COMMISSIONERATE OF HIGHER EDUCATION
Government of Gujarat

ુ ાનનત કોલેજના અધ્યાપક સહાયક (નિનયન,િાબિજય અને
બિનસરકારી અનદ
ુ ાતા પ્રશ્નો
હોમસાયન્સ પ્રિાહ) ની જાહેરાત-૨૦૧૫-૨૦૧૬ ના સંદર્ભ માં િારં િાર પછ
(FAQ)
૧.એમ.ફીલ. ની લાયકાત ધરાિનાર ઉમેદિાર અથિા પી.એચ.ડી ચાલ ુ હોય તેિા
ઉમેદિાર અરજી કરી શકે?
જિાિ: ના. યુનિવનસિટી ગ્રાન્ટ્સ કનિશિ રે ગ્યુલશ
ે િ-૨૦૧૦ પ્રિાણે ઉિેદવાર જે તે નવદ્યાશાખાિાાં
અનુસ્િાતક કક્ષાએ લઘુતિ ૫૫ ટકા ગુણ સાથે સારી શૈક્ષણણક કારકકદી ધરાવતાાં હોવા
જોઇએ, તેિજ યુજીસી-સીએસઆઇઆર અથવા સિાિ પ્રકારિી સાંસ્થા વારારા જોજીત િેટ
(પ્રિાણપત્ર) અથવા સ્લેટ (પ્રિાણપત્ર) અથવા સેટ (પ્રિાણપત્ર) ઉતીણણ હોવા જોઇએ.
ઉિેદવાર

કે

જેઓ University Grants Commission (Minimum Standards and

Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 અનુસાર પી.એચ.ડી લાજકાત
ધરાવતા હોજ તેવા ઉિેદવારોિે NET/ SLET લાજકાતિાાંથી મુક્તત િળવાપાત્ર છે .

૨. શૈક્ષબિક િર્ભ ૨૦૦૯ પહેલા કે તે િાદ કરે લ પી.એચ.ડી માન્ય છે ?
જિાિ: ઉિેદવારોએ University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for
Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009

અનુસાર પી.એચ.ડી લાજકાત િેળવેલ છે તે

મુજબનુ ાં યુનિવનસિટીિા સક્ષિ સત્તાનધકારીનુ ાં સટીફીકેટ વેકરકફકેશિ સિજે રજુ કરવાનુ ાં રહેશે.

ુ ભ કન્ફમભ (સ્િીકાર થયેલ) થયેલ ક્યારે કહેિાય ?
૩. અરજી સંપિ
જિાિ: સૌ પ્રથિ ઉિેદવારે વેબસાઇટ www.cheguj.com પર રજજસ્ટર થવાનુાં રહેશે. રજજસ્ટર

થજા બાદ વેબસાઇટ પર લોગ-ઇિ થવાથી અરજી ફોિણ ખુલશે. અરજી ફોિણ કાળજીપ ૂવણક ભરવાનુાં
રહેશે.
ઓિલાઇિ ફોિણ ભરતી વખતે ઉિેદવાર પોતાિા નવષજિી ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્જાઓ સાિે
પસાંદગી કરી શકશે અિે જે જગ્જાઓ િાટે પસાંદગી કરે છે ,તે કોલેજો િાટે પોતાિો પસાંદગી ક્રિ
આપવાિો રહેશ.ે ઉિેદવાર વધુિાાં વધુ ૧૦(દસ) કોલેજ િાટે પસાંદગી આપી શકશે, જે
કોલેજ/સાંસ્થા િાટે પસાંદગી દશાણવેલ િકહ હોજ, તે જગ્જા પર ઉિેદવારીિો હક ર રહેશે િકહ. વધુિાાં,
અરજીપત્રકિાાં દશાણવેલ પસાંદગી ક્રિ નિયુક્તત ુુધીિી પ્રકક્રજાિાાં ંતનતિ ગણાશે.
પસાંદગી ક્રિ આપ્જા બાદ ઉિેદવારે ફોિણ ફી ભરવા િાટે ચલણ ડાઉિલોડ કરી નપ્રન્ટટ િેળવી
લેવાિી રહેશે. તથા િજીકિી દે િા બેંકિી કોઇપણ શાખાિાાં ઉતત ચલણથી ફોિણ ફી જિા
કરાવવાિી રહેશે.
બેંકિાાં

