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અગ યની મા હતી તથા તાર ખ  

ઓનલાઇન ફ  કુવણી (પગ ુ ં૧)  ૨૯ ઓગ ટ ૨૦૨૨ થી 

૨૮ સ ટ બર ૨૦૨૨ ધુી ઓનલાઇન ર શન (પગ ુ ં૨) 

GSET પર ા માટ આવ યક ફ  ભરવી(પગ ુ-ં૧) અને ઓનલાઇન ર શન કર ુ ં(પગ ુ-ં૨), બનેં ફર યાત છે. 

પર ાની તાર ખ રિવવાર, ૦૬ નવે બર ૨૦૨૨ *** 

*** પર ાની તાર ખ હંગામી અને ફરફારને પા  છે. 

પર ાનો સમયગાળો 3 કલાક (સવાર ૦૯:૩૦ થી બપોર ૧૨:૩૦)  

પ ર ાનો સમય 
પેપર – I      ૧ કલાક (સવાર ૦૯.૩૦ થી સવાર ૧૦.૩૦)   

પેપર – II      ૨ કલાક (સવાર ૧૦.૩૦ થી બપોર ૧૨.૩૦) 

વેબસાઇટ www.gujaratset.ac.in , www.gujaratset.in 
 

1. ઉમેદવાર ફ  કૂવતા પહલા અને ઓનલાઈન અર  ફોમ ભરતા પહલા આ મા હતી ુ તકાની તમામ મા હતી અને 

ચૂનાઓ કાળ વૂક વાચંી લેવી. ચૂનાઓ ુ ંપાલન ન કરનાર ઉમેદવારોને ગેરલાયક ઠરવવામા ંઆવશ.ે 

2. ફ ની કુવણી, ઓનલાઈન અર  ફોમ તેમજ OMR શીટ (જવાબ પ ક)મા ંખોટ  િવગતો ભરવા ગેની જવાબદાર  

સં ણૂપણે ઉમેદવારની પોતાની રહશ.ે 

3. ફ  કુવણી અને ઓનલાઈન અર  ફોમમા ંકટગર  ( િત/ દ યાગં/નોન. મી.) અન ેપો ટ- ે એુશન ડ ી અને િવષય 

યો ય ર તે દાખલ કરો. 

4. GSET પર ા માટ અનામત નીિત જુરાત સરકારના જણા યા અ સુાર રહશ.ે જુરાત રા યના SEBC ઉમેદવારો 

પાસેથી ક  સરકારના OBC માણપ  વીકાય નથી. 

5. SEBC ઉમેદવારોએ ખાતર  કરવી જોઈએ ક NCL (નોન- મી લેયર) માણપ  તા તર ુ ંતથા કાયદામા ય છે. 

6. General-EWS ઉમેદવારોએ ખાતર  કરવી જોઈએ ક EWS માણપ  તા તર ુ ંતથા કાયદામા ય છે. 

7. અ ય રા ય ના અનામત વગના ઉમેદવારો , એટલ ેક જુરાત રા ય િસવાયના અનામત વગના ઉમેદવારો, ને General 

કટગર ના ઉમેદવાર ગણવામા ંઆવશ.ે 

8. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર ની ી ટ કોપી, ફ  પાવતી  ક પર ા માટની યો યતા માટ ના કોઇપણ માણપ  GSET 

ઓફ સ, વડોદરા ને મોકલવાના રહશ ેનહ . 

9. ઉમેદવાર GSET ની પર ામા ંઉ ીણ થાય તે સજંોગોમા,ં એ લીકશન ફોમ અને પર ાની હોલ ટક ટ સાથે શૈ ણીક 

લાયકાત અને કટગર ને લાગતા દ તાવેજો, ણુ પ કો, માણપ ો િવગેર.. ફર યાત સાચવવાના રહશે ક થી 

GSET લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારની અ યાપક સહાયક તર ક િનમ ુકં આપતા પહલા ં જુરાત રા યની િુનવિસટ  

અથવા સરકાર /સલં ન/ખાનગી કોલેજ ારા ફર યાત કરવાની થતી GSET માણપ ની ખરાઈ વખતે ર ુ કર  

શકાય. આથી ઉપર જણાવેલ તમામ દ તાવેજો સાચવીને રાખવા એ ઉમેદવારના પોતાના હતમા ંછે. 
 

કોિવડ-19 રોગચાળાલ ી સં ત સલાહ: 

ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ંઆવે છે ક તેઓ પર ાના થળે મા  નીચે દશાવેલ સામ ી જ સાથે લઈ ય: 

a) હોલ ટ કટ અને ફોટો ઓળખપ (કોઈપણ એક) 

b) પારદશક બોલ પોઇ ટ પેન. 

c) ફસ મા ક અને પસનલ હ ડ સેિનટાઈઝર (50 િમલી). 

d) પારદશક પાણીની બોટલ. 
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Important Information and Dates 

Online Fee Collection (Step - I) 29 August 2022 
 to 

28 September 2022 Online Registration (Step - II) 
The payment of examination fee (step - I) and Online Registration (step - II) for GSET 

Examination is mandatory. 

Date of Examination Sunday, 06th November 2022 *** 

*** The Date of Examination is tentative and subject to change. 
Duration of Examination 3 Hour (09:30 A.M. to 12:30 P.M.) 

Timing of Examination 
Paper – I      1 Hour (09.30 am to 10.30 am) 
Paper – II     2 Hour (10.30 am to 12.30 pm) 

Website www.gujaratset.ac.in , www.gujaratset.in 
 

1. Candidate must read carefully all the information and instructions of Information Bulletin 
carefully before fee payment and filing the online Application form. Candidates not complying 
with the Instructions shall be summarily disqualified. 

2. Candidates will be solely responsible for the wrong entries in the fee payment, online 
application form as well as in the OMR sheet (Answer sheet). 

3. Enter the category (Caste/PWD/NCL) and Post-graduation degree & subject correctly in fee 
payment and online application form. 

4. The Reservation policy for SET examination is as per the Gujarat Govt. (Central Government 
OBC certificate is not acceptable from the candidates belonging to SEBC) 

5. SEBC Candidates should ensure that NCL (Non-creamy layer) Certificate is latest and valid. 
6. General-EWS Candidates should ensure that the EWS Certificate is latest and valid. 
7. The candidates of other States, i.e., other than Gujarat State, belonging to reserved category 

shall be treated as General category candidates. 
8. CANDIDATES SHOULD NOTE THAT THE PRINT OUT OF ONLINE APPLICATION 

FORM, FEE RECEIPT OR ANY OTHER DOCUMENTS SHOULD NOT BE SENT TO 
GUJARAT SET OFFICE, VADODARA. 

9. In case a Candidate qualifies for the GSET Examination, it is mandatory for him / her to 
preserve print out of Application Form and Examination Hall Ticket along with Photo (Xerox) 
Copies of Eligibility and Category related documents, Mark sheets, Certificates etc. for 
Certificate Verification to be done by University or Government / Affiliated / Private College 
of Gujarat State at the time of recruitment of GSET Qualified Candidate as Assistant 
Professor. Hence it is advised to a candidate to preserve all the above-mentioned 
documents. 

 
Brief Advisory regarding COVID-19 Pandemic: 

Candidates are advised to carry only the following with them into the Examination venue: 
a) Hall Ticket and Photo ID Proof (Any one) 
b) A simple transparent Ball Point Pen. 
c) Face Mask and Personal hand sanitizer (50 ml). 
d) Personal transparent water bottle. 
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સામા ય ચૂનાઓ 

1. પર ા ફ ની કુવણી અને ઓનલાઈન અર  ફોમ સબિમટ કરતા ં પહલા,ં ઉમદેવાર આ મા હતી 

ુ તકા યાન વૂક વાચંવી આવ યક છે. 

 

2. જુરાત રા યની િુનવિસટ ઓ અને કોલેજોમા ંઅ યાપક સહાયક માટ જુરાત રા યના ઉમેદવારોની 

લાયકાત ન  કરવા માટ, જુરાત રા યની નોડલ એજ સી, ધ મહારા  સયા રાવ િુનવિસટ  ઓફ 

બરોડા, વડોદરા, રિવવાર, ૦૬ નવે બર ૨૦૨૨ ના રોજ સમ  જુરાત રા યમા ં 11 ક ો પર 25 

િવષયોમા ં૧૬મી જુરાત ટટ એ લ બી લટ  ટ ટ (GSET) યોજવાની હરાત કર છે. 

 

3. અ યાપક સહાયક માટની લાયકાત GSET ના બનં ેપપેરમા ંઉમેદવારના દશન પર િનભર રહશે.  

ઉમેદવારો અ યાપક સહાયક માટની જુરાત ટટ એ લ બી લટ  ટ ટ (GSET) મા ંઉ ીણ થશ ેતઓેની  

અ યાપક સહાયક પદ િનમ ુકં, સબંિંધત િુનવિસટ ઓ/કોલેજો/ જુરાત રા ય સરકારના િનયમો અન ે

િનયમન ારા સચંા લત અને આિધન રહશે.  

 

4. રિવવાર, ૦૬ નવે બર ૨૦૨૨ ના રોજ આયો જત GSET ુ ંપ રણામ યાર હર કરવામા ંઆવે યાર 

www.gujaratset.ac.in અને www.gujaratset.in વેબસાઇટ પર કૂવામા ં આવશે. ઉમેદવારોને 

તેમના પ રણામ િવશે ય તગત ર તે ણ કરવામા ંઆવશે નહ . 

 

5. GSET એજ સી ઉ ીણ થયેલા ઉમેદવારોને મા  ઈ - માણપ  એનાયત કરશે. કોઇપણ ઉ ીણ થયેલા 

ઉમેદવારને માણપ ની છપાયેલ / હાડ કૉિપ મોકલવામા ંનહ  આવ.ે 

 

6. GSET એજ સી ારા કોઇ પણ પાસ ક નાપાસ થનાર ઉમેદવાર ને કોઇપણ કાર ુ ં ણુપ ક આપવામા ં

આવશે નહ .  

 

7. અ ુ ૂચત િત (SC)) / અ ુ ૂચત જન િત (ST) / શાર રક દ યાગં (PH) / ૃ યા મક દ યાગં 

(VH) / સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ (SEBC) નોન મીલેયર / થડ ડર/ General-

EWS, ના જુરાત રા યના ઉમેદવારોને જુરાત સટે એજ સીના િનણય અ સુાર ટછાટ આપવામા ં

આવશે.  
 

8. અ ય રા ય ના અનામત વગના ઉમેદવારો , એટલે ક જુરાત રા ય િસવાયના અનામત વગના 

ઉમેદવારો, ને General કટગર ના ઉમેદવાર ગણવામા ંઆવશે. 
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General Instructions 
1. Before Payment of Examination fee and submission of the online Application Form, the 

candidate should read this Information Bulletin carefully. 
 

2. On behalf of the Gujarat State, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara, the 
Nodal Agency, announces holding of the 16th Gujarat State Eligibility Test (GSET) on 
SUNDAY, 06th November 2022 for determining the Eligibility of Gujarat state’s candidates for 
Assistant Professor in universities and colleges of Gujarat State in 25 subjects at 11 Centres 
spread across Gujarat state. 
 

3. The Eligibility for Assistant Professor will only depend on the performance of the candidate 
in both the papers of GSET in aggregate. The candidates who qualify the Gujarat State 
Eligibility Test for eligibility for Assistant Professor will be governed by the rules and 
regulations for recruitment of Assistant Professor of the concerned Universities / Colleges / 
State Government of Gujarat, as the case may be. 
 

4. The result of the GSET to be held on 06th November 2022 (SUNDAY) will be made available 
on the GSET websites: www.gujaratset.ac.in and www.gujaratset.in as and when it is 
declared. The candidates will not be individually intimated about their result. 
 

5. GSET Agency will issue Only E-certificates to the qualifying candidates only. Printed / Hard 
Copy of Certificate will not be issued / sent to any Successful Candidate. 
 

6. GSET Agency will not issue any mark sheet to qualified / not-qualified candidates.  
 

7. The Candidates of Gujarat State belonging to Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST)/ 
PwD (PH - Physically Handicapped / VH - Visually Handicapped) /Socially and Economically 

Backward Class (SEBC) (Non-creamy layer), Third Gender, Economically Weaker Section 

(GEN-EWS), will be given such special concessions as may be decided by the Agency. 
 

