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ગજ
ુ રાત

હે ર સેવા આયોગ

નીચે દશાવેલ જ યાઓ માટે આયોગ ારા તા.-૧૫/૦૬/૨૦૧૬ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તા.-૩૦/૦૬/૨૦૧૬ (૧૩:૦૦ કલાક) સુધી નીચે દશાવેલ જ યાઓ માટે Online
અર ઓ મંગાવવામાં આવે છે . સદરહુ જ યાઓ માટે ની
ં
ઉમરમાં
છૂટછાટ, અર

હેરાતની મુ ય અને અગ યની િવગતો નીચે દશાવવામાં આવી છે .

ાર ે બાકીની િવગતો જવ
ે ી કે

. .-૦૫/૨૦૧૬-૧૭ નોધ
ં :- (૧) અનામત વગના ઉમેદવારો આ જ યા માટે
અર

કરી શકશે અને તેમને િબનઅનામતની ક ા માટે ના ધોરણો લાગુ

પડશે. (૨) જ ે ઉમેદવારને પગમાં BL (Both legs affected but not Arms)

ફી, ઓનલાઈન અર

ં
ઉપર જોવા િવનંતી છે . ઉમર
ઓનલાઈન અર
જોયા બાદ જ ઉમેદવાર ે Online અર

કરવાની રીત િવગેર,ે આયોગના નોટીસ બોડ ઉપર અથવા આયોગની વેબસાઈટ www.gpsc.gujarat.gov.in અથવા OL (One leg affected) હોવા છતાં ૫૦ થી ૭૦ ટકા વ ચે
કરવાની છે લી તારીખના રોજ ગણવામાં આવશે. હેરાતની બધીજ–સંપૂણ િવગતો આયોગની વેબસાઈટ પર ડીસેબીલીટી હોય તેવા ઉમેદવારોને PH ઉમેદવારનો લાભ મળે . આવા

કરવાની રહશ
ે ે.

ઉમેદવારના BOTH UPPER LIMBS સંપૂણપણે નોમલ હોવા જોઇએ
અને આવા ઉમેદવાર ઘોડીની મદદ વગર ચાલી શ

ા હોવા જોઈએ.

આવા ઉમેદવારની િ તથા વણ શિ પણ નોમલ હોવા જોઇએ. BLV
(Blindness low vision), BLA (Both legs and Arms affected), OA (One
Arm affected) તથા ઓછું સાંભળતા અને િ ની ખામીવાળા ઉમેદવારો
આ જ યા માટે અર

કરી શકશે નહી.ં

. .-૦૫/૨૦૧૬-૧૭ની શૈ િણક લાયકાત:- (i) B. D. S. with M. D. S. in
Oral Medicine and Radiology obtained from any of the Universities
established or incorporated by or under the Central or State Act in
India, or any other educational institution recognized as such or
declared to be deemed as University under section 3 of the U. G. C.
Act 1956; or Diplomat of National Board in Oral Medicine and
Radiology or possess an equivalent qualication recognized by the
Dental Council of India; (ii) The basic knowledge of computer
application as prescribed in the Gujarat Civil Services classication
and Recruitment (General) Rules 1967; (iii) Adequate knowledge of
Gujarati or Hindi or both. અનુભવ : Have at least ve years teaching
experience in Oral Medicine and Radiology subject on the post of
Reader or Associate Professor, Class I, in the Dental College /
Medical College recognized by the Government and Dental Council
of India after acquiring the post-graduate degree.
ં
. .-૦૫/૨૦૧૬-૧૭ની ઉમરઃ૪૫ વષથી વધુ નહી.ં
. .-૦૫/૨૦૧૬-૧૭ માટે પગાર:- Y.૩૭,૪૦૦–૬૭,૦૦૦ + (પીબી-૪) ેડ
પે Y. ૧૦,૦૦૦/. .-૦૬/૨૦૧૬-૧૭ નોધ
ં ઃ- ૧. મિહલાઓ માટે ની અનામત જ યા માટે જ ે તે
કે ટેગરીમાં જો મિહલા ઉમેદવાર ઉપલ ધ નહી ં થાય તો તે જ યા તે ક ાના
પુ ષ ઉમેદવારને ફાળવી શકાશે. ૨. િબન અનામત કે ટેગરીની કુ લ
જ યાઓ અને તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત જ યાઓ તથા
સા. શૈ. પ. વગ માટે ની કુ લ જ યાઓ પર પસંદગી જ ે તે કે ટેગરીના
ઉમેદવારોએ પસંદગીની

િ યા દર યાન

સંબંિધત સેવાની કાય મતા

ા

કરલ
ે ગુણ અને આયોગે

ળવી રાખવા િનયત કરલ
ે લાયકી ધોરણ

યાને લઇ કરવામાં આવશે. ૩. અનામત ક ાના ઉમેદવારો તથા િબન
અનામત ક ાના આિથક રીતે નબળા વગ ના ઉમેદવારો િબન-અનામત
જ યા માટે અર

કરી શકશે અને તે સજ
ં ોગોમાં તેઓને િબન-અનામતની

ક ા માટે ના ધોરણો લાગુ પડશે. ૪. કુ લ જ યાઓ પૈકી એક પણ જ યા
શારીિરક અશ

તા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત નથી. પરં તુ O.L.

(One Leg affected) અથવા H.H. (Hearing Handicapped) ની ૪૦ ટકા કે
તેથી વધુ અને ૧૦૦ ટકા સુધીની શારીિરક અશ
અર

તા ધરાવતા ઉમેદવારો

કરવાને પા છે .

. .-૦૬/૨૦૧૬-૧૭ની શૈ િણક લાયકાત:- (૧) ભારતમાં કે ીય અથવા
રા

અિધિનયમથી અથવા તે હેઠળ થપાયેલી અથવા સં થાિપત

યુિનવિસટીઓ પૈકી કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે મા ય થયેલી અથવા
યુિનવિસટી

ા સ કિમશન અિધિનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હેઠળ ડી ડ

યુિનવિસટી તરીકે

હેર થયેલી બી

ં માં
મેળવેલી િમકે િનકલ એિ જનીયરીગ

કોઇપણ શૈ િણક સં થામાંથી
થમ વગની

નાતકની પદવી

ધરાવતા હોય અથવા સરકાર ે તે તરીકે મા ય કરલ
ે ી તેને સમક

લાયકાત

ધરાવતા હોવા જોઇએ. (૨) સરકારમાં અથવા પંચાયતમાં અથવા થાિનક
મંડળોમાં મદદનીશ ઈજનેર (યાંિ ક)માં, વગ-૨ના દર
દર

ાથી ઊતરતા

ાના ન હોય તેવી જગા ઉપરનો આશર ે પાંચ વષનો અનુભવ ધરાવતા

હોવા જોઇએ; અથવા સરકારમાં વગ-૨ની જ યાને સમક
તેવી અવર (જુ િનયર) ક ાની વહીવટી અથવા
ઉપરનો

હેર

ે માં અથવા ખાનગી

ગણી શકાય

યવ થાપકીય જગા

ે માં વકશોપ અથવા

કારખાનામાં હેવી અથ મૂિવંગ અથવા બાંધકામ અંગેની યં સામ ી
(ક ટ શન મશીનરી) અથવા ર તા અથવા

ુબવેલની કામગીરી

(ઓપરશ
ે ન), િનભાવ (મેઇ ટે ન સ) અને મરામતનો આશર ે પાંચ વષનો
અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઇએ. (૩) ગજ
ુ રાત મુ કી સેવા વગ કરણ અને
ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરા યા

માણેની કો યુટરના
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ઉપયોગ અંગેની

ણકારી ધરાવતા હોવા જોઇએ. (૪) ગજ
ુ રાતી અથવા િહ દી

અથવા તે બ ેનું પયા

ાન ધરાવતા હોવા જોઇએ.

økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh

કરવામાં આવશે. ૩. અનામત ક ાના ઉમેદવારો તથા િબન અનામત ક ાના

સંબંિધત કે ટેગરીના પુ ષ ઉમેદવારને

આિથક રીતે નબળા વગ ના ઉમેદવારો િબન-અનામત જ યા માટે અર

કે ટેગરીની જ યાઓ અને તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત

કરી

ફાળવી શકાશે. ( ૪ ) િબનઅનામત
યાઓ,

ં
. .-૦૬/૨૦૧૬-૧૭ની ઉમરઃ૪૦ વષ થી વધુ નહી.ં

શકશે અને તે સજ
ં ોગોમાં તેઓને િબન-અનામતની ક ા માટે ના ધોરણો લાગુ પડશે.

સા.શૈ.પ.વગ, અનુ. િત, અનુ.જન િત તેમજ આિથક રીતે નબળા વગ (UEWS)

. .-૦૬/૨૦૧૬-૧૭ માટે પગાર:- .૧૫,૬૦૦ – .૩૯,૧૦૦ ( ેડ પે . ૬,૬૦૦/-)

૪. કુ લ જ યાઓ પૈકી એક પણ જ યા શારીિરક અશ

ની માટે ની કૂ લ અનામત જ યાઓ અને તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત

. .-૦૭/૨૦૧૬-૧૭ નોઘ
ં :- (૧) અનામત ક ાના ઉમેદવારો તથા િબન અનામત
ક ાના આિથક રીતે નબળા વગ ના ઉમેદવારો િબન-અનામત જ યા માટે અર
કરી શકશે પરં તુ તેમને પસંદગી માટે ના ધોરણો િબન અનામત ક ાના લાગુ પડશે.
(ર) ઉ

જ યાઓ પૈકી કોઇ જ યા શારીિરક અશ

અનામત નથી. પરં તુ વણની અશ
ઉમેદવારો કે જન
ે ી અશ

તા ધરાવતાં ઉમેદવારો માટે

તા (H.H. - Hearing Handicapped) ધરાવતા

તા ૪૦ ટકા કે તેથી વધુ પરં તુ ૭પ ટકાથી ઓછી હોય તેવા

ઉમેદવારો અથવા હલનચલનની અશ

તા OL (One Leg affected) અથવા OA

(One Arm affected) ની શારીિરક અશ
છે . આ િસવાય અ ય શારીિરક અશ

તા ધરાવતાં ઉમેદવારો અર

તા ધરાવતા ઉમેદવારો અર

કરી શકે

કરવાને પા

નથી.
. .-૦૭/૨૦૧૬-૧૭ ની શૈ િણક લાયકાત:- (૧) ભારતમાં કે ીય અથવા રાજય
અિધિનયમથી અથવા તે હેઠળ થપાયેલી અથવા સં થાિપત યુિનવિસટીઓ
પૈકીની કોઇપણ યુિનવિસટી અથવા તે તરીકે મા ય થયેલી અથવા યુિનવિસટી
ા ટસ કિમશન અિધિનયમ, ૧૯પ૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડી ડ યુિનવિસટી તરીકે
હેર થયેલી બી

કોઇપણ શૈ િણક સં થામાંથી મેળવેલ મુ ણ

ૌધોિગકી

(િ િ ટં ગ ટે કનોલો ) માં પદવી ધરાવતા હોવા જોઇએ; અને (i) સરકારી મુ ણ અને

તા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે

અનામત નથી. પરં તુ O.L. (One Leg affected) અથવા H.H. (Hearing
તા

પસંદગીની

િ યા દર યાન

ધરાવતા ઉમેદવારો અર

કરવાને પા છે . આ િસવાય અ ય શારીિરક અશ

તા

કાય મતા

ળવી રાખવા િનયત કરલ
ે લાયકી ધોરણ યાને લઈ કરવામાં આવશે.

ધરાવતા ઉમેદવારો અર

કરવાને પા નથી.

અિધિનયમથી અથવા તે હેઠળ થપાયેલી અથવા સં થાિપત યુિનવિસટીઓ પૈકી

અથવા બી

પિરિશ માં દશાવેલ લાયકાત અને (૨) મા ય યુિનવિસટીની

કોઇપણમાંથી અથવા તે તરીકે મા ય થયેલી અથવા યુિનવિસટી

ગાયનેકોલો

િવષયમાં અનુ નાતકનો િડ લોમા અથવા એમસીઆઈ ારા મા ય

કોઈ સમક

લાયકાત અને સરકારી હોિ પટલમા અથવા િબન-સરકારી સં થાની

અિધિનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હેઠળ ડી ડ યુિનવિસટી તરીકે

ા સ કિમશન
હેર થયેલી બી

કોઇપણ શૈ િણક સં થામાંથી થાપ ય (આિકટે ચર) માં મેળવેલી પદવી ધરાવતા
હોવા જોઇશે અથવા થપિત અિધિનયમ, ૧૯૭૨ થી મા ય કરલ
ે ી બી

કોઇ સમક

અથવા ટ ટ હોિ પટલમા ગાયનેકોલો

લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇશે. અથવા કે

યુિન.ની અથવા યુિન. તરીકે મા ય થયેલી સં થાની એમ.ડી (ગાયનેકોલો ) અથવા

સરકાર અથવા રા

સરકાર અને

એમ.એસ (ઓ

મા ય અનુ નાતક સમક

અને નગર િનયોજક, ગજ
ુ રાત રા

(સામા ય) િનયમો-૧૯૬૭ ની વખતોવખત ની જોગવાઇ અનુસારનું કો યુટર અંગેનુ

૩ના દર

ની તાબાની સેવામાં, થાપ ય મદદનીશ, વગ-

ાથી ઊતરતા દર

ાની ન હોય તેવી જગા માટે ની જ રી શૈ િણક
ણ વષનો અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઇશે;

ની તાબાની સેવામાં, થાપ ય

દરજ થી ઉતરતા દરજ ની ન હોય તેવી જ યા ઉપરનો આશર ે બે વષનો અનુભવ

મદદનીશ, વગ-૩ના દર

ધરાવતા હોવા જોઇએ; અથવા (ii) આધુિનક કં પોિઝં ગ અથવા િ િ ટં ગ અથવા

જગા ગણી શકાય તેવી જગા પરનો, થાિનક મંડળો અથવા સરકાર હ તક બોડ

ાથી ઊતરતા દર

ાની ન હોય તેવી જગાને સમક

બાઇિ ડં ગ િસ ટમ અથવા િ િ ટં ગ ઉધોગોને લગતાં ઔધોિગક ખચ િહસાબ અને

અથવા કોપ રશ
ે ન અથવા કં પની અિધિનયમ, ૨૦૧૩ હેઠળ થપાયેલી િલિમટે ડ

આકારણી (અંદાજ)નો આશર ે બે વષનો અલગ અથવા સંયુકત અનુભવ ધરાવતા

કં પનીમાંનો આશર ે ણ વષનો અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઇશે; અથવા જ રી

ગણી શકાય તેવી જ યા પર ઓછામાં

ઓછા બે ઓફસેટ મુ ણ (િ િ ટં ગ) યં ો અને બી

ધરાવતા હોવા જોઇશે, જમ
ે ાં ઉમેદવાર ે

ોજે ટના વડા તરીકે અથવા ઓછામાં

પૂણ કરલ
ે ા હોવા જોઇશે અને (દસ કરોડ

િપયાથી વધુના દરક
ે એવા) દરક
ે

ોજે ટમાં િવિવધ કારનો ૫૫૦૦ ચો. મીટરનો યુનતમ બાંધકામ િવ તાર હોવો
જોઇશે,

ણ

પૈકીની કોઇપણ યુિનવિસટી અથવા તે તરીકે મા ય થયેલી અથવા યુિનવિસટી

ક ોજે ટ અથવા

ોજે ટમાંથી એક

ોજે ટ રહેણાકને લગતો અને એક

ોજે ટ

હેર હેતુ માટે નો ોજે ટ હોવો જોઇશે. (૩) ગજ
ુ રાત

ા ટસ કિમશન અિધિનયમ, ૧૯પ૬ ની કલમ-૩ હેઠળ ડી ડ યુિનવિસટી તરીકે

મુ કી સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરા યા માણેની

હેર થયેલી બી

કો યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની

(િ િ ટં ગ ટે કનોલો ) માં િડ લોમા ધરાવતો હોવો જોઇએ; અને (i) સરકારી મુ ણ

ાન. (૫) ગજ
ુ રાતી અને / અથવા િહ દીનુ પુરતું

ાન. નોધ:- ઉમેદવાર ે

ગજ
ુ રાત મેડીકલ કાઉિ સલ એ ટ,૧૯૬૭ અનુસાર નોધણી કરાવેલ નહોય તો આ
યા માટે અર

કરતા સમયે નોધણી કરાવેલ જ રી રહશ
ે ે.

