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FAQ
૩. ઋરૉનષીળ

ીળી ઑગ ધૂ ષપૃ ઇળજી ગળૂ સગીલ ગૉ ગૉ ર ?

 ફી, ઑગ જાઽૉ ળીદરીઅ ઑગ ઞ ઇળજી ગળૂ સગીલ. બળઅદૃ ઋરૉનષીળ જો વીલગીદ્ પળીષદ્ ઽ્લ દ્ ઼ળગીળૂ રીધ્લુરગ/઼ળગીળૂ ઋ. રીધ્લુરગ/ગર્ીન્ડ-ઉફઑઉણ રીધ્લુરગ/ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ ઋ.રીધ્લુરગ ુષયીઙરીઅ ુસક્ષથ ઼ઽીલગફૂ ઇળજી ગળૂ સગૉ ઝૉ .
૪. EWS ગૉ ડૉઙળૂ રીઅ ઇળજી ગળૉ વ ઽ્લ દ્ GEN ગૉ ડૉઙળૂરીઅ બ઼અનઙૂ રશૂ સગૉ ? રૉળૂડ રૃઞમફ્ EWS ફ્ વીય રશૉ ગૉ જ્દ્ ળઽૉ ? ઑષૂ
ળૂદૉ OBC ઽ્લ દ્ GEN ફ્ વીય રશૂ સગૉ ?


ધર ઈષૉવૂ ગૃ વ ઇળજીક બોગૂ ગ્ઉબથ ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂફૉ ધ્લીફૉ વૂપી ુ઼ષીલ ધર ઞફળવફૂ ઋબવબ્પ ઞગ્લીક ધ્લીફૉ વઉ ઞફળવ ગૉ ડૉઙળૂફૃ રૉળૂડ
મફૉ ઞૉરીઅ દરીર ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળ્ ફૉ ષલરલીર્નીફૉ ઈુપફ (જો ષલરલીર્નીફૂ જોઙષીઉ વીઙૃ બણદૂ ઽ્લ દ્) રૉળૂડફી ઈપીળૉ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ
ઈષૉ.

૫. ણ્ક્લૃરૉન્ડ ષૉળૂભૂગૉ સફ ક્લીળૉ ગળીષષીફૃઅ ?


્ુષટફવ રૉળૂડ ુવ ડ-૩ રીઅ ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફ્ ઼રીષૉસ ધ઼ૉ દૉકફૉ દૉ ઇઅઙૉફૂ જાથ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ત્લીળ મીન ઈષી ઋરૉનષીળ્ઑ ઇ ૉધૂ ઼ૃજષૉવ
઼રલૉ ણ્ક્લૃરન્ૉ ડ ષૉળૂભૂગૉ સફ ગળીષષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

