ુ રાત રાજય, ગાાંધીનગર
ભરતી સમિમત, િાહિતી અને પ્રસારણ મિભાગ, ગજ
જાહેરાત ક્રમાાંક INFO/202021/2,
માહહતી અને પ્રસારણ વિભાગ, ગુજરાત સરકારના વનયાંત્રણ હેઠળની માહહતી વનયામક કચેરીના તાંત્રની
નાયબ માહહતી વનયામક, િગગ-1 સાંિગગની કુલ-8 જગ્યાઓ અને સહાયક માહહતી વનયામક (સાંપાદન),
િગગ-2 સાંિગગની કુલ-15 જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરિા માટે વનયત લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારો
પસાંદ કરિા માટે તા: ૨૨/૦૧/૨૦૨૧ ના ૧૩.00 કલાક થી તા: ૨૩/૦૨/૨૦૨૧ ના ૨૩.૫૯ કલાક
સુધીમાાં ઓનલાઈન અરજી (Application) માંગાિિામાાં આિે છે .
૨.

જગ્યાન ાંુ નાિ અને સાંખ્યા:
જાિેરાત

જગ્યાનુાં

કુ લ

કક્ષાિાર જગ્યાઓ

ક્રિાાંક

નાિ

જગ્યાઓ

(૧)

(ર)

(૩)

જગ્યાઓ
(૪)
બિન

નાયિ

(પ)

આ.ન.િ. સા.શૈ.પ.િ. અનુ .

અનાિત (EWS)
૧.

કક્ષાિાર જગ્યાઓ પૈકી િહિલાઓ િાટે અનાિત

અનુ .

બિન

આ.ન.િ. સા.શૈ.પ.િ. અનુ .

જામત જનજામત અનાિત (EWS)

અનુ .

જામત જનજામત

૮

૫

૧

૧

૦

૧

૧

૦

૦

૦

૦

૧૫

૩

૨

૬

૧

૩

૦

૦

૧

૦

૦

િાહિતી
મનયાિક,
િગગ -૧
૨.

સિાયક
િાહિતી
મનયાિક
(સાંપાદન),
િગગ -૨

શારીહરક અશકતતા ધરાિતા ઉિેદિારો િાટે
ુ િની શારીહરક અશકતા ધરાિતા ઉિેદિારો જ અરજી કરિાપાત્ર છે ેઃ(૧) નીચે દશાગ વ્યા મજ

1. LV

-

Low Vision

2. HH
3. OA
4. OL

-

Hard of Hearing - ૪૦ થી ૭૦ %

-

- ૪૦ થી ૭૦ %

One Arm
One Leg

(૨) શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદિારોને સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પહરપત્ર
ક્રમાાંકઃ પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી વનયત થયેલ સુવપ્રન્ટેડન્ટ/વસવિલ સર્જનના તબીબી
પ્રમાણપત્રને આવધન રહીને ઉપલી િય મયાગદામાાં ૧૦ િર્ગની છૂટછાટ મળશે.
(૩)

શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ Online ફોમગમાાં Personal Details માાં પોતાની
અશક્તતાની ટકાિારી/વિગત દશાગિિાની રહેશે.

(૪) શારીહરક રીતે અશક્ત તથા માજી સૈવનક માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર જે ઉમેદિાર પસાંદગી
પામશે તેઓ પોતે જે કેટેગરીના (બબનઅનામત/આવથિક રીતે નબળા િગો/સા.શૈ.પ.િગગ/
અનુ.જાવત/અનુ.જનજાવત) ઉમેદિાર હશે, તે કે ટગરીના ગણિામાાં આિશે.
(૫)

સા.િ.વિ.ના તા.૧૫/૦૨/૨૦૦૧ ના ઠરાિ ક્રમાાંકઃ સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૦-જીઓઆઈ-૭-ગ.૨
મુજબ શારીહરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી િધુ હોય તેમને જ શારીહરક અશક્તતાના લાભો
મળિાપાત્ર રહેશે.

૩.

નાગહરકત્િ:
ઉમેદિાર
(ક) ભારતનો નાગહરક અથિા
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથિા
(ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથિા
(ઘ) વતબેટનો વનિાગવસત જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી તા.૧લી જાન્યુઆરી,
૧૯૬૨ પહેલા ભારતમાાં આિેલા હોિા જોઈએ અથિા
(ચ) મ ૂળ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પ ૂિગ
પાહકસ્તાન (બાાંગ્લાદે શ), બમાગ (મ્યાનમાર), શ્રીલાંકા, કેન્યા, યુગાન્ડા જેિા પ ૂિગ આહિકાના દે શો,
સાંયક્ુ ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાિી ઝૈર, ઈથોપીયા અથિા વિયેટનામથી સ્થળાાંતર
કરીને આિેલ હોિા જોઈએ પરાં ત ુ પેટાક્રમાાંક (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ) માાં આિતા ઉમેદિારોના
હકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુ ાં જોઈએ.
નોંધેઃ- જે ઉમેદિારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેિા ઉમેદિારનુ ાં અરજીપત્રક
ભરતી સવમવત વિચારણામાાં લેશે અને જો વનમણ ૂક માટે તેમના નામની ભલામણ કરિામાાં
આિશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપિાની શરતે કામચલાઉ
વનમણ ૂક આપશે.

૪.

અરજીપત્રક-:
(૧) બબન અનામત િગગના ઉમેદિારોએ, જો તેઓ પોસ્ટ ઑહફસમાાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ +
પોસ્ટલ ચાજીસ ફી ભરિાની રહેશે. અનામત િગગના ઉમેદિારો ( આવથિક રીતે નબળા િગો,
સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગ, અનુસ ૂબચત જાવત અને અનુસ ૂબચત જનજાવત) તથા
શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદિારો અને માજી સૈવનકોને ફી ભરિામાાંથી મુક્ક્ત આપિામા
આિેલ છે . જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરિાની રહેતી નથી.
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી
ભરિાની રહેશે નહી.
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો માટે જાહેરાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાગિેલ ન હોય તયાાં
આિા ઉમેદિારો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેમને પસાંદગી માટે
બબનઅનામતના ધોરણો લાગુ પડશે.
(૪) જાહેરાતમાાં મહહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં
મહહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે .
(૫) જાહેરાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદિારો માટે અમુક જગ્યાઓ
અનામત હોય તયારે મહહલા ઉમેદિારોની અનામત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ
ફક્ત પુરુર્ ઉમેદિારો માટે અનામત છે તેમ ગણિાનુ ાં નથી, આ જગ્યાઓ પર પુરુર્ તેમજ
મહહલા ઉમેદિારોની પસાંદગી માટે વિચારણા થઇ શકે છે , પુરુર્ તેમજ મહહલા ઉમેદિારો
અરજી કરી શકે છે .
(૬) જાહેરાતમાાં માત્ર મહહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે
કેટેગરીમાાં પુરુર્ ઉમેદિાર અરજી કરી શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો
આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે પુરુર્ ઉમેદિારોની વિચારણા થઇ શકે છે . પરાં ત ુ જે જગ્યાઓ

ુ ા
મહહલા ઉમેદિારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મહહલા ઉમેદિારો પુરેપર
પસાંદગી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ વિચારણામાાં લેિાના થશે
અને કોઇ મહહલા ઉમેદિાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા મહહલા ઉમેદિાર પસાંદ થાય તો તેટલા
પ્રમાણમાાં પુરુર્ ઉમેદિારોને ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશે.
(૭) પ્રાથવમક કસોટીના પહરણામના આધારે જે ઉમેદિારોને મુખ્ય (લેબખત) પરીક્ષા માટે
કામચલાઉ સફળ જાહેર કરે લ હશે તેિા ઉમેદિારોએ મુખ્ય (લેબખત) પરીક્ષા માટે ફરીથી
ઓનલાઇન

ફોમગ

ભરી,

જરૂરી

પ્રમાણપત્રો/દસ્તાિેજો

સ્કેન

(Scan)

કરીનેિેબસાઇટ

https://ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અપલોડ કરિાના રહેશે.
૫.

જન્િ તારીખ-:
(૧) ભરતી સવમવત જન્મતારીખના પુરાિા માટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોડગ દ્વારા અપાયેલ
એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે . પરાં ત ુ આ પ્રમાણપત્રમાાં દશાગિલ
ે જન્મતારીખ
ખોટી હોિાનુ ાં ઉમેદિાર માને તો સક્ષમ અવધકારીએ આપેલ િય અને અવધિાસના
પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલિાની રહેશે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અવધકૃત અવધકારીએ
સ્પષ્ટપણે જણાિેલ હોવુ ાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુ ાં મ ૂળ પ્રમાણપત્ર
તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરિામાાં આિેલ પુરાિાઓને આધારે ઉમેદિારની
સાચી જન્મતારીખ ............... છે , જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં
દશાગિેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનિાને પ ૂરતુ ાં કારણ છે . ઉમેદિારે રજુ કરે લ િય
અને અવધિાસનુ ાં પ્રમાણપત્ર તેની વિશ્વાસવનયતા (credibility) ના આધારે સ્િીકાર કે
અસ્િીકારનો વનણગય ભરતી સવમવત દ્વારા લેિામાાં આિશે.
(૨) ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાાં દશાગિેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર
થઈ શકશે નહહ.

