ુ રાત સરકાર, ઉ ચ િશ ણ કિમશનર ીની કચેર , ગાંધીનગર
જ
હ તકની સરકાર િવનયન,વા ણ ય, િવ ાન, કાયદા અને િશ ણની કોલેજોમાં
થ
ં પાલ વગ-૩ની ભરતી

ગેની

હરાત.

રા યમાં આવેલી સરકારી કોલેજોમાં ગ્રંથપાલ વગર્-૩ની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવાની થાય
છે . કોલેજોમાં ગ્રંથપાલ વગર્-૩ની પસંદગી પ્રિક્રયા તથા િનમણકં ૂ માટે મળે લ મંજૂરી ને આધીન અંદાિજત
કુલ-૩૬

ગ્યાઓ પ્રથમ પાંચ વષર્ માટે

.૧૩,૭૦૦/-ના માિસક િફક્સ વેતનથી આ કચેરી

ારા સીધી

ભરતી કરવા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ માંગવામાં આવે છે . પાંચ વષર્ની સેવાઓ પ ૂરી થયેથી તેમની
સેવાઓ િનમણકં ૂ સ ાિધકારીને સંતોષકારક જણાશે તો, સરકાર ી

ારા

તે જગ્યા માટે વખતો વખત

િનયત કરે લ મળવાપાત્ર પગારધોરણ માં િનમણકં ૂ આપવા માટે િવચારણા હાથ ધરવામાં આવશે.
લાયકાત

ધરાવતા

ઉમેદવારોએ

તા:૦૧-૦૫-૨૦૧૫

થી

તા:૧૧-૦૫-૨૦૧૫

સુધી

વેબસાઇટ

www.cheguj.com ઉપર મ ૂકવામાં આવેલ સ ૂચના મુજબ તા: ૧૧-૦૫-૨૦૧૫ રોજ ૧૯.૫૯ કલાક સુધીમાં
ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. તેમજ અરજી ક્ ફમર્ કરવાની છે લી તારીખ ૧૨-૦૫-૨૦૧૫ ના રોજ
૧૯.૫૯ કલાક રહેશે.
આ ભરતી પ્રિક્રયા ઉપરોક્ત ભરતી પ્રિક્રયા નીચે મુજબ ના ઠરાવો ને યાને લઈને કરવામાં આવશે
૧.

ગુજરાત સરકારના િશક્ષણ િવભાગનુ ં તા:૦૧-૧૧-૨૦૧૦ નુ ં જાહેરનામુ ં

૨.

િશક્ષણ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: જીસીઓ/૧૫૧૨/૬૩/ખ તા: ૨૯-૦૯-૨૦૧૨

૩.

સરકાર ીના

સામા ય

વહીવટ

િવભાગના

ઠરાવ

ક્રમાંક:

કપઅ/૧૦૨૦૧૩/યુઓ/૨૭/ગ.૪

તા:૦૫-૦૩-૨૦૧૩
૪.

િશક્ષણ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: જીસીઓ/૧૫૧૨/૬૩/ખ તા: ૨૧-૦૩-૨૦૧૩

૫.

િશક્ષણ િવભાગના પત્ર ક્રમાંક: જીસીઓ/૧૫૧૨/૬૩/ખ તા: ૧૬-૦૨-૨૦૧૫

૧. શૈ

ણક લાયકાત:

૧.૧

િશક્ષણ િવભાગના તા:૦૧-૧૧-૨૦૧૦ના જાહેરનામા પ્રમાણે ઉમેદવાર લાઈબ્રેરી સાય સ /
ઇ ફોમેર્શન સાય સ / ડો

