રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સેન્ટ્રલ વર્ક શોપ શાખા

વર્ક:- ૨૦૨૧-૨૨

ધ રાઇટ ઓફ ઇન્ટ્ફોર્મેશન એક્ટ -૨૦૦૫ અંતર્ક તની
ર્માહિતી

નીચે દર્ાાવેિ મુજબનો નનયત નમુનો િગત પી.આઇ.ઓ.શ્રી એ ‘પ્રોએક્ટીવ
ડીસ્કક્િોઝર’ નુું ઇન્સસ્કપેક્ર્ન કમ ઓડીટ કરી ફરજીયાત અને ચુસ્કતપણે આપવાનુું
રહેર્ે.
પ્રર્માણપત્ર
આથી પ્રમાલણત કરવામાું આવે છે કે,માહહતી અનિકાર અનિનનયમની કિમ ૪
અંતગાત સ્કવયું જાહેર કરવાની બાબતો ‘પ્રોએક્ટીવ ડીસ્કક્િોઝર’(P.A.D.) મારા
નવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાું આવેિ છે અને તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૧ ની સ્સ્કથતીએ
અમારી મુંજુરી મેળવી અિતન કરવામાું આવેિ છે .

તા. ૦૫/૦૫/૨૦૨૧
પ્રકાર્ એમ. કાસુન્સરા
નાયબ કાયાપાિક ઇજનેર
સેન્સરિ વકા ર્ોપ
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અનક્રુ ર્મણીર્ા
ક્રર્મ

પ્રર્રણ

નં

નં

૧

૧

પ્રસ્કતાવના

૩

૩

અનિકારીઓ અને કમાચારીઓની સત્તા અને ફરજો

૨

૨

૪

૪

વવવરણ

સુંગઠનની નવગતો કાયો અને ફરજો

કાયા કરવા માટેના નનયમો,નવનનમયો,સુચનાઓ,નનયમ સુંગ્રહ અને દફ્તરો

નનનત ઘડતર અથવા નનનતનાું અમિ સુંબિ
ું ી જનતાનાું સભ્યો સાથે સિાહ પરામર્ા

૫

૫

૬

૬

૭

૭

૮

૮

૧૦

૧૦

૧૧

૧૧

૧૨

૧૨

કમાચારીને મળત ુું માસીક મહેનતાણુ ું
આ તુંત્રને ફાળવાયેિ અંદાજપત્રની નવગત ્

૧૪

૧૪

સહાયકી તુંત્ર એ આપેિ રાહતો,પરમીટ કે અિીક્રુત મેળવનારની નવગતો

૯

૧૩
૧૬
૧૭
૧૮

૯

૧૩
૧૬
૧૭
૧૮

અથવા તેમનાું પ્રનતનનિીત્વ માટે ની કોઇ વ્યવસ્કથા હોય તો તેની નવગત
જાહેર તુંત્ર અથવા તેના નનયુંત્રણ હેઠળણી વ્યસ્ક્તઓ પાસેનાું દસ્કતાવેજોની કક્ષાઓ
અંગેન ુ ું પત્રક
આ તુંત્ર કે તેનાું ભાગ તરીકે રચાયેિી બોડા ,પરીષદ,સનમનતઓ અને અન્સય સુંસ્કથાઓનુ ું
પત્રક
સરકારી માહહનત અનિકારીઓના નામ,હોદો અને અન્સય નવગતો
નનણાય િેવાની પ્રક્રીયામાું અનુસરવાની કાયાપધ્િનત
અનિકારીઓ અને કમાચારીઓની માહહનત(ડીરે ક્ટરી)

નવનનયમોમાું જોગવાઇ કયાા મુજબ મહેનતાણાની પધ્િનત સહહત દરે ક અનિકારી અને

સહાયકી કાયાક્રમોનાું અમિ અંગે પધ્િનત
નવજાણુું રૂપે ઉપિબ્િ માહહતી

આ તુંત્રની માહહતી મુળવવા માટે નાગરીકોને ઉપિબ્િ સવિતોની નવગત
અન્સય ઉપયોગી માહહતી

મદદનીર્ જાહેર માહહતી અિીકારી
અનિન એમ.કુંઝારીયા
સેન્સરિ વકા ર્ોપ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

જાહેર માહહતી અિીકારી
પ્રકાર્ એમ. કાસુન્સરા
સેન્સરિ વકા ર્ોપ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

ર્ાખા હેડ
(બી.જી.પ્રજાપનત)
નાયબ કનમશ્નર(ઇ.ઝો.)
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
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પ્રર્રણ -૧
:: પ્રસ્તાવના::
૧.૧ આ પુસ્સ્કતકા (માહહતી અિીકાર અનિનનયમ,૨૦૦૫)ની પાસ્કવાદભુનમકા અંગે જાણકારી.
૧.૨ આ પુસ્સ્કતકાનો ઉદે ર્/હેત ુ:આ પુસ્સ્કતકા દ્વારા જાહેર જનતા, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાું સેન્સરિ વકા ર્ોપ
નવભાગની કામગીરી તથા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની અિગ-અિગ ર્ાખાઓને
ફાળવવામાું આવતાું વાહનો-મર્ીનરી તથા ઇક્વીપમેન્સટસની ખરીદી તથા તેનાું રીપેરગગ
અને મરામત અંગે થતી કામગીરી નવર્ે જાણકારી મેળવી ર્કર્ે.(ફાયર લિગેડનાું વાહનો
સહહત)
૧.૩ આ પુસ્સ્કતકા કઇ વ્યસ્ક્તઓ/સુંસ્કથાઓ/સુંગઠનો નવગેરેનો નવગેરેને ઉપયોગી છે :આ પુસ્સ્કતકા રાજકોટ ર્હેરમાું વસતા તમામ નાગરીકો માટે તથા સરકારી
સુંસ્કથાઓ,અિગ અિગ એન જી.ઓ. તથા િોક જાગ્રુનતનુું કાયા કરતા સુંગઠનો નવગેરેને
ઉપયોગી છે . કારણ કે આ પુસ્સ્કતકા દ્વારા દરે ક નાગરીક,સુંસ્કથા નવગેરે જાણી ર્કર્ે કે
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા પાસે,રાજકોટ ર્હેરની જાહેર જનતાની સુખાકારી માટે કેવા
કેવા પ્રકારનાું વાહનો,મર્ીનરી તથા સાિનો નવગેરે ઉપિબ્િ છે .
૧.૪

આ પુસ્સ્કતકામાું આપેિ માહહતીનુ ું માળખુ ું :આ પુસ્સ્કતકામાું રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાું સેન્સરિ વકા ર્ોપ દ્વારા, આ સુંસ્કથા પાસે
રાજકોટ ર્હેરની જાહેર જનતાની સુખાકારી માટે તેમજ કામનાું ઝડપી નનકાિ કરવા માટે
જે કોઇ વાહનો,મર્ીનરી તથા સાિનો વસાવવાની જરૂરીયાત ઉભી થતી હોય છે અને એ
મુજબ નીયમાનુસાર કાયાવાહી કરીને જરૂરી વાહનો,મર્ીનરી તથા સાિનો નવગેરે ખરીદ
કરવામાું આવે છે , અને તે અિગ અિગ ર્ાખાઓને ફાળવવામાું આવે છે . અને જે તે
ર્ાખાઓને ફાળવવામાું આવે છે . અને જે તે ર્ાખાઓ દ્વારા આ વાહનો,મર્ીનરી તેમજ
સાિનો નવગેરે જાહેર જનતાની માુંગણી મુજબ તેઓને નનયમાનુસાર પુરા પાડવામાું આવે
છે . અને દૈ નનક કામગીરીનાું ઝડપી નનકાિ માટે પણ વાહનો વપરાતા હોય છે . અને
પહરણામે વાહનો,મર્ીનરી તેમજ સાિનો નવગેરેમાું ઘસારો ઉત્પન્ન થાય છે . જે ઘસારો
આગળ વિતા વાહનોમાું રીપેરગગ કામગીરી ઉદભવે છે અને પરીણામે આવા પ્રકારની
રીપેરગગ તથા મરામતની કામગીરી વકા ર્ોપ ર્ાખા દ્વારા નનભાવવામાું આવે છે . તે
અંગેની વહહવટી માળખાકીય ગોઠવણી નવગેરે આ પુસ્કતકમાું આવરી િેવામાું આવેિ છે .
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૧.૫

વ્યાખ્યાઓ(પુસ્સ્કતકામાું વાપરવામાું આવેિ જુદાું- જુદાું ર્બ્દોની વ્યાખ્યા આપવા
નવનુંનત.)
આ

પુસ્સ્કતકામાું

વાપરવામાું

આવતાું

જુદાું-

જુદાું

ર્બ્દો

ઓટોમોબાઇિ,

એન્સજીનીયરગગ તેમજ ટે કનોિોજીનાું ર્બ્દ કોષોમાુંથી ર્બ્દો િઇને વાક્ય રચના કરવામાું
આવેિ છે .
૧.૬

કોઇ વ્યસ્ક્ત આ પુસ્સ્કતકામાું આવરી િેવાયેિ નવષયો અંગે વધુ માહહતી મેળવવા માુંગે તો
તે માટેની સુંપકા વ્યસ્ક્ત :આ પુસ્સ્કતકામાું આવરી િેવાયેિ નવષયો અંગે કોઇપણ વ્યસ્ક્ત વધુ માહહતી
મેળવવા માુંગતા હોય તો તેઓએ નીચેના અનિકારીશ્રીનો સુંપકા કરવો.
ડેપ્યુટી એકઝીક્યુટીવ એન્સજીનીયર(ઓટો)
સેન્સરિ વકા ર્ોપ,
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,
રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૩
નો પત્ર દ્વારા અથવા ફોન.નું. (ઓ) ૦૨૮૧ ૨૩૮૭૦૫૭ ઉપર સુંપકા કરવા નવનુંતી.

