R.N.I. No. 33297/78. Regd. No. G/GNR/47/2021-23valid up to 31-12-2023. Licensed to post without pre-payment WPP No. PMG/NG/062/2023 valid upto 31-12-2023 to Post at MBC-Sector-16, PO Gandhinagar on Every Tuesday/Wednesday

økwshkík hkßÞLkk {krníke ¾kíkk îkhk «rMkØ Úkíkwt hkusøkkh÷ûke MkkÃíkkrnf
વર્ષ - ૪૪ • તા. ૨૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ • અંક નં. ૨૯

To,

તંત્રી ઃ આર. કે. મહેતા
Mkníktºke : yh®ðË ykh. Ãkxu÷ • fkÞoðknf íktºke : Ãkw÷f rºkðuËe • MktÃkkËf : søkËeþ yk[kÞo

‘økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh’Lkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ + 30/- Au. {krníke rLkÞk{fLke f[uhe, rnMkkçke þk¾k, ç÷kuf Lkt. 19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh-382010 WÃkhktík hkßÞLke fkuEÃký
fkuBÃÞqxhkEÍ ÃkkuMxykurVMk{kt (MkŠðMk [kso MkkÚku) íkÚkk rsÕ÷k ¾kíkuLke {krníke f[uheykuyu ÷ðks{ Mðefkhðk{kt ykðu Au. ÷ðks{ W½hkððk {kxu yk f[uheyu fkuE yrÄf]ík yusLxLke rLk{ýqf fhe LkÚke.

ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.gujarat.gov.in
www.facebook.com/gujaratinformation.official
Phone No. : 079-232-53440
ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.gujarat.gov.in WÃkhÚke økwshkík hkusøkkh Mk{k[khLkku ytf rLk:þwÕf zkWLk÷kuz fhe þfkþu.

ગુ જ રાત જાહેર સે વ ા આયોગ

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા જા.ક્ર.૧૫/૨૦૨૨-૨૩થીજા.ક્ર.૨0/૨૦૨૨-૨૦૨૩તારીખ-૨૫/૦૮/૨૦૨૨
(૧૩:૦૦ કલાક) થી તારીખ-૦૯/૦૯/૨૦૨૨ (૧૩:૦૦ કલાક) સુધી Onlineઅરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે .સદરહુ
જગ્યાઓની મુખ્ય અને અગત્યની વિગતો જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, ઉંમર, પગાર ધોરણ, ઉંમરમાં
છૂટછાટ, અરજી ફીઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત, જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ તથા અન્ય વિગતો
આયોગના નોટીસ બોર્ડ ઉપર અથવા આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.inઅનેhttps://gpsc-ojas.
ગુgujarat.gov.inઉપર
જરાત જાહેર સેવા આયોગ �ારા જા.કર્. ૧૫/૨૦૨૨-૨૩
જા.કર્. ત
૨0/૨૦૨૨-૨૦૨૩
તારીખ-૨૫/૦૮/૨૦૨૨
કલાક) થી તારીખ-૦૯/૦૯/૨૦૨૨
સુધી Onlineપર
અરજીઓજોયા
મંગાવવામાંબાદ
આવે છે .જ
સદરહઉમે
મુખ્ય
ુ જગ્યાઓની
જોવા થીવિનં
ી છે .જાહે
રાતની સં(૧૩:૦૦
પ ૂર્ણવિગતો
આયોગની(૧૩:૦૦
વેકલાક)
બસાઈટ
દવારે
અને
અગત્યની િવગતો �વી કે શૈક્ષિણક લાયકાત, અનુભવ, ઉંમર, પગાર પર
ધોરણ, ઉંમરમાં
�ટછાટ, અરજી
ફી ઓનલાઈન
અરજી કરવાનીરહેરીત,શજાહે
ાતની સામાન્ઓનલાઈન
ય જોગવાઈઓ તથા અન્યઅરજી
િવગતો આયોગના
નોટીસ બોડર્ ઉપર
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in
Online
અરજી
કરવાની
ે. રઉંમર
કરવાની
છે લઅથવા
્લી
આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર જોવા િવનંતી છે. જાહેરાતની સંપણૂ ર્ િવગતો આયોગની વેબસાઈટ પર જોયા બાદ જ ઉમેદવારે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર Online
તારીખના રોજગણવામાં આવશે.

ગુ જ રા ત જા હે ર સે વા આ યો ગ

અરજી કરવાની રહેશે. ઉંમર ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે�લી તારીખના રોજ ગણવામાં આવશે.
જાહેરાત
કર્માંક

૧

જગ્યાનું નામ

કુલ

જગ્યા

કક્ષાવાર જગ્યાઓ

ઓ

૨

૪

૩ િબન આ.ન.વ. સા.શૈ.પ. અનુ. અનુ.

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મિહલાઓ માટે કુલ જગ્યાઓ કુલ પર્ાથિમક/ પર્ાથિમક/મુ બબબ
શૈક્ષિણક અનુભવ
અનામત જગ્યાઓ
પૈકી િદ�યયંગ જગ્યાઓ મુખ્ય કસોટીની ખ્ય કસોટીના મુલાકાતનો લાયકાત (ટંકૂ માં)
ઉમેદવારો માટે પૈકી માજી સૂિચત તારીખ પિરણામનો સંભિવત (ટંકૂ માં)
અનામત સૈિનક માટે
સંભિવત માસ માસ
અનામત

૫

િબન આ.ન.વ. સા.શૈ.પ. અનુ. અનુ.
અનામત (EWS) વગર્ જાિત જનજાિત અનામત (EWS) વગર્ જાિત જનજાિત

