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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ટ્રાફિક એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
રૂમ નં ૧૦
વેસ્ર્ ઝોન કચેરી
પ્રો-એકર્ીવ ફડસ્કલોઝર
ુ ાની પસ્ુ તીકા)
(૧૭ મદ

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮

2

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ટ્રાફિક એન્ડ ટ્રાન્સપોટષ શાખા
રૂમ નં. ૧૦, પશ્ચિમ શ્ચવભાગ ઓિીસ, બીગબાઝાર પાછળ, ૧૫૦’ રીંગ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૫
િોન નં. ૦૨૮૧-૨૩૩૧૪૮૧, િેક્ષઃ ૦૨૮૧-૨૩૩૨૫૪૩ , ઇમેઇિઃ trafficcell@rmc.gov.in
જા.નં./રા.મ.ન.પા./ટ્રાફિક એન્ડ ટ્રાન્સપોટષ /

તા....../...../૧૭

પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમાલિત કરવામાં આવે છે કે માફહતી અશ્ચિકારી અશ્ચિશ્ચનયમની
કિમ – ૪ અંતગષત સ્વયં જાહેર કરવાની બાબતો પ્રોએક્ટીવ ડીસ્ક્િોઝ (P.A.D.)
મારા શ્ચવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેિ છે અને એશ્ચપ્રિ ૨૦૧૭ ની સ્થશ્ચતએ
અમારી મંજુરી મેળવી અિતન કરવામાં આવેિ છે .

જાહેર માફહતી અધિકારી
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
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રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
પ્રકરણ – ૨ (ધનયમ સંગ્રહ – ૧)
સંગઠનની ધવગતો, કાયો અને િરજો

૨.૧ જાહેર તંત્ર ઉદે શ/હેત ુ :રાજકોટ શહેરમાં ટ્રાફિક એન્ીનીયરીંગ દ્વારા ટ્રાફિક પોલિસ સાથે જરૂરી સંકિન કરી સુરલક્ષત ટ્રાફિક શ્ચનયમન
જાળવવુ ં તથા સાઇકિ શેરીંગ દ્વારા “નોન મોટરાઇઝડ ટ્રાન્સપોટષ ” થી ટ્રાફિક સમશ્યાથી મુક્ક્ત આપવી.
૨.૨ જાહેર તંત્રનુ ધમશન/દુરં દેશીપણુ(ધવઝન) :આગામી દશકામાં શહેરના શ્ચવકાસને ધ્યાનમાં રાખીને શહેરના મુખ્ય રસ્તાઓ તથા ટ્રાફિક સકષ િ/આઇિે ન્ડને
ટ્રાફિક એન્ીનીયરીંગના સ્ટાન્ડડષ અનુરૂપ ડીઝાઇન કરી તેમજ રાહદારી માટે “નોન મોટરાઇઝડ ટ્રાન્સપોટષ ” ની
સુશ્ચવિાઓ જેવી કે સાઇકિ શેફરિંગ પ્રોજેક્ટનો વ્યાપ વિારવો તથા શહેરીજનોને રસ્તો ક્રોસ કરવા માટે ફૂટ ઓવર
બીજ બનાવવા,પાફકિંગ સમશ્યાથી મુક્ક્ત માટે શહેરમાં પે એન્ડ પાકષ ના િોરિે પાફકિંગ પ્િોટ તથા મલ્ટીિેવિ પાફકિંગ
ડેવિપ કરી શહેરીજનોને સુરક્ષીત ટ્રાફિક વ્યવસ્થા આપવી.
૨.૩ જાહેર તંત્રનો ટંુ કો ઇધતહાસ અને તેની રચનાનો સંદર્ટ :રાજકોટ શહેરમાં ટ્રાફિક સમશ્યાઓ ને કારિે િોકોને પડતી હાિાકી દૂ ર કરવા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
દ્વારા શહેર ટ્રાફિક પોલિસ સાથે સંકિન કરી શહેરના મુખ્ય રસ્તાઓ ઉપર ટ્રાફિક એન્ીનીયરીંગ ને િગતા કામો
કરવામાં આવે છે .રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરની ટ્રાફિક સમશ્યાઓને ધ્યાને િઇ ભશ્ચવષ્યમાં શહેરમાં ટ્રાફિક
સેકટરમાં જરૂરી આયોજન કરવા માટે વહીવટી તથા ટે કનીકિ કામગીરી કરવા અંગે ટ્રાફિક એન્ડ ટ્રાન્સપોટષ સેિની
રચના કરવામાં આવેિ છે .
૨.૪ જાહેર તંત્રની િરજો :૧. શહેરમાં આવેિ મુખ્ય રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક શ્ચનયમન હેત ુ ટ્રાફિક શ્ચસગ્નિો , રોડ માફકિંગ, સાઇનેઝીસ, કેટઆઇ
તથા બ્િીંકસષની કામગીરી.
૨. શહેરમાં આવેિ મુખ્ય રસ્તાઓ પર રોડ ડીવાઇડર, ટ્રાફિક આઇિેન્ડ તથા B.O.T. ના િોરિે ટ્રાફિક સકષ િ
ડેવિપ કરવા
3. શહેરમાં “નોન મોટરાઇઝડ ટ્રાન્સપોટષ ” નો વ્યાપ વિારવો.
૪. શહેરમાં પાફકિંગ સમશ્યાના શ્ચનરાકરિ માટે “પે એન્ડ પાકષ “ ડેવિપ કરવા.
૫. શહેર ટ્રાફિક પોલિસ શ્ચવભાગ સાથે સંકિન
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ર.પ જાહેર તંત્રની મુખ્ય પ્રવ ૃધતઓ / કાયો :પારા ર.૧ તથા ર.૪ મુજબ.
ર.૬ જાહેર તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદી તથા તેન ંુ સંલિપ્ત ધવવરણ :રાજકોટ શહેરમાં ટ્રાફિક એન્ીનીયરીંગ દ્વારા ટ્રાફિક પોલિસ સાથે જરૂરી સંકિન કરી સુરલક્ષત ટ્રાફિક શ્ચનયમન
જાળવવામાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અસરકારક કામગીરી કરવામાં આવે છે . જેમાં મુખ્યત્વે રોડ માફકિંગ, ટ્રાફિક
શ્ચનયમન માટે સાઇનેઝીસ ,રોડ ડીવાઇડર,ટ્રાફિક શ્ચસગ્નિ,સકષ િ/ટ્રાફિક આઇિેન્ડ ડેવિપ કરવા શ્ચવગેરે કામગીરી
કરવામાં આવે છે .
શહેરમાં પાફકિંગની સમશ્યાઓને ધ્યાને િઇ પાફકિંગ પ્િોટ ડેવિપ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે .
સાઇકિ શેરીંગ પ્રોજેક્ટ: શહેરીજનોને “નોન મોટરાઇઝડ ટ્રાન્સપોટષ ” પ્રત્યે પ્રોત્સાફહત કરવાના મુખ્ય ઉદે શ
સાથે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં અિગ અિગ જગ્યાએ કુ િ ૨૨ િોકેશન પર સાઇકિ શેરીંગ પ્રોજેક્ટ
શરૂ કરવામાં આવેિ છે . જેમાં (૧) શ્ચિકોિબાગ (૨) એસ.ટી.સસ સ્ટે શન (૩) ફકશાનપરા ચોક (૪) રૈ યા રોડ કોનષરરે સકોર્ષ રીંગ રોડ તથા (૫)ઇન્ન્દરા સકષ િ તેમજ બી.આર.ટી.એસ. રૂટ ઉપર ૧૭ બસ શેલ્ટસષ પરથી સાઇકિ શેરીંગ
સુશ્ચવિા આપવામાં આવે છે .
ર.૭

