U.T Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu /
संघ प्रदे श दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव का प्रशासन
Office of the Principal / प्राचार्य का कार्ायलर्,
Government Engineering College / सरकारी इं जीननर्ररं ग महानवध्यालर्,
Varkund, Daman-396 210 / वरकं ड, नानी दमण - ३९६ २१०
No.1.2-EST-GEC/Visiting/2022-23/668

Dated: 01/10/2022

ADVERTISEMENT

Applications are invited for the post of Assistant Professor in Government
Engineering College, Daman on Visiting Basis for a period of six months are as under: -

Total

02

Age
limit

Not Applicable

Sr. Name of Post No.
Monthly
Qualification
No.
of post Fixed Salary
Assistant
01
Rs. 300/- per 1. B. E/B. Tech. in Computer
Professor in
hours
01
Engineering & M.E/M.Tech.
Computer
Subject to
in Computer Engineering
Engineering
maximum
with First Class or Equivalent
amount of
in B.E/B.Tech or
Rs. 24000/M.E/M.Tech
only
per
Assistant
01
1. M.Sc. (Mathematics).
02
month
Professor in
2. As per UGC Regulation (with
Mathematics
NET/ SET/ SLAT or Ph.D.
Degree) with minimum 55%
Marks at Master’s Level.
3. Candidates, who are, or have
been awarded a PhD Degree
in accordance with the UGC
(Minimum Standards &
Procedure for Award of PhD
Degree) Regulation, 2009
shall be exempted from the
requirement of the minimum
eligibility condition of NET.

Note: 1. The desirous eligible candidates may apply in the prescribed application format with
details like Name of Candidate, Present Address, Phone/ Mobile No., Date of Birth,
Educational Qualification, Experience etc. to the Principal, Government
Engineering College, Varkund, Nani Daman-396210 from 03/10/2022 to on or before
02/11/2022 by up to 5.00 pm by Hand/Speed post /Courier etc. along with one passport
size photograph to be pasted on the application with duly self-attested. Application
format

is

available

on

official

website:

www.daman.nic.in

&

www.govtenggcollegedaman.org.in Person already in service with Government /
Other Organization should obtain "No Objection Certificate" from concerned
authority and enclose it with application.
2. The Selected candidate will not have any right or claim for regularization against
the regular / permanent vacancy.
3. The advertisement along with the application can be downloaded from the official
website www.daman.nic.in & www.govtenggcollegedaman.org.in.
4. The applicants are requested to log in to www.daman.nic.in &
www.govtenggcollegedaman.org.in. for the further updates. No interview call
letters will be sent to the eligible candidate by post.
--sd-(Dr. Avinash R. Chaudhari)
I/c Principal,
Govt. Engineering College, Daman

दादरा एवं नगर हवे ली एवं दमन एवं दीव प्रशासन (र्ू.टी)

प्राचार्य का कार्ायलर्
सरकारी इं जीननर्ररं ग कॉलेज
वरकं ड, नानी-दमन – ३९६ २१०.
सं. १. ०/ईएसटी/जीईस/नवऩिनटं ग/२०२२-२३/ 668

नदनांक: ० १/१०/२०२२

नवज्ञापन
सरकारी इं जीनियररं ग कॉलेज, दमि में सहायक प्रोफेसर के पद के नलए छह महीिे की अवनि के नलए
नवनजन ं ग आिार पर आवेदि निम्नािु सार आमंनित नकए जाते हैं :: पद का नाम

क्रम.
१

कंप्यट
ू र

पद की

संर्क्त वे तन

संख्या

प्रनत माह

०१

का नवषय है

सहायक प्राध्यापक

२

गनणत में सहायक

ज्यादा से
०१

प्राध्यापक

ज्यादा
की रानि
रु. 24000/केवल प्रनत
महीिा

सीमा

एम. े क (कंप्यट
ू र) साथ में बी.ई./ या
एम.ई. / एम. क में प्रथम श्रे णी या
समकक्ष।
1. एमएससी (गनणत)।
2. मास्टर स्तर पर न्यू ितम 55% अंकों के
साथ यूजीसी नवनियमि
(िे /से /एसएलए ी या पीएचडी नडग्री के
साथ) के अिु सार।
3. उम्मीदवार, जो यूजीसी (पीएचडी नडग्री
प्रदाि करिे के नलए न्यू ितम मािक और
प्रनिया) नवनियम, 2009 के अिु सार
पीएचडी नडग्री प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त
कर चुके हैं , उन्हें िे की न्यू ितम पािता
ितत की आवश्यकता से छू दी जाएगी।