8. The candidates of other States, i.e., other than Gujarat State, belonging to reserved 
category shall be treated as General category candidates. 
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GSET અને અ ુ નાતક િવષય 

િવષય કોડ  િવષય પ  ુ ંમા યમ અ ુ નાતક કોસ અ ુ નાતક િવષય 

૦૧ મેથેમેટ કલ સાય સીસ ે  M.Sc./M.A./ M.Tech. 
(Science) 

ગ ણત / કડાશા  / 

એ લાઈડ મેથેમેટ સ / 

ડ યલ મેથમેેટ સ 

૦૨ ફ કલ સાય સીસ ે  M.Sc. ફ ઝ સ / ભૌિતક િવ ાન 

૦૩ કમીકલ સાય સીસ ે  M.Sc. 
રસાયણશા  / રાસાય ણક 

િવ ાન 

૦૪ લાઇફ સાય સીસ ે  M.Sc./ M.Tech 
(Science) 

વન િવ ાન / વન પિતશા  

/ ાણીશા  / માઇ ોબાયોલો  

/ બાયોટકનોલો  / 

બાયોકિમ  / વાઇરોલો  / 

બાયોઇ ફોમ ટ સ / ને ટ સ 

૦૫ હ દ  હ દ  M.A. હ દ  

૦૬ જુરાતી જુરાતી M.A. જુરાતી 

૦૭ સં ૃત સં ૃત M.A. સં ૃત 

૦૮ ઇિતહાસ ે  અને જુરાતી M.A. ઇિતહાસ 

૦૯ સમાજશા  ે  અને જુરાતી M.A. સમાજશા  

૧૦ અથશા  ે  અને જુરાતી M.A. અથશા  

૧૧ રાજનીિત શા  ે  અને જુરાતી M.A. રાજનીિત શા  

૧૨ ે  ે  M.A. ે  

૧૩ િશ ણ ે  અને જુરાતી M. Ed. / M. A. િશ ણ 

૧૪ મનોિવ ાન ે  અને જુરાતી M.A. મનોિવ ાન 

૧૫ 
થંાલય અને મા હતી 

િવ ાન 
ે  અને જુરાતી M. Lib./ M. Lis. થંાલય અને મા હતી િવ ાન 

૧૬ કાયદો ે  અને જુરાતી LL. M. કાયદો 

૧૭ વા ણ ય ે  અને જુરાતી M. Com. Or 
Equivalent Degree 

વા ણ ય 

૧૮ મેનેજમે ટ ે  M. B. A. Or 
Equivalent Degree  

મેનેજમે ટ 

૧૯ 
ક ટુર સાય સ એ ડ 

એ લકશ સ 
ે  

M.C.A / M.Sc. M.C.S 
/ M.E. / M. Tech Or 
Equivalent Degree 

ક ટુર સાય સ એ ડ 

એ લકશ સ / ક ટુર સાય સ 

૨૦ અથ સાય સીસ ે  M.Sc. ૂ તરશા  / જઓઇનફોમ ટ સ 

૨૧ શાર રક િશ ણ ે  અને જુરાતી M. P. Ed. શાર રક િશ ણ 

૨૨ દશનશા /ત વ ાન ે  અને જુરાતી M.A. દશનશા /ત વ ાન 

૨૩ હૃ િવ ાન ે  અને જુરાતી M.Sc. / M.A. હૃ િવ ાન 

૨૪ ગૂોળશા  ે  અને જુરાતી M.Sc. / M.A. ગૂોળશા  

૨૫ સમાજકાય ે  અને જુરાતી M.S.W/ M.A. સમાજકાય 
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GSET & Post Graduation Subject 
Subject 

Code 
Subject Name Medium of 

Question Paper 
P. G. Course P. G. Subject(S) 

01 Mathematical 
Sciences 

English  M.Sc./M.A./M.Tech.  
(Science)  

Mathematics / Mathematical 
Science /  
Statistics / App. Maths./ Ind. 
Maths 

02 Physical Sciences English  M.Sc. Physics /  Physical Science 

03 Chemical Sciences English  M.Sc. Chemistry / Chemical 
Science 

04 Life Sciences English  M.Sc./M.Tech 
(Science)  

 

Life Science / Botany / 
Zoology / Microbiology / 
Biotechnology / 
Biochemistry / Virology / 
Bioinformatics / Genetics 

05 Hindi Hindi M.A. Hindi 

06 Gujarati Gujarati M.A. Gujarati 

07 Sanskrit Sanskrit M.A. Sanskrit 

08 History English & Gujarati M.A. History 

09 Sociology English & Gujarati M.A. Sociology 

10 Economics English & Gujarati M.A. Economics 

11 Political Science English & Gujarati M.A. Political Science / Politics 

12 English English  M.A. English 

13 Education English & Gujarati M. Ed. / M. A.  Education 

14 Psychology English & Gujarati M.A. Psychology 

15 Library and 
Information Science  

English & Gujarati M. Lib. / M.Lis. Library and Information 
Science 

16 Law English & Gujarati LL. M.  Law 

17 Commerce English & Gujarati M. Com. Or 
Equivalent Degree 

Commerce 

18 Management English  M. B. A. Or 
Equivalent Degree 

Management 

19 Computer Science 
and Application 

English M.C.A / M.Sc. 
M.C.S/ M.E. /  M. 

Tech Or Equivalent 
Degree 

Computer Science and 
Application 

20 Earth Sciences English M.Sc. Geology / Geoinformatics 

21 Physical Education English & Gujarati M. P. Ed.  Physical Education 

22 Philosophy  English & Gujarati M.A. Philosophy 

23 Home Science English & Gujarati M.Sc. / M.A. Home Science 

24 Geography English & Gujarati M.Sc. / M.A. Geography 

25 Social Work English & Gujarati M.S.W/ M.A. Social Work 
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પર ા ક ો 

ક  કોડ ક  ુ ંનામ 

૧ વડોદરા 

૨ અમદાવાદ 

૩ રાજકોટ 

૪ રુત 

૫ પાટણ 

૬ ભાવનગર 

૭ વ લભ િવ ાનગર 

૮ ગોધરા 

૯ ુનાગઢ 

૧૦ વલસાડ 

૧૧ જુ 

 

Examination Centres 

 

Centre Code Centre Name 
01 Vadodara 

02 Ahmedabad 

03 Rajkot 

04 Surat 

05 Patan 

06 Bhavnagar 

07 Vallabh Vidyanagar 

08 Godhra 

09 Junagadh 

10 Valsad 

11 Bhuj 
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પર ા ફ  

. ૯૦૦/- + બક ચા        -      General / General-EWS / સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ 

(SEBC નોન મીલેયર ) ઉમેદવારો માટ 

. ૭૦૦/- + બક ચા       -       SC / ST / થડ ડર ઉમેદવારો માટ 

. ૧૦૦/- + બક ચા       -       PWD(PH/VH) ઉમેદવારો માટ 

ફ  જમા કરાવવાની પ િત 

 ઉમેદવાર ફ  ભરવા (પગ ુ ં૧) માટ GSET ની વેબસાઈટ : www.gujaratset.ac.in ની લુાકાત લેવી. પર ા ફ  

તથા લા  ુપડતી ોસેિસગ ફ  અન ે ુ સ એ ડ સિવસ ટ સ (GST) ની કુવણી નેટ બે કગ / ડટ કાડ / ડ બટ 

કાડ ારા કર  શકાશે. 

 ફ  કુવણી માટ કુવણી માટ ન પર આવતી ચૂનાઓન ેઅ સુરો અન ેઆવ યક પર ા ફ  ની સફળતા વુક 

કુવણી બાદ ફ  ભાયાની પાવતીની િ ટ લઇ લો. 

 GSET પર ા માટ ઓન લાઇન ર શન (પગ ુ ં- ૨) કરવા, ફ  ભાયાની પાવતીમા ંઆપેલ Order Number 

અને SBIePay Reference ID ન ધી લો અને સાચવીન ેરાખો. 

 ઉમેદવાર ફ  ભાયાની પાવતી ભિવ યના ઉપયોગ માટ પોતાની પાસે ફર જયાત રાખવી. 

 ઉમેદવાર ખાસ યાનમા ંરાખવા ુ ંક ડ મા ડ ા ટ , મનીઓડર, પ ેઓડર, ચેક ક ક ડ યન પો ટલ ઓડર (IPO) 

ારા ભરલી ફ  વીકારવામા ંઆવશે નહ . 

 પર ા ફ  તથા લા  ુપડતી ોસેિસગ ફ  િવગેર.. એકવાર ભરાઇ ગયા પછ  કોઇપણ સજંોગોમા ંપરત મળશ ેનહ . 

Fee 
Rs. 900/- + Bank Charges - General / Gen – EWS / SEBC (Non-creamy layer) Candidates. 

 
Rs. 700/- + Bank Charges - SC/ST/Third gender Candidates. 

 
Rs. 100/- + Bank Charges - PWD (PH/VH) Candidates. 

 
MODE OF PAYMENT 

 Candidate has to visit GSET website: www.gujaratset.ac.in  for fee payment (Step - I). 
Examination fee and Processing charges & Goods and Services Tax (GST), as applicable, 
can be paid only through online mode by Credit Card / Debit Card / Net Banking. 

 Follow on screen instructions for payment of requisite fee and print examination fee receipt 
generated after successful transaction.  

 Candidates should note down and preserve Order Number and SBIePay Reference ID for 
online registration of their application form (Step-II). 

 It is mandatory for the candidate to keep and preserve Fee payment transaction receipt with 
him/her for future reference. 

 Please note that fee submitted by any other mode like money order, demand draft, IPO etc. 
will not be accepted. 

 Fee, Processing Charge etc. once paid will not be refunded under any circumstances. 
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પા તા / લાયકાતના ંમાપદંડ 

  ઉમેદવારોએ UGC મા ય અ ુ નાતકની પદવી ા ત કરલ હોય અથવા િતમ વષ નો અ યાસ ચા  ુહોય 

તેવા ઉમેદવારો જ GSET ની પર ા આપી શકશે. 

 GSET પર ા માટ અનામત નીિત જુરાત સરકારના જણા યા અ સુાર રહશે. જુરાત રા યના SEBC 

ઉમેદવારો પાસેથી ક  સરકારના OBC માણપ  વીકાય નથી. 

 અ ય રા ય ના અનામત વગના ઉમેદવારો , એટલે ક જુરાત રા ય િસવાયના અનામત વગના ઉમેદવારો, ને 

General કટગર ના ઉમેદવાર ગણવામા ંઆવશે. 

 જો ઉમેદવાર ભારતીય િુનવિસટ  / સં થામાથી અ ુ નાતક વગ ુ ં ડ લોમા / માણપ  ધરાવતા હોય અથવા 

િવદશની િુનવિસટ  / સં થામાથી અ ુ નાતક વગ ુ ં ડ ી / ડ લોમા / માણપ  ધરાવતા હોય, તો ઉમેદવાર 

પોતાની ડ ી / ડ લોમા / માણપ ુ,ં અસોિશએશન ઓફ ડયન િુનવિસટ સ (AIU), New Delhi. 

(www.aiu.ac.in) પાસેથી, મા ય ભારતીય િુનવિસટ ની અ ુ નાતક ડ ી સાથેની સમક તા ુ ં માણપ  

મેળવી લે તે તેમના જ પોતાના હતમા ંછે. 

 જનરલ/ બન-આર ત/જનરલ-EWS કટગર ના  ઉમેદવારોએ ૫૫% (સરરાશ/ ૃપા ણુ ને ગણતર મા ંલીધા 

િસવાય - without rounding off) સાથે િુનવિસટ  અ દુાન આયોગ (UGC) ારા મા યતા ા ત શૈ ણક સં થા 

(વેબસાઇટ :https://www.ugc.ac.in) માથંી િવ ાન  િવ ાશાખાઓમા,ં માનવ – િવ ાઓ(ભાષાઓ સ હત) સામા જક 

િવ ાન િવ ાશાખાઓમા,ં તથા ક ટુર સાય સ એ ડ એ લકશ સ િવ ાશાખામા ંઅ ુ નાતકની પદવી ા ત કર  

હોય તેવા ઉમદેવારો GSET ની પર ા આપી શકશે. સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ (SEBC) નોન 

મીલેયર / અ ુ ૂચત િત (SC)) / અ ુ ૂચત જન િત (ST) / શાર રક િવકલાગં (PH) / ૃ યા મક િવકલાગં 

(VH) / થડ ડર ઉમદેવાર ૫૦%(સરરાશ/ ૃપા ણુ ને ગણતર મા ંલીધા િસવાય - without rounding off) સાથે 

અ ુ નાતકની પદવી ા ત કર  હોય તે ઉમેદવાર GSET ની પર ા આપી શકશે. 