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૦૦ ૨૯-૦૧-૨૦૨૩ માચ-ર્ ૨૩ જુલાઈ-૨૩ B.E/B.TECH (CIVIL) મદદનીશ ઈજનેર (િસિવલ), વગર્-૨, મા.મ. િવ. ૭૭ ૪૬ ૦૯ ૧૮ ૦૪ ૦૦ ૧૫ ૦૩ ૦૬ ૦૧ ૦૦ ૦૪
૦૦ ૨૨-૦૧-૨૦૨૩ માચર્-૨૩ જૂન-૨૩ LLB/ LLB Integrated ૦૩ વષર્
કાયદા અિધકારી, વગર્-૨, �મ,કૌ. િવકાસ અને રોજગાર િવ. ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦
૦૦ ૨૯-૦૧-૨૦૨૩ માચર્-૨૩ જૂન-૨૩ PGD/Degree ૦૫ વષર્
પર્વર વૈ�ાિનક અિધકારી (ઔષધ), વગર્-૧ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦
૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦
૦૦ ૨૨-૦૧-૨૦૨૩ માચ-ર્ ૨૩ જૂન-૨૩ PG Degree/Dip. ૦૩ વષર્
�ુરેટર, વગર્-૨
ગુજરાત ઇજનેરી સેવા (િસિવલ),વગર્-૧ અને વગર્-૨, માગર્ અને મકાન િવભાગ (મા.મ.િવ.) અને નમર્દા જળ સંપિ�/પાણી પુરવઠા અને ક�પપસ િવભાગ (ન.જ.પા.પુ. અને ક. િવ)
૦૦
૦૧
કાયર્પાલક ઈજનેર (િસિવલ), માગર્ અને મકાન િવ. ૦૫ ૦૨ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦
ુ રી-૨૩
વગર્-૧
૨૨-૦૧-૨૦૨૩ ફે�આ
૦૦
૦૧
કાયર્પાલક ઈજનેર (િસિવલ), ન.જ.પા.પ.ુ ક. િવભાગ ૧૯ ૦૯ ૦૧ ૦૫ ૦૧ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧
જુલાઈ-૨૩ B.E/B.TECH (CIVIL) -૦૧
૦૦ ૨૩, ૩૦ એિપર્લ,
નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેર (િસિવલ), મા.મ. િવ. ૧૩ ૦૬ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૩ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧
વગર્-૨
જૂન-૨૩
૦૩
૦૦ અને ૦૭ મે-૨૩
નાયબ કાયપર્ ાલક. ઈજનેર(િસિવલ), ન.જ.પા.પ.ુ ક.િવ ૨૧ ૦૭ ૦૪ ૦૫ ૦૨ ૦૩ ૦૨ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૧
૨૦
ગુજરાત વહીવટી સેવા વગર્-૧, ગુજરાત મુ�કી સેવા વગર્-૧ અને વગર્-૨ તથા ગુજરાત નગરપાિલકા મુખ્ય અિધકારી સેવા, વગર્-૨
૨૮ ૧૪ ૦૨ ૦૭ ૦૧ ૦૪ ૦૫ ૦૧ ૦૩ ૦૧ ૦૨
૦૨
૦૧ પર્ાથિમક
સહાયક રાજ્ય વેરા કિમશનર
વગર્-૧
ુ રી-૨૩
૦૧
૦૦
કસોટી ફે�આ
મદદનીશ કિમશનર (આિદજાિત િવકાસ) ૦૪ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧
૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦
૦૦ ૦૮-૦૧-૨૦૨૩
સમાજ ક�યાણ અિધકારી (િવ. જા.)
૦૬ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧
૦૦
૦૦ મુખ્ય લેિખત
ઓગ�ટ-૨૩ �નાતક
-િજ�લા િનરીક્ષક જમીન દફતર
વગર્-૨ મદદનીશ િનયામક, અ� ના.પ.ુ અને ગર્ાહક બા. િવ. ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧
૦૧
૦૦ પરીક્ષા ૦૨,
જુલાઈ-૨૩
૦૨
૦૦ ૦૯, ૧૬
ચીફ ઓિફસર (નગરપાિલકા મુખ્ય અિધકારી) ૧૨ ૦૯ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧
૫૦ ૨૨ ૦૫ ૧૩ ૦૩ ૦૭ ૦૭ ૦૨ ૦૪ ૦૧ ૦૩
૦૨
૦૩ એિપર્લ-૨૩
રાજ્ય વેરા અિધકારી
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯

ન�ધ-અતર્ે દશાર્વલે શૈક્ષિણક લાયકાત અને અનુભવ ઉમેદવારની સામાન્ય સમજણ માટે છે. ચોક્કસ પર્કારની શૈક્ષિણક લાયકાત અને અનુભવ માટે જાહેરાતની જોગવાઇ, જગ્યાનાં ભરતી િનયમો અને ભરતી (પરીક્ષા) િનયમો ધ્યાને લેવાનાં રહેશ.ે

è

ઉમેદવારો �ાાર કરવામાં આવતી ઓનલાઇન અરજી જાહેરાતના આખરી (છે�લલ) સમય સુધી “Editable” છે . આથી ઉમેદવારોએ એક જાહેરાતમાં એક જ અરજી કરવી. ઓનલાઇન કરેલ અરજીમાં િવગત-માિહતી ભરવામાં કોઇ ભૂલ થાય
તો “Edit” િવક�પપમં જઇ િવગત સુધારી લેવી. નવી અરજી ન કરવી. અરજી કરતી વખતે અને ત્યારબાદ ઉમેદવારે પોતાની સહી, ફોટો અને અન્ય િવગતો ચકાસી તેની ખરાઈ કરવી, જો ભૂલ હોય તો સુધારો કરી લેવા જણાવવામાં આવે

તા. ૨૪ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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è

ન�ધ-અત્રે દશા્ડ વેલ શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવ ઉમેદવારની સામાનય સમજિ માટે છે . ચો�સ પ્રકારની શૈક્ષણિક

લાયકાત અને અનુભવ માટે જાહેરાતની જોગવાઇ, જગયાનાં ભરતી વનયમો અને ભરતી(પરીક્ષા)વનયમો ધ્યાને લેવાનાં રહેશે.

