
 

 
વડોદયા ભહાનગયાલરકા 

 

સીધી બયતી ભાટેની જાહેયાત 

(જાહેયાત ક્રભાાંકઃ૭૪૭/૨૦૨૧-૨૨) 
 

ક્રભ જગ્માન ાં નાભ જગ્માની સાંખ્મા 

૧ ટુયીસ્ટફપીવય  ૦૧ 

 

1. Qualification 

1. Any Graduate with 50% and above. 

2. Preference will be given to Diploma holder in Travel & Tourism. 

3. Historical knowledge essential. Fluency in Hindi, English & Gujarati. 

4. Knowing of foreign language will be and added advantage. 

2. Experience:  

Must have 03 years experience in  Tourism related work in reputed organization.    

3. ગાય ધોયણઃ 

વાતભાગાયંચભુજફરેલર-૯ેભેટર ીક્વ(૫૩,૧૦૦–૧,૬૭,૮૦૦) 

4. ઉંભયઃ ૩૧લષથીલધુનશીં. 

 

 

 



જાહેયાતની સાભાન્મ જોગવાઇઓઃ 
 
1. ઉયજણાલેરજગ્માભાટેઉભેદલાયીકયતાંશેરાંઉભેદલાયેોતેજરૂયીાત્રતાધયાલે છે કેનશીંતેની

ખાત્રીકયલી. 

2. ફનરાઇન અયજી કયલા તથા ેભેન્ટ કયલા ભાત્ર ડેસ્કટો અથલા રેટો નો જ ઉમોગ કયલો

ઉભેદલાયોભાટેહશતાલશછે. 

3. યવ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તા.૦૪-૧૨-૨૦૨૧ (૧૩-૦૦ કરાક) થી તા.૧૫-૧૨-૨૦૨૧            

(૧૬-૫૯ કરાક) દયમ્માનwww.vmc.gov.in લફેવાઇટ યફનરાઇનઅયજી કયલાની યશેળે.

ફનરાઇનઅયજીકયતાંશેરાબયતીનેરગતીભાહશતીતેભજ વુચનાફwww.vmc.gov.inઉયથી

લાંચીરેલાનીયશેળે. 

4. ઉંભય, રામકાત અને અન બવ ઓનરાઇન અયજી સ્વીકાયવાની છેલ્લી તાયીખના યોજની ગણવાભાાં આવશે.  

5. ઉભેદલાયેળકૈ્ષણણકરામકાતભાન્મમુણનલણવષટી/વંસ્થાભાંથીભેલેરશોલીજોઇએ. 

6. ળૈક્ષણણકરામકાતકાભચરાઉધોયણેભાન્મ યાખલીતેલોઉભેદલાયનોશક્કદાલો સ્લીકાયલાભાંઆલળે

નશીં. 

7. જો જગ્માના બયતી ણનમભોભાં દળાષલેર ળૈક્ષણણક રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ભાન્મ ગણાળે તેલી

જોગલાઇશોમતો,જાશેયાતભાં દળાષલેરરામકાતનીવભકક્ષરામકાતધયાલે છે.તેલોતેભનોશક્કદાલો

શોમતોઆલાઉભેદલાયેવભકક્ષતાપ્રસ્થાણતકયતાઆદેળો/અણધકૃતતાનીણલગતોઆલાનીયશેળે. 

8. ઉભેદલાયે અયજીભાં જે અનુબલ દળાષલેર શોમ તેના વભથષનભાં અનુબલનો વભમગાો (હદલવ, ભાવ,

લષ),ભૂગાયઅનેકુરગાયનીણલગતોતથાફજાલેરપયજોનોપ્રકાય/ભેલેરઅનુબલનીણલગતો

વાથેનું સ્લમંસ્ષ્ટ પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનું યશેળે. આલું પ્રભાણત્ર વંસ્થાના રેટયેડ ય વક્ષભ

વત્તાણધકાયીની વશી અને તાયીખ વાથેનંુ યજુ કયલાનંુ યશેળે. ઉભેદલાયેઆેર self-Declaration અને 
affidavit યયજુકયેરપ્રભાણત્રભાન્મગણાલાભાંઆલળેનહશ. 

