Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu (U.T.)
Office of the Principal,
Government Engineering College,
Varkund, Daman-396210
No. 2.0-EST-GEC/2019-20/710

Dated: 13/ 03/2020

ADVERTISEMENT
The following are to be engaged on “Short Term Contract Basis” in the Government Engineering
College, Daman for a period of six months as under:Sr.
No

Name of
Post

No. of
Post

Consolidated
Salary per
month

1

Jr.
Stenographer

01

Rs. 23,388 /-

Qualification

1. 12th Class Pass or equivalent
from a recognized Board or
University.

Age limit

Not exceeding
27 years

2. SKILL TEST:Norms Dictation: 10 mts.
@80 words per minute (short
hand).
Transcription:
50 mts. (English) 65 mts. (Hindi)
on computers.
2

Lower
Division
Clerk (LDC)

Total
Note :-

01

Rs. 18,243/-

1. 12th Passed from the recognized
Board.
2. Computer typing speed not less
than 35 WPM.
3. 3-Months Computer Certificate
Course.

02

1. The desirous eligible candidates should submit their application giving full details in the prescribed
application format only and attach self-attested copies of each certificate to the Principal, Government
Engineering College, Varkund, Nani Daman – 396210 on or before 17/04/2020 up to 05:00 p.m. by Hand/
Speed post/ Courier etc. The advertisement along with application can be downloaded from the college
website www.govtenggcollegedaman.org.in.
2. Person already in service with Government/ other organization should obtain “No Objection Certificate”
from concerned authority and enclose it with application.
3. Preference will be given to the Domicile Candidates of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu during
selection process as decided by the Selection Committee.
4. Age relaxation will be provided to the employees of U.T. Administration of Dadra and Nagar Haveli
Daman & Diu working on Daily wages/ Contract/ Ad-hoc/ Work-Charge etc. in accordance with the order
issued by the U.T. Administration of Dadra and Nagar Haveli Daman & Diu from time to time.
5. The selected candidate will not have any right or claim for regularization against the regular/ permanent
vacancies.
6. The Candidates are requested to log in to college website www.govtenggcollegedaman.org.in for latest
updates. No interview call letter will be sent to the individual candidate by post.
-sd(Dr. Avinash R. Chaudhari)
Govt. Engg. College, Daman

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (यू.टी.) का प्रशासन
प्राचार्य का कार्ाय लर्
सरकारी इं जीनिर्ररं ग कॉलेज
वरकं ड, िािी- दमण – ३९६ २१०
सं. २.०/ईएसटी/जीईसी /२०१९-२०/७१०

दिन क
ं . १३/०३/२०२०

विज्ञापन
निम्ननलखित पद को सरकारी इं जीनिर्ररं ग कॉलेज, दमि में "अल्पकाललक अनुबंध आधार" (Short Term Contract Basis) पर
छह महीिे की अवनि के नलए भरिा है : अनु
क्रम.
१

पद का नाम

जूकनयर
स्टे नोग्राफर

पद
की
संख्या
01

समे कित वेतन
प्रवि माह

योग्यिा

आयु सीमा

रु. २३,३८८/-

1.किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या कवश्वकवद्यालय से
12 वी ीं िक्षा पास या समिक्ष।

27 वर्ष से अलधक

2.िौशल परीक्षण: नॉर्म्ड कर्क्टे शन: 10 मी।
@ 80 शब्द प्रकत कमनट (शार्ट हैं ड) ।

नही ं

ट् ाीं सकिप्शन:
50 मी (अींग्रेजी) 65 मी (क ीं दी) िींप्यूटर पर।
२

लोअर लिवीजन

01

क्लकष (एलिीसी)

रु. १८,२४३/-

1. मान्यता प्राप्त बोिष से 12 वीं पास की हो।
2. कंप्यूटर टाइलपंग स्पीि 35 WPM से कम
नही।ं
3. 3-महीने का कंप्यूटर सलटष लिकेट कोसष ।

