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પ્રકરણ-૧ 

પ્રસ્તાવના 

 

૧.૧ આ પસુ્નતકા (માનિતી અનિકાર અનિનનયમ, ર૦૦૫) ની પ્રાશ્વાદભનુમકા અગં ેજાણકારી. 

આ પુસ્નતકા માનિતી અનિકારી / અનિનનયમ-ર૦૦૫ અંતગતત તૈયાર કરવામાં આવેિ છે જેમા ંગુજરાત પ્રવાસન નનગમ નિ. ને સંબંનિત બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. 

૧.ર આ પસુ્નતકાનો ઉદશે / િતે ુ

આ પુસ્નતકા ઉદ્દેશ પ્રવાસન પ્રવૃનતઓ, પ્રવાસન સ્થળો, યોજનાઓ નવગેર ેબાબતોની જાિેર જાણકારી આ૫વાનો છે. 

૧.૩ આ પસુ્નતકા કઈ વ્યકકતઓ / સસં્થાઓ / સગંઠનો નવગરેને ેઉ૫યોગી છે ? 

આ પુસ્નતકા ટુરીઝમ અને ટ્રાવેિ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેિ તમામ વ્યકકતઓ / સંસ્થાઓન ેતથા પ્રવાસીઓન ેઉ૫યોગી છે 

૧.૪ આ પુસ્નતકામા ંઆપેિી માનિતીનંુ માળખુ ંમાનિતી અનિકાર અનિનનયમ-ર૦૦૫ની કિમ-૪ મુજબ પ્રકરણ-ર ની ૧૭મા ંનવનવિ બાબતોનો સમાવેશ કરવામા ં્્

આવેિ છે. 

૧.૫ વ્યાખ્યાઓ (પુસ્નતકામા ંવા૫રવામા ંઆવેિ જુદા જુદા શબ્દોની વ્યાખ્યા આ૫વા નવનંતી) પુસ્નતકામા ંવા૫રવામા ંઆવેિ વ્યાખ્યાઓ નીચે મુજબ છે. 

૧.૬ કોઈ વ્યકકત આ પુસ્નતકામા ંઆવરી િેવાયેિ નવષયો અંગે વિુ માનિતી મેળવવા માગંે તો તે માટેની સં૫કત વ્યકકત 

 સુ. શ્રી તૃનતત જે વયાસ, GAS - જનરિ મેનેજર, અપીિ અનિકારી 

૧.૭ આ પુસ્નતકામા ંઉ૫િબ્િ ન િોય તે માનિતી મેળવવા માટેની કાયત૫ઘ્િનત અને ફી.સંબંનિત માનિતી મેળવવા માટે નનગમના જાિેરમાનિતી અીિકારી અથવા 

મદદનીશ જાિેર માનિતી અનિકારીને િેનખતમા ંઅરજી કરવાની રિે છે. અરજી મળ્યા બાદ તથા જરુરી ફી મળ્યા બાદ ૩૦ કદવસની મયાતદામાં જરુરી 



 

 

 

માનિતીની નકિ ઉ૫િબ્િ કરાવવામાં આવશે. અરજદારે અરજી ૫ત્રક સાથે રુા. ર૦/- ફી રોકડમાં ભરવાની રિેશે. નકિો મેળવવા માટે અરજદારે પાના દીઠ 

રુા. ર.૦૦ તથા ઝેરોક્ષના       રુા.૦.૭૫ પાના દીઠ એડવાન્સમા ંચુકવવાના રિેશે. આ ઉ૫રાંત સીડી તથા ફિોપી મેળવવા માટે પ્રનત ફિોપી / સીડી દીઠ રુા. 

૫૦.૦૦ એડવાન્સમા ંરોકડમા ંચુકવવાના રિેશ.ે અરજદારે માંગેિ માનિતી / સીડી નવગેર ેકામકાજના કદવસો દરમ્યાન સવારના ૧૦-૩૦ કિાકથી બપોરના 

૧.૦૦ કિાક દરમ્યાન પુરી પાડવામાં આવશે. અનુકુળ તારીખ અને સમયની જાણ જાિેર માનિતી અનિકારી અથવા મદદનીશ જાિેર માનિતી અનિકારી દ્વારા 

જણાવવામા ં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. 

 

 



પ્રવાસી માહિતી કેન્દ્ર (ગજુરાત) 

ક્રમ  ટીઆઇબી નુું 

નામ  

ટીઆઇબીનુું સરનામુું  

૧ અમદાવાદ એચ.કે.હાઉસ, બાટા શો રુમ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ 

૨ ગાાંધીનગર પાટનગર યોજના ભવન, સેક્ટર-૧૬, ગાાંધીનગર 

૩ વડોદરા સી-બ્લોક,નમમદા ભવન, ગ્રાઉંડ ફ્લોર,વડોદરા 

૪ સુરત જજલ્લા સેવા સદન-૨, એ-બ્લોક, ગ્રાઉંડ ફ્લોર, અઠવા લાઇન્સ, સુરત 

૫ કચ્છ જજલ્લા પ્રવાસી માજહતી કચેરીના ઉપરના માળે, પ્રદશમન હોલ ખાતે –ભુજ 

કચ્છ 

૬ રાજકોટ ઓફિસ નાંબર ૧૨૨,કોસ્મો કોમ્પ્લેક્સ િસ્ટમ ફ્લોર મજહલા કોલેજ ચોક ન્ય ુ

કાલાવડ રોડ અાંડર જિજ રાજકોટ 
 

 

પ્રવાસી માજહતી કેન્ર (ગજુરાત બહાર) 

ક્રમ  ટીઆઇબી નુાં નામ  ટીઆઇબીનુાં સરનામુાં  

૧ મુાંબઈ ૯૦૭, મેકર ચેમ્પબેસમ-5, નરીમનપોઈન્ટ, મુાંબઈ 

૨ ચેન્નઈ તાજમલનાડુાં ટુફરઝમ કોમ્પ્લકે્સ વાલાજા રોડ,ચેન્નઈ 

૩ હૈદરાબાદ પ્રવાસી માજહતી કેન્ર  બાલયોગી પયમટન ભવન ગ્રીનલેંડ બેગમ પેટ 

હૈદરાબાદ 

૪ લખનૌ સી ૧૩ યુપી સ્ટેટ ટુફરઝમ ડેવલોપમેન્ટ કોપોરેશન જવજપન ખાંડ 

ગોમતીનગર,લખનૌ 

૫ ન્યુ ફદલ્હી એ/૬, સ્ટેટ એંપોફરયમ જબલ્ડીંગ, બાબા ખડકજસહ માગમ, ન્યુ ફદલ્હી 

૬ બેંગલોર પ્રવાસી માજહતી કેન્ર કર્ામટક ટુફરઝમ બદામી હાઉસ, બેંગલોર 

૭ કલકત્તા એ-૨૩૦, એજેસી બોસ રોડ  ૭ મો માળ મીંટુાંપાકમ જચત્રકૂટ જબલ્ડીંગ, 

કલકતા 

૮ જયપુર પ્રવાસી માજહતી કેન્ર ખાસા કોઠી હોટલ કેમ્પપસ, એમ.આઇ રોડ જયપુર 

૯ રાયપુર શોપ નાં ૨, પયમટન સૂચના કેન્ર, ગઘાત્રી, મહાંત ઘાસીદાસ સ્મારક સાંગ્રહાલય 

ઘડી ચોક ની પાસ ેજસજવલ લાઇન, રાયપુર 

૧૦ પટના ઓફિસ નાંબર ૪૦૨, ૪થો માળ હફરનીવાસ કોમ્પ્લેક્સ, હીરા પલેેસ ડાકમ 

બાંગલો ની સામે, પટના 

૧૧ કોજચન શોપ નાંબર ૪ કેટીડીસી કોમ્પ્લેક્સ ગ્રાઉંડ ફ્લોર ગવમમેંટ ગેસ્ટ હાઉસ ની 

નજીક તાજ ગટે વ ેહોટલ ની સામે, શનમૂગમ રોડ, એનામકુલમ 
 

 



 

પ્રવાસી સ્વાગત કને્ર (ગજુરાત) 

ક્રમ  ટીઆરસીનુાં નામ  ટીઆરસીનુાં સરનામુાં  

૧ ટીઆરસી એરપોટમ  નેશનલ અન ેઇન્ટરનેશનલ એરપોટમ શાજહબાગ અમદાવાદ 

૨ ટીઆરસી રાર્ીપ  રાર્ીપ બસ સ્ટેશન અમદાવાદ 

૩ ટીઆરસી કાલુપુર  કાલુપુર રેલ્વ-ેસ્ટેશન અમદાવાદ 

૪ ટીઆરસી લો ગાડમન  સી.વી.સી. સેન્ટર, લો ગાડમન અમદાવાદ 

૫ ટીઆરસી એરપોટમ  એરપોટમ વડોદરા 

૬ ટીઆરસી બસ સ્ટેન્ડ  બસ-સ્ટેશન વડોદરા 

૭ ટીઆરસી એરપોટમ એરપોટમ સુરત 

૮ ટીઆરસી એરપોટમ એરપોટમ ભુજ 

૯ ટીઆરસી એરપોટમ એરપોટમ રાજકોટ 

૧૦ ટીઆરસી એરપોટમ એરપોટમ જામનગર 

૧૧ ટીઆરસી કેવડીયા  સ્વાગત સ્થળ એકતા મોલની પાછળ સ્ટેચ્યુ ઓિ યુજનટી, 

કેવડીયા 

 

ગજુરાત પ્રવાસન જનગમ સાંચાજલત તોરર્ હોટલ 

ક્રમ  હોટલનુાં નામ  હોટલનુાં સરનામુાં  
૧ હોટેલ તોરર્ ગાાંધીઆશ્રમ ગાાંધી આશ્રમની સામે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૭. 

