ટુરિસ્ટ ગાઇડ્સના લાઇસન્સ માટેની માગગદર્શગકા
પ્રવાસન કમમશનિની કચેિી
ગાાંધીનગિ
ક્રમાાંક:પવસ/ટુરિસ્ટગાઇડ/૨૦૨૦/૩૦
તાિીખઃ ૨૩/૦૧/૨૦૨૦
ટુરિસ્ટ ગાઇડ્સના લાઇસન્સ માટેની માગગદર્શગકા
પ્રસ્તાવના અને ઉદ્દેશ્યઃ
ગુજિાત સિકાિ િાજ્્ને ભાિત અને મવશ્વના સૌથી પસાંદગીના પ્ગટન સ્થળ તિીકે મવકસાવવા માટે સરક્ર્પણે કામ કિી િહી
છે અને આ પ્ર્ાસયના પરિણામે દિ વર્ષે ગુજિાતની મુલાકાત લેતાાં પ્રવાસીઓની સાંખ્્ામાાં સતત વધાિય થઇ િહ્યય છે .
કયઇપણ સ્થળની મુલાકાત લેતાાં પ્રવાસીઓના સાંતયર્ષ માટે ટુરિસ્ટ ગાઇડની ભુમમકા મહત્વપૂણગ હય્ છે .
ગાઇડની મુખ્્ ભૂમમકા સામાન્્ જનતા પ્રવાસીઓ, મવદ્યાથીઓ, કલા અને સાાંસ્કૃમતક વાિસાના પ્રેમીઓને િાજ્્ના મવમવધ
સ્થળયની મુલાકાત લેતાાં પહેલાાં અને મુલાકાત દિમ્્ાન તેમના પસાંદગીના સ્થળયની અને િાજ્્ના કલા અને સાંસ્કૃમત બાબતની
મવસ્તૃત મામહતી પુિી પાડવામાાં ગાઈડ મહત્વની ભૂમમકા ભજવે છે . ગાઇડ દ્વાિા પ્રવાસીને િાજ્્ અને િાજ્્ના પ્રવાસન
સ્થળય મવશે મવસ્તૃત અને સચયટ મામહતી પુિી પાડવામાાં આવતા પ્રવાસીઓની િાજ્્ની મુલાકાત ્ાદગાિ બને છે . પ્રવાસન
કમમશનિ, ગુજિાત સિકાિએ િાજ્્માાં ગાઇડની જરૂરિ્ાતને પૂણગ કિવા માટે મન્મમત ધયિણે મવમવધ ગાઇડ ટ્રેનનાંગ કયર્ષગ
્યજવાનુાં નક્કી કિેલ છે .
આથી પ્રવાસન કમમશનિ, ગુજિાત સિકાિ ગાઇડ્સની પસાંદગી, તાલીમ અને લાઇસન્સ માટે નીચે મૂજબની
માગગદર્શગકા જાહેિ કિે છે . આ માગગદર્શગકા પ્રકામશત થ્ા તાિીખથી અમલમાાં આવશે.

૨. કા્ગક્ષત્ર
ે :
ગુજિાત િાજ્્ માટે ટુરિસ્ટ ગાઇડ્સના બે લેવલ િહેશે – એક-મસટી / ડેમસ્ટનેશન લેવલ ગાઇડ અને બીજા-સ્ટેટ લેવલ
ટુરિસ્ટ ગાઇડ્સ. મસટી / ડેમસ્ટનેશન લેવલ ગાઇડ્સ ચયક્કસ જગ્્ાના સ્થળ / પ્રવાસન આકર્ષગણના મનષણાાંત હયવા જયઇએ,
સ્ટેટ લેવલ ટુરિસ્ટ ગાઇડ્સ સમગ્ર ગુજિાતમાાં પ્રવાસીઓને ગાઇડ કિવા અને તેમની સાથે પ્રવાસમાાં જવાની માંજૂિી
આપવામાાં આવશે.
ક્રમ નાં.
1
2

ગાઇડ્સના પ્રકાિ
લેવલ I: મસટી / ડેમસ્ટનેશન ગાઇડ્સ
લેવલ II: સ્ટેટ લેવલ ગાઇડ્સ

લાઇસન્સ કલિ કયડડાંગ
પીળય િાંગ
લીલય િાંગ

3. ટુરિસ્ટ ગાઇડ બનવાની ્યગ્્તાઃ
ટુરિસ્ટ ગાઇડ બનવા માટેની ્યગ્્તા
ક્રમ
ધયિણય
મસટી/ડેમસ્ટનેશન ગાઇડ
નાં.

સ્ટેટ લેવલ ટુરિસ્ટ ગાઇડ્સ

3.1

ઉંમિ

લઘુત્તમ ઉંમિ 20 વર્ષગ

લઘુત્તમ ઉંમિ 20 વર્ષગ

3.2

શૈક્ષમણક લા્કાત

3.3

ડયમમસાઇલ

લઘુત્તમ 10 + 2 લેવલ પાસ
ગુજિાત િાજ્્ના મનવાસી હયવા જયઇએ.
ઉમેદવાિે ગાઇડ ટ્રેનનાંગ કયસગમાાં પ્રવેશ માટે
અિજી સાથે ડયમમસાઇલનય પુિાવય સોંપવાનય
િહેશે.
ડયમમસાઇલના પુિાવા તિીકે નીચેના
દસ્તાવેજય મસ્વકાિાશે (કયઇપણ 2)

માન્્ ્ુમનવર્સગટીમાાંથી સ્નાતક
ગુજિાત િાજ્્ના મનવાસી હયવા
જયઇએ. ઉમેદવાિે ગાઇડ ટ્રેનનાંગ કયસગમાાં
પ્રવેશ માટે અિજી સાથે ડયમમસાઇલનય
પુિાવય સોંપવાનય િહેશ.ે
ડયમમસાઇલના પુિાવા તિીકે નીચેના
દસ્તાવેજય મસ્વકાિાશે (કયઇપણ 2)
(vii)
આધાિ કાડગ
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

આધાિ કાડગ
પાસપયટગ
મતદાિ ઓળખ કાડગ
િેશન કાડગ
શાળા મલનવાંગ સર્ટગરિકેટ
સક્ષમ અમધકાિી તિિથી
િહેઠાણના પુિાવાનુાં પ્રમાણપત્ર

(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)

પાસપયટગ
મતદાિ ઓળખ કાડગ
િેશન કાડગ
શાળા મલનવાંગ સર્ટગરિકેટ
સક્ષમ અમધકાિી તિિથી
િહેઠાણના પુિાવાનુાં
પ્રમાણપત્ર

મસટી / ડેમસ્ટનેશન ગાઇડ્સ પ્રમાણે
ઉમેદવાિને ગુજિાતી, મહન્દી અને અાંગ્રેજી
તેમજ મવદેશી ભાર્ષાની જાણકાિી ધિાવતા
ભાર્ષાની જાણકાિી હયવી જયઇએ.
ઉમેદવાિયને પ્રાધાન્્ મળશે

