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પ્રકરણ-૧ 

પ્રત તાવના 

 

૧.૧ આ પનુત તકા (માહિતી અનિકાર અનિનનયમ, ર૦૦૫) ની પ્રાશ્વાદભનુમકા અંગે જાણકારી. 

આ પસુ્ િ કા મ હમતીિ   અસિકા મરી / અસિસિયહ-ર૦૦૫ અંિ ર્ગિ  િૈ યમર કા રવમહમાં આવેલ છે જેહમાં ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ. િે 

સાંબાંસિિ  બમબિ ોિો સહમવેશ થમય છે. 

૧.ર આ પનુત તકાનો ઉદેશ / િતે ુ

આ પસુ્ િ કા મ વ વમરમ પ્રવમસિ પ્રત િસિ  , પ્રવમસિ ્ થળો, યોજિમ  સવરે્રે બમબિ ોિ  જાીરે જાણકા મરી આ૫વમિો છે. 

૧.૩ આ પનુત તકા કવ ય યહકત  / સ ત થા  / સ ગઠનો નવગેરેને ઉ૫યોગી છે ? 

આ૫ પસુ્ િ કા મ રુરી હ અિે રાવમવેલ કે્ષત્ર સમથે સાંકા ળમયેલ િ હમહ વ્ યતકા િ   / સા્ં  થમ િે િ થમ પ્રવમસ  િે  ૫યોર્  છે          



 

 

 

૧.૪ આ પસુ્ િ કા મહમાં આપેલ  હમતીિ  નુાં હમળખુાં હમતીિ   અસિકા મર અસિસિયહ-ર૦૦૫િ  કા લહ-૪ મજુબ પ્રકા રણ-ર િ  ૧૭હમાં 

સવસવિ બમબિ ોિો સહમવેશ કા રવમહમાં આવેલ છે. 

૧.૫ વ્ યમખ્ યમ  (પસુ્ િ કા મહમાં વમ૫રવમહમાં આવેલ જુદમ જુદમ શબ્ દોિ  વ્ યમખ્ યમ આ૫વમ સવિાંિ  ) 

 પસુ્ િ કા મહમાં વમ૫રવમહમાં આવેલ વ્ યમખ્ યમ  િ  ે મજુબ છે. 

૧.૬ કા ોઈ વ્ યતકા િ  આ પસુ્ િ કા મહમાં આવરી લેવમયેલ સવોયો અંરે્ વધ ુહમતીિ   હેળવવમ હમાંરે્ િ ો િે  હમટેિ  સાં૫કા ગ વ્ યતકા િ   

 શ્ર  રહેશભમઇ જોબિપતુ્રમ, (પસોિલ હેિેજર) જાીરે હમતીિ   અસિકા મરી 

૧.૭ આ પસુ્ િ કા મહમાં  ૫લબ્ િ િ ીોય િ ે હમતીિ   હેળવવમ હમટેિ  કા મયગ૫વ િસિ  અિે ીી. સાંબાંસિિ  હમતીિ   હેળવવમ હમટે 

સિર્હિમ જાીરેહમતીિ   અ િકા મરી અથવમ હદદિ શ જાીરે હમતીિ   અસિકા મરીિે લેલિિ હમાં અરજી કા રવમિ  રી ે છે. અરજી 

હળ યમ બમદ િ થમ જરુરી ીી હળ યમ બમદ ૩૦ તદવસિ  હયમગદમહમાં જરુરી હમતીિ  િ  િકા લ  ૫લબ્ િ કા રમવવમહમાં આવશે. 

અરજદમરે અરજી ૫ત્રકા  સમથે રુમ. ર૦/- ીી રોકા ડહમાં ભરવમિ  રીશેે. િકા લો હેળવવમ હમટે અરજદમરે પમિમ દીઠ રુમ. ર.૦૦ 

િ થમ  ેરોક્ષિમ રુમ. ૦.૭૫ પમિમ દીઠ એડવમન્ સહમાં ુકુા વવમિમ રીશેે. આ  ૫રમાંિ  સ ડી િ થમ ીલોપ  હેળવવમ હમટે પ્રસિ  

ીલોપ  / સ ડી દીઠ રુમ. ૫૦.૦૦ એડવમન્ સહમાં રોકા ડહમાં ુકુા વવમિમ રીશેે. અરજદમરે હમાંરે્લ હમતીિ   / સ ડી સવરે્રે 

કા મહકા મજિમ તદવસો દરમ યમિ સવમરિમ ૧૦-૩૦ કા લમકા થ  બપોરિમ ૧.૦૦ કા લમકા  દરમ યમિ પરુી પમડવમહમાં આવશે. અનકુુળ 

િ મરીિ અિે સહયિ  જાણ જાીરે હમતીિ   અસિકા મરી અથવમ હદદિ શ જાીરે હમતીિ   અસિકા મરી વ વમરમ જણમવવમહમાં 

આવશે.  



 

 

 

 

પ્રકરણ-ર (નનયમ સ ગ્રમ-૧) 

સ ગઠનની નવગતો, કાયો અને ફરજો 

ર.૧ જાિરે ત ત્ર : ઉદેેૃશ / િતે ુ 

ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ. િ  ્ થમ૫િમ રમજયહમાં પ્રવમસિ પ્રત િસિ િમાં  ત્ િે જિ અિે સવકા મસ હમટે કા રવમહમાં આવેલ છે. 

ર.ર જાિરે ત ત્રનુ  નમશન / દુર દેશી૫ણુ  (નવઝન) 

રમજયહમાં વધિેુ વધિેુ વધ ુ પ્રવમસ   મલુમકા મિે  આવે, પ્રવમસ  િે  ત્ િ હ સેવમ   ૫લબ્ િ કા રી શકા મય, પ્રવમસિ 

૫તરયોજિમ  અહલહમાં મકુા ી શકા મય િ થમ પ્રવમસિ કે્ષત્રિો સવમાંર્  સવકા મસ થમય, પ્રત્ યક્ષ અિે ૫રોક્ષ રીિ ે રોજર્મરીિ  

સવપલુ  િ કા ો  ભ  થમય અિે રમજયનુાં ્ થમિ પ્રવમસિ કે્ષત્રે રમષ્ટ રાવીય / આંિ રમસષ્ટ રાવય કે્ષત્રે પ્ર્ થમસપિ  કા રી શકા મય િ ે સિર્હિો 

 દેે્શ/ વ યયે છે. 

 

  



 

 

 

ર.૩ જાિરે ત ત્રનો ટુ કો વનતિાસ અને તેની રચનાનો સ દભત. 

ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ. િ  ્ થમ૫િમ કા ાં૫િ  િમરો ૧૯૫૬િ  જોર્વમઈ  ીઠેળ કા રવમહમાં આવેલ છે, સિર્હ રમજય 

સરકા મરશ્ર િ  સાંપણૂગ હમલલકા ીિ  કા ાં૫િ  છે. સિર્હિ  ્ થમ૫િમ સિે ૧૯૭૫હમાં કા રવમહમાં આવેલ છે અિે કા ાં૫િ એ િ ેિ  

વમલણજયકા  પ્રત િસત્ િ   વોગ ૧૯૭૮થ  શરુ કા રેલ છે. 

ર.૪ જાિરેત ત્રની ફરજો 

 રમજયહમાં પ્રવમસિ પ્રત િસત્ િ િો સવમાંર્  સવકા મસ થમય િે  સિર્હિ  મખુ્ ય ીરજ છે. 

ર.૫ જાિરે ત ત્રની મખુ્ ય પ્રૃ ેૃનત ત  / કાયો  
        ૧. ીોટલો અિે કા મીેટેરીયમનુાં સ ાં મલિ 

ર. પ્રવમસ  હમતીિ   કેા ન્ રોનુાં સ ાં મલિ 
૩. એરપોટગ   ૫ર પ્રવમસ  ્ વમર્િ  કેા ન્ રો 
૪. રાવમવેલ સસવિસ સ 
૫. રાવમન્ સપોટગ  ડીવ  િ-પ્રવમસ  વમીિો 
૬. હેળમ- ત્ સવનુાં આયોજિ 
૭. પ્રવમસિ િ સિ નુાં અહલ કા રણ અિે 
૮. િમિર્  રોકા મણકા મરોિમ સીયોર્થ  પ્રવમસિ ૫તરયોજિમ િો સવકા મસ 

        ૯. પ્ર મર, પ્રસસવ િ અિે પ્રસમરણ 



 

 

 

ર.૬ જાિરે ત ત્ર ઘ વારા આ૫વામા  આવતી સેવા ની યાદી અને તેનુ  સ લક્ષપ ત નવવરણ. 
૧. ીોટલો અિે કા મીેટેરીયમનુાં સ ાં મલિ 
ર. પ્રવમસ  હમતીિ   કેા ન્ રોનુાં સ ાં મલિ 
૩. એરપોટગ   ૫ર પ્રવમસ   ્ વમર્િ  કેા ન્ રો 
૪. રાવમવેલ સસવિસ સ 
૫. રાવમન્ સપોટગ  ડીવ  િ-પ્રવમસ  વમીિો 

        ૬. હેળમ- ત્ સવનુાં આયોજિ 
૭.પ્રવમસિ િ સિ નુાં અહલ કા રણ અિે 
૮. િમિર્ રોકા મણકા મરોિમ સીયોર્થ  પ્રવમસિ ૫તરયોજિમ િો સવકા મસ 
૯. પ્ર મર, પ્રસસસવ િ અિે પ્રસમરણ 
 

ર.૭  જાિરે ત ત્રના રાજય, નનયામક કચેરી, પ્રદેશ, જજલ િો, બ િોક વગેરે ત તરોએ સ ત થાગત માળનાનો આિેન (જયા  િાગ ુ૫ડત ુ  
િોય ત યા ) 
             

        ૧. રજીત ટડત  ફીસ :  
         દ્યોર્ ભવિ, બ્ લોકા  િાં. ૧૬-૧૭,  ોથમ હમળે, સેકા ટર-૧૧, ર્માંિ િર્ર. 

 

 



 

 

 

 

        ર. પ્રવાસી માહિતી કેન્દ રો :  

        અહદમવમદ, ર્માંિ િર્ર, વડોદરમ, રમજકા ોટ, પોરબાંદર, સરુિ , કા ચ્ છ-ભજુ, ન્ ુ  ુ તદલ્ ીી, મુાંબઈ, કા ોલકા ોિ મ,  ેન્ િમઈ, જયપરુ, 

ીૈરમબમદ, લિિૌ, બેગ લોર, ટી.આર.સ .- એરપોટગ- અહદમવમદ, ટી.આર.સ - રેલ્ વે ્ ટેશિ, ટી.આર.સ .- સ .વ .સ .સેન્ ટર,  

લો ર્મડગિ, અહદમવમદ, ટી.આર.સ . એરપોટગ- વડોદરમ.  

 ૩. િોટિો : 

 ર્માંિ આશ્રહ અહદમવમદ, સમપિુ મરમ, પમવમર્ઢ, િોલમવ રમ, જુિમર્ઢ, વેરમવળ, પોરબાંદર, પમલ િ મણમ, દ્વમરકા મ, હમ.આબ,ુ 

િળસરોવર, િોળમવ રમ, િમરમયણ સરોવર 

 ૪. કાફેટેરીયા 

 હોઢેરમ, સવરપરુ,  

 ૫. રત તા ૫રની સનુવિા 

 વલથમણ 

 



 

 

 

  

 

ર.૮ જાિરે ત ત્રની અસરકારકતા અને કાયતક્ષમતા વિારવા માટેની િોકો પાસેથી અપેક્ષા . 

 પ્રવમસિ ્ થળો અિે પ્રવમસિ પ્રત િસત્ િ   અંરે્ લોકા જાગિસિ  વ વમરમ પ્રવમસ   પ્રત્ યે અસિ સથ દેવો ભવિ  ભમવિમ સમ મ 

અથગહમાં સમથગકા  થમય િે  મખુ્ ય અપેક્ષમ છે. 

ર.૯ િોક સિયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને ૫ઘ િનત . 

 ૧. હેળમ  ત્ સવોનુાં આયોજિ અિે અહલ કા રણ 

 ર. પ્રવમસિ અંર્ેિમ ૫તરસાંવમદો 

 ૩. જીલ્ લમ કા ક્ષમિ  પ્રવમસિ સસહસિ   

 ૪. પ્રવમસિિમ સવકા મસ અિે પ્રસમર હમટે રમજયિમ અર્ત્ યિમ શીરેોહમાં િ થમ દેશિમ અર્ત્ યિમ શીરેોહમાં રોડ-શો.   

ર.૧૦ સેવા આ૫ના દેનરેન નનય ત્રણ અને જાિરે ફરીયાદ નનવારણ માટે ઉ૫બ િ ત ત્ર.  

 સિર્હ દ્વમરમ સાં મલલિ  પ્રવમસ  હમતીિ   કેા ન્ રો અિે ીોટલોિમ પ્રવમસ  અસિકા મરી  અિે હેિેજરશ્ર  િે સેવમ બમબિે  દેિરેિ 

સિયાંત્રણ રમિવમ અિે ીરીયમદ સિવમરવમ હમટે અસિકિિ  કા રવમહમાં આવેલ છે. 



 

 

 

 

ર.૧૧ મખુ્ ય કા  ેરી અિે જુદમ જુદમ ્થમળોએ આવેલ  અન્ ય કા  ેરી િમ સરિમહમ : (વ૫રમશકા મરોિે સહજવમહમાં સરળ ૫ડ ેિે  હમટે 

જજલ્ લમવમર વર્ીકા રણ કા રો.) 

 મખુ્ ય કા  ેરી :બ્ લોકા  િાં. ૧૬-૧૭,  ોથમ હમળે, દ્યોર્ ભવિ, સેકા ટર-૧૧, ર્માંિ િર્ર. 

 પ્રવાસી માહિતી કેન્દ રો : 

 ૧.અમદાવાદ : એ .કેા .ીમ સ, બમટમ શો રુહ સમહે, આશ્રહ રોડ, અહદમવમદ. 

        ૨. ગા િીનગર : પમટિર્ર યોજિમ ભવિ, સેકા ટર-૧૬, ર્માંિ િર્ર. 

 ૩. વડોદરા :  સ -બ્ લોકા , િહગદમ ભવિ, ગ્રમ ન્ ડ ીલોર, વડોદરમ. 

 ૪. સરુત : જીલ્ લમ સેવમ સદિ-૨, એ-બ્ લોકા , ગ્રમ ન્ ડ ીલોર, અઠવમલમઇન્ સ, સરુિ . 

 ૫. કચ્ છ-ભજૂ :  જીલ િા પ્રવાસી માહિતી કચેરીના ઉપરના માળે, પ્રદશતન િોિ નાતે કા ચ્ છ-ભજૂ 

 ૬. રાજકોટ : ભમવિર્રિો  િ મરો, એસ.ટી.્ ટેન્ ડ પમછળ, રમજકા ોટ. 

૭.   પોરબ દર : પ્રવમસ  હમતીિ   કેા ન્ ર, જીલ્ લમ સેવમસદિ, ,પોરબાંદર  

૮.   નહડયાદ : પ્રવમસ  હમતીિ   કેા ન્ ર,, બ્ લોકા -ડી, રૂહ િાં.૧૧૭, ૧લો હમળ, સરદમરભવિ, િતડયમદ (િેડમ)  



 

 

 

૯. ન્દ ય ુહદલ િી : એ/૬, ્ ટેટ એમ પોરીયમ લબલ્ ડ,ર્, બમબમ િડકા સસિંી હમર્ગ, ન્ ુ  ુતદલ્ ીી 

૧૦. ચેન્દ નાવ : િ મહ લિમડુ રુરી હ કા ોમ પલેક્ષ ,વમલમજા રોડ, ેન્ િમઈ 

૧૧. િૈરાબાદ : પ્રવમસ  હમતીિ   કેા ન્ ર, બમલયોર્  પયગટકા  ભવિ, ગ્ર િલેન્ ડ, બેર્હપેટ, ીૈરમબમદ.  

