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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપક એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
ભલ્ર્ીએકર્ીલીર્ી વેન્ર્ય,૩ જો ભા
નાનાભલા વકટ ર,૧૫૦’ યીગ યોડ
પ્રો-એકર્ીલ ફડસ્કરોઝય
ુ ાની પસ્ુ તીકા)
(૧૭ મદ

લષ ૨૦૧૮-૧૯
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ટ્રાફપક એન્ડ ટ્રાન્વોટષ ળાખા
ભલ્ર્ીએકર્ીલીર્ી વેન્ર્ય,૩ જો ભા, નાનાભલા વકટ ર,૧૫૦’ યીગ યોડ, યાજકોટ – ૩૬૦૦૦૫
, આભેઆરઃ trafficcell@rmc.gov.in
જા.નં./યા.ભ.ન.ા./ટ્રાફપક એન્ડ ટ્રાન્વોટષ /

તા....../...../૧૮

પ્રભાણત્ર
અથી પ્રભાલણત કયલાભાં અલે છે કે ભાફશતી ધધકાયી ધધધનમભની
કરભ – ૪ અંતગષત સ્લમં જાશેય કયલાની ફાફતો પ્રોએક્ટીલ ડીસ્ક્રોઝ (

P.A.D.)

ભાયા ધલબાગ દ્વાયા તૈમાય કયલાભાં અલેર છે ને એધપ્રર ૨૦૧૮ ની સ્થધતએ
ભાયી ભંજુયી ભેલી ધતન કયલાભાં અલેર છે .

જાશેય ભાફશતી ધધકાયી
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
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યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
પ્રકયણ – ૨ (ધનમભ વંગ્રશ – ૧)
વંગઠનની ધલગતો, કામો ને પયજો

૨.૧ જાશેય તંત્ર ઈદે ળ/શેત ુ :યાજકોટ ળશેયભાં ટ્રાફપક એન્ીનીમયીંગ દ્વાયા ટ્રાફપક ોલરવ વાથે જફૃયી વંકરન કયી સુયલિત ટ્રાફપક ધનમભન
જાલવુ ં તથા વાઆકર ળેયીંગ દ્વાયા “નોન ભોટયાઆઝડ ટ્રાન્વોટષ ” થી ટ્રાફપક વભશ્માથી મુક્ક્ત અલી.
૨.૨ જાશેય તંત્રનુ ધભળન/દુયં દેળીણુ(ધલઝન) :અગાભી દળકાભાં ળશેયના ધલકાવને ધ્માનભાં યાખીને ળશેયના મુખ્મ યસ્તાઓ તથા ટ્રાફપક વકષ ર/અઆરે ન્ડને
ટ્રાફપક એન્ીનીમયીંગના સ્ટાન્ડડષ નુફૃ ડીઝાઆન કયી તેભજ યાશદાયી ભાટે “નોન ભોટયાઆઝડ ટ્રાન્વોટષ ” ની
સુધલધાઓ જેલી કે વાઆકર ળેફયિંગ પ્રોજેક્ટનો વ્મા લધાયલો તથા ળશેયીજનોને યસ્તો ક્રોવ કયલા ભાટે ફૂટ ઓલય
ફીજ ફનાલલા,ાફકિંગ વભશ્માથી મુક્ક્ત ભાટે ળશેયભાં ે એન્ડ ાકષ ના ધોયણે ાફકિંગ પ્રોટ તથા ભલ્ટીરેલર ાફકિંગ
ડેલર કયી ળશેયીજનોને સુયિીત ટ્રાફપક વ્મલસ્થા અલી.
૨.૩ જાશેય તંત્રનો ટંુ કો આધતશાવ ને તેની યચનાનો વંદબટ :યાજકોટ ળશેયભાં ટ્રાફપક વભશ્માઓ ને કાયણે રોકોને ડતી શારાકી દૂ ય કયલા યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
દ્વાયા ળશેય ટ્રાફપક ોલરવ વાથે વંકરન કયી ળશેયના મુખ્મ યસ્તાઓ ઈય ટ્રાફપક એન્ીનીમયીંગ ને રગતા કાભો
કયલાભાં અલે છે .યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ળશેયની ટ્રાફપક વભશ્માઓને ધ્માને રઆ બધલષ્મભાં ળશેયભાં ટ્રાફપક
વેકટયભાં જફૃયી અમોજન કયલા ભાટે લશીલટી તથા ટે કનીકર કાભગીયી કયલા અંગે ટ્રાફપક એન્ડ ટ્રાન્વોટષ વેરની
યચના કયલાભાં અલેર છે .
૨.૪ જાશેય તંત્રની પયજો :૧. ળશેયભાં અલેર મુખ્મ યસ્તાઓ ય ટ્રાફપક ધનમભન શેત ુ ટ્રાફપક ધવગ્નરો , યોડ ભાફકિંગ, વાઆનેઝીવ, કેટઅઆ
તથા બ્રીંકવષની કાભગીયી.
૨. ળશેયભાં અલેર મુખ્મ યસ્તાઓ ય યોડ ડીલાઆડય, ટ્રાફપક અઆરેન્ડ તથા
ડેલર કયલા
3. ળશેયભાં “નોન ભોટયાઆઝડ ટ્રાન્વોટષ ” નો વ્મા લધાયલો.
૪. ળશેયભાં ાફકિંગ વભશ્માના ધનયાકયણ ભાટે “ે એન્ડ ાકષ “ ડેલર કયલા.
૫. ળશેય ટ્રાફપક ોલરવ ધલબાગ વાથે વંકરન

B.O.T. ના ધોયણે ટ્રાફપક વકષ ર
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ય. જાશેય તંત્રની મુખ્મ પ્રવ ૃધતઓ / કામો :ાયા ય.૧ તથા ય.૪ મુજફ.
ય.૬ જાશેય તંત્ર દ્વાયા અલાભાં અલતી વેલાઓની માદી તથા તેન ંુ વંલિપ્ત ધલલયણ :યાજકોટ ળશેયભાં ટ્રાફપક એન્ીનીમયીંગ દ્વાયા ટ્રાફપક ોલરવ વાથે જફૃયી વંકરન કયી સુયલિત ટ્રાફપક ધનમભન
જાલલાભાં યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા વયકાયક કાભગીયી કયલાભાં અલે છે . જેભાં મુખ્મત્લે યોડ ભાફકિંગ, ટ્રાફપક
ધનમભન ભાટે વાઆનેઝીવ ,યોડ ડીલાઆડય,ટ્રાફપક ધવગ્નર,વકષ ર/ટ્રાફપક અઆરેન્ડ ડેલર કયલા ધલગેયે કાભગીયી
કયલાભાં અલે છે .
ળશેયભાં ાફકિંગની વભશ્માઓને ધ્માને રઆ ાફકિંગ પ્રોટ ડેલર કયલાની કાભગીયી કયલાભાં અલે છે .
વાઆકર ળેયીંગ પ્રોજેક્ટ: ળશેયીજનોને “નોન ભોટયાઆઝડ ટ્રાન્વોટષ ” પ્રત્મે પ્રોત્વાફશત કયલાના મુખ્મ ઈદે ળ
વાથે યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ળશેયભાં રગ રગ જગ્માએ કુ ર ૨૨ રોકેળન ય વાઆકર ળેયીંગ પ્રોજેક્ટ
ળફૃ કયલાભાં અલેર છે . જેભાં (૧) ધિકોણફાગ (૨) એવ.ટી.વવ સ્ટે ળન (૩) ફકળાનયા ચોક (૪) યૈ મા યોડ કોનષયયે વકોષ યીંગ યોડ તથા (૫)આન્ન્દયા વકષ ર તેભજ ફી.અય.ટી.એવ. ફૃટ ઈય ૧૭ ફવ ળેલ્ટવષ યથી વાઆકર ળેયીંગ
સુધલધા અલાભાં અલે છે .
ય.૭ જાશેય તંત્રનાં યાજમ

