
સરકાર� ઇજનેર� કોલેજ, �જુ મા ંસહાયક પ્રાધ્યાપકની કરારના ધોરણે િનમ� ૂકં �ગેની �હ�રાત 

કિમશનરશ્રી, ટ�કનીકલ િશક્ષણની કચેર�, બ્લોક ન.ં૨, બીજો માળે, ડો. �વરાજ મહ�તા ભવન, ગાંધીનગર 
 
�જુરાત રા�યના ટ�કનીકલ િશક્ષણ ખાતાના િનયતં્રણ હ�ઠળની સરકાર� ઇજનરે� કોલેજ, �જુ ખાત ેસહાયક પ્રાધાપક તર�ક� 

�.૩૦,૦૦૦/ - ના માિસક ફ�ક્સ પગારથી �ુદ� �ુદ� િવધ્યાશાખાની ખાલી જગ્યાઓ માટ� કરારના ધોરણે ૧૧ માસ અથવા 

આ જગ્યાઓ �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ દ્વારા િનયિમત િનમ� ૂકંથી ભરાય તે બે માથંી � વહ��ુ ંહોય તેટલા સમય માટ� 

ભરતી કરવા �હ�રાત આપવામા ં આવ ે છે. આ જગ્યા માટ�ની જ�ર� લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારોને 

http://ojas.gujarat.gov.in પર તમેા ંદશાર્વલે િવગતો અન્વયે ઑન લાઇન અર� કરવા જણાવવામા ંઆવ ેછે. સદર�ુ 

ભરતી બાબતની િવસ્�તૃ મા�હતી ઉપરોક્ત જણાવલે વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. 

ઑન લાઇન ફોમર્ ભરવાનો સમયગાળો : તા. ૦૨/ ૦૬/ ૨૦૧૬ (૧૬:૦૦ કલાક) થી તા.૧૦/ ૦૬/ ૨૦૧૬ (૨૩:૫૯ કલાક) �ધુી 

વય મયાર્દા : ૩૫ વષર્ (સરકારશ્રીના પ્રવતર્માન િનયમો�સુાર વયમયાર્દામા ં�ટછાટ મળવાપાત્ર રહ�શ.ે)  

શૈક્ષ�ણક લાયકાત તથા વય મયાર્દા માટ�ની Cut-off  તાર�ખ : ૧૦/ ૦૬/ ૨૦૧૬ 

ભરતી પ્રક્ર�યા : માન્ય �િુનવિસ�ટ�ની શકૈ્ષ�ણક લાયકાત �ગેની પદવીના ઠરાવલે મરે�ટના ધોરણ ે

લ��ુમ શૈક્ષ�ણક લાયકાત : 

• સહાયક પ્રાધ્યાપક (ઇજનરે� કોલેજ) : ઇજનરે�/ ટ�કનોલો� િવધ્યાશાખાઓ માટ�: સબંિંધત િવધ્યાશાખામા ં ઇજનરે� 

સ્નાતક અન ેઅ�સુ્નાતકની પદવી (પ્રથમ વગર્ની પદવી  ઇજનરે� સ્નાતક અથવા ઇજનરે� અ�સુ્નાતક કક્ષાએ 

જ�ર�)   

• સબંિંધત િવધ્યાશાખા તેમજ સલંગ્ન િવધ્યાશાખાની િવગતો ઉપરોક્ત વબેસાઇટ પર દશાર્વલે છે.    

ખાસ ન�ધ :  

(૧) ઉમેદવાર માટ�  જ�ુર� �ચુનાઓ ઉપરોક્ત NIC ની વેબસાઈટ અને CTE ની વેબસાઈટ (http://dte.gswan.gov.in) પર �કુવામા ં

આવેલ છે. ઑન લાઇન અર� કરનાર ઉમેદવાર� મેળવેલ શૈક્ષ�ણક લાયકાતની માન્ય �િુનવિસ�ટ� દ્વારા અપાયેલ પદવીના વગર્ માટ� 

પાત્ર ટકાવાર� દશાર્વવાની રહ�શે. માન્ય �િુનવિસ�ટ� દ્વારા અપાયેલ પદવીને પાત્ર CPI / SPI / Percentage / Grade / CGPA ને  સલંગ્ન 

�િુનવિસ�ટ�ના ધોરણો �જુબ ગણતર� કર� પદવી માટ� માન્ય આખર� ટકાવાર� દશાર્વવાની રહ�શે.  

