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યાજ્મના વલેંદનળીર ભાન.મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણીના જન્ભદદનના શબુ 
અલવયે તા. ૦૨/૦૮/૨૦૨૧ ના યોજ યાજકોટ ભશાનગયાલરકા તથા જજલ્રા લશીલટી 

તતં્રના વયંકુ્ત ઉક્રભે ફે સ્થોએ વેલા વેત ુકામયક્રભનુ ંઆમોજન થળે 
 

વેન્રર તથા લેસ્ટ ઝોન ભાટે વયંકુ્તયીતે વેલા વેત ુકામયક્રભ શ્રી ધભેન્રતવિંશજી કોરેજ ભેદાન, ડો. માલિક યોડ 
ખાતે અને ઈસ્ટ ઝોન ભાટેનો વેલા વેત ુકામયક્રભ શ્રી અટર લફશાયી લાજેમી ઓદડટોદયમભ ખાતે મોજાળે  

 

ભાન .મખુ્મભતં્રી શ્રી 
તલજમબાઈ રૂાણીના 

લયદ શસ્તે ત્રણ 
વેલાઓનો થળે શબુાયંબ  

 રયલહન સેલાઓ ભાટે અદ્યતન 
પીચસસ સાથેની ભોફાઇર એ 

 જીઆઇએસ અને જી.ી.આય. 
એનેફલ્ડ સસરટઝન ોટસર 

 તભાભ લોડસ ઓરપસેથી જન્ભ ભયણ 
નોંધણી પ્રભાણત્ર  

 
 
 

ગજુયાત યાજ્મના ભાનનીમ મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણીના જન્ભ દદલવની ઉજલણીના 
અનવુધંાને તા. ૦૨/૦૮૨૦૨૧ના યોજ વલાયે ૦૯.૦૦ લાગ્માથી ફે સ્થોએ વેલા વેત ુકામયક્રભનુ ં
આમોજન કયલાભા ંઆલેર છે. જેભા ં ળશયેના વેન્રર તથા લેસ્ટ ઝોન ભાટે વયંકુ્તયીતે શ્રી 
ધભેન્રતવિંશજી કોરેજ ભેદાન , ડો. માલિક યોડ ખાતે વેલા વેત ુકેમ્ અને ઈસ્ટ ઝોન ભાટે ેડક યોડ 
ય શ્રી અટર લફશાયી લાજેમી ઓદડટોદયમભ ખાતે વેલા વેત ુકેમ્ મોજાળે. આ વેલા વેત ુ
કામયક્રભભા ંભાન. મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણીના લયદ શસ્તે તલતલધ મોજનાઓના 
રાબાથીઓને રાબો અયણ કયલાભા ંઆલળે, ઉયાતં  યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની ત્રણ નલી 



વેલાઓ (૧) દયલશન વેલાઓ ભાટે અદ્યતન પીચવય વાથેની ભોફાઇર એ , (૨) જીઆઇએવ અને 
જી.ી.આય. એનેફલ્ડ તવદટઝન ોટયર  અને (૩) તભાભ લોડય ઓદપવેથી જન્ભ ભયણ નોંધણી 
પ્રભાણત્ર આલાની પ્રણારીનો શબુાયંબ ણ કયલાભા ંઆલળે. આ અલવયે યાજ્મના વાભાજજક 
ન્મામ અને અતધકાયીતા તલબાગના ભાન. ભતં્રી શ્રી ઈશ્વયબાઈ યભાય અને યાજકોટના ભેમય શ્રી 
ડો. પ્રદદ ડલ, વાવંદશ્રી, ધાયાવભ્મશ્રીઓ અને યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના દાતધકાયીશ્રીઓ 
વદશતના ભશાનબુાલો ઉસ્સ્થત યશળેે, તેભ સ્ટેનન્ડિંગ કતભટીના ચેયભેન શ્રી પષુ્કયબાઇ ટેર અને 
મ્યતુન. કતભળનય શ્રી અતભત અયોયાએ જણાવયુ ંશત ુ.ં 

વેલા વેત ુ શ્રખંરાનો આ છઠ્ઠો તફક્કો છે. યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા આ વેલા વેત ુ
કામયક્રભભા ંએન.ય.ુએર.એભ. શઠેની સ્લવશામ જૂથ યચના , ફેન્કેફર મોજના , કૌળલ્મ તારીભ 
પ્રભાણત્ર, સ્લવશામ જૂથ દયલોલલ્લિંગ પંડ , એદયમા રેલર પેડયેળન પંડ , યેગ ીકવય આતથિક તલકાવ 
મોજના, ઈ-ફાઈક પ્રભોળન , દીકયી મોજના , જનની સયુક્ષા મોજના , કસ્તયુફા ોણ વશામ , 
સકુન્મા વમલૃધધ મોજના, લગેયે વેલાઓ સ્થ ય જ ઉરબ્ધ ફનાલાળે. 

