ુ રાત, અમદાવાદ ખાતે કરાર આધારરત ભરતી અંગે ની સ ૂચનાઓ,
નોલેજ કન્સોર્ટીયમ ઓફ ગજ
મેરીર્ટ યાદી તૈયાર કરવાના ધોરણો અને નનયમો
નોલેજ કન્સોર્ટીયમ ઓફ ગુજરાત, અમદાવાદની વવવવધ જગ્યાઓ મેરીર્ટના ધોરણે ભરવા તેમજ
પ્રવતક્ષાયાદી તૈયાર કરવા માર્ટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર તથા હાલ છે લ્લા સેમેસ્ર્ટર/વર્ષમાાં અભ્યાસ
કરતા ઉમેદવારો પાસેથી વનયત નમ ૂનામાાં ઓનલાઈન અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે . લાયકાત ધરાવતા
ઉમેદવારોએ તા.૦૮-૦૬-૨૦૧૫ થી છે લ્લી તા.૨૦-૦૬-૨૦૧૫ સુધી વેબસાઈર્ટ www.cheguj.com ઉપર
સાાંજના છ(૬) કલાક સુધી

અરજી કરી શકશે અને

તા.૨૨-૦૬-૨૦૧૫ ના રોજ સાાંજના છ (૬) કલાક

સુધીમાાં ફ્ક્ત ઓનલાઇનથી અરજી કન્ફમષ કરી શકશે.
ુ વ, નનમણક
૧. શૈક્ષણણક લાયકાત, અનભ
ુંુ નો સમયગાળો અને વયમયાા દા:
જુદી જુદી જગ્યાઓ સામે લાયકાત, અનુભવ, વનમણુકાં નો સમયગાળો, વયમયાષદા વગેરે પત્રક-1 માાં
ુ રાતી ભાષાન ુંુ જ્ઞાન દરે ક ઉમેદવાર માર્ટે ફરજીયાત રહેશે.
દશાષવ્યા મુજબના રહેશ.ે ગજ

૨. વયમયાા દામાું છુર્ટછાર્ટ:
રાજ્ય સરકારના પ્રવતષમાન વનયમો મુજબ મ ૂળ ગુજરાત રાજ્યના ઉમેદવારોને નીચે જણાવ્યા
અનુસાર વયમયાષદામાાં છુર્ટછાર્ટ આપવામાાં આવશે.
૨.૧ અનુ.જાવત, અનુ.જન જાવત અને સા.શૈ.પ. વગષ-૫ વર્ષ
૨.૨ બબનઅનામત મહહલા ઉમેદવાર-૫ વર્ષ
૨.૩ અનામત વગષના મહહલા ઉમેદવાર-૧૦ (આ છુર્ટછાર્ટમાાં મહહલા માર્ટેની છુર્ટછાર્ટ કે જે
૫ વર્ષની છે તેનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે .)
૨.૪ વવકલાાંગ ઉમેદવારો- ૧૦ વર્ષ
૨.૫ ઉપરની તમામ છૂર્ટછાર્ટ જાહેર કરે લ ઉમેદવારોની મહતમ વય મયાષદામાાં આપવામાાં
આવશે.
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ુ ની ગણતરી
૩. મેરીર્ટ ગણ
ુ વ ધરાવતા ઉમેદવારો માર્ટે મેરીર્ટ ગણ
ુ ની
(A)અભ્યાસક્રમ સમાપ્ત કરી ડીગ્રી પ્રાપ્ત કરનાર અને અનભ
ગણતરી

ક્રમ
૧

વવગત

વેઇર્ટેજ

મહતમ ગુણ

૩૦%

૧૫ ગુણ

૭૦ %

૩૫ ગુણ

વશક્ષણના ૫૦% ગુણભાર
સ્નાતક કક્ષા
ગણતરીની રીત: (સ્નાતક કક્ષાના ર્ટકા ×
૧૫)/૧૦૦
અનુસ્નાતકકક્ષા
ગણતરીની રીત: (અનુસ્નાતક કક્ષાના ર્ટકા
× ૩૫)/૧૦૦

૨

જે તે જગ્યાના સબાંવધત વાસ્તવવક કામગીરીના અનુભવના ૧૫ % ગુણભાર
અનુભવના પુરા વર્ષ * ૧.૫ ગુણ