૧૨. િનનૌ : પ્રવમસ  હમતીિ   કેા ન્ ર, તે્  /૦, ુ.ુપ .્ ટેટ રુરી હ, ડેવલપહેન્ ટ કા ોપોરેશિ, સ -૧૩, વ પ િિાંડ, ર્ોહિ  િર્ર, 

લિિૌ-૨૨૬૦૧૦.  

૧૩. બેંગ િોર : પ્રવમસ  હમતીિ   કેા ન્ ર, કા ણમગટકા  રુરી હ, બદમહ  ીમ સ, બેંગ લોર.  

૧૪.કોિકત્તા : ૨૩૦-એ, એ.જે.સ , ૭હો હમળ, સહન્ રુપમકા ગ લ ત્રકુટ લબલ્ ડ,ર્, કા ોલકા મટમ-૭૦૦૦૨૦ 

૧૫. મુ બવ : સત્ યવિ   રૂઇયમ, ૯૦૧, હેકા ર  ેમ બસગ, વ -િતરહમિ પોઇન્ ટ,મુાંબઈ-૪૦૦0ર૧ 

૧૬. જયપરુ :  પ્રવમસ  હમતીિ   કેા ન્ ર, િમસમ કા ોઠી, હીહદ ઇ્ લમહ  રોડ, જયપરુ.૩૦૨૦૦૧. 

પ્રવાસી ત વાગત કેન્દ રો   

૧. પ્રવમસ  ્ વમર્િ  કેા ન્ ર , એરપોટગ  વડોદરમ. 

૨. પ્રવમસ  ્ વમર્િ  કેા ન્ ર, િેશિલ એરપોટગ , શમીીબમર્, અહદમવમદ. 

૩. પ્રવમસ  ્ વમર્િ  કેા ન્ ર, ઇન્ ટરિેશિલ એરપોટગ , શમીીબમર્, અહદમવમદ. 



 

 

 

૪. પ્રવમસ  ્ વમર્િ  કેા ન્ ર, કા મલપુરુ રેલ્ વે ્ ટેશિ, અહદમવમદ. 

૫. પ્રવમસ  ્ વમર્િ  કેા ન્ ર , સ .વ .સ . સેન્ ટર, લો ર્મડગિ, અહદમવમદ. 

ર.૧ર કચેરી શરુ થવાનો સમય : ૧૦.૩૦ કચેરી બ િ થવાનો સમય : ૦૬-૧૦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

પ્રકરણ-૩ 

અનિકારી  અને કમતચારી ની સત તા અને ફરજો 

૩.૧ સા્ં  થમિમ અસિકા મરી  અિે કા હગ મરી િ  સત્ િ મ અિે ીરજોિ  સવર્િ ો.  

અ.િાં. ીોદિ ો વીીવટી સત્ િ મ 
િમણમાંકા ીય 

સત્ િ મ 
અન્ ય ીરજો 

૧. હેિેજ,ર્ 
ડીરેકા ટર 

સિર્હિમ વીીવટી 
સાં મલિ હમટે સાંપણુગ 
સત્ િ મ  છે, વર્ગ-૩-૪િમ 
કા હગ મરી િ  સિહણ ૂાંકા , 
બઢિ   િ ેહજ સશ્ િ  
સવોયકા  સિણગય લેવમ અંર્ે 
સત્ િ મ 

રુમ.૧૫.૦૦ 
લમિ  

િમસ િ સિ  સવોયકા  
બમબિ ો હમટે બોડગ 
ઠરમવ વ વમરમ જે 
િ સિ  નુાં ઘડિ ર કા રે 
િ ેિો અહલ કા રવમિ . 

સિર્હિ  રોજબરોજિ  વીીવટી, 
િમણમાંકા ીય, કા મહર્ રી િે હજ જુદી જુદી 
પ્રત િસત્ િ   જેવ  કેા , પ્રોજેકા ટો, ીોટલ્ સ, 
રાવમન્ સપોટગ , ૫બ્ લ સ ટી, હમકેા ટ,ર્, 
રાવમવેલ્ સ સસવિસ, હેળમ- ત્ સવો વરે્રે 
૫ર અંકુશ િે હજ કા ોપોરેશિિમ િ સિ  
સવોયકા  બમબિ ો હમટે બોડે કા રેલ 
સિણગયોિો અહલ. 

ર.  જિરલ 
હેિેજર  

હેિેજ,ર્ ડીરેકા ટરશ્ર  
વ વમરમ આ૫વમહમાં આવિ   

રુમ.૨.૦૦ 
લમિ 

હેિેજ,ર્ ડીરેકા ટરશ્ર  
વ વમરમ સ ૫વમહમાં 

હેિેજ,ર્ ડીરેકા ટરશ્ર  વ વમરમ અપમયેલ 
સત્ િ મ િે   અનરુુ૫ િ મબમ ીઠેળિમ 



 

 

 

વિિ ો વિિ િ  વીીવટી 
સત્ િ મ , િમસ કા રીિે 
વીીવટી, હીકેા હ, 
કા મયદમકા ીય અિે િ પમસિ  
િ થમ અન્ ય. 

આવિ   બમબિ ો. અસિકા મરી  / કા હગ મરી િે 
વીીવટી, િમણમાંકા ીય િ ેહજ અન્ ય 
પ્રત િસત્ િ   ૫ર દેિરેિ રમિવ . 

 

૩
 

 

 

 

 

 

 

  

હેિેજર િમણમાં - રુમ.૧.૦૦ 
લમિ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- કા ાં૫િ  સેકે્રટરીયલ િે હજ િમણમાંકા ીય 
બમબિ ો જેવ  કેા , તીસમબ,  ડીટ, 
બજેટ, ીમયિલ એકા મ ન્ ટ, પેહેન્ ટ ૫ર 
અંકુશ, ભમરિ / ગજુરમિ  સરકા મરિ  
ગ્રમન્ ટ અંર્ેિ  કા મહર્ રી િ ેહજ 
હેિેજ,ર્ ડીરેકા ટરશ્ર  િ રીથ  
સ ૫વમહમાં આવિ   કા મહર્ રી. 

૪. હેિેજર(રુસગ 
એન્ ડ 
રાવમન્ સપોટગ) 
કા રમરજ ય   

- રુમ.૫૦.૦૦૦
/-  

- સિર્હિ  ીોટલ, રે્ ટોરન્ ટ, કા મીેટેરીયમ 
િ થમ અન્ ય વમલણજયકા  સહલ્ કા િ ોિ  
દેિરેિ િે હજ અંકુશ, ટીઆઈબ  
કેા ન્ રો, એલટીસ  રાવમન્ સપોટગ , રાવમવેલ્ સ 
સસવિસિ  કા મહર્ રી ૫ર દેિરેિ િે હજ 
અંકુશ, આયોજીિ પ્રવમસો ર્ોઠવવમ 
િ ેહજ હેળમ- ત્ સવ, સેહ િમર અંર્ેિમ 



 

 

 

હીકેા હિ  વ્ યવ્ થમ. 
૫. સ િ . હેિેજર 

(ીોટલ્ સ) 

- રુમ.૧.૦૦ 
લમિ 

- ભમરિ  સરકા મર િ ેહજ રમજય સરકા મર 
વ વમરમ હાંજુર થયેલ બિમ પ્રોજેકા ટોિમ 
ઘડિ ર, અહલ િ ેહજ હોિેટર,ર્િ  
કા મહર્ રી, આકા ીટેકા ટ િે હજ 
કા ન્ સલ્ ટન્ ટિ  સિહણ ૂાંકા , ીરેીટેજ 
પ્રો૫ટીિ  જાળવણ ,    સિર્હિ  
સહલ્ કા િ ોનુાં હરમહિ  વરે્રેિ  
કા મહર્ રી, લમઈટ એન્ ડ સમ ન્ ડ શો, 
રો૫-વે, કેા િમલ િે હજ ઈકા ો રુરી હિે 
લર્િ   કા મહર્ રી. 

૬. હેિેજર 
હમકેા ટ,ર્ / 
ઈન્ વે્  ટહેન્ ટ 

- રુમ.૧.૦૦ 
લમિ 

- પ્રદશગિ, સેસહિમર, હેળમ- ત્ સવો, 
રાવમવેલ એજન્ ટ, રુર  ૫રેટરિો સાં૫કા ગ , 
ટીઆરસ , ીરેીટેજ અિે કા લ્  રલ, 
એડવેન્  ર અિે ઈકા ો િ ેહજ 
રીલ જીયસ અિે હેડીકા લ રુરી હિમ 
સવકા મસિે લર્િ   કા મહર્ રી 
કેા ન્ ર િે હજ રમજય સરકા મરિ  રુરી હ 
પોલ સ નુાં સ ાંકા લિ, રુરી હ પોલ સ  



 

 

 

અંિ ર્ગિ  છુટછમટ / રમીિ , ભકુા ાં૫ 
પિુઃર િમ, રુરી હ વેન્  ર િ ેહજ 
ીરેીટેજ ીોટલ્ સ રીવોલ્ વ,ર્ ીાંડ, 
ઈન્ ીમ્ રાવકા  ર ીાંડ િે હજ 
િમિર્ કા રણિે લર્િ   કા મહર્ રી. 

૭. હેિેજર 
૫બ્ લ સ ટી 
(કા રમરજન્ ય)   

- રુમ.૫૦,૦૦૦
/-  

- પ્રવમસ  સમતીત્ ય િૈ યમર કા રતુાં, 
જાીરેમિ , પ્ર મર, ીોડીંગ સ અિે 
સમઈિે , જાીરે સાં૫કા ગ , વેબસમઈટ, 
ઈન્ ટરિેટિે લર્િ   કા મહર્ રી િ ેહજ 
પ્રવમસ  આંકા ડમકા ીય હમતીિ   અદ્યિ િ 
કા રવ . 

૮ પસોિલ 
હેિેજર 

 રુમ.૧.૦૦ 
લમિ 

 હીકેા હ સવોયકા  અિે વીીવટી 
પ્રકા મરિ  કા મહર્ રી.  

૯ ુસુિટ હેિેજર 
અિે પ્રવમસ  
અસિકા મરી  

 રૂ.૧૦,૦૦૦/
-  

 ુસુિટો ીોટલ્ સિ  દેિરેિ અિે પ્રવમસ  
હમતીિ   કેા ન્ રોિ  સાં મલિિ  કા મહર્ રી 

 

 

 



 

 

 

 

પ્રકરણ-૪ (નનયમ સ ગ્રિ-૩) 

કાયો કરવા માટેના નનયમો, નવનનયમો, સચૂના  

નનગમ સ ગ્રિ અને દફતરો 

૪.૧ જાીરે િ ાંત્ર અથવમ િે િમ સિયાંત્રણ ીઠેળિમ અસિકા મરી  અિે કા હગ મરી એ  ૫યોર્ કા રવમિમ સિયહો, સવસિયહો, 

સ ૂિમ , સિયહ સાંગ્રી અિે દીિ રોિ  યમદી િ  ેિમ િમિૂમ મજુબ આપો. આ િમિૂો દરેકા  પ્રકા મરિમ દ્ િ મવેજ હમટે 

ભરવમિો છે. 

       દત તાવેજનુ  નામ/મથાળ                     દત તાવેજનો પ્રકાર 

 ૧. હેહોરેન્ ડહ અિે આટીકા લ્ સ  ી એસોસ એશિ                 સિયહ સાંગ્રી  

 ર. સેવમ અિે ભરિ  િમ સિયહો            સિયહો દ્ િ મવેજ ૫રનુાં રૂાંકુ લિમણ 

૧. કા ાં૫િ  િમરમિ  જોર્વમઈ  મજુબ જરુરી  સિયહોિ  ્પષ્ટ ટિ મ કા રવમહમાં આવેલ છે. 

ર.  સિર્હિમ કા હગ મરી/અસિકા મરી  હમટે ભરિ  , બઢિ  , બદલ , સજા, સશ્ િ  વિ ગણ ૂાંકા  સવરે્રે સિયહોિો સહમવેશ થમય છે.  



 

 

 

 

વ્ યતકા િ િે સિયહો, સવસિયહો, સ ૂિમ , સિયહ સાંગ્રી અિે દીિ રોિ  િકા લ અી,થ  હળશે. 

સરિમમુાં : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., બ્ લોકા  િાં.૧૬/૧૭,  ોથો હમળ,  દ્યોર્ ભવિ, સેકા ટર-૧૧, ર્માંિ િર્ર. 

                       - ટેલ ીોિ િાંબર : (૦૭૯) ર૩૯૭૭૨૧૬, ર૩૯૭૭૨૨૬ 

                       - ીેકા સ િાંબર      : (૦૭૯) ર૩ર૩૮૯૦૮ 

                       - website         : www.gujarattourism.com  

(સવભમર્ દ્વમરમ સિયહો, સવસિયહો, સ ૂિમ , હમતીિ   અસિકા મર અસિસિયહ-ર૦૦૫િ  જોર્વમઈ મજુબ સિયહ સાંગ્રી અિે દીિ રોિ  

િકા લ હમટે લેવમિ  ીી જો ીોય િ ો) 

 

 

 

 

 

 

http://www.gujarattourism.com/


 

 

 

 

પ્રકરણ-૫ (નનયમ સ ગ્રિ-૪) 

નનનત ઘડતર અથવા નીનતના અમિ સ બ નિત જનતાના સભ યો સાથે સિાિ-૫રામશત અથવા તેમના પ્રનતનનનિત વ માટેની કોવ 

ય યવત થા િોય તો તેની નવગત નીનત ઘડતર : 

૫.૧ શુાં િ સિ  િમ ઘડિ ર હમટે જિિ મિ  અથવમ િે િમ પ્રસિસિ સિ િ  સલમી-૫રમહશગ/સીભમલર્િ મ હેળવવમ હમટેિ  કા ોઈ 
જોર્વમઈ છે ?  જો ીોય િ ો, િ  ેિમ િમિૂમહમાં  આવ  િ સિ િ  સવર્િ ો આપો. 
 

અન.ુ 
િાં. 

સવોય/મદુિ ો શુાં જિિ મિ  સીભમર્ િ મ 
સસુિસચ  િ  કા રવમનુાં જરુરી છે ? 
(ીમ/િમ) 

જિિ મિ  સીભમર્ િ મ હેળવવમ હમટેિ  
વ્ યવ્ થમ 

૧. પ્રવમસિ ્ થળો અિે 
પ્રત િસિ િમ સવકા મસ 

િમ જજલ્ લમ કા ક્ષમિ  પ્રવમસિ સસહસિ   

ર. પ્રવમસિ ્ થળો અિે 
પ્રત િસિ િમ સવકા મસ હમટેિમ 
સિણગયો 

ીમ લબિસરકા મરી ડમયરેકા ટરોિ  સિયમહકા  હાંડળહમાં 
સિહણ ૂાંકા  

૩. હીત્ વિમ પ્રસાંર્નુાં આયોજિ ીમ સેસહિમર 

 



 

 

 

આિમથ  િમર્તરકા િે કા યમ આિમરે િ સિ  સવોયકા  બમબિ ોિમ ઘડિ ર અિે જિિ મિ  સીભમર્ િ મ િકા કા ી કા રમઈ છે િે  સહજવમહમાં હદદ 

થશે. 