,ધનમાભક કચેયી, પ્રદે ળ, જીલ્રો, બ્રોક લગેયેએ સ્તયોએ વંસ્થાગત ભાખાનો અરેખ

(જમાં રાગુ ડતું શોમ તમાં)
..................................

ય.૮ જાશેય તંત્રની વયકાયકતા ને કામટિભતા લધાયલા ભાર્ે ની રોકો ાવેથી ેિાઓ

:-

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા ળશેયભાં ટ્રાફપક ધનમભન ભાટે ટ્રાફપક ોલરવ ધલબાગ વાથે વંકરન ભાયપત ળશેયના
રોકોને ટ્રાફપક વભશ્માઓથી મુક્ત કયલા ભાટે કફટફધ્ધ છે . રોકો દ્વાયા ળશેયભાં ટ્રાફપકના ધનમભોનુ ં ારન કયી ળશેયભાં
સુયલિત ટ્રાફપક વ્મલસ્થા જાલલાભાં ભદદફૃ થવુ જોઆએ.ળશેયભાં ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ભાવ ટ્રાન્વોટષ ભાટે ફવ
વધલિવ કયલાભાં અલેર શોઆ,અ વેલાનો ભશતભ ઈમોગ કયલો જોઆએ. ળશેયીજનોને “નોન ભોટયાઆઝડ ટ્રાન્વોટષ ”
ન્લમે ળફૃ કયલાભાં અલેર સુધલધાઓનો ભશતભ ઈમોગ કયલો જોઆએ
ય.૯ રોકવશમોગ ભેલલા ભાર્ે ની ગોઠલણ ને ધ્ધધતઓ

:-

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાએ રોકો દ્વાયા ચુટામે
ં રા પ્રધતનીધીઓ ભાયપત ચારતી સ્લામત વંસ્થા છે . અ
પ્રધતનીધીઓ દ્વાયા ળશેયના ધલકાવ કાભોને મોગ્મ નીતી ઘડલાનુ ં કાભ જનયર ફોડષ /સ્થામી વધભધત/ફાંધકાભ વધભધત

5
ભાયપત કયલાભાં અલે છે . અ વભીતીઓ દ્વાયા કયે ર મોગ્મ ઠયાલોનુ ં લશીલટી તંિ દ્વાયા મોગ્મ ભરીકયણ
કયાલલાભાં અલે છે .
ય.૧૦ વેલા અલાનાં દે ખયે ખ ધનમંત્રણ ને જાશેય પયીમાદ ધનલાયણ ભાર્ે ઈરબ્ધ તંત્ર

:-

શાર ળશેયનાં ધલસ્તાયોભાં ટ્રાફપકને રગત જાશેય પયીમાદ ધનલાયણ ભાટે મુખ્મ કચેયીભાં તથા એકફાયી
ધ્ધધતભાં તથા કંટ્રોર ય પયીમાદની વ્મવ્સ્થા કયલાભાં અલેર છે . ( ૦૨૮૧- ૨૪૫૦૦૭૭)
ય.૧૧ મુખ્મ કચેયી વયનાભા
મુખ્મ કચેયીઃ-

:યાજકોટ ભશાનગયાલરકા

ડો. આંફેડકય બલન

,

ઢેફયબાઆ યોડ

,

યાજકોટ.

– ૩૬૦૦૦૧

ભલ્ર્ીએકર્ીલીર્ી વેન્ર્ય:ભલ્ર્ીએકર્ીલીર્ી વેન્ર્ય,
૩ જો ભા
નાનાભલા વકટ ર,૧૫૦’ યીગ યોડ
યાજકોટ

– ૩૬૦૦૦.

ય.૧ય કચેયી ળરૂ થલાનો / તથા ફંધ થલાનો વભમ :મુખ્મ કચેયી
કચેયી ળફૃ થલાનો વભમ

૧૦-૩૦

કચેયી ફંધ થલાનો વભમ

૬-૧૦

(જાશેય યજાનાં દીલવો ધવલામ)

6
યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
પ્રકયણ – ૩ (ધનમભ વંગ્રશ – ૨)
ધધકાયીઓ ને કભટચાયીઓની વત્તા ને પયજો
૧. વીટી એન્ીનીમય (સ્ે)
૨. નામફ કામટારક આજનેય
૩. અવી.ભેનેજય
૪. અવી. એન્જીનીમય(વીલીર)
૫. અવી. એન્જીનીમય (ભીકેનીકર)
૬. લકટ

અવી. (વીલીર)
૭. ટ્રાફપક ઇન્વેકર્ય
૮. ઇન્વેકર્ય
૯. ફપલ્ડ સુયલાઇય(ભીકેનીકર)
૧૦. શેડ કરાકટ
૧૧. વીનીમય કરાકટ કભ એકાઈન્ર્ન્ર્

૧૨. જુનીમય કરાકટ
૧૩. જુનીમય કરાકટ કભ કોમ્પપ્યુર્ય ઓયે ર્ય
૧૪. ટૃાલાા

૩.૧

વંસ્થા ના ધધકાયીઓ ને કભટચાયીઓની વતા ને પયજો ની ધલગતો :-

વંસ્થાનાં ધધકાયીઓ ને કભટચાયીઓ વતા ને પયજો ની ધલગતઃ( ૧ ) શોદ્દો

:-

વીટી એન્ીનીમય (સ્ે)