 ઉમેદવારો દ્ારા કરવામાં આવતી ઓનલાઇન અરજી જાહેરાતના આખરી (છે લલા) સમય સુધી “Editable”છે . આથી

ઉમેદવારોએ એક જાહેરાતમાં એક જ અરજી કરવી. ઓનલાઇન કરે લ અરજીમાં વવગત-મા�હતી ભરવામાં કોઇ � ૂલ થાય
તો “Edit”વવકલપમાં જઇ વવગત સુધારી લેવી. નવી અરજી ન કરવી. અરજી કરતી વખતે અને તયારબાદ ઉમેદવારે

પોતાની સહી, ફોટો અને અનય વવગતો ચકાસી તેની ખરાઈ કરવી, જો � ૂલ હોય તો સુધારો કરી લેવા જિાવવામાં

આવે છે . જાહેરાત ઓનલાઇન અરજી કરવાનો સમયપ ૂિ્ડ થયા બાદ ઓનલાઇન ભરે લ અરજીપત્રકમાં કોઇ સુધારા
વધારા થઇ શકશે નહ�.

 આયોગ દ્ારા પ્રવસદ્ધ કરવામાં આવતી સદરહુ જાહેરાતોમાં જગયાઓની સંખયામાં વવભાગની દરખાસ્તને આધીન ફે રફાર
કરવાનો આયોગનો અબાવધત અવધકાર રહેશે.

 ઉમેદવારોની સંખયાને ધ્યાને લઈ પ્રાથવમક કસોટી OMR -CBRT(Computer Based Recruitment Test)માધ્યમથી
લેવામાં આવશે.

 શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ વગેરે આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.inઅને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.inપ્રવસદ્ધ કરવામાં આવેલ વવગતવાર જાહેરાત પ્રમાિે રહેશે.

 ઉક્ત જાહેરાતો પૈકી જાહેરાત ક્રમાંક:૧૫થી ૧૮/૨૦૨૨-૨૩માંપ્રાથવમક કસોટીમાં ૩૦૦ ગુિમાંથી જે ગુિ મેળવેલ હશે
તેના ૫૦% ગુિભાર અને �બ� મુલાકાતના ૧૦૦ ગુિમાંથી મેળવેલ ગુિના ૫૦% ગુિભારના પ્રમાિસહ ગિતરી
કરીને �ુલ ગુિના આધારે કરવામાં આવશે. એટલે કે ,પ્રાથવમક કસોટી અને �બ� મુલાકાતના અનુક્રમે ગુિ ૩૦૦
અને ૧૦૦માંથી મેળવેલ ગુિનુ ં ૫૦-૫૦ ટકા વેઇટે જ આપવામાં આવશે. પ્રાથવમક કસોટીમાં ૧૦૦ ગુિના ૧૦૦પ્ર�ો

સામાનય અભ્યાસના તથા ૨૦૦ગુિના ૨૦૦પ્ર�ો સંબવં ધત વવષયના રહેશે.(સદરહુ જાહેરાતોમાં પ્રાથવમક કસોટીમાં

૧૫% થી ઓછા ગુિ મેળવશે તેવા ઉમેદવારોને �બ� મુલાકાત માટે વવચારિામાં લેવામાં આવશે નહ�.)

 જાહેરાતક્રમાંક૧૯ અને ૨૦/૨૦૨૨-૨૩ અનવયે પ્રાથવમક કસોટીમાં આયોગે ન�ી કરે લ લાયકી ધોરિમાં આવતા અને
જાહેરાતમાંભરતી વનયમોમાં દશા્ડ વેલ જોગવાઇઓ સંતોષતા �ુલ જગયાઓના આશરે ૧૫ (પંદર) ગિા ઉમેદવારોને

કામચલાઉ ધોરિે મુખય લેણખત પ�રક્ષામાં પ્રવેશ આપવામાં આવશેઅને તયારબાદ આયોગે ન�ી કરે લા લાયકી
ધોરિમાં આવતા �ુલ જગયાઓના ૦૩ (ત્રિ) ગિા ઉમેદવારોને �બ� મુલાકાતમાં બોલાવવામાં આવશે.

 જાહેરાતક્રમાંક૨૦/૨૦૨૨-૨૩, ગુજરાત વહીવટીસેવા વગ્ડ-૧,ગુજરાત મુલકીસેવા વગ્ડ-૧ અને વગ્ડ-૨ તથા ગુજરાત
નગરપાણલકા મુખય અવધકારી સેવા, વગ્ડ-૨�તગ્ડત અનય સંવગ�ની જગયાઓ ઉમેરાઈ શકે છે .

 �દવ્યાંગ ઉમેદવારોની જગયામાં સરકારની અદ્યતન સ ૂચનાઓ મુજબ સુધારો થવાની સંભાવના રહે છે . �

 બધીજ જાહેરાતો માટે પસંદગી યાદી મેરીટના આધારે આખરી કરવામાં આવશે. આખરી પ�રિામ વખતે જ ઉમેદવારે
મેળવેલ આખરી ગુિ જાહેર કરવામાં આવશે.

 (૧) ઉમેદવારોએ જાહેરાત ક્રમાંક અને જગયાનુ ં નામ સ્પષ્ટ રીતે વાંચીને ઓનલાઈન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન

અરજી કરતી વખતે તમામ વવગતો અરજીપત્રકમાં ભયા્ડ બાદ, તે વવગતોની ખાતરી કરીને તયાર પછી જ અરજી કનફમ્ડ

કરવાનીરહેશે. (ર)ફનફમ્ડ થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમાં ઉમેદવારે આપેલ મા�હતીમાં ક્ષવત કે � ૂક બાબતે સુધારો

ુ ાં “Edit”વવકલપમાં
કરવાની જ�રીયાત જિાય તો https:--gpsc-ojas.gujarat.gov.inના “Online Application”મેનમ
જઇને તે જાહેરાતમાં ઓનલાઇન અરજી કરવાનાઆખરી (છે લલા) �દવસ અને સમય સુધીમાં કોઇ પિ વવગત સુધારી

શકાશે.જાહેરાતના ઓનલાઇન અરજી કરવાનો સમયપ ૂિ્ડ થયા બાદ ઓનલાઇન ભરે લ અરજીપત્રકમાં કોઇ સુધારા

વધારા થઇ શકશે નહ�.(૩) એક કરતાં વધારે સંખયામાં અરજી કયા્ડ ના �કસ્સામાં છે લલે કનફમ્ડ થયેલ અરજીપત્રક જ

માનય રાખવામાં આવશે. ણબન-અનામત વગ્ડના ઉમેદવારો માટે છે લલે કનફમ્ડ થયેલ ફી સાથેન ુ ં અરજીપત્રક માનય
રાખવામાં આવશે. (૪) ઉમેદવારોએ �બ� મુલાકાતને પાત્ર થયાના �કસ્સામાં ર�ૂ કરવાના થતા પ્રમાિપત્રો તૈયાર
રાખવાના રહેશે.