૧.૭

આ પુસ્સ્કતકામાું ઉપિબ્િ ન હોય તે માહહતી મેળવવા માટેની કાયાપધ્િનત અને ફી :આ પુસ્સ્કતકામાું ઉપિબ્િ ન હોય તે માહહતી મેળવવા અંગેન ુ ું ફોરમેટ પત્રક-૧
મુજબ સામેિ છે .
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નમ ૂનો - ‘ર્’
માહીતી માુંગવા માટે ની અરજીનો નમુનો
(જુઓ નનયમ – ૬)
આઇ.ડી.નું.
(કચેરીના ઉપયોગ માટે )
પ્રનત,
શ્રી ડેપ્યુટી એક્ઝીક્યુટીવ એન્સજીનીયર
સેન્સરિ વકા ર્ોપ,
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,
ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૩.
૧.

અરજદારનુ ું નામ

:-

૨.

સરનામુ ું

:-

૩.

માહહતીની નવગતો

:-

સુંબિીત નવભાગ

:-

માુંગેિ માહહતીની નવગતો:૧. માુંગેિ માહીતીનુું નવવરણ

:-

૨. માુંગેિ માહીતીનો સમયગાળો :૩. અન્સય નવગતો :૪.

હુ ું જણાવુું છુ કે, માુંગવામાું આવેિ માહહતી અનિનનયમની કિમ – ૬ માું મુકવામાું
આવેિા પ્રનતબુંિો હેઠળની નથી અને મારી સુંપ ૂણા જાણકારી મુજબ તે આપની કચેરીને
િગતી છે .

૫.

સક્ષમ અનિકારીની કચેરીમાું તા..........................................ના નું.થી
રૂ.........................ની ફી જમા કરાવી છે .
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પ્રર્રણ – ૨ (વનયર્મ સંગ્રિ – ૧)
:: સુંગઠનની નવગતો, કાયો અને ફરજો ::
૨.૧ જાહેર તુંત્ર ઉદ્દે ર્/હેત ુ :આ જાહેર તુંત્ર રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાું સેન્સરિ વકા ર્ોપ તરીકે કાયારત છે .
જેનાું દ્વારા આ સુંસ્કથા માટે સુંસ્કથાની જરૂરીયાત મુજબ અિગ-અિગ કામગીરી માટે નવા
વાહનો, મર્ીનરી તેમજ સાિનો નવગેરે ખરીદ કરવા તેમજ સોિીડ વેસ્કટ મેનેજમેન્સટ
પ્રોજેક્ટ યોજનાું અંતગાત આ ર્ાખાની જરૂરીયાત મુજબનાું નમકેનીકિ પ્રકારનાું વાહનો,
મર્ીનરી તેમજ સાિનો નવગેરે ખરીદ કરવા, તથા આ વાહનો, મર્ીનરી તથા સાિનો
નવગેરેન ુું ડે ટુ ડે ની સાર - સુંભાળ રાખવી તથા તેના માટે સ્કપેર પાટ્ા સ, ટાયર ટયુબ,
બેટરી નવગેરે ખરીદ કરવા અને જે તે વાહનોમાું ફીટગગ કરવા તેમજ આ વાહનોનુ ું
આર.ટી.ઓ. પાસગગ/ઇન્સસ્કયુરન્સસ િેવા નવગેરે કામગીરી કરવા તથા આ વાહનો –
મર્ીનરી નવગેરે જુના થયે તેનો નનયમાનુસાર સ્કક્રેપ – ડીસ્કપોઝિ દ્વારા નનકાિ કરવા
નવગેરે પ્રકારની આંતરીક સેવાકીય ફરજો બજાવત ુ ું તુંત્ર છે .
૨.૨

જાહેર તુંત્રનુું નમર્ન/દુરદે ર્ીપણુ ું (નવઝન) :આ તુંત્રનુું નમર્ન જાહેર જનતાની સુખાકારી માટે તેમજ તુંત્રની જરૂરીયાતને
ધ્યાનમાું િઇ િેઇટે સ્કટ પ્રકારનાું ઓછાું ખચાા ળ વાહનો, મર્ીનરી તથા ઇક્વીપમેન્સ્સ
નવગેરે ખરીદ કરવા અને જરૂરીયાતવાળી ર્ાખાઓને પુરા પાડી સત્વરે જાહેર જનતાની
માુંગણી મુજબનાું પ્રશ્નોનો નનકાિ કરવા પુરા પાડવા તથા આ કામગીરીમાું વપરાતા
વાહનો, મર્ીનરી તથા ઇક્વીપમેન્સ્સ નવગેરેની મરામત યોગ્ય રીતે નનયનમત કરાવવા.

૨.૩

જાહેર તુંત્રનો ટુુંકો ઇનતહાસ અને તેની રચનાનો સુંદભા : સને – ૧૯૭૩ પહેિા આ તુંત્ર રાજકોટ નગરપાલિકા હસ્કતક કાયારત હતુ.ું અને જે
તે વખતે રેક્ટર રે ઇિર, નાઇટ સોિ ટેન્સડર, ટેમ્પો, હાથિારી નવગેરે પ્રકારનાું જુના
જમાનાનાું વાહનો અંદાજીત ૩૦ થી ૩૫ વપરાર્માું હતા. તે પ્રકારની સુનવિા િરાવત ુું
હતુ.ું પરું ત ુ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની સ્કથાપનાું સને ૧૯૭૩-૭૪ નાું વષામાું થતાું આ
તુંત્રને “સેન્સરિ વકા ર્ોપ” રાજકોટ મહાનગરપાલિકા નામાનિરાણ કરી અમિમાું મુકેિ.
અને જે તે વખતે વકા ર્ોપ ઇન્સચાર્જ તથા તેનાું સબ ઓડીનેટ તરીકે વકા ર્ોપ સુપરવાઇઝર
તથા જરૂરી વકા ર્ોપ સ્કટાફ સેટ – અપ ઉભુ ું કરી તુંત્રને જુની િરે ડમાુંથી બહાર કાઢવા
અમિવારી કરે િ. અને તબક્કાવાર િીરે - િીરે તેમાું સુિારો કરી તેમાું સુિારો કરી તેને
હાિ આધુનીકરણ સ્કટે જ પર મુકી દે વામાું આવેિ છે . હાિ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા પાસે
િેઇટેસ્કટ પ્રકારની ટે ક્નોિોજી િરાવતા જરૂરીયાત મુજબનાું તમામ વાહનો, મર્ીનરી,
ઇક્વીપમેન્સ્સ નવગેરે િરાવતુ ું તુંત્ર છે .
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૨.૪

જાહેર તુંત્રની ફરજો : આ તુંત્રની ફરજો આંતરીક માળખાકીય સેવા પ્રકારની ફરજોમાું આવતુ ું હોય આ
અંગે નીચે પ્રમાણે ટુુંકમાું આવેિ છે .
૧).

અિગ-અિગ ર્ાખાઓમાું માુંગણીઓને ધ્યાનમાું િઇ તેનો અભ્યાસ કરી આ
વાહનો, મર્ીનરી નવગેરે ખરીદ કરી ર્ાખાને સોંપવા.

૨).

તમામ અિગ-અિગ ર્ાખાઓ હસ્કતક વપરાતા વાહનોમાું ઉદભવતાું રીપેરગગ
તેમજ મરામતની કામગીરી વાહન વપરાર્ી ર્ાખા અનિકારીશ્રીની માુંગણી મુજબ
વાહન/મર્ીનરીમાું રીપેરગગ મરામત કામ કરવુ.ું

૩).

તમામ વાહનોમાું આર.ટી.ઓ. તેમજ નવમાની કામગીરી.

૪).

વાહનો/મર્ીનરી માટે સ્કપેર પાટ્ા સ – ટાયર – ટયુબ – બેટરી તથા ટુલ્સ એન્સડ
પ્િાન્સટસ નવગેરેની ખરીદી.

૫).

જુના સ્કક્રેપ ડીસ્કપોઝિ વાહનો નનયમાનુસાર સ્કક્રેપમાું મુકી ડીસ્કપોઝિ કરાવવુ.ું

૬).

જુના ઓટો સ્કક્રેપ, જુના સ્કક્રેપ, ટાયર – ટયુબનુું સમયાુંતરે નનયમાનુસાર ડીસ્કપોઝિ
કરાવવુ.ું

૭).

જુના કચરાનાું કન્સટે ઇનરો તેમજ હાથિારી નવગેરેન ુ ું રીપેરગગ મરામત કામ
કરાવવુ.ું

૮).

વકા ર્ોપ ર્ાખાનુું ટેકનનકિ તેમજ વહીવટી સુપરનવઝન દૈ નનક કામનો
નનકાિ તથા સ્કટાફનુું વેતન તેમજ વહીવટી રીતની તમામ કામગીરી.

૯).
૨.૫

રા.મ્યુ.કો. હસ્કતકનાું મધ્યસ્કથ ડીઝિ પુંપનુ ું સુંચાિન અંગેની કામગીરી.

જાહેર તુંત્રની મુખ્ય પ્રવ ૃનત્તઓ/કાયો:આ તુંત્ર એ રાજકોટ મહાનગ્રપાલિકાનુ ું આંતરીક માળખાકીય સેવા પુરી પાડત ુ ું
તુંત્ર છે . સીિા પબ્િીક કાયો સાથે જોડાયેિ નથી. જેથી આંતરીક માળખાકીય
ફરજો/પ્રવ ૃનત્તઓ પેરા-૨.૪ મુજબના બજાવવાના હોય છે .

