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LIC HOUSING FINANCE LTD.
RECRUITMENT OF ASSISTANTS & ASSISTANT MANAGERS

1. NOTIFICATION:
 Online Applications are invited from eligible candidates who must 
be an Indian Citizen for selection and appointment as Assistant/Assistant 
Manager. The vacancies are as under:

Region State/Union Territory 
covered under region

Assistant A s s i s t a n t 
Manager

Central Chhattisgarh 6 30
Madhya Pradesh

East Central Bihar 2
Jharkhand
Odisha

Eastern Assam 3
Sikkim
Tripura
West Bengal

North Central Uttar Pradesh 6
Uttarakhand

Northern Chandigarh 2
Delhi
Haryana
Himachal Pradesh
Jammu & Kashmir
Punjab
Rajasthan

South Central Karnataka 4
South Eastern Andhra Pradesh 10

Telangana
Southern Kerala 2

Puducherry
Tamil Nadu

Western Goa 15
Gujarat

Maharashtra
TOTAL 50 30

Recruitment for the post of Assistant is based on region-wise merit and 
Recruitment for the post of Assistant Manager is based on All-India merit.

 The total number of vacancies may increase or decrease depending 
upon the actual vacancies at the time of final selection and availability of 
successful candidates after the interview.

 Recruitment for the post of Assistant Manager has two categories 
- DME and Others.

 DME category means an individual who has been appointed as 
Direct Marketing Executive by LIC Housing Finance Ltd.

 Others category means the candidate from the open market.
Note: Candidates can apply for only one post. Not more than one 

application for a post should be submitted by any candidate.
For Assistant:
•  Candidates are allowed to apply for vacancy from only one region.
•  The centre of online examination for the post of Assistant will be 

restricted to the region opted by the candidate.
•  Candidates applying for a particular region will be posted preferably 

in that region subject to the requirement and suitability.
For Assistant Manager:
•  Posting may be anywhere in India based on the requirement of the 

Company.
TIME AND ACTIVITY SCHEDULE
No. Activity Date
1 Start of online registration and payment of fees 04.08.2022
2 End of online registration and payment of fees 25.08.2022

3 Downloading of Call letters for Online 
Examination

7 to 14 days before 
exam

4
Online Examination (Assistant) (tentative) Sep-Oct 2022
Online Examination (Assistant Manager) 
(tentative)

Sep-Oct 2022

Candidates are advised to regularly keep in touch with the authorized 
website of LIC Housing Finance Ltd. www.lichousing.com for details and 
update.

ELIGIBILITY CRITERIA:  
The eligibility criteria are as mentioned below:

Eligibility Criteria Assistant
Assistant Manager

Others DME
Age (as on 
01.01.2022)

21-28 years 21-28 years 21-40 years

Educational 
Qualification (as 
on 01.01.2022)

Graduate (minimum aggregate 55% 
marks) Course completed through 
correspondence/distance/part-time are 
not eligible.

Graduate (minimum aggregate 60% 
marks) or Post-graduate in any 
discipline. Course completed through 
corres pondence/ distance/part-time 
are not eligible.

Graduate in any discipline with 50% marks 
or Post-graduate in any discipline. MBA in 
marketing/finance will be given preference.



2 તા. ૧૭ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

è
Work Experience - - Completed 3 years as DME in LIC HFL as 

on 31.03.2022 and continuing as DME or 
marketing inter- mediary in LIC HFL.
Achieve-ment of minimum business targets 
(monthly/ quarterly/yearly) as decided by the 
Company during initial three years of appoi 
ntment as DME. The achieve-ment of business 
target will be  verified by the Company and 
only eligible candidates will be allowed for the 
further process of recruitment. The decision of 
Company will 

Nationality Indian Indian Indian
Computer Skills Yes Yes Yes

Age Limit (as on 01.01.2022): Example: 21-28 years means ‘not below 21 years and not above 28 years’ as on 01.01.2022 i.e. candidates must have 
been born not earlier than 02.01.1994 and not later than 01.01.2001 (both dates inclusive).
HOW TO APPLY:
 Candidates can apply online only from 04.08.2022 to 25.08.2022 through LIC HFL’s website (www.lichousing.com) under the heading 
“Careers” and no other mode of application will be accepted.
IMPORTANT POINTS TO BE NOTED BEFORE REGISTRATION :
Before applying online, candidates should-
(i)  Scan their:
 - Photograph (4.5cm × 3.5cm)
 - Signature (with black ink)
 - Left thumb impression (on white paper with black or blue ink)
 - A hand written declaration (on a white paper with black ink) (text given below)
 Candidates should ensure that all these scanned documents adhere to the required specifications as per the specifications given in “GUIDELINES 

FOR SCANNING AND UPLOAD OF DOCUMENTS” mentioned at the end.
(ii)  Signature in CAPITAL LETTERS will NOT be accepted.
(iii) The left thumb impression should be properly scanned and not smudged. (If a candidate is not having left thumb, he/she may use his/ her right 

thumb for applying.)
(iv)  The text for the hand written declaration is as follows –
 “I, _______ (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I 

will present the supporting documents as and when required.”
(v)  The above mentioned hand written declaration has to be in the candidate’s hand writing and in English only. If it is written and uploaded by anybody 

else or in any other language, the application will be considered as invalid.
(vi)  Keep the necessary details/documents ready to make Online Payment of the requisite application fee/ intimation charges
(vii)  Have a valid personal email ID and mobile no., which should be kept active till the completion of this Recruitment Process. All sort of communication/

intimation will be sent to registered email id/mobile no. In case a candidate does not have a valid personal e-mail ID, he/she should create his/her 
new e-mail ID and mobile no. before applying online and must maintain that email account and mobile number.

INDIAN NATIONAL SCIENCE ACADEMY (INSA) : NEW DELHI
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એક પ્રેરણાપત્
– જય વસાવડા

ડીઅર સ્ટુડન્ટસ,
ગાડીમાં હ�ડલાઇટ દોસ્તો, બે પ્રકારની હોય છ�. એક બે-ચાર ફ�ટ આગળ 

�ઈ શક� એવી. એક બે-ચાર મીટર દૂર રસ્તો બતાવે એવી. અને એક હોય છ� 
સેટ�લાઇટ વ્યૂનો એંગલ. �પીએસમાં દ�ખાય તે. જે સ�કડો �કમીનો રસ્તો રોડ 
બ્લોક, ટ્રા�ફક, ડાઈવઝર્ન, �મ, ટોલ ટ�ક્સ સિહત �ઈ શક� છ�.

પરીક્ષાને જ �વન બનાવવું હોય તો અલગ વાત છ�, પણ �વનની પરીક્ષામાં 
સફળ થવા માટ� સંસ્ક�તમાં ‘િવહ�ગાવલોકન’ (પક્ષી ઉડતાં ઉડતાં �ઈ શક� તે) 
કહ�વામાં આવતું એ સેટ�લાઇટ વ્યૂનું મેિપંગ જ�રી ‘જણસ’ છ�. તત્પૂરતો યાને 
ટ�મ્પરરી ઉભરો એ રોષનો આવ્યો ક� અચાનક રદ થયેલી પરીક્ષા – લાયકાતના 
ધોરણોમાં ફ�રબદલ િવના લેવાવી �ઇએ. બરાબર છ�. 

