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ાઅભખુ 

 

  ગુજયાત યાજ્મ ભહશરા ાઅમોગ ાર્ધર્નમભ ૨૦૦૨ ાાંતગિત તા.૧૬/૨/૨૦૦૫ ના યોજ 

ગુજયાત યાજ્મ ભહશરા ાઅમોગની યચના કયલાભાાં ાઅલી છે. ાઅમોગ તેના તેયભા લિના તફક્કાભાાં પ્રગર્તળીર 

કાભગીયી વાથે ભહશરાઓની ર્લર્લધ વભસ્ માઓના ાઈકેર રાલલાભાાં વપ યશમુ છે. ભહશરાઓભાાં પ્રશ્નોના 

ર્નલાયણ ાથે ન્માર્મક જહટર પ્રહિમાભાાં જતા શેરા ાઅમોગના વશકાયથી પ્રશ્નોના ાઈકેર રાલલાની હદળાભાાં 

જાગૃર્ત ાઅલતા હદન પ્રર્તહદન ાઅમોગભાાં ાઅલતી ાયજીઓના પ્રભાણભાાં લધાયો થાઆ યશેર છે. ાઅમોગના 

ાધ્ મક્ષાા્ી તથા વ્ મ્ીઓની બૂર્ભકાને કાયણે ઝડી ન્મામ ાને કાભના ર્નકારની પ્રહિમાને ગર્ત ભેર છે. 

ાઅમોગની કચેયી તયપથી ણ પયીમાદ ાયજીઓની વુનાલણી તેભજ ાર્નચ્છનીમ ઘટનાઓ કે ફનાલોની 

સ્ થભુરાકાત કયી ાશેલારો તૈમાય કયલાભાાં જશેભત ાઈઠાલી ાઅમોગના ાઈદે્દળને વપ ફનાલેર છે. ભહશરા 

ર્લમક કામદાકીમ જાગરૃ્ત ર્ળર્ફયોનુાં વુાંદય ાઅમોજન શાથ ધયી કામદા જાગૃર્ત ાર્બમાનનો શેતુ ર્વધ્ધ 

કયલાભાાં ાઅમોગના ાધ્ મક્ષાા્ી, વ્મો, ાર્ધકાયી/કભિચાયી ગણના ાઈત્વાશ બમાિ પ્રમત્ નો તથા કતિ મર્ન્ ઠાનુાં 

મોગદાન યશેરુાં છે. 
 

 ભહશરા ાઅમોગ દ્રાયા ભહશરાઓને ભદદરૂ થલા તેભજ ભાગિદળિન ભાટે ટોર ફ્રી શેલ્રાાઆન 

૧૮૦૦૨૩૩૧૧૧૧ કામિયત કયલાભાાં ાઅલરે છે. જ ે શેલ્ રાાઆનથી વભગ્ર યાજમની ભહશરાઓ ભાગિદળિન 

ભેલે છે. ભહશરાઓને ભદદરૂ થલા ાઅમોગની બૂર્ભકા ાવયકાયક ફને તેલી ળુબકાભનાઓ ાઅુ છુાં . 
      
 
 
 ર્ભર્રન્દતોયલણે,(ાઅાઆ.એ.એવ) 
 વર્ચલ 
 ભહશરા ાને ફા ર્લકાવ ર્લબાગ 
 ગાાંધીનગય. 
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પ્રસ્તાલના  
  
વને ૨૦૦૨ નો ગુજયાત ાર્ધર્નમભ િભાાંક : ૧૨ 
 
 વને ૨૦૦૨ ના એર્પ્રર ભહશનાની છઠ્ઠી તાયીખે ――ગજુયાત યાજત્ર‖‖ ભાાં (ાાંગ્રેજીભાાં) પ્રર્વધ્ધ 

કયામેર ાર્ધર્નમભ શેઠ ગુજયાત યાજ્મ ભહશરા ાઅમોગની યચના કયલાભાાં ાઅલી છે. તેનો ાઈદે્દળ 

ભહશરાઓના ફાંધાયણીમ ાને કાનુની શક્કોના યક્ષાણનો છે. ભહશરાઓના ાઅર્થિક, વાભાર્જક, ળૈક્ષાર્ણક 

ર્લકાવ એ ાઅમોગનુાં કામિક્ષાેત્ર છે. 
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ાઅમોગનુાં ફાંધાયણ 
 

 ગુજયાત યાજ્મ ભહશરા ાઅમોગની યચના ગુજયાત વયકાયના તા. ૧૬/૨/૨૦૦૫ ના જાશેયનાભાથી 

કયલાભાાં ાઅલી છે, ાને તે વાથે ાઅમોગનુ ફાંધાયણ ણ નક્કી કયલાભાાં ાઅ મુાં છે, જ ે નીચે પ્રભાણે 

છે.ાઅમોગભાાં ાધ્ મક્ષાા તેભજ વ્ મો ાને શોદ્દાની રૂએ વ્ મવર્ચલ વાથેની કુર વાં્ મા ૧૪ ની યશેળે. 
 
 
(૧) ાધ્મક્ષાા :-    યાજ્મ વયકાયે ર્નમુક્ત કયલાના ભહશરા ાધ્ મક્ષા,જ ે ભહશરાઓને રગતી ફાફતો ભાટે 

પ્રર્તફધ્ધ શોમ તેલી નાભાાંહકત ભહશરા. 
 
(૨) ાાંચ વ્ મો :- યાજ્મ વયકાયે ર્નમુક્ત કયલાના વ્ મો કે  જઓેએ  ભહશરાઓને  રગતી ફાફતોભાાં વેલા 

ફજાલેર શોમ ાને  કામદા કે  લૈધાર્નક, વભાજળાસ્ ત્ર, ભહશરા ોણ ાઈત્કિ,ટર ેડ 

મુર્નમન, ભહશરાઓની યોજગાય ક્ષાભતા  લૃર્ધ્ધ કયતા ાઈધોગ ાથલા વાંગઠનના 

 મલસ્ થાનનો ભહશરાઓના સ્ લૈર્ચ્ છક વાંગઠનોનો (ભહશરા કામિકતાિઓ વહશત) 

લશીલટી, ાઅર્થિક ર્લકાવ, ાઅયોગ્મ,  ર્ળક્ષાણ  ાથલા  વભાજ કલ્ માણનો ાનુબલ 

ધયાલતી શોમ તેલી કામિકુળ પ્રભાર્ણક ાને પ્રર્તર્્ ઠત ભહશરાઓનુાં ફનેરુાં શળે.યાં તુ 

તેભાાંનો એક વ્ મ ાનુવૂર્ચત જાર્ત ાથલા ાનુવૂર્ચત ાઅહદજાર્તની ભહશરાઓ ભાાંથી 

શોલી જોાઆળે, લધુભાાં એક વ્ મ એડલોકેટ શોલો જોાઆળે. 
 
(૩) શોદ્દાની રૂએ નીચેના વ્ મો :- 

 (૧) ોરીવ ભશાર્નદેળક્ી, ગુજયાત યાજ્મ 
(ય) વર્ચલ્ી, ભહશરા ાને ફા ર્લકાવ ર્લબાગ 
(૩) ાર્ધક ભુ્મ વર્ચલ્ી, નાણાાં ર્લબાગ 

(૪) વર્ચલ્ી, કામદા ર્લબાગ 
(૫) ાગ્રવર્ચલ્ી,  ાઅયોગ્ મ ાને હયલાય કલ્ માણ ર્લબાગ 
 (૬) ાગ્રવર્ચલ્ી  (પ્રાથર્ભક ર્ળક્ષાણ) 
 (૭) ્ભ ાઅમુક્ત 

 
(૪) વ્ મવર્ચલ :- વયકાય્ીના વાંમુક્ત વર્ચલ્ીથી ાઈતયતા દયજ્જાના ન શોમ તેલા યાજ્મવયકાયના 

ાર્ધકાયીઓભાાંથી યાજ્મ વયકાયે નીભલાના એક વ્ મવર્ચલનુાં ફનેરુ યશેળે. 
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લશીલટી ભાખુાં 
 
 ગુજયાત વયકાયના તા. ૧૬/૨/૨૦૦૫ ના જાશેયનાભાથી ગુજયાત યાજ્મ ભહશરા ાઅમોગની યચના 

કયલાની વાથે તેનુાં લશીલટી ભાખુાં ણ નીચે ભુજફ નક્કી કયલાભાાં ાઅ મુ છે, જ ેનીચે પ્રભાણે છે.   
ાધ્મક્ષાા 

 
વ્મ વર્ચલ 

  
ાઈવર્ચલ 

 
 
 હશવાફી ાર્ધકાયી                                          વાંળોધન ાર્ધકાયી 
 
   (હશવાફી ,ભશેકભ ાને યજીસ્ટર ી ળાખા)          (ાયજી ળાખા) 
 
      વફ એકાાઈન્ટન્ટ                                             વીનીમય ક્રાકિ -(૨) 
 
  
       જુર્નમય ક્રાકિ                                           જુર્નમય ક્રાકિ  
 
          ાઅમોગની પ્રલૃર્તઓને ધ્ માનભાાં યાખી કચેયીની કાભગીયીને ભુ્ મત્ લે ચાય ળાખાઓભાાં ર્લબાજીત 

કયલાભાાં ાઅલી છે. 

(૧) ભશેકભ ળાખા :-  ર્નભણાંક, યજા, ગાયને રગતા લશીલટી શુકભો, ખાનગી ાશેલાર, ફદરી 

    લગેયેને રગતી ભશેકભ ાને લશીલટ ને રગતી વધી કાભગીયી 
(૨) હશવાફી ળાખા :-  ગાય ફીરો તથા ાન્મ ફધા જ પ્રકાય ના ર્ફરો તથા ફજટેની તભાભ 

    કાભગીયી ાઅમોગની પ્રલૃર્તઓ વાંફર્ધત તભાભ હશવાફી ાને નાણાાંકીમ 

    કાભગીયી 
(૩) ાયજી ળાખા :-  ાઅમોગની પ્રલૃર્તઓને  રગતી તભાભ કાભગીયી (હશવાફી ાને નાણાાંકીમ 

    ર્વલામની) 
(૪)યજીસ્ટર ી ળાખા :-  ટાર નોંધણી/જાલક, સ્ટેળનયી તથા યચુયણ ખયીદી( ોસ્ટેજ સ્ટેમ્) 

    ડેડસ્ટોક યજીસ્ટય , યેકડિ  લગેયે. 
 
          ાઅમોગ ખાતે ભહશરાઓને કૌટુાંર્ફકની વભસ્માઓ ાાંગે ભાગિદળિન ાઅલા ભાટે એડલોકેટની દલી 

ધયાલતાાં રીગર ઓપીવય ાને વામકોરોજી ની ડીગ્રી ધયાલતાાં વોર્ળમર કાાઈન્વીરયની ણ કયાય ાઅધાહયત 

ર્નભણૂાંક કયલાભાાં ાઅલેર છે. 
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   ાઅમોગ ખાતે લશીલટી કાભગીયી ભાટે ાઈય દળાિલેરી જગ્માઓ ાઈયાાંત ાગ્ર યશસ્મ વર્ચલ, 
ગુજયાતી સ્ટેનોગ્રેડ-૩, કરાકિ  કભ ટાાઆીસ્ટ, યીવેપ્ટનીસ્ટ કભ ટેરીપોન ઓયેટય, કોમ્પ્મુટય ઓયેટય, 
ડરામલયની જગ્માઓ ભાંજુય કયલાભાાં ાઅલેર છે તેભજ ટાલાાની ચાય જગ્મા ભાંજુય કયલાભાાં ાઅલી છે.  
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ાઅમોગનાાં કામો 
 
ગજુયાત યાજ્મ ભહશરા ાઅમોગના કામો નીચ ેભજુફના યશેળે.  
 
(૧)   બાયતના વાંર્લધાન ાને ફીજા કામદા શેઠ ભહશરા ભાટે જોગલાાઇ કયેરી વરાભતીને રગતી  તભાભ 

ફાફતોની તાવ કયલી. 
 
(૨)  ાઅલી વરાભતીના કાભકાજ ાાંગેનો ાશેલાર, લાર્િક યીતે ાને ાઅમોગ મોગ્મ ગણે તલેા ફીજા વભમ ે

યાજમ વયકાય વભક્ષા યજુ કયલો. 
 
(૩) ાઅલા ાશેલારભાાં, યાજમ ઘ્લાયા ભહશરાઓની ર્સ્થર્ત વુધાયલા ભાટે ાઅલા વરાભતીના ાવયકાયક 

ાભરીકયણ ભાટે બરાભણો કયલી. 
 

(૪) ભહશરાઓ વાંફાંધી કામદાની ર્લધભાન જોગલાાઇઓનુ લખતોલખત ુનલિરોકન કયલુ ાને તેભાાં 

વુધાયાની બરાભણ કયલી જથેી ાઅલા કામદાની ાુયતી જોગલાાઇઓને શોંચી લલા ભાટે 

ાઈામાત્ભક કાનુની ગરા ુયા ાડી ળકામ. 
 
(૫)  બાયતના વાંર્લધાન ાને ભહશરા વાંફાંધી ફીજા કામદાની જોગલાાઇઓના બાંગના કેવો ાાંગે મોગ્મ 

વત્તાભાંડ વાથે શાથ ધયલી. 
 
(૬)  પહયમાદોની તાવ કયલી ાને નીચેની ફાફતોની ોતાની ભેે નોંધ રેલી   

(ક)   ભહશરાઓને ાર્ધકાયોથી લાંર્ચત યાખલા વાંફાંધી ફાફતો  
(ખ)   ભહશરાઓને યક્ષાણ ૂરુ ાડલા ભાટે ાને વભાનતા ાને ર્લકાવનો ાઈદેળ ર્વઘ્ઘ કયલાાઁ ભાટે 

ાર્ધર્નમનર્ભત કયેર કામદાના ર્ફન- ાભરીકયણને રગતી ફાફતો. 
(ગ) ભહશરાઓની ભુશ્કેરી ઘટાડલાના ાને તેભનુ કલ્માણ વુર્નર્િત કયલાના ાને યાશત ૂયી 

ાડલા ભાટે ધાયેર નીર્ત ર્લમક  ર્નણિમો, ભાગિદર્ળિકાઓ ાથલા વૂચનાઓનાાં ારન 

વાંફાંધી ફાફતો, ાને ાઅલી ફાફતોભાાંથી ાઈર્સ્થત થતા ભુદ્દા મોગ્મ વત્તા ભાંડ વાથે શાથ 

ધયલા ફાફત. 
 
(૭)  ભહશરા પ્રત્મેના બેદબાલ ાને ાત્માચાયભાાંથી ાઈર્સ્થત થતી ર્લર્ળષ્ટ વભસ્માઓ ાથલા 

હયર્સ્થર્ત ભાાં  ખાવ ા્માવ  ાથલા તાવ  ભાટે  શુકભ  ાઅલા  ાને  તેના ર્નમાંત્રણ ઓખલા 

કે  જથેી કયીને તે દૂય કયલા ભાટેની  મૂશોની  બરાભણ કયી ળકામ .  
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(૮) (ક) તભાભ ક્ષાેત્રે ભહશરાઓનુાં મોગ્મ પ્રર્તર્નર્ધત્મ વુર્નર્િત કયલા ભાટેના ભાગો વૂચલલાના શેતુ 

 ભાટે. 
(ખ)  ગૃશ ર્નભાિણ ની ાને ામા ની વેલાઓભાાં પ્રલેળની ખાભી, ાૂયતી વભથિક વેલાઓ જલેા 

તેભના ર્લકાવ ને ાલયોધતા હયફો ને ઓખલાના શેતુથી ાને લૈતરૂ ાને મલવામ જન્મ 

ાઅયોગ્મ જોખભો ઘટાડલા ભાટે ાને તેભની ાઈત્ાદકતા લધાયલા ભાટેની ટેકનોરોજી ના શેતુ 

ભાટે પ્રોત્વાશક ાને ળૈક્ષાર્ણક વાંળોધનો શાથ ધયલા. 
 
(૯)  ભહશરાના વાભાજીક ાઅર્થિક ર્લકાવભાાં ાઅમોજનભાાં બાગ રેલો તેની ય વરાશ. 
 
(૧૦) યાજમભાાં ભહશરાના ર્લકાવ ની પ્રગર્તનુ ભૂલ્માાંકન  કયલુ. 
 
(૧૧)   જરે હયભાન્ડ શોભ, ભહશરાઓની વાંસ્થા ાથલા કસ્ટડીના ફીજા સ્થ કે જમાાં ભહશરાઓને કેદી 

તયીકે ાથલા ાઅયોી કે ાઅર્્ત તયીકે યાખલભાાં ાઅલતી શોમ તેભની તાવ કયલી ાથલા 

કયાલડાલલી ાને જરૂયી જણામ ત્માાં વભસ્મા કે પ્રશ્નોના ર્નલાયણ ાથે વાંફાંર્ધત વત્તાભાંડ વાથે તે 

ફાફત શાથ ધયલી. 
 
