ઉચ્ચ િળ્ષણ કિભશ્નયનીકચેયી,
૧૨/૨,ડૉ.જીલયાજભશેતાબલન,ગાાંધીનગય(ગુ.યા.)
ુ ાનનત કોરેજો (નળક્ષણ અને કામદા નલદ્યાળાખા)
બફનવયકાયી અનદ
ભાાં અધ્માક વશામકોનન નનભ ક ભાટે કેન્દરનમકત
ૃ બયતન પ્રક્રિમા
ઉચ્ચ િળ્ષણ  કિભશ્નય (ગુ.યા.), ગાાંધીનગયની કચેયી દ્વાયા યાજ્મની બફનવયકાયી અનુદાનીત િળ્ષણ 
(ફી.એડ.) અને કામદા (ર) ની કરેજભાાં “અધ્માક વશામક” ના નાભાબબધાનથી િળ્ષણ ની કુર-૭૭
ુ ી કેન્દ્રીમકૃત બયતી પ્રક્રિમા ભાટે આમજન
અને કામદાની કુર-૪૬ જગ્મા ય િનભણ ૂક આલાના શેતથ
કયલાભાાં આલેર છે . “અધ્માક વશામક’’ તયીકે િનભણ ૂક આલા રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાય ાવેથી
ઓનરાઈનઅયજીત્રકલેફવાઈટwww.cheguj.comયભાંગાલલાભાાંઆલેછે .
 આ જગ્માઓ ભાટે વભગ્ર બયતી પ્રક્રિમા ાયદળશી  યીતે, ગુ લત્તાનુવાય અને યસ્ટય ુુજફ થામ તે
ુ ીવયકાયશ્રીદ્વાયાકેિન્દ્રમબયતીનુઆમજનકયે
શેતથ
ાં
રછે .
 વભગ્ર કેન્દ્રીમકૃત બયતી પ્રક્રિમા વયકાયશ્રીની લખત-લખતની નીિત અને સ ૂચનાઓને આધીન છે ,
તથા વયકાયશ્રી દ્વાયા ઠયાલલાભાાં આલે ત યદ અથલા પેયપાયને ાત્ર છે . અને તે ઉભેદલાય ભાટે
ફાંધનકતાાયશેળે.
 બયતી ભાટે આ વાથે વાભેર ક્રયિળષ્ટ-૧ અને ૨ ભાાં કરેજ દીઠ િલમ અને કેટેગયીલાઈઝ ખારી
ુ યદળાાલેરછે .
જગ્માનીિલગતણક કાયીશેતવ
 વાંદગી માદી ફન્દ્મા ફાદ   કામાબાય કે લશીલટી કાય  વફફ ઉકત કઇ  જગ્માઓ યાજમ
વયકાય દ્વાયા બયલા ફાફતે અન્દ્મ નીિત િનધાાક્રયત થામ તેલા વાંજગભાાં ક્રયિળષ્ટભાાંની જગ્મા કે
તભાભ જગ્માઓ વયકાયશ્રીના કે ઉચ્ચ િળ્ષણ  કિભળનય કચેયીના િન ામને આધીન આઆ યદ
થમેરગ ાળેઅથલાનલીનીિતઅનુવાયઅરગથીબયાળેઅથલાપેયપાયકયીળકાળે.
 બયતી પ્રક્રિમા દયમ્માન કે  િનભણુક શેરા, શારભાાં બફન વયકાયી અનુદાિનત કરેજભાાં કામાયત
અધ્માકજપાજરથતાશળે ત,તે જગ્માયપ્રથભઆપાજરઅધ્માકનેવભાલલાનાાં થળે અને
તે જગ્માઆબયતીપ્રક્રિમાભાાંથીયદ્દકયલાભાાં આલળેતે ભાટે ઉભેદલાયિનભણ ૂકભાટે કઈશક્કદાલ
કયીળકળેનક્રશ.