વતા ઓ :- લશીલર્ી.
૧. સ્ટાપનુ ં જનયર સુયલીઝન તથા સ્ટાપની યજા ભંજુય કયલી.
ય. વયકાયશ્રી તથા ન્મ ધલબાગો તયપથી ભાંગલાભાં અલતી ભાશીતીનુ ં વંકરન કયવુ.ં
૩. ઈયી ધધકાયીઓ દ્વાયા વોંામેર ન્મ કાભગીયી
૪. ળાખાને રગત કાભોની જાશેયાત પ્રધવધ્ધ કયાલલી ,
૫. ટ્રાફપક&ટ્રાન્વોટષ ધલબાગને રગત કાભગીયી
નાણાકીમ :-
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૧. એસ્ટીભેટો ફૃા.૧૦૦,૦૦૦/- સુધીનાં ભંજુય કયલા.
૨. ફૃા.૧૦૦,૦૦૦/- થી ઈયની યકભનાં અંદાજિકો યજુ કયલા.
૩. ફૃા.૦૦/- સુધીની યચુયણ ખયીદી ફૃફફૃ ફજાય બાલ ચકાવીને કયલી.
૪. ળાખાનાં અંદાજિનુ ં અમોજન કયવુ.ં
૫. વયકાયશ્રી ભાંથી ધલધલધ ગ્રાન્ટ ભેલલાની કામષલાશી કયલી.
૬. ધલધલધ મોજનાઓનુ ં અમોજન કયવુ.ં
પયજો :૧. ધલધલધ કધભટીઓની ફેઠકભાં શાજયી અલી.
ય. ખાતાનાં લડા તયીકે પયજ ફજાલલી.

( ૨ ) શોદ્દો

:- નામફ કામટારક આજનેય

વતા ઓ :- લશીલર્ી.
૧. સ્ટાપનુ ં જનયર સુયલીઝન તથા સ્ટાપની યજા ભંજુય કયલી.
ય. વયકાયશ્રી તથા ન્મ ધલબાગો તયપથી ભાંગલાભાં અલતી ભાશીતીનુ ં વંકરન કયવુ.ં
૩. ઈયી ધધકાયીઓ દ્વાયા વોંામેર ન્મ કાભગીયી
૪. ળાખાને રગત કાભોની જાશેયાત પ્રધવધ્ધ કયાલલી ,
૫. જાશેય ભાફશતી ધધકાયી તયીકેની કાભગીયી.
૬. ટ્રાફપક&ટ્રાન્વોટષ ધલબાગને રગત કાભગીયી

નાણાકીમ :૧. એસ્ટીભેટો ફૃા.૫૦,૦૦૦/- સુધીનાં ભંજુય કયલા.
૨. ફૃા.૫૦,૦૦૦/- થી ઈયની યકભનાં અંદાજિકો યજુ કયલા.
૩. ફૃા.૦૦/- સુધીની યચુયણ ખયીદી ફૃફફૃ ફજાય બાલ ચકાવીને કયલી.
૪. ળાખાનાં અંદાજિનુ ં અમોજન કયવુ.ં
૫. વયકાયશ્રી ભાંથી ધલધલધ ગ્રાન્ટ ભેલલાની કામષલાશી કયલી.
૬. ધલધલધ મોજનાઓનુ ં અમોજન કયવુ.ં
પયજો :૧. ધલધલધ કધભટીઓની ફેઠકભાં શાજયી અલી.
ય. ઈયી ધધકાયી તયપથી વોંલાભાં અલતી તભાભ કાભગીયી.
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( ૩ ) શોદ્દો :- અવી.

(૪)

ભેનજય

યાજકોર્ યાજથ રી. (RRL) ભાં ડેપ્યુર્ેળન ઈય પાલણી.
શોદ્દો :- અવી. એન્જીનીમય( વીલીર)

વતા ઓ :- લશીલર્ી.
-----------પયજો :ટ્રાફપક એન્ીનીમયીંગ ને રગત ઝોન રેલરે તભાભ કાભગીયી તથા ધલબાગનાં ધલધલધ પ્રોજેક્ટોને રગત
ઈયી ધધકાયીશ્રી દ્વાયા વોલાભાં અલતી ઓપીવ લકષ તેભજ વાઆટ ય ચારતા કાભનુ ં ભેજયભેન્ટ

ચકાવણી તથા

એભ.ફી. ભાં નોંધલા ભાટે ભેજયભેન્ટને રગતી તભાભ કાભગીયીનુ ં ભરીકયણ.
(૫) શોદો : - અવી. એન્જીનીમય (ભીકેનીકર)


યાજકોર્ યાજથ રી. (RRL) ભાં ડેપ્યુર્ેળન ઈય પાલણી.

(૬) શોદ્દો :- લકટ અવી. (વીલીર)
વતા ઓ :- લશીલર્ી.
------------

પયજો :ટ્રાફપક એન્ીનીમયીંગ ને રગત ઝોન રેલરેની અવી. એન્ીનીમયશ્રી/ઈયી ધધકાયી સુચલે તે તભાભ
કાભગીયી તથા ધલબાગનાં ધલધલધ પ્રોજેક્ટોને રગત ઈયી ધધકાયીશ્રી દ્વાયા વોલાભાં અલતી ઓપીવ લકષ તેભજ
વાઆટ ધલઝીટને રગતી કાભગીયીનુ ં ભરીકયણ.

(૭) શોદો : - ટ્રાફપક ઇન્વેકર્ય


યાજકોર્ યાજથ રી. (RRL) ભાં ડેપ્યુર્ેળન ઈય પાલણી

(૮) શોદો : - ઇન્વેકર્ય


યાજકોર્ યાજથ રી. (RRL) ભાં ડેપ્યુર્ેળન ઈય પાલણી
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( ૯ ) શોદ્દો :- ફપલ્ડ સુયલાઇય (ભીકેનીકર)


યાજકોર્ યાજથ રી. (RRL) ભાં ડેપ્યુર્ેળન ઈય પાલણી

( ૧૦ ) શોદ્દો :- શેડ કરાકટ
વતાઓ - લશીલર્ી
૧.

કચેયીનાં ઇન્ડોય સ્ટાપ ય ધનમંિણ યાખવુ.

વતાઓ - નાણાકીમ :૧. કોઆણ નાણાકીમ વત્તાઓ અલાભાં અલેર નથી .
પયજો :૧. મુખ્મ કચેયીનાં ઇન્ડોય સ્ટાપ ય દે ખયે ખ.
ય. કચેયીભાં અલતા તભાભ વયકાયી િોનાં જલાફનાં મુવદ્દા કયલા તથા યીસ્ટય ભેઇનટે ઇન કયવુ.
૩. ભાફશતી ધધકાય ધધધનમભ-ય૦૦ શેઠ અલતી પયીમાદોનાં ધનકારની કાભગીયી તથા યીસ્ટય
ભેઇનટે ઇન કયવુ.
૪. 'સ્લાગત' કામષક્રભ શેઠ અલેર પયીમાદ/ વી.વી.અય. િો / ી.એ.ડી. િો / કરેકટય કચેયીનાં
તભાભ િો નાં જલાફો તૈમાય કયલા તથા અ અંગેનાં યીસ્ટયોભેઇનટે ઇન કયલા
. શાજયી યીસ્ટય ભેઇનટે ઇન કયવુ તથા કભષચાયીઓની શાજયી ચેક કયલી.
૬. ઇન્ડોય તથા અઈટડોય સ્ટાપને નોટીવ / ખુરાવા નાં મુવદ્દા તૈમાય કયલા.
૭. નલી પાઇરો ઈસ્થીત કયલા તથા જફૃયી ફયિો તથા હક
ુ ભનાં મુવદ્દા તૈમાય કયલાની કાભગીયી.
૮. નામફ કામષારક આજનેય શ્રી દ્વાયા જે કાભગીયી વોંલાભાં અલે તે કાભગીયી કયલી.
૯.