(૧૨) ભહશરાઓના ર્લળા વભુદામને ાવયકતાિ ભુદાનો વભાલેળ કયતા દાલા ભાાંડલા ભાટે પાં ડની જોગલાાઇ 

કયલી. 
 
(૧૩)  વભાજભાાં ભહશરાને  લધુ  શકાયાત્ભક  બુર્ભકા ાને લધુ વભતોર ાર્બમહકતને ભાધ્મભ ભાયપત 

પ્રોત્વાહશત કયલા ાને વતત  પ્રર્તહિમાત્ભક  ાવય  રાલલા ભાટે પ્રમત્ન કયલો ાને જાર્તને રગતા 

ભુદાઓ પ્રત્મે વબાનતા લધાયલા જનભત કેલલાનો પ્રમત્ન કયલો ાને જાતીમ વભાનતા રાલલી. 
 

(૧૪) યાજમ વયકાય તેને રખી જણાલે તેલી ફીજી કોાઇણ ફાફત.. 
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ાયજીઓ 

 

ગુજયાત યાજમ ભહશરા ાઅમોગને ભહશરાઓને વાંર્ફધત એલી ળાહયયીક ભાનર્વક ત્રાવ, જાર્તમ વતાભણી, 

દશેજ ભાાંગણી, દશેજના કાયણે ાભ્ૃત્મ, દુ્કભિ, રગ્નજીલનના પ્રશ્નો, ાશયણ, વર્લિવ પ્રોબ્રેભ,ર્લગેયે 

પ્રકાયની ાયજીઓ ભે છે. જ ેાન્લમે એર્પ્રર-૨૦૧૭ થી ભાચિ-૨૦૧૮ દયમ્માન ાઅમોગને ર્લર્લધ પ્રકાય ની 

કુર-૨૬૮૭ ાયજીઓ ભરે શતી તથા ાગાાઈની ેન્ડીગ ાયજીઓ૧૬૭૮ ાઅભ કુર-૪૩૬૫ ાયજીઓ  

ૈકી-૩૩૦૯ ાયજીઓનો ર્નકાર કયેર છે. ૧૦૫૬ ાયજીઓ ય કામિલાશી ચારુ છે.  

 
લિ ૨૦૧૭-૧૮ દયમ્માન થમરે કાભગીયી 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ા.નાં ભાવ ાગાાઈના ભાવ 

કૈીની ફાકી 

ભાવ દયમ્માન 

ાઅલરે ાયજી 

કુર ફાકી 

ાયજી 

ભાવ દયમ્માન 

ર્નકાર કયેર ાયજી 

ભાવનાાં ાાંત ે

કામિલાશી શેઠ 

૧ એર્પ્રર-૨૦૧૭ ૧૬૭૮ ૨૨૫ ૧૯૦૩ ૨૦૫ ૧૬૯૮ 

૨ ભે-૨૦૧૭ ૧૬૯૮ ૨૭૩ ૧૯૭૧ ૧૬૩ ૧૮૦૮ 
૩ જુન-૨૦૧૭ ૧૮૦૮ ૨૨૩ ૨૦૩૧ ૧૨૦ ૧૯૧૧ 
૪ જુરાાઇ-૨૦૧૭ ૧૯૧૧ ૩૧૫ ૨૨૨૬ ૮૧ ૨૧૪૫ 
૫ ઓગસ્ટ-૨૦૧૭ ૨૧૪૫ ૨૧૬ ૨૩૬૧ ૨૮૭ ૨૦૭૪ 

૬ વપ્ટેમ્ફય-૨૦૧૭ ૨૦૭૪ ૨૨૧ ૨૨૯૫ ૩૦૭ ૧૯૮૮ 
૭ ઓક્ટોફય-૨૦૧૭ ૧૯૮૮ ૧૬૯ ૨૧૫૭ ૧૬૧ ૧૯૯૬ 
૮ નલેમ્ફય-૨૦૧૭ ૧૯૯૬ ૧૮૯ ૨૧૮૫ ૯૪૧ ૧૨૪૪ 
૯ ડીવેમ્ફય-૨૦૧૭ ૧૨૨૪ ૧૯૪ ૧૪૩૮ ૨૧૮ ૧૨૨૦ 

૧૦ જાન્મુાઅયી-૨૦૧૮ ૧૨૨૦ ૧૯૭ ૧૪૧૭ ૨૫૩ ૧૧૬૪ 
૧૧ પેબ્રુાઅયી-૨૦૧૮ ૧૧૬૪ ૨૫૬ ૧૪૨૦ ૨૧૭ ૧૨૦૩ 
૧૨ ભાચિ-૨૦૧૮ ૧૨૦૩ ૨૦૯ ૧૪૧૨ ૩૫૬ ૧૦૫૬ 
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ભુરાકાત/પ્રલાવ 
       ાઅમોગના ભા. ાધ્મક્ષાા દ્વાયા ભાચિ-૨૦૧૮ વુધીભાાં યાજ્મના જુદા જુદા જીલ્લાઓની નાયી 

વાંસ્થા/જરે/ભહશરા ોરીવ સ્ટેળન/કચેયીઓની ભુરાકાત રીધી શતી. વાંફાંર્ધત જીલ્લા કરેકટય્ી જીલ્લા 

ર્લકાવ ાર્ધકાયી્ી/જીલ્લા ોરીવ ાર્ધકાયી્ી/જીલ્લા વભાજ વુયક્ષાા ાર્ધકાયી્ીઓ વાથે ચચાિ કયી શતી. 

ભહશરા ાઅમોગના ાયજદાય ભહશરાઓના કેવોભાાં જરૂય જણામ ત્માાં રૂફરૂ ભુરાકાત/તાવ કયી ર્લસ્તૃત 

ાશેલાર વયકાય્ીભાાં યજુ કયલાભાાં ાઅમા શતાાં. ાત્માચાયનો બોગ ફનેરી ીહડત ભહશરાઓને ભી તેભના 

પ્રત્મે વશાનુબૂર્ત બમુું લરણ યાખી ાઅમોગ દ્વાયા ભદદરૂ થલાના શાંભેળા પ્રમત્નો કયલાભાાં ાઅમા છે. 
 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી દ્રાયા રલેાભાાં ાઅલરે ભરુાકાત/પ્રલાવ કામિિભ 

 
તાયીખ સ્થ ર્લગત 

૪/૦૪/૨૦૧૭ ર્લયુય, 
જી.ભહશવાગય 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ ર્લયુય ખાતે નાયી ાદારતની ભુરાકાત રાઆ  કેવોની 
વભીક્ષાા કયલાભાાં ાઅલી. 

૬/૦૪/૨૦૧૭ ભહશરા વાભ્મ 
કચ્છ કડલા 

ટેરની લાડી, 
ાભદાલાદ 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ીએ નાયી ાદારત ભાગિદળિક 
વેભીનાયભાાં શાજયી ાઅેર 

મ્મુર્ન.કોોયેળન 
નયોડા કોમ્મુર્નટી 
શોર,ાભદાલાદ 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ીએ નાયી ાદારતના વાંભરેનભાાં શાજયી 
ાઅેર.   

૭/૦૪/૨૦૧૭ મ્મુર્ન.કોોયેળન 
ગાાંધીનગય 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ીએ નાયી ાદારત વાંભેરનભાાં શાજયી 
ાઅેર. 

મ્મુર્ન.કોોયેળન 
ાભદાલાદ,ાર

ડી 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ીએ નાયી ાદારત વાંભેરનભાાં શાજયી 
ાઅેર. 

૧૧/૦૪/૨૦૧૭ મ્મુર્ન.કોોયેળન 
લડોદયા-ય 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ીએ નાયી ાદારત વાંભેરનભાાં શાજયી 
ાઅેર. (ફ-ેવાંભેરન) 

૧૬/૦૪/૨૦૧૭ ાભદાલાદ ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ વખી ભેા કામિિભભાાં શાજયીાઅેર. 

૧૮/૦૪/૨૦૧૭ ાભદાલાદ ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ લસ્ત્રાુય ોરીવ સ્ટેળન તભેજ ળાશીફાગ ભહશરા 
ોરીવ સ્ટેળનના ાઈદધાટન કામિિભભાાં શાજયી ાઅેર. 

૧૯/૦૪/૨૦૧૭ 
થી 

૨૧/૦૪/૨૦૧૭ 

ચાંદીગઢ ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ીએ યાષ્ટર ીમ ભહશરા ાઅમોગ ાઅમોજીત 
N.R.I ભેયેજીવ વેભીનાયભાાં શાજયી ાઅેર.  

૨૩/૦૪/૨૦૧૭ લવો, જી.ખેડા ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી એ વયસ્લર્ત સ્કુર લવો ભકુાભે જાગૃર્ત ર્ળર્ફય કામિિભભાાં 
શાજયી ાઅેર 

૨૬/૦૪/૨૦૧૭ 
તથા 

૨૭/૦૪/૨૦૧૭ 

ગીય-વોભનાથ, 
વુત્રાાડા,તરારા 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ીએ નાયી ાદારત કામિિભભાાં શાજયી 
ાઅેર. 
ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ીએ ફાર્રકા વબાભાાં શાજયી ાઅેર.  
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લેયાલ 
૨૮/૦૪/૨૦૧૭ લીયુય, 

ભહશવાગય 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ ભહશરા વાંભરેન કામિિભભાાં શાજયી ાઅેર 

૨૯/૦૪/૨૦૧૭ ાભદાલાદ ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી એ ટાગોયશોર ાભદાલાદ ખાતે“સ્લચ્છતા હદલવ“ 
કામિિભભાાં શાજયી ાઅેર. 

૩૦/૦૪/૨૦૧૭ ાભદાલાદ ભાન..ાધ્મક્ષાા્ીએ ૧, ભે “ગૌયલ હદન”  નૌલકા સ્ધાિ કામિિભભાાં શાજયી 

ાઅેર. 
૧/૦૫/૨૦૧૭ ાભદાલાદ ભાન્મ.ાધ્મક્ષાા્ીએ, ભે “ગૌયલ હદન”  વાસ્કૃર્તક કામિિભભાાં શાજયી 

ાઅેર. 
૨/૦૫/૨૦૧૭ રુણાલાડા ભાન્મ.ાધ્મક્ષાા્ીએ રણુાલાડા ખાતે I.P.L હિકેટ ભેાના ાઈદધાટનભાાં 

શાજયી ાઅેર. 
૫/૦૫/૨૦૧૭ ગાાંધીનગય ભા.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ીએ ગાાંધીનગય ર્જલ્લાકક્ષાાએ મોજામેર 

કામદા ર્ળર્ફયભાાં કામિિભભાાં શાજયી ાઅેર.  
૬/૦૫/૨૦૧૭ ર્લયુય ભાન્મ.ાધ્મક્ષાા્ીએ નાયી ાદારતની ભુરાકાત રીધેર.  
૮/૦૫/૨૦૧૭ ભહશવાગય ભા.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ીએ ગુાંથરી, તા.ફારાર્વનોય 

જી.ભહશવાગય ખાતે નાયી વાંભેરનભાાં શાજયી ાઅેર. 
૯/૦૫/૨૦૧૭ ુના (ભશાયાષ્ટર ) ભા.ાધ્મક્ષાા્ીએ ુના (ભશાયાષ્ટર ) ભહશરા ખેડૂતોના પ્રશ્નો ાાંગેના 

વેભીનાયભાાં શાજયી ાઅેર 
૧૧/૦૫/૨૦૧૭ રુણાલાડા ભા.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ીએ રુણાલાડા ખાતે કામદાકીમ જાગૃર્ત 

ર્ળર્ફયભાાં શાજયી ાઅેર 
૧૪/૦૫/૨૦૧૭ ાભદાલાદ ભા.ાધ્મક્ષાા્ી ખાતે “ફેટી ફચાલો” વાંભેરનભાાં શાજયી ાઅળે. 

૧૬/૦૫/૨૧૭ ફારાર્વનોય ક્ષાર્ત્રમ વભાજની ભહશરા ફશેનોના વભુશરગ્નભાાં ભા.ાધ્મક્ષાા્ી શાજયી 
ાઅી.   

લડોદયા વુભનદી મુર્નલિવીટી કામદાકીમ ભહશરા જાગૃર્ત વેભીનાયભાાં શાજયી 
ાઅેર.  

૧૭/૦૫/૨૦૧૭ ાટણ વ્મ વર્ચલ્ીએ કામદાકીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફય, ાઅઠ ર્જલ્લાની નાયી 

ાદારતોની કાભગીયી વભીક્ષાા ફેઠક તભેજ ાટણ જીલ્લાની નાયી ાદારતની 
ભુરાકાત રીધેર.  

૧૮/૦૫/૨૦૧૭ ગાાંધીનગય વ્મવર્ચલ્ીએ ગાાંધીનગય ર્જલ્લા નાયી ાદારતની ભુરાકાત રીધેર.  
૨૧/૦૫/૨૦૧૭ વુયત ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી વાભાજીક પ્રવાંગે શાજયી ાઅેર.  
૨૩/૦૫/૨૦૧૭ ગાાંધીનગય ભાન.લડાપ્રધાન્ીના કામિિભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ શાજયી ાઅી.  
ય૪/૦૫/૨૦૧૭ 

તથા 
૨૫/૦૫/૨૦૧૭ 

ન્મ-ુહદલ્શી ભા.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ીએ યાષ્ટર ીમ ભહશરા ાઅમોગભાાં 
Interactive Meetingભાાં શાજયી ાઅી 
 

૨૬/૦૫/૨૦૧૭ લડોદયા ભા.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મ વર્ચલ્ીએ કામદાકીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફય 
કામિિભભાાં શાજયી ાઅી તેભજ લડોદયા જીલ્લાની નાયી ાદારતોના ર્જલ્લા 

કો-ઓડીનેટય, તારુકા- કો-ઓડીનેટય તથા વભતા કર્ભહટની ફશેનોની 

ભીટીંગ રલેાભાાં ાઅલેર તેભજ જીલ્લા નાયી ાદારતની ભુરાકાત.  
૨૭/૦૫/૨૦૧૭ ાઅણાંદ ભા.ભાંત્રી્ી (જવાંર્ત્ત)ની વચુના ાનુવાય ચેકડેભની ભયાભત તથા તાલ 

ઉંડુ કયલાના કાભોની ભા.ાધ્મક્ષાા્ીએ સ્થ ભુરાકાત/વભીક્ષાા કયી.  
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૩૧/૦૫/૨૦૧૭ 
 

ાંચભશાર ભા.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મ વર્ચલ્ી ાંચભશાર ખાતે કામદીમ જાગૃર્ત 
ર્ળર્ફય કામિિભભાાં શાજયી ાઅી. 

૨/૦૬/૨૦૧૭ ફોટાદ ભાન.ભાંત્રી્ી ભહશરા ાને ફા કલ્માણ ર્લબાગ, ભા.ાધ્મક્ષાા્ી તથા 

વ્મ વર્ચલ્ી ફોટાદ ખાતે કામદીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફય કામિિભભાાં શાજયી 
ાઅી. 

૩/૦૬/૨૦૧૭ બાલનગય ભાન.ભાંત્રી્ી ભહશરા ાને ફા કલ્માણ ર્લબાગ ભા.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મ 

વર્ચલ્ી ાઈભયાા, જી.બાલનગય ખાતે ફે નાયી વાંભેરન  કામિિભભાાં શાજયી 

ાઅી. 
૮/૦૬/૨૦૧૭ 

થી 
૧૦/૦૬/૨૦૧૭ 

ભહશવાગય કન્મા કેલણી તથા ળાા પ્રલેળોત્વલભાાં ભા.ાધ્મક્ષાા્ી શાજયી ાઅી. 
 

૧૪/૦૬/૨૦૧૭ ાયલલ્લી ાયલલ્લી (ભોડાવા) જીલ્લા ખાતે કામદાકીમ ર્ળર્ફયભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા તથા 
વ્મ વર્ચલ્ીએ શાજયી ાઅી 

૧૭/૦૬/૨૦૧૭ ફનાવકાાંઠા ફનાવકાાંઠાના ારનુય ાને ધાનેયા ખાતે નાયી વાંભેરનભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા 
તથા વ્મ વર્ચલ્ીએ શાજયી ાઅી. 

૧૮/૦૬/૨૦૧૭ ાભદાલાદ સ્નેશ ર્ભરન કામિિભ ાભદાલાદ (ર્નકોર) ભકુાભે ભાન.ાધ્મક્ષાા શાજય 
ાઅી. 

૨૨/૦૬/૨૦૧૭, 
૨૩/૦૬/૨૦૧૭, 
૨૪/૦૬/૨૦૧૭, 

ભહશવાગય કન્મા કેલણી તથા ળાા પ્રલેળોત્વલ કામિિભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી શાજયી 
ાઅી.  