 

૨ તોરર્ ટુફરસ્ટ બાંગલો 

દ્વારકા 

ગવમમેન્ટ સર્કમટ હાઉસની નજીક, દ્વારકા-૩૬૧૩૩૫. 

૩ હોટેલ તોરર્ નારાયર્ 

સરોવર 

એટ નારાયર્ સરોવર, જજલ્લો. કચ્છ.     

૪ તોરર્ ગુજરાત ભવન 

માઉન્ટ આબ ુ

ગૌમુખ રોડ, માઉન્ટ આબ,ુ સીરોહી-રાજસ્થાન-૩૦૭૫૦૧. 

૫ તોરર્ જહલ ફરસોટમ 

સાપુતારા 

મેઇન સકમલ, સાપુતારા, જજલ્લો. ડાાંગ-૩૯૪૭૨૦. 
 

૬ તોરર્ અાંજબકા સાપુતારા સન્સેટ પોઈન્ટ રોડ નજીક, સાપુતારા જજલ્લો. ડાાંગ-૩૯૪૭૨૦. 

૭ હોટેલ તોરર્ સાપુતારા સર્કમટ હાઉસની નજીક. એસ ટી ડેપો, સાપુતારા જજલ્લો. ડાાંગ-

૩૯૪૭૨૦. 

૮ પુર્ામ ડોંરમેટરી સાપુતારા સ્ટેપ ગાડમનની નજીક, બોટટાંગ રોડ, સાપુતારા જજલ્લો. ડાાંગ-

૩૯૪૭૨૦. 
 



 

 

 

 
પ્રકરણ-૩ 

અધિકારીઓ અન ેકર્મચારીઓની સત્તા અન ેફરજો 

૩.૧ સંસ્થાના અધિકારીઓ અન ેકર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજોની ધિગતો. 

અ.નં હોદો િહીિટી સત્તા નાણાંકીય સત્તા અન્ય ફરજો 

૧. રે્નેજીંગ ડીરેકટર ધનગર્ના િહીિટી સંચાલન ર્ાટ ેસંપુણમ 

સત્તાઓ છે, િગમ-૩-૪ના કર્મચારીઓની 

ધનર્ણંક, બઢતી તેર્જ ધિસ્ત ધિષયક 

ધનણમય લેિા અંગે સત્તા 

રા.૧૫.૦૦ લાખ  ખાસ નીધત ધિષયક 

બાબતો ર્ાટ ેબોડમ ઠરાિ 

ઘ્િારા જે નીધતઓનુ ં

ઘડતર કરે તેનો અર્લ 

કરિાની. 

ધનગર્ની રોજબરોજની િહીિટી, નાણાંકીય, કાર્ગીરી તેર્જ 

જુદી જુદી પ્રિૃત્ધતઓ જેિી કે, પ્રોજેકટો, હોટલ્સ, ટ્રાન્સપોટમ, 

૫બ્લીસીટી, ર્ાકેટીંગ, ટ્રાિેલ્સ સર્િમસ, રે્ળા-ઉત્સિો િગેર ે૫ર 

અંકુિ તેર્જ કોપોરેિનના નીધત ધિષયક બાબતો ર્ાટ ેબોડેકરેલ 

ધનણમયોનો અર્લ. 

ર. જોઈનટ  રે્નેજીંગ 

ડીરેકટર 

રે્નેજીંગ ડીરેકટરશ્રી ઘ્િારા આ૫િાર્ા ં

આિતી િખતો િખતની િહીિટી 

સત્તાઓ, ખાસ કરીને ધસકલ ડેિલોપરે્નટ, 

કાયદાકીય અને તપાસના કેસોને લગતી 

કાર્ગીરી તથા અન્ય. 

રા.૫.૦૦ લાખ રે્નેજીંગ ડીરેકટરશ્રી 

ઘ્િારા સોં૫િાર્ા ં

આિતી બાબતો. 

રે્નેજીંગ ડીરેકટરશ્રી ઘ્િારા અપાયેલ સત્તાઓન ેઅનુર૫ 

તાબા હેઠળના અધિકારીઓ/ કર્મચારીઓને િહીિટી, 

નાણાંકીય તેર્જ અન્ય પ્રિૃત્ધતઓ ૫ર દેખરેખ રાખિી, ધસકલ 

ડેિલોપરે્નટ, કાયદાકીય અને તપાસના કેસોને લગતી 

કાર્ગીરી  

3. જનરલ રે્નેજર  રે્નેજીંગ ડીરેકટરશ્રી ઘ્િારા આ૫િાર્ા ં

આિતી િખતો િખતની િહીિટી 

સત્તાઓ, ખાસ કરીને િહીિટી, ર્હેકર્, 

આઇટી, ઇનિેસટરે્નટ એનડ પોલીસી તથા 

અન્ય. 

રા.૨.૦૦ લાખ રે્નેજીંગ ડીરેકટરશ્રી 

ઘ્િારા સોં૫િાર્ા ં

આિતી બાબતો. 

રે્નેજીંગ ડીરેકટરશ્રી ઘ્િારા અપાયેલ સત્તાઓન ે  અનુર૫ 

તાબા હેઠળના અધિકારીઓ / કર્મચારીઓન ેિહીિટી, 

નાણાંકીય તેર્જ અન્ય પ્રિૃત્ધતઓ ૫ર દેખરેખ રાખિી. 

૪.
 
 
 
  

જનરલ રે્નેજર 

(નાણા)ં 
 

રે્નેજીંગ ડીરેકટરશ્રી ઘ્િારા આ૫િાર્ા ં

આિતી િખતો િખતની િહીિટી 

સત્તાઓ, ખાસ કરીને ધહસાબી િાખા 

તથા કોર્િીયલ િાખાને લગતી. 

રા.૨.૦૦ લાખ 
 

 નાણાંકીય બાબતો જેિી કે, ધહસાબ,  બજેટ, ફાયનલ 

એકાઉન્ટ, પેરે્ન્ટ ૫ર અંકુિ, ભારત/ ગુજરાત સરકારની 

ગ્રાન્ટ અંગેની કાર્ગીરી, કોર્િીયલ િાખાને લગતી તર્ાર્ 

જિાબદારી તેર્જ રે્નેજીંગ ડીરેકટરશ્રી તરફથી સોં૫િાર્ા ં

આિતી કાર્ગીરી. 



 

 

 

અ.નં હોદો િહીિટી સત્તા નાણાંકીય સત્તા અન્ય ફરજો 

૫. જનરલ રે્નેજર 

(પ્રોજેક્ટ)  

મેનજે િંગ ડીરકે્ટરશ્રી દ્વારા આપવામાિં 

આવતી વખતો વખતની વહીવટી 

સત્તાઓ, ખાસ કરીને પ્રો કેટ શાખા 

તથા ઈવેન્ટ શાખાન ેલગતી 

રા.૨.૦૦ લાખ - રે્નેજીંગ ડીરેકટરશ્રી ઘ્િારા અપાયેલ સત્તાઓન ેઅનુર૫ તાબા 

હેઠળના અધિકારીઓ/ કર્મચારીઓન ે િહીિટી, નાણાંકીય 

તેર્જ અન્ય પ્રિૃત્ધતઓ ૫ર દેખરેખ રાખિી, લાઈટ એન્ડ 

સાઉન્ડ િો, રો૫-િે િગેરે ભારત સરકાર તેર્જ રાજય સરકાર 

ઘ્િારા રં્જુર થયેલ બિા પ્રોજેકટોના ઘડતર, અર્લ તેર્જ 

ર્ોનેટરીંગની કાર્ગીરી,્મેળા અને ઉત્સવોની કામગીરી 

૬. રે્નેજર -  

ટુસમ એન્ડ ટ્રાિેલસ  

(કરારજનય)    

- રા.૫૦.૦૦૦/-  - ધનગર્ની હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, કાફેટેરીયા તથા અન્ય િાધણજયક 

ધર્લ્કતોની દેખરેખ તેર્જ અંકુિ, ટીઆઈબી કેન્દ્રો, ટીઆરસી 

કેન્દ્રો, એલટીસી ટ્રાન્સપોટમ, ટ્રાિેલ્સ સર્િમસની કાર્ગીરી ૫ર 

દેખરેખ તેર્જ અંકુિ, આયોજીન પ્રિાસો ગોઠિિા તેર્જ 

રે્ળા-ઉત્સિ, સેર્ીનાર અંગેના ર્હેકર્ની વ્યિસ્થા,ટ્રાિેલ 

એજન્ટ, ટુર ઓ૫રેટરનો સં૫કમ, ધનગર્ની ધર્લ્કતોનંુ ર્રાર્ત 

િગેરેની કાર્ગીરી. 

