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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ - ર (ધનયમ સંગ્રહ-૧)
સંગઠનની ધવગતો, કાયો અને ફરજો
ર.૧

જાહેર તંત્ર ઉદે શ/ હેત ુ :શહેરનાાં નાગરરકોના જાહેર આરોગ્ે નન ુખાાકાર ાાેે ગાંા ા પાણીનાાં ેોગ્ે િનકા
ાાેે ની ુખિિધા ઉ૫ બ્ધ કરાિિી.

ર.ર

જાહેર તંત્રન ંુ ધમશન / દુરં દે શી૫ણંુ (ધવઝન) :આગાાી ા શકા ા રિાેાન શહેરના થનાર િિકાસન ઘેાનાાાં રાાીન ગાંા ા પાણીના
િનકા

ર.૩

ાાેે આંતરાાળાાક ે ુખિિધા િિકસાિિી.

જાહેર તંત્રનો ટૂંકો ઈધતહાસ અને તેની રચનાનો સંદર્ભ :રાજકોે શહેરાાાં ગાંા ા પાણીના િનકા

ાાેે ભ ૂગર્ભ ગેર િિર્ાગની રચના

૧૯૭૯ાાાં કરિાાાાં આિી. તેારથી ાહાનગરપાલ કાની નાણાાંક ે ઉ૫ બ્ધતા
તથા શહેરના િિકાસન ઘેાનાાાં રાાીન નખના શહેર િિતતારાાાં રથમથા
તબકકાાાાં ભ ૂગર્ભ ગેર ેોજનાની ુખિિધા પ ૂર પાડિાની કાાગીર નો રથમારાં ર્
થે . જે ૧૯૯૫ ુખધી ચા
િિકાસન ઘેાનાાાં

. સન ૧૯૯૬-૯૭ થી ત ા રમ્ેાન શહેરના થે

બ બાક રહે

િિતતારોન આ ુખિિધા પ ૂર પાડિા ાાેે બીજા

તબકકાની કાાગીર હાથ ધરિાાાાં આિ . હા
૯૦% જેે ી િતતીન ભ ૂગર્ભ

નખના શહેર િિતતારાાાં આશરે

ગેરની ુખિિધા ઉ૫ બ્ધ કરાિિાાાાં આિ

ે. સન

૧૯૯૮ાાાં રૈ ેા, નાનાાિા તથા ાિડ નગરપાલ કાઓન રાજકોે શહેરની હા ાાાં
ર્ળિિાાાાં આિતા આ િિતતારના નાગર કોન ઉકત ુખિિધા પ ૂર પાડિા ાાેે
ત્રીજા તબકકાની કાાગીર હાથ ધરિાાાાં આિ . જે પૈક ર્ાગ-૧ની કાાગીર પ ૂણભ
થિાાાાં ે, તથા ર્ાગ-ર ની કાાગીર તાજેતરાાાં શરૂ કરિાાાાં આિ

ે. શહેરના

મખખ્ેતિ પ ૂિભ ઝોન પૈક ના બાક રહેતા િિતતારોાાાં ભ ૂગર્ભ ગેરની ુખિિધાઓ પખર
પાડિા બીજા તબકકાની ર્ાગ-રની કાાગીર ૫ણ તાજેતરાાાં શરૂ કરિાાાાં આિ
ે. નિિરત િિકાસન ઘેાન
હેઠળ આિર

બ, શહેરના સાગ્ર િિતતારોન ભ ૂગર્ભ ગેર ુખિિધા

િા ાાેેન ખાં આેોજન હાથ ધરિાાાાં આિ

ે.
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ર.૪

જાહેર તંત્રની ફરજોોઃ૧)

શહેરના નાગર કોન ગાંા ા પાણીના િનકા

ાાેે ભ ૂગર્ભ ગેરની ેોગ્ે

ુખિિધા પખર પાડિી.
ર)

હૈેાત ભ ૂગર્ભ ગેરની જાળિણી /ક કે િ સીતેા િનર્ાિ ારાાતની
કાાગીર કરિી.

૩)

ભ ૂગર્ભ ગેર ાારફત એકઠા થતા ગાંા ા પાણીન ેોગ્ે ્ ેા્ે આપી, તનો
િનકા

૪)
ર.૫

કરિો.

ગાંા ા પાણીન ્ ેા્ે કરિા ુખિઝ ્ ેા્ે ્ ા્ે તૈેાર કરિા.

ુ ય પ્રૃ તધત
જાહેર તંત્રની મખ્

/ કાયો :-

પારા ર.૧ તથા ર.૪ મખજબ
ર.૬

જાહેર તંત્ર દવારા આ૫વામાં આવતી સેવા

ની યાદી તથા તેન ુ સંલિપ્ત ધવવરણ:

શહેર રથમજાજનોન ભ ૂગર્ભ ગેરની ેોગ્ે ુખિિધા પખર પાડિી તથા ગાંા ા પાણી
િહન કરતી ક કે િ સીતેા ેોગ્ે ર ત િનર્ાિ-ારાાત કરિી, ભ ૂગર્ભ ગેરો
અંગની ફર ેાા ોનો તિર ત િનકા
ર.૭

થાે તિી ુખેોગ્ે ્ેિતથા કરિી.

જાહેર તંત્રનાં રાજય, ધનયામક કચેરી, પ્રદે શ, જજલિો, બ્િોક વગે રેસ તતરોસ
સંતથાગત માળખાનો આિેખ (જયાં િાગ ુ ૫ડત ુ હોય ત્યાં) : ાગખ ૫ડત ખ ાં નથી.

ર.૮

જાહેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાયભિમતા વિારવા માટે ની િોકો પાસેથી
અપેિા

:-

ોકોએ ભ ૂગર્ભ ગેરની ુખિિધાઓ ાળિિા ાાેે જરૂર રજીત્ે શન ચાભરી ર્ર િનેત
ધોરણ મખજબ ભ ૂગર્ભ ગેર જોડાણ કરાિવખ.ાં ભ ૂગર્ભ ગેરાાાં ગાંા ા પાણી િસિાે
ન્ે કચરો ન જાે તની ાાસ કાળજી
પાણીનો િનકા

િી. તાજ ચોાાસા ા રમ્ેાન િરસાા 

કોબ૫ણ સાંજોગોાાાં ભ ૂગર્ભ ગેરાાાં ન કરે તિી નપક્ષા ે.
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ર.૯

િોકસહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને ૫ઘ્િધત
રાજકોે ાહાનગરપાલ કાએ

:-

ોકો દ્વારા ચખેાે
ાં
ા રથમિતનીધીઓ ાારફત ચા તી

તિાેત સાંતથા ે. આ રથમિતનીધીઓ દ્વારા ભ ૂગર્ભ ગેર િિર્ાગન
નીિત ઘડિાનખ ાં કાા જનર

ગત ેોગ્ે

બોડભ /તથાેી સિાતી/ડ્રેનજ સિાતી ાારફત કરિાાાાં

આિ ે. આ સિાતીઓ દ્વારા કરે

ેોગ્ે ઠરાિોનખાં િહ િે તાંત્ર દ્વારા ેોગ્ે

ના ીકરણ કરાિિાાાાં આિ ે.
ર.૧૦ સેવા

આ૫વાના

દે ખરે ખ

ધનયંત્રણ

અને

જાહેર

ફહરયાદ

ધનવારણ

માટે

ઉ૫િબ્િ તંત્રોઃહા

શહેરાાાં કાેભરત ભ ૂગર્ભ ગેરિાળા િિતતારોાાાં ભ ૂગર્ભ ગેરન

ગત જાહેર

ફરરેાા  િનિારણ ાાેે ન ગ ન ગ (૭) સાત ફરરેાા  િનિારણ કે્ોો કાેભરત ે.
(ર.૧૧ ની િિગત)
ર.૧૧ મખખ્ે કચર તથા નખા ા નખા ા તતરોએ આિ ી ન્ે કચર ઓનાાં સરનાાા :ુ ય કચેરી :- રાજકોે ાહાનગર સિા સા ન
મખ્
ડો. આંબડકર ર્િન,
ઢેબરર્ાબ રોડ,
રાજકોે- ૩૬૦૦૦૧
ધવર્ાગીય ઝોન કચેરી :(િોડભ નાં. ૪,૫,૬,૧૫,૧૬,૧૮ નાાં કાાો ાાેે .)
૧)

રાજકોે ાહાનગર સિા સા ન,
શ્રી ઝિરચાંા  ાઘાણી ર્િન,
પ ૂિભ ઝોન િિર્ાગીે કચર ,
રાજાોતી ઓબ

ાી

ર્ાિનગર રોડ,
રાજકોે. ૩૬૦૦૦૩

સાા,
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(િોડભ નાં. ૨,૩,૭,૧૩,૧૪,૧૭ નાાં કાાો ાાેે .)
ર)

રાજકોે ાહાનગર સિા સા ન
ાઘે ઝોન િિર્ાગીે કચર ,
ડો. આંબડકર ર્િન
ઢેબરર્ાબ રોડ,
રાજકોે. ૩૬૦૦૦૧

(િોડભ નાં. ૧,૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨ નાાં કાાો ાાેે . )
૩)

રાજકોે ાહાનગર સિા સા ન
હરરિસિંહજી ગોરહ

િિર્ાગીે ઝોન કચર ,

૫િિા ઝોન, ૧૫૦ ફૂે રીંગ રોડ, બીગ બઝાર પાેળ,
રાજકોે. ૩૬૦૦૦૫.
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ભ ૂગર્ભ ગટર સફાઈ ફહરયાદ ધનવારણ કેન્દ્ોો :ક્રમ

ઝોન

ફહરયાદ ધનકાિ ધવર્ાગનુ

નં

નું

તથળ

સમાધવષ્ટ વોડભ

કામગીરીનો
પ્રકાર

નામ
૧

૫િિા

જનકલેાણ હો

ફાેક પાસ,

િોડભ નાં. ૮,૧૦

ાાનગીકરણ

ઝોન

ડ્રેનજ પમમ્પિંગ તેે શન,

(કો્્ે કે

ગખજરાત હાઉસીંગ બોડભ ,

૫ઘધિતથી)

ફોન નાં.૯૬ર૪૭ ૦૪૭૧૫
ર

૫િિા

પાણીના ેાાંકા િાળુ ક્મમ્પાઉંડ,

િોડભ નાં. ૧,૯

ાાનગીકરણ

ઝોન

રૈ ેા ેે ીફોન એક્મતચેંજ સાા,

(કો્્ે કે

૧૫૦ ફૂે રીંગ રોડ,

૫ઘધિતથી)

