ુ યાત વયકાય, શળક્ષિ શલબાગ
ગજ
ઉચ્ચ શળક્ષિ કશભળનયશ્રીની કચેયી, ગાાંધીનગયના તાફા શેઠની વયકાયી શલજ્ઞાન
કોરેજોભાાં રેફોયે ટયી આવીસ્ટન્ટ લગા-3ની બયતી અંગે ની જાશેયાત
યાજ્મ ભાાં આલેરી વયકાયી વલજ્ઞાન કોરેજોભાાં રેફોયે ટયી આવીસ્ટન્ટ લગગ-૩ ની જગ્માઓ વીધી બયતીથી
બયલાની થામ છે . કોરેજોભાાં રેફોયે ટયી આવીસ્ટન્ટ લગગ-૩ ની વાંદગી પ્રક્રિમા તથા વનભણકાં ૂ ભાટે
ભે ર ભાંજૂયી ને આધીન અંદાજજત

કુર-૫૪ જ્ગગ્માઓ પ્રથભ ાાંચ લગ ભાટે રૂ. ૫૩૦૦/- ના ભાવવક

ક્રપક્વ લેતનથી આ કચેયી દ્વાયા વીધી બયતી કયલા ભાટે ઓનરાઈન અયજીઓ ભાાંગલાભાાં આલે છે . ાાંચ
લગની વેલાઓ  ૂયી થમેથી તેભની વેલાઓ વનભણકાં ૂ વત્તાવધકાયીને વાંતોકાયક જણાળે તો , વયકાયશ્રી
દ્વાયા જે તે જગ્મા ભાટે લખતો લખત વનમત કયે ર ભલાાત્ર ગાયધોયણ ભાાં વનભણકાં ૂ આલા ભાટે
વલચાયણા શાથ ધયલાભાાં આલળે.
રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તા:૨૦-૧-૨૦૧૪ થી તા:૩૧-૦૧-૨૦૧૪ સુધી લેફવાઇટ
www.cheguj.com ઉય મ ૂકલાભાાં આલેર સ ૂચના મુજફ

તા:૩૧-૦૧-૨૦૧૪ યોજ ૧૯.૫૯ કરાક

સુધીભાાં ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશેળે. તેભજ ક્ન્પભગ અયજી તાયીખ ૦૧-૦૨-૨૦૧૪ના યોજ ૧૯.૫૯
કરાક સુધીભાાં કયલાની યશેળ.ે
આ બયતી પ્રક્રિમા ગુજયાત વયકાયના નીચે મુજફ ના ઠયાલો ને ધ્માને રઈને કયલાભાાં આલળે
૧. વળક્ષણ વલબાગના ઠયાલ િભાાંક:

ઘ/ળ/૬૮/જી.વી.ઑ./૧૫૧૨/૩૪૧૨/ખ તા: ૧૩-૧૨-૨૦૧૩

૨. વળક્ષણ વલબાગના ઠયાલ િભાાંક: જી.વી.ઑ./૧૫૧૨/૬૩/ખ તા: ૨૧-૦૩-૨૦૧૩
૩. વયકાયશ્રીના વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના ઠયાલ િભાાંક: કઅ/૧૦૨૦૧૩/યુઓ/૨૭/ગ.૪
તા: ૦૫-૦૩-૨૦૧૩
૪. વળક્ષણ વલબાગના ઠયાલ િભાાંક: જી.વી.ઑ./૧૫૧૨/૬૩/ખ તા: ૨૯-૦૯-૨૦૧૨

૧. ળૈક્ષણિક રામકાત:
ઉભેદલાય બાયતભાાં કામદા અન્લમે સ્થામેર અથલા યુ.જી.વી. એક્ટ-૧૯૫૬ના બાગ-૩ શેઠ
ડીમ્ડ યુવનલવવિટી તયીકેની વાંસ્થાભાાંથી બૌવતકળાસ્ત્ર અથલા યવામણળાસ્ત્ર અથલા
લનસ્વતળાસ્ત્ર અથલા પ્રાણીળાસ્ત્ર અથલા ભાઈિોફામોરોજી ની સ્નાતક ક્રડગ્રી અથલા વયકાય
દ્વ્રાયા ભાન્મ કયલાભાાં આલેર વભકક્ષ રામકાત ધયાલતા શોલા જોઈએ.

