
રાઈટ ટ ુઈન્ફોર્મેશન એક્ટ 

(૨૦૦૫) 

રાજકોટ મ્યુનન. કોર્પો. 
 
 
 

૨૦૨૨-૨૩ 
 

 

સોલીડ વેસ્ટ ર્મનેજેર્મેન્ટ 

શાખા 

  



 

રા.ર્મ.ન.ર્પા./ર્મ.ઝો./સો.વે.રે્મ./જા.નં.:-    રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકા, 

         સોલીડ વેસ્ટ રે્મનેજરે્મન્ટ શાખા, 

         રાજકોટ. 

         તા.      /     / 

પ્રનત 

જાહેર ર્માનહતી અનિકારીશ્રી 

આર.ટી.આઈ. નવભાગ, 

ર્મધ્ય ઝોન, 

રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકા. 
 
 

   નવષય:- ર્માનહતી અનિકાર અનિનનયર્મ-૨૦૦૫ હેઠળ પ્રો.એ.ડી. અંતગગત સને ૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

ની ર્માનહતી બાબતે 
  

 
 

  ઉર્પરોક્ત નવષય અન્વયે જણાવવાનંુ કે સોલીડ વેસ્ટ રે્મનેજરે્મન્ટ શાખાની સને ૨૦૨૨-૨૩ ની ર્માનહતી 

આ સાથે હાડગ તથા સોફ્ટ કોર્પીર્માં સારે્મલ રાખી ર્મોકલવાર્મા ંઆવે છે. જે નવદિત થાય. 

 

          આસી.રે્મનેજરર(સો.વે.રે્મ.) 

          રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકા 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



પ્રકરણ-૧ 
 

પ્રસ્તાવના 

 
૧.૧ આ ર્પુનસ્તકા (ર્માનહતી અનિકાર અનિનનયર્મ, ૨૦૦૫)ની ર્પાશ્ચાિભૂનર્મકા અગં ે

જાણકારી 

 

૧.૨ આ ર્પુનસ્તકાનો ઉદ્દેશ/ હતે ુ  

૧.૩ આ ર્પુનસ્તકા કઈ વ્યનક્તઓ/સંસ્થાઓ/ સંગઠનો વગેરને ઉર્પયોગી છે ?  

૧.૪ આ ર્પુનસ્તકાર્માં આર્પેલી ર્માનહતીનું ર્માળખુ ં  

૧.૫ વ્યાખ્યાઓ (ર્પુનસ્તકાર્માં વાર્પરવાર્માં આવેલ જુિા જુિા શબ્િોની વ્યાખ્યા)  

૧.૬ કોઈ વ્યનક્ત આ ર્પુનસ્તકાર્માં આવરી લેવાયેલ નવષયો અંગે વિુ ર્માનહતી ર્મેળવવા 

ર્માગે તો તે ર્માટેની સરં્પકગ વ્યનક્ત 

 

૧.૭ આ ર્પુનસ્તકાર્માં ઉર્પલબ્િ ન હોય તે ર્માનહતી ર્મેળવવા ર્માટનેી કાયગર્પધ્િનત અન ે

ફી. 

 

 
 

નોંિ:- ઉર્પરોક્ત ર્માનહતી રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકાની જનરલ ર્માનહતી રુ્મજબની છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



પ્રકરણ – ૨ 
સગંઠનની નવગતો, કાયો અન ેફરજો 

 

૨.૧ જાહેર તંત્ર ઉદ્દેશ/ હેત ુ લોકોની આરોગ્ય અંગે જાહેર સુખાકારી અંતે સેનનટેશન લગત સવેા પ્રિાન કરવાની 

૨.૨ જાહેર તંત્રનું નનશાન/ િુરંિેશીર્પણં સોનલડ વેસ્ટ ર્મનેજેર્મને્ટ રૂલ્સ-૨૦૧૬ તથા નાર્મિાર સુપ્રીર્મ કોટગની ગાઈડલાઈન્સનુ ં

અર્મલીકરણ 

૨.૩ જાહેરતંત્રનો ટૂંકો ઇનતહાસ અને તનેી 

રચનાનો સંિભગ 

રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકાની આરોગ્ય શાખાના નેજા હેઠળ આરોગ્ય તેર્મજ 

સેનનટેશનની બેવડી કાર્મગીરી કરવાર્માં આવતી હતી. ઓક્ટોબર-૨૦૦૪થી તનેુ ં

નવભાજન કરી ર્પયાગવરણ ઈજનરેશ્રીના વડર્પણ હેઠળ સોલીડ વેસ્ટ ર્મનેેજર્મેન્ટ 

ડીર્પાટગર્મેન્ટ કાયગરત કરવાર્માં આવલે છે. જેર્મા ં ર્પયાગવરણ ઇજનેર, નાયબ ર્પયાગવરણ 

ઈજનેર, ર્મિિનીશ ર્પયાગવરણ ઈજનેર, સનેીટેશન ઓદફસર, સનેીટરી ઇન્સ્ર્પેકટર તથા 

સેનીટરી સબ ઇન્સ્ર્પેકટર જેવા ર્મહત્વના ટેકનીકલ સ્ટાફ દ્વારા સેનનટશેનની કાર્મગીરી 

કરવાર્માં આવે છે. 

૨.૪ જાહેર તંત્રની ફરજો 
 

 

 

 

 શહેરર્મા ં િૈનનક િોરણે સફાઈ કાર્મગીરી તેર્મજ ડોર-ટુ-ડોર ગાબેજ કલેક્શનની 

કાર્મગીરી. 

 શહેરર્મા ં સફાઈ કાર્મગીરી િરમ્યાન એકઠો થયેલ કચરો જરૂરી વાહનો દ્વારા 

ગાબેજ ટ્રાન્સફર સ્ટેશનર્મા ં ઠાલવી, ત્યાંથી લેન્ડદફલ સાઈટ ખાત ે ડીસ્ર્પોઝલ 

કરવાની કાર્મગીરી. 

 શહેરર્મા ંઆવેલ જુિા જુિા વોકળા, બોક્ષ ગટર, બંિ ગટર નવગેરેની સફાઈ કરી 

તેર્માંથી કાઢવાર્માં આવેલ ગાર, રબ્બીશ, ભરતી, કચરો નવગેરે જરૂરી વાહનો દ્વારા 

ગાબેજ ટ્રાન્સફર સ્ટેશનર્માં ઠાલવી ત્યાંથી લેન્ડદફલ સાઈટ ખાતે ડીસ્ર્પોઝલ 

કરવાની કાર્મગીરી. 

 આવેલ ફદરયાિ અન્વયે શહેરર્માંથી ર્મરેલ ચોર્પગા જાનવર ઉર્પાડી તેનો યોગ્ય 

નનકાલ કરવાની કાર્મગીરી. 

 આવેલ અરજી અન્વયે શહેરર્મા ં આવેલ રહેણાંક ર્મકાન, કોર્મશીયલ, તેર્મજ 

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ર્મકાનોનાં જાજરૂની સેનટટક ટેંકની શેશર્પુલ ર્મશીન દ્વારા સફાઈ 

કરવાની કાર્મગીરી. 

 શહેરર્મા ંઆવેલ કારખાના ંતથા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તથા ર્પટે્રોલ ર્પંર્પ, અનાજ િળવાની ઘંટી 

નવગેરનેે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લાયસન્સ આર્પવાની કાર્મગીરી. 

 સફાઈ અંગે શહેરર્મા ં જરૂરી ચકેકંગ કરી, સફાઈ અગંે બેિરકાર જણાયેલ 

આસાર્મીઓ ર્પાસથેી વહીવટી ચાજગ  વસુલવાની કાર્મગીરી, તરે્મજ વહીવટી ચાજગ  

નનહ ભરનાર આસાર્મીઓ સાર્મે કોટગ રાહે કાયગવાહી કરવાની કાર્મગીરી. 

૨.૫ જાહેર તંત્રની ર્મુખ્ય પ્રવૃનિઓ/ કાયો  શહેરર્મા ંજાહેર આરોગ્ય અને સુખાકારી જળવાઈ રહે તે હેતુસર સફાઈલક્ષી સવેા 

પ્રિાન કરવી. 

૨.૬ જાહેર તંત્ર દ્વારા આર્પવાર્માં આવતી 

સેવાઓની યાિી અને તનેું સંનક્ષટત 

નવનવરણ 

 િૈનનક િોરણે સફાઈ કાર્મગીરી/ગાબજે કલેક્શનની કાર્મગીરી. 

 એકઠો થયેલ કચરો જરૂરી વાહનો દ્વારા નનકાલ કરવો. 

 વોંકળા, બોક્ષ ગટર, બિં ગટર નવગરેેની સફાઈ કરી તેર્માંથી કાઢવાર્માં આવેલ ગાર, 

રબ્બીશ, ભરતી, કચરો નવગેરનેો નનકાલ. 

 ર્મરેલ ચોર્પગા જાનવર ઉર્પાડી તનેો યોગ્ય નનકાલ કરવાની કાર્મગીરી. 

 જાજરૂની સેનટટક ટેંકની શેશર્પુલ ર્મશીન દ્વારા સફાઈ કરવાની કાર્મગીરી. 

 ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લાયસન્સ આર્પવાની કાર્મગીરી 

 સફાઈ અંગે બેિરકાર જણાયેલ આસાર્મીઓ ર્પાસેથી વહીવટી ચાજગની વસુલાત 



૨.૭ જાહેર તંત્રના ંરાજ્ય, નનયાર્મક કચરેી, 

પ્રિેશ, જીલ્લો, બ્લોક વગેરે સ્તરોએ 

સંસ્થાગત ર્માળખાનો આલેખ (જ્યા ં

લાગુ ર્પડતુ ંહોય ત્યા)ં 

 રાજકોટ શહરેનાં કુલ ૧૮(અઢાર) વોડગને (અ/બ/ક/ડ સહીત) ત્રણ ઝોનર્મા ં

નવભાજીત કરવાર્માં આવેલ છે. ર્પૂવગ ઝોન / ર્મધ્ય ઝોન / ર્પનશ્ચર્મ ઝોન 

૨.૮ જાહેર તંત્રની અસરકારકતા અન ે

જાહેર ફદરયાિ નનવારણ ર્માટે લોકો 

ર્પાસેથી અર્પેક્ષાઓ 

 લોકો દ્વારા તેર્મનાં રહેણાંક/કોર્મશીયલ ર્મકાનોર્માં સુકા તથા ભીના કચરા ર્માટે બ ે

અલગ-અલગ ટલાસ્ટીકની કચરાર્પેટી રાખી, તેર્મા ં િૈનનક કચરો એકઠો કરવો, 

રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકા દ્વારા ર્મીની ટીર્પર ર્મારફત ઘર-ેઘરેથી તથા 

િુકાનો/કોમ્ર્પલેક્ષ તથા ઇન્ડસ્ટ્રીઝર્માંથી કચરો એકઠો કરવાનું તથા આ કચરો 

ટ્રાન્સફર સ્ટેશન ખાતે ઠાલવવાની કાર્મગીરી ઉર્પરોકત સર્મગ્ર પ્રદકયા િરમ્યાન 

લોકો જાહેરર્માં કચરો ન ફેકે તે અર્પકે્ષા છે.  

૨.૯ લોક સહયોગ ર્મેળવવા ર્માટનેી 

ગોઠવણ અને ર્પધ્િનતઓ 

 જન જાગૃનત લાવવાનાં હેતુસર શહેરના ં ર્મુખ્ય ર્માગો તેર્મજ જાહરે સ્થળોએ 

હોર્ડિંગ બોડગ, ર્પનત્રકા નવતરણ કરવાર્માં આવે છે. 

૨.૧૦ સેવા આર્પવાના િેખરેખ નનયંત્રણ 

અને જાહેર ફદરયાિ નનવારણ ર્માટ ે

ઉર્પલબ્િ તતં્ર 

 સફાઈલક્ષી ફદરયાિોનાં નનકાલ ર્માટે કોલ સેન્ટર તથા વોડગ ઓદફસો તથા ર્મુખ્ય 

કચેરીએ લેનખત/રૂબરૂ ફદરયાિો લેવાર્માં આવે છે. 
 
 

 ર્મરેલ ચોર્પગા જાનવરો ઉર્પાડવા ર્માટનેી ફદરયાિો કોલ સેન્ટર તથા કન્ઝરવંશી 

નવભાગ, ભાવનગર રોડ ખાતે લેનખત / રૂબરૂ / ટેલીફોનીક લેવાર્માં આવે છે. 

૨.૧૧ ર્મુખ્ય કચેરી અને જુિા જુિા સ્તરોએ 

આવેલી અન્ય કચેરીઓનાં સરનાર્મા ં

(વર્પરાશકારોને સર્મજવાર્માં સરળ 

ર્પડે તે ર્માટે નજલ્લાવાર વગીકરણ 

કરો.) 

 નીચે આગળ આર્પેલા ચાટગ ર્મજુબ 

 

  



સોનલડ વસે્ટ ર્મનેજેર્મને્ટ શાખા હસ્તકની વોડગ ઓદફસો તેર્મજ અન્ય નવભાગોની નવગત 

ક્રર્મ વોડગ ન.ં ઝોન વોડગ ઓફીસનુ ંસરનાર્મુ ં

૧ ૨અ 

સેન્ટ્રલ 

ગીત ગુજગરી સોસા., રાર્મેશ્વર ચોક, ડ્રેનેજ ર્પમ્ર્પીંગ સ્ટે. ર્પાસ ે

૨ ૨બ બજરંગવાડી ર્મેઈન રોડ 

૩ ૨ક શ્રોફ રોડ, ર્પાણીની ટાંકીની બાજંુર્માં 

૪ ૩અ બેડીનાકા ટાવર ર્પાસ,ે ર્પમ્ર્પીંગ સ્ટે., કેશરી હહંિ ર્પુલ ર્પાસ ે

૫ ૩બ જંકશન ર્પોલીસ ચોકી ર્પાસ,ે જંકશન ટલોટ 

૬ ૩ક ર્પોર્પટર્પરા ર્પમ્ર્પીંગ સ્ટેશન ર્પાસ ે

૭ ૭અ એસ્ટ્રોન નસનરે્મા ર્પાસ,ે નશવાજી ર્પાકગ ર્પાસ,ે ટાગોર રોડ 

૮ ૭બ નવજયટલોટ, અવંનતકાબાઈ હોલ ર્પાસ ે

૯ ૭ક કરણહસંહજી હાઇસ્કુલ ર્પાસ,ે અર્પના બજાર સાર્મ,ે ભુર્પને્ર રોડ 

૧૦ ૭ડ હાથીખાના, આયગસર્માજ ર્પાસ,ે શ્રી ર્મનોહરહસહંજી ઓફીસ ર્પાસ ે

૧૧ ૧૩અ કૃષ્ણ નગર ર્મેઈન રોડ, ગુરુપ્રસાિ સોસા.ની બાજુર્મા ં

૧૨ ૧૩બ અર્મરનગર ર્મેઈન રોડ, શાળા નં-૮૧ ર્પાસ ે

૧૩ ૧૩ક ૮૦ ફૂટ રોડ, ગોકુલ િાર્મ આવાસ યોજના સાર્મ ે

૧૪ ૧૪અ હસંિુદરયા ખાણ શોહર્પંગ સને્ટર ર્પાસે, કોઠારીયા રોડ 

૧૫ ૧૪બ લાકદડયા ર્પુલ, કોઠારીયા કોલોની સાર્મ,ે બગીચા સાર્મ ે

૧૬ ૧૪ક ભનક્તનગર સોસા., ગુરુકુળ િરવાજા સાર્મ,ે ઢેબર રોડ 

૧૭ ૧૪ડ  કંકુબાઇ જળાશય ર્પાસ,ે ગુંિાવાડી ૫/૨૩ નો ખુણો  

૧૮ ૧૭અ સહકાર નગર ર્મેઈન રોડ, શાળા નં.૫૧ની બાજુર્મા ં

૧૯ ૧૭બ અટીકા ઇન્ડ. એદરયા, વેલડોરની બાજુર્મા,ં ઢેબર રોડ 

૨૦ ૧૭ક  સુખરાર્મનગર, ર્પાણીનાં ટાંકા ર્પાસ ે

૨૧ ૧ 

વેસ્ટ 

રાર્માર્પીર ચોકડી, ફાયર નિગેડ બાજુર્મા,ં ૧૫૦ ફૂટ રીંગ રોડ 

૨૨ ૮અ સોજીત્રા નગર, ર્પમ્ર્પીંગ સ્ટે.સાર્મ,ે રૈયા રોડ 

૨૩ ૮બ નાના ર્મવા સકગલ, જય ર્પાટી ર્પ  ્લોટની બાજુર્મા ં 

૨૪ ૮ક રાજનગર ચોક 

૨૫ ૮ડ જનકલ  ્યાણ ફાટક, ડ્રેનેજ ર્પંર્પીંગ સ  ્ટેશનની બાજુર્મા ં

૨૬ ૯અ ર્પેરેડાઈઝ હોલ ર્પાસ,ે નત્રલોક ર્પાકગ ર્પાસ ે

૨૭ ૯બ દકસ્ર્મત હોટલ સાર્મ,ે ૧૫૦ ફૂટ રીંગ રોડ, રૈયા ચોકડી ર્પાસ ે

૨૮ ૧૦ ૧૫૦ ફૂટ રીંગ રોડ, રોયલ ર્પાકગ-૦૮ કોનગર 

૨૯ ૧૧ નાના ર્મવા સકગલ ર્પાસ ે

૩૦ ૧૨અ ર્મવડી રોડ, ૧૫૦ફૂટ રીંગ રોડ, જીથરીયા હનુર્માન ર્પાસ ે

૩૧ ૧૨બ વાવડી ગ્રાર્મ ર્પંચાયત ઓફીસ 

ક્રર્મ વોડગ ન.ં ઝોન વોડગ ઓફીસનુ ંસરનાર્મુ ં

૩૨ ૪અ 
ઈસ્ટ 

જુના સીટી સ  ્ટેશનની બાજુર્મા,ં ર્મોરબી રોડ 

૩૩ ૪બ લાતી ટલોટ, ૫/૧૨ના ંખણૂ ે



૩૪ ૫અ રણછોડિાસજી આશ્રર્મ સાર્મ,ે કુવાડવા રોડ 

૩૫ ૫બ હુડકો કોર્મ  ્યુનીટીની બાજુર્મા,ં આર.ટી.ઓ. ની ર્પાછળ 

૩૬ ૫ક ગોહવંિબાગ શાકર્માકટે ર્પાસ,ે આયગનગર ર્મેઈન રોડ 

૩૭ ૫ડ ઓડીટોરીયર્મ ર્પાસ,ે ર્પેડક રોડ 

૩૮ ૬અ શદકત ઇન  ્ડસ  ્ટ્રીઝ, જૈન શેરી નં.૩, કબીરવન ર્મે.રોડ 

૩૯ ૬બ ર્માંડા ડુંગર ર્મેઇન રોડ 

૪૦ ૬ક રાજર્મોતી ઓઇલ ર્મીલની બાજુર્મા,ં ભાવનગર રોડ 

૪૧ ૧૫અ કન  ્ઝરવન  ્સી સ  ્ટોરની બાજુર્મા,ં ૮૦ ફૂટ રોડ 

૪૨ ૧૫બ િુિસાગર ર્માગગ, ર્મિર ટેરસેા સ  ્કુલની બાજુર્મા ં

૪૩ ૧૬અ ર્મેહુલ નગર-૬, નીલકંઠ નસનેર્મા ર્પાછળ 

૪૪ ૧૬બ નવવેકાનંિ વોકળા કાંઠે 

૪૫ ૧૬ક અરહવંિ ર્મનણયાર હુડકો કવા. ર્પાણીનાં ટાંકા ર્પાસ ે

૪૬ ૧૮અ સુખરાર્મનગર, ર્પાણીનાં ટાંકા ર્પાસ ે

૪૭ ૧૮બ કોઠારીયા ગાર્મ  

રૈયાિાર ગાબેજ ટ્રા. સ્ટેશન રૈયાિાર ગાબેજ ટ્રા. સ્ટેશન, રૈયાિાર ર્પાણીનાં ટાંકા ર્પાસ ે

૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ – વાહન ર્પાર્કિંગ  ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, નશતલર્પાકગ વાળો રોડ કોનગર ઉર્પર 

કે.એસ.ડી. ગાબજે ટ્રા. સ્ટેશન કે.એસ. ડીઝલ ર્પાછળ, ૮૦ ફુટ રોડ 

કન્ઝરવંશી સ્ટોર ૮૦ ફુટ રોડ, ફીલ્ડ ર્માશગલ સાર્મ,ે રીલાયન્સ ર્પેટ્રોલ ર્પરં્પ ર્પાસ ે

કન્ઝરવંશી નવભાગ ભાવનગર રોડ, ફીલ્ડ ર્માશગલ ર્પાસ,ે આજીડેર્મ રોડ 

વોંકળા ગેંગ નવભાગ ર્મનુબને ઢેબર સેનેટોરીયર્મ, નવી કલેકટર કચેરી સાર્મ,ે 

ર્મિ  ્ય ઝોન, સ્ટાફ રૂર્મ ડો. આંબેડકર ભવન, ત્રીજો ર્માળ, રૂર્મ નં.૨, ઢેબર રોડ, 

ર્પૂવગ ઝોન, સ્ટાફ રૂર્મ 

ર્પૂવગ ઝોન કચેરી, ગ્રાઉન  ્ડ ફલોર, ફાયરનિગેડની બાજુર્મા,ં  

ભાવનગર રોડ,  

ર્પનચચર્મ ઝોન, સ્ટાફ રૂર્મ ર્પનચચર્મ ઝોન કચેરી, રૂર્મ નં.૬, ગ્રાઉન  ્ડ ફલોર, બીગ બજાર ર્પાછળ 

 

 ર્મખુ્ય કચરેી વોડગ ઓદફસો કન્ઝરવશંી નવભાગ 

કચેરી શરૂ થવાનો સર્મય:- ૧૦:૩૦ ૬:૩૦  

ચોવીસ કલાક 

(ત્રણ શીફ્ટ) 
કચેરી બંિ થવાનો સર્મય:- ૧૮:૧૦ ૧૮:૦૦ 

રીશેષનો સર્મય :- ૧૪:૦૦ થી ૧૪:૩૦ ૧૦:૩૦ થી ૧૫:૦૦ 

 
  



પ્રકરણ-૩ 
અનિકારીઓ અન ેકર્મગચારીઓની સિા અન ેફરજો 

૩.૧ સંસ્થાના અનિકારીઓ અન ેકર્મગચારીઓની સિા અન ેફરજોની નવગતો 

આઉટડોર સ્ટાફની નવગત 

ક્રર્મ હોદ્દો સિાઓ તથા ફરજો 

૧ ર્પયાગવરણ ઈજનેર સિાઓ વહીવટી:-  ૩૦ દિવસ સિુીની ર્મેડીકલ તથા હક્ક રજા ર્મજૂંરી 

 શો-કોઝ નોટીસ આર્પવી અને વગગ-૩ તથા વગગ-૪ના કર્મગચારીઓ ર્માટ ે

ઇન્ક્રીર્મેન્ટ અટકાવવાની સતા    

 પ્રોનસક્યુશનની સહર્મનત આર્પવી 

 ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લાયસન્સ આર્પવા 

 નવા નનર્માયેલ કર્મગચારીઓની સવેાર્પોથીર્માં સહીથી નોંઘ કરવી 

નાણાંકીય:-  રૂ. ૫૦૦/-સુિીની ખચગની ર્મંજુરી 

અન્ય:-  ર્મંજુર થયેલ કાર્મો ર્માટે રૂ|.૧,૦૦,૦૦૦/- સુિી   

ફરજો  સોલીડ વેસ્ટ ર્મનેજેર્મને્ટની તર્માર્મ કાર્મગીરી ર્પર િેખરેખ 
 
 

ક્રર્મ હોદ્દો સિાઓ તથા ફરજો 

૨ નાયબ ર્પયાગવરણ ઈજનેર સિાઓ વહીવટી:- સફાઈ કાર્મિારોની ૩૦ દિવસ સિુીની ર્મેડીકલ તથા હક્ક રજા ર્મજૂંરી તથા 

એસ.આઈ./એસ.એસ.આઈ.ની ૭ દિવસની રજા 

નાણાંકીય:- નર્મત્ર ર્મંડળ તથા સખી ર્મંડળનાં બીલો સીિા ર્મંજુર કરી ઓડીટ શાખાર્મા ં

ર્મોકલવાના ર્પાવર સુપ્રત કરેલ છે. 

અન્ય:-  

ફરજો  ર્પયાગવરણ ઈજનરેશ્રીની િેખરેખ નીચ ેલગત ઝોનની પ્રાયર્મરી સોલીડ વેસ્ટ ર્મનેજેર્મને્ટની 

કાર્મગીરી તરે્મજ ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી દ્વારા જે કાર્મગીરી સોર્પવાર્માં આવે તે. 
 
 

ક્રર્મ હોદ્દો સિાઓ તથા ફરજો 

૩ ર્મિિનીશ ર્પયાગવરણ 

ઈજનેર 

સિાઓ વહીવટી:- સફાઈ કાર્મિારોની ૭ દિવસ સુિીની ર્મેડીકલ તથા હક્ક રજા ર્મજૂંરી  

નાણાંકીય:-  

અન્ય:-  

ફરજો  લગત ઝોનનાં સપુ્રત કરાયેલ વોડગર્મા ંપ્રાયર્મરી તથા સેકન્ડરી સોલીડ વસે્ટ ર્મેનજેર્મેન્ટની 

કાર્મગીરી 

 સરકારશ્રીના ં નવનવિ કાયગક્રર્મો િરમ્યાન સફાઈ લગત કાર્મગીરીની વ્યવસ્થા તેર્મજ 

સરકારશ્રી દ્વારા ર્માગંવાર્માં આવતી ર્માનહતી ર્પૂરી ર્પાડવાની કાર્મગીરી 

 ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી તથા નાયબ ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી દ્વારા જે કાર્મગીરી સોર્પવાર્મા ં

આવે તે 
 

 

ક્રર્મ હોદ્દો સિાઓ તથા ફરજો 

૪ ર્મિિનીશ ર્પયાગવરણ 

ઈજનેર (વોંકળા ગેંગ 

નવભાગ) 
 

સિાઓ વહીવટી:- તેના તાબા હેઠળના ંસ્ટાફ ર્પર નનયંત્રણ 

નાણાંકીય:-  

અન્ય:-  

ફરજો  શહેરર્મા ંઆવેલ વોંકળાઓની એક્શન ટલાન ર્મજુબ તરે્મજ આવેલ ફદરયાિ ર્મુજબ જરૂરી 

ર્માણસો તથા સાિનો દ્વારા સફાઈ વ્યવસ્થાની કાર્મગીરી તથા વોંકળા ગેંગ નવભાગના ં

જનરલ સરુ્પરનવઝનની કાર્મગીરી તેર્મજ ર્પયગવરણ ઇજનેરશ્રીની સચુના ર્મજુબની િરકે 

કાર્મગીરી 

 
 



ક્રર્મ હોદ્દો સિાઓ તથા ફરજો 

૫ સેનીટેશન ઓદફસર  સિાઓ વહીવટી:- તેના તાબા હેઠળના ંસ્ટાફ ર્પર નનયંત્રણ 

નાણાંકીય:-  

અન્ય:-  

ફરજો  લગત ઝોનના સપુ્રત કરાયેલ વોડગર્મા ંપ્રાયર્મરી તથા સેકન્ડરી સોલીડ વસે્ટ ર્મેનજેર્મેન્ટની 

કાર્મગીરી 

 સરકારશ્રીના ં નવનવિ કાયગક્રર્મો િરમ્યાન સફાઈ લગત કાર્મગીરીની વ્યવસ્થા તેર્મજ 

સરકારશ્રી દ્વારા ર્માગંવાર્માં આવતી ર્માનહતી ર્પૂરી ર્પાડવાની કાર્મગીરી 

 ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી તથા નાયબ ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી દ્વારા જે કાર્મગીરી સોર્પવાર્મા ં

આવે તે 

 
  



 

ક્રર્મ હોદ્દો સિાઓ તથા ફરજો 

૬ સેનેટરી ઇન્સ્ર્પેકટર તથા 

સેનેટરી સબ ઇન્સ્ર્પકેટર 

સિાઓ વહીવટી:- 
 
 
 
 
 

 સ્વચ્છતા નવષયક િારા-િોરણોનો ભંગ કરનાર આસાર્મીઓ ર્પાસેથી 

વહીવટી ચાજગની વસુલાત કરવી તેર્મજ આ અગંેની જરૂરી નોટીસ આર્પવી 

તથા ર્પયાગવરણ ઇજનેરશ્રીની ર્પવૂગ ર્મંજૂરી ર્મેળવી પ્રોનસક્યુશનની કાયગવાહી 

કરવી 

 તેના તાબા હેઠળના સ્ટાફ ર્પર નનયંત્રણ 

નાણાંકીય:-  

અન્ય:-  

ફરજો  વોડગર્માં સફાઈ કાર્મિાર ર્મારફત જરૂરી પ્રાયર્મરી તથા સેકન્ડરી સોલીડ વેસ્ટ ર્મેનજેર્મને્ટની 

વ્યવસ્થા અગંેની કાર્મગીરી, સફાઈલક્ષી વહીવટી ચાજગની વસુલાત કરવાની કાર્મગીરી, તરે્મજ 

વોડગર્માં આવતી તર્માર્મ પ્રકારની સફાઈલક્ષી ફદરયાિોનાં નનકાલ કરવાની કાર્મગીરી, ફદરયાિ 

અંગે જરૂરીયાત ર્મજુબ સ્થળ તર્પાસ કરવાની કાર્મગીરી, સરકારશ્રીના ં નવનવિ કાયગક્રર્મો 

િરમ્યાન સફાઈલક્ષી વ્યવસ્થાની કાર્મગીરી, તેર્મજ ઓફીસ ઓડગર ર્મજુબ ર્પોનલયો 

ઈમ્યુનાઈઝેશન કાયગક્રર્મ, નવિવા સહાય યોજના, શાળા આરોગ્ય કાયગક્રર્મ અંગે તર્પાસણી તથા 

ચુંટણીલક્ષી કાર્મગીરી તરે્મજ ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી તથા નાયબ ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી તથા 

લગત ઝોનનાં ર્મિિનીશ ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી દ્વારા જે કાર્મગીરી સોર્પવાર્માં આવે તે. 

 
  



ઇન્ડોર સ્ટાફની નવગત 
 

ક્રર્મ હોદ્દો સિાઓ તથા ફરજો 

૧ આસીસ્ટન્ટ ર્મનેજેર 

(સો.વ.ેર્મે.) 

સિાઓ વહીવટી:-  ૧૫ દિવસ સિુીની ર્મેડીકલ તથા હક્ક રજા ર્મજુંર કરવી 

 કર્મગચારીની સવેાર્પોથી ર્મેઇન્ટને કરવી 

 નનવૃત કર્મગચારીઓના ંર્પને્શન ર્પેર્પરર્માં સનહ કરવી 

 શાખાનાં કર્મગચારીની ઓળખાણ અગંેના િસ્તાવેજર્માં સનહ કરવી 

 કચેરીનાં ઇન્ડોર સ્ટાફ ર્પર નનયંત્રણ 

 આઉટડોર તથા ઇન્ડોર સ્ટાફ ર્પર નનયંત્રણ 

નાણાંકીય:- રૂ. ૫૦૦/- સુિીની રકર્મની ખચગ ર્મજૂંરી 

અન્ય:-  

ફરજો  સોલીડ વેસ્ટ ર્મેનજેર્મને્ટ નવભાગની તર્માર્મ પ્રકારની વહીવટી કાર્મગીરી જેવી કે રજા, 

ર્પગાર, સફાઈ, ગ્રાન્ટ નવગરે ે

 
 

ક્રર્મ હોદ્દો સિાઓ તથા ફરજો 

૨ હેડ ક્લાકગ સિાઓ વહીવટી:-  ર્મુખ્ય કચેરીના ંઇન્ડોર સ્ટાફ ર્પર નનયંત્રણ 

નાણાંકીય:-  

અન્ય:-  
 

ફરજો  ર્મુખ્ય કચેરીના ઇન્ડોર સ્ટાફ ર્પર િખેરેખ 

 કચેરીર્મા ંઆવતા તર્માર્મ સરકારી ર્પત્રોનાં જવાબનાં ર્મસુદ્દા કરવા તથા રજીસ્ટર ર્મેઇન્ટેઇન 

કરવુ ં

 ર્માનહતી અનિકાર અનિનનયર્મ-૨૦૦૫ હેઠળ આવતી ફદરયાિોના ં નનકાલની કાર્મગીરી 

તથા રજીસ્ટર ર્મેઇન્ટેઇન કરવુ ં

 ‘સ્વાગત’ કાયગક્રર્મ હેઠળ આવેલ ફદરયાિ/ સી.સી.આર. ર્પત્રો/ જી.એ.ડી. ર્પત્રો/ કલેકટર 

કચેરીના ંતર્માર્મ ર્પત્રોના જવાબો તૈયાર કરવા તથા આ અગંેના રજીસ્ટરો ર્મેઇન્ટેઇન કરવા. 

 હાજરી રજીસ્ટર ર્મેઇન્ટેઇન કરવું તથા કર્મગચારીઓની હાજરી ચેક કરવી 

 ઇન્ડોર તથા આઉટડોર સ્ટાફને નોટીસ/ ખુલાસાનાં ર્મુસદ્દા તૈયાર કરવા 

 નવી ફાઈલો ઉર્પનસ્થત કરવા તથા જરૂરી ર્પદરર્પત્રો તથા હુકર્મના ર્મસુદ્દા તૈયાર કરવાની 

કાર્મગીરી 

 ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી તથા આસી.ર્મનેેજરશ્રી દ્વારા જે કાર્મગીરી સોર્પવાર્માં આવે તે. 

ક્રર્મ હોદ્દો સિાઓ તથા ફરજો 

૩ સીનીયર ક્લાકગ સિાઓ વહીવટી:-  

નાણાંકીય:-  

અન્ય:-  

ફરજો  તર્માર્મ સફાઈ કાર્મિારો (અનનયનર્મત સફાઈ કાર્મિારો સહીત)ની ફાઈલો ર્મેઇન્ટેઇન કરવી 

તેર્મજ આ ફાઈલોની ‘ર્મુવર્મેન્ટ’ ર્પર િેખરેખ રાખવી 

 સફાઈકાર્મિારોને ખુલાસા / નોટીસોનાં ર્મસુદ્દા તૈયાર કરવા તરે્મજ નોટીસની બજાવાની 

અંગે રેકડગ ર્મેઇન્ટેઇન 

 ઇન્ડોર તથા આઉટડોર (સફાઈ કાર્મિાર નસવાય) સ્ટાફના ં નનવૃનિનાં ર્પેર્પસગ તૈયાર 

કરવાની તથા તર્માર્મ પ્રકાર હક્ક નહસ્સા ચૂકવવા અંગનેી કાર્મગીરી 

 વખતો વખત પ્રનસધ્િ થતી ડાયરી નવગેરે િસ્તાવેજી ર્માનહતી તૈયાર કરવાની કાર્મગીરી 

 શાખાનો વહીવટી અહવેાલ તૈયાર કરવાની કાર્મગીરી 

 તર્માર્મ પ્રકારની કાયિાકીય બાબતો (લીગલ/કોટગ ર્મેટર) અગંેની ફાઈલો ર્મેઇન્ટેઇન કરવી, 

આ અંગનેાં ર્પત્ર વ્યવહારનાં ર્મસુદ્દા તૈયાર કરવા તથા સંલગ્ન તર્માર્મ કાર્મગીરી 

 કર્મગચારીની આર્થગક/ર્મેડીકલ સહાય અંગેની ફાઈલો ર્મેઇન્ટેઇન કરવી, આ અંગેનાં ર્પત્ર 

વ્યવહારનાં ર્મુસદ્દા તૈયાર કરવા તથા સંલગ્ન તર્માર્મ કાર્મગીરી 



 ર્પયગવરણ ઈજનેરશ્રી, આસી.ર્મનેેજરશ્રી તથા હેડ ક્લાકગશ્રી દ્વારા જે કાર્મગીરી સોર્પવાર્મા ં

આવે તે. 
 
