યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ય (નનમભ વંગ્રશ -૧)
વંગઠનની નલગતો,કામો અને પયજોોઃય.૧ જાશેય તંત્ર ઉદ્દે ળ / શેતોઃ-ુ
ળશેયનાાં નાગયીકનાાં જાશેય આયગ્મ અને સુખાકાયી તથા પ્રાથમભક સુમલધાનાાં
શેત ુવય ાણી પુયલઠા -યસ્તા – ગટય – ભકાન તથા ધનકચયા ભાટે ની સુમલધા
ઉરબ્ધ કયાલલી.
ય.ય જાશેય તંત્રન ંુ નભળન/દુયં દેળીણ ંુ (નલઝન)
આગાભી દળકાભાાં ળશેયનાાં થનાય મલકાવને ધ્માનભાાં યાખીને આંતયભાખાકીમ
સુમલધા મલકવાલલી.
ય.૩ જાશેય તંત્રનો ટંુ કો ઇનતશાવ અને તેની યચનાનો વંદબભોઃયાજકટ ળશેયભાાં જુદા જુદાલડડ ભાાં પ્રાથમભક સુમલધા જેલી કે યસ્તા- ગટય

– જાશેય

જાજરૂ, ફાથરૂભ તથા ભકાન ફનાલલાની તથા ભેઇનટે ન્વની કાભગીયી ફાાંધકાભ
ળાખા દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે . ભશાનગયાલરકાની નાણાાંકીમ ઉરબ્ધતા તથા
ળશેયનાાં મલકાવને ધ્માનભાાં યાખી મલકાવનાાંકામોનુાં આમજન કયલાભાાં આલે છે .
ય.૪ જાશેય તંત્રની પયજોોઃ૧. ળશેયનાાં નાગયીકને યસ્તા

–ગટય સુમલધા પુયી ાડલી. ઉયાાંત યાજકટ

ભશાનગયલરકાનાાં ભકાનનુાં /ઇભાયતનુાં ફાાંધકાભ કયવુ.ાં
ય. શૈમાતાણી પુયલઠા- યસ્તા

– ગટય

– યાજકટ ભશાનગયાલરકા

શસ્તકનાાંભકાનની જાલણી / મનબાલ ભયાભતની કાભગીયી કયલી.
૩. અન્મ વોંામેર મજનાકીમ કામડક્રભ / કાભગીયી.
ુ મ પ્રવ ૃનતઓ / કામોોઃય. જાશેય તંત્રની મખ્
ાયા ય.૧ તથા ય.૪ મુજફ.
ય.૬ જાશેય તંત્ર દ્વાયા આલાભાં આલતી વેલાઓની માદી તથા તેન ંુ વંલિપ્ત નલલયણોઃPage 1 of 27

કેન્ર વયકાયશ્રીતથા યાજ્મ વયકાયશ્રીતયપથી આ કાભે જરૂયી ગ્ાાંટભળ્મેાણી પુયલઠાયસ્તા – ગટય – ભકાનલગેયેની મગ્મ સુમલધા પુયી ાડલી.
ય.૭ જાશેય તંત્રનાંયાજમ

,નનમાભક કચેયી

, પ્રદે ળ

,જીલ્રો,બ્રોકલગે યેએસ્તયોએવંસ્થાગત

ભાખાનો આરેખ (જમાં રાગ ુ ડત ંુ શોમ તમાં)
..................................
ય.૮ જાશેય તંત્રની અવયકાયકતા અને કામભિભતા લધાયલા ભાટે ની રોકો ાવેથી અેિાઓોઃાણી પુયલઠા ,યસ્તા,ગટય, અને ફીજુ યાજકટ ભશાનગયાલરકા શસ્તકની જાશેય
મભરકતન ફગાડ ન કયી જાલણી કયલાભાાં ભદદ કયે તેની રક ાવેથી અેક્ષા
યાખલાભાાં આલે છે .
ય.૯ રોકવશમોગ ભેલલા ભાટે ની ગોઠલણ અને ધ્ધનતઓોઃયાજકટ ભશાનગયાલરકાએ રક દ્વાયા ચુટામે
ાં
રાપ્રમતનીધીઓ ભાયપત ચારતી સ્લામત
વાંસ્થા છે . આ પ્રમતનીધીઓ દ્વાયા ફાાંધકાભ મલબાગને રગતી મગ્મ નીતીઘડલાનુાં કાભ
જનયર ફડડ /સ્થામી વમભમત/ફાાંધકાભ વમભમત ભાયપત કયલાભાાં આલે છે . આ વભીતીઓ
દ્વાયા કયે ર મગ્મ ઠયાલનુાં લશીલટી તાંત્ર દ્વાયા મગ્મ અભરીકયણ કયાલલાભાાં આલે છે .
ય.૧૦ વેલા આલાનાં દે ખયે ખ નનમંત્રણ અને જાશેય પયીમાદ નનલાયણ ભાટે ઉરબ્ધતંત્રોઃશાર ળશેયનાાં મલસ્તાયભાાં ાણી પુયલઠા- યસ્તા – ગટય- યળની- ધનકચયા મનકાર તથા
ભકાનને રગત જાશેય પયીમાદ મનલાયણ ભાટે મુખ્મ કચેયીભાાં તથા
એકફાયીધ્ધમતભાાંતથા કાંટ્રર ય પયીમાદનીવ્મવ્સ્થાકયલાભાાં આલેર છે . (૦૨૮૧૨૪૫૦૦૭૭)
(૧) ફાાંધકાભ ળાખા
(ય) વીટી વીલીક વેન્ટય
(3)

ફાાંધકાભ ળાખા તથા વીટી વીલીકવેન્ટયભાાંએકફાયીધ્ધમતની કચેયી.
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ુ મ કચેયી વયનાભાોઃય.૧૧ મખ્
મુખ્મ કચેયીીઃ-

યાજકટ ભશાનગયાલરકા

ડ. આંફેડકય બલન
ઢેફયબાઇ યડ
યાજકટ.

