ુ યાત, અભદાલાદ ખાતે કયાય આધારયત બયતી અંગે ની સ ૂચનાઓ
નોરેજ કન્વોર્ટીમભ ઓપ ગજ
નોરેજ કન્વોર્ટીમભ ઓપ ગુજયાત , અભદાલાદની ખારી જગ્માઓ ભેયીર્ટના ધોયણે બયલા તેભજ
પ્રતતક્ષામાદીતૈમાય કયલા ભાર્ટે રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાય તથા શાર છે લ્રા લષભાાં અભ્માવ કયતા
ઉભેદલાયો ાવેથી તનમત નમ ૂનાભાાં ઓનરાઈન અયજીઓ ભાંગાલલાભાાં આલે છે
ઉભેદલાયોએ તા . ૧૫/૦૭/૨૦૧૬ થી છે લ્રી તા . ૨૧/૦૭/૨૦૧૬ સુધી લેફવાઈર્ટ

. રામકાત ધયાલતા
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ઉયવાાંજના છ(૬) કરાક સુધી અયજી કયી ળકળે અને તા .૨૨/૦૭/૨૦૧૬ના યોજ વાાંજના૧૧:૫૯કરાક
સુધીભાાં ફ્ક્ત ઓનરાઇનથી અયજી કન્પભષ કયી ળકળે.
ુ લ, નનભણક
૧. ળૈક્ષણિક રામકાત, અનબ
ુંુ નો વભમગાોઅને લમભમાા દા:
જુદી જુદી જગ્માઓ વાભે રામકાત, અનુબલ, તનભણુકાં નો વભમગાો , લમભમાષદા લગેયે ત્રક-1ભાાં
દળાષવ્મા મુજફના યશેળ.ે .ગુજયાતી બાાનુ ાં જ્ઞાન દયે ક ઉભેદલાય ભાર્ટે પયજીમાત યશેળે.
૨. લમભમાા દાભાું છુર્ટછાર્ટ:
યાજ્મ વયકાયના પ્રલતષભાન તનમભો મુજફ મ ૂ ગુજયાત યાજ્મના ઉભેદલાયોને નીચે જણાવ્મા
અનુવાય લમભમાષદાભાાં છુર્ટછાર્ટ આલાભાાં આલળે.
૨.૧ અનુ.જાતત, અનુ.જન જાતત, વા.ળૈ.. લગષ તથા આતથિક યીતે નફો લગષ-૫ લષ
૨.૨ બફનઅનાભત ભહશરા ઉભેદલાય-૫ લષ
૨.૩ અનાભત લગષના ભહશરા ઉભેદલાય -૧૦ (આ છુર્ટછાર્ટભાાં ભહશરા ભાર્ટેની છુર્ટછાર્ટ કે જે
૫ લષની છે તેનો ણ વભાલેળ થઈ જામ છે.)
૨.૪ તલકરાાંગ ઉભેદલાયો- ૧૦ લષ
૨.૫ઉ્ત તભાભ છૂર્ટછાર્ટ ઉભેદલાયની લમ ૪૫ લષથી લધે નશી તે યીતે ભળે ..
ુ ની ગિતયી
૩. ભેયીર્ટ ગિ
ુ લ ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાર્ટે ભેયીર્ટ ગિ
ુ ની
(A)અભ્માવક્રભ વભાપ્ત કયી ડીગ્રી પ્રાપ્ત કયનાય અને અનબ
ગિતયી
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તલગત

હયક્રૂર્ટભેન્ર્ટ-૨૦૧૬ભાાં બયતી કયલા ભાર્ટે ભેયીર્ટ ગુણની
ગણતયી કયલા ભાર્ટે નો સ ૂબચત ક્રાઈર્ટે યીમા
ભશતભ ગુણ

સ્નાતક કક્ષા
ગણતયીની યીત: (સ્નાતકકક્ષાના ર્ટકા × ૧૫)/૧૦૦

૧

૧૫

અનુસ્નાતકકક્ષા
ગણતયીની યીત: (અનુસ્નાતકકક્ષાના ર્ટકા ×

૩૫

૩૫)/૧૦૦

૨

અનુબલના લષ * ૧.૫ ગુણ

૩

ઈન્ર્ટયવ્યુ(સ્કીર
ાં
ચકાવણી વશીત)

