
 

      તા ૨૩/૦૯/૨૦૨૧  

પ્રતત, 

તતં્રીશ્રી, 

દૈતનક............. 

ળશયે બાજ પ્રમખુ શ્રી કભરેળબાઈ ભીયાણીના લયદશસ્તે આજ તા.૨૩-૦૯-૨૦૨૧ના 

યોજ ગજુયાતબયભા ંવૌપ્રથભ લખત અદ્યતન અને પીડફેક-યેટ િંગ વટશતની સતુલધા ધયાલતી 

યાજકો  ભશાનગયાલરકાની ીન આધાટયત પટયમાદ તનલાયણ વેલા તેભજ  ોર ફ્રી નફંય 

૧૮૦૦-૧૨૩-૧૯૭૩નો શબુાયંબ 

 



 

ળહયે બાજ પ્રમખુ શ્રી કભરેળબાઈ ભીયાણીના લયદહસ્તે આજ તા.૨૩-૦૯-૨૦૨૧ના યોજ  

સલાયના ૧૧:૩૦ કરાકે સેન્ટ્રર ઝોન ઓપીસ ખાતેથી યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની “ીન” આધારયત 

પરયમાદ નનલાયણ સેલા તેભજ ટોર ફ્રી નફંય ૧૮૦૦-૧૨૩-૧૯૭૩નો શબુાયંબ કયલાભા ંઆવ્મો. આ 

પ્રસગંે યાજકોટ ભહાનગયાલરકાના ભેમયશ્રી ડૉ.પ્રરદ આય. ડલ, ડે.ભેમયશ્રી ડૉ.દનળિતાફેન ળાહ, 

સ્ટેનન્ટ્ડિંગ કનભટી ચેયભેનશ્રી પષુ્કયબાઇ ટેર, મ્યનુનનસર કનભળનયશ્રી અનભત અયોયા, ળાસકક્ષ 

નેતાશ્રી નલનબુાઈ ઘલા, ળાસકક્ષ દંડકશ્રી સયેુન્ટ્રનસિંહ લાા, તેભજ ડે.કનભળનય ચેતન નદંાણી, 

મ્યનુનનસર સેકે્રટયી ડૉ.એચ.ી.રૂાયેરીઆ, ડામયેક્ટય આઈ.ટી. સજંમ ગોરહર ઉસ્સ્થત યહ્યા હતા.  

 આ પ્રવગેં ભેમય ડૉ.પ્રટદ આય. ડલએ તલગતો આતા જણાવ્ુ ંશત ુ ંકે, યાજકો  ભશાનગયાલરકા  

ળશયેીજનોની સખુાકાયી ભા ે શંભેળા પ્રમત્નળીર છે. યાજકો  ભશાનગયાલરકાને જુદી જુદી ળાખાઓને રગતી 

પટયમાદોના ત્લટયત તનકાર ભા ે અને પટયમાદનો ખયેખય તનકાર થમો છે કે કેભ તે અંગેની જાણ પટયમાદીને 

ભી યશ ેતે ભા ે અદ્યતન પ્રકાયની અને પીડફેક યેટ િંગ વટશતની સતુલધાલાી  વેલા ગજુયાતબયની તભાભ 

ભશાનગયાલરકાઓભા ંવૌપ્રથભ લખત રોન્ચ કયલાભા ંઆલી છે.   

યાજકો  ભશાનગયાલરકા દ્વાયા લષ ૨૦૦૮ભા ં૨૪ x ૭ કોર વેન્ યના ન.ં ૦૨૮૧-૨૪૫૦૦૭૭ ય 

ભશાનગયાલરકાની તલતલધ વેલાઓ અંગેની રોકોની પટયમાદ નોંધણીની ળરૂઆત કયલાભા ંઆલી. વને 

૨૦૧૦થી ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈ  ય તેભજ વને ૨૦૧૬થી ભશાનગયાલરકાની ભોફાઈર 

એપ્રીકેળન યથી ણ પટયમાદ નોંધણી ળરૂ કયલાભા ંઆલી. શારભા ંફાધંકાભ, લો યલકષવ, વોલરડ લેસ્  

ભેનેજભેન્ , યોળની, ડ્રનેેજ વટશતના ૩૦થી લધાયે તલબાગોની અંદાજે ૧૦૦ કયતા લધ ુપ્રકાયની લાતિક ૨ 



રાખ થી લધાયે પટયમાદો કોર વેન્ ય ય નોંધી, વફંતંધત તલબાગોને આગની કામષલાશી અથે ભોકરલાભા ં

આલે છે.  