,
,
– ૩૬૦૦૦૧

ય.૧ય કચેયી ળરૂ થલાનો / તથા ફંધ થલાનો વભમોઃકચેયી ળરૂ થલાન વભમ

૧૦-૩૦

કચેયી ફાંધ થલાન વભમ

૬-૧૦

(જાશેય યજાનાાં દદલવ મવલામ)
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વંગ્રશ – ૨ )
અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોોઃ૩.૧ વંસ્થાનાં અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓ વતા અને પયજો ની નલગતોઃશદ્ીઃ-

વીટી એન્જજીનીમય

વતાઓીઃ- લશીલટી.
૧. સ્ટાપનુાં જનયર સુયલીઝન તથા સ્ટાપની યજા ભાંજુય કયલી.
ય. વયકાયશ્રી તથા અન્મ મલબાગ તયપથી ભાાંગલાભાાં આલતી ભાશીતીનુાં વાંકરન કયવુ.ાં
૩. સ્લલણિભ જમતી
ાં
મુખ્મભાંત્રી ળશેયી મલકાવ મજના અમ ૃત મભળન

, તથા સ્ભાટડ વીટી

મભળનનાનડરઓપીવય તયીકેની કાભગીયી
૪. ઉયી અમધકાયીઓ દ્વાયા વોંામેર અન્મ કાભગીયી
. ળાખાને રગત કાભની જાશેયાત પ્રમવધ્ધ કયાલલી

,

૬. જાશેય ભાદશતી અમધકાયી તયીકેની કાભગીયી.
૭. યાજમ તથા કેન્ર વયકાયનાાંવકાં રનભાાં યશીને મલમલધ પ્રજેક્ટનાાંડી.ી.આય. ફનાલલા
તેન ુાં પ્રેઝન્ટે ળન તૈમાય કયી વયકાયશ્રીનાાં રગત મલબાગભાાં યજુ કયવુ.
૮. સ્લલણિભ જમતી
ાં
મુખ્મભાંત્રી ળશેયી મલકાવ મજના તથા અમ ૃત મજનાનાપ્રજેકટનાાંપ્રગ્ેવ
ભાટે વભમાાંતયે ભીટીંગ ફરાલલી.
નાણાકીમોઃ૧. એસ્ટીભેટ રૂા.૧

,૦૦,૦૦૦/- સુધીનાાં ભાંજુય કયલા.

ય. તાફા શેઠનાાં કઇણ યકભનાાં કાભનુ૧
ાં ૦
૩. રૂા.૨

% ચેંકીગ કયવુ.ાં

,૦૦,૦૦૦/- થી ઉયની યકભનાાંઅંદાજત્રકયજુ કયલા.

૪. રૂા.૦૦/- સુધીની યચુયણ ખયીદી રૂફરૂ ફજાય બાલ ચકાવીને કયલી.
. ળાખાનાાં અંદાજત્રનુાં આમજન કયવુ.ાં
૬. વયકાયશ્રીભાાંથી મલમલધ ગ્ાન્ટ ભેલલાની કામડલાશી કયલી.
૭. મલમલધ મજનાઓનુાં આમજન કયવુ.ાં
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પયજોોઃ૧. મલમલધ કમભટીઓનીફેઠકભાાં શાજયી આલી.
ય. ખાતાનાાં લડા તયીકે પયજ ફજાલલી.
૩. ઉયી અમધકાયી તયપથી વોંલાભાાં આલતી તભાભ કાભગીયી.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વંગ્રશ – ૨ )
અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોોઃ૩.૧ વંસ્થાનાં અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓ વતા અને પયજો ની નલગતોઃશદ્ીઃ-

(૧)નામફ કામડારક ઇજનેય

(૨) આવી. એન્ીનીમય(૩) લકડ આવીસ્ટન્ટ
(૪)

યીવચડઓપીવય (ી.આઇ.યુ.)

