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પ્રકરણ-૨ (વનયમ સગં્રહ-૧) 
સગંઠનની વવગતો, કાયો અને ફરજો 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા 

 

(૨.૧) જાહરે તતં્ર ઉદે્દશ/ હતે ુ::- 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાાં બગીચા શાખાની સમગ્ર કાર્યવાહીઓ 
ડાર્રેકટર (પાકયસ એન્ડ ગાડયન)નાાં દેખરેખ હઠેળ તથા ડેપ્યટુી કમમશ્નરશ્રીનાાં 
અંકુશ હઠેળ થાર્ છે. 
 

બગીચા શાખા મારફત શહરેી પર્ાયવરણમાાં સધુારો થાર્ તેમજ શહરેની 
સુાંદરતામાાં વધારો થર્ા અને િોકો પર્ાયવરણ જાળવણીમાાં જાગતૃ બન ે
તેવા આશર્થી બગીચા મવકાસ, જાળવણી, મનભાવણી તેમજ વકૃ્ષારોપણ 
વગેરેની કાર્યવાહી તમેજ િોકોન ેપ્રમશલક્ષત કરવા તેમજ શહરેનાાં સમાાંતર 
મવકાસને ધ્ર્ાને િઇ શહરેી ભૌગોલિક અને સાાંસ્કૃમતક સ્સ્થતી અને હરવા 
ફરવાનાાં માધ્ર્મો ઉભા કરવા. 
 

શહરેી નગરજનો વગેરે પોતપોતાના રહણેાાંક તેમજ કાર્ય મવસ્તારમાાં િોક 
ભાગીદારીનાાં રૂપમાાં પર્ાયવરણ જાળવણીમાાં મદદરૂપ થાર્ તે માટે આ 
શાખા મારફત વખતો વખતનાાં નીમત મવષર્ક મનણયર્ો દ્વારા  ઉપિબ્ધી 
મજુબ મવના મલુ્ર્ે વકૃ્ષારોપણ માટેના રોપાઓ, આંમશક મલુ્ર્થી ટ્રી-ગાડયઝ 
તેમજ ગાડયન માટેના પ્રત્ર્ક્ષ મનદેશન મવગેરે પરુૂાં પાડે છે. આમ િોક 
ભાગીદારી ર્ોજનાના રૂપમાાં શહરેને હરરર્ાળાં બનાવવા માટે કાર્યવાહી 
કરવામાાં આવે છે. 
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(૨.૨) જાહરે તતં્રનુ ંવમશન/દુરંદેશીપણુ ં(વવઝન) ::- 
  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તેમજ શહરેની બાજુનાાં ભાગોમાાં પર્યવરણ 
સધુારણામાાં નગરજનો, ઇન્ડસ્ટ્રીર્ાલિસ્ટસ ્ આમ જનતા વગેરે સહભાગી 
બને તેમજ વકૃ્ષ ઉછેર, શહરેી બ્યટુીફીકેશન, જાળવણી-મનભાવણીમાાં તેમજ 
તેનાાં રક્ષણ માટેની જવાબદારી સ્વીકારે તે માટે સમાાંતર જાગતૃતા િાવવી. 
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(૨.૩) જાહરે તતં્રનો ટ ંકો ઇવતહાસ અને તેની રચનાનો સદંભભ ::- 
રાજકોટ શહરે ૭૦’ રેખાાંશ પવૂે તથા ૭૦’-૧૮’ ઉત્તર અક્ષાાંશ ઉપર 
દરરર્ાની સપાટીથી ૧૩૮ મીટર ઊંચો પર આવેિ ૧૨૯.૩૫ ચો.રકમી. 
મવસ્તારમાાં પથરાર્ેલુાં છે. વધમુાાં વધ ુ ઉષ્ણતામાન ૪૬ સેન્ટીગે્રડ અન ે
મશર્ાળામાાં ઓછામાાં ઓછુ ૪.૮ સેન્ટીગે્રડ ધરાવત ુાં. તમેજ સરેરાશ વરસાદનુાં 
પ્રમાણ ૨૦ ઈંચ છે. મધ્ર્મ ખડકો  અને હાડય મોરમ તેમજ કાળી માટી અન ે
હાદય  સ્ટે્રટાનુાં ભતુિીર્ બાંધારણ છે. રાજકોટ શહરેની આજુબાજુનાાં મવસ્તારો 
ગ્રામ્ર્ છે. જે ખતેી ઉપર મનલભિત છે અને હાિ રાજકોટ શહરેમાાં તમામ સ્તરે 
ઉચ્ચ મશક્ષણની તમામ સમુવધાઓ ઉપિબ્ધ છે એટિે કે મશક્ષણ ક્ષેત્રે 
રાજકોટનુાં આગવુાં નામ છે. સાથો સાથ ઔદ્યોલગક મવકાસ પણ થઇ રહ્યો છે. 
 

રાજકોટ શહરેનાાં ઇમતહાસમાાં ડોરકયુાં કરતાાં શહરેની સ્થાપના ઈ.સ. ૧૬૧૦માાં 
મવભાજી જાડેજા અને રાજુ સાંઘીએ આજી નદીના જમણા કાાંઠે આજુબાજુના 
ગ્રામ્ર્ મવસ્તારનાાં િોકોને રહવેા બોિાવીને શહરે સ્થાપના કરી હોર્ તેવુાં 
જાણવા મળે છે. 
 

હાિની રાજકોટ મહાનગરપાલિકા તા. ૧૯/૧૧/૧૯૭૩ પહિેા રાજકોટ 
પાલિકા રૂપે કાર્યરત હતી. ગજુરાત રાજ્ર્નાાં પાંચાર્ત અને આરોગ્ર્ 
ખાતાનાાં હુકમ નાં.કે.પી. (૭૨)૨૫૧ આર.સી.એન.-૪૧૭૨-૧૯૬૮, 
તા.૨૭/૧૦/૧૯૭૨ થી માંજુર થર્ા અનસુાર તા.૧૯/૧૧/૧૯૭૩થી 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનુાં સર્જન થયુાં અને ભૌગોલિક મવસ્તારને ૧૮ 
વોડયમાાં મવભાજીત કરવામાાં આવ્ર્ો. આ સમર્ે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ભૌગોલિક રીતે ૬૯ ચો.રક.મી. ક્ષેત્રફળમાાં પથરાર્િે હતી. આ સમર્ ે
સભાસદોની કુિ સાંખ્ર્ા ૫૧ હતી. 
 

ત્ર્ારબાદ ગજુરાત સરકારશ્રીનાાં શહરેી મવકાસ અને શહરેી ગહૃ મનમાયણ 
મવભાગનાાં અંગે્રજી નોટીફીકેશન નાં.કે.વી.૨૧-૮૫ આર.એમ.એન./૭૨૮૪ 
/૨૫૭૪/પી. તા.૧૨/૦૨/૧૯૮૫ અનસુાર વોડયની પનુઃરચના કરવામાાં 
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આવેિ છે. તે અનસુાર ૧૮ વોડય અને સભાસદોની સાંખ્ર્ા ૫૯ ની મનર્ત 
થર્ેિ હતી. 
 

દરમ્ર્ાન રાજ્ર્ ચુાંટણી પાંચનાાં તા.૧૮/૦૩/૧૯૯૪ થી જાહરેનામા ક્રમાાંક: 
વરચ/૧૦૯૪ થી રાજકોટ શહરેનાાં વોડય નાં-૧ થી ૨૦ નુાં મસમાાંકન નક્કી 
કરવામાાં આવેિ હત ુાં. 
 

રાજ્ર્ સરકારશ્રીનાાં શહરેી મવકાસ અને શહરેી ગહૃ મનમાયણ મવભાગનાાં 
જાહરેનામા : કે.વી./ ૬૮/ ૧૯૮૮/આર.એમ.એન./ ૮૦૯૫ -૩૧૨૦ –પી. 
તા.૧૭/૦૬/૧૯૯૮થી રાજકોટ શહરેની હદ વધારી રૈર્ા, નાનામવા અન ે
મવડી, કોઠારીર્ા ગામ અને વાવડી ગામનાાં મવસ્તારોને રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકાને સોંપી દેવામાાં આવ્ર્ા છે. આ સાથે શહરેનો કાર્યભાર 
મવસ્તાર ૧૪૭.૦૭ ચો.કી.મી. થવા જાર્ છે.  
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાાં બગીચા શાખા દ્વારા સાંિગ્ન શાખાઓનાાં 
સહકારથી શહરેનાાં સમાાંતરરત મવકાસને ધ્ર્ાને િઇ નવા બગીચા બનાવવા, 
હર્ાત બગીચાઓની જાળવણી કરવી, તેમજ શહરેની અંદર રદન-પ્રમતરદન 
વધતા જતા માનવ સર્જર્જત પ્રદુષણો ઘટાડવા અને શહરેની સુાંદરતામાાં 
વધારો થાર્ તે માટે િોક ભાગીદારી તેમજ િોક સહકાર દ્વારા મવકાસની 
કાર્યવાહી કરવામાાં આવે છે. 
આ કામગીરીમાાં ડાર્રેકટર (પાકયસ એન્ડ ગાડયન), ગાડયન સપુરવાઈઝર, 
વકય આસીસ્ટન્ટ (ગાડયન) જેવા મહત્વનાાં ટેકનીકિ સ્ટાફ દ્વારા કામગીરી 
કરવામાાં આવે છે. 
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(૨.૪) જાહરે તતં્રની ફરજો ::- 
  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાાં બગીચા શાખા દ્વારા શહરેી નગરજનો મવગેરેન ે
હરવા ફરવાના સ્થળો નજીકનાાં મવસ્તારોમાાં મળી રહ ેતે માટે નીચે મજુબની 
મવગતોએ તેમજ વખતોવખતની મનમત મવષર્ક મનણયર્ અન્વર્ ે કામગીરી 
કરવામાાં આવે છે. 
 શહરેનાાં વોડય નાં.૧ થી ૧૮ માાં આવતા તમામ બગીચાઓ અને ટ્રારફક 

આઇિેન્્સ વગેરેની જાળવણી અને મનર્મમત મનભાવણી તમેજ 
ઋતઓુને અનિુક્ષીને મનર્મમત આગોતરી કામગીરીઓ કરાવવી. 

