ગુજરાત પ્રવાસન નનગમ લિનમટે ડ
(ગુજરાત સરકારનુ જાહેરસાહસ)
બ્િોક નં. ૧૬-૧૭/૪, ઉદ્યોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નં: ૦૭૯/૨૩૨૨૨૫૨૩, ૨૩૯૭૭૨૦૦ વેબ સાઈટ : www.gujarattourism.com

જાહેરાતનું વેબપેજ (ભરતી-૨૦૧૮)
વગગ -3ની જગ્યાઓ સહાયક તરીકે કરાર આધારરત ફીક્ષ પગારથી પાંચ વર્ગના ધોરણે સીઘી ભરતી અંગેની જાહેરાત
ગુજરાત પ્રવાસન નનગમ લિનમટે ડ, ગાાંધીનગર હસ્તકની વગગ -3ની જગ્યાઓ સહાયક તરીકે કરાર આધારરત ફીક્ષ પગારથી પાાંચ
વર્ગના ધોરણે સીઘી ભરતીથી ભરવા માટે ઉમેદવાર પાંસદ કરવા ઓન િાઈન અરજીપત્રકો માંગાવવામાાં આવે છે . આ માટે
ઉમેદવારે http://ojas.gujarat.gov.in અને www.gujarattourism.com વેબસાઇટ ઉપર મ ૂકવામાાં આવેિ સુચનાઓ/મારહતી મુજબ
તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૮ થી તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૮ સુધી ઓનિાઇન અરજી કરવાની રહેશ.ે ઉમેદવારનો તાજેતરનો પાસપોટગ સાઇઝનો
ફોટોગ્રાફ (૧૫ કે .બી.) અને સહીનો નમ ૂનો (૧૫ કે .બી) સાઇઝ થી વધે નહી તે રીતે JPG ફોરમેટમાાં સ્કે ન કરી ઓનિાઇન અરજીમાાં
અપિોડ કરવાનો રહેશ.ે અરજીપત્રકમાાં ઉમેદવારે પરીક્ષા ફી પોસ્ટ ઓફીસ ખાતે જમા કરાવ્યા બાદ અરજી અંગે કન્ફોમેશન મળશે.
૧. અનામતની ટકાવારી મુજબ ભરવાની થતી જગ્યાઓની નવગત નીચે મુજબ છે :
ક્રમ
૧.


જગ્યાનુ નામ
મદદનીશ રહસાબ-સહાયક

જગ્યાની સાંખ્યા
૨

રોસ્ટર મુજબ ભરવાની થતી જગ્યાની નવગત
લબન અનામત

અનુ. જન. જાતી.

૧

૧

અનામત ટકાવારી ફક્ત મ ૂળ ગુજરાતના જે તે અનામત કે ટેગરીના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે અનામત .કક્ષાના
ઉમેદવાર લબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેવા રકસ્સામાાં વય મયાગદા, િાયકાત ફી ,વગેરે અંગે લબન
અનામત ધોરણ િાગુ પડશે .



મરહિાઓ માટે ની જગ્યાઓ ૩૩ %, શારરરીક ખોડખાપણવાળા માટે ૩% અને માજી સૈનનક માટે ૧૦% મુજબ ભરવાપાત્ર
થતી અનામત જગ્યાઓ, તેટિા પ્રમાણમાાં થતી ન હોઈ, આ જગ્યાઓ ભરવાપાત્ર થતી નથી.
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૨. ઉપરોકત જગ્યાઓની શૈક્ષલણક િાયકાત, અનુભવ, વય મયાગદા અને પગાર ધોરણ નવગેરેની નવગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ

શૈક્ષલણક િાયકાત

અનુભવ

વય

કરારના

સમયગાળા

કરારનો સમય ગાળો

દરમ્યાન (પાાંચ વર્ગ માટે )
મળવાપાત્ર માનસક વેતન

પુરો થયા પછી
મળવાપાત્ર નનયમીત
પગારધોરણ

તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના
ઠરાવ મુજબ નનયત થયેિ
ફીક્ષ પગાર
મદદનીશ

કોઈપણ

માન્ય

રહસાબ-

યુનન.માાં

વાલણજ્ય

સહાયક

અથવા

નવજ્ઞાન

આ ક્ષેત્રનો ત્રણ વર્ગનો

૨૮ વત્તા

અનુભવ.