(૫) વીનીમય ક્રાકડ /

એકાઉન્ટન્ટ

(૬) જુનીમય ડેટા એન્ટ્રી ઓયે ટય
(૭) જુમનમય ક્રાકડ
(૮) ટ્ટાલાા
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વંગ્રશ – ૨ )
અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોોઃ૩.૧ વંસ્થાનાં અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓ વતા અને પયજો ની નલગતોઃશોદ્દોોઃ- નામફ કામભારક ઇજનેય
- નાણાકીમ
- એસ્ટીભેટ રૂ.૫૦૦૦૦/- સુધીનાાં ભાંજુય કયલા
- રૂ. ૨૦૦૦૦૦/- સુધીનાાં લાઉચય લફરભાાંવદશ કયલી
- રૂ. ૫૦૦૦૦/- ઉયનાાંઅંદાજત્રક યજુ કયલા
- રૂ. ૫૦૦/- સુધીની યચુયણ ખયીદી રૂફરૂ ફજાય બાલ ચકાવીને કયલી
- ળાખાનાાં અંદાજત્રનુાં આમજન કયવુ
- મલમલધ મજનાનુાં આમજન કયવુાં
પયજો
- યાજ્મ તથા કેન્ર વયકાય વાથે મલબાગને રગત ત્ર વ્મલશાય
- જે.એન.એન.યુ.આય.એભ.વેરને રગતા તભાભ દસ્તાલેજનીમનબાલણી
- પ્રજેક્ટ વાંબાતી જુદી જુદી એજન્વી તથા યાજકટ ભશાનગાલરકા લચ્ચે વાંકરન
- SJMMSVY, તથા AMRUTપ્રજેક્ટવનુાં વાંકરન તથા આમજન
- SJMMSVYને રગતી ભાદશતીનુાં એકત્રીત કયી તેન ુાં વાંકરન અને વયકાયશ્રીભાાં ભાદશતી યજુ
કયલી.
- અમ ૃત તથા સ્ભાટડ વીટી મભળન અંતગડત વયકાય તથા સ્થામનક રેલરેવકાં રનની
કાભગીયી
- ઉયી અમધકાયી તયપથી વલાભાાં આલતી તભાભ કાભગીયી
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વંગ્રશ – ૨ )
અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોોઃ૩.૧ વંસ્થાનાં અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓ વતા અને પયજો ની નલગતોઃશોદ્દોોઃ- આવી.એન્જજીનીમય
નાણાકીમ
---------- પયજો
 મલમલધ પ્રજેક્ટ ભાટે ભેજયભેન્ટ રઇ અંદાજત્ર તૈમાય કયલા.
 વાઇટ યનાાં કાભનાાં વપ ૂણડ સુયમલઝન કયવુ.ાં
 વાઇટ યનાાં કાભનાાં ભા રઇ લફર તૈમાય કયલા.
 મલબાગનાાં મલમલધ પ્રજેક્ટને રગત ઉયી અમધકાયીશ્રી દ્વાયા વલાભાાં આલતી
ઓપીવ લકડ /વાઇટ લકડ ને રગતતભાભ કાભગીયીનુાં અભરીકયણ.

શોદ્દોોઃ- લકભ આવીસ્ટન્જટ
નાણાકીમ
---------- પયજો
 મલબાગનાાં મલમલધ પ્રજેક્ટને રગત ઉયી અમધકાયીશ્રી દ્વાયા વલાભાાં આલતી
વાઇટ લકડ ને રગત તભાભ કાભગીયીનુાં સુયમલઝન.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વંગ્રશ – ૨ )
અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોોઃ૩.૧ વંસ્થાનાં અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓ વતા અને પયજોનીનલગતોઃશોદ્દોોઃ- યીવચભઓપીવય (ી.આઇ.ય.ુ )
નાણાંકીમ
---------- પયજો
૧.

જે.એન.એન.યુ.આય.એભ., સ્લલણિભ જમમત
ાં
મુખ્મભાંત્રી ળશેયી મલકાવ મજના , અમ ૃત તથા
સ્ભાટડ વીટી મભળન અંતગડત ઉયી અમધકાયીશ્રી દ્વાયા વલાભાાં આલતી તભાભ
ઓપીવલકડ ને રગતી કાભગીયી.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વંગ્રશ – ૨ )
અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોોઃ૩.૧ વંસ્થાનાં અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓ વતા અને પયજો ની નલગતોઃશોદ્દોોઃ- વીનીમય ક્રાકભ /એકાઉન્જટન્જટ
નાણાકીમ
---------- પયજો
૧.ળાખાનુાં ફજેટ તૈમાય કયવુાં તથા ગ્ાાંટયીસ્ટય મનબાલવુાં
ય.ફીરપ્રી-ઓડીટ યજુકયલા
૩.પ્રજેક્ટને રગતી પાઇરમનબાલલી
૪.૫ગાયફીરતથાઅન્મબથ્થામલગેયેફીરતૈમાયકયલાનીકાભગીયી
૫.કભડચાયીઓનાઈન્કભટે કવના૫ત્રકતૈમાયકયલાતથાવાંફધ
ાં ીતમલબાગનેભકરલા
૬. ફજેટ કમભટભેન્ટકયવુ.
૭. લફર, લાઉચય,ઇ.એભ.ડી. વીક્યુયીટીડીઝીટ જભા કયલલા.
૮. ળાખામધકાયીશ્રી દ્વાયા વલાભાાં આલતી તભાભ કાભગીયી.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વંગ્રશ – ૨ )
અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોોઃ૩.૧ વંસ્થાનાં અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓ વતા અને પયજો ની નલગતોઃશોદ્દોોઃ- જુનીમય ડેટા એન્જરી ઓયે ટય
વતાઓ:- --------------નાણાકીમ:- ---------------