રામકાત :
1) ઉભેદલાયબાયતનાનાગક્રયકશલાજઇળે.
ુ ેળન ૨૦૧૦ અને ૨૦૧૮ અને/અથલા NCTE ૨૦૧૪
2) ઉભેદલાયની ળૈ્ષણબ કરામકાત યુજીવી યે ગ્યર
તથાતેભાાંથમેરલખતલખતસુધાયાઓઅનેવયકાયશ્રીનાલખતલખતનાઠયાલઅનુવાયયશેળે.
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3) ળૈ્ષણબ ક રામકાત ભાટે બાયતભાાં કેન્દ્ર કે યાજમ વયકાય દ્વાયા લૈધાિનક કામદા લડે તથા
યુ.જી.વી./NCTE દ્વાયા આેર ભાન્દ્મતા વાંદબે સ્થાિત કે ભાન્દ્મ કઇ  યુિનલિવટટી તયપથી
એનામતથમેરડીગ્રીજધ્માનેરેલાળે.
ુ ેળન-૨૦૧૦ અને ૨૦૧૮ અને/અથલા NCTE ૨૦૧૪
4) યુિનલિવટટી ગ્રાન્દ્્વ કિભળન (યુજીવી) યે ગ્યર
અને તેભાાં લખતલખતના સુધાયાઓ પ્રભા ે ઉભેદલાય જે તે િલદ્યાળાખાભાાં અનુસ્નાતક ક્ષણાએ
રઘુતભ ૫૫ ટકા ગુ વાથે વાયીળૈ્ષણબ કકાયક્રકદી ધયાલતાાં શલાજઇએ. ૫૫ ટકાથી ઓછા ગુ 
ધયાલતીઅયજીઆઆયદગ ાળે.

5) ઉભેદલાય યુજીવી-વીએવઆઇઆય અથલા વભાન પ્રકાયની વાંસ્થ
 ા દ્વાયા મજીત નેટ (પ્રભા ત્ર)
અથલા સ્રેટ (પ્રભા ત્ર) અથલા જી-વેટ (પ્રભા ત્ર) ઉિત ા શલા જઇએ.ઉભેદલાય કે જેઓ ૧૧
જુરાઈ, ૨૦૦૯ શેરા ીએચ.ડી. ભાટે યજીસ્ટય થમા શમ અને ીએચ.ડી.  ૂ ા થયુાં શમ તેલા
ઉભેદલાયને NET/SLETરામકાતભાાંથીુુક્તતભલાાત્રછે .આલાઉભેદલાયએUniversity Grants
Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff
in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher
Education) (4th Amendment), Regulations, 2016 નાાં ુુદ્દા નાં.-૩ ભાાં જ ાવ્મા અનુવાયનુાં ViceChancellor / Pro-Vice-Chancellor / Dean (Academic Affairs) / Dean (University
instructions)નુપ્રભા
ાં
ત્રયજુકયલાનુયશે
ાં ળે.
જેઉભેદલાયે  યુ.જી.વી.યે ગ્યુરેળન૨૦૦૯પ્રભા ે ીએચ.ડીભાાં પ્રલેળભેલેરશમઅને
ી.એચ.ડી.  ૂ ા કયુું શમ તેભને University Grants Commission (Minimum Standards and
Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 અનુવાયNET/SLETરામકાતભાાંથી
ુુક્તત ભલાાત્ર છે . આલા ઉભેદલાયએ University Grants Commission (Minimum Standards
and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 અનુવાય ીએચ.ડી રામકાત
ભેલેરછે તેુુજફનુયુ
ાં િનલિવટટીનાયજીસ્રાયનુવટીપીકે
ાં
ટયજુકયલાનુયશે
ાં ળે.

6)

યુ.જી.વી. યે ગ્યુરેળન-૨૦૧૦ અને ૨૦૧૮ અને/અથલા NCTE ૨૦૧૪ અને તેભાાં થમેર
લખતલખતના સુધાયાઓનાાં રઘુતભ રામકાત ધય  તેભજ યાજ્મ વયકાયશ્રી દ્વાયા િનમત થમેરા
ધય  ણકવ્મા ફાદ િળ્ષણ  અને કામદા િલધાળાખાની જરૂયીમાત પ્રભા ે િલધાળાખા ુુજફ
‘અધ્માક વશામક’ની રામકાતનાાં ધય  યશેળે. િળ્ષણ  અને કામદાની તભાભ જગ્માઓ ભાટે જે
રામકાતના ધય ે નક્કી કયલાભાાં આલેર છે . તે તભાભ ડીગ્રીઓ UGC ભાન્દ્મ યુિનલવશી ટીઓ
/વાંસ્થાઓતથાજ્માાં NCTE/BARCouncilofIndiaનાધય રાગુડતાશમતેલીવાંસ્થાઓદ્વ્રાયા
ડીગ્રીઓએનામતકયલાભાાંનક્રશઆલીશમતતેલીઅયજીઓઆઆયદથળે.

ુ ફ અધ્માક વશામકનન રામકાત
7) નળક્ષણ(ફન.એડ.)નન કોરેજો ભાટે NCTEના ધાયાધોયણ મજ
ુ ફનન યશેળે.
નનચે મજ
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1.

A Master’s Degree in relevantsubject with 55% marks (or an equivalent grade
in apoint scale wherever grading system is followed);

2.