જાહેર તંત્રનાં રાજય ,ધનયામક કચેરી, પ્રદે શ, જીલ્લો, બ્લોક વગેરેએ સ્તરોએ સંસ્થાગત માળખાનો આલેખ
(જયાં લાગુ પડતું હોય તયાં)

..................................

ર.૮

જાહેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાયટિમતા વિારવા માર્ે ની લોકો પાસેથી અપેિાઓ :રાજકોટ મહાનગરપાલિકા શહેરમાં ટ્રાફિક શ્ચનયમન માટે ટ્રાફિક પોલિસ શ્ચવભાગ સાથે સંકિન મારિત શહેરના

િોકોને ટ્રાફિક સમશ્યાઓથી મુક્ત કરવા માટે કફટબધ્િ છે . િોકો દ્વારા શહેરમાં ટ્રાફિકના શ્ચનયમોનુ ં પાિન કરી શહેરમાં
સુરલક્ષત ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જાળવવામાં મદદરૂપ થવુ જોઇએ.શહેરમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા માસ ટ્રાન્સપોટષ માટે બસ
સશ્ચવિસ કરવામાં આવેિ હોઇ,આ સેવાનો મહતમ ઉપયોગ કરવો જોઇએ. શહેરીજનોને “નોન મોટરાઇઝડ ટ્રાન્સપોટષ ”
અન્વયે શરૂ કરવામાં આવેિ સુશ્ચવિાઓનો મહતમ ઉપયોગ કરવો જોઇએ
ર.૯

લોકસહયોગ મેળવવા માર્ે ની ગોઠવણ અને પધ્િધતઓ :રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ િોકો દ્વારા ચુટાયે
ં િા પ્રશ્ચતનીિીઓ મારિત ચાિતી સ્વાયત સંસ્થા છે . આ

પ્રશ્ચતનીિીઓ દ્વારા શહેરના શ્ચવકાસ કામોને યોગ્ય નીતી ઘડવાનુ ં કામ જનરિ બોડષ /સ્થાયી સશ્ચમશ્ચત/બાંિકામ સશ્ચમશ્ચત
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મારિત કરવામાં આવે છે . આ સમીતીઓ દ્વારા કરે િ યોગ્ય ઠરાવોનુ ં વહીવટી તંિ દ્વારા યોગ્ય અમિીકરિ
કરાવવામાં આવે છે .

ર.૧૦

સેવા આપવાનાં દે ખરે ખ ધનયંત્રણ અને જાહેર િરીયાદ ધનવારણ માર્ે ઉપલબ્િ તંત્ર :હાિ શહેરનાં શ્ચવસ્તારોમાં ટ્રાફિકને

િગત જાહેર િરીયાદ શ્ચનવારિ માટે મુખ્ય કચેરીમાં તથા એકબારી

પધ્િશ્ચતમાં તથા કંટ્રોિ પર િરીયાદની વ્યવ્સ્થા કરવામાં આવેિ છે . ( ૦૨૮૧- ૨૪૫૦૦૭૭)
ર.૧૧

મુખ્ય કચેરી સરનામા :-

મુખ્ય કચેરીઃ-

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ડો. આંબેડકર ભવન,
ઢેબરભાઇ રોડ,
રાજકોટ. – ૩૬૦૦૦૧

વેસ્ટ

ઝોન :હરીશ્ચસિંહી ગોહીિ ઝોનિ ઓફિસ,
રૂમ નં ૧૦,
બીગ બજાર પાછળ, ૧પ૦ ફુટ રીંગ રોડ,
રાજકોટ – ૩૬૦૦૦પ.

ર.૧ર કચેરી શરૂ થવાનો / તથા બંિ થવાનો સમય :મુખ્ય કચેરી
કચેરી શરૂ થવાનો સમય

૧૦-૩૦

કચેરી બંિ થવાનો સમય

૬-૧૦

(જાહેર રજાનાં દીવસો શ્ચસવાય)
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રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
પ્રકરણ – ૩ (ધનયમ સંગ્રહ – ૨)
અધિકારીઓ અને કમટચારીઓની સત્તા અને િરજો
૧. નાયબ કાયટપાલક ઇજનેર
ર. આસી.મેનેજર
૩. આસી. એન્જીનીયર(સીવીલ)
૪. આસી. એન્જીનીયર (મીકે નીકલ)
૫. વકટ આસી. (સીવીલ)
૬. ટ્રાફિક ઈન્સપેકર્ર
૭. ઈન્સપેકર્ર
૮. ફિલ્ડ સુપરવાઈર(મીકે નીકલ)
૯. હેડ કલાકટ
૧૦. સીનીયર કલાકટ કમ એકાઉન્ર્ન્ર્
૧૧. જુનીયર કલાકટ
૧૨. જુનીયર કલાકટ કમ કોમ્પપ્યુર્ર ઓપરે ર્ર
૧૩. પટૃાવાળા

૩.૧

સંસ્થા ના અધિકારીઓ અને કમટચારીઓની સતા અને િરજો ની ધવગતો :-

સંસ્થાનાં અધિકારીઓ અને કમટચારીઓ સતા અને િરજો ની ધવગતઃ(૧ )