ુ ેંટેશન સાય સ અથવા તેને સમકક્ષ િવષયમાં અનુ નાતક કક્ષાએ
મ

૫૫% ગુણ તથા નેટ (પ્રમાણપત્ર) અથવા

લેટ (પ્રમાણપત્ર) અથવા પી.એચ.ડી.ની લધુ મ

લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ.
ઉમેદવાર કે

ઓ University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for

Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2010 અનુસાર પી.એચ.ડી લાયકાત ધરાવતા હોય તેવા
ઉમેદવારોને NET/SLET લાયકાતમાંથી મુિક્ત મળવાપાત્ર છે . આવા ઉમેદવારોએ University Grants
Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations,
2009 અનુસાર પીએચ.ડીની લાયકાત મેળવેલ છે તે મુજબનુ ં યુિનવિસર્ટીનાસક્ષમ સ ાિધકારીનુ ં
સટ ફીકેટ રજુ કરવાનુ ં રહેશે.
મ ૂળ ગુજરાતનાં હોય તેવા અનુ. જાિત, અનુ.જન.જાિત તથા િવકલાંગ ઉમેદવારોને અનુ નાતક
ક્ક્ષાએ વધુમાં વધુ ૫%ની
૧.૨

ટછાટ મળવાપાત્ર થશે.

ઉમેદવાર ક યુટરનુ ં બેઝીક જ્ઞાન ઉપરાંત Computerization of Library નુ ં પ ૂરતુ ં જ્ઞાન ધરાવતો
હોવો જોઈએ.

૧.૩

ઉમેદવાર સતત સારો શૈક્ષિણક રે કોડર્ ધરાવતો હોવો જોઈએ.

૧.૪

ઉમેદવાર ગુજરાતી અને/અથવા િહ દી ભાષાનુ ં પ ૂરતુ ં જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઈએ.

૨. રા

યતા:

ઉમેદવાર ભારતનો નાગિરક હોવો જોઈએ.
૩. વયમયાદા :
ગ્રંથપાલ વગર્-૩ ની અરજી વીકારવા માટેની છે લી તારીખે ઉમેદવારની ઉમર ૩૨ વષર્થી વધુ ના હોવી
જોઈએ.
વય મયાદામાં

ટછાટ:

અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે રા ય સરકારના પ્રવતર્માન િનયમો મુજબ વયમયાર્દામાં નીચે જણા યા
મુજબ

ટછાટ આપવામાં આવશે. :

૩.૧

અનુ. જાિત, અનુ. જન. જાિત અને સા. શૈ.પ વગર્- ૫ વષર્

૩.૨

િબનઅનામત મિહલા ઉમેદવાર – ૫ વષર્

૩.૩

અનામત વગર્ના મિહલા ઉમેદવાર–૧૦ વષર્ (આ

ટછાટમાં મિહલા માટે ની

ટછાટ કે

૦૫

વષર્ની છે તેનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે .)
૩.૪

૪૦% કે તેથી વધુ અપંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દામાં ૧૦(દસ) વષર્ની

ટછાટ

આપવામાં આવશે
૩.૫

તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારની ઉપલી વય મયાર્દા

ટછાટ સાથેની કોઈપણ સંજોગોમાં િનયત

તારીખે ૪૫ વષર્થી વધવી જોઈએ નહીં
ગુજરાત મુ કી સેવા

વગીર્કરણ

અને

ભરતી

(સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭ની

જોગવાઇઓ

અનુસાર, અગાઉથી ગુજરાત સરકાર ની સેવામાં હોય તેવા ઉમેદવાર માટે ઉપલી વય
મયાર્દામાં

ટછાટ આપવામાં આવશે.