 ઉમરનાં પુરાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જનમ તારીખ દશા્ડ વેલ) જ ર�ૂ કર�ુ.ં અનય કોઈપિ દસ્તાવેજ માનય
ગિાશે નહ�. સામા�જક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગ્ડના ઉમેદવારોએ NON CREAMY LAYER CERTIFICATE
(NCLC)માટે પ�રવશષ્ટ-ક-પ�રવશષ્ટ-૪ (ગુજરાતી) જ ર�ૂ કર�ુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH)માનય ગિાશે નહ�.

 ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામાં આવે છે કે Online અરજી કરવા માટે તારીખ-૦૯-૦૯-૨૦૨૨ના ૧૩:૦૦ કલાક

સુધી જ વેબસાઇટ �ુલલી રહેશે માટે આખરી �દવસો સુધી રાહમાં ન�હ� રહેતા Onlineઅરજીપત્રક્માં તમામ વવગતો

કાળજીપ ૂવ્ડક ચકાસીને વહેલી તકે ભરવા અને ઓનલાઇન અરજી Confirmકરવા જિાવવામાં આવે છે . તે ઉપરાંત
ઓનલાઇન કનફમ્ડ થયેલઅરજીપત્રક (Application Form)ની નકલ અવશ્ય રાઉનલોર કરી લેવી. ઉમેદવાર દ્ારા

વનયત સમયમાં Onlineઅરજીપત્રક ભરી Confirmation Number મેળવી લેવોફરજીયાત છે . જેમાં �ુક થયેથી ઉમેદવાર

જ જવાબદાર રહેશે.

તા. ૨૪ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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JOIN INDIAN COAST GUARD

(MINISTRY OF DEFENCE)
AS AN ASSISTANT COMMANDANT - GENERAL DUTY, COMMERCIAL PILOT LICENCE(CPL-SSA), TECHNICAL (ENGINEERING &
ELECTRICAL/ELECTRONICS)& LAW FOR 02/2023 BATCH
APPLICATION WILL BE ACCEPTED ‘ONLINE’ FROM 17AUG 2022 (1100 HRS) TO 07 SEP2022(1730 HRS)
1. The Indian Coast Guard, an Armed Force of the Union, offers a challenging career to young and dynamic Indian male/female candidates for various branches as an Assistant Commandant(Group ‘A’ Gazetted Ofﬁcer). Registration of ‘online’ application will be through
Coast Guard recruitment website https://joinindiancoastguard.cdac.in
2. Eligibility Criteria. Indian citizens having following minimum qualiﬁcations are eligible to apply:Sl.
Branch
(a) General Duty
(GD)

Age (Born Between)
Gender
Educational Qualiﬁcation
Born between01 Jul 1997 to 30 Male (i) Should hold a degree of recognised university with minimum 60%
Jun 2001 (Both dates inclusive).
aggregate marks.
(05 Years relaxation for personnel
(ii) Mathematics and Physics as subject upto Intermediate or class
serving in Coast Guard or
XII of 10+2+3 scheme of education or equivalent with minimum 55%
equivalent personnel in Army/
aggregate marks in Mathematics and Physics. The candidates who
Navy/Air Force)
have completed graduation after diploma, are also eligible, provided
they should possess an aggregate of 55% marks in diploma with
physics and mathematics in its curriculum.
(b) Commercial Pilot Born between 01 Jul 1997 to 30 Male / (i) Should have passed 12th class or equivalent with physics and
Licence (SSA)
Jun 2003 (Both dates inclusive). Female mathematics as subjects with minimum 55% aggregate marks in
Mathematics and Physics. The candidates who have completed
diploma are also eligible, provided they should possess an aggregate
of 55% marks in diploma with physics and mathematics in its
curriculum.
(c) Technical
Born between 01 Jul 1997 to 30 Male (i) Should hold an Engineering degree of recognised university
(Mechanical)
Jun 2001 (Both dates inclusive).
in Naval Architecture or Mechanical or Marine or Automotive or
(05 Years relaxation for personnel
Mechatronics or Industrial and Production or Metallurgy or Design
serving in Coast Guard)
or Aeronautical or Aerospace with minimum 60% aggregate marks.
OR
Equivalent qualiﬁcation in any of the above disciplines recognised by
the Institutes of the Engineers (India) as exempted from section ‘A’
and ‘B’ and their associate membership examination (AMIE).
(d) Technical
Born between 01 Jul 1997 to 30 Male (i) Should hold an Engineering degree of recognised university in
Electrical or Electronics or Telecommunication or Instrumentation
(Electrical/
Jun 2001 (Both dates inclusive).
Electronics)
(05 Years relaxation for personnel
or Instrumentation and Control or Electronics and Communication
or Power Engineering or Power Electronics with minimum 60%
serving in Coast Guard)
aggregate marks.
OR
Equivalent qualiﬁcation in any of the above disciplines recognised by
the Institutes of the Engineers (India) as exempted from section ‘A’
and ‘B’ and their associate membership examination (AMIE).
(e) Law Entry
Born between 01 Jul 1993 to 30 Male / A degree in Law from a recognized university with minimum 60%
Jun 2001 (Both dates inclusive). Female aggregate marks.
(05 Years relaxation for personnel
serving in Coast Guard or
equivalent personnel in Army/
Navy/Air Force)
* Short Service Appointment (SSA) – Short Service Appointment as Assistant Commandant is for a period of 08 years which may be
extended to 10 years and further extendable up to 14 years.
Vacancy. The total category wise posts for recruitment of AsstComdt-02/2023 batchare as mentioned below:Post
SC
ST
OBC
EWS
General Duty (GD)
07
04
14
03
CPL (SSA)
Tech (Engg)
03
02
05
01
Tech (Elect)
Law
--01
--

