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પ્રકરણ -ર  ( નિયમ સગં્રહ - ૧) 
સગંઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો 

 

ર.૧ જાહરે તતં્ર ઉદેશ / હતે ુ:- 
 શહરેના ંનાગરીકોને સારી શહરેી બસ સેિા તથા બી.આર.ટી.એસ. બસની સેિા પરુી પાડિી. 
 

ર.ર જાહરે તતં્રન ુનમશિ / દુરંદેશીપણુ ં( નિઝિ ) :- 
 આગામી દશકામા ંશહરેના થનાર વિકાસને ધ્ર્યાનમા ંરાખીને શહરેીજનોને સારામા ંસારી 
 પરીિહન ની સવુિધા આપિી. 
 

 ર.૩ જાહરે તતં્રિો ટંુકો ઈનતહાસ અિે તેિી રચિાિો સદંર્ભ :- 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા રાજકોટ શહરેમા ંબી.આર.ટી.એસ. પ્રોજેકટ માટે સ્ થાર્યી સવમવત 
ઠરાિ ન.ં૧૯૩ તા.૨૨-૦૭-૧૧ તથા જનરિ બોડડ ઠરાિ ન.ં૧૫ તા.૧ર-૦૮-૧૧ અન્ િર્યે રાજકોટ 
બી.આર.ટી.એસ.ને િગત સચંાિન તથા વનર્યતં્રણને િગતી તમામ જિાબદારી જેિી કે બસ ઓપરેશન 
સચંાિન, બી.આર.ટી.એસ.ને િગત ટેકનોિોજી, આઇ.ટી.એમ.એસ. ઇન્ ાાસ્ ાકચર, કોન્ાાકટ મેનેજમેન્ ટ, 
પબ્ િીક ઓપરેશન વિગેરે માસ ાાન્ સપોટટેશશનને િગત બાબતો માટે “રાજકોટ રાજપથ લી.”ના ંનામથી 
સ્ પશેીર્યિ પપડવ િેહીકિ”sSPVf ની રચના કરિામા ંઆિેિ છે. સદરહુ ં કંપની4 કંપનીવ એકટ-૧૯૫૬” 

અંતગડત િીમીટેડ કંપની તરીકે રજીસ્ ટડડ કરાિિામા ંઆિેિ તથા આર.એમ.ટી.એસ.બસ સેિા કંપની 
હઠેળ આિરી િેિામા ંઆિેિ. જે અન્િર્યે RRL દ્વારા સફળતાપિુડક BRTS કોરીડોર પર ૧૦+૦૧ AC  બસો 
ચિાિિામા ંઆિી રહિે છે. 

 

વિશેષમા ંરાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પણ શહરેના અન્ર્ય ભાગોમા ંશહરેી બસની સવુિધા મળી 
રહ ેતે હતે ુથી રાજકોટ માસ ાાન્સપોટડ  સવિિસ નામ હઠેળ શહરેી બસ સેિા તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૩ થી ચાલ ુ
કરિામા આિેિ. પ્રથમ તબકકામા ં શહરેી બસ સેિા અંતગડત ૪૦ મીડી તથા ૨૦ સ્ટાન્ડડડ બસ સાથે કુિ 
૬૦ બસો દ્વારા શહરેીજનોને માસ ાાન્સપોટટેશશનની સવુિધા આપિામા ંઆિિે. આમ રાજકોટ શહરેમા જ 
૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ પર BRTS કોરીડોરમા ં RRL દ્વારા BRTS તથા શહરેના ં અન્ર્ય ભાગોમા રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકા દ્વારા  શહરેી બસ સવુિધા આપિામા આિી રહી છે. 
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પ્રકરણ -ર  ( નિયમ સગં્રહ - ૧) 
સગંઠનની વિગતો , કાર્યો અને ફરજો 

 

 

સદરહુ બનેં્ન બસ સેિાનો મળુભતુ ઉદેશ એક સમાન હોર્ય અને શહરેીજનોને િધ ુસદુઢ તથા સારી 
રીતે બસ સેિા પરુી પાડી શકાર્ય તે માટે બનેં્ન બસ સેિાનુ ંએકત્રીકરણ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સ્ટે. ક. 
ઠ. ન ં ૨૪૬, તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૪ તથા જનરિ બોડડ ઠરાિ ન.ં ૫૨, તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪ થી મજુંર 
કરિામા ંઆિેિ છે. જે અન્િર્યે તા.૦૧/૦૪/ર૦૧પ થી બને્ન બસ સેિાનુ ંએકવત્રકરણ અમિમા ંમકુિામા ં
આિેિ. હાિ બને્ન સેિાઓના એકવત્રકરણ બાદ કુિ ૯૦ સીટી બસો ૪૪ રૂટ પર તથા ૧૦ 
બી.આર.ટી.એસ. બસો એક રૂટ પર મળી કુિ ૧૦૦ બસો દ્વારા જુદાજુદા ૪પ રૂપ પર પરીિહન સિેા 
પરુી પાડિામા ંઆિે છે. 

બી.આર.ટી.એસ. બસ સેિા અંતગડત હાિ સમગ્ર ૧૦.૭ કીમી િાબંા રૂટ પર જુદાજુદા ૧૮ બસ 
શેલ્ટસડ મકુિામા ંઆિેિ છે. આ બસ શેલ્ટસડ પર આિતા જતા મસુાફરોની સરુક્ષા માટે તમામ બસ 
શેલ્ટસડને આિરી િેતા કુિ ૫૪ સી.સી.ટી.િી. કેમેરા િગાિિામા ંઆિેિ છે. જેનો કંાોિ રૂમ નાનામિા 
ખાતે કાર્યડરત કરિામા ંઆિેિ છે. જર્યાથંી આ કેમેરાઓનુ ં રેકોડીંગ જોઈ શકાર્ય તેમજ તેને કોમ્પ્યટુર 
સિડર પર સ્ટોરેજ પણ કરિામા ંઆિે છે. 
 રાજકોટ શહરે તથા આસપાસની સ્કુિો , કોિેજો તથા ઔધોલગક િસાહતોને સાકંળતા રૂટો દ્વારા 
િધારેને િધારે િોકોને બસ સેિાની સવુિધા ઉપિબ્ધ હાિ કરાિિામા ંઆિી રહિે છે. તથા આ સેિાનો 
િધનેુ િધ ુિોકો ઉપર્યોગ કરે તેિા પ્રર્યાસ સતત હાથ ધરિામા ંઆિે છે.  

 

રાજકોટ રાજપથ િી.નો િહીિટ ચેરમેનશ્રી દ્વારા જી.પી.એમ.સી. એકટ હઠેળ મ્પયવુનવસપિ 
મહાનગરપાલિકા સચંાલિત મરજીર્યાત સેિા તરીકે કરિામા ંઆિે છે. 
  

ર.૪    જાહરે તતં્રિી ફરજો :- 
 ૧. શહરેના ંનાગરીકોને શહરેી બસ સેિાથી િધ ુમા ંિધ ુસારી પરીિહન સવુિધા પરુી  
  પાડિી અને તે પણ વ્ર્યાજબી  દરે. 
 ર. અન્ર્ય િાહનવ્ર્યિહાર ને િગત સોપિામા ંઆિેિ કામગીરી કરિી. 
 ૩. જરૂરીર્યાત જણારે્ય િધારે ાાફફક િાળા રૂટ ને િધ ુબસો ફાળિણી કરિી. 
 ૪. જરૂરીર્યાત મજુબ હાિના રૂટોમા ંફેરફાર કરિા તથા રૂટ િબંાિિા કે ટંુકા કરિા. 
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પ્રકરણ -ર  ( નિયમ સગં્રહ - ૧) 
સગંઠનની વિગતો , કાર્યો અને ફરજો 

 

ર.પ જાહરે તતં્રિી મખુ્ય પ્રવનૃતઓ / કાયો :- 
  પારા ર.૧ તથા ર.૪ મજુબ. 
 

ર.૬ જાહરે તતં્ર દ્વારા  આપિામા ંઆિતી સેિાઓિી યાદી તથા તેન ુસકં્ષિપ્ત નિિરણ :- 
 ટેન્ડર દ્વારા આિેિી બસ સચંાિન માટેની ઓફરો પૈકી સારી ઓફર આિેિી હોર્ય અને ક્ષમતા 
ધરાિતી એજન્સીને ર્યોગ્ર્ય સવુિધા પરુી પાડિા શહરેી બસ સેિાના સચંાિનની (ગ્રોસ કોસ્ટ) જિાબદારી 
સાત િષડ માટે આપિામા ંઆિેિ છે. જે અન્િરે્ય શહરેી બસ સેિા અંતગડત હાિ ૪૪ રૂટ પર કુિ ૯૦ 
બસ તથા બી.આર.ટી.એસ. સેિા અંતગડત ૧ રૂટ પર ૧૦ બસ કાર્યડરત છે. જર્યારે ફેર કિેકશનની 
કામગીરી માટે જરૂરી એજન્સીની વનમણ  કં ટેન્ડર પ્રફિર્યા દ્વારા કરિામા ંઆિેિ છે. જે અન્િરે્ય હાિ જુદી 
જુદી બે એજન્સીઓ કાર્યડરત છે. 
 

ર.૭ જાહરે તતં્રિા રાજય4 નિયામક કચેરી4 પ્રદેશ4 જીલ્લા4 બ્લોક િગેરેએ સ્તરોએ સસં્થાગત 
માળખાિો  આલેખ ( જયા લાગુ ંપડત ુહોય તયા ં) 
 હાિ િાગ ુપડત ુનથી.  
 

ર.૮ જાહરે તતં્રિી અસરકારકતા અિે કાયભિામતા િધારિા માટેિી લોકો પાસેથી અપેિાઓ :- 
 શહરેીજનો દ્વ્રારા શહરેી બસ સેિાની તમામ વમલ્કતો જેિી કે બસ4 બસ સ્ટેશનો 4 પીક-અપ 
સ્ટોપ4  બસ ડેપો/િકડશોપ જેિી જાહરે વમલ્કતો નો સવુ્ર્યિસ્થીત ઉપર્યોગ કરે તેિી િોકો પાસેથી 
 અપેક્ષા રાખિામા ંઆિે છે. 
 