ઉમાંરમાાં

જેમાાં

સરકારી/

અધગ

છઠ્ઠા પગારપાંચ મુજબ
પે

બેન્ડ

૫૨૦૦-

૫ વર્ગની

૨૦૨૦૦

છુટછાટ

ગ્રેડ પે ૨૪૦૦

(ગલણત/આંકડાશાસ્ત્ર

સરકારી/

ના

અથવા

(સાતમા

અથવા

નામાાંરકત હોટે િ અથવા

મુજબ

નવનયન(આંકડાશાસ્ત્ર

પ્રવાસન

૮૧૧૦૦ , િેવિ-૪)

ના

સાંકળાયેિ સાંસ્થા/ટુ સગ &

નવર્ય

નવર્ય

૬૦% કે
ટકા

સાથે)

તેથી વધુ

ધરાવતા

જોઈએ.

સાથે)

હોવા

જાહેરક્ષેત્રો

૧૯૯૫૦/-

સાથે

ટ્રાવેલ્સમાાં

પગારપાંચ
રૂ.૨૫૫૦૦-

કાયમી

અથવા કરારના ધોરણે
કામગીરીનો

કૂિ

ત્રણ

વર્ગનો અનુભવ.
વધુમાાં
૧. કોમ્્યુટર કૌશલ્યનુ
પ્રાથમીક જ્ઞાન જે 'CCC'
ની

સમકક્ષ

હોવુ

આવશ્યક.
૨. ટે િી બેલઝક કોમ્્યુટર
સ્કીિ

અંગેની

એકાઉન્ટીંગની
નનતીઓ/પધ્ધત્તીઓનુ
જ્ઞાન હોવુ આવશ્યક છે .
૩.માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેિનુ
પ્રાથનમક

જ્ઞાન

હોવુ

આવશ્યક.
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૧. વય મયાગદા :
અરજી સ્વીકારવાની છે લ્િી તારીખના રોજ ઉમેદવારની વય ઉપર દશાાંવિ
ે ઉમરથી વધુ હોવી જોઈશે નરહ. તમામ કે ટેગરીના
ઉમેદવારોની ઉમર ઉપિી વયમયાગદા છૂટછાટ સાથે કોઈપણ સાંજોગોમાાં નનયત તારીખે ૩૩ વર્ગથી વધવી જોઈશે નરહ.
વયમયાગદામાાં સરકારશ્રીના પ્રવતગમાન નનયમો મુજબ છુટછાટ રહેશ.ે ગુજરાતનાાં હોય તેવા અનામત વગોના ઉમેદવારોને
ઉપિી વયમયાગદામાાં નનયમોનુસાર છૂટછાટ આપવામાાં આવશે.
સરકારશ્રીના સા. વ. નવ. ના ઠરાવ ક્રમાાંક : સીઆરઆર -૧૧૨૦૦૮-૨૮૨૩૨૩-ગ.પ. ૦૬-૧૦-૨૦૧૫થી ભરતી નનયમોમાાં વય
મયાગદા

નનયત

કરવા

બાબતે

માન.

મુખ્યમાંત્રીશ્રી

સ્વાવિાંબન

યોજના

અન્વયે

તમામ

ભરતી

પ્રરક્રયામાાં

એસ.સી/એસટી./ઓબીસી અને લબનઅનામત દરે ક વગગની હાિની મહત્તમ વયમયાગદામાાં પાાંચ વર્ગનો વધારો કરવાનો નનણગય
િેવાયેિ છે . આ ઠરાવ મુજબ સદર સીધી ભરતી અંતગગત મહત્તત્તમ વય મયાગદામાાં પાાંચ વર્ોનો વધારો કરવામાાં આવેિ છે જે
જાહેરનામાની/ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ િાગુ કરે િ છે
૨. પગાર ધોરણ :
નાણાાં નવભાગના તા. ૧૬/૨/૨૦૦૬ અને તા. ૨૯/૪/૨૦૧૦ના ઠરાવ ક્રમાાંકઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭-પાટગ -૨/ઝ.૧ની
જોગવાઈઓને

આનધન

તથા

તા.

૨૦/૧૦/૨૦૧૪

, તા.