અય.ટી.અઇ. રગત ભાફશતીઓ તૈમાય કયલી.
૧૦. વીટી ફવ વેલાના કન્વેળન કાડષ ના પોભષ , ડોક્યુભેન્ટની ચકાવણી કયલી તથા કાડષ ના પ્રુપની ચકાવણી
કયલી.

( ૧૧ ) શોદ્દો :- વીનીમય કરાકટ કભ

એકાઈન્ર્ન્ર્

વતાઓ - નાણાકીમ :૧. કોઆણ નાણાકીમ વત્તાઓ અલાભાં અલેર નથી .
પયજો :૧. તભાભ કભષચાયીઓની પાઇરો ભેઇનટે ઇન કયલી તેભજ અ પાઇરોની 'મુલભેન્ટ' ય દે ખયે ખ યાખલી.
ુ દ્દા તૈમાય કયલા , તેભજ નોટીવની ફજલણી અંગે યે કડષ ભેઇનટે ઇન
ય. કભષચાયીઓના ખુરાવા/નોટીવનાંમવ
કયલા.

10
૩. ઇન્ડોય તથા અઈટડોય સ્ટાપનાંધનવ ૃધતનાંેવષ તૈમાય કયલાની તથા તભાભ પ્રકાય શક્ક ફશસ્વા ચુકલલા
અંગેની કાભગીયી.
૪. લખતોલખત પ્રધવધ્ધ થતી ડામયી ધલગયે દસ્તાલેી ભાફશતી તૈમાય કયલાની કાભગીયી.
. ળાખાનુ ફજેટ તૈમાય કયવુ ને ગ્રાન્ટ યીસ્ટય ધનબાલવુ.
૬. ળાખાનો લશીલટી શેલાર તૈમાય કયલાની કાભગીયી.
૭. તભાભ પ્રકાયની કામદાકીમ ફાફતો (રીગર/કોટષ ભેટય)અંગેની પાઇરો ભેઇનટે ઇન કયલી તેભજ અ
અંગેના િવ્મલશાયનાં મુવદ્દા તૈમાય કયલા તથા વંરગ્ન કાભગીયી.
૮. કભષચાયીનીઅથીક/ભેડીકર વશામ અંગેની પાઇરોભેઇનટે ઇન કયલી , અ અંગેનાં િવ્મલશાયનાં મુવદ્દો
તૈમાય કયલા તથા વંરગ્ન તભાભ કાભગીયી.
૯. અઈટડોય તથા ઇન્ડોયસ્ટાપનાં ગાય લફર નુ ં તભાભ પ્રકાયનુચે
ં કીંગ તથા ફજેટ અંગેની તભાભ ભાફશતી
તૈમાય કયલાની કાભગીયી.
૧૦. કભષચાયીએ બયલાના થતા ઇન્કભ ટે િઅંગેની રગત કરાકષ શ્રીની કાભગીયીનુ ં ઓલયઓર સુયધલઝન
તેભજ અ અંગે જફૃયી ભાગષદળષન પુફૃ ાડલાની કાભગીયી.
૧૧. કભીટભેન્ટ ના હક
ુ ભ ફનાલલા.
૧૨.નામફ કામષારક આજનેય શ્રી તથા શેડ કરાકષ શ્રી દ્વાયા જે કાભગીયી વોંલાભાં અલતી તભાભ કભગીયી.

( ૧૨ ) શોદ્દો :-

જુનીમય કરાકટ

પયજો :૧. એસ્ટા.ને રગત તભાભ પ્રકાયની કાભગીયી.
ય. કભષચાયીઓના ધનવ ૃધતનાં ેન્ળન ેય તૈમાય કયલા તેભજ ધનવ ૃધતનાં તભાભ શક્ક ફશસ્વા ચુકલલા અંગેની
કાભગીયી.
૩. તભાભ પ્રકાયની સ્ટે ળનયી પુયી ાડલા અંગેની કાભગીયી.
૪. કોન્ટ્રાકટયોનાં લફર ફનાલલા તેભજ કોન્ટ્રાકટ અંગેની પાઇરો ભેઇનટે ઇન કયલાની કાભગીયી.
. ળાખા શસ્તકની તભાભ કચેયીઓનાં લીજી લફર / ટે રીપોન લફર અંગેનાં યીસ્ટય તેભજ પાઇરો
નીબાલલા તથા અ અંગેનાં જફૃયી િવ્મલશાય નાં મુવદ્દા તૈમાય કયલા તથા વંરગ્ન તભાભ કાભગીયી.
૬. યચુયણ લફર ફનાલલાની કાભગીયી.
૭. અઈટલડષ / ઇનલડષ ની કાભગીયી.
૮. નલી પાઇરો ઈસ્થીત કયલા તથા જફૃયી ફયિો તથા હક
ુ ભનાં મુવદ્દા તૈમાય કયલાની કાભગીયી.
૯. કભષચાયીઓએ બયલાનાં થતા ઇન્કભટે િ અંગેની તભાભ કાભગીયી.
૧૦ . નામફ કામષારક આજનેય શ્રી તથા શેડ કરાકષ શ્રી દ્વાયા વોંલાભાં અલતી તભાભ કાભગીયી.
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(૧૩) શોદો :- જુનીમય કરાકટ કભ કોમ્પપ્યુર્ય ઓયે ર્ય
પયજો :૧. એસ્ટા.ને રગત તભાભ પ્રકાયની કાભગીયી.
ય. કભષચાયીઓના ધનવ ૃધતનાં ેન્ળન ેય તૈમાય કયલા તેભજ ધનવ ૃધતનાં તભાભ શક્ક ફશસ્વા ચુકલલા અંગેની
કાભગીયી ધલગેયે કોમ્પપ્યુટયભાં તૈમાય કયલા .
૩. તભાભ પ્રકાયની સ્ટે ળનયી પુયી ાડલા અંગેની કાભગીયી.
૪. કોન્ટ્રાકટયોનાં લફર ફનાલલા તેભજ કોન્ટ્રાકટ અંગેની પાઇરો ભેઇનટે ઇન કયલાની
કાભગીયી ધલગેયે કોમ્પપ્યુટયભાં તૈમાય કયલા.
. ળાખા શસ્તકની તભાભ કચેયીઓનાં લીજી લફર/ટે રીપોન લફર અંગેનાં યીસ્ટય તેભજ પાઇરો
ુ દ્દા તૈમાય કયલા તથા વંરગ્ન તભાભ કાભગીયી
નીબાલલા તથા અ અંગેનાં જફૃયી િવ્મલશાયનાંમવ
ધલગેયે કોમ્પપ્યુટયભાં તૈમાય કયલા.
૬. યચુયણ લફર ફનાલલાની કાભગીયી ધલગેયે કોમ્પપ્યુટયભાં તૈમાય કયલા .
૭. અઈટલડષ /ઇનલડષ ની કાભગીયી.
૮. નલી પાઇરો ઈસ્થીત કયલા તથા જફૃયી ફયિો તથા હક
ુ ભનાં મુવદ્દા તૈમાય કયલાની કાભગીયી ધલગેયે
કોમ્પપ્યુટયભાં તૈમાય કયલા.
૯. કભષચાયીઓએબયલાનાં થતા ઇન્કભટે િ અંગેની તભાભ કાભગીયી.
૧૦. ટ્રાફપક &ટ્રાન્વોટષ ળાખાને રગત અંગ્રેી તથા ગુજયાતી િવ્મલશાય ટાઆીંગને રગત કાભગીયી.
૧૧. નામફ કામષારક આજનેય શ્રી તથા શેડ કરાકષ શ્રી દ્વાયા વોંલાભાં અલતી તભાભ કાભગીયી.
૧૨. કન્વેળન કાડષ ને રગત કાભગીયી કયલી.

