વડોદયા ભહાનગયાલરકા
સીધી બયતી ભાટે ની જાહે યાત
(જાહે યાત ક્રભાાંકઃ૭૪૭/૨૦૨૧-૨૨)
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જગ્માની સાંખ્મા

૧

ટુ યીસ્ટફપીવય

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-૯ેભેટરીક્વ(૫૩,૧૦૦–૧,૬૭,૮૦૦)
4. ઉંભયઃ ૩૧લષથીલધુનશીં.

જાહે યાતની સાભાન્મ જોગવાઇઓઃ
1.

ઉય જણાલેર જગ્મા ભાટે  ઉભેદલાયી કયતાં શે રાં ઉભેદલાયે  ોતે જરૂયી ાત્રતા ધયાલે છે  કે  નશીં તેની
ખાત્રીકયલી.

2.

ફનરાઇન અયજી કયલા તથા ેભેન્ટ કયલા ભાત્ર ડે સ્કટો અથલા રેટો નો જ ઉમોગ કયલો
ઉભેદલાયોભાટે હશતાલશછે .

3.

યવ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તા.૦૪-૧૨-૨૦૨૧ (૧૩-૦૦ કરાક) થી તા.૧૫-૧૨-૨૦૨૧
(૧૬-૫૯ કરાક) દયમ્માન www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય ફનરાઇન અયજી કયલાની યશે ળે.
ફનરાઇનઅયજીકયતાંશે રાબયતીનેરગતીભાહશતીતેભજ વુચનાફwww.vmc.gov.inઉયથી
લાંચીરેલાનીયશે ળે.

4.

ઉંભય, રામકાત અને અનબવ ઓનરાઇન અયજી સ્વીકાયવાની છે લ્લી તાયીખના યોજની ગણવાભાાં આવશે.

5.

ઉભેદલાયે ળૈક્ષણણકરામકાતભાન્મમુણનલણવષટી/વંસ્થાભાંથીભેલેરશોલીજોઇએ.

6.

ળૈક્ષણણક રામકાત કાભચરાઉ ધોયણે ભાન્મ યાખલી તેલો ઉભેદલાય નો શક્ક દાલો સ્લીકાયલાભાં આલળે
નશીં.

7.

જો જગ્માના બયતી ણનમભોભાં દળાષલેર ળૈક્ષણણક રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ભાન્મ ગણાળે તેલી
જોગલાઇ શોમ તો, જાશે યાતભાં દળાષલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ધયાલે છે .તેલો તેભનો શક્ક દાલો
શોમતોઆલાઉભેદલાયે વભકક્ષતાપ્રસ્થાણતકયતાઆદેળો/અણધકૃ તતાનીણલગતોઆલાનીયશે ળે.

8.

ઉભેદલાયે  અયજીભાં જે અનુબલ દળાષલેર શોમ તેના વભથષનભાં અનુબલનો વભમગાો (હદલવ, ભાવ,
લષ),ભૂગાયઅને કુ રગાયનીણલગતોતથાફજાલેરપયજોનોપ્રકાય/ભેલેરઅનુબલનીણલગતો
વાથેનું સ્લમંસ્ષ્ટ પ્રભાણત્ર યજુ  કયલાનું યશે ળે. આલું પ્રભાણત્ર વંસ્થાના રેટયેડ ય વક્ષભ
વત્તાણધકાયીની વશી અને તાયીખ વાથેનું યજુ  કયલાનું યશે ળે. ઉભેદલાયે  આેર self-Declaration અને
affidavit યયજુ કયે રપ્રભાણત્રભાન્મગણાલાભાંઆલળેનહશ.

9.