નીનતનો અમિ : 

૫.ર શુાં િ સિ  િમ અહલ હમટે જિિ મિ  અથવમ િે હિમ પ્રસિ સિસિ િ  સલમી-૫રમહશગ/સીભમર્ િ મ હેળવવમ હમટેિ  કા ોઈ 
જોર્વમઈ છે ? જો ીોય િ ો, આવ  જોર્વમઈ િ  સવર્િ ો િ  ેિમ િમિુમહમાં આપો. 

 

અન.ુ
િાં. 

સવોય/મદુિ ો શુાં જિિ મિ  
સીભમર્ િ મ 
સસુિસચ  િ  કા રવમનુાં 
જરુરી છે ? (ીમ/િમ) 

જિિ મિ  સીભમર્ િ મ હળેવવમહમટેિ  વ્ યવ્ થમ 

૧. પ્રવમસિ ્ થળો અિે પ્રત િસિ િમ સવકા મસ 
હમટેિમ સ ુિો. 

િમ જજલ્ લમ કા ક્ષમિ  પ્રવમસિ સસહસિ   

ર. પ્રવમસિ ્ થળો અિે પ્રત િસિ િમ સવકા મસ 
હમટેિમ સિણગયો 

ીમ લબિસરકા મરી ડમયરેકા ટરોિ  સિયમહકા  હાંડળહમાં 
સિહણુાંકા  

૩. હીત્ વિમ પ્રસાંર્નુાં આયોજિ ીમ સેસહિમર 

 



 

 

 

 

પ્રકરણ-૬ (નનયમસ ગ્રિ-૫) 
જાિરે ત ત્ર અથવા તેના નનય ત્રણ િઠેળની ય યહકત  પાસેના દત તાવેજોની કક્ષા  અંગેનુ  ૫ત્રક 

 
૬.૧ સરકા મરી દ્ િ મવેજો સવશિે  હમતીિ   આ૫વમ િ  ેિમિમિુમ   ૫યોર્ કા રશો. જયમાં આ દ્ િ મવજેો  ૫લબ્ િ છે િ ેવ  

જગ યમ  જેવ  કેા  સલ વમલય કા ક્ષમ, સિયમહકા િ  કા  ેરી કા ક્ષમ, અન્ યિમ ૫ણ  લ્ લેિ કા રો (ભઅન્ યોભ લિવમિ  જગ યમએ 
કા ક્ષમિો  લ્ લિે કા રો.) 

અન.ુ
િાં. 

દ્ િ મવેજિ  કા ક્ષમ દ્ િ મવેનુાં િમહ અિે િે િ  એકા  
લ ટીહમાં  ળિમણ 

દ્ િ મવેજ હેળવવમિ  
કા મયગ૫વ િસિ  

િ  ેિ  વ્ યતકા િ  રુરી હ કા ોમ પલેક્ષ સે 
છે/જેિમ સિયાંત્રણહમાં છે. 

૧. િ સિ  સવોયકા  બમબિ ો વીીવટી, તીસમબ ,  ૫રેશન્ સ, 
પ્રોજેકા ટ, હમકેા ટ,ર્ સવરે્રે 
શમિમ િે ્પશગિ મ િ સિ  
સવોયકા  બમબિ ો અિે સિણગયો 

અસિસિયહિ  
જોર્વમઈ અંિ ર્િ ગ 
અિે લેલિિ  અરજી 
હેળવ્ યમ બમદ 

સાંબાંસિિ  શમિમિમ વડમ  

ર. ીોટલ/કા મીેટેરીયમિે 
લર્િ   બમબિ ો 

ર્ે્ ટ રજી્ ટર, રીસ પ્ ટ બકુા , 
ડેડ્ ટોકા  રજી્ ટર 

 ૫ર મજુબ સાંબાંસિિ  ીોટલ/ કા મીેટેરીયમિમ હેિેજર 
 

૩. પ્રવમસ  હમતીિ   કેા ન્ રોિે 
લર્િ   બમબિ ો 

બકુા ,ર્ રજી્ ટર, રસ દ બકુા , 
ડેડ્ ટોકા  રજી્ ટર 

 ૫ર મજુબ સાંબાંસિિ  હમતીિ   કેા ન્ રિમ અસિકા મરી  



 

 

 

 

પ્રકરણ-૭ (નનયમ સ ગ્રિ-૭) 
તેના ભાગ તરીકે રચાયેિી બોડત , ૫હરષદ, સનમનત  અને અન્દ ય સ ત થા નુ  ૫ત્રક 

 

૭.૧ જાીરે િ ાંત્ર લર્િ મ બોડગ, ૫તરોદો, સસહસિ   અિે અન્ ય હાંડળો અંરે્િ  સવર્િ  િ  ેિમ િમિુમહમાં આ રુરી હ કા ોમ પલેક્ષ  
અન.ુિાં. સવર્િ  બોડગ અન્ ય સસહસિ   

૧. હમન્ યિ મ પ્રમપ્ િ  સા્ં  થમનુાં િમહ અિે સરિમમુાં ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ. ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ. 
ર. હમન્ યિ મ પ્રમપ્ િ  સા્ં  થમિો પ્રકા મર 

(બોડગ,૫તરોદ,સસહસિ  ,અન્ ય હાંડળો) 

બોડગ સસહસિ   

૩. હમન્ યિ મ પ્રમપ્ િ  સા્ં  થમિો રુાંકા ો ૫તર ય 
(સા્ં  થમ૫િમ વોગ,  દેે્શ/મખુ્ ય પ્રત િસત્ િ  ) 

રમજય સરકા મર વ વમરમ સિહવમહમાં 
આવેલ સિયમહકા ોનુાં બિેલુાં 
હ ાંડળ 

સિયમહકા શ્ર   અિે અસિકા મરી િ  
બિેલ  

૪. હમન્ યિ મ પ્રમપ્ િ  સા્ં  થમિ  ભસૂહકા મ 
(સલમીકા મર/કા મયગકા મરી/અન્ ય) 

િ સિ  સવોયકા  સિણગયો અિે 
હાંજૂરી આ૫વમિ  કા મહર્ રી 

સસહસિ િમ કા મયગકે્ષત્ર મજુબ સિણગયો 
લેવમિ  સત્ િ મ 

૫. હમળખુાં અિે સભ્ ય બાંિમરણ  છમહમાં  છમ  મર અિેવધહુમાં 
વધ ુરુરી હ કા ોમ પલેક્ષ પાંદર 
સભ્ યો ીોવમ જોઈએ 

અલર્ અલર્ સસહસિ  હમટે અલર્ 
અલર્ હમળખુાં 



 

 

 

૬. સા્ં  થમિમ વડમ  ેરહેિ સસહસિ િમ  ેરહેિ 

૭. મખુ્ યકા  ેરી અિે િ ેિ  શમિમ િમ સરિમહમાં - - 

૮. બેઠકા ોિ  સાંખ્ યમ સત્રહમસસકા  એકા  બેઠકા  અનકુુળિ મ મજુબ બેઠકા  બોલમવ  
શકા મય છે. 

૯. શુાં જિિ મ બેઠકા ોહમાં ભમર્ લઈ શકેા  છે ? િમ િમ 
૧૦. શુાં બેઠકા ોિ  કા મયગિ િ િૈ યમર કા રવમહમાં આવે છે 

? 

ીમ ીમ 

૧૧. બેઠકા ોિ  કા મયગિ િ જિિ મિે  ૫લભ્ ય છે ? જો 
િે હ ીોય િ ો િે  હેળવવમહમટેિ  ૫વ િસિ િ  
હમતીિ   આપ . 

િમ િમ 

 

 



 

 

 

 

પ્રકરણ-૮ (નનયમસ ગ્રિ-૭) 

સરકારી માહિતી અનિકારી ના  નામ, િોદેૃ ો અને અન્દ ય નવગતો 

 

૮.૧ જાીરે િ ાંત્રિમ સરકા મરી હમતીિ   અસિકા મરી , હદદિ શ સરકા મરી હમતીિ   અસિકા મરી  અિ ેસવભમર્ ય કા મયદમકા ીય(એપલેટ) 
સત્ િ મસિકા મરી સવશેિ  સાં૫કા ગ હમતીિ   િ  ેિમ િમિૂમહમાં આપ . 

સરકા મરી િ ાંત્રનુાં િમહ : ગજુરમિ  પ્રવમસિસિર્હ લલ., બ્ લોકા  િાં.૧૬-૧૭,  દ્યોર્ ભવિ,  ોથમ હમળે, સેકા ટર-૧૧ ર્માંિ િર્ર. 
સરકા મરી હમતીિ   અસિકા મરી  : 
ક્રહ  ીોદો િ મલકુા ો જીલ્ લો  ીોિ િાં.  હોબમઇલ િાં. 

 ૧ 

શ્ર  એહ.એસ.જોો  
એપલેટે અસિકા મરી અિ ેજિરલ હેિજેર, ર્માંિ િર્ર ર્માંિ િર્ર ૦૨૩૯૭૭૨૧૭ ૯૭૨૭૭૨૩૯૧૪ 

  જાીરે હમતીિ   અસિકા મરી          

૨ હિેજેરશ્ર  (હીકેા હ)  ર્માંિ િર્ર ર્માંિ િર્ર ૦૨૩૯૭૭૨૨૨ ૯૪૨૮૪૦૫૪૮૩ 

૩ શ્ર  કેા .લબશ્વમસ , હિેેજર હમકેા ટ,ર્ /ઇન્ વે્  ટહને્ ટ  ર્માંિ િર્ર ર્માંિ િર્ર ૦૨૩૯૭૭૨૦૯ ૯૭૨૭૭૦૬૨૦૦ 

૪ શ્ર  સિરવ મનુ્ સ  ,હિેેજર )રુસગ એન્ ડ  રાવમવલે્ સ(  ર્માંિ િર્ર ર્માંિ િર્ર ૦૨૩૯૭૭૨૨૫ ૯૯૭૮૪૦૭૦૧૨ 

૫ શ્ર  અજીિ  જોશ  હેિજેર )પ્રોજેકા ટ(  ર્માંિ િર્ર ર્માંિ િર્ર ૦૨૩૨૪૫૧૧૯ ૯૯૨૫૨૨૨૩૦૪ 

૬ શ્ર હસિ  ખ્ યમસિ  િમયકા  ,હિેજેર )પ .આર , પબ્ લ સ ટી( ર્માંિ િર્ર ર્માંિ િર્ર ૦૨૩૯૭૭૨૬૪ ૯૯૭૪૬૦૧૪૬૬ 

૭ શ્ર  એસ.એહ.અધ્ વુુગ  હિેેજર )િમણમાં(  ર્માંિ િર્ર ર્માંિ િર્ર ૦૨૩૯૭૭૨૪૦ ૯૪૨૮૨૧૭૮૪૫ 

૮ હિેજેર )હળેમ અિે  ત્ સવ) ર્માંિ િર્ર ર્માંિ િર્ર ૦૨૩૯૭૭૨૦૬ ૯૭૨૭૭૨૩૯૨૧ 



 

 

 

૯ હિેજેર, ર્માંિ આશ્રહ  અહદમવમદ  અહદમવમદ  ૦૨૭૫૫૯૩૪૨ ૯૪૨૮૧૦૧૭૪૨ 

૧૦ હિેજેર, પમવમર્ઢ  પમવમર્ઢ પાં હીમલ  ૦૨૬૭૬-૨૪૫૬૬૭ ૯૪૨૭૩૫૨૧૭૯ 

૧૧ હિેજેર, સમપિુ મરમ સમપિુ મરમ ડમાંર્ -આીવમ   ૦૨૬૩૧-૨૩૭૨૨૬ ૯૯૭૮૮૪૪૬૧૨ 

૧૨ હિેજેર, પમલ િ મણમ  પમલ િ મણમ ભમવિર્ર  ૦૨૮૪૮-૨૫૨૩૨૭ ૯૯૨૪૫૦૪૭૨૩ 

૧૩ હિેજેર, દ્વમરકા મ દ્વમરકા મ દ્વમરકા મ દેવભસૂહ ૦૨૮૯૨-૨૩૪૦૧૩ ૯૮૨૪૫૫૧૮૨૧ 

૧૪ હિેજેર, પોરબાંદર  પોરબાંદર  પોરબાંદર ૦૨૮૬ -૨૨૪૫૪૭૬  ૯૮૨૪૫૫૧૮૨૧ 

૧૫ હિેજેર, વરેમવળ વરેમવળ સોહિમથ ૦૨૮૭૬-૨૪૬૫૮૮ ૯૭૨૭૭૨૩૯૩૭ 

૧૬ હિેજેર, જુિમર્ઢ  જુિમર્ઢ  જુિમર્ઢ  ૦૨૮૫-૨૬૫૧૨૦૧ ૯૭૨૭૭૨૩૯૪૪ 

૧૭ પ્રવમસ  અસિકા મરી, અહદમવમદ અહદમવમદ  અહદમવમદ  ૦૨૬૫૭૮૦૪૪ ૯૭૨૭૭૨૩૯૨૮ 

૧૮ પ્રવમસ  અસિકા મરી, ભજુ ભજુ ભજુ ૦૨૮૩૨-૨૨૪૯૧૦ ૯૭૨૭૭૨૩૯૪૩ 

૧૯ પ્રવમસ  અસિકા મરી, રમજકા ોટ  રમજકા ોટ રમજકા ોટ ૦૨૮૧-૨૨૩૪૫૦૭ ૯૭૨૭૭૨૩૯૫૩ 

૨૦ પ્રવમસ  અસિકા મરી, સરુિ   સરુિ  સરુિ  ૦૨૬૧-૨૬૫૨૨૬૬ ૯૮૯૮૪૯૯૭૯૧ 

૨૧ પ્રવમસ  અસિકા મરી, વડોદરમ  વડોદરમ વડોદરમ ૦૨૬૫-૨૪૩૧૨૯૭ ૯૪૨૭૩૫૨૧૭૯ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

પ્રકરણ-૯ 
 

નનણતય િેવાની પ્રહિયામા  અનસુરવાની કાયત૫ઘ િનત 
 

૯.૧ જુદમ જુદમ મદુિ મ  અંરે્ સિણગય લેવમ હમટે કા ઈ કા મયગ૫વ િસિ  અનસુરવમહમાં આવે છે ? (સલ વમલય સિયહસાંગ્રી અિે 
કા મહકા મજિમ સિયહોિમ સિયહસાંગ્રી, અન્ ય સિયહો/સવસિયહો વરે્રેિો સાંદભગ ટમાંકા ી શકા મય) 

 
 સિયસહિ  વીીવટી અિ ેિમણમાંકા ીય બમબિ ો િ થમ સિમ સ ૫ણ િમ સિયહો અંિ ર્ગિ  આિરી સિણગય લેવમિ  સિમ હેિેજ,ર્ 

ડીરેકા ટર પમસે છે. સિિ   સવોયકા  સિણગયો અિે સિમ સ ૫ણ િમ સિયહો  ૫રમાંિ િમ િ ગ હમટે સિણગય લેવમિ  સિમ સિયમહકા  
હાંડળ પમસે છે. 

 
૯.ર અર્ત્ યિ  બમબિ ો હમટે કા ોઈ િમસ સિણગય લેવમ હમટેિ  દ્ િ મવેજી કા મયગ૫વ િસિ  /ઠરમવેલ  કા મયગ૫વ િસિ  /સિયિ  

હમ૫દાંડો/સિયહો કા યમ કા યમ છે? સિણગય લેવમ હમટે કા યમ કા યમ ્ િ રેકા  સવ મર કા રવમહમાં આવે છે ?  
 
