ુ રાત, અમદાવાદ ખાતે અગિયાર માસની કરાર
નોલેજ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગજ
આધાર્રત ખાલી જગ્યાઓ માટે ની ભરતી અંિે ની સ ૂચનાઓ
નોલેજ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુજરાત, અમદાવાદ ખાતેની અગિયાર માસની કરાર આધાર્રત ખાલી
જગ્યાઓ મેરીટના ધોરણે ભરવા માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર તથા હાલ સ્નાતક/અનુસ્નાતક ડીગ્રી
કોર્ષના છે લ્લા સેમેસ્ટરમાાં અભ્યાસ કરતા ઉમેદવારો પાસેથી નનયત નમ ૂનામાાં ઓનલાઈન તથા ઓફલાઈન
અરજીઓ માંિાવવામાાં આવે છે . લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૭, ૧૮:૦૦ કલાક
સુધીમાાં તેઓની અરજી કેસીજી કચેરી, અમદાવાદ ખાતે રજીસ્ટડષ એ.ડી.થી મોકલાવવાની રહેશે. કોઇપણ
અરજી રૂબરૂ સ્વવકારવામાાં આવશે નહી.
ુ વ, નનમણક
૧. શૈક્ષગણક લાયકાત, અનભ
ાંુ નો સમયિાળો અને વયમયાા દા:
જુદી જુદી જગ્યાઓ સામે લાયકાત, અનુભવ, નનમણુકાં નો સમયિાળો, વયમયાષદા વિેરે પત્રક-1 માાં
ુ રાતી ભાષાન ાંુ જ્ઞાન દરે ક ઉમેદવાર માટે ફરજીયાત રહેશે.
દશાષવ્યા મુજબના રહેશ.ે ગજ
ુ ની િણત્રી
૨. મેરીટ ગણ
ુ વ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે મેરીટ
(A)અભ્યાસક્રમ સમાપ્ત કરી ડીગ્રી પ્રાપ્ત કરનાર અને/અથવા અનભ
ુ ની િણત્રી
ગણ
ક્રમ

નવિત

મેરીટ ગુણની િણત્રી કરવા માટે નો સ ૂગચત
ક્રાઈટે રીયા
મહતમ ગુણ

સ્નાતક કક્ષા
િણત્રીની રીત: (સ્નાતક કક્ષાના ટકા × ૩૫)/૧૦૦

૧

૩૫ (પ્રાપ્ત ગુણાાંકના આધારે )

અનુસ્નાતક કક્ષા
િણત્રીની રીત: (અનુસ્નાતક કક્ષાના ટકા ×

૧૫ (પ્રાપ્ત ગુણાાંકના આધારે )

૧૫)/૧૦૦
અનુભવના વર્ષ * ૧.૫ ગુણ

૫
૪૫ ગુણ

૨
ઈન્ટરવ્્ુ(અલિ
ાં
અલિ સ્કીલ ચકાસણી સહીત)

(લેગખત પરીક્ષા પ્રોજેક્ટ વકષ સાથે ૧૫ ગુણ
જી.ડી(ભાર્ા પ્રભુત્વ) ૧૦ ગુણ
મૌગખક ઈન્ટરવ્્ુ ૨૦ ગુણ)

કુ લ

૧૦૦ ગુણ
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B) ફ્રેશર ઉમેદવારો જેઓ વનાતક/અનવુ નાતક ડીગ્રી કોષાના છે લ્લા સેમેવટરમાાં અભ્યાસ કરતા હોય અને
જેમન ાંુ અંનતમ પર્રણામ જાહેર થયેલ નથી અને જેઓ સફળ પર્રણામની અપેક્ષા જે તે ડીગ્રી માટે
ુ ની િણત્રી
રાખે છે તેવા ઉમેદવારો માટે મેરીટ ગણ
ક્રમ

મેરીટ ગુણની િણત્રી
કરવા માટે નો સ ૂગચત
નવિત

ક્રાઈટે રીયા
મહત્તમ ગુણ

સ્નાતક કક્ષા (જાહેર થયેલ પર્રણામોને આધારે )
િણત્રીની રીત: (સ્નાતક કક્ષાના ટકા * ૩૫)/૧૦૦

૩૫

૧
અનુસ્નાતક કક્ષા (જાહેર થયેલ પર્રણામોને આધારે )
િણત્રીની રીત: (અનુસ્નાતક કક્ષાના ટકા * ૨૦)/૧૦૦

૨૦
૪૫ ગુણ
(લેગખત પરીક્ષા પ્રોજેક્ટ

૨

ઈન્ટરવ્્ુ (અલિ અલિ સ્કીલ ચકાસણી સહીત)