૨૦/૧૦/૨૦૧૫, તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ના

ઠરાવ

ક્રમાાંકઃ-

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭-પાટગ -૨/ઝ.૧ અને તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠરાવ ક્રમાાંકઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટગ -૨/ઝ.૧ થી નનયત કરે િ
જોગવાઈ મુજબ પાાંચ વર્ગ માટે વગગ-૩ની આ જગ્યાઓ માટે પ્રનતમાસ સુધારા મુજબનો ફીક્સ પગાર રૂ.૧૯૯૫૦/- રહેશ.ે
તેમજ આ ઠરાવથી નનયત થયેિ અન્ય િાભો મળવાપાત્ર રહેશ.ે ત્તયારબાદ પાાંચ વર્ગની સેવાઓ સાંતોર્કારક રીતે પુરી થયેથી
વગગ-૩ની જેતે જગ્યાના પગાર ધોરણમાાં નનયનમત નનમણ ૂક મેળવવાપાત્ર થશે. આ બાબતે નામ. સુનપ્રમ કોટગ માાં દાખિ થયેિ
SLP No. 14124/2012 અને SLP No. 14125/2012ના ચુકાદાને આનધન રહેશ.ે
૩. સ્પધાગ્મક પરીક્ષાની પ્રરિયા
સરકારશ્રીના તા. ૬/૧૧/૨૦૧૫ના ઠરાવ ક્રમાાંકઃ- પરચ/૧૦૨૦૧૫/૧૨૨૩/ક થી વગગ-૩ની જગ્યાઓની ભરતી પ્રક્રીયામાાં
રૂબરૂ મુિાકાતની જોગવાઈ રદ કરવામાાં આવેિ છે અને ફક્ત સ્પધાગત્તમક પરીક્ષામાાં મેળવેિ ગુણના આધારે પસાંદગી કરવાનુ
ઠરાવેિ છે . તે અનુસાર નનગમમાાં આ જોગવાઈનો અમિ કરે િ છે . આ જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારીત ફીક્ષ પગારથી પાાંચ
વર્ગના ધોરણે સીધી ભરતીથી નનમણુકાં કરવા માટે નનગમ નક્કી કરે તે સાંસ્થા મારફત સ્પધાગત્તમક પરીક્ષાનુ આયોજન કરવામાાં
ુ ક્ષી પ્રશ્ર્નોવાળી O.M.R પધ્ધનતથી ૨૦૦ માકગ સની પરીક્ષા િેવામાાં આવશે. પ્રશ્ન પત્ર
આવનાર છે . પસાંદગીની પ્રરક્રયા હેતિ
નીચેની નવગતે રહેશ.ે
૧. ૧૦૦ માક્સગના સાંબનધત નવર્યને િગતા પ્રશ્નો
૨. ૫૦ માક્સગના સામાન્ય જ્ઞાનને િગતા પ્રશ્નો
૩. ૨૫ માક્સગના અંગ્રેજી ભાર્ાને િગતા પ્રશ્નો
૪. ૨૫ માક્સગના પ્રવાસનને િગતા પ્રશ્નો
પરાં ત ુ નનગમને યોગ્ય અને જરૂરી િાગશે તો તેમાાં જરૂરી ફેરફાર કરી શકશે અને તેવા સાંજોગોમાાં તેણી જાણ વેબસાઇટ ઉપર
કરવામાાં આવશે. પરીક્ષાનુાં માધ્યમ ગુજરાતી રહેશ.ે અંગ્રેજી ભાર્ાને િગતા પ્રશ્નોનુાં માધ્યમ અંગ્રેજી રહેશ.ે નેગેટીવ મારકિંગ
રાખવામાાં આવશે. જેમાાં પ્રશ્ર્નનો જવાબ ઉમેદવાર ધ્વારા ખોટો િખવામાાં આવશે તો દરે ક ખોટા જવાબ દીઠ ૦.૨૫ િેખે માકૅસ
કાપવામાાં આવશે. બન્ને જગ્યાઓની પરીક્ષા એક જ રદવસે િેવામાાં આવશે.
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શકય હોય ત્તયાાં સુધી પરીક્ષા સાંબનાં ધત બધીજ સ ૂચનાઓ મોબાઈિ નાંબર ઉપર SMS અને e-mail થી આપવામાાં
આવશે. આથી અરજીપત્રકમાાં મોબાઈિ નાંબર અને e-mail આઈડી અવશ્ય દશાગવવા અને પરીક્ષા પ્રરક્રયા પ ૂણગ થાય
ત્તયાાં સુધી તે જાળવી રાખવા જરૂરી છે .



