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�જુરાત �વાસન િનગમ �લિમટ ડ, ગાધંીનગર હ&તકની 

વષ(ના ધોરણે સીઘી ભરતીથી ભરવા 

ઉમેદવાર  http://ojas.gujarat.gov.in અને 

તા. ૧૪/૯/૨૦૧૬ થી તા. ૦૪/૧૦/૨૦૧૬ 

ફોટો3ાફ (૧૫ ક .બી.) અને સહ8નો ન9નૂો

અપલોડ કરવાનો રહ શે. અર=પ>કમા ંઉમેદવા

૧. અનામતની ટકાવાર8 9જુબ ભરવાની થતી જ?યાઓની િવગત 

Bમ  જ?યાC ુનામ  

૧. મદદનીશ Dહસાબ-સહાયક  

૨. મદદનીશ વહ8વટ-સહાયક 
   

• અનામત ટકાવાર8 ફFત 9ળૂ �જુરાતના H તે અનામત ક ટ ગર8ના ઉમેદવારો માટ જ અનામત 

ઉમેદવાર �બન અનામત જ?યા માટ  અર= કર8 શકશે

અનામત ધોરણ લા� ુપડશે.  

• મDહલાઓ માટ ની જ?યાઓ ૩૩

થતી અનામત જ?યાઓ, તેટલા �માણમા ંથતી ન હોઈ
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ગાધંીનગર હ&તકની વગ( -3ની જ?યાઓ સહાયક તર8ક  કરાર આધાDરત ફ8O પગારથી પાચં 

ભરવા માટ  ઉમેદવાર પસંદ કરવા ઓન લાઈન અર=પ>કો મગંાવવામાં

અને www.gujarattourism.com વેબસાઇટ ઉપર 9કૂવામા ં આવેલ 

૨૦૧૬ Rધુી ઓનલાઇન અર= કરવાની રહ શે. ઉમેદવારનો તાHતરનો પાસપોટ(  સાઇઝનો 

અને સહ8નો ન9નૂો (૧૫ ક .બી) સાઇઝ થી વધે નહ8 તે ર8તે JPG ફોરમેટમા ં&ક ન કર8 ઓનલાઇન અર=મા ં

અર=પ>કમા ંઉમેદવાર  પર8Oા ફ8 પો&ટ ઓફ8સ ખાતે જમા કરાUયા બાદ અર= Vગે 

અનામતની ટકાવાર8 9જુબ ભરવાની થતી જ?યાઓની િવગત નીચે 9જુબ છે: 

જ?યાની સXંયા 
 

રો&ટર 9જુબ ભરવાની થતી જ?યાની િવગત

  �બન અનામત સા. અને શ.ૈ

 ૫ ૩ ૧ 

 ૩ ૩ - 

અનામત ટકાવાર8 ફFત 9ળૂ �જુરાતના H તે અનામત ક ટ ગર8ના ઉમેદવારો માટ જ અનામત 

ઉમેદવાર �બન અનામત જ?યા માટ  અર= કર8 શકશે અને તેવા Dક&સામા ંવય મયા(દા, લાય

  

૩૩ %, શાDરર8ક ખોડખાપણવાળા માટ  ૩% અને મા= સૈિનક માટ  

તેટલા �માણમા ંથતી ન હોઈ, આ જ?યાઓ ભરવાપા> થતી નથી
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તર8ક  કરાર આધાDરત ફ8O પગારથી પાચં 

ઉમેદવાર પસંદ કરવા ઓન લાઈન અર=પ>કો મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટ  

વેબસાઇટ ઉપર 9કૂવામા ં આવેલ Rચુનાઓ/માDહતી 9જુબ    

ઉમેદવારનો તાHતરનો પાસપોટ( સાઇઝનો 

ફોરમેટમા ં&ક ન કર8 ઓનલાઇન અર=મા ં

કરાUયા બાદ અર= Vગે ક[ફોમ\શન મળશે. 

રો&ટર 9જુબ ભરવાની થતી જ?યાની િવગત 

.પ.વગ( અC.ુ જન. Jતી. 

 ૧ 

- 

અનામત ટકાવાર8 ફFત 9ળૂ �જુરાતના H તે અનામત ક ટ ગર8ના ઉમેદવારો માટ જ અનામત છે. અનામત કOાના 

લાયકાત, ફ8 વગેર  Vગે �બન 

અને મા= સૈિનક માટ  ૧૦% 9જુબ ભરવાપા> 

આ જ?યાઓ ભરવાપા> થતી નથી.  
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૨. ઉપરોકત જ?યાઓની શૈO�ણક લા

Bમ  શૈO�ણક લાયકાત 

મદદનીશ 

Dહસાબ-

સહાયક  

કોઈપણ મા[ય 

]િુન.મા ં વા�ણ^ય 

અથવા િવ_ાન 

(ગ�ણત/`કડાશાa

ના િવષય સાથે) 

અથવા 

િવનયન(`કડાશાa

ના િવષય સાથે) 

૬૦% ક  તેથી વb ુ

ટકા ધરાવતા હોવા 

જોઈએ.   

�જુરાત �વાસન િનગમ �લિમટ ડ 
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શૈO�ણક લાયકાત, અCભુવ, વય મયા(દા અને પગાર ધોરણ િવગેર ની િવગત નીચે 9જુબ છે

      અCભુવ વય 

 

કરારના સમયગાળા દરdયાન 

વષ( માટ ) મળવાપા> વેતન 

તા. 

૨૦/૧૦/૨૦૧૫ 

ના ઠરાવ 9જુબ 

િનયત થયેલ 

ફ8O પગાર  

કોઈપણ મા[ય 

મા ં વા�ણ^ય 

અથવા િવ_ાન 

) 

) 

ક  તેથી વb ુ

ટકા ધરાવતા હોવા 

આ Oે>નો >ણ વષ(નો 

અCભુવ. 

Hમા ં સરકાર8/ અધ( 

સરકાર8/ Jહ રOે>ો 

અથવા  

નામાDંકત હોટ લ અથવા 

�વાસન સાથે 

સકંળાયેલ સ&ંથા/fુસ( & 

hાવેiસમા ં કાયમી 

અથવા કરારના ધોરણે 

કામગીર8નો jલૂ >ણ 

વષ(નો અCભુવ.  

વbમુા ં 

૧. કોdk]ટુર કૌશiયC ુ

�ાથમીક _ાન H 'CCC' 

ની સમકO હોm ુ

આવnયક. 

૨. ટ લી બે�ઝક કોdk]ટુર 

&ક8લ Vગેની 

એકાઉ[ટoગની  

િનતીઓ/પpધqીઓC ુ

_ાન હોm ુ આવnયક છે. 

૩.માઈBોસોrટ એFસલેC ુ

�ાથિમક _ાન હોm ુ

આવnયક.  
 

 

૨૮ વqા 

ઉમરંમા ં

૫ વષ(ની 

sટછાટ 

૭૮૦૦/- 
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મયા(દા અને પગાર ધોરણ િવગેર ની િવગત નીચે 9જુબ છે.   