૪. મેર ટ ગણતર
ગ્રંથપાલ વગર્-૩ની પસંદગી અને મેરીટ યાદી તૈયાર કરતી વખતે ઉમેદવારનુ ં મેરીટ નીચેના અનુસાર
રહેશે.
(અ) સદર ભરતી માટેની જોગવાઈ અનુસાર તમામ ઉમેદવારોનુ ં OMR આધાિરત પરીક્ષા લેવામાં આવશે
માં તેઓએ મેળવેલ ગુણના ૬૦ % ગુણાંકનો મેરીટ યાદી બનાવતી વખતે યાને લેવાશે.
(બ) આ ઉપરાંત નીચે જણા યા મુજબ શૈક્ષિણક લાયકાતને

યાનમાં રાખી નીચેની ગણતરી આધારે

મેળવેલ ગુણાંકના ૪૦ % ગુણાંકનો મેરીટ યાદીબનાવતી વખતે યાને લેવાશે.
ક્રમ
૦૧

૦૨

૦૩

લાયકાત

(પ ક-૧)
મહ મ ગુણ

નાતક કક્ષા (જનરલ)
અ. ૫૧ થી ૭૦ ટકા (૧% દીઠ ૦.૨૫ ગુણાંક)

૦૫.૦૦

બ. ૭૧ થી ૮૦ ટકા (૧% દીઠ ૦.૫૦ ગુણાંક)

૦૫.૦૦

નાતક કક્ષા બી. િલબ
અ. ૫૧ થી ૭૦ ટકા (૧% દીઠ ૦.૫૦ ગુણાંક)

૧૦.૦૦

બ. ૭૧ થી ૮૦ ટકા (૧% દીઠ ૧.૦૦ ગુણાંક)

૧૦.૦૦

ક. યુિનવિસર્ટી કક્ષાએ પ્રથમ થાન

૧૦.૦૦

અનુ નાતક કક્ષા (એમ.લીબ.)
અ. ૫૬ થી ૭૫ ટકા (૧% દીઠ ૧ ગુણાંક)

૨૦.૦૦

બ. યુિનવિસર્ટી કક્ષાએ પ્રથમ થાન

૧૦.૦૦

૦૪

એમ.ફીલ (લાઈબ્રેરી સાય સ/ઇ ફોમેર્શન સાય સ/ડો

ુ ેંટેશન સાય સ અથવા તેને સમકક્ષ
મ

િવષય)

૦૫

અ. ૫૧% થી ૬૦% (૧% દીઠ ૦.૫૦ ગુણાંક)

૦૫.૦૦

બ. ૬૧% થી ૭૦% (૧% દીઠ ૦.૫૦ ગુણાંક)

૦૫.૦૦

પી.એચ.ડી (લાઈબ્રેરી સાય સ/ઇ ફોમેર્શન સાય સ/ડો

ુ ેંટેશન સાય સ અથવા તેને
મ

૧૦.૦૦

સમકક્ષ િવષય)
૦૬

નેટ/ લેટ (લાયબ્રેરી એ ડ ઇ ફરમેશન સાય સ )

૧૦.૦૦
કુલ

૧૦૦.૦૦

ઉપરાંત (અ) અને (બ) નુ ં સંયકુ ત મેરીટ નીચે પ્રમાણે ગણી મેરીટ યાદી તૈયાર કરવાની રહેશે.
(અ) ના 60% તથા
(બ) ના 40%

૫. પર

ા પ ધિત :
OMR પ ધિતથી M.C.Q. ( બહવ
ુ ૈકિ પક ) પ્ર ો અધાિરત પરીક્ષા લેવામાં આવશે, પરીક્ષા આપવા

માટે હોલ િટિકટ ( Hall‐Ticket ) ડાઉનલોડ કરવી, પરીક્ષાનુ ં થળ/સમય અને અ યાસ ક્રમ વગેરેની
િવગતવાર માિહિત સમયાતરે વેબસાઈટ પર મ ૂકવામાં આવશે.

૬. િનયમો અને જોગવાઇઓ:
િશક્ષણ િવભાગના તા:૦૧-૧૧-૨૦૧૦ના જાહેરનામા મુજબ ઉ ચ િશક્ષણ કિમશનર ીની કચેરી,
ગાંધીનગરના તાબા હેઠળની રા યની સરકારી િવનયન, વાિણ ય, િવજ્ઞાન, કાયદા અને િશક્ષણની કોલેજોમાં
ગ્રંથપાલ વગર્-૩ની જગ્યા પર િનમણકં ૂ આપવાની શરતો નક્કી કરે લ છે . તે તેમજ હવે પછી વખતો વખત
સરકાર ી ારા નક્કી કરવામાં આવેલ શરતો અને િનયમો ઉમેદવાર ને બંધનકતાર્ રહેશે.

