ગુજરાતના વ ર નાગ રકો માટે યા ાધામોના દશન માટેની
“ વણ તીથદશન યોજના”.

ગુજરાત સરકાર
ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ
ઠરાવ માંક- બજટ-૧૦-૨૦૧૫-૮૫૬૬૫૦-ય
સિચવાલય, ગાંધીનગર,
તારીખ: ૨૪/૪/૨૦૧૭
1.

2.

તીથ થાન જવા માટેની પા તા:આ યોજના હેઠળ અરજદાર નીચેની શરતો પ રપૂણ કરતા હોવા જોઇએ.
(૧) ગુજરાત રા યમાં વસવાટ કરતા હોય તેવા િસનીયર િસટીઝનને જ લાભ મળવાપા રહેશે.
(૨) અરજદાર અર ની તારીખે ૬૦ વષ કે તેથી વધુ મરના હોવા જોઇએ.
(૩) પિત પ ની એક સાથે યા ા કરતાં હોય તો બે પૈકી એકની મર અર ની
તારીખે ૬૦ વષ કે તેથી વધુ હોવી જોઇએ.
(૪) આ યોજના હેઠળ લાભ લેવા માટે યા ાળુઓના સમૂહની અર મા ય ગણાશે. યિ તગત અર મા ય
ગણાશે નહી. ઓછામાં ઓછા ૪૫ યિ તઓ યા ા માટે સમુહમાં અર કરે તેને સમુહની અર
ગણવામાં આવશે.
(૫) એક યિ તને યેક નાણાંકીય વષમાં એક વાર લાભ મળવાપા રહેશે.
1.
2.
3.
4.

3.

(૧)
(૨)
(૩)

સહાય:-

ગુજરાતના યા ાધામોના બે રાિ અને ણ દવસ સુધીના વાસની મયાદામાં આ યોજના હેઠળ લાભ
મળવાપા થશે.
ગુજરાતના યા ાધામોના દશન માટેની આ યોજનામાં એસ.ટી.ની. સુપર બસ (નોન એ.સી.)નું ભાડુ
અથવા જો ખાનગી બસ ભાડે લીધેલ હોય તો ખાનગી બસનું ભાડું બેમાંથી જે ઓછુ હોય તેની ૫૦%
રકમ સહાય તરીકે મળવાપા રહેશે.
જો યા ા એ.સી. બસમાં કરી હશે, તો પણ સુપર બસના ભાડાની ૫૦% રકમ મળવાપા થશે.
જો ૨ રાિ અને ૩ દવસની મયાદા કરતા વધુ યા ા કરી હશે, તો પણ ઉપર દશા યા મુજબ ૨ રાિ અને
૩ દવસ સુધીના વાસની મયાદામાં સહાય મળવાપા થશે.

અર ની

યા:-

અર બે નકલમાં સામેલ પ રિશ -૧ મુજબ કરવાની રહેશે.
અર સાથે બે પાસપોટ સાઇઝના રંગીન ફોટા રજૂ કરવાના રહેશે.
અર સાથે મરના અને રહેઠાણના પુરાવા માટે નીચે જણાવેલ દ તાવેજો પૈકી કોઇ એક દ તાવેજની
" વ માિણત નકલ" જોડવાની રહેશે.
1. આધારકાડ
2. ચુંટણીકાડ
3. પાસપોટ
4. રેશનકાડ.
5. ાઇવ ગ લાયસ સ.
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(૪)
(૫)
(૬)
(૭)

(૮)
(૯)

અર માં જે નામ દશાવેલ હોય તે યિ ત જ યા ા કરી શકશે. તે પોતાની સાથે અર
બી કોઇ યિ તને સાથે લઇ જઇ શકશે નહી.

ન કરી હોય તેવી

અર જે પરિબ ડયામાં મોકલવામાં આવે તે પરિબ ડયા પર “ વણ તીથદશન યોજના વષ
માટે અર ” એમ લખવાનું રહેશે.
યિ તઓનો સમૂહ અર
કરે તેને એક અર
મા ય ાવેલ એજ ટ મુ ય યિ ત ગણાશે.

