શક્ષણ / કાયદા શળદ્યાાખામાાં અધ્યાપક સહાયક તરીકે
ઓનાઈન અરજી કેળી રીતે કરો ?
 Che.guj.com ય રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયને Adhyapak Sahyak Recruitment- 2018 ય ક્લરક
કયવ ું.
 Application Registration ેજ ય કરીક કયવ ું.
 Registration(યજજસ્ટ્રેળન) ેજ ખલ્મા ફાદ ઉભેદલાયે ોતાન ું ઈ-ભેઈર આઈ.ડી.નાખી યજીસ્ટ્રેળન
કયલાન ું યશેળે.
 ોતાના ઈ-ભેઈર આઈ.ડી. ય આલેર ઈ-ભેઈરભાું યશેરી લરિંક ય ક્લરક કયલાથી ાવલડડ જનયે ટ
કયલાન ું ેજ ખરળે.
 એકલાય ાવલડડ જનયે ટ થઈ જામ એટરે LOG IN ય કરીક કયવ ું. જેભાું ઈ-ભેઈર આઈ.ડી. અને
ાવલડડ નાખલાથી ઉભેદલાયન ું કોરું પોભડ ખરળે.
 પોભડ બયતાું શેરાું ઉભેદલાયે ોતાનો પોટો અને વશી અરગ

– અરગ JPG અથલા PNB પોભેટભાું

25 થી 100 Kb સધીભાું વોફ્ટકોી અથલા ેન ડ્રાઈલભાું તૈમાય યાખલો.
 તે ઉયાુંત ગ્રેજ્યએટ, ોસ્ટ્ટગ્રેજ્યએટ, એર.એર.ફી., એર.એર.એભ., ફી.એડ, એભ.એડ.,
ીએચ.ડી. વર્ટિર્પકેટ, ીએચ.ડી. નોર્ટર્પકેળન ીએચ.ડી. કોમ્પ્રામુંવ વર્ટિર્પકેટ,

NET/GSLET

વર્ટિર્પકેટ લગેયે દસ્ટ્તાલેજો અરગ અરગ 500KBથી નીચેની વાઈઝની PDF પાઈર તૈમાય યાખલી.
 આ ઉયાુંત પોભડ બયતી લખતે ધોયણ ૧૦ થી તભાભ ળૈક્ષલણક રામકાત, જાતતન ું પ્રભાણત્ર (જો
રાગ ડત ું શોમ તો), ક્રીભીરેમય વર્ટિર્પકેટ(રાગ ડત ું શોમ તો), સ્ટ્નાતક અને અનસ્ટ્નાતકની
ભાન્મતા (જો રાગ ડત ું શોમ તો) , એભ.ર્પર.ન ું નોર્ટર્પકેળન અને ડીગ્રી(જો રાગ ડતી શોમ તો) ,
ર્યવચડ ેય અને પ્રકાતળત થમેર સ્ટ્તકો લગેયે વાથે યાખીને પોભડ બયલા ફેવવ ું

, જેથી જરૂયી

ભાર્શતી વયતાથી ભી યશે.
 ઉભેદલાયે પોભડ બયલાની ળરૂઆતભાું ોતાની ભાર્શતી આલાની થામ છે . આ ભાર્શતભાું ઉભેદલાયન ું
નાભ, ભાતાતતા/તતન ું નાભ, અટક, જેન્ડય(જાતત), ભેયેજ સ્ટ્ટેટવ, જન્ભ તાયીખ, જન્ભ સ્ટ્થ, યાજ્મ
જજલ્રો, એવ.એવ.વી. ફેઠક નુંફય, ર્દવમાુંગ શોમ તો તે ઉયાુંત કઈ તલધાળાખા ભાટે અને કમા
તલમ ભાટે અયજી કયે છે એ ભાર્શતી બયલાની યશળે.
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 જો તળક્ષણ તલધાળાખા વુંદ કયે ર શળે તો ક્ાું તલમ/ભેથડભાું અયજી કયો છો તે વુંદ કયલાન ું
યશેળે.
 ઉભેદલાય વાથે ત્ર વમલશાય તેભજ આે જે તલમની ભાર્શતી ભાટે ઉભેદલાયન ું વયનામ,ું જજલ્રો,
ગાભ ળશેય, યાજ્મ ભોફાઈર નુંફય, ઈ ભેઈર આઈ.ડી. રખલાન ું યશેળે.
 ળૈક્ષલણક રામકાતની ભાર્શતી એવ.એવ.વી.થી રઈને અનસ્ટ્નાતક કક્ષા સધીની બયલાની યશેળે. જેભાું
સ્ટ્નાતક અને અનસ્ટ્નાતક તવરેલટ કયતાું તલમને સવુંગત ર્ડગ્રી વુંદ કયલાની યશેળે. ફોડડ ,
યતનલતવિટીન ું નાભ , ાવ કમાડન ું લડ, યાજ્મ , ટકાલાયી અને ર્ડગ્રી દળાડલલાના યશેળે. છી