3.4

ભાર્ષા કૌશલ્્

3.5

ઉમેદવાિયએ પ્રવાસીઓની સુિક્ષા માટે
પયલીસ મક્લ્િન્સ કયઇપણ પ્રકાિના અગાઉના ગુનામહત િેકયડગ/
સર્ટગરિકેટ
કેસયનુાં અમસ્તત્વ ન હયવાની ચકાસણી માટે
(પીસીસી)
સ્થામનક અમધકાિી પાસેથી પયલીસ મક્લ્િન્સ
સર્ટગરિકેટ િજૂ કિવાનુાં િહેશ.ે

ઉમેદવાિયએ પ્રવાસીઓની સુિક્ષા માટે
કયઇપણ પ્રકાિના અગાઉના ગુનામહત
િેકયડગ/ કેસયનુાં અમસ્તત્વ ન હયવાની
ચકાસણી માટે સ્થામનક અમધકાિી પાસેથી
પયલીસ મક્લ્િન્સ સર્ટગરિકેટ િજૂ કિવાનુાં
િહેશ.ે

4. પસાંદગી પ્રરક્ર્ા
4.1 પસાંદગી પ્રરક્ર્ા પ્રવાસન કમમશનિશ્રી દ્વાિા અથવા પ્રવાસન કમમશનિશ્રી દ્વાિા મન્ુક્ત કિા્ેલ અન્્ એજન્સી
દ્વાિા હાથ ધિાશે.
4.2 પ્રવાસન કમમશનિ પ્રવાસન મવસ્તાિ અને ત્્ાાં આવેલ પ્રવાસન સ્થળયની સાંખ્્ા મુજબ તાલીમ માટે ઉપલબ્ધ
બેઠકયની સાંખ્્ા નક્કી કિશે અને જાહેિ કિશે તથા પ્રત્્ેક શ્રેણી હેઠળ લાઇસન્સ અાંગે મનણગ્ કિશે.
4.3 જાહેિાત દ્વાિા અિજીઓ આમાંમત્રત કિાશે. અિજદાિયએ ગુજિાત ટુરિઝમની વેબસાઇટ
www.gujarattourism.com માિિતે મન્ત નમુનામાાં તેમની ્યગ્્તા માટે જરૂિી તમામ દસ્તાવેજયની
િયટયકયપી સાથે અિજી કિવાની િહેશે તેમજ પછીના તબક્કે કયઇપણ સાંજયગયમાાં અિજદાિયને કયઇપણ વધાિાના
દસ્તાવેજય િજુ કિવાની માંજૂિી અપાશે નહીં.
4.4 અિજદાિે ચકાસણી માટે તમામ મૂળ દસ્તાવેજય િજુ કિવાના િહેશ.ે મૂળ દસ્તાવેજય િજૂ કિવામાાં મનષિળ િહેતાાં
ઉમેદવાિની ઉમેદવાિી િદ કિી શકાશે.
4.5 ઉમેદવાિયએ ગાઇડ ટ્રેનનાંગ કયસગમાાં પ્રવેશ માટે અિજી સાથે ડયમમસાઇલના પુિાવા િજૂ કિવાના િહેશઃે (નીચેનામાાંથી
કયઇપણ-૨)
i) સક્ષમ અમધકાિી દ્વાિા ઉમેદવાિના િહેઠાણનય પુિાવય
ii) પાસપયટગ
iii) મતદાિ ઓળખ કાડગ
iv) િેશન કાડગ
v) શાળા મલનવાંગ સર્ટગરિકેટ
vi) આધાિ કાડગ
4.6 પ્રવાસન કમમશનિ અથવા પ્રવાસન કમમશનિશ્રી દ્વાિા પસાંદ કિા્ેલ એજન્સી પ્રવેશ માટે ઉમેદવાિયની ચકાસણી
માટે લેમખત અથવા ઓનલાઇન ટેસ્ટ હાથ ધિી શકાશે.
4.6.1 ગાઇડ ટ્રેનનાંગમાાં પ્રવેશ માટે અિજદાિનુાં સામાન્્ જ્ઞાન અને ્યગ્્તાનુાં મૂલ્્ાાંકન કિવા માટે પ્રવેશ પિીક્ષા
હાથ ધિાશે. આ ૧૦૦ ગુણની પ્રવેશ પિીક્ષા દયઢ કલાકની િહેશે અને તેમાાં નીચેના મવર્ષ્ય આવિી લેવાશેઃ
(i) િાજ્્ના સ્માિકય અને પ્ગટન સ્થળયની જાણકાિી – ૩૦ ગુણ
(ii) િાજ્્નય ઇમતહાસ અને સાંસ્કૃમત – ૩૦ ગુણ
(iii) સામાન્્ જ્ઞાન – ૪૦ ગુણ
4.6.2 પ્રવેશ પિીક્ષા પાસ કિનાિ તમામ અિજદાિયનુાં મેિીટ મલસ્ટ કુલ ગુણને આધાિે તૈ્ાિ કિવામાાં આવશે.
4.6.3 લેમખત પિીક્ષા ્યજવી કે કેમ તે અાંગે પ્રવાસન કમમશનિનય મનણગ્ આખિી ગણાશે.