પયજો:૧. જે.એન.એન.યુ.આય.એભ.મલબાગનાાં ત્ર વ્મલશાય (અંગ્ેી અને ગુજયાતી ટાઇીંગ)ની
કાભગીયી.
૨. તેભના શસ્તકનાાંકમ્પ્યુટયાઇઝ્ડડેટાની જાલણી
૩. સ્લલણિભ જમમત
ાં
મુખ્મભાંત્રી ળશેયી મલકાવ મજના શેઠ ફજેટ કમભટભેન્ટની કમ્પ્યુટને રગત
તભાભ કાભગીયી
૪. ઉયી અમધકાયીઓ દ્વાયા વોંલાભાાં આલતી ક્યુટયટાઇીંગને રગત તભાભ કાભગીયી.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વંગ્રશ – ૨ )
અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોોઃ૩.૧ વંસ્થાનાં અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓ વતા અને પયજો ની નલગતોઃશોદ્દોોઃ- જુનનમય ક્રાકભ
નાણાકીમ
----------

- પયજોોઃ૧.કાગ/ટારઇનલડડ તથા આઉટલડડ કયલા.
ય. પાઇરઇનલડડ /આઉટલડડ કયલી.
૩.કાભનીપાઈરતથાવાંરગ્નયે કડડ નીજાલણીકયલી.
૪.પુયા થમેરકાભનીભેઝયભેન્ટબુક,ટેન્ડયલગેયેયેકડડ નીજાલણીકયલી.
૫.જાશેયાતભકરલાનીકાભગીયી
૬. કભડચાયીઓની યજા ભાંજુયકયાલલાની કામડલાશી
કયલી
૭.આય.ટી.આઇ.ને રગત આલક/જાલક ત્ર અંગે અરગ થી યીસ્ટય
મનબાલવુાં
૮.M.P./MLA/કોયે ટયશ્રીનાાંત્રઇનલડડ કયલા અને તેન ુ યીસ્ટય
મનબાલવુ.ાં
૯. અમધકાયીશ્રી/કભડચાયીશ્રીનાાં ભશેકભને રગત તભાભ કાભગીયી.
૧૦. ઉયી અમધકાયીશ્રી દ્વાયા વલાભાાં આલતી તભાભ કાભગીયી.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૩ (નનમભ વંગ્રશ – ૨ )
અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓની વતા અને પયજોોઃ૩.૧ વંસ્થાનાં અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓ વતા અને પયજો ની નલગતોઃશોદ્દો :- ટ્ટા લાા
વતાઓોઃ- --------------નાણાકીમોઃ- ---------------

પયજોોઃ૧. વાપ-વપાઇની કાભગીયી
ય. ઇન્ડય/આઉટડયની કાભગીયી
૩. ઉયી અમધકાયીઓ/કભડચાયીઓ દ્વાયા વોંલાભાાં આલતી ઓપીવલકડ ને રગત દયે ક
કાભગીયી.
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૪ (નનમભ વંગ્રશ – ૩)
ુ નો, નનમભવંગ્રશ અને દપતયો.
કામો કયલા ભાટે નાં નનમભો,નલનીમભો,સચ
૪.૧જાશેયતાંત્રઅથલાતેનામનમાંત્રણશેઠનાઅમધકાયીઓઅનેકભડચાયીઓએઉ૫મગ
કયલાનામનમભ,મલમનમભ,સુચનાઓ,મનમભવાંગ્શઅનેદપતયનીમાદી
દસ્તાલેજનન
ંુ ાભભથાળં

દસ્તાલેજનોપ્રકાય

ટેન્ડય પ્રદક્રમા

nprocureની વાઇટ ય પ્રમવધ્ધ કયી મનમભાનુવાય
વરલન્વીયીસ્ટે ળન તથા અનુબલ ધયાલનાય
એજન્વીઓથી ટે ન્ડય ભાંગાલલાભાાં આલે છે .

એવ.ઓ.આય. આય.એભ.વી.નાાંનામફ કામડારક ઇજનેય તથા વીટી
એન્ીનીમય દ્વાયા ભટીયીમર તથા ફજાયનાાં બાલ જતા
વભમાાંતયે દયે ક આઇટભનાાંબાલનુ લગીકયણ કયીને
એવ.ઓ.આય. તૈમાય કયલાભાાં આલે છે .
દસ્તાલેજ યનુાં ટુાંકુ રખાણ

ટે ન્ડય નટીવ

, ઇ-ટેન્ડયીંગ

વ્મદકતને મનમભ,મલનીમભ,સુચનાઓ વયનામુાં
મનમભવાંગ્શ અને દપતયની નકર
અશીંથી ભળે.

(૧) જે.એન.એન.યુ.આય.એભ. વેર

યાજકટ ભશાનગયાલરકા
ત્રીજ ભા

,ICCCલફલ્ડીંગ, નાના ભોલા ચક,

૧૫૦ ફુટ યીંગ યડ

,યાજકટ.
ઇ-ભેઇરીઃrmc_jnnurm@yahoo.com
Website: www.rmc.gov.in

મલબાગ દ્વાયા મનમભ,મલનીમભ,
સુચનાઓ મનમભવાંગ્શ અને
રેલાની પી (જ શમ ત)

ટેન્ડયની નકર રેલા ભાટે વાંસ્થા
નકકી કયે તે મુજફ ટે ન્ડય પી
રેલાભાાં આલે છે .
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – 

(નનમભ વંગ્રશ – ૪)

નીનતઘડતયઅથલાનીનતનાઅભરવંફધ
ં ીજનતાનાવભ્મોવાથેવરાશ૫યાભળભઅથલાતેભનાપ્રનતનનનધતલભાટે નીકોઈવ્મલસ્થાશોમતોતેનીનલગત.