હોદ્દો :- નાયબ કાયટપાલક ઇજનેર

સતા ઓ :- વહીવર્ી.
૧. સ્ટાિનુ ં જનરિ સુપરવીઝન તથા સ્ટાિની રજા મંજુર કરવી.
ર. સરકારશ્રી તથા અન્ય શ્ચવભાગો તરિથી માંગવામાં આવતી માહીતીનુ ં સંકિન કરવુ.ં
૩. ઉપરી અશ્ચિકારીઓ દ્વારા સોંપાયેિ અન્ય કામગીરી
૪. શાખાને િગત કામોની જાહેરાત પ્રશ્ચસધ્િ કરાવવી,
૫. જાહેર માફહતી અશ્ચિકારી તરીકેની કામગીરી.
૬. ટ્રાફિક&ટ્રાન્સપોટષ શ્ચવભાગને િગત કામગીરી
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નાણાકીય :૧. એસ્ટીમેટો રૂા.૫૦,૦૦૦/- સુિીનાં મંજુર કરવા.
૨. રૂા.૫૦,૦૦૦/- થી ઉપરની રકમનાં અંદાજપિકો રજુ કરવા.
૩. રૂા.પ૦૦/- સુિીની પરચુરિ ખરીદી રૂબરૂ બજાર ભાવ ચકાસીને કરવી.
૪. શાખાનાં અંદાજપિનુ ં આયોજન કરવુ.ં
૫. સરકારશ્રી માંથી શ્ચવશ્ચવિ ગ્રાન્ટ મેળવવાની કાયષવાહી કરવી.
૬. શ્ચવશ્ચવિ યોજનાઓનુ ં આયોજન કરવુ.ં
િરજો :૧. શ્ચવશ્ચવિ કશ્ચમટીઓની બેઠકમાં હાજરી આપવી.
ર. ખાતાનાં વડા તરીકે િરજ બજાવવી.
૩. ઉપરી અશ્ચિકારી તરિથી સોંપવામાં આવતી તમામ કામગીરી.

(૨)

(૩)

હોદ્દો :- આસી. મેનજર
રાજકોર્ રાજપથ લી. (RRL) માં ડેપ્યુર્ેશન ઉપર િાળવણી.
હોદ્દો :- આસી. એન્જીનીયર(સીવીલ)

સતા ઓ :- વહીવર્ી.
-----------િરજો :ટ્રાફિક એન્ીનીયરીંગ ને િગત ઝોન િેવિે તમામ કામગીરી તથા

શ્ચવભાગનાં શ્ચવશ્ચવિ પ્રોજેક્ટોને િગત

ઉપરી અશ્ચિકારીશ્રી દ્વારા સોપવામાં આવતી ઓિીસ વકષ તેમજ સાઇટ પર ચાિતા કામનુ ં મેજરમેન્ટ ચકાસિી તથા
એમ.બી. માં નોંિવા માટે મેજરમેન્ટને િગતી તમામ કામગીરીનુ ં અમિીકરિ.
(૪) હોદો : - આસી. એન્જીનીયર (મીકે નીકલ)


રાજકોર્ રાજપથ લી. (RRL) માં ડેપ્યુર્ેશન ઉપર િાળવણી.

(૫) હોદ્દો :- વકટ આસી. (સીવીલ)
સતા ઓ :- વહીવર્ી.
------------
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િરજો :ટ્રાફિક એન્ીનીયરીંગ ને િગત ઝોન િેવિેની આસી. એન્ીનીયરશ્રી/ઉપરી અશ્ચિકારી સુચવે તે તમામ
કામગીરી તથા શ્ચવભાગનાં શ્ચવશ્ચવિ પ્રોજેક્ટોને િગત ઉપરી અશ્ચિકારીશ્રી દ્વારા સોપવામાં આવતી ઓિીસ વકષ તેમજ
સાઇટ શ્ચવઝીટને િગતી કામગીરીનુ ં અમિીકરિ.

(૬) હોદો : - ટ્રાફિક ઈન્સપેકર્ર


રાજકોર્ રાજપથ લી. (RRL) માં ડેપ્યુર્ેશન ઉપર િાળવણી

(૭) હોદો : - ઈન્સપેકર્ર


(૮)

હોદ્દો :

(૯)

રાજકોર્ રાજપથ લી. (RRL) માં ડેપ્યુર્ેશન ઉપર િાળવણી

ફિલ્ડ સુપરવાઈર (મીકેનીકલ)
રાજકોર્ રાજપથ લી. (RRL) માં ડેપ્યુર્ેશન ઉપર િાળવણી

હોદ્દો :- હેડ કલાકટ

સતાઓ - વહીવર્ી
૧. કચેરીનાં ઈન્ડોર સ્ટાિ પર શ્ચનયંિિ રાખવુ.
સતાઓ - નાણાકીય :૧. કોઇપિ નાિાકીય સત્તાઓ આપવામાં આવેિ નથી.
િરજો :૧. મુખ્ય કચેરીનાં ઈન્ડોર સ્ટાિ પર દે ખરે ખ.
ર. કચેરીમાં આવતા તમામ સરકારી પિોનાં જવાબનાં મુસદ્દા કરવા તથા રીસ્ટર મેઈનટે ઈન કરવુ.
૩. માફહતી અશ્ચિકાર અશ્ચિશ્ચનયમ-ર૦૦પ હેઠળ આવતી િરીયાદોનાં શ્ચનકાિની કામગીરી તથા રીસ્ટર
મેઈનટે ઈન કરવુ.
૪. 'સ્વાગત' કાયષક્રમ હેઠળ આવેિ િરીયાદ/ સી.સી.આર. પિો / ી.એ.ડી. પિો / કિેકટર કચેરીનાં
તમામ પિો નાં જવાબો તૈયાર કરવા તથા આ અંગેનાં રીસ્ટરોમેઈનટે ઈન કરવા
પ. હાજરી રીસ્ટર મેઈનટે ઈન કરવુ તથા કમષચારીઓની હાજરી ચેક કરવી.
૬. ઈન્ડોર તથા આઉટડોર સ્ટાિને નોટીસ / ખુિાસા નાં મુસદ્દા તૈયાર કરવા.
૭. નવી િાઈિો ઉપસ્થીત કરવા તથા જરૂરી પફરપિો તથા હક
ુ મનાં મુસદ્દા તૈયાર કરવાની કામગીરી.
૮. નાયબ કાયષપાિક ઇજનેર શ્રી દ્વારા જે કામગીરી સોંપવામાં આવે તે કામગીરી કરવી.
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૯. આર.ટી.આઈ. િગત માફહતીઓ તૈયાર કરવી.
૧૦. સીટી બસ સેવાના કન્સેશન કાડષ ના િોમષ, ડોક્યુમેન્ટની ચકાસિી કરવી તથા કાડષ ના પ્રુિની ચકાસિી
કરવી.