ફોન નાં.૦૨૮૧ ૨૫૮૭૫૨૧
૩

પ ૂિભ

પડક રોડ ડ્રેનજ પમમ્પિંગ

િોડભ નાં. ૪,૫

ાાનગી કરણ

ઝોન

તેે શન લબલડીંગ, પાણીનાાં

(કો્્ે કે

ઘોડા પાસ,

૫ઘધિતથી)

ફોન નાં.૦૨૮૧ ૨૭૦૪૭૩૦
૪

૫

૬

૭

પ ૂિભ

રાજાોતી ઓબ

ાી

સાા,

િોડભ નાં. ૬,૧૫

ઝોન

ર્ાિનગર રોડ,

(કો્્ે કે

ફોન નાં. ૦૨૮૧ ૨૭૦૧૦૭૫

૫ઘધિતથી)
િોડભ નાં. ૧૬,૧૮

ાાનગી કરણ

પ ૂિભ

હડ
ખ કો પમમ્પિંગ તેે શન,

ઝોન

કોઠાર ેા રોડ

(કો્્ે કે

ફોન નાં. ૦૨૮૧ ૨૩૭૧૧૮૦

૫ઘધિતથી)
િોડભ નાં. ૨,૩

ાાનગી કરણ

ાઘે

જકશન
ાં
્ ોે-રે લિ તેે શન

ઝોન

સાા,

(કો્્ે કે

ફોન નાં.૦૨૮૧ ૨૪૪૧૬૨૭

૫ઘધિતથી)
િોડભ નાં. ૯

ાાનગી કરણ

ાઘે

બડ નાકા (ાીકે.) કચર

ાાનગી કરણ

ઝોન

લબલડીંગ, બડ નાકા ેાિર

(કો્્ે કે

પાસ.

૫ઘધિતથી)

ફોન નાં.૦૨૮૧ ૨૨૩૪૭૧૬
૮

૯

ાઘે

ગખરૂકખ ળ પાણીનાાં ેાાંકા િાળુ

ઝોન

કમ્પાઉ્ડ, ઢેબર રોડ,

(કો્્ે કે

ફોન નાં.૦૨૮૧ ૨૩૬૬૭૧૫

૫ઘધિતથી)

ાઘે
ઝોન

ાિડ તાશાન , રાજકોે

િોડભ નાં. ૧૮,૧૭

િોડભ નાં. ૧૧,૧૨

ાાનગીકરણ

ાાનગીકરણ
(કો્્ે કે
૫ઘધિતથી)
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ર.૧ર કચેરી શરૂ થવાનો / તથા બંિ થવાનો સમયોઃ-

મુખ્ય કચેરી

ફહરયાદ ધનવારણ કે ન્દ્ો

કચર શરૂ થિાનો સાે

૧૦:૩૦

૮:૦૦

કચર બાંધ થિાનો સાે

૧૮:૧૦

૧૯:૦૦
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ- ૩ (ધનયમ સંગ્રહ-ર)
અધિકારી
૩.૧

અને કમભચારી

ની સત્તા અને ફરજો

સાંતથાના નિધકાર ઓ નન કાભચાર ઓની સત્તા નન ફરજોની િિગત :હોા ો

:

સીટી સન્દ્ીીનીયર

સત્તા

:-

વહીવટી : ૧.

તેાફનખ ાં જનર

ુખ૫રિિઝન તથા તેાફની રજા ાાંનખર કરિી.

(હકક રજા નન બીજી રજા રા િસ - ૩૦ ુખધી)
ર.

સરકારશ્રી તથા ન્ે િિર્ાગો તરફથી ાાાંગિાાાાં આિતી
ાારહતીનખ ાં સાંક ન કરવખ.ાં

૩.

ધારાસભ્ેશ્રી, સાંસા સભ્ેશ્રી તરફથી ુખચિિાાાાં આિ
કાાોનખાં સાંક ન કરવખ.ાં

૪.

ઉ૫ર નિધકાર ઓ દ્વારા સોંપાે

ન્ે કાાગીર .

નાણાંકીય : ૧.

એતે ાેો રૂા. ૧,૦૦,૦૦૦/- ુખધીના ાાંનખર કરિા.

ર.

રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- થી ઉ૫રના કાાોનાાં ૧૦ % ચકીંગ કરવખ.ાં

૩.

રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- થી ઉ૫રની રકાના બી ો રનખ કરિા.

૪.

રૂા.૫૦૦/- ુખધીની ૫રચખરણ ાર ા 

રૂબરૂ બજાર ર્ાિ

ચકાસીન કરિી.
૫.

શાાાના અંા ાજ૫ત્રનખ ાં આેોજન કરવખ.ાં

૬.

સરકારશ્રી ાાાંથી િિિિધ ગ્રા્ે ાળિિાની કાેભિાહ કરિી.

૭.

િિિિધ ેોજનાઓનખ ાં આેોજન કરવખ.ાં

ફરજો :૧.

િિિિધ કાીે ઓની બઠકાાાં હાજર આ૫િી.

ર.

ાાતાના િડા તર કે ફરજ બજાિિી.

૩.

શહેરાાાં ભ ૂગર્ભ ગેર ેોજના િિર્ાગન

ગત જિાબા ાર .
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હોા ો

:-

ડેપ્યટુ ી સકઝીકયટુ ીવ સન્દ્ીીનીયર

સત્તા

:-

વહીવટી : ૧.

ભ ૂગર્ભ ગેર ેોજનાન

ગત ્ ાનીંગ કરવખ

ર.

ભ ૂગર્ભ ગેરના હાઉસ જોડાણો ાાેેની કાેભિાહ કરિી.

૩.

ચોથા િગભના કાભચાર ઓની રજા ાાંનખર કરિી.

૪.

ઉ૫ર નિધકાર ઓ દ્વારા સોંપાે

ન્ે કાાગીર .

નાણાંકીય : ૧.

રૂા.૫૦,૦૦૦/- ુખધીના એતે ા્ે ાાંનખર કરિા.

ર.

રૂા.ર,૦૦,૦૦૦/- ુખધીનાાં કાાોનાાં બી ો બનાિિા તથા
બી

૩.

રકા ચખકિણા ાાેે ાોક િા.

ભ ૂગર્ભ

ગેર

રથમોજેકેન

ગત

એતે ાે

તૈેાર

કરાિિા, તથા આ અંગ નાણાક ે ાાંનખર ાળિિી.
૪.

પખરા થે

ભ ૂગર્ભ ગેર કાાોના ાા૫ ાજરા્ે ુખકાાાં

રે કડભ કરિા.
ફરજો : ૧.

કાીે ના ઠરાિોની ાાંનખર ાળિિાની કાેભિાહ કરિી.

ર.

િોડભ ાાાંથી આિતી ફર ેાા ો િનકા નખ ાં સાંક ન કરવખ.ાં

૩.

આસી.એ્જી./એડ . આસી. એ્જીનીેર/િકભ આસીતે્ે
તથા ાનખરની કાાગીર નખ ાં ુખ૫રિિઝન.

હોા ો
સત્તા :-

:-

આસી. સન્દ્ીીનીયર / સડી. આસી. સન્દ્ીીનીયર
વહીવટી :
૧.

્ ાન -અંા ાજ૫ત્રક તૈેાર કરવખ.

ર.

ભ ૂગર્ભ ગેર કનકશન કરાિિા ાાેે કાેભિાહ કરિી.

૩.

ઉ૫ર નિધકાર ઓ દ્વારા સોંપાે

૧.

ાઝરા્ે

ર.

િોડભ ાાાં થે

ન્ે કાાગીર .

નાણાંકીય :

કાાોના ાા૫
ફરજો :૧.

બ એતે ાેો તૈેાર કરિા.
ભ ૂગર્ભ-ગેર તથા રથમોજેકેિકભ ના
બ બી ો તૈેાર કરિા.

સાબે ૫રના કાાનખ ાં તથા ુખરથમત કરાે
ગેરન

ગત કાાોનખ ાં સાંપ ૂણભ ુખ૫રિિઝન

િોડભ ના ભ ૂગર્ભ
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હોા ો

:-

વકભ આસીતટન્દ્ટ

સત્તા

:-

વહીવટી : ૧.

ઉ૫ર નિધકાર ઓ દ્વારા સોંપાે

કાાગીર .

નાણાંકીય : ૧.

આસી.એ્જી./એડ .આસી. એ્જી. શ્રી સાથ

રહ ન એતે ાે

તૈેાર કરિાની કાાગીર
ફરજો : ૧.

સાબે ઉ૫ર ચા તા કાાો ઉ૫ર આસી.એ્જી./ એડ . આસી.
એ્જી. શ્રી ના િનેાંત્રણ હેઠળ રહ કાાગીર કરિી.

ર.
હોા ો

:-

હેડ કિાકભ

સત્તા

:-

વહીવટી : ૧.

થે

કાાના ાાપો સાબે ઉ૫ર

િા.

તાબા હેઠળના કાભચાર ઓની કાાગીર ની ા ે ારે ા તથા
િનેાંત્રણ .

ર.

િનેાોન નનખરૂ૫ જોગિાબઓ મખજબ ઉ૫ર નિધકાર ઓનખ ાં
ઘેાન ા ોરવખ નન રે કડભ ાબ્ેે બન કરાિવખ.

૩.

ઉ૫ર નિધકાર ઓ દ્વારા સોંપાે

ન્ે કાાગીર .

નાણાંકીય : ૧.

સોંપાે

નથી.

ફરજો : ૧.

હાજર ૫ત્રક મખજબ કાભચાર ની હાજર નખ ાં િનેાંત્રણ રાાવખ.ાં

ર.

સરકાર

૫ત્રો, ફાબ ના જિાબો નિધકાર શ્રીની ુખચના

મખજબ સાંક ન કર ાોક િા.
૩.

િાિષિક િહ િે નહેિા

૪.

શાાાન

તૈેાર કર ાોક િા.

ગત ાારહતી ાાાંગિાાાાં આિ તનખ ાં સાંક ન

કરાિવખ.ાં
હોા ો

:-

સત્તા :-

સીધનયર કિાકભ
વહીવટી : ૧.

૫ગાર બી

ક ાભ કની કાાગીર નખ ાં ુખ૫રિિઝન

૫ગાર બી

ક ાકભ શ્રીની કાાગીર નખ ાં ુખ૫રિિઝન

નાણાંકીય : ૧.
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ફરજો : ૧.

તેાફની ૫રચખરણ રજાનખાં રજીતેર િનર્ાિવખ.ાં

ર.

શાાાન

ગત તેે શનર ાળિિી તથા ત અંગનખ ાં રજીતેર

િનર્ાિવખ.ાં
૩.

