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(૨.૧) જાહેર તતં્ર ઉદ્દેશ/ હેત ુ::- 

 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાં બગીચા શાખાની સમગ્ર કાયયવાહીઓ ડાયરેકટર (પાકયસ એન્ટ્ડ 

ગાડયન)ના ંદેખરેખ હેઠળ તથા ડેપ્યુટી કલમશ્નરશ્રીનાં અંકુશ હેઠળ થાય છે. 

 

બગીચા શાખા મારફત શહરેી પયાયવરણમાં સુિારો થાય તેમજ શહેરની સુંદરતામાં વિારો થયા 

અન ે િોકો પયાયવરણ જાળવણીમા ં જાગૃત બન ે તેવા આશયથી બગીચા લવકાસ, જાળવણી, 

લનભાવણી તેમજ વૃક્ષારોપણ વગરેેની કાયયવાહી તેમજ િોકોને પ્રલશલક્ષત કરવા તેમજ શહેરનાં 

સમાંતર લવકાસન ે ધ્યાન ેિઇ શહરેી ભૌગોલિક અન ેસાંસ્કૃલતક લસ્થતી અન ે હરવા ફરવાના ં

માધ્યમો ઉભા કરવા. 

 

શહેરી નગરજનો વગરેે પોતપોતાના રહેણાંક તેમજ કાયય લવસ્તારમાં િોક ભાગીદારીનાં રૂપમા ં

પયાયવરણ જાળવણીમાં મદદરૂપ થાય તે માટ ેઆ શાખા મારફત વખતો વખતના ંનીલત લવષયક 

લનણયયો દ્વારા  ઉપિબ્િી મુજબ લવના મુલ્ય ેવૃક્ષારોપણ માટેના રોપાઓનુ ંલવતરણ તેમજ ‘’ 

ગો ગ્રીન’’ યોજના હેઠળ શહેરના તમામ લવસ્તારોમા ં NGO/ સામાજીક સંસ્થા દ્વારા 

વૃક્ષારોપણની કામગીરી હાથ િરવામાં આવે છે.રી-ગાડયઝ તેમજ ગાડયન માટેના પ્રત્યક્ષ લનદેશન 

લવગેરે પૂર ંપાડે છે. આમ િોક ભાગીદારી યોજનાના રૂપમાં શહેરન ેહરરયાળું બનાવવા માટ ે

કાયયવાહી કરવામાં આવ ેછે. 

 

 

(૨.૨) જાહેર તતં્રનુ ંલમશન/દરુંદશેીપણં (લવઝન) ::- 

  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તેમજ શહેરની બાજુનાં ભાગોમા ં પયયવરણ સુિારણામા ં

નગરજનો, ઇન્ટ્ડસ્રીયાલિસ્ટસ્ આમ જનતા વગેર ેસહભાગી બન ે તેમજ વૃક્ષ ઉછેર, શહરેી 

બ્યુટીફીકેશન, જાળવણી-લનભાવણીમા ં તેમજ તેના ંરક્ષણ માટેની જવાબદારી સ્વીકાર ે તે માટ ે

સમાંતર જાગૃતતા િાવવી. 
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(૨.૩) જાહેર તતં્રનો ટૂકંો ઇલતહાસ અન ેતનેી રચનાનો સદંભય ::- 
રાજકોટ શહેર ૭૦’ રેખાંશ પૂવ ેતથા ૭૦’-૧૮’ ઉત્તર અક્ષાંશ ઉપર દરરયાની સપાટીથી ૧૩૮ 

મીટર ઊંચો પર આવિે ૧૨૯.૩૫ ચો.રકમી. લવસ્તારમા ંપથરાયેિું છે. વિુમાં વિ ુઉષ્ણતામાન 

૪૬ સેન્ટ્ટીગ્રેડ અને લશયાળામા ં ઓછામા ં ઓછુ ૪.૮ સેન્ટ્ટીગ્રેડ િરાવતંુ. તેમજ સરેરાશ 

વરસાદનુ ંપ્રમાણ ૨૦ ઈંચ છે. મધ્યમ ખડકો  અન ેહાડય મોરમ તેમજ કાળી માટી અન ેહાદય 

સ્રેટાનુ ં ભુતિીય બંિારણ છે. રાજકોટ શહેરની આજુબાજુના ં લવસ્તારો ગ્રામ્ય છે. જે ખેતી 

ઉપર લનર્ભયત છે અન ેહાિ રાજકોટ શહરેમાં તમામ સ્તરે ઉચ્ચ લશક્ષણની તમામ સુલવિાઓ 

ઉપિબ્િ છે એટિે કે લશક્ષણ ક્ષેત્ર ેરાજકોટનુ ંઆગવું નામ છે. સાથો સાથ ઔદ્યોલગક લવકાસ 

પણ થઇ રહ્યો છે. 

 

રાજકોટ શહેરનાં ઇલતહાસમાં ડોરકયું કરતાં શહેરની સ્થાપના ઈ.સ. ૧૬૧૦માં લવભાજી જાડજેા 

અન ેરાજુ સંઘીએ આજી નદીના જમણા કાંઠ ેઆજુબાજુના ગ્રામ્ય લવસ્તારનાં િોકોન ેરહેવા 

બોિાવીને શહરે સ્થાપના કરી હોય તેવું જાણવા મળે છે. 

 

રાજય સરકારશ્રીના ં શહેરી લવકાસ અને શહરેી ગૃહ લનમાયણ લવભાગના ં જાહેર 

નામા:ક.ેવી/૫૦/૨૦૨૦/આરએમ.સી/૯૦૨૦૧૯/૯૬૭૦/પી.તા૧૮/૦૬/૨૦૨૦થી 

રાજકોટ શહેરની હદ વિારી મનહરપુર,માિાપર અન ે મંુજકા, ઘંટેશ્વર ગામના ં લવસ્તારોન ે

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાન ેસોંપી દેવામા ંઆવ્યા છે. અન ેરાજય ચુંટણી પંચના       જાહેરનામા 

ક્રમાંક કે.વી./૩૭/૨૦૧૫/ઇ. એિ. ઇ/૧૦૨૦૧૪/૫૭૯/પી. થી રાજકોટ શહેરના વો.નં. 

૧ થી ૧૮ નુ ંલસમાંકન નક્કી કરવામા ંઆ સાથ ેશહેરનો કાયયભાર લવસ્તાર ૧૬૩.૦૦ ચો.કી.મી. 

થવા જાય છે.  

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાં બગીચા શાખા દ્વારા સંિગ્ન શાખાઓનાં સહકારથી શહરેના ં

સમાંતરરત લવકાસને ધ્યાને િઇ નવા બગીચા બનાવવા, હયાત બગીચાઓની જાળવણી કરવી, 

તેમજ શહેરની અંદર રદન-પ્રલતરદન વિતા જતા માનવ સર્જયત પ્રદુષણો ઘટાડવા અન ેશહેરની 

સુંદરતામાં વિારો થાય તે માટે િોક ભાગીદારી તેમજ િોક સહકાર દ્વારા લવકાસની કાયયવાહી 

કરવામાં આવ ેછે. 

આ કામગીરીમા ં ડાયરેકટર (પાકયસ એન્ટ્ડ ગાડયન), ગાડયન સપુરવાઈઝર, વકય આસીસ્ટન્ટ્ટ 

(ગાડયન) જેવા મહત્વનાં ટકેનીકિ સ્ટાફ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવ ેછે. 
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(૨.૪) જાહેર તતં્રની ફરજો ::- 
  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાં બગીચા શાખા દ્વારા શહેરી નગરજનો લવગેરેને હરવા ફરવાના 

સ્થળો નજીકનાં લવસ્તારોમાં મળી રહે તે માટ ેનીચ ેમુજબની લવગતોએ તેમજ વખતોવખતની 

લનલત લવષયક લનણયય અન્ટ્વયે કામગીરી કરવામાં આવે છે. 

 શહેરનાં વોડય નં.૧ થી ૧૮ માં આવતા તમામ બગીચાઓ અન ેરારફક આઇિેન્ટ્્સ અન ે

લનયલમત લનભાવણી તેમજ ઋતુઓન ે અનુિક્ષીન ે લનયલમત આગોતરી કામગીરીઓ 

કરાવવી. 

 શહેરી અને ઘલનષ્ઠ વૃક્ષારોપણ જાળવણી-લનભાવણી તેમજ લવશેષ કામગીરી માટે 

આગોતરા આયોજન અન ેઅમિવારી. 

