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ભરતી સમિમત િાહિતી મિયાિકિી કચેરી 
બ્લોક િ ં૧૯/૧,  ડો. જીવરાજ િિતેા ભવિ, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીિગર-૩૮૨૦૧૦ 

ફોિ િ-ં (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૩૩૯૨, ૯૩ Web Site :   www.gujaratinformation.net 
 
જાિરેાત ક્રિાકં:-૧/૨૦૨૦-૨૧ : ગજુરાત સરકારના માહિતી નનયામકની કચેરી િસ્તકની નીચે દર્ાાવેલ નસનીયર સબ એડીટર,વર્ા-૩ની 
૧૫  અને માહિતી મદદનીર્, વર્ા-૩ની ૬૨ મળી કુલ :૭૭ જગ્યાઓ પરઉમેદવારો પસદં કરવા માટે Online અરજીઓ મરં્ાવવામા ં
આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે http://ojas.gujarat.gov.inપરતા.૨૨/૦૧/૨૦૨૧ (બપોરિા ૧૩:૦૦ કલાક ) થી તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૧( 
૨૩:૫૯ કલાક)સધુીમાઅંરજી કરવાની રિરેે્. પસદંર્ીની પ્રહિયા માટે સ્પધાાત્મક પરીક્ષા યોજવામા ંઆવરે્. 
૨.  જગ્યાન  ંિાિ અિે સખં્યા: 
 

જગ્યાનુ ં 
નામ 

કુલજ
ગ્યા 

કક્ષાવારજગ્યાઓ 
કક્ષાવારજગ્યાઓપૈકીમહિલાઓમાટેઅનામત
જગ્યાઓ 

કુલજગ્યાઓપૈ
કીઅનામત 

બબન 
અનામત 
(સામાન્ય) 

આનથિક
રીતેન
બળાવ
ર્ો 

સા. 
રૈ્. 
પ. 
વ. 

અન.ુ 
જાનત 

અન.ુ 
જન
જાનત 

બબન 
અનામત 
(સામાન્ય) 

આનથિક
રીતેન
બળાવ
ર્ો 

સા. 
રૈ્. 
પ. 
વ. 

અન.ુ 
જાનત 

અન.ુ 
જન 
જાનત 

ર્ારીહરક
અર્ક્ત 

માજી
સૈનનક 

નસનીયર સબ 
એડીટર, 
વર્ા-૩ 

૧૫ ૦૭ ૦૧ ૦૪ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

માહિતી 
મદદનીર્, 
વર્ા-૩ 

૬૨ ૨૮ ૦૮ ૧૧ ૦૩ ૧૨ ૦૯ ૦૨ ૦૩ ૦૦ ૦૩ ૦૨ ૦૬ 

કુલ જર્ા  ૭૭ ૩૫ ૦૯ ૧૫ ૦૪ ૧૪ ૧૧ ૦૨ ૦૪ ૦૦ ૦૩ ૦૨ ૦૭ 
શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉિેદવારો િાટે :-  
(૧)ઉપરની જગ્યાઓ માટેનીચે દર્ાાવેલ નનયત ર્ારીહરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરવા પાત્ર છે:   

જગ્યાનુ ંનામ અંધત્વ/ ઓછી દ્રષ્ટટ 
(LV) 

શ્રવણની ખામી 
(HH) 

િલનચલનની અર્ક્તતા  અથવા 
મર્જના લકવાની અર્ક્તતા 

 માહિતી મદદનીર્, વર્ા-૩ 40% to 70% 40% to 70% OA,OL,LC,D,AAV 
 (૧)નીચે દર્ાાવ્યામજુાબની ર્ારીહરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરવા પાત્ર છે:   

1. LV      -      Low Vision        -   ૪૦ થી ૭૦ % 
2. HH      -      Hard of Hearing  -  ૪૦ થી ૭૦ % 
3. OA      -      One Arm 
4. OL      -      One Leg 
5. LC      -      Leprocy Cured 
6. D        -      Deaf 
7. AAV   -      Acid Attack Victim 
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(૨) જાિરેાતમારં્ારીહરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવારો માટે માહિતી મદદનીર્ વર્ા-૩ સવંર્ામા ંદર્ાાવેલ ૦૨ અનામત જગ્યાઓ પૈકી ૦૧ 
જગ્યા અંધત્વઅથવાઓછી દ્રટટી, માટે અને ૦૧જગ્યાશ્રવણનીખામીઅથવાિલન ચલનનીનવકલારં્તાધરાવતા ઉમેદવારો 
માટેઅનામત રાખવામા ંઆવેલ છે, આ નસવાયની અન્ય ર્ારીહરક રીતે અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજીકરવાને પાત્ર બનરે્ 
નહિ. 

(૩) ર્ારીહરકરીતેઅર્કતઉમેદવારોનેસામાન્યવિીવટનવભાર્નાતા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના પહરપત્ર િમાકં : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-
ર્.૨થી નનયત થયેલ સનુપ્રન્ટેડન્ટ/ નસનવલ સજનાના તબીબી પ્રમાણપત્રને આનધન રિીને ઉપલીવય મયાાદામા૧ં૦વર્ાની છૂટછાટ 
મળરે્. 

(૪) ર્ારીહરકઅર્કતતાધરાવતાઉમેદવારોએ Online ફોમામા ં Personal Detailsમાપંોતાનીઅર્કતતાનીટકાવારી / નવર્ત 
દર્ાવાવાની રિરેે્. 

(૫) ર્ારીહરક રીતે અર્કત તથા માજી સૈનનક માટેઅનામત જગ્યાઓ ઉપર જેઉમેદવાર પસદંર્ી પામરે્ તેઓપોતેજેકેટેર્રીના 
(બબનઅનામત/આનથિકરીતેનબળાવર્ો/સા.રૈ્.પ.વર્ા/અન ુ.જાનત/અન ુ.જનજાનત) ઉમેદવારિરે્, તેકેટેર્રીનાર્ણવામાઆંવરે્ . 

(૬) સા.વ.નવ.ના તા.૧૫/૦૨/૨૦૦૧નાઠરાવ િમાકં : સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૦-જીઓઆઈ-૭-ર્.૨મજુબર્ારીહરક અર્કતતા૪૦% કેતેથી 
વધ ુિોય તેમને જ ર્ારીહરકઅર્કતતાના લાભો મળવાપાત્ર રિરેે્. 

* મહિલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર મહિલા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ નહિ થાય તો આ જગ્યાઓ સબંનંધત કેટેર્રીના પરુૂર્ 
ઉમેદવારોને ફાળવવામા ંઆવરે્.  

* ઉપરોક્ત જગ્યાઓ પૈકી માજી સૈનનકો માટેની અનામત જગ્યાઓ ઉપર લાયક ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન થાય તો તેવી જગ્યાઓ 
અન્ય ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવરે્.  

 
૩. િાગહરકત્વ: પરીક્ષામા ંપ્રવેર્ માટે ઉમેદવાર  
(ક) ભારતનો નાર્હરક અથવા  
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન,  
(ર્) ભતુાનનો પ્રજાજન અથવા  
(ઘ) ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી તા.૦૧/૦૧/૧૯૬૨ પિલેા ંભારતમા ંઆવેલ નતબેટના નનવાાનસત અથવા  
(ચ) પાહકસ્તાન, બમાા, શ્રીલકંા અને પવૂા આફ્રીકન દેર્ો- કેન્યા, યરુ્ાન્ડા, નવયેટનામ, ઝામ્બબયા, મલાવી, ઝેર, ઈનથયોપીયા, 
યનુાઈટેડ હરપબ્બ્લક ઓફ ટાન્ઝાનનયાના ંદેર્ોમાથંી સ્થળાતંર કરી ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી આવેલ મળૂ ભારતીય 
વ્યક્ક્ત, પરંત ુ(ખ) થી (ચ) સધુીના પ્રકારમાનંી વ્યક્ક્તઓ   ગજુરાત સરકાર પાસેથી પાત્રતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્યુ ંિોય તો જ નનમણકૂ 
માટે પાત્ર બનરે્.  
િોંધઃ- જે ઉમેદવારના હકસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી િોય તેવા ઉમેદવારનુ ંઅરજીપત્રક ભરતી સનમનત નવચારણામા ંલેરે્ અને જો 
નનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામા ં આવરે્ તો રાજ્ય સરકાર તેમના હકસ્સામા ં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની ર્રતે 
કામચલાઉ નનમણકૂ આપરે્. 
૪. અરજીપત્રક:- 