M. Ed. Degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point
scale wherever grading system is followed); and

3.

Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the
National Eligibility Test (NET) in Education conducted by the UGC, CSIR or
similar test accredited by the UGC like SLET/SET.

4.

રામકાતનીળયતનાાં ુુદ્દાનાં-૫ુુજફિળ્ષણ િલદ્યાળાખાભાાં અથલાજેતે વાંસ્થાદ્વાયાિલિલધ
ભેથડનાિલમભાંજુયથમેરાશમતે ૈકીનાિલમભાાં ીએચ.ડી.કયે રશળે તે ઉભેદલાયને
જનેટ/સ્રેટ/જી-વેટભાાંથીુુક્તતભલાાત્રથળે.

5.

8)

૫૫ટકાથીઓછાગુ ધયાલતીઅયજીઆઆયદ્દથળે.

ુ ફ અધ્માક
રો (કામદા)નન કોરેજો ભાટે UGC/BAR Council of Indiaનન જોગલાઈઓ મજ
ુ ફનન યશેળે.
વશામકનન રામકાત નનચે મજ
1.

Good academic record as defined by the concerned University with at least
55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system
is followed) at the Master’s Degree level in the L.L.M. degree from an Indian
University, or an equivalent degree from an accredited foreign University.

2.

Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the
National Eligibility Test (NET) in Law conducted by the UGC, CSIR or similar
test taken by approved center and accredited by the UGC like SLET/G-SET.

3.

રામકાતની ળયતનાાં ુુદ્દા નાં-૫ ુુજફ કામદા િલદ્યાળાખાભાાં ી.એચ.ડી. કયે ર શળે તે
ઉભેદલાયનેજનેટ/સ્રેટ/જી-વેટભાાંથીુુક્તતભલાાત્રછે .

અનાભત લગગ ના ઉભેદલાયો ભાટે
1.

ુ ૂ ગુજયાતના અનુસ ૂબચત ણકિત, અનુસ ૂબચત જનણકિત, વાભાજજક અને ળૈ્ષણબ ક યીતે છાત
લગા,વયકાયશ્રીનાવાભાજજકન્દ્મામઅનેઅિધકાયીતાિલબાગનાતા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯નાઠયાલથી
રાગુ કયે રઆિથટકયીતે નફાલગાનાઉભેદલાયઅને ક્રદવ્માાંગ(PH)તથાભક્રશરાઉભેદલાયને
અનાભતનરાબભલાાત્રછે .

2.

યુ.જી.વી.યે ગ્યુરેળન૨૦૧૦નાાં 4th Amendmentઅનુવાય“A relaxation of 5% may be

provided at thegraduate and Masters level for the ScheduledCastes/Scheduled
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Tribes/Differently-abled (physically

