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-: અખબારી યાદી:- 

રાજકોટ મહાનગરાલકા દ્વારા પ્રિ-મોન્સનુની પ્રવપ્રવધ કામગીરી 
અંગે બેઠક યોજતા મ્યપુ્રન. કપ્રમશનરશ્રી ઉદદત અગ્રવા   

નાયબ કપ્રમશનરશ્રીઓ સદહતના અપ્રધકારીશ્રીઓ સાથે યોજાયેી મીટીંગમાાં ગહન રામશશ કરાયો 
 

તારીખ: ૦૭-૦૫-૨૦૨૧ 

 

આલનાયા વભમભાાં ચોભાવાની ઋતનેુ રઈને યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા અત્માયથી જ 
પ્રિ-ભોન્સનુની કાભગીયી શાથ ધયલાભાાં આલી યશી છે. પ્રિ-ભોન્સનુ કાભગીયી રગત પ્રલપ્રલધ 



મદુ્દાઓની ચચાા અને વભીક્ષા કયલા અંગે આજ યોજ તા. ૦૭-૦૫-૨૦૨૧ ના યોજ મ્યપુ્રન. 
કપ્રભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલારના અધ્મક્ષસ્થાને પ્રલપ્રલધ ળાખાના વાંફપ્રધત અપ્રધકાયીશ્રીઓ વાથે એક 
ભીદટિંગ મોજલાભાાં આલી શતી. વાંફપ્રધત અપ્રધકાયીશ્રીભાાં ત્રણેમ ઝોનના નામફ કપ્રભળનયશ્રીઓ શ્રી 
ફી.જી,િજાપ્રત, શ્રી એ.આય.પ્રવિંધ અને શ્રી વી.કે.નાંદાણી, ટાઉન પ્રાનયશ્રી-ઇ.ચા. ,આપ્રવ. ટાઉન 
પ્રાનયશ્રી (તભાભ ઝોન) , માાલયણ ઇજનેયશ્રી , નામફ માાલયણ ઇજનેયશ્રી (તભાભ ઝોન) , 
ઝોનર પ્રવટી એન્જી.શ્રી , લોડા એન્જી.શ્રી , લોડા ઓપીવયશ્રી , ઝોનર પ્રવટી એન્જી.શ્રી , લોડા એન્જી.શ્રી , 

લોડા ઓપીવયશ્રી , આપ્રવ. કપ્રભળનયશ્રી અને  આપ્રવ. ભેનેજયશ્રી(એસ્ટેટ તથા દફાણ શટાલ) , ઝોનર 
પ્રવટી એન્જી.શ્રી , ટાઉન પ્રાનયશ્રી-ઇ.ચા. , આપ્રવ. ટાઉન પ્રાનયશ્રી (તભાભ ઝોન) , 
ડામયેક્ટયશ્રી(ાકાવ એન્ડ ગાડાન) , એડી.પ્રવટી એન્જી.શ્રી(ઇર.ે/પ્રભકે.)-ઇ.ચા. , ડી.ઇ.ઇ.શ્રી(લકાળો), 
ઝોનર પ્રવટી એન્જી.શ્રી , લોડા એન્જી.શ્રી , લોડા ઓપીવયશ્રી , ચીપ પામય ઓપીવયશ્રી-ઇ.ચા. , 
ડી.ઇ.ઇ.શ્રી(લકાળો), ચીપ પામય ઓપીવયશ્રી-ઇ.ચા., ડી.ઇ.ઇ.શ્રી(લકાળો), ચીપ પામય ઓપીવયશ્રી-
ઇ.ચા., ચીપ પામય ઓપીવયશ્રી-ઇ.ચા., ઝોનર પ્રવટી એન્જી.શ્રી , ચીપ પામય ઓપીવયશ્રી-ઇ.ચા., લોડા 
એન્જી.શ્રી અને લોડા ઓપીવયશ્રી , વાંફાંપ્રધત વશામક કપ્રભળનયશ્રી , સયુક્ષા અપ્રધકાયીશ્રી , ચીપ પામય 
ઓપીવયશ્રી-ઇ.ચા., ળાવનાપ્રધકાયીશ્રી, વાંફાંપ્રધત વશામક કપ્રભળનયશ્રી , ભેડીકર ઓપીવય ઓપ 
શલે્થશ્રી-ઇ.ચા., માાલયણ ઇજનેયશ્રી-ઇ.ચા., ઝોનર પ્રવટી એન્જી.શ્રી, વાંફાંપ્રધત વશામક કપ્રભળનયશ્રી, 
ચીપ પામય ઓપીવયશ્રી-ઇ.ચા., ડી.ઇ.ઇ.શ્રી(વેન્રર લકાળો) પ્રલગેયે ઉસ્સ્થત યશમા શતા. 
 મ્યપુ્રન. કપ્રભળનયશ્રીએ ભીટીંગની ળરૂઆત કયતા પ્રલપ્રલધ મદુ્દાઓ અંગે આલનાય વભમભાાં 
ળશયેભાાં પ્રિ-ભોન્સનુ કાભગીયી કયલા અંગે વાંફપ્રધત અપ્રધકાયીશ્રી ાવેથી ભાદશતી ભેલી શતી. 
ચોભાવા દયમ્માન આલનાયા ડકાયોનો અત્માયથી જ વાભનો કયલા યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
તૈમાય યશ ેતે ફાફતને ધ્માનભાાં યાખી અત્માયથી જ પ્રિ-ભોન્સનુ કાભગીયી ઝડથી આગ 
ધાલલા તૈમાયી ળરુ કયલા જે તે ળાખાના અપ્રધકાયીશ્રીને સચુના આી શતી.  
 મ્યપુ્રન. કપ્રભળનયશ્રીએ પ્રિ-ભોન્સનુ ભાટે કયલાની થતી કાભગીયી જેલી કે, પ્રિ-ભોન્સનુ 
એક્ળન પ્રાન તૈમાય કયી GSDMA અને દયરીપ કપ્રભળનયશ્રીને ભોકરલા તથા ોતાના તાફાના 
પ્રલબાગોના અપ્રધકાયીઓ , કભાચાયીઓ, લફલ્ડીંગ, વાધન-વાભગ્રી, લાશનો પ્રલગેયેના સુયપ્રલઝન 
અંગેની કાભગીયી, ોતાના તાફાના પ્રલબાગોના અપ્રધકાયીઓ, કભાચાયીઓ, લફલ્ડીંગ, વાધન-વાભગ્રી, 
લાશનો પ્રલગેયેના સુયપ્રલઝન અંગેની કાભગીયી , લોંકાભાાંથી દફાણ દુય કયાલવુાં , ફાઉન્રી 
ડીભાકેળન કયાલવુાં, જાશયે ભાગોભાાં ાણીને અલયોધતા ગેયકામદેવય ફાાંધકાભો , ખાનગી જોખભી 
શોડીંગ અંગેની કાભગીયી, લોંકા વપાઇ, રેનેજ પદયમાદનો તાત્કાલરક પ્રનકાર અંગે સચુના આેર. 