૭. રે્નેજર ર્ાકેટીંગ  

(કરારજન્ય)   

- રા.૫૦,૦૦૦/-  - પ્રિાસી સાધહત્ય તૈયાર કરિું, જાહેરાત, પ્રચાર, હોડીંગ્સ અને 

સાઈનેઝ, જાહેર સં૫કમ, િેબસાઈટ, ઈન્ટરનેટન ેલગતી 

કાર્ગીરી તેર્જ પ્રિાસી આંકડાકીય ર્ાધહતી અદ્યતન કરિી. 

૮ યુધનટ રે્નેજર અને 

પ્રિાસી અધિકારી  

 રૂ.૧૦,૦૦૦/-   યુધનટો હોટલ્સની દેખરેખ અને પ્રિાસી ર્ાધહતી કેન્દ્રોની 

સંચાલનની કાર્ગીરી 
 



 

 

 

 

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(નિયમસગં્રહ-૭) 

સરકારી માનહતી અનિકારીઓિા ંિામ, હોદો અિ ેઅન્ય નિગતો 

૮.૧ જાહેર તંત્રિા સરકારી માનહતી અનિકારીઓ, મદદિીશ સરકારી માનહતી અનિકારીઓ અિે નિભાગીય કાયદાકીય(એપલેટ) સત્તાનિકારી નિશેિી સં૫કક 

માનહતી િીચેિા િમૂિામા ંઆપી. 

સરકારી તંત્રિ ં િામ : ગ જરાત પ્રિાસિ નિગમ નલ., બ્લોક િં.૧૬-૧૭, ઉદ્યોગ ભિિ, ચોથા માળે, સેકટર-૧૧ ગાંિીિગર. 
 

ક્રમ હોદો તાલ કો જીલ્લો ફોિ િં. મોબાઇલ િં. 

૧  શ્રી આલોક પાનડ,ે IAS, મિેેજીંગ ડડરેક્ટર ગાંિીિગર ગાંિીિગર ૦૨૩૯૭૭૨૫૨/૨૫૩ ૯૯૭૮૪૦૬૯૧૬ 

૨  શ્રી જી.પી.બ્રહમ્ભટ્ટ , (GAS)જોઇનટ મિેેજીંગ ડડરેક્ટર ગાંિીિગર ગાંિીિગર  ૯૯૭૮૪૯૪૧૧૯ 

૩  સ . શ્રી તૃનતત જે વ્યાસ, ( GAS) જિરલ મેિજેર  

એપેલેટ અનિકારી અિે જિરલ મિેેજર,  જાહેર માનહતી અનિકારી ગાંિીિગર ગાંિીિગર ૦૨૩૯૭૭૨૬૫ ૯૯૭૮૪૮૫૮૫૨ 

૪  શ્રી નહરેિક માર એિ પંડડત, જિરલ મેિજેર (પ્રોજેક્ટ)  ગાંિીિગર ગાંિીિગર  ૯૯૭૯૮૭૪૭૬૭ 

૫  શ્રી િી સી પટેલ, જિરલ મેિજેર (િાણાં)  ગાંિીિગર ગાંિીિગર  ૯૯૯૮૪૭૩૫૮૮ 

૬  શ્રી એમ.એસ.જોષી, કંપિી સકે્રેટરી  ગાંિીિગર ગાંિીિગર ૦૨૩૯૭૭૨૧૭ ૯૭૨૭૭૨૩૯૧૪ 

૭  શ્રી અજીત જોશી, મેિજેર પ્રોજેક્ટ  ગાંિીિગર ગાંિીિગર ૦૨૩૨૪૫૧૧૯ ૯૯૨૫૨૨૨૩૦૪ 

૮  શ્રીમનત ખ્યાનત િાયક  ,મેિજેર માકેટીંગ  ગાંિીિગર ગાંિીિગર ૦૨૩૯૭૭૨૬૪ ૯૯૭૪૬૦૧૪૬૬ 

૯ શ્રી એસ.એમ.અધ્િય ક (પ િ: નિય ક્ત - િયનિિૃત્ત) આસી. મિેેજર - િાણાં  ગાંિીિગર ગાંિીિગર ૦૨૩૯૭૭૨૩૩ ૯૪૨૮૨૧૭૮૪૫ 

૧૦  મેિજેર, ગાંિીઆશ્રમ અમદાિાદ અમદાિાદ ૦૭૯૨૭૫૫૯૩૪૨ ૯૬૮૭૬૭૧૪૨૩ 

૧૧  મેિજેર, સાપ તારા સાપ તારા ડાંગ -આહિા  ૦૨૬૩૧-૨૩૭૨૨૭ ૯૯૭૮૮૪૪૬૧૨ 

૧૨  મેિજેર, દ્િારકા દ્િારકા દ્િારકા દિેભૂનમ ૦૨૮૯૨-૨૩૪૦૧૩ ૯૮૨૪૫૫૧૮૨૧ 

૧૩  મેિજેર, મા.આબ  મા.આબ  મા.આબ  ૦૨૯૭૪૨૯૪૨૦૬ ૯૪૨૮૧૦૧૭૪૨ 

૧૪  પ્રિાસી અનિકારી, અમદાિાદ અમદાિાદ અમદાિાદ ૦૨૬૫૭૮૦૪૪/૪૬ ૯૭૨૭૭૨૩૯૨૮ 

૧૫  પ્રિાસી અનિકારી, ભ જ ભ જ ભ જ ૦૨૮૩૨-૨૨૪૯૧૦ ૯૭૨૭૭૨૩૯૪૩ 

૧૬  પ્રિાસી અનિકારી, રાજકોટ રાજકોટ રાજકોટ ૦૨૮૧-૨૨૩૪૫૦૭ ૯૭૨૭૭૨૩૯૫૩ 

૧૭  પ્રિાસી અનિકારી, સ રત સ રત સ રત ૦૨૬૧-૨૬૫૨૨૬૬ ૯૮૯૮૪૯૯૭૯૧ 

૧૮  પ્રિાસી અનિકારી, િડોદરા િડોદરા િડોદરા ૦૨૬૫-૨૪૧૨૧૯૧ ૯૪૨૭૩૫૨૧૭૯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
પ્રકરણ-૯ 

 

નિણકય લિેાિી પ્રડક્રયામા ંઅિ સરિાિી કાયક૫ઘ્િનત 
 

૯.૧ જ દા જ દા મ દાઓ અંગે નિણકય લેિા માટે કઈ કાયક૫ઘ્િનત અિ સરિામાં આિે છે ? (સનચિાલય નિયમસંગ્રહ અિે કામકાજિા નિયમોિા નિયમસંગ્રહ, અન્ય 

નિયમો/નિનિયમો િગેરેિો સંદભક ટાંકી શકાય) 

 નિયનમત િહીિટી અિે િાણાંકીય બાબતો તથા સત્તા સોં૫ણીિા નિયમો અંતગકત આખરી નિણકય લેિાિી સત્તા મેિેજીંગ ડીરેકટર પાસે છે. નિતી નિષયક 

નિણકયો અિે સત્તા સોં૫ણીિા નિયમો ઉ૫રાંતિા ખચક માટે નિણકય લેિાિી સત્તા નિયામક મંડળ પાસે છે. 
 



 

૯.ર અગત્યિી બાબતો માટે કોઈ ખાસ નિણકય લેિા માટેિી દસ્તાિેજી કાયક૫ઘ્િનતઓ/ઠરાિેલી કાયક૫ઘ્િનતઓ/નિયત મા૫દંડો/નિયમો કયા કયા છે? નિણકય લેિા માટે 

કયા કયા સ્તરેક નિચાર કરિામા ંઆિે છે ?  

 નિયનમત િહીિટી અિે િાણાંકીય બાબતો તથા સત્તા સોં૫ણીિા નિયમો અંતગકત રા.૧૫.૦૦ લાખ સ િીિા નિણકય લેિાિી સત્તા મેિેજીંગ ડીરેકટર પાસે છે.  

 નિતી નિષયક નિણકયો લેિાિી સત્તા બોડકિ ેછે. 
 

૯.૩ નિણકયિ ેજિતા સ િી ૫હોંચાડિાિી કઈ વ્્યિસ્થા છે. 

 મોટા ભાગિા નિણકયો નિગમિી કચેરીઓ, હોટલો, કાફેટેરીયા અિ ેઅન્ય શાખાઓ તથા અનિકારીઓ અિે કમકચારીઓ પ રતા મયાકદીત હોય છે.  
     
   

૯.૪ નિણકય લિેાિી પ્રડક્રયામા ંજેિા મંતવ્્યો લિેાિાર છે ત ેઅનિકારીઓ કયા છે? 

 શ્રી આલોક પાનડે,IAS, મેિેજીંગ ડડરેક્ટર  

 શ્રી જી પી બ્રહ્મભટ્ટ, GAS, જોઇનટ મેિેજીંગ ડડરેક્ટર 

 સ . શ્રી તૃનતત જે વ્યાસ, GAS, જિરલ મેિેજર  

 શ્રી એમ.એસ.જોષી,કં૫િી સેકે્રટરી  

 શ્રી નહરેિક માર એિ પંડડત, જિરલ મેિેજર (પ્રોજેક્ટ) 

 શ્રી િી સી પટેલ, જિરલ મેિેજર (િાણા)ં 

 શ્રીમતી ખયાનત િાયક, મેિેજર (માકેટીંગ) (કરારજન્ય) 
 

૯.૫ નિણકય લેિાર અનંતમ સત્તાનિકારી કોણ છે ? : મેિેજીંગ ડીરેકટર 
 

ક્રમ િંબર : ૯.૬  

જે અગત્યિી બાબતો ૫ર જાહેર સત્તાનિકારી ઘ્િારા નિણકય લેિામા ંઆિે છે તેિી માનહતી અલગ રીતે િીચેિા િમૂિામા ંઆપો. 