 શહરેી અને ઘમનષ્ઠ વકૃ્ષારોપણ જાળવણી-મનભાવણી તમેજ મવશેષ 
કામગીરી માટે આગોતરા આર્ોજન અને અમિવારી. 

 હર્ાત બગીચાઓની જાળવણી-મનભાવણી તેમજ સમર્ે સમર્ ે
સધુારણા તમેજ જરૂરી એપ્િીકેશનો (રાસાર્લણક ખાતર,દવા, કુદરતી 
અને માનવ સર્જર્જત નકુશાનીઓ અટકાવવા). 

 શહરેનાાં મવકાસ સાથે બગીચાનાાં હતે ુ માટેનાાં અનામત પ્િોટમાાં 
બગીચા બનવવાના આર્ોજન, ડીઝાઈન, ટેન્ડર વહીવટી પ્રરક્રર્ા 
વગેરે કરી પણૂય સીઝનનાાં મવકાસ માટે સમર્ મળી રહ ે તે માટે 
પ્રાર્ોલગક અમિ કરાવવો. 

 શહરેનાાં પ્રજાજનો વગેરેને બગીચાને િગત જાત મારહતી તેમજ 
વકૃ્ષારોપણને િગત મારહતી તેમજ જાત મનદશયન આપી િોકો 
પર્ાયવરણ સધુારણામાાં સહભાગી બને તે અંગે જાગતૃતા આપવી. 

 શહરેમાાં આકસ્સ્મક કે કુદરતી રીતે તટૂી પાડતા તેમજ ટ્રારફક વગેરેન ે
અડચણ રૂપ થતા વકૃ્ષોને દુર કરવાની વહીવટી તમેજ પ્રાર્ોલગક 
અમિવારી. 

 મહાનગરપાલિકા હસ્તકનાાં સાાંસ્કૃમતક કાર્યક્રમો તેમજ રાષ્ટ્રીર્ પવો, 
મહાનભુાવોની જન્મ જર્ાંતીઓ તમેજ ખાસ મહમેાનોનાાં સ્વાગત 
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વગેરે માટે પ્રસાંગોને અનરુૂપ સાંિગ્ન શાખાની માાંગણી મજુબ જરૂરી 
સશુોભન વગેરે. 

 બગીચા જાળવણી-મનભાવણી તેમજ નવા બનતા બગીચાને િગત 
સવ,ે ટાઉન પ્િાનીંગ, બાાંધકામ, વોટરવકયસ, રોશની, આરોગ્ર્, 
મવજીિન્સ, માકેટ વગેરે શાખા સાથે સાંપકયમાાં રહી જરૂરી કાર્યવાહી 
કરાવવી. 

 સરકારશ્રીનાાં વન અને પર્ાયવરણ મવભાગ તેમજ સરકારશ્રીનાાં અન્ર્ 
સાંસ્થાઓ સાથે સાંકિનમાાં રહી પર્ાયવરણ અનુાંસ ાંગીત કાર્યવાહી 
કરવી. 

 શહરેનાાં નગરજનો તેમજ ઇન્ડસ્ટ્રીર્ાલિસ્ટ, બેન્કસય, સાંસ્થાઓ સાથે 
સાંપકયમાાં રહી િોક ભાગીદારી ર્ોજના અંતગયત શહરેને હરરર્ાળાં 
બનાવવા  માટેની કામગીરીઓ તેમજ શહરેનાાં રોડ, રસ્તાઓ, 
ટ્રા.જ ાંકશનો મવગેરેમાાં બ્યટુીફીકેશનની કામગીરી કરવી. 

  રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વષય ૨૦૨૦માાં પર્ાયવરણ જાળવણી 
તેમજ શહરેની સુાંદરતામાાં વધારો થાર્, િોકો પર્ાયવરણ પ્રત્ર્ ે
સજાગ બને અને પર્ાયવરણ પ્રત્ર્ે હકારાત્મક અલભગમ કેળવે તેવા 
હતે ુ થી ગજુરાત રાજર્ વનમવભાગ અને રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકાના સયુાંકત ઉપક્રમે ‘’ગાડયન એક્ઝઝબીશીન અન ે
ફિાવર –શો’’ નુાં ટૂાંકા સમર્માાં આર્ોજન કરવામાાં આવિે. 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ર્ોજવામાાં આવેિ ‘’ફિાવર – શો- 
૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮’’ ના અનભુવ મવગેરે ધ્ર્ાને રાખી રેસકોષય 
મવસ્તારના પેવેલિર્ન પાસેના અને બહુમાળી ભવન સામેના અંદાજ 
૫૦ હજાર ચો.મી. જગ્ર્ામાાં તા.૨૪ થી૨૮ જાન્યઆુરી -૨૦૨૦ સધુી 
બહુહતેકુ સમુવધાઓ સાથે આ ‘’ ફિાવર –શો-૨૦૨૦’’ નુાં આર્ોજન 
કરવામાાં આવેિ. 

 આ ફિાવર – શોમાાં બહોળા પ્રમાણમાાં નસયરીમેન, ગાડયન પ્રોડકટસ, 
ઇરરગેશન, ગાડયન ટુલ્સ, ફરટિઇિાઇઝર/પેસ્ટીસાઇડસ- ન્યટુ્રીર્સ, કોપ્ર 
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પ્રોડકસ, ગ્રીન હાઉસ – નેટ હાઉઅસ , ફિાવર બકેટસ – પોટસ, 
િેન્ડસ્કેપસય. ફિાવરીંગ સીડસ / બલ્બસ, ગાડયન ફમનિચસય, રકચન 
કેમનિંગ ગાડયન/ પ્રોસેસ ફૂડસ .જુદા જુદા પ્રકારના ફિાવસય મવકે્રતાઓ, 
ફિોરરસ્ટ , ટોપર્રીમેન, બોનસાઇ, હોમસાર્ન્સ ગ્રપુ, અન્ર્ 
ડેકોરેરટવ આઇટેમ્સ, ગાડયન એમમમનટીઝ મવગેરે સાથે સાંકળાર્ેિા 
વ્ર્ાપારી એકમો, હને્ડલમૂ પ્રોડકટ્સ, વન્ર્ પેદાશો, મવગેરે સાથ ે
બહોળા પ્રમાણમાાં આ પ્રદશયનમાાં ભાગ િેવા આવેિ. 

 આ ફિાવર- શોના બહોળા પ્રસાર પ્રચાર માટે ફિાવર – શોના થીમ 
અને વન્ર્ – પર્ાયવરણ જાળવણીની ઝાાંખી રજુ કરતા ‘’ટેલ્બો’’ 
બનાવી ફિાવર – શો પહિેાથી ફિાવર – શોના અંત સધુી સમગ્ર 
શહરેમાાં ઉપરથી જુદા જુદા પષુ્પો આકષયણમાાં ખાસ વધારો થાર્ 
તેવા આશર્થી આપણી સાંસ્કૃમતના ધરોહર સમા સોમનાથ માંરદરની 
મત્ર – પારરમાલણક – કૃમત પ્રવેશ દ્વારમાાં રાખવામાાં આવેિ. 

 આ ફિાવર – શોમાાં આટય ક્રાફટના વગો રાખવામાાં આવેિ, જુદા 
જુદા પષુ્પોથી અિાંકૃત ટોપર્રી બનાવવામાાં આવેિ અને સાથોસાથ 
અવનવી મોટરકારના પ્રદશયન તમેજ િાઇવ રાંગોળી સ્પધાય 
ર્ોજવામાાં આવિે ર્ોજવામાાં આવેિ, આ ફિાવર – શોના બહારના 
ભાગે સ્વારદષ્ટ વાનગીઓના સ્ટોલ્સ પણ રાખવામાાં આવેિ. 

 આ ફિાવર – શોમા અંદાજ ૧૪.૨૫ િાખ િોકોએ મિુાકાત િઇ 
અને નસયરીઓમાાંથી જુદા જુદા પ્િાન્ટસ મવગેરેની ખરીદી કરી 
રાજકોટને હરરર્ાળ બનાવવા માટે સહકાર આપેિ છે.  
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(૨.૫) જાહરે તતં્રની મખુ્ય પ્રવવૃિઓ/કાયો ::- 

શહરેનાાં તમામ બગીચાઓ તેમજ વકૃ્ષારોપણનાાં મવસ્તારો િોકાલભમખુ 
ઉપર્ોગમાાં આવે તેમજ શહરેનુાં પર્ાયવરણ સધુરે તે રીતે શાખા દ્વારા 
િોકોને પ્રમશલક્ષત અન ેજાગતૃ કરી શહરેની સુાંદરતામાાં વધારો થાર્ તે રીત ે
કાર્યવાહી કરવી. 
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(૨.૬) જાહરે તતં્ર દ્વારા આપવામા ંઆવતી સેવાઓની યાદી અને તેનુ ં
સલંિપ્ત વવવરણ ::- 

  

 આ શાખા દ્વારા જાહરે જનતા મવગેરેને આ પ્રમાણે સેવા ઉપિબ્ધ થાર્ ત ે
માટે કાર્યવાહી કરવામાાં આવે છે. 
 શહરેનાાં બગીચા મવસ્તારો મવગેરે પ્રત્ર્ે િોકો આકષાયર્ અને તેન ુાં હાદય  

સમજાર્ તે માટે મનર્મમત સફાઈની વ્ર્વસ્થા અને જાળવણી. 
 