  ઉમેદવારો એ અ ુ નાતક વગની િતમ વષની પર ા આપી હોય અથવા આપવાની હોય અને ુ ંપ રણામ 

હર ન થ ુ ંહોય ક તેમા ંિવલબં થયો હોય તેવા ઉમેદવારો પણ GSET ની પર ા આપવા માટ ફોમ ભર  શક 

છે. જો ક આવા ઉમેદવારોન ેકામચલાઉ ધોરણે જ GSET ની પર ા આપવા વેશ આપવામા ંઆવશે. જો આવા 

ઉમેદવારો GSETની પર ામા ંઉ ીણ થાય તેવા સજંોગોમા,ં જો તેઓ તેમના અ ુ નાતક વગની પર ામા ં૫૫ 

% (જનરલ/ બન-આર ત/જનરલ-EWS) તથા ૫૦% (SEBC - non creamy layer/SC/ST/PwD(PH/VH)/ 
થડ ડર) સાથે ઉિ ણ થાય તો જ તેમને અ યાપક સહાયકની ઉમેદવાર  માટ યો ય ગણાશે. આવા ઉમેદવારોને 

GSET ની પર ા ુ ંપર ણામ હર થયાના બે વષમા ંતેમની અ ુ નાતક વગ ની પર ામા ંઉ ીણ થવા ુ ંરહશે 

અને જો તેમ ન થાય તો ઉમેદવાર ને GSET ની પર ા માટ નાપાસ ગણવામા ંઆવશે. 

 થડ ડરના ઉમેદવારો, GSET માટ ફ , મર, પા તા અને વા લફા ગ ાઇટ રયા મા ંSC/ST/PwD(PH/VH) 

કટગર  ના ઉમેદવારોના ધોરણે ટછાટ માટ પા  રહશે. આ કટગર  માટ િવષયવાર કટ-ઓ સ, SEBC(non-

creamy layer)/SC/ST/PwD(PH/VH) માટના િવષયવાર કટ-ઓફસમા ંસૌથી ઓછા રહશે. 

 એવા Ph.D. degree ધારક ઉમેદવારો ક મણે અ ુ નાતકની પર ા ૧૯મીએ સ ટ બર ૧૯૯૧(પ રણામ હર 

થયાની તાર ખ યાનમા ંલીધા િસવાય) ધુીમા ં ણૂ થઈ હોય એવા ઉમેદવાર ન ેGSET ની પર ા આપવા 

માટની લ ુ મ લાયકાત માટ ના ુલ ણુમા ં૫% (એટલે ક ૫૫% થી ૫૦%) ની રાહત આપવામા ંઆવશે. 

 GSET ની પર ાની લાયકાત માટ ઉમેદવાર પાસે GSET ારા લેવાતા િવષયની UGC મા ય અ ુ નાતકની 

પદવી ા ત કરલ હોવી જોઇએ. ઉમેદવારો તેમના અ ુ નાતક વગના િવષય માટ જ GSET ની પર ા આપી 

શકશે. ઉમેદવારના િવષયનો સમાવેશ GSET ની પર ાના િવષયોની યાદ  મા ંન હોય તેવા સજંોગોમા ંઉમેદવાર 

દર વષ બે વાર લેવાતી UGC NET અથવા UGC – CSIR NET ની પર ા આપી શક છે. 
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 ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર ની ી ટ કોપી ક પર ા માટની યો યતા માટ ના કોઇપણ માણપ  GSET ઓફ સ, 

વડોદરા ને મોકલવાના રહશે નહ . તેમ છતા,ં ઉમેદવારો ારા પર ા માટની યો યતા સતંોષકારક ર તે ર ૂ થાય 

એ તેમના જ પોતાના હતમા ં છે. GSET એજ સીને કોઇ પણ કારની અયો યતા જણાશે તવેા સજંોગોમા ં

ઉમેદવારની ઉમેદવાર  રદ કરવામા ંઆવશ,ે GSET માણપ  પરત લઇ લેવામા ંઆવશે અને તમેની િવ ુ  

કાયદાક ય કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. 

 SC / ST / PwD(PH / VH )/ SEBC(નોન મીલેયર)/ General-EWS કટગર ના ઉમેદવારો એ તેમ ુ ં માણપ , 

 લા  ુપડ ુ ંહોય ત,ે જુરાત રા યના સ મ અિધકાર  ારા આપવામા ંઆવેલ િત ુ ં માણપ  / PH ક 

VH ગે ુ ં માણપ  ઉમેદવાર પાસે ફર જયાતપણે હો ુ ંજોઈએ. તેથી, ઉમેદવારો ારા પર ા માટની યો યતા 

સતંોષકારક ર તે ર ૂ થાય એ તેમના જ પોતાના હતમા ં છે. GSET એજ સીને કોઇ પણ કારની અયો યતા 

જણાશે તેવા સજંોગોમા ંઉમેદવારની ઉમેદવાર  રદ કરવામા ંઆવશે, GSET માણપ  પરત લઇ લવેામા ંઆવશે 

અને તેમની િવ ુ  કાયદાક ય કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. 

 ઉમેદવાર એ બાબત ખાસ યાનમા ંરાખે ક તેમની GSET પર ા માટ ઉમદેવાર  કામચલાઉ ગણાશે. મા  એ 

હક કત છે ક GSET એજ સી ારા તેના / તેણીના ઓનલાઇન અર  ફોમ અને પર ા ફ  વીકારવામા ંઆવે 

અને હોલ ટ કટ ર  કરવામા ંઆવે એ એમ ૂચત નથી થ  ુક તેમની ઉમેદવાર  કાયમી ધોરણે મા ય કરવામા ં

આવી છે . જો કોઇ કારણસર, કોઇપણ થાને અયો ય ક વાધંાજનક બાબત( બન ઇરાદાવક થયેલી ક ટુર ક 

િ ટરની લુ સ હત ) જણાશે તો GSET ારા તે ઉમદેવારને અ િુ ણ ( not-qualified ) હર કર  અને GSET 

માણપ  પરત લઇ લેવામા ંઆવશે. 

Condition of Eligibility 

 Only those candidates are eligible to appear in the GSET who have completed / are studying 

in the final year of a UGC specified Master’s degree in a subject of GSET. 

 The Reservation policy for GSET examination is as per the Gujarat Government. Central 

Government OBC certificate is not acceptable from the candidates belonging to SEBC of 

Gujarat State. 

 The candidates of other States, i.e. other than Gujarat State, belonging to reserved 

category shall be treated as General category candidates. 

 The candidates having Post Graduate diploma/certificate awarded by Indian 

University/Institute or Foreign degree/diploma/certificate awarded by the Foreign 

University/Institute should in their own interest, ascertain the equivalence of their 

diploma/degree/certificate, with Master's degree of recognized Indian Universities 

from the Association of Indian Universities (AIU), New Delhi (www.aiu.ac.in). 

 General/Unreserved/General-EWS candidates who have secured at least 55% marks 

(without rounding off) in Master’s Degree or equivalent examination from 

universities/institutions recognized by UGC (available on the website: 

www.ugc.ac.ininSciences, Humanities (including languages) and Social Science, 

Computer Science & Applications are eligible for GSET Examination. The Socially and 

Educationally Backward Class (SEBC) belonging to Non-Creamy Layer / Scheduled Caste 

(SC) / Scheduled Tribe (ST) / PwD (PH - Physically Handicapped / VH - Visually 
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Handicapped) / Third gender category candidates who have secured at least 50% marks 

(without rounding off) in Master’s degree or equivalent examination are eligible for GSET 

Examination. 

 Candidates who are pursuing their Master's degree or equivalent course or Candidates who 

have appeared for their qualifying Master’s degree (final year) examination and whose result 

is still awaited OR candidates whose qualifying examinations have been delayed may also 

apply for GSET Examination. However, such candidates will be admitted provisionally and 

shall be considered eligible for eligibility of Assistant Professor only after they have passed 

their Master’s Degree or equivalent examination with at least 55% marks (50% marks 

in case of Socially and Educationally Backward Class (SEBC) belonging to non-

creamy layer / SC / ST /PwD(PH/VH) / Third gender category candidates). Such 

candidates must complete their Master’s degree examination within two years from the date 

of declaration of result of GSET Examination with required percentage of marks, failing which 

they will be treated as disqualified. 

 Candidates belonging to Third gender category would be eligible to draw the same 

relaxation in fee, age and qualifying criteria for GSET as are available to SC/ST categories. 

The subject wise cut-offs for this category should be the lowest among those for SC/ST/PwD 

(PH/VH)/SEBC–NCL categories in the corresponding subject. 

 The Ph.D. degree holders whose Master’s level examination had been completed by 19th 

September, 1991 (irrespective of date of declaration of result) shall be eligible for a relaxation 

of 5% in aggregate marks (i.e., from 55% to 50%) for appearing in the GSET Examination.  

 The candidates must have Master’s Degree recognized by U.G.C., in a subject of GSET. 

Candidates are required to appear for GSET in the subject of their Post Graduation 

only. In case the subject of a candidate is not included in the list of GSET subjects, the 

candidates may appear in UGC NET / UGC – CSIR NET which is held twice a year. 

 Candidates are neither required to send any certificate / documents in support of their 

eligibility nor printout of their Application Form to Gujarat State Eligibility Test office, 

Vadodara. However, the candidates, in their own interest, must satisfy themselves about 

their eligibility for GSET Examination. In the event of any ineligibility being detected by GSET 

/ UGC at any stage, their candidature will be cancelled, the GSET certificate will be withdrawn 

and they shall be liable for legal action. 

 Candidates belonging to SC / ST / PwD (PH/VH) / SEBC (Cast Certificate along with latest 

Non - Creamy Layer certificate), / General-EWS category must possess Valid Category 

Certificate issued by competent authority of Gujarat state and certificates related to PwD 

(PH/VH). Therefore, the candidates, in their own interest, must satisfy themselves about their 

eligibility for GSET Examination. In the event of any ineligibility being detected by GSET / 

UGC at any stage, their candidature will be cancelled, GSET certificate will be withdrawn 

and they shall be liable for legal action. 
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 Candidates should note that their candidature is provisional. The mere fact that Online 

Application Form and Examination Fee are accepted and Hall Ticket issued to a candidate 

will not imply that GSET Agency has accepted his / her candidature. In the event a candidate 

being found ineligible at any stage for the award due to any reason (including unintentional 

computer error or printer’s devil etc.), he / she will be declared as not-qualified in GSET 

Examination and GSET certificate will be withdrawn. 

વય મયાદા 

અ યાપક સહાયકની લાયકાત માટ GSET મા ંઅર  કરવા માટ કોઇ વય મયાદા િનયત કરવામા ંઆવેલ 

નથી. 

Age Limit 

There is no upper age limit applying in GSET for eligibility of Assistant Professor. 
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પર ા પ િત 

 GSET પર ામા ં ુલ બ ેપેપર લેવામા ંઆવશે. બ ે પેપરમા ંમા  બ વુૈક પક ો નો જ સમાવેશ કરવામા ં

આવશ ેઅને પર ા દશા યા જુબ લેવામા ંઆવશ.ે 

પેપર ણુ ો ની સં યા પર ા સમયગાળો પર ા સમય 

૧ ૧૦૦ ૫૦ ફર જયાત બ ુવૈક પક 

ો (MCQ) 

૩ કલાક (સવાર 

૦૯.૩૦ થી બપોર 

૧૨.૩૦ ધુી) 

૧ કલાક (સવાર ૦૯.૩૦ થી 

સવાર ૧૦.૩૦) 

૨ ૨૦૦ ૧૦૦ ફર જયાત બ વૈુક પક 

ો (MCQ) 

 
૨ કલાક (સવાર ૧૦.૩૦ થી 

બપોર ૧૨.૩૦) 

 પેપર - ૧ મા ં૫૦ ફર જયાત બ વુૈક પક ો (MCQ) છૂાશ.ે દરક  ૨ ણુનો રહશ.ે પેપર - ૧ સામા ય 

વ પ ુ ંહોય છે નો ુ ય હ  ુઉમેદવારના િશ ણ અન ેસશંોધન કૌશ ય ુ ં ૂ યાકંન કરવાનો છે. પેપર 

– ૧નો હ  ુખાસ કર ન ેઉમદેવારની તકશ ત, આકલન શ ત, ચૂના તથા ાનના ોતોની સામા ય 

ણકાર  અને િવિશ ટ િવચારશ ત ુ ં ૂ યાકંન કરવાનો  છે. 

 પેપર - ૨ મા ંઉમેદવાર પસદં કરલ િવષય પર આધા રત ૧૦૦ ફર જયાત બ વુૈક પક ો (MCQ) 

છૂાશે. દરક  ૨ ણુનો રહશ.ે 

 બ  ેપેપર ના ો(ભાષા અને િવ ાન ના િવષયો િસવાય ના) જુરાતી અન ે ે  એમ બનંેમા ંહશે. 

ભાષાના િવષયના ો  ત ેભાષા તથા િવ ાનના િવષયના ો ે મા ંહશે. પર ામા ંપેપર-૧ અને 

૨ મા ં કોઈ ના જુરાતી અને ે  સં કરણમા ં કોઈપણ િવસગંતતાના ક સામા ં અથવા 

અ વુાદ/રચનામા ંઅ પ ટતાના ક સામા,ં ે  સં કરણને િતમ માનવામા ંઆવશ ેઅને આ સદંભમા ં

GSETનો િનણય િતમ ગણાશ.ે  

 ઉમેદવારોએ પેપર - ૧ અને પેપર - ૨ ના ોના ઉ ર તેમન ેઅલગથી આપવામા ંઆવેલ Optical Mark 

Reader(OMR) sheet જવાબ પ કમા ંજ ભરવાના રહશ.ે 

 ખોટા જવાબ માટ નકારા મક ણુ ૂ યાકંન પ િત અમલ મા ંનથી. 