ં
. .-૧૨/૨૦૧૬-૧૭ની ઉમરઃ૪૫ વષ થી વધુ નહી.ં (
અનુસાર ઉપલી વયમયાદા ૪ ૦
તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના
૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/

હેરનામા

તુત જ યાના ભરતી િનયમો

વષની છે . પરં તુ ગજ
ુ રાત સરકારના
માંક:

એસ/૨૬/૨૦૧૫/સીઆરઆર/૧૧-

-૫. અનુસાર વયમયાદામા પાંચ વષની છુટછાટ મળવાપા

હોઈ, ૪૫ વષ સુધીના ઉમેદવાર અર

ણકારી ધરાવતા હોવા જોઇએ. (૪)

ગજ
ુ રાતી અથવા િહ દી અથવા તે બ ેનું પયા

. . - ૧ ૩ / ૨ ૦ ૧ ૬ - ૧ ૭ નોધ
ં ઃ

ણ વષનો અનુભવ

ઓછા બે થપિત (આિકટે ટ) ના ટીમ લીડર તરીકે ઓછામાં ઓછા ણ ોજે ટ

વાિણિ

ૌધોિગકી

લાયકાત. (૪) ગજ
ુ રાત મુ કી સેવા વગ કરણ અને ભરતી

કરી શકશે.)

શૈ િણક લાયકાત મેળ યા પછી, કોઇપણ ખાનગી અથવા વરોજગાર ધરાવતી
પેઢીમાં થાપ ય (આિકટે ચર)ના યવસાયમાંનો આશર ે

રાજય અિધિનયમથી અથવા તે હેઠળ થપાયેલી અથવા સં થાિપત યુિનવિસટીઓ

કોઇપણ શૈ િણક સં થામાંથી મેળવેલ મુ ણ

ાથિમક

ટે િટ સ એ ડ ગાયનેકોલો )ની પદવી અથવા એમસીઆઈ ારા

. .-૧૨/૨૦૧૬-૧૭ માટે પગાર:- .૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦/- + ેડ પે . ૬૬૦૦/-

મુ ણ (િ િ ટં ગ) યં સામ ી

ધરાવતા િ િ ટં ગ ેસમાં મેળવેલ હોવો જોઇએ; અથવા (૨) ભારતમાં કે ીય અથવા

ના અિધિનયમથી સં થાિપત યુિન.ઓ પૈકીની કોઇ પણ

કાઉિ સલ ઓફ આિકટે ચર, નવી િદ હીએ મા ય કરલ
ે આિકટે ચર ( થાપ ય)માં

મુ ય થપિત અને નગર િનયોજક, ગજ
ુ રાત રા

દરજ ની ન હોય તેવી જ યાને સમક

કે રા

મેળવેલ પાંચ વષનો િડ લોમા ધરાવતા હોવા જોઇશે. (૨) અનુભવ:- મુ ય થપિત

માનક સવ ક અથવા મુ ય પરી ક અથવા િસિનયર આકારણીકાર, વગ-૩ના

િસિનયર આકારણીકાર અથવા મુ ય પરી ક, વગ-૩ ના દરજ થી ઉતરતા

િવષયમાં બે વષનો અનુભવ અથવા (૩)

ભારતમાં ક

(મશીન ઓવરિસયર) અથવા બંધાઇ સવ ક (બાઇિ ડં ગ ઓવરિસયર) અથવા

અથવા બંધાઇ સવ ક (બાઇિ ડં ગ ઓવરિસયર) અથવા માનક સવ ક અથવા

માિલકીની, તેના ારા સંચાિલત થતી અથવા તેના ારા િનયંિ ત થતી હોિ પટલમાં

લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇશે અથવા સરકાર ે તે તરીકે મા ય કરલ
ે ી તેને સમક

લાયકાત મેળ યા પછીનો આશર ે

સવ ક (મશીન ઓવરિસયર)

કરલ
ે ગુણ અને આયોગે સબંિધત સેવાની

યુિન. ની એમ બી બી એસ. ની પદવી અથવા એમસીઆઈ એકટ ૧૯૫૬ ના થમ

અથવા આિકટે ટના યવસાય માટે ની જ રી શૈ િણક લાયકાત મેળ યા પછી,

કચેરી, ગજ
ુ રાત રાજયની તાબાની સેવામાં, યં

ા

. .-૧૨/૨૦૧૬-૧૭ની શૈ િણક લાયકાત:- (૧) મા ય યુિનવિસટી / સં થા કે ડી ડ

. .-૦૯/૨૦૧૬-૧૭ની શૈ િણક લાયકાત:- (૧) ભારતમાં કે ીય અથવા રા

લેખનસામ ી િનયામકની કચેરી, ગજ
ુ રાત રાજયની તાબાની સેવામાં, યં સવ ક

હોવા જોઇએ. આવો અનુભવ, સરકારી મુ ણ અને લેખનસામ ી િનયામકની

યાઓ પર પસંદગી જ ે તે કે ટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારોએ

Handicapped) ની ૪૦ ટકાથી વધુ અને ૧૦૦ ટકાથી ઓછી શારીિરક અશ

ાન ધરાવતા હોવા જોઇએ.

( ૧ ) અનુ. િત. અને અનુ.જન િતના તથા

િબનઅનામત વગના આિથક રીતે નબળા વગના અનામત ક ાના ઉમેદવારો
િબનઅનામત જ યા માટે અર

કરી શકશે તેઓને ફી િસવાયના િબનઅનામત

વગના ધોરણો લાગુ પડશ.ે (૨) અશકત ઉમદ
ે વારો માટે
(one leg) અને OA (one arm) ની અશ
કરી શકશે આ િસવાયની અશ

યા અનામત નથી પરં તુ OL

તા ધરાવતા ઉમદ
ે વારો આ

તા ધરાવતા ઉમેદવારો અર

. .-૧૩/૨૦૧૬-૧૭ની શૈ િણક લાયકાત:- (૧) મા ય યુિનવિસટી અથવા
સં થાની આયુવદ ફામસીમા નાતક અથવા આયુવદમાં બી ફામની પદવી અથવા
તેની સમક

લાયકાત અને શૈ.લા. મેળ યા બાદ આયુવ ીક ઔષધી બનાવવાનો

આશર ે પાચ વષનો અનુભવ અથવા મા ય યુિનવિસટી અથવા સં થાની આયુવદમાં
નાતકની પદવી અને શૈ.લા. મેળ યા બાદ આયુવ ીક ઔષધી બનાવવાનો આશર ે

અને લેખનસામ ી િનયામકની કચેરી, ગજ
ુ રાત રાજયની તાબાની સેવામાં, યં

ં
. .-૦૯/૨૦૧૬-૧૭ની ઉમરઃ
- ૩૮ વષ થી વધુ નહી.ં

સવ ક (મશીન ઓવરિસયર) અથવા બંધાઇ સવ ક (બાઇિ ડં ગ ઓવરિસયર)

. .-૦૯/૨૦૧૬-૧૭ માટે પગાર:- . ૯૩૦૦– . ૩૪૮૦૦ ( ેડ પે . ૫૪૦૦/-)

આયુવદમા અનુ નાતક પદવી ધરાવતા ઉમેદવારને પસંદગીમાં

અથવા માનક સવ ક અથવા મુ ય પરી ક અથવા િસિનયર આકારણીકાર, વગ-

. .-૧૦/૨૦૧૬-૧૭ નોધ
ં ઃ (૧) અનુ.

શકાશે. અથવા (૨) વહીવટી અનુભવ અને ગજ
ુ રાતી અથવા અં ે

પાંચ વષનો અનુભવ

િતના અને િબનઅનામત ક ાના આિથક

૩ના દરજ થી ઉતરતા દરજ ની ન હોય તેવી જ યા ઉપરનો આશર ે ચાર વષનો

રીતે નબળા વગ (UEWS) ઉમેદવારો િબન અનામત જ યા માટે અર

અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઇએ; અથવા (ii) આધુિનક કં પોિઝં ગ અથવા િ િ ટં ગ

અને તેઓને િબન અનામત વગના ધોરણો લાગુ પડશે. (૨) મિહલા માટે ની અનામત

અથવા બાઈિ ડં ગ િસ ટમ અથવા િ િ ટં ગ ઉધોગોને લગતાં ઔધોિગક ખચ

જ યાઓ સામે પુરતા ઉમેદવાર ઉપલ ધ નિહં થાય તો તે જ યાઓ સંબંિધત

કરી શકશે

િહસાબ અને આકારણી (અંદાજ) નો આશર ે ચાર વષનો અલગ અથવા સંયુકત

કે ટેગરીના પુ ષ ઉમેદવારને ફાળવી શકાશે. (૩) િબનઅનામત કે ટેગરીની

અનુભવ ધરાવતા હોવા જોઇએ. આવો અનુભવ, સરકારી મુ ણ અને લેખનસામ ી

અને તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત જ યાઓ, સા. શૈ.પ.વગ,

િનયામકની કચેરી, ગજ
ુ રાત રાજયની કચેરીની તાબાની સેવામાં, યં

સવ ક

(મશીન ઓવરિસયર) અથવા બંધાઇ સવ ક (બાઇિ ડં ગ ઓવરિશયર) અથવા
માનક સવ ક અથવા િસિનયર આકારણીકાર અથવા મુ ય પરી ક, વગ-૩ ના
દરજ થી ઉતરતા દરજ ની ન હોય તેવી જ યાને સમક ગણી શકાય તેવી જ યા
પર ઓછામાં ઓછા બે ઓફસેટ મુ ણ (િ િ ટં ગ) યં ો અને બી

મુ ણ (િ િ ટં ગ)

યં સામ ી ધરાવતા િ િ ટં ગ ેસમાં મેળવેલ હોવો જોઇએ. (૩) ગજ
ુ રાત મુ કી સેવા
વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭ માં ઠરા યા
ઉપયોગ અંગેની પાયાની

માણે કો યુટરના

મિહલા ઉમેદવારોએ પસંદગીની
સબંિધત સેવાની કાય મતા

િ યા દર યાન

ા

કરલ
ે ગુણ અને આયોગે

કરી શ શે.

. .-૧૦/૨૦૧૬-૧૭ની શૈ િણક લાયકાત અને અનુભવ:- (૧) ભારતમાં કે
અિધિનયમથી

કે

થાિપત કે સં થાિપત યુિનવિસટી પૈકીની કોઇપણ

યા પુ ષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે. (૨)

ઉમેદવારો માટે જ યા અનામત નથી પરં તુ OL (one leg affected)

હેર થયેલ શૈ િણક સં થાની ઇિ ડયન નિસગ

કાઉિ સલ ારા મા ય નિસગમાં અનુ નાતકની પદવી (૨) નિસગમાં અનુ નાતક
પદવી મેળ યા બાદ નો ઓછામાં ઓછો ૧૫ વષનો અનુભવ જ ે પૈકી ઓછમાં ઓછો
૧૨ વષનો શૈ િણક અનુભવ હોવો જોઇશે અને આ પૈકી લઘુતમ ૦૫ વષનો

કે જઓ
ે પોતાની રીતે હરીફરી શકે તેમજ કામગીરી કરી શકે તેવા કારની શારીરીક

શૈ િણક અનુભવ મા ય નિસગ કોલજ
ે નો લે ચરર વગ-૨ના હો ાની સમક

યા

અશ

પરનો હોવો જોઇશે. (૩) ગજ
ુ રાતી અથવા િહ દી અથવા બંને ભાષાનું પૂરતું

ાન.

તા ધરાવતા ઉમેદવાર અર

અનામત

કરી શકશે. (૩) અનુ.જન િત માટે ની કૂ લ

યાઓ અને તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત

યાઓ પર

પસંદગી અનુ. જન િત ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારોએ પસંદગીની
િ યા દર યાન ા કરલ
ે ગુણ અને આયોગે સબંિધત સેવાની કાય મતા

ળવી

. .-૧૧/૨૦૧૬-૧૭:- (૧) મા ય

યુિનવિસટી / સં થા કે ડી ડ યુિન.ની એમ.બી.બી.એસ. ની પદવી અથવા
એમસીઆઇ એ ટ ૧૯૫૬ના

થમ અથવા બી

પિરિશ માં દશાવેલ લાયકાત.