 હયાત બગીચાઓની જાળવણી-લનભાવણી તેમજ સમયે સમયે સુિારણા તેમજ જરૂરી 

એપ્િીકેશનો (રાસાયલણક ખાતર,દવા, કુદરતી અન ે માનવ સર્જયત નુકશાનીઓ 

અટકાવવા). 

 શહેરનાં લવકાસ સાથે બગીચાના ંહેતુ માટેનાં અનામત પ્િોટમાં બગીચા બનવવાના 

આયોજન, ડીઝાઈન, ટેન્ટ્ડર વહીવટી પ્રરિયા વગેરે કરી પૂણય સીઝનનાં લવકાસ માટે 

સમય મળી રહે તે માટે પ્રાયોલગક અમિ કરાવવો. 

 શહેરનાં પ્રજાજનો વગેરેને બગીચાને િગત જાત માલહતી તેમજ વૃક્ષારોપણન ેિગત 

માલહતી તેમજ જાત લનદશયન આપી િોકો પયાયવરણ સુિારણામાં સહભાગી બન ે તે 

અંગે જાગૃતતા આપવી. 

 શહેરમાં આકલસ્મક કે કુદરતી રીત ે તૂટી પાડતા તેમજ રારફક વગેરેને અડચણ રૂપ થતા 

વૃક્ષોન ેદુર કરવાની વહીવટી તેમજ પ્રાયોલગક અમિવારી. 

 મહાનગરપાલિકા હસ્તકના ં સાંસ્કૃલતક કાયયિમો તેમજ રાષ્ટ્રીય પવો, મહાનુભાવોની 

જન્ટ્મ જયંતીઓ તેમજ ખાસ મહેમાનોના ં સ્વાગત વગેરે માટે પ્રસંગોને અનુરૂપ 

સંિગ્ન શાખાની માંગણી મુજબ જરૂરી સુશોભન વગેરે. 

 બગીચા જાળવણી-લનભાવણી તેમજ નવા બનતા બગીચાને િગત સવે, ટાઉન 

પ્િાનીંગ, બાંિકામ, વોટરવકયસ, રોશની, આરોગ્ય, લવજીિન્ટ્સ, માકેટ વગેર ેશાખા સાથ ે

સંપકયમાં રહી જરૂરી કાયયવાહી કરાવવી. 

 સરકારશ્રીનાં વન અન ેપયાયવરણ લવભાગ તેમજ સરકારશ્રીનાં અન્ટ્ય સંસ્થાઓ સાથ ે

સંકિનમાં રહી પયાયવરણ અનુંસંગીત કાયયવાહી કરવી. 

 શહેરનાં નગરજનો તેમજ ઇન્ટ્ડસ્રીયાલિસ્ટ, બેન્ટ્કસય, સંસ્થાઓ સાથે સંપકયમાં રહી િોક 

ભાગીદારી યોજના અંતગયત શહેરને હરરયાળું બનાવવા  માટેની કામગીરીઓ તેમજ 

શહેરનાં રોડ, રસ્તાઓ, રા.જંકશનો લવગેરેમા ંબ્યટુીફીકશેનની કામગીરી કરવી. 

  રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વષય ૨૦૧૭-૧૮ અન ેવષય ૨૦૨૦માં પયયવારણ 

જાળવણી અન ે પયાયવરણ પ્રત્ય ે િોકજાગૃલત ફિેાય એ માટે ‘’ ફિાવર શો’’ ના 

આયોજન કરવામાં આવેિ. આ ફિાવર – શોમાં બહોળા પ્રમાણમાં નસયરીમેન, ગાડયન 

પ્રોડકટસ, ઇરરગેશન, ગાડયન ટુલ્સ, ફર્ટયઇિાઇઝર/પેસ્ટીસાઇડસ- ન્ટ્યુરીયસ, કોપ્ર 

પ્રોડકસ, ગ્રીન હાઉસ – નેટ હાઉઅસ , ફિાવર બકેટસ – પોટસ, િેન્ટ્ડસ્કપેસય. 

ફિાવરીંગ સીડસ / બલ્બસ, ગાડયન ફર્નયચસય, રકચન કેવનંગ ગાડયન/ પ્રોસસે ફૂડસ .જુદા 



5 
 

જુદા પ્રકારના ફિાવસય લવિેતાઓ, ફિોરરસ્ટ , ટોપયરીમેન, બોનસાઇ, હોમસાયન્ટ્સ 

ગ્રુપ, અન્ટ્ય ડેકોરરેટવ આઇટેમ્સ, ગાડયન એલમલનટીઝ લવગેરે સાથે સંકળાયેિા વ્યાપારી 

એકમો, હેન્ટ્ડિૂમ પ્રોડકટ્સ, વન્ટ્ય પેદાશો, લવગેર ેસાથે બહોળા પ્રમાણમા ંઆ પ્રદશયનમા ં

ભાગ િેવા આવિે. 

 આ ફિાવર – શોમા અંદાજ ૧૪.૨૫ િાખ િોકોએ મુિાકાત િઇ અન ેનસયરીઓમાંથી 

જુદા જુદા પ્િાન્ટ્ટસ લવગેરનેી ખરીદી કરી રાજકોટન ેહરરયાળુ બનાવવા માટ ેસહકાર 

આપેિ છે.  

 

 

 

(૨.૫) જાહેર તતં્રની મખુ્ય પ્રવલૃત્તઓ/કાયો ::- 
શહેરનાં તમામ બગીચાઓ તેમજ વૃક્ષારોપણનાં લવસ્તારો િોકાલભમુખ ઉપયોગમાં આવ ેતેમજ 

શહેરનુ ં પયાયવરણ સુિર ે તે રીત ે શાખા દ્વારા િોકોન ે પ્રલશલક્ષત અન ે જાગૃત કરી શહેરની 

સુંદરતામાં વિારો થાય તે રીતે કાયયવાહી કરવી. 
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(૨.૬) જાહરે તતં્ર દ્વારા આપવામા ંઆવતી સવેાઓની યાદી અન ેતેનુ ંસંલક્ષપ્ત લવવરણ 
::- 

  

 આ શાખા દ્વારા જાહેર જનતા લવગરેેને આ પ્રમાણ ેસેવા ઉપિબ્િ થાય તે માટે કાયયવાહી 

કરવામાં આવ ેછે. 

 શહેરનાં બગીચા લવસ્તારો લવગેરે પ્રત્ય ેિોકો આકષાયય અન ે તેનું હાદય સમજાય તે માટે 

લનયલમત સફાઈની વ્યવસ્થા અન ેજાળવણી. 
 

 શહેરનાં જુદાજુદા લવસ્તારમાં આવેિા નાનામોટા બગીચાઓ માના બાિિીડાંગણની 

જાળવણી તેમજ સમયાન્ટ્તર ેજરૂરી રીપરેીંગ કરાવવું. 

 બગીચા લવસ્તારોમાં ફરવા આવતા િોકોની સુરક્ષા જળવાઈ રહે તે માટે લસક્યુરરટી 

વ્યવસ્થા ગોઠવાવવી. 
 

 બગીચા લવસ્તારમા ંફરવા આવતી પલબ્િકન ેરાત્રીનાં સમય સુિી સંપૂણય રીત ેિાઈટોની 

સુલવિા મળી રહે તે અંગે િગત શાખાનો સહકાર મેળવી અને સંકિન કરી કામગીરી 

કરાવવી. 
 

 બગીચા લવગરેે લવસ્તારોમા ંવૃધ્િો લવગેર ેમાટે બઠેક વ્યવસ્થા તેમજ બાળકો માટે નોન 

લમકેનાઈઝડ એમ્યઝુમેન્ટ્ટની વ્યવસ્થા 
 

 શહેરનાં નાગરરકો લવગેરને ેઅડચણરૂપ થતા તેમજ ભયગ્રસ્ત વૃક્ષો/ ડાળીઓ દુર કરવા 

માટે સ્થળ લસ્થલત અનુરૂપ દુર કરવા માટેની પરવાનગી આપવી. 
 