 ઉમેદવાર બ ે પપેરની પર ા આપે ત ેફર જયાત છે. કોઇ ઉમેદવાર પપેર -૧ ની પર ા ન આપ ેતો ત ે

પેપર - ૨ ની પર ા આપી શક નહ . 

 ઉમેદવાર પેપર - ૧ અને પપેર - ૨ ની ઓર નલ OMR જવાબવહ  પર ાખડં છોડતા ંપહલા ંિનર કને 

પરત કર  દવી. પર ા ણૂ થયા બાદ ઉમેદવાર પેપર - ૧ અને પપેર - ૨ ની  ુ તકાઓ તથા OMR 

જવાબવહ ની ુ લકટ કોપી પોતાની સાથ ેલઈ જઈ શક છે. 

 GSET પર ામા ં નુ: ુ યાકંન / નુ: ચકાસણી કરવામા ંઆવતી નથી. આ સદંભમા ંકોઈપણ ર ૂઆત 

વીકારવામા ંઆવશ ેનહ . 
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Scheme of Examination 
 GSET Examination will consist of two papers. Both the papers will consist of objective type, 

multiple choice questions. and will be held as under: 

 Paper- I shall consist of 50 objective type compulsory questions each carrying 2 marks. The 

questions which will be of general nature, intended to assess the teaching/research aptitude 

of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, comprehension, 

divergent thinking and general awareness of the candidate. 

 Paper-II shall consist of 100 objective type compulsory questions each carrying 2 marks 

which will be based on the subject selected by the candidate.  

 The questions in both the papers will appear in both Gujarati and English versions (except 

for languages and science subjects). Questions of Language subject will be in respective 

language and Science subjects will be in English. In case of any discrepancy in Gujarati 

and English version of questions or ambiguity in translation/construction of a 

question in the exam in Paper- I and II, the English Version should be taken as final 

and the decision of GSET shall be final in this regard. 

 The candidate will have to mark the responses for questions of Paper – I and Paper – II on 

the Optical Mark Reader (OMR) Sheet provided. 

 There are no negative marks for incorrect answers. 

 It is compulsory for Candidate to appear in both the papers. A candidate who does not appear 

in Paper-I, will not be permitted to appear in Paper-II. 

 The candidate shall have to return the original OMR Sheet of Paper - I and Paper - II to the 

Invigilator before leaving the examination hall / room. However, candidates are allowed to 

carry the Test Booklets of Paper - I and II along with duplicate copy (carbonless copy) of 

OMR Sheet on conclusion of examination. 

 There is no provision of re-evaluation/re-checking of results. No correspondence in this 

regard shall be entertained. 

 
 
 
 
 

Paper Marks Number of 

Question 

Duration Time  

I 100 50 questions  

all are compulsory 

3 Hour 

(09.30 am to 

12.30 pm) 

1 Hour (09.30 am to 10.30 am) 

II 200 100 questions  

all are compulsory  

2 Hour (10.30 am to 12.30 pm) 
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દ યાગં ઉમેદવારો માટની જોગવાઈ 

 ૃ યા મક દ યાગં (VH - Visually Handicapped) ઉમેદવારો માટ પેપર - ૧ માટ અલગથી ૨૦ 

િમિનટનો અને પપેર - ૨ માટ ૪૦ િમિનટનો વધારનો સમય આપવામા ંઆવશે. ૃ યા મક દ યાગં 

ઉમેદવારોન ે પર ામા ં લ હયાની(રાઇટર) િુવધા આપવામા ં આવશે. લ હયો(રાઇટર) કોઇપણ 

િવ ાશાખામા ં નાતક હશ ેઅને ઉમેદવારના િવષયનો નહ  હોય. લ હયાની(રાઇટર) િુવધા લીધી હોય 

ક ન લીધી હોય, તમામ ૃ યા મક દ યાગં (VH - Visually Handicapped) ઉમેદવારો વધારાના 

સમયની િુવધા આપવામા ંઆવશે. 

 ૃ યા મક દ યાગં (VH - Visually Handicapped) ઉમેદવારો માટ ેઇલમા ં  ુ તકાઓની કોઈ 

જોગવાઈ નથી. 

 ત ેપોતાના હાથે ન લખી શક એવા શાર રક દ યાગં ઉમેદવારો (PH - Physically Handicapped ) 

પર ા ના એક અઠવા ડયા અગાઉ GSET એજ સી ઓ ફસ વડોદરા ન ેલે ખત આવેદન કર  ઉપર 

જુબના લ હયાની િુવધા મેળવી શકશે. વધારાનો સમય ક લ હયાની િુવધા અ ય શાર રક 

દ યાગં(PH) ઉમેદવારોને આપવામા ંઆવશે નહ .  

Provisions for persons with disability 

 For Visually Handicapped (VH) candidates, 20(Twenty) minutes compensatory time shall 

be provided for Paper – I and 40 (forty) minutes for Paper – II separately, they will also be 

provided the services of a Scribe/writer who would be a graduate in a subject other than that 

of the candidate. The compensatory time facility will be provided whether such candidate 

uses the facility of Scribe/writer or not. 

 There is no provision of Test Booklets in Braille for Visually Handicapped (VH) 

candidates. 

 Those Physically Handicapped (PH) candidates who are not in a position to write in 

their own hand-writing can also avail these services by making prior request (at least 

one week before the date of GSET Examination) in writing to the GSET Agency office, 

Vadodara. Compensatory time and facility of scribe would not be provided to other 

Physically Handicapped (PH) candidates. 
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પર ાનો અ યાસ મ 

 જુરાત સેટ (GSET)ની પર ાનો અ યાસ મ UGC / CSIR- NETને સમક  રહશે. જુરાત સેટ 

(GSET)મા ંસમાિવ ટ તમામ િવષયોનો અ યાસ મ GSET ની વબેસાઇટ : www.gujaratset.ac.in  

પરથી ડાઉનલોડ કર  શકાશે. GSET એજ સી, વડોદરા કોઇપણ ઉમેદવારન ે ય તગત ર તે અ યાસ મ 

મોકલશે નહ . 

 િવ ાનના િવષયો મ ક, મેથેમેટ કલ સાય સીસ, ફ ઝીકલ સાય સીસ, કમીકલ સાય સીસ, લાઇફ 

સાય સીસ, અથ સાય સીસનો અ યાસ મ CSIR - NET ને સમક  જ રહશે. પરં  ુપર ા પ િત UGC 

- NET સમક  રહશે. એ િસવાયના બધા િવષયોનો અ યાસ મ UGC - NET ને સમક  જ રહશે. 

 

Syllabus of GSET Examination 

 Syllabus for GSET Examination will be the same as UGC / CSIR NET. Syllabi for all Gujarat 

SET (GSET) subjects can be downloaded from the GSET Website www.gujaratset.ac.in . 

GSET Agency, Vadodara will not send the syllabus to individual candidates. 

 For Science Subjects i.e. Mathematical Sciences, Physical Sciences, Chemical Sciences, 

Life Sciences & Earth Sciences, the syllabus is same as of the CSIR-NET. However, the 

examination Pattern will be same as of the UGC-NET, described above. For all other 

subjects, the syllabus is same as of the UGC-NET. 

 

પર ણામ હર કરવા માટ ની કાયપ ધિત અને માપદંડ 

આમા ંનીચે જુબના ંપગલાનંો સમાવેશ કરવામા ંઆવશે 

 પગ ુ ં - ૧ : આિસ ટ ટ ોફસરની લાયકાત માટ ુલ ઉમેદવારોની સં યા ( ુલ લૉ સ) GSET ના ં

બનંે પપેસની પર ા મા ંહાજર રહલા હોય તેવા ઉમેદવારોના 6% ટલા હશે. 

 પગ ુ ં- ૨ : જુરાત સરકારની આર ણ નીિતને અ સુર  ુલ લોટન ેિવિવધ કટગર મા ંફાળવવામા ં

આવશે. 

 પગ ુ ં- ૩ : આિસ ટ ટ ોફસરની લાયકાત માટ સમાિવ ટ થવા ઉમેદવાર બ  ેપપેરની પર ા આપી 

હોય તથા GENERAL કટગર ના ઉમેદવારોએ ઓછામા ંઓછા 40% ુલ ણુ અન ેઆર ત વગ ના, 

એટલ ેક SC, ST, SEBC(NON - Creamy Layer) તથા PWD (PH/VH), થડ ડર ઉમદેવારોએ 

ઓછામા ંઓછા 35% ુલ ણુ મેળવલે હોવા જોઈએ. 
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 પગ ુ ં- ૪ : કોઈ પણ િવષયમા ંકોઈ ચો સ કટગર  માટ ઉ ીણ હર કર  શકાય તેવા ઉમેદવારોની 

સં યાની ગણતર  નીચે દશાવેલ પ િત જુબ કરવામા ંઆવશે: 

અ ુ ૂચત િત (SC) માટ િવષય 

"અથશા " (ધારો ક) મા ંઆિસ ટ ટ 

ોફસરની લાયકાત માટ વો લફાઈ 

હર કર  શકાય તેવા ુલ 

ઉમેદવારોની સં યા 

િવષય "અથશા " માટ અ ુ ૂચત 

િત (SC)ના મણે બનં ેપપેસના 

મળ ને ુલ ણુમા ંઓછામા ંઓછા 35 

ટકા ુલ ણુ મેળ યા હોય એવા 

ઉમેદવારોની સં યા 

(×) 

પગ ુ ં- ૨ જુબ 

અ ુ ૂચત િત 

(SC)  માટના ુલ 

લો સ 

(÷) 

તમામ િવષયો માટ અ ુ ૂચત િત (SC)ના મણ ેબનંે 

પેપસના મળ ન ેઓછામા ંઓછા 35 ટકા ુલ ણુ મેળ યા હોય 

એવા ુલ ઉમેદવારોની સં યા 

 આ ઉદાહરણમા,ં ુલ લો સની સં યાને અ ુ પ બે પપેસની ુલ ટકાવાર , અ ુ ૂચત િત(SC) માટ 

િવષય "અથશા " મા ંઅ યાપક સહાયકની લાયકાત માટ વો લફા ગ કટ-ઓફ ન  કરશે. 

 આ કારની સમાન ફાળવણીની યા તમામ િવષયો અને અનામત / બીન અનામત વગ  માટ 

વપરાય છે. 

 એ બાબતની ખાસ ન ધ લવેી ક ઉપર જણાવેલ કાયપ ધિત અને માપદંડ િતમ અન ેબધંનકતા 

રહશે... 

 

 

 

Procedure and Criteria for Declaration of Result 

This will comprise of the following steps: 

 Step I: The number of candidates to be qualified (total slots) for Eligibility for Assistant 

Professor shall be equal to 6% of the candidates appeared in both the papers of GSET. 

 Step II: The total slots shall be allocated to different categories as per the reservation policy 

of Government of Gujarat. 

 Step III: In order to be considered eligible for Assistant Professor, the candidate must have 

appeared in both the papers and secured at least 40% aggregate marks in both the papers 

taken together for General (Unreserved) /General-EWS category candidates category 

candidates and at least 35% aggregate marks in both the papers taken together for all 

candidates belonging to the reserved categories viz., SC, ST, SEBC (belonging to Non-

Creamy Layer), PwD (PH/VH) and Third gender. 
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 Step IV: The number of candidates to be declared qualified in any subject for a particular 

category is derived as per the following methodology illustrated below: 

Number of candidates to 
be declared qualified for 
Eligibility for Assistant 

Professor in the subject 
‘Economics’ (say) for the 
Scheduled Caste (SC) 

category 

Number of candidates 
belonging to SC category who 
secure at least 35% aggregate 
marks in both the papers taken 

together for SC category for 
‘Economics’ 

(×) 
Total slots derived 
for SC category as 

per Step II 

(÷) 
Total number of candidates belonging to SC category over 

all subjects who secure at least35% aggregate marks in 
both the papers taken together. 

In this example, the aggregate percentage of the two papers corresponding to the number 

of slots arrived at, shall determine the qualifying cut-off for Eligibility for Assistant Professor 

in ‘Economics’ for the SC category. 

 Similar allocation procedure is used for all subjects and categories. 

 It may be noted that the above qualifying criteria is final and binding.  