નીનતઘડતયોઃ૫.૧શુન
ાં ીમતઓનાઘડતયભાટે જનતાનીઅથલાતેનાપ્રમતમનમધઓનીવરાશ૫યાભળડ/વશબાગીતાભેલલાભાટે નીકઈજગલાઈછે?જશમત,નીચેનાનમુનાભાાંઆલીની
મતનીમલગતઆ.

નીનતનોઅભરોઃ૫.ય

શુન
ાં ીમતઓનાઅભરભાટે જનતાનીઅથલાતેભનાપ્રમતમનમધઓનીવરાશ-૫યભળડ/
વશબાગીતાભેલલાભાટે નીકઈજગલાઈછે

?

જશમત,આલીજગલાઈઓનીમલગતનીચેનમુનાભાાંઆ.
 ળશેયન “વીટી ડેલરભેન્ટ ્રાન” તૈમાય કયતી લખતે રકની તથા તેના
પ્રમતમનમધઓ ઉયાાંત, ળશેયનાાં અગ્ગણ્મ નાગયીકની વરાશ યાભળડ/ વશબાગીતા
ભેલલાની જગલાઇ છે . આ ઉયાાંત સ્ભાટડ વીટી પ્રઝર તૈમાય કયતી લખતે
ણ ળશેયનાાં અગ્ગણ્મ નાગયીકની વરાશ યાભળડ/ વશબાગીતા ભેવ્મા ફાદ
અંમતભ સ્ભાટડ વીટી પ્રઝર તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે .
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૬ (નનમભ વંગ્રશ – )
જાશેયતંત્રઅથલાતેનાનનમંત્રણશેઠનીવ્મકકતઓાવેનાંદસ્તાલેજોનીકિાઓઅંગે ન૫
ંુ ત્રક
૬.૧વયકાયીદસ્તાલેજમલળેનીભાદશતીઆ૫લાનીનમુનાનઉ૫મગકયળ.જમાાંઆદસ્તાલેજઉ૫ર
બ્ધછે તેલીજગ્માએજેલીકેવલચલારમકક્ષા,મનમાભકનીકચેયીકક્ષા,અન્મન૫ણઉલ્રેખકય.(“
અન્મ”રખલાનીજગ્માએકક્ષાનઉલ્રેખકય.)
અનુ.ાં દસ્તાલેજનીકક્ષા દસ્તાલેજનુાં નાભઅને

દસ્તાલેજભેલલાની

નીચેનીવ્મદકતાવે છે /તેના

નાં.

તેની એકરીટીભાાં ઓખ

કામડધ્ધમત

મનમાંત્રણભાાં છે .

ટે ન્ડય/ઇ- ટે ન્ડય

લતડભાનત્ર /

વીટીએન્ીનીમય

લેફવાઇટ યથી

(જે.એન.એન.યુ.આય.એભ.)

૧

જાશેયસુચના

ધયણવય અયીકમેથી

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
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જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૮ (નનમભ વંગ્રશ – ૭)
વયકાયી ભાકશતી અનધકાયીઓનાં નાભ, શોદ્દા અને અન્જમ નલગતો.
૮.૧ જાશેય તંત્રનાં વયકાયી ભાકશતી અનધકાયીઓ , ભદદનીળ વયકાયી ભાકશતી અનધકાયીઓ
અને નલબાગીમકામદાકીમ (એેરેટ) વતાનધકાયી નલળેની વંકભ ભાકશતીોઃવયકાયી તંત્રન ંુ નાભોઃ-જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર,યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જાશેય ભાકશતી અનધકાયીઓ:અન.ંુ

નાભ

નં.

એવ.ટી

પોન નંફય

.ડી.

ઓપીવ

કોડ
૧

શ્રી.વી.એભ.ાંડયા

પેકવ

ઇ-ભેઇર

વયનામ ંુ

---

rmc_jnnurm
@yahoo.com

ત્રીજ ભા,ICCC લફલ્ડીંગ

ભોફાઇર

નંફય

---

---

૯૭૧૪૫

-વીટીએન્ીનીમય

૦૩૭૧૯

યાજકટ ભશાનગયાલરકા.
નાના ભોલા ચક, ૧૫૦ ફુટ યીંગ
યડ, યાજકટ.

ભદદનીળ જાશેય ભાકશતી અનધકાયીોઃઅન.ંુ

નાભ

નં.
ય.

શ્રી એભ.આય.

એવ.

ઓપીવ નંફય

ટી.ડી.

પોન

કોડ

નંફય

---

----

પેક્વ

ઇ-ભેઇર

વયનામ ંુ

---

rmc_jnnur

ત્રીજો ભા, ICCC લફલ્ડીંગ,

m@yahoo.

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા. નાના

com

ભૌલાચોક, ૧૫૦ ફુટ યીંગ યોડ,

ભોફાઇર
૯૬૨૪૭૦

શ્રીલાસ્તલ (નામફ

૦૫૨૨

કામભારક ઇજનેય)

યાજકોટ.

નલબાગીમએેરેટ (કામદા) વતાઅનધકાયીોઃઅન ંુ

નાભ

શોદ્દો

નં.

એ.ટી.ડી.

પોન નંફય

કોડ

પોન

પેકવ

ઇ-ભેઇર

વયનામ ંુ

ભોફાઇર

નંફય
૧

શ્રી.ડી. જે.

નામફ

જાડેજા.