પેલી આગળનો રસ્તો દ�ખાડતી હ�ડલાઇટ તો એ�ક્સડન્ટ ટાળવા શંુ, આગળ 
વધવાની સ્પીડ પકડવા જ�રી જ છ�. પણ એટલામાં જ બધા સંતોષ માનીને, ક્રાંિત 
કયાર્ ક� �ત્યાનો હરખ ઉજવીને, યુવાશિક્તનો હાથા તરીક� ઉપયોગ કરનાર ફ�ન 
ક� ઘેટાં બનીને ટાઢાબોળ થઈ ગયા. યાને સ્વામી િવવેકાનંદ કહ�તા એમ ઉઠયા, 
�ગ્યા પણ ધ્યેયપ્રાિપ્ત કરવાને બદલે, મંિઝલને બદલે માઇલસ્ટોનને ફાઇનલ 
સ્ટ�શન માની પાછા પોઢી ગયા !

અને એટલે જ જરાક ઊંચું અને ઊંડું �તાં શીખવાડતો આ પત્ર સે્નહભાવે. 
ખુદની કાર�કદ� બનાવી લીધા પછી બી�ની ઘડવાની િચંતા બહુ ઓછા કર�, પણ 
િશક્ષણનું લક્ષણ માત્ર માક�સ નથી. ઞ્જાનનું આદાન-પ્રદાન, સમજણનો િવસ્તાર 
પણ છ�. તો વાત સમજવાના ‘સેમ્પલ’ તરીક� �ઈએ. ગુજરાતમાં જ દર વષ� નવી 
સરકારી ભરતી કરતી સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષા તે�માં છ�. ગમે તેમ કરીને નાનકડી પણ 
નોકરી મેળવવાની ભૂખ એવી હોય છ� ક�, લોકો �તભાતની ચાલાક� અજમાવે છ�. 
અનીિતના રસ્તે પાસ થનાર શું ભલું કરશે સરકારી નોકરી મેળવી તે પગારદાર 
જનસેવક બનીને ?

મારા આવતીકાલના ફ�લગુલાબી સપના આંખમાં આં�ને બેઠ�લા પ્યારા 
િમત્રો, આ સવાલ જરાક અણીદાર છ�. લગ્નના માંડવાને વેરણ છ�રણ કરનાર 
માવઠાં જેવો છ�. કડવો છ�, છતાં િહતકારી છ�. લાખો યુવા ઉમેદવારો અને સામે 
ભરતીની જગ્યા ક�ટલી ? ભૂલચૂક લેવીદ�વી ગણીને થોડોક ઉમેરો કરીને મૂકો તો 
ય સફળતાનો ચાન્સ પોઇન્ટ પછી ય બે શૂન્યો બાદ આંકડો ટકાવારીમાં આવે. 
તદ્દન તુચ્છ, નગણ્ય. આ યુવાદોસ્તોએ સીધી નોકરી નથી માંગી. માત્ર ન્યાયી 
રીતે પરીક્ષા આપીને �તને સાિબત કરવાની તક માંગી છ�. એ માટ� એ બધાને 
બરડે વ્હાલનો ધબ્બો. શાબ્બાશ હમાર� શેર-શેરની.

પણ જંગલમાં માત્ર િસંહ-વાઘ જ નથી હોતા. હરણ- સસલાં, કાબર-બુલબુલ, 
િશયાળ-કાચબા, પાડા-પોપટ બધા જ હોય છ�. િસંહ, વાઘ, હાથી કરતાં ક્યાંય 
વધાર� ! ફ�લો ફક્ત ગુલાબના જ નથી ખીલતા. ઘાસ પણ હોય છ�. ઉડ્ડાન માત્ર 
બાજની નથી હોતી, ચકલાં-હોલાં-કબૂતરની પણ હોય છ�. તરવાનંુ િશકારી શાક� 
જ નથી હોતું, અસંખ્ય ર�ગબેર�ગી માછલીઓની સાથે ઓકટોપસ-સીહોસર્ પણ.

ક�દરત કા કાનૂન હ�. બધા જ સુપર સ્ટે્રન્થવાળા, િબગ-�યટન્સ, ગ્રેટ-
પાવરફ�લ, એકસ્ટ્રા ઓ�ડર્નરી બ્યુટીફ�લ નથી હોતા. છતાં અ�સ્તત્વ એમણે ય 
ટકાવવાનું છ�. �વનસંઘષર્ એમણે ય વેઠવાનો છ�. માટ� આઉટ ઓફ જેન્યુઇન 
કન્સનર્ એન્ડ પેઇન, �દલ વલોવાતાં ઉઠતો સવાલ એ જ છ�.  �રઝલ્ટ આવશે. એ 
પછી ય ઘણા થનગનતા જવાનો તો બેકાર જ રહ�શે. માત્ર સોિશયલ મી�ડયા પર 
સિક્રય રહ�શે, �વનમાં તો િન�ષ્ક્રય હોય. પ્રયત્ન છતાં ‘લૂઝર’ જ રહ�શે. 

સંખ્યા નાનીસૂની નથી. ભલે, પરીક્ષા આપતી વખતે તો દર�કને એમ જ 
થાય ક� એ દરવા� વીઆઇપી બનવાનો આપણા માટ� ખૂલવાનો છ�. બી� રહી 
જવાના છ�. લેકચર સાંભળતી ક� એડ �તી વખતે સંબોધન આપણને જ થાય છ�, 
એવો અહ�સાસ સહજ છ�. પણ છ�તરામણો છ�. બસમાં ધક્કામુક્કી કરીને સીટ- 
મેળવનારાઓ તો સ્ટ�શન પર વેઇ�ટ�ગમાં ઊભા રહ�વાનો થાક ભૂલી જશે, ને ઝોક�� 
ખાઈ લેશે. પણ જે રહી ગયા એનું શું ? ટોળું મોટંુ હોય તો બી� બસમાં ય 
જગ્યા નિહ મળ�, ને રાત પડી જશે એનું શું ?

માય ડીઅર ફ્ર�ન્ડસ, ધેટ્સ ધ પોઇન્ટ. ધેટ્સ ધ કે્વશ્ચન. ક� પેલા િનિશ્ચતપણે 
પ્રયાસો છતાં રહી જનારા દસ લાખ એકતાળીસ હ�ર લૂઝસર્નું શું ? આંકડો ફર�. 
�પીએસસી ક� યુપીએસસી, ર�લ્વે ક� બેન્ક. ગૌણ સેવા ક� એલઆરડી - પણ દર�ક 
ભરતી પરીક્ષા પછીનું આ કઠોર િબહામણું વાસ્તવ છ�, જેની ગંભીર રોગની જેમ 
�રપોટર્સ ટ�બલ પર પડયા હોવા છતાં કોઇ ચચાર્ કરવા નથી માંગતું. મોટા ભાગના 
મોટીવેશનલ મહારથીઓ ય ક�વળ સફળતાના જ સપના દ�ખાડી, સકસેસની જ 
વાતો કરશે. પણ આ રહી ગયેલા, થાક� ગયેલા, ચૂક� ગયેલાની બાજુમાં જઈ 
કોણ બેસશે ?

એમાં અમુક સાવ જ ‘ઠોઠ’ કહી શકાય એવા, ક્ષમતા ક� આવડત િવનાના 
બૂઠ્ઠા હશે. અમુક �ણી �ઈ ખુદનો ખાડો ખોદનારા ટીપી – ટાઇમ પાસ કરનારા 
નવરા પંચાિતયા ય હશે. અમુક તોફાની બારકસો હશે. પણ ક�ટલાય આવડે એવી 
તૈયારી િનષ્ઠાથી કરનારા િશસ્તબદ્ધ શાંત યંગ હશે. જે ટ�લન્ટ ક� તૈયારીના અભાવે 
નથી રહી જતા. સીટ્સ ઓછી હોવાને લીધે ‘લક બાય ચાન્સ’ વગર વાંક� રહી 
�ય છ�. (એટલે તો આપણે ત્યાં અદ્રશ્ય ‘ક�પા’ની ભિક્તનું પ્રમાણ વધુ છ�.) એમના 
�દલના અરમાન આંસુઓમાં વહ� ત્યાર� ?