માં યા ા

ગણવામાં આવશે. સમુહનો એક અરજદાર અથવા

ગુજરાત રા ય માગ વાહન યવહાર િનગમના મા ય એજ ટ અથવા ગૃપ વારા બુક કરાવેલી એસ.ટી. બસ
અથવા ખાનગી ાવે સની બસમાં વાસ કરી શકાશે અને આવી બસમાં વૃ ધા મના કાયકરો, ર ટડ
ડોકટર/ક પાઉ ડર/હે પર કે રસોઇયા જે ઓની મર ૬૦ વષથી ઓછી હોય તેવા મહ મ ૫ (પાંચ)
યિ તઓ વાસ કરી શકશે.

બસની કેપેસીટીના ઓછામાં ઓછા ૯૦% વાસીઓ હોય તો જ તે બસ માટે પુરતી સં યાના વાસીઓ
ગણવામાં આવશે અને બસની ફાળવણી કરવામાં આવશે.

૭૫ વષથી વધુ મરની યિ ત જો એકલા વાસ કરતી હોય તો તેઓની સાથે એક એટે ડ ટને તે ૬૦
વષથી નીચેની મરના હોય તો પણ લઇ જઇ શકશે.

(૧૦) ગુજરાત રા ય માગ વાહન યવહાર િનગમની પ રિશ -૩ માં દશાવેલ ૧૬ િવભાગીય કચેરીઓ ખાતે વણ
તીથદશન યોજના અંગન
ે ી અર ઓ વીકારવામાં આવશે. ગુજરાત પિવ યા ાધામ િવકાસ બોડ વારા
યેક િવભાગીય કચેરીમાં એક એ ઝીકયુટીવની િનમ ંક કરવામાં આવશે, જે એસ.ટી. બસ મારફતે વાસની
તથા ખાનગી બસ મારફતે વાસની અર ઓ વીકારશે અને તેની મંજુરી આપશે.

(૧૧) ગુજરાત રા ય માગ વાહન યવહાર િનગમ બસ ભાડાની ૫૦ % રકમ લઇને બસનું બુ કંગ કરશે અને
વાસ પૂરો થયા બાદ ગુજરાત પિવ યા ાધામ િવકાસ બોડને રીએ બસમે ટની દરખા ત કરશે. બોડ આ
રકમ સીધેસીધી ગુજરાત માગ વાહન યવહાર િનગમના બક એકાઉ ટમાં જમા કરાવશે.
(૧૨) મા ય ાવેલ એજ ટ અથવા મુ ય યિ તએ ગુજરાત રા ય માગ વાહન યવહાર િનગમના વતમાન િનયમો
મુજબની િસ યોરીટી ડીપોઝીટ એસ.ટી. િનગમમાં જમા કરાવવાની રહેશે, જે રીફંડેબલ રહેશે. યા ા પૂણ
થયા બાદ િનગમના િનયમો અનુસાર ડીપોઝીટની આ રકમ પરત કરવામાં આવશે.

(૧૩) જો તમામ યા ાળુઓના આધાર નંબર ઉપલ ધ હોય તો, ગુજરાત પિવ યા ાધામ િવકાસ બોડને
ઓનલાઇન અર કરી શકાશે, અને મંજૂરી પણ ઓનલાઇન આપવામાં આવશે. આ મંજૂરીના આધારે
ગુજરાત રા ય માગ વાહન યવહાર િનગમ બસની ફાળવણી કરશે અથવા ખાનગી બસ ભાડે કરવાની રહેશે.
(૧૪) જો કોઇ સેવાભાવી સં થા, વૃ ધા મના િસનીયર િસટીઝનોને યા ાએ લઇ જવા માંગતા હોય તો, તે સં થા
પોતાની બસમાં આવો વાસ કરી શકશે. વૃ ધા મના િસનીયર સીટીઝનોની દેખરેખ માટે સં થાના વધુમાં
વધુ બે િતિનિધને લઇ જઇ શકશે, જે મના માટે મરનો કોઇ બાધ રહેશે નહી.

