ભરતી સમિમત િાહિતી મિયાિકિી કચેરી
બ્લોક િં ૧૯/૧,

ડો. જીવરાજ િિેતા ભવિ, સેક્ટર-૧૦, ગાંધીિગર-૩૮૨૦૧૦

ફોિ િં- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૩૩૯૨, ૯૩ Web Site :

www.gujaratinformation.net

જાિેરાત ક્રિાંક:-૧/૨૦૨૦-૨૧ : ગુજરાત સરકારના માહિતી નનયામકની કચેરી િસ્તકની નીચે દર્ાા વેલ નસનીયર સબ એડીટર,વર્ા-૩ની
૧૫ અને માહિતી મદદનીર્, વર્ા-૩ની ૬૨ મળી કુ લ :૭૭ જગ્યાઓ પરઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે Online અરજીઓ મંર્ાવવામાં
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)સુધીમાંઅરજી કરવાની રિેર્ે. પસંદર્ીની પ્રહિયા માટે સ્પધાા ત્મક પરીક્ષા યોજવામાં આવર્ે.
૨.

જગ્યાન ં િાિ અિે સંખ્યા:

કક્ષાવારજગ્યાઓ

કક્ષાવારજગ્યાઓપૈકીમહિલાઓમાટે અનામત

કુ લજગ્યાઓપૈ

જગ્યાઓ

કીઅનામત

જગ્યાનુ ં

કુ લજ

બબન

આનથિક

સા.

અનુ.

અનુ.

બબન

આનથિક

સા.

અનુ.

અનુ.

ર્ારીહરક માજી

નામ

ગ્યા

અનામત

રીતેન

ર્ૈ.

જાનત

જન

અનામત

રીતેન

ર્ૈ.

જાનત

જન

અર્ક્ત

સૈનનક

બળાવ

પ.

બળાવ

પ.

ર્ો

વ.

ર્ો

વ.

(સામાન્ય)

જાનત

(સામાન્ય)

જાનત

નસનીયર સબ
એડીટર,

૧૫

૦૭

૦૧

૦૪

૦૧

૦૨

૦૨

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૬૨

૨૮

૦૮

૧૧

૦૩

૧૨

૦૯

૦૨

૦૩

૦૦

૦૩

૦૨

૦૬

૭૭

૩૫

૦૯

૧૫

૦૪

૧૪

૧૧

૦૨

૦૪

૦૦

૦૩

૦૨

૦૭

વર્ા-૩
માહિતી
મદદનીર્,
વર્ા-૩
કુ લ જર્ા

શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉિેદવારો િાટે :(૧)ઉપરની જગ્યાઓ માટે નીચે દર્ાા વેલ નનયત ર્ારીહરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરવા પાત્ર છે :
અંધત્વ/ ઓછી દ્રષ્ટટ

જગ્યાનુ ં નામ

(LV)

માહિતી મદદનીર્, વર્ા-૩

40% to 70%

શ્રવણની ખામી
(HH)

40% to 70%

(૧)નીચે દર્ાા વ્યામુજાબની ર્ારીહરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરવા પાત્ર છે :
1. LV

-

Low Vision

-

2. HH

-

Hard of Hearing

3. OA

-

One Arm

- ૪૦ થી ૭૦ %

4. OL

-

One Leg

5. LC

-

Leprocy Cured

6. D
7. AAV

-

૪૦ થી ૭૦ %

Deaf
Acid Attack Victim
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િલનચલનની અર્ક્તતા અથવા
મર્જના લકવાની અર્ક્તતા
OA,OL,LC,D,AAV

(૨)

જાિેરાતમાંર્ારીહરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવારો માટે માહિતી મદદનીર્ વર્ા -૩ સંવર્ામાં દર્ાા વેલ ૦૨ અનામત જગ્યાઓ પૈકી ૦૧
જગ્યા

અંધત્વઅથવાઓછી

દ્રટટી,

માટે

અને

૦૧જગ્યાશ્રવણનીખામીઅથવાિલન

ચલનનીનવકલાંર્તાધરાવતા

ઉમેદવારો

માટે અનામત રાખવામાં આવેલ છે , આ નસવાયની અન્ય ર્ારીહરક રીતે અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજીકરવાને પાત્ર બનર્ે
નહિ.
(૩)

ર્ારીહરકરીતેઅર્કતઉમેદવારોનેસામાન્યવિીવટનવભાર્નાતા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના

પહરપત્ર

િમાંક

:

પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-

ર્.૨થી નનયત થયેલ સુનપ્રન્ટે ડન્ટ/ નસનવલ સજનાના તબીબી પ્રમાણપત્રને આનધન રિીને ઉપલીવય મયાા દામાં૧૦વર્ાની છૂટછાટ
મળર્ે.
(૪)

ર્ારીહરકઅર્કતતાધરાવતાઉમેદવારોએ

Online

Personal

ફોમામાં

Detailsમાંપોતાનીઅર્કતતાનીટકાવારી

/

નવર્ત

દર્ાવાવાની રિેર્ે.
(૫)

ર્ારીહરક રીતે અર્કત તથા માજી સૈનનક માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર જેઉમેદવાર પસંદર્ી પામર્ે તેઓપોતેજેકે ટેર્રીના
(બબનઅનામત/આનથિકરીતેનબળાવર્ો/સા.ર્ૈ.પ.વર્ા/અનુ .જાનત/અનુ .જનજાનત) ઉમેદવારિર્ે, તેકેટેર્રીનાર્ણવામાંઆવર્ે .

(૬)

સા.વ.નવ.ના તા.૧૫/૦૨/૨૦૦૧નાઠરાવ િમાંક : સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૦-જીઓઆઈ-૭-ર્.૨મુજબર્ારીહરક અર્કતતા૪૦% કેતેથી
વધુ િોય તેમને જ ર્ારીહરકઅર્કતતાના લાભો મળવાપાત્ર રિેર્ે.

*

મહિલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર મહિલા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ નહિ થાય તો આ જગ્યાઓ સંબનં ધત કેટેર્રીના પુરૂર્
ઉમેદવારોને ફાળવવામાં આવર્ે.

*

ઉપરોક્ત જગ્યાઓ પૈકી માજી સૈનનકો માટે ની અનામત જગ્યાઓ ઉપર લાયક ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન થાય તો તેવી જગ્યાઓ
અન્ય ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવર્ે.
૩. િાગહરકત્વ: પરીક્ષામાં પ્રવેર્ માટે ઉમેદવાર
(ક) ભારતનો નાર્હરક અથવા
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન,
(ર્) ભુતાનનો પ્રજાજન અથવા
(ઘ) ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી તા.૦૧/૦૧/૧૯૬૨ પિેલાં ભારતમાં આવેલ નતબેટના નનવાા નસત અથવા
(ચ) પાહકસ્તાન, બમાા , શ્રીલંકા અને પ ૂવા આફ્રીકન દે ર્ો- કેન્યા, યુર્ાન્ડા, નવયેટનામ, ઝામ્બબયા, મલાવી, ઝેર, ઈનથયોપીયા,
યુનાઈટે ડ હરપબ્બ્લક ઓફ ટાન્ઝાનનયાનાં દે ર્ોમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી આવેલ મ ૂળ ભારતીય
વ્યક્ક્ત, પરં ત ુ (ખ) થી (ચ) સુધીના પ્રકારમાંની વ્યક્ક્તઓ

ગુજરાત સરકાર પાસેથી પાત્રતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્યુ ં િોય તો જ નનમણ ૂક

માટે પાત્ર બનર્ે.
િોંધઃ- જે ઉમેદવારના હકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી િોય તેવા ઉમેદવારનુ ં અરજીપત્રક ભરતી સનમનત નવચારણામાં લેર્ે અને જો
નનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાં આવર્ે તો રાજ્ય સરકાર તેમના હકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની ર્રતે
કામચલાઉ નનમણકૂ આપર્ે.
૪.

