ુ યાત યાજ્મ
ગજ
ભાટેની
પ્રલાવન નીતત
(૨૦૧૫ – ૨૦૨૦)

ઉદ્યખ અને કાણ તલબાખ
ુ યાત વયઔાય
ગજ
વપ્ટેમ્ફય, ૨૦૧૫

અનક્રુ ભણણઔા
ાનાાં નાં

૧.

પ્રસ્તાલના

૧

૨.

તલઝન, ભીળન અને ઉદ્દે શ્મ

૪

૩.

વ્ય ૂશયચના

૬

૪.

નીતતન વભમખા અને વ્મા

૧૧

૫.

વ્માખ્મા

૧૨

૬.

પ્રત્વાશન અને યાશત

૧૭

૬.૧

મ ૂડી વશામઔી

૬.૨

વ્માજ વશામઔી

૬.૩

નોંધણી/સ્ટેમ્ ડયટુ ી યાશત

૬.૪

રક્ઝયી ઔયભાાંથી મક્ુ ક્ત

૬.૫

ભનયાં જન ઔયભાાંથી મક્ુ ક્ત

૬.૬

લીજી શ ૂલ્ઔભાાંથી મક્ુ ક્ત

૬.૭

વાતત્મ ૂણણ પ્રલાવન ભાટે વભથણન

૬.૮

ભેખા પ્રલાવન એઔભ ભાટે કાવ ેઔેજ

૬.૯

નલતય પ્રમખને ઉત્તેજન આલા ભાટે પ્રત્વાશન

૬.૧૦ ભાઔે ટીંખ અને પ્રત્વાશન ભાટે વશામ
૬.૧૧ ઔોળલ્મ તલઔાવ
૬.૧૨ ઇન્પભેળન અને ઔમ્યતુ નઔેળન ટેઔનરજી (ICT)થી વજ્જ ફનલા ભાટે પ્રત્વાશન
૬.૧૩ પ્રલાવન/આતતથ્મ ઉદ્યખભાાં વાંળધન ભાટે વશામ
૬.૧૪ પ્રત્વાશન આલા ભાટે જરૂયી ળયત
૭.

૮.

અન્મ શેર
૭.૧

યસ્તાની આજુફાજુ સતુ લધા (લે-વાઇડ એભેનીટીઝ)ન તલઔાવ

૭.૨

પ્રલાવન રયમજનાભાાં કાનખી જાશેય બાખીદાયી

૭.૩

ગૃશ-આતતથ્મ નીતત (શભ-સ્ટે ણરવી)

૭.૪

ટુરયસ્ટ-રીવ

૭.૫

શટેર ભાટે તલઔાવ તનમભન

૭.૬

શ્રેષ્ટતા યુ સ્ઔાય

૨૮

અભરીઔયણ ભાટે ન ુાં તાંત્ર

૩૦

જડાણ ઔ

૩૨

જડાણ ક

૩૮

જડાણ ખ

૩૯

૧.

પ્રસ્તાલના

૧.૧

ુ ી વીતભત ન યશેતા આંતયયાષ્રીમ વાંફધ
પ્રલાવન શલે ભાત્ર નલાાં સ્થની ળધ સધ
ાં 
ુ ી
લધાયલા, વ્માાયની વયશદ તલસ્તાયલા અને વાાંસ્કૃતતઔ લૈતલધ્મની ઔદય ઔયલા સધ
તલઔસ્ય ાંુ છે . તે આતથિઔ અને વાભાજજઔ તલઔાવભાાં ભશત્લન ાંુ પ્રદાન ઔયીને તલતલધ દે ળ,
રઔ અને વાંસ્કૃતતને જડે છે .

૧.૨

ુ નડફલ્યટુ ી) ના ‘‘ટુરયઝભ શાઇરાઇટવ,
વાંયક્ુ ત યાષ્ર તલપ્ર પ્રલાવન વાંખયન (યએ
ુ ફ ૨૦૧૪ભાાં આંતયયાષ્રીમ પ્રલાવન આખભન (આઇટીએએવ) ૧૧૩૩
૨૦૧૫’’, મજ
તભણરમન શત,ાંુ જ્માયે આંતયયાષ્રીમ પ્રલાવન આલઔ (આઇટીઆયએવ) ૧૨૪૫ ણફણરમન
ુ વ ડરય શતી.
યએ

પ્રલાવનભાાંથી થતી આલઔન રશસ્વ કુ ર જીડીીના ૯ ટઔા શત.

આજે તલપ્રસ્તયે પ્રત્મેઔ ૧૧ભાાંથી એઔ યજખાય પ્રલાવન ઉદ્યખ દ્વાયા પ્રાપ્ત થામ છે .

૧.૩

ુ ફ, તલદે ળી પ્રલાવીના
પ્રલાવન ભાંત્રારમ, બાયત વયઔાયના ૨૦૧૪ના અશેલાર મજ
આખભનની વાંખ્મા બાયતભાાં ૭.૬૮ તભણરમન છે , અને તભાભ યાજ્મ/વાંધપ્રદે ળભાાં
ુ ાઔાત ૧૨૮૨ તભણરમન છે . તે જ વભમખાાભાાં પ્રલાવનથી
સ્લદે ળી પ્રલાવીની મર
ુ વ ડૉરય શતી.
તલદે ળી હાંડૂ ીમાભણની આલઔ આળયે ૨૦.૨૪ ણફણરમન યએ

૧.૪

ુ યાત યાજ્મ દે ળના કુ ર બોખણરઔ
બાયતન ાંુ મથાથણ તલઔાવ એન્ન્જન એવ ાંુ લાઇબ્રાન્ટ ગજ
ૂ ન ાંુ ભાનીત ાંુ
તલસ્તાયે આળયે છ ટઔા તલસ્તાય અને ાાંચ ટઔા લવતત ધયાલે છે . વાખયકેડ
ફાંદય, વ્માાય અને ઉદ્યખન ાંુ ઔેન્ર, વાંસ્કૃતત અને ધભણન ાંુ ાયણ,ાંુ આઝાદીની રડતન ાંુ
ુ મ ઔેન્ર, ભશાત્ભા ખાાંધી અને વયદાય ટે રની જન્ભભ ૂતભ, એતળમાઇ તવિંશન ાંુ
મખ્
ુ યાત, પ્રલાવન વાંતત્તથી વમદ્ધ
ૃ છે .
તનલાવસ્થાન જેવ ાંુ ગજ

૧.૫

ુ યાત ભીયાના વપેદ યણથી ભાાંડીને તલળા જપ્રાતલત તલસ્તાય (લેટર્ન્ડ), સદ
ગજ
ાંુ ય
ુ ીની
દરયમાઔાાંય, યભણીમ કીણ, સ ૂઔા ધાવલાી જભીનથી રઇને રીરાાંછભ લન સધ
બોખણરઔ તલતલધતા ધયાલે છે . તલપ્રના વોપ્રથભ ળશેય ૈઔીના એઔ ધાલીયાથી
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ુ યાતભાાં છે .
ભાાંડીને બાયતભાાં પ્રથભ ‘સ્ભાટણ તવટી’’ પ્રઔાયના ળશેયની પ્રતતકૃતત ગજ
વશેરાણી અશીં વાાંસ્કૃતતઔ લૈતલધ્મભાાં યવતયફ ફને છે , તલતલધ ભેા અને ઉત્વલ
ુ ાઔાતનાાં વાંબાયણાાં રઇને ાછા પયે
ભાણે છે , બજનન આસ્લાદ રે છે અને તેભની મર
છે , જે તેભની જીલનબયની આશરાદઔ સ્મતૃ ત ફની યશે છે . રઔતપ્રમ પ્રચાય ઝાંફેળ
ુ યાત ઔી’’ એ પ્રલાવીભાાં ખ ૂફ જ યવ ઊબ ઔમો છે . આના ઔાયણે યાજ્મભાાં
‘‘ખશ્ુ બ ુ ગજ
પ્રલાવીન પ્રલાશ વતત લધી યહ્ય છે . ૨૦૧૪-૧૫ના લણ દયતભમાન તે ૩૨.૭
તભણરમન શત. જે અખાઉના

૧.૬

લણ ઔયતાાં ૧૩.૫૬ ટઔા લધાયે શત.

ુ યાત ધયાલે છે .
પ્રલાવન વાંદાના લૈતલધ્મને અનરૂુ  ભજબ ૂત આધાયભાખ ાંુ ણ ગજ
ુ યાત વ્ય ૂશાત્ભઔયીતે શલાઇ અને દરયમાઇ ભાખો દ્વાયા
બાયતના તિભ રઔનાયે આલે ાં ુ ગજ
તલપ્રનાાં ભશત્ત્લનાાં ળશેય વાથે જડામે ાં ુ છે . અભદાલાદ કાતે આંતયયાષ્રીમ શલાઇ ભથઔ
ુ યાતભાાં છે . લધભ
ુ ાાં,
વરશત અન્મ ૧૭ જેટરાાં શલાઇ ભથઔ અને અનેઔ શલાઇ ટ્ટી ગજ
ુ યાત ૧૬૦૦ રઔ.ભી રાાંફા દરયમાઔાાંયા
ફાંદયને રખતા ભજબ ૂત આધાયભાકા વાથે ગજ
યનાાં ૪ય ફાંદય વરશત ૦૦૦ રઔ.ભીથી લધ ુ યે રલે નેટલઔણ , આળયે ૭૭,૦૦૦ રઔ.ભી.ના
બાયે અને ભધ્મભ લાશન ભાટે ના ભાખો, ચલીવે ઔરાઔ લીજી યુ લય અને શ્રેષ્ય
ઔામદ અને વ્મલસ્થા ધયાલે છે . ખતતળીર અથણતત્ર
ાં થી રાક્ષણણઔતારૂ યાજ્મન ાંુ ગયખથ્થ ુ
ઉત્ાદન ય૦૦ થી વયે યાળ રખબખ ૧૦ ટઔાના દયે લધી યહ્ાં ુ છે જે, યાષ્રના વયે યાળ
ગયખથ્થ ુ ઉત્ાદન (જીડીી) ઔયતાાં લધ ુ છે . નજીઔના ભ ૂતઔાના વમ ૃદ્ધ લાયવાને
ુ યાત” નાભન
આખ ધાલતાાં યાજ્મ વયઔાયે વલાણખી તલઔાવ ભાટે “ખતતળીર ગજ
ફ્રેખળી ઔામણક્રભ ળરૂ ઔમો છે .

૧.૭

ુ ામની ખાઢ બાખીદાયી જરૂયી
આ ક્ષેત્રભાાં તલઔાવ ભાટે વયઔાયે , કાનખી ક્ષેત્ર અને વમદ
છે . ઔદાચ આ ભાત્ર એઔ જ એવ ાંુ ક્ષેત્ર છે જે, અથણવ્મલસ્થાના અન્મ બાખ જેલા ઔે
ઇન્રાસ્રઔચય, રયલશન, ફાાંધઔાભ, માણલયણ, ાણી યુ લય લખે યે જેલાાં આખના
અને ાછના વાં ૂણણ જડાણ (પયલડણ અને ફેઔલડણ રીન્ઔેજીઝ) ધયાલે છે . તલપ્રવ્માી,
યાષ્ર અને યાજ્મ સ્તયનાાં પ્રલતણભાન લરણ અને તલઔાવ આરેકન, એઔાં દયે સ્લદે ળી
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ઉત્ાદન અને યજખાયભાાં નોંધાત્ર મખદાન આતા વેઔટય તયીઔે પ્રલાવનની તલયાટ
ુ ૃ ઢ ફનાલે છે .
ક્ષભતાને લધ ુ સદ

યજખાયી

ુ વડી
કુ ર મ ૂડી યઔાણ (યએ

(તભણરમનભાાં વખ્મા)

ણફણરમનભાાં)

જીડીીન કુ ર પા

૨૦૧૪ ૨૦૨૫

૨૦૧૪

(પ્રજેઔટેડ)
તલપ્ર *

૯.૮%

૧૦.૫%

૨૦૨૫

૨૦૧૪

(પ્રજેઔટે ડ)
૨૭૬.૮૫

૩૫૬.૯૧

૨૦૨૫
(પ્રજેઔટેડ)

૮૧૪.૪

૧૩૩૬.૪

(કુ ર યઔાણના (કુ ર યઔાણના

બાયત *

૬.૭%

૭.૬%

૩૬.૭૦

૪૫.૫૭

૪.૩%)

૪.૯%)

૩૨.૪૨

૬૬.૭૩

(કુ ર યઔાણના (કુ ર યઔાણના
૬.૨%

ુ યાત
ગજ

* ૨.૭%

૫%

૦.૯૫

૩.૦૦

ુ ી ૬.૯%
મડ

યઔાણ)

યઔાણ)

૦.૮૧

૪.૦૦

ુ ી
મડ

(અંદાજજત)
સ્ત્રત :* ઇઔનતભઔ ઇમ્ેક્ટ, ૨૦૧૫- લલ્ડણ રાલેર એન્ડ ટુરયઝભ ઔાઉક્ન્વર
ુ યાતના લતણભાન અને પ્રજેઔટે ડ આંઔડા ગજ
ુ યાત ઓદ્યણખઔ અને તઔતનઔી યાભળણન
# : ગજ
તાંત્ર ય આધારયત છે .
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૨.

તલઝન, તભળન અને ઉદ્દે શ્મ

૨.૧

તલઝન
ુ ાઔાતીને લધ ુ સક
ુ દ અનબ
ુ લ ઔયાલલા, જીલન તનલાણશ ભાટે ના વાંઔો ઊબા ઔયલા,
મર
માણ લયણીમ તનવફત અને મ ૂડીયઔાણની તઔ લધાયલી લખે યે ય બાય મ ૂઔીને
ુ યાતને ગફઔત ાંુ પ્રલાવી સ્થ ફનાલી, પ્રલાવનને અથણવ્મલસ્થાના વોથી ભશત્ત્લના
ગજ
ચારઔફ તયીઔે તલઔવાલવ ાંુ અને તે દ્વાયા યાજ્મભાાં વાતત્મ ૂણણ તલઔાવ અને
વલણવભાલેળઔ વ ૃદ્ધદ્ધ સતુ નતિત ઔયલાાં.

