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Krantiguru Shyamji Krishna Verma

KACHCHH UNIVERSITY
Krantiguru Shyamji  Kishna Verma Kachchh University  invites  an Application for  the Posts  of

Assistant  Professor/Associate  Professor/Professor  in  various  departments  of  Arts,  Science,

Education, Commerce and Management faculties.

No.
Name of the Subject

Name of the Post No.

of Post Category

01 Earth & Environmental Science

(Sedimentology  / Palaeontology / 

Structural Geology / Petrology)

Professor

01

EWS

02 Chemistry Professor 01 SEBC

Associate Professor 01 ST

03 Sociology Professor 01 ST

Assistant Professor 01 Open

04 Psychology Professor 01 SEBC

Assistant Professor 01 SEBC

05 Commerce

&

Management

Associate 

Professor(Statistics)

01 SEBC

Assistant Professor 

(Statistics)

01 SEBC

Assistant Professor 

(Management )

01 ST

06 Economics Associate Professor 01 ST

07 Education Associate Professor 01 SC

*Desirable Specialization.

Minimum Education Qualifications and Eligibility Norms and various other details can be downloaded

from website http://www.kskvku.ac.in 

 The candidate should apply online up to, 09/02/2020 till 5:30 p.m. at: http://www.kskvku.ac.in 

 The Print/Hard Copy of filled-in online application along with supporting documents and Certificates

etc. should reach by RPAD or Speed post to the Office of the Registrar, Krantiguru Shyamji Kishna

Verma Kachchh University, Mundra road, Bhuj, Kutch, Gujarat-370001 on or before 14/02/2020 till

5:30 p.m. 

 No application shall be accepted through courier or in personally.

 The Eligible and interested applicants should ‘Apply Online’ in the format available on  Krantiguru

Shyamji Kishna Verma Kachchh University,Bhuj

 All Information / Notifications / Interview call letters etc. to eligible candidates will be available on

http://www.kskvku.ac.in 

  The application fees shall be required to be paid through online mode only (Net Banking, Credit card

ATM-cum- Debit card etc).

  The application fees shall be required to be paid through online mode only.

 Any Corrigendum /Addendum for any further information and or update shall be uploaded only on the

Website of the University, http://www.kskvku.ac.in 

Place: Bhuj           SD/-

Date: 16, January, 2020  (Registrar[I/C])

Krantiguru Shyamji Krishna Verma

¢ktríkøkwhw ~Þk{Sf]»ý ð{ko fåA ÞwrLkðŠMkxe
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                          BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY,  
                                                             JUNAGADH 

               (Established Vide Gujarat Act No 23/2015) 
        ADVERTISEMENT NO: 01/2020 

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University invites online applications for the 
following posts: 

TEACHING 
(1) Associate Professor (Zoology)   (2) Assistant Professor (English)   
(3) Assistant Professor (Sociology)  (4) Assistant Professor (Microbiology) 

NON-TEACHING 
(1) System Analyst (2) Senior Clerk (3) Junior Clerk 
On-line applications are invited for the above mentioned posts. For details 
regarding essential qualifications and experience, salary, other terms and 
conditions etc. please visit our Website: http://bknmu.edu.in  and interested 
candidates may apply accordingly. Last date to submit the application with 
all relevant testimonials is on or before 05/02/2020 to " The Registrar, 
Bhakta Kavi Narsinh Mehta University, Government Polytechnic campus, 
Bhakta Kavi Narsinh Mehta University Road, Khadiya, Junagadh-362263  
Date: 20-01-2020                                      Sd/- 
Place: Junagadh                                                                       I/c Registrar 

 

  

¼õík frð Lkh®Mkn {nuíkk ÞwrLkðŠMkxe
sqLkkøkZIIM Lucknow

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOW

(yk ònuh¾çkh Võík rLkËuoþ {kxu Au ðÄw rðøkík {kxu MktMÚkkLke ðuçkMkkEx òuðk rðLktíke.)
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UT Administration of Dadra & Nagar Haveli
(Staff Selection Board, Silvassa)

(yk ònuh¾çkh Võík rLkËuoþ {kxu Au ðÄw rðøkík {kxu MktMÚkkLke ðuçkMkkEx òuðk rðLktíke.)
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The details of the qualifi cation, age limit, fee etc. are available on the website http://ds ssb.delhi.gov.in/current-vacancies/DeIhi-subordinate-
services selection-board. Candidates must apply online through the website http:lldsssbonline.nic.in The closing date for submission of online 
application is up to 13/02/2020 (till 11:59 P.M.) after which the link will be disabled. Applications received through any other mode would not be accepted. 