૬.

ઉંિર અને તેિાાં છૂટછાટ:
(1) ઉંમર જાહેરાતમાાં દશાગિલ
ે અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણિામાાં આિશે.
(2) નાયબ માહહતી વનયામક, િગગ-૧ની જગ્યા માટે અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ
ઉમેદિારે ૩૭ િર્ગ પ ૂરા કરે લ ન હોિા જોઇએ.
(3) સહાયક માહહતી વનયામક (સાંપાદન), િગગ-૨ની જગ્યા માટે અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી
તારીખના રોજ ઉમેદિારે ૩૭ િર્ગ પ ૂરા કરે લ ન હોિા જોઇએ.
(4) અનામત જગ્યાઓ માટે જાહેરાતમાાં દશાગિેલ ઉપલી િયમયાગદામાાં નીચે મુજબની છૂટછાટ
મળિાપાત્ર થશે.
૧.

મુળ

ગુજરાતના

અનુસબુ ચત

અનુસબુ ચત

જનજાવત,

સામાજજક

જાવત,
અને

પાાંચ િર્ગ
(િધુમાાં િધુ ૪૫ િર્ગની મયાગદામાાં)

શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગ અને આવથિક રીતે
નબળા િગગના ઉમેદિારો

૨.

મુળ ગુજરાતના અનુસબુ ચત જાવત, અનુસબુ ચત

દશ િર્ગ (આ છૂટછાટમાાં મહહલા

જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે

માટેની છૂટછાટ કે જે પાાંચ િર્ગની છે ,

પછાત િગગ અને આવથિક રીતે નબળા

તેનો સમાિેશ થઇ જાય છે , િધુમાાં િધુ

િગગના મહહલા ઉમેદિારો

૪૫િર્ગની મયાગદામાાં છૂટછાટ મળશે.)

૩.

બબન અનામત (સામાન્ય) મહહલા ઉમેદિારો

પાાંચ િર્ગ
(િધુમાાં િધુ ૪૫ િર્ગની મયાગદામાાં)

૪.

માજી સૈવનકો, ઇ.સી.ઓ.,એસ.સી.ઓ સહહત
ઉમેદિારો

For appointment to any vacancy
in class-I and class-II services
or

post

filled

by

direct

recruitment, the upper age limit
shall be relaxed by

the lenth

of military service increased by
three years in the case of EXServiceman and Commissioned
Officers

including

Emergerncy

Commissioned Officers or Short
service

Commissioned

Officers

who have rendered at least five
years military services and have
been realeased:(i) on completion of assignment
(including

those

assignment

is

completed

than

dismissal

or

account

due

within

otherwise

of

whose
to

one
by

be
year)

way

of

discharge

on

misconduct

or

inefficiency; or
(ii)

on

account

of

physical

disability attributable to military
service or on invalidment)

૫.

શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો

દસ િર્ગ
(િધુમાાં િધુ ૪૫ િર્ગની મયાગદામાાં)

૬.

ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓઃ ગુજરાત
મુલ્કી સેિા અને િગીકરણ અને ભરતી
(સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ની જોગિાઇઓ
મુજબ

ગુજરાત

સરકારની

નોકરીમાાં

કાયમી ધોરણે અથિા હાંગામી ધોરણે
સળાંગ છ માસથી કામગીરી બજાિતા હોય
અને તેઓની પ્રથમ વનમણ ૂક જાહેરાતમાાંની
જગ્યામાાં દશાગિેલ િય મયાગદાની અંદર
થયેલ હોય તેિા કમગચારીઓ

ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓને િય
મયાગ દામાાં કોઇપણ પ્રકારની છૂટછાટ
મળિાપાત્ર નથી.

૭

લાયકાત:
૭.૧

ઉમેદિાર નીચે મુજબની શૈક્ષબણક લાયકાત ધરાિતો હોિો જોઇશે.
possess a Master’s degree in Journalism and Mass Communication / Mass
Communication and Journalism / Development Communication / Communication
Studies / Journalism / Mass Communication obtained from any of the
Universities or institutions established or incorporated by or under the Central or
a 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;

૭.૨

અરજીપત્રક સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાાં જે ઉમેદિાર વનયત લાયકાતની
પદિીના છે લ્લા સેમેસ્ટર/િર્ગની પરીક્ષામાાં ઉપક્સ્થત થયેલ છે અથિા થનાર છે પરાં ત ુ
જેનુ ાં પરીણામ પ્રવસધ્ધ થયેલ ના હોય તેિા ઉમેદિારો વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા માટે અરજી
કરી શકશે.

૭.૩

જે ઉમેદિાર ઉપયુક્ગ ત શૈક્ષબણક લાયકાતની પરીક્ષા પાસ કયાગનો પ ૂરાિો રજૂ કરી શકશે
નહહ તેિા ઉમેદિારોને મુખ્ય પરીક્ષામાાં પ્રિેશ માટે લાયક ગણિામાાં આિશે નહહ.

૭.૪

ગુ.મુ.સે.(િગીકરણ અને ભરતી) સામાન્ય (વનયમો-૧૯૬૭ના વનયમ-૮(૧એ) ની
જોગિાઇ મુજબ કોમ્્યુટર એ્લીકેશનનુ ાં મ ૂળભ ૂત જ્ઞાન ધરાિતા હોિા જોઇએ.
ઉપરની જાહેરાતના સાંબધ
ાં માાં

પસાંદ થયેલાાં ઉમેદિારોએ આખરી વનમણકાં ૂ પત્ર

મેળિતા પહેલાાં કોમ્્યુટર એ્લીકેશનનુ ાં મ ૂળભ ૂત જ્ઞાન ધરાિતા હોિાનુ ાં પ્રમાણપત્ર
રજૂ કરિાનુ ાં રહેશે. સરકારના સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તા.૧૩-૦૮-૨૦૦૮ ના
ઠરાિ ક્રઃસીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ સાથેના પત્રક-૧માાં દશાગિેલ
અભ્યાસક્રમને કોમ્્યુટરના બેબઝક નોલેજ તરીકે જાહેર કરે લ છે . આ અભ્યાસક્રમ
મુજબનુ ાં કોમ્્યુટર વિર્યની જાણકારી અંગેન ુ ાં માન્ય સાંસ્થાનુ ાં પ્રમાણપત્ર માન્ય રહેશે .
િધુમાાં માન્ય યુવન.અથિા સરકાર માન્ય સાંસ્થામાાં કોમ્્યુટર જ્ઞાન અંગેના કોઇપણ
હડ્લોમા, ડીગ્રી, કે સહટિફીકેટ કોસગ કરે લ હોય તો તેિા પ્રમાણપત્રો અથિા હડ્લોમા
કે ડીગ્રી અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્્યુટરમાાં કોમ્્યુટર એક વિર્ય તરીકે હોય તેિાાં
પ્રમાણપત્રો અથિા ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્્યુટર વિર્ય સાથે પસાર
કરે લ હોય તેિાાં પ્રમાણપત્રો માન્ય રહેશે. આ પ્રકારની લાયકાત ન ધરાિતાાં
ઉમેદિારો વનમણકાં ૂ ને પાત્ર બનશે નહહ.
૭.૫
૮.

ઉમેદિાર ગુજરાતી અને હહન્દીનુ ાં પયાગ્ત જ્ઞાન ધરાિતો હોિો જોઇએ.

અનુસ ૂબચત જાવત, અનુસ ૂબચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગ અને
આવથિક રીતે નબળા િગગ -:
(૧)

મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂબચત જાવત, અનુસ ૂબચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે

પછાત િગગ અને આવથિક રીતે નબળા િગગ ના ઉમેદિારોને જ અનામત િગગના ઉમેદિાર
તરીકે લાભ મળશે.

(૨) અનુસ ૂબચત જાવત, અનુસ ૂબચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગ અને આવથિક
રીતે નબળા િગગ પૈકી ઉમેદિાર જે િગગના હોય તેની વિગતો અરજીપત્રકમાાં અચ ૂક આપિી.

(૩) ઉમેદિારે અરજીપત્રકના સાંબવાં ધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગિેલ નહી હોય તો

પાછળથી અનામત િગગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાખિામાાં
આિશે નહીં.