૨. યાષ્ટ્રીમતા:
ઉભેદલાય બાયતનો નાગક્રયક શોલો જોઈએ.

૩. લમભમાાદા :
રેફોયે ટયી આવીસ્ટન્ટ લગગ-3ની અયજી સ્લીકાયલા ભાટેની છે લ્રી તાયીખે ઉભેદલાયની ઉભય ૩૦
લગથી લધુ ના શોલી જોઈએ.

લમ ભમાગદાભાાં છૂટછાટ:
અનાભત લગગના ઉભેદલાયો ભાટે યાજ્મ વયકાયના પ્રલતગભાન વનમભો મુજફ લમભમાગદાભાાં
નીચે જણાવ્મા મુજફ છૂટછાટ આલાભાાં આલળે. :
૩.૧ અનુ. જાવત , અનુ. જન. જાવત અને વા. ળૈ. લગગ- ૫ લગ
૩.૨ બફનઅનાભત ભક્રશરા ઉભેદલાય

– ૫ લગ

૩.૩ અનાભત લગગના ભક્રશરા ઉભેદલાય –૧૦ લગ (આ છુટછાટભાાં ભક્રશરા ભાટેની છુટછાટ કે જે ૦૫
લગની છે તેનો ણ વભાલેળ થઈ જામ છે .)
૩.૪

૪૦ % કે તેથી લધુ અાંગતા ધયાલતા ઉભેદલાયોને ઉરી લમભમાગદાભાાં ૧૦ (દવ) લગની

છૂટછાટ આલાભાાં આલળે
૩.૫ તભાભ કેટેગયીના ઉભેદલાયની ઉરી લમ ભમાગદા છૂટછાટ વાથેની કોઈણ વાંજોગોભાાં
વનમત તાયીખે ૪૫ લગથી લધલી જોઈએ નશીં
ગુજયાત મુલ્કી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) વનમભો
અનુવાય
ભમાગદાભાાં

, ૧૯૬૭ ની જોગલાઇઓ

, અગાઉથી ગુજયાત વયકાય ની વેલાભાાં શોમ તેલા ઉભેદલાય ભાટે ઉરી લમ
છૂટછાટ આલાભાાં આલળે.

૪ . શનમભો અને જોગલાઇઓ:
વળક્ષણ વલબાગના તા: ૧૩-૧૨-૨૦૧૩ ના ઠયાલ મુજફ ઉચ્ચ વળક્ષણ કવભળનયશ્રીની કચેયી

,

ગાાંધીનગયના તાફા શેઠની યાજ્મની વયકાયી વલજ્ઞાન કોરેજોભાાં રેફોયે ટયી આવીસ્ટન્ટ લગગ-3
ની જગ્મા ય વનભણકાં ૂ આલાની ળયતો નક્કી કયે ર છે . તે તેભજ શલે છી લખતો લખત
વયકાયશ્રી દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં આલેર ળયતો અને વનમભો ઉભેદલાય ને ફાંધનકતાગ યશેળે. જે
જોગલાઇઓને આધીન
૪.૧

ક્રપક્વ લેતન ના

અનુવાય

,
આ વભમગાા દયમ્માન ઉભેદલાયે ગુજયાત મુલ્કી વેલાની જોગલાઇઓ

, Computer Competency Training and Examination Rules 2006 મુજફ કમ્્યુટય ના

જ્ઞાન ને રગતી યીક્ષા ાવ કયલાની યશેળે.
૪.૨ યાજ્મ વયકાયના પ્રસ્થાવત વનમભો મુજફ વાંદગી ાભેર ઉભેદલાયે ક્રશન્દી અથલા ગુજયાતી
અથલા ફાંનેની યીક્ષા ાવ કયલાની યશેળે.
૪.૩