( ૧૪ )શોદ્દો :- ટ્ટાલાા
પયજો :૧. ઓપીવ ખોરલા

, ફંધ કયલા, વાપ વપાઇની કાભગીયી

ય. ઈયી ધધકાયી/કભષચાયીઓ દ્રાયાવોંલાભા અલતી દયે ક કાભગીયી.
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યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
પ્રકયણ – ૪ (ધનમભ વંગ્રશ – ૩ )
કામો કયલા ભાર્ે નાં ધનમભો, ધલનીમભો, સુચનો, ધનમભવંગ્રશ ને દપતયો.

૪.૧ જાશેય તંિ થલા તેના ધનમંિણ શેઠના ધધકાયીઓ ને કભષચાયીઓએ ઈ૫મોગ કયલાના ધનમભો,
ધલધનમભો, સુચનાઓ, ધનમભ વંગ્રશ ને દપતયોની માદી
દસ્તાલેજનું નાભ ભથાળં

દસ્તાલેજનો પ્રકાય

ટે ન્ડય પ્રફક્રમા

Nprocureની વાઆટ ય પ્રધવધ્ધ કયી ધનમભાનુવાય
વોરલન્વી યીસ્ટે ળન તથા નુબલ ધયાલનાય
એજન્વીઓ થી ટે ન્ડય ભંગાલલાભાં અલે છે .

એવ.ઓ.અય. અય.એભ.વી.નાં વીનીમય નામફ કામષારક આજનેય
દ્વાયા ભટીયીમર તથા ફજાયનાં બાલ જોતા વભમાતયે
દયે ક અઆટભનાં બાલનુ લગીકયણ કયીને એવ.ઓ.અય.
તૈમાય કયલાભાં અલે છે .
દસ્તાલેજ યનુ ં ટુકું રખાણ

ટે ન્ડય નોટીવ

વ્મફકતને ધનમભ, ધલનીમભો, સુચનાઓ

, આ-ટે ન્ડયીંગ

વયનામુ ં

ધનમભવંગ્રશ ને દપતયોની નકર
શીંથી ભળે.
(૧) ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા (લેસ્ટ ઝોન)
(૨) યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ભલ્ર્ીએકર્ીલીર્ી વેન્ર્ય:૩ જો ભા
નાનાભલા વકટ ર,૧૫૦’ યીગ યોડ
યાજકોટ

– ૩૬૦૦૦.
આ-ભેઆરઃ trafficcell@rmc.gov.in
Website: www.rmc.gov.in

ધલબાગ દ્વાયા ધનમભો, ધલનીમભો,
સુચનાઓ ધનમભવંગ્રશ ને
રેલાની પી (જો શોમ તો)

ટે ન્ડયની નકર રેલા ભાટે વંસ્થા
નકકી કયે તે મુજફ ટે ન્ડય પી

રેલાભાં અલે છે .
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યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
પ્રકયણ – 

(ધનમભ વંગ્રશ – ૪)

નીધતઘડતય થલા નીધતના-ભર વંફધ
ં ી જનતા ના વભ્મો વાથે વરાશ-૫યાભળટ થલા
તેભના પ્રધતધનધધતલ ભાર્ેની કોઇ વ્મલસ્થા શોમ તો તેની ધલગત.
નીધતઘડતયઃ૫.૧ શુ ં નીધતઓના ઘડતય ભાટે જનતાની થલા તેના પ્રધતધનધધઓની વરાશ-૫યાભળષ/વશબાગીતા ભેલલા ભાટે ની
કોઇ જોગલાઇ છે ? જો શોમ તો ,નીચેના નમુનાભાં અલી નીધતની ધલગતો અો.
નીધતનો ભરઃ૫.ય શુ ં નીધતઓના ભર ભાટે જનતાની થલા તેભના પ્રધતધનધધઓની વરાશ-૫યભળષ/વશબાગીતા ભેલલા ભાટે ની
કોઇ જોગલાઇ છે :-જો અલી જોગલાઇ શોમ તો તેની ધલગતો નીચેના નમુનાભાં અો.
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યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
પ્રકયણ – ૬ (ધનમભ વંગ્રશ – ૫)

જાશેય તંત્ર થલા તેના ધનમંત્રણ શેઠ ની વ્મફકતઓ ાવેનાં દસ્તાલેજોની કિાઓ અંગે ન ંુ ૫ત્રક

૬.૧ વયકાયી દસ્તાલેજો ધલળેની ભાફશતી અ૫લા નીચેના નમુનાનો ઈ૫મોગ કયળો. જમાં અ દસ્તાલેજો ઈ૫રબ્ધ છે
તેલી જગ્માએ જેલી કે વલચલારમ કિા ,ધનમાભકની કચેયી કિા ,ન્મનો ૫ણ ઈલ્રેખ કયો.(“ન્મો”રખલાની
જગ્માએ કિાનો ઈલ્રેખ કયો.)

નુ.ં નં.