બેકારી વધતી �ય છ�, ઘણા સમયથી. માત્ર સરકારો ક� આિથર્ક નીિતનો 
મામલો નથી. ટ�કનોલો�એ ઑટોમેશનની સ્પીડ ઝપાટાબંધ વધારી છ�. અને 
હવે �ડ�ટલ કને�ક્ટિવટીમાં બધા ‘હાઈ-ફાઈ’ કહ�વાતી લાઇફ સ્ટાઇલનો સ્વાદ 
- મોબાઈલ થક� ચાખી ગયા છ�. મા-બાપ ઘણું વેઠીને ય બાળકો ભણાવે છ�. 
સામાિજક આગેવાનો છાત્રાલયો – િશક્ષણ સંસ્થાઓ ખોલે છ�. પણ પછી શંુ ?

આસપાસની અસલામતીથી ડરીને, ક�ટાળીને, પીડાઇને બધા તલાશ કર� છ�: 
‘િસક્યોડર્’ �બની. યાને સરકારી નોકરી. મોટી કોપ�ર�ટ બ્રાન્ડસ પણ ગમે ત્યાર� 
ખોટ જતાં નાદારી ન�ધાવે ક� કમર્ચારીઓ છૂટા કર�. િસક્યોડર્ / ગવનર્મેન્ટ �બનું 
અને�ં આકષર્ણ છ�.

પણ મળી-મળીને ક�ટલી સરકારી નોકરી મળશે ? આખા ભારતમાંથી પ્રિતવષર્ 
લેવાતી સૌથી મોટી એવી સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષા િસિવલ સિવર્સમાં ય પૂરી હ�ર 
નોકરીઓ નથી હોતી. હમણા ગુજરાતમાં મોટી સંખ્યામાં િન�િત્ત થતી - કોઈ 
નવી નોકરીઓનો ‘ઘાણવો’ ઉતર� એમ છ�. પણ એ ક્યાં સુધી ? મોટી સંખ્યામાં 
યુવા ઉમેદવારોની પોિલસથી - વહીવટીતંત્ર સુધી ભરતી થાય, પછી બહુ બધી 
જગ્યાઓ દર વષ� ખાલી નિહ પડે. પગાર-ભથ્થા-લાભ ચૂકવવા - આકરા પડે ને 
મશીનો માણસોનું કામ ઝટ કર�. 

એટલે જ સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષામાં સફળ થવા માટ� બહુ ગા� વા� થાય છ�. પણ 
િનષ્ફળ જનારાનો કોઈ ભાંગ્યાનો ભે� બનવા આગળ નથી આવતું. ધીર� ધીર� એ 
નામો, ચહ�રાઓ ગુમનામીની ખીણમાં ગાયબ થઈ �ય છ�. પછી એમનું શું થાય છ� 
? મજૂરી કર� છ� ? બાપીક� િમલકતો પર �વે છ� ? આ બેરોજગારોમાંથી જ નવરાં 
બેઠા ઘણા ઈન્ટરનેટ પર ટપોરીટ્રોલ્સ બને છ�. ક�ટલાક તો રીતસરના િક્રિમનલ 
બને છ�. ગેરકાનૂની ધંધાઓમાં લપસે છ�. તાણ ભૂલવા કોઈને કોઈ વ્યસનના 
શરણે જઈને તિબયત બગાડે છ�. નોકરીની નિહ, પણ સમાજની સુખાકારી અને 
સલામતી � વધારવી હોય તો આ �દશામાં ધ્યાન આપવું પડશે.

સ્પધાર્ તો બહુ જ�રી છ�. આપણી ધાર નીકળ�. મયાર્દાનો અહ�સાસ થાય 
અને િનત નવું શીખવા મળ�. તૈયારી માટ� ખડેપગે રહ�વાની, મહ�નત કરવાની 
�મભરી પે્રરણા મળ�. પણ એ સ્પધાર્નું �પાંતર પરીક્ષા આપતા આપતા જગતની 
સાથે કરતાં કરતાં �ત સાથે કરવા લાગો તો અને ત્યાર� ! પહ�લાં બાજુમાં બેઠ�લા 
હરીફથી આગળ નીકળવાનો ભાવ હોય, પણ પછી ગઈ કાલે આપણે જે હતા, 
એનાથી આવતીકાલના આપણે વધુ બેહતર બનાવી ખુદને જ હ�ફાવતા રહીએ, 
તો અનિબટ�બલ બનતા જઈએ. સચીન, બચ્ચન, આઈન્સ્ટાઈન, સ્ટીવ �બ્સ ક� 
ગાંધી�ની જેમ.

એવંુ લાગે છ� ક�, આ બધા નામો તો અપવાદ�પ હતા ? ગોડ િગફટ�ડ �િનયસ 
હતા ? બેશક ટ�લેન્ટ�ડ તો હતા. પણ એમનાથી વધુ ટ�લેન્ટ�ડ લોકો ય આસપાસ હતા 
તો આ બધા સેિલિબ્રટી ક�મ ન બન્યા ? કારણ ક�, ખંતીલા હતા. મહ�નતું હતા. 

è
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અથાક પ�રશ્રમ કરનારા હતા. નવું �ણવામાં શરમ ન અનુભવનારા અને ખોટા 
સીન સપાટાની દોટથી બચનારા હતા. એટલું તો આપણે આસાનીથી કરી શક�એ. 
અને એની �ડે જ કરવા જેવી એક બી� અગત્યની વાત. બી ઈર�રપ્લેસેબલ.

� હા, આ સૌથી મોટો ટ�સ્ટ છ�. કામ કોઈ પણ કરો. િલિમટ�ડ સરકારી 
નોકરી ન મળ�, તો ય ઓપ્શન બંધ નથી થતા. સારા ડ્રાઈવરની જ�ર ડૉક્ટર 
કરતાં ય વધુ છ�. વ�ડલો-દદ�ઓના ક�રટ�કરની અછત કોન્સ્ટ�બલથી વધુ છ�. હા, 
એમાં સલામતી નથી.

રસોઈ કરો ક� પોતું લગાવો, ચોક�દારી કરો ક� િવમાન ઉડાડો, ફોન �રપેર 
કરો ક� સેલ્સ પસર્ન બનો - જે કરો એમાં રસ લો, પૂ�ં �ણો, તપ કરીને �તને 
ઘડો અને આગળ વધો. એવી આવડત ખીલવો ક� કામ નાનંુ-મોટું જે કરો તે. ભ�સ 
દોહવો ક� બાગાયતી કામ કરો, ક��રયર �ડલીવરી કરો ક� કો�રયોગ્રાફ� કરો - પણ 
એમાં ઝટ તમારો િવકલ્પ ન મળ�. લાભાથ�ઓને, વપરાશકતાર્ઓને તમારી આદત 
પડે. પછી વળતર આપોઆપ મળશે. કદાચ િસક્યો�રટી નિહ હોય. પણ એવી 
તો લાઈફની પણ ક્યાં ગેર�ન્ટી છ�? એ�ક્સડન્ટમાં કોઈ પણ ક્ષણે ઊડી જવાની 
તલવાર દર�ક માથે તોળાતી નથી ? નાની ઉ�મર� મોટી બીમારીઓ થતી નથી ?