 શહરેનાાં જુદાજુદા મવસ્તારમાાં આવેિા નાનામોટા બગીચાઓ માના 
બાિક્રીડાાંગણની જાળવણી તેમજ સમર્ાન્તરે જરૂરી રીપેરીંગ 
કરાવવુાં. 

 બગીચા મવસ્તારોમાાં ફરવા આવતા િોકોની સરુક્ષા જળવાઈ રહ ેત ે
માટે મસક્યરુરટી વ્ર્વસ્થા ગોઠવાવવી. 
 

 બગીચા મવસ્તારમાાં ફરવા આવતી પબ્બ્િકને રાત્રીનાાં સમર્ સધુી 
સાંપણૂય રીતે િાઈટોની સમુવધા મળી રહ ે તે અંગે િગત શાખાનો 
સહકાર મેળવી અને કામગીરી કરાવવા પ્રર્ત્ન કરવા. 
 

 બગીચા મવગેરે મવસ્તારોમાાં વધૃ્ધો મવગેરે માટે બેઠક વ્ર્વસ્થા તમેજ 
બાળકો માટે નોન મમકેનાઈઝડ એમ્યઝુમેન્ટની વ્ર્વસ્થા 
 

 શહરેનાાં નાગરરકો મવગેરેને અડચણરૂપ થતા તેમજ ભર્ગ્રસ્ત વકૃ્ષો/ 
ડાળીઓ દુર કરવા માટે સ્થળ સ્સ્થમત અનરુૂપ દુર કરવા માટેની 
પરવાનગી આપવી. 
 

 શહરેનાાં નગરજનો મવગેરે ઉપિબ્ધી અનસુાર અને વખતો-વખત 
નીમત મવષર્ક મનણયર્ અનસુાર રોપાઓ તમેજ ટ્રી ગાડયની સમુવધાઓ 
પરૂી પાડવી અને વકૃ્ષ ઉછેરનુાં પ્રત્ર્ેક્ષ માગયદશયન આપવુાં. 

 

 શહરેની નગરજનો મવગેરેને પોતાના પ્રસાંગો ઉજવવા માટે આંમશક 
ભાડા દરથી શોભાનાાં કુાંડાઓ ઉપિબ્ધ મજુબ પરુા પાડવા. 
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(૨.૭) જાહરે તતં્રના ંરાજ્ય, વનયામક કચેરી, પ્રદેશ જીલ્િો, બ્િોક વગેરે 
સ્તરોએ સસં્થાગત માળખાનો આિેખ ::- 

 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ગાડયન શાખા 
કમમશ્નર 

 

 

નાર્બ કમમશ્નર 

 

 

ડાર્રેકટર (પાકયસ એન્ડ ગાડયન) 

 

 

 

 

    ટેકનીકિ          વહીવટી 
 

 

ગાડયન સપુરવાઈઝર                      સી.કા 
            

 

વકય આસીસ્ટન્ટ(ગાડયન)          જુ. કા. 
       

 

    હડે માળી             પટ્ટાવાળા 
 

 

 

 માળી   મજુર  સફાઈ મજુર 

 

શહરેી મવસ્તારનાાં બગીચાનાાં ક્ષેત્ર કાર્યભારને નીચે મજુબ ત્રણ ઝોન વહેંચણી કરવામાાં આવેિ છે. 
 

ક્રમ ઝોન વોડય મવસ્તાર રીમાકયસ 

(૧) ઈસ્ટ ૪,૫,૬,૧૫,૧૬,૧૮  

(૨) વેસ્ટ ૧,૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨  

(૩) સેન્ટ્રિ ૨,૩,૭,૧૩,૧૪,૧૭   
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(૨.૮) જાહરે તતં્રની અસરકારકતા અને કાયભિમતા વિારવા માટે િોકો 
પાસેથી અપેિાઓ ::- 

 કોઈપણ સાંસ્થા દ્વારા નગરજનો વગેરે માટે ઉભા કરવામાાં આવતા 
માળખામાાં િોકોનાાં સચુનો તેમજ િોકોનાાં સહકાર પણૂય અને ખરા અથયમાાં 
સમુવધા આપવા માટે ખબુજ જરૂરી બની રહ ેછે. 

 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહરેી નગરજનો વગેરેને સમુવધાઓમાાં આ 
પ્રમાણે સહકાર મળી રહ ેતે જરૂરી બને. 

 

 શહરેી નગરજનો વગેરે બગીચા વગેરે મવસ્તારોમાાં સ્વર્ાં મશસ્ત 
જાળવી નકુશાની ન પહોંચાડે તેમજ આ સાંપમત્ત આમ નગરજનોની 
છે તેવુાં સ્વીકારે. તેમજ જાહરે સ્થળોએ ગાંદકી ના કરે - સફાઈમાાં 
સહકાર આપે. 
 

 પોતાની જરૂરીર્ાત મજુબ નરહ પરાંત ુઆમ પ્રજાજનોને ધ્ર્ાને રાખીન ે
સમુવધાઓ ઉપિબ્ધ થાર્ તે અંગેનાાં વ્ર્વહારુ સચુનો થાર્. 

 

 પર્ાયવરણ જાળવણીમાાં વકૃ્ષએ આગવુાં અંગ છે તેમ ગણી તને ુાં લબન 
જરૂરી છેદન ન થાર્ અને તેન ુાં રક્ષણ થાર્ તે માટે સજાગ રહ.ે 
 

 િોકો ઘર આંગણે તેમજ ધાંધાના સ્થળે વકૃ્ષ ઉછેર માટેની મહાનગર 
પાલિકાની ર્ોજનાનો પણૂય િાભ િે અને પોતાનો સહકાર આપે. 
 

 શહરેની સુાંદરતા તમેજ પર્ાયવરણ સધુારણામાાં પોતાના અનભુવો 
તેમજ અન્ર્ સચુનો હોર્ તો મવના સાંકોચ ેિેલખતમાાં અમોને ધ્ર્ાને 
મકેુ. 
 

 શહરેી બ્યટુીફીકેશનની કામગીરીમાાં વધનુ ે વધ ુિોક સહકાર પ્રાપ્ત 
થાર્. 
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(૨.૯) િોક સહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પદ્ધવતઓ ::- 
 

 શહરેી વકૃ્ષારોપણ, જાહરે બગીચાઓ, સેન્ટ્રિ વઝય બ્યટુીફીકેશન, ટ્રા.જ ાંકશન્સ 
મવગેરેનાાં મવકાસ માટે આમ પ્રજાજનો, નગરજનો, ઇન્ડસ્ટ્રીર્ાલિસ્ટો, 
સાંસ્થાઓ, બેન્કસય મવગેરે સધુી સહકાર મેળવવા માટે આ શાખા દ્વારા 
પોસ્ટર, બેનર, ચોપાન્ર્ા, ન્યઝુ પેપર, જાહરેાતો, હોરડિંગ બોડય, મસનેમા 
સ્િાઈડો મવગેરેથી િોકોને પર્ાયવરણ જાળવણીમાાં સજાગ અને સહભાગી 
બનવા માટે પ્રર્ત્નો કરવામાાં આવે છે. 
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(૨.૧૦) સેવા આપવાના દેખરેખ વનયતં્રણ અને જાહરે ફહરયાદ વનવારણ 
માટે ઉપિબ્િ તતં્ર ::- 

 

 કોઈપણ સાંસ્થાનુાં માળખુાં િોક સહર્ોગ મવના અધરુૂાં જણાર્ અને વખતો 
વખત િોકોનાાં સહકાર રૂપી ર્ોગદાન હોર્ તે જરૂરી છે. 
 બગીચા શાખાની કાર્યશૈિી કે પ્રાર્ોલગક કામગીરીમાાં કોઈપણ 

ફરરર્ાદ હોર્ તો શાખાની મખુ્ર્ ઓરફસે, જનસેવા કેન્રમાાં િેલખત 
ફરરર્ાદનાાં રૂપમાાં સચુન સ્વીકારવામાાં આવ ેછે. 

 

 ભર્ગ્રસ્ત કે નડતર રૂપ વકૃ્ષો દુર કરવામાાં માટે આવતી અરજીઓનાાં 
સ્થળ મનરીક્ષણ કરી િોકોની ફરરર્ાદનો સરુ્ોગ્ર્ મનકાિ કરવમાાં 
આવે છે. 