(૧) બબન અનામત વર્ાના ઉમેદવારોએ, જો તેઓ પોસ્ટ ઑહફસમા ંફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ ફી ભરવાની રિરેે્. 
અનામત વર્ાના ઉમેદવારો ( આનથિક રીતે નબળા વર્ો, સામાજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછાત વર્ા, અનસુબૂચત જાનત અને 
અનસુબૂચત જનજાનત) તથા ર્ારીહરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવારો અને માજી સૈનનકોને ફી ભરવામાથંી મકુ્ક્ત આપવામા આવેલ છે. 
જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરવાની રિતેી નથી.     
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રિરેે્. 
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(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાિરેાતમા ંઅનામત જગ્યાઓ દર્ાાવેલ ન િોય ત્યા ંઆવા ઉમેદવારો બબનઅનામત 
જગ્યા માટે અરજી કરી ર્કરે્ અને તેમને પસદંર્ી માટે બબનઅનામતના ધોરણો લાગ ુપડરે્. 
(૪) જાિરેાતમા ંમહિલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન િોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમા ંમહિલા ઉમેદવારો અરજી કરી 
ર્કે છે. 
(૫) જાિરેાતમા ં જે તે કેટેર્રીમા ં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહિલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત િોય ત્યારે મહિલા 
ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ નસવાયની બાકી રિતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુર્ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ર્ણવાનુ ંનથી, 
આ જગ્યાઓ ઉપર પરુુર્ તેમજ મહિલા ઉમેદવારોની પસદંર્ી માટે નવચારણા થઇ ર્કે છે, પરુુર્ તેમજ મહિલા ઉમેદવારો 
અરજી કરી ર્કે છે.  
(૬) જાિરેાતમા ંમાત્ર મહિલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત િોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમા ંપરુુર્ ઉમેદવાર અરજી કરી  
ર્કે છે કેમ કે મહિલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસદંર્ી માટે પરુુર્ ઉમેદવારોની નવચારણા થઇ ર્કે 
છે. પરંત ુજે જગ્યાઓ મહિલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત િોય અને તે જગ્યા ઉપર મહિલા ઉમેદવારો પરેુપરુા પસદંર્ી 
પામે/જેટલી સખં્યામા ંપસદંર્ી પામે તો તેમને જ પ્રથમ નવચારણામા ંલેવાના થરે્ અને કોઇ મહિલા ઉમેદવાર પસદં ન થાય 
કે ઓછા મહિલા ઉમેદવાર પસદં થાય તો તેટલા પ્રમાણમા ંપરુુર્ ઉમેદવારોને ધ્યાનમા ં લેવામા ંઆવરે્. 
(૭) પ્રાથનમક કસોટીના પહરણામના આધારે જે ઉમેદવારોને મખુ્ય (લેબખત) પરીક્ષા માટે કામચલાઉ સફળ જાિરે કરેલ િરે્ 
તેવા ઉમેદવારોએ મખુ્ય (લેબખત) પરીક્ષા માટે ફરીથી ઓનલાઇન ફોમા ભરી, જરૂરી પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો સ્કેન (Scan) 
કરીને વેબસાઇટ http://ojas.gujarat.gov.inપર ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રિરેે્.  
 

૫. જન્િ તારીખ:- 
(૧) ભરતી સનમનત જન્મતારીખના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી. બોડા દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે. 
પરંત ુઆ પ્રમાણપત્રમા ંદર્ાાવેલ જન્મતારીખ ખોટી િોવાનુ ંઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અનધકારીએ આપેલ વય અને અનધવાસના 
પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલવાની રિરેે્. આ પ્રમાણપત્રમા ંઅનધકૃત અનધકારીએ સ્પટટપણે જણાવેલ િોવુ ં જોઇએ કે 
તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુ ંમળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવેલ પરુાવાઓને 
આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............... છે. જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમા ં દર્ાાવેલ 
જન્મતારીખ કરતા ં જુદી છે તથા માનવાને પરુત ુ ં કારણ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને અનધવાસનુ ં પ્રમાણપત્ર તેની 
નવશ્વાસનનયતા (credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો નનણાય ભરતી સનમનત દ્વારા લેવામા ંઆવરે્. 
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ંદર્ાાવેલ જન્મ તારીખમા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ ર્કરે્ નહિ. 
 

૬.  ઉંિર અિે તેિા ંછૂટછાટ:  
(૧) અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : ૨૩/૦૨/૨૦૨૧ના રોજઉમેદવાર ૩૭ (સાડત્રીસ) વર્ા થી વધ ુઉંમરનો  િોવો જોઈએ  
નિીં.  
(૨) ઉંમર અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામા ંઆવરે્.  
(૩) ઉપલી વયમયાાદામા ંનીચે મજુબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે:  
 

 

૧ બબન અનામત (સામાન્ય) મહિલા ઉમેદવારો પાચં વર્ા  (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ાની મયાાદામા)ં 
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(૫) આ જાિરેાતમા ંજેકક્ષાના અનામત વર્ો માટે જગ્યાઓ અનામત રાખવામા ંઆવી છે. તે કક્ષાના મળૂ ગજુરાતના ંઉમેદવારોને જ  
ઉપલી વયમયાાદામા ંછૂટછાટ મળરે્. બધી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ ર્ણતરીમા ંલીધા બાદ વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ાની ઉંમર સધુી જ ઉપલી 
વયમયાાદામા ંછૂટછાટ મળરે્. 
(૬) અનામત વર્ોના ઉમેદવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરરે્ તો આવા ઉમેદવારોને વય મયાાદામા ંછૂટછાટ મળરે્ નિીં. 
૭.  લાયકાત: 
૭.૧ Minimum two years post-graduate degree or Masters Degree in Journalism and mass Communication 

/ Mass Communication and journalism / Development Communication / Communication studies / 
Journalism / Mass Communication obtained from any of the Universities established or incorporated 
by or under the Central or State Act in India; or any other educational Institution recognised as such 
or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 
1956; or possess an equivalent qualification recognised as such by the Government; Or  

૭.૨ A bachlor’s degree in journalism and Mass Communication/ Communication and journalism and public 
relation/ journalism as a principal subject obtained from any of the Universities established or 

૨ મળુ ગજુરાતના આનથિક રીતે નબળા વર્ાના,    
સામાજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછાત વર્ાના, 
અનસુબુચત જાનત, અનસુબુચત જનજાનતના પરુુર્ 
ઉમેદવારો 

પાચં વર્ા  (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ાની મયાાદામા)ં 
 
 

૩ મળુ ગજુરાતના  આનથિક રીતે નબળા વર્ાના,    
સામાજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછાત વર્ાના, 
અનસુબુચત જાનત, અનસુબુચત જનજાનતના મહિલા 
ઉમેદવારો 

દસ વર્ા (આ છૂટછાટમા ંમહિલા માટેની છૂટછાટ કે જે પાચં વર્ાની 
છે, તેનો સમાવેર્ થઇ જાય છે, વધમુા ં વધ ુ ૪૫ વર્ાની મયાાદામા ં
છૂટછાટ મળરે્.) 

૪ માજી સૈનનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ સહિત 
ઉમેદવારો 

For appointment to any vacancy in class-3 and class-4 
posts in Gujarat Government, an Ex-Serviceman shall 
be allowed to deduct the period of actual military 
service from his actual age and if the resultant age 
does not exceed the maximum age limit prescribed for 
the post for which he is seeking appointment by more 
than three years, he shall be deemed to satisfy the 
condition regarding age limit”(વધમુા ં વધ ુ ૪૫ વર્ાની 
મયાાદામા)ં 

૫ ર્ારીહરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો  દસ વર્ા (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ાની મયાાદામા)ં  
૬ ગજુરાત સરકારના કમાચારીઓ: ગજુરાત મલુ્કી સેવા 

અને વર્ીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો, 
૧૯૬૭ ની જોર્વાએ મજુબ ગજુરાત સરકારની 
નોકરીમા ં કાયમી ધોરણે અથવા િરં્ામી ધોરણે 
સળંર્ છ માસથી કામર્ીરી બજાવતા િોય અને 
તેઓની પ્રથમ નનમણકૂ જાિરેાતમાનંી જગ્યામા ં
દર્ાાવેલ વય મયાાદાની અંદર થયેલ િોય તેવા 
કમાચારીઓ  

ગજુરાત સરકારના કમાચારીઓને વય મયાાદામા ં કોઇપણ પ્રકારની 
છૂટછાટ મળવાપાત્ર નથી. 
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incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other educational Institution 
recognised as such or declared to be deemed as a University under section 3 of the University 
Grants Commission Act, 1956; or possess an equivalent qualification recognised as such by the 
Government; Or 

૭.૩  A post gradute diploma in journalism and Mass Communication / journalism / Mass  communication 
obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or State Act 
in India; or any other educational Institution recognised as such by the Government or declared to be 
deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or possess 
an equivalent qualification recognized as such by the Government;  

૭.૪ ગજુરાત મલુ્કી સેવા વર્ીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો-૧૯૬૭ના નનયમ-૮(૧એ) ની જોર્વાઈ મજુબ કોબ્યટુર 
એ્લીકેર્નનુ ં મળૂભતૂ જ્ઞાન ધરાવતા િોવા જોઈએ. ઉપરની જાિરેાતના સબંધંમા ં પસદં થયેલા ં ઉમેદવારોએ આખરી 
નનમણકૂ પત્ર મેળવતા પિલેા ં કોબ્યટુર એ્લીકેર્નનુ ં મળૂભતૂ જ્ઞાન ધરાવતા િોવાનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ં રિરેે્.. 
સરકારના સામાન્ય વિીવટ નવભાર્ના તા.૧૩-૦૮-૨૦૦૮ ના ઠરાવ િમાકં: સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ર્.૫ સાથેના 
પત્રક-૧ મા ંદર્ાાવેલ અભ્યાસિમને કોબ્યટુરના બેબઝક નોલેજ તરીકે જાિરે કરેલ છે. આ અભ્યાસિમ મજુબનુ ંકોબ્યટુર 
નવર્યની જાણકારી અંરે્નુ ં માન્ય સસં્થાનુ ં પ્રમાણપત્ર માન્ય રિરેે્. વધમુા ં માન્ય યનુન. અથવા સરકાર માન્ય સસં્થામા ં
કોબ્યટુર જ્ઞાન અંરે્ના ં કોઈપણ હડ્લોમા, ડીગ્રી, કે સહટિફીકેટ કોસા કરેલ િોય તો તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા 
હડ્લોમાકેડીગ્રીઅભ્યાસિમમા ંકોબ્યટુર એક નવર્ય તરીકે િોય તેવા ંપ્રમાણપત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષા 
કોબ્યટુર નવર્ય સાથે પસાર કરેલ િોય તેવા ં પ્રમાણપત્રો માન્ય રિરેે્. આ પ્રકારની લાયકાત ન ધરાવતા ં ઉમેદવારો 
નનમણકૂને પાત્ર બનરે્ નહિ.  