૨.૨

તભળન
(ઔ)

ુ પ્ુ ત ક્ષભતાને તલઔવાલલાની ભઔાળ આલી.
યાજ્મભાાં પ્રલાવનને રખતી સષ

(ક)

પ્રલાવન પ્રડઔટ તલઔવાલલી અને આધાયભાખ ાંુ વાંખીન ફનાલવ.ાંુ

(ખ)

કાવ ઔયીને સ્થાતનઔ રઔને રાબઔતાણ યજખાયી અને સ્લયજખાયી ઊબી થામ

તેલી, પ્રલાવન તલતળષ્ટ ઔોળલ્મ તલઔાવ પ્રવ ૃતત્ત શાથ ધયલી.
(ગ)

ુ ાયણા ઔયીને જલાફદાયી ૂણણ પ્રલાવનને
યાજ્મભાાં માણલયણન ાંુ જતન, સધ

પ્રત્વાશન આવ.ાંુ
(ચ)

યઔાણ

ભાટે

વાનકુ 
ૂ

નીતતન ાંુ ભાખ ાંુ ધડવ ાંુ અને

આલશ્મઔ

પ્રલાવન

ુ બ ફને તે સતુ નતિત ઔયવ.ાંુ
આધાયભાકાઔીમ સતુ લધા સર
(છ)

યાજ્મભાાં મ ૂડીયઔાણ આઔણલા ભાટે ઇન્પાસ્રઔચય અને વાંસ્થા, તવદ્ધદ્ધ અને

ુ યાતન ાંુ આતતથ્મ પ્રદતળિત ઔયવ ાંુ અને તે દ્વાયા
પ્રાન્પ્ત, ઉદ્યખવાશવ તેભજ ગજ
“ભેઔ ઇન ઇન્ન્ડમા”ના ધ્મેમને ીયફ  ૂરાં ુ ાડવ.ાંુ
(જ)

ુ યાતને અગ્રખણ્મ પ્રલાવન સ્થ તયીઔે પ્રત્વારશત અને અંરઔત
તલપ્રભાાં, ગજ

ઔયલાય ધ્માન ઔેન્ન્રત ઔયવ.ાંુ

૨.૩

ઉદ્દે શ્મ
(ઔ)

સ્થાતનઔ, યાષ્રીમ તેભજ આંતયયાષ્રીમ પ્રલાવીની વાંખ્માના વાંદબણભાાં ૨૦૨૫

ુ ી ગજ
ુ યાતને દે ળના ાાંચ શ્રેષ્ય પ્રલાવન યાજ્મભાાં સ્થાન અાલવ.ાંુ
સધ
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(ક)

વબા/પ્રદળણનને રખતી વખલડ તેભજ વશામઔ આધાયભાખ ાંુ ઊભ ાંુ ઔયીને

એભઆઇવીઇ વેખભેન્ટને આઔણવ.ાંુ
(ખ)

પ્રલાવનનાાં જુદાાં જુદાાં નલાાં સ્લરૂ જેલાાં ઔે વાશવ, દરયમાઇ વપય, તશેલાયની

ઉજલણી, આંતરયઔ જભાખણ , ભેરડઔર અને અન્મ દ્વાયા પ્રલાવનને પ્રત્વાશન આવ.ાંુ
(ગ)

ુ ાઔાતીને અલાયનલાય પયીથી આલલા
પ્રલાવીન ાંુ યઔાણ લધાયલા અને મર

ભાટે પ્રત્વારશત ઔયલા તલતલધ પ્રલાવન ેઔેજ અને ઉત્ાદન તલઔવાલલા.
(ચ)

વભાજના દયે ઔ ગટઔભાાં કાવ ઔયીતે લરયષ્ય નાખરયઔ, રદવ્માાંખ, ગૃરશણી,

ૂ , તલદ્યાથીને વખલડ આીને, વામ તેલા યશેયાણ તેભજ પ્રલાવ-આમજન
કેડત
સતુ નતિત ઔયીને પ્રલાવનને ઉત્તેજન આવ.ાંુ
(છ)

પ્રલાવન ભારશતી, રયલશન વેલા, યશેયાણ અને યસ્તાની ફાજુભાાં સતુ લધા

 ૂયી ાડલાના વાંદબણભાાં પ્રલાવન ઇન્રાસ્રઔચય  ૂરાં ુ ાડવ.ાંુ
(જ)

પ્રલાવન ક્ષેત્રભાાં અને વાંચાય ટેઔનરજી (આઇવીટી)ન ઉમખ લધાયલ અને

ુ લત્તાભાાં લધાય ઔયલ.
વેલાની ગણ
(ઝ)

ુ ાયલા અને ય૦ય સધ
ુ ીભાાં લધ ુ
ઔળલ્મ, જ્ઞાન અને વ્મલવાતમઔ અણબખભ સધ

ય૦ રાક વ્મક્ક્ત ભાટે યજખાયીની તઔ ઊબી ઔયલી.
(ટ)

યાજ્મભાાં જલાફદાયી ૂણણ પ્રલાવનને ઉત્તેજન આવ ાંુ અને માણ લયણને અનકુ 
ૂ

યશે તેલી યીતે પ્રલાવન પ્રડઔટ્વન તલઔાવ ઔયલ.
(ય)

પ્રલાવન ેદાળ, રયમજના અને વેલાન તલઔાવ ઔયલા જાશેય-કાનખી

બાખીદાયીથી વભથણનઔાયી ભાખ ાંુ ઊભ ાંુ ઔયવ.ાંુ
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૩.

વ્ય ૂશયચના

૩.૧

પ્રલાવન આધાયભાકાભાાં લધાય
(ઔ)

નાખરયઔ વલરત, આલાવ અને અન્મ પ્રલાવન આધાય વ્મલસ્થા જેલી  ૂલણ

જરૂયી વલરતન તલઔાવ અને નાણાઔીમ વશામ  ૂયી ાડલી.
(ક)

ુ મ ધયી ભાખો વરશત યસ્તાની ફાજુભાાં વલરતના તલઔાવને અગ્રતા
યાજ્મના મખ્

આલી.
(ખ)

લકતલકત તનધાણરયત ઔયલાના તલતળષ્ટ તલસ્તાયના પ્રલાવન તલઔાવ ભાટે

લધાયાની નાણાઔીમ વશામ ભાંજૂય ઔયલી.
(ગ)

પ્રલાવી ભશેભાનભાાં ઋત ુ પ્રભાણે થતા પેયપાય તનમાંતત્રત ઔયલા પ્રલતણભાન

પ્રલાવનને નીચેની ફાફત દ્વાયા વ્માઔ ફનાલવ.ાંુ
(૧) ળશેયી ઔેન્રભાાં ‘‘ભાઈવ’’(MICE)ને વશામ ઔયલા વલરતન તલઔાવ
(૨) લધ ુ ળક્યતાલાા તલસ્તાયભાાં ભેખા ટુરયઝભ પ્રજેક્ટ્વ
(૩) રાાંફા દરયમાઔાાંયે દરયમાઇ વપય (ક્રુઝ) પ્રલાવન
ુ ભેંટ/થીભ ાઔણ
(૪) લટય/એમ્યઝ
(૫) આધ્માજત્ભઔ પ્રલાવન
(૬) દરયમાઔાાંયા/ણફચ પ્રલાવન
(૭) તવનેભેરટઔ પ્રલાવન
(૮) કાદી, શાથળા, શસ્તઔરા અને ઔાડ-ઉદ્યખ પ્રલાવન
(૯) યુ ાતત્લ અને ઐતતશાતવઔ પ્રલાવન
(૧૦) જજ (ભ ૂસ્તયીમ) ટુરયઝભ
(૧૧) માણ લયણ અને લન્મજીલન પ્રલાવન
(૧૨) એડલેંચય ટુરયઝભ અને લટય સ્ટણ વ
(૧૩) સ્લાસ્થ્મ અને તફીફી પ્રલાવન
(૧૪) ગ્રામ્મ પ્રલાવન
(૧૫) ળૈક્ષણણઔ પ્રલાવન
(૧૬) યવઈ ઔા(ક્યુણઝન) પ્રલાવન
6

(૧૭) ઓદ્યણખઔ પ્રલાવન
(આ થીભની લધ ુ તલખત આખ જડાણ-ઔ ભાાં દળાણ લી છે .)
(ચ)

નલી શલાઈ ટ્ટી ળરૂ ઔયીને જાશેય કાનખી ધયણે પ્રાદે તળઔ શલાઈ જડાણભાાં

ુ ાયણા
સધ

અને

પ્રાયાં બ/વાંખીન

ુ મ
મખ્

પ્રલાવન

ફનાલલાની

ખાંતવ્મ

વલરત

સ્થાન

કાતે

આલી(નાખરયઔ

શલાઈ

ઉડ્ડમન

ઔાભખીયીના

ભાંત્રારમ,

બાયત

ુ વેર( GUJSAIL) દ્વાયા શાથ ધયલાન)ાંુ ; અને
વયઔાયના યાભળણથી ગજ
ુ ૂણચત જાતત/અનસ
ુ ૂણચત આરદજાતતના
(છ) ભરશરા ઉદ્યખ વાશતવઔ, રદવ્માાંખ અને અનસ
જૂથને નાણાઔીમ વશામ/ભદદ.

૩.૨

પ્રલાવી-ઔેન્રી અણબખભ

(ઔ)

પ્રલાવી યક્ષઔ (ટુરયસ્ટ લૉડણ ન), ૨૪×૭ વેન્રરાઈઝડ શેલ્રાઈન લખે યે જેલી મજના
દ્વાયા તભાભ પ્રલાવન સ્થાનએ પ્રલાવી સયુ ક્ષા અને વરાભતીભાાં લધાય ઔયલ.

(ક)

ુ ાન પ્રલાવીન અનબ
ુ લ
ગરડમાગય અને યભતના ભેદાનની જખલાઈ દ્વાયા યલ
ુ ાયલ.
સધ

(ખ)

ુ ણાં ખઔ, ખાઈડ તારીભ લખેયેને ઉત્તેજન આી ફહુબાી અણબખભ
પ્રચાય વાભગ્રી, આન
અનાલલ.

(ગ)

ુ ી યે મ્, એસ્ઔેરેટય
રદવ્માાંખ, અળક્ત અને વ ૃદ્ધ રઔ જુદા જુદા પ્રલાવી-આઔણણ સધ
ુ ાયણા ઔયલી.
અને અન્મ વશામ રૂ વાધન દ્વાયા શોંચી ળઔે તે ભાટે તેભાાં સધ

(ચ)

પ્રલાવી વયઔીટ (રયતળષ્ટ-ઔ વાથે જડેરી સ ૂચઔ માદી) તફક્કાલાય તલઔવાલલી.

(છ)

જુદા જુદા ભેા અને ઉત્વલ (જડાણ-ક વાથે જડેરી સ ૂચઔ માદી), યાં યા, સ્થાતનઔ
પ્રણારી, ાઔળાસ્ત્ર લખે યેના ઔામણક્રભ અને પ્રદળણન દ્વાયા પ્રમખાત્ભઔ પ્રલાવનને
ઉત્તેજન.

(જ)

વાભાન્મયીતે જુદા જુદા રશતધાયઔન અને તલળેરૂે તભાભ પ્રઔાયના પ્રલાવીન
તનમતભત પ્રતતવાદ ભેલલાની એઔ પ્રણારી તલઔવાલલી.

(ઝ)

પરયમાદ તનલાયણ તાંત્ર વ્મલસ્થા વાંખીન ફનાલલી.
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૩.૩

ઔોળલ્મ તલઔાવ અને યજખાય તનભાણ ણ

(ઔ)

તલપ્ર પ્રતવદ્ધ તારીભ વાંસ્થા વાથે તલઔાવ અને જડાણ.

(ક)

શભ-સ્ટે મજભાન, ટુય ઑયે ટય લખે યે વરશત ખાઈડ, આતતથ્મ વત્ઔાય સ્ટાપને
ુ તના) આલાાં.
લકતલકત તારીભ અને પ્રભાણત્ર (રાાંફી અને ટૂાંઔી ફાંને મદ

(ખ)

તનધાણરયત તારીભ ઔામણક્રભ ભાટે અ્માવક્રભ પીની બયાઈ.

(ગ)

રામઔ પ્રલાવી ભાખણ દળણઔને ભાતવઔ સ્ટાઈેંડ રૂે નાણાઔીમ વશામ.

(ચ)

ઔવફી, ઔાયીખય અને અન્મની જેભ સ્થાતનઔ તારીભફદ્ધ રઔ ભાટે રાબદામી યજખાયન ાંુ
તનભાણણ અને સ્લ-યજખાયભાાં સતુ લધા.

૩.૪

‘ભેઔ ઈન ઈંરડમા’ અને ‘રડજજટર ઈંરડમા’ ને ઉત્તેજન

(ઔ)

‘ભેઔ ઈન ઈંરડમા’ના ધ્મેમને વાઔાય ઔયલાભાાં વશામ ઔયલા ભાટે યાષ્રીમ અને
ુ
આંતયયાષ્રીમ ફાંને યઔાણને આઔણલાના શેતથી
પ્રલાવન નીતતભાાં આતતથ્મ વત્ઔાય
ક્ષેત્રને તલતલધ યાશત અને પ્રત્વાશન  ૂયાાં ાડલાાં.

(ક)

ુ યાત ઓદ્યણખઔ નીતત’-૨૦૧૫
‘ગજ

શેયની જખલાઈ ઉયાાંત આ નીતત ભાયપત

પ્રલાવન ક્ષેત્રભાાં યઔાણ ભાટે વલરત સતુ નતિત ઔયલા વક્ષભતાંત્ર વ્મલસ્થા અભરભાાં
મ ૂઔલી.
(ખ)

પ્રલાવન ક્ષેત્રભાાં આઈવીટી (ICT)ને અનાલલા ભાટે યઔાણઔાયને કાવ પ્રત્વાશન  ૂયાાં
ાડલાાં.

(ગ)

ભફાઈર એન્પ્રઔેળન, વતળઅર નેટલરઔિંખ, ણફખ ડેટા એનાણરરટઔવ, બ્રગ્વ, લર્ચયઅ
ણુ ર
ટુરયઝભ લખેયે દ્વાયા આઈવીટી આધારયત પ્રોદ્યણખઔીને ઉત્તેજન.

(ચ)

પ્રલાવી વરાભતી અને સયુ ક્ષા તેભજ જાશેય વખલડભાાં લધાય ઔયલા મખ્ુ મ પ્રલાવી
સ્થને ળક્ય શમ તેટરી ભાત્રાભાાં વીવીટીલી ઔેભેયા, લાઈપાઈ વેલા અને ભફાઈર
ુ જ્જ ઔયલાાં.
આધારયત વેલાથી મગ્મ યીતે સવ

(છ)

પ્રલાવનને પ્રત્વાશન આલાનાાં તેભ જ ભાઔે ટીંખ ભાટે નાાં ખરાને લધ ુ વાંખીન
ફનાલલાાં.
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૩.૫

માણલયણ- વાનકુ 
ૂ તા, આયગ્મ અને સ્લર્ચછતા ય બાય મ ૂઔલ.

ઔ.

ુ યાત’ અંતખણત વાંયક્ુ ત પ્રવ ૃતત્ત શાથ ધયલી.
‘સ્લર્ચછ બાયત’ અને ‘સ્લર્ચછ ગજ

ક.

બાયત વયઔાયના પ્રલાવન ભાંત્રારમ દ્વાયા તનમત ઔમાણ પ્રભાણે પ્રલાવ-વાંચારઔ અને
શટરલાા ભાટે

‘બાયત ભાટે

તનયાં તય પ્રલાવન ભાદાં ડ’ સ્લીઔાયીને લઔણ ળ,

રયવાંલાદ, ઈલેન્ટ લખે યે દ્વાયા રશતધાયઔને તેના પ્રત્મે વાંલેદનળીર ફનાલલાની
પ્રવ ૃતત્ત શાથ ધયલી.
ખ.

જૈતલઔ-ળૈચારમ

(ફામ-ટઇરેટ),

પ્રદૂ ણ-તનમાંત્રણ

ખરાાં,

ગન/પ્રલાશી

ઔચયાના

તનઔારની વ્મલસ્થા, ઊજાણ ઔામણક્ષભ ખરાાં લખે યેથી પ્રલાવન એઔભ દ્વાયા ગ્રીન
પ્રજેક્ટવને પ્રત્વાશન આલા નાણાઔીમ વશામ  ૂયી ાડલી.
ગ.

કાવ ઔયીને જાશેય બાખીદાયી અથલા જાશેય - કાનખી બાખીદાયીના ધયણે જાશેય
સતુ લધાનાાં ફાાંધઔાભભાાં વ ૃદ્ધદ્ધ ઔયલી અને સ્લર્ચછતા જાલલી.

૩.૬

ભોણરઔતા ય બાય

ઔ.

ભોણરઔ પ્રલાવન પ્રજેક્ટને વશામ ઔયલા ભાટે પ્રત્વાશન અને ભાઔે રટિંખ વરશત કાવ
નાણાઔીમ વશામની જખલાઈ.

ક.

અન્મ

ફાફતની

વાથવાથ

ભોણરઔતાને

પ્રત્વાશન

આલા

ભાટે

‘ઉત્કૃષ્ટતા

ારયતતઔની યચના.

