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ઈન્સ્ટિટ્યૂટિ ઑફ બને્સકિંગ પર્સોનલ સર્લકેશન
પ્ાદેશિક ગ્ામીણ બેનકકોમાં ઓફિસસ્ષ, ઓફિસ આશસસ્ટન્ટસ (મલ્ટીપપ્ષરઝ)ની શનમણૂક મા્ટે કકોમન ફરક્રુ્ટમેન્ટ પ્કોસેસ

• પરરીક્ાનો ર્ંભસિત કાર્યક્રમ
ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન (અરજીમાં ઉમરેદવાર દ્ારા સુધારા / ફેરફાર સાથરે) તા. ૭-૬-૨૨ થી તા. ૨૭-૬-૨૨
ઓનલાઈન અરજી ફી ઇન્ીમરેશન ચાિ્જની ચુકવણી તા. ૭-૬-૨૨ થી ૨૭-૬-૨૨
જરિ. એકઝામ મા્ેના કોલ લરે્ર ડાઉનલોડ તા. ૯-૭-૨૨
જરિ એકઝામ યોજાશરે તા. ૧૮-૭-૨૨ થી તા. ૨૩-૭-૨૨
ઓનલાઈન જરિજલમ પરીક્ા મા્ેના કોલલરે્ર ડાઉનલોડ િુલાઈ / ઓગસ્્-૨૨
ઓનલાઈન જરિજલમ પરીક્ા ઓગસ્્-૨૨
જરિજલમ પરીક્ાનું પરરણામ સપ્ેમ્બર-૨૨
ઓનલાઈન મુકય / સીંગલ પરીક્ાના કોલલરે્ર ડાઉનલોડ સપ્ેમ્બર-૨૨
ઓનલાઈન મુખય / સીંગલ પરીક્ા સપ્ેમ્બર / ઓક્ો્બર-૨૨
પરીક્ાનું પરરણામ મુખય / સીંગલ (ઓરફસસ્જ મા્ે) ઓક્ો્બર-૨૨
ઈન્રવયયૂ મા્ે કોલ લરે્ર ડાઉનલોડ (ઓરફસસ્જ મા્ે) ઓક્ો્બર / નવરેમ્બર-૨૨
ઓરફસસ્જ મા્ે ઈન્રવયયૂ ઓક્ો્બર / નવરેમ્બર-૨૨
કામચલાઉ ફાળવણી (ઓરફસરસ / ઓરફસ આજસસ્્ન્) જાનયુઆરી-૨૩

દેશભરમાં આવરેલી રિાદેજશક ગ્ામીણ ્બેંકોમાં ઓરફસસ્જ ગ્ુપ-A (સ્કેલ - I, II, III) તથા ઓરફસ આજસસ્્ન્ ગ્ુપ-B (મલ્ી પપ્જઝ)ની િગયાઓ ઉપર જનમણયૂક મરેળવવા મા્ે IBPS દ્ારા 
કોમન રરક્રુ્મરેન્ રિોસરેસ (CRP)નું આયોિન કરવામાં આવયું છે.
• ગુજરાત રાજરમાં આિેલરી પ્ાદેસશક ગ્ામરીણ બેંકોમાં જગરાનરી ર્ંખરા ઃ (ર્મગ્ ભારત માટિે કુલ જગરા ઃ ૮૧૦૬)

ક્મ ્બેંકનું નામ
ઓરફસસ્જ-I ઓરફસસ્જ-II ઓરફસસ્જ-III ઓરફસ આજસસ્્ન્

SC ST OBC EWS િનરલ કરુલ SC ST OBC EWS િનરલ કરુલ SC ST OBC EWS િનરલ કરુલ SC ST OBC EWS િનરલ કરુલ
૧ ્બરોડા ગુિરાત ગ્ામીણ ્બેંક - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
૨ સૌરાષ્ટ્ર ગ્ામીણ ્બેંક ૧૫ ૦૮ ૨૭ ૧૦ ૪૦ ૧૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૫ ૦૮ - - - - ૦૧ ૦૧ ૧૪ ૦૭ ૨૫ ૦૯ ૩૯ ૯૪

• ઉપર દશા્જવરેલ િગયાઓમાં શારીરરક ખોડખાંપણ ધરાવનાર મા્ે કે્લીક િગયા અનામત છે.
•  ગુજરાત માટિે માત્ ર્ૌરાષ્ટ્ર ગ્ામરીણ બેંક માટિે
 ૧. ઓરફસસ્જ-I મા્ે - ૧૦૦ િગયા
 ૨. ઓરફસસ્જ-II મા્ે - ૦૮ િગયા
 ૩. ઓરફસસ્જ-III મા્ે - ૦૧ િગયા
 ૪. ઓરફસ આજસસ્્ન્ મા્ે - ૯૪ િગયા મા્ે CRP ના આધારે જનમણયૂંક મળવાપાત્ર છે.
•  પરરીક્ા કે્સદ્ો ઃ
 ગુજરાત મા્ટે ઃ અમદાવાદ, આણંદ, ગાંધીનગર, જામનગર, મહેસાણા, રાિકો્, સુર, વડોદરા
•  મુખ્ય / સીંગલ પરીક્ા મા્ટે ઃ અમદાવાદ, ગાંધીનગર
• પરરીક્ા ઃ ઓરફસસ્જ-I, અનરે ઓરફસ આજસસ્્ન્ની િગયા મા્ે ્બરે ત્બક્ામાં પરીક્ા યોજાશરે. જરિજલમ અનરે મરેઈન પરીક્ા.
 ૦  ઓરફસ આજસસ્્ન્ મા્ેના ઉમરેદવાર કે િરેઓ જરિજલમ પરીક્ા આપવાની રહેશરે. તરેઓનરે મરેઈન પરીક્ાના પરરણામના આધારે ઉપલબધ િગયાઓ ઉપર કામચલાઉ જનમણયૂક આપવામાં 

આવશરે.
 0 ઓરફસસ્જ-I મા્ે જરિજલમ પરીક્ામાં ક્ોજલફાય થયરેલા ઉમરેદવારોએ મરેઈન પરીક્ામાં ઉપસસ્થત થવાનું રહેશરે મરેઈન પરીક્ામાં ક્ોજલફાય થયરેલ ઉમરેદવારોનરે કોમ ઈન્રવયયૂ મા્ે 

્બોલાવવામાં આવશ.
 ૦ ઓરફસસ્જ-II, III મા્ે ઉમરેદવારોએ માત્ર સીંગલ ઓનલાઈન પરીક્ા આપવાની છે. તરેમાં કવોજલફાય થયરેલા ઉમરેદવારોનરે કોમન ઈન્રવયયૂ મા્ે ્બોલાવવામાં આવશરે. è