૭.૫  ઉમેદવાર ગજુરાતી અને  હિન્દીનુ ંપયાા્ત જ્ઞાન ધરાવતા િોવા જોઈએ. 
૭.૬ અરજીપત્રક સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં જે ઉમેદવારોના ૨૦ વર્ા પરૂા થયેલા િોય અને નનયત લાયકાતની 

પદવીના છેલ્લા સેમેસ્ટર/વર્ાની પરીક્ષામા ંઉપક્સ્થત થયેલ છે અથવા થનાર છે પરંત ુજેનુ ંપરીણામ પ્રનસધ્ધ થયેલ ના 
િોય તેવા ઉમેદવારો નપ્રબલનમનરી પરીક્ષા માટે અરજી કરી ર્કરે્, પરંત ુતેઓએ જાિરેાતમા ંદર્ાાવેલ રૈ્ક્ષબણક લાયકાતની 
પદવી મખુ્ય પરીક્ષા માટેની અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમા ંપ્રા્ત કરેલી િોવી જોઇરે્. 

૮.અન સચૂચત જામત, અન સચૂચત જિજામત, સાિાજજક અિે શૈક્ષચિક રીતે પછાત વગગઅિે આમથિક રીતે િબળા વગગ :- 
 (૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુબૂચત જાનત, અનસુબૂચત જનજાનત, સામાજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછાત વર્ા અને આનથિક રીતે 

નબળા વર્ા ના ઉમેદવારોને જ અનામત વર્ાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળરે્. 
(૨)  અનસુબૂચત જાનત, અનસુબૂચત જનજાનત, સામાજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછાત વર્ા અને આનથિક રીતે નબળા વર્ા  પૈકી 

ઉમેદવાર જે વર્ાના િોય તેની નવર્તો અરજીપત્રકમા ંઅચકૂ આપવી. 
(૩)  ઉમેદવારે અરજીપત્રકના સબંનંધત કોલમમા ં જે તે અનામત કક્ષા દર્ાાવેલ નિી િોય તો પાછળથી અનામત વર્ાના 

ઉમેદવારતરીકે લાભ મેળવવાનો િક્ક દાવો માન્ય રાખવામા ંઆવરે્ નિીં. 
(૪)  અનામત વર્ાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથાનમા ં સક્ષમ અનધકારી દ્વારા નનયત નમનુામા ંઆપવામા ં

આવેલ જાનત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ કરવાની રિરેે્. અરજીપત્રક સાથે જાનત પ્રમાણપત્રની નકલ 
સામેલ નિીં િોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામા ંઆવરે્ નિીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનરે્. 

(૫)  સામાજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછાત વર્ાના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેર્ “ઉન્નત વર્ામા”ં નિી થતો 
િોય તો જ મળવાપાત્ર થરે્. 
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(૬) (અ) સામાજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછાત વર્ાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વર્ામા ંસમાવેર્ ન થતો િોવા અંરે્નુ ંસામાજજક ન્યાય 
અને અનધકાહરતા નવભાર્નુ ં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી નનયત થયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પહરનર્ટટ-ક’ મજુબનુ ં
અથવા નવા નનયત કરાયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પહરનર્ટટ-૪’ મજુબનુ ંપ્રમાણપત્ર  રજૂ કરવાનુ ંરિરેે્.  

 બ) સામાજજક ન્યાય અને અનધકારીતા નવભાર્ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ િમાકં સર્પ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુબ 
‘ઉન્નત વર્ામા ંસમાવેર્ નહિ થવા અંરે્ના પ્રમાણપત્ર’ની મિત્તમ અવનધ (Validity) ઈસ્ય ુથયા-વર્ા સહિત ત્રણ નાણાકીય 
વર્ાની રિરેે્, પરંત ુઆવુ ં પ્રમાણપત્ર સબંનંધત જાિરેાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં ઈસ્ય ુ
કરાયેલ િોવુ ં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયર્ાળા દરનમયાન ઇસ્ય ુ થયેલ ુ િરે્, તો જ માન્ય રાખવામા ંઆવરે્ 
અન્યથા તે માન્ય રાખવામા ંઆવરે્ નહિ. 
(ક) પહરબણત મહિલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-નપતાની આવકના સદંભામા ંરજૂ કરવાનુ ંરિરેે્. જો આવા 
ઉમેદવારોએ તેમના પનતની આવકના સદંભામા ંરજૂ કરેલ િરે્ તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામા ંઆવરે્. 
(ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વર્ામા ં સમાવેર્ નહિ થવા અંરે્નુ ં પ્રમાણપત્ર’ ની નવર્તો 
જણાવેલ િોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રિરેે્. જો આવા પ્રમાણપત્રમા ં કોઈ ભલૂ િોવાને કારણે ઉમેદવાર 
જાિરેાતની છેલ્લી તારીખ બાદનુ ંનવુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછાત વર્ાના ઉમેદવાર 
તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમા ંજણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રિરેે્.  
(ઇ) ઉન્નત વર્ામા ં સમાવેર્ ન થતો િોવા અંરે્નુ ં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદંડો ધ્યાને લેવાય છે. પ્રમાણપત્રની 
અવનધ િવે ત્રણ વર્ાની છે. પરંત ુઉક્ત માપદંડો પૈકી કોઈપણ માપદંડમા ંઆ અવનધ દરબયાન ફેરફાર થાય તો તેની 
સ્વૈમ્ચ્છક જાિરેાત સબંનંધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-નપતા/વાલીએ સ્વય ં સબંનંધત સત્તાનધકારી તેમજ તેના દ્વારા 
પ્રમાણપત્રમા ં કોઈ ફેરફાર કરવામા ં આવે તો ભરતી સનમનતને જાણ કરવાની રિરેે્. ઉમેદવાર/માતા-નપતા/વાલી આવી 
જાિરેાત નહિિં કરીને કોઈપણ નવર્તો છૂપાવરે્ તો તેઓ કાયદેસરની કાયાવાિીને પાત્ર બનરે્ અને તેઓએ મેળવેલ 
અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થરે્. ઉન્નત વર્ામા ંસમાવેર્ નહિ થવા અંરે્ના પ્રમાણપત્ર  મેળવવા માટેના કોઈપણ 
માપદંડમા ં ફેરફારની સ્વૈમ્ચ્છક જાિરેાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-નપતા/વાલીની વ્યક્ક્તર્ત રીતે અને સયંકુ્ત 
રીતે રિરેે્. 

(૭)  આનથિક રીતે નબળા વર્ોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અને અનધકારીતા નવભાર્ના તા. 
૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ના ઠરાવ િમાકં : ઇ.ડબલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ થી નનયત થયેલ નમનૂા ( અંગે્રજીમા ંAnnexure 
KH અથવા ગજુરાતીમા ં પહરનર્ટટ-ર્) મા ં મેળવેલ આનથિક રીતે નબળા વર્ો માટેના પ્રમાણપત્રના નબંર અને તારીખ 
ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે દર્ાાવવાના રિરેે્. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સબંનંધત જાિરેાત માટે ઓનલાઈન અરજી 
કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમા ંઈસ્ય ુકરાયેલ િોવુ ંજોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયર્ાળા દરનમયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુિરે્, 
તો જ માન્ય રાખવામા ંઆવરે્ અન્યથા તે માન્ય રાખવામા ંઆવરે્ નહિ.  

(૮) સરકારની પ્રવતામાન જોર્વાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત વર્ાના ઉમેદવારોની સાથે નનયત ધોરણો 
(અથાાત વયમયાાદા ,અનભુવની લાયકાત, બબનઅનામત વર્ાના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ િોય તેના કરતા ંવધ ુનવસ્તતૃ 
કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર) મા ંછૂટછાટ લીધા નસવાય પોતાની ગણુવત્તાના આધારે પસદંર્ી પામે તો બબનઅનામત જગ્યાની સામે 
ર્ણતરીમા ંલેવાના થાય છે. 

(૯)   ઉમેદવારે અરજીમા ંજાનત અંરે્ જે નવર્ત દર્ાાવેલ િરે્ તેમા ંપાછળથી ફેરફાર કરવાની નવનતંી માન્ય રાખવામા ંઆવરે્ 
નિી.જો કોઈ ઉમેદવારે નનયત સમયર્ાળા દરબયાન ઈસ્ય ુ થયેલ નનયત નમનૂાનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નહિ િોય તો 
તેઓની અરજી અમાન્ય ર્ણવામા ંઆવરે્ અને તેઓને બબનઅનામત જગ્યા સામે પણ નવચારણામા ંલેવામા ંઆવરે્ નહિ. 