(૧૫) આવા વાસમાં વૃ ધ યા ાળુઓની તબીબી દેખભાળ માટે બસમાં કોઇ ર ટડ ડોકટર કે ક પાઉ ડરને સાથે
લઇ જવા માંગતા હોય તો તેઓ માટે મરનો કોઇ બાધ રહેશે નહી, પરંતુ તેઓએ સારવારની કીટ સાથે
રાખવાની રહેશે. યેક બસમાં એક ડોકટર અને એક ક પાઉ ડર (જો તેઓ ૬૦ વષથી નીચેની વયના હોય
તો પણ) સમાવી શકાશે, તેથી વધુ નહી.
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(૧૬) જો ખાનગી બસ મારફતે વાસ કરવામાં આ યો હોય તો, આવા વાસના પુરાવા પે બસના યા ીઓ
સાથેનો એક ફોટો ાફ જે તે બસનો નંબર પ દેખાય તે રીતે અચુક રજુ કરવાનો રહેશે, તથા જે યા ાધામમાં
વાસે ગયા હોય તે યા ાધામમાંથી આ વાસ અંગેનું સહી - િસ કા સાથેનું પ રિશ -૨ મુજબનું માણપ
મેળવીને રજૂ કરવાનું રહેશે. આવા ક સામાં ૫૦% સહાયની રકમ મા ય એજ ટ અથવા ગૃપના વડાના બક
એકાઉ ટમાં ગુજરાત પિવ યા ાધામ િવકાસ બોડ વારા સીધી જ જમા કરાવવામાં આવશે.
(૧૭) જો ખાનગી બસ GPS સી ટમ સાથેની હોય, તો તેઓએ ઉપયુ ત મ (૧૬)માં દશાવેલ પુરાવાઓને બદલે
મા GPS ડેટા લોગની કોપી જોડવાની રહેશે.
(૧૮)

વાસ માટેની બસની આગળ અને પાછળની બંને બાજુ એ “ગુજરાત પિવ યા ાધામ િવકાસ બોડ,
ગુજરાત સરકારના સહયોગથી” એ માણે ૧૦૦ મીટર દૂરથી વંચાય એવા મોટા અ રોમાં બેનર લગાવવાનું
રહેશે.

(૧૯) અર સંપૂણ િવગતો સાથેની નહ હોય તો તે નામંજૂર કરવામાં આવશે. આ અંગે ગુજરાત પિવ યા ાધામ
િવકાસ બોડનો િનણય આખરી ગણવામાં આવશે.
(૨૦) અર માં યા ા કયારે કરવા માંગે છે , તે પ દશાવવાનું રહેશે. આ સંદભ મંજૂરી મ યા બાદ અર માં
દશાવેલ સમયગાળા દર યાન અથવા મંજૂરી મ યા બાદ બે માસમાં યા ા કરવાની રહેશે અ યથા મંજૂરી
આપોઆપ ર થયેલી ગણાશે, અને તે પછી યા ા કરવાની હોય તો, નવેસરથી મંજૂરી મેળવવાની રહેશે.
આવી મંજૂરી મેળ યા િવના કરેલ યા ા માટે સહાય મળવાપા થશે નહ .
(૨૧) યા ા પૂણ થયા બાદ આ યોજના હેઠળ સહાય મેળવવા માટે યા ા કઇ તારીખે કરવામાં આવેલ છે તેની
િવગતો સાથે ગુજરાત રા ય માગ વાહન યવહાર િનગમની ૧૬ િવભાગીય કચેરીઓ ખાતે લેિખતમાં
અથવા ગુજરાત પિવ યા ાધામ િવકાસ બોડને ઓનલાઇન અર કરવાની રહેશે.
(૨૨) યા ાળુ દહનશીલ પદાથ કે કેફી પદાથ કે કોઇ િતબંિધત / ગેરકાયદેસર પદાથ સાથે લઇ જઇ શકશે નહ .
(૨૩) યા ાળુઓએ જે તે તીથ થાનોના િનયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.

(૨૪) યા ા દર યાન થનાર આકિ મક દુઘટના માટે રા ય સરકાર કે તેના કોઇ અિધકારી/કમચારી જવાબદાર રહેશે
નહ .
યોજના અંગન
ે ો ખચ:-

આ યોજના અંગેનો ખચ મુ ય સદર ૫૪૫૨-૧૦૪-૦૨-ટીઆરએસ-૩૭ ગુજરાત પિવ
િવકાસ બોડ-૬૦૦૦ અ ય મૂડી ખચ ( લાન) હેઠળ ઉધારવાનો રહેશ.ે

યા ાધામ

આ ઠરાવ આ િવભાગના સરખા માંકની ફાઇલ પર નાણા િવભાગની તા.૧૫/૪/૨૦૧૭ ના રોજ મળેલ અનુમિત
અ વયે બહાર પાડવામાં આવે છે .
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પ રિશ - ૧

ગુજરાતના વ ર નાગ રકો માટે " વણ તીથદશન યોજના" હેઠળ સહાય મેળવવા માટેની અર નો
નમુનો:મ

૧.