Page 2 of 10

5

ઉમેદવાિયની તાલીમ
5.1 પ્રવાસન કમમશનિ અથવા પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા પસાંદ કિા્ેલી એજન્સી દ્વાિા ગાઇડ્સની તાલીમ હાથ
ધિવામાાં આવશે.
5.2 ગાઇડ ટ્રેનનાંગ પ્રયગ્રામમાાં ક્લાસરૂમ ટ્રેનનાંગ અને રિલ્ડ ટ્રેનનાંગ બાંનન
ે ય સમાવેશ કિવામાાં આવશે.
5.3 ગાઇડ ટ્રેનનાંગ કયર્ષગનય સમ્ગાળય પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા અથવા પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા પસાંદ કિા્ેલી અન્્
એજન્સી દ્વાિા નક્કી કિવામાાં આવશે.
5.4 તાલીમ દિમમ્ાન તાલીમાથીઓને જરૂિી ગાઇડડાંગ કૌશલ્્ય, ટુરિઝમ પ્રયડક્્સ / ગુજિાત િાજ્્ના મવમવધ
પાસાઓ તેમજ દેશની સામામજક, િાજકી્ અને આર્થગક નીમતઓ અાંગે જરૂિી મામહતી આપવામાાં આવશે.
5.5 રિલ્ડ ટ્રેનનાંગ પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લાાં તમામ મહત્વપૂણગ સ્માિકય (આર્કગ્યલયજીકલ સવે ઓિ ઇમન્ડ્ા (એએસઆઇ)
દ્વાિા સુિમક્ષતને બાદ કિતાાં) ઉપિ આપવામાાં આવશે અને તેમાાં મવમશર્ષ પ્રેમક્ટકલ ટ્રેનનાંગમાાં િાજ્્ના મહત્વપૂણગ
સ્થળય, રૂમચના સ્થળય વગેિન
ે ી મુલાકાતને પણ સામેલ કિાશે.
5.6 પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા પસાંદ કિા્ેલી ટ્રેનનાંગ એજન્સી ટ્રેનનાંગ પ્રયગ્રામ સિળતાપૂવગક પૂણગ કિનાિ ઉમેદવાિયની
્ાદી સોંપશે.
5.7 સર્ટગરિકેશન માટે ક્લાસરૂમ ટીનચાંગ અને રિલ્ડ ટ્રેનનાંગમાાં ઓછામાાં ઓછી ૮૦ટકા હાજિી જરૂિી િહેશ.ે જયકે,
માાંદગી, ચયક્કસ પારિવારિક સાંજયગય અથવા અન્્ સાંતયર્ષકાિક કાિણય જે વા સાંજયગયમાાં પ્રવાસન કમમશનિ અથવા
અન્્ માંજૂિી પ્રાપ્ત સાંબાંમધત સત્તામાંડળ / કયસગનુાં સાંચાલન કિતી / હાથ ધિતી અમધકૃત એજન્સી તિિથી ૧૦ટકા
સુધીની હાજિીમાાં છૂ ટ મળી િહેશ.ે
5.8 ટ્રેનનાંગ પ્રયગ્રામનુાં મૂલ્્ાાંકન
5.8.1 પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા મનધાગરિત મૂલ્્ાાંકનના માપદાંડય સિળતાપૂવગક પાસ ક્ાાં બાદ તાલીમાથી ગાઇડ
ટ્રેનનાંગ સર્ટગરિકેટ માટે પાત્ર બનશે.
5.8.2 પ્રવાસન કમમશનિ અથવા પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા પસાંદ કિા્ેલી એજન્સી જરૂિ પડ્્ે લેમખત અથવા
પ્રેમક્ટકલ પિીક્ષા લઈ ઉમેદવાિયનુાં મૂલ્્ાાંકન કિશે.