િેલખત પરીક્ષા O.M.R. પધ્ધનતથી િેવામાાં આવશે. કોઈપણ સાંવગગની પરીક્ષા વધુમાાંવધુ બે રદવસમાાં િેવામાાં આવશે



O.M.R. પધ્ધનતથી િેવાનાર પરીક્ષા ૨૦૦ માકગ સની રાખવામાાં આવેિ છે . જેમાાં કટઓફ માકગ સ નક્કી કરવાની સત્તા
પસાંદગી સનમનતને રહેશ.ે

૪. કોમ્પ્યુટરની જાણકારી
ઉમેદવાર કોમ્્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઈશે. સામાન્ય વરહવટ નવભાગના તા.
૧૩/૮/૨૦૦૮ના ઠરાવ ક્રમાાંકઃ- જીએસ/૧૧/૨૦૦૮/સીઆરઆર/૧૦/૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ-૫થી નક્કી કરે િ અભ્યાસક્રમ
મુજબ કોમ્્યુટર અંગેન ુાં બેઝીક નોિેઝ ધરાવતા હોવા અંગેન ુાં કોઈપણ સરકાર માાંન્ય તાિીમ સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર/માકગ શીટ
ધરાવતા હોવા જોઈશે તથા સરકાર માન્ય યુનનવગસીટી અથવા સાંસ્થામાાં કોમ્્યુટર જ્ઞાન અંગેના કોઈપણ રડ્િોમા
અભ્યાસક્રમમા કોમ્પુટર એક નવર્ય સાથે પસાર કરે િ હોય તેવા પ્રામાણપત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા
કોમ્પુટરના નવર્ય સાથે પસાર કરે િ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઈશે. આ તબક્કે આ પ્રમાણપત્ર ન ધરાવતા
ઉમેદવારો પણ અરજી કરી શકશે. પરાં ત ુ નનમણ ૂક મેળવવાને પાત્ર થશે નહીં. નનમણ ૂક સમયે કોમ્્યુટરની 'CCC' પરીક્ષા પાસ
કયાગ

અંગેન ુાં

પ્રમાણપત્ર

ધરાવતા

હોવા

જોઈશે.

આ

સાંદભે

કોમ્્યુટરની

ઉચ્ચ

શૈક્ષલણક

િાયકાત

ધરાવતા

કમગચારીઓ/અનધકારીઓને કોમ્્યુટર કૌશલ્યની 'CCC' પરીક્ષામાાંથી મુક્ક્ત આપવા બાબતના સામાન્ય વહીવટ નવભાગના
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ના ઠરાવ ક્રમાાંક: પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાટગ -૩-કની જોગવાઈ િાગુ પડશે.
૫. પરીક્ષા ફી અને પરીક્ષા કે ન્દ્રની નવગત
i.

લબન અનામત ઉમેદવારો માટે અરજી ફી રૂ .૫૦૦/- વત્તા પોસ્ટ ઓફીસ ચાર્જ રૂ .૧૨/- તથા અનુ.જન.જાનત વગગના
ઉમેદવારો માટે અરજી ફી રૂ. ૨૫૦/- વત્તા પોસ્ટ ઓરફસ ચાર્જ રૂ .૧૨/- રોકડમાાં સ્થાનીક પોસ્ટ ઓફીસમાાં ભરવાનો
રહેશ.ે

ii.

ઓનિાઈન અરજી કયાગ બાદ OJASની વેબસાઈટ ઉપરથી ઉમેદવારના અરજીપત્રકની સાથે આપેિ પોસ્ટ ઓરફસના
૩ ચિણની A-4 સાઇઝમાાં નપ્રન્ટ િઇને તે કોઈપણ કોમ્્યુટરાઈઝડ પોસ્ટ ઓરફસમાાં રજૂ કરવાથી તેઓ ધ્વારા ફી
સ્વીકારવામાાં આવશે.

iii.

આ ત્રણ ચિણ પૈકી એક ચિણ પોસ્ટ ઓરફસ રાખશે અને બીજા બે સહી/નસક્કા કરી ઉમેદવારને પરત કરશે .

iv.