 

ક્રર્મ હોદ્દો સિાઓ તથા ફરજો 

૪ એકાઉન્ટન્ટ સિાઓ વહીવટી:-  

નાણાંકીય:-  

અન્ય:-  

ફરજો  આઉટડોર તથા ઇન્ડોર સ્ટાફનાં ર્પગાર નબલનું તર્માર્મ પ્રકારનું ચેકકંગ તથા બજેટ અગંેની 

તર્માર્મ ર્માનહતી તૈયાર કરવાની કાર્મગીરી 

 કર્મગચારીએ ભરવાના થતા ઇન્કર્મ ટેક્ષ અંગનેી લગત એસ્ટા. ક્લાકગશ્રીની કાર્મગીરીનુ ં

ઓવરઓલ સરુ્પરનવઝન તેર્મજ આ અંગે જરૂરી ર્માગગિશગન ર્પૂરું ર્પડવાની કાર્મગીરી 

 ર્પયાગવરણ ઈજનરેશ્રી, આસી.ર્મનેજેરશ્રી તથા હેડ ક્લાકગશ્રી દ્વારા જે કાર્મગીરી સોર્પવાર્મા ં

આવે તે 

 
 

ક્રર્મ હોદ્દો સિાઓ તથા ફરજો 

૫ કેશીયર સિાઓ વહીવટી:-  

નાણાંકીય:-  

અન્ય:-  

ફરજો  કેશબારી સંભાળવી તથા સંલગ્ન તર્માર્મ પ્રકારની કાર્મગીરી. 

 ર્પયગવરણ ઈજનેરશ્રી, આસી.ર્મનેેજરશ્રી તથા હેડ ક્લાકગશ્રી દ્વારા જે કાર્મગીરી સોર્પવાર્મા ં

આવે તે. 

 
 

ક્રર્મ હોદ્દો સિાઓ તથા ફરજો 

૬ જુનીયર ક્લાકગ સિાઓ વહીવટી:-  

નાણાંકીય:-  

અન્ય:-  

ફરજો  એસ્ટા.ને લગત તર્માર્મ પ્રકારની કાર્મગીરી 

 સફાઈ કાર્મિારોનાં નનવૃનિનાં ર્પેન્શન ર્પેર્પર તૈયાર કરવા તેર્મજ નનવૃનિનાં તર્માર્મ હક્ક 

નહસ્સા ચૂકવવા અંગનેી કાર્મગીરી 

 ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લાઈસન્સ અગંેની કાર્મગીરી 

 તર્માર્મ પ્રકારની સ્ટેશનરી ર્પૂરી ર્પાડવા અંગનેી કાર્મગીરી 

 કોન્ટ્રાક્ટરોનાં નબલ બનાવવા તરે્મજ કોન્ટ્રાક્ટ અંગનેી ફાઈલો ર્મેઇન્ટેઇન કરવાની 

કાર્મગીરી 

 શાખા હસ્તકની તર્માર્મ કચેરીના ંવીજળી નબલ / ટેલીફોન નબલ અંગનેા રજીસ્ટર તરે્મજ 

ફાઈલો નનભાવવા તથા આ અંગનેા જરૂરી ર્પત્રવ્યવહારનાં ર્મુસદ્દા તૈયાર કરવા તથા 

સંલગ્ન તર્માર્મ કાર્મગીરી 

 ર્પરચુરણ નબલ બનાવવાની કાર્મગીરી 

 આઉટવડગ / ઈનવડગ કાર્મગીરી  

 નવી ફાઈલો ઉર્પનસ્થત કરવા તથા જરૂરી ર્પદરર્પત્રો તથા હુકર્મના ર્મસુદ્દા તૈયાર કરવાની 

કાર્મગીરી 

 કર્મગચારીઓએ ભરવાના થતા ઇન્કર્મટેક્ષ અંગનેી તર્માર્મ કાર્મગીરી 

 ર્પયગવરણ ઈજનેરશ્રી, આસી.ર્મનેેજરશ્રી તથા હેડ ક્લાકગશ્રી દ્વારા જે કાર્મગીરી સોર્પવાર્મા ં

આવે તે. 

 

  



પ્રકરણ-૪ 
કાયો કરવા ર્માટનેા નનયર્મો, નવનનયર્મો, સચૂનાઓ નનયર્મ સગં્રહ અન ેિફતરો 

 

૪.૧ જાહેર તંત્ર અથવા તેના ંનનયંત્રણ હેઠળના ંઅનિકારીઓ અને કર્મગચારીઓએ ઉર્પયોગ કરવાના નનયર્મો, નવનનયર્મો, સુચનાઓ, 

નનયર્મ સંગ્રહ અને િફતરોની યાિીનો નર્મનુો 

િસ્તાવજેનુ ંનાર્મ ર્મથાળુ ં િસ્તાવજેનો પ્રકાર 

(૧) સેફટી ટેંક સફાઈ ર્માટનેું ફોર્મગ 

(૨) ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લાયસન્સ ર્મેળવવા ર્માટે/રીન્ય ુ કરાવવા 

ર્માટનેું ફોર્મગ 

(૩) વ્યનક્તગત િોરણે શૌચાલયની યોજના 

(૪) ર્મોબાઇલ ટોયલેટ ભાડ ેર્મેળવવા ર્માટેનું ફોર્મગ 

નીચે આર્પેલા પ્રકારોર્માથંી એક ર્પસિં કરો. 

(નનયર્મો, નવનનયર્મો, સૂચનાઓ, નનયર્મસંગ્રહ, િફતરો, અન્ય) 

અન્ય (ફોર્મગ) 

િસ્તાવજે ર્પરનું ટૂંકું લખાણ (૧) શેશર્પુલ દ્વારા સેનટટક ટેંકની સફાઈ કરાવવા ર્માટનેું ફોર્મગ 

(૨) ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લાયસન્સ ર્મેળવવા ર્માટે/ રીન્ય ુકરાવવા ર્માટેનું ફોર્મગ 

(૩) વ્યનક્તગત િોરણે શૌચાલયની યોજનાના બાિંકાર્મનો લાભ લેવા 

ર્માટનેું અરજી ફોર્મગ 

(૪) ર્મોબાઇલ ટોયલેટ ભાડ ેર્મેળવવા ર્માટેનું ફોર્મગ 
 

વ્યનક્તને નનયર્મો, નવનનયર્મો, સૂચનાઓ, નનયર્મસંગ્રહ અન ે

િફતરોની નકલ અહીંથી ર્મળશ ે

સરનાર્મું:- 

સોલીડ વેસ્ટ ર્મનેજેર્મને્ટ નવભાગ 

રૂર્મ ન-ં૨ અને ૩ , ત્રીજો ર્માળ, રાજકોટ 

ર્મહાનગરર્પાનલકા કચેરી, ઢેબર રોડ, 

રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧ 

 ટેલીફોન નબંર :-  

 ફેકસ:- 

 ઈ-ર્મેઈલ :- 

 અન્ય:- 
 

નવભાગ દ્વારા નનયર્મો, નવનનયર્મો, સૂચનાઓ, નનયર્મસગં્રહ 

અને િફતરોની નકલ ર્માટે લેવાની ફી(જો હોય તો) 

- સેનટટક ટેંકની સફાઈ કરાવવા ર્માટનેું નોંિણી ફોર્મગની ફી:- નનિઃશુલ્ક 

- ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લાયસન્સ ર્મેળવવા ર્માટે/ રીન્યુ કરાવવા  

  ર્માટેનું ફોર્મગની ફી:- નનિઃશલુ્ક 

- વ્યનક્તગત િોરણે શૌચાલયની યોજનાના      

- બાંિકાર્મનો લાભ લેવા ર્માટેનું અરજી ફોર્મગની ફી:- નનિઃશલુ્ક 

- ર્મોબાઇલ ટોયલેટ ભાડ ેર્મેળવવા ર્માટનેું ફોર્મગની ફી:- નનિઃશલુ્ક 

 
 



 
 
 
 

  

િસ્તાસ્વજેનુ ંનાર્મ ર્મથાળુ ં િસ્તાવજેનો પ્રકાર 

રજીસ્ટર નીચે આર્પેલા પ્રકારોર્માથંી એક ર્પસિં કરો,  

(નનયર્મો, નવનનયર્મો, સૂચનાઓ, નનયર્મસંગ્રહ, િફતરો, અન્ય) 

િફતર (રજીસ્ટર) 
  

િસ્તાવજે ર્પરનું ટૂંકું લખાણ (૧) સ્ટાફ હાજરી રજીસ્ટર 

(૨) લાયસન્સ રજીસ્ટર 

(૩) ફદરયાિ રજીસ્ટર 

(‘સ્વાગત’/સી.સી.આર.) 

(૪) ઈન્વડગ રજીસ્ટર 

(૫) જાવક રજીસ્ટર 
 

વ્યનક્તને નનયર્મો, નવનનયર્મો, સચૂનાઓ, નનયર્મસંગ્રહ અન ે

િફતરોની નકલ અહીંથી ર્મળશ ે

સરનાર્મું:- 

સોલીડ વેસ્ટ ર્મનેજેર્મને્ટ નવભાગ 

રૂર્મ ન-ં૨ અને ૩ , ત્રીજો ર્માળ, રાજકોટ 

ર્મહાનગરર્પાનલકા કચેરી, ઢેબર રોડ, 

રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧ 

 ટેલીફોન નબંર :-  

 ફેકસ:- 

 ઈ-ર્મેઈલ :- 

 અન્ય:- 
  

નવભાગ દ્વારા નનયર્મો, નવનનયર્મો, સૂચનાઓ, નનયર્મસગં્રહ અન ે

િફતરોની નકલ ર્માટે લેવાની ફી(જો હોય તો) 

ર્માનહતી (ર્મેળવવાનાં) અનિકાર અનિનનયર્મ-૨૦૦૫ ર્મજુબ 

િોરણસરની ફી ભરી 



પ્રકરણ-૫ 
 

નીનત ઘડતર અથવા નીનતના અર્મલસંબંિી જનતાના ંસભ્યો સાથ ેસલાહ-ર્પરાર્મશગ અથવા તેર્મનાં પ્રનતનનનિત્વ ર્માટેની કોઈ 

વ્યવસ્થા હોય તો તેની નવગત 

નીનત ઘડતર: 
 

૫.૧ શુ ંનીનતઓનાં ઘડતર ર્માટ ેજનતાની અથવા તેના ંપ્રનતનનનિઓની સલાહ-ર્પરાર્મશગ/ સહભાનગતા ર્મેળવવા ર્માટનેી જોગવાઈ 

છે ? જો હોય તો તેનો નર્મનુો. 
 

અન.ુ ન.ં નવષય/ર્મદુ્દો 

શુ ંજનતાની સહભાનગતા 

સનુનનશ્ચત કરવાનુ ંજરૂરી છે? 

(હા/ના) 

જનતાની સહભાનગતા ર્મળેવવા ર્માટનેી 

વ્યવસ્થા 

  હા ચુંટાયેલા પ્રનતનનનિ દ્વારા નવનવિ 

કર્મીટીઓ જેવી કે સ્ટને્ડીંગ કર્મીટી તથા 

જનરલ બોડગ ર્મારફત (સાર્માન્ય સભા) 
 

આનાથી નાગદરકને ક્યાં આિારે નીનત નવષયક બાબતોનાં ઘડતર અને અર્મલર્મા ંજનતાની સહભાનગતા નક્કી કરાઇ છે તે 

સર્મજવાર્માં ર્મિિ થશ.ે 
 

નીનતનો અર્મલ: 
 

૫.૨ શુ ં નીનતઓનાં અર્મલ ર્માટે જનતાની અથવા તરે્મનાં પ્રનતનનનિઓની સલાહ-ર્પરાર્મશગ/ સહભાનગતા ર્મેળવવા ર્માટનેી 

જોગવાઈ છે ? જો હોય તો, આવી જોગવાઈઓની નવગતોનો નર્મનુો. 
 

અન.ુ ન.ં નવષય/ર્મદુ્દો 

શુ ંજનતાની સહભાનગતા 

સનુનનશ્ચત કરવાનુ ંજરૂરી છે? 

(હા/ના) 

જનતાની સહભાનગતા ર્મળેવવા ર્માટનેી 

વ્યવસ્થા 

  હા ચુંટાયેલા પ્રનતનનનિ દ્વારા નવનવિ 

કર્મીટીઓ જેવી કે સ્ટને્ડીંગ કર્મીટી તથા 

જનરલ બોડગ ર્મારફત (સાર્માન્ય સભા) 
 
 
 
 
 

  



પ્રકરણ-૬ 
 

જાહેર તંત્ર અથવા તેની નનયંત્રણ હેઠળની વ્યનક્તઓ ર્પાસેના િસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું ર્પત્રક 
 
૬.૧ સરકારી િસ્તાવજેો નવશનેી ર્માનહતી આર્પવા નીચેના નર્મુનાનો ઉર્પયોગ કરશો. જ્યા ં આ િસ્તાવજેો ઉર્પલબ્િ છે તેવી 

જગ્યાઓ જેવી કે સનચવાલય કક્ષા, નનયાર્મકની કચેરી કક્ષા અન્યનો ર્પણ ઉલ્લેખ કરો.(‘અન્યો’ લખાવાની જગ્યાએ કક્ષાનો 

ઉલ્લેખ કરો.) 
 

અન.ુ 

ન.ં 
િસ્તાવજેની કક્ષા 

િસ્તાવજેનુ ંનાર્મ અન ેતનેી એક લીટીર્મા ં

ઓળખાણ 

િસ્તાવજે ર્મળેવવાની 

કાયગર્પદ્િતી 

નીચનેી વ્યનક્ત ર્પાસ ેછે/ 

તનેા ંનનયતં્રણર્મા ંછે 

૧ રજીસ્ટર 

અલગ અલગ ફદરયાિ રજીસ્ટર નનયર્માનુસાર આસી. ર્મનેેજર 

લાયસન્સ રજીસ્ટર નનયર્માનુસાર આસી. ર્મનેેજર 

સ્ટાફ હાજરી રજીસ્ટર નનયર્માનુસાર આસી. ર્મનેેજર 

૨ ફાઈલો 

સફાઈ કાર્મિાર અંગનેી ફાઈલો નનયર્માનુસાર સીનીયર ક્લાકગ 

અન્ય ફાઈલો નનયર્માનુસાર આસી. ર્મનેેજર 

૩ ફોર્મગ 

સેનટટક ટેંક સફાઈ ર્માટેનું ફોર્મગ િોરણસરની ફી ભરીને 

ર્મેળવવુ ં

જુ.ક્લાકગ 

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લાયસન્સ ર્મેળવવા / રીન્ય ુ

કરવા અગંેનું ફોર્મગ 

િોરણસરની ફી ભરીને 

ર્મેળવવુ ં

જુ.ક્લાકગ/ કેશીયર 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



પ્રકરણ-૭ 
 

તેના ભાગ તરીક ેરચાયેલી બોડગ, ર્પદરષિ સનર્મનતઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનુ ંર્પત્રક 
 
૭.૧ જાહેર તંત્રને લગતા બોડગ, ર્પદરષિ, સનર્મનતઓ અને અન્ય ર્મંડળો અંગનેી નવગતનો નર્મનુો 

  

ર્માન્યતા પ્રાટત સસં્થાનુ ંનાર્મ અન ેસરનાર્મુ ં સનેનટશેન સનર્મનત, 

રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકા, 

ડો.આબંડેકર ભવન, 

ઢબેર રોડ, રાજકોટ. 

ર્માન્યતા પ્રાટત સંસ્થાઓનો પ્રકાર (બોડગ, ર્પદરષિ, સનર્મનતઓ અન્ય 

ર્મંડળો) 

સનર્મનત 

ર્માન્યતા પ્રાટત સંસ્થાનો ટૂકંો ર્પદરચય (સંસ્થાર્પના વષગ, ઉદ્દેશ/ર્મુખ્ય 

પ્રવૃનિઓ) 

જનતાના કાયો  કરાવવા તેર્મજ જનતાના સેનનટેશન લગત પ્રશ્નોનું  

નનરાકરણ. 

ર્માન્યતા પ્રાટત સંસ્થાની ભૂનર્મકા (સલાહકાર/ 

સંચાલક/કાયગકારી/અન્ય) 

કાયગકારી 

ર્માળખુ ંઅને સભ્ય બંિારણ ચેરર્મેનશ્રી, ડે.ચેરર્મનેશ્રી તથા સભ્યશ્રીઓ 

સંસ્થાના વડા સેનનટેશન સનર્મનત ચેરર્મને 

ર્મુખ્ય કચેરી અને તનેી શાખાઓના સરનાર્મા ં સેનનટેશન સનર્મનત, 

રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકા, 

ડો.આંબેડકર ભવન, 

ઢેબર રોડ, રાજકોટ. 