૩

૧૫%

૧૫ ગુણ

૨૫% પ્રવત સ્કીલ

૧૦ ગુણ

કૌશલ્ય (સ્કીલ્સ)ના ૧૦% ગુણભાર
સ્કીલ્સ
મહતમ ગુણ વાળા ચાર કૌશલ્યો ધ્યાને
લેવાશે અને કક્ષાવાર ગુણભાર આ મુજબ
રહેશે
(Excellent ૨.૫ ગુણ, Moderate

૧.૫

ગુણ, Basic ૧ ગુણ, None ૦ ગુણ)
(ઉમેદવારે દશાષવેલ સ્કીલ અને તેની
કક્ષાની ઈન્ર્ટરવ્યુ વખતે ચકાસણી કરાશે
અને દશાષવ્યા મુજબ નહહ હોય તો તે જે
કેર્ટેગરીમાાં આવે તયાાં મ ૂકી વધારાના (-૧)
નેગેર્ટીવ ગુણ અપાશે.)
૪

ઈન્ર્ટરવ્યુના ૨૫% ગુણભાર
ઈન્ર્ટરવ્યુ

૨૫ ગુણ

લેબખત પરીક્ષા પ્રોજે્ર્ટ વકષ સાથે

૭.૫ ગુણ

જી.ડી (ભાર્ા પ્રભુતવ)

૭.૫ ગુણ

મૌબખક ઈન્ર્ટરવ્યુ

૧૦ ગુણ

ર્ટોર્ટલ

૩૦ %
૩૦%
૪૦%
૧૦૦ ગુણ
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B) ફ્રેશર ઉમેદવારો જેઓ લાયકાતના છે લ્લા સેમેસ્ર્ટર/વષા માું અભ્યાસ કરતા હોય અને જેમન ુંુ અંનતમ
પરરણામ જાહેર થયેલ નથી અને જેઓ સફળ પરરણામની અપેક્ષા રાખે છે તેવા ઉમેદવારો માર્ટે
ુ ની ગણતરી
મેરીર્ટ ગણ
ક્રમ

વવગત

૧

મહતમ ગુણ

વશક્ષણના ૬૫% ગુણભાર
સ્નાતક કક્ષા(છે લ્લા સેમેસ્ર્ટર અગાઉ જાહેર થયેલ પહરણામોને

૩૦

આધારે ગણતરી)
ગણતરીની રીત: (સ્નાતકકક્ષાના ર્ટકા

×

૩૦)/૧૦૦

અનુસ્નાતાક કક્ષા (છે લ્લા સેમેસ્ર્ટર અગાઉ જાહેર થયેલ પહરણામોને

૩૫

આધારે ગણતરી)
ગણતરીની રીત: (અનુસ્નાતકકક્ષાના ર્ટકા
૨

×

૩૫)/૧૦૦

કૌશલ્ય (સ્કીલ્સ)ના ૧૦% ગુણભાર
સ્કીલ્સ

૧૦

મહતમ ગુણ વાળા ચાર કૌશલ્યો ધ્યાને લેવાશે અને કક્ષાવાર
ગુણભાર આ મુજબ રહેશે
(Excellent ૨.૫ ગુણ, Moderate

૧.૫ ગુણ, Basic ૧ ગુણ, None

૦ ગુણ)
(ઉમેદવારે દશાષવેલ સ્કીલ અને તેની કક્ષાની ઈન્ર્ટરવ્યુ વખતે
ચકાસણી કરાશે અને દશાષવ્યા મુજબ નહહ હોય તો તે જે કેર્ટેગરીમાાં
આવે તયાાં મ ૂકી વધારાના (-૧) નેગેર્ટીવ ગુણ અપાશે.)
૩

ઈન્ર્ટરવ્યુના ૨૫% ગુણભાર
ઈન્ર્ટરવ્યુ

૨૫

લેબખત પરીક્ષા પ્રોજે્ર્ટ વકષ સાથે

૭.૫ ગુણ

જી.ડી (ભાર્ા પ્રભુતવ)