ઉભેદલાયે  યજુ  કયે ર અનુબલના પ્રભાણત્રોભાં ાછથી કોઇ પે યપાય કયલાની ણલનંતી ભાન્મ યાખલાભાં
આલળે નશીં.જોઉભેદલાયોદ્વાયાવંૂણષ ણલગતોવાથેનાઅનુબલનું પ્રભાણત્રયજુ કયલાભાં આલળે નશીં,
તો ઉરબ્ધ પ્રભાણત્ર/ ણલગતોના આધાયે  લડોદયા ભશાનગયાણરકા ણનણષમ કયળે. જે ઉભેદલાયોને
ફંધનકતાષયશે ળે.

10. અંળકારીન, યોણજદં ા લેતનદાય, એપ્રેન્ટીવળી, તારીભી, ભાનદલેતન, આભંણત્રત પે કલ્ટી, ઇન્ચાજષ (ભૂ
શોદ્દા ણવલામની લધાયાની કાભગીયી), Against post તયીકે  ઉભેદલાયે  ભેલેર અનુબલ ભાન્મ અનુબલ

તયીકે  ગણતયીભાં રેલાભાં આલળે નશીં.ઉયાંતઅભ્માવકાદયણભમાનભેલેર(ઉ.દા.Ph.D. ભાટે ના
Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તયીકે  કયે રી કાભગીયી) ભાન્મ યાખલાભાં

આલળેનશીં.
11. ભાકષ ળીટ, ડીગ્રી વટીપીકે ટભાં ગ્રેડ દળાષલેર શોમ તો તેનું વભકક્ષ ટકાભાં ભાન્મ મુણનલવીટીનું ક્ન્લઝષન
કોષ્ટકડોક્મુભેન્ટલેયીપીકે ળનલખતેયજુ કયલાનુંયશે ળે.
12. જાશે યાતભાં ભાંગ્મા ભુજફનો અનુબલ ઉભેદલાયે  ળૈક્ષણણક રામકાત/હડગ્રી ભેવ્મા ફાદનો જ ભાન્મ
ગણલાભાંઆલળે.તેશે રાંનોઅનુબલકોઇણવંજોગોભાંભાન્મગણાળેનહશ.અનુબલનાુયાલાતયીકે 
ભાત્રફપયરેટય/અોઇન્ટભેન્ટરેટયઅભાન્મગણાળે.યંતુ જોતેનીવાથે લખતોલખતવંસ્થાદ્વાયા
અામેરઇજાપાકે પ્રભોળનનાશુકભગાયવંફંણધતુયાલાકે અન્મઆધાયબૂતગણીળકામતેલાુયાલા
યજૂ  કમેથી તેની ૂયતી ચકાવણી કમાષફાદ મોગ્મ જણામેથી આલો અનુબલ ભાન્મ ગણલા અંગે વક્ષભ
અણધકાયીશ્રીનોણનણષમઆખયીયશે ળે.
13. ઉભેદલાયે  ફનરાઇન અયજી પોભષભાં મોગ્મ સ્થાને ોતાનો ભોફાઇર નંફય/ઇ-ભેર એડરે વ રખલો
અણનલામષ છે .જે ઉયબણલષ્મભાં બયતીઅંગે વંદેળઆીળકામ.મોગ્મભોફાઇરનંફય/ઇ-ભેરએડરે વ
રખેર ન શોમ/ફંધ શોમ/ખોટો શોમ કે  અન્મ કાયણોવય ઉભેદલાયને વંદળ
ે  ન શોંચે તે અંગે લડોદયા
મ્મુણન.કોોયે ળનનીકોઇજલાફદાયીયશે ળેનહશ.
14. વમભમાાદાભાાં છટછાટઃ
1. લડોદયાભશાનગયાણરકાનાકભષચાયીનેઉરીલમભમાષદાભાંઉંભયનોફાધયશે ળેનશી.તેફએણ
ફનરાઇનઅયજીકયલાનીયશે ળે.
2. ભહશરાઉભેદલાયનેપ્રલતષભાનણનમભોનુવાયલમભમાષદાભાંછુટછાટભલાાત્રયશે ળે.
3. વદયજગ્માભાત્રણફનઅનાભતલગષભાટે નીછે  વદયજગ્માભાટે  અનાભતલગષનાઉભેદલાયોજોતેફ
જનયરકે ટેગયીનીલમભમાષદાભાં આલતાં શોમતોતે ોતાનીઉભેદલાયીનોંધાલીળકળે/અયજીત્રક
બયીળકળે.યંતુ તેફને લમભમાષદાભાં કોઇછુટછાટભળે નશી.ભાત્રભહશરાઉભેદલાયોને ભહશરા
તયીકે ના૦૫લષનીછુટછાટભલાાત્રથળે.
15. ગુજયાત વયકાયના વયકાયી/અધષ-વયકાયી/વયકાય શસ્તકના કોોયે ળન/કંનીફભાં વેલા ફજાલતાં
અણધકાયી/કભષચાયીફએણફનરાઇનઅયજીકયલાનીયશે ળે.તેભજપ્રભાણત્રોનીપ્રત્મક્ષચકાવણી
લખતેઉભેદલાયે વક્ષભઅણધકાયીનુંના-લાંધાપ્રભાણત્રયજુ કયલાનુંયશે ળે.