બેઠકોની સંખ્યા ર્પાંચ 

શુ ંજનતા બેઠકોર્મા ંભાગ લઇ શકે ? ના 

શુ ંબેઠકોની કાયગનોંિ તૈયાર કરવાર્માં આવે છે? હા 

બેઠકોની કાયગનોંિ જનતાને ઉર્પલબ્િ છે? જો તેર્મ હોય તો તે ર્મેળવવા 

ર્માટનેી ર્પધ્િનતની ર્માનહતી 

સેક્રેટરી નવભાગ ર્મારફત નનયર્માનુસાર, િોરણસરની ફી ભરીન ે

 
 

  



પ્રકરણ-૮ 
 

સરકારી ર્માનહતી અનિકારીઓના નાર્મ, હોદ્દો અને અન્ય નવગતો 
 

૮.૧ જાહેર તતં્રના સરકારી ર્માનહતી અનિકારીઓ, ર્મિિનીશ સરકારી ર્માનહતી અનિકારીઓ અને નવભાગીય કાયિાકીય (એર્પેલેટ) 

સિાનિકારી નવશનેી સરં્પકગ ર્માનહતીનો નર્મુનો. 
 

સરકારી તંત્રનું નાર્મ : રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકા- સોલીડ વેસ્ટ ર્મનેજર્મેન્ટ નવભાગ 

ર્મિિનીશ સરકારી ર્માનહતી અનિકારીઓ 
અન.ુ 

ન.ં 

નાર્મ હોદ્દો ફોન નબંર ઈ-ર્મઈેલ સરનાર્મુ ં

ઘર/ર્મોબા. ન ં

૧ શ્રી ર્પી.સી સોલંકી નાયબ ર્પયાગવરણ ઈજનેર (ઈસ્ટ 

ઝોન) 

૯૭૧૪૯ ૫૯૫૯૧ pcsolanki@rmc.gov.in સો.વે.ર્મે. શાખા, 

રા.મ્યુ.કો.ઈસ્ટ ઝોન કચેરી, બેડી ર્પરા 

ફાયર નિગેડ ર્પાસે, ભાવનગર રોડ 

રાજકોટ,  

૨ શ્રી ડી. યુ. તુવર નાયબ ર્પયાગવરણ ઈજનેર (વેસ્ટ 

ઝોન) 

૯૭૧૪૯ ૨૫૨૫૦ dutuvar@rmc.gov.in સો.વે.ર્મે. શાખા, 

રા.મ્યુ.કો.વેસ્ટ ઝોન કચેરી, બીગબાઝાર 

ર્પાછળ, ૧૫૦ રીંગ રોડ રાજકોટ,  

૩ શ્રી નવ.એર્મ. જીંજાળા નાયબ ર્પયાગ. ઈજનેર  

(સેન્ટ્રલ ઝોન) 

૯૭૧૪૯ ૯૮૯૮૨ jinjalavallabh@gmail.com સો.વે.ર્મે. શાખા, 

રા.મ્યુ.કો.સેન્ટ્રલ ઝોન કચેરી, ઢેબર રોડ 

રાજકોટ, 

૪ શ્રી એચ.એન. શેઠ નાયબ કાયગર્પાલક ઇજનેર (WOW 
CELL) 

૯૬૨૪૭ ૧૮૧૧૪ wowcell @rmc.gov.in  સો.વે.ર્મે. શાખા, 

રા.મ્યુ.કો.સેન્ટ્રલ ઝોન કચેરી, ઢેબર રોડ 

રાજકોટ, 

 સરકારી ર્માનહતી અનિકારી 
અન.ુ 

ન.ં 

નાર્મ હોદ્દો ફોન નબંર ઈ-ર્મઈેલ સરનાર્મુ ં

ઘર/ર્મોબા. ન ં

૧ શ્રી એન. આર. 

ર્પરર્માર 

ર્પયાગવરણ ઈજનેર (ઈ.ચા.) ૯૬૨૪૭ ૧૮૩૮૩ nrparmar@rmc.gov.in સો.વે.ર્મે. શાખા, 

રા.મ્યુ.કો.સેન્ટ્રલ ઝોન કચેરી, ઢેબર રોડ 

રાજકોટ, 

નવભાગીય એર્પેલેટ (કાયિા) સિાનિકારી 
અન.ુ 

ન.ં 

નાર્મ હોદ્દો ફોન નબંર ઈ-ર્મઈેલ સરનાર્મુ ં

ઘર/ર્મોબા. ન ં

૧ શ્રી એ. આર. હસંહ નાયબ કનર્મશનર અને પ્રથર્મ અર્પીલ 

અનિકારી  

૯૪૦૯૭ ૦૦૧૨૩ dmcwz@rmc.gov.in રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકા  

(વેસ્ટ ઝોન), 

શ્રી હદરહસંહજી ગોનહલ નવભાગીય કચેરી, 

રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકા સેવા સિન, 

ર્પનશ્ચર્મ ઝોન, બીગ બજાર ર્પાછળ, 

૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ, રાજકોટ. 
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પ્રકરણ-૯ 

નનણગય લેવાની પ્રદક્રયાર્મા ંઅનુસરવાની કાયગર્પધ્િનત 
 
૯.૧ જુિા જુિા ર્મુદ્દાઓ અંગે નનણગય લેવા ર્માટે કઈ કાયગર્પધ્િનત અનુસરવાર્મા ંઆવે છે ? (સનચવાલય  નનયર્મસગં્રહ અન ે

કાર્મકાજના નનયર્મોના નનયર્મ સગં્રહ, અન્ય નનયર્મો/નવનનયર્મો વગેરનેો સંિભગ ટાંકી  શકાય) 

  જુિા જુિા ર્મુદ્દાઓ અંગે નનણગય લેવા ર્માટે નાર્મિાર સપુ્રીર્મ કોટગની ગાઈડ લાઈન્સ તેર્મજ એસ.ડબલ્યુ.એર્મ. રૂલ્સ-

૨૦૧૬, તરે્મજ જી.ર્પી.એર્મ.સી. એક્ટને અનુસરવાર્માં આવે છે. સોલીડ વેસ્ટ ર્મનેેજર્મેન્ટ નવભાગર્માં આવલે નવનવિ પ્રકારની અરજીઓન ે

જરૂદરયાત તેર્મજ પ્રવતગર્માન નસ્થતીને આિારે પ્રાિાન્ય આર્પીને તનેો નનકાલ કરવાર્માં આવે છે. સફાઈલક્ષી ફરીયાિોનો નનકાલ વોડગ 

ઓદફસ સ્તર ેકરવાર્માં આવે છે. ર્મોબાઈલ ટોયલેટની ફાળવણી ર્માટે ઉર્પલબ્િતા (જયાર ેફાજલ હોય ત્યારે)ર્મુજબ ટોઇલેટની ફાળવણી 

અંગનેો નનણગય લઇ ફાળવણી કરવાર્માં આવે છે. સેનટટક ટેંકની સફાઈ ર્માટે ઉર્પલબ્િતા (જયાર ે ફાજલ હોય ત્યાર)ે ર્મુજબ શેશર્પુલ 

ર્મશીનની ફાળવણી અંગનેો નનણગય લઇ ફાળવણી કરવાર્માં આવે છે. નિ જી.ર્પી.એર્મ.સી. એક્ટ-૧૯૪૯ ની કલર્મ-૩૧૩ ર્મુજબ યોગ્યતાના 

િોરણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લાયસન્સ આર્પવા અંગનેો નનણગય કરવાર્માં આવે છે. 
 

૯.૨ અગત્યની બાબતો ર્માટે કોઈ ખાસ નનણગય લેવા ર્માટનેી િસ્તાવજેી કાયગર્પદ્િનતઓ/ ઠરાવેલી  કાયગર્પધ્િનતઓ/ નનયત 

ર્માર્પિંડો/ નનયર્મો ક્યા ંક્યા ં છે ? નનણગય લેવા ર્માટે ક્યા ંક્યા ંસ્તર ે નવચાર  કરવાર્માં આવે છે ? 

  જુિા જુિા ર્મુદ્દાઓ અંગે નનણગય લેવા ર્માટે નાર્મિાર સપુ્રીર્મ કોટગની ગાઈડ લાઈન્સ તેર્મજ સોનલડ વેસ્ટ ર્મેનજેર્મને્ટ 

રૂલ્સ-૨૦૧૬ તેર્મજ જી.ર્પી.એર્મ.સી. એક્ટ-૧૯૪૯ને અનુસરવાર્માં આવે છે. જે તે બાબતોનો નનણગય લેવા ર્માટે જરૂદરયાત ર્મજુબ, જે તે 

વોડગના સનેટેરી ઇન્સ્ર્પેક્ટરશ્રી, ઝોનના ર્મિિનીશ ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી, નાયબ ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી, આસી. ર્મનેેજરશ્રી, ર્પયાગવરણ 

ઈજનેરશ્રી, નાયબ કનર્મશનર તરે્મજ કનર્મશનરશ્રીના સ્તર ેનવચાર કરવર્માં આવે છે. વહીવટી બાબતો ર્માટે લગત જુનીયર ક્લાકગ, સીનીયર 

ક્લાકગ, એકાઉન્ટન્ટ, કેશીયર, હેડ ક્લાકગ, આસી. ર્મનેજેર(સો.વ.ેર્મે), ર્મિિનીશ ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી, નાયબ ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી, 

ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી, નાયબ કનર્મશનર તેર્મજ કનર્મશનરશ્રીના સ્તર ેનવચાર કરવર્મા ંઆવે છે. 
 

૯.૩ નનણગયણે જનતા સિુી ર્પહોંચાડવાની કઈ વ્યવસ્થા છે ? 

 જરૂદરયાત ર્મજુબ લેવાયેલ નનણગયન ેજરૂદરયાત ર્મુજબ ટર્પાલ ર્મારફત જનતા સિુી ર્પહોંચાડાય છે. 
 

૯.૪ નનણગય લેવાની પ્રદક્રયાર્માં જેના ર્મંતવ્યો લેવાનાર છે તે અનિકારીઓ કયા છે? 

 નનણગય લેવાની પ્રદક્રયાર્મા ં ર્મિિનીશ ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી, નાયબ ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી, આસી. 

 ર્મેનજેરશ્રી(સો.વ.ેર્મે.), ર્પયાગવરણ ઈજનેરશ્રી, નાયબ કનર્મશનરશ્રીના ર્મતંવ્યો લેવાય છે. 
 

૯.૫ નનણગય લેનાર અંનતર્મ સિાનિકારી કોણ છે ? 

 નનણગય લેનાર અંનતર્મ સિાનિકારી મ્યુનનનસર્પલ કનર્મશનરશ્રી છે. 

૯.૬  જે અગત્યની બાબતો ર્પર જાહેર સિાનિકારી દ્વારા નનણગય લેવાર્માં આવે છે તનેી ર્માનહતીનો નર્મનુો 

ક્રર્મ નંબર (૧)  

જેના ર્પર નનણગય લેવાનાર છે તે નવષય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લાયસન્સ આર્પવુ ં

ર્માગગિશગક સુચન/ દિશાનનિેશ જો કોઈ હોય તો િી.જી.ર્પી.એર્મ.સી. એક્ટ કલર્મ ૩૧૩ 

અર્મલની પ્રદક્રયા  રા.ર્મ.ન.ર્પા.ની  સો.વ.ેર્મે. શાખાર્માથંી લાયસન્સ ર્મેળવવા અંગનેું 

ફોર્મગ લઇ (િોરણસરની ફી ભરી) જરૂરી િસ્તાવેજો સાથે ર્પરત 

કરવું. 

 અનિકારીશ્રી દ્વાર જરૂરી િસ્તાવજેોની ચકાસણી તરે્મજ સ્થળ 

તર્પાસ કયાગ બાિ લાયસન્સ આર્પવા અંગે નનણગય થયા બાિ 

લાયસન્સ આર્પવાર્માં આવે છે. 

નનણગય લેવાની કાયગવાહીર્માં સંકળાયેલ અનિકારીઓનો હોદ્દો  ર્પયાગવરણ ઈજનેર 

ઉર્પર જણાવેલ અનિકારીઓના સરં્પકગ અંગનેી  ર્માનહતી સોલીડ વેસ્ટ ર્મનેજેર્મને્ટ નવભાગ 

રૂર્મ ન-ં૨ અને ૩ , ત્રીજો ર્માળ, રાજકોટ 

ર્મહાનગરર્પાનલકા કચેરી, ઢેબર રોડ, 

રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧ 

જો નનણગયથી સંતોષ ન હોય તો, ક્યા ંઅને કવેી રીતે અર્પીલ 

કરવી ? 

 નાયબ કનર્મશનરશ્રી, રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકાન ે

 જરૂરી આિાર/િસ્તાવજે સાથનેી લેનખત અરજી દ્વારા 



 
 
 

ક્રર્મ નંબર (૨)  

જેના ર્પર નનણગય લેવાનાર છે તે નવષય સેનટટક ટેંકની સફાઈ ર્માટે શેશર્પુલ ર્મશીનની ફાળવણી 

ર્માગગિશગક સુચન/ દિશાનનિેશ જો કોઈ હોય તો વહેલા તે ર્પહેલાના િોરણે, 

રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકાની હિર્મા ં

અર્મલની પ્રદક્રયા  સેનટટક ટેંકની સફાઇ કરાવવા ર્માટે વોડગ ઓદફસ તથા સીટી સીવીક 

સેન્ટરર્માં િોરણસરનો ચાજગ  ભરવાથી આ કાર્મગીરી કરવાર્માં આવે છે.  

 કન્ઝરવન્સી નવભાગ ખાતેથી ઉર્પલબ્િતાના િોરણે આવેલ ફોર્મગ અન્વયે 

શેશર્પુલ યંત્રની ફાળવણી કરવાર્માં આવે છે. 

નનણગય લેવાની કાયગવાહીર્માં સંકળાયેલ અનિકારીઓનો 

હોદ્દો 

 સેનેટરીઇન  સર્પેકટર/સેનટેરી સબ ઇન  ્સર્પેકટર(કન્ઝરવન્સી) 

 ર્મિિનીશ ર્પયાગ. ઈજનેર (કન્ઝરવન્સી) 

 ર્પયાગવરણ ઈજનેર 

ઉર્પર જણાવેલ અનિકારીઓના સરં્પકગ અંગનેી  ર્માનહતી  ર્મિિનીશ ર્પયાગ. ઈજનેર, કન્ઝરવન્સી નવભાગ,   ભાવનગર રોડ, રાજકોટ 
 

 ર્પયાગવરણ ઈજનેર 

     સોલીડ વેસ્ટ ર્મેનજેર્મને્ટ નવભાગ 

     રૂર્મ નં-૨ અને ૩ , ત્રીજો ર્માળ, રાજકોટ 

     ર્મહાનગરર્પાનલકા કચેરી, ઢેબર રોડ, 

     રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧ 

જો નનણગયથી સંતોષ ન હોય તો, ક્યા ંઅને કેવી રીતે 

અર્પીલ કરવી ? 

 નાયબ કનર્મશનરશ્રી, રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકાન ે

 જરૂરી આિાર/િસ્તાવજે સાથનેી લેનખત અરજી દ્વારા 
 
 

ક્રર્મ નંબર (૩)  

જેના ર્પર નનણગય લેવાનાર છે તે નવષય ર્મોબાઈલ ટોયલેટની ફાળવણી 

ર્માગગિશગક સુચન/ દિશાનનિેશ જો કોઈ હોય તો વહેલા તે ર્પહેલાના િોરણે, 

રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકાની હિર્મા ંઅને હિ બહાર 

અર્મલની પ્રદક્રયા  રા.ર્મ.ન.ર્પા,ની સો.વ.ેર્મે. શાખાર્માથંી ર્મોબાઈલ ટોયલેટની ઉર્પલબ્િતા નવશ ે

જાણકારી ર્મેળવી, જો જરૂદરયાત ર્મુજબની તારીખે તે ઉર્પલબ્િ હોય, તો તે 

ર્મેળવવા ર્માટેની અરજી કરવી. 

 આવેલ અરજીઓની જરૂદરયાતના િોરણે પ્રાિાન્ય આર્પી ર્મોબાઈલ 

ટોયલેટની ફાળવણી કરવાર્માં આવે છે  

નનણગય લેવાની કાયગવાહીર્મા ં સંકળાયેલ 

અનિકારીઓનો હોદ્દો 

 ર્મિિનીશ ર્પયાગ. ઈજનેર (કન્ઝરવન્સી) 

 ર્પયાગવરણ ઈજનેર 

ઉર્પર જણાવેલ અનિકારીઓના સંર્પકગ અગંેની  

ર્માનહતી 

 ર્મિિનીશ ર્પયાગ. ઈજનેર, કન્ઝરવન્સી નવભાગ, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ 

 ર્પયાગવરણ ઈજનેર 

     સોલીડ વેસ્ટ ર્મેનજેર્મને્ટ નવભાગ 

     રૂર્મ નં-૨ અને ૩ , ત્રીજો ર્માળ, રાજકોટ 

     ર્મહાનગરર્પાનલકા કચેરી, ઢેબર રોડ, રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧ 

જો નનણગયથી સંતોષ ન હોય તો, ક્યા ંઅન ે કેવી 

રીતે અર્પીલ કરવી ? 