કિાશ્નર ક્્ો

રજીતેર િનર્ાિવખ.ાં

૪.

એક બાર ૫ઘધિતાાાં રનખ થતી ફર ેાા ોનખ ાં રજીતેર િનર્ાિવખ.ાં

૫.

મખખ્ેાાંત્રીશ્રીના ફરરેાા  સ

તાજ ગ્રીિીે્સ ફર ેાા ોનખ ાં

રજીતેર િનર્ાિવખ,ાં તથા સાંક ન કરવખ.ાં
૬.
હોા ો

:-

સકાઉન્દ્ટન્દ્ટ

સત્તા

:-

વહીવટી :
૧.

ઉ૫ર નિધકાર ઓ દ્વારા સોંપાે

િહ િે સતાઓ સોપાે

ન્ે કાાગીર .

નથી.

નાણાંકીય :
૧.

શાાાનખ ાં બજેે તૈેાર કરવખ, તથા ાબ્ેે ન કરવખાં

ર.

બી ો ની આંકડાક ે ચકાસણી કર ઓડ ે ાાેે રનખ કરિા

૩.

શાાાન

ગત સરકારશ્રીાાાંથી ાળતી ગ્રા્ેોનખ ાં સાંક ન

કરાિવખ.ાં
ફરજો :
૧.

કેશીેરની કાાગીર નખ ાં ુખ૫રિિઝન કરવખ ાં

ર.

કોરા ેે્ડર ફોાભની નરજીઓ ચકાસિી તથા ેે્ડર બતુખ
કરિા.

૩.

હોા ો

:-

કેશીયર

સત્તા

:-

વહીવટી :
૧.

ઉ૫ર નિધકાર ઓ દ્વારા સોંપાે

સોંપાે

નથી.

ન્ે કાાગીર .
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નાણાંકીય :
૧.

ેે ્ડર ફોાભ િચાણ કરિા તથા તની રકા રહસાબી શાાાાાાં
જાા કરાિિી.

ર.

નનેતે ાની ડ પોઝીેની રકાનો ડ્રાફે તિીકારિા તથા
૫રત કરિા

૩.

સીકેોર ે

ડ પોઝીેની રકાના ડ્રાફે / એફ.ડ .આર.

તિીકારિા તથા ૫રત કરિા
૪.

તેાફ ૫ગારનખ ાં તથા તેાફન

૫.

શાાાન

ગત ન્ે એ ાઉ્સ ચખકિિા.

ગત સાગ્ર નાણાક ે

તી ા ે તી કરિી.

ફરજો :
૧. િચાણ કરે

ેે્ડરનખ ાં રજીતેર ાબ્ેેબન કરવખ

૨.નનેતેાની, સીકેોર ે ડ પોઝીેનખ ાં રજીતેર ાબ્ેે બન કરવખ ાં
૩.જાહેરાતો નોે સ બોડભ ઉ૫ર રથમિસિઘધ ાાેે મખકિી.
૪.ઉ૫ર નિધકાર ઓ દ્વારા સોપાે
હોા ો

:-

જુધનયર કિાકભ

સત્તા

:-

વહીવટી : ૧.

તિતાંત્ર સતાઓ સોપાે

ન્ે કાાગીર .

નથી, ૫રાં ત ખ સાંબધ
ાં ીત નિધકાર શ્રી

ુખચિ ત મખજબ કાાની ફાબ ો તૈેાર કર

ાાંનખર

નથે

તબક્કાિાર રનખ કરિી.
નાણાંકીય : ૧.

૫ગાર બી ો તથા ન્ે ર્્થા િિગરે બી ો તૈેાર કરિાની
કાાગીર .

ર.

કાભચાર ઓના બ્કાેેકસના ૫ત્રકો તૈેાર કરિા તથા
સાંબધ
ાં ીત િિર્ાગન ાોક િા.

૩.

શાાાન

ગત ેપા ો બહાર ાોક િા ાાેે તેે મ્પ ાર ા 

કરિી તથા તનખ ાં રજીતેર િનર્ાિવખ.ાં

ફરજો : ૧.

કાગળો / ેપા ો આિક તથા જાિક કરિી.

ર.

ફાબ ો બ્િડભ /આઉે િડભ કરિી.
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૩.

કાાની ફાબ ો તથા સાં ગ્ન રે કભડની જાળિણી કરિી.

૪.

પખરા થે

કાાોની ાઝરા્ે ુખક, ેે્ડરો િગરે રે કડભ ની

જાળિણી કરિી.
૫.

જાહેરાતો ાોક િાની કાાગીર .

૬.

ેે ્ડરો ાાંનખર ની રથમરિેા કરિી.

૭.

કાભચાર ઓની રજા ાાંનખર કરાિિાની કાેભિાહ

૮.

કાભચાર ઓની સિિિસ ુખક ાબ્ેે બન કરિી.

૯.

ઉ૫ર નિધકાર ઓ દ્વારા સોંપાે

હોા ો

:-

૫ટ્ટાવાળા તથા મજૂર

સત્તા

:-

વહીવટી :
િહ િે સત્તાઓ સોંપે

કરિી.

ન્ે કાાગીર .

નથી.

નાણાંકીય :
નાણાાંક ે સત્તાઓ સોંપે

નથી.

ફરજો :
૧.

નિધકાર /કાભચાર
ગત કાાગીર

ાારફત

સો૫િાાાાં આિતી

કચર ન
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ-૪ (ધનયમ સંગ્રહ-૩)
ુ નો ધનયમસંગ્રહ અને દફતરો
કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો, સચ
૪.૧

જાહેર તાંત્ર નથિા તના િનેાંત્રણ હેઠળના નિધકાર ઓ નન કાભચાર ઓએ ઉ૫ેોગ

કરિાના િનેાો, િિિનેાો, ુખચનાઓ, િનેાસાંગ્રહ નન ા ફતરોની

ેાા  :-

ા તતાિજનખાં નાા ાથાળુાં

ા તતાિજનો રથમકાર

ેે ્ડર રથમરિેા :-

િનેાાનખસાર સો િાંસી ધરાિનાર
તાજ ેોગ્ે કક્ષાની એજ્સીઓન
ેે્ડર આ૫િાનો િનેા.

ા તતાિજ ૫રનખાં ટખાંકખ

ાાણ :-

્ેરકતન નીચનાાં િનેા, િિિનેાો,
ુખચનાઓ, િનેાો સાંગ્રહ નન ા ફતરોની
નક

નહીંથી ાળશ.

૧). ેે ્ડર
ર). શડુખલસ ઓફ રે બેસ

જાહેર િનિિા ા (ેે્ડર નોે સ)
સરનામખ ાં : ૧). રાજકોે ાહાનગર સિા સા ન
ડો. આંબડકર ર્િન,
ાઘે ઝોન િિર્ાગીે કચર ,
ઢેબરર્ાબ રોડ,
રાજકોે. ૩૬૦૦૦૧
ર). રાજકોે ાહાનગર સિા સા ન
શ્રી ઝિરચાંા  ાઘાણી ર્િન,
પ ૂિભ ઝોન િિર્ાગીે કચર ,
રાજાોતી ઓબ

ાી

ર્ાિનગર રોડ,
રાજકોે. ૩૬૦૦૦૩

પાસ,
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૩). રાજકોે ાહાનગર સિા સા ન
હર િસિંહજી ગોરહ

૫િિા ઝોન

િિર્ાગીે કચર ,
૧૫૦ ફૂે રીંગ રોડ,
બીગ બઝાર પાેળ,
રાજકોે. ૩૬૦૦૦૫
ફેકસ નાંબર : ૦ર૮૧ - રરર૪ર૫૮
ઇ-ાબ

િિર્ાગ દ્વારા િનેાો, િિિનેાો,

િબ સાબે : www.rmc.gov.in

ુખચનાઓ,
િનેાસાંગ્રહ નન ા ફતરોની નક

એડ્રેસ:rmc_rmc@yahoo.com

ાાેે

૧). ેે્ડરની નક

ાળિિા ાાેે

સાંતથા નકક કરે ત મખજબ ેે્ડર

િાની ફ (જો હોે તો.)

ફ િુખ
ર).

િાાાાં આિ ે.

શડુખલસ ઓફ રે બેસ (ર્ાિ
ુ ૂલચ) ની નક
નક્ક કરે
આિ ે.

ાાેે સાંતથાએ

ચાભરી િુખ

િાાાાં

~ 15 ~

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ-૫ (ધનયમ સંગ્રહ-૪)
નીધત ઘડતર અથવા નીધતના અમિ સંબિ
ં ી જનતાના સભ્યો સાથે સિાહ ૫રામશભ અથવા તેમના પ્રધતધનધિત્વ માટેની કોઈ ્યવતથા હોય તો તેની
ધવગત નીધત ઘડતર :
૫.૧

શખ ાં નીિતઓના ઘડતર ાાેે જનતાની નથિા તના રથમિતિનિધઓની સ ાહ૫રાાશભ / સહર્ાલગતા ાળિિા ાાેે ની કોબ જોગિાબ ે

?

જો હોે તો,

નીચના નમખનાાાાં આિી નીિતની િિગતો આપો.
અન.ંુ

ુ ો
ધવષય મદ

શ ંુ

નં.

જનતાની જનતાની

સહર્ાગીતા

સહર્ાગીતા

મેળવવા માટે ની ્યવતથા

સધુ નધિત
કરવાન ંુ
છે
૧.

શહેરાાાં

િોડભ

-

જરૂરી

?

િિતતારાાાં

ચખેાે
ાં
ા

રથમાથિાક ુખિિધા ાાેે ભ ૂગર્ભ
ગેર

ાબન

નાાિાની

નીિત નકક
હા

કાાગીર

રથમિતિનિધ

દ્વારા

કરિા ાાેેની

્ેિતથા - જનર

બોડભ

નન તેે ્ડીંગ કાીે

દ્વારા

ે.
આનાથી નાગર કન કેા આધારે નીિત િિષેક બાબતોના ઘડતર નન ના ાાાં
જનતાની સહર્ાગીતા નકક કરાબ ે ત સાજિાાાાં ાા ા  થશ.
નીધત નો અમિ : ૫.ર

શખાં નીિતઓના ના

ાાેે જનતાની નથિા તાના રથમિતિનિધઓની સ ાહ-૫રાાશભ

/ સહર્ાગીતા ાળિિા ાાેેની કોબ જોગિાબ ે
જોગિાબઓની િિગતો નીચ નમખનાાાાં આપો.

?

જો હોે તો, આિી
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અન.ંુ

ુ ો
ધવષય મદ

શંુ જનતાની સહર્ાગીતા જનતાની સહર્ાગીતા
સધુ નધિત કરવાન ંુ જરૂરી મેળવવા માટે ની ્યવતથા

નં.