૬. ઑગ ધૂ ષપૃ ુષયીઙરીઅ ગળૉ વ ઇળજીફૃ ષૉિળિભગૉ સફ ઇવઙ ઇવઙ ગળષીફૃ ળઽૉ સૉ ?
 ઽી, ઑગ ધૂ ષપૃ ુષયીઙરીઅ ગળૉ વ ઇળજીફૃ ષૉિળિભગૉ સફ ઇવઙ ઇવઙ ગળષીફૃ ળઽૉ .
૭. ઼ળગીળૂ ઇફૉ ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ મઅફૉ ુષયીઙ રીડૉ ક્મ્પ્લૃડળફૂ વીલગીદ ભળુઞલીદ ઝૉ ? દૉ ઇન્ષલૉ ગૉ ષૃ રીથબ ળઞૃ ગળષીફૃ ળઽૉ ?
 ઽી, ક્મ્પ્લૃડળફૂ વીલગીદ ભળુઞલીદ ઝૉ . ઞૉ ઋરૉનષીળ્ પ્ળથ – ૩૨/પ્ળથ –૩૪/ ફીદગ/ઇફૃ ફીદગ ગક્ષીઑ ક્મ્પ્લૃડળ ુષહલ દળૂગૉ બી઼ ગળૉ વ ઽ્લ દ્
ઇવઙધૂ રીથબ ફૂ ઞ ળ ફધૂ. ઇન્લધી ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી.૩૫/૨૱/૪૨૨૱ ફી ઢળીષ રૃઞમ રીથબ ળઞૃ ગળષીફૃ ળઽૉ , ઢળીષ ષૉમ઼ીઉડ
બળ ઋબવબ્પ ઝૉ .
૮. Online ઇળજી ુ ન્ડ ગળૂફૉ ગલી ગલી ણૌક્લૃરૉન્ડ ઇડૉ જ ગળષીફી?
 Online ઇળજી ુ ન્ડ ઼ીધૉ ણ્ક્લૃરૉન્ડ ષૉિળિભગૉ સફ ઼રલૉ ળઞૃ ગળષીફી ણૌક્લૃરૉન્ડ ફૂ લીનૂ ષૉમ઼ીઉડફી HOME PAGE બળ Instructions રીઅ રૃગૉવૂ
ઝૉ . દૉ રૃઞમ ણ્ક્લૃરૉન્ડ ઇડૉ જ ગળષી. ઈ ગીરઙૂળૂ ્ુષટફ રૂળૂડ ુવ ડ-૩ રીઅ ઼રીષૉસ ધલી મીન ઞ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
૯. Online ઇળજીફૂ ુ ન્ડ ક્લીઅ ઈબષીફૂ? ઇળજી ઞરી ગળી લી મીન બઽ જ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ?
 જો બ઼અનઙૂ ઼ુરુદ ીળી દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ગીરજવીઋ ઙૃથષ ીલીનૂ-૩રીઅ જો ઋરૉનષીળ્ ઼રીષૉસ ધસૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળ્ ઙૃથબ ગ્/ રીથબ ફૂ
જગી઼થૂ ગલી જી ીરીઅ ગળીષષી ઉચ્ઝૉ દૉફી ુષગ બ કફવીઊફ ભ્રર્રીઅ ભળજીલીદ નસીર્ષષીફ્ ળઽૉ સૉ ઇફૉ ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફ્ ઙૃથષ ી લીનૂ-૩રીઅ ઼રીષૉસ ધસૉ
દૉકફૉ દૉ ઇઅઙૉફૂ જાથ ઑ઼.ઑર.ઑ઼.ધૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ત્લીળ મીન દૉકઑ ણ્ક્લૃરૉન્ડ ષૉળૂભૂગૉ સફફ્ વૉડળ કફવીઊફ રૉશષૂ, બ઼અનઙૂ ઼ુરુદ ીળી
ુફુ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઼રલઙીશીરીઅ ઋરૉનષીળ્ઑ ઈ ધશૉ ણ્ક્લૃરૉન્ડ ષૉળૂભૂગૉ સફ ભળજીલીદ ગળીષષીફૃઅ Online ઇળજીફૂ ભીઉફવ ુ ન્ડ ણ્ક્લૃરૉન્ડ