િવગત

ગૃપના વડા/સં થાના વડા/ ાવેલ એજ સીનું નામ:-

રીમાકસ

સરનામું:...................................................

................................................................
................................................................
ફોન નં.:- ઘર

...................

ઓફીસ ...................
મોબાઇલ ................

૨.

ઇ-મેઇલ ....................

વાસીઓની કુલ સં યા:-

૩.

યા ાની તારીખ અને થળની િવગતો

૫.

જો તમામ વાસીઓ અર ની તારીખે ૬૦ વષથી વધુ વયના ન હોય
તો, તેવા વાસીઓના નામ, તેઓના પિત/પ ની િસનીયર િસટીઝન છે
કે કેમ?, તેઓ ડોકટર/ક પાઉ ડર છે કે કેમ? અથવા વૃ ધા મના એટે ડ ટ
છે કે કેમ? તેની પુરાવા સાથેની િવગતો:

૪.

૬.
૭
૮.

૯.

તમામ વાસીઓ અર ની તારીખે ૬૦ વષથી વધુ વયના છે ?

હા / ના,

ગુજરાત રા ય માગ વાહન યવહાર િનગમ (એસ.ટી.) મારફતે વાસ
કરવાનો છે કે ાવેલ એજ સી વારા તેની િવગતો ( ાવેલ એજ સીના
નામ અને બક એકાઉ ટની િવગતો સાથે) :

ાવેલ એજ સી મારફતે વાસ કરવાનો હોય તો, એજ સી એસ.ટી.
િનગમના મા ય ાવેલર છે કે કેમ?

(૧) મા વૃ ધા મના વ ડલોનો વાસ હોય તો, વૃ ધા મનું નામ અને
સરનામું, વૃ ધા મના વ ડલોના નામ અને મરની વૃ ધા મ વારા
માિણત કરેલ યાદી િબડવી.
(૨) વાહન કઇ એજ સીનું ઉપયોગમાં લેવાશે તેની િવગતો:

વાસ કરનાર તમામ વાસીઓના નામ, મર અને રહેઠાણના પુરાવા
તથા બે પાસપોટ સાઇઝના રંગીન ફોટા સાથેની યાદી બીડેલ છે કે કેમ?

૧૦. યા ા માટે એટે ડ ટ તરીકે ૬૦ વષથી નીચેની વયના યિ તઓને લઇ
જવાના હોય તો, તેઓની જ મ તારીખ સાથેની િવગતો બીડવી.
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પ રિશ – ૨
ગુજરાતના વ ર નાગ રકો માટે " વણ તીથદશન યોજના" હેઠળ કરેલ વાસ અંગે યા ાધામના
માણપ નો નમુનો:તા...../....../........
આથી માણપ આપવામાં આવે છે કે, ગુજરાત સરકારની " વણ તીથદશન યોજના"
હેઠળ ગુજરાત પિવ યા ાધામ િવકાસ બોડ વારા તા.
/
/
ના પ
.
................................................
થી
આપવામાં
આવેલ
મંજુરી
અ વયે
..........................................................................................
સં થા/ગૃપ/ ાવે સ
વારા
....................................... મં દરનો વાસ તા. / / ના રોજ એસ.ટી./ખાનગી ાવે સ/સં થાની
બસ નં. ............................ વારા વાસ કરેલ છે , જે બદલ આ માણપ આપવામાં આવે છે .
અિધકૃત અિધકારી
.............................. યા ાધામ

......................................................................................................
*ન ધ:જે તે યા ાધામે તેઓના લેટરપેડ ઉપર આ માણે માણપ આપવાનું રહેશ.ે
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પ રિશ – ૩
ગુજરાત માગ વાહન યવહાર િનગમની િવભાગીય કચેરીઓની યાદી:
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)
(૮)
(૯)
(૧૦)
(૧૧)
(૧૨)
(૧૩)
(૧૪)
(૧૫)
(૧૬)

અમદાવાદ
નડીયાદ
વડોદરા
ભ ચ
સુરત
વલસાડ
ગોધરા
રાજકોટ
મનગર
જુ નાગઢ
ભાવનગર
અમરેલી
હંમતનગર
મહેસાણા
પાલનપુર
ભુજ
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