
સાર ભારતી 
ભારતનુ ંલોકસવેા સારક 

સમાચાર િવભાગ, દરૂદશન, અમદાવાદ 

અગ યની હેરાત
અમદાવાદના દૂરદશન કે માં કાયરત  સમાચાર િવભાગમાં કામચલાઉ ધોરણે નીચેના પદ માટે  કે યુઅલ યાદી 

તૈયાર કરવાની હોવાથી ભારતનું લોકસેવા સારક,  સારભારતીના ગુજરાતી ચેનલ - ડીડી િગરનાર  સાથે સંકળાવા માગંતા 
ઉમેદવારોને અર  મોકલવા આમં ણ છે. 

1. કોપી એ ડટર/ રપોટર 

2. વેબસાઈટ આિસ ટ ટ 

3. સી. .ઓપરેટર/ટાઇિપ ટ 

અર દાતા માટ ેલાયકાત અન ેઅનભુવની િવગત નીચ ેમજુબ છે. 

(1) કોપી એ ડટર/ રપોટર (ઉ.વ.22-40 વષ) 

અપેિ ત કામગીરી 
ગુજરાતી યૂઝ બુલે ટન તૈયાર કરવા સાથે ગુજરાતીમાં મૌિલક સમાચાર લેખન તથા હદી અન ેઅં ે માથંી 

અનુવાદની આવડત 

અિનવાય લાયકાત 

1. મા ય યુિનવ સટીમાથંી નાતક પદવી 
2. મા ય યુિનવ સટી તરફથી પ કાર વમાં ડ ી/ ડ લોમા 
3. ટીવી સમાચાર તથા અખબારમાં ણ વષનો અનુભવ 

ઈ છનીય લાયકાત 

1. ગુજરાત સિહત રા ીય તથા આંતરરા ીય તરના સાં ત વાહોની ણકારી 
2. ગુજરાતી િવષય સાથે મે ીક પાસ 

3. કો યુટર તથા ઈ ટરનેટનું ાન તથા હદી અં ે મા ંતેનો ઉપયોગ કરવાની મતા  
2. વબેસાઇટ આિસ ટ ટ 

( મર 21થી 40 વષ) 

અપેિ ત કામગીરી 
વેબસાઇટ માટ ેગુજરાતીમાં સમાચાર લેખન, મૌિલક સમાચાર ી ટ લખવી તથા અં ે  તથા િહ દીમાથંી 

અનુવાદ કરવાની મતા 
અિનવાય લાયકાત 

(1) મા ય યુિનવ સટી વારા નાતક પદવી 
(2) મા ય  યુિનવ સટી વારા પ કાર વમા ં ડ ી/ ડ લોમા 
ઇ છનીય લાયકાત 

(1) સમાચાર સં થામાં યૂઝ વેબસાઇટ માટેની સામ ી તૈયાર કરવાનો બ ેવષનો અનુભવ 

(2) સમાચાર એકિ કરણથી માંડી સારણ સુધીના તમામ તબ ક ેથતી કામગીરીની ણકારી તથા કૃિત ત ક ેઅનુવા ત 

સમાચાર સૂઝનો ગુણ 

(3) િહ દી અને અં ે  ભાષાના ાન સાથે કો યુટર/ઇ ટરનેટ િવશ ેઆવડત અને અનુભવ 

3. સી. . ઓપરટેર / ટાઇપી ટ  

( મર 18 થી 40 વષ) 

 અપિે ત કામગીરી 
સમાચાર સામ ીન ેકો યુટરમાં ટાઇ પગ કરવંુ તથા િવિવધ સો ટવેર લેટફોમમા ંકામ કરવંુ 

(1) 10 + 2 મા ય બોડ વારા 
(2) કો યુટર સંચાલનમા ંસ ટ ફકેટ 

(3) કો યુટરમા ંગુજરાતી ટાઇપ ગની સારી ઝડપ 

ઇ છિનય લાયકાત   

કો યુટર ટાઈપ ગમા ંગુજરાતી ભાષા માટેનું મા ય સં થાનું સટ ફકે 
અખબાર, ટી.વી. ચેનલ તથા વેબમાં સમાચાર સામ ી ટાઇપ કરવાનો એક વષનો અનુભવ 

અર  કરવા િવશ ેમાિહતી 
1) અમદાવાદ, ગાંધીનગરમા ંવસવાટ કરતાં ઉમેદવારો પાસથેી અર  આવકાય છે. અર  કરવાનું ફોમ 

અહ થી ડાઉનલોડ કરો. 
2) અર દાતાએ પોતાની અર  આ માણ ેકરવી 

‘ડાયરે ટર, સમાચાર િવભાગ, દરૂદશન કે , થલતજે, અમદાવાદ - 380054’ 



3) વર ઉપર પ  અ ર ેકઈ કેટગેરી માટે અર  પાઠવી છે તે લખવંુ. 

4) એકથી વધુ કેટગેરી માટે અર  કરવા માગંતા ઉમેદવારોએ પોતાની અર માં આ બાબત પ  રીતે 

ન ધવી. 
5) અર  સાથે જ રી દ તાવેજો જોડવા. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proforma for Application for Casual Empanelment  
 

Category for which applied: Please tick     

1.   Copy Editor/Reporter  □  

2.   Website Assistant  □ 

3. C.G. Operator/ Typist  □ 

1. Name in full:    First name Father/husband’s name Surname         
               

………….......              …………………………             …….……………    
2. Local Ahmedabad            

Postal Address: 
 
 

 
 

3. Contact No. Mob.  Landline  email   Social media 
   …..................   ... ……………   …………………..      ……………………… 

 
4. Date of Birth:   …………….(dd/mm/yy)    4(a)   Gender : Male                       Female   

 
5. Age (as on 1.1.2019)  Years   Months 

 
                                                                  ............               ……….. 

6. Educational Qualification: 
Exam 
Passed 

Name of 
degree 

Subject Year of 
passing 

Name of Board/ 
University 

Class 

XII      

Graduation 
 

     

Post 
Graduation 

    
 

 

 

7. Category specific/ Addl. Qualification, if any: 
 

 
8. Experience:      Name    Years 

(Enclose supplementary  TV/ Radio    
Sheet if required)  Print Media 
    Website        

9. Any other information: 
 

10. Any disability if yes, provide details: 
 
I hereby state that the information furnished above is true and I will be responsible, if any 
information later on found to be false. 

 
 
Date:        Signature: 
 
Place:        Name: 

 

Paste self 
attested 
passport  
size photo 
here 

   



 