અરજીપત્રક:(૧) બબન અનામત વર્ાના ઉમેદવારોએ, જો તેઓ પોસ્ટ ઑહફસમાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ ફી ભરવાની રિેર્ે.
અનામત વર્ાના ઉમેદવારો ( આનથિક રીતે નબળા વર્ો, સામાજજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછાત વર્ા, અનુસ ૂબચત જાનત અને
અનુસ ૂબચત જનજાનત) તથા ર્ારીહરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવારો અને માજી સૈનનકોને ફી ભરવામાંથી મુક્ક્ત આપવામા આવેલ છે .
જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરવાની રિેતી નથી.
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રિેર્ે .
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(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાિેરાતમાં અનામત જગ્યાઓ દર્ાા વેલ ન િોય ત્યાં આવા ઉમેદવારો બબનઅનામત
જગ્યા માટે અરજી કરી ર્કર્ે અને તેમને પસંદર્ી માટે બબનઅનામતના ધોરણો લાગુ પડર્ે.
(૪) જાિેરાતમાં મહિલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન િોય તો પણ જે તે કે ટેર્રીમાં મહિલા ઉમે દવારો અરજી કરી
ર્કે છે .
(૫) જાિેરાતમાં જે તે કે ટેર્રીમાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મહિલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત િોય ત્યારે મહિલા
ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ નસવાયની બાકી રિેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુર્ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ર્ણવાનુ ં નથી,
આ જગ્યાઓ ઉપર પુરુર્ તેમજ મહિલા ઉમેદવારોની પસંદર્ી માટે નવચારણા થઇ ર્કે છે , પુરુર્ તેમજ મહિલા ઉમેદવારો
અરજી કરી ર્કે છે .
(૬) જાિેરાતમાં માત્ર મહિલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત િોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમાં પુરુર્ ઉમેદવાર અરજી કરી
ર્કે છે કેમ કે મહિલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસંદર્ી માટે પુરુર્ ઉમેદવારોની નવચારણા થઇ ર્કે
છે . પરં ત ુ જે જગ્યાઓ મહિલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત િોય અને તે જગ્યા ઉપર મહિલા ઉમેદવારો પુરેપરુ ા પસંદર્ી
પામે/જેટલી સંખ્યામાં પસંદર્ી પામે તો તેમને જ પ્રથમ નવચારણામાં લેવાના થર્ે અને કોઇ મહિલા ઉમેદવાર પસંદ ન થાય
કે ઓછા મહિલા ઉમેદવાર પસંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાં પુરુર્ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવર્ે.
(૭) પ્રાથનમક કસોટીના પહરણામના આધારે જે ઉમેદવારોને મુખ્ય (લેબખત) પરીક્ષા માટે કામચલાઉ સફળ જાિેર કરે લ િર્ે
તેવા ઉમેદવારોએ મુખ્ય (લેબખત) પરીક્ષા માટે ફરીથી ઓનલાઇન ફોમા ભરી, જરૂરી પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો સ્કેન (Scan)
કરીને વેબસાઇટ http://ojas.gujarat.gov.inપર ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રિેર્ે.
૫.

જન્િ તારીખ:(૧) ભરતી સનમનત જન્મતારીખના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી. બોડા દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે .
પરં ત ુ આ પ્રમાણપત્રમાં દર્ાા વેલ જન્મતારીખ ખોટી િોવાનુ ં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અનધકારીએ આપેલ વય અને અનધવાસના
પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલવાની રિેર્ે. આ પ્રમાણપત્રમાં અનધકૃ ત અનધકારીએ સ્પટટપણે જણાવેલ િોવુ ં જોઇએ કે
તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુ ં મ ૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલ પુરાવાઓને
આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............... છે . જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાં દર્ાા વેલ
જન્મતારીખ કરતાં જુ દી છે તથા માનવાને પુરતુ ં કારણ છે . ઉમેદવારે રજુ કરે લ વય અને અનધવાસનુ ં પ્રમાણપત્ર તેની
નવશ્વાસનનયતા (credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો નનણાય ભરતી સનમનત દ્વારા લેવામાં આવર્ે .
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાં દર્ાા વેલ જન્મ તારીખમાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ ર્કર્ે નહિ.

ઉંિર અિે તેિાં છૂટછાટ:

૬.

(૧) અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ : ૨૩/૦૨/૨૦૨૧ના રોજઉમેદવાર ૩૭ (સાડત્રીસ) વર્ા થી વધુ ઉંમરનો િોવો જોઈએ
નિીં.

(૨) ઉંમર અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામાં આવર્ે.
(૩) ઉપલી વયમયાા દામાં નીચે મુજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે :

૧

બબન અનામત (સામાન્ય) મહિલા ઉમેદવારો

પાંચ વર્ા (વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ાની મયાા દામાં)
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૨

મુળ

ગુજરાતના

સામાજજક

અને

અનુસબુ ચત જાનત,

આનથિક

રીતે

નબળા

વર્ાના, પાંચ વર્ા (વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ાની મયાા દામાં)

ર્ૈક્ષબણક

રીતે

પછાત

વર્ાના,

અનુસબુ ચત જનજાનતના પુરુર્

ઉમેદવારો
૩

મુળ ગુજરાતના
સામાજજક

અને

આનથિક રીતે નબળા વર્ાના,
ર્ૈક્ષબણક

રીતે

પછાત

વર્ાના,

અનુસબુ ચત જાનત, અનુસબુ ચત જનજાનતના મહિલા
ઉમેદવારો
૪

માજી

સૈનનકો,

ઇ.સી.ઓ.,

એસ.સી.ઓ

સહિત

ઉમેદવારો

દસ વર્ા (આ છૂટછાટમાં મહિલા માટે ની છૂટછાટ કે જે પાંચ વર્ાની

છે , તેનો સમાવેર્ થઇ જાય છે , વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ાની મયાા દામાં
છૂટછાટ મળર્ે.)

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

મયાા દામાં)

age

limit”(વધુમાં

વધુ

૪૫

વર્ાની

૫

ર્ારીહરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો

દસ વર્ા (વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ાની મયાા દામાં)

૬

ગુજરાત સરકારના કમાચારીઓ: ગુજરાત મુલ્કી સેવા

ગુજરાત સરકારના કમાચારીઓને વય મયાા દામાં કોઇપણ પ્રકારની

અને વર્ીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)

નનયમો,

છૂટછાટ મળવાપાત્ર નથી.

૧૯૬૭ ની જોર્વાએ મુજબ ગુજરાત સરકારની
નોકરીમાં કાયમી ધોરણે અથવા િંર્ામી ધોરણે
સળંર્ છ માસથી કામર્ીરી બજાવતા િોય અને
તેઓની

પ્રથમ

નનમણ ૂક

જાિેરાતમાંની

જગ્યામાં

દર્ાા વેલ વય મયાા દાની અંદર થયેલ િોય તેવા
કમાચારીઓ

(૫) આ જાિેરાતમાં જેકક્ષાના અનામત વર્ો માટે જગ્યાઓ અનામત રાખવામાં આવી છે . તે કક્ષાના મ ૂળ ગુજરાતનાં ઉમેદવારોને જ
ઉપલી વયમયાા દામાં છૂટછાટ મળર્ે. બધી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ ર્ણતરીમાં લીધા બાદ વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ાની ઉંમર સુધી જ ઉપલી
વયમયાા દામાં છૂટછાટ મળર્ે.

(૬) અનામત વર્ોના ઉમેદવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરર્ે તો આવા ઉમેદવારોને વય મયાા દામાં છૂટછાટ મળર્ે નિીં.
૭.
૭.૧

લાયકાત:
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
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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

ગુજરાત મુલ્કી સેવા વર્ીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો-૧૯૬૭ના નનયમ-૮(૧એ) ની જોર્વાઈ મુજબ કોબ્યુટર
એ્લીકેર્નનુ ં મ ૂળભ ૂત જ્ઞાન ધરાવતા િોવા જોઈએ. ઉપરની જાિેરાતના સંબધ
ં માં પસંદ થયેલાં ઉમેદવારોએ આખરી
નનમણકૂ પત્ર મેળવતા પિેલાં કોબ્યુટર એ્લીકે ર્નનુ ં મ ૂળભ ૂત જ્ઞાન ધરાવતા િોવાનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ં રિેર્ે..
સરકારના સામાન્ય વિીવટ નવભાર્ના તા.૧૩-૦૮-૨૦૦૮ ના ઠરાવ િમાંક: સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ર્.૫ સાથેના
પત્રક-૧ માં દર્ાા વેલ અભ્યાસિમને કોબ્યુટરના બેબઝક નોલેજ તરીકે જાિેર કરે લ છે . આ અભ્યાસિમ મુજબનુ ં કોબ્યુટર
નવર્યની જાણકારી અંર્ેન ુ ં માન્ય સંસ્થાનુ ં પ્રમાણપત્ર માન્ય રિેર્ે. વધુમાં માન્ય યુનન. અથવા સરકાર માન્ય સંસ્થામાં
કોબ્યુટર જ્ઞાન અંર્ેનાં કોઈપણ હડ્લોમા, ડીગ્રી, કે સહટિફીકેટ કોસા કરે લ િોય તો તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા
હડ્લોમાકે ડીગ્રીઅભ્યાસિમમાં કોબ્યુટર એક નવર્ય તરીકે િોય તેવાં પ્રમાણપત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષા
કોબ્યુટર નવર્ય સાથે પસાર કરે લ િોય તેવાં પ્રમાણપત્રો માન્ય રિેર્ે. આ પ્રકારની લાયકાત ન ધરાવતાં ઉમેદવારો
નનમણકૂ ને પાત્ર બનર્ે નહિ.