નોંધ-૧: સામાજજક ન્યાય અને અનધકારીતા નવભાર્ના ઠરાવ િમાકં: ઇડબલ્યએુસ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ, તા. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની 
જોર્વાઇ મજુબ આનથિક રીતે નબળા વર્ો (EWS) માટેના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્ય ુ (issue) થયા તારીખથી ત્રણ વર્ા 
સધુી માન્ય ર્ણવામા ંઆવરે્. પરંત ુતા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સધુી ઇસ્ય ુથયેલ EWS પ્રમાણપત્રની 
વધારેલ અવનધનો લાભ લેવા માટે ઉમેદવારે તેના કુટંુબની આવકમા ંવધારો થયો નથી અને રાજ્ય સરકારના અનામતના 
િતે ુમાટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદંડ મજુબ લાયક ઠરે છે તેવી બાિેંધરી ઉક્ત ઠરાવ સાથેના પહરનર્ટટથી નનયત કયાા 
મજુબના નમનૂામા ંઆપવાની રિરેે્. માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત જ્યારે EWS પ્રમાણપત્ર મર્ાવે તે સમયે 
ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાિંધેરી રજૂ કરવાની રિરેે્. આ જોર્વાઇના દુરુપયોર્ બદલ અનામતનો લાભ રદ 
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થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાયદેસરની કાયાવાિીને પાત્ર બને છે. જેથી વધારેલ અવનધનો લાભ લેતા અર્ાઉ 
ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોર્વાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેવા જણાવવામા ં આવે છે.  ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. 
૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સધુી ઇસ્ય ુ થયેલ EWS પ્રમાણપત્રની વધારેલ અવનધ સદંભે રજૂ કરવાની બાિંધેરીનો નનયત નમનૂો 
https://gujaratinformation.netપરથી મેળવી લેવાનો રિરેે્.  

નોંધ-૨: સામાજજક ન્યાય અને અનધકાહરતા નવભાર્ના ઠરાવ િમાકં: સર્પ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ, તા. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની 
જોર્વાઇઓને આધીન તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૮ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૮ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૯ તથા 
તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૯ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૨૦ દરનમયાન ઇસ્ય ુ કરવામા ં આવેલ ઉન્નત વર્ામા ં સમાવેર્ નહિ થવા અંરે્ના 
પ્રમાણપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) ને પણ માન્ય ર્ણવામા ંઆવરે્ પરંત ુઆ સમયર્ાળા દરનમયાન ઇસ્ય ુ
થયેલ પ્રમાણપત્ર સાથે ઉમેદવારે તેના  “બબન ઉન્નત વર્ાના દરજ્જજા” (Non Creamy Layer Status) મા ંકોઇ ફેરફાર 
થયેલ નથી તથા તેઓ રાજ્ય સરકારના અનામતના િતે ુમાટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદંડ મજુબ લાયક ઠરે છે તે 
મજુબનુ ં બાિંધેરીપત્રક ઉક્ત ઠરાવ સાથેના પહરનર્ટટથી નનયત થયેલા નમનૂામા ં આપવાનુ ં રિરેે્. માહિતી નનયામકની 
કચેરીની ભરતી સનમનત જ્યારે NCLC પ્રામાણપત્ર મરં્ાવે તે સમયે ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાિંધેરી રજૂ 
કરવાની રિરેે્. આ જોર્વાઇના દુરુપયોર્ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાયદેસરની 
કાયાવાિીને પાત્ર બને છે. જેથી વધારેલ અવનધનો લાભ લેતા અર્ાઉ ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોર્વાઇઓનો 
અભ્યાસ કરી લેવા જણાવવામા ંઆવે છે. તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૮ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૮ થી તા. 
૩૧.૦૩.૨૦૧૯ તથા તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૯ થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૨૦દરનમયાન ઇસ્ય ુકરવામા ંઆવેલ ઉન્નત વર્ામા ંસમાવેર્ નહિ 
થવા અંરે્ના “પ્રમાણપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) સદંભે રજૂ કરવાની બાિંધેરી નનયત નમનૂામા ં રજુ 
કરવાની રિરેે્. 

૯. િાજીસૈમિક 
 

(૧) માજી સૈનનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંનવર્તો આપવાની રિરેે્. 
(૨) માજી સૈનનક ઉમેદવારે હડસ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાની  રિરેે્. 
(૩) સામાન્ય વિીવટ નવભાર્ના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ િમાકં: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ર્-૨ જોર્વાઇ મજુબ માજી 
સૈનનકોને અરજીપત્રકની હકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાથંી મકુ્ક્ત આપવામા ંઆવેલ છે. 

૧૦ િહિલા ઉિેદવાર 
(૧) મહિલાઓની  અનામત જ્જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહિલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નિીં થાય તો તે જગ્યા જે તે કક્ષાના(category) 
પરુુર્ ઉમેદવારોને  ફાળવી ર્કારે્. 

૧૧.  મવધવાઉિેદવાર 
(૧) ઉમેદવાર નવધવા િોય તો અરજી પત્રકમા ંતે કોલમ સામે “િા” અવશ્ય લખવુ ં અન્યથા “લાગ ુપડતુ ંનથી” એમ દર્ાાવવુ.ં 
(૨) નવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ િોય તો અરજી પત્રકમા ંતે કોલમ સામે “િા” અચકૂ લખવુ ંઅન્યથા  “લાગ ુપડતુ ં 
નથી” એમ દર્ાાવવુ.ં 
(૩) નવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન િોય અને નવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા િોય તો અરજી સાથે 
પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એહફડેનવટ રજુ કરવાની રિરેે્. 
(૪) નવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતામાન જોર્વાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમા ંપાચં ટકા ગણુ ઉમેરવામા ંઆવરે્. 
(૫) કોઇ મહિલા ઉમેદવાર જાિરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે “નવધવા” ન િોય, પરંત ુઅરજી કયાા બાદ અથવા જાિરેાત પ્રનસધ્ધ 
થયાની છેલ્લી તારીખ વીતી ર્યા બાદ અથવા ભરતી પ્રહિયાના કોઇપણ તબકે્ક “નવધવા” બને અને તે અંરે્ જરૂરી દસ્તાવેજી 
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પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહિયાના જે પણ તબક્કા બાકી િોય તે તબક્કાથી જ તેવા 
મહિલા ઉમેદવારોને “નવધવા મહિલા ઉમેદવાર” તરીકેના લાભ આપવામા ં આવરે્. જો ઉમેદવારનો સમાવેર્ માજી સૈનનક, 
ર્ારીહરક અર્ક્તતા, મહિલા કે નવધવા પૈકીના નવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુનવકલ્પોમા ંથતો િોય તેવા હકસ્સામા ંતેને લાગ ુપડતા 
નવકલ્પો પૈકી જેમા ંવધ ુલાભ મળવાપાત્ર િરે્ તે મળરે્. 
 

૧૨.િાવાધંાપ્રિાિપત્ર:- 
 (૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી /અધા સરકારી/ સરકાર િસ્તકના કોપોરેર્ન /કંપનીઓમા ં સેવા બજાવતા અનધકારીઓ / 
કમાચારીઓ માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનતની જાિરેાતના સદંભામા ંબારોબાર અરજી કરી ર્કરે્ અને તેની જાણ 
ઉમેદવારે પોતાના નવભાર્/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાાની તારીખથી હદન-૭ મા ંઅચકૂ કરવાની રિરેે્. જો ઉમેદવારના નનયોક્તા 
તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદવસમા ં અરજી કરવાની પરવાનર્ી નિીં આપવાની જાણ કરવામા ં
આવરે્ તો તેઓની અરજી  નામજુંર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામા ંઆવરે્. 
(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમા ં િોય તેવા ઉમેદવારે આ અરજી સાથે નનમણકૂ 
અનધકારીનુ ં ના વાધંા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરિરેે્. 

૧૩.   ગેરલાયક ઉિેદવાર 
ગજુરાતજાિરેસેવાઆયોર્કેઅન્યજાિરેસેવાઆયોર્અથવાઅન્યસરકારી /અધાસરકારી /સરકારિસ્તકનીસસં્થાઓ કે કોઇ પણ 
ભરતી સનમનતદ્વારાઉમેદવારક્યારેયપણરે્રલાયકઠરાવેલિોયતોતેનીનવર્તઅરજીપત્રકમાઆંપવાનીરિરેે્. 
જોઉમેદવારનોરે્રલાયકનોસમયચાલિુરે્તોઆવાઉમેદવારનીઅરજીરદથવાનેપાત્રબનરે્. 

૧૪. પગારધોરિ: 

૧. મસિીયર સબ એડીટર માટે રૂ. ૩૮૦૯૦/- (ફીકસ વેતન) નાણા નવભાર્ના તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠરાવ િમાકં: 
ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટા-૨)/ઝ.૧ મજુબઉમેદવારને ર્રૂઆતના તબકે્ક રૂ.૩૮,૦૯૦/-ના માનસક ફીક્સ પર્ારથી, પાચં વર્ા માટે 
સરકારશ્રીના નાણાનવભાર્ના તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ના ઠરાવ િમાકંખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટા -૩)/ઝ.૧ મજુબની ર્રતો અને બોલીઓને 
આનધન નનમણકૂ આપવામા ંઆવરે્. ઉમેદવાર પાચં વર્ાની સતંોર્કારક સેવાપણૂા કયાાની ખાતરીથયા બાદ ઉપરોકત ઠરાવની 
જોર્વાઈઓને આનધન રૂ.૩૯,૯૦૦ -૧,૨૬,૬૦૦ પે મેટ્રીક્સના લેવલ-૭ ના નનયનમત પર્ાર ધોરણમા ંનનમણકૂ મળવાપાત્ર થરે્. 
૨.િાહિતી િદદિીશ માટે રૂ. ૩૧૩૪૦/- (ફીકસ વેતન) નાણા નવભાર્ના તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠરાવ િમાકં: 
ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટા-૨)/ઝ.૧ મજુબ ઉમેદવારનેર્રૂઆતના તબકે્ક રૂ.૩૧૩૪૦/-ના માનસક ફીક્સ પર્ારથી, પાચં વર્ા માટે 
સરકારશ્રીના નાણાનવભાર્ના તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ના ઠરાવ િમાકં :ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટા -૩)/ઝ.૧ મજુબની ર્રતો અને 
બોલીઓને આનધન નનમણકૂ આપવામા ં આવરે્. ઉમેદવાર પાચં વર્ાની સતંોર્કારક સેવાપણૂા કયાાની ખાતરી થયા બાદ 
ઉપરોકત ઠરાવનીજોર્વાઈઓને આનધન રૂ.૨૯૨૦૦ -૯૨૩૦૦પે મેટ્રીક્સના લેવલ-૫ ના નનયનમત પર્ાર ધોરણમા ં નનમણકૂ 
મળવાપાત્ર થરે્. 