 શહેરનાં નગરજનો લવગરેે ઉપિબ્િી અનસુાર અન ેવખતો-વખત નીલત લવષયક લનણયય 

અનુસાર રોપાઓ તેમજ રી ગાડયની સુલવિાઓ પૂરી પાડવી અન ેવૃક્ષ ઉછેરનુ ંપ્રત્યેક્ષ 

માગયદશયન આપવુ.ં 
 

 શહેરની નગરજનો લવગેરને ે પોતાના પ્રસંગો ઉજવવા માટે આંલશક ભાડા દરથી 

શોભાનાં કુંડાઓ ઉપિબ્િ મુજબ પરુા પાડવા. 
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(૨.૭) જાહરે તતં્રના ંરાજ્ય, લનયામક કચેરી, પ્રદેશ જીલ્િો, બ્િોક વગરે ેસ્તરોએ સંસ્થાગત 

માળખાનો આિખે ::- 

 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ગાડયન શાખા 

કલમશ્નર 

 

 

નાયબ કલમશ્નર 
 

 

ડાયરેકટર (પાકયસ એન્ટ્ડ ગાડયન) 

 

 

 

 

    ટેકનીકિ          વહીવટી 
 

 

ગાડયન સુપરવાઈઝર                      સી.કા 
            

 

વકય આસીસ્ટન્ટ્ટ(ગાડયન)          જુ. કા. 
       

 

    હેડ માળી             પટ્ટાવાળા 
 

 

 

 માળી   મજુર  સફાઈ મજુર 

 

શહેરી લવસ્તારનાં બગીચાનાં ક્ષેત્ર કાયયભારને નીચે મજુબ ત્રણ ઝોન વહેંચણી કરવામાં આવેિ છે. 
 

િમ ઝોન વોડય લવસ્તાર 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 અન ેકાયયક્ષમતા વિારવા માટ ેિોકો પાસથેી અપેક્ષાઓ 
::- 

 કોઈપણ સંસ્થા દ્વારા નગરજનો વગેરે માટ ેઉભા કરવામા ંઆવતા માળખામાં િોકોના ંસુચનો 

તેમજ િોકોનાં સહકાર પૂણય અન ેખરા અથયમાં સલુવિા આપવા માટ ેખુબજ જરૂરી બની રહ ેછે. 

 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહરેી નગરજનો વગેરેને સુલવિાઓમાં આ પ્રમાણ ેસહકાર 

મળી રહ ેતે જરૂરી બન.ે 

 

 શહેરી નગરજનો વગરેે બગીચા વગરેે લવસ્તારોમાં સ્વયં લશસ્ત જાળવી નુકશાની ન 

પહોંચાડે તેમજ આ સપંલત્ત આમ નગરજનોની છે તેવું સ્વીકારે. તેમજ જાહેર સ્થળોએ 

ગંદકી ના કર ે- સફાઈમાં સહકાર આપે. 
 

 પોતાની જરૂરીયાત મુજબ નલહ પરંત ુ આમ પ્રજાજનોન ે ધ્યાન ે રાખીન ે સુલવિાઓ 

ઉપિબ્િ થાય તે અંગેનાં વ્યવહાર સુચનો થાય. 
 

 પયાયવરણ જાળવણીમા ંવૃક્ષએ આગવું અંગ છે તેમ ગણી તેનુ ંલબન જરૂરી છેદન ન થાય 

અન ેતેનું રક્ષણ થાય તે માટ ેસજાગ રહે. 

 

 િોકો ઘર આગંણ ે તેમજ િંિાના સ્થળે વૃક્ષ ઉછેર માટેની મહાનગર પાલિકાની 

યોજનાનો પૂણય િાભ િ ેઅન ેપોતાનો સહકાર આપ.ે 

 

 શહેરની સુંદરતા તેમજ પયાયવરણ સુિારણામા ંપોતાના અનુભવો તેમજ અન્ટ્ય સચુનો 

હોય તો લવના સંકોચે િેલખતમા ંઅમોને ધ્યાને મુક.ે 

 

 શહેરી બ્યુટીફીકેશનની કામગીરીમાં વિુન ેવિ ુિોક સહકાર પ્રાપ્ત થાય. 
 

(૨.૯) િોક સહયોગ મળેવવા માટનેી ગોઠવણ અન ેપદ્િલતઓ ::- 
 

 શહેરી વૃક્ષારોપણ, જાહરે બગીચાઓ, સેન્ટ્રિ વઝય બ્યુટીફીકેશન, રા.જંકશન્ટ્સ લવગરેેનાં લવકાસ 

માટે આમ પ્રજાજનો, નગરજનો, ઇન્ટ્ડસ્રીયાલિસ્ટો, સંસ્થાઓ, બેન્ટ્કસય લવગેર ેસુિી સહકાર 

મેળવવા માટ ેઆ શાખા દ્વારા પોસ્ટર, બેનર, ચોપાનીયા, ન્ટ્યુઝ પેપર, જાહેરાતો, હોર્ડિંગ બોડય, 

લસનેમા સ્િાઈડો લવગેરથેી િોકોન ેપયાયવરણ જાળવણીમાં સજાગ અન ેસહભાગી બનવા માટે 

પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. 
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(૨.૧૦) સવેા આપવાના દખેરખે લનયતં્રણ અન ેજાહેર ફરરયાદ લનવારણ માટ ેઉપિબ્િ 

તતં્ર ::- 

 
 કોઈપણ સંસ્થાનું માળખુ ં િોક સહયોગ લવના અિરૂ ં જણાય અન ે વખતો વખત િોકોનાં 

સહકાર રૂપી યોગદાન હોય તે જરૂરી છે. 

 બગીચા શાખાની કાયયશૈિી કે પ્રાયોલગક કામગીરીમાં કોઈપણ ફરરયાદ હોય તો શાખાની 

મુખ્ય ઓરફસે, જનસેવા કેન્ટ્રમા ંિેલખત ફરરયાદના ંરૂપમાં સુચન સ્વીકારવામા ંઆવે છે. 

 

 ભયગ્રસ્ત કે નડતર રૂપ વૃક્ષો દુર કરવામા ંમાટે આવતી અરજીઓનાં સ્થળ લનરીક્ષણ કરી 

િોકોની ફરરયાદનો સયુોગ્ય લનકાિ કરવમાં આવ ેછે. 

 

 ભયગ્રસ્ત કે પડી ગયિે વકૃ્ષો દુર કરવા માટ ે કોિ સેન્ટ્ટરમાંથી આવતી ફરરયાદોનો 

સુયોગ્ય લનકાિ કરવામાં આવે છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(૨.૧૧) મખુ્ય કચરેી અને જુદાજુદા સ્તરોએ આવિેી અન્ટ્ય કચરેીના ંસરનામા ં::- 
 

 આ કચેરીની બગીચા શાખા નીચ ેજણાવેિ સ્થળે ફરજ બજાવે છે. 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા, 

“ડો આબંડેકર ભવન” 

બીજો માળ, વવગં ૧-બી, 

સને્ટ્રિ ઝોન, ઢબેરભાઈ રોડ 

રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧ 

ફોન ન-ં (૦૨૮૧)-૨૨૨૧૬૧૩- ૨૨૨૧૬૧૪ 
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(૨.૧૨) કચરેી શરૂ અન ેબંિ થવાનો સમય ::- 
 

 આ કચેરીની બગીચા શાખાનો ફરજનો સમય નીચ ેદશાયવ્યા મુજબનો છે. 

 

   ઓફીસ      ક્ષતે્રીય કામગીરી 

 સવારે ૧૦:૩૦ કિાકથી     ૮:૦૦ થી ૧૨:૦૦ કિાક 

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

 

        રીસેસ બપોરનાં 

 રીસેસ બપોર ે૨:૦૦ થી ૨:૩૦      ૧૨:૦૦થી ૨:૦૦ કિાક 

સાંજે ૨:૩૦ થી ૦૬:૧૦ કિાક સુિી 

 

 

 આકલસ્મક સંજોગોમા ંક્ષેલત્રય કામગીરીઓનો સમય સુલનલશ્ચત હોતો નથી. 

 

 

 

પ્રકરણ-૩ (લનયમ સગં્રહ-૨) 

અલિકારીઓ અન ેકમયચારીઓની સત્તા અન ેફરજો 
 

૩.૨ સંસ્થાના ંઅલિકારીઓ અન ેકમયચારીઓની સત્તા અન ેફરજોની લવગતો આપો. 
 

હોદ્દો:   સી.ક્િાકય 

સત્તાઓ વહીવટી ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

નાણાંકીય  ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

અન્ટ્ય   ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

ફરજો   ૧ સ્ટોક રજીસ્ટર લનભાવવા. 