16. વયકાયી/અધષ વયકાયીવંસ્થાભાં પયજફજાલતાં ઉભેદલાયોએખાતાનાલડા/ણલબાગદ્વાયાતેફનીછે લ્લા
ાંચલષનીકાભગીયીનોતથાલતષણંકઅંગેનોઅશે લાર,કોઇણળક્ષાત્ભકગરાં રેલાભાં આલેરશોમતો
તેનીણલગતયજુ કયલાનુંયશે ળે.
17. ઉભેદલાયે  ણનમતઅયજીત્રકભાં બયે રણલગતોવભગ્રબયતીપ્રહિમાભાટે  આખયીગણલાભાં આલળે અને
તેનાુયાલાફકચેયીદ્વાયાભાંગલાભાંઆલેત્માયે અવરભાંયજુ કયલાનાયશે ળેઅન્મથાઅયજીત્રકજેતે
તફકકે યદગણલાભાંઆલળે.
18. ઉભેદલાયે  વયકાયભાન્મવંસ્થાભાંથીજગ્માને અનુરૂCCC+રેલરનોકોમ્્મુટયકોષ અલશ્માવકયે ર
શોલોજોઇએઅથલાણનભણંકથમાતાયીખથી૦૬ભાવવુધીભાંવદયકોષાવકયલાનોયશે ળે.
19. અયજી પી સ્વીકાયવા/જભા કયાવવા અાંગેઃ
એ.

ઉભેદલાયોએઅયજીપીેટેરૂ.૨૦૦/-ફનરાઇનજબયલાનાયશે ળે.

ફી. ઉભેદલાય જમાયે  VMC લેફવાઇટ ય ોતાની અયજી વફભીટ કમાષ ફાદ, તેફને અયજી પી
ફનરાઇન બયલાની યશે ળે.  પી ની યકભ પકત ફનરાઇન જ  િે ડીટ/ડે ણફટ/નેટ ફેંણકગ દ્વાયા
બયલાનીયશે ળે.તથાપીનીયકભગુગરે /લોરેટેભેન્ટથીબયલીહશતાલશનથી.પીબમાષ
અંગેના ચરણની નકર ભેલી ઉભેદલાયે  વાચલી યાખલાની યશે ળ,ે  અને પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ
ચકાવણી/રેણખત/ભૈણખકકવોટીવભમેકોરરેટયવાથેઅચૂકરાલલાનીયશે ળે.
વી. જો ઉભેદલાય પી બમાષની નકર તથા એ્રીકે ળન પોભષ વાથે નશી રાલે તો તેલા ઉભેદલાયોને
પ્રભાણત્રોનીપ્રત્મક્ષચકાવણી/રેણખત/ભૈણખકકવોટીભાંપ્રલેળઆલાભાંઆલળેનશી.
ડી.

