COMMISSIONERATE OF HIGHER EDUCATION
Government of Gujarat

ુ ાનનત કોરેજના અધ્માક વશામક (નળક્ષણ અને કામદા
બફનવયકાયી અનદ
ુ ાતા પ્રશ્નો (FAQ)
નલદ્યાળાખા) ની જાશેયાત-૨૦૧૭-૨૦૧૮ના વંદબભભાં લાયં લાય પછ
૧. નળક્ષણ નલદ્યાળાખા ભાટે રામકાત શ ંુ છે ?
જલાફ: જાશેયાતના રામકાતના મુદ્દા નં. ૭ભાં દળાાવ્મા પ્રભાણે ફી.એડ. , અનુસ્નાતક કક્ષાએ ૫૫
ટકા ભાર્કવા , એભ.એડ.ભાં ૫૫ ટકા, શળક્ષણ શલમભાં NET અથલા GSLET. જાશેયાતના રામકાતના
મુદ્દા નં. ૫ મુજફ ીએચ.ડી.ની ડડગ્રી ધયાલનાયને NET/GSLETભાંથી મુક્ર્કત ભલાાત્ર થળે.

૨. કામદા નલદ્યાળાખા ભાટે રામકાત શ ંુ છે ?
જલાફ:

જાશેયાતના રામકાતના મુદ્દા નં. ૮ભાં દળાાવ્મા પ્રભાણે એર.એર.ફી.

અને

એર.એર.એભ.ભાં ૫૫ ટકા , કામદા શલદ્યાળાખાભાં NET અથલા GSLET. જાશેયાતના રામકાતના
મુદ્દા નં. ૫ મુજફ ીએચ.ડી.ની ડડગ્રી ધયાલનાયને NET/GSLETભાંથી મુક્ર્કત ભલાાત્ર થળે.

૩.એભ.પીર. ની રામકાત ધયાલનાય ઉભેદલાય અથલા ી.એચ.ડી ચાલ ુ શોમ તેલા
ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે ?
જલાફ: ના. NET/GSLET અથલા યુ.જી.વી. યે ગ્યુરેળન અનુવાયનુ ં ીએચ.ડી. એ
રઘુત્તભ રામકાતના ધોયણો છે .
૪. ી.એચ.ડી થીવીવ જભા કયાલેર શોમ યં ત ુ ફાકીની પ્રક્રિમા ફાકી શોમ તેલા
ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે?

જલાફ: ના. ઉભેદલાય ાવે યુશનલશવિટી દ્વાયા ફશાય ાડલાભાં આલેર ી.એચ.ડી નોડટડપકેળન
શોવું આલશ્મક છે .

૫. ળૈક્ષબણક લભ ૨૦૦૯ શેરા કે તે ફાદ કયે ર ીએચ.ડી ભાન્મ છે ?
જલાફ: ઉભેદલાય યુજીવી-વીએવઆઇઆય અથલા વભાન પ્રકાયની વંસ્થાભ દ્વાયા મોજીત નેટ
(પ્રભાણત્ર) અથલા સ્રેટ (પ્રભાણત્ર) અથલા વેટ (પ્રભાણત્ર) ઉશતણા શોલા જોઇએ.
ઉભેદલાય કે જેઓ ૧૧ જુરાઈ, ૨૦૦૯ શેરા ી.એચડી. ભાટે યજીસ્ટય થમા શોમ અને ી.એચ.ડી.
 ૂણા થયુ ં શોમ તેલા ઉભેદલાયોને

NET/SLET રામકાતભાંથી મુક્ર્કત ભલાાત્ર છે . આલા

ઉભેદલાયોએ University 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 નાં
મદ્દુ ા નં.-૩ ભાં જણાવ્મા અનુવાયનુ ં Vice-Chancellor / Pro-Vice-Chancellor / Dean (Academic
Affairs) / Dean (University instructions)નુ ં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ં યશેળે.
જે ઉભેદલાયે યુ.જી.વી. યે ગ્યુરેળન ૨૦૦૯ પ્રભાણે
ી.એચ.ડી. ૂણા થયું શોમ

ીએચ.ડી ભાં પ્રલેળ ભેલેર શોમ અને

તેભને University Grants Commission (Minimum Standards and

Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009
રામકાતભાંથી મુક્ર્કત ભલાાત્ર છે . આલા ઉભેદલાયોએ

અનુવાય

NET/SLET

University Grants Commission

(Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009
અનુવાય ીએચ.ડી રામકાત ભેલેર છે તે મુજફનુ ં યુશનલશવિટીના વક્ષભ વત્તાશધકાયીનુ ં વટીપીકેટ
યજુ કયલાનુ ં યશેળે.