છે

?
િિતતારની
ઘેાન

૧.

ઉ૫ર મખજબ

હા

રાાી

જરૂરર ેાત
કોપોરે શન

તથા જનતાનો રહતસો નકક
કરિા

તથાેી

ાારફત જનર

સિાતી
બોડભ ની

ાાંનખર ની ્ેિતથા ે.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ-૬ (ધનયમ સંગ્રહ-૫)
જાહેર તંત્ર અથવા તેના ધનયંત્રણ હેઠળની ્યહકત
કિા

પાસેના દતતાવેજોની

અંગેન ંુ ૫ત્રક
૬.૧

સરકાર

ા તતાિજો િિશની ાારહતી આ૫િા નીચના નમખનાનો ઉ૫ેોગ

કરશો. જેાાં આ ા તતાિજો ઉ૫ બ્ધ ે તિી જગ્ેાએ જેિી કે સલચિા ે
કક્ષા,

િનેાાકની કચર

કક્ષા,

ન્ેનો ૫ણ ઉલ ા કરો. ('ન્ેો'

ાિાની જગ્ેાએ કક્ષાનો ઉલ ા કરો.)
અન.ંુ દતતાવેજનો

દતતાવેજન ંુ નામ દતતાવેજ મેળવવાની

નીચેની ્યહકત

નં.

અને તેની સક

પાસે છે / તેના

કિા

િીટીમાં
૧.

જાહેર ુખચના

કાયભ૫ઘ્િધત

ળખ

ેે ્ડર

ધનયંત્રણમાં છે .
િતભાાન૫ત્ર/િબસાબે એડ .સીે
૫રથી ધોરણસર નરજી

એ્જીનીેર

કર ન.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ-૭ (ધનયમ સંગ્રહ-૭)
તેના ર્ાગ તરીકે રચાયેિી બોડભ ,૫હરષદ, સધમધત
અન્દ્ય સંતથા
૭.૧

જાહેર તાંત્રન

અને

ન ંુ ૫ત્રક

ગતા બોડભ , ૫રરષા ો, સિાિતઓ નન ન્ે ાાંડળો

અંગની િિગતઃ-:આ શાખાને િાગ ુ ૫ડત ુ નથીોઃ-

~ 18 ~
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ-૮ (ધનયમસંગ્રહ-૭)
સરકારી માહહતી અધિકારી
૮.૧

નાં નામ, હોદો અને અન્દ્ય ધવગતો

જાહેર તાંત્રના સરકાર ાારહતી નિધકાર ઓ, ાા ા નીશ સરકાર ાારહતી નિધકાર ઓ નન િિર્ાગીે કાેા ાક ે (એપ ે)
સત્તાિધકાર િિશની સાં૫કભ ાારહતીઃ-

સરકાર તાંત્રનખ ાં નાાઃ રાજકોે ાહાનગરપાલ કા
જાહેર ાારહતી નિધકાર ઓ (
અન ંુ

નામ અને હોદો

નં.

P.I.O.) : સસ.ટી.ડી

ફોન નંબર

ઈ-મેઈિ

સરનામ ુ

rmc_commissioner@yahoo.co.in

રાજકોે ાહાનગર

કોડ
કચર

૧

ફેકસ

શ્રી એા.આર.કાા ીેા
એડ .સીે એ્જીનીેર

૦ર૮૧

-- --

ાોબાબ
૯૭૧૪૫
૦૩૭૦૯

-

સિા સા ન
ડો. આંબડકર ર્િન,
ઢેબરર્ાબ રોડ,
રાજકોે - ૩૬૦૦૦૧
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એપ ે (કાેા ા) સત્તાિધકાર : અન ંુ

નામ અને હોદો

નંબર
૧

સસ.ટી.ડી

ફોન નંબર

ફેકસ

ઈ-મેઈિ

૨૩૩૨૫૪૩

rmc_commissioner@yahoo.co.in

સરનામ ુ

કોડ
શ્રી બી.જી.રથમજાપતી
નાેબ કિાશ્નર શ્રી

૦ર૮૧

કચેરી

મોબાઈિ

૨૩૮૯૨૭૪

૯૭૧૪૫
૦૩૭૦૩

રાજકોે

ાહાનગર

સિા સા ન,
ડો. આંબડકર ર્િન,
ાઘે ઝોન િિર્ાગીે
કચર ,
ઢેબરર્ાબ રોડ,
રાજકોે. ૩૬૦૦૦૧
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ - ૯
ુ રવાની કાયભ૫ઘ્િધત
ધનણભય િેવાની પ્રહક્રયામાં અનસ
૯.૧

નખા ા નખા ા મખા ાઓ અંગ િનણભે

િા ાાેે કબ ૫ઘધિત નનખસરિાાાાં આિ ે

?

(સલચિા ે િનેાસાંગ્રહ નન કાાકાજના િનેાોના િનેાસાંગ્રહ, ન્ે િનેાો /
િિિનેાો િગરે નો સાંા ર્ભ ેાાંક શકાે)
નખા ા નખા ા મખા ાઓ અંગ િનણભે
૯.ર

િા ાાેે બહખતતર ે કાેભ૫ઘધિત નનખસરિાાાાં આિ ે.

નગતેની બાબતો ાાેે કોબ ાાસ િનણભે
ઠરાિ ી કાેભ૫ઘધિતઓ

િા ાાેે ની ા તતાિજી કાેભ૫ઘધિતઓ /

િનેત ાા૫ા ાંડો / િનેાો કેા કેા ે

કેા તતરે િિચાર કરિાાાાં આિ ે

?

િનણભે

િા ાાેે

?

(૧).જી.બી.પી.એા.સી.એકે મખજબ,

(ર).સીે

એ્જીનીેર શ્રી,

(૩). કિાશ્નરશ્રી,

(૪). ભ ૂગર્ભ ગેર સિાિત ચરાનશ્રી, (૫).તથાેી સિાિત ચરાનશ્રી, (૬). સાાા્ે સર્ા
દ્વારા,
૯.૩

િનણભેન જનતા ુખધી ૫હોચાડિાની કાંબ ્ેિતથા ે
મ્ુખિન. કોપોરે શનન

?

ગત િિકાસ કાાોની િિગતની િત્રાાિસક ાગઝીન બહાર પાડિાાાાં

આિ ે. તાજ િિકાસના કાાો/ ાશનર કાાોની િિગતો િતભાાન૫ત્રો ાારફત તાજ
રાજકોે મ્ુખિન. કોપોરે શનની િબ સાબે

www.rmc.gov.in

ઉ૫ર મખક રથમિસઘધ

કરિાાાાં આિ ે.
૯.૪

િનણભે

િાની રથમરિેાાાાં જેનાાં ાાંત્ેો

નાેબ કાેભપા ક બજનર,

િાનાર ે ત નિધકાર ઓ કેા ે

કાેભપા ક બજનર,

એિ્જિનેર, િસે એિ્જિનેર (તપશીે ), ેેકનીક

િસે

એિ્જિનેર,

?
એડ . િસે

એડિાબઝર, કધમશ્નર શ્રી,
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૯.૫

િનણભે

નાર અંિતા સત્તાિધકાર કોણ ે

?

કધમશ્નરશ્રી - રાજકોે ાહાનગરપાલ કા.
૯.૬

જે નગતેની બાબતો ૫ર જાહેર સત્તાિધકાર દ્વારા િનણભે

િાાાાં આિ ે, તની ાારહતી

ન ગ ર ત નીચના નમખનાાાાં આપો.
જેના ૫ર િનણભે

િાનાર ે ત િિષે

િિકાસ કાાો, રથમાથિાક ુખિિધાના કાાોન

ગત

બાાંધકાા નન ાબ્ેે ન્સ
ાાગભા શભક ુખચન / રા શાિના ે શ જો કોબ

બજેેની જોગિાબઓ મખજબ તાજ ન્ે

હોે તો

ાાંનખર ઓથી

ના ની રથમરિેા

હક
ખ ા નથિા કાીે ઠરાિ નનખસાર

િનણભે

ડે. એકઝી.એ્જીનીેર/ એડ .સીે એ્જીનીેર

િાની કાેભિાહ ાાાં સાંકળાે

નિધકાર ઓનો હોા ો
ઉ૫ર જણાિ

નિધકાર ઓના સાં૫કભ અંગની ાોબાબ

ફોન દ્વારા/ ્ડ ાબન ેે ીફોન દ્વારા

ાારહતી

નથિા ઓરફસ સાે ા રમ્ેાન રૂબરૂ ાળિાથી

જો િનણભેથી સાંતોષ ન હોે તો, કેાાં નન

RTI િિર્ાગ, સ્્

કેિી ર ત નપી

કરિી

?

ઝોન, ઢેબર રોડ,રાજકોે.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ - ૧૦ પ્રકરણ - ૧૧ (ધનયમનસંગ્રહ-૧૦)
ભ ૂગર્ભ ગટર િગત કામગીરી સંર્ાળતા અધિકારી

અને કમભચારી

ુ બ
ની માહહતી-પધુ તતકા તથા ધવધનયમોમાં જોગવાઈ કયાભ મજ

મહેનતાણાની ૫દ્ધધત સહહત દરે ક અધિકારી અને કમભચારીને
મળત ંુ કુ િ માધસક મહેનતાણ ંુ (સધપ્રિ-૨૦૨૧ ૫ગાર ૫ત્રક અન્દ્વયે)
૧૦.૧

(હડરે કટરી)
૧૧.૧

અનું .
નંબર
૧
૨

નામ

હોદો

ડાાંગર નજે કાથડ ર્ાબ
ડાકા આરઝુ અંબા ા

ઝોન

કુ િ માધસક
મહેનતાણુ

વગભ

મોબાઈિ નં.

ધવધનમયમાં જણા્યા મુજબ મહેનતાણુ
નકકી કરવાની ૫દ્ધધત

આસી એ્જી. િસિિ

પિિા ઝોન

૬૮૭૪૦

2

9427307335

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

િકભ આસી. િસિિ

પિિા ઝોન

૨૧૮૩૦

3

84604 77001

રફકસ ૫ગાર

૪૦૪૪૭

3

85111 19707

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૬૬૨૩૩

2

9574712777

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

S.T.P.

૪૧૨૩૧

3

96013 55931

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

પિિા ઝોન િોડભ

૩

રહરાની િનરિ રા પકર્ાબ

િકભ આસી. િસિિ

૪

કાદખ રરેાઝુદ્દ ન ા ાવ ૂા ર્ાબ

આસી એ્જી. િસિિ

૫

ાકિાણા િિશા

૬

ાહતા લબરનખ ર્ાબ રથમિિણચાંો

નાેબ કાેભપા ક બજનર બ .