6

ગાઇડ લાઇસન્સ ઇશ્ૂ કિવુાં
6.1 ગાઇડ ટ્રેનનાંગ કયસગ સિળતાપૂવગક પૂણગ ક્ાાં બાદ સિળ ઉમેદવાિને લા્કાત મુજબ સર્ટગરિકેટ / પ્રવાસન કમમશનિ
દ્વાિા લા્કાત મુજબ મસટી / ડેમસ્ટનેશન લેવલ ટુરિસ્ટ ગાઇડ અથવા સ્ટેટ લેવલ ટુરિસ્ટ ગાઇડનુાં ઓળખકાડગ
આપવામાાં આવશે.
6.2 સિળ ઉમેદવાિયને આપવામાાં આવનાિ સર્ટગરિકે્સ / ઓળખકાડગ ત્રણ વર્ષગના સમ્ માટે માન્્ િહેશે અને
પ્રવાસીઓ ને પયતાની પ્રયિેશનલ સેવાઓ પ્રદાન કિતી વખતે તેઓએ લા્સન્સ સાથે િાખવુાં પડશે અને નેમ ટેગ
દશાગવવુાં પણ િિજી્ાત િહેશ.ે
6.3 પ્રત્્ેક સ્ટેટ લેવલ ગાઇડે નજીકના પ્રવાસી સ્વાગત કેન્ર / પ્રવાસી મામહતી કેન્રને તેના મુખ્્ સ્થળ અને સાંપકગની
મવગતય આપવાની િહેશે તેમજ સમ્ાાંતિે પયતાની કામગીિી સાંબાંમધત મામહતી પૂિી પાડવાની િહેશે.
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ગાઇડ લાઇસન્સનુાં રિન્્ુઅલઃ
7.1 મસટી / ડેમસ્ટનેશન લેવલ ટુરિસ્ટ ગાઇડ અથવા સ્ટેટ લેવલ ટુરિસ્ટ ગાઇડ સર્ટગરિકેટ દિ ત્રણ વર્ષે િીન્્ુ કિવામાાં
આવશે, જે ગાઇડના પ્રદશગન તથા પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા પસાંદ કિા્ેલી / મન્ુક્ત કિા્ેલી કયઇપણ અન્્ સાંસ્થા
દ્વાિા હાથ ધિા્ેલા એક રિફ્રેશિ કયસગ પાસ કિવાને આમધન િહેશ.ે
7.2 ગાઇડે લાઈસન્સ પુિી થવાની તાિીખના ૪૫ રદવસ પહેલાાં િીન્્ુઅલ માટે ગાઇડ સર્ટગરિકેટ / ઓળખ-કાડગની સાથે
િીફ્રેશિ કયસગ સિળતાપૂવકગ પૂણગ કિેલ હયવા અાંગન
ે ુાં ક્ાાંનુાં પ્રમાણપત્ર િિજી્ાત િજૂ કિવાનુાં િહેશ.ે પ્રવાસન
કમમશનિને સર્ટગરિકેટ અથવા લા્સન્સ વ્્મક્તગતરૂપે સોંપવાનુાં િહેશ.ે
7.3 ગાઇડે પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા મનધાગરિત પિિોમામાાં વીઆઇપી, ગ્રુપ, એિઆઇટી સમહત પૂણગ કિેલા
એસાઇનમેન્્સની સાંખ્્ા ધિાવતુાં વાર્ર્ષગક સ્ટેટમેન્ટ િજૂ કિવાનુાં િહેશ.ે
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7.4 હાલ લાઇસન્સ ધિાવતા ગાઇડે પણ રિફ્રેશ કયર્ષગમાાં સામેલ થવાનુાં િહેશે અને કયર્ષગ સિળતાપૂવગક પૂણગ થ્ેથી તેમનુાં
લાઇસન્સ સીટી/ડેમસ્ટનેશન ગાઈડ તિીકે ત્રણ વર્ષગ માટે િીન્્ુ કિવામાાં આવશે.
8. િીફ્રેશિ કયસગની રફ્રકવન્સી અને ગાઇડ્સને સામેલ કિવાની પ્રરક્ર્ાઃ
8.1 આ માગગદર્શગકા જાહેિ થ્ા તાિીખ અગાઉ જે મને ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ મલમમટેડ દ્વાિા લાઇસન્સ
આપવામાાં આવેલ છે , તે તમામ લાઇસન્સ ધાિકયએ પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા ્યજાનાિ રિફ્રેશિ કયસગમાાં ભાગ
લઈ પયતાની ગાઈડ તિીકેની કા્ગક્ષમતા એ મસટી/ડેમસ્ટશન અાંગન
ે ા જ્ઞાન અાંગન
ે ી ક્ષમતા પુિવાિ કિવાની િહેશ.ે
તેમજ, ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ મલમમટેડ દ્વાિા જે ગાઈડયએ છે લ્લા પાાંચ વર્ષગમાાં IITTM-ગ્વામલ્િ થી ટ્રેનનાંગ
લીધેલી હય્ તેમણે પણ િીફ્રેશિ ટ્રેનનાંગ લેવાની િહેશ,ે તે બાદ જ અગાઉ િમજસ્ટિ થ્ેલ ગાઈડયને
સર્ટગરિકેટ/ઓળખપત્ર આપવામાાં આવશે. આ તમામ ઉમેદવાિયએ પ્રવાસીઓની સુિક્ષા માટે કયઇપણ પ્રકાિના
અગાઉના ગુનામહત િેકડગ/ કેસયનુાં અમસ્તત્વ ન હયવાની ચકાસણી માટે સ્થામનક અમધકાિી પાસેથી પયલીસ
મક્લ્િન્સ સર્ટગરિકેટ િજૂ કિવાનુાં િહેશ.ે તેઓએ દિ ત્રણ વર્ષે રિફ્રેશિ કયર્ષગમાાં ભાગ લઈ તેઓની ક્ષમતા પુિવાિ
કિવાની િહેશ.ે
8.2આ કયસગ પ્રવાસન કમમશનિશ્રી દ્વાિા માન્્ િહેશ,ે જે થી ગાઇડ્સ તેમના લાઇસન્સના રિન્્ુઅલ પહેલાાં તેમાાં
ભાગ લઇ શકે. ગાઇડ તાલીમ માટે સાંસ્થા મન્ુક્ત કિવાનય મનણગ્ ગુજિાત સિકાિના પ્રવાસન કમમશનિશ્રી
દ્વાિા કિવામાાં આવશે તથા તે બાબતે હીતધાિકય અને સાંબાંમધત સાંસ્થાઓ સાથે ચચાગ કિવામાાં આવશે.
8.3 નજીકના ભૂતકાળમાાં IITTM-ગ્વામલ્િ ના સહ્યગથી જે ગાઈડને રિફ્રેશિ ટ્રેનનાંગ આપવામાાં આવેલ છે પિાંતુ
લાઇસન્સ રિન્્ુઅલ કિવામાાં આવેલ નથી તેવા ઉમેદવાિય માટે એક કમમટીની િચના કિી સ્ટેટ-લેવલ ગાઈડ
અને મસટી/ડેમસ્ટનેશન ગાઈડ તિીકેના લાઇસન્સ આપવાના િહેશ.ે ગુજિાતનાાં હ્ાત અથવા નવા ગાઈડયમાાં
સ્ટેટ-લેવલ ગાઈડ અને મસટી/ડેમસ્ટનેશન ગાઈડ નક્કી કિવા માટે સૂમચત કમમટીની િચના કિેલ છે . જે માાં
૧. IITTM-ગ્વામલ્િ માાંથી એક સભ્્
૨. ભાિતી્ પુિાતત્તવ સવે મવભાગ માાંથી એક સભ્્
૩. ટુિ ઓપિેટિ અથવા ટ્રાવેલ આસયમસએશન માાંથી એક સભ્્
૪. ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ મલમમટેડ માાંથી એક સભ્્
૫. પ્રવાસન કમમશનિની કચેિી માાંથી એક સભ્્નય સમાવેશ કિેલ છે .
9. કયસગ િી
ગાઇડ ટ્રેનનાંગ પ્રયગ્રામ અને/અથવા રિફ્રેશિ પ્રયગ્રામ માટેની િી નક્કી કિવાનય હક પ્રવાસન કમમશનિશ્રી પાસે િહેશ.ે
10. મન્મનકાિી મન્મય અને શિતય ઉપિ સહી કિવી
ગાઇડ લાઇસન્સ ઇશ્ૂ કિતાાં પહેલાાં ગાઇડના આચિણ અને પ્રદશગન બાબતે ગુજિાત સિકાિના પ્રવાસન કમમશનિ
દ્વાિા મન્ત કિા્ેલા મન્મય અને શિતયની મસ્વકૃમત બાબતે તમામ ટુરિસ્ટ ગાઇડ્સે સહી કિવાની િહેશ.ે (અનુચ્છે દ – 1)
11. દાંડની જયગવાઇ
11.1 ગુજિાત સિકાિ અથવા પ્રવાસન કમમશનિના મન્મય અને શિતયના ભાંગ અથવા ગેિવતગન સાંબાંમધત કયઇપણ
િરિ્ાદ અથવા મામહતી મળશે તય લાઇસન્સ ધિાવતા ગાઇડની સામે દાંડની કા્ગવાહી થઈ શકશે.
11.2 િરિ્ાદ મળવાની મસ્થમતમાાં અથવા અમધકૃત ગાઇડની મવરુધ્ધ આવી કયઇપણ મામહતી મળતાાં પ્રવાસન કમમશનિ
પયતે અથવા અન્્ કયઇપણ (ગૌણ) અમધકાિી દ્વાિા તથ્્યની તપાસ કિાવશે. તથ્્યની તપાસ ક્ાાં બાદ પ્રાથમમક
ધયિણે કેસ જણાશે તય જે -તે ગાઇડને કાિણદશગક નયરટસ અપાશે. તેણે નયરટસ મળ્ાાંના ૩૦ રદવસમાાં પયતાની
સામે થ્ેલા આિયપયના ખુલાસા િજૂ કિવાના િહેશ.ે પ્રવાસન કમમશનિશ્રીની પૂવગ માંજૂિી સાથે પ્રવાસન કમમશનિ
કચેિી દ્વાિા કાિણદશગક નયરટસ આપી શકાશે.
11.3 કાિણ દશગક નયરટસનય જવાબ મળ્ાાંના ૪૫ રદવસમાાં પ્રવાસન કમમશનિ / ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ મલમમટેડ ની
માંજૂિી સાથે આખિી મનણગ્ લેવામાાં આવશે.
11.4 સમાન્્ત્ા પ્રથમ વખત ગાઇડ દયર્ષી સામબત થશે તય તેનુાં લાઇસન્સ ૬ મમહના માટે સસ્પેન્ડ કિાશે. જય તેઓ
બીજી વખત દયર્ષી સામબત થશે તય એક વર્ષગ માટે સસ્પેન્ડ થશે. જય ત્રીજી વખત દયર્ષી સામબત થશે તય કા્મી
ધયિણે લાઇસન્સ િદ કિવામાાં આવશે. પ્રવાસન કમમશનિની માંજૂિી સાથે તમામ સાંજયગયમાાં અાંમતમ મનણગ્ લેવાશે.
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ગાંભીિ પ્રકાિના આક્ષેપના રકસ્સામાાં લાઇસન્સ સસ્પેન્ડ કે િદ કિવા અાંગન
ે ય મનણગ્ પણ પ્રવાસન કમમશનિશ્રી લઈ
શકશે.
11.5 તમામ તથ્્યને ધ્્ાનમાાં લીધા બાદ મનણગ્ અાંગે સ્પષ્ટ કાિણ આપીને મેરિટને આધાિે દાંડ કિવાનય મનણગ્ લેવાશે,
જે મસ્પડકાંગ ઓડગિ િહેશે. પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા અપા્ેલા આદેશમાાં મપ્રમન્સપાલ સેક્રટે િી (ટુરિઝમ) અપેલટ
ઓથયરિટી િહેશ.ે
12. ગાઇડ સર્વગસ િી / ટેરિિ
ગાઇડ દ્વાિા લેવાતી િી રિક્સ્ડ િહેશ.ે પ્રવાસન કમમશનિ/ ગાઇડ એસયમસ્ેશન / ઇમન્ડ્ન અસયમસએશન
ઓિ ટુિ ઓપિેટિ / ટ્રાવેલ એજેં ટ અસયમસએશન ઓિ ઈમન્ડ્ા પ્રમતમનમધઓ સાથે ટુરિસ્ટ ગાઇડ િેડિેશન ઓિ ઈમન્ડ્ા
ના પિામશગ મૂજબ અથવા સાંબાંમધત હીતધાિકય / ટુિ ઓપિેટસગ સાથે પિામશગ ક્ાાં મૂજબ લેવાશે, જે ઇમન્ડ્ા ટુરિઝમ,
ભાિત સિકાિ દ્વાિા પ્રવતગમાન લાઇસન્સ ગાઇડ માટે ચયક્કસ મસટી / ડેમસ્ટનેશન માટે નક્કી કિા્ેલી િીથી વધુ હશે
નહીં.
13. મનવૃમત્ત
લાઇસન્સ પ્રાપ્ત ગાઇડ માટે મનવૃમત્તની કયઇ વ્ મ્ાગદા નથી. જયકે, ૬૫ વર્ષગની ઉંમિ થ્ા બાદ તેમણે રિમઝકલ-કમ-મેન્ટલ
રિટનેસ ટેસ્ટ આપવાનય િહેશ.ે લાઇસન્સ રિન્્ુઅલ પહેલાાં તેમણે નજીકની સિકાિી હયમસ્પટલના િેમસડેન્ટ મેડીકલ ઓરિસિ
(RMO) પાસેથી મેરડકલ રિટનેસ સર્ટગરિકેટ િજૂ કિવાનુાં િહે છે .
નોંધઃ પ્રવાસન કમમશનિ કયઇપણ પ્રકાિના કાિણય આપ્્ાાં મવના સમ્ાાંતિે માગગદર્શગકામાાં સ્પષ્ટતા, િેિિાિ અથવા સુધાિયવધાિય કિવાનય હક ધિાવે છે .