બધા જ સફળ નથી થઈ શકતા. ગમે એવા સપનાના સોદાગરોના 
મોટીવેશનલ સેિમનાસર્ ભરો, પણ આ અફર સત્ય છ�. પણ હા, બધા ધાર� તો 
અને સમજે તો સંવેદનશીલ, સહજ, સરળ, સારા અને સરવાળ� સુખી જ�ર થઈ 
શક� છ�. કમનસીબે, આ પંચા�ત માપવાના કોઈ પેપર નીકળી શકતા નથી. પણ 
ભીતરથી એનો અહ�સાસ તો થાય જ છ�. આપણને અને સાચું હોય તો આપણી 
આસપાસનાને પણ.

એ માટ� બેશક બેિઝક્સ, ફન્ડામેન્ટલ્સ મજબૂત રાખો. ભાષા શીખવી અઘરી 
જરાય નથી. ટટ્ટાર ઊભું ન રહી શકતું ભૂલક�� ય શીખી �ય છ�. પણ ત્યાર� એને 
િનષ્ફળતાનો ડર ક� પ્રયત્ન કરવાની શરમ નથી હોતી. આપણી વાત સ્પષ્ટ મુદ્દાસર 
લખી-બોલી શક�એ એટલી સ્થાિનક ભાષા અને ઞ્જાન મેળવવા જેટલી િવશ્વભાષા 
(ભારતમાં અંગ્રે�) ક�ળવવા કોઈ એકઝામની ક્યાં જ�ર છ� ? થોડું રી�ડંગ વધારો, 
સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષા નિહ તો સ્પધાર્ઓમાં ભાગ લો.

મૂળ વાત છ�, ખુદમાં ભરોસો રાખીને સાચી �દશામાં કશંુક શ� કરવાની. આ 
આત્મિવશ્વાસ ક્યાંથી આવે? અગાઉ પણ ઘણી વાર લખ્યું છ�, એમ આવડતના 
અનુભવમાંથી. મતલબ પ્રે�ક્ટસ મોર. એ માટ� ડર હટાવવો પડે. ક�મ હટ� ? ફ�સ 

ધ ફ�અર. કોઈની મદદ લઈને પણ જે બાબતથી ડર લાગતો હોય એમાંથી પસાર 
થાવ. એનો સામનો કરો. પછી ડર નિહ લાગે. 

િવઘનો વગર, વળાંકો વગર કોઈ રસ્તો જગતમાં છ� જ નિહ. એ સ્વીકારીને 
જ સંભાળપૂવર્ક આગેકદમ કરવાના છ�. કોઈને કોઈ �સ્કલ ત્યાર� જ પરફ�ક્ટ થાય, 
જ્યાર� કશોક સેટબેક આવે. અથાર્ત, ફ�ઈલ્યોર ને િનષ્ફળતાને િધક્કારવાને બદલે 
ગુ� બનાવવી પડે. એનાથી થાક� હારી જવાને બદલે મક્કમ થઈ અવાજ ઉઠાવવો 
પડે, એનો સામનો કરવો પડે. પણ અગાઉ જે ભૂલ થઈ હોય એનું પુનરાવતર્ન 
ટાળવા જેટલો અભ્યાસ કરીને. નિહ તો એ જ પ�રણામ મળશે !

એક વાર મજબૂત બનશો, પછી પાછલી નબળાઈઓ ક� િનષ્ફળતાઓ ધીર�ધીર� 
જગત ભૂલશે. પણ તરત જ પરાજય સ્વીકારવાથી એ જ બધાં લોકો માટ� આપણી 
છ�લ્લી યાદ હોવાની. પ્રિત વષર્ ભારતમાં નવથી દસ હ�ર યુવા િવદ્યાથ�ઓ 
આપઘાત કર� છ�. ઈટ્સ પેઈનફ�લ. �વનના ફ�લને ખીલવ્યા પહ�લા જ કરમાવી 
દ�વાનંુ ? અઘ�ં છ� �વવાનું ને લડવાનું. પણ એટલે જ તો એની મ� છ�. રહસ્ય 
છ�, એનો તો ચામર્ છ�. ઠોકર કોઈ ઝેર નથી ક� ખાવાથી મરી જવાય ?

દોસ્તો, યારો, િમત્રો... બધી જ તક પાછળ ઉતાવળા થઈને દોડવાથી થાક 
મળશે, એકાગ્રતા ઘટશે. આપણી �સ્થિત ને ક્ષમતા મુજબ એક લ�ય નક્કી કરો, 
એની ટાઈમફ્ર�મ બનાવો. એ સમયમાં ત્યાં સુધી ન પહ�ચાય તો નાનમ િવના 
પ્લાન બી જેવંુ બીજંુ લ�ય તૈયાર રાખો. અસાધારણ સપનાઓ ઝટ નિહ �વાના. 

આપણા િવશે, આપણી મંિઝલ િવશે જરાક �ણકાર લોકોને પૂછતાં રહ�વાનું 
પણ તકની રાહ �યા કરવાને બદલે તૈયારી શ� કરવાની. િનર�તર, સતત, 
રોજેરોજ �રયાઝ. તક કોઈ �દવસે આવશે રાનૂ મંડલની જેમ અચાનક. પણ ત્યાર� 
તૈયારી નિહ હોય તો જતી ય રહ�શે ફટાફટ ને ખોવાઈ જવું પડશે.

આપણે કશોક પ્રયાસ કરશું તો હારવાના ચાન્સ પચાસ ટકા છ�. અર�, નેવું ટકા 
છ�. પણ નિહ કરીએ તો એ સો ટકા છ� જ. ફ્ર�ન્ડસ, ‘પરોપદ�શે પાં�ડત્યમ્’ નથી. 
સ્ક�લમાં પગ મૂક્યા િવના પ્રાથિમક િશક્ષણ લઈને, બારમા ધોરણના નકારાત્મક 
પ�રણામ છતાં િપ્ર�ન્સપાલ થઈને, કૉલેજની પગાર-પેન્શનવાળી - સલામત નોકરી 
૨૦ વષર્ પહ�લા જવાનીમાં છોડીને આ ખભે હાથ મૂક�ને કહું છું. 

૩૦૨, ઉ�શ ફ્લેટ, નાલંદા પાક�ની બાજમુા,ં
અમીન માગર્, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ.

è
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1. એલેકઝાન્ડર વુિસચને કયા દેશના રા�પિત પદે પુનઃ 
િનયુક્ત કરાયા છે ?

 અ. જમર્ની બ. �પાન
 ક. સિબર્યા ડ. નેપાલ
2. �ન્ય-ુ22મા ંસોિશયલ મરી�ડયા પર �દલ્હરી પોલરીસ ેલૉન્ચ 

કરેલરી પ્રથમ પ્રોડકાસ્ટ ‘�કસસા ખાખરીકા’માં કોણે સૂર 
આપ્યો છે ?

 અ. દ�વ� બત્રા બ. જેયના શેટ્ટી
 ક. વિતર્કા નંદા ડ. સુમન્યા ધવન
3. SBIના ક્યા પૂવ્ષ અધ્યક્ષાએ પોતાનરી આત્મકથા – ‘ઈન્ડો 

મરી્ટેબલ-અ વ�ક�ગ વુમન્સ નોટ્સ ઓન લાઈફ, વક� 
એન્ડ લરીડરશરીપ’ �ન્યુ-2022માં લોન્ચ કરરી ?

 અ. અ�ંધિત ભટ્ટાચાયર્ બ. �દપાંકર બસુ
 ક. �નક� વલ્લભ ડ. પ્રતીપ ચૌધરી
4. ‘કોક બોરોક’ એ કયા રાજ્યનરી અિધક�ત ભારા છે ?
 અ. તેલંગાણા બ. િત્રપુરા
 ક. ગોવા ડ. આસામ
5. ગુજરાત રાજ્યનું રાજ્ય ફ�લ કયું છે ?
 અ. કમળ બ. મોગરો
 ક. ગલગોટો ડ. પા�ર�ત 
6. 2022માં જમ્મુ-કાશ્મરીરે �રયાસરી િજલ્લાના કયા ગામને 

કેન્દ્ર શાિસત પ્રદેશના પ્રથમ દૂધ ગામ તરરીકે �હેર કયુ� 
હતું ?