પિિા ઝોન

૧૦૧૮૩૮

2

9924539391

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૭

પરાાર નશોકર્ાઇ ગોિિિંા ર્ાઇ

નાેબ કાેભપા ક બજનર ાીકે .

ાધ્ે ઝોન

૯૩૬૪૩

2

9714996299

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

ર્રતર્ાબ

િકભ આસી. િસિિ

નાં.૧૧
ાધ્ે ઝોન
ાધ્ે ઝોન ાાધાપર
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૮

શઠ એચ.એન.

૯

ગજેરા િન શકખ ાાર ધીરૂર્ાઇ

૧૦

જોશી કિપ

ા જીર્ાબ

નાેબ કાેભપા ક બજનર
િસિિ
આસી એ્જી. િસિિ
આસી એ્જી ાીકે

પિિા ઝોન

૧૨૫૨૨૫

2

96247 18114

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

પિિા ઝોન

૭૪૭૩૩

2

9624604856

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

ાધ્ે ઝોન (બડ નાકા)

૮૮૬૮૪

2

97235 55216

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૧૧

કાંડો ીેા રથમરા પ રિસક ા

આસી એ્જી. િસિિ

ાધ્ે ઝોન િોડભ નાં.૨

૭૯૨૧૧

2

98245 03100

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૧૨

ીંબાસીેા નિનીત ેગન ા

આસી એ્જી. િસિિ

પિિા ઝોન

૭૬૯૦૮

2

96240 17981

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૧૩

ાીરાની આનાંા  ાહેશર્ાબ

આસી એ્જી. િસિિ

ાધ્ે ઝોન િોડભ નાં.૩

૭૬૯૦૮

2

97378 21222

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૧૪

ાોર ા ે િરાજ બાિનજીર્ાબ

આસી એ્જી ાીકે

૭૬૯૦૮

2

99788 46367

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૧૫

પરાાર આકાશ નરે ્ોકખ ાાર

આસી એ્જી. િસિિ

પિિા ઝોન (ડ્રેનજ રથમોજેક્મે)

૭૬૯૦૮

2

97230 35380

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૧૬

પરાાર જેશ જીિણર્ાઇ

ડ્રેનજ રથમોજેકે

૮૬૧૦૧

2

9904055330

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૧૭

રાઠિા કલપશ નરિસિંહર્ાબ

આસી એ્જી. િસિિ

પ ૂિભ ઝોન

૭૨૬૮૯

2

97375 23981

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૧૮

સીતાપરા શૈ ષ જેાંિતર્ાબ

આસી એ્જી. િસિિ

પ ૂિભ ઝોન

૭૮૫૭૦

2

96247 33955

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૧૯

સો કાં આનાંા રાજ જાનાા ાસ

આસી એ્જી. િસિિ

૮૧૫૨૭

2

98248 01500

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૨૦

ઉારાણીેા િૈર્િ નિીનચાંો

આસી એ્જી. િસિિ

ાધ્ે ઝોન િોડભ નાં.૧૩

૭૨૬૮૯

2

7359533399

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

આસી એ્જી. િસિિ

ાધ્ે ઝોન િોડભ નાં.૨

૭૪૭૩૩

2

90337 28771

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

ાધ્ે ઝોન િોડભ નાં.૩

૪૬૦૭૬

3

99249 99223

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

S.T.P.

૪૬૦૭૬

3

97141 09100

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

પ ૂિભ ઝોન િોડભ નાં.૫

૪૨૩૨૫

3

90992 65709

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૨૧

્ેાસ િિશા

ુ ૂેભકાાંત

નાેબ કાેભપા ક બજનર
િસિિ

૨૨

નહલખિાલ ેા િનાભળિસિંહ એસ.

િકભ આસી. િસિિ

૨૩

ચાિડા સાંજે િિરજીર્ાબ

િકભ આસી. િસિિ

૨૪

ગાેકિાડ પાંકજ ધકા ર્ાબ

િકભ આસી. િસિિ

બડ નાકા
(ાધ્ે ઝોન)

પિિા ઝોન િોડભ
નાં.૧૧

પ ૂિભ ઝોન ગૌર ા ળ
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૨૫

ગોહે

રાજ ધીરજ ા

િકભ આસી. િસિિ

પિિા ઝોન િોડભ નાં.૧

૪૪૮૪૬

3

99040 34003

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૨૬

પરાાર સાંા  પ ાનુખાર્ાબ

િકભ આસી. િસિિ

ાધ્ે ઝોન િોડભ નાં.૧૮

૪૨૩૨૫

3

76239 93111

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૨૭

સો કાં રથમશાાંત રા નશર્ાબ

િકભ આસી. િસિિ

પ ૂિભ ઝોન િોડભ નાં.૧૫

૪૬૦૭૬

3

97141 05566

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૨૮

િગડ ાુખર ાનુખાર્ાઇ

િકભ આસી. િસિિ

૪૬૦૭૬

3

9904178784

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૨૯

ચૌહાણ કા શ હેારાજર્ાબ

એ.ડ .આસી.એ્જી િસિિ

૬૮૪૧૬

3

97149 21188

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૩૦

ગાિાત ની શ િપ ાજીર્ાબ

એ.ડ .આસી.એ્જી િસિિ

૬૪૮૭૯

3

96240 94889

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૩૧

પાંડયા લચરાગ રા  ીપર્ાબ

એ.ડ .આસી.એ્જી િસિિ

ાધ્ે ઝોન (બડ નાકા)

૬૬૫૧૪

3

96247 85099

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૩૨

પરાાર ુખરેશર્ાબ સાુખર્ાબ

એ.ડ .આસી.એ્જી િસિિ

ાધ્ે ઝોન િોડભ નાં.૧૪

૬૮૪૧૬

3

76988 77001

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૩૩

રથમજાપતી રથમિિણ ગોરધનર્ાઇ

ાધ્ે ઝોન (બડ નાકા)

૭૨૬૩૩

3

9624734800

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૩૪

સા ારા ેા એ.ડ .

એ.ડ .આસી.એ્જી િસિિ

પ ૂિભ ઝોન

૮૧૨૬૧

3

97234 68270

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૩૫

િિરપરરેા આિશષ એન.

એ.ડ .આસી.એ્જી િસિિ

પ ૂિભ ઝોન

૬૬૭૧૮

3

97234 69721

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૩૬

બારોે ાનોજ એ.

િકભ આસી. િસિિ

પ ૂિભ ઝોન S.T.P.

૬૫૦૯૨

3

97146 19199

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૩૭

ડાર્ી નિાત ગાંગારાાર્ાબ

પિિા ઝોન

૯૦૭૭૨

2

80002 50008

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૩૮

ા િ ચાંોશ
ે ર્ાબ બી.

પિિા ઝોન

૪૬૦૨૩

3

76988 55900

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૩૯

પરાાર રાશ ડાેાર્ાબ

િકભ આસી. િસિિ

૬૬૮૯૫

3

9714718124

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૪૦

પેે

િકભ આસી. િસિિ

પિિા ઝોન S.T.P.

૪૩૬૧૭

3

96240 31923

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

િકભ આસી. િસિિ

પિિા ઝોન (ડ્રેનજ

૬૫૮૨૬

3

99254 83986

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૪૧

રરતશ ઉત્તાર્ાબ

સાિ ીેા રિત ા

ચાંદખર્ાબ

એ.ડ .આસી.એ્જી ાીકે.

નાેબ કાેભપા ક બજનર
િસિિ
િકભ આસી. બ .

પિિા ઝોન િોડભ
નાં.૧૨
પિિા ઝોન (ડ્રેનજ
રથમોજેક્મે)

પ ૂિભ ઝોન(ડ્રેનજ
રથમોજેક્મે)
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રથમોજેક્મે)
૪૨

થાનક કે િ

૪૩

ાકિાણા રથમરા પ એચ.

૪૪
૪૫
૪૬

પિિા ઝોન િોડભ નાં.૮

૪૮૫૯૫

3

97276 11726

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

િકભ આસી. બ .

ાધ્ે ઝોન (બડ નાકા)

૪૬૦૨૩

3

7698890599

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

ાકિાણા જશિાંત સી.

સનેર ઇ્તપકેર

પ ૂિભ ઝોન

૫૫૯૪૩

3

97149 53530

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

પરઢેાર સાંજેર્ાબ િી.

સનેર ઇ્તપકેર

ાધ્ે ઝોન

૫૬૫૮૪

3

97149 79794

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

શૈ શકખ ાાર જેરાાર્ાબ

સનેર ઇ્તપકેર

ાધ્ે ઝોન

૫૨૧૪૮

3

9714999022

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

ુખરેશ નાનજીર્ાબ

સનેર ઇ્તપકેર

સ્્

ઝોન

૫૬૫૮૪

3

9723456377

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

પેે

જેઠા ા

િકભ આસી. િસિિ

૪૭

પેે

૪૮

શખક્મ ા આનાંા  મખગત ા

સનેર ઇ્તપકેર

પિિા ઝોન

૫૮૨૩૩

3

96247 16301

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૪૯

િત્રિા  જેશ રાણીક ા

સનેર ઇ્તપકેર

પિિા ઝોન

૫૫૨૧૬

3

97148 92924

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૫૦

કરાાેા પરે શકખ ાાર કે.

સનેર સબ ઇ્તપકેર

ાધ્ે ઝોન

૪૬૦૦૪

3

92767 50610

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૫૧

રાઠોડ ાુખર મખળજીર્ાબ

સનેર સબ ઇ્તપકેર

પ ૂિભ ઝોન

૪૧૨૯૫

3

913713326

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૫૨

િડોા ર ેા નિન કખ ાાર ઉકાર્ાબ

સનેર સબ ઇ્તપકેર

ાધ્ે ઝોન

૫૭૮૩૦

3

9714989895

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૫૩

ર્ાીેાતર ઉાશ આર.