દસ્તાલેજોની કિા

દસ્તાલેજનુ ં નાભ
ને તેની એક
રીટીભાં ઓખ

૧

જાશેય સુચના

દસ્તાલેજ
ભેલલાની
કામષધ્ધધત

ટે ન્ડય /

લતષભાનિ /

આ- ટે ન્ડય

લેફવાઆટ યથી
ધોયણવય યી
કમેથી

નીચેની વ્મફકત
ાવે છે / તેના
ધનમંિણભાં છે .
વીટી એન્ીનીમય
(સ્ે.)
ટ્રાફપકા એન્ડ
ટ્રાન્વોટષ
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યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
પ્રકયણ – ૮ (ધનમભ વંગ્રશ – ૭)
વયકાયી ભાફશતી ધધકાયીઓનાં નાભ , શોદ્દા ને ન્મ ધલગતો.

૮.૧ જાશેય તંત્રનાં વયકાયી ભાફશતી ધધકાયીઓ

, ભદદનીળ વયકાયી ભાફશતી ધધકાયીઓ ને

ધલબાગીમ કામદાકીમ (એેરેર્) વતાધધકાયી ધલળેની વંકટ ભાફશતીઃવયકાયી તંત્રનું નાભઃ- ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા,
યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા, યાજકોર્
જાશેય ભાફશતી ધધકાયીઓ:નુ.ં

નાભ

નં.

એવ.ર્ી.ડી.

પોન નંફય

કોડ

ઓપીવ

પેકવ

આ-ભેઆર

વયનામું

૯૬૨૪૦

૦૨૮૧-

trafficcell@r

ભલ્ર્ીએકર્ીલીર્ી વેન્ર્ય ૩,

૮૫૧૯૯

૨૩૩૨૫૪૩

mc.gov.in

જો ભા નાનાભલા

ભોફાઆર

નંફય
૧

શ્રી.ી.ટી.ટેર
-નામફ
કામષારક
આજનેય

૦૨૮૧

૨૩૩૧૪૮૧

,વકટ ર૧૫૦’ યીગ
યોડ,યાજકોટ – ૩૬૦૦૦.
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ધલબાગીમ એેરેર્ (કામદા) વતાધધકાયીઃનું

નાભ

શોદ્દો

નં.

એ.
સ્ર્ી.
ડી.
કોડ

૧

શ્રી.ડી.જે.

નામફ

જાડેજા

કધભશ્નયશ્રી,
(લેસ્ટઝોન)

૦૨૮૧

પોન નંફય
પોન

પેકવ

આ-ભેઆર

વયનામું

૨૩૩૪૫૪૩

dmcwz@r
mc.gov.in

લેસ્ટ ઝોન કચેયી ,

ભોફાઆર

નંફય

૨૩૩૧૪૮૪

૯૪૦૯૭
૦૦૧૨૩

શયીવીંશી ગોશીર
બલન,ફીગ ફજાયની
ાછ, ૧૫૦ ફુટ યીંગ
યોડ,યાજકોટ.
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યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
પ્રકયણ – ૯
ધનણટમરેલાનીપ્રફિમાભાંનુવયલાનીકામટ૫ઘ્ધધત

૯.૧ જુ દા જુ દા મુદાઓ અંગે ધનણષમ રેલા ભાટે કઇ ૫ઘ્ધધત નુવયલાભાં અલે છે ? (વલચલારમ ધનમભ વંગ્રશ ને
કાભકાજના ધનમભોના ધનમભ વંગ્રશ, ન્મ ધનમભો/ધલધનમભો લગેયેનો વંદબષ ટાંકી ળકામ)
જુ દા જુ દા મુદાઓ અંગે ધનણષમ રેલા ભાટે ફહસ્ુ તયીમ કામષ૫ઘ્ધધત નુવયલા ભાં અલે છે .
૯.ય ગત્મની ફાફતો ભાટે કોઇ ખાવ ધનણષમ

રેલા ભાટે ની દસ્તાલેી કામષ૫ઘ્ધધતઓ/ઠયાલેરી કામષ૫ઘ્ધધતઓ,

ધનમત ભા૫દં ડો/ધનમભો કમા કમા છે ?
ધનણષમ રેલા ભાટે કમા સ્તયે ધલચાય કયલાભાં અલે છે ?
(૧) ફી. ી. એભ. વી. એકર્ મુજફ,
(ય) નામફ કભીશ્નય શ્રી,
(૩) ભાનનીમ કધભશ્નયશ્રી,
(૪) સ્ર્ે .ક.ચેયભેનશ્રી
૯.૩ ધનણષમ ને જનતા સુધી ૫શોચાડલાની કઇ વ્મલસ્થા છે ?
ધલકાવના કાભો/ભેળનયી કાભોની ધલગતો જાશેયલતષભાન૫િો ભાયપત પ્રધવધ્ધ કયલાભાં અલે છે . જફૃય જણામે
કચેયીની લેફવાઆટ www.rmc.gov.in ઈય ણ પ્રધવધ્ધ કયલાભાં અલે છે .
૯.૪ ધનણષમ રેલાની પ્રફક્રમા જેનાં ભંતવ્મો રેલાનાય છે તે ધધકાયીઓ કમાં છે ?
(૧) નામફ કામટારક આજનેય
(૨) વીર્ી એન્જીનીમય(સ્ે)
(૩) નામફ કધભશ્નયશ્રી
(૪) કધભશ્નયશ્રી
૯.૫ ધનણષમ રેનાય અંધતભ વતાધધકાયી કોણ છે ?
(૧) ભાનનીમકધભશ્નયશ્રી -યાજકોર્ભશાનગયાલરકા

૯.૬ જે ગત્મની ફાફતો ૫ય જાશેય વતાધધકાયી દ્વાયા ધનણષમ રેલાભાં અલે છે ,
તેની ભાફશતી રગ યીતે નીચેના નમુનાભાં અો.
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જેના ૫ય ધનણટમ રેલાનાય છે

ધલકાવકાભો, ટ્રાફપક સુધલધાના કાભોને

તે ધલમ

રગત ફાંધકાભ
ને ભેઇન્ર્ે નન્વ

ભાગટદળટક સુચન/ફદળા ધનદે ળ જો કોઇ

ફજેર્ની જોગલાઇઓ મુજફ તેભજ

શોમ તો

ન્મ ભંજુયી ઓથી

ભરની પ્રફિમા

હુકભ થલા કભીર્ીનાં
ઠયાલ નુવાય

ધનણટમ રેલાની કામટલાશીભાં
વંકામેર
ધધકાયીઓનો શોદો

ડે.એકઝી.એન્જીનીમય/ વીર્ી એન્જીનીમય(સ્ે)
નામફ કધભશ્નયશ્રી/કધભશ્નયશ્રી

ઈ૫ય જણાલેર ધધકાયીઓના વં૫કટ

ભોફાઇર પોન દ્વયા /રેન્ડરાઇન

અંગેની ભાફશતી

ર્ે રીપોન દ્વાયા થલા ઓફપવ વભમ દયમ્પમાન રૂફરૂ ભલાથી

જો ધનણટમથી વંતો ન શોમ તો, કમાં

-

ને કેલી યીતે ીર કયલી?
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યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
પ્રકયણ –૧૦
ધધકાયીઓ ને કભટચાયીઓ ભાફશતી પુસ્સ્તકા
(ડીયે કર્યી)
નુ

નાભ

શોદ્દો

નં.
૧

શ્રી

શ્રી ી.ટી.ટે ર

વીટી એન્ીનીમય

૦૨૮૧

)સ્ે(
ડે. એકઝી.