અને (૨) મા ય યુિન. ની એમ.એસ. (જનરલ સજરી) ની પદવી અથવા એમસીઆઇ
ારા મા ય અનુ નાતક સમ

લાયકાત. (૩) ગજ
ુ રાત મુ કી સેવા વગ કરણ અને

ભરતી (સામા ય) િનયમો-૧૯૬૭ની વખતોવખતની જોગવાઈ અનુસારનું કો યુટર
અંગેનુ

ાથિમક

ાન (૪) ગજ
ુ રાતી અને / અથવા િહ દીનું પુરતુ

ાન. નોધ
ં :-

ઉમેદવાર ે ગજ
ુ રાત મેડીકલ કાઉ સીલ એ ટ, ૧૯૬૭ અનુસાર નોધ
ં ણી કરાવેલ ન
હોય તો આ જ યા માટે અર

ાથિમક

ાન. નોધ
ં :

ઉમેદવાર ે ગજ
ુ રાત નિસસ, મીડવાઇ સ એ ડ હે થ િવઝીટસ એકટ ૧૯૬૮ અનુસાર
ગજ
ુ રાત નિસગ કાઉિ સલમાં નિસસ, મીડવાઇફ અથવા તેની સમક

રાખવા િનયત કરલ
ે લાયકી ધોરણ યાને લઈ કરવામાં આવશે.
. .-૦૮/૨૦૧૬-૧૭ની શૈ િણક લાયકાત અને

(૪) ગજ
ુ રાત મુ કી સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો ૧૯૬૭ ની
વખતોવખતની જોગવાઇ અનુસાર કો યુટર અંગેનું

કરતા સમયે નોધ
ં ણી કરાવેલ હોવી જ રી રહશ
ે ે.

. .-૦૮/૨૦૧૬-૧૭ અને

ં
. .-૧૧/૨૦૧૬-૧૭ની ઉમર:૪૦ વષ થી વધુ નહી.ં

. .-૦૮/૨૦૧૬-૧૭ અને

. .-૧૧/૨૦૧૬-૧૭ માટે પગાર:- .૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦/- +

ેડ પે .૬૬૦૦/-

નોધ
ં ણી કરાવેલ ન હોયા તો આ જ યા માટે અર

કરતા સમયે નોધ
ં ણી કરાવેલ

હોવી જ રી રહશ
ે ે.
ં
. .-૧૦/૨૦૧૬-૧૭ની ઉમર:૪૭ વષથી વધુ નહી.ં
. .-૧૦/૨૦૧૬-૧૭ માટે પગાર:- . ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ( ેડ પે - ૭૬૦૦)
. .-૧૧/૨૦૧૬-૧૭ નોધ
ં - (૧) કૂ લ જ યાઓ પૈકી ૦૫ જ યાઓ OL (one leg
affected) ની અશ

તા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત છે . (૨) કૂ લ જ યાઓ

પૈકી ૦૧ જ યાઓ મા

સૈિનક ઉમેદવારો માટે અનામત છે . (૩) મિહલા માટે ની

અનામત જ યાઓ સામે પુરતા ઉમેદવાર ઉપલ ધ નિહં થાય તો તે જ યાઓ
સંબંિધત કે ટેગરીના પુ ષ ઉમેદવારને
કે ટેગરીની

ફાળવી

શકાશે. (૪) િબનઅનામત

યાઓ અને તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત

યાઓ,

સા.શૈ.પ.વગ, અનુ. િત, અનુ.જન િત તેમજ આિથક રીતે નબળા વગ (UEWS)
ની માટે ની કૂ લ અનામત

. .-૦૯/૨૦૧૬-૧૭ નોધ
ં :- ૧. મિહલાઓ માટે ની અનામત જ યા માટે જ ે તે

કે ડરમાં

યાઓ અને તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત

યાઓ પર પસંદગી જ ે તે કે ટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારોએ

કે ટેગરીમાં જો મિહલા ઉમેદવાર ઉપલ ધ નહી ં થાય તો તે જ યા તે ક ાના પુ ષ

પસંદગીની

િ યા દર યાન

ઉમેદાવારને ફાળવી શકાશે. ૨. િબન અનામત કે ટેગરીની કુ લ જ યાઓ અને તે પૈકી

કાય મતા

ળવી રાખવા િનયત કરલ
ે લાયકી ધોરણ યાને લઈ કરવામાં આવશે.

મિહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત જ યાઓ તથા સા.શૈ.પ.વગ માટે ની કુ લ

ા

કરલ
ે ગુણ અને આયોગે સબંિધત સેવાની

. .-૧૨/૨૦૧૬-૧૭ નોધ
ં ઃ (૧) કૂ લ જ યાઓ પૈકી ૦૮ જ યાઓ OL (one leg

જ યાઓ અને તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત જ યાઓ પર પસંદગી જ ે

affected) ની અશ

તે કે ટેગરીના ઉમેદવારોએ પસંદગીની િ યા દર યાન ા કરલ
ે ગુણ અને આયોગે

પૈકી ૦૨ જ યાઓ મા

સંબંિધત સેવાની કાય મતા

અનામત જ યાઓ સામે પુરતા ઉમેદવાર ઉપલ ધ નિહં થાય તો તે જ યાઓ

ળવી રાખવા િનયત કરલ
ે લાયકી ધોરણ યાને લઇ

તા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત છે . (૨) કૂ લ જ યાઓ
સૈિનક ઉમેદવારો માટે અનામત છે . (૩) મિહલા માટે ની

ા યા યપા

લાયકાત :- (૧) જ રી અનુભવ સાથે

ાન ધરાવતા ઉમેદવારને પણ પસંદગીમાં

ા યા ય આપી
અથવા બં ે

ા યા ય આપી શકાશે. ૨.

ગજ
ુ રાત મુ કી સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરા યા
માણેની કો યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
િહ દી અથવા તે બંને નું પુરતું

ણકારી. ૩. ગજ
ુ રાતી અથવા

ાન.

ં
. .-૧૩/૨૦૧૬-૧૭ની ઉમર:૪૦ વષથી વધુ નહી ં (

તુત જ યાના ભરતી િનયમો

અનુસાર ઉપલી વયમયાદા ૩૫ વષની છે . પરં તુ ગજ
ુ રાત સરકારના
તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના
૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/

હેરનામા

માંક:

એસ/૨૬/૨૦૧૫/સીઆરઆર/૧૧-

-૫. અનુસાર વયમયાદામા પાંચ વષની છુટછાટ મળવાપા

હોઈ, ૪૦ વષ સુધીના ઉમેદવાર અર

કરી શકશે.)

. .-૧૩/૨૦૧૬-૧૭ માટે પગાર:- .૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦/- + ેડ પે . ૫૪૦૦/-

૪૦ % થી ૬૦ % સુધીની અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર કે જઓ
પોતાની રીતે
ે
હરીફરી શકે ને કામગીરી કરી શકે તેવા ઉમેદવારો આ જ યા માટે અર

તરીકે મા ય થયેલ અથવા

. .-૦૮/૨૦૧૬-૧૭ નોધ
ં :- (૧) જો મિહલાઓ માટે ની અનામત બેઠક માટે મિહલા

ભાષાનું

ઉમેદવાર : Loco motor Disability ની

યુિનવિસટી અથવા યુ સી અિધિનયમ ૧૯૫૬ની કલમ ૩ હેઠળ તે યુિનવિસટી

. .-૦૭/૨૦૧૬-૧૭ માટે પગાર:- . ૯૩૦૦ – ૩૪,૮૦૦ ( ેડ પ-ે . ૪૬૦૦)

ઉમેદવાર ઉપલ ધ નહી ં થાય તો તેવી

યાઓ અને તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારો

ળવી રાખવા િનયત કરલ
ે લાયકી ધોરણ યાને લઈ

કરવામાં આવશે. (૪) શારીિરક રીતે અશ

રા

ં
. .-૦૭/૨૦૧૬-૧૭ની ઉમર
:- ૩૭ વષ થી વધુ નહી.ં

યાઓ

માટે ની અનામત જ યાઓ પર પસંદગી જ ે તે કે ટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી

ણકારી ધરવતા હોવા જોઇએ. (૪) ગજ
ુ રાતી અથવા

િહ દી અથવા તે બંનેનું પુરતું ાન ધરાવતા હોવા જોઇએ.

શારીરીક અશ

અનુ.જન િત વગ ની માટે ની કૂ લ અનામત

યા માટે અર

કરવાને પા નથી.

. .-૧૪/૨૦૧૬-૧૭ નોધ
ં ઃ- (૧) ઉ

જ યાઓ પૈકી કોઇ જ યા શારીિરક અશ

તા

ધરાવતાં ઉમેદવારો માટે અનામત નથી. પરં તુ O. L. (One Leg affected) અને H.H
(Hearing Handicapped) (શારીિરક અશ
૧૦૦% સુધીની શારીિરક અશ
કે ટેગરીમાં અર

તા કે જઓ
ે ) ૪૦% કે તેથી વધુ અને

તા ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારો િબનઅનામત

કરી શકે છે . આ િસવાય અ ય

ધરાવતા ઉમેદવારો અર

કરવાને પા

િબનઅનામત જ યા માટે અર

કારની શારીિરક અશ

તા

નથી. (૨) અનામત ક ાના ઉમેદવારો

કરી શકશે પરં તુ તેમને પસંદગી માટે ના ધોરણો

િબનઅનામત ક ાના લાગું પડશે. (૩) મિહલાઓ માટે ની અનામત જ યા માટે જો
મિહલા ઉમેદવાર ઉપલ ધ ન થાય તો તે જ યા તે ક ાના પુ ષ ઉમેદવારને ફાળવી
શકાશે. (૪) િબન અનામત કે ટેગરીની કૂ લ જ યાઓ અને તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારો
માટે ની અનામત જ યાઓ, સા.શૈ.પ.વગ માટે ની કૂ લ જ યાઓ અને તે પૈકી મિહલા
ઉમેદવારો માટે ની અનામત જ યાઓ તથા અનુ. જન

િત માટે ની કૂ લ જ યાઓ

અને તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત જ યાઓ પર પસંદગી જ ે તે
કે ટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારોએ પસંદગીની િ યા દર યાન
ા

કરલ
ે ગુણ અને આયોગે સંબંિધત સેવાની કાય મતા

ળવી રાખવા િનયત

કરલ
ે લાયકી ધોરણ યાને લઇ કરવામાં આવશે.
. .-૧૪/૨૦૧૬-૧૭ની શૈ િણક લાયકાત:- (1) Possess a second class post
graduate degree obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or a State Act in India; or any other
educational institution recognised as such or declared to be deemed as a
University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or
possess an equivalent qualication recognized by the government, in one of
the following subject namely :- History (ii) Ancient Indian History and culture
(iii) Archaeology (iv) Fine Arts, Arts History (v) Painting (vi) Geology (vii)
Zoology (viii) Anthropology (ix) Chemistry (x) Botany (xi) any Indian
Classical Language: and (2) A post graduate degree or post graduate diploma
in Museology obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or a State Act in India; or any other
educational institution recognised as such or declared to be deemed as a
University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956;
possess an equivalent qualication recognized by the government, (3) (A)
Have about three years experience on the post not below the rank of Assistant
Curator Class III, in Subordinate Service of Directorate of Museums; or (B)
Have about three years experience in public sector museum or private museum
on the post which can be treated equivalent to the post not below the rank of
Assistant Curator, class III, Subordinate service of Directorate of Museums;
(4) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the
Gujarat Civil Services Classication and Recruitment (General) Rules, 1967.
(5) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
. .-૧૪/૨૦૧૬-૧૭ની ઉમર:- ૪૨ વષથી વધુ નહી.ં (

તુત જ યાના ભરતી િનયમો

અનુસાર ઉપલી વયમયાદા - ૩૭ વષની છે , પરં તુ ગજ
ુ રાત સરકારના સામા ય
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વહીવટ

િવભાગના

તા.

૨૩/ ૧ ૦ / ૨ ૦ ૧ ૫ ના

એસ/૩૬/૨૦૧૫/સીઆરઆર/૧૧-૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/
વયમયાદામાં ૦ ૫ વષની છૂટછાટ મળવાપા

હેરનામા

માંક:

.૫ અનુસાર ઉપલી

હોઈ આ જ યા માટે ઉપલી

વયમયાદા ૪૨ વષની ગણવાની રહે છે .)
. .-૧૪/૨૦૧૬-૧૭ માટે પગાર:- . ૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦ (

ેડ પે- . ૫૪૦૦ )

વધુ અને ૧૦૦% સુધી) અશ
અ ય શારીિરક અશ

økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh
કરી શકશે આ િસવાય

જ યા માટે જ ે તે કે ટેગરીમાં જો મિહલા ઉમેદવાર ઉપલ ધ નહી ં થાય તો તે જ યા તે

કરવા પા થતાં નથી. (૨)

ક ાના પુ ષ ઉમેદવારને ફાળવી શકાશે. (૩) અનામત ક ાના અને િબનઅનામત

તા ધરાવતા ઉમેદવારો અર

તા ધરાવતા ઉમેદવારો અર

અનામત ક ાના અને િબનઅનામત ક ાના આિથક રીતે નબળા વગ (UEWS)

ક ાના આિથક રીતે નબળા વગ (UEWS) ઉમેદવારો િબન-અનામત જ યા માટે

ઉમેદવારો િબન-અનામત જ યા માટે અર

અર

કરી શકશે. પરં તુ પસંદગીના ધોરણો

િબનઅનામતના લાગુ પડશે. (૩) સંબંિધત િવ ાશાખાની લાયકાત ધરાવતા

કરી શકશે. પરં તુ પસંદગીના ધોરણો િબનઅનામતના લાગુ પડશે. (૪)

િબનઅનામત કે ટેગરીની જ યાઓ અને તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત

ઉમેદવારોમાંથી જ યાના સંદભમાં આયોગએ ઠરાવેલ ધોરણે ઉમેદવારોને બ

જ યાઓ પર પસંદગી તે જ કે ટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારોએ

ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જ યાઓ ફાળવવાની થતી નથી. િવકલાંગતા

મુલાકાત માટે બોલાવવામાં આવશે. (૪) જો જ યાના સંદભમાં આયોગએ ઠરાવેલ

પસંદગીની

િ યા દરિમયાન

ધરાવતા ઉમેદવારો માટે ની યો યતાની િવગતો નીચે મજ
ુ બ છે :

ધોરણથી વધાર ે ઉમેદવાર સંબંિધત િવ ાશાખામાં બ મુલાકાતને પા થશે તો

કાય મતા

ળવી રાખવા િનયત કરલ
ે લાયકીધોરણ યાને લઇ કરવામાં આવશે.

