ુ રાત રાજભવન
ગજ
ુ ાકાત માટે ની માર્ગદશગક
ઓનલાઈન રજજસ્ટ્રેશન સિસ્ટ્ટમ દ્વારા રાજભવનની મલ
સ ૂચનાઓ:

પ્રારં ભભક:
ગુજરાત રાજભવન રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ-૮-અ ઉપર ર્ાાંધીનર્ર ખાતે આવેલ ુાં છે .
નજીકમાાંથી માત્ર ૫૦૦ મીટરના અંતરે થી સાબરમતી નદી વહે છે . ર્ાાંધીનર્ર ખાતે
આવેલ રાજ્ય અતતતથ ગૃહની નજીકમાાં

માંત્રીશ્રીઓના તનવાસસ્થાનની શરૂઆતમાાં

રાજભવન આવેલ ુાં છે . સુદર
ાં
આનાંદદાયક પ્રાકૃતતક વાતાવરણની વચ્ચે આવેલા
રાજભવનની મુલાકાત એક યાદર્ાર અનુભવ બની રહે તેમ છે .

પ્રસતબંસિત સવસ્ટ્તાર તરીકે રાજભવન:
પરાં પરાર્તરીતે રાજભવનની ઓળખ માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના રહેણાાંક અને
કાયાગલય તરીકેની રહી છે . આમ રાજભવન સત્તાનુાં કેન્દ્ર રહેત ુાં આવ્ુાં છે . સામાન્દ્ય
લોકોના મનમાાં પણ રાજભવન તવષે એક અનેરો આદરભાવ રહેલો છે . રાજભવનનો
તવસ્તાર ખુબજ

સુદૃઢ રીતે, સુરક્ષિત કકલ્લા જેવો છે અને આમ જનતા માટે તેમાાં

સામાન્દ્યતઃ પ્રવેશ કરવો એ લર્ભર્ મુશ્કેલ ર્ણાય છે .

ુ ાકાત માટે ખલુ ્ ં ુ મ ૂકવામાં આવત ંુ રાજભવન:
જાહેર જનતાની મલ
વહીવટમાાં પારદતશિતાના ્ુર્માાં સરકારની કોઈપણ સાંસ્થા અને તેની
કામર્ીરીઓ તવષે જાણવાનો સામાન્દ્ય પ્રજાજનને અતધકાર છે . ખુદ રાજભવન પણ
આમાાંથી બાકાત ન રહી શકે.
લાાંબા ર્ાળે રાજભવનને લોકભવનમાાં તબદીલ કરવાની ઈચ્છા સાથે માનનીય
રાજયપાલ શ્રી ઓ.પી. કોહલીએ જાહેર જનતા સરળતાથી રાજભવનની મુલાકાત લઈ
શકે તે માટે ન ુાં આયોજન કરવાની સ ૂચના રાજભવન કાયાગલયને આપી હતી. તેના
પકરણામરૂપે પ્રાથતમક તબકકામાાં અઠવાકિયામાાં 3 કદવસ રાજભવનને જાહેર જનતાની
મુલાકાત માટે ખુલ્લુાં મુકવાનો તનણગય લેવાયેલ છે . આ સાંદભગમાાં નીચે દશાગવેલ
માર્ગદશગક સ ૂચનાઓને ધ્યાને રાખીને જાહેર જનતા રાજભવનની મુલાકાત લઈ શકશે.

માર્ગ દશગક સ ૂચનાઓ:
1.

રાજભવનની

મુલાકાત

લેવાની

ઈચ્છા

રાખનાર

વયક્તતઓએ

રાજભવનની વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ ઓનલાઈન રજજસ્રેશન તસસ્ટમ
ઉપર

અપાયેલા

તનયત

ફોમગમાાં

તવર્તો

ભરવાની

રહેશે

(http://rajbhavan.gujarat.gov.in)
2.

ગુજરાત

રાજભવન

માંર્ળવાર,

બુધવાર

અને

ગુરુવાર

એમ

અઠવાકિયામાાં ત્રણ વખત જાહેર રજાના કદવસો તસવાય તા. ૧૫ મે,
૨૦૧૮થી સાાંજના ૫:૦૦ થી ૬:૦૦ દરમ્યાન મુલાકાતીઓ માટે ખુલ્લુાં
રહેશ.ે મુલાકાતીઓએ કોઈપણ સાંજોર્ોમાાં સાાંજના ૬:૧૫ સુધીમાાં
રાજભવનની બહાર તનકળી જવાનુ ાં રહેશ.ે
3.

રાજભવનની

મુલાકાત

લેવા

ઇચ્છનાર

વયક્તતઓએ

તેમની

મુલાકાતની તારીખના સાત કદવસ પહેલાાં ઓનલાઈન તસસ્ટમથી
રજૂઆત કરવાની રહેશ.ે
4.

મુલાકાતીઓએ રાજભવનની મુલાકાત માટે પ્રવેશ દ્વાર-૨ નો
ઉપયોર્ કરવાનો રહેશ.ે

5.

