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ી ગો વંદ ગુ  યિુનવ સટી
(ગજુરાત

કરાર આધા રત ભરતી ગેની હરાત

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવસ ટ  ારા નીચે દશાવેલ જ યાઓ માટ ત ન હગંામી ધોરણે 

આધા રત સવેાઓ મેળવવા માટ નીચે જણા યા જુબની બન શૈ ણક જ યાઓ માટ ભારતીય નાગ રક વ 

તેમજ જ ર  લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી તા

ધુી બ મા ં િુનવિસટ  ખાતે ઓપન ઈ ટર ુ ંરાખવામા ંઆવેલ 

ધોરણો, અ ભુવ, પગાર, અર  ફોમ તેમજ આ સુંગક 

www.sggu.ac.in પર તા.૨૮/૦૫

કોઈપણ િવસગંતતાની બાબતે િુનવિસટ નો િનણય અબાિધત અને આખર  રહશે

મ 

૧ કરાર આધા રત ર સચ એડવાઈઝર

૨ કરાર આધા રત ટટ ટ કલ 
 
 
 

 
 

થળ : ગોધરા  

તા.૨૭/૦૫/૨૦૨૨  
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કરાર આધા રત ભરતી ગેની હરાત

ારા નીચે દશાવેલ જ યાઓ માટ ત ન હગંામી ધોરણે 

આધા રત સેવાઓ મેળવવા માટ નીચે જણા યા જુબની બન શૈ ણક જ યાઓ માટ ભારતીય નાગ રક વ 

તેમજ જ ર  લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૨ સવાર ૧૧

ઓપન ઈ ટર ુ ંરાખવામા ંઆવેલ  છે. સબંિંધત જ યાઓ માટ લાયકાતના 

અર  ફોમ તેમજ આ સુંગક અ ય તમામ મા હતી િુનવિસટ ની વેબસાઈટ 

૦૫/૨૦૨૨ના રોજથી ા ત થશ.ે હરાત-પર

કોઈપણ િવસગંતતાની બાબતે િુનવિસટ નો િનણય અબાિધત અને આખર  રહશે. 

જ યા ુ ંનામ 

કરાર આધા રત ર સચ એડવાઈઝર- ફસીલીટટર 

કરાર આધા રત ટટ ટ કલ એનાલી ટ 

ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ

  

Guru University, Godhra 

 

કરાર આધા રત ભરતી ગેની હરાત 

ારા નીચે દશાવેલ જ યાઓ માટ ત ન હગંામી ધોરણે ૧૧ માસના કરાર 

આધા રત સેવાઓ મેળવવા માટ નીચે જણા યા જુબની બન શૈ ણક જ યાઓ માટ ભારતીય નાગ રક વ 

૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ વા યા 

જ યાઓ માટ લાયકાતના 

તમામ મા હતી િુનવિસટ ની વેબસાઈટ 

પર ા-ઈ ટર ુ ં સબંિંધત 

 

જ યા સં યા 

૦૧ 

૦૧ 

-Sd- 

કા. ુલસ ચવ 

ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  

ગોધરા 
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૧૧ માસના કરાર આધા રત ટટ ટ કલ એનાલી ટની ભરતી સબબના િનયમો અને ચુનાઓ 

 

૧. જ યા ુ ંનામ : કરાર આધા રત ટટ ટ કલ  

૨. જ યાની સં યા : ૦૧ 

૩. પગાર ધોરણ : .૨૫,૦૦૦ /- િત માસ ફ  

૪. શૈ ણક લાયકાત : અ ુ નાતક ૫૫% ણુ સાથે અથવા બી ેડ. ( કડાશા , ગ ણતશા  

,અ ય સબિંધત િવ ાશાખા ) 

 સદર જ યા માટ સસંોધન,પ લીકશન અને ક ટુર ુ ંપાયા ુ ં ાન જ ર  છે. 