ર.૯ લોકસહયોગ મેળિિા માટેિી ગોઠિણ અિે પધ્ધનતઓ :- 
 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા એ િોકો દ્વારા  ચુટંારે્યિ પ્રવતવનવધઓ મારફત ચાિતી સ્િાર્યત સસં્થા 
 છે. આ પ્રવતવનવધઓ દ્વારા  ાાફફક એન્ડ ાાન્સપોટડ  વિભાગને િગતી ર્યોગ્ર્ય વનતી  ધડિાન ુકામ  
 જનરિ બોડડ / સ્થાર્યી સવમવત મારફત કરિામા આિે છે. આ સવમવતઓ દ્વારા  કરેિ ર્યોગ્ર્ય 
 ઠરાિોનુ ંિફહિટી તતં્ર દ્વારા ર્યોગ્ર્ય અમિીકરણ કરાિિામા ંઆિે છે. 
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ર.૧૦ સેિા આપિાિા દેખરેખ નિયતં્રણ અિે જાહરે ફરીયાદ નિિારણ માટે ઉપલબ્ધ તતં્ર :- 
સીટી બસ સેિા તેમજ બી.આર.ટી.એસ. બસ સેિા સબબ જાહરે ફરીર્યાદ વનિારણ અંગેની મખુ્ર્ય 
કચેરીમા ંતથા એકબારી પધ્ધવત4 તમામ બી.આર.ટી.એસ. શેલ્ટસડ પર ફરીર્યાદ પેટી તથા ર૪ X× 

૭ ના ધોરણે કાર્યડરત કોિ સેન્ટરની (૦ર૮૧-ર૪પ૦૦૭૭) વ્ર્યિસ્થા છે. 
 ૧) મખુ્ર્ય કચેરીમા ંએકબારી પધ્ધવત 

 ર) સીટી વસવિક સેન્ટરમા ંએકબારી પધ્ધવત 

 ૩) તમામ બી.આર.ટી.એસ. શેલ્ટસડ પર ફરીર્યાદ પેટી 
 ૪) ર૪ X× ૭ ના ધોરણે કાર્યડરત કોિ સેન્ટર (૦ર૮૧-ર૪પ૦૦૭૭) 
 

ર.૧૧ મખુ્ય કચેરી ન ુસરિામ ુ:- 
 મખુ્ર્ય કચેરી :- મલ્ટી એફકટિીટી સેન્ટર4 વત્રજો માળ4 

   નાનામિા સકડિ 4 ૧પ૦ ફુટ રીંગ રોડ4 

   રાજકોટ - ૩૬૦૦૦પ. 
 

ર.૧ર કચેરી િો શરૂ થિાિો તથા બધં થિાિો સમય :- 
 

   કચેરી શરુ થિાનો સમર્ય :-  ૧૦.૩૦ ( સિારે ) 
   કચેરી બધં થિાનો સમર્ય :-  ૧૮.૧૦ ( સાજે ) 
   ફરસેશ નો સર્યમ ૧૪.૦૦ થી ૧૪.૩૦ 

   તમામ રવિિાર4  બીજો અને ચોથી શવનિાર તેમજ જાહરે રજા ના ફદિસો વસિાર્ય  
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પ્રકરણ -૩  ( નિયમ સગં્રહ - ર) 
 અવધકારીઓ અને કમડચારીઓની સત્તા સત્તા અને ફરજો 

 

 ૧.  જનરિ મેનેજર  

 ર.   ડે. જનરિ મેનેજર (વસવિિ એન્ડ ઓપરેશન) 
 ૩.  આસી.મેનેજર (ઓપરેશન.) 
 ૪. ડે. જનરિ મેનેજર ( એડવમન એન્ડ ફાર્યનાન્સ )  

 પ.  આસી. મેનેજર ( વસવિિ એન્ડ ઓપરેશન) 
 ૬.  આસી. મેનેજર (  ઈિે. એન્ડ વમકેવનકિ  ) 
 ૭.  આસી. મેનેજર ( આઈ. ટી. ) 
 ૮. આસી. એન્જીનીર્યર (રીસચડ ઓફીસર) 
              ૯.   ફફલ્ડ ઓફફસર ( મીકે. ) 
 ૧૦.   ફફલ્ડ ઓફફસર ( ઈિે. ) 
 ૧૧.  ાાન્સપોટડ  ઈન્સપેકટર 

 ૧ર.    િકડ આવસસ્ટન્ટ (વસવિિ) 
 ૧૩.  ફફલ્ડ સપુરિાઈર  
 ૧૪.  કિાકડ  કમ એકાઉન્ટન્ટ 

 ૧પ. કિાકડ  
 ૧૬.  પટ ાિાળા 
 

૩.૧ સસં્થા િા અનધકારીઓ અિે કમભચારીઓિી સત્તા અિે ફરજો િી નિગતો :- 
૧)  હોદ્દો  :- જિરલ મેિેજર  
 સત્તાઓ :- િહીિટી 
 ૧. સસં્થાના ઓપરેશન 4 એડમીન તથા ્િાનીંગન ુસપં  ણડ સપુરવિવન કરવ.ુ 
 ર. સ્ટાફન ુજનરિ સપુરવિવન તથા સ્ટાફ ની રજા મજુંર કરિી. 
     ( હકકરજા અને બીજી રજા ફદિસ ૩૦ સધુી ) 
 ૩. સરકારશ્રી તથા અન્ર્ય વિભાગો તરફથી માગંિામા ંઆિતી માહીતીનુ ંસકંિન કરવુ ં
 ૪. ઉપરી અવધકારીઓ દ્વારા સોંપિામા આિેિ અન્ર્ય કામગીરી. 
 ૫. શાખાનુ ંિાવષિક બજેટ તૈર્યાર કરવુ/ંકરાિવુ ં
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પ્રકરણ -૩  ( નિયમ સગં્રહ - ર) 
 અવધકારીઓ અને કમડચારીઓની સત્તા અને ફરજો 

 

 ૬. સસં્થાને િગત કામોની જાહરેાત પ્રવસધ્ધ કરિી તથા િેબસાઈટ પર માહીતી આપિી. 
 ૭. અપીિ માફહતી અવધકારી તરીકેની કામગીરી. 
 

િાણાકંીય :- 
 ૧. એસ્ટીમેટો રૂા. ૧,0૦4૦૦૦/- સધુીના મજુંર કરિા. 
 ર. રૂા.ર4૦૦4૦૦૦/-  થી ઉપરના કામો ૧૦ ટકા ચેકીંગ કરવ.ુ 
 ૩. સરકારી વિભાગોને િગતા પેમેન્ટ કરિા અંગેની સપં  ણડ સત્તા. 
 ૪. રૂા.પ4૦૦૦/-  સધુીની પરચરુણ ખરીદી રૂબરૂ બજાર ભાિ ચકાસીને મજુંર કરિા. 
 પ. સસં્થાના ંઅંદાજપત્રન ુઆર્યોજન કરવુ.ં 
 ૬. વિવિધ ર્યોજનાઓન ુઆર્યોજન કરવ.ુ’ 
ફરજો :- 
 ૧. શાખાને સિંગ્ન કામગીરીઓ માટેની વિવિધ વમટીંગમા ંહાજરી આપિી. 
 ર. સસં્થાના િફહિટી અવધકારી તરીકે ફરજ બજાિિી. 
 ૩. ઉપરી અવધકારી તરફથી સોંપિામા આિેિ કામગીરી કરિી. 
 

 ર ) હોદ્દો  :- ડે. જિરલ મેિેજર (નસનિલ એન્ડ ઓપરેશિ) 
સત્તાઓ અિે ફરજો :- િહીિટી 
 ૧. બસ ઓપરેશન તથા શાખા દ્વારા હાથ ધરિામા ંઆિતી વસવિિ િકડ ને િગત તમામ 
  બાબતોન ુ્િાનીંગ કરવ ુતથા અમિિારી કરાિિી. 
 ર. તમામ સ્ટાફની કામગીરીન ુસપુરવિવન કરવ ુ

 ૩. ઉપરી અવધકારી તરફથી સોંપિામા આિેિ કામગીરી કરિી. 
િાણાકંીય :- 
 ૧. એસ્ટીમેટો રૂા. ૫04૦૦૦/-  સધુીના મજુંર કરિા. 
 ૨. સરકારી વિભાગોને િગતા પેમેન્ટ કરિા અંગેની સપં  ણડ સત્તા. 
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પ્રકરણ -૩  ( નિયમ સગં્રહ - ર) 
 અવધકારીઓ અને કમડચારીઓની સત્તા અને ફરજો 

 

૩ ) હોદ્દો  :-  આસી. મેિેજર ( ઓપરેશિ ) 
સત્તાઓ અિે ફરજો :- િહીિટી 
 ૧. આઉટડોર  સ્ટાફને સોંપારે્યિ કામગીરીનુ ંસકંિન અને  વનર્યતં્રણ કરવ.ુ 
 ર. બસ ઓપરેશન કામગીરી અંતગડત કાર્યડરત તમામ એજન્સીઓની કામગીરીની  
  ચકાસણી કરિી તથા અવનર્યવમતતા જણાર્યે નોટીસ આપી જરૂરી કાર્યડિાહી હાથ ધરિી. 
 ૩.       કમડચારીઓની રજાઓ મજુંર કરિા અંગે કાર્યડિાહી કરિી.  

 ૪.     બસ ઓપરેશન સબબ જરૂરી ટેન્ડર પ્રફકર્યાઓ અંગેની કાર્યડિાહી હાથ ધરિી.  
 પ. સરકારશ્રી તથા અન્ર્ય વિભાગો તરફથી માગંિામા ંઆિતી માહીતીઓ તૈર્યાર કરિી. 
 ૬. બસ સચંાિન સબબ ભરિાના થતા પેસેન્જર ટેકસના ચ  કિણા અંગેની કાર્યડિાહી કરિી. 
 ૭. માફહતી અવધકારી તરીકેની કામગીરી. 
 ૮P    રાજકોટ રાજપથ િી.ના કમડચારીઓ તથા કોન્ાાકટ બેઈવ થી કાર્યડરત કમડચારીઓના 
  પગાર4 એડમીનીસ્ાેશનને િગત કામગીરી 
 ૯P        કંાોિરૂમ ના સ્ટાફન ુવનર્યતં્રણ તથા સપુરવિવન ને િગત કામગીરી 
 ૧૦. ઉપરી અવધકારીઓ દ્વારા સોંપિામા ંઆિેિ અન્ર્ય કામગીરી. 
  

િાણાકંીય :- 
 ૧. રૂા. ૨૫4૦૦૦/-  સધુીના ખચડને મજુંર કરિા. 
 ૨. સરકારી વિભાગોને િગતા પેમેન્ટ કરિા અંગેની સપં  ણડ સત્તા. 
 