Deputy Secretary (P&P)
DSSSB
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(yk ònuh¾çkh Võík rLkËuoþ {kxu Au ðÄw rðøkík {kxu MktMÚkkLke ðuçkMkkEx òuðk rðLktíke.)
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{wÿf, «fkþf, {kr÷f : {krníke rLkÞk{f, økwshkík hkßÞ, ç÷kuf Lkt.  19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh îkhk «fkrþík, ÔÞðMÚkkÃkf, Mkhfkhe {æÞMÚk {wÿýk÷Þ, økktÄeLkøkh îkhk {wrÿík

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ �ારા �.�. 130/2019-20અને 131/2019-20 (�જુરાત સરકારની સેવાઓ માટ�) તથા �.�. 132/2019-20 થી 145/2019-20(�જુરાત ખનીજ િવકાસ િનગમ �લ. 
(GMDC) માટ�) તાર�ખ-27/01/2020 (13:00 કલાક) થી તાર�ખ-11/02/2020 (13:00 કલાક) �ધુી Onlineઅરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. સદરહુ જગ્યાઓની મખુ્ય અને અગ�યની િવગતો �વી કે 
શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર, પગાર ધોરણ, ઉંમરમા ં�ટછાટ, અરજી ફી, ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત, જાહરેાતની સામા�ય જોગવાઈઓ તથા અ�ય િવગતો આયોગના નોટીસ બોડર્ ઉપર 
અથવા આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.inઅનhેttps://gpsc-ojas.gujarat.gov.inઉપર જોવા િવનતંી છે. જાહરેાતની બધીજ–સપંણૂર્ િવગતો આયોગની વેબસાઈટ પર જોયા બાદ જ 
ઉમેદવારે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.inપર Onlineઅરજી કરવાની રહશેે. ઉંમર ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે�લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે.

ન�ધ:- ઉમેદવારો �ારા કરવામા ંઆવતી ઓનલાઇન અર� �હ�રાતના છે�લા સમય �ધુી “Editable”છે. આથી ઉમેદવારોએ એક �હ�રાતમા ંએક જ અર� કરવી. ઓનલાઇન કર�લ અર�મા ં િવગત / 
મા�હતી ભરવામા ંકોઇ �લુ થાય તો “Edit”િવક�પમા ંજઇ િવગત સધુારી લવેી. નવી અરજી ન કરવી. 

આયોગ �ારા પ્રિસ� કરવામા ંઆવતી સદરહ ુજાહરેાતોની જગ્યાઓની સખં્યામા ંફેરફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહશેે. 
ઉમેદવારોની સખં્યાને �યાને લઈ પ્રાથિમક કસોટી OMR /CBRT(Computer Based Recruitment Test)મા�યમથી લવેામા ંઆવશે.
 શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ વગેરે આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.inઅને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.inપરપ્રિસ� કરવામા ંઆવેલ િવગતવાર જાહરેાત પ્રમાણ ેરહશેે.  