and

visually

differently-abled) /Other

Backward Classes (OBC) (Non-creamy layer) categories for the purpose of
eligibility and for assessing good academic records during direct recruitment to
teaching positions. Theeligibility marks of 55% marks (or anequivalent grade in
a point scale wherevergrading system is followed) and the relaxationof 5% to
the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying
marks without including any grace markprocedures.”
3. અનુસબુ ચતણકિત,અનુસબુ ચતજનણકિત,વાભાજજકઅને ળૈ્ષણબ કયીતે છાતલગા તથાઆિથટક
યીતે છાત લગા (EWS) ૈકી ઉભેદલાય જે લગાના શમ તેની િલગત અયજીત્રકભાાં અચ ૂક
આલી.
4. ઉભેદલાયે  અયજીત્રકભાાં જેતે અનાભતક્ષણાદળાાલર
ે નશીશમતાછથીઅનાભતલગાના
ઉભેદલાયતયીકેરાબભેલલાનશક્કદાલભાન્દ્મ યાખલાભાાંઆલળેનશીં.
5. અનાભતલગાનરાબભેલલાઇચ્છતાઉભદલાયે તેનાવભથાનભાાંવ્ષણભઅિધકાયીદ્વાયા િનમત
નુુનાભાાંઆલાભાાંઆલેરણકિતપ્રભા ત્રનીનકરઅયજીવાથેવાભેર કયલીજરૂયીછે .
6. વાભાજજકઅને ળૈ્ષણબ કયીતે છાતલગાનાઉભેદલાયને અનાભતનરાબજતેઓન વભાલેળ
“ઉન્નતલગાભાાં” નશીથતશમતજભલાાત્રથળે.
7. (અ) વાભાજજક અને ળૈ્ષણબ કયીતે છાતલગાના ઉભેદલાયએઉન્નતલગાભાાં વભાલેળ ન થત
શલા અંગેનુ ાં વાભાજજક ન્દ્મામ અને અિધકાયતા િલબાગનુાં તાયીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠયાલથી
િનમત થમેર ગુજયાતી નુુનાનુાં ‘ક્રયિળષ્ટ-ક’ ુુજફનુાં અથલા નલા િનમત કયામેર ગુજયાતી
નુુનાક્રયિળષ્ટ-૪’ ુુજફનુપ્રભા
ાં
ત્રયજૂકયલાનુયશે
ાં ળે.
(ફ) તાયીખ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ના યજ કે ત્માયફાદ ઈસ્યુ થમેર ‘ઉન્નત લગાભાાં વભાલેળ નક્રશ
થલા અંગેનુ ાં પ્રભા ત્રનીભશત્તભ અલિધ ઈસ્યુ થમા-લા વક્રશત ત્ર  ના ાાંકીમ લાની યશેળે.
યાં તુ આવુાં પ્રભા ત્ર વાંફિધત ણકશેયાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલાની છે લ્રી તાયીખ
સુધીભાાંઈસ્યુકયામેરશવુજઈએ.
ાં
નોંધ: ઉન્નત લગાભાાં વભાલેળ નક્રશ શલા અંગેના પ્રભા ત્રની ભાન્દ્મતા/સ્લીકૃિત તથા
વભમગાા અને અલિધના અથાઘટન ફાફતે વયકાયશ્રીના ઠયાલ/ક્રયત્રની જગલાઈઓ
આખયીગ ાળે.
(ક) અયજી વાથે ગુજયાતી નુુના ‘ક્રયિળષ્ટ-ક’ અથલા ‘ક્રયિળષ્ટ-૪’ ને ફદરે અંગ્રેજી નુુના
‘Annexure-A’ ભાાં પ્રભા ત્ર યજૂ કયે ર શળે ત   અયજી યદ્દ કયલાભાાં આલળે કાય કે
‘Annexure-A’બાયતવયકાયશેઠયજગાયીભાટે આલાભાાં આલે છે , નક્રશકે ગુજયાતવયકાય
શેઠ.

4

ુ ાં
(ડ)ઉન્નતલગાભાાંવભાલેળથતનશલાઅંગેનપ્રભા
ત્રઆલાભાટે૬(છ)ભાદાં ડ ધ્માને
રેલામછે .પ્રભા ત્રનીઅલિધશલેત્ર લાનીછે .યાં તુ ઉતતભાદાં ડૈકીકઈ ભાદાં ડ
અલિધદયમ્માનપેયપાયથામતતેનીસ્લૈચ્ચ્છકણકશેયાતવાંફિધતઉભેદલાયે  તથા તેનાભાતાિતા/લારીએ સ્લમાં વાંફિાં ધત વત્તાઅિધકાયી તેભજ તેના દ્વાયા પ્રભા ત્રભાાં કઈ પેયપાય
કયલાભાાં આલેત ઉચ્ચિળ્ષણ  કિભશ્નય કચેયીને કયલાની યશેળે. ઉભેદલાય/ભાતા-િતા/લારી
આલી ણકશેયાત નક્રશ કયીને કઈ  િલગત છૂાલળે ત તેઓ કામદે વયની કામાલાશીને ાત્ર
ફનળે અને તેઓએભેલેરઅનાભતનરાબયદ્દકયલાાત્રથળે.ઉન્નતલગાભાાં વભાલેળનક્રશ
થલા અંગેના પ્રભા ત્ર ભેલલા ભાટેના કઈ  ભાદાં ડભાાં પેયપાયની સ્લૈચ્ચ્છક ણકશેયાત
કયલાનીજલાફદાયીઉભેદલાય/ભાતા-િતા/લારીનીવ્મક્તતગતયીતેઅનેવાંયતુ તયીતેયશેળે.
8. આિથટક યીતે નફા લગાના ઉભેદલાયએ ગુજયાત વયકાયના વાભાજજક ન્દ્મામ અનેઅિધકાયીતા
િલબાગના ઠયાલ નાં. ઈડબ્લલ્યુ એવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/એ, તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯ની જગલાઈ
ુુજફનુપ્રભા
ાં
ત્રયજુકયલાનુયશળે
ાં
.
9. વયકાયની પ્રલતાભાન જગલાઈ ુુજફ અનાભત ક્ષણાના ઉભેદલાય બફનઅનાભત લગાના
ઉભેદલાયની વાથે િનમત ધય ે (અથાાત લમભમાાદા, અનભુલની રામકાત, બફનઅનાભત
લગાનાઉભેદલાયભાટે અનાલેરશમતેનાકયતાાં લધુ િલસ્ત ૃતકયે રઅન્દ્મ્ષણેત્ર)ભાાં છૂટછાટ
રીધા િવલામ તાની ગુ લત્તાના આધાયે  વાંદગી ાભે ત બફનઅનાભત જગ્માની વાભે
ગ તયીભાાંરેલાનાથામછે .