કનભશ્નયશ્રી,

૦૨૮૧

૨૩૩૧

૯૪૦૯૭

૨૩૩૪

dmcwz@r

લેસ્ટ ઝોન કચેયી,શયીવીંશજી

૪૮૪

૦૦૧૨૩

૫૪૩

mc.gov.in

ગોશીરબલન,ફીગ ફજાયની

(લેસ્ટઝોન)

ાછ,૧૫૦ફુટ યીંગ યોડયાજકોટ.

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
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જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૯
ુ યલાનીકામભ૫ઘ્ધનતોઃનનણભમરેલાનીપ્રકિમાભાંઅનવ
પ્રકયણ-૯
૯.૧જુદાજુદામુદાઓઅંગેમનણડમરેલાભાટેકઈ૫ઘ્ધમતઅનુવયલાભાાંઆલેછે?(વલચલારમમનમભવાંગ્શ
અનેકાભકાજનામનમભનામનમભવાંગ્શ,અન્મમનમભ/મલમનમભલગેયેનવાંદબડટાાંકીળકામ)
ુ ાઓઅંગે નનણભમરેલાભાટેફહુસ્તયીમકામભ૫ઘ્ધનતઅનવ
ુ યલાભાંઆલેછે.
જુદાજુદામદ
૯.યઅગત્મનીફાફતભાટેકઈખાવમનણડમરેલાભાટે નીદસ્તાલેીકામડ૫ઘ્ધમતઓ/ઠયાલેરીકામડ૫ઘ્ધ
મતઓ,મનમતભા૫દાં ડ/મનમભકમાકમાછે ?
મનણડમરેલાભાટેકમાસ્તયે મલચાયકયલાભાાંઆલેછે?
ુ ફ,
(૧)ફી.ી.એભ.વી. એકટમજ
(ય)વીટીએન્જજીનીમય,
(૩)ભાનનીમ કનભશ્નયશ્રી,
(૪)સ્ટે .ક.ચેયભેનશ્રી,
૯.૩મનણડમનેજનતાસુધી૫શચાડલાનીકઈવ્મલસ્થાછે ?
નલકાવનાકાભો/ભેળનયીકાભોનીનલગતોજાશેયલતભભાન૫ત્રોભાયપત પ્રનવધ્ધ કયલાભાં આલે છે .
જરૂય જણામે કચેયીની લેફવાઇટ www.rmc.gov.inઉય ણ પ્રનવધ્ધ કયલાભાં આલે છે .
૯.૪મનણડમરેલાનીપ્રદક્રમાજેનાાંભત
ાં વ્મરેલાનાયછે તેઅમધકાયીઓકમાાંછે ?
નામફ કામભારક ઇજનેય,
વીટી એન્જજીનીમય,
નામફ કનભળનય,
કનભશ્નયશ્રી,
૯.૫મનણડમરેનાયઅંમતભવતામધકાયીકણછે ?
ભાનનીમકનભશ્નયશ્રી–યાજકોટભશાનગયાલરકા.
૯.૬જેઅગત્મનીફાફત૫યજાશેયવતામધકાયીદ્વાયામનણડમરેલભાાંઆલેછે,
તેનીભાદશતીઅરગયીતેનીચેનાનમુનાભાાંઆ.
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જેના૫યનનણભમરેલાનાયછે
તેનલમ

નલકાવકાભો,પ્રાથનભકસનુ લધાનાકાભોને

ુ ન/કદળાનનદે ળજોકોઈ
ભાગભદળભકસચ

ુ ફતેભજ
ફજેટનીજોગલાઈઓમજ
અન્જમભંજુયીઓથી

શોમતો

અભરનીપ્રકિમા

રગતફાંધકાભઅનેભેઈન્જટે નન્જવ

હુકભઅથલાકભીટીનાં
ુ ાય
ઠયાલઅનવ

નનણભમરેલાનીકામભલાશીભાં
વંકામેરઅનધકાયીઓનોશોદો

ડે.એકઝી.એન્જજીનીમયશ્રી,
વીટીએન્જજીનીમયશ્રી,નામફ કનભળનય,
કનભશ્નયશ્રી,

ઉ૫યજણાલેરઅનધકાયીઓનાવં૫કભ

ભોફાઈરપોનદ્વાયા /રેન્જડરાઈનટે રીપોન દ્વાયા

જોનનણભમથીવંતોનશોમતો,કમાં

-

અંગેનીભાકશતી

અનેકેલીયીતેઅીરકયલી?

અથલાઓકપવવભમદયમ્માનરૂફરૂભલાથી

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
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પ્રકયણ –૧૦
અનધકાયીઓ અને કભભચાયીઓ ભાકશતી પસ્ુ સ્તકા
(ડીયે કટયી)
અનુ.

નાભ

શોદ્દો

એવ.ટી.

નં.
૧

પોન નંફય

વયનામું

ડી. કોડ
શ્રીવી.એભ.ાંડયા

વીટીએન્ીનીમય

--

કચેયી

ભોફાઇર

--

૯૭૧૪૫
૦૩૭૧૯

૨

ઇ-ભેઇર

શ્રી એભ.આય.શ્રીલાસ્તલ

ડે.એકઝી.