 સિયસહિ  વીીવટી અિે િમણમાંકા ીય બમબિ ો િ થમ સિમ સ ૫ણ િમ સિયહો અંિ ર્ગિ  રુમ. ૩.૦૦ લમિ સિુ િમ સિણગય લેવમિ  

સિમ હેિેજ,ર્ ડીરેકા ટર પમસે છે.  



 

 

 

 સિમ સ ૫ણ િમ સિયહો મજુબ રુમ. ૩.૦૦ લમિથ  એકા  કા રોડ સિુ િમ પ્રસિ  પ્રોજેકા ટિમ િ ગ હમટે ૫ર ે  એન્ ડ ટેન્ ડર 
કા સહતટિે સત્ િ મ છે. સિિ   સવોયકા  સિણગયો લેવમિ  સત્ િ મ બોડગિે છે. 

 
૯.૩ નનણતયને જનતા સિુી ૫િોંચાડવાની કવ ય યવત થા છે. 
  
 હોટમ ભમર્િમ સિણગયો સિર્હિ  કા  ેરી , ીોટલો, કા મીેટેરીયમ અિે અન્ ય શમિમ  િ થમ અસિકા મરી  અિે કા હગ મરી  
પરુિ મ હયમગદીિ  ીોય છે.  
 
          

૯.૪ નનણતય િેવાની પ્રહિયામા  જેના મ તય યો િેવાનાર છે તે અનિકારી  કયા છે? 
   

 શ્ર  એહ.એસ.જોો , જિરલ હેિેજર 
 શ્ર  એહ.એસ.જોો  કા ાં૫િ  સેકે્રટરી અિે હેિેજર (િમણમાં) 
 શ્ર  કેા .લબશ્વમસ, હેિેજર હમકેા ટ,ર્  
 શ્ર  અજીિ  જોશ ,હેિેજર(પ્રોજેકા ટ) (કા રમરજન્ ય) 
 શ્ર  સિરવ મનુ્ શ ,હેિેજર(કા ોહશીયલ) (કા રમરજન્ ય) 

  
 

 
 



 

 

 

૯.૫ નનણતય િેનાર અંનતમ સત તાનિકારી કોણ છે ? : હેિેજ,ર્ ડીરેકા ટર 

ક્રહ િાંબર : ૯.૬  
જે અર્ત્ યિ  બમબિ ો ૫ર જાીરે સત્ િ મસિકા મરી વ વમરમ સિણગય લેવમહમાં આવે છે િ ેિ  હમતીિ   અલર્ રીિ ે િ  ેિમ િમિૂમહમાં 
આપો. 
જેિમ ૫ર સિણગય લેવમિમર છે િ ે સવોય પ્રવમસિ સિર્હિે લર્િ માં વીીવટી અિે િમણમાંકા ીય સિણગયો. 
હમર્ગદશગકા  સ ૂિ/તદશમ સિદેશ જો કા ોઈ ીોય િ ો  સત્ િ મ સ ૫ણ િમ સિયહો િ થમ સિયમહકા  હાંડળિમ સિણગયો 

મજુબ 

અહલિ  પ્રતક્રયમ શમિમિમ વડમ  િ થમ પ્રવમસ  હમતીિ   
કેા ન્ રો/ીોટલો/કા મીેટેરીયમિમ હેિેજરો વ વમરમ 

સિણગય લેવમિ  કા મયગવમીીહમાં સ ાંકા ળમયેલ અસિકા મરી િો ીોદિ ો મદુિ મ િાં.૯.૪ હમાં દશમગવ્ યમમજુબ 

 ૫ર જણમવેલ અસિકા મરી િમ સાં૫કા ગ અંર્ેિ  હમતીિ   ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લ ., બ્ લોકા  િાં.૧૬-૧૭,  ોથમ 
હમળે,  દ્યોર્ ભવિ, ર્માંિ િર્ર. 
ીોિઃ(૦૭૯)ર૩૯૭૭૨૧૯/૨૨૯  

જો સિણગયથ  સાંિ ોો િ ીોય િ ો, કા યમાં અિે કેા વ  રીિે  
અપ લ કા રવ . 

હેિેજ,ર્ ડીરેકા ટરશ્ર , ગજુરમિ પ્રવમસિ સિર્હ લલ., બ્ લોકા  
િાં.૧૭,  ોથમ હમળે,  દ્યોર્ ભવિ,ર્માંિ િર્ર.          
ીોિઃ(૦૭૯)ર૩રરર૦ર૯ ીેકા સઃર૩રરર૧૮૯ 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

પ્રકરણ-૧૦ 
અનિકારી  અને કમતચારી ની માહિતી ૫ુુનત તકા 

(ડીરેકટરી) 
 

૧૦.૧ નીચેના નમનૂામા  જજલ િાવાર માહિતી આપી 
 

વડી કચેરી 
 

 (૧) સરિમમુાં  : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હલલ., 
      બ્ લોકા  િાં.૧૬-૧૭,  ોથમ હમળે, 
       દ્યોર્ ભવિ,સેકા ટર-૧૧, ર્માંિ િર્ર. 
 (ર) એસટીડી કા ોડ :  ૦૭૯ 
 (૩) ીોિ િાંબર  :  ર૩૯૭૭૨૧૯/૨૨૯ 
 (૪) ીેક્ષ િાંબર  :  ર૩ર૩૮૯૦૮ 
 (૫) ઈ-હેઈલ  : hr@gujarattourism.com  
  

 

mailto:hr@gujarattourism.com


 

 

 

ક્રહ િમહ અિે ીોદિ ો 
૧ શ્ર  એહ.એસ.જોો , જિરલ હેિેજર, કા ાંપિ  સેકે્રટરી કા હ હેિેજર(િમણમાં) 
૨ શ્ર   .ટી.સપિ માંજય, હદદિ શ ઇજિેર 

૩ શ્ર  એ.એહ.૫રહમર, આસ .હેિેજર તીસમબ 

૪ શ્ર  એસ આર સોલાંકા ી, આસ . હેિેજર તીસમબ 
૫ શ્ર  એિ.એ.રમઠોડ, સ િ . તીસમબ  હદદિ શ 
૬ શ્ર  જે ડી લર્િ ર, સ િ . તીસમબ  હદદિ શ  
૭ શ્ર  એ .ડી.ભરવમડ, સ િ . વીીવટી હદદિ શ 

૮ શ્ર  એ .આર.સિુ રીયમ, સ િ . વીીવટી હદદિ શ 
૯ શ્ર  કેા .આર.શહમગ, સ િ . વીીવટી હદદિ શ 

૧૦ શ્ર  એહ.આઈ.પાંડયમ, વીીવટી હદદિ શ 
૧૧ શ્ર  કા મસિ િકા  આર હકા વમણમ, વીીવટી હદદિ શ  
૧૨ શ્ર  રમજેન્રસસિંી રમઠોડ, વીીવટી હદદિ શ 
૧૩ કુ. આસિિકા મ આર દસમડીયમ, વીીવટી હદદિ શ 
૧૪ શ્ર  ભમસવિ વમય િગ્રમહ, તીસમબ  હદદિ શ  
૧૫ શ્ર  ીહ દ એી વ્ીોરમ, તીસમબ  હદદિ શ 
૧૬ શ્ર  સસિ ો ન્ર સિહમવિ , તીસમબ  હદદિ શ 
૧૭ શ્ર  ભમ્કા ર  ાંરકા માંિ ભમઇ હમરૂ, તીસમબ  હદદિ શ 
૧૮ શ્ર  ડી એિ. દેવરમજ, સ િ . કુકા  



 

 

 

૧૯ શ્ર  એહ.ડી.રમવિ , ીમ સકા ીપ,ર્ સપુરવમઇ ર  ગ્રેડ ૨ 
૨૦ શ્ર  ટી પ  રમજપિુ , ડ્રમઇવર કા હ સહકેા િ કા   
૨૧ શ્ર  ટી કેા  રમઠોડ, ડ્રમઇવર કા હ સહકેા િ કા  
૨૨ શ્ર  એસ.આર.બહુગણુમ, ડ્રમઇવર 

૨૩ શ્ર  બ .એસ.ઠમકા ોર, વેઈટર 

૨૪ શ્ર  અમિિ  સોલાંકા ી, ૫ટમવમળમ 
૨૫ શ્ર  આર. કેા . દમિ ણ યમ, પટમવમળમ 
૨૬ શ્ર હિ   ડી.બ .વમઘેલમ, ્ વ ૫ર 

૨૭ શ્ર  કેા . કેા . સોલાંકા ી, જિરલ વકા ગર 
૨૮ શ્ર  જે.આઇ.પાંડયમ, જિરલ વકા ગર 

૨૯ શ્ર  આર.બ .ભરવમડ, ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 
૩૦ શ્ર  બ .ડી.વમઘેલમ, ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૩૧ શ્ર  આઈ.બ .૫ટેલ, ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 
૩૨ શ્ર  કેા  એહ પટેલ, ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 
૩૩ શ્ર  બ  જે ઠમકા ોર, ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 
૩૪ શ્ર  ડી બ  પમટડીયમ, ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 
૩૫ શ્ર  ડી સ  સોલાંકા ી, ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 
૩૫ શ્ર  એહ એહ પરહમર, ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

 



 

 

 

(બ)  પ્રવાસી માહિતી કેન્દ રો : 
 

અમદાવાદ 
(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., એ .કેા .ીમ સ,આશ્રહરોડ, અહદમવમદ. 
(ર) એસટીડી કા ોડ : ૦૭૯ 
(૩) ીોિ િાંબર  : ર૬૫૮૭ર૧૭, ર૬૫૭૮૦૪૪  

 (૪) ીેક્ષ િાંબર  : ર૬૫૮ર૧૮૩ 
૧ શ્ર  એ એ શેિ વીીવટી હદદિ શ 

 
ગા િીઆશ્રમ અનતનથગેૃિ, અમદાવાદ. 

 
(૧) સરિમમુાં  : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., િ ોરણ અસિ સથગિી, ર્માંિ આશ્રહ,અહદમવમદ.. 
(ર) એસટીડી કા ોડ : ૦૭૯ 
(૩) ીોિ િાંબર  : ર૭૫૫૯૩૪ર  
(૪) ીેક્ષ િાંબર  : ર૭૫૫૯૩૪ર 

૧ શ્ર  જી .સ . સત્રવેદી હેિેજર 

૨ શ્ર  ડી. પ . શહમગ સ િ . કુકા  

૩ શ્ર  સ .  .  ૌીમણ  સ િ . કુકા  
૪ શ્ર  ટી.એ .પરહમર કકૂા   



 

 

 

૫ શ્ર  એસ એલ રમજપિુ  કુકા  
૬ શ્ર  એ. આર. પટેલ વેઈટર 

૭ શ્ર  એસ.આર.દેસમઇ જિરલ વગકા ર 

૮ શ્ર  એસ ડી સિિમહમ    જિરલ વકા ગર 

૯ શ્ર  અહરસ,ર્ િેપમલ  જિરલ વગકા ર 

૧૦ શ્ર  િ રુ પરુબ યમ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૧૧ શ્ર  પ .બ .વમઘેલમ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૧૨ શ્ર  બ  એસ પતઢયમર  ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૧૩ શ્ર  એહ એિ િમિ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

 
વડોદરા 

(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., િહગદમ ભવિ, જેલ રોડ, વડોદરમ. 
(ર) એસટીડી કા ોડ : ૦ર૬૫ 
(૩) ીોિ િાંબર  : ર૪ર૭૪૮૯ 
(૪) ીેક્ષ િાંબર  : ર૪૩૧ર૯૭  
 

૧ શ્ર  કેા .એલ.એન્ થોિ  અંગ્રેજી ્ ટેિો ગ્રેડ-૧ 

૨ શ્ર  ચ યમહ બીમદુર ૫ટમવમળમ 
૩ શ્ર  આર. બ . વસમવમ  પટમવમળમ 



 

 

 

સરુત 
(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., અઠુર્ર ્ રાવીટ, િમિપરુમ, સરુિ . 
(ર) એસટીડી કા ોડ : ૦ર૬૧ 
(૩) ીોિ િાંબર  : ર૪૭૬૫૮૬  

 ૧ શ્ર  ડી.આર.પટેલ સ િ . વીીવટી હદદિ શ 

૨ શ્ર  સ  ડી પટેલ  હમળી 
૩ શ્ર  પ  આર પટેલ ીમ સકા ીપ,ર્ એટેન્ડન્ટ 
૪ શ્ર  પ .જે.પટેલ  ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

 
રાજકોટ 

 
(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., ભમવિર્ર ીમ સ, જવમીર રોડ, રમજકા ોટ. 
(ર) એસટીડી કા ોડ : ૦ર૮૧ 
(૩) ીોિ િાંબર  : રર૩૪૫૬૦  
 

જયપરુ 
 

(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ.,જયપરુ. 
(૨) ીોિ િાંબર  : ૦૧૨૧ ૨૩૭૮૦૭૦ 
(૩) ીેક્ષ િાંબર  : ૦૧૨૧ ૨૩૭૮૦૭૦  



 

 

 

મુ બવ 
 

(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., િિરમજ હીલ,એપોલો બાંદર, મુાંબઈ. 
(ર) એસટીડી કા ોડ : ૦રર 
(૩) ીોિ િાંબર  : રર૦ર૪૯ર૫ 
(૪) ીેક્ષ િાંબર  : રર૮૮૩૫૪૧ 

 

૧ શ્ર  સિમિ િ પાં ોલ  ઇિ મર્જ રેસ . હેિેજર 

૨ શ્ર  એહ.કેા .ઇકા મડ ૫ટમવમળમ 
 

કોિકત્તા 
 

(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., હમટીિ બિગ બ લ્ ડ,ર્ ૧, આરએિ મિુગજી રોડ, કા ોલકા ટમ.        
(ર) એસટીડી કા ોડ : ૦૩૩ 
(૩) ીોિ િાંબર  : રર૪૩૮ર૫૭  
(૪) ીેક્ષ િાંબર  : રર૪૩૮ર૫૭  

  

૧ શ્ર હસિ  એલ. એસ. ીલદર ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

 
 



 

 

 

ચેન્દ નાવ 
(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., રુરી હ કા ોમ પ્ લેક્ષ, વલ્ લમજાી રોડ, ેન્ િમઈ. 
(ર) એસટીડી કા ોડ : ૦૪૪ 
(૩) ીોિ િાંબર  : ર૫૩૬૬૧૩  
(૪) ીેક્ષ િાંબર  : ર૫૩૬૬૧૩  

 

સાપતુારા 
(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., સમપિુ મરમ.       
(ર) એસટીડી કા ોડ : ૦ર૬૩૧ 
(૩) ીોિ િાંબર  : ર૩૭રર૬ 
(૪) ીેક્ષ િાંબર  : ર૩૭ર૮૬ 

૧ શ્ર  આર. જે. ભ સલે  હેિેજર 

૨ શ્ર  જી. જે. હીમલમ  સ િ . તીસમબ  હદદિ શ 

૩ શ્ર  પ .આર.ખરુકા ટે સ િ . કુકા  

૪  શ્ર  જે.બ  થમપમ સ િ . કુકા  

૫ શ્ર  બ .જી.ર્ૌડ કુકા  

૬ શ્ર  એહ.એલ.ઠમકા રે વેઈટર 

૭ શ્ર  જી.બ . ર્માંગડુે વેઈટર 

૮ શ્ર  એ  કેા   મવડમ જિરલ વકા ગર 



 

 

 

૯ શ્ર  એ.કેા .ર્મયકા વમડ બેલબોય (ીહમલ)  