૧૦
૪૦ ગુણ(રેબખત યીક્ષા પ્રોજે્ર્ટ લકષ વાથે ૧૫ ગુણ
જી.ડી(બાા પ્રભુત્લ) ૧૦ ગુણ
ભૌબખક ઈન્ર્ટયવ્યુ ાં ૧૫ ગુણ)

ર્ટોર્ટર

૧૦૦ ગુણ

B) ફ્રેળય ઉભેદલાયો જેઓ રામકાતના છે લ્રા વેભેસ્ર્ટય/લા ભાું અભ્માવ કયતા શોમ અને જેભન ુંુ અંનતભ
રયિાભ જાશેય થમેર નથી અને જેઓ વપ રયિાભની અેક્ષા યાખે છે તેલા ઉભેદલાયો ભાર્ટે
ુ ની ગિતયી
ભેયીર્ટ ગિ
હયક્રૂર્ટભેન્ર્ટ-૨૦૧૬ભાાં
બયતી કયલા ભાર્ટે ભેયીર્ટ
ગુણની ગણતયી કયલા
ભાર્ટે નો સ ૂબચત ક્રાઈર્ટે યીમા
ક્રભ

તલગત

ભશત્તભ ગુણ

સ્નાતક કક્ષા (જાશેય થમેર હયણાભોને આધાયે )
ગણતયીની યીત: (સ્નાતકકક્ષાના ર્ટકા * ૨૫)/૧૦૦

૨૫

૧
અનુસ્નાતક કક્ષા (જાશેય થમેર હયણાભોને આધાયે )
ગણતયીની યીત: (અનુસ્નાતક કક્ષાના ર્ટકા * ૩૫)/૧૦૦

૩૫

૪૦ ગુણ(રેબખત યીક્ષા
પ્રોજે્ર્ટ લકષ વાથે ૧૫
૨

ઈન્ર્ટયવ્યુ(સ્કીર
ાં
ચકાવણી વશીત)

ગુણ
જી.ડી(બાા પ્રભુત્લ) ૧૦
ગુણ
ભૌબખક ઈન્ર્ટયવ્યુ ાં ૧૫
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ગુણ)
ર્ટોર્ટર

૧૦૦ ગુણ

જાશેયાતભાાં આલાભાાં આલેર તભાભ જગ્માઓ ભાર્ટે જે ઉભેદલાયો સ્નાતક/અનુસ્નાતકનીડીગ્રી ધયાલે
છે ,તેલા ભેયીર્ટ રીસ્ર્ટભાાં અગ્રતાક્રભ પ્રાપ્ત કયનાય ઉભેદલાયો દ્વાયા જાશેયાત મુજફની જગ્માઓ બયાઈ
જળેતો ચાલુ અભ્માવ કયતા અને છી જાશેય થનાય વેભેસ્ર્ટય ડીગ્રી પ્રાપ્ત કયનાયને ફોરાલલાભાાં આલળે
નહશ.
જે તલધાથીઓનો અભ્માવ સ્નાતક/અનુસ્નાતક કક્ષાએ ચાલુ છે તેભનુ ાં ભેયીર્ટ રીસ્ર્ટ અગાઉના
વેભેસ્ર્ટયના જાશેય થમેર હયણાભો ના આધાયે તૈમાય થળે અને છે લ્રા વેભેસ્ર્ટયનુ ાં અંતતભ હયણાભ જાશેય
થમા ફાદ જે હયણાભ આલે તે ઉભેમાષ છી જે તે કેર્ટેગયીના જગ્માના જનયર ભેયીર્ટ રીસ્ર્ટ ગુણાાંકન
અગ્રતાક્રભ પ્રભાણે ફનાલલાભાાં આલળે અને જરૂય ડે ભાત્ર જે તે કેર્ટેગયીની ખારી જગ્માઓ ભાર્ટે ભાત્ર જ
ભેયીર્ટ રીસ્ર્ટના ક્રભ અનુવાય ફોરાલલાભાાં આલળે.
૪.ઇન્ર્ટયવ્ય:ુ

