઼ળગીળૂ ઼
ૉ ્ ઘીદૉ રૃ થ ધદીઅ ઙૉટડૉ ફૉ
e-publication દળૂગૉ ુ઼ધ્પ ગળષી
મીમદ

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ

ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙ,
ઢળીષ કર્રીગ:રનથ/ ૩૩૪૨૪૨/૮૯૪/ણૂ-૪
઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ
દી.૨૫/૨૯/૪૨૪૩
ષઅજીથૉ વૂપી:
(૩) યીળદ ઼ળગીળફ્ દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૭ફ્ કભૂ઼ રૉર્ળૉ ન્ણર કર્રીઅગ ક-૩૯૨૪૪/૩/૪૨૩૭/બૂ.
ઑ઼. બૂ.-૩.
(૪) ઼ીલન઼્ ઇફૉ ડૉગફ્વ્જી ુષયીઙફ્ દી.૪૮/૩૨/૪૨૩૭ફ્ બ કર્રીઅગ ઼ૂ.ઑ઼.ક./ ૩૨/ ૪૨૩૫/
૪૱૫૬૬૯/ ઈઉ.ડૂ.
(૫) ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફ્ દી.૫૩/૨૯/૪૨૩૱ફ્ ઢળીષ કર્રીઅગ: રવ઼/ ૩૩૪૨૩૱/
૫૨૬૩૯૱/ણૂ-૪.
(૬) ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફ્ દી.૪૯/૨૩/૪૨૪૩ફ્ ઢળીષ કર્રીઅગ: રવ઼/ ૩૨૪૨૨૫/ ૪૯૪૯/ ણૂ-૪.
ઈરૃઘ:ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙ ઽ દગફી ઘીદીફી ષણી ઼ળગીળૂ રૃ થ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ ુફલીરગફૂ
ગજૉળૂફી ુફલઅ થ ઽૉ ઢશફી ઼ળગીળૂ ૉ઼્રીઅ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફીઅ ુષુષપ ુષયીઙ્,ઘીદીફી ષણીફૂ ગજૉળૂક દધી
દૉકફી દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂકફી ફૂજૉ રૃઞમફી ઙૉટૉડફૃઅ રૃ થ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.
કર્ર

઼
ૉ ફૃઅ ફીર

઼ીપીળથ ઙૉટડૉ

ઇ઼ીપીળથ ઙૉટૉડ

(Ordinary)

(Extra Ordinary)

૩

઼ળગીળૂ રધ્લ ધ
રૃ થીવલ, ઙીઅપૂફઙળ

Part-I, PartI-A, PartI-B,
Part-IV, PartIV- A,
PartIV-B, Part,IV-C,
Part-V, Part-VI, Part-IX

૪

઼ળગીળૂ રૃ થીવલ ઇફૉ
વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, ષણ્નળી
઼ળગીળૂ રૃ થીવલ ઇફૉ
વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ, ળીઞગ્ડ

Part-I,PartI-A,
Part-IL.

૫

Part-I Extra, Part I-A Extra, Part-I-B
Extra, Part-IV Extra, Part-IVA Extra,Part- IV-B Extra,Part-IV-C
Extra,
Part-V Extra, Part-VI Extra, PartIXExtra.

PartI-B, Part-IExtra, Part-ILExtra.

Part-I,Part-II,PartI-B.

Part-IExtra, Part-IIExtra,

઼ીપીળથ ઙૉટડૉ ઼ીરીન્લ ળૂદૉ નળ ઙૃ ષીળૉ રૃિ દ ધીલ ઝૉ, જ્લીળૉ ઇ઼ીપીળથ ઙૉટૉડ ઼મઅુપદ ુષયીઙફૂ
ઞ ળૂલીદ રૃઞમ દીત્ગીુવગ રૃિ દ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.