9. ઉભેદલાયે યજુ કયેરઅનુબલના પ્રભાણત્રોભાં ાછથી કોઇ પેયપાય કયલાની ણલનંતી ભાન્મ યાખલાભાં

આલળેનશીં.જોઉભેદલાયોદ્વાયાવંૂણષણલગતોવાથેનાઅનુબલનુંપ્રભાણત્રયજુકયલાભાંઆલળેનશીં,

તો ઉરબ્ધ પ્રભાણત્ર/ ણલગતોનાઆધાયે લડોદયા ભશાનગયાણરકા ણનણષમ કયળે. જે ઉભેદલાયોને

ફંધનકતાષયશેળે. 

10. અંળકારીન, યોણજદંાલેતનદાય,એપે્રન્ટીવળી,તારીભી,ભાનદલેતન,આભંણત્રત પેકલ્ટી,ઇન્ચાજષ(ભૂ

શોદ્દા ણવલામનીલધાયાનીકાભગીયી),Against post તયીકેઉભેદલાયેભેલેરઅનુબલભાન્મઅનુબલ

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmc.gov.in/


તયીકેગણતયીભાંરેલાભાંઆલળેનશીં.ઉયાંતઅભ્માવકાદયણભમાનભેલેર(ઉ.દા.Ph.D. ભાટેના

Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તયીકે કયેરી કાભગીયી) ભાન્મ યાખલાભાં

આલળેનશીં. 

11. ભાકષળીટ, ડીગ્રી વટીપીકેટભાં ગે્રડ દળાષલેર શોમ તો તેનું વભકક્ષ ટકાભાં ભાન્મ મુણનલવીટીનું ક્ન્લઝષન

કોષ્ટકડોક્મુભેન્ટલેયીપીકેળનલખતેયજુકયલાનંુયશેળે. 

12. જાશેયાતભાં ભાંગ્મા ભુજફનો અનુબલ ઉભેદલાયે ળૈક્ષણણક રામકાત/હડગ્રી ભેવ્મા ફાદનો જ ભાન્મ

ગણલાભાંઆલળે.તેશેરાંનોઅનુબલકોઇણવંજોગોભાંભાન્મગણાળેનહશ.અનુબલનાુયાલાતયીકે

ભાત્રફપયરેટય/અોઇન્ટભને્ટરેટયઅભાન્મગણાળ.ેયંતુજોતેનીવાથેલખતોલખતવંસ્થાદ્વાયા

અામેરઇજાપાકેપ્રભોળનનાશુકભગાયવંફંણધતુયાલાકેઅન્મઆધાયબૂતગણીળકામતેલાુયાલા

યજૂ કમેથી તેની ૂયતીચકાવણી કમાષફાદ મોગ્મજણામેથીઆલોઅનુબલભાન્મગણલાઅંગે વક્ષભ

અણધકાયીશ્રીનોણનણષમઆખયીયશેળે. 

13. ઉભેદલાયે ફનરાઇન અયજી પોભષભાં મોગ્મ સ્થાને ોતાનો ભોફાઇર નંફય/ઇ-ભેર એડરેવ રખલો

અણનલામષછે.જેઉયબણલષ્મભાંબયતીઅંગેવંદેળઆીળકામ.મોગ્મભોફાઇરનંફય/ઇ-ભેરએડરેવ

રખેરન શોમ/ફંધ શોમ/ખોટો શોમ કેઅન્મ કાયણોવયઉભેદલાયનેવંદેળનશોંચે તેઅંગે લડોદયા

મ્મુણન.કોોયેળનનીકોઇજલાફદાયીયશેળેનહશ. 

14. વમભમાાદાભાાં છ ટછાટઃ  

1. લડોદયાભશાનગયાણરકાનાકભષચાયીનેઉરીલમભમાષદાભાંઉંભયનોફાધયશેળેનશી.તેફએણ

ફનરાઇનઅયજીકયલાનીયશેળે. 