૩.૭

બાયત વયઔાયની મજનાભાાં બાખીદાયી
ૃ ’, એરઆયજીી જેલી બાયત વયઔાયની
સ્લદે ળ દળણન, ‘પ્રવાદ’, ‘હૃદમ’, ‘અમત
મજના અને લકતલકત ફશાય ડેરી અન્મ મજનાભાાં વરક્રમ બાખીદાયી ય
બાય મ ૂઔલ.

૩.૮

ઔેન્ર વયઔાય વાથે વરક્રમ બાખીદાયી
પ્રલાવન તલઔાવ ભાટે ફહુ-કાતાઔીમ વાંઔરન જરૂયી છે . યાજ્મ વયઔાય વરક્રમણે
પ્રલાવન

ભાંત્રારમ,

ળશેયી

તલઔાવ

ભાંત્રારમ,

માણ લયણ

અને

લન

ભાંત્રારમ
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(એભઇએપ), યુ ાતત્લીમ વલેક્ષણ વાંસ્થા અને બાયત વયઔાયનાાં અન્મ ભાંત્રારમ/
વાંખયન વાથે વાંઔરન ઔયળે.
૩.૯

ઔાભઔાજભાાં વયતા ભાટે ફહુાાંકી અણબખભ

ઔ.

બાયત વયઔાય, અન્મ યાજ્મ વયઔાય અને પ્રલાવન ઉદ્યખના કાનખી રશતધાયઔ વાથે
બાખીદાયી લધ ુ ભજબ ૂત ફનાલલાભાાં આલળે.

ક.

પ્રલાવન નીતતના વય અને ઔામણક્ષભ અભર ભાટે તભાભ વાંફતાં ધત તલબાખ લર્ચચે
વાંઔરન સતુ નતિત ઔયલાભાાં આલળે.

ખ.

ુ ાઔાતીને લધ ુ વાયા અનબ
ુ લ ઔયાલલા ભાટે
મર

પ્રતતબાલ (પીડફેઔ) આધારયત

અણબખભ અનાલલાભાાં આલળે.
ગ.

અંતયામ અને ઔામણદ્ધતતભાાં આલતા અલયધ દૂ ય ઔયલા ભાટે ભદદ ઔયલા યાજ્મ
ઔક્ષાની અતધકૃત વતભતત (SLEC)ની યચના ઔયલાભાાં આલળે; અને

ચ.

પ્રલાવન ઔતભળનયની ઔચેયીભાાં તવિંખર તલિંડ ક્રીમયાં વ વેરને વાંખીન ફનાલલાભાાં
આલળે.

૩.૧૦

યાજ્મ વયઔાયની અગ્રરક્ષી ભ ૂતભઔા
યાજ્મ વયઔાય એઔ અવયઔાયઔ વશામઔ (પેવીરીટે ટય) ફનલા ઉયાાંત સ્થના તલઔાવ,
ભેા અને ઉત્વલને ઉત્તેજન, પ્રચાય ઝાંફેળ, આઈટી શેર, ફજાય-વ્મલસ્થા વાંળધન,
પ્રદળણન અને રયવાંલાદ, ઔોળલ્મ તલઔાવ લખે યે જેલી ફાફતભાાં ણ અગ્રેવય યશેળે.
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૪.

નીતતન વભમખા અને વ્મા

૪.૧

ઔામાણત્ભઔ વભમખા
આ નીતત, તેન યયાલ ફશાય ડયાની તાયીકથી અભરભાાં આલળે અને ૩૧ભી ભાચણ,
ુ ી અથલા નલી અથલા
૨૦૨૦ સધ

ુ ાયે રી નીતત, ફેભાાંથી જે લશે ાં ુ શમ તે, જાશેય
સધ

ુ ી અભરભાાં યશેળે. આ નીતતની જખલાઈથી તલરયત શમ તેલ ઔઈ
થામ ત્માાં સધ
ણ યયાલ/રયત્ર (અખાઉ ફશાય ડેર) આ નીતતથી યદ થળે.

૪.૨

નીતત શેય આલયી રેલામે ાં ુ ક્ષેત્ર
ુ યાત યાજ્મને રાગ ુ ડે છે .
નીતત વભગ્ર ગજ
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૫. વ્માખ્મા
૫.૧

પ્રલાવન એઔભ
પ્રલાવન એઔભ એટરે પ્રલાવ અને પ્રલાવન વાંફતાં ધત ઔઈ ણ વેલા  ૂયી ાડલા વાથે
વાંઔામેર અથલા વાાંઔલાભાાં આલનાય, વાંફતાં ધત ઔામદા શેયની એઔ ઔામદે વય વાંસ્થા
(એંટીટી). નીચેના એઔભને પ્રલાવન એઔભ તયીઔે ખણલાભાાં આલળે.
ઔ.

શટે લ્વ (લન-સ્ટાયથી પાઈલ-સ્ટાય રડરક્ષ)

ક.

શેરયટે જ શટેર

ખ.

એાટણ ભેન્ટ શટે લ્વ

ગ.

ભટે લ્વ

ચ.

ઔન્લેન્ળન વેંટય

છ.

રયવટણ વ

જ.

તાંબ ુ (ટે ન્ટ)લાાાં યશેયાણ

ઝ.

પ્રલાવન અને આતતથ્મ વત્ઔાય તારીભ વાંસ્થા (ટુરયઝભ એન્ડ શક્સ્ટાણરટી

ુ )
રેનીંખ ઇન્સ્ટીટયટ

૫.૨

ટ.

ભનયાં જન ાઔણ / લૉટય ાઔણ / થીભ ાઔણ

ય.

એડલેંચય સ્ટૌણ વ

ઢ.

યસ્તાની ફાજુ યની વખલડ (લે વાઇડ એભેનીટીઝ)

નલ પ્રલાવન એઔભ
‘નલ પ્રલાવન એઔભ’ એટરે એલ પ્રલાવન એઔભ જેની સ્થાના ઔયલાભાાં આલી છે
અને જેણે આ નીતતના અભરના વભમખાા દયતભમાન લાણણજ્જ્મઔ ઔાભખીયી ળરુ ઔયી
છે .

૫.૩

તલસ્તયણના પ્રલતણભાન પ્રલાવન એઔભ
એલ પ્રલતણભાન પ્રલાવન એઔભ જે તેની શારની ક્ષભતાના (એટરેઔે રૂભ/યાઈડવ/ટે ન્ટ
લખેયે) ૫૦% ઔયતા લધ ુ તલસ્તયણ શાથ ધયી યહ્ય શમ.
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પ્રલતણભાન પ્રલાવન એઔભની પક્ત એઔ તલસ્તયણ મજના (નીતતના વભમખાાની
અંદય લાણણજ્જ્મઔ ઔાભખીયી પ્રાયાં બ ઔયતી) નીતતના અભરના વભમખાા દયતભમાન
વશામ ભાટે ાત્ર ફનળે.

૫.૪

લાણણજ્જ્મઔ ઔાભખીયી
પ્રલાવન એઔભ જે તાયીકે, વાંફતાં ધત વયઔાયી તનમભ શેય મગ્મ તાવ, અજભામળ
ઔયીને એઔભ ળરૂ થમા ફાદ લાણણજ્જ્મઔ ધયણે પ્રલાવી ભાટે ખલ્ુ ર મ ૂઔલાભાાં આલે તે
પ્રલાવન એઔભની લાણણજ્જ્મઔ ઔાભખીયીની તાયીક ખણાળે.

૫.૫

ાત્ર પ્રલાવન એઔભ
આ નીતતના અભરના વભમખાા દયતભમાન

નલા પ્રલાવન એઔભ અને તલસ્તયણ

ાભતા પ્રલતણભાન પ્રલાવન એઔભ ાત્ર પ્રલાવન એઔભ તયીઔે ખણલાભાાં આલળે.

૫.૬

પ્રલાવન વેલા  ૂયી ાડનાય (ટુરયઝભ વતલિવ પ્રલાઇડય)
ઔામદા શેય મગ્મ યીતે નોંધામેરી અને રાલેર એજ ાંટ, રાાંવટણ ઑયે ટય, રટરઔટીંખ
એજ ાંટ, પ્રલાવી ભાખણદળણઔ વેલા આનાયા અને શભ-સ્ટે ભાણરઔ વરશત, પ્રલાવ અને
પ્રલાવન વાંફધ
ાં ભાાં ઔઈ ણ વેલા  ૂયી ાડનાય, ઔઈ ણ બાખીદાયી ેઢી, કાનખી
ણરતભટે ડ ઔાં ની, જાશેય ણરતભટેડ ઔાં ની અથલા તનખભ.

૫.૭

શટેર
ુ ાય
પ્રલાવન ભાંત્રારમ દ્વાયા તનમત ઔયે રી શટે રની પ્રલતણભાન ભાખણ દળણઔ સ ૂચના અનવ
શટેર પ્રજેઔટભાાં લન સ્ટાય થી પાઈલ સ્ટાય ઔેટેખયીભાાં અેણક્ષત ભશેઔભની વલરત
શલી જઈએ. આલી શટેરએ વક્ષભ વત્તાતધઔાયી ાવેથી જરૂયી ઔેટેખયીન ાંુ પ્રભાણત્ર
ભેલલાન ાંુ યશેળે.
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૫.૮

શેરયટેજ શટેર
ુ યી ૧૯૫૦ શેરાાં ફાંધામેરી, રઔલ્રા, ખઢ, ભશેર, શલેરી,
‘શેરયટે જ શટે ર’ એટરે જાન્યઆ
ઔટ, શાંરટિંખ રજ અથલા વાાંસ્કૃતતઔ લાયવ ધયાલતા યશેયાણભાાં ચારતી અને બાયત
વયઔાયના પ્રલાવન ભાંત્રારમ દ્વાયા ભાંજૂય થમેરી શટેર. આલી શેરયટેજ શટે રએ વક્ષભ
વત્તાતધઔાયી ાવેથી જરૂયી ઔેટેખયી પ્રભાણીઔયણ ભેલવ.ાંુ

૫.૯

એાટણ ભેંટ શટે ર
એાટણ ભેંટ શટેર પ્રજેક્ટભાાં બાયત વયઔાયના પ્રલાવન ભાંત્રારમ દ્વાયા તનમત થમેરી
ુ ાય વલરત શલી
એાટણ ભેંટ શટેર ભાટેની પ્રલતણભાન ભાખણ દળણઔ સ ૂચના અનવ
જઈએ. આલી એાટણ ભેંટ શટે રએ વક્ષભ વત્તાતધઔાયી ાવેથી જરૂયી ઔેટેખયી પ્રભાણત્ર
ભેલવ.ાંુ

૫.૧૦

ભટેર
ભટેર પ્રજેક્ટભાાં બાયત વયઔાયના પ્રલાવન ભાંત્રારમ દ્વાયા તનમત થમેરી ભટે ર
ુ ાય વલરત શલી જઈએ. આલી
ભાટે ની પ્રલતણભાન ભાખણદળણઔ સ ૂચના અનવ
ભટેરએ ણ વક્ષભ વત્તાતધઔાયી ાવેથી જરૂયી ઔેટેખયી પ્રભાણત્ર ભેલવ.ાંુ

૫.૧૧ ઔન્લેન્ળન વેન્ટય
ઔન્લેન્ળન વેન્ટયભાાં બાયત વયઔાયના પ્રલાવન ભાંત્રારમ દ્વાયા તનમત થમેરી ઔન્લેન્ળન
ુ ાય વલરત શલી જઈએ. આલા
વેન્ટય ભાટેની પ્રલતણભાન ભાખણ દળણઔ સ ૂચના અનવ
ઔન્લેન્ળન વેન્ટયે વક્ષભ વત્તાતધઔાયી ાવેથી જરૂયી ઔેટેખયી પ્રભાણત્ર ભેલવ.ાંુ

૫.૧૨ રયવટણ
રયવટણ પ્રજેક્ટ થ્રી સ્ટાય ઔેટેખયીન અથલા તેનાથી ઉરી ઔેટેખયી, બાયત વયઔાયના
ુ ાય
પ્રલાવન ભાંત્રારમ દ્વાયા તનમત થમેરી પ્રલતણભાન ભાખણ દળણઔ સ ૂચના અનવ
વલરત ધયાલત શલ જઈએ. આલા રયવટણ એ વક્ષભ વત્તાતધઔાયી ાવેથી જરૂયી
ઔેટેખયી પ્રભાણત્ર ભેલવ.ાંુ
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૫.૧૩ તાંબ ુ (ટે ન્ટ)લાા આલાવ
ુ ાા આલાવભાાં બાયત વયઔાયના પ્રલાવન ભાંત્રારમ દ્વાયા તનમત થમેરી,
તાંબલ
ુ ાા આલાવ ભાટેની પ્રલતણભાન ભાખણ દળણઔ સ ૂચના અનવ
ુ ાય વલરત શલી
તાંબલ
ુ ાા
જઈએ. આલા તાંબલ

આલાવએ

વક્ષભ

વત્તાતધઔાયી

ાવેથી

જરૂયી

ઔેટેખયી

પ્રભાણત્ર ભેલવ.ાંુ

૫.૧૪ પ્રલાવન અને આતતથ્મ વત્ઔાય તારીભ વાંસ્થા
વાંસ્થા, તનમાંત્રઔ વત્તાતધઔાયી દ્વાયા ભાન્મતાપ્રાપ્ત/પ્રભાણણત શમ તેલા પ્રલાવન/
આતતથ્મ વત્ઔાય અ્માવક્રભ ચરાલતી શલી જઈએ.

૫.૧૫

ભેખા ટુરયઝભ યતુ નટ
રૂ. ૭૫ ઔયડ અને તેથી લધ ુ (જભીની રઔિંભતને ફાદ ઔયતા) નલા યઔાણ વાથે, ૧૫૦
વ્મક્ક્ત ભાટે નલા યજખાય ઊબા ઔયી ળઔે તેલા પ્રજેક્ટને ભેખા પ્રલાવન એઔભ
તયીઔે ખણલાભાાં આલળે, આ નીતતના ઔામણઔા દયતભમાન જેની સ્થાના ઔયીને
લાણણજ્જ્મઔ ઔાભખીયી ળરૂ ઔયલાભાાં આલી શમ તે યતુ નટ જ આ ઔેટેખયી શેય ાત્ર
ફનળે. ભેખા ટુરયઝભ યતુ નટની દયકાસ્ત ભાટે યાજ્મ ઔક્ષાની અતધકૃત વતભતત
(SLEC)ની મગ્મ ભાંજૂયી જરૂયી ફનળે.
શટેલ્વ અને રયવટણ , ભન્લ્ટપ્રેક્ષ અને ભૉરને ભેખા ટુરયઝભ યતુ નટની વ્માખ્માભાાંથી
ફાઔાત ઔયલાના યશેળે.

૫.૧૬

ુ ભેન્ટ ાઔણ
એમ્યઝ
ુ ભેન્ટ ાઔણ ભાાં છાભાાં છા ૪૦,૦૦૦ ચ.ભી. (રખબખ ૧૦ એઔય) ના પ્રટ
એમ્યઝ
એરયમા ય ફાંધામેરી યાઈડ્વ, ખે મ્વ લખેયે જેલી ભનયાં જન વલરત શલી જઈએ.
ુ ભેન્ટ ાઔણ તયીઔે ખણલાભાાં આલળે
ભાત્ર લાણણજ્જ્મઔ ભન્લ્ટપ્રેક્ષ જ શમ ત તે એમ્યઝ
નરશ.
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૫.૧૭

લૉટય ાઔણ
લૉટય ાઔણ ભાાં છાભાાં છા ૨૦,૦૦૦ ચ.ભી. (રખબખ ૫ એઔય)ના પ્રટ તલસ્તાયભાાં
છાભાાં છી ત્રણ લૉટયસ્રાઈડ અને છાભાાં છા ૧૦૦ સ્રાઈડયન ાંુ વાંચારન એઔ
વાથે થઈ ળઔે તેલી ક્ષભતાની શલી જઈએ.