હોલ ટ કટ  

ઉમેદવારો માટ ન ધનીય છે ક હોલ ટ કટ પર ાના દવસના ૭ દવસ પહલા www.gujaratset.ac.in વબેસાઇટ 

પર અપલોડ કરવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોને ટપાલ ારા હોલ ટ કટ મોકલવામા ંઆવશે નહ . ઉમેદવારોએ તેમની 

હોલ ટ કટમા ંદશાવેલ GSET પર ા ુ ં થળ િુનિ ત કરવા વેબસાઇટ પરથી તેમની હોલ ટ કટ ડાઉનલોડ કરવી 

અને મા  િન ુ ત પર ા ક  પર જ પર ામા ંહાજર રહ ુ.ં હોલ ટ કટમા ંફાળવવામા ંઆવેલ પર ા ક  િસવાય 

ના અ ય કોઈપણ પર ા ક  પર ઉમેદવારને પર ા આપવાની મં ૂર  આપવામા ંઆવશ ેનહ . 

 

Hall Ticket 
It may be noted that the hall ticket will be uploaded on the website www.gujaratset.ac.in  7 days prior 

to Examination day. No hall ticket will be sent to the candidates by post. The candidates should 

download their hall ticket from the website to ascertain their venue of GSET Examination as 

mentioned in the Hall Ticket and appear in the examination only at the designated examination 

center. No candidate will be allowed to appear at the examination center other than that 

allotted to him/her in the Hall Ticket. 
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અર  કવી ર તે કરશો ? (અર  ઓનલાઇન કરવાની રહશે) 

 ઉમેદવાર ઓનલાઇન એ લકશન ફોમ ભરતા ં પહલા ં અને જમા કરાવતા પહલા ં"શૈ ણક 

લાયકાત" િવશેના િનયમો વાચંી લેવા જ ર  છે અને જુરાત ટટ એ લ જ બલીટ  ટ ટના વેબસાઇટ પર 

કૂલ મા હતી ુ તકા તથા દિનક વતમાનપ ો(છાપા)ં અને એ લોયમે ટ ઝુ વગેરમા ં કાિશત 

હરાત / હરનામા નો યાન વુક અ યાસ કરવો. 

ઓનલાઇન અર  ફોમ ભરવા અિનવાય બે ફર જયાત પગલા ં

પગ ુ ં૧ - પર ા ફ  ભરવી. 

 ઉમેદવાર ફ  ભરવા માટ GSET ની વેબસાઈટ : www.gujaratset.ac.in ની લુાકાત લેવી.પર ા ફ  

તથા લા  ુપડતી ોસેિસગ ફ  અને ુ સ એ ડ સિવસ ટ સ (GST) નેટ બે કગ / ડટ કાડ / 

ડ બટ કાડ ારા કૂવી શકાય છે 

 ફ  કુવણી માટ માટ ન પર આવતી ચૂનાઓન ેઅ સુરો અને આવ યક પર ા ફ  ની 

સફળતા વુક કુવણી બાદ ફ  ભાયાની પાવતીની િ ટ લઇ લો. 

 પગ ુ-ં૨ મા ંGSET પર ા માટ ઓન લાઇન ર શન કરવા, ફ  ભાયાની પાવતીમા ંઆપલે Order 

Number અને SBIePay Reference ID ની ન ધ લઇ લો અને સાચવીને રાખો. 

પગ ુ ં૨ - GSET પર ા માટ ઓનલાઇન ઉમેદવાર  ની ન ધણી કરો 

 ઓનલાઇન એ લકશન કરતા પહલા ંઉમેદવાર પાસે પોતાનો તા તરનો કન કરલો પાસપોટ સાઇઝ 

ફોટો JPEG ફોમટમા ં100kbથી ઓછ  ફાઇલ સાઇઝમા ંહોવો જોઇએ. 

 ઉમેદવાર GSET ની વબેસાઇટ : : www.gujaratset.ac.in પર Order Number અને SBIePay 

Reference ID થી પોતાના ખાતામા ં"LOGIN" થયા બાદ "Step 2 - Register Online for 

GSET" બટન લક કર  GSET પર ા માટ ઓનલાઇન અર  ફોમ ભર  શકશે. 

 ઓનલાઇન અર  ફોમ પર માગેલ બધી જ મા હતી ખાસ સાવચેતી રાખી ભરવી અને સં ણૂ યા 

દર યાન ન પર આવતી મા હતીને અ સુર ૂ.ં તમા ુ નામ, િવષય, ક , કટગર , શાર રક અથવા 

ટ ની િવકલાગંતા, ફ , પોતાનો તા તર કન કરલો પાસપોટ સાઇઝ ફોટો ક  JPEG ફોમટમા,ં 

100 kb થી ઓછ  ફાઇલ સાઇઝમા ંવગેર િવગતો અન ેઅ ય જ ર  િવગતો ભરતી વખતે ખાસ 

સાવચેતી રાખો કારણક એકવાર ફોમ જમા કરા યા બાદ આ તમામ િવગતોમા ંકોઇ ધુારો કર  શકાશે 

નહ  ને કારણે થતા ગેરફાયદા માટ GSET Agency જવાબદાર રહશે નહ . 

 આપ ુ ંર શન સફળતા વૂક થઇ ગયા બાદ, તમાર  સમ  ર ુ થયેલ પેજ પરથી આપના ભરલ 

ઓનલાઈન એ લકશન ફોમ ની િ ટઆઉટ મા  A-4 સાઇઝ ના પેપરમા ંજ લેવી. ઉમેદવાર ભરલ 

એ લકશન ફોમની િ ટઆઉટ ભિવ યના ઉપયોગ માટ પોતાની પાસ ેફર જયાત રાખ ુ.ં 

 GSET પર ા માટ આવ યક ફ  ભરવી (પગ ુ ં- ૧) અને ઓનલાઇન ર શન (પગ ુ ં- ૨) બનં ે

ફર યાત છે. 
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 તકનીક  કારણોસર ક અ ય કોઈ કારણોસર એ લકશન ફોમની િ ટ કોપીમા ંઉમેદવાર નો અપલોડ 

કરલો પાસપોટ સાઇઝ ફોટો બરાબર ન દખાય / છપાય, તો ઉમેદવાર તરત જ ર શન ની 

િવગતો સાથ ેપોતાનો તા તર કન કરલો પાસપોટ સાઇઝ ફોટો E - Mail : info@gujaratset.ac.in 

પર મોકલી આપવો. 

 ઉમેદવારો એ બાબતની ન ધ લેવી ક ઓનલાઇન એ લીકશન ફોમની િ ટ કોપી, ફ  ભયાની પાવતી 

ક અ ય કોઈપણ માણપ  જુરાત ટટ એ લ બી લટ  ટ ટ , વડોદરા ખાતે મોકલ ુ ંનહ . 

 ન ધ લેશો ક અર ુ ંક ફમશન મેળવવાની, હોલ ટક ટ ડાઉનલોડ કરવાની અન ેબેઠક યવ થા / 

પર ા થળ િવષેની ણકાર  GSETની વેબસાઇટ પરથી ન ધી લેવાની જવાબદાર  મા  ને મા  

ઉમેદવારની પોતાની રહશે. GSET એજ સી આ બાબતે કોઈપણ ર તે જવાબદાર રહશે નહ . 

 ઉમેદવારને ૂચત કરવામા ંઆવે છે ક છે લા સમયે ઉતાવળે ફોમ ભરવાને બદલે વહલા ંઅ ુ ળૂ 

સમયમા ંભર  દ ુ.ં GSET નેટવક ક અ ય ો માટ જવાબદાર રહશે નહ . 

How to Apply (Application to be submitted Online) 

 The candidates must read the 'ELIGIBILITY CRITERIA' carefully and must satisfy 

themselves regarding their eligibility for GSET Examination before filling the online 

application and depositing examination fee. Before applying Online, candidates are advised 

to go through detailed Information Bulletin available at GSET website and also to be shortly 

published Notification in the Local Newspapers and Employment News. 

Two Mandatory Steps for submission of Online 
Application Form 
Step 1 - Pay Examination Fee 

 Candidate has to visit GSET website: www.gujaratset.ac.in  for fee payment. Examination 

fee and Processing charges & Goods and Services Tax (GST), as applicable, can be paid 

only through online mode by Credit Card / Debit Card / Net Banking. 

 Follow on screen instructions for payment of requisite fee and print examination fee receipt 

generated after successful transaction.  

 Candidates should note down and preserve Order Number and SBIepay Reference ID for 

online registration of their application form (Step-2). 

Step 2 - Register Online for GSET Examination 

 Before applying Online, the candidates must possess the Scanned passport (pp) size 

photograph in JPEG format and should not be more than 100kb. 

 Candidate has to visit the GSET website : www.gujaratset.ac.in  and provide Order Number 

and SBIePay Reference ID to "LOGIN" his / her account for filling up the Application Form 
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for GSET Examination by clicking "Step 2-Register Online for GSET" button available 

under candidate’s Login Account. 

 Please fill correct information carefully in the online application form and follow the on-screen 

instructions for filling up application form. Confirm that your Name, Fee Details, Subject, 

Centre, Category, Physically or Visually disability, recent passport size photo scanned in 

JPEG format and not be more then 100kb and all other details filled are correct. 

Otherwise, no correction will be made after you submit the application form. Gujarat 

SET Office will not be responsible for loss arising out of these to the candidates. 

 After successful submission and confirmation, the candidate should take printout of 

filled online Application Form on A-4 size paper only. It is mandatory for the candidate to 

keep and preserve printout of filled online Application Form with him/her for future reference. 

 The payment of examination fee (step - I) and Online Registration (step - II) for GSET 

Examination is mandatory. 

 Due to Technical or any other reason, if the Scanned passport (pp) size photograph 

uploaded by candidate does not appear / printed properly on Print out of Online Application 

form, Candidates are requested to send the registration details with Scanned passport (pp) 

size photograph immediately on E-Mail: info@gujaratset.ac.in  

 The candidate should note that the printout of online Application Form, fee payment 

receipt or any other certificate or document is not required to be sent to Gujarat State 

Eligibility test office, Vadodara. 

 It may be pointed out that getting application confirmation, downloading Examination Hall 

Ticket and noting of seating arrangement/venue of GSET Examination from the GSET 

website shall be the sole responsibility of candidate only. GSET Agency will not be held 

responsible in this regard.  

 In order to avoid last minute rush, the candidates are advised to apply early. GSET Agency 

will not be responsible for network problems or any other problem of this nature.  
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GSET માણપ ની ખરાઈ 

 
(GSET લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારની અ યાપક સહાયક તર ક િનમ ુકં કરતા પહલા ભરતી કરનાર સં થાએ 

કરવાની રહશ.ે) 

GSET લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારની અ યાપક સહાયક તર ક િનમ ુકં કરવાના હ થુી, GSET 

માણપ ની અિધ ૃતતાની ચકાસણી કરવા ઇ ક, જુરાત રા યની િુનવિસટ  અથવા 

સરકાર /સલં ન/ખાનગી કોલેજ એ જુરાત SET એજ સી ઑ ફસ, વડોદરાને સપંક કરવાનો રહશ;ે 

GSET માણપ  ખરાઈની અર ની ન ધણી િન ન લ ખત ર તે મોકલીને કરવી; 

 િુનવિસટ  અથવા સરકાર  / સલં ન / ખાનગી કોલેજના લેટરહડ પર ઉમેદવારની ટ લુર ફોમટમા ં

નીચેની િવગતો સાથે કવ રગ લેટર 

તા તરનો 

પાસપોટ 

સાઈઝનો 

ફોટો 

ચ ટાડવો. 

GSET 

પ ર ા 

તાર ખ 

ર શન 

નબંર 

રોલ 

નબંર 
નામ 

GSET 

પ ર ામા ં

દશાવેલ િવષય 

GSET પ ર ામા ં

દશાવેલ કટગર  

/ િત 

ભરતી / 

િનમ ુકં માટ 

દશાવેલ િવષય 

ભરતી / 

િનમ ુકં માટ 

દશાવેલ કટગર  

/ િત 

                

 GSET માણપ ની ખરાઈ જ ર  હોય તેવા ઉમેદવારના નીચેના દ તાવેજોની ફોટો (ઝેરો સ) નકલો: 

o GSET માણપ  

o અ ુ નાતક (મા ટસ) ડ ી માણપ  અન ેતમામ વષ/સેમે ટરની માકશીટ 

o જુરાત રા ય સરકાર ારા ર  કરાયેલ િત માણપ  (SC/ST/SEBC માટ) (જો લા  ુ

હોય તો) 

o જુરાત રા ય સરકાર ારા ર  કરાયેલ નવીનતમ નોન મી લેયર માણપ  (SEBC 

માટ) (જો લા  ુહોય તો) 

o જુરાત રા ય સરકાર ારા ર  કરાયેલ આિથક ર તે નબળા િવભાગો (GEN-EWS માટ) 

માટ ુ ં માણપ  (જો લા  ુહોય તો) 

o સ મ અિધકાર  ારા ર  કરાયેલ શાર રક / ૃ ટની િવકલાગં ુ ંતબીબી માણપ  (જો 

લા  ુહોય તો) 

 GSET માણપ  ખરાઈ િવનતંી િુનવિસટ  અથવા સરકાર  / સલં ન / ખાનગી કોલેજ એ હાડ 

કોપીમા ંઉપરો ત ઓ ફસને સબંોિધત કર  પીડ-પો ટ/ર જ ટડ પો ટ/ ુ રયર ારા જ મોકલવી. 

