
પ્રસાર ભારતી 
ભારતન ું લોકસેવા પ્રસારક 

સમાચાર વવભાગ, દૂરદર્શન, અમદાવાદ 

અગત્યની જાહરેાત 
અમદાવાદના દૂરદર્શન કેન્દ્રમાાં કાર્શરત  સમાચાર વવભાગમાાં કામચલાઉ ધોરણ ેનીચેના 

પદ માટે  કેઝ્યઅુલ પ્રવતક્ષાર્ાદી તૈર્ાર કરવાની હોવાથી ભારતનુાં લોકસેવા પ્રસારક,  
પ્રસારભારતીના ગજુરાતી ચેનલ - ડીડી ગગરનાર  સાથે સાંકળાવા માાંગતા ઉમેદવારોને અરજી 
મોકલવા આમાંત્રણ છે. 
1. આવસસ્ટન્દ્ટ ન્દ્યઝૂ્ એડડટર/કોપી એડડટર 
2. વેબસાઈટ આવસસ્ટન્દ્ટ 
3. પોસ્ટ પ્રોડકશન આસસસ્ટન્ટ (એડડટીંગ) 
4. સી.જી.ઓપરેટર 
 

અરજીદાતા માટે લાયકાત અને અન ભવની વવગત નીચે મ જબ છે. 
(1) આવસસ્ટન્ટ ન્યઝૂ એડિટર/કોપી એડિટર (ઉ.વ.25-50 વર્શ) 
અવનવાયશ લાયકાત 
1. માન્દ્ર્ યવુનવવસિટીમાાંથી સ્નાતક પદવી 
2. માન્દ્ર્ યવુનવવસિટી તરફથી પત્રકાડરત્વમાાં ડડગ્રી ડડપ્લોમા 
3. ટીવી સમાચાર તથા અખબારમાાં ત્રણ વર્શનો અનભુવ 
ઈચ્છનીય લાયકાત 
1. ગજુરાત સડહત રાષ્ટ્રીર્ તથા આંતરરાષ્ટ્રીર્ સ્તરના સાાંપ્રત પ્રવાહોની જાણકારી 
2. મેટ્રીકમાાં ગજુરાતી સિષય અસનિાયય 
3. કોમ્પપ્યટુર તથા ઈન્દ્ટરનેટનુાં જ્ઞાન તથા ડહિંદી અંગ્રેજીમાાં તેનો ઉપર્ોગ કરવાની ક્ષમતા  
 
2. વેબસાઇટ આવસસ્ટન્ટ (ઉંમર 25થી 50 વર્શ) 

અવનવાયશ લાયકાત 
(1) માન્દ્ર્ યવુનવવસિટી દ્વારા સ્નાતક પદવી 
(2) માન્દ્ર્  યવુનવવસિટી દ્વારા પત્રકારત્વમાાં ડડગ્રી/ ડડપ્લોમા 
ઇચ્છનીય લાયકાત 
(1) સમાચાર સાંસ્થામાાં ન્દ્યઝૂ્ વેબસાઇટ માટેની સામગ્રી તૈર્ાર કરવાનો બે વર્શનો અનભુવ 
(2) સમાચાર એકવત્રકરણથી માાંડી પ્રસારણ સધુીના તમામ તબકે્ક થતી કામગીરીની જાણકારી 

તથા પ્રકૃવતદત કે અનભુવદત સમાચાર સઝૂ્નો ગણુ 
(3) ડહન્દ્દી અંગ્રેજી ભાર્ાના જ્ઞાન સાથે કોમ્પપ્યટુર/ઇન્દ્ટરનેટ વવર્ે આવડત અને અનભુવ 

 
3. પોસ્ટ પ્રોડકશન આસિસ્ટન્ટ (એડડટીંગ) (ઉંમર 21 થી 50) 

અસનવાર્ય લાર્કાત 
(1) માન્ય યસુનિસસિટી દ્વારા સ્નાતક પદિી 
(2) માન્ય યસુનિસસિટી દ્વારા ડિલ્મ / સિડડયો એડડટીંગમાાં ડડગ્રી/ ડડપ્લોમા 



ઈચ્છનીર્ લાર્કાતઃ 
(1) મેટ્રીકમાાં સ્થાસનક ભાષા સિષય જોઇએ.  
(2) ઓડડયો સિઝ્યઅુલ મીડડયમ અંગે આિડત અને સઝૂ્ 

 
4. સી.જી. ઓપરેટર  (ઉંમર 21 થી 50 વર્શ) 

અસનવાર્ય લાર્કાત 
1) 10+ 2 માન્દ્ર્ બોડશ દ્વારા 
2) કોમ્પપ્યટુર સાંચાલનમાાં સડટિડફકેટ 
3) કોમ્પપ્યટુરમાાં ગજુરાતી ટાઇપીંગની સારી ઝ્ડપ 

ઇચ્છવનય લાયકાત   
કોમ્પપ્યટુર ટાઈપીંગમાાં ગજુરાતી ભાર્ા માટેનુાં માન્દ્ર્ સાંસ્થાનુાં સટીડફકેટ 
અખબાર, ટી.વી. ચેનલ તથા વેબમાાં સમાચાર સામગ્રી ટાઇપ કરવાનો એક વર્શનો અનભુવ 

 
અરજી કરવા વવરે્ માડહતી 

1) અમદાવાદ, ગાાંધીનગરમાાં વસવાટ કરતાાં ઉમેદવારો પાસેથી અરજી આવકાર્શ છે. 
અરજી કરવાનુાં ફોમશ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો. 

2) અરજીદાતાએ પોતાની અરજી આ પ્રમાણ ેકરવી 
‘િાયરેક્ટર, સમાચાર વવભાગ, દૂરદર્શન કેન્ર, થલતેજ, અમદાવાદ - 380054’ 

3) ક્વર ઉપર સ્પષ્ટ્ટ અક્ષરે કઈ કેટેગરી માટે અરજી પાઠવી છે તે લખવુાં. 
4) એકથી વધ ુકેટેગરી માટે અરજી કરવા માાંગતા ઉમદેવારોએ પોતાની અરજીમાાં આ 

બાબત સ્પષ્ટ્ટ રીતે નોંધવી. 
5) છેલ્લી તારીખ – 25-9-2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