(૨) એક કરતા વ� ુજગ્યાઓ માટ� અર� કરનાર ઉમેદવાર� અલગ અલગ અર� કરવાની રહ�શે. 

(૩) િનમ� ૂકં માટ� �ુબ�ુ �લુાકાતનો સભંિવત કાયર્ક્રમ CTEની વબેસાઇટ પર �કુ�લ છે. િનમ� ૂકં માટ� કટ-ઓફ માકર્સથી ઉપરના 

ઉમેદવારોને SMS/વેબસાઈટના માધ્યમથી ��ુચત કરવામા ંઆવશે. િવધ્યાશાખાદ�ઠ કટ-ઓફ માકર્સની િવગતો ઉક્ત વેબસાઈટ ઉપર 

સભંિવત તા. ૧૩/ ૦૬/ ૨૦૧૬ ના રોજ �કુવામા ંઆવશે. � ધ્યાને લઈ ઉમેદવાર� �લુાકાતના સમયે જ�ુર� અસલ દસ્તાવેજો સાથે 

ઉપ�સ્થત રહ�વા�ુ ંરહ�શે. ઉમેદવારોએ ઉક્ત બાબતની અર� દરમ્યાન તેમજ બાદમા ંકાળ� રાખવાની રહ�શે. 

(૪) ચકાસણી દરમ્યાન ઉમેદવાર� ઑન લાઇન ભર�લ મા�હતીમા ંક્ષિત (incorrect) જણાશે તો  ઉમેદવારની અર� ચકાસણી બાદ રદ 

ગણવામા ંઆવશે.  

(૫) ઉમેદવારની િનમ� ૂકં બાબતે આખર� િનણર્ય આ કચેર�ને અબાિધત રહ�શે.        
             
                                 
                                                                                            કિમશનર, ટ�કનીકલ િશક્ષણ                                                                                                                 

http://dte.gswan.gov.in/


CONTRACTUAL BASED RECRUITMENT (ASSISTANT PROFESSOR)  
IN GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGES AND POLYTECHNICS 

COMMISSIONERATE OF TECHNICAL EDUCATION,  
BLOCK NO.-2, 2ND FLOOR, DR. JIVRAJ MEHTA BHAVAN, GANDHINAGAR 

This advertisement is published for contractual based recruitment of Assistant professors in Government 
Engineering College, Bhuj with fixed monthly remuneration of Rs 30,000 against vacant post in various 
disciplines for 11 months or post getting filled through GPSC recruitment (whichever is earlier). The 
eligible candidate possessing required qualifications can apply on- line with complete details on 
http://ojas.gujrat.gov.in  
Duration of submission on-line form: 02-06-2016 (16:00 hrs) to 10-06-2016 (23:59 hrs) 
Age limit: 35 Years  (Age Relaxation as per State Government Rules) 
Education Qualification and Cut-off Date for Age limit: 10-06-2016 
Recruitment Procedure: On merit of educational qualification of degree obtained from recognized 
universities. 
Minimum Education Qualification: 

• Assistant Professor (Engineering college): For Engineering/Technology Disciplines: Graduate and 
Post gradates in respective discipline with first class at graduate or post graduate level.  

• Respective disciplines and corresponding disciplines are available on above web sites. 
Important Note: 
(1) Necessary Instructions are available on above NIC websites and CTE website (http://dte.gswan.gov.in). 

Candidates have to fill percentage marks for qualification given by the recognized university. 
CPI/SPI/Percentage/Grade/CGPA, etc has to be converted according to the university norms from 
which degree is obtained. 

(2) Candidate applying for more than one post has to apply separately for each post. 
(3) Tentative program for interview is available on the CTE websites. Candidates having marks above cut-

off marks may be informed by SMS/websites. The details of discipline wise cut-off marks will be made 
available on 13/06/2016 on above websites. Candidates have to remain present accordingly in person 
with all necessary documents in original. Hence candidates are requested to provide the information 
carefully. 