 

૧૫. સાિાન્ય શરતોઃ 
 ૧૫.૧ અનામત વર્ાનો લાભ મળૂ ગજુરાતના અનસુબુચત જાનત, અનસુબુચત જનજાનત અને 

સામાજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછાત વર્ાના ઉમેદવારોને જ મળરે્. 

૧૫.૨ ઉમેદવારે અરજીપત્રકમા ંકોઇપણ નવર્તો ખોટી બતાવેલ િરે્ તો તેનુ ંઅરજીપત્રક કોઇપણ 
તબકે્ક રદ કરવામા ંઆવરે્ તથા તેણે લાયકીધોરણ (Passing Standard) મેળવેલ િરે્ 
કે ઉમેદવાર પસદંર્ી પામેલ િરે્ તો પણ તેની ઉમેદવારી રદ ર્ણારે્. 
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 (૫) મખુ્ય પરીક્ષામા ંપ્રવેર્ આપવામા ંઆવેલ ઉમેદવારોએ તમામ ૩ પ્રશ્નપત્રોમા ંઉપક્સ્થત રિવે ુ ંફરજજયાત છે. જો કોઇ   
    ઉમેદવાર એક કે તેથી વધ ુપ્રશ્નપત્રમા ંરે્રિાજર રિરેે્ તો તેને પસદંર્ી માટે પાત્ર ર્ણવામા ંઆવરે્ નહિ.  
(૬) પ્રાથનમક કસોટીમા ંઉમેદવારને કોબ્યટુરાઇઝડ ખાસ પ્રકારની જવાબવિી [O.M.RAnswer Sheet] આપવામા ં આવરે્  .  
    પ્રશ્નપત્રના બધા પ્રશ્નો િતેલુક્ષી િરે્ .દરેક પ્રશ્નના જવાબમા ંA.B,C,D અને E એમ પાચં નવકલ્પ આપવામા ંઆવરે્  .       
   પાચંમો નવકલ્પ E `Not attempted’ તરીકેનો રિરેે્ .જો ઉમેદવાર પ્રશ્નનો જવાબ આપવા ન ઇચ્છતા િોય તો આ નવકલ્પ E  

    પસદં કરી ર્કરે્. 
        (૧)  ઉમેદવારે સાચો નવકલ્પ ર્ોધી જવાબવિી  [O.M.RAnswer Sheet] મા ંસબંનંધત પ્રશ્નના િમ સામે આપેલ  

A,B,C, D કે E વતુાળને પરેૂપરંુૂ ભરુી / કાળી ર્ાિીની બોલ પેનથી ડાકા કરવુ.ં આ નસવાયની કોઈપણ કલરની ર્ાિીની  
બોલપેનથી જવાબો આ્યા િરે્ તો તે જવાબવિી તપાસવામા ંઆવરે્ નહિ અને આપોઆપ શનૂ્ય ગણુ આપવામા ં 
આવરે્. એકવાર ડાકા કરેલ જવાબને બદલી ર્કારે્ નહિ. 
(૨) એક જ પ્રશ્ન  માટે જો જવાબવિીમા ંએકથી વધ ુનવકલ્પ આપેલા િરે્ તો તે જવાબ માટે ગણુ આપવામા ંઆવરે્  
નહિ. 
(૩) ઉમેદવાર દ્વારા જવાબવિી [O.M.RAnswer Sheet]મા ંજો બેઠક નબંર / પ્રશ્ન પકુ્સ્તકા નબંર કે પ્રશ્ન પકુ્સ્તકા 
નસહરઝ ખોટા લખવામા ંઆવરે્ કે આ બાબતે કોઈ પણ ક્ષનત આચરવામા ંઆવરે્ તો તેવી જવાબવિીઓ તપાસવામા ં
આવરે્ નિીં. અને આવા પ્રકારની ક્ષનતઓ પરત્વે જો જવાબવિી તપાસ્યા બાદ પણ ક્ષનતઓ /અપણૂાતાઓ ધ્યાને 
આવરે્ તો તેવા ઉમેદવારને માત્ર આવા કારણોસર પણ અસફળ જાિરે કરવામા ં આવરે્. જે અંરે્ પાછળથી કોઈ 
રજુઆત / નવનતંી ધ્યાને લેવામા ંઆવરે્ નિીં. આથી તમામ ઉમેદવારોને O.M.RAnswer Sheetમા ંભરવાની થતી 

૧૬. પરીક્ષાિીરૂપરેખાતથાઅભ્યાસક્રિ: 
આપરીક્ષાિમાનસુારબેતબક્કામાયંોજવામાઆંવરે્:  
(૧) Prilimary Test(પ્રાથનમક કસોટી) નુિંતેલુક્ષીપ્રકારનુસંામાન્યજ્ઞાનનુપં્રશ્નપત્ર ૧૦૦ગણુઅને ૧૦૦ નમનીટનાસમયમાટેરિરેે્. 

(૨) લેબખતમખુ્યપરીક્ષાનાઅભ્યાસિમમાકુંલ–3 પેપરરિરેે્: 
િમ નવર્ય કુલ ગણુ સમય  

પ્રશ્નપત્ર-૧ ગજુરાતી ભાર્ા (ઈન્ટરમીડીયેટ કક્ષા), ૧૦૦ ગણુ ૧૦૦ મીનીટ 

પ્રશ્નપત્ર-૨ અંગે્રજી ભાર્ા (ઈન્ટરમીડીયેટ કક્ષા), ૧૦૦ ગણુ ૧૦૦ મીનીટ 

પ્રશ્નપત્ર-૩ પત્રકારત્વ (સ્નાતક કક્ષા) ૨૦૦ ગણુ ૧૮૦ મીનીટ 

 કુલ ગણુ  ૪૦૦ ગણુ  
 

(૩) અંધઉમેદવારોનેનપ્રબલનમનરીઅનેમખુ્યલેબખતપરીક્ષામાપેંપરદીઠપ્રનતકલાકે૨૦નમનનટનોવળતરસમય(COMPENSETORY 

TIME)આપવામાઆંવરે્.જેનીમજૂંરીપરીક્ષાઅર્ાઉભરતી સનમનત પાસેથીલેવાનીરિરેે્.  
 (૪) પેપર-૧અનેપેપર-૨નાપ્રશ્નપત્રનુસં્તરધો.૧૨ઉચ્ચ્તરકક્ષાનુરંિરેે્તથાપેપર-૩નાપં્રશ્નપત્રોનુસં્તરસ્નાતકકક્ષાનુરંિરેે્.  

prilimary Test(પ્રાથનમક કસોટી)મા ં માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત  
દ્વારાનક્કીકરવામાઆંવેતેકેટેર્રીવાઈઝલાયકી ધોરણજેટલાગણુધરાવતાભરતીનનયમ, ભરતીપરીક્ષા 
નનયમતથાજાિરેાતનીજોર્વાઈમજુબરૈ્ક્ષબણકલાયકાત, વયવરે્રેસતંોર્તાિરે્તેવા, 
જાિરેાતમાદંર્ાાવેલજગ્યાનાકેટેર્રીવાઈઝઆર્રેપદંરર્ણાઉમેદવારોનેજલેબખતમખુ્ય પરીક્ષામાપં્રવેર્આપવામાઆંવરે્. 
પ્રાથનમકકસોટીતથાલેબખતમખુ્ય પરીક્ષાનાપ્રશ્નપત્રનોનવર્તવારઅભ્યાસિમમાહિતી નનયામકની કચેરીની વેબસાઇટઃ 
www:gujaratinformation.net ઉપરપણપ્રનસધ્ધકરવામાઆંવરે્. 
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નવર્તો સપંણૂાપણે યોગ્ય રીતે ભરવા અને એનકોડ [Encode] કરવા પરૂતી ચીવટ અને કાળજી રાખવા ખાસ સચૂના 
આપવામા ંઆવે છે. 

 (૭) prilimary Test(પ્રાથનમક કસોટી)મા ંમેળવેલ ગણુ આખરી પસદંર્ી માટે ધ્યાને લેવામા ંઆવરે્ નિીં. આખરી પહરણામ 
માત્ર મખુ્ય લેબખત પહરક્ષાના આધારે નનયત કરવામા ંઆવરે્.  

 (૮) પરીક્ષાનુ ંમાધ્યમ ગજુરાતી રિરેે્. નસવાય કે, મખુ્ય લેબખત પરીક્ષાના પેપર ન.ં૨ (અંગે્રજી) નુ ંમાધ્યમ બધા ંઉમેદવારો 
માટે અંગે્રજી રિરેે્. 
 