૫.૧૮

થીભ ાઔણ
થીભ ાઔણ છાભાાં છા ૧૦,૦૦૦ ચ.ભી. (રખબખ ૨.૫ એઔય) ન પ્રટ ધયાલતા
ુ ભેન્ટ યાઈડ,
એઔ થીભ અથલા થીભની શ્રેણી ય આધારયત શલા જઈએ. તેભાાં એમ્યઝ
લૉટય સ્રાઈડ, યશેલાની વ્મલસ્થા (છાભાાં છા ૧૦ બાડે આી ળઔામ તેલા રૂભ),
યે સ્ટયન્ટ, તથમેટય, ળતિંખ એરયમા, એન્ક્ટતલરટ એરયમા અને થીભ એરયમા શઇ ળઔે.
આભ છતાાં, આ તભાભ તલળેતા શલી પયજજમાત નથી.
ુ ાય
પઔયા નાં. ૫.૧૬, ૫.૧૭ અને ૫.૧૮ શેયના પ્રજેક્ટ, ભેખા ટુરયઝભ યતુ નટ અનવ
ુ ાય) ત નીતત શેય આલા
યજખાય અને યઔાણના ભાદાં ડ  ૂયા ઔયે (ેયા ૫.૧૫ અનવ
રાબ ભેલલાને ાત્ર ફનળે.

૫.૧૯

એડલેન્ચય સ્ટણ વ
એડલેન્ચય સ્ટણ વભાાં મગ્મ સયુ ક્ષા અને ફચાલ ભાકા વરશત  ૂયતી આધાય વ્મલસ્થા,
વાધન તેભજ તારીભ રીધેર સ્ટાપ શલ જઈએ, ઔે જે પ્રલાવીને જેની છૂટ
આલાભાાં આલી શમ તેલા વાશવ અને લણતાયશણ, રયલય યાન્ફ્ટિંખ લખે યે જેલી અન્મ
પ્રવ ૃતત્ત ઔયલાની તઔ  ૂયી ાડી ળઔે. જુદા જુદા વક્ષભ અતધઔાયી ાવેથી વલણગ્રાશી
લીભા ઔલચ તયીઔે તભાભ જરૂયી યલાનખી અખાઉથી ભેલલાની યશેળે.

૫.૨૦

યસ્તાની ફાજુ ય વખલડ (લે-વાઇડ એભેનીટીઝ)
યસ્તાની ફાજુ યની વખલડભાાં યાષ્રીમ/યાજ્મ ધયી ભાખો અને અન્મ જજલ્રા ભાખો
ય આલેરા તલશ્રાભ સ્થાન, ળોચારમ, ઔાપેટેરયમા, દુઔાન, પ્રાથતભઔ વાયલાય વલરત,
ારઔિંખ, સ્ભાયઔ લખે યે ધયાલતા વાંકુરરૂે યશેળે. આભ છતાાં, તેભાાં આ તભાભ
તલળેતા શમ તે પયજજમાત નથી. આ વાંફધ
ાં ભાાં તલખતલાય ભાખણ દળણઔ સ ૂચના શલે
છી ફશાય ાડલાભાાં આલળે.
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૬.

પ્રત્વાશન અને યાશત
યાજ્મ વયઔાય પ્રલાવન ક્ષેત્રને ઉદ્યખન દયજ્જ આે છે . પ્રલાવનને ઉદ્યખ તયીઔે
જાશેય ઔયલાના રયણાભે પ્રલાવન પ્રજેક્ટને યાશત/પ્રત્વાશન ભાંજૂય ઔયલા વાંફધ
ાં ી
હુઔભ

અરખ

યીતે

ફશાય

ાડલાભાાં

આલળે

ણ

આ

નીતત

શેય

નીચેનાાં

પ્રત્વાશન/યાશત આલાભાાં આલે છે .

૬.૧

ાત્ર યતુ નટને મ ૂડી વશામઔી
(ઔ) મ ૂડી યઔાણ વશામઔીન ાંુ પ્રભાણ

ાત્ર મ ૂડી યઔાણ (જભીનની રઔિંભત ફાદ ભલાાત્ર

ભશત્તભ ભમાણદા

ઔયતા)

વશામઔી

ુ ીન ાંુ યઔાણ
રૂ. ૫૦ ઔયડ સધ

૧૫%

રૂ. ૭.૫૦ ઔયડ

રૂ. ૫૦ ઔયડથી ઉયન ાંુ યઔાણ

૧૫%

રૂ. ૧૦ ઔયડ

ુ ાા આલાવ
તાંબલ

૨૦%

રૂ.૦.૧૫ ઔયડ

એડલેન્ચય અને લૉટય સ્ટણ વ ભાટે રૂ. ૧ ૧૦%

રૂ. ૦.૫૦ ઔયડ

*

ુ ભ ૦.૨૦ ઔયડના યઔાણ વાથે)
(રઘત્ત

ઔયડના વાધન અને ટીવીજીએર (TCGL)
વાથે

નોંધામેરા જાશેય ખલ્પ ઔવીઝ ભાટે

ખલ્પનાાં વાધન
*ાત્ર મ ૂડી યઔાણની ટઔાલાયી રૂે

(ક)

૫% ની લધાયાની મ ૂડી- વશામઔી નીચેનાને  ૂયી ાડલાભાાં આલળે :
૧.

ાટનખય ખાાંધીનખયના ઔોયે ળનની શદભાાં આલતા તેભજ ૨૦ રઔ.ભી. ની

તત્રજ્માની અંદય યાં ત ુ ખાાંધીનખય જજલ્રાની અંદય આલતા આવાવના તલસ્તાયભાાં ળરૂ
થતા નલા પ્રલાવન એઔભ.
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૨.

અંફાજી, દ્વાયઔા, ડાઔય, જૂનાખઢ, વભનાથ, ાણરતાણા જેલા માત્રાધાભ અને

ુ યાત તલત્ર માત્રાધાભ તલઔાવ ફડે બરાભણ ઔયે રા અને યાજ્મ વયઔાય દ્વાયા લકત
ગજ
લકત ભાંજૂય ઔયે રા અન્મ નલા પ્રલાવન એઔભ.
૩.

ુ ડા અને લકતલકત ગજ
ુ યાત વયઔાય દ્વાયા
નવયલય, ર, ડાાંખ, જાાંબગ

ુ યાતના ઇઔ-પ્રલાવન કાતેના નલા
જાશેય ઔયલાભાાં આલે તેલાાં અન્મ સ્થ વરશત ગજ
પ્રલાવન એઔભ.
૪.

ુ ભ ઇક્ક્લટી
ભરશરા વાશતવઔની ભાણરઔીના (એન્ટીટીભાાં ૫૧ ટઔાની રઘત

ુ ૂણચત
બાખીદાયી ધયાલતા) અને તેભના દ્વાયા વાંચાણરત નલા પ્રલાવન એઔભ અને અનસ
ુ ૂણચત
જાતત/અનસ

જનજાતતની

ભાણરઔીના

તેભજ

રદવ્માાંખની

ભાણરઔીના

નલા

પ્રલાવન એઔભને ‘ભલાાત્ર વશામઔી’ ઉયાાંત લધાયાની ૫ ટઔા વશામઔી ભલાાત્ર
થળે.
૫.

ઉય જણાલેર તભાભ રઔસ્વાભાાં, ઉરબ્ધ કુ ર વશામઔી ‘ભશત્તભ ભમાણદાની’

શેયની ટચ ભમાણ દાને અધીન યશેળે.

(ખ)

ાત્ર મ ૂડી યઔાણ
‘‘ાત્ર મ ૂડી યઔાણ’’ભાાં વાંફતાં ધત પ્રલાવન એઔભ ભાટે બાયત વયઔાયના પ્રલાવન
ુ ફના કચણ ગટઔન વભાલેળ થળે.
ભાંત્રારમની ભાખણદળણઔ સ ૂચના મજ
જ ઔે, એઔભની ફાફતભાાં મ ૂડી યઔાણના નીચે દળાણ લેર વદય પ્રત્વાશન ભાટે ાત્ર
ખણાળે નશીં.
(૧)

ઔામણઔાયી મ ૂડી

(૨)

 ૂલણ ઔામાણત્ભઔ કચણ અને પ્રાથતભઔ કચણ

(૩)

દે ળભાાંથી ઔે દે ળની ફશાયથી કયીદે ર અથલા સ્થાાાંતરયત વેઔન્ડ શેન્ડ

માંત્રવાભગ્રી
(૪)

મ ૂડીકૃત વ્માજ

(૫)

લયાળ મગ્મ સ્ટવણ, જાલણી ઔે ભયાભત ભાટે ની ભારવાભગ્રી

(૬)

જભીનની રઔિંભત વરશત, એક્ભ સ્થાલા ભાટે જરૂયી જભીન ભાટે ન ાંુ મ ૂડી યઔાણ.

(૭)

ુ , ઔટરેયી, ક્રઔયી અને લાવણ; અને
લાશન, પતનિચય અને જરડત લસ્ત
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(૮)

રયઅર એસ્ટેટ પ્રઔાયના વ્મલશાયભાાં આલત ુ ઔઇ ણ ફાાંધઔાભ, જેભ ઔે

લેચાણ/રીઝ/બાડેથી આેરી દુઔાન, પરેટ, ઔચેયી લખેયે

૬.૨.

ાત્ર પ્રલાવન એક્ભને વ્માજ વશામઔી
(ઔ)

વ્માજ વશામઔીન ાંુ પ્રભાણ

(૧)

મ્યતુ નતવતર ઔોયે ળન તલસ્તાયભાાં આલેર

ાત્ર પ્રલાવન એઔભ ભાટે ાાંચ

લણના વભમખાા ભાટે રનની યઔભના ૫% ના દયે લાતિઔ ભશત્તભ રૂ.૨૫ રાક ની
વશામ.
(ય)

ઉય દળાણ લેરા તવલામના તલસ્તાયભાાં ાત્ર પ્રલાવન એઔભ ભાટે ાાંચ લણના

વભમખાા ભાટે રનની યઔભના ૭% ના દયે લાતિઔ ભશત્તભ રૂ.૩૦ રાકની વશામ.

(ક)

શેરયટે જ શટેર ભાટે વ્માજ વશામઔી

ાાંચ લણના વભમખાા ભાટે રનની યઔભના ૭% ના દયે લાતિઔ ભશત્તભ રૂ. ૩૦
રાકની વશામ.

વ્માજ વશામઔી ભાટેની ળયત અરખથી જણાલલાભાાં આલળે.

૬.૩

નોંધણી/ સ્ટેમ્ ડય ૂટી યાશત
ાત્રતા ધયાલતા પ્રલાવન એઔભ, નીતત અભરભાાં શમ તે વભમખાા દયતભમાન પક્ત
શેરી લકત જભીનના લેચાણ/ રીઝ/ તફદીરી ભાટે ની સ્ટે મ્ ડય ૂટી અને નોંધણી
પીભાાં ૧૦૦% લતય ભાટે ાત્ર ફનળે. સ્ટે મ્ ડય ૂટી અને નોંધણી પીની બયાઇ
લાણણજ્મઔ ઔાભખીયીની ળરૂઆત થમા ફાદ ઔયલાભાાં આલળે.

૬.૪

ુ સતુ લધા ઔયભાાંથી મક્ુ ક્ત
સક
ાત્રતા ધયાલતા પ્રલાવન એઔભને, લાણણજ્મઔ ઔાભખીયીની ળરૂઆત થમાની તાયીકથી
ુ સતુ લધા
અથલા તલસ્તયણ  ૂણણ થમાની તાયીકથી ાાંચ લણના વભમખાા ભાટે , સક
ઔયભાાંથી મક્ુ ક્ત ભળે. આ પ્રઔાય શેય આલી મક્ુ ક્તન રાબ ભેલતા એઔભે અંતતભ
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લયાળઔતાણ ને આલ રાબ આલાન યશેળે. જીએવટી દાકર થામ ત્માયે આ
પ્રત્વાશનની વભીક્ષા ઔયલાભાાં આલળે.

૬.૫

ભનયાં જન ઔયભાાંથી મક્ુ ક્ત
ાત્રતા ધયાલતા પ્રલાવન એઔભને લાણણજ્મઔ ઔાભખીયીની ળરૂઆત થમાની તાયીકથી
અથલા તલસ્તયણ  ૂણણ થમાની તાયીકથી ાાંચ લણના વભમખાા ભાટે ભનયાં જન
ઔયભાાંથી મક્ુ ક્ત ભળે. આ પ્રઔાય શેય આલી મક્ુ ક્તન રાબ ભેલતા એઔભે અંતતભ
લયાળઔતાણ ને આલ રાબ આલાન યશેળે. જીએવટી દાકર થામ ત્માયે આ
પ્રત્વાશનની વભીક્ષા ઔયલાભાાં આલળે.

૬.૬

ુ શલ્ુ ઔભાાંથી મક્ુ ક્ત
તલદ્યત
પક્ત નલા પ્રલાવન એઔભને લાણણજ્મઔ ઔાભખીયીની ળરૂઆત થમાની તાયીકથી ાાંચ
ુ શલ્ુ ઔ (ડય ૂટી) ચઔુ લલાભાાંથી વાં ૂણણણે મક્ુ ક્ત ભળે.
લણના વભમખાા ભાટે તલદ્યત
ુ શલ્ુ ઔની લસ ૂરાત ઔયલાભાાં
લતણભાન એઔભ ાવેથી, ઓદ્યણખઔ દય પ્રભાણે તલદ્યત
આલળે અને તે યાજ્મ વયઔાય દ્વાયા આ વાંદબેના મગ્મ જાશેયનાભાની તાયીકથી રાગ ુ
ડળે.

૬.૭ વાતત્મ ૂણણ પ્રલાવન ભાટે વશામ
ભાન્મ વાંસ્થા/યાભળણઔ
ભઔાન, વોય

દ્વાયા ઊજાણ રડટ ઔયીને જવાંચમ, શરયત(ગ્રીન) ગૃશ/

ુ :પ્રાપ્ત ઊજાણ ઉામ જેલી માણ લયણ વાનકુ 
અને અન્મ ન
ૂ દ્ધતત

ધયાલતા, ાત્ર પ્રલાવન એઔભને

ુ ીની, એઔભ દીય રૂ ૫૦,૦૦૦/-ની
કચણના ૭૫% સધ

ટઔન યઔભ જેટરી ભશત્તભ વશામ આલાભાાં આલળે. આ વશામ, નીતતના અભરના
ુ ાાં, આલા એઔભને યાજ્મ
વભમખાા દયતભમાન એઔ લાય આલાભાાં આલળે. લધભ
વયઔાય દ્વાયા કાવ ભાન્મતા આલાભાાં આલળે.
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૬.૮

ભેખા પ્રલાવન એઔભને કાવ ેઔેજ
યાજ્મ વયઔાય, અથણતત્ર
ાં ઉય ભટા ામા ય અવય ઔયતી શમ, યજખાય તનભાણણ
ઔયતી શમ અને યાજ્મભાાં વલણવભાલેળઔ વ ૃદ્ધદ્ધ ઔયતી શમ એલી ભેખા પ્રલાવન
રયમજનાને મગ્મ ઉત્તે જન આળે. ભેખા પ્રલાવન એઔભના ભાદાં ડ વાંતતા શમ
ુ ભેન્ટ ાઔણ , લૉટય ાઔણ લખે યે જેલા ઔઇ ણ ભેખા પ્રલાવન
એલા થીભ ાઔણ , અમ્યઝ
એઔભ આ ભાટે ાત્ર યયળે.