૧૦ શ્ર  અમિિ  વ .દરજી ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૧૧ શ્ર  સ .એસ.ર્મયકા વમડ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૧૨ શ્ર  કેા .કેા .રમ િ  ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૧૩ શ્ર  એિ.ડી.પટેલ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૧૪ શ્ર  પ .જે.ઠમકા રે ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૧૫ શ્ર  પ .પ .પટેલ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૧૬ શ્ર  એવમજી. ડી દલવ  ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૧૭ શ્ર  એસ.ડી.દલવ  ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૧૮ શ્ર  એહ.પ .ઠમકા રે ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૧૯ શ્ર  સરેુશ એસ.વરીયમ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૨૦ શ્ર  ડી.કેા .સોલાંકા ી ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૨૧ શ્ર  આર.એ .શહમ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

 
પાવાગઢ 

(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., ીોટલ  માંપમિેર, પમવમર્ઢ. જી.પાં હીમલ.  
(ર) એસટીડી કા ોડ : ૦ર૬૭૬ 
(૩) ીોિ િાંબર  : ર૪૫૬૪૧  
(૪) ીેક્ષ િાંબર  : ર૪૫૬૬૭  



 

 

 

  

૧ શ્ર  બ . એહ. વમઘેલમ  ઇિ મર્જ હેિેજર (સ િ . વીીવટી હદદિ શ  
૨ શ્ર  એહ.એિ. ૌીમણ વેઈટર 

૩ શ્ર  આર.બ .િ ડવ   ોકા ીદમર કા હ ીહમલ 

 
જુનાગઢ 

(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., ીોટલ લર્રિમર, હજેવડી દરવમજા, જી.જુિમર્ઢ. 
(ર) એસટીડી કા ોડ : ૦ર૮૫ 
(૩) ીોિ િાંબર  : ર૬ર૧ર૦૧ 
(૪) ીેક્ષ િાંબર  : ર૬૫૩૭૭૪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧ શ્ર  કેા . એ. વમળમ કેા ટ. સપુર. ગ્રેડ-૨ 
૨ શ્ર  જે. જી. વસોયમ કુકા  

૩ શ્ર  આર.એ .દેવમરુમરી  બેલબોય (ીમ સકા ીપ,ર્ એટેન્ડન્ટ) 
૪ શ્ર  બ .બ .વમઘેલમ  ોકા ીદમર કા હ ીહમલ 

૫ શ્ર  કૅા . એ .હેર ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૬ શ્ર  એિ.કેા .પરહમર ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 



 

 

 

વેરાવળ 
(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., કા ોલેજરોડ, વેરમવળ, જી.જુિમર્ઢ. 
(ર) એસટીડી કા ોડ : ૦ર૮૭૬ 
(૩) ીોિ િાંબર  : ર૪૬૫૮૮ 

૧ શ્ર  બ .કેા . િમયમણ   ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૨ શ્ર  ડી.પ .વમઘેલમ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

 
પાિીતાણા 

(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., ીોટલ સહેુરુ, પમલ િ મણમ, જી.ભમવિર્ર. 
(ર) એસટીડી કા ોડ : ૦ર૮૪૮ 
(૩) ીોિ િાંબર  : ર૫ર૩ર૭  

૧ શ્ર  એ કેા  ભટ્ટ હેિેજર 
૨ શ્ર  દીલ ૫ .એ .  બમરડ ીહમલ 

૩ શ્ર  પ .કેા .સોલાંકા ી  વેઇટર  
૪ શ્ર  આર.એિ.ઘરેણ યમ  ્ વ પર  
૫ શ્ર  સ .બ .ઘરેણ યમ વેઈટર 

૬ શ્ર  આઇ. આર. ભરવમડ (હમાંગડુમ) પટમવમળમ 
૭ શ્ર  અલ્ લમરિમ એિ. મવડમ  ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૮ શ્ર  એિ.કેા .હકા વમણમ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 



 

 

 

૯ શ્ર  આર.એહ.વમળમ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૧૦ શ્ર  કા મલરુ્ રી ર્ૌ્ વમહ  ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

 
ભજૂ 

(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., ભજૂ.  
(ર) ીોિ િાંબર  : ૦૨૮૩ ૨૨૨૪૯૧૦  
 

વડનગર 
(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., વડિર્ર 

૧ શ્ર  સ .એહ.રમવ કેા ટર,ર્ સપુરવમઇ ર ગે્રડ-૧ 

૨ શ્ર  એહ કેા  દવે    વેઇટર 

૩ શ્ર  જી.એહ. ૌિરી ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

 
અડાિજ 

 

(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., અડમલજ                                      
૧ શ્ર  ડી.ુ.ુપરહમર ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

 

િો ગાડતન અમદાવાદ 
 

(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., િો ગાડતન, અમદાવાદ 



 

 

 

પોરબ દર 
(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., પોરબાંદર  

 

૧ શ્ર  હીમદેવ િમરણર્ર કુકા   

૨ શ્ર  પ .એહ.ભરડમ હમળી 
૩ શ્ર  એ કેા  રમઠોડ  જિરલ વકા ગર 
૪ શ્ર  ભરિ  બ . ૌીમણ  ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૫ શ્ર  વ .ડી.પોપટ  ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૬ શ્ર  એ. બ . શમીી  ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૭ શ્ર  કા રશિ વ .ુડુમસહમ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

 

દ્વારકા 
(૧) સરિમમુાં     : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., િ ોરણ અસિ સથગિી, દ્વમરકા મ, જી.જાહિર્ર 
(ર) એસટીડી કા ોડ   : ૦ર૮૯ર 
(૩) ીોિ િાંબર    : ર૩૪૧૦૩ 

 
૧ શ્ર  એ.એહ.પર્  કેા ટર,ર્ સપુરવમઇ ર ગે્રડ-૧ 

૨ શ્ર  ડી.એલ.ર્ોીીલ ્વ પર 

૩ શ્ર  પ . ાંદમરમણમ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 



 

 

 

૪ શ્ર  જે.એિ.અ્ વમર ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૫ શ્ર  કેા .કેા .િમયકા  ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૬ શ્ર  આઇ.ડી. ૌીમણ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

        

મા.આબ ુ
 

(૧) સરિમમુાં     : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., ગજુરમિ  ભવિ,હમ.આબ,ુ રમજ્ થમિ. 
(ર) એસટીડી કા ોડ   : ૦ર૯૭૪ 
(૩) ીોિ િાંબર    : ર૩૮૪૮ર  

      (૪) ીેક્ષ િાંબર    : ર૩૮૪૮ર  

૧ શ્ર  સ .એહ.રમવ  ઇિ મર્જ હેિેજર (કેા ટર,ર્ સપુરવમઇ ર ગે્રડ-૧ ) 
૨ શ્ર  બ .એસ.સવશ્વકા હમગ કુકા   

૩ શ્ર  ડી.એ .વૈષ્ટ ણવ વેઈટર 

૪ શ્ર  બ .બ .પરહમર કેા ટર,ર્ સપુરવમઇ ર ગે્રડ-૨ 
૫ શ્ર  ડી.કેા .અલ કા મ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૬ શ્ર  ડી.સ .અલ કા મ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૭ શ્ર  કેા . એહ. હકા વમણમ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૮ શ્ર  સ .એહ.દમિ ણ યમ  ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૯ શ્ર  સ  એ પટેલ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 



 

 

 

અમદાવાદ 
 

(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., એરપોટગ  કા મ ન્ ટર,અહદમવમદ 
(ર) એસટીડી કા ોડ : ૦૭૯ 
(૩) ીોિ િાંબર  : ૨૨૮૬૦૬૩૧  

 

૧ શ્ર  કેા . પરુોોિ હ કેા ટર,ર્ સપુરવમઇ ર ગે્રડ-૧ 

 

 
અમદાવાદ 

 

(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., રમણ પ ,અહદમવમદ 
૧ શ્ર  બ .પ .હીિે મ  સ િ . ્વમર્િ   

 
અમદાવાદ 

 

(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., કાલપુરુ, રેલ વે ત ટેશન કાઉન્દ ટર,અમદાવાદ 
(ર) એસટીડી કા ોડ : ૦૭૯ 
(૩) ીોિ િાંબર  : ૨૨૧૭૩૬૮૧  

 

૧ શ્ર  એ. એહ. વસમવમ  ઇિ મર્જ હેિેજર(કેા ટ. સપુ. ગ્રેડ.૧) 

૨ શ્ર  એિ.આર.દિ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 



 

 

 

 
નારાયણ સરોવર 

 
(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ., નારાયણ સરોવર 
 

૧ શ્ર  આર. ેડ.સૈયદ હેિેજર 

૨ શ્ર  મકેુા શ િોબ   ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

 

 

ચોરવાડ 
 

(૧) સરિમમુાં   : ગજુરમિ  પ્રવમસિ સિર્હ લલ.,  ોરવમડ, જી. જુિમર્ઢ  
 

૧ શ્ર  એલ.એ.કા રહટમ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 

૨ શ્ર  એહ.કેા . મવડમ ીીક્ષ ૫ર્મરી રોજહદમર 
 

 
 
 
 



 

 

 

પ્રકરણ-૧૧(નનયમ સ ગ્રિ-૧૦) 
નવનનયમોમા   જોગવાવ કયાત મજુબ મિનેતાણાની ૫ઘ િનત સહિત 
દરેક અનિકારી અને કમતચારીને મળતુ  માનસક મિનેાતાણુ  

૧૧.૧ નીચેના નમનૂામા  માહિતી આપી. 

ક્રમ નં નામ હોદો 
માસિક 

મહેનતાણં 

વળતર /

વળતર 

ભુ થ્ભ 

સવસનયમમાં જણાવ્ યા મભજમ મહેનતાણં નકકક કરવાનક 

કાયય૫ઘ્ યસત 

૧ 

શ્રક જેનભ દેવન મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર 

આઇ .એ.એિ  

૧૦૧૮૬૭ ૨૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૨ 

શ્રક એમ .એિ.જોોક  કં૫નક િેકે્રટરક અને મેનેજર 

નાણાં 

૧૧૯૭૭૦ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૩ કભ  .ીક.મક.ીંોોંક  એકાઉન્ટ ઓફિિર ૬૦૯૪૨ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૫ શ્રક એિ .એમ.અઘ્ વયભય  આિક .મેનેજર(સહિામ)  ૬૩૦૮૫ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૯ શ્રક એન .એન.ીટેં  ડ્રાઇવર ૪૨૬૯૫ ૨૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૦ શ્રક એ .એમ.ીરમાર  આિક .મેનેજર(સહિામ)  ૪૮૧૮૩ ૨૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૧ શ્રક જી .જે.ણ હાંા  િકનક .મદદનકિ સહિામ  ૪૦૫૫૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૨ શ્રક એન .એ.રાઠોડ  િકનક .મદદનકિ (સહિામ)  ૩૯૨૩૮ ૨૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૩ શ્રક આર .આર.વાેેંા  નાયક ૩૨૬૪૩ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૪ શ્રક જી .એન.રંગનાથ્  વેઈટર ૨૯૧૭૩ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૬ શ્રક કે .કે.િોંંકક  જનરં વકયર ૨૬૪૬૦ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૭ શ્રક આઈ .મક.૫ટેં  િકકિ ૫ગારક ૧૪૪૨૩ ૯૫ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 



 

 

 

૧૯ શ્રક હમકદ વોરા મદદનકિ સહિામ ૧૯૯૫૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૨૦ શ્રક ભાવકન ખગ્રામ મદદનકિ સહિામ ૧૯૯૫૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૨૧ શ્રક િસતોોંદ્ર સનમાવત મદદનકિ સહિામ ૧૯૯૫૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૨૨ 

શ્રકમતક જે .એં.િોંંકક  મેનેજર ીકઆર એન્ડ 

ીબ્ંકિકટક 

૬૭૮૦૫ ૨૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૨૩ શ્રક કે .એં.એન્ થ્ોનક  સ ટનેો ગ્રેડ -૧  ૬૧૮૧૬ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૨૪ શ્રક આર .જે.ભોિંે  કેટ .િભ૫ર.ગ્રેડ-૧  ૪૨૯૯૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૨૫ શ્રક શ્ યામ મહાદભર ૫ટાવાળા ૨૮૨૦૮ ૧૦૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૨૬ શ્રક ડક .જે.સદવેદક  િકનક .વાયરમેન  ૩૦૯૪૭ ૨૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૨૮ શ્રક મક .જી.ગૌંડ  કભક ૨૭૩૦૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૨૯ શ્રક િક .ઓ.ોાહાણ  કભક ૨૭૬૯૮ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૩૦ શ્રક આર .એિ.િોંંકક  િકકિ ૫ગારક ૧૩૨૭૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૩૧ શ્રક અમૃત વક .દરજી  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૩૨ શ્રક જી .મક.ગાંગભડે  વેઈટર ૨૪૪૯૩ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૩૩ શ્રક િક .એિ.ગાયકવાડ  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૩૫ શ્રક એિ .એિ.વરકયા  િકકિ ૫ગારક ૧૩૨૭૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૩૬ શ્રક એન .ડક.૫ટેં  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૩૭ શ્રક ીક .જે.ઠાકરે  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૩૮ શ્રક ીક .ીક.૫ટેં  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૩૯ શ્રક એ .ડક.દંવક  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૪૦ શ્રક એિ .ડક.દંવક  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૪૧ શ્રક એમ .ીક.ઠાકરે  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 



 

 

 

૪૨ શ્રક ીક .આર.૫ટેં  ંકનન કક૫ર ૨૪૯૧૮ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૪૩ શ્રક આર .મક.વિાવા  ીટાવાળા ૨૨૪૧૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૪૫ શ્રક આર .મક.તડવક  ોોકકદાર ૨૫૬૦૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૪૬ શ્રક ડક .આર.ીટેં  િકનક .મદદનક  વહકવટ  ૪૭૮૬૬ ૨૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૪૭ શ્રક િક .ડક.ીટેં  માળક ૨૫૭૦૬ ૯૫ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૪૮ શ્રક ડક .યભ.ીરમાર  િકકિ ૫ગારક ૧૪૪૨૩ ૯૫ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૪૯ શ્રક જી .િક.સદવેદક  કેટ .િભ૫ર.ગ્રેડ-૧  ૪૮૬૭૯ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૫૦ શ્રક ડક  .ીક. માય  િકનક .કભક  ૪૩૯૫૧ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૫૧ શ્રક ીક .આર.ખભરકભટે  િકનક .કભક  ૪૦૫૭૦ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૫૨ શ્રક એ .આર.૫ટેં  વેઈટર ૨૮૬૯૮ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૫૩ શ્રક આઇ .એો.વોરા  વેઈટર ૨૭૨૬૦ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૫૪ શ્રક એિ .આર.દેિાઈ  જનરં વયકર ૨૮૨૦૮ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૫૫ શ્રક એો .કે.ોાવડા  વોોમેન ૨૮૨૦૮ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૫૬ શ્રક એિ .એં.રાજીભત  કભક ૨૬૯૮૩ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૫૭ શ્રક એ .એં.નેીાંક  જનરં વયકર ૨૮૨૦૮ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૫૮ શ્રક ટક .એો.૫રમાર  કભક ૨૮૩૮૦ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૫૯ શ્રક યકરુ ીભરમકયા િકકિ ૫ગારક ૧૪૪૨૩ ૯૫ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૬૦ શ્રક ીક .મક.વાેેંા  િકકિ ૫ગારક ૧૪૪૨૩ ૯૫ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૬૧ શ્રક િક .એમ.દાતણકયા  િકકિ ૫ગારક ૧૪૪૨૩ ૯૫ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૬૨ શ્રક એ .કે.રાઠોડ  જનરં વકયર ૨૭૧૨૭ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૬૩ શ્રક એ .એમ.વિાવા  કેટ .િભ૫ર.ગ્રેડ-ર  ૨૯૦૪૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૬૪ શ્રક એમ .એં.ઠાકરે  વેઈટર ૨૭૧૫૧ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૬૫ શ્રક આઇ .ડક.ોાહાણ  િકકિ ૫ગારક ૧૩૨૭૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૬૬ શ્રક કે .કે.રાઉત  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 