અનુચ્છે દ – ૧
લાઇસન્સ ધાિક ટુરિસ્ટ ગાઇડના આચિણ અને કામગીિીને મન્ાંમત્રત કિતા મન્મય અને શિતય
1. લાઇન્સ ધાિક ગાઇડ્સ જ્્ાિે િિજ ઉપિ હય્ ત્્ાિે, પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા ઇશ્ૂ કિવામાાં આવેલુાં લેમમનેશનવાળુાં
ગાઇડ લાઇસન્સ પહેિી િાખવુાં અને પ્રવાસીઓ સાથે હય્ ત્્ાિે નેમ ટેગ પણ પહેિવી .
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2. પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા ઇશ્ૂ કિવામાાં આવેલ ગાઇડ લાઇસન્સ નયનટ્રાન્સિિેબલ િહેશ.ે લાઇન્સ ધાિક ગાઇડ્સ
પયતાનુાં ઓળખકાડગ/લાઇસન્સ કે અન્્ આનુર્ષાાંમગક દસ્તાવેજ અન્્ કયઈ વ્્મક્તને આપી શકશે નહીં. આ મન્મના
ભાંગ બદલ તેમની સામે કા્દેસિની કા્ગવાહી કિી તેમને આપવામાાં આવેલ લાઇન્સ િદ કિવામાાં આવશે.
3. પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા ઇશ્ૂ કિવામાાં આવેલ ગાઇડ લાઇસન્સ/ઓળખકાડગ કે અન્્ આનુર્ષાાંમગક દસ્તાવેજય
ખયવાઈ જા્ કે નુકશાન થા્ તે રકસ્સામાાં લાઇન્સ ધાિક ગાઈડે તેની જાણ તાત્કામલક ધયિણે પ્રવાસન કમમશનિને
કિવાની િહેશે અને નજીકના પયલીસ સ્ટેશનમાાં જઈ FIR નયધાવી તેની નકલ પ્રવાસન કમમશનિને જાણ સારુાં
મયકલવાની િહેશ.ે FIRના આધાિે લાઇન્સ ધાિક ગાઇડ્સને ડુમપ્લકેટ લાઇન્સ ઇશ્ુ કિવાની અિજી પ્રવાસન
કમમશનિને કિવાની િહેશ.ે ગાઇડ લાઇસન્સને સાચવીને િાખવાની જવાબદાિી જે તે ગાઈડની અાંગત િહેશ.ે
4. ગાઇડ પ્રવાસીઓ પાસેથી રટપ્સ માાંગી શકશે નહીં. પ્રવાસી પાસેથી મન્ત િી કિતાાં વધુ િી કે બમક્ષસની
માાંગણી/મસ્વકાિ ગેિમશસ્ત ગણવામાાં આવશે.
5. લાઇસન્સધાિક ગાઇડએ વ્્વસા્ની પ્રમતષ્ઠા અને સમ્માન જાળવવા માટે તે/ તેને છે દેશના જે તેઓ/ તેણી/
પડશે પહેિવા વસ્ત્રય અનુરુપ
6.

ગાઇડ એસયમસએશન /ટ્રાવેલ એજન્ટ એસયમસએસન /ટુિ ઓપિેટિ એસયમસએશન દ્વાિા જય કયઇ ગાઇડ િી નક્કી
કિી હય્ તય સમ્-સમ્ પિ ગાઇડે તેની ચૂકવણી કિવી પડશે .