ાત્રતા

ધયાલતા

ભેખા

પ્રલાવન એઔભને

નીચેનાાં

પ્રત્વાશન આલાભાાં આલળે.
(ઔ) આ નીતતના અભરના વભમખાા દયતભમાન ભાત્ર શેરા વ્મલશાય ભાટે જભીનના
લેચાણ/તફદીરી અંખે સ્ટે મ્ ડયટુ ી અને યજજસ્રે ળન પી ની ૧૦૦% બયાઈ.
લાણણજ્જ્મઔ વાંચારનની ળરૂઆત છી સ્ટે મ્ ડયટુ ી અને યજજસ્રે ળન પીની બયાઈ
ઔયલાભાાં આલળે.
(ક) રૂ. ૨૦ ઔયડની ટચ ભમાણ દાને આધીન, ાત્ર મ ૂડીયઔાણ(જભીનની રઔભત ફાદ
ઔયતાાં)ના ૧૫ ટઔા મ ૂડી વશામઔી.
(ખ) લાણણજ્જ્મઔ ઔાભખીયી ળરૂઆત ઔમાણ ની તાયીકથી વાત લણના વભમખાા ભાટે
ુ -સતુ લધા ઔયભાાંથી મક્ુ ક્ત.
ભનયાં જન ઔય અને સક
(ગ) લાણણજ્જ્મઔ ઔાભખીયી ળરૂઆત ઔમાણ ની તાયીકથી ાાંચ લણના વભમખાા ભાટે
લીજશલ્ુ ઔભાાંથી મક્ુ ક્ત.
(ચ) આભ છતાાં, સ્ષ્ટતા ઔયલાભાાં આલે છે ઔે ભેખા પ્રલાવન એઔભ, ઔઈ વ્માજ
વશામઔી ભાટે શક્કદાય યશેળે નશીં.

ભેખા પ્રલાવન એઔભ ભાટે ાત્ર મ ૂડીયઔાણની નીચે પ્રભાણે વ્માખ્મા ઔયલાભાાં આલી છે :
૧.

‘ભઔાન’ એટરે ાત્ર એઔભ ભાટે ઉમખભાાં રેલાત શમ એલ ફાાંધઔાભ ઔયે ર તલસ્તાય,
જેભાાં લશીલટી ભઔાન, ઔભણચાયીલખણ ના આલાવ અને આ એઔભના વાંચારન ભાટે જરૂયી
વલરતન વભાલેળ થળે.

૨.

‘પ્રાન્ટ અને ભળીનયી’ એટરે એઔભના તનબાલ ભાટે આલશ્મઔ અને કાવ ઉમખભાાં
ુ , અન્મ વાધનવાભગ્રી વરશતનાાં જાય અને
રેલાતી જરરક્રડા વાધનવાભગ્રી, તાંબ
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વાધન-વાભગ્રી તથા તે ખયલલાન કચણ, યાં ત ુ તેભા લાશન, પતનિચય અને રપઔસ્ચવણ
(જડાણ), ઔટરેયી, ક્રઔયી અને લાવણન વભાલેળ થળે નશી.
૩.

પેન્વીંખ,

ભાખોન ાંુ ફાાંધઔાભ,

ર્ન્ડ

સ્ઔેતિંખ

રયમજનાના એઔ બાખ તયીઔે એઔભે કચણ

અને

અન્મ

ઔયલાન શમ

આલી

પ્રવ ૃતત્ત

જેન

એલી આંતયભાકાઔીમ

વલરતન તલઔાવ કચણ.

જ ઔે, ેયા ૬.૧(ઔ) શેય ફાઔાત યાકલાભાાં આલેરાાં યઔાણના વદય આ ઔક્ષા શેયનાાં
પ્રત્વાશન ભાટે ાત્ર યયળે નશીં.

૬.૯

નલતય પ્રમખને ઉત્તેજન આલા ભાટેનાાં પ્રત્વાશન
આ નીતત અશીં નીચે આેરા ભાદાં ડ ૈઔીના ઔઈ ણ એઔને વાંતતી શમ એલી
રયમજના ળરૂ ઔયલા ભાટે પ્રત્વાશન આીને નલતય પ્રમત્નને ઉત્તેજન આલા ભાખે
છે :
(ઔ) ટે ઔનરજીની દૃન્ષ્ટએ યાજ્મભાાં વો પ્રથભ લાય ળરૂ ઔયલાભાાં આલતી શમ અથલા
(ક) જેભાાં ભારશતી પ્રોદ્યણખઔીન નોંધાત્ર ઉમખ થત શમ, અથલા
(ખ) નજીલી ઔાફણન ફૂટતપ્રન્ટ ધયાલતી શમ.
એવએરઆઈવી (SLIC) ાત્રતા તનમત ઔયલાની દયકાસ્તની ચઔાવણી ઔયળે.
વશામન ાંુ પ્રભાણ :
રયમજના કચણ

પ્રત્મક્ષ યજખાય ભેલતી

પ્રત્વાશનની

વ્મક્ક્તની વાંખ્મા

યઔભ

રૂ. ૧૦-૫૦ ઔયડની લર્ચચેન ાંુ યઔાણ

૫૦

રૂ. ૧૦ રાક

રૂ. ૧-૧૦ ઔયડની લર્ચચેન ાંુ યઔાણ

૩૦

રૂ. ૫ રાક

આ પ્રત્વાશન, રયમજનાના વપતા ૂલણઔના પ્રાયાં બ છી એઔ લકત આલાન ાંુ યશેળે.
ુ ાાં, નલતય રયમજનાને યાજ્મ વયઔાય દ્વાયા મગ્મ ભાન્મતા અને પ્રતવદ્ધદ્ધ
લધભ
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આલાભાાં આલળે. આ શેત ુ ભાટે ની અરખ ભાખણદળણઔ સ ૂચના

મગ્મ વભમે ફશાય

ાડલાભાાં આલળે.

૬.૧૦ ભાઔે રટિંખ અને પ્રત્વાશન ભાટે વશામ
(ઔ) યાજ્મભાાં ઔાભ ઔયતા અને ટીજીવીએરભાાં નોંધામેરા, પ્રલાવન વેલા  ૂયી ાડતા
તભાભ વતલિવ પ્રલાઈડવણને આ પ્રત્વાશન ભાટે ાત્ર

ખણલાભાાં આલળે. દયે ઔ

નાણાઔીમ લણની ળરૂઆતભાાં યાજ્મ વયઔાય સ્થાતનઔ અને આંતયાષ્રીમ પ્રલાવન
ઇન્લેન્ટ્વનાાં નાભ અને વાંખ્મા તનરદિ ષ્ટ ઔયળે, જે ભાટે આ પ્રત્વાશન  ૂરાં ુ ાડલાભાાં આલે
છે .
(ક) તલતલધ યાષ્રીમ અને આંતયાષ્રીમ પ્રલાવન પ્રદળણનભાાં અથલા ભેા અથલા શાટભાાં
બાખ રેલા ભાટેન ાંુ પ્રત્વાશન, યાષ્રીમ ઔામણક્રભ દીય ભશત્તભ રૂ. ૩૦,૦૦૦/- અથલા
આંતયાષ્રીમ ઔામણક્રભ દીય ભશત્તભ રૂ. ૭,૦૦૦/-ને અધીન યશીને, જગ્માના કયે કય
ચ ૂઔલેરા બાડાની યઔભના ૫૦%ની ભમાણ દાભાાં યશેળ.ે આ વશામઔી, આ નીતતના અભરના
વભમખાા દયતભમાન ફેથી લધ ુ લકત આલાભાાં આલળે નશીં. આ વશામ બયાઈરૂે
આલાભાાં આલળે. પ્રલાવન વેલા પ્રદાતાએ આ વશામ ભેલલા ભાટે બાખ રેલાની
તાયીકથી છ ભરશનાની અંદય બાડાની યવીદ વાથે અયજી ઔયલાની યશેળે.
ુ પ્ુ ત અને છી સષ
ુ પ્ુ ત વાંબાલનાને મગ્મ પ્રત્વાશન
(ખ) કાવ ઔયીને યાજ્મભાાં સષ
આલાના ઔામણક્રભ મજીને ફશાય રાલલાભાાં આલળે, જે આધ્માજત્ભઔ પ્રલાવન,
તફીફી

(ભેરડઔર)

પ્રલાવન,

સ્લાસ્થ્મ

પ્રલાવન,

એડલેન્ચય

ટુરયઝભ,

વમરુ તટ

પ્રલાવન, શેરયટે જ પ્રલાવન લખેયેને આખ ધાલળે.
ુ ાાં, ગજ
ુ યાત પ્રલાવન તનખભ ણરતભટે ડ દ્વાયા વભમાાંતયે યાષ્રીમ તેભજ
(ગ) લધભ
આંતયયાષ્રીમ પ્રલાવ વાંચારઔ, પ્રલાવ ભાધ્મભ અને અન્મને તઔ આલા એપએએભ
પ્રલાવન ાંુ આમજન ઔયલાભાાં આલળે અને યુ સ્કત
ઔયલાભાાં આલળે જે, છીથી
ૃ
ુ યાતન તલઔાવન ાંુ ભાધ્મભ ફનળે. લધભ
ુ ાાં, યાજ્મ વયઔાય ભટા બાખે જાશેય કાનખી
ગજ
ુ યળે.
વશબાણખતાના ધયણે એભઆઈવીઈ શેયની પ્રવ ૃતત્તને  ૂયજળથી અનવ
(ચ) યાજ્મ વયઔાય પ્રલાવનને આખ ધાલલા વભમાાંતયે પ્રલાવ શાટન ાંુ

આમજન

ઔયળે અને યાજ્મભાાં પ્રલાવન વેક્ટયભાાં યઔાણને લેખલાંત ુ ફનાલલાભાાં ભદદ ઔયળે.
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૬.૧૧ ઔોળર તલઔાવ
(ઔ) પ્રલાવન વેક્ટયભાાં ભટા પ્રભાણભાાં યજખાયીની પ્રચાંડ ળઔમતાની ક્ષભતા
ુ ાન,
લધાયીને, પ્રલાવી વેલા  ૂયી ાડનાયાને અને સ્થાતનઔ લસ્તીભાાંથી, યલ
ુ ૂણચત જાતત/અનસ
ુ ૂણચત જનજાતત ભાટે તલળે ધ્માન
ભરશરા, રદવ્માાંખ અને અનસ
આલા ભાટે યાજ્મ વયઔાયના શ્રભ અને યજખાય તલબાખ વાથેના યાભળણથી ઉદ્યખ
ભાંડ/ ચેમ્ફવણ પ ઔભણવ, ભાન્મ પ્રલાવન અને આતતથ્મ વાંસ્થા/ ઓદ્યણખઔ
તારીભ વાંસ્થા ભાયપત જરૂય જણામ ત્માયે અને ત્માાં તારીભ અને ઔોળર તલઔાવ
અ્માવક્રભ ચરાલલાભાાં આલળે.
(ક) પ્રલાવ વ્માાય ભાટે જરૂયી

ભારશતી પ્રોદ્યણખઔી (આઈટી) ઔોળરની ઔક્ષા ઊંચી

ુ યાતભાાં પ્રલાવ વાંચારઔ, એજ્ન્ટ,
રાલલા ભાન્મ પ્રતતન્ષ્યત વાંસ્થાને યઔલી. ગજ
ુ ખ
ુ  ભાટે ાત્ર ફનળે.
શટેર વાંચારઔ લખેયે ણ સવ
ાં ત તારીભ ભડયર
ુ તના અ્માવક્રભ ભાટે વ્મક્ક્તદીય ભશત્તભ રૂ.
(ખ) એઔ કલારડમા અથલા લધ ુ મદ
ુ ી ૧૦૦ % અ્માવક્રભ પીની બયાઈ.
૧૦,૦૦૦/- સધ
(ગ) સ્થાતનઔ તલસ્તાયભાાંથી આલતા અને પ્રલાવન ઔતભળનયની ઔચેયી (CoT)ભાાં
ુ ીની
નોંધામેરા તભાભ પ્રલાવી ભાખણ દળણઔ (ટુરયસ્ટ ખાઇડ)ને ભાતવઔ રૂ. ૫,૦૦૦/-સધ
વ ૃતત્તઔા (સ્ટાઇેન્ડ) વાથે તારીભ આલાભાાંઆલળે. તલખતલાય અભરીઔયણ ભાખણ દતળિઔા
અરખથી ફશાય ાડલાભાાં આલળે.
(ચ)

પ્રલાવન અ્માવક્રભભાાં શટર, રયવટણ , યે સ્ટયાાં, રયલશન બરુ ઔિંખ, ભાઔે રટિંખ,

બતભમા, રટરઔરટિંખ જેલી ફાફતભાાં ઔાભ ઔયતા ઔભણચાયી ભાટે ના અ્માવક્રભ અને
યાજ્મ વયઔાય લકતલકત તનરદિ ષ્ટ ઔયે તેલા અન્મ અ્માવક્રભન વભાલેળ થળે.
(છ) અ્માવક્રભની પીની બયાઈ ભાટે અ્માવક્રભ  ૂણણ થમા છી તારીભાથીન ાંુ
ત્રીજા ક્ષ દ્વાયા ઔોળર મ ૂલ્માાંઔન એ એઔ  ૂલણળયત યશેળે.

૬.૧૨ આઇવીટીથી વજ્જ ફનલા ભાટે પ્રત્વાશન
(ઔ) યાજ્મ વયઔાય પ્રલાવન વેક્ટયભાાં આઈવીટીન

ઉમખ લધાયાલા ભાટે

અને આંતયયાષ્રીમ વેતભનાય/વાંભેરન (ઔન્પયન્વ), પ્રદળણન અને

યાષ્રીમ

ુ યાતભાાં અન્મ
ગજ

ઔામણક્રભને મગ્મ વલરત આળે અને વશામ ઔયળે. આલા વેતભનાય/વાંભેરન મજલા
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ભાટે ઔામણક્રભ દીય રૂ. ૫.૦૦ રાકની

ભશત્તભ ભમાણદાભાાં, યાજ્મ ઔક્ષાની અભરીઔયણ

ુ ાય નાણાઔીમ વશામ આલાભાાં આલળે.
વતભતતએ ભાંજૂય ઔમાણ અનવ
ુ ાયલા, શારના ટણ રભાાં સધ
ુ ાયણા ઔયલા, વમ ૂશ ભાધ્મભના
(ક) લેફવાઇટની ઔક્ષા સધ
ુ યાત પ્રલાવન
ઉમખ, ન રાઈન બ ૂરઔિંખ, ભફાઈર એન્પ્રઔેળન લખે યે ભાટે ગજ
તનખભ ણરતભટે ડ ખરાાં રેળે.
(ખ) યાજ્મભાાં
વાંદખીનાાં

એએવઆઈ / યાજ્મ યુ ાતત્ત્લ તલબાખ / ભશાનખયાણરઔા શેયનાાં
શેરયટે જ

સ્ભાયઔ,

વાંગ્રશારમ

લખે યે

કાતે

શ્રાવ્મ

(રડમ)/દૃશ્મ

(તલરડમ)ખાઈડની જખલાઈ.
ુ યાતી, રશિંદી, અંગ્રેજી અને અન્મ બાાભાાં જરૂરયમાત અનવ
ુ ાય તફક્કાલાય
(ગ) ગજ
શ્રાવ્મ (રડમ)/દૃશ્મ (તલરડમ) ખાઈડની  ૂયા ાડલાના પ્રમાવ ઔયલાભાાં આલળે.
ઉમખ ઔયલાના શ્રાવ્મ (રડમ) / દૃશ્મ (તલડીમ) ખાઈડની એએવઆઈ