૧૭. પરીક્ષાિા ંપ્રવેશ : 
(૧) જરૂરીફીસાથેઅરજીકરનારદરેકઉમેદવારનેઅરજીનીચકાસણીકયાાનસવાય prilimary Test(પ્રાથનમકકસોટી) 

માબંેસવાદેવામાઆંવરે્.  
(૨) જેઉમેદવારોને prilimary Test(પ્રાથનમકકસોટી) નાપહરણામમામંખુ્યલેબખત 

પરીક્ષામાટેકામચલાઉસફળજાિરેકરેલિરે્તેઓએમખુ્યલેબખત પરીક્ષામાટેઅલર્થીબીજુઅરજીપત્રકઓનલાઈનભરવાનુરંિરેે્. 
જેનીસાથેજરૂરીફીઅનેપ્રમાણપત્રોScan કરીનેઉમેદવારેવેબસાઇટhttps://oiass.gujarat.gov.inપર Upload કરવાના 
રિરેે્. 

(૩) ઉમેદવારોતરફથીમળેલઅરજીપત્રકોનીભરતીનનયમો, ભરતીપરીક્ષાનનયમોઅનેજાિરેાતનીજોર્વાઈતથાલાગ ુ
પડતાઅન્યહકુમોમજુબચકાસણીકરવામાઆંવરે્અનેઆજોર્વાઈસતંોર્તાઉમેદવારોનેમખુ્યલેબખત 
પરીક્ષામાપં્રવેર્આપવામાઆંવરે્. 

 (૪) મખુ્ય લેબખત પરીક્ષામા ંપ્રવેર્ અંરે્ માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનતનો નનણાય આખરી ર્ણારે્ અને ભરતી 
સનમનતના નનણાય સામે કોઈપણ પત્ર વ્યવિાર ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવરે્ નહિ. 

 (પ) નપ્રબલનમનરી પરીક્ષાના પહરણામને આધારે ભરતી સનમનત નનયત કરે તે લાયકી ધોરણ ધરાવતા ઉમેદવારોને મખુ્ય 
પરીક્ષામા ંપ્રવેર્ આપવામા ંઆવરે્.   

૧૮. પરીક્ષા કેન્રોિી મવગત: 
(૧ ) નપ્રબલનમનરી પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોની સખં્યાને ધ્યાને લઈને માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત દ્વારા પરીક્ષા 

કેન્દ્રો નક્કી કરવામા ં આવે તે પરીક્ષા કેન્દ્રો પર પરીક્ષા આપવાની રિરેે્. મખુ્ય લેબખત પરીક્ષા સભંવત: 
અમદાવાદ/ર્ાધંીનર્ર ખાતે લેવામા ંઆવરે્. 

(૨) નપ્રબલનમનરીપરીક્ષામાટેપરીક્ષાનુસં્થળ, પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાના સમયની નવર્તો માહિતી નનયામકની કચેરીની 
વેબસાઈટ 
https://gujaratinformation.netઉપરમકુવામાઆંવરે્અનેનપ્રબલનમનરીપરીક્ષામાટેનાપ્રવેર્પત્રhttp://ojas.gujarat.gov.in
વેબસાઈટપરથીઉમેદવારોએડાઉનલોડકરવાનારિરેે્.  

(૩) ઉમેદવારોએ નપ્રબલનમનરી પરીક્ષા તથા મખુ્ય લેબખત પરીક્ષામા ંતેમના પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત થવાનુ ંરિરેે્.  
૧૯. જગ્યા/સેવાિી પસદંગીિો ક્રિ: 

(૧) જાિરેાત અન્વયે પસદંર્ી પામેલ ઉમેદવારોને મેરીટના આધારે પ્રથમ નસનીયર સબ એડીટર અને ત્યાર બાદ માહિતી 
મદદનીર્ની જગ્યા પર નનિંમણ ૂકં આપવામા ંઆવરે્.   

(૨) ગણુવત્તાિમ અને પ્રા્ય જગ્યાઓની સખં્યાને ધ્યાનમા ંલઈને, ઉમેદવારને નનિંમણ ૂકં માટે નવચારણામા ંલેવામા ંઆવરે્ 
(૩) ઉમેદવારની નનમણકૂ જે તે જગ્યાના અમલમા ંિોય તેવા ભરતી નનયમોને આનધન રિરેે્. 
(૪) ઉમેદવારને જે જગ્યા માટે નનમણકૂ આપવામા ંઆવરે્ તે જ્જગ્યા પર નનયત સમયમા ંિાજર ન થાય તો  તેઓની નનમણકૂ 

રદ કરવામા ંઆવરે્ 

https://oiass.gujarat.gov.in/
https://gujaratinformation.net/
http://ojas.gujarat.gov.in/
http://ojas.gujarat.gov.in/
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૨૦. પહરિાિ : 
(૧) આખરીપહરણામ માહિતી નનયામકની કચેરીની 

www.gujaratinformation.netપરમકૂવામાઆંવરે્અનેઆપહરણામસરકારીરે્ઝેટમાપં્રનસધ્ધકરવામાટેમોકલવામાઆંવરે્.   
(૨) આપહરણામમાઉંમેદવારનાનામ, બેઠકિમાકંતેમજમેળવેલકુલગણુનીનવર્તોઆપવામાઆંવરે્. 

 (૩) સામાન્ય વિીવટ નવભાર્ની લાગ ૂપડતી સચૂનાઓ મજુબ પ્રનતક્ષાયાદી રાખવામા ંઆવરે્. 

૨૧. ગ િ પત્રક: 
(૧) મખુ્ય પરીક્ષાનુગંણુપત્રકમેળવવાઈચ્છતાઉમેદવારોએમખુ્ય પરીક્ષાનેઅંતેઆખરીપહરણામજાિરેથયા બાદ સભ્ય સબચવશ્રી, 

ભરતી સનમનત, માહિતી નનયામકની કચેરી, ર્ાધંીનર્ર–૩૮૨૦૧૦નાનામનોરૂ.૫૦-૦૦નોિોસ્ડભારતીયપોસ્ટલઑડારઅથવા 
માહિતી નનયામકની કચેરીનાકાઉન્ટર  ઉપરકામકાજનાહદવસોએસવારના૧૧-૦૦થી ૨-૦૦સધુીમારંોકડફી સાથે 
અરજીકરવાનીરિરેે્.  

(૨) આઅરજીમાઉંમેદવારેપરીક્ષાનુનંામ, જાિરેાતિમાકં, પોતાનુસંરનામુ,ં બેઠકનબંરઅનેપરીક્ષાનીનવર્તોદર્ાાવવાનીરિરેે્. 
(૩) મખુ્યપરીક્ષાનેઅંતેઆખરીપહરણામજાિરે થયાનીતારીખથી૧૫હદવસનીઅંદરગણુપત્રકમાટેનીઅરજીમોકલવાનીરિરેે્. 

આમદુત બાદમળેલઅરજીઅમાન્ય ર્ણારે્. 
(૪) ઉમેદવારોનેતેમનુગંણુપત્રકટપાલમામંોકલીઆપવામાઆંવરે્. 

 (૫) prilimary Test(પ્રાથનમક કસોટી)ના ગણુપત્રક માટેની અરજી ધ્યાને લેવામા ંઆવરે્ નિીં. 
૨૨. ગ િિી પ િ: ચકાસિી:  

(૧) જેઉમેદવારમખુ્ય પરીક્ષાનાપોતાનાગણુનીચકાસણીકરાવવાઈચ્છતાિોયતેઉમેદવારમાહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી 
સનમનતનેમખુ્ય પરીક્ષાનાઅંતેઆખરીપહરણામજાિરે કયાાતારીખથીત્રીસહદવસનીઅંદરદરેકપેપરદીઠરૂ.૫૦-૦૦ 
નીફીસાથેઅરજીકરી ર્કરે્.  

(૨) ઉમેદવારેપરીક્ષાનુનંામ,બેઠકનબંરઅનેનામ/સરનામુદંર્ાાવવાનુરંિરેે્. 
(૩) ફીઅરજીરોકડેથીકેભારતીય પોસ્ટલ ઓડારસાથેમાહિતી નનયામકની કચેરીનાકાઉન્ટરપરસ્વીકારવામાઆંવરે્. 
(૪) ઉમેદવારટપાલથીઆઅરજીમોકલીર્કરે્. આવીઅરજીસાથેમાત્ર સભ્ય સબચવશ્રી, ભરતી સનમનત, માહિતી નનયામકની 

કચેરી, ર્ાધંીનર્ર–૩૮૨૦૧૦ના નાનામનોિોસ્ડભારતીય પોસ્ટલ ઓડારમોકલવાનો રિરેે્. 
(૫) ઉત્તરવિીઓનુપંનુ:મલૂ્યાકંન(Revaluation) ફેર તપાસણીકોઈપણસજંોર્ોમાકંરવામાઆંવરે્નહિ. 
(૬) ગણુનીપનુ:ચકાસણીનસવાયઉમેદવારેમેળવેલગણુબાબતનાકોઈપણનવવાદને માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત 

લક્ષમાલંેરે્નહિ. 
 (૭) prilimary Test(પ્રાથનમક કસોટી)ના ગણુની પનુ:ચકાસણી માટેની અરજી ધ્યાને લેવામા ંઆવરે્ નિીં. 