કરારના સમયગાળા દરdયાન (પાચં 

મળવાપા> વેતન  

કરારનો 

સમય ગાળો 

tરુો થયા 

પછ8 

મળવાપા> 

િનયમીત 

પગારધોરણ  

 

ફ8O 

પગાર 

ઉપર 

માિસક 

ખાસ 

ભuv ુ

 

વાિષwક 

વધારો  

૨૨૦૦/- ૧૫૦૦/

- 

પે બે[ડ 

૫૨૦૦-

૨૦૨૦૦ 

3ેડ પે 

૨૪૦૦ 
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મદદનીશ 

વહ8વટ-

સહાયક  

મા[ય ]િુન.મા ં

કોઈપણ Oે>ના 

&નાતક Hમા ં૬૦% ક  

તેથી વb ુ ટકા 

ધરાવતા હોવા 

જોઈશે.   

 

1. �� 0���1� : 

અર= &વીકારવાની છેiલી તાર8ખના રોજ ઉ

ઉમેદવારોની ઉમર ઉપલી વયમયા(દા xટછાટ સાથે કોઈપણ સજંોગોમા ં

વયમયા(દામા ં સરકારyીના �વત(માન િનયમો 9જુબ sટછાટ રહ શે

ઉપલી વયમયા(દામા ંિનયમોCસુાર xટછાટ આપવામા ંઆવશે
 

સરકારyીના સા. વ. િવ. ના ઠરાવ Bમાકં 

મયા(દા િનયત કરવા બાબતે 

એસ.સી/એસટ8./ઓબીસી અને �બન

લેવાયેલ છે. આ ઠરાવ 9જુબ સદર સીધી ભરતી Vતગ(ત મહzzમ વય મયા(

Jહ રનામાની/ઠરાવની જોગવાઈ 9જુબ લા� ુકર લ છે
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મા ં

કોઈપણ Oે>ના 

ક  

તેથી વb ુ ટકા 

ધરાવતા હોવા 

આ Oે>નો >ણ વષ(નો 

અCભુવ. 

Hમા ં સરકાર8/ અધ( 

સરકાર8/ Jહ રOે>ો 

અથવા નામાDંકત હોટ લ 

અથવા �વાસન સાથે 

સકંળાયેલ સ&ંથા/fુસ( & 

hાવેiસમા ં કાયમી 

અથવા કરારના ધોરણે 

કામગીર8નો jલૂ  

૩ (>ણ)  વષ(નો 

અCભુવ. 

વbમુા ં 

૧. કોdk]ટુર કૌશiયC ુ

�ાથમીક _ાન Hમા ં

'CCC' ની સમકO હોm ુ

આવnયક. 

૨. Uયવસાય અને Jહ ર 

વહ8વટ લOી  

બાબતોમા ં V3ે= 

માpયમમા ં9સુ{ા તયૈાર 

કરવા VગેC ુ _ાન હોm ુ

આવnયક.  

૨૮ વqા 

ઉમરંમા ં

૫ વષ(ની 

sટછાટ 

૭૮૦૦/- 

કારવાની છેiલી તાર8ખના રોજ ઉમેદવારની વય ઉપર દશા|વલે ઉમરથી વb ુહોવી 

ઉપલી વયમયા(દા xટછાટ સાથે કોઈપણ સજંોગોમા ં િનયત તાર8ખે ૩૩

વયમયા(દામા ં સરકારyીના �વત(માન િનયમો 9જુબ sટછાટ રહ શે. �જુરાતના ં હોય તેવા અનામત વગ}

ઉપલી વયમયા(દામા ંિનયમોCસુાર xટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

ના ઠરાવ Bમાકં : સીઆરઆર -૧૧૨૦૦૮-૨૮૨૩૨૩-ગ.પ. ૦૬-૧૦-૨૦૧૫

 માન. 9Xુયમ>ંીyી &વાવલબંન યોજના અ[વયે તમામ ભરતી �DBયામા ં

નઅનામત દર ક વગ(ની હાલની મહqમ વયમયા(દામા ંપાચં વષ(નો વધારો કરવાનો િનણ(ય 

આ ઠરાવ 9જુબ સદર સીધી ભરતી Vતગ(ત મહzzમ વય મયા(દામા ંપાચં વષ}નો વધારો કરવામા ંઆવલે છે H 

રાવની જોગવાઈ 9જુબ લા� ુકર લ છે 

૩૮૨૦૧૧ 
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૨૨૦૦/- ૧૫૦૦/

- 

પે બે[ડ 

૫૨૦૦-

૨૦૨૦૦ 

3ેડ પે 

૨૪૦૦ 

 જોઈશે નDહ. તમામ ક ટ ગર8ના 

૩૩ વષ(થી વધવી જોઈશે નDહ. 

�જુરાતના ં હોય તેવા અનામત વગ}ના ઉમેદવારોને 

૨૦૧૫થી ભરતી િનયમોમા ંવય 

બન યોજના અ[વયે તમામ ભરતી �DBયામા ં

વયમયા(દામા ંપાચં વષ(નો વધારો કરવાનો િનણ(ય 

પાચં વષ}નો વધારો કરવામા ંઆવલે છે H 



�લોક ન.ં 

ફોન ન:ં ૦૭૯/ ૨૩૯૭૭૨૧૯
 

 

2. ���� ���  : 

નાણા ં િવભાગના તા. ૧૬/૨/૨૦૦૬ 

જોગવાઈઓને આિધન તથા તા. ૨૦

થી િનયત કર લ જોગવાઈ 9જુબ પાચં વષ( માટ  

ખાસ ભuvુ ંમળ8ને jુલ ઉ~ચક પગારથી િનમ�કૂ અપાશે

િનયત થયલે અ[ય લાભો મળવાપા> રહ શે

જ?યાના પગાર ધોરણમા ં િનયિમત િનમ

14124/2012 અને SLP No. 14125/2012

 

3. 4����50к ������� 6�7�� 

સરકારyીના તા. ૬/૧૧/૨૦૧૫ના ઠરાવ Bમાકંઃ

�બ� 9લુાકાતની જોગવાઈ રદ કરવામા ંઆવલે છે અને ફFત &પધા(zમક પર8Oામા ંમેળવેલ �ણુના આધાર  પસદંગી કરવાC ુ

ઠરાવેલ છે. તે અCસુાર િનગમમા ંઆ જોગવાઈનો અમલ કર લ 

વષ(ના ધોરણે સીધી ભરતીથી િનમ�ુકં કરવા માટ  િનગમ ન�8 કર  તે સ&ંથા મારફત &પધા(zમક પર8OાC ુઆયોજન કરવામા ં

આવનાર છે. પસદંગીની �DBયા હ �લુOી ��નોવાળ8 

નીચેની િવગતે રહ શે.  

૧. ૧૦૦ માFસ(ના સબંિધત િવષયને લગતા ��ો

૨. ૫૦ માFસ(ના સામા[ય _ાનને લગતા ��ો

૩. ૨૫ માFસ(ના V3ે= ભાષાને લગતા ��ો

૪. ૨૫ માFસ(ના �વાસનને લગતા ��ો

પરં� ુિનગમને યો?ય અને જ�ર8 લાગશે 

કરવામા ંઆવશ.ે પર8OાCુ ંમાpયમ �જુરાતી રહ શે

રાખવામા ંઆવશે. Hમા ં��નનો જવાબ ઉમે

કાપવામા ંઆવશ.ે બ�ે જ?યાઓની પર8Oા એકજ Dદવસે લેવામા ંઆવશે

• શકય હોય zયા ંRધુી પર8Oા સબંિંધત બધીજ Rચૂનાઓ મોબાઈલ ન ં

આથી અર=પ>કમા ંમોબાઈલ નં

Jળવી રાખવા જ�ર8 છે.  