 

 ભર્ગ્રસ્ત કે પડી ગર્ેિ વકૃ્ષો દુર કરવા માટે કોિ સેન્ટરમાાંથી 
આવતી ફરરર્ાદોનો સરુ્ોગ્ર્ મનકાિ કરવામાાં આવે છે. 
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(૨.૧૧) મખુ્ય કચેરી અને જુદાજુદા સ્તરોએ આવેિી અન્ટ્ય કચેરીના ં
સરનામા ં::- 

 

 આ કચેરીની બગીચા શાખા નીચે જણાવેિ સ્થળે ફરજ બજાવે છે. 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા, 

“ડો આંબેડકર ભવન” 

બીજો માળ, વવિંગ ૧-બી, 
સેન્ટ્રિ ઝોન, ઢેબરભાઈ રોડ 

રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧ 

ફોન ન-ં (૦૨૮૧)-૨૨૨૧૬૧૩- ૨૨૨૧૬૧૪ 
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(૨.૧૨) કચેરી શરૂ અને બિં થવાનો સમય ::- 
 

 આ કચેરીની બગીચા શાખાનો ફરજનો સમર્ નીચે દશાયવ્ર્ા મજુબનો છે. 
 

   ઓફીસ      િેત્રીય કામગીરી 
 સવારે ૧૦:૩૦ કિાકથી     ૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦ કિાક 

બપોરે ૦૨:૦૦ કિાક સધુી     ૦૨:૦૦ થી ૬:૧૦ કિાક 

 

        રીસેસ બપોરનાાં 
 રીસેસ બપોરે ૨:૦૦ થી ૨:૩૦      ૧૨:૦૦થી ૨:૦૦ કિાક 

સાાંજે ૨:૩૦ થી ૦૬:૧૦ કિાક સધુી 
 

 

 આકસ્સ્મક સાંજોગોમાાં કે્ષમત્રર્ કામગીરીઓનો સમર્ સમુનમિત હોતો નથી. 
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પ્રકરણ-૩ (વનયમ સગં્રહ-૨) 
અવિકારીઓ અને કમભચારીઓની સિા અને ફરજો 

 

૩.૨ સસં્થાના ં અવિકારીઓ અને કમભચારીઓની સિા અને ફરજોની 
વવગતો આપો. 

 

હોદ્દો:   સી.ઝિાકય  
સત્તાઓ વહીવટી ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

નાણાાંકીર્  ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

અન્ર્   ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

ફરજો   ૧ સ્ટોક રજીસ્ટર મનભાવવા. 
૨ સ્ટેશનરી રજીસ્ટર મનભાવવા. 
૩ સ્ટેમ્પ રજીસ્ટર જાળવવુાં તથા રહસાબ રાખવો. 
૪ શાખા કામગીરીનાાં એકાઉન્ટ િગત તમામ પ્રકારની પ્રરક્રર્ાઓ 

કરવી. 
૫ બજેટની જોગવાઈઓ અનસુાર વખતોવખત મારહતી પરૂી પાડવી 
૬ કેશને િગત તમામ પ્રકારની કામગીરી કરવી. 
૭ ડાર્રેકટર (પાકયસ એન્ડ ગાડયન)શ્રી તથા ગા.સપુર.શ્રી દ્વારા જે 

કામગીરી સોંપવામાાં આવ ેતે. 
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પ્રકરણ-૩ (વનયમ સગં્રહ-૨) 
અવિકારીઓ અને કમભચારીઓની સિા અને ફરજો 

 

૩.૨ સસં્થાના ં અવિકારીઓ અને કમભચારીઓની સિા અને ફરજોની 
વવગતો આપો. 

 

હોદ્દો:   જુ.ઝિાકય  
સત્તાઓ વહીવટી ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

નાણાાંકીર્  ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

અન્ર્   ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

ફરજો   ૧ એસ્ટા. ને િગત તમામ પ્રકારની કામગીરી 
૨ કમયચારીનાાં મનવમૃત્તનાાં પેન્શન પેપર તૈર્ાર કરવા તેમજ 

મનવમૃત્તનાાં તમામ હક્ક રહસ્સા ચકૂવવા અંગેની કામગીરી 
૩ તમામ પ્રકારની સ્ટેશનરી પરૂી પાડવા અંગેની કામગીરી 
૪ કોન્ટ્રાકટરોનાાં લબિ બનાવવા તેમજ કોન્ટ્રાઝટ અંગેની ફાઈિો 

મેઈનટેઈન કરવાની કામગીરી 
૫ પરચરુણ લબિ બનાવવાની કામગીરી 
૬ આઉટવડય/ ઈનવડયની કામગીરી 
૭ નવી ફાઈિો ઉપસ્સ્થત કરવા તથા જરૂરી પરરપત્રો તથા હુકમના 

મસુદ્દા તૈર્ાર કરવાની કામગીરી 
૮ ડાર્રેકટર (પાકયસ એન્ડ ગાડયન)શ્રી તથા ગા.સપુર.શ્રી દ્વારા જે 

કામગીરી સોંપવામાાં આવ ેતે. 
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પ્રકરણ-૩ (વનયમ સગં્રહ-૨) 
અવિકારીઓ અને કમભચારીઓની સિા અને ફરજો 

 

૩.૨ સસં્થાના ં અવિકારીઓ અને કમભચારીઓની સિા અને ફરજોની 
વવગતો આપો. 

આઉટડોર સ્ટાફની વવગત: 
હોદ્દો:   ડાર્રેકટર (પાકયસ એન્ડ ગાડયન) 

સત્તાઓ વહીવટી ૧ ૩૦ રદવસ સધુીની મેડીકિ તથા હક્ક રજા માંજૂરી. 
   ૨ શો-કોઝ નોટીસ આપવી. 
   ૩ વકૃ્ષો પાડવા/ દુર કરવાની પરવાનગી આપવી. 
   ૪ ટ્રી ગાડયસ મનમતમવષર્ક મનણયર્ આમધન ઉપિબ્ધી અનસુાર પરુા  

પાડવાની પ્રરક્રર્ા 
   ૫ ભાડાનાાં કુાંડા / વકૃ્ષોના રોપાઓ ઉપ્િબ્ધી મજુબ આપવા. 
   ૬ નવા મનમારે્િ કમયચારીઓની સેવાપોથીમાાં તેમજ તાબા હઠેળની  

કમયચારીઓની સેવાપોથીમાાં સરહથી નોંધ કરવી. 
   ૭ મનવતૃ કમયચારીઓનાાં પેન્શન પેપરમાાં સરહ કરવી. 

૮ નવા કામોની પ્રપોઝિ/ હર્ાત કામોમાાં સધુારણા/ સરકારશ્રી 
તેમજ મહાનગરપાલિકાની સાંિગ્ન શાખાઓમાાં સાંપકયમાાં રહી 
િગત જરૂરી કામગીરીઓ 

 

નાણાાંકીર્  ૧ રૂ. ૭૫૦૦૦/- ની મર્ાયદા 
   ૨ 

   ૩ 

 

અન્ર્   ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

ફરજો   ૧  

૨  

૩ 
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પ્રકરણ-૩ (વનયમ સગં્રહ-૨) 
અવિકારીઓ અને કમભચારીઓની સિા અને ફરજો 

 

૩.૨ સસં્થાના ંઅવિકારીઓ અને કમભચારીઓની સિા અને ફરજોની વવગતો આપો. 
આઉટડોર સ્ટાફની વવગત 

હોદ્દો:   ગાડયન સપુરવાઈઝર 

સત્તાઓ વહીવટી ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

નાણાાંકીર્  ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

અન્ર્   ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

ફરજો   ૧ ડાર્રેકટર (પાકયસ એન્ડ ગાડયન) શ્રીની દેખરેખ નીચે બગીચા વકૃ્ષારોપણ, શહરેી  
  વકૃ્ષારોપણ, ટ્રા. જ ાંઝશન્સ બ્યટુીફીકેશન મવગેરે ની કામગીરી તેમજ ડાર્રેકટર (પાકયસ  
  એન્ડ ગાડયન)શ્રી દ્વારા જે કામગીરી સોંપવામાાં આવ ેતે. 
   ૨ શાખાની કામગીરીઓની સચુના મજુબની અગ્રાતાએ નવાકામોનાાં અંદાજ,  

ટેન્ડર તરૈ્ાર કરવા, ભર્ગ્રસ્ત વકૃ્ષો/ ડાળીઓ મવ. ની અરજી અન્વર્ ેસ્થળ મનરીક્ષણ 
અન ેરીપોટય . 

હોદ્દો:   વકય આસીસ્ટન્ટ(દર બ ેઝોન દીઠ એક એક) 

સત્તાઓ વહીવટી  ૧ 

   ૨ 

   ૩ 
 

નાણાાંકીર્  ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

અન્ર્   ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

ફરજો   ૧ િગતઝોનમાાં વોડયમાાં બગીચાની કામગીરી, તેમજ સરકારશ્રીનાાં મવમવધ કાર્યક્રમો 
  દરમ્ર્ાન િગત કામગીરીની વ્ર્વસ્થા તેમજ ડાર્રેકટર (પાકયસ એન્ડ ગાડયન)શ્રી, 

ગા.સપુર.શ્રી દ્વારા જે કામગીરી સોંપવામાાં આવ ેતનેી પ્રાર્ોલગક અમિવારી કરાવવી 
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હોદ્દો:   ઈ. હડે માળી (કુિ ચાર ઝોન, દરેક ઝોનમાાં એક એક) 

સત્તાઓ વહીવટી ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

નાણાાંકીર્  ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

અન્ર્   ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

ફરજો   ૧ િગતઝોનમાાં વોડયમાાં બગીચાની કામગીરી, તેમજ સરકારશ્રીનાાં  
મવમવધ કાર્યક્રમો દરમ્ર્ાન િગત કામગીરીની વ્ર્વસ્થા તેમજ 
ડાર્રેકટર (પાકયસ એન્ડ ગાડયન)શ્રી, ગા.સપુર.શ્રી, વકય આસીસ્ટન્ટ 
દ્વારા જે કામગીરી સોંપવામાાં આવે તે. 
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પ્રકરણ-૪ (વનયમ સગં્રહ-૩) 
કાયો કરવા માટે વનયમો, વવવનયમો, સચુનાઓ, વનયમસગં્રહ અને દફતરો 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા 

૪.૧ દસ્તાવેજનુ ંનામ/ મથાળં 

 

જાહરેતાંત્ર અથવા તેનાાં મનર્ાંત્રણ હઠેળનાાં અમધકારીઓ અને કમયચારીઓએ ઉપર્ોગ 
કરવાના મનર્મો, મવમનર્મો, સચુનો, મનર્મસાંગ્રહ અને દફતરોની ર્ાદી નીચેના નમનુા 
મજુબ આપો. આ નમનુો દરેક પ્રકારનાાં દસ્તાવેજ માટે ભરવાનો છે. 
 

