સયકાયી ઇજનેયી કોરેજો ભાં સહામક પ્રાધ્માક અને ોરીટે કનીકોભાંવ્માખ્માતાની કયાયના ધોયણે નનભણકં ૂ ભાટે ની સંદગી અંગેનીજાહેયાત

કનભળનયશ્રી, ટે કનીકર નળક્ષણની કચેયી, બ્રોક નં.૨, ફીજો ભાે , ડો. જીલયાજ ભહેતા બલન, ગાંધીનગય

ગુજયાત યાજ્મના ટે કનીકર નળક્ષણ ખાતાના નનમંત્રણ હેઠની સયકાયી ઇજનેયી કોરેજો ખાતે સહામક પ્રાધ્માક તથા સયકાયી ોરીટે કનીકો ખાતે
વ્માખ્માતાની જુ દી જુ દી નલધ્માળાખાઓની ખારી જગ્માઓ ભાટે કયાયના ધોયણે ૧૧ ભાસ અથલા આ જગ્માઓ ગુજયાત જાહેય સેલા આમોગ દ્વાયા નનમનભત
ં ૂ થી બયામ તે ફે ભાંથી જે લહેલ ું હોમ તેટરા સભમ ભાટે સંદગી પ્રક્રિમા અંગેની જાહેયાત તા. ૧૫/૦૮/૨૦૧૩ ના યોજના અખફાયભાં આલાભાં
નનભણક
ે નલગતો
આલેર હતી . આ જગ્મા ભાટે ની જરૂયી રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએ http://ojas.guj.nic.in તથા http://ojas1.guj.nic.in ય તેભાં દળાાલર
અન્લમે ઑન રાઇન અયજી કયલા જણાલલાભાં આલેર હતુ.ં
ઉયોક્ત જાહેયાત સંદબે જણાલલાનું કે , નલધ્માળાખાલાય ભેયીટ માદી અત્રેની કચેયીની લેફસાઈટ
http://dte.gswan.gov.in ય પ્રનસધ્ધ કયલાભા
આલેર છે . લેફસાઈટ ય પ્રનસધ્ધ થમેર કટઓપ ટકાલાયીથી લધુ ટકાલાયી ધયાલનાય તથા જે ઉભેદલાયોએ Online અયજી Confirmed કયે ર હોમ
ે સભમત્રક મુજફ એડભીળન બફલ્ડડંગ (ACPC), એર.ડી.ઈજનેયી કોરેજ કે મ્સ, નલયં ગુયા, અભદાલાદ
તેલા ઉભેદલાયોએ સ્લખચે નીચે દળાાલર
ખાતે જરુ યી પ્રભાણત્રો સાથે હાજય યહેવ.ું
નલધ્માળાખા (સહામક પ્રાધ્માક તથા વ્માખ્માતા સંલગા ભાટે– રાગુ ડતું હોમ તે)

હાજય થલાનો સભમ

કોમ્્યુટય ઇજનેયી, ઇન્પભેળન ટે કનોરોજી, ભેટરજી, ટે ક્ષટાઈર ભેન્યુ ટે કનોરોજી, ટે ક્ષટાઈર પ્રોસેસંગ

તાયીખ

૧૦:૦૦ કરાક

૨૯/૦૮/૨૦૧૩

ઇ.સી.ઈજનેયી,કે નભકર ઇજનેયી ,ભાઇનંગ ઇજનેયી,યફય ટે કનોરોજી, સીયાભીક ટે કનોરોજી,
્રાસ્ટીક ઈજનેયી

૧૦:૦૦ કરાક

૩૦/૦૮/૨૦૧૩

નભકે નીકર ઇજનેયી,ઑટોભોફાઇર ઇજનેયી, પ્રોડક્ળન ઇજનેયી, પેબ્રીકે ળન ટે કનોરોજી

૧૩:૦૦ કરાક

સીલીર ઇજનેયી ,એ્રાઇડ નભકે નીક્સ, રાન્સોટે ળન ઇજનેયી , આકીટે ક્ચયર આસીસ્ટન્ટળી

૧૦:૦૦ કરાક

ઇરેક્રીકર ઈજનેયી, એન્લામયભેન્ટર ઇજનેયી
આઈ.સી. ઈજનેયી,

, ાલય ઇરેક્રોનીક્સ, ફામોભેડીકર ઇજનેયી

ઈન્ડસ્રીમર એન્જી , નપ્રન્ટંગ ટે કનોરોજી , બૌનતકળાસ્ત્ર, ગણીતળાસ્ત્ર, અંગ્રેજી , કે ભસ્ે રી