અથલા

યાજ્મ યુ ાતત્ત્લ તલબાખ દ્વાયા કયાઈ ઔયલી અને તેને પ્રભાણણત ઔયલાાં જરૂયી ફનળે.
(ચ) શ્રાવ્મ (રડમ) / દૃશ્મ (તલડીમ) ખાઈડ  ૂયા ાડતી પ્રલાવન વેલા આનાય
ુ ાંુ તનભાણ ણ
વાંસ્થા વાધનરૂે વાભગ્રીન ાંુ વાંાદન/ તલમલસ્તન

ઔયલા ભાટેના કચણના

ુ ીની ભમાણ દાભાાં અથલા રૂ. ૨૫ રાક, ફેભાાંથી જે છાં શમ તે, એઔ લકતની
૨૫% સધ
વશામ ભેલલા ાત્ર યયળે. આ નીતતના અભરના વભમખાા દયતભમાન વાંચારઔને
ભાત્ર એઔલાય આ પ્રત્વાશન ભી ળઔળે. આ પ્રત્વાશન ળરૂઆતભાાં

ભાત્ર પ્રામણખઔ

ધયણે થડાાં સ્ભાયઔને આલાભાાં આલળે.
(છ) જ્માયે અને જ્માાં જરૂયી શમ ત્માાં તલજ્ઞાન અને પ્રોદ્યણખઔી તલબાખ (S & T)
ુ યાત વયઔાયન વાંઔણ વાધલાભાાં આલળે અને
તલબાખ, ગજ

પ્રલાવન વેક્ટયને

ુ ઔસ્ટની
આઈવીટીથી વાં ૂણણણે વજ્જ ઔયલા ભાટે ફામવેખ, આઈએવઆય અને ગજ
વેલાન મગ્મ ઉમખ ઔયલાભાાં આલળે.
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૬.૧૩ પ્રલાવન/આતતથ્મ ઉદ્યખભાાં વાંળધન ભાટે વશામ
(ઔ)

ચાલીરૂ પ્રલાવન સ્થ ાવેથી ભાતવઔ પ્રલાવી ભારશતી એઔત્ર ઔયલાભાાં આલે

છે અને છી તેને વાંઔણરત ઔયલાભાાં આલે છે અને તેન ાંુ તલશ્રેણ ઔયલાભાાં આલે છે .
ુ યાતની
મ ૂભ ૂત પ્રલાવી ભારશતી ઉયાાંત, પ્રલાવનભાાં ઉબયતા પ્રલાશ તથા ગજ
ુ ાઔાત રેતા પ્રલાવીની પ્રલાવ યીતબાતને વભજલા ભાટે ણ દ્ધતતવયના
મર
તનમતભત ભાઔે ટ અ્માવ/વાંળધન શાથ ધયલાાં જરૂયી છે .
ુ યાતભાાં ભાન્મ પ્રલાવ/શટે ર ભાંડ/ચેમ્ફવણ પ ઔભવણને
(ક) ગજ

પ્રલાવ અને

પ્રલાવન/આતતથ્મ વેક્ટય અંખે ભાઔે ટ અ્માવ અને વાંળધન શાથ ધયલા ભશત્તભ રૂ. ૫
રાકની ભમાણદાભાાં નાણાઔીમ વશામ આલાભાાં આલળે. આ તલમલસ્ત ુ ઉદ્યખની
ુ ખ
ુ ાય તનમત ઔયલાભાાં આલળે. આલા અ્માવ લણદીય
સવ
ાં તતા અને જરૂરયમાત અનવ
ત્રણથી લધ ુ ભાંજૂય ઔયલાભાાં આલળે નશીં.
ઉયક્ત ઔક્ષાલાય દળાણલેરાાં પ્રત્વાશન અને યાશત ઉયાાંત, યાજ્મ ઔક્ષાની અતધઔારયતા
વતભતત/અભરીઔયણ વતભતતના ભાખણ દળણન શેય, પ્રલાવન ઔતભળનયની ઔચેયી આ
નીતતની વાંઔલ્ના, ધ્મેમ (તભળન) અને ઉદ્દે ળને મ ૂતણ ઔયલાભાાં ભદદ ઔયે એલા, ળક્ય
એલા તભાભ ઉામ વરશતનાાં અન્મ ખરાાં રઈ ળઔે છે .

૬.૧૪ પ્રત્વાશન અને યાશત આલા ભાટે આલશ્મઔ ળયત
આ નીતત શેયનાાં પ્રત્વાશન અને યાશત ભેલલા ાત્ર પ્રલાવન એઔભ અને ભેખા
પ્રલાવન એઔભએ નીચેની ળયતન ાંુ ણ ારન ઔયલાન ાંુ યશેળે :
(ઔ)

આ નીતત શેયનાાં પ્રત્વાશન અને યાશત ભેલલા ઈર્ચછતા એઔભએ રનના

પ્રથભ શપ્તાની ચઔુ લણીની તાયીકથી

છ ભરશનાભાાં, તનરદિ ષ્ટ નમ ૂના (છીથી જાશેય

ુ ાય નોંધણી ઔયાલલાની યશેળ,ે જે આ નીતતના અભરના
ઔયલાભાાં આલળે) અનવ
વભમખાાની

અંદય

ઔયાલલાની

યશેળે

અને

વીટીભાાંથી

ાત્રતા

પ્રભાણત્ર

ભેલલાન ાંુ યશેળે.
(ક) એઔભે આ નીતત શેય અથલા ઔઈ અન્મ નીતત/મજના શેય, તે જ રયમજના
ુ યાત વયઔાયની મ ૂડી/વ્માજ વશામઔી અથલા ઔઈ ણ
ભાટે બાયત વયઔાય અથલા ગજ
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અન્મ નાણાઔીમ વશામ ભેલલી શમ ત તે જાશેય ઔયલાની યશેળે. આલી જાશેયાત ન
ઔયલાથી અથલા કટી અથલા ખે યભાખે દયનાયી જાશેયાત ઔયલાથી એઔભ તેને ભતા
પ્રત્વાશન ભાટે તેને ખેયરામઔ યેયલી, આ પ્રત્વાશન ફાંધ ઔયલા ભાટે તેભજ બ્રેઔ
ણરસ્ટભાાં મ ૂઔલાને મગ્મ યયળે અને જરૂયી ઔાન ૂની ઔામણલાશીને ાત્ર ફનળે.
(ખ)

એઔભ,

રનના

પ્રથભ શપ્તાની ચઔુ લણીની તાયીકથી અથલા લાણણજ્જ્મઔ

વાંચારનની તાયીકથી વ્માજ વશામઔી ભેલલાની તાયીકન તલક્લ્ ધયાલળે. તલઔલ્ની
આ તાયીક આકયી ખણાળે અને તે તાયીકથી ૫ (ાાંચ) લણન વભમખા ળરૂ થળે.
(ગ)

મ ૂડી વશામઔી, વ્માજ વશામઔી અને સ્ટે મ્ ડયટુ ી અને યજીસ્રે ળન પીન કુ ર

વયલા ાત્ર રયમજના કચણથી લધલ જઈળે નશીં.
(ચ)

ુ ી લાણણજ્જ્મઔ
એઔભ તેની સ્થાના છી તનયાં તય છાભાાં છાાં ાાંચ લણ સધ

ઔાભખીયી ઔયત ાંુ શવ ાંુ જઈળે. તેભ છતાાં, એઔભના તનમાંત્રણ ફશાયનાાં ઔાયણવય એઔભની
ઔાભખીયી ફાંધ ઔયલાભાાં આલે એલા વાંજખભાાં યાજ્મ ઔક્ષાની અભરીઔયણ વતભતત
(SLIC) વ્મક્ક્તખત ઔેવની તાવ ઔયળે અને વયઔાયે ફશાય ાડેરી ભાખણ દળણઔ
સ ૂચનાના આધાયે , ફાંધ યશેરી ઔાભખીયીન વભમખા ભાપ ઔયળે.
(છ)

આ નીતત શેયનાાં પ્રત્વાશન ભેલલા ઈર્ચછતા એઔભએ પ્રદૂ ણ તનમાંત્રણની

ુ ાય, પ્રદૂ ણ તનમાંત્રણનાાં ખરાાં
ફાફતભાાં વક્ષભ વત્તાતાંત્રે તનરદિ ષ્ટ ઔયે રાાં ધયણ અનવ
રેલાનાાં યશેળે અને અવયઔાયઔ યીતે તેન ાંુ વાંચારન ઔયલાન ાંુ યશેળે.
(જ)

એઔભે

ભેલેરાાં

પ્રત્વાશનના

વાંદબણભાાં

લાણણજ્જ્મઔ

વાંચારન/ઔાભખીયી,

યજખાય, લાતિઔ રયટન્વણ અથલા યાજ્મ વયઔાયને લકતલકત જરૂય જણામ એલી અન્મ
ભારશતીને રખતી વાં ૂણણ તલખત યજૂ ઔયલાનની યશેળે. એઔભે સ્થાતનઔ વ્મક્ક્તના
ુ યલાન ાંુ
યજખાયને રખતી વયઔાયની યજખાય નીતતની ભાખણ દળણઔ સ ૂચનાને અનવ
યશેળે.
(ઝ)

નીતત શેય તભાભ અથણગટન, તલલાદ અથલા દરીરની, તભાભ ફાફત યાજ્મ

ુ યાત વયઔાયને
ઔક્ષાની અભરીઔયણ વતભતત (SLIC), ઉદ્યખ અને કાણ તલબાખ, ગજ
ભઔરલાભાાં આલળે, જેન તનણણમ આકયી અને અયજદાય એઔભને ફાંધનઔતાણ યશેળે.
(ટ)

પ્રલાવન ઔતભળનયની ઔચેયી યાજ્મ ઔક્ષાની અભરીઔયણ વતભતત(SLIC) ના

તનયીક્ષણ અને ભાખણદળણન શેય આ નીતતના લશીલટ અને અભર ભાટે જલાફદાય યશેળે.
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૭.

અન્મ શેર

૭.૧

યસ્તાની ફાજુએ સતુ લધાન તલઔાવ
(ઔ)

ુ મ ધયીભાખો ય આળયે ૭૫ રઔ.ભીના અંતયે
પ્રાયાં ણબઔ ધયણે, વાંદ ઔયામેર મખ્

ુ મ
ભાખણની ફાજુભાાં જાશેય સતુ લધા ઊબી ઔયલાન ાંુ તલચાયાય ાંુ છે જે, ઉત્તયત્તય મખ્
ુ ી તલસ્તાયલાભાાં આલળે.
ભાખો સધ
(ક)

એઔ અરખ ઔાભ ઔયત ાંુ જાશેય-કાનખી વશબાણખતાન ાંુ ભડર ણ તલચાયલાભાાં

આવ્ય ાંુ છે . આલી વલરત મ ૂડી વશામઔી અને અન્મ રાબ ભાટે ાત્ર છે .
(ખ)

આ ફાફતભાાં યાજ્મ વયઔાય દ્વાયા મગ્મ વભમે

એઔ અરખ વયઔાયી યયાલ

ફશાય ાડલાભાાં આલળે.

૭.૨

પ્રલાવન રયમજનાભાાં જાશેય-કાનખી વશબાણખતા
જીઆઈડીફીના વાંઔરન વાથે પ્રલાવન રયમજના ભાટે લકતલકત ફશાય ાડલાભાાં
ુ ાય જાશેય-કાનખી વશબાણખતાની રયમજનાન અભર
આલતા વયઔાયી યયાલ અનવ
ઔયલાભાાં આલળે, જે ગ્રીનરપલ્ડ અને બ્રાઉનરપલ્ડ રયમજના ફન્ને ભાટે રાગ ુ ઔયલાભાાં
ુ ટ તેભને આલાભાાં આલેરા આદે ળ અનવ
ુ ાય યાજ્મ વયઔાયને મગ્મ યીતે
આલળે. ગજ
ભદદ ઔયળે.

૭.૩

ગૃશ આતતથ્મ વત્ઔાય નીતત (શભ સ્ટે નીતત)
યાજ્મ

વયઔાયે

તા:

૨૦/૧૧/૨૦૧૪ના

યજ

શભ-સ્ટે

વાંસ્થાની

નોંધણી

ભાટે

પ્રત્વાશન અને ભાખણ દળણન નીતત જાશેય ઔયી શતી. ગયભાણરઔ તેભના રયલાય વાથે એઔ
ુ મ જ સ્થ શમ. લન અને
જ રયવયભાાં યશેતા શમ ત તે રયવય તેભના તનલાવન ાંુ મખ્
ુ ાયલાભાાં આલતી નીતત શેય તા:
માણલયણ તલબાખના યાભળણ વાથે લકતલકત સધ
૩૧ભી ભાચણ, ૨૦૧૪ શેરાાં અક્સ્તત્લ ધયાલતાાં શમ એલાાં યશેણાાંઔી રયવય જ ાત્ર
ુ ાાં, નાભદાય ઔટે આ ફાફતભાાં લકતલકત
થળે. લધભ

આેરા આદે ળના ળબ્દાથણ

ુ યલાના યશેળે.
અને બાલાથણ મગ્મ યીતે અનવ
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૭.૪

ટુરયસ્ટ રીવ
ુ ભ ફનાલલા
ગૃશ તલબાખ વાથેના યાભળણનથી રારપઔ રીવની જેભ ભદદ ઔયલા, સખ
અને પ્રલાવીને તેભનાાં રશતની સયુ ક્ષા ભાટે ભાખણ દળણન આલા ભાટે ટુરયસ્ટ રીવ
જેલી એઔ વાંસ્થા ઊબી ઔયલાન પ્રમાવ ઔયલાભાાં આલળે.

૭.૫

શટેર ભાટે તલઔાવ તનમભન
ળશેયી તલઔાવ અને ળશેયી ગૃશ તનભાણ ણ તલબાખે ‘‘શટે ર ભાટે તનમભન’’ ગડયાાં છે . જેભાાં
એપએવઆઈ, છૂટની જગ્મા, ફાાંગઔાભલા તલસ્તાય, ઊંચાઇ, ારઔિંખ વલરત લખે યેને
ુ ક્ષીને તલળે આમજન જખલાઈ છે . લકતલકત સધ
ુ ાયલાભાાં આલેરાાં ઉઔત
અનર
તનમભનન ઉદ્દે ળ યાજમભાાં શટે ર ફાાંધઔાભને ઉણચત યીતે વય ફનાલલાન છે .

૭.૬

શ્રેષ્યતા યુ સ્ઔાય (એલડણ )
પ્રલાવન પ્રડઔટ્વ અને વેલાભાાં શ્રેષ્યતાન ાંુ વન્ભાન તેભજ યાજમભાાં પ્રલાવનની વ ૃદ્ધદ્ધભાાં
મખદાન ભાટે ણ લાતિઔ પ્રલાવન યુ સ્ઔાયન આયાં બ ઔયલાભાાં આલળે. તલતલધ
શ્રેણીન ઉલ્રેક નીચે ઔયલાભાાં આવ્મ છે .
(ઔ) પ્રલાવનભાાં શ્રેષ્ય વ્માાય વાશતવઔ
(ક) પ્રલાવનભાાં શ્રેષ્ય ભરશરા વ્માાય વાશતવઔ
(ખ) પ્રલાવનભાાં શ્રેષ્ય સ્ટાટણ – અ
(ગ) પ્રલાવનભાાં વોથી ભોણરઔ પ્રજેઔટ
(ચ) શ્રેષ્ય આઇવીટી- વક્ષભ પ્રલાવન પ્રજેઔટ
(છ) શ્રેષ્ય યીતે જાલણી ઔયલાભાાં આલેર પ્રલાવન વાંતત્ત ( સ્લર્ચછતા યુ સ્ઔાય )
(જ)

શટેલ્વ,

પ્રલાવ વાંચારઔ

(ટૂય

યે ટય),

એજન્ટ્વને

વન્ભાન

(યાજમના

પ્રલાવનભાાં ભશત્ત્લ ૂણણ યીતે મખદાન આનાય)
આ વાંદબે તલસ્ત ૃત ભાખણદળણઔ સ ૂચના છીથી જાશેય ઔયલાભાાં આલળે.
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૮.