પોસ્ટ ઓરફસમાાં ફી ભરવાની છે લ્િી તારીખ: ૧૫/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ પોસ્ટ ઓરફસના કામકાજના સમય સુધી છે .

v.

ફી ભયાગ બાદ રરફાંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ ફી ભયાગ વગરની અરજી માન્ય રહેશે નરહ.

vi.

પરીક્ષા ફી ભરવાથી ઉમેદવારને તેઓ દ્વારા દશાગવિ
ે મોબાઈિ નાંબર ઉપર SMSથી ફી ભયાગની જાણ કરવામાાં આવશે,
જો ઉમેદવારને SMS ન મળે તો રદન -૨ માાં ઉમેદવારે જે પોસ્ટ ઓરફસ ખાતે ફી જમા કરાવેિ હોય તે પોસ્ટ
ઓરફસનો સાંપકગ કરવાનો રહેશે

vii.

સ્પધાગત્તમક પરીક્ષા અમદાવાદ ખાતે યોજવામાાં આવશે. પરીક્ષા કે ન્રમાાં ફેરફાર કે અમદાવાદ ઉપરાાંત્ત અન્ય સ્થળે
પરીક્ષા યોજવાનો નનગમનો હક્ક અબાનધત રહેશ.ે

viii.

આ માટે ઉમેદવારને કોઇ પણ પ્રકારના ભાડા ભથ્થાઓ મળવાપાત્ર થશે નહીં.
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૬. ના વાંધા પ્રમાણપત્ર
ગુજરાત સરકારના સરકારી/અધગસરકારી/સરકાર હસ્તકના બોડગ -કોપોરે શન/કં પનીઓમાં ફરજ બજાવતા કમગચારીઓએ
તેમની કચેરી/ખાતાનું “ના વાંધા પ્રમાણપત્ર” પરરક્ષામાં મેરીટ મુજબ ઉનતણગ થયા બાદ જો પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે
બોિાવવામાં આવે તો તે સમયે રજુ કરવાનું રહેશે.
૭. અગ્યની સ ૂચનાઓ.
i.

રાષ્ટ્ટ્રીયતા : ઉમેદવાર ભારતનો નાગરરક હોવો જોઈશે.

ii.

ગુજરાતી, રહન્દી અને અંગ્રેજી ભાર્ાનુાં પ ૂરતુાં જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈશે.

iii.

સદરહુ

ભરતી

સાંબનાં ધત

તમામ

સ ૂચનાઓ/નવગતો

વખતો

વખત

www.gujarattourism.com

અને

http://ojas.gujarat.gov.in પરથી જોવા મળી શકશે
iv.

ઉમેદવારે નનયત અરજીપત્રકમાાં ભરે િી નવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રરક્રયા માટે આખરી ગણવામાાં આવશે અને તેના
પુરાવાઓ (અસિ અને પ્રમાલણત નકિ) આ નનગમ દ્વ્રારા જ્યારે માાંગવામાાં આવે ત્તયારે જે તે સ્થળે અને સમયે સ્વખચે રૂબરૂ રજુ કરવાના રહેશ.ે અન્યથા અરજી પત્રક જે તે તબક્કે રદ્દ કરવામાાં આવશે. ઓન િાઇન અરજી કરતી
વખતે કોઈ પ્રમાણપત્રો/સરટિરફકે ટ જોડવાના નથી. જે ઉમેદવાર શારીરરક અશકતતા ધરાવતા હોયતેવા ઉમેદવારે
શારીરરક અશક્તતાની ટકાવારી અંગેન ુ નસનવિ સર્જનનુ પ્રમાણપત્ર નનગમ દ્વારા માાંગવામાાં આવે ત્તયારે રજુ કરવાનુ
રહેશ.ે

v.

અનામત કે ટેગરીના તમામ ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં જાનતનુાં પ્રમાણપત્ર. વય મયાગદા, શૈક્ષલણક િાયકાત, વધારાની
અનુભવ અને િાગુ પડે ત્તયાાં નોન-રક્રનમલિયર સટીરફકે ટ રાજ્ય સરકારની નોકરી માટે સરકારશ્રી દ્વારા નનયત થયેિ
નમ ૂનામાાં હોવુાં ફરજજયાત છે તે નસવાય જે તે અરજદારને સા.શૈ.પ. તરીકે નો િાભ મળવાપાત્ર રહેશે નરહ. આ તમામ
પ્રમાણપત્ર અરજી ઓનિાઇન કરવાની છે લ્િી તારીખ સુધીમાાં મેળવેિ હોવા જોઈશે. અન્યથા ધ્યાનમાાં િેવામાાં
આવશે નરહ.

vi.