( ૧૦ ) હોદ્દો :- સીનીયર કલાકટ કમ એકાઉન્ર્ન્ર્
સતાઓ - નાણાકીય :૧. કોઇપિ નાિાકીય સત્તાઓ આપવામાં આવેિ નથી.
િરજો :૧. તમામ કમષચારીઓની િાઈિો મેઈનટે ઈન કરવી તેમજ આ િાઈિોની 'મુવમેન્ટ' પર દે ખરે ખ રાખવી.
ુ દ્દા તૈયાર કરવા, તેમજ નોટીસની બજવિી અંગે રે કડષ મેઈનટે ઈન
ર. કમષચારીઓના ખુિાસા/નોટીસનાંમસ
કરવા.
૩. ઈન્ડોર તથા આઉટડોર સ્ટાિનાંશ્ચનવ ૃશ્ચતનાંપેપસષ તૈયાર કરવાની તથા તમામ પ્રકાર હક્ક ફહસ્સા ચુકવવા
અંગેની કામગીરી.
૪. વખતોવખત પ્રશ્ચસધ્િ થતી ડાયરી શ્ચવગરે દસ્તાવેી માફહતી તૈયાર કરવાની કામગીરી.
પ. શાખાનુ બજેટ તૈયાર કરવુ અને ગ્રાન્ટ રીસ્ટર શ્ચનભાવવુ.
૬. શાખાનો વહીવટી અહેવાિ તૈયાર કરવાની કામગીરી.
૭. તમામ પ્રકારની કાયદાકીય બાબતો (િીગિ/કોટષ મેટર)અંગેની િાઈિો મેઈનટે ઈન કરવી તેમજ આ
અંગેના પિવ્યવહારનાં મુસદ્દા તૈયાર કરવા તથા સંિગ્ન કામગીરી.
૮. કમષચારીનીઆથીક/મેડીકિ સહાય અંગેની િાઈિોમેઈનટે ઈન કરવી, આ અંગેનાં પિવ્યવહારનાં મુસદ્દો
તૈયાર કરવા તથા સંિગ્ન તમામ કામગીરી.
૯. આઉટડોર તથા ઈન્ડોરસ્ટાિનાં પગાર લબિનુ ં તમામ પ્રકારનુચે
ં કીંગ તથા બજેટ અંગેની તમામ માફહતી
તૈયાર કરવાની કામગીરી.
૧૦. કમષચારીએ ભરવાના થતા ઈન્કમ ટે ક્ષઅંગેની િગત કિાકષ શ્રીની કામગીરીનુ ં ઓવરઓિ સુપરશ્ચવઝન
તેમજ આ અંગે જરૂરી માગષદશષન પુરૂ પાડવાની કામગીરી.
૧૧. કમીટમેન્ટ ના હક
ુ મ બનાવવા.
૧૨.નાયબ કાયષપાિક ઇજનેર શ્રી તથા હેડ કિાકષ શ્રી દ્વારા જે કામગીરી સોંપવામાં આવતી તમામ કમગીરી.

( ૧૧ ) હોદ્દો :-

જુનીયર કલાકટ

િરજો :૧. એસ્ટા.ને િગત તમામ પ્રકારની કામગીરી.
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ર. કમષચારીઓના શ્ચનવ ૃશ્ચતનાં પેન્શન પેપર તૈયાર કરવા તેમજ શ્ચનવ ૃશ્ચતનાં તમામ હક્ક ફહસ્સા ચુકવવા અંગેની
કામગીરી.
૩. તમામ પ્રકારની સ્ટે શનરી પુરી પાડવા અંગેની કામગીરી.
૪. કોન્ટ્રાકટરોનાં લબિ બનાવવા તેમજ કોન્ટ્રાકટ અંગેની િાઈિો મેઈનટે ઈન કરવાની કામગીરી.
પ. શાખા હસ્તકની તમામ કચેરીઓનાં વીજળી લબિ / ટે િીિોન લબિ અંગેનાં રીસ્ટર તેમજ િાઈિો
નીભાવવા તથા આ અંગેનાં જરૂરી પિવ્યવહાર નાં મુસદ્દા તૈયાર કરવા તથા સંિગ્ન તમામ કામગીરી.
૬. પરચુરિ લબિ બનાવવાની કામગીરી.
૭. આઉટવડષ / ઈનવડષ ની કામગીરી.
૮. નવી િાઈિો ઉપસ્થીત કરવા તથા જરૂરી પફરપિો તથા હક
ુ મનાં મુસદ્દા તૈયાર કરવાની કામગીરી.
૯. કમષચારીઓએ ભરવાનાં થતા ઈન્કમટે ક્ષ અંગેની તમામ કામગીરી.
૧૦ . નાયબ કાયષપાિક ઇજનેર શ્રી તથા હેડ કિાકષ શ્રી દ્વારા સોંપવામાં આવતી તમામ કામગીરી.
(૧૨) હોદો :- જુનીયર કલાકટ કમ કોમ્પપ્યુર્ર ઓપરે ર્ર
િરજો :૧. એસ્ટા.ને િગત તમામ પ્રકારની કામગીરી.
ર. કમષચારીઓના શ્ચનવ ૃશ્ચતનાં પેન્શન પેપર તૈયાર કરવા તેમજ શ્ચનવ ૃશ્ચતનાં તમામ હક્ક ફહસ્સા ચુકવવા અંગેની
કામગીરી શ્ચવગેરે કોમ્પપ્યુટરમાં તૈયાર કરવા.
૩. તમામ પ્રકારની સ્ટે શનરી પુરી પાડવા અંગેની કામગીરી.
૪. કોન્ટ્રાકટરોનાં લબિ બનાવવા તેમજ કોન્ટ્રાકટ અંગેની િાઈિો મેઈનટે ઈન કરવાની
કામગીરીશ્ચવગેરેકોમ્પપ્યુટરમાં તૈયાર કરવા.
પ. શાખા હસ્તકની તમામ કચેરીઓનાં વીજળી લબિ/ટે િીિોન લબિ અંગેનાં રીસ્ટર તેમજ િાઈિો
ુ દ્દા તૈયાર કરવા તથા સંિગ્ન તમામ કામગીરી
નીભાવવા તથા આ અંગેનાં જરૂરી પિવ્યવહારનાંમસ
શ્ચવગેરે કોમ્પપ્યુટરમાં તૈયાર કરવા.
૬. પરચુરિ લબિ બનાવવાની કામગીરી શ્ચવગેરે કોમ્પપ્યુટરમાં તૈયાર કરવા.
૭. આઉટવડષ /ઈનવડષ ની કામગીરી.
૮. નવી િાઈિો ઉપસ્થીત કરવા તથા જરૂરી પફરપિો તથા હક
ુ મનાં મુસદ્દા તૈયાર કરવાની કામગીરી શ્ચવગેરે
કોમ્પપ્યુટરમાં તૈયાર કરવા.
૯. કમષચારીઓએભરવાનાં થતા ઈન્કમટે ક્ષ અંગેની તમામ કામગીરી.
૧૦. ટ્રાફિક &ટ્રાન્સપોટષ શાખાને િગત અંગ્રેી તથા ગુજરાતી પિવ્યવહાર ટાઇપીંગને િગત કામગીરી.
૧૧. નાયબ કાયષપાિક ઇજનેર શ્રી તથા હેડ કિાકષ શ્રી દ્વારા સોંપવામાં આવતી તમામ કામગીરી.
૧૨. કન્સેશન કાડષ ને િગત કામગીરી કરવી.
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( ૧૩ )હોદ્દો :- પટ્ટાવાળા
િરજો :૧.

