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-: અખબારી યાદી :- 

માટર્ િસટીના GIS પ્રો ક્ટ અંતગર્ત રહણેાક તેમજ વાણી ય હતેનુી િમલકતોનો ડોર–ટુ–ડોર 

સવેર્ અ ય િમલક્તોનુ ંGeo Tagging થશે : િુન. કિમશનર ી ઉ દત અ વાલ 

  તમામ અ ડરગ્રાઉ ડ યિુટિલટીઝનો સવેર્ શ  કરી દેવાયો : યિુન. કિમશનર ી  

 

તા.૧૨-૧૨-૨૦૧૯ 

રાજકોટ શહરે ને માટર્ િસટી બનાવવા માટે મહાનગરપાિલકા ારા જુદા જુદા માટર્ 

સો યશુનનુ ં અમલીકરણ કરવામા ં આવે છે. આ કામગીરીના ભાગ પે આવતીકાલથી 

તા.૧૩-૧૨-૨૦૧૯ ના રોજથી GIS પ્રો ક્ટ અંતગર્ત મહાનગરપાિલકાની હદમા ંઆવલે 

તમામ રહણેાક તેમજ વાણી ય હતે ુમાટે ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતી િમલકતોનો ડોર – ટુ 

– ડોર સવેર્ કરી આ તમામ િમલક્તોનુ ંGeo Tagging કરવામા ંઆવશે. સાથોસાથ શહરેના 

િવિવધ માગ  અને શરેીઓમા ંઅ ડરગ્રાઉ ડ પથરાયેલી તમામ યિુટિલટી સિવર્સીઝનો સવેર્ 

શ  કરી દેવામા ંઆવલે હોવાનુ ં યિુન. કિમશનર ી ઉિદત અગ્રવાલે જણા યુ ંહત ુ.ં 

 આ મેગા પ્રો ક્ટ િવશે િવ તતૃ જાણકારી આપતા યિુન. કિમશનર ીએ એમ 

જણા યુ ંહત ુ ં કે, િમલકતોનો ડોર – ટુ – ડોર સવેર્નો મખુ્ય હતે ુમહાનગરપાિલકાની હદમા ં

આવતી તમામ િમલકતોના અક્ષાશં અને રેખાશં નક્કી કરી તેને રાજકોટ શહરેના નકશા પર 

ચોકકસાઈપવૂર્ક દશાર્વવામા ંઆવશે. રાજકોટ િવ તારના આ નકશાનો ઉપયોગ ભિવ યની 

GIS સેવાઓ કે  રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને િમલકતોની િવગતો જોવા, એનેલાઈઝ 

કરવા તેમજ યટુીલાઈઝ કરવામા ંઉપયોગી થશે. આ ડેટાના આધારે મહાનગરપાિલકા ારા 

આપવામા ંઆવનાર સિુવધાઓ વધ ુસચોટ રીતે અમલ કરી શકાશે તમેજ આ િવગતો 



િમલકત વરેા સાથે લીંક થતા ં પારદિશર્તા વધશે તેમજ આ તમામ માિહતી શહરેીજનો 

ભિવ યમા ંGISના િસટીઝન પોટર્લ પર પણ જોઈ શકશે.  

 BSNL અન ેAmnex Infotechnologies Private Limited (AIPL), આ બ ે એજ સીઓ 

ારા ડોર – ટ ૂ– ડોર સવેર્ કરી શહરેની તમામ િમલકતોનુ ંGeo Tagging કરવામા ંઆવશે. 

આ સવેર્ દર યાન તમામ િમલકતો પર સવેર્યર દ્રારા બ  જઈ િમ કતોની િવગતોની 

ચકાસણી કરવામા ંઆવશે તેમજ તેના માિલકોની િવગતો મેળવવામા ંઆવશ ેઅને િમલકત 

ના અક્ષાશં અને રેખાશં ની િવગતો તેમની પાસે રહલે મોબાઈલમા ંમોબાઈલ એપ ારા 

નોધવામા ંઆવશે.  