 GSET માણપ  ખરાઈ માટ ઉમેદવાર તે અથવા અ ય કોઈ એ પણ જુરાત SET એજ સી 

ઑ ફસ, વડોદરા ખાત ે બ  આવ ુ ંનહ .  

 GSET માણપ  ખરાઈ માટ કોઈ ફ  અથવા ોસેિસગ ુ ક લા  ુપડતા નથી. 
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GSET Certificate Verification 
 

(To be done by recruiting authority before appointing GSET Qualified Candidate as Assistant Professor) 

University or Government / Affiliated / Private College of Gujarat State, desirous of 
Verification of Authenticity of GSET Certificate, before recruiting GSET Qualified Candidate 
as Assistant Professor need to communicate to Gujarat SET Agency Office, Vadodara. 

 The request of GSET Certificate verification should be registered by sending; 
The covering letter on the University's or Government / Affiliated / Private College’s 
letterhead, with following details of candidate in tabular format 
 

Affix 
Recent 

Passport 
Size 

Photograph 

Date of 
GSET 

Examination 

Registration 
Number 

Roll 
Number 

Name 
GSET 

Examination 
Subject 

GSET 
Examination 

Category 

Recruitmen
t Subject 

Recruitment 
Category 

        

 Photo (Xerox) Copies of following documents of candidate whose GSET Certificate 
verification is required: 
 

o GSET Certificate 
o Master’s Degree Certificate and Mark sheets of all years / semesters 
o Caste Certificate (for SC / ST / SEBC) issued by Gujarat State Government (if 

Applicable) 
o Latest non-creamy layer Certificate (for SEBC) issued by Gujarat State Government 

(if Applicable) 
o Certificate for Economically Weaker Sections (for GEN-EWS) issued by Gujarat State 

Government (if Applicable) 
o Medical Certificate of Physically / Visually Handicapped issued by competent 

authority (if Applicable) 
 The GSET Certificate verification request shall be sent by University or Government / 

Affiliated / Private College via Speed-post/Registered Post/Courier in hard copy addressed 
to the above-mentioned office. 

 Candidate or any other person on behalf of him/her, should not personally visit Gujarat SET 
Agency Office, Vadodara for GSET Certificate Verification. 

 No Fee or Processing Charges are applicable for GSET Certificate Verification. 
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અગ ય ની ચુનાઓ 

 ઓનલાઇન એ લકશન કરતા ંપહલા ંઉમેદવાર GSET ની વેબસાઇટ પર આપેલ મા હતી ુ તકા તથા 

દિનક સમાચારપ ો અને એ લોયમે ટ ઝુમા ં કાિશત નોટ ફ કશન ( હરના ુ)ંનો બરાબર અ યાસ 

કર  લેવો. 

 ઓનલાઇન એ લકશન કરતા ં પહલા ં ઉમદેવાર વબેસાઇટ પર આપલે પર ા માટની પા તાના 

માપદંડો - "Eligibility Criteria" નો યાન વૂક અ યાસ કરવો અને પોત ેપર ા આપવા માટ યો ય 

શૈ ણક લાયકાત ધારાવ ે છે તેની ખાતર  કર  લવેી. એ લીકશન ફોમ મા  Gujarat SET ની 

વેબસાઇટ http://www.gujaratset.ac.in પરથી ઓનલાઇન જ ભર  શકાશે. 

 GSET પર ા માટ આવ યક ફ  ભરવી(પગ ુ-ં૧) અને ઓનલાઇન ર શન કર ુ ં(પગ ુ-ં૨), બનેં 

ફર યાત છે. અ ય કોઈપણ ર તે કરલ અર  વીકારવામા ં આવશે નહ . GSET એજ સી ારા 

એ લકશન ફોમ િ ટ (હાડ કોપી)મા ંપણ વીકારવામા ંઆવશ ેનહ . 

 ઉમેદવાર ખાસ યાનમા ંરાખવા ુ ંક મની ઓડર, ડ મા ડ ા ટ , ચેક, પે ઓડર ક ડ યન પો ટલ 

ઓડર ારા ભરલી ફ  વીકારવામા ંઆવશે નહ . 

 એ લકશન ફોમ, મા હતી ુ તકામા ં િસ ધ થયલે ધારાધોરણો અ સુાર સં ણૂ હો ુ ંજોઇએ. તમામ 

અ રૂા ં / અ ણૂ એ લકશન ફોમ રદ કરવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર પોતાના ઓનલાઇન એ લકશન 

ફોમમા ંઆપેલ, નામ, સરના ુ ં/ સપંકની િવગતો, કટગર , િવકલાગંતા, શૈ ણક લાયકાતની િવગતો, 

મતાર ખ, પ ર ા ક , િવગેર.. િવગતો િતમ માનવામા ંઆવશે. ર શન સમય મયાદા ણુ થયા 

બાદ, આ િવગતોમા ં ધુારાની કોઇપણ િવનિંત/ અર  GSET એજ સી ારા યાનમા ંલેવામા ંઆવશ ે

નહ . ઉમેદવારના િવષય ક કટગર મા ંફરફાર ગેની કોઈપણ અર  યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહ  

તથા પર ણામ હર થયા બાદ પણ ઉમેદવારના િવષય ક કટગર મા ંફરફાર ગેની કોઈપણ અર  

યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહ . 

 ઉમેદવાર ફ ત એક જ અર  સબિમટ કરવાની છે. એક કરતા વ  ુઅર  એટલે ક ઉમેદવાર ારા 

સબિમટ કરલા એક થી વ  ુએ લકશન ફોમ વીકારવામા ંઆવશે નહ .  

 GSET પર ા માટ અનામત નીિત જુરાત સરકારના જણા યા અ સુાર રહશે. અ ુ ૂચત િત (SC)) 

/ અ ુ ૂચત જન િત (ST) / શાર રક િવકલાગં (PH) / ૃ યા મક િવકલાગં (VH) / સામા જક અન ે

શૈ ણક ર ત ેપછાત વગ (SEBC) નોન મીલયેર / થડ ડર / General-EWS, ના જુરાત 

રા યના ઉમેદવારોન ે જુરાત સેટ એજ સીના િનણય અ સુાર ટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે જુરાત 

રા યના SEBC ઉમેદવારો પાસેથી ક  સરકારના OBC માણપ  વીકાય નથી. 

 અ ય રા ય ના અનામત વગના ઉમેદવારો , એટલે ક જુરાત રા ય િસવાયના અનામત વગના 

ઉમેદવારો, ને General કટગર ના ઉમેદવાર ગણવામા ંઆવશે. 

 ઉમેદવારો એ બાબતની ન ધ લેવી ક ઓનલાઇન એ લીકશન ફોમની િ ટ કોપી, ફ  ભયાની પાવતી 

ક અ ય કોઈપણ માણપ  જુરાત ટટ એ લ બી લટ  ટ ટ , વડોદરા ખાતે મોકલ ુ ંનહ . 

 ઉમેદવાર GSET ની પર ામા ંઉ ીણ થાય ત ેસજંોગોમા,ં એ લીકશન ફોમ અને પર ાની હોલ ટક ટ 

સાથે શૈ ણીક લાયકાત અને કટગર ને લાગતા દ તાવેજો, ણુ પ કો, માણપ ો િવગેર.. ફર યાત 

સાચવવાના રહશે ક થી GSET લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારની અ યાપક સહાયક તર ક િનમ ુકં 
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આપતા પહલા ં જુરાત રા યની િુનવિસટ  અથવા સરકાર /સલં ન/ખાનગી કોલેજ ારા ફર યાત 

કરવાની થતી GSET માણપ ની ખરાઈ વખતે ર ુ  કર  શકાય. આથી ઉપર જણાવેલ તમામ 

દ તાવેજો સાચવીન ેરાખવા એ ઉમેદવારના પોતાના હતમા ંછે. 

 િતમ તાર ખ બાદ ઓનલાઇન એ લકશન અને પર ા ફ  કોઈપણ સજંોગોમા ંભર  શકાશે નહ . 

 GSET એજ સી કોઈપણ સજંોગોમા ં ઉમેદવાર ારા દાખલ કરલી કોઈપણ મા હતીને સપંા દત / 

સશંોિધત / બદલી શકતી નથી. તેથી, ઉમેદવારોન ેઅર  ફોમ અને OMR જવાબ પ કમા ંસાચી 

િવગતો ભરવા માટ અ યતં સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે. અર  ફોમ અને OMR 

આ સરશીટમા ં ઉમેદવારોની િવગતોમા ં કોઈ િવસગંતતાના ક સામા,ં OMR જવાબ પ કમા ં ભરલ 

િવગતોન ે િતમ ગણવામા ંઆવશે. મા હતીમા ં પ રવતન માટની કોઈપણ િવનતંી યાનમા ં લેવામા ં

આવશે નહ . 

 ઉમેદવાર એ બાબત ખાસ યાનમા ંરાખે ક તેમની GSET પર ા માટ ઉમદેવાર  કામચલાઉ ગણાશ.ે 

મા  એ હક કત છે ક GSET એજ સી ારા તેના / તેણીના ઓનલાઇન અર  ફોમ અને પર ા ફ  

વીકારવામા ંઆવ ેઅને હોલ ટ કટ ર  કરવામા ંઆવે એ એમ ૂચત નથી થ  ુક તેમની ઉમેદવાર  

કાયમી ધોરણ ેમા ય કરવામા ંઆવી છે . જો કોઇ કારણસર, કોઇપણ થાન ેઅયો ય ક વાધંાજનક 

બાબત( બન ઇરાદાવક થયેલી ક ટુર ક િ ટરની લુ સ હત ) જણાશે તો GSET ારા ત ેઉમેદવારન ે

અ િુ ણ ( not-qualified ) હર કર  અને GSET માણપ  પરત લઇ લેવામા ંઆવશે. 

 GSET કોઇપણ કારણ આ યા િવના પર ા ુ ંક  ક પર ાની તાર ખમા ંફરફાર કર  શક છે. 

 ઉમેદવારોએ ખાતર  કરવી આવ યક છે ક તમેના ઓનલાઇન એ લકશન ફોમમા ંન ધાયેલ ઇ-મઇેલ 

તેમ ુ ં પોતા ુ ં છે. ઉમેદવારોને GSET પર ા ગ ેનવીનતમ અપડ સ માટ GSET વબેસાઇટની 

લુાકાત લેવા અને િનયિમતપણે તેમના ઇ-મઇે સ તપાસવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે. 

 ઉમેદવાર ારા હ ત લ ખત/ પો ટ / ફ સ / ઇમેઇલ ારા મોકલવામા ંઆવેલ ધુારા અર ઓ GSET 

એજ સી ારા યાનમા ંલેવામા ંઆવશ ેનહ . 

 જો ભિવ યમા ંકોઈપણ સમયે ણવા મળે ક ઉમેદવાર તેના / તણેીના અર  ફોમ / વેશ કાડમા ં

અ ય ય તના ફોટો ાફ અને / અથવા અ યની સહ નો ઉપયોગ / અપલોડ કય  છે અથવા તેણ ે/ 

તેણીએ તેના હોલ ટ કટ / પ રણામમા ં છેડછાડ કર  છે, તો ઉમેદવારના એ ૃ યો તેના / તણેીના 

તરફથી કરવમા ંઆવલે ગેરવાજબી કાય તર ક માનવામા ંઆવશે અન ેત ે/ તણેીન ેમા હતી લુે ટનની 

જોગવાઈઓ િવ ુ ધ કરલ ગરેવાજબી રસમો કયા બદલ તેમની ઉમેદવાર  રદ કર  કાયદાક ય કાયવાહ  

કરવામા ંઆવશે. 

 ઉમેદવારોને પર ા ક ની દર કોઈપણ સામાન લઈ જવાની મં ૂર  નથી. GSET એજ સી પર ા 

ક માથંી ચોર  થયલેી અથવા ખોવાયલેી કોઈપણ ચીજો માટ જવાબદાર રહશે નહ . 