कूल

०२

आर्

रु. 300/- प्रनत 1. बी.ई. / बी. े क (कंप्यट
ू र) और एम.ई. /
घं े

इंजीनियररंग में

र्ोग्यता

लागू िहीं

अन

नोट: १. इच्छक पात्र उम्मीदवार अपना आवे दन केवल ननर्ायररत आवे दन प्रारूप में पू णय नववरण के साथ और प्रत्येक
प्रमाण पत्र की स्व-सत्यानपत प्रनतर्ों को संलग्न करके प्राचार्य, सरकारी अनिर्ांनत्रकी कॉलेज, वरकं ड, नानी
दमन - ३९६२१० को हाथ / स्पीड पोस्ट / कूररर्र आनद द्वारा इससे पहले र्ा ०३/१०/२०२२ थी ०२/११/२०२२,
०५:०० बजे तक जमा करें । नवज्ञापन को आवे दन के साथ दमन और दीव प्रशासन की आनर्काररक वेबसाइट
www.daman.nic.in और कॉलेज की वेबसाइट www.govtenggcollegedaman.org.in. से डाउनलोड नकर्ा जा
सकता है ।
२. सरकार / अन्य संगठन के साथ सेवा में पहले से मौजूद व्यक्तक्त को संबंनर्त प्रानर्करण से "अनापनि प्रमाण
पत्र" प्राप्त करना चानहए और इसे आवे दन के साथ संलग्न करना चानहए।
३. चर्न सनमनत द्वारा ननणयर् के दौरान चर्न प्रनक्रर्ा के दौरान दमन और दीव के अनर्वासी उम्मीदवारों को
उनचत िार नदर्ा जाएगा।
४. दमन एवं दीव प्रशासन द्वारा समर्-समर् पर जारी आदे श के अनसार दै ननक मजदू री / अनबंर् / एड-हॉक /
वकय-चाजय आनद पर काम करने वाले दमन एवं दीव प्रशासन के कमयचाररर्ों को आर् में छूट प्रदान की जाएगी।
५. चर्ननत उम्मीदवार के पास ननर्नमत / स्थार्ी ख़ाली जगह के क्तिलाफ ननर्नमतीकरण के नलए कोई अनर्कार
र्ा दावा नही ं होगा।
६. अभ्यनथयर्ों से अनरोर् नकर्ा जाता है नक वे नवीनतम अपडे ट के नलए दमन और दीव प्रशासन की
आनर्काररक वेबसाइट www.daman.nic.in और कॉलेज की वे बसाइट www.govtenggcollegedaman.org.in.
लॉग इन करें । कोई िी साक्षात्कार कॉल पत्र व्यक्तक्तगत उम्मीदवार को डाक द्वारा नही ं िेजा जाएगा।
- हस्ताक्षर(डॉक्टर अनवनाश आर. चौर्री)
प्राचार्य,
सरकारी इं जीननर्ररं ग कॉले ज, दमन

દાદરા અને નગર હાવલી અને દમન અને દદવ પ્રશાસન (યુ. ટી)

આચાર્યની કચેરી
સરકારી એન્જિનનર્રરિંગ કોલેિ
વરકું ડ, નાની દમણ -૩૯૬ ૨૧૦.
નું.૧.૦- ઇએસટી-જીઇસી/વીઝિરટિંગ/૨૦૨૨-૨૩/668

તારીખ: ૦૧ /૧૦/૨૦૨૨

જાહેરાત
સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, દમણમાાં મદદનીશ પ્રોફેસરની જગ્યા માટે છ મહિનાના સમયગાળા માટે
“વીઝિરટિંગ આધાર” (Visiting Basis) અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે :પોસ્ટ ન નામ

નું.