2. ભહશરાઉભેદલાયનેપ્રલતષભાનણનમભોનુવાયલમભમાષદાભાંછુટછાટભલાાત્રયશેળે. 

3. વદયજગ્માભાત્રણફનઅનાભતલગષભાટેનીછેવદયજગ્માભાટેઅનાભતલગષનાઉભદેલાયોજોતેફ

જનયરકેટેગયીનીલમભમાષદાભાંઆલતાંશોમતોતેોતાનીઉભેદલાયીનોંધાલીળકળે/અયજીત્રક

બયીળકળે.યંતુતેફનેલમભમાષદાભાંકોઇછુટછાટભળેનશી.ભાત્રભહશરાઉભેદલાયોનેભહશરા

તયીકેના૦૫લષનીછુટછાટભલાાત્રથળે. 

15. ગુજયાત વયકાયના વયકાયી/અધષ-વયકાયી/વયકાય શસ્તકના કોોયેળન/કંનીફભાં વેલા ફજાલતાં

અણધકાયી/કભષચાયીફએણફનરાઇનઅયજીકયલાનીયશેળે.તેભજપ્રભાણત્રોનીપ્રત્મક્ષચકાવણી

લખતેઉભેદલાયેવક્ષભઅણધકાયીનંુના-લાંધાપ્રભાણત્રયજુકયલાનુંયશેળે. 



16. વયકાયી/અધષવયકાયીવંસ્થાભાંપયજફજાલતાંઉભેદલાયોએખાતાનાલડા/ણલબાગદ્વાયાતેફનીછેલ્લા

ાંચલષનીકાભગીયીનોતથાલતષણંકઅંગેનોઅશેલાર,કોઇણળક્ષાત્ભકગરાંરેલાભાંઆલેરશોમતો

તેનીણલગતયજુકયલાનુંયશેળે. 

17. ઉભેદલાયેણનમતઅયજીત્રકભાંબયેરણલગતોવભગ્રબયતીપ્રહિમાભાટેઆખયીગણલાભાંઆલળેઅને

તેનાુયાલાફકચેયીદ્વાયાભાંગલાભાંઆલેત્માયેઅવરભાંયજુકયલાનાયશેળેઅન્મથાઅયજીત્રકજેતે

તફકકેયદગણલાભાંઆલળ.ે 

18. ઉભેદલાયેવયકાયભાન્મવંસ્થાભાંથીજગ્માનેઅનુરૂCCC+રેલરનોકોમ્્મુટયકોષઅલશ્માવકયેર

શોલોજોઇએઅથલાણનભણકંથમાતાયીખથી૦૬ભાવવુધીભાંવદયકોષાવકયલાનોયશેળે. 

19. અયજી પી સ્વીકાયવા/જભા કયાવવા અાંગેઃ 

એ. ઉભેદલાયોએઅયજીપીેટેરૂ.૨૦૦/-ફનરાઇનજબયલાનાયશેળે. 

ફી. ઉભેદલાય જમાયે VMC લેફવાઇટ ય ોતાની અયજી વફભીટ કમાષ ફાદ, તેફને અયજી પી

ફનરાઇનબયલાની યશેળે.  પીની યકભપકતફનરાઇનજ  િેડીટ/ડેણફટ/નેટફેંણકગદ્વાયા

બયલાનીયશેળે.તથાપીનીયકભગુગરે/લોરેટેભેન્ટથીબયલી હશતાલશનથી. પીબમાષ

અંગેના ચરણની નકર ભેલી ઉભેદલાયે વાચલી યાખલાની યશેળ,ે અને પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ

ચકાવણી/રેણખત/ભૈણખકકવોટીવભમેકોરરેટયવાથેઅચૂકરાલલાનીયશેળે. 

વી. જો ઉભેદલાય પી બમાષની નકર તથા એ્રીકેળન પોભષ વાથે નશી રાલે તો તેલા ઉભેદલાયોને

પ્રભાણત્રોનીપ્રત્મક્ષચકાવણી/રેણખત/ભૈણખકકવોટીભાંપ્રલેળઆલાભાંઆલળેનશી. 

