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ગુ જ રા ત   જા હે ર   સે વા   આયો ગ  
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ �ારા જા.કર્. ૨૩/૨૦૨૧-૨૨ થી જા.કર્. ૩૦/૨૦૨૧-૨૦૨૨ માટે તારીખ-૨૮/૦૯/૨૦૨૧ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તારીખ-૧૩/૧૦/૨૦૨૧ (૧૩:૦૦ કલાક) સધુી Online અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. (�મા ંજાહરેાત 
કર્માકં ૨૩/૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૪/૨૦૨૧-૨૨ ગાધંીનગર મહાનગરપાિલકા (GMC) ની છે. સદરહ ુજગ્યાઓની મખુ્ય અને અગત્યની િવગતો �વી કે શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર, પગાર ધોરણ, ઉંમરમા ં�ટછાટ, અરજી ફી ઓનલાઈન 
અરજી કરવાની રીત, જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ તથા અન્ય િ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. 
જાહરેાત
કર્માકં 

જગ્યાનુ ંનામ કુલ 
જગ્યાઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ 
 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પકૈી મિહલાઓ માટે 
અનામત જગ્યાઓ 

કુલ જગ્યાઓ 
પૈકી શારીિરક 
અશક્તતા 
(િદ�યાગંો) 
માટે અનામત

કુલ 
જગ્યાઓ 
પૈકી માજી 
સૈિનક માટે 
અનામત 

પર્ાથિમક/ 
મખુ્ય 
કસોટીની 

સિૂચત તારીખ

પર્ાથિમક/મખુ્ય 
કસોટીના 
પિરણામનો 
સભંિવત માસ

બબબ 
મલુાકાતનો 
સભંિવત 
માસ 

શૈક્ષિણક  
લાયકાત   
(ટૂંકમા)ં 

અનભુવ 
(ટૂંકમા)ં 

૧ ૨   ૩ 
૪ ૫

૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ િબન 
અનામત

આ.ન.વ. 
(EWS) 

સા.શૈ.પ.
વગર્

અન.ુ 
જાિત

અન.ુ 
જનજાિત

િબન 
અનામત

આ.ન.વ. 
(EWS) 

સા.શૈ.પ.
વગર્

અન.ુ 
જાિત 

અન.ુ 
જનજાિત

જાહરેાત કર્માકં ૨૩ અને ૨૪/૨૦૨૧-૨૨, ગાધંીનગર મહાનગરપાિલકા (GMC) ની છે 
૨૩ જુિનયર ટાઉન પ્લાનર, વગર્-૨ (GMC) ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૯-૧૨-૨૦૨૧ ફે�.ુ-૨૦૨૨ મે-૨૦૨૨ BE-Arch-Civil/PG ૫-વષર્ 
૨૪ પ્લાનીંગ આસી�ટન્ટ, વગર્-૩ (GMC) ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨-૦૧-૨૦૨૨ ફે�.ુ-૨૦૨૨ -- Dip/BE-Arch-Civil જબર નથી 

૨૫ મદદનીશ �યવ�થાપક/મદદનીશ 
િનયામક, વગર્-૨ ૦૬ ૦૩ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૯-૧૨-૨૦૨૧ ફે�.ુ-૨૦૨૨ મે-૨૦૨૨ Dip/Deg. Printing ૨/૪ વષર્ 

૨૬ નાયબ િનયામક,ગજુ.આંકડા. સેવા,વગર્-૧ ૧૩ ૦૫ ૦૨ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૯-૧૨-૨૦૨૧ ફે�.ુ-૨૦૨૨ જૂન-૨૦૨૨ PG/Ph.D. ૨/૫ વષર્ 

૨૭ વહીવટી અિધકારી/મદદનીશ આયોજન 
અિધકારી, ગજુ.ક�શ�ય તાલીમ સેવા,વગર્-૨ ૦૬ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૯-૦૧-૨૦૨૨ માચર્-૨૦૨૨ જૂન-૨૦૨૨ Graduate ૫-વષર્  

૨૮ આચાયર્,આદશર્ િનવાસી શાળા(િવ.જા.),વગર્-૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨-૦૧-૨૦૨૨ ફે�.ુ-૨૦૨૨ મે-૨૦૨૨ Graduation/PG ૫-વષર્ 
૨૯ પર્વર ઔષધ િનરીક્ષક,વગર્-૨(ખાસ ભરતી) ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨-૦૧-૨૦૨૨ ફે�.ુ-૨૦૨૨ મે-૨૦૨૨ B.Pharm/Pharm.D etc ૫-વષર્  
૩૦ ગજુરાત વહીવટી સેવા વગર્-૧, ગજુરાત મ�ુકી સેવા વગર્-૧ અને વગર્-૨ તથા ગજુરાત નગરપાિલકા મખુ્ય અિધકારી સેવા, વગર્-૨ 

વગર્-૧ 

ગજુરાત વહીવટી સવેા, જુિનયર �કેલ/નાયબ 
કલેક્ટર/નાયબ િજ�લા િવકાસ અિધકારી ૧૫ ૦૮ ૦૧ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 

પર્ાથિમક 
કસોટી 

૧૨-૧૨-૨૦૨૧ 

પર્ાથિમક 
કસોટીનુ ં
પરીણામ 

જાન્યઆુરી-૨૨ 
-- 

�નાતક -- 

નાયબ પોલીસ અધીક્ષક ૦૮ ૦૪ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
િજ�લા/નાયબ રિજ��ાર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
સહાયક રાજ્ય વેરા કિમશનર ૪૮ ૨૦ ૦૪ ૧૨ ૦૩ ૦૭ ૦૭ ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૨ ૦૨ ૦૦ 
નાયબ િનયામક (અન.ુ જાિત ક�યાણ) ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વગર્-૨ 

મામલતદાર ૧૨ ૦૩ ૦૧ ૦૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 
મખુ્ય લિેખત પરીક્ષાની તારીખ તથા 
પરીણામનો સભંિવત માસ અન ેબબબ 
મલુાકાતનો સભંિવત માસ હવ ેપછી 

જણાવવામા ંઆવશે.  