 

૨૮/૦૬/૨૦૧૭ ભહશવાગય ભશાયાષ્ટર  ભહશરા ાઅમોગના ચેયવિનના કામિિભભાાંભા.ાધ્મક્ષાા્ીએ શાજયી 
ાઅી. 

૨૮/૦૬/૨૦૧૭ બરૂચ બરૂચ ર્જલ્લા ખાતે કામદાકીમ ર્ળર્ફયભાાં વ્મવર્ચલ્ી તથા વાંળોધન 
ાર્ધકાયી્ીએ  શાજયી ાઅી. 

૨૯/૦૬/૨૦૧૭ ાભદાલાદ ભાન.લડાપ્રધાન્ીના કામિિભોભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ શાજયીાઅી. 
૩૦/૦૬/૨૦૧૭ લીયુય ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ ર્લયુય ખાતે શાજયી ાઅી. 
૪/૦૭/૨૦૧૭ ાભદાલાદ જી.ટી.મુ. મુર્નલિવીટી, ાભદાલાદ ખાતે રો-ાલયનવે પ્રોગ્રાભ કામિિભભાાં 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ી શાજયી ાઅી. 
 

૬/૦૭/૨૦૧૭ જાભનગય જાભનગય ર્જલ્લા કોોયેળનભાાં ફે (ય) નાયી વાંભેરન કામિિભભાાં 
ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ી શાજયી ાઅી. 

૭/૦૭/૨૦૧૭ દેલબૂર્ભ-દ્રાયકા દેલબૂર્ભ-દ્રાયકા ર્જલ્લા ખાત ે ફ ે (ય) નાયી વાંભેરન કામિિભભાાં 
ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ી શાજયી ાઅી.   

૯/૦૭/૨૦૧૭ લીયુય કરળીુયા ગાભભાાં ગુરૂૂર્ણિભા ર્નર્ભત્તે ગુરૂુજનના કામિિભભાાં 
ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ શાજયી ાઅી. 
કોમરા ગાભભાાં જન ઓર્ધ દલાઓના ર્લતયણ કેમ્ભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ  
શાજયી ાઅી. 

૧૨/૦૭/૨૦૧૭ ભશેવાણા ભશેવાણા ર્જલ્લા ખાતે ફે (ય) નાયી વાંભેરન કામિિભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી 
તથા વ્મવર્ચલ્ીએ શાજયી ાઅી.  

૧૩/૦૭/૨૦૧૭ જાભનગય જાભનગય ાઅમુિલેદ મુર્નલિવીટી ખાતે કામદાકીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફય કામિિભભાાં 
ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ીએ શાજયી ાઅી.  
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૧૪/૦૭/૨૦૧૭ ભહશવાગય 
કડાણા 

કડાણા ભુકાભે ોણ વુધા મોજના કામિિભભાાં ભા.ાધ્મક્ષાા્ીએ શાજયી 
ાઅી.   

૧૬/૦૭/૨૦૧૭ 
 

ાભદાલાદ ાભદાલાદ ર્નકોર ભુકાભ ે ાાંકોરીમા હયલાય સ્નેશ ર્ભરન કામિિભભાાં 
ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ શાજયી ાઅી. 

૧૯/૦૭/૨૦૧૭ ખેડા ખેડા ર્જલ્લા ખાતે કામદાકીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફય કામિિભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી 
તથા વ્મવર્ચલ્ીએ શાજયી ાઅી. 

૨૦/૦૭/૨૦૧૭ ાભદાલાદ ગુજયાત ર્લધાીઠ ાભદાલાદ ખાતે ભહશરા કામદાકીમ જાગૃર્ત વેભીનાય 
કામિિભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી તથા વ્મવર્ચલ્ીએ શાજયી ાઅી. 

૨૧/૦૭/૨૦૧૭ ખેડા લન ભશોત્વલ કામિિભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ શાજયી ાઅી.  
૨૭/૦૭/૨૦૧૭ 

તેભજ 
૨૮/૦૭/૨૦૧૭ 

ભશાયાષ્ટર 
ભહશરા ાઅમોગ 

ભશાયાષ્ટર  ભહશરા ાઅમોગ-ભુાંફાઆ ખાત ે ાઆન્ટયનેળનર કોન્પયન્વભાાં 
ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી શાજયી ાઅી. 

૨/૦૮/૨૦૧૭ ભહશવાગય લીયુય ખાતે નાયી વાંભેરન કામિિભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી શાજયી ાઅી.  
૩/૦૮/૨૦૧૭ ગાાંધીનગય ભહશરા વળહકતકયણ કામિિભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી શાજયી ાઅી. 
/૦૮/૨૦૧૭ ફોટાદ ભહશરા સ્લયક્ષાણ વેભીનાય સ્ત્રી ળહકતકયણ કામિિભભાાં ભા.ાધ્મક્ષાા્ી 

શાજયી ાઅી. 
૯/૦૮/૨૦૧૭ ગાાંધીનગય વયકીટ શાાઈવ ખાત ેનાયી ાદારત ર્જલ્લા કો-ઓડીનેટયોની હયમુ ભીટીંગભાાં 

શાજયી ાઅી. 
૧૦/૦૮/૨૦૧૭ ભહશવાગય 

 
રુણાલાડા ખાતે ભાતૃ ફાોણ જાગૃર્ત હદલવની ાઈજલણી 
કામિિભભાાંભાન.ાધ્મક્ષાા્ી શાજયી ાઅી. 

૧૨/૦૮/૨૦૧૭ લડોદયા લડોદયા ખાતે રોકાણિ કામિિભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી શાજયી ાઅી. 
૧૯/૦૮/૨૦૧૭ ભહશવાગય ભ.ુચોયવા તા.ર્લયુય જનધન મોજના તથા જન ઔર્ધ ાાંગેના કામિિભ 

તથા કેદાયેશ્વય ભેાભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી શાજયી ાઅી. 
૨૦/૦૮/૨૦૧૭ વુયત ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ સ્નેશ ર્ભરન કામિિભભાાં  શાજયી ાઅી. 
૨૧/૦૮/૨૦૧૭ વુયત ર્લયનભિદ દ.ગુ. મુર્ન.વુયત ખાતે કામદાકીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફય,મુર્નલિવીટી 

વેભીનાય કામિિભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી ાને  વ્મવર્ચલ્ીએ શાજયી 
ાઅી. 

૨૩/૦૮/૨૦૧૭ છોટાાઈદેુય છોટાાઈદેુય ર્જલ્લા ખાતે કામદાર્ળર્ફય જાગૃર્ત ર્ળર્ફય કામિિભભાાં 
ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી ાને  વ્મવર્ચલ્ીએ   શાજયી ાઅી. 

૨૪/૦૮/૨૦૧૭ ગાાંધીનગય ગુજયાત પોયેર્ન્વક વામન્વ મુર્નલિવીટી ખાતે કામદાકીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફય 
કામિિભભાાં શાજયી ાઅી. 

૨૯/૦૮/૨૦૧૭ યાજકોટ વૌયાષ્ટર  મુર્નલિવીટી યાજકોટ ખાત ેકામદાકીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફય કામિિભભાાં 
ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી ાને વ્મ વર્ચલ્ીએ   શાજયી ાઅી. 

૩૧/૦૮/૨૦૧૭ ગોધયા 
જી-ાંચભશાર 

ગુરૂ ગોર્લાંદ મુર્ન. ાંચભશાર ખાતે કામદાકીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફય કામિિભભાાં 
ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી ાને  વ્મવર્ચલ્ીએ   શાજયી ાઅી. 

૫/૦૯/૨૦૧૭ ફારાર્વનોય 
ર્લયુય 

જી-ભહશવાગય 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ ફારાર્વનોય તથા ર્લયુય નાયી ાદારતની ભુરાકાત 
રીધી. 

૮/૦૯/૨૦૧૭ 
તથા 

૯/૯/૨૦૧૭ 

ફારાર્વનોય 
ર્લયુય 

ર્જ-ભહશવાગય 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ ફારાર્વનોય ર્લયુય ખાત ેભહશરા ભીટીગભાાં શાજયી 
ાઅી. 

૧૦/૯/૨૦૧૭ રુણાલાડા      
ર્જ-ભહશવાગય 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ રુણાલાડા ખાતે ભહશરા ભીટીગભાાં શાજયી ાઅી 
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૧૩/૦૯/૨૦૧૭ કઠરાર 
જી-ખેડા 

કઠરાર તારુકાના ગાભ-પાગલેર ખાત ે નાયી વાંભેરન કામિિભભાાં 
ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી ાને  વ્મ વર્ચલ્ીએ   શાજયી ાઅી. 

૧૪/૦૯/૨૦૧૭ ફારાર્વનોય 
જી-ભહશવાગય 

ફારાર્વનોય ળશેય ખાતે ભહશરા જાગૃર્ત ર્ળર્ફય કામિિભભાાં 
ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ શાજયી ાઅી.  

૧૫/૦૯/૨૦૧૭ 
તથા 

૧૬/૦૯/૨૦૧૭ 

ગીય વોભનાથ વોભનાથ વાંસ્કૃત મુર્નલિવીટી–ગીય-વોભનાથ ખાતે મુર્નલિવીટી કામદાકીમ 
જાગૃર્ત ર્ળર્ફય કામિિભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી ાને  વ્મ વર્ચલ્ીએ   
શાજયી ાઅી 

૨૦/૦૯/૨૦૧૭ 
તથા 

૨૧/૦૯/૨૦૧૭ 

ફારાર્વનોય 
ર્લયુય 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ ફારાર્વનોય ર્લયુય ખાત ેભહશરા ભીટીગભાાં શાજયી 
ાઅી. 

૨૨/૦૯/૨૦૧૭ ખેડા D.D.I.Tનડીમાદ ખાતે મુર્નલિવીટી કામદાકીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફય કામિિભભાાં 
ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી ાને  વ્મવર્ચલ્ીએ   શાજયી ાઅી 

૨૩/૦૯/૨૦૧૭ ર્લયુય 
રુણાલાડા 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ ર્લયુય તથા રુણાલાડા ખાતે ભહશરા ભીટીગભાાં શાજયી 
ાઅી. 

૨૫/૦૯/૨૦૧૭ ર્લયુય 
રુણાલાડા 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ ર્લયુય તથા રુણાલાડા ખાતે ભહશરા ભીટીગભાાં શાજયી 
ાઅી. 

૨૬/૦૯/૨૦૧૭ ગોધયા ગુરૂ ગોર્લાંદર્વાંશમુર્નલિવીટી ખાત ેકામદાકીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફય કામિિભભાાં 
ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી ાને વ્મવર્ચલ્ીએ શાજયી ાઅી 

૨૯/૦૯/૨૦૧૭ 
તથા 

૩૦/૦૯/૨૦૧૭ 

ર્લયુય ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ ર્લયુય ખાતે ભહશરા ભીટીગભાાં શાજયી ાઅી 

૩/૧૦/૨૦૧૭ ર્લયુય ર્લયુય ખાતે ભહશરા ભીટીંગભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ શાજયી ાઅી. 

૪/૧૦/૨૦૧૭ ર્લયુય, 
રુણાલાડા 

ફારાર્વનોય 

ર્લયુય, રુણાલાડા તથા ફારાર્વનોય ખાતે ભહશરા ભીટીગભાાં 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ શાજયી ાઅી. 

૬/૧૦/૨૦૧૭ ર્લયુય 
ફારાર્વનોય 

ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ ર્લયુય ાન ેફારાર્વનોય  ખાતે ભહશરા ભીટીગભાાં 
શાજયી ાઅી 

૭/૧૦/૨૦૧૭ ર્લયુય ર્લયુય ાને ગોધયા ખાતે ભહશરા ર્ળર્ફયભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ શાજયી 
ાઅી 

૧૧/૧૦/૨૦૧૭ ખેડા ખેડા કડલાંજ તારુકાના ાાંર્તવય ગાભે નાયી વાંભેરનભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી 
તથા વ્મવર્ચલ્ીએ શાજયી ાઅી. 

૧૨/૧૦/૨૦૧૭ રુણાલાડા ફારાર્વનોય ભુકાભે ગયીફ કલ્માણ ભેાભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ીએ શાજયી 
ાઅી 

૧૪/૧૦/૨૦૧૭ ડીવા ડીવા ખાતે ટાાઈન શોર પ્રોગ્રાભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી એ શાજયીાઅી. 
૨૪/૧૦/૨૦૧૭ હદલ્શી યાષ્ટર ીમ ભહશરા ાઅમોગ હદલ્શી ભુકાભે ભીટીંગભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી એ શાજયી 

ાઅી 
૩/૧/૨૦૧૮ ાભદાલાદ કામદા ર્ળર્ફય કામિિભભાાં ાઈવર્ચલ્ીએ શાજયી ાઅી.  

ાભદાલાદ કોોયેળન નાયી વાંભરેનભાાંાઈવર્ચલ્ીએ શાજયી ાઅી 
૩/૧/૨૦૧૮ હદલ્શી હદલ્શી ખાતે NCW ને ૨૫ લિ ૂણિ થતા શોાઆ કામિિભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી 

ાને  વ્મ વર્ચલ્ીએ   શાજયી ાઅી. 
૩/૧/૨૦૧૮ કચ્છ કચ્છ ર્જલ્લાના બુજ તથા ાાંજાય તારુકાભાાં નાયી વાંભેરન કામિિભભાાં વાંળોધન 

ાર્ધકાયી્ી તથા કામદા ાર્ધકાયી્ીએ શાજયી ાઅી. 
૪/૧/૨૦૧૮ ગાાંધીનગય ગાાંધીનગય તારુકાના નાયી વાંભેરનભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી ાન ે 
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વ્મવર્ચલ્ીએ   શાજયી ાઅી 
૪/૧/૨૦૧૮ કચ્છ કચ્છ ર્જલ્લાના ભુદ્રા તથા ગાાંધીધાભ તારુકાભાાં નાયી વાંભેરન કામિિભભાાં 

વાંળોધન ાર્ધકાયી્ી તથા કામદા ાર્ધકાયી્ીએ શાજયી ાઅી. 
૫/૧/૨૦૧૮ ભશેવાણા ભશેવાણા ર્જલ્લા ખાત ેકામદા ર્ળર્ફય ાન ેજોટાણા તારુકાભાાં નાયી વાંભેરન 

કામિિભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી ાને વ્મ વર્ચલ્ીએ  શાજયી ાઅી 
૬/૧/૨૦૧૮ વાફયકાાંઠા વાફયકાાંઠા ર્જલ્લાના તરોદ તથા ાઆડય તારુકાભાાં નાયી વાંભેરન કામિિભભાાં 

ાઈવર્ચલ્ીએ શાજયી ાઅી 
૯/૧/૨૦૧૮ 

થી 
૧૨/૧/૨૦૧૮ 

દશેયાદુન Condition of Women after Independence વેભીનાય દશેયાદુન 
ખાતે ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી ાન ે વ્મ વર્ચલ્ીએ   શાજયી ાઅી 

૧૯/૧/૨૦૧૮ ાભદાલાદ ાભદાલાદ ખાતે N.C.W ના ય લિ ૂણિ થલાથી ભહશરા વાભ્મ દ્રાયા 
ાઅમોજીત ાઈજલણી કામિિભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી ાને  વ્મવર્ચલ્ીએ   
શાજયી ાઅી 

૩૦/૧/૨૦૧૮ 
થી 

૩૧/૧/૨૦૧૮ 

હદલ્શી N.C.W હદલ્શી ખાતે ૨૫ લિ ૂણિ થલાથી ાઈજલણીભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી, 
વ્મવર્ચલ્ી તથા ભહશરા ાઅમોગના કભિચાયીઓએ કામિિભભાાં શાજયી 
ાઅી 

૭/૦૨/૨૦૧૮ ગાાંધીનગય ગાાંધીનગય ખાતે તભાભ જીલ્લાના S.P વાથે ડતય કેવોની વભીક્ષાા ફેઠક 

૯/૦૨/૨૦૧૮ ગાાંધીનગય ગાાંધીનગય ખાતે તભાભ જીલ્લાઓની ભહશરા કો-ઓડીનેટય વાથે ભીટીગ. 
૧૪/૦૨/૨૦૧૮ બાલનગય બાલનગય ર્જલ્લાના ઘોઘા તથા જવેય ખાત ેભહશરા ાઅમોગ દ્રાયા નાયી 

વાંભેરન કયલાભાાં ાઅમા. 
૧૫/૦૨/૨૦૧૮ ાભયેરી ાભયેરી ર્જલ્લાના ફગવયા તથા લડીમા ખાતે ભહશરા ાઅમોગ દ્રાયા નાયી 

વાંભેરન કયલાભાાં ાઅમા. 
૧૬/૦૨/૨૦૧૮ જાભનગય જાભનગય ર્જલ્લાના જાભનગય તથા રારુય ખાતે ભહશરા ાઅમોગ દ્રાયા નાયી 

વાંભેરન કયલાભાાં ાઅમા 
૧૬/૦૨/૨૦૧૮ ાભદાલાદ કેન્દ્ર વયકાયનો કામિિભ તથા ડાિ.ાઅાંફેકડય મુર્નલિવીટી ખાત ેકામદાકીમ 

જાગૃર્ત ર્ળર્ફય કામિિભભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી ાને  વ્મવર્ચલ્ીએ   
શાજયી ાઅી 

૧૭/૦૨/૨૦૧૮ છોટાાઈદેુય છોટાાઈદેુય ર્જલ્લાના જતેુય-ાલી તથા કલાાંટ ખાતે ભહશરા ાઅમોગ દ્રાયા 
નાયી વાંભેરન કયલાભાાં ાઅમા. 