कूल

02

नोर्:१. इच्छक पात्र उम्मीदवार अपिा आवे दि केवल नििाय ररत आवे दि प्रारूप में पूणय नववरण के साथ और प्रत्येक प्रमाण पत्र की स्व-सत्यानपत
प्रनतर्ों को सं लग्न करके प्राचार्य, सरकारी अनभर्ां नत्रकी कॉलेज, वरकं ड, िािी दमि - ३९६२१० को स्वयं / स्पीड पोस्ट / कूररर्र आनद द्वारा
अंलतम लतलि 17/04/2020, 05:00 p.m. बजे तक जमा करें । नवज्ञापि को आवेदि के साथ कॉलेज की वेबसाइट
www.govtenggcollegedaman.org.in. से डाउिलोड नकर्ा जा सकता है ।
२. सरकार / अन्य सं गठि के साथ से वा में पहले से मौजूद व्यखि को सं बंनित प्रानिकरण से "अिापनि प्रमाण पत्र" प्राप्त करिा होगा और इसे
आवे दि के साथ सं लग्न करिा होगा
३. चर्ि सनमनत के द्वारा निणय र् के दौराि चर्ि प्रनिर्ा के दौराि दादरा और नगर हवे ली और दमन और दीव के डोनमसाइल उम्मीदवारों को
उनचत भार नदर्ा जाएगा।
४. दादरा और नगर हवे ली और दमन और दीव प्रशासि द्वारा समर्-समर् पर जारी आदे श के अिसार दै निक मजदू री / अिबं ि / एड-हॉक /
वकय-चाजय आनद पर काम करिे वाले कमयचाररर्ों को आर् में छूट प्रदाि की जाएगी।
५. चर्नित उम्मीदवार के पास निर्नमत / स्थार्ी ख़ाली जगह के खिलाफ निर्नमतीकरण के नलए कोई अनिकार र्ा दावा िही ं लकया जा सकेगा
।
६. अभ्यनथयर्ों से अिरोि नकर्ा जाता है नक वे िवीितम अपडे ट के नलए कॉलेज की वे बसाइट www.govtenggcollegedaman.org.in. पर लॉग
इि करें । कोई भी साक्षात्कार कॉल पत्र व्यखिगत उम्मीदवार को डाक द्वारा िही ं भे जा जाएगा।

- एसडी प्राचार्य ,
सरकारी अनभर्ां नत्रकी कॉलेज, दमि

દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ (યુ.ટી.) નુું વહીવટ
આચાર્યની કચેરી

સરકારી એન્જિનનર્રરિંગ કોલેિ

વરકું ડ, નાની દમણ -396 210.
No. 2.0-EST-GEC/2019-20/710

Dated:

13/03/2020

જાહેરાત
નીચેની બતાવેલી પોસ્ટ ભરવાની છે “Short Term Contract Basis” દમણની ગવનનમેન્ટ

એન્ન્િનનયરરિંગ કોલેિમાું છ મરહનાના સમયગાળા માટે નીચે મુિબ: ક્રમ
નું.
1

પોસ્ટ ન
નામ

જુ નનયર

પોસ્ટ

કોજસોલલડેટેડ

સુંખ્ર્ા

મરહને

ની
01

લાર્કાત

પગાર પર

Rs. 23,388 / -

સ્ટે નોગ્રાફર

વર્ મર્ાયદા

1.માન્ય બોર્ન અથવા યુનનવનસિટીમાુંથી 12 મા
વગન પાસ અથવા સમકક્ષ.

27 વર્નથી વધુ
નહીં

2. કુ શળ પરીક્ષણ: ધોરણો સ ૂચન: 10 મે.
@ પ્રનત નમનનટ 80 શબ્દો (શોર્ટ હેન્ડ)
લખાણ:
50 મી. (અંગ્રેજી) 65 મી. (રહન્દી) કમ્પ્યુટર
પર.

2

લોઅર

01

Rs. 18,243/-

1.માન્ય બોર્ન માુંથી 12 પાસ.

રર્નવઝન ક્લાકન

2. કમ્પ્યુટર ટાઇનપિંગ ગનત 35 WPM કરતા

(એલર્ીસી)

ઓછી નથી.
3-મરહનાનો કમ્પ્યુટર સરટિરફકે ટ કોસન.

Total
નોંધ:1.