૭.૫
૭.૬

ઉમેદવાર ગુજરાતી અને હિન્દીનુ ં પયાા ્ત જ્ઞાન ધરાવતા િોવા જોઈએ.
અરજીપત્રક સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાં જે ઉમેદવારોના ૨૦ વર્ા પ ૂરા થયેલા િોય અને નનયત લાયકાતની
પદવીના છે લ્લા સેમેસ્ટર/વર્ાની પરીક્ષામાં ઉપક્સ્થત થયેલ છે અથવા થનાર છે પરં ત ુ જેનુ ં પરીણામ પ્રનસધ્ધ થયેલ ના
િોય તેવા ઉમેદવારો નપ્રબલનમનરી પરીક્ષા માટે અરજી કરી ર્કર્ે, પરં ત ુ તેઓએ જાિેરાતમાં દર્ાા વેલ ર્ૈક્ષબણક લાયકાતની
પદવી મુખ્ય પરીક્ષા માટે ની અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાં પ્રા્ત કરે લી િોવી જોઇર્ે.

૮.અનસ ૂચચત જામત, અનસ ૂચચત જિજામત, સાિાજજક અિે શૈક્ષચિક રીતે પછાત વગગ અિે આમથિક રીતે િબળા વગગ :-

(૧) મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂબચત જાનત, અનુસ ૂબચત જનજાનત, સામાજજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછાત વર્ા અને આનથિક રીતે
નબળા વર્ા ના ઉમેદવારોને જ અનામત વર્ાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળર્ે .

(૨) અનુસ ૂબચત જાનત, અનુસ ૂબચત જનજાનત, સામાજજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછાત વર્ા અને આનથિક રીતે નબળા વર્ા

પૈકી

ઉમેદવાર જે વર્ાના િોય તેની નવર્તો અરજીપત્રકમાં અચ ૂક આપવી.

(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકના સંબનં ધત કોલમમાં જે તે અનામત કક્ષા દર્ાા વેલ નિી િોય તો પાછળથી અનામત વર્ાના
ઉમેદવારતરીકે લાભ મેળવવાનો િક્ક દાવો માન્ય રાખવામાં આવર્ે નિીં.

(૪) અનામત વર્ાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથાનમાં સક્ષમ અનધકારી દ્વારા નનયત નમુનામાં આપવામાં
આવેલ જાનત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક સામેલ કરવાની રિેર્ે . અરજીપત્રક સાથે જાનત પ્રમાણપત્રની નકલ
સામેલ નિીં િોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાં આવર્ે નિીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનર્ે.

(૫) સામાજજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછાત વર્ાના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેર્ “ઉન્નત વર્ામાં” નિી થતો
િોય તો જ મળવાપાત્ર થર્ે.
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(૬) (અ) સામાજજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછાત વર્ાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વર્ામાં સમાવેર્ ન થતો િોવા અંર્ેન ુ ં સામાજજક ન્યાય

અને અનધકાહરતા નવભાર્નુ ં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી નનયત થયેલ ગુજરાતી નમ ૂના ‘પહરનર્ટટ-ક’ મુજબનુ ં
અથવા નવા નનયત કરાયેલ ગુજરાતી નમ ૂના ‘પહરનર્ટટ-૪’ મુજબનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ં રિેર્ે.

બ) સામાજજક ન્યાય અને અનધકારીતા નવભાર્ના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ િમાંક સર્પ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજબ
‘ઉન્નત વર્ામાં સમાવેર્ નહિ થવા અંર્ેના પ્રમાણપત્ર’ની મિત્તમ અવનધ (Validity) ઈસ્યુ થયા-વર્ા સહિત ત્રણ નાણાકીય

વર્ાની રિેર્ે, પરં ત ુ આવુ ં પ્રમાણપત્ર સંબનં ધત જાિેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાં ઈસ્યુ
કરાયેલ િોવુ ં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયર્ાળા દરનમયાન ઇસ્યુ થયેલ ુ િર્ે, તો જ માન્ય રાખવામાં આવર્ે
અન્યથા તે માન્ય રાખવામાં આવર્ે નહિ.

(ક) પહરબણત મહિલા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-નપતાની આવકના સંદભામાં રજૂ કરવાનુ ં રિેર્ે. જો આવા
ઉમેદવારોએ તેમના પનતની આવકના સંદભામાં રજૂ કરે લ િર્ે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામાં આવર્ે.

(ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વર્ામાં સમાવેર્ નહિ થવા અંર્ેન ુ ં પ્રમાણપત્ર’ ની નવર્તો
જણાવેલ િોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રિેર્ે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ભ ૂલ િોવાને કારણે ઉમેદવાર

જાિેરાતની છે લ્લી તારીખ બાદનુ ં નવુ ં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાજજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછાત વર્ાના ઉમેદવાર
તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રિેર્ે.

(ઇ) ઉન્નત વર્ામાં સમાવેર્ ન થતો િોવા અંર્ેન ુ ં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદં ડો ધ્યાને લેવાય છે . પ્રમાણપત્રની

અવનધ િવે ત્રણ વર્ાની છે . પરં ત ુ ઉક્ત માપદં ડો પૈકી કોઈપણ માપદં ડમાં આ અવનધ દરબયાન ફેરફાર થાય તો તેની
સ્વૈમ્ચ્છક જાિેરાત સંબનં ધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-નપતા/વાલીએ સ્વયં સંબનં ધત સત્તાનધકારી તેમજ તેના દ્વારા

પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવે તો ભરતી સનમનતને જાણ કરવાની રિેર્ે. ઉમેદવાર/માતા-નપતા/વાલી આવી
જાિેરાત નહિિં કરીને કોઈપણ નવર્તો છૂપાવર્ે તો તેઓ કાયદે સરની કાયાવાિીને પાત્ર બનર્ે અને તેઓએ મેળવેલ
અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થર્ે. ઉન્નત વર્ામાં સમાવેર્ નહિ થવા અંર્ેના પ્રમાણપત્ર

મેળવવા માટે ના કોઈપણ

માપદં ડમાં ફેરફારની સ્વૈમ્ચ્છક જાિેરાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-નપતા/વાલીની વ્યક્ક્તર્ત રીતે અને સંયક્ુ ત
(૭)

રીતે રિેર્ે.

આનથિક રીતે નબળા વર્ોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અને અનધકારીતા નવભાર્ના તા.
૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ િમાંક : ઇ.ડબલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ થી નનયત થયેલ નમ ૂના ( અંગ્રેજીમાં Annexure
KH અથવા ગુજરાતીમાં પહરનર્ટટ-ર્) માં મેળવેલ આનથિક રીતે નબળા વર્ો માટે ના પ્રમાણપત્રના નંબર અને તારીખ
ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે દર્ાા વવાના રિેર્ે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સંબનં ધત જાિેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી

કરવાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાં ઈસ્યુ કરાયેલ િોવુ ં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયર્ાળા દરનમયાન ઇસ્યુ થયેલ ુ િર્ે,
(૮)

તો જ માન્ય રાખવામાં આવર્ે અન્યથા તે માન્ય રાખવામાં આવર્ે નહિ.
સરકારની પ્રવતામાન જોર્વાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત વર્ાના ઉમેદવારોની સાથે નનયત ધોરણો
(અથાા ત વયમયાા દા ,અનુભવની લાયકાત, બબનઅનામત વર્ાના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ િોય તેના કરતાં વધુ નવસ્ત ૃત

કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માં છૂટછાટ લીધા નસવાય પોતાની ગુણવત્તાના આધારે પસંદર્ી પામે તો બબનઅનામત જગ્યાની સામે
(૯)

ર્ણતરીમાં લેવાના થાય છે .

ઉમેદવારે અરજીમાં જાનત અંર્ે જે નવર્ત દર્ાા વેલ િર્ે તેમાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની નવનંતી માન્ય રાખવામાં આવર્ે
નિી.જો કોઈ ઉમેદવારે નનયત સમયર્ાળા દરબયાન ઈસ્યુ થયેલ નનયત નમ ૂનાનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નહિ િોય તો
તેઓની અરજી અમાન્ય ર્ણવામાં આવર્ે અને તેઓને બબનઅનામત જગ્યા સામે પણ નવચારણામાં લેવામાં આવર્ે નહિ.

નોંધ-૧: સામાજજક ન્યાય અને અનધકારીતા નવભાર્ના ઠરાવ િમાંક: ઇડબલ્યુએસ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ, તા. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની
જોર્વાઇ મુજબ આનથિક રીતે નબળા વર્ો (EWS) માટે ના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્યુ (issue) થયા તારીખથી ત્રણ વર્ા

સુધી માન્ય ર્ણવામાં આવર્ે. પરં ત ુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુધી ઇસ્યુ થયેલ EWS પ્રમાણપત્રની

વધારે લ અવનધનો લાભ લેવા માટે ઉમેદવારે તેના કુ ટુંબની આવકમાં વધારો થયો નથી અને રાજ્ય સરકારના અનામતના
િેત ુ માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદં ડ મુજબ લાયક ઠરે છે તેવી બાિેંધરી ઉક્ત ઠરાવ સાથેના પહરનર્ટટથી નનયત કયાા

મુજબના નમ ૂનામાં આપવાની રિેર્ે. માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત જ્યારે EWS પ્રમાણપત્ર મર્ાવે તે સમયે

ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાંિધ
ે રી રજૂ કરવાની રિેર્ે. આ જોર્વાઇના દુ રુપયોર્ બદલ અનામતનો લાભ રદ
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થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાયદે સરની કાયાવાિીને પાત્ર બને છે . જેથી વધારે લ અવનધનો લાભ લેતા અર્ાઉ
ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોર્વાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેવા જણાવવામાં આવે છે .

૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા.

૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુધી ઇસ્યુ થયેલ EWS પ્રમાણપત્રની વધારે લ અવનધ સંદભે રજૂ કરવાની બાંિધ
ે રીનો નનયત નમ ૂનો
https://gujaratinformation.netપરથી મેળવી લેવાનો રિેર્ે.

નોંધ-૨: સામાજજક ન્યાય અને અનધકાહરતા નવભાર્ના ઠરાવ િમાંક: 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 ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ ઉન્નત વર્ામાં સમાવેર્ નહિ થવા અંર્ેના
પ્રમાણપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) ને પણ માન્ય ર્ણવામાં આવર્ે પરં ત ુ આ સમયર્ાળા દરનમયાન ઇસ્યુ
થયેલ પ્રમાણપત્ર સાથે ઉમેદવારે તેના “બબન ઉન્નત વર્ાના દરજ્જજા” (Non Creamy Layer Status) માં કોઇ ફેરફાર
થયેલ નથી તથા તેઓ રાજ્ય સરકારના અનામતના િેત ુ માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદં ડ મુજબ લાયક ઠરે છે તે
મુજબનુ ં બાંિધ
ે રીપત્રક ઉક્ત ઠરાવ સાથેના પહરનર્ટટથી નનયત થયેલા નમ ૂનામાં આપવાનુ ં રિેર્ે. માહિતી નનયામકની
કચેરીની ભરતી સનમનત જ્યારે NCLC પ્રામાણપત્ર મંર્ાવે તે સમયે ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાંિધ
ે રી રજૂ
કરવાની રિેર્ે. આ જોર્વાઇના દુ રુપયોર્ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાયદે સરની
કાયાવાિીને પાત્ર બને છે . જેથી વધારે લ અવનધનો લાભ લેતા અર્ાઉ ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોર્વાઇઓનો
અભ્યાસ કરી લેવા જણાવવામાં 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 ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ ઉન્નત વર્ામાં સમાવેર્ નહિ
થવા અંર્ેના “પ્રમાણપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) સંદભે રજૂ કરવાની બાંિધ
ે રી નનયત નમ ૂનામાં રજુ
કરવાની રિેર્ે.
૯.

િાજીસૈમિક
(૧) માજી સૈનનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં નવર્તો આપવાની રિેર્ે.
(૨) માજી સૈનનક ઉમેદવારે હડસ્ચાર્જ બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક મોકલવાની રિેર્ે.
(૩) સામાન્ય વિીવટ નવભાર્ના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ િમાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ર્-૨ જોર્વાઇ મુજબ માજી
સૈનનકોને અરજીપત્રકની હકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાંથી મુક્ક્ત આપવામાં આવેલ છે .

૧૦

િહિલા ઉિેદવાર

(૧) મહિલાઓની અનામત જ્જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહિલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નિીં થાય તો તે જગ્યા જે તે કક્ષાના(category)
પુરુર્ ઉમેદવારોને ફાળવી ર્કાર્ે.

૧૧.

મવધવાઉિેદવાર

(૧) ઉમેદવાર નવધવા િોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોલમ સામે “િા” અવશ્ય લખવુ ં અન્યથા “લાગુ પડતુ ં નથી” એમ દર્ાા વવુ.ં
(૨) નવધવા ઉમેદવારે જો પુન: લગ્ન કરે લ િોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોલમ સામે “િા” અચ ૂક લખવુ ં અન્યથા “લાગુ પડતુ ં
નથી” એમ દર્ાા વવુ.ં
(૩) નવધવા ઉમેદવારે પુન: લગ્ન કરે લ ન િોય અને નવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા િોય તો અરજી સાથે
પુન: લગ્ન કરે લ નથી તેવી એહફડેનવટ રજુ કરવાની રિેર્ે.
(૪) નવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતામાન જોર્વાઈ મુજબ તેઓએ મેળવેલ ગુણમાં પાંચ ટકા ગુણ ઉમેરવામાં આવર્ે.
(૫) કોઇ મહિલા ઉમેદવાર જાિેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે “નવધવા” ન િોય, પરં ત ુ અરજી કયાા બાદ અથવા જાિેરાત પ્રનસધ્ધ
થયાની છે લ્લી તારીખ વીતી ર્યા બાદ અથવા ભરતી પ્રહિયાના કોઇપણ તબક્કે “નવધવા” બને અને તે અંર્ે જરૂરી દસ્તાવેજી
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પ ૂરાવાઓ 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 આપવામાં આવર્ે. જો ઉમેદવારનો સમાવેર્ માજી સૈનનક,
ર્ારીહરક અર્ક્તતા, મહિલા કે નવધવા પૈકીના નવકલ્પો પૈકી એક થી વધુ નવકલ્પોમાં થતો િોય તેવા હકસ્સામાં તેને લાગુ પડતા
નવકલ્પો પૈકી જેમાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર િર્ે તે મળર્ે.
૧૨.િાવાંધાપ્રિાિપત્ર:-

(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અધા સરકારી/ સરકાર િસ્તકના કોપોરે ર્ન /કંપનીઓમાં સેવા બજાવતા અનધકારીઓ /

કમાચારીઓ માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનતની જાિેરાતના સંદભામાં બારોબાર અરજી કરી ર્કર્ે અને તેની જાણ
ઉમેદવારે પોતાના નવભાર્/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાા ની તારીખથી હદન-૭ માં અચ ૂક કરવાની રિેર્ે. જો ઉમેદવારના નનયોક્તા
તરફથી અરજી મોકલવાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદવસમાં અરજી કરવાની પરવાનર્ી નિીં આપવાની જાણ કરવામાં
આવર્ે તો તેઓની અરજી નામંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવર્ે.
(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાં િોય તેવા ઉમેદવારે આ અરજી સાથે નનમણ ૂક
અનધકારીનુ ં ના વાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં રિેર્ે.
૧૩.

ગે રલાયક ઉિેદવાર
ગુજરાતજાિેરસેવાઆયોર્કેઅન્યજાિેરસેવાઆયોર્અથવાઅન્યસરકારી

/અધાસરકારી

/સરકારિસ્તકનીસંસ્થાઓ કે કોઇ પણ

સનમનતદ્વારાઉમેદવારક્યારે યપણર્ેરલાયકઠરાવેલિોયતોતેનીનવર્તઅરજીપત્રકમાંઆપવાનીરિેર્ે .

ભરતી

જોઉમેદવારનોર્ેરલાયકનોસમયચાલુિર્ેતોઆવાઉમેદવારનીઅરજીરદથવાનેપાત્રબનર્ે.
૧૪. પગારધોરિ:
૧. મસિીયર સબ એડીટર માટે રૂ. ૩૮૦૯૦/- (ફીકસ વેતન) નાણા નવભાર્ના તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠરાવ િમાંક:
ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટા -૨)/ઝ.૧ મુજબઉમેદવારને ર્રૂઆતના તબક્કે રૂ.૩૮,૦૯૦/-ના માનસક ફીક્સ પર્ારથી, પાંચ વર્ા માટે
સરકારશ્રીના નાણાનવભાર્ના તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ના ઠરાવ િમાંકખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટા -૩)/ઝ.૧ મુજબની ર્રતો અને બોલીઓને
આનધન નનમણ ૂક આપવામાં આવર્ે. ઉમેદવાર પાંચ વર્ાની સંતોર્કારક સેવાપ ૂણા કયાા ની ખાતરીથયા બાદ ઉપરોકત ઠરાવની
જોર્વાઈઓને આનધન રૂ.૩૯,૯૦૦ -૧,૨૬,૬૦૦ પે મેટ્રીક્સના લેવલ-૭ ના નનયનમત પર્ાર ધોરણમાં નનમણ ૂક મળવાપાત્ર થર્ે.
૨.િાહિતી

િદદિીશ

માટે

રૂ.

૩૧૩૪૦/-

(ફીકસ

વેતન)

નાણા

નવભાર્ના

તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના

ઠરાવ

િમાંક:

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટા -૨)/ઝ.૧ મુજબ ઉમેદવારનેર્રૂઆતના તબક્કે રૂ.૩૧૩૪૦/-ના માનસક ફીક્સ પર્ારથી, પાંચ વર્ા માટે
સરકારશ્રીના નાણાનવભાર્ના તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ના ઠરાવ િમાંક :ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટા -૩)/ઝ.૧ મુજબની ર્રતો અને
બોલીઓને આનધન નનમણકૂ આપવામાં આવર્ે. ઉમેદવાર પાંચ વર્ાની સંતોર્કારક સેવાપ ૂણા કયાા ની ખાતરી થયા બાદ
ઉપરોકત ઠરાવનીજોર્વાઈઓને આનધન રૂ.૨૯૨૦૦ -૯૨૩૦૦પે મેટ્રીક્સના લેવલ-૫ ના નનયનમત પર્ાર ધોરણમાં નનમણકૂ
મળવાપાત્ર થર્ે.
૧૫. સાિાન્ય શરતોઃ
૧૫.૧

અનામત વર્ાનો લાભ મ ૂળ ગુજરાતના અનુસબુ ચત જાનત, અનુસબુ ચત જનજાનત અને
સામાજજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછાત વર્ાના ઉમેદવારોને જ મળર્ે.