ઓિીસ ખોિવા, બંિ કરવા, સાિ સિાઈની કામગીરી

ર.

ઉપરી અશ્ચિકારી/કમષચારીઓ દ્રારાસોંપવામા આવતી દરે ક કામગીરી.
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રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
પ્રકરણ – ૪ (ધનયમ સંગ્રહ – ૩ )
કાયો કરવા માર્ે નાં ધનયમો, ધવનીયમો, સુચનો, ધનયમસંગ્રહ અને દિતરો.

૪.૧ જાહેર તંિ અથવા તેના શ્ચનયંિિ હેઠળના અશ્ચિકારીઓ અને કમષચારીઓએ ઉ૫યોગ કરવાના શ્ચનયમો,
શ્ચવશ્ચનયમો, સુચનાઓ, શ્ચનયમ સંગ્રહ અને દિતરોની યાદી
દસ્તાવેજનું નામ મથાળં

દસ્તાવેજનો પ્રકાર

ટે ન્ડર પ્રફક્રયા

Nprocureની સાઇટ પર પ્રશ્ચસધ્િ કરી શ્ચનયમાનુસાર
સોિવન્સી

રીસ્ટે શન

તથા

અનુભવ

િરાવનાર

એજન્સીઓ થી ટે ન્ડર મંગાવવામાં આવે છે .
એસ.ઓ.આર.

આર.એમ.સી.નાં સીનીયર નાયબ કાયષપાિક ઇજનેર
દ્વારા મટીરીયિ તથા બજારનાં ભાવ જોતા સમયાતરે
દરે ક આઇટમનાં ભાવનુ વગીકરિ કરીને એસ.ઓ.આર.
તૈયાર કરવામાં આવે છે .

દસ્તાવેજ પરનુ ં ટુકું િખાિ

ટે ન્ડર નોટીસ, ઇ-ટે ન્ડરીંગ

વ્યફકતને શ્ચનયમ, શ્ચવનીયમો, સુચનાઓ

સરનામુ ં

શ્ચનયમસંગ્રહ અને દિતરોની નકિ
અહીંથી મળશે.
(૧) ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા (વેસ્ટ ઝોન)
(૨) રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
હરીસીંહી ગોહીિ ભવન,
૧પ૦ ફુટ રીંગ રોડ, બીગ બજાર પાછ્ળ,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫.
ઇ-મેઇિઃ trafficcell@rmc.gov.in
Website: www.rmc.gov.in
શ્ચવભાગ દ્વારા શ્ચનયમો, શ્ચવનીયમો,
સુચનાઓ શ્ચનયમસંગ્રહ અને
િેવાની િી (જો હોય તો)

ટે ન્ડરની નકિ િેવા માટે સંસ્થા
નકકી કરે તે મુજબ ટે ન્ડર િી
િેવામાં આવે છે .
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રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
પ્રકરણ – પ

(ધનયમ સંગ્રહ – ૪)

નીધતઘડતર અથવા નીધતના-અમલ સંબિ
ં ીજનતા ના સભ્યો સાથે સલાહ-૫રામશટ અથવા
તેમના પ્રધતધનધિતવ માર્ેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની ધવગત.
નીધતઘડતરઃ૫.૧ શુ ં નીશ્ચતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રશ્ચતશ્ચનશ્ચિઓની સિાહ-૫રામશષ/સહભાગીતા મેળવવા માટે ની
કોઈ જોગવાઈ છે ? જો હોય તો ,નીચેના નમુનામાં આવી નીશ્ચતની શ્ચવગતો આપો.
નીધતનો અમલઃ૫.ર શુ ં નીશ્ચતઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તેમના પ્રશ્ચતશ્ચનશ્ચિઓની સિાહ-૫રમશષ/સહભાગીતા મેળવવા માટે ની
કોઈ જોગવાઈ છે :-જો આવી જોગવાઈ હોય તો તેની શ્ચવગતો નીચેના નમુનામાં આપો.
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રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
પ્રકરણ – ૬ (ધનયમ સંગ્રહ – ૫)

જાહેર તંત્ર અથવા તેના ધનયંત્રણ હેઠળ ની વ્યફકતઓ પાસેનાં દસ્તાવેજોની કિાઓ અંગે ન ંુ ૫ત્રક
૬.૧ સરકારી દસ્તાવેજો શ્ચવશેની માફહતી આ૫વા નીચેના નમુનાનો ઉ૫યોગ કરશો. જયાં આ દસ્તાવેજો ઉ૫િબ્િ છે
તેવી જગ્યાએ જેવી કે સલચવાિય કક્ષા ,શ્ચનયામકની કચેરી કક્ષા ,અન્યનો ૫િ ઉલ્િેખ કરો.(“અન્યો”િખવાની
જગ્યાએ કક્ષાનો ઉલ્િેખ કરો.)

અનુ.ં નં.

દસ્તાવેજોની કક્ષા

દસ્તાવેજનુ ં નામ
અને તેની એક
િીટીમાં ઓળખ

૧

જાહેર સુચના

દસ્તાવેજ
મેળવવાની
કાયષપધ્િશ્ચત

ટે ન્ડર /

વતષમાનપિ /

ઇ- ટે ન્ડર

વેબસાઇટ પરથી
િોરિસર અરી
કયેથી

નીચેની વ્યફકત
પાસે છે / તેના
શ્ચનયંિિમાં છે .
નાયબ કાયષપાિક
એન્ીનીયર
ટ્રાફિકા એન્ડ
ટ્રાન્સપોટષ
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રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
પ્રકરણ – ૮ (ધનયમ સંગ્રહ – ૭)
સરકારી માફહતી અધિકારીઓનાં નામ, હોદ્દા અને અન્ય ધવગતો.

૮.૧ જાહેર તંત્રનાં સરકારી માફહતી અધિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માફહતી અધિકારીઓ અને
ધવર્ાગીય કાયદાકીય (એપેલેર્) સતાધિકારી ધવશેની સંપકટ માફહતીઃસરકારી તંત્રનું નામઃ- ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા,
રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા, રાજકોર્
જાહેર માફહતી અધિકારીઓ:અનુ.ં

નામ

નં.

એસ.ર્ી.ડી.

િોન નંબર

કોડ

ઓિીસ

િેકસ

ઇ-મે ઇલ

સરનામું

૦૨૮૧-

trafficcell@r

રૂમ નં-૧૦ પશ્ચિમ

mc.gov.in

શ્ચવભાગીય કચેરી,

મોબાઇલ

નંબર
૧

શ્રી. કે . એસ.
ગોહેિ
-નાયબ
કાયષપાિક
ઇજનેર

૦૨૮૧

૨૩૩૧૪૮

૯૬૨૪૭ ૧

૧

૮૨૩૬

૨૩૩૨૫૪૩

હરીસીંહી ગોહીિ
ભવન,
૧પ૦ ફુટ રીંગ રોડ,
બીગ બજાર પાછળ,
રાજકોટ.
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ધવર્ાગીય એપેલેર્ (કાયદા) સતાઅધિકારીઃઅનું

નામ

હોદ્દો

નં.