 

  ૪ ) હોદ્દો  :- ડે. જિરલ મેિેજર (એડનમિ એન્ડ ફાયિાન્સ) 
 

સત્તાઓ અિે ફરજો :- િહીિટી 
 ૧. બસ ઓપરેશન ને િગત તમામ નાણાફંકર્ય બાબતોન ુ ્િાનીંગ કરવ ુતથા અમિિારી 
  કરાિિી. તેમજ શાખાનુ ંબજેટ તૈર્યાર કરવુ.ં 
 ર. ઈન્ડોર સ્ટાફ પર વનર્યતં્રણ કરવ.ુ  

 ૩. સરકારશ્રી તથા અન્ર્ય વિભાગો તરફથી માગંિામા ંઆિતી નાણાફંકર્ય માહીતીઓ તૈર્યાર 
  કરિી. 
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પ્રકરણ -૩  ( નિયમ સગં્રહ - ર) 
 અવધકારીઓ અને કમડચારીઓની સત્તા અને ફરજો 

 

 

 ૪.    રાજકોટ રાજપથ િી. ના નાણાફંકર્ય વ્ર્યિહારો  જેિા કે આિક 4 જાિક 4 બેંક ને િગત 
  કાર્યડિાહીઓ કરિી 
              પ.    રાજકોટ રાજપથ િી. ના નાણાફંકર્ય વ્ર્યિહારો ને િગત રીપોટડ  તૈર્યાર કરી ઉપરી 
અવધકારી             સમક્ષ રજુ કરિાની કામગીરી 
 ૬.       ઉપરી અવધકારીઓ દ્વારા સોંપિામા ંઆિેિ અન્ર્ય કામગીરી. 
 

િાણાકંીય :- 
 ૧. નાણાકીર્ય ખચડ મજુંરીની સત્તા આપિામા ંઆિેિ નથી. 

 

પ ) હોદ્દો  :- આસી. મેિેજર ( નસનિલ ) 
 

સત્તાઓ અિે ફરજો :- િહીિટી 
  

 ૧. શહરેી બસ વિભાગના િકડશોપ/બસ ડેપો4 બસ શેલ્ટસડ4 વપક-અપ સ્ટેન્ડ નિા બનાિિા 
  તથા તેની મરામત તેમજ બી.આર.ટી.એસ. ાેક ના મરામત/જાળિણીની કામગીરી 
કરિી. 
 ર. હાથ નીચે કામગીરી કરતા કમડચારીઓની કામગીરી ન ુસપુરવિવન કરવ.ુ 
 ૩. વસવિિ કામગીરી ને િગત ખચડના એસ્ટીમેટ તૈર્યાર કરી ઉપરી અવધકારી સમક્ષ રજુ 
  કરિા. 
 ૪. ઉપરી અવધકારીઓ દ્વારા સોંપિામા ંઆિેિ અન્ર્ય કામગીરી. 
 

 

 ૬ ) હોદ્દો  :- આસી. મેિેજર (ઈલે. એન્ડ નમકેનિકલ) 
 

સત્તાઓ અિે ફરજો :- િહીિટી 
 

 ૧. આર.એમ.ટી.એસ.. બસના િકડશોપ/બસ ડેપો 4 બસ શેલ્ટસડ માટે જરૂરી બસ ઓપરેશન 
ને   િગત જરૂરી કામગીરી કરિી. 
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પ્રકરણ -૩  ( નિયમ સગં્રહ - ર) 
 અવધકારીઓ અને કમડચારીઓની સત્તા અને ફરજો 

 

 ર. બી.આર.ટી.એસ. રૂટ પર સિેિન્સ કામગીરી માટે મકુિામા ંઆિેિ ૫૪ સીસીટીિી  
  કેમેરાને િગત કામગીરી એજન્સી મારફત કરાિિી. 
 ૩. હાથ નીચે કામગીરી કરતા કમડચારીઓની કામગીરી ન ુસપુરવિવન કરવ.ુ 
 ૪. આર.એમ.ટી.એસ. રૂટ તથા ટાઈમ ટેબિ તથા ફેર ને િગત કામગીરી કરિી તથા ાાફફક 
  ને ધ્ર્યાને િઈ જરૂરી ફેરફાર હાથ ધરિાP 

 પ. જીપીએસ વસસ્ટમ ને િગત મોનીટરીંગ તથા રીપોટડ  તૈર્યાર કરી ઉપરી અવધકારી            
  સમક્ષ રજુ કરિાની કામગીરી 
 ૬. ઉપરી અવધકારીઓ દ્વારા સોંપિામા ંઆિેિ અન્ર્ય કામગીરી. 
 

૭ ) હોદ્દો  :- આસી. મેિેજર ( આઈ.ટી.) 
 

સત્તાઓ અિે ફરજો :- િહીિટી 
  

 ૧. શહરેી બસ વિભાગને િગતા જરૂરીર્યાત મજુબના સોફટિેર તૈર્યાર કરિા અથિા તૈર્યાર 
  કરાિી તેને અમિમા ંમકુિાની કામગીરી કરિી. 
 ર. હાથ નીચે  કામગીરી કરતા કમડચારીઓની કામગીરીન ુસપુરવિવન કરવ.ુ 
 ૩. વિભાગ માટે જરૂરી હાડડિેર/સોફટિેર ખરીદ કરિા અથિા તે અંગે થનાર ખચડના  
  એસ્ટીમેટ તૈર્યાર કરી ઉપરી અવધકારી સમક્ષ રજુ કરિા. 
 ૪. બી.આર.ટી.એસ. રૂટ પર સિેિન્સ કામગીરી માટે મકુિામા ં આિેિ ૫૪  સીસીટીિી 
  કેમેરાના ડેટા સ્ટોરેજ તથા સિડરની જાળિણી કરિી તથા જરૂરીર્યાત મજુબના ડેટા પરુા 
  પાડિા અંગેની કામગીરી કરિી/ કરાિિી. 
 પ. વિભાગની િેબ સાઈટ તરૈ્યાર કરિી/કરાિિા અંગનેી કાર્યડિાહી કરિી. 
 ૬. ઉપરી અવધકારીઓ દ્વારા સોંપિામા ંઆિેિ અન્ર્ય કામગીરીઓ કરિી. 
  

૮ ) હોદ્દો  :-  આસી. એન્જીિીયર (રીસચભ ઓફીસર) 
 

સત્તાઓ અિે ફરજો :- િહીિટી 
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 ૧. શહરેી બસની ચકાસણી કરતા કમડચારીઓની કામગીરીન ુસપુરવિવન કરવ.ુ 
પ્રકરણ -૩  ( નિયમ સગં્રહ - ર) 

 અવધકારીઓ અને કમડચારીઓની સત્તા અને ફરજો 
 

 ર. ટીકીટ ચેફકિંગની કામગીરી કરતા કમડચારીઓની કામગીરીન ુસપુરવિવન કરવ.ુ 
 ૩. તમામ બસો તેના વનર્યત કરેિ રૂટ પર ટાઈમ ટેબિ મજુબ ચાિે છે કે નહી તેની  
  ચકાસણી કરિી. 
 ૪. તમામ બસોના દૈવનક સચંાિનના ફકિોમીટરની નોંધ પત્રકોની ચકાસણી કરિી. 
 પ. શહરેીજનો તરફથી નિા રૂટ તથા રૂટ ફેરફાર અંગે આિતી અરજીઓની ચકાસણી કરી 
  તેનો રીપોટડ  તૈર્યાર કરી રજુ કરિો. 
 ૬. જરૂરીર્યાત મજુબના નિા બસ સ્ટોપ કે પીક-અપ સ્ટોપ મકુિા કે તેને સ્થળાતંરીત કરિા 
  અંગેની કાર્યડિાહી કરિી.  

 ૭. બસ સેિાના બસ સ્ટોપ પર િગાિિા માટેના ટાઈમ ટેબિ તથા રૂટ મજુબના ભાડા 
  પત્રક તૈર્યાર કરિા. 
 ૮. અન-અવધક ત જાહરેાત અંગેની નોટીસ તૈર્યાર કરિી તથા તેની રીકિરી અંગે કાર્યડિાહી 
  કરિી. 
 ૯. ઉપરી અવધકારીશ્રીની સચુના મજુબની કામગીરી કરિી.  
 

૯ )   ફફલ્ડ ઓફફસર ( ઈલે. ) 
સત્તાઓ અિે ફરજો :- િહીિટી 
 

 ૧. શહરેી બસ વિભાગના િકડશોપ/બસ ડેપો4 બસ શેલ્ટસડ માટે જરૂરી ઈિેકાીકિ    

  મરામત/જાળિણીની અંગેની કામગીરી કરિી. 

 ર. બી.આર.ટી.એસ. રૂટ પર સિેિન્સ કામગીરી માટે મકુિામા ંઆિેિ ૫૪ સીસીટીિી  

  કેમેરાને  િગત ઈિેકાીકિ મરામત/જાળિણીની કામગીરી એજન્સી મારફત કરાિિી.   

 ૩. બી.આર.ટી.એસ. બસ સેિાની તમામ બસોન ુદૈવનક ઈન્સ્પેકશન કરી ધ્ર્યાને આિેિ  

  ક્ષવતઓ દુર કરિા સબબ એજન્સીને જાણ કરિી તેમજ ટેન્ડરની જોગિાઈ મજુબ  

  પેનલ્ટીઓ આપિી. 

 ૪. ઉપરી અવધકારીશ્રીની સચુના મજુબની કામગીરી કરિી.  
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પ્રકરણ -૩  ( નિયમ સગં્રહ - ર) 
 અવધકારીઓ અને કમડચારીઓની સત્તા અને ફરજો 

 

૧૦ )   ફફલ્ડ ઓફફસર ( મીકે. ) 
સત્તાઓ અિે ફરજો :- િહીિટી 
 

 ૧. શહરેી બસ વિભાગના િકડશોપ/બસ ડેપો 4 બસ શેલ્ટસડ માટે જરૂરી મીકેનીકિ    
  મરામત/જાળિણીની અંગેની કામગીરી કરિી. 
 ર. બી.આર.ટી.એસ. રૂટ પર સિેિન્સ  સકામગીરી માટે મકુિામા ંઆિેિ ૫૪ સીસીટીિી 
  કેમેરાને  િગત મીકેનીકિ  મરામત/જાળિણીની કામગીરી એજન્સી મારફત કરાિિી. 
 ૩. બી.આર.ટી.એસ. બસ સેિાની તમામ બસોન ુદૈવનક ઈન્સ્પેકશન કરી ધ્ર્યાને આિેિ  
  ક્ષવતઓ દુર કરિા સબબ એજન્સીને જાણ કરિી તેમજ ટેન્ડરની જોગિાઈ મજુબ  
  પેનલ્ટીઓ આપિી. 
 ૪. ઉપરી અવધકારીશ્રીની સચુના મજુબની કામગીરી કરિી.  