 નાયબ કનર્મશનરશ્રી, રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકાન ે

 જરૂરી આિાર/િસ્તાવજે સાથનેી લેનખત અરજી દ્વારા 

 
  



 

ક્રર્મ નંબર (૪)  

જેના ર્પર નનણગય લેવાનાર છે તે નવષય સફાઈલક્ષી અલગ અલગ ફરીયાિો 

ર્માગગિશગક સુચન/ દિશાનનિેશ જો કોઈ હોય તો  

અર્મલની પ્રદક્રયા  રા.ર્મ.ન.ર્પા.ના કોલ સને્ટર, વોડગ ઓદફસ, ઝોન ઓદફસ તથા ર્મેઇન 

ઓદફસર્માં આવેલ ફદરયાિોનો નનકાલ કરવાર્માં આવે છે.  

નનણગય લેવાની કાયગવાહીર્માં સંકળાયેલ 

અનિકારીઓનો હોદ્દો 

ફરીયાિના પ્રકારને આિાર ે

 સેનેટરી ઇન્સર્પકેટરો 

 ર્મિિનીશ ર્પયાગ. ઈજનેર (લગત ઝોન) 

 નાયબ ર્પયાગવરણ ઈજનેર (લગત ઝોન) 

 ર્પયાગવરણ ઈજનેર 

ઉર્પર જણાવેલ અનિકારીઓના સંર્પકગ અંગનેી  

ર્માનહતી 

 ર્મિિનીશ ર્પયાગ. ઈજનેર, કન્ઝરવન્સી નવભાગ, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ 

 ર્પયાગવરણ ઈજનેર 

     સોલીડ વેસ્ટ ર્મેનજેર્મને્ટ નવભાગ,  

     રૂર્મ નં-૨ અને ૩ , ત્રીજો ર્માળ,  

     રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકા કચેરી,  

     ઢેબર રોડ,રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧ 

જો નનણગયથી સંતોષ ન હોય તો, ક્યાં અને કવેી રીતે 

અર્પીલ કરવી ? 

 નાયબ કનર્મશનરશ્રી, રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકાન ે

 જરૂરી આિાર/િસ્તાવજે સાથનેી લેનખત અરજી દ્વારા 

 
 
 

ક્રર્મ નંબર (૫)  

જેના ર્પર નનણગય લેવાનાર છે તે નવષય ર્મરેલ ચોર્પગા જાનવરનો નનકાલ 

ર્માગગિશગક સુચન/ દિશાનનિેશ જો કોઈ હોય તો શહેરર્માંથી આવેલ ફરીયાિો અન્વયે 

અર્મલની પ્રદક્રયા  ર્મરેલ ચોર્પગા જાનવરો અંગે શહરેના કન્ઝરવન્સી નવભાગ દ્વારા કોલ 

સેન  ્ટર/ ટેલીફોનીક/ રૂબરૂ/ લેનખત ફરીયાિને આિારે તેનો નનકાલ 

કરવાર્માં આવે છે. 

નનણગય લેવાની કાયગવાહીર્માં સંકળાયેલ 

અનિકારીઓનો હોદ્દો 

ફરીયાિના પ્રકારને આિાર ે

 સેનેટરી ઇન  ્સર્પેકટર 

 ર્મિિનીશ ર્પયાગ. ઈજનેર (કન્ઝરવન્સી) 

 ર્પયાગવરણ ઈજનેર 

ઉર્પર જણાવેલ અનિકારીઓના સંર્પકગ અગંેની  

ર્માનહતી 

 ર્મિિનીશ ર્પયાગ. ઈજનેર, કન્ઝરવન્સી નવભાગ, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ 

 ર્પયાગવરણ ઈજનેર 

     સોલીડ વેસ્ટ ર્મેનજેર્મને્ટ નવભાગ 

     રૂર્મ નં-૨ અને ૩ , ત્રીજો ર્માળ, રાજકોટ 

     ર્મહાનગરર્પાનલકા કચેરી, ઢેબર રોડ,રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧ 

જો નનણગયથી સંતોષ ન હોય તો, ક્યા ંઅને કેવી રીતે 

અર્પીલ કરવી ? 

 નાયબ કનર્મશનરશ્રી, રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકાન ે

 જરૂરી આિાર/િસ્તાવજે સાથનેી લેનખત અરજી દ્વારા 

 
 

ક્રર્મ નંબર (૬)  

જેના ર્પર નનણગય લેવાનાર છે તે નવષય  શહેરના જુિા જુિા નવસ્તારર્માં આવેલ વોંકળાની સફાઈની કાર્મગીરી 

ર્માગગિશગક સુચન/ દિશાનનિેશ જો કોઈ હોય તો  શહેરર્માંથી આવતી ફરીયાિો અન્વયે 

અર્મલની પ્રદક્રયા  શહેરના જુિા જુિા નવસ્તારર્મા ં આવેલ વોંકળાની સફાઈ કાર્મગીરી 

અગાઉથી નક્કી કરેલ સર્મયર્પત્રક ર્મુજબ તેર્મજ લોકોની ફરીયાિના 

અનુસિંાને કરવાર્માં આવે છે.  

નનણગય લેવાની કાયગવાહીર્માં સંકળાયેલ  ફરીયાિના પ્રકારને આિાર ે



અનિકારીઓનો હોદ્દો  ર્મિિનીશ ર્પયાગવરણ ઈજનેર 

 ર્પયાગવરણ ઈજનેર  

ઉર્પર જણાવેલ અનિકારીઓના સંર્પકગ અંગનેી  

ર્માનહતી 

 વોંકળા ગેંગ નવભાગ, સોલીડ વસે્ટ ર્મેનજેર્મેન્ટ શાખા, ર્મનુબને ઢેબર 

સેનેટોદરયર્મ, નવી કલેકટર કચેરી સાર્મે, રાજકોટ 

 ર્પયાગવરણ ઈજનેર 

      સોલીડ વેસ્ટ ર્મેનજેર્મને્ટ નવભાગ,  

      રૂર્મ નં-૨ અને ૩ , ત્રીજો ર્માળ,  

      રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકા કચરેી, 

      ઢેબર રોડ, રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧ 

જો નનણગયથી સંતોષ ન હોય તો, ક્યા ંઅને કેવી રીતે 

અર્પીલ કરવી ? 

 નાયબ કનર્મશનરશ્રી, રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકાન ે

 જરૂરી આિાર/િસ્તાવજે સાથનેી લેનખત અરજી દ્વારા 

 
 
 
 
 
 
 

ક્રર્મ નંબર (૭)  

જેના ર્પર નનણગય લેવાનાર છે તે નવષય  વ્યનક્તગત િોરણે શૌચાલયની યોજના 

ર્માગગિશગક સુચન/ દિશાનનિેશ જો કોઈ હોય તો  સરકારશ્રીની યોજના ર્મજુબ 

અર્મલની પ્રદક્રયા  રા.ર્મ.ન.ર્પા.ની િરેક ઝોનર્માં રહેલી સો.વ.ેર્મે. શાખાર્માંથી નનયત ફોર્મગ લઈન ે

નવગત ભરીને ર્પરત કરવું. 

 અનિકારીશ્રી દ્વારા જરૂરી િસ્તાવેજોની ચકાસણી તેર્મજ સ્થળ તર્પાસ 

કયાગ બાિ યોજનાનો લાભ આર્પવાર્માં આવે છે.  

નનણગય લેવાની કાયગવાહીર્માં સંકળાયેલ 

અનિકારીઓનો હોદ્દો 

 નાયબ ર્પયાગવરણ ઈજનેર 

ઉર્પર જણાવેલ અનિકારીઓના સંર્પકગ અગંેની  

ર્માનહતી 

      સોલીડ વેસ્ટ ર્મેનજેર્મને્ટ નવભાગ 

      રૂર્મ નં-૨ અને ૩ , ત્રીજો ર્માળ,  

      રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકા કચરેી,  

      ઢેબર રોડ,રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧ 

જો નનણગયથી સંતોષ ન હોય તો, ક્યા ંઅને કવેી રીતે 

અર્પીલ કરવી ? 

 નાયબ કનર્મશનરશ્રી, રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકાન ે

 જરૂરી આિાર/િસ્તાવજે સાથનેી લેનખત અરજી દ્વારા 

 

 

  



પ્રકરણ- ૧૦ 
અનિકારીઓ અન ેકર્મગચારીઓની ર્માનહતી-ર્પુનસ્તકા (ડીરેકટરી) 

Sr. 
No. 