દસ્તાવેજનુાં મથાળાં  સરકારી પરરપત્રો, હુકમો, જુદાજુદા પ્રકારનાાં રજીસ્ટરો  
જેવાકે હાડયવેર રજી., ડેડ સ્ટોક રજી., ઈન્વડય તથા 
આઉટવડય રજી. 
 

નીચે આપેિા પ્રકારોમાાંથી એક પસાંદ કરો. 
(મનર્મો, મવમનર્મો, સચુનો, મનર્મસાંગ્રહ, દફતરો અન્ર્) 

દસ્તાવેજ પરનુાં ટુાંકુ િખાણ   -2- 

 

વ્ર્સ્ઝતને મનર્મો, મવમનર્મો, સચૂનાઓ,  રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
મનર્મસાંગ્રહ અને દફતરોની નકિ   બગીચા શાખા, 
અહીંથી મળશે.      ડો.આંબેડકર ભવન, બીજો માળ 

       મવિંગ ૧-બી, સેન્ટ્રિ ઝોન 

રાજકોટ-૧ ,ફોન નાં-(૦૨૮૧)-૨૨૨૧૬૧૩ 

    ૨૨૨૧૬૧૪ 

        

મવભાગ દ્વારા મનર્મો, મવમનર્મો, 
સચૂનાઓ, મનર્મસાંગ્રહ અને દફતરોની 

નકિ માટે િેવાની ફી (જો હોર્ તો)   -2- 
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                            પ્રકરણ-૫ (વનયમ સગં્રહ-૪) 
નીવત ઘડતર અથવા નીવતના અમિ સબંિંી જનતાના સભ્યો સાથે સિાહ-

પરામશભ અથવા તેમના પ્રવતવનવિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વવગત 

બગીચા શાખા 
નીવત ઘડતર: 
 

૫.૧ શુાં નીમતઓના ઘડતર માટેની જનતાની અથવા તેના પ્રમતમનમધઓની 
સિાહ-પરામશય/ સહભાલગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? 

  

 શહરેી વકૃ્ષારોપણ તમેજ નવા બગીચાઓના આર્ોજન વગેરે માટે િોક 
સહકાર  તમેજ  િોક સચુનો દ્વારા સક્ષમ સ્તરે મીટીંગો બાદ ર્ોગ્ર્ મનણયર્ 
કરવામાાં આવે છે. 

 

૫.૨ શુાં નીમતઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તેના પ્રમતમનમધઓની સિાહ-
પરામશય/ સહભાલગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે? 

 

 વખતો વખતના નીમત મવષર્ક મનણયર્ો આધીન અમિવારી કરવામાાં આવ ે
છે. 
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પ્રકરણ-૬ (વનયમ સગં્રહ-૫) 
જાહરેતતં્ર અથવા તેના વનયતં્રણ હઠેળની વ્યક્તતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની 

કિાઓ અંગેનુ ંપત્રક 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા 

 

૬.૧  સરકારી દસ્તાવેજો મવશેની મારહતી આપવા નીચેના નમનૂાનો ઉપર્ોગ 
કરશો. જ્ર્ાાં દસ્તાવેજો ઉપિબ્ધ છે તેવી જગ્ર્ાનો ઉલ્િખે કરેિ છે. 

 

અન.ુ
નાં. 

દસ્તાવેજોની કક્ષા દસ્તાવેજોનુાં 
નામ 

દસ્તાવેજો 
મેળવવાની 
કાર્યપધ્ધમત 

નીચેની વ્ર્સ્ઝત 
પાસે છે/ તેના 
મનર્ાંત્રણમાાં છે. 

૧  હુકમો અરજી કરી 
મનર્ત ફી 
ભરીન ે

ડાર્રેકટર (પાકયસ 
એન્ડ ગાડયન) 

૨  પરરપત્રો “” “” 
૩  ફાઈિ “ “ 

 

આ દસ્તાવેજો નીચેના સ્થળે ઉપિબ્ધ રહશેે. 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા, 

“ડો આંબેડકર ભવન”, બીજો માળ, 
વવિંગ ૧-બી, સેન્ટ્રિ ઝોન, ઢેબરભાઈ રોડ 

રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧ 

ફોન ન-ં (૦૨૮૧)- ૨૨૨૧૬૧૩-૨૨૨૧૬૧૪ 
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પ્રકરણ-૭ (વનયમ સગં્રહ-૬) 
તેના ભાગ તરીકે રચાયેિ બોડભ , પહરષદ, સવમવતઓ અને અન્ટ્ય સસં્થાઓનુ ં

પત્રક 

બગીચા શાખા 
 

૭.૧ જાહરે તાંત્રને િગતા બોડય, પરરષદો, સમમમતઓ અને અન્ર્ માંડળો 
અંગની મવગત. 

 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને િગત ન હોઈ,આ મારહતી આપવાની 
જરૂરરર્ાત જણાતી નથી. 
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પ્રકરણ-૮ (વનયમ સગં્રહ-૭) 
સરકારી માહહતી અવિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ટ્ય વવગતો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા 

૮.૧ જાહરેતાંત્રના સરકારી માહીતી અમધકારીઓ, મદદનીશ સરકારી મારહતી અમધકારીઓ 
અને મવભાગીર્ કાર્દાકીર્(એપેિેટ) સત્તામધકારી મવશેની સાંપકય મારહતી નીચેના 
નમનૂામાાં આપો. 

 સરકારી તાંત્રનુાં નામ :- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
મદદનીશ સરકારી મારહતી અમધકારીઓ: 
સરકારી મારહતી અમધકારીઓ: 

 

જાહરે માહહતી અવિકારી: 
અન.ુ
ન.ં 

નામ હોદ્દો એસ.ટી
.ડી. 
કોડ 

ફોન નબંર ફેતસ ઈમેઈિ સરનામુ ં

કચેરી મો. 

૧ શ્રી એ.આર. 
વસિંહ  

નાયબ 
મ્યવુનવસપિ 
કવમશ્નર 

૦૨૮૧ ૨૩૩૧૪૮૪ 

 & 
 

૨૨૩૫૪૧૮ 

૯૪૦૯૭
૦૦૧૨૩ 

 -×- ’હરીમસિંહજી ભવન’’ 
મવભાગીર્ વે.ઝોન કચેરી 

બીગ બઝાર પાછળ 
રાજકોટ  

મદદનીશ સરકારી માહહતી અવિકારી: સરકારી માહહતી અવિકારી: 
અન.ુ
ન.ં 

નામ હોદ્દો એસ.
ટી.ડી. 
કોડ 

ફોન નબંર ફેતસ ઈમેઈિ સરનામુ ં

કચેરી મો. 

૧ એિ.જે.ચૌહાણ ગાડભન 
સપુરવાઇઝર  

  ૯૬૨૪૭ 
૮૮૨૨૯ 

 -×- બગીચા શાખા, 
“ડો આંબેડકર ભવન”, 

બીજો માળ, વવિંગ ૧-બી, 
સેન્ટ્રિ ઝોન, ઢેબરભાઈ 

રોડ, રાજકોટ 

વવભાગીય એપેિેટ(કાયદા) સિાવિકારી: 
અન.ુ
ન.ં 

નામ હોદ્દો એસ.ટી.
ડી. કોડ 

ફોન નબંર ફેતસ ઈમેઈિ સરનામુ ં

કચેરી ઘર 

૧ શ્રી ઉદીત 
અગ્રવાિ 

મ્યવુનવસપિ 
કવમશ્નર 

૦૨૮૧-
૨૨૨૪૧૩૩ 

૯૭૧૪૫
૦૩૭૦૧ 

૨૪૬૬૫૦૧ ૨૨૨૪૨૫૮ -×- ડો.આંબેડકર ભવન, 
ઢેબર રોડ, સેન્ટ્રિ 
ઝોન, રાજકોટ 
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પ્રકરણ-૯  
વનણભય િેવાની  પ્રહિયામા ંઅનસુરવાની કાયભપધ્િવત 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા 

૯.૧ જુદા જુદા મદુ્દાઓ અંગે મનણયર્ િેવા માટે કઈ કાર્યપધ્ધમત અનસુરવામાાં આવે છે ? 
 

બી.પી.એમ.સી. એઝટ, ૧૯૪૯ની જોગવાઈ અનસુરીને મનણયર્ો િેવામાાં આવે છે. તેમજ 
વખતો વખતના નીમત મવષર્ક મનણયર્ અન્વરે્ થતા હુકમો અનસુાર કાર્યવાહીમાાં 
અનસુરવામાાં આવે છે. 