ુ ેળન ૨૦૦૯ મજ
ુ ફન ંુ વક્રટિક્રપકેટ જરૂયી છે ?
૬. શ ંુ ય.ુ જી.વી. યે ગ્યર
જલાફ: જે ઉભેદલાય NET/GSLET (પ્રભાણત્ર)ની રામકાત ધયાલે છે અને ીએચ.ડી.ની ણ
રામકાત ધયાલે છે તેલા ઉભેદલાયોએ યુ.જી.વી. યે ગ્યુરેળન ૨૦૦૯ મુજફનુ ં વડટિડપકેટ યજૂ કયલાનુ ં
યશેત ું નથી. યં ત ુ પર્કત ીએચ.ડી.ની રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે

NET/GSLET ભાંથી

મુક્ર્કત ભાટે જાશેયાતના રામકાતના મુદ્દા નં. ૫ (ાંચ) અનુવાયનુ ં રાગું ડતું વડટિડપકેટ યજૂ
કયલાનુ ં યશેળે.

૭. સ્નાતક અને અનસ્ુ નાતક કક્ષાએ પ્રથભ સ્થાનના ૧૦ ભેક્રયટ ભાર્કવભનો રાબ કોને
ભે ?
જલાફ: સ્નાતક કક્ષાએ શળક્ષણ શલદ્યાળાખા ભાટે ફી.એડ.ની ડડગ્રીભાં તથા કામદા શલદ્યાળાખા ભાટે
એર.એર.ફી.ની ડડગ્રીભાં યુશનલશવિટી કક્ષાએ વભગ્ર શલદ્યાળાખાભાં પ્રથભ સ્થાન ભેવ્માનુ ં
પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાથી ૧૦ ભેડયટ ભાર્કવાનો રાબ ભલાાત્ર છે

, જ્માયે અનુસ્નાતક કક્ષાએ

શળક્ષણ શલદ્યાળાખા ભાટે એભ.એડ.ની ડડગ્રીભાં અને કામદા શલદ્યાળાખા ભાટે એર.એર.એભ.ની
ડડગ્રીભાં યુશનલશવિટી કક્ષાએ વભગ્ર શલદ્યાળાખાભાં પ્રથભ સ્થાન ભેવ્માનુ ં પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાથી
૧૦ ભેડયટ ભાર્કવાનો રાબ ભલાાત્ર છે .

ુ લ ભાન્મ ગણાળે ?
૮. કમો અનબ
જલાફ: વયકાયી કોરેજોભાં કયાય આધાડયત વ્માખ્માતા વશામક તયીકેનો

, બફન વયકાયી

અનુદાશનત કોરેજોભાં અધ્માક વશામક તથા ાટા ટાઈભ અધ્માક તયીકેનો તથા વેલ્પ પામનાન્વ
કોરેજોભાં કામભી અધ્માક તયીકેનો યં ત ુ યુશનલશવિટીની અધ્માક તયીકેની ભાન્મતા ભે ર
તાયીખ છીનો અનુબલ ભાન્મ ગણાળે.

ુ ગ
૯. નલમની સવ
ં તતા કેલી યીતે નક્કી કયલાભાં આલળે ?
જલાફ: યુ.જી.વી. અને જે તે શલદ્યાળાખાની કાઉક્ન્વરના Act/Noticeભાં દળાાવ્મા પ્રભાણે યશેળે.
આભ છતાં લધુ સ્ષ્ટતા

/ચોર્કવાઈ ભાટે ઉભેદલાયે લેફવાઈટ ય મ ૂકેર નાભદાય ગુજયાત

શાઈકોટા નો SCA 9773/2015નો ચુકાદો જોઈ રેલો.

૧૦. અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયે બફનઅનાભત કક્ષાનો રાબ રેલા અરગ પોભભ બયવ ંુ
ડળે ?
જલાફ: ના. કોઈ ણ અનાભત કક્ષા ના ઉભેદલાયે એક શલમ ભાટે પર્કત એક જ પોભા બયલાનુ ં
યશે છે . વયકાયશ્રીના વાભાન્મ લશીલટ શલબાગના તા.૨૯/૦૧/૨૦૦૦નાં ડયત્ર ક્રભાંક: લવ૧૦૯૯-મુભ-૧૩-ગ.૪ની જોગલાઈ મુજફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો બફનઅનાભત લગાના
ઉભેદલાયોની વાથે શનમત ધોયણે (અથાાત લમભમાાદા , અનભુલની રામકાત , બફનઅનાભત લગાના
ઉભેદલાયો ભાટે અનાલેર શોમ તેના કયતાં લધુ શલસ્ત ૃત કયે ર અન્મ ક્ષેત્ર) ભાં છૂટછાટ
શવલામ ોતાની ગુણલત્તાના આધાયે વંદ ગી ાભે તો બફનઅનાભત જગ્માની વાભે

રીધા
ગણતયીભાં

રેલાના થામ છે .