૨ સ્ટેશનરી રજીસ્ટર લનભાવવા. 

૩ સ્ટેમ્પ રજીસ્ટર જાળવવું તથા લહસાબ રાખવો. 

૪ શાખા કામગીરીનાં એકાઉન્ટ્ટ િગત તમામ પ્રકારની પ્રરિયાઓ કરવી. 

૫ બજેટની જોગવાઈઓ અનુસાર વખતોવખત માલહતી પૂરી પાડવી 

૬ કેશન ેિગત તમામ પ્રકારની કામગીરી કરવી. 

૭ ડાયરેકટર (પાકયસ એન્ટ્ડ ગાડયન)શ્રી તથા ગા.સુપર.શ્રી દ્વારા જે કામગીરી 

સોંપવામા ંઆવે તે. 
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પ્રકરણ-૩ (લનયમ સગં્રહ-૨) 

અલિકારીઓ અન ેકમયચારીઓની સત્તા અન ેફરજો 
 

૩.૨ સંસ્થાના ંઅલિકારીઓ અન ેકમયચારીઓની સત્તા અન ેફરજોની લવગતો આપો. 
 

હોદ્દો:   જુ.ક્િાકય 

સત્તાઓ વહીવટી ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

નાણાંકીય  ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

અન્ટ્ય   ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

ફરજો   ૧ એસ્ટા. ને િગત તમામ પ્રકારની કામગીરી 

૨ કમયચારીના ં લનવૃલત્તનાં પેન્ટ્શન પેપર તૈયાર કરવા તેમજ લનવૃલત્તનાં તમામ હક્ક 

લહસ્સા ચૂકવવા અંગેની કામગીરી 

૩ તમામ પ્રકારની સ્ટેશનરી પૂરી પાડવા અંગેની કામગીરી 

૪ કોન્ટ્રાકટરોના ંલબિ બનાવવા તેમજ કોન્ટ્રાક્ટ અંગેની ફાઈિો મેઈનટેઈન કરવાની 

કામગીરી 

૫ પરચુરણ લબિ બનાવવાની કામગીરી 

૬ આઉટવડય/ ઈનવડયની કામગીરી 

૭ નવી ફાઈિો ઉપલસ્થત કરવા તથા જરૂરી પરરપત્રો તથા હુકમના મુસદ્દા તૈયાર 

કરવાની કામગીરી 

૮ ડાયરેકટર (પાકયસ એન્ટ્ડ ગાડયન)શ્રી તથા ગા.સુપર.શ્રી દ્વારા જે કામગીરી 

સોંપવામા ંઆવે તે. 
 

પ્રકરણ-૩ (લનયમ સગં્રહ-૨) 

અલિકારીઓ અન ેકમયચારીઓની સત્તા અન ેફરજો 
 

૩.૨ સંસ્થાના ંઅલિકારીઓ અન ેકમયચારીઓની સત્તા અન ેફરજોની લવગતો આપો. 
આઉટડોર સ્ટાફની લવગત: 

હોદ્દો:   ડાયરેકટર (પાકયસ એન્ટ્ડ ગાડયન) 

સત્તાઓ વહીવટી ૧ ૩૦ રદવસ સુિીની મેડીકિ તથા હક્ક રજા મંજૂરી. 

   ૨ શો-કોઝ નોટીસ આપવી. 

   ૩ વૃક્ષો પાડવા/ દુર કરવાની પરવાનગી આપવી. 

   ૪ રી ગાડયસ લનલતલવષયક લનણયય આલિન ઉપિબ્િી અનુસાર પુરા  

પાડવાની પ્રરિયા 

   ૫ ભાડાના ંકુંડા / વકૃ્ષોના રોપાઓ ઉપ્િબ્િી મુજબ આપવા. 
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   ૬ નવા લનમાયેિ કમયચારીઓની સેવાપોથીમા ંતેમજ તાબા હેઠળની  

કમયચારીઓની સેવાપોથીમાં સલહથી નોંિ કરવી. 

   ૭ લનવૃત કમયચારીઓનાં પેન્ટ્શન પેપરમા ંસલહ કરવી. 

૮ નવા કામોની પ્રપોઝિ/ હયાત કામોમા ં સુિારણા/ સરકારશ્રી તેમજ 

મહાનગરપાલિકાની સંિગ્ન શાખાઓમા ંસંપકયમા ંરહી િગત જરૂરી કામગીરીઓ 

 

નાણાંકીય  ૧ રૂ. ૭૫૦૦૦/- ની મયાયદા 

   ૨ 

   ૩ 

 

અન્ટ્ય   ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

ફરજો   ૧  

૨  

૩ 

 

પ્રકરણ-૩ (લનયમ સગં્રહ-૨) 

અલિકારીઓ અન ેકમયચારીઓની સત્તા અન ેફરજો 
 

૩.૨ સસં્થાના ંઅલિકારીઓ અન ેકમયચારીઓની સત્તા અન ેફરજોની લવગતો આપો. 
આઉટડોર સ્ટાફની લવગત 

હોદ્દો:   ગાડયન સુપરવાઈઝર 

સત્તાઓ વહીવટી ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

નાણાંકીય  ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

અન્ટ્ય   ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

ફરજો   ૧ ડાયરેકટર (પાકયસ એન્ટ્ડ ગાડયન) શ્રીની દેખરેખ નીચે બગીચા વૃક્ષારોપણ, શહેરી  

  વૃક્ષારોપણ, રા. જંક્શન્ટ્સ બ્યુટીફીકેશન લવગેરે ની કામગીરી તેમજ ડાયરેકટર (પાકયસ  

  એન્ટ્ડ ગાડયન)શ્રી દ્વારા જે કામગીરી સોંપવામાં આવે તે. 

   ૨ શાખાની કામગીરીઓની સુચના મુજબની અગ્રાતાએ નવાકામોનાં અંદાજ,  

ટેન્ટ્ડર તૈયાર કરવા, ભયગ્રસ્ત વૃક્ષો/ ડાળીઓ લવ. ની અરજી અન્ટ્વયે સ્થળ લનરીક્ષણ અન ેરીપોટય. 

હોદ્દો:   વકય આસીસ્ટન્ટ્ટ(દર બે ઝોન દીઠ એક એક) 

સત્તાઓ વહીવટી  ૧ 

   ૨ 

   ૩ 
 

નાણાંકીય  ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

અન્ટ્ય   ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

ફરજો   ૧ િગતઝોનમાં વોડયમાં બગીચાની કામગીરી, તેમજ સરકારશ્રીનાં લવલવિ કાયયિમો 
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  દરમ્યાન િગત કામગીરીની વ્યવસ્થા તેમજ ડાયરેકટર (પાકયસ એન્ટ્ડ ગાડયન)શ્રી, 

ગા.સુપર.શ્રી દ્વારા જે કામગીરી સોંપવામાં આવે તેની પ્રાયોલગક અમિવારી કરાવવી 

હોદ્દો:   ઈ. હેડ માળી (કુિ ચાર ઝોન, દરેક ઝોનમા ંએક એક) 

સત્તાઓ વહીવટી ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

નાણાંકીય  ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

અન્ટ્ય   ૧ 

   ૨ 

   ૩ 

 

ફરજો   ૧ િગતઝોનમા ંવોડયમા ંબગીચાની કામગીરી, તેમજ સરકારશ્રીનાં  

લવલવિ કાયયિમો દરમ્યાન િગત કામગીરીની વ્યવસ્થા તેમજ ડાયરેકટર (પાકયસ 

એન્ટ્ડ ગાડયન)શ્રી, ગા.સુપર.શ્રી, વકય આસીસ્ટન્ટ્ટ દ્વારા જે કામગીરી સોંપવામાં 

આવે તે. 
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પ્રકરણ-૪ (લનયમ સગં્રહ-૩) 
કાયો કરવા માટ ેલનયમો, લવલનયમો, સચુનાઓ, લનયમસગં્રહ અન ેદફતરો 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા 
૪.૧ દસ્તાવજેનુ ંનામ/ મથાળુ ં
 

જાહેરતંત્ર અથવા તેનાં લનયંત્રણ હેઠળનાં અલિકારીઓ અને કમયચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના લનયમો, લવલનયમો, 

સુચનો, લનયમસંગ્રહ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમુના મુજબ આપો. આ નમુનો દરેક પ્રકારના ંદસ્તાવેજ 

માટે ભરવાનો છે. 
 