SAVE

ફટન ય કરીક કયી ભાર્શતી SAVE કયલાની યશેળ.ે અને જો પેયપાય કયલાનો થામ તો પોભડ કન્પભડ
કયતાું શેરાું સધાયો કયી ળકાળે.
 જો ઉભેદલાયે એભ.ર્પર. ાવ કયે ર શોમ તો એભ.ર્પર.નો નોર્ટર્પકેળન નુંફય, વર્ટિર્પકેટ નુંફય,
ટકાલાયી, ાવ કમાડન ું લડ અને યતનલતવિટીની ભાર્શતી આલાની યશેળે.
 જો ઉભેદલાયે ીએચ.ડી. કયે ર શોમ તો ય.જી.વી. યે ગ્યરેળન - ૨૦૧૦નાું ૪થા સધાયા મજફ તેભણે
ીએચ.ડી. કોમ્પ્રામુંવ વર્ટિર્પકેટ, નોર્ટર્પકેળન નુંફય અને તાયીખ જણાલલાની યશેળે. આ ઉયાુંત
ીએચ.ડી. યજજસ્ટ્રેળનની તાયીખ અને યતનલતવિટીન ું નાભ ણ જણાલલાન ું યશેળે.


જો ઉભેદલાયે NET અથલા GSLETની યીક્ષા ાવ કયે ર શોમ તો તેના વર્ટિર્પકેટનો નુંફય અને
તાયીખ જણાલલાની યશેળે.



જો ઉભેદલાયે ફી.એડ. , એભ.એડ., એર.એર.ફી. કે એર.એર.એભ.ભાું યતનલતવિટીભાું પ્રથભ યે ન્ક
ભેલેર શોમ તો યતનલતવિટી દ્વાયા આલાભાું આલેર પ્રભાણત્રની તાયીખ અને નુંફય જણાલલાના
યશેળે.

 જો ઉભેદલાય કોઈ વુંસ્ટ્થાભાું ળૈક્ષલણક કામડ કયાલતા શોમ તો તેભણે યતનલતવિટીની સ્ટ્નાતક અને
અનસ્ટ્નાતકની ભાન્મતાનો નુંફય અને તાયીખ જણાલલાની યશેળે.
 જો ઉભેદલાય કોઈ ળૈક્ષલણક વુંસ્ટ્થાભાું (સ્ટ્લતનબડય

, વયકાયી કે અનદાતનત) કોરેજોભાું અભ્માવ

કયાલતા શોમ તો તેભણે જે તે કોરેજ અને યતનલતવિટીન ું નાભ

, શોદ્દો, ળૈક્ષલણક અનબલ અને તેના

અનબલના પ્રભાણત્રોની તલગતો જેલી કે નુંફય અને તાયીખ જણાલલાની યશેળે.
 ઉભેદલાયે જો કોઈ સ્ટ્તક પ્રકાતળત કયે ર શોમ તો સ્ટ્તકન ું નાભ