વકષ સાથે ૧૫ ગુણ
જી.ડી(ભાર્ા પ્રભુત્વ) ૧૦
ગુણ
મૌગખક ઈન્ટરવ્્ુ ૨૦
ગુણ)

કુ લ

૧૦૦ ગુણ

જાહેરાતમાાં આપવામાાં આવેલ તમામ જગ્યાઓ માટે જે ઉમેદવારો વનાતક/ અનવુ નાતકની ડીગ્રી
ધરાવે છે , તેવા ઉમેદવારોને પ્રાથનમકતા આપવામાાં આવશે. ત્યારબાદ જો જગ્યા ખાલી રહેશે તો જ હાલ
વનાતક/અનવુ નાતક ડીગ્રી કોષાના છે લ્લા સેમેવટરમાાં અભ્યાસ કરતા અને જેન ાંુ પર્રણામ જાહેર થયેલ નથી
તેવા ઉમેદવારોને હવે પછી જાહેર થનાર પર્રણામને અંતે ડીગ્રી પ્રાપ્ત કયાા બાદ જ ધ્યાને લેવામાાં આવશે.
જે નવધાથીઓનો અભ્યાસ સ્નાતક/અનુસ્નાતક કક્ષાએ ચાલુ છે તેમનુ ાં મેરીટ લીસ્ટ અિાઉના
સેમેસ્ટરના જાહેર થયેલ પર્રણામોના આધારે તૈયાર થશે અને છે લ્લા સેમેસ્ટરનુ ાં અંનતમ પર્રણામ જાહેર
થયા બાદ જે પર્રણામ આવે તે ઉમેયાષ પછી જે તે જગ્યાના જનરલ મેરીટ લીસ્ટ ગુણાાંકન અગ્રતાક્રમ પ્રમાણે
બનાવવામાાં આવશે અને જરૂર પડે માત્ર જે તે ખાલી જગ્યાઓ માટે જ માત્ર મેરીટ લીસ્ટના ક્રમ અનુસાર
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બોલાવવામાાં આવશે. પસાંદિી સનમનત દ્રારા લેવાયેલ નનણષયો અંનતમ િણાશે અને આ બાબતે કોઈ વાાંધા
નવરોધ સ્સ્વકારવામાાં આવશે નહી.
૩.ભરતી પ્રર્ક્રયાની કાયાવાહી:

ઉપર દશાષવેલ કોષ્ટક A અને B મુજબ ઉમેદવારો માટે કોષ્ટકમાાં દશાષ વેલ ક્રમ-૧ પ્રમાણે મેરીટ
લીસ્ટ બન્યા પછી મેરીટ લીસ્ટમાાંથી દરે ક જગ્યાની સાંખ્યાના માત્ર છ િણા ઉમેદવારોને જ ભરતી
પ્રર્ક્રયા અંિેની આિળની પસાંદિી પ્રર્ક્રયા માટે બોલાવવામાાં આવશે જેની દરે ક ઉમેદવારે ખાસ નોંધ

લેવી. તેથી માત્ર અરજી કરવાથી કે પસાંદિી પ્રર્ક્રયા માટે બોલાવવાથી તે જગ્યા પર પસાંદિી થયેલ છે
એમ માનવુ ાં નહીં. ઈન્ટરવ્્ુના ઓછામાાં ઓછા એક અને વધુમાાં વધુ ૩ રાઉન્ડ રાખવામાાં આવશે. આ
રાઉન્ડમાાં Analytical Skills, Working with group skills, Presentation Skills, Psycho Analytical Skills,
attitude,

Creative Thinking, Language Proficiency, Critical Thinking, Writing Gujarati/English,

Proficiency in Spoken English વિેરેની ચકાસણી કરવામાાં આવશે અને તેમાાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણને
અિાઉના મેરીટ ગુણમાાં ઉમેરતા જે અંનતમ મેરીટ યાદી બને તેના આધારે ઉમેદવારની પસાંદિી થશે. આ
બાબતે સનમનતનો નનણષય અંનતમ િણાશે. રૂબરૂ મુલાકાતનુ ાં સ્થળ કે.સી.જી, અમદાવાદ ખાતે રાખવામાાં
આવશે.