દસ્તાવેજનંુ મથાળું  સરકારી પરરપત્રો, હુકમો, જુદાજુદા પ્રકારનાં રજીસ્ટરો  

જેવાકે હાડયવેર રજી., ડેડ સ્ટોક રજી., ઈન્ટ્વડય તથા આઉટવડય રજી. 
 

નીચે આપેિા પ્રકારોમાંથી એક પસંદ કરો. 

(લનયમો, લવલનયમો, સુચનો, લનયમસંગ્રહ, દફતરો અન્ટ્ય) 

દસ્તાવેજ પરનુ ંટુંકુ િખાણ   -2- 

 

વ્યલક્તન ેલનયમો, લવલનયમો, સૂચનાઓ,  રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

લનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકિ   બગીચા શાખા, 

અહીંથી મળશ.ે      ડો.આંબેડકર ભવન, બીજો માળ 

       વવંગ ૧-બી, સેન્ટ્રિ ઝોન 

રાજકોટ-૧ ,ફોન નં-(૦૨૮૧)-૨૨૨૧૬૧૩ 

    ૨૨૨૧૬૧૪ 

        

લવભાગ દ્વારા લનયમો, લવલનયમો, 

સૂચનાઓ, લનયમસંગ્રહ અને દફતરોની 

નકિ માટે િેવાની ફી (જો હોય તો)   -2- 

 

                            
 

 

                                                   પ્રકરણ-૫ (લનયમ સગં્રહ-૪) 
નીલત ઘડતર અથવા નીલતના અમિ સબંિંી જનતાના સભ્યો સાથ ેસિાહ-પરામશય અથવા તમેના 

પ્રલતલનલિત્વ માટનેી કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તનેી લવગત 

બગીચા શાખા 

નીલત ઘડતર: 
 

૫.૧ શંુ નીલતઓના ઘડતર માટેની જનતાની અથવા તેના પ્રલતલનલિઓની સિાહ-પરામશય/ 

સહભાલગતા મેળવવા માટનેી કોઈ જોગવાઈ છે ? 
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 શહેરી વૃક્ષારોપણ તેમજ નવા બગીચાઓના આયોજન વગેરે માટ ેિોક સહકાર  તેમજ  િોક 

સુચનો દ્વારા સક્ષમ સ્તરે મીટીંગો બાદ યોગ્ય લનણયય કરવામાં આવ ેછે. 

 

૫.૨ શંુ નીલતઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તેના પ્રલતલનલિઓની સિાહ-પરામશય/ 

સહભાલગતા મેળવવા માટનેી કોઈ જોગવાઈ છે? 

 

 વખતો વખતના નીલત લવષયક લનણયયો આિીન અમિવારી કરવામાં આવે છે. 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૬ (લનયમ સગં્રહ-૫) 
જાહેરતતં્ર અથવા તનેા લનયતં્રણ હેઠળની વ્યલક્તઓ પાસનેા દસ્તાવજેોની કક્ષાઓ અગંનેુ ંપત્રક 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા 

 
૬.૧  સરકારી દસ્તાવેજો લવશેની માલહતી આપવા નીચેના નમૂનાનો ઉપયોગ કરશો. જ્યા ં

દસ્તાવેજો ઉપિબ્િ છે તેવી જગ્યાનો ઉલ્િેખ કરિે છે. 

 

અન.ુનં
. 

દસ્તાવેજોની કક્ષા દસ્તાવેજોનું નામ દસ્તાવેજો 

મેળવવાની 

કાયયપધ્િલત 

નીચેની વ્યલક્ત પાસ ે

છે/ તેના લનયંત્રણમાં 

છે. 

૧  હુકમો અરજી કરી લનયત 

ફી ભરીન ે

ડાયરેકટર (પાકયસ 

એન્ટ્ડ ગાડયન) 

૨  પરરપત્રો “” “” 

૩  ફાઈિ “ “ 

 

આ દસ્તાવેજો નીચેના સ્થળે ઉપિબ્િ રહેશે. 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા, 

“ડો આબંડેકર ભવન”, બીજો માળ, 

વવગં ૧-બી, સને્ટ્રિ ઝોન, ઢબેરભાઈ રોડ 

રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧ 

ફોન ન-ં (૦૨૮૧)- ૨૨૨૧૬૧૩-૨૨૨૧૬૧૪ 
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પ્રકરણ-૭ (લનયમ સગં્રહ-૬) 
તનેા ભાગ તરીક ેરચાયિે બોડય, પરરષદ, સલમલતઓ અન ેઅન્ટ્ય સસં્થાઓનુ ંપત્રક 

બગીચા શાખા 

 

૭.૧ જાહેર તંત્રને િગતા બોડય, પરરષદો, સલમલતઓ અન ેઅન્ટ્ય મંડળો અંગની લવગત. 

 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને િગત ન હોઈ,આ માલહતી આપવાની જરૂરરયાત 

જણાતી નથી. 
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પ્રકરણ-૮ (લનયમ સગં્રહ-૭) 
સરકારી માલહતી અલિકારીઓના નામ, હોદ્દો અન ેઅન્ટ્ય લવગતો 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા 
૮.૧ જાહેરતંત્રના સરકારી માહીતી અલિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માલહતી અલિકારીઓ અને લવભાગીય 

કાયદાકીય(એપેિેટ) સત્તાલિકારી લવશેની સંપકય માલહતી નીચેના નમૂનામા ંઆપો. 

 સરકારી તંત્રનંુ નામ :- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

મદદનીશ સરકારી માલહતી અલિકારીઓ: 

સરકારી માલહતી અલિકારીઓ: 
 

જાહેર માલહતી અલિકારી: 
અન.ુન.ં નામ હોદ્દો એસ.ટી.

ડી. કોડ 

ફોન નંબર ફેક્સ ઈમઈેિ સરનામુ ં

કચરેી મો. 

૧ શ્રી એ.આર. વસહં  નાયબ 

મ્યલુનલસપિ 

કલમશ્નર 

૦૨૮૧ ૨૩૩૧૪૮૪ 

 & 
 

૨૨૩૫૪૧૮ 

૯૪૦૯૭

૦૦૧૨૩ 

 -×- ’હરીવસંહજી ભવન’’ લવભાગીય 

વે.ઝોન કચેરી બીગ બઝાર પાછળ 

રાજકોટ  

મદદનીશ સરકારી માલહતી અલિકારી: સરકારી માલહતી અલિકારી: 
અન.ુ

ન.ં 

નામ હોદ્દો એસ.ટી

.ડી. કોડ 

ફોન નંબર ફેક્સ ઈમઈેિ સરનામુ ં

કચરેી મો. 

૧ એસ.વી.કણજારીયા ગાડયન 

સુપરવાઇ

ઝર  

  ૯૬૨૪૦

૪૦૧૦૦ 

 -×- બગીચા શાખા, 

“ડો આબંેડકર ભવન”, બીજો 

માળ, વવગં ૧-બી, 

સેન્ટ્રિ ઝોન, ઢબેરભાઈ રોડ, 

રાજકોટ 

લવભાગીય એપેિટે(કાયદા) સત્તાલિકારી: 
અન.ુ

ન.ં 

નામ હોદ્દો એસ.ટી.ડી

. કોડ 

ફોન નંબર ફેક્સ ઈમઈેિ સરનામુ ં

કચરેી ઘર 

૧ શ્રી અલમત 

અરોરા 

મ્યલુનલસપિ 

કલમશ્નર 

૦૨૮૧-
૨૨૨૪૧૩૩ 

૯૭૧૪૫

૦૩૭૦૧ 

૨૪૬૬૫૦૧ ૨૨૨૪૨૫૮ -×- ડો.આબંેડકર ભવન, ઢબેર 

રોડ, સને્ટ્રિ ઝોન, 

રાજકોટ 

પ્રકરણ-૯  
લનણયય િવેાની  પ્રરિયામા ંઅનસુરવાની કાયયપધ્િલત 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા 
૯.૧ જુદા જુદા મુદ્દાઓ અંગે લનણયય િેવા માટે કઈ કાયયપધ્િલત અનુસરવામા ંઆવે છે ? 
 