10. ઉભેદલાયનીતભાભરામકાતણકશેયાતનીતાયીખનીક્સ્થિતએધ્માનેરેલાળે.
ગાય ધોયણ :
આજગ્માઓનુગાય-ધય
ાં
અને િનભણ ૂકનીળયતિળ્ષણ િલબાગનાઠયાલિભાાંક:એનજીવી-૧૧૦૪૧૬૫૭-ખતા.૨૫-૦૮-૨૦૦૫,તા.૨૮-૦૩-૨૦૦૬, તા.૧૬-૦૬-૨૦૦૮, તા.૧૫-૦૬-૨૦૧૦,૩-૧૦-૨૦૧૨,
૦૪/૦૪/૨૦૧૭ અને ૨૭/૦૭/૨૦૧૭ ની જગલાઇ અનુવાય યશેળે. તે ુુજફ પ્રથભ ાાંચ લા ભાટે
પ્રિતભાવરૂ.૪૦,૧૭૬/- અંકે રૂ. ચારીવશણકય એકવછત્તેય ુયાના ક્રપકવગાયથીઅજભામળીધય ે
િનભણ ૂકઅાળે.ાાંચલા ફાદઉભેદલાયનીવેલાનુુ
ાં ૂલ્માાંકનવયકાયીધાયાધય અને જેપ્રક્રિમાઓ
નક્કીકયીશમતે ુુજફવાંતકાયકજ ામતકામાબાયઅને વાંફિાં ધતકરેજનીદયખાસ્તનીચકાવ ી
ફાદ િનમભનુવાય યાજ્મ  વયકાયશ્રીની ભાંજુયી પ્રાપ્ત થમા છી જે-તે વભમ પ્રલતાભાન િનમભાનુવાય
આવીસ્ટાંટપ્રપેવયનીજગ્માયજેતેવભમેઅભરીગાયધય ભાાંવભાલલાભાાંઆલળે.
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વાંદગન પ્રક્રિમા :
ઉચ્ચ િળ્ષણ  કિભશ્નયશ્રીની કચેયી, ગાાંધીનગય દ્વાયા વાંદગીની પ્રક્રિમાના ધય  લેફવાઈટ
www.cheguj.comયમગ્મવભમે ુુકલાભાાં આલળે.જેભાટે ઉભેદલાયે  લેફવાઈટિનમિભતયીતે વતત
જતાયશેલી.

અન્દમ ળયતો:
1.

ભાન્દ્મ ઉભેદલાયએ િનમત વભમે અયજી ચકાવ ી અને વભારા કામાલાશી ભાટે િનિિત વભમે
ુ ાં
સ્લખચેઅચ ૂકઉિસ્થતયશેવજરૂયીછે
.

2.

ઓનરાઇન અયજીભાાં ઉભેદલાયે  બયે ર િલગત આખયી ગ ાળે તેની ચકાવ ી દયમ્માન ખટી
િલગત જ ાતા કે ઉભેદલાય તે નોંધેર િલગતઆધાયથી પ્રિતાક્રદત કયલાભાાં િનષ્પ યશેતા
તેનીઅયજીયદ્દગ ાળે.આઅંગેવાંદગીવિભિતનિન ામઆખયીગ ાળેજેઉભેદલાયનેભાન્દ્મ
અનેફાંધનકતાાયશેળે.

3.

ઉભેદલાયે તાનીરામકાતતથાઅનાભતલગા વાંફધ
ાં ે જરૂયીઅવરપ્રભા ત્રતથાઆનુાબગક
આધાય, દસ્તાલેજની ચકાવ ી વભમે તેની ઓયીજીનર નકર તથા સ્લમાંપ્રભાબ ત ઝેય્ષણ વેટ
યજુકયલાનયશેળે.

4.

કઇ ઉભેદલાયે  ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કયીને કે દસ્તાલેજ વાથે ચેડા કયે ર ભાલુભ ડળે ત
તેભનીવાભેિનમભાનુવાયકાન ૂનીકામાલાશીકયલાભાાંઆલળે.

5.

ઉભેદલાયે  પ્રભા ત્રચકાવ ીવભમે પટઆઇડેન્દ્ટીટીપ્ર ૂપવાથે યાખલાનુયશે
ાં ળે તેભજભાાંગલાભાાં
આલેત્માયે યજુકયલાનુયશે
ાં ળે

6.