, ISBN નુંફય અને કમા લડના

કમા ભર્શનાભાું તે સ્ટ્તક પ્રકાતળત થય ું છે તે દળાડલલાન ું યશેળે. લધભાું લધ ાુંચ (૦૫) જ સ્ટ્તકની
તલગતો દળાડલલાની યશેળે અને ઉભેદલાયે પ્રભાણત્રોના લેર્યર્પકેળન લખતે અયજીભાું દળાડલેર
સ્ટ્તકો શાડડ કોીભાું (અવર) રાલલાના યશેળે.
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સ્ટ્તક ભાટે યાજા યાભભોશનયામ નેળનર

એજન્વી પોય આઈ.એવ.ફી.એન. , ન્ય ર્દલ્શી દ્વાયા

પાલલાભાું આલેર ISBN નુંફય જ ભાન્મ યશેળે. જો ઉભેદલાયે ોતે વીધો જ આ એજન્વી ાવેથી
ISBN નુંફય ભેવમો શોમ તો આ એજન્વી દ્વાયા તેને પાલલાભાું આલેર ત્ર યજૂ કયલાનો યશેળે
અને જો ઉભેદલાયે કોઈ પ્રકાળક ાવે સ્ટ્તકન ું પ્રકાળન કયાવય ું શોમ તો પ્રકાળકને ઉયોલત
એજન્વીએ પાલેર ત્ર યજૂ કયલાનો યશેળે. આ ત્રભાું ઉભેદલાયના સ્ટ્તકનો

ISBN નુંફય

દળાડલેરો શોલો જરૂયી છે .
 જો ઉભેદલાયે કોઈ વુંળોધનત્ર પ્રકાતળત કયે ર શોમ તો તેના વુંળોધનત્રન ું ળીડક , જનડરનો ISSN
નુંફય, પ્રકાળન ભાવ અને લડ તેભજ પ્રકાતળત જનડરનો ય.જી.વી. એપ્ર વડ લરસ્ટ્ટનો જનડર નુંફય
દળાડલલાનો યશેળે. આલા લધભાું લધ ાુંચ વુંળોધનત્રોની તલગતો આલાની યશેળે.
 જો ઉભેદલાયે SCOPE અથલા CCC અથલા ફુંનેની યીક્ષા ાવ કયી શોમ તો યીક્ષાના વર્ટિર્પકેટ
નુંફય અને આ યીક્ષા ાવ કમાડના ભર્શનો અને લડ દળાડલલાન ું યશેળે.
 અયજી પોભડભાું નીચે દળાડલેર SAVE ફટન ય ક્લરક કયલાથી કોરેજ વુંદગીન ું ેજ ખરળે , જેભાું
ઉભેદલાયે કયે ર અયજીનો ટોકન નુંફય

, ઉભેદલાયન ું  ૂરું નાભ

તથા તેના તલમ અને કેટેગયી

અનવાય ઉરબ્ધ વુંબતલત કોરેજોની માદી દળાડલલાભાું આલેર શળે. ઉભેદલાયે

, દળાડલેર

કોરેજભાુંથી ોતાની વુંદગીના ક્રભાનવાય કોરેજોની વુંદગી કયલાની યશેળે. તભાભ કોરેજોને
ોતાની વુંદગી મજફનો ક્રભ આલો પયજજમાત છે .
 ખાવ નોંધ – ધ્માન યાખો કે આ કોરેજોની વુંદગીનો ક્રભ તનભણકું ૂ પ્રર્ક્રમા  ૂયી ન થામ તમાું સધી
ફદરી ળકાળે નશીં. ઉયોલત વુંદગી આ્મા ફાદ જ ઉભેદલાયન ું પોભડ S A V E & C ON T I N U E
કમાડ ફાદ જ આગ જઈ ળકાળે.
 ઉભેદલાયે ોતાનો પોટો અને વશી J P G , J P E G , કે P N G પોભેટભાું 100kbની ભમાડદાભાું અરોડ
કયલાની યશેળે.
 આ જ Windowભાું ઉભેદલાયે અરોડ કયલાના થતા સ્ટ્નાતક , અનસ્ટ્નાતક, એર.એર.ફી., ફી.એડ.,
એર.એર.એભ., એભ.એડ., ીએચ.ડી. અને N E T/G S L E T/SETના પ્રભાણત્રો P D F પોભેટભાું
500kbની ભમાડદાભાું અરોડ કયી SAVE કયલાના યશેળે.
 ઉભેદલાયને તવસ્ટ્ટભ દ્વાયા ચરણ જનયે ટ કયી આલાભાું આલળે