તાલકુા િવકાસ અિધકારી ૧૦ ૦૫ ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
મદદનીશ િજ�લા રજી��ાર ૧૦ ૦૬ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
સમાજ ક�યાણ અિધકારી (અન.ુજાિત ક�યાણ) ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
સરકારી �મ અિધકારી ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
રાજ્ય વેરા અિધકારી ૭૫ ૨૯ ૦૭ ૨૦ ૦૫ ૧૧ ૧૦ ૦૨ ૦૬ ૦૨ ૦૩ ૦૩ ૦૦ 

ન�ધ:- ઉમેદવારો �ારા કરવામા ંઆવતી ઓનલાઇન અરજી જાહરેાતના છે�લા સમય સધુી “Editable” છે. આથી ઉમેદવારોએ એક જાહરેાતમા ંએક જ અરજી કરવી. ઓનલાઇન કરેલ અરજીમા ંિવગત-માિહતી 
ભરવામા ંકોઇ ભલૂ થાય તો “Edit” િવક�પમા ંજઇ િવગત સધુારી લેવી. નવી અરજી ન કરવી. અરજી કરતી વખતે અને ત્યારબાદ ઉમેદવારે પોતાની સહી, ફોટો અને અન્ય િવગતો ચકાસી તેની ખરાઈ કરવી, જો ભલૂ હોય 
તો સધુારો કરી લેવા જણાવવામા ંઆવે છે. જાહરેાત ઓનલાઇન અરજી કરવાનો સમયપણૂર્ થયા બાદ ઓનલાઇન ભરેલ અરજીપતર્કમા ંકોઇ સધુારા વધારા થઇ શકશે નહીં.   
 આયોગ �ારા પર્િસ� કરવામા ંઆવતી સદરહ ુજાહરેાતોની જગ્યાઓની સખં્યામા ંફેરફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહશેે. 
ઉમેદવારોની સખં્યાને ધ્યાને લઈ પર્ાથિમક કસોટી OMR - CBRT (Computer Based Recruitment Test) માધ્યમથી લેવામા ંઆવશે. 
શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ વગેરે આયોગની વેબસાઈટ https:--gpsc.gujarat.gov.inઅને https:--gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર પર્િસ� કરવામા ંઆવેલ િવગતવાર જાહરેાત પર્માણે રહશેે.
 ઉક્ત જાહરેાતો પૈકી જાહરેાત કર્માકં: ૨૩ થી ૨૯/૨૦૨૧-૨૨મા ં(જાહરેાત કર્માકં ૨૪/૨૦૨૧-૨૨ િસવાય) પર્ાથિમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી � ગણુ મેળવેલ હશે તેના ૫૦% ગણુભાર અને બબબ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના
૫૦% ગણુભારના પર્માણસહ ગણતરી કરીને કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલે કે,પર્ાથિમક કસોટી અને બબબ મલુાકાતના અનકુર્મે ગણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગણુનુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ંઆવશે. પર્ાથિમક
કસોટીમા ં૧૦૦ ગણુના ૧૦૦પર્�ો સામાન્ય અભ્યાસના તથા ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦પર્�ો સબંિંધત િવષયના રહશેે.(સદરહ ુજાહરેાતોમા ંપર્ાથિમક કસોટીમા ં૧૫% થી ઓછા ગણુ મેળવશે તેવા ઉમેદવારોને બબબ મલુાકાત માટે િવચારણામા ંલવેામા ંઆવશે નહીં.)
જા. કર્માકં: ૨૪/૨૦૨૧-૨૨ ની પર્ાથિમક કસોટીની બપરેખા:પર્�પતર્Ð૧ સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પર્�ો, ગજુરાતીના ૫૦ ગણુના ૫૦ પર્�ો અને અંગેર્જીના ૫૦ ગણુના ૫૦ પર્�ો પર્�પતર્Ð૨ સબંિંધત િવષયના ૨૦૦ ગણુના
૨૦૦ પર્�ો. ઉમેદવારની આખરી પસદંગી હતેલુક્ષી પર્�પતર્-૧ ના ૨૦૦ ગણુ અને હતેલુક્ષી પર્�પતર્-૨ ના ૨૦૦ ગણુ એમ કુલ ૪૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે.) આ જાહરેાતો વગર્-૩ની હોઈ બબબ મલુાકાત
યોજવાની થતી નથી. 
જા. કર્. ૩૦/૨૦૨૧-૨૨ અન્વયે પર્ાથિમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને જાહરેાતમાં ભરતી િનયમોમા ંદશાર્વેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા કુલ જગ્યાઓના આશરે ૧૫ (પદંર) ગણા ઉમેદવારોને કામચલાઉ
ધોરણે મખુ્ય લેિખત પિરક્ષામા ંપર્વેશ આપવામા ંઆવશે અને ત્યારબાદ આયોગે નક્કી કરેલા લાયકી ધોરણમા ંઆવતા કુલ જગ્યાઓના ૦૩ (તર્ણ) ગણા ઉમેદવારોને બબબ મલુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે. 
જા.કર્.-૨૩/૨૦૨૧-૨૨ અને જા.કર્.-૨૪/૨૦૨૧-૨૨ની જગ્યાઓએ પસદંગી પામેલ ઉમેદવારો ગાધંીનગર મહાનગરપાિલકા (GMC)ના કમર્ચારી ગણાશે.તેઓ ગજુરાત સરકારના કમર્ચારી ગણાશ ેનહી. સદરહ ુજગ્યાઓ માટે સબંિંધત કોપ�રેશનનાં
ભરતી િનયમો અને અન્ય તમામ િનયમોન ેઆિધન આ જાહરેાતો આપવામા ંઆવે છે.
શારીિરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો (િદ�યાગં ઉમેદવારો) ની જગ્યામા ંસરકારની અ�તન સચૂનાઓ મજુબ સધુારો થવાની સભંાવના રહ ેછે. 
બધી જ જાહરેાતો માટે પસદંગી યાદી મેરીટના આધારે આખરી કરવામા ંઆવશે. આખરી પિરણામ વખતે જ ઉમેદવારે મેળવેલ આખરી ગણુ જાહરે કરવામા ંઆવશે.
(૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત કર્માકં અને જગ્યાનુ ંનામ �પ�ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઈન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ િવગતો અરજીપતર્કમા ંભયાર્ બાદ, તે િવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફમર્
કરવાનીરહશેે. (ર)ફન્ફમર્ થયેલ અરજીપતર્કની િવગતો કે તેમા ંઉમેદવારે આપેલ માિહતીમા ંક્ષિત કે ચકૂ  બાબતે સધુારો કરવાની જબરીયાત જણાય તો https:--gpsc-ojas.gujarat.gov.in ના “Online Application” મેનમુા ં“Edit”
િવક�પમા ંજઇને તે જાહરેાતમા ંઓનલાઇન અરજી કરવાના છે�લા િદવસ-સમય સધુીમા ંકોઇ પણ િવગત સધુારી શકાશે.જાહરેાતના ઓનલાઇન અરજી કરવાનો સમયપણૂર્ થયા બાદ ઓનલાઇન ભરેલ અરજીપતર્કમા ંકોઇ સધુારા વધારા
થઇ શકશે નહીં. (૩) એક કરતા ંવધારે સખં્યામા ંઅરજી કયાર્ના િક�સામા ંછે�લે કન્ફમર્ થયેલ અરજીપતર્ક જ માન્ય રાખવામા ંઆવશે. િબન-અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે છે�લે કન્ફમર્ થયેલ ફી સાથેનુ ંઅરજીપતર્ક માન્ય રાખવામાં
આવશે. (૪) ઉમેદવારોએ �બ� મલુાકાતને પાતર્ થયાના િક�સામા ંરજૂ કરવાના થતા પર્માણપતર્ો તૈયાર રાખવાના રહશેે.
ઉમરના ંપરુાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જન્મ તારીખ દશાર્વેલ) જ રજૂ કરવુ.ં અન્ય કોઈપણ દ�તાવેજ માન્ય 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) માન્ય ગણાશે નહીં. 
 ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે Online અરજી કરવા માટે તારીખ-૧૩-૧૦-૨૦૨૧ના ૧૩:૦૦ કલાક સધુી જ વેબસાઇટ ખ�ુલી રહશેે માટે આખરી િદવસો સધુી રાહમા ંનિહં રહતેા Online અરજીપતર્ક્મા ંતમામ િવગતો 
કાળજીપવૂર્ક ચકાસીને વહલેી તકે ભરવા અને ઓનલાઇન અરજી Confirm કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. ઉમેદવાર �ારા િનયત સમયમા ંOnline અરજીપતર્ક ભરી Confirmation Number મેળવી લેવો ફરજીયાત છે. �મા ંચકુ થયેથી 
ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશેે.                                                                                                                                                                                       તારીખ-૨૧-૦૯-૨૦૨૧ 