૨.૬

જાહેર તુંત્ર દ્વારા આપવામાું આવતી સેવાઓની યાદી અને તેન ુ ું સુંક્ષીપ્ત નવવરણ :આ તુંત્ર આંતરીક માળખાકીય સેવા આપતુ ું તુંત્ર હોય પેરા ૨.૬ િાગુ પડી ર્કે
તેમ નથી.

૨.૭

જાહેર તુંત્રનાું રાજ્ય, નનયામક કચેરી, પ્રદે ર્, જજલ્િો, બ્િોક નવગેરે સ્કતરોએ સુંસ્કથાગત
માળખાનો આિેખ (જ્યાું િાગુ પડતુ ું હોય ત્યાું)
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આ તુંત્ર આંતરીક માળખાકીય ર્ાખા હોય આ િેખ (વહીવટી માળખુ ું નીચે પ્રમાણેની
નવગતે આપેિ છે .)
સેન્સરિ વકા ર્ોપ ર્ાખા
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
કનમશ્નર
X
ડે.કનમશ્નર(ઇસ્કટ ઝોન)
X
ડેપ્યુટી એક્ઝી.એન્સજી.(ઓટો)
X
એડી.આસી.એન્સજી.

ઓફીસ વહીવટી સ્કટાફ
X
વકા આસી.(ટેક્નીકિ સ્કટાફ)

નમકેનીકિ

વેલ્ડર

ગેસ વેલ્ડર

X

ઓટો ઇિે.

ઓટો ફીટર

હેલ્પર
ડ્રાઇવર
X

X

પટ્ટાવાળા
૨.૮

ચોકીદાર

જાહેર તુંત્રની અસરકારકતા અને કાયાક્ષમતા વિારવા માટે ની િોકો પાસેથી અપેક્ષાઓ :
આંતહરક માળખાકીય સેવા આપત ુ ું તુંત્ર હોય િાગુ પડત ુ ું નથી.

૨.૯

િોક સહયોગ મેળવવા માટે ની ગોઠવણ અને પધ્િનતઓ :િાગુ પડતુું નથી.

૨.૧૦ સેવા આપવાનાું દે ખરે ખ નનયુંત્રણ અને જાહેર ફરીયાદ નનવારણ માટે ઉપિબ્િ તુંત્ર : આંતહરક માળખાકીય સેવા આપત ુ ું તુંત્ર હોય િાગુ પડતુ ું નથી.
૨.૧૧

મુખ્ય કચેરી અને જુદા-જુદા સ્કતરોએ આવેિી અન્સય કચેરીઓનાું સરનામાું
(વપરાર્કારને સમજવામાું સરળ પડે તે માટે જજલ્િાવાર વગીકરણ કરો.):-
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આ તુંત્રની મુખ્ય કચેરી તથા સબકચેરીઓનાું સરનામાું નીચે પ્રમાણે આપેિ છે .
(૧)

કનમશ્નરશ્રી (આઇ.એ.એસ.)
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ડૉ. આંબેડકર ભવન,
ઢેબરભાઇ રોડ,
રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧.
ઓફીસ નું. ૨૨૩૯૯૭૩/૨૨૨૪૧૩૩ – ફેક્સ નું. (૦૨૮૧) ૨૨૨૪૨૫૮
મોબાઇિ:- ૯૭૧૪૫ ૦૩૭૦૧

(૨)

ડેપ્યુટી કનમશ્નરશ્રી (ઇસ્કટ ઝોન.)
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
ઇસ્કટ ઝોન ઓફીસ,ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૩.
ઓફીસ નું. (૦૨૮૧) ૨૩૮૯૨૭૪
મોબાઇિ:- ૯૭૧૪૫ ૦૩૭૦૩

(૩)

ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્સજી.(ઓટો)શ્રી,
સેન્સરિ વકા ર્ોપ, ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ મહાનગ્રપાલિકા,
રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૩.
ઓફીસ ફોન નું. ૦૨૮૧ ૨૩૮૭૦૫૭

૨.૧૨ કચેરી ર્રૂ અને બુંિ થવાનો સમય :આ તુંત્રને ટે કનનકિ તેમજ નોનટેકનનકિ (વહીવટી) સ્કટાફ એમ બે પ્રકારમાું
વહેંચી નાખવામાું આવેિ હોય, કામકાજના સમય નીચે પ્રમાણે છે .
ઓફીસ સ્કટાફ કામકાજનો સમય :-

૧૦:૩૦ થી ૬.૧૦ કિાક

ટેકનનકિ સ્કટાફનાું કામકાજનો સમય:-

૦૮:૦૦ થી ૧૨:૩૦ કિાક
૦૧:૦૦ થી ૪:૩૦ કિાક
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પ્રર્રણ – ૩ (વનયર્મ સંગ્રિ – ૨)
:: અનિકારીઓ અને કમાચારીઓની સત્તા અને ફરજો ::
૩.૧

સુંસ્કથાના અનિકારીઓ અને કમાચારીઓની સત્તા અને ફરજો:આ તુંત્ર એ આંતરીક માળખાકીય સેવા આપત ુ ું તુંત્ર હોય ત્રીસ્કતરીય
અનિકારીઓથી ચાિતુ ું તુંત્ર છે . જેથી હોદ્દા પ્રમાણેની ફરજો નીચે પ્રમાણે આપેિ છે .

હોદ્દો:- કનમશ્નરશ્રી
(૧)

સત્તાઓ વહીવટી:રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના તમામ ડીપાટા મેન્સટનુું વહીવટી તેમજ તેન ુ ું સુંકિન,
બી.પી.એમ.સી. એક્ટ – ૧૯૪૯ મુજબ તદઉપરાુંત રાજકોટ ર્હેરનાું જાહેર જનતાઓનાું
પ્રશ્નોનુ ું નનકાિ કરાવો. તેમજ તેઓની સુખાકારી જળવાય રહે તે માટે નનયમ મુજબની
સુનવિાઓ પુરી પાડવી.

(૨)

નાણાુંકીય:રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- થી ઉપરના ટેન્સડરના કામો જેવા કે ખરીદી તથા મેઇન્સટે નન્સસને િગત
તમામ ખચાાઓ નનયમ મુજબની પ્રહક્રયા કરીને મુંજુર કરવા.

(૩)

અન્સય:વહીવટી તમામ ફરજો, તદઉપરાુંત સ્કટાફની ભરતી કરવી, તેઓને સજાકીય
નોટીસ આપવી કે ફરજ મૌકુફી કરવા સુિીનાું તમામ કામો સત્તાની રૂએ કનમશ્નરશ્રી હસ્કતક
હોય છે . (બોમ્બે મ્યુનનનસપિ એક્ટ – ૧૯૪૯ મુજબ)

હોદ્દો :- ડેપ્યુટી કનમશ્નર (ઇસ્કટ ઝોન)
(૧)

સત્તાઓ વહીવટી:આ તુંત્રના સુપરવાઇઝરી વડા તરીકે તમામ વહીવટી સત્તાઓ િરાવે છે . જેથી ડે.
કનમશ્નર (ઇસ્કટ ઝોન) શ્રીનો સીિા માગાદર્ાન નીચે તુંત્ર કાયારત છે .

(૨)

નાણાકીય સત્તાઓ:(૧) રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- સુિીનાું પહરપત્રથી થતાું કામો તથા વાહન મરામત અને સાિન –
સામગ્રી ખરીદી જેવાું કામો નનયમ મુજબ મુંજુર કરવા.
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હોદ્દો:- ડે. એક્ઝી.એન્સજી. (ઓટો)
(૧)

સત્તાઓ વહીવટી:આ અનિકારીશ્રીનાું સીિા દે ખરે ખ તથા સુપરનવઝન નીચે આ તુંત્ર આંતહરક માળખાકીય
સેવાઓ આપે છે .
વહીવટી સત્તાઓ નીચે પ્રમાણે છે .
(૧)

સેન્સરિ વકા ર્ોપ ર્ાખાનુ ું તુંત્ર સુંપ ૂણાપણે આ અનિકારી નીચે કાયારત છે . જેથી
તેનાું દૈ નનક પ્રશ્નો વાચી ખરીદી, વાહન મરામત તથા તેને િગત અનુસાુંગીક
કાયો નવગેરે વહીવટી પ્રહક્રયા પ ૂણા કરી કરવામા આવે છે . તદઉપરાુંત
- સ્કટાફની સી.એિ. રજાઓ મુંજુર કરવી.
- હક્કરજા હદવસ – ૧૫ સુિીની મુંજુર કરવી.
- માુંદગી રજા હદવસ – ૧૫ સુિીની મુંજુર કરવી.
- વકા ર્ોપ સ્કટાફનો પગાર તથા બોનસ નવગેરે ચ ૂકવણી.
- તમામ સ્કટાફની સનવિસ બુકનો રે કોડા રાખી તેની નનયનમત નનભાવણી.
- સ્કટાફની તમામ પ્રકારની િોનો તથા ફુડ ગ્રેન્સસ એડવાન્સસ તથા ફેસ્કટીવિ
એડવાન્સસ
નવગેરેની મુંજુરી માટે ભિામણ કરવી.
- એિ.ટી.સી. બ્િોક નનયમ મુજબ મળજા પાત્ર કમાચારીઓનાું મુંજુરી માટે
ભિામણ સાથે ઉપિા અનિકારીશ્રીને રજુ કરવા.
- ઇ.એસ.આઇ. , ફેક્ટરી એક્ટ નવગેરે તેનાું નનયમો પ્રમાણે વખતો-વખતો
રીન્સયુઅિ કરાવવા તથા તેનાું વાનષિક રીટનો ભરવા.
- સ્કટાફને કામ માટે તેમજ ફરજ પર આવવા જવા નવગેરે માટે મૌખીક સુચનો
તથા િેખીતમાું નોટીસનાું રૂપથી જાણ કરવી. તથા આ અંગે ઉપિા અનિકારીશ્રીને
રીપોટા કરવો.
- તમામ વાહનોનાું આર.ટી.ઓ. , રજીસ્કરે ર્ન તથા તેનાું જનરિ ઇન્સસ્કયુરન્સસ િેવા
નવગેરે તથા સમયાુંતરે તમામ રીન્સયુઅિ પ્રોસીજર કરી રીન્સયુ કરાવવા.