બી.પી.એમ.સી. એક્ટ, ૧૯૪૯ની જોગવાઈ અનુસરીને લનણયયો િેવામાં આવે છે. તેમજ વખતો વખતના નીલત 

લવષયક લનણયય અન્ટ્વયે થતા હુકમો અનુસાર કાયયવાહીમાં અનુસરવામા ંઆવે છે. 
 

૯.૨ અગત્યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ લનણયય િેવા માટેની દસ્તાવેજી કાયયપધ્િલતઓ/ ઠરાવેિી કાયયપધ્િલતઓ/ 

લનયમ માપદંડો/ લનયમો ક્યાં ક્યા ંછે? લનણયય િેવા માટે ક્યાં ક્યા ંસ્તર ેલવચાર કરવામાં આવે છે? 
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 પારા નં.૯.૧મા ંજણાવ્યા લસવાય અન્ટ્ય કોઈ પધ્િલત અલસ્તત્વમાં નથી. લનણયયો િેવા માટે પ્રકરણો શાખા 

દ્વારા નાયબ કલમશ્નરશ્રી મારફત કલમશ્નરશ્રીને મોકિવામાં આવે છે. 
 

૯.૩ લનણયયને જનતા સુિી પહોંચાડવાની કઈ વ્યવસ્થા છે? 
 

 લનણયયોની િેલખત જાણ સંબંલિતને ટપાિ દ્વારા મોકિવાની વ્યવસ્થા છે. 
 

૯.૪ લનણયય િેવાની પ્રરિયામાં જેના મંતવ્યો િેવાનાર છે તે અલિકારીઓ ક્યાં છે? 
 

 ડાયરેકટર (પાકયસ એન્ટ્ડ ગાડયન)       નાયબ કલમશ્નરશ્રી    કલમશ્નરશ્રી 

 

૯.૫ લનણયય િેનાર અંલતમ સત્તાલિકારી કોણ છે? 
 

 કલમશ્નરશ્રી 
 

૯.૬ જે અગત્યની બાબતો પર જાહેર સત્તાલિકારી દ્વારા લનણયય િેવામા ંઆવે છે તેની માલહતી અિગ રીતે 

નીચેના નમૂનામા ંઆપો 
 

 આ શાખાન ેિાગુ પડતંુ નથી. 
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પ્રકરણ-૧૦ 
અલિકારીઓ અન ેકમયચારીઓની માલહતી પુલસ્તકા(રડરકે્ટરી) 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા 
અનુ.

ન.ં 

નામ હોદ્દો એસ.ટી.ડી. 

કોડ 

ફોન નંબર ફકે્સ ઈમઈેિ સરનામુ ં

કચેરી મો. 

૧ શ્રી એિ.જે. ચૌહાણ ઇ.ચા. ડાયરેકટર 

(પાકયસ એન્ટ્ડ ગાડયન) 

૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૩ ૯૬૨૪૭૮૮૨૨૯ - - લશવમ”,  

૧૨ કિૈાસ પાકય,યનુી.રોડ,  

બોમ્બ ેહાઉસીંગ પાછળ, રાજકોટ 

૨ શ્રી એસ.વી. કણઝારીયા ગાડયન સપુરવાઇઝર ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૪ ૯૬૨૪૦૪૦૧૦૦ - - લસલ્વર બગં્િોઝ બ્િોક ન ં૦૧ વિયમાન 

નગર, SRP કમે્પસ, બીજો  ૧૫૦ રીંગ 

રોડ , ઘટંશે્વર – રાજકોટ  

૩ શ્રી આર.ક.ે લત્રવદેી વકય આસી.ગાડયન ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૪ ૯૭૨૩૪૫૪૯૧૬ - - શ્રી રામ, રણજા કો.ઓ.હા. સોસાયટી-૧, 

ગોકુિ પાકયની બાજુમા,ં કોઠારીયા મે. રોડ, 

રણજા મરંદર પાસ,ે ગામ-કોઠારીયા, 

 તા,જી. રાજકોટ 

૫ શ્રી આર.ક.ે ચાવડા વકય આસી.ગાડયન ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૪ ૯૭૧૪૬૫૫૪૪૨ - - ૮/ઈ- પરૂ્ણયમા સોસાયટી,  

રાજનગર પાસે, રાજકોટ 

૬ શ્રી એસ.એિ. મકવાણા  સી.કા. ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૪ ૮૧૫૫૦૫૩૬૦૦ - - મુ. બાન્ટ્રા તા. ગોંડિ જી. રાજકોટ 

૭ શ્રી એચ.જે. પંડયા  જુ.કિાકય  ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૧૪ ૯૭૨૫૬૭૦૪૫૦   ભોમશે્વરવાડી શરેી ન ં-૨  

જામનગર રોડ રાજકોટ  

૮ શ્રી ભલુમકા આર. ઠુબંર જુ.કિાકય ૦૨૮૧ ૨૨૨૨૧૬૧૪ ૮૨૦૦૩૦૩૫૪૩   મુ.બોડકા (બાવાજીના) તા. વથંિી 

જી. જુનાગઢ 
 



20 
 

 

 

પ્રકરણ-૧૧ 
લવલનયમોમા ંજોગવાઈ કયાય મજુબ મહનેતાણાની પધ્િલત સહીત દરકે અલિકારી અન ેકમયચારીન ેમળતુ ં

માલસક મહનેતાણં 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા 
િમ 

ન.ં 

નામ હોદ્દો માલસક 

મહનેતાણં  

(એલપ્રિ  

૨૦૨૨) 

વળતર/ 

ભથથુ ં(એલપ્રિ 

૨૦૨૦) 

લવલનયમમા ંજણાવ્યા 

મજુબ મહનેતાણં નક્કી 

કરવાની કાયયપધ્િલત 

૧ શ્રી એિ.જે. ચૌહાણ ડાયરેકટર (પાકયસ 

એન્ટ્ડ ગાડયન) 

૧૪૩૮૦૩/- - - 

૨ શ્રી એસ.લવ. કણઝારીયા ગાડયન સપુર ૯૯૨૫૩/- - - 

૩ શ્રી આર.કે. ચાવડા વકય આસી. ૬૫૭૪૨/- - - 

૪ શ્રી આર.કે. લત્રવદેી વકય આસી. ૬૫૭૪૨/- - - 

૫ શ્રી એસ.એિ.મકવાણા  સી.કા. ૪૫૬૨૦/- - - 

૬ શ્રી એચ.જે. પંડયા જુ.કા. ૩૨૧૮૫/- - - 

૭ શ્રી ભૂલમકાબને આર. ઠંુબર જુ.કા. ૧૯૯૫૦/- - - 

૮ શ્રી દોણકીયા ઝાલહદ નાથુભાઈ માળી ૬૪૫૮૬/- - - 

૯ શ્રી સભાડ ખેંગાર જગમિ માળી ૫૬૭૬૬/- - - 

૧૦ શ્રી જાદવ લવનોદભાઈ કે. માળી ૪૯૮૭૫/- - - 

૧૧ શ્રી ઝરીયા ઉમેદવસંહ ડી. માળી ૪૨૬૯૧/- - - 

૧૨ શ્રી કોડીનારીયા રમેશ પી. માળી ૪૯૨૮૦/- - - 

૧૩ શ્રી પરમાર કાંલતભાઈ દેવશીભાઈ માળી ૪૭૭૦૫/- - -- 

૧૪ શ્રી ઉિરેજા વજીબને દવેરાજભાઈ માળી ૫૧૮૦૩/- - - 

૧૫ શ્રી મકવાણા ગીતાબને પ્રેમજીભાઈ સફાઈ મજુર ૩૨૧૫૧/- - - 

૧૬ શ્રી મોગિ નાઝીરશા કાદરશા મજુર ૩૨૧૫૧/- - - 

૧૭ શ્રી પરમાર અલમતભાઈ ભરતભાઈ મજુર ૩૨૧૫૧/- - - 

૧૮ શ્રી વસંિવ ખોડીદાસ વેિજી 
 

મજુર ૩૨૧૫૧/- - - 

િમ 

ન.ં 

નામ હોદ્દો માલસક 

મહનેતાણં 

(એલપ્રિ 

૨૦૨૦) 

વળતર/ 

ભથથુ ંવળતર/ 

ભથથુ ં(એલપ્રિ 

૨૦૨૦) 

