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-: અખબારી યાદી :- 
 

રાજકોટ આઈ.વે. પ્રોજેક્ટના સી.સી.ટી.વી. કેમેરા સવેન્સ વડે 

રસ્તા પરના વરસાદી પાણી/ખાડાઓની સમસ્યા ઉકેવા 

રાજકોટ મહાનગરપાલકાનો નવો પ્રશસંનીય અલિગમ 

ICCCભાાં ૨૪X૭ સી.સી.ટીલીન ાં ભોનીટયીંગ કયતા અધધકાયીશ્રીઓને તેઓના ભોનીટયીંગ દયમ્માન 
કોઈણ ભાગગ ય લયસાદી ાણી બયામેર જોલા ભે અથલા તો તેને કાયણે ખાડા જોલા ભે 
તો તેનો પોટો ાડી ોતે જ પરયમાદી ફનલા મ્ય ધન. કધભળનય શ્રી અધભત અયોયાનો આદેળ  

 

તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૨ 

યાજકોટ ળહયેભાાં લયસી ગમેરા બાયે લયસાદને ગરે જાહયે ભાગો ય ડરેા ખાડાઓને કાયણે 

નાગરયકોને થતી મ શ્કેરીનાાં ત્લરયત ધનલાયણ ભાટે મ્ય ધન. કધભળનય શ્રી અધભત અયોયાએ એક નલો 

પ્રળાંસનીમ અલબગભ અનાલેર છે. "યાજકોટ આઈ-લે પ્રોજેક્ટ" હઠે ળહયેબયભાાં રગાલલાભાાં આલેરા 

સીસીટીલી કેભેયાનાાં ભાધ્મભથી હલે યસ્તા યના ખાડાઓ કે લયસાદી ાણી બયામેર સ્થો ણ 

ળોધલાભાાં આલળે, અને ત્માયફાદ સાંફાંધધત અધધકાયીશ્રીઓ દ્વાયા જે તે પ્રશ્નનો ઉકેર રાલલા ત્લરયત  

કામગલાહી કયલાભાાં આલળ.ે  

આ અંગે લાત કયતા મ્ય ધન. કધભળનય શ્રી અધભત અયોયાએ એભ જણાવય ાં હત  ાં કે, તાજેતયભાાં 

ળહયેભાાં ડરે બાયે લયસાદનાાં કાયણે ળહયેનાાં જ દા જ દા ભાગો ય ાણી બયલાની તથા યસ્તાઓ 

ધોલાઈ જતાાં ખાડા ડલા જેલી સભસ્માઓ ઉસ્સ્થત થલા ાભેર છે. રોકોને ડતી આ મ શ્કેરી દૂય 

કયલા "યાજકોટ આઈ-લે પ્રોજેક્ટ"નાાં ICCCભાાં ૨૪ X ૭ સી.સી.ટીલીન ાં ભોનીટયીંગ કયતા અધધકાયીશ્રીઓને 

તેઓના ભોનીટયીંગ દયમ્માન કોઈણ ભાગગ ય લયસાદી ાણી બયામેર જોલા ભે અથલા તો તેને 

કાયણે ખાડા જોલા ભે તો તેનો પોટો ાડી તેઓએ ોતે જ પરયમાદી ફની પરયમાદ નોંધાલલા આદેળ 

આલાભાાં આલેર છે. સીસીટીલી કેભેયાનાાં ઉમોગ થકી નોંધલાભાાં આલનાય આ પરયમાદો 

ભહાનગયાલરકાની એ ભાાં મ કલાભાાં આલળે અને સાંફાંધધત અધધકાયીઓને સતસલીય ધલગતો જોલા 

ભળ,ે સાથોસાથ એક ભેસેજ ણ તેભને ભોકરલાભાાં આલળે.  



 

આ પ્રકાયની પરયમાદ નોંધાતા જ રગત લોડગના જલાફદાય અધધકાયી/કભગચાયીશ્રીઓને આ 

પરયમાદ સીધી તેઓને તેભના ભોફાઈર ય Grievance Redressal System ભોફાઈર એ જોલા 

ભળ.ે પરયમાદનો ધનકાર થમે જલાફદાય અધધકાયી/કભગચાયીશ્રીઓએ ભોફાઈર એભાાં ધનકાર એન્ટ્રી 

કયલાની યહળેે તેભજ ઉયોક્ત તભાભ ધલગતો ધસટી એંજીનીમય/નામફ મ્ય ધન. કધભશ્નય તેભજ મ્ય ધન 

કધભશ્નયશ્રીને ણ તેઓનાાં ભોફાઈરભાાં ભી યહ ેતેલી સ ાંદય વમલસ્થા ભાન. કધભશ્નયશ્રી દ્વાયા ગોઠલલાભાાં 

આલેર છે.  

તાજેતયભાાં ડરે લયસાદ અન સાંધાને યાજકોટ ળહયેભાાં આલેર ૯૫૦ કયતાાં ણ લધ  કેભેંયાનાાં 

પોટો તથા ધલડીમો ને ધ્માને રઈ સી.સી.ટી.લી થી કલય થતાાં તભાભ રોકેળન   ૨૪ X ૭  ભોનીટયીંગ કયી 

જેભાાં ૧૬૫ જેટરાાં ધલસ્તાયો નો સી.સી.ટી.લી કેભેયાથી ભોનીટયીંગ કયી ૨૫ જેટરા રોકેળનભાાં ખાડા જોલા 

ભતાાં સત્લયે તે ફાફતની નોંધ કયી ICCC નાાં અધધકાયી દ્વાયા પરયમાદી ફની પરયમાદ નોંધાલેર છે , 

જેથી સત્લયે આ ફાફતનો ધનકાર થઈ ળકે , તદ યાાંત  સી.સી.ટી.લી થી કલય થતાાં તભાભ રોકેળન   ૨૪ 

X ૭  ભોનીટયીંગ કયી જાહયેભાાં પેકાતાાં કચયાની સપાઈ તેભજ જાહયેભાાં થ ાંકતા રોકો ભાટે ણ આલી જ 

યીતે ICCC નાાં અધધકાયી દ્વાયા પરયમાદી ફની પરયમાદ નોંધલાભાાં આલળે જેથી ળહયેીજનો ને 

સ ખાકાયીભાાં લધાયો થઈ ળકે. 

 આભ, સી.સી.ટી.લી. કેભેયા લડ ેભાત્ર સલેરન્ટ્સ જ નરહિં ણ ળહયેનાાં ભાગો ય બયાતાાં લયસાદી 

ાણી/ખાડાઓની સભસ્મા ઉકેરલા અંગેનો નલતય અલબગભ યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા 

અનાલલાભાાં આલેર છે.  

(જન સાંકગ અધધકાયી) 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકા  