Employee Name Designation Department 

1 PARMAR NILESHBHAI RAMSINHBHAI I/C. ENVIRONMENTAL ENGINEER S.W.M. 

2 VORA MANISHBHAI I. ASSISTANT MANAGER S.W.M. 

3 SOLANKI PRAJESHKUMAR C. DY. ENVIRONMENTAL ENGINEER S.W.M. 

4 TUVAR DIGVIJAYSINH UDESANGBHAI DY. ENVIRONMENTAL ENGINEER S.W.M. 

5 JINJALA VALLABHBHAI MATHURBHAI DY. ENVIRONMENTAL ENGINEER S.W.M. 

6 DAVE GAURAV ASHOKBHAI ASSISTANT ENVIRONMENTAL ENGINEER S.W.M. 

7 BHALODIYA RAJESHKUMAR L. ASSISTANT ENVIRONMENTAL ENGINEER S.W.M. 

8 UPADHYAY JAY MAHENDRABHAI ASSISTANT ENVIRONMENTAL ENGINEER S.W.M. 

9 VAKANI KHEVNA RUPESHKUMAR ASSISTANT ENVIRONMENTAL ENGINEER S.W.M. 

10 SHAH RAKESHKUMAR ISHVARLAL ASSISTANT ENVIRONMENTAL ENGINEER S.W.M. 

11 VAGHELA JIGNESH GOVINDBHAI ASSISTANT ENVIRONMENTAL ENGINEER S.W.M. 

12 CHAVDA VIRAL RAMESHBHAI ASSISTANT ENVIRONMENTAL ENGINEER S.W.M. 

13 PATEL  VILASBEN VIPULBHAI ASSISTANT ENVIRONMENTAL ENGINEER S.W.M. 

14 KHAMBHALA BHAVESH VIRABHAI  ASSISTANT ENVIRONMENTAL ENGINEER S.W.M. 

15 MADRESANIYA KETAN VALJIBHAI WORK ASSISTANT CIVIL S.W.M. 

16 GONDALIYA KETANBHAI BATUKBHAI SANITATION OFFICER S.W.M. 

17 JAKHANIA SHANTILAL JIVABHAI SANITATION OFFICER S.W.M. 

18 PATEL RAJESHBHAI GAMANBHAI SANITATION OFFICER S.W.M. 

19 SINDHAV DHIRAJLAL KHODABHAI SANITATION OFFICER S.W.M. 

20 VYAS MAULESHKUMAR VINODCHANDRA SANITATION OFFICER S.W.M. 

21 CHAUHAN PIYUSH KANTILAL SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

22 DAVE SANJAYKUMAR CHIMANLAL SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

23 DHAMECHA KAUSHIK HIMATLAL SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

24 JADAV NAVINCHANDRA MOHANLAL SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

25 LAKHTARIYA KETAN NATVARLAL SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

26 MAHABODHI KEVAL JETHABHAI SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

27 PANDYA NILESHKUMAR B. SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

28 PATEL KIRANBHAI S. SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

29 PATEL RAJUBHAI KIKABHAI SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

30 VAGHELA MANOJKUMAR SEMUAL SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

31 VANJA DIPAK KALYANJI SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

32 CHAVDA MAHESHKUMAR PARBATBHAI SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

33 DABHI NILESHKUMAR HASHMUKHLAL SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

34 DHOLAKIYA BABUBHAI KALUBHAI SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

35 GOHIL HARESHBHAI N. SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

36 JOSHI PARESHKUMAR P. SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

37 KACHA NILESH HIRALAL SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

38 LAKHTARIYA CHETAN MAGANLAL SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

39 PARNALIA MAYUR PRABHUBHAI SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

40 PATEL SATISHKUMAR VISHNUBHAI SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

41 SAIYAD MOIN AHEMAD MAHEBUBMIYA SANITARY INSPECTOR S.W.M. 



42 THAKAR PURVESH GIRDHARLAL SANITARY INSPECTOR S.W.M. 

43 AMALIYAR BHARATBHAI F. SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

44 ASARI SANJIVKUMAR S. SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

45 BADANI PRAKASHDAN BHARATDAN SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

46 BALA MANSUKH VALJIBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

47 BALASARA PRABHAT MENANDBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

48 BARAIYA ARPITKUMAR NITYANAND SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

49 BAROT BHARDWAJ MAHESHBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

50 BORICHA RAJESH BHARMALBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

51 CHAUDHARY KAUSHIKKUMAR H. SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

52 CHAUHAN JAY RAMESHBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

53 CHAUHAN MUKESHKUMAR PREMJIBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

54 CHAVDA GAUTAM VAJUBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

55 CHAVDA SANJAY RAMBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

56 CHAVDA SANJAYBHAI BACHUBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

57 CHRISTI PRIMROSE KANTILAL SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

58 DAMOR KAUSHIKKUMAR KANUBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

59 DARJI VINODKUMAR JAYANTIBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

60 DAVE NIRAV NAVNEETBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

61 GADHVI RAVIDAN UDAYBHAN SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

62 GANGANI MAHESH PARSHOTAM SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

63 GOHIL MAHIPALSINH DIGVIJAYSINH  SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

64 GOSAI BHAVANABEN KANTIGIRI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

65 JETHWA MITESH UDAYKUMAR SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

66 KAPADIYA VISHAL PUNAMCHAND SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

67 KHUNT VIMALKUMAR DHIRAJLAL SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

68 LAKHTARIYA DASHRATH RAMJIBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

69 LAKHTARIYA HOMIN NATVARLAL SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

70 MAKWANA MAHESH KHIMJIBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

71 MAKWANA MEHULKUMAR ISHWARBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

72 MATARIYA VIJAYKUMAR KANTILAL SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

73 NAKUM RINA KESHAVJIBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

74 NARVANE DUSHYANT GORDHANBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

75 NIMAVAT JAYARAMDASH R. SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

76 NINAMA YOGESHKUMAR BHALABHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

77 OJAT RAMANBHAI RATNAJI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

78 PADLIYA NIRAV DIPAKKUMAR SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

79 PARMAR NITIN PARSHOTAMBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

80 PARMAR RAHUL BHAGVANDAS SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

81 PATEL JAYANTKUMAR BHAGUBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

82 PATEL RAJESHBHAI GULABBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

83 PATHAN EZAZKHAN FIROZKHAN SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

84 PRAJAPATI DHIRUBHAI BABUBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

85 RANAVASIA PRATIK MAGANLAL SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

86 RATHOD BHAVESHBHAI CHANDULAL SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 



87 RATHOD KIRITSINH J. SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

88 RATHOD VISHAL KESHUBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

89 SAGATHIYA JITESHKUMAR HIRALAL SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

90 SHEKH FIROZBHAI AHMADHUSHEN SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

91 SOLANKEE VISHALKUMAR R. SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

92 SOLANKI BHUPATKUMAR JAYANTILAL SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

93 SOLANKI DIPESHBHAI R. SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

94 SOLANKI PRAVIN RAJUBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

95 SUMARA AMJAD HAROONBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

96 TANK BHARAT RAGHAVJI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

97 TERAIYA KEYUR HARSHADBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

98 TUVRA UDAYSINH HATHISINH SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

99 UPADHYAY BHAVESHKUMAR K. SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

100 VAGADIYA AMIT RAMNIKBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

101 VAGHELA ASHVINKUMAR RATILAL SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

102 VAJA NILESH GOVINDBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

103 VORA JIGNESH BABUBHAI SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

104 VYAS PRASHANT RATILAL SANITARY SUB INSPECTOR S.W.M. 

105 MARIYA SANENAZBEN HABIBBHAI HEAD CLERK S.W.M. 

106 KURESHI ZAHIRBHAI GAFARBHAI SR.CLERK S.W.M. 

107 SHAH ASHWINBHAI RATILAL SR.CLERK S.W.M. 

108 TADVI YOGESHKUMAR BABUBHAI SR.CLERK S.W.M. 

109 APARNATHI JAYESHGIRI VALLABHGIRI JR.CLERK S.W.M. 

110 CHAVDA MAHENDRASINH UDAYSINH JR.CLERK S.W.M. 

111 MALEK ALEPKHAN HUSENKHAN JR.CLERK S.W.M. 

112 MARU KARAN CHHAGANBHAI JR.CLERK S.W.M. 

113 NAYAK HANSABEN RAJENDRAKUMAR JR.CLERK S.W.M. 

114 PANDYA LALIT K. JR.CLERK S.W.M. 

115 THAKER KASHYAP NARENDRABHAI JR.CLERK S.W.M. 

116 VAGHELA HARPALSINH MAHENDRASINH JR.CLERK S.W.M. 

117 PATEL HARSHVIBEN MAHENDRABHAI JR.CLERK S.W.M. 

118 MADALIYA VARSHABEN CHUNILAL  JR.CLERK S.W.M. 

119 PANDOR KALPESHKUMAR AMRUTLAL JR.CLERK S.W.M. 

120 GHOGHRA KRUNALKUMAR BHARATBHAI JR.CLERK S.W.M. 

121 THAKAR BHUMIBEN PARESHBHAI JR.CLERK S.W.M. 

122 VADHER JAYRAJSINH BHARATSINH JR.CLERK S.W.M. 

123 VEKARIYA HIRENKUMAR ASHVINBHAI JR.CLERK S.W.M. 

124 CHAUDHARY SHREYASKUMAR NARENDRABHAI JR.CLERK S.W.M. 

125 CHAUHAN MAHENDRA PANCHANBHAI MUKADAM S.W.M. 

126 CHAUHAN VIJAY RAVJIBHAI MUKADAM S.W.M. 

127 GORI KHODABHAI CHAKUBHAI MUKADAM S.W.M. 

128 KHIMSURIYA PRAVIN VALJIBHAI MUKADAM S.W.M. 

129 NAROLA CHANDUBHAI KESHABHAI MUKADAM S.W.M. 

130 NAROLA DINESHBHAI BHIKHABHAI MUKADAM S.W.M. 

131 PARMAR MADHUKUMAR DHIRAJLAL MUKADAM S.W.M. 



132 RATHOD BAVJIBHAI BHANJIBHAI MUKADAM S.W.M. 

133 RATHOD RAJESH BACHUBHAI MUKADAM S.W.M. 

134 SARESA HIRABHAI TEJABHAI MUKADAM S.W.M. 

135 SOLANKI BIPIN CHIMANLAL MUKADAM S.W.M. 

136 VAGHELA MUKESHBHAI VITHALBHAI MUKADAM S.W.M. 

137 VAGHELA NATVAR MAYABHAI MUKADAM S.W.M. 

138 VANIA DINESH MAVJIBHAI MUKADAM S.W.M. 

139 RATHOD JAYVIRSINH MAVJIBHAI DRIVER S.W.M. 

140 AGESHANIYA SURESH SHIVABHAI LABOUR S.W.M. 

141 DHAMELIYA JITENDRA ODHAVJIBHAI LABOUR S.W.M. 

142 JADEJA VIJYABA RAGHUVIRSINH LABOUR S.W.M. 

143 MAKVANA GOVIND SHAMJIBHAI LABOUR S.W.M. 

144 MAKVANA MANJULABEN MANUBHAI LABOUR S.W.M. 

145 NIMAVAT VISHAL KANAIYALAL LABOUR S.W.M. 

146 PARMAR DINESHBHAI GOVINDBHAI LABOUR S.W.M. 

147 RATHOD BHAGIRATHSINH R. LABOUR S.W.M. 

148 SOLANKI DAMYANTIBEN RAJESHBHAI LABOUR S.W.M. 

149 SOLANKI DHIRAJLAL DHANJIBHAI LABOUR S.W.M. 

150 TRIVEDI HITESH VINODRAI LABOUR S.W.M. 

151 VASOYA LALJIBHAI SHAMJIBHAI LABOUR S.W.M. 

152 BABARIYA HARAKHJI BABUBHAI PEON S.W.M. 

153 CHAUHAN DINESH SUKHDEV PEON S.W.M. 

154 CHAUHAN GHANSHYAM BAHADURBHAI PEON S.W.M. 

155 CHAUHAN SURESH JAYNTILAL PEON S.W.M. 

156 DAFDA MANISH NAZABHAI PEON S.W.M. 

157 KHIMSURIA AMIT GIRDHARBHAI PEON S.W.M. 

158 NAIYA CHANABHAI MOHANBHAI PEON S.W.M. 

159 PANDYA JAYESHBHAI N. PEON S.W.M. 

160 PARDHI RAMANLAL MAVJIBHAI PEON S.W.M. 

161 PARMAR AMRUTBHAI VINUBHAI PEON S.W.M. 

162 RATOJA MEHUL JAGDISHBHAI PEON S.W.M. 

163 VIRSUDIA RANJIT HARISING PEON S.W.M. 

164 ZALA RAMESH MANGABHAI PEON S.W.M. 

165 ZINZUVADIYA PRATAPBHAI N. PEON S.W.M. 

166 MAKAWANA GOVIND TEJABHAI WATCH-MAN S.W.M. 

 

 

 



પ્રકરણ- ૧૧ 

પ્રત્યેક સંસ્થાએ ફાળવાયલે અિંાજર્પત્ર 
 

તર્માર્મ યોજનાઓ, સૂનચત ખચગ અન ેકરેલ ચુકવણી અંગે અહેવાલોની નવગતો, નવકાસ નનર્માગણ અન ે

તકનીકી કાયો અંગે જવાબિાર જાહેર તંત્ર ર્માટ ે
 
૧૧.૧ જુિી જુિી યોજનાઓ અન્વયે જુિી જુિી પ્રવૃનિઓ ર્માટ ે અંિાજર્પત્રની નવગતોની ર્માનહતીનો નરુ્મનો વષગ : 

૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

ક્રર્મ ન.ં 
યોજનાનુ ં

નાર્મ 
પ્રવૃનિ 

પ્રવૃનિ શરૂ 

કયાગની 

તારીખ 

પ્રવૃનિ 

અતંની 

અિંાજેલ 

તારીખ 

સનૂચત રકર્મ 
ર્મજુંર થયલે 

રકર્મ 

છૂટી કરલે/ 

ચકુવલે રકર્મ 

(હટતાની 

સખં્યા) 

છેલ્લા વષગનુ ં

ખરખેર ખચગ 

કાયગની 

ગુણવિા 

ર્માટ ે

સરં્પણૂગર્પણ ે

કાર્મગીરી 

ર્માટ ે

જવાબિાર 

અનિકારી 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
 



અન્ય જાહરે તતં્રો ર્માટ:ે (ખચગ અન ેકરલે ચકુવણી અગંનેી નવગત) વષગ: ૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

 



પ્રકરણ -૧૨ 

સહાયકી કાયગક્રર્મોનાં અર્મલ અંગેની ર્પધ્િનત 
 

૧૨.૧ નીચેના નર્મનૂા ર્મજુબ ર્માનહતી આર્પો. 

 કાયગક્રર્મ/ યોજનાનું નાર્મ :- જાત ેસફાઈની વ્યવસ્થા સભંાળતા હોય તેવા રા.ર્મ.ન.ર્પા. ની હિર્માં આવેલ હાઉસીંગ સોસાયટી, 

રાજી. ર્મંડળો, નવકાસ સનર્મનત કે સ્થાનનક સંસ્થાને સફાઈની ગ્રાન્ટ આર્પવા અંગ.ે 

 કાયગક્રર્મ/ યોજનાનો સર્મયગાળો:- એનપ્રલ થી ર્માચગના સર્મયગાળા ર્માટ ે

 કાયગક્રર્મનો ઉદ્દેશ:- રાજકોટ મ્યુનનનસર્પલ કોર્પોરેશને ન સાંભળેલા હોય, છેવટના નવસ્તારો, સોસાયટીઓ કે નગરો ર્પોતાના 

નવસ્તારર્માં સફાઈ લક્ષી વ્યવસ્થા સભંાળતા હોય, તો તેને સફાઈ ગ્રાન્ટ આર્પવી 

 કાયગક્રર્મનાં ભૌનતક અને નાણાંકીય લક્ષયાંકો (છેલ્લા વષગ ર્માટે) :- લક્ષયાકં નથી અરજી આવે તે પ્રર્માણે ગ્રાન્ટ આર્પવાર્માં આવ ે

છે. 

 લાભાથીની ર્પાત્રતા:- રા.ર્મ.ન.ર્પા.ની હિર્માં આવેલ હાઉસીંગ સોસાયટી, રજી. ર્મંડળો, નવકાસ સનર્મનત કે સ્થાનનક સંસ્થા  

 લાભ અંગેની ર્પવૂગ જરૂદરયાતો:- જે તે હાઉસીંગ સોસાયટી/ નગર/ નવસ્તાર/ રજી.ર્મંડળ/ નવકાસ સનર્મનત કે સ્થાનનક સંસ્થાનાં 

લેટર ર્પેડ ર્પર જરૂરી િસ્તાવજેો સાર્મેલ રાખી અરજી કરવી. 

 ર્પાત્રતા નક્કી કરવા અંગનેાં ર્માર્પિંડો:- િર ૩૦,૦૦૦ ચો.ફૂટ િીઠ એક સફાઈ કાર્મિાર ર્મજુબ ગ્રાન્ટની રકર્મ નક્કી કરવાર્માં આવ ે

છે. 

 કાયગક્રર્મર્મા ંઆર્પેલા લાભની નવગતો(સહાયકીની રકર્મ અથવા આર્પવાર્માં આવેલ અન્ય ર્મિિ ર્પણ િશાગવવી):-સફાઈ ગ્રાન્ટની 

રકર્મ આ પ્રકરણનાં અંતે આર્પેલ લાભાથીઓની યાિી પ્રર્માણે ર્પત્રક ર્મજુબ 

 સહાયકી નવતરણની કાયગ ર્પધ્િનત:- રા.ર્મ.ન.ર્પા.ની સ્ટે,કર્મીટી/ સનેી.કર્મીટીનાં વખતોવખત થતા ઠરાવના ંઆિારે, તેર્મજ 

કનર્મશનરશ્રીનાં હુકર્મ ર્મુજબ જે તે સોસાયટી/ નવસ્તાર/ રજી.ર્મંડળ/ નવકાસ સનર્મનતને ચેક દ્વારા સફાઈ ગ્રાન્ટ આર્પવાર્મા ં

આવે છે. 

 અરજી ક્યા ંકરવી કે અરજી કરવા ર્માટે કોનો સરં્પકગ કરવો:- 

 આસી.ર્મનેજેર, ર્પયાગવરણ ઈજનેર, સોલીડ વેસ્ટ ર્મનેજેર્મને્ટ નવભાગ 

રૂર્મ ન-ં૨ અને ૩, ત્રીજો ર્માળ, રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકા કચેરી, ઢેબર રોડ, 

રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧ 
 

 અરજી ફી (લાગુ ર્પડતુ ંહોય ત્યા)ં:- લાગુ ર્પડતી નથી 

 અન્ય ફી(લાગુ ર્પડતુ ંહોય ત્યા)ં:-લાગુ ર્પડતી નથી 

 અરજીર્પત્રકનો નર્મનુો(લાગુ ર્પડતુ ંહોય તો જો સિા કાગળ ર્પર અરજી કરી હોય તો અરજિારે અરજીર્મા ંશુ ંશુ ંિશાગવવું તનેો 

ઉલ્લેખ કરો):- 

લેટર ર્પેડ ર્પર જે તે સોસાયટી/ નવસ્તાર/ સ્થાનનક સંસ્થા/ નવકાસ સનર્મનતના ં હોદ્દેિારોના ં સનહ-નસક્કા સાથ ે વહીવટી 

અનિકારી, સોલીડ વેસ્ટ ર્મેનજેર્મને્ટ નવભાગ, રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકાને નીચે ર્મજુબના જરૂરી િસ્તાવેજો સાથે અરજી 

કરવી. અરજીર્મા ંનીચે ર્મજુબની નવગતો સ્ર્પષ્ટ િશાગવવી જરૂરી છે:- 

(૧) સ્થળનું સરનાર્મું તથા વોડગ નંબર 

(૨) સોસાયટીનું કુલ ક્ષતે્રફળ(ચો.ફૂટર્મા)ં 

(૩) સોસા.નારં્મુખ્ય ર્માગગ તથા ર્પેટા શેરીઓની સંખ્યા તથા ક્ષેત્રફળ (ચો.ફૂટર્મા)ં 

(૪) રસ્તાનો પ્રકાર (કાચો/ર્પાકો)-બંિ ગટર/ ડ્રનેેજ સાથ ે

(૫) નવસ્તારનો પ્રકાર (રહેણાંક/ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ/ કોર્મશીયલ/ નર્મશ્ર) 

 (વસ્તીની રનષ્ટએ ગીચ/ ર્મધ્યર્મ/ છૂટાછવાયો 

 નબડાણોની યાિી(પ્રર્માણર્પત્રો/ િસ્તાવેજો):- 

(૧) સોસાયટીનો લેઆઉટ ટલાન (નકશો-ટી.ર્પી. સ્કીર્મ ર્મજુબ) 

 નબડાણોનો નર્મનુો :- ઉર્પર ર્મુજબ 

 પ્રદક્રયાને લગતી સર્મસ્યાઓ અંગ ે ક્યા ંસંર્પકગ કરવો :- વહીવટી અનિકારીશ્રી, સોલીડ વેસ્ટ ર્મનેેજર્મેન્ટ નવભાગ, રાજકોટ 

ર્મહાનગરર્પાનલકા. 

 ઉર્પલબ્િ નનનિની નવગતો (જીલ્લા કક્ષા, ઘટકકક્ષા વગેરે જેવા નવનવિ સ્તરોએ):- 

પ્રવતગર્માન નનયર્મો અનુસાર 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



સફાઇ ગ્રાન  ્ટ ર્મેળવતા લાભાથીઓની યાિી:- 

સ  ્ર્માટગ સોસાયટીની નવગત 

વસે  ્ટ ઝોન 
ક્રર્મ વોડગ ન.ં સ  ્ર્માટગ સોસાયટી નુ ંનાર્મ 

સફાઇનો નવસ્તાર 

(ચો.ર્મી) 

