અર
આ

હરાતના સદભમાં UGVCL

ારા મા

કરવાની ર ત:

ઓનલાઈન અર

વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર

ુ બ તા.૨૭-૧૨-૨૦૧૯ ૦૦:૦૦ કલાકથી તા.૧૬-૦૧-૨૦૨૦ (રા ીના ૧૧:૫૯ કલાક
જ
www.ugvcl.com/careers ઉપર ઓનલાઈન અર
(૧)

ઓનલાઈન અર

પ ક ભરવા સૌ

હરાતમાં દશા યા

ુ ી) UGVCL વેબસાઈટ
ધ

પ ક ભર શકાશે.

થમ Apply Online for the post of Vidyut Sahayak(Junior

Assistant) ઉપર લીક કર .ંુ
હરાતની િવગતવાર મા હતી માટ For detail Information regarding job application માટ Click

(૨)

Here ઉપર

લીક કરવાથી મા હતી મળશે અને ફોમ ભરવા માટની જ ર િવગતો મળશે.

તમને

ઓનલાઈન ફોમ ભરવા માટ મદદ પ થશે.
(૩)

(૪)

આ પેજમાં Apply Online ઉપર Click કરવાથી સૌ

ંુ ફોમ દખાશે,

થમ Personal Details

િવગત ઉમેદવાર ભરવાની રહશે.
Personal Details ભરતી વખતે સાચા અને કાયરત હોય એવા e-Mail અને Mobile No. અવ ય આપવા.
થી ભિવ યમાં e-Mail તથા SMS ારા તમને UGVCL તરફથી ભરતી

ગે ની બધી મા હતી મળતી રહ.

(૫)

Personal Details ભયા પછ Continue ઉપર લીક કરવાથી Educational Details

(૬)

Educational Details ભયા પછ Continue કરવાથી Work Experience Details

(૭)
(૮)
(૯)

(૧૦)

તમામ

ંુ પેજ
ંુ પેજ

ુ શે.
લ
ુ શે.
લ

ુ વનીિવગતો હોય તો) મા હતી ભર Continue ઉપર લીક
Work Experience Details પેજમાં (જો અ ભ
કરવાથી Payment and Other Details
ઉમેદવારોએ

ંુ પેજ

ુ શે.
લ

ણ પ ર ા માટના થળ / સે ટરનાં અ તા મ પસંદ કરવાના રહશે.

Payment and Other Details ભર ને Submit Application ઉપર લીક કરવાથી આપનો Application
Number જનરટ થશે

ખાસ નોધી/લખી લેવો અને આગળની કાયવાહ અથ સાચવી રાખવો.

તમારો Application Number and Date of Birth નો ઉપયોગ કર તમે View & Edit Application
લીક કર શકશો.
Upload photo ઉપર

લીક કર ,ંુ યારબાદ Application Number અને Date of Birth નાખી

કરલ Photo તથા Signature browse કર

Upload photo બટન ઉપર

કન

લીક કર ંુ (Photo તથા

Signature upload કરતી વખતે નીચેની બાબતો યાનમાં રાખવી)

(૧૧)



Photo/Signature file JPG/JPEG format માં હોવી જ ર છે .



Photo Upload માટ[ Photo ની

Size 100 KB થી વધાર હોવી જોઈએ નહ અને Photo ની

Height/Width 100 થી 300 Pixels વ ચે હોવી જ ર છે .


Signature upload માટ Signature ની Size 50 KB થી વધાર હોવી જોઈએ નહ અને Signature
ની Height/Width 50 થી 200 Pixels વ ચે હોવી જ ર છે .



આપનો Photo તથા Signature upload થયા બાદ “Your Photo and Signature has been
Uploaded Successfully” નો મે સેજ આવશે.
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અર
Confirm application ટબ ઉપર

કરવાની ર ત:
લીક કર ,ંુ Application Number અને Date of Birth નાખી

Confirm application બટન ઉપર

લીક કરવાથી આપનો Confirmation Number જનરટ થશે

આગળની કાયવાહ અથ લખી/નોધી લેવો અને સાચવીને રાખવો.
(૧૨)

ઉદાહરણ તર ક:

UJAS – 01 - 1987 - 04 - 26
Application No Birth (Year - Month – Date)
(૧૩)

Application Confirm થયા બાદ તેમાં
Pay Fees

ંુ પેજ

ુ ારો કર શકાશે નહ . યારબાદ Pay Fees પર લીક કર .ંુ
ધ

ુ શે તે માં Confirmation Number અને Date of Birth ની િવગત ભર Submit
લ

બટન ઉપર લીક કયા બાદ આપને Billdesk
(૧૪)

ંુ પેજ

ુ શે
લ

માં આપના Debit/Credit કાડ ની મા હતી

ભર પેમે ટ કર .ંુ
 ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન પેમે ટથી જ ફ ભરવાની રહશે
 એકવાર પેમે ટ કયા બાદ કોઈપણ ફરફાર કર શકાશે નહ .
 પેમે ટ ફ પરત મળવાપા

નથી.

Confirmation Number અને Date of Birth નો ઉપયોગ કર ઉમેદવાર Print Application ઉપર લીક
(૧૫)

કરવાથી અર

ંુ િ

ટ ફોરમે ટ જોઈ શકાશે અને િ

ટ લઇ શકાશે / તથા Print Fee Receipt પર લીક

કર ને Fee Receipt Print કર શકાશે.
ઉમેદવારોએ સદર Printed Application ની સાથે મા હતીમાં દશાવેલ ડો
(૧૬)

મ
ુ ે ટ અને ઓનલાઈન પેમે ટ

પ ધિતથી ભરલ ફ ની ર સી ટ Print કર ફર યાતપણે સાચવવાના રહશે.
UGVCL

ારા જયાર પણ Printed Application ની સાથે મા હતીમાં દશાવેલ ડો

મ
ુ ે ટ અને ઓનલાઈન

પેમે ટ પ ધિતથી પેમે ટ કરલ Fee Receipt Print માગવામાં આવે યાર તે ર ુ કરવાના રહશે.
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