 

૯.૨ અગત્ર્ની બાબતો માટે કોઈ ખાસ મનણયર્ િેવા માટેની દસ્તાવેજી કાર્યપધ્ધમતઓ/ 
ઠરાવેિી કાર્યપધ્ધમતઓ/ મનર્મ માપદાંડો/ મનર્મો ક્ાાં ક્ાાં છે? મનણયર્ િેવા માટે ક્ાાં 
ક્ાાં સ્તરે મવચાર કરવામાાં આવે છે? 

 

 પારા નાં.૯.૧માાં જણાવ્ર્ા મસવાર્ અન્ર્ કોઈ પધ્ધમત અસ્સ્તત્વમાાં નથી. મનણયર્ો િેવા 
માટે પ્રકરણો શાખા દ્વારા નાર્બ કમમશ્નરશ્રી મારફત કમમશ્નરશ્રીને મોકિવામાાં આવે છે. 

 

૯.૩ મનણયર્ને જનતા સધુી પહોંચાડવાની કઈ વ્ર્વસ્થા છે? 
 

 મનણયર્ોની િેલખત જાણ સાંબાંમધતને ટપાિ દ્વારા મોકિવાની વ્ર્વસ્થા છે. 
 

૯.૪ મનણયર્ િેવાની પ્રરક્રર્ામાાં જેના માંતવ્ર્ો િેવાનાર છે તે અમધકારીઓ ક્ાાં છે? 
 

 ડાર્રેકટર (પાકયસ એન્ડ ગાડયન)       નાર્બ કમમશ્નરશ્રી    કમમશ્નરશ્રી 
 

૯.૫ મનણયર્ િેનાર અંમતમ સત્તામધકારી કોણ છે? 
 

 કમમશ્નરશ્રી 
 

૯.૬ જે અગત્ર્ની બાબતો પર જાહરે સત્તામધકારી દ્વારા મનણયર્ િેવામાાં આવે છે તેની મારહતી 
અિગ રીતે નીચેના નમનૂામાાં આપો 

 

 આ શાખાને િાગ ુપડત ુાં નથી. 
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પ્રકરણ-૧૦ 

અવિકારીઓ અને કમભચારીઓની માહહતી પકુ્સ્તકા(હડરેતટરી) 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા 
અન.ુ
ન.ં 

નામ હોદ્દો એસ.ટી.ડી
. કોડ 

ફોન નબંર ફેતસ ઈમેઈિ સરનામુ ં
કચેરી મો. 

૧ ડો.કે.ડી. હાપિીયા ડાર્રેકટર (પાકયસ 
એન્ડ ગાડયન) 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૩ ૯૭૧૪૫૦૩૭૧૬ - - “ઓમ”, ૧ ગોવિભન સોસાયટી, 
નમભદા પાકભની બાજુમા,ં અમીન 
માગભ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૪ 

drhapalia23@rediffmail.com 

૨ શ્રી એિ.જે. ચૌહાણ ગાડભન 
સપુરવાઇઝર 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૪ ૯૬૨૪૭૮૮૨૨૯ - - “વશવમ”,  
૧૨ કૈિાસ પાકભ ,યનુી.રોડ,  

બોમ્બે હાઉસીંગ પાછળ, રાજકોટ 
૩ શ્રી એસ.વી. 

કણઝારીયા 
ગાડભન 

સપુરવાઇઝર 
૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૪ ૯૬૨૪૦૪૦૧૦૦ - - ગદાિર રેસીડન્ટ્સી, બ્િોક ન-ં૫૬, 

ગામ-કોઠારીયા, તા,જી. રાજકોટ 
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અન.ુ
ન.ં 

નામ હોદ્દો એસ.ટી.ડી
. કોડ 

ફોન નબંર ફેતસ ઈમેઈિ સરનામુ ં
કચેરી મો. 

૪ શ્રી આર.કે. વત્રવેદી વકભ આસી.ગાડભન ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૪ ૯૭૨૩૪૫૪૯૧૬ - - શ્રી રામ, રણજુા કો.ઓ.હા. 
સોસાયટી-૧, ગોકુિ પાકભની 

બાજુમા,ં કોઠારીયા મે. રોડ, રણજુા 
મહંદર પાસે, ગામ-કોઠારીયા, 

 તા,જી. રાજકોટ 

૫ શ્રી આર.કે. ચાવડા વકભ આસી.ગાડભન ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૪ ૯૭૧૪૬૫૫૪૪૨ - - ૮/ઈ- પ  લણિમા સોસાયટી,  
રાજનગર પાસે, રાજકોટ 

૬ શ્રી એસ.એિ. 
મકવાણા  

સી.કા. ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૪ ૮૧૫૫૦૫૩૬૦૦ - - મ.ુ બાન્ટ્રા તા. ગોંડિ જી. રાજકોટ 

૭ શ્રી એસ. આર. 
રોજાસરા 

 

જુ.કિાકભ ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૪    C/O હદનેશભાઇ માટીયા  
વશવનગર ગ્રીનિેન્ટ્ડ  ચોકડી 

જયહહિંદ  સ્ક િની બાજુમા ંરાજકોટ 
૮ શ્રી એચ.જે. પડંયા  જુ.કિાકભ   ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૪     

ભોમેશ્વરવાડી શેરી ન ં-૨  
જામનગર રોડ રાજકોટ  
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પ્રકરણ-૧૧ 

વવવનયમોમા ંજોગવાઈ કયાભ મજુબ મહનેતાણાની પધ્િવત સહીત દરેક અવિકારી 
અને કમભચારીને મળતુ ંમાવસક મહનેતાણુ ં

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા 

ક્રમ 
નાં. 

નામ હોદ્દો મામસક 
મહનેતાણુાં  
(એમપ્રિ  
૨૦૨૦) 

વળતર/ 

ભથ્ુાં 
(એમપ્રિ 
૨૦૨૦) 

મવમનર્મમાાં જણાવ્ર્ા 
મજુબ મહનેતાણુાં 
નક્કી કરવાની 
કાર્યપધ્ધમત 

૧ ડો.કે.ડી. હાપિીર્ા ડાર્રેકટર 
(પાકયસ એન્ડ 

ગાડયન) 

૧૨૯૮૫૭/- - - 

૨ શ્રી એિ.જે. ચૌહાણ ગાડયન સપુર ૧૧૩૮૨૬/- - - 
૩ શ્રી એસ.મવ. કણઝારીર્ા ગાડયન સપુર ૭૮૫૨૪/- - - 
૪ શ્રી આર.કે. ચાવડા વકય આસી. ૫૨૧૭૭/- - - 
૫ શ્રી આર.કે. મત્રવેદી વકય આસી. ૫૨૧૭૭/- - - 
૬ શ્રી એસ.એિ.મકવાણા  સી.કા. ૩૬૧૪૧/- - - 
૭ શ્રી એસ.આર. રોજાસરા જુ.કા. ૧૯૯૫૦/- - - 
૮ શ્રી એચ.જે. પાંડર્ા  જુ.કા. ૧૯૯૫૦/- - - 
૯ શ્રી દોણકીર્ા ઝારહદ ના્ભુાઈ માળી ૫૧૨૦૦/- - - 
૧૦ શ્રી સભાડ ખેંગાર જગમિ માળી ૪૫૦૦૫/- - - 
૧૧ શ્રી ચાવડા કાન્તીભાઈ એસ. માળી ૪૨૬૬૮/- - - 
૧૨ શ્રી જાદવ મવનોદભાઈ કે. માળી ૪૦૩૮૮/- - - 
૧૩ શ્રી ઝરીર્ા ઉમેદમસિંહ ડી. માળી ૩૩૯૪૧/- - - 
૧૪ શ્રી કોડીનારીર્ા રમેશ પી. માળી ૩૯૧૩૮/- - - 
૧૫ શ્રી પરમાર કાાંમતભાઈ દેવશીભાઈ માળી ૩૮૦૫૩/- - -- 
૧૬ શ્રી ઉધરેજા વજીબેન દેવરાજભાઈ માળી ૪૧૧૩૯/- - - 
૧૭ શ્રી મકવાણા ગીતાબેન પ્રેમજીભાઈ સફાઈ મજુર ૨૫૪૯૮/- - - 
૧૮ શ્રી મોગિ નાઝીરશા કાદરશા મજુર ૨૫૪૯૮/- - - 



31 
 

ક્રમ 
નાં. 