UR

Total

22

50

09

20

--

01

How to Apply :
(a) Applications will be accepted only ‘ONLINE’ from 17 Aug 2022 (1100 hrs) to 07Sep2022 (1730 hrs).The candidates are to logon to
https://joinindiancoastguard.cdac.inand follow the instructions for registering yourself with e-mail ID/mobile number. The candidates are
to ensure validity of e-mail and mobile number at least up to 31 Dec 2023.
(b) The candidate may apply for only one post viz. either Assistant Commandant (GD) or Assistant Commandant {Tech(Engg)} or Assistant Commandant {Tech(Elec)} or Assistant Commandant (CPL-SSA) or Assistant Commandant (Law) in reference to advertisement
of one cycle of recruitment. If a candidate ﬁlls multiple applications in one particular recruitment cycle, then his latest application will
be accepted and all previously ﬁlled applications will be rejected. Online application will be further scrutinised for eligibility and may be
rejected at any stage if found ineligible in any respect.
(c) Documents to be uploaded in the application. The candidates will be required to upload documents in two phases. Few documents are
required at the online application stage and few are required to be uploaded if shortlisted for Stage-II. The candidates are to scan the
original documents (neither photocopy nor self-attested photocopy is to be scanned) as applicable for the post applied and upload in
the online application.
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ભારતરીય નૌકાદળનો મૂળભૂત મહામંત્ શું છે?

1. કયું શહેર ઇન્ડસટ્રરીયલ વેસ્ટમાંથરી સડક બનાવના�ં
પ્રથમ ભારતરીય શહેર બનરી ગયું છે?
અ. નાગપુર
બ. ભોપાલ
ક. નાગરકોઈલ
ડ. સુરત
2. ગુડરી પડવો – એ કયા રાજયમાં મનાવાતો તહેવાર છે?
અ. ગુજરાત
બ. રાજસ્થાન
ક. મહારા�
ડ. ક�રળ
3. માચ્ષ – ૨૨માં િબમ્સ્ટેક સમૂહનું પાંચમું િશખર સંમેલન
કયા દેશમાં યોજાયું હતું?
અ. ભૂતાન
બ. શ્રીલંકા
ક. બાંગ્લાદ�શ
ડ. �સ
4. કહેવત : ---------------- એવરી ઠ�કરરી, મા એવરી
દરીકરરી.
અ. ઘર
બ. નામ
ક. ઠામ
ડ. દામ
5. એિપ્રલ – ૨૦૨૨માં ભારતના કયા શહેરમાં કોરોનાનો
નવો વે�રએં્ટ XE નો પહેલો કેસ �વા મળ્યો હતો?
અ. બ�ગ્લુ�
બ.લખનઉ
ક. પાલનપુર
ડ. મુંબઈ
6. રતાંધળાપણું એ કયા િવ્ટાિમનના અભાવે થતો રોગ
છે?
અ. એ
બ. બી
ક. સી
ડ. ડી
7. UN આતંકવાદ િવરોધરી સિમિતના અધ્યક્ષપદે ૨૦૨૨માં
કોનરી િનમણૂક કરાઈ છે?
અ. ટી.�.આયંગર
બ. ટી.એચ.ધવન
ક. ટી.ક�.પટવધર્ન
ડ. ટી.એસ.િત�મૂિતર્
8. જાન્યુઆરરી – ૨૦૨૨માં NASA એ અંત�રક્ષમાં કયું
દુિનયાનું શિક્તશાળરી ્ટેિલસકોપ પ્રક્ષેિપત કયુ�?
અ. ટ�િલવ્યૂઅર
બ. જેમ્સવેબ
ક. વેબલૂક
ડ. જેગુઆર પોઇન્ટ
9. જાન્યુઆરરી -૨૦૨૨માં વડાપ્રધાનશ્રરીએ ૨૬ – �ડસેમ્બરને
કયા �દવસ તરરીકે ઉજવવાનરી ઘોરણા કરરી હતરી?
અ. િવશ્વ ભૂગોળ �દવસ
બ. વીરાંગના �દવસ
ક. વીર બાલ �દવસ
ડ. િનભર્યા �દવસ
10. ઓ�સટ્રયાનરી રાજધાનરી કઈ છે?
અ. િવયેના
બ. અમાન
ક. િવન્હોક
ડ. અબુ�
11. નક્ષત્ોમાં સાતમું નક્ષત્ કયું છે?
અ. પુષ્પ
બ. િવશાખા
ક. પુનવર્સુ
ડ. ભરણી
12. ભારતરીય નૌકાદળનું સૌથરી મો્ટું સૈન્યવાહક જહાજ
કયું છે?
અ. INS – જલધારા
બ. INS - જલદીપ
ક. INS - જલાશ્વા
ડ. INS જલસેના
13. તાજેતરમાં સંઘલોક સેવા આયોગના અધ્યક્ષપદે કોનરી
િનમણૂક કરાઇ છે?
અ. ડૉ. મનોજ દવે
બ. ડૉ. મનોજ પટ�લ
ક. ડૉ. મનોજ શાહ
ડ. ડૉ. મનોજ સોની
14. કયા પ્રદેશમાં િવશ્વના ૩ ્ટકા જે્ટલા તમાક�નું વાવેતર
થાય છે?
અ. કાનમ
બ. વાકળ
ક. ચરોતર
ડ. ભાલ
15. આ�દવાસરીઓનું ‘ક�દિણયું’ �ત્ય કયા પ્રસંગે કરવામાં
આવે છે?
અ. લગ્ન પ્રસંગે
બ. દીકરી જન્મ પ્રસંગે
ક. ૫૦ મી લગ્નિતિથ પ્રસંગે ડ. દીકરા જન્મ પ્રસંગે
16. ‘જાગને જાદવા....’ આ પ્રભાિતયું કોણે લખ્યું હતું?
અ. નરિસંહ મહ�તાએ
બ. નાનાલાલ કિવએ
ક. મિણશંકર ભટ્ટ�
ડ. અખાએ
17. િક્રકે્ટર શેફાલરી વમા્ષનરી જાન્યુ. – ૨૦૨૨માં કઈ બ�ક્ના
બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરરીકે િનયુકત કરાઇ છે?
અ. બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા
બ. બ�ક ઓફ મહારા�
ક. બ�ક ઓફ બરોડા
ડ. પં�બ નેશનલ બ�ક