રૂા.૧.૫૦/- લખે ેર્માસીક 

ચકુવવાર્પાત્ર ગ્રાન  ્ટ રૂ./ર્પસૈા 

1.  
૧ સ  ્વર્પ  ્ન લોક રેસી. ઓનસગ એસો.  3110 4665.00 

2.  ૧ આલા૫ ગ્રીન સીટી  ઓનસગ એસો. 9342 14013.00 

3.  ૧ શાંતી નીકેતન એવન  યુ ઓનસગ એસો. 4117 6175.50 

4.  ૧ રનવ રેસીડેન  ્સી ટનેાર્મને  ્ટ ઓ.(ર્મને.)  એસો. 8713 13069.50 

5.  ૧ અર્મૃત ર્પાકગ  ઓનસગ એસો. 5840 8760.00 

6.  ૧ કેલાશ ઘારા ર્પાકગ  ઓનસગ એસો. 7221 10831.50 

7.  ૧ ઓસ ્ કાર રેસીડેન  ્સી  ઓનસગ એસો. 2662 3993.00 

8.  ૧ દ્વારકેશ ર્પાકગ ઓનસગ એસો.  6092 9138.00 

9.  ૧ શ્રી સત  ્યનારાયણ ર્પાકગ એસો.  3415 5122.50 

10.  ૮ નસલ  ્વર સ  ્ટોન ર્પ  ્લોટ હોલ  ્ડસગ વેલફેર ટ્રસ  ્ટ  11998 17997.00 

11.  ૮ અંબીકા ર્પાકગ ફલેટ હોલ્ડસગ એસો.  4600 6900.00 

12.  ૮ શ્રી ર્મહાવીર કો.ઓ.હા.સોસાયટી 5246 7869.00 

13.  ૮ નસલ  ્વર ર્પાકગ કો.ઓ..હા.સોસાયટી લી. 3096 4644.00 

14.  ૮ ર્મે. નુતન સવોિય  8580 12870.00 

15.  ૮ શ્રી સાંઇ નગર કો. ઓ. હા.સો.લી 6738 10107.00 

16.  ૮ શ્રી રાજ રેસીડેન  ્સી સર્વગસ કો. ઓ. સો.લી. 4901 7351.50 

17.  ૮ નસલ  ્વર સેન  ્ડ ર્પ  ્લોટ હોલ  ્ડર એસોસીએશન  2891 4336.50 

18.  ૮ ર્મહાવીર ર્પાકગ  એર્પાટગર્મને  ્ટ ઓનસગ એસોસીએશન  2859 4288.50 

19.  ૮ નસલ  ્વર એવન  ્યુ કો. ઓ. હા.સો.લી 2543 3814.50 

20.  ૯ ર્માઘવ રેસી. ઓનસગ એસો  2916 4374.00 

21.  ૯ ટો૫લેન  ્ડ રેસી. ઓનસગ એસો  5091 7636.50 

22.  ૯ શ  ્યાર્મલ વટીક્ષ ફલેટ ઓનસગ એસો.  2880 4320.00 

23.  ૯ ગુલર્મોહર રેસી. ઓનસગ એસો 7390 11085.00 

24.  ૯ ઉત  ્સવ ર્પાકગ ઓનસગ એસો.  3295 4942.50 

25.  ૯ ર્પારીજાત રેસીડેન  ્સી ઓનસગ એસો.  5559 8338.50 

26.  ૯ સત  ્યર્મ બંગ  ્લોઝ ઓનસગ એસોસીએશન 3211 4816.50 

27.  ૯ સેટેલાઇટ ર્પાકગ ઓનસગ એસોસીએશન 2993 4489.50 



28.  ૯ સ  ્વાગત રેસીડેન  ્સી ઓનસગ એસોસીએશન 4145 6217.50 

29.  ૯  સૌરાષ  ્ટ્ર યુનનવસીટી કર્મગચારી કો.ઓ.હા. સોસાયટી લી. 13699 20548.50 

30.  ૯ જનકર્પુરી હાઉસીંગ ઓનસગ એસોસીએશન 6412 9618.00 

31.  ૯ રાજકોટ નસવીલ હોસ  ્ર્પીટલ એર્મ  ્ર્પ  ્લોઇઝ કો.ઓ.હા.લી. 1470 2205.00 

32.  ૯ ગુંજન એવન  ્યુ ફલેટ ઓનસગ એસોસીએશન 2555 3832.50 

33.  ૯ આદિત ્ ય હાઇટસ એફ/જી- ફલેટ ઓનસગ એસોસીએશન 2412 3618.00 

34.  ૯ આદિત ્ ય હાઇટસ સી/ડી/ઇ ફલેટ ઓનસગ એસોસીએશન 4333 6499.50 

35.  ૯ ર્પરીર્મલ કો.ઓ.હા. સોસાયટી  6718 10077.00 

36.  ૯ કોર્પર હાઇટસ ફલેટ ઓનસગ એસોસીએશન 4900 7350.00 

37.  ૯ આદિત ્ ય હાઇટસ એ/બી બીલ  ્ડીંગ ઓનસગ એસો 2450 3675.00 

38.  
૯ ફોરચ  ્યુન નવલા ઓનસગ ર્મેઇન  ્ટેનન  ્સ એસોસીએશન 

1800 
2700.00 

39.  ૯ શ  ્યાર્માલ વાટીકા ઓનસગ એસોસીએશન 3402 5103 

40.  ૯ લીલી એન  ્ડ તુલીર્પ ફલેટ ઓનસગ એસોસીએશન 1592 2388 

41.  ૧૦ શ્રી આલા૫ અવન  ્યુ ઓનસગ એસોસીએશન 10930 16395.00 

42.  ૧૦ આલા૫ સેન  ્ચુરી ઓનસગ એસોસીએશન 8383 12574.50 

43.  ૧૦ શ્રી ર્પુષ્કરઘાર્મ એસોસીએશન 8900 13350.00 

44.  ૧૦ શ્રી બાલર્મુકુંિ સેવા સંસ્થા ચેરી. ટ્રસ્ટ  18198 27297.00 

45.  ૧૦ ચીત્રકુટ ઘાર્મ રેસી. ઓનસગ એસોસીએશન 9505 14257.50 

46.  ૧૦ રૂડાનગર-૨ ટલોટ હોલ્ડસગ એસોસીએશન 10359 15538.50 

47.  ૧૦ શ્રી સૌરાષ  ટ્ર કલા કેન  ્ર  29457 44185.50 

48.  ૧૦ એ.જી. ઓફીસ એર્મ  ્ર્પ.કો.ઓ.હા.સોસા.લી.  7805 11707.50 

49.  ૧૦ પ્રધ્યુર્મન ગ્રીન સીટી ફલેટ ઓનસગ એસોસીએશન 5762 8643.00 

50.  ૧૦ શ્રી આલાર્પ હેરીટઝે ઓનસગ એસોસીએશન 5994 8991.00 

51.  ૧૦ ગીત ગુંજન ઓનસગ એસોસીએશન 1964 2946.00 

52.  ૧૦ શ્રી ગુંજન ર્પાકગ ઓનસગ એસોસીએશન 2953 4429.50 

53.  ૧૦ આસોર્પાલવ બંગલો ઓનસગ એસોસીએશન 2840 4260.00 

54.  ૧૦ આર. કે. નગર રેસીડેન્સ વેલફેર એસોસીએશન 5846 8769.00 

55.  ૧૦ કૈલાશ કેવલર્મ ગ્રીનલેન  ્ડ ઓનસગ એસોસીએશન 4327 6490.50 

56.  ૧૦ શ્રી શ્રઘાદિ૫ કો. ઓ. હા. સોસાયટી લી.  5819 8728.50 

57.  ૧૦ નનલ  ્સ ગ્રીન એવન  ્યુ  ઓનસગ એસોસીએશન 3113 4669.50 

58.  ૧૦ શ્રી ર્પારસ કો.ઓ.હા.સોસા. લી.  9335 14002.50 



59.  ૧૦ અલય રેસીડેન  ્સી ઓનસગ એસોસીએશન 2805 4207.50 

60.  ૧૦ રૂડા સાઈટ-૧ ર્પ  ્લોટ હોલ  ્ડર  એસોસીએશન 9720 14580.00 

61.  ૧૦ શ્રી રાજ હા. સવીસ કો.ઓ. સોસા.લી. 2221 3331.50 

62.  ૧૦ શગુન રેસીડેન  ્સી ઓનસગ એસોસીએશન 2908 4362.00 

63.  ૧૦ નનઘી કર્મગચારી કો.ઓ.હા.સોસા. લી   3098 4647.00 

64.  ૧૦ કેવલર્મ રેસીડેન  ્સી ઓનસગ એસોસીએશન 3053 4579.50 

65.  ૧૦ તોરલ ર્પાકગ ઓનસગ એસોસીએશન 5659 8488.50 

66.  ૧૦ શાંનત નનકેતન કો.ઓ. હા.સોસા. લી.  5160 7740.00 

67.  ૧૦ નનસગગ બંગ  ્લોઝ ઓનસગ એસોસીએશન 3301 4951.50 

68.  ૧૦ નનસગગ બગં  ્લોઝ -A ઓનસગ એસોસીએશન 1474 2211.00 

69.  ૧૦ નીલ સીટી એસ્ટ્રાલ ટલોટૅ હોલ્ડસગ એસોશીએશન  3397 5095.50 

70.  ૧૧ શાસ  ્ત્રી નગર અનસગ સવીસ અસો.  33435 50152.50 

71.  ૧૧ શ્રી અલયર્પાકગ ઓનસગ એસોસીએશન 6225 9337.50 

72.  ૧૧ શીવર્મ ર્પાકગ એસોસીએશન 4657 6985.50 

73.  ૧૧ ઘ કોટગયાડગ ઓનસગ એસોસીએશન 5149 7723.50 

74.  ૧૧ શ્રી ન  ્યુ ગાંઘીનગર કો.અ૫. હા. સોસા. લી  17042 25563.00 

75.  ૧૧ કસ  ્તુરી અવીયરી ઓનસગ એસોસીએશન 7374 11061.00 

76.  ૧૧ આયરલેન  ્ડ કલબ હાઉસ ઓનસગ એસોસીએશન 4940 7410.00 

77.  ૧૧ ડ્રીર્મ સીટી બી/ર ડી ફલેટ ઓનસગ એસોસીએશન 5893 8839.50 

78.  ૧૧ શ્રી આલા૫ રોયલ ર્પાર્મ ઓનસગ એસોસીએશન  2372 3558.00 

79.  ૧૧ શ્રી નહેરૂનગર કો.ઓ.હા.સોસા.લી.  15263 22894.50 

80.  ૧૧ શ્રી જીવરાજ રેસીડેન  ્સી ઓનસગ એસોસીએશન 5404 8106.00 

81.  ૧૧ શ્રી ગોલ રેસીડેન  ્સી ઓનસગ એસોસીએશન 2440 3660.00 

82.  ૧૧ શ્રી કાવેરી ર્પાકગ એસોસીએશન 4736 7104.00 

83.  ૧૧ શ્રી કસ  ્તુરી રેસીડેન  ્સી ઓનસગ એસોસીએશન 10925 16387.50 

84.  ૧૧ શ્રી અવઘ રેસીડેન  ્સી ઓનસગ એસોસીએશન 2550 3825.00 

85.  ૧૧ ઓર્મ રેસીડેન  ્સી હા.સનવસગ કો.ઓ૫.સોસા. 2827 4240.50 

86.  ૧૧ જર્મનુા હેરીટઝે એસોસીએશન 3643 5464.50 

87.  ૧૧ આયગશ્રી ટેનાર્મને  ્ટસ ઓનસગ એસોસીએશન 2056 3084.00 

88.  ૧૧ શ  ્યાર્મલ સ  ્કાય લાઇફ ઓનસગ એસોસીએશન 3920 5880.00 

89.  ૧૧ વસંત વાટીકા ફલેટ ઓનસગ એસોસીએશન 2331 3496.50 



90.  ૧૧ કોર્પર એલીગન્સ ફલેટ ઓનસગ એસોસીએશન 2827 4240.00 

91.  ૧૧ ગોલ્ડ ટ્રાયો ઓનસગ એસોસીએશન 2580 3870.00 

92.  ૧૨ ગોકુલઘાર્મ હા.ઓ.ર્મને  ્ટેનન  ્સ એસો.  13698 20547.00 

93.  ૧૨ શ્રી ર્પુનીત નગર કો. અ. હા. સોસા.  11278 16917.00 

94.  ૧૨ આસ ્ થા રેસીડેન  ્સી ઓનસગ એસોસીએશન 5062 7593.00 

95.  ૧૨ આશ્રય ગ્રીન સોસા. ઓનસગ એસોસીએશન 5685 8527.50 

96.  ૧૨ આકાર હાઇટસ ઓનસગ એસોસીએશન 6350 9525.00 

97.  ૧૨ આયગર્માન ઓનસગ એસોસીએશન 2621 3931.50 

98.  ૧૨ ગોહવંિરત  ્ન બંગ  ્લોઝ -૨  ઓનસગ એસોસીએશન 

ઓનસગ એસોસીએશન 

2358 3537.00 

99.  ૧૨ શ  ્યાર્મલ સીટી ટનેાર્મને  ્ટ ઓનસગ એસોસીએશન 2674 4011.00 

100.  ૧૨ અલય વાટીકા ઓનસગ એસોસીએશન 2456 3684.00 

101.  ૧૨ ઇગલ રેસીડેન  ્સી ઓનસગ એસોસીએશન 2525 3787.50 

102.  ૧૨ આશ્રય બંગ  ્લોઝ ઓનસગ એસોસીએશન 

એસોસીએશન  

2776 4164.00 

103.  ૧૨ નંિનવન રેસીડેન  ્સી ર્પાકગ-૩ ઓનસગ એસોસીએશન  3315 4972.50 

104.  ૧૨ ગુંજન ટાઉનશી૫ બી. ઓનસગ એસોસીએશન 
 

2181 3271.50 

105.  ૧૨ ગુંજન ટાઉનશી૫ એ. ઓનસગ એસોસીએશન 
 

1420 2130.00 

106.  ૧૨ આિશગ સીટી ઓનસગ એસોસીએશન 
 

3894 5841.00 

107.  ૧૨ જે.કે. સાગર વાટીકા ઓનસગ એસોસીએશન 3671 5506.00 

 
 

  



સ  ્ર્માટગ સોસાયટીની નવગત 

સને  ્ટ્રલ ઝોન 

ક્રર્મ ન.ં વોડગ ન.ં સોસાયટીનુ ંનાર્મ 
સફાઇનો નવસ્તાર 

(ચો.ર્મી) 

રૂા.૧.૫૦/- લખે ેર્માસીક ચુકવવાર્પાત્ર 

ગ્રાન્ટ રૂ./ર્પસૈા 

૧ ૨ છોટુ નગર કો.ઓ.હા.સોસા.લી. ૯૩૬૫ ૧૪૦૪૭ 

૨ ૨ કો૫ર સીટી ર્પ  ્લસ ઓ.એસો. ૨૭૮૧ ૪૧૭૧ 

૩ ૨ વસુંઘરા રેસી. ઓનસગ એસો. ૪૦૭૩ ૬૧૦૯ 

૪ ૨ શ્રી શ્રેયસ કો.ઓ.હા.સોસા.લી. ૮૬૬૯ ૧૩૦૦૩ 

૫ ૨ કોર્પર સીટી ઓનસગ એસો. ૨૯૨૭ ૪૩૯૦ 

૬ ૨ રાજકોટ વ  ્ય. ૫ત્રકાર સોસા.કો.ઓ.હા.સોસા. લી. ૮૩૪૯ ૧૨૫૨૩ 

૭ ૨ હસંચાઇનગર કર્મગચારી કો.ઓ.હા.સો.લી. ૩૮૬૦ ૫૭૯૦ 

૮ ૨ ઇન્કર્મટેક્ષ એમ્ર્પલોઇઝ કો.ઓ.હા.સોસાયટી ૪૨૦૦ ૬૩૦૦ 

૯ ૨ આશુતોષ સરકારી કર્મગચારી કો.ઓ.હા.સો. લી. ૧૭૨૦ ૨૫૮૦ 

૧૦ ૨ ર્મોચીનગર કો.ઓ.હા.સો. ૩૯૭૪ ૫૯૬૧ 

૧૧ ૨ આસ્થા એવન્ય ુઓનસગ એસોશીએશન  ૬૭૦૦ ૧૦૦૫૦ 

૧૨ ૩ રેલનગર કો.ઓ.હા.સો. ૭૭૪૬ ૧૧૬૧૯ 

૧૩ ૩ સુભાષચંદ્વ બોઝ ટાઉનશીર્પ ૩૩૨૧ ૪૯૮૧ 

૧૪ ૩ શ્રી ર્મહર્ષગ િયાનંિ સરસ  ્વતી ટાઉનશીર્પ  ૨૨૨૫ ૩૩૩૭ 

૧૫ ૩ નવરસાવરકર ટાઉંશીર્પ ૩૨૭૫ ૪૯૧૨ 

૧૬ ૩ ક્રાંનતવીર ચંરશેખર આઝાિ ટાઉનશીર્પ  ૪૨૯૬ ૬૪૪૪ 

૧૭ ૩ ર્મહષી અરહવંિ ટાઉનશીર્પ ૧૪૫૦ ૨૧૭૫ 

૧૮ ૩ છત્રર્પનત નશવાજી ટાઉનશીર્પ (LIG) ૩૬૫૯ ૫૪૮૮ 

૧૯ ૩ લાલ બહાિુર શાસ્ત્રી ટાઉનશીર્પ ૩૯૪૨ ૫૯૧૩ 

૨૦ ૩ લોકર્માન્ય નતલક ટાઉનશીર્પ ૨૦૯૫ ૩૧૪૨ 

૨૧ ૩ દ્વારકેશ ઓનસગ એસોસીએશન ૨૪૪૫ ૩૬૬૭ 

૨૨ ૩ ડો. હેડગેવાર ટાઉનશીર્પ  ૧૧૨૨ ૧૬૮૩ 

૨૩ ૩ શ્રી ગાંિી કો.આ. સોસાયટી લીર્મીટેડ ૬૫૦૫ ૯૭૫૭ 

૨૪ ૧૩ શ્રી સ ્ વાશ્રય કો.ઓ. હાઉસીંગ સોસાયટી ૧૫૮૧૫ ૨૩૭૨૨ 

૨૫ ૧૩ ગુણાતીતનગર એસોસીએશન ૪૭૯૨ ૭૧૮૮ 

૨૬ ૧૩ શ્રી અલ  ્કા કો-ઓર્પ. હાઉસીંગ સોસાયટી નલર્મીટેડ ૧૨૫૦૮ 
૧૮૭૬૨ 

૨૭ ૧૭ રિુવીર કો. ઓ. હા. સોસાયટી ૫૦૧૭ ૭૫૨૫ 

 

સ  ્ર્માટગ સોસાયટીની નવગત  



ઇસ  ્ટ ઝોન 

ક્રર્મ વોડગ ન.ં સ  ્ર્માટગ સોસાયટી નુ ંનાર્મ 
સફાઇનો નવસ્તાર 

(ચો.ર્મી) 

રૂા.૧.૫૦/- લખે ેર્માસીક ચકુવવાર્પાત્ર 

ગ્રાન  ્ટ રૂ./ર્પસૈા 

1.  ૪ ર્મિવુન ર્પાકગ એશોશીએશન ૫૬૫૨ ૮૪૭૮/- 

2.  ૫ ગ્રાર્મ  ્યલક્ષ  ્ર્મી કો.ઓ.હા.સોસા. ૩૯૮૬ ૫૯૭૯/- 

3.  ૫ શ્રી નરહસંહનગર કો.ઓ.હા.સોસા. ૭૩૪૪ ૧૧૦૧૬/- 

4.  ૧૬ શ્રી ર્પુનનત કો.ઓ.હા.સો.લી. ૪૫૦૦ ૬૭૫૦/- 

5.  ૧૮ શ્રી રાિાકૃષ  ્ણ કો.ઓ.હા.સો.લી. ૪૮૯૪ ૭૩૪૧/- 

 
  



પ્રકરણ-૧૩ 
 

તેણે આર્પેલ રાહતો, ર્પરર્મીટ કે અનિકૃનત ર્મેળવનારની નવગતો 
 

નીચેના નર્મનૂા ર્મજુબ ર્માનહતી આર્પો. 

 કાયગક્રર્મનું નાર્મ:- 

 પ્રકાર(રાહત/ ર્પરર્મીટ/અનિકૃનત):- 

 ઉદ્દેશ:- 

  નક્કી કરેલ લક્ષયાંક(છેલ્લા વષગ ર્માટ)ે:- 

 ર્પાત્રતા:- 

 ર્પાત્રતા ર્માટનેા ર્માર્પિંડો:- 

 ર્પૂવગ જરૂરીયાતો:- 

 લાભ ર્મેળવવાની ર્પધ્િનત:- 

 રાહત/ર્પરર્મીટ/ અનિકૃનત સર્મય ર્મયાગિા :- 

 અરજી ફી (લાગુ ર્પડતુ ંહોય ત્યા)ં:- 

 અરજીનો નર્મનુો (લાગુ ર્પડતુ ંહોય ત્યા)ં:- 

 નબડાણોની યાિી(પ્રર્માણર્પત્રો/ િસ્તાવેજો):- 

 નબડાણોનો નર્મનુો :- 

 નીચેના નર્મનૂાર્માં લાભાથીઓની નવગતો:- 

ક્રર્મ નં/ કોડ લાભાથીનું 

નાર્મ 

કાયિેસરતાની 

ર્મુદ્દત 

ર્માતા-

નર્પતા/વાલી 

સરનાર્મુ ં

જીલ્લો શહેર નગર/ ગાર્મ ઘર નં. 

        

રાહત ર્માટે નીચેની ર્માનહતી ર્પણ આર્પવી 

 આરે્પલ લાભની નવગત:- 

 લાભોનંુ નવતરણ:- 
 

 

નોંઘ :- સોલીડ વેસ્ટ રે્મનેજરે્મન્ટ નવભાગ દ્વારા રાહત તથા ર્પરર્મીટની કોઈ જોગવાઈ નથી ર્માટે નવગત :- નીલ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



પ્રકરણ-૧૪ 
 

કાયો કરવા ર્માટે નક્કી કરેલા િોરણો 
 
 

૧૪.૧ નવનવિ પ્રવૃનતઓ/ કાયગક્રર્મો હાથ િરવા ર્માટે નવભાગે નક્કી કરેલ િોરણોની નવગતો આર્પો:- 
 

  નાર્મિાર સુપ્રીર્મ કોટગની ગાઈડલાઈન્સ તથા એસ.ડબલ્યુ.એર્મ. રૂલ્સ-૨૦૧૬ તથા ગુજરાત સરકારશ્રીનાં વખતોવખત જાહેર 

થતી સુચના અનુસાર. 
 