2 તા. ૧૫ જૂન, ૨૦૨૨, ગુજરાત રકોજગાર સમાચાર

• રોગરતા ધોરણ ઃ 
 ૦ ઉમરેદવાર ભારતીય નાગરરક હોવો �ઈએ
 ૦ વય મયા્જદા ઃ તા. ૧-૬-૨૨ના રોિ
 ૦ ઓરફસર-III (જસજન. મરેનરેિર) મા્ે ઃ ૨૧ થી ૪૦ વષ્જ ઉમરેદવાર તા. ૩-૬-૧૯૮૨ પહેલા અનરે તા. ૩૧-૫-૨૦૦૧ ્બાદ િનમરેલા ન હોવા �ઈએ.
 ૦ ઓરફસર-II (મરેનરેિર) મા્ે ઃ ૨૧ થી ૩૨ વષ્જ તા. ૩-૬-૧૯૯૦ અનરે તા. ૩૧-૫-૨૦૦૧ વચ્ચરે િનમરેલા હોવા �ઈએ.
 ૦ ઓરફસર-I (આજસ. મરેનરેિર) મા્ે ૧૮ થી ૩૦ વષ્જ તા. ૩-૬-૧૯૯૨ અનરે તા. ૩૧-૫-૨૦૦૪ વચ્ચરે િનમરેલા હોવા �ઈએ.
 ૦ ઓરફસ આજસ. (મલ્ીપપ્જઝ) ઃ ૧૮ થી ૨૮ વષ્જ તા. ૨-૬-૧૯૯૪ અનરે તા. ૧-૬-૨૦૦૪ વચ્ચરે િનમરેલા હોવા �ઈએ
 ૦ ઉપલી વય મયા્જદામાં અનામત વગ્જના ઉમરેદવારોનરે જનયમોનુસાર છયૂ્છા્ મળી શકશરે.
• શૈક્સણક લારકાત ઃ (તા ૨૭-૬-૨૨ના રોજ)
 (૧) ઓરફસ આજસસ્્ન્ (મલ્ીપપ્જઝ) મા્ે ઃ માનય યુજન.માંથી કોઈપણ શાખામાં સ્નાતક અથવા તરેનરે સમકક્ િરે રાજ્યની ગ્ામીણ ્બેંક હોય ત્યાંની સ્થાજનક ભાષા આવડવી િ�રી છે. 

કોમપયુ્રની રિાથજમક જાણકારી ઇચ્છનીય છે.
 (૨) ઓરફસસ્જ-I ઃ માનય યુજન.માંથી કોઈપણ શાખામાં સ્થાનક અથવા તરેનરે સમકક્, એજગ્કલચર, હોર્્જકલચર, ફોરેસ્્ી, એજનમલ, હસ્બનડરી, વરે્રીનરી સાયનસ, એજગ્કલચરલ 

એસનિજનયરીંગ, પીશી કલચર, એજગ્કલચર માક�ર્�ગ એનડ કો-ઓપરેશન, આઈ.્ી. મરેનરેિમરેન્, લૉ, ઈકોનોજમકસ અથવા એકાઉન્નસી શાખામાં રડગ્ી ધરાવનારનરે પસંદગીમાં 
અગ્તા આપવામાં આવશરે.

 (૩) ઓરફસસ્જ-II ઃ કરુલ મળીનરે ઓછામાં ઓછા ૫૦ ્ કા ગુણ સાથરે કોઈપણ શાકામાં માનય યુજનવજસ્જ્ીમાંથી સ્નાતક કોમસ્જનરે લગતા જવષયોમાં રડગ્ી ધરાવનાર ઉમરેદવારોનરે પસંદગીમાં 
અગ્તા આપવામાં આવશરે.

 (૪) ઓરફસસ્જ-II ઃ આઈ.્ી ઓરફસર, આઈ.્ી સં્બંધી જવષયોમાં ઓછામાં ઓછા ૫૦ ્કા કરુલગુણ સાથરે રડગ્ી ધરાવનારનરે પસંદગીમાં અગ્તા આપવામાં આવશરે. ચા્્જડ્જ એકાઉન્ન્ 
ઃ  ઈસનસ્્ટ્યયૂ્ ઑફ ચા્્જડ્જ એકાઉન્ન્સ ઑફ ઇસનડયામાં સર્્જફાઈડ એસોજસએ્ (સીએ) હોવા �ઈએ.

  ૦ લો ઓરફસર ઃ કરુલ મળીનરે ઓછામાં ઓછા ૫૦ ્કા ગુણ સાથરે માનય ચુજન.માંથી એલએલ્બી થયા હોવા �ઈએ.
  ૦ ટ્રેનડરી મરેનરેિર ઃ માનય યુજન. /  સંસ્થામાંથી સીએ અથવા એમ્બીએ (રફનાનસ)ની પદવી ધરાવતા હોવા �ઈએ.
  ૦ માક�્ીંગ ઓરફસર ઃ માનય યુજનવજસ્જ્ીમાંથી એમ્બીએ (માક�્ીંગ) થયરેલા હોવા �ઈએ.
  ૦ એજગ્કલચર ઓરફસર ઃ ક�જષ / પશુપાલન / ડરેરી જવષયક શાખામાં ઓછામાં ઓછા કરુલ મળીનરે ૫૦ ્કા ગુણ સાથરે સ્નાતક હોવા �ઈએ.
 (૫) ઓરફસસ્જ-III ઃ માનય યુજન.માંથી કરુલ મળીનરે ઓછામાં ઓછા ૫૦ ્કા ગુણ સાથરે કોઈપણ શાખામાં સ્નાતક ક�જષ / કોમસ્જ / કાયદાની શાખામાં સ્નાતક થયરેલા ઉમરેદવારોનરે 

પસંદગીમાં અગ્તા આપવામાં આવશરે.
• અર� ફ� / ઇન્સટિમેશન ચાજ્ય (�એર્ટિરી આઈબરીપરીએર્ ભોગિશે) ઃ
 ૦ ઓરફસર (I, II, III) મા્ે ઃ અ.જા./અ.િ.જા./શા.ખો.ખાં. ધરાવનાર વગ્જ મા્ે �. ૧૭૫, અનય ઉમરેદવારો મા્ે �. ૮૫૦.
 ૦ ઓરફસ આજસસ્્ન્ મા્ે ઃ અ.જા./અ.િ.જા./શા.ખો.ખાં. ધરાવનાર વગ્જ મા્ે �. ૧૭૫, અનય ઉમરેદવારો મા્ે �. ૮૫૦

(�હેરાતની વધુ શવગતકો મા્ટે વેબસાઈ્ટ www.ibps.in �વી. આજ વેબસાઈ્ટ ઉપર ઓનલાઈન અર� કરવાની છે.)

è
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ડારરેક્ટિોરેટિ જનરલ બરી.એર્.એફ. SMT (િક�શોપ)
ર્બ ઈ્સ્પેકટિર / કો્સ્ટિેબલનરી જગરાઓ માટિે ભરતરી

ઓનલાઈન અર� કરવાની છેલ્લી તારીખ ૯-૭-૨૦૨૨                             જગ્્યાની સંખ્યા ઃ ૧૧૦
્બોડ્જર જસકયુરર્ી ફોસ્જમાં SMT (વક�શોપ)માં ગ્ુપ ‘્બી’ની સ્બ ઈનસ્પરેક્ર, ગ્ુપ- ‘સી’ની કોનસ્્ે્બલની અંદાિરે ૧૧૦ િગયાઓ ભરવા મા્ે ભારતીય નાગરરક પુ�ષ અનરે મજહલા 
ઉમરેદવારો પાસરેથી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવરે છે.