ઉ�ત �હ�રાતો પૈક� �હ�રાત �માકં: 130/2019-20 થી 142/2019-20 મા ંપ્રાથિમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી � ગણુ મેળવેલ હશે તેના ૫૦% ગણુભાર અને �બ� મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના ૫૦% 
ગણુભારના પ્રમાણસહ ગણતરી કરીને કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલ ેકે,પ્રાથિમક કસોટી અને �બ� મલુાકાતના અનકુ્રમે ગણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગણુનુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ંઆવશે. પ્રાથિમક 
કસોટીમા ં૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્ર�ો સામા�ય અ�યાસના તથા ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પ્ર�ો સબંિંધત િવષયના રહશે.ે (સદર� ુબ�ે �હ�રાતોમા ં�ાથિમક કસોટ�મા ં15% થી ઓછા �ણુ મેળવશે તેવા ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાત માટ� 
િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહ�.)
 �હ�રાત �માકં: 143/2019-20 થી 145/2019-20 ની �ાથિમક કસોટ�ની �પર�ખા:��પ�–1 સામા�ય અ�યાસના ૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્ર�ો, ગજુરાતીના ૫૦ ગણુના ૫૦ પ્ર�ો અને અંગે્રજીના ૫૦ ગણુના ૫૦ પ્ર�ો ��પ�–2 
સબંિંધત િવષયના ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પ્ર�ો (ઉમેદવારની આખરી પસદંગી હતેલુક્ષી પ્ર�પત્ર-૧ ના ૨૦૦ ગણુ અને હતેલુક્ષી પ્ર�પત્ર-૨ ના ૨૦૦ ગણુ એમ કુલ ૪૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે.) 
 �.�.-132/2019-20થી �.�.-145/2019-20ની જ�યાઓએ પસદંગી પામેલ ઉમેદવારો �જુરાત ખિનજ િવકાસ િનગમ �લિમટ�ડ �જુરાત સરકાર�ુ ંસાહસ)ના કમ�ચાર� ગણાશે. તેઓ �જુરાત સરકારના કમ�ચાર� ગણાશે નહ�.  
  ઉ�ત �હ�રાતો પૈક� �હ�રાત �માકં: 132/2019-20 થી �.�.-145/2019-20 આ બધી જાહરેાતો ગજુરાત ખનીજ િવકાસ િનગમ િલ. (ગજુરાત સરકારનુ ંસાહસ) �મા ંતે િનગમના ંભરતી અને અ�ય તમામ િનયમોને આિધન 
આ જાહરેાત આપવામા ંઆવે છે. * �હ�રાત �માકં: 143, 144 અને 145/2019-20 વગ�-3 ની હોઈ, આ �હ�રાતોમા ં�બ� �લુાકાત યોજવાની થતી નથી. 
 બધીજ જાહરેાતો માટે પસદંગી યાદી મેરીટના આધારે આખરી કરવામા ંઆવશે. આખરી પિરણામ વખતે જ ઉમેદવારે મેળવેલ આખરી ગણુ જાહરે કરવામા ંઆવશે.
 (૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને જગ્યાનુ ંનામ �પ�ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઈન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ િવગતો અરજીપત્રકમા ંભયાર્ બાદ, તે િવગતોની ખાતરી કરીને �યાર પછી જ અરજી 
ક�ફમર્ કરવાનીરહશેે. (ર)ફ�ફમર્ થયેલ અરજીપત્રકની િવગતો કે તેમા ંઉમેદવારે આપેલ માિહતીમા ંક્ષિત કે ચકૂ  બાબતે સધુારો કરવાની જ�રીયાત જણાય તો https://gpsc-ojas.gujarat.gov.inના “Online Application”મેનમુા ં
“Edit”િવક�પમા ંજઇને તે જાહરેાતના ંઓનલાઇન પ્રિસ��ના છે�લા િદવસ-સમય સધુીમા ંકોઇ પણ િવગત સધુારી શકાશે. �હ�રાતના ઓનલાઇન �િસ��નો સમય�ણૂ� થયા બાદ ઓનલાઇન ભર�લ અર�પ�કમા ંકોઇ �ધુારા 
વધારા થઇ શકશે નહ�.(૩) એક કરતા ંવધારે સખં્યામા ંઅરજી કયાર્ના િક�સામા ંછે�લ ેક�ફમર્ થયેલ અરજીપત્રક જ મા�ય રાખવામા ંઆવશે. િબન-અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે છે�લે ક�ફમર્ થયેલ ફી સાથેન ુ ંઅરજીપત્રક મા�ય 
રાખવામા ંઆવશે. (૪) ઉમેદવારોએ �બ� મલુાકાતને પાત્ર થયાના િક�સામા ંરજૂ કરવાના થતા પ્રમાણપત્રો તૈયાર રાખવાના રહશેે.
ઉમરના ંપરુાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જ�મ તારીખ દશાર્વેલ) જ રજૂ કરવુ.ં અ�ય કોઈપણ દ�તાવેજ મા�ય ગણાશે નહીં. સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ NON CREAMY LAYER 
CERTIFICATE (NCLC)માટે પિરિશ�ટ-ક/પિરિશ�ટ-૪ (ગજુરાતી) જ રજૂ કરવુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH)મા�ય ગણાશે નહીં.
 ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે Online અર� કરવા માટ� તાર�ખ-11/02/2020ના 13:00 કલાક �ધુી જ વેબસાઇટ ��ુલી રહ�શે માટે આખરી િદવસો સધુી રાહમા ંનિહં રહતેા Onlineઅરજીપત્રક્મા ંતમામ 
િવગતો કાળજીપવૂર્ક ચકાસીને વહલેી તકે ભરવા અને ઓનલાઇન અરજી Confirmકરવા જણાવવામા ંઆવે છે. ઉમેદવાર �ારા િનયત સમયમા ંOnlineઅરજીપત્રક ભરી Confirmકરવુ ંફરજીયાત છે. �મા ંચકુ થયેથી ઉમેદવાર જ 
જવાબદાર રહશેે.                                                                                                                                                                                                          