follow us on:         @GPSC_OFFICIAL       https:--gpsc.gujarat.gov.in   GPSC (Official) 
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THE INDIAN NAVY 
INVITES APPLICATIONS FOR SHORT SERVICE COMMISSION OFFICERS

FOR VARIOUS ENTRIES - JUN 2022 (AT 22) COURSE 
DATE OF OPENING - 21 Sep 2021 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION - 05 Oct 2021

 
1.  Applications are invited from unmarried eligible men & women candidates for grant of Short Service Commission (SSC) for course commencing Jun 2022 onwards at Indian Naval 
Academy (INA) Ezhimala, Kerala. Candidates must fulfill conditions of nationality as laid down by the Government of India. Selected candidates will undergo training for respective 
branches/cadres/specialisations as under :-
(a)   Extended Naval Orientation Course – General Service (Executive) [GS(X)]/ Hydrography.
(b)  Naval Orientation Course (NOC) Regular – Air Traffic Controller/Observer/Pilot/ Logistics /Education/Technical (Engineering & Electrical) /Naval Architect.

Eligibility Conditions
2.Educational Qualifications.

Ser Branch/ Cadre Eligible streams of Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology and Other Qualifications Vacancy Gender Born Between
(Both Dates inclusive)

Executive Branch
(a) General 

Service [GS(X)]
/Hydro Cadre

BE/B.Tech in any discipline with minimum 60% marks.  45
(02 Hydro)

Men 02 Jul 1997
to

01 Jan 2003*
(b) Air Traffic Controller 

(ATC)
BE/B.Tech in any discipline from AICTE recognized institute / university with minimum 60% marks.  
(Candidate must have 60% aggregate marks in class X and XII and minimum 60% marks in English in 
class X or class XII).  

04
Men

&
Women

02 Jul 1997
to

01 Jul 2001
(c) Observer

- do  - 08

Men
& Women
(maximum 

of 03 
women 
only)

02 Jul 1998
to

01 Jul 2003

(d) Pilot 

- do  - 15

Men 
& Women
(maximum 

of 03 
women 
only)

02 Jul 1998
to

01 Jul 2003**

(e) Logistics (i) BE/B.Tech in any discipline with First Class or 
(ii) MBA with First Class,or
(iii) B.Sc / B.Com / B.Sc.(IT) with First class alongwith PG Diploma in Finance / Logistics / Supply 
Chain Management / Material Management, or
(iv) MCA / M.Sc (IT) with First Class 

18

Men
& Women
(maximum 

of 06 
women 
only)

02 Jul 1997
to

01 Jan 2003

Education Branch
(f) Education (i) First Class in M.Sc. (Maths/Operational Research) with Physics in B.Sc. 04

Men
&

Women

02 Jul 1997
to

01 Jul 2001

(ii)  First Class in M.Sc. (Physics/Applied Physics) with Maths in B.Sc. 04
(iii) 55% in MA (History) 01
(iv) BE/B.Tech with minimum 60% marks (Electronics  & Communication/ Electrical & Electronics/ 
Electronics & Instrumentation/ Electronics & Telecommunications/ Electrical)

02

(v) BE/B.Tech with minimum 60% marks in Mechanical Engineering 02

(vi) BE/B.Tech with minimum 60% marks (Computer Science/Information Technology/Information 
Systems)

05

Note (1): Candidates applying for the Education entry must have scored minimum of 60% marks in class X and class XII and minimum 60% marks in English 
in class X or class XII.

Technical Branch

(g) Engineering Branch
[General Service 
(GS)] 

BE/B.Tech with minimum 60% marks in (i) Aeronautical (ii) Aero Space  (iii) Automobiles (iv) Control 
Engg (v) Industrial Engineering & Management (vi) Instrumentation (vii) Instrumentation & Control (viii) 
Mechanical/Mechanical with Automation (ix) Marine (x) Mechatronics (xi) Metallurgy(xii) Production

27 Men
02 Jul 1997

to
01 Jan 2003*

(h) Electrical Branch
[General Service 
(GS)]

BE/B.Tech with minimum 60% marks in (i) Electrical  (ii) Electronics (iii) Electrical & Electronics (iv) 
Electronics & Communication (v) Applied Electronics and Communication (AEC) (vi) Electronics & Tele 
Communication (vii) Tele Communication (viii) Instrumentation (ix) Electronics & Instrumentation 
(x) Applied Electronics & Instrumentation (xi) Instrumentation & Control (xii) Power Engineering 
(xiii) Power Electronics.

34 Men 02 Jul 1997
to

01 Jan 2003

(j) Naval Architect (NA) BE/B.Tech with minimum 60% marks in (i)  Aeronautical (ii) Aero Space (iii) ) Civil (iv) Mechanical/
Mechanical with Automation(v) Marine Engineering (vi) Metallurgy (vii) Naval Architecture (viii)  Ocean 
Engineering (ix) Ship Technology (x) Ship Building (xi) Ship Design

12
Men

&
Women

02 Jul 1997
to

01 Jan 2003

Note (1)

(a)   Vacancies mentioned in para 2 are tentative and may be changed depending on availability of training slots. 

(b) *Merchant Navy Personnel.  Candidates having Government of India, Ministry of Shipping & Transport Certificate of Competency (Foreign going) either as a Second Mate, Mate or 
Master and born between 02 Jul 1992 and 01 Jan 2003 (both dates inclusive) can apply for Executive Branch entry (General Service) and Technical Branch entry (SSC Engineering) as per 
stipulations stated at Para 2(a) & 2(g) respectively. 