 

૧૧ )   હોદ્દો  :- ટ્રાફફક ઈન્સપેકટર 
 

સત્તાઓ અને ફરજો :- િહીિટી 
  

૧. શહરેી બસ સેિામા કાર્યડરત બસોન ુ ઈન્સપેકશન કરવ ુ તથા બસ સચંાિન ના 
ફકિોમીટરની નોંધ તૈર્યાર કરિી/કરાિિી. 

 ર. શહરેી બસમા ં મસુાફરી કરતા િોકોએ ર્યોગ્ર્ય ટીકીટ િીધેિ છે કે કેમ તેની ચકાસણી 
  કરિી. 
 ૩. ટીકીટ િગર બસમા ંમસુાફરી કરતા િોકોને દંડ કરી તેની િસિુાત કરિાની કાર્યડિાહી 
  કરિી. 
 ૪. બસના કંડકટર દ્વારા  મસુાફરી કરતા િોકો ને ર્યોગ્ર્ય દર ની ટીકીટ આપિામા ંઆિે છે કે 
  કેમ તેની ચકાસણી કરિી. 
  

 પ. શહરેમા ંઆિેિ બસ સ્ટેન્ડ તથા પીક-અપ સ્ટોપ પર અન-અવધક ત રીતે િગાિિામા ં
  આિેિ જાહરેાતો અન્િરે્ય માફહતી એકત્ર કરી ઓફીસને પહોંચાડિી. 
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 ૬. ઉપરી અવધકારીશ્રીની સચુના મજુબની કામગીરી કરિી.  

પ્રકરણ -૩  ( નિયમ સગં્રહ - ર) 
 અવધકારીઓ અને કમડચારીઓની સત્તા અને ફરજો 

 

૧ર.)   િકભ આનસસ્ટન્ટ (નસનિલ) 
 

 

સત્તાઓ અિે ફરજો :- િહીિટી 
  

 ૧. શહરેી બસ વિભાગના િકડશોપ/બસ ડેપો4 બસ શેલ્ટસડ4 વપક-અપ સ્ટેન્ડ નિા બનાિિા4  
  અન્ર્ય સ્થળે ખસેડિા તથા રીપેર કરિિા અંગેની કામગીરી કરિી. 
 ર. બી.આર.ટી.એસ. ાેક તથા તેની બને્ન તરફ આિેિ જાળીઓના મરામત/જાળિણીની 
  કામગીરી  કરિી. 
 ૩. વિભાગની કચેરી તથા કંાોિ કેબીનોની જાળિણી કરિા અંગેની કામગીરી કરિી. 
 ૪. વસવિિ કામગીરી ને િગત ખચડના એસ્ટીમેટ તૈર્યાર કરી ઉપરી અવધકારી સમક્ષ રજુ 
  કરિા. 
 પ. ઉપરી અવધકારીઓ દ્વારા સોંપિામા ંઆિેિ અન્ર્ય કામગીરી. 
 

૧૩ ) હોદ્દો  :-  ફફલ્ડ સપુરિાઈર  
 

સત્તાઓ અિે ફરજો :- િહીિટી 
૧. શહરેી બસ સેિાની માળખાકીર્ય સવુિધાઓ જેિી કે પાફકિગ 4 બસ સ્ટેન્ડો 4 િકડશોપ વિગેરે 

સ્થળો ની જાળિણી4  વનભાિ4 મરામત ને િગત કામગીરીન ુસપુરવિવન કરવ.ુ 
 ર. બસ સેિાના માગડ4 બસ સ્ટેન્ડો4 ાાફીકને િગત સમસ્ર્યાઓના વનરાકરણની કામગીરી 
કરિી. 
 ૩. બસ સેિાના ડેપો પર દૈવનક તમામ બસોના ઈન્સ્પેકશન અંગેની કામગીરી કરી ક્ષવત 
  બદિ એજન્સીને પેનલ્ટી આપિા અંગેની કામગીરી કરિી. 
 ૪. બસ સેિાના ડેપો પર સિારે બસના સ્ટાટડ  કીમી. તથા રાત્રે એન્ડીંગ કીમી ની નોંધ કરિી. 
 પ. સીટી બસ સેિાની કાર્યડરત કંાોિ કેબીન પર પછુપરછ 4 કન્સેશન કાડડ વિતરણ4 તર્યાથંી 
  પસાર થતી બસોના વનર્યતં્રણ અંગેની કામગીરી કરિી. 
 ૬. બસ સચંાિન અથે કાર્યડરત જુદીજુદી એજન્સીને આપિામા ં આિતી પેનલ્ટીના પત્રક 
  તૈર્યાર  કરિા. 
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પ્રકરણ -૩  ( નિયમ સગં્રહ - ર) 
 અવધકારીઓ અને કમડચારીઓની સત્તા અને ફરજો 

 

૭. બસ સચંાિન અથે કાર્યડરત જુદીજુદી એજન્સીના બીિ તૈર્યાર કરી તેમાથી િગાિિામા ં
આિેિ પેનલ્ટીઓની કપાત કરિી. 

 ૮. ઉપરી અવધકારીશ્રીની સચુના મજુબની કામગીરી કરિી.  

 

૧૪  ) હોદ્દો  :- કલાકભ   કમ એકાઉન્ટન્ટ 
 

સત્તાઓ અિે ફરજો :- િહીિટી 
 

 ૧. વિભાગમા ંરજુ થતા જુદી જુદી એજન્સીઓના બીિની ચકાસણી કરી તેને ચ  કિણા અંગેની 
  કામગીરી કરિી. 
 ર. વિભાગની જુદી જુદી નાણાફંકર્ય આિક/જાિકને િગતા રજીસ્ટર મેઈનટેઈન કરિા. 
 ૩. વિભાગમા ં રજુ થતા ચેક/ડી.ડી./રોકડ આિકને બેંકમા ંજમા કરિિા અંગેની કાર્યડિાહી 
  કરિી. 

૪. વિભાગની જુદીજુદી નાણાકંીર્ય આિક/જાિક ને િગતા પત્રકો તૈર્યાર કરી ઉપરી 
અવધકારી સમક્ષ રજુ કરિા. 

 પ. શાખાન ુબજેટ તૈર્યાર કરવ ુઅને ગ્રાન્ટ રજીસ્ટર વનભાિવ.ુ 
 ૬ વિભાગના કમડચારીઓના પગાર બીિ તૈર્યાર કરી ઉપરી અવધકારી સમક્ષ રજુ કરિા. 
 ૭. ઉપરી અવધકારીશ્રી ની સચુના મજુબની કામગીરી કરિી. 

 

૧પ ) હોદ્દો  :- કલાકભ  
 

સત્તાઓ અિે ફરજો :- િહીિટી 
 ૧. એસ્ટાબ્િીસમેન્ટને િગત તમામ પ્રકારની કામગીરી. 
 ર. વિભાગના પત્ર/ફાઈિોના આઉટિડડ/ઈનિડડની અંગેની કામગીરી કરિી. 
 ૩. તમામ પ્રકારની સ્ટેશનરી પરુી પાડિા તથા તેના રજીસ્ટર વનભાિિા અંગેની કામગીરી. 
 ૪. કોન્ાાકટરોના ંલબિ બનાિિા તેમજ કોન્ાાકટ અંગેની ફાઈિો મેઈનટેઈન કરિાની  
  કામગીરી. 
 

 



રાજકોટ રાજપથ લી. 

  

  14 

 

 

પ્રકરણ -૪  ( નિયમ સગં્રહ - ૩) 
કાયો કરિા માટેિા નિયમો, નિિીયમો, સચુિો, નિયમસગં્રહ અિે દફતરો  

 

 પ. શાખા હસ્તકની તમામ કચેરીઓના ંિીજળી લબિ / ટેિીફોન લબિ અંગેના ંરજીસ્ટર તેમજ 
  ફાઈિો વનભાિિા તથા આ અંગેના ં જરૂરી પત્રવ્ર્યિહાર ના ં મસુદ્દા તૈર્યાર કરિા તથા 
  સિંગ્ન તમામ કામગીરી. 
 ૬. નિી ફાઈિો ઉપસ્સ્થત કરિા તથા જરૂરી પફરપત્રો તથા હુકમના ંમસુદ્દા તૈર્યાર કરિાની 
  કામગીરી. 
 ૭. માફહતી અવધકાર અવધવનર્યમ-ર૦૦પ હઠેળ આિતી ફરીર્યાદોના ંવનકાિની કામગીરી તથા 
  રજીસ્ટર મેઈનટેઈન કરવ.ુ 
 ૮. હાજરી રજીસ્ટર મેઈનટેઈન કરવ ુતથા કમડચારીઓની હાજરી ચેક કરિી. 
 ૯ તમામ કમડચારીઓની ફાઈિો મેઈનટેઈન કરિી તેમજ આ ફાઈિોની મિુમેન્ટ પર  
  દેખરેખ રાખિી. 
 ૧૦.    ઉપરી અવધકારીશ્રીઓ તરફથી સોંપિામા ંઆિે તે તમામ કામગીરી કરિી. 
 

૧૬  ) હોદ્દો  :- પટ્ટાિાળા 
 

સત્તાઓ અિે ફરજો :- િહીિટી 
 ૧. ઓફીસ ખોિિા, બધં કરિા4 સાફ સફાઈ ની કામગીરી 
 ર. ઉપરી અવધકારી / કમડચારીઓ દ્વારા  સોંપિામા આિતી દરેક કામગીરી. 
 

૪.૧ જાહરે તતં્ર અથિા તેિા નિયતં્રણ હઠેળ િા અનધકારીઓ અિે કમભચારીઓએ ઉપયોગ કરિાિા 

નિયમો, નિિીયમો, સચુિો, નિયમસગં્રહ અિે દફતરો િી યાદી. 
 