• લે�ખત પર8Oા O.M.R. પpધિતથી લેવામા ંઆવ

• O.M.R. પpધિતથી લેવાનાર પર8Oા 

પસદંગી સિમિતને રહ શે. 
 

4. к�9:;'<��� % к���  

ઉમેદવાર કોdk]ટુરના ઉપયોગ 

૧૩/૮/૨૦૦૮ના ઠરાવ Bમાકંઃ- =એસ

9જુબ કોdk]ટુર VગેCુ ં બેઝીક નોલેઝ ધરાવતા હોવા VગેCુ ં કોઈપણ સરકાર મા[ંય તાલીમ સ&ંથાCુ ં�માણપ>

ધરાવતા હોવા જોઈશે તથા સરકા

અ�યાસBમમા કોdtટુર એક િવષય સાથે પસાર કર લ હોય તેવા �ામાણપ>ો

કોdtટુરના િવષય સાથે પસાર કર લ હોય તેવા

�જુરાત �વાસન િનગમ �લિમટ ડ 

(�જુરાત સરકારC ુJહ રસાહસ)  

. ૧૬-૧૭/૪, ઉKોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૧

૨૩૯૭૭૨૧૯, ૨૩૯૭૭૨૨૯, ૨૩૯૭૭૨૦૦  વેબ સાઈટ : www.gujarattourism.com

૨૦૦૬ અને તા. ૨૯/૪/૨૦૧૦ના ઠરાવ Bમાકંઃ- ખરચ

૨૦/૧૦/૨૦૧૪ અને તા. ૨૦/૧૦/૨૦૧૫ના ઠરાવ �માકંઃ- ખરચ

પાચં વષ( માટ  વગ(-૩ની આ જ?યાઓ માટ  �િતમાસ ફ8Fસ પગાર અને

ખાસ ભuvુ ંમળ8ને jુલ ઉ~ચક પગારથી િનમ�કૂ અપાશ,ે   વbમુા ંવાિષwક વધારો �. ૧૫૦૦/

િનયત થયલે અ[ય લાભો મળવાપા> રહ શ.ે zયારબાદ પાચં વષ(ની સેવાઓ સતંોષકારક ર8તે tરુ8 થયેથી વગ(

િનયિમત િનમ�કૂ મળેવવાપા> થશે. આ બાબતે નામ. Rિુ�મ કોટ(મા ં દાખલ થયેલ 

SLP No. 14125/2012ના �કુાદાને આિધન રહ શ.ે  

ના ઠરાવ Bમાકંઃ- પરચ/૧૦૨૦૧૫/૧૨૨૩/ક થી વગ(-૩ની જ?યાઓની ભરતી �B8યામા ં

�બ� 9લુાકાતની જોગવાઈ રદ કરવામા ંઆવલે છે અને ફFત &પધા(zમક પર8Oામા ંમેળવેલ �ણુના આધાર  પસદંગી કરવાC ુ

તે અCસુાર િનગમમા ંઆ જોગવાઈનો અમલ કર લ છે. આ જ?યાઓ ઉપર કરાર આધાર8ત ફ8O પગારથી પાચં 

વષ(ના ધોરણે સીધી ભરતીથી િનમ�ુકં કરવા માટ  િનગમ ન�8 કર  તે સ&ંથા મારફત &પધા(zમક પર8OાC ુઆયોજન કરવામા ં

હ �લુOી ��નોવાળ8 O.M.R પpધિતથી ૨૦૦ માક(સની પર8Oા લેવામા ંઆવ

માFસ(ના સબંિધત િવષયને લગતા ��ો 

માFસ(ના સામા[ય _ાનને લગતા ��ો 

માFસ(ના V3ે= ભાષાને લગતા ��ો 

માFસ(ના �વાસનને લગતા ��ો 

ને યો?ય અને જ�ર8 લાગશે તો તમેા ંજ�ર8 ફ રફાર કર8 શકશે અને તેવા સજંોગોમા ંતે

પર8OાCુ ંમાpયમ �જુરાતી રહ શે. V3ે= ભાષાને લગતા ��ોCુ ંમાpયમ V3ે= રહ શે

Hમા ં��નનો જવાબ ઉમેદવાર pવારા ખોટો લખવામા ંઆવશે તો દર ક ખોટા જવાબ 

બ�ે જ?યાઓની પર8Oા એકજ Dદવસે લેવામા ંઆવશ.ે    

zયા ંRધુી પર8Oા સબંિંધત બધીજ Rચૂનાઓ મોબાઈલ નબંર ઉપર SMS અને 

મોબાઈલ નબંર અને e-mail આઈડ8 અવnય દશા(વવા અને પર8Oા �DBયા tણૂ( થાય zયા ંRધુી ત ે

પpધિતથી લેવામા ંઆવશ.ે કોઈપણ સવંગ(ની પર8Oા વbમુાવંb ુબે 

પpધિતથી લેવાનાર પર8Oા ૨૦૦ માક(સની રાખવામા ંઆવેલ છે. Hમા ં કટઓફ માક(સ ન�8 કરવાની સqા 

 Vગેની પાયાની Jણકાર8 ધરાવતો હોવો જોઈશે. સામા[ય વDહવટ િવભાગના 

=એસ/૧૧/૨૦૦૮/સીઆરઆર/૧૦/૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ-

VગેCુ ં બેઝીક નોલેઝ ધરાવતા હોવા VગેCુ ં કોઈપણ સરકાર મા[ંય તાલીમ સ&ંથાCુ ં�માણપ>

તથા સરકાર મા[ય ]િુનવ(સીટ8 અથવા સ&ંથામા ં કોdk]ટુર _ાન Vગેના કોઈપણ Dડkલોમા 

ક િવષય સાથે પસાર કર લ હોય તેવા �ામાણપ>ો અથવા ધોરણ-૧૦ 

કોdtટુરના િવષય સાથે પસાર કર લ હોય તેવા �માણપ>ો ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે આ તબ�ે આ �માણપ> ન ધરાવતા 

૩૮૨૦૧૧ 
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ખરચ/૨૦૦૨/૫૭-પાટ(-૨/ઝ.૧ની 

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭-પાટ(-૨/ઝ.૧ 

માટ  �િતમાસ ફ8Fસ પગાર અને તેના ઉપર માિસક 

/-નો રહ શે. તેમજ આ ઠરાવથી 

zયારબાદ પાચં વષ(ની સેવાઓ સતંોષકારક ર8તે tરુ8 થયેથી વગ(-૩ની Hત ે

Rિુ�મ કોટ(મા ં દાખલ થયેલ SLP No. 