સીનીેર ક ાકભ

સ્્

ઝોન

૩૫૩૧૧

3

૫૪

ા િ ુખધાબન ડાેાર્ાબ

સીનીેર ક ાકભ

સ્્

ઝોન

૬૬૨૦૮

3

9825063232

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૫૫

સો કાં હનીફ હબીબર્ાબ

સીનીેર ક ાકભ

પ ૂિભ ઝોન

૩૬૧૪૧

3

9924035548

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૫૬

સો કાં પારૂ બન રા નશર્ાબ

સીનીેર ક ાકભ

િતે ઝોન

૩૬૧૪૧

3

7096027189

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૫૭

પાંડયા રિી્ો હષભા ર્ાબ

નખ િનેર ડેેા એ્્ ઓપરે ેર

િતે ઝોન

૬૧૪૨૮

3

9714996966

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૫૮

જોગરાજજેા રાનખ ર્ાબ ાોહનર્ાબ

નખ િનેર ક ાકભ

પ ૂિભ ઝોન

૪૮૦૬૩

3

98795 50018

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૫૯

મખિનેા ા  પાર્ાબ રાાાર્ાબ

નખ િનેર ક ાકભ

૩૨૧૭૮

3

9537291697

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૬૦

પોપે રાશર્ાબ ા  ુખાર્ાબ

નખ િનેર ક ાકભ

૪૨૪૨૮

3

9427200055

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

સ્્

ઝોન

િતે ઝોન

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર
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૬૧

સાા સોરફેાબન નનિરર્ાબ

નખ િન.ક્મ ાકભ

ાધ્ે ઝોન

૩૬૦૭૮

3

9714972728

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૬૨

ા ાણી િિજે જનકરાે

ડ્રાબિર

બડ નાકા

૪૬૩૯૮

3

9824400792

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૬૩

ાકિાણા ાનુખા ુખરાર્ાબ

ડ્રાબિર

બડ નાકા

૪૪૯૪૮

3

98982 17405

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૬૪

્ેાસ ાનોજર્ાબ એા.

રોડ રો ર ડ્રાબિર

બડ નાકા

૫૯૭૨૬

3

9998182737

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૬૫

ઝાંાા ીેા કાળુર્ાબ રાણાર્ાઇ

પાંપ ઓપરે ેર

બડ નાકા

૩૭૮૩૧

3

8155050691

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૬૬

ઝાપડા ારાાર્ાબ ઓઘાડર્ાબ

પાંપ ઓપરે ેર

બડ નાકા

૩૭૮૩૧

4

9979702539

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૬૭

પાંડયા નિિનર્ાબ એ .

પાંપ ઓપરે ેર

બડ નાકા

૪૦૦૬૫

3

8140333398

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૬૮

બાબર ેા ાગન રાાજીર્ાબ

ાનૂર

પિિા ઝોન

૩૬૩૪૧

4

98246 21370

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૬૯

ચાિડા રાં જનબન રાજેશર્ાબ

ાનૂર

ાધ્ે ઝોન

૨૫૪૫૬

4

97267 64272

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૭૦

ચખડાસાા રાજેશ ગોપા ર્ાબ

ાનૂર

બડ નાકા

૩૪૦૯૯

4

3033730835

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૭૧

ધાનાણી ેાિાન આર.

ાનૂર

બડ નાકા

૩૬૧૭૩

4

9737599067

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૭૨

ગઢિી નીિતનર્ાબ એન.

ાનૂર

ાધ્ે ઝોન

૩૭૩૫૧

4

9714975151

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

ાનૂર

ાધ્ે ઝોન

૩૬૧૪૧

4

9924252071

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૭૩

ગ ીે

મખકેશ ર્િાનર્ાબ

૭૪

ગાારાાં રકશોર બી.

ાનૂર

બડ નાકા

૩૭૩૫૧

4

9714944949

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૭૫

પરાાર કાળુર્ાબ પી.

ાનૂર

પિિા ઝોન

૩૬૧૬૫

4

99784 76907

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૭૬

રાધનપખરા ઉાશ જેઠા ા

ાનૂર

પિિા ઝોન

૩૩૩૬૩

4

97146 97599

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૭૭

શીંગાળા બટખકર્ાબ મખળજીર્ાબ

ાનૂર

બડ નાકા

૩૫૧૬૫

4

9723586494

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૭૮

િાઘ ા જેશ ેપખર્ાઇ

ાનૂર

ાધ્ે ઝોન

૩૯૮૫૧

4

9726396970

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

ાનૂર

મધ્ય ઝોન

૩૭૩૫૧

4

9033470541

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

ાનૂર

બડ નાકા

૩૪૧૯૧

4

9624701444

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૭૯

િીજળ િાળા ઇકબા

એા.

૮૦

ઝા ા ુખર્ાષર્ાબ કાાંિત ા
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૮૧

ર્ટ્ટી શૈ શ નરિસિંગર્ાબ

પેાિાળા

િતે ઝોન

૩૦૧૪૮

4

9824600708

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૮૨

ચૌહાણ જે્તીર્ાઇ બાુખર્ાબ

પેાિાળા

ાધ્ે ઝોન

૩૬૩૭૩

4

9737498290

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૮૩

રથમજાપતી નરિિિંા કખ ાાર ાહેશર્ાઇ

નખ .ક્મ ાકભ

પિિા ઝોન

૧૯૯૫૦

3

9574567279

રફકસ ૫ગાર

પેાિાળા

પિિા ઝોન

૩૭૧૫૧

4

8460525902

સરકાર શ્રીના િનેા નનખસાર

૮૪

રાિ

ાનોજર્ાબ ર્રતર્ાબ

૮૫

નગાાબાનખ એસ.િસદ્દ ક

િકભ આસી. િાકે.

પિિા ઝોન

૨૦૪૦૦

3

9537723493

રફકસ ૫ગાર

૮૬

રિીકખ ાાર જે.સો કાં

િકભ આસી. િાકે.

સ્્

૨૦૪૦૦

3

9979221999

રફકસ ૫ગાર

ઝોન
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ - ૧ર (ધનયમ સંગ્રહ-૧૧)
પ્રત્યેક સંતથાને ફાળવાયેિ અંદાજ૫ત્ર
તમામ યોજના

, સ ૂલચત ખચભ અને કરે િ ચકુ વણી અંગે અહેવાિોની ધવગતો

ધવકાસ, ધનમાભણ અને તકધનકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહેરતંત્ર માેે
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૧ર.૧

નખા  નખા  ેોજનાઓ ન્િે નખા  નખા  રથમવ તિતઓ ાાેે અંા ાજ૫ત્રની િિગતોની ાારહતી િષભ -ર૦૧૯ – ૨૦ ાાંનખર થે
ેલ ાિષભ ૨૦૨૦-૨૧ ાાાં થે

ક્રમ

૧)

પ્રૃ તધત શરૂ

યોજનાન ંુ નામ /

પ્રૃ તધત

સદર

૫ગાર ાચભ

તારીખ
ડ્રેનજ શાાાના કાભચાર ઓનો
૫ગાર
ઝોન

ર)

ડ્રેનજ ારાાત કાાો

કયાભ ની

૧-૪-૨૦

પ્રૃ તધતના
અંતની
અંદાીીત
તારીખ
૩૧-૦૩-૨૧

ાચભ :-

મંજુર થયેિ
રકમ (રૂા.
િાખમાં)
૬૦૪.૦૩

છે લિા વષભન ંુ

ુ વતા માટે
કાયભની ગણ

ખરે ખર ખચભ

સંપ ૂણભ૫ણે કામગીરી માટે

(રૂા.િાખમાં)

જવાબદાર અધિકારી

2019-20
૫૯૦.૭૧

કો્્ાકેર ાારફત

કરિાાાાં આિતી ૫રચ ૂરણ
નિી કાાગીર તથા ર પરીંગ

અંા ાજ તથા

૧) એડ .સીે એ્જીનીેર
૧-૪-૨૦

૩૧-૦૩-૨૧

૫૪૬.૦૫

૫૨૦.૦૫

૧-૪-૨૦

૩૧-૦૩-૨૧

૧૦૨૪.૫૬

૯૫૪.૮૨

૧-૪-૨૦

૩૧-૦૩-૨૧

૩૨૦.૦૦

૩૧૯.૮૮

ર) નાેબ કાેભપા ક બજનર
૩) ા.બ./ન.ા.બ

કાાગીર
૩)

િિજળ િ૫રાશ

િિજળ િ૫રાશ

૪)

પમમ્પિંગ તેેશન

પમમ્પિંગ તેેશન િનર્ાિ

િનર્ાિ ારાાત

ારાાત

૫)

સારા  િાર

૫રચ ૂરણ ાચભ

૧-૪-૨૦

૩૧-૦૩-૨૧

૨.૪૬

૨.૩૪

૬)

ેે ીફોન ાચભ

ેે ીફોન ાચભ

૧-૪-૨૦

૩૧-૦૩-૨૧

૦.૧૮

૦.૧૭

૧) નાેબ કાેભપા ક બજનર
ર) ા.બ. / ન.ા.બ.
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૭)

૮)

૯)

૧૦)

૧૧)

્ ેા્ે ્ ા્ે

્ ેા્ે ્ ા્ે િનર્ાિ

િનર્ાિ ારાાત

ારાાત

ક કે િ સીતેા

ક કે િ સીતેા િનર્ાિ

િનર્ાિ ારાાત

ારાાત

ક ીનીંગ ાશીનર

ક ીનીંગ ાશીનર િનર્ાિ

િનર્ાિ ારાાત

ારાાત

ક ીનીંગ ાશીનર
ાર ા 
ડ્રેનજ ફેબઝ -ર
પાેભ -ર,
Jn NURM-1

ક ીનીંગ ાશીનર ાર ા 
િિકસીત િિતતારોાાાં ડ્રેનજ
ાબન નાાિાની કાાગીર

૧)એડ .સીે એ્જીનીેર
૧-૪-૨૦

૩૧-૦૩-૨૧

૨૭૦.૭૩

૨૩૮.૭૯

ર)નાેબ કાેભપા ક બજનર
૩) ા.બ./ન.ા.બ
૧)એડ .સીે એ્જીનીેર

૧-૪-૨૦

૩૧-૦૩-૨૧

૨૮૦.૦૦

૨૨૩.૮૧

ર)ના. કાેભપા ક બજનર
૩) ા.બ./ન.ા.બ
૧) નાેબ કાેભપા ક

૧-૪-૨૦

૩૧-૦૩-૨૧

૨૬૫.૦૦

૧૫૮.૫૦

બજનર
ર) ા.બ. / ન.ા.બ.

૧-૪-૨૦

૩૧-૦૩-૨૧

૦.૦૦

૦.૦૦
૧)સીે એ્જીનીેર(તપ.)

૧-૪-૨૦

૩૧-૦૩-૨૧

૦.૦૦

૦.૦૦

ર)નાેબ કાેભપા ક બજનર
૩) ા.બ./ન.ા.બ
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ-૧૩
સહાયકી કાયભક્રમોના અમિ અંગે ની ૫દ્ધધત
૧).