(4) Application will be scrutinized and treated cancelled if online details filled by the candidate is found 
incorrect. 

(5) This office reserves all rights regarding contractual appointment.  
 

          
Commissioner, Technical Education 



ઉમેદવારો માટ� જ�ર� �ચૂનાઓ 
 

(૧) ઉમેદવાર સરકાર� ડ�ગ્રી ઇજનેર� સસં્થાઓ ખાતે સહાયક પ્રાધ્યાપકની જ્ગ્યા માટ� અર� કરવા માટ� 

ભરતી િનયમો �જુબ સબંિંધત િવધ્યાશાખામા ંઅ�સુ્નાતક/ સ્નાતકની પ્રથમ વગર્ની પદવી ધરાવતો 

હોવો જોઇએ. આ માટ�ની વ� ુિવગતો �હ�રાતમા ંદશાર્વેલ છે. 

(૨) આ જ્ગ્યાઓ ઉપર અર� કરવા માટ� ઉમેદવાર ૩૫ વષર્થી વ� ુ�મરનો ન હોવો જોઇએ. સરકારશ્રીના 

પ્રવતર્માન િનયમો�સુાર વયમયાર્દામા ં�ટછાટ મળવાપાત્ર રહ�શે.  

(૩)  શૈક્ષ�ણક લાયકાત તથા વય મયાર્દામા ંમાટ� કટ ઓફ તાર�ખ: ૧૦/ ૦૬/ ૨૦૧૬ રહ�શે. 

(૪) કરાર આધા�રત િવધ્યાશાખાવાર ભરવાની થતી જ્ગ્યાઓની સખં્યાના આશર� ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને 

બોલાવવામા ંઆવશે. આ માટ� િવધ્યાશાખાવાર અને અનામત કક્ષાવાર cut off  માકર્ ન�� કરવામા ં

આવશે. �ની િવગતો CTEની વેબસાઇટ (http:/ / dte.gswan.gov.in) પર �કૂવામા ંઆવશે. કટ ઓફ 

માકર્સ �ધુીના ઉમેદવારોને િનમ� ૂકં માટ� �બ� ઉપ�સ્થત રહ�વા CTEની વેબસાઇટ 

(http:/ / dte.gswan.gov.in) પરથી �ણ કરવામા ંઆવશે. આ બાબતે કોઇ અલગથી �ણ કરવામા ં

આવશે નહ�. 

(૫) મેર�ટના ધોરણે િનમ�કુ માટ� �બ� ભરતી પ્ર�ક્રયા તા. ૧૬/ ૦૬/ ૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામા ંઆવશે. �ની 

તમામ િવગતો CTE ની વેબસાઇટ (http:/ / dte.gswan.gov.in) પર પ્રિસધ્ધ કરવામા ંઆવશે.  

(૬)  ઓન લાઇન ફોમર્ ભરતી વખતે ઉમેદવારને � ડ�ગ્રી એનાયત કરવામા ં આવેલ હોય અને �ના 

ઉપરથી ગે્રડ(ફસ્ટ કલાસ/ ડ�સ્ટ�ગકશન િવગેર�)  ન�� કરવામા ં આવતો હોય તેના આધાર� માકર્સની 

ચોકસાઇ �વૂર્કની એન્ટ્ર� કરવાની રહ�શે. � �િુનવિસ�ટ�ના �કસ્સામા ં માકર્સને બદલે CPI/SPI/CGPA 

આપવામા ં આવેલ હોય તેવા �કસ્સામા ં ઉમેદવારોએ પોતાની �િુનવિસ�ટ�ના ધોરણો અ�સુાર 

CPI/SPI/CGPA/ગ્રેડને માકર્સમા ં �પાતં�રત(convert) કર� દશાર્વવાના રહ�શે. જો કોઇ ઉમેદવાર ખોટ� 

મા�હતી આપશે તો તેની અર� રદ થવાપાત્ર રહ�શે. � �િુનવિસ�ટ� દ્વારા CPI/SPI/CGPA કનવટર્ની 

સ્પષ્ટતા કરવામા ંઆવેલ ના હોય તેવા �કસ્સાઓમા ં AICTE ના ધોરણો �જુબ ટકાવાર�ની ગણતર� 

કરવામા ંઆવશે. િનમ�કૂ વખતે �બ� �લુાકાત દરમ્યાન ઉમેદવાર� આ બાબતે યોગ્ય આધાર ર�ૂ 

કરવાનો રહ�શે.  