લવલનયમમા ંજણાવ્યા 

મુજબ મહનેતાણં 

નક્કી કરવાની 

કાયયપધ્િલત 

૧૯ શ્રી વસંિવ િીિાબેન રમેશભાઈ મજુર ૪૦૧૭૦/- - - 

૨૦ શ્રી વાઘેિા કનુભાઈ વાિજીભાઈ મજુર ૩૧૯૭૨/- - - 

૨૧ શ્રી યાદવ હંસાબેન જીતને્ટ્રભાઈ મજુર ૩૮૯૯૬/- - - 

૨૨ શ્રીઝીંઝુવારડયા રવજીભાઈ વીરસીંગ મજુર ૩૮૯૯૬/- - - 

૨૩ શ્રી ઝીંઝુવાડીયા કંચનબને આર મજુર ૩૦૩૯૯/- - - 

૨૪ શ્રી િીંગડીયા હારૂન સતાર મજુર ૪૪૨૭૭/- - - 

૨૫ શ્રી મકવાણા મંજુિાબને શામજી મજુર ૫૨૦૦૩/- - - 



21 
 

 

 

 

 

૨૬ શ્રી રત્નોતર શાંતાબેન દવેજીભાઇ  મજુર ૫૨૦૦૩/- - - 

૨૭ શ્રી મેરરયા હંસાબેન મોહનભાઈ મજુર ૫૧૯૪૩/- - - 

૨૮ શ્રી રાઠોડ હંસાબેન મોહનભાઇ મજુર ૫૧૯૫૫/- - - 

૨૯ શ્રી રાઠોડ રમીિાબેન મહેશભાઈ મજુર ૫૧૯૫૧/- - - 

૩૦ શ્રી વસંિવ ભાવનાબને રકશોરભાઈ મજુર ૫૧૯૫૩/- - - 

૩૧ શ્રી સોિંકી હંસાબેન દેસાજી મજુર ૫૨૦૦૧/- - - 

૩૨ શ્રી સલવતાબેન બાબુભાઈ સોિંકી મજુર ૫૧૯૫૩/- - - 

૩૩ શ્રી સોિંકી લવનોદ આિાભાઈ મજુર ૫૨૦૦૩/- - - 

૩૪ શ્રી વાઘેિા િીિાબેન હરરભાઈ મજુર ૫૨૦૦૩/- - - 

૩૫ શ્રી બારૈયા જ્યોત્સનાબેન એચ. મજુર ૩૭૦૭૧/- - - 

૩૬ શ્રી ગણેશા શારદાબેન રદનેશભાઇ મજુર ૪૫૫૨૭/- - - 

૩૭ શ્રી િંગારરયા કાન્ટ્તાબેન શશીકાંત મજુર ૪૩૦૭૭/-   

૩૮ શ્રી પં્યા આલશસભાઈ સી. મજુર ૩૮૩૩૧/- - - 

૩૯ શ્રી સાિરીયા હેમીબને વાઘજીભાઈ મજુર ૫૧૯૪૫/- - - 

૪૦ શ્રી સરવૈયા ભીખભુાઈ મોહનભાઈ મજુર ૪૪૨૮૫/- - - 

૪૧ શ્રી વાઘેિા દેવજીભાઈ ગોવાભાઈ મજુર ૪૪૨૮૫/- - - 

૪૨ શ્રી જાદવ ભાનુબને મુકેશભાઈ મજુર ૩૨૧૫૧/- - - 

૪૩ શ્રી મકવાણા રાજુ રામજીભાઈ મજુર ૪૫૪૯૩/- - - 
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પ્રકરણ-૧૨(લનયમ સગં્રહ-૧૧) 
પ્રત્યકે સસં્થાન ેફાળવાયિે અદંાજપત્ર 

તમામ યોજનાઓ, સચુત ખચય અન ેકરિે ચકુવણી અગં ેઅહવેાિોની લવગતો લવકાસ, લનમાયણ અન ેતકનીકી કાયો અગં ેજવાબદાર જાહરે તતં્ર માટ ે
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા 
૧૨.૧  જુદી જુદી યોજનાઓ અન્ટ્વય ેજુદી જુદી પ્રવૃલત્તઓ માટ ેઅદંાજપત્રની લવગતોની માલહતી નીચનેા નમનૂામાં આપો. વષય ૨૦૨૨-૨૩ 

 
િમ 

નં. 
યોજનાનુ ંનામ/સદર પ્રવૃલત્ત પ્રવૃલત્ત શર કયાયની 

તારીખ 

પ્રવૃલત્તના અતંની 

અંદાજેિ તારીખ 

મજુંર થયિે 

રકમ રૂ. 

િાખમા ં
(૨૦૨૨-૨૩) 

છૂટી કરેિ/ 

ચકુવેિ રકમ 

(હપ્તાની 

સખં્યા) 

છેલ્િા વષયનું 

ખરેખર ખચય 

રકમ રૂ. 

િાખમા ં
(૨૦૨૧ – 

૨૨) 

કાયયની ગણુવત્તા માટ ે

સપંણૂયપણે કામગીરી 

માટે જવાબદાર 

અલિકારી 

૧ જાહેર બગીચા પગાર ખચય વહીવટી નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અંત 

૩૨૧.૦૫ લનયમ મજુબ ૨૭૪.૫૧ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર (પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 
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િમ 

ન.ં 

યોજનાનુ ંનામ/સદર પ્રવલૃત્ત પ્રવલૃત્ત શર કયાયની 

તારીખ 

પ્રવલૃત્તના અતંની 

અદંાજેિ તારીખ 

મજુંર થયિે 

રકમ રૂ. િાખમા ં

(૨૦૨૨-૨૩) 

છૂટી કરિે/ ચકુવિે 

રકમ (હપ્તાની 

સખં્યા) 

છેલ્િા વષયનુ ંખરખેર 

ખચય રકમ રૂ. િાખમા ં

૨૦૨૧-૨૨ 

કાયયની ગણુવત્તા માટ ે

સપંણૂયપણ ેકામગીરી માટ ે

જવાબદાર અલિકારી 

૨ સરફવેસગં પ્િ ેગ્રાઉન્ટ્ડ મરામત તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૩૦.૦૦ કામગીરી મજુબ ૧૭.૭૩ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 

૩ સાદીિવાર ખચય વહીવટી નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૦.૦૬૦૦ કામગીરી મજુબ ૦.૦૧૦૦ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 

૪ વકૃ્ષારોપણ ખચય વહીવટી નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૩૦૦.૦૦ કામગીરી મજુબ ૨૫૯.૩૬ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 

૫ જાહરે બગીચા નીભાવ મરામત તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૬૨૫.૦૦ કામગીરી મજુબ ૬૧૩.૬૨ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 

૬ વીજળી ખચય તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૪૦.૦૦ કામગીરી મજુબ ૨૧.૮૭ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 

૭ બગીચા લસલવિ કામ તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૧૩૮.૦૦ કામગીરી મજુબ ૧૪૯.૮૦૦ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 
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િમ 

ન.ં 

યોજનાનુ ંનામ/સદર પ્રવલૃત્ત પ્રવલૃત્ત શર કયાયની 

તારીખ 

પ્રવલૃત્તના અતંની 

અદંાજેિ તારીખ 

મજુંર થયિે 

રકમ રૂ. િાખમા ં

(૨૦૨૨-૨૩) 

છૂટી કરિે/ ચકુવિે 

રકમ (હપ્તાની 

સખં્યા) 

છેલ્િા વષયનુ ંખરખેર 

ખચય રકમ રૂ. િાખમા ં

(૨૦૨૧-૨૨) 

કાયયની ગણુવત્તા માટ ે

સપંણૂયપણ ેકામગીરી માટ ે

જવાબદાર અલિકારી 

૮ ટિેીફોન તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૦.૨૫૦૦ કામગીરી મજુબ ૦.૧૨૧૦ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 

૯ બગીચા લનભાવ મરમત 

(લસવીિ) 

તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૧૦૦.૦૦ કામગીરી મજુબ ૩૩.૮૧ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 

૧૦ ફિાવર શો   તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૧૦૦.૦૦ કામગીરી મજુબ ૧૫૨.૨૩ તમામ શાખાની સયંકુ્ત 

ફાળવણી 

૧૧ નવા આિલુનક સાિનો તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૧૦૦.૦૦ કામગીરી મજુબ ૯૧.૪૪  

૧૨ ગો-ગ્રીન  તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૭૫.૦૦ કામગીરી મજુબ ૪૬.૩૭ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 