 અ. જેરી બ. બેરી
 ક. ધેરી ડ. પેરી
7. શહરીદ જવાનોને શ્રદ્ધાંજિલ આપવા છેલ્લા 50 વર્ષથરી 

પ્રજવ�લ્લત અમર જવાન જ્યોિતને હાલ �દલ્હરીમાં કયા 
સથળે પ્રજવિલત રખાઈ છે ?

 અ. નેશનલ વોર મેમો�રયલ 
 બ. �ફરોઝ શાહ કોટલા સ્ડે�ડટમ
 ક. ડૉ. રામમનોહર લોિહયા હો�સ્પટલ ડ. ઇ�ન્ડયા ગેટ
8. �કત્તા રાખવાનું ખ�ડયા સાથે �ડાયેલું સાધન કયું છે?
 અ. કમંડળ બ. વટલોઈ
 ક. પરાંત ડ. કલમદવાત
9. આમાં સૌથરી પ્રાચરીન વેદ કયો છે ?
 અ. અથવર્વેદ બ. સામવેદ
 ક. ઋગ્વેદ ડ. યજુવ�દ
10. મોઢેરાના સૂય્ષમં�દરનરી રચના ............ છે.
 અ. પૂવાર્િભમુખ બ. પિશ્ચમાિભમુક
 ક. દિક્ષણાિભમુખ ડ. ઉત્તરાિભમુખ
11. કિવ સંુરિસહં� તખ્તિસહં� ગોહેલનુ ંતખલ્લસુ શુ ંહતુ?ં
 અ. કલાપી બ. કાન્ત
 ક. શેષ ડ. �દવ્ય
12. કઈ નદરીને �થ્વરી પર લાવવા મા્ટે કશ્યપ ઋિરએ ખૂબ 

તપ કયુ� હતું ?
 અ. નમર્દા બ. ગંગા
 ક. કાવેરી ડ. સરસ્વતી
13. િમસરનું એવું કયું અિત પ્રાચરીન રાજધાનરી નગર હતું, 

જે ‘સો દરવા�ના નગર’ તરરીકે િવખ્યાત હતું ?
 અ. ક�રો બ. થેબેસ
 ક. આબીડોસ ડ. મેમ્ફ�સ
14. કયા રાજ્યનરી એિગ્રકલ્ચર યિુન.એ �ન્ય-ુ2022મા ંઘઉ�, 

ચોખા અને જવનરી નવરી �તો િવકસાવરી ?
 અ. મેઘાલય બ. ગોવા
 ક. મધ્યપ્રદ�શ ડ. કણાર્ટક
15. 1960માં ગુજરાત રાજ્યનરી સથાપના સમયે ગુજરાતમાં 

કે્ટલા િજલ્લા હતા ?
 અ. પંદર બ. વીસ
 ક. સત્તર ડ. બાવીસ
16. કોિવડકાળ દરિમયાન ગજુરાતના કયા પ્રાણરી સગં્રહાલયે 

એડપ્્ટ એન એિનમલનરી પહેલ શ� કરરી છે ?
 અ. કમલા નહ�� પ્રાણી સંગ્રહાલય 
 બ. સક્રકરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય
 ક. સુંદરવન ડ. સરથાણા નેચર પાક�

17. �ન્યુ.-2022માં અંત�રક્ષ િવભાગના સિચવ અને 
અતં�રક્ષ આયોગના અધ્યક્ષપદે કોનરી વરણરી કરાઈ છે?

 અ. ચક્રધર પ્રેમનાથ બ. શ્રીધર સોમનાથ
 ક. શશીધર રામનાથ ડ. કલાધર શ્યામનાથ
19. ્ટચલરી આંગળરી પાસેનરી આંગળરીને શું કહે છે ?
 અ. અનાિમકા બ. અનામીકા
 ક. અણાિમકા ડ. અણામીકા
20. માચ્ષ-2022મા ંગજુરાત સરકારે કઈ સવેાનો પ્રાર�ભ કય� 

હતો ?
 અ. એર ફાયર િબ્રગેડ બ. એર પોલીસ
 ક. એર એમ્બ્યુલન્સ ડ. એર હો�સ્પટલ
21. આમાં આ�દવાસરી લોકોનું �ત્ય કયું છે ?
 અ. વડગોધો બ. પીપળગોધો
 ક. આંબલીગોધો ડ. ખેરગોધો
22. ભારતરીય બંધારણ ક્યારે સવરીક�ત થયું હતું ?
 અ. 26, મે-1950 બ. 22, સપ્ટ�-1949
 ક. 26, નવેમ્બર-1949 ડ. 23, માચર્-1950
23. BWF જુિનયર ર��ક�ગમાં અંડર-19 ગલ્સ્ષ િસંગલ્સમાં 

િવશ્વમાં નંબરે-1 રેન્ક મેળવનાર પ્રથમ ભારતરીય 
બનનાર તસનરીમ મરીર મૂળ ક્યાંનરી છે ?

 અ. રાજસ્થાન બ. આંધ્રપ્રદ�શ
 ક. ઉતરાંચલ ડ. ગુજરાત
24. કયું શહેર પૂણા્ષનદરીના �કનારે વસેલું છે ?
 અ. ભ�ચ બ. નવસારી
 ક. વલસાડ ડ. મોઢ�રા
25. હોજ-એ-ક�તુબ એ કોનું પ્રાચરીન નામ હતું ?
 અ. કાંક�રયા તળાવ બ. કમાટીબાગ
 ક. પાટણની વાવ ડ. સૂયર્મં�દર

26. 1917માં બનેલરી સૌપ્રથમ મૂક ગુજરાતરી �ફલ્મ કઈ હતરી 
જે રજૂઆત પામરી શક� નહોતરી ?

 અ. શેઠ સગાળશા બ. શ્રીક�ષ્ણ-સુદામા
 ક. નરિસંહ મહ�તા ડ. ભક્ત િવદૂર
27. બહેરરીનનરી રાજધાનરી કઈ છે ?
 અ. િબસ્સાઉ બ. તહ�રાન
 ક. મનામા ડ. ઝાગ્રેબ
28. નક્ષત્ોમાં બરીજું નક્ષત્ કયું છે ?
 અ. પુનવર્સુ બ. ઉત્તરા ફાલ્ગુની
 ક. ભરણી ડ. પૂવાર્ ફાલ્ગુની
29. સંયુક્ત રા�સંઘમાં નાગ�રક પોલરીસ સલાહકાર તરરીકે 

િનમાયેલ પ્રથમ ભારતરીય-િવશ્વનરી પ્રથમ મિહલા કોણ 
હતરી ?

