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આ હરાતના સદભમા ંUGVCL ારા મા  ઓનલાઈન અર  વીકારવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર હરાતમા ંદશા યા 

જુબ તા.૧૦-૦૫-૨૦૨૨ ૦૦:૦૦ કલાકથી તા.૩૦-૦૫-૨૦૨૨ (રા ીના ૧૧:૫૯ કલાક ધુી) UGVCL વેબસાઈટ  

www.ugvcl.com/careers ઉપર ઓનલાઈન અર  પ ક ભર  શકાશે. 

 

(૧) ઓનલાઈન અર  પ ક ભરવા સૌ થમ  New Registration બટન ઉપર લીક કરવા ુ ંરહશ.ે 

(૨) મા ંતમા ું  Email ID નાખી તમારા Email ID પર આવેલ OTP દાખલ કર  ર શન કરવા ુ ંરહશ.ે 

(૩) 

યારબાદ દશાવેલ ચૂનાઓ જુબનો પાસવડ બનાવી Submit બટન ઉપર લીક કરવા ુ ંરહશ.ે અર  

દાખલ કરવા માટ ફર થી Email ID અને Password ારા Login બટન ઉપર લીક કર  લોગીન કરવા ુ ં

રહશ.ે 

(૪) 
Online Application ટબની નીચે Apply ઉપર લીક કર  હરાત (BOAT Apprentice) પસદં કરવી 

અને Submit બટન ઉપર લીક કર ુ.ં 

(૫) સૌ થમ Personal Details ુ ંફોમ દખાશે,  તમામ િવગત ઉમેદવાર ભરવાની રહશ.ે 

(૬) 
Personal Details ભરતી વખતે સાચા અને કાયરત હોય એવો Mobile No. અવ ય આપવાનો રહશ.ે થી 

આપને ભિવ યમા ંSMS ારા UGVCL તરફથી ભરતી ગેની સબંિંધત મા હતી મળ  શક.     

(૭) 
Personal Details ભયા પછ  Continue ઉપર લીક કરવાથી Educational Details ુ ંપજે લુશ,ે મા ં

શૈ ણક મા હતી ભરવાની રહશ.ે 

(૮) Educational Details ભયા પછ  Continue કરવાથી Payment and Other Details ુ ંપેજ લુશે. 

(૯) મા ંઉમેદવારોએ Place of Work માટના થળ / વ ળુ કચેર ના ંઅ તા મ પસદં કરવાના રહશે.  

(૧૦) 
Payment and Other Details ભર ને Submit Application ઉપર લીક કરવાથી આપનો Application 

Number જનરટ થશ ે  અવ ય નોધી/લખી લેવો અને આગળની કાયવાહ  અથ સાચવી રાખવો. 

(૧૧) 
તમારો Application Number and Date of Birth નો ઉપયોગ કર  તમે તમાર  Application View & 

Edit કર  શકશો. 
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(૧૨) 

યારબાદ Upload photo/Signature બટન ઉપર લીક કર ુ,ં યારબાદ Application Number  અને  

Date of Birth  નાખી કન કરલ Photo તથા Signature browse કર   Upload photo બટન ઉપર લીક 

કર ુ ં(Photo તથા Signature upload કરતી વખતે નીચેની બાબતો યાનમા ંરાખવી) 

 Photo/Signature file JPG/JPEG format મા ં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 “Photo and Signature has been Uploaded 

Successfully” નો મેસેજ આવશે.  
 

(૧૩) 

Confirm application ટબ ઉપર લીક કર ુ,ં Application Number અને Date of Birth નાખી 

Application Confirm કરવાની રહશે અને જનરટ થયેલ Confirmation Number આગળની કાયવાહ  

અથ લખી/નોધી લેવો  આગળની કાયવાહ  અથ ઉપયોગમાં આવશ.ે  એકવાર Application Confirm 

થયા બાદ તેમાં કોઈપણ કારનો ધુારો કર  શકાશે નહ . 

(૧૪) 
Confirmation Number અને Date of Birth નો ઉપયોગ કર  ઉમેદવાર Print Application બટન ઉપર 

લીક કર  અર ની િ ટ લઇ શકશે  

(૧૫) 
UGVCL ારા જયાર પણ Printed Application ની સાથે મા હતીમાં દશાવેલ ડો મેુ ટ માંગવામા ંઆવે 

યાર તે ર ુ  કરવાના રહશ.ે    

 

 

 