૨૧/૦૨/૨૦૧૮ 
થી 

૨૪/૦૨/૨૦૧૮ 

બુલનેશ્વય 
(ઓયીસ્વા) 

બુલનેશ્વય (ઓયીસ્વા) ખાતે ભહશરાઓને રગતા વામફય િાાઆભ તથા 
Witch Hunting વેભીનાયભાાં ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી ાને  વ્મવર્ચલ્ીએ   
શાજયી ાઅી 

૨૨/૦૨/૨૦૧૮ બરૂચ બરૂચ ર્જલ્લાના લારીમા તથા નેત્રગ ખાતે ભહશરા ાઅમોગ દ્રાયા નાયી વાંભેરન 
કયલાભાાં ાઅમા 

૨૭/૦૨/૨૦૧૮ 
થી 

૧/૦૩/૨૦૧૮ 

ાાંકરેશ્વય 
તથા 

ભશાયાષ્ટર  

ાાંકરેશ્વય ખાતે ીડીતા તથા ોરીવ સ્ટેળનની ભુરાકાત. 
ભશાયાષ્ટર  ખાતે ભહશરા ાઅમોગની ભાન.ાધ્મક્ષાા્ી ાન ે વ્મવર્ચલ્ીએ 
ભુરાકાત રીધી. 

૨૮/૦૨/૨૦૧૮ ભોયફી ભોયફી ર્જલ્લાના ભાીમા-શાટીના તથા ટાંકાયા ખાતે ભહશરા ાઅમોગ દ્રાયા 
નાયી વાંભેરન કયલાભાાં ાઅમા 

૨/૦૩/૨૦૧૮ ાભદાલાદ દૂયદળિન કચેયીભાાં રાાઆલ ટેરીકાસ્ટ ભાટે શાજયી ાઅી. 
૪/૦૩/૨૦૧૮ 

થી 
૬/૦૩/૨૦૧૮ 

છત્તીવગઢ 
 

“ભહશરા વાાંવદ” વેભીનાયભાાં શાજયી ાઅી.  
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૮/૦૩/૨૦૧૮ ાભદાલાદ ભહશરા એમ્ાલયભેન્ટ ભાટેના કામિિભભાાં ાભદાલાદ ખાતે પ્રાાઆડ- શોટરભાાં 
શાજયી ાઅી. 

૯/૦૩/૨૦૧૮ ાયલલ્લી એન.એવ.ટેર ભોડાવા ખાતે કામદાકીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફય.(NCW) 
૧૧/૦૩/૨૦૧૮

થી 
૧૫/૦૩/૨૦૧૮ 

ભવુયી ભવુયી ખાત ેભા.ાધ્મક્ષાા્ી તેભજ વ્મવર્ચલ્ીએ જને્ડય વેન્વીટાાઆઝેળન 
તારીભભાાં શાજયી ાઅી. 

૧૪/૦૩/૨૦૧૮ જુનાગઢ ભાીમા શાટીના તથા ભાાંગયો તારુકાના નાયી વાંભેરનોભાાં ભહશરા ાઅમોગ 
દ્રાયા કામિિભભાાં શાજયી. 

૧૬/૦૩/૨૦૧૮ ાભદાલાદ ુસ્તક ર્લભોચન કામિિભભાાં ભા.ાઅનાંદીફેન તથા ભા.ાભીતબાાઆ ળાશ વાથ ે
ટાાઈનશોર ાભદાલાદ ખાતે શાજયી ાઅી. 

૧૭/૦૩/૨૦૧૮ ગાાંધીનગય ભહશરા ાઅમોગ ખાતે ર્જલ્લાઓના ોરીવ ાર્ધક્ષાક્ીઓ વાથે ડતય 
કેવોની વભીક્ષાા ફેઠક. 

૧૯/૦૩/૨૦૧૮ ાટણ ાટણ, ળાંખેશ્વય ખાતે નાયી વાંભરેન 

૨૧/૦૩/૨૦૧૮ ાંચભશાર જાફુધોડા તથા શારોર ખાતે નાયી વાંભેરન. 
૨૪/૦૩/૨૦૧૮ ાભયેરી ાઅાંફયડી ખાતે ધાર્ભિક કામિિભભાાં શાજયી ાઅી.  
૨૭/૦૩/૨૦૧૮ ગાાંધીનગય ભહશરા વાભ્મના કામિિભભાાં ટાાઈન શોર ખાતે ાાંજરીફેન રૂાણી વાથે 

શાજયી ાઅી. 
૨૮/૦૩/૨૦૧૮ ફનાવકાાંઠા ડીવા તથા ર્ળશોયી ફન્ને તારુકાના વાંમુકત નાયી વાંભેરનો. 
૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ગાાંધીનગય ફી.એ.ી.એવ. દ્રાયા ાઅાંતયયાષ્ટર ીમ ભહશરા હદલવ ર્નર્ભતે્ત પ્રગર્ત કામિિભ. 

ાભદાલાદ કોફા ખાતે તેયાાંથી કન્મા વાંભેરનભાાં શાજયી ાઅી.  
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ાઅમોગની પ્રલૃર્તઓ 
  
ગુજયાત યાજમ ભહશરા ાઅમોગ દ્રાયા નીચે ભુજફ પ્રલૃર્ત્તઓ/કાભગીયી કયલાભાાં ાઅલે છે.  
(૧) એન.ાઅય.ાઅાઆ વેર 
(ય) નાયી ાદારત 
(૩) નાયી વાંભેરનો 
(૪) ભહશરા કામદાકીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફય 
() મુર્નલિર્વહટ વેભીનાય 
(૬) ભહશરાઓ ાઈય ાત્માચાય વફાંર્ધત પહયમાદો/યજુાઅતો ાાંગેની ાયજીઓ ાઈય કામિલાશી 
(૭) વુનાલણી 
(૮) વભીક્ષાા ફેઠકો(ોરીવ કર્ભશ્નય્ી, ોરીવ ાર્ધક્ષાક્ી તથા ાન્મ ર્લબાગના ાર્ધકાયીઓ વાથેની 

ફેઠક) 

(૯) ટોર ફ્રી શેલ્ રાાઆન 
(૧૦) વોશ્મર કાાઈન્વીરયની વેલા 
(૧૧) ડોકમુભેંન્ટેળન/ ર્બ્રકેળન 
(૧૨) વાંળોધન ાને ા્માવ 
(૧૩) ાખફાયી ાશેલારોની વભીક્ષાા  
 
 જનેી ર્લગતો પ્રલૃર્ત્તલાય ાઅ ભુજફ છે. 
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(૧) એન.ાઅય.ાઅાઆ.વરે- 
 
બાયતભાાંથી ર્લદેળ જાઆને લવનાયા રોકોની વાં્માભાાં લધાયો થતાાં, ર્ફન ર્નલાવી બાયતીમ વાથે રગ્ન બાંગને 

કાયણે ાઈબા થતાાં પ્રશ્નો ાાંગેના કેવોની વાં્ મા યાજ્મના ાભૂક ર્લસ્તાયોભાાં જોલા ભેર છે. 
 
   ગુજયાત યાજમભાાં ર્ફન ર્નલાવી બાયતીમ વાથે રગ્ન કયનાય ફશેનો રગ્ન ફાદ થતી ભુશ્કેરીઓનાાં 

હકસ્ વાને ધ્ માને રાઆને યાજ્મ વયકાય તયપથી ઓગસ્ ટ-૨૦૦૮ભાાં N.R.I CELL ાઈબો કયલાભાાં ાઅલેર છે. 

મુલતી વાથે રગ્ન કમાિ ફાદ એન.ાઅય.ાઅાઆ ર્ત જઓે ોતાની જલાફદાયી ર્નબામા ર્વલામ મુલતીને ફેશાર 

ફનાલી ર્લદેળભાાં જતા યશેતા શોમ, તેભને બાયત ફોરાલીને ાઆન્ટયોર કયાય ભુજફ કામિલાશી કયલા બરાભણ 

કયલાભાાં ાઅલે છે. 
 ઘણા હકસ્ વાઓભાાં રગ્ ન વભમે દશેજભાાં ખાવી ભોટી યકભ ત્ની ાવેથી રેલાભાાં ાઅલતી શોમ છે. 

ાને તે રીધા ફાદ વાવયીમાઓ તથા તેના ર્ત દ્વાયા ાઅ યકભ ડાલી રાઆ ફધા વાવયીમાઓ યદેળ 

ચાલ્ મા જામ છે. 
 ઘણી લખત ર્તએ યદેળભાાં રગ્ ન કયેર શોમ છે, ાને ાત્રે ભહશરા વાથે રગ્ન કયીને તેને ર્ફન 

ગાયી નોકય જલેુ યશેલા ભાટે યદેળ રાઆ જામ છે.ાને ત્ માાં કપોડી શારત થતાાં તે ાછી પયેર શોમ છે. 
 એક ક્ષાીમ યીતે યદેળભાાં જ ર્ત છુટાછેડા ાઅી દે છે. 
 ાઅલા પ્રશ્નોના વયરીકયણ ભાટે ાત્રેથી ીડીત ભહશરાને ભાગિદળિન કયલા વારૂાં ભહશરા ાઅમોગભાાં 

એન.ાઅય.ાઅાઆ.વેર ાઈબો કયલાભાાં ાઅલેર છે. ર્નમતનભૂનાભાાં તેઓની ાવેથી ભાહશતી ભેલીને ાઅમોગભાાં 

તેની ુયતી ચકાવણી કમાિ ફાદ તેને કામદાકીમ વરાશ ાઅલાભાાં ાઅલે છે. ાને ાત્રેથી ોરીવ તથા યા્ ટર ીમ 

ભહશરા ાઅમોગ/ભીનીસ્ ટર ી ઓપ ઓલયવીઝને યદેળ યશેતા ર્ત તેભજ વાવયીમાઓ ફાફતભાાં મોગ્ મ 

કામિલાશી કયલા ભાટેની બરાભણ કયલાભાાં ાઅલે છે. 
 
 લિ.૨૦૧૭-૧૮ દયર્ભમાન ૪ જટેરી પહયમાદો ભેર શતી. જ ેાાંગે જરૂયી કામિલાશી ાથ ેN.C.W 
ને   ભોકરી ાઅલાભાાં ાઅલેર છે. 
 એન.ાઅય.ાઅાઆ ચેકરીસ્ટ ાને પોભિ ાઅ ભુજફ છે. 
 
નોધ-  ગુજયાત યાજમ ભહશરા ાઅમોગ દ્રાયા એન.ાઅય.ાઅાઆ કેવો ાાંગે વુનાલણી કયી વભજાલટથી છૂટાછેડા 

તથા સ્ત્રીધન યત ાાલલા ાાંગેની કામિલાશી કયલાભાાં ાઅલે છે.  
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N.R.I 
 

 
 

ાયજદાયનો પોટો 
 
 

CHECKLIST  
 

ર્તનો પોટો 

૧. ાયજદાયની ર્લગતો 
 ાયજદાયનુાંનાભ    :- 

 જન્ ભતાયીખ    :- 

 ાઈભય     :- 

 ળૈક્ષાર્ણક રામકાત   :- 

 કામભી વયનાભુાં    :- 

 શારનુાં વયનાભુાં    :- 

 ાયજદાયનો ાવોટિ નાંફય  :- 

 વાંકિ  નાંફય    :- 

 ભોફાાઆર    :- 

 યશેઠાણ     :- 

 ાઆ-ભેાઆર    :- 

૨.ર્તની ર્લગતો 

 ર્તનુાં ુરૂનાભ    :- 

 જન્ ભતાયીખ    :- 

 ળૈક્ષાર્ણક રામકાત   :- 

 વયનાભુાં     :- 

 બાયત     :- 

 ર્લદેળ     :- 
શારનીનોકયી/ ધાંધો તેનુાં વયનાભુાં 

 વાંકિ  નાંફય    :- 

 ભોફાાઆર    :- 

 યશેઠાણ     :- 

 ાઆ-ભેાઆર    :- 

 કેટરા વભમથી ર્લદેળ છે? 

 ર્તનો ાવોટિ નાંફય   :- 

 (ાઈરબ્ ધ શોમ તો નકર)  :- 

૩. વાંમુકત ર્લગતો 

 ાયજદાયના હયલાયભાાંથી 
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 ર્લદેળ ગમેર વ્ મોનાનાભ 

 દેળનુાં નાભ    :- 

 કમાયથી લવલાટ કયે છે.   :- 

 ર્ત/વાવયીમાના હયલાયભાાંથી 

 ગમેર વ્ મોનાનાભ   :- 

 દેળનુાંનાભ    :- 
 હયલાયના વ્ મો કમાયથી 

 ર્લદેળભાાં લવલાટ કયે છે?   :- 
 ાયજદાયના ર્ત ર્લદેળ ગમા છે?  :-  શા.  ના. 

 જો શા તો કમા દેળભાાં   :- 

 કેટરાાં વભમથી ર્લદેળભાાં છે?  :- 

 બાયત યત પયેર છે?   :-  શા,  ના 
 જો શા તો કેટરા વભમ ભાટે બાયત 

 ાઅલેર છે? વભમગાો દળાિલલો  :- 

 રગ્ ન કમાિ ત્ માયથી ર્ત વાથ ેફનેર 
 ાણફનાલોનુાં ટુાંકભાાં લણિન  :- 

 ફનેર ાણફનાલ બાયતભાાં  :- 

 ફનેર ાણફનાલ ર્લદેળભાાં  :- 

 વાંતાનોના નાભ,ાઈભય ાને શારના 

 ા્ માવ ર્લગેયેની ર્લગતો  :- 
 ાયજદાય વાથે ાન્ મ વાવયીમાની  

 ર્લગતો નાભ,વયનાભુાં ાને તેભના  
 વાથેના વગણની ર્લગત દળાિલલી  :- 
૪. કાનૂની ર્લગતો 

 ાયજદાય તયપથી ર્ત તથા 

 વાવયીમા ર્લરૂધ્ ધ કયેર/થમરે 

 કાનૂની કામિલાશી    :-        શા         ના 

 જો શા તો ર્લગતો ાઅલી  :- 
 કાનૂની કામિલાશીની ર્લગતો 
 

નાંફય કોટિની ર્લગત ( રગતી ફાફત) શારનુાં સ્ ટેટવ 
    

    

    

    

    

ાયજદાયની વશી 
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હયર્ળ્ ટ-૧ 
રગ્ન-નોંધણી ભાટે યજૂ થતી રગ્ન-નોંધણી માદીભાાંના ફાંન્ને ક્ષાકાયો(NRI) ાથલા એક ર્લદેળભાાં લવલાટ 

કયતો શોમ તો રગ્ન-નોંધણી માદી વાથે યજૂ કયલાની લધાયાની ભાહશતી 
૧ લયનુાં ુરૂાં નાભાઃ-  

કન્માનુાં ૂરૂ નાભાઃ- 
૨ લયનુાં ુરૂાં વયનાભુાં(ર્લદેળ લવલાટનુાં) 

કન્ માનુાં ુરૂાં વયનાભુાં(ર્લદેળ લવલાટનુાં) 
૩ લયનો ાવોટિ નાંફયાઃ-  

કન્ માનો ાવોટિ નાંફયાઃ-                                         
(ાવોટિની પ્રભાર્ણત નકર વાભેર કયલી)                      

૪ જ ેદેળનો ર્લઝા ધયાલતા શોમ તેની ર્લગતાઃ-  
લયાઃ-  
કન્ માાઃ-  

૫ ર્લઝાની ભુદ્દતાઃ-                                       ર્લઝા નાંફય.................................. 
લયાઃ-                                                    ................થી.......................વુધી 
કન્ માાઃ–                                                  ................થી.......................વુધી 
(ર્લઝાની પ્રભાર્ણત નકર વાભેર કયલી)  

૬ એન.ાઅ.ાઅાઆ દયજ્જાની ર્લગતાઃ-  
લયાઃ- 
કન્માાઃ-  
( દયજ્જાનાાં વભથિનભાાં વાંફાંર્ધત 
ડોક્મુભેન્ટની પ્રભાર્ણત નકર વાભેર કયલી)   

૭ વોળીમર વીક્મોયીટી નાંફયાઃ-  
લયનોાઃ-  
કન્માનોાઃ-  
(પ્રભાર્ણત નકર વાભેર કયલી) 

૮ એન.ાઅય.ાઅાઆ લય/કન્મા ના ભતદાન કાડિ  ાથલા 
એરીમન યજીસ્ટર ેળન કાડિની ર્લગતાઃ-  
(યજૂ થમેર ર્લગતોનાાં વભથિનભાાં વાંફાંર્ધત  
કાડિની પ્રભાર્ણત નકર વાભેર કયલી.) 

