ુ યાત સયકાય, ઉચ્ચ વશક્ષિ કવભશનયશ્રી ની કચેયી, ગાાંધીનગય
ગજ

ુ ાવનત કોરેજોભાાં આચામયની
યાજ્મની ણફનસયકાયી અનદ
બયતી અંગે ની જાહેયાત

યાજ્મની બફનવયકાયી અનુદાનનત નલનમન, લાબિજ્મ, નલજ્ઞાન, કામદા અને નળક્ષિ નલધાળાખાની
કરેજભાાં આચામયની વાંદગી પ્રક્રિમા તથા નનભણકાં ૂ ભાટે ભે ર ભાંજૂયી ને આધીન અંદાજજત ૪૪ આચામોની
ખારી જ્ગ્માઓ ભાટે નનમત થમેર ળૈક્ષબિક રામકાત મુજફ ઉચ્ચ નળક્ષિ કનભળનયશ્રી ની કચેયી,ગાાંધીનગય
દ્વાયા કેન્દ્રિમકૃત યીતે બયતી કયલા ભાટે વાંદગી પ્રક્રિમા કયલાની થામ છે .
આ ભાટે ગુજયાત યાજ્મભાાં આલેર બફનવયકાયી અનુદાનનત કરેજભાાં, ‘આચામય’ ની અંદાજજત ૪૪ ખારી
જ્માઓ ભાટે ભેયીટ અને વાંદગી માદી તૈમાય કયલા ભાટે મ્મ ળૈક્ષબિક રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાય
ાવે થી ઓનરાઇન અયજીઓ આભાંનિત કયલાભાાં આલે છે .
રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયએ

તા:

૧૮-૧૨-૨૦૧૩ થી

તા:

૩૧-૧૨-૨૦૧૩

સુધી લેફવાઇટ

www.cheguj.com ઉય મ ૂકલાભાાં આલેર સ ૂચના મુજફ તા: ૩૧-૧૨-૨૦૧૩ યજ ૧૯.૫૯ કરાક સુધીભાાં
ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશેળે.
આ બયતી પ્રક્રિમા યુ.જી.વી. યે ્યુરેળન ૨૦૧૦ અને ગુજયાત યાજ્મ ના નળક્ષિ નલબાગના નીચે મુજફના
ઠયાલ ને ધ્માને રઈ કયલાભાાં આલળે.
૧. ઠયાલ િભાાંક એન.જી.વી./૧૧૨૦૧૧/૨૩૭૦/ખ તા:૨૯-૦૯-૨૦૧૧
૨. ઠયાલ િભાાંક એન.જી.વી./૧૧૨૦૧૧/૨૩૭૦/તા:૦૪-૦૨-૨૦૧૨
૩. ઠયાલ િભાાંક એન.જી.વી./૧૧૨૦૧૧/૨૩૭૦/તા:૧૮-૦૬-૨૦૧૨

૧. શૈક્ષણિક રામકાત:
અ. વિનમન, િાણિજ્મ, વિજ્ઞાન, કામદા અને વશક્ષિ વિદ્યાશાખાની કોરેજોના આચામો ભાટે :
(I) યુનનલનવિટી ગ્રાર્વ કનભળનની ભાગયદનળિકા પ્રભાિે ઉભેદલાય જે તે નલદ્યાળાખાભાાં વયકાય ભારમ
યુનનલનવિટીભાથી ૫૫% ગુિ વાથે અનુસ્નાતક ક્રડગ્રી તથા Ph.D. ક્રડગ્રી ભેલેર શલી જઇએ.
(II) જે ઉભેદલાયે ૧૯ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૯૧ શેરા અનુસ્નાતક

ક્રડગ્રી ભેલેર શમ અને

Ph.D ડીગ્રી

ધયાલત શમ તેલા ઉભેદલાય અનુસ્નાતક ક્ક્ક્ષાએ ાાંચ ટકા (૫%)ની છૂટછાટ ભેલલાાિ થળે.
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(III) એવનળએટ પ્રપેવય/પ્રપેવય

કે જેઓ કરેજ /યુનનલનવિટી અથલા ઉચ્ચ નળક્ષિ ની અરમ

વાંસ્થાઓ ભાાં કૂર ૧૫ લયન ળૈક્ષબિક/લશીલટી/વાંળધનન અનુબલ ધયાલતા શલા જઈએ.
૨. યાષ્ટ્રીમતા:

ઉભેદલાય બાયતના નાગક્રયક શલા જઈએ.