૭.૫ ગુણ

મૌબખક ઈન્ર્ટરવ્યુ

૧૦ ગુણ

ર્ટોર્ટલ

૧૦૦ ગુણ

જાહેરાતમાાં આપવામાાં આવેલ તમામ જગ્યાઓ માર્ટે જે ઉમેદવારો સ્નાતક/અનુસ્નાતકની ડીગ્રી
ધરાવે છે , તેવા મેરીર્ટ લીસ્ર્ટમાાં અગ્રતાક્રમ પ્રાપ્ત કરનાર ઉમેદવારો દ્વારા જાહેરાત મુજબની જગ્યાઓ ભરાઈ
જશે તો, ચાલુ અભ્યાસ કરતા અને હવે પછી જાહેર થનાર સેમેસ્ર્ટર ડીગ્રી પ્રાપ્ત કરનારને બોલાવવામાાં
આવશે નહહ.
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જે વવધાથીઓનો અભ્યાસ સ્નાતક/અનુસ્નાતક કક્ષાએ ચાલુ છે , તેમનુ ાં મેરીર્ટ લીસ્ર્ટ અગાઉના
સેમેસ્ર્ટરના જાહેર થયેલ પહરણામોના આધારે તૈયાર થશે અને છે લ્લા સેમેસ્ર્ટરનુ ાં અંવતમ પહરણામ જાહેર
થયા બાદ જે પહરણામ આવે તે ઉમેયાષ પછી જે તે કેર્ટેગરીના જગ્યાના જનરલ મેરીર્ટ લીસ્ર્ટ પ્રમાણે
બનાવવામાાં આવશે અને જરૂર પડે માત્ર જે તે કેર્ટેગરીની ખાલી જગ્યાઓ માર્ટે માત્ર મેરીર્ટ લીસ્ર્ટના ક્રમ
અનુસાર બોલાવવામાાં આવશે.
૪.ઇન્ર્ટરવ્ય:ુ
ઉપર મુજબ તમામ પહરણામોને આધારે મેરીર્ટ લીસ્ર્ટ બન્યા પછી મેરીર્ટ લીસ્ર્ટમાાંથી દરે ક જ્ગગ્યાની સાંખ્યાના
છ ગણા ઉમેદવારોને જ રૂબરૂ મુલાકાત માર્ટે બોલાવવામાાં આવશે જેની દરે કે ખાસ નોંધ લેવી. તેથી માત્ર
પસાંદગી યાદીમાાં નામ હોવાથી કે રૂબરૂ મુલાકાત માર્ટે બોલાવવાથી તે જગ્યા માર્ટે પસાંદગી થયેલ છે તેમ
કદી માનવુ નહહ. રૂબરૂ મુલાકાત(ઇન્ર્ટરવ્યુ)ના ઓછામાાં ઓછા એક રાઉન્ડ અને વધુમાાં વધુ 3 રાઉન્ડ
રાખવામાાં આવશે. આ રાઉન્ડમાાં લેબખત પરીક્ષા,ગૃપ હડસ્કશન અને મૌબખક ઇન્ર્ટરવ્યુ રાખવામાાં આવશે અને
તેમાાં (a)Analytical Skills,(b)Working with Group Skills,(c) Presentation Skills,(d) Psycho Analytical Skills,
(e) Event management skill, (f) Extension Activities, (g) Writing Drafting Skills,(h) Logical Analysis ની