,

૧૩:૦૦ કરાક

૧૩:૦૦ કરાક

૩૧/૦૮/૨૦૧૩

ખાસ નંધ :
૧) નલધ્માળાખા દીઠ રૂફરૂ ફોરાલલાભાં આલનાય ઉભેદલાયોના કટ ઓપ ભાક્સાની નલગતો
http://dte.gswan.gov.in, www.jacpcldce.ac.in ઉય
ઉરબ્ધ છે .
ે સભમે રામકાતના પ્રભાણત્રો અને
૨) જો કોઈ ઉભેદલાય ઉયોક્ત કામાિભભાં નનમત દળાાલર
SC,ST,SEBC ના ક્રકસ્સાભાં રાગુ ડતા જરૂયી
પ્રભાણત્રોની ચકાસણી ભાટે ઉસ્સ્થત યહેળે નક્રહ તો તેઓ આ જગ્મા ય નનભણુક ભેલલા ઈચ્છતા નથી તેભ ભાની ત્માયછીના ઉભેદલાયોને
તક આલાભાં આલળે અને ત્માયફાદ તેઓની આ જગ્મા ભાટે કોઈ હક્કદાલો યહેળે નક્રહ.
ે છે તે તથા જરુ યી પ્રભાણત્રોની
૩) પ્રભાણત્રો ચકાસણીના આ કામાિભનો હેત ુ ઉભેદલાયો દ્વાયા ઓનરાઈન અયજી કયતી લખતે જે ભાહીનત દળાાલર
ચકાસણી/ખયાઈ કયલાનો હોલાથી આ કામાિભભાં હાજય યહેલાથી તેઓ નનભણુકને હકદાય ફનતા નથી જેની દયે ક ઉભેદલાયે ખાસ નંધ રેલી.
૪) ઉભેદલાયે રામકાત , SC/ST/SEBC ના ક્રકસ્સાભાં રાગુ ડતા પ્રભાણત્રો તથા પોટોલાળું સયકાય ભાન્મ ઓખત્ર (જેલાકે રામસન્સ, ાસોટા ,
આધાય-કાડા , ાન-કાડા , ઇરેક્ળન-કાડા ) ની ખયી નકરોનો એક સેટ જભા કયાલલાનો યે હળે.
૫) ઉભેદલાયે રૂફરૂ મુરાકાતના ક્રદલસે ોતાની સંફનં ધત નલદ્યાળાખાના સ્થો ભાટે સંદગી
(Choices) આલાની યહેળ.ે ઉભેદલાય જે સ્થોની
સંદગી દળાાલળે નહં તે સ્થો નનભણુકં ભાટે ગણતયીભાં રેલાભાં આલળે નહં.
૬) રૂફરૂ મુરાકતભાં ઉસ્સ્થત યહેર ઉભેદલાયોના રામકાતના અસર પ્રભાણત્રોની ચકાસણી કયી આખયી ભેયીટ રીસ્ટ ફનાલલાભાં આલળે. જે
અત્રેની કચેયીની લેફસાઇટ http://dte.gswan.gov.in ય હ્યુભન યીસોસા ફંકના સ્લરૂભાં છીથી જાહેય કયલાભાં આલળે.
૭) નાભદાય ગુજયાત હાઈકોટા ના આખયી ચુકાદાને આનધન અને સયકાયશ્રીના નળક્ષણ નલબાગની ભંજૂયી ભળ્મા ફાદ આ હ્યુભન યીસોસા ફંકભાંથી
બયલાાત્ર જગ્માઓની સંખ્મા પ્રભાણે નનભણુકં આલાભાં આલળે. જે અંગેની જાહેયાત અત્રેની કચેયીની લેફસાઇટ ય કયલાભાં આલળે.
કનભળનય, ટે કનીકર નળક્ષણ