(૪)

અનામત િગગનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અવધકારી

દ્વારા વનયત નમુનામાાં આપિામાાં આિેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક
સામેલ કરિાની રહેશે. અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે
પાછળથી સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થિાને પાત્ર બનશે.

(૫) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો
સમાિેશ “ઉન્નત િગગમાાં” નહી થતો હોય તો જ મળિાપાત્ર થશે.

(૬)(અ) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િગગમાાં સમાિેશ ન

થતો હોિા અંગેન ુ ાં સામાજજક ન્યાય અને અવધકાહરતા વિભાગનુ ાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના

ઠરાિથી વનયત થયેલ ગુજરાતી નમ ૂના ‘પહરવશષ્ટ-ક’ મુજબનુ ાં અથિા નિા વનયત કરાયેલ
ગુજરાતી નમ ૂના ‘પહરવશષ્ટ-૪’ મુજબનુ ાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનુ ાં રહેશે.

(૬)(બ) સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાિ ક્રમાાંક
સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ

મુજબ

‘ઉન્નત

િગગમાાં સમાિેશ

નહહ

થિા

અંગેના

પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ અિવધ (Validity) ઈસ્યુ થયા-િર્ગ સહહત ત્રણ નાણાકીય િર્ગની રહેશે,

પરાં ત ુ આવુ ાં પ્રમાણપત્ર સાંબવાં ધત જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરિાની છે લ્લી તારીખ

સુધીમાાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવુ ાં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્યુ થયેલ ુ
હશે, તો જ માન્ય રાખિામાાં આિશે અન્યથા તે માન્ય રાખિામાાં આિશે નહહ.

(૬)(ક) પહરબણત મહહલા ઉમેદિારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આિકના
સાંદભગમાાં રજૂ કરિાનુ ાં રહેશ.ે જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના સાંદભગમાાં રજૂ
કરે લ હશે તો તેમની અરજી રદ્દ કરિામાાં આિશે.

(૬)(ડ) ઉમેદિારે ઓનલાઈન અરજી કરતી િખતે જે ‘ઉન્નત િગગમાાં સમાિેશ નહહ થિા
અંગેન ુ ાં પ્રમાણપત્ર’ ની વિગતો જણાિેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડિાની રહેશે. જો

આિા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ભ ૂલ હોિાને કારણે ઉમેદિાર જાહેરાતની છે લ્લી તારીખ બાદનુ ાં નવુ ાં
પ્રમાણપત્ર મેળિે તો પણ સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિાર તરીકે પાત્ર
થિા માટે ઓનલાઈન અરજીમાાં જણાિેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહેશે.

(૬)(ઇ) ઉન્નત િગગમાાં સમાિેશ ન થતો હોિા અંગેન ુ ાં પ્રમાણપત્ર આપિા માટે ૬ માપદાં ડો
ધ્યાને લેિાય છે . પ્રમાણપત્રની અિવધ હિે ત્રણ િર્ગની છે . પરાં ત ુ ઉક્ત માપદાં ડો પૈકી

કોઈપણ માપદાં ડમાાં આ અિવધ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્િૈચ્ચ્છક જાહેરાત સાંબવાં ધત
ઉમેદિારે તથા તેના માતા-વપતા/િાલીએ સ્િયાં સાંબવાં ધત સત્તાવધકારી તેમજ તેના દ્વારા
પ્રમાણપત્રમાાં

કોઈ

ફેરફાર

કરિામાાં

આિે

તો

ભરતી

સવમવતને

કરિાની

રહેશે.

ઉમેદિાર/માતા-વપતા/િાલી આિી જાહેરાત નહહિં કરીને કોઈપણ વિગતો છૂપાિશે તો તેઓ
કાયદે સરની કાયગિાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળિેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરિાપાત્ર
થશે. ઉન્નત િગગમાાં સમાિેશ નહહ થિા અંગેના પ્રમાણપત્ર

મેળિિા માટેના કોઈપણ

માપદાં ડમાાં ફેરફારની સ્િૈચ્ચ્છક જાહેરાત કરિાની જિાબદારી ઉમેદિાર/માતા-વપતા/િાલીની
વ્યક્ક્તગત રીતે અને સાંયક્ુ ત રીતે રહેશે.

(૭) આવથિક રીતે નબળા િગોના ઉમેદિારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અને

અવધકારીતા વિભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાિ ક્રમાાંક : ઇ.ડબલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/

૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમ ૂના ( અંગ્રેજીમાાં Annexure KH અથિા ગુજરાતીમાાં
પહરવશષ્ટ-ગ) માાં મેળિેલ આવથિક રીતે નબળા િગો માટેના પ્રમાણપત્રના નાંબર અને તારીખ

ઓન લાઇન અરજી કરતી િખતે દશાગ િિાના રહેશે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સાંબવાં ધત જાહેરાત

માટે ઓનલાઈન અરજી કરિાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવુ ાં જોઈએ. જો આ

પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્યુ થયેલ ુ હશે, તો જ માન્ય રાખિામાાં આિશે
અન્યથા તે માન્ય રાખિામાાં આિશે નહહ.

(૮)

સરકારની પ્રિતગમાન જોગિાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો બબનઅનામત

િગગના ઉમેદિારોની સાથે વનયત ધોરણો (અથાગત િયમયાગદા ,અનુભિની લાયકાત,
બબનઅનામત િગગના ઉમેદિારો માટે અપનાિેલ હોય તેના કરતાાં િધુ વિસ્ત ૃત કરે લ અન્ય

ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા વસિાય પોતાની ગુણિત્તાના આધારે પસાંદગી પામે તો બબનઅનામત
જગ્યાની સામે ગણતરીમાાં લેિાના થાય છે .

(૯) ઉમેદિારે અરજીમાાં જાવત અંગે જે વિગત દશાગિલ
ે હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરિાની

વિનાંતી માન્ય રાખિામાાં આિશે નહી.જો કોઈ ઉમેદિારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્યુ
થયેલ વનયત નમ ૂનાનુ ાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નહહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણિામાાં
આિશે અને તેઓને બબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વિચારણામાાં લેિામાાં આિશે નહહ.

નોંધ-૧: સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગના ઠરાિ ક્રમાાંક: ઇડબલ્યુએસ/

૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ, તા. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગિાઇ મુજબ આવથિક રીતે નબળા િગો

(EWS) માટેના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્યુ (issue) થયા તારીખથી ત્રણ િર્ગ સુધી માન્ય
ગણિામાાં આિશે. પરાં ત ુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુધી ઇસ્યુ થયેલ EWS
પ્રમાણપત્રની િધારે લ અિવધનો લાભ લેિા માટે ઉમેદિારે તેના કુટુાંબની આિકમાાં િધારો
થયો નથી અને રાજ્ય સરકારના અનામતના હેત ુ માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદાં ડ મુજબ

લાયક ઠરે છે તેિી બાહેંધરી ઉક્ત ઠરાિ સાથેના પહરવશષ્ટથી વનયત કયાગ મુજબના નમ ૂનામાાં
આપિાની રહેશે. ભરતી સવમવત જ્યારે EWS પ્રમાણપત્ર મગાિે તે સમયે ઉમેદિારે
ે રી રજૂ કરિાની રહેશે. આ જોગિાઇના દુરુપયોગ બદલ
પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાાંહધ

અનામતનો લાભ રદ થિા પાત્ર છે અને ઉમેદિાર કાયદે સરની કાયગિાહીને પાત્ર બને છે .
જેથી

િધારે લ

અિવધનો

લાભ

લેતા

અગાઉ

ઉમેદિારોએ

જોગિાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેિા જણાિિામાાં આિે છે .

ઉક્ત

ઠરાિની

તમામ

૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા.

૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુધી ઇસ્યુ થયેલ EWS પ્રમાણપત્રની િધારે લ અિવધ સાંદભે રજૂ કરિાની
ે રીનો વનયત નમ ૂનો https://www.gujaratinformation.net પરથી મેળિી લેિાનો રહેશે.
બાાંહધ

નોંધ-૨: સામાજજક ન્યાય અને અવધકાહરતા વિભાગના ઠરાિ ક્રમાાંક: સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/
૪૫૫૨૪૬/અ, તા. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગિાઇઓને આધીન તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા.
૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરવમયાન ઇસ્યુ કરિામાાં
આિેલ ઉન્નત િગગમાાં સમાિેશ નહહ થિા અંગેના પ્રમાણપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate)
ને પણ માન્ય ગણિામાાં આિશે પરાં ત ુ આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્યુ થયેલ પ્રમાણપત્ર સાથે
ઉમેદિારે તેના

“બબન ઉન્નત િગગના દરજ્જજા” (Non Creamy Layer Status) માાં કોઇ ફેરફાર

થયેલ નથી તથા તેઓ રાજ્ય સરકારના અનામતના હેત ુ માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદાં ડ
ે રીપત્રક ઉક્ત ઠરાિ સાથેના પહરવશષ્ટથી વનયત થયેલા
મુજબ લાયક ઠરે છે તે મુજબનુ ાં બાાંહધ
નમ ૂનામાાં આપિાનુ ાં રહેશે. ભરતી સવમવત જ્યારે NCLC પ્રામાણપત્ર માંગાિે તે સમયે ઉમેદિારે
ે રી રજૂ કરિાની રહેશે. આ જોગિાઇના દુરુપયોગ બદલ
પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાાંહધ
અનામતનો લાભ રદ થિા પાત્ર છે અને ઉમેદિાર કાયદે સરની કાયગિાહીને પાત્ર બને છે . જેથી
િધારે લ અિવધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદિારોએ ઉક્ત ઠરાિની તમામ જોગિાઇઓનો
અભ્યાસ કરી લેિા જણાિિામાાં આિે છે . તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા.
૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરવમયાન ઇસ્યુ કરિામાાં આિેલ ઉન્નત િગગમાાં સમાિેશ
નહહ થિા અંગેના પ્રમાણપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) સાંદભે રજૂ કરિાની
ે રીનો વનયત નમ ૂનો https://www.gujaratinformation.net પરથી મેળિી લેિાનો રહેશે.
બાાંહધ

૯.

િાજી સૈમનક

(૧) માજી સૈવનક ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં વિગતો આપિાની રહેશ.ે
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદિારે હડસ્ચાર્જ બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક મોકલિાની રહેશે.
(૩)

સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાિ ક્રમાાંક:આરઇએસ

૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગિાઇ મુજબ માજી સૈવનકોને અરજીપત્રકની હકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી
ભરિામાાંથી મુક્ક્ત આપિામાાં આિેલ છે .
૧૦. િહિલા ઉિેદિાર

(૧) મહહલાઓની અનામત જ્જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે
જગ્યા જે તે કક્ષાના (category) પુરુર્ ઉમેદિારોને ફાળિી શકાશે.

૧૧. મિધિા ઉિેદિાર

(૧) ઉમેદિાર વિધિા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અિશ્ય લખવુ ાં અન્યથા
“લાગુ પડતુ ાં નથી” એમ દશાગિવુ.ાં
(૨) વિધિા ઉમેદિારે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા”
અચ ૂક લખવુ ાં અન્યથા “લાગુ પડતુ ાં નથી” એમ દશાગિવુ.ાં
(૩) વિધિા ઉમેદિારે પુન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને વિધિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિા
ઇચ્છતા હોય તો અરજી સાથે પુન: લગ્ન કરે લ નથી તેિી એહફડેવિટ રજુ કરિાની રહેશે.
(૪) વિધિા ઉમેદિારને સરકારની પ્રિતગમાન જોગિાઈ મુજબ તેઓએ મેળિેલ ગુણમાાં પાાંચ
ટકા ગુણ ઉમેરિામાાં આિશે.
(૫) કોઇ મહહલા ઉમેદિાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે “વિધિા” ન હોય, પરાં ત ુ અરજી
કયાગ બાદ અથિા જાહેરાત પ્રવસધ્ધ થયાની છે લ્લી તારીખ િીતી ગયા બાદ અથિા ભરતી
પ્રહક્રયાના કોઇપણ તબક્કે “વિધિા” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાિેજી પ ૂરાિાઓ રજુ કરે તો
તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી
જ તેિા મહહલા ઉમેદિારોને “વિધિા મહહલા ઉમેદિાર” તરીકેના લાભ આપિામાાં આિશે. જો
ઉમેદિારનો સમાિેશ માજી સૈવનક, શારીહરક અશક્તતા, મહહલા કે વિધિા પૈકીના વિકલ્પો પૈકી
એક થી િધુ વિકલ્પોમાાં થતો હોય તેિા હકસ્સામાાં તેને લાગુ પડતા વિકલ્પો પૈકી જેમાાં િધુ લાભ
મળિાપાત્ર હશે તે મળશે.

૧૨. ના િાાંધા પ્રિાણપત્ર-:

(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે શન / કાંપનીઓમાાં સેિા
બજાિતા અવધકારીઓ / કમગચારીઓ ભરતી સવમવતની જાહેરાતના સાંદભગમાાં બારોબાર અરજી કરી
શકશે અને તેની જાણ ઉમેદિારે પોતાના વિભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી હદન-૭
માાં અચ ૂક કરિાની રહેશ.ે જો ઉમેદિારના વનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલિાની છે લ્લી તારીખ
બાદ ૩૦ હદિસમાાં અરજી કરિાની પરિાનગી નહીં આપિાની જાણ કરિામાાં આિશે તો તેઓની
અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદિારી રદ કરિામાાં આિશે.
(૨) કેન્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેિા ઉમેદિારે આ
અરજી સાથે વનમણ ૂક અવધકારીનુ ાં ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ાં રહેશ.ે
(૩) રૂબરૂ મુલાકાત સમયે ઉમેદિારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપિામાાં આિેલ ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર
અસલમાાં રજુ કરિાનુ ાં રહેશ.ે

૧૩.

ગે રલાયક ઉિેદિાર -:
ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેિા આયોગ અથિા અન્ય સરકારી/ અધગ સરકારી
/સરકાર હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની વિગત
અરજીપત્રકમાાં આપિાની રહેશે .જો ઉમેદિારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલુ હશે તો આિા
ઉમેદિારની અરજી રદ થિાને પાત્ર બનશે.

૧૪.

ુ ાકાત :રૂિરૂ મલ

(૧)મુખ્ય પરીક્ષામાાં ભરતી સવમવતએ વનયત કરે લ લાયકી ગુણ મેળિનાર ઉમેદિારોને મૌબખક
કસોટી માટે બોલાિિામાાં આિશે.
(૨) આ કસોટીમાાં ઉમેદિારે હાજર રહેવ ુ ાં ફરજજયાત છે .

૧૫.

પગાર ધોરણ :
(૧) િગગ -૧ :

પે મેટ્રીક્ષ લેિલ નાંબર-૧૦ – રૂ.૫૬,૧૦૦-૧,૭૭,૫૦૦ તથા વનયમોનુસાર

મળિાપાત્ર અન્ય ભથ્થાઓ. (૭ મા પગારપાંચ મુજબ)

િગગ -૨ : પે મેટ્રીક્ષ લેિલ નાંબર-૮-રૂ.૪૪,૯૦૦-૧,૪૨,૪૦૦ તથા વનયમોનુસાર મળિાપાત્ર

અન્ય ભથ્થાઓ. (૭ મા પગારપાંચ મુજબ)

(૨) અજમાયશી સમય દરમ્યાન ઉપરોકત દશાગિેલ જગ્યાઓમાાં ઈજાફો આપિામાાં આિશે નહહ.

તેમ છતાાં સક્ષમ સત્તાવધકારી દ્વારા અજમાયશી સમય સાંતોર્કારક રીતે પ ૂણગ થયે ઈજાફો માંજૂર
કરિામાાં આિશે.

(૩) ગુજરાત સરકારની નોકરીમાાં હોય તેિી વ્યક્ક્તઓનો પગાર ગુજરાત મુલ્કી સેિા વનયમો
અનુસાર ઉપયુક
ગ ત પગાર ધોરણમાાં વનયત કરિામાાં આિશે.
૧૬

(૪) ફરજો : સરકાર તરફથી સાંબવાં ધત જગ્યા માટે િખતો િખત સોંપિામાાં આિે તે કામગીરી.

સાિાન્ય શરતોેઃ૧૬.૧

અનામત િગગનો લાભ મ ૂળ ગુજરાતના અનુસબુ ચત જાવત, અનુસબુ ચત જનજાવત અને
સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિારોને જ મળશે.

૧૬.૨

ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ વિગતો ખોટી બતાિેલ હશે તો તેન ુ ાં અરજીપત્રક
કોઇપણ તબક્કે રદ કરિામાાં આિશે તથા તેણે લાયકીધોરણ (Passing Standard)
મેળિેલ હશે કે ઉમેદિાર પસાંદગી પામેલ હશે તો પણ તેની ઉમેદિારી રદ
ગણાશે.

૧૭

પરીક્ષાની રૂપરે ખા તથા અભ્યાસક્રિ:(૧)

પરીક્ષાની રૂપરે ખા : સ્પધાગતમક પરીક્ષા ક્રમાનુસાર બે તબક્કામાાં યોજિામાાં આિશે.