એ.
સ્ર્ી.
ડી.
કોડ

૧

શ્રી.આર. જે.

નાયબ

હાિાિી

કશ્ચમશ્નરશ્રી,
(વેસ્ટઝોન)

૦૨૮૧

િોન નંબર
િોન

િેકસ

ઇ-મે ઇલ

સરનામું

૨૩૩૪૫૪૩

dmcwz@r
mc.gov.in

વેસ્ટ ઝોન કચેરી,

મોબાઇલ

નંબર

૨૩૩૧૪૮૪

૯૭૧૪૫
૦૩૭૦૨

હરીસીંહી ગોહીિ
ભવન,બીગ બજારની
પાછળ, ૧૫૦ ફુટ રીંગ
રોડ,રાજકોટ.
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રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
પ્રકરણ – ૯
ધનણટયલેવાનીપ્રફિયામાંઅનુસરવાનીકાયટ૫ઘ્િધત

૯.૧ જુ દા જુ દા મુદાઓ અંગે શ્ચનિષય િેવા માટે કઈ ૫ઘ્િશ્ચત અનુસરવામાં આવે છે ? (સલચવાિય શ્ચનયમ સંગ્રહ અને
કામકાજના શ્ચનયમોના શ્ચનયમ સંગ્રહ, અન્ય શ્ચનયમો/શ્ચવશ્ચનયમો વગેરેનો સંદભષ ટાંકી શકાય)
જુ દા જુ દા મુદાઓ અંગે શ્ચનિષય િેવા માટે બહુસ્તરીય કાયષ૫ઘ્િશ્ચત અનુસરવા માં આવે છે .
૯.ર અગત્યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ શ્ચનિષય

િેવા માટે ની દસ્તાવેી કાયષ૫ઘ્િશ્ચતઓ/ઠરાવેિી કાયષ૫ઘ્િશ્ચતઓ,

શ્ચનયત મા૫દં ડો/શ્ચનયમો કયાકયા છે ?
શ્ચનિષય િેવા માટે કયા સ્તરે શ્ચવચાર કરવામાં આવે છે ?
(૧) બી. પી. એમ. સી. એકર્ મુજબ,
(ર) નાયબ કમીશ્નર શ્રી,
(૩) માનનીય કધમશ્નરશ્રી,
(૪) સ્ર્ે .ક.ચેરમેનશ્રી
૯.૩ શ્ચનિષય ને જનતા સુિી ૫હોચાડવાની કઈ વ્યવસ્થા છે ?
શ્ચવકાસના કામો/મેશનરી કામોની શ્ચવગતો જાહેરવતષમાન૫િો મારિત પ્રશ્ચસધ્િ કરવામાં આવે છે . જરૂર જિાયે
કચેરીની વેબસાઇટ www.rmc.gov.in ઉપર પિ પ્રશ્ચસધ્િ કરવામાં આવે છે .
૯.૪ શ્ચનિષય િેવાની પ્રફક્રયા જેનાં મંતવ્યો િેવાનાર છે તે અશ્ચિકારીઓ કયાં છે ?
(૧) નાયબ કાયટપાલક ઇજનેર
(૨) નાયબ કધમશ્નરશ્રી
(૩) કધમશ્નરશ્રી
૯.૫ શ્ચનિષય િેનાર અંશ્ચતમ સતાશ્ચિકારી કોિ છે ?
(૧) માનનીયકધમશ્નરશ્રી -રાજકોર્મહાનગરપાલલકા

૯.૬ જે અગત્યની બાબતો ૫ર જાહેર સતાશ્ચિકારી દ્વારા શ્ચનિષય િેવામાં આવે છે ,
તેની માફહતી અિગ રીતે નીચેના નમુનામાં આપો.
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જેના ૫ર ધનણટય લેવાનાર છે

ધવકાસકામો, ટ્રાફિક સુધવિાના કામોને

તે ધવષય

લગતબાંિકામ
અને મેઈન્ર્ે નન્સ

માગટદશટક સુચન/ફદશા ધનદે શ જો કોઈ

બજેર્ની જોગવાઈઓ મુજબ તેમજ

હોય તો

અન્ય મંજુરી ઓથી

અમલની પ્રફિયા

હુકમ અથવા કમીર્ીનાં
ઠરાવ અનુસાર

ધનણટય લેવાની કાયટવાહીમાં

ડે.એકઝી.એન્જીનીયર/

સંકળાયેલ

નાયબ કધમશ્નરશ્રી/કધમશ્નરશ્રી

અધિકારીઓનો હોદો
ઉ૫ર જણાવેલ અધિકારીઓના સં૫કટ

મોબાઈલ િોન દ્વ રા /લેન્ડલાઈન

અંગે ની માફહતી

ર્ે લીિોન દ્વારા અથવા ઓફિસ સમય દરમ્પયાન રૂબરૂ મળવાથી

જો ધનણટયથી સંતોષ ન હોય તો, કયાં

-

અને કે વી રીતે અપીલ કરવી?
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રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
પ્રકરણ –૧૦
અધિકારીઓ અને કમટચારીઓ માફહતી પુસ્સ્તકા
(ડીરે કર્રી)
અનુ

નામ

હોદ્દો

નં.
૧

૨

એસ.ર્ી.

શ્રી

ડે. એકઝી.

કે .એસ.ગોહેિ

એન્ીનીયર

શ્રી

આસી.એન્ીનીયર

૦૨૮૧

૦૨૮૧

શ્રી

આસી.એન્ીનીયર

૦૨૮૧

આર.સી.વસોયા
૪

શ્રી

આસી.એન્ીનીયર

૦૨૮૧

એન.ડી.ગજેરા
૫

શ્રી

વકષ આસીસ્ટન્ટ

૦૨૮૧

વી.આર.ટોળીયા
૬

શ્રી બી.ડી.

વકષ આસીસ્ટન્ટ

૦૨૮૧

ઝાિા
૭

શ્રી પી.એિ.

વકષ આસીસ્ટન્ટ

૦૨૮૧

રાજપરા
૮

શ્રી એમ. આઇ.

આસી. મેનજ
ે ર

૦૨૮૧

વોરા
૯

શ્રી

કે .

વાય.

ઝાિા
૧૦

શ્રી

આસી.એન્ીનીયર

૦૨૮૧

(મીકે .)
ભાવેશ

ટ્રાફિક ઇન્સપેક્ટર

૦૨૮૧

ગજેરા
૧૧

શ્રી શ્ચવજયગીરી

ટ્રાફિક ઇન્સપેક્ટર

૦૨૮૧

ગોસ્વામી
૧૨

શ્રી હીતેશ એિ.