જોગવાઇઓને

આધીન
૬.૧

િફક્સ પગારના આ સમયગાળા દર યાન ઉમેદવારે ગુજરાત મુ કી સેવાની જોગવાઇઓ અનુસાર,
Computer Competency Training and Examination Rules 2006 મુજબ ક યુટરના જ્ઞાનને

લગતી

પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેશે.
૬.૨

રા ય સરકારના પ્ર થાિપત િનયમો મુજબ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારે િહ દી અથવા ગુજરાતી
અથવા બંનેની પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેશે. ઉમેદવારે આ અંગે ની ટ્રેિનંગ લેવાની રહેશે.

૬.૩

પસંદગી પામેલ ઉમેદવારે સરકાર ી ારા િનયત કરે લ ફોમર્ માં ચોક્કસ રકમ અને સમય અંગેના
િસક્યોિરટી અને યોિરટી બો ડ આપવાના રહેશે.

૭. પસંદગી

યા:

જાહેરાતમાં દશાર્ વેલ સંવગર્ની

ગ્યા માટે પસંદગી યાદી (મેરીટ િલ ટ) તૈયાર કરવા માટે O.M.R.

TEST અને શૈક્ષિણક લાયકાતના આધારે મેળવેલ ગુણના આધારે તૈયાર કરવામાં આવશે. શૈક્ષિણક
લાયકાતના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી બાદ શૈક્ષિણક લાયકાતના મેળવેલ ગુણના આધારે આખરી પસંદગી
યાદી તૈયારી કરવામાં આવશે.

૮. અનામત કટગર ના ઉમેદવારો માટ :
૮.૧

સરકાર ીના પ્રવતર્માન િનયમોનુસાર ભરતી પ્રિક્રયા સમયે અનુસિુ ચત જાિત / અનુસિુ ચત
જનજાિત / સામાિજક અને શૈક્ષિણક પછાત વગર્ / શારીિરક ખોડ ખાંપણ તથા મિહલા
ઉમેદવારને અનામત નો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.

૮.૨

મ ૂળ ગુજરાતના હોય તેવા અનુસિુ ચત જાિત, અનુસિુ ચત જનજાિત તથા િવકલાંગ ઉમેદવારોને
પ્રવતર્માન િનયમોનુસાર લાયકાતમાં
ચકાસણી સમયે સક્ષમ સ ાિધકારી

ટછાટ મળવાપાત્ર થશે. આવા ઉમેદવારોએ પ્રમાણપત્ર
ારા આપવામાં આવેલ જાિત / િવકલાંગતા અંગેન ુ ં અસલ

પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં રહેશે.
૮.૩

સામાિજક અને શૈક્ષિણક પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ ઉ ત વગર્માં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ુ ં
સામાિજક

યાય અને અિધકાિરતા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવ થી િનયત થયેલ

પિરિશ ઠ-ક ના નમ ૂનામાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં રહેશે.
સામાિજક અને શૈક્ષિણક પછાતવગર્ના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ ઉ ત
વગર્માં નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.
પિરણીત

મિહલા

ઉમેદવારોએ

આવુ ં પ્રમાણપત્ર

તેમના

માતા-િપતાની

આવકના

સંદભર્માં રજુ કરવાનુ ં રહેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભર્માં આવુ ં
પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ હશે તો તેમની અરજી રદ કરવામાં આવશે.
આ

પ્રમાણપત્ર

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૪

થી

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૫ના

સમયગાળાની

આવકને યાને લઈ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ કે યારબાદ મેળવેલ હોવુ ં જોઇએ.