જેિા ૫ર નિણકય લેિાિાર છે તે નિષય પ્રિાસિ નિગમિ ેલગતા ંિહીિટી અિે િાણાંકીય નિણકયો. 

માગકદશકક સૂચિ/ડદશા નિદેશ જો કોઈ હોય તો  સત્તા સોં૫ણીિા નિયમો તથા નિયામક મંડળિા નિણકયો મ જબ 

અમલિી પ્રડક્રયા શાખાિા િડાઓ તથા પ્રિાસી માનહતી કેન્દ્રો/હોટલો/ કાફેટેરીયાિા મેિેજરો દ્િારા 

નિણકય લેિાિી કાયકિાહીમા ંસંકળાયેલ અનિકારીઓિો હોદો મ દા િં.૯.૪ મા ંદશાકવ્્યા મ જબ 

ઉ૫ર જણાિેલ અનિકારીઓિા સં૫કક અંગેિી માનહતી ગ જરાત પ્રિાસિ નિગમ લી., બ્લોક િં.૧૬-૧૭, ચોથા માળે, ઉદ્યોગ ભિિ, ગાંિીિગર. 

ફોિઃ(૦૭૯)ર૩૯૭૭૨૧૯/૨૨૯ 

જો નિણકયથી સંતોષ િ હોય તો, કયાં અિે કેિી રીતે અપીલ 

કરિી. 

મેિેજીંગ ડીરેકટરશ્રી, ગ જરાતપ્રિાસિ નિગમ નલ., બ્લોક િં.૧૭, ચોથા માળે, ઉદ્યોગ ભિિ,ગાંિીિગર.          

ફોિઃ(૦૭૯)ર૩રરર૦ર૯ ફેકસઃર૩રરર૧૮૯ 

 



 

 
 

પ્રકરણ-૧૦ 

અનિકારીઓ અિ ેકમકચારીઓિી માનહતી ૫ુ સ્નતકા 

(ડીરકેટરી) 
 

૧૦.૧ િીચિેા િમિૂામા ંનજલ્લાિાર માનહતી આપી 
 

(અ) િડી કચરેી 

 (૧) સરિામ ં  : ગ જરાત પ્રિાસિ નિગમનલ., બ્લોક િં.૧૬-૧૭, ચોથા માળે, ઉદ્યોગ ભિિ, સેકટર-૧૧, ગાંિીિગર. 

 (ર) એસટીડી કોડ :  ૦૭૯ 

 (૩) ફોિ િંબર  :  ર૩૯૭૭૨૧૯/૨૨૯ 

 (૪) ઈ-મેઈલ  : gm-admin@gujarattourism.com 
 

ક્રમ િામ અિે હોદો 

૧ શ્રી આલોક પાનડે,IAS, મેિેજીંગ ડડરેક્ટર  

૨ શ્રી જી પી બ્રહ્મભટ્ટ, GAS, જોઇનટ મેિેજીંગ ડડરેક્ટર (પ્રનતનિય નક્ત) 

૩ સ . શ્રી તૃનતત વ્યાસ, GAS, જિરલ મેિેજર (પ્રનતનિય નક્ત)   

૪ શ્રી એમ.એસ.જોષી, કંપિી સેકે્રટરી (િાણા)ં 

૫ શ્રી િી સી પટેલ, જિરલ મેિેજર (િાણા)ં (પ્રનતનિય નક્ત)    

૬ શ્રી નહરેિ પંડડત, જિરલ મેિેજર (પ્રોજેક્ટ) (પ્રનતનિય નક્ત) 

૭ શ્રી એચ.ડી.ભરિાડ, સીિી. િહીિટી મદદિીશ 

૮ શ્રી એચ.આર.સ તરીયા, સીિી. િહીિટી મદદિીશ 

૯ શ્રી કે.આર.શમાક, સીિી. િહીિટી મદદિીશ 

૧૦ શ્રી એમ.આઈ.પંડયા, િહીિટી મદદિીશ 

૧૧ શ્રી કાર્તકક આર મકિાણા, િહીિટી મદદિીશ  

૧૨ શ્રી રાજેનદ્રસસંહ રાઠોડ, િહીિટી મદદિીશ 

૧૩ સ . શ્રી. આર્િકકા આર દસાડીયા, િહીિટી મદદિીશ 

૧૪ શ્રી ભાનિિ િાય ખગ્રામ, નહસાબી મદદિીશ  

mailto:gm-admin@gujarattourism.com


 

૧૫ શ્રી હમીદ એફ વ્હોરા, નહસાબી મદદિીશ 

૧૬ શ્રી સનતષચનદ્ર નિમાિત, નહસાબી મદદિીશ 

૧૭ શ્રી ભાસકર ચંદ્રકાંતભાઇ મારૂ, નહસાબી મદદિીશ 

૧૮ શ્રી ટી પી રાજપ ત, ડ્રાઇિર કમ નમકેિીક  

૧૯ શ્રી એસ.આર.બહ ગ ણા, ડ્રાઇિર 

૨૦ શ્રી બી.એસ.ઠાકોર, િેઈટર 

૨૧ શ્રી અમૃત સોલંકી, ૫ટાિાળા 

૨૨ શ્રી કે. કે. સોલંકી, જિરલ િકકર 

૨૩ શ્રી જે.આઇ.પંડયા, જિરલ િકકર 

૨૪ શ્રી એ કે રાઠોડ, જિરલ િકકર 

૨૫ શ્રી આર.બી.ભરિાડ, ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૨૬ શ્રી આઈ.બી.૫ટેલ, ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૨૭ શ્રી કે એમ પટેલ, ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૨૮ શ્રી બી જે ઠાકોર, ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૨૯ શ્રી ડી બી પાટડીયા, ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૩૦ શ્રી ડી સી સોલંકી, ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૩૧ શ્રી એમ એમ પરમાર, ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૩૨ શ્રી એિ.આર.દત્ત, ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

 

(બ)  પ્રિાસી માનહતી કને્દ્રો : 
 

અમદાિાદ 
 

(૧) સરિામ ં   : ગ જરાત પ્રિાસિ નિગમ નલ., એચ.કે.હાઉસ, આશ્રમરોડ, અમદાિાદ. 

(ર) એસટીડી કોડ : ૦૭૯ 

(૩) ફોિ િંબર  : ર૬૫૮૭ર૧૭, ર૬૫૭૮૦૪૪  
 

૧ શ્રી એ એ શેખ િહીિટી મદદિીશ 
 

િડોદરા 
 

(૧) સરિામ ં   : ગ જરાત પ્રિાસિ નિગમ નલ., િમકદા ભિિ, જેલ રોડ, િડોદરા. 



 

(ર) એસટીડી કોડ : ૦ર૬૫ 

(૩) ફોિ િંબર  : ર૪ર૭૪૮૯ 
 

૧ શ્રી આર. બી. િસાિા  પટાિાળા 

 
 
 
 

સ રત 

(૧) સરિામ ં   : ગ જરાત પ્રિાસિ નિગમ નલ., અઠ ગર સ્ટ્રીટ, િાિપ રા, સ રત. 

(ર) એસટીડી કોડ : ૦ર૬૧ 

(૩) ફોિ િંબર  : ર૪૭૬૫૮૬  

૧ શ્રી સી ડી પટેલ  માળી 

૨ શ્રી પી આર પટેલ હાઉસકીપીંગ એટેનડનટ 

૩ શ્રી પી જે પટેલ  ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

 

મ ંબઈ 

(૧) સરિામ ં   : ગ જરાત પ્રિાસિ નિગમ નલ., િિરાજ મહલ, એપોલો બંદર, મ ંબઈ. 

(ર) એસટીડી કોડ : ૦રર 

(૩) ફોિ િંબર  : રર૦ર૪૯ર૫ 

૧ શ્રી એમ.કે.ઇકાડ ૫ટાિાળા 

 

નસધિપ ર 

૧ શ્રી સી એ પટેલ ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

 
 
 
 
 
 
 

(ક)  હોટલેસ એનડ કાફટેેરીયા : 
 



 

િારાયણ સરોિર 

(૧) સરિામ ં   : ગ જરાત પ્રિાસિ નિગમ નલ., િારાયણ સરોિર 

૧  શ્રી ડી.પી.શમાક સીિી. ક ક (ઇિચાજક  મેિેજર) 

૨ શ્રી મ કેશ િોબી  ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

 

ચોરિાડ 

(૧) સરિામ ં   : ગ જરાત પ્રિાસિ નિગમ નલ., ચોરિાડ, જી. જ િાગઢ 

૧ શ્રી એલ.એ.કરમટા ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૨ શ્રી એમ.કે.ચાિડા ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

 

અડાલજ 
 

(૧) સરિામ ં   : ગ જરાત પ્રિાસિ નિગમ નલ., અડાલજ                                      

૧ શ્રી ડી.ય .પરમાર ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

 
 
 
 
 
 

ગાિંીઆશ્રમ અનતનથગહૃ, અમદાિાદ. 
 