૧૩ નવા બગીચા  તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૫૦૦.૦૦ કામગીરી મજુબ ૪૬૨.૭૪ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 

૧૪ આઉટ સોર્સિંગ  તાલંત્રક  નાણારકય વષય  નાણારકય વષયના 

અતં 

૦૪.૦૦ લનયમમજુબ ૨.૯૩  

૧૫ વટીકિ ગાડયન  તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૨૦.૦૦ કામગીરી મજુબ ૦.૦૦ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 

િમ 

ન.ં 

યોજનાનુ ંનામ/સદર પ્રવલૃત્ત પ્રવલૃત્ત શર કયાયની 

તારીખ 

પ્રવલૃત્તના અતંની 

અદંાજેિ તારીખ 

મજુંર થયિે 

રકમ રૂ. િાખમા ં

(૨૦૨૨-૨૩) 

છૂટી કરિે/ ચકુવિે 

રકમ (હપ્તાની 

સખં્યા) 

છેલ્િા વષયનુ ંખરખેર 

ખચય રકમ રૂ. િાખમા ં

(૨૦૨૧-૨૦૨૨) 

કાયયની ગણુવત્તા માટ ે

સપંણૂયપણ ેકામગીરી માટ ે

જવાબદાર અલિકારી 

૧૬ ફિાવર બડે  તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૩૦.૦૦ કામગીરી મજુબ ૦.૦૦ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 

૧૭ અમતૃ લમશન  તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૬૧.૭૪ કામગીરી મજુબ ૫૨.૮૫ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 

૧૮ થીમ બઇેઝ ગાડયન  તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના ૧૫૦.૦૦ કામગીરી મજુબ ૭૫.૩૧ ગાડયન સપુરવાઈઝર 
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અતં ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 

૧૯ અબયન ફોરસે્ટ (કમે્પા ફડં)  તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૧૦૩.૯૪ કામગીરી મજુબ ૭૦૪.૦૪ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 

૨૦ થીમ બઇેઝ લચલ્રન પાકય તાલંત્રક નાણારકય વષય નાણારકય વષયના 

અતં 

૫૦.૦૦ કામગીરી મજુબ ૧.૭૩ ગાડયન સપુરવાઈઝર 

ડાયરેકટર(પી & જી) 

નાયબ કલમશ્નર 
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પ્રકરણ-૧૩ 
સહાયકી કાયયિમોના અમિ અગંનેી પધ્િલત 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા 
 

૧૩.૧ કચેરીની આ શાખા દ્વારા કોઈ સહાયકી કાયયિમની અમિવારી કરવામા ંઆવતી નથી તેથી 

માલહતી આપવાની થતી નથી. 
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પ્રકરણ-૧૪(લનયમ સગં્રહ-૧૩) 
તણે ેઆપિે રાહતો, પરમીટ ક ેઅલિકલૃત મળેવનારની લવગતો 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા 
 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના બગીચા શાખા દ્વારા વખતો વખતના નીલતલવષયક લનણયય આિીન 

સબસીડાઈઝ રકમ વસુિી, વૃક્ષારોપણ ઉછેર માટે રી ગાડય, ઉપિબ્િી અનુસાર વખતો વખતના ં

લનલતલવષયક લનણયય આલિન આપવામાં આવ ેછે. 

 

 

શહેરી નગરજનોની ફરરયાદો અનસુાર ભયગ્રસ્ત, નડતર રૂપ વૃક્ષો/ ડાળીઓ દુર કરવા માટેની 

અરજીઓન ેસક્ષમ સ્તરેની સ્થળ ચકાસણી કરી અરજદારની સંમલત મળ્યા બાદ જરરી વહીવટી ચાજય  

વસુિાત આવ્યે સક્ષમ મંજુરી મળ્યા બાદ પરવાનગી ન્ટ્યુનતમ ૩૦ રદવસ માં આપવામા આવ ેછે.  આ 

અરજી અન્ટ્વયેની મંજુરી આપ્યા બાદ જે તે અરજદારે સ્વ:ખચ ે કામગીરી કરી / કરાવી અન ેસ્થળ ે

લનકળત ુિાકડ ુરાજકોટ મહાનગરપાલિકાના નજીકના સ્મશાનમાં જમા કરવાન ુહોય છે. 
 

 

 

 

 

 

 

  પ્રકરણ-૧૫(લનયમ સગં્રહ-૧૪) 
કાયો કરવા માટ ેનક્કી કરિે િોરણો 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા 
 

૧૫.૧ લવલવિ પ્રવૃલત્તઓ/ કાયયિમો હાથ િરવા માટે લવભાગ ેનક્કી કરેિ િોરણોની લવગતો નીચ ેમુજબ 

છે. 

 

 આ શાખાની લનણયય િેવાની પ્રરિયા માટ ેશાખા દ્વારા ફાઈિ ઉપર નોંિ નાયબ કલમશ્નરન ેરજુ 

કરવામાં આવ ેછે. જો લનણયય તેમના દ્વારા િવેાનો થતો હોય તો લનણયયસહ પ્રકરણ પરત આવ્ય ે

અમિવારી કરવામાં આવ ે છે. અન્ટ્યથા લનણયય માટે આગળ નાયબ કલમશ્નર કે જરૂર પડય ે

કલમશ્નરન ેપ્રકરણ રજુ કરવામાં આવ ેછે. જેમાં લનણયય આવ્ય ેઅમિવારી કરવામાં આવ ેછે. 
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પ્રકરણ-૧૬(લનયમ સગં્રહ-૧૫) 
વીજાણં રૂપ ેઉપિબ્િ માલહતી 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા 
 

૧૬.૧ વીજાણંરૂપે કોઈ માલહતી ઉપિબ્િ નથી. 
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પ્રકરણ-૧૭(લનયમ સગં્રહ-૧૬) 
કાયો કરવા માટ ેનક્કી કરિે િોરણો 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા 
 

૧૭.૧ િોકોન ેમાલહતી મળે તે માટ ેલવભાગ ેઅપનાવેિ સાિનોની લવગત નીચ ેમુજબ છે. 

 

- વતયમાનપત્રો 

- નોટીસ બોડય 

- કચેરીમા ંરેકડયનું લનરીક્ષણ 

- દસ્તાવેજોની નકિો મેળવવાની પધ્િલત 

- જાહેર તંત્રની વેબસાઈટ 

- જાહેરખબરના અન્ટ્ય સાિનો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

પ્રકરણ-૧૮(લનયમ સગં્રહ-૧૭) 
અન્ટ્ય ઉપયોગી માલહતી 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા 
 

૧૮.૧ િોકો દ્વારા પૂછાતા પ્રશ્નોના યોગ્ય જવાબો રૂબરૂ, ટેિીફોન દ્વારા કે િેલખતમાં આપવામા ં

આવ ેછે.જ્યાં િેલખતમાં ફી લનયત થયેિ છે. તે અરજદારે લનયત રીત ેજમાં કરવાની થાય છે. 

 

૧૮.૨ માલહતી મેળવવા અંગે પારા ૧૮.૧માં સુચવ્યા મુજબ અમિ કરવામાં આવશે. 

 

૧૮.૩ જાહેર તંત્ર દ્વારા િોકોન ેઆ બાબતે તાિીમ આપવાની જોગવાઈ નથી. 

 

 

 

 

   ( એિ. જે. ચૌહાણ )                (એ.આર.વસંહ સાહેબ) 

ઇ.ચા.ડાયરેક્ટર(પાકયસ એન્ટ્ડગાડયન)    નાયબ કલમશ્નર (વેસ્ટઝોન) 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા                  રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
 
 
 
 
 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

::  પ્રમાણ પત્ર :: 
 

આથી પ્રમાલણત કરવામા આવે છે કે માલહતી અલિકાર અલિલનયમની કિમ-૪ અંતગયત સ્વય ંનેર કરવાની 
બાબતો 'પ્રોએક્ટીવડીસ્ક્િોઝર' (P.A.D.) મારા લવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવેિ છે. સને ૨૦૨૨-૨૦૨૩ ની 

લસ્થલતએ અમારી મંજુરી મેળવી અદ્યતન કરવામા ંઆવેિ છે. 
 

 
 
તારીખ:                 ઇ.ચા.ડાયરકે્ટર (પાકયસ એન્ટ્ડ ગાડયન)  

                                                      રાજકોટ મહાનગરપાલિકા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