(એ) મપ્રબલમિનરી પરીક્ષા (objective type) : મુખ્ય પરીક્ષા માટેના ઉમેદિારો પસાંદ
કરિા અને
ુ ય પરીક્ષા (લેબખત અને રૂિરૂ મલ
ુ ાકાત) વનવિત જગ્યાઓ માટે આખરી
(િી) મખ્

પસાંદગી માટે ઉમેદિારો પસાંદ કરિા. ઉમેદિારોની આખરી પસાંદગી મુખ્ય પરીક્ષામાાં
મેળિેલ ગુણના (મુખ્ય લેબખત પરીક્ષામાાં મેળિેલ ગુણ + રૂબરૂ મુલાકાતમાાં મેળિેલ
(ર)

ગુણ ) આધારે કરિામાાં આિશે.

નાયબ માહહતી વનયામક, િગગ-૧ તથા સહાયક માહહતી વનયામક (સાંપાદન),
િગગ-૨ના

પરીક્ષા

વનયમો

અંગેન ુ ાં

માહહતી

અને

પ્રસારણ

વિભાગનુ ાં

તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૦ નુ ાં જાહેરનામુ િેબસાઈટ www.gujaratinformation.net પર
મ ૂકિામાાં આિેલ છે . તેમાાં પ્રીબલમ તથા મુખ્ય પરીક્ષાનો વિર્યિાર અભ્યાસક્રમ તથા
તેને સાંબવધત જરૂરી સ ૂચનાઓ દશાગિિામાાં આિેલ છે .

(૩)

અંધ ઉમેદિારોને વપ્રબલવમનરી અને મુખ્ય લેબખત પરીક્ષામાાં પેપર દીઠ પ્રવત કલાકે
૨૦ વમવનટનો િળતર સમય (COMPENSETORY TIME) આપિામાાં આિશે.જેની
માંજૂરી પરીક્ષા અગાઉ ભરતી સવમવત પાસેથી લેિાની રહેશ.ે

(૪)

વપ્રબલવમનરી પરીક્ષામાાં ઉમેદિારને O.M.R Answer Sheet આપિામાાં આિશે. આ
ુ ક્ષી હશે .દરે ક પ્રશ્નના જિાબમાાં A,B,C,D અને E વિકલ્પ
પ્રશ્નપત્રના બધા પ્રશ્નો હેતલ
આપિામાાં આિશે.

ઉમેદિારે સાચો વિકલ્પ શોધી જિાબિહી [ O.M.R Answer

Sheet] માાં સાંબવાં ધત પ્રશ્નના ક્રમ સામે આપેલ A,B,C કે D િતુળ
ગ ને પ ૂરે પ ૂરુાં ભુરી / કાળી
શાહીની બોલ પેનથી ડાકગ કરવુ.ાં ઉમેદિારને કોઇ પ્રશ્નનો સાચો વિકલ્પ ખબર ન હોય તો
‘E’ વિકલ્પ પસાંદ કરિો ફરજીયાત રહેશે. ભ ૂરી/કાળી શાહી વસિાય કોઇ પણ શાહીની
પેનથી જિાબ આપી શકાશે નહીં. એકિાર ડાકગ કરે લ જિાબને બદલી શકાશે નહહ.
(૫)

ઉમેદિાર દ્વારા જિાબિહી[ O.M.R Answer Sheet] માાં જો બેઠક નાંબર / પ્રશ્ન પુક્સ્તકા નાંબર
કે પ્રશ્ન પુક્સ્તકા વસહરઝ ખોટા લખિામાાં આિશે કે આ બાબતે કોઈ પણ ક્ષવત આચરિામાાં
આિશે તો તેિી જિાબિહીઓ તપાસિામાાં આિશે નહીં .અને આિા પ્રકારની ક્ષવતઓ પરતિે
જો જિાબિહી તપાસ્યા બાદ પણ ક્ષવતઓ/ અપ ૂણગતાઓ ધ્યાને આિશે તો તેિા ઉમેદિારને
માત્ર આિા કારણોસર પણ અસફળ જાહેર કરિામાાં આિશે .જે અંગે પાછળથી કોઈ રજુ આત /
વિનાંતી ધ્યાને લેિામાાં આિશે નહીં .આથી તમામ ઉમેદિારોને O.M.R Answer Sheet માાં
ભરિાની થતી વિગતો સાંપ ૂણગપણે યોગ્ય રીતે ભરિા અને એનકોડ[ Encode] કરિા પ ૂરતી
ચીિટ અને કાળજી રાખિા ખાસ સ ૂચના આપિામાાં આિે છે .

(૬)

વપ્રબલવમનરી પરીક્ષાના પહરણામને આધારે ભરતી સવમવત વનયત કરે તે લાયકી ધોરણ
ધરાિતા ઉમેદિારોને જ મુખ્ય પરીક્ષામાાં પ્રિેશ આપિામાાં આિશે.

(૭)

મુખ્ય પરીક્ષામાાં પ્રિેશ આપિામાાં આિેલ ઉમેદિારોએ તમામ પ્રશ્નપત્રોમાાં ઉપક્સ્થત રહેવ ુ ાં
ફરજજયાત છે .જો કોઇ ઉમેદિાર એક કે તેથી િધુ પ્રશ્નપત્રમાાં ગેરહાજર રહેશે તો તેને
પસાંદગી માટે પાત્ર ગણિામાાં આિશે નહહ.

૧૮

પરીક્ષાિાાં પ્રિેશ :
(૧) જરૂરી ફી સાથે અરજી કરનાર દરે ક ઉમેદિારને અરજીની ચકાસણી કયાગ વસિાય
વપ્રબલવમનરી પરીક્ષામાાં બેસિા દે િામાાં આિશે.
(૨) પ્રાથમિક કસોટીના પહરણાિના આધારે જે ઉિેદિારોને મુખ્ય (લેબખત) પરીક્ષા િાટે કાિચલાઉ સફળ
જાિેર કરે લ િશે તેિા ઉિેદિારોએ મુખ્ય (લેબખત) પરીક્ષા િાટે ફરીથી ઓનલાઇન ફોિગ ભરી, જરૂરી
પ્રિાણપત્રો/ દસ્તાિેજો સ્કે ન (Scan) કરીને િેિસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોડ
કરિાના રિેશ.ે

(૩) ઉમેદિારો તરફથી મળે લ અરજીપત્રકોની ભરતી વનયમો અને જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ
ચકાસણી કરિામાાં આિશે અને આ જોગિાઈ સાંતોર્તા ઉમેદિારોને જ મુખ્ય લેબખત પરીક્ષા
માટે લાયક ઉમેદિાર ગણિામાાં આિશે.
(૪) મુખ્ય લેબખત પરીક્ષામાાં પ્રિેશ અંગે ભરતી સવમવતનો વનણગય આખરી ગણાશે અને ભરતી
સવમવતના વનણગય સામે કોઈપણ પત્ર વ્યિહાર ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશે નહહ.
૧૯

પરીક્ષા કેન્રોની મિગત :
(૧) વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા માટે ઉમેદિારોની સાંખ્યાને ધ્યાને લઇને ભરતી સવમવત દ્વારા પરીક્ષા
કેન્રો નક્કી કરિામાાં આિે તે પરીક્ષા કેન્રો પર પરીક્ષા આપિાની રહેશે.

(૨) વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા માટે પરીક્ષાનુ ાં સ્થળ, પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાના સમયની માહહતી
િેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર મુકિામાાં આિશે અને વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા માટેના
પ્રિેશપત્ર https://ojas.gujarat.gov.in િેબસાઈટ પરથી ઉમેદિારોએ ડાઉનલોડ કરિાના રહેશે.
આ માટે ભરતી સવમવત દ્વારા િતગમાનપત્રમાાં જાહેરાત આપિામાાં આિશે.
(૩) ઉમેદિારોએ વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા,

મુખ્ય લેબખત પરીક્ષા તથા મૌબખક કસોટીમાાં સ્િખચે

ઉપક્સ્થત થિાનુ ાં રહેશે.
૨૦. જગ્યા / સેિાનો ક્રિ :
(૧) જાહેરાત અન્િયે પસાંદગી પામેલ ઉમેદિારોને મેરીટના આધારે પ્રથમ નાયબ માહહતી
વનયામક, િગગ-૧ આને તયારબાદ સહાયક માહહતી વનયામક(સાં), િગગ-ર, ની જગ્યા પર
વનમણકાં ૂ આપિમાાં આિશે.
(૨) ગુણિત્તાક્રમ અને પ્રા્ય જગ્યાઓની સાંખ્યાને ધ્યાનમાાં લઇને, ઉમેદિારની વનમણકાં ૂ માટે
ભલામણ અંગે વિચારણા કરિામાાં આિશે.
(૩) ઉમેદિારની વનમણ ૂક જે તે જગ્યાના અમલમાાં હોય તેિા ભરતી વનયમોને આવધન રહેશ.ે
(૪) ઉમેદિારને જે જગ્યા માટે વનમણ ૂક આપિામાાં આિશે તે જ્જગ્યા પર વનયત સમયમાાં હાજર ન
થાય તો તેઓની વનમણ ૂક રદ કરિામાાં આિશે.
૨૧

પહરણાિ :
(૧) આખરી પહરણામ િેબસાઈટ www.gujaratinformation.net પર મ ૂકિામાાં આિશે અને આ
પહરણામ સરકારી ગેઝેટમાાં પ્રવસધ્ધ કરિા માટે મોકલિામાાં આિશે.
(૨) આ પહરણામમાાં સફળ ઉમેદિારોના નામ, બેઠક ક્રમાાંક તેમજ મેળિેલ કુલ ગુણની વિગતો
આપિામાાં આિશે.
(૩) સામાન્ય િહીિટ વિભાગની લાગ ૂ પડતી સ ૂચનાઓ મુજબ પ્રવતક્ષાયાદી રાખિામાાં આિશે.