(c)  **Commercial Pilot License (CPL) Holders. Candidates having valid CPL issued by DGCA (India) and born between 02 Jul 1997 to 01 Jul 2003 (both dates inclusive) can apply for 
Pilot entry as per eligibility criteria stated at Para 2(d).

(d) NCC Candidates. NCC  ‘C’ certificate holders will  be  given relaxation of 5% in  cut off marks  towards  shortlisting  for  SSB  subject to meeting following criteria:-
(i) Having NCC ‘C’ certificate of Naval/Army/Air Wing with minimum ‘B’ Grade.   
(ii) Not served less than two academic years in the Senior Division, Naval/Army/Air Wing of the NCC.   
(iii) ‘C’ certificate should not be dated prior to 01 Jun 2019.
(iv) The final selection will be subject to verification of the certificate by DGNCC/concerned NCC unit for its validity. Candidature of individual will be cancelled at any stage of 
selection/training/post commissioning, in case of false declaration, misinformation, concealing of information.
(iv) The mandatory minimum educational qualification in qualifying degree at all stages (SSB/Training/post commissioning) is 60%.

3.   Who Can Apply. Candidates who have graduated or are in the final year, with minimum 60% marks in aggregate or equivalent CGPA from a University incorporated by an Act of Central 
or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities/Autonomous Universities under UGC, Act 1956; IIT 
Act, 1961; AICTE Act, 1987; NITSER Act, 2007; IIIT Act 2014, or; Obtained a degree in Engineering with 60% marks in aggregate or equivalent CGPA/System from such foreign university/ 
college/ institution recognised by the Government of India for the purpose or Engineering Degree/equivalence certificate  from Association of Indian Universities established under AIU, Act 
1973, can apply. The candidates will, however, be required to fulfil the educational qualifications stipulated above before joining INA.  The candidates failing to meet stipulated educational 
criteria will not be permitted to join INA, Ezhimala.  All SSB recommended candidates would be required to inform their final result of respective degree by 30 Apr 22 to Indian Navy 
on the email ID officer@navy.gov.in.

Note (2)
(a)     Only one application can be filled by a candidate. 
(b)     Approximately 1000 candidates, who have chosen SSC (Pilot) entry will be considered for SSB/CPSS/Aviation Medical Examination. Remaining candidates will be considered for other 
entries chosen by them.
(c)     Candidates must indicate their preference for other branches/cadres also, if they wish to be considered for those braches/cadres. 
(d)     Candidates will not be considered for branches/cadres that they have not selected. 
(e)     Candidates are advised to ascertain their eligibility for branches/cadres, with respect to applicable medical standards, prior to indicating their preference.
(f)      Candidate will be allocated branches/cadres based on their merit and preference, subject to fulfilling other criteria such as education, medical standards etc. 
(g)     No equivalent stream of BE/B.Tech /other qualifications other than those mentioned in para 2 above, will be considered valid for selection process at any stage.

Revised text

THE INDIAN NAVY
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UNION PUBLIC SERVICE COMISSION : NEW DELHI

IREL (INDIA) LIMITED : MUMBAI



4 તા. ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

Government of India Ministry of Ports, Shipping
and Waterways

Directorate of Lighthouses & 
Lightships : Jamnagar
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sLkh÷
Lkku÷us
õðeÍ
fkuLkoh

તાજેતરમાં લોકાપર્ણ કરવામાં આવેલ સાંસ્ક�િતક ‘મા�િત નંદન વન’ કયા િજલ્લામાં આવેલું છ� ?
1. ભારતના સૌથી જૂના િસક્કા કયા છ� ? 
 અ. ગુપ્તવંશીય   બ. ઈન્ડોગ્રીક  
 ક. ક�શાણ  ડ. પંચામાક� 
2. િવશ્વના તમામ સાિહત્યમાં વપરાતા‘ઈસવીસન’/ 

અગં્ર�ેમાં A.D.(Anno Domini) જનેો અથર્ શુ ંથાય 
છ� ? 

 અ. ઈસુ િખ્રસ્તના જન્મ પહ�લાના વષ�  
 બ. ઈસુ િખ્રસ્તના જન્મ પછીના વષ�
 ક. ઈસુ િખ્રસ્તના �ત્યુ પછીના વષ�
 ડ. ઉપરોક્ત એક પણ નિહ� 
3. િસધુંખીણ સભ્યતાના અવશષેો સૌપ્રથમ કયા સ્થળ�થી 

મળી આવ્યા હતા ? 
 અ. હડપ્પા બ. લોથલ
 ક. મોહ�-�-દડો  ડ. કાિલબંગન  
4. પુરાતત્વીય સ્થળ ‘ધોળાવીરા’ ક�ટલા ભાગમાં 

વહ�ચાયેલું છ� ? 
 અ. એક  બ. બે 
 ક. ત્રણ  ડ. ચાર  
5. કયા વેદમાં રાવી નદીના �કનાર� દસ રાજ્યો વચ્ચે 

થયેલા યુદ્ધનો ઉલ્લેખ પ્રાપ્ત થાય છ� ? 
 અ. ઋગ્વેદ   બ. યજુવ�દ 
 ક. અથવર્વેદ   ડ. સામવેદ 
6. ઋગ્વેદ કાલીન સમયમાં રા�નું એક કાયર્ ‘ગ્વેષ્ણા’ 

હતું, ‘ગ્વેષ્ણા’એટલે ? 
 અ. યુદ્ધ  બ. ગાયોનું દાન 
 ક. ગાયોની પૂ�  
 ડ. ગાયોની દ�ખર�ખ – ઉછ�ર પાછળ થતો ખચર્   
7. ઋગ્વેદમાં કયા પશુનો ઉલ્લેખ અન્ય પશુઓની 

સરખામણીમાં સૌથી વધુ �વા મળ� છ� ? 
 અ. ગાય  બ . બકરી 
 ક. ઘોડો  ડ. હાથી  
8. ઈ.સ. પૂવ� છઠ્ઠી સદીની આસપાસ ભારતમાં આવેલા 

‘મગધ’ મહાજનપદ એટલે હાલનો કયો પ્રદ�શ? 
 અ. દિક્ષણ િબહાર બ. ઉત્તર પ્રદ�શ   
 ક. પૂવર્ િવસ્તાર  ડ. મધ્ય ભારત   
9. પૌરાિણક ભારતનો ‘અંગતુર િનકાય’ કઈ ભાષામાં 

લખાયેલ ગ્રંથ છ� ? 
 અ. પાિલ  બ.અધર્માગધી  
 ક. સંસ્ક�ત  ડ. તિમલ   
10. િસક�દરના ભારત પરના ંઆક્રમણ સમય ે‘મગધ’ પર 