ષૉિળિભગૉ સફફી ધશૉ ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ.
૱. Document verification રીડૉ ઼ૉ ભ ઇડૉ ડૉ ણ ગ્બૂ જીવસૉ ગૉ ઙૉઞડૉ ૉણ કિભ઼ળ બી઼ૉ ઇડૉ ડૉણ ગળીષષૂ બણસૉ ?
 ઽી, Document verification રીડૉ ઼ૉ ભ ઇડૉ ડૉ ણ ગ્બૂ જીવસૉ.
૯. ઼ળગીળૂ/ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ સીશીરીઅ ફ્ગળૂ ગળદી ઋરૉનષીળૉ ગૉ ષૃ NOC વૉષૃ બણૉ ?ઽીવ થ ષહર્ધૂ કઝૂ ફ્ગળૂ ઽ્લ દ્ થ વીઘફી મ્ન્ણફૂ
જોઙષીઊ ગ્ફૉ વીઙૃ બણસૉ ? ગૉ ષૂ ળૂદૉ ?
 ઽીવ ઼ળગીળૂ ઇધષી ુમફ઼ળગીળૂ ઇફૃનીુફદ રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીરીઅ ભળઞ મજાષદી ુસક્ષગ્ઑ ઇળજી ગળદી બૃષ ુફરણુગ
઼ ીુપગીળૂફૂ ઑફ.ક.઼ૂ. વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ ઇફૉ જો રીધ્લુરગ ુષયીઙરીઅ ભળઞ મજાષદી ુસક્ષગ રીધ્લુરગ ુષયીઙરીઅઞ બ઼અનઙૂ બીરૉ દધી ઇફૉ જો ઋચ્જ ળ
રીધ્લુરગ ુષયીઙરીઅ ભળઞ મજાષદી ુસક્ષગ ઋચ્જ ળ રીધ્લુરગ ુષયીઙરીઅઞ બ઼અનઙૂ બીરૉ દ્ ુસક્ષથ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગ:બૂઈળઊ૩૩૪૨૩૯/઼ીંઙવભીઊવ-૮/ગ, દી.૪૪/૨૫/૩૯ રૃઞમ જી ી/સીશી બ઼અનઙૂ રીડૉ ઋબુ ધદ ળઽૉ ત્લીળૉ ૨૫ ષહર્ધૂ કઝૂ ફ્ગળૂષીશી ઋરૉનષીળૉ ળીજીફીરૃ
રઅઞૄળ ગલીર્ફ્ ઽૃગર દધી મ્ન્ણફૂ ળગર યલીર્ફૂ જવથફૂ ફગવ ળઞૃ ગળસૉ. દૉ ઞ જી ી બ઼અનઙૂ રીડૉ બી ઙથીસૉ. ઑફક઼ૂ રૉશ લી ુ઼ષીલ ઇળજી ગલીર્ફૂ
મીમદ ઼ુરુદફી ધ્લીફ બળ ઈષસૉ દ્ ઇળજી/જી ી બ઼અનઙૂ/સીશી બ઼અનઙૂ/ુફરથૄઅગ ળન ધષીફૉ બી ઢળસૉ.
૩૨. ઉંરળફૂ રલીર્ની ગ્ફૉ વીઙૃ બણૉ ? ઼ળગીળૂ ગૉ ગર્ીન્ડ-ઉફ-ઑઉણ ?
 ઼ળગીળૂ રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જ ળ રીધ્લુરગ ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ફૉ ઉંરળફૂ રલીર્ની વીઙૃ બણસૉ.
૩૩. મપૂ વીલગીદ્ રીડૉ રીગર્ સૂડ, ડર્ ીલવ ઼ડીર્ ઇફૉ ણૂગર્ૂ રીથબ ળઞૃ ગળષી ભળજીલીદ ઝૉ ?
 ઽી, ્ુષટફવ રૉિળડ-૩ રીઅ ઼રીષૉસ ધલૉવ ઋરૉનષીળ્ઑ ણ્ક્લૃરૉન્ડ ષૉિળિભગૉ સફ ઼રલૉ ભળુઞલીદ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