(૧) સરિામ ં  : ગ જરાત પ્રિાસિ નિગમ નલ.,તોરણ અનતનથગૃહ, ગાંિીઆશ્રમ,અમદાિાદ.. 

(ર) એસટીડી કોડ : ૦૭૯ 

(૩) ફોિ િંબર  : ર૭૫૫૯૩૪ર  

૧ શ્રી ડી.પી.શમાક સીિી. ક ક (ઇિચાજક  મેિેજર) 

૨ શ્રી એસ એલ રાજપ ત ક ક 

૩ શ્રી એ. આર. પટેલ િેઈટર 

૪ શ્રી એસ ડી નિિામા    જિરલ િકકર 

૫  શ્રી િીર પ રબીયા ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૬  શ્રી બી એસ પડઢયાર  ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૭  શ્રી કે કે િાયક ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૮ શ્રી એમ એિ ખાિ ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 



 

 

સાપ તારા 
 

(૧) સરિામ ં   : ગ જરાત પ્રિાસિ નિગમ નલ., સાપ તારા.       

(ર) એસટીડી કોડ : ૦ર૬૩૧ 

(૩) ફોિ િંબર  : ર૩૭રર૬ 

૧ શ્રી બી. બી. પરમાર ય િીટ સ પરિાઇઝર (ઇિચાજક  મેિેજર) 

૨  શ્રી એમ.એલ.ઠાકર ે િેઈટર 

૩  શ્રી એ.કે.ગાયકિાડ  બેલબોય (હમાલ)  

૪ શ્રી પી.કે.સોલંકી  િેઇટર  

૫  શ્રી આર.એિ.ઘરેણીયા  સ્િીપર  

૬  શ્રી સી.બી.ઘરેણીયા િેઈટર 

૭  શ્રી આર.બી.તડિી ચોકીદાર કમ હમાલ 

૮  શ્રી અમૃત િી.દરજી ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૯  શ્રી સી.એસ.ગાયકિાડ ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૧૦  શ્રી એિ.ડી.પટેલ ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૧૧  શ્રી પી.પી.પટેલ ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૧૨  શ્રી એિાજી.ડી દલિી ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૧૩  શ્રી એસ.ડી.દલિી ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૧૪  શ્રી એમ.પી.ઠાકરે ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૧૫  શ્રી ડી.કે.સોલંકી ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૧૬  શ્રી આર.એચ.શમા ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૧૭  શ્રી ભરત બી.ચૌહાણ  ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૧૮  શ્રી િી.ડી.પોપટ  ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૧૯  શ્રી એ. બી. શાહી  ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૨૦  શ્રી કરશિ િી.ચ ડાસમા ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૨૧  શ્રી અલ્લારખા એિ.ચાિડા  ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૨૨  શ્રી કાલ ગીરી ગૌસ્િામી ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૨૩  શ્રી સ રેશ એસ.િરીયા ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૨૪  શ્રી કૅ.એ.મેર ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૨૫  શ્રી એિ.કે.પરમાર ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 



 

 શ્રી બી.કે. િાયાણી  ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

 

દ્િારકા 

(૧) સરિામ ં     : ગ જરાત પ્રિાસિ નિગમ નલ., તોરણ અનતનથગૃહ, દ્િારકા, જી.જામિગર 

(ર) એસટીડી કોડ   : ૦ર૮૯ર 

(૩) ફોિ િંબર    : ર૩૪૧૦૩ 

૧ શ્રી બી. બી. પરમાર ય િીટ સ પરિાઇઝર (ઇિચાજક  મેિેજર) 

૨ શ્રી પી.એમ.ભરડા માળી 

૩ શ્રી પી.ચંદારાણા ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

૪ શ્રી જે.એિ.અસ્િાર ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર 

 

િડિગર 

(૧) સરિામ ં   : ગ જરાત પ્રિાસિ નિગમ નલ.,િડિગર 

૧ શ્રી એમ કે દિે    િેઇટર 

 

મા.આબ  

(૧) સરિામ ં     : ગ જરાત પ્રિાસિ નિગમ નલ., ગ જરાત ભિિ,મા.આબ , રાજસ્થાિ. 

(ર) એસટીડી કોડ   : ૦ર૯૭૪ 

(૩) ફોિ િંબર    : ર૩૮૪૮ર  

      (૪) ફેક્ષ િંબર    : ર૩૮૪૮ર 

૧ શ્રી એસ એલ રાજપ ત ક ક (ઇિચાજક  મેિેજર) 

૨ શ્રી બી.એસ.નિશ્િકમાક ક ક  

૩ શ્રી ડી.એચ.િૈષ્ણિ િેઈટર 

૪ શ્રી કે. એમ. મકિાણા ફીક્ષ ૫ગારી રોજમદાર  

 



 

 

પ્રકરણ-૧૧(નિયમ સગં્રહ-૧૦) 

નિનિયમોમા ં જોગિાઈ કયાા મજુબ મહિેતાણાિી ૫ઘ્ ધનત સનહત 

દરકે અનધકારી અિ ેકમાચારીિ ેમળતુ ંમાનસક મહિેતાણં ૦૧ મ-ે૨૦૨૨ 

૧૧.૧ િીચિેા િમિૂામા ંમાનહતી આપી. 

ક્રમ િ ં િામ હોદો માનસક 

મહેિતાણં 

િળતર/ 

િળતર 

ભથ્ થ ુ

નિનિયમમા ંજણાવ્ યા મજુબ મહિેતાણં િકકી 

કરિાિી કાયા૫ઘ્ ધનત 

૧ શ્રી આલોક કુમાર પાંડેય મેિેજીંગ ડાયરેક્ટર 

આઇ.એ.એસ. 

૧૮૨૬૫૬ ૨૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૨ શ્રી જી.પી.બ્રહ્મભટ્ટ જોઇન્ટ એમ.ડી.  ૧૬૭૦૮૮ ૨૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૩ શ્રીમતી ટી.જે.વ્યાસ  જિરલ મિેજેર (એડમીિ)  ૮૫૧૦૦  ૨૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૪  શ્રી એમ.એસ.જોષી કં૫િી સકે્રેટરી  ૧૯૯૫૮૮ ર૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

  ૫ શ્રી નિજય ચીમિલાલ 

પટેલ 

જી.એમ.ફાઇિાન્સ ૧૧૮૪૦૪ ૨૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૬ શ્રી ઇશ્િરભાઇ કે. પટેલ ઓફફસર સ્પે.ડયુટી ૧૦૪૪૫૩ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૭ શ્રી આર.આર.ઠક્કર ઓફફસર સ્પે.ડયુટી ૪૩૦૮૫ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૮ શ્રી એસ.એમ.અધ્િયુા આનસ. મિેેજર ૨૪૫૦૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૯ શ્રી કે.ક.ેસોલંકી જિરલ િકાર ૪૪૭૩૫ ૧૫૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૧૦ શ્રી આઈ.બી.૫ટેલ ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર  ૪૨૨૫૨ ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૧૧ શ્રી હમીદ િોરા મદદિીસ નહસાબ ૩૪૪૬૦ ૨૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૧૨ શ્રી ભાિીિ ખગ્રામ મદદિીસ નહસાબ ૩૪૪૬૦ ૨૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૧૩ શ્રી સનતષચંદ્ર નિમાિત મદદિીસ નહસાબ ૩૨૯૪૦ ૨૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૧૪ શ્રી ભાસ્કર.સી.મારૂ  મદદિીસ નહસાબ ૧૯૯૫૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૧૫ શ્રી આર.બી.િસાિા પટાિાળા ૪૦૬૮૪  ૧૫૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૧૬ શ્રી એમ.એલ.ઠાકર ે િેઈટર ૪૫૬૪૭ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૧૭ શ્રી આર.એિ.ધરણેીયા સ્ િી૫ર ૪૮૪૮૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૧૮ શ્રી સી.બી.ધરણેીયા િેઈટર ૪૮૪૮૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 



૧૯ શ્રી પી.કે.સોલંકી િેઈટર ૪૩૮૮૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૨૦ શ્રી આર.બી.તડિી ચોકીદાર ૪૩૮૮૦ -  રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૨૧ શ્રી બી.બી.ચૌહાણ ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૦૧૬૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૨૨ શ્રી આર.એચ.શમા ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૦૧૬૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૨૩ શ્રી અમૃત િી.દરજી ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૧૨૧૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૨૪ શ્રી સી.એસ.ગાયકિાડ ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૧૨૧૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૨૫ શ્રી એસ.એસ.િરીયા ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૦૧૬૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૨૬ શ્રી એિ.ડી.૫ટેલ ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૦૧૬૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૨૭ શ્રી એ.ક.ેગાયકિાડ બેલબોય ૩૮૪૨૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૨૮ શ્રી બી.બી.૫રમાર યુનિટ સુપરિાઇઝર ૪૫૫૧૪ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૨૯ શ્રી પી.પી.૫ટેલ ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૦૧૬૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૩૦ શ્રી એ.ડી.દલિી ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૧૨૧૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૩૧ શ્રી એસ.ડી.દલિી ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૧૨૧૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૩૨ શ્રી એમ.પી.ઠાકર ે ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૧૨૧૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૩૩ શ્રી એ.બી.શાહી ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૦૧૬૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૩૪ શ્રી િી.ડી. પો૫ટ ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૦૧૩૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૩૫ શ્રી કાલુગીરી ગૌસ્ િામી ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૦૧૬૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૩૬ શ્રી કે.િી.ચુડાસમા ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૦૧૬૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૩૭ શ્રી બી.ક.ેિાયાણી ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૦૧૬૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૩૮ શ્રી કે.એ.મેર ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૦૧૬૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૩૯ શ્રી અલ્ લારખા ચાિડા ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૦૧૬૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૪૦ શ્રી એિ.ક.ે૫રમાર ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૦૧૬૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૪૧ શ્રી ડી.ક.ેસોલંકી ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૧૨૧૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૪૨ શ્રી પી.જે.૫ટેલ ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૨૨૫૨ ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 