૯. ઓનલાઇન અર પ ક ભરવા તેમજ સમ
૯.૧

ભરતી બાબતની અગ યની

ુ નાઓ
ચ

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ િનયત સમય મયાર્દામાં વેબસાઇટ www.cheguj.com પર
ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

૯.૨

અરજીપત્રક ભરતાં પહેલાં વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલી જાહેરાત માટેની સુચનાઓનો
કાળજીપ ૂવર્ક અ યાસ કરવા િવનંતી છે . ઉમેદવારે ઓનલાઇન ભરે લ અરજી ફોમર્ આખરી ગણાશે
માં તા:૧૨-૦૫-૨૦૧૫ના ૧૯.૫૯ કલાક બાદ કોઇપણ જાતના સુધારા-વધારા કરી શકાશે
નહીં કે તમારી િવશેષ કોઇ રજુઆત ગ્રા

૯.૩

રાખી શકાશે નહીં.

ટપાલ કે કુરીયર મારફત અરજી ફોમર્ વીકારવામાં આવશે નહીં અને રદ થયેલા ગણાશે તેથી
આ કચેરીને અરજીપત્રકો મોકલવા નહીં.

૯.૪

ઉમેદવારે સૌ પ્રથમ વેબસાઇટ www.cheguj.com પર રિજ ટર થવાનુ ં રહેશે. ઉમેદવારે રિજ ટર
કરે લા ઇ-મેલ આઇ.ડી પર જો જ ર લાગશે તો સુચનાઓ આપવામાં આવશે

થી ઉમેદવારે

પોતાનુ ં જ ઇ-મેલ આઇ.ડી આપવાનુ ં રહેશે.
૯.૫

ઉમેદવાર રિજ ટર થયા બાદ જ વેબસાઇટ પર લોગ-ઇન થવાથી અરજી ફોમર્ ખુલશે. અરજી
ફોમર્ કાળજીપ ૂવર્ક ભરવાનુ ં રહેશે. અરજી ફોમર્ ભરવાની છે લી તારીખ ૧૨-૦૫-૨૦૧૫ના ૧૯:૫૯
ક્લાક સુધીમાં ઉમેદવાર પોતાના ફોમર્ની િવગતો સુધારી શકાશે પરં ત ુ ફોમર્ ભરવાની છે લી
તારીખે દશાર્ વેલ સમય બાદ કોઇપણ સંજોગોમાં ઉમેદવાર ફોમર્ની િવગતો સુધારી/અપડેટ કરી
શકશે નહીં. જો ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરજી ફોમર્માં પોતે ભુલ કરશે તો તેવી અરજી ઉપર કોઇ
િવચારણા કરવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં પોતાનો મોબાઇલ નંબર અવ ય
આપવાનો રહેશે. આ નંબર પસંદગી પ્રિક્રયા પ ૂણર્ ન થાય

યાં સુધી બદલવો નહીં

થી

જ રીયાતના સંજોગોમાં સંપકર્ કરી શકાય.
૯.૬

િબનઅનામત તેમજ સામાિજક અને શૈક્ષિણક પછાત વગર્ના ઉમેદવાર માટે અરજી ફી
(અંકે

.૨૫૦

િપયા બ સો પચાસપુરા) અને િવકલાંગ, અનુસિુ ચત જાિત તથા અનુસિુ ચત જનજાિત

વગર્ના ઉમેદવા રો માટે અરજી ફી

.૧૫૦ (અંકે

કોઇપણ સંજોગોમાં ભરે લ ફી પરત મળી શકશે નહીં.

િપયા એકસો પચાસ પુરા) ભરવાના રહેશે.