ીલાના ાણીને રગત પયીમાદો તથા તેના પ્રનકારના આમોજન , જાશયે ભાગોભાાં ાણીને 
અલયોધતા ગેયકામદેવય ફાાંધકાભો , યસ્તા ઉયના દફાણો , જોખભી શોડીંગની ભાદશતી , બમગ્રસ્ત 
ભકાનોનો વલે તથા ધોયણવયની કામાલાશી , જાશયે ભાગો , ફગીચાઓ પ્રલગેયે જગ્માના જોખભી 
વકૃ્ષોનો વલે તથા ધોયણવયની કામાલાશી , બમગ્રસ્ત તેભજ તટુી ડે તેલા ોર , ઇરેક્રીક કેફર 
પ્રલગેયેની ભાદશતી તેભજ બાયે લયવાદ , લાલાઝોડા વભમે પ્રલદ્યતુ પયુલઠો ન ભે ત્માયે તેની 



અલેજીભાાં દડઝર જનયેટય પ્રલગેયેની વ્મલસ્થા , યસ્તા યના ખાડા , ખલુ્રા ભેન શોર પ્રલગેયે ફાંધ 
કયાલલાની કામાલાશી , GSDMA દ્વાયા ERC ભાટે પાલેર તથા પામય એન્ડ ઇભયજન્વી વલીવીઝ 
શસ્તકના લાશનો તથા વાધનોની પ્રલગત તેભજ તેને ચાલ ુસ્સ્થપ્રતભાાં યાખલા અંગે કયલાની થતી 
કામાલાશી, અપ્રતવષૃ્ટટના વભમે બયામેર ાણીના ઝડી પ્રનકાર ભાટે ડી-લોટયીંગ ાંની વ્મલસ્થા , 

ાં પ્રલકે્રતાઓની માદી-પોન નાંફય , ઉરબ્ધ ાંની પ્રલગત , લયવાદનુાં વતત ભોનીટયીંગ , આંકડા 
ભેલી, ચકાવીને તાંત્રલાશકોને ભાદશતગાય કયલા, લેફવાઇટ તથા એર.ઇ.ડી. ફોડા ય મકુલા તેભજ 
આઇ.વી.વી.વી.ભાાં ભોનીટયીંગ કયવુાં પ્રલગેયેની ચચાા કયેર. 

આ ઉયાાંત ળશયે આવાવના પ્રલસ્તાયો , ગાભોભાાં યશતેા તયલૈમાઓની નાભ , વયનાભા, પોન 
નાંફય વાથેની માદી અદ્યતન કયલી , ળશયેના પ્રલપ્રલધ પ્રલસ્તાયોભાાં લયવાદી ાણીના બયાલા તથા 
તેના તાત્કાલરક પ્રનકારના આમોજનની પ્રલગતો , લા-૨૦૨૦ભાાં જુદા-જુદા પ્રલસ્તાયો  -  ભાગો પ્રલગેયે 
ઉય ાણી બયાલાની ભેર પદયમાદોની ભાદશતી  યથી આમોજન, પયુ, લાલાઝોડુાં પ્રલગેયે કુદયતી 
આપ્રિ વભમે ચેતલણી પ્રલગેયે તેભજ જાન-ભાર ફચાલની કાભગીયી , લાશન વ્મલસ્થા , ફોટ 
વ્મલસ્થા, સ્થાાંતયની કાભગીયી , સયુલક્ષત આશ્રમસ્થાનની વ્મલસ્થા પ્રલગેયે કાભગીયી , 
આશ્રમસ્થાનોભાાં ફુડ ેકેટ , ીલાનુાં ાણી, જીલન યક્ષક દલાઓ , યવીઓ, ક્રોયીન ટેફરેટ, જ ાંતનુાળક 
દલાઓ તેભજ વપાઇ પ્રલગેયેની વ્મલસ્થા નુાં આમોજન અને કોર વેન્ટય ઉયાાંત પયીમાદો ભાટે 
કન્રોર રૂભની વ્મલસ્થા કયલી , કન્રોર રૂભ ખાતે ભાણવો-ટેલરપોન-લાશનો-ભજુયો-વાધનો પ્રલગેયેની 
વ્મલસ્થા અંગે ગશન ચચાા કયી આમોજન ઘડી કાઢલાભાાં આલેર. 

(જન વાંકા અપ્રધકાયી) 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 