૩.સાંદગી પ્રક્રિમા:
૩.૧ ઉભેદલાય ની વાંદગી પ્રક્રિમા નળક્ષિ
૨૯-૦૯-૨૦૧૧ ભાાં

નલબાગના ઠયાલ િભાાંક એન.જી.વી./૧૧૨૦૧૧/૨૩૭૦/ખ તા:

‘આચામય’ ની નનભણકાં ૂ ભાટેની ગુિાાંકન ધ્ધનત એનેક્ષય(િક)-અ મુજફ

કુર ૯૫ ગુિના ભેયીટના આધાયે તથા ૫ ગુિ અંગત મુરાકાતના યાખલાભા આલેર છે . તેભજ નળક્ષિ
નલબાગના ઠયાલ િભાાંક એન.જી.વી./૧૧૨૦૧૧/૨૩૭૦/તા:૦૪-૦૨-૨૦૧૨ મુજફ જ કઈ કામભી
આચામય એક કરેજભાાંથી ફીજી કઈ કરેજભાાં વાંદગી પ્રક્રિમા ભાટે અયજી કયે ત તેના કામભી
આચામયના અનુબલના પ્રનતલયના ૨ ગુિ પ્રભાિે ભશત્તભ ૧૦ ગુિ આલાનુ ાં ઠયાલેર છે

, તેથી

ગુિાાંકન દ્ધનતના િક-૧ ભાાં કુર ગુિ ૯૫ + ૧૦ = ૧૦૫ ગુિભાાંથી ભેયીટ માદી તૈમાય કયલાભાાં
આલળે અને ૫ ગુિ અંગત મુરાકાતના ગિતા કુર ગુિ ૧૧૦ ભાાંથી અંનતભ ભેયીટ માદી તૈમાય કયી
ઉભેદલાયની વાંદગી કયલાભાાં આલળે.
૩.૨ આ વાથેના િક

–૨ (કેરિીમકૃત બયતીભાાં વાભેર થલાની વાંભનત આેર કરેજની માદી)ભાાં

જિાલેર કરેજભાાં ખારી જ્માઓ બયલા ભાટે વાંફનાં ધત કરેજના ભેનેજભેરટ/ટ્રસ્ટની આેર
વાંભનતના આધાયે ઉભેદલાય ાવેથી ઓનરાઈન અયજીઓ આભાંનિત કયલાભાાં આલળે.
૩.૩ વાંફનાં ધત ઉભેદલાયની અંગત મુરાકાતની કામયલાશી નળક્ષિ નલબાગ દ્વાયા કયલાભાાં આલેર ઠયાલ
અનુવાય નનમત થમેર લયિી વનભનત દ્વાયા ઉચ્ચ નળક્ષિ કનભશ્નયશ્રીના ભાગયદળયન પ્રભાિે સ ૂબચત
જ્માએ કેન્દ્રિમકૃત યીતે કયલાભાાં આલળે.
૩.૪ અંગત મુરાકાત દયમ્માન લયિી વનભનતના કઈિ વભ્મ દ્વાયા ગુિાાંકન િકભાાં જ ગુિ આલાનુ ાં
નુ ાં કઈ ખાનુ ાં ખારી યાખલાભા આલળે ત