 દસ્તાિેજ ન ુનામ / મથાળુ   દસ્તાિેજ નો પ્રકાર 
 ટેન્ડર પ્રફકર્યા    વનર્યમાનસુાર સોલ્િન્સી ધરાિનાર તેમજ ર્યોગ્ર્ય કક્ષા એ  
 એજન્સીઓને એસ.ઓ.આર  ટેન્ડર આપિાનો વનર્યમ 
 દસ્તાિેજ પરનુ ંટંુકુ િખાણ. 
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પ્રકરણ -૪  ( નિયમ સગં્રહ - ૩) 
કાયો કરિા માટેિા નિયમો, નિિીયમો, સચુિો, નિયમસગં્રહ અિે દફતરો  

 

 
 વ્ર્યફકત  ને વનર્યમ , વિનીર્યમો   
 સચુનાઓ, વનર્યમસગં્રહ અને 
 દફતરોની નકિ અહીંથી મળશે.  સરનામ ુ 
      રાજકોટ રાજપથ િી. 
      મલ્ટી એફકટિીટી સેન્ટર વત્રજો માળ, 
      નાનામિા સકડિ,૧પ૦ ફુટ રીંગ રોડ,   
      રાજકોટ ૩૬૦૦૦પ 
      ઈ-મેઈિ : rmc.rrl@gmail.com 

      િેબસાઈટ : rajkotrajpathltd.com , rmc.gov.in 

 
 વિભાગ દ્વારા  વનર્યમો, વિનીર્યમો, ટેન્ડર ની નકિ િેિા માટે સસં્થાએ નક્કી કરે તે મજુબ
 સચુનાઓ વનર્યમસગં્રહ અને િેિાની  ટેન્ડર ફી િેિામા આિે મજુબ ટેન્ડર ફી િેિામા આિે છે. 
 ફી(જો હોર્ય તો) 
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      પ્રકરણ -પ  ( નિયમ સગં્રહ - ૪) 
વનતીના ધડતર અથિા વનતીના - અમિ સબંધંી જનતાના સભ્ર્યો સાથે સિાહ - પરામશડ 
 અથિા તેમના પ્રવતવનધીતિ માટેની કોઈ વ્ર્યિસ્થા હોર્ય તો તેની વિગત 
 
 
િીનત ધડતર  : 
 

પ.૧ શ ુ નીવતઓના ધડતર માટે જનતાની અથિા તેના પ્રવતવનવધઓની સિાહ - પરામશડ અથિા 
 સહભાલગતા કેળિિા  માટેની કોઈ જોગિાઈ છે ?  જો હોર્ય તો , નીચેના નમનુામા આિી 
 નીવતની વિગતો . 
  
 નથી. 
 

િીનત િો અમલ  : 
  
પ.ર શ ુ નીવતઓના અમિ માટે જનતાની અથિા તેમના પ્રવતવનધીઓની સિાહ-પરામશડ/ 
 સહભાગીતા મેળિિા માટેની  કોઈ જોગિાઈ છે ? જો આિી જોગિાઈઓ હોર્ય તો તેની વિગતો 
 નીચનેા નમનુામા આપો. 
 

 નથી. 
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પ્રકરણ -૬  ( વનર્યમ સગં્રહ - પ) 

જાહરે તતં્ર અથિા તેિા નિયતં્રણ હઠેળ િા અનધકારીઓ પાસેિા દસ્તાિેજોિી કિાઓ અંગેન ુપત્રક 

 
૬.૧ સરકારી દસ્તાિેજો વિશેની માફહતી આપિા નીચેના નમનુાનો ઉપર્યોગ કરશો. જર્યા ં આ 
 દસ્તાિેજો ઉપિબ્ધ છે  તેિી જગ્ર્યાએ જેિી કે સલચિાિર્ય કક્ષા, વનર્યામકની કચેરી કક્ષા, અન્ર્યનો 
 ઉલ્િેખ કરો . (  અન્ર્યો િખિાની જગ્ર્યાએ કક્ષાનો ઉલ્િેખ કરો ) 
 
 

િમ નબંર દસ્તાિેજોની 
કક્ષા 

દસ્તાિેજન ુનામ અને 
તેની એક િીટીમા ં
ઓળખ 

દસ્તાિેજ મેળિિાની 
કાર્યડ પધ્ધવત 

નીચેની વ્ર્યફકત 
પાસે છે / તેના 
વનર્યતં્રણ મા ંછે. 

    ૧ જાહરે સચુના ટેન્ડર / ઈ ટેન્ડર
  

િતડમાનપત્ર / 
િેબસાઈટ પરથી 
ધોરણસરની અરજી 
કર્યથેી 

જનરિ મેનેજરશ્રી 
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પ્રકરણ -૮  ( નિયમ સગં્રહ - ૭ ) 
સરકારી માફહતી અનધકારીઓિા િામ, હોદ્દા અિે અન્ય નિગતો 

 

૮.૧ જાહરે તતં્રિા સરકારી માફહતી અનધકારીઓ , મદદિીશ સરકારી માફહતી અનધકારીઓ અિે 
 નિર્ાગીય કાયદાકીય (એપેલેટ) સત્તાનધકારી નિશેિી સપંકભ  માહીતી - 
 

 સરકારી તતં્ર  િામ   :- રાજકોટ રાજપથ લી., રાજકોટ 

 જાહરે માફહતી અનધકારી   :- 
િ
મ 

        નામ 
    ( હોદો )  

એસ.ટી.
કોડ 

ઓફીસ નબંર ફેકસ ઈ-મેઈિ સરનામુ ં
ફોન 
નબંર 

મોબાઈિ 

૧ શ્રી જે. પી. 
રાઠોડ 
(આસી.મેનેજર) 

      -       - ૯૭૧૪૫ 
૦૩૭૪૭ 

       - jprathod@ 
rmc.gov.in 

મલ્ટીએફકટિીટી 
સેન્ટર, વત્રજો 
માળ, નાનામિા 
સકડિ, ૧પ૦ ફુટ 
રીંગ રોડ, 
રાજકોટ 

 
મદદિીશ માફહતી અનધકારીઓ  :- 
િ
મ 

        નામ 
    ( હોદો )  

એસ.ટી.
કોડ 

ઓફીસ નબંર ફેકસ ઈ-મેઈિ સરનામુ ં
ફોન 
નબંર 

મોબાઈિ 

૧ શ્રી એન. એ. 
રાણપરા 

      -       - ૯૯૦૯૨ 
૫૦૩૫૦ 

    - rrl.rmc@ 
gmail.com 

મલ્ટીએફકટિીટી 
સેન્ટર, વત્રજો 
માળ, નાનામિા 
સકડિ, ૧પ૦ ફુટ 
રીંગ રોડ, 
રાજકોટ 

ર શ્રી 
કરણરાજવસિંહ 
િાર્ય. વાિા 

      -       - ૯૭૧૪૦ 
૪૯૯૦૮ 

    - rmc.rmts@ 
gmail.com 
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પ્રકરણ -૮  ( નિયમ સગં્રહ - ૭ ) 
સરકારી માફહતી અનધકારીઓિા િામ, હોદ્દા અિે અન્ય નિગતો 

 
િ
મ 

        નામ 
    ( હોદો )  

એસ.ટી.
કોડ 

ઓફીસ નબંર ફેકસ ઈ-મેઈિ સરનામુ ં
ફોન 
નબંર 

મોબાઈિ 

૩ શ્રી એ. બી. 
સેજપાિ   
(ફફલ્ડ 
સપુરિાઈવર - 
મીકે.) 

      -       - ૯૪૨૮૨ 
૮૧૪૧૪ 

 

    - rrl.rmc@ 
gmail.com 

મલ્ટીએફકટિીટી 
સેન્ટર, વત્રજો 
માળ, નાનામિા 
સકડિ, ૧પ૦ ફુટ 
રીંગ રોડ, 
રાજકોટ 

 
નિર્ાગીય એપેલેટ ( કાયદા ) સત્તાઅનધકારી :- 
િ
મ 

        નામ 
    ( હોદો )  

એસ.ટી.
કોડ 

ઓફીસ નબંર ફેકસ ઈ-મેઈિ સરનામુ ં
ફોન 
નબંર 

મોબાઈિ 

૧ શ્રી જે. ડી. 
કુકડીર્યા  
(જનરિ 
મેનેજર) 

      -       - ૯૭૨૩૪ 
૫૬૩૬૩ 

 

- rmc.rrl@gmai
l.com 

મલ્ટીએફકટિીટી 
સેન્ટર, વત્રજો 
માળ, નાનામિા 
સકડિ, ૧પ૦ ફુટ 
રીંગ રોડ, 
રાજકોટ 
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પ્રકરણ -૯ 
નિણભય લેિાિી પ્રફકયામા ંઅનસુરિાિી કાયભપધ્ધનત 

 

૯.૧ જુદા જુદા મદુાઓ અંગે  નિણભય લેિા માટે કઈ પધ્ધનત અનસુરિામા ંઆિે છે ?  
 (સક્ષચિાલય નિયમ સગં્રહ અિે કામકાજિા નિયમોિા નિયમસગં્રહ , અન્ય નિયમો / નિનિયમો 
 નિગેરે િો સદંર્ભ ટાકંી શકાય ) 
 

 જુદા જુદા મદુાઓ અંગે  વનણડર્ય િેિા માટે બહુસ્તરીર્ય કાર્યડપધ્ધવત અનસુરિામા ંઆિે છે  
 

૯.ર અગતયિી બાબતો માટે કોઈ ખાસ નિણભય લેિા માટેિી દસ્તાિેજી કાયભપધ્ધનતઓ / ઠરાિેલી 
 કાયભપધ્ધનતઓ, નિયત માપદંડો / નિયમો કયા કયા છે ? 
 

 ૧. બી.પી.એમ.સી. એકટ મજુબ 
 ર. જનરિ મેનેજરશ્રી 
 ૩. માનનીર્ય ચેરમેનશ્રી (કવમશ્નરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા) 
 ૪. બોડડ ઓફ ફડરેકટસડ  
 

૯.૩ નિણભય િે જિતા સધુી પહોચાડિાિી કઈ વ્યિસ્થા છે ? 
  

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા (રાજકોટ રાજપથ િી.)ને િગત વિકાસ કામોની વિગત ન ુ વત્રમાસીક 
 મેગેલવન બહાર પાડિામા ંઆિે છે. તેમજ વિકાસના કામો / મેશનરી કામોની વિગતો જાહરે 
 િતડમાન પત્રો મારફત પ્રવસધ્ધ કરિામા આિે છે. જરૂર જણાર્યે કચેરીની િેબસાઈટ  
 rajkotrajpath.com , rmc.gov.in  ઉપર પણ પ્રવસધ્ધ કરિામા ંઆિે છે. 
 