ની જ?યાઓની ભરતી �B8યામા ં

�બ� 9લુાકાતની જોગવાઈ રદ કરવામા ંઆવલે છે અને ફFત &પધા(zમક પર8Oામા ંમેળવેલ �ણુના આધાર  પસદંગી કરવાC ુ

આ જ?યાઓ ઉપર કરાર આધાર8ત ફ8O પગારથી પાચં 

વષ(ના ધોરણે સીધી ભરતીથી િનમ�ુકં કરવા માટ  િનગમ ન�8 કર  તે સ&ંથા મારફત &પધા(zમક પર8OાC ુઆયોજન કરવામા ં

માક(સની પર8Oા લેવામા ંઆવશે. �� પ> 

સજંોગોમા ંતણેી Jણ વેબસાઇટ ઉપર 

V3ે= રહ શે. નગેેટ8વ માDક�ગ 

દવાર pવારા ખોટો લખવામા ંઆવશે તો દર ક ખોટા જવાબ દ8ઠ ૦.૨૫ લેખે માક�સ 

અને e-mail થી આપવામા ંઆવશ.ે 

અવnય દશા(વવા અને પર8Oા �DBયા tણૂ( થાય zયા ંRધુી ત ે

 Dદવસમા ંલેવામા ંઆવશ ે

Hમા ં કટઓફ માક(સ ન�8 કરવાની સqા 

સામા[ય વDહવટ િવભાગના તા. 

-૫થી ન�8 કર લ અ�યાસBમ 

VગેCુ ં બેઝીક નોલેઝ ધરાવતા હોવા VગેCુ ં કોઈપણ સરકાર મા[ંય તાલીમ સ&ંથાCુ ં�માણપ>/માક(શીટ 

_ાન Vગેના કોઈપણ Dડkલોમા 

૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ની પર8Oા 

આ તબ�ે આ �માણપ> ન ધરાવતા 
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ઉમેદવારો પણ અર= કર8 શકશ.ે 

કયા( VગેCુ ં�માણપ> ધરાવતા હોવા જોઈશે

5. ����� �� >�! ����� к�?@�� A��� 

i. �બન અનામત ઉમેદવારો માટ  અર= ફ8 � 

સામા�જક અને શOૈ�ણક ર8તે પછાત વગ(ના ઉમે

રોકડમા ં&થાનીક પો&ટ ઓફ8સમા ં

ii. ઓનલાઈન અર= કયા( બાદ 

૩ ચલણની A-4  સાઇઝમા ં િ�[ટ

&વીકારવામા ંઆવશે. 

iii. આ >ણ ચલણ પૈક8 એક ચલણ પો&ટ ઓDફ

iv. પો&ટ ઓDફસમા ંફ8 ભરવાની છેiલી તાર8ખ

v. ફ8 ભયા( બાદ Dરફંડ મળવાપા> નથી

vi. પર8Oા ફ8 ભરવાથી ઉમેદવારને તે

જો ઉમેદવારન ે SMS ન મળે તો Dદન 

ઓDફસનો સપંક( કરવાનો રહ શે

vii. &પધા(zમક પર8Oા અમદાવાદ ખાતે યોજવામા ંઆવશે

પર8Oા યોજવાનો િનગમનો હ� અબાિધત રહ શે

viii. આ માટ  ઉમેદવારને કોઇ પ
 

૬. �� ����� 60� �B      

C'	��� ��к���� ��к���/>����к���

к�!��/х��� 0���� A��� �0�0���1�0�� >�F к����� ���ш!

H���! I!��0�� ��ш! ���. ��(A�� к0�����J 

I!��&' ���ш! >�! K(K 60� �B��� �к�� � 1�9��� 0���!�� �L' к���&' ���ш!
 

7. >�5���  N O���. 

i. રા�h8યતા : ઉમેદવાર ભારતનો ના

ii. �જુરાતી, Dહ[દ8 અને V3ે= ભાષાCુ ંtરૂ� ુ ં_ાન ધરાવતા હોવા જોઈ

iii. સદર�ુ ભરતી સબંિંધત તમામ Rચૂનાઓ

પરથી જોવા મળ8 શકશે 

iv. ઉમેદવાર  િનયત અર=પ>કમા ંભર લી િવગતો સમ3 ભરતી �DBયા માટ  આખર8 ગણવામા ં

(અસલ અને �મા�ણત નકલ) 

કરવાના રહ શે. અ[યથા અર= પ>ક H તે તબ�ે ર

�માણપ>ો/સDટ�Dફક ટ જોડવાના નથી

અશFતતાની ટકાવાર8 VગેC ુિસિવલ સ�નC ુ�માણપ> િનગમ �ારા માગંવામા ંઆવે zયાર  ર�ુ કરવાC ુરહ શે

v. અનામત ક ટ ગર8ના તમામ ઉમેદવારોના Dક&સામા ંJિતCુ ં�માણ

અને લા� ુપડ  zયા ંનોન-DBિમ�લયર સટ�Dફક ટ રા^ય સરકારની નોકર8 માટ  

ફર�જયાત છે તે િસવાય H તે અરજદાર

ઓનલાઇન કરવાની છેiલી તાર8ખ Rધુીમા ંમળેવલે હોવા જોઈશે

�જુરાત �વાસન િનગમ �લિમટ ડ 

(�જુરાત સરકારC ુJહ રસાહસ)  

. ૧૬-૧૭/૪, ઉKોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૧
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 પરં� ુિનમ�કૂ મેળવવાને પા> થશે નહo. િનમ�કૂ સમયે કોdk]ટુરની 

હોવા જોઈશે. 

к�?@�� A���  

ન અનામત ઉમેદવારો માટ  અર= ફ8 � .૫૦૦/-  વqા  પો&ટ ઓફ8સ ચા� � .૧૨

સામા�જક અને શOૈ�ણક ર8તે પછાત વગ(ના ઉમેદવારો માટ  અર= ફ8 �. ૨૫૦/- વqા પો&ટ

રોકડમા ં&થાનીક પો&ટ ઓફ8સમા ંભરવાનો રહ શ.ે 

ઓનલાઈન અર= કયા( બાદ OJASની વેબસાઈટ ઉપરથી ઉમેદવારના અર=પ>કની સાથે આપલે પો&ટ ઓDફસના 

સાઇઝમા ં િ�[ટ લઇને તે કોઈપણ કોdk]ટુરાઈઝડ પો&ટ ઓDફસમા ંર�ૂ કરવાથી તેઓ pવારા ફ8 

ચલણ પૈક8 એક ચલણ પો&ટ ઓDફસ રાખશે અને બીJ બે સહ8/િસ�ા કર8 ઉમેદવારને પરત કરશે 

પો&ટ ઓDફસમા ંફ8 ભરવાની છેiલી તાર8ખ:  5/10/2016�� રોજ પો&ટ ઓDફસના કામ

મળવાપા> નથી  તેમજ ફ8 ભયા( વગરની અર= મા[ય રહ શે નDહ.

પર8Oા ફ8 ભરવાથી ઉમેદવારને તેઓ �ારા દશા(વલે મોબાઈલ નબંર ઉપર SMSથી ફ8 ભયા(ની Jણ કરવામા ંઆવશે

ન મળે તો Dદન -૨ મા ં ઉમેદવાર  H પો&ટ ઓDફસ ખાત ે ફ8 જમા કરાવલે હોય ત ે પો&ટ 

ઓDફસનો સપંક( કરવાનો રહ શે 

&પધા(zમક પર8Oા અમદાવાદ ખાતે યોજવામા ંઆવશ.ે પર8Oા ક [�મા ં ફ રફાર ક  અમદાવાદ ઉપરાqં અ[ય &થળે 

પર8Oા યોજવાનો િનગમનો હ� અબાિધત રહ શ.ે 

આ માટ  ઉમેદવારને કોઇ પણ �કારના ભાડા ભuથાઓ મળવાપા> થશે નહo.  