 

 

 

૬૭ શ્રક ીક .જે.૫ટેં  િકકિ ૫ગારક ૧૩૨૭૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૬૮ શ્રક એ .કે.ગાયકવાડ  મેંમોય ૨૨૮૫૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૬૯ શ્રક ડક .કે.િોંંકક  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૭૦ શ્રક એમ .એમ.ીઠાણ  ડેપ્યભટક મેનેજર માકેટીંગ ૬૩૬૬૫ ૨૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૭૧ શ્રક મનજીત િીંે મેનેજર ૪૮૬૭૮ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૭૨ શ્રક એિ .યભ.ખાન  િેનક .ટભરકસટ ઓિકિર  ૫૦૮૬૦ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૭૩ શ્રક જી .એ.ોાંીાનેરકયા  ગાઇડ કમ કંાકય ૪૮૫૨૮ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૭૪ શ્રક સવનભભાઇ ભોઇ મદદનક  વહકવટ ૩૯૬૪૯ ૨૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૭૫ શ્રક કે .વક.૫રકયાર  ટેંક .ઓ૫રેટર  ૪૮૭૩૦ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૭૬ શ્રક આઈ .આર.ભરવાડ  ૫ટાવાળા ૧૬૯૭૫ ૯૫ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૭૭ શ્રક એો .એ.કાદરક  મેં મોય ૪૧૮૩૨ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૭૮ શ્રક આર .એો.દેવમભરારક  મેંમોય ૪૧૮૦૮ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૭૯ શ્રક ડક .એો.કરગટકયા  િકનક .મદદનક  વહકવટ  ૪૨૦૧૮ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૮૦ શ્રક મક .મક.વાેેંા  ોોકકદાર ૨૯૫૯૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૮૧ શ્રક કે .એ.વાળા  કેટ .િભ૫ર.ગ્રેડ-૧  ૩૧૬૦૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૮૨ શ્રક ડક .એં.ગોહકં  સ વક૫ર ૨૩૮૭૩ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૮૩ શ્રક આર .એો. મા  િકકિ ૫ગારક ૧૩૨૭૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૮૪ શ્રકમતક િરોજમેન કોઠારક િકકિ ૫ગારક ૧૭૦૧૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૮૫ શ્રક કે .એ.મેર  િકકિ ૫ગારક ૧૩૨૭૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૮૬ શ્રક એન .કે.૫રમાર  િકકિ ૫ગારક ૧૩૨૭૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૮૭ શ્રક આઈ .ડક.બ્ ં ોો  વેઈટર ૩૯૪૯૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૮૮ શ્રક મક .એમ.વાેેંા  વહકવટક મદદનક  ૩૯૯૦૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 



 

 

 

૮૯ શ્રક મહાદેવ નારણગર આિક .કભક  ૨૫૦૭૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૯૦ શ્રક ીક .એમ.ભરડા  માળક ૨૬૬૮૧ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૯૧ શ્રક એ .મક. ાહક  િકકિ ૫ગારક ૧૩૨૭૫  રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૯૨ શ્રક ડક .ીક.વાેેંા  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯  રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૯૩ શ્રક મક .કે.નાયાણક  િકકિ ૫ગારક ૧૩૨૭૫  રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૯૪ શ્રક કે .વક.ોભડાિમા  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯  રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૯૫ શ્રક ીક .એિ.ગાંગભંક  િેનક .ટભરકસટ ઓિકિર  ૪૬૩૩૭ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૯૬ શ્રક એમ .કે.દવે  વેઇટર ૨૫૬૫૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૯૭ શ્રક મક .મક.ોાહાણ  િકકિ ૫ગારક ૧૩૨૭૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૯૮ શ્રક કે .ડક.ભભતકયા  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૯૯ શ્રક મક .મક.૫રમાર  કેટ .િભ૫ર.ગ્રેડ-ર  ૨૭૨૬૨ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૦૦ શ્રક વક .ડક .ીો૫ટ  િકકિ ૫ગારક ૧૭૦૧૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૦૧ શ્રક જી .ીક .દેિાઈ  કેટ .િભ૫ર.ગ્રેડ-ર  ૪૪૦૭૩ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૦૨ શ્રક આર .ડેડ.િયયદ  કેટ .િભ૫ર.ગ્રેડ-૧  ૪૮૬૭૯ ૨૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૦૩ શ્રક એ .એમ.૫ગક  કેટ .િભ૫ર.ગ્રેડ-૧  ૩૫૯૮૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૦૪ શ્રક જે .જી.વિોયા  કભક ૨૭૦૧૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૦૫ શ્રક ીક .ોંદારાણા  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૦૬ શ્રક જે .એન.અસ વાર  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૦૭ શ્રક એં .એ.કરમટા  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૦૮ શ્રક એમ .કે.ોાવડા  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 



 

 

 

૧૦૯ શ્રક એિ .ડક.નકનામા  જનરં વકયર ૨૫૨૦૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૧૦ શ્રક િક .એ.૫ટેં  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૧૧ શ્રક એ .કે.ભટ  મેનેજર ૪૬૮૪૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૧૨ શ્રક ડક .એો.મારડ  િકનક .કભક  ૩૯૯૭૩ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૧૩ શ્રક દકંક૫ મારડ આિક .કભક  ૩૦૯૯૪ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૧૪ શ્રક આર .એન.યરેણકયા  સ વક૫ર ૩૦૦૧૮ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૧૫ શ્રક િક .મક.યરેણકયા  વેઈટર ૩૦૦૧૮ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૧૬ શ્રક ીક .કે.િોંંકક  વેઈટર ૨૭૧૦૪ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૧૭ શ્રક એન .કે.મકવાણા  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૧૮ શ્રક આર .એમ.વાંા  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૧૯ શ્રક કા ભંગકરક ગાસ વામક િકકિ ૫ગારક ૧૩૨૭૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૨૦ શ્રક અલ્ ં ારખા ોાવડા િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૨૧ શ્રક એમ .ઈકાડ  ૫ટાવાળા ૨૯૬૯૮ ર૦૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૨૨ શ્રક એિ .એમ.મેનન  મેનેજર ૫૨૮૯૧ ૩૦૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૨૩ શ્રક એિ .એન.ોાહાણ  મેનેજર ૩૭૨૦૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૨૪ શ્રક એમ .એન.ોાહાણ  વેઈટર ૨૫૬૨૮ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૨૫ શ્રક ડક .એો.વયષ્ ણવ  વેઈટર ૨૭૫૧૮ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૨૬ શ્રક નયનારામ રાઠોડ િકકિ ૫ગારક ૧૩૫૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૨૭ શ્રક ડક .કે.અંકકા  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૨૮ શ્રક કે .એમ.મકવાણા  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 



 

 

 

૧૨૯ શ્રક ીક .કે.અંકકા  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૩૦ શ્રક ડક .િક.અંકકા  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૩૧ શ્રકમતક એંએિ .હંદર  િકકિ ૫ગારક ૧૫૯૯૭ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૩૨ શ્રકમતક ખ યાતક નાયક મેનેજર માકેટીંગ ૩૦૦૦૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૩૩ શ્રક એમ .એમ.૫રમાર  િકકિ ૫ગારક ૧૪૪૨૩ ૯૫ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૩૪ શ્રક િક .એમ.રાવ  કેટ .િભ૫ર.ગ્રેડ-ર  ૩૨૬૯૯ ૨૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૩૫ શ્રક જે .જે.૫ટેં  ડ્રાઈવર ૪૦૯૪૮ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૩૬ શ્રક એન  .ીક.ભરવાડ  ડ્રાઈવર ૪૩૮૧૩ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૩૭ શ્રક એિ .આર.િોંંકક  િકનક .આિક.એકા.  ૪૫૭૧૯ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૩૮ શ્રક વક .એિ.મોર  ડ્રાઈવર ૪૧૦૨૦ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૩૯ શ્રક મક .એિ.ઠાકોર  વેઈટર ૨૮૪૫૩ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૪૦ શ્રક ટક  .ીક.રાજીભત  વેઈટર ૩૪૩૪૯ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૪૧ શ્રક જે .જી.ભાટકયા  ોોકકદાર ૨૮૨૦૮ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૪૨ શ્રક કે .એમ .૫ટેં  િકકિ ૫ગારક ૧૭૭૫૫ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૪૩ શ્રક કે  .ીક.૫ટેં  િકકિ ૫ગારક ૧૭૭૫૫ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૪૪ શ્રક મક .જે.ઠાકોર  િકકિ ૫ગારક ૧૪૪૨૩ ૯૫ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૪૫ શ્રક ટક .કે.રાઠોર  ડ્રાઈવર ૨૯૭૯૦ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૪૬ શ્રક એિ .આર.મહભગભણા  ડ્રાઈવર ૨૮૮૫૩ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૪૭ શ્રક આર .મક.ભરવાડ  િકકિ ૫ગારક ૧૭૭૫૫ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૪૮ શ્રક સનરવ મભન્  ક મેનેજર ૪૦૦૦૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૪૯ શ્રક ડક .એન.દેવરાજ  િકનક .કભક  ૫૨૧૦૬ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૫૦ શ્રક એ .એ. ેખ  આિક .વહકવટ  ૩૩૬૬૧ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૫૧ શ્રક એિ .એિ.મકસ ટ  હાઉિ .િભ૫ર.ગ્રેડ-૧  ૪૩૨૬૫ ૨૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૫૨ શ્રક આર .એમ.રાજીભત  િકનક .આિક.એકા.  ૪૫૫૯૪ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 



 

 

 

૧૫૩ શ્રક દેવિીંહ ીાટડકયા િકકિ ૫ગારક ૧૪૪૨૩ ૯૫ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૫૪ શ્રક મક .એિ.૫રકયાર  િકકિ ૫ગારક ૧૭૭૨૫ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૫૫ શ્રક કે .મકશ્ વાિ  મેનેજર માકેટીંગ ૧૦૩૯૧૮ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૫૬ શ્રક ીક .શ્રકરામ  સ વા .કમ ટેંક.ઓ૫.  ૪૮૩૭૯ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૫૭ શ્રક જે .ડક.ંગયકર  િકનક .આિક.સહિામ  ૪૫૫૧૯ ૨૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૫૮ શ્રક અમૃત િોંંકક ૫ટાવાળા ૨૬૮૦૩ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૫૯ શ્રક ઓ .ટક .સીતાંજય  ઓવર કયર ૫૫૫૧૫ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૬૦ શ્રક એમ .આઈ .ીંડયા  આિક .વહકવટ  ૩૧૦૫૮ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૬૧ શ્રક રમણ િોંંકક િકકિ ૫ગારક ૧૪૪૨૩ ૯૫ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૬૨ શ્રક જે .આઇ.ીંડયા  જનરં વકયર ૨૬૪૦૫ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૬૩ શ્રક ડક .િક.િોંંકક  િકકિ ૫ગારક ૧૪૪૨૩ ૯૫ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૬૪ શ્રક અજીત જો ક મેનેજર ૪૫૦૦૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૬૫ શ્રક કેયભર  ેઠ ડે .મેનેજર  ૨૫૦૦૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૬૬ શ્રક  પ્રેરક  ાહ આિક .એન્જીનકયર  ૨૦૦૦૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૬૭ શ્રક  ભાગયવ ભટ્ટ આિક .એન્જીનકયર  ૨૦૦૦૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૬૮ શ્રક ડક .જી.જાડેજા  આિક .એન્જીનકયર  ૨૦૦૦૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૬૯ શ્રક શ્યામં ીટેં ડેપ્યભટક મેનેજર ૧૬૫૦૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૭૦ જભહક ીાટડકયા ઓવરિકયર ૧૫૦૦૦ - રાજય િરકારpના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૭૧ શ્રક આકા  રાઠોડ મેનેજર ઇવેન્ટ ૨૫૦૦૦ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૭૨ શ્રક સજગ્ને  હફડયાં ડેપ્યભટક મેનેજર ૧૬૫૦૦  રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૭૩ શ્રક અસનં ીટેં એન્જીનકયર ૨૫૦૦૦  રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૭૪ શ્રક અસનમેો કભંશ્રેષ્થ્ા એિોસિયેટ મેનેજર ૩૫૦૦૦  રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૭૫ શ્રક હાર્દયક રાવં એન્જીનકયર ૨૫૦૦૦  રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૭૬ શ્રક ઇન્દ્રજીતસિંગ િયનક એન્જીનકયર ૨૫૦૦૦  રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૭૭ શ્રક રાજીાંસિંહ ોાવડા ંેન્ડ ઓફિિર ૨૦૦૦૦  રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 



 

 

 

૧૭૮ શ્રક ડક  .ીક.ભંાંા  આિક .એન્ જી.  ૮૪૯૩૫ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૭૯ શ્રક મક  .ીક.મહેતા  િકનક .રકિેપ્િનકસટ  ૪૮૪૫૪ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૮૦ શ્રક કે  .ીભરોોતમ  કેટ .િભ૫ર.ગ્રેડ-ર  ૩૯૪૪૩ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૮૧ શ્રક જી .એમ.ગભજયર  િકનક .મદદનક  વહકવટ  ૫૪૪૮૦ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૮૨ શ્રક ફક ન આર . માય  િકનક .મદદનક  વહકવટ  ૪૩૪૩૮ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૮૩ શ્રક એો .ડક.ભરવાડ  િકનક .મદદનક  વહકવટ  ૪૭૫૨૮ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૮૪ શ્રક એો .આર.િભતરકયા  મદદનક  વહકવટ ૩૩૬૬૧ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૮૫ શ્રક ડક .કે.ીંડયા  કેટ .િભ૫ર.ગ્રેડ-૧  ૩૭૩૪૮ ૨૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૮૬ શ્રકમતક ડક .મક.વાેેંા  સ વક૫ર ૨૮૩૧૮ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૮૭ શ્રક આર .કે.દાતણકયા  વેઈટર ૩૧૧૯૭ ૧૫૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૮૮ શ્રક મક .ડક.વાેેંા  િકકિ ૫ગારક ૧૪૪૨૩ ૯૫ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૮૯ શ્રક કાર્તયક મકવાણા મદદનક  વહકવટ ૧૯૯૫૦  રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૯૦ શ્રક રાજેન્દ્રસિંહ રાઠોડ મદદનક  વહકવટ ૧૯૯૫૦  રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૯૧ કભ  .આર્યયકા દિાફડયા  મદદનક  વહકવટ ૧૯૯૫૦  રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૯૨ શ્રક જી .આઈ.સવ્ દવેદક  કેટ .િભ૫ર.ગ્રેડ-૧  ૪૭૪૮૮ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૯૩ શ્રક મક .એિ.સવશ્ વકમાય  કભક ૨૬૫૬૩ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૯૪ શ્રક એન .આર.દત તા  િકકિ ૫ગારક ૧૪૪૨૩ ૯૫ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૯૫ શ્રક એમ .ડક.રાવત  હાઉિ .િભ૫ર.ગ્રેડ-ર  ૪૮૬૭૯ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૯૬ શ્રક ડક .ટક.રાણા  િકનક .કભક  ૬૨૦૩૨ ર૪૦ રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૯૭ શ્રક જે .થ્ાીા  કભક ૩૬૫૪૮ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૯૮ શ્રક િક .આર. ાહ  મેનેજર ૪૮૫૨૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૧૯૯ શ્રક જી .એમ.ોાયરક  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૨૦૦ શ્રક મોહિીંહ ખાન િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૨૦૧ શ્રક એમ .મક.યોમક  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 



 

 

 

 
                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

૨૦૨ 
શ્રક કે .કે.નાયક  િકકિ ૫ગારક ૧૩૮૪૯ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 

૨૦૩ 
શ્રક આર .વક.કાઠકયા  િકકિ ૫ગારક ૧૭૦૧૫ - રાજય િરકારના પ્રવતયમાન યારા યોરણ મભજમ 



 

 

 

 
પ્રકરણ-૧ર (નનયમસ ગ્રિ-૧૧) 

પ્રત યેક સ ત થાને ફાળવાયેિ અંદાજ૫ત્ર 
 

િ હમહ યોજિમ  સલૂ િ  િ ગ અિે કા રેલ ુકુા વણ  અંરે્ અીવેમલોિ  સવર્િ ો 
સવકા મસ, સિહમગણ અિે િ કા િ કા ી કા મયો અંરે્ જવમબદમર જાીરે િ ાંત્ર હમટે 

 
૧ર.૧ જુદી જુદી યોજિમ  અન્ વયે જુદી જુદી પ્રત િસિ   હમટે અંદમજ૫ત્રિ  સવર્િ ોિ  હમતીિ  . 
વોગ : ર૦૧૬-૧૭                
   (રકા હ રુમ. લમિહમાં) 
 

અ.
િાં. 