, જેના ભાયપત ઉભેદલાયે ફેન્કભાું

જરૂયી પી જભા કયાલલાની યશેળે. ફેન્ક દ્વાયા ચરણ જભા કયાલલાથી રાન્જેલળન નુંફય આલાભાું
આલળે, આ રાન્જેલળન નુંફય તવસ્ટ્ટભભાું નાખ્મા ફાદ જ ઉભેદલાય ોતાની અયજી કન્પભડ કયી
ળકળે.
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 જો આપ બી.એડ. /કાયદા શળદ્યાાખામાાં અધ્યાપક સહાયક તરીકે ઓનાઈન અરજી કરળા માાંગતા
ુ બના દસ્તાળેજો આપની સાથે રાખો જેથી આપને ઓનાઈન અરજી કરળામાાં
હો તો નીચે મજ
સરલતા રહેે...
૧. ળાા છોડયાન ું પ્રભાણત્ર (લરતલિંગ વર્ટિર્પકેટ)
૨. એવ.એવ.વી.ની ભાકડ ળીટ
૩. એચ.એવ.વી.ની ભાકડ ળીટ
૪. જાતતનો દાખરો (જો રાગ ું ડત ું શોમ તો)
૫. ગ્રેજ્યએળનની ભાકડ ળીટ
૬. ફી.એડ./એર.એર.ફી.ની ભાકડ ળીટ
૭. અનસ્ટ્નાતકની ભાકડ ળીટ
૮. એભ.એડ. /એર.એર.એભ.ની ભાકડ ળીટ
૯. એભ.પીર. ભાકડ ળીટ અને નોર્ટર્પકેળન
૧૦. ીએચ.ડી.ન ું નોર્ટર્પકેળન
૧૧. ીએચ.ડી. યજજસ્ટ્રેળન રેટય
૧૨. ીએચ.ડી. કોમ્પરામન્વ વર્ટિર્પકેટ
૧૩. N E T/G SL ET /SETન ું વર્ટિર્પકેટ
૧૪. S C O P E અને C C C વર્ટિર્પકેટ
૧૫. અનબલના પ્રભાણત્રો
૧૬. આઈ.એવ.ફી.એન. નુંફય વાથે પ્રકાતળત થમેર સ્ટ્તકો
૧૭. U G C Approved લરસ્ટ્ટભાું દળાડલેર નુંફય વાથેના આઈ.એવ.એવ.એન. નુંફય ધયાલતા
જનડરભાું પ્રકાતળત થમેર રેખો
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 નીચે દાાળે દસ્તાળેજો સ્કેન કરી સાથે રાખળા...
૧. ઉભેદલાયનો પોટોગ્રાપ (J P G , J P E G કે P N G પોભેટભાું 100kbની ભમાડદાભાું)
૨. ઉભેદલાયની વશી (J P G , J P E G , કે P N G પોભેટભાું 100kbની ભમાડદાભાું)
ુ ાાં ળધ ુ 500kb મયાાદામાાં સાથે રાખળા...
 નીચે દાાળે પ્રમાણપત્રો સ્કેન કરી PDF ફોમેટમાાં ળધમ

1. Mark sheet of UG (Other)
2. Mark sheet of LLB / Mark sheet of B. Ed
3. Mark sheet of PG (Other)
4. Mark sheet of LLM / Mark sheet of M. Ed
5. M. Phil., Mark sheet
6. Ph.D. Certificate
7. Ph.D. Notification
8. Ph.D. Compliance Certificate
9. NET/GSLET/SET Certificate
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