, તે વ્મક્ક્ક્ત દ્વાયા તે ખાના ભાટે પાલેર કુર ગુિના વયે યાળ

ગુિ ગિી રેલાભાાં આલળે અને જે તે ઉભેદલાયને તેના વયે યાળ ગુિ પ્રભાિે ગુિ આી અંનતભ ભેયીટ
માદી તૈમાય કયલાભાાં આલળે.
૩.૫ ઉભેદલાયે કરેજ વાંદગી ફાફતે નીચેની ફાફત ધ્માને રેલાની યશેળે.
1. ઉભેદલાયે જે નલમ વાથે અનુસ્નાતક દલી પ્રાપ્ત કયે ર શમ તે નલમ તેની વાંદગીની
કરેજ ભાાં ચારત શલ જઈએ.
2. ઉભેદલાયે જે નલમ વાથે અનુસ્નાતક દલી પ્રાપ્ત કયે ર શમ અને તેિે વાંદગી કયે ર
કરેજ ભાાં તે નલમ ચારત ના શમ ત ઉભેદલાય આ કરેજ ભાટે વાંદગી ને ાિ યશેળે
નશીં.
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3. ઉભેદલાયે 3.5 (1) ને ધ્માને રઈ ને ખારી જ્માની માદી ભાથી પક્ક્ત ાાંચ (૫) કરેજ ભાટે
વાંદગી િભ આલાન યશેળે.
૪. ઉભેદલાયે તે વાંદ કયે ર ાાંચ (૫) કરેજ નવલામ
શમ ત િ વાંદગી ની કરેજ નવલામ

અરમ કરેજ ભાાં જ ભેયીટ ગુિ લધુ

અરમ કરેજ ભાટે ઉભેદલાય ાિતા ધયાલળે નશીં.

૫. દયે ક ઉભેદલાયે ઉયક્ક્ત ફાફતને ધ્માને રઈને વાંદગી િભ આલાન યશેળે. કઈિ
વાંજગભાાં વાંદ કયલાભાાં આલેર કરેજ તેભજ વાંદગી િભ અયજી કયલાની છે લ્રી તાયીખ
છી ઉભેદલાય સુધાયી ળકળે નશીં.
૩.૬

દયે ક કરેજની અંનતભ ભેયીટમાદી ઉભેદલાયે વાંદ કયે ર પક્ક્ત ાાંચ જ કરેજ ભાટે તૈમાય કયલાભાાં

આલળે. આભ

, કઈિ ઉભેદલાયે તેિે વાંદ કયે ર ાાંચ જ કરેજ ભાટે અંગત મુરાકાત ભાટે વનભનત

વભક્ષ શાજય યશેલાનુ યશેળે.
૪. અયજી પી :
મ ૂ ગુજયાતનાાં શમ તેલા અનુસબુ ચત જાનત

, અનુસબુ ચત જનજાનત તેભજ નલકરાાંગ ઉભેદલાય ભાટે

અયજી પી રૂ. ૫૦૦/- તેભજ અરમ તભાભ ઉભેદલાય ભાટે અયજી પી રૂ. ૧૦૦૦/- યશેળે.

ુ નાઓ
૫. ઓનરાઇન અયજીત્રક બયિા અંગે ની તેભજ સભગ્ર બયતી ફાફતની અગત્મની સચ
૫.૧

રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયએ નનમત વભમ ભમાયદાભાાં લેફવાઇટ www.cheguj.com ય
ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશેળે.

૫.૨

અયજીિક બયતાાં શેરાાં લેફવાઇટ ઉય મુકલાભાાં આલેરી જાશેયાત ભાટેની સુચનાઓન
કાજી ૂલયક અભ્માવ કયલા નલનાંતી છે . ઉભેદલાયે ઓનરાઇન બયે ર અયજી પભય આખયી ગિાળે જેભાાં
ુ ાયા-િધાયા કયી શકાશે નહીં કે તભાયી
તા:૩૧-૧૨-૨૦૧૩ ના ૧૯.૫૯ કરાક ફાદ કોઇિ જાતના સધ
વિશેષ કોઇ યજુઆત ગ્રાહ્ય યાખી શકાશે નહીં.

૫.૩

ટાર કે કુયીમય ભાયપત અયજી પભય સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં અને યદ થમેરા ગિાળે.