7. ગાઈડ દ્વાિા મબઝનેસ હાઉમસસ, ટ્રાવેલ એજન્ટય, પ્રયિેશનલ્સ હયટેલ, હાઉસય ગેસ્ટ, રકપસગ સ્ટયિ, ટ્રાન્સપયટગ
ઓપિેટિસ, વગેિે વતી કયઈ પણ પ્રકાિનય વ્્વસા્ કે પ્રચાિ કિવામાાં આવશે નહીં. વધુમાાં તેઓ તેમની પાસેથી
નાણાકી્ વ્્વહાિ સ્વીકાિશે નહીં અથવા અન્્ કયઈ અનૈમતક પ્રથામાાં સામેલ થશે નહીં.
8. ગાઇડ ભાગીદાિી દ્વાિા અથવા કમમશનના આધાિે કયઇ પણ િીતે સ્થામપત કાંપની કે સાંસ્થા સાથે કયઇ પણ પ્રકાિનય
નાણાકી્ વ્્વહાિ કિી શકશે નહીં. .
9. શયનપાંગ સેન્ટિ કે હેન્ડીક્રાફ્ટ વગેિન
ે ા વેચાણની દુકાનય સાથે ગાઇડનુાં જયડાણ હયવાનુાં જણાશે તય તેમનુાં લાઇસન્સ િદ
થવા પાછળનુાં કાિણ બનશે .
10. શહેિ કે િાજ્્ કક્ષાના ગાઇડ્સ ટ્રાવેલ અને હયમસ્પટામલટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાાં કા્મી / મન્મમત કમગચાિી ન હયવા
જયઇએ.
11. ગાઈડની પ્રવાસીની સમ્ની અનુકળ
ૂ તા ધ્્ાને લઈ જે તે જયવાલા્ક સ્થળ અાંગન
ે ી સાંપણ
ૂ ગ જ્ઞાનસભિ મામહતી
પ્રવાસીને સાંતયર્ષ થા્ તેમજ મુલાકાત ્ાદગાિ બની િહે તે મુજબ પૂિી પાડવાની િહેશ.ે ગાઇડ મવરુદ્ધ
અપૂિતી/અસ્પષ્ટ મામહતી પૂિી પાડેલ હયવા સબાંધે મળતી િરિ્ાદ ગેિમશસ્ત ગણાશે.
12. ગાઇડ ટુરિસ્ટયને માત્ર સ્માિકય અને જાહેિ ઇમાિતયની મુલાકાત માટે જ લઇ જઇ શકશે જે પ્રવાસીઓના નક્કી
કિેલા પ્રવાસ કા્ગક્રમનય એક ભાગ છે . કયઇ પણ પરિમસ્થમતમાાં કયઇપણ તેણે/તેણીએ પયતાની સુમવધા માટે/લાભ માટે
પ્રવાસીઓના ટુિના કા્ગક્રમમાાં િેિિાિ કિી શકશે નહીં .આવા જય કયઇ રકસ્સામાાં કયઇ પણ ગાઇડસ દ્વાિા આ
મન્મનુાં ઉલ્લાંઘન ક્ુાં હયવાનુાં જણાશે તય તેનુાં/તેણીનુાં લાઇસન્સ િદ/સ્થમગત કિવાને પાત્ર િહેશે .
13. પ્રવાસન કમમશનિ/ ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ મલમમટેડ કે અન્્ એજન્સીઓ જે વી કે ટ્રાવેલ એજન્્સ/ટુિ
ઓપિેટિસ્ /હયટેલ વ્્ાવસામ્કય વગેિે દ્વાિા સોંપવામાાં આવેલા કયઇ પણ એસાઇમેન્ટને વાજબી કાિણ વગિ ગાઇડ
મનાઇ કિી શકશે નહીં .જય ગાઇડ એક મસઝનમાાં ત્રણ એસાઇમેન્ટ રિફ્્ુઝ કિશે તય તેનુાં/તેણીનુાં લાઇસન્સ
િદ/સ્થમગત કિવાને પાત્ર િહેશે
14. પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા િાજ્્ કક્ષાના લાઇસન્સ ધાિક ગાઇડ પ્રવાસન કમમશનિ/ ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ
મલમમટેડના એસાઇમેન્ટને કયઇ વાજબી કાિણ વગિ ના પાડી શકશે નહીં .
15. ગાઇડે પ્રવાસીઓ કે અન્્ અમધકાિીઓ કે જે તેના/તેણીના એસાઇમન્ટ દિમમ્ાન સાંપકગમાાં આવે છે તેમની સાથે
સારુાં વતગન કિવાનુાં િહેશે અને મવનમ્રતા જાળવી િાખવી પડશે .
16. પ્રવાસન કમમશનિ/ ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ મલમમટેડ દ્વાિા સોંપવામાાં આવેલા એસાઇમેન્ટમાાં મયડુાં કિવાના
મામલે ગાઇડ નીચે જણાવેલા દાંડને પાત્ર બનશેઃ -
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(a)
(b)
(c)

પ્રથમવાિ આવવામાાં મવલાંબઃ અપાશે ચેતવણી લેમખતમાાં બીજીવાિ આવવામાાં મવલાંબઃ િીના 25% જે ટલય દાંડ.
ત્રીજીવાિ આવવામાાં મવલાંબઃ છ મમહનાના સમ્ગાળાની અાંદિ બીજી અને ત્રીજી બાંને વખતે આવવામાાં
મવલાંબ થવાની ઘટનામાાં એક મમહના માટે ગેિલા્ક ઠેિવવામાાં આવશે.
સાંપૂણપ
ગ ણે ગેિહાજિીઃ ત્રણ મમહનાના સમ્ગાળા માટે ગેિલા્ક ઠેિવવામાાં આવશે .