યોજિમનુાં 
િમહ/સદર 

પ્રત િસિ  પ્રત િસિ  
શરુ 
કા યમગિ  
િ મરીિ 

પ્રત િસિ િમ અંિ િ  
અંદમજીિ  િ મરીિ 

સલૂ િ  
રકા હ 
(મળૂ 
અંદમજો) 

હાંજૂર 
થયેલ 
રકા હ  
(સિુમરેલ 
અંદમજો) 

છુટી 
કા રેલ / 
ુકુા વેલ 
રકા હ 
(ીપ્ િ મિ  
સાંખ્ યમ) 

છેલ્ લમ 
વોગનુાં  
િરેિર 
િ ગ 

કા મયગિ  ગણુવત્ િ મ 
હમટે સાંપણુગ૫ણે 
કા મહર્ રી હમટે 
જવમબદમર અસિકા મરી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 



 

 

 

૧. સાંકા લલિ  પ્રવમસિ 
્થળ વ્યવ્થમ  

રમજયહમાં િ ેહજ 
રમજય બીમર 
પ્રવમસ  િે 
રમજયિમ પ્રવમસિ 
અંર્ેિ  હમતીિ   
હળી રી ેિે  હમટે 
પ્રવમસિ હમતીિ   
કેા ન્ રો  ભમ 
કા રવમહમાં આવે છે. 
િ ેહજ સિર્હ 
ી્ િ કા િમ 
સવીમરિમહોનુાં 
બકુા ,ર્ િ થમ 
આયોજીિ  
પ્રવમસનુાં બકુા ,ર્ 
કા રવમહમાં આવે છે. 
િ ેહજ રમજયહમાં 
આવિ મ 
પ્રવમસ  િ  

વોગ 
૧૯૮૯ 

પ્રવમસ  િે જુદમ 
જુદમ પ્રકા મરનુાં 
સમતીત્ ય િ ેહજ 
જુદી જુદી પ્રવમસ  
હમતીિ   પરુી 
પમડવમહમાં આવે 
છે.  

૧૩૦૦ ૬૦૦ ૬૦૦ ૫૦૦ હેિેજર 
(ટી.એન્ ડ ટી.)  
કા ાંપિ  સેકે્રટરી કા હ 
ીમયમ. હેિેજર  



 

 

 

આંકા ડકા ીય હમતીિ   
જીટકા ો દ્વમરમ િ ૈયમર 
કા રવમહમાં આવે છે.  

૨. જાીરે િબર અિે 
પ્ર મર 

રમજયહમાં આવેલમ 
પ્રવમસિ ્ થળો 
અંર્ેિ  હમતીિ   
પ્રવમસ  િે પરુી 
પમડવમ હમટે જરુરી 
ીોતડરો, પો્ ટરો, 
લ ીલેટ, બકુા  
વરે્રે િૈ યમર 
કા રવમ  ડી  
સવડી  વ વમરમ 
પ્રવમસિ હમતીિ   
િ ૈયમર કા રવ  
િે હજજુદમ જુદમ 
સમહસયકા ો, 
વિ ગહમિ૫ત્રો, 
ટીવ   ેિલો 

સિે 
૧૯૮૭ 

 પ્રવમસ  િે 
ીોલ્ ડરો, પો્ ટરો, 
બકુા લેટ િે હજ 
 ડીયો અિે 
વ ડીયો વ વમરમ 
પ્રવમસિ હમતીિ   
પરુી પમડવમહમાં 
આવે છે.  

૪૦૦૦ ૪૦૦૦ ૪૦૦૦  ૪૫૦૦ હેિેજર(હમકેા ટ,ર્) 



 

 

 

વ વમરમ પ્રવમસિિ  
જાીરેમિ  કા રવ . 

૩. પ્રદશગિ રમજયહમાં અિ ે
રમજય 
બીમર ભરમિ મ 
પ્રદશગિોહમાં ભમર્ 
લઈ રમજયિ  
પ્રવમસિ અંર્ેિ  
હમતીિ    ડીયો 
સવડીયો વ વમરમ 
પરુી પમડવ  િ ેહજ 
પ્રવમસિ અંર્ેિમ 
સેહ િમર અિ ે
વકા ગશોદ૫હમાં ભમર્ 
લઈ પ્રવમસિ 
પ્રત િસત્ િ િ  હમતીિ   
પરુી પમડવમિ  
કા મહર્ રી કા રવમહમાં 
આવે છે. 

સિે 
૧૯૯૦ 

આ એકા  
 િર્ોઈંર્ ્ કા ીહ 
ીોઈ િે હમાં જુદમ 
જુદમ ્ થળોએ 
ભરમિ મ પ્રદશગિો 
િ ેહજ 
સેહ િમરહમાં ભમર્ 
લેવમહમાં આવે છે.  

૨૦૦૦ ૨૦૦૦  ૨૦૦૦  ૧૫૦૦ હેિેજર(હમકેા ટ,ર્) 



 

 

 

૪. હેળમ અિે 
 ત્ સવો 

રમજયહમાં અિે 
રમજય બીમર 
ભરમિ મ હેળમ હમાં 
ભમર્ લઈ 
પ્રવમસ  િે 
પ્રવમસિ અંર્ેિ  
હમતીિ   પરુી 
પમડવ  િ થમ 
રમજયહમાં ભરમિ મ 
હેળમ હમાં 
પ્રવમસ   હમટે 
આવમસ, ભોજિ 
વરે્રે સવલિ ો 
પરુી પમડવ . 

સિે 
૧૯૮૬ 

આ એકા  
 િર્ોઈંર્ ્ કા ીહ 
ીોઈ િે હમાં જુદમ 
જુદમ ્ થળોએ 
ભરમિ મ હેળમ 
િ ેહજ  ત્ સવોહમાં 
ભમર્ લેવમહમાં 
આવે છે િ ેહજ 
િવરમસત્ર અિે 
૫િ ાંર્ હીોત્ સવ 
જેવમ હોટમ 
 ત્ સવો યોજવમહમાં 
આવે છે.   

૪૦૦૦ ૪૦૦૦ ૪૦૦૦  ૪૦૦૦ કા મયગપમલકા  ઈજિેર 
અિે 
હેિેજર(હમકેા ટ,ર્)  

૫. હમતીિ   અિે 
પ્રમદ્યોલર્કા રણ 

અર્ત્ યિમ ્ થળોએ 
ડી  ટલ રુરી્ ટ 
ર્મઈડિ  સેવમ 
પ્રવમસિિે લર્િ   
વેબસમઈડ, 

સિે 
૧૯૯૬ 

પ્રવમસિ અંર્ેિ  
હમતીિ   ઈહેલ, 
ઈન્ ટરિેટ, 
વેબસમઈડવ વમરમ 
પ્રવમસ  ન્રે પરુી 

૫૦૦ ૫૦૦ ૫૦૦ ૫૦૦ હેિેજર(આઇ.ટી.) 



 

 

 

ઈન્ ટરિેટ, ઈહેલ 
વરે્રેિે આધસુિકા  
કા રવમ િ ેહજ િ ેિ  
હરમહિ  કા રવ . 

પમડવમહમાં આવે 
છે િ દિ  ૫રમાંિ  
દરેકા  કા  ેરીહમાં 
કા ોમ પ્ ુ ટુરો 
આ૫વમહમાં આવેલ 
છે અિે િ ે િે 
 િલમઈિથ  
જોડવમહમાં આવ  
રીલે છે.  

૬. રોકા મણિે 
પ્રોત્ સમીિ 

રમજય સરકા મરે 
જાીરે કા રેલ 
પ્રવમસિ િ સિ   
૧૯૯૫-ર૦૦૦ 
િ થમ ર૦૦૩-
ર૦૧૦નુાં 
સીળિ મપવૂગકા  અિ ે
અસરકા મરકા  
કા મહર્ રી કા રમવવમ 
િ ેહજ િ ેિે લર્િ મ 

સિે 
૧૯૯૯ 

રમજયહમાં આવિ મ 
પ્રવમસિ અંર્ેિમ 
૫તરયોજિમિમ 
રોકા મણ હમટે 
રોકા મણકા મરોિે 
જરુરી હમતીિ   
િે હજ જુદમ જુદમ 
પ્રકા મરિ  સરકા મરી 
સિયહો અનસુમર 
હદદ કા રવમહમાં 

૫૭૦૦ ૫૭૦૦ ૫૭૦૦  ૫૨૫૦ હેિેજર(ઇન્ વે્ ટહેન્ ટ) 



 

 

 

આનસુમાંલર્કા  
કા મહર્ રી ીમથ 
િરવ . 
 
 

આવે છે. 

૭. બધુ્ધ્િ કા ૌશલ્ય 
અિે સમીસ કા િ મ 

રમજયહમાં ુવુમિોિે 
પ્રવમસિ અંર્ેિ  
િ મલ હ પ્રવમસિ
 િમ 
સવકા મસહમાં 
સીભમર્  
બિમવવમ 
રોજર્મરી પરુી 
પમડવમ, જરુરી 
પ્રવમસિ િ મલ હ 
વર્ો િમહમાંતકા િ  
સા્ં  થમિમ 
સીયોર્થ  
 લવમહમાં આવે છે. 

૧૯૯૬ રમજયિમ 
ુવુમિોિે 
પ્રવમસિ અંર્ેિ  
િ મલ હ આપ િે 
રોજર્મરી 
આ૫વમહમાં હદદ 
કા રવમહમાં આવે છે. 

૧૫૦૦  ૧૫૦૦  ૧૫૦૦  ૧૫૦૦ હેિેજર 
(પ આર એન્ ડ પ ) 

૮. કેા ન્ ર સરકા મર દર વોે કેા ન્ ર ર૦૦૬ આ ૫તરયોજિમ ૨૦૦ ૦૦  ૦૦ ૦૦ કા મયગપમલકા  ઈજિેર 



 

 

 

વ વમરમ હાંજૂર 
થયેલ 
૫તરયોજિમ - 
રમજય સરકા મરિો 
તી્ સો. 

સરકા મર વ વમરમ 
પ્રવમસિ 
૫તરયોજિમિે 
હાંજૂરી આ૫વમહમાં 
આવે છે. રમજય 
સરકા મર વ વમરમ જે 
જે ૫તરયોજિમ  
હોકા લવમહમાં આવે 
છે િ ેહમાં 
દશમગવવમહમાં 
આવેલ રમજય 
સરકા મરિો તી્ સમિો 
િ ગ આ સદરે 
પમડવમહમાં આવે છે, 
જેહમાં ઈન્ ટરિલ 
રોડ, એપ્રો  રોડ, 
બમીય 
સવજળીકા રણ, 
પમણ  પરુવઠો, 

 િર્ોઈંર્ ીોઈ 
જે ૫તરયોજિમઆો 
હમટે િમણમાંકા ીય 
સીમય હાંજૂર કા રી 
ીોય િ ેવ  
૫તરયોજિમહમાં જે 
રમજય સરકા મરિો 
તી્ સો દશમગવેલ 
ીોય િ ેહજ િ ેહમાં 
જો વિમરો થમય 
િ ો િ ે રકા હ ૫ણ 
આ સદરે 
 િમરવમહમાં આવે 
છે.  



 

 

 

ર્ટરવ્ યવ્ થમ, 
જહ િિ  િરીદી, 
જહ િિ  હોજણ  
િે હજ આકા ીટેકા ટ 
ીી, કા ન્ સલ્ ટન્ ટિ  
ીી સવ.િો સહમવેશ 
થમય છે.  

૯. સાંકા લલિ  ્થળોિો  
સવકા મસ 

રમજયહમાં આવેલમ 
અર્ત્ યિમ 
પ્રવમસિ ્ થળો 
િમિ ે 
આંિ રહમળિમકા ીય 
અિે પ્રવમસિ 
સસુવિમ  ૫ણલબ્ િ 
કા રમવવમહમાં 
આવિમર છે. આ 
્ થળોિો સવમાંર્  
સવકા મસ થમય એ 
રીિ ે કા મહર્ રી 

ર૦૦૭ રમજયહમાં આવેલમ 
અર્ત્ યિમ 
પ્રવમસિ ્ થળોએ 
આંિ રહમળિમકા ીય 
સસુવિમ જેવ  કેા  
રોડ બિમવવો, 
પ વમનુાં  ોખ્ ખ ુ
પમણ , સવશ્રમહ 
હમટેિ  જગ યમ, 
બમીુે્   
સવજળીકા રણ, 
હોટમ  મર 

૨૪૪૦૦ ૨૪૪૦૦ ૨૪૪૦૦
  

૨૬૬૫૦ કા મયગપમલકા  ઇજિેર 



 

 

 

ીમથ િરવમહમાં 
આવ  રીલે છે.  

ર્ િ મ   ૫ર 
સકા ગલો  ભમ 
કા રમવવમ,  ર્ટર 
વ્ યવ્ ્ થમ, 
સમઈિેજીસ, જાીરે 
સૌ મલય િ થમ 
પ્રવમસિિે 
લર્િ   સસુવિમ 
 ભ  કા રવમહમાં 
આવિમર છે.  

૧૦.
  

બેડ એન્ ડ 
બ્રેકા ીમ્ ટ (ીોહ 
્ ટે.) યોજિમ  

પ્રવમસ   હમટે 
પ્રવમસિ ્ થળોએ 
ીોટલ  પરમાંિ  
આત્ હ ય 
સિવમસિ  સવલિ  
 પલબ્ િ થમય િ ે 
હમટેનુાં આયોજિ 
છે.   

૨૦૧૩-
૧૪  

પ્રવમસ  િે 
ગજુરમિ િ  
સા્ં  કિસિ , 
પરાંપરમર્િ  
િોરમકા  હળે 
િ ેહજ ્ થમસિકા  
વ્ યતકા િ  િે 
રોજર્મરી હળે 
િ ેહજ આસત્ હયિ મ 

૨૦૦  ૨૦૦  ૨૦૦  ૨૦૦  હેિેજર(ટી.એન્ ડ ટી) 



 

 

 

હળે િે ત ુ
આયોજિ છે.  

૧૧. પ્રવમસિિમ 
 િ ેજિ અિે 
તીલ્ હ શટુ,ર્િે 
પ્રોત્ સમીિ.  