૨૨.

ુ પત્રક :
ગણ
(૧) મુખ્ય પરીક્ષાનુ ાં ગુણપત્રક મેળિિા ઈચ્છતા ઉમેદિારોએ મૌબખક કસોટીને અંતે આખરી
પહરણામ જાહેર થયા બાદ કામકાજના હદિસોએ સિારના ૧૧-૦૦ થી ૨-૦૦ સુધીમાાં ભરતી
સવમવત નક્કી કરે તે રીતે ફી ભરી ભરતી સવમવતને અરજી કરિાની રહેશ.ે
(૨) આ અરજીમાાં ઉમેદિારે પરીક્ષાનુ ાં નામ, જાહેરાત ક્રમાાંક, પોતાનુ ાં સરનામુ ાં બેઠક નાંબર અને
પરીક્ષાની વિગતો દશાગિિાની રહેશ.ે
(૩) ઉમેદિારોને તેમનુ ાં ગુણપત્રક ટપાલમાાં મોકલી આપિામાાં આિશે. મૌબખક કસોટીને અંતે
આખરી પહરણામ જાહેર થયાની તારીખથી ૧૫ હદિસની અંદર ગુણપત્રક માટેની અરજી
મોકલિાની રહેશ.ે આ મુદત બાદ મળે લ અરજી અમાન્ય ગણાશે.

૨૩.

ુ ની પન
ુ : ચકાસણી :
ગણ
(૧) જે ઉમેદિાર મુખ્ય પરીક્ષાના પોતાના ગુણની ચકાસણી કરાિિા ઈચ્છતા હોય તે ઉમેદિાર
ભરતી સવમવતને મુખ્ય પરીક્ષાના પહરણામને આધારે રૂબરૂ મુલાકાતના અંતે આખરી પહરણામ જાહેર
કયાગ તારીખથી ત્રીસ હદિસની અંદર દરે ક પેપર દીઠ રૂ.૫૦-૦૦ ની ફી સાથે અરજી કરી શકશે.
(૨) ઉમેદિારે પરીક્ષાનુ ાં નામ, બેઠક નાંબર, અને નામ/સરનામુ ાં દશાગિિાનુ ાં રહેશ.ે
(૩) ઉમેદિાર ટપાલથી આ અરજી મોકલી શકશે. આિી અરજી સાથે માત્ર સબચિશ્રી, ભરતી સવમવત,
માહહતી અને પ્રસારણ વિભાગ,ગાાંધીનગરના નામનો ક્રોસ્ડ ભા.પો.ઓ. મોકલિાનો રહેશ.ે

(૪) ઉત્તરિહીઓનુ ાં પુન: મ ૂલ્યાાંકન (Revaluation) ફેર તપાસણી કોઈપણ સાંજોગોમાાં કરિામાાં
આિશે નહહ.
(૫) ગુણની પુન:ચકાસણી વસિાય ઉમેદિારે મેળિેલ ગુણ બાબતના કોઈપણ વિિાદને

ભરતી

સવમવત લક્ષમાાં લેશે નહહ.
ુ ની પન
ુ ેઃચકાસણી િાટેની અરજી ધ્યાને લેિાિાાં આિશે નિીં
(૬) (પ્રાથમિક કસોટી)ના ગણ
૨૪

મનિણ ૂક :
(૧) ઉમેદિારોને વનમણ ૂક માટે સામાન્ય રીતે ગુણિત્તા ક્રમમાાં વિચારિામાાં આિશે. પરાં ત ુ
પરીક્ષામાાં સફળ થિાથી વનમણ ૂક માટેનો હક્ક મળી જતો નથી.
(૨) રાજ્ય સેિામાાં વનમણ ૂક માટે ઉમેદિાર બધી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી લાગે તેિી તપાસ
પછી સરકારશ્રીને સાંતોર્ ન થાય તો તેિા ઉમેદિારની વનમણ ૂક કરિામાાં આિશે નહહ.
(૩) વનમણ ૂક પામેલ ઉમેદિારે સરકારશ્રીના વનયમો મુજબની તાલીમ લેિી પડશે અને
તાલીમ પરીક્ષા પાસ કરિાની રહેશે.
(૪) ઉપરની જાહેરાત સાંબધ
ાં માાં પસાંદ થયેલા ઉમેદિારોની વનમણ ૂક માટે, સરકારશ્રીના
સાંબવાં ધત વિભાગને ભરતી સવમવત દ્વારા ભલામણ કરિામાાં આિશે .
(૫) વનમણ ૂક અંગેની સઘળી કાયગિાહી, સરકારશ્રી દ્વારા કરિામાાં આિતી હોિાથી આ અંગેનો
કોઇ પત્રવ્યિહાર ભરતી સવમવત ધ્યાને લેશે નહહ.

૨૫

અજિાયશી સિય :
(૧) વનમણ ૂક બાદ પસાંદ થયેલા ઉમેદિારને બે િર્ગની મુદત સુધી અજમાયશ (probation) ઉપર
રાખિામાાં આિશે.
(૨) અજમાયશી સમય, સરકારશ્રીએ આ માટે નક્કી કરે લા વનયમોનુસાર િધારી શકાશે.
(૩) વનમણ ૂક બાદ ઉમેદિારે વનયમો મુજબ હહન્દી ભાર્ાની પરીક્ષા

તથા સરકારશ્રી દ્વારા

િખતોિખત વનયત કરિામાાં આિે તેિી ખાતાકીય પરીક્ષાઓ પાસ કરિાની રહેશ.ે
(૪) જે ઉમેદિારોની માત ૃભાર્ા ગુજરાતી ન હોય તેિા ઉમેદિારે સરકારે વનયત કરે લા વનયમો
અનુસાર ગુજરાતી ભાર્ાની પરીક્ષા પાસ કરિાની રહેશ.ે
(૫) પસાંદ થયેલા ઉમેદિારોએ વનમણ ૂક પત્રમાાં દશાગિેલ સમયમાાં ફરજ પર જોડાિાનુ ાં રહેશે અને
ગુજરાત રાજ્યમાાં ગમે તયાાં કામગીરી બજાિિાની રહેશે
૨૬

Online અરજી કરિાની તથા અરજી ફી ભરિાની રીત-:
આ જાહેરાત સાંદભગમાાં ભરતી સવમવત દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્િીકારિામાાં આિશે.
ઉમેદિાર તારીખ ૨૨/૦૧/૨૦૨૧ ૧૩:૦૦ કલાક થી તારીખ ૨૩/૦૨/૨૦૨૧ ૨૩:૫૯
કલાક સુધીમાાં https://ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી ભરી શકશે. ઉમેદિારે
અરજી કરિા માટે નીચે મુજબના (૧) થી (૧૪) Steps અનુસરિાના રહેશે.
(૧) સૌ પ્રથમ https://ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ાં
(૨) આ સાઈટનાાં Menu Bar પર “Online Application” વિકલ્પ પર ચ્ક્લક કરતા “Apply” નો
વિકલ્પ દે ખાશે તયાાં ચ્ક્લક કરતા જ આપને હાલમાાં ચાલતી જાહેરાતોની વિગત દશાગિિામાાં
આિશે. ઉમેદિારે પોતાની પસાંદગી િાળી જાહેરાતની સામેના “Apply” બટન પર ચ્ક્લક
કરતા જ, તે જાહેરાત માટેનો સારાાંશ દે ખાશે અને તે િાચ્યા પછી ઉમેદિાર “Apply” બટન
પર ચ્ક્લક કરીને ઓનલાઈન ફોમગ ભરિાનાાં પેજ પર જઈ શકશે. તેની નીચે Apply Now પર