--

--

એન્ીનીમય

૯૬૨૪૭
૦૦૫૨૨

rmc_jnnurm
@yahoo.com

“ ઇળાલાસ્મભ” એપીર ટાલય વાભે ,

rmc_jnnurm
@yahoo.com

બ્રક નાં. ૮૫ “શ્રી કુ ાંજ” અભયનાથ ાકડ ,

જાનકી ાકડ ભેઇન યડ, યાજકટ.
યવાણા નગય ળેયી નાં. ૧૧
મલધ્માભાંદદય ાવે ,

, આળડ

જાભનગય યડ ,

યાજકટ.
૩

શ્રી અજેળ યાજુ . ફી.

આવી.એન્ીનીમય

--

--

૮૯૦૫૦
૮૫૯૫૦

૪

શ્રી ભશેળ યાઠડ

આવી.એન્ીનીમય

---

---

૯૬૨૪૭
૦૩૬૦૦

૫

શ્રી ભયુય લેગડ

લકડ આવીસ્ટન્ટ

---

---

૯૯૦૪૧
૭૮૭૮૪

૬

ડૉ. એવ. કે . બેવાણીમા

યીવચડઓપીવય

--

--

(ી.આઇ.યુ.)
૭

શ્રી મ ૃગેળ ચોશાણ

૮૩૩૭૭

વીનીમય ક્રાકડ /

--

--

એકાઉન્ટન્ટ
૮

શ્રી એર. કે . ચોશાણ
શ્રી જે.કે અઘાયા

૯૮૨૫૧
૯૫૫૪૮

જુ . ડેટા એન્ટ્રી

--

--

ઓયે ટય
૯

૯૮૭૯૫

૭૩૫૯૨
૩૨૩૧૧

જુ મનમય ક્રાકડ

--

--

૯૪૨૯૦
૪૪૩૩૪

rmc_jnnurm
@yahoo.com

એ-૧૦૦૩, શ્રી વીટી એાટડ ભન્ે ટ , ક્રાઇસ્ટ

rmc_jnnurm
@yahoo.com

૩-શ્રીનગય ભેઇન યડ. આંનદ નગય

rmc_jnnurm
@yahoo.com

“ગુરૂ કૃા” ૩૨ પ્રશરાદ ્રટ

rmc_jnnurm
@yahoo.com

૭- આય.કે .નગય ,કારાલડ યડ , યાણી

rmc_jnnurm
@yahoo.com

“શુબભ” ૩-મગીાકડ

rmc_jnnurm
@yahoo.com

“મળલ કૃા” જરાયાભ-૪ યુમનલમવિટી યડ ,

rmc_jnnurm
@yahoo.com

“ભાધલી” ગમલિંદયત્ન ાકડ -૨

કરેજ યડ,મુજ
ાં કા, યાજકટ-૩૬૦૦૦૫.
કરનીની ાછ, “જમેળ ભુલન”યાજકટ
, કે નાર

યડ, યાજકટ.
ટાલય છ,યાજકટ.
,યાણી ટાલયની

ાછ, કારાલડ યડ, યાજકટ.
આલકાય એાટડ ભન્ટ વાભે,યાજકટ-૫
, ફારી

શરની ાછ , ૧૫૦ ફુટ યીંગ યડ

,

યાજકટ.
૧૦

શ્રી કે . જે. ભુત

ટ્ટાલાા

--

--

૯૪૨૬૮

---------------

૪૪૩૩૨
૧૧

શ્રી એ.એચ. ચોશાણ

ટ્ટાલાા

--

--

૯૫૮૬૪

,-,આરા ગ્ીન વીટી

ાછ, યૈ મા યડ,યાજકટ.
---------------

૫૬૯૦૪

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૧૧ (નનમભવંગ્રશ – ૧૦)
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અમ ૃત ાકડ

યદશદાવ યા ભેઇન યડ
યાજકટ.

,ભયફી યડ ,

અન ુ

નાભ

શોદ્દો

નં.

ભાવીકભેશનતાણ ંુ

લતય /

ુ ફ
નલનનમભાં જણાવ્મા મજ

(એનપ્રર-૧૮ની

બથથ ંુ

ભશેનતાણ ંુ નકકી કયલાની

સ્થીતીએ)

કામભધ્ધનત

૧

શ્રીવી.એભ.ાંડયા

વીટીએન્ીનીમય

૧,૦૦,૬૬૬/-

નીર

વયકાયશ્રીનાાં મનમભ મુજફ

૨

શ્રીએભ.આય.શ્રીલાસ્તલ

ડે.એકઝી.એન્ીનીમય

૧,૦૩,૯૪૪/-

નીર

વયકાયશ્રીનાાં મનમભ મુજફ

૩

શ્રી અજેળઆય.ફી.