નામ હોદ્દો મામસક 
મહનેતાણુાં 
(એમપ્રિ 
૨૦૨૦) 

વળતર/ 

ભથ્ુાં વળતર/ 

ભથ્ુાં (એમપ્રિ 
૨૦૨૦) 

મવમનર્મમાાં 
જણાવ્ર્ા મજુબ 
મહનેતાણુાં નક્કી 

કરવાની 
કાર્યપધ્ધમત 

૧૯ શ્રી પરમાર અમમતભાઈ ભરતભાઈ મજુર ૨૫૪૯૮/- - - 
૨૦ શ્રી રાઠોડ મહકે મવનોદભાઈ મજુર ૨૫૪૯૮/- - - 
૨૧ શ્રી રાઠોડ મકેુશભાઈ રણછોડભાઈ મજુર ૨૫૪૯૮/- - - 
૨૨ શ્રી મસિંધવ ખોડીદાસ વેિજી મજુર ૨૫૪૯૮/- - - 
૨૩ શ્રી મસિંધવ િીિાબેન રમેશભાઈ મજુર ૩૧૭૨૧/- - - 
૨૪ શ્રી વાઘિેા કનભુાઈ વાિજીભાઈ મજુર ૨૫૪૯૮/- - - 
૨૫ શ્રી ર્ાદવ હાંસાબેન જીતેન્રભાઈ મજુર ૩૦૭૭૦/- - - 
૨૬ શ્રીઝીંઝુવારડર્ા રવજીભાઈ વીરસીંગ મજુર ૩૦૭૭૦/- - - 
૨૭ શ્રી ઝીંઝુવાડીર્ા કાંચનબેન આર મજુર ૨૪૦૬૭/- - - 
૨૮ શ્રી િીંગડીર્ા હારૂન સતાર મજુર ૩૬૧૫૭/- - - 
૨૯ શ્રી મકવાણા માંજુિાબેન શામજી મજુર ૪૧૧૮૭/- - - 
૩૦ શ્રીમકવાણા માંજુિાબેન ખીમજીભાઈ મજુર ૪૩૧૯૭/- - - 

૩૧ શ્રી રત્નોતર શાાંતાબેન દેવજીભાઇ  મજુર ૪૧૧૮૭/- - - 
૩૨ શ્રી મેરરર્ા હાંસાબેન મોહનભાઈ મજુર ૪૧૧૮૭/- - - 
૩૩ શ્રી રાઠોડ હાંસાબેન મોહનભાઇ મજુર ૪૧૧૪૧/- - - 
૩૪ શ્રી પરમાર રાંજનબેન વાિજીભાઈ મજુર ૪૧૧૮૭/- - - 
૩૫ શ્રી રાઠોડ રમીિાબેન મહશેભાઈ મજુર ૪૧૧૩૭/- - - 
૩૬ શ્રી મસિંધવ ભાવનાબેન રકશોરભાઈ મજુર ૪૧૧૩૯/- - - 
૩૭ શ્રી સોિાંકી હાંસાબેન દેસાજી મજુર ૪૧૧૮૫/- - - 
૩૮ શ્રી સમવતાબેન બાબભુાઈ સોિાંકી મજુર ૪૧૧૩૯/- - - 
૩૯ શ્રી સોિાંકી મવનોદ આિાભાઈ મજુર ૪૧૧૮૭/- - - 
૪૦ શ્રી વાઘિેા િીિાબેન હરરભાઈ મજુર ૪૧૧૮૭/- - - 
૪૧ શ્રી બારૈર્ા જ્ર્ોત્સનાબેન એચ. મજુર ૧૧૨૬૫/- - - 
૪૨ શ્રી ગણેશા શારદાબેન રદનશેભાઇ મજુર ૩૬૧૭૩/- - - 
૪૩ શ્રી િાંગારરર્ા કાન્તાબેન શશીકાાંત મજુર ૩૩૧૯૫/-   
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ક્રમ નામ  

હોદ્દો 
 

મામસક 
મહનેતાણુાં 
(એમપ્રિ 
૨૦૨૦) 

 

વળતર/ 

ભથ્ુાં વળતર/ 

ભથ્ુાં (એમપ્રિ 
૨૦૨૦) 

 

મવમનર્મમાાં 
જણાવ્ર્ા મજુબ 
મહનેતાણુાં નક્કી 

કરવાની 
કાર્યપધ્ધમત 

૪૪ શ્રી પાંડયા આમશસભાઈ સી. મજુર ૨૯૯૭૫/- - - 
૪૫ શ્રી સાધરીર્ા હમેીબેન વાઘજીભાઈ મજુર ૪૧૧૩૧/- - - 
૪૬ શ્રી સરવૈર્ા ભીખભુાઈ મોહનભાઈ મજુર ૩૫૧૬૫/- - - 
૪૭ શ્રી વાઘિેા દેવજીભાઈ ગોવાભાઈ મજુર ૩૫૧૬૫/- - - 
૪૮ શ્રી જાદવ ભાનબુને મકેુશભાઈ મજુર ૨૫૪૯૮/- - - 
૪૯ શ્રી મકવાણા રાજુ રામજીભાઈ મજુર ૩૬૧૪૧/- - - 
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પ્રકરણ-૧૨(વનયમ સગં્રહ-૧૧) 
પ્રત્યેક સસં્થાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર 

તમામ યોજનાઓ, સચુત ખચભ અને કરેિ ચકુવણી અંગે અહવેાિોની વવગતો વવકાસ, વનમાભણ અને તકનીકી કાયો અંગે 
જવાબદાર જાહરે તતં્ર માટે 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા 

૧૨.૧  જુદી જુદી યોજનાઓ અન્ટ્વયે જુદી જુદી પ્રવવૃિઓ માટે અંદાજપત્રની વવગતોની માહહતી નીચેના નમ  નામા ંઆપો. વષભ૨૦૧૮-૧૯ 

 

ક્રમ 
નાં. 

યોજનાનુ ંનામ/સદર પ્રવવૃિ પ્રવવૃિ શરુ 
કયાભની તારીખ 

પ્રવવૃિના 
અંતની 
અંદાજેિ 
તારીખ 

મજુંર 
થયેિ 
રકમ રૂ. 
િાખમા ં

(૨૦૨૧-૨૨) 

છૂટી કરેિ/ 
ચકુવેિ રકમ 
(હપ્તાની 
સખં્યા) 

છેલ્િા 
વષભનુ ં
ખરેખર 
ખચભ રકમ 
રૂ. િાખમા ં
૨૦૨૦-૨૧ 

કાયભની ગણુવિા 
માટે સપં  ણભપણે 
કામગીરી માટે 
જવાબદાર 
અવિકારી 

૧ જાહરે બગીચા પગાર 
ખચભ 

વહીવટી નાણાહકય વષભ નાણાહકય 
વષભના અંત 

૩૫૦ વનયમ મજુબ ૨૮૨ ગાડભન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર (પી & જી) 
નાયબ કવમશ્નર 
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ક્રમ 
નાં. 

યોજનાનુ ંનામ/સદર પ્રવવૃિ પ્રવવૃિ શરુ 
કયાભની તારીખ 

પ્રવવૃિના 
અંતની અંદાજેિ 

તારીખ 

મજુંર થયેિ 
રકમ રૂ. 
િાખમા ં

(૨૦૨૧-૨૨) 

છૂટી કરેિ/ 
ચકુવેિ રકમ 
(હપ્તાની 
સખં્યા) 

છેલ્િા વષભનુ ં
ખરેખર ખચભ રકમ 

રૂ. િાખમા ં
૨૦૨૦-૨૧ 

કાયભની ગણુવિા માટે 
સપં  ણભપણે કામગીરી 
માટે જવાબદાર 

અવિકારી 
૩ સરફેવસિંગ પ્િે ગ્રાઉન્ટ્ડ 

મરામત 
તાવંત્રક નાણાહકય વષભ નાણાહકય 

વષભના અંત 

૨૦.૦૦ કામગીરી 
મજુબ 

૯.૯૬ ગાડભન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 
નાયબ કવમશ્નર 

૪ સાદીિવાર ખચભ વહીવટી નાણાહકય વષભ નાણાહકય 
વષભના અંત 

૦૦.૦૬ કામગીરી 
મજુબ 

૦.૦૦૨ ગાડભન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 
નાયબ કવમશ્નર 

૫ વિૃારોપણ ખચભ વહીવટી નાણાહકય વષભ નાણાહકય 
વષભના અંત 

૨૫૦ કામગીરી 
મજુબ 

૧૭.૧૨ ગાડભન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 
નાયબ કવમશ્નર 

૬ જાહરે બગીચા નીભાવ 
મરામત 

તાવંત્રક નાણાહકય વષભ નાણાહકય 
વષભના અંત 

૪૫૦ કામગીરી 
મજુબ 

૩૪.૩૧ ગાડભન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 
નાયબ કવમશ્નર 

૭ વીજળી ખચભ તાવંત્રક નાણાહકય વષભ નાણાહકય 
વષભના અંત 

૧૨.૦૦ કામગીરી 
મજુબ 

૫.૮૮ ગાડભન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 
નાયબ કવમશ્નર 
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િમ 
ન.ં 

યોજનાનુ ંનામ/સદર પ્રવવૃિ પ્રવવૃિ શરુ 
કયાભની તારીખ 

પ્રવવૃિના 
અંતની અંદાજેિ 

તારીખ 

મજુંર થયેિ 
રકમ રૂ. 
િાખમા ં

(૨૦૨૧-૨૨) 

છૂટી કરેિ/ 
ચકુવેિ રકમ 
(હપ્તાની 
સખં્યા) 

છેલ્િા વષભનુ ં
ખરેખર ખચભ રકમ 

રૂ. િાખમા ં
(૨૦૨૦-૨૧) 

કાયભની ગણુવિા માટે 
સપં  ણભપણે કામગીરી 
માટે જવાબદાર 

અવિકારી 
૮ બગીચા વસવવિ કામ તાવંત્રક નાણાહકય વષભ નાણાહકય 

વષભના અંત 

૧૫૬.૦૦ કામગીરી 
મજુબ 

૫.૨૭ ગાડભન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 
નાયબ કવમશ્નર 

૯ ટેિીફોન તાવંત્રક નાણાહકય વષભ નાણાહકય 
વષભના અંત 

૦.૦૨૫ કામગીરી 
મજુબ 

૦.૦૧૩ ગાડભન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 
નાયબ કવમશ્નર 

૧૦ બગીચા વનભાવ મરમત 
(વસવીિ) 