૫. અ ભુવ: ડટા િવ લેષણ, ર પોટ એનાલીસીસ ,કો-ઓડ નેશન,તારણ શોધવા સબિંધત નો ૨ વષનો 

અ ભુવ  

૬. કામગીર ની પ ટતા: ડટા એ ,ડટા એનાલી ટ ,ર પોટ એકઝીક ુ ટવ અહવાલ ,સસંોધન અહવાલ 

,અ ય સબિંધત કામગીર   

૭. વય  મયાદા : ૩૬ વષથી વ  ુ મર ન હોવી જોઈએ. ( વતમાન સરકાર  િનયમો અ સુાર 

કટગર  જુબ વય મયાદમા ં ટછાટ મળવા પા  રહશ.ે તેમજ મર અર  વીકારવાની છે લી 

તાર ખના રોજ ગણવામા ંઆવશ.ે) 

૮. ભાષાની ણકાર  :ઉમેદવાર જુરાતી, હ દ  ભાષા ુ ં રુ ુ ં ાન ધરાવતા હોવા જોઈએ તેમજ 

ે  ભાષા ુ ંસામા ય ાન ધરાવતા હોવા જોઈએ . 

૯.  પસદંગી પ ધિત: મૌ ખક ઇ ટર .ુ 

૧૦. ઇ ટર  ુતાર ખ: તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૨  ઇ ટર  ુસમય :સવાર ૧૧:૦૦ કલાકથી  

મહ વની ચૂનાઓ 

૧. અ રુ  /અ ણૂ / અ પ ટ /સમયમયાદા બાદ મળેલી તેમજ અ રૂા માણપ ો ધરાવતી 

અર  રદ થવાને પ  રહશે. 

૨. લાયકાત તેમજ અ ભુવના તમામ આધારો વ – મા ણત કર ને અર  સાથે ર ુ કરવાના 

રહશ.ે 

૩. સદર જ યા ત ન હગંામી કરાર આધા રત હોઈ, આ જ યા ઉપર િનમ ુકં પામનાર કમચાર ન ે

થમ ૧ માસ માટ કામચલાઉ ધોરણે અને જો કામગીર  સતંોષકારક જણાયતો વ  ુ૧૦ મ હના 

માટ કરાર પર રાખવામા ંઆવશે. તેમજ િનમ ુકં પામનાર કમચાર  ને િુનવસ ટ મા ંિનયિમત 

મહકમ ઉપર સમાિવ ઠ થવા માટનો કોઈ હ  ા ત થશ ેનહ  તેમજ આ ગેના કોઈ હ  

દાવા કર  શકશે નહ .  
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૪. ઉમેદવાર દરક જ યા માટ અલગ – અલગ અર  કરવાની રહશ.ે એક જ યા માટ એકથી વ  ુ

અર  કરલ હશે તો તેવા ઉમેદવારની કોઇપણ અર  િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહ . 

૫. ઉમેદવારોએ ઈ ટર ુમંા ં વખચ હાજર રહવા ુ ંરહશ.ે 

૬. ઈ ટર ુ ંતા.૩૧/૦૫/૨૦૨૨ના રોજ સવાર ૧૧:૦૦ કલાકથી યોજવામા ંઆવશ.ે આ ગેની 

ણ િુનવસ ટ  ારા અલગથી ઉમેદવારોને આપવામા ંઆવશે નહ . ઉમેદવાર ઈ ટર ુ ંશ ુ 

થવાના ૧ (એક) કલાક વહલા આવીને ડોક મુે ટ વે ર ફકશન માટ ઉપ થત રહવા ુ ંરહશે. 

૭. ઉમેદવારોએ સરકાર મા ય ફોટો આઈડ ટ  કાડ તર ક આધાર કાડ/પાનકાડ/ ુટંણી કાડ 

/ ાઈિવગ લાયસ સ પૈક  કોઈ એક સાથે રાખવા ુ ં રહશે.  િુનવસ ટ ના અિધ ૃત 

અિધકાર ી/કમચાર ી ારા  જોવા માગેં યાર આપવા ુ ં રહશ.ે ની પાસે ફોટો આઈડ ટ  

કાડ ન હ હોય તેને ઇ ટર ુમંા ંબેસવા દવામા ંઆવશે ન હ. 