 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ળશયેીજનોની સખુાકાયી શતે ુતેઓના યોજફયોજના કામયને 

સ્ળયતી ફાફતને રગત સતુલધાઓભા ંલધાયો કયલા ભાટેના પ્રોજેક્ટનુ ંતા.૦૨/૦૮/૨૦૨૧ ના યોજ 
યાજ્મના ભાન. મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણીના લયદ શસ્તે શબુાયંબ કયલાભા ંઆલળે.   
                                

જાશયે દયલશન વેલાઓભા ંમવુાપયોની વગલડતા ભાટેની ભોફાઈર – એ  

યાજકોટ ળહયે ભાટેની જાહયે રયલહન સેલાઓભાાં મસુાપયોની સગલડતા ભાટે અદ્યતન પીચસસ  

સાથેની ભોફાઇર એ  ,કે જે ભોફાઇર એ થકી મસુાપયોને રયલહન સેલા ઓ હઠેની તભાભ  

ફસના રૂટ તથા સભમ ત્રકની  ભારહતી તેઓના ભોફાઇર  ય સયતાથી ભી ળકળે તેભજ ળહયેના એક 

સ્થેથી ફીજા સ્થે હોંચલા ભાટે ઉરબ્ધ ફસની ટીકીટ ભોફાઇર એ થકી ભેલી ળકાળે.   

GIS ઈનેફલ્ડ તવદટઝન ોટયર – ( gis.rmc.gov.in ) 

યાજકોટ સ્ભાટસ સીટી ડલે  .રી .દ્વાયા ાન સસટી ડલેરભેન્ટ પ્રોજેક્ટ અંતગસત GIS ( Geographic 

Information System) પ્રોજેક્ટ હઠે  સસટીઝન ોટસર (gis.rmc.gov.in) ફનાલલાભાાં આલેર છે . આ 

સસરટઝન ોટસરભાાં હાઈ યીઝોલ્યળુન સેટેરાઈટ ઈભેજ નો ઉમોગ કયીને ળહયેનો રડજજટાઇઝ કયેર ફેઝભે 



ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલેર છે  .આ પ્રોજેક્ટ અંતગસત GPR (Ground Penitration Radar) ટેકનોરોજી નાાં 

ઉમોગ લડ ેળહયેના ૪ ,૦૦૦ (ચાય હજાય) કરોભીટય યસ્તાઓની નીચે યહરે સલસલધ પ્રકાય ની યરુટલરટી  

જેલી કે ાણી ની ાઈ રાઈન ,ડ્રનેેજ ાઈ રાઈન  ,જુદા જુદા કેફર નેટલકસ  સલગેયેનો સલે કયી ભે 

ય પ્રોટ કયલાભાાં આલેર છે .આ ઉયાાંત ોટસર યથી નીચે મજુફની સલસલધ પ્રકાયની ભારહતીઓ જેલી કે 

ઝોન ફાઉન્ડ્રી, લોડસ ફાઉન્ડ્રી, લોડસઓરપસ ,ળાાઓ, હોકસસઝોન, ળહયેી આયોગ્મ કેન્રો, હોસ્સ્ટરો ,ઉદ્યાનો અન ે

ફગીચાઓ  , geo-tagged કયેરા સભરકત  ,યસ્તાઓ,  યોડ  નેટલકસ , ાણી પયુલઠા નેટલકસ , ડ્રનેેજ ભગૂબસ 

નેટલકસ  ,સ્ટોભસ લોટય, અંડય ગ્રાઉન્ડ નેટલકસ   , ટી.ી.સ્કીમ્સ, સસટી સલે ફાઉન્ડ્રી અને સસટી સલે નાંફય, યેલન્ય ુ

સલે  ફાઉન્ડ્રી અને નાંફય, અસર પ્રોટ સલગતો, અંસતભ પ્રોટ સલગતો, એપ-પોભસ  સલગતો સલગેયે ભેલી 

ળકાળે. 

જન્ભ ભયણના ંદાખરાઓ લોડય કક્ષાએથી ભલાનો શબુાયંબ  

યાજકોટના નાગરયકોને જન્ભ -ભયણના  પ્રભાણત્રો હારભાાં ઝોનર કચેયી ય આલાભાાં આલે છે  .

ળહયેીજનોને ોતાના ઘયની નજીક  લોડસ યથીજ જન્ભ -ભયણના  પ્રભાણ ત્ર ભી યહ ેતેભાટે યાજકોટ 

ભહાનાગયારીકાની ઝોનર કચેયી  ઉયાાંત તભાભ ૧૮ લોડસ ઓપીસેથી જ જન્ભ -ભયણના દાખરા તથા 

તેભાાં સધુાયા અને આં ઉયાાંત જન્ભ પ્રભાણત્રભાાં ફાકનુાં નાભ દાખર કયલાની કાભગીયીનો શબુાયાંબ 

કયલાભાાં આલેર છે  

(ી.એ. ટુ ભેમય) 