ગુજયાત ણકશેય આમગ વેલા કે અન્દ્મ ણકશેય વેલા આમગ અથલા અન્દ્મ વયકાયી/અધા
વયકાયી/વયકાયશસ્તકનીવાંસ્થાઓરાયાઉભેદલાયકમાયે મ ગેયરામકઠયાલેરશમતતેની
િલગતપ્રભા ત્રનીચકાવ ીલખતે યજુ કયલાનીયશેળે. જઉભેદલાયનગેયરામકવભમગા
ચાલુ શળે ત આલા ઉભેદલાયની અયજી યદથલાને ાત્રથળે. અગાઉઉભેદલાયને વયકાયીવેલા
શસ્તકની કાંની કે ફડા /કોયે ળનભાાંથી કમાયે મ   પયજજમાત િનવ ૃિત, રુખવત કે ફયતયપ
કયલાભાાંઆલેરશમતતેિલગતપ્રભા ત્રનીચકાવ ીલખતેયજુકયલાનીયશેળે.
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નળક્ષણ અને કામદા નલદ્યાળાખાઓભાાં અધ્માક વશામકોનન ખારન જગ્માઓ અને અનાભત લગગનન
જગ્માઓનન કેટેગયી પ્રભાણે ભાક્રશતન
Subject and Categorywise vacancies in Education Colleges
SC

SR METHOD

ST

OBC

PH

EWS

OPEN

TOTAL

G F G F

G

F G F G

F

G

F

G

F

TOTAL

1

ACCOUNT/COMMERCE 0 0 1 0

2

0 0 0

2

2

1

1

6

3

9

2

ECONOMICS

0 0 0 0

1

0 0 0

0

1

0

1

1

2

3

3

ENGLISH

1 0 0 2

2

2 0 0

1

0

9

1

13

5

18

4

GUJARATI

0 0 0 2

1

0 0 0

1

0

3

0

5

2

7

5

HINDI

0 0 0 0

2

0 0 0

2

0

0

0

4

0

4

6

MATHS/SCIENCE

0 0 0 0

8

0 0 0

1

0

7

3

16

3

19

7

SANSKRIT

0 0 0 0

3

0 0 0

1

1

2

0

6

1

7

8

SOCIAL SCIENCE

0 0 1 2

3

0 0 0

0

0

4

0

8

2

10

TOTAL 1 0 2 6 22 2 0 0

8

4

26

6

59 18

77

Subject and Categorywise vacancies in Law Colleges
Category

SC

ST

SEBC

OPEN

EWS

PH

TOTAL

SR

Subject

G

F

G

F

G

F

G

F

G

F

G

F

G

F

Total

1

Law

0

0

3

1

13

1

23

5

0

0

0

0

39

7

46

NB: G – Indicates Male/Female both applicants; while F – Indicates reservation for
Female applicants.
નોંધ : ઉયના ટે ફરભાાં જે ખાનાઓભાાં ‘G’ દળાગ લેર છે તે શેઠનન જગ્માઓ ભાટે પરુ ુ  અને
સ્ત્રન ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકળે જમાયે જે ખાનાભાાં ‘F’ દળાગ લેર છે તે શેઠનન ખારન
જગ્માના આકડા સ્ત્રન અનાભત સચલે છે .
ુ નાઓ
ઓનરાઇન અયજીત્રક બયલા તેભજ વભગ્ર બયતન ફાફતનન અગત્મનન સચ
1)

ઉભેદલાયે વોપ્રથભલેફવાઇટwww.cheguj.comયયજજસ્ટયથલાનુયશે
ાં ળે.

2)

રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયએ કચેયીની લેફવાઇટ www.cheguj.com ય અખફાયી ણકશેયાતભાાં
િનક્રદિષ્ટ
 તાયીખદયમ્માનઓનરાઇનઅયજીકયલાનીયશેળે.
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3)

અયજીત્રક બયતાાં શેરાાં લેફવાઇટ ઉય ુુકલાભાાં આલેરી ણકશેયાત ભાટેની સ ૂચનાઓન
કાજી ૂલાકઅભ્માવકયલાનયશેળે.ઉભેદલાયે  ઓનરાઇનબયે રઅયજીપભા આખયીગ ાળે જેભાાં
ાછથીકઇ પ્રકાયનાસુધાયા-લધાયાકયીળકાળેનશીંકેકઇયજુઆતગ્રાહ્યયાખીળકાળેનશીં.

4)

ઓનરાઇનિવલામઅન્દ્મકઇ યીતેએટરેકેટારકેકુયીમયભાયપતેકેરૂફરૂલગેયેયીતેઅયજી
પભાઆકચેયીનેભકરલાભાાંઆલળેતયદગ લાભાાંઆલળે..