૮. ભરતી સબિંધત મા હતી મ ક અર  મા ય/અમા ય િવગતઇ ટર  ુતાર ખ/ સમય વગેર 

કોઈ પણ મા હતી બાબતે િુનવસ ટ  ારા પ યવહાર કરવામા ંઆવશે નહ . િુનવસ ટ ની 

વેબસાઈટ ઉપર સમયાતંર ભરતી સબિંધત તમામ અપડટ  કુવામા ંઆવશે. િુનવસ ટ ની 

વબેસાઈટ દરરોજ જોતા રહ ુ ં. 

૯. હરાત સબિંધત/પસદંગી પ િત સબિંધત કોઇપણ ફરફાર કરવા તેમજ રદ કરવાની 

આવ યકતા ઉભી થશે તો િુનવસ ટ ને તેનો સં ણૂ હ /અિધકાર રહશ.ે 

૧૦. ઉમેદવાર અર  પ કમા ં દશાવેલ લાયકાતના માણપ ોની મા યતા તેમજ સબિંધત 

િુનવસ ટ /સં થાની મા યતા તેમજ સબિંધત અ યાસ મની મા યતા બાબત ે ભિવ યમા ં

કોઈએ  ઉપ થત થશે યાર િુનવસ ટ /િનમ ુકં સ ાિધકાર નો  િનણય આખર  ગણાશ.ે 
  



                                    

 

 

 

Subject: ___________________________________________________________ 

(Note: Use a separate application from for each post .filled up application) 
 

 
1. Name of Applicant:________________________________________________________ 
(In Capital Letter)                          (Surname)               (Name)         (Father's/Husband’s name) 

2. ADDRESS:- 

1) For Correspondence     2) Permanent Address 

______________________________   ________________________________ 

______________________________   ________________________________ 

______________________________   ________________________________ 

______________________________   ________________________________ 

PIN:- __________  PH.___________                                     PIN:- __________  PH.______________ 

3. Mobile Number: _____________                                      4. Pan NO: - ______________________ 

5. E-mail: _________________@_________                       6.Aadhaar NO:-___________________ 

7. Mother   Tongue: ______________ 8.Nationality: ____________ & Religion: - _____________ 

9-A Date of Birth: __/__/____    Age: Years ______ Months:-_____   Birth Place:-____________ 

9-B Gender: - Male [  ]        Female [  ]      Transgender [   ] 

10.-A Category :- (Attach recognized Certificate for the reserved candidate) 

           SC [  ]      ST [  ]     SEBC/OBC [  ]     Handicapped [  ]     Others [  ] 

10-B If person with disabilities: - VH [  ]                   PH [  ]                    OH [  ] 

11. Marital status:    Married [  ]    Unmarried [  ] 
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Paste recent 
photo with 
signature 

Application Form for the post of Statistical Analyst 



      

12. Education Qualifications: 

(Attach self-attested photocopies of Mark sheets & Degrees of each examination) 

Examination Board/Universit
y 

Year of 
Passing 

Marks(out of) 
Grade/Percent

age 

Main Subject Remarks 

SSC      

HSC      

Graduation:      

Post-
Graduation 

     

M. Phil.      

Ph.D      

Any Other      

      

      

Note: Applicant must ensure that his academic qualifications are relevant for the post against which he 
is submitting his application strictly as per the advertisement and his degrees have been recognized by 
the UGC/concerned statutory bodies of the Govt. apart from ensuring equivalence of his degree with 
the required degrees failing witch his application/candidature shall be summarily Rejected at any stage 
of his service without any notice. 

13.  Other Educational achievements: (Award, Prize, Medal, etc.) 

14.  (i) Details of UGC/NET/SLET exam, if passed. 