   િગયાની જવગત
જગ્્યાનું નામ ક�્ટેગરી વાઈઝ જગ્્યાની સંખ્યા કરુલ જગ્્યાઓ પૈક� એક્સ સશવ્ષસમેન મા્ટે અનામત જગ્્યાઓ

ગ્ુપ ‘બી’ સામાન્ય EWS OBC SC ST કરુલ સામાન્ય EWS OBC SC ST કરુલ

સ્બ ઈનસપરેક્ર (વહીકલ જમકેનીક) ૦૩ ૦૧ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૧૨ ૦૧

સ્બ ઈનસ્પરેક્ર (ઓ્ો ઈલરેકટ્ીશીયન) ૦૨ ૦૧ - ૦૧ - ૦૪

સ્બ ઈનસ્પરેક્ર (સ્્ોરરકપર) ૦૨ ૦૧ ૦૨ ૦૧ - ૦૬

કરુલ સંખયા ૦૭ ૦૩ ૦૬ ૦૫ ૦૧ ૨૨ ૦૧

  વય મયા્જદા ઃ ૩૦ વષ્જ
  પગારધોરણ ઃ સાતમા પગારપંચ રિમાણરે પરે મરેજટ્કસ લરેવલ-૬ (�. ૩૫,૪૦૦-૧૨,૪૦૦)
  શૈક્જણક લાયકાત ઃ સરકાર માનય સંસ્થામાંથી ઓછામાં ઓછી ત્રણ વષ્જની અવજધવાળો ઓ્ોમો્બાઈલ એસનિજનયરીંગ અથવા જમકેજનકલ એસનિજનયરીંગ અથવા ઓ્ો 

ઈલરેસકટ્કલ એસનિજનયરીંગ રડપલોમા.

 ‘ગ્ુપ’ સીની િગયાઓ

જગ્્યાનું નામ
ક�્ટેગરી વાઈઝ જગ્્યાની સંખ્યા કરુલ જગ્્યાઓ પૈક� એક્સ સશવ્ષસમેન મા્ટે અનામત 

જગ્્યાઓ
સામાન્ય EWS OBC SC ST કરુલ સામાન્ય EWS OBC SC ST

કોનસ્્ે્બલ (OTRP)પુ�ષ ૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૮
કોનસ્્ે્બલ (OTRP) મજહલા ૦૧ - - - - ૦૧
કોનસ્્ે્બલ (SKT) પુ�ષ ૦૫ - - ૦૧ - ૦૬
કોનસ્્ે્બલ (રફ્ર) પુ�ષ ૦૧ - ૦૪ ૦૧ - ૦૬
કોનસ્્ે્બલ (રફ્ર) મજહલા ૦૧ - - - - ૦૧
કોનસ્્ે્બલ (સુથાર) પુ�ષ ૦૩ - ૦૧ - - ૦૪
કોનસ્્ે્બલ (ઓ્ો ઈલરે.) પુ�ષ ૦૧ - - - - ૦૧ ૦૧
કોનસ્્ે્બલ (ઓ્ો ઈલરે.) મજહલા ૦૧ - - - - ૦૧
કોનસ્્ે્બલ (વહીકલ જમકેજનક) પુ�ષ ૧૦ ૦૩ ૦૪ - - ૧૭ ૦૧ - ૦૧
કોનસ્્ે્બલ (વહીકલ જમકેજનક) મજહલા ૦૩ - - - - ૦૩
કોનસ્્ે્બલ (BSTS) પુ�ષ - ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૩ ૦૬
કોનસ્્ે્બલ (BSTS) મજહલા ૦૧ - - - - ૦૧
કોનસ્્ે્બલ (વરેલડર) મજહલા ૦૧ - - - - ૦૧
કોનસ્્ે્બલ (પરેઈન્ર) પુ�ષ ૦૧ ૦૧ - ૦૧ ૦૧ ૦૪
કોનસ્્ે્બલ (અપહોઈસ્્ર) પુ�ષ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૫
કોનસ્્ે્બલ (્ન્જર) પુ�, ૦૩ - - ૦૧ ૦૧ ૦૫
કરુલ િગયા ૪૩ ૧૧ ૧૭ ૦૯ ૦૮ ૮૮ ૦૩ - ૦૧ - -

  વયમયા્જદા ઃ ૧૮ થી ૨૫ વષ્જ
  પગાર ધોરણ ઃ સાતમા પગારપંચ રિમાણરે પરે મરેજટ્કસ લરેવલ-૩ મુિ્બ �. ૨૧,૭૦૦-૬૯,૧૦૦)
  શૈક્જણક લાયકાત ઃ માનય ્બોડ્જ/સંસ્થામાંથી મરેજટ્કયુલરેશન અથવા ધો.-૧૦ પાસ, તરેમિ સં્બંજધત ટ્રેડમાં આઈ.્ી.આઈ. રિમાણપત્ર અથવા નામાંરકત સંસ્થામાં સં્બંજધત ટ્રેડનરે 

લગતો ત્રણ વષ્જનો અનુભવ.
  ઓનલાઈન અરજી ઃ ઉમરેદવારોએ ્બીએસએફની વરે્બસાઈ્ http://rectt.bsf.gov.in ઉપરથી જવગતવાર જાહેરખ્બર �ઈ ઓનલાઈન અરજી કરવી.

•  ભરતી સં્બંધી અપડરેટ્સ દશા્જવરેલ વરે્બસાઈ્ ઉપર સમયાંતરે મયૂકવામાં આવસરે. તરેથી ઉમરેદવારોએ વરે્બસાઈ્ �તા રહેવું.
•  એકસ સજવ્જસમરેન મા્ેની િગયા ઉપર લાયક ઉમરેદવાર નહીં મળે તો તરે િગયાઓ િરે તરે કે્ેગરીથી ભરવામાં આવશરે.
•  મજહલાઓ મા્ેની િગયાઓ મા્ે લાયક ઉમરેદવાર નજહ મળે તો તરે િગયાઓ અનય કે્ેગરીથી ભરવામાં આવશરે.

કમાનડન્ટ (ફરક્�્ટમેન્ટ)
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Ministry of Home Affairs 

Directorate General Border Security Force
DETAILED ADVERTISEMENT FOR DIRECT RECRUITMENT FOR DIFFERENT GROUP ‘B’ & ‘C’ POSTS OF BSF 

WATER WING EXAMINATION 2022
Online applications are invited from eligible Male Indian citizens for fi lling up the under mentioned vacancies for different Group ‘B’ & ‘C’ Com-

batised posts of Water Wing in the Border Security Force, Ministry of Home Affairs, Government of India:
Name of Posts Trade Category Total 

vacanciesUR EWS OBC SC ST
Sub Inspector (Master) - 05 01 01 - 01 08
Sub Inspector (Engine Driver) - 02 01 - 02 01 06
Sub Inspector (Workshop) - 02 - - - - 02
Head Constable (Master) - 28 02 12 03 07 52
Head Constable (Engine Driver) - 32 03 18 05 06 64
Head Constable (Workshop) Mechanic (Diesel/Petrol Engine) 05 01 01 01 02 10

Electrician 01 01 00 00 00 02
AC Technician 01 00 00 00 00 01
Electronics 01 00 00 00 00 01
Machinist 01 00 00 00 00 01
Carpenter 02 00 00 00 00 02
Plumber 02 00 00 00 00 02
Total 13 02 01 01 02 19

Constable (Crew) 92 05 19 14 - 130
Total Vacancies 174 14 51 25 17 281

NOTE
(i)  Vacancies are subject to change (may increase or decrease) due to administrative reasons. BSF reserves the right to make changes or cancel or post-

pone the recruitment without assigning any reason.
(ii)  Any amendment/notice will be published only on offi cial BSF website. Candidates to regularly visit or log on to BSF recruitment portal URL https://

rectt.bsf.gov.in/ & BSF offi cial website https://bsf.gov.in in their own interest for updates.
(Hi)  The posts are combatised and purely temporarily in nature but are likely to become permanent.
(iv)  10% vacancies are reserved for Ex-Servicemen category in the respective Post/Category.

