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બન-સરકાર  અ દુાિનત કોલેજોમા ંઅ યાપક સહાયક ભરતી – ૨૦૨૦ 

Recruitment Adhyapak Sahayak in Non-Government Aided Colleges - 2020 

ઈ ટર  ુ યા સદંભ ઉમેદવાર ગેની રૂક માગદિશકા 

Supplementary guidelines for the candidate regarding the interview process 

 ઈ ટર  ુમાટ કોલેજનો મ: 

  તે િવષય-કટગર મા ંઉમેદવારોની કોલેજ પસદંગીના આધાર  કોલેજને ઉમેદવારોની 

સૌથી વ  ુપસદંગી મળ  હશે  તે અ મતાના આધાર ઉતરતા મમા ં  તે કોલેજના ઈ ટર  ુ

ગોઠવવામા ંઆવશે. 
 College sequence for Interview 

 Interviews of the college will be arranged in descending order on the basis 
of the selection given by candidates to the colleges to a particular college which got 
the highest selections in a specific subject-category. 

 

● ઉમેદવારની પસદંગી: 

  .ુ .સી. ર લેુશન ુલાઈ ૨૦૧૮ના ુ ા ન.ં 5.1. V તથા જુરાત સરકારના િશ ણ 

 િવભાગના તા. ૨૩-૧૨-૨૦૧૯ના ઠરાવના ુ ા ન.ં ૦૫ ની જોગવાઈ અ સુાર પસદંગી   

 સિમિતની રચના કરવામા ંઆવશ.ે  

  જુરાત સરકારના િશ ણ િવભાગના તા. ૨૩-૧૨-૨૦૧૯ના ઠરાવના ુ ા ન.ં 0૪ જુબ 

 શોટલ ટ થયેલ ઉમેદવારો પૈક  ઈ ટર  ુઆપનાર ઉમેદવારને પસદંગી સિમિતના દરક 

 સ ય ૦૫ માથંી ઈ ટર નુા ણુ આપશે. 

  પસદંગી સિમિતના તમામ સ યોએ આપેલા ણુની એવરજને આધાર  ઉમેદવાર સૌથી 

 વ  ુએવરજ ણુ મેળવશે તે પસદંગીને લાયક ઠરશે. 
 

 Selection of Candidate 

  A selection committee will be formed on the basis of point no. 5.1. (V) of UGC 

 Regulation July 2018, and point no. (5) of Resolution of Education  Department of 
 Gujarat Government dated 23-12-2019. 

 
 Each member of selection committee will give 05 marks to the candidate for 
 the interview as per point No (4) of resolution of Education 
 Department of Gujarat Government dated 23-12-2019.  

 
 Candidate who gets the highest average marks will be eligible for  selection 
 based on the average marks given by all the members of the selection
 committee. 

ઉ ચ િશ ણ કિમશનર ીની કચેર  

કવટ શાખા, લોકન.ં ૧૨/૨ ,બીજો માળ,ડૉ. વરાજ મહતા ભવન, 

ગાધંીનગર, જુરાત રા ય 