ચકાસણી કરવામાાં આવશે અને તેમાાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણને અગાઉના મેરીર્ટ ગુણમાાં ઉમેરતા જે
પ્રારાં બભક મેરીર્ટ યાદી બને તે પ્રવસધ્ધ કરી જો કોઇ ઉમેદવારને વાાંધો હોય તો તે ૩ હદવસમાાં કેસીજીના
સરનામે આધાર પુરાવા સાથે રજૂ કરવાનો રહેશે. વાાંધાની ચકાસણી માન સીઇઓ, કેસીજી દ્વારા વનમાયેલ
સવમવત દ્વારા કરવામાાં આવશે અને યોગ્ય વનણષય પુરાવાને આધારે લેવામાાં આવશે. ઉ્ત બાબતે સવમવતનો
વનણષય અંવતમ ગણાશે. તયારબાદ અંવતમ મેરીર્ટ યાદી પ્રવસધ્ધ કરી ઉમેદવારોને રૂબરૂ દસ્તાવેજોની ચકાસણી
માર્ટે બોલાવવાના રહેશે અને દસ્તાવેજો યોગ્ય જણાયા બાદ ઉમેદવારોને વનમણ ૂક પત્ર ઇમેલથી મોકલવામાાં
આવશે. ઉમેદવારોએ ઇમેલથી વનમણ ૂકપત્ર મળ્યાના હદન-૭માાં હાજર થવાનુ ાં રહેશે. ઉમેદવારોને ગુજરાત
રાજ્યમાાં કોઇપણ સ્થળે કેસીજી કે વશક્ષણ વવભાગને લગતી કામગીરી સોંપી શકાશે અને કામગીરી સબબ
મોકલી શકાશે જેની દરે ક ઉમેદવારે ખાસ નોંધ લેવી. રૂબરૂ મુલાકાતનુ ાં સ્થળ કે.સી.જી, અમદાવાદ ખાતે
રાખવામાાં આવશે. દરે ક જ્ગગ્યાની સાંખ્યાના છ ગણા ઉમેદવારોને ઓનલાઇન અરજીમાાં દશાષવેલ ઇમેલ
અથવા મોબાઇલ નાંબર પર તારીખ અને સમય જણાવવામાાં આવશે, તેથી તેમણે દરરોજ ઇમેલ ચકાસતા
રહેવ ુ તથા મોબાઇલ ફોન ચાલુ રાખવો. ઇન્ર્ટરવ્યુમાાં ઉમેદવારે સમયસર સ્વખચે આવવાનુ ાં રહેશે. તેથી
ઉમેદવાર દ્વારા યારારે ય ર્ટી.એ./ડી.એ. કે અન્ય કોઇ ભથાથાની માાંગણી કરી શકાશે નહહ. જે કોઈ ઉમેદવાર
પસાંદગી સવમવત પર વનમણુકાં માર્ટે ભલામણ કે દબાણ લાવશે તેન ુ ાં ઉમેદવારી પત્ર અચ ૂક રદ થશે.
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ુ નાઓ
૫. ઓનલાઈન અરજીપત્રક ભરવા તેમજ સમગ્ર ભરતી બાબતની અગત્યની સચ
(A) લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ વનયત સમય મયાષદામાાં વેબસાઈર્ટ www.cheguj.com પર ફ્ત
ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
(B)અરજીપત્રક ભરતાાં પહેલાાં વેબસાઈર્ટ ઉપર મુકવામાાં આવેલી જાહેરાત માર્ટેની સુચનાઓનો
કાળજીપ ૂવષક અભ્યાસ કરવાનો રહેશે. ઉમેદવારે ઓનલાઈન ભરે લ અરજી ફોમષ આખરી ગણાશે. તેમાાં
પાછળથી કોઈપણ જાતના સુધારા-વધારા કરી શકાશે નહી કે ઉમેદવારની વવશેર્ કોઈ રજૂઆત ગ્રાહ્ય
રાખી શકાશે નહી.
(C) ર્ટપાલ કે કુરીયર મારફત અરજી ફોમષ સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. જે ઉમેદવાર આ રીતે કચેરીને
અરજી મોકલશે તે ઉમેદવારની અરજી આપોઆપ રદ થયેલ ગણાશે. આ કચેરીને અરજીપત્રકો સીધા
મોકલવા નહીં.
(D) ઉમેદવારે સૌ પ્રથમ વેબસાઈર્ટ www.cheguj.com પર રજીસ્ર્ટર થવાનુ ાં રહેશે. ઉમેદવાર રજીસ્ર્ટર
થતાાં ઓનલાઇન અરજીમાાં તેણે આપેલ ઈ-મેલ આઈ.ડી પર વખતો-વખત જરૂરી સુચનાઓ આપવામાાં