આ શાાા હેઠળ સહાેક કાેભિા ેોજના ના ાાાં ન હોે

ાગખ ૫ડત ખ નથી.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ-૧૪ (ધનયમસંગ્રહ- ૧૩)
તેણે આપેિ રાહતો, ૫રધમટ કે અધિકતધત મેળવનારની ધવગતો
૧).

આ શાાા ાારફત કોબ રાહત આ૫િાાાાં આિતી નથી. તાજ કોબ ૫રાીે બતુખ
કરિાાાાં આિતી નથી.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ -૧૫ (ધનયમ સંગ્રહ-૧૪)
કાયો કરવા માટે નકકી કરે િાં િોરણો
૧૫.૧

િિિિધ રથમવ તિતઓ/ કાેભિાો હાથ ધરિા ાાેે િિર્ાગ નકક કરે

ધોરણોની િિગતોઃ-

કોબ ૫ણ િિતતારાાાં ભ ૂગર્ભ ગેર ેોજનાની ના િાર ાાેે નીચ મખજબ કાેભિાહ
કરિાાાાં આિ ે.
૧)

જે ત િિતતારાાાં ેે કનીક

ર)

સિે આધાર ત નકશા તથા અંા ાજ૫ત્ર તૈેાર કરિા ાાેે ની કાાગીર

૩)

તાાંિત્રક તથા નાણાાંક ે ાાંનૂર / નાણાાંક ે જોગિાબની કાેભિાહ .

૪)

ેે ્ડરો તૈેાર કર ેે્ડરો ાાાંગિા.

૫)

તથળ

િતથિત

તથા

/ ફ ઝીબી ીે સિેની કાાગીર

રથમિતભાાન

ર્ાિોન

નનખ ક્ષીન

ેે ્ડરના ર્ાિો અંગ સક્ષા સત્તા / પાસથી ાાંનખર ાળિિી.
૬)

રથમીઓડ ે તથા કરારનાાાની કાેભિાહ કરિી.

૭)

િકભ ઓડભ ર આ૫િો નન કાાની ના િાર કરાિિી.

્ેાજબી

આિ
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ -૧૬ (ધનયમ સંગ્રહ-૧૫)
ધવજાણરૂુ પે ઉ૫િબ્િ માહહતી
૧૬.૧
૧)

િિજાણખરૂપ ઉ૫ બ્ધ િિિિધ ેોજનાની ાારહતીની િિગતોઃેે ્ડર િેંચાણ અંગની જાહેરાત િિજાણખરૂપ ઉ૫ બ્ધ ે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ -૧૭ (ધનયમ સંગ્રહ-૧૬)
માહહતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉ૫િબ્િ સવિતોની ધવગતો
૧૭.૧

ોકોન ાારહતી ાળ ત ાાેે િિર્ાગ ન૫નાિ

સાધનો, ૫ધ્ધિતઓ નથિા

સિ તો :૧)

કચર

ર)

િતભાાન૫ત્રો

૩)

નોે સ બોડભ

૪)

કચર ાાાં રે કડભ ન ખ ાં િનર ક્ષણ

૫)

ઉ૫ બ્ધ મખરોત િનેાસાંગ્રહ
ભ ૂગર્ભ ગેર નન ાોર ઓ સાંબિાં ધત પેા કાેા ાઓ તથા ભ ૂગર્ભ ગેરના
જોડાણ અંગના િનેાોની પખમતતકા

૬)

ાહાનગરપાલ કાની િબસાબે-

www.rmc.gov.in
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ભ ૂગર્ભ ગટર શાખા
પ્રકરણ - ૧૮ (ધનયમસંગ્રહ-૧૭)
-: અન્દ્ય ઉ૫યોગી માહહતી
૧૮.૧

:-

ોકો દ્વારા પ ૂેાતા રથમશ્નો નન તના જિાબો :-

ક્રમ

પ્રશ્નની ધવગત

જવાબ

૧)

કોબ ચોકકસ િિતતારાાાં ભ ૂગર્ભ ગેરની ુખિિધા કેારે

જે-ત િિતતારન

ઉ૫ બ્ધ થશ ?

નાાંાિા ાાેે તાાંિત્રક ેોગ્ેતા તથા આ કાાગીર ાાેે ફાંડની

ાગખ ડ્રેનજ

ાબનનખ ાં ઉ૫ બ્ધ નેિકભ , ડ્રેનજ

ઉ૫ બ્ધતા િિગરે બાબતોન ઘેાન

ાબન

બ જે-ત િિતતારની ભ ૂગર્ભ

ગેરની સગિડ ઉ૫ બ્ધ થબ શકે .
ર)

ભ ૂગર્ભ ગેરનખ ાં જોડાણ ાળિિા ાાેે શખ ાં

કાેભિાહ

કરિાની થાે.

આ ાાેે ભ ૂગર્ભ ગેર શાાા/ સીિીક સ્ેર ાાાંથી િનેત નરજી ૫ત્રક
રૂા. ૧/- ની રકિંાત ાળિી તાા જરૂર
ાકાનિરા/ પાણીિરા બી

િિગતો ર્ર

આ સાથ

ર્રપાબ કેાભ ની ૫હોંચની નક

સાા

રાાી ુખિને ા  ઠ રૂા. ૫૦૦/- નો ડ્રેનજ કનકશન રજી. ચાભરી ર્રપાબ
કરિાનો રહે ે. આ ર ત ાાંનખર ાળ્ેા બાા  નરજા ારે પોતાના
તિાચે

આ

કાાનાાં

જાણકાર

્ મ્બર

પાસ

િનેાાનખસાર

ાહાનગરપાલ કાની ભ ૂગર્ભ ગેર સાથ જોડાણ ાળિિાનખ ાં રહે ે.
૩)
૪)

ભ ૂગર્ભ

ગેરના

જોડાણ

ાાેે

રાજકોે

આ ાાેે ુખિને ા  ઠ રૂા. ૫૦૦/- ડ્રેનજ કનકશન રજી. ચાભરી પેે

ાહાનગરપાલ કાાાાં કેે ો રજી.ચાભરી ર્રિાનો થાે ?

ર્રિાના રહે ે.

ભ ૂગર્ભ ગેરનખ ાં જોડાણ કોની પાસ કરાિવખ તથા આ

ભ ૂગર્ભ ગેર જોડાણ ાાેે ાહાનગરપાલ કાની ાાંનખર

ાાેે નો ાા -ાનખ ર ાચભ કોણ ર્ોગિિાનો રહે ?

નરજા ારે પોતાના ાચે રથમાબિે ્ મ્બર ાારફત ડ્રેનજ જોડાણ

ાળ્ેા બાા 

કરાિિાનખ ાં રહે ે.
૫)

રોડના કાેખ ૂણાનખ ાં ાકાન હોે બ્ન તરફ આઉે ે

આિા રકતસાાાાં આ ાકાનાાાં એકજ ુખિને (રસોડખ ) હોે તો એક કરતાાં

હોે તો તના ડ્રેનજ જોડાણ ાાેે ાહાનગરપાલ કાાાાં

િધખ આઉે ેના ન ગ ડ્રેનજ જોડાણ ાાેે ૫ણ ાાત્ર એકજ ુખિનેનો

ન ગ-ન ગ ડ્રેનજ કનકશન રજી.ચાભરી ર્રિાનો

ડ્રેનજ કનકશન રજી.ચાભરી ર્રિાનો રહે ે.

થાે કે કેા ?
૬)

૭)

રહેણાાંકના ાકાનાાાં ભ ૂગર્ભ ગેરનખ ાં જોડાણ

િા ાાેે

રહેણાાંકના ાકાનોાાાં એક રસોડા ા  ઠ એક ુખિને ગણિાાાાં આિ ે.

ડ્રેનજ કનકશન રજી.ચાભરી ાાેે ુખિને કબ ર ત

એપાેભ ા્ે હોે તો ૫ણ ા રે ક રસોડા ા  ઠ (ફ ે

ગણિાાાાં આિ ે ?

ગણિાાાાં આિ ે.

કોાભશીે /ઔધોલગક
જોડાણ

ાકાનોાાાં

ભ ૂગર્ભ

ગેરનખ ાં કોાભશીે /ઔધોલગક ાકાનોાાાં ડ્રેનજ કનકશન રજી.ચાભરી ાાેે ુખિને

િા ાાેે ડ્રેનજ કનકશન રજી.ચાભરી ાાેે

ુખિને કબ ર ત ગણિાાાાં આિ ે ?

ા  ઠ) એક ુખિને

નીચ મખજબ ગણિાાાાં આિ ે.
૧) ા રે ક સાંડાસ/ેોે ે/ડબ્ ુખ.સી. ા  ઠ

૦૦૦

૧ ુખિને
ર) ા ર ત્રણ બાથરૂા ા  ઠ

૧ ુખિને

૩) ા ર ત્રણ મખતરડ (ુખર ન )

૧ ુખિને

૪) ા રે ક રસોડા ા  ઠ

૧ ુખિને
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૫) ા રે ક પેં્ ા  ઠ

૮)

૯)
૧૦)

૧ ુખિને

ભ ૂગર્ભ ગેરના કનકશન ાાેે ના નરજી ૫ત્રક સાથ

ભ ૂગર્ભ ગેર કનકશન ાાેે ના નરજી૫ત્રક સાથ ાકાનિરા / પાણીિરા

કેા આધારો સાા

બી

રાાિા જરૂર ે ?

નગાસી/ફલળેાના િરસાા  પાણીનો િનકા

ભ ૂગર્ભ

ર્ેાભ ની રસીા ની નક

સાા

રાાિાની રહે ે.

નગાસી/ફલળેાના િરસાા  પાણીનો

ભ ૂગર્ભ ગેરાાાં િનકા

કરિાનો

ગેરાાાં કર શકાે કે નરહ?

નથી.

ભ ૂગર્ભ ગેર કનકશન ાળ તા હોે તો સ્ે ક ેે ્ક

ભ ૂગર્ભ ગેર કનકશન ાાેે સ્ે ક ેે ્ક બનાિિી જરૂર નથી. હેાત

બનાિિી જરૂર ે કે કેા? હેાત સ્ે ક ેે ્ક રાાીન

સ્ે ક ેે ્કના રકતસાાાાં નરજા ાર તની નનખકખળતા મખજબ સ્ે ક ેે ્ક

ભ ૂગર્ભ ગેર કનકશન કરવખ કે સ્ે ક ેે ્ક દખ ર કર ન

ાારફત કે તન બાેપાસ કર ન ડ્રેનજ જોડાણ ાળિી શકે .

