાદામા ંડો મેુ ટ વે ર ફકશન સે ટરની પસદંગી કરવામા ં
નહ  આવે તો અ ેથી આપન ે  સે ટર ફાળવવામા ં આવશ ેતે સે ટર પર આપે ડો મેુ ટ 
વે ર ફકશન કરાવવા ુ ંરહશે. 

List of Centres for Document Verification 
Sr. No. Centre (All Subjects except Law and Education) 
1 Ahmedabad 
2 Bayad 
3 Becharaji 
4 Bhavnagar 
5 Bhuj 
6 Chikhali 
7 Dahej 
8 Gadhada 
9 Gandhinagar 
10 Jamnagar 
11 Jhagadia 
12 Jhalod 
13 Junagadh 
14 Kadoli 
15 Naswadi 
16 Rajkot 
17  Sami 
18 Shehera 
19 Surendranagar 
20 Vankal 
21 Vansda 
22 Visnagar 
LAW FACULTY 
1 Ahmedabad 
2 Rajkot 
EDUCATION 
1 IITE, Gandhinagar 
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Commissionarate of Higher Education 
Gujarat State, Gandhinagar 

 
Centralized Recruitment of Adhyapak Sahayak - 2020  

 
Instructions for choosing the Document Verification Centre option… 

 
1. Every candidate has to login on the website for recruitment of Adhyapak Sahayak 2020 

using their login credentials and select the centre for document verification. 
2. The Candidate has to select the document verification centre from the list of centres 

provided here with. 
3. Verification of Document for Candidates of education faculty has to be done at IITE 

(Indian Institute of Teachers’ Education), Gandhinagar for document verification.  
4. Verification of Document for Candidates of law faculty has to be done with 

Government Law colleges at Rajkot and Gandhinagar. 
5. Centre for document verification can be selected only once and hence those 

candidates, who have applied more than once in same subject, may choose centre for 
document verification in the application that candidate wants to get verified. 

6. Once the Document Verification Centre has been selected, it cannot be changed under 
any circumstances. 

7. If your selected Document Verification Centre is cancelled due to unavoidable 
circumstances, you will have to go to the newly allotted Centre for Document 
Verification. 

8. The candidate has to mention his/her SSC Seat Number, Year and Month in form for 
document verification centre selection. If any candidate has passed SSC examination 
with more than one trial, in such circumstances mention SS Exam Seat No., Year and 
Month of passing Mark sheet (Last mark sheet). 

9. Do not use space or any other special character while entering SSC Seat No., Year and 
Month. 

10. If candidate has applied for reserved and general category both in a same subject, 
he/she will have to give the option of Document Verification Centre only in the 
application in the reserved category only instead of choosing option in both the 
applications. 

11. For the candidate who have applied for reserved and general category both in the 
same subject, if they satisfy the necessary qualifications for general category then 
their application in reserved category will be considered in general category. 
Therefore, instead of document verification in both the applications, such candidate 
will have to verify only the application made in their respective reserved category. 

12. If the document verification centre is not selected by the candidate within the 
stipulated time limit, then Document Verification Centre will be allocated by the office 
and candidate will have to be present at the allotted document verification centre.  
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List of Centres for Document Verification 
Sr. No. Centre (All Subjects except Law and Education) 
1 Ahmedabad 
2 Bayad 
3 Becharaji 
4 Bhavnagar 
5 Bhuj 
6 Chikhali 
7 Dahej 
8 Gadhada 
9 Gandhinagar 
10 Jamnagar 
11 Jhagadia 
12 Jhalod 
13 Junagadh 
14 Kadoli 
15 Naswadi 
16 Rajkot 
17  Sami 
18 Shehera 
19 Surendranagar 
20 Vankal 
21 Vansda 
22 Visnagar 
LAW FACULTY 
1 Ahmedabad 
2 Rajkot 
EDUCATION 
1 IITE, Gandhinagar 
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