HOW TO APPLY
 The application from the candidates must be submitted through ONLINE mode only. No other mode for submission of application will be accepted. 
The facility of submission of online application will be available on BSF recruitment portal URL https://rectt.bsf.gov.in/ from 30.05.2022 at 00:01 AM and 
will be closed on 28.06.2022 at 23:59 PM. Procedure for online submission of application is attached with this advertisement at Annexure- ‘A’.

APPLICATION FEES AND MODE OF PAYMENT
 Candidates applying for the post of SI(Master), SI(Engine Driver) & Sl(Workshop) to pay Rs. 200/- (Rupees two hundred only) and candidates 
applying for the post of HC(Master), HC(Engine Driver), HC(Workshop) & CT(Crew) to pay Rs. 100/- (Rupees one hundred only) as examination fee 
through any of the following payment modes :-
(i) Net banking of any bank.
(ii) Credit/Debit Card of any bank.
(iii) UPI
(iv) Wallet

IMPORTANT INSTRUCTIONS TO CANDIDATES
(i) Before applying online application, Candidates are advised to go through the requirement of educational qualifi cation, technical qualifi cation, 

experience, age, physical standards etc. and satisfy themselves that they are eligible for the post before applying. BSF reserves the right to cancel the 
candidature of any candidate at any stage of the selection process, if he is found not qualifying any of the prescribed eligibility criteria. This detailed 
advertisement is available on the BSF website URL https://rectt.bsf.gov.in/

(ii) Candidate seeking reservation benefi ts for Govt. Servant/EWS/OBC/SC/ST/Ex- Servicemen must ensure that they are entitled to such reservation 
as per eligibility prescribed in the notice. They should also be in possession of the certifi cates in the format prescribed by Government of India in 
support of their claim at the time of application.

(iii) Central Government Servants/Departmental candidates claiming age relaxation should submit a certifi cate in the prescribed format from their offi ce, 
in respect of the length of continuous service which should be not less than three years in the immediate period preceding the closing date for receipt 
of application.

(iv) Qualifying the selection stages of recruitment process doesn’t confer any right to candidates for appointment. Final selection of candidate will be 
made purely on merit.

(v) When application is successfully submitted, it will be accepted provisionally. Candidate may take print out of the application form for their own 
records. Print out of the application form is not required to be submitted to BSF recruitment centres. Candidates are also advised to use their active 
e-mail address and mobile number for the purpose of ONE TIME REGISTRATION (OTR) and subsequent fi lling of online application form. All the 
subsequent correspondence/recruitment related notifi cations will be made by the department on the given e-mail/SMS of concerned candidates.

(vi) Candidates to remember the login credentials i.e USERNAME and PASSWORD after making ‘ONE TIME REGISTRATION’ in order to sign in to 
their profi le.

(vii) Candidates to refrain themselves from fi lling wrong information in their application form, uploading fake photograph of any other person/celebrity/
dignitaries or object or puts blank photo etc., suitable action will be taken against such defaulter candidates as per provisions under Cyber Crime IT 
Act 2000.

(viii) Online applications with illegible/blurred photographs/signature will be rejected summarily.
(ix) Candidates serving in Government/Semi Government/Public Sector undertakings should apply after obtaining NOC. No Objection Certifi cate (NOC) 

from their employer should be uploaded while submission of application form. However, candidates who have applied for NOC, may produce the 
same at the time of documentation.
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sLkh÷
Lkku÷us ÂõðÍ

fkuLkoh
- nu{tík Ãkxu÷ 

1.  રણઝસણરું અને પજસણરું િાગાડરીને નાચતાં – ગાતાં 
આ�દિાર્રી �ડકાં �િાનો લહાિો કરા મેળામાં મળે 
છે?

 અ. શામળાજી મરેળામાં  ્બ. માધવપુરના મરેળામાં
 ક. અં્બાજીના મરેળામાં ડ. ડાકોરના મરેળામાં
2. ‘ધયૂમકેતુ’ તખલ્લુર્થરી �ણરીતા થરેલા ર્ાસહત્રકારનું 

નામ શું છે?
 અ. ગૌરીશંકર �શી  ્બ. પન્નાલાલ પ્ેલ    
 ક. રમણલાલ દેસાઈ        ડ. રામનારાયણ પાઠક
3. લોકર્ભાના ચયૂંટિારેલા તમામ ર્ભ્રોને ર્ામયૂસહક શપથ 

કોણ લેિડાિે છે?
 અ. લોકસભાના રિો્ેમ સ્પીકર        ્બ. રાષ્ટ્રપજત  
 ક. વડારિધાન દ્રારા જનદ�જશત વયજક્ત  ડ. લોકસભાના સ્પીકર 
4.  ફેટિરી એસર્ડનો િધારો કરિા માટેિ કરુ ંપરીણુ ંપરીિુ ં�ઈએ? 
 અ. દયૂધ ક. કોફી
      ્બ. ચા                     ડ. છાશ       
5.  ઘોડાના ગળાના શણગારને શું કહે છે? 
 અ. અછા્બા ્બ. અગમદોરો
 ક. તોખાર  ડ. શંમશરેર
6.  ૧૯૭૧ના રુધ્ધમાં ર્ામેલા નૌર્ેનાના કરા તત્કાલરીન 

િાઈર્ એડસમરલનું ૧૦૦ િષ્ય સનધન થરું હતું?
 અ. એસ.એચ.શમા્જ  ્બ. આર.રાિકરુમાર
 ક. અધીર અરોરા ડ. રવનીત જસંહ 
7.  રાષ્ટ્રરીર રુિા �દિર્ ક્રારે મનાિિામાં આિે છે? 
 અ. ૧૨ – જાનયુ. ્બ. ૧૯ – માચ્જ
 ક. ૨૩ - િુન ડ. ૨૮ -  સપ્ે.
8.  ક�ડરીના ડંખમાં કરો એસર્ડ હોર છે? 
 અ.સાઈજટ્ક ્બ. યુરરક   
 ક. સલફ્યુરરક ડ. ફોજમ્જક 
9.  સિષુિ�ત પર બે અક્ાંશ�ત િચ્ચે કેટિલું અંતર હોર 

છે? 
 અ. ૧૧૧ રકમી ્બ. ૧૨૧ રકમી
 ક. ૧૦૧ રકમી ડ.૧૩૧ રકમી
10.  કરા સિશ્વસિધાલરમાં ‘કલ્પના ચાિલા ર્ે્સટિર ફોર 

�રર્ચ્ય ઇન ર્ાર્સર્ એ્સડ ટિેકનોલો�’શ� કરારું છે? 
 અ. ચંડીગઢ ્બ. નાલંદા
 ક. અલહા્બાદ      ડ. લખનઉ 
11.  િન્પસત દ્વારા ખોરાક બનાિિાનરી સક્રરાને શું કહે છે? 
 અ. રસાકષ્જણ ્બ. રિકાશસંશ્વલરેષણ
 ક. શ્વસન           ડ. ખોરાકષ્જણ
12.  કરા મહાનભુાિન ેસિશ્વ ખાદ્ય પુર્કાર – ૨૦૨૨ (World 

food prize) મળ્રો? 
 અ.જસંજથયા રોસરેનિવરેગ  ્બ. સાઇમન એન.મહાન
 ક. કરુમાર જવજલયમ ડ. રાંિનંદ દુ્બરે
13.  ર્રદાર િલ્લ્ભભાઇ પટિેલનરી પ્થમ ધરપકડ કરા  