કરવખ ?
૧૧)

સોસાેે પોતાના ાચે ભ ૂગર્ભ ગેર

ાબન નાાંાી

આ ાાેે ાહાનગરપાલ કાની નગાઉથી ાાંનખર ાળિી જે-ત સોસાેે

ાહાનગરપાલ કાની ભ ૂગર્ભ ગેર સાથ જોડાણ ાળિી

ાહાનગરપાલ કાના

શકે ? આ ાાેે કોબ રજી. ચાભરી ર્રિાનો થાે ?

પોતાના ાચે ડ્રેનજ

તપશીફ કેશન

મખજબ

તથા

ુખ૫રિિઝન

હેઠળ

ાબન નાાંાીન ાહાનગરપાલ કાની ભ ૂગર્ભ ગેર

સાથ જોડાણ ાળિી શકે આ ાાેે ૫ણ સાાા્ે િનેા મખજબ ુખિને
ા  ઠ રૂા. ૫૦૦/- નો ડ્રેનજ કનકશન રજી.ચાભરી ર્રિાનો રહે ે.
૧ર)

ડ્રેનજ જોડાણ ાાેે રથમિત ુખિને ા  ઠ રૂા. ૫૦૦/- ના
િાાાાં આિતા ચાભરીાાાં ડ્રેનજ જોડાણ ાાેે નો થતો
ાચભ સાા

૧૪)

ે કે કેા ?

િાાાાં આિતો

ચાભરી ત ફકત ડ્રેનજ કનકશન ાાેે નો રજી.ચાભરી જ ે. જોડાણ ાાેે
ાા -ાનખ ર સરહતનો ાચભ જોડાણ

નારે ર્ોગિિાનો રહે ે.

ાકાનની રથમાબિે ભ ૂગર્ભ ગેર ચોકન૫ ન થાે ત

ભ ૂગર્ભ ગેર કનકશન જાણકાર નન નનખર્િી ્ મ્બર પાસ જ

ાાેે શખ ાં કરવખ ?

િનેાાનખસાર ્ેિિતથત ર ત કરાિવખ જોબએ.ાકાનની ચોકન૫ થે

ાકાનની રથમાબિે ભ ૂગર્ભ ગેર
તો
૧૫)

ડ્રેનજ જોડાણ ાાેે રથમિત ુખિને ા  ઠ રૂા. ૫૦૦/- નો

ાબન ચોકન૫ થાે

શખ ાં કરવખ ?

ાબન ની સફાબ જે-ત ાકાન ધારકે પોતાની ર ત

પોતાના ાચે કરાિિાની રહે ે.

ભ ૂગર્ભ ગેર ઉર્રાિિાન/ચોકન૫ થિાન
ફરરેાા ના િનકા

ાાનગી ભ ૂગર્ભ ગેર

ગત

ાાેે કોનો સાં૫કભ કરિો.

ભ ૂગર્ભ ગેર ઉર્રાિિાન/ચોકન૫ થિાન
ાાેે નીચ મખજબની િિગત ફરરેાા  િનકા

ગત ફરરેાા ના િનકા
િિર્ાગનો રૂબરૂ / ફોન દ્વારા

સાં૫કભ થબ શકે ે.
૧૬)

ભ ૂગર્ભ

ગેરના

ત ૂેે

ઢાાંકણા

ાનહો /હાઉસ કનકશન ચમ્બર રોડ
કે ભ ૂગર્ભ
કરિો ?

ગેરન

બા  ાિિા,
િ

કરાિિા

ગત ર પરીંગ ાાેે કોનો સાં૫કભ

આ ાાેે

ગત ડ્રેનજ ફરરેાા  િનકા

િિર્ાગનો નથિા

ગત િોડભ નાાં

- નાેબ કાેભપા ક બજનર/ા.બ./ન.ા.બ./ નો સાં૫કભ કરિો.
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૧૮.ર માહહતી મેળવવા અંગે
અરીી૫ત્રક
નમ ૂનો- 'ક'
માહહતી માંગવા માટે ની અરીીનો નમ ૂનો
(જુ

ધનયમ-૬)
આબ.ડ .નાં.

(કચર ના ઉ૫ેોગ ાાેે )
રથમિત,
ાારહતી નિધકાર શ્રી,
રાજકોે ાહાનગરપાલ કા
૧.

નરજા ારનખ ાં નાાઃ-

ર.

સરનામખ:ાં -

૩.

ાારહતીની િિગતો :સાંબિાં ધત િિર્ાગઃાાાંગ ી ાારહતી ની િિગતોઃ-

૪.

૧.

ાાાંગ ી ાારહતીનખાં િિિરણઃ

ર.

ાાાંગ ી ાારહતીનો સાેગાળોઃ

૩.

ન્ે િિગતોઃ

હખ ાં જણાવખ છાં કે, ાાગિાાાાં આિ ી ાારહતી નિધિનેાની ક ા-૬ ાાાં મ ૂકિાાાાં આિ ા

રથમિતબાંધો હેઠળની નથી નન ાાર સાંપ ૂણભ જાણકાર મખજબ ત આ૫ની કચર ન
૫.

સક્ષા નિધકાર ની કચર ાાાં તા

ગતી ે.

ના નાં.

થી

રૂા.......................... ની ફ જાા કરાિી ે.
તથળઃ
તાર ાઃ
નરજા ારની સહ
બ-ાબ

સરનામખ, જો હોે તો,

ેે.નાં. (કચર )
ેે.નાં.

ઘર
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નોંિોઃ૧.

નમ ૂનો 'ક' ર્રિાાાાં ાારહતી નિધકાર ેોગ્ે ાા ા  કર શકે.

ર.

ફોાભ - 'ક' તાાા બાબત પ ૂરે પ ૂરે ર્રવખ નન જરૂર ાારહતીની િિગતો પ ૂર પાડિાાાાં કોબ સાંરા ગ્ધતા ન
રહે ત ુખિનિશ્રત કરવખ.ાં
ફ નાાં ા ર :-


(૧)

રાજકોે ાહાનગરપાલ કા નીચ મખજબના ા રે ફ િુખ

(ક)

નરજી ફ

(ા)

ન્ે ફ :-

કરશ.

રૂા. ર૦.૦૦

ક્રમાંક

માહહતીની ધવગત

હકિંમત/ ફી રૂધપયામાં
ધનયત કરે િ

(૧)

હકિંમત

િચાણ ાાેેના રથમકાશન તિરૂપ

A3 સાબઝ ાાેે રૂ. ર.૦૦

ાારહતી ઉ૫ બ્ધ હોે તો :

A4 સાબઝ ાાેે રૂ. ર.૦૦
( A3/ A4 સાબઝ િસિાે) રૂ. ૩.૦૦
(રથમિત એક પાનાાં

(ર)

િચાણ ાાેેના રથમકાશન િસિાે

ા)

:
ફ ોપી/ ડ તક ચાભરી (રથમિત નાંગ) રૂ. ૫૦/રે કડભ તપાસણી ચાભરી તથા ન્ે ન ગ
ચાજીસ.

(ર)

ગર બી રે ાા નીચ સાાિિષ્ે થતાાં નરજા ારે કોબ રથમકારની ફ ર્રપાબ કરિાની થતી નથી.


ાારહતી આ૫િાનો બ્કાર કરિાાાાં આિ તો તિા િાત નાગરરક િિર્ાગીે એપ ે
(કાેા ા) સત્તાિધકાર - નાેબ મ્ુખિનસી૫

૧૮.૩

જાહેર તાંત્ર દ્વારા

કર શકે ે.

ોકોન નપાતી તા ીા

આ િિર્ાગ દ્વારા
૧૮.૪

કિાશનરશ્રી ન નપી

ોકોન તા ીા નપાતી ન હોે

િનેાસાંગ્રહ-૧૩ ાાાં સાાિિષ્ે ન કરાે

ાગખ ૫ડતખ નથી.

હોે તિા, જાહેર તાંત્રએ આ૫િાનાાં રથમાાણ૫ત્રો, ના-

િાાંધા રથમાાણ૫ત્ર.
આ િિર્ાગ દ્વારા
૧૮.૫

ોકોન રથમાાણ૫ત્ર આ૫િાાાાં આિતા ન હોે

ાગખ ૫ડતખ નથી.

નોંધણી રથમરિેા અંગ :ભ ૂગર્ભ ગેર કનકશન ાળિિા રજીત્ેશન ાાેે ભ ૂગર્ભ ગેર શાાાાાાંથી િનેત નરજી
૫ત્રક (રૂા. ૧ ની રકિંાત) ાળિી તાાાં જરૂર િિગતો ર્ર ાકાનના ાકાનિરા/ પાણી િરા ના
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બી

ર્ેાભની રસીા ની નક

સાથ રનખ કરિાનખ ાં રહે ે.તથા ુખિને ા  ઠ રૂા. પાાંચસો

ા ડ્રેનજ

કનકશન રજીત્ેશન ચાભરી ર્રિાનો રહે ે.
૧૮.૬

જાહેર તાંત્ર કર ઉઘરાિિા અંગ
આ િિર્ાગ દ્વારા કર ઉઘરાિિાની કાાગીર કરિાાાાં આિતી ન હોે

૧૮.૭
૧૮.૮

ાગખ ૫ડતખ નથી.

િીજળ પાણીનાાં હાંગાાી નન કાેાી જોડાણો આ૫િા નન કા૫િા અંગ.
: આ િિર્ાગન

ાગખ ૫ડતખ નથી. : -

જાહેર તાંત્ર દ્વારા પખર પાડિાાાાં આિનાર ન્ે સિાઓની િિગત.
ભ ૂગર્ભ ગેર િિર્ાગ દ્વારા ગાંા ા પાણીન ્ ેા્ે ્ ા્ેાાાં િનેત ધોરણ મખજબ ્ ેા્ે
આપીન આ પાણીન ાતી ાેક બનાિી તન

ાગખ િિતતારના સહકાર ાાંડળ ના સભ્ે ાડખતોન

િનેાાનખસાર આ પાણી િસિંચાબ ાાેે આ૫િાાાાં આિ ે.
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પ્રમાણપત્ર
આથી રથમાાલણત કરિાાાાં આિ ે કે ાારહતી નિધકાર નિધિનેાની ક ા - ૪ અંતગભત તિેાં જાહેર
કરિાની બાબતો ''રથમોએકે િ ડ તક ોઝર'' (P.A.D.) ાારા િિર્ાગ દ્વારા તૈેાર કરિાાાાં આિ
૨૦૨૧ ની િતથિત એ નાાર ાાંનખર ાળિી નધતન કરિાાાાં આિ
તાર ા :

-

ે, તા. ૩૦-૪-

ે.

-૨૦૨૧

જાહેર માહહતી અધિકારી અને
હોદાની રૂસ સડી.સીટી.સન્દ્ીીનીયર
ડ્રેનેજ શાખા