આ જગ્યાઓની ભરતી પ્રરકયામાાં આખરી પસાંદગી પામેિ ઉમેદવારની નનમણુક સત્તાનધકારી ઠરાવે તે શરતોને
આનધન નનમણુક મેળવવાને પાત્ર ઠરશે.

vii.

ઉમેદવાર પોતે આખરી પસાંદગી યાદીમાાં સમાનવષ્ટ્ટ થવા માત્રથી સબાંનધત જ્ગગ્યા ઉપર નનમણકાં ૂ કરવાનો દાવો
કરવાને હક્કદાર થશે નહી. નનમણક
ાં ૂ કરનાર સત્તાનધકારીને પોતાને એવી ખાતરી થાય કે જાહેર સેવા સારૂાં તે ઠરાવેિ
નનયમોનુસાર અને આ જગ્યાના પ્રવતગમાન ભરતી નનયમો અનુસાર યોગ્ય જણાતો નથી તો જે તે તબક્કે આવા
ઉમેદવારને તેની નનમણ ૂક બાબતે નનમણકાં ૂ સત્તાનધકારીનો નનણગય આખરી ગણાશે.

viii.
ix.

આ ભરતી પ્રરક્રયા સાંપ ૂણગપણે જે તે જગ્યાના પ્રવતગમાન ભરતી નનયમોને આનધન રહેશ.ે
અનુભવ મેળવેિ હોય તે નોકરીદાતા ધ્વારા ઇસ્યુ થયેિ પ્રમાણપત્રમાાં કયા પ્રકારનુાં કામ હત,ુાં ક્યા પ્રકારના સ્કીિની
જરૂર હતી, હોદ્દો, મળતો માનસક અને વાનર્િક પગાર, અનુભવનો સમયગાળો (ક્યારથી ક્યાર સુધી) નોકરી કયાગન ુ
સ્થળ દશાગવિ
ે હોવો જોઈશે. પગાર માટે પગાર સ્િીપ, છે લ્િા પગારનુાં પ્રમાણપત્ર, બેન્ક એકાઉન્ટ સ્ટે ટમેન્ટ વગેરે
પુરાવા તરીકે રજુ કરવાના રહેશ.ે વળી અનુભવ જગ્યાને અનુરૂપ છે કે કે મ તે અંગે પસંદગી સનમનતનો નનણગય
આખરી ગણાશે. નનયત શૈક્ષલણક િાયકાત પ્રા્ત કયાગ બાદનો જ અનુભવ ઘ્યાને િેવામાં આવશે. પાટગ ટાઈમ કે
આંનશક અનુભવ/તાિીમ િીધેિ હોયતે માન્દ્ય રહેશે નહીં.

x.

આ જાહેરાત કોઈ પણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમાાં ફેરફાર ક્રરવાની કે જગ્યાઓની સાંખ્યામાાં વધ –ઘટ કરવાની
આવશ્યક્તા ઊભી થશે તો તેમ કરવાનો નનગમનો અબાનધત હક્ક/અનધકાર રહેશે અને આ માટે કારણો આપવા
બાંધાયેિ રહેશે નહીં. તેમજ તેવા સાંજોગોમાાં ભરે િ અરજી અને પરીક્ષા ફી પરત મળવાપાત્ર થશે નહીં. ઓન િાઇન
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બ્િોક નં. ૧૬-૧૭/૪, ઉદ્યોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નં: ૦૭૯/૨૩૨૨૨૫૨૩, ૨૩૯૭૭૨૦૦ વેબ સાઈટ : www.gujarattourism.com
અરજી પત્રક વેબસાઇટ www.gujarattourism.com અથવા http://ojas.gujarat.gov.in ઉપર ઓનિાઈન ભરવાનુાં
રહેશ.ે ઓનિાઈન અરજી ફોમગ કોઈ પણ કોમ્્યુટર કે જેની સાથે ઇન્ટરનેટ સુનવધા ઉપિબ્ધ હોય તે ઉપરથી ભરી
શકાશે.
અરજી પત્રક ભરતાાં પહેિાાં વેબસાઇટ ઉપર મ ૂકવામાાં આવેિ ઉમેદવાર માટે ની સ ૂચનાઓ અને ઓનિાઈન અરજી

xi.