(૨)

નાણાુંકીય સત્તાઓ:આ તુંત્રને નીચે પ્રમાણેની નવગતે નાણાુંકીય સત્તાઓ આપવામાું આવે છે .
-

પી.એ. ખચા રૂ. ૩૦૦૦/- સુિી

-

આર.ટી.ઓ. તથા નવમાનાું નાણાું સરકારશ્રીમાું નનયમાનુસાર ભરવા તથા
રીન્સયુઅિ કરવાનાું થતા ખચાા ઓ.

-

રૂ. ૫,૦૦૦/- સુિીનાું પહરપત્રથી ખરીદી કરવા તથા મરામત રીપેરગગનાું
કામો કરાવવાના ખચાા ઓ મુંજુર કરવા.

(૩) અન્સય:-

આ તુંત્રના દૈ નનક કામોનો નનકાિ તથા પ્રશ્ન નવકિી તેમજ જરૂરીયાત મુજબ
ઉપિા અનિકારીશ્રીને િેખીતમાું તથા મીટગગો દરમ્યાન રજુ કરવા.
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હોદ્દો :- એડી.આસી..એન્સજી.
(૧) સત્તાઓ વહીવટી:વકા ર્ોપના ગ્રાઉન્સડ િેવિનાું સ્કટાફ પાસેથી વાહનોનાું રીપેરગગ તથા મરામત
તેમજ તેનાું િગતાું સ્કપેરપાટ્ા સ, ટુલ્સ નવગેરેની ખરીદી.
તમામ વાહનો, મર્ીનરી અને ટુલ્સ – પ્િાન્સટ નવગેરેન ુું દૈ નનક રીપેરગગ કામગીરી
તથા વકા ર્ોપનુ ું સુપરનવઝન.
આ કામગીરીમાું ઓફીસીયિી જે રે કડા રાખવો પડે તે નનભાવવો તેમજ જાળવણી.
દા.ત.,
વાહન રીપેરગગમાું આવે તેનાું રીપોટો ચેક કરી તે મુજબ કામગીરી સોંપવી. વાહન
રીપેરગગ થયે તેની નોંિ રજીસ્કટરમાું કરી વાહન જે તે ડ્રાઇવર પાસે રાયિ કરાવી પરત
સોંપવા. જુનો માિ જમા કરાવી તેનાું રજીસ્કટરો નનભાવવા, ડે ટુ ડે કામનાું રજીસ્કટરો તથા
ફાઇિો ઉભી કરવી તથા નનભાવવા, વાહનો, મર્ીનરી તથા સાિનો ટુલ્સ નવગેરે ખરીદી
કરવા અત્રેની સત્તા બહાર જતાું ખચાાઓ મુંજુર કરવા અન્સય ર્ાખાની માુંગણી મુજબ નવી
ફાઇિો ઉભી કરવી. તથા તેને આગળ ખચા મુંજુરી માટે ભિામણ સાથે રજુ કરવી, તમામ
વાહનોનાું આર.ટી.ઓ તથા નવમાની કામગીરી કરાવવી.

હોદ્દો :- વકા આસીસ્કટન્સટ
વકા ર્ોપના ગ્રાઉન્સડ િેવિનાું સ્કટાફ પાસેથી વાહનોનાું રીપેરગગ તથા મરામત
વાહન િગતાું સ્કપેરપાટ્ા સ, ટુલ્સ નવગેરેની ખરીદી.
તમામ વાહનોનાું આર.ટી.ઓ તથા નવમાની કામગીરી કરાવવી.
રા.મ્યુ.કો.નાું મધ્યસ્કથ ડીઝિ પુંપના સુંચાિન અંગેની કામગીરી.
કામગીરીમાું ઓફીસીયિી જે રે કડા રાખવો પડે તે નનભાવવો તેમજ જાળવણી.
નમકેનીક:અિગ-અિગ ર્ાખાઓ તરફથી તેમનાું વાહનો અને મર્ીનરીને રીપેરગગ
કરાવવા રીપોટા સાથે વકા ર્ોપ ર્ાખાને સોંપવામાું આવે છે . આ રીપેરગગમાું આવતા
વાહનો, મર્ીનરી, સાિનો, નવગેરેનો ટે સ્કટ રાયિ કરી તેને રીપેર કરવા તથા રીપેર થયે
ફરી તેને ટેસ્કટ રાયિ, ડ્રાઇવ કરી જે તે ર્ાખાનાું પ્રનતનનનિની હાજરીમાું ચેક કરાવી પરત
કરવા તથા વાહન િેક ડાઉન થયેિ હોય જેનુ ું રીપેરગગ કામ.
વેલ્ડર:વાહનો, મર્ીનરી તથા ઇક્વીપમેન્સ્સ નવગેરેમાું ઉદભવતા વેલ્ડગગ કામો કરી
જરૂરી પેચ વકા કરી રીપેર કરવા. આ ઉપરાુંત વકા ર્ોપને િગત ્ િાગુિગ, ઓજારો તથા
જરૂરી રે – નવગેરે રીપેર કરવા તથા નવા બનાવવા.
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ગેસ વેલ્ડર કમ રે ડીયેટર રીપેરર:અિગ-અિગ વાહનોમાું જ્યારે -જ્યારે રે ડીયેટરો બગડે ત્યારે તેને જરૂરીયાત
મુજબ રીપેરગગ, સનવિસ તથા ઓવરઓિ ક્િીનગગ કરી આપવા તથા ગેસ વેલ્ડગગનુ ું
કામ કરવુ ું તેમજ મેઇન વેલ્ડરને હેલ્પ કરવી.
ઓટો ફીટર;અિગ-અિગ ર્ાખાનાું વાહનો, મર્ીનરી તથા ઇક્વીપમેન્સ્સ નવગેરેમાું અન્સય
ર્ાખાની ફરીયાદ મુજબ જ્યારે જ્યારે માઇનોર કામ ઉદભવે ત્યારે તેન ુ ું રીપેરગગ કરવુ.ું
તથા અન્સય નમકેનીક સાથે રહીને જરૂરીયાત મુજબની હેલ્પની કામગીરી કરવી.
હેલ્પર:આ તુંત્રનાું નમકેનીક, વેલ્ડર તથા ગેસ વેલ્ડર કમ રે ડી. રીપેરર તથા ઓટો
ફીટરની સાથે રહીને આ તુંત્ર પાસે અન્સય ર્ાખાઓ પાસેથી આવતાું વાહનો, મર્ીનરી
તથા ઇક્વીપમેન્સ્સ નવગેરેની રીપેરગગ મરામત તથા જાળવણીની કામગીરીમાું મદદગારી
કરવી. વકા ર્ોપ સફાઇ તથા ટુલ્સ – પાના, પક્કડ નવગેરેની જાળવણી.
ડ્રાઇવર
આ