ગામેથરી કરાઈ હતરી?
 અ. ્બોરસદ ્બ. રાસ        
 ક.  અડાસ ડ. નાપા
14. ‘ગરીતા’ એ મહાભારતના કરા પિ્યમાંથરી લેિામાં આિરી 

છે? 
 અ. મૌસલ ્બ. શાંજત 
 ક. અનુશાસન ડ. ભીષ્મ 
15.  પુષ્કર ર્રોિર કરા રાજરામાં આિેલું છે? 
 અ. આસામ ્બ. જ્બહાર 
 ક. રાિસ્થાન ડ. કેરળ
16. ‘પ્ાગટિ ફુટિિું’ એટિલે શું? 
 અ. મધ્યાહન થવો  ્બ. પરોરઢયું થવું
 ક. મધરાત થવી ડ. સંધ્યા ખીલવી
18.  �થ્િરીનરી ર્પાટિરીથરી કેટિલરી ઊંચાઇએ કમ્યનરેખા આિેલરી 

હોર છે?  
 અ. ૫૦ રકમી. ્બ. ૧૨૫ રકમી.
 ક. ૭૫ રકમી. ડ. ૧૦૦ રકમી.  

19.  ૨૦૨૨-૨૪ માટિે એર્ોસર્એશન ઓફ એસશરન 
ઈલેકશન ઓથો�રટિરી (AAEA) ના અધ્રક્પદે કરા 
દેશનરી િરણરી કરાઈ છે?

 અ. નરેપાલ ્બ. ્બાંગલાદેશ
 ક. ભયૂતાન     ડ.  ભારત
20.  ભારતરીર ર્ેનાનાં ૨૯મા પ્મુખ તરરીકે તાજેતરમાં કોનરી 

સનમણયૂક કરાઈ છે? 
 અ.પરમજિત જસંહ ્બ. રજવ રિકાશ જસંહ 
 ક. મનોિ પાંડરે ડ. કે.કે.પાંડરે 
21. અં�ર ખાતે જેર્લ – તોરલનો મેળો કરા મસહનામાં 

ભરાર છે? 
 અ. માગશર     ્બ. ચૈત્ર
 ક. અષાઢ     ડ.  ભાદરવો
22. દુસનરાના ર્ૌથરી અમરીર એલન મ્કે કઈ ર્ોસશરલ 

મરી�ડરા કિંપનરીને ૪૪ અરબ ડોલરમાં ખરરીદરી લરીધરી છે?                                                                                                                             
 અ. ટ્વી્ર ્બ. ફેસ્બુક
 ક. �સ્્ાગ્ામ ડ. જલંરકડન
23.  તાજેતરમાં પ્થમ લતા દરીનાનાથ મંગેશકર પુર્કારથરી 

કોને ર્્સમાસનતા કરારા? 
 અ. �હમંત્રી અજમતશાહ   ્બ. રક્ામંત્રી રાિનાથ જસંહ       

 ક. રેલમંત્રી અજશ્વની વૈષ્ણવ   ડ. વડારિધાન નરેનદ્ર મોદી
24. જગન મહેતા એ કરા ક્ેત્ે ર્ંકળારેલા હતા?
 અ. ના્ક           ્બ. રફલમ        
 ક. ફો્ોગ્ાફી              ડ. રદ�ગદશ્જન   
25.  ્ માટિ્ય સર્ટિરીઝ સમશન અંતગ્યત દેશના કેટિલાં શહેરોનો 

સિકાર્ કરાઇ રહ્યાો છે? 
 અ. ૯૦        ્બ. ૧૦૦    ક.૧૧૫      ડ. ૧૨૦
26. અગાત એટિલે શું થશે? 
 અ. પાજળયો     ્બ. જશલાલરેખ   ક. મયૂજત્જ        ડ. રિજતમા
27. કરા બંદરે બરીચ ફેન્ટિિલ ઊજિિાનરી શ�આત થઈ 

હતરી?  
 અ. ચોરવાડ    ્બ. અહમદપયૂર - માંડવી 
 ક. માંડવી ડ. અલી્બાગ
28. સિષુિ�તથરી ઉત્તર – દસક્ણ કોઈપણ જગાના ગોલરીર 

અંતરને શું કહે છે? 
 અ. કક્           ્બ. હક્           
 ક. અક્      ડ. મક્
29. જહાજ આઇએનએર્ ખુકરરી ર્ાથે ૧૯૭૧ના ભારત – 

પાક. રધુ્ધ દરસમરાન જળર્માસધ લનેાર નિેરી કમા્સડર 
કોણ હતા?

 અ. રાિનાથ પાંડરે        ્બ. શ્યામનાથ દુ્બરે
 ક. મહેનદ્રનાથ મુલ્લા ડ. રિરેમનાથ સાહની        
31. �ફલ્મ એ્સડ ટિરીિરી ઇન્સ્ટિટ્યૂટિ ઓફ ��ડરા કરાં આિેલરી 

છે?
 અ. પયૂના     ક. અલહા્બાદ
 ્બ. િયપુર                ડ.  વડોદરા
33. કરા રાજરના ‘સમરાકાબાડા’ રેલિે ્ટિેશનનું નામ 

બદલરીને ‘મહેશનગર હોલ્ટિ’ કરિામાં આવ્રું? 
 અ. રાિસ્થાન          ્બ. મધ્યરિદેશ
 ક. કણા્જ્ક  ડ. ગુિરાત
34. નરીસત આરોગના ઉપાધ્રક્નો કાર્યભાર હિે કોણે 

ર્ંભાળ્રો છે?
 અ. ગગન જદ્રવરેદી ્બ. કોમલ પંચાલ
 ક. સુમન ્બરેરી   ડ. મનોિ અગ્ાવત
35. કરા પિ્યત પર રોપ – િે ર્ુસિધા નથરી?   
 અ. પાવાગઢ     ્બ. અં્બાજી
 ક. જગરનાર         ડ. ઇડર 

36. મે – ૨૦૨૨માં રક્ામંત્રી રાજનાથ સર્ંહે કરા બે રુધ્ધ 
જહા�નું લોસચંગ કરુ� હતું?