પત્રક ભરવા બાબતની સ ૂચનાઓનો કાળજીપ ૂવગક અભ્યાસ કરવા નવનાંનત છે અને ત્તયારબાદ જ ઓનિાઈન અરજી
પત્રક ભરવુ.ાં
ટપાિ કે કુ રીયર કે રૂબરૂ મોકિાવેિ અરજી ફોમગ રદ્દ થયેિા ગણાશે. તેમજ ફી પરત મળશે નહીં. ઓનિાઈન

xii.

અરજીનુાં નપ્રન્ટ આઉટ અરજદારે પોતાની પાસે રાખવાનુાં રહેશ.ે આ કચેરી ધ્વારા માાંગણી થયેથી પ્રમાણપત્રો સાથે
રૂબરૂ રજૂ કરવાના રહેશ.ે
ભરતી પ્રરક્રયા દરમ્યાન રાજકીય કે અન્ય કોઈ રીતે ભિામણના પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવારને ગેરિાયક ઠેરવી બાકાત

xiii.

રાખવામા આવશે.
xiv.

વધુ મારહતી માટે સાંપકગ ન: ૦૭૯/૨૩૯૭૭૨૦૦-૨૯-૧૯

xv.

જે કોઈ ઉમેદવાર........


તેને ઉમેદવારી માટે કોઈપણ પ્રકારે ટે કો મેળવવા માટે એટિે કે નનગમના અધ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અનધકારી
પર પ્રત્તયક્ષ કે પરોક્ષ િાગવગ િગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે



બીજાનુાં નામ ધારણ કરવા માટે



બીજા પાસે પોતાનુાં નામ ધારણ કરાવવા માટે



બનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથે ચેડા કરવામાાં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા
ગેરરીનત આચરવા માટે



યથાથગ અથવા ખોટી મહત્તવની મારહતી છુપાવતા હોય તેવા નનવેદનો કરવા માટે



પરીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સાંબધ
ાં માાં અન્ય કોઇ અનનયનમત અથવા અયોગ્ય સાધનનો આશ્રય િેવા માટે



પરીક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે એટિે કે અન્ય ઉમેદવારની ઉત્તરવહીમાાંથી નકિ
કરવા, પુસ્તક, ગાઈડ, કાપિી કે તેવા કોઈપણ છાપેિા કે હસ્ત િેલખત સારહત્તયની મદદથી અથવા વાતચીત
દ્વારા નકિ કરવા કે ઉમેદવારને નકિ ક્રરાવવાની ગેરરીનતઓ પૈકી કોઈપણ ગેરરીનત આચરવા માટે



િખાણોમા અશ્શ્િિ ભાર્ા અથવા લબભત્તસ બાબત સરહતની અપ્રસ્તુત બાબત િખવા માટે



પરીક્ષા ખાંડમાાં અન્ય કોઈ રીતે ગેરવતગણ ૂક કરવા માટે



પરીક્ષાના સાંચાિન માટે નનગમે રોકે િા સ્ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન કરવા અથવા શારીરરક રીતે ઇજા
કરવા માટે



પ ૂવગવતી ખાંડોમાાં નનરદિ ષ્ટ્ટ કરે િા તમામ અથવા કોઈપણ ક્રુત્તય કરવાનો પ્રયત્તન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસાંગ
મદદગારી કરવા માટે



પરીક્ષા આપવા માટે તેને પરવાનગી આપતા તેના પ્રવેશપત્રમાાં આપવામાાં આવેિ કોઇપણ સ ૂચનાનો ભાંગ
કરવા માટે , દોનર્ત ઠયાગ હોય તો અથવા દોનર્ત હોવાનુાં જાહેર કયુાં હોય તો, તે ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર થવા
ઉપરાાંત નનગમ તે જે પરીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે પરીક્ષામાથી તેને ગેરિાયક ઠરાવી શકશે અથવા નનગમ
સીધી પસાંદગી માટે િેવાની કોઈપણ પરીક્ષામાાં બેસવામાાંથી અથવા કોઈપણ રૂબરૂ મુિાકાતમાાંથી અથવા
પોતાના હેઠળની કોઈપણ નોકરીમાાંથી કાયમી રીતે નનરદષ્ટ્ટ મુદત માટે બાકાત કરી શકશે.
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બ્િોક નં. ૧૬-૧૭/૪, ઉદ્યોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નં: ૦૭૯/૨૩૨૨૨૫૨૩, ૨૩૯૭૭૨૦૦ વેબ સાઈટ : www.gujarattourism.com
ix.