(d)
નોંધ: ઉપિયક્ત દાંડ એવા ગાઈડ પિ લાગુ થશે જે કયઈ એસાઈનમેન્ટ સ્વીકાિ ક્ાગ બાદ મનધાગિીત સમ્ગાળા માાં િિજ પિ
હાજિ થતા નથી તય તે બાબતે તેઓએ પ્રવાસન કમમશનિ/ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ મલમમટેડ ને લેખીત મા
સાંતયર્ષકાિક કાિણય જણાવવાના િહેશ.ે સદિ કાિણય સાંતયર્ષ કાિક નહી હય્ તય, પ્રવાસન કમમશનિ તેમની સામે
દાંડાત્મક કા્ગવાહી હાથ ધિી શકશે. િિજ પિ સમ્સિ ન પહયચવા માટે ના કાિણય જય ગાઈડના મન્ાંત્રણ માાં ન
હય્ તેવા હશે તય તેમને આ દાંડ માાંથી મુમક્ત આપવા નય અમધકાિ પ્રવાસન કમમશનિનય િહેશ.ે તેજ િીતે િિજયમાાં
ચૂક બદલ ગાઈડ લાઈસન્સ િદ કિવાનય/સ્થમગત કિવાનય મનણગ્ પ્રવાસન કમમશનિ લઈ શકશે.
17. ગાઈડે એિઆઈટીના, જૂ થયના, કયચ ટૂિના, પ્રવાસના, વગેિે માટેની તમામ સોંપણીઓ સ્વીકાિ કિવાની િહેશ.ે
18. ગાઇડે સ્વીકાિેલ કામગીિીમાાં એિઆઇટીએસ ગ્રૂપસ ,વીઆઇપીને સાચવવાના એસાઇન્મેન્ટની સાંખ્્ા દશાગવતા
વાર્ર્ષગક સ્ટેટમેન્ટ ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ મલમમટેડને સોંપવાના િહેશે .
19. એક લાઇસન્સ ધાિક ગાઇડે સમ્ાાંતિે ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ મલમમટેડ દ્વાિા મનદેમશત કે /કદાચ કયઇ પણ શયટગટમગ ટ્રેઇનનાંગ, રિફ્રેશિ કયસગમાાં િિમજ્ાત ભાગ લેવય પડશે .
20. ગાઇડે આ વ્્વસા્માાં પ્રવેશ કિતી વખતે તાંદિુ સ્તી માટેનુાં મેરડકલ સર્ટગરિકેટ િજૂ કિવાની જરૂિ પડશે અને ત્્ાિબાદ
પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા માાંગવામાાં આવે ત્્ાિે િજૂ કિવુાં પડશે .
21. ગાઇડે ત્રણ મમહના કે તેનાથી વધાિે મમહના માટે ગેિહાજિ િહેવાનુાં હય્ તેવા રકસ્સામાાં પ્રવાસન કમમશનિને
લેમખતમાાં િરિજ્ાત પણે જાણ કિવાની િહેશે .
22. ગાઇડે ત્રણ સપ્તાહથી વધાિે કે મવદેશ પ્રવાસના રકસ્સામાાં પ્રવાસન કમમશનિ/ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ મલમમટેડની
ઓરિસને રિપયટગ આપવય પડશે
23. જય પયલીસ દ્વાિા કયઇ કમથત અપિાધમાાં સાંડયવણી હયવાના ગુનામાાં ગાઇડની ધિપકડ કિવામાાં આવે તય કેસની
સુનાવણી દિમમ્ાન તેન/ુાં તેણીનુાં ગાઇડ લાઇસન્સ સ્થમગત કિવામાાં આવશે .જય કયટગના કા્દા મુજબ તેને દયમર્ષત
ઠેિવવામાાં આવે તય ગાઇડનુાં લાઇસન્સ તિત જ જપ્ત કિી લેવામાાં આવશે .
24. મવદેશી પ્રવાસીઓ દ્વાિા સ્થળયની મુલાકાત વખતે કા્દા દ્વાિા પ્રમતબાંમધત અથવા દેશની છબી ઉપિ પ્રમતકુળ
અસિ કિી શકે તેવા િયટા ન ખેંચવા માટે ચેતવણી આપવાની જવાબદાિી ગાઇડની િહેશે .
25. માન્્ મસટી/સ્ટેટ લેવલ ટુિીસ્ટ ગાઇડની મવરુદ્ધ કયઇ પણ િરિ્ાદ મળે ત્્ાિે પ્રવાસન કમમશનિ/ ગુજિાત પ્રવાસન
મનગમ મલમમટે એ તથ્્ની તપાસ ક્ાગ બાદ તેને/તેણીને શય-કયઝ નયરટસ ઇશ્ૂ કિશે ,નયરટસ ઇશ્ૂ થ્ાના 03
રદવસના સમ્ગાળાની અાંદિ તેમની ઉપિ લગાવવામાાં આવેલા આિયપય સામે બચાવ કિવાની એક તક આપવામાાં
આવશે .આવા રકસ્સાઓમાાં સાંબાંમધત મેનજ
ે િની પૂવગ માંજૂિીને આમધન પ્રવાસન કમમશનિ/ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ
મલમમટેડ દ્વાિા શય-કયઝ નયરટસ ઇશ્ૂ કિવામાાં આવશે .
આવી િજૂ આત અાંગયનય આખિી મનણગ્ પ્રવાસન કમમશનિ/ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ મલમમટેડ ની પૂવગ
માંજૂિી સાથે શય-કયઝ નયરટસનય જવાબ મળ્ાની તાિીખથી ૪૫ રદવસની અાંદિ લેવામાાં આવશે. જય ગાઇડ દયમર્ષત
સામબત થા્ છે તય તેનુાં/તેણીનુાં ગાઇડ લાઇસન્સ છ મમહના માટે સસ્પેન્ડ કિવામાાં આવશે. જય કે ગાઇડ બીજી
વખત દયમર્ષત ઠેિવવામાં આવે તય તેનુાં/તેણીનુાં ગાઇડ લાઇસન્સ છ મમહના કિતા વધાિે સમ્ગાળા માટે સસ્પેન્ડ
કિવામાાં આવશે પિાંતુ આ સસ્પેન્શન એક વર્ષગથી વધાિે હશે નહીં. જય ત્રીજી વખત ગાઇડને દયમર્ષત ઠેિવવામાાં આવે
તય હાંમેશા માટે તેનુાં ગાઇડ લાઇસન્સ પાછુ ાં લઇ લેવામાાં આવશે. જય કે આવા રકસ્સાઓમાાં તમામ આખિી મનણગ્ય
પ્રવાસન કમમશનિ/ ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ મલમમટેડને આમધન િહેશ.ે
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26. જય કયઇ ગાઇડ સ્વાસ્થ્્ સાંબાંમધત કે દેશમાાં અનુપમસ્થમતના કાિણયસિ બે વર્ષગથી વધાિે સમ્ગાળા માટે સરક્ર્ ગાઇડ
ન િહે તય તેણે/તેણીએ આ વ્્ાવસા્ છયડવય પડશે અને આવી મસ્થમતમાાં ગાઇડને ઇશ્ૂ કિવામાાં આવેલુાં લાઇસન્સ
કેન્સલ કિી દેવામાાં આવશે .અલબત જય કયઇ ગાઇડ બે વર્ષગ સુધી ગેિહાજિ િહ્યા બાદ આ વ્્ાવસા્ને િિીથી શરૂ
કિવા ઇચ્છે છે તય તેણે ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ મલમમટેડની સાથે સાંલગ્ન માન્્તા પ્રાપ્ત ઇમન્સ્ટ્્ૂટ દ્વાિા
સાંચામલત એક રિફ્રેશિ કયસગમાાં પસાિ થવુાં પડશે .
27. ગાઇડે પ્રવતગમાન મન્મય ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ મલમમટેડના ટુરિઝમ અને ભાિતી્ પુિાતત્વ સવેક્ષણ દ્વાિા
સમ્ાાંતિે તૈ્ાિ કિવામાાં આવેલા મન્મયનુાં પાલન કિવુાં પડશે .જય તેના પાલનમાાં મનષિળ િહેશે તય તેન/ે તેણીને ઇશ્ૂ
કિવામાાં આવેલુાં ગાઇડ લાઇસન્સ કેન્સલ કિવામાાં આવશે .
28. ગાઇડ લાઇસન્સ પ્રાપ્ત કિતી વખતે ઉમેદવાિે પ્રવાસન કમમશનિ/ ગુજિાત પ્રવાસન મનગમ મલમમટેડ દ્વાિા ભાિત
સિકાિના પ્ગટન માંત્રાલ્ દ્વાિા મન્ત કિેલ અને પ્રવાસન કમમશનિ દ્વાિા સ્વીકાિવામાાં આવેલા માનની્
ટુરિઝમ અને સુિક્ષા માટેની આચાિસાંમહતાનુાં પાલન કિવાની પ્રમતબદ્ધતા દશાગવતા કિાિ ઉપિ સમહ કિવી પડશે અને
દિેક સમ્ે તેની આચાિસાંમહતાનુાં પાલન કિવાનુાં િહેશ.ે
29. ગાઇડે પ્રાચીન સ્માિકય અને પુિાતત્વ સ્થળય અને અવશેર્ષ અમધમન્મ( એએમ એન્ડ એએસઆિ )અમધમન્મ
8591અને મન્મ8595 ની જયગવાઇઓનુાં પાલન કિવાનુાં િહેશે .
30. ગાઇડે એએસઆઇ સ્માિક પરિસિની મુલાકાત લેતી વખતે રિલ્ડ સ્ટાિ કે અમધકાિીઓ દ્વાિા આપવામાાં આવેલી
સુચનયનુાં પાલન કિવાનુાં િહેશે .
31. ગાઇડ જ્્ાિે કયઇ મવશેર્ષ સ્માિકમાાં ટુરિસ્ટને લઇ જા્ છે ત્્ાિે એએસઆઇ સ્માિકમાાં મૂકવામાાં
આવેલા િમજસ્ટિમાાં એન્ટ્રી કિવાની િહેશે .
*******************
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અનુચ્છે દ – ૨
ટુરિસ્ટ ગાઇડ માટેની આચાિ સાંમહતા
 ટુરિસ્ટ ગાઇડે હાંમેશા ‘અમતમથ દેવય ભવઃ’ની ભાિતની પ્રાચીન મવભાવનાનુાં પાલન કિીને ભાિતની એક સાિી અને
સકાિાત્મક છબી દશાગવવા માટે સભાન િહેવુાં જયઇએ.