. .-૧૬/૨૦૧૬-૧૭ થી

. .-૧૯/૨૦૧૬-૧૭ નોધ
ં ઃ- (૧) શારીિરક િવકલાંગતા

ા

કરલ
ે ગુણ અને આયોગે સંબંિધત સેવાની

. .-૨૩/૨૦૧૬-૧૭ની શૈ િણક લાયકાત: (b) possess(i) at least a second class degree obtained from any of the Universities
established or incorporated by or under the Central or State Act in
India; or any other educational institution recognized as such by the
Government or declared as deemed to be a University under section 3
of the University Grants Commission Act, 1956: or possess an
equivalent qualification recognized by the Government; and, (ii) a
Master degree in Social Work or Labour Welfare obtained from any of
the Universities established or incorporated by or under the Central or
State Act in India; or any other educational institution recognized as
ઠરાવેલ ધોરણે સં યા મયાિદત કરવા

(૨) આ (ઉપરો

) િસવાયની અશ

તા ધરાવતા ઉમેદવારો અર

કરવાને પા

નથી. (૩) અનામત ક ાના અને િબનઅનામત ક ાના આિથક રીતે નબળા વગ
(UEWS) ઉમેદવારો િબન-અનામત જ યા સામે અર

કરી શકશે. પરં તુ પસંદગીના

ધોરણો િબનઅનામતના લાગુ પડશે.
. .-૧૬/૨૦૧૬-૧૭ થી

. .-૧૯/૨૦૧૬-૧૭ની શૈ િણક લાયકાત:- ( b )

Possess- (i) a Ph. D. Degree or equivalent degree in appropriate branch
of Engineering or Technology with 1st Class at Graduate or PostGraduate level from any of the universities established or incorporated
by or under the Central or State Act in India; or any other educational
institution recognized as such or deemed to be a University under
Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 and

ાથિમક કસોટી યોજવામાં આવશે.

such by the Government or declared as deemed to be University under

ાથિમક કસોટીમાં મેળવેલ ગુણ આખરી પસંદગી માટે યાને લેવામાં આવશે નહી.ં

section 3 of the University Grants Commission Act, 1956: or possess an

ાથિમક કસોટીનો અ યાસ મ અનુ નાતક ક ાએ શીખવવામાં આવતા
અ યાસ મ મજ
ુ બનો રહશ
ે ે.

ાથિમક કસોટીનો અ યાસ મ આયોગની

equivalent qualification recognized by the Government; and, (c) (i)
have about five years experience on the post not below the rank of

વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાં આવેલ છે . (૫) િવદે શની

Supriendent Class III, in the subordinate ser vice of the

યુિનવિસટીની શૈ િણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેઓની પદવીની મા યતા

Commissionerate of Labour; or (i) have about five years experience in

તથા સમક તા અંગે જ રી પુરાવા રજૂ કરવાના રહશ
ે ે. (૬) જ ે યુિનવિસટી

the field of Labour Problems or Settlement of Labour Disputes or

ારા

ટકાવારી આપવામાં આવતી નથી તેવા ઉમેદવારોએ ટકાવારી ગણવા માટે ની

Labour Welfare or Human Resources in other Government

ફો યુલા - આધાર અર

Department or Local bodies or Government Undertaking Board or

સાથે રજૂ કરવાના રહશ
ે ે.
. .-૨૨/૨૦૧૬-૧૭ની શૈ િણક લાયકાત: (A)

Corporation on the post which can be considerd equivalent to the post

Possess a Ph. D. in Engineering or Technology with Bachelor's and

not below the rank of Supriendent Class III, in the subordinate service

. .-૨૦/૨૦૧૬-૧૭ થી

Master's Degree in relevant branch in Engineering or Technology with

of the Commissionerate of Labour; or (i) have about five years

recognized by the All India Council for Technical Education and have at

first class or equivalent grade point at Bachelor's or Master's level

experience in the field of Labour Problems or Settlement of Labour

least five years combined or separate experience in teaching or

obtained from any of the universities established or incorporated

Disputes or Labour Welfare or Human Resources in Limited Company

research or industry before or after acquiring Ph. D. degree; or (i) a

under the Central or a State Act, in India, or any other educational

established by Law in India or Industrial Organization in which about

Bachelor's and Master's degree in appropriate branch in Engineering

institution recognized by the Government or declared to be deemed as

hundred workers are employed, on the post which can be considred

or Technology with first class either at Bachelor's or Master's level from

University under section 3 of the University Grant Commission Act,

equivalent to the post not below the rank of Supriendent Class III, in the
subordinate service of the Commissionerate of Labour; (d) possess the

any of the Universities established or incorporated by or under the

1956; or possess an equivalent qualification recognized as such by the

Central or State Act in India, or any other educational institution

Government; and (B) (i) have at least ten years combined or separate

basic knowledge of Computer Application as prescribed in Gujarat Civil

recognized as such or declared as deemed to be University under

experience in the field of teaching or industry or research out of which

Services Classification (General) Rules-1967; (e) possess adequate

Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; and

at least five years should be at the level of Associate Professor, before

knowledge of Gujarati or Hindi or both.

recognized by the All India Council for Technical Education and have at

or after acquiring Ph. D. degree, or (ii) have at least thirteen years

least ten years relevant combined or separate experience in teaching

combined or separate experience in the field of teaching or industry or

or research or industry after acquiring Master's degree. (c) A candidate

research before or after acquiring Ph. D. degree.

shall possess the basic knowledge of computer application as

. .-૨૩/૨૦૧૬-૧૭ માટે પગાર:- .૧૫,૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ેડ પે .૫,૪૦૦/ં
. .-૨૩/૨૦૧૬-૧૭ની ઉમર:૩૭ વષથી વધુ નહી.

2. Possess the basic knowledge of computer application as prescribed

નોધ
ં : (૧)

. .-૦૭/૨૦૧૬-૧૭,

હેરાતમાં ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અર

prescribed in the Gujarat Civil Service Classification and Recruitment

in the Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules,

(General) Rules, 1967. (d) A candidate shall possess adequate

1967. 3. Possess adequate knowledge of Gujarati and Hindi or both.

જ રી િબડાણો

knowledge of Gujarati or Hindi or both

Explanation:

(૨)

Explanation:-

(1)

(1)

(2)

૧૦/૨૦૧૬-૧૭ થી

books/research paper publication/Intellectual Property Rights

૧૭ ની

or research paper publication/Intellectual Property Rights (IPR)

(IPR)/patent record as the commission may deem fit shall be

or patent record shall require as deemed fit by the Gujarat Public

required, to be submitted to the Gujarat Public Service

Service Commission.

Commission.

ક ફમ થયા બાદ અર પ ક તથા

. .-૦૬/૨૦૧૬-૧૭,

. .-૧૩/૨૦૧૬-૧૭,

હેરાતમાં ઓનલાઈન અર

. .-૦૮/૨૦૧૬-૧૭,

. .-૧૬/૨૦૧૬-૧૭ થી

. .-

. .-૨૩/૨૦૧૬-

ક ફમ થયા બાદ અર પ ક તમામ જ રી

િબડાણો તથા પો ટ ઓફીસ / ઈ- પેમે ટથી ફી ભરલ
ે ચલણ (િરસી ટ) ની નકલ
સાથે ગજ
ુ રાત

હેર સેવા આયોગ, પહેલો માળ, બહુ માળી મકાન, લાલ દરવા ,

અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ કચરેીમાં તારીખ-૧૧/૦૭/૨૦૧૬ સધ
ુ ીમાં આર.પી.એ.ડી. / પીડ

In case the experience in industry is considered, the same shall be

પો ટથી મળી

ય તે રીતે મોકલવાના રહશ
ે ે અથવા બ માં આપી જવાના રહશ
ે ે.

managerial level equivalent to the post of Lecturer in

at managerial level which can be considered equivalent to the

Government Polytechnics recognized as such by the government

post of Associate Professor with active participation record in

(૩) (૧) ઉમેદવાર ે ઓનલાઇન ક ફમ થયેલ અર પ ક (બારકોડ વાળં ુ)ની પ

with active participation record in devising, designing,

devising, quality control, innovating, training, technical books/

અને વ છ નકલ ડાઉનલોડ કરવાની રહશ
ે ે. જમ
ે ાં ફોટો ાફ, સહી સિહત વંચાય

developing, planning, executing, analyzing, quality control,

research paper publications / Intellectual Property Rights

તેવી િવગતો હોવી જોઇએ. ફોટો ાફ પ

ના હોય તો પાસપોટ સાઇઝનો

innovating, training, technical books/ research paper

(IPR)/patent, etc. as deem fit by the Gujarat Public Service

ફોટો ાફ અર પ ક પર લગાવવાનો રહશ
ે ે. સહી પ

publications / Intellectual Property Rights (IPR)/patent, etc. as

Commission.

અર પ કમાં સહી કરવાની રહશ
ે ે. (૨) જ મ તારીખના પુરાવા માટે

(3)

deemed fit by the Gujarat Public Service Commission.
(3)

. .-૦૫/૨૦૧૬-૧૭ થી

In case of research experience, good academic record and books

(2)

. .-૧૪/૨૦૧૬-૧૭ ની

ાર ે આયોગ ારા મંગાવવામાં આવે યાર ે જ મોકલવાના રહશ
ે ે.

In case of research experience, good academic record and

If the experience in industry is considered, the same shall be at

. .-૦૯/૨૦૧૬-૧૭,

Equivalence for Ph. D. is based on publication of five international
Journal papers, each Journal having a cumulative impact index of

Equivalence for Ph. D. is based on publication of five international
Journal papers, each Journal having a cumulative impact index of

not less than 2.0, with incumbent as the main author and all five

not less than 2.0, with incumbent as the main author and all five

publications being in the author's area of specialization.

એસ.એસ.સી.ઈ.નું

માણપ

ના હોય તો ફરીથી

(જ મ તારીખનો દાખલો કે શાળા છોડયાનું

માણપ મા ય ગણાશે નહી)ં (૩)

િતનું માણપ (અનુ. િત, અનુ.જન િત,

અને સા. અને શૈ.પ. વગના ઉમેદવારો માટે ) (૪) સામાિજક અને શૈ િણક પછાત
વગના ઉમેદવારોએ ( હેરાતમાં દશા યા મજ
ુ બ િનયત સમયગાળાનું ગજ
ુ રાતી
નમૂના મજ
ુ બનું પિરિશ -ક અર પ કમાં દશાવેલ નંબર અને તારીખનું જ) રજૂ

publications being in the author's area of specialization.

(4)

“Relevant branch” shall be such as specified by the Government.

(4)

If a class or division is not awarded, minimum aggregate 60%

(5)

If a class or division is not awarded, minimum aggregate 60%

આવશે નિહં . અં ે માં Annexure-A (જ ે કે

marks shall be considered equivalent to first class or division.

છે ) તે મા ય રાખવામાં આવશે નહી.ં પિરિણત મિહલા ઉમેદવારોએ આવું

(5)

If a grade point system is adopted, the Cumulative Grade Point

(6)

If a grade point system is adopted the cumulative grade point

માણપ તેઓની માતા-િપતાના આવકના સંદભમાં રજૂ કરવાનું રહશ
ે ે. જો આવા

average (CGPA) shall be converted in equivalent marks as below :

ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભમાં રજૂ કરલ
ે હશે તો તે મા ય રાખવામાં

marks shall be considered equivalent to first class or division.
Average (CGPA) shall be converted in equivalent marks as below :

કરવાનું રહશ
ે ે. પિરિશ -કના િવ પે અ ય કોઈ

આવશે નહી.ં (૫) શારીિરક અશ
૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પિરપ

માણપ

મા ય રાખવામાં

સરકારની ભરતી કે સં થાઓ માટે

ઉમેદવારોના િક સામાં સા.વ.િવના તા:

મજ
ુ બનું િનયત નમૂનામાં સરકારી હો પીટલના

સુિ ટે ડે ટ / િસિવલ સજન / મેડીકલ બોડ

ારા આપેલ

માણપ

(૬) મા

ુ ધ
ં ાન પાના ન.ં ૭ ઉપર...)
(અ સ

. .-૧૬/૨૦૧૬-૧૭ થી
નોધ
ં - (૧) િવદે શની યુિનવિસટીની શૈ િણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ
તેઓની પદવીની મા યતા તથા સમક તા અંગે જ રી પુરાવા રજૂ કરવાના
રહશ
ે ે. (૨) જ ે યુિન. ારા ટકાવારી આપવામાં આવતી નથી તેવા ઉમેદવારોએ
ટકાવારી ગણવા માટે ની ફો યુલા / આધાર અર
. .-૧૬/૨૦૧૬-૧૭ થી
. .-૧૬/૨૦૧૬-૧૭ થી

સાથે રજૂ કરવાના રહશ
ે ે.

ં
. .-૧૯/૨૦૧૬-૧૭ માટે ઉમર:
૪૫ વષથી વધુ નહી.ં
. .-૧૯/૨૦૧૬-૧૭ની પગાર:

. ૩૭,૪૦૦ –

.