       અ. ઉદયજગરર – જવક્ાંત  ્બ.  જવક્ાંત – સુય્જગંગા   
 ક.  સુય્જગંગા – સુરત       ડ. સુરત – ઉદયજગરર
37.  પારરરી , તોતા , રા�પુરરી િગેરે શું છે?
 અ. જસંચાઈની પધ્ધજતઓ   ્બ. કેરીની જાત
 ક. કેરળની નરદઓ      ડ.રિાચીન કાળમાં અપાતી પદવીઓ
38. કેરળના રાજરપાલ આરરીફ મોહ�મદખાને તાજેતરમાં 

અમદાિાદ ખાતે કરાં પુ્તકનું સિમોચન કરુ્ય હતું?
 અ. કોરોના – ધ વૉર 
 ્બ. શૈલ - શૈલી  
 ક. માણસાઇના મશાલચી – ડૉ. મફતલાલ પ્ેલ 
 ડ. માણસાઇનો દીવો – કોરોના વૉરરયર 
39. દેશનરી પ્થમ ્ િદેશરી સિકસર્ત એન્સટિ – સશપ સમર્ાઈલનુ ં

ર્ફળ્તાપયૂિ્યક પ�રક્ણ કરા રાજરમાં કરારું હતુ?
 અ. જ્બહાર ્બ. અ�ણાચલરિદેશ 
 ક. ઓરડશા     ડ. આંધ્રરિદેશ
40. એસપ્લ -૦૨૦૨૨માં , કરા દેશ્માં ઇનસિકટિર્ ગેમનું 

આરોજન કરારું હતું?
 અ. િમ્જની      ્બ. ફ્રાંસ 
 ક. ્બરેસલિયમ ડ. નરેધરલરેનડ 
41.  ‘પોન’શબ્દ કઈ રમત ર્ાથે ર્ંકળારેલો છે? 
 અ. કરુસ્તી        ્બ. હોકી 
 ક. ગોલફ ડ. શતર�િ
42. ્િ.મોરાર� દેર્ાઇનું ર્માસધ્થાન કરું છે? 
 અ. ચૈત્ય ભયૂજમ  ્બ. રાિઘા્
 ક.  શાંજતઘા્ ડ. અભયઘા્
43. ર્ાસહત્રકાર અક્રદાર્ ર્ોનરીનું તખલ્લુર્ શું હતું?
 અ. કાનત       ્બ. અખો   
 ક.  શરેષ ડ. છો્મયૂ 
44. ઘડા ઘાટિનાં ચાર – પાંચ કે તેથરી િધુ િાર્ણો ઉપરા 

–છાપરરી ગોઠિરીને બનાિેલરી રચના એટિલે?
 અ.  છાયણી ્બ. છ�
 ક. ઉખળ              ડ. ઉતરડ
46. કરું ્મારક ક્સરાકુમારરીમાં આિેલું છે?
 અ. સરદાર ્બ. ગાંધી
 ક. સુભાષ  ડ. જવવરેકાનંદ 
47. મં�દરો અને ઘાટિોનું નગર એટિલે?
 અ. અયોધ્યા ્બ. વારાસણી 
 ક. મદુરાઈ ડ. દ્રારરકા
48. હેમામાસલનરી કરા �ત્ર ર્ાથે ર્ંકળારેલા છે?
 અ. કથ્થક ્બ. કરુચીપુડી
 ક. ભરતનાટ્યમ        ડ. માજણપુરી 
49. રેલિે મ્રુસઝરમ કરાં આિેલું છે? 
 અ. રતલામ           ્બ. ગોવા 
 ક. નયુ રદલહી ડ. ચરેન્નાઈ
50. પાશ્વ્યનાથ ભગિાનનરી માતાનું નામ શું હતું?
     અ. કામાદેવી ્બ. વામાદેવી
     ક. શ્યામાદેવી  ડ. રામાદેવી

જિાબો ઃ
(1-અ) (2-અ) (3-અ) (4-અ) (5-બ) (6-અ) 
(7-અ) (8-ડ) (9-અ) (10-અ) (11-બ) (12-અ)(13-
બ) (14-ડ) (15-ક) (16-બ) (18-ડ) (19-ડ) (20-ક)
(21-બ) (22-અ) (23-ડ) (24-ક) (25-બ) (26-બ) (27-ક) 
(28-ક) (29-ક) (31-અ) (33-અ) (34-ક)
(35-ડ) (૩6-ડ) (37-બ) (38-ક) (39-ક) (40-ડ) 
(41-ડ) (42-ડ) (43-ક) (44-ડ) (46-ડ) (47-બ)
(48-ક) (49-ક) (50-બ)

‘ધયૂમકેતુ’ તખલ્લુર્થરી �ણરીતા થરેલા ર્ાસહત્રકારનું નામ શું છે?



6 તા. ૧૫ જૂન, ૨૦૨૨, ગુજરાત રકોજગાર સમાચાર

NATIONAL FERTILIZERS LIMITED
RECRUITMENT OF EXPERIENCED PROFESSIONALS IN RFCL

Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited (RFCL) is a Joint Venture Company formed by National Fertilizers Limited (NFL), Engineers 
India Limited (EIL) and Fertilizer Corporation of India limited (FCIL) to take forward the revival of Ramagundam Unit of FCIL by setting up of 
gas based Ammonia - Neem Coated Urea complex at existing Ramagundam site of FCIL, District-Peddapalli, Telangana-505210.
National Fertilizers Limited (NFL), a Mini-Ratna, Central Public Sector Undertaking, has been engaged as Manpower Management Con-
sultant by RFCL. Online applications are invited from experienced and result oriented professionals for manning the following positions in 
RFCL:-

VACANCY POSITIONS (Table 01)
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RECRUITMENT OF EXPERIENCED PROFESSIONALS IN RFCL 

 
Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited (RFCL) is a Joint Venture Company formed by National Fertilizers 
Limited (NFL), Engineers India Limited (EIL) and Fertilizer Corporation of India limited (FCIL) to take forward the 
revival of Ramagundam Unit of FCIL by setting up of gas based Ammonia  - Neem Coated Urea complex at 
existing Ramagundam site of FCIL, District-Peddapalli, Telangana-505210. 
 

National Fertilizers Limited (NFL), a Mini-Ratna, Central Public Sector Undertaking, has been engaged as 
Manpower Management Consultant by RFCL. Online applications are invited from experienced and result 
oriented professionals for manning the following positions in RFCL:- 

 
A. VACANCY POSITIONS (Table 01) 

 
POST 
CODE 

POST NAME DEPARTMENT 2017  IDA  
BASED PAY 
SCALE / CTC 

OFFERED 

VACANCY 
POSITION 

 
# 

 
UR 
 

RESERVATION POSTS IDENTIFIED 
FOR PwBD  

CATEGORIES 
@ 

SC ST OBC 
(NCL) 

 EWS 
** 

PwBD 
$ 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) 

01 Engineer 
(Production) 

Chemical 

E-1 ₹12.04 02 01 - - 01 - - 

a) HH 
b) OA, OL, CP, Dw,    
    AAV 
c) SLD, MI 
d) MD involving (a)      

to (c) above 

02 
Assistant 
Manager 
(Production) 

E-2 ₹15.05 03 - 02 
(Backlog) 

01 
(Backlog) - -  

03 Manager 
(Production) E-4 ₹21.07 01 01 - - - - - 

04 
Chief 
Manager 
(Production) 

E-6 ₹27.09 01 01 - - - - - 

05 
Assistant 
Manager 
(Mechanical) 

Mechanical 

E-2 ₹15.05 02 - 01 - 01 - - a) D, HH 
b) OA, OL, Dw, AAV 
c) SLD, MI 
d) MD involving (a) 

to (c) above 
 

06 Dy. Manager 
(Mechanical) E-3 ₹18.06 04 01 01 - 

02 
(01-

Backlog) 
- - 

07 Sr. Manager 
(Mechanical) E-5 ₹24.08 02 01 - - 01 - - 

08 
Assistant 
Manager 
(Electrical) 

Electrical E-2 ₹15.05 03 01 01 - 01 - - 

a) D, HH 
b) OL, Dw, AAV 
c) ASD (M), SLD, MI 
d) MD involving (a) 

to (c) above 

09 
Assistant 
Manager 
(Instrumen-
tation) 

Instrumen-
tation E-2 ₹15.05 02 01 - - 01 - - 

a) D, HH 
b) OL, CP, LC, Dw,  
    AAV 
c) ASD (M), SLD, MI 
d) MD involving (a) 

to (c) above 

 

 

RAMAGUNDAM FERTILIZERS AND CHEMICALS LIMITED                 NATIONAL FERTILIZERS LIMITED 
4th FLOOR, WING- A, KRIBHCO BHAWAN,  

SECTOR-1, NOIDA, UTTAR PRADESH, PIN CODE- 201301, 
PHONE: 0120-2553600 

                A-11, SECTOR -24, NOIDA - 201301 
                  DISTT. GAUTAM BUDH NAGAR, U.P. 