૪૩ શ્રી સી.ડી.પટેલ માળી ૪૪૧૭૬ ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૪૪ શ્રી પી.આર.૫ટેલ લીિિ કી૫ર ૪૫૫૧૮ ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૪૫ શ્રી ડી.યુ.પરમાર ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૨૨૫૨     ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૪૬ શ્રી ડી.પી.શમાા સીિી.કકુ ૭૨૦૩૨ ર૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૪૭ શ્રી એ.આર.૫ટેલ િેઈટર ૪૬૯૯૬ ૧૫૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૪૮ શ્રી એસ.ડી.િીિામા જિરલ િકાર ૪૫૩૭૬ ૧૫૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૪૯ શ્રી એસ.એલ.રાજપુત કુક ૪૫૯૩૦ ૧૫૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૫૦ શ્રી ધીરુ પુરબીયા ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૨૨૨૨ ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

 ૫૧ 

શ્રી મોહસીંહ એિ 

ખાંડથકુરી 

ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૨૨૫૨ ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૫૨ શ્રી બી.એસ.૫ઢીયાર ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૨૨૨૨     ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૫૩ શ્રી કે.ક.ેિાયક ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૨૨૫૨ ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૫૪ શ્રી કે. પુરષોતમ યુનિટ સુપરિાઇઝર ૬૧૮૧૬ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૫૫ શ્રી પી.એમ.ભરડા માળી ૪૨૬૦૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૫૬ શ્રી પી.ચદંારાણા ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૧૨૧૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૫૭ શ્રી જે.એિ.અસ્ િાર ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૧૨૧૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૫૮ શ્રી એલ.એ.કરમટા ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૧૨૧૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૫૯ શ્રી એમ.ક.ેચાિડા ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૧૨૧૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૬૦ શ્રી એમ.ઈકાડ ૫ટાિાળા ૪૭૯૫૦ ર૦૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૬૧ શ્રી ડી.એચ.િૈષ્ ણિ િેઈટર ૪૭૦૮૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૬૨ શ્રી બી.એસ.નિશ્ િકમાા કુક ૪૩૮૫૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૬૩ શ્રી કે.એમ.મકિાણા ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૧૨૧૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૬૪ શ્રી એમ.એમ.૫રમાર ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૦૧૬૮ ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૬૫ શ્રી ટી.પી.રાજપુત ડ્રાઈિર કમ નમકિેીક  ૫૧૭૦૬ ૧૫૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૬૬ શ્રી એસ.આર.બહુગણુા ડ્રાઈિર ૪૭૩૭૬ ૧૫૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૬૭ શ્રી નિરિ મુન્ શી મેિજેર ૪૫૦૦૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 



૬૮ શ્રી એ.એ.શેખ આસી.િહીિટ ૫૪૭૮૨ ર૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૬૯ શ્રી એિ.એ.રાઠોડ સીિી.મદદિીસ (નહસાબ) ૬૦૨૩૬ ૨૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૭૦ શ્રી દેિસીંહ પાટડીયા ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૦૧૬૮ ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૭૧ શ્રી બી.એસ.ઠાકોર િેઈટર ૪૬૭૫૧ ૧૫૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૭૨ શ્રી કે.એમ.૫ટેલ ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૨૨૫૨ ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૭૩ શ્રી અમૃત સોલંકી ૫ટાિાળા ૪૫૭૧૨ ૧૫૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૭૪ શ્રી આર.બી.ભરિાડ ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૨૨૫૨ ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

 ૭૫ શ્રીમતી ખ્યાનત િાયક  મેિજેર ૪૫૦૦૦ -  રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

 ૭૬ શ્રી નહરેિકમુાર એિ.પંફડત  જી.એમ.પ્રોજેકટ ૧૩૯૪૮૪   ૨૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૭૭ શ્રી એમ.આઈ.પંડયા આસી.િહીિટ ૫૨૦૯૯ ર૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૭૮ શ્રી ડી.સી.સોલંકી ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર  ૪૨૨૨૨ ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૭૯ શ્રી એિ.આર.દત્ તા ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૨૨૫૨ ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૮૦ શ્રી અજીત જોશી મેિજેર ૪૫૦૦૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૮૧        શ્રી કેયુર શેઠ સી.એન્જીિીયર ૪૫૦૦૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૮૨ શ્રી શ્યામલ પટેલ એન્જીિીયર ૨૫૦૦૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૮૩ શ્રી અનિલ પટેલ સહયોગી એન્જીિીયર ૩૫૦૦૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૮૪ શ્રી હાર્દાક રાિલ સહયોગી એન્જીિીયર ૩૫૦૦૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૮૫ શ્રી જીગર.પી.માગંલીયા  એન્જીિીયર ૨૫૦૦૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

  ૮૬ શ્રી આકાશ.બી.તન્િા  એન્જીિીયર ૨૫૦૦૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૮૭ શ્રી ફકશિ આર.શમાા સીિી.મદદિીશ િહીિટ ૭૩૯૩૨ ર૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૮૮ શ્રી એચ.ડી.ભરિાડ સીિી.મદદિીશ િહીિટ ૭૭૮૩૬ ર૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૮૯ શ્રી એચ.આર.સુતરીયા મદદિીશ િહીિટ  ૫૬૮૯૦ ર૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૯૦ શ્રી બી.જે.મકિાણા ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૨૨૫૨ ૯૫ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૯૧ શ્રી એ.ક.ેરાઠોડ જિરલ િકાર ૪૬૯૯૨ ૧૫૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૯૨ શ્રી જે.આઇ.પંડયા જિરલ િકાર ૪૬૯૯૨ ૧૫૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૯૩ શ્રી કાર્તાક મકિાણા મદદિીશ િહીિટ ૩૨૯૪૦ ૨૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 



 

 

 

 

 

 

 

 

૯૪ શ્રી રાજેન્દ્રસસંહ રાઠોડ મદદિીશ િહીિટ ૩૪૪૬૦ ૨૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૯૫ કુ.આર્ધાકા દસાફડયા મદદિીશ િહીિટ ૩૪૪૬૦ ૨૪૦ રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૯૬ શ્રી એમ.ક.ેદિ ે િેઇટર ૪૫૪૩૮ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૯૭ શ્રી સી.એ.૫ટેલ ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર  ૪૧૨૧૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 

૯૮ શ્રી એમ.બી.ધોબી ફીકસ ૫ગારી-રોજમદાર ૪૧૨૧૦ - રાજય સરકારિા પ્રિતામાિ ધારા ધોરણ મજુબ 



 
પ્રકરણ-૧ર (નિયમસગં્રહ-૧૧) 

પ્રત્યકે સસં્થાિ ેફાળવાયલે અદંાજ૫ત્ર 
 

તમામ યોજિાઓ સૂનિત ખિચ અિે કરેલ િુકવણી અંગે અહેવાલોિી નવગતો 

નવકાસ, નિમાચણ અિે તકિીકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહેર તંત્ર માટે 

 

૧ર.૧ જુદી જુદી યોજિાઓ અન્વય ેજુદી જુદી પ્રવૃનતઓ માટે અંદાજ૫ત્રિી નવગતોિી માનહતી. 

વર્ચ : ર૦૨૧-૨૨                 

              (રકમ રૂ. લાખમા)ં 

 
અ.િં. યોજિાિુ ં

િામ/સદર 

પ્રવૃનત પ્રવૃનત શરૂ 

કયાચિી 

તારીખ 

પ્રવૃનતિા અંતિી 

અંદાજીત તારીખ 

સૂનિત 

રકમ (મૂળ 

અંદાજો) 

મંજૂર થયેલ 

રકમ 

(સુધારેલ 

અંદાજો) 

છુટી કરેલ / 

િુકવેલ રકમ 

(હપ્તાિી 

સંખ્યા) 

છેલ્લા 

વર્ચિુ ં

ખરેખર 

ખિચ 

કાયચિી ગુણવત્તા 

માટે સંપુણચ૫ણે 

કામગીરી માટે 

જવાબદાર 

અનધકારી 

૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

૧. સંકનલત 

પ્રવાસિ સથળ 

વ્યવસથાપિ  

રાજયમા ંતેમજ રાજય બહાર 

પ્રવાસીઓિ ેરાજયિા પ્રવાસિ અંગેિી 

માનહતી મળી રહે તે માટે પ્રવાસિ 

માનહતી કેન્દ્રો ઉભા કરવામા ંઆવે છે. 