18. કિવ પ્રેમાનંદ મૂળ કયાંના વતનરી હતા?
અ. વડોદરા
બ. રાજકોટ
ક. ગાંધીધામ
ડ. સુરત.
19. ૧૯૬૯ માં ભારત દેશનું રા�રીય પ્રાણરી કયું હતું?
અ. વાઘ
બ. િસંહ
ક. સસલું
ડ. બળદ
20. સાિહત્યકાર ઇશ્વર પે્ટલરીકરના િપતાનું નામ શું હતું?
અ. જશભાઇ
બ. નારણદાસ
ક. મોતીભાઈ
ડ. િશવાભાઇ
21. ગુજરાત ખિનજ િવકાસ િનગમ (GMDC) નું મુખ્યમથક
કયાં આવેલું છે?
અ. અમદાવાદ
બ. વડોદરા
ક. રાજપારડી
ડ. વલસાડ
22. હુમલો, હલ્લો નો પયા્ષય શબ્દ કયો થશે?
અ. ચીમક�
બ. ધમક�
ક. અિધક્રમણ
ડ. અગવો
23. શતર�જનરી રમતમાં બોડ્ષ પર કે્ટલાં ખાના હોય છે?
અ. ૫૨
બ. ૬૪
ક. ૪૮
ડ. ૬૮
24. અમદાવાદ �સથત પ્રિસદ્વ વેદમં�દરના સથાપક કોણ
હતા?
અ. સ્વામી વેદપ્રકાશ�
બ. સ્વામી ગંગેશ્વરાનંદ�
ક. સ્વામી અિખલેશ્વરાનંદ� ડ. સ્વામી રિવશંકર�
25. કયા વાઈસરોયના સમયમાં ભારતરીય ્ટપાલ વ્યવસથા
શ� થઈ હતરી?
અ. બે�ન્ટક
બ. માઉન્ટબેટન
ક. િલન િલથગો
ડ. ડેલહાઉસી
26. કયા શાકભા�માં એમોિનયા વાયુ હોય છે?
અ. ભ�ડામાં
બ. બટાકામાં
ક. ડુંગરીમાં
ડ. સૂરણમાં
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27. કે્ટલાંક પક્ષરીઓનરી ચાંચ નરીચે લ્ટકતરી લાલ ચામડરીને
શું કહે છે?
અ. પૂઈ
બ. ક�ઈ
ક. �ઈ
ડ. ચૂઈ
28. અખબારો – સામાિયકોમાં મગજનરી કસરત કરાવતરી
‘સુડોક�’ એ કયા દેશનરી દેન છે?
અ. �પાન
બ. ચીન
ક. �સ્વટઝલ�ન્ડ
ડ. નોવ�
29. �દ્વર્ કે ઘરડું મા્ટેનો પયા્ષય કયો?
અ. કરઠ
બ. હરઠ
ક. ગરઠ
ડ. જરઠ
30. યુદ્વ જેવરી બાબત કે કોઈ સંઘર્ષમાં મા – બાપ ગુમાવનારા
બાળકોનરી માનિસક �સથિતમાં જા�િત લાવવા ઉજવાતો
િવશ્વ યુદ્વર્ અનાથ �દવસ (World War Orphan Day)
ક્યારે ઉજવાય છે?
અ. ૬ – �ન્યુ.
બ. ૮ - મે
ક. ૩- ફ�બ્રુ.
ડ. ૫ - જૂન
31. ગુજરાત ગૌરવ�દને કોને કલાક્ષેત્ે ગુજરાત ગ�રમા
એવોડ્ષ એનાયત કરાયો હતો?
અ. સુર�ન્દ્રભાઈ પટ�લ
બ. ક�િતર્દાન ગઢવી
ક. ગૌરવક�માર દવે
ડ. શ્યામદાન ગઢવી
32. કયા ભારતરીય િક્રક્રે્ટરને િવઝડનના પાંચ ‘િક્રક્રે્ટસ્ષ ઓફ
ધ ઇયર – ૨૦૨૨’માં નાિમત કરાયા છે?
અ. િવરાટ કોહલી
બ. રોિહત શમાર્
ક. ઋષભ પંત
ડ. ક�.એલ.રાહુલ
33. World Parkinson’s Day – ક્યારે મનાવવામાં આવે
છે?
અ. ૫ – ફ�બ્રુ.
બ. ૮ - એિપ્રલ
ક. ૧૫ – ફ�બ્રુ.
ડ. ૧૧- એિપ્રલ