૬૭,૦૦૦ ( ેડ પે . ૯,૦૦૦)
. .-૨૦/૨૦૧૬-૧૭ થી

એકપણ જ યા શારીિરક અશકત ઉમેદવારો માટે અનામત નથી, પરં તુ િશ ણ
ં અને
નીયરીગ

ં ની જ યાઓ માટે OA, OL, BL, B અને LV ( Moderate)
નીયરીગ

(૪૦% કે તેથી વધુ અને ૧૦૦% સુધી) અને HH (Moderate) (૪૦% કે તેથી વધુ અને
૧૦૦% સુધી )ની અશ
એ

માંક:- એસસીટી/૧૦/૨૦૧૩/૬૧૬૩૫૬/ઘ થી ન

ી

નાતક અને અનુ નાતક ઈજનેરી અને તકનીકી

અ યાસ મોની સમક તા ગણેલ છે .
. .-૨૦/૨૦૧૬-૧૭ થી

ં
. .-૨૨/૨૦૧૬-૧૭ માટે ઉમર
: ૪૭ વષથી વધુ નહી.ં

. .-૨૦/૨૦૧૬-૧૭ થી

. .-૨૨/૨૦૧૬-૧૭નો પગાર : .૩૭,૪૦૦ – .૬૭,૦૦૦

( ેડ પે .૧૦,૦૦૦)
. .-૨૩/૨૦૧૬-૧૭ની નોધ
ં : (૧) કુ લ જ યાઓ પૈકી એકપણ જ યા શારીિરક

. .-૨૨/૨૦૧૬-૧૭ નોધ
ં :- (૧) કુ લ:-૦૩ જ યાઓ પૈકી

િવભાગના તા.૦૪-૦૬-૧૩ના ઠરાવ મજ
ુ બ પાવર ઇલે ટોિન સ એ
ઇલેકિટકલ એ

૧૪/૦૬/૨૦૧૬ના ઠરાવ
કરવામાં આવેલ િવિવધ

. .-૨૨/૨૦૧૬-૧૭ નોધ
ં : િશ ણ િવભાગના તારીખ-

તા ધરાવતા ઉમેદવારો અર

કરી શકશે

ાર ે કે િમકલ

ં ની જ યાઓ માટે OA, OL અને HH ( Moderate ) (૪૦% કે તેથી
નીયરીગ

અશકત ઉમેદવારો માટે અનામત નથી, પરં તુ િવભાગના તા. ૦૧-૧૨-૧૫ના ઠરાવ
મજ
ુ બ O.A. (One Arm affected) અથવા O.L. (One Leg affected) અથવા B.L.
(Both leg affected) અથવા H.H. (Hearing Handicapped)ની શારીિરક
અશકતા ધરાવતા ઉમેદવારો અથવા અંધ વ (B) અથવા ઓછી િ ની ખામીની
(L.V.) િવકલાંગતાવાળા - મોડરટ
ે ક ાના કે જઓ
૪૦% કે તેથી વધુ િવકલાંગતા
ે
ધરાવતા ઉમેદવારો અર
ધરાવતા ઉમેદવારો અર

કરી શકે છે , આ િસવાય અ ય શારીિરક અશ

તા

કરવા પા થતાં નથી. (૨) મિહલાઓ માટે ની અનામત
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BHARAT COKING COAL LIMITED ( A Mini-Ratna Company)
(A Subsidiary of Coal India Limited)
Koyla Bhawan, Koyla Nagar, Dhanbad, Jharkhand-826005
Website: www.bccl.gov.in • CIN: U10101JHI972G01000918
Employment Notice No- 06/2016

[Last Date for Online Application : 7-7-2016]

Recruitment of Overseer ( Civil), Junior Overman & Mining Sirdar
Bharat Coking Coal Limited, a Mini-Ratna Company, Govt. of India
Undertaking engaged in Coal Mining activities invites applications
from

(h)

allowed to join
Caste Certicate in respect of SC/ST/OBC candidates is to be
submitted in Prescribed Performa issued by the following

5.
a)

b)
c)

d)

e)

f)
Indian citizens, who fulll the prescribed qualications, age,
experience etc. for the posts indicated below through ONLINE MODE
only.
The above number of vacancies is tentative and may vary
depending on the requirement.
Abbreviations: PWD- Persons with disabilities, OH=
Orthopedically Handicapped, OA- One Arm, OL=One Leg, BL=Both
Leg, HH= Hearing
Handicapped, UR-Un Reserved, OBC (NCL)-Other Backward
Class (Non Creamy Layer). SC-Scheduled Caste, ST-Scheduled
Tribe, , ,.
Note:
a) A Candidate can apply for only one post.
b) Reservations for SC/ST/OBC(Non Creamy Layer)/ExServiceman/ PWD candidates will be as per Govt. of India
guidelines.
c) Cut of date for eligibility criteria mentioned in respect of age,
qualication and experience will be as on 07.07.2016.
1. MINIMUM QUALIFICATION

Authorities:
I) District Magistrate / Additional District Magistrate /
Collector/Deputy Commissioner/ Additional Deputy
Commissioner /Deputy Collector/ First Class Stipendiary
Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/
Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not
below the rank of First Class Stipendiary Magistrate)
ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency
Magistrate/Presidency Magistrate.
iii) Revenue Ofcer not below the rank of Tehsildar.
iv) Sub-Divisional Ofcer of the area where the candidate
and/or his family normally resides.
(I) Vacancies for OBC category are meant only for OBC
candidates coming under Non Creamy Layer (NCL) as
dened under Government Rules. Certicate should be in
the prescribed format.
3. REMUNERATION AND OTHER BENEFITS
The above posts carries annual increments @3% of Basic Pay

6.

EXAMINATION CENTRE;
The candidate should select any one of the following
examination centre while lling the online Application Form.
a) Dhanbad
b) New Delhi
c) Bangalore
d) Kolkata
No change in centre of examination will be allowed under any
circumstances. Hence, the candidates should select the centre
carefully and indicate the same correctly in their applications.
However, BCCL reserves the right to cancel any centre or add any new
Centre and ask the candidates of that Centre to appear at another
Centre. Company also reserves the right to divert candidates of any
Centre to any other Centre to appear in the examination.
7.

PRE-REQUISITE FOR MAKING ONLINE APPLICATION
Before Registering/Submitting online application on the website,
the candidates should follow the instructions given in
advertisement/website and possess the following:
a)

b)

c)
2. AGE LIMIT & RELAXATIONS:The candidate must have completed 18 years of age and also
should not be more than 30 years of age as on 07.07.2016, however,
the upper age limit as mentioned above is relaxed by:(a) 05 years for SC & ST candidates
(b) 03 years for OBC candidates ( Non Creamy Layer)
©
The upper age limit is relaxed by 10 years for PWD candidates,
15 years for PWD candidates belonging to SC/ST and 13 years
for PWD candidates belonging to OBC (NCL) on production of
disability certicate having 40% or more disability as required
under rules.
(d) Age relaxation by 5 years for candidates who were ordinarily
domiciled in the state of Jammu & Kashmir during the period
01/01/1980 to 31/12/1989. Any applicant intending to avail the
relaxation under this category shall have to submit a certicate
from the District Magistrate in Kashmir Division within whose
jurisdiction she/he had ordinarily resided or any other authority
designated in this behalf by the Govt. of Jammu & Kashmir to the
effect that she/he had ordinarily been domiciled in the Kashmir
Division of the State of Jammu & Kashmir during the period from
01-01-1980 to 31-12-1989.
(e) For Ex- Serviceman: Service rendered in Armed Forces plus 03
(three) years in addition to above mentioned age limit on
production of proof of services subject to maximum of 50 (fty)
years of age
(f) Ex-Servicemen who have already secured employment in civil
side under Central Government in Group ‘C’ & ‘D’ posts on
regular basis after availing of the benets of reservation given to
Ex-Servicemen for their re-employment are NOT eligible for fee
concession or for claiming benets of reservation under ESM
Category. However, they are eligible for age relaxation only.
(g) Age limit shall not be a bar for departmental candidates i.e.
employees of Bharat Coking Coal Limited/CIL & its subsidiary
companies fullling other eligibility criteria. However, they shall
ensure that they are in possession of ‘No Objection Certicate’
from their employer and produce the same at the time of joining if
selected. Candidates who do not produce ‘NOC’ will not be

along with other allowances and benets such as SDA, VDA, Earned
leave, Sick leave, Causal Leave etc. as per provisions of National Coal
Wage Agreement (NCWA). Medical facilities for self and dependent
family members, Gratuity, Coal Mines Provident Fund and Pension
under CMPS 1998, Company’s accommodation or HRA etc. will be
admissible as per Company’s Rules.
4. APPLICATION FEE ( Non- Refundable)
All Candidates except SC/ST, PWD/Ex-Serviceman and
departmental candidates, applying for any of the aforesaid posts are
required to submit APPLICATION FEE of Rs. 200/ (Rs. Two Hundred
only), excluding bank charges. The bank charges, if any in addition to
the above application fee shall be borne by the candidate.
Ex-Servicemen who have already secured employment in civil
side under Central Government in Group ‘C’ & ‘D’ posts on regular
basis after availing of the benets of reservation given to ExServicemen for their re-employment are NOT eligible for fee
concession.
The last date for making the Payment of Application Fee is
10.07.2016 (17:00 Hrs).
The candidates are required to submit Application Fee through
“SBI-i-Collect option” only with one of the following modes
a) SBI Internet Banking, other major bank’s Internet Banking;
Debit/Credit Cards
b) Cash Payment through e-challan at branches of SBI: Candidates
have to create e-challan by providing necessary details as
required in SBI, i-Collect option and necessary application fee in
cash should be deposited in any SBI branch through this echallan.
c) The application fee is non-refundable, hence; candidates are
required to conrm and satisfy themselves about the eligibility
criteria etc. before submission of Application Form.
IT IS IN THE INTEREST OF THE CANDIDATES TO USE
ONLINE MODE INSTEAD OF CHALLAN MODE TO
INSTANTLY COMPLETE THE REGISTRATION PROCESS
AND GENERATE THE REGISTERED APPLICATION FORM.

SELECTION PROCESS:
Written Test: Candidates will require to appear in a written test
comprising of Objective Type Multiple Choice Questions
containing Two Section: Part-A- General Awareness Test (25
Marks), Part-B- Professional Aptitude Test ( 75 Marks)
The language of the test shall be bilingual, i.e. English and Hindi.
The test shall be conducted by using OMR sheets. Candidates
are advised to make themselves well versed with the use of OMR
Sheet.
Original Documents verication: Shortlisted candidates who
qualify in the written test shall be called for original documents
verication as per available vacancies at the relevant period.
Initial Medical Examination: The selected candidates will have to
undergo medical examination by the Company’s Authorized
Medical Board and the nal appointment / joining will be subject
to declaration of Medically Fit by the Company’s Medical Board
only.
The nal selection of candidates for recruitment shall be on the
basis of Merit, i.e. marks obtained in the written test. However,
eligibility criteria will be pre-requisite.

Valid E-Mail ID and Mobile No.:
The E-Mail ID and Mobile No. entered in the Online Application
Form should remain valid / active until the recruitment process is
completed. No change in the E-Mail ID and Mobile No. will be
allowed once submitted. The candidate himself/herself will be
responsible for wrong or expired E-Mail ID & Mobile No.
PHOTOGRAPH:
One recent coloured passport size photograph preferably with
white background, not more than three months old is to be
SCANNED AND UPLOADED in the space earmarked in the
Online Application Form. File size of the photograph should be
between 20kb-40kb.
SIGNATURE:
Signature (in Black ink) against white background is to be
SCANNED and UPLOADED in the space earmarked in the
Online Application Form and as per the guidelines given on
website. Candidates must ensure that the signatures are
identical throughout the Recruitment process at all stages and/or
places. If any variation is found between the signatures, the
candidature is liable to be cancelled. Candidates are advised to
conrm their uploaded signature is clearly visible/identiable at
the appropriate place. File size of signature should be between
10kb-20kb.

8.

HOW TO APPLY;
Online Applications for the posts shall be submitted in three steps
as under:
Step-1: Filling up of Online Application Form
Step-2: Payment of Application Fee (if applicable)
Step-3: Dispatch of ‘Registered Application Form, and supporting
documents to The Advertiser (BCCL), Post Box No: 9248,
Krishna Nagar Head Post Ofce, Delhi – 110051
Step-1 Filling up of Online Application Form
a)
In Step-1, Candidates are required to visit the Company’s
Website www.bccl.gov.in and click on “Career in BCCL”
b)
Candidate will have to ll up the requisite information like
Candidate’s Name, Gender, Date of Birth, Category, Religion,
whether Person with Disability, whether Departmental
employee, Written Test Centre, Post applied for, Educational
Qualication, E-mail ID, Mobile Number, Experience,
Communication Address, Registration No of Employment
Exchange, if registered, Declaration, etc. On submission of
Details, Candidate will be prompted to check the lled up details
and ll/make corrections if any. At this stage candidates should
verify the entries and make corrections, if required.
c)
Photograph and Signature are to be up-loaded as per
instructions given on the website in the link “Guidelines for
scanning the Photograph and Signature”. The image le of
ુ ધ
ં ાન પાના ન.ં ૫ ઉપર...)
(અ સ

5

íkk. 22, sqLk 2016

d)

e)

Photograph and Signature should be in .JPG or .JPEG format.
There will be 2 separate links for uploading Photograph and
Signature. Click on the respective link “Upload Photograph and
Signature”. Online Application Form will not be
Accepted/Registered unless the candidate uploads his/her
photograph and signature as specied.
After uploading, Candidates have to preview the uploaded
images. Here the candidate is advised to see that, his/her
uploaded photograph is clearly visible/ identiable in the
appropriate row and the specimen signature is also visible in
appropriate space. If for any reason uploaded images are not up
to the mark then the candidate can upload these images again by
following the same procedure. In no case these spaces should
be swapped. If the candidate is satised with the uploaded
images, he/she may proceed further.
Submission of Application: The candidate may review all the
lled information before clicking on the declaration. The
candidate should cross check all the details lled in the Online
Application, before nally submitting the same, as no correction
will be possible after submission. If a candidate nds that all the
lled in information are correct then he/she can select the
declaration and click on nal SUBMIT button given on page,
otherwise EDIT the information and thereafter click on the
SUBMIT button.

Step-2: Payment of Application Fee
A.
For the candidates Exempted from Application Fee (SC/ST,
PWD, Ex-Serviceman and departmental candidates)
a)
Once a candidate clicks on SUBMIT button a ‘Registered
Application Form’ will be generated having unique Registration
Number. Candidates are advised to take a print of the
‘Registered Application Form’ for their records and future
reference. A copy of the printed ‘Registered Application Form’
along with other documents satisfying eligibility of the candidate
is also required to be sent to The Advertiser (BCCL), Post Box No
9248, Krishna Nagar Head Post Ofce, Delhi – 110051.
b)
Candidates exempted from Application fee will get a Registration
Number as conrmation through SMS and/or E-mail, which can
be used along with combination of Date of Birth to print the
Registered Application Form. Thus the process for registration of
Candidates exempted from Application Fee gets completed. The
Registration number along with Date of Birth can also be used for
downloading the Admit Card 15 (fteen) days prior to the date of
examination which shall also be notied in the designated
website (www.bccl.gov.in ). In case the candidate is not able to
take the printout of the Registered Application Form and also
does not receive SMS and/or Email indicating Registration
Number, the candidate can download / access the same by link
“Click here to Print/Reprint Registered Application Form.
B.
For the candidates who have to pay Application Fee (NonRefundable)
1.
A link will be provided on the website for payment which would
take the candidate to https://www.onlinesbi.com/ after making
the PROVISIONAL Registration. The candidate would then
follow the instruction as given on SBI Link to complete the
payment. The candidate can make payment through Internet
banking/ Debit Card (Visa or Masters) / Credit Card (Visa or
Masters) / Bank e- Challan. After making the payment a Payment
Slip will be generated on screen, the candidates should take the
print of that payment slip or save for further reference.
2.
Candidates who wish to make payment through e-Challan will
visit the same link ‘https://www.onlinesbi.com/’ and follow the
instructions to download the e-Challan. The candidate will visit
the nearest SBI branch to make cash payment and obtain SBI
Collect Reference Number and revisit the online portal to furnish
the necessary payment details to complete the registration
process.
3.
Candidates who wish to make the payment later on should click
on the link: “Click here to Print/Reprint Registered Application
Form” to make the Payment of Application Fee if earlier attempt
was not successful the candidates should click on “RE-LOGIN”
given on the website (www.bccl.gov.in ).
4.
It is mandatory to submit the details of SBI Collect Reference
Number (10 digit alphanumeric reference number starting with
DU) printed on e-receipt and deposit date again in online portal
by login through Unique Payment Reference Number after
making the payment. If a candidate fails to submit these details in
online portal within due date after making the payment, his/her
application shall be treated as INCOMPLETE and summarily be
rejected.
5.
Bank commission charges will be borne by the Applicants. In
case the candidate deposits the fee in a wrong account, BCCL
will not be responsible. Application Fee deposited after
10.07.2016 (17:00 Hrs) will not be valid.
6.
Fees once paid will not be refunded under any circumstances.
Candidates are, therefore, requested to verify their eligibility
before applying for any post and payment of Application Fee.
Thus the Step-2 of the application process gets completed. The
Registration number so generated along with Date of Birth can
also be used for downloading the Admit Card 15 days prior to the
date of examination which shall also be notied in the designated
website (www.bccl.gov)
Cheques, Money Orders, Postal Orders, Pay Orders, Banker’s
Cheques, Postal Stamps, Demand Drafts etc., will not be
accepted, towards application fee.
Step-3: Dispatch of ‘Registered Application Form’ and
supporting documents to BCCL
a)
Candidates are required to take print out of ‘Registered
Application Form’ lled through online mode and send it to
through ordinary post only to the address: The Advertiser
(BCCL), Post Box No 9248, Krishna Nagar Head Post Ofce,
Delhi – 110051 along with the following self attested
documents.