વાંદગી ાભેર ઉભેદલાયે આ અંગે ની ટ્રેવનિંગ રેલાની યશે ળે અને તેભજ યાજ્મ વયકાય દ્વ્રાયા

વનમત કયે ર યીક્ષા ાવ કયલાની યશેળે.
૪.૪ વાંદગી ાભેર ઉભેદલાયે વયકાયશ્રી દ્વાયા વનમત કયે ર પોભગ ભાાં ચોક્કવ યકભ અને વભમ
અંગેના વવક્યોક્રયટી અને સ્મોક્રયટી ફોન્ડ આલાના યશેળે

.

૫. વાંદગી પ્રક્રિમા:
જાશેયાતભાાં દળાગલેર વાંલગગની જ્ગગ્મા ભાટે વાંદગી માદી (ભેયીટ બરસ્ટ) તૈમાય કયલા ભાટે
O.M.R. ટેસ્ટ મોજલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય નુ ાં ભેયીટ ગણલા ભાટે O.M.R. ટેસ્ટભાાં ભેલેર ગુણના
૬૦ % બાયાાંક અને ળૈક્ષબણક રામકાતના ૪૦ % બાયાાંક એભ કુર ૧૦૦ ગુણના (ત્રક-૧)
આધાયે વાંદગી નક્કી કયલાભાાં આલળે યાં ત ુ ખાતાને મોગ્મ અને જરૂયી રાગળે તો તેભાાં
જરૂયી પેયપાય કયી ળકાળે અને તેલા વાંજોગો ભાાં તેની જાણ લેફવાઇટ ય કયલાભાાં આલળે.

ુ ાાંકન ધ્ધશત
રેફોયે ટયી આવીસ્ટન્ટ લગા -3ની જગ્માઓ ભાટે ની ગિ
(ત્રક-૧)
િભ
૧

ુ
ભશત્તભ ગિ

ળૈક્ષણિક રામકાત
એવ.એવ.વી. કક્ષા (ધોયિ-૧૦)
અ. ૭૧ % થી ૯૦ % (૦.૨૫ પ્રવત ૧ %)

૦૫.૦૦

એચ.એવ.વી. કક્ષા (ધોયિ-૧૨ શલજ્ઞાન)
અ. ફધા જ શલમોનો કુ ર વયલાો
૨

૦૫.૦૦

૫૧ % થી ૭૦ % (૦.૨૫ પ્રવત ૧ %)
ફ. પક્ત શલજ્ઞાન શલમો ભાટે

૧૦.૦૦

૫૬ % થી ૭૫ % (૦.૫૦ પ્રવત ૧ %)
સ્નાતક કક્ષા (શલજ્ઞાન સ્નાતક)
૩

૪

અ. ૫૧ % થી ૬૦ % (૦.૫૦ પ્રવત ૧ %)

૦૫.૦૦

ફ. ૬૧ % થી ૭૫ % (૧.૦૦ પ્રવત ૧ %)

૧૫.૦૦

રેબખત O.M.R. યીક્ષાનુ ાં ભેયીટ

૬૦.૦૦

(O.M.R. યીક્ષા ભાાં ભેલેર ગુણના ૬૦ %)

ુ
કુ ર ગિ
૧૦૦.૦૦

૬. યીક્ષા ધ્ધવત:
O.M.R. ધ્ધવતથી M.C.Q. (ફહલ
ુ ૈકલ્લ્ક) પ્રશ્નો આધાક્રયત યીક્ષા રેલાભાાં આલળે
આલા ભાટે શોર ક્રટક્રકટ (

, યીક્ષા

Hall-Ticket) ડાઉનરોડ કયલી , યીક્ષાનુ ાં સ્થ/વભમ અને

અભ્માવિભ લગેયેની વલગતલાય ભાક્રશતી વભમાાંતયે લેફવાઇટ ય મ ૂકલાભાાં આલળે.