ડી. અન્મકોઇયીતેપીસ્લીકાયલાભાંઆલળેનશી. 

ઇ. ઓનરાઇન પી બયવાની છેલ્લી તા.૧૫-૧૨-૨૦૨૧ યહેશે.  

એપ. તભેરામકાતધયાલોછોકેકેભ ?તેનીખાતયીકમાષફાદજઅયજીપોભષતથાપીબયલી.રામકાત

નધયાલતા શોલા છતાં પીબયેરશોઇ તેલીઅયજીયદગણાળે.અયજીપીબમાષફાદકોઇણ

વંજોગોભાંયતભલાાત્રનથી. 

20. ઉભેદલાય/અયજદાયને તેભના ોતાના હશતભાં જાશેયાત વંફંણધત અન્મ કોઇ વુચના ભાટે તેભના દ્વાયા

નોંધામેરા ઇ-ભેઇરએકાઉન્ટને તાવલાની તથાwww.vmc.gov.in લેફવાઇટ વતતજોતાં યશેલા

વરાશઆલાભાંઆલેછે. 

21. ફનરાઇનઅયજી કયતી લખતે કોઈ નેટલકષ  વભસ્માઅથલાઅન્મ તકનીકી વંફંણધતવભસ્માફભાટે

લડોદયામ્મુણનણવરકોોયેળનજલાફદાયયશેળેનશીં. 

http://www.vmc.gov.in/


22. અયજીભાંદળાષલેરણલગતોઅધૂયીકેઅવંગતશોમતેભજઅયજીભાંાવોટષ વાઇઝપોટોગ્રાપઅરોડકયેર

નશોમતેભુજફનીઅયજીફયદકયલાભાંઆલળે. 

23. ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાં કોઇ ણ ણલગત ખોટી ફતાલેર શળે અને તે ધ્માનભાં આલળે તો તેનંુ

અયજીત્રક/ણનભણંકકોઇણતફકકેયદકયલાભાંઆલળે. 

24. પ્રાથણભકકવોટીનાહયણાભનાઆધાયેજેઉભદેલાયોઅયજીચકાવણીનેાત્રથતાશોમ,તેભણેલડોદયા

ભશાનગયાણરકા જણાલે ત્માયે જરૂયી પ્રભાણત્રો/દસ્તાલેજો સ્કેન (Scan) કયીને લડોદયા ભશાનગય

ાણરકાની લેફવાઇટhttps://vmc.gov.in/OnlineRecruitment/Recruitment.aspx  ય

ફનરાઇનઅરોડકયલાનાયશેળે. 

25. પ્રભાણત્રોનીપ્રત્મક્ષચકાવણી/રેણખત/ભૈણખકકવોટી/એરીભીનેળનટેસ્ટભાટેફોરાલલાભાંઆલતા

ઉભેદલાયોનેકોઇણજાતનુંભુવાપયીબથ્થુભલાનેાત્રથળેનશીં. 

26. ઉભેદલાયે તેની ળૈક્ષણણક રામકાત/અનુબલ/ઉંભય લગયેેના વભથષનભાં યજૂ કયેર પ્રભાણત્રો કોઇણ

તફકકેઅમોગ્મભારુભડળેતોતેનીઉભેદલાયીયદથળેઅનેઆલાઉભેદલાયવાભેબાયતીમપોજદાયી

ધાયા શેઠનીકામષલાશીનેાત્રથળે.જથેીઉભેદલાયનેવરાશઆલાભાંઆલે છે કે , તેભણેયજુકયેરા

પ્રભાણત્રોખુફજચોકવાઇથીૂણષયીતેખયાઇકમાષફાદજલડોદયાભશાનગયાણરકાભાંયજુકયલા. 

27. બયતીપ્રહિમાદયમ્માનજોકોઇઉભેદલાયદ્વાયાવીધીઅથલાઆડકતયીયીતેયાજકીમકેઅન્મકોઇયીતે

બરાભણનાપ્રમાવકયનાયઉભેદલાયગેયરામકઠયળે. 