આવી.એન્ીનીમય

૬૦,૨૭૯/-

નીર

વયકાયશ્રીનાાં મનમભ મુજફ

૪

શ્રી ભશેળ યાઠડ

આવી.એન્ીનીમય

૬૭,૬૯૮/-

નીર

વયકાયશ્રીનાાં મનમભ મુજફ

૫

શ્રી ભયુય લેગડ

લકડ આવીસ્ટન્ટ

૩૮,૩૮૮/-

નીર

વયકાયશ્રીનાાં મનમભ મુજફ

૬

ડ. એવ. કે. બેવાણીમા

યીવચડ

૪૭,૯૧૬/-

નીર

વયકાયશ્રીનાાં મનમભ મુજફ

૫૩,૪૧૨/-

નીર

વયકાયશ્રીનાાં મનમભ મુજફ

૪૩,૦૪૨/-

નીર

વયકાયશ્રીનાાં મનમભ મુજફ

ઓપીવય(ી.આઇ.યુ.)
૭

શ્રી મ ૃગેળ ચોશાણ

વીનીમય
ક્રાકડ /એકાઉન્ટન્ટ

૮

શ્રી એર. કે. ચોશાણ

જુનીમય ડેટા એન્ટ્રી
ઓયે ટય

૯

શ્રી જે.કે. અઘાયા

જુ.કરાકડ

૪૭,૮૮૫/-

નીર

વયકાયશ્રીનાાં મનમભ મુજફ

૧૦

શ્રી કે. જે. ભુત

ટ્ટાલાા

૩૨,૦૮૦/-

નીર

વયકાયશ્રીનાાં મનમભ મુજફ

૧૧

શ્રી એ.એચ. ચોશાણ

ટ્ટાલાા

૩૦,૯૮૩/-

નીર

વયકાયશ્રીનાાં મનમભ મુજફ

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૧ય (નનમભવંગ્રશ – ૧૧ )
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પ્રત્મેક વાંસ્થાનેપાલામેર અંદાજત્ર તભાભ મજનાઓ, સુલચત ખચડ અને કયે ર ચુકલણી અંગે
અશેલારની મલગત મલકાવ, મનભાડણ અને તકનીકીકામો અંગે જલાફદાય જાશેયતાંત્ર ભાટે
૧૨.૧ જુદી જુદી મજનાઓ અન્લમે જુદી જુદીપ્રવ ૃમતઓ ભાટે અંદાજત્રની મલગતની
ભાદશતી.
લડ

– ય૦૧૮ – ૧૯

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૧૩
વશામકી કામભિભોનાં અભર અંગે ની ધ્ધનત
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 આ ળાખા શેઠ વશામકી કામડક્રભ મજના અભરભાાં ન શઇ રાગુ ડત ુાં નથી.

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૧૪ (નનમભવંગ્રશ – ૧૩)
તેણે આેર યાશતો,યભીટ કે અનધકૃત ભેલાનાયની નલગતો.
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આ ળાખા ભાયપત કોઇ યાશત અલાભાં આલતી નથી. તેભજ કોઇ યભીટઇસ્ય ુ કયલાભાં આલતી નથી ,
જેથી રાગ ુ ડત ંુ નથી.

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૧ (નનમભવંગ્રશ – ૧૪)
- કામો કયલા ભાટે નકકી કયે ર ધોયણો.
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૧.૧ નલનલધ પ્રવ ૃનતઓ / કામભિભો શાથ ધયલા ભાટે નલબાગે નકકી કયે ર ધોયણોનીનલગતોોઃકેન્ર વયકાયશ્રીનાાંજે.એન.એન.યુ.આય.એભ. તથા યાજ્મ વયકાયશ્રીનાાંએવ.જે.એભ.એભ.એવ.લી.લામ
મજના, અમ ૃત મભળન તથા સ્ભાટડ વીટી અન્લમે તેનાાં મનમત ધાયા ધયણ મુજફ દયખાસ્ત/પ્રજેક્ટ
યીટડ વ તૈમાય કયી,ભાંજુય કયાલલા

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૧૬ (નનમભવંગ્રશ – ૧)
લીજાણરૂુ ે ઉરભ્મ ભાકશતી
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૧૬.૧ લીજાણરૂુ ેઉરબ્ધ નલનલધ મોજનાની ભાકશતીની નલગતોોઃ-

નભળનની રૂયે ખા

-

વીટી ડેલરોભેન્જટ પ્રાન

-

વ્શાઇટ ેય વી.ડી.ી.-૨

-

યીપોભભ એજન્જડા

-

ભેભોયે ન્જડભ ઓપ એગ્રીભેન્જટ

-

ભંજુયપ્રોજેક્્વ

-

પ્રોગ્રેવયીોટભ વ

-

ટેન્જડય

-

ટેન્જડય ભંજુયીની નલગતો

-

લફરભંજુયીની નલગતો

-

કોન્જરાક્ટયોની માદી

-

કોન્જટેક્ટ નંફય

-

ુ પ્રેક્ટીવ
ગડ

-

ુ ક્ક્રીંગ
ન્જયઝ

-

કડટેઇલ્ડ પ્રોજેક્ટ યીોટભ

-

નલનલધ પ્રાન્જવ

-

પોટોગ્રાફ્વ

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
જે.એન.એન.ય.ુ આય.એભ. વેર
પ્રકયણ – ૧૭

(નનમભવંગ્રશ – ૧૬)

ભાકશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોને ઉરભ્મ વલરતોની નલગતો.
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૧૭.૧ રોકોને ભાશીતી ભે તે ભાટે નલબાગે અનાલેર વાધનો
૧. કચેયી
ય. લતભભાનત્રો
૩. નોટીવ ફોડભ
૪. કચેયીભાં યે કડભ ન ંુ નનયીિણ
. ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ
૬.

યજીસ્ટયએ.ડી./ોસ્ટ દ્વાયા

૭. કુ યીમયવલીવ દ્વાયા
૮. ટ્ટાલાા દ્વાયા ફજલણી કયીને
૯. કચેયીએ રૂફરૂ આવ્મેથી.
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,ધ્ધનતઓ અથલા વલરતોોઃ-