તેમજ નિગમ હસ્તકિા નવહારધામોિંુ 

બુકીંગ તથા આયોજીત પ્રવાસિુ ંબુકીંગ 

વર્ચ ૧૯૮૯ પ્રવાસીઓિે 

જુદા જુદા 

પ્રકારિુ ંસાનહત્ય 

તેમજ જુદી 

જુદી પ્રવાસી 

માનહતી પુરી 

૨૫૦૦ ૨૧૦૦ ૨૧૦૦ ૨૦૭૦.

૫૧ 

મેિેજર 

(ટી.એન્ડ ટી.)  

કંપિી સેક્રેટરી  



કરવામા ંઆવે છે. તેમજ રાજયમા ં

આવતા પ્રવાસીઓિી આંકડકીય 

માનહતી જીટકો દ્વારા તૈયાર કરવામા ં

આવે છે. તેમજ રાજયમાં ઉભા કરાયેલ 

પ્રવાસી સથળોિા ઓપરેશિ અિ ે

મેઇંનટિેનસિી િુકવણી કરવામા ંઆવે 

છે.     

પાડવામા ંઆવે 

છે. આ કામગીરી 

દર વર્ે િાલ ુજ 

રહે છે.   

૨. જાહેર ખબર 

અિે પ્રિાર 

રાજયમા ંઆવેલા પ્રવાસિ સ્થળો 

અંગેિી માનહતી પ્રવાસીઓિે પુરી 

પાડવા માટે જરુરી ફોડડરો, પોસ્ટરો, 

લીફલેટ, બુક વગેર ેતૈયાર કરવા ઓડીઓ 

નવડીઓ ઘ્વારા પ્રવાસિ માનહતી તૈયાર 

કરવી તેમજજુદા જુદા સામનયકો, 

વતચમાિ૫ત્રો, ટીવી િેિલો ઘ્વારા 

પ્રવાસિિી જાહેરાત કરવી. 

સિે 

૧૯૮૭ 

 પ્રવાસીઓિે 

ફોલ્ડરો, પોસ્ટરો, 

બુકલેટ તેમજ 

ઓડીયો અિે 

વીડીયો ઘ્વારા 

પ્રવાસિ 

માનહતી પુરી 

પાડવામા ંઆવે 

છે.  

૩૭૦૦ ૨૭૦૦ ૨૭૦૦  ૩૮૫૦ મેિજેર(માકેટીંગ) 

૩. પ્રદશચિ રાજયમા ંઅિે રાજય 

બહાર ભરાતા પ્રદશચિોમાં ભાગ લઈ 

રાજયિી પ્રવાસિ અંગેિી માનહતી 

ઓડીયો નવડીયો ઘ્વારા પુરી પાડવી તેમજ 

પ્રવાસિ અંગેિા સેમીિાર અિે 

વકચશોદ૫મા ં ભાગ લઈ પ્રવાસિ 

પ્રવૃત્નતિી માનહતી પુરી પાડવાિી 

કામગીરી કરવામા ંઆવે છે. 

સિે 

૧૯૯૦ 

આ એક 

ઓિગોઈંગ 

સ્કીમ હોઈ તેમા ં

જુદા જુદા 

સ્થળોએ ભરાતા 

પ્રદશચિો તેમજ 

સેમીિારમા ં

ભાગ લેવામા ં

આવે છે.  

૨૦૦૦ ૨૦૦૦  ૨૦૦૦  ૨૦૦૦ મેિજેર(માકેટીંગ) 

૪. મેળા અિે 

ઉત્સવો 

રાજ્ય સરકારશ્રીની મજૂંરી અન્વયે 

મેળા અને ઉત્સવોન ં આયોજન 

કરવામાં આવે છે. 

સિે 

૧૯૮૬ 

વર્ષ દરમ્યાન 

સમયાંતર ેમેળા 

અને ઉત્સવોન ં 

આયોજન 

૪૦૦૦ ૪૦૦૦ ૪૦૦૦  ૨૫૦૦ જનરલ 

મેનજેર(પ્રોજકેટ) 



કરવામાં આવે 

છે. 

૫. માનહતી અિ ે

પ્રાદ્યોનગકરણ 

અગત્યિા સ્થળોએ ડીઝીટલ ટુરીસ્ટ 

ગાઈડિી સેવા પ્રવાસિિે લગતી 

વેબસાઈડ, ઈન્ટરિેટ, ઈમેલ વગેરેિે 

આધુનિક કરવા તેમજ તેિી મરામત 

કરવી. 

સિે 

૧૯૯૬ 

પ્રવાસિ અંગેિી 

માનહતી ઈમેલ, 

ઈન્ટરિેટ, 

વેબસાઈડઘ્વારા 

પ્રવાસીઓન્રે 

પુરી પાડવામા ં

આવે છે તદૃ 

ઉ૫રાંત દરકે 

કિેરીમા ં

કોમ્પ્યુટરો 

આ૫વામા ં

આવેલ છે અિે 

તેઓિ ે

ઓિલાઈિથી 

જોડવામા ંઆવી 

રહેલ છે.  

૪૫૦ ૩૦૦ ૩૦૦ ૪૫૦ મેિજેર(આઇ.ટી.) 

૬. રોકાણિ ે

પ્રોત્સાહિ 

રાજય સરકાર ેજાહેર કરેલ પ્રવાસિ િીનત  

૨૦૧૫-ર૦૨૦ તથા ર૦૨૧-ર૦૨૫િુ ં

સફળતાપૂવચક અિે અસરકારક કામગીરી 

કરાવવા તેમજ પ્રવાસિ િીનત અંતગચત 

મળવાપાત્ર કેનપટલ/વ્યાજ સબનસડીિી 

િુકવણી તેમજ    તેિે લગતી આિરુ્ાંનગક 

કામગીરી હાથ ધરવી. 

 

 

સિે 

૧૯૯૯ 

રાજયમા ં

આવતા પ્રવાસિ 

અંગેિા 

૫ડરયોજિાિા 

રોકાણ માટે 

રોકાણકારોિે 

જરુરી માનહતી 

તેમજ જુદા 

જુદા પ્રકારિી 

સરકારી નિયમો 

અિુસાર મદદ 

૨૭૦૦ ૩૨૪૮ ૩૨૪૮ ૫૦૦૦ મેિેજર(ઇન્વેસ્ટમેન્

ટ) 



કરવામા ંઆવે 

છે. 

૭. બુનધધ કૌશલય 

અિે 

સાહસીકતા 

રાજયમા ંયુવાિોિે પ્રવાસિ અંગેિી 

તાલીમ પ્રવાસિિા નવકાસમા ંસહભાગી 

બિાવવા રોજગારી પુરી પાડવા, જરૂરી 

પ્રવાસિ તાલીમ વગો િામાંડકત 

સંસ્થાિા સહયોગથી િલવામા ંઆવે છે. 

૧૯૯૬ રાજયિા 

યુવાિોિ ે

પ્રવાસિ અંગેિી 

તાલીમ આપીિે 

રોજગારી 

આ૫વામા ંમદદ 

કરવામા ંઆવે 

છે. 

૧૨૦૦ ૧૦૦૦  ૧૦૦૦  ૧૧૨૪.

૪૦ 

મેિેજર 

(નસકલીંગ) 

૮. સંકનલત 

સથળોિો  

નવકાસ 

રાજયમા ંઆવેલા અગત્યિા પ્રવાસિ 

સ્થળો ખાતે આંતરમાળખાકીય અિે 

પ્રવાસિ સુનવધા ઉ૫લબ્ધ કરાવવામા ં

આવે છે. જેમા ંરોડ બિાવવો, પીવાિુ ં

િોખ્ખુ પાણી, નવશ્રામ માટેિી જગ્યા, 

બાહ્ય નવજળીકરણ, મોટા િાર રસ્તાઓ 

ઉ૫ર સકચલો ઉભા કરાવવા,  ગટર 

વ્્યવ્્સ્થા, સાઈિેજીસ, જાહેર શૌિાલય 

તથા પ્રવાસિિે લગતી સુનવધા ઉભી 

કરવામા ંઆવે છે. આ સ્થળોિો સવાાંગી 

નવકાસ થાય એ રીતે કામગીરી હાથ 

ધરવામા ંઆવી રહેલ છે.  

ર૦૦૭ રાજયમા ં

આવેલા 

અગત્યિા 

પ્રવાસિ 

સ્થળોએ 

આંતરમાળખાકી

ય સુનવધાિી 

કામગીરી દર વર્ે 

સતત હાથ 

ધરવામા ંઆવે 

છે.   

૩૧૫૫૦ ૩૦૬૦૦ ૩૦૬૦૦ ૧૪૦૦૦ જિરલ મેિેજર 

(પ્રોજેક્ટ) 

૯.
  

 હોમ સ્ટે. 

યોજિા  

પ્રવાસીઓ માટ ેપ્રવાસિ સ્થળોએ હોટલ 

ઉપરાંત આત્મીય નિવાસિી સવલત 

ઉપલબ્ધ થાય તે માટેિંુ આયોજિ છે. 

