
ગજુરાત ેટ્રોલયમ કેમમકલ્શ એન્ડ ેટ્રોકેમમકલ્શ સ્ેશ્ય 

ઇન્ળેસ્ટમેન્ટ રીજીયન ડેળમેન્ટ ઓથોરીટી 
(ગજુરાત શરકાર સ્થામત ઉક્રમ) 

બ્રોક ન.ં૧૧-૧૨, ત્રીજો ભા, ઉદ્યોગબલન, ઘ-૪, વેકટય-૧૧,ગાધંીનગય-૩૮૨૦૧૭ 
 

ક્ાકક  – કમ- ડ્રાઈળર શળંગકમા ંશીધી ભરતી માટેનુ ંઅરજીત્રક :-  
 

૧. જાશયેાત ક્રભાકં:  

૨.  અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખ:  

૩.  ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ નફંય અને તાયીખ:  

 

ઉમેદળારની માહષતી:  
 

૧. ઉભેદલાયન  ંનાભ:   

૨.  ભાતાન  ંનાભ:  

૩.  શારન  ંપ રૂ વયનામ :ં 
 

 

 

૪.  કામભી પ રૂ વયનામ :ં 
 

 

 

૫.  લાશન ચરાલલાનો રાઈવન્વ નફંય: 
(રાઈવન્વની ઝેયોક્ષ અલશ્મ ફીડલી) 

 

૬.  શારભા ંકઈ કાભગીયી કયલાભા ંઆલે છે.  

૭. જન્ભ તાયીખ:  

(જન્ભ પ્રભાણત્ર બફડાણ કયલાન  ંયશળેે) 

 

૮. જાતત:  

(જાતત અંગેન  ંપ્રભાણત્ર બફડાણ કયલાન  ં
યશળેે) 

 

૯. ઈ-ભેઈર એડ્રવે:   

૧૦.  નાગરયકત્લ:  

૧૧. પ રૂ – સ્ત્રી:  

૧૨. કોમ્પ્ય ટયની જાણકાયી:  (કોમ્પ્ય ટય અંગેન  ં
ફેબઝક નોરેજ ધયાલતા ંશોલા અંગેન  ં
કોઈણ વયકાય ભાન્મ તારીભ વસં્થાન  ં
પ્રભાણત્ર / ભાકકળીટ)  

 

ાવોટક 
વાઈઝનો 
પોટો   



૧૩. ભોફાઈર નફંય:  
(બયતીની પ્રરક્રમા દયમ્પમાન આ ભોફાઇર 
અલશ્મ ચાલ  યાખલો) 

 

૧૪. જાણતા ષોય તે ભાવાઓ: 
 

બાા ફોરી 
ળકો 

રખી 
ળકો 

લાચંી 
ળકો 

બાા ફોરી 
ળકો 

રખી 
ળકો 

લાચંી 
ળકો 

બાા ફોરી 
ળકો 

રખી 
ળકો 

લાચંી 
ળકો 

ગ જયાતી    રશિંદી    અંગ્રેજી    
૧૫. ૈક્ષલણક ાયકાત : (પ્રમાલણત નકો લિડાણ કરળી)  

ાવ 

કયેર 
યીક્ષા 

ટકા ક્રાવ લક ફોડક/ ય તનલતવિટી/ વસં્થાન  ંનાભ યાજ્મ 

      
      
      
૧૬. ક્ાકક  – કમ- ડ્રાઈળર તરીકે મેલળે અનભુળ/ નોકરીના ળવક અને તારીખની ક્રમાનશુાર 

મળગતો: (અનભુળ પ્રમાણત્રની નક લિડાણ કરળી) 
અ. ન.ં અન બલનો વલંગક અન બલ અન બલનો વભમગાો  

(લક – ભાવ – રદલવ)  
 તાયીખથી તાયીખ સ ધી 

૧     

૨     

૩     

 

:: િાષંધેરી:: 

હ  ં................................................................... ખાત્રી પલૂકક જાશયે કરૂ છ ંકે, ઉય જણાલેર તલગતો 
ભાયી જાણ મ જફ વાચી છે અને જો તેભા ંકોઈણ તલગત ખોટી શળે તો તે અંગે વત્તા ભડંનો તનણકમ 
અંતતભ યશળેે અને તે ભને ફધંનકતાક છે. ભે જાશયેાતભા ંદળાકલેર ફધા જ તનમભો અને ળયતો લાચંીને 
વભજ્મા છે તથા આ જગ્માના બયતીના તનમભો ભને કબરૂ ભજં ય છે. 

 

ઉભેદલાયની વશી:................................. 

ઉભેદલાયન  ંનાભ:................................. 