 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ �ારા �.�. 130/2019-20અને 131/2019-20 (�જુરાત સરકારની સેવાઓ માટ�) તથા �.�. 132/2019-20 થી 145/2019-20(�જુરાત ખનીજ િવકાસ િનગમ �લ. 
(GMDC) માટ�) તાર�ખ-27/01/2020 (13:00 કલાક) થી તાર�ખ-11/02/2020 (13:00 કલાક) �ધુી Onlineઅરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. સદરહુ જગ્યાઓની મખુ્ય અને અગ�યની િવગતો �વી કે 
શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર, પગાર ધોરણ, ઉંમરમા ં�ટછાટ, અરજી ફી, ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત, જાહરેાતની સામા�ય જોગવાઈઓ તથા અ�ય િવગતો આયોગના નોટીસ બોડર્ ઉપર 
અથવા આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.inઅનhેttps://gpsc-ojas.gujarat.gov.inઉપર જોવા િવનતંી છે. જાહરેાતની બધીજ–સપંણૂર્ િવગતો આયોગની વેબસાઈટ પર જોયા બાદ જ 
ઉમેદવારે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.inપર Onlineઅરજી કરવાની રહશેે. ઉંમર ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે�લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે.

ન�ધ:- ઉમેદવારો �ારા કરવામા ંઆવતી ઓનલાઇન અર� �હ�રાતના છે�લા સમય �ધુી “Editable”છે. આથી ઉમેદવારોએ એક �હ�રાતમા ંએક જ અર� કરવી. ઓનલાઇન કર�લ અર�મા ં િવગત / 
મા�હતી ભરવામા ંકોઇ �લુ થાય તો “Edit”િવક�પમા ંજઇ િવગત સધુારી લવેી. નવી અરજી ન કરવી. 

આયોગ �ારા પ્રિસ� કરવામા ંઆવતી સદરહ ુજાહરેાતોની જગ્યાઓની સખં્યામા ંફેરફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહશેે. 
ઉમેદવારોની સખં્યાને �યાને લઈ પ્રાથિમક કસોટી OMR /CBRT(Computer Based Recruitment Test)મા�યમથી લવેામા ંઆવશે.
 શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ વગેરે આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.inઅને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.inપરપ્રિસ� કરવામા ંઆવેલ િવગતવાર જાહરેાત પ્રમાણ ેરહશેે.  