૯ રામકાતાઃ-  
૧.લયાઃ-  
૨.કન્માાઃ-  
શોદ્દોાઃ-  
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૧.લયાઃ-  
૨.કન્માાઃ-  
ાઆ-ભેર એડરેવાઃ-  
૧.લયાઃ-  
૨ કન્માાઃ- 
ભોફાાઆર નાંફયાઃ-  
૧.લયાઃ- 
૨કન્માાઃ- 
નોકયી યાખનાય વાંસ્થાનુાં વયનાભુાઃ-  
૧.લયાઃ-  
૨.કન્માાઃ- 
નોકયી યાખનાય વાંસ્થાનો પોન નાંફય 
૧. લયાઃ-  
૨.કન્માાઃ- 

૧૦ લય/કન્માનાાં ર્લદેળભાાં લવતા નજીકનાાં 
ફે વાંફાંધીનાાં નાભ ાને ુયા વયનાભાાઃ- 
૧.લયાઃ-  
(૧) નાભાઃ-  
ુરૂાં વયનાભુાઃ-(સ્થ ળોધી ળકામ તે ભાટે ૂયતી ર્લગતો ાઅલી) 
 
(૨) નાભાઃ-  
ુરૂાં વયનાભુાઃ-(સ્થ ળોધી ળકામ તે ભાટે ૂયતી ર્લગતો ાઅલી) 
 
૨. કન્મા 
(૧) નાભાઃ-  
ુરૂાં વયનાભુાઃ-(સ્થ ળોધી ળકામ તે ભાટે ૂયતી ર્લગતો ાઅલી) 
 
(૨) નાભાઃ-  
ુરૂાં વયનાભુાઃ-(સ્થ ળોધી ળકામ તે ભાટે ૂયતી ર્લગતો ાઅલી) 
 

૧૧ યાજ્મભાાં લવતા ફે પ્રર્તર્્ ઠત મર્ક્તઓનાાં નાભ ાને ુયા વયનાભાાઃ- 
 

૧.લયાઃ-  
(૧) નાભાઃ-  
ુરૂાં વયનાભુાઃ-(સ્થ ળોધી ળકામ તે ભાટે ૂયતી ર્લગતો ાઅલી) 
 

(૨) નાભાઃ-  
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ુરૂાં વયનાભુાઃ-(સ્થ ળોધી ળકામ તે ભાટે ૂયતી ર્લગતો ાઅલી) 
૨. કન્મા 
(૧) નાભાઃ-  
ુરૂાં વયનાભુાઃ-(સ્થ ળોધી ળકામ તે ભાટે ૂયતી ર્લગતો ાઅલી) 
 
(૨) નાભાઃ-  
ુરૂાં વયનાભુાઃ-(સ્થ ળોધી ળકામ તે ભાટે ૂયતી ર્લગતો ાઅલી) 
 

૧૨ રગ્ન નોંધણી કયાલનાય એન.ાઅય.ાઅાઆ લય/કન્ માની વશીાઃ- 
લયની વશીાઃ-  
કન્ માની વશીાઃ- 

 
નોંધાઃ- યજૂ થમેર ાઈક્ત ર્લગતોનાાં વભથિનભાાં જરૂયી ાઅધાયની પ્રભાર્ણત નકરો વાભેર કયલાની યશેળે. 

હયર્ળ્ ઠ—૧ પક્ત (NRI) ક્ષાકાયોએ બયલાનુાં છે. 
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(ય) નાયી ાદારત:- 
 

 નાયી ાદારત ભહશરાઓ ભાટે ભહશરાઓ દ્રાયા ચરાલલાભાાં ાઅલતી, ર્ફન ઔચાહયક ન્મામ 

પ્રણારી છે. ભહશરાઓને ઘય  ાઅાંગણે ોતાના પ્રશ્નો કોટિભાાં ગમા ર્લના ર્નયાકયણ રાલલાની તક ુયી ાડે છે. 

તેભજ ભહશરાઓને ર્લના ભૂલ્મે,ઝડી, તટસ્ થતાથી ાને ાઅત્ભવન્ ભાન વાથેનો ન્મામ ભે છે.   
 
 નાયી ાદારતભાાં જ ે તે તારુકાભાાંથી જ ભહશરા વ્ મોની વાંદગી કયીને વભતા કર્ભહટ ફનાલલાભાાં 

ાઅલે છે. વભતા કર્ભહટના વ્ મોને ેયારીગર પ્રકાયની તારીભ ાઅલાભાાં ાઅલે છે. જભેાાં કેવો વાાંબલાની 

ાને કેવો ચરાલલાની ન્ મામરક્ષાી તારીભ ાઅલાભાાં ાઅલે છે.  
 
 નાયી ાદારતભાાં નીચેના પ્રશ્નો ફશેનો ાઈકેરી ળકળે  
(૧) ઘયેરુાં ભાયીટ   (૭)  ર્ભરકત તથા જભીનને રગતા ર્લલાદ 
(૨) ઘયેરુાં ઝઘડા    (૮)  ફાકની વોંણી 
(૩) ળાંકા કુળાંકા    (૯)  બગાડી જલાના 
(૪) દારૂડીમા ર્તનો ત્રાવ   (૧૦)  સ્ત્રીધન 
(૫) એક ર્ત્ન ય ફીજી ર્ત્ન   (૧૧) છેડતી 
(૬) છૂટાછેડા     (૧૨)  ડાકણ પ્રથા 
 
   
લિ ૨૦૧૨-૧૩થી યાજ્મ વયકાયે તબ્ફકાલાય ફધા જ તારુકાઓભાાં નાયી ાદારત ખોરલાની ભશત્લકાાંક્ષાી 

મોજના ળરૂ કયેર છે. લિ-૨૦૧૭-૧૮ વુધીભાાં કુર ૨૩૭નાયી ાદારતોની ભાંજુયી ાઅલાભાાં ાઅલી છે.            

લિ-૨૦૧૨-૧૩ શેરા ભશાવાંધો દ્રાયા ૩૩ નાયી ાદારતો ચારુ શતી તે ાદારતો ત્માયફાદ ભહશરા 

ાઅમોગને વુપ્રત કયલાભાાં ાઅલી છે. ાઅભ કુર ાઅ મોજના ાાંતગિત ૨૪૮ તારુકાઓભાાં ાને ૮ 

ભશાનગયાર્રકાઓભાાં ૨૨, એભ કુર-૨૭૦ નાયી ાદારતો ગુજયાત યાજમ ભહશરા ાઅમોગ દ્રાયા કામિયત 

થાઆ ગમેર છે. ાઅભ ૧૦૦%ર્વધ્ધી પ્રાપ્ત કયેર છે.  
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(૩) નાયી વાંભરેનો (લિ-૨૦૧૭-૧૮) :- 

 વયકાય દ્વાયા ળરૂ કયલાભાાં ાઅલેર નાયી ાદારત મોજનાના પ્રચાય-પ્રવાય ભાટે લિ-૨૦૧૭-૧૮ભાાં 

૫૨ (ફાલન) તારુકા/કોોયેળન ર્લસ્તાયભાાં નાયી વાંભેરનો મોજલાભાાં ાઅલેર છે. જભેાાં ૨૬,૦૦૦ 

ભહશરાઓએશાજયી ાઅેર છે. 

નાયી વાંભરેન કામિિભ 

 

િભ તાયીખ ર્જલ્લો તારકુા/કોોયેળન નાયી વાંભરેન 

૧ ૬/૦૪/૨૦૧૭ ાભદાલાદ ાભદાલાદ (નયોડા) નાયી વાંભેરન  

ય ૭/૦૪/૨૦૧૭ ાભદાલાદ ાભદાલાદ નાયી વાંભેરન 

૩ ૭/૦૪/૨૦૧૭ ગાાંધીનગય ગાાંધીનગય નાયી વાંભેરન 

૪  

૧૧/૦૪/૨૦૧૭ 

 

લડોદયા 
લડોદયા નાયી વાંભેરન 

 લડોદયા નાયી વાંભેરન 

૬  

૨૬/૦૪/૨૦૧૭ 

 

ગીય-વોભનાથ 

વુત્રાાડા નાયી વાંભેરન 

૭ તરારા નાયી વાંભેરન 

૮ ૨૮/૦૪/૨૦૧૭ ભહશવાગય લીયુય નાયી વાંભેરન 

૯ ૮/૦૫/૨૦૧૭ ભહશવાગય ગુાંથરી નાયી વાંભેરન 

૧૦  

૩/૦૬/૨૦૧૭ 
 

બાલનગય 
ાઈભયાા નાયી વાંભેરન 

૧૧ બાલનગય નાયી વાંભેરન 

૧૨  

૧૭/૦૬/૨૦૧૭ 
 

ફનાવકાાંઠા 
ારનુય નાયી વાંભેરન 

૧૩ ધાનેયા નાયી વાંભેરન 

૧૪  

૬/૦૭/૨૦૧૭ 

 

જાભનગય 
જાભનગય નાયી વાંભેરન 

૧૫ જાભનગય નાયી વાંભેરન 

૧૬  

૭/૦૭/૨૦૧૭ 
 

દેલબૂર્ભ-દ્રાયકા  
ખાંબાીમા નાયી વાંભેરન 

૧૭ બાણલડ નાયી વાંભેરન 

૧૮  

૧૨/૦૭/૨૦૧૭ 
 

ભશેવાણા 
વતરાવણ નાયી વાંભેરન 

૧૯ ાઈઝા નાયી વાંભેરન 

૨૦ ૨/૦૮/૨૦૧૭ ભહશવાગય લીયુય નાયી વાંભેરન 

૨૧ ૧૩/૦૯/૨૦૧૭ ખેડા કઠરાર (પાગલેર) નાયી વાંભેરન 

૨૨ ૧૪/૦૯/૨૦૧૭ ભહશવાગય ફારાર્વનોય નાયી વાંભેરન 

૨૩ ૧૧/૧૦/૨૦૧૭ ખેડા કડલાંજ (ાાંર્તવય) નાયી વાંભેરન 

૨૪ ૩/૦૧/૨૦૧૮ ાભદાલાદ ાભદાલાદ નાયી વાંભેરન 
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૨૫  

૩/૦૧/૨૦૧૮ 
 

કચ્છ 
બૂજ નાયી વાંભેરન 

૨૬ ાાંજાય નાયી વાંભેરન 

૨૭ ૪/૦૧/૨૦૧૮ ગાાંધીનગય ગાાંધીનગય નાયી વાંભેરન 

૨૮  

૪/૦૧/૨૦૧૮ 
 

કચ્છ 
ભુન્દ્રા  નાયી વાંભેરન 

૨૯ ગાાંધીધાભ નાયી વાંભેરન 

૩૦ ૫/૦૧/૨૦૧૮ ભશેવાણા જોટાણા નાયી વાંભેરન 

૩૧  

૬/૦૧/૨૦૧૮ 
 

વાફયકાાંઠા 
તરોદ નાયી વાંભેરન 

૩૨ ાઆડય નાયી વાંભેરન 

૩૩  

૧૪/૦૨/૨૦૧૮ 

 

બાલનગય 
ઘોઘા નાયી વાંભેરન 

૩૪ જવેય નાયી વાંભેરન 

૩૫ ૧૫/૦૨/૨૦૧૮  

ાભયેરી 
ફગવયા નાયી વાંભેરન 

૩૬ લડીમા નાયી વાંભેરન 

૩૭ ૧૬/૦૨/૨૦૧૮  

જાભનગય 
જાભનગય નાયી વાંભેરન 

૩૮ રારુય નાયી વાંભેરન 

૩૯ ૧૭/૦૨/૨૦૧૮  

છોટાાઈદેુય 
જતેુય-ાલી  નાયી વાંભેરન 

૪૦ કલાાંટ નાયી વાંભેરન 

૪૧ ૨૨/૦ય/૨૦૧૮  

બરૂચ 
લારીમા નાયી વાંભેરન 

૪૨ નેત્રાંગ નાયી વાંભેરન 

૪૩ ૨૮/૦૨/૨૦૧૮ ભોયફી ભાીમા-શાટીના  નાયી વાંભેરન 

૪૪ ટાંકાયા નાયી વાંભેરન 

૪૫ ૧૪/૦૩/૨૦૧૮ જુનાગઢ ભાીમા-શાટીના  નાયી વાંભેરન 

૪૬ ભાાંગયો નાયી વાંભેરન 

૪૭  

૧૯/૦૩/૨૦૧૮ 
 

ાટણ 
ાટણ નાયી વાંભેરન 

૪૮ ળાંખેશ્વય નાયી વાંભેરન 

૪૯ ૨૧/૦૩/૨૦૧૮  

ાંચભશાર 
જાફુાંઘોડા નાયી વાંભેરન 

૫૦ શારોર નાયી વાંભેરન 

૫૧ ૨૮/૦૩/૨૦૧૮  

ફનાવકાાંઠા 
ડીવા નાયી વાંભેરન 

૫૨ ર્ળશોયી નાયી વાંભેરન 
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(૪) ભહશરા કામદાકીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફય:- 

 યાજમની સ્થાર્નક સ્લયાજની વાંસ્થાઓભાાં ચૂાંટામેરા ભહશરા પ્રર્તર્નર્ધઓને તેભજ ચૂાંટામેરી ાન્મ 

ભહશરઓનેભહશરા ર્લમક કામદાકીમ જાગૃર્ત ાઅલા ભાટે ર્ળર્ફયો મોજલાભાાં ાઅલેર છે. જ ે ૈકી લિ-

૨૦૧૭-૧૮ભાાં નીચે ભુજફ કામદાકીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફયો મોજલાભાાં ાઅલેર છે જભેાાં ૬૫૦૦ ભહશરાઓએ 

શાજયી ાઅેર છે. 
 

િભ તાયીખ ર્જલ્લાનુાં નાભ  

૧ ૫/૦૫/૨૦૧૭ ગાાંધીનગય 
ય ૧૧/૦૫/૨૦૧૭ ભહશવાગય-રુણાલાડા 
૩ ૧૭/૦૫/૨૦૧૭  ાટણ 
૪ ૨૬/૦૫/૨૦૧૭ લડોદયા 
૫ ૩૧/૦૫/૨૦૧૭ ાંચભશાર 
૬ ૨/૦૬/૨૦૧૭ ફોટાદ 
૭ ૧૪/૦૬/૨૦૧૭ ાયલલ્લી-ભોડાવા 
૮ ૨૮/૦૬/૨૦૧૭ બરૂચ 

૯ ૧૯/૦૭/૨૦૧૭ ખેડા 

૧૦ ૨૦/૦૭/૨૦૧૭ ાભદાલાદ 

૧૧ ૨૩/૦૮/૨૦૧૭ છોટાાઈદેુય 

૧૨ ૩/૦૧/૨૦૧૮ ાભદાલાદ 

૧૩ ૫/૦૧/૨૦૧૮ ભશેવાણા 

૧૪ ૯/૦૩/૨૦૧૮ ાયલલ્લી-ભોડાવા (NCW) 
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() મુર્નલિવીટી વેર્ભનાય:- 

 વને ૨૦૧૭-૧૮ ના નાણાાંકીમ લિ ભાટે યાજમ વયકાય દ્રાયા યાજમની મરુ્નલિવીટીભાાં ર્લધાથીનીઓને 

તથા ર્લધાથીઓને કામદાકીમ ભાગિદળિન ભી યશે તે ભાટે વેભીનાયનુાં ાઅમોજન કયલાનુાં નકકી કયેર છે. જ ે

ાાંતગિત લિ-૨૦૧૭-૧૮ભાાં નીચે ભુજફ ૧૦ મુર્નલિવીટીઓભાાં કામદાકીમ જાગૃર્ત ર્ળર્ફય કયલાભાાં ાઅલેર 

છે. જભેાાં  ાાંદાજીત ૧૦,૦૦૦ શજાય ર્લધાથી/ર્લધાથીનીઓએ બાગ રીધેર છે.  
 