૭. અનાભત કેટેગયીના ઉભેદલાયો ભાટે :
૭.૧

વયકાયશ્રીના પ્રલતગભાન વનમભોનુવાય બયતી પ્રક્રિમા વભમે અનુસબુ ચત જાવત / અનુસબુ ચત

જનજાવત /

વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક છાત લગગ

/ ળાયીક્રયક ખોડ ખાાંણ તથા ભક્રશરા

ઉભેદલાયને અનાભત નો રાબ ભલાાત્ર યશેળે.
૭.૨
જાવત

અનાભત જગ્માઓ પક્ત મ ૂ ગુજયાતના વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક છાત લગગના , અનુસબુ ચત
, અનુસબુ ચત જનજાવત તેભજ વલકરાાંગ ઉભેદલાયો ભાટે જ અનાભત છે . આલા ઉભેદલાયોએ

પ્રભાણત્ર ચકાવણી વભમે વક્ષભ વત્તાવધકાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર જાવત/વલકરાાંગતા
અંગેન ુ ાં અવર પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ાં યશેળે.
૭.૩ વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક છાત લગગના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગગભાાં વભાલેળ ન થતો શોલા
અંગેન ુ ાં વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાક્રયતા વલબાગના તા. ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠયાલ થી વનમત
થમેર ક્રયવળષ્ઠ-ક ના નમ ૂનાભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ાં યશેળે.
વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક છાલગગના ઉભેદલાયોને અનાભતનો રાબ જો તેઓનો વભાલેળ
ઉન્નત લગગભાાં નશી થતો શોમ તો જ ભલાાત્ર થળે.

ક્રયણીત ભક્રશરા ઉભેદલાયોએ આવુ ાં પ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-વતાની આલકના વાંદબગભાાં યજુ
કયલાનુ ાં યશેળ.ે જો આલા ઉભેદલાયોએ તેભના વતની આલકના વાંદબગભાાં આવુ ાં પ્રભાણત્ર યજુ
કયે ર શળે તો તેભની અયજી યદ કયલાભાાં આલળે.
આ પ્રભાણત્ર તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૨ થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૩ના વભમગાાની આલકને ધ્માને
રઈ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૩ કે ત્માયફાદ ભેલેર શોવુ ાં જોઇએ.

ુ નાઓ
૮. ઓનરાઇન અયજીત્રક બયલા તેભજ વભગ્ર બયતી ફાફતની અગત્મની સચ
૮.૧ રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએ વનમત વભમ ભમાગદાભાાં લેફવાઇટ
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ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશેળે.
૮.૨ અયજીત્રક બયતાાં શેરાાં લેફવાઇટ ઉય મુકલાભાાં આલેરી જાશેયાત ભાટેની સુચનાઓનો
કાજી ૂલગક અભ્માવ કયલા વલનાંતી છે . ઉભેદલાયે ઓનરાઇન બયે ર અયજી પોભગ આખયી ગણાળે
જેભાાં

તા: ૩૧-૦૧-૨૦૧૪ ના ૧૯.૫૯ કરાક ફાદ કોઇણ જાતના સુધાયા-લધાયા કયી ળકાળે

નશીં કે તભાયી વલળે કોઇ યજુઆત ગ્રાહ્ય યાખી ળકાળે નશીં.
૮.૩ ટાર કે કુયીમય ભાયપત અયજી પોભગ સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં અને યદ થમેરા ગણાળે. આ
કચેયીને અયજીત્રકો ભોકરલા નશીં.
૮.૪ ઉભેદલાયે વૌ પ્રથભ