 ઉમેદવારોન ે ઇ મે સ, િૂમિત અથવા પિસલ બો સ, હ ડબેગ, પસ, કોઈપણ કારની પેપર / 

ટશનર  / ટ અુલ સામ ી ( ુ ત અથવા લે ખત સામ ી), ખાણીપીણી( ટક અથવા પેક સ), 

મોબાઇલ ફોન / ઇઅરફોન / માઇ ોફોન / પેજર, ક લુેટર, ડો પુેન, માપપ ી, લોગ કો ટકો, કમેરા, 

ટપ રકોડર, ક લુેટરની િુવધાવાળ  ઇલે ોિનક ઘ ડયાળો, કોઈપણ ધા નુી વ  ુઅથવા ઇલે ોિનક 

ગે સ / ઉપકરણો પર ાખડંમા ંસાથે લઈ જવાની મં ૂર  નથી. 

 પર ાખડંમા ં ૂ પાન, ચાવ ુ ં ટુકા, ૂકં ુ ંવગેર પર િતબધં છે. 
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 પર ા ક  / પર ાખડંમા ં જો કોઈ ઉમેદવાર પાસે આ કારની કોઈપણ વ  ુમળ  આવશે તો 

વ ઓુ / સામ ી કબ  કરવામા ંઆવશે તથા તે ઉમદેવાર પર ામા ં ગેરર િત આચર  છે એમ 

ગણવામા ંઆવશ,ે પ ો તથા OMR જવાબવહ  જ ત કરવામા ંઆવશ ેતથા તેની ઉમેદવાર  રદ 

ગણવામા ંઆવશે અન ેભિવ યની પર ા માટ પણ િતબિંધત કરવામા ંઆવશે. 

 પર ા તાર ખના ૭  દવસ પહલા ં એ ઝાિમનેશન હોલ ટ કટ GSETની 

વેબસાઇટ www.gujaratset.ac.in પર ઓનલાઈન અપલોડ કરવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર એ ઝાિમનેશન 

હોલ ટ કટ ડાઉનલોડ અને િ ટ આઉટ કર  લેવાની રહશે. કોઇપણ ઉમેદવારન ેએ ઝાિમનેશન હોલ 

ટ કટ ટપાલ ારા મોકલવામા ંઆવશ ેનહ . જો આપની એ ઝાિમનેશન હોલ ટ કટમા ંતમારો ફોટો ાફ 

ઝાખંો ક સાર  ર ત ે ન દખાતો હોય તો તમાર યો ય જ યા પર ફોટો લગાવી તેની ઉપર મા ય 

અિધકાર ના સહ  િસ ા કરાવી લેવા. 

 એ ઝાિમનેશન હોલ ટ કટ વગર ઉમેદવારને પર ાખડંમા ં વેશ મળશે નહ . 

 ઉમેદવાર એ ઝાિમનેશન હોલ ટ કટમા ં દશાવેલ િવગતો મ ક આપ ુ ં નામ, િવષય, ક  ગેની 

િવગતો વગેર. બરાબર છપાયેલ છે ક કમ તેની ખાતર  કર  લેવી. જો કોઇ મા હતી ગે લુ જોવા 

મળે તો તરત જ Gujarat SET ને ઈમેઈલ: info@gujaratset.ac.in ારા લેખીત ણ કરવી અન ે

ધુારો કરાવી લેવો. ઉમેદવાર જો તેમ નહ  કર તો ગે કોઇપણ ધુારો કરવા તેમજ તેને કારણ ે

ઉમેદવારને કોઇ કુશાન થાય તો ત ેમાટ GSET એજ સી જવાબદાર રહશે નહ . 

 દરક ઉમદેવારને તેમની એ ઝાિમનેશન હોલ ટ કટમા ંદશાવેલ પર ા ક  / થળ િવષે અગાઉથી 

બરાબર મા હતી મેળવી લેવા િવનતંી કરવામા ંઆવે છે. ઉમેદવારની એ ઝાિમનેશન હોલ ટ કટમા ં

દશાવેલ પર ા ક  / થળ િસવાયના અ ય કોઈપણ પર ા ક  / થળ પર પર ા આપવા કોઈપણ 

ઉમેદવારને પરવાનગી આપવામા ંઆવશે નહ . 

 ઉમેદવાર પર ાના દવસ ે પર ા ખડંમા ંએ ઝાિમનેશન હોલ ટ કટ તથા એક વધારા ુ ં ફોટો 

ઓળખપ  મ ક, ઉમેદવાર ુ ં ાઇવ ગ લાયસ સ, કોલેજ / િુનવિસટ  ુ ંઓળખપ , ૂટંણી કાડ 

અથવા PAN કાડ વગેર.પોતાની સાથ ેરાખ ુ.ં GSET એજ સીએ એ ઝાિમનેશન હૉલ ટ કટ ર  ન 

કરલ હોય તેવા કોઈપણ ઉમેદવારને પર ા આપવા દવામા ંઆવશે નહ . 

 ન ધ લેશો ક અર ુ ંક ફમશન મેળવવાની, હોલ ટક ટ ડાઉનલોડ કરવાની અને બેઠક યવ થા / 

પર ા થળ િવષેની ણકાર  GSETની વેબસાઇટ પરથી ન ધી લેવાની જવાબદાર  મા  ન ેમા  

ઉમેદવારની પોતાની રહશે. GSET એજ સી ઉપરો ત કોઈપણ હ સુર કોઈ ઈમેલ / SMS કોઈપણ 

ઉમેદવારન ેમોકલશે નહ . GSET એજ સી આ બાબતે કોઈપણ ર તે જવાબદાર રહશે નહ . 

 GSETની પર ા દર યાન કોઈપણ કારની ગેરર િત ન થાય અને પર ાના સતંોષકારક આયોજન 

અથ પર ા ક  / થળના ુ ય વેશ ાર આગળ ઉમેદવારોની સઘન ચકાસણી કરવામા ંઆવશે. 

દરક ઉમેદવાર આ માટ પર ા શ  થવાની ૬૦ િમિનટ પહલા ંપર ા ક  / થળ પર હાજર થઈ જ ુ ં

અને આ ચકાસણીમા ંિનર કો તથા અ ય પર ાકમ ઓન ેસહકાર આપવો. પર ા શ  થઈ ગયા બાદ 

કોઈપણ ઉમેદવારને પર ા ક  / પર ાખડંમા ં વશેવા દવામા ંઆવશ ેનહ . ૧૨:૩૦ P.M. પહલા ં

કોઈપણ ઉમેદવારને કોઈપણ સજંોગોમા ંપર ા ક  / પર ાખડંમાથંી બહાર જવા દવા ક પર ા ક  

/ પર ાખડં છોડ  જવા પરવાનગી આપવામા ંઆવશે નહ . 
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 દરક ઉમેદવાર પર ાખડંમા ંિનર ક ારા આપવામા ંઆવતી તમામ ચૂનાઓ ુ ંપાલન કરવા ુ ંરહશે 

અને િનર ક ક પર ાની અ ય કામગીર  કર  રહલ પર ાકમ  સાથ ેકોઈપણ કારની દલીલ ક 

તકરાર કરવી નહ . ચૂનાઓ ુ ં પાલન ન કરનાર ઉમેદવાર પર ામા ં ગેરર િત આચર  છે એમ 

ગણવામા ંઆવશે અન ેતેમ ુ ંપર ણામ હર કરવામા ંઆવશે નહ . 

 પ ર ાખડંમા ંપર ા દર યાન ઉમદેવાર અ ય ઉમેદવારો સાથે વાતચીત કરવી નહ  ક અ ય કોઈપણ 

બાબત ગે ચચા કરવી નહ . ઉમેદવાર પર ા દર યાન પર ાખડંમા ંસં ણૂ શાિંત ળવી રાખવી 

તથા અ ય ઉમેદવારોને હરાનગિત / કનડગત કરવી નહ . આમ કરનાર ઉમેદવાર પર ામા ંગેરર િત 

આચર  છે એમ ગણવામા ંઆવશ ેઅન ેતેમ ુ ંપર ણામ હર કરવામા ંઆવશે નહ . 

 ૃ યા મક દ યાગં (VH - Visually Handicapped) ઉમેદવારો માટ પેપર - ૧ માટ ૨૦ િમિનટનો અને 

પેપર - ૨ માટ ૪૦ િમિનટનો વધારનો સમય આપવામા ંઆવશે. ૃ યા મક દ યાગં  ઉમેદવારોન ે

પર ામા ંલ હયાની(રાઇટર) િુવધા આપવામા ંઆવશે. લ હયો(રાઇટર) કોઇપણ િવ ાશાખામા ં નાતક 

હશે અને ઉમેદવારના િવષયનો નહ  હોય. લ હયાની(રાઇટર) િુવધા લીધી હોય ક ન લીધી હોય, 

તમામ ૃ યા મક દ યાગં (VH - Visually Handicapped) ઉમેદવારો વધારાના સમયની િુવધા 

આપવામા ંઆવશે. ૃ યા મક દ યાગં (VH - Visually Handicapped) ઉમેદવારો માટ ેઇલમા ં  

ુ તકાઓની કોઈ જોગવાઈ નથી. 

 ત ેપોતાના હાથે ન લખી શક એવા શાર રક દ યાગં ઉમેદવારો (PH - Physically Handicapped ) 

પર ા ના એક અઠવા ડયા અગાઉ GSET એજ સી ઓ ફસ વડોદરા ન ેલે ખત આવેદન કર  ઉપર 

જુબના લ હયાની િુવધા મેળવી શકશે. વધારાનો સમય ક લ હયાની િુવધા અ ય શાર રક દ યાગં 

ઉમેદવારોને આપવામા ંઆવશે નહ . 

 બધી ૂની પર ાના ોના પેપસ અન ેતમામ િવષયોના જવાબો અમાર  વેબસાઇટ પર ઉપલ ધ છે. 

 GSET પર ા ુ ંપ રણામ તૈયાર કરતા ંપહલા ંતમામ પ ોની ોિવજનલ આ સર - ક  GSET ની 

વેબસાઇટ : www.gujaratset.ac.in પર અપલોડ કરવામા ંઆવશે. GSETની પર ા આપલે હોય એ 

ઉમેદવારો જ આ સર - ક  ડાઉનલોડ કર  શકશે. 

 ઉમેદવારોને ોિવઝનલ આ સર ક  સામ ેપડકાર કરવાની તક આપવામા ંઆવશ ે ના માટ તેમણ ે  

દ ઠ .૧૦૦૦/- ોસેિસગ ચા  તર ક કૂવવાનો રહશે. ઉમેદવાર આ સર - ક  માટનો પોતાનો 

અ ભ ાય લે ખત વ પ ેયો ય માણ તૂ ુ તકો / સા હ ય તથા  દ ઠ . ૧૦૦૦/- ( િત )ના 

"Member Secretary, GSET" ના નામના વડોદરા દય ડમા ડ ા ટ સ હત, મે બર સે ટર , જુરાત 

ટટ એ લ બીલીટ  ટ ટ (GSET), ધ મહારા  સયા રાવ િુનવિસટ  ઓફ બરોડા, B - લોક, ”ચમલેી 

બાગ”, િુનવિસટ  ગે ટ હાઉસ પાસ,ે ા. સી. સી. મેહતા રોડ રોડ , તાપગજં, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૨ 

ને આ સર - ક  સામે વાધંા અર  કરવાની િનયત સમય મયાદામા ંમોકલાવી શકશે. વાધંા અર ના 

એ વેલોપ પર "Grievance Regarding Answer Key(s) of GSET Examination" મથા ં માર ુ.ં 

ઉમેદવારોએ મોકલેલા અ ભ ાયોને િન ણાતોની સિમિત સમ  ર ૂ કરવામા ંઆવશે. આ સર - ક  સામેના 

તમામ વાધંાઓના વીકાર ગે GSET એજ સીનો િનણય િતમ રહશે અને તે જુબ તૈયાર કરલ 

િતમ આ સર - ક  ના આધાર GSET પર ા ુ ં િતમ પ રણામ તૈયાર કરવામા ંઆવશે. ોસેસ ગ 

ચા ની કુવણી કયા િવના અથવા ઉ ચતતા / રુાવા િવના અને ઉપરો ત ૂચત યા િસવાય 

અ ય કોઈપણ મા યમ પર દાખલ કરાયેલ પડકારોનો જવાબ આપવામા ંઆવશે નહ . 
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 GSET પર ા ુ ંપર ણામ હર કયા પછ  રંુત તમામ ઉમેદવારોના GSETની પર ામા ંમેળવલે

ણુ GSET ની વબેસાઇટ : www.gujaratset.ac.in પર અપલોડ કરવામા ંઆવશે. આ િસવાય કોઇ

પણ પાસ ક નાપાસ થનાર ઉમેદવાર ને કોઇપણ કાર ુ ં ણુપ ક આપવામા ંઆવશે નહ .

 GSET એજ સી ઉ ીણ થયેલા ઉમેદવારોને મા  ઈ - માણપ  એનાયત કરશે. કોઇપણ સફળ

ઉમેદવારને માણપ ની છપાયેલ / હાડ કૉિપ મોકલવામા ંનહ  આવે.