I.
ii.
iii.

iv.

v.
vi.

vii.
viii.
ix.

x.
xi.
b)

Self-attested Copy of Registered Application Form downloaded
from website.
Self-attested Photocopy of Matriculation Certicate ( In support
of the date of birth)
Self-attested Photocopies of mark sheet and certicates
pertaining to Educational Qualication(matriculation and
onwards)
Self-attested Photocopies of mark sheet and certicates
pertaining to Technical Qualication (as applicable)/statutory
certicates as mentioned below post wise :

Self-attested Photocopies of Experience Certicate etc, if
applicable.
Caste Certicate [SC / ST / OBC {Non Creamy Layer}] in
prescribed Performa issued by Competent Authority, If
applicable
Self-attested Photocopy of PWD certicate issued by
Competent Authority, if applicable.
Self-attested Photocopy of certicates in case of Ex-Serviceman
issued by Competent Authority.
Self-attested Photocopy of certicate issued by Competent
Authority in case of J&K domicile during the period 01/01/1980 to
31/12/1989
Self-attested Photocopy of Application Fee Receipt, if
applicable.
Self-attested copy of any other documents as required.
Employees of the Central / State Govt. / Public Sector
Undertakings and departmental candidates should also apply
through Online. However, they shall send the ‘Registered
Application Form’ and its enclosures to The Advertiser (BCCL),
Post Box No 9248, Krishna Nagar Head Post Ofce, Delhi –
110051 and produce the ‘No Objection Certicate’ from their
current employer at the time of joining.

økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh

6.

7.

8.

9.

10.

11.
9.
IMPORTANT SCHEDULE
Note: Candidates may keep in touch through the website

10.
1.

2.

3.

4.

5.

IMPORTANT INFORMATION / INSTRUCTIONS:
The application for the above mentioned posts will be
accepted through our website www.bccl.gov.in by ONLINE
MODE ONLY.
Interested and eligible candidates should refer to the detailed
advertisement available at our website www.bccl.gov.in for all
information relating to guidelines for lling and submission of
application form, fee etc. and act accordingly. Corrigendum
/addendum/extension etc. if any shall be published in our
website only.
A candidate can apply for only one post as per vacancies, as
the examination can be held on same day. If it is found at any
stage that a candidate has applied for two or more posts
his/her candidature shall be summarily cancelled. In case of
multiple applications, even for the same post the candidature
of such candidates shall also be summarily cancelled.
Candidates are required to submit the online application form
only once.
The Admit Card for the Written Test indicating the time, date and
venue of examination for each candidate shall be downloaded
from the company website www.bccl.gov.in ,starting from 15
days prior to the date of examination. Admit Card may also be
sent through Speed Post. The candidates are advised to keep in
touch through the Website.
Employees of the Central / State Govt. / Public Sector
Undertakings and departmental candidates should also apply
through Online. However, their candidature is subject to

Candidates will have to submit proof that Diploma / Degree /
Certicate / Other Testimonials/Institute is approved/recognized
by the Government.
Mere submission of application and fullling the eligibility
conditions gives no right to any candidate for appearing in
Written Test etc.
Timely receipt of ‘Registered Application Form’ along with its
enclosures shall be the sole responsibility of the candidates.
Late receipt due to postal delay or delivery of torn / damaged
application shall not be entertained.
The candidates should ensure while applying that they fulll the
eligibility criteria and other requirements prescribed for the post
for which they are applying and that the particulars furnished by
them are correct in all respects. In case, it is detected at any
stage of recruitment process that the candidates do not fulll the
eligibility criteria and /or does not comply with other requirements
and /or he/she has furnished any incorrect / false information or
has suppressed any relevant information / material fact(s), his /
her candidature is liable to be rejected. If any of the above
shortcomings is/are detected, even after appointment, the
candidate will be liable for suitable action including termination
and prosecution.
The Management reserves the right to Revise / Reschedule /
Cancel / suspend the recruitment process, if the need so arises,
without assigning any further notice or reason thereof. The

decision of the management shall be nal and no appeal shall be
entertained.

www.bccl.gov.in for regular updates.
The acceptance of online application will remain active from
15.06.2016, 10:00 Hrs (IST) to 07.07.2016, 23:59 Hrs (IST) only. In
order to avoid last minute rush, the candidates are advised to apply
early enough. Bharat Coking Coal limited will not be responsible for
network problems or any other problem in submission of online
Application.

fulllment of the prescribed eligibility criteria and on ensuring that
they are in possession of ‘No Objection Certicate’ from their
employer and produce the same at the time of joining if selected.
Candidates who do not produce ‘NOC’ will not be allowed to join
the Company.
Option for the post should be exercised by the candidates
carefully after going through the Advertisement and keeping in
view fulllment of eligibility criteria, educational qualication,
experience etc. prescribed for the posts. Option once exercised
shall be nal and no change will be allowed under any
circumstances.

12.

‘Registered Application Form’ and supporting enclosures, if
found incomplete or without signature or without all the required
enclosures or received after the last date of receipt will be
rejected and no correspondence in this regard will be
made/entertained.

13.

No correspondence shall be entertained related to eligibility,
acceptance or rejection of application, mode of selection,
conduct of test or any other matter related to recruitment. The
decision of the management of BCCL on the above matter shall
be nal and binding.

14.

No person shall be eligible for appointment who has been
convicted by a Court of law for any offence involving moral
turpitude.

15.

If there is any variation between the English & Hindi versions of
the Advertisement, English version shall be treated as
authentic.

16.

Any corrigendum/changes/updates shall be available only on
our website www.bccl.gov.in. No intimation shall be given in any
newspaper/any other media.

17.

No TA /DA shall be paid for attending the written test.

18.

Candidates are advised to retain adequate number of similar
photographs as uploaded in the online application form for future
reference.

19.

Any form of canvassing or bringing extraneous pressure will lead
to disqualication and will render the candidate ineligible for
selection.

20.

Any dispute shall have jurisdiction at Dhanbad Court.

21.

Applicants may send their Recruitment Related Query to email
Id: bcclrectt@gmail.com
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Fઈ

ટટ ટૂ

ટ નોલો

ઓફ

હોટલ

એ ડ એ લાઈડ

જ યા ંુ નામઃ િસિન. લે ચરર કમ ઈ

આિસ. લે ચરર કમ ઈ

મેનેજમે ટ

ુ શીયનઃ ભોપાલ

ટર, એડમીની ટ વ કમ એકાઉ ટ

જ યાની સં યાઃ ૧૩
વેબસાઈટઃ www.ihmbpl.com

ં ો છો ?
યવસાય અપનાવવા માગ

s
F આઈ.આઈ.એમઃ લખનઉ

જ યા ંુ નામઃ િસિન. રસચ આિસ ટ ટ, િસિન. નિસગ

આિસ ટ ટ, લોઅર ડિવઝન લાક

વીકારવાની છે લી તાર ખઃ ૧૧

૨૦૧૬ થી ૨૫ દવસ

ઈ પોટ - એ પોટના ે મા ં િવિવધ કારની રોજગાર ની
તકો રહલી છે , પરં ુ આ માટ સૌ થમ ઈ પોટ - એ પોટ ગે ુ ં
ાન મેળવી લે ું જ ુ ર છે . આ ાન મેળવવા માટ ઈ પોટ -

ૂન,

આ ું

ં ો’ કરવા
ભિવ યમા ં ઈ પોટ - એ પોટનો ‘ યવસાય’ ક ’ધધ
ુ વ મળ રહ, તે માટ થોડો
ઈ કો પણ પોતાને ે ટકલ અ ભ

ફશસને ઘણી નવી િવગતો શીખવા પણ મળે છે .

F ભારત ુ કગ કોલ લિમટડઃ ધનબાદ
જ યા ંુ નામઃ ઓવરશીયર (િસિવલ),

માઇિનગ સીરદાર

ુ િનયર ઓવરમેન,

મા,ં

વીકારવાની છે લી તાર ખઃ ૭-૦૭-૨૦૧૬

s

ચાઈ ડ

સાયકોલે

ે ક
ો થટ

(ઈએનટ ),

ટ નશીયન, ઓ ડયો મે

ઓ

ુ ેશનલ
પ

ે ાિપ ટ,
થર

ટ,

લિનકલ

એ ડ

ઓથ ટ ક

મ ટ - રહબી લટશન

લ ુ મ

ં ી
મમાથ
(પરં ુ ે

લાયકાતઃ

૪. ખાનગી સં થાઓ
કોિસસ
અહ

ુ
મન
રાઈ સ કિમશનઃ નવી દ હ

અ યાસ મને

ચલાવવામા ં આવે છે .

સ ટ ફકશન

•

૧૦૦ ટકા

•

•

એરલાઈ સ અને કાગ

•

ડો

જ યાની સં યાઃ ૧૩
વીકારવાની છે લી તાર ખઃ ૩૦-૬-૨૦૧૬

•

ૂ , તા. ૧૧-૬-૨૦૧૬)
ઝ

ૂ થયા બાદ
ણ

ઈડ ફોરવડર,

િશિપગ લાઈ સ)

ુ ે ટશન
મ

ડપાટમે ટ ( ુ દ

•

ુદ

એમ.એન.સી. -

કંપનીઓના ઈ ટરનેશનલ માક ટગ ડપાટમે ટમાં

કોપ રટ સે ટરમા ં ગવમે ટ બેિનફ ટ ડપાટમે ટ ક લગલ

ૂ કયા બાદ ા ય ધધ
ં ાક ય તકોઃ
અ યાસ મ ણ

ોિન સ લ.
(કરાર

જ યાની સં યાઃ ૧૬
વીકારવાની છે લી તાર ખઃ ૩૦-૬-૨૦૧૬

વેબસાઈટઃ http://www.bel-india.com

આધા રત)

ુ ાકાત)
આઈ.સી.ડ . (ઈ ડયન ક ટનર ડ પોની લ

ં ર નથી તેથી તેને
વા શહરોમા ં દ રયાઈ બદ

(અમદાવાદ

ે ા છે .
ાય પોટ કહવાય યા ં આવા ક ટનર ડ પો આવલ
તરરા

ય એરપોટના એરકાગ

ૂ પરથી િવ ાથ ઓ ઈ પોટ - એ પોટની
ર

આવી ટડ
યાને

ે ટકલી સમ

ફુ ચરર એક પોટર

•

મે

•

મરચ ટ એક પોટર

•

મે

•

ઈ પોટ એ ડ એ પોટ ક સ ટ ટ

શક, તેમ જ પોટ ક એરપોટ

•

ં ાદાર ઓ ક
ધધ

ં ો થાિનકથી વધીને
ઓનો ધધ

ાદિશક -

ૂ ા બાદ, તેને
તરરા ય બનાવવા
માટ ઈ પોટ - એ પોટ ુ ં બે ઝક ાન મેળવવા માટ.
રા

•

ય બની

િવ ાથ ઓ ક

ઓ ઈ પોટ - એ પોટના ફ ડમા ં પોતાની

રોજગાર વાં

ઓ ક

ક હોય.

ઓ નાના - મોટા કોસ કર ને

અ યાસ મમા ં નબળા િવ ાથ ઓ જો મહન ુ હોય, તો આ
ં ો અથવા
ભિવ યમા ં ધધ

•

યવસાય

ઈ છતા

િવ ાથ ઓ માટ આ અ યાસ મ

એક સોનેર તક પ બની શક છે .
ુ
ત

આ અ યાસ મની િવશેષતાઓઃ

અ યાસ મમા ં િથયો રટ કલ

ં
ઉપરાત
ે ટકલ
•

કરવા

વતં

ાન

ાન પણ આપવામા ં આવે છે .

આપવા

આ

કારનો અ યાસ મ ચલાવતી બધી જ સં થાઓ
ુ ે સ) કઈ ર તે તૈયાર
ે ો (ડો મ
િવિવધ કારના દ તાવજ

ં કટલીક સં થાઓ
ે ી સમજ આપતા હોય છે. ઉપરાત
કરવા તન

ે ો
આવા દ તાવજ
•

ય

ર તે દશાવતા પણ હોય છે .

ં ી મેળવલ
ે લેટર ઓફ
કટલીક સં થાઓ બકમાથ
પરથી

ી-િશપમે ટ (

ડટ -

ક ટમ હાઉસ એજ ટને

•

ં ર)
અ યાસ મમા ં આઈઈસી (ઈ પોટ-એ પોટ કોડ નબ

મેળવવાની િવિધ શીખવવામા ં આવે છે .
•

અ યાસ મ દરિમયાન .રા. પોટ વા ં ક, કંડલા,
ુ ાકાત કરવાની તક મળે છે .
ય
લ

•

આ અ યાસ મ

ગેની

િૃત

ું ાની

માણમા ં ઓછ હોવાથી

તેમા ં રોજગાર મેળવવા માટ ખાસ હ રફાઈનો સામનો

એડવાઈઝર ડપાટમે ટમાં

s

ં અ યાસ મના
િનગ, ત ્ ઉપરાત
ુ ાકાત
ં રોની લ
ય બદ

કરવો પડતો નથી.