હોમ સ્ટે પોનલસી અંતગચત આવતાં 

એકમોિે મંજુરી આપવામાં આવે છે . 

૨૦૧૩-

૧૪  

પ્રવાસીઓિે 

ગુજરાતિી 

સંસ્કૃનત, 

પરંપરાગત 

ખોરાક મળે 

તેમજ સ્થાનિક 

૧૦૦  ૧૦૦  ૧૦૦  ૫૦  મેિેજર 

(કોમર્શચયલ) 



તેમજ તેિા માટે જરૂરી વકચશોપ તેમજ 

તાનલમ આપવામાં આવે છે.   

વ્્યડકતઓિે 

રોજગારી મળે 

તેમજ 

આત્નમયતા મળે 

તેવુ આયોજિ 

છે.  

૧૦. િીશ ટુરીઝમ આ યોજિા અંતગચત નસિેમેટીક 

ટુરીઝમ,મેડીકલ અિે વેલિેસ ટુરીઝમ, 

એડવેનિર ટુરીઝમ, રૂરલ, સપોટચસ, આટ,ૅ 

ક્રાફ્ટ વગેરેિા પ્રમોશિ માટેિી પ્રવ્રુનત્તઓ 

હાથ ધરવામા ંઆવે છે.    

૨૦૧૩-

૧૪  

આ યોજિા 

પ્રવાસિ 

પ્રવ્રુનત્તઓિા 

ઉત્તેજિ માટે 

હોઇ સતત િાલ ુ

જ રહે છે.  

૫૦૦  ૩૦૦  ૩૦૦  ૩૦૦  મેિેજર 

(પ્રમોશિલ)  

૧૧. ભારત સરકારિા 

મંજુર થયેલ 

પ્રોજેકટ- 

રાજ્યિો ફાળો  

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મંજુર કરવામાં 

આવતી પડરયોજિા અનવયે કેટલાંક કામો 

કેન્દ્ર સરકારિી ગાઇડલાઇિમાં િ હોઇ 

તેવા કામો માટે રાજયિા ફાળાિો 

ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.     

૨૦૦૬ આ યોજિા 

પ્રવાસિ નવકાસ 

માટે હોઇ સતત 

િાલ ુજ રહે છે. 

૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ જિરલ મેિેજર 

(પ્રોજેકટ) 

 

 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

 
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 

 (નિયમ સંગ્રહ-૧૪) 

કાયો કરવા માટે િકકી કરલેા ધોરણો 

 

૧૫.૧ વિવિધ પ્રિવૃિઓ/કાર્યોક્રમો 

હાથ ધરિા માટે વિભાગ ેનકકી 

કરલે ધોરણોની વિગતો આપો. 

અન.ુ ન.ં 

પ્રિવૃિઓ અન ેકાર્યયક્રમો  ધારા ધોરણો 

૧. પ્રિાસન પવરર્યોજનાઓનુ ં

અમલીકરણ 

રાજર્યસરકાર ઘ્િારા મજૂંર કરિામા ંઆિેલ ગ્રાન્ટ 

મજુબ ટેન્ડર નોટીસ ઘ્િારા પ્રિાસન પવરર્યોજનાના 

અમલીકરણ માટે એજન્સી/ કોન્ટર ાકટરો વનર્યુકત 

કરિામા ંઆિે છે. 

 

ર. ભારત સરકાર ઘ્િારા મજૂંર 

થર્યેલ પવરર્યોજનાનુ ં

અમલીકરણ 

ભારત સરકાર ઘ્િારા મજૂંર કરિામા ંઆિેલ ગ્રાન્ટ  

મજુબ ટેન્ડર નોટીસ ઘ્િારા પ્રિાસન પવરર્યોજનાના 

અમલીકરણ માટે એજન્સી / કોન્ટર ાકટરો વનર્યુકત 

કરિામા ંઆિે છે. 

3. મેળા અને ઉત્સવો મજૂંર થયેલ ગ્રાન્ટની મયાાદામાં સંબધિત પ્રવૃધિઓ 

માટે ખર્ા કરવામાં આવે છે, વતામાન પત્રોમાં ટેન્ડર 

નોધટસ દ્વારા એન- પ્રોક્યોર પર ભાવપત્રક માગંવી 

એજન્સી/ કોન્ટર ાકટર ધનયત કરી કામગીરી કરવામાં 

આવે છે.   

  



 

 

પ્રકરણ-૧૬ 

(નિયમ સંગ્રહ – ૧૫) 

૧૬.૧  વીજાણુરૂપે ઉપલભ્ય નવનવધ નવષયોિી માનહતીિી નવગતો  

 રાજ્યમા ંઆવેલ મહત્વિા પ્રવાસિિા સ્થળો, પ્રવાસિ સરકીટો, મહત્વિા મેળા-ઉત્સવો નવગેરે બાબતોિે આવરી લેતા 

બ્રોશર-નલટરેચર નિગમ ધ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ જેિી નવગત િીચ ેમુજબ છે.   

૧ ગજુરાત પોકટે મપે 

૨ ગજુરાત બીગ મેપ  

૩ અમદાવાદ નસટટ મેપ  

૪ વડોદરા નસટટ મપે  

૫ રાજકોટ પોકટે મપે 

૬ સુરત પોકટે મપે 

૭ કચ્છ પોકેટ મપે  

૮ પાટણ પોકટે મપે  

૯ નસદ્ધપુર પોકટે મપે 

૧૦ વડિગર પોકેટ મપે 

૧૧ ગુજરાતિી શોધખોળ  

૧૨ પોલો અંગ્રજેી બ્રોશર 

૧૩ પોલો ગજુરાતી બ્રોશર 

૧૪ થોલ અંગ્રેજી બ્રોશર 

૧૫ થોલ ગુજરાતી બ્રોશર 

૧૬ હહગંોળગઢ અંગ્રેજી બ્રોશર 

૧૭ હહગંોલગઢ ગુજરાતી બ્રોશર 

૧૮ છરીખંડ અગં્રેજી બ્રોશર 

૧૯ છરીખંડ ગજુરાતી બ્રોશર 



૨૦ સાપુતારા અગં્રેજી બ્રોશર 

૨૧ સાપુતારા ગજુરાતી બ્રોશર 

૨૨ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અગં્રેજી બ્રોશર 

૨૩ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ગજુરાતી બ્રોશર 

૨૪ પાટણ રાિી કી વાવ 

૨૫ મોઢેરા સૂયય મંટદર 

૨૬ હેટરટજે અમદાવાદ  

૨૭ કચ્છ અગં્રેજી બ્રોશર 

૨૮ કચ્છ ગજુરાતી બ્રોશર 

૨૯ લીટ્ટટ્ટલ રણ ઓફ કચ્છ 

૩૦ બાલાનસિોર મ્યુનિયમ 

૩૧ કચ્છ ઓફ રોયલ  

૩૨ ગુજરાતમાં ગોલ્ફ 

૩૩ લાઇટ, સાઉન્ડ, કેમેરા ટફલ્મ બ્રોશર 

૩૪ વેલેિસે અિે મેટડકલ ટુટરિમ 

૩૫ નસિમેેટટક બ્રોશર 

૩૬ ગુજરાત હસ્તકલા અિે હાથશાળ પુસ્તક 

૩૭ વડિગર હેટરટેજ બુક 

૩૮ નસદ્ધપુર હેટરટજે બુક 

૩૯ પાટણ હેટરટજે બુક 

૪૦ સાપુતારા ટકેરીઓ પર 

૪૧ ફ્લેવર ઓફ ગજુરાત   

૪૨ ઉત્તજેિા અમયાયટદત અન્વેષણ ગુજરાત પુસ્તક 

૪૩ ગુજરાતમાં ડ્રાઇહવંગ રજાઓ 

૪૪ લખપત હેટરટજે વોક 

૪૫ જૂિાગઢ હેટરટેજ વોક 

૪૬ વડોદરા હેટરટેજ વોક 



૪૭ ગુજરાતમાં મહાત્માિા પગિા નિશાિ  

૪૮ સોમિાથ બ્રોશર 

૪૯ બીએસએફ  ફોલ્ડર 

૫૦ જૂિાગઢ બ્રોશર 

૫૧ ગીર બ્રોશર 

૫૨ ચાંપાિેર બ્રોશર 

૫૩ ધોળાવીરા બ્રોશર 

૫૪ અંબાજી બ્રોશર 

૫૫ સુરત બ્રોશર 

૫૬ રાજકોટ બ્રોશર 

૫૭ વડોદરા બ્રોશર 

૫૮ દ્વારકા બ્રોશર  

૫૯ ગાંધીિગર બ્રોશર 

૬૦ ૫૦ ગોલ્ડિ ડેનસ્ટિેશિ 

૬૧ આટય ધ ક્રાફ્ટ બુક 

૬૨ કચ્છિું સફદે રણ 

૬૩ ગીર હસંહ બુક  

૬૪ ટફલ્મ મેકસય બુક 

૬૫ બાયોસ્કોપ બુક  

૬૬ ગુજરાતિા પુસ્તકમાં બૌદ્ધ 

૬૭ િમયદા વેલી બુક   

૬૮ વાઈલ્ડ ગુજરાત બુક    

૬૯ એક ભારત શે્રષ્ઠ ભારત બુક 

 



 

 

 

 

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) 
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