 
૨૩. મિિણકૂ:- 

૧ ઉમેદવારોને નનમણકૂ માટે merit number ને ધ્યાનમા ંરાખી નવચારવામા આવરે્. પરંત ુપરીક્ષામા ંસફળ થવાથી 
નનમણકૂ માટેનો િક્ક મળી જતો નથી.  

૨ રાજ્ય સેવામા ંનનમણકૂ માટે ઉમેદવાર બધી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી લારે્ તેવી તપાસ પછી સરકારને સતંોર્ ન 
થાય તો તેવા ઉમેદવારની નનમણકૂ કરવામા ંઆવરે્ નહિ. 

૩ નનમણકૂ પામેલ ઉમેદવારે સરકારના નનયમો મજુબની તાલીમ લેવી પડરે્ અને તાલીમ પરીક્ષા પાસ કરવાની 
રિરેે્. 

http://www.gujaratinformation.net/
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૪ ઉપરની જાિરેાત સબંધંમા ં નનમણકૂ માટે પસદં થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના માહિતી નનયામકને માહિતી 
નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત દ્વારા ભલામણ કરવામા ંઆવરે્.  

૫ નનમણકૂ અંરે્ની સઘળી કાયાવાિી માહિતી નનયામકશ્રી દ્વારા કરવામા ંઆવતી િોઇ, આ અંરે્નો કોઇ પત્રવ્યવિાર 
માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત ધ્યાને લેરે્ નિી.  

૨૪  Online અરજી કરવાિી તથા અરજી ફી ભરવાિી રીત:- 

આ જાિરેાત સદંભામા ંભરતી સનમનત દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામા ંઆવરે્. ઉમેદવાર તારીખ.૨૨-
૦૧-૨૦૨૧ ૧૩:૦૦ કલાક થી તારીખ ૨૩-૦૨-૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કલાક સધુીમા ંhttps://ojas.gujarat.gov.in 
પર ઓનલાઇન અરજી ભરી ર્કરે્. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મજુબના (૧) થી (૧૪) Steps 
અનસુરવાના રિરેે્. 
(૧) સૌ પ્રથમ https://ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં  
(૨) આ સાઈટના ંMenu Bar પર “Online Application” નવકલ્પ પર મ્ક્લક કરતા “Apply” નો નવકલ્પ 
દેખારે્ ત્યા ં મ્ક્લક કરતા જ આપને િાલમા ં ચાલતી જાિરેાતોની નવર્ત દર્ાાવવામા ં આવરે્. ઉમેદવારે 
પોતાની પસદંર્ી વાળી જાિરેાતની સામેના “Apply” બટન પર મ્ક્લક કરતા જ, તે જાિરેાત માટેનો સારારં્ 
દેખારે્ અને તે વાચં્યા પછી ઉમેદવાર “Apply” બટન પર મ્ક્લક કરીને ઓનલાઈન ફોમા ભરવાના ંપેજ પર 
જઈ ર્કરે્. તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખારે્. Application 
Format મા ંસૌ પ્રથમ “Personal Details (ઉમેદવારની માહિતી)” ઉમેદવારે ભરવી. (અિીં લાલ ફુદરડી 
(*) નનર્ાની િોય તેની નવર્તો ફરજજયાત ભરવાની રિરેે્.) “Personal Details” (ઉમેદવારની માહિતી)” મા ં
ઉમેદવારે પોતાની અટક, નામ, નપતાનુ ંનામ, માતાનુ ંનામ, જેન્ડર, જન્મ તારીખ, જાનત વરે્રેની માહિતી 
આપવાની રિ ેછે. 
(૩) Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details (સદેંર્ાવ્યવિારની માહિતી)” જેમા ં
ઉમેદવારોએ પોતાનુ ંિાલનુ ંઅને કાયમી રિઠેાણનુ ંસરનામુ,ં મોબાઈલ નબંર અને ઈ-મેલ આઈ.ડીની માહિતી 
આપવાની રિ ેછે. 
(૪) “Communication Details (સદેંર્ાવ્યવિારની માહિતી)” ભરાયા બાદ”Other Details (અન્ય નવર્તો)” 
મા ંઉમેદવારે પોતાને લાગ ુપડતી સ્પોટાસની (રમતર્મતની) નવર્તો, નવકલારં્તા, લહિયા માટેની સનુવધા 
મેળવવા બાબત, નવધવા, માજી સૈનનક, રાજય સરકારમા ંસેવા બાબતે કે કોઈ પણ આયોર્ કે પસદંર્ી મડંળ 
માથંી પરીક્ષા આપવા માટે હડ-બાડા થયેલ છો કે કેમ? નવર્તો ભરવી. 
(૫) “Other Details (અન્ય નવર્તો)” ભરાયા બાદ “Language Details (ભાર્ાની માહિતી)” મા ંઉમેદવારે 
પોતાને આવડતી ભાર્ાઓ બાબતેની નવર્ત ટીક કરવી. 
(૬) “Language Details (ભાર્ાની માહિતી)” ભરાયા બાદ “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” 
મા ંઉમેદવારે પોતાનો સારી ગણુવત્તા અને ઓળખી ર્કાય તથા સ્વીકાયા િોય એવો ૦૫ સે.મી. લબંાઈ X 
૩.૬ સે.મી. પિોળાઈ નો ફોટો અપલોડ કરવાનો રિ ે છે. (ફોટાનુ ં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી 
પિોળાઈ અને signature નુ ંમાપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫  સે.મી પિોળાઈ રાખવી) (Photo અને 
Signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature .jpg Formatમા ં (10 KB) સાઇઝ 
થી વધારે નિીં તે રીતે Computer મા ં િોવા જોઇએ.) “Choose File” Button પર Click કરો િવે 
Choose File ના સ્િીનમાથંી જે ફાઇલમા ં .jpg Format મા ંતમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને 
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ત્યાથંી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. િવે “Choose File” Button ની નીચે  “Upload 
“ Button  પર Click કરો િવે બાજુમા ં તમારો Photo દેખારે્. િવે આજ રીતે Signature પણ 
upload કરવાની રિરેે્. 
(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Upload Signature (સિી અપલોડ કરો)” 
મા ંઉમેદવારે પોતાનો સારી ગણુવત્તા-ઓળખી ર્કાય તેવી અને સ્વીકાયા એવી સફેદ કાર્ળ ઉપર કાળા/બ્લ્ય ુ
કલરમા ંસિી કરીને તેને સ્કેન કરીને JPG ફોમેટમા ં૨.૫ સે.મી. લબંાઈ X ૭.૫ સે.મી. પિોળાઈની માપમા ં
સિી અપલોડ કરવાની રિ ેછે. 
(૮) “Upload Signature (સિી અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Education Details (રૈ્ક્ષબણક લાયકાત)” 
મા ં ઉમેદવારે પોતે મેળવેલી રૈ્ક્ષબણક લાયકાતોની નવર્તો આપેલ કોટટકમા ં નવર્તે ભરવાની રિ ે છે. જે 
રૈ્ક્ષબણક લાયકાતમા ંટકાવારી ન આપવામા ંઆવે ત્યા ં“શનુ્ય” ભરવાની રિરેે્.  
(૯) “Education Details (રૈ્ક્ષબણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ “Essential/Additional Education Details 
(આવશ્યક/વધારાની રૈ્ક્ષબણક લાયકાત)” મા ંઉમેદવારે પોતે મેળવેલી રૈ્ક્ષબણક લાયકાતોની નવર્તો આપેલ 
કોટટકમા ંનવર્તે ભરવાની રિ ેછે. જે રૈ્ક્ષબણક લાયકાતમા ંટકાવારી ન આપવામા ંઆવે ત્યા ં“શનુ્ય” ભરવાની 
રિરેે્. 
(૧૧) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (બાિેંધરી)” તે વાચંીને તેમા ંYes / No પર click કરવુ.ં 
(૧૨) િવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થરે્. અિીં ઉમેદવારનો  Application અને 
Confirmation Number બને્ન generate  થરે્. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાના રિરેે્ અને િવે પછી આ 
જાિરેાતના સદંભામા ં ભરતી સનમનત સાથેના કોઈપણ પત્રવ્યવિારમા ં આ બને્ન નવર્તો દર્ાાવવાની રિરેે્. 
Confirm થયેલ અરજીપત્રકની નપ્રન્ટ અચકૂ કાઢી રાખવી. 

(૧૩). જોઆપનીઅરજીપત્રકમાકંોઇસધુારા-વધારાકરવાનાિોયતો“Edit” 

નવકલ્પમાજંઇનેતેજાિરેાતનાછેંલ્લાહદવસસધુીમાકંોઈપણસમયેસધુારીર્કારે્. 
જાિરેાતનોસમયપણૂાથયાબાદઆસનુવધા (અરજીમાકંોઈપણજાતનોસધુારોકરવામાટે) ઉપલબ્ધરિરેે્નિીં. 