>����к���/��к�� �4�к�� (�P�-к��Q��ш�/к����0�� ��	 (%��� к0�����J �!0�� 

х��� 0���� A��� �0�0���1�0�� >�F к����� ���ш!. >�! �0�0���1� �R� >�F 0S

��(A�� к0�����J ''�� ����� 60� �B'' U к�!��0�� ��	 (%��� ����! к�!��& ' 0!S�� 

I!��&' ���ш! >�! K(K 60� �B��� �к�� � 1�9��� 0���!�� �L' к���&' ���ш!.   

ઉમેદવાર ભારતનો નાગDરક હોવો જોઈશ.ે 

Dહ[દ8 અને V3ે= ભાષાCુ ંtરૂ� ુ ં_ાન ધરાવતા હોવા જોઈશે. 
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ઉમેદવાર  િનયત અર=પ>કમા ંભર લી િવગતો સમ3 ભરતી �DBયા માટ  આખર8 ગણવામા ં

) આ િનગમ �ારા ^યાર  માગંવામા ંઆવે zયાર  H તે &થળે 

અ[યથા અર= પ>ક H તે તબ�ે ર{ કરવામા ં આવશે. ઓન લાઇન અર= કરતી વખતે કોઈ 

સDટ�Dફક ટ જોડવાના નથી. H ઉમેદવાર શાર8Dરક અશકતતા ધરાવતા હોયતેવા ઉમેદવાર  શાર8Dરક 

અશFતતાની ટકાવાર8 VગેC ુિસિવલ સ�નC ુ�માણપ> િનગમ �ારા માગંવામા ંઆવે zયાર  ર�ુ કરવાC ુરહ શે

તમામ ઉમેદવારોના Dક&સામા ંJિતCુ ં�માણપ>. વય મયા(દા, શૈO�ણક લાયકાત

DBિમ�લયર સટ�Dફક ટ રા^ય સરકારની નોકર8 માટ  સરકારyી �ારા 

ફર�જયાત છે તે િસવાય H તે અરજદારને સા.શૈ.પ. તર8ક નો લાભ મળવાપા> રહ શે નDહ. 

ઓનલાઇન કરવાની છેiલી તાર8ખ Rધુીમા ંમળેવલે હોવા જોઈશ.ે અ[યથા pયાનમા ંલેવામા ંઆવશે નDહ

૩૮૨૦૧૧ 
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કોdk]ટુરની 'CCC' પર8Oા પાસ 

૧૨/- તથા અC.ુજન.Jિત તથા 

વqા પો&ટ ઓDફસ ચા� � .૧૨/- 

પ>કની સાથે આપલે પો&ટ ઓDફસના 

પો&ટ ઓDફસમા ંર�ૂ કરવાથી તેઓ pવારા ફ8 

ઉમેદવારને પરત કરશે . 

મકાજના સમય Rધુી છે. 

. 

થી ફ8 ભયા(ની Jણ કરવામા ંઆવશ,ે 

મા ં ઉમેદવાર  H પો&ટ ઓDફસ ખાતે ફ8 જમા કરાવલે હોય તે પો&ટ 

પર8Oા ક [�મા ં ફ રફાર ક  અમદાવાદ ઉપરાqં અ[ય &થળે 

к����0�� ��	 (%��� к0�����J �!0�� 
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ઉમેદવાર  િનયત અર=પ>કમા ંભર લી િવગતો સમ3 ભરતી �DBયા માટ  આખર8 ગણવામા ંઆવશે અને તેના tરુાવાઓ 

 અને સમયે &વ -ખ ચ\ �બ� ર�ુ 

લાઇન અર= કરતી વખતે કોઈ 

H ઉમેદવાર શાર8Dરક અશકતતા ધરાવતા હોયતેવા ઉમેદવાર  શાર8Dરક 

અશFતતાની ટકાવાર8 VગેC ુિસિવલ સ�નC ુ�માણપ> િનગમ �ારા માગંવામા ંઆવે zયાર  ર�ુ કરવાC ુરહ શે.   

ક લાયકાત, વધારાની અCભુવ 

સરકારyી �ારા િનયત થયલે ન9નૂામા ંહોmુ ં

. આ તમામ �માણપ> અર= 

નમા ંલેવામા ંઆવશે નDહ. 



�લોક ન.ં 

ફોન ન:ં ૦૭૯/ ૨૩૯૭૭૨૧૯
 

 

vi. સા. અને શ.ૈ પ વગ(ના ઉમેદવારોએ ઉ�ત વગ(મા ંસમાવે

[યાય અને અિધકાર8તા િવભાગના તા

zયાર  �વત(માન િનયમોCસુાર ર�ુ કરવાC ુ ં રહ શે

નબંર અને તનેી તાર8ખ ઓનલાઇન અર= વખતે દશા(વવાનો રહ શે

અિધકાર8 pવારા અપાયેલ આmુ

વયમયા(દામા ંઆવતા નહo હોયતો તેઓની ઉમેદવાર8 ર

સમાવેશ ન થતો હોવા VગેC ુ ંિનયત સમયગાળાCુ ંઅન ેિનયત ન9નુાCુ ં�માણપ> ધરાવતા ના હોય તેવા ઉમેદવારોન ે

જનરલ ઉમેદવાર તર8ક  અર= કરવાC ુR�ુચત કરવામા ંઆવે છે

vii. આ જ?યાઓની ભરતી �Dકયામા ંઆખર8 પસદંગી પામલે ઉમેદવારની િનમ�કુ સqાિધકાર8 ઠરાવે તે શરતોને આિધન 

િનમ�કુ મળેવવાને પા> ઠરશે

viii. ઉમેદવાર પોતે આખર8 પસદંગી યાદ8મા ંસમાિવ�ટ થવા મા>થી સબિંધત �?યા ઉપર િનમ�ૂં

હ�દાર થશે નહ8. િનમ� ૂકં કરનાર સqાિધકાર8ને પોતાને એવી ખાતર8 થાય ક  Jહ ર સેવા સા�ં

અને આ જ?યાના �વત(માન ભરતી િનયમો અCસુા

િનમ�કૂ બાબતે િનમ�ૂકં સqાિધકાર8નો િનણ(ય આખર8 ગણાશે

ix. આ ભરતી �DBયા સtંણૂ(પણે H તે 

x. અCભુવ મળેવલે હોય તે નોકર8દાતા pવારા ઇ&] ુથયેલ �માણપ>

જ�ર હતી, હો{ો, મળતો માિસક અને વાિષwક પગાર

દશા(વેલ હોવો જોઈશ.ે પગાર માટ  પગાર &લીપ

ર�ુ કરવાના રહ શ.ે વળ8 >&'#� 	
���! >&'K� R!