૧૫.૨

ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં કોઇપણ નવર્તો ખોટી બતાવેલ િર્ે તો તેન ુ ં અરજીપત્રક કોઇપણ
તબક્કે રદ કરવામાં આવર્ે તથા તેણે લાયકીધોરણ (Passing Standard) મેળવેલ િર્ે
કે ઉમેદવાર પસંદર્ી પામેલ િર્ે તો પણ તેની ઉમેદવારી રદ ર્ણાર્ે.
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૧૬.

પરીક્ષાિીરૂપરે ખાતથાઅભ્યાસક્રિ:
આપરીક્ષાિમાનુસારબેતબક્કામાંયોજવામાંઆવર્ે:
(૧)

ુ ક્ષીપ્રકારનુસામાન્યજ્ઞાનનુ
Prilimary Test(પ્રાથનમક કસોટી) નુિેં તલ
ં
પ્રશ્નપત્ર
ં
૧૦૦ગુણઅને ૧૦૦ નમનીટનાસમયમાટે રિેર્ે.

(૨)

લેબખતમુખ્યપરીક્ષાનાઅભ્યાસિમમાંકુલ–3 પેપરરિેર્ે:

(૩)
(૪)

િમ

નવર્ય

કુ લ ગુણ

સમય

પ્રશ્નપત્ર-૧

ગુજરાતી ભાર્ા (ઈન્ટરમીડીયેટ કક્ષા),

૧૦૦ ગુણ

૧૦૦ મીનીટ

પ્રશ્નપત્ર-૨

અંગ્રેજી ભાર્ા (ઈન્ટરમીડીયેટ કક્ષા),

૧૦૦ ગુણ

૧૦૦ મીનીટ

પ્રશ્નપત્ર-૩

પત્રકારત્વ (સ્નાતક કક્ષા)

૨૦૦ ગુણ

૧૮૦ મીનીટ

કુ લ ગુણ

૪૦૦ ગુણ

ુ યલેબખતપરીક્ષામાંપેપરદીઠપ્રનતકલાકે૨૦નમનનટનોવળતરસમય(COMPENSETORY
અંધઉમેદવારોનેનપ્રબલનમનરીઅનેમખ્
TIME)આપવામાંઆવર્ે.જેનીમંજૂરીપરીક્ષાઅર્ાઉભરતી સનમનત પાસેથીલેવાનીરિેર્ે.
પેપર-૧અનેપેપર-૨નાપ્રશ્નપત્રનુસ્તરધો.૧૨ઉચ્ચ્તરકક્ષાનુ
ં
રિે
ં ર્ેતથાપેપર-૩નાંપ્રશ્નપત્રોનુસ્તરસ્નાતકકક્ષાનુ
ં
રિે
ં ર્ે.
prilimary

Test(પ્રાથનમક

કસોટી)માં

માહિતી

દ્વારાનક્કીકરવામાંઆવેતેકેટેર્રીવાઈઝલાયકી

નનયામકની

ભરતી

ધોરણજેટલાગુણધરાવતાભરતીનનયમ,

નનયમતથાજાિેરાતનીજોર્વાઈમુજબર્ૈક્ષબણકલાયકાત,
જાિેરાતમાંદર્ાા વેલજગ્યાનાકેટેર્રીવાઈઝઆર્રે પદ
ં રર્ણાઉમેદવારોનેજલેબખતમુખ્ય
પ્રાથનમકકસોટીતથાલેબખતમુખ્ય

કચેરીની

પરીક્ષાનાપ્રશ્નપત્રનોનવર્તવારઅભ્યાસિમમાહિતી

સનમનત
ભરતીપરીક્ષા

વયવર્ેરેસત
ં ોર્તાિર્ેતેવા,
પરીક્ષામાંપ્રવેર્આપવામાંઆવર્ે.
નનયામકની

કચેરીની

વેબસાઇટઃ

www:gujaratinformation.net ઉપરપણપ્રનસધ્ધકરવામાંઆવર્ે.

(૫) મુખ્ય પરીક્ષામાં પ્રવેર્ આપવામાં આવેલ ઉમેદવારોએ તમામ ૩ પ્રશ્નપત્રોમાં ઉપક્સ્થત રિેવ ુ ં ફરજજયાત છે . જો કોઇ
ઉમેદવાર એક કે તેથી વધુ પ્રશ્નપત્રમાં ર્ેરિાજર રિેર્ે તો તેને પસંદર્ી માટે પાત્ર ર્ણવામાં આવર્ે નહિ.

(૬) પ્રાથનમક કસોટીમાં ઉમેદવારને કોબ્યુટરાઇઝડ ખાસ પ્રકારની જવાબવિી [O.M.RAnswer Sheet] આપવામાં આવર્ે
ુ ક્ષી િર્ે .દરે ક પ્રશ્નના જવાબમાં A.B,C,D અને E એમ પાંચ નવકલ્પ આપવામાં આવર્ે
પ્રશ્નપત્રના બધા પ્રશ્નો િેતલ

.
.

પાંચમો નવકલ્પ E `Not attempted’ તરીકેનો રિેર્ે .જો ઉમેદવાર પ્રશ્નનો જવાબ આપવા ન ઇચ્છતા િોય તો આ નવકલ્પ E
પસંદ કરી ર્કર્ે.
(૧)

ઉમેદવારે સાચો નવકલ્પ ર્ોધી જવાબવિી [O.M.RAnswer Sheet] માં સંબનં ધત પ્રશ્નના િમ સામે આપેલ

A,B,C, D કે E વતુળ
ા ને પ ૂરે પ ૂરું ભુરી / કાળી ર્ાિીની બોલ પેનથી ડાકા કરવુ.ં આ નસવાયની કોઈપણ કલરની ર્ાિીની
બોલપેનથી જવાબો આ્યા િર્ે તો તે જવાબવિી તપાસવામાં આવર્ે નહિ અને આપોઆપ શ ૂન્ય ગુણ આપવામાં
આવર્ે. એકવાર ડાકા કરે લ જવાબને બદલી ર્કાર્ે નહિ.
(૨) એક જ પ્રશ્ન માટે જો જવાબવિીમાં એકથી વધુ નવકલ્પ આપેલા િર્ે તો તે જવાબ માટે ગુણ આપવામાં આવર્ે
નહિ.
(૩) ઉમેદવાર દ્વારા જવાબવિી [O.M.RAnswer Sheet]માં જો બેઠક નંબર / પ્રશ્ન પુક્સ્તકા નંબર કે પ્રશ્ન પુક્સ્તકા
નસહરઝ ખોટા લખવામાં આવર્ે કે આ બાબતે કોઈ પણ ક્ષનત આચરવામાં આવર્ે તો તેવી જવાબવિીઓ તપાસવામાં
આવર્ે નિીં. અને આવા પ્રકારની ક્ષનતઓ પરત્વે જો જવાબવિી તપાસ્યા બાદ પણ ક્ષનતઓ /અપ ૂણાતાઓ ધ્યાને
આવર્ે તો તેવા ઉમેદવારને માત્ર આવા કારણોસર પણ અસફળ જાિેર કરવામાં આવર્ે . જે અંર્ે પાછળથી કોઈ
રજુ આત / નવનંતી ધ્યાને લેવામાં આવર્ે નિીં. આથી તમામ ઉમેદવારોને O.M.RAnswer Sheetમાં ભરવાની થતી
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નવર્તો સંપ ૂણાપણે યોગ્ય રીતે ભરવા અને એનકોડ [Encode] કરવા પ ૂરતી ચીવટ અને કાળજી રાખવા ખાસ સ ૂચના
(૭)
(૮)

આપવામાં આવે છે .
prilimary Test(પ્રાથનમક કસોટી)માં મેળવેલ ગુણ આખરી પસંદર્ી માટે ધ્યાને લેવામાં આવર્ે નિીં. આખરી પહરણામ
માત્ર મુખ્ય લેબખત પહરક્ષાના આધારે નનયત કરવામાં આવર્ે.
પરીક્ષાનુ ં માધ્યમ ગુજરાતી રિેર્ે. નસવાય કે , મુખ્ય લેબખત પરીક્ષાના પેપર નં.૨ (અંગ્રેજી) નુ ં માધ્યમ બધાં ઉમેદવારો
માટે અંગ્રેજી રિેર્ે.

૧૭.