લેફવાઇટ www.cheguj.com ય યજજસ્ટય થલાનુ ાં યશેળે. ઉભેદલાયે

યજજસ્ટય કયે રા ઇ-ભેર આઇ.ડી ય જો જરૂય રાગળે તો સુચનાઓ આલાભાાં આલળે જેથી
ઉભેદલાયે ોતાનુ ાં જ ઇ-ભેર આઇ.ડી આલાનુ ાં યશેળે.
૮.૫ ઉભેદલાય યજજસ્ટય થમા ફાદ જ લેફવાઇટ ય રોગ-ઇન થલાથી અયજી પોભગ ખુરળે. અયજી
પોભગ કાજી ૂલગક બયલાનુ ાં યશેળે. અયજી પોભગ બયલાની છે લ્રી તાયીખ ૩૧-૦૧-૨૦૧૪ના ૧૯:૫૯
ક્રાક સુધીભાાં ઉભેદલાય ોતાના પોભગની વલગતો સુધાયી ળકાળે યાં ત ુ પોભગ બયલાની છે લ્રી
તાયીખે દળાગલેર વભમ ફાદ કોઇણ વાંજોગોભાાં ઉભેદલાય પોભગની વલગતો સુધાયી/ અડેટ કયી
ળકળે નશીં. જો ઉભેદલાય ઓનરાઇન અયજી પોભગભાાં ોતે ભુર કયળે તો તેલી અયજી ઉય કોઇ
વલચાયણા કયલાભાાં આલળે નશીં. ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાાં ોતાનો ભોફાઇર નાંફય અલશ્મ
આલાનો યશેળ.ે આ નાંફય વાંદગી પ્રક્રિમા  ૂણગ ન થામ ત્માાં સુધી ફદરલો નશીં જેથી
જરૂયીમાતના વાંજોગોભાાં વાંકગ કયી ળકામ.
૮.૬ બફનઅનાભત તેભજ વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક છાત લગગના ઉભેદલાય ભાટે અયજી પી
(અંકે રૂવમા.

રૂ.૨૦૦/.

ફસ્વોુયા) અને વલકરાાંગ , અનુસબુ ચત જાવત તથા અનુસબુ ચત જનજાવત લગગના

ઉભેદલા યો ભાટે અયજી પી

રૂ.૧૦૦/-(અંકે રૂવમા વો ુયા) બયલાના યશેળે. કોઇણ વાંજોગોભાાં

બયે ર પી યત ભી ળકળે નશીં.
ઉભેદલાયે પોભગ પી બયલા ભાટે તેભના ચરણ ડાઉનરોડ કયી વપ્રન્ટ ભેલી રેલાની યશેળે. તથા
નજીકની દે ના ફેંકની કોઇણ ળાખાભાાં ઉક્ત ચરણથી પોભગ પી

તા:.૩૧-૦૧-૨૦૧૪ના વભમ

16.00 કરાક સુધી

ભાાં જભા કયાલલાની યશેળે. ફેંકભાાં પી બયલાથી ઉભેદલાયને ચરણની એક

કોી યત કયલાભાાં આલળે જેભાાં ફેંક દ્વાયા ટ્રાન્ઝેક્ળન આઇ.ડી દળાગલલાભાાં આલેર શળે.
ઉભેદલાય

NEFT ભાયપત નીચેની વલગતના ખાતાભાાં ઉભેદલાયી પી ઓનરાઇન જભા કયાલી

ળકળે. આલા ઉભેદલાયોએ પી બમાગના ૨૫ કરાક ફાદ ટ્રાન્ઝેક્ળન આઇ.ડી લડે અયજી કન્પભગ
કયલાની યશેળ.ે


ફેંકન ાંુ નાભ: દે ના ફેંક



ખાતા નાં :૦૩૦૮૧૦૦૨૭૯૦૦




IFSC Code : BKDN0130308
MICR Code: 380018053

ચરણ ડાઉનરોડ કમાગ ફાદ કાભકાજના એક ક્રદલવ ફાદ ઉભેદલાયે લેફવાઇટ
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ચરણથી પી બમાગ અંગે