નંદવંશનો કયો રા� શાસન કરતો હતો ? 
 અ. પદ્મનંદ  બ. મહામપદ્મનંદ   
 ક. ધનનંદ  ડ. ઉપરોક્ત એક પણ નિહ�   
11.  �બલ કયા દ�શનું ચલણ છ� ? 
 અ. રિશયા  બ. તુક�   
 ક. ચીન  ડ. �પાન  
12. ‘બુદ્ધ’ શબ્દનો અથર્ શું થાય ? 
 અ. ઉપદ�શ  બ. સાધના  
 ક. �ગ્રત ક� ઞ્જાની  ડ. આધ્યાત્મ માગર્  
13. ક�નેડા અને અમે�રકા દ�શની સરહદ કયા નામે 

ઓળખાય છ� ? 
 અ.17 પેર�લલ   બ. 49 પેર�લલ   
 ક. 24 પેર�લલ  ડ. 17 પેર�લલ  
14.  ચાણક્યએ શાસન વ્યવસ્થામાં ક�લ ક�ટલા ખાતાઓ 

દશાર્વ્યા છ� ? 
 અ. ૨૪ બ. ૧૮   
 ક. ૧૬ ડ. ૧૧ 
15. સમ્રાટ હષ� બુદ્ધની �તક કથાઓ ઉપરથી કયા 

િવિશષ્ટ નાટકની રચના કરી હતી ? 
 અ. નાગાનંદ  બ. િપ્રયદિશર્કા  
 ક. રત્નાવલી   ડ. ઉપરોક્ત એકપણ નિહ� 
16. િનદશર્ન કલામાં શેનો સમાવેશ થાય છ� ? 
 અ. �ત્ય     બ. સ્થાપત્ય   ક. સાિહત્ય     ડ. િચત્ર  
17. જૈન ગ્રંથોમાં ‘આગમ ગ્રંથો’ની સંખ્યા ક�ટલી છ� ? 
 અ. ૧૮      બ. ૧૨  ક. ૦૪ ડ. ૦૯
18. સૂયર્ના પ્રકાશને ધરતી પર પહ�ચતા આશર� ક�ટલો 

સમય લાગે છ� ? 
 અ. સવા આઠ િમિનટ  બ. બાર િમિનટ  
 ક. સાડા ચાર િમિનટ  ડ. છ િમિનટ 

19. કયા ગ્રહને ‘પાઘ�ડયો’ ગ્રહ પણ કહ�વાય છ� ? 
 અ. શિન  બ. ગુ�  
 ક. �થ્વી  ડ. યુર�નસ   
20. નેપચ્યૂન ગ્રહ કયા ર�ગનો છ� ? 
 અ. પીળા   બ. ક�સરી 
 ક. લીલા  ડ. વાદળી 
21. અક્ષાંશ�ત્તો  સંખ્યા ક�ટલી છ� ? 
 અ. ૧૮૧ બ. ૩૬૦
 ક. ૧૮૦ ડ. ૧૧૧
22. બ ેઅક્ષાશં�ત્તોની વચ્ચ ેવાસ્તિવક જમીન સપાટી પર 

ક�ટલા �કમીનું અંતર હોય છ� ? 
 અ. ૧૧૧ બ. ૧૫૧
 ક. ૬૦  ડ. ૧૮૧  
23.  ર�ખાંશ�ત્તોની ક�લ સંખ્યા ક�ટલી છ� ? 
 અ. ૩૬૦  બ. ૦૭ 
 ક. ૧૬૦ ડ. ૧૯૧   
24.  આંતરરા�ીય �દનાંતર ર�ખા કયા મહાસાગરમાંથી 

પસાર થાય છ� ? 
 અ. પેસે�ફક  બ. િહ�દ  
 ક. એટલે�ન્ટક  ડ. આક�ટીક  
25. �થ્વી પોતાની ધરી પર ...... અને કક્ષા સાથે .... 

નો ખૂણો બનાવીને ફર� છ� ? 
 અ. ૨૩.પ’, ૬૬.પ’  બ. ૬૬.પ’, ૨૩.પ’
 ક.  ૨૩.પ’, ૨૩.પ’  ડ. ૪૫’, ૯૦’
26.  �થ્વી સપાટીના આશર� ક�ટલા ટકા િવસ્તારમા ંપવર્તો 

આવેલા છ� ? 
 અ. ૨૫ %  બ. ૨૬ %
 ક. ૨૯.૫ %  ડ. ૨૧ %

27. ઉત્તર અમે�રકામાં આવેલી રો�કઝ પવર્તમાળા ક�વા 
પ્રકારની છ� 

 અ. જ્વાળામુખી  બ. ગેડ 
 ક. ખંડ  ડ. અવિશષ્ટ 
28.  ‘ભીમ બેટકા’- આ�દમાનવોના વસવાટના પુરાવા 

મળ્યા છ� તે કયા રાજ્યમાં આવેલું છ�? 
 અ. મધ્યપ્રદ�શ  બ. ગુજરાત  
 ક. ઉત્તરાખંડ  ડ. િબહાર  
29.  િબહારના દિક્ષણ કે્ષત્રોનું યુદ્ધ સંબંધી લોક�ત્ય 

એટલે ‘પૈકા �ત્ય’ જેમાં “પૈકા” એટલે ? 
 અ. તલવાર    બ.માટલી/ઘડો  
 ક. પાઘડી  ડ. લાંબો ભાલો/લાકડી  
30. કોલ્કાલી-પ�રચકાલી �ત્ય કયા પ્રદ�શ સાથે 

સંકળાયેલ છ� ? 
 અ. ગુજરાત    બ. હ�રયાણા તથા ચંદીગઢ  
 ક. જમ્મુ    ડ. ક�રલ તથા લક્ષ�દ્વપ  
31. અજંતાની કયા નંબરની ગુફામાં પદ્મપાણીનું િચત્ર 

આવેલું છ� ? 
 અ. ગુફા નં. – ૯  બ. ગુફા નં. – ૧ 
 ક. ગુફા નં. – ૫ ડ. ગુફા નં. – ૪
32. િસત્તનનાસલની ગુફાઓ કયા રાજ્યમાં આવેલી છ�?    
 અ. રાજસ્થાન   બ. ગુજરાત
 ક. તિમલનાડુ  ડ. િબહાર  
33. નનૈસખુ અન ેમનક� પ્રચિલત કલાકોરો કઈ કળા સાથે 

સંકળાયેલા છ� ? 
 અ. �ત્યકળા  બ. નાટ્યકળા 
 ક. સંગીતકળા  ડ. િચત્રકળા   
34. પ્રચિલત િચત્ર સમહૂ ‘બારહ મિહન’ે કઈ િચત્રકળાની 

શૈલીનું છ� ? 
 અ. બીકાનેર શૈલી  બ. આમેર શૈલી 
 ક. કાંગડા શૈલી   ડ. �કશનગઢ શૈલી 
35. પ્રચિલત િચત્ર‘મધર ઈ�ન્ડયા’ના િચત્રકારનું નામ 