૧

પોસ્ટ

કોજસોઝલડેટેડ

ની

પગાર પર

સુંખ્ર્ા

મરહને
રૂ. 300/- પ્રનત

1. બી.ઈ. / બી.ટેક (કમ્પ્યુટર)અને એમ.ઇ. /

સિાયક અધ્યાપક

કલાક મહત્તમ

એમ.ટેક (કમ્પ્યુટર) ની સાથે બી.એ. / બી.ટેક

ગણણત
અધ્યાપક

માાં

માત્ર દર

સિાયક
૦૧

મરહને

વર્
મર્ાય દા

કમ્પ્યુટરએન્જજનનયહરિંગ માાં ૦૧

રૂ. 24000/૨

લાર્કાત

અથવા એમ.ઇ. / એમ.ટેક માાં ફર્સટટ ક્લાસ
1. M.Sc. (ગણણત).
2. UGC નનયમન મુજબ (NET/ SET/ SLAT
અથવા Ph.D. હડગ્રી સાથે) માર્સટર લેવલ પર
ઓછામાાં ઓછા 55% ગુણ સાથે.
3. ઉમેદવારો, કે જેઓ યુજીસી (પીએચડી હડગ્રી
પુરર્સકાર માટે લઘુત્તમ ધોરણો અને પ્રહિયા)
નનયમન, 2009 અનુસાર પીએચડી હડગ્રી ધરાવે
છે અથવા તેને એનાયત કરવામાાં આવી છે ,

લાગુ પડતુ ાં નથી

ક્રમ

તેઓને નેટની લઘુત્તમ પાત્રતાની શરતમાાંથી
મુક્ક્ત આપવામાાં આવશે.
કુલ

૦૨

નોંધ:૧ .ઇચ્છુક લાર્ક ઉમેદવારોએ તેમની અરજી ફક્ત નનર્ત એન્લલકેશન ફોમેટમાું સાથે દરે ક પ્રમાણપત્રની સ્વપ્રમાઝણત નકલો િોડવી િોઈએ અને નપ્રન્જસપાલ, સરકારી એન્જિનનર્રરિંગ કોલેિ, વરકું ડ, નાની દમણને ૩૯૬૨૧૦ પર ૦૩/૧૦/૨૦૨૨ થી ૦૨/૧૧/૨૦૨૨ ૦૫:૦૦ બપોર સધી માું હેજડ / સ્પીડ પોસ્ટ / કરરર્ર વગે રે
દ્વારા આપવાની રહેશે. એન્લલકેશન સાથેની જાહેરાત દમણ અને દીવ પ્રશાસન ની સત્તાવાર વેબસાઇટ
www.daman.nic.in અને

કોલેિ વેબસાઇટ www.govtenggcollegedaman.org.in પરથી ડાઉનલોડ કરી

શકાર્ છે .
૨. સરકાર / અજર્ સુંસ્થામાું પહેલેથી િ સેવામાું રહેલા વ્ર્ન્ક્તએ સુંબનું ધત અનધકારી પાસેથી “કોઈ વાુંધા પ્રમાણપત્ર”
(No Objection Certificate) મેળવવ ું િોઈએ અને તેને અરજી સાથે િોડવ ું િોઈએ.
3. ચર્ન સનમનત દ્વારા નક્કી કર્ાય મિબ ચર્ન પ્રરક્રર્ા દરમ્ર્ાન દમણ અને દીવના ડોનમસાઇલ ઉમેદવારોને ર્ોગ્ર્
વેઇટેિ આપવામાું આવશે.
૪. સુંઘ પ્રદે શ દમણ અને દીવ ના કમયચારીઓને ઉંમર છૂટછાટ આપવામાું આવશે. ય.ટી. પ્રશાસન દ્વારા જારી
કરાર્ેલા હકમ અનસાર દૈ નનક વેતન / કરાર / એડ-હોક / વકય -ચાર્જ વગે રે પર કામ કરતા. દમણ અને દીવ
પ્રશાસન (ય.ટી.). દ્વારા સમર્ સમર્ પર જારી કરાર્ેલા હકમ અનસાર.
૫. ચર્ન કરે લા ઉમેદવારને નનર્નમત / કાર્મી ખાલી િગ્ર્ાઓ સામે નનર્નમતકરણ કરવા માટે કોઈ હક અથવા
દાવો રહેશે નહીં.
૬. નવીનતમ અપડેટ્સ માટે ઉમેદવારોને દમણ અને દીવ પ્રશાસન ની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.daman.nic.in
અને કોલેિ વેબસાઇટ www.govtenggcollegedaman.org.in પર લોગ ઇન થવાની નવનુંતી છે . ઉમેદવારને કોઈ
વ્ર્ન્ક્તગત ઇજટરવ્ય કોલ લેટર પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાું આવશે નહીં.
-એસડી –

(ડૉક્ટર અદવનાશ આર. ચોધરી)
I / c આચાયય,
સરકારી એદજિદનયદરિં ગ કોલેિ,દમણ