5

34. Cobra Saffron – એ્ટલે કયું ફ�લ થશે?
અ. નાગચંપો
બ. મોગરો
ક. ચંપો
ડ. અમલતાસ
35. ધરતરી – સૂય્ષના લગ્નનો સરહુલ ઉત્સવ કયા રાજયમાં
મનાવવામાં આવે છે?
અ. તેલંગાણા
બ. અ�ણાચલ પ્રદ�શ
ક. ઉત્તરાંચલ
ડ. ઝારખંડ
36. ભારતરીય મિહલા ભૌિતક િવઞ્જાનરી અન્ના મનરી કયા
રાજ્યમાં જન્મેલા હતા ?
અ. તાિમલનાડુ
બ. મહારા�
ક. કણાર્ટક
ડ. ક�રળ
37. પ્રિસદ્વર્ િસદ્વર્પરીઠ શાક�ભરરી માતાના દશ્ષને જવું હોય તો,
કયા રાજયનરી મુલાકાત લેવરી પડે?
અ. આંધ્રપ્રદ�શ
બ. મહારા�
ક. રાજસ્થાન
ડ. ઉતરાંચલ
38. ભારતરીય નૌકાદળનો મૂળભૂત મહામંત્ શું છે?
અ. ÜïU±H}¢ ç±…²
બ. ©Ó™ Ï¢çHÎ¢Ý
ક. à¢æ Ý¢ï ±L‡¢:
ડ. Ý|¢: SÐëà¢æ ÎèŒ¼}¢ì
39. મુરાહ, ભદાવરરી, બન્નરી, નરીલરી રિવ વગેરે શું છે?
અ. ભ�સની �ત
બ. સોપારીની �ત
ક. આ�દવાસી �ત્યો
ડ. પાઘડીઓના પ્રકાર
40. કહેવત : વખાણરી ------------- દાઢે વળગરી.
અ. કઢી
બ. ખીચડી
ક. રોટલી
ડ. દાળ
41. ૫૪ દેશોમાં ૮૦૦ િમિલયનથરી વધુ વસતરી ધરાવતો ખંડ
કયો છે?
અ. યુરોપ
બ. ઉત્તર અમે�રકા
ક. આિફ્રકા
ડ. ઓસ્ટ્રેિલયા
42. ઇ�ન્ડયન કોસ્ટ ગાડ્ષના ૨૪મા ડાયરેક્ટર જનરલપદે
તાજેતરમાં કોનરી િનયુિક્ત કરાઇ છે?
અ. પી.બી.રોય
બ. ક�.એસ.અરોરા
ક. વી.એસ.પથાિનયા
ડ. એ.એ.દ�વ
43. મનાલરી ખાતે આયોિજત ‘િવન્્ટર કાિન્ષવલ- ૨૦૨૨’માં
િવન્્ટર ક્વરીન બનનાર આિશમા ચૌહાણ કયા શહેરનરી
છે?
અ. કાનપુર
બ. િસમલા
ક. િવજયવાડા
ડ. પુના
44. ‘બેઅર’ – એ્ટલે કયું પ્રાણરી થશે?
અ. ર�છ
બ. ગ�ડો
ક. િચત્તો
ડ. િખસકોલી
46. ભારેપણાનરી સરખામણરી કરવા શું માપવામાં આવે છે?
અ. કદ
બ. દળ
ક. વજન
ડ. ઘનતા
47. એબોનાઈ્ટના સિળયાને જ્યારે ઊન સાથે ઘસવામાં
આવે ત્યારે સિળયો શું મેળવે છે?
અ. ન્યુટ્રોન
બ. પ્રોટોન
ક. ઈલેકટ્રોન
ડ. ન્યૂ�ક્લયસ
48. સૂય્ષ અને તેનરી આસપાસ ઘૂમતા અવકાશરી પદાથ�ને
શું કહે છે?
અ. સૂયર્મંડળ
બ. ગેલેક્ષી
ક. આકાશ- ગંગા
ડ. ઉલ્કામંડળ
49. “આરામ હરામ હ�”નું સૂત્ કોણે આપ્યું હતું?
અ. જવાહરલાલ નહ��એ
બ. લાલ બહાદુરશાસ્ત્રીએ
ક. સરદાર વલ્લભભાઈ પટ�લે ડ. મહાત્મા ગાંધી�એ
50. સથાપત્યકળાનો બેનમૂન નમૂનો હરીરાભાગોળ કયા
શહેરમાં �સથત છે ?
અ. દાહોદ
બ. ડભોઈ
ક. પાટણ
ડ. ઉ�ઝા
જવાબ:
(1-ડ)(2-ક)(3-બ)(4-ક)(5-ડ)(6-અ)(7-ડ)(8-બ)
(9-ક)(10-અ) (11-ક)(12-ક)(13-ડ)(14-ક)(15-અ)
(16-અ)(17-ક)(18-અ)(19-બ)(20-ક) (21-અ)(22-ક)
(23-બ)(24-બ)(25-ડ)(26-ક)(27-ડ)(28-ક)(29-ડ)
(30-અ) (31-બ)(32-બ)(33-ડ)(34-અ)(35-ડ)(36-ડ)
(37-ક)(38-ક)(39-અ)(40-બ) (41-ક)(42-ક)(43-બ)
(44-અ)(46-ડ)(47-ક)(48-અ)(49-અ)(50-બ)
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ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL
SCIENCES : NAGPUR

તા. ૨૪ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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DEFENCE INSITUTE OF
ADVANCED TECHNOLOY : PUNE

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh 8 WÃkhLkwt [k÷w)
Agniveer Clerk/Store
Keeper Technical/
Inventory Management
(All Arms)

17 /2-23 #

76(+5cm 10+2 I Intermediate Exam pas in any stream (Arts,
expansion) Commerce & Science) with 60% marks in aggregate
and minimum 50% in each subject. Securing 50% in
English and Maths/ Account /Book Keeping in
Class. 12th is mandatory.
Note : ft The upper age limit has been relaxed! from 21 yearn to 23 years as a onetime
measu re for the Recruiting Year 2022-23.
1

01 Oct 1999
to
01Apr2005

167

1. Relaxation In Physical Stgindrds.
Ser No Category
Height (Cms)
(a)
For son of servicemen (SOS) & Ex-Servicemen (SOEX), War Widow (SOWW) and
2
Widow of Ex-Servicemen (SOW). For adopted Son/ Son-in-law of a War Widow, if she
has no son and including a legally adopted son of serving Soldier I Ex-Servicemen.
(b)
Outstanding Sportsmen (National I State & those who represented District, College I
2
School State/University I Board Championship).
Note. An eligible candidate can be granted prescribed measurements i.e height, chest and weight.

Chest (Cms)
1

Weight (Kgs)
2

3

5

2. Soecial Physical Standards. As applicable.
3. Candidates will be tested as stated below:1.6 Km Run
Group
Group- I
Group- II

Time
Up till 5 Min 30
Secs
5 Min 31 Sec to
5 Min 45 Secs

Physical Fitness Test (At Rally Site)
Beam (Pull Ups)
Marks
Pull Ups
Marks
16
10
40
48

9

33

8
7
6

27
21
16

9 Feet Ditch

Zig Zag Balance

Need to
Qualify

Need to
Qualify

Remarks
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તા. ૨૪ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

Army Recruiting Ofﬁce : Ahmedabad

ARMY RECRUITMENT RALLY GOES ON-LINE AT GUJARAT UNIVERSITY SPORTS COMPLEX ARENA.
NAVRANGPURA (AHMEDABAD) FROM 15 OCT 2022 TO 08 NOV 2022
1.
2.