જણાવો.       
 અ. રા� રિવ વમાર્  બ. રિવન્દ્રનાથ ટાગોર  
 ક. અિભન્દ્રનાથ ટાગોર  ડ. એમ. એફ. હુસૈન  

36.  બે�ર�ગની સામુદ્રધુિન કયા બે સાગરને �ડે છ� ? 
 અ. ક��રબીયન સાગર - બ્યુફોટર્ સાગર    
 બ. બે�ર�ગ સાગર – બ્યુફોટર્ સાગર   
 ક. લેબ્રાડોર સાગર – ક��રબીયન સાગર   
 ડ. ઉપરોક્ત એક પણ નિહ� 
37. ‘પાંડવેલેની’ તરીક� ઓળખાતી બૌદ્ધ ગુફાઓમાં 

બદુ્ધના િચત્રના સ્થાન ેબદુ્ધના આસન, પદિચહ્ન જવેા 
પ્રિતકો વડે બુદ્ધની હાજરી દશાર્વવામાં આવી છ�. આ 
ગુફા ક્યા આવેલી છ� ? 

 અ. જૂનાગઢ   બ. ગ્વાિલયર  
 ક. નાિસક     ડ. મોડાસા 
38. તાજેતરમાં યુનેસ્કો દ્વારા‘વઢવાણા વેટલેન્ડ’નો 

રામસર સાઈટ્સમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છ� તે 
કયા િજલ્લામાં છ� ? 

 અ. ડાંગ     બ. મહ�સાણા     ક. કચ્છ ડ. વડોદરા   
39. િમંડાવાસ વન્ય�વન અભ્યારણ્ય ક્યાં આવેલું છ� ? 
 અ. હ�રયાણા  બ. રાજસ્થાન  
 ક. ઉત્તર પ્રદ�શ  ડ. મહારા�  
40. ‘LiDAR’ ટ�કનોલો�નું પૂ�ં નામ 
 અ. લાઈટ �ડટ�ક્શન એન્ડ�રસ્પોન્સ
 બ. લાઈટ �ડટ�ક્શન એન્ડ ર��ન્જંગ  
 ક. લાઈટ-ડાક� એરો �રસ્પોન્સ    
 ડ. લો-લાઈટ �ડટ�ક્શન એન્ડ �રસ્પોન્સ 
41. ‘િવશ્વ આદ્રભૂિમ �દવસ’ તરીક� કયા �દવસે ઉજવણી 

કરવામાં આવે છ� ? 
 અ. ૨૨ ફ�બ્રુઆરી  બ. ૨૪ મે  
 ક. ૨ ફ�બ્રુઆરી  ડ. ૧૭ સપ્ટ�મ્બર   
42. તાજેતરમાં લોકાપર્ણ કરવામાં આવેલ સાંસ્ક�િતક 

‘મા�િત નંદન વન’ કયા િજલ્લામાં આવેલું છ� ? 
 અ. વલસાડ બ. રાજકોટ  
 ક. અમદાવાદ  ડ. કચ્છ 
44. તાજેતરમાં  ભારતના પ્રથમ ગ્રીન હાઈડ્રોજન 

ઈલેક્ટ્રોલાઈઝર ઉત્પાદન એકમની સ્થાપના ક્યાં 
કરવામાં આવી છ� ? 

 અ. ચંદીગઢ બ. પાટણ  
 ક. વડોદરા   ડ. બ�ગલુ� 
45. ભારતના પ્રથમ પરમાણુ િમસાઈલ ટ્રે�ક�ગ જહાજનું 

નામ જણાવો. 
 અ. INS શિક્ત  બ. INS િવક્રાંત  
 ક. INS ધ્રુવ  ડ. INS �થ્વી  
46. ભારત કયા દ�શ પાસેથી હારપુન િમસાઈલ ખરીદશે?
 અ. અમે�રકા  બ. રિશયા  
 ક. ફ્રાન્સ  ડ. ઈઝરાયલ   
47.  તાજેતરમાં ભારત અને રિશયા વચ્ચે કઈ રાઈફલ 

માટ� કરાર કરવામાં આવ્યા ?  
 અ. AK-57  બ. AK-47     

ક. AK-103  ડ. AK-101  
48.  INS તબર કયા દ�શનું નૌ સેના યુદ્ધ જહાજ છ�? ં
 અ. ભારત  બ. દિક્ષણ કો�રયા  
 ક. શ્રીલંકા  ડ. િબ્રટન   
49. ‘�યદ તલવાર’- ૨૦૨૧ નૌ સેના અભ્યાસ કયા બે 

દ�શો વચ્ચે યો�યો હતો? 
 અ. ભારત- UAE બ. ભારત-આિફ્રકા  
 ક. શ્રીલંકા  ડ. િબ્રટન 
50.  ભારતનો પ્રથમ સ્મોગ ટાવર ક્યા સ્થાિપત કરવામાં 

આવ્યો છ�? 
 અ. �દલ્હી    બ. અમદાવાદ   ક. કલકત્તા   ડ. બ�ગલુ�  

જવાબો :
(૧-ડ)(૨-બ)(૩-અ)(૪-ક)(૫-અ) (૬-અ)(૭-ક)
(૮-અ)(૯-અ)(૧૦-ક)(૧૧-અ)(૧૨-ક)(૧૩-બ)(૧૪-બ)
(૧૫-અ)(૧૬-અ)(૧૭-બ)(૧૮-અ)(૧૯-અ)(૨૦-ક)
( ૨ ૧ - અ ) ( ૨ ૨ - અ ) ( ૨ ૩ - અ ) ( ૨ ૪ - અ ) ( ૨ ૫ - અ )
( ૨ ૬ - બ ) ( ૨ ૭ - બ ) ( ૨ ૮ - અ ) ( ૨ ૯ - ડ ) ( ૩ ૦ - ડ )
( ૩ ૧ - બ ) ( ૩ ૨ - ક ) ( ૩ ૩ - ડ ) ( ૩ ૪ - ક ) ( ૩ ૫ - અ )
(૩૬-બ)(૩૭-ક)(૩૮-ડ)(૩૯-અ)(૪૦-બ)(૪૧-ક)
(૪૨-અ)(૪૪-ડ)(૪૫-ક)(૪૬-અ)(૪૭-ક)(૪૮-અ)
(૪૯-અ)(૫૦-અ)
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Haldia 2 1 0 1 0 0 0  0 
Mathura 2 1 0 0 0 1 0 0 
PRPC, 
Panipat 4 2 0 1 0 1 0 0 

210 

Junior Material 
Assistant – IV / 
Junior Technical 
Assistant - IV 
 
 
 

Barauni 1 1* 0 0 0 0 0 
* Backlog – for 

Multiple 
Disabilities @($) 

Gujarat 3 3* 0 0 0 0 0 
*Backlog – for 

1PH-HH($)/2PL-
OH-OA/OL ($) 

211 Junior Nursing 
Assistant- IV Barauni  1 0 0 0 0 1* 0 *Backlog 

($) Candidates from the other 3 sub categories  under PwBD ( refer Note 3) can also apply with stipulation that in case of non-availability of a 
candidate belonging to the notified sub-category, the vacancy shall be filled by interchange among the any of the other sub-categories. 
Reservation for Ex-Servicemen (ExSM) shall be as per Government of India guidelines 
Prescribed reservations for PwBD & Ex-servicemen will be applied on horizontal basis as per Govt. guidelines. 
UR- Un-reserved, EWS- Economically Weaker Section, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC(NCL)- Other Backward Class- Non-Creamy 
Layer, PwBD- Persons with Benchmark disability,  
@ For PwBD- Multiple Disabilities- refer Note 3 appended below 

 
Note: 
 

1. Positions are operated with work arrangements in one, two or three shifts. Incumbents may be required to perform duties in any of the 
work arrangements depending upon work exigencies.  