અભરીઔયણ ભાટેન ાંુ તાંત્ર

૮.૧ યાજ્મ ઔક્ષાની અતધકૃત વતભતત
વભગ્રતમા ભાખણદળણન ભાટે યાજ્મ ઔક્ષાની અતધકૃત વતભતત (SLEC) (સ્ટે ટ રેલર
ુ ફના વ્મ વાથે યચના ઔયલાભાાં આલી છે .
એમ્ાલડણ ઔતભરટ) ની નીચે મજ

૧

ભાનનીમ ભાંત્રીશ્રી (પ્રલાવન)

અધ્મક્ષ

૨

ુ મ વણચલ
મખ્

ઉાધ્મક્ષ

૩

ુ મ વણચલ, નાણા તલબાખ
અતધઔ મખ્

વ્મ

૪

ુ મ વણચલ, ઉદ્યખ અને કાણ તલબાખ
અતધઔ મખ્

વ્મ

૫

ુ મ વણચલ, આયગ્મ અને રયલાય ઔલ્માણ
અતધઔ મખ્

વ્મ

૬

અગ્ર વણચલ લન અને માણ લયણ તલબાખ

વ્મ

૭

અગ્ર વણચલ, ળશેયી તલઔાવ અને ળશેયી આલાવન તલબાખ

વ્મ

૮

અગ્ર વણચલ, ફાંદય અને લાશન-વ્મલશાય તલબાખ

વ્મ

૯

અગ્ર વણચલ, ભશેસ ૂર તલબાખ

વ્મ

૧૦

વણચલ, ( પ્રલાવન) ઉદ્યખ અને કાણ તલબાખ

વ્મ

૧૧

વણચલ, આફશલા રયલતણન (ક્રાઈભેટ ચેન્જ) તલબાખ

વ્મ

૧૨

વણચલ, ભારશતી અને પ્રવાયણ તલબાખ

વ્મ

૧૩

વણચલ, ભાખણ અને ભઔાન તલબાખ

વ્મ

૧૪

પ્રલાવન ઔતભળનય

વ્મ- વણચલ

ુ ફ લકતલકત
અન્મ તલબાખ અને / અથલા તલમ તનષ્ણાતને જરૂરયમાત મજ
ફરાલી ળઔાળે.
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૮.૨

યાજ્મ ઔક્ષાની અભરીઔયણ વતભતત
ુ ફના વ્મ ધયાલતી યાજ્મ
ઉય ઉલ્રેક ઔયે ર નીતતના અભરીઔયણ ભાટે નીચે મજ
ઔક્ષાની એઔ અભરીઔયણ વતભતતની યચના ઔયલાભાાં આલી છે . પ્રલાવન ઔતભળનયની
ઔચેયી આ વતભતતનાાં દે કયે ક અને ભાખણ દળણન શેય ઔામણ ઔયળે.

૧

વણચલ, ( પ્રલાવન) ઉદ્યખ અને કાણ તલબાખ

૨

વણચલ (કચણ),

૩

ુ ા અને વાાંસ્કૃતતઔ પ્રવ ૃતત
વણચલ, યભત - ખભત યલ

નાણા તલબાખ

અધ્મક્ષ
વ્મ
વ્મ

૪

વણચલ, ભાખણ અને ભઔાન તલબાખ

વ્મ

૫

ઉદ્યખ ઔતભળનય

વ્મ

૬

ભનયાં જન ઔય ઔતભળનય

વ્મ

ુ મ તલદ્યત
ુ તનયીક્ષઔ અને તલદ્યત
ુ શલ્ુ ઔ વભાશતાણ
મખ્

૭

વ્મ-વણચલ

(ઔરેક્ટય પ ઈરેક્રીવીટી ડયટુ ી)
પ્રલાવન આયક્ુ ત

૮

વ્મ – વણચલ

૮.૩ અથણગટન
આ નીતતન ાંુ યાજ્મ ઔક્ષાની અભરીઔયણ વતભતત / ઉદ્યખ અને કાણ તલબાખ દ્વાયા
ઔયલાભાાં આલે ાં ુ અથણગટન આકયી અને ફાંધનઔતાણ યશેળે.

૮.૪

નીતત અભરીઔયણ ભાટે તાંત્ર-વ્મલસ્થા
(ઔ)

આ નીતતના અભરીઔયણ ભાટે પ્રલાવન ઔતભળનયની ઔચેયી ઔેન્રસ્થ (નડેર)

એજન્વી તયીઔે ઔામણ ઔયળે.
(ક)

આ નીતતની તલતલધ જખલાઈ શેય વશામ ભેલલા ભાટે વયઔાયી યયાલના

ુ યાત વયઔાયના ઉદ્યખ અને કાણ તલબાખ દ્વાયા વલણગ્રાશી ભાખણદળણઔ સ ૂચના
રૂે ગજ
ુ યાત પ્રલાવન તનખભ ણરતભટે ડની
ફશાય ાડલાભાાં આલળે. યાજ્મ વયઔાય / ગજ
લેફવાઈટ ય આ યયાલ તનધાણ રયત વભમે મ ૂઔલાભાાં આલળે.
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જડાણ ઔ
ુ યાતભાાં પ્રલાવન : એઔ વલણગ્રાશી સ ૂણચ
ગજ
વદય / ઔક્ષા
વમરુ ી પ્રલાવન

તલખત / સ્થ


યફાંદય, દ્વાયઔા, વભનાથ, અશેભદયુ – ભાાંડલી, ઔર્ચછ
–

ભાાંડલી

વમરુ ી

લખેયેભાાં

પ્રલાવનની

વાંબાલના

તાવલાભાાં આલળે.


ુ યાત ભેયીટાઈભ ફડણ તેભજ બાયત વયઔાયના ફાંદય
ગજ
અને રયલશન તલબાખ તથા ગૃશ તલબાખ વાથે યાભળણ
ઔયીને, વમરુ ી પ્રલાવનના તલઔાવ ભાટે એઔ અરખ
વયઔાયી યયાલ ફશાય ાડલાભાાં આલળે.

વમરુ તટ(ફીચ) રયલશન



વીઆયઝેડ

અને

અન્મ

તનમભનની

ઉણચત

ઔાજી

યાકીને, જાશેય કાનખી વશબાખીતાના ધયણે વમરુ તટ
પ્રલાવનની જખલાઈને પ્રત્વાશન આલાભાાં આલળે.


દાાંડી, તતથર, ઉભયખાભ, ડુભવ, વભનાથ, યફાંદય,
કાભાડી,

અશેભદયુ –ભાાંડલી

અને

અન્મ

તનરદ્દષષ્ટ

સ્થાનભાાં તેની વાંબાલના તાવલાભાાં આલળે.
તવનેભારક્ષી પ્રલાવન



અનરૂુ  વયઔાયી યયાલ શેય ઔયલાભાાં આલેરી વ્મલસ્થા
ુ ફ આલશ્મઔ યાશતની વાથે-વાથે એઔ જ સ્થે
મજ
યલાનખી
ુ યાતભાાં
ગજ

(વીંખર
પ્રલાવ

તલન્ડ

સ્થએ

ઔરીમયન્વ)
રપલ્ભ

શ ૂરટિંખને

ભાયપત
લધાયે

પ્રત્વારશત ઔયલાભાાં આલળે.
આધ્માજત્ભઔ પ્રલાવન

 પ્રલતણભાન આધ્માજત્ભઔ સ્થ જેભઔે દ્વાયઔા, વભનાથ,
અંફાજી, ડાઔય, ણરતાણા, ઉદલાડા, રકત, દે લની
ભયી અને આલાાં અન્મ સ્થની લકતલકત તનરદ્દષષ્ટ
ુ ફ આધાયભાકાઔીમ જરૂરયમાતભાાં
ઔયલાભાાં આલે તે મજ
વ ૃદ્ધદ્ધ ઔયલી.

32

ધયશય થ (શેરયટે જ લઔ)



અને વાાંસ્કૃતતઔ પ્રલાવન

ધયશય થ (શેરયટે જ લઔ) અને વાાંસ્કતૃ તઔ પ્રલાવનને
પ્રત્વાશન.



ધયશયરૂ

(શેરયટે જ)

ઈભાયતના

આલાવ

એઔભભાાં

રયલતણનની વાંબાલનાની અને ભાકાની મ ૂભ ૂતતા
જાલી યાકીને

ઉણચત પ્રવ ૃતત વાથે તલળે શેરયટે જ

ઝનન તલઔાવ ઔયલ.


ુ ા અને વાાંસ્કતૃ તઔ પ્રવ ૃતત તલબાખ
યભત - ખભત યલ
બાયતીમ યુ ાતત્લ વલેક્ષણ (ASI) વાથે વાંઔરન ઔયીને
વાંગ્રશારમન તલઔાવ ઔયલ.

ુ ાતત્ત્લ
ય

તલમઔ

ઐતતશાતવઔ પ્રલાવન

અને

 વાાંસ્કૃતતઔ ભાંત્રારમ / બાયતની ભજણી

અથલા યાજ્મના

યુ ાતત્ત્લ તલબાખ વાથે યાભળણ ઔયીને તનરદ્દષષ્ટ પ્રલાવન
રયથ અને તલળે પ્રલાવન તલસ્તાયભાાં ભશત્ત્લ ૂણણ
ુ બન ઔયવ.ાંુ
સ્ભાયઔન ાંુ વાંયક્ષણ અને સળ
 ધાલીયા, રથર અને આલાાં અન્મ સ્થએ આલાવ
વલરતન તલઔાવ ઔયલ.
ુ મ યુ ાતત્ત્લતલમઔ અને ઐતતશાતવઔ સ્ભાયઔ સ્થએ
 મખ્
દુબાતમા ઔેન્રન તલઔાવ ઔયલ.
ુ ેસ્ઔ (UNESCO)
 ચાાંાનેય અને યાણી-ઔી-લાલ જેલી યન
લલ્ડણ શેરયટેજ વાઈટ્વ પ્રત્મે તલળે ધ્માન આવ.ાંુ

જજ પ્રલાવન

ુ યાતભાાં ભ ૂસ્તયીમ ભશત્ત્લ ધયાલતા ગણાાં સ્થ છે .
 ગજ

(જી ટુરયઝભ)

 ભશત્ત્લના જજ ટુરયઝભ સ્થ નક્કી ઔયલાભાાં આલળે
અને ઉણચત વાંયક્ષણની પ્રાાંયણબઔ ઔામણલાશી શાથ ધયલાભાાં
આલળે. આલા પ્રઔાયનાાં

વાંયણક્ષત સ્થને “જજ –ાઔણ ”

ઔશેલાભાાં આલળે.
 ઔર્ચછ,

નોંધાત્ર

ભ ૂસ્તયીમ

જીલાક્શ્ભ

તલમઔ

અને

લાસ્તઔુ રા તલળેતાન એઔ ફહુમ ૂલ્મ કજાન છે જેને
વાંયણક્ષત ઔયલાભાાં આલળે અને પ્રલાવન આઔણણ તયીઔે
પ્રત્ત્વાશન આલાભાાં આલળે.
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કાદી,

શાથવા,

શસ્તઔરા

અને લસ્ત્ર- ઉદ્યખ પ્રલાવન

 કાદીને પ્રચાય ઔયલ અને રક્ક્પ્રમ ફનાલલી.
 આરદજાતત અને ગ્રામ્મ તલસ્તાયભાાં ઔાયીખયના હુન્નયને
પ્રદતળિત ઔયલા અને તેનાાં ઉત્ાદનન ાંુ લેચાણ ઔયલા
ભાટે આ તલસ્તાયભાાં શાટન તલઔાવ ઔયલ.
ુ યાતભાાં ટા, ફાાંધણી, એમ્બ્રઈડયી, આબરા-બયત,
 ગજ
ઔરડમાઔાભ (ફીડ લઔણ ), ઝયી-ઔાભ જેલાાં લસ્ત્ર ઉત્ાદનન ાંુ
લૈતલધ્મ છે .

ઇઔ – પ્રલાવન

 ઇઔ-પ્રલાવનને પ્રલાવન પ્રવ ૃતત અને લન અને માણ લયણ
તલબાખ તથા ક્રાઇભેન્ટ ચેઇન્જ તલબાખ વાથેના ગતનષ્ય
વશમખભાાં

એઔ

પ્રડઔટ

એભ

ફાંને

યીતે

પ્રત્વાશન

આલાભાાં આલળે.
 ઔેમ્વાઈટ્વન તલઔાવ ઔયલ અને રે રઔિંખ, નેચય લઔ
શેરયટેજ

લઔ

પ્રત્ત્વાશન

જેલી

આલાભાાં

પ્રવ ૃતતને

તલતલધ
આલળે

અને

વરક્રમ

આઔણઔ

યીતે
પ્રલાવ

ુ ઔયલાભાાં આલળે.
ેઔેજીવ પ્રસ્તત
 યાજ્મભાાં લન અને માણલયણ તલબાખ વાથે રશસ્વેદાયીભાાં
ખીય નેળનર ાઔણ , લાાંવદા નેળનર ાઔણ , ભરયન નેળનર
ાઔણ જેલાાં સ્થ અને અન્મ અ્માયણની આલયી રઈને
વભતિત લન્મજીલન પ્રલાવનન તલઔાવ ઔયલાભાાં આલળે.
એડ્લેન્ચય / લટય સ્ટૌણ વ /
ખલ્પ પ્રલાવન

 વાશતવઔ પ્રવ ૃતત જેભ ઔે ેયાવેઈરીંખ, નોઔાતલશાય,
ભટય-ફરટિંખ

અને

લટય

સ્ઔીઇંખને

ઉણચત

યીતે

તલઔવાલલાભાાં આલળે અને યાષ્રીમ તથા આંતયયાષ્રીમ
વાંચારઔ વાથેના વશમખથી યાજ્મભાાં તેને પ્રત્વાશન
આલાભાાં આલળે.
ુ રયમજના જેભઔે, વાત
ુ ાયા અને ાલાખઢ
 અમઔ
કાતે

શેન્ડ-ગ્રાઈરડિંખ, યઔ ઔરાઇમ્ફીંખ, દરયમાઔાાંયે અને

ભટા

ળશેયભાાં

શટ-એય

ફ ૂતનિંખ,

વમરુ તટ

ય

ેયાવેઈરીંખ અને અન્મ લટય સ્ટૌણ વની ળક્યતાને
અધીન યશીને તનતિત ઔયલાભાાં આલી છે .
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ુ ણાં ખઔ
 એડલેન્ચય અને લટય સ્ટણ વ પ્રવ ૃતતને આન
ભાકાઔીમ જરૂરયમાતના તલઔાવ અને ભાઔે રટિંખ ભાટે
વશામ ઔયલાભાાં આલળે.
લેરનેવ ટુરયઝભ

ુ ેરદઔ વાયલાય જેભ ઔે, ાંચઔભણ ઉચાય અને અન્મ
 આયલ
ુ ઔયતા શેલ્થ રયવટૌણ વન તલઔાવ ઔયલાભાાં
ઉચાય પ્રસ્તત
આલળે અને એઔ અરખ વયઔાયી યયાલ દ્વાયા ઉણચત યીતે
પ્રત્વાશન આલાભાાં આલળે.
ુ યાતભાાં તલતલધ સ્થએ તનવખોચાય દ્ધતત અને
 ગજ
ુ ેરદઔ
આયલ

ઉદ્યાનના

તલઔાવને

વયઔાય

મગ્મ

યીતે

પ્રત્વારશત ઔયળે.
તફીફી પ્રલાવન
(ભેરડઔર ટુરયઝભ)