ઉય મુજફ અનુબલ અને ફ્રેળય ઉભેદલાયો ભાર્ટે ક્રભ-૧ થી ૩ પ્રભાણે કુર ૬૦ ગુણને આધાયે ભેયીર્ટ
રીસ્ર્ટ ફન્મા છી ભેયીર્ટ રીસ્ર્ટભાાંથી ર્ટોચની દયે ક જગ્માની વાંખ્માના છ ઘણા ઉભેદલાયોને જ રૂફરૂ
મુરાકાત ભાર્ટે ફોરાલલાભાાં આલળે જેની દયે કને ખાવ નોંધ રેલા જણાલીએ. તેથી ભાત્ર વાંદગી
માદીભાાં નાભ શોલાથી કે રૂફરૂ મુરાકાત ભાર્ટે ફોરાલલાથી તે જગ્મા ય વાંદગી થમેર છે એભ ભાનવુ ાં
નહશ તેવ ુ ાં જણાલીએ. ઈન્ર્ટયવ્યુના
ાં ઓછાભાાં ઓછા એક અને લધુભાાં લધુ ૩ યાઉન્ડ યાખલાભાાં આલળે. આ
યાઉન્ડભાાં Analytical Skills, Working with group skills, Presentation Skills, Psycho Analytical Skills,
Creative Thinking, Language Proficiency, Critical Thinking, Writing Gujarati/English, Proficiency in
Spoken Englishની ચકાવણી કયલાભાાં આલળે અને તેભાાં ઉભેદલાયોએ ભેલેર ગુણને અગાઉના ભેયીર્ટ
ગુણભાાં ઉભેયતા જે અંતતભ ભેયીર્ટ માદી ફને તેના આધાયે ઉભેદલાયની વાંદગી થળે.આ ફાફતે વતભતતનો
તનણષમ અંતતભ ગણાળે .રૂફરૂ મુરાકાતનુ ાં સ્થ કે.વી.જી,અભદાલાદખાતે યાખલાભાાં આલળે.

. ઉયોકત

કોષ્ર્ટક-A દળાષ વ્મા મુજફના ક્રાઈર્ટે યીમાના આધાયે અનુબલ ધયાલતા ઉભેદલાયોને ભેયીર્ટભાાં પ્રાથતભકતા
આીએ અને જો અનુબલ ધયાલતા ઉભેદલાયો ન ભે તો જ કોષ્ર્ટક-

B મુજફના ફ્રેળય ઉભેદલાયોને

ફોરાલલાભા આલળે. દયે ક જ્ગગ્માની વાંખ્માના છ ગણા ઉભેદલાયોને ઓનરાઇન અયજીભાાં દળાષલેર ઇભેર
અથલા ભોફાઇર નાંફય ય તાયીખ અને વભમ જણાલલાભાાં આલળે, તેથી તેભણે દયયોજ ઇભેર ચકાવતા
યશેવ ુ તથા ભોફાઇર પોન ચાલુ યાખલો. ઇન્ર્ટયવ્યુભાાં ઉભેદલાયે વભમવય સ્લખચે આલલાનુ ાં યશેળે. તેથી
ઉભેદલાય દ્વાયા ક્યાયે મ ર્ટી.એ./ડી.એ. કે અન્મ કોઇ બથ્થાની ભાાંગણી કયી ળકાળે નહશ.

જે કોઈ ઉભેદલાય

વાંદગી વતભતત ય તનભણુકાં ભાર્ટે બરાભણ કે દફાણ રાલળે તેન ુ ાં ઉભેદલાયી ત્ર અચ ૂક યદ થળે.
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ુ નાઓ
૫.ઓનરાઈન અયજીત્રક બયલા તેભજ વભગ્ર બયતી ફાફતની અગત્મની સચ
(