૦૨૮૧

એન્ીનીમય
૩

શ્રી

અવી.એન્ીનીમય

૦૨૮૧

જે.જે.યભાય
૪

શ્રી

અવી.એન્ીનીમય

૦૨૮૧

અય.વી.લવોમા
૫

શ્રી

અવી.એન્ીનીમય

૦૨૮૧

એન.ડી.ગજેયા
૬

શ્રી

લકષ અવીસ્ટન્ટ

૦૨૮૧

લી.અય.ટોીમા
૭

શ્રી ફી.ડી.

લકષ અવીસ્ટન્ટ

૦૨૮૧

ઝારા
૮

શ્રી ી.એર.

લકષ અવીસ્ટન્ટ

૦૨૮૧

યાજયા
૯

શ્રી એભ. અઆ.

અવી. ભેનજ
ે ય

૦૨૮૧

લોયા
૧૦
૧૧

શ્રી કે . લામ.

અવી.એન્ીનીમય

ઝારા

(ભીકે .)

શ્રી બાલેળ

ટ્રાફપક આન્વેક્ટય

૦૨૮૧
૦૨૮૧

ગજેયા
૧૨

શ્રી ધલજમગીયી

ટ્રાફપક આન્વેક્ટય

૦૨૮૧

ગોસ્લાભી
૧૩

પોન નંફય

આ-ભેઆર

ઝોન

વયનામું

trafficcell@rmc.gov.in

ભલ્ર્ીએકર્ી

ભલ્ર્ીએકર્ીલીર્ી વેન્ર્ય,

ડી. કોડ

કે .એવ.ગોશેર
૨

એવ.ર્ી.

શ્રી ભીત ફી.

ફપલ્ડ સુયલાઆવય

૦૨૮૧

કચેયી

ભોફાઆર

૨૩૩

૯૬૨૪૭

૧૪૮૧

૧૮૨૩૬

૨૩૩

૯૬૨૪૦

૧૪૮૧

૮૫૧૯૯

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

૯૪૨૬૨

લીર્ી વેન્ર્ય,
trafficcell@rmc.gov.in

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

trafficcell@rmc.gov.in

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

trafficcell@rmc.gov.in

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

trafficcell@rmc.gov.in

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

trafficcell@rmc.gov.in

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

trafficcell@rmc.gov.in

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

trafficcell@rmc.gov.in

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

mivora@rmc.gov.in

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

Rmc.rrl@gmail.com

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

Rmc.rrl@gmail.com

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

Rmc.rrl@gmail.com

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

Rmc.rrl@gmail.com

ભલ્ર્ીએકર્ી

૩ જો ભા
નાનાભલા વકટ ર ૧૫૦,’
યીગ યોડ
યાજકોટ – ૩૬૦૦૦.
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૧૪

વેજાર

(ભીકે .)

શ્રી શયીળકુ ભાય

આન્વેક્ટય

૦૨૮૧

ડી. યાજદે લ
૧૪
૧૬

શ્રી

વી. ક્રાકષ કભ

જે.વી.વોરંકી

એકાઈટન્ટ

ે બાઇ
શ્રી ચંદ્રળ

આન્વેક્ટય

૦૨૮૧
૦૨૮૧

ફી. તન્ના

૧૭

શ્રી કીધતિકુભાય

આન્વેક્ટય

૦૨૮૧

અય.ભેશ

૧૮

શ્રી

આન્વેક્ટય

૧૯

શ્રી અય. એન.

૨૦

શ્રી ીયુ એભ.

જુ . ક્રાકષ કભ

વોરંકી.

કોમ્પપ્યુટય ઓયે ટય

૦૨૮૧

એર.ી.યાઠોડ
જુ . ક્રાકષ

૦૨૮૧

વોમા
૦૨૮૧

૧૪૮૧

૮૧૪૧૪

૨૩૩

૯૮૨૪૮

૧૪૮૧

૫૩૬૪૮

૨૩૩

૮૧૫૫૦

૧૪૮૧

૫૩૧૯૧

૨૩૩

૯૮૨૪૦

૧૪૮૧

૬૪૯૦૮

૨૩૩

૮૦૦૦૦

૧૪૮૧

૩૪૪૫૫

૨૩૩

૯૮૨૪૪

૧૪૮૧

૫૩૭૧૦

૨૩૩

૯૯૭૪૯

૧૪૮૧

૬૫૯૬૨

૨૩૩

૯૯૦૪૪

૧૪૮૧

૬૩૩૭૫

લીર્ી વેન્ર્ય,
Rmc.rrl@gmail.com

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

trafficcell@rmc.gov.in

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

Rmc.rrl@gmail.com

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

Rmc.rrl@gmail.com

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

Rmc.rrl@gmail.com

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

trafficcell@rmc.gov.in

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,

trafficcell@rmc.gov.in

ભલ્ર્ીએકર્ી
લીર્ી વેન્ર્ય,
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યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
પ્રકયણ – ૧૧ (ધનમભવંગ્રશ – ૧૦)
નુ

નાભ

શોદ્દો

નં.

ભાવીક

લતય/

ધલધનમભાં જણાવ્મા મુજફ

ભેશનતાણુ ં

બથથુ ં

ભશેનતાણુ ં નકકી કયલાની

(એપ્રીર-૧૮

કામષધ્ધધત

ની સ્થીતીએ)
૧

શ્રી કે .એવ.ગોશેર

વીટી એન્ીનીમય )સ્ે(

૧૧૬૭૩૩/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ

૨

શ્રી ી.ટી.ટે ર

ડે. એકઝી.