 યાજ્મભાાં

ઉરબ્ધ

તલપ્રસ્તયની

તફીફી

સતુ લધા

વાંફતાં ધત ભારશતી  ૂયી ાડલા ભાટે તફીફી પ્રલાવન
ટણ ર ફનાલલાભાાં આલળે. આ ઉયાાંત, તફીફી પ્રલાવન
અંખે ના આંતયયાષ્રીમ અતધલેળનને ઉણચત યીતે વશામ
ઔયલાભાાં આલળે.
 આયગ્મ અને રયલાય ઔલ્માણ તલબાખ વાથે યાભળણ
ઔયીને એઔ વાં ૂણણ તફીફી પ્રલાવન એઔભ ણ ઊબ
ઔયલાભાાં

આલળે

જે

યાજ્મભાાં

તફીફી

પ્રલાવન

સતુ લધાન ાંુ વાંઔરન ઔયલા /તેને પ્રત્વારશત ઔયલા ભાટે
ઔેન્રસ્થ (નડર) તલબાખ તયીઔે ઔામણ ઔયળે.
 તફીફી પ્રલાવન શેરને પ્રત્વાશન આલા અરખ
વયઔાયી યયાલ ફશાય ાડલાભાાં આલળે.
બજનરક્ષી પ્રલાવન
ુ ીન ટુરયઝભ)
(ઔયઝ

ૃ બજનતલમઔ ધયશયને પ્રદતળિત ઔયલા
 યાજ્મની વમદ્ધ
ુ યાતનાાં રુણચઔય વ્માંજનન તલઔાવ અને પ્રત્ત્વાશન .
ગજ
ુ યાતી ફૂડ પેન્સ્ટલરને વશામ અને વભથણન
 ગજ
 ઇન્ન્સ્ટટયટુ પ શટે ર ભેનેજભેન્ટ અને ફૂડ ક્રાફ્ટ્વ
ઇન્ન્સ્ટટયટુ દ્વાયા લાનખી યાં યાન ાંુ વાંળધન અને
દસ્તાલેજીઔયણ .
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ળૈક્ષણણઔ પ્રલાવન

 યાજ્મભાાં ગણી પ્રતતન્ષ્યત વાંસ્થા છે . જે યાષ્રીમ અને
આંતયયાષ્રીમ તલદ્યાથીને આઔે છે .
 તળક્ષણ અને

વાાંસ્કતૃ તઔ આદાન-પ્રદાન ભાટે આ વાંસ્થા

વાથે વશબાણખતા.
ઓદ્યણખઔ પ્રલાવન

ુ યાતભાાં એઔ લાઈબ્રન્ટ ઉત્ાદઔ ક્ષેત્ર છે . તલતલધ
 ગજ
ઔેન્રની

ુ ાઔાત,
મર

અદ્યતન

પ્રદ્યણખઔી,

ઉત્ાદન,

પ્રરક્રમા અને એન્પ્રઔેળનની યવપ્રદ ભારશતી  ૂયી ાડળે.
ગ્રામ્મ પ્રલાવન

 ઈ-ઔનેક્ટીતલટી અને ૨૪ x ૭ ઔરાઔ લીજ-યુ લયા વરશતના
૧૮,૦૦૦થી લધાયે ખાભ વાથે યાજ્મ ગ્રામ્મ પ્રલાવનભાાં
ુ લ પય ઔયે છે . ગ્રામ્મ પ્રલાવન એટરે
અખણણત અનબ
યાં યા

અને

આધતુ નઔતાનાાં

વશઅક્સ્તત્લન

એઔ

અનન્મ અને અદ્ધદ્વતીમ વભન્લમ.
પ્રલાવન રયથ અને સ્થ

બાયત વયઔાયના પ્રલાવન ભાંત્રારમ દ્વાયા ાયકલાભાાં આલેર
જુદા જુદા પ્રલાવ થ (ટુરયસ્ટ વઔકીટટ્વ) ઉયાાંત કાનખી-જાશેય
બાખીદાયીથી અથલા અન્મથા, તફક્કાલાય યીતે તલઔવાલલા
ભાટે તલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલનાય પ્રલાવન રયથ/સ્થ
ુ ફ છે .
નીચે મજ
 રયથ(સ ૂચઔ માદી)
 આંતયયાષ્રીમ બદ્ધુ દ્ધસ્ટ રયથ
 યાભ રયથ
 ક્રુષ્ણ રયથ
 વયદાય ટે ર રયથ
 ભશાત્ભા ખાાંધી રયથ
 મખ રયથ
 દરયમાઈ રયથ
 ાયવી રયથ
 સપુ ી રયથ
 જૈન રયથ
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 સ્થ(સ ૂચઔ માદી)
 વાંત નખયી
 રકત
 અભદાલાદ/લડદયા
 નભણદા રયક્રભા અને અન્મ ગણા છે .
નોંધ: યાજ્મ વયઔાય દ્વાયા લકતલકત આદે ળ આલાભાાં
આલે

તે

ુ ફ
મજ

આલા

વાંદ

ઔયામેર

રયથ/

ુ યાત પ્રલાવન તનખભ
સ્થના વાં ૂણણ તલઔાવ યત્લે ગજ
ધ્માન ઔેન્ન્રત ઔયળે. બાયત વયઔાય તયપથી બાંડ
ભેલલાના

 ૂયતા

પ્રમત્ન

અને

ઉણચત

યીતે

રઔવશમખ પ્રાપ્ત ઔયલાના પ્રમત્ન ઔયાળે.
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જડાણ ક
ભેા અને તશેલાયની ઝરઔ *
અનક્રુ ભ

ભેા

સ્થ

ભરશન

નાંફય
૧

બલનાથ ભે

જૂનાખઢ

ુ યી/ભાચણ
પેબ્રઆ

૨

ડાાંખ દયફાય

ડાાંખ

ભાચણ/એતપ્રર

૩

ણચત્ર-તલણચત્ર ભે

કેડબ્રહ્મા,

ભાચણ/એતપ્રર

વાફયઔાાંયા
૪

ઔલાાંટ ભે

છટાઉદે યુ

ભાચણ

૫

તયણેતય ભે

સયુ ે ન્રનખય

ઑખસ્ટ/વપ્ટે મ્ફય

૬

બારદ અંફાજી ભે

અંફાજી, ફનાવઔાાંયા

ઑખસ્ટ/વપ્ટે મ્ફય

૭

ળાભાજી ભે

ળાભાજી, વાફયઔાાંયા

નલેમ્ફય

૮

લોયા ભે

ધઔા, અભદાલાદ

નલેમ્ફય

તશેલાય
૧

આંતયયાષ્રીમ

તાંખ અભદાલાદ

ુ યી
જાન્યઆ

ઉત્વલ(ઉત્તયામણ)
૨

ભઢેયા ન ૃત્મ ઉત્વલ

ભઢેયા, ભશેવાણા

ુ યી
જાન્યઆ

૩

નલયાતત્ર ઉત્વલ

વભગ્ર યાજ્મભાાં

વપ્ટે મ્ફય/ઑક્ટફય

૪

તાનારયરય ઉત્વલ

લડનખય, ભશેવાણા

ુ યી
જાન્યઆ

૫

યણઉત્વલ

ઔર્ચછન ાંુ વપેદ યણ, ઔર્ચછ

રડવેમ્ફયથી ભાચણ

૬

અડારજ

લૉટય(જ) અડારજ, અભદાલાદ

નલેમ્ફય/રડવેમ્ફય

પેતસ્ટલર
૭

લાણ ઋત ુ ઉત્વલ

ુ ાયા, ડાાંખ
વાત

ઑખસ્ટ/વપ્ટે મ્ફય

અન્મ તશેલાય
૧

ેયાગ્રાઈરડિંખ ઉત્વલ

ુ ાયા, ડાાંખ
વાત

રડવેમ્ફય

૨

ર વાઇઔર યે વ

ર પયે સ્ટ, વાફયઔાાંયા

ુ યી
જાન્યઆ

૩

યણદડ

ઔર્ચછ

ુ યી
રડવેમ્ફય/જાન્યઆ

*માદી વલણગ્રાશી અને વાં ૂણણ નથી.
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જડાણ ખ
વાંક્ષેાક્ષય
AMRUT

Atal Mission for Rejuvenation and ળશેય

નલીનીઔયણ

અને

Urban Transformation

ઔામારટ(રયલતણન)અટર તભળન

ASI

Archaeological Survey of India

બાયતીમ યુ ાતત્ત્લીમ વલેક્ષણ

BISAG

Bhaskaracharya
Space

Institute

Applications

&

for સ્ેવ

અન્પ્રઔેળન

અને

જી

Geo- ઇનપભેરટક્વ ભાટે બાસ્ઔયાચામણ વાંસ્થા

Informatics
CoT

Commissionerate

of

ુ યાત,
Tourism, પ્રલાવન ઔતભળનયની ઔચેયી ગજ

Government of Gujarat

વયઔાય

CRZ

Coastal Regulation Zone

દરયમાઈ તનમભન ક્ષેત્ર(ઝન)

FAM

Familiarization (Tour)

રયણચતતા (પ્રલાવ)

FCI

Food Crafts Institute

ફૂડ ક્રાફ્ટ ઇન્ન્સ્ટટય ૂટ

FEE

Foreign Exchange Earnings

તલદે ળી હાંરૂ ડમાભણ આલઔ

FSI

Floor Space Index

ફધા પરયન કુ ર ફાાંધઔાભ તલસ્તાય
ુ ત્તયન
અને પ્રટ તલસ્તાયના ગણ
સ ૂચઔ આંઔ

GDP

Gross Domestic Product

GIDB

Gujarat

કુ ર ગયે  ુ ઉત્ાદન

ુ યાત
Infrastructure ગજ

Development Board
GITCO

Gujarat

Industrial

આંતયભાકાખત

તલઔાવ

ફડણ
&

ુ યાત
Technical ગજ

ઓદ્યણખઔ

અને

તઔતનઔી

Consultancy Organization Limited

યાભળણ તાંત્ર

GMB

Gujarat Maritime Board

ુ યાત ભેરયટાઈભ ફડણ
ગજ

GPCB

Gujarat Pollution Control Board

ુ યાત પ્રદૂ ણ તનમાંત્રણ ફડણ
ગજ

GPYVB

ુ યાત તલત્ર માત્રાધાભ તલઔાવ
Gujarat Pavitra Yatradham Vikas ગજ

GR

Board

ફડણ

Government Resolution

વયઔાયી યયાલ
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GST

Goods & Services Tax

GUJCOST

Gujarat Council on Science & તલજ્ઞાન
Technology,

ભાર અને વેલા ઔય

DST,

Gujarat
Gujarat

ડીએવટી

વયઔાય
ુ યાત યાજ્મ ઉડ્ડમન ઇન્રાસ્ટ્ઔચય
Aviation ગજ

State

Infrastructure Company Limited
GUJTOP

પ્રદ્યણખઔ,

ુ યાત રયદ, ગજ
ુ યાત
of અંખેની ગજ

Govt.

Gujarat
GUJSAIL

અને

ઔાં ની ણરતભટે ડ

ુ યાત પ્રલાવન તઔ ણરતભટે ડ
Opportunity ગજ

Tourism

Limited
HIRIDAY

Heritage City Development and શેરયટેજ
Augmentation Yojana

ICT

Information

ળશેયતલઔાવ

અને

લધણન

મજના

&Communication ભારશતી અને વાંચાય પ્રદ્યણખઔી

Technology
IHM

Institute of Hotel Management

ISR

Institute

of

શટર ભેનેજભેન્ટની વાંસ્થા

Seismological બોતતઔળાસ્ત્રીમ

વાંળધન

વાંસ્થા,

ુ યાત વયઔાય
Research, DST, Government of ડીએવટી, ગજ
Gujarat
LRGP

Large Scale Revenue Generating ભટા
Project

MICE

ામે

ભશેસ ૂર

આલઔ

રયમજના

Meetings, Incentives, Conventions ફેયઔ,

પ્રત્વાશન,

વાંભેરન

અને

and Exhibitions

પ્રદળણન

MoC

Ministry of Culture, GoI

વાંસ્કૃતત ભાંત્રારમ બાયત વયઔાય

MOEF

Ministry of Environment, Forests માણલયણ, લન અને ક્રાઇભેટ ચેન્જ
& Climate Change, GoI

(આફશલા પેયપાય)ભાંત્રારમ, બાયત
વયઔાય

MoT

Ministry of Tourism, GoI

પ્રલાવન ભાંત્રારમ બાયત વયઔાય

MoUD

Ministry of Urban Development, ળશેયી
GoI

PRASAD

Pilgrimage

State

ભાંત્રારમ

બાયત

વયઔાય
Rejuvenation

and માત્રાધાભ

Spirituality Augmentation Drive
SLEC

તલઔાવ

Level

ઔામાઔલ્

અને

આધ્માજત્ભઔતા લધણન ઝાંફેળ

Empowered યાજ્મ ઔક્ષાની અતધકત
ૃ વતભતત
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Committee
SLIC

State

Level

Implementation યાજ્મ સ્તયીમ અભરીઔયણ વતભતત

Committee
TCGL

ુ યાત ણરતભટે ડ
Tourism Corporation of Gujarat પ્રલાવન તનખભ ગજ
Limited

UNESCO

United

Educational, વાંયક્ુ ત યાષ્ર ળૈક્ષણણઔ, લૈજ્ઞાતનઔ અને

Nations

Scientific

and

ુ ેસ્ઔ)
Cultural વાાંસ્કૃતતઔ વાંગટન (યન

Organization
UNWTO

United

Nations

World

Tourism વાંયક્ુ ત યાષ્ર તલપ્ર પ્રલાવન વાંગટન

Organization
WTTC

World Travel & Tourism Council

તલપ્ર પ્રલાવ અને પ્રલાવન રયદ
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વાંઔો
ુ મ વણચલ, બ્રઔ નાં.૫,
અતધઔ મખ્

પન: ૦૭૯-૨૩૨૫૦૭૦૧, ૨૩૨૫૦૭૦૩

ઉદ્યખ

ઈભેર: secimd@gujrat.gov.in

અને

કાણ ૩ જ ભા

તલબાખ

નલા

વણચલારમ

ખાાંધીનખય
અગ્ર

વણચલ બ્રઔ નાં.૫,

(પ્રલાવન)
ઉદ્યખ

૪ થ ભા,

અને

કાણ નલા
ખાાંધીનખય

નામફ

વણચલ બ્રઔ નાં.૫,

(પ્રલાવન)

પન: ૦૭૯-૨૩૨૫૪૫૧૧

૪ થ ભા ,
અને

ઈભેર: sectourism@gujrat.gov.in

વણચલારમ

તલબાખ

ઉદ્યખ

પન: ૦૭૯-૨૩૨૫૦૭૦૮, ૨૩૨૫૯૮૬૨

કાણ નલા

ઈભેર: ds-tourism-imd@gujarat.gov.in

વણચલારમ

તલબાખ

ખાાંધીનખય

ઔતભળનય, પ્રલાવન

બ્રઔ નાં. ૧૬/૧૭,

પન: ૦૭૯-૨૩૨૨૨૦૨૯, ૨૩૨૨૧૯૦૮

૪ થ ભા,

ઈભેર: jenudevan@gujarattourism.com

ઉદ્યખ બલન, વેક્ટય૧૧,
લશીલટ તનમાભઔ
ુ યાત
ગજ
તનખભ

ખાાંધીનખય

બ્રઔ નાં. ૧૬/૧૭,

પ્રલાવન ૪ થ ભા,

પન: ૦૭૯-૨૩૨૨૨૦૨૯, ૨૩૨૨૧૯૦૮
ઈભેર: jenudevan@gujarattourism.com

ઉદ્યખ બલન, વેક્ટય૧૧,

ખાાંધીનખય

લેફવાઈટ:www.gujarattourism.com
ટર રી નાંફય ૧૮૦૦૨૦૦૫૦૮૦
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