આધતુનક  ેકનોરોજી ના ઉમોગ લડ ેરોકોની પટયમાદન ુતનયાકયણ ઝ્ડ થી અને લધાયે વાયી યીતે 

કયી ળકામ તે ભા ે યાજકો  ભશાનગયાલરકા વભમ વાથે તાર તભરાલલા કટ ફદ્ધ છે. આ પ્રમાવના બાગ 

રૂે  ોર-ફ્રી નફંય ૧૮૦૦-૧૨૩-૧૯૭૩ નો શબુાયંબ કયલાભા ંઆવમો છે.  

રોકોની પટયમાદોનો વભમવય તેભજ વચો  તનકાર થામ તેભજ ખયેખય પટયમાદ તનકાર થમા 

અંગેની ખયા અથષભા ંજાણ રોકોને ણ ભે તે ભા ે ીન આધાયીત પટયમાદ તનલાયણ ધ્ધતતનો શબુાયંબ 

કયલાભા ંઆલી યશમો છે. આ દ્ધતતભા ંજ્માયે રોકો ની પટયમાદનુ ંભશાનગયાલરકા દ્વાયા તનલાયણ કયલાભા ં

આલળે ત્માયે પટયમાદીને એક SMS દ્વાયા PIN નફંય ભોકરલાભા ંઆલળે. આ ીન નફંય પટયમાદીને ોતાની 

પટયમાદનો તનકાર થમા ફાદ ભશાનગયાલરકાના કાભષચાયી/અતધકાયીશ્રીને આલાનો યશળેે જે ીન નફંય 

વફંતધત અતધકાયી ોતાના ભોફાઈરભા ંદાખર કયળે, ત્માયફાદ જ પટયમાદ નો ખયા અથષભા ંતનકાર થમો 

ગણાળે. આ વભગ્ર પ્રટકમા અભરભા ંઆલતા, રોકોનો યાજકો  ભશાનગયાલરકા યનો તલશ્વાવ લધાયે સદુ્રઢ 

ફનળે.  

કોર વેન્ ય યની પટયમાદ તનલાયણ ધ્ધતતના મખુ્મ અંળો નીચે મજુફ છે:  

 દયેક પટયમાદના ઉકેર ભા ે વભમ ભમાષદા નક્કી કયલાભા ંઆલેર છે.  

 જો તનમતવભમ ભમાષદાભા ંપટયમાદ નો ઉકેર ન કયલાભા ંઆલે તો પટયમાદ આો આ 

ઉયના અતધકાયી સધુી એસ્કે  થળે.  

 પટયમાદની નોધની વભમે પટયમાદીને તેની પટયમાદ નોધાઈ ગમેર છે તેની SMS દ્વાયા જાણ 

કયલાભા ંઆલળે.  

 પટયમાદના તનલાયણ થમે પટયમાદીને તેની પટયમાદ નુ ંતનલાયણ થમેર છે તેની ણ SMS 

દ્વાયા જાણકાયી આલાભા ંઆલળે.  

 પટયમાદ તનકારની ગણુલતા અંગે પટયમાદી નુ ંપીડફેક રેલાભા ંઆલળે તેભજ પટયમાદી ના 

પીડફેકનુ ંએનારીવીવ કયલાભા ંઆલળે.  

 યાજકો  ભશાનગયાલરકાના કાભષચાયી/અતધકાયીશ્રીઓ ભા ે એક આધતુનક ભોફાઈર એ 

ફનાલલાભા ંઆલેર છે જેના યથી કાભષચાયી/અતધકાયીશ્રીઓ ોતાના તાફા શઠેના 

તલસ્તાયભા ંનોધાતી દયેક પટયમાદનુ ંભોની યીંગ તેભજ તનયાકયણ કયી ળકળે.  

 

(ી.એ.ટુ ચેયભેન)   