ઉ�ત �હ�રાતો પૈક� �હ�રાત �માકં: 130/2019-20 થી 142/2019-20 મા ંપ્રાથિમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી � ગણુ મેળવેલ હશે તેના ૫૦% ગણુભાર અને �બ� મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના ૫૦% 
ગણુભારના પ્રમાણસહ ગણતરી કરીને કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલ ેકે,પ્રાથિમક કસોટી અને �બ� મલુાકાતના અનકુ્રમે ગણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગણુનુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ંઆવશે. પ્રાથિમક 
કસોટીમા ં૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્ર�ો સામા�ય અ�યાસના તથા ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પ્ર�ો સબંિંધત િવષયના રહશે.ે (સદર� ુબ�ે �હ�રાતોમા ં�ાથિમક કસોટ�મા ં15% થી ઓછા �ણુ મેળવશે તેવા ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાત માટ� 
િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહ�.)
 �હ�રાત �માકં: 143/2019-20 થી 145/2019-20 ની �ાથિમક કસોટ�ની �પર�ખા:��પ�–1 સામા�ય અ�યાસના ૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્ર�ો, ગજુરાતીના ૫૦ ગણુના ૫૦ પ્ર�ો અને અંગે્રજીના ૫૦ ગણુના ૫૦ પ્ર�ો ��પ�–2 
સબંિંધત િવષયના ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પ્ર�ો (ઉમેદવારની આખરી પસદંગી હતેલુક્ષી પ્ર�પત્ર-૧ ના ૨૦૦ ગણુ અને હતેલુક્ષી પ્ર�પત્ર-૨ ના ૨૦૦ ગણુ એમ કુલ ૪૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે.) 
 �.�.-132/2019-20થી �.�.-145/2019-20ની જ�યાઓએ પસદંગી પામેલ ઉમેદવારો �જુરાત ખિનજ િવકાસ િનગમ �લિમટ�ડ �જુરાત સરકાર�ુ ંસાહસ)ના કમ�ચાર� ગણાશે. તેઓ �જુરાત સરકારના કમ�ચાર� ગણાશે નહ�.  
  ઉ�ત �હ�રાતો પૈક� �હ�રાત �માકં: 132/2019-20 થી �.�.-145/2019-20 આ બધી જાહરેાતો ગજુરાત ખનીજ િવકાસ િનગમ િલ. (ગજુરાત સરકારનુ ંસાહસ) �મા ંતે િનગમના ંભરતી અને અ�ય તમામ િનયમોને આિધન 
આ જાહરેાત આપવામા ંઆવે છે. * �હ�રાત �માકં: 143, 144 અને 145/2019-20 વગ�-3 ની હોઈ, આ �હ�રાતોમા ં�બ� �લુાકાત યોજવાની થતી નથી. 
 બધીજ જાહરેાતો માટે પસદંગી યાદી મેરીટના આધારે આખરી કરવામા ંઆવશે. આખરી પિરણામ વખતે જ ઉમેદવારે મેળવેલ આખરી ગણુ જાહરે કરવામા ંઆવશે.
 (૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને જગ્યાનુ ંનામ �પ�ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઈન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ િવગતો અરજીપત્રકમા ંભયાર્ બાદ, તે િવગતોની ખાતરી કરીને �યાર પછી જ અરજી 
ક�ફમર્ કરવાનીરહશેે. (ર)ફ�ફમર્ થયેલ અરજીપત્રકની િવગતો કે તેમા ંઉમેદવારે આપેલ માિહતીમા ંક્ષિત કે ચકૂ  બાબતે સધુારો કરવાની જ�રીયાત જણાય તો https://gpsc-ojas.gujarat.gov.inના “Online Application”મેનમુા ં
“Edit”િવક�પમા ંજઇને તે જાહરેાતના ંઓનલાઇન પ્રિસ��ના છે�લા િદવસ-સમય સધુીમા ંકોઇ પણ િવગત સધુારી શકાશે. �હ�રાતના ઓનલાઇન �િસ��નો સમય�ણૂ� થયા બાદ ઓનલાઇન ભર�લ અર�પ�કમા ંકોઇ �ધુારા 
વધારા થઇ શકશે નહ�.(૩) એક કરતા ંવધારે સખં્યામા ંઅરજી કયાર્ના િક�સામા ંછે�લ ેક�ફમર્ થયેલ અરજીપત્રક જ મા�ય રાખવામા ંઆવશે. િબન-અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે છે�લે ક�ફમર્ થયેલ ફી સાથેન ુ ંઅરજીપત્રક મા�ય 
રાખવામા ંઆવશે. (૪) ઉમેદવારોએ �બ� મલુાકાતને પાત્ર થયાના િક�સામા ંરજૂ કરવાના થતા પ્રમાણપત્રો તૈયાર રાખવાના રહશેે.
ઉમરના ંપરુાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જ�મ તારીખ દશાર્વેલ) જ રજૂ કરવુ.ં અ�ય કોઈપણ દ�તાવેજ મા�ય ગણાશે નહીં. સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ NON CREAMY LAYER 
CERTIFICATE (NCLC)માટે પિરિશ�ટ-ક/પિરિશ�ટ-૪ (ગજુરાતી) જ રજૂ કરવુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH)મા�ય ગણાશે નહીં.
 ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે Online અર� કરવા માટ� તાર�ખ-11/02/2020ના 13:00 કલાક �ધુી જ વેબસાઇટ ��ુલી રહ�શે માટે આખરી િદવસો સધુી રાહમા ંનિહં રહતેા Onlineઅરજીપત્રક્મા ંતમામ 
િવગતો કાળજીપવૂર્ક ચકાસીને વહલેી તકે ભરવા અને ઓનલાઇન અરજી Confirmકરવા જણાવવામા ંઆવે છે. ઉમેદવાર �ારા િનયત સમયમા ંOnlineઅરજીપત્રક ભરી Confirmકરવુ ંફરજીયાત છે. �મા ંચકુ થયેથી ઉમેદવાર જ 
જવાબદાર રહશેે.                                                                                                                                                                                                          
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ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ �ારા �.�. ૧૩૦/૨૦૧૯-૨૦ અને ૧૩૧/૨૦૧૯-૨૦ (�જુરાત સરકારની સેવાઓ માટ�) તથા �.�. ૧૩૨/૨૦૧૯-૨૦ થી ૧૪૫/૨૦૧૯-૨૦ (�જુરાત �નીજ િવકાસ િનગમ �લ. (GMDC) માટ�) તાર��-
૨૭/૦૧/૨૦૨૦ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તાર��-૧૧/૦૨/૨૦૨૦ (૧૩:૦૦ કલાક) �ધુી Online અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. સદરહ ુજગ્યાઓની મખુ્ય અને અગ�યની િવગતો �વી કે શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર, પગાર ધોરણ, 
ઉંમરમા ં�ટછાટ, અરજી ફી, ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત, જાહરેાતની સામા�ય જોગવાઈઓ તથા અ�ય િવગતો આયોગના નોટીસ બોડર્ ઉપર અથવા આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in ઉપર જોવા િવનતંી છે. જાહરેાતની બધીજ–સપંણૂર્ િવગતો આયોગની વેબસાઈટ પર જોયા બાદ જ ઉમેદવારે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર Online અરજી કરવાની રહશેે. ઉંમર ઓનલાઈન અરજી 
કરવાની છે�લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
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સા.શૈ.પ.
વગર્ 