મરુ્નલિવીટી કામિિભ  

િભ તાયીખ મરુ્નલિવીટીનુાં નાભ 

૧ ૧૬/૦૫/૨૦૧૭ વુભનદી મુર્નલિવીટી4  લડોદયા  

ય ૪/૦૭/૨૦૧૭ જી.ટી.મુ મુર્નલિવીટી4 ાભદાલાદ 

૩ ૧૩/૦૭/૨૦૧૭ જાભનગય ાઅમુિલેદ મુર્નલિવીટી4 જાભનગય 

૪ ૨૧/૦૮/૨૦૧૭ લીય નભિદ દર્ક્ષાણ ગુજયાત મુર્નલિવીટી4 વુયત  

૫ ૨૪/૦૮/૨૦૧૭ ગુજયાત પોયેન્વીક વામન્વ મુર્નલિવીટી4 ગાાંધીનગય  

૬ ૨૯/૦૮/૨૦૧૭ વૌયાષ્ટર  મુર્નલિવીટી4 યાજકોટ  

૭ ૩૧/૦૮/૨૦૧૭ ગુરૂ ગોર્લાંદ મુર્નલિવીટી4 ાંચભશાર-ગોધયા 

૮ ૧૫/૦૯/૨૦૧૭ વોભનાથ વાંસ્કૃત મુર્નલિવીટી4 ગીય-વોભનાથ 

૯ ૨૨/૦૯/૨૦૧૭ (ડી.ડી.ાઅાઆ.ટી.) નડીમાદ-ખેડા  

૧૦ ૧૬/૦૨/૨૦૧૮ ડાિ.ફાફાવાશેફાઅાંફેડકય ઓન મુર્નલિવીટી4 ાભદાલાદ 
 

 
 
 
 



31 

(૬) ભહશરાઓ ાઈય ાત્માચાય વફાંર્ધત પહયમાદો/યજુાઅતો ાાંગનેી ાયજી:- 
 
 ભહશરા ાઅમોગની યચના થમા ફાદ ાઅમોગભાાં તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ વુધી ૧૭૬૬૫ ાયજીઓ ાઅલેર 

છે. જ ે ૈકી ૧૬૬૦૯ ાયજીઓ ર્નકાર કયલાભાાં ાઅલેર છે. ાને ૧૦૫૬ ાયજીઓ વાંફાંર્ધત ખાતાઓભાાં 

ાશેલાર ભાટે ભોકરલાભાાં ાઅલી છે. 
(૭) વુનાલણીાઃ- 

 ભહશરાઓનાાં ઘયેરુાં ાને રગ્નજીલન વફાંર્ધત પ્રશ્નોના વભાધાન ભાટે ભેર ાયજીઓ ાન્લમે 

ાઅમોગભાાં ભાશે-એર્પ્રર-૧૭ થી ભાશે ભાચિ-૨૦૧૮ દયમ્માન ૫૧ વુનાલણી  શાથ ધયલાભાાં ાઅલેર શતી. 

જભેાાં ૭૨૯ કેવોભાાં ફાંને્ન ક્ષાકાયોને વુનાલણીભાાં ફોરાલલાભાાં ાઅલેર શતાાં.  
ભહશરા ાઅમોગની યચના થમા ફાદ ાઅમોગભાાં તા-૩૧/૩/૨૦૧૭ વુધીભાાં ૨૫૬વુનાલણી શાથ ધયલાભાાં 

ાઅલેર છે. 
 

લિ-૨૦૧૭-૧૮ભાાં થમરે  વુનાલણીની ર્લગત  દળાિલત ુ ત્રક 
ા.નાં ભાવ ન ુનાભ વુનાલણી ની તાયીખ વુનાલણીના  

કેવો 
 
 

૧ 

 
 

એર્પ્રર-૨૦૧૭ 

તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૭ ૧૦ 
તા.૨૪/૦૪/૨૦૧૭ ૧૮ 
તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૭ ૯ 
તા.૨૯/૦૪/૨૦૧૭ ૧૬ 

 
ય 

 
ભે-૨૦૧૭ 

તા.૧૦/૦/૨૦૧૭ ૧૬ 
તા.૨૦/૦૫/૨૦૧૭ ૧૪ 
તા.૨૫/૦૫/૨૦૧૭ ૧૫ 
તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૭ ૧૭ 

 
૩ 

 
જુન-૨૦૧૭ 

તા.૧૩/૬/૨૦૧૭ ૧૫ 
તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૭ ૧૫ 
તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૭ ૧૯ 

 
૪ 

 
જુરાાઆ-૨૦૧૭ 

૧૧/૦૭/૨૦૧૭ ૧૮ 
૧૮/૦૭/૨૦૧૭ ૧૭ 
૨૫/૦૭/૨૦૧૭ ૧૬ 

 
 

 

 
 

ઓગષ્ટ-૨૦૧૭ 

૧/૦૮/૨૦૧૭ ૧૫ 
૫/૦૮/૨૦૧૭ ૧૬ 
૮/૦૮/૨૦૧૭ ૧૫ 
૧૬/૦૮/૨૦૧૭ ૧૬ 

૧૯/૦૮/૨૦૧૭ ૧૦ 
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૨૨/૦૮/૨૦૧૭ ૧૪ 

 
 

૬ 

 
 

વપ્ટેમ્ફય-૨૦૧૭ 

૧/૦૯/૨૦૧૭ ૮ 
૫/૦૯/૨૦૧૭ ૧૬ 
૬/૦૯/૨૦૧૭ ૧ 
૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ૧૫ 

૧૯/૦૯/૨૦૧૭ ૧૫ 

 
૭ 

 
ઓકટોમ્ફય-

૨૦૧૭ 

૬/૧૦/૨૦૧૭ ૧૫ 
૯/૧૦/૨૦૧૭ ૧૫ 
૧૩/૧૦/૨૦૧૭ ૧૫ 

 
૮ 

 
ડીવેમ્ફય-૨૦૧૭ 

૨૭/૧૨/૨૦૧૭ ૧૧ 
૨૮/૧૨/૨૦૧૭ ૧૦ 
૨૯/૧૨/૨૦૧૭ ૧૨ 

 
૯ 

 
જાન્મુાઅયી-૨૦૧૮ 

૯/૦૧/૨૦૧૮ ૧૬ 
૨૦/૦૧/૨૦૧૮ ૧૬ 
૨૩/૦૧/૨૦૧૮ ૧૬ 

 
 
 

૧૦ 

 
 
 

પેબુ્રાઅયી-૨૦૧૮ 

ય/૦૨/૨૦૧૮ ૧૫ 
૬/૦૨/૨૦૧૮ ૧૬ 
૧ય/૦૨/૨૦૧૮ ૩ 
૧૫/૦ય/૨૦૧૮ ૧૫ 

૧૬/૦૨/૨૦૧૮ ૧૩ 

૧૭/૦૨/૨૦૧૮ ૧૬ 

૨૦/૦૨/૨૦૧૮ ૧૫ 

૨૭/૦૨/૨૦૧૮ ૧૬ 

 
 
 

૧૧ 

 
 
 

ભાચિ-૨૦૧૮ 

૩/૦૩/૨૦૧૮ ૧૬ 
૬/૦૩/૨૦૧૮ ૧૬ 
૧૩/૦૩/૨૦૧૮ ૧૬ 
૧૫/૦૩/૨૦૧૮ ૧૩ 

૧૬/૦૩/૨૦૧૮ ૧૬ 

૨૦/૦૩/૨૦૧૮ ૧૫ 

૨૩/૦૩/૨૦૧૮ ૧૫ 

૨૬/૦૩/૨૦૧૮ ૧૬ 

૨૭/૦૩/૨૦૧૮ ૧૫ 

વુનાલણી વાં્માાઃ-૫૧ 
વુનાલણી કયેર કેવોની વાં્માાઃ-૭૨૯ 
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વનુાલણીના વપ કેવોની ભાહશતી:- 
 
કેવ નાં-૧ યાભાઅ/ાયજ/૫૩૮/લડોદયા/૨૦૧૭ના કેવભાાં ાઅમોગભાાં ાયજદાયની રગ્નજીલનની વભસ્મા 

ફાફત ે યજુાઅત ાનુવાંધાને ફને્ન ક્ષાકાયોએ પ્રેભ રગ્ન કયેર શોાઆ ાયજદાયને વાવયીક્ષાભાાં 

ળાહયયીક ભાનર્વક ત્રાવ શોલાથી ફને્ન ક્ષાોએછુટા ડલા ર્નણિમ કયેર. જ ે ાાંગે  

તા-૧૦/૫/૨૦૧૭ના યોજ ફને્નક્ષાોએ યાજી ખુળીથી ાઅમોગભાાં નોટયી દ્રાયા છુટાછેડા કયેર છે. 
 

કેવ નાં-ય  નાં.યાભાઅ/ાયજ/૧૪૨૨/ાભદાલાદ/૨૦૧૭ના કેવભાાં ાઅમોગભાાં ાયજદાયની રગ્નજીલનની 

વભસ્મા ફાફતે યજુાઅત ાનુવાંધાને ક્ષાકાયોને કાાઈન્વીરીંગ કયતા ફને્ન ક્ષાકાયો વાથે યશેલા 

વભજૂતી કયાય  કયેર છે. 
 

કેવ નાં-૩ નાં.યાભાઅ/ાયજ/૨૧૧૦/બાલનગય/૨૦૧૬ના કેવભાાં ાઅમોગભાાં ાયજદાયની યજુાઅત તેઓને 

ા્માવ ાઅગ લધે તેભજ ભાતા-ર્તા વાથે વભજુતી થામ. જ ે ાાંગે ક્ષાકાયોને વાાંબતા 

તેભજ વભજાલતા વુખદ વભાધાન થમેર છે. 
 

કેવ નાં-૪ નાં.યાભાઅ/ાયજ/૫૫૯/ગાાંધીનગય/૨૦૧૭ ાઅમોગભાાં ાયજદાયની રગ્નજીલનની વભસ્મા ફાફતે  
          યજુાઅત ાનુવાંધાને ફને્ન ક્ષાકાયોનુાં કાાઈન્વીરીંગ કયતા ફને્ન ક્ષાકાયો વાથે યશેલા ાાંગે વભજુતી કયાય  
           કયાલેર છે. 
 

કેવ નાં-૫ નાં.યાભાઅ/ાયજ/૧૯૪૧/વુયેન્દ્રનગય/૨૦૧૬ ાઅમોગભાાં ાયજદાયની રગ્નજીલનની વભસ્મા 

ફાફતની યજુાઅત ાનુવાંધાને ફને્ન ક્ષાકાયોનુાં કાાઈન્વીરીંગ કયતા ફને્ન ક્ષાકાયો વાથે યશી ળકે 

તેભ ન શોાઆ ફન્ને ક્ષાકાયોએ યાજી ખુળીથી છુટાછેડા રીધા તેભજ વાભાલાા ક્ષાે ાયજદાયને 

ાઅજીલન બયણ-ોણ ભાટે રૂા.૨૦,૦૦,૦૦૦/- તેભજ સ્ત્રીધન તભાભ લસ્તુઓ યત કયેર છે. 
 

(૮) વભીક્ષાા ફઠેક :- 

ાઅમોગભાાં ાઅલતી ાયજીઓ ફાફતે જરૂયી કામિલાશી ાથે વાંફાંર્ધત કચેયીઓને ભોકરી ાઅલાભાાં ાઅલે છે. 

યાં તુ ઘણીલાય કામિલાશી ાાંગેના ાશેલાર વભમવય ભતા ન શોલાથી કેવોની વાં્માને ધ્માને રાઆ વભીક્ષાા 

કયલી જરૂયી થાઆ ફને છે. જથેી ડતય ાયજીઓના ર્નકાર ફાફતે ાઅમોગ ખાતે વભીક્ષાા ફેઠકનુાં ાઅમોજન 

કયલાભાાં ાઅલે છે.  
 

તાયીખ સ્થ ર્લગત 

૭/૦૨/૨૦૧૮ ગાાંધીનગય ભહશરા ાઅમોગ તભાભ ર્જલ્લાઓના ોરીવ ાર્ધક્ષાક્ીઓ 

વાથે ડતય કેવોની વભીક્ષાા ફેઠક 

૧૭/૦૩/૨૦૧૮ ગાાંધીનગય ભહશરા ાઅમોગ તભાભ ર્જલ્લાઓના ોરીવ ાર્ધક્ષાક્ીઓ 

વાથે ડતય કેવોની વભીક્ષાા ફેઠક 
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(૯) ટોર ફ્રી શેલ્રાાઆન:- 

 ભહશરાઓને ભદદ ભી યશે તે ભાટે ાઅમોગભાાં કચેયી વભમ દયમ્માન ટોર ફ્રી શેલ્રાાઆન નાંફય-    

૧૮૦૦-૨૩૩-૧૧૧૧  ાઈરબ્ધ છે. ાઅ શેલ્ રાાઆન દ્રાયા ૧૪૦૦૦ થી લધુભહશરાઓને ભદદ કયલાભાાં 

ાઅલેર છે. 
 
(૧૦) વોળીમર કાાઈન્વીરય:- 
 ાઅમોગભાાં રૂફરૂ ાઅલતા ાયજદાયોની યજુાઅત વાાંબી તે ાાંગે જરૂયી વરાશ/વભજ કાાઈન્વીરય 

દ્રાયા ાઅલાભાાં ાઅલે છે.૪૦,૦૦૦ થી લધુભહશરાઓને કાાઈન્વેરીંગ કયી ભદદ કયલાભાાં ાઅલેર છે. 
 
(૧૧) ભીટીગ ભરુાકાત:- 
 ર્જલ્લા તેભજ તારુકાઓના નાયી ાદારત ર્જલ્લા કો-ઓડીનેટયો/  તારુકા કો-ઓડીનેટયોની કાભગીયી 

હયમુ ાાંગેની ભીટીંગો મોજલાભાાં ાઅલે છે તેભજ નાયી ાદારતોની ભુરાકાતો રેલાભાાં ાઅલે છે. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

પ્રોવરે્વાંગ ાને ભદુ્રણ : વયકાયી ભધ્મસ્થ ભદુ્રણારમ,ગાાંધીનગય 
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PREFACE 
 

 The Gujarat State Commission For Women is constituted on 16/02/2005 

under the Gujarat state women commission Act, 2002. The Commission is 

being empowered in its thirteen year in progressive work and in solving various 

problems of women. Day by day, there is increase in receiving the applications 

of women by the commission for resolving the problems by co-peration of the 

commission before entering into tedious judicial proceedings for resolving the 

problems of women. Because of the role of Chairperson and Members of the 

Commission, there is speedy justice and speedy disposal of work. Member 

Secretary of the Commission has also positively tried to achieve the goal of 

Commission by attending Board Meetings of Commission, hearing of 

complaint applications, by spot visiting of unwarranted incidents or happenings 

and thereby making a report. Chairperson, Member Secretary, Officers / 

Employees of the Association have also enthusiastically and efficiently tried to 

organize literacy camps of law so far it relates to women and in achieving the 

goal of legal literacy mission. 

 Toll Free Helpline No. 1800-233-1111 has been introduced by Gujarat 

State Commission for Women helping and guidance for women 

 I thankful to Honorable Chairperson, Member Secretary and Officers / 

Employees who have worked in appreciable  work of Gujarat State 

Commission for Women. 

 I give my good wishes to Commission may help the women. 

 

Milind Torawane, IAS 

Secretary, 

Women & Child Development Department, 

Gandhinagar. 
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PREAMBLE 
 
 

Gujarat Act of the year 2002 No.12 

 

 

Gujarat State Commission For Women is Constituted under the Act on Sixth 

Day of the Months of April of the year 2002 by publishing (in English) 

“Gujarat Gazette " for the matters connected to women or incidental thereto as 

has been provided in it. Its object is to protect the constitutional and legal rights 

of Women. Economical, social, education development is the territory of the 

Commission. 
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CONSTITUTION OF THE COMMISSION 

 

 Gujarat State Commission For Women Commission is constituted vide 

Notification dated 16/02/2005 of the Government of Gujarat Constitution of the 

Commission is as under:- 
 

 The Commission shall consist of total 14 members including 

chairperson, Members, Ex-Officio and Member Secretary. 
 

Chairperson: -  A Chairperson, who shall be an eminent woman committed 

to the cause of women, to be nominated by the state 

Government 
 

Five Members :- To be nominated by the state Government from amongs 

person of ability, integrity and standing who have served the 

cause of women and who had sufficient knowledge and 

experience in law or legislation,sociology,advancement of 

women nutrition, trade unionism, management of an industry 

or organization committed to increase the employment 

potential of women, women's voluntary organizations 

(including women activist), administration, economic 

development, health education or social welfare;  

                                Provided that at least one Member shall be from amongst    

                          women belonging to the scheduled Castes or scheduled Tribes; 

    Provided further one Member shall be an Advocates; 

 

3. Following Ex-Officio Members:- 

 1. Secretary, Finance Department 

        2. Secretary, (Family Welfare), Health & Family Welfare Department. 

        3. Secretary, Women & Child Development Department 

        4. Secretary, Primary Education 

        5. Secretary, Department of Law 

        6. Director General of Police, Gujarat State 

        7. Labor Commissioner. 

 

4. One Member-Secretary to be nominated by the State Government from 

amongst the officer of the state Government, who is not below the rank joint 

secretory to Government. 
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ADMINISTRATIVE STRUCTURE 

          Along with constitution of Gujarat State Commission for Women by 

Gazette dated 16/02/2005 of the Government of Gujarat. It’s below mentioned 

administrative structure has also been decided. 

