
 

“શ્રવણ તીર્થ દર્થન યોજના" 
ઓનલાઈલ અરજી  
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 ગ્રુપ લીડર ેઅર્વા ટ્રાવેલ એજન્ટે્ પરિરિષ્ટ-૧ મજુબના ફોમથમાાં અરજી કરવાની રહેરે્. અરજી 
સાર્ે પરિરિષ્ટ-૩ માાં વવગતો ભરીને મોકલવાની રહેરે્. 
 

 અિજી યાત્રા િરૂ થવાની તાિીખના પાાંચ રિવસ પહેલાાં આ કચેરીને અર્વા ગુજરાત રાજ્ય 
માગથ વાહન વ્યવહારની સાંબાંવિત ડેપો મેનેજરશ્રીની કચેરીને મળી જાય તે રીતે મોકલવાની 
રહેરે્; અને યાત્રા ર્રૂ કરતાાં પહેલાાં માંજૂરી મેળવવાની રહેરે્. 
 

 અરજી સાર્ે ઉાંમર અને રહેઠાણના પુરાવા સાર્ે આધાિકાર્ડની “સ્વ-પ્રમારિત નકલ” 
જોડવાની રહેરે્. 

  

 અરજી માટે્ ગુજરાત રાજ્ય માગથ વાહન વ્યવહાર વનગમની ડેપો મેનેજરશ્રીની કચેરીઓ પૈકી 
કોઈપણ નજીકની કચેરીનો સાંપકથ  કરવાનો રહેરે્. 
 

 આ યોજનાને લગતી તમામ માવહતી ગુજરાત રાજ્ય માગથ વાહન વ્યવહાર વનગમની ડેપો 
મેનેજરશ્રીની કચેરીઓ પાસેર્ી મળી રહેરે્. 
 

 ગુજરાત પવવત્ર યાત્રાિામ વવકાસ બોડથની www.yatradham.gujarat.gov.in 

વેબસાઈટ્ ઉપરર્ી પણ અરજીનો નમૂનો ડાઉનલોડ કરી ર્કારે્. જો તમામ યાત્રાળુઓ 
આિારકાડથ  િરાવતાાં હોય તો, તેવી અરજીઓ ઓનલાઈન પણ કરી ર્કારે્. 
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 એસ.ટ્ી. વનગમના વવભાગીય ડેપોમેનેજરશ્રીને અરજી કરવાની રહેરે્. 

 

 રાજ્યની તમામ ૧૨૫ ર્ેપો મેનજેિશ્રીઓને અરજીની ચકાસણી, અને અન્ય તમામ     

  કામગીરીઓ સાંભાળરે્.   

 

 પ્રવાસ પૂણથ ર્યા બાદ પ્રવાસ અાંગેનુાં બીલ તર્ા જરૂરી આિાર-પુરાવા સાર્ે   

 ગુજરાત પવવત્ર યાત્રાિામ વવકાસ બોડથને દરખાસ્ત અને બોડથ  દ્વારા એસ.ટ્ી.   

 વનગમને સહાયની ચુકવણી.  
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શ્રવિ તીથડ િિડન યોજના માટેની ONLINE 

APPLICATION અિજી ગજુિાત પરવત્ર યાત્રાધામ રવકાસ 
બોર્ડની Website માાં નીચે મજુબ કિી િકાય છે:-

4 

સચથ એન્જીનમાાં https://yatradham.gujarat.gov.in લીન્ક સચથ કરવી. 
 

 



 

 

મેનુબારમાાં “BOOKING FOR SHRAVAN  
TIRTH” પર ક્લીક કરવુાં. 
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REGISTRATION ટે્બ પર ક્લીક કરી અરજદારશ્રીએ 
જરૂરી વવગતો ભરી REGISTRATION કરવુાં. 
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ONLINE APPLICATION ટે્બ પર ક્લીક કરી LOGIN 

ID અને PASSWORD  ની વવગતો ભરી LOGIN કરવુાં. 
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MENU BAR માાં NEW APPLICATION પર 
કલીક કરવુાં.  
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MENU BAR માાં NEW APPLICATION પર 
કલીક કરી જરૂરી વવગતો ભરી ફોમથ “SAVE” કરવુાં. 
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“ADD PILGRIMS” પર કલીક કરી યાત્રાળુઓની 
વવગતો ભરવી. 
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યાત્રાળુઓની વવગતો ભરી SAVE કરવુાં. 
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કરલે અરજીને “VIEW” પર કલીક કરી જોઈ 
લેવી.  
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ત્યારબાદ CHECKBOX વાાંચી/ સમજી  
FILL કરી અરજી “SUBMIT” કરવી. 
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 અરજી કરતી વખત ેરજૂ કરલે E-mail પર કરલે અરજીનો નાંબર E-mail   સ્વરૂપ ે
મળરે્. 
 

 

 

અરજી SUBMIT કયાથના કચેરી સમયમાાં ૨ થી ૩ રિવસમાાં અરજદારશ્રીને માંજુરી 
પત્ર E-mail માાં તર્ા અરજીમાાં રજૂ કરલે સરનામાાં પર પત્ર દ્વારા મળી જરે્. 
 

 

 ત્યાિબાિ, બોર્ડ દ્વાિા સહાય મેળવવા પ્રવાસ પૂિડ થય ે મુખ્ય અરજદાર દ્વારા અત્રેની 
કચેરીને કરલે પ્રવાસનુાં બીલ, માવહતી પુવસ્તકા મજુબનુાં જ ે ત ે યાત્રાિામના લેટ્રપેડ પર 
અવિકૃત અવિકારીશ્રીના સહી-વસક્કા સાર્ેનુાં પવરવર્ષ્ટ-૨, માઈકર ચેક, પાનકાડથ , યાત્રાળુઓ 
સારે્ બેનર તર્ા બસનો નાંબર દેખાય તવેા રાંગીન ફોટ્ોગ્રાફ્સ, ટ્ોલટે્ક્ષની રસીદ તર્ા જરૂરી 
આધાિપુિવા િજૂ કિવા.  
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આભાર  
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