મુલાકાતીઓને ફાળવવામાાં આવેલ સમય પહેલાાં તેઓએ પ્રવેશ દ્વાર૨ આર્ળ ૧૫ તમતનટ પહેલાાં આવી જવાનુ ાં રહેશ.ે સમયસર ન
આવનાર તથા મોિા પિેલ મુલાકાતીઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવશે
નહીં.

6. 1

રાજભવનની
ઓળખપત્ર

મુલાકાતે આવનારા
દશાગવવાનુ ાં

ભારતીય

રહેશ.ે રજજસ્રેશન

નાર્કરકોએ ફોટો
વખતે જે

ફોટો

ઓળખપત્ર દશાગવલ
ે હશે તે જ કાિગ થી પ્રવેશ મળી શકશે.
6.2

તવદે શી

નાર્કરકોએ

તેમના કાયદે સરના પાસપોટગ અને વીઝાના

આધાર સાથે ઓનલાઈન
તથા

રાજભવનની

રજજસ્રેશન

મુલાકાત

વખતે

ઉપર નોંધણી કરવાની રહેશે
તેમનો

મ ૂળ

પાસપોટગ

સલામતીદળના અતધકારીઓને ઓળખ માટે રજૂ કરવાનો રહેશ.ે

7.

રાજભવનના

સત્તાતધકારીઓ દ્વારા E-mail અર્ર તો SMS થી

આપવામાાં આવેલ પ્રત્્ુત્તરના

આધારે જ ઓનલાઈન બુકકિંર્ને

આખરી ર્ણવાનુ ાં રહેશ.ે
8.

મુલાકાતીઓ

વયક્તતર્તરીતે

અર્ર તો ૫ થી ૭ વયક્તતઓના

સમ ૂહમાાં રાજભવનની મુલાકાત લઈ શકશે.
9.

સલામતીના

કારણોસર

મુલાકાતીઓને
તથા

મુલાકાતે

આવનાર

રાજભવનની મુલાકાત દરમ્યાન મોબાઇલ ફોન

કે મેરા

કમગચારીઓ

રાજભવનની

સાથે લઈ જવા દે વાશે નહીં.

સલામતી શાખાના

પાસે પ્રવેશ દ્વાર-૨ ખાતે મોબાઇલ ફોન અને કે મેરા

જમા

કરાવવાના રહેશે તથા જમા કરાવતી વખતે ટોકન લેવાનુ ાં રહેશ.ે
10.

સલામતીના કારણોસર કોઈપણ જાતની સ્પષ્ટ્ટતા કયાગ વર્ર અર્ર તો
નકારવાના કારણો આપ્યા તસવાય રાજભવન કોઈપણ વયક્તતને મુલાકાત
માટે પરવાનર્ી નકારી શકશે.

11.

સલામતીના

કારણોસર

રાજભવન

મહાનુભાવોના રોકાણ દરમ્યાન
કરવામાાં

ખાતેના

અતત

તવતશષ્ટ્ઠ

જે તે કદવસના તમામ બુકકિંર્ રદ

આવશે. આ સાંજોર્ોમાાં મુલાકાતની તારીખોમાાં જરૂરી

ફેરફાર કરવામાાં આવશે.
12.

રાજભવનની મુલાકાતે આવનાર મુલાકાતીઓ તેમના વાહનો પ્રવેશ
દ્વાર ૨ ની સામે રાખી શકશે.

13.

દરે ક

મુલાકાત

દરમ્યાન

૫૦ જેટલા

મુલાકાતીઑ રાજભવનની

મુલાકાત લઈ શકશે.
14.

રાજભવનની

મુલાકાત

માટે કોઈ પણ પ્રકારની ફી તનધાગકરત

કરવામાાં આવેલ નથી, અથાગત રાજભવનની મુલાકાત તવનામ ૂલ્યે છે .
15.

રાજભવનની

મુલાકાતના

સાંદભગમાાં

કોઈ પણ પ ૂછપરછ કરવાની

જરૂકરયાત જણાય તો રાજભવનના મુલાકાતીઓ માટેના મેનેજમેંટ

એકમના નીચે દશાગવલ
ે અતધકારીઓનો કામકાજના કદવસે બપોરે ૩:૦૦
થી ૫:૦૦ સમય દરમ્યાન સાંપકગ થઈ શકશે.
1. શ્રી બકુલ જાની,
માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના ગ ૃહતનયામકશ્રી
2. શ્રી તરુણ દુગ્ર્લ, I.P.S.,
માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના એ.િી.સી.શ્રી
3. મેજર કે.વી.એસ. શેખાવત,
માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના એ.િી.સી.શ્રી
ઉપર જણાવેલ અસિકારીઓનો નીચે દશાગ વેલ ટેલેફોન નંબર ઉપર િંપકગ િાિી શકાશે.
1.

079-23243171

2.

079-23243172

3.

079-232 43173
(અરસવિંદ જોષી)
I.A.S. (સનવ ૃત્ત)

માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના અગ્ર િભચવ