ઉપરોકત કોષ્ટક-A દશાષ વ્યા મુજબના ક્રાઈટે રીયાવાળા ઉમેદવારોને મેરીટમાાં પ્રાથનમકતા
આપવામાાં આવશે અને જો ઉક્ત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ન મળે તો જ કોષ્ટક-B મુજબના
સેમેસ્ટરનુ ાં અંનતમ પર્રણામ જાહેર ન થ્ુ ાં હોય તેવા ફ્રેશર ઉમેદવારોને બોલાવવામા આવશે. દરે ક
જ્ગગ્યાની સાંખ્યાના છ િણા ઉમેદવારોને ઓનલાઇન અરજીમાાં દશાષવેલ ઇમેલ પર ઇન્ટરવ્્ુની તારીખ અને
સમય જણાવવામાાં આવશે. ઉમેદવારોની સૌપ્રથમ લેગખત પરીક્ષા લેવામાાં આવશે. લેગખત પરીક્ષામાાં
લઘુત્તમ ૬૦% ગુણ મેળવનાર ઉમેદવારોને જ ગ્ર ૂપ ર્ડસ્કશન અને મૌગખક ઇન્ટરવ્્ુ માટે બોલાવવામાાં
આવશે. ઉક્ત તમામ કાયષવાહી પ ૂણષ થયા બાદ ઉપર દશાષવ્યા મુજબ મેરીટ યાદી બનાવવામાાં આવશે.
મેરીટ યાદીમાાં કેસીજી દ્વારા ૬૦% કરતા વધુ લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવારોને જ પસાંદિી યાદી બનાવવા
માટે ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે. પસાંદિી યાદીમાાં જે તે જગ્યાની સાંખ્યા જેટલા પ્રથમ આવતા ઉમેદવારોને
પ્રમાણપત્રની ચકાસણી માટે બોલાવવામાાં આવશે. પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી બાદ લાયક થતા ઉમેદવારોને
જ નનમણુકાં આપવામાાં આવશે જેની દરે ક અરજી કરતા ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી. ઉક્ત ભરતી પ્રર્ક્રયાની
પસાંદિી પ્રર્ક્રયા અન્વયે સ ૂચનાઓ ઈમેઈલ પર જ જણાવવામાાં આવશે. તેથી તેમણે દરરોજ ઇમેલ
ચકાસતા રહેવ ુ તથા મોબાઇલ ફોન ચાલુ રાખવો. ઇન્ટરવ્્ુમાાં ઉમેદવારે સમયસર સ્વખચે આવવાનુ ાં રહેશે.
તેથી ઉમેદવાર દ્વારા ક્યારે ય ટી.એ./ડી.એ. કે અન્ય કોઇ ભથ્થાની માાંિણી કરી શકાશે નહીં. જે કોઈ
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ઉમેદવાર પસાંદિી સનમનત પર નનમણુકાં માટે ભલામણ કે દબાણ લાવશે તો તેન ુ ાં ઉમેદવારી પત્ર અચ ૂક રદ
થશે.

ુ નાઓ
૪. ઓનલાઈન અરજીપત્રક ભરવા તેમજ સમગ્ર ભરતી બાબતની અિત્યની સચ
(A) લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ નનયત સમય મયાષદામાાં અરજી કરવાની રહેશે.
(B)અરજીપત્રક ભરતાાં પહેલાાં વેબસાઈટ ઉપર મુકવામાાં આવેલી જાહેરાત માટેની સુચનાઓનો
કાળજીપ ૂવષક અભ્યાસ કરવાનો રહેશે. ઉમેદવારે ભરે લ અરજી ફોમષ આખરી િણાશે. તેમાાં પાછળથી
કોઈપણ જાતના સુધારા-વધારા કરી શકાશે નહી કે ઉમેદવારની નવશેર્ કોઈ રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખી
શકાશે નહી.
(C) રજીસ્ટડષ એ.ડી.મારફત અરજી ફોમષ સ્વીકારવામાાં આવશે.
(D) ઉમેદવારે સૌ પ્રથમ વેબસાઈટ http://www.kcg.gujarat.gov.in

પરથી

અરજીપત્રક ડાઉનલોડ

કરી નપ્રન્ટ કાઢી અરજીપત્રકની સાંપ ૂણષ નવિતો કાળજીપ ૂવષક ભરી અરજી સાથે જરૂરી પુરાવાઓ,
સટીર્ફકે ટ, માકષ શીટ વિેરેની સ્વપ્રમાણીત નકલ સર્હત તા:૧૨/૦૭/૨૦૧૭ના સાાંજના ૧૮:૦૦ કલાક
સુધીમાાં કેસીજી કચેરીએ મળી રહે તે રીતે રજીસ્ટડષ એ.ડી.થી મોકલી આપવાની રહેશે.ઉક્ત સમયબાદ
કોઇપણ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં, જેની સવે ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.અરજીપત્રકમાાં ભરે લી
નવિતોમાાં પાછળથી કોઈપણ સાંજોિોમાાં ઉમેદવાર ફેરફાર કરી