A)રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તનમત વભમ ભમાષદાભાાં લેફવાઈર્ટ
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ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશેળ.ે
(B)અયજીત્રક બયતાાં શેરાાં લેફવાઈર્ટ ઉય મુકલાભાાં આલેરી જાશેયાત ભાર્ટેની સુચનાઓનો
કાજી ૂલષક અભ્માવ કયલાનો યશેળે.ઉભેદલાયે ઓનરાઈન બયે ર અયજી પોભષ આખયી ગણાળે

. તેભાાં

ાછથી કોઈણ જાતના સુધાયા -લધાયા કયી ળકાળે નશી કે ઉભેદલાયની તલળે કોઈ યજૂઆત ગ્રાહ્ય
યાખી ળકાળે નશી.
(C) ર્ટાર કે કુયીમય ભાયપત અયજી પોભષ સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી . જે ઉભેદલાય આ યીતે કચેયીને
અયજી ભોકરળે તે ઉભેદલાયની અયજી આોઆ યદ થમેર ગણાળે . આ કચેયીને અયજીત્રકો વીધા
ભોકરલા નશીં.
(D) ઉભેદલાયે વૌ પ્રથભ લેફવાઈર્ટ www.cheguj.com ય યજીસ્ર્ટય થલાનુ ાં યશેળે . ઉભેદલાય યજીસ્ર્ટય
થતાાં ઓનરાઇન અયજીભાાં તેણે આેર ઈ-ભેર આઈ.ડી ય લખતો-લખત જરૂયી સુચનાઓ આલાભાાં
આલળે. જેથી ઉભેદલાયે ોતાના કફજા શેઠનુ ાં ઈ -ભેર આઈ .ડી. આલાનુ ાં યશેળે અને તે યોજેયોજ
ચકાવતા યશેલાનુ ાં યશેળ.ે આ ફાફતની વાં ૂણષ જલાફદાયી ઉભેદલાયની ોતાની યશેળે.
(E) ઉભેદલાય યજીસ્ર્ટય થામ, ત્માય ફાદ લેફવાઈર્ટ ય રોગ -ઈન થલાથી અયજી પોભષ ખુરળે . અયજી
પોભષ કાજી ૂલષક બયલાનુ ાં યશેળે . અયજી પોભષ બયલાની છે લ્રી તા:૨૧/૭/૨૦૧૬ના વાાંજના ૬(છ)
કરાક સુધીભાાં ઉભેદલાય ોતાના પોભષની તલગતો સુધાયી ળકાળે યાં ત ુ પોભષ બયલાની છે લ્રી તાયીખે
દળાષલેર વભમ ફાદ કોઈણ વાંજોગોભાાં ઉભેદલાય પોભષની તલગતો સુધાયી

/અડેર્ટ કયી ળકળે નશી

તથા અયજી યજીસ્ર્ટય કયી ળકળે નહશ.જો ઉભેદલાય ઓનરાઈન અયજી પોભષભાાં ોતે ભુર કયળે તો તેલી
અયજી ઉય કોઈ તલચાયણા કયલાભાાં આલળે નશી

અને તે ઉભેદલાયની અયજી આોઆ યદ

ગણાળે.જલાફદાયી ઉભેદલાયની ોતાની યશેળે.
(

F)ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાાં ોતાનો ભોફાઈર નાંફય અને ઇભેર આઇડી અલશ્મ આલાના યશેળે . આ
નાંફય અને ઇભેર આઇડી વાંદગી પ્રહક્રમા  ૂણષ ન થામ ત્માાં સુધી ફદરલા નહશ. જેથી જરૂહયમાતના
વાંજોગોભાાં વાંકષ કયી ળકામ.
(G) બફન અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયોએ રૂ.૨૦૦/- અયજી પી ેર્ટે બયલાના યશેળે .યાં ત ુાં