૫.૪

ઉભેદલાયે વો પ્રથભ લેફવાઇટ www.cheguj.com ય યજજસ્ટય થલાનુ ાં યશેળે. ઉભેદલાયે યજજસ્ટય
કયે રા ઇ-ભેર આઇ.ડી ય જ જરૂય રાગળે ત સુચનાઓ આલાભાાં આલળે જેથી ઉભેદલાયે તાનુ ાં
જ ઇ-ભેર આઇ.ડી આલાનુ ાં યશેળે.

૫.૫

ઉભેદલાય યજજસ્ટય થમા ફાદ જ લેફવાઇટ ય રગ-ઇન થલાથી અયજી પભય ખુરળે. અયજી પભય
કાજી ૂલયક બયલાનુ ાં યશેળે. અયજી પભય બયલાની છે લ્રી તાયીખ

૩૧-૧૨-૨૦૧૩ ના ૧૯-૫૯ ક્ક્રાક

સુધીભાાં ઉભેદલાય તાના પભયની નલગત સુધાયી ળકાળે યાં ત ુ પભય
(૧-૧-૨૦૧૪)

કરપભય કયલાની છે લ્રી તાયીખે

દળાયલેર વભમ ફાદ કઇિ વાંજગભાાં ઉભેદલાય પભયની નલગત સુધાયી/અડેટ

કયી ળકળે નશીં. જ ઉભેદલાય

ઓનરાઇન અયજી પભયભાાં તે ભુર કયળે ત તેલી અયજી ઉય
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કઇ નલચાયિા કયલાભાાં આલળે નશીં. ઉભેદલાયે અયજીિકભાાં તાન ભફાઇર નાંફય
આલાન યશેળે. આ નાંફય વાંદગી

અલશ્મ

પ્રક્રિમા  ૂિય ન થામ તમાાં સુધી ફદરલ નશીં જેથી

જરૂયીમાતના વાંજગભાાં વાંકય કયી ળકામ.
૫.૬

વાંદગી િભ આપ્મા ફાદ ઉભેદલાયે પભય પી બયલા ભાટે તેભના ચરિ ડાઉનરડ કયી નપ્રરટ ભેલી
રેલાની યશેળ.ે તથા નજીકની દે ના ફેંકની કઇિ ળાખાભાાં ઉક્ક્ત ચરિથી પભય પી જભા કયાલલાની
યશેળ.ે ફેંકભાાં પી બયલાથી ઉભેદલાયને ચરિની એક કી યત કયલાભાાં આલળે જેભાાં ફેંક દ્વાયા
ટ્રારઝેક્ક્ળન આઇ.ડી દળાયલલાભાાં આલેર શળે.
ઉભેદલાય NEFT ભાયપત ઓનરાઇન નીચેની નલગતના ખાતા ભાાં ઉભેદલાયી પી જભા કયાલી ળકળે.
આલા ઉભેદલાયએ પી બમાયના ૨૫ કરાક ફાદ યે પયરવ આઇ.ડી લડે અયજી કરપભય કયલાની યશેળે.

 ફેંકનુાં નાભ: દે ના ફેંક
 ખાતા નાં :૦૩૦૮૧૦૦૨૭૯૦૦
 IFSC Code : BKDN0130308
 MICR Code: 380018053

ચરિ ડાઉનરડ કમાય ફાદના કાભકાજના એક ક્રદલવ ફાદ ઉભેદલાયે લેફવાઇટ www.cheguj.com
ય તાના યુઝય આઇ.ડી –ાવલડય થી રગ-ઇન થલાનુ ાં યશેળે તથા ચરિથી પી બમાય અંગેના
ટ્રારઝેક્ક્ળન આઇ.ડી . જિાલલાના યશેળે જેથી નવસ્ટભ દ્વાયા લેયીપાઇ કયી ઉભેદલાયની અયજી
ક્સ્લકાયલાભાાં આલેર છે તે પ્રકાયની સુચના પ્રદનળિત કયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયનુ ાં પભય ક્સ્લકાયલાભાાં
આલેર છે તે મુજફની સુચના પ્રદનળિત ન થામ તમાાં સુધી પભય વફભીટ થમેર ગિાળે નશીં તથા
આલા ઉભેદલાયની અયજી ધ્માન ય રેલાભાાં આલળે નશીં. કાભકાજના ક્રદલવ દયમ્માન દયયજ
ફયના ૧૨.૦૦ કરાકે નવસ્ટભભાાં ફેંક દ્વાયા ુયા ાડલાભાાં આલેર ટ્રારઝેક્ક્ળન આઇ.ડી ન ડેટા
અડેટ કયલાભાાં આલળે. જેથી પી બમાયના ૨૫ કરાક ફાદ જ ટ્રારઝેક્ક્ળન આઇ.ડી દાખર કયલાથી
નવસ્ટભ દ્વાયા લેયીપાઇ કયી ળકાળે.
૫.૭

