
ગજુરાત ેટ્રોલયમ કેમમકલ્શ એન્ડ ેટ્રોકેમમકલ્શ સ્ેશ્ય 

ઇન્ળેસ્ટમેન્ટ રીજીયન ડેળમેન્ટ ઓથોરીટી 
(ગજુરાત શરકાર સ્થામત ઉક્રમ) 

બ્રોક ન.ં૧૧-૧૨, ત્રીજો ભા, ઉદ્યોગબલન, ઘ-૪, સેકટય-૧૧,ગાધંીનગય-૩૮૨૦૧૭ 
            ટેલર.ન.ં૦૭૯-૨૩૨૪૧૦૧૮, પેક્સ ન.ં૦૭૯-૨૩૨૪૧૦૧૯,  

ઇભેર:જીીસીીએસઆઇ.આયડીએ૧૧@જીભેર.કોભ, લેફસાઇટ: www.gujaratpcpir.org 

ગજુરાત ેટ્રોલયમ કેમમકલ્શ એન્ડ ેટ્રોકેમમકલ્શ સ્ેશ્ય ઇન્ળેસ્ટમેન્ટ રીજીયન ડેળમેન્ટ 

ઓથોરીટી, ળડી કચેરી, ગાાંધીનગરની  ૩ ક્ાકક  કમ ડ્રાઈળરની 

ક્રમાાંક : ૧/૨૦૧૬

ગજુયાત ેટ્રોલરમભ કેમભકલ્સ એન્ડ ેટ્રોકેમભકલ્સ સ્ેશ્મર ઇન્લેસ્ટભેન્ટ યીજીમનર ડેલરભેન્ટ 

ઓથોયીટીભાં  ૩ ગગ ભાં ભ ં ભાં

 ૨૦-૦૨-૨૦૧૬ www.gujaratpcpir.org

માાં અરજી ત્રક ડાઉનોડ કરી  

  ની  

ભાં ઉમેદળારે ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અરજી શાથે રજી. ો. એ. ડી. દ્વારા જ 

મોકળાનો રષેે. 

ક્ાકક  કમ ડ્રાઈળર  શાં

નીચે 
(i) Must have attained the age of 21 and not completed 40 years. 

 

 Provided that the upper age limit may be relaxed in favor of a candidate who is 

working or has work experience with Government of Gujarat / Government of 

Gujarat established undertakings in accordance with the provisions of the 

Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967 as 

amended from time to time. 

 

 



(ii) Should have passed the Secondary School Certificate examination of Gujarat 

secondary school certificate examination board or any of the equivalent 

examination or have a higher qualification of a recognized University. 

 

(iii) Should hold a permanent commercial vehicle driving license. 

 

(iv) Should possess minimum experience of 5 years in driving. 

 

(v) The basic knowledge of computer application as prescribed in Gujarat Civil 

Service classification and Recruitment (General) Rules, 1967. 

 

અ.ન.ં સં

 ક્રાકગ કભ ડ્રાઇલય  ૭૮૦૦/-

નં

ક્રભાકં

ક્રભાકં

ાચં સં  

ભાં

ાચં સં

ભાં ભાં

ભાં SLP No.14124/2012 SLP No.14125/2012 

ાાંચ ળવક બાદ શેળાઓ શાંતોવકારક જણાયેથી શરકારશ્રીના પ્રળતકમાન મનયમોનશુાર 

ઉમેદળારને ક્ાકક  કમ ડ્રાઈળર   ગાર ધોરણ રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ + ગે્રડ 

ે રૂ.૧૯૦૦ માાં મનયમમત મનમણ ૂાંક મેલળળાને ાત્ર થે.  



 

અં

ક્રભાકં

અં

અં સસં્થાનુ ં

સસં્થાભાં અં

ભાં

CCC / CCC+

અં

૪૦

ભાં

ભા ં ભા ં

 

 

 

 જીીસીીએસઆઇઆયડીએના



જીીસીીએસઆઇઆયડીએના  
ભા ં ભાં

શાંદગી પ્રક્રક્રયા
  

(૧) અગાઉ ઉર જણાયે ાયકાતો તથા મૌલિક ઇન્ટળર્ુક આધારે ઉચ્ચ ગણુળત્તા ધરાળતા 

ઉમેદળા૨ શાંદ કરળામાાં આળે. 

(૨) અનભુળની ાયકાત માટે શરકારશ્રી / શરકારશ્રી સ્થામત ઉક્રમોમાાં કરળામાાં આળે કામગીરીને 

પ્રાધાન્ય આળામાાં આળે. 

શાંદગી પ્રક્રક્રયાના માકકશને આધારે શાંદગી યાદી તૈયાર કરળામાાં આળે. 

ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ “જીીસીીએસઆઈઆયડીએ, અભદાલાદ’’ ના નાભનો જ સ્લીકાયલાભા ંઆલળે.

 ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ લગય અયજી સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નહી.

યીપંડ 

 
સત્તાભડંની website: 

www.gujaratpcpir.org  



ભાં ભાં

  અયજી ત્રક સાથે લફડાણ કયલાની યહળેે.   

 

ભાં આં

 



 

યજી.ો. એ. ડી. જ ભાન્મ 
અસર 

 
www.gujaratpcpir.org  



ભાં ભાં

 સદંગી

 સદંગી  ફધંામેર 

  સફધંી Website : 

www.gujaratpcpir.org  

ગાધંીનગય
 

સહી/-
મેમ્બર શેકે્રટરી

જીીસીીએસઆઇઆયડીએ, ગાધંીનગય 