 અ. સુિનતા દુબે બ. સુનંદા ભા�ટયા
 ક. �કરણ બેદી ડ. સ્વરા આહુ�
31. હ�ર વર્ષ ઉપરાંતથરી િવદ્યાકલાનું કેન્દ્ર બનરી રહેનાર 

પ્રાચરીન િવદ્યાપરીઠનું નામ શું છે ?
 અ. નાલંદા બ. કાંચી
 ક. તક્ષિશલા ડ. વૈશાલી
32. કા્ટખૂણાનરી મદદથરી નરીચેનો કયો ખૂણો દોરરી શકાતો 

નથરી ?
 અ. 3200         બ. 3400      ક. 3700       ડ. 2900

33. સંસક�તના મહાન કિવ કાલરીદાસ કોના રાજકિવ હતા?
 અ. ક�માર ગુપ્તના બ. સમ્રાય અશોકના
 ક. ચંદ્રગુપ્ત બી�ના ડ. સમુદ્ર ગુપ્તના
34. ભારતના �ણરીતા કલાકારોમાં એક કયા કથ્થક 

�દગ્ગજનું �ન્યુ.-2022માં િનધન થયું ?
 અ. પં. િબરજુ મહારાજ બ. પં. શ્યામ� મહારાજ
 ક. પં. રામચંદ્ર મહારાજ ડ. પ. રામ�ક�ષ્ણ મહારાજ
35. એર ઇ�ન્ડયા િલિમ્ેટડના ચરેમને-મનેિેજગં �ડરેક્ટર પદે 

2022માં કોનરી િનયુિક્ત કરાઈ ?
 અ. િવક્રમ દ�વદત્ત બ. દ�વદત્ત સાહની
 ક. સોહમ્ પટ�લ ડ. પાિથર્વ શમાર્

ગુજરાતમાં ડુંગળરીનો સૌથરી વધુ પાક કયા િજલ્લામાં થાય છે ?
36. કહેવત – ધરમનરી ગાયનાં ......... ન �વાય ?
 અ. પગ બ. િશંગડા
 ક. દાંત ડ. કાન
37. �થ્વરીના દિક્ષણ ગોળાધ્ષમાં આવેલો ખંડ કયો છે ?
 અ. એિશયા બ. ઓસ્ટ્રેિલયા
 ક. ઉત્તર અમે�રકા ડ. આિફ્રકા
38. સવચ્છ ભારત િમશન (ફેઝ-2) અંતગ્ષત 2022માં કરેલા 

સરવ ેઅનસુાર કયુ ંરાજ્ય સૌથરી વધ ુખલુ્લામા ંશૌચમકુ્ત 
ગામડાં ધરાવતું રાજ્ય બન્યું છે.

 અ. અ�ણાચલ પ્રદ�શ બ. તેલંગાણા
 ક. િહમાચલ પ્રદ�શ ડ. ગુજરાત
39. કયા મહાનુભાવ દ.આિફ્રકાથરી ભારત પરત ફયા્ષ – 

તેમનરી યાદમાં ‘પ્રવાસરી ભારતરીય �દવસ’ મનાવવામાં 
આવે છે ?

 અ. સરદાર વલ્લભભાઈ પટ�લ  બ. જવાહરલાલ નહ��
 ક. મહાદ�વભાઈ દ�સાઈ  ડ. મહાત્મા ગાંધી
40. પ્રિસદ્ધ ગ્રંથ ‘ગરીત ગોિવંદ’ના રચિયતા કોણ હતા ?
 અ. જયદ�વ બ. કાલીદાસ
 ક. રાજ શેખર ડ. પ્રીતમ
41. ચરણિસંઘનરી સમાિધ કયા નામે ઓળખાય છે ?
 અ. રાજઘાટ બ. �કસાનઘાટ
 ક. િવજયઘાટ ડ. ચૈત્યઘાટ
42. આંધ્ર પ્રદેશનો �ત્ય પ્રકાર કયો છે ?
 અ. િબહુ બ.જટા-જટીન
 ક. કોટ્ટમ ડ. લોટા
43. અલ્ના અને રે�ડયસ નામક હાડકાં શરરીરના કયા 

અંગમાં આવેલાં છે ?
 અ. માથામાં બ. બરડામાં
 ક. �ંઘમાં ડ. હાથમાં
44. દસાડરી, શાહરીન, કબૂદ, સૂડો વગેરે શું છે ?
 અ. ડાંગના લોક�ત્યો બ. ગુજરાતનાં પક્ષીઓ
 ક. કચ્છની કલાઓ ડ. આ�દવાસી લોકગીતો
45. તાિમલનાડુમાં રમાતરી ‘જ�લ્લક�’ રમત એ કયા પશુને 

કાબૂમાં લેવાનરી રમત છે ?
 અ. ક�તરો બ. બળદ
 ક. હાથી ડ. દ�ડકો
46. ગુજરાત રાજ્યના સૌપ્રથમ રાજ્યપાલ એવા શ્રરી મહ�દરી 

નવાઝ જંગે રાજ્યપાલ બનતાં પૂવ� કયા શહેરના મ્યુિન 
કિમશનર તરરીકે સેવા આપરી હતરી ?

 અ. પટણા બ. હ�દરાબાદ
 ક. િવજયવાડા ડ. જયપુર
47. ગજુરાત રાજ્યનુ ંઉત્તરથરી દિક્ષણ વચ્ચ ેકે્ટલુ ંઅતંર છે?
 અ. 530 �ક.મી. બ. 553 �ક.મી.
 ક. 572 �ક.મી. ડ. 590 �ક.મી.
48. ગુજરાતમાં ડુંગળરીનો સૌથરી વધુ પાક કયા િજલ્લામાં 

થાય છે ?
 અ. વલસાડ બ. પંચમહાલ
 ક. ભાવનગર ડ. આણંદ
49. રેવા-એ કઈ નદરીનું બરીજું નામ છે ?
 અ. ક�ષ્ણા બ. કાવેરી
 ક. નમર્દા ડ. બ્રહ્મપુત્રા
50. મહાભારતના સમયથરી નવરાિત્ દરિમયાન કયા ગામમાં 

માતા�નરી પલ્લરી ભરાય છે ?
 અ. બોચાસણ બ. �પાલ
 ક. છાપી ડ. અડાસ

જવાબો ઃ
(1-ક) (2-ક) (3-અ) (4-બ) (પ-ક) (6-અ) (7-અ) 
(8-ડ) (9-ક) (10-અ) (11-અ) (12-ડ) (13-બ)
(14-ક)(15-ક)(16-ક)(17-બ)(19-અ(20-ક) 
( 21 -ક)  ( 22 -ક)  ( 23 -ડ)  ( 24 -બ)  (25 -અ 
(26-અ) (27-ક) (28-ક) (29-ક) (31-અ)
(32-ક) (33-ક) (34-અ) (35-અ) (36-ક) (37-બ)
(38-બ)(39-ડ)(40-અ)(41-બ)(42-ક)(43-ડ)
(44-બ) (45-બ) (46-બ) (47-ડ) (48-ક)(49-ક)(50-બ)
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RECRUITMENT RALLY NOTIFICATION
Special Instructions
 The salient aspects of terms and conditions of service for persons enrolled through the Agnipath Scheme for service in the IA are 
mentioned in the succeeding paragraphs.
Terms and Conditions.
 (a)  Enrolment.
 (i)  Candidates will be enrolled under Army Act 1950 for a service duration of four (04) years including the training period.
 (ii)  Agniveers so enrolled will be subject to Army Act, 1950 and will be liable to go wherever ordered, by land, sea or air.
 (iii)  Agniveers enrolled under the scheme, will not be eligible for any kind of Pension or Gratuity.
 (b)  Service.
 (i)  Service of Agniveers will commence from the date of enrolment.
 (ii)  Agniveers would form a distinct rank in the IA, different from any other existing ranks.
 (iii)  Leave, Uniform, Pay & Allowances during the service period of four years will be governed by orders and instructions in respect 

of such individuals issued by the Government of India (GoI) from time to time.
 (iv)  Agniveeers will be liable to be assigned any duty in organisational interest, as decided from time to time.
 (v)  Personnel enrolled through Agniveers Scheme, will be required to undergo periodical medical check-ups and physical/ written/ field 

tests as governed by orders issued. The performance so demonstrated would be considered for subsequent offer for enrolment 
in the Regular Cadre.