5)

યજજસ્ટય થમા ફાદ લેફવાઇટ ય રગ-ઇન થલાથી અયજી પભા ખુરળે. અયજી પભા કાજી ૂલાક
બયલાનુયશે
ાં ળે.અયજીપભાબયલાનીછે લ્રીતાયીખ૨૧/૦૩/૨૦૧૯ના૧૭:૫૯તરાકયશેળે.અંિતભ
ક્રદલવસુધીભાાં ઉભેદલાયતાનાપભાનીિલગતસુધાયીળકાળે યાં તુ પભા બયલાનીછે લ્રીતાયીખે
દળાાલેરવભમફાદકઇ વાંજગભાાંઉભેદલાયપભાનીિલગતસુધાયી/અડેટકયીળકળેનશીં.
ફેંકદ્વાયાપીનીચ ૂકલ ીવાંફધ
ાં ેઉભેદલાયનેફેન્દ્કીંગવભમધ્માનભાાંયાખલાવરાશછે .જઉભેદલાય
ઓનરાઇન અયજી પભાભાાં તે ભુર કયળે ત તેલી અયજી ઉય કઇ િલચાય ા કયલાભાાં આલળે
નશીં.ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાાંતાનભફાઇરનાંફયઅલશ્મઆલાનયશેળે.આનાંફયવાંદગી
પ્રક્રિમા ૂ ાનથામત્માાંસુધીફદરલનશીં.

6)

બફનઅનાભત લગાના ઉભેદલાયની અયજી પી રૂ.૨૫૦ (અંકે ફવ ચાવ રૂિમા) અને તભાભ
અનાભત ક્ષણાના ઉભેદલાય ભાટે અયજ પી રૂ.૧૦૦ (અંકે વ રૂિમા) બયલાના યશેળે. બયે રી પી
કઈ વાંજગભાાંયતભળેનશીં.

7)

ઓનરાઇન પોભગ બયતન લખતે ઉભેદલાય ોતાના નલમનન ઉરબ્ધ તભાભ ખારન જગ્માઓ વાભે
ોતાનો કોરેજો ભાટેના વાંદગન િભ આલાનો યશેળે. આ વાંદગન િભ ત્માય ફાદ ફદરન ળકાળે
નશીં.

8)

વાંદગી િભ આપ્મા ફાદ એ ેજ ને વેલ કયી ઉભેદલાયે  પભા પી બયલા ભાટે ત્રીણક ેજ ય થી
ચર  ડાઉનરડ કયી િપ્રન્દ્ટ ભેલી રેલાની યશેળે. નજીકની દે ના ફેંકની કઇ  ળાખાભાાં આ
ચર થીપભા પીજભાકયાલલાનીયશેળે.ફેંકભાાં પીબયલાથીઉભેદલાયને ચર નીએકકીયત
કયલાભાાંઆલળે.જેભાાંફેંકદ્વાયારાન્દ્ઝેતળનઆઇ.ડીદળાાલલાભાાંઆલેરશળે.

9)

ઉભેદલાયNEFTભાયપતનીચે દળાાલર
ે ફેંકખાતાભાાં ઓનરાઇનનીચેનીિલગતનાખાતાભાાં અયજી
પીજભાકયાલીળકળે.આલાઉભેદલાયએપીબમાાના ૨૫ કરાક ફાદ યે પયન્દ્વઆઇ.ડી લડે અયજી
કન્દ્પભાકયલાનીયશેળે.