(૭)  ઓનલાઈન ફોમર્ ભરતી વખતે ઉમેદવાર� પોતાનો મોબાઈલ નબંર અને ઈ-મેઈલ આઈ.ડ�. આપવા�ુ ં

ફર�જયાત ર�હ�શે.  

(૮)  ઓન લાઈન ફોમર્ ભયાર્ બાદ ર�સ્ટ્ર�શન કન્ફમર્ કર� બાર કોડ�ડ કન્ફરમેશન નબંર વાળા ર�સ્ટ્ર�શન 

ફોમર્ની િપ્રન્ટ કાઢ� �ુબ�ુ �લુાકાત સમયે સાથે લાવવાની રહ�શે.  

(૯) ડ�ગ્રી ઇજનેર� સસં્થાઓ ખાતે સહાયક પ્રાધ્યાપકની જ્ગ્યા માટ� મેર�ટ લીસ્ટ અ�સુ્નાતક કક્ષાએ 

મેળવેલ પદવી માટ� માન્ય �ણુના ૬૦ ટકા અને સ્નાતક કક્ષાએ મેળવેલ પદવી માટ� માન્ય �ણુના 

૪૦ ટકા લેખે ગણીને તૈયાર કરવામા ંઆવશે.  

(૧૦)  કિમશનર કચેર�એથી િનમ� ૂકં મેળવતા ં �વૂ� ઉમેદવાર� ૧૧ માસ �ણૂર્ થયે �ટા કરવાની કાયર્વાહ� 

કરવામા ંઆવતા ંતેઓ નામ. કોટર્મા ંઆશરો લેશે નથી તે મતલબની બાહં�ધર� આપવાની રહ�શે.  

http://dte.gswan.gov.in/
http://dte.gswan.gov.in/


કિમશનર ટકનીકલ િશ ણની કચેર , ગાધંીનગર 

 

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ભજુ મા ંસહાયક પર્ાધ્યાપકોની ખાલી જગ્યાઓ ૧૧ માસ માટે અથવા 
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ મારફતે િનયિમત િનમણ ૂકં ારા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થાય તે બે માથંી  
ઓ  ંહોય તટેલા સમય માટે કરાર આધાિરત ફીક્સ પગારથી જગ્યાઓ ભરવા માટે િશક્ષણ િવભાગ ારા 
મજુંરી આપવામા ંઆવેલ છે. ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગને મોકલેલ માગંણાપતર્કોની મયાર્દામા ંઆ 
પસદંગી પર્િકર્યા હાથ ધરવામા ંઆવનાર છે.  

સરકારી ઇજનેરી કોલજે, ભજુ મા ં સહાયક પર્ાધ્યાપકો નીચેના ટેબલમા ં દશાર્વેલ સખં્યાની 
મયાર્દામા ં જગ્યાઓ િનયત કરેલ શૈક્ષિણક લાયકાત અન ે વયમયાર્દાની જોગવાઇ પિરપણૂર્ કરતા 
ઉમદેવારો ારા ભરવામા ંઆવશે.  

મ િવ યાશાખા 
ુલ  

૧ કેિમકલ ઇજનેરી ૦૧ 
૨ સીવીલ ઇજનેરી ૦૨ 
૩ ઈ.સી. ઈજનેરી ૧૦ 
૪ ઇલેક્ટર્ીકલ ઇજનેરી ૦૪ 
૫ એન્વાયરમેન્ટલ ઇજનેરી ૦૫ 
૬ માઇનીંગ ઇજનેરી ૧૫ 
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કરારના ધોરણે આપવામા ંઆવનાર માિસક ફીક્સ વેતનથી િનમણ ૂકં અંગેની બોલીઓ અને 
શરતો નીચે મજુબ છે. પસદં થયેલ ઉમદેવાર તે સાથે સમંત થયેથી િનમણ ૂકં મેળવવાન ેપાતર્ થશે.      