2. Number of vacancies indicated above is tentative and may increase or decrease in the relevant categories at the absolute discretion of the 
management and in compliance with the Presidential Directives on reservation at the time of appointment. 

3.  Petroleum Refining being a complex and hazardous process, candidates belonging to Persons with Benchmark Disabilities category (40% 
or higher) shall be considered only against the identified positions/ numbers as indicated above. 

 
       The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 - Section 2(r) defines “person with benchmark disability” as a person duly certified by  
        the certifying authority with:  
 not less than 40% of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and  
 a disability where specified disability has been defined in measurable terms.  

 
 

The candidates are required to submit a Disability Certificate issued by competent authority as per the Rights of Persons with 
Disabilities Rules, 2017, failing which their candidature as PwBD candidates will not be considered. Persons with Benchmark 
Disabilities must be capable of performing the task assigned to them/take instructions using suitable aids and appliances. Appointment 
of candidates belonging to PwBD categories will be from categories below against identified posts under categories notified at Post 
Code 203 (for Junior Engineering Assistant-IV (Electrical)/ Junior Technical Assistant – IV post only){except Barauni Refinery} 
,204,205,206 and 210. 

 
1.   PV-Low vision  P=Physical; V=Vision; H=Hearing; 

L=Locomotors;   O=Orthopaedic;    
OA=One Arm;  
OL=One Leg 

2.   PH-Hard of hearing, Deaf  
3. PL-Musculoskeletal (OH-OA/OL), Dwarfism, Acid attack victim, Cerebral 
Palsy, Leprosy Cured  
4.  Multiple (a combination of 1,2 or 3 above) 
 
 

Being a hazardous industry, deployment of PwBDs with Disabilities, other than that mentioned above, may put such PwBDs at risk, 
hence not included. 
 

 
B)     Qualification & Experience Criteria: 

1. Post-wise Qualification and Experience requirement: 
 

Sl. 
No. 

Name of Post Post 
Code  

Qualification  (Only Regular Full Time Recognised 
Courses from Indian Universities/ Institutes) 

Area of Experience    

I Junior Engineering 
Assistant-IV 
(Production) 
  
 
 

201 3 years Diploma in Chemical / Refinery & 
Petrochemical Engg. or B.Sc. (Maths, Physics, 
Chemistry or Industrial Chemistry) from a recognized 
Institute/ University with minimum of 50% marks in 
aggregate for General & OBC candidates & 45% in case 
of SC/ST candidates against reserved positions. 
 

Minimum one year of post qualification 
experience in operation (rotating shift) of Pump 
House, Fired Heater, Compressor, Distillation 
Column, Reactor, Heat exchanger etc. in a 
Petroleum Refinery/ Petrochemicals/ 
Fertilizer/ Heavy Chemical/ Gas Processing 
Industry.  

II Junior Engineering 
Assistant-IV (P&U) 
  
 
 

202 3 years Diploma in Mechanical or Electrical Engg. from 
recognized Institute/University & Boiler Competency 
Certificate (Ist Class or IInd Class) 
 
Provided that: 
in case of non-availability of sufficient number of 
candidates meeting the prescribed Parameters, 

 For candidates possessing Diploma/ Matric 
with ITI (Fitter) & holding Boiler 
Competency Certificate or B.Sc. with Boiler 
Apprenticeship, no further experience shall 
be required  

 
 For candidates possessing the Diploma: 
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Assistant-IV (P&U-
O&M ) 
 for Panipat Refinery 
& Petrochemical 
Complex & Paradip 
Refinery 

PRPC, 
Panipat 16 8 1 3 0 4 0 0 

Digboi  4 2 0 0 1 1 1 (PH-HH)  0 

Bongaigaon 2 1 0 0 1 0 1 (PV) 0 

Paradip 23 10 2 4 5 2 0 0 

204 

Junior Engineering 
Assistant-IV 
(Mechanical)/Junior 
Technical Assistant 
- IV 
 
 
 
 

Guwahati 5 2 1 0 1 1 2 ( 1 PV, 1 PH-
HH)  0 

Barauni  2 1# 0 0 0 1* 0 

Backlog-  
*01 OBC-NCL 
and #01- for  

Multiple 
Disabilities @  

($) 
Gujarat 1 1* 0 0 0 0 0 *Backlog – for  

PH  ($) 
PRPC, 
Panipat 6 2 1 1 0 2 2* (PV) *Backlog($) 

Digboi 4 2 0 0 1 1 1 (PV)  0 

Bongaigaon 5 3 1 0 0 1 
1 (Multiple 

Disabilities @) 
 0 

Paradip  9 5 1 1 1 1 
2 (1-PV, 1-

Multiple 
Disabilities@)  

0 

205 

Junior Engineering 
Assistant-IV 
(Instrumentation)/J
unior Technical 
Assistant - IV  
 
 

Guwahati 1 1 0 0 0 0 0  0 

Barauni 5 1 0 3* 0 1 1 PL  Backlo
g 

Gujarat 1 1* 0 0 0 0 0 *Backlog- for  
PH-HH($) 

Haldia 3 1 1 0 0 1 0 0 

Mathura 4 0 0 0 0 4* 
01 – PL/ 01-

Multiple 
Disabilities @ # 

*Backlog for - 
OBC-NCL  

# Backlog($) 

PRPC, 
Panipat 6 2 1 1 0 2 3* (2 PH-HH, 1 

PL)  *Backlog($) 

Digboi 5 2 1 0 1 1 1 (PL-OH- 
OA/OL)  0 

Bongaigaon 3 2 0 0 0 1 1 (PH-HH) 0 

Paradip  9 5 1 1 1 1 2 (1-PH-HH, 1- 
PL-OH-OA/OL)  0 

206 
Junior Quality 
Control Analyst-IV 
 
 

Guwahati 1 1 0 0 0 0 0  0 

Barauni  5 3 0 1* 0 1 0 * Backlog- for SC 
& PH-HH($)  