 
  

૨૫. અરજી ફી: 
૧. બબન અનામત પરુૂર્/મહિલા ઉમેદવારો અરજી ફી પોસ્ટ ઓફીસમા ં રૂ.૧૦૦/- માહિતી નનયામકની કચેરીની 

ભરતી સનમનતની ફી + પોસ્ટલ સનવિસ ચાર્જ ભરી ર્કે છે: 
 ૧

. 
પોસ્ટ ઓફીસિા:ં સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સદંભે “Print Challan” ઉપર મ્ક્લક 
કરીને નપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રિરેે્. આ નપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઈને નજીકની કોબ્યટુરની 
સનુવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓફીસમા ંજવાનુ ંરિરેે્. પોસ્ટ ઓફીસમા ંરૂ.૧૦૦/- માહિતી નનયામકની કચેરીની 
ભરતી સનમનતની ફી + પોસ્ટલ સનવિસ ચાર્જ તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૧,૧૩:૦૦ કલાક સધુીમા ંભરવાના ંરિરેે્ 
અને ફી ભયાા અંરે્નુ ંચલણ મેળવવાનુ ંરિરેે્. આ ચલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે 
પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના ંરિરેે્ અને જ્યારે માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત દ્વારા 
મરં્ાવવામા ંઆવે ત્યારે જ અરજીપત્રક બબડાણો સહિત તથા ફી ભરેલા ચલણની નકલ સાથે R.P.A.D. 
/ Speed post થી મોકલવાના ં રિરેે્ અથવા માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત ખાતે 
રૂબરૂમા ંઆપી જવાના ંરિરેે્. 
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૨ રાજ્ય બિાર વસતા ં સામાન્ય કેટેર્રીના ં ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમા ં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- + પોસ્ટલ 
સનવિસ ચાર્જ ભરવાનો રિરેે્અને ફી ભયાા અંરે્નુ ંચલણ મેળવવાનુ ંરિરેે્.  

૩ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તેઓએ અરજી ફી ભરવાની રિરેે્ 
નિીં. 

૪ મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રિતેી નથી.  
૫ ર્ારીહરક રીતે અર્ક્ત (Disabled) વ્યક્ક્તઓ તથા માજી સૈનનકોએ અરજી ફી ભરવાની રિતેી નથી. 
૬ ફી ભયાા બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી. 
૨૬. અગત્યિી સચૂિા : 

(૧) ઉમેદવારને પોતાની સાથે કોઈ સેલ્યલુર ફોન અથવા બીજા કોઈ મોબાઈલ સદેંર્ા વ્યવિારના સાધનો 
પરીક્ષા ખડંમા ંસાથે લઈ જવાની છૂટ નથી, જેના ભરં્ બદલ ઉમેદવાર ચેતવણીઓમા ં નનહદિટટ નર્ક્ષાને 
પાત્ર બનરે્.  
(૨) ઉમેદવાર નપ્રબલનમનરી પરીક્ષામા ંકેલ્યલુેટરનો ઉપયોર્ કરી ર્કરે્ નહિ. 
(૩) અંધ ઉમેદવારને જે લહિયો મળવાપાત્ર છે તે વ્યક્ક્તની રૈ્ક્ષબણક લાયકાત સ્નાતકની પરીક્ષા પાસ 
કરેલ ન િોવી જોઈએ.  
(૪)  અંધ ઉમેદવારે જે લહિયો રાખવાનો િોય તેની સપંણૂા નવર્ત-(૧) નામ (૨) સરનામુ ં (૩) રૈ્ક્ષબણક 
લાયકાતની ઝેરોક્ષ નકલ ભરતી સનમનતને પરીક્ષા અર્ાઉ મોકલી આપવાની રિરેે્ અને તેની મજૂંરી મળ્યાની 
તેઓને જાણ કરવામા ંઆવરે્. 
(૫) ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનુ ંકે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરબયાન કોઈ ઉમેદવાર, આ 
જગ્યાના ભરતીનનયમો તથા જાિરેાતની જોર્વાઈ મજુબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલમૂ પડરે્ તો તેમની 
ઉમેદવારી કોઈ પણ તબકે્ક રદ કરવામા ંઆવરે્. 

(૬) ઉમેદવારે અરજીમા ંદર્ાાવેલ ઇ મેઇલ એડે્રસ તથા મોબાઇલ નબંર ન બદલવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

૨૭. િીચે દશાગવ્યા મ જબિી અરજીઓ રદ કરવાિા ંઆવશે. (આ યાદી િાત્ર દષટાંત સ્વરૂપે છે જે સપંિૂગ િથી )   
(૧) અરજીમા ંદર્ાાવેલ નવર્તો અધરૂી કે અસરં્ત િોય. 
(૨) અરજીમા ંઉમેદવારે સિી અપલોડ કરેલ ન િોય. 
(૩) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ િોય. 
(૪) અરજીમા ંપાસપોટા  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન િોય. 
(૫) અનામત કક્ષાના તથા ર્ારીહરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અનધકારી 
દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન િોય. 
(૬) માજી સૈનનક ઉમેદવારે હડસ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન િોય 
(૭) ઉમેદવારે રૈ્ક્ષબણક લાયકાતના સદંભામા ંમાકાર્ીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન િોય. 
(૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન િોય. 
(૯) જો કોઇ ઉમેદવારે એક કરતા વધ ુઅરજી કરેલ િરે્ તો તેની છેલ્લી અરજી માન્ય ર્ણવામા ંઆવરે્. 
આર્ળની અરજીઓ રદ ર્ણારે્. 

૨૮. ગેરવતગણ ૂકં અંગે દોમિત ઠરેલા ઉિેદવારો મવરૂધ્ધ પગલાં :- 
ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામા ંઆવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમા ંકોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહિતી 



15 
 

દર્ાાવવી નિી, તેમજ આવશ્યક માહિતી છૂપાવવી નિી,ઉપરાતં તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે 
તેની પ્રમાબણત નકલમા ંકોઇપણ સજંોર્ોમા ંસધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડા ંકરવા નિીં 
અથવા તેઓએ આવા ચેડા ંકરેલ / બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નિી, જો એક જ બાબતના બે કે તેથી 
વધ ુદસ્તાવેજોમા ંઅથવા તેની પ્રમાબણત નકલમા ંકોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા નવસરં્તતા જણાય 
તો તે નવસરં્તતાઓ બાબતની સ્પટટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર સરકારની કોઇ પણ ભરતી સનમનત 
દ્વારા દોનર્ત જાિરે થયેલ િોય અથવા થાય તો , 
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંરે્ કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરવા 
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી, 
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણુા કરાવ્ય ુિોય , 
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાા િોય, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી વખતે Scanning મા ંકોઈ 
ચેડાકરેલ િોય,   
(પ) અર્ત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોર્મકુત અથવા ખોટા નનવેદનો કરેલ િોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંરે્ કોઇપણ અનનયનમત કે અનબુચત ઉપાયોનો સિારો લીધો િોય , 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુચત સાધનોનો ઉપયોર્ કયો િોય , 
(૮) ઉત્તરવિી મા ંઅશ્લીલ ભાર્ા કે અનર્ટટ  બાબતો સહિતની અસરં્ત બાબતો રજુ કરેલ િોય, 
(૯) પરીક્ષા ખડંમા ંકોઇપણ રીતની રે્રવતાણકૂ આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવિીની નકલ 
કરવી, પસુ્તક, ર્ાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે િસ્તબલબખત સાહિત્યની મદદથી અથવા વાતચીત 
દ્વારા કે કોઇ સાકેંનતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય  ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની રે્રહરતીઓ પૈકી કોઇપણ 
રે્રરીતી આચરવા માટે, 
(૧૦) માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત દ્વારા પરીક્ષાની કામર્ીરી અંરે્ નનયકુત થયેલા 
કમાચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની ર્ારીહરક ઇજા પિોચાડવી અથવા  
(૧૧) ઉપરોકત જોર્વાઇઓમા ંઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા પ્રયત્ન કયો િોય 
તેણે કે સીધી અથવા આડકતરી રીતે ભરતી સનમનત પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દર્ાાવેલ નર્ક્ષા 
ઉપરાતં આપોઆપ, ફોજદારી કાયાવાિીને પાત્ર બનરે્.  
 
(ક) માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત દ્વારા તે પસદંર્ીના ઉમેદવાર તરીકે રે્રલાયક ઠરાવી 
ર્કારે્, અને /અથવા  
(ખ) તેને માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત 
માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે  
(૧) માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસદંર્ી માટે, અને  
(ર) રાજય સરકાર િઠેળની કોઇપણ નોકરીમાથંી સરકાર દ્વારા રે્રલાયક ઠરાવી ર્કારે્ અને  
(ર્) જો સરકારી સેવામા ંઅર્ાઉથી જ િોય તો તેના નવરૂધ્ધ સમબુચત નનયમો અનસુાર નર્સ્તભરં્ના પર્લા ં 
લઇ ર્કારે્. 
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૨૯. આ જાિરેાત અન્વયે અધગઘટિ બાબતે જગ્યાિા ભરતી મિયિો અિે પરીક્ષા મિયિોિી જોગવાઇ આખરી રિશેે. 

૩૦. જાિરેાતિા ં દશાગવેલ જગ્યાિી સખં્યાિા ં તથા અન્ય કોઈપિ મવગતિા ં ફેરફાર કરવાિો ભરતી સમિમતિે 
અબામધત અમધકાર રિશેે. 

 
ઉિેદવારોએ જાિરેાતિી ઉપરોક્ત જોગવાઇઓ તથા આ સાથે સાિેલ સાિાન્ય જોગવાઇઓિો સપંિૂગ અભ્યાસ કયાગ  
બાદ અરજી કરવા જિાવવાિા ંઆવે છે.  

 
          (sd) 

                                                                                            સભ્ય સચચવ 
                                                                                           ભરતી સમિમત  
                                                                                    િાહિતી મિયાિકિી કચેરી 
                                                                                             ગાધંીિગર 
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