 

11 માસ માટ કરાર ના ધોરણે અપાતી/ માનદ વેતનથી િનમ કુો ગેની બોલીઓ અને શરતો 
 

૧. િનમણકુ મેળવનાર ઉમદેવારને કરારના સમયગાળા દરમ્યાન . ૩૦,૦૦૦/-  માસીક િફક્સ પગાર/ 

માનદ વેતન મળશે. તેઓની િનંમણકુ કરારના ધોરણે ગણવામા ંઆવશે તથા કરારની મદુત ૧૧ 
માસની અથવા ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ મારફતે િનયિમત િનમણ ૂકં ારા ઉમદેવારો 
ઉપલબ્ધ થાય તે બે માથંી  ઓ  ંહોય તટેલા સમય માટે રહશેે. 

૨. ઉભય પક્ષે એક માસની નોટીસ અથવા એક માસની િફક્સ પગારની રકમ/ માનદ વેતન સાથેનો 
નોટીસ પગાર આપીને કરારનો અંત લાવી શકાશે. 

૩. િનયત િફક્સ પગાર / માનદ વેતન પર કોઈ પણ જાતના ભથ્થા મળવાપાતર્ થશે નિહ. 



૪. કરારના સમયગાળા દરમ્યાન િનમણકુ મેળવનાર ઉમદેવારને િફક્સ પગાર તેમજ માનદવેતનમા ં
કોઈપણ પર્કારનો વધારો કે ઈજાફો મળવાપાતર્ થશે નિહ. મ ઘવારી ભથ્થુ,ં વચગાળાની રાહત 

અથવા પગારપચંના બીજા લાભો કે સેવા િવષયક અન્ય કોઈ લાભો મળવાપાતર્ થશે નિહ. 

૫. કરારના સમયગાળા દરમ્યાન મેડીકલ રીએમ્બસર્મેન્ટ મળવાપાતર્ થશે નિહ. 

૬. કરારના સમયગાળા દરમ્યાન બજાવેલ સેવા/ નોકરી પેન્શન, બોનસ, એલટીસી, એન્કેશમેન્ટ ઓફ 

લીવ, પેશગી કે તેવા અન્ય કોઈ નાણાકીય લાભો સરકાર ી પાસેથી મેળવવાન ેપાતર્ ગણાશ ેનિહ. 

૭. કરારના સમયગાળા દરમ્યાન કમર્ચારીનુ ં અવસાન થાય તો તેમણે બજાવેલી ફરજના 
સમયગાળાની િફક્સ પગાર, માનદવેતનની લેણી રકમ કમર્ચારીના કુટંુિબજનોને મળવાપાતર્ થશે. 

પરંત,ુ બીજા લાભ એકસગર્ેસીયા લાભ કે રહમેરાહ ેનોકરી વા આનષુાિંગક લાભ મળવાપાતર્ થશે 

નિહ. 

૮. િનમણકુ મેળવનાર ઉમદેવારને સમાનસવંગર્ના અિધકારીએ  ફરજો બજાવવાની થતી હોય તેવી 
ફરજો બજાવવાની રહશેે. તે માટે કચેરીમા ં ફરજ પાલનનો  સમય િનયત કરેલ હોય તે સમય 

પર્માણે કચેરીમા ંહાજરી આપવાની રહશેે. તેમજ પર્ાઈવેટ પેર્કિટસ કે અન્યતર્ પાટર્ટાઈમ નોકરી કરી 
શકાશે નિહ. જાહરેરજાના િદવસોએ પણ સરકારી કામગીરીની જરુિરયાત ને અનલુક્ષીને ફરજ 

બજાવવા જણાવવામા ંઆવે તો તે મજુબ ફરજ બજાવવાની રહશેે. રાજકીય પર્વિૃ મા ંભાગ લઈ 

શકશે નિહ.  