ઇન્સપેક્ટર

૦૨૮૧

મહેતા
૧૩

ઇ-મેઇલ

ઝોન

સરનામું

trafficcell@rmc.gov.in

વેસ્ટ ઝોન

ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ

ડી. કોડ

જે.જે.પરમાર
૩

િોન નંબર

શ્રી અમીત બી.

ફિલ્ડ

સેજપાિ

(મીકે .)

સુપરવાઇસર

૦૨૮૧

કચેરી

મોબાઇલ

૨૩૩

૯૬૨૪૭

૧૪૮૧

૧૮૨૩૬

૨૩૩

૯૯૦૪૦

૧૪૮૧

૫૫૩૩૦

૨૩૩

૯૯૦૪૩

૧૪૮૧

૪૭૨૮૩

૨૩૩

૯૬૨૪૬

૧૪૮૧

૦૪૮૫૬

૨૩૩

૯૮૨૪૬

૧૪૮૧

૫૪૩૬૩

૨૩૩

૯૭૨૩૪

૧૪૮૧

૪૯૪૯૯

૨૩૩

૯૮૯૮૫

૧૪૮૧

૯૪૪૫૯

૨૩૩

૯૮૨૪૦

૧૪૮૧

૨૬૦૫૨

૨૩૩

૯૭૧૪૦

૧૪૮૧

૪૯૯૦૮

૨૩૩

૮૧૫૫૦

૧૪૮૧

૫૪૦૫૬

૨૩૩

૮૧૫૫૦

૧૪૮૧

૫૨૫૬૭

૨૩૩

૯૭૧૪૯

૧૪૮૧

૯૮૬૦૦

૨૩૩

૯૪૨૬૨

૧૪૮૧

૮૧૪૧૪

કચેરી
trafficcell@rmc.gov.in

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

trafficcell@rmc.gov.in

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

trafficcell@rmc.gov.in

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

trafficcell@rmc.gov.in

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

trafficcell@rmc.gov.in

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

trafficcell@rmc.gov.in

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

mivora@rmc.gov.in

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

Rmc.rrl@gmail.com

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

Rmc.rrl@gmail.com

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

Rmc.rrl@gmail.com

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

Rmc.rrl@gmail.com

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

Rmc.rrl@gmail.com

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

શાખા રૂમ નં-૧૦
પશ્ચિમ શ્ચવભાગીય
કચેરી,
હરીસીંહી ગોહીિ
ભવન,
૧પ૦ ફુટ રીંગ રોડ,
બીગ બજાર પાછળ,
રાજકોટ.
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૧૪
૧૪

શ્રી કમિેશ ડી.

સી.

ક્િાકષ

ઠાકર

એકાઉટન્ટ

શ્રી આર. એન.

જુ . ક્િાકષ

કમ

૦૨૮૧
૦૨૮૧

સોયા
૧૬

૧૭

શ્રી પીયુર્ એમ.

જુ .

ક્િાકષ

કમ

સોિંકી.

કોમ્પપ્યુટર ઓપરે ટર

શ્રી કિાસવા કે

હેડ ક્િાકષ

૦૨૮૧

૦૨૮૧

એસ

૧૮

શ્રીઉનડ્કક્ટ એમ

૧૯

શ્રી બકુ િ આઈ

૨૦

શ્રી કે કે માવિી

એકાઉટન્ટ

૦૨૮૧

પી
એકાઉટન્ટ

૦૨૮૧

ભટ્ટ્

૨૧

શ્રી ક્મિેશ એચ

૨૨

શ્રી

ટે ક્સ ઇન્સપેક્ટર

૦૨૮૧

ટે ક્સ ઇન્સપેક્ટર

૦૨૮૧

જોશી
નીલ્રરત્ન

સી પંડયા

સી.

ક્િાકષ

એકાઉટન્ટ

કમ

૦૨૮૧

૨૩૩

૯૮૨૫૭

૧૪૮૧

૮૦૩૦૧

૨૩૩

૯૯૭૪૯

૧૪૮૧

૬૫૯૬૨

૨૩૩

૯૯૦૪૪

૧૪૮૧

૬૩૩૭૫

૨૩૩

૯૬૨૪૭

૧૪૮૧

૧૮૩૩૦

૨૩૩

૯૭૨૩૪

૧૪૮૧

૬૫૯૬૮

૨૩૩

૯૬૨૪૭

૧૪૮૧

૧૬૦૯૯

૨૩૩

૯૯૦૪૦

૧૪૮૧

૮૪૪૬૯

૨૩૩

૯૯૦૪૦

૧૪૮૧

૪૯૪૯૬

૨૩૩

૯૮૯૮૧

૧૪૮૧

૫૨૪૮૬

trafficcell@rmc.gov.in

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

trafficcell@rmc.gov.in

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

trafficcell@rmc.gov.in

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

Rmc.rrl@gmail.com

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

Rmc.rrl@gmail.com

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

Rmc.rrl@gmail.com

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

Rmc.rrl@gmail.com

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

Rmc.rrl@gmail.com

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી

Rmc.rrl@gmail.com

વેસ્ટ ઝોન
કચેરી
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રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
પ્રકરણ – ૧૧ (ધનયમસંગ્રહ – ૧૦)
અનુ

નામ

હોદ્દો

નં.

માસીક

વળતર/

શ્ચવશ્ચનયમાં જિાવ્યા મુજબ

મેહનતાણુ ં

ભથ્ુ ં

મહેનતાણુ ં નકકી કરવાની

(એપ્રીિ-૧૭

કાયષપધ્િશ્ચત

ની સ્થીતીએ)
૧

શ્રી કે .એસ.ગોહેિ

ડે. એકઝી. એન્ીનીયર

૧૦૯,૯૭૬/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

૨

શ્રી જે.જે.પરમાર

આસી.એન્ીનીયર

૬૨,૬૪૮/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

૩

શ્રી આર.સી.વસોયા

આસી.એન્ીનીયર

૫૧,૯૨૩/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

૪

શ્રી એન.ડી.ગજેરા

આસી.એન્ીનીયર

૫૧,૯૨૩/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

૫

શ્રી વી.આર.ટોળીયા

વકષ આસીસ્ટન્ટ

૩૩,૦૨૪/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

૬

શ્રી બી.ડી. ઝાિા

વકષ આસીસ્ટન્ટ

૩૩,૦૨૪/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

૭

શ્રી પી.એિ. રાજપરા

વકષ આસીસ્ટન્ટ

૩૩,૦૨૪/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

૮

શ્રી એમ. આઇ. વોરા

આસી. મેનજ
ે ર

૬૪,૯૮૯/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

૯

શ્રી કે . વાય. ઝાિા

આસી.એન્ીનીયર (મીકે .)