૧૧. ભશત્તભ કેટરી કોરેજો ભાટે વંદગી િભ આી ળકામ ?
જલાફ: પોભા બયતી લખતે ઉભેદલાયની કેટેગયી અને શલમ અનુવાય ભલાાત્ર તભાભ
કોરેજોની વંદગી આલાની યશેળે. ઉભેદલાયે વંદ કયે ર કોરેજો ૈકી જેટરી કોરેજોભાં ઈન્ટયવ્યુ
ભાટે ઉક્સ્થત યશેળે તે જ કોરેજોના જે તે શલમના આખયી ભેડયટભાં તેભનો વભાલેળ થળે.

૧૨. અયજી વંપ ૂણભ કન્પભભ (સ્લીકાય) થમેર ક્યાયે કશેલામ ?
જલાફ: વૌ પ્રથભ ઉભેદલાયે લેફવાઇટ www.cheguj.com ય યજજસ્ટય થલાનુ ં યશેળ.ે યજજસ્ટય
થમા ફાદ લેફવાઇટ ય રોગ-ઇન થલાથી અયજી પોભા ખુરળે. અયજી પોભા કાજી ૂલાક બયલાનુ ં
યશેળ.ે
ઓનરાઇન પોભા બયતી લખતે ઉભેદલાય ોતાના શલમની ઉરબ્ધ ખારી જગ્માઓ વાભે
વંદગી કયી ળકળે અને જે જગ્માાાઓ ભાટે વંદગી કયે છે ,તે કોરેજો ભાટે ોતાનો વંદગી ક્રભ
આલાનો યશેળે. લધુભાં, અયજીત્રકભાં દળાાલેર વંદગી ક્રભ શનયુક્ર્કત સુધીની પ્રડક્રમાભાં અંશતભ
ગણાળે.

વંદગી ક્રભ આપ્મા ફાદ ઉભેદલાયે પોભા પી બયલા ભાટે ચરણ ડાઉનરોડ કયી શપ્રન્ટ ભેલી
રેલાની યશેળે. તથા નજીકની દે ના ફેંકની કોઇણ ળાખાભાં ઉર્કત ચરણથી પોભા પી જભા
કયાલલાની યશેળે.
ફેંકભાં પી જભા કયાવ્માઉ ફાદના કાભકાજના એક ડદલવ ફાદ ઉભેદલાયે લેફવાઇટ
www.cheguj.com ય ોતાના યુઝય આઇ.ડી – ાવલડા થી રોગ-ઇન થલાનુ ં યશેળે તથા ચરણથી
પી બમાા અંગેના ટ્રાન્ઝેર્કળન આઇ.ડી જણાલલાના યશેળે જેથી શવસ્ટભ દ્વાયા લેયીપાઇ કયી
ઉભેદલાયની અયજી ક્સ્લકાયલાભાં આલેર છે તે પ્રકાયની સુચના પ્રદશળિત કયલાભાં આલળે.
ઉભેદલાયનુ ં પોભા ક્સ્લકાયલાભાં આલેર છે તે મુજફની સુચના પ્રદશળિત ન થામ તમાં સુધી પોભા
વફભીટ થમેર ગણાળે નશી॰
કાભકાજના ડદલવો દયમ્માન દયયોજ ફોયના ૧.૦૦ કરાકે શવસ્ટભભાં ફેંક દ્વાયા ુયા ાડલાભાં
આલેર ટ્રાન્ઝેર્કળન આઇ.ડીનો ડેટા અડેટ કયલાભાં આલળે. જેથી પી બમાાના ૨૫ કરાક ફાદ જ
ટ્રાન્ઝેર્કળન આઇ.ડી દાખર કયલાથી શવસ્ટભ દ્વાયા લેયીપાઇ કયી ળકાળે. ઓનરાઇન અયજી કમાા
છી કયે ર અયજીની શપ્રન્ટ લેફવાઇટ ઉયથી ડાઉનરોડ કયી અયજીની શપ્રન્ટ ભેલી રેલાની યશેળે.
અંશતભ ડદલવ સુધીભાં ઉભેદલાય ોતાના પોભાની શલગતો સુધાયી ળકાળે યં ત ુ પોભા બયલાની છે લ્રી
તાયીખે દળાા લેર વભમ ફાદ કોઇણ વંજોગોભાં ઉભેદલાય પોભાની શલગતો સુધાયી / અડેટ કયી
ળકળે નશીં.

૧૩. ચરણ ની ત્રીજી કોી ન ંુ શ ંુ કયલાન ંુ છે ?
જલાફ: ઉભેદલાયને જમાયે પ્રભાણત્ર ની ચકાવણી ભાટે ફોરાલલા ભાં આલળે તમાયે ચરણ ની
ત્રીજી કોી ફીજા પ્રભાણત્રો ના વેટ ની વાથે ઓડપવ કોી તયીકે જભા કયાલલાની યશેળે.