(A)

ઉભેદલાયે ઓનરાઈન અયજી િક બયતી લખતે

API SCORE ના ખાના ભાાં તાન API SCORE

પક્ક્ત કેટેગયી III મુજફ ગિતયી કયી દળાયલલાન યશેળે.
(

B)

કરેજભાાં આચામયની વીધી બયતી ભાટે યુ.જી.વી. યે ્યુરેળન ૨૦૧૦ ભાાં

Appendix-III ના ટેફર-૧ ના

III ભાાં દળાયવ્મા મુજફ Performance Based Appraisal System (PBAS) આધાક્રયત વાંયક્ક્ુ ત

કેટેગયી-

API ના પૉભયટ મુજફ ઉભેદલાયના ઓછાભાાં ઓછા ૪૦૦ ઇં્વ શલા જઈએ.
(

C)

યુ.જી.વી. યે ્યુરેળન ૨૦૧૦ના
મુજફ વાંયક્ક્ુ ત

Appendix-III, ટેફર-૧ અને કેટેગયી-III ભાાં આેર PBAS કષ્ટક

API ઇં્વ ની ગિતયી કયલી. (Annexure-II)
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૫.૮

ઉભેદલાય ની અનુસ્નાતકની ભાકય ળીટભાાં જ ક્રયિાભની તાયીખ દળાયલેરના શમ તેલા ક્રકસ્વાભાાં

ઓનરાઈન અયજી િકભાાં અનુસ્નાતક ક્રડગ્રીની તાયીખના ખાનાભાાં જે તે ભક્રશનાની શેરી
તાયીખ દળાયલલી.
૫.૯ ઓનરાઇન

અયજી કમાય છી કયે ર અયજીની નપ્રરટ લેફવાઇટ ઉયથી ડાઉનરડ કયી અયજીની નપ્રરટ

ભેલી રેલાની યશેળે અને વાચલિી કયી જરૂય ડે થી યજુ કયલાની યશેળે.
૫.૧૦

આચામયશ્રીની બયતી વાંફધ
ાં ે તભાભ સ ૂચનાઓ/નલગત લખતલખત લેફવાઇટ યથી જઈ ળકાળે.

૫.૧૧

વાંફનાં ધત નલધાળાખાની કરેજ અને નલમ અનુવાયની

પ્રભાિિ ચકાવિી ભાટે ફરાલલાભાાં આલળે. આલા

www.cheguj.com ય
૫.૧૨

ખારી જ્માઓ અનુવાયના ઉભેદલાયને

ઉભેદલાયની માદી લેફવાઇટ વભમવય

મ ૂકલાભાાં આલળે

માદી અનુવાયના ઉભેદલાયએ રગ-ઇન થઇને પ્રભાિિ ચકાવિી ભાટેન કર રેટય

ડાઉનરડ

કયલાન યશેળે તથા કર રેટયભાાં જિાલલાભાાં આલેર વભમ અને સ્થે રૂફરૂ ભાાં સ્લખચે ઉક્સ્થત
થલાનુ ાં યશેળ.ે પાલેર વભમ અને તાયીખે ઉભેદલાય ઉક્સ્થત ન યશી ળકે ત ઉભેદલાયન પ્રભાિિ
ચકાવિી ભાટેન શક યદફાતર થમેર ગિાળે. પ્રભાિિ લેક્રયક્રપકેળન ભાટેન ુ ાં સ્થ , તાયીખ તેભજ
વભમ લેફવાઇટ ય મ ૂકલાભાાં આલળે.
૫.૧૩

પ્રભાિિ ચકાવિી વભમે ઉભેદલાયે અયજી િકભાાં બયે ર તભાભ રામકાત તથા નલગત વાંફધ
ાં ી
અવર પ્રભાિિ તથા આધાય યજુ કયલાના યશેળે.