અન.ુ 
જાિત 

અન.ુ 
જનજાિત 

િબન 
અનામત

આ.ન.વ. 
(EWS)

સા.શૈ.પ.
વગર્ 

અન.ુ 
જાિત 

અન.ુ 
જનજાિત

૧૩૦  િનયામક, ગજુરાત રાજય 
અિગ્ન િનવારણ સેવા, વગર્-૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૯/૦૪/૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટો-૨૦ �નાતક ૧૦ વષર્ 

૧૩૧ 

મદદિનશ િનયામક/પ્રાદેિશક 
અિગ્નશમન અિધકારી, રાજય 
અિગ્ન િનવારણ 
(અિગ્નશમન) સેવા, વગર્-૧ 

૦૭ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૦/૦૫/૨૦ ઓગ્�ટ-૨૦ નવે.-૨૦ �નાતક ૦૭ વષર્ 

�ુ જ રા ત   � ની જ   િવ કા સ   િન ગ મ   �લ . ( G M D C ) મા ટ�
૧૩૨ જનરલ મેનેજર (બીઝનેસ 

ડેવલપમે�ટ સેલ), વગર્-૧ ૦૧ ૦૧  ૦૦  ૦૦ ૦૦ ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૧૨/૦૪/૨૦ જુલાઇ-૨૦ ઓક્ટો-૨૦
B.E./B.Tech 
MINING & 

MBA(Mrketing) 
૧૫ વષર્ 

૧૩૩ 
ડે��ટુી જનરલ મેનેજર 
[માઇ�સ] (ફ�ટર્ ક્લાસ 
મેટલ), વગર્-૧

૦૬ ૦૩  ૦૦  ૦૨  ૦૦   ૦૧   ૦૧  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૩/૦૫/૨૦ ઓગ�ટ-૨૦ નવે-૨૦ 
B.E. MINING & 
1ST Cl. MMCC-

Metal  
૧૦ વષર્ 

૧૩૪ 
ડે��ટુી જનરલ મેનેજર 
[માઇ�સ](ફ�ટર્ ક્લાસ કોલ), 
વગર્-૧ 

૦૬ ૦૦  ૦૨  ૦૨  ૦૧  ૦૧  ૦૦  ૦૦  ૦૧ ૦૦  ૦૦   ૦૦  ૦૦  ૧૭/૦૫/૨૦ ઓગ�ટ-૨૦ નવે-૨૦ 
B.E.MINING & 
1ST Cl. MMCC-