઼ળગીળૂ રૃ થીવલ ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ ગજૉળૂ,ળીઞગ્ડ ઘીદૉ રૃ થ ગળષીરીઅ ઈષદીઅ ઙૉટૉડ યીઙ-ΙΙ
રીઅ ઽીવરીઅ ફીર-ઇડગ દધી ઞન્ર દીળૂઘ મનવૂ ઇઅઙૉફૂ જાઽૉ ળ ફ્ડૂ઼્ફૉ ઢળીષધૂ ુ઼ધ્પ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ
ઞફૉ ી રીડૉ ઼ીરીન્લ ઞફ રીડૉ . ૪૨૨/-, ઇફૃ. જાુદ ઇફૉ ઇફૃ. ઞફજાુદ રીડૉ . ૩૪૨/- ભૂફૃઅ પ્ળથ
ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઈ ુફલદ ભૂરીઅ ઇળઞનીળફૉ ઙૉટૉડફૂ ૨૪ ફગવ બૃળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.
યીળદ ઼ળગીળફીઅ ુરુફ ડર્ ૂ કભ ઇમર્ફ ણૉષવ્બરૉન્ડ (બૂઑ઼બૂ ણૂષૂટફ) ુફરીર્થ યષફ, ન્લૃ
િન ઽૂ ીળી ષઅજીથૉ વૂપી કર્રીઅગ (૩)ફી દી:૫૨/૨૯/૪૨૩૭ ફીઅ કભૂ઼ રૉર્ળૉ ન્ણર ફઅ.ક૩૯૨૪૪/૩/૪૨૩૭/બૂઑ઼બૂ-૩ ધૂ યીળદ ઼ળગીળફીઅ દરીર ઙૉટૉડ ફ્ડૂભૉ ગૉસફફૃઅ રૃ થ મઅપ ગળૂ
ુ઼ધ્પ
દી.૨૩/૩૨/૪૨૩૭ ધૂ www.egazzette.nic.in ષૉમ઼ીઊડ ઉપર e-publishing દળૂગૉ
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈર, યીળદ ઼ળગીળફી દરીર ઙૉટૉટ઼્ ષૉમ઼ીઉડ બળધૂ ુષફી રૄ લૉ ણીઋફવ્ણ/ુ ન્ડ ગળૂ
સગીલ ઝૉ.
ઈર, યીળદ ઼ળગીળફી દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૭ ફી કભૂ઼ રૉર્ળૉ ન્ણરફૂ ુષઙદૉ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફીઅ
દરીર ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્, ઘીદીફીઅ ષણીક દૉરઞ ુઞ ી, દીવૃગી ગજૉળૂક, ુઞ ી બઅજીલદ, દીવૃગી બઅજીલદ
દૉરઞ ધીફૂગ ષળીજ્લફૂ ઼અ ધીક, ષીલદ ઼અ ધીક દૉરઞ લુક્દઙદ ુ઼ધ્પ ગળષીરીઅ ઈષદીઅ ઙૉટૉડફૉ
e-publishing દળૂગૉ ુ઼ધ્પ ગળષી ઇઅઙૉફૂ મીમદ ઼ળગીળ ૂફૂ ુષજીળથી ઽૉ ઢશ ઽદૂ.
ઢળીષ:બૃખ્દ ુષજીળથીફીઅ ઇઅદૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફી દરીર ષઽૂષડૂ ુષયીઙ્, ઘીદીફીઅ ષણીક દૉરઞ દૉકફી
દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂક, ુઞ ી ઇફૉ દીવૃગી ગક્ષીફૂ ગજૉળૂક, ુઞ ી બઅજીલદ, દીવૃગી બઅજીલદ દૉરઞ
ધીુફગ ષળીજ્લફૂ ઼અ ધીક, ષીલદ ઼અ ધીક દૉરઞ લુક્દઙદ ુ઼ુધ્પફી દરીર
જાઽૉ ળફીરીકફૂ ફગવ્ફૃઅ રૃ થ મઅપ ગળૂફૉ Digital ષ બૉ e-Gazette (e-publishing) દળૂગૉ
egazette.gujarat.gov.in ષૉમ઼ીઉડ ઋબળ ુ઼ધ્પ ગળષીફૃઅ ઈધૂ ઢળીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.
(૩) દરીર ઼ીપીળથ ઇફૉ ઇ઼ીપીળથ ઙૉટૉડફૉ ઼મઅુપદ ઼ળગીળૂ ૉ઼ ીળી ષૉમ઼ીઉડ
egazette.gujarat.gov.in ઋબળ e-publishing ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
(૪) ષૉમ઼ીઉડ બળ ઇબવ્ણ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઙૉટૉડફૂ ઇુપગૅ દદી/ષોધ્લદી રીડૉ ઼મઅુપદ ૉ઼ફી રૉફૉઞળ
ીળી ણૂટૂડવ ઼ૂ ૉજળ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
(૫) ઉ-ઙૉટૉડ ઇબવ્ણ, ણૉડી રૉફૉઞરૉન્ડ, ષૉમ઼ીઉડ રૉન્ડૉફન઼્ ઞષૉ ૂ ગીરઙૂળૂ રીડૉ ઇુપગીળૂક/
ગરર્જીળૂકફૂ ઼ૉષીક NIC/GIL ઞષૉ ૂ ઑઞન઼્ૂ બી઼ૉધૂ ઈઋડ ઼઼્ીર્ઙધૂ વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ.
(૬) ઇ઼ીપીળથ ઙૉટૉડ રીડૉ ઼ક્ષર ગક્ષીફૂ રઅઞૃળૂ ઈષ લગ ળઽૉ સૉ.
(૭) દરીર ઼ીપીળથ/ઇ઼ીપીળથ ઙૉટૉડ A/4 ઼ીઉટરીઅ e-publish ગળષીફી ળઽૉ સ.ૉ
(૮) દરીર ઼ીપીળથ/ઇ઼ીપીળથ ઉ-ઙૉટૉડફ્ ણૉડી ષૉમ઼ીઉડ ઋબળ ગીલરૂ પ્ળથૉ ળીઘષીફ્ ળઽૉ સ.ૉ
(૯) દરીર ઼ીપીળથ/ઇ઼ીપીળથ ઉ-ઙૉટૉડ ષૉમ઼ીઉડ ઋબળ ઼મઅુપદ ૉ઼ ીળી PDF ષ બૉ ઇબવ્ણ
ગળષીફી ળઽૉ સ.ૉ
(૱) ઉ-ઙૉટૉડફૂ ગીલર્ષીઽૂ બઝૂ ગ્ઉ ુષયીઙ/ગજૉળૂ ીળી ઽીણર્ગ્બૂરીઅ ઙૉટૉડફૂ ફગવ્ રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ દ્
કઝીરીઅ કઝૂ ૭૨૨ ફગવ ગૉ દૉધૂ ષપીળૉ ફગવ્ફૂ ઼અખ્લીરીઅ જૃગષથૂફીઅ પ્ળથૉ ફગવ્ ઝીબષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ
ઈ ફગવ્ ષૉજીથરીઅ રૃગષીફૂ ળઽૉ સૉ ફઽૂ.