પરીક્ષાિાં પ્રવેશ :
(૧)
(૨)

જરૂરીફીસાથેઅરજીકરનારદરે કઉમેદવારનેઅરજીનીચકાસણીકયાા નસવાય

prilimary

Test(પ્રાથનમકકસોટી)

માંબેસવાદે વામાંઆવર્ે.
જેઉમેદવારોને

prilimary

Test(પ્રાથનમકકસોટી)

નાપહરણામમાંમખ્ુ યલેબખત

પરીક્ષામાટે કામચલાઉસફળજાિેરકરે લિર્ેતેઓએમુખ્યલેબખત પરીક્ષામાટે અલર્થીબીજુ અરજીપત્રકઓનલાઈનભરવાનુરિે
ં ર્ે.
જેનીસાથેજરૂરીફીઅનેપ્રમાણપત્રોScan

કરીનેઉમેદવારે વેબસાઇટhttps://oiass.gujarat.gov.inપર

Upload

કરવાના

રિેર્ે.
(૩)

ઉમેદવારોતરફથીમળે લઅરજીપત્રકોનીભરતીનનયમો,

ભરતીપરીક્ષાનનયમોઅનેજાિેરાતનીજોર્વાઈતથાલાગુ

ુ યલેબખત
પડતાઅન્યહક
ુ મોમુજબચકાસણીકરવામાંઆવર્ેઅનેઆજોર્વાઈસંતોર્તાઉમેદવારોનેમખ્
(૪)

પરીક્ષામાંપ્રવેર્આપવામાંઆવર્ે.

મુખ્ય લેબખત પરીક્ષામાં પ્રવેર્ અંર્ે માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનતનો નનણાય આખરી ર્ણાર્ે અને ભરતી
સનમનતના નનણાય સામે કોઈપણ પત્ર વ્યવિાર ધ્યાનમાં લેવામાં આવર્ે નહિ.

(પ)

નપ્રબલનમનરી પરીક્ષાના પહરણામને આધારે ભરતી સનમનત નનયત કરે તે લાયકી ધોરણ ધરાવતા ઉમેદવારોને મુખ્ય
પરીક્ષામાં પ્રવેર્ આપવામાં આવર્ે.

૧૮.

પરીક્ષા કેન્રોિી મવગત:
(૧)

નપ્રબલનમનરી પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોની સંખ્યાને ધ્યાને લઈને માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત દ્વારા પરીક્ષા
કેન્દ્રો નક્કી કરવામાં આવે તે પરીક્ષા કેન્દ્રો પર પરીક્ષા આપવાની રિેર્ે .

મુખ્ય લેબખત પરીક્ષા સંભવત:

અમદાવાદ/ર્ાંધીનર્ર ખાતે લેવામાં આવર્ે.
(૨)

નપ્રબલનમનરીપરીક્ષામાટે પરીક્ષાનુસ્થળ,
ં
પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાના સમયની નવર્તો માહિતી નનયામકની કચેરીની
વેબસાઈટ
https://gujaratinformation.netઉપરમુકવામાંઆવર્ેઅનેનપ્રબલનમનરીપરીક્ષામાટે નાપ્રવેર્પત્રhttp://ojas.gujarat.gov.in
વેબસાઈટપરથીઉમેદવારોએડાઉનલોડકરવાનારિેર્ે.

(૩)
૧૯.

ઉમેદવારોએ નપ્રબલનમનરી પરીક્ષા તથા મુખ્ય લેબખત પરીક્ષામાં તેમના પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત થવાનુ ં રિેર્ે.

જગ્યા/સેવાિી પસંદગીિો ક્રિ:
(૧)
(૨)

જાિેરાત અન્વયે પસંદર્ી પામેલ ઉમેદવારોને મેરીટના આધારે પ્રથમ નસનીયર સબ એડીટર અને ત્યાર બાદ માહિતી
મદદનીર્ની જગ્યા પર નનિંમણકંૂ આપવામાં આવર્ે.
ગુણવત્તાિમ અને પ્રા્ય જગ્યાઓની સંખ્યાને ધ્યાનમાં લઈને, ઉમેદવારને નનિંમણકંૂ માટે નવચારણામાં લેવામાં આવર્ે

(૩)

ઉમેદવારની નનમણકૂ જે તે જગ્યાના અમલમાં િોય તેવા ભરતી નનયમોને આનધન રિેર્ે.

(૪)

ઉમેદવારને જે જગ્યા માટે નનમણ ૂક આપવામાં આવર્ે તે જ્જગ્યા પર નનયત સમયમાં િાજર ન થાય તો તેઓની નનમણકૂ
રદ કરવામાં આવર્ે
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૨૦.

પહરિાિ :
(૧)
(૨)
(૩)

૨૧.

આખરીપહરણામ

માહિતી

નનયામકની

કચેરીની

www.gujaratinformation.netપરમ ૂકવામાંઆવર્ેઅનેઆપહરણામસરકારીર્ેઝેટમાંપ્રનસધ્ધકરવામાટે મોકલવામાંઆવર્ે .
આપહરણામમાંઉમેદવારનાનામ, બેઠકિમાંકતેમજમેળવેલકુ લગુણનીનવર્તોઆપવામાંઆવર્ે.

સામાન્ય વિીવટ નવભાર્ની લાગ ૂ પડતી સ ૂચનાઓ મુજબ પ્રનતક્ષાયાદી રાખવામાં આવર્ે.

ગિ પત્રક:
(૧)

મુખ્ય પરીક્ષાનુગુ
ં ણપત્રકમેળવવાઈચ્છતાઉમેદવારોએમુખ્ય પરીક્ષાનેઅંતેઆખરીપહરણામજાિેરથયા બાદ સભ્ય સબચવશ્રી,
ભરતી સનમનત, માહિતી નનયામકની કચેરી, ર્ાંધીનર્ર–૩૮૨૦૧૦નાનામનોરૂ.૫૦-૦૦નોિોસ્ડભારતીયપોસ્ટલઑડા રઅથવા
માહિતી

(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
૨૨.

નનયામકની

કચેરીનાકાઉન્ટર

ઉપરકામકાજનાહદવસોએસવારના૧૧-૦૦થી

૨-૦૦સુધીમાંરોકડફી

સાથે

અરજીકરવાનીરિેર્ે.
આઅરજીમાંઉમેદવારે પરીક્ષાનુનામ,
ં
જાિેરાતિમાંક, પોતાનુસરનામુ
ં
,ં બેઠકનંબરઅનેપરીક્ષાનીનવર્તોદર્ાા વવાનીરિેર્ે.
મુખ્યપરીક્ષાનેઅંતેઆખરીપહરણામજાિેર

થયાનીતારીખથી૧૫હદવસનીઅંદરગુણપત્રકમાટે નીઅરજીમોકલવાનીરિેર્ે.

આમુદત બાદમળે લઅરજીઅમાન્ય ર્ણાર્ે.
ઉમેદવારોનેતેમનુગુ
ં ણપત્રકટપાલમાંમોકલીઆપવામાંઆવર્ે.
prilimary Test(પ્રાથનમક કસોટી)ના ગુણપત્રક માટે ની અરજી ધ્યાને લેવામાં આવર્ે નિીં.

ગિિી પિ: ચકાસિી:
(૧)

જેઉમેદવારમુખ્ય પરીક્ષાનાપોતાનાગુણનીચકાસણીકરાવવાઈચ્છતાિોયતેઉમેદવારમાહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી
ુ ય
સનમનતનેમખ્

(૨)

પરીક્ષાનાઅંતેઆખરીપહરણામજાિેર

કયાા તારીખથીત્રીસહદવસનીઅંદરદરે કપેપરદીઠરૂ.૫૦-૦૦

નીફીસાથેઅરજીકરી ર્કર્ે.
ઉમેદવારે પરીક્ષાનુનામ,બે
ં
ઠકનંબરઅનેનામ/સરનામુદર્ાા
ં
વવાનુરિે
ં ર્ે.

(૩)

ફીઅરજીરોકડેથીકેભારતીય પોસ્ટલ ઓડા રસાથેમાહિતી નનયામકની કચેરીનાકાઉન્ટરપરસ્વીકારવામાંઆવર્ે.

(૪)

ઉમેદવારટપાલથીઆઅરજીમોકલીર્કર્ે. આવીઅરજીસાથેમાત્ર સભ્ય સબચવશ્રી, ભરતી સનમનત, માહિતી નનયામકની

(૫)
(૬)
(૭)
૨૩.

કચેરી, ર્ાંધીનર્ર–૩૮૨૦૧૦ના નાનામનોિોસ્ડભારતીય પોસ્ટલ ઓડા રમોકલવાનો રિેર્ે.
ઉત્તરવિીઓનુપુ
ં ન:મ ૂલ્યાંકન(Revaluation) ફેર તપાસણીકોઈપણસંજોર્ોમાંકરવામાંઆવર્ેનહિ.
ગુણનીપુન:ચકાસણીનસવાયઉમેદવારે મેળવેલગુણબાબતનાકોઈપણનવવાદને માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત
લક્ષમાંલેર્ેનહિ.
prilimary Test(પ્રાથનમક કસોટી)ના ગુણની પુન:ચકાસણી માટે ની અરજી ધ્યાને લેવામાં આવર્ે નિીં.