વયકાયશ્રીના વાભાન્મ લશીલર્ટ તલબાગ,ગાાંધીનગયના ઠયાલ ક્રભાાંક લવ/૧૦૨૦૧૬/૫૩૮/ગ-૪,
તા.૧૨-૦૫-૨૦૧૬ મુજફ જે ઉભેદલાયોનો બફન અનાભત કક્ષાના આતથિક યીતે નફા લગોભાાં
વભાલેળ થતો શોમ તેઓએ તે અંગેના જરૂયી ુયાલાઓ યજુ કમે અયજી પી ભાાંથી મુક્્ત આલાભાાં
આલળે. તેભજ એવ.ઇ.ફી.વી., એવ.ર્ટી, એવ.વી., ઇ.ફી.વી. અને ળાયીહયક અળ્તને ણ જરૂયી
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ુયાલાઓ યજૂ કમે અયજી પી ભાાંથી મુક્્ત ભી ળકળે. ડોક્યુભેન્ર્ટ લેયીપીકેળન વભમે જરૂયી ુયાલા
યજૂ ન કયલાને રીધે તેભણે બફન અનાભત કક્ષાની અયજી પી બયે ર ન શોલાને કાયણે ઉભેદલાયની
અયજી યદ ગણલાભાાં આલળે.કોઈણ વાંજોગોભાાં બયે ર પી યત ભી ળકળે નશીં.
ઉભેદલાય ભશત્તભ ત્રણ જગ્મા ભાર્ટે જ ઉભેદલાયી નોંધાલી ળકળે. તેથી ઓનરાઈન પોભષ બયતી લખતે
ઉભેદલાયે ભશત્તભ ત્રણ જ્ગગ્માને વાંદગી ક્રભ આલાના યશેળે. લધાયે જગ્માની ઉભેદલાયી દળાષલેર
પોભષ યજીસ્ર્ટય થળે નહશ.
(H)વાંદગી ક્રભ આપ્મા ફાદ ઉભેદલાયે પોભષ પી બયલા ભાર્ટે ચરણ ડાઉનરોડ કયી તપ્રન્ર્ટ ભેલી
રેલાની યશેળે તથા નજીકની દે ના ફેંકની કોઈણ ળાખાભાાં ઉ્ત ચરણથી પોભષ પી જભા કયાલલાની
યશેળ.ે ફેંકભાાં પી બયલાથી ઉભેદલાયને ચરણની એક કોી યત કયલાભાાં આલળે જેભા ફેંક દ્વાયા
ટ્રાન્ઝેકળન આઈ.ડી. દળાષલલાભાાં આલેર શળે.
પી બમાષનો આ ુયાલો વાચલી યાખલો.
ઉભેદલાય NTFS ભાયપત ઓનરાઈન નીચેની તલગતના ખાતાભાાં ઉભેદલાયી પી જભા કયાલી ળકળે. આલા
ઉભેદલાયોએ પી બમાષના ૨૫ કરાક ફાદ યે પયન્વ આઈ.ડી. લડે અયજી કન્પભષ કયલાની યશેળે.
* ફેંકન ુંુ નાભ : દે ના ફેંક
* બ્ાુંચ કોડ-૧૩૦૩૦૮
*

ખાતા નું:૦૩૦૮૧૦૦૨૭૯૦૦
*

IFSC Code:BKDN0130308
*MICR Code:380018053

ચરણ ડાઉનરોડ કમાષ ફાદના કાભકાજના એક હદલવ ફાદ ઉભેદલાયે લેફવાઈર્ટ
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ય ોતાના યુઝય આઈ .ડી. ાવલડષ થી રોગ -ઈન થલાનુ ાં યશેળે તથા ચરણથી પી બમાષ અંગેના
ટ્રાન્ઝેકળન આઈ .ડી.જણાલલાના યશેળે જેથી તવસ્ર્ટભ દ્વાયા લેયીપાઈ કયી ઉભેદલાયની અયજી
સ્લીકાયલાભાાં આલેર છે તે પ્રકાયની સુચના પ્રદતળિત કયલાભાાં આલળે

. ઉભેદલાયનુ ાં પોભષ સ્લીકાયલાભાાં

આલેર છે તે મુજફની સુચના પ્રદતળિત ન થામ ત્માાં સુધી પોભષ વફભીર્ટ થમેર ગણાળે નહશ તથા
આલા ઉભેદલાયોની અયજી ધ્માન ય રેલાભાાં આલળે નહશ.
કાભકાજના હદલવો દયમ્માન દયયોજ ફોયના ૧૨