તુંત્રમાું આવતા

વાહનોનાું રીપેરગગ

કામ

માટે

જોઇતા

સ્કપેરપાટ્ા સ,

સાિનસામગ્રી નવગેરેની ખરીદી કરવા ર્ાખાનુું વાહનનુ ું ડ્રાઇવગગ કરવુ.ું તદઉપરાુંત અન્સય
ર્ાખાના વાહનો આર.ટી.ઓ. નવમાની કામગીરી કરવા િાવવા િઇ જવા માટે ડ્રાઇવગગ
કરવુ.ું આ તુંત્ર મેઇન ઓફીસથી ૪ કીમી. નાું અંતરે દુર કાયારત હોય અત્રેથી મેઇન
ઓફીસ સુિી દૈ નનક કામની ટપાિો, ફાઇિો વીગેરે િઇ જવુ ું તથા મેઇન ઓફીસ ખાતેથી
ટપાિો પરત િઇ આવવા માટે પટ્ટાવાળા સાથે વકા ર્ોપનાું વાહનનુ ું ડ્રાઇવગગ કરવુ.ું
જુ. ક્િાકા :ઓફીસનાું વહીવટી કામનુ ું નવભાજન કરી તેમાું કામનાું પ્રકાર પ્રમાણે ગ્રુપમાું
નવભાજન કરવામાું આવેિ છે . અને આ ગ્રુપનાું નવભાજન પ્રમાણે અિગ-અિગ
જુ.ક્િાકા ને વહીવટી ફરજો અદા કરવા કામો સોંપેિ છે .
ગ્રુપ – ૧:ટપિાનાું આવક-જાવકનુ ું કામ, પોસ્કટ રજીસ્કટર નનભાવવુ,ું ફાઇિો તથા અિગઅિગ થતાું હુકમોનાું નુંબર ચડાવવા તેમજ તેનાું રજીસ્કટરો નનભાવવા.
ગ્રુપ – ૨:ટે િીફોન બીિ, િાઇટબીિ નવગેરેનાું બીિો બનાવવા તથા તેનાું રજીસ્કટરો
નનભાવવા.
ર્ાખાના વાહનો માટે ખરીદ કરવામાું આવતાું હડઝિ – પેરોિ તથા જરૂરી લુબ –
ઓઇિ નવગેરેની ખરીદીનો રે કોડા રાખી તેનાું રજીસ્કટરો નનભાવવા તથા તેનાું બીિો
બનાવી પ્રોસેસ કરી પાટીને પેમેન્સટ ચુકવવા સુિીનુ ું કામ.
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ગ્રુપ – ૩:અિગ-અિગ વાહનોની હીસ્કરીબુક ખોિી તેમાું વાહનો પર થતા ખચાની તમામ
નોંિ કરવી. ગ્રાન્સટ રજીસ્કટર નનભાવવુ ું તથા ડેડ સ્કટોક રજીસ્કટર તેમજ ટુલ્સ એન્સડ પ્િાન્સ્સ
રજીસ્કટર નનભાવવુ.ું
ગ્રુપ -૪ :મહાનગરપાલિકાનાું તમામ વાહનો, મર્ીનરી તથા ઈકવી૫મેંટસને આર.ટી.ઓ.માું
રજીસ્કરે ર્ન કરાવવુ ું તથા તેનાું નવમાઓ િઈ તેનો કાયમી રે કડા રાખવો તથા સમયાુંતર
રીન્સયુઅિ કરાવવા.
ગ્રુપ -૫ આ ર્ાખાની એસ્કટાન! િગત કામગીરી કરવી જેવી કે આ તુંત્રનાું તમામ સ્કટફનો
૫ગાર કરવો.
દરે ક કમાચારીની સવીસ બુકની કાયમી નનભાવણી તથા રે કડા કરવો. ઈન્સક્રીમેન્સટ
ડયુ થતાું તે રીિીઝ કરાવવા.
દરે ક કમાચારીનો અિગ-અિગ િીવ રે કડા રાખવો તથા સમયાુંતરે તેની અંગત
ફાઈિમાું નોંિો કરવી.
આ ર્ાખાનાું કામ માટે પી.એ.. માુંથી પેમેન્સટ કરવુું તથા તેનાું નનભાવવાનાું રે કડા
મેઇન્સટેન કરવા.
આ ર્ાખાનાું તમામ કમાચારીઓની એસ્કટાબ્િીસ્કટમેંટસને િગત તમામ રે કડા
રાખવા, ઈ.એસ.આઈ. તથા ફેક્રીએક્ટને િગત કામગીરી કરવી.
આ ર્ાખાનાું આઈ.ટી. પાત્ર કમાચારીઓનાું આઈ.ટી. કપાત કરી તે જમા કરાવવુ ું
તેનો રે કડા નનભાવવો તથા તેનાું જરૂરી ફોમેટ આઈ.ટી. ર્ાખાને સમયાુંતરે ભરી રજુ કરવા
નવગેરે કામગીરી કરવી, ટાયર - ટયુબ - બેટરી ખરીદી રે કડા રજીસ્કટર નનભાવવુ.ું
ચોકીદાર
આ તુંત્ર સાથે અત્રે અન્સય તુંત્રો ૫ણ સેવાઓ બજાવે છે . જેથી આ આ!ફીસનાું
કુંપાઉંડમાું પાકીંગ કરવામાું આવતાું વાહનો, સાિનો તથા મર્ીનરી નવગેરેનાું રક્ષણ માટે
ત્રણ ર્ીફટમાું ચોકીદારની નનમણુકું કરવામાું આવેિ છે . જેમાું નનયમાનુસાર અત્રેના માિ
તેમજ લબલ્ડગગ નવગેરેની ચોકી ૫હેરો કરે છે .
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પ્રર્રણ - ૪ (વનયર્મ સંગ્રિ - ૩)
:: કાયો કરવા માટે નાું નનયમો, નવનનયમો,સ ૂચનાઓ નનયમ સુંગ્રહ અને દફતરો ::
૪.૧

જાહેર તુંત્ર અથવા તેનાું નનયુંત્રણ હેઠળના અનિકારીઓ અને કમાચારીઓએ ઉ૫યોગ
કરવાનાું નનયમો, નવનનયમો, સુચનાઓ, નનયમસુંગ્રહ અને દફતરોની યાદી નીચેનાું નમુનાું
મુજબ આપો આ નમુનો દરે ક પ્રકારનાું દસ્કતાવેજ માટે ભરવાનો છે .

ક્રર્મ

દસ્તાવેજન ંુ

નં

ર્મથાળં

૧

વવવનય
દસ્તાવેજનો પ્રર્ાર

ર્મર્માં
દફ્તરો

ડેડ સ્કટોક

ડેડ સ્કટોકમા િેવામાું આવતો માિ

રજી.

સામાન આ રજી. એ નોંિાય છે .

-

વવવનયર્મો
દફ્તરો

ર્ચેરીન ંુ

સંભાળનાર

સરનામ ુ

ક્લાર્ક
જુ.ક્િાકા

સેન્સરિ વકા ર્ોપ,
રા.મ.ન.પા.,
ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ.

૨

પોસ્કટ રજી.

ઓફીસ કામ માટે કરવામાું આવતી
પોસ્કટની

ટીકીટો

આ

રજી.

ઓફીસ
ટે લી.
નંબર
૦૨૮૧
૨૩૮૭૦
૫૭

-

“

“

“

-

“

“

“

-

“

“

“

-

“

“

“

-

“

“

“

“

“

“

એ

નોંિાય છે .
૩

પી.એ. રજી

આ

રજી.

માું

પરમેનન્સે ટ

એડવાન્સસની રકમ નોંિવામાું આવે
છે . અને ખચા તથા
૪

આવક-

આ

રજી.

જાવક રજી.

તથા ફાઇિોની

એ

તમામ
મુવમેન્સટ

પત્રો
નોંિાય

છે .
૫

ફાઇિ રજી.

નવી ફાઇિો ખોિવા તેમજ આવક
– જાવક થતી ફાઇિો આ રજી. એ
નોંિાય છે .

૬

હુકમ રજી.

ખચા મુંજુરીના હુકમો તથા
અન્સય વહીવટી હુકમો આ
રજી.એ નોંિાય છે .

૭

સીક્કા રજી.

કાયમી

રે કડા

ઉપસ્કથીત

કરતી -

વખતે તેની નવગત આ રજી. એ
નોંિી

દરે ક

પાના

પર

આર.એમ.સી.નુું

રાઉન્સડ

સીિ

િગાવી

જે

તે

રજી.ની

નોંિ

કરવામાું આવે છે .
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૮

RTO નવમા

આ રજી.માું દરે ક વાહનને ચોતરફ -

નોંિ રજી,

માું નોંિાવી તેની નવગત તથા

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

એ.એ.ઇ.

“

“

“

“

“

“

“

“

નવમો ભયાાની નવગત રાખવામાું
આવે છે .
૯

ટાયર, ટયુબ

આ રજી.માું ટાયર ખરીદીની નોંિ -

ખરીદી રજી.

તેમજ ટાયરનાું સ્કટોકનો
રે કડા રાખવામાું આવે છે .

૧૦
૧૧

બેટરી

આ રજી. માું બેટરી ખરીદીની નોંિ -

ખરીદી રજી.

રાખવામાું આવે છે .

વાહનની

આ

હહસ્કરી બુક

મર્ીનરી

રજી.માું

વાહન

ખરીદી, -

ખરીદી

તથા

ઇક્વી.ખરીદીની નોંિ કરી કાયમી
િોરણે આ રજી.એમ.બી.રે કડા તરીકે
રાખીને અિગ અિગ નનભાવવામાું
આવે છે .
૧૨

ડીઝિ,

આ

રજી.

એ

સેન્સરિ

પેરોિ,

ર્ાખાનાું

માટે

ખરીદ

લ્યુબ

કરવામાું આવતાું ફયુિ

ઓઇિ

ઓઇિ,

તથા

ગ્રીસ નવગેરે

રાખવામાું આવે છે .

વાહનો
ગ્રીસ

વકા ર્ોપ -

ખરીદીની

નોંિ

ખરીદી રજી.
૧૩

૧૪

વાહન

અિગ અિગ ર્ાખાઓ તરફથી -

આવક

રીપેરગગમાું આવતાું જે તે ર્ાખાનાું

જાવક

રીપોટા પ્રમાણે આ રજીસ્કટર નોંિ

રજીસ્કટર

કરવામાું આવે છે .

વાહન

દરે ક વાહન, મર્ીનરી તથા ઇક્વી. --

રીપેરગગ

નવગેરે જે રીપેરગગમાું આવે છે . તે

રજીસ્કટર

રીપેર થયાું બાદ કામની નવગત
આ રજીસ્કટરમાું નોંિાય છે . તથા
ડ્રાઇવરની

સહી

િઇ

વાહન

સોંપવામાું આવે છે .
૧૫

જુના માિ

અિગ-અિગ

વાહનો,

મર્ીનરી -

સામાન નોંિ તથા ઇક્વી. ને રીપેર કરતા જે
રજીસ્કટર

જુનો માિ સામાન નીકળે છે તે આ
રજીસ્કટરમાું કરવામાું આવે છે .
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૧૬

એબસ્કરેક

આ રજીસ્કટરે એબસ્કરેક એકાઉન્સટથી -

રજીસ્કટર

ખરીદ કરવામાું આવતાું ખચાાના

જુ. ક્િાકા

“

“

“

“

ઉપાડ પેટે પેમેન્સટ કરવા નોંિ
કરવામાું આવે છે .
૧૭

ફુડ ગ્રેઇન્સસ

દર વષે ફુડ ગ્રેઇન્સસ નીચે ઉપાડ -

એસ્કટા.