ટુરિસ્ટ ગાઇડે પયતાને તેમના/તેણીના મમત્ર માનવા પડશે ,મવનમ્ર અને મદદરૂપ થવુાં પડશે ને ક્્ાિે્ પ્રવાસીઓએ તેમની
ઉપિ મૂકેલા મવશ્વાસમાાં મવશ્વાસઘાત કિશે નહીં અને પયતાની નૈમતક્તા અને નૈમતક જવાબદાિીઓને મવનમ્રતાપૂવગક
નીભાવવાની િહેશે .



ગાઇડે મૌમખક શબ્દય ઉપિ વધાિે ધ્્ાન આપવાની જરૂિ િહેશે કાિણ કે મનવેદનય દેશની માટે એક છબી ઉપસાવવામાાં
વધાિે અસિકાિક સામબત થા્ છે ઘણીવખત ખચાગળ જાહેિાત કિતા મયઢેથી બયલેલ શબ્દય વધાિે મૂલ્્વાન હય્ છે .



ટુરિસ્ટ ગાઇડે હાંમેશા નમ્ર આમતથ્્પૂણગ અને સ્નેહભિી ભાિતી્યની અને સમજણભ્ો,દ્ાળુ ,કુશળતાપૂવકગ ,કા્ગક્ષમ ,
.િહેશે કિવાની િજૂ સાંસ્કૃમતને



ટુરિસ્ટ ગાઇડે િાજ્્ના નવીનત્તમ મવકાસની સાંભમવત તમામ મામહતીની ખિાઇ કિવી પડશે અને તેણે /તેણીએ પયતાની
જાતને અપ-ડેટ િાખવી પડશે .તેણે /તેણીએ તેની સાંસ્કૃમત અને પિાંપિાઓના હકાિાત્મક પાસાાંઓને સમજીને તેને
અમભવ્્ક્ત કિવા પડશે અને પ્રવાસીઓ અને સ્થામનક લયકય એકબીજાને આદિ આપે તેની ખાતિી કિવા માટે સ્થામનક
િીતરિવાજય ,આદતય અને પિાંપિા સાથે સાંબાંમધત મામહતી આપવી પડશે .



ટુરિસ્ટ ગાઇડ એ હાંમેશા સમ્નુાં પાલન કિવુાં, િિજ અનુસાિ વસ્ત્ર પરિધાન કિવુ,ાં વ્્વમસ્થત વતગન, શાાંત અને સાંસ્કાિી
િહેવુાં જયઇએ. તેણ/ે તેણીએ આ વ્્વસા્ કે દેશની છબીને ક્્ાિે્ નુકસાન ન થા્ તેવા આચિણ અને વતગનની ખાતિી
કિાવવી જયઇએ.



ટુરિસ્ટ ગાઇડ દિેક સમ્ે સોંપવામાાં આવેલા કા્ગ પ્રત્્ે વિાદાિ િહેશે અને માત્ર પ્રવાસીઓ સાથેના વતગનમાાં જ નહી પિાંતુ
સિકાિી અમધકાિીઓ અને જાહેિ વ્્મક્તઓ જે વા લયકય સાથે પણ સારુાં આચિણ કિવુાં પડશે .



ટુરિસ્ટ ગાઇડે અનૈમતક અને ભેદભાવપૂણગ વતગનથી દૂિ િહી મવનમ્રતા પૂવગક અને પ્રામામણકપણે કામગીિી પૂણગ કિવાની િહેશે
અને હક્ક વગિની નાણાકી્ લેવડ-દેવડ કે લાભય મેળવવાની વૃમત્ત થી દૂિ િહેવુાં પડશે તેમજ પ્રવાસીઓને જાણીજયઈને
ગેિમાગે દયિવાની માનમસકતાથી પિ િહેવુાં પડશે.



ટુરિસ્ટ ગાઇડ તિીકે તેણે /તેણીએ સાંભમવત દમલલયથી હાંમેશાથી પયતાને દૂિ િાખવા અને ગ્રાહક હાંમેશા સાચા છે તે વાતનુ
ધ્્ાન િાખવુાં .



ટુરિસ્ટ ગાઇડ ભાિતભિના પ્રવાસીઓ અને પયતાના નજીકના સહા્કય સાથે સમજદાિી પૂવગક અને સહ્યગના
રમષ્ટકયણથી પયતાનુાં માન -સમ્માન જાળવી િાખશે .



ટુરિસ્ટ ગાઈડે ગુજિાત/ભાિતના વાિસાની સુિક્ષા અને સમ્માન કિવાનુાં િહેશે અને પ્રવાસીઓને પણ તે બાબતે
માગગદશગન આપવાનુાં િહેશ.ે
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રડક્લિેશન

તાજે તિનય પાસપયટગ
સાઇઝનય િયટય ચોંટાડય

“હુ ાં સભાનપણે ઉપિયક્ત તમામ શિતય અને મન્મય(અનુચ્ાં છે દ-૧)ને સ્વીકારુાં છુ ાં અને તેનુાં પાલન કિવા
માટે તૈ્ાિ છુ ાં મે અનુચ્ાં છે દ-૨ માાં મબડાણ કિેલા ટુરિસ્ટ ગાઇડ માટેની આચાિ સાંમહતાઓ વાાંચી છે અને તેને
સમજી છે અને માિા વ્્વસા્ના આચિણ અને વતગનમાાં તેનુાં પાલન કિવાનુાં ખાતિી આપુ છુ ાં .”
નામ:
સ્થળ:
તાિીખઃ:

સહી :

X-X-X
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