અન્મકોઇયીતેપીસ્લીકાયલાભાંઆલળેનશી.

ઇ.

ઓનરાઇન પી બયવાની છે લ્લી તા.૧૫-૧૨-૨૦૨૧ યહે શે.

એપ. તભે રામકાતધયાલોછોકે  કે ભ ?તેનીખાતયીકમાષ ફાદજઅયજીપોભષ તથાપીબયલી.રામકાત
ન ધયાલતા શોલા  છતાં પી બયે ર શોઇ તેલી અયજી યદ ગણાળે. અયજી પી બમાષ ફાદ કોઇ ણ
વંજોગોભાંયતભલાાત્રનથી.
20. ઉભેદલાય/અયજદાયને તેભના ોતાના હશતભાં જાશે યાત વંફંણધત અન્મ કોઇ વુચના ભાટે  તેભના દ્વાયા
નોંધામેરા ઇ-ભેઇર એકાઉન્ટને તાવલાની તથા www.vmc.gov.in લેફવાઇટ વતત જોતાં યશે લા
વરાશઆલાભાંઆલેછે .
21. ફનરાઇન અયજી કયતી લખતે કોઈ નેટલકષ  વભસ્મા અથલા અન્મ તકનીકી વંફંણધત વભસ્માફ ભાટે 
લડોદયામ્મુણનણવરકોોયે ળનજલાફદાયયશે ળેનશીં.

22. અયજીભાં દળાષલેરણલગતોઅધૂયીકે  અવંગતશોમતેભજઅયજીભાં ાવોટષ  વાઇઝપોટોગ્રાપઅરોડકયે ર
નશોમતેભુજફનીઅયજીફયદકયલાભાંઆલળે.
23. ઉભેદલાયે  અયજી ત્રકભાં કોઇ ણ ણલગત ખોટી ફતાલેર શળે અને તે ધ્માનભાં આલળે તો તેનું
અયજીત્રક/ણનભણંકકોઇણતફકકે યદકયલાભાંઆલળે.
24. પ્રાથણભકકવોટીનાહયણાભનાઆધાયે  જે ઉભેદલાયોઅયજીચકાવણીને ાત્રથતાશોમ,તેભણે લડોદયા
ભશાનગયાણરકા જણાલે ત્માયે  જરૂયી પ્રભાણત્રો/દસ્તાલેજો સ્કે ન (Scan) કયીને લડોદયા ભશાનગય
ાણરકાની લેફવાઇટ https://vmc.gov.in/OnlineRecruitment/Recruitment.aspx ય
ફનરાઇનઅરોડકયલાનાયશે ળે.
25. પ્રભાણત્રોનીપ્રત્મક્ષચકાવણી/રેણખત/ભૈણખકકવોટી/એરીભીનેળનટે સ્ટભાટે  ફોરાલલાભાં આલતા
ઉભેદલાયોનેકોઇણજાતનુંભુવાપયીબથ્થુભલાનેાત્રથળેનશીં.
26. ઉભેદલાયે  તેની ળૈક્ષણણક રામકાત/અનુબલ/ઉંભય લગેયેના વભથષનભાં યજૂ  કયે ર પ્રભાણત્રો કોઇણ
તફકકે  અમોગ્મભારુભડળે તોતેનીઉભેદલાયીયદથળે અને આલાઉભેદલાયવાભે બાયતીમપોજદાયી
ધાયાશે ઠનીકામષલાશીને ાત્રથળે.જેથીઉભેદલાયને વરાશઆલાભાં આલે છે  કે  ,તેભણે યજુ કયે રા
પ્રભાણત્રોખુફજચોકવાઇથીૂણષયીતેખયાઇકમાષફાદજલડોદયાભશાનગયાણરકાભાંયજુ કયલા.
27. બયતીપ્રહિમાદયમ્માનજોકોઇઉભેદલાયદ્વાયાવીધીઅથલાઆડકતયીયીતે યાજકીમકે  અન્મકોઇયીતે
બરાભણનાપ્રમાવકયનાયઉભેદલાયગેયરામકઠયળે.
28. આ બયતી પ્રહિમા ફાફતે અયજીફની વંખ્મા ધ્માને રઇ જગ્મા ને અનુરૂ એરીભીનેળન
ટે સ્ટ/સ્ધાષત્ભકહયક્ષા/ઇન્ટયવ્મુ અંગે કણભશ્નયશ્રી,લડોદયાભશાનગયાણરકા,લડોદયાજે ણનણષમકયે  તે
આખયીઅનેફંધનકતાષયશે ળ.ે 
29. આ જાશે યાત કોઇ ણ કાયણવય યદ કયલાની કે  તેભાં પે યપાય કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થળે તો તેભ
કયલાનો વંૂણષ શક/અણધકાય મ્મુણનણવર કણભશ્નયશ્રી, લડોદયા ને યશે ળે. અને આ ભાટે  કોઇ કાયણ
આલાફંધામેરયશે ળેનશીં.
30. ઉભેદલાયને ફનરાઇનઅયજીકમાષ ફાદજાશે યાતવંફંધીઅન્મકોઇવુચનાભાટે  www.vmc.gov.in
લેફવાઇટવતતજોતાયશે લાઅનુયોધછે .

તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧.

ડે . મ્મલન.કલભશ્નય
વડોદયા ભહાનગયાલરકા.

વડોદયા ભહાનગયાલરકા
www.vmc.gov.in
બયતી અાંગેની જાહે યાત
લડોદયા ભશાનગયાણરકાભાં ટુ યીસ્ટ ણલબાગભાં નીચે જણાલેર જગ્મા વીધી
બયતીથી બયતી કયલા ભાટે  ભાત્ર ફનરાઇન અયજીફ ભંગાલલાભાં આલે છે . આ ભાટે 
ઉભેદલાયે  www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય તા.૦૪-૧૨-૨૦૨૧ (૧૩.૦૦ કરાક)
થી તા.૧૫- ૧૨-૨૦૨૧ (૧૬.૫૯ કરાક)વુધીભાંફનરાઇનઅયજીકયલાનીયશે ળે.
જગ્માનાં નાભ :- ટુ યીસ્ટફપીવય
જગ્માની સાંખ્મા :- ૦૧
(૧) પક્ત ફનરાઇન જ અયજી કયલાની યશે ળે. (૨) આ જગ્માની ળૈક્ષણણક રામકાત,
ગાય ધોયણ તેભજ અન્મ ભાહશતીફ લડોદયા ભશાનગયાણરકાની લેફવાઇટ
www.vmc.gov.in યથી ભેલલાની યશે ળે. (૩) ઉભેદલાયે  ણનમત થમેર પી
તા.૧૫-૧૨-૨૦૨૧ સધીભાાં ફનરાઇનબયાઇ કયલાની યશે ળે. પી લગયનીઅયજીફ
આોઆયદગણલાભાંઆલળે(૪)આબયતીપ્રહિમાફાફતેઅયજીફનીવંખ્માધ્માને
રઇ જગ્માને અનુરૂ એરીભીનેળન ટે સ્ટ/સ્ધાષત્ભક હયક્ષા/ઇન્ટયવ્મુ અંગે કણભશ્નયશ્રી,
લડોદયાભશાનગયાણરકા,લડોદયાજેણનણષમકયે તેઆખયીઅનેફંધનકતાષયશે ળે.
નોંધ :- ઉક્તજગ્માભાટે અગાઉભંગાલેરઅયજીત્રકોતથાબયતીપ્રહિમાયદકયે રછે .
ી.આય.ઓ.નાંફય: ૭૪૭/૨૧-૨૨
ડે . મ્મલનલસર કલભશ્નય