– ાવલડગ થી રોગ-ઇન થલાનુ ાં યશેળે તથા

નો ટ્રાન્ઝેક્ળન આઇ.ડી જણાલલા નો યશેળે જેથી વવસ્ટભ દ્વાયા લેયીપાઇ

કયી ઉભેદલાયની અયજી સ્સ્લકાયલાભાાં આલેર છે તે પ્રકાયની સુચના પ્રદવળિત કયલાભાાં આલળે.
ઉભેદલાયનુ ાં પોભગ સ્સ્લકાયલાભાાં આલેર છે તે મુજફની સુચના પ્રદવળિત ન થામ ત્માાં સુધી પોભગ
વફભીટ થમેર ગણાળે નશીં તથા આલા ઉભેદલાયોની અયજી ધ્માન ય રેલાભાાં આલળે નશીં.
કાભકાજના ક્રદલવો દયમ્માન દયયોજ ફોયના ૧૨.૦૦ કરાકે વવસ્ટભભાાં ફેંક દ્વાયા ુયા
ાડલાભાાં આલેર ટ્રાન્ઝેક્ળન આઇ.ડીનો ડેટા અડેટ કયલાભાાં આલળે. જેથી પી બમાગના ૨૫
કરાક ફાદ જ ટ્રાન્ઝેક્ળન આઇ.ડી દાખર કયલાથી વવસ્ટભ દ્વાયા લેયીપાઇ કયી ળકાળે.
૮.૭ ઓનરાઇન અયજી કમાગ છી કયે ર અયજીની વપ્રન્ટ લેફવાઇટ ઉયથી ડાઉનરોડ કયી અયજીની
વપ્રન્ટ ભેલી રેલાની યશેળે અને વાચલણી કયી જરૂય ડેથી યજુ કયલાની યશેળે.
૮.૮

રેફોયે ટયી આવીસ્ટન્ટ લગા -3ની બયતી વાંફધ
ાં ે તભાભ સ ૂચનાઓ/વલગતો લખતોલખત લેફવાઇટ

યથી જોલા ભી ળકળે.
૮.૯

વાંદગી પ્રક્રિમા મુજફ વલમલાય અને કેટેગયી પ્રભાણે ભેક્રયટમાદી ફનાલલાભાાં આલળે.

૮.૧૦

ભેયીટ માદી ભાાં વભાવલષ્ટ ઉભેદલાયોએ રોગ-ઇન થઇને પ્રભાણત્ર ચકાવણી ભાટેનો કોર રેટય
ડાઉનરોડ કયલાનો યશેળે તથા કોર રેટયભાાં જણાલલાભાાં આલેર વભમ અને સ્થે રૂફરૂભાાં
સ્લખચે ઉસ્સ્થત થલાનુ ાં યશેળે. પાલેર વભમ અને તાયીખે ઉભેદલાય ઉસ્સ્થત ન યશી

ળકે

તો તેઓનો વનભણકાં ૂ ભેલલા ભાટેનો શક યદફાતર થમેર ગણાળે.
પ્રભાણત્રોનુ ાં લેયીપીકેળન ત્રીજે ભા

, બ્રોક નાં-૧૨

ગાાંધીનગય,ગુજયાત યાજમ, ખાતે કયલાભાાં આલળે

, ડો જીલયાજ ભશેતા બલન

. લેયીપીકેળન ભાટે નુ ાં વભમ ત્રક

લેફવાઇટ ય મુકલાભાાં આલળે.
૮.૧૧

ઉભેદલાયના પ્રભાણત્ર ચકાવણી વભમે જો કોઇ કાયણવય દાલો કયે ર ભેયીટ ભાક્વગભાાં ઘટાડો

થામ અને તે ભાક્વગ જે તે કેટેગયીના કટ ઑપ ભાક્વગ કયતાાં ઓછા થામ તો તેલા ઉભેદલાયોને જે
તે યાઉન્ડ દયમ્માન

વનભણકાં ૂ ભાટેની કોરેજની પાલણી કયલાભાાં આલળે નશીં.