૫.૧૪

કઇ ઉભેદલાયે ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કયીને કે દસ્તાલેજ વાથે ચેડા કયે ર ભાલુભ ડળે ત , તેભની
વાભે નનમભાનુવાય નળસ્ત નલમક કામયલાશી કયલાભાાં આલળે.

૫.૧૫

જે ઉભેદલાય ઓનરાઇન અયજી કયતી લખતે ખટી ભાક્રશતી આળે

ત, તેભને ગેયરામક ગિલાભાાં

આલળે. જ ઉભેદલાયે આેર ભાક્રશતી ખટી , અધુયી અથલા ભુરબયે રી જિાળે ત , બનલષ્મભાાં બયતી
અને વેલાના કઇિ તફક્કે ગેયરામક ગિલાભાાં આલળે અને આ અંગે કઇિ પ્રકાયની યજુઆત
ક્સ્લકાયલાભાાં આલળે નશીં.
૫.૧૬

ઉભેદલાયે પ્રભાિિ ચકાવિી વભમે પટ આઇડેરટીટી પ્રુપ વાથે યાખલાનુ ાં યશેળે તેભજ ભાાંગલાભાાં
આલે તમાયે યજુ કયલાનુ ાં યશેળે.

૫.૧૭

ઉભેદલાયએ બયતી પ્રક્રિમા વાથે વાંકામેર અનધકાયી/કભયચાયીઓન વાંકય કયલ નશીં. કઇિ
પ્રકાયે દફાિ રાલનાય કે બયતી પ્રક્રિમાભાાં નલક્ષે કયનાય ઉભેદલાયની અયજી યદ કયલાભાાં આલળે.

૫.૧૮

પ્રભાિિ ચકાવિી  ૂિય થમા ફાદ ગુિાાંકન દ્ધનતભાાંથી પ્રાપ્ત થમેર ગુિ તેભજ અંગત મુરાકાત
ભાથી પ્રાપ્ત થમેર ગુિ ન વયલા કયી ભેયીટ માદી ફનાલલાભાાં આલળે.
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૫.૧૯

આખયી ભેયીટ અનુવાય ઉભેદલાયે આેર સ્થ વાંદગી િભ તથા તેઓના ભેયીટ ગુિના આધાયે
કમ્પ્યુટય નવસ્ટભ દ્વાયા સ્થ(કરેજ) પાલિી કયલાભાાં આલળે.

નનભણકાં ૂ આદે ળભાાં જિાવ્મા

અનુવાયની મુદ્દતભાાં પાલામેર કરેજ ભાાં શાજય થલાનુ ાં યશેળે અરમથા ઉભેદલાય ન નનભણકાં ૂ આદે ળ
આઆ યદ્દ થમેર ગિાળે.
૫.૨૦

ઉચ્ચ નળક્ષિ કનભશ્નયશ્રી ની કચેયી અને તેના દ્વાયા કયલાભાાં આલતી બયતી પ્રક્રિમા ભાાં દયે કને વભાન
તક આલા તથા ભક્રશરાઓ લધુ ઉભેદલાયી નોંધાલે તે ભાટે પ્રતવાક્રશત કયે છે .

૫.૨૧

ઓનરાઈન અયજી કયતી લખતે કઈિ પ્રકાય ની મુશ્કેરી જિામ ત લેફવાઇટ ય જિાલેર શેલ્
રાઈન નાંફય ય જ વાંકય કયલાન યશેળે.
ઉચ્ચ વશક્ષિ કવભશ્નયશ્રી
ઉચ્ચ વશક્ષિ કવભશ્નયની કચેયી,
ુ યાત યાજમ.
ગાાંધીનગય ગજ
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