It is for your kind information that, this ARO will be conducting a Recruitment Rally for 20 x Districts & two UTs of Gujarat at Gujarat University
Sports Complex Arena, Navrangpura (Ahmedabad) from 15 Oct 2022 to 08 Nov 2022.
20 Districts being covered are Anand, Valsad, Tapi, Dangs, Navasari, Sabarkantha, Vadodra, Mehsana, Surat, Banaskantha, Narmada, Mahisagar,
Ahmedabad, Gandhinagar, Aravali, Chhota Udepur, Bharuch, Kheda, Dahod, Panchmahals & UTs of Daman, Dadra & Nagar Haveli. On-line
applications have started from 05 Aug 2022 to 03 Sep 2022.

JOIN INDIAN ARMY ONLINE REGISTRATION FOR AGNIVEER
1. Based on the schedule of Recruitment Rally, candidates now have to apply ON-LINE on website www.ioinindianarmy.nic.in for a chosen/eligible
career option in the Army. Subsequently, candidates will be called for their physical tests and medical at a place, date and time which will be intimated
to them on their e-mail ID/Mobile No. Therefore, it is mandatory for all applicants to have valid e-mail ID and Mobile No.
2. Candidates who do NOT REGISTER on-line will NOT be permitted to participate in the Recruitment Rally.
3. For commencing their ON-LINE registration/application, candidates must be in possession of following documents :(a) Education Certiﬁcates.
(b) Personal Details.
(c) Domicile Certiﬁcate.
(d) Valid e-mail ID. (Admit card will be sent on this ID giving out place/date/time to time report at) candidates must carry print-out of the Admit
Card.
(e) Have a UNIQUE Mobile No.
4.

Time line for ON-LINE application is as under:(a) All candidates to log in to ioinindianarmv.nic.in, check their eligibility status and create their proﬁle.
(b) Online Registration (submission of application) have started wef 05 Aug 2022 and will be closed on 03 Sep 2022.
(c) Candidates will login after 25 Sep 2022 and take printout of the admit card which they will carry to Rally Site. Admit Card for the rally will be
sent through registered email from 18 Sep 2022 to 25 Sep 2022. Candidate should reach the venue on given date and time as mentioned in the
Admit Card. The date and venue are tentative and might be changed.
(d) Candidates will be allowed to participate in the Rally only if they produce Admit Card.
5. Candidates can seek assistance regarding on-line registration from ARO, Ahmedabad. Helpline No - 079-22861338 & 9998553924.
6. Schedule of Rally planned by ARO, Ahmedabad and O N-LINE application dates are as under.
Ser
Event
Date
Remarks
(a)
Candidates can apply on- line
05 Aug 2022 to 03 Sep 2022
30 Days window
(b)
Call-up message to candidates on their email ID/Mobile No
18 Sep 2022 to 25 Sep 2022
(c)
Recruitment Rally under ARO, Ahmedabad
15 Oct 2022 to 08 Nov 2022
NOTE :
1. ON-UNE Registration DOES NOT imply that the candidate has fulfilled all the criteria for recru itment.
2. Candidates registration is subject to subsequent scrutiny and can be rejected, if found INELIGIBLE/ INVALID at any point of time .
3. The app!!cants are advised to regularly check army website yvww. joinindianarmv. nic.in and their mail box for alerts.
4. The procedure is NOT open to Nepalese Domicile Gorkhas.
5. Touts and agents have no role to play. Candidates are advised not to be lured by such agents/agencies.
DISCLAIMER : THE TERMS AND CONDITIONS, GIVEN IN THE ADVERTISEMENT AND ON THE WEBSITE ARE SUBJECT TO CHANGE
AND SHOULD, THEREFORE, BE TREATED AS GUIDELINES ONLY. IN CASE OF ANY AMBIGUITY, THE EXISTING POLICIES, RULES
AND REGULATIONS OF THE INDIAN ARMY/GOVERNMENT OF INDIA WILL BE FINAL.
Category

Age (Years)

Agniveer
General Duty
(All Arms)

Born Between
(Both dates
included)

17 1/2-23 #

01 Oct 1999 to
01 Apr 2005

Agniveer Tradesman (All
Arms) (101h Pass)

17 1/2-23 #

01 Oct 1999 to
01 Apr 2005

Agniveer Tradesman
(All Arms) (81h Pass)
(For Syce, House Keeper
& Mess Keeper)
Agniveer
Technical

17 1/2-23 #

01 Oct 1999
to
01Apr2005

17 1/2-23 #

Agniveer
Technical
(Aviation/
Ammunition
Examiner)

17 1/2-23 #

01 Oct 1999
to
01Apr2005
01 Oct 1999
to
01Apr2005

Minimum Physical QR
Education Qualiﬁcation
Height
Weight
Chest
(Cms)
(Kgs)
(Cms)
168
77(+5cm Class 101n/Matric pass with 45% marks in aggregate
expansion) and 33% in each subject. For boards following grading
system min of ‘D’ grade (33%- 40%) in individual
subjects or grades with 33% in individual subjects
and overall aggregate of C2 grade or equivalent
corresponding to 45% in aggregate.
Note: Candidates with valid Light Motor Vehicle
(LMV) Driving License will be given preference for
Driver requirements.
168
76(+5cm (i) Class 10th simple pass
expansion) (ii) No stipulation in aggregate percentage but should
have scored minimum 33% in each subject.
168
76(+5cm (i) Class 81h simple pass
expansion) (ii) No stipulation in aggregate percentage but should
have scored minimum 33% in each subject.
167
167

76(+5cm 10+2/lntermediate Exam Pass in Science with Physics,
expansion) Chemistry, Maths and English with 50% marks in
aggregate and 40% in each subject.
OR
10+2
I
Intermediate
exam
pass
in
Science
with Physics,
76(+5cm
expansion) Chemistry, Maths and English from any recognized
State Edn Bd or Central Edn Bd to incl NIOS and ITI
course of minimum one yr in required ﬁeld with NSQF
level 4 or above.
(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh-7 WÃkh)
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