૯.૪ વનણડર્ય િેિાની પ્રફકર્યા જેના મતંવ્ર્યો િેિાનાર છે તે અવધકારી કર્યા ંછે ? 
 

 આસી. મેનેજરશ્રી 
 ડે.જનરિ મેનેજરશ્રી 
 જનરિ મેનેજરશ્રી 
 ચેરમેનશ્રી, રાજકોટ રાજપથ િી. (કવમશ્નરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા) 
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પ્રકરણ -૯ 
નિણભય લેિાિી પ્રફકયામા ંઅનસુરિાિી કાયભપધ્ધનત 

 
 

૯.પ નિણભય લેિાર અંનતમ સત્તાનધકારી કોણ છે ? 
 ચેરમેનશ્રી, રાજકોટ રાજપથ િી. (કવમશ્નરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા) 
 

૯.૬  જે અગતયિી બાબતો પર જાહરે સત્તાનધકારી દ્વારા નિણભય લેિામા આિે છે તેિી માહીતી અલગ 

રીતે િીચેિા િમિુામા ંઆપો. 
    

િમ   

૧ જેના પર વનણડર્ય િેિાનાર છે તે વિષર્ય  શહરેી બસ સેિા તેમજ બી.આર.ટી.એસ. બસ સેિા ને 
િગત કામ 

 

ર માગડદશડક સચુન/ફદશાવનદટેશશ જો કોઈ 
હોર્ય તો 
 

બજેટની જોગિાઈઓ મજુબ તેમજ અન્ર્ય મજુંરીઓથી 
 

૩ અમિની પ્રફિર્યા 
 

હકુમ અથિા બોડડ ઓફ ડીરેકટસડના ઠરાિ અનસુાર 

૪ વનણડર્ય િેિાની કાર્યડિાહીમા ંસકંળાર્યેિ 
અવધકારીઓનો હોદો 

આવસ. મેનેજરશ્રી (ઓપરેશન) 
ડે.જનરિ મેનજેરશ્રી (વસવિિ એન્ડ ઓપરેશન) 

જનરિ મેનેજરશ્રી 
ચેરમેનશ્રી 

પ ઉપર જણાિિે અવધકારીઓના સપંકડ 
અંગેની માફહતી 

મોબાઈિ ફોન દ્વારા / િેન્ડિાઈન ટેિીફોન દ્વારા અથિા 
ઓફીસ સમર્ય દરમ્પર્યાન રૂબરૂ મળિાથી 
 

૬ જો વનણડર્યથી સતંોષ ન હોર્ય તો કર્યા ં
અને કેિી રીતે અપીિ કરિી 
 

v 
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 પ્રકરણ-૧૦ 

અવધકારીઓ અને કમડચારીઓ માફહતી પસુ્તીકા sડીરેકટરી) 
 

૧)   ચેરમેિશ્રી ,  બોડભ ઓફ ફડરેકટસભિી માફહતી  
 

િમ નામ હોદ્દો એસ.ટી.
ડી. કોડ 

કચેરીનો 
ફોન નબંર 

મોબાઈ
િ નબંર 

ઈ-મેઈિ સરનામ ુ

૧ શ્રી ઉફદત અગ્રિાિ  
(આઈ.એ.એસ.) 
 

ચેરમેનશ્રી 
( હોદાની રૂએ 
કવમશ્નરશ્રી, રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકા) 

૦ર૮૧ રરર૪૧૩૩4  
રર૩૯૯૭૩ 

 

૯૭૧૪પ
૦૩૭૦૧ 

mc_rmc@ 
rmc.gov.in 

રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકા 
ડો. આંબેડકર 
ભિન4 ઢેબર 

રોડ 

રાજકોટ 

ર શ્રી એ. કે. વસિંઘ ફડરેકટરશ્રી 
( હોદાની રૂએ 
નાર્યબ કવમશ્નરશ્રી) 
 

૦ર૮૧ ૨૩૩૧૪૮૪ 

 
૯૪૦૯૭
૦૦૧૨૩  

dmcwzdm

cwz 
@rmc.gov

.in 

૩ શ્રી સી. કે. નદંાણી 
 
 

ફડરેકટરશ્રી 
( હોદાની રૂએ 
નાર્યબ કવમશ્નરશ્રી) 
 

૦ર૮૧ રરર૦૯૩૮ 

 
૯૭૧૪પ
૦૩૭૦૪ 

Dmccz 
@rmc.gov

.in 
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પ્રકરણ-૧૦ 

અવધકારીઓ અને કમડચારીઓ માફહતી પસુ્તીકા sડીરેકટરી) 
 

ર )   રૂટ કનમફટ મેમ્બરોિી માફહતી 
 

િમ નામ હોદ્દો એસ.ટી.
ડી. કોડ 

કચેરીનો 
ફોન નબંર 

મોબાઈ
િ નબંર 

ઈ-મેઈિ સરનામ ુ

૧ શ્રી સી. કે. નદંાણી 
 
 

ફડરેકટરશ્રી 
( હોદાની રૂએ 
નાર્યબ કવમશ્નરશ્રી) 
તથા ચેરમેનશ્રી રૂટ 
કવમફટ 

 

૦ર૮૧ રરર૦૯૩૮ 

 
૯૭૧૪પ
૦૩૭૦૪ 

dmccz@rmc.
gov.in 

રાજકોટ 
મહાનગરપા

લિકા 
ડો. આંબેડકર 
ભિન4 ઢેબર 

રોડ 

રાજકોટ 

ર શ્રી કે. એસ. ગોહિે 

 
રૂટ કવમફટ મેમ્પબર 

 

-         - ૯૬ર૪૭
૧૮ર૩૬ 

ksgohel@rmc
.gov.in 

િેસ્ટ વોન, 

આર.એમ.સી. 
કચેરી 

બીગ બજાર 
પાછળ, 

૧પ૦ ફુટ રીંગ 
રોડ, રાજકોટ 

૩ શ્રી જે. ડી. કુકડીર્યા રૂટ કવમફટ મેમ્પબર 

( હોદાની રૂએ  
જી.એમ., 
આર.આર.એિ.) 

૦ર૮૧ ર૩૩ર૮પપ ૯૭૨૩૪
૫૬૩૬૩  

rmc.rrl@ 
gmail.com  

મલ્ટીએફકટિી
ટી સેન્ટર, 
વત્રજો માળ, 
નાનામિા 
સકડિ, ૧પ૦ 
ફુટ રીંગ રોડ, 
રાજકોટ 
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પ્રકરણ-૧૦ 

અવધકારીઓ અને કમડચારીઓ માફહતી પસુ્તીકા sડીરેકટરી) 
 

૩ )   અનધકારીઓ અિે કમભચારીઓ માફહતી 
િમ નામ હોદ્દો એસ.ટી.

ડી. કોડ 

કચેરીનો 
ફોન નબંર 

મોબાઈ
િ નબંર 

ઈ-મેઈિ સરનામ ુ

૧ શ્રી જે. ડી.કુકડીર્યા જનરિ મેનેજર  
 

૦ર૮૧ ર૩૩ર૮પપ ૯૭૨૩૪
૫૬૩૬૩  

rmc.rrl@ 
gmail.com  

મલ્ટીએફકટ
િીટી સેન્ટર, 
વત્રજો માળ, 
નાનામિા 
સકડિ, ૧પ૦ 
ફુટ રીંગ 

રોડ, રાજકોટ 

ર શ્રી િી.સી. રાજદેિ ડી.જી.એમ. 
(વસવિિ &ઓપરેશન) 

" " ૯૭૨૩૪
૫૫૨૫૧ 

vcrajdev@ 
hotmail.com 

૩ શ્રી જે. પી. રાઠોડ આસી. મેનેજર 
(ઓપરેશન) 

" " ૯૭૧૪૫ 
૦૩૭૪૭ 

mivora@rmc.
gov.in 

૪ શ્રી એન.આર.પડંર્યા ડી.જી.એમ. (એેડમીન 
એન્ડ ફાર્યનાન્સ) 

" " ૯૯૭૪૩
૪૩૬પ૭ 

rmc.rrl@ 
gmail.com 

પ શ્રી વનકંુજ રાણપરા આસી. ઈન્જીનીર્યર 

(વસિીિ) 
" " ૯૯૦૯૨

૫૦૩૫૦ 

" 

૬ શ્રી ધમેશભાઈ 
માકડીર્યા 

આસી. મેનેજર 

(ઈિ.ે એન્ડ વમકેવનકિ) 
" " ૯૯૭૯૯

૪૭પ૬૭ 

" 

૭ શ્રી કે. િાર્ય. વાિા રીસચડ ઓફીસર 

(આસી. એન્જીનીર્યર) 
" " ૯૭૧૪૦

૪૯૯૦૮ 

rmc.rmts@ 
gmail.com 

૮ શ્રી ડી. બી. પરમાર એડી આસી 
એન્જીનીર્યર 

(વસિીિ) 

" "  rmc.rrl@ 
gmail.com 

૯ શ્રી અલ્પેશ 
ગદુરાવસર્યા 

એકાઉન્ટન્ટ " " ૯૭ર૪૯
ર૭ર૩૦ 

“” 

૧૦ શ્રી ફકરણભાઈ દરજી  િકડ આસી. 
(વસિીિ) 

" " ૯૭૨૩૪
૪૮૬૩૪ 

 

૧૧ હાિ જગ્ર્યા ખાિી િકડ આસી. 
(વસિીિ) 

" "    --  

૧ર શ્રી એિ. કે. પરમાર ફફલ્ડ ઓફફસર 

( વમકે.) 
" " ૯૦૩૩૯૮

૦૯૧૦ 
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પ્રકરણ-૧૦ 

અવધકારીઓ અને કમડચારીઓ માફહતી પસુ્તીકા sડીરેકટરી) 
 

િમ નામ હોદ્દો એસ.ટી.
ડી. કોડ 

કચેરીનો 
ફોન નબંર 

મોબાઈ
િ નબંર 

ઈ-મેઈિ સરનામ ુ

૧૩ શ્રી કમિભાઈ 
િેકરીર્યા 

ફફલ્ડ ઓફફસર      
(ઈિે.) 