૮૨૪૫૭/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ

૩

શ્રી જે.જે.યભાય

અવી.એન્ીનીમય

૬૭૭૩૦/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ

૪

શ્રી અય.વી.લવોમા

અવી.એન્ીનીમય

૬૨૨૫૧/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ

૫

શ્રી એન.ડી.ગજેયા

અવી.એન્ીનીમય

૬૦૫૨૮/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ

૬

શ્રી લી.અય.ટોીમા

લકષ અવીસ્ટન્ટ

૩૮૩૬૯/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ

૭

શ્રી ફી.ડી. ઝારા

લકષ અવીસ્ટન્ટ

૩૮૩૬૯/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ

૮

શ્રી ી.એર. યાજયા

લકષ અવીસ્ટન્ટ

૩૮૩૬૯/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ

૯

શ્રી એભ. અઆ. લોયા

અવી. ભેનજ
ે ય

૬૯૨૨૧/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ

એન્ીનીમય

શાર અય અય એર ભા પયજ્

૧૦

શ્રી કે . લામ. ઝારા

અવી.એન્ીનીમય (ભીકે .)

૬૧૭૧૩/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ
શાર અય અય એર ભા પયજ્

૧૧

શ્રી બાલેળ ગજેયા

ટ્રાફપક આન્વેક્ટય

૫૨૩૯૫/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ
શાર અય અય એર ભા પયજ્

૧૨

૧૩

શ્રી ધલજમગીયી

ટ્રાફપક આન્વેક્ટય

ગોસ્લાભી
શ્રી ભીત ફી.
વેજાર

૫૨૩૯૫/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ
શાર અય અય એર ભા પયજ્

ફપલ્ડ સુયલાઆવય (ભીકે .)

૩૬૩૯૧/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ
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શાર અય અય એર ભા પયજ્

૧૪

શ્રી શયીળકુ ભાય ડી.

આન્વેક્ટય

યાજદે લ

૬૧૬૮૨/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ
શાર અય અય એર ભા પયજ્

૧૫

શ્રી જે.વી.વોરંકી

વી. ક્રાકષ કભ એકાઈટન્ટ

૫૯૯૩૦/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ

૧૬

ે બાઇ ફી.
શ્રી ચંદ્રળ

આન્વેક્ટય

૬૧૬૬૮/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ

૧૭

૧૮

તન્ના
શ્રી કીધતિકુભાય

શાર અય અય એર ભા પયજ્
આન્વેક્ટય

અય.ભેશ

શ્રી એર.ી.યાઠોડ

૪૧૧૩૯/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ
શાર અય અય એર ભા પયજ્

આન્વેક્ટય

૫૩૪૩૮/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ
શાર અય અય એર ભા પયજ

૧૯

શ્રી અય. એન. વોમા

જુ . ક્રાકષ

૪૦૦૦૭/-

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ

૨૦

શ્રી ીયુ એભ.

જુ . ક્રાકષ કભ કોમ્પપ્યુટય
ઓયે ટય

નીર

વયકાયશ્રીનાં ધનમભ મુજફ

વોરંકી.

૨૫૧૮૧/-
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યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
પ્રકયણ – ૧ય (ધનમભવંગ્રશ – ૧૧ )

પ્રત્મેક વંસ્થાને પાલામેર અંદાજિ તભાભ મોજનાઓ , સુલચત ખચષ ને કયે ર ચુકલણી અંગે
શેલારની ધલગતો ધલકાવ, ધનભાષણ ને તકનીકી કામો અંગે જલાફદાય જાશેય તંિ ભાટે
૧૨.૧
લષ

જુ દી જુ દી મોજનાઓ ન્લમે જુ દી જુ દી પ્રવ ૃધતઓ ભાટે અંદાજિની ધલગતોની ભાફશતી.
– ય૦૧૮-૧૯
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યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
પ્રકયણ – ૧૩ (ધનમભવંગ્રશ – ૧૨ )
વશામકી કામટિભોનાં ભર અંગેની ધ્ધધત



અ ળાખા શેઠ વશામકી કામષક્રભ મોજના ભરભાં ન શોઆ રાગુ ડતુ ં નથી.
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યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
પ્રકયણ – ૧૪ (ધનમભવંગ્રશ – ૧૩)

તેણે અેર યાશતો, યભીર્ કે ધધકૃત ભેલાનાયની ધલગતો.


અ ળાખા ભાયપત કોઆ યાશત લાભાં અલતી નથી. તેભજ કોઆ યભીર્ આસ્ય ુ કયલાભાં અલતી
નથી, જેથી રાગ ુ ડત ંુ નથી.
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યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
પ્રકયણ – ૧ (ધનમભવંગ્રશ – ૧૪)

કામો કયલા ભાર્ે નકકી કયે ર ધોયણો.

૧.૧ ધલધલધ પ્રવ ૃધતઓ / કામટિભો શાથ ધયલા ભાર્ે ધલબાગે નકકી કયે ર ધોયણોની ધલગતોઃકેન્ર વયકાયશ્રી. તથા યાજ્મ વયકાયશ્રીની ધલધલધ મોજના ન્લમે તેનાં ધનમત ધાયા ધોયણ મુજફ
દયખાસ્ત/પ્રોજેક્ર્ યીોર્ટ વ તૈમાય કયી , ભંજુય કયાલલા તથા જનયર ફોડટ તથા સ્થામી વધભતી દ્વાયા નક્કિ
થમેર ધાયા ધોયણ ન્લમે ળશેયભાં ટ્રાફપક એન્જીનીમયીંગ ને રગત પ્રવ્રુધતઓની ભરલાયી.
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યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
પ્રકયણ – ૧૬ (ધનમભવંગ્રશ – ૧૫)
લીજાણુરૂે ઈરભ્મ ભાફશતી

-

ર્ે ન્ડય

-

ર્ે ન્ડય ભંજુયીની ધલગતો

-

લફર ભંજુયીની ધલગતો

-

કોન્ટ્રાક્ર્યોની માદી

-

કોન્ર્ે ક્ર્ નંફય

-

ુ પ્રેક્ર્ીવ
ગડ

-

ુ ક્ક્રીંગ
ન્યઝ

-

ધલધલધ પ્રાન્વ

-

પોર્ોગ્રાફ્વ
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યાજકોર્ ભશાનગયાલરકા
ટ્રાફપકા એન્ડ ટ્રાન્વોર્ટ ળાખા
પ્રકયણ – ૧૭ (ધનમભવંગ્રશ – ૧૬)
ભાફશતી ભેલલા ભાર્ે નાગયીકોને ઈરભ્મ વલરતોની ધલગતો.
૧૭.૧

રોકોને ભાશીતી ભે તે ભાર્ે ધલબાગે નાલેર વાધનો , ધ્ધધતઓ થલા વલરતોઃ૧. કચેયી
ય. લતટભાનત્રો
૩. નોર્ીવ ફોડટ
૪. કચેયીભાં યે કડટ ન ંુ ધનયીિણ
. ભશાનગયાલરકાની લેફવાઆર્
૬.

યજીસ્ર્ય એ.ડી. / ોસ્ર્ દ્વાયા

૭. કુ યીમય વલીવ દ્વાયા
૮. ટ્ટાલાા દ્વાયા ફજલણી કયીને
૯. કચેયીએ રૂફરૂ અવ્મેથી.