Coal  
૧૦ વષર્ 

૧૩૫ ડે��ટુી જનરલ મેનેજર
(લીગલ), વગર્-૧ ૦૧ ૦૧  ૦૦  ૦૦ ૦૦ ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૩૧/૦૫/૨૦ ઓગ�ટ-૨૦ નવે-૨૦ L.L.B. ૧૦ વષર્ 

૧૩૬ 
આસી�ટ�ટ મેનેજર
(એચ.આર.)/લેબર વેલફેર 
ઓફીસર, વગર્-૨

૦૭ ૦૧  ૦૨  ૦૨ ૦૦  ૦૨ ૦૧  ૦૦  ૦૧  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૧૨/૦૪/૨૦ જુલાઇ-૨૦ ઓક્ટો-૨૦ MLW/MSW/M
BA (HR)  ૦૩ વષર્ 

૧૩૭ આસી�ટ�ટ મેનેજર,(ફાઇના�સ 
એ�ડ એકાઉ�ટ),વગર્-૨ ૧૧ ૦૩  ૦૨  ૦૩ ૦૧  ૦૨  ૦૨  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૧૭/૦૫/૨૦ ઓગ�ટ-૨૦ નવે-૨૦ ICWA / MBA 

(FINANCE)  ૦૩ વષર્ 

૧૩૮ આસી�ટ�ટ મેનેજર
(એ�વાયરમે�ટ),  વગર્-૨ ૦૫ ૦૩  ૦૧  ૦૦  ૦૦  ૦૧  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૩/૦૫/૨૦ ઓગ�ટ-૨૦ નવે-૨૦ B.E./B.Tech/ 

M.Sc (ENVIR)  ૦૩ વષર્ 

૧૩૯ આસી�ટ�ટ મેનેજર (સીવીલ), 
વગર્-૨ ૦૫  ૦૧  ૦૧  ૦૨  ૦૦  ૦૧   ૦૧  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૩/૦૫/૨૦ ઓગ�ટ-૨૦ નવે-૨૦ B.E/B.Tech 

(CIVIL) ૦૩ વષર્ 

૧૪૦ આસી�ટ�ટ મેનેજર (ફાયર 
એ�ડ સેફટી), વગર્-૨ ૦૨ ૦૨ ૦૦  ૦૦ ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૧૭/૦૫/૨૦ ઓગ�ટ-૨૦ નવે-૨૦ B.E. /B.Tech 

(FIRE & SAFETY) ૦૩ વષર્ 

૧૪૧ આસી�ટ�ટ મેનેજર
(આઇ.ટી.), વગર્-૨ ૦૨ ૦૨ ૦૦  ૦૦ ૦૦  ૦૦  ૦૧ ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૧૨/૦૪/૨૦ જુલાઇ-૨૦ ઓક્ટો-૨૦ B.E (COM/ I.T) 

/ MCA ૦૩ વષર્ 

૧૪૨ આસી�ટ�ટ મેનેજર (સવેર્), 
વગર્-૨ ૦૨  ૦૦  ૦૧  ૦૦ ૦૦  ૦૧ ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૩૧/૦૫/૨૦ ઓગ�ટ-૨૦ નવે-૨૦ B.E. /B.Tech 

MINING & MS.Cer
૦૩ વષર્ 

૧૪૩ પ્રોગ્રામર (સહાયક), વગર્-૩ ૦૭ ૦૪  ૦૦  ૦૨ ૦૦  ૦૧ ૦૧ ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦ ૦૦ ૧૭/૦૫/૨૦ ઓગ�ટ-૨૦ * BE (COMP/ IT) 
/ MCA -- 

૧૪૪ જુિનયર પ્રોગ્રામર (સહાયક), 
વગર્-૩ ૦૫   ૦૪ ૦૦  ૦૧ ૦૦  ૦૦   ૦૧  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦ ૦૦ ૩૧/૦૫/૨૦ ઓગ�ટ-૨૦ *  D.E (COM / IT) 

/ BCA -- 

૧૪૫ માઇન સીરદાર  (સહાયક), 
વગર્-૩ ૨૧  ૦૦  ૦૬  ૦૫  ૦૨ ૦૮ ૦૦ ૦૧ ૦૪ ૦૧ ૦૨ ૦૨  ૦૨ ૦૩/૦૫/૨૦ ઓગ�ટ-૨૦ * HSC & Mine 

Sirdar Certi.  -- 

økwshkík ònuh Mkuðk ykÞkuøk


