Administration of
Dadra & Nagar Haveli, U.T.
(Department of Technical Education)
Dr. B.B.A. Government Polytechnic
Karad – 396240
No.EST/GPK/Guest Faculty (14)/Poly-2017-18/491

Date: 04/12/18

WALK IN INTERVIEW FOR VISITING FACULTY
The Principal, Dr. B.B.A. Govt. Polytechnic, Karad, Silvassa, U.T. Administration of
Dadra & Nagar Haveli invites eligible candidates for walk in interview for visiting faculty.
The remuneration for the Visiting Faculty will be Rs.250/- per hour with maximum
monthly payment not exceeding RS.25000/- per month. The duration of engagement of
lecturer as Guest/Visiting Faculty shall be restricted to six month only and a fresh
engagement will be made after giving two days break.
College timing is from 10:00 A.M. to 05:30 P.M.
Sr.
No.

01

Visiting
Faculty

No. of
Posts

Textile
Manufacturing 01
Technology

Date &
Time of
Interview

Educational Qualification

B.E./B.Tech.
Degree
in
Textile
17/12/2018 Manufacturing Technology / Textile
10:00 A.M. Engineering / Textile Technology from
onwards
recognized college/University with one
year experience in teaching at Degree
or Diploma level. Person with
Industrial
Experience
is
also
considered.

Those applicants who are already enrolled with employment exchange Office,
Silvassa are also advised to attend the walk in interview. Candidates should bring with
them BIO-DATA along with Original testimonials and a set of self-attested copies of
certificates and Mark sheets.
Venue: Office of Director of Education,1st Floor, Building No.5,PWD Office complex, U.T.
of Dadra & Nagar Haveli, Silvassa
Note: No TA/DA will be paid to the candidates for attending the interview.

Sd/Principal
Dr. B.B.A. Govt. Polytechnic
Karad, Silvassa
U.T. of Dadra & Nagar Haveli

दादरा & नागर हवे ली के शासन,
(तकनीकी िशा िवभाग)
डॉ B.B.A. शासकीय पॉिलटे क,
कराड - ३९६२४०

No.EST/GPK/Guest Faculty (14)/Poly-2017-18/491

Date: 04/12/18

WALK IN INTERVIEW FOR VISITING FACULTY
ाचाय, डॉ B.B.A. शासकीय पॉिलटे क, कराड, Silvassa, दादरा & नागर हवेली के U.T. शासन ने
िविजिटं ग फैकी के िलए वॉक इन इं टर!ू म$ पा% उ'ीदवारों को आमं ि%त िकया है . िविजिटं ग फैकी के िलए
पा+र,िमक ित घंटा 250/- के साथ, अ िधकतम मािसक भु गतान 3. 25000/-ितमाह से अ िधक नहीं होगा ।
अ ितिथ/िविजिटं ग फैकी के 5प म$ !ा6ाताओं की अ नुबंध की अ विध केवल छह माह तक ितबंिधत रहे गी &
दो िदन का :ेक दे ने के बाद एक ताजा अ नु बंध कर दी जाएगी ।
कॉलेज के समय:
सी#रयल
नं बर

01

10:00 A.M. से 05:30 P.M. है

िविजिटं ग
फैक(ी
व; िविनमाण
ौ>ोिगकी

पदों
की
सं*ा

पदों की
साा+ार
की ितिथ

शैिक यो-ता

िव?िव>ालय मा@ता ाA कॉले ज से बचलर इं जी.
01

17/12/2018
अ थवा बी. टे क. म$ टे Bटाइल िनमाण तकनीक/
10:00 AM
टे Bटाइल इं जीिनय+रं ग/ टे Bटाइल तकनीक िडCी
onwards

के साथ िडCी या िडDोमा Eर पर अ Fापन म$ एक
वष के अ नु भव. औ>ोिगक अ नु भव वाले !I को भी
माना जाता है .