તાવંત્રક નાણાહકય વષભ નાણાહકય 
વષભના અંત 

૫૫.૦૦ કામગીરી 
મજુબ 

૪.૬૬ ગાડભન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 
નાયબ કવમશ્નર 

૧૧ ફિાવર શો   તાવંત્રક નાણાહકય વષભ નાણાહકય 
વષભના અંત 

૨.૦૦ કામગીરી 
મજુબ 

૧.૧૨ તમામ શાખાની 
સયંતુત ફાળવણી 

૧૨ નવા આધવુનક સાિનો તાવંત્રક નાણાહકય વષભ નાણાહકય 
વષભના અંત 

૧૦૦.૦૦ કામગીરી 
મજુબ 

૯.૪૫  

૧૩ ગો-ગ્રીન  તાવંત્રક નાણાહકય વષભ નાણાહકય 
વષભના અંત 

૧૦૦.૦૦ કામગીરી 
મજુબ 

૩.૭૦ ગાડભન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 
નાયબ કવમશ્નર 

૧૪ નવા બગીચા  તાવંત્રક નાણાહકય વષભ નાણાહકય 
વષભના અંત 

૫૦૦.૦૦ કામગીરી 
મજુબ 

૪૪.૨૯ ગાડભન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 
નાયબ કવમશ્નર 

૧૫ આઉટ સોવસિંગ  તાવંત્રક  નાણાહકય વષભ  નાણાહકય 
વષભના અંત 

૦૪.૦૦ વનયમમજુબ ૦.૨૬  
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િમ 
ન.ં 

યોજનાનુ ંનામ/સદર પ્રવવૃિ પ્રવવૃિ શરુ 
કયાભની તારીખ 

પ્રવવૃિના 
અંતની અંદાજેિ 

તારીખ 

મજુંર થયેિ 
રકમ રૂ. 
િાખમા ં

(૨૦૨૧-૨૨) 

છૂટી કરેિ/ 
ચકુવેિ રકમ 
(હપ્તાની 
સખં્યા) 

છેલ્િા વષભનુ ં
ખરેખર ખચભ રકમ 

રૂ. િાખમા ં
(૨૦૨૦-૨૧) 

કાયભની ગણુવિા માટે 
સપં  ણભપણે કામગીરી 
માટે જવાબદાર 

અવિકારી 
૧૬ અમતૃ વમશન  તાવંત્રક નાણાહકય વષભ નાણાહકય 

વષભના અંત 

૧૦૭.૦૦ કામગીરી 
મજુબ 

૧૧.૪૦ ગાડભન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 
નાયબ કવમશ્નર 

૧૭ થીમ બેઇઝ ગાડભન  તાવંત્રક નાણાહકય વષભ નાણાહકય 
વષભના અંત 

૧૬૦.૦૦ કામગીરી 
મજુબ 

૫.૩૮ ગાડભન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 
નાયબ કવમશ્નર 

૧૮ અબભન ફોરેસ્ટ (કેમ્પા ફંડ)  તાવંત્રક નાણાહકય વષભ નાણાહકય 
વષભના અંત 

૧૫૦.૦૦ કામગીરી 
મજુબ 

૨૪.૨૦ ગાડભન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 
નાયબ કવમશ્નર 
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પ્રકરણ-૧૩ 

સહાયકી કાયભિમોના અમિ અંગેની પધ્િવત 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા 

 

૧૩.૧ કચેરીની આ શાખા દ્વારા કોઈ સહાર્કી કાર્યક્રમની અમિવારી કરવામાાં 
આવતી નથી તથેી મારહતી આપવાની થતી નથી. 
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પ્રકરણ-૧૪(વનયમ સગં્રહ-૧૩) 
તેણે આપેિ રાહતો, પરમીટ કે અવિકૃવત મેળવનારની વવગતો 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા 

 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના બગીચા શાખા દ્વારા વખતો વખતના નીમતમવષર્ક 
મનણયર્ આધીન સબસીડાઈઝ રકમ વસિુી, વકૃ્ષારોપણ ઉછેર માટે ટ્રી ગાડય, 
ઉપિબ્ધી અનસુાર વખતો વખતનાાં મનમતમવષર્ક મનણયર્ આમધન આપવામાાં 
આવે છે. 
 

 

શહરેી નગરજનોની ફરરર્ાદો અનસુાર ભર્ગ્રસ્ત, નડતર રૂપ વકૃ્ષો/ ડાળીઓ દુર 
કરવા માટેની અરજીઓને સક્ષમ સ્તરેની સ્થળ ચકાસણી કરી અરજદારની સાંમમત 
મળ્ર્ા બાદ જરુરી વહીવટી ચાર્જ વસિુાત આવ્ર્ે સક્ષમ માંજુરી મળ્ર્ા બાદ 
પરવાનગી ન્યનુતમ ૩૦ રદવસ માાં આપવામા આવે છે.  આ અરજી અન્વર્ેની 
માંજુરી આપ્ર્ા બાદ જે તે અરજદારે સ્વ:ખચે કામગીરી કરી / કરાવી અને સ્થળે 
મનકળત ુ િાકડુ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના નજીકના સ્મશાનમાાં જમા કરવાન ુ
હોર્ છે. 
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  પ્રકરણ-૧૫(વનયમ સગં્રહ-૧૪) 
કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિ િોરણો 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા 

 

૧૫.૧ મવમવધ પ્રવમૃત્તઓ/ કાર્યક્રમો હાથ ધરવા માટે મવભાગે નક્કી કરેિ ધોરણોની 
મવગતો નીચે મજુબ છે. 

 

 આ શાખાની મનણયર્ િેવાની પ્રરક્રર્ા માટે શાખા દ્વારા ફાઈિ ઉપર નોંધ 
નાર્બ કમમશ્નરને રજુ કરવામાાં આવે છે. જો મનણયર્ તમેના દ્વારા િેવાનો 
થતો હોર્ તો મનણયર્સહ પ્રકરણ પરત આવ્ર્ે અમિવારી કરવામાાં આવ ે
છે. અન્ર્થા મનણયર્ માટે આગળ નાર્બ કમમશ્નર કે જરૂર પડર્ે કમમશ્નરન ે
પ્રકરણ રજુ કરવામાાં આવે છે. જેમાાં મનણયર્ આવ્ર્ે અમિવારી કરવામાાં 
આવે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

પ્રકરણ-૧૬(વનયમ સગં્રહ-૧૫) 
વીજાણુ ંરૂપે ઉપિબ્િ માહહતી 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા 

 

૧૬.૧ વીજાણુાંરૂપે કોઈ મારહતી ઉપિબ્ધ નથી. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

પ્રકરણ-૧૭(વનયમ સગં્રહ-૧૬) 
કાયો કરવા માટે નક્કી કરેિ િોરણો 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા 

 

૧૭.૧ િોકોને મારહતી મળે તે માટે મવભાગે અપનાવેિ સાધનોની મવગત નીચ ે
મજુબ છે. 

 

- વતયમાનપત્રો 
- નોટીસ બોડય 
- કચેરીમાાં રેકડયન ુાં મનરીક્ષણ 

- દસ્તાવેજોની નકિો મેળવવાની પધ્ધમત 

- જાહરે તાંત્રની વેબસાઈટ 

- જાહરેખબરના અન્ર્ સાધનો 
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પ્રકરણ-૧૮(વનયમ સગં્રહ-૧૭) 
અન્ટ્ય ઉપયોગી માહહતી 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા 

 

૧૮.૧ િોકો દ્વારા પછૂાતા પ્રશ્નોના ર્ોગ્ર્ જવાબો રૂબરૂ, ટેિીફોન દ્વારા કે િેલખતમાાં 
આપવામાાં આવે છે.જ્ર્ાાં િેલખતમાાં ફી મનર્ત થર્ેિ છે. તે અરજદારે મનર્ત 
રીતે જમાાં કરવાની થાર્ છે. 

 

૧૮.૨ મારહતી મેળવવા અંગે પારા ૧૮.૧માાં સચુવ્ર્ા મજુબ અમિ કરવામાાં 
આવશ.ે 

 

૧૮.૩ જાહરે તાંત્ર દ્વારા િોકોને આ બાબતે તાિીમ આપવાની જોગવાઈ નથી. 
 

 

 

 

 

    (ડો. કે.ડી. હાપિીર્ા)          (એ.આર.મસિંહ સાહબે) 
ડાર્રેઝટર (પાકયસ એન્ડ ગાડયન)    નાર્બ કમમશ્નર (વેસ્ટ  ઝોન) 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા                       રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
 
 
 
 
 
 



43 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
::  પ્રમાણ પત્ર :: 

 
આથી પ્રમાલણત કરવામા આવે છે કે મારહતી અમધકાર અમધમનર્મની કિમ-૪ અંતગયત 

સ્વર્ાં નેર કરવાની બાબતો 'પ્રોએઝટીવડીસ્ઝિોઝર' (P.A.D.) મારા મવભાગ દ્વારા તૈર્ાર 
કરવામાાં આવેિ છે. સન ે૨૦૨૦ - ૨૧  ની સ્સ્થમતએ અમારી માંજુરી મેળવી અદ્યતન કરવામાાં 
આવેિ છે. 

 
 
 
તારીખ:       ડાર્રેઝટર (પાકયસ એન્ડ ગાડયન)  

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