                                       MEMBER SECRETARY 

 

 

 

UNDER SECRETARY 

 

 

 

 

 

Account Officer                                     Research Officer 

 

 

(Accounts, Establishment &            (Application Branch ) 

 Registry Branch) 

 

 

 

   Sub Accountant                                   Senior Clerk 

 

 

 

 

  Junior Clerk                         Junior Clerk 
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Keeping in mind the activities of the commission, work of office is 

mainly divided into main four branches. 

(1) Administrative Branch all the matters relating establishment and 

   administration i.e. issuance of office orders 

   of appointment, salary, confidential reports

   transfer etc. 

(2) Account Branch all accounting and financial work of the 

   commission i.e. Pay Bills and all other  

   types of bills and work relating to budget. 

(3) Application Branch all work relating to the activities of the  

   Commission.(Except accounts and finance)  
 

(4) Registry Branch Registration of Post / outward, stationery 

   and miscellaneous  purchase (postage  

   stamp) dead stock  register, record etc. 

 

Legal Office and Social Councilor is appointed in Gujarat State 

Commission for Women in fix-pay for solve women family problem and for 

guidance.  

 

 Steno Grade-1 & Grade-3, Clerk Cum-Typist, Receiptnist cum 

Telephone Operator, Computer Operator, Driver and Four Post of Peon has 

been sanctioned in Gujarat State Commission for Women.  
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ACTIVITIES OF COMMISSION 
 

         The commission shall have following function namely. 

(1) To examine all matters relating to the safeguards provide for women 

 under the constitution of India and other laws. 

(2) To present to the state Government annually and such other times as the 

 commission may think, fit, report upon the working of such safeguards. 

(3) To make in such reports recommendations for the effective 

 implementations of such safeguards for improving the conditions of 

 women by the state. 

(4) To review from time to time, the existing provisions of law relating to 

 women and recommend amendments there in for the purpose of 

 providing remedial legislative measures to meet with inadequate 

 provisions of such laws. 

(5) To take up the cases of violation of the provisions of the constitution of 

 India and of other laws relating to women with the appropriate 

 authorities. 

(6) To look into complaints and take suo- motto notice of matters relating. 

 (a) Matters relating to deprivation of women's rights. 

 (b) Matters relating to non-implementation of laws enacted to  

  provide protection to women and to achieve the objects of  

  equality and development. 

 (c) Non-compliance of policy decisions, guidelines or instructions 

  aimed at mitigating hardships and ensuring welfare and providing 

  relief to women and to take up the issues arising out of such  

  matters with appropriate authorities  

(7) To call for special studies or investigations into specific problems or 

 situations arising out of discrimination and atrocities against women and 

 to identify the constrains so as to recommend strategies for their 

 removal. 

 (8)     To undertake promotional and educational research for the purpose 

 (a)  suggesting ways of ensuring due representation of women in all 

             spheres. 

 (b)  undertake promotional and educational research to identifying 

  factors responsible for impeding their advancement, such as, lack 

  of access to housing and basic services, inadequate support  

  service and technology for reducing drudgery and occupational 

  health hazards and for increasing their productivity. 

(9) To participate and advise on the planning of socio economic 

 development of women. 

(10) To evaluate the progress of the development of women under the State. 
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(11) To inspect or cause be inspected a jail, remand home, women's 

 institution or other place of custody where women are kept as prisoners 

 of otherwise, and to take up with concerned authorities for remedial 

 action, if necessary. 

(12) To provide fund for litigation involving issues affecting a large body of 

 women. 

(13) To endeavor to promote through the media a more positive image or 

 balanced depiction of women in society and continuously to interact and 

 try to educate the public opinion through media to enhance sensitivity to 

 gender issues and bring about gender parity. 

(14) To Any other matter which may be referred to it by State Government. 

 Meeting of the Commission was held on 5-08-2014 and Member 

 Secretary of the Commission has assessed the increasing activities and 

 suggested constructive suggestions. 
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APPLICATIONS 

 

   The Commission has received application regarding below category 

Physical / Mental torture, Sexual Harassment, Demand of dowry, Unnatural 

death due to dowry, Rape, Matrimonial questions, Kidnapping ,Service 

problem and Others. 

 

 The Commission has received Total no. of 2687 application from 

1/4/2017 to 31/3/2018, pending application before 01/04/2017 are 1678,so 

Total application are 4365.Among these application 3309 applications have 

been disposed by commission till date.31/03/18 details are as  remaining 1056 

application are under process.  

 

The list of work of Year 2017-18 

 

Sr. 

No. 

Month Pending 

beginning of 

month 

Received 

during 

month 

Total Disposed 

off till 

previous 

month 

Pending 

ending of 

month 

1 April-2017 1678 225 1903 205 1698 

2 May – 2017 1698 273 1971 163 1808 

3 June -2017 1808 223 2031 120 1911 

4 July – 2017 1911 315 2226 81 2145 

5 Aug – 2017 2145 216 2361 287 2074 

6 Sep. – 2017 2074 221 2295 307 1988 

7 Oct. – 2017 1988 169 2157 161 1996 

8 Nov. – 2017 1996 189 2185 941 1224 

9 Dec. – 2017 1224 194 1438 218 1220 

10 Jan. – 2018 1220 197 1417 253 1164 

11 Feb. – 2018 1164 256 1420 217 1203 

12 March – 

2018 

1203 209 1412 356 1056 
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VISITS / TOURS 

 

The Commission has visited the various Women organizations/prison/women 

police station and offices of the various districts. During the visits the 

Commission has discussed, the matter related to women with district collector, 

District development Officer, District Superintendent of police and District 

Protection Officer. The Commission also visited the various 

department/Offices regarding the cases and the applications of Women. 

Sometimes the Commission visited victims at their places and try to be helpful 

sympathetically. 

 LIST OF SPOT - INVESTIGATION BY CHAIRPERSONDURING 

THE YEAR 2017 - 18 

Date Place Details of Spot Visit 

04/4/2017 Virpur,Dist-Mahisagar Chair person visted Nari adalat 

06/4/2015 Ahmedabad  Chair person and member secretory 
Attended the Program of Nari samelan 

 Municipal Corporation 
Naroda ,Ahmedabad 

Chair person and member secretory 
Attended the Program of Nari samelan 

07/4/2017  Municipal Corporation 
Gandhinagar 

Municipal Corporation 
Paladi Ahmedabad 

Chair person and member secretory 
Attended the Program of Nari samelan 

11/04/2017  Municipal Corporation  
Vadodara-2 

Chair person and member secretory 
Attended the Program of Nari samelan  

16/04/2017 Ahmedabad Chair person Attended the Program of 
sakhi Mela 

18/04/2017 Ahmedabad Chair person Attended the innogration 
Program of Mahila police station  

19/04/2017     
to 

21/04/2017 

Chandigadh Chair person and member secretory 
Attended the Program of N.R.I 
Conference  

23/04/2017 Vaso, Dist-Kheda Chair person Attended the Program of 
woman Legal Awareness program  

26/04/2017 
to 

27/04/2017 

Gir somnath 
(sutrapada,talala,veraval) 

Chair person and member secretory 
Attended the Program of  Nari 
samelan 
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28/04/2017 Virpur  Chair person Attended the Program of 
Balika sabha 

29/04/2017 Ahmedabad Chair person Attended the Program of 
“sanitation day” 

30/04/2017 Ahmedabad Chair person Attend the Program of 
Gaurav Day contest program” 

01/05/2017 Ahmedabad Chair person Attended the Program of 
Gaurav Day cultural program 

02/05/2017 Lunavada Chair person Attended the Program of 
IPL cricket opening ceremony   

05/05/2017 Gandhinagar Chair person and member secretory 
Attended the Program of woman 
Legal Awareness Camp 

06/05/2017 Virpur Chair person visited  of Nari adalat  

08/05/2017 Mahisagar  Chair person and member secretory 
Attended the Program of Nari samelan  

09/05/2017 Puna(Maharastra) Chair person Attended the seminar of 
farmer problem  

11/05/2017 Lunavada  Chair person and member secretory 
Attended the Program of Law shibir 

14/05/2017 Ahmedabad  Chair person Attended the Program of 
Beti Bachavo s Convention 

16/05/2017 Balasinor Chair person Attended the Program of 
Group marriage 

 Vadodara  Program of Suman deep university 
woman Legal Awareness Camp 

17/05/2017 Patan Member secretory Attended the 
university Program of woman Legal 
Awareness Camp 

18/05/2017 Gandhinagar  Member secretory visited  of Nari 
adalat 

21/05/2017 Surat Chair person Attended the Program of 
Social occasion 

23/05/2017 Gandhinagar Chair person Attended the Program of 
Prime Minister 
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24/05/2017  

To 

25/05/2017 

 

New delhi 

 

Chair person and member secretory 
Attended the Program of Interactive 
Meeting 

26/05/2017 Vadodara Chair person and member secretory 
Attended the Program of woman 
Legal Awareness Camp and visit Nari 
adalat  

27/05/2017 Anand Chair Person Visiting the Repair 
Check Dam 

31/05/2017 Panchmahal Chair person and member secretory 
Attended the Program of Legal 
Awareness Camp 

02/06/2017 Botad Minister of Women and Child Welfare 
,Chair person and member secretory 
Attended the Program of Legal 
Awareness Camp 

03/06/2017 Bhavnagar Minister of Women and Child Welfare 
,Chair person and member secretory 
Attended the two Program of Nari 
samelan 

08/06/2017 

To  

10/06/2017 

Mahisagar Chair person Attended the Program of 
kanya kelavani and school Admission 
festival 

14/06/2017 Arvalli Chair person and member secretory 
Attended the Program of  woman 
Legal Awareness Camp 

17/06/2017 Banaskantha Chair person and member secretory 
Attended the Program of Nari samelan 

18/06/2017 Ahmedabad Chair person Attended the Program of  
Sneh Milan 

22/06/2017 

23/06/2017 

24/06/2017 

Mahisagar Chair person Attended the Program of 
kanya kelavani and school Admission 
festival 

28/06/2017 Mahisagar Chair person Attended the Program of 
Maharastra mahila ayog  

 Bharuch Chair person Attended the Program of  
woman Legal Awareness Camp 
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29/06/2017 Ahmedabad Chair person Attended the Program of 
Prime Minister 

30/06/2017 Virpur Chair person Attended the Program of 
Virpur district  

04/07/2017 Ahmedabad  Chair person and member secretory 
Attended the university Program of 
woman Legal Awareness Camp 

06/07/2017 Jamnagar Chair person and member secretory 
Attended the two Program of Nari 
samelan 

07/07/2017 Devbhumi-Dwarka Chair person and member secretory 
Attended the Program of Nari samelan 

09/07/2017 Virpur Chair person Attended the Program of 
GURU PUJAN 

  Chair person Attended the Program of 
Jan ausadhi medicine camp 

12/07/2017 Mahesana Chair person and member secretory 
Attended the Program of Nari samelan 

13/07/2017 Jamnagar Chair person and member secretory 
Attended the university Program of 
woman Legal Awareness Camp 

14/07/2017 Mahisagar, Kadana Chair person Attended the Program of 
Poshan  camp 

16/07/2017 Ahmedabad  Chair person Attended the Program of 
Ankoliya Family  Sneh Milan 

19/07/2017 Kheda  
Chair person and member secretory 
Attended the Program of woman 
Legal Awareness Camp  

20/07/2017 Ahmedabad  
Chair person and member secretory 
Attended the university Program of 
woman Legal Awareness Camp  

21/07/2017 Kheda  Chair person Attended the Program of 
Forest Festival 

27/07/2017 

To  

28/07/2017 

 

Maharashtra  

 

 

Chair person Attended the Program of 
Maharashtra state commission for 
women  

02/08/2017 Mahisagar  Chair person Attended the Program of 



(Vahivati Aehval Year2017-18 English) Page 16 
 

Nari samelan 

03/08/2017 Gandhinagar Chair person Attended the Program of 
Women Empowerment 

05/08/2017 Botad  Chair person Attended the Program of 
Empower women's self-defense 

09/08/2017 Gandhinagar  Chair person Attended the of Nari 
adalat co.odinator review meeting 

10/08/2017 Mahisagar  Chair person Attended the program of 
Maternal Child Nutrition Awareness 
Day Celebration 

12/08/2017 Vadodara  Chair person Attended the Program of 
Jan ausadhi medicine camp 

19/08/2017 Mahisagar  Chair person Attended the program of 
jandhan yojana and jan ausadhi 
program 

20/08/2017 Surat Chair person Attended the Program of   
Sneh Milan 

21/08/2017 Surat  
Chair person and member secretory 
Attended the university Program of 
woman Legal Awareness Camp  

23/08/2017 Chota Udaipur  
Chair person and member secretory 
Attended the Woman Legal 
Awareness Camp  

24/08/2017 Gandhinagar 
Chair person and member secretory 
Attended the university Program of  
woman Legal Awareness Camp  

29/08/2017 Rajkot  
Chair person and member secretory 
Attended the university Program of 
Legal Awareness Camp  

31/08/2017 Godhara  Chair person and member secretory 
Attended the university Program of 
woman Legal Awareness Camp  

05/09/2017 Balasinor, Virpur Chair person visit of mahila group 
meeting . 

08/09/2017 

To  

09/09/2017 

Balasinor, Virpur Chair person Attended the mahila 
group meeting 

10/09/2017 Lunavada  Chair person Attended the mahila 
group meeting 
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13/09/2017 Kathlal  Dist-Kheda Chair person and member secretory 
Attended the Program of Nari samelan 

14/09/2017 Balasinor  Chair person Attended the Program of 
woman Legal Awareness Camp 

15/09/2017  

To 

16/09/2017 

 

Gir-somnath 

 
Chair person and member secretory 
Attended the university Program of 
woman Legal Awareness Camp  

20/09/2017 

To 

21/09/2017 

 

Balasinor, Virpur 

 

Chair person Attended the mahila 
group meeting 

22/09/2017 Kheda  Chair person and member secretory 
Attended the university Program of 
woman Legal Awareness Camp 

23/09/2017 Virpur  Chair person Attended the mahila 
group meeting 

25/09/2017 Lunavada Chair person Attended the mahila 
group meeting 

26/09/2017 Godhara  Chair person and member secretory 
Attended the university Program of 
woman Legal Awareness Camp 

29/09/2017 

To 

30/09/2017 

Virpur  
Chair person Attended the mahila 
group meeting 

03/10/2017 Virpur  Chair person Attended the mahila 
group meeting 

04/10/2017 Balasinor 
,virpur,lunavada 

Chair person Attended the mahila 
group meeting 

06/10/2017 Balasinor ,virpur Chair person Attended the mahila 
group meeting 

07/10/2017 Virpur  Chair person Attended the program of 
mahila camp 

11/10/2017 Kheda  Chair person and member secretory 
Attended the Program of Nari samelan 

12/10/2017 Lunavada Chair person Attended the program of 
Garib kalyan mela 
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14/10/2017 Deesa Chair person Attended the program of  
deesa town hall  

24/10/2017 Delhi  Chair person Attended the National 
commission women meeting in Delhi  

03/01/2018 Ahmedabad  Under secretory Attended the Program 
of Legal Awareness Camp 

  Under secretory Attended the Program 
of Nari samelan 

03/01/2018 Delhi Chair person Attended the program of 
25 years celebration of  National 
commission women  

03/01/2018 Kutch  Research officer and law officer 
Attended the Program of Legal 
Awareness Camp 

04/01/2018 Gandhinagar Chair person and member secretory 
Attended the Program of Nari samelan 

04/01/2018 Kutch  Research officer and law officer 
Attended the Program of Legal 
Awareness Camp 

05/01/2018 Mehsana  Chair person and member secretory 
Attended the Program of Legal 
Awareness Camp 

06/01/2018 Sabarkantha  Under secretory Attended the Program 
of Nari samelan 

09/01/2018 

To 
12/01/2018 

Dehradun Chair person and member secretory 
Attended the seminar of condition of 
women after independence 

19/01/2018 Ahmedabad  Chair person Attended the program of 
25 years celebration of  National 
commission women by mahila 
samkhy 

30/01/2018 

To 

31/01/2018 

Delhi  Chair person, member secretory and 
all office staff  Attended the program 
of 25 years celebration of  National 
commission women  

07/02/2018 Gandhinagar  Review of pending cases with S.P 

09/02/2018 Gandhinagar  Chair person Attended the meeting of 
all district mahila co.odinator nari 
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adalat   

14/02/2018 Bhavnagar Nari Samelan organized by the 
Women's Commission 

15/02/2018 Amreli  Nari Samelan organized by the 
Women's Commission 

16/02/2018 Jamnagar Nari Samelan organized by the 
Women's Commission 

16/02/2018 Ahmedabad  Chair person and member secretory 
Attended the university Program of 
woman Legal Awareness Camp 