મ ટ નેશનલ કંપનીઓનો અલગ િવભાગ)

વેબસાઈટઃ http://www.nhrc.nic.in

તરરા

ં સૌથી વ ુ
ૂ ેશન) ઉપરાત
લ

તૈયાર કર ને આપવાના હોય છે .) તેમજ પો ટ - િશપમે ટ
ુ ે સ તર ક પરત કરવાના હોય છે .)
( ને બક ડો મ

િશિપગ તેમજ લો જ ટક (સીએચએ,

પોટ ડવલપમે ટ

ા સલેટર, આિસ.

કોિસસ

ૂ કયા બાદ ા ય રોજગાર ની તકોઃ
અ યાસ મ ણ

•

ૂિન.

ે ટકલ

ભાગ પે

શાખપ

‘જોબ લેસમે ટ આિસ ટ’નો લાભ મળે છે .

લાઈ ેર યન, ડ પેચ રાઈડર

એ જિનયર

લગતા

ખાનગી સં થા ારા ચલાવાતા અ યાસ મ

•

અર

ઈ પોટ ( ોિસઝર તેમજ ક
અગ ય ુ ં

ુ
અ યાસ મની દતઃ
આશર ૨ માસ

ડ .વાય.એસ.પી., ઈ પે ટર, કો ટબલ, આિસ. એકાઉ સ

ોિન સ, િમકિનકલ)

•

ારા ચલાવાતા ‘ઈ પોટ-એ પોટ’ના

અ યાસ મની ફ ઃ .૨૫,૦૦૦

જ યા ંુ નામઃ િસિનયર રસચ ઓ ફસર, રસસ આિસ ટ ટ,

(ઈલે

બે કગ તેમજ ફાઈના સયલ સે ટર

•

અ યાસ મ ચલાવાય છે .

s

નામઃ

•

hksuLÿ WÃ kkæÞkÞ

૩. અમદાવાદ મેનેજમે ટ એસોિસએશન ારા પણ આ કારનો

ૂ ૨૦૧૬ થી ૨૧ દવસ
વીકારવાની છે લી તાર ખઃ ૧૧ ન,

જ યા ંુ

ર ક અને ઈ યોર સ મેનેજમે ટ
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અ યાસ મનો સમયઃ સાં ૬ થી ૮

જ યાની સં યાઃ ૧૧

F ભારત ઈલે

•

ુ
અ યાસ મની દતઃ
૧ વષ

ૂ
સફાઈવાલા, ક

(એ લોયમે ટ

ફોરન ડ પો લસી તેમજ ગવનમે ટ પો લસી

ુ ે ટશન
મ

કોસ કરવો તેમના માટ આદશ િવક પ બની શક છે .

અ યાસ મની ફ ઃ .૩૦,૦૦૦

જ યા ંુ નામઃ એલડ સી - હ દ ટાઈિપ ટ, ટોર કપર,

ુ િન. એકાઉ ટ ટ,

કોઈપણ
ુ શન
ે એ

નાતક ુ શનમા ં બીજો વગ
એ
(સેક ડ લાસ) હોવો જ ુ ર છે .)

વીકારવાની છે લી તાર ખઃ ૩૦-૬-૨૦૧૬

F આ ડ ફોિસસ મે ડકલ ટોસ ડપોટઃ દ હ

અર

•

•

મા,ં

વક

s

ઓ ફસર,

ડો

ં તા હોય.
ઝડપથી રોજગાર મેળવવા માગ

૨. ભવ સ કોલેજ - ખાન રુ, અમદાવાદ

ે સાઈટઃ http://www.aiimsjodhpur.edu.in
વબ

F નેશનલ

•

•

અ યાસ મની ફ ઃ . ૭,૫૦૦

જ યાની સં યાઃ ૫૮

અર

ઈ ટરનેશનલ માક ટગ

કાર કદ બનાવવા ઈ

અ યાસ મનો સમયઃ સાં ૬ થી ૮

ે ાપી ટ,
ટ નિશયન, સાયકોથર

ે ાિપ ટ), ઓ ફસ આિસ ટ ટ
(સાયકોથર
ઓનલાઈન અર

•

આ અ યાસ મ કોના માટ ઉપયોગી

ુ
અ યાસ મની દતઃ
૬ માસ

ટટ ટૂ ઓફ મે ડકલ સાય સસઃ

સાયકોલો કલ, વોકશન કાઉ સેલર, ટ નકલ આિસ- પીચ

ે ાપી ટ
થર

ઈ પોટ-એ પોટ ુ ં બેઝી સ

ઓથો રટ સાથે વાતચીત કરવાની તક પણ મળે છે .

ારા ચલાવાતો અ યાસ મ

ં ી નાતક લ ુ મ લાયકાતઃ કોઈપણ
મમાથ
ુ શન (પરં ુ ે એ
ુ શનમા ં બીજો વગ (સેક ડ
ે એ
લાસ) હોવો જ ુ ર છે .)

ે સાઈટઃ www.bccl.gov.in
વબ

નામઃ

•

•

૧. એચ. ક. સે ટર ફોર ોફશનલ િનગ
ુ રાત િુનવિસટ
જ

જોધ રુ

અ યાસ મમાં ભણાવાતા િવષયોઃ

ે માં ઉપલ ધ અ યાસ મોઃ

ઈ પોટ - એ પોટના

જ યાની સં યાઃ ૭૨૧

F ઓલ ઈ ડયા ઈ

શકાય છે .

ં ર) ઉપર જોબ કરવામા ં
નગરોમા ં જોબ કરવા કરતા ં પોટ (બદ
ે ન - પગાર - મહનતા ું મળ શક છે , તેમજ તેમા ં
વ ુ વત

s

જ યા ંુ

ાન લીધા બાદ ‘ફશસ’ તર ક જોબ મળ શક છે .

સમય જોબ કરતા હોય છે . વાભાિવક ર તે જ શહરો ક મોટા

વેબસાઈટઃ www.iiml.ac.in

ઓનલાઈન અર

ગેનો ડ લોમા ં ક સ ટ ફકટ કોસ કરવો જોઈએ.

એ પોટ

જ યાની સં યાઃ ૬

આવા કોઈ િશિપગ મેગે ઝન ુ ં પ લશ ગ ુ ં કાય પણ કર

ઘણીવાર સારા કપડા ં પહરલ, આકષક પસના લટ

ં ી ઉતર અને તમે
ધરાવનાર ય ત લ
રયસ મોટરકારમાથ
ં ા - યવસાય િવશે
ે ાર - ધધ
તે ુ ં અ ભવાદન કર ને તેમના વપ

ૂ ો અને તે ગવથી કહ ક ‘ ુ ં ઈ પોટ - એ પોટ’ના ોફશનમા ં
છ
ં અને આપણને આપણા દશના અથતં ને મજ ત
ૂ બનાવનાર
ં થાય. ું આપ પણ આ કારનો
આવી ય તને મળ ને આનદ

વીકારવાની છે લી તાર ખઃ ૩૦-૬-૨૦૧૬

ઓનલાઈન અર

ફ ડમાં કઈ ર તે ઉ ચ કાર કદ બનાવી શકાય, તેની મા હતી મેળવી લઈએ.

ટર, લે ચરર કમ ઈ કટર,

ઓ ફસર, એકાઉ ટ, લોઅર ડિવઝન લાક, િનગ એસોિસએ સ
અર

ુ
ાઈવેટાઈઝેશન (ખાનગીકરણ), લીબરાઈઝેશન (ઉદાર કરણ) તેમજ લો લાઈઝેશન (વૈિ ક કરણ)ના આ અ યા િનક
ુગમાં આયાત - િનકાસના ે માં રોજગાર ની તકો સતત વધી રહ છે . આવા સમયે ઈ પોટ - એ પોટના ક રયર

કટ રગ

ફુ ચર કમ મચ ટ એક પોટર

ં િશિપગ મેગે ઝ સમા ં લેખન, સપ
ં ાદનથી શ કર ને
ઉપરાત

•

ુ વ
આ અ યાસ મ કયા બાદ નોકર મા ં કટલોક અ ભ

મેળવી લીધા બાદ ક ટમ
વતં

•

લયર સ ક સ ટ ટ તર ક

યવસાય કર શકાય છે .

વતમાન સરકાર નીિતઓ જોતા આ અ યાસ મની

ં આગામી વષ મા ં રહ તેવી શ
માગ
•

આકષક ય ત વ તેમજ

ે

તા છે .
ું

ાન ધરાવનારાઓ

ુ ધ
ં ભળે તવ
ે ો બની શક છે .
માટ આ અ યાસ મ સોનામા ં ગ
રોજગાર ટ -૨૦ ઈ પોટ-એ પોટની

ોસેસ દશના અથતં

માટ આિથક ર તે લાભકારક છે , તેમ છતા ં એરપોટ ઓથો રટ

એર કાગ મા ં આવતા ડડ બોડ ના કોફ ન પર

ચા લઈને માનવતા દાખવતા હોય છે .

માણમા ં ન વો

7
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...અનુસંધાનઃ ૮નું ચાલુ...
Above Nos. of vacancies may be varied depending on
circumstances.
10% reservation for Unreserved Economically Weaker
Sections (UR-EWS) is applicable as per the Ordinance No.01
dated.01/05/2016 by Government of Gujarat

General terms & conditions:
1.

2.

The management reserves the right to shortlist, select or reject
any candidates for written test / Oral / Interview as the case may
be for selection.
The management reserves right to cancel entire selection
process at any time at its sole discretion, without assigning any
reasons thereof.

3.

The entire result of Examination shall be automatically expired
upon completion of one year from the date of publication of the
result.

4.

Candidate is required to submit online application compulsorily.

5.

Candidate has to submit the print out of application along with
requisite documents compulsorily. If the candidate submit the
online application, but does not forward the hard copy of
application with requisite documents along with online receipt of
required amount (fees) OR Original Demand Draft of
Nationalised Bank (fees) of required amount, then such
candidature will be treated as cancelled automatically.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

The candidate who has obtained grades in his graduation shall
have to submit a certicate issued by University / Institute
specifying percentage equivalent to the grade obtained by him
along with decimals with his/her application.
Applications will be shortlisted as per Company’s requirement &
only shortlisted candidates will be called for written test /
interview as case may be on the base of percentage of academic
year.
Minimum passing mark in written test is 35.
The candidates have to pay their fees online through Credit /
Debit Card, Net Banking OR Demand Draft from Nationalised
Bank in favour of “UGVCL, Mehsana”. UR/SEBC/PH/UR-EWS
Category Candidates have to pay of Rs. 500/- whereas SC/ST
Category Candidates have to pay of Rs. 250/-. In case of
ONLINE payment, if the acknowledgement of fees payment is
not received then in such cases wait until the next 48hrs to get
succeed the transaction. Do not pay the fees again if fees
amount is once deducted from your bank account and do not
apply again. Transaction Charges if any in case of online fees
payment will have to be borne by applicant. In case of DD, the
candidate has to write down his/her Name & Conrmation
number on the back side of the Demand Draft. Demand Draft OR
online payment amount towards application form fee,
processing and scrutiny fee which is non-refundable.
The candidates have to send the receipt of online payment OR
Original Demand Draft of Nationalized Bank along with
application.
Knowledge of Gujarati, English languages & Computer
awareness are essential.
Physically Handicapped (PH) candidates shall have to submit
latest certicate of Civil Surgeon indicating existing percentage
of physical disability.
Candidates should have sound health. Candidates with myopia
and hypermetropia exceeding +/- 4.00D need not apply. Squint
and colour blindness (partial or full) is disqualication for the
post.
Reservation in seat quota will be maintained as per prevail rules
in GUVNL and its Subsidiary Company.
Physical Handicapped policy applies as per GUVNL Circular No.
GUVNL/RVCELL/2012/1588 DTD. 20/09/2012. Those
candidates OL (Only one Leg) HH (Hearing Handicap) only is
applicable in Vidyut Sahayak (Junior Engineer)-Electrical.
Woman and Widow Policy are applied as per GUVNL Circular
No. GUVNL/RVCELL/2015/1603 DTD.28/07/2015. Widow
candidates have to submit Afdavit on non judicial Stamp paper
of Rs.20/-. The format for the same is attached herewith.
Caste certicate issued by Competent Authority of Government
of Gujarat State only will be considered as valid.
SEBC candidates shall have to submit Non Creamy Layer
Certicate (issued in Gujarati-પિરશટ-ક (ગજ
ુ રાતી)) on or after
dated 01.04.2015 and caste certicate issued by Competent
Authority of Gujarat State to be considered under SEBC
category. (Non-Creamy Layer Certicate issued in English for
OBC (other backward class) shall not be considered valid)

21.

Note: UR-EWS criteria shall not be applicable to Non Gujarati
candidate.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

The application will be rejected, if it is not in conformity with given
proforma, incomplete, illegible, unsigned or without requisite
documents and application fees whichever applicable or
received after closing date, then without assigning any reasons
thereof and in all such events the fees received by DD OR fees
paid through online will not be refunded.
Copy of School Leaving Certicate is must for Birth date / Age
verication.

UR-EWS (Unreserved Economically Weaker Sections)
candidates shall have to submit the Certicate (issued in
Gujarati-પિરશટ-અ (ગજ
ુ રાતી)) issued by Competent Authority of
Gujarat State.

økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh

કર ટ અફે સ...

Selected Candidate shall be posted anywhere under the
jurisdiction of UGVCL and the candidate selected for the post,
shall not be transferred from UGVCL to any other subsidiary
Company of GUVNL.

ઈિ ડયા પો ટ પેમે સ બકનો

Candidate, who is applying against any reserved quota as
narrated above, may write the same in application form in
respective column.

સ ટે બર-૧૭થી ારં ભ
ભારતીય ટપાલ િવભાગ ારા વયંની બક શ કરવાની યોજના ટૂં ક
સમયમાં આકાર લેશે. કે િ ય મં ી મં ી ી રિવશંકર સાદે આ અંગે

Mere submission of application does not guarantee the
adequacy of candidature for being considered for the selection
process.

િવગતો આપતા જણા યું કે , ઈિ ડયા પો ટ પેમે ટસ બક પિ લક
િલિમટે ડ કં પની તરીકે િડપાટમે ટ ઓફ પો ટના ને
આવશે. જમ
ે ા કે

Departmental candidates meeting with the qualication /
experience criteria as prescribed can also apply through proper
channel and compete with the external candidates.