 (vi)  Agniveers can be posted to any regiment/unit and can be further transferred in organisational interest.
 (c)  Discharge.
 (i) All Agniveers will be discharged on completion of four years of service.
 (ii) On discharge after completion of four years, Agniveers will be paid a ‘Seva Nidhi’ package to enable them to return to the society 

for pursuing employment in other sectors.

ONLINE REGISTRATION IS MANDATORY. ALL CANDIDATES TO LOG INTO JOIN INDIAN ARMY WEBSITE (JOININDIANARMY.NIC.
IN). REGISTRATION WILL BE OPENED FROM 2022 ONWARDS BY RESPECTIVE ZROs FOR AGNIVEER GENERAL DUTY(WOMEN) 
IN CORPS OF MILITARY POLICE

 (iii)  Agniveers will not be eligible for any kind of pension or gratuity, neither will they be eligible for Ex Servicemen Contributory Health 
Scheme (ECHS), Canteen Stores Department (CSD) facilities, Ex Serviceman status and other related benefits.

 (iv)  Agniveers will be barred from disclosing classified information gained during service to any unauthorised person or source under 
Official Secrets Act, 1923.

 (d)  Enrolment for Regular Cadre.
 (i)  Based on organizational requirements and policies promulgated Agniveers who are completing their engagement period in each 

batch will be offered an opportunity to apply for enrolment in the regular cadre of IA. These applications will be considered in a 
centralised manner by the army based on an objective criteria including performance during their engagement period and not 
more than 25% of each specific batch of Agniveers will be enrolled in regular cadre of the IA, post completion of their four years 
engagement period.

 (ii)  Agniveers so enrolled as regular cadre would be required to serve for a further engagement period of 15 years and will be governed 
by terms and conditions of service (of Junior Commissioned Officers/Other Ranks in IA) currently in vogue (as amended from time 
to time). Agniveers will not have any right to be selected. Selection will be exclusive jurisdiction of the IA.

 (iii)  With introduction of this Scheme, the enrolment of Soldiers in the regular cadre of IA, except technical cadres of Medical Branch, 
will be available only to those personnel who have completed their engagement period as Agniveer.

Employability
 (a) Agniveers will be liable to be assigned any duty in organisational interest, as decided from time to time.
 (b) Agniveers can be posted to any regiment/ unit and can be further transferred to other regiments/ units in organisational interest.

Leave : Grant of leave will be subject to exigencies of service. The following leave may be applicable for Agniveers during their engagement 
period :-

 (a)  Annual Leave. Upto 30 days per year.
 (c)  Sick Leave. Based on medical advice.

Pay, Allowances & Allied Benefits.
 (a)  Agniveer Package.
 (i)  The pay & emoluments of Agniveers will be as given below :-
 (aa) Year 1. Customised Package - + 30,000/- (plus applicable allowances.)
 (ab) Year 2. Customised Package - + 33,000/- (plus applicable allowances.)
 (ac) Year 3. Customised Package - + 36,500/- (plus applicable allowances.)
 (ad) Year 4. Customised Package - + 40,000/- (plus applicable allowances.)
 (ii)  From the above package, 30% will be compulsorily deposited every month in a corpus which will be matched by the GOI. Balance 

amount less the corpus contribution will be the in-hand component.
 (b)  Seva Nidhi Package. On discharge at 4 years, the corpus of + 5.02 lakhs will be matched by the GOI, an amount of + 10.04 

lakhs and accrued interest will be given to the Agniveers. In case of Agniveers who are subsequently selected for enrolment in 
IA as regular cadre, the “Seva Nidhi” package to be paid to them will comprise only their contribution including accrued interest 
thereon. In the case of Agniveers exiting service before the end of their engagement period on their own request, the individual’s 
Seva Nidhi package, accumulated as on date, will be paid with the applicable rate of interest. In such cases, no Govt contribution 
to Seva Nidhi Package will be entitled. The “Seva Nidhi” will be exempt from Income Tax.

 (c)  Payment Modality – Seva Nidhi Package. Two options to receive Seva Nidhi package will be provided to each Agniveer, with 
an aim to provide financial loans for self employment/ entrepreneurship through a bank Guarantee as also to meet immediate/ 
incidental expenses, on exit. Firm details will be promulgated separately.

 (d)  Allowances. The Agniveer pay is a composite package and he will not be eligible for any Dearness Allowance and Military Service 
Pay. He will get applicable Risk & Hardship, Ration, Dress and Travel allowances as decided by the GOI from time to time.

 (e)  Agniveers will be exempted from making any contribution in Armed Forces Personnel Provident Fund or any other Provident Fund.
 (f)  There shall be no entitlement towards gratuity or pensionary benefits for Agniveers enrolled through this Scheme.
PROCEDURE FOR ONLINE REGISTRATION
 (a)  All candidates to log in to joinindianarmy.nic.in, check their eligibility status and create their profile.
 (b)  Online Registration (submission of application) will commence from _________ and close on ___________. è
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or incomplete in any respect will not be considered by the Bank. The applications received after the last date shall also not be considered.
(c)  Candidate should keep photocopy of the completed application, transaction details for fee payment and other supporting documents 
as the same are to be produced at the time of interview.
(d)  All candidates should send self-attested photo copies of their educational qualification, experience certificates & certificates of service 
as per prescribed format along with their application.
(e)  Candidates belonging to SC/ST/OBC/EWS/PWBD categories are also required to send self-attested photo copy of their Caste 
Certificate/ Category Certificate/ Disability Certificate (as the case may be).

Mode of Payment :
 The application fee has to be transferred online in the account as per details mentioned below:

Account Name RECRUITMENT OF FIRE SAFETY OFFICERS AND SECURITY MANAGERS PROJECT 2022-23
Account No. 9762002200000415
IFSC Code PUNB0976200

Note:
* While transferring the fee amount, the candidates are advised to mention their PAN Number in Particulars/Remarks.
* Transaction no./UTR No., Bank name and date of transaction has to be mentioned in the application form.

CALL LETTERS FOR THE ON-LINE TEST AND/OR INTERVIEW
 The date of the On-line Test/Interview will be intimated in the Call Letter along with the Centre/Venue for the Examination, well in 

advance of the date of the Online Examination and/or Interview.
ANNOUNCEMENTS:
 Candidates are advised to regularly visit the Bank’s website www.pnbindia.in under Recruitments Section for updates/ notices/ 

instructions.
 Last Date for receipt of Applications at ours : 30.08.2022
DISCLAIMER:
* Bank may cancel/change recruitment process for any of posts notified in this advertisement, at any stage, depending upon exigencies 

or otherwise. In case of cancellation of recruitment process, the candidates will be refunded application fees deposited by them while 
applying.

* Decision of the Bank in respect of all matters pertaining to this recruitment would be final and binding on all the candidates.
* `Any notice/communication meant for the candidates displayed on the Bank’s Website or sent by Registered/Speed Posts or conveyed 

to the email id mentioned in the application at the time of registration with the Bank, shall be deemed to be sufficient service of 
communication upon the candidate, for all purposes.

* The overall hiring scenario may get hampered/ delayed due to unexpected spread of COVID-19. In view of the same, Bank reserves 
the right to cancel the recruitment process partly/entirely at any time, if required, without issuing any further notice or assigning any 
reason thereof.

GENERAL MANAGER (HRD)

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh 8 WÃkhLkwt [k÷w)

 (c)  Candidates will login after ____________ and take printout of the admit card which they will carry to Rally Site.
 (d)  Candidates will be allowed to participate in the Rally if they produce Admit Card. Affidavit for details duly attested by notary and 

as per format given at Appx.
 Army Recruitment Rally under Agnipath scheme will be held at______________ Admit Card for the rally will be sent through registered 
email from __________ to __________ . Candidates shall reach the venue on given date and time as mentioned in Admit Card.