રમજયિમ 
ઐસિ ીમસસકા  
િમસહિકા , પરુમિ ત્ વ 
િ ેહજ ી્ િ  
કા લમર્ રીિો 
વમરસો દશમગવ  
શકા મય િે  હમટે 
સિહમગિ મ િે તીલ્ હ 
શટુ,ર્ હમટેિ  
કા મહર્ રી હમટે 
પ્રોત્ સમીિ 
આપવમિ  યોજિમ 
છે.  

૨૦૧૩-
૧૪  

ખચુ બ ુગજુરમિ  કા ી 
ઝાંબેશિે હળેલ 
અભિુ પવુગ 
આવકા મરિે ધ્ યમિે 
લઇ રમજયહમાં 
બોલ તડુિ  અન્ ય 
તીલ્ હિો 
સિહમગિ મ  શટુ,ર્ 
કા રે િે ત ુ
આયોજિ છે. 

૧૨૦૦  ૨૦૦  ૨૦૦  ૨૦૦  હેિેજર 
(પ .આર.એન્ ડ 
પબ્ લ સ ટી)  

૧૨. પ્રવમસિ હમટે 
કેા ન્ ર સરકા મરિ  
સીમય  

કેા ન્ ર સરકા મર દ્વમરમ 
હાંજુર કા રવમહમાં 
આવિ   
પતરયોજિમિ  

૨૦૦૯-
૧૦  

 ૧૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ કા મયગપમલકા  ઇજિેર 
 



 

 

 

કા મહર્ રી કા રવમનુાં 
આયોજિ છે.  

૧૩. ગજુરમિ  રુરી હ 
એંન્ટરટેઈિહેન્ટ 
સ ટી-હેર્મ 
પ્રોજેક્ટસ 

આ પ્રોજેકા ટ હમટે 
જરૂરી જગયમ િ ેહજ 
તી  બ લ ટી 
રીપોટગ  વરે્રે 
પ્રમથસહકા  કા મયગવમતી 
હમટેનુાં આયોજિ. 

૨૦૧૪-
૧૫ 

 ૧૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ કા મયગપમલકા  ઇજિેર  

 
 
 
  



 

 

 

 

 
પ્રકરણ-૧૩ 

સિાયકી કાયતિમોના અમિ અંગેની ૫ઘ િનત 
(િાિમા  પ્રવાસન કે્ષત્ર માટે કોવ સિાયકી કાયતિમો અમિમા  નથી) 

 
૧૩.૧ નીચેના નમનૂા મજુબ માહિતી આપવી. 

 
 કા મયગક્રહ/યોજિમનુાં િમહ 
 કા મયગક્રહ/યોજિમિો સહયર્મળો 
 કા મયગક્રહિો  દેશ 
 કા મયગક્રહિમ ભૌસિ કા  િમણમાંકા ીય લ૧યમાંકા ો (છેલ્ લમ વોગ હમટે) 
 લમભમથીિ  પમત્રિ મ 
 લમભ અંર્ેિ  પવૂગ જરુરીયમિ ો 
 કા મયગક્રહિો લમભ લેવમિ  ૫વ િસિ  
 પમત્રિ મ િકા કા ી કા રવમ અંર્િેમ હમ૫દાંડો  
 કા મયગક્રહોહમાં આપેલ લમભિ  સવર્િ ો (સીમયકા ીિ  રકા હ અથવમ આ૫વમહમાં આવેલ અન્ ય હદદ ૫ણ દશમગવવ ) 
 સીમયકા ી સવિ રણિ  કા મયગ૫વ િસિ  



 

 

 

 અરજી કા યમાં કા રવ  કેા  અરજી કા રવમ હમટે કા  ેરીહમાં કા ોિો સાં૫કા ગ કા રવો. 
 અરજી ીી (લમગ ુ૫ડત ુાં ીોય ત્ યમાં) 
 અન્ ય ીી (લમગ ુ૫ડત ુાં ીોય ત્ યમાં) 
 અરજી૫ત્રકા િો િમિૂો (લમર્ે ૫ડત ુાં ીોય િ ો જો સમદમ કા મર્ળ ૫ર અરજી કા રી ીોય િ ો અરજદમરે અરજીહમાં શુાં શુાં દશમગવતુાં 

તિુો  લ્ લેિ કા રો) 
 લબડમણોિો િમિૂો 
 પ્રતક્રયમિે લર્િ   સહ્ યમ  અંર્ે કા યમાં સાં૫કા ગ કા રવો. 
  ૫લબ્ િ સિસિિ  સવર્િ ો (જજલ્ લમ કા ક્ષમ, ઘટકા  કા ક્ષમ વરે્રે જેવમ સવસવિ ્ િ રોએ) 

 
 

િ  ેિમ 
િમિૂમહમાં 
લમભમથી િ  
યમદી  
ક્રહ િાં.કા ોડ 

લમભમથીનુાં 
િમહ 

સીમયકા ીિ  
રકા હ 

હમિ મ- 
સપિ મ 
/ 
વમલ  

૫સાંદર્ િો 
હમ૫દાંડ 

સરિમમુાં 

     જજલ્ લમ શીરે િર્ર/ 
ર્મહ 

ઘર િાં. 

           
           



 

 

 

 
 

 

પ્રકરણ-૧૪  
(નનયમસ ગ્રિ-૧૩) 

તેણે આપેિ રાિતો, ૫રનમટ કે અનિકેૃત મેળવનારની નવગતો 
(માહિતી શનુ્દ ય ગણવી) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

પ્રકરણ-૧૫ 
(નનયમ સ ગ્રિ-૧૪) 

કાયો કરવા માટે નકકી કરેિા િોરણો 
 

૧૫.૧ સવસવિ 
પ્રત િસત્ િ  /કા મયોક્રહો 
ીમથ િરવમ હમટે 
સવભમરે્ િકા કા ી કા રેલ 
િોરણોિ       
સવર્િ ો આ૫ોો. 
અન.ુ િાં. 

પ્રત િસત્ િ   અિે કા મયગક્રહો િમરમ િોરણો 

૧. પ્રવમસિ ૫તરયોજિમ નુાં અહલ કા રણ રમજયસરકા મર વ વમરમ હાંજૂર કા રવમહમાં આવેલ ગ્રમન્ ટ 
મજુબ ટેન્ ડર િોટીસ વ વમરમ પ્રવમસિ ૫તરયોજિમિમ 
અહલ કા રણ હમટે એજન્ સ / કા ોન્ રાવમકા ટરો સિુકુા િ  
કા રવમહમાં આવે છે. 

ર. ભમરિ  સરકા મર વ વમરમ હાંજૂર થયેલ 
૫તરયોજિમનુાં અહલ કા રણ 

ભમરિ  સરકા મર વ વમરમ હાંજૂર કા રવમહમાં આવેલ ગ્રમન્ ટ 
મજુબ ટેન્ ડર િોટીસ વ વમરમ પ્રવમસિ ૫તરયોજિમિમ 



 

 

 

અહલ કા રણ હમટે એજન્ સ  / કા ોન્ રાવમકા ટરો  સિુકુા િ  
કા રવમહમાં આવે છે.  

૩. હેળમ- ત્ સવો, પ્રદશગિ, સેસહિમર સવરે્રેનુાં 
આયોજિ 

હાંજૂર થયેલ ગ્રમન્ ટિ  હયમગદમહમાં સ ાંબાંસિિ  પ્રત િસત્ િ   
હમટે િ ગ કા રવમહમાં આવે છે, વિ ગહમિ૫ત્રોહમાં ટેન્ ડર 
િોતટસ વ વમરમ ભમવ૫ત્રકા  હાંર્મવ  
એજન્ સ /કા ોન્ રાવમકા ટર સિયિ  કા રવમહમાં આવે છે. 
િ મત્ કા મલલકા  કા મહર્ રી હમટે આકા ીટેકા ટ/સરકા મરી / 
અિગસરકા મરી સા્ં  થમિો સીયોર્ લેવમહમાં આવે છે.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

પ્રકરણ-૧૬ 
(નનયમસ ગ્રિ-૧૫) 

વીજાણરુૂપે ઉ૫િભ ય માહિતી 
 

૧૬.૧ વ જાણરુૂપે  ૫લભ્ ય સવસવિ સવોયોિ  હમતીિ  િ  સવર્િ ો   

 રમજયહમાં આવેલ હીત્ વિમ પ્રવમસિ ્ થળો, પ્રવમસિ સરકા ીટો, હીત્ વિમ હેળમ- ત્ સવો સવરે્રે બમબિ ોિે આવરી લેિ મ 
બ્રોશર-લ ટરે ર સિર્હ વ વમરમ િ ૈયમર કા રવમહમાં આવેલ જેિ  સવર્િ  િ  ે મજુબ છે. 

 

 ૧. ગજુરમિ  હેપ  
 ર. અહદમવમદ હેપ 
 ૩. વડોદરમ હેપ  
 ૪. સ િરિ  હેપ  
 ૫. રમજકા ોટ હેપ  
 ૬. જુિમર્ઢ હેપ  
 ૭. કા ચ્ છ હેપ  
 ૮. દ્વમરકા મ હેપ  
 ૯.  સોહિમથ બ્રોશર 



 

 

 

 ૧૦.  ગજુરમિ  તરવેલ્ ડ બકુા  
 ૧૧. એકા સપ્ લોટ ગજુરમિ  
 ૧૨, ખચુ બ ુગજુરમિ  કા ી  
 ૧૩. તડવોશિ ઇહોશિ બ્રોશર 
 ૧૪. પ.ુ ર્માંિ જી સકા ીટ બ્રોશર  
 ૧૫. બધુ્ િ સકા ીટ 
 ૧૬. ર્ ર બ્રોશર 
 ૧૭.    હોઢેરમ બ્રોશર 
 ૧૮.    રમણકા ીવમવ બ્રોશર 
 ૧૯.  અંબમજી બ્રોશર 
 ૨૦. અહદમવમદ બકુા  

૨૧. વડોદરમ બકુા  
૨૨. જુિમર્ઢ બકુા  
૨૩. સરુિ  બકુા  
૨૪.  કા ચ્ છ બકુા  
૨૫. રમજકા ોટ બકુા    

.   
 
 



 

 

 

 

પ્રકરણ-૧૭ 
(નનયમસ ગ્રિ-૧૬) 

માહિતી મેળવવામાટે નાગહરકોને ઉ૫િભ ય સવિતોની નવગતો. 
 

 ૧૭.૧ લોકા ોિે હમતીિ   હળે િે  હમટે સવભમરે્ અ૫િમવેલ સમિિો, ૫વ િસિ   અથવમ સવલિ ો જેવ  કેા ,  
કા  ેરી ગ્રાંથમલય 

 સિર્હિ  વડી કા  ેરી, પ્રવમસ  હમતીિ   કેા ન્ રો વ વમરમ જરુરીયમિ  મજુબિ  હમતીિ   પ્રવમસ  િે આ૫વમહમાં આવે છે. 
વિ ગહમિ૫ત્રો : 

 હેળમ- ત્ સવો, પ્રદશગિ સવરે્રે અંરે્િ  જાીરે િબર વિ ગહમિ૫ત્રો િ થમ હેર્ે  િોહમાં આ૫વમહમાં આવે છે. 
પ્રદશગિો અિે રોડ શો 

 રમજયહમાં િ થમ રમજય બીમર પ્રદશગિોહમાં ભમર્ લઈ પ્રવમસિ પ્રત િસત્ િ   અિે ્ થળોિો પ્ર મર પ્રસમર કા રવમહમાં આવે છે.  
િોતટસ બોડગ 

 સિર્હિમ પ્રવમસ  હમતીિ   કેા ન્ રોિમ િોટીસ બોડગ ૫ર હીત્ વિ  હમતીિ    વિિ ોવિિ  રજુ કા રવમહમાં આવે છે. 
કા  ેરીહમાં રેકા ડગન ુાં સિરીક્ષણ : 

 સાંબાંસિિ  રેકા ડગન ુાં સિરીક્ષણ કા રવમ હમટે સિર્હિમ જાીરે હમતીિ   અસિકા મરી અથવમ હદદિ શ જાીરે હમતીિ   અસિકા મરીિે 
લેલિિ હમાં અરજી કા રવમિ  રી ેછે. આ અંર્ે સિરીક્ષણ હમટે ીમળવેલ સહય અિે િ મરીિે અરજદમરે સિર્હિ  કા  ેરી િમિે  
ીમજર રીી રેકા ડગિેં સિરીક્ષણ કા રવમ દેવમહમાં આવશે. 



 

 

 

દ્ િ મવેજોિ  િકા લો હેળવવમિ  ૫વ િસિ  
સાંબાંસિિ  હમતીિ   હેળવવમહમટે સિર્હિમ જાીરેહમતીિ   અસિકા મરી અથવમ હદદિ શ જાીરે હમતીિ   અસિકા મરીિે 
લેલિિ હમાં અરજી કા રવમિ  રી ે છે. અરજી હળ યમબમદ િ થમ જરુરી ીી હળ યમબમદ ૩૦ તદવસિ  હયમગદમહમાં જરુરી 
હમતીિ  િ  િકા લ  ૫લબ્ િ કા રમવવમહમાં આવશે. અરજદમરે અરજી ૫ત્રકા  સમથે રુમ. ર૦/- ીી રોકા ડહમાં ભરવમિ  રીશેે. 
િકા લો હેળવવમ હમટે અરજદમરે પમિમ દીઠ રુમ. ર/-  ેરોક્ષમિમ એડવમન્ સહમાં ુકુા વવમિમ રીશેે. આ  ૫રમાંિ  સ ડી િ થમ 
ીલોપ  હેળવવમ હમટે પ્રસિ  ીલોપ /સ ડી દીઠ રુમ. ૫૦.૦૦ એડવમન્ સહમાં રોકા ડહમાં ુકુા વવમિમ રીશેે, અરજદમરે હમાંરે્લ 
હમતીિ  /સ ડી સવરે્રે કા મહકા મજિમ તદવસો દરમ યમિમ સવમરિમ ૧૦.૩૦કા લમકા થ  બપોરિમ ૧.૦૦ કા લમકા  દરમ યમિ પરુી 
પમડવમહમાં આવશે. અનકુુળ િ મરીિ અિે સહયિ  જાણ જાીરે હમતીિ   અસિકા મરી અથવમ હદદિ શ જાીરેઅસિકા મરી 
વ વમરમ જણમવવમહમાંઆવશે. 
 ૫લભ્ ય િ ાંત્રિ  વેબસમઈટ 

 પ્રવમસિ કે્ષત્રિ  પ્રત િસત્ િ  , પ્રવમસિ ્ થળો, હીત્ વિમ પ્રસાંર્ો િ થમ પ્રવમસિ કે્ષત્રિ  િ હમહ હમતીિ  , ીોટોગ્રમી સવરે્રે 
સિર્હિ  વેબસમઈટ   ૫ર  ૫લબ્ િ છે. 
જાીરે િબરિમાં અન્ ય સમિિો 
સિર્હ વ વમરમ ટીવ   ૫ર જાીરે િબર વ વમરમ િ થમ ્ ક્રોલ,ર્ હમવ યહ હમરીિ  હીત્ વિમ પ્રસાંર્ોિ  જાણકા મરી  ૫લબ્ િ 
કા રમવવમહમાં આવે છે. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

પ્રકરણ-૧૮ 
(નનયમસ ગ્રિ-૧૭) 
અન્દ ય ઉ૫યોગી માહિતી 

(અન્દ ય ઉ૫યોગી માહિતી શનૂ્દ ય) 
 
 
 