02

ઇચ્છુક લાર્ક ઉમેદવારોએ તેમની અરજી ફક્ત નનર્ત એન્લલકે શન ફોમેટમાું આપવાની રહેશે અને દરે ક પ્રમાણપત્રની સ્વ-પ્રમાલણત નકલો

નપ્રન્જસપાલ, સરકારી ઇિનેરી કોલેિ, વરકું ડ, નાની દમણને િોડવી િોઈએ - 396210 પર 17/04/2020 પહેલાું 05:00 pm હેજડ / સ્પીડ પોસ્ટ /
કરરર્ર વગે રે દ્વારા. એન્લલકે શન સાથેની જાહેરાત દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ (ય.ટી.) ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી
ડાઉનલોડ કરી શકાર્ છે . દમણ અને દીવ www.daman.nic.in અને કોલેિ વેબસાઇટ www.govtenggcollegedaman.org.in
2.

સરકાર / અજર્ સુંસ્થામાું પહેલેથી િ સેવામાું રહેલા વ્ર્ન્ક્તએ સુંબનું િત અનિકારી પાસેથી “કોઈ વાુંિા પ્રમાણપત્ર” મેળવવ ું િોઈએ અને
તેને અરજી સાથે જોડવ ું િોઈએ.

3.

પસુંદગી સનમનત દ્વારા નક્કી કર્ાય મિબ પસુંદગી પ્રરક્રર્ા દરમ્ર્ાન દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના ડોનમસાઇલ
ઉમેદવારોને ર્ોગ્ર્ વેઇટે િ આપવામાું આવશે.

4.

ય.ટી.ના કમયચારીઓને ઉંમર છૂટછાટ આપવામાું આવશે. ય.ટી. દ્વારા જારી કરાર્ેલા હકમ અનસાર દૈ નનક વેતન / કરાર /

Ad-hoc

/

વકય -ચાર્જ વગે રે પર કામ કરતા. દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના પ્રશાસન (ય.ટી.). દ્વારા જારી કરાર્ેલા હકમ અનસાર.
5.

પસુંદ કરે લા ઉમેદવારને નનર્નમત / કાર્મી ખાલી િગ્ર્ાઓ સામે નનર્નમત કરવા માટે કોઈ હક અથવા દાવો રહેશે નહીં.

6.

ઉમેદવારોને ય.ટી.ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર log in થવાની નવનુંતી છે . નવીનતમ અપડેટ્સ માટે દાદરા અને નગર હવેલી અને
દમણ અને દીવ www.daman.nic.in અને કોલેિ વેબસાઇટ www.govtenggcollegedaman.org.in નવીનતમ અપડેટ્સ માટે .. પોસ્ટ
દ્વારા વ્ર્ન્ક્તગત ઉમેદવારને કોઈ ઇજટરવ્ય કોલ લેટર મોકલવામાું આવશે નહીં.

- એસ. ર્ી આચાયન,

સરકારી એન્ન્િનનરીંગ કોલેિ

APPLICATION FORMAT FOR THE POST

Paste recent
Passport size
Photograph
duly self
Attested

OF________________________________________________
___________________________________________________
(Application to be filled up by computerized only)
1.
2.
3.

Name in full (in Block Letter)
Father’s Name (in Block Letter)
Present Postal Address

:
:
:

4.
5.
6.
4.
8.

E- mail
Mobile No
Nationality
Date of Birth (DD / MM / YYYY)
Domicile of Daman / Diu

:
:
:
:
:

Yes / No / Other ( as appropriate)

9.
Educational Qualification:Sr. No.
Board / University

Year of
Passing

Percentage

1
2
3
4

10.
List of previous Employments:Name of Organization
Designation

Pay Scale with
Date

Period of Service
From

To

11. Any Other relevant information:- _____________________________
Declaration :I, declare that I fulfill all the conditions of eligibility regarding age limit and Education Qualification,
Experience etc, for the post of _______________________________________________________________.
I declare that all statements made in this application form are true, complete and correct to the best of my
knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/false or incorrect
or ineligibility being detected before or after the examination, my candidature/appointment is liable to be cancelled.

Dated :

/

/2020

(Signature of Candidate)