ઑફૉક્ષળ-(૩)

Sr. No.
1

Guidelines for e-publishing of Gujarat Govt.GazetteNotifications
(As per Ministry of UrbanDevelopment,Govt.of India office
Memorandum No.O-17022/1/2015-PSP-1, Dated.30-09-2015)
Features
Specifications
Paper Size
A-4 Size
(21 x 29.7 cms.)

2

Matter Size

17 x 25 cms.

3

First Page

08 cms to 16 cms margin from the Top
(Depend on Part)

4

English Font Size and
Name
Gujarati/HindiFont Size
and Name

10 points. Times New Roman Unicode

6

Space between lines

Normal/Auto

7

File Type

MS Word (Open File)

8

Document Type

Soft Copy and Hard Copy (both)

9

Authentication

A certificate confirming that Soft and Hard
copy are same

10

Competent authority for
ordinary /Extra ordinary
Gazette

Under the signature or the approval of not lower
than the rank of Under Secretary or Competent
authority

11

Contact Details of
Competent authority of
Indenting as mentioned in
Sr. No. 10

(i) Telephone No.
(ii) e-mail
(iii) Mobile No.

5

12 points Shruti font Gujarati Unicode
12 points Chanakya font Hindi Unicode

---------

ઑફૉક્ષળ-(૪)
ઙૉટડૉ ફૉe-publishingગળષી ઇઅઙૉફૂ ગીલર્બધ્પુદફૂ ઼ૄજફીક

(૩)

ૉ઼ફૉ ર્ગવષીરીઅ ઈષદી જાઽૉ ળફીરીફી રધીશૉ ગીરઙૂળૂફૂ ઼ળશદી રીડૉ ઼નળ જાઽૉ ળફીરૃ ગલી
બીડર્રીઅ, ગલી ઼ૉગસફ ઇફૉ ગલી ઼મ ઼ૉગસફ ઇઅદઙર્દ ઼ીપીળથ ઇફૉ ઇ઼ીપીળથ ઙૉટૉડરીઅ