,

૮.૧૨

ઉભેદલાયને તેઓના ભેયીટ ગુણ અને વાંદગીિભના આધાયે વયકાયશ્રી દ્વાયા કોરેજની પાલણી

કયલાભાાં આલળે.
૮.૧૩

ઉભેદલાયની વનભણકાં ૂ થામ ત્માય છી વનભણકાં ૂ આદે ળભાાં જણાવ્મા અનુવાયની મુદતભાાં

પાલામેર કોરેજભાાં શાજય થલાનુ ાં યશેળે અન્મથા ઉભેદલાયનો વનભણકાં ૂ આદે ળ આોઆ યદ
થમેર ગણાળે. કોઇણ વાંજોગોભાાં સ્થ ફદરી આલાની યજુઆત ગ્રાહ્ય યાખલાભાાં આલળે
નશીં.
૮.૧૪ પ્રભાણત્ર ચકાવણી વભમે ઉભેદલાયે ભેલેર રામકાત વાંફધ
ાં ી અવર પ્રભાણત્રો અથલા
આધાયો યજુ કયલાના યશેળે.
૮.૧૫

કોઇ ઉભેદલાયે ફનાલટી દસ્તાલેજો યજુ કયીને કે દસ્તાલેજો વાથે ચેડા કયે ર ભાલુભ ડળે તો

તેભની વાભે વનમભાનુવાય વળસ્ત વલમક કામગલાશી કયલાભાાં આલળે.
૮.૧૬

જે ઉભેદલાય ઓનરાઇન અયજી કયતી લખતે ખોટી ભાક્રશતી આળે તેભને ગેયરામક ગણલાભાાં

આલળે. જો ઉભેદલાયે આેર ભાક્રશતી ખોટી

, અધુયી અથલા ભુરબયે રી જણાળે તો બવલષ્મભાાં

બયતી અને વેલાના કોઇણ તફક્કે ગેયરામક ગણલાભાાં આલળે અને આ અંગે કોઇણ
પ્રકાયની યજુઆત સ્સ્લકાયલાભાાં આલળે નશીં.
૮.૧૭

ઉભેદલાયે પ્રભાણત્ર ચકાવણી વભમે પોટો આઇડેન્ટીટી પ્રુપ વાથે યાખલાનુ ાં યશેળે તેભજ

ભાાંગલાભાાં આલે ત્માયે યજુ કયલાનુ ાં યશેળે.
૮.૧૮ ઉભેદલાયોએ બયતી પ્રક્રિમા વાથે વાંકામેર અવધકાયી/કભગચાયીઓનો વાંકગ કયલો નશીં.
કોઇણ પ્રકાયે દફાણ રાલનાય કે બયતી પ્રક્રિમાભાાં વલક્ષે કયનાય ઉભેદલાયની અયજી યદ
કયલાભાાં આલળે.
૮.૧૯

ઉચ્ચ વળક્ષણ કવભશ્નયશ્રી ની કચેયી દ્વાયા કયલાભાાં આલતી બયતી પ્રક્રિમા ભા દયે ક ને વભાન તક

આલા તથા ભક્રશરાઓ લધુ ઉભેદલાયી નોંધાલે તે ભાટે પ્રોત્વાક્રશત કયે છે .
૮.૨૦

ઓનરાઈન અયજી કયતી લખતે કોઈણ પ્રકાયની મુશ્કેરી જણામ તો લેફવાઇટ ય જણાલેર

શેલ્ રાઈન નાંફય ય જ વાંકગ કયલાનો યશેળે.

ઉચ્ચ શળક્ષિ કશભશ્નયશ્રી
ઉચ્ચ શળક્ષિ કશભશ્નયની કચેયી,
ુ યાત યાજમ.
ગાાંધીનગયગજ