Gujarat 4 2 0 1* 1 0 
2 (01-PV, 01- 

Multiple 
Disabilities @) 

* Backlog  

Haldia 2 1 0 0 0 1 0 0 
PRPC, 
Panipat 5 2 1 1 0 1 1* (PL) *Backlog($) 

Digboi  7 3 1 1 1 1 0  0 

Bongaigaon 5 2 0 0 2* 1 2* (PL-OH - 
OA/ OL) 

*Includes 01 
Backlog - for ST 
& PL-OH – (OA/ 

OL) ($) 

207 
Junior Engineering 
Assistant-IV (Fire & 
Safety) 

Guwahati 2 1 0 0 0 1 0  0 
Gujarat 4 2 0 0 1 1 0 0 

How to Apply: On-Line Application : Candidates meeting the prescribed eligibility criteria for a post, may visit the website www.iocl.com Go to ‘What’s 
New’ > Go to Requirement of Experienced Non-Executive Personnel 2021 in IOCL, Refi neries Division> Click on “Detailed advertisement” (to refer to the 
Advertisement) > Click on “Click here to Apply Online” ( to fi ll online application form) . The link to online application will remain open from 21-09-2021 
(10:00 Hrs) to 12-10-2021(17:00 Hrs). Applications submitted through on-line mode will ONLY be accepted. All future communication with candidate will 
take place only through website/ email/ SMS.
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INDIAN OIL CORPORATION LIMITED
(Refi neries Division)

Requirement of Experienced Non-Executive Personnel
 Indian Oil Corporation Limited (IOCL) is a diversifi ed, integrated energy major with presence in oil, gas, petrochemicals and alternative 
energy sources. Empowered with the ‘Maharatna’ status, the organization renders overriding prominence to the energy needs of the country 
and aspires to be ‘The Energy of India’ and ‘A Globally Admired Company’.
 IndianOil has been featuring year after year among India’s Best Companies to Work For and has been recognized as Best Employer 
among Nation-Builders. To fuel its future growth, IndianOil invites applications from bright, young and energetic persons of Indian Nationality 
for selection to various posts in the pay scale of Rs.25,000-1,05,000/ for its Refi neries / Petrochemical Units at Guwahati, Digboi & Bongaigaon 
(Assam), Barauni (Bihar), Vadodara (Gujarat), Haldia (West Bengal), Mathura (Uttar Pradesh), Panipat {Panipat Refi nery & Petrochemical 
Complex (PRPC)}(Haryana) and Paradip (Odisha).
 Number of Posts including reservation, Educational Qualifi cation, Experience Criteria, and other eligibility criteria / parameters shall be 
as under:
A) Number of Posts and Reservations
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207 
Junior Engineering 
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Guwahati 2 1 0 0 0 1 0  0 
Gujarat 4 2 0 0 1 1 0 0 
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INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 

(Refineries Division)                   

 
Advertisement Nos.: Guwahati- GR/P/Rectt./21;  Barauni- BR/HR/RECTT/OR/2021-22; Gujarat- JR/Rect/01/2021;  Haldia- PH/R/01/2021;  
Mathura-  MR/HR/RECT/JEA(AI)/2021-22; Panipat Refinery & Petrochemical Complex (PRPC)- PR/P/46 (2021-22); Digboi- DR/R2/2021; 
Bongaigaon- BGR/01/2021; Paradip- PDR/HR/01/Rectt-21 

Date: 25-09-2021 
 

Requirement of Experienced Non-Executive Personnel 
 

Indian Oil Corporation Limited (IOCL) is a diversified, integrated energy major with presence in oil, gas, petrochemicals and alternative energy 
sources. Empowered with the 'Maharatna' status, the organization renders overriding prominence to the energy needs of the country and aspires to 
be 'The Energy of India' and ‘A Globally Admired Company’. 
 
IndianOil has been featuring year after year among India's Best Companies to Work For and has been recognized as Best Employer among Nation-
Builders. To fuel its future growth, IndianOil invites applications from bright, young and energetic persons of Indian Nationality for selection to 
various posts in the pay scale of Rs.25,000-1,05,000/ for its Refineries / Petrochemical Units at Guwahati, Digboi & Bongaigaon (Assam), Barauni 
(Bihar), Vadodara (Gujarat), Haldia (West Bengal), Mathura (Uttar Pradesh), Panipat {Panipat Refinery & Petrochemical Complex (PRPC)}(Haryana) 
and Paradip (Odisha). 
 
Number of Posts including reservation, Educational Qualification, Experience Criteria, and other eligibility criteria / parameters shall be as under: 
 
A) Number of Posts and Reservations 
 

Post 
Code Name of Post Refinery Total 

Vacancies Per Refinery 
Remarks 

UR EWS SC ST OBC (NCL) PwBD 

(a) (b) ( c ) (d) (e ) (f ) ( g) ( h) (i) (j ) (k ) 

201 

Junior Engineering 
Assistant-IV 
(Production) 
  
 

Guwahati 28 11 3 3 3 8 0 0 
Barauni 23 10 2 4 0 7 0 0 

Gujarat 46 19 4 3 8* 12 0 *Includes 01 ST 
Backlog 

Mathura 33 14 3 7 0 9 0 0 
PRPC, 
Panipat 50 21 5 10 0 14 0 0 

Digboi 45 19 5 3 5 13 0 0 

Bongaigaon 13 5 1 1 2 4* 0 
*Includes 01 

OBC(NCL) 
Backlog 

Paradip 58 28 5 9 8 8* 0 
*Includes 01 

OBC(NCL) 
Backlog 

202 
Junior Engineering 
Assistant-IV (P&U) 
 

Guwahati 3 2 0 0 0 1 0 0 
Barauni 2 1 0 0 0 1 0 0 
Gujarat 5 2 1 1 1 0 0 0 
Mathura 6 2 1 1 0 2 0 0 
Digboi 13 6 1 1 1 4 0 0 

Bongaigaon 6 2 1 0 1 2 0 0 

203 

Junior Engineering 
Assistant-IV 
(Electrical)/ Junior 
Technical Assistant 
– IV 
for Guwahati, 
Barauni, Gujarat, 
Mathura, Digboi and 
Bongaigaon Refinery 
 
 
 
Junior Engineering 

Guwahati 4 2 0 0 1 1 

2 (01 PL-OH-
OA/OL, 01 

Multiple 
Disabilities@) 

0 

Barauni 2 1 0 1 0 0 0 0 

Gujarat 3 2* 0 1 0 0 02 ( 01- PL + 
1*)  

*Backlog for – 01 
PL  ( $) 

Mathura 11 5 1 3 0 2 5 ( 01 PV, 01 
PH-HH + 3*) 

*Backlog  01-PV 
($)/01-PH-

HH($)/01-PL  ($) 
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