ઉપાડ રજી.

કરી

ક્િાકા

સ્કટાફની

માગણી

મુજબ

ચુકવણુ ું કરવામાું આવે છે . જેની

(જુ. ક્િાકા )

નોંિ આ રજીસ્કટરે રાખવામાું આવે
છે .
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પ્રર્રણ - ૫ (વનયર્મ સંગ્રિ - ૪)
નનનત ઘડતર અથવા નનનતનાું અમિ સુંબિ
ું ી જનતાનાું સભ્યો સાથે સિાહ-૫રામર્ા અથવા
તેમનાું પ્રનતનનિીત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્કથા હોય તો તેની નવગત::
- િાગુ ૫ડતુું નથી.
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પ્રર્રણ - ૬ (વનયર્મ સંગ્રિ - ૫)
:: જાહેર તુંત્ર અથવા તેનાું નનયુંત્રણ હેઠળની વ્યસ્ક્તઓ પાસેનાું દસ્કતાવેજોની કક્ષાઓ
અંગેન ુું પત્રક ::
૬.૧

સરકારી દસ્કતાવેજો નવર્ેની માહીતી આ૫વા નીચેનાું દસ્કતાવેજોના ઉ૫યોગ કરર્ો જયાું
આ દસ્કતાવેજો ઉ૫િબ્િ છે તેવી જગ્યાઓ જેવી કે સલચવાિય, કક્ષા નનયામકશ્રીની કચેરી
કક્ષા, અન્સયનો પણ ઉલ્િેખ કરવો. (અન્સયો િખવાની જગ્યાએ કક્ષાનો ઉપયોગ કરો.)
દસ્કતાવેજની કક્ષાઓ અંગેન ુ ું પત્રક નીચે પ્રમાણે આપેિ છે .

ક્રર્મ

દસ્તાવેજ ની

દસ્તાવેજન ંુ નાર્મ અને તેની એર્

નં.

ર્ક્ષા

લીટીર્માં ઓળખાણ

૧

ઓફીસ રે કડા

દસ્તાવેજ

નીચેની વ્યક્ક્ત

ર્મેળવવાની

પાસે છે /તેના

ર્ાયકપધ્ધવત

વનયંત્રણર્માં છે .

વહીવટી પ્રહક્રયાની િગત

નનયત કરે િ અરજી

કોઇપણ કામગીરી

ફોમામાું અરજી કરી

(૧) દા.ત.,કોઇપણ વાહન રજી.નવમા

નનયત ફી ભરી

નવષે માહીતી.

માુંગણી મુક્યથ
ે ી.

જુ.ક્િાકા

(૨) ટપાિ ટીકીટમાું કરે િ ખચા
૨
૩

વાહન રીપેરગગ

દા.ત. જીપ નું. GJ-3-Y-7304 માું

મરામત

કરવામાું આવેિ રીપેરગગ કામ.

કામ માટેની

ફાઇિનુું નામ તથા નુંબર

ફાઇિ

“

AAE

“

AAE/by
DEE(A)
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પ્રર્રણ -૭ (વનયર્મ સંગ્રિ – ૬)
તેનાું ભાગ તરીકે રચાયેિી બોડા , પરીષદ, સનમતીઓ અને અન્સય સુંસ્કથાઓનુ ું પત્રક.
-

િાગુ પડતુું નથી.
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પ્રર્રણ -૮ (વનયર્મ સંગ્રિ -૭)
:: સરકારી માહીતી અનિકારીઓનાું નામ,હોદ્દો અને અન્સય નવગતો ::
૮.૧

જાહેર તુંત્રનાું સરકારી માહીતી અનિકારીઓ, મદદનનર્ સરકારી માહહતી અનિકારીઓ

અને

નવભાગીય કાયદાકીય (એપિેટ) સત્તાનિકારી નવર્ેની સુંપકા માહીતી નીચેના નમુનાઓમાું

આપો.

સરકારી તુંત્રનુ ું નામ : - સેન્સરિ વકા ર્ોપ
ક્ર
ર્મ

૧

ક્ર
ર્મ

૧

નાર્મ

પ્રકાર્
એમ.
કાસુન્સરા
સાહેબ

નાર્મ

અનિન
એમ.
કુંઝારીયા

િોદ્દો

ડે.એક્જી.
એન્સજી.
(ઓટો)

િોદ્દો

જાહેર માહહતી અનિકારી

એસ.ટી.
ડી. ર્ોડ

૦૨૮૧

ફોન નં

ર્ચેરી

ઘર/ર્મો.

૦૨૮૧
૨૩૮૭૦૫૭

૯૫૧૦૫
૪૦૯૯૪

ફે
ક્સ

ઇ-ર્મેઇલ

સરનામ ંુ

-

-

સેન્સરિ વકા ર્ોપ,
રા.મ.ન.પા.,
સીતારામ વે િીજ
સામે,
ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ.

મદદનીર્ જાહેર માહહતી અનિકારી.
એસ.ટી.
ડી. ર્ોડ

અનિક
૦૨૮૧
મદદનીર્
ઈજનેર

ફોન નં

ર્ચેરી

ઘર/ર્મો.

૦૨૮૧
૨૩૮૭૦૫૭

૯૭૧૪૬
૩૬૮૦૦

ફેક્સ

ઇર્મેઇલ

સરનામ ંુ

-

-

સેન્સરિ વકા ર્ોપ,
રા.મ.ન.પા.,
સીતારામ
વે
િીજ સામે,
ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ.

વવભાર્ીય એપલેટ(ર્ાયદા)સત્તાવધર્ારી :ક્રર્મ નાર્મ

િોદ્દો

એસ.ટી.
ડી. ર્ોડ

૧

શ્રી બી.જી.

નાયબ

પ્રજાપનત

કનમશ્નર

સાહેબ

(ઈસ્કટ)

૦૨૮૧

ફોન નં
કચેરી

ઘર/મો.

૨૩૮૯૨

૯૭૧૪૫

૭૪

૦૩૭૦૩

ફેક્સ

ઇ-ર્મેઇલ

સરનામ ંુ

---

dmcez@

રા.મ.ન.પા.,

rmc.gov.

ઈસ્કટ ઝોન

in

ઓફીસ,
રાજકોટ.
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પ્રર્રણ – ૯ (વનયર્મ સંગ્રિ - ૮)
:: નનણાય િેવાની પ્રહક્રયામાું અનુસરવાની કાયાપધ્ધનત ::
૯.૧

જુદા જુદા મુદ્દાઓ અંગે નનણાય િેવા માટે કઇ કાયા પધ્ધનત અનુસરવામાું આવે છે ?
(સલચવાિય નનયમ સુંગ્રહ અને કામકાજ નાું નનયમ સગ્રહ, અન્સય નનયમો/નવનનય મો
નવગેરેનો સુંદભા ટાુંકી ર્કાય)
નનણાયો િેવા અંગે કનમશ્નરશ્રી,તેમના કાયાક્ષેત્રમાું આવતાું ફરજોનાું નનયમો
બી.પી.એમ.સી. એક્ટ -૧૯૯૪ અને તેની પેટા કિમ અનુસાર નનણાયો િેવામાું આવે છે .

૯.૨

અગત્યની બાબતો માટે કોઇ ખાસ નનણાય િેવા માટે ની દસ્કતાવેજી કાયાપધ્ધનતઓ /
ફેરવેિી કાયાપધ્ધનતઓ નનયત માપ દું ડો /નનયમો કયાું કયાું છે ? નનણાયો િેવા માટે કયાું
–કયાું સ્કતરે નવચાર કરવામાું આવે છે ?
કાયા પધ્દ્દનતમાું કોઇડીપાટા મેન્સટનાું વાહનો,મર્ીનરી , સાિનો નવા ખરીદી કે
રીપેરગગ કરવા માટે અિગ –અિગ ર્ાખા દ્વારા માુંગણી પત્રક રજુ કરવામાું આવે છે ,
અને જે માુંગણી પત્રક ધ્યાન પર િઇ સત્તાની રૂએ તેમજ ખચા મુંજુરીની સત્તાને ધ્યાનમાું
રાખી નીચે પ્રમાણેની નવગતે કાયાપધ્ધનતઓ અમિમાું છે .

ક્રમ

ખચા મુંજુરીની

કામનો પ્રકાર

અપનાવવામાું આવતી કાયાપધ્ધનત

રીમાકા સ

સત્તા
૧

રૂ.૫૦,૦૦૦/-

વાહન રીપેરગગ,પાટા સ , ડી.ઇ.ઇ. (ઓટો) દ્વારા નનણાય િઇ નીચેની

સુિી

ટાયર,ટયુબ તથા બેટરી કેડરને કામ સોંપવામાું આવે છે .
ખરીદી તથા ટુલ્સ સાિનો
ખરીદી

૨

રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-

વાહન રીપેરગગ,પાટા સ , ડી.એમ.સી. (ઇસ્કટ ઝોન)દ્વારા નનણાય િઇ

સુિી

ટાયર,ટયુબ તથા બેટરી નીચેની કેડરને કામ િેવામાું આવે છે .આ
ખરીદી તથા ટુલ્સ સાિનો કામની નોંિ ફાઇિ પર િઇ મુંજુરી
ખરીદી

૩

મેળવીને કરવામાું આવે છે .

રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- વાહન,મર્ીનરી,ટુલ્સ તથા આ
સુિી

કાયાપધ્ધનતમાું

જે

તે

ર્ાખાની

જરૂરી હકિંમતી પાટા સો તથા માુંગણીને ફાઇિ પર િઇ ડી.ઇ.ઇ. (ઓટો)
ટે ન્સડર

પ્રક્રીયા

પ્રકારનાું
દરે ક
કામો

કામો

આનુસગ
ું ીક

નવગેરે દ્વારા

પ્રથમ

ફાઇિ

અલભપ્રાય

સાથે

તેમજ ડી.એમ.સી. (ઇસ્કટ ઝોન) શ્રીને મુકવામાું
મોટા આવે છે ,અને તેમની મુંજુરી િઇ આખરી
નનણાય માટે કનમશ્નરશ્રી તરફ મોકિવામાું
આવે છે અને આ ફાઇિમાું કનમશ્નરશ્રીનો
આખરી નનણાય આવ્યે તેની અમિવારી
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કરવામાું આવે છે અને વતામાન પત્રમાું
જાહેરાત આપી ભાવો મુંગાવી નનયમ
પ્રમાણે કાયાવાહી કરવામાું આવે છે .
૫

રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- નવા
થી વિારે

વાહન

,રીપેરગગ

સ્કપેર

ખરીદી સ્કથાયી સમીતીમાું દરખાસ્કત રજુ કરી ઠરાવ
–પાટ્ા સ કરાવવામાું આવે છે .

,ટુલ્સ ખરીદી નવ.
૯.૩

આ કાયા પધ્ધનતમાું નનણાય િેતા પહેિા નીચે પ્રમાણેનાું કમાચારીઓ િેવિે નવચાર –
નવમર્ા કરવામાું આવે છે .
ક્રમ

કમાચારીનો હોદ્દો

૧.

એડી.આસી.એન્સજી.

૨.

ડે.એક્ઝી.એન્સજી(ઓટો)

૩.

ડી.એમ.સી.
કોઇપણ ડીપાટા મેન્સટની માુંગણી આવ્યે પ્રથમ તેની ફાઇિ એડી. આસી. એન્સજી.શ્રી

દ્વારા અભીપ્રાય સાથે ફાઇિ/પ્રકરણ ઉપસ્કથીત કરવામાું આવે છે . ત્યારબાદ તેમાું
ડે.એક્ઝી.એન્સજી(ઓટો)નાું અભીપ્રાય માટે મુકી તેનાું અભીપ્રાય સાથે આ ફાઇિ
ડી.એમ.સી.શ્રી પાસે રજુ કરવામાું આવે છે અને તેનાું રીમાકા સ/અભીપ્રાય બાદ ફાઇનિ
નનણાય માટે આ તમામ અભીપ્રાય સાથે કનમશ્નરશ્રીને રજુ કરવામાું આવે છે અને
કનમશ્નરશ્રીનો આ કામ માટે નનણાય આવ્યે તેનો અમિ કરવામાું આવે છે .
૯.૪

નનણાયને જનતા સુિી પહોંચડવાની કઇ વ્યવસ્કથા છે ?
આ તુંત્ર આંતર માળખાકીય સેવા આપતુ હોય આ મુદ્દો િાગુ પડત ુ ું નથી.

૯.૫

નનણાય િેવાની પ્રહક્રયામાું જેના મુંતવ્યો િેવાના છે તે અનિકારીઓ કયા છે ?
આ માટે પેરા નું ૯.૨ માું જે નવગત આપેિ છે તે પ્રમાણેનાું
કમાચારી/અનિકારીશ્રીઓ કોઇપણ નનણાય િેવા માટે તેની પ્રહક્રયામાું મુંતવ્યો આપતા હોય
છે .

૯.૬

નનણાય િેનાર અંનતમ અનિકારી કોણ છે ?
આ તુંત્ર આંતર માળખાકીય સેવા આપત ુ હોય આ મુદ્દો િાગુ પડતુ ું હોય કોઇપણ
નનણાય િેનાર અંનતમ અનિકારી તરીકે કનમશ્નરશ્રી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,રાજકોટ
કાયારત છે .

૯.૭

જે અગત્યની બાબતો પર જાહેર સતાનિકારી દ્વારા નનણાય િેવામાું આવે છે . તેની માહહતી
અિગ રીતે નીચેના નમુના પ્રમાણે આપો.
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જેના પર નનણાય િેવાનાર છે તે કોઇપણ ર્ાખાની માુંગણી મુજબ નવુ વાહન ખરીદી
નવષય

માગાદર્ાક

સુચન/હદર્ા ક્વોટે ર્ન નોટીર્ દ્વારા ભાવો મુંગાવવા અથવા િોકિ

નનદે ર્ જો કોઇ હોય તો

ઓથો. ડીિર પાસેથી અિગ અિગ ત્રણ ભાવો
મેળવી પ્રથમ સૌથી ઓછા ભાવની ખચા મજ
્ ું ુ રી
મેળવવી.

અમિની પ્રહક્રયા

પ્રથમ ખચા મુંજુરી મેળવ્યા બાદ આ ખરીદીની ફાઇિ
પર

ડે.એક્ઝી.એન્સજી(ઓટો) દ્વારા દરખાસ્કત તૈયાર

કરવામાું આવે છે .જેમાું બજેટ હેડ નવગેરે દર્ાાવીને ડે.
કનમશ્નરશ્રી સમક્ષ તેમના અભીપ્રાય માટે મુકવામાું
આવે છે .તેમના અભીપ્રાય સહ આ દરખાસ્કત સ્કટે .ક.
સમક્ષ રજુ કરવા માટે કનમશ્નરશ્રીની મુંજુરી માટે મુકી
તેમના દ્વારા મુંજુર થયે આ દરખાસ્કત સ્કટે .ક. તેને
ઠરાવના રુપમાું ઠરાવ કરાવી પાટી સાથે સી.ડી.
કરાર કરવા મોહર િગાવે છે . અને ત્યારબાદ આ
થયેિ

ઠરાવને

કનમશ્નરશ્રીની

વહહવટી

મુંજુરી

મેળવવા,વહીવટી મુંજુરીનાું હુકમનો મુસદ્દો ફાઇિ પર
મુકી તેની અમિવારી માટે મુંજુરી મેળવવા રજુ
કરવામાું આવે છે . અને તેની મજ
્ ું ુ રી મળ્યે આ વાહન
ખરીદીની પ્રહક્રયા ચાલુ કરી તે વાહન ઠરાવ મુજબ જે
તે ર્ાખા માટે ખરીદ કરવામાું આવે છે . અને ખરીદી
પુરી થયે સ્કપેસીફીકેર્ન મુજબ ચેક કરી વાહનને
આર.ટી.ઓ.માું રજી. કરાવી નવમો મેળવી વાહન જે તે
ર્ાખાના અનિકારીને ટે સ્કટ /રાયિ કરી સોંપવામાું
આવે છે .
નનણાય િેવાની કાયાવાહીમાું

સુંકળાયેિ અનિકારીશ્રીઓનાું હોદ્દા

સુંકળાયેિ અનિકારીઓનો હોદ્દો

૧) કનમશ્નર.
૨) ડે. કનમશ્નર.
૩) ડે.એક્ઝી.એન્સજી(ઓટો) તથા એડી.આસી.એન્સજી. નવગેરે

ઉપર જણાવેિ અનિકારીઓનાું

૧) કનમશ્નર.

સુંપકા અંગેની માહહતી

૨) ડે. કનમશ્નર.
રા.મ.ન.પા.,ઇસ્કટ ઝોન,
ભાવનગર રોડ,રાજકોટ.
ફોન નું.-૯૭૧૪૫ ૦૩૭૦૩
૩) ડે.એક્ઝી.એન્સજી(ઓટો) તથા એડી. આસી. એન્સજી.
સેન્સરિ વકા ર્ોપ,
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રા.મ.ન.પા.,
સીતારામ વે િીજ સામે,
ભાવનગર રોડ,રાજકોટ.
ફોન નું.-૦૨૮૧ ૨૩૮૪૪૧૫
જો નનણાયથી સુંતોષ ન હોય તો

જો નનણાયથી સુંતોષ ન હોય તો નનયત કરે િ

ક્યા અને કેવી રીતે અપીિ

ફોરમેટમાું નનયત કરે િ ફી ભરી અરજી કરવી. આ

કરવી?

અરજી ઉપરોક્ત દર્ાાવેિ સરનામે કરવી
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પ્રર્રણ – ૧૦ (વનયર્મ સંગ્રિ - ૯)
:: અનિકારીઓ અને કમાચારીઓની માહહતી પુસ્કતીકા::
(ડીરે ક્ટરી)
૧૦.૧ નીચેનાું નમુનામાું માહહતી આપો
આ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને નવગત આપવા માટે િાગુ પડત ુ ું હોય નનયત નમુનામાું
નીચે પ્રમાણે આપેિ છે .
ક્રમ

નામ

હોદ્દો

નું.
૧

S.T.D.
કોડ

શ્રી ઉહદત

કનમશ્નર

૦૨૮૧

અગ્રવાિ સાહેબ

ફોન નુંબર

ફેક્સ

ઇ-

સરનામુ ું

મેઇિ

કચેરી

િર/મો.

૨૨૩૯૯

૯૭૧૪૫

૨૨૨૪૨

૭૩

૦૩૭૦૧

૫૮

-

રા.મ.ન.પા.
ડૉ.આંબેડકરભવ
ન,
ઢેબરભાઇ રોડ,
રાજકોટ -૧

૨

શ્રી

ડે.કનમશ્નર

બી.જી.પ્રજાપનત

(ઇસ્કટ ઝોન)

“

૨૩૮૯૨

૯૭૧૪૫

૭૪

૦૩૭૦૩

“

-

ઝવેરચુંદ
મેઘાણી

સાહેબ

ભવન,ઇસ્કટ ઝોન,
ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ -૩

૩

શ્રી પ્રકાર્ એમ.