                   PHONE: 0120-2412294, 2412445, 
                 FAX: 0120-2412397 
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POST 
CODE 

POST NAME DEPARTMENT 2017  IDA  
BASED PAY 
SCALE / CTC 

OFFERED 

VACANCY 
POSITION 

 
# 

 
UR 
 

RESERVATION POSTS IDENTIFIED 
FOR PwBD  

CATEGORIES 
@ 

SC ST OBC 
(NCL) 

 EWS 
** 

PwBD 
$ 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) 

10 Engineer 
(Civil) Civil E-1 ₹12.04 02 02 - - - - - 

a) D, HH 
b) OA, OL, CP, LC,  
     Dw, AAV 
c) SLD, MI 
d) MD involving (a) 

to (c) above 

11 Sr. Chemist 

Chemical 
Lab 

E-1 ₹12.04 02 01 - - 01 - 01 
(OH) 

 
a) HH 
b) OA, OL, BL, OAL,  
    Dw, AAV 
c) SLD, MI 
d) MD involving (a) 

to (c) above 

12 
Dy. Manager 
(Chemical  
Lab ) 

E-3 ₹18.06 01 01 - - - - - 

13 
Sr. Manager 
(Chemical 
 Lab ) 

E-5 ₹24.08 01 01 - - - - - 

14 Engineer  
(Safety) 

Safety 

E-1 ₹12.04 02 02 - - - - - 
Not Identified 
for PwBD. 

15 
Assistant 
Manager  
(Safety) 

E-2 ₹15.05 01 01 - - - - - 

16 Materials 
Officer 

Materials 

E-1 ₹12.04 01 - - - 01 - - 

a) B, LV 
b) D, HH 
c) OA,BA, OL, CP,  
     LC, Dw, AAV 
d) SLD, MI 
e) MD involving (a) 

to (d) above 

17 
Assistant 
Manager 
(Materials)  

E-2 ₹15.05 01 - 01 - - - - 

18 Manager 
(Materials) E-4 ₹21.07 01 01 - - - - - 

19 Sr. Manager 
(Materials) E-5 ₹24.08 01 01 - - - - - 

20 
Chief 
Manager 
(Materials) 

E-6 ₹27.09 01 01 - - - - - 

21 Accounts 
Officer 

F&A 

E-1 ₹12.04 03 01 01 - 01 - 01 
(HH) 

a) B, LV 
b) D, HH 
c) OA, BA, OL, BL,    
    OAL, BLOA, CP,    
    LC, Dw, AAV, MDy 
d) MD involving (a) 

to (c) above 
22 

Assistant 
Manager 
(F&A) 

E-2 ₹15.05 01 - - - 01 - - 

23 
Chief 
Manager 
(F&A) 

E-6 ₹27.09 02 02 - - - - - 

a) B, LV 
b) D, HH 
c) OA, BA, OL, BL,  
    OAL, BLOA, BLA,  
      LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) 

to (c) above 

24 
Chief 
Manager 
(HR) 

HR E-6 ₹27.09 01 01 - - - - - 

a) B, LV 
b) D, HH 
c) OA, OL, BL, OAL, 
    BA, BL, CP, LC, 
    Dw, AAV 
d) SLD 
e) MD involving (a) 

to (d) above 
 
 

Abbreviations: 
 

‘UR‟ – Unreserved; „SC‟ – Scheduled Caste; „ST‟ – Scheduled Tribe; „OBC (NCL)‟ – Other Backward Classes (Non-Creamy Layer); 
„EWS‟ – Economically Weaker Section; „ExSM‟ – Ex Serviceman; „PwBD‟ – Divyangjan or Persons with Benchmark Disabilities 
B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, OA=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm 
and One Leg, BLOA=Both Leg & One Arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, 
AAV=Acid Attack Victims, Mdy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual 
Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities „IDA‟ – Industrial Dearness Allowance.   

è
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Abbreviations:
‘UR‟ – Unreserved; „SC‟ – Scheduled Caste; „ST‟ – Scheduled Tribe; „OBC (NCL)‟ – Other Backward Classes (Non-Creamy Layer); „EWS‟ – Economically 
Weaker Section; „ExSM‟ – Ex Serviceman; „PwBD‟ – Divyangjan or Persons with Benchmark Disabilities B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of 
Hearing, OA=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both Leg & One Arm, BLA=Both Legs Arms, 
CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfi sm, AAV=Acid Attack Victims, Mdy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, 
MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specifi c Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities „IDA‟ – Industrial Dearness 
Allowance.
HOW TO APPLY
1.1.  Before applying, candidates are advised to read the advertisement carefully and should ensure that they fulfi l all the eligibility criteria. Their eligibility 

will be provisional and will be verifi ed only in case they are shortlisted for selection. Eligible and interested candidates are required to apply online 
from 02.06.2022 to 01.07.2022 upto 5:30 PM on NFL‟s website: www.nationalfertilizers.com  Careers  Recruitment in RFCL  Recruitment of 
Experienced Professional in RFCL- 2022. No other mode of application including manual/paper shall be accepted / entertained.

1.2.  After successful submission of online application form, candidates are required to take printout of the online application form and send it along with 
self-attested copies of the documents / certifi cates, as mentioned at Sl. No. E.1.13 in a sealed envelope cover super-scribed “APPLICATION FOR 
THE POST OF ……………….. IN RFCL - 2022” at the following address within the due date (Please refer Clause E.1.14):

 “Dy. General Manager (HR),
 National Fertilizers Limited, A-11, Sector-24, Noida,
 District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201301”
 Kindly note that non-receipt of printout of the application form along with requisite documents at the address mentioned above within the last date 

of receipt of application shall lead to rejection of the candidature.
1.3.  Only one application per candidate is allowed. The details in online application form can be edited / modifi ed before submission of application fee or 

fi nal submission of online form and details once fi nally submitted cannot be changed under any circumstances. Hence, candidates are advised in 
their own interest to ensure that they have fi lled in the correct particulars & details in online application form. It should be noted that false declaration 
shall render the candidate ineligible from this recruitment process.