મિિણ ૂક:૧

ઉમેદવારોને નનમણકૂ માટે merit number ને ધ્યાનમાં રાખી નવચારવામા આવર્ે. પરં ત ુ પરીક્ષામાં સફળ થવાથી
નનમણકૂ માટે નો િક્ક મળી જતો નથી.

૨

રાજ્ય સેવામાં નનમણકૂ માટે ઉમેદવાર બધી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી લાર્ે તેવી તપાસ પછી સરકારને સંતોર્ ન
થાય તો તેવા ઉમેદવારની નનમણ ૂક કરવામાં આવર્ે નહિ.

૩

નનમણકૂ પામેલ ઉમેદવારે સરકારના નનયમો મુજબની તાલીમ લેવી પડર્ે અને તાલીમ પરીક્ષા પાસ કરવાની
રિેર્ે.
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૪

ઉપરની જાિેરાત સંબધ
ં માં નનમણકૂ માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના માહિતી નનયામકને માહિતી
નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવર્ે.

૫

નનમણકૂ અંર્ેની સઘળી કાયાવાિી માહિતી નનયામકશ્રી દ્વારા કરવામાં આવતી િોઇ, આ અંર્ેનો કોઇ પત્રવ્યવિાર
માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત ધ્યાને લેર્ે નિી.

૨૪

Online અરજી કરવાિી તથા અરજી ફી ભરવાિી રીત:આ જાિેરાત સંદભામાં ભરતી સનમનત દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાં આવર્ે . ઉમેદવાર તારીખ.૨૨૦૧-૨૦૨૧ ૧૩:૦૦ કલાક થી તારીખ ૨૩-૦૨-૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કલાક સુધીમાં https://ojas.gujarat.gov.in
પર ઓનલાઇન અરજી ભરી ર્કર્ે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મુજબના (૧) થી (૧૪) Steps
અનુસરવાના રિેર્ે.
(૧) સૌ પ્રથમ https://ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં
(૨) આ સાઈટનાં Menu Bar પર “Online Application” નવકલ્પ પર મ્ક્લક કરતા “Apply” નો નવકલ્પ
દે ખાર્ે ત્યાં મ્ક્લક કરતા જ આપને િાલમાં ચાલતી જાિેરાતોની નવર્ત દર્ાા વવામાં આવર્ે. ઉમેદવારે
પોતાની પસંદર્ી વાળી જાિેરાતની સામેના “Apply” બટન પર મ્ક્લક કરતા જ, તે જાિેરાત માટે નો સારાંર્
દે ખાર્ે અને તે વાંચ્યા પછી ઉમેદવાર “Apply” બટન પર મ્ક્લક કરીને ઓનલાઈન ફોમા ભરવાનાં પેજ પર
જઈ ર્કર્ે. તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application

Format દે ખાર્ે. Application

Format માં સૌ પ્રથમ “Personal Details (ઉમેદવારની માહિતી)” ઉમેદવારે ભરવી. (અિીં લાલ ફુદરડી
(*) નનર્ાની િોય તેની નવર્તો ફરજજયાત ભરવાની રિેર્ે.) “Personal Details” (ઉમેદવારની માહિતી)” માં
ઉમેદવારે પોતાની અટક, નામ, નપતાનુ ં નામ, માતાનુ ં નામ, જેન્ડર, જન્મ તારીખ, જાનત વર્ેરેની માહિતી
આપવાની રિે છે .
(૩) Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details (સંદેર્ાવ્યવિારની માહિતી)” જેમાં
ઉમેદવારોએ પોતાનુ ં િાલનુ ં અને કાયમી રિેઠાણનુ ં સરનામુ,ં મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેલ આઈ.ડીની માહિતી
આપવાની રિે છે .
(૪) “Communication Details (સંદેર્ાવ્યવિારની માહિતી)” ભરાયા બાદ”Other Details (અન્ય નવર્તો)”
માં ઉમેદવારે પોતાને લાગુ પડતી સ્પોટા સની (રમતર્મતની) નવર્તો, નવકલાંર્તા, લહિયા માટે ની સુનવધા
મેળવવા બાબત, નવધવા, માજી સૈનનક, રાજય સરકારમાં સેવા બાબતે કે કોઈ પણ આયોર્ કે પસંદર્ી મંડળ
માંથી પરીક્ષા આપવા માટે હડ-બાડા થયેલ છો કે કે મ? નવર્તો ભરવી.
(૫) “Other Details (અન્ય નવર્તો)” ભરાયા બાદ “Language Details (ભાર્ાની માહિતી)” માં ઉમેદવારે
પોતાને આવડતી ભાર્ાઓ બાબતેની નવર્ત ટીક કરવી.
(૬) “Language Details (ભાર્ાની માહિતી)” ભરાયા બાદ “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)”
માં ઉમેદવારે પોતાનો સારી ગુણવત્તા અને ઓળખી ર્કાય તથા સ્વીકાયા િોય એવો ૦૫ સે.મી. લંબાઈ X
૩.૬ સે.મી. પિોળાઈ નો ફોટો અપલોડ કરવાનો રિે 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 Formatમાં (10 KB) સાઇઝ
થી વધારે નિીં તે રીતે Computer માં િોવા જોઇએ.) “Choose File” Button પર Click કરો િવે
Choose File ના સ્િીનમાંથી જે ફાઇલમાં .jpg Format માં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને

12

ત્યાંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. િવે “Choose File” Button ની નીચે “Upload
“ Button

પર Click કરો િવે બાજુ માં તમારો Photo દે ખાર્ે. િવે આજ રીતે Signature પણ

upload કરવાની રિેર્ે.
(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Upload Signature (સિી અપલોડ કરો)”
માં ઉમેદવારે પોતાનો સારી ગુણવત્તા-ઓળખી ર્કાય તેવી અને સ્વીકાયા એવી સફેદ કાર્ળ ઉપર કાળા/બ્લ્યુ
કલરમાં સિી કરીને તેને સ્કે ન કરીને JPG ફોમેટમાં ૨.૫ સે.મી. લંબાઈ X ૭.૫ સે.મી. પિોળાઈની માપમાં
સિી અપલોડ કરવાની રિે છે .
(૮) “Upload Signature (સિી અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Education Details (ર્ૈક્ષબણક લાયકાત)”
માં ઉમેદવારે પોતે મેળવેલી ર્ૈક્ષબણક લાયકાતોની નવર્તો આપેલ કોટટકમાં નવર્તે ભરવાની રિે છે . જે
ર્ૈક્ષબણક લાયકાતમાં ટકાવારી ન આપવામાં આવે ત્યાં “શુન્ય” ભરવાની રિેર્ે.
(૯) “Education Details (ર્ૈક્ષબણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ “Essential/Additional Education Details
(આવશ્યક/વધારાની ર્ૈક્ષબણક લાયકાત)” માં ઉમેદવારે પોતે મેળવેલી ર્ૈક્ષબણક લાયકાતોની નવર્તો આપેલ
કોટટકમાં નવર્તે ભરવાની રિે છે . જે ર્ૈક્ષબણક લાયકાતમાં ટકાવારી ન આપવામાં આવે ત્યાં “શુન્ય” ભરવાની
રિેર્ે.
(૧૧) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (બાિેંધરી)” તે વાંચીને તેમાં Yes / No પર click કરવુ.ં
(૧૨) િવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થર્ે. અિીં ઉમેદવારનો
Confirmation Number બન્ને generate

Application અને

થર્ે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાના રિેર્ે અને િવે પછી આ

જાિેરાતના સંદભામાં ભરતી સનમનત સાથેના કોઈપણ પત્રવ્યવિારમાં આ બન્ને નવર્તો દર્ાા વવાની રિેર્ે .
Confirm થયેલ અરજીપત્રકની નપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢી રાખવી.
જોઆપનીઅરજીપત્રકમાંકોઇસુધારા-વધારાકરવાનાિોયતો“Edit”

(૧૩).

ુ ારીર્કાર્ે.
નવકલ્પમાંજઇનેતેજાિેરાતનાંછેલ્લાહદવસસુધીમાંકોઈપણસમયેસધ
જાિેરાતનોસમયપ ૂણાથયાબાદઆસુનવધા (અરજીમાંકોઈપણજાતનોસુધારોકરવામાટે ) ઉપલબ્ધરિેર્ેનિીં.

૨૫. અરજી ફી:
૧.

બબન અનામત પુરૂર્/મહિલા ઉમેદવારો અરજી ફી પોસ્ટ ઓફીસમાં રૂ.૧૦૦/- માહિતી નનયામકની કચેરીની
ભરતી સનમનતની ફી + પોસ્ટલ સનવિસ ચાર્જ ભરી ર્કે છે :
૧
.