અરજી કયાર્ બાદ ઉમેદવારે ફોમર્ ફી ભરવા માટે તેમના ચલણ ડાઉનલોડ કરી િપ્ર ટ મેળવી લેવાની
રહેશે. તથા નજીકની દે ના બેંકની કોઇપણ શાખામાં ઉક્ત ચલણથી ફોમર્ ફી તા:૧૨-૦૫-૨૦૧૫ સમય
૧૫.00 કલાક સુધીમાં જમા કરાવવાની રહેશે. બેંકમાં ફી ભરવાથી ઉમેદવારને ચલણની એક કોપી પરત
કરવામાં આવશે

માં બેંક ારા ટ્રા ઝેક્શન આઇ.ડી દશાર્ વવામાં આવેલ હશે.

ઉમેદવાર NEFT મારફત ઓનલાઇન નીચેની િવગતના ખાતામાં ઉમેદવારી ફી જમા કરાવી
શકશે. આવા ઉમેદવારોએ ફી ભયાર્ના ૨૫ કલાક બાદ ટ્રા ઝેક્શન આઇ.ડી વડે અરજી ક ફમર્
કરવાની રહેશે.


બક ંુ નામ: દના બક
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IFSC Code : BKDN0130308
MICR Code: 380018053
ચલણ

ડાઉનલોડ

કયાર્

બાદના

કામકાજના

એક

િદવસ

બાદ

ઉમેદવારે

વેબસાઇટ

www.cheguj.com પર પોતાના યુઝર આઇ.ડી – પાસવડર્ થી લોગ-ઇન થવાનુ ં રહેશે તથા
ચલણથી ફી ભયાર્ અંગેના ટ્રા ઝેક્શન આઇ.ડી જણાવવાના રહેશે

થી િસ ટમ

ારા વેરીફાઇ

કરી ઉમેદવારની અરજી િ વકારવામાં આવેલ છે તે પ્રકારની સુચના પ્રદિશર્ત કરવામાં આવશે.
ઉમેદવારનુ ં ફોમર્ િ વકારવામાં આવેલ છે તે મુજબની સુચના પ્રદિશર્ત ન થાય યાં સુધી ફોમર્
સબમીટ થયેલ ગણાશે નહીં તથા આવા ઉમેદવારોની અરજી

યાન પર લેવામાં આવશે નહીં.

કામકાજના િદવસો દર યાન દરરોજ બપોરના ૧૨.૦૦ કલાકે િસ ટમમાં બેંક
પાડવામાં આવેલ ટ્રા ઝેક્શન આઇ.ડીનો ડેટા અપડેટ કરવામાં આવશે.

ારા પુરા

થી ફી ભયાર્ના ૨૫

કલાક બાદ જ ટ્રા ઝેક્શન આઇ.ડી દાખલ કરવાથી િસ ટમ ારા વેરીફાઇ કરી શકાશે.
૯.૭

ઓનલાઇન અરજી કયાર્ પછી કરે લ અરજીની િપ્ર ટ વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી અરજીની
િપ્ર ટ મેળવી લેવાની રહેશે અને સાચવણી કરી જ ર પડેથી રજુ કરવાની રહેશે.

૯.૮

ગ્રંથપાલ વગર્-3 ની ભરતી સંબધ
ં ે તમામ સ ૂચનાઓ/િવગતો વખતોવખત વેબસાઇટ પરથી
જોવા મળી શકશે.

૯.૯

ખાલી જગ્યાઓ અનુસાર ઉમેદવારોની કામચલાઉ યાદી વેબસાઇટ પર મ ૂકવામાં આવશે.

૯.૧૦

કામચલાઉ યાદી અનુસારના ઉમેદવારોએ લોગ-ઇન થઇને પ્રમાણપત્ર ચકાસણી માટે નો કોલ લેટર
ડાઉનલોડ કરવાનો રહેશે તથા કોલ લેટરમાં જણાવવામાં આવેલ સમય અને થળે

બ માં વખચેર્

ઉપિ થત થવાનુ ં રહેશે. ફાળવેલ સમય અને તારીખે ઉમેદવાર ઉપિ થત ન રહી શકે તો તેઓનો
િનમણકં ૂ મેળવવા માટે નો હક રદબાતલ થયેલ ગણાશે.
પ્રમાણપત્રોનુ ં વેરીફીકેશન માટેન ુ ં સમય પત્રક વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવશે.
૯.૧૧