1.4.  Incomplete online applications shall be summarily rejected.
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POST 
CODE 

POST NAME DEPARTMENT 2017  IDA  
BASED PAY 
SCALE / CTC 

OFFERED 

VACANCY 
POSITION 

 
# 

 
UR 
 

RESERVATION POSTS IDENTIFIED 
FOR PwBD  

CATEGORIES 
@ 

SC ST OBC 
(NCL) 

 EWS 
** 

PwBD 
$ 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) 

10 Engineer 
(Civil) Civil E-1 ₹12.04 02 02 - - - - - 

a) D, HH 
b) OA, OL, CP, LC,  
     Dw, AAV 
c) SLD, MI 
d) MD involving (a) 

to (c) above 

11 Sr. Chemist 

Chemical 
Lab 

E-1 ₹12.04 02 01 - - 01 - 01 
(OH) 

 
a) HH 
b) OA, OL, BL, OAL,  
    Dw, AAV 
c) SLD, MI 
d) MD involving (a) 

to (c) above 

12 
Dy. Manager 
(Chemical  
Lab ) 

E-3 ₹18.06 01 01 - - - - - 

13 
Sr. Manager 
(Chemical 
 Lab ) 

E-5 ₹24.08 01 01 - - - - - 

14 Engineer  
(Safety) 

Safety 

E-1 ₹12.04 02 02 - - - - - 
Not Identified 
for PwBD. 

15 
Assistant 
Manager  
(Safety) 

E-2 ₹15.05 01 01 - - - - - 

16 Materials 
Officer 

Materials 

E-1 ₹12.04 01 - - - 01 - - 

a) B, LV 
b) D, HH 
c) OA,BA, OL, CP,  
     LC, Dw, AAV 
d) SLD, MI 
e) MD involving (a) 

to (d) above 

17 
Assistant 
Manager 
(Materials)  

E-2 ₹15.05 01 - 01 - - - - 

18 Manager 
(Materials) E-4 ₹21.07 01 01 - - - - - 

19 Sr. Manager 
(Materials) E-5 ₹24.08 01 01 - - - - - 

20 
Chief 
Manager 
(Materials) 

E-6 ₹27.09 01 01 - - - - - 

21 Accounts 
Officer 

F&A 

E-1 ₹12.04 03 01 01 - 01 - 01 
(HH) 

a) B, LV 
b) D, HH 
c) OA, BA, OL, BL,    
    OAL, BLOA, CP,    
    LC, Dw, AAV, MDy 
d) MD involving (a) 

to (c) above 
22 

Assistant 
Manager 
(F&A) 

E-2 ₹15.05 01 - - - 01 - - 

23 
Chief 
Manager 
(F&A) 

E-6 ₹27.09 02 02 - - - - - 

a) B, LV 
b) D, HH 
c) OA, BA, OL, BL,  
    OAL, BLOA, BLA,  
      LC, Dw, AAV 
d) MD involving (a) 

to (c) above 

24 
Chief 
Manager 
(HR) 

HR E-6 ₹27.09 01 01 - - - - - 

a) B, LV 
b) D, HH 
c) OA, OL, BL, OAL, 
    BA, BL, CP, LC, 
    Dw, AAV 
d) SLD 
e) MD involving (a) 

to (d) above 
 
 

Abbreviations: 
 

‘UR‟ – Unreserved; „SC‟ – Scheduled Caste; „ST‟ – Scheduled Tribe; „OBC (NCL)‟ – Other Backward Classes (Non-Creamy Layer); 
„EWS‟ – Economically Weaker Section; „ExSM‟ – Ex Serviceman; „PwBD‟ – Divyangjan or Persons with Benchmark Disabilities 
B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, OA=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm 
and One Leg, BLOA=Both Leg & One Arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, 
AAV=Acid Attack Victims, Mdy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual 
Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities „IDA‟ – Industrial Dearness Allowance.   

è
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AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
RECRUITMENT OF JUNIOR EXECUTIVES IN AIR TRAFFIC CONTROL

Airports Authority of India (AAI), a Government of India Public Sector Enterprise, constituted by an Act of Parliament, is entrusted with the 
responsibility of creating, upgrading, maintaining and managing civil aviation infrastructure both on the ground and air space in the country. AAI has been 
conferred with the Mini Ratna Category-1 Status.

Airports Authority of India invites applications from eligible candidates to apply ON-LINE through AAI’s Website www.aai.aero for the following 
post. No application through any other mode will be accepted.

Post 
Code Name of post Minimum Qualifi cation Categories Of Disabled 

Suitable For Jobs No. of vacancies & reservation

Total UR EWS OBC 
(NCL) SC ST PWD  

(included)

1 Junior Executive 
(Air Traffi c 
Control)

Full Time Regular Bachelors’ 
Degree of three years in Science 
(B.Sc) with Physics and 
Mathematics.
OR
Full Time Regular Bachelor’s 
Degree in Engineering in 
any discipline. (Physics & 
Mathematics should be subjects 
in any one of the semesters 
curriculum).

Acid attack victims 
(subject to medical 
standards required for 
ATC licence & without 
major restriction in 
muscle movement)
Physical Requirements: 
S, ST, BN, H, C, RW, SE, 
MF

400 163 40 108 59 30 04

� e candidate shall have 
minimum pro� ciency in both 
spoken and written English of 
the level of 10+2 standard (the 
candidate shall have passed 
English as one of the subject in 
10th or 12th standard)

No experience is essential.

The number of vacancies is tentative and may increase or decrease at sole discretion of AAI.
Defi nition of various categories of disability identifi ed suitable for the post shall be as defi ned under RPwD Act, 2016.
Abbreviations used:
EWS = Economically Weaker Section, NCL = Non-Creamy Layer
S: Sitting, ST: Standing, BN: Bending, H: Hearing, C: Communication, RW: Reading & Writing, SE: Seeing, MF: Manipulation by Fingers

AGE LIMIT : Maximum age limit is 27 years as on 14.07.2022.

IMPORTANT DATES

EVENT DATE

Opening date for On-line Application 15.06.2022

Last date for On-line Application 14.07.2022

Tentative Date of On-line Examination Will be announced on AAI Website-www.aai.aero

HOW TO APPLY:
i)  Before applying for the post, the candidate should ensure that he/she fulfi ls the eligibility and other norms mentioned in the Advertisement. Furnishing 

of wrong/false information will be a disqualifi cation and AAI will not be responsible for any consequence of furnishing of such wrong/false information.
ii)  Candidates are advised to read the following instructions carefully before applying on-line and also all the instructions given on main instruction page 

of the on-line application:
a)  Candidates are required to apply On-line through the link available on www.aai.aero under tab “CAREERS”. No other means/mode of submission of 

applications will be accepted under any circumstances.
b)  Incomplete application will be summarily rejected.
c)  Candidates should have a valid personal e-mail ID and mobile Number. It should be kept active during the currency of this recruitment process. The 

candidates are requested to check regularly their e-mail/AAI’s website for any communication from AAI.
d)  Before starting to fi ll up the on-line application, the candidates should keep at hand the following details/documents/information:-
1)  Valid E-mail id: The E-mail id entered in the online application form should remain active until the recruitment process is completed. No change in 

E-mail id will be allowed once registered. All correspondence regarding this recruitment shall be made on the registered E-mail id including Admit 
card for On-line examination and Call Letter for Documents Verifi cation, if shortlisted.

2)  Scanned copy of latest passport size coloured photograph (not more than 03 months old) and scanned signature in digital format (as per dimensions 
given below) for uploading in the application.

3)  All relevant documents/details relating to eligibility criteria viz Educational Qualifi cation, Caste Certifi cate [SC/ST/OBC(NCL)], EWS Certifi cate, 
Experience Certifi cate, Disability Certifi cate, Discharge Certifi cate in case of Ex-Servicemen, Apprentice Certifi cate from AAI etc.

e)  Candidates are advised not to respond to unscrupulous advertisements appearing in any newspaper/websites/mobile apps etc. For authenticity of any 
information, candidates may visit detailed advertisement available on AAI website www.aai.aero only.