17/02/2018 Chota Udaipur Nari Samelan organized by the 
Women's Commission 

21/02/2018 

To 

24/02/2018 

Bhunesvar  Chair person and member secretory 
Attended the program of woman 
related cyber crime and witch hunting 
seminar 

22/02/2018 Bharuch Nari Samelan organized by the 
Women's Commission 

27/02/2018 

To 

01/03/2018 

Anklesvar Chair person visited the victim’s 
woman and police station 

 Maharashtra  Chair person and member secretory 
visited the Maharashtra Mahila Ayog  

28/02/2018 Morbi  Nari Samelan organized by the 
Women's Commission 

02/03/2018 Ahmedabad Chair person Attended the program of 
live telecast on Durdarshan office   

04/03/2018 

TO 

06/03/2018 

Chhattisgadh  Chair person Attended the program of 
Women MPs seminar 

08/03/2018 Ahmedabad  Chair person Attended the program of 
Women Empowerment seminar 

 

09/03/2018 Arvalli  Chair person Attended the program of 
woman law shibir(N.C.W)  
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11/03/2018 

TO 

15/03/2018 

Masuri Chair person and member secretory 
Attended the training of  Gender 
sensitization  

14/03/2018 Junagadh Nari Samelan organized by the 
Women's Commission 

16/03/2018 Ahmedabad  Chair person Attended the program of 
book launch,  with shri.Anandiben and 
shri.Amit Shah 

17/03/2018 Gandhinagar A review meeting of the pending cases 
with police superintendents of the 
districts at the Women's Commission 

19/03/2018 Patan  Nari Samelan organized by the 
Women's Commission 

21/03/2018 Panchmahal Nari Samelan organized by the 
Women's Commission 

24/03/2018 Amreli Chair person Attended the program of 
Religious  

27/03/2018 Gandhinagar Chair person Attended the program of 
mahila samkhy with shri.Anjaliben 
rupani 

28/03/2018 Banaskantha  Nari Samelan organized by the 
Women's Commission 

31/03/2018 Gandhinagar  

 

Chair person Attended the program of 
international women day organized by  
B.A.P.S 

 Ahmedabad  Nari Samelan organized by the State 
Women's Commission 
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SPECIAL ACTIVITIES OF COMMISSION 

Gujarat State commission for women dose different activity on 

various subject mention below; 

1. N.R.I CELL 

2. NARI ADALAT 

3. NARI SAMELAN 

4. WOMEN LEGAL AWARNESS PROGRAM 

5. UNIVERSITY PROGRAM 

6. ACTION ON APPLICATION RECIVED FROM   WOMEN 

7. HEARING 

8. REVIEW MEETING 

9. TOLL FREE HELPLINE 

10. SOCIAL COUNCILOR SERVICE 

11. DOCUMENTATION/PUBLICATION 

12. RESEARCH STUDY 

13. ASSESSMENT OF NEWS PEPAR   
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1. N.R.I. Cell 

As the quantum of more people settled outside India the number of cases 

regarding problems arises due to break up in marriage life of non-resident 

Indian the problem is gruesome in some part of the state.    

 To solve this kind of problem state women commission has been started 

N.R.I cell since August 2008. In some cases their marriage in India they go to 

abroad and abounded their wife in India. Some time they do not perform their 

moral duties of husband. The situation become gruesome in such cases 

according to inter poll throaty. Like wise. 

 

1. In many cases, huge amount of dowry is being taken from the wife at the 

 time of marriage and that was taken by the in-laws or husband and all 

 these in-laws went away to abroad. 

2. Many times, husband marries in abroad and does he remarriage with 

woman and took her to keep her as unpaid servant and due to sun pity 

situation, she came back to India. 

3. Husband gives ex-parte divorce in abroad. 

 To resolve such problem and for guidance of women, N.R.I Cell has 

 been made functional. As a part of it, by obtaining information as per 

 Annexure "1" from them and after making property verification in 

 Commission, she is being given legal advice and recommendation is 

 made to police and National Commission for Women / Ministry of 

 Overseas for initiating proper procedure against the husband and in-laws 

 who live in abroad. 

  

 During the year 2017-18 4 applications were received and 

submitted Nation Commission for Woman for further necessary 

action. 
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N.R.I 

Checklist 

 

 

 

 

 

 

1. Details of Applicant: 

 Name of Applicant : 

 Date of Birth : 

 Age : 

 Education Qualification : 

 Permanent Address : 

 Present Address : 

 Passport number of Applicant : 

 Contact Number : 

 Mobile : 

 Residence : 

 E-mail : 

2. Details of Husband: 

 Full Name of husband : 

 Date of Birth : 

 Age : 

 Education Qualification : 

 Address : 

 India : 

 Abroad : 

 Present address of service / business 

 Contact Number : 

 Mobile : 

 Residence : 

 E-mail : 

 Since hoe much time is in abroad : 

 Passport number of husband : 

     ( Copy if available ) 

 

 

 

 

Photo of 

Applicant 

 

 

Photo of 

husband 
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3. Joint Details: 

 Name of family member of applicant who went to abroad : 

 Name of country : 

 Since when staying : 

 Name of the family member of husband/In-law : 

 Name of country : 

 Since when family members are staying in abroad? : 

 Whether husband of applicant went to abroad :    Yes              No 

 If yes then in which country? : 

 Since how much time he is in abroad? 

 Whether came back to India?                Yes               No 

 If yes then for how much time he came to India, specify the duration. 

 Description in short regarding the unbecoming incident took place 

with husband since the time of marriage : 

 Whether the unbecoming incident happened in India 

 Whether the unbecoming incident happened in abroad. 

 Name age and details of present education of children : 

 Others details given by applicant regarding her in-laws i.e. Name, 

address, and details of her relationship with them shall be mentioned: 

4. Legal Details : 

 Legal proceedings initiated by the applicant against husband and in-

laws :                 Yes                    No 

 If yes then details be given : 

Details of Legal Proceedings : 

 

 

Number Details of court For what Present Status 

    

    

    

    

    

    

 

 

SIGNATURE OF APPLICANT 

 

 



(Vahivati Aehval Year2017-18 English) Page 25 
 

SCHEDULE - 1 

 

For Registering the marriage if both the parties (NRI) and any one is staying in 

Abroad mentioned in the Yadi for marriage registration, then additional 

information to be produced for marriage registration. 
 

1 Full name of Bride 

Full name Bridegroom 

2 Full address of Bride (Abroad) 

Full address of Bridegroom(Abroad) 

3 Passport number of Bridge 

Passport number of Bridegroom 

(attach certified copy of passport ) 

4 Details of visa of country 

Bridge 

Bridegroom 

5 Tenure of visa                 visa number................................ 

Bridge                              from.............................To..................... 

Bridegroom                      from.............................To.................... 

6 Details of status of NRI 

Bridge 

Bridegroom 

(Attach certified copy of concerned documents which are to be produced in 

support of status ) 

7 Social Security Number 

Bridge 

Bridegroom 

(Attach certified copy) 

8 Details of voter or alien registration card of NRI Bridge? Bridegroom 

(In support of produced details, certified copy of concerned card be produced) 

9 Qualification : 

1. Bridge 

2. Bridegroom 

Designation: 

1. Bridge 

2. Bridegroom 

E-mail address : 

1. Bridge 

2. Bridegroom 

 

Mobile Number (Abroad) : 

1. Bridge 
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2. Bridegroom 

Name of Institution in which serving : 

1. Bridge 

2. Bridegroom 

Address of the institution in which serving: 

1. Bridge 

2. Bridegroom 

Phone number of the institution in which serving : 

1. Bridge 

2. Bridegroom 

10 Full name & Address of nearer relative of Bridge / Bridegroom who are 

residing abroad. 

Bridge 

(1) Name 

 Full address - (Full details may be given so as the place may be find out) 

(2) Name 

 Full address - (Full details may be given so as the place may be find out) 

Bridegroom 

(1) Name 

 Full address - (Full details may be given so as the place may be find out) 

(2) Name 

 Full address - (Full details may be given so as the place may be find out) 

11 Name & Full Address of two reputed persons residing in the state. 

Bridge 

(1) Name 

 Full address - (Full details may be given so as the place may be find out) 

(2) Name 

 Full address - (Full details may be given so as the place may be find out) 

Bridegroom 

(1) Name 

 Full address - (Full details may be given so as the place may be find out) 

(2) Name 

 Full address - (Full details may be given so as the place may be find out) 

12 Signature of N.R.I Bridge / Bridegroom who got registered the marriage. 

Signature of Bride : 

Signature of Bridegroom : 

Note : In support of above information so produced, certified copies of necessary 

documents should be produced. schedule - 1 is to be filled up by NRI parties only. 
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 2.  Nari Adalat Year (2017-18) 

(The “Nari Adalat” means the process of justice for the women by the women) 

 The “Nari Adalat” is developed in the state as an alternative informal 

infrastructure for the women, by the women and to the women. It provides the 

space of affordable, quick and cheap justice and also provides justice to rural 

women with self esteem. 

 In Nari Adalat, District Cordinator selects their members for “Justice 

Committee” of local women. The Member of the justice committee is 

constantly trained with paralegal procedure. They are also trained with judicial 

procedure like hearing the case. 

 

 The type of problem which are solve in “Nari Adalat” are as under 

(1) Domestic beating   (7) Property and Land dispute 

(2)  Domestic Violence   (8) Child Custody 

(3) Doubt and mist doubt  (9) Run with suspect person    

(4) Drunken husband torture  (10)  Bride wealth 

(5) Dual wife    (11)  Molestation 

(6) Divorce    (12) With Practice (Dakan Pratha) 

 

               The state government has started Nari Adalat since 2012-13. As 

on today 270 Nari adalat working in state,among them 248 Nari adalat 

are running at taluka leval and 22 Nari adalat in corporation area.  
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2. Nari Samelan(2017-18) 

 

The Commission has arranged 52 Nari Adalat Samnelan at Taluka level in the 

entire state. And 26000 women were present.  

THE LIST OF NARI-SAMELAN IN VARIOUS TALUKAS                                                                                                                

NO. DATE DISTRICT TEHSILE/PLACE FOR 

SAMMELEN   
1 06/04/2017 Ahmedabad  Naroda   

2 07/04/2017 Ahmedabad  Ahmedabad 

3 07/04/2017 Gandhinagar Gandhinagar 

4 11/04/2017 Vadodara  Vadodara  

5 Vadodara  

6 26/04/2017 Gir-somnath Sutrapada 

7 Talala 

8 28/04/2017 Mahisagar  Virpur  

9 08/05/2017 Mahisagar Gunthali  

10 03/06/2017 Bhavnagar  Umrapala 

11 Bhavnagar  

12 17/06/2017 Banaskantha  Palanpur  

13 Dhanera  

14 06/07/2017 Jamnagar  Jamnagar  

15 Jamnagar 

16 07/07/2017 Devbhumi-dwarka  Khmbhaliya  

17 bhanval 

18 12/07/2017 Mehsana Satlasan  

19 Unjha  

20 02/08/2017 Mahisagar  Virpur  

21 13/09/2017 Kheda  Kathlal (fagvel) 

22 14/09/2017 Mahisagar  Balasinor  

23 11/10/2017 Kheda Kapadvanj  

24 03/01/2018 Ahmedabad  Ahmedabad  

25 03/01/2018 Kutch Bhuj 

26 Anjar  

27 04/01/2018 Gandhinagar Gandhinagar 

28 04/01/2018 Kutch Mundra 

29 
Gandhidham  

30 05/01/2018 Mehsana Jotana 

31 06/01/2018 Sabarkantha Talod 

32 Ider  

33 14/02/2018 Bhavnagar Ghoga 

34 Jesar  

35 15/02/2018 Amreli Bagasara 

36 vdiya 

37 16/02/2018 Jamnagar Jamnagar 
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NO. DATE DISTRICT TEHSILE/PLACE FOR 

SAMMELEN   
38 lalpur 

39 17/02/2018 Chota Udaipur  Jetvi-pavi 

40 kavat 

41 22/02/2018 Bharuch  Valiya 

42 Netrang  

43 28/02/2018 Morbi  Madiya-hatina 

44 
mangrol 

45 14/03/2018 Junagadh Madiya-hatina 

46 tankara  

47 19/03/2018 Patan Patan 

48 Sankheshvar  

49 21/03/2018 Panchmahal Jabughoda 

50 halol 

51 28/03/2018 Banaskantha  Deesa 

52 Shihori 
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4.  WOMEN  LEGAL AWARNESS  PROGRAM 

Women legal awareness prorgram have been organized for representative of local body 6500 

member were present in 14 samelan . details are as under.  

 

Year 2017-2018 

 

Sr. no Date  District name  

1 05/05/2017 Gandhinagar  

2 11/05/2017 Mahisagar lunavada 

3 17/05/2017 Patan  

4 26/05/2017 Vadodara  

5 31/05/2017 Panchmahal 

6 02/06/2017 Botad 

7 14/06/2017 Arvalli-modasa 

8 28/06/2017 Bharuch 

9 19/07/2017 Kheda  

10 20/07/2017 Ahmedabad 

11 23/08/2017 Chota Udaipur 

12 03/01/2018 Ahmedabad  

13 05/01/2018 Mehsana 

14 09/03/2018 Arvalli-modasa(N.C.W) 

 

5. University Seminar  

State Government organized legal awareness seminar for university student in the 

2017-18. Ten University have been organized program and 10000 student were 

present.  

No. Date  University Name  
1 16/05/2017 Sumandip university Vadodara  
2 04/07/2017 GTU University Ahemdabad  
3 13/07/2017 Ayurvedik university Jamnagar 
4 21/08/2017 Veer narmad university Surat  
5 24/08/2017 Gujarat forensic science uni.Gandhinagar  
6 29/08/2017 Saurastra uni.Rajkot  
7 31/08/2017 Guru govind uni.Panchmahal godhara 
8 15/09/2017 Somnath sankrut uni.Gir somnath  
9 22/09/2017 D.D.I.T  Nadiyad kheda  
10 16/02/2018 DR.Baba saheb ambedkar open uni.Ahmedabad  

  

Application regarding  Women problem  

6.Application:-  

Gujarat State Commission for Women has received 17665 application and among 

them Commission has disposed 16609 application. And 1056 applications have been 

send for necessary action.  
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7.Hearing:-   

51 Hearing have been organized in Gujarat State Commission for Women from April-

17 to March-18. In 729 cases both parties were called for hearing. 256 hearing has 

been is organize till date 31/03/2018.  

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF HEARING HELD DURING 

THE YEAR 2017-18 

Sr.no Month  Date  cases 

 

 

1 

 

 

April-2017 

10/04/2017 10 

24/04/2017 18 

25/04/2017 9 

29/04/2017 16 

 

 

2 

 

 

May-2017 

10/05/2017 16 

20/05/2017 14 

25/05/2017 15 

30/05/2017 17 

 

3 

 

June-2017 

13/06/2017 15 

20/06/2017 15 

27/06/2017 19 

 

4 

 

July-2017 

11/07/2017 18 

18/07/2017 15 

25/07/2017 16 

 

 

 

5 

 

 

 

August-2017  

01/08/2017 15 

05/08/2017 16 

08/08/2017 15 

16/08/2017 16 

19/08/2017 10 

22/08/2017 14 

 

 

6 

 

 

September-2017 

01/09/2017 8 

05/09/2017 16 

06/09/2017 1 

12/09/2017 15 

19/09/2017 15 

 

7 

 

October-2017  

06/10/2017 15 

09/10/2017 15 

13/10/2017 15 

 

8 

 

December-2017 

27/12/2017 11 

28/12/2017 10 

29/12/2017 12 

 

9 

 

January-2018  

09/01/2018 16 

20/01/2018 16 
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Sr.no Month  Date  cases 

23/01/2018 16 

 

 

 

10 

 

 

 

February-2018  

02/02/2018 15 

06/02/2018 16 

12/02/2018 3 

15/02/2018 15 

16/02/2018 13 

17/02/2018 16 

20/02/2018 15 

27/02/2018 16 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

March-2018 

03/03/2018 16 

06/03/2018 16 

13/03/2018 16 

15/03/2018 13 

16/03/2018 16 

20/03/2018 15 

23/03/2018 15 

26/03/2018 16 

27/03/2018 15 

8.Review Meeting:-  

 

Review meeting were held for pending application.  

 

Date  Place  Details  

07/02/2018 Gandhinagar  Meeting with D.S.P for pending cases 

17/03/2018 Gandhinagar  Meeting with D.S.P for pending cases 

 

9.Toll Free Help-Line No. : - 1800-233-1111  
 The helpline is available during office hours.14000 women have taken benifit of this  

helpline. 

 

10. Social Councilor: -  
Social Councilor gives advice to the applicant who come to   office for guidance. 

About 40000 women were provided proper guidance to solve their problems by 

commission. 

 

11. Visit & Meeting:-  

 

Review Meeting has been held for district and taluka Coordinator of Nari-Adalat and 

Several visits of Nari-adalat were taken.  

 

 

 

 
Government Central Press,Gandhinagar 