૫૧,૯૨૩/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

૧૦

શ્રી ભાવેશ ગજેરા

ટ્રાફિક ઇન્સપેક્ટર

૪૪,૭૩૨/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

૧૧

શ્રી શ્ચવજયગીરી

ટ્રાફિક ઇન્સપેક્ટર

૪૪,૭૩૨/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

૫૧,૦૬૦/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

૩૦૪૩૮/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

ગોસ્વામી

૧૨

શ્રી હીતેશ એિ. મહેતા

ઇન્સપેક્ટર

૧૩

શ્રી અમીત બી.

ફિલ્ડ

સેજપાિ

સુપરવાઇસર

(મીકે .)
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૧૪

શ્રી કમિેશ ડી. ઠાકર

સી. ક્િાકષ કમ એકાઉટન્ટ

૫૧,૧૧૬/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

૧૫

શ્રી આર. એન. સોયા

જુ . ક્િાકષ

૩૭,૨૧૪/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

૧૬

શ્રી

જુ .

૧૧,૫૦૦/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં શ્ચનયમ મુજબ

૧૭

પીયુર્

એમ.

ક્િાકષ

સોિંકી.

ઓપરે ટર

શ્રી કિાસવા કે એસ

હેડ ક્િાકષ

કમ

કોમ્પપ્યુટર

(િીક્સ પગાર)

૬૦,૮૩૨/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં

શ્ચનયમ

મુજબ

હાિ આર આર એિ મા િરજ્

૧૮

શ્રીઉનડ્કક્ટ એમ પી

એકાઉટન્ટ

૫૭,૭૮૦/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં

શ્ચનયમ

મુજબ

હાિ આર આર એિ મા િરજ

૧૯

શ્રી બકુ િ આઈ ભટ્ટ્

એકાઉટન્ટ

૫૫૬૯૬/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં

શ્ચનયમ

મુજબ

હાિ આર આર એિ મા િરજ

૨૦

શ્રી કે કે માવિી

ટે ક્સ ઇન્સપેક્ટર

૫૭,૨૭૦/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં

શ્ચનયમ

મુજબ

હાિ આર આર એિ મા િરજ

૨૧

શ્રી ક્મિેશ એચ જોશી

ટે ક્સ ઇન્સપેક્ટર

૫૨,૨૧૬/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં

શ્ચનયમ

મુજબ

હાિ આર આર એિ મા િરજ

૨૨

શ્રી

નીલ્રરત્ન

પંડયા

સી

સી. ક્િાકષ કમ એકાઉટન્ટ

૫૨,૫૭૮/-

નીિ

સરકારશ્રીનાં

શ્ચનયમ

મુજબ

હાિ આર આર એિ મા િરજ
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રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
પ્રકરણ – ૧ર (ધનયમસંગ્રહ – ૧૧ )

પ્રત્યેક સંસ્થાને િાળવાયેિ અંદાજપિ તમામ યોજનાઓ, સુલચત ખચષ અને કરે િ ચુકવિી અંગે
અહેવાિની શ્ચવગતો શ્ચવકાસ, શ્ચનમાષિ અને તકનીકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહેર તંિ માટે
૧૨.૧

જુ દી જુ દી યોજનાઓ અન્વયે જુ દી જુ દી પ્રવ ૃશ્ચતઓ માટે અંદાજપિની શ્ચવગતોની માફહતી.
વર્ષ – ર૦૧૭– ૧૮
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રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
પ્રકરણ – ૧૩ (ધનયમસંગ્રહ – ૧૨ )
સહાયકી કાયટિમોનાં અમલ અંગેની પધ્િધત



આ શાખા હેઠળ સહાયકી કાયષક્રમ યોજના અમિમાં ન હોઇ િાગુ પડતુ ં નથી.
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રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
પ્રકરણ – ૧૪ (ધનયમસંગ્રહ – ૧૩)

તેણે આપેલ રાહતો, પરમીર્ કે અધિકૃત મેળવાનારની ધવગતો.


આ શાખા મારિત કોઇ રાહત અપવામાં આવતી નથી. તેમજ કોઇ પરમીર્ ઇસ્ય ુ કરવામાં આવતી
નથી, જેથી લાગ ુ પડત ંુ નથી.
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રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
પ્રકરણ – ૧પ (ધનયમસંગ્રહ – ૧૪)

કાયો કરવા માર્ે નકકી કરે લ િોરણો.

૧પ.૧ ધવધવિ પ્રવ ૃધતઓ / કાયટિમો હાથ િરવા માર્ે ધવર્ાગે નકકી કરે લ િોરણોની ધવગતોઃકેન્ર સરકારશ્રી. તથા રાજ્ય સરકારશ્રીની ધવધવિ યોજના અન્વયે તેનાં ધનયત િારા િોરણ મુજબ
દરખાસ્ત/પ્રોજેક્ર્ રીપોર્ટ સ તૈયાર કરી, મંજુર કરાવવા તથા જનરલ બોડટ તથા સ્થાયી સધમતી દ્વારા નક્કિ
થયેલ િારા િોરણ અન્વયે શહેરમાં ટ્રાફિક એન્જીનીયરીંગ ને લગત પ્રવ્રુધતઓની અમલવારી.
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રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
પ્રકરણ – ૧૬ (ધનયમસંગ્રહ – ૧૫)
વીજાણુરૂપે ઉપલભ્ય માફહતી

-

ર્ે ન્ડર

-

ર્ે ન્ડર મંજુરીની ધવગતો

-

લબલ મંજુરીની ધવગતો

-

કોન્ટ્રાક્ર્રોની યાદી

-

કોન્ર્ે ક્ર્ નંબર

-

ુ પ્રેક્ર્ીસ
ગડ

-

ુ ક્ક્લપીંગ
ન્યઝ

-

ધવધવિ પ્લાન્સ

-

િોર્ોગ્રાફ્સ
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રાજકોર્ મહાનગરપાલલકા
ટ્રાફિકા એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
પ્રકરણ – ૧૭ (ધનયમસંગ્રહ – ૧૬)
માફહતી મેળવવા માર્ે નાગરીકોને ઉપલભ્ય સવલતોની ધવગતો.
૧૭.૧

લોકોને માહીતી મળે તે માર્ે ધવર્ાગે અપનાવેલ સાિનો, પધ્િધતઓ અથવા સવલતોઃ૧. કચેરી
ર. વતટમાનપત્રો
૩. નોર્ીસ બોડટ
૪. કચેરીમાં રે કડટ ન ંુ ધનરીિણ
પ. મહાનગરપાલલકાની વેબસાઇર્
૬.

રજીસ્ર્ર એ.ડી. / પોસ્ર્ દ્વારા

૭. કુ રીયર સવીસ દ્વારા
૮. પટ્ટાવાળા દ્વારા બજવણી કરીને
૯. કચેરીએ રૂબરૂ આવ્યેથી.