ફેંકન ાંુ નાભ: દે ના ફેંક



ખાતા નાં :૦૩૦૮૧૦૦૨૭૯૦૦



ુ યાત
ખાતેદાય ન ાંુ નાભ : નોરેજ કોન્દવોનવિમભ ઓપ ગજ



IFSC Code : BKDN0130308



MICR Code: 380018053

10) ઉભેદલાયે  તાન ાવટા  વાઈઝન પટ (100KB થી ઓછી વાઈઝ), વશી (100KB થી ઓછી
વાઈઝ) અને અયજીત્રકભાાં દળાાલેર ડક્યુભેન્દ્ટ (દયે ક ની વાઈઝ 500KB થી ઓછી) ઓનરાઈન
અયજીત્રકભાાં અરડકયલાનાયશેળે.પટ,વશીઅને ડક્યુભેન્દ્્વJPG, JPEG કે PNGપભેટભાાં
શલા જઈળે, તેભજ ડક્યુભેન્દ્્વ PDF પભેટ ભાાં અરડ કયલા નશીં. અયજીત્રકભાાં દળાાલર
ે 
િલગતનાાંતભાભઆધાયઅવરભાાંડક્યુભેન્દ્ટલેયીપીકે ળનઅનેવભારાકામાલાશીલખતેઉભેદલાયે 
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વાથે રાલલાના યશેળે. ઉયતત િલગત અરડ કમાા િવલામ અયજી કન્દ્પભા થઇ ળકળે નક્રશ અને
આલીઅયજીયદથલાનેાત્રથળે.
11) ફેંકભાાં પીજભાકયાવ્માફાદનાકાભકાજનાએકક્રદલવફાદઉભેદલાયે  લેફવાઇટwww.cheguj.com
ય તાના યુઝય આઇ.ડી - ાવલડા થી રગ-ઇન થલાનુાં યશેળે તથા ચર થી પી બમાા અંગેના
રાન્દ્ઝેતળન આઇ.ડી જ ાલલાના યશેળે જેથી િવસ્ટભ દ્વાયા લેયીપાઇ કયી ઉભેદલાયની અયજી
ક્સ્લકાયલાભાાં આલેરછે  તે પ્રકાયનીસુચનાપ્રદિળટતકયલાભાાં આલળે.ઉભેદલાયનુપભા
ાં
 ક્સ્લકાયલાભાાં
આલેર છે  તે ુુજફની સુચના પ્રદિળટત ન થામ ત્માાં સુધી પભા વફભીટ થમેર ગ ાળે નશીં તથા
આલા ઉભેદલાયની અયજી ધ્માન ય રેલાભાાં આલળે નશીં. કાભકાજના ક્રદલવ દયમ્માન દયયજ
ફયના ૧૨.૦૦ કરાકે િવસ્ટભભાાં ફેંક દ્વાયા ુયા ાડલાભાાં આલેર રાન્દ્ઝેતળન આઇ.ડીન ડેટા
અડેટ કયલાભાાં આલળે. જેથી પી બમાાના ૨૫ કરાક ફાદ જ રાન્દ્ઝેતળન આઇ.ડી દાખર કયલાથી
િવસ્ટભદ્વાયાલેયીપાઇકયીળકાળે.
12) ઓનરાઇનઅયજીકમાાછીકયે રઅયજીનીિપ્રન્દ્ટલેફવાઇટઉયથીડાઉનરડકયીઅયજીનીિપ્રન્દ્ટ
ભેલીરેલાનીયશેળેઅનેભાાંગ ીકમેથીયજુકયલાનીયશેળે.
13) ઉભેદલાયએ બયતી પ્રક્રિમા વાથે વાંકામેર અિધકાયી/કભાચાયીઓન વાંકા  કયલ નશીં. કઇ 
પ્રકાયે  દફા  રાલનાય કે બયતી પ્રક્રિમાભાાં અવય કયાલનાય ઉભેદલાયની અયજી યદ કયલાભાાં
આલળે.

14) બયતી વાંફધ
ાં ી સ ૂચનાઓ લખતલખત લેફવાઇટ ય પ્રદિળટત કયલાભાાં આલળે. લેફ વાઇટ યની
આ પ્રકાયની સ ૂચનાઓ જ ઉભેદલાય જલાની ફાકી યશી ણકમત તેનાથી ઉત્ન્ન થતી યીક્સ્થિત
ભાટેઉભેદલાયતેજજલાફદાયયશેળે.

વભારા (Interview) અને નનભ ક
ાં :
ઉભેદલાયને ડક્યુભેન્દ્ટલેયીપીકેળનઅને વભારાપ્રક્રિમાભાટે િભાનુવાયઓન-રાઇનકરરેટય
થીફરલાભાાંઆલળે.આભાટેપ્રથભતફકકેભાત્રભેયીટિભઅનુવાયઉભેદલાયનેફરાલાળે.

ુ ના :
વાભાન્દમ સચ
1)આબયતીપ્રક્રિમા ૂ ાતમાતે વાંલગા ભાટે રાગુ પ્રલતાભાનિનમભ,જગલાઇઓઅને વયકાયશ્રીના
વાભાન્દ્મિનમભનેઆધીનયશેળે
2) આ ણકશેયાત અનુવાય બયતી કામાિભ કે ળયતભાાં કઇ  પ્રકાયન પેયપાય કયલાન તથા યદ્દ

કયલાનઉચ્ચિળ્ષણ કિભશ્નય,ગાાંધીનગયનેવાં ૂ ા અિધકાયયશેળે.

તભીળનય,
ઉચ્ચિળ્ષણ કિભશ્નયનીકચેયી,
૧૨/૨,ડ.જીલયાજભશેતાબલન,
ગાાંધીનગય
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