The screening of candidates will be carried out for following category as per qualitative requirement :

S.No Category Age (in 
years)

Minimum Physical 
Requirements

Education Requirement

(a) Agniveer 
(General Duty)
Women in Corp 
of Military Police

17½- 23# Height - 162 cms
Weight proportionate 
to height and age 
as per Army Medical 
standards.

Class 10th /Matric pass with 45% marks in aggregate and 33% in each 
subject. For boards following grading system, min of ‘D’ grade (33% - 
40%) in individual subjects or grades with 33% in indl subjects and overall 
aggregate of ‘C2’ grade or equivalent corresponding to 45% in aggregate.
Note: Candidates with valid Light Motor Vehicle (LMV) Driving Licence will 
be given preference for Driver requirements.
Indian Gorkhas - Class 10th simple pass.

Medical Standards.
(a)  Fitness : To be deemed Fit, a candidate must be in good physical and mental health and free from any disability likely to interfere 

with the efficient performance of military duty in all weather and across all terrains. The selected candidates will have to appear for 
medical examination during the recruitment rally as per laid down medical standards.Unfit candidates will be referred to MH / CH / BH 
for specialist review. Candidates referred for specialist review should present themselves to the nominated MH / CH / BH within 14 
days of the referral and report back to ARO for issue of Admit Card for CEE, in case declared FIT.

(b)  Gender : Any candidate if found to have predominantly masculine characteristics evidenced on external physical examination, will be 
rejected as UNFIT. Any candidate having undergone gender reassignment surgery will be declared UNFIT

(c)  Pregnancy : Any female candidate, if found to be pregnant shall be disqualified and her candidature rejected. A candidate should not 
have conceived at the time of reporting or till conclusion of training at CMP Centre and School. A Medical Certificate from a Government 
Medical Doctor (with minimum MBBS qualifications) stating the no pregnant status of a candidate will be produced on reporting for 
the recruitment rally, and a fresh certificate again, when reporting to the Training Centre, failing which the individual will be rejected 
summarily.

(d)  At the time of the recruiting medical examination, all candidates will invariably be required to render a certificate that they do not suffer 
primary/secondary amenorrhoea, or menorrhagia (this will be explained in a language, and in terms that they understand). Candidates 
with the above mentioned conditions will be declared medically UNFIT.

(e)  If 180 days or more lapse between screening medical at the rally and despatch, medical will be done again and unfit candidates in 
this review will not be recruited.

(f)  Vaccination Certificate : All candidates appearing for rally should be fully vaccinated for Covid-19. The certificate to be produced to 
auth upon asking.

(g). No use of contact lenses.
(h) Candidates are advised in their own interest to undergo medical exam before coming for selection especially with respect to flat foot, 
poor vision, deformities and physical measurements. All are advised to ensure that their ears are free of wax by getting it cleaned by a 
doctor prior to the rally.

è
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PUNJAB NATIONAL BANK : NEW DELHI
Last date for Receipt of Application with all enclosures at ours (Only by Speed/Registered post) 30.08.2022

PUNJAB NATIONAL BANK INVITES OFF-LINE APPLICATIONS FOR THE FOLLOWING POSTS:
Post 
code

Name of post Grade/ scale No. of 
vacancies

Scale of pay

01 Officer (Fire-safety) JMGS-I 23 36000-1490/7-46430-1740/2-49910-1990/7-63840
02 Manager (Security) MMGS-II 80 48170-1740/1-49910-1990/10-69810

TOTAL 103

 DA, CCA, HRA/leased accommodation, Leave Fare Concession, Medical Insurance, retirement benefits and other perquisites shall 
be as per Bank rules.

2. DETAILS OF RESERVATION :
Cadre/Scale No. of Posts SC ST OBC EWS UR
Officer (Fire-safety) 23 03 01 06 02 11
Manager (Security) 80 12 06 21 08 33
TOTAL 103 15 07 27 10 44

* The number of vacancies/reserved vacancies is provisional and may vary according to the actual requirement of the Bank. The reservation 
also includes the deficit of reserved vacancies. Please note that the reservation in respect of different posts in each scale will be as decided 
by the bank.
* Candidates belonging to reserved categories for which no vacancy has been announced are free to apply against vacancies announced 
for Unreserved category provided they meet the eligibility criteria laid down for Unreserved Category candidates.
Abbreviations used: SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, OBC - Other Backward Classes, EWS-Economically Weaker Sections, 
UR-Unreserved Category.

AGE, EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND POST QUALIFICATION WORK EXPERIENCE REQUIRED (As on 01.07.2022)
Name of the Post Age (01.07.2022) Educational Qualifications Post Qualification Work Experience
Fire safety officer 
in JMG Scale-I

Min – 21 years
Max – 35 years

1. B.E.(Fire) from National Fire Service College 
(NFSC) Nagpur.

OR
2.Four year Graduation Degree(B.Tech/BE or 
equivalent) in Fire Technology/Fire Engineering/ 
Safety and Fire Enginerring from college/
university approved by AICTE/UGC

OR
3. Bachelor’s degree from any University 
recognized by AICTE/UGC

And
Divisional officer course from National Fire 
Service College, Nagpur.

OR
4. Bachelor’s degree from any University 
recognized by AICTE/UGC

And
Graduate from Institute of Fire Engineers India/
Institute of Fire Engineering-UK

OR
5. Bachelor’s degree from any University 
recognized by AICTE/UGC

And
Sub-officer Course/ Station Officer Course from 
National Fire Service College, Nagpur with 
minimum of 60% marks in aggregate.

1.For Educational qualification of Sr. No. 1, 2 
& 3 Post qualification composite experience of 
minimum 01 year as an Fire Officer or equivalent 
post in PSUs/PSBs/Central Govt./State Govt./
City Fire Brigade/State Fire Services/ Fire safety 
Incharge in Corporate/Big Industrial Complex.
2.For Educational Qualification of Sr. No. 4 & 
5, Post qualification composite experience of 
minimum 03 years as an Fire Officer or equivalent 
post in PSUs/PSBs/Central Govt./State Govt./
City Fire Brigade/State Fire Services/ Fire safety 
Incharge in Corporate/Big Industrial Complex.
Skills Required:
Candidate should be well versed with fire safety 
norms & regulations, intimate knowledge of fire 
prevention and protection systems in high rise 
buildings, proficiency in English, Hindi and Basic 
computer knowledge is required.

Manager Security 
in MMG Scale-II

Min – 21 years
Max – 35 years

Bachelor’s degree from any University 
recognized by AICTE/UGC

An officer with 5 years commissioned service in 
Army/ Navy/ Air force

OR
A Gazzetted Police officer not below the rank 
of Deputy superintendent of police or Assistant 
Commandant or equivalent rank in Central 
Armed Police Forces(CAPF) with minimum 05 
years of service.

HOW TO APPLY : 
(a) Candidates should log-on to our website www.pnbindia.in link <Recruitments> and download the prescribed application form, fill the 
same and send it to the bank at the below mentioned address by Speed/Registered post with transaction no./UTR No., bank name & date 
of transaction being proof of online fee payment and copies of other supporting documents in the envelope super-scribed ‘Application for 
the post of “POST:_______________________”.
CHIEF MANAGER (RECRUITMENT SECTION), HRD DIVISION, PUNJAB NATIONAL BANK, CORPORATE OFFICE, PLOT NO 4, 
SECTOR 10, DWARKA, NEW DELHI -110075
(b) Incomplete applications, applications not supported by transaction details for fee payment & supporting documents (i.e. relevant copies 
of Educational & Experience certificates as mentioned above) or applications not in the prescribed format or not signed by the candidate 
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