સ્પધાગત્તમક પરીક્ષાના સમયે ઉમેદવારને પોતાની સાથે કોઈ સેલ્યુિર ફોન, પેજર અથવા બીજી કોઈ મોબાઈિ
સાંદેશા વ્યવહારના સાધનો પરીક્ષા ખાંડમાાં સાથે િઈ જવાની છૂટ નથી જેના ભાંગ બદિ ઉમેદવાર નશક્ષાને પાત્ર
બનશે. ઉમેદવારને પરીક્ષામાાં સાદી બેટરીથી સાંચાલિત નોન-પ્રોગ્રામેબિ પોકે ટ કે લ્યુિટ
ે ર િાવવાની અને તેનો
ઉપયોગ

કરવાની છૂટ છે . પણ પરીક્ષા ખાંડમાાં એકબીજા ઉમેદવાની વચ્ચે કે લ્યુિટ
ે રની અદિા-બદિી થઈ

શકશે નહીં. ઉમેદવારને

ઓનિાઈન

www.gujarattourism.com અને
x.

અરજી

કયાગ

બાદ

જાહેરાત

સાંબધ
ાં ી

અન્ય

કોઈ

સ ૂચના

માટે

http://ojas.gujarat.gov.in સતત જોતાાં રહેવા અનુરોધ છે .

આ જાહેરાતમાાં દશાગવિ
ે જગ્યાના ભરતી નનયમો અન્વયે શૈક્ષલણક િાયકાત, વય મયાગદા, વયમયાગદામાાં છુટછાટ,
પરીક્ષા

ફી

અને

પસાંદગીની

www.gujarattourism.com

પધ્ધનતની

નવગતો

અને

જાહેરાતની

અન્ય

તમામ

નવગતો

website:

અથવા http://ojas.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે. ઉમેદવારે ઓન િાઈન અરજી

પત્રકમાાં બતાવેિી કોઈપણ નવગત અને ઉમેદવારે નનમણ ૂક સત્તાનધકારી સમક્ષ રજૂ કરે િ જન્મતારીખ, શૈક્ષલણક
િાયકાત, વય, જાનત, અન્ય િાયકાતોને િગતા પ્રમાણપત્રો ભનવષ્ટ્યમાાં જે તે તબક્કે નનમણકાં ૂ અનધકારી ધ્વારા
ચકાસણી કરતાાં ખોટા માલુમ પડશે તો તેની સામે કાયદે સરની કાયગવાહી કરવામાાં આવશે. આવા ઉમેદવારોની
નનમણકાં ૂ સત્તાનધકારી/સનમનતના પરામશગમાાં રદ્દ કરવામાાં આવશે તેમજ ઉમેદવારને ગેરિાયક ઠરાવવામાાં આવશે.
તેમજ આવા ઉમેદવારની જો પસાંદગી/નનમણકાં ૂ થયેિ હશે તો સબાંનધત કચેરી દ્વારા પસાંદગી સનમનતના પરામશગમાાં
કોઈ પણ તબક્કે રદ્દ કરવામાાં આવશે.
xi.

સાંબનાં ધત જગ્યાઓની ભરતી પ્રરક્રયાના અનુસધ
ાં ાને આ જાહેરાતમાાં અને સ ૂચનાઓમાાં કોઈપણ કારણોસર ફેરફાર
કરવાની કે રદ્દ કરવાની આવશ્યક્તા ઊભી થાય તો તેમ કરવાનો નનગમ/પસાંદગી સનમનતનો અબાનધત
હકક/અનધકાર રહેશે અને નનગમ/પસાંદગી સનમનત આ માટે કારણો આપવા બાંધાયેિ રહેશે નહી.
- /////////// -
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