шV�W к I��к�� 6�:� к��� (�1��

����! 0�?� ���ш! ��X. 

xi. આ Jહ રાત કોઈ પણ કારણોસર રદ ક

આવnયFતા ઊભી થશે તો તમે 

રહ શે નહo. તેમજ તવેા સજંોગોમા ંભર લ અર= અને પર8Oા ફ8 પરત મળવાપા> થશે 
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અર= ફોમ( કોઈ પણ કોdk]ટુર

xii. અર= પ>ક ભરતા ંપહ લા ંવેબસાઇટ ઉપર 9કૂવામા ંઆવેલ ઉમેદવાર માટ ની Rચૂનાઓ અને ઓનલાઈન અર= પ>ક 

ભરવા બાબતની Rચૂનાઓનો કાળ=tવૂ(ક અ�યાસ કરવા િવ

xiii. ટપાલ ક  jુર8યર ક  �બ� મોકલાવેલ અર= ફોમ( ર{ થયેલા ગણાશે

િ�[ટ આઉટ અરજદાર  પોતાની પાસે રાખવાCુ ં રહ શે

કરવાના રહ શે. 

xiv. ભરતી �DBયા દરdયાન રાજક8ય ક  અ[ય કોઈ ર8તે ભલામણ

રાખવામા આવશ.ે 

xv. વb ુમાDહતી માટ  સપંક( ન: ૦૭૯

xvi. H કોઈ ઉમેદવાર........ 

•  તેને ઉમેદવાર8 માટ  કોઈપણ �કાર  ટ કો મળેવ

 પર �zયO ક  પરોO 

•  બીJCુ ંનામ ધારણ કરવા માટ 

�જુરાત �વાસન િનગમ �લિમટ ડ 

(�જુરાત સરકારC ુJહ રસાહસ)  

. ૧૬-૧૭/૪, ઉKોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૧

૨૩૯૭૭૨૧૯, ૨૩૯૭૭૨૨૯, ૨૩૯૭૭૨૦૦  વેબ સાઈટ : www.gujarattourism.com

વગ(ના ઉમેદવારોએ ઉ�ત વગ(મા ંસમાવશે ન થતો હોવા VગેCુ ંિનયત ન9ુ

િવભાગના તા ૬.૨.૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ ન9નુામા ં�માણપ> પસદંગી સિમિત માગંે 

સાર ર�ુ કરવાC ુ ં રહ શ.ે ઉ�ત વગ(મા ં સમાવેશ થતો ન હોવા Vગેના અસલ �માણપ>નો 

નબંર અને તનેી તાર8ખ ઓનલાઇન અર= વખતે દશા(વવાનો રહ શે. પર8Oા બાદ �માણપ>ોની ચકાસણી સમયે સ

અિધકાર8 pવારા અપાયેલ આm ુ �માણપ> ર�ુ ન કર8 શકતા ઉમેદવારો સામા[ય ઉમેદવારો માટ  ન�8 થયેલ 

હોયતો તેઓની ઉમેદવાર8 ર{ થશે. આથી ઓનલાઈન અર= કરતી વખતે ઉ�ત વગ(મા ં

હોવા VગેC ુ ંિનયત સમયગાળાCુ ંઅન ેિનયત ન9નુાC ુ ં�માણપ> ધરાવતા ના હોય તેવા ઉમેદવારોન ે

ઉમેદવાર તર8ક  અર= કરવાC ુR�ુચત કરવામા ંઆવે છે.  

ની ભરતી �Dકયામા ંઆખર8 પસદંગી પામલે ઉમેદવારની િનમ�કુ સqાિધકાર8 ઠરાવે તે શરતોને આિધન 

> ઠરશે. 

પોતે આખર8 પસદંગી યાદ8મા ંસમાિવ�ટ થવા મા>થી સબિંધત �?યા ઉપર િનમ�ૂં

કરનાર સqાિધકાર8ને પોતાને એવી ખાતર8 થાય ક  Jહ ર સેવા સા�ં

અને આ જ?યાના �વત(માન ભરતી િનયમો અCસુાર યો?ય જણાતો નથી તો H તે તબ�ે

સqાિધકાર8નો િનણ(ય આખર8 ગણાશે. 

ણ(પણે H તે જ?યાના �વત(માન ભરતી િનયમોને આિધન રહ શ.ે  

અCભુવ મળેવલે હોય તે નોકર8દાતા pવારા ઇ&] ુથયેલ �માણપ>મા ં કયા �કારC ુ ં કામ હ� ું

મળતો માિસક અને વાિષwક પગાર, અCભુવનો સમયગાળો (�ારથી �ાર Rધુી

પગાર માટ  પગાર &લીપ, છેiલા પગારC ુ ં�માણપ>, બે[ક એકાઉ[ટ &ટ ટમે[ટ વગેર  

>&'#� 	
���! >&'K� R! к� к�0 �! $�! ���1�� �A0A��� A� �� �х�� � �ш!

к I��к�� 6�:� к��� (�1�� 	 >&'#� Y���! I!��0�� ��ш!. ��<� <�Z0 к� [Aшк >&'#�

આ Jહ રાત કોઈ પણ કારણોસર રદ કરવાની ક  તેમા ં ફ રફાર Bરવાની ક  જ?યાઓની સXંયામા ં વધ 

આવnયFતા ઊભી થશે તો તમે કરવાનો િનગમનો અબાિધત હ�/અિધકાર રહ શે અને આ માટ  કારણો આપવા 

તેમજ તવેા સજંોગોમા ંભર લ અર= અને પર8Oા ફ8 પરત મળવાપા> થશે નહo

www.gujarattourism.com અથવા http://ojas.gujarat.gov.in ઉપર ઓનલાઈન ભરવાC ુ ં રહ શે

dk]ટુર ક  Hની સાથે ઇ[ટરનેટ Rિુવધા ઉપલ�ધ હોય તે ઉપરથી ભર8 શ

વેબસાઇટ ઉપર 9કૂવામા ંઆવેલ ઉમેદવાર માટ ની Rચૂનાઓ અને ઓનલાઈન અર= પ>ક 

ઓનો કાળ=tવૂ(ક અ�યાસ કરવા િવનિંત છે અને zયારબાદ જ ઓનલાઈન અર= પ>ક ભરmું

મોકલાવેલ અર= ફોમ( ર{ થયેલા ગણાશે. તમેજ ફ8 પરત મળશે નહo

િ�[ટ આઉટ અરજદાર  પોતાની પાસે રાખવાCુ ં રહ શે. આ કચેર8 pવારા માગંણી થયેથી

ભરતી �DBયા દરdયાન રાજક8ય ક  અ[ય કોઈ ર8તે ભલામણના �યાસ કરનાર ઉમેદવારને ગે

૦૭૯/૨૩૯૭૭૨૦૦-૨૯-૧૯ 

તેને ઉમેદવાર8 માટ  કોઈપણ �કાર  ટ કો મળેવવા માટ  એટલે ક  િનગમના અpયO

ક  પરોO લાગવગ લગાડવાનો �યાસ કરવા માટ  

બીJCુ ંનામ ધારણ કરવા માટ  

૩૮૨૦૧૧ 

www.gujarattourism.com 
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શ ન થતો હોવા VગેCુ ંિનયત ન9નુાCુ ંસરકારyીના સામા�જક 