ડે. એક્ઝી.

કાસુન્સરા

એન્સજીનીયર

“

૦૨૮૧

૯૫૧૦૫

૨૩૮૪૪

૪૦૯૯૪

-

-

રા.મ.ન.પા.
સેન્સરિ વકા ર્ોપ,

૧૫

ભાવનગર રોડ,
રાજકોટ -૩

૪
૫
૬
૭

શ્રી અનિન

એડી.આસી.

એમ.કુંઝારીયા

એન્સજી.

શ્રી આનર્ષકુમાર

વકા

એમ. નલળયાપરા

આસીસ્કટન્સટ

શ્રી જીજ્ઞેર્કુમાર

વકા

એન. રાઠોડ

આસીસ્કટન્સટ

શ્રી એન.વી. જોષી

મોટર

“

“

શ્રી દે વાભાઈ

-

-

“

-

-

“

-

-

“

-

-

“

૩૬૮૦૦
“

“

૯૬૮૭૮
૩૪૦૨૪

“

“

૯૬૨૪૨
૦૦૮૪૧

“

“

મીકેનીક
૮

૯૭૧૪૬

૯૭૨૩૪
૫૭૩૦૭

સી.ક્િાકા

“

“

-

-

-

જુ.ક્િાકા

“

“

-

-

-

રાઠોડ
૯

શ્રી કે.એ.રે વર

“
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પ્રર્રણ – ૧૧ (વનયર્મ સંગ્રિ -૧૦)
:: નવનનમયોમાું જોગવાઇ કયાા મુજબ મહેનતાણાની પધ્િતી સહીત દરે ક અનિકારી
અને કમાચારીને મળત ુું માસીક મહેનતાણુ ું ::
૧૧.૧ નીચેનાું નમુનામાું માહહતી આપેિ છે .
ક્રર્મ
નં.

૧

નાર્મ

શ્રી પ્રકાર્ એમ. કાસુન્સરા

૨

શ્રી અનિન એમ. કુંઝારીયા

૩

શ્રી એન.વી.જોષી

૪

િોદ્દો

ડે. એક્ઝી. એન્સજી.
(ઓટો)

ર્માસીર્
ર્મિેનતાણંુ

વળતર/
વળતર
ભથ્ ંુ
-

૭૯,૧૯૨/-

વવવનર્મયર્માં જણાવ્યા
ુ બ ર્મિેનતાણ ંુ
મજ
નક્કી ર્રવાની ર્ાયક
પધ્ધવત

ગુજરાત
સરકારશ્રીના નનયમો
પ્રમાણે

એડી.આસી.એન્સજી.

૭૨,૬૩૩/-

-

“

મોટર મીકેનીક

૯૩,૯૯૭/-

-

“

શ્રી એચ.વી.ચૌહાણ

ઓટો ફીટર

૪૬,૩૩૩/-

-

“

૫

શ્રી બી.આર. વસોયા

ઓટો ફીટર

૪૬,૩૩૩/-

-

“

૬

શ્રી સી.પી.રાજ્યગુરૂ

જુ.ક્િાકા

૪૯,૪૪૨/-

-

“

૭

શ્રી દે વાભાઈ રાઠોડ

સી.ક્િાકા

૫૩,૧૬૪/-

૮

શ્રી કે.એ.રે વર

જુ.ક્િાકા

૩૬,૨૩૪/-

૯

શ્રી એચ.જે.હરસોડા

ડ્રાઇવર

૫૮,૦૨૬/-

-

“

ડ્રાઇવર

૩૧,૨૨૩/-

-

“

-

“

૧૦ શ્રી એમ.આર.મજગુિ
૧૧ શ્રી બી.ડી.ગોંડિીયા

ગેસ વેલ્ડર કમ
રે ડી.રીપેરર

૫૮,૦૨૬/-

૧૨ શ્રી વી.બી.ઢાુંકેચા

હેલ્પર

૩૬,૬૭૫/-

-

“

૧૩ શ્રી આર.આર.જાડેજા

હેલ્પર

૪૦,૦૫૬/-

-

“

૧૪ શ્રી એચ.જે. રાણા

હેલ્પર

૩૬,૬૭૫/-

-

“

૧૫ શ્રી ડી.પી.ભટ્ટી

િેબર

૩૭,૧૪૯/-

-

“

૧૬ શ્રી જે.વી.કાનગર

િેબર

૩૭,૧૫૧/-

-

“

૧૭ શ્રી આર.એસ.સુવા

િેબર

૩૭૧૮૩/-

-

“

૧૮ શ્રી એ.કે.પરમાર

િેબર

૩૫,૧૬૩/-

-

“

૧૯ શ્રી એમ.બી.પઢીયાર

િેબર

૪૩,૬૫૩/-

-

“

૨૦ શ્રી આર.આર.ખીમસુહરયા

િેબર

૩૫,૧૬૩/-

-

“
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પ્રર્રણ – ૧૨ (વનયર્મ સંગ્રિ-૧૧)
:: પ્રત્યેક સુંસ્કથાને ફાળવાયેિ અંદાજપત્ર ::
તમામ યોજનાઓ, સુલચત ખચા અને કરે િ ચુકવણી અંગે અહેવાિોની નવગતો:નવકાસ, નનમાાણ અને તકનીકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહેર તુંત્ર માટે ૧૨.૧ જુદી-જુદી યોજનાઓ
અન્સવયે જુદી-જુદી પ્રવ ૃનત્તઓ માટે અંદાજપત્રની નવગતોની માહહતી નીચેના નમુનામાું આપો.
ક્રર્મ
નં

પ્રવ ૃવત્ત શરૂ
યોજનાન ંુ સદર

પ્રવ ૃવત્ત
વર્ક : - ૨૦૧૩-૨૦૧૪ ક્રર્મ નં.

ર્યાકની
તારીખ

પ્રવ ૃવત્તના અંતની
અંદાજેલ તારીખ

સચુ ચત
રર્ર્મ
રૂ.લાખર્માં

૦૧/૦૪/૨૦૨૧

૩૧/૦૩/૨૦૨૨

આઉટ સોનસિંગ સ્કટાફ

“

“

૧૪.૦૦

સ્કટાફ નવમા યોજના

સ્કટાફ નવમા નપ્રમી.

“

“

૦.૮૦

૪

સાદીિવાર ખચા

સાદીિવાર ખચા

“

“

૦.૨૦

૫

નવજળી ખચા

નવજળી ખચા

“

“

૨.૦૦

૬

ટેિીફોન ખચા

ટે િીફોન ખચા

“

“

૦.૧૦

૭

વાહન નવમા ખચા

વાહન નવમા ખચા

“

“

૩૦.૦૦

૮

ઓજારો અને પ્િાન્સટ

ટુલ્સ ખરીદી-મરામત

“

“

૨.૦૦

૯

વાહન નનભાવ ખચા

વાહન નનભાવ ખચા

“

“

૩૫.૦૦

૧૦

ટાયર ટયુબ બેટરી નવગેરે

ટાયર, ટયુબ,બેટરી

“

“

૩૫.૦૦

ખરીદી ખચા

ખરીદી ખચા

પેરોિ/ડીઝિ,ઓઇિ,

પેરોિ/ડીઝિ,ઓઇિ,

“

“

૬૩૨.૦૦

લુિીકન્સટ,ગ્રીસ ખરીદી

લુિીકન્સટ,ગ્રીસ ખરીદી

૧૨

ફોગગગ મર્ીન મેન્સટે.

ફોગગગ મર્ીન મેન્સટે .

“

“

૫.૦૦

૧૩

S.W.M. ર્ાખા વાહન

S.W.M.ર્ાખા વાહન

“

“

૩૫.૦૦

નનભાવ ખચા

નનભાવ ખચા

ફાયર & ઇમરજન્સસી ર્ાખા

ફા.& ઇ.ર્ાખા વાહન

“

“

૨૦.૦૦

વાહન નનભાવ ખચા

નનભાવ ખચા

વાહન નીભાવ મરામત

વાહન (જે.સી.બી.)

“

“

૩૦૦.૦૦

મર્ીનરી

“

“

૪.૦૦

૧

વકા ર્ોપ પગાર ખચા

પગાર

૨

આઉટ સોનસિંગ સ્કટાફ ખચા

૩

૧૧

૧૪
૧૫

૧૩૯.૬૮

ર્ેપીટલ બજેટ
૧

વકા ર્ોપ મર્ીનરી અને
સાિનો

૨

વાહન ખરીદી (જનરિ)

વાહન ખરીદી

“

“

૧૨૫.૦૦

૩

વકા ર્ોપ મોડા નાઇઝેર્ન

વકા ર્ોપ મોડા નાઇઝેર્ન

“

“

૧૦.૦૦

અને વ્હીકિ મોનીટરગગ

અને વ્હીકિ મોનીટરગગ
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પ્રર્રણ – ૧૩(વનયર્મ સંગ્રિ – ૧૨)
સહાયકી કાયાક્રમોનાું અમિ અંગે પધ્િનત :

િાગુ પડતુ ું નથી.



પ્રર્રણ – ૧૪(વનયર્મ સંગ્રિ – ૧૩)
તેણે આપેિ રાહતો, પરમીટ કે અનિકૃનત મેળવનારની નવગતો:-

િાગુ પડતુું નથી.

પ્રર્રણ – ૧૫(વનયર્મ સંગ્રિ – ૧૪)
કાયો કરવા માટે નક્કી કરે િા િોરણો :-

િાગુ પડતુું નથી.