:૦૦ કરાકે તવસ્ર્ટભભાાં ફેંક દ્વાયા ુયા ાડલાભાાં

આલેર ટ્રાન્ઝેકળન આઈ .ડી.નો ડેર્ટા અડેર્ટ કયલાભાાં આલળે . જેથી પી બમાષના ૨૫ કરાક ફાદ જ
ટ્રાન્ઝેકળન આઈ.ડી. દાખર કયલાથી તવસ્ર્ટભ દ્વાયા લેયીપાઈ કયી ળકાળે.
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ઓનરાઈન અયજી કમાષ છી કયે ર અયજીની તપ્રન્ર્ટ લેફવાઈર્ટ ઉયથી ડાઉનરોડ કયી અયજીની તપ્રન્ર્ટ
ભેલી રેલાની યશેળે અને વાચલણી કયી જરૂયી ડેથી યજૂ કયલાની યશેળ.ે


કયાય આધાહયત બયતી વાંફધ
ાં ે તભાભ સુચનાઓ/તલગતો લખતોલખત લેફવાઈર્ટ યથી જોલા ભી
ળકાળે.



ખારી જગ્માઓ અનુવાય ઉભેદલાયોની ળોર્ટષરીસ્ર્ટ થમેર કાભચરાઉ ભેયીર્ટ માદી પ્રતવધ્ધ કયલાભાાં
આલળે.



ળોર્ટષરીસ્ર્ટ થમેર ઉભેદલાયે લેફવાઇર્ટભાાં રોગ ઇન થઇને ોતાનો ઇન્ર્ટયવ્યુ કોર રેર્ટયની તપ્રન્ર્ટ કાઢી
રેલાની યશેળે તથા કોર રેર્ટયભાાં જણાલલાભાાં આલેર વભમ અને સ્થે રૂફરૂભાાં સ્લખચે ઉક્સ્થત
થલાનુ ાં યશેળે . પાલેર વભમ અને તાયીખે ઉભેદલાય ઉક્સ્થત ન યશી ળકે તો તેઓનો તનભણુકાં
ભેલલા ભાર્ટેનો શક યદફાતર થમેર ગણાળે.વતભતતનો તનણષમ આખયી ગણાળે.

પ્રભાિત્રોન ુંુ લેયીપીકેળન


ઇન્ર્ટયવ્યુભાાં વાંદગી ાભેરા ઉભેદલાયોનુ ાં જ પ્રભાણત્ર ચકાવણી કયલાભાાં આલળે અને જો કોઇ
ઉભેદલાય ફનાલર્ટી દસ્તાલેજો યજુ કયીને કે દસ્તાલેજો વાથે ચેડાાં કયે ર ભાલુભ ડળે તો તેભની
વાભે તનમભાનુવાય તળસ્ત તલમક કામષલાશી કયલાભાાં આલળે અને તેભની તનભણુકાં યદ ફાદર
ગણલાભાાં આલળે.આ ફાફતે વતભતતનો તનણષમ અંતતભ ગણાળે.



જે ઉભેદલાય ઓનરાઇન અયજી કયતી લખતે ખોર્ટી ભાહશતી આળે તેભને ગેયરામક ઠેયલલાભાાં
આલળે. જો ઉભેદલાય આેર ભાહશતી ખોર્ટી

, અધુયી અથલા ભુરબયે રી ઠયળે તો બતલષ્મભાાં

વયકાયી બયતી અને વેલાના કોઇણ તફક્કે ગેયરામક ઠેયલલાભાાં આલળે અને આ અંગે કોઇણ
પ્રકાયની યજુઆત સ્લીકાયલાભાાં આલળે નહશ.વતભતતના ચેયભેનનો તનણષમ અંતતભ ગણાળે.


ઉભેદલાયને અયજી બયલાભાાં કે અન્મ કોઇ તકરીપ ડે તો લેફવાઇર્ટ ય દળાષલેર શેલ્ નાંફય
ય વાંકષ કયી ળકળે..
વી.ઈ.ઓ
નોરેજ કોન્વોહર્ટિમભ ઓપ ગુજયાત,
એર.ડી એન્જી. કોરેજની ાછ,
અભદાલાદ
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