ફી

જિા

કરાવ્જા

બાદિા

કાિકાજિા

એક

કદવસ

બાદ

ઉિેદવારે

વેબસાઇટ

www.cheguj.com પર પોતાિા યુઝર આઇ.ડી – પાસવડણ થી લોગ-ઇિ થવાનુ ાં રહેશે તથા ચલણથી
ફી ભજાણ ંતગેિા ટ્રાન્ટઝેતશિ આઇ.ડી જણાવવાિા રહેશે જેથી નસસ્ટિ વારારા વેરીફાઇ કરી
ઉિેદવારિી અરજી ક્સ્વકારવાિાાં આવેલ છે તે પ્રકારિી ુુચિા પ્રદનશિત કરવાિાાં આવશે.
ઉિેદવારનુ ાં ફોિણ ક્સ્વકારવાિાાં આવેલ છે તે મુજબિી ુુચિા પ્રદનશિત િ થાજ તજાાં ુુધી ફોિણ
સબિીટ થજેલ ગણાશે િહી॰
કાિકાજિા કદવસો દરમ્જાિ દરરોજ બપોરિા ૧.૦૦ કલાકે નસસ્ટિિાાં બેંક વારારા પુરા પાડવાિાાં
આવેલ ટ્રાન્ટઝેતશિ આઇ.ડીિો ડેટા અપડેટ કરવાિાાં આવશે. જેથી ફી ભજાણિા ૨૫ કલાક બાદ જ
ટ્રાન્ટઝેતશિ આઇ.ડી દાખલ કરવાથી નસસ્ટિ વારારા વેરીફાઇ કરી શકાશે. ઓિલાઇિ અરજી કજાણ
પછી કરે લ અરજીિી નપ્રન્ટટ વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉિલોડ કરી અરજીિી નપ્રન્ટટ િેળવી લેવાિી રહેશ.ે
ંતનતિ કદવસ ુુધીિાાં ઉિેદવાર પોતાિા ફોિણિી નવગતો ુુધારી શકાશે પરાં ત ુ ફોિણ ભરવાિી છે લ્લી
તારીખે દશાણવેલ સિજ બાદ કોઇપણ સાંજોગોિાાં ઉિેદવાર ફોિણિી નવગતો ુુધારી / અપડેટ કરી
શકશે િહીં.

૪. પી.એચ.ડી થીસીસ જમા કરાિેલ હોય પરં ત ુ િાકીની પ્રક્રિયા િાકી હોય તેિા
ઉમેદિાર અરજી કરી શકશે?
જિાિ: િા. ઉિેદવાર પાસે યુનિવનસિટી વારારા બહાર પાડવાિાાં આવેલ પી.એચ.ડી િોકટકફકેશિ
હોવુાં આવશ્જક છે .

૫. મહત્તમ કેટલી કોલેજો માટે પસંદગી િમ આપી શકાય ?
જિાિ: િહત્તિ ૧૦ (દસ) કોલેજો િાટે જ પસાંદગી ક્રિ આપી શકાશે. જે નિિણ ૂક ુુધી આખરી
રહેશે.

૬. અનામત કક્ષાના ઉમેદિારે બિનઅનામત કક્ષાનો લાર્ લેિા અલગ ફોમભ ર્રવ ંુ
પડશે ?
જિાિ: િા. કોઈ પણ અિાિત કક્ષા િા ઉિેદવારે એક નવષજ િાટે ફતત એક જ ફોિણ ભરવાનુાં
રહે છે . જો તે િેરીટ િાાં આવતા હોજ તો અિાિત કક્ષાિા ઉિેદવારિે ણબિ અિાિત જગ્જા િો
લાભ આપોઆપ િળવાપાત્ર છે .

૭. ચલિ ની ત્રીજી કોપી ન ંુ શ ંુ કરિાન ંુ છે ?
જિાિ: ઉિેદવારિે જજારે પ્રિાણપત્ર િી ચકાસણી િાટે બોલાવવા િાાં આવશે તજારે ચલણ િી
ત્રીજી કોપી બીજા પ્રિાણપત્રો િા સેટ િી સાથે ઓકફસ કોપી તરીકે જિા કરાવવાિી રહેશે.

ુ િ માન્ય ગિાશે ?
૮. શાળાના નશક્ષક તરીકેનો અનર્
જિાિ: િા. ફતત સરકારી કોલેજો િાાં વ્જાખ્જાતા સહાજક કે ણબિ સરકારી અનુદાનિત કોલેજો િાાં
અધ્જાપક સહાજક તરીકેિો અનુભવ જ િાન્ટજ ગણાશે.