 
 

પ્રકરણ-૧૫ 
 

વીજાણંરૂર્પે ઉર્પલબ્િ ર્માનહતી 
 
૧૫.૧ વીજાણંરૂરે્પ ઉર્પલભ્ય નવનવિ યોજનાઓની ર્માનહતીની નવગતો આર્પો. 
 

નોંઘ:- હાલર્મા ંવીજાણંરૂર્પે ઉર્પલભ્ય નવનવિ યોજનાઓ ન હોય, ર્માટે આ ર્માનહતી ર્માટેની નવગત :-  

નીલ 
 
 

પ્રકરણ- ૧૬ 
 

ર્માનહતી રે્મળવવા ર્માટે નાગદરકોને ઉર્પલભ્ય સવલતોની નવગતો 
 
૧૬.૧ લોકોને ર્માનહતીર્મળે તે ર્માટે નવભાગ ેઅર્પનાવેલ સાિનો, ર્પધ્િનતઓ અથવા સવલતો જેવી કે, 
 

 કચેરી ગ્રંથાલય :- ઉર્પલભ્ય નથી 

 નાટક અને શો :- -  

 વતગર્માન ર્પત્રો:- વતગર્માન ર્પત્રોર્માં જાહેર જનતાની જાગૃનત હેતથુી સો.વ.ેર્મે. નવભાગની કાર્મગીરીની પ્રેસ નોટ આર્પવી. 

જાહેરનાર્મું/ જાહેર નોટીસો પ્રનસધ્િ કરવી. 

 પ્રિશગનો:- વખતોવખત લોકજાગૃનત અંગેના પ્રિશગનો યોજવાર્માં આવે છે. 

 નોટીસ: સો.વ.ેર્મે. નવભાગ દ્વારા કચેરીના ંબહારના ભાગે લોકોને આર્પવાર્પાત્ર ર્માનહતી ર્મુકવાર્માં આવે છે. 

 કચેરીર્મા ંરેકડગનું નનરીક્ષણ:- નાયબ કનર્મશનર સાહબેશ્રીની ર્પૂવગ ર્મંજૂરીથી 

 િસ્તાવજેોની નકલો ર્મેળવવાની ર્પધ્િનત :- લાગુ ર્પડતુ ંહોય ત્યા ંનનયત ફી ભરીન ે

 ઉર્પલભ્ય ર્મુદરત નનયર્મસગં્રહ:- હાલ ઉર્પલભ્ય નથી. 

 જાહેર તંત્રની વબેસાઈટ :- www.rmc.gov.in 

 જાહેર ખબરના ંઅન્ય સાિનો:- હોડીંગ્સ/ર્પનત્રકા-ર્પેમ્ર્પલેટસનું નવતરણ વગેર.ે 

પ્રકરણ – ૧૭ 
 

અન્ય ઉર્પયોગી ર્માનહતી 
૧૭.૧ લોકો દ્વારા રૂ્પછાતા પ્રશ્નો અન ેતેનાં જવાબો 

 સફાઈ અંગે ર્મરેલ જાનવર ઉર્પાડવા અંગ ે , સેનટટક ટેંક સફાઈ અંગે,  નવગેરે પ્રશ્નો આવે છે. અને તેનંુ નનરાકરણ કરવાર્માં આવ ે છે. અને 

ર્મૌનખકતથા જરૂરી હોય ત્યારે લેનખત જવાબો આર્પવાર્માં આવે છે. 
 

૧૭.૨ ર્માનહતી રે્મળવવા અંગે 

(નસનવક સેન્ટર, રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકાની રુ્મખ્ય કચેરી, ડો.આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, રાજકોટ ખાતે નનયત ફી ભારીને રે્મળવી શકાશે.) 

 અરજીર્પત્રક (સંિભગ ર્માટે ભરેલા અરજીર્પત્રકની નકલ) 

 નનયત ફી 

http://www.rmc.gov.in/


 ર્માનહતી રે્મળવવા ર્માટેની અરજી કઈ રીતે કરવી તે અંગે કેટલીક ટીટર્પણી 

 ર્માનહતી આર્પવાનો ઇન્કાર કરવાર્માં આવે તેવા વખતે નાગદરકનાં અનિકાર અને અર્પીલ કરવાની કાયગવાહી. 
 

૧૭.૩ જાહેરતંત્ર દ્વારા લોકોને અર્પાતી તાલીર્મની બાબતર્માં 

 (નોંઘ:-હાલર્માં કર્મગચારી નસવાયનાં લોકને તાલીર્મ આર્પવાર્માં આવતી નથી) 

 તાલીર્મ કાયગક્રર્મનંુ નાર્મ અને તેનંુ સંનક્ષટત વણગન 

 તાલીર્મ કાયગક્રર્મ/યોજનાની રુ્મદ્દત 

 તાલીર્મનો ઉદ્દેશ 

 ભૌનતક અને નાણાંકીય લક્ષયાંકો(છેલ્લું વષગ) 

 તાલીર્મ ર્માટે ર્પાત્રતા 

 તાલીર્મ ર્માટેની રૂ્પવગ જરૂરીયાતો(જો કોઈ હોય તો) 

 નાણાંકીય તેર્મજ અન્ય પ્રકારની સહાય(જો કોઈ હોય તો) 

 સહાયની નવગત(નાણાંકીય સહાયની રકર્મ જો હોય તો જણાવો) 

 સહાય આર્પવાની ર્પધ્િનત 

 અરજી ર્માટે સંર્પકગ ર્માનહતી 

 અરજી ફી (લાગુ ર્પડતંુ હોય ત્યાં) 

 અન્ય ફી(લાગુ ર્પડતંુ હોય ત્યાં) 

 અરજી ફોર્મગ(જો અરજી સાિા કાગળ ર્પર કરવાર્માં આવી હોયતો અરજિારે રૂ્પરી ર્પડવાની નવગતો જણાવો) 

 નબડાણો/િસ્તાવેજોની યાિી 

 નબડાણો/િસ્તાવેજોનો નરૂ્મનો 

 અરજી કરવાની કાયગર્પધ્િનત 

 ર્પસંિગીની કાયગર્પધ્િનત 

 તાલીર્મ કાયગક્રર્મનંુ સર્મયર્પત્રક(જો ઉર્પલબ્િ હોય તો) 

 તાલીર્મનાં સર્મયર્પત્રક અથે તાલીર્માથીને જાણ કરવાની ર્પધ્િનત 

 તાલીર્મ કાયગક્રર્મ અંગે લોકોર્માં જાગરૂકતા લાવવા ર્માટે જાહેર તંત્રએ કરવાની વ્યવસ્થા 

 જીલ્લા કક્ષા, ઘટક કક્ષા એર્મ નવનવિ સ્તરે તાલીર્મ કાયગક્રર્મનાં નહતાનિકારીઓની યાિી. 
 
 

૧૭.૪ નનયર્મ સંગ્રહ-૧૩ર્માં સર્માનવષ્ટ ન કરાયેલ હોય તેવા, જાહેર તંત્રએ આર્પવાના પ્રર્માણર્પત્રો, નાં-વાિંા પ્રર્માણર્પત્ર 
 

 (નોંઘ:- લાગુ ર્પડતંુ નથી) 
 

 પ્રર્માણર્પત્ર અન ેનાં-વાંિા પ્રર્માણર્પત્રનાં નાર્મ અન ેનવવરણ 

 અરજી કરવા ર્માટેની ર્પાત્રતા 

 અરજી ર્માટેની સંર્પકગ ર્માનહતી 

 અરજી ફી (લાગુ ર્પડતંુ હોય ત્યાં) 

 અન્ય ફી(લાગુ ર્પડતંુ હોય ત્યાં) 

 અરજી ફોર્મગ(જો અરજી સાિા કાગળ ર્પર કરવાર્માં આવી હોયતો અરજિારે રૂ્પરી ર્પડવાની નવગતો જણાવો) 

 નબડાણો/િસ્તાવેજોની યાિી 

 નબડાણો/િસ્તાવેજોનો નરૂ્મનો 

 અરજી કરવાની ર્પધ્િનત 

 અરજી ર્મળ્યા ર્પછી જાહેરતંત્રર્માં થનાર પ્રદક્રયા 

 પ્રર્માણર્પત્રઆર્પવાર્માં સાર્માન્ય રીતે લાગતો સર્મય 

 પ્રર્માણર્પત્રનો કાયિેસરનો સર્મયગાળો 

 નવીકરણ ર્માટેની પ્રદક્રયા(જો હોય તો) 
 
 

૧૭.૫ નોંિણી પ્રદક્રયા અંગે 
 

 ઉિેશ 

લોકોના આરોગ્યને નુકશાન ન થાય તેર્મજ ન્યુસન્સ ન થાય તે રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લાયસન્સ આર્પવાર્માં આવે છે. 

 નોંિણી ર્માટેની ર્પાત્રતા 

નનયર્મ રુ્મજબ જરૂરી િસ્તાવેજો તથા નનયર્મો રુ્મજબ જગ્યા જોઈએ 

 રૂ્પવગ જરૂરીયાતો(જો હોય તો) 



 લાગુ ર્પડતંુ નથી 

 અરજી કરવા ર્માટે સંર્પકગ ર્માનહતી 

લાયસન્સ ક્લાકગ, સોલીડ વેસ્ટ રે્મનેજરે્મન્ટ નવભાગ, રા.ર્મ.ન.ર્પા કચેરી, આંબેડકર ભવન, ઢેબર રોડ, રાજકોટ 

 અરજી ફી (લાગુ ર્પડતંુ હોય ત્યાં) 

 નનયત ફોર્મગ રૂ.૧ (એક) ફી લઇ આર્પવાર્માં આવ ેછે તથા રીન્યુ ફોર્મગ ૦.૫૦ રૈ્પસા ફી લઇ આર્પવાર્માં આવ ેછે. 
  



 

 અન્ય ફી( લાગુ ર્પડતંુ હોય ત્યાં) 

નીચેની નવગતે લાયસન્સ ફી વાર્ષગક લેવાર્માં આવ ેછે 
 

                                   વાર્ષગક ફી 

 ૧ (એક)  ઇલેનક્ટ્રક હોસગ ર્પાવરથી ૧૦ (િશ) ઇલેક. હોસગ ર્પાવરના ઉર્પયોગ સુિી ચાલતા 

ઉિૉગો ર્માટે    

૧૦૦/- 

 ૧૦ (િશ) ઈલેક્ટ્રીક હોસગ ર્પાવરથી ૫૦ (ર્પચ્ચાસ) ઇલેક.હોસગ ર્પાવર સુિી ચાલતા ઉિૉગો 

ર્માટે   

૧૨૫/- 

 ૫૦ (ર્પચ્ચાસ) ઇલેનક્ટ્રક હોસગ ર્પાવરથી ૧૦૦ (સો) ઈલે. હોસગ ર્પાવર સુિી ચાલતા ઉિૉગો 

ર્માટે   

૨૦૦/- 
 

 ૧૦૦ (સો) ઈલે. હોસગ ર્પાવરથી વિુ હોસગ ર્પાવરના ઉર્પયોગથી ચાલતા ઉિૉગો ર્માટે 
  

૨૦૦/- 

 ર્માંસ ર્મટન વેચવાની િુકાન ૧૦૦/- 

 બરફનાં કારખાનાં ર્માટે  ૧૦૦૦/-  

 સાબુ બનાવવાના કારખાનાં ર્માટે  ૨૦૦/- 

 કેરોસીન, સ્ર્પીરીટ, રે્પઇન્ટ નવગેરેની િુકાન ૨૦૦/- 

 લાકડા કોલસાનાં ડેલા ર્માટે  ૨૦૦/- 

 જથ્થા બંિ ર્માચીસ ગોડાઉન ર્માટે ૨૦૦/- 

 સાડી છાર્પના કારખાનાં ર્માટે ૨૦૦/- 

 ફટાકડા વેચવાની િુકાન ૧૦૦/- 

 રે્પટ્રોલ રં્પર્પ  ૧૦૦૦/- 

 

 અરજીનો નરુ્મનો (અરજી સાિા કાગળ ર્પર કરવાર્માં આવી હોય તો અરજિારે રૂ્પરી ર્પડવાની નવગતો િશાગવો) 

 નનયત ફોર્મગ ભરવાનંુ રહે છે. 
 

 નબડાણો/ િસ્તાવેજો ની યાિી 

 ર્મકાન,િુકાન, ગોડાઉનનાં િસ્તાવેજની નકલ, કમ્ર્પલીશન સટીદફકેટ, જે તે વષગના વ  ્યવસાય વેરા ભયાગની ર્પહોંચ, જે તે વષગના ર્મકાન વેરાની 

વેરો ભયો અંગેની ર્પહોંચ, આજુબાજુનાં લિાવાસીઓનંુ નાં-વાંિા પ્રર્માણર્પત્ર, સ્થાનનક જગ્યાનાં નકશાની બ્લુ નપ્રન્ટની ત્રણ નકલ રજુ 

કયેથી .   (અનાજ િળવાની ઘંટી ર્માટે વ  ્યવસાય વેરો જરૂરી નથી.)  

 નબડાણો/િસ્તાવેજોનાં નરૂ્મના 

 ઉર્પર રુ્મજબ 

 અરજીની ર્પધ્િનત 

 નનયત ફોર્મગર્માં 

 અરજી ર્મળ્યા ર્પછી જાહેર તંત્રર્માં થનાર પ્રદક્રયા 

 સ્થળ તર્પાસ કરી િી જી.ર્પી.એર્મ.સી. એક્ટ-૧૯૪૯ની જોગવાઈ અન્વયે લાયકાત િરવાતી વ્યનક્તને લાયસન્સ આર્પવાર્માં આવ ે છે. 

ઉર્પરોક્ત જોગવાઈ રુ્મજબ ર્પાત્રતા ન િરાવતી વ્યનક્તને લાયસન્સ આર્પવાર્માં આવતંુ નથી. 

 નોંિણીની કાયિેસરતાનો ગાળો(જો લાગુ ર્પડતંુ હોય તો) 

 એક વષગના સર્મયગાળા ર્માટે એક વષગ બાિ નનયત ફી ભરી લાયસન્સ રીન્યુ કરવવાનંુ રહેશે તથા જરૂર જણાયે િુકાન / કારખાનુ ં/ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 

/ યુનીટ / ગોડાઉનને સીલ કરવાર્માં આવ ેછે. 

 નવીકરણની પ્રદક્રયા(જો હોય તો) 

 લાગુ ર્પડતંુ નથી 
 

૧૭.૬ જાહેર તંત્રે કર ઉઘરાવવા અંગે 

 (મ્યુનનનસર્પલ કોર્પોરેશન, વ્યવસાય વેરો, ર્મનોરંજન વેરો વગેરે) 

(નોંઘ:- લાગુ ર્પડતંુ નથી) 

 વેરાનંુ નાર્મ અને નવવરણ 



 વેરો લેવાનો હેતુ 

 કર નનિાગરણ ર્માટેની કાયગવાહી અને ર્માર્પિંડ 

 ર્મોટા કસૂરિારોની યાિી 
 

૧૭.૭ વીજળી/ર્પાણીનાં હંગાર્મી અને કાયર્મી જોડાનો આર્પવા અને કાર્પવા અંગે 

 (આ બાબત મ્યુનનનસર્પલ કોર્પોરેશન/નગરર્પાનલકા/યુર્પીસીએલ ને લાગુ ર્પડશે.) 
 

( નોંઘ:- લાગુ ર્પડતંુ નથી) 

 જોડાણ ર્માટેની ર્પાત્રતા 

 રૂ્પવગ જરૂરીયાતો (જો હોય તો) 

 અરજી ર્માટેની સંર્પકગ ર્માનહતી 

 અરજી ફી (લાગુ ર્પડતંુ હોય ત્યાં) 

 અરજીનો નરૂ્મનો(અરજી સાિા કાગળ ર્પર કરવાર્માં આવી હોયતો અરજિારે રૂ્પરી ર્પડવાની નવગતો િશાગવો) 

 નબડાણો/િસ્તાવેજોની યાિી 

 નબડાણો/િસ્તાવેજોનાં નરૂ્મના 

 અરજી કરવાની ર્પધ્િનત 

 અરજી ર્મળ્યા ર્પછી જાહેરતંત્રર્માં થનાર પ્રદક્રયા 

 નબલર્માં વાર્પરેલ શબ્િ પ્રયોગોનંુ ટૂંકંુ નવવરણ 

 નબલ અથવા સેવાની બાબતર્માં રુ્મશ્કેલી હોય તો સંર્પકગ ર્માનહતી 

 ટેરીફ અન ેઅન્ય ખચગ 
 

૧૭.૮ જાહેરતંત્ર દ્વારા રૂ્પરી ર્પાડવાર્માં આવનાર અન્ય સેવાઓ નવગત 

 પ્રકરણ-૨ રુ્મજબ સેવાઓ આર્પવાર્માં આવ ેછે. 
  



રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકા 
 

 

:: પ્રર્માણર્પત્ર :: 
 
 

 આથી પ્રર્માણીત કરવાર્માં આવે છે કે ર્માનહતી અનિકાર અનિનનયર્મની    કલર્મ-૪ અંતગગત  

“પ્રોએકટીવડીસ્ક્લોઝર” (P.A.D) ર્મારા નવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવાર્માં આવેલ છે. સને-૨૦૨૨/૨૩ ની 

નસ્થતીએ અર્મારી ર્મંજુરી ર્મેળવી અદ્યતન કરવાર્માં આવે છે.  

 

 
 
 

           આસી.રે્મનજેર(સો.વે.રે્મ.) 

         રાજકોટ ર્મહાનગરર્પાનલકા 
 

 