 Year of examination passed:____________________ Reg. No. __________________ 

 (iii) Whether Ph D. awarded as per UGC Regulation, 2009 _______ YES/NO 

 (if yes, Please give documentary proof) 

15.  Details of Experience: 

Name of the 
Institution/Organization 

Designation 

Pay Scale and 
Basic Pay with 

Grade Pay as on 
Application Date 

Duration Remarks 

     
     
     
     
     
(Attach above all Appointment Orders) 

 

 

 



 

16.  Education Experience: (a) Graduation Level - Year_________________ 

    (b) Post- Graduation Level- year _______________ 

    (c) Research/Extension – Year _________________ 

    (d) M. Phil/Ph.D. Guidance- Year _______________ 

    (Give Details in a separate sheet if required) 

17.  Research & Academic contributions: 

17.1 Referred Journals as notified by the UGC (25 PER Publication) 

Sr. 
No 

Title of the 
Article 

Author Co-Authors if any 

Name of the 
Journal with 
publication 

details (Vol. No. 
Issue No. & pp.) 

International 
/ National 

ISSN 
API Score 

to be 
claimed 

        
        
 

17.2  Other Reputed Journals as notified the UGC (10 per publication) 

Sr. 
No. Title of the Article Author 

Co-Authors if 
any 

Name of the 
Journal with 
publication 

details (Vol. No. 
Issue No. & pp.) 

International 
/ National ISSN 

API 
Score 
to be 

claime
d 

        
        
 

17.3  Books by International Publisher (30 per Book for single Author) 

Sr. 
No. Title of the Book Author 

Co-
Authors if any 

Name of the  
publisher, Month, 

Year 

ISBN/ 
ISSN 

API Score to be 
claimed 

       
       
 

17.4  Subject book by National Publisher/State/ Central Gov. (20 Per Book for Single Author) 

Sr. 
No. 

Title of the Book Author Co-
Authors if any 

Name of the  
publisher, Month, 

Year 

ISBN/ 
ISSN 

API Score to be 
claimed 

       
       
 

 

 



  

17.5  Subject book by Other Publisher (15 Per Book for Single Author) 

Sr. 
No. 

Title of the Book Author Co-
Authors if any 

Name of the  
publisher, Month, 

Year 

ISBN/ 
ISSN 

API Score to be 
claimed 

       
       
 

17.6  Chapter in Book by International Publisher (10 per Chapter) 

Sr. No. Title of 
the Book 

Name of 
the  Editor 

Chapter 
contributed 

Author / Co- 
Authors(s) 

Name of 
the  

publisher, 
Month, 

Year 

ISBN / 
ISSN 

API Score to be 
claimed 

        
        
 

17.7  Chapter in Book by International Level Publisher (5 per Chapter) 

Sr. No. 
Title of 

the Book 
Name of 

the  Editor 
Chapter 

contributed 
Author / Co- 
Authors(s) 

Name of 
the  

publisher, 
Month, 

Year 

ISBN / 
ISSN 

API Score to be 
claimed 

        
        
 

17.8   Details of Research Projects (Sponsored Major/Minor Research Projects carried out/ongoing) 

  1. Major Projects With grants above RS.5 Lakhs =20 per project  

  2. Major Projects with grants above RS.5 lakhs up to rs.5 lakhs =15 per project 

  3. Minor projects with grants above RS.5 lakhs up to RS. 1 laks up to RS. 3 lakhs =10 per project 

Sr. 
No. 

Title of 
the 

Project 

Funding 
Agency 

Grant 
Sanctioned 

Duration 

Project 
Status 

Completed/ 
On-going 

Project 
Type 

Research/ 
Consult 

Policy 
Document 

API Score to 
be claimed 

 From To    
          
          
 

 

 

 

 



 

17.9  Research Guidance: Details of M.Phil Awarded Only (5 per Candidate) 

SR NO 
NAME OF 

THE 
SCHOLAR 

TITLE OF 
THE 

THESIS 

AWARDED 
ONLY 

NAME OF 
THE 

UNIVERSITY 

MONTH & 
YEAR 

API SCORE TO BE CLAIMED 

       
       
  

17.10.  RESESRCH GUIDANCE: Details of M.PHIL Awarded only (5 per candidate) 

Sr NO. 
NAME OF 

THE 
SCHOLAR 

TITLE OF 
THR THESIS 

SUBMITTED 
AWARDED 

NAME OF 
THE 

UNIVERSITY 

MONTH 
UNIVERSITY 

API SCORE TO BE 
CLAIMED 

       
       
 

17.11   Research Guidance: Details of PhD awarded/thesis submitted (15/10 per candidate) 

Sr 
NO. 