उन आवेदकों जो पहले से ही रोजगार एBच$ज कायालय, Silvassa के साथ से नामां िकत दाखल हो रहे हK ,
उL$ भी साMाNार म$ भाग ले ने की सलाह दी है । उं मीदवारों को उनके साथ मू ल शं साप% और Oयं का एक सेटमाण प% और माक शीट की ितयां सPािपत के साथ जै व डे टा लाना चािहए ।
Qथान: िशMा िनदे शक के कायालय, थम तल, भवन सं6ा 5, पीडRू डी कायालय प+रसर, दादरा & नागर हवेली
(यू. टी.), Silvassa
नोट: साMाNार म$ भाग ले ने के िलए अ Sिथ यों को टीए/डीए भु गतान नहीं होगा।

Sd/-

ाचाय
डॉ.B.B.A. शासक य पॉिलटे क, कराड
दादरा & नागर हवेली(U.T.)
Silvassa

વહીવટી તં
દાદરા અને નગર હવેલી
,
(ટેકિનકલ િશ ણ િવભાગ)
ડૉ. બી. બી. એ. સરકારી પોલીટેકિનક,
કરાડ - 396240

No.EST/GPK/Guest Faculty (14)/Poly-2017-18/491

Date: 04/12/18

મુલાકાત ફેક ટી માટે વોક-ઇન-ઇ ટર યૂ
આચાય ી, ડૉ. બી.બી.એ. સરકારી પોલીટેકિનક, કરાડ, િસ વાસા, યુ.ટી. દાદરા અને નગર હવેલીના વહીવટ
માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને િવિઝ ટગ
મહેનતા ં . 250 / -

ફેક ટી માટે આમં આપવામાં
ણ
આવે છે
. િવિઝ ટગ ફેક ટી માટે

િત કલાક રહેશે
, જેમાં મહ મ માિસક ચુકવણી દર મિહને. 25000 / - કરતાં વધારે

મળશે નહ. ગે ટ/ િવિઝ ટગ ફેક ટી તરીકે વચનોનો જોડાણનો સમયગાળો છ મિહનાસુધી િતબંિધત રહેશે અને બે
દવસનો િવરામ આ યા પછી નવી િનમ ક થશે.
કોલેજ સમય: સવારે 10:00 થી સાંજ ે 05:30 સુધી

મ

િવિઝ ટગ ફેક ટી

નં.
01

ટે સટાઇલ
ઉ પાદન
ટેકનોલો

પો સની મુલાકાતની
સં યા
તારીખ
01

શૈ િણક લાયકાત

B.E./B.Tech. કે ટે સટાઇલ મે યુફેકચ રગ ટે નોલો/
17/12/2018
10:00 AM ટે સટાઇલ એ નીયર ગ / ટે સટાઇલ ટેકનોલો , માં
onwards
મા ય કોલેજ / યુિનવ સટીમાંથીડ ી સાથે ડ ી અથવા
ડ લોમા તરે િશ ણમાં એક વષ નો અનુભવ ધરાવતા
.
ઔ ોિગક અનુભવ ધરાવતા યિ તને પણ ગણવામાં આવે
છે.

જે અરજદારોએ પહેલાથી રોજગાર િવિનમય કચેરીમાં ન ધણી કરેલ , છે
તેઓને ઇ ટર યૂ માટે હાજર
રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે .છેઉમેદવારોએ મૂળ

શંસાપ, ો માણપ ો અને માક શી સની -વ માિણત

નકલોના સમૂહ સાથે બાયો
-ડેટા તેમની સાથે લાવવા
.
થળ: િશ ણ િનયામક કચેરી, 1 લો માળ, િબ ડગ નં.5, પીડ યુડી ઓફીસ કો લે સ
, યુ. ટી., દાદરા અને નગર
હવેલી, િસ વાસા
ન ધ: ઇ ટર યૂમાં હાજરી આપનાર ઉમેદવારોને કોઈ
TA / DA ચૂકવણી કરવામાં આવશે નહ
.

Sd/આચાય ી
ડૉ. બી. બી. એ. સરકારી પોલીટેકિનક,
કરાડ, િસ વાસા
યુ.ટી. દાદરા અનેનગર હવેલી