૦ર૮૧ ર૩૩ર૮પપ ૮૮૬૬૫ 
૮૦૯૭૫ 

 

 

૧૪ શ્રી ફકતીભાઈ આર. 
મેહ  

ઈન્સ. " " ૮૦૦૦૦
૩૪૪૫૫  

 

મલ્ટીએફકટ
િીટી સેન્ટર, 
વત્રજો માળ, 
નાનામિા 
સકડિ, ૧પ૦ 
ફુટ રીંગ 

રોડ, રાજકોટ 

૧૫ શ્રી િક્ષ્મણભાઈ પી 
રાઠોડ  

ઈન્સ. " " ૯૮૨૪૪
૫૩૭૧૦ 

 

૧૬ શ્રી વિજર્યગીરી 
ગોસ્િામી 

ાા.ઈન્સ. " " ૮૧પપ૦
પરપ૬૭ 

 

૧૭ શ્રી ભાિેશભાઈ 
ગજેરા 

ાા.ઈન્સ. " " ૮૧પપ૦
પ૪૦પ૬ 

 

૧૮ શ્રી જર્યવમનવસિંહ 
રાજપતુ 

ાા.ઈન્સ. " " ૭ર૦૩૦
રપરપપ 

 

૧૯ શ્રી એ.બી. સેજપાિ ફફલ્ડ સપુરિાઈવર " " ૯૪ર૮ર
૮૧૪૧૪ 

 

ર૦ શ્રી પ્રકાશ રાઠોડ ાા.ઈન્સ. " " ૯૯ર૪૭
૭૯૭૯ર 

 

ર૧ શ્રી જર્યેશભાઈ 
સાફદર્યા 

ાા.ઈન્સ. " "   

ર૨ હાિ જગ્ર્યા ખાિી ાા.ઈન્સ. " "   

ર૩ હાિ જગ્ર્યા ખાિી ાા.ઈન્સ. " "     --  
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પ્રકરણ -૧૧ (નિયમસગં્રહ -૧૦) 
િમ નામ હોદ્દો માસીક 

મહનેતાણુ ં
એવપ્રિ 

૨૦૨૧ સ્સ્થવત 

િળતર/
ભથ્ુ ં

વિનીર્યમા ં
જણાવ્ર્યા મજુબ 
મહનેતાણુ ં

નક્કી કરિાની 
કાર્યડપધ્ધવત 

૧ શ્રી જે ડી. કુકડીર્યા જનરિ મેનેજર ૧,૦૪,૨૩૨/- નીિ સરકારશ્રીના 
વનર્યમ મજુબ 

૨ શ્રી િી.સી. રાજદેિ ડી.જી.એમ.(સી.&ઓ.)  ૯૯,૦૬૧/- નીિ સરકારશ્રીના 
વનર્યમ મજુબ 

૩ શ્રી જે. પી. રાઠોડ આસી. મેનેજર 
(ઓપરેશન) 

૧,૩૮,૪૭૮/- નીિ સરકારશ્રીના 
વનર્યમ મજુબ 

૫ શ્રી કે િાર્ય. વાિા રીસચડ ઓફફસર 
(આસી. એન્જી.) 

૭૪,૭૩૩/- નીિ સરકારશ્રીના 
વનર્યમ મજુબ 

૬ શ્રી એન. એ. રાણપરા આસી. એન્જી. 
(વસવિિ) 

૪૩,૯૦૭/- નીિ સરકારશ્રીના 
વનર્યમ મજુબ 

૭ શ્રી ડી. બી. પરમાર એડી. આસી. એન્જી. 
(વસવિિ) 

૮૬,૨૦૩/- નીિ સરકારશ્રીના 
વનર્યમ મજુબ 

૮. શ્રી કે. એમ. દરજી િકડ આસી. (વસવિિ) ૨૧,૮૩૦/- નીિ સરકારશ્રીના 
વનર્યમ મજુબ 

૯. શ્રી કીવતિભાઈ આર. મેહ ઇન્સ્પેકટર ૪૯,૪૯૪/- નીિ સરકારશ્રીના 
વનર્યમ મજુબ 

૧૦. શ્રી વિજર્યગીરી 
ગૌસ્િામી 

ાા. ઇન્સ્પેકટર ૬૩,૦૦૪/- નીિ સરકારશ્રીના 
વનર્યમ મજુબ 

૧૧. શ્રી ભાિેશભાઈ ગજેરા ાા. ઇન્સ્પેકટર ૬૩,૦૦૪/- નીિ " 

૧૨. શ્રી અવમતભાઈ સજેપાિ ફફલ્ડ સપુરિાઈવર 
(મીકે) 

૪૪,૭૭૬/- નીિ સરકારશ્રીના 
વનર્યમ મજુબ 
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પ્રકરણ -૧ર ( નિયમસગં્રહ - ૧૧) 

 
પ્રતયેક સસં્થાિે  ફાળિાયેલ  અંદાજપત્ર તમામ યોજિાઓ, સકુ્ષચત ખચભ અિે કરેલ ચકુિણી અંગે 
અહિેાલિી નિગતો નિકાસ, નિમાભણ અિે તકનિકી કાયો અંગે જિાબદાર જાહરેતતં્ર માટે  
 
 
૧ર.૧ જુદી જુદી ર્યોજનાઓ અન્િરે્ય જુદી જુદી પ્રવ  તીઓ માટે િષડ ર૦૨૧-૨૨  ના અંદાજપત્રની 
 વિગતોની માફહતી. 
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પ્રકરણ -૧૩ ( નિયમસગં્રહ -૧ર ) 
સહાયકી કાયભક્રમોિા ંઅમલ અંગેિી પધ્ધનત 

 
 આ શાખા હઠેળ સહાયકી કાયભક્રમ યોજિા અમલમા ંિ હોય લાગ ુપડત ુિથી. 
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પ્રકરણ - ૧૪ ( નિયમસગં્રહ -૧૩ ) 
 

૧૪.૧ તેણે આપેલ રાહતો, પરમીટ કે અનધકૃત મેળિિારિી નિગતો. 
 
 

 પીરીયોડીક પાસ: 
 રાજકોટ રાજપથ િી. ના બોડડ ઓફ ડીરેક્ટસડ દ્વારા તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ અને તા. ૧૧/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ 

કરિામા ંઆિેિ ઠરાિ અન્િર્યે રાજકોટ રાજપથ િી. દ્વારા સચંાિીત BRTS અને RMTS (વસટી બસ) સેિાનો ઉપર્યોગ 
કરિા શહરેીજનો માટે પીરીર્યોડીક પાસ ઉપિબ્ધ કરાિિા અંગેની વનતી વનર્યત કરિામા ંઆિેિ છે. ઉક્ત વનતી 
અનસુાર જુદા-જુદા સમર્યગાળા એટિ ેકે ૧(એક) માસ, ૩(ત્રણ) માસ, ૬(છ) માસ તથા ૧(એક) િષડના સમર્યગાળા 
માટે વિવિધ કેટેગરીના મસુાફરો જેિી કે જનરિ કેટેગરી, વિધાથી કેટેગરી, ફદવ્ર્યાગં કેટેગરી અને વસવનર્યર વસફટવન 
કેટેગરી માટે પીરીર્યોડીક પાસના દરો વનર્યત કરિામા ંઆિેિ છે જે અંગેની વિગતો નીચ ેદશાડિેિ છે. પીરીર્યોડીક 
પાસની સવુિધા મેળિનાર નાગફરકોને તેઓએ વનર્યત ચાર્જ ભરીને મળેિેિ પીરીર્યોડીક પાસના સમર્યગાળા 
દરવમર્યાન BRTS તથા RMTS (વસટી બસ) સેિામા ંમસુાફરી કરિાની સવુિધા ઉપિબ્ધ કરાિિામા ંઆિેિ છે.  

  

 

ટેબલ:- પીરીયોડીક પાસિી નિનિધ કેટેગરી માટે ર્રિાિા થતા ચાર્જિી નિગતો :- 
  

પ્રકાર જિરલ નિધાથી (૧૨ િર્ભથી 
િાિા બાળકો માટે) 

નિધાથી (૧૨ િર્ભ 
કે તેથી ઉપર િા ) 

ફદવ્યાગં નસનિયર નસફટઝિ  

(૬૦ િર્ભથી િધ ુઉમરિા) 
૧ માસ રૂ.૫૫૦/- રૂ.૧૭૫/- રૂ.૩૫૦/- રૂ.૩૫૦/- રૂ.૩૫૦/- 

૩ માસ   રૂ.૧૬૦૦/- રૂ.૫૦૦/-   રૂ.૧૦૦૦/-  રૂ.૧૦૦૦/-   રૂ.૧૦૦૦/- 

૬ માસ   રૂ.૩૦૦૦/- રૂ.૯૦૦/-   રૂ.૧૮૦૦/-  રૂ.૧૮૦૦/-   રૂ.૧૮૦૦/- 

      ૧ િષડ  રૂ.૫૫૦૦/-   રૂ.૧૬૫૦/-   રૂ.૩૩૦૦/-  રૂ.૩૩૦૦/-   રૂ.૩૩૦૦/- 

 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહરેના જાહરે પફરિહન સેિાનો ઉપર્યોગ કરનાર નાગફરકોની સવુિધામા ં
િધારો કરિા માટેની આ મહતિાકાકં્ષી પીરીર્યોડીક પાસ ર્યોજનાનો િાભ મેળિિા માટે નાગફરકો દ્વારા પીરીર્યોડીક 
પાસ ઓનિાઇન મેળિી શકાર્ય તે માટે રાજકોટ  મહાનગરપાલિકાની િેબસાઈટ www.rmc.gov.in પર 
સોફ્ટિેરની િીંક ઉપિબ્ધ કરાિિામા ંઆિેિ છે. નાગફરક ઉપરોક્ત લિિંક પરથી તઓેના જરૂરી આધારની વિગતો 
ઓનિાઇન પરુી પાડી વનર્યત ચાજીસની રકમ ઓનિાઇન પેમેન્ટ કરી શકશે, તથા નાગફરકો દ્વારા કરિામા ં
આિેિ અરજી અન્િર્ય ે તરૈ્યાર કરિામા ંઆિેિ પીરીર્યોડીક પાસ રાજકોટ રાજકોટ િી.ના વત્રકોણબાગ ખાતેના 
“વસટી બસ કંાોિ ટવમિનિ” પરથી અરજી ફોમડ ભર્યાડ/રજુ કર્યાડના મહત્તમ ૧૫ (પદંર) ફદિસમા ંકચેરીના ંકામના ં
કિાકો (સિારના ૧૦:૦૦ થી સાજંના ં ૬:૦૦ કિાક સધુી) દરવમર્યાન મેળિી શકશે તેિી વ્ર્યિસ્થા ઉપિબ્ધ 
કરાિિામા ંઆિેિ છે. તેમજ નાગફરકો માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના તમામ વસટી વસવિક સેન્ટર ખાત ેવનર્યત 
ફોમડ ભરીને ઓફ િાઈન અરજી સાથ ે વનર્યત ચાર્જ ભરપાઇ કરિાની વ્ર્યિસ્થા ઉપિબ્ધ કરિામા ંઆિિે છે. 
નાગફરકો માટે તમામ વસટી વસવિક સેન્ટર ખાતે પીરીર્યોડીક પાસ મેળિિા માટેના ફોમડ વિના મ  લ્રે્ય ઉપિબ્ધ 
કરાિિામા ંઆિેિ છે.  
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 બાધંકામ શ્રનમકોિે કામિા સ્થળોએ આિિા-જિાિા મસુાફરી ખચભમા ંસહાયિી યોજિા:-   
ગજુરાત મકાન અને અન્ર્ય બાધંકામ શ્રમર્યોગી કલ્ર્યાણ બોડડ, અમદાિાદના સભ્ર્ય સલચિશ્રી દ્વારા 

તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦ના પત્ર અન્ર્યરે્ય ગજુરાત મકાન અને અન્ર્ય બાધંકામ શ્રમર્યોગી કલ્ર્યાણ બોડડમા ં નોંધારે્યિા 
બાધંકામ શ્રવમકો કે જેઓ પોતાની આજીવિકા મેળિિા બાધંકામની પ્રવ  વતઓ સાથેના વ્ર્યિસાર્યમા ંકામગીરી કરી 
રોજગારી મેળિિા પોતાના વનિાસ સ્થાન/િસાહતોથી વિવિધ બાધંકામ સાઈટ પર જિા-આિિા માટે પબ્િીક 
ાાન્સપોટડ સવિિસ મારફતે મસુાફરી કરતા હોર્ય તેિા બાધંકામ શ્રવમકો માટેની મ્પયવુનવસપિ ાાન્સપોટડ સવિિસમા ં
કન્સેશન/રાહત દરની ર્યોજનાનો િાભ મળી રહ,ે તે માટે પીરીર્યોડીક પાસના કુિ ખચડ પૈકી ૮૦% ખચડ બાધંકામ 
શ્રમર્યોગી કલ્ર્યાણ બોડડ - શ્રમ અન ેરોજગાર વિભાગ પાસેથી તથા ૨૦% ખચડ િાભાથી પાસેથી િસ  િિાનો રહશેે, 

તે મજુબની ર્યોજના શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના તા.૨૯/૦૬/૨૦૨૦ ના ઠરાિ અન્િરે્ય મજુંર થરે્યિ છે. જે 
ધ્ર્યાને િઇ ગજુરાત મકાન અને અન્ર્ય બાધંકામ શ્રમર્યોગી કલ્ર્યાણ બોડડમા ંનોંધારે્યિ બાધંકામ શ્રવમક માટે તેઓને 
શહરેમા ંસીટી બસ તથા બી.આર.ટી.એસ.  પફરિહનનો ઉપર્યોગ કન્સેશન દરથી કરિા માટે વિવિધ સમર્યગાળા 
જેિા કે ૧(એક) માસ, ૩(ત્રણ) માસ, ૬(છ) માસ તથા ૧(એક) િષડ માટેના પાસના દર રાજકોટ રાજપથ િી.ના ં
તા.૧૧/૦૯/૨૦૨૦ ના ંબોડડ ઠરાિથી મજુંર કરિામા ંઆિેિ છે.  

 
 

જે મજુબ રાજકોટ રાજપથ િી. દ્વારા સરકારશ્રીની સદરહુ ં શ્રવમક પફરિહન ર્યોજના અંતગડત પ્રતરે્યક 
નોંધારે્યિ બાધંકામ શ્રવમક િાભાથી પાસેથી વનર્યત સમર્યગાળા માટેની પાસની રકમના ૨૦% તથા શ્રમર્યોગી 
કલ્ર્યાણ બોડડ - શ્રમ અન ેરોજગાર વિભાગ પાસેથી પાસની રકમના ૮૦% મજુબના જુદા-જુદા પીરીર્યડ માટેના 
પાસ અંતગડત િસ  િિાના થતા ંદર(ચાર્જ) ની વિગતો નીચે ટેબિમા ંદશાડિેિ છે 

 

ક્ર
મ 

 
 

પાસિી નિગત 
નિગત 

 

પાસિો કુલ ચાર્જ  

પ્રનત બાધંકામ શ્રમયોગી 
લાર્ાથી પાસેથી 

િસલુિાિી થતી રકમ 
(૨૦% મજુબ)           

બાધંકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ 
બોડભ પાસેથી િસલુિાિી થતી 

રકમ (૮૦% મજુબ) 
૧ માવસક પાસ રૂ.૬૦૦/- રૂ.૧૨૦/- રૂ.૪૮૦/- 

૨ વત્ર-માવસક પાસ રૂ.૧૬૫૦/- રૂ.૩૩૦/- રૂ.૧૩૨૦/- 

૩ અધડિાવષિક પાસ રૂ.૩૦૫૦/- રૂ.૬૧૦/- રૂ.૨,૪૪૦/- 

૪ િાવષિક પાસ રૂ.૫૫૫૦/- રૂ.૧,૧૧૦/- રૂ.૪,૪૪૦/- 
 

ઉપરોક્ત વિગતેની સરકારશ્રીના ગજુરાત મકાન અને અન્ર્ય બાધંકામ શ્રમર્યોગી કલ્ર્યાણ બોડડની ર્યોજના 
અન્િરે્ય ગજુરાત મકાન અને અન્ર્ય બાધંકામ શ્રમર્યોગી કલ્ર્યાણ બોડડમા ં નોંધારે્યિા બાધંકામ શ્રવમકો કે જેઓ 
પોતાની આજીવિકા મેળિિા બાધંકામની પ્રવ  વતઓ સાથેના વ્ર્યિસાર્યમા ંકામગીરીમા ંજોડારે્યિ છે તેઓને વનિાસ 
સ્થાન/િસાહતોથી વિવિધ બાધંકામ સાઈટ પર જિા-આિિા માટે સીટી બસ તથા બી.આર.ટી.એસ. બસોમા ં
પફરિહન માટે બાધંકામ શ્રવમકોને ર્યોજનાનો િાભ મળિાપાત્ર થશે.  
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 મફહલા મસુાફરો માટે ર્ાઈબીજ, આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય મફહલા ફદિસ તથા રિાબધંિિા ફદિસ નિિામલુ્યે 
બી.આર.ટી.એસ. તથા શહરેી બસ સનિિસમા ંમસુાફરી:-   
 

રાજકોટ રાજપથ િી.ને સક્ષમ કક્ષાએથી મળેિ મજુંરી અનસુાર રાજકોટ બી.આર.ટી.એસ. તથા શહરેી બસ 
સવિિસ અંતગડત મફહિા મસુાફરોને ભાઈબીજ, આંતરરાષ્ટ્ાીર્ય મફહિા ફદિસ તથા રક્ષાબધંનના ફદિસ 
વિનામલુ્રે્ય બી.આર.ટી.એસ. તથા શહરેી બસ સવિિસમા ંમસુાફરીની સવુિધા ઉપિબ્ધ કરિામા ંઆિી રહિે છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



રાજકોટ રાજપથ લી. 

  

  32 

 

પ્રકરણ - ૧પ ( નિયમસગં્રહ -૧૪ ) 
કાયો કરિા માટે િક્કી કરેલ ધોરણો 

 
૧પ.૧  વિવિધ પ્રવ  વતઓ / કાર્યડિમો હાથ ધરિા માટે વિભાગે નક્કી કરેિ ધોરણો ની વિગતો  
 
 સ્ટેંન્ડીંગ કવમફટ ની મજુંરી અને તર્યારબાદ બદંર અને િહાનવ્ર્યિહાર ખાત,ુ ગજુરાત સરકારની 
મજુંરીને આવધન રહીને શહરેની જાહરે બસ સેિા ચિાિિા માટેની મજુંરી તેમજ  બસ સેિાના રૂટ, ભાડા 
ના દર િગેરે નકકી કરી તર્યારબાદ મજુંરી મળ્રે્ય તેનો અમિ કરિો. 
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પ્રકરણ - ૧૬ ( નિયમસગં્રહ -૧પ ) 
નિજાણરુૂપે ઉપલબ્ધ માફહતી 

 
 રાજકોટ રાજપથ િી. દ્વારા બી.આર.ટી.એસ. કોરીડોર પરના ૧૮ બસ સેલ્ટસડ પર  મસુાફરી કરતા 
િોકોની સરુક્ષા  હતે ુમકુિામા ંઆિેિ ૫૪ સીસીટીિી કેમેરા કે જેન ુરેકોડીંગ કંાોિ સેન્ટર ખાતેના સિડર 
પર કરિામા ંઆિે છે. આ ડેટા ને ૩૦ ફદિસ સધુી સિડર પર રાખિામા ંઆિે છે. જે માફહતી વિજાણ ુ
સ્િરૂપે કચેરી ખાતે ઉપિબ્ધ છે. ૩૦ ફદિસ બાદ આ માફહતી આપોઆપ નાશ થતી હોર્ય તે પ્રકારે 
ગોઠિણ કરિામા ંઆિેિ છે. 
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પ્રકરણ - ૧૭ ( નિયમસગં્રહ -૧૬ ) 
 
માફહતી મેળિિા માટે િાગરીકોિે ઉપલભ્ય સિલતોિી નિગતો. 
 
૧૭.૧  િોકોને માફહતી મળે તે માટે વિભાગે અપનાિેિ સાધનો, પધ્ધવતઓ અથિા સિિતો :- 
 
 ૧. કચેરી 
 ર. િતડમાનપત્રો 
 ૩. નોટીસ બોડડ 
 ૪. કચેરીમા ંરેકડડન ુ ંવનરીક્ષણ 
 પ. રાજકોટ રાજપથ િી. ની િેબસાઈટ 
 ૬. રજીસ્ટર એ.ડી./પોસ્ટ/કુરીર્યર દ્વારા 
 ૭. પટ ાિાળા દ્વારા બજિણી કરીને 
 ૮. કચેરીએ રૂબરૂ આવ્ર્યેથી 
 
 