પેમે સ બકની દે શભરમાં ૬૫૦ શાખાઓ આવતા વષ સ ટે બર
માસમાં શ થઈ જશે. પાંચ હ ર જટેલાં એ.ટી.એમ. અને મોબાઈલ,
ં પણ શ થશે.
ઈ ટરનેટ બે કીગ

If candidate is a Govt. servant or working in a Semi Government
or Public body, application should be forwarded through proper
channel along with “No Objection Certicate” from the
concerned organization, failing which candidature will be treated
as disqualied.

એડિમરલ સુિનલ લાંબા ચીફ ઓફ
નેવલ ટાફ બ યા

The selected candidate shall have to produce relieving order
from the previous employer at the time of resuming his duty.

ભારતીય નૌકા દળમાં નેવીગેશન અને ડાયરે શનના િન ણાત ૫૮ વષ ય
એડિમરલ સુિનલ લાંબાએ ચીફ ઓફ નેવલ ટાફ તરીકે નો હો ો સંભાળી

UGVCL will not be responsible for any postal loss/delay in
receipt of application at R&C Ofce, Mehsana.

લીધો છે . તેઓ નેવી ચીફ તરીકે

General Knowledge

10%

Section – II

English Language

15%

Section – III

Electrical Engineering

60%

Section – IV

Computer Knowledge

15%

Canvassing in any form shall debar the candidate from
selection.

31.

No any travelling fare will be paid to any candidates for attending
the written test.

ે
ની સૌથી લાંબી રલવે
ટનલ

િવ

િ વઝલ ડમાં ખુ લી મુકાઈ
િવ ની સૌથી લાંબી અને દુગમ રલ
ે વે ટનલ િ વઝલ ડમાં ખુ લી
મુકવામાં આવી હતી. ગોધાડ બેઝ ટનલ ૫૭ િક.મી લાંબી છે . જ ે ઉ ર
અને દિ ણ યુરોપને જોડે છે . આ રલ
ે વે ટનલ શ થવાના કારણે ઘણા
રલ
ે વે ટોનો વાસ સમય ઘટી ગયો છે . આ ટનલ શ થવા પૂવ સૌથી
લાંબી ટનલનો િવ મ

“The question paper will be in English language only”
30.

ણ વષનો સંપૂણ કાયકાળ પૂણ કરશે.

તેઓ તેમના પુરોગામી એડિમરલ આર. કે . ધવનનું થાન લેશે.

The syllabus of the competitive exam will be as under There will
be 04 sections in Multiple Choice Question paper having
approximate equal weightage for each section:
Section – I

પાન ધરાવતું હતું.

લાંબી રલ
ે વે ટનલ બનાવી ચૂ

પાન પણ ૫૩.૯ િક.મી.

ું છે .

સાઈના નેહવાલે ઓ ટે િલયન
ઓપન સુપર િસિરઝ બેડિમ ટન
ટોફી

If you are the one who is looking for and interested in making a career
in Power Sector, then apply online on or before 06-07-2016 and send
the print out of application along with below mentioned documents so
as to reach on or before 16–07-2016.

તી

ભારતીય શટલર સાઈના નેહવાલે િસડની ખાતે યો યેલી ઓ ટે િલયન
ઓપન સુપર િસિરઝ બેડિમ ટન પધાની િસંગલ વુમનની ફાઈનલમાં
ચાઈનાની િત પધ શૂન યૂને હરાવી ટોફી

01.

Print out of online application.

02.

Two Passport size Photograph (To be pasted on Application
Form which is generated after lling up the online application).

હેઠળ થાપવામાં

સરકારની ૧૦૦ ટકા શેરમૂડી રહશ
ે ે. ઈિ ડયા પો ટ

તી લીધી હતી. વષ -

૨૦૧૬ની િસઝનનું સાઈનાનું આ થમ ટાઈટલ હતું. સાઈનાએ પોતાની
કારિકદ નું આ બીજું ઓ ટે િલયન ઓપન ટાઈટલ હાંસલ કયુ હતું. આ
પૂવ ૨૦૧૪માં થમવાર ટાઈટલ

યું હતું.

03.

School Leaving Certicate.

04.

Attested Copy of Mark Sheets of SSC / HSC / Graduation (All
year/Semester)/Post Graduation.

સૈિનક ઉમેદવારોના િક સામાં િડ ચાજ બુકની નકલ (૭) પિરણીત મિહલાઓના

05.

Attested Copy of Degree Certicate.

િક સામાં લ

Certicate of Conversion of Percentage from Grade, if
applicable (From concern University)

અંગેના

06.
07.

Caste Certicate (If belonging to reserved category duly issued
by Competent Ofcer of Government of Gujarat),

ગજ
ુ રાત

હે ર સેવા આયોગ...અનુસંધાનઃ 3નું ચાલુ...

નોધ
ં ણીનું

માણપ

/ અટક અથવા નામ બદલાવેલ હોય તો તે

હેરનામાની નકલ. (૮) િવધવા મિહલા ઉમેદવારોના િક સામાં પુન: લ

કયા અંગેના સોગંદનામાની નકલ. (૯) વગ-૩ની
માણપ (

હેરાતમાં દશાવેલ હોય તે નમૂનામાં ) (૧૧) નાતક ( બધાં જ વષ /

સેમે ટરના ગુણપ ક ) (૧૦) નાતક પદવી માણપ (૧૨) અનુ નાતક (બધાં જ
વષ / સેમે ટરના ગુણપ ક ) (૧૩) અનુ નાતક પદવી માણપ (જો

08.

Original Demand Draft (Name & Conrmation Number should
write in the back side of DD) (If fees paid by DD)

09.

Latest Non Creamy Layer Certicate in the form of “પિરશટ-

જોગવાઈ મજ
ુ બ જ રી હોય તો) (૧૫) જ ે

ક/Parishisht-K” Gujarati only (If belonging to SEBC category).

જ રી હોય યાં સંબંિધત કાઉિ સલમાં રિજ ટે શન કરાવેલ હોય તે

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

હેરાતની

જોગવાઈ મજ
ુ બ જ રી હોય તો) (૧૪) તબીબી, દં તિવષયક અને પશુિચિક સા
િવષયક

હેરાતો માટે ઇ ટનશીપ પૂણ કયા અંગેનું

માણપ (જો
10.

ન

હેરાત માટે રમતગમતના

માણપ (જો

હેરાતની

હેરાતમાં કાઉિ સલનું રિજ ટે શન
નોધ
ં ણી

હેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ બ જ રી હોય તો) (૧૬) પીએચડી પદવી

Latest Certicate in the prescribed format of “પિરશટ-

માણપ

(જો

હેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ બ જ રી હોય તો) (૧૭) નેટ / લેટ

અ/Parishisht-A” Gujarati only (If belonging to UR-EWS
category).

માણપ

(જો

હેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ બ જ રી હોય તો) (૧૮) િવદે શની

In case of Dependent of retired employee, relieving Ofce Order
should be attached.
In case of EX-Armed force Personnel, appropriate certicate
should be attached.
Medical Certicate of Local Civil Hospital (For Physical
Handicapped Candidates).
Identication Proof (Voter ID/ Pan Card/Aadhar Card/Driving
Licence etc).
Residential Address Proof (Electricity Bill/Telephone Bill/Ration
Card, etc).

યુિનવિસટી માંથી પદવી મેળવેલ હોયતો તેની મા યતા અંગેના પુરાવાની નકલ (૧૯)
હેરાતમાં દશાવેલ લાયકાતની સમક
હ

લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો

દાવો હોય તો આવા ઉમેદવાર ે સમ

અિધકૃ તતાની િવગતો /
સબંધમાં “ના-વાંધા
જ રી હોય તો

માણપ

માણપ ” (૨૧) અનુભવના

કાર દશાવવાના રહશ
ે ે.) (૨૨)

હેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ બ જ રી હોય તો) (૨૩) િબનઅનામત

ઉમેદવારોએ ભરલ
ે ફીની ઝે રો
માણપ (જો

માણપ ો ( હેરાત મજ
ુ બ

માનુસાર મેળવેલ અનુભવ, લાગુ પડતા સંવગના કાયકાળની

શ આતથી પગારની િવગત, ફરજ / કામના
સંશોધનપ ો (જો

થાિપઅત કરતા આદે શો /

તા

રજૂ કરવાનું રહશ
ે ે. (૨૦) સરકારી કમચારીના

નકલ (૨૪) શારીિરક માપ અંગેનું તબીબી

હેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ બ જ રી હોય તો) (૨૫) િબન અનામત

ક ાના આિથક રીતે નબળા વગના (UEWS)ના ઉમેદવારોએ અનામતનો લાભ
મેળવવા માટે

સામા ક

યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તારીખ-

Afdavit by Widow Candidate, in Original (if applicable)

૦૬/૦૫/૨૦૧૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ નમૂના મજ
ુ બનું

Any Other relevant documents.

રહશ
ે ે. (૨૬)

માણપ

રજૂ કરવાનું

હેરાતની જોગાવાઈ અનુસંધાનમાં લાગુ પડતા અ ય આધાર પુરાવા /

માણપ ો ખાસ સૂચના :- અર

સાથે ઉપર દશાવેલ માણપ ો પૈકી લાગુ પડતા

હોય તેવા જ માણપ ો / પુરાવા સામેલ કરવાના રહશ
ે ે અને અચુકપણે તેનો મ
Send the print out of application on or before: 16-07-2016 to The
Addl. General Manager (HR),Uttar Gujarat Vij Company Limited,
Register & Corporate Ofce, Visnagar Road, Mehsana–384 001 by
Registered post (R.P.A.D.)/Speed Post only duly mentioning on
envelop

ળવવાનો રહશ
ે ે. લાગુ પડતા ન હોય તેવા માણપ ો / પુરાવા સામેલ કરવાના
રહશ
ે ે નહી.ં અર

સાથે જોડેલા

મોકલવાના રહશ
ે ે. (આયોગ
માંક: ૧૬/૨૦૧૬-૧૭ થી

માણપ ો ઉમેદવાર ે

ારા તા.૧૫-૦૬-૧૬ના રોજ

વયં માિણત કરીને
િસ ધ થયેલ

હેરાત

હેરાત માંક: ૧૯ /૨૦૧૬-૧૭ - સરકારી પોિલટે કિનક

ં િવ ાશાખાઓના ખાતાના વડા, ગજ
ુ રાત િશ ણ
ખાતે જુ દાં-જુ દાં એિ જિનયરીગ
1.
2.

Application for the post of “Vidyut Sahayak (Junior Engineer)Electrical”.
Conrmation number.

સેવા, વગ-૧ (કોલજ
ે શાખા) અને

હેરાત માંક: ૨૦/૨૦૧૬-૧૭ થી

હેરાત માંક:

૨૨/૨૦૧૬-૧૭ - સરકારી ઇજનેરી કોલજ
ે ખાતે જુ દાં-જુ દાં િવષયોના

ા યાપક,

ગજ
ુ રાત િશ ણ સેવા, વગ-૧ માટે િશ ણ િવભાગના તા. ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠરાવ

The application received through other sources than
RPAD/SPEED POST will not be taken into consideration.
Addl. General Manager (HR)

માંક એસસીટી / ૧૦ / ૨૦૧૩ / ૬૧૬૩૫૬ / ઘ થી ન

ી કરવામાં આવેલ િવિવધ

નાતક અને અનુ નાતક ઇજનેરી અને તકનીકી અ યાસ મોની જ ે સમક તા
ગણેલ છે , તે આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા
િવનંતી છે .)
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2.

ATTENTION APPLICANTS
Only on-line applications will be permitted on the
Company’s Website www.ugvcl.com between 00.00 hours
on 16-06-2016 till 24.00 hours on 06-07-2016. And fees
payment link will be open till 24.00 hours on 08-07-2016.

3.

4.

INVITES
APPLICATIONS FOR THE POST OF VIDYUT SAHAYAK (JUNIOR
ENGINEER)-ELECTRICAL.
Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL), subsidiary of GUVNL (erstwhile GEB), ISO-9001:2008
Company and recipient of National Gold Shield for its excellent performance in power distribution during
2010-11, having consumer-base of around 32 Lacs, annual turnover of nancial year 2015-2016 is Rs.
8287 Crores and manpower strength of more than 8200, invites applications from young, dynamic and
result oriented Vidyut Sahayak (Junior Engineer) for a challenging career with excellent growth opportunity.

5.

in either of the semester. Requirement of percentage mentioned as above is to be considered as
exact percentage and no rounding-up percentage shall be considered for eligibility.
AGE LIMIT:
(As on the date of issuance of the advertisement-i.e.16/06/2016): 35 Years for UR (Unreserved)
category candidates and 40 years for reserved category (SC, ST, SEBC & UR-EWS) candidates. 05
years relaxation is granted in upper age limit to female candidates in each respective caste whereas
limit to PH candidates is 40 years. Ex-Serviceman is 40 year. Dependent of retired employee of
GUVNL and its subsidiary company is up to 40 years. However, the upper age limit shall not be
applicable in case of departmental candidate.
REMUNERATION:
Fixed remuneration for 1st and 2nd year would be Rs.19750/- and Rs.21750/- respectively per month.
No other allowance or benets would be admissible except coverage under Personal Accident Policy,
Reimbursement of TA/DA whatever admissible to the category of Junior Engineer as per Company’s
rules.
SCOPE OF CAREER DEVELOPMENT / PROSPECTIVE:
On completion of successful and satisfactory two years services as Vidyut Sahayak (Junior
Engineer)-Electrical, the candidates will be appointed to the post of “JUNIOR ENGINEER” on regular
establishment in the scale of Rs.17300-38610/-. The right candidates have bright prospect of
promotion up to the level of Chief Engineer as per Company’s rules after passing of requisite
prescribed Departmental exam.
VACANCIES : Approx. 23(+) Nos. of Vacancies

VIDYUT SAHAYAK (JUNIOR ENGINEER)-Electrical
1.

QUALIFICATION: B.E. or B.Tech or equivalent Degree in Electrical Engineering from UGC
recognized University with minimum 60% marks for UR category candidates and 55% for SC, ST,
SEBC and UR-EWS category candidates. 5% relaxation for widow candidate in respective category.
Above percentage marks to be calculated of Aggregate of 7th & 8th semester at rst trial without ATKT

(Projected vacancy up to 31/03/2017 is: 17)

ુ ધ
ં ાન પાના ન.ં ૭ ઉપર...)
(અ સ

{wÿf, «fkþf, {kr÷f : {krníke rLkÞk{f©eLke f[uhe, økwshkík hkßÞ, ç÷kuf Lkt. 19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh îkhk «fkrþík, ÔÞðMÚkkÃkf, Mkhfkhe {æÞMÚk {wÿýk÷Þ, økktÄeLkøkh îkhk {wrÿík.