૯. િનમણકુ મેળવનાર ઉમદેવારને કરારના સમયગાળા દરમ્યાન વાિષર્ક ધોરણે ૧૧ પરચરુણ રજા 

મળવાપાતર્ થશે, અન્ય કોઈ રજા મળવાપાતર્ થશે નિહ. તે િસવાયની રજા ભોગવશ ેતો તે રજાના 
િદવસના પગારની કપાત કરી લેવામા આવશે. મિહલા કમર્ચારીઓને રજાના િનયમો મજુબ પર્સિુત 

રજાઓ મળવાપાતર્ થશે. 

૧૦. િનમણકુ મેળવનાર ઉમેદવારે કાયર્મથક પર રહઠેાણે રહવેાનુ ં ફરિજયાત રહશેે અને અિધકૃત 

અિધકારીની પરવાનગી વગર મખુ્ય મથક છોડી શકાશે નિહ. 

૧૧. ફરજના ભાગરુપે મખુ્ય મથકથી ૮ િક.મી. બહાર જવાનુ ંથાય તો ૬-કલાકથી વધ ુઅને ૧૨-કલાક 

સધુીના રોકાણ માટે રુ.૧૫/- અને ૧૨-કલાકથી વધ ુસમય માટે રુ.૩૦/- દૈિનક ભથ્થુ ંમળવાપાતર્ થશે. 

તેમજ મસુાફરી ભાડા પેટે એસ.ટી.બસ/ રે વેનુ ંબીજા વગર્નુ ંભાડુ મળવાપાતર્ થશે. 

૧૨. કરારના સમયગાળા દરમ્યાનની અસતંોષકારક કામગીરી કે અિશ ત બદલ કોઈ પણ જાતની 
નોટીસ આપ્યા િસવાય કોઈપણ સમયે નોકરી સમાપ્ત કરવામા આવશે. 

૧૩. સરકાર ી તરફથી વિહવટી િહતમા ંબીજી કોઈ જરુરી શરતો નક્કી થાય તે પણ બધંનકતાર્ રહશેે. 

૧૪. યવસાયવેરાની કપાત િનયમાનસુાર િફક્સ પગાર/ માનદવેતનમાથંી કરી લેવાની રહશેે.  

૧૫. િનમણકુના સમય દરમ્યાન ઉમેદવારે બજાવેલ સરકારી સેવાની બાબત અંગે કોઈપણ પર્કારની 
ફોજદારી કે િદવાની કાયર્વાહી સબબ રાજ્યસરકારની કોઈ જવાબદારી રહશેે નિહ. 



૧૬. કરાર આધાિરત ઉચ્ચક વેતનથી/ માનદવેતનથી િનમણકુ પામેલ ઉમદેવાર સરકારી મહકેમ ઉપર 

સમાિવ ટ થવા માટેનો કોઈ હક્ક પર્ાપ્ત થશે નિહ. 

૧૭. ઉપરોક્ત શરતો િનમણકુ પામનાર ઉમદેવારન ેિ વકાયર્ છે, તે અંગેનુ ંસમંિતપતર્ મેળવવાનુ ંરહશેે. 

૧૮. આ ભરતી  તે સવંગર્ના ભરતી િનયમો અનસુાર યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારોથી ભરતીની 
િનયત કરાયેલ પર્િકર્યાને અનસુરીને જ કરવાની રહશેે અને િનયત અરજીપતર્કમા ંઆ શરતોનો 
સમાવેશ કરવાનો રહશેે. 

૧૯. કરાર આધાિરત ફરજ ઉપર જોડાતા પહલેા શારીિરક યોગ્યતા અંગેનુ ંપર્માણપતર્ રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

૨૦. કરારથી િફક્સ પગારથી/ માનદવેતનથી જોડાનાર ઉમદેવારે કરાર કરવાનુ ંિ વકારતા પહલેા તેમની 
સેવા લેનાર સ ાિધકારીને યોગ્ય લાગે તો પસર્નલ એક્સીડન્ટ યોજના અંતગર્ત િવમો મેળવી 
લેવાનો, અ તન કરાવવાનો તથા તેનો આધાર કચેરીમા ં રજુ કરવાનો રહશેે. આ અંગે િવમાના 
િપર્િમયમનો ખચર્ કચેરી ારા ભોગવવામા ંઆવશે નિહ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