ઉમેદવારના પ્રમાણપત્ર ચકાસણી સમયે જો કોઇ કારણસર દાવો કરે લ મેરીટ માક્સર્માં ઘટાડો
થાય અને તે માક્સર્

તે કેટેગરીના કટ ઑફ માક્સર્ કરતાં ઓછા થાય તો તેવા ઉમેદવારોને

તે રાઉ ડ દર યાન કોલેજની ફાળવણી કરવામાં આવશે નહીં.
૯.૧૨

ઉમેદવારની િનમણકં ૂ થાય

યાર પછી િનમણકં ૂ આદે શમાં જણા યા અનુસારની મુદતમાં

ફાળવાયેલ કોલેજમાં હાજર થવાનુ ં રહેશે અ યથા ઉમેદવારનો િનમણકં ૂ આદે શ આપોઆપ રદ
થયેલ ગણાશે.
કોઇપણ સંજોગોમાં થળ બદલી આપવાની રજુઆત ગ્રા
૯.૧3

રાખવામાં આવશે નહીં.

પ્રમાણપત્ર ચકાસણી સમયે ઉમેદવારે મેળવેલ લાયકાત સંબધ
ં ી અસલ પ્રમાણપત્રો અથવા
આધારો રજુ કરવાના રહેશે.

૯.૧૪

કોઇ ઉમેદવારે બનાવટી દ તાવેજો રજુ કરીને કે દ તાવેજો સાથે ચેડા કરે લ માલુમ પડશે તો
તેમની સામે િનયમોનુસાર િશ ત િવષયક કાયર્વાહી કરવામાં આવશે.

૯.૧૫

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ખોટી માિહતી આપશે તેમને ગેરલાયક ગણવામાં
આવશે. જો ઉમેદવારે આપેલ માિહતી ખોટી, અધુરી અથવા ભુલભરે લી જણાશે તો ભિવ યમાં
ભરતી અને સેવાના કોઇપણ તબક્કે ગેરલાયક ગણવામાં આવશે અને આ અંગે કોઇપણ
પ્રકારની રજુઆત િ વકારવામાં આવશે નહીં.

૯.૧૬

ઉમેદવારે પ્રમાણપત્ર ચકાસણી સમયે ફોટો આઇડે ટીટી

ફુ (મતદારનુ ં ઓળખપત્ર, ડ્રાઈવીંગ

લાયસ સ, અધારકાડર્ અને પાનકાડર્ ની નકલ) સાથે રાખવાનુ ં રહેશે તેમજ માંગવામાં આવે યારે
રજુ કરવાનુ ં રહેશે.
૯.૧૭

ઉમેદવારોએ ભરતી પ્રિક્રયા સાથે સંકળાયેલ અિધકારી/કમર્ચારીઓનો સંપકર્ કરવો નહીં. કોઇપણ
પ્રકારે દબાણ લાવનાર કે ભરતી પ્રિક્રયામાં િવક્ષેપ કરનાર ઉમેદવારની અરજી રદ કરવામાં આવશે.

૯.૧૮

ઉ ચ િશક્ષણ કિમશનર ીની કચેરી

ારા કરવામાં આવતી ભરતી પ્રિક્રયામાં દરે ક ને સમાન તક

મળે તથા મિહલા ઉમેદવારો વધુ ઉમેદવારી ન ધાવે તે માટે પ્રો સાિહત કરે છે .
૯.૧૯

ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે કોઈપણ પ્રકારની મુ કેલી જણાય તો વેબસાઇટ પર જણાવેલ
હે પ લાઈન નંબર પર જ સંપકર્ કરવાનો રહેશે.

ઉ ચ િશ ણ કિમશનર
ઉ ચ િશ ણ કિમશનરની કચેર ,
ુ રાત રાજય, ગાંધીનગર.
જ