�માણપ> પસદંગી સિમિત માગેં 

ઉ�ત વગ(મા ં સમાવેશ થતો ન હોવા Vગેના અસલ �માણપ>નો 

ણપ>ોની ચકાસણી સમયે સOમ 

�માણપ> ર�ુ ન કર8 શકતા ઉમેદવારો સામા[ય ઉમેદવારો માટ  ન�8 થયેલ 

આથી ઓનલાઈન અર= કરતી વખતે ઉ�ત વગ(મા ં

હોવા VગેC ુ ંિનયત સમયગાળાCુ ંઅન ેિનયત ન9નુાC ુ ં�માણપ> ધરાવતા ના હોય તેવા ઉમેદવારોન ે

ની ભરતી �Dકયામા ંઆખર8 પસદંગી પામલે ઉમેદવારની િનમ�કુ સqાિધકાર8 ઠરાવે તે શરતોને આિધન 

પોતે આખર8 પસદંગી યાદ8મા ંસમાિવ�ટ થવા મા>થી સબિંધત �?યા ઉપર િનમ�ૂકં કરવાનો દાવો કરવાન ે

કરનાર સqાિધકાર8ને પોતાને એવી ખાતર8 થાય ક  Jહ ર સેવા સા� ંતે ઠરાવેલ િનયમોCસુાર 

તો H તે તબ�ે આવા ઉમેદવારને તેની 

કારCુ ં કામ હ� ુ,ં �ા �કારના &ક8લની 

�ારથી �ાર Rધુી) નોકર8 કયા(C ુ&થળ 

બે[ક એકાઉ[ટ &ટ ટમે[ટ વગેર  tરુાવા તર8ક  

к� к�0 �! $�! ���1�� �A0A��� A� �� �х�� � �ш!. A��� 

��<�<�Z0 к� [Aшк >&'#�/��I�0 I��!I 

વાની ક  તેમા ં ફ રફાર Bરવાની ક  જ?યાઓની સXંયામા ં વધ –ઘટ કરવાની 

અિધકાર રહ શે અને આ માટ  કારણો આપવા બધંાયલે 

નહo. ઓન લાઇન અર= પ>ક 

ઉપર ઓનલાઈન ભરવાCુ ં રહ શે. ઓનલાઈન 

ક  Hની સાથે ઇ[ટરનેટ Rિુવધા ઉપલ�ધ હોય તે ઉપરથી ભર8 શકાશે. 

વેબસાઇટ ઉપર 9કૂવામા ંઆવેલ ઉમેદવાર માટ ની Rચૂનાઓ અને ઓનલાઈન અર= પ>ક 

રબાદ જ ઓનલાઈન અર= પ>ક ભરmુ.ં 

તમેજ ફ8 પરત મળશે નહo. ઓનલાઈન અર=Cુ ં

થી �માણપ>ો સાથે �બ� ર�ૂ 

�યાસ કરનાર ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠ રવી બાકાત 

ક  િનગમના અpયO, સ�ય અથવા કોઈ અિધકાર8 



�લોક ન.ં 

ફોન ન:ં ૦૭૯/ ૨૩૯૭૭૨૧૯
 

 

•  બીJ પાસે પોતાCુ ંનામ 

•  બનાવટ8 ખોટા દ&તાવેજો અથવા Hની સાથે ચેડા કરવામા ંઆUયા હોય તવેા દ&તાવેજો સાદર

 ગેરર8િત આચરવા માટ 

•  યથાથ( અથવા ખોટ8 

•  પર8Oા માટ  તેની ઉમેદવાર8ના સબંધંમા ંઅ[ય કોઇ 

•  પર8Oા દરdયાન ગેર

 કરવા, t&ુતક, ગાઈડ

 �ારા નકલ કરવા ક  ઉમેદવારને 

•  લખાણોમા અ�nલલ 

•  પર8Oા ખડંમા ંઅ[ય કોઈ ર8તે ગેરવત(�કૂ કરવા માટ 

•  પર8Oાના સચંાલન 

 કરવા માટ  

•  tવૂ(વત� ખડંોમા ં િનDદ��ટ કર લા તમામ અથવા કોઈપણ �zય કરવાનો �યzન કરવા માટ  અથવા યથા �સગં 

 મદદગાર8 કરવા માટ 

•  પર8Oા આપવા માટ  તનેે પરવાનગી આપતા તેના �વેશપ>મા ંઆપવામા ંઆવેલ કોઇપણ Rચૂનાનો ભગં 

 કરવા માટ , દોિષત ઠયા( હોય તો 

 ઉપરાતં િનગમ તે H પર8Oાનો ઉમેદવાર હોય તે પર8Oામાથી તનેે ગેરલાયક ઠરાવી

 સીધી પસદંગી માટ 

 પોતાના હ ઠળની કોઈપણ નોકર8માં
 

 8.  >�5��� N '��� :   

&પધા(zમક પર8Oાના સમયે ઉમેદવારને 

સાધનો પર8Oા ખડંમા ંસાથે લઈ જવાની xટ નથી Hના ભગં 

બેટર8થી સચંા�લત નોન-�ો3ામબેલ પોક ટ ક i�લુેટર લાવવાની અને તેનો ઉપયોગ 

એકબીJ ઉમેદવાની વ~ચે ક i�લેુટરની 

સબંધંી અ[ય કોઈ Rચૂના માટ  www.gujarattourism.com 

આ Jહ રાતમા ંદશા(વેલ જ?યાના ભરતી િનયમો અ[વ

પસદંગીની પpધિતની િવગતો અને Jહ રાતની અ[ય તમામ િવગતો 

http://ojas.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે

િનમ�કૂ સqાિધકાર8 સમO ર�ૂ કર લ જ[મતાર8ખ

H તે તબ�ે િનમ� ૂકં અિધકાર8 pવારા ચકાસણી કરતા ં

આવા ઉમેદવારોની િનમ� ૂકં સqાિધકાર8

આવશે. તેમજ આવા ઉમેદવારની જો પસં

પણ તબ�ે ર{ કરવામા ંઆવશે. 

સબંિંધત જ?યાઓની ભરતી �DBયાના અCસુધંાને

કરવાની આવnયFતા ઊભી થાય તો તમે ક

સિમિત આ માટ  કારણો આપવા બધંાયેલ રહ શે નહ8

�જુરાત �વાસન િનગમ �લિમટ ડ 

(�જુરાત સરકારC ુJહ રસાહસ)  

. ૧૬-૧૭/૪, ઉKોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૧

૨૩૯૭૭૨૧૯, ૨૩૯૭૭૨૨૯, ૨૩૯૭૭૨૦૦  વેબ સાઈટ : www.gujarattourism.com

બીJ પાસે પોતાCુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટ  

બનાવટ8 ખોટા દ&તાવેજો અથવા Hની સાથે ચેડા કરવામા ંઆUયા હોય તવેા દ&તાવેજો સાદર

ગેરર8િત આચરવા માટ   

ટ8 મહzવની માDહતી sપાવતા હોય તવેા િનવેદનો કરવા માટ  

પર8Oા માટ  તેની ઉમેદવાર8ના સબંધંમા ંઅ[ય કોઇ અિનયિમત અથવા અયો?ય સાધનનો આyય લેવા માટ 

રUયાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટ  એટલે ક  અ[ય ઉમેદવા

ગાઈડ, કાપલી ક  તેવા કોઈપણ છાપેલા ક  હ&ત લે�ખત સાDહzયની મદદથી અથવા વાતચીત 

કરવા ક  ઉમેદવારને નકલ Bરાવવાની ગેરર8િતઓ પૈક8 કોઈપણ ગેરર8િત આચરવા માટ 

ભાષા અથવા �બભzસ બાબત સDહતની અ�&�તુ બાબત લખવા માટ 

પર8Oા ખડંમા ંઅ[ય કોઈ ર8તે ગેરવત(�કૂ કરવા માટ  

 માટ  િનગમે રોક લા &ટાફને સીધી ક  આડકતર8 ર8તે હ રાન કરવા અથવા શાર8Dરક ર8

ખડંોમા ં િનDદ��ટ કર લા તમામ અથવા કોઈપણ �zય કરવાનો �યzન કરવા માટ  અથવા યથા �સગં 

મદદગાર8 કરવા માટ  

પર8Oા આપવા માટ  તનેે પરવાનગી આપતા તેના �વેશપ>મા ંઆપવામા ંઆવેલ કોઇપણ Rચૂનાનો ભગં 

દોિષત ઠયા( હોય તો અથવા દોિષત હોવાCુ ંJહ ર ક]ુ| હોય તો, તે ફોજદાર8 કાય(વાહ8ને પા> થવા 

ઉપરાતં િનગમ તે H પર8Oાનો ઉમેદવાર હોય તે પર8Oામાથી તનેે ગેરલાયક ઠરાવી

સીધી પસદંગી માટ  લેવાની કોઈપણ પર8Oામા ં બેસવામાથંી અથવા કોઈપણ �બ� 9લુાકાત

ના હ ઠળની કોઈપણ નોકર8માથંી કાયમી ર8તે િનDદ�ટ 9દુત માટ  બાકાત કર8 શકશે

 પોતાની સાથે કોઈ સેi]લુર ફોન, પેજર અથવા બી= કોઈ મોબાઈલ સદં શા

સાધનો પર8Oા ખડંમા ંસાથે લઈ જવાની xટ નથી Hના ભગં બદલ ઉમેદવાર િશOાને પા> બનશે .  

�ો3ામેબલ પોક ટ ક i�લુેટર લાવવાની અને તેનો ઉપયોગ  કરવાની xટ છે

લેટરની અદલા-બદલી થઈ શકશ ેનહo. ઉમેદવારને  ઓનલાઈન અર= કયા( બાદ

www.gujarattourism.com અને  http://ojas.gujarat.gov.in સતત જોતા ંરહ વા અCરુોધ છે

શા(વેલ જ?યાના ભરતી િનયમો અ[વયે શOૈ�ણક લાયકાત, વય મયા(દા, વયમયા(દામા ંsટછાટ

પસદંગીની પpધિતની િવગતો અને Jહ રાતની અ[ય તમામ િવગતો website: www.gujarattourism.com 

ઉપર જોવા મળશે. ઉમેદવાર  ઓન લાઈન અર= પ>કમા ં બતાવલેી કોઈપણ િવગત અને ઉમેદવાર  

કાર8 સમO ર�ૂ કર લ જ[મતાર8ખ, શOૈ�ણક લાયકાત, વય, Jિત, અ[ય લાયકાતોને લગતા �માણપ>ો ભિવ�યમા ં

ચકાસણી કરતા ંખોટા મા�મુ પડશ ેતો તનેી સામે કાયદ સરની 

િનમ� ૂકં સqાિધકાર8/સિમિતના પરામશ(મા ં ર{ કરવામા ં આવશે તમેજ ઉમેદવારને ગે

તેમજ આવા ઉમેદવારની જો પસદંગી/િનમ� ૂકં થયેલ હશે તો સબિંધત કચેર8 �ારા પસદંગી સિમિતના પરામશ(મા ંકોઈ 

સબંિંધત જ?યાઓની ભરતી �DBયાના અCસુધંાને આ Jહ રાતમા ંઅને Rચૂનાઓમા ં કોઈપણ કારણોસર ફ રફાર કરવાની ક  

કરવાની આવnયFતા ઊભી થાય તો તમે કરવાનો િનગમ/પસદંગી સિમિતનો અબાિધત હકક/અિધકાર રહ શે

સિમિત આ માટ  કારણો આપવા બધંાયેલ રહ શે નહ8. 
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બનાવટ8 ખોટા દ&તાવેજો અથવા Hની સાથે ચેડા કરવામા ંઆUયા હોય તવેા દ&તાવેજો સાદર કરવા અથવા 

 

યો?ય સાધનનો આyય લેવા માટ  

ક  અ[ય ઉમેદવારની ઉqરવહ8માથંી નકલ 

કાપલી ક  તેવા કોઈપણ છાપેલા ક  હ&ત લે�ખત સાDહzયની મદદથી અથવા વાતચીત 

વવાની ગેરર8િતઓ પૈક8 કોઈપણ ગેરર8િત આચરવા માટ  

ભzસ બાબત સDહતની અ�&�તુ બાબત લખવા માટ  

માટ  િનગમે રોક લા &ટાફને સીધી ક  આડકતર8 ર8તે હ રાન કરવા અથવા શાર8Dરક ર8તે ઇJ 

ખડંોમા ં િનDદ��ટ કર લા તમામ અથવા કોઈપણ �zય કરવાનો �યzન કરવા માટ  અથવા યથા �સગં 

પર8Oા આપવા માટ  તેને પરવાનગી આપતા તેના �વેશપ>મા ંઆપવામા ંઆવેલ કોઇપણ Rચૂનાનો ભગં 

તે ફોજદાર8 કાય(વાહ8ને પા> થવા 

ઉપરાતં િનગમ તે H પર8Oાનો ઉમેદવાર હોય તે પર8Oામાથી તનેે ગેરલાયક ઠરાવી શકશે. અથવા િનગમ 

થી અથવા કોઈપણ �બ� 9લુાકાતમાથંી અથવા 

9દુત માટ  બાકાત કર8 શકશે. 

પેજર અથવા બી= કોઈ મોબાઈલ સદં શા Uયવહારના 

 ઉમેદવારને પર8Oામા ં સાદ8 

કરવાની xટ છે. પણ પર8Oા ખડંમા ં

ઓનલાઈન અર= કયા( બાદ Jહ રાત 

સતત જોતા ંરહ વા અCરુોધ છે. 

વયમયા(દામા ંsટછાટ, પર8Oા ફ8 અને 

www.gujarattourism.com  અથવા 

લાઈન અર= પ>કમા ં બતાવલેી કોઈપણ િવગત અને ઉમેદવાર  

અ[ય લાયકાતોને લગતા �માણપ>ો ભિવ�યમા ં

કાયદ સરની કાય(વાહ8 કરવામા ંઆવશે. 

કરવામા ં આવશે તમેજ ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવવામા ં

રા પસદંગી સિમિતના પરામશ(મા ંકોઈ 

આ Jહ રાતમા ંઅને Rચૂનાઓમા ં કોઈપણ કારણોસર ફ રફાર કરવાની ક  ર{ 

અિધકાર રહ શે અને િનગમ/પસદંગી 