શકશે નહીં જો ઉમેદવારે

અરજીપત્રકમાાં ભુલ કરશે કે જાણી જોઇને ખોટી માર્હતી આપશે તો તેવી અરજી ઉપર કોઈ નવચારણા
કરવામાાં આવશે નહીં અને તે ઉમેદવારની અરજી આપોઆપ રદ િણાશે જેની જવાબદારી ઉમેદવારની
પોતાની રહેશે. રૂબરૂ કોઈ અરજી સ્સ્વકારવામાાં આવશે નહીં.
(E) વેબસાઈટ પર આપેલ ગલિંક પર ક્ક્લક કરી ગુિલ ફોમષ પણ ભરવાનુ ાં રહેશે.ગુિલ ફોમષ ભરે લ ુાં હશે
અને અરજી મોકલેલી હશે તેન ુ ાં જ ફોમષ માન્ય િણાશે માટે ઉમેદવારે બાંને વસ્તુ ધ્યાનમાાં લેવી ખાસ
જરૂરી છે .
(F) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં પોતાનો મોબાઈલ નાંબર અને ઇમેલ આઇડી અવશ્ય આપવાના રહેશે. આ
નાંબર અને ઇમેલ આઇડી પસાંદિી પ્રર્ક્રયા પ ૂણષ ન થાય ત્યાાં સુધી બદલવા નહીં. જેથી જરૂર્રયાતના
સાંજોિોમાાં જરૂરી સ ૂચના અને માર્હતી આપી શકાય.
(G) ઉમેદવાર મહત્તમ ત્રણ જગ્યા માટે જ ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. તેથી ફોમષ ભરતી વખતે
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ઉમેદવારે મહત્તમ ત્રણ જ્ગગ્યાને પસાંદિી ક્રમ આપવાના રહેશે. વધારે જગ્યાની ઉમેદવારી દશાષવલ
ે
ફોમષ સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં, અને આવુ ાં ફોમષ રદ િણાશે.


કરાર આધાર્રત ભરતી સાંબધ
ાં ે તમામ સુચનાઓ/નવિતો વખતોવખત વેબસાઈટ પરથી જોવા મળી
શકાશે.



જો કોઈ ઉમેદવાર કેસીજીએ ઈમેલથી મોકલેલ સમય અને તારીખે ઉપસ્સ્થત ન રહી શકે તો તેઓનો
નનમણુકાં મેળવવા માટેનો હક રદબાતલ થયેલ િણાશે. સનમનતનો નનણષય આખરી િણાશે.

પ્રમાણપત્રોન ાંુ વેરીફીકેશન


પસાંદિી પ્રર્કયા દરનમયાન કે બાદ જરૂર જણાય ત્યારે િમે ત્યારે અરજીપત્રકમાાં દશાષવેલ
નવિતોની ચકાસણી કરવામાાં આવશે અને જો કોઇ ઉમેદવાર બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરીને કે
દસ્તાવેજો સાથે ચેડાાં કરે લ માલુમ પડશે તો તેમની સામે નનયમાનુસાર નશસ્ત નવર્યક કાયષવાહી
કરવામાાં આવશે અને તેમની નનમણુકાં રદ બાદલ િણવામાાં આવશે.આ બાબતે સનમનતનો નનણષય
અંનતમ િણાશે.



જે ઉમેદવાર અરજી કરતી વખતે ખોટી માર્હતી આપશે તેમને િેરલાયક ઠેરવવામાાં આવશે. જો
ઉમેદવારે આપેલ માર્હતી ખોટી, અધુરી અથવા ભુલભરે લી ઠરશે તો ભનવષ્યમાાં સરકારી ભરતી
અને સેવાના કોઇપણ તબક્કે િેરલાયક ઠેરવવામાાં આવશે અને આ અંિે કોઇપણ પ્રકારની
રજુઆત સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં તમામ બાબતોમાાં સનમનતના ચેરમેનનો નનણષય અંનતમ િણાશે.



ઉમેદવારને

અરજી

ભરવામાાં

કે

અન્ય

કોઇ

તકલીફ

પડે

તો

હેલ્પ

નાંબર

પર સવારે ૧૦:૩૦ થી સાાંજે ૬:૩૦ સુધી સાંપકષ કરી શકશે.
 મનોજ કરથીયા, હેડ ઓફ ઈનીશીએટીવ(૯૯૭૮૪૪૦૧૮૯)
 અપેક્ષા શાહ, પ્રોગ્રામ ઓર્ફસર(૯૯૭૮૪૪૦૧૭૯)
 ભાનવન પારે ખ, પ્રોગ્રામ ઓર્ફસર(૯૯૭૮૪૪૦૪૯૭)

સી.ઈ.ઓ
નોલેજ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુજરાત,
અમદાવાદ
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