28. આ બયતી પ્રહિમા ફાફતે અયજીફની વંખ્મા ધ્માને રઇ જગ્મા ને અનુરૂ એરીભીનેળન

ટેસ્ટ/સ્ધાષત્ભકહયક્ષા/ઇન્ટયવ્મુઅંગેકણભશ્નયશ્રી,લડોદયાભશાનગયાણરકા,લડોદયાજેણનણષમકયેતે

આખયીઅનેફંધનકતાષયશેળ.ે 

29. આજાશેયાત કોઇ ણ કાયણવય યદ કયલાની કે તેભાં પેયપાય કયલાનીઆલશ્મકતા ઉબી થળે તો તેભ

કયલાનો વંૂણષ શક/અણધકાય મ્મુણનણવર કણભશ્નયશ્રી, લડોદયા ને યશેળે. અનેઆ ભાટે કોઇ કાયણ

આલાફંધામેરયશેળેનશીં. 

30. ઉભેદલાયનેફનરાઇનઅયજીકમાષફાદજાશેયાતવંફંધીઅન્મકોઇવુચનાભાટેwww.vmc.gov.in 

લેફવાઇટવતતજોતાયશેલાઅનુયોધછે. 

 

 

ડે. મ્મ લન.કલભશ્નય 

તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧.       વડોદયા ભહાનગયાલરકા. 

https://vmc.gov.in/OnlineRecruitment/Recruitment.aspx
http://www.vmc.gov.in/


 

 

 

વડોદયા ભહાનગયાલરકા 
www.vmc.gov.in 

 

 

 

બયતી અાંગેની જાહેયાત 
લડોદયા ભશાનગયાણરકાભાં ટુયીસ્ટ ણલબાગભાં નીચે જણાલેર જગ્મા વીધી

બયતીથી બયતી કયલા ભાટે ભાત્રફનરાઇન અયજીફ ભંગાલલાભાંઆલે છે.આ ભાટે
ઉભેદલાયેwww.vmc.gov.in લેફવાઇટયતા.૦૪-૧૨-૨૦૨૧ (૧૩.૦૦ કરાક) 

થી  તા.૧૫- ૧૨-૨૦૨૧ (૧૬.૫૯ કરાક)વુધીભાંફનરાઇનઅયજીકયલાનીયશેળે. 

જગ્માન ાં નાભ     :-  ટુયીસ્ટફપીવય 
જગ્માની સાંખ્મા  :-  ૦૧ 

(૧) પક્તફનરાઇનજઅયજીકયલાની યશેળે. (૨)આજગ્માનીળૈક્ષણણકરામકાત,
ગાય ધોયણ તેભજ અન્મ ભાહશતીફ લડોદયા ભશાનગયાણરકાની લેફવાઇટ

www.vmc.gov.in યથી ભેલલાની યશેળે. (૩) ઉભેદલાયે ણનમત થમરે પી
તા.૧૫-૧૨-૨૦૨૧ સ ધીભાાંફનરાઇનબયાઇકયલાની યશેળે. પીલગયનીઅયજીફ

આોઆયદગણલાભાંઆલળે(૪)આબયતીપ્રહિમાફાફતેઅયજીફનીવંખ્માધ્માને
રઇજગ્માનેઅનુરૂએરીભીનળેન ટેસ્ટ/સ્ધાષત્ભકહયક્ષા/ઇન્ટયવ્મુઅંગે કણભશ્નયશ્રી,

લડોદયાભશાનગયાણરકા,લડોદયાજેણનણષમકયેતેઆખયીઅનેફંધનકતાષયશેળે. 
નોંધ :- ઉક્તજગ્માભાટેઅગાઉભંગાલેરઅયજીત્રકોતથાબયતીપ્રહિમાયદકયેરછે. 
ી.આય.ઓ.નાંફય: ૭૪૭/૨૧-૨૨                                   ડે. મ્મ લનલસર કલભશ્નય 
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