પોસ્ટ ઓફીસિાં: સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર મ્ક્લક
કરીને નપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ કાઢવાની રિેર્ે. આ નપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ લઈને નજીકની કોબ્યુટરની
સુનવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓફીસમાં જવાનુ ં રિેર્ે. પોસ્ટ ઓફીસમાં રૂ.૧૦૦/- માહિતી નનયામકની કચેરીની

ભરતી સનમનતની ફી + પોસ્ટલ સનવિસ ચાર્જ તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૧,૧૩:૦૦ કલાક સુધીમાં ભરવાનાં રિેર્ે
અને ફી ભયાા અંર્ેન ુ ં ચલણ મેળવવાનુ ં રિેર્ે. આ ચલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે
પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાનાં રિેર્ે અને જ્યારે માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત દ્વારા
મંર્ાવવામાં આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક બબડાણો સહિત તથા ફી ભરે લા ચલણની નકલ સાથે R.P.A.D.
/ Speed post થી મોકલવાનાં રિેર્ે અથવા માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત ખાતે
રૂબરૂમાં આપી જવાનાં રિેર્ે.
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૨

રાજ્ય બિાર વસતાં સામાન્ય કે ટેર્રીનાં ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- + પોસ્ટલ
સનવિસ ચાર્જ ભરવાનો રિેર્ેઅને ફી ભયાા અંર્ેન ુ ં ચલણ મેળવવાનુ ં રિેર્ે.

૩

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

૪

મ ૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રિેતી નથી.

૫

ર્ારીહરક રીતે અર્ક્ત (Disabled) વ્યક્ક્તઓ તથા માજી સૈનનકોએ અરજી ફી ભરવાની રિેતી નથી.

૬

ફી ભયાા બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી.

૨૬. અગત્યિી સ ૂચિા :
(૧) ઉમેદવારને પોતાની સાથે કોઈ સેલ્યુલર ફોન અથવા બીજા કોઈ મોબાઈલ સંદેર્ા વ્યવિારના સાધનો
પરીક્ષા ખંડમાં સાથે લઈ જવાની છૂટ નથી, જેના ભંર્ બદલ ઉમેદવાર ચેતવણીઓમાં નનહદિ ટટ નર્ક્ષાને
પાત્ર બનર્ે.
(૨) ઉમેદવાર નપ્રબલનમનરી પરીક્ષામાં કેલ્યુલેટરનો ઉપયોર્ કરી ર્કર્ે નહિ.
(૩) અંધ ઉમેદવારને જે લહિયો મળવાપાત્ર છે તે વ્યક્ક્તની ર્ૈક્ષબણક લાયકાત સ્નાતકની પરીક્ષા પાસ
કરે લ ન િોવી જોઈએ.
(૪)

અંધ ઉમેદવારે જે લહિયો રાખવાનો િોય તેની સંપ ૂણા નવર્ત-(૧) નામ (૨) સરનામુ ં (૩) ર્ૈક્ષબણક

લાયકાતની ઝેરોક્ષ નકલ ભરતી સનમનતને પરીક્ષા અર્ાઉ મોકલી આપવાની રિેર્ે અને તેની મંજૂરી મળ્યાની
તેઓને જાણ કરવામાં આવર્ે.
(૫) ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનુ ં કે , અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરબયાન કોઈ ઉમેદવાર, આ
જગ્યાના ભરતીનનયમો તથા જાિેરાતની જોર્વાઈ મુજબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલ ૂમ પડર્ે તો તેમની
ઉમેદવારી કોઈ પણ તબક્કે રદ કરવામાં આવર્ે.
(૬) ઉમેદવારે અરજીમાં દર્ાા વેલ ઇ મેઇલ એડ્રેસ તથા મોબાઇલ નંબર ન બદલવા જણાવવામાં આવે છે .
૨૭. િીચે દશાગ વ્યા મજબિી અરજીઓ રદ કરવાિાં આવશે. (આ યાદી િાત્ર દષટાંત સ્વરૂપે છે જે સંપ ૂિગ િથી )
(૧) અરજીમાં દર્ાા વેલ નવર્તો અધ ૂરી કે અસંર્ત િોય.
(૨) અરજીમાં ઉમેદવારે સિી અપલોડ કરે લ ન િોય.
(૩) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ િોય.
(૪) અરજીમાં પાસપોટા સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન િોય.
(૫) અનામત કક્ષાના તથા ર્ારીહરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અનધકારી
દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન િોય.
(૬) માજી સૈનનક ઉમેદવારે હડસ્ચાર્જ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન િોય
(૭) ઉમેદવારે ર્ૈક્ષબણક લાયકાતના સંદભામાં માકા ર્ીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન િોય.
(૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન િોય.
(૯) જો કોઇ ઉમેદવારે એક કરતા વધુ અરજી કરે લ િર્ે તો તેની છે લ્લી અરજી માન્ય ર્ણવામાં આવર્ે.
આર્ળની અરજીઓ રદ ર્ણાર્ે.
૨૮. ગેરવતગણક
ં ૂ અંગે દોમિત ઠરે લા ઉિેદવારો મવરૂધ્ધ પગલાં :ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહિતી
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દર્ાા વવી નિી, તેમજ આવશ્યક માહિતી છૂપાવવી નિી,ઉપરાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્તાવેજો કે
તેની પ્રમાબણત નકલમાં કોઇપણ સંજોર્ોમાં સુધારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડાં કરવા નિીં
અથવા તેઓએ આવા ચેડાં કરે લ / બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નિી, જો એક જ બાબતના બે કે તેથી
વધુ દસ્તાવેજોમાં અથવા તેની પ્રમાબણત નકલમાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા નવસંર્તતા જણાય
તો તે નવસંર્તતાઓ બાબતની સ્પટટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર સરકારની કોઇ પણ ભરતી સનમનત
દ્વારા દોનર્ત જાિેર થયેલ િોય અથવા થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંર્ે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરવા
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણા કરાવ્યુ િોય ,
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાા િોય, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી વખતે Scanning માં કોઈ
ચેડાકરે લ િોય,
(પ) અર્ત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોર્મુકત અથવા ખોટા નનવેદનો કરે લ િોય,
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંર્ે કોઇપણ અનનયનમત કે અનુબચત ઉપાયોનો સિારો લીધો િોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુબચત સાધનોનો ઉપયોર્ કયો િોય ,
(૮) ઉત્તરવિી માં અશ્લીલ ભાર્ા કે અનર્ટટ બાબતો સહિતની અસંર્ત બાબતો રજુ કરે લ િોય,
(૯) પરીક્ષા ખંડમાં કોઇપણ રીતની ર્ેરવતાણ ૂક આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવિીની નકલ
કરવી, પુસ્તક, ર્ાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે િસ્તબલબખત સાહિત્યની મદદથી અથવા વાતચીત
દ્વારા કે કોઇ સાંકેનતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ર્ેરહરતીઓ પૈકી કોઇપણ
ર્ેરરીતી આચરવા માટે ,
(૧૦) માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત દ્વારા પરીક્ષાની કામર્ીરી અંર્ે નનયુકત થયેલા
કમાચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની ર્ારીહરક ઇજા પિોચાડવી અથવા
(૧૧) ઉપરોકત જોર્વાઇઓમાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા પ્રયત્ન કયો િોય
તેણે કે સીધી અથવા આડકતરી રીતે ભરતી સનમનત પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દર્ાા વેલ નર્ક્ષા
ઉપરાંત આપોઆપ, ફોજદારી કાયાવાિીને પાત્ર બનર્ે.
(ક) માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત દ્વારા તે પસંદર્ીના ઉમેદવાર તરીકે ર્ેરલાયક ઠરાવી
ર્કાર્ે, અને /અથવા
(ખ) તેને માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત
માટે કાયમી કે મુકરર મુદત માટે
(૧) માહિતી નનયામકની કચેરીની ભરતી સનમનત દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસંદર્ી માટે , અને
(ર) રાજય સરકાર િેઠળની કોઇપણ નોકરીમાંથી સરકાર દ્વારા ર્ેરલાયક ઠરાવી ર્કાર્ે અને
(ર્) જો સરકારી સેવામાં અર્ાઉથી જ િોય તો તેના નવરૂધ્ધ સમુબચત નનયમો અનુસાર નર્સ્તભંર્ના પર્લાં
લઇ ર્કાર્ે.
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૨૯. આ જાિેરાત અન્વયે અધગઘટિ બાબતે જગ્યાિા ભરતી મિયિો અિે પરીક્ષા મિયિોિી જોગવાઇ આખરી રિેશે.
૩૦. જાિેરાતિાં દશાગ વેલ જગ્યાિી સંખ્યાિાં તથા અન્ય કોઈપિ મવગતિાં ફેરફાર કરવાિો ભરતી સમિમતિે
અબામધત અમધકાર રિેશે.
ઉિેદવારોએ જાિેરાતિી ઉપરોક્ત જોગવાઇઓ તથા આ સાથે સાિેલ સાિાન્ય જોગવાઇઓિો સંપ ૂિગ અભ્યાસ કયાગ
બાદ અરજી કરવા જિાવવાિાં આવે છે .
(sd)
સભ્ય સચચવ
ભરતી સમિમત
િાહિતી મિયાિકિી કચેરી
ગાંધીિગર

.
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