ુ઼ધ્પગળષીફૃઅ ઝૉ દૉફૂ રીિઽદૂ નસીર્ષષૂ ઞ ળૂ ઝૉ.
(૪)
ૉ઼ફૉ ર્ગવષીરીઅ ઈષદી જાઽૉ ળફીરી ઞ ૉ યીહીરીઅ ુ઼ધ્પ ગળષીફી ઝૉ દૉ ુ઼ષીલ જો ઞૃ નૂ-ઞૃ નૂ
યીહી ઑડવૉ ગૉ ઙૃઞળીદૂ, િઽન્નૂ ઇફૉ ઇઅગર્ૉજી યીહીરીઅ ુ઼ધ્પ ગળષીફી ધદી ઽ્લ દ્ દૉ યીહીફૂ
(૫)

(૬)
(૭)
(૮)

ગ્બૂ ૉ઼ફૉ ર્ગવષૂ ઞ ળૂ ઝૉ.
ૉ઼ફૉ ર્ગવષીરીઅ ઈષદીઅ જાઽૉ ળફીરીફૂ ઼્ભડ ગ્બૂ ઇફૉ ઽીણર્ ગ્બૂફૂ રૉડળ ઑગ ઞ ઝૉ દૉ મીમદફૃઅ
઼ક્ષર ઇુપગીળૂ ૂ ીળી ઈબૉવ રીથબ ઼ીધૉ ઼્ભડગ્બૂ ઇફૉ ઽીણર્ગ્બૂ ૉ઼ફૉ ર્ગવષૂ ઞ ળૂ
ઝૉ.
ૉ઼ફૉ ર્ગવષીરીઅ ઈષદીઅ જાઽૉ ળફીરીફૂ રૄશ દ ઼ક્ષર ઇુપગીળૂ ૂ ીળી ઊન્ગ બૉફધૂ ઼ઽૂ ગળૉ વૂ
ઽ્ષૂ જોઊઑ.
ઙૃઞળીદૂ ઇફૉ ઇઅગર્જી
ૉ મઅફૉ યીહીરીઅ જાઽૉ ળફીરૃઅ ુ઼ધ્પ ગળષીફૃઅ ધદૃઅ ઽ્લ ત્લીળૉ ધર ઙૃઞળીદૂ ઇફૉ
બઝૂ ઇઅગર્ૉજી યીહીફૂ ઼્ભડ ગ્બૂ MS Wordરીઅ ુ઼અઙવ ભીઊવરીઅ ર્ગવષૂ.
઼ક્ષર ઇુપગીળૂ ૂફૂ ઇ઼વ ઼ઽૂ ષઙળફૂ રૄશ દ (ઽીણર્ગ્બૂ) ઇધષી જાઽૉ ળફીરૃઅ ગલી બીડર્ ઇફૉ
ગલી ઼ૉગસફરીઅ ુ઼ધ્પ ગળષીફૃઅ ઝૉ, દૉષૂ ઇપૄળૂ રીિઽદૂષીશી જાઽૉ ળફીરી ૉ઼ ીળી ષૂગીળષીરીઅ

ઈષસૉ ફઽૂ.
(૯) ઑગ ઞ જાઽૉ ળફીરૃઅ સળદજૄગધૂ મૉ ષઘદ ુ઼ધ્પ ફ ધઊ જાલ દૉ રીડૉ જાઽૉ ળફીરૃઅ ર્ગવફીળ ઼ક્ષર
ઇુપગીળૂઑ ઑગ ઞ જાઽૉ ળફીરીફૂ ગ્બૂ મૂજી ષઘદ ૉ઼ફૉ ફ ર્ગવીલ દૉફૂ દગૉનીળૂ ળીઘષૂ ઞ ળૂ
ઝૉ.
(૱)
ૉ઼ફૉ ર્ગવષીરીઅ ઈષદી જાઽૉ ળફીરી દીગૂનફી ઼અજોઙ્ ુ઼ષીલ કિભ઼ ઼રલ નળમ્લીફ ઞ
ર્ગવષી.
(૯) ઞ ૉ ુષયીઙ્/ગજૉળૂકફૉ જાઽૉ ળફીરીફૂ ુ ન્ડૉણ ફગવ્ જોઊદૂ ઽ્લ ઇફૉ કઝીરીઅ કઝૂ ઝીબષીફૂ
ફગવ્ફૂ ઼અખ્લી ૭૨૨ ગૉ દૉધૂ ષપીળૉ ધદૂ ઽ્લ, ત્લીળૉ
ઈ ફક્વ્ જૄગષથૂફીઅ પ્ળથૉ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષસૉ.
-----------

ૉ઼ફૉ ઇવઙધૂ રીઅઙથૂ રૄગષીફૂ ળઽૉ સૉ ઇફૉ