 સવેર્યર ારા િમલકતના થળ પર િમલક્તધારકો પાસેથી ડોર – ટ ૂ – ડોર સવેર્ની 

કામગીરી દર યાન લેવામા ંઆવશે.  

- િમલકતવેરા/ યવસાય વેરાનુ ંબીલ અથવા રસીદ  

- પાણી ચા નુ ંબીલ અથવા રસીદ  

- િમ કતધારકનુ ંનામ/જ મતારીખ/મોબાઈલ નબંર/ ઈમલે આઈ.ડી.  

- ભાડૂઆતની િવગત  

- શોપ-એક્ટ લાઇસ સની િવગત  

- લાઈટ બીલ 

- રેવ ય ુસવેર્ નબંર / િસટી સવેર્ નબંર / ટી પી ફાઈનલ લોટ નબંર  

- િમલકતને લગત અ ય કાગળો વા કે બાધંકામ પરવાનગી / વપરાશ 

પરવાનગી 

સવેર્યર િદવસના ભાગે િમલકતની મલુાકાતં લેશે તેમજ તેઓ પાસે વેલીડ આઈ કાડર્ 

હશે તેના પર BSNL તેમજ RSCDLના અિધકારીઓની સહી તથા િસક્કો હશે. આ સવેર્ તા 

13-12-2019 થી શ  થશે. રાજકોટ શહરે ના તમામ નાગરીકોને િવનતંી કરવામા ંઆવે છે 



કે યારે સવેર્યર ડોર-ટુ-ડોર િમલક્તોનો સવેર્ કરવા આવે યારે તનેે સહકાર આપવા તમેજ 

તેના ારા માગંવામા ંઆવતી તમામ જ રી માિહતીઓ આપવા યિુન. કિમશનર ીએ જાહરે 

હાિદર્ક અપીલ કરી છે. 

અ ડરગ્રાઉ ડ યિુટિલટીઝનો સવેર્ 

દર યાન રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ારા અ ય એક GIS સવેર્ શ  કરી દેવામા ં

આવેલ છે મા ંશહરેના િવિવધ માગ  અને શેરીઓમા ંઅ ડરગ્રાઉ ડ પથરાયેલી તમામ 

યિુટિલટી સિવર્સીઝને આવરી લેવામા ંઆવલે હોવાનુ ંજણાવી યિુન. કિમશનર ી ઉિદત 

અગ્રવાલે વધમુા ંઉમેયુર્ં હત ુ ંકે, ર તાની નીચે મહાનગરપાિલકાની પાણી અન ેડે્રનેજ લાઈન 

ઉપરાતં ગેસ, બી.એસ.એન.એલ. તથા પી.જી.વી.સી.એલ.ની લાઈનો િબછાવવામા ંઆવેલી 

છે. ભિવ યમા ંર તાના કામ કે અ ય નાના મોટા પ્રો ક્ટના કામો વખતે ર તા ખોદવાની 

જ ર પડે યારે આ જી.આઈ.એસ. સવેર્ની મદદથી તૈયાર કરવામા ં આવલેા યિુટિલટી 

સિવર્સીઝના ડેટાના આધારે મહાનગરપાિલકા  ત ે કામ કરનારી એજ સીને યિુટિલટી 

સિવર્સીઝ િવશે અગાઉથી જ માિહતી આપી શકશે. થી યિુટિલટી સિવર્સીઝન ેકોઈ પ્રકારે 

નકુસાન ના થાય અન ે  તે સેવા પણ ડી ટબર્ ના થાય. ભિવ યના તમામ લાનીંગમા ં

ઉપરોક્ત બનંે જી.આઈ.એસ. સવેર્ રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને ખબુ જ આશીવાર્દ પ 

પરૂવાર થશે. 

 

(જન સપંકર્ અિધકારી) 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  