Click કરિાથી Application Format દે ખાશે. Application Format માાં સૌ પ્રથમ “Personal
Details (ઉમેદિારની માહહતી)” ઉમેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) વનશાની હોય
તેની વિગતો ફરજજયાત ભરિાની રહેશે.) “Personal Details” (ઉમેદિારની માહહતી)” માાં
ઉમેદિારે પોતાની અટક, નામ, વપતાનુ ાં નામ, માતાનુ ાં નામ, જેન્ડર, જન્મ તારીખ, જાવત
િગેરેની માહહતી આપિાની રહે છે .
(૩) Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details (સાંદેશાવ્યિહારની માહહતી)”
જેમાાં ઉમેદિારોએ પોતાનુ ાં હાલનુ ાં અને કાયમી રહેઠાણનુ ાં સરનામુ,ાં મોબાઈલ નાંબર અને ઈમેલ આઈ.ડીની માહહતી આપિાની રહે છે .
(૪) “Communication Details (સાંદેશાવ્યિહારની માહહતી)” ભરાયા બાદ”Other Details
(અન્ય વિગતો)” માાં ઉમેદિારે પોતાને લાગુ પડતી સ્પોટગ સની (રમતગમતની) વિગતો,
વિકલાાંગતા, લહહયા માટેની સુવિધા મેળિિા બાબત, વિધિા, માજી સૈવનક, રાજય
સરકારમાાં સેિા બાબતે કે કોઈ પણ આયોગ કે પસાંદગી માંડળ માાંથી પરીક્ષા આપિા માટે
હડ-બાડગ થયેલ છો કે કેમ? વિગતો ભરિી.
(૫) “Other Details (અન્ય વિગતો)” ભરાયા બાદ “Language Details (ભાર્ાની માહહતી)”
માાં ઉમેદિારે પોતાને આિડતી ભાર્ાઓ બાબતેની વિગત ટીક કરિી.
(૬) “Language Details (ભાર્ાની માહહતી)” ભરાયા બાદ “Upload Photograph (ફોટો
અપલોડ કરો)” માાં ઉમેદિારે પોતાનો સારી ગુણિત્તા અને ઓળખી શકાય તથા સ્િીકાયગ
હોય એિો ૦૫ સે.મી. લાંબાઈ X ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ નો ફોટો અપલોડ કરિાનો રહે છે .
(ફોટાનુ ાં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નુ ાં માપ ૨.૫ સે.મી.
ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખિી) (Photo અને Signature upload કરિા સૌ પ્રથમ
તમારો Photo અને Signature .jpg Formatમાાં (10 KB) સાઇઝ થી િધારે નહીં તે રીતે
Computer માાં હોિા જોઇએ.) “Choose File” Button પર Click કરો હિે Choose File ના
સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને તયાાંથી
Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હિે “Choose File” Button ની નીચે
“Upload “ Button

પર Click કરો હિે બાજુમાાં તમારો Photo દે ખાશે. હિે આજ રીતે

Signature પણ upload કરિાની રહેશે.
(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Upload Signature (સહી
અપલોડ કરો)” માાં ઉમેદિારે પોતાનો સારી ગુણિત્તા-ઓળખી શકાય તેિી અને સ્િીકાયગ
એિી સફેદ કાગળ ઉપર કાળા/બ્લ્યુ કલરમાાં સહી કરીને તેને સ્કેન કરીને JPG ફોમેટમાાં ૨.૫
સે.મી. લાંબાઈ X ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈની માપમાાં સહી અપલોડ કરિાની રહે છે .
(૮) “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Education Details (શૈક્ષબણક લાયકાત)”
માાં ઉમેદિારે પોતે મેળિેલી શૈક્ષબણક લાયકાતોની વિગતો આપેલ કોષ્ટકમાાં વિગતે ભરિાની રહે
છે . જે શૈક્ષબણક લાયકાતમાાં ટકાિારી ન આપિામાાં આિે તયાાં “શુન્ય” ભરિાની રહેશે.
(૯) “Education Details (શૈક્ષબણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ “Essential/Additional
Education Details (આિશ્યક/િધારાની શૈક્ષબણક લાયકાત)” માાં ઉમેદિારે પોતે મેળિેલી
શૈક્ષબણક લાયકાતોની વિગતો આપેલ કોષ્ટકમાાં વિગતે ભરિાની રહે છે . જે શૈક્ષબણક
લાયકાતમાાં ટકાિારી ન આપિામાાં આિે તયાાં “શુન્ય” ભરિાની રહેશે.

(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આિશ્યક/િધારાની શૈક્ષબણક લાયકાત)”
ભરાયા બાદ “Experience Details (અનુભિની માહહતી)” માાં ઉમેદિારે પોતે લાયકાત મેળવ્યા
બાદ નો મેળિેલ અનુભિ/નોકરીના િર્ગ અને તારીખની ક્રમાનુસાર વિગતો ભરિી. “Add
Experience” પર ચ્ક્લક કરીને મેળિેલ અન્ય અનુભિની વિગતો નાખી શકાય.
(૧૧) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (બાહેંધરી)” તે િાાંચીને તેમાાં Yes / No પર
click કરવુ.ાં
(૧૨) હિે save પર “click” કરિાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદિારનો
Application અને Confirmation Number બન્ને generate

થશે. જે ઉમેદિારે સાચિીને

રાખિાના રહેશે અને હિે પછી આ જાહેરાતના સાંદભગમાાં ભરતી સવમવત સાથેના કોઈપણ
પત્રવ્યિહારમાાં આ બન્ને વિગતો દશાગિિાની રહેશે. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ
અચ ૂક કાઢી રાખિી.
(૧૩). જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સુધારા-િધારા કરિાના હોય તો “Edit” વિકલ્પમાાં જઇને
તે જાહેરાતનાાં છે લ્લા હદિસ સુધીમાાં કોઈપણ સમયે સુધારી શકાશે. જાહેરાતનો સમય પ ૂણગ થયા
બાદ આ સુવિધા (અરજીમાાં કોઈ પણ જાતનો સુધારો કરિા માટે) ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
૨૭

અરજી ફી :
(૧) બબન અનામત પુરૂર્/મહહલા ઉમેદિારો અરજી ફી તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૧ થી તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૧
દરવમયાન નીચેની રીતે ભરિાની રહેશે.
પોસ્ટ ઓફીસિાાં: સામાન્ય કેટેગરીનાાં ઉમેદિારે ભરિાની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” ઉપર ચ્ક્લક
કરીને વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ તા.૨૩-૦૨-૨૦૨૧ ના ૨૩:૫૯ કલાક સુધીમાાં કાઢિાની રહેશે. આ
વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ લઈને નજીકની કોમ્્યુટરની સુવિધા ધરાિતી પોસ્ટ ઓફીસમાાં જિાનુ ાં રહેશે.
પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂ.૧૦૦/- ભરતી સવમવતની ફી + પોસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૧ સુધીમાાં
ભરિાનાાં રહેશે અને ફી ભયાગ અંગેન ુ ાં ચલણ મેળિિાનુ ાં રહેશે. આ ચલણ તથા confirm થયેલ
અરજીપત્રક ઉમેદિારે પોતાની પાસે સાચિીને રાખિાનાાં રહેશે અને જ્યારે ભરતી સવમવત દ્વારા
માંગાિિામાાં આિે તયારે જ અરજીપત્રક બબડાણો સહહત તથા ફી ભરે લા ચલણની નકલ સાથે R.P.A.D.
/ Speed post થી મોકલિાનાાં રહેશે અથિા ભરતી સવમવત ખાતે રૂબરૂમાાં આપી જિાનાાં રહેશે.
(૨) ઉમેદિારોએ વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા તથા મુખ્ય પરીક્ષા માટે અલગ અલગ ફી ભરિાની રહેશે. જે
પૈકી હાલ પુરતુ ાં વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા માટે જ પરીક્ષા ફી ભરિાની રહેશે.
(૩)

અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તેઓએ અરજી ફી

ભરિાની રહેશે નહીં.
(૪)

મ ૂળ ગુજરાતના અનુ.જાવત, બૌધ ધમગ અપનાિેલ અનુ.જાવત, અનુ.જનજાવત અને સામાજીક અને

શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગના અને શારીહરક અશકતતા િાળા ઉમેદિારોએ પરીક્ષા ફી ભરિાની રહેતી નથી.
(૫) અશક્ત (Disabled) વ્યક્ક્તઓ તથા માજી સૈવનકોએ અરજી ફી ભરિાની રહેતી નથી.
(૬) ફી ભયાગ બાદ રીફાંડ મળિાપાત્ર નથી.
(૭) ફી ભયાગ િગરની અરજી રદ થિાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તેિા ઉમેદિારોને કોઈપણ
સાંજોગોમાાં વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા /મુખ્ય લેબખત કસોટીમાાં બેસિા દે િામાાં આિશે નહીં. આ ફી પોસ્ટ
ઓફીસ દ્વારા જ સ્િીકારિામાાં આિશે.
(૮) તા.૧ લી જાન્યુઆરી ૧૯૬૪ના રોજ અથિા તે પછી પ ૂિગ પાહકસ્તાનમાાંથી સ્થળાાંતર કરી
ભારતમાાં આિેલી વનિાગ વસત વ્યક્ક્તઓની બાબતમાાં જો ભરતી સવમવતને સાંતોર્ થાય કે ઉમેદિારો ફી
ચ ૂકિી શકે તેમ નથી તો યોગ્ય હકસ્સામાાં ફી માફ કરિામાાં આિશે.