આવશે. જેથી ઉમેદવારે પોતાના કબજા હેઠળનુ ાં ઈ-મેલ આઈ.ડી. આપવાનુ ાં રહેશે અને તે રોજેરોજ
ચકાસતા રહેવાનુ ાં રહેશે. આ બાબતની સાંપ ૂણષ જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહેશે.
(E) ઉમેદવાર રજીસ્ર્ટર થાય, તયાર બાદ વેબસાઈર્ટ પર લોગ-ઈન થવાથી અરજી ફોમષ ખુલશે. અરજી
ફોમષ કાળજીપ ૂવષક ભરવાનુ ાં રહેશે. અરજી ફોમષ ભરવાની છે લ્લી તા ૨૦-૦૬-૨૦૧૫ના સાાંજના ૬(છ)
કલાક સુધીમાાં ઉમેદવાર પોતાના ફોમષની વવગતો સુધારી શકાશે પરાં ત ુ ફોમષ ભરવાની છે લ્લી તારીખે
દશાષવેલ સમય બાદ કોઈપણ સાંજોગોમાાં ઉમેદવાર ફોમષની વવગતો સુધારી/અપડેર્ટ કરી શકશે નહી
તથા અરજી રજીસ્ર્ટર કરી શકશે નહહ. જો ઉમેદવાર ઓનલાઈન અરજી ફોમષમાાં પોતે ભુલ કરશે તો
તેવી અરજી ઉપર કોઈ વવચારણા કરવામાાં આવશે નહી અને તે ઉમેદવારની અરજી આપોઆપ રદ
ગણાશે.જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહેશે.
(F) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં પોતાનો મોબાઈલ નાંબર અને ઇમેલ આઇડી અવશ્ય આપવાના રહેશે. આ
નાંબર અને ઇમેલ આઇડી પસાંદગી પ્રહક્રયા પ ૂણષ ન થાય તયાાં સુધી બદલવા નહહ. જેથી જરૂહરયાતના
સાંજોગોમાાં સાંપકષ કરી શકાય.
(G) બબનઅનામત તેમજ સામાજજક અને શૈક્ષબણક પછાત વગષના ઉમેદવાર માર્ટે અરજી ફી રૂ|.૫૦૦/(અંકે રૂવપયા પાાંચસો પ ૂરા) અને વવકલાાંગ, અનુસબુ ચત જાવત તથા અનુસબુ ચત જનજાવત વગષના
ઉમેદવારો માર્ટે અરજી ફી રૂ|.૨૫૦/- (અંકે રૂવપયા બસો પચાસ પુરા) ભરવાના રહેશે. કોઈપણ
સાંજોગોમાાં ભરે લ ફી પરત મળી શકશે નહીં. ઉ્ત ભરે લ ફીમાાં ઉમેદવાર મહત્તમ ત્રણ જગ્યા માર્ટે જ
ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. તેથી ઓનલાઈન ફોમષ ભરતી વખતે ઉમેદવારે મહત્તમ ત્રણ જ્ગગ્યાને
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પસાંદગી ક્રમ આપવાના રહેશે.
(HH) પસાંદગી ક્રમ આપ્યા બાદ ઉમેદવારે ફોમષ ફી ભરવા માર્ટે ચલણ ડાઉનલોડ કરી વપ્રન્ર્ટ મેળવી
લેવાની રહેશે તથા નજીકની દે ના બેંકની કોઈપણ શાખામાાં ઉ્ત ચલણથી અરજી ફી જમા કરાવવાની
રહેશ.ે બેંક દ્વારા ઉમેદવારને ચલણની બે કોપી પરત કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ચલણની
કોપી જ્યાાં સુધી ભરતી પ્રહક્રયા પ ૂણષ ન થાય તયાાં સુધી સાચવી રાખવાની રહેશે અને ઓહફસ કોપી
જ્યારે કે.સી.જી. દ્વારા માાંગવામાાં આવે તયારે રજુ કરવાની રહેશે. જેમા બેંક દ્વારા ટ્રાન્ઝેકશન આઈ.ડી.
અને તારીખ દશાષવવામાાં આવેલ હશે.
ઉમેદવાર NTFS મારફત ઓનલાઈન નીચેની વવગતના ખાતામાાં ઉમેદવારી ફી જમા કરાવી શકશે.
* બેંકન ુંુ નામ : દે ના બેંક
* ખાતા નું: 030810027900
* IFSC Code: BKDN0130308

