�હ�રાત ક્રમાંકઃ INFO/202021/1
િસિનયર સબ એડ�ટર, વગર્ -૩ તથા મા�હતી મદદનીશ, વગર્-૩ની સીધી ભરતીની
ુ ય પર�ક્ષા� ંુ આખર� પ�રણામ (Final Result)
ભાગ-૨ સં�ક્ુ ત �ખ્
ભરતી સિમિત, મા�હતી િનયામકની કચેર�, બ્લોક નં. ૧૯, ડૉ. �વરાજ મહ�તા ભવન, ગાંધીનગર
િસિનયર સબ એડ�ટર , વગર્-૩ની ૧૫ જગ્યાઓ તથા મા�હતી મદદનીશ વગર્-૩ની ૬૨ જગ્યાઓની સીધી
ભરતી માટ� પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવેલ �હ�રાત ક્રમાંકઃ

INFO/202021/1 અન્વયે ભાગ-૨ સં�ક્ુ ત �ુખ્ય

પર�ક્ષા તા.૦૫/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ લેવાયેલ હતી. ભાગ-૨ સં�ક્ુ ત �ુખ્ય પર�ક્ષામાં �ુલ ૪૦૦ �ુણમાંથી
ઉમેદવાર� મેળવેલ �ુણમાં સ્પોટર્ સ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો અને િવધવા ઉમેદવારના �કસ્સામાં ૫
ઉમેર�ને “આખર� �ુણ (Final Marks)” િનયત કયાર્ બાદ ઉમેદવારના “આખર� �ુણ

% �ુણ

(Final Marks)” ના

આધાર� િનયત થયેલ મેર�ટ ક્રમાંક આધાર� �હ�રાતમાં દશાર્વેલ ક�ટ�ગર�વાઈઝ જગ્યાઓ ધ્યાને લઈને ભરતી
સિમતી દ્વારા નીચે �ુજબના પત્રકો અ�ુસાર પ�રણામ પ્રિસધ્ધ કરવાનો િનણર્ય લેવામાં આવેલ છે . આ
પ�રણામના પત્રકોની સોફ્ટ કોપીની સાઇઝ

ઘણી મોટ� હોવાથી તેને OJAS Website ઉપર અપલોડ કર�

શકાય તેમ ના હોવાથી ઉકત પ�રણામના પત્રકોની સોફ્ટ કોપી મા�હતી િનયામક કચેર�ની
અપલોડ કરવામાં આવેલ છે . પ�રણામના પત્રકોની સોફ્ટ કોપી નીચેની

Website ઉપર

Link ઉપરથી જોઇ શકાશે તથા

ડાઉનલોડ કર� શકાશે.

https://gujaratinformation.gujarat.gov.in/recruitment
(૧) ભરતી સિમતી દ્વારા િનમ�કં ૂ માટ� ભલામણ કરાયેલા �ુલ ૭૭ ઉમેદવારોની યાદ� પત્રક-અ �ુજબ
(૨) ડો�ુમેન્ટ વેર��ફક�શન માટ� બોલાવવામાં આવેલા ઉમેદવારો પૈક� �ઓ સંબિં ધત ક�ટ�ગર�ના કટઓફ
�ુજબ િનમ�કં ૂ માટ� પસંદગી પામ્યા નથી તેવા ઉમેદવારો તેમજ ડો�ુમેન્ટ વેર��ફક�શન માટ� પસંદગી
ન�હ પામેલા અસફળ (Unsuccessful) રહ�લા ઉમેદવારોની યાદ� પત્રક–બ �ુજબ
(૩) િસિનયર સબ એડ�ટર/મા�હતી મદદનીશની જગ્યા ઉપર િનમ�કં ૂ મેળવવાનો પોતાનો હ� સ્વૈ�ચ્છક
ર�તે જતો કર� લ હોય તેવા ઉમેદવારોની યાદ� પત્રક–ક �ુજબ
(૪) ડો�ુમેન્ટ વેર��ફક�શન માટ� બોલાવેલા ઉમેદવારો પૈક� િનયમા�ુસાર જ�ર� શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા
ન હોવાથી ગેરલાયક ઠર� લા ઉમેદવારો તથા �ક્રમીલેયર સટ�ફ�ક�ટ ધરાવતા ન હોવાથી ગેરલાયક ઠર� લા
સામા�ક શૈક્ષ�ણક પછાત વગર્ના ઉમેદવારની યાદ� પત્રક–ડ �ુજબ
(૫) ભાગ-૨ સં�ક્ુ ત �ુખ્ય પર�ક્ષામાં

એક અથવા વ�ુ પ્ર�પત્રમાં ગેરહાજર રહ�વાને કારણે આપોઆપ

ગેરલાયક ઠર� લા ઉમેદવારોની યાદ� પત્રક–ઈ �ુજબ

સ્થળઃ ગાંધીનગર

સભ્ય સ�ચવ

તા:૨૧ /૦૫ /૨૦૨૨

ભરતી સિમિત
મા�હતી િનયામકની કચેર�

