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રાજર્ોટ મહાનગરપાલિર્ા 

વોટર વર્કસ શાખા 
પ્રર્રણ - ર (નનયમ સગં્રહ-૧) 

સગંઠનની નવગતો, ર્ાયો અને ફરજો 
ર.૧ જાહરે તતં્ર ઉદ્ર ે / હતેુુઃ- 
    હરેના નાગરરકોના જાહરે આરોગ્ય અને પ્રજા સખુાકારી માટે સ્વચ્છ, આરોગ્યપ્રદ, શઘુ્િ પીવા લાયક પાણી ધવતરણ કરવાનો છે. 
ર.ર જાહરે તતં્રનુ ંધમ ન / દુરંદે ી૫ણુ ં(ધવઝન) :- 
    હરેના ધવકાસન ેઘ્યાને લઈ લોકોન ેશઘુ્િ પાણી મળી રહ ેતે માટે પાણીના શઘુ્ઘ્િ કરણમા ંરફલ્ટર - પ્લાન્ટ, સ્ટોરેજ ટેન્ક તથા   
 પરુતા પ્રેસરથી અને આનસુગંી, મળી રહ ેતે માટે, ઉંચી ટાકંી તથા પપં હાઉસ બનાવવાનુ ંઆયોજન અને આનસુગંીક અમલીકરણના કામો હાથ  
 િરવામા ંઆવે છે.  
ર.૩ જાહરે તતં્રનો ટ ંકો ઈધતહાસ અને તેની રચનાનો સદંભભુઃ- 
    રાજકોટ  હરેમા ંશઘુ્િ પાણી ધવતરણ માટે વોટર વકભસ ધવભાગની નગરપાલલકાના સમયથી કરવામા ંઆવી ત્યારથી    
  મહાનગરપાલલકાની નાણંાકીય તથા  હરેના ધવકાસને ઘ્યાનમા ંરાખીને કોપોરે નના ધનયમો અને ઠરાવેલ િારાને મજુબ નળ  
  કનેક ન આ૫વાન ુચાલ ુછે. તેમજ  હરેની હદમા ંનવા ભળેલા ધવસ્તારના નાગરરકોને ઉકત સધુવિા પરુી પાડવા માટે ૫ણ  
  માળાખીકય સધુવિા ઉભી કરવામા ંઆવેલ છે. તેમજ જરૂરીયાત મજુબ ક્રમ ુઃ વિારો કરવામા ંઆવે છે.  
ર.૪ જાહરે તતં્રની ફરજોુઃ- 
  ૧) રાજકોટ  હરેના નાગરીકોને શઘુ્િ પીવાલાયક પાણી પરુી પાડવાની સધુવિા  
  ર) રાજકોટ  હરેમા ંપાણી પરુૂ પાડતા ફીલ્ટર પ્લાન્ટ, પાઈ૫ લાઈનો, પમ્પીંગ સ્ટે નની જાળવણી ધનભાવ તથા મરામત કરવાની   
   કામગીરી કરવી.   

  ૩) જાહરે હને્ડ પમ્પીંગની જાળવણી. 
ર.૫ જાહરે તતં્રની મખુ્ય પ્રવધૃતઓ/કાયોુઃ- 
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  પારા ર.૧ તથા ર.૪ મજુબ 

ર.૬ જાહરે તતં્ર દવારા આ૫વામા ંઆવતી સેવાઓની યાદી તથા તેન ુસલંિપ્ત ધવવરણ :- 
  રાજકોટ  હરેની ધવતરણ વ્યવસ્થા શઘુ્િ પીવાલાયક પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા તથા પ  રતા પ્રમાણમા ંદબાણથી પાણી ધવતરણ કરીન ેપાણીની 
પાઈ૫લાઈનોનુ ંમરામત તથા રફલ્ટર પ્લાનટ અન ેપમ્પીંગ સ્ટે નની જાળવણી  
ર.૭ જાહરે તતં્રના રાજય, ધનયામક કચરેી, પ્રદે , જજલ્લો, બ્લોક વગેરેટ સ્તરોટ સસં્થાગત માળખાનો આલેખ (જયા ંલાગ ુ૫ડત ુહોય ત્યા)ં 
ર.૮ જાહરે તતં્રની અસરકારકતા અને કાયભક્ષ્રમતા વિારવા માટેની લોકો પાસેથી  અપેિાઓ- 
  લોકાટ પાણીની મેળવતી સધુવિા માટે જરૂરી િારાિોરણ મજુબ ધનયત કરેલ ફી ભરી નળ જોડાણ કરાવવુ.ં પાણીની પાઈપ લાઈન સાથે કોઈ ૫ણ 
 જાતના તથા ગેરકાયદેસર પાણી મેળવતા લોકોની તતં્રન ેજાણ કરવાની. લોક જાગધૃતની અપેિાઓ ઉ૫રાતં અધનવાયભ કારણોસર પાણીની ધવતરણ 
 વ્યવસ્થા ધવિ૫ે ૫ડે તેવા સજંોગોમા ંલોકો દ્વારા સહયોગ મળે તેવી અપેિાઓ રાખવામા ંઆવે છે.    

ર.૯ લોકસહયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને ૫ઘ્િધતઓુઃ- 
  રાજકોટ મહાનગરપાલીકાટ લોકો દ્વારા ચ  ટંાયેલા પ્રધતનીિીઓ મારફત ચાલતી સ્વાયત સસં્થા છે. આ પ્રધતનીિી દ્વારા વોટર વકભસ ધવભાગને લગત 
યોગ્ય ધનતી ઘડવાનુ ંકામ જનરલ બોડભ/સ્થાયી સધમતી/વોટર વકભસ સધમતી મારફત કરવામા ંઆવે છે. આ સધમતી દ્વારા યોગ્ય ઠરાવોનો વહીવટી તતં્ર દ્વારા યોગ્ય 
અમલીકરણ કરવામા ંઆવ ેછે.  
ર.૧૦ સેવા આ૫વાના દેખરેખ ધનયતં્રણ અને જાહરે ફરરયાદ ધનવારણ માટે ઉ૫લબ્િ તતં્રુઃ- 
 હાલમા ં હરેના ૧ થી ૧૮ વોડભમા ંવોટર વકભસ ધવભાગ દ્વારા પાણી ધવતરણની કામગીરી અંગ ેફરીયાદ ધનવારણ માટે ર૪ કલાક               
        કંટ્રોલ રૂમ કાયભરત રહ ેછે. 
ર.૧૧ મખુ્ય કચેરી તથા જુદા જુદા સ્તરોટ આવેલી અન્ય કચેરીઓના સરનામાુઃ-  

 મખુ્ય કચેરીુઃ-  વોટર વકભસ  ાખા 
   રાજકોટ મહાનગરપાલીકા 
   ડો. આંબેડકર ભવન, 

   રૂમ ન.ં૬, બીજો માળ 

   ઢેબરભાઈ રોડ, 

   રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧ 
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   પવુભ ઝોન ઓફીસુઃ- "ઝવેર ચદં મેઘાણી ભવન" 
   રૂમ ન.ં-૧૩, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ 

 

   ૫ધિમ ઝોન ઓફીસુઃ-"હરીધસિંહજી ગોહીલ ભવન" 
   રૂમ ન.ં૧૪, બીગ બજાર પાછળ, 
   ૧૫૦' રીંગ રોડ, રાજકોટ 

 

 

ફરીયાદ ધનવારણ કેન્દ્રોુઃ- વોટર વકભસ  ાખા, 
કંટ્રોલ રૂમ જયબેુલી બાગ, રાજકોટ 

ફોન નેં. ૯૬ર૪૭૦૪૭૪૦-૯૬ર૪૭૦૪૭૪૧૧ર 
 

 

 

ર.૧ર          કચેરી  રૂ થવાનો / તથા બિં થવાનો સમયુઃ- 
 

 મખુ્ય ર્ચેરી ફરીયાદ નનવારણ રે્ન્દ્ર 

ર્ચેરી શરૂ થવાનો સમય ૧૦:૩૦ ૮:૦૦ 

ર્ચેરી બધં થવાનો સમય ૧૮:૧૦ ૧૮:૦૦ 

ફરીયાદ નનવારણ રે્ન્દ્ર - ર૪ કલાક કાયભરત 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ  શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

૩.૧ સસં્થાના અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજોની નવગત :- 
હોદો :-   એક્ઝીક્યટુીવ એન્દ્ીનીયર, સીટી એન્દ્ીનીયર, એડી. સીટી એન્દ્ીનીયર વે.ઝોન, એડી. સીટી એન્દ્ીનીયર ઈ.ઝોન 

સતાઓઃ- વહીવટી : 
  ૧.  સ્ટાફનુ ંજનરલ સ૫ુરધવઝન તથા સ્ટાફની રજા મજુંર કરવી. (હકક રજા અને બીજી રજા રદવસ - ૩૦ સિુી)    
  ર. સરકારિી તથા અન્ય ધવભાગો તરફથી માગંવામા ંઆવતી મારહતીનુ ંસકંલન કરવુ.ં  
  ૩. િારાસભ્યિી, સસંદસભ્યિી તરફથી સચુવવામા ંઆવેલ કામોનુ ંસકંલન કરવુ.ં 
  ૪. ઉ૫રી અધિકારીઓ દ્વારા સોપાયેલ અન્ય કામગીરી. 
  નાણારં્ીય : 
  ૧. ટસ્ટીમેટો રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- સિુીના મજુંર કરવા. 
  ર. રૂા.૨૦૦,૦૦૦/- થી ઉ૫રના કામોના ં૧૦ % ચેકીંગ કરવુ.ં 
  ૩. રૂા.૨૦૦,૦૦૦/- થી ઉ૫રની રકમના બીલો રજુ કરવા. 
  ૪. રૂા.૫૦૦/- સિુીની ૫રચરુણ ખરીદી રૂબરૂ બજાર ભાવ ચકાસીને કરવી. 
  ૫.  ાખાના અંદાજ૫ત્રનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
  ૬. સરકારિી માથંી ધવધવિ ગ્રાન્ટ મેળવવાની કાયભવાહી કરવી. 
  ૭. ધવધવિ યોજનાઓનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
  ફરજો : 
  ૧. ધવધવિ કમીટીઓની બેઠકમા ંહાજરી આ૫વી. 
  ર. ખાતાના વડા તરીકે ફરજ બજાવવી.  

  ૩.  હરેમા ંવોટર વકભસ યોજના ધવભાગને લગત જવાબદારી. 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ  શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

૩.૧ સસં્થાના અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજોની નવગત :- 
 

 હોદો :- ડેપ્યટુી એર્ઝીર્યટુીવ એન્દ્ીનીયર 

 સતાઓ :- વહીવટી : 
   ૧.  વોટર વકભસ યોજનાને લગત પ્લાનીંગ કરવ ુ

   ર. વોટર વકભસ નળ કનેક નો જોડાણો માટેની કાયભવાહી કરવી. 
   ૩. ચોથાવગભના કમભચારીઓની રજા મજુંર કરવી. 
   ૪. ઉ૫રી અધિકારીઓ દ્વારા સોપાયેલ અન્ય કામગીરી. 
   નાણારં્ીય : 
   ૧.    વોટર વકભસ લગત રૂ.૫૦,૦૦૦/- સિુીના ટસ્ટીમેટો મજુંર કરવા  

   ર. વોટર વકભસ લગત રૂા. ૨,૦૦,૦૦૦/- સિુીના બીલો મોકલવા. 
   ૩. વોટર વકભસ પ્રોજેકટન ેલગત ટસ્ટીમેટ તૈયાર કરાવવા  તથા આ અંગ ેનાણાકીય મજુંરી મેળવવી. 
   ૪. પરુા થયેલ વોટર-વકભસ-પ્રોજેકટવકભની M.B રેકડભ કરવી. 
   ફરજો : 
   ૧. કમીટીના ઠરાવોની મજુંરી મેળવવાની કાયભવાહી કરવી. 
   ર. વોડભ માથંી આવતી ફરીયાદો ધનકાલનુ ંસકંલન કરવુ.ં 
   ૩. ટડી. આસી.ટન્જીનીયર/વકભઆસીસ્ટન્ટ તથા મજુરની કામગીરીનુ ંસ૫ુરધવઝન. 
   ૪.  હરેને મળતા પાણી પરુવઠાન ેલગત તમામ કામગીરી. 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

૩.૧ સસં્થાના અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજોની નવગત :- 
 હોદો :- આસી. એન્દ્ીનીયર / એડી. આસી. એન્દ્ીનીયર 

 સતાઓ :-  વહીવટી : 
   ૧.  પ્લાન -અંદાજ૫ત્રક તૈયાર કરવ.ુ  
   ર. વોટર વકભસ નળ કનેક ન કરાવવા માટે કાયભવાહી કરવી. 
   ૩. ઉ૫રી અધિકારીઓ દ્વારા સોપાયેલ અન્ય કામગીરી. 
    નાણારં્ીય : 
   ૧. મેઝરમેન્ટ લઈ ટસ્ટીમેટો તૈયાર કરવા. 
   ર. વોડભ મા ંથયેલ વોટર વકભસ  તથા પ્રોજેકટવકભના મા૫ લઈ બીલો તૈયાર કરવા. 
    ફરજો : 
   ૧. સાઈટ ૫રના કામનુ ંતથા સપુ્રત કરાયેલ વોડભના વોટર વકભસ ને લગત કામોનુ ંસપં  ણભ સ૫ુરધવઝન. 
   ર. પાણી ચોરી તથા અનઅધિકૃત કનેક ન અંગેની કામગીરી કરવી. 
   ૩. પાણી ધવતરણ અને ધનભાવ-મરામત તથા નવી પાઈપ લાઈનની કામગીરી કરવાની તથા દેખરેખ રાખવાનુ.ં 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

૩.૧ સસં્થાના અધિકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની ધવગત :- 
હોદો :- કેમીસ્ટ 

સતાઓ :- ફરજો : 
૧. જળા યોમાથી મેળવેલ પાણીની ગણુવતા ચકાસવાનુ.ં 
ર. ફીલ્ટર પ્લાન્ટ ઉ૫રની પાણીની શઘુ્ઘ્િકરણ માટે જોયતા કેમીકલ્સની માત્રા યોગ્ય જળવાય રહ ેતે અંગેની કામગીરી જન્તમુકુત પાણી મળે તે પ્રકારની  
 ગણુવતા જાળવવાન.ુ 
૩.  હરેને અપાતા પાણીના સેમ્પલ લઈને જરૂરી લેબોરેટરી મારફત ટેસ્ટ કરાવવાનુ ંતથા તે અન્વય ેજરૂરી ૫ગલા સ  ચવવાનુ.ં 
૪. ગદંા પાણીના રકસ્સામા ંસમે્પલ લઈને જરૂરી ૫ગલા લેવાની નાયબ કાયભપાલક ઈજનેરિી ને સ  ચના આ૫વાનુ.ં 
૫. પાણીના શઘુ્ઘ્િકરણ માટે જોયતા કેમીકલ્સની ખરીદી તથા વ૫રા  ઉ૫ર ધનયતં્રણ રાખવાનુ.ં 
૬. સમયાતંરે ફીલ્ટર પ્લાન્ટ, અન્ડર ગ્રાઉન્ડ સ્ટોરેજ, કલેરીફાયર વીગેરેની સફાઈ માટે સ  ચન કરવાનુ.ં 
૭. કેમીકલ્સના વ૫રા  માટે સાવચેતીના ૫ગલા લેવાનુ ંતથા જરૂર જણાય સ્ટાફન ેતાલીમ આ૫વાનુ.ં 
૮. ઉ૫રોકત કેમીકલ્સના સ્ટોક અંગેના રજીસ્ટ્રાર મેઈન્ટેઈન કરવાનુ.ં 
૯. ઉ૫રી અધિકારીઓ દ્વારા સોપાયેલ કામગીરી. 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

૩.૧ સસં્થાના અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજોની નવગત :- 
હોદો :- ઈિે.સ૫ુરવાઈઝર  
સતાઓ :- ફરજો : 
  ૧. પ્લાન્ટ તથા પમં્પ હાઉસની તમામ ઈલે. આઈટમોનુ ંસ૫ુરવીઝન તેમજ તેમા ંફોલ્ટ થયે દુરસ્ત કરવાની કામગીરી  
  ર. ૫ધિમ ગજુરાત વીજ કં૫ની તરફથી આવતા બીલો તપાસી મીટરોનુ ંચેકીંગ કરવ ુતથા પાવર ફેકટર જળવાય રહ ેતે મજુબના ૫ગલા લેવા. 
  ૩. ઉ૫રી અધિકારીઓ દ્વારા સોપાયેલ કામગીરી. 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

૩.૧ સસં્થાના અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજોની નવગત :- 
હોદો :- મીરે્.સ૫ુરવાઈઝર  
સતાઓ :-  

ફરજો : 
 ૧. પમં્પ હાઉસ તથા ફીલ્ટર પ્લાન્ટને લગત મીકેનીકલ કામગીરી કરવી તેમજ મ ીનરીની ધનભાવ-મરામત ની કામગીરી કરવી. 
 ર. પ્લાન્ટ ઉ૫ર તથા પમ્પ હાઉસ ઉ૫રના તમામ પ્રકારના વાલ્વ ધનભાવની કામગીરી તેમજ નવા બેસાડવાની કામગીરી. 
 ૩. કલોરીન ગેસના ટનર તેમજ સીલીન્ડરને કલોરીન ડોઝ આ૫વા અંગ ેકેલોરીનેટર સાથે જોડવાની તથા જરૂરી માત્રામા ંકલોરીન પાણીમા ંભળે તે  
  પ્રકારે  કલોરીનના વાલ્વ સેટીંગ કરવાની કામગીરી. 
 ૪. ઉ૫રી અધિકારીઓ દ્વારા સોપાયેલ કામગીરી. 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

૩.૧ સસં્થાના અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજોની નવગત :- 
હોદો :- ફીટર  
સતાઓ :-  

ફરજો : 
  ૧. પેટ્રોલર સમયસર પાણીના ધવતરણના વાલ્વ ખોલબિંની કામગીરી ઉ૫ર દેખરેખ રાખવાનુ.ં 
  ર. ગદંા પાણી,  લાઈન લીકેજ તેમજ રીપેરીંગને લગત તથા વોટર વકભસન ેલગત તમામ કામગીરી. 
  ૩. નવા નળ કનેક ન ને જોડાણ આપ્યા બાદ રીપોટભ ભરી ફોમભ ૫રત ઓફીસ ેજમા કરવાની કામગીરી. 
  ૪. અનઅધિકૃત નળ કનેક નની તપાસ તથા કપાતની કામગીરી. 
  ૫. ઉ૫રી અધિકારીઓ દ્વારા સોપાયેલ કામગીરી. 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

૩.૧ સસં્થાના અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજોની નવગત :- 
હોદો :- પપં ઓ૫રેટર  
સતાઓ :- ફરજો : 
 

  ૧.  હરેમા ંઆવેલ અલગ અલગ જગ્યાટ તેમજ બહારના ધવસ્તારમા ંકોપોરે નના પમ્પીંગ સ્ટે ન ઉ૫ર ૫મ્પ ઓ૫રેટ કરવાની કામગીરી  
   તથા તેના મેઈન્ટેનેન્સ સમયે જરૂરી કામગીરી કરવાનુ.ં 
  ર. પમ્પીંગ અંગેના રજીસ્ટ્રાર લખવાના મીકેનીકલ તથા ઈલેકટ્રીક મીટરના રીડીંગ લેવાની કામગીરી. 
  ૩. સમયાતરે મ ીનરીઓમા ંજરૂરી લબુ્રીકન્ટ તથા ગ્લાન્ડની દોરી ભરવી, પેનલ બોડભના રીપરેીંગ કામ તથા પમ્પીંગને લગતા મેઈન લાઈનન ે
   લગતા વાલ્વ ઓ૫રેટ કરવાનુ.ં 
  ૪. પમ્પીંગ સ્ટે નને કોમ્યનુીકે ન સીસ્ટમ સભંાળવાનુ ંતથા જરૂર જણાય રજીસ્ટ્રારે નોંિ કરવાની. 
  ૫. ઈ.ટસ.આર/જી.ટસ.આર ના તમામ લેવલ રજીસ્ટ્રારમા ંનોંિવાની કામગીરી. 
  ૬. હલે્પર/મજુર પાસેથી પમ્પીંગ સ્ટે નની મ ીનરી, પેનલ બોડભની સફાઈ વીગેરીની કામગીરી તથા મેઈન્ટેન્ટસની કામગીરી કરાવવી. 
  ૭. પમ્પીંગ સ્ટે નની માઈનર ફોલ્ટની કામગીરી દુર કરવાનુ.ં  

  ૮. ઉ૫રી અધિકારીઓ દ્વારા સોપાયેલ કામગીરી. 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

 

૩.૧ સસં્થાના અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજોની નવગત :- 
 

હોદો :- વર્ક આસીસ્ટન્દ્ટ 

 

સતાઓ :-  

 

ફરજો : 
  ૧. સાઈટ ઉ૫ર ચાલતા કામો ઉ૫ર આસી.ટન્જી./ ટડી. આસી. ટન્જી. િી ના ધનયતં્રણ હઠેળ રહી કામગીરી કરવી. 
  ર. થયેલ કામના માપો સાઈટ ઉ૫ર લેવા 
  ૩. ઉ૫રી અધિકારીઓ દ્વારા સોપાયેલ કામગીરી. 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

 

૩.૧ સસં્થાના અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજોની નવગત :- 
 

હોદો :- સીનનયર ર્િાર્ક 
 

સતાઓ :- વહીવટી : 
  ૧. ૫ગારબીલ કલાભકની કામગીરીનુ ંસ૫ુરધવઝન 

  નાણારં્ીય : 
  ૧. ૫ગાર બીલ કલાકભિીની કામગીરીનુ ંસ૫ુરધવઝન 

  ફરજો : 
  ૧. આરટીઆઈને લગત કામગીરીનુ ંસ૫ુરધવઝન 

  ર. ઉ૫રી અધિકારીઓ દ્વારા સોપાયેલ અન્ય કામગીરી. 
  ૩.  સ્ટાફનુ ંસ૫ુરધવઝન 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

 

૩.૧ સસં્થાના અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજોની નવગત :- 
 

 હોદો :- એર્ાઉન્દ્ટન્દ્ટ 

 સતાઓ :- વહીવટી : 
   ૧. વહીવટી સતાઓ સોપાયલે નથી. 
   નાણારં્ીય : 
   ૧.  ાખાનુ ંબજેટ તૈયાર કરવ,ુ તથા મેઈન્ટેન કરવુ ં
   ર. બીલોની આકડાકીય ચકાસણી કરી ઓડીટ માટે રજુ કરવા 
   ૩.  ાખાને લગત સરકારિીમાથંી મળતી ગ્રાન્ટોનુ ંસકંલન કરાવવુ.ં 
   ૪.     નળ કન.ેને લગત વસલુાતનુ ંસકંલન કરાવવુ.ં 
 

   ફરજો : 
   ૧. કે ીયરની કામગીરીનુ ંસ૫ુરધવઝન કરવુ ં
   ર. કોરા ટેન્ડર ફોમભની અરજીઓ ચકાસવી તથા ટેન્ડર ઈસ્ય ુકરવા. 
   ૩. ઉ૫રી અધિકારીઓ દ્વારા સોપાયેલ અન્ય કામગીરી. 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

૩.૧ સસં્થાના અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજોની નવગત :- 
હોદો :- રે્શીયર 

સતાઓ :- વહીવટી : 
  ૧. સોપાયેલ નથી. 
  નાણારં્ીય : 
  ૧.  ટેન્ડર ફોમભ વેચાણ કરવા તથા તેની રકમ રહસાબી  ાખામા ંજમા કરાવવી. 
  ર. અનનસ્મની ડીપોઝીટની રકમનો ડ્રાફટ સ્વીકારવા તથા ૫રત કરવા 
  ૩. સીકયોરીટી ડીપોઝીટ ની રકમ ના ડ્રાફટ / ટફ.ડી.આર. સ્વીકારવા તથા ૫રત કરવા 
  ૪. સ્ટાફ ૫ગારનુ ંતથા સ્ટાફને લગત અન્ય ટલાઉન્સ ચકુવવા. 
  ૫.  ાખાને લગત સમગ્ર નાણાકીય લેતી દેતી કરવી. 
  ૬. રેવન્ય ુસ્ટેમ્પ મેળવવી તથા તે અંગેનુ ંરજીસ્ટર જાળવવુ ં
  ૭. મજુંર થયેલ નવા નળ કનેક નની ધનયત દર મજુબની વસલુાત અંગેની કામગીરી તથા પાણી ટેન્કર ની ધનયત ચાર્જ મજુબની વસલુાતની 
   કામગીરી, અન્ય વસલુાતની કામગીરી કરવી. 
  ફરજો :  
  ૧. વેચાણ કરેલ ટેન્ડરનુ ંરજીસ્ટર મેઈન્ટેઈન કરવ ુ

  ૨. અનનસ્ટમની, સીકયોરીટી ડીપોઝીટનુ ંરજીસ્ટર મેઈન્ટેઈન કરવુ ં
  ૩. જાહરેાતો નોટીસ બોડભ ઉ૫ર પ્રધસઘ્િી માટે મકુવી. ૫. ઉ૫રી અધિકારીઓ દ્વારા સોપાયેલ અન્ય કામગીરી. 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

૩.૧ સસં્થાના અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજોની નવગત :- 
 હોદો :- જુનનયર ર્િાર્ક  
 સતાઓ :- વહીવટી : 
   ૧. સ્વતતં્ર સતાઓ સોપાયેલ નથી, ૫રંત ુસબંિંીત અધિકારીિી સચુવે તે મજુબ કામની ફાઈલો તૈયાર કરી મજુરી અથન તબ્બકાવાર રજુ 
    કરવી.   
   નાણારં્ીય : 
   ૧. ૫ગાર બીલો તથા અન્ય ભથ્થા ધવગેરે બીલો તૈયાર કરવાની કામગીરી  
   ર. કમભચારીઓના ઈન્કમટેકસના ૫ત્રકો તૈયાર કરવા તથા સબંિંીત ધવભાગને મોકલવા 
   ૩.  ાખાને લગત ટપાલો બહાર મોકલવા માટે સ્ટેમ૫્ ખરીદી કરવી તથા તેનુ ંરજીસ્ટર  ધનભાવવુ.ં 
   ફરજો : 
   ૧. કાગળો / ટપાલો આવક તથા જાવક કરવી. 
   ર. ફાઈલો ઈનવડભ /આઉટ વડભ કરવી. 
   ૩. કામની ફાઈલો તથા સલંગ્ન રેકભડની જાળવણી કરવી. 
   ૪. પરુા થયેલ કામોની મેઝરમેન્ટ બકુ, ટેન્ડરો વગેરે રેકડભની જાળવણી કરવી. 
   ૫. જાહરેાતો મોકલવાની કામગીરી 
   ૬. ટેન્ડરો મજુંરીની પ્રરક્રયા કરવી. 
   ૭. કમભચારીઓની રજા મજુંર કરાવવાની કાયભવાહી કરવી. 
   ૮. કમભચારીઓની સધવિસ બકુ મેઈન્ટેઈન કરવી. 
          ૯. ઉ૫રી અધિકારીઓ દ્વારા સોપાયેલ અન્ય કામગીરી. 



18 

   ૧૦.  નવા નળ કનેક ન અંગ ેઅરજી ફોમભ સ્વીકારવવા. 
   ૧૧.  કનેક ન જોડાણ આપ્યા બાદ જરૂરી નોંિ રજીસ્ટરે નોંિી તમામ કામગીરી ધનભાવવાની તથા જાળવાની કામગીરી. 
   ૧ર. આર.ટી.આઈ.ને લગત કામગીરી / મખુ્ય મતં્રી ફરીયાદ ધનવારણ ની કામગીરી તથા રજીસ્ટર ધનભાવવુ ં
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

 

૩.૧ સસં્થાના અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજોની નવગત :- 
 

હોદો :- પેટ્રોિર 

સતાઓ :-  

  ફરજો : 
  ૧. સબંધંિત અધિકારી દ્વારા જે-તે વોટર ડીસ્ટ્રીબ્ય ુન સીસ્ટમનુ ંસમય૫ત્રક મજુબ પાણી ધવતરણની વાલ્વ ખોલબિં કરવાની કામગીરી. 
  ર. વીતરણ દરરમ્યાન લાઈન લીકેજ, વાલ્વ લીકેજ, ગદંાપાણી ભળવાની ફરીયાદ અંગે ઉ૫રી અિીકારીને સત્વરે જાણ કરવાની જવાબદારી. 
  ૩. પાણી ચોરી કરતા અથવા અનઅધિકૃત કનેક ન મેળવનાર આસામીઓની યાદી ઉ૫રી અધિકારીઓને જાણ કરવાની. 
  ૪.      ઉ૫રી અધિકારીઓ દ્વારા સોપાયેલ કામગીરી. 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

 

 

૩.૧ સસં્થાના અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજોની નવગત :- 
 હોદો :- પટાવાળા 
 સતાઓ :- ફરજો : 
    ૧. ટપાલ-ફાઈલો ૫ત્રો ધવ. સચુવવામા આવે ત્યાથંી લાવવી લઈ જવાની કામગીરી.   
    ર.અધિકારી સચુવ્યા મજુબ બહાર ટપાલ / હુકમ ધવ. અધિકારી કે કમભચારી દ્વારા સોપવામા ંઆવતી કામગીરી.  

    ૩.ઓફીસના કમભચારીઓ દ્વારા માગંવામા ંઆવે તે રેકડભ  ોિીને આ૫વાની કામગીરી. 
    ૪.અધિકારી/કમભચારી મારફત સો૫વામા ંઆવતી કચેરીને લગત કામગીરી  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ- ૩ (નનયમ સગં્રહ-ર) 
અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજો 

 

૩.૧ સસં્થાના અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓની સતા અને ફરજોની નવગત :- 
હોદો :- એક્ઝીક્યટુીવ એન્દ્ીનીયર, હડેવર્કસ,સીટી એન્દ્ીનીયર સે.ઝોન, એડી. સીટી એન્દ્ીનીયર વે.ઝોન, એડી. સીટી એન્દ્ીનીયર ઈ.ઝોન,  
સતાઓ:- વહીવટી: 
૧. સ્ટાફનુ ંજનરિ સપુરનવઝન તથા સ્ટાફની રજા મજુંર ર્રવી.(હક્ક રજા અને બીી રજા દદવસ-૩૦ સધુી) 
૨. સરર્ારશ્રી તથા નવભાગો તરફથી માગંવામા ંઆવતી માદહતીનુ ંસરં્િન ર્રવુ.ં 
3. ધારાસભ્યશ્રી, સસંદસભ્યશ્રી તરફથી સચુવવામા ંઆવેિ ર્ામોનુ ંસરં્િન ર્રવુ.ં 
૪. ઉપરી અનધર્ારીઓ દ્વરા સોંપાયેિ અન્દ્ય ર્ામગીરી. 
નાણારં્ીય: 
૧. એસ્ટીમેટો રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- સધુીના મજુંર ર્રવા. 
૨. રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- થી ઉપરના રર્મના બીિો રજુ ર્રવા. 
૩. રૂ. ૫૦૦/- સધુીની પરચરુણ ખરીદી રૂબરૂ ભાવ ચર્ાસીને ર્રવી. 
૪. શાખાના અંદાજપત્રનુ ંઆયોજન ર્રવુ.ં 
૫. સરર્ારશ્રી માથંી નવનવધ ગ્રાન્દ્ટ મેળવવાની ર્ાયકવાહી ર્રવી.  
૬. નવનવધ યોજનાઓનુ ંઆયોજન ર્રવુ.ં  
ફરજો : 
૧. નવનવધ ર્નમટીઓની બેઠર્મા ંહાજરી આપવી. 
૨. ખાતાના વડા તરીરે્ ફરજ બજાવવી. 
૩. દરેર્ ઝોનમા ંઆવતા વોડકની બાધંર્ામ િગત તમામ ર્ામગીરીની જવાબદારી. 
૪. રાજર્ોટ મહાનગરપાલિર્ાની નવનવધ નમિર્તોના સબંધંીત અરજદારોને દસ્તાવેજ ર્રી આપવા. 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ-૪ (નનયમ સગં્રહ-૩) 
ર્ાયો ર્રવા માટેના નનયમો, નવનનયમો, સચુનો નનયમસગં્રહ અને દફતરો 

૪.૧ જાહરે તતં્ર અથવા તેના ધનયતં્રણ હઠેળના અધિકારીઓ અને કમભચારીઓટ ઉ૫યોગ કરવાના ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, ધનયમસગં્રહ અને દફતરોની 
યાદી :- 
 દસ્તાવેજનુ ંનામ મથાળં      દસ્તાવેજનો પ્રકાર  
 ટેન્ડર પ્રરક્રિયા       ધનયમાનસુાર સોલવસંી િરાવનાર  
 S.O.R       તેમજ યોગ્ય ક્ક્િાની ટજન્સીઓન ેટેન્ડર આ૫વાનો ધનયમ 

 દસ્તાવેજ ૫રનુ ંટંુક લખાણ     ટેન્ડર નોટીસ 

 વ્યરકતન ેધનયમ, ધવધનયમો, સચુનાઓ,   સરનામુ ં 
 ધનયમસગં્રહ અને દફતરોની નકલ     વોટર વકભસ  ાખા, રૂમ ન.ં૬, રાજકોટ મહાનગરપાલીકા  

 અહીંથી મળ .ે       ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, 

 (૧). ટેન્ડર પ્રરક્યા-ઈ ટેન્ડર સીસ્ટમ    રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૧. 
 (ર). S.O.R      ટેલીફોન નબંરુઃ  
 (૩).  પાણી કનેક ન અંગેના નળ કનેક નના ધનયમો  ફેકસ  : ૦ર૮૧ - રરર૪ર૫૮ 

 (૪). દફતરીુઃ- ચાલ ુકામગીરીની ફાઈલો  અન્ય :website www.rmc.gov.in   

 

 ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ,   ટેન્ડરની નકલ લેવા માટે સસં્થાટ નકકી કરે તે  
 ધનયમસગં્રહ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી  મજુબ ટેન્ડર ફી વસલુ  લેવામા ંઆવે છે.  
 (જો હોયતો) 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ-૫ (નનયમ સગં્રહ-૪) 
નીધત ઘડતર અથવા નીધતના અમલ સબંિંી જનતાના સભ્યો સાથ ેસલાહ - ૫રામ ભ અથવા તેમના પ્રધતધનધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની ધવગત  
નીધત ઘડતર : 
 ૫.૧ શુ ંનીધતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રધતધનધિઓની સલાહ-૫રામ ભ / સહભાલગતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો,
  નીચેના નમનુામા ંઆવી નીધતની ધવગતો આ૫ોો. 

અનુ.ંન.ં નવષય મદુો શુ ંજનતાની સહભાલગતા 
સનુનનિવત ર્રવાનુ ંજરૂરી 

છે. m 

જનતાની સહભાલગતા મેળવવા 
માટેની વ્યવસ્થા 

૧. નવા નળ કનેકસન આપવા માટે વોટર વકભસ 
સમીતીના પ્રધતધનધિઓ દ્વારા નીધત િડતરની 
યોજના અમલમા ંછે. હાલ, કમીટીના ંઠરાવ 
ન.ં૩૯૬ તારીખ :- ૨૧/૧૧/૧૪ કનેકસન 
આપવાની નીધત નક્કી થયેલ છે. 

 

 

           હા 
 

 

ચુટંાયેલા પ્રધતધનધિ દ્વારા નીધત 
નક્કી કરવા માટેની વ્યવસ્થા - 
જનરલ બોડભ અને સ્ટેન્ડીંગ 
કમીટી દ્વારા છે. 

 

આનાથી નાગરીકને કયા આિારે નીધત ધવષયક બાબતોના ઘડતર અને અમલમા ંજનતાની સહભાગીતા નકકી કરાઈ છે તે સમજવામા ંમદદ થ ે. 
 

  

 

 

નીધત નો અમલ  : 
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૫.ર શુ ંનીધતઓના અમલ માટે જનતાની અથવા તેમના પ્રધતધનધિઓની સલાહ-૫રમ ભ / સહભાગીતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે  જો હોય તો, આવી 
જોગવાઈઓની ધવગતો નીચ ેનમનુામા ંઆ૫ોો. 
 

 

અનુ.ં 
નં
. 

નવષય મદુો શુ ંજનતાની સહભાલગતા 
સનુનનિવત ર્રવાનુ ંજરૂરી 

છે.  

જનતાની સહભાલગતા મેળવવા 
માટેની વ્યવસ્થા 

૧. ઉપર મજુબ  

 

 

 

હા 

નીધતઓના અમલમા ંજનતાની 
નહી પરંત ુચુટંાયેલ પ્રધતધનધિઓ 

ની સલાહ પરામ ભ/સહભાગી 
મેળવવાની ખાસ સધમધત (વોટર 
વોકભસ માટે)/ સ્ટેન્ડીંગ 
સધમધત/જનરલ બોડભ મા ંધનણભય 
કરવામા ંઆવે છે. 
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                                                                  રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ-૬ (નનયમ સગં્રહ-૫) 
જાહરે તતં્ર અથવા તેના નનયતં્રણ હઠેળની વ્યદર્તઓ પાસેના દસ્તાવેજોની ર્ક્ષાઓ અંગેનુ ં૫ત્રર્ 

 ૬.૧ સરકારી દસ્તાવેજો ધવ ેની મારહતી આ૫વા નીચેના નમનુાનો ઉ૫યોગ કર ો. જયા ંઆ દસ્તાવેજો ઉ૫લબ્િ છે તેવી જગ્યાટ જેવી કે સલચવાલય 
  ક્ક્િા, ધનયામકની કચેરી ક્ક્િા અન્યનો ૫ણ ઉલ્લેખ કરો. (ભઅન્યોભ લખવાની જગ્યાટ કિાનો ઉલ્લેખ કરો.) 
 

 

અનુ.ં ન.ં દસ્તાવેજનો ક્ક્ષા દસ્તાવેજનુ ંનામ 
અને તેની એર્ 
િીટીમા ંઓળખ 

દસ્તાવેજ મેળવવાની ર્ાયક૫ઘ્ધનત નીચેની વ્યદર્ત પાસે છે / 
તેના નનયતં્રણમા ંછે. 

 

૧. જાહરે સચુના ટેન્ડર વતભમાન૫ત્ર / વેબસાઈટ ૫રથી િોરણસર અરજી 
કરેની 

કાયભપાલક ઈજનેર, સીટી 
ટન્જીનીયર,સે.ઝોન, ટડી 
સીટી ટન્જીનીયર વે,ઝોન, 
ટડી.સીટી ટન્જીનીયર 
ઈ.ઝોન 

 
૨. હુકમ હુકમ અરજી કરી નીયત કરેલ દર મજુબ ઉપર મજુબ 

૩. ફાઈલ  ફાઈલ  અરજી કરી નીયત કરેલ દર મજુબ ઉપર મજુબ 

૪. ૫રી૫ત્ર ૫રી૫ત્ર અરજી કરી નીયત કરેલ દર મજુબ  ઉપર મજુબ 

 

 

આ દસ્તાવેજો નીચેના સ્થળે ઉ૫લબ્િ રહ ેે. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલીકા 
વોટર વકભસ  ાખા, 

ડો.આંબેડકર ભવન, બીજા માળે,રૂમ-૬, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ 

 

રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ-૭ (નનયમ સગં્રહ-૭) 
તેના ભાગ તરીરે્ રચાયેિી  બોડક ,૫દરષદ, સનમનતઓ અને અન્દ્ય સસં્થાઓનુ ં૫ત્રર્ 

 

૭.૧  જાહરે તતં્રન ેલગતા બોડભ, ૫રરષદો, સધમધતઓ અને અન્ય મડંળો અંગેની ધવગતુઃ- 
 

    -:રાજકોટ મહાનગરપાલીકાને લગત ન હોય અલગ માહીતી આપેલ નથી :- 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ-૮  (નનયમસગં્રહ-૭) 
સરર્ારી માદહતી અનધર્ારીઓના ંનામ, હોદો અને અન્દ્ય નવગતો 

૮.૧  જાહરે તતં્રના સરર્ારી માદહતી અનધર્ારીઓની મદદનીશ સરર્ારી માદહતી અનધર્ારીઓ અને નવભાગીય ર્ાયદાર્ીય (એપેિેટ) સતાનધર્ારી નવશેની 
  સ૫ંર્ક  માદહતીઃ- 
સરકારી તતં્રનુ ંનામુઃ  વોટર વકભસ  ાખા રાજકોટ મહાનગરપાલીકા 
મદદની  સરકારી મારહતી અધિકારીઓુઃ 

અનુ ં
નબં 

હોદો એસ.ટી.ડી 
ર્ોડ 

ફોન નબંર ફેર્સ ઈ-મેઈિ સરનામ ુ

 

   ર્ચેરી    
૧. 
 

સીટી ટન્જીનીયર ઈ.ઝોન 

ટડી. સીટી ટન્જીનીયર વ.ેઝોન 

ટડી. સીટી ટન્જીનીયર સ.ે.ઝોન 

 

          ૯૬૨૪૭૧૧૪૦૦ 

૯૬૨૪૭૧૬૨૩૬ 

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૯ 

 

 

 

૨૩૩૨૫૪૩ 

૨૩૮૯૨૭૪ 

 રાજકોટ મહાનગરપાલીકા, 
ઢેબરભાઈ રોડ, 

રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧ 

સરકારી મારહતી અધિકારીઓુઃ 
અનુ ં
નબં 

હોદો એસ.ટી.ડી 
ર્ોડ 

ફોન નબંર ફેર્સ ઈ-મેઈિ સરનામ ુ

 

   ર્ચેરી    
૧ ડેપ્યટુી ટકઝીકયટુીવ 

ટન્જીનીયરિી/સીનીયર 

કલાકભિી 

૦ર૮૧  રરર૪ર૫૮  રાજકોટ મહાનગરપાલીકા, 
ઢેબરભાઈ રોડ, 

રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧ 
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ધવભાગીય ટપેલેટ (કાયદા) સતાધિકારીુઃ 
અનુ ં
નબં 

હોદો એસ.ટી.ડી 
ર્ોડ 

ફોન નબંર ફેર્સ ઈ-મેઈિ સરનામ ુ

 

   ર્ચેરી    
૧. ર્નમશ્નર ૦ર૮૧ ૯૬ર૪૭૦૧૧૦૧ 

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૧ 
રરર૪ર૫૮× rmc_commissioner@yahoo.co.in રાજકોટ મહાનગરપાલીકા, 

ઢેબરભાઈ રોડ, 

ડો.આંબડેકર ભવન 

રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧ 
૨. 
 

શ્રી બી.ી.પ્રજાપતી     
નાયબ ર્નમશ્નર શ્રી 

૦ર૮૧ ૯૭૧૪૫ ૦૩૭૦૩   ૨૩૩૨૫૪૩ rmc_commissioner@yahoo.co.in રાજર્ોટ મહાનગર સેવા સદન, 
ડો. આંબેડર્ર ભવન,               
મઘ્ ય ઝોન નવભાગીય  ર્ચેરી,        
ઢેબરભાઈ  રોડ, 
રાજર્ોટ. ૩૬૦૦૦૧ 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ  શાખા 

પ્રર્રણ - ૯ 

નનણકય િેવાની પ્રદિયામા ંઅનસુરવાની ર્ાયક૫ઘ્ધનત 

 

૯.૧ જુદા જુદા મદુાઓ અંગ ેધનણભય લેવા માટે કઈ ૫ઘ્િધત અનસુરવામા ંઆવે છે ?(સલચવાલય ધનયમસગં્રહ અને કામકાજના ધનયમોના ધનયમસગં્રહ,  અન્ય 
 ધનયમો / ધવધનયમો વગેરેનો સદંભભ ટાકંી  કાય) 
  જુદા જુદા મદુાઓ અંગ ેધનણભય લેવા માટે બહુસ્તરીય કાયભ૫ઘ્િધત અનસુરવામા ંઆવે છે. 
૯.ર અગત્યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ ધનણભય લેવા માટેની દસ્તાવેજી કાયભ૫ઘ્િધતઓ / ઠરાવેલી કાયભ૫ઘ્િધતઓ  ધનયત મા૫દંડો / ધનયમો કયા કયા છે ? 
 ધનણભય લેવા માટે કયા સ્તરે ધવચાર કરવામા ંઆવે છે ?  
  (૧).બી.પી.ટમ.સી.ટકટ મજુબ, (ર) સીટી ટન્જીનીયર/ટડી. સીટી ટન્જીનીયરિીઓ, કધમશ્નર,  સ્ટે.ક.ચેરમેનિી (૩) પાણી માટે નળ કનેક ન 
અંગેની મજુંરી માટેના વોટર વકભસ સમીતી/સ્ટેન્ડીંગ કમીટી જનરલ બોડભ તરફથી થયેલ ઠરાવ મજુબના િોરણો અમલમા ંછે.  
૯.૩ ધનણભયન ેજનતા સિુી ૫હોચાડવાની કઈ વ્યવસ્થા છે ? 
  મ્યધુન. કોપોરે નને લગત ધવકાસ કામોની ધવગતની ધત્રમાસીક મેગેજીન બહાર પાડવામા ંઆવે છે. તેમજ નીણભયોની લેખીત જાણ સબંધંિત ને ટપાલ 
 દ્વારા મોકવાની વ્યવઘ્સ્વકાસના કામો/ તથા મે નરી કામોની ધવગતો જાહરે વતભમાન ૫ત્રો મારફત 

૯.૪ ધનણભય લેવાની પ્રરક્રયામા ં જેના ંમતંવ્યો લેવાનાર છે તે અધિકારીઓ કયા છે ?  
  મ.ઈ, અ.મ.ઈ, ડેપ્યટુી ટકઝી. ટન્જીનીયર, સીટી ટન્જીનીયર ટડી સીટી ટન્જીનીયર કે તેની ક્ક્િાના અધિકારીિી  
૯.૫ ધનણભય લેનાર અંધતમ સતાધિકારી કોણ છે ? 
  ૧) નળ કનેક ન જોડાણ માટે -   ડે.ટકઝી.ટન્જીનીયર  
 ર) કામો માટે (વકભ)             - કાયભપાલક ઈજનેર, સીટી ટન્જીનીયર,ટડી. સીટી ટન્જીનીયરિીઓ, નાયબ કધમ નરિીઓ 

કધમ નરિી  
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ઉ૫રાતં જોગવાઈઓમા ંઅ૫વાદરૂ૫ બાબતો િી કધમ નર સાહબેની ઘ્યાને મકુવાન ુિોરણ છે.    

૯.૬ જે અગત્યની બાબતો ૫ર જાહરે સતાધિકારી દ્વારા ધનણભય લેવમા ંઆવે છે, તેની મારહતી અલગ રીતે નીચેના નમનુામા ંઆપો.. 
 

 

 

િમ નબંર :  

જેના ૫ર ધનણભય લેવાનાર છે તે ધવષય ધવકાસ કામો, પ્રાથધમક સધુવિાના કામોન ેલગત બાિંકામ અને 
મેઈન્ટેનન્સ 

માગભદ ભક સચુન / રદ ાધનદે  નો કોઈ હોય તો બજેટની જોગવાઈઓ મજુબ તેમજ અન્ય મજુંરીઓથી 
અમલની પ્રરક્રયા હુકમ અથવા કમીટી ઠરાવ અનસુાર 
ધનણભય લેવાની કાયભવાહીમા ંસકંળાયેલ અધિકારી ઓનો હોદો ડે. ટકઝી.ટન્જીનીયર/સીટી ટન્જીનીયર અથવા સમકક્ષ ્

અધિકારીિી 
ઉ૫ર જણાવેલ અધિકારીઓના સ૫ંકભ અંગેની મારહતી મોબાઈલ ફોન દ્વારા/લેન્ડલાઈન ટેલીફોન દ્વારા અથવા ઓરફસ 

સમય દરમ્યાન રૂબરૂ મળવાથી 
જો ધનણભયથી સતંોષ ન હોય તો, કયા ંઅને કેવી રીત ેઅપીલ 
કરવી ? 

RTI ધવભાગ, સેન્ટ્રલ ઝોન,ઢેબર રોડ,રાજકોટ 
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રાજર્ોટ મહાનગર પાલિર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા (દફલ્ટર પ્િાન્દ્ટ) 

પ્રર્રણ -૧૦ 

અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓ માદહતી પસુ્સ્તર્ા 
(ડીરેર્ટરી) 

    ૧૦.૧  નવનનયમોમા ંજોગવાઈ ર્યાક મજુબ મહનેતાણાની ૫દ્ધનત સદહત દરેર્ અનધર્ારી અને ર્મકચારીને મળતુ ંકુિ માનસર્ મહનેતાણુ ં

અનુ ં
ન.ં 

નામ હોદો 
કુિ માનસર્ 
મહનેતાણ ુ

ફોન 

ર્ચેરી ઘર 
(મોબાઈિ) 

વળતર 
ભથ્ુ ં

વળતર રીમાર્કસ 

૧ િી બોરીચા દીપાલીબેન આર. 
ક્ક્લોરીન 
ટટેન્ડન્ટ 

૨૭૦૩૯ ૮૮૬૬૫૫૨૫૮૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨ િી ડાભી ગોપાલભાઈ પી. 
ક્ક્લોરીન 
ટટેન્ડન્ટ 

૨૯૫૦૮ ૯૪૧૪૦૯૩૯૬૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩ િી ખાભંલા જસ્મીન કે. પ.ંઓ૫રેટર ૨૮૩૩૯ ૮૪૮૮૦૬૨૬૩૨ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪ 
િી મયરુ કમલે ભાઈ 

સાગંલાણી 
ક્ક્લોરીન 
ટટેન્ડન્ટ 

૨૯૫૦૮ ૯૦૧૬૧૮૧૨૩૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫ િી પરમાર આનદં મનભુાઇ પ.ંઓ૫રેટર ૨૯૫૦૮ ૭૬૦૦૩૮૧૨૮૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૬ િી પટેલ જલદીપ ટ. વકભ આસી.ઈલે. ૪૦૨૦૨ ૮૯૮૦૫૧૧૫૦૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૭ િી ઉપાધ્યાય ધન ાતં ડી. વકભ આસી.ઈલે. ૪૦૨૦૨ ૯૯૦૪૭૨૮૨૩૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૮ િી મોરી ચેતન ભપુતધસિંહ 
નાયબ 

કાયભપાલક 
૯૮૭૦૫ ૯૬૨૪૭૧૮૧૮૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
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ઇજ્નેર મીકે. 

૯ િી ડાભી પ્રધવણકુમાર આસી.ટન્જી.મીકે. ૮૩૮૪૭ ૭૬૨૨૦૧૫૮૯૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૧૦ િી રહરેનધસહ આર જાડેજા આસી.ટન્જી.ઈલે. ૮૧૫૨૭ ૯૮૨૫૩૫૯૧૧૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૧ િી કે.ટસ. ખરાડી આસી.ટન્જી.ઈલે ૮૬૨૨૩ ૯૬૨૪૦૬૬૯૯૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૨ િી આર.ટલ. રાઠોડ આસી.ટન્જી.ધમકે. ૮૧૫૨૭ ૯૭૨૩૪૫૬૮૭૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૩ િી મોનાદેવી.ગોરહલ કેમીસ્ટ ૭૦૫૮૮ ૯૮૨૪૭૪૬૧૨૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૪ િી જાડેજા અજયસીંહ ભરતધસિંહ કેમીસ્ટ ૮૧૪૦૧ ૯૮૨૫૬૦૮૦૭૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૫ િી નાગ૫રા હસમખુ છગનભાઈ કેમીસ્ટ ૮૩૭૧૭ ૯૬૨૪૭૦૩૩૮૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૬ િી રાઠોડ મયરુ જે કેમીસ્ટ ૮૧૩૯૯ ૯૭૨૩૪૫૭૦૭૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૭ િી વ્યાસ કલ્પે કુમાર કે કેમીસ્ટ ૬૮૬૭૬ ૯૭૧૪૯૦૨૧૦૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૮ િી જાદવ જયધતલાલ ટચ ડ્રાયવર ૫૪૭૯૮ ૯૮૭૯૩૪૩૫૯૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૯ િી ટમ.પી.કુગસીયા ડ્રાયવર ૪૩૬૮૬ ૯૮૨૪૪૩૭૬૩૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૦ િી આર.જી. આચાયભ પ.ંઓ૫રેટર ૬૧૪૨૮ ૯૨૨૭૦૧૧૪૬૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૧ િી બાબરીયા મયરુ જે પ.ંઓ૫રેટર ૩૦૨૮૦ ૯૮૯૮૯૨૧૫૫૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૨ િી બિંીયા ગોધવિંદ ટલ. પ.ંઓ૫રેટર ૩૦૨૨૦ ૯૭૨૬૨૬૧૮૦૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૩ િી ભટ્ટી ધવજયધસિંહ પ.ંઓ૫રેટર ૫૫૬૪૧ ૯૪૨૬૨૮૮૯૫૨ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૨૪ િી ડામોર પ્રકા કુમાર ડી પ.ંઓ૫રેટર ૩૦૨૮૦ ૯૯૧૩૨૭૭૯૮૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૫ િી િામેચા િવલ પ.ંઓ૫રેટર ૩૧૨૩૧ ૯૪૨૮૨૮૮૪૫૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૬ િી ગોહલે સધુમત જે પ.ંઓ૫રેટર ૩૦૨૮૦ ૮૩૪૭૮૯૪૨૦૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૭ િી ગોસ્વામી પકંજભારથી આઈ પ.ંઓ૫રેટર ૩૦૨૮૦ ૯૫૭૪૨૫૨૨૯૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૮ િી હરેભા ધવજય જે પ.ંઓ૫રેટર ૩૦૨૮૦ ૯૯૯૮૮૮૯૭૦૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 



33 

૨૯ િી કરમટા રદવ્યે  પ.ંઓ૫રેટર ૩૦૨૮૦ ૯૫૫૮૮૮૮૮૩૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૦ િી કરમટા પરે  કે. પ.ંઓ૫રેટર ૩૦૨૮૦ ૯૪૨૯૮૦૩૫૭૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૧ િી ખરાડી યોગે કુમાર ટમ. પ.ંઓ૫રેટર ૩૦૨૮૦ ૯૭૨૩૩૯૦૨૬૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૨ િી ટચ.જે.ખીમસરુીયા પ.ંઓ૫રેટર ૩૫૬૯૮ ૯૬૨૪૦૯૬૨૯૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૩ િી મરડયા રણજીતધસહ પ.ંઓ૫રેટર ૩૧૫૮૦ ૯૭૨૧૬૯૯૩૦૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૪ િી મકવાણા દીપક પ.ંઓ૫રેટર ૪૨૪૭૬ ૯૭૨૩૮૧૦૨૦૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૫ િી ટમ. પી. ૫રમાર પ.ંઓ૫રેટર ૫૩૭૧૮ ૯૭૨૩૪૫૧૬૪૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૬ િી વી.કે.૫રમાર પ.ંઓ૫રેટર ૩૫૭૩૦ ૯૯૭૮૮૧૮૩૭૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૭ િી પ  ણભવૈરાગી મહ ેકુમાર ટમ. પ.ંઓ૫રેટર ૩૧૨૩૧ ૯૦૯૯૭૦૨૧૨૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૮ િી રામકબીર ગુજંન ડી પ.ંઓ૫રેટર ૩૦૨૮૦ ૯૬૨૪૪૭૮૮૮૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૯ િી રાણા પરે  આર. પ.ંઓ૫રેટર ૩૦૨૮૦ ૮૪૮૮૮૯૧૫૯૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૦ િી વી.બી.સરૈયા પ.ંઓ૫રેટર ૩૮૯૫૪ ૯૨૨૮૭૬૫૧૯૨ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૧ િી સાહમદાર સરફરાજ બી પ.ંઓ૫રેટર ૩૦૨૮૦ ૯૮૨૪૧૯૨૯૨૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૨ િી  મા ટસ.આઈ પ.ંઓ૫રેટર ૪૨૪૩૨ ૯૮૨૪૧૯૨૯૨૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૩ િી ધસિંિલ લખમણભાઈ આર પ.ંઓ૫રેટર ૩૧૫૮૦ ૭૬૦૦૪૮૧૭૦૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૪ િી બી.બી સોલકંી પ.ંઓ૫રેટર ૪૩૭૩૨ ૯૯૭૯૬૩૫૦૫૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૫ િી તવુરા પ્રદીપધસિંહ ટચ. પ.ંઓ૫રેટર ૩૦૨૮૦ ૯૭૨૩૩૫૪૧૮૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૬ િી વાઘેલા અધમત જે પ.ંઓ૫રેટર ૩૦૨૮૦ ૮૮૬૬૦૫૮૦૯૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૭ િી જે.ટમ.બાબરીયા હલે્પર ૪૬૩૦૧ ૯૫૫૮૨૩૭૩૩૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૮ િી બી.ડી. ભટી હલે્પર ૪૭૬૪૨ ૯૯૭૪૨૪૭૮૭૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૯ િી આર.જી. ચાવડા હલે્પર ૪૨૯૯૧ ૯૫૩૭૪૫૧૮૦૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૦ િી ટસ.આર.ગાવડે હલે્પર ૪૭૭૦૭ ૯૭૨૬૫૦૪૪૬૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૧ િી આર.ટસ.ગોરહલ હલે્પર ૪૨૯૪૯ ૯૨૭૭૬૦૪૫૨૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
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૫૨ િી હાસંલલયા બી.બી. પ.ંઓ૫રેટર ૪૨૩૭૩ ૯૮૨૫૫૪૩૧૬૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૩ િી બી.આર.ઝાખંલીયા હલે્પર ૪૬૩૫૩  ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૪ િી રાવલ ટમ.ડી. પ.ંઓ૫રેટર ૪૫૦૦૮ ૯૭૧૨૪૧૭૫૦૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૫ િી ટમ. ડી.  ેખ હલે્પર ૪૧૩૪૭ ૭૩૮૩૪૨૨૭૪૭૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૬ િી વી.ટન.સોલકંી હલે્પર ૪૨૮૮૯ ૯૩૩૭૭૦૮૯૫૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૭ િી બી.આર. ઉમરેઠીયા હલે્પર ૪૭૬૪૨ ૯૬૨૪૭૩૬૭૨૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૮ િી જી.ટચ. ઝીંઝુવાડીયા હલે્પર ૪૭૬૪૨ ૯૩૭૪૯૨૩૯૯૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૯ િી જાની કૌધ ક કે. પ.ંઓ૫રેટર ૪૨૪૩૩ ૯૭૨૩૪૬૬૪૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૬૦ િી મુગંરા જયતંીલાલ બી. વોચમેન ૪૧૨૩૧ ૯૯૨૫૯૧૨૩૫૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૬૧ િી પરમાર ગોધવિંદભાઈ બી વોચમેન ૪૧૨૬૩ ૯૭૩૭૭૧૩૩૯૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
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રાજર્ોટ મહાનગર પાલિર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા (ભાદર) 

પ્રર્રણ -૧૦ 

અનધર્ારીઓ અને ર્મકચારીઓ માદહતી પસુ્સ્તર્ા 
(ડીરેર્ટરી) 

૧૦.૨   નવનનયમોમા ંજોગવાઈ ર્યાક મજુબ મહનેતાણાની ૫દ્ધનત સદહત દરેર્ અનધર્ારી અને ર્મકચારીને મળતુ ંકુિ માનસર્ મહનેતાણુ ં
 

અનુ ં
ન.ં 

નામ હોદો 
કુિ માનસર્ 
મહનેતાણ ુ

ફોન 

ર્ચેરી ઘર 
(મોબાઈિ) 

વળતર ભથ્ુ ં વળતર રીમાર્કસ 

૧ 
કાથરોટીયા ભાવીનકુમાર 

અતલુભાઈ 
વકભ આસી.(ઈલે.) ૪૦૨૦૨ ૯૮૨૫૬૧૫૩૯૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨ દેથરીયા કે.પી. ડે.ટકઝી.ટન્જી. (ઈલે.) ૧૦૬૩૭૧ ૯૬૨૪૭૩૮૧૮૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩ ખખ્ખર રહરેન મનસખુલાલ ડે.ટકઝી.ટન્જી. (ધમકે.) ૮૮૬૮૪ ૯૯૦૪૨૯૧૬૦૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪ ધત્રવેદી રદવ્યે  ય વતંરાય આસી.ટન્જી. (ધમકે.) ૮૩૮૪૭ ૯૭૨૩૪૬૩૬૩૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫ મે વાણી કે.ટ. કેમીસ્ટ ૧૧૩૦૨૦ ૯૯૦૪૧૬૧૦૯૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૬ જાદવાણી ટમ.ટમ. ટડી.આસી.ટન્જી.(ઈલે.) ૮૧૩૪૯ ૯૯૦૪૧૦૩૫૦૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૭ પરમાર ટ.વી. વકભ આસી.(ઈલે.) ૭૮૫૦૪ ૯૬૨૪૦૪૫૧૦૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૮ ઠાકર ચદં્ર ેખર ટચ. વકભ આસી.(ઈલે.) ૭૬૧૯૨ ૯૭૨૩૪૬૦૦૬૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૯ તાવડે મનોરમા  કંરરાવ જુ.ક્ક્લાકભ ૪૫૨૧૫ ૯૬૬૨૪૫૩૪૫૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૧૦ લીલા આર.જી. પપં ઓપરેટર ૬૨૭૮૮ ૯૮૭૯૦૩૮૮૩૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૧ પડંયા પી.પી. પપં ઓપરેટર ૫૯૭૮૬ ૯૯૨૪૭૭૬૧૬૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
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૧૨ રામોલીયા સી.ટ. પપં ઓપરેટર ૬૧૦૮૬ ૯૯૭૯૯૭૬૫૨૨ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૩ ભટ્ટી ભીખભુાઈ પી. હલે્પર ૪૩૦૪૪ ૯૬૨૪૫૨૪૬૦૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૪ ભટ્ટી ગણપત ટમ. હલે્પર ૪૪૨૮૪ ૯૬૩૮૨૯૪૫૭૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૫ ભટ્ટી આર.ટલ. હલે્પર ૪૨૮૮૯ ૯૯૨૫૭૧૭૧૬૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૬ ઢોલરીયા રમે ચદં્ર ટન. હલે્પર ૪૪૧૮૯ ૯૯૭૯૩૮૪૦૨૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૭ જો ી  ૈલે કુમાર રજનીકાતં હલે્પર ૪૪૨૮૪ ૯૯૨૪૮૭૫૦૫૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૮ કંડોલલયા ડી.આર. હલે્પર ૪૪૨૮૪ ૯૬૩૮૫૧૬૯૪૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૯ પરમાર જી.ડી. હલે્પર ૪૨૮૮૭ ૯૭૧૪૮૭૮૯૫૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૦ પરમાર જે.પી. હલે્પર ૪૪૧૮૯ ૯૭૨૫૬૫૨૬૩૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૧ રતડા ટમ.ડી. હલે્પર ૪૨૯૮૪ ૭૬૦૦૦૩૧૦૦૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૨ ઠુમ્મર સી.કે. હલે્પર ૪૪૧૮૯ ૯૭૩૭૦૬૦૩૪૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૩ વેકરીયા વી.ટન. હલે્પર ૪૪૧૩૪ ૯૭૧૪૭૦૦૮૩૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાલિર્ા 
વોટર વર્કસ  શાખા (ઇન્દ્ડોર) 

પ્રર્રણ - ૧૧ (નનયમનસગં્રહ-૧૦) 
                     ૧૧.૧   નવનનયમોમા ંજોગવાઈ ર્યાક મજુબ મહનેતાણાની ૫દ્ધનત સદહત દરેર્ અનધર્ારી અને ર્મકચારીને મળતુ ંકુિ માનસર્ મહનેતાણુ ં

અનુ ં
નબંર 

નામ હોદો કુિ માનસર્ મહનેતાણ ુ વળતર ભથ્ ુ વળતર દરમાર્કસ 

૧ િી આ રા હીના પરે ભાઇ વકભ આસી.ધસધવલ ૨૧૮૩૦ ફીકસ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨ િી ચીત્રોડા સી. ટ. વકભ આસી.ધસધવલ ૪૦૨૦૨ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩ િી ગોસાઇ લચરાગ રક ોરપરી વકભ આસી.ધસધવલ ૨૧૮૩૦ ફીકસ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪ િી હષભદ ભવાનભાઇ ટોળીયા વકભ આસી.ધસધવલ ૪૧૨૩૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫ 
િી  પાડંવ સજંયભાઇ 

લિમણભાઇ 
વકભ આસી.ધસધવલ ૪૦૨૦૨ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૬ િી માલ આર. સી. વકભ આસી.ધસધવલ ૪૧૦૯૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૭ િી નકુમ આર. ડી. વકભ આસી.ધસધવલ ૪૧૨૩૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૮ િી સોલકંી જયે  ભોજાભાઇ વકભ આસી.ધસધવલ ૨૧૮૩૦ ફીકસ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૯ િી વસાવા ટી. ટચ. વકભ આસી.ધસધવલ ૩૭૯૬૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૦ િી વડગામા ની ા નરેન્દ્રભાઇ વકભ આસી.ધસધવલ ૨૧૮૩૦ ફીકસ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૧ 
િી વાસદેુવ રમણીકભાઇ 

લીડીયા 
પમ્પ ઓપરેટર ૨૧૯૦૦ ફીકસ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
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૧૨ િી ચાવડા વી. ડી. વકભ આસી. ૪૧૨૩૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૩ િી ઢોલરીયા બી.બી. 
નાયબ કાયભપાલક ઇજ્નેર 

ધમકે. 
૧૩૪૪૬૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૪ િી ટમ.બી ગાધવત 
નાયબ કાયભપાલક ઇજ્નેર 

ધસધવલ 
૧૧૬૩૧૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૫ િી મકવાણા નીકેસ.ટ આસી.ટાઉન પ્લાનર ૧૦૪૬૮૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૬ િી પરમાર હસભદ.પી 
નાયબ કાયભપાલક ઇજ્નેર 

ધમકે. 
૯૮૯૧૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૭ િી પટેલ રસમીન જી 
નાયબ કાયભપાલક ઇજ્નેર 

ધસધવલ 
૧૦૯૨૭૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૮ િી સોંડાગર ટચ.ટમ. આસી.ટાઉન પ્લાનર ૧૧૦૮૪૨ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૧૯ િી સતુરીયા ગોપાલ જે. 
નાયબ કાયભપાલક ઇજ્નેર 

ધસધવલ 
૧૧૦૮૪૨ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૦ િી ઉમટ વી.ટચ. 
નાયબ કાયભપાલક ઇજ્નેર 

ધમકે 
૧૦૧૮૩૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૧ િી ટચ ટ વસાવા 
નાયબ કાયભપાલક ઇજ્નેર 

ધસધવલ 
૧૪૨૮૮૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૨ િી ભાખર રોરહતકુમાર ડી ટ.ઈ ધસધવલ ૮૧૫૨૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૩ િી ભટ્ટ મૌલલક મકેુ ચદં્ર ટ.ઈ મીકે. ૮૧૫૨૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૪ િી ચૌહાણ મકેુ  ટમ ટ.ઈ મીકે. ૮૧૫૨૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૫ િી ડાગંર ઋધષકે  પી. ટ.ઈ ધસધવલ ૭૨૬૮૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
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૨૬ િી ગોહલે .વી.ટચ ટ.ઈ ધસધવલ ૭૯૨૧૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૭ િી મકવાણા મકેુ .આર ટ.ઈ ધસધવલ ૮૧૫૨૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૮ િી રાઠોડ અતલુ.ટસ ટ.ઈ ધસધવલ ૭૯૨૧૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૨૯ િી રૂપાપરા આધ સ આર. ટ.ઈ ધસધવલ ૭૪૭૩૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૦ િી  ાહ ઋધષત આર. ટ.ઈ ધસધવલ ૭૪૭૩૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૧ િી  ીંગાળા જગદી .ટલ ના.કા.ઈ. ધમકે. ૮૬૨૩૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૨ િી સોલકંી જીગ્ને .ટ ટ.ઈ ધસધવલ ૭૪૭૩૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૩ િી વાછાણી.રેનીસ ટ.ઈ ધસધવલ ૭૮૬૯૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૪ 
િી બગડા પ્રકા કુમાર 

આનદંભાઇ 
વકભ.આસી ધસધવલ ૪૬૦૭૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૫ િી બથવાર લચરાગ ટન વકભ.આસી ધસધવલ ૪૨૩૨૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૬ િી િારૈયા આધ સ.સી વકભ.આસી ધસધવલ ૪૬૦૭૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૭ િી િોળરકયા દ ભન પી વકભ.આસી ધસધવલ ૪૨૩૨૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૮ િી કામાણી અિય પી વકભ.આસી ધસધવલ ૪૨૩૨૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૩૯ િી મેરજા રહરેનભાઈ બી. વકભ આસી.ધસધવલ ૪૬૦૭૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૦ 
િી રાવલ ભાવે ભાઈ 

વલ્લભભાઈ 
ટડી.આસી.ધસધવલ ૬૮૩૧૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૧ િી બાવડેચા પ્રીયેન બી ટ.ટ.ઈ ધસધવલ ૬૮૨૮૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૨ િી પી.ટમ.દવ ે ટ.ટ.ઈ ધસધવલ ૭૨૫૫૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
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૪૩ િી ગઢવી હમેભુાઈ પી ટ.ટ.ઈ ધસધવલ ૬૮૪૧૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૪ િી કાચા અસતુોસ જે ટ.ટ.ઈ ધસધવલ ૭૬૭૯૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૫ િી પરમાર ટચ.ટ ટ.ટ.ઈ ધસધવલ ૯૨૫૩૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૬ િી પરમાર મનોજ કે ટ.ટ.ઈ ધસધવલ ૬૪૮૭૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૭ િી રાવરાણી  ૈલે  જી ટ.ટ.ઈ ધમકે. ૭૧૯૨૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૮ િી ધ યાણી મહ ે ટન ટ.ટ.ઈ ધસધવલ ૮૧૩૩૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૪૯ િી ટાકં સજંય બી ટ.ટ.ઈ ધસધવલ ૭૪૫૦૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૦ િી વાજા ટન.સી ટ.ટ.ઈ ધસધવલ ૮૧૨૬૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૧ િી વ્યાસ મની કુમાર પી ટ.ટ.ઈ ધસધવલ ૮૩૭૪૬ ફુલ પગાર  સરકાર િી ના નીયમ મજુબ 

૫૨ િી વ્યાસ ધવ ાલ ટચ ટ.ટ.ઈ ધસધવલ ૬૬૫૧૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૩ િી ટન.ડી.મકવાણા આસી.ફીટર ૬૬૭૭૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૪ િી જે.પી.પડંયા આસી.ફીટર ૪૫૮૫૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૫ િી આર.સી.ઠાકર આસી.ફીટર ૪૫૪૮૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૬ િી ચૌહાણ રકરીટધસહ કે ટ.ટ.ઈ ઈલે. ૬૧૨૧૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૭ િી ટન.ટન.ભટ ફીટર ૪૫૧૩૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૮ િી ટચ.ટમ.ચાલચયા ફીટર ૪૫૭૭૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૫૯ િી કે.ટસ.ડોબરીયા ફીટર ૪૫૬૦૩ ફુલ પગાર  સરકાર િી ના નીયમ મજુબ 

૬૦ િી રાઠોડ ધવમલ કે ફીટર ૪૦૦૦૨ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
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૬૧ િી ટચ.આર.સરવૈયા ફીટર ૪૫૭૭૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૬૨ િી ઠાકુર પકંજરાજધસિંહ  ફીટર ૪૧૦૩૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૬૩ િી અસારી હમેાબેન ટલ. સીનીયર ક્ક્લાકભ ૩૬૧૪૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૬૪ િી બારોટ પ્રકા ભાઈ જી. સીનીયર ક્ક્લાકભ ૩૭૨૫૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૬૫ િી ચાવડા હષાભબેન અ ોકભાઇ સીનીયર ક્ક્લાકભ ૩૬૧૪૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૬૬ િી કલોલા પ્રધવણ ડી. સીનીયર ક્ક્લાકભ ૬૬૨૦૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૬૭ િી જે.ડી.કટારા સીનીયર ક્ક્લાકભ ૫૮૨૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૬૮ ખખ્ખર રૂપલબેન અજયભાઈ સીનીયર ક્ક્લાકભ ૩૮૩૪૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૬૯ િી મારૂ અલ્પે  પ્રતાપભાઈ સીનીયર ક્ક્લાકભ ૩૮૨૪૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૭૦ િી મલુલયાણા ભાધવ ા કે. સીનીયર ક્ક્લાકભ ૩૬૧૪૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૭૧ િી રાઠોડ રક ન કે. જુધનયર કલાકભ ૩૯૪૪૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૭૨ િી ગોંડલીયા રક નરામ ટન. જુધનયર કલાકભ ૫૬૦૩૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૭૩ િી જો ી મનોજ બી. જુધનયર કલાકભ ૫૩૦૬૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૭૪ િી કોટક રિાબેન જે. જુધનયર કલાકભ ૫૫૬૧૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૭૫ િી લાબંા ગીરી ભાઈ બી જુનીયર ક્ક્લાકભ ૪૬૬૮૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૭૬ િી સમુલખાણીયા ચદુંભાઇ બી. જુધનયર કલાકભ ૩૨૧૭૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૭૭ િી આંબલીયા ધવનોદભાઈ જી ડ્રાયવર ૪૬૩૨૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૭૮ િી બી.ડી.બધસયા ડ્રાયવર ૪૨૪૪૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
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૭૯ િી ગોસ્વામી જયતંગીરી ટ ડ્રાયવર ૪૩૬૮૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૮૦ 
િી મીરાણી રદલલપભાઇ 

કરસનભાઇ 
આસી.ફીટર ૩૭૭૪૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૮૧ િી પાડલીયા અતલુ જી મજુર ૩૬૩૪૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૮૨ િી ટ.બી.ચત્રભજુ કલીનર ૩૯૪૧૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૮૩ િી.આર.આઈ.કાલાવડીયા કલીનર ૪૧૧૪૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૮૪ િી વી.જે.કુબાવત કલીનર ૩૫૧૬૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 

૮૫ િી પરમાર રમે   ામજીભાઇ પટ્ટાવાળા ૨૯૦૦૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાલિર્ા  
વોટર વર્કસ  શાખા 
(આઉટડોર) સ્ટાફ  

પ્રર્રણ - ૧૧ (નનયમનસગં્રહ-૧૦) 
 

૧૧.૧ નવનનયમોમા ંજોગવાઈ ર્યાક મજુબ મહનેતાણાની ૫દ્ધનત સદહત દરેર્ અનધર્ારી અને ર્મકચારીને મળતુ ંકુિ માનસર્ મહનેતાણુ ં
અનુ ં
નબંર 

નામ હોદો કુિ માનસર્ મહનેતાણુ ં
 

વળતર ભથ્ ુ

 

વળતર 

 

રીમાર્કસ 

 

૧ િી ટીમણીયા રહતેષ પરષોતમભાઇ આસી.ફીટર ૩૯૯૧૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૨ િી ખાડંેખા ટ. બી. ડ્રાઈવર ૪૪૯૪૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૩ િી સાગઠીયા ટચ.ટમ. ડ્રાઈવર ૪૪૯૧૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૪ િી બહુકીયા બી. ડી. પેટ્રોલર ૪૭૦૨૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૫ િી બહુકીયા ડી.ડી. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૬ િી બહુકીયા ટસ. ટમ. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૭ િી બસીયા ટચ. આર. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૮ િી દેવાણીયા જી. જે. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૯ િી ગોિાણીયા કે. ટસ. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૧૦ િી ગોંડલીયા સી. આર. પેટ્રોલર ૫૨૬૯૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૧૧ િી જોષી ટ. કે. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૧૨ િી કનોજીયા ટચ. બી. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૧૩ િી કટારીયા ટન. ડી. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૧૪ િી મકવાણા ટચ. ટચ. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
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૧૫ િી મેઘાણી દેવ ીભાઇ. ટન. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૧૬ િી મેઘાણી િીરૂભાઇ. ટન. પેટ્રોલર ૪૧૮૮૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૧૭ િી પરમાર બી.જે. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૧૮ િી પાટરડયા આર. કે. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૧૯ િી રાઠોડ ટ. કે. પેટ્રોલર ૪૧૩૪૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૨૦ િી સાિરીયા ડી. પી. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૨૧ િી સાિરીયા જે. પી. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૨૨ િી સાિરીયા ટસ. પી. પેટ્રોલર ૪૭૦૨૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૨૩ િી સરવૈયા વી. વી. પેટ્રોલર ૪૭૦૨૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૨૪ િી સોલકંી જે. જી. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૨૫ િી સોલકંી ટન. ટસ. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૨૬ િી વણોલ ટચ. આર. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૨૭ િી વેરાયા પી. ટન. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૨૮ િી ઝાખંલીયા ટમ. આર. પેટ્રોલર ૪૭૦૨૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૨૯ િી ઝાપંડા ટસ. ઓ. પેટ્રોલર ૪૧૯૦૪ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૩૦ િી ઝીંઝુવાડીયા ટચ. જી. પેટ્રોલર ૪૧૯૩૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૩૧ િી અજાણી ટચ. ટસ. મજુર ૩૬૩૮૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૩૨ િી આઝાદ ટી. ડી. મજુર ૨૫૪૯૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૩૩ િી બાવળીયા બી. આર. મજુર ૩૪૮૯૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૩૪ િી ચાવડા ડી. આર. મજુર ૩૩૩૪૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૩૫ િી ચાવડા ટમ. આર. મજુર ૩૭૩૫૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૩૬ િી ચાવડા પી. ટચ. મજુર ૨૪૯૭૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૩૭ િી ડાભી બી.પી. મજુર ૩૫૩૬૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
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૩૮ િી િાિંણીયા ભ  પત નાનાભાઈ મજુર ૩૪૩૫૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૩૯ િી િવલ કે. ટલ. મજુર ૩૭૧૫૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૪૦ િી ગઢીયા ટી. ટલ. મજુર ૩૪૮૯૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૪૧ િી ગાગંાણી જે. જે. મજુર ૩૬૩૮૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૪૨ િી જાડેજા બી. ટન. મજુર ૩૫૩૬૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૪૩ િી જુણેજા ઓસમાણભાઇ વલીભાઇ મજુર ૨૭૦૦૨ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૪૪ િી કલોલા કે. ડી. મજુર ૩૯૩૭૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૪૫ િી લીંબાસીયા વી. જી. મજુર ૪૧૧૮૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૪૬ િી મકવાણા ટ.પી. મજુર ૩૫૧૬૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૪૭ િી મકવાણા જે. ટન. મજુર ૨૬૧૮૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૪૮ િી મકવાણા ટમ. બી. મજુર ૩૭૩૫૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૪૯ િી મકવાણા આર. બી. મજુર ૩૭૪૪૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૫૦ િી મેરીયા ટ. ટચ. મજુર ૩૪૩૯૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૫૧ િી નાગોરી ટ. ટમ. મજુર ૪૧૩૭૯ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૫૨ િી પઢીયાર વી. ટમ. મજુર ૨૫૩૯૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૫૩ િી પલાણીયા ટમ. પી. મજુર ૩૭૩૫૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૫૪ િી પરમાર ટ. બી. મજુર ૩૬૩૪૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૫૫ િી પરમાર જી. ટલ. મજુર ૩૬૩૪૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૫૬ િી પરમાર જે. ટચ. મજુર ૪૧૩૮૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૫૭ િી પરમાર કે. પી. મજુર ૩૭૩૫૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૫૮ િી પરમાર આર. પી. મજુર ૩૫૮૨૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૫૯ િી રાઠોડ કે. ટમ. મજુર ૩૫૧૬૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૬૦ િી રાતોજા ડી. ટમ. મજુર ૩૦૭૭૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
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૬૧ િી  મા ટસ. વી. મજુર ૨૪૭૭૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૬૨ િી સોઢા ટસ. ટમ. મજુર ૩૪૩૯૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૬૩ િી સોજીત્રા ટ. ટલ. મજુર ૪૧૧૮૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૬૪ િી સોલકંી સી. આર. મજુર ૦ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૬૫ િી સોલકંી ટસ. બી. મજુર ૩૪૮૯૧ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૬૬ િી ઉિડ આર.બી. મજુર ૩૦૦૯૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૬૭ િી વાઘેલા કે. ટમ. મજુર ૨૯૧૭૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૬૮ િી વૈષ્ણવ જે. ટી. મજુર ૪૧૧૮૭ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૬૯ િી વાળા ટમ. બી. મજુર ૩૫૧૬૫ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૭૦ િી ઝીંઝુવાડીયા આર. સી. મજુર ૩૩૩૩૩ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૭૧ િી ઝીંઝુવાડીયા ટમ. આર. મજુર ૨૬૧૮૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૭૨ િી ઝીંઝુવાડીયા સી. જી. મજુર ૩૬૩૮૮ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
૭૩ િી અગેસાણીયા આર. આર. પટ્ટાવાળા ૩૫૧૬૬ ફુલ પગાર  સરકારિી ના નીયમ મજુબ 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ - ૧ર (નનયમ સગં્રહ-૧૧) 
પ્રત્યેર્ સસં્થાને ફાળવાયેિ અંદાજ૫ત્ર 

તમામ યોજનાઓ, સ  લચત ખચભ અને કરેલ ચકુવણી અંગ ેઅહવેાલોની ધવગતો 
ધવકાસ, ધનમાભણ અને તકધનકી કાયો અંગ ેજવાબદાર જાહરેતતં્ર માટે 

૧ર.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્વય ેજુદી જુદી પ્રવધૃતઓ માટે અંદાજ૫ત્રની ધવગતોની મારહતી વષભ – ૨૦૨૦-૨૧  

િમ યોજનાનુ ંનામ / સદર પ્રવનૃત 
પ્રવનૃત શરૂ 

ર્યાકની તારીખ 

પ્રવનૃતના અંતની 
અંદાીત તારીખ 

સલુચત રર્મ 
(રૂા.િાખમા)ં 

મજુંર થયેિ 
રર્મ (રૂા. 
િાખમા)ં 

છેલ્િા વષકનુ ં
ખરેખર ખચક 
(રૂા. િાખમા)ં 
૨૦૧૯-૨૦ 

ર્ાયકની ગણુવતા માટે 
સપંણુક૫ણે ર્ામગીરી માટે 

જવાબદાર અનધર્ારી 

૧) 
 

૫ગાર ખચભ 
વોટર વકભસ  ાખાના ઈન્ડોર 

કમભચારીઓનો ૫ગાર 
૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૧૨૪૦.૦૦  ૧૨૪૦.૦૦  ૧૧૯૪.૪૯  

૧) કાયભપાલક ઈજનેર 

ર) નાયબ કાયભપાલક 
ઈજનેર 

૩) મ.ઈ./અ.મ.ઈ 
૨) સાદીલવાર ૫રચ  રણ ખચભ ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૭.૪૩  ૭.૪૩  ૭.૦૩ --------'------- 
૩) ટેલીફોન ખચભ ટેલીફોન ખચભ ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૩.૦૦  ૩.૦૦  ૦.૫૩ --------'------- 

૪) વો.વ.-ધનભાવ મરામત ખચભ 
પાઈપ લાઈન રીપેરીંગ / 

મરામત 
૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૬૦૦.૦૦ ૬૦૦.૦૦ ૫૨૧.૩૧  --------'------- 

૫) 

પાણી પરુવઠાનો સરકારી 
ચાર્જ 

 

 

 

નમભદા પા.પ.ુયોજના પાણીના 
ચ  કવણીના / તથા ડેમો ધવ.ના 

પાણી જાળવણી ખચભના 
૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૩૫૨૪.૦૦ ૩૫૨૪.૦૦ ૨૧૩૨.૦૦ --------'------- 

૭) ફીલ્ટર પ્લાન્ટ - ૫ગાર ખચભ ફીલ્ટર પ્લાન્ટ કમભચારીનો ૫ગાર ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૩૮૦.૦૦ ૩૮૦.૦૦ ૩૬૭.૪૬  
--------'------- 
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૮) 
ફીલ્ટર પ્લાન્ટ - પમ્પીંગ 
સ્ટે ન ધનભાવ મરામત 

અલગ અલગ ફીલ્ટર પ્લાન્ટની 
ધનભાવ-મરામત ખચભ 

૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૬૫૦.૦૦ ૬૫૦.૦૦ ૬૦૧.૮૯ 

૧) ટડી. સીટી ટન્જીનીયર 

ર) નાયબ કાયભપાલક 
ઈજનેર 

૩) મ.ઈ./અ.મ.ઈ 

૯) 
ફીલ્ટર - પપંો માટે ધવજળી 

વ૫રા  
ધવજળી વ૫રા  ખચભ ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૩૫૦૦.૦૦ ૩૫૦૦.૦૦ ૩૧૪૭.૩૫  --------'------- 

૧૦) 
ફીલ્ટર પ્લાન્ટ કેમીકલ્સ 

વ૫રા  
પાણીના શઘુ્ઘ્િકરણ કેમીકલ્સ 

ખરીદી 
૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૧૧૫.૦૦ ૧૧૫.૦૦ ૧૦૫.૬૨ --------'------- 

૧૧) 
વોટર સપ્લાય ઈમરજન્સી 

ખચભ 
ન.ં ૧ થી ૧૮મા ંજાહરે ડકંી તથા 

ડી૫વેલ રીપેર 
૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ ૫૦.૮૯  --------'------- 

૧૨) 
ન્યારી ર ઈમરજન્સી યોજના 

સચંાલન ખચભ 

ન્યારી ર ડેમ જાળવણી તથા 
પમં્પીંગ સ્ટે નો મરામત, તથા 
પાઈપ લાઈન ધનભાવણી 

૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ ૩૧.૩૨ --------'------- 

૧૩) 
ન્યારી ૧ યોજના સચંાલન 

તથા ધનભાવત ખચભ 

ન્યારી  ૧ ડેમની જાળવણી તથા 
પપંીંગ મ ીનરીઓ સચંાલન 

ઈલે.મીકે ન્યારી રફલ્ટરથી ન્યારી-
૧ પાઈપલાઈન કામો 

૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૭૫.૦૦ ૭૫.૦૦ ૨૪.૯૧  --------'------- 

૧૪) વોટર વકભસ નવા કામો 
વોડભ ૧ થી ૧૮ મા ંનવી પાઈપ 

લાઈન નાખંવાનુ ંકામ 
૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૩૬૨.૦૦ ૩૬૨.૦૦ ૪૩૮.૫૨  --------'------- 

૧૫) વોટર વકભસ સીવીલ કામો 
વોડભ ૧ થી ૧૮મા ંવાલ્વ ચેમ્બરો 
બનાવવાનુ ંતથા જુની રીપેર 

કરવાનુ ં
૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૪૧.૫૯ --------'------- 

૧૮) 
વોટર વકભસ સ્ટોર 
ટડવાન્સીસ 

વોડભ ન.ં ૧ થી ૧૮મા ંપાઈપ 
લાઈન નાખવા કામે સ્ટોરમાથંી 
પાઈપ જોઈન્ટ,વાલ્વ ધવગેરે માલ 

કોન્ટ્રા.ને સપ્લાય 

૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૩૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ ૨૪૬.૪૮ --------'------- 

૧૯) વાલ્વ ઓપરેટીંગ વાલ્વ ઓપરેટીંગ ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૩૬૩.૪૬ ૩૬૩.૪૬ ૩૨૫.૦૫  
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૨૦) 
ટેન્કર દ્વારા પાણી ધવતરણ 

ખચભ 

વોડભ ન.ં ૧ થી ૧૮મા ં
ટેન્કર/ટે્રકટર મારફત પાણી 

ધવતરણનુ ંકામ 
૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૪૫૦.૦૦ ૪૫૦.૦૦ ૩૨૫.૩૨  --------'------- 

૨૧) પાણી પરુવઠા 
JNNURM MISSION-1 

પાણીપરુવઠા ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ ૩૧-૦૩-૨૧ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ --------'------- 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ-૧૩ 

સહાયર્ી ર્ાયકિમોના અમિ અંગેની ૫દ્ધનત 

 

 

     આ  ાખા હઠેળ સહાયકી કાયભક્રમ યોજના અમલમા ંન હોય લાગ ુ૫ડત ુનથી. 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ-૧૪ (નનયમસગં્રહ- ૧૩) 
 

 

   તેણે આપેલ રાહતો, ૫રધમટ કે અધિકૃધત મેળવનારની ધવગતો 
 

 

   આ  ાખા મારફત કોઈ રાહત આ૫વામા ંઆવતી નથી.  તેમજ કોઈ ૫રમીટ ઈસ્ય ુકરવામા ંઆવતી નથી. 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ -૧૫ (નનયમ સગં્રહ-૧૪) 
ર્ાયો ર્રવા માટે નર્ર્ી ર્રેિા ંધોરણો 

 

૧૫.૧ ધવધવિ પ્રવધૃતઓ/ કાયભક્રમો હાથ િરવા માટે ધવભાગ ેનકકી કરેલ િોરણોની ધવગતોુઃ- 
   કોઈ૫ણ ધવસ્તારમા ંવોટર વકભસ યોજનાની અમલવારી માટે નીચ ેમજુબ કાયભવાહી કરવામા ંઆવે છે.  
  ૧) રાજકોટ  હરેના કોઈ૫ણ ધવસ્તારમા ંનાગરીક દ્વારા ધનયત કરેલ ફોમભમા ંનકકી કરેલ જરૂરી દસ્તાવેજો સામેલ રાખી    
   અરજી કયન નળ કનેક ન માટે માગંણી કયન િોરણસર જે-તે સમયે વો.વ.કમીટી,સ્ટેન્ડીંગ કમીટી, તથા જનરલ બોડભ ઠરાવ  
                        અન્વય ેનકકી કરેલ દર મજુબના ચાજીસ વસલુ કરી કનેક ન આ૫વાની કામગીરી. 
  ર) રહણેાકં માટે, કોમભ ીયલ માટે તથા ચણતર કામે ધનયત કરેલ ચાર્જ વસલુ કરી કનેક ન આ૫વાની પ્રથા હાલ અમલમા ં
                        છે. તેમજ કનેક ન લાઈન ફેર કરવાની , કનેક ન બિં કરવાની , કનેક ન રીપેર કરવાની તથા જે- તે ધવસ્તારમા ંકનેક ન            
                        ઉ૫લબ્િ ન હોય ત્યા ંપાણી ટેન્કર ચાર્જ વસલુ લઈ પાણી ટેન્કર ૫હોંચાડવાની કામગીરી.        
  ૩) તાધંત્રક તથા નાણાકંીય મજં રી / નાણાકંીય જોગવાઈની કાયભવાહી. 
  ૪) ટેન્ડરો તૈયાર કરી ટેન્ડરો માગંવા  
  ૫) સ્થળ ઘ્સ્થતી તથા પ્રવભતમાન ભાવોને અનલુિીને વ્યાજબી આવેલ ટેન્ડરના ભાવો અંગે સક્ષ્મ સતા / પાસેથી મજુંરી    
   મેળવવી. 
  ૬) પ્રીઓડીટ તથા કરારનામાની કાયભવાહી કરવી. 
  ૭) વકભઓડભર આ૫વો અને કામની અમલવારી કરાવવી. 
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                                                                   રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ -૧૬ (નનયમ સગં્રહ-૧૫) 
વીજાણરુૂપે ઉ૫િભ્ય માદહતી 

 

 

૧૬.૧  વીજાણરુૂપે ઉ૫લભ્ય ધવધવિ યોજનાની મારહતીની ધવગતોુઃ- 
 

  ૧) ટેન્ડર વેંચાણ અંગેની જાહરેાત વીજાણરુૂપે ઉ૫લભ્ય છે. 
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ શાખા 

પ્રર્રણ -૧૭ (નનયમ સગં્રહ-૧૬) 
માદહતી મેળવવા માટે નાગદરર્ોને ઉ૫િભ્ય સવિતોની નવગતો 

 

૧૭.૧ લોકોને મારહતી મળે તે માટે ધવભાગે અ૫નાવેલ સાિનો, ૫ધ્િીધતઓ અથવા સવલતોુઃ- 
 ૧) કચેરીખડં 

 ર) વતભમાન૫ત્રો 
 ૩) નોટીસ બોડભ 
 ૪) કચેરીમા ંરેકડભન ુ ંધનરીક્ષ્ણ 

 ૫) ઉ૫લભ્ય મરુદ્રત ધનયમસગં્રહ  
 ૬) મહાનગરપાલલકાની વેબસાઈટ 

 ૭) જાહરેખબરના અન્ય સાિનો  
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રાજર્ોટ મહાનગરપાિીર્ા 
વોટર વર્કસ  શાખા 

પ્રર્રણ - ૧૮ (નનયમસગં્રહ-૧૭) 
અન્દ્ય ઉ૫યોગી માદહતી 

૧૮.૧ લોકો દ્વારા વારા પછુાતા પ્રશ્નો અને તેના જવાબોુઃ- 
  લોકો દ્વાવારા પછુાતા પ્રશ્નો યોગ્ય જવાબો રૂબરૂ ટેલીફોન દ્વાવારા કે લેખીતમા ંઆ૫વામા ંઆવે છે. 
૧૮.ર મારહતી મેળવવા અંગ ે

  મારહતી મેળવવા અંગ ેપારા ૧૮.૧ મા ંસ  ચવ્યા મજુબની અમલવારી કરવામા ંઆવ ે. 
૧૮.૩ જાહરે તતં્ર દ્વારા લોકોન ેઅપાતી તાલીમ 

  જાહરે તતં્ર દ્વારા લોકોન ેઆ બાબત ેતાલીમ આ૫વાની જોગવાઈ નથી. 
૧૮.૪ ધનયમસગં્રહ-૧૩ મા ંસમાધવષ્ટ ન કરાયેલ હોય તેવા,જાહરે     

  આ ધવભાગ દ્વારા લોકોન ેપ્રમાણ૫ત્ર આ૫વામા ંઆવતા ન હોય લાગ ુ૫ડત ુનથી. 
૧૮.૫ નોંિણી પ્રરક્રયા અંગ ે

  નવા નળ કનેક ન મેળવવા માટે વોટર વકભસ  ાખામાથંી ધનયત અરજી૫ત્રક (રૂા. ૫ની કીંમત) મેળવી તેમા જરૂરી ધવગતો ભરી ધનયત             
                કરેલા દસ્તાવેજોની નકલ સામેલ રાખી રજુ કરવાનુ ંરહ ેછે.  
૧૮.૬ જાહરે તતં્રે કર ઉઘરાવવા અંગ ે

  આ ધવભાગ દ્વારા કર ઉઘરાવવાની કામગીરી કરવામા ંઆવતી ન હોય લાગ ુ૫ડત ુનથી. 
 

૧૮.૭ વીજળી પાણીના ંહગંામી અને કાયમી જોડાણો આ૫વા અને કા૫વા અંગે  
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૧) નળ કનેક ન જોડાણ અંગેની  મેળવવા અંગેની 
કાયભવાહી ? 

દ્વારા પછુાતા યોગ્ય જગ્યાટ ટેલીફોન દ્વારા અથવા લેખીતમા ંઆ૫વામા ંઆવ ેછે. 

૨) નવા નળ કનેક ન જોડાણ  મેળવવા માટે શ ુકાયભવાહી 
કરવાની થાય ? 

આ માટે વોટર વકભસ  ાખા,સે.ઝોન,વે.ઝોન,ઈ.ઝોન ખાતે આવેલ કચેરી માથંી તથા જુદા જુદા 
સીવીક સેન્ટરમાથંી ધનયત અરજી ૫ત્રક રૂા. ૫ ની રકિંમત ેમેળવી તેમા જરૂરી ધવગતો ભરી આ 
સાથ ેમકાનવેરા/ બીલ ભરપાઈ કયાભની ૫હોંચ, કમ૫લી ન સટીફીકેટ, દસ્તાવેજની નકલ, મકાન 
રહણેાકંનો આિાર, વીગેરે સામેલ રાખી યનુીટ દીઠ વો.વ.કમીટી સ્ટન્ડીંગ કમીટીના જનરલ બોડભ 
ઠરાવ અન્વયે નકકી કરેલ દર મજુબ ચાર્જ ભરપાઈ કરવાનો રહ ેછે. આ રીત ેમજુંરી મેળ્વયા 
બાદ અરજદારે પોતાના ખચન નળ કનેક ન મજુરી ચાર્જ ફીકસ રૂા. ર૫૦/-  સ્થળ ઉ૫ર 
આ૫વાનો રહ ેે તેમજ જોડાણ અંગેના જરૂરી માલસામાન લાવી આ૫વાના રહ ેે.  

૩) વોટર વકભસના નળજોડાણ માટે રાજકોટ 
મહાનગરપાલીકામા ં કેટલો રજી.ચાર્જ ભરવાનો થાય ? 

રૂા. ૧૦૦૦/-  નવા નળ કનેક્ક્ ન ચાર્જ 

રૂા. ૧૦૦૦/- રસ્તા રીપેર કામ 

રૂા.   ૫૦૦/- પરમેનેન્ટ ડીપોઝીટ  
૪) વોટર વકભસ નળ કનેક ન જોડાણ માટે  કોની પાસ ે

કરાવવ ુતથા આ માટેનો માલ-મજુરી ખચભ કોણ ે
ભોગવવાનો રહ ે? 

વોટર વકભસ નળ કનેક ન જોડાણ માટે મહાનગરપાલલકાની મજુંરી મેળવ્યા બાદ અરજદારે 
અધિકૃત કરેલ કોપોરે નમા ંકમભચારી મારફત અથવા કોપોરે નના અધિકૃત કરેલ 
કોન્ટ્રાકટરિીના માણસો દ્વારા જોડાણ મેળવવાન ુરહ ેછે. જે માટે અલગથી મજુરીના રૂા. ર૫૦/- 
સ્થળ ઉ૫ર આસામીટ ચ  કવવાના રહ ેછે. તેમજ માલસામાન સ્વખચન લાવી આ૫વાનો રહ ેછે. 

૫) કોમભ ીયલ/ઔિોલગક મકાનોમા ંવોટર વકભસ નળ 
કનેક નનુ ંજોડાણ લેવા માટે નળ  કનેક ન રજી.ચાર્જ 
શ ુિોરણ છે ? 

સ્ટેન્ડીંગ કમીટી ઠરાવ ન.ં ૩૯૬ તારીખ :- ૨૧/૧૧/૧૪ અન્વય ેધનયત કરેલ િોરણ મજુબ  
 

૬) અરજી કરવાની ૫ઘ્િધત ? અરજદારે ધનયત કરેલ ફોમભમા ંધનયત કરેલ દસ્તાવેજોની નકલો સામેલ રાખી વોટર વકભસ 
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ધવભાગમા ંઈનવડભ કરવાન ુરહ ેછે. 
૭) અરજી મળ્યા ૫છી જાહરે તતં્રમા ંથનાર પ્રરક્રયા ? આસામીની અરજી મળ્યા બાદ જે-તે વોડભના લાગ ુ૫ડતા ડેપ્યટુી ટકઝી.ટન્જીનીયર તરફ 

મોકલી આ૫વામા ંઆવે છે, ત્યારબાદ લાગ ુ૫ડતા વોડભના મ.ઈ/અ.મ.ઈ. દ્વારા સ્થળ તપાસ કયાભ 
બાદ મજુંર કરવાની પ્રરક્રયા કરવામા ંઆવે છે. 

૮) અરજી માટેની સ૫ંકભ મારહતી ? વોટરવકભસ ધવભાગ રાજકોટ મહાનગરપાલીકા,સે.ઝોન,ઓરફસ,બીજામાળે,ડો.આંબેડકર ભવન 

 ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧., વેસ્ટ ઝોન, હરીસીંહજી ગોહીલ ભવન, બીગબજાર પાછળ, 
રાજકોટ., ઈસ્ટ ઝોન  ઝવેર ચદં મેઘાણી ભવન, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ. 

 

  જાહરેતતં્ર દ્વારા પરુી પાડવામા ંઆવતી અન્ય સેવાઓ આ ધવભાગને લાગ ુ૫ડત ુનથી. 
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                                                       રાજકોટ મહાનગરપાલીકા 
                                                                                                              ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબર ભાઈ રોડ, રાજકોટ 

 

                 રા.મ.ન.પા./વો.વ./સે.ઝોન/જા.ન.ં                                                                                      તા......./......./ર૦૨૧   
 

 

 

-::   પ્રમાણ૫ત્ર  ::- 
 

 

     આથી પ્રમાણીત કરવામા ં આવે છે કે,મારહતી અધિકાર અધિનીયમની કલમ-૪ અંતગભત સ્વય ં જાહરે કરવાની બાબતો 

 પ્રોટકટીવ ડીસ્કલોઝર (સા.ધવ.ધવ.) મારા ધવભાગ ઘ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અને તા. ૩૦-૦૪-ર૦૨૧ ની ઘ્સ્થતીટ અમારી મજુંરી મેળવી અઘ્યતન   

        કરવામા ંઆવેલ છે. 

   તારીખુઃ....................... 

 

                  .................................. 
જાહરે મારહતી અધિકારી 

                                                                                                                                           વોટર વકભસ  ાખા 
રાજકોટ મહાનગરપાલીકા 