Name of the 
Scholar 

Title of the Thesis Submitted
/Awarded 

Name of the 
University 

Month and 
Year 

API Score to be 
claimed 

       
       
 

17.12  Details of papers presented in seminars/Conferences etc. 

 1. International  = 5 per paper presented 

 2. National level = 3 per paper presented 

 3. State/University Level = 2 per paper presented 

Sr 
NO. 

Title of 
the 

Article 

Author/Co-
author if any 

Name of the 
Programme 

Organizer Duration International/Nati
onal/Regional 

API Score  
to be 

Claimed 
        
        

 

17.13 Details of Award/ Fellowship from academic bodies/associations etc. 

 1. International  =1 5 per paper Award/ 15 per Fellowship 

 2. National level =10 per paper presented/ 10 per Fellowship 

 3. State/University Level = 5 per paper presented/ 5 per Fellowship 

  



 

17.14 Development of e-learning delivery process/material: 10 per module 

 

Total API Score (17.1 to 17.14)=     

1
1
8 

18. Please give name, address and contact number of two persons for reference. 

Reference-01 Reference-02 
  
  
  
  
E-mail: E-mail: 
Mobile: Mobile: 
 

19. Details of attachments: (Attach self-attested Xerox copies) 

(1)  Proof of Date of Birth 

(2)  Aadhaar Card’s Photocopy 

(3)  Certificate of SC/ST/SEBC/Handicapped. (Certificate No._________ Certificate Issuance 
Date_________ ) 

(4) Proofs of Educational Qualifications. 

(5) Experience Certificates-If you have teaching experience in Self Finance Institution, please submit 
copy of concerned University Recognised Letter. 

(6) NET/SLET Examination Passing Certificate 

(7) Details of guidance to M.Phil. /Ph.D. category students. 

(8) M.Phil. /Ph.D. Thesis, Titles of Publications. 

(9) Details of Seminars / Workshops / Orientation programme / Refresher Course. 

(10) Others 

20. Other information. 

(a) Membership/Fellowship of professional societies: 

(b) Other activities/Responsibilities: 

(c) Are you willing to accept the initial salary of the grade (If no, State What is the minimum salary 
acceptable with justification thread?) 

 

API Score to be claimed API Score ( for Office Use 
Only) 
 

  



 

(d) Are you willing to work anywhere in India or abroad depending upon the requirement of the 
University? 

(e) Are you willing to take additional responsibilities as and when given to you by the 
HOD/Dean/Registrar/Vice-Chancellor in addition to your teaching & research assignments? 

(f) Are you eligible to be considered in terms of qualification, experience and other requirements as 
prescribed in the advertisement? 

(g) Any other relevant information? If not give details. 

(h) Has there been any break in your academic career? If so, give details. 

(i) Have you ever been punished during your studies at college/University? If so, give details. 

(i) Have you ever been punished during your service career or convicted by a court of law? If so,give 
details. 

(k) Where you at any time declared medically unfit or asked to submit your resignation or discharged or 
dismissed? If yes give details in a separate sheet. 

(I) Do you have any case pending against you in any court of law? If yes, give details. 

CERTIFICATE 

I hereby declare that the information given in the application is true according to my knowledge and 
belief. I have not given any wrong or incomplete information. I know that in case of any false 
information is found on my part after my appointment; my service is liable to be terminated without any 
notice. I have read the instructions given along with the application from and understood the same and I 
abide my myself to it. 

Date: _____ / ____ / 2022      ______________________ 
Place ________________      (Signature of the Applicant) 
 

(For use of Applicant in Employment) 

Forwarded with the remarks that the above statements made by the applicant are correct to the best of 
my knowledge and belief, and this institution / Organization has no objection to the candidature of the 
applicant being considered for the post applied for. 

 

 Date: _____ / ____ / 2022     ______________________________ 
Place ________________     Signature of Head of the institution 
 
        Designation ____________________ 
        Address________________________ 
        _______________________________ 
        Phone Number __________________ 
 
 