*MICR Code: 380018053
ચલણ મારફત ફી ભયાષ બાદ ૨૫ કલાક બાદ ઉમેદવારે વેબસાઈર્ટ www.cheguj.com પર પોતાના
યુઝર આઈ.ડી. પાસવડષ થી લોગ-ઈન થવાનુ ાં રહેશે તથા ચલણથી ફી ભયાષ અંગેના ટ્રાન્ઝેકશન
આઈ.ડી.જણાવવાના રહેશે જેથી વસસ્ર્ટમ દ્વારા વેરીફાઈ કરી ઉમેદવારની અરજી સ્વીકારવામાાં આવેલ છે
તે પ્રકારની સુચના પ્રદવશિત કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારનુ ાં ફોમષ સ્વીકારવામાાં આવેલ છે તે મુજબની
સુચના પ્રદવશિત ન થાય તયાાં સુધી ફોમષ સબમીર્ટ થયેલ ગણાશે નહહ તથા આવા ઉમેદવારોની અરજી
ધ્યાન પર લેવામાાં આવશે નહહ.
કામકાજના હદવસો દરમ્યાન દરરોજ બપોરના ૧૨:૦૦ કલાકે વસસ્ર્ટમમાાં બેંક દ્વારા પુરા
પાડવામાાં આવેલ ટ્રાન્ઝેકશન આઈ.ડી.નો ડેર્ટા અપડેર્ટ કરવામાાં આવશે. જેથી ફી ભયાષના ૨૫ કલાક
બાદ જ ટ્રાન્ઝેકશન આઈ.ડી. દાખલ કરવાથી વસસ્ર્ટમ દ્વારા વેરીફાઈ કરી શકાશે.
(I) ઓનલાઈન અરજી કયાષ પછી કરે લ અરજીની વપ્રન્ર્ટ વેબસાઈર્ટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી અરજીની
વપ્રન્ર્ટ મેળવી લેવાની રહેશે અને સાચવણી કરી જરૂરી પડેથી રજૂ કરવાની રહેશે.
(J) કરાર આધાહરત ભરતી સાંબધ
ાં ે તમામ સુચનાઓ/વવગતો વખતોવખત વેબસાઈર્ટ પરથી જોવા
મળી શકાશે.
(K) શોર્ટષલીસ્ર્ટ થયેલ ઉમેદવારોની કામચલાઉ મેરીર્ટ યાદી વેબસાઇર્ટ પર પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવશે.
જેથી વેબસાઇર્ટ જોતી રહેવી.
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(L) શોર્ટષલીસ્ર્ટ થયેલ ઉમેદવારે વેબસાઇર્ટમાાં લોગ ઇન થઇને પોતાનો ઇન્ર્ટરવ્યુ કોલ લેર્ટરની વપ્રન્ર્ટ
કાઢી લેવાની રહેશે તથા કોલ લેર્ટરમાાં જણાવવામાાં આવેલ સમય અને સ્થળે રૂબરૂમાાં સ્વખચે ઉપસ્સ્થત
થવાનુ ાં રહેશ.ે ફાળવેલ સમય અને તારીખે ઉમેદવાર ઉપસ્સ્થત ન રહી શકે તો તેઓનો વનમણુકાં
મેળવવા માર્ટેનો હક રદબાતલ થયેલ ગણાશે.સવમવતનો વનણષય આખરી ગણાશે.
પ્રમાણપત્રોન ુંુ વેરીફીકેશન
(M) ઇન્ર્ટરવ્યુમાાં પસાંદગી પામેલા ઉમેદવારોનુ ાં જ પ્રમાણપત્ર ચકાસણી કરવામાાં આવશે અને જો કોઇ
ઉમેદવાર બનાવર્ટી દસ્તાવેજો રજુ કરીને કે દસ્તાવેજો સાથે ચેડાાં કરે લ માલુમ પડશે તો તેમની સામે
વનયમાનુસાર વશસ્ત વવર્યક કાયષવાહી કરવામાાં આવશે અને તેમની વનમણુકાં રદ બાદલ ગણવામાાં
આવશે.આ બાબતે સવમવતનો વનણષય અંવતમ ગણાશે.
(N) જે ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ખોર્ટી માહહતી આપશે તેમને ગેરલાયક ઠેરવવામાાં
આવશે. જો ઉમેદવાર આપેલ માહહતી ખોર્ટી, અધુરી અથવા ભુલભરે લી ઠરશે તો ભવવષ્યમાાં સરકારી
ભરતી અને સેવાના કોઇપણ તબક્કે ગેરલાયક ઠેરવવામાાં આવશે અને આ અંગે કોઇપણ પ્રકારની
રજુઆત સ્વીકારવામાાં આવશે નહહ. સવમવતના ચેરમેનનો વનણષય અંવતમ ગણાશે.
(O) ઉમેદવારને અરજી ભરવામાાં કે અન્ય કોઇ તકલીફ પડે તો વેબસાઇર્ટ પર દશાષવેલ હેલ્પ નાંબર
પર સાંપકષ કરી શકશે..
સી.ઈ.ઓ
નોલેજ કોન્સોર્ટીયમ ઓફ ગુજરાત
અમદાવાદ
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