(૯) ભરતી સવમવતને અરજી કયાગ પછી ફી પરત કરિા અંગેની વિનાંતી સ્િીકારિામાાં આિશે નહહ અથિા
એ ફી બીજી કોઈ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે અનામત તરીકે રાખિામાાં આિશે નહહ.

૨૮

અગત્યની સ ૂચના :
(૧) અરજીમાાં ઉમેદિારે પોતાના સાંપકગ માટે દશાગ િેલ મોબાઇલ નાંબર ઇ-મેઇલ આઇડી ભરતીની
સમગ્ર કાયગિાહી પ ૂણગ ન થાય તયાાં સુધી બદલી નહીં શકે.
(૨) ઉમેદિારને પોતાની સાથે કોઈ સેલ્યુલર ફોન, પેજ્રર અથિા બીજા કોઈ મોબાઈલ સાંદેશા
વ્યિહારના સાધનો પરીક્ષા ખાંડમાાં સાથે લઈ જિાની છૂટ નથી, જેના ભાંગ બદલ ઉમેદિાર
ચેતિણીઓમાાં વનહદિ ષ્ટ વશક્ષાને પાત્ર બનશે.
(૩) ઉમેદિાર વપ્રબલવમનરી પરીક્ષામાાં કેલ્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકશે નહહ.
(૪) અંધ ઉમેદિારને જે લહહયો મળિાપાત્ર છે તે વ્યક્ક્તની શૈક્ષબણક લાયકાત સ્નાતકની પરીક્ષા પાસ
કરે લ ન હોિી જોઈએ.
(૫)

અંધ ઉમેદિારે જે લહહયો રાખિાનો હોય તેની સાંપ ૂણગ વિગત-(૧) નામ (૨) સરનામુ ાં (૩)

શૈક્ષબણક લાયકાતની ઝેરોક્ષ નકલ ભરતી સવમવતને પરીક્ષા અગાઉ મોકલી આપિાની રહેશે અને તેની
માંજૂરી મળ્યાની તેઓને જાણ કરિામાાં આિશે.
(૬) ઉમેદિારોને ખાસ જણાિિાનુ ાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઈ ઉમેદિાર,
આ જગ્યાના ભરતી વનયમો તથા જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ લાયકાત ધરાિતા નથી તેમ માલ ૂમ પડશે
તો તેમની ઉમેદિારી કોઈ પણ તબક્કે રદ કરિામાાં આિશે.
(૭) એકજ ઉમેદિારે એક કરતાાં િધુ અરજીઓ કરે લ હશે તો છે લ્લી અરજી માન્ય ગણાશે, બાકીની તમામ
રદ ગણાશે.

૨૯

નીચે દશાગ વ્યા મુજિની અરજીઓ રદ કરિાિાાં આિશે. (આ યાદી િાત્ર દષટાાંત સ્િરૂપે છે જે સાંપ ૂણગ
નથી )
(૧) અરજીમાાં દશાગ િેલ વિગતો અધ ૂરી કે અસાંગત હોય.
(૨) અરજીમાાં ઉમેદિારે સહી અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૩) અરજી ફેક્સથી અથિા ઈ-મેઇલ થી મોકલાિેલ હોય.
(૪) અરજીમાાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૫) અનામત કક્ષાના તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ
અવધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૬) માજી સૈવનક ઉમેદિારે હડસ્ચાર્જ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૭) ઉમેદિારે શૈક્ષબણક લાયકાતના સાંદભગમાાં માકગ શીટ/પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.

૩૦

ગેરિતગણક
ાં ૂ અંગે દોમિત ઠરે લા ઉિેદિારો મિરૂધ્ધ પગલાાં :ઉમેદિારોને આથી ચેતિણી આપિામાાં આિે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી
માહહતી દશાગ િિી નહી, તેમજ આિશ્યક માહહતી છૂપાિિી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ
દસ્તાિેજો કે તેની પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ સાંજોગોમાાં સુધારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇપણ
ચેડાાં કરિા નહીં અથિા તેઓએ આિા

ચેડાાં કરે લ / બનાિટી દસ્તાિેજો રજુ કરિા નહી,જો એકજ

બાબતના બે કે તેથી િધુ દસ્તાિેજોમાાં અથિા તેની પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ
અથિા વિસાંગતતા જણાય તો તે વિસાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરિી. જો કોઇ ઉમેદિાર
ભરતી સવમવત દ્વારા દોવર્ત જાહેર થયેલ હોય અથિા થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદિારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરિા
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપિી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણગ કરાવ્યુ હોય ,

(૪) બનાિટી દસ્તાિેજ રજુ કયાગ હોય, દસ્તાિેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી િખતે Scanning માાં
કોઈ ચેડાકરે લ હોય,
(પ) અગતયની બાબત છુપાિિા અથિા દોર્મુકત અથિા ખોટા વનિેદનો કરે લ હોય,
(૬) તેઓની ઉમેદિારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનુબચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુબચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરિહી માાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અવશષ્ટ બાબતો સહહતની અસાંગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ગેરિતગણકૂ આચરિી,જેિી કે અન્ય ઉમેદિારની જિાબિહીની
નકલ કરિી,પુસ્તક, ગાઇડ, કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તબલબખત સાહહતયની મદદથી અથિા
િાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેવતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય ઉમેદિારોને નકલ કરાિિાની ગેરહરતીઓ
પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરિા માટે ,
(૧૦) ભરતી સવમવત દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયુકત થયેલા કમગચારીઓને પજિણી કરિી,
કોઇપણ પ્રકારની શારીહરક ઇજા પહોચાડિી અથિા
(૧૧) ઉપરોકત જોગિાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથિા કોઇપણ કૃતય કરિા કે કરાિિા પ્રયતન કયો
હોય તેણે કે સીધી અથિા આડકતરી રીતે ભરતી સવમવત પર દબાણ લાિનાર ઉમેદિાર નીચે
દશાગ િેલ વશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ, ફોજદારી કાયગિાહીને પાત્ર બનશે.
(ક) ભરતી સવમવત દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદિાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે , અને /અથિા
(ખ) તેને ભરતી સવમવત લે તેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર
મુદત માટે
(૧) ભરતી સવમવત દ્વારા લેિાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે , અને
(ર) રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે અને
(ગ) જો સરકારી સેિામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના વિરૂધ્ધ સમુબચત વનયમો અનુસાર વશસ્તભાંગના
પગલાાં લઇ શકાશે.

૩૧

આ જાહેરાત અન્િયે અધગઘટન બાબતે જગ્યાના ભરતી વનયમો અને પરીક્ષા વનયમોની જોગિાઇ આખરી

૩૨

જાહેરાતમાાં દશાગ િેલ જગ્યાની સાંખ્યામાાં તથા અન્ય કોઈપણ વિગતમાાં ફેરફાર કરિાનો ભરતી સવમવતને

રહેશે.
અબાવધત અવધકાર રહેશે.
નોંધઃ નાયબ માહહતી વનયામક, િગગ -૧ અને સહાયક માહહતી વનયામક (સાંપાદન), િગગ - ૨ની જગ્યાના
ભરતી વનયમો, પરીક્ષા વનયમો, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થિાને પાત્ર છે તે ની વિગતો, શારીહરક
રીતે અશક્ત ઉમે દ િારોએ રજુ કરિાના તબીબી પ્રમાણપત્રનો નમુનો, સરકારી કમગ ચારીએ રજૂ
કરિાના

‘ના-િાાંધા

પ્રમાણપત્ર’

નો

નમ ૂનો

અને

જાહેરાતની

અન્ય

િધુ વિગતો

િેબસાઇટ

www.gujaratinformation.net ઉપર જોઇ લેિાની રહેશે

(Sd/-)
સભ્ય સબચિ,
ભરતી સવમવત
માહહતી અને પ્રસારણ વિભાગ
ગુજરાત રાજય, ગાાંધીનગર
તારીખઃ ૨૧/૦૧/૨૦૨૧
સ્થળઃ- ગાાંધીનગર