૩૪. CGPA/SGPA/CPI/GRADE ફૉ ડગી/ઙૃથ રીઅ ગૉ ષૂ ળૂદૉ ભૉ ળષીસૉ ?
 ઋરૉનષીળ્ઑ સોક્ષુથગ/ લષ઼ીુલગ ફીદગ ઇફૉ ઇફૃ- ફીદગ ગક્ષીફૂ વીલગીદ ઇન્ષલૉ કફવીઊફ ઇળજી રીઅ ઙૃથફી ષ બ્ નસીર્ષષીફી ળઽૉ સૉ.
CGPA/CPI/GRADE રીઅ નસીર્ષૂ સગીસૉ ફિઽઅ. ઇ ૉ ઋબવબ્પ ુષુષપ લૃુફષુ઼ર્ડૂફી CGPA/CPI/GRADE બીઅદળ ગળષીફી ભ્રર્લૃવી
https://www.gserc.in/ષૉમ઼ીઊડ બળ નસીર્ષૉવ ઝૉ . ઞૉફૂ રનનધૂ ઋરૉનષીળ્ઑ CGPA/CPI/GRADE ફૉ ઙૃથ રીઅ બીઅદળ ગળૂ ઇળજી બ ગરીઅ ઙૃથ
નસીર્ષષી. ઼નળ લીનૂરીઅ ઼ીરૉવ ફ ઽ્લ દૉષૂ લૃુફષુ઼ર્ડૂફી CGPA/CPI/GRADE ફૉ ઞૉ દૉ ઋરૉનષીળૉ જાદૉ ઼મઅપૂદ લૃુફષુ઼ર્ડીર્ બી઼ૉધૂ ઙૃથીઅગફરીઅ
બીઅદળૂદ ગળીષષીફી ળઽૉ સૉ ઇફૉ ણ્ક્લૃરૉન્ડ ષૉળૂભૂગૉ સફફી નળૉ ગ દમક્કૉ લૃુફષુ઼ર્ડૂફી રીન્લ ઈપીળ બૃળીષી ઼ીધૉ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉ સૉ.
૩૫. જીવૃ ફ્ગળૂ નળમ્લીફ External/Distance Learning ધૂ વીલગીદ રૉશષૉવ ઽ્લ દ્ રીન્લ ઙથીલ ?
 જીવૃ ફ્ગળૂ નળમ્લીફ External/Distance Learning ધૂ રૉશષૉવ વીલગીદ ઇન્ષલૉ ુફરણુગ ઼ ીુપગીળૂફૂ બૃષર્ રઅઞૃળૂ ઈષ લગ ઝૉ .દૉરઞ,ળીજ્લ
મઽીળફૂ લૃુફષ઼ીર્ડૂફૂ કબફ ઇફૉ ણૂ ડન઼્ વફીર્ંઙ ીળી રૉશષૉવ ણૂગર્ૂ રીન્લ ફ ઽ્ઊ દૉષૂ વીલગીદ ગર્ી ળઽૉ સૉ ફઽીં. ણૌ.મીમી઼ીઽૉ મ ઈઅમૉણગળ કબફ
લૃુફષુ઼ર્ડૂ દધી ઊુન્નળી ઙીઅપૂ ફૉસફવ કબફ લૃુફષુ઼ર્ડૂ ફૂ વીલગીદ રીન્લ ઙથીસૉ.
૩૬. PH ગૉ ડૉઙળૂ રીડૉ ગલી ઈપીળ્ જોણષી ?
 ુષગવીઅઙ ઋરૉનષીળ્ઑ ઼ૂષૂવ ઼ઞર્ફફૃઅ દમૂમૂ રીથબ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
૩૭. યળીઉ ઙલૉવી ભ્રર્ રીઅ બીઝશધૂ ુષઙદ ઼ૃપીળષી સૃ ગળૂ સગીલ ?
 દરીર ઋરૉનષીળ્ઑ ઼ૃજફીક ષૉમ઼ીઉડ બળ રૃગૉવ ઼ૃજફીક ષીઅચ્લી મીન ઞ ઇળજી ગળષૂ. કફવીઉફ/કફ્વીઉફ ભૂ યલીર્ મીન ઇળજીરીઅ ગ્ઉ ભૉ ળભીળ
ધઉ સગસૉ ફઽૂ ઞૉફૂ ઘી઼ ફ પ વૉષૂ.
૩૮. ભ્રર્ યળષીફૃ ઇપૃ ળઽૂ ઙલૃ ઽ્લ ઇફૉ જવથ યળીઉ જાલ દ્ િળભઅણ રશસૉ ?
 ફી.
૩૯. ઈઉ.ઈઉ.ડૂ.ઉ. ઙીઅપૂફઙળરીઅધૂ જીળ ષહર્ફી ઉુન્ડગર્ૉડૉણ ઇભ્લી઼ કર્રધૂ વીલગીદ રૉશષૉવ ઽ્લ દ્ સોક્ષુથગ ફીદગ ઇફૉ લીષ઼ીુલગ ફીદગરીઅ
ઙૃથ ગઊ ળૂદૉ નસીર્ષષી?
 ઈઉ.ઈઉ.ડૂ.ઉ. ઙીઅપૂફઙળ બી઼ૉધૂ રશૉવ ુષઙદ્ રૃઞમ દૉકફૂ રીગર્ સૂડરીઅ સોક્ષુથગ ફીદગ ઇફૉ લીષ઼ીુલગ ફીદગફી CGPA ઇવઙ ગ્વરરીઅ
નસીર્ષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .ઞૉધૂ ઋરૉનષીળ્ ઈ CGPA ફૉ ઙૃથરીઅ બીઅદિળદ ગળૂ નસીર્ષૂ સગૉ ઝૉ .
૩૱. ઇળજી ભ્રર્રીઅ ઑણષડીર્ઉટ રૉન્ડ ફઅમળફી ઘીફીરીઅ સૃ નસીર્ષષૃઅ?
 ઈબૉવ જાઽૉ ળીદરીઅ ઈબફી ુષહલફૂ ઼ીરૉ ઞૉ જાઽૉ ળીદ કર્રીઅગ ઈબૉવ ઝૉ . દૉ ઈબફ્ ઑણષડીર્ઉટ રૉન્ડ ફઅમળ ળઽૉ સૉ.
 ની.દ. ઇઅગર્ૉજીફી ુષહલ ઼ીરૉ જાઽૉ ળીદ કર્રીઅગ ૭ ઽ્લ દ્ ઈબફ્ ઑણષડીર્ઉટ રૉન્ડ ફઅમળ ૨૭/૪૨૩૯ ળઽૉ સૉ.(ઞૉ-દૉ ુષયીઙફૂ જાઽૉ ળીદ રીથૉ)
૩૯. ઇળજી ભ્રર્રીઅ ્ભૉ સફવ ઇફૃ ફીદગફી બૉસૂલવ િભ ણફી ગ્વરરીઅ ગલ્ ુષહલ યળષ્ ?


્ભૉ સફવ ઇફૃ ફીદગફી ુષહલ્ બોગૂ ગ્ઊ બથ ઑગ ુષહલ વઘષ્.

૪૨. ઑગ ષઘદ ભૂ ભળૂ, ઼મરૂડ ગળૉ વૃ ભ્રર્ ભળૂ ઼ૃપીળૂ સગીલ ?
 ફી, ભૂ યળૂ િનપી મીન (payment ધઊ ઙલી મીન) ઇળજી ભ્રર્રીઅ ગ્ઊ બથ ભૉ ળભીળ ગળૂ સગીલ ફઽીં.
૪૩. ભળૂધૂ ભ્રર્ યળૂ સગીલ ?
 ફી
૪૪. SEBC ગૉ EWS રીઅ રીથબ ફૂ દીળૂઘ ગઊ વઘષૂ ?
 SEBC ઽ્લ દ્ ફ્ફ-િકર્રૂવૉલળ ઼ડીર્ભૂગૉ ડફૂ ઇફૉ EWS રીઅ દૉ ઇઅઙૉફી રીથબ ફૂ દીળૂઘ વઘષૂ.
૪૫. ઇભ્લી઼રીઅ ઙૉબ(દૄડ) બણૂ ઽ્લ દ્ ઼્ઙઅન ફીરૃ ગળષીફૂ ઞ ળ ઝૉ ?
 ફી, ઈષી ગ્ઊ ઼્ઙઅનફીરીફૂ ઞ ળ ફધૂ.
૪૬. ડીડફી ભ્રર્ યળદૂ ષઘદૉ વઘૉવ ગૉ ડૉઙળૂ મનવૂ સગીલ ?
 ઽી, બથ દૉ ઇઅઙૉ ઼ક્ષર ઇુપગીળૂ ૂફૃઅ રીથબ ઽ્ષૃઅ જોઊઑ.
૪૭. EWS રિઽવી ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂફૂ ઋરૉનષીળફૉ ઞફળવ રિઽવી ઇફીરદફ્ વીય રશૉ ગૉ ગૉ ર ?
 ઽી, વીય રશૉ.