 GSET પર ા ુ ંપ રણામ હર થયા બાદ આ સર - ક  સામેનો કોઇપણ વાધંો કોઈપણ સજંોગોમાં

યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહ .

 ઉમેદવારોને પર ામા ંહાજર રહવા િવગેર... માટ કોઇપણ સુાફર  ભ ુ ંઆપવામા ંઆવશ ેનહ .

 ખોટા જવાબ માટ નકારા મક ણુ ૂ યાકંન પ િત અમલ મા ંનથી.

 GSET પર ામા ં નુ: ુ યાકંનની જોગવાઈ નથી.

 પર ા આ યા પહલા ંક પછ  કોઇપણ કારની લાગવગ લગાડનાર ઉમેદવારન ેઅયો ય હર કરવામાં

આવશે.

 દરક બાબતમા ંિનણય લવેાની આખર  સ ા GSET એજ સી ની રહશે.

 મા હતી ુ તકામા ંકોઈપણ િ ટ ગ/ટાઈિપગ લૂ માટ GSET એજ સી જવાબદાર રહશ ેનહ . મા હતી

ુ તકા તૈયાર  કરતી વખતે યો ય કાળ  લેવામા ંઆવી છે. જો ક, કોઈપણ અ ણતા રહ  ગયેલ લૂને

નકાર  શકાય નહ . GSET એજ સી પછ ના તબ ે  મા હતી ુ તકામા ંરહલ કોઈપણ લૂ ધુારવાનો

અિધકાર અનામત રાખ ેછે.

 આ પર ા સદંભ કોઇપણ કાયદાક ય વાધંાઓ વડોદરાની સીમામા ંજ રહશે.

Important Instructions 

 Before applying Online, candidates are advised to go through detailed Information Bulletin

available at GSET website and also shortly published Notification in the Local Newspapers

and Employment News.

 The candidates must read the 'ELIGIBILITY CRITERIA' carefully and must satisfy

themselves regarding their eligibility for GSET Examination before filling the Online

Application Forms. The Application form will be available only online on the website:

http://www.gujaratset.ac.in

 It is compulsory to pay the examination fee (Step-1) and register online for GSET

Examination (Step-2) after payment of fee. Applications submitted in any other format will

not be accepted. Hard Copies of application form will not be accepted by GSET Agency.

 Please note that Fee submitted through any other mode like Money Order, Cheque, Pay

Order, IPO etc. will be summarily rejected.

 Application Form must be complete in all respects as per the Information Bulletin. All

incomplete Application Forms will be rejected. Information such as his/ her name, contact

details / address, category, PwD status, educational qualification details, date of birth, choice

of examination centre, etc provided by the candidate in the online Application Form will be 

treated as final. Any request for change in such particulars after the closure of registration 
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period will not be considered by GSET Agency. No request for change of category or 

subject will be entertained, even after the result is declared. 

 Only one application is to be submitted by a candidate. More than one application i.e.

multiple Application Forms submitted by a candidate will not be accepted.

 The Reservation policy for GSET examination is as per the Gujarat Government. The

Candidates of Gujarat State belonging to Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST)/ PwD

(PH - Physically Handicapped / VH - Visually Handicapped) category/Socially and

Educationally Backward Class (SEBC) belonging to non-creamy layer / Third gender /

General-EWS, will be given such special concessions as may be decided by GSET Agency.

Central Government OBC certificate is not acceptable from the candidates belonging to

SEBC.

 The candidates of other States, i.e. other than Gujarat State, belonging to reserved

category shall be treated as General category candidates.

 CANDIDATES SHOULD NOTE THAT THE PRINT OUT OF ONLINE APPLICATION

FORM, FEE PAYMENT RECEIPT OR ANY OTHER DOCUMENTS SHOULD NOT BE

SENT TO GUJARAT SET OFFICE, VADODARA.

 In case a Candidate qualifies for the GSET Examination, it is mandatory for him / her to

preserve print out of Application Form and Examination Hall Ticket along with Photo

(Xerox) Copies of Eligibility and Category related documents, Mark sheets,

Certificates etc. for Certificate Verification to be done by University or Government /

Affiliated / Private College of Gujarat State at the time of recruitment of GSET Qualified

Candidate as Assistant Professor. Hence it is advised to a candidate to preserve all the

above-mentioned documents.

 No application can be submitted and no fee will be accepted after last date in any

circumstances.

 GSET Agency does not edit/modify/alter any information entered by the candidate under any

circumstances. Therefore, candidates are advised to exercise utmost caution for filling up

correct details in the Application Form and OMR Answer sheet. In case of any discrepancy

in details of candidates in Application Form and OMR Answer sheet, the details filled up in

OMR Answer sheet will be taken as final. Any request for change in information will not

be entertained.

 Candidates should note that their candidature is strictly provisional. The mere fact that Online

Application Form and Examination Fee accepted and Hall Ticket issued to a candidate and

the candidate is allowed to appear in GSET Examination will not imply that GSET Agency

has accepted his / her candidature. In the event a candidate being found ineligible at any

stage for the award due to any reason (including unintentional computer error or printer’s

devil etc.), he / she will be declared as not-qualified in GSET Examination and GSET

certificate will be withdrawn.
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 GSET Agency may change the centre(s) or date of examination without assigning any

reason.

 Candidate must ensure that his/her email address to be registered in their online Application

Form is their own. Candidates are advised to visit the GSET Website and check their e-mails

regularly for latest updates.

 Corrections sent by the candidate through Post/ Fax /Email/by Hand will not be

entertained by GSET.

 In case it is found at any time in future that the Candidate has used / uploaded the photograph

and /or signature of someone else in his/ her Application Form / Admit Card or he/she has

tampered his/her Hall Ticket / result, these acts of the candidate shall be treated as Unfair

Means Practices on his/her part and he/she shall be proceeded with the actions as

contemplated under the provisions of the Information Bulletin relating to Unfair Means

Practices.

 Candidates are not allowed to carry any baggage inside the Examination Centre. GSET

Agency will not be responsible for any belongings stolen or lost at the premises.

 Candidates are NOT allowed to carry Instruments, Geometry or Pencil box, Handbag, Purse,

any kind of Paper/ Stationery/ Textual material (printed or written material), Eatables (loose

or packed),Mobile Phone/ Earphone/ Microphone/ Pager, Calculator, DocuPen, Slide Rules,

Log Tables, Camera, Tape Recorder, Electronic Watches with facilities of calculator, any

metallic item or electronic gadgets/ devices in the Examination Hall/Room.

 Smoking, chewing gutka, spitting etc. in the Examination Room/Hall is strictly prohibited.

 If any candidate is in possession of any of the above item, his/ her candidature will be treated

as unfair means and lead to cancellation of the current Examination & also debar the

candidate for future examination(s) & the question papers and OMR Answer sheet will be

seized.

 The Examination Hall Ticket will be uploaded on GSET website www.gujaratset.ac.in 7 days

prior to Examination day. Candidates have to download and get a printout of

Examination Hall Ticket. It will not be sent to the candidates by Post. If your

Examination Hall Ticket does not display image of your photograph, you have to paste the

photo at appropriate place and get it attested from the competent authority.

 No candidate is allowed in the Examination Hall without the Examination Hall Ticket.

 Please confirm that your name, subject, Centre etc. shown in the Examination Hall Ticket

are correct. If there is any error in the Examination Hall Ticket, please contact GSET

office by E-mail: info@gujaratset.ac.in immediately and submit written application to

GSET Office otherwise GSET Office will not be responsible for making necessary corrections

and will not be responsible for providing benefits or for loss arising out of these to the

candidates.



Disclaimer: In case of any discrepancy in Gujarati version, English version should be taken as final. 
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 The candidates are requested to ascertain their venue of GSET Examination mentioned in

the examination hall ticket and appear in the examination only at designated examination

centre / venue. No candidate will be allowed to appear at the examination centre / venue

other than that allowed to him / her in the examination hall ticket.

 Candidate must carry Printout of Online Examination Hall Ticket and also one additional

photo identity such as a driving license, voter ID, college/university identity card, PAN card

etc. to the examination centre on the Day of the Examination. No candidate will be allowed

to appear in the examination whose hall ticket is not issued by GSET Agency.

 It may be pointed out that getting application confirmation, downloading Examination Hall

Ticket and noting of seating arrangement/venue of GSET Examination from the GSET

website shall be the sole responsibility of candidate only. GSET Agency will not send any E-

Mail or SMS in any of above regards. GSET Agency will not be held responsible in this

regard.

 To ensure fair conduct of examination frisking of the candidates will be done properly at main

entry gate of the exam centre. The candidates should report at the examination centre 60

minutes prior to commencement of examination and cooperate with the invigilators in

frisking. No candidate will be allowed to the examination centre / hall after commencement

of examination. No candidate will be allowed to leave the examination hall / room before

12:30 P.M.

 The candidates have to follow the instructions given by the invigilators in the examination

hall / room and should not argue with the invigilators or other staff involved in the examination

duty at the examination centre. The candidates, who will not follow the instructions, will be

treated as 'unfair means'.

 In the examination hall / room, the candidates will neither talk to each other nor discuss any

matter during the examination. The candidates should not disturb the candidates in the

examination room and maintain complete silence during the examination. The candidate

violating these instructions will be treated as unfair means and his / her result will not be

declared.

 For Visually Handicapped (VH) candidates, 20(Twenty) minutes compensatory time shall

be provided for Paper – I and 40 (forty) minutes for Paper – II separately. They will also be

provided the services of a scribe/writer who would be a graduate in a subject other than that

of the candidate. The compensatory time facility will be provided whether such candidate

uses the facility of Scribe/writer or not. There is no provision of Test Booklets in Braille

for Visually Handicapped (VH)candidates.

 Those Physically Handicapped (PH) candidates who are not in a position to write in

their own hand-writing can also avail these services by making prior request (at least

one week before the date of GSET Examination) in writing to the GSET Agency office,



Disclaimer: In case of any discrepancy in Gujarati version, English version should be taken as final. 
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Vadodara. Compensatory time and facility of scribe would not be provided to other 

Physically Handicapped (PH) candidates.  

 All old examination’s Questions Papers and Answer for all the subjects are available in our

website.

 GSET Agency will display Provisional Answer Key of the questions on the GSET website

www.gujaratset.ac.in to provide an opportunity to the candidates to challenge the Provisional

Answer Key. Candidate(s) appeared in GSET Examination can download the Answer key(s).

 The Candidates will be given an opportunity to make a challenge against the Provisional

Answer Key on payment of Rs. 1000/- per question challenged as processing charges.

Candidates may challenge the answer key(s) by sending a written request to the Member

Secretary, Gujarat State Eligibility Test, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, B -

Block, Chameli Baug, Nr. University Guest House, Prof. C. C. Mehta Road, Vadodara - 390

002 supporting his / her stand with standard books / literature along with the Demand Draft

of Rs. 1,000/- per question in favour of the " Member Secretary, GSET" payable at Vadodara,

within stipulated time period given for the same. The envelope should be marked "Grievance

Regarding Answer Key(s) of GSET Examination". The request(s) so received will be

placed before the Expert Committee(s). GSET Agency's decision on the challenges shall

be final and the result will be declared on the basis of final answer keys. Answer Key

Challenges without payment of Processing Charges or without justification/ evidence and

those filed on any other medium other than the above prescribed procedure will not be

considered.

 The marks of all the candidates will be placed on GSET website: www.gujaratset.ac.in soon

after the declaration of the result. Besides this, GSET Agency will not issue any mark sheet

to any qualified / not-qualified candidate.

 The GSET Agency will issue Only E-certificates to the qualifying candidates only. Printed /

Hard Copy of Certificate will not be issued / sent to any Successful Candidate.

 No Grievances with regards to answer key(s) after declaration of result of GSET will

be entertained.

 No TRAVEL ALLOWANCE will be paid to the candidates on account of appearing in the
examination etc.

 There are no negative marks for incorrect answers.
 There is no provision of re - evaluations.
 Canvassing, before or after Examination, in any form will disqualify the candidate.
 The decision of GSET Agency shall be final in all matters.
 The GSET Agency shall not be responsible for any printing/typing error in the publication. 

While preparing this due care has been taken. However, any inadvertent error cannot be 
ruled out. GSET Agency reserves the right to rectify any error at a later stage.

 All legal disputes pertaining to this GSET Examination shall fall within the jurisdiction of
Vadodara Courts only.



 

Disclaimer: In case of any discrepancy in Gujarati version, English version should be taken as final. 
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Contact Us: 

 
Gujarat State Eligibility Test (GSET) 

The Maharaja Sayajirao University of Baroda 

B – Block, Chameli Baug, Nr. University Guest House,  

Prof. C. C. Mehta Road, Pratapgunj, Vadodara – 390002 

+91-265-2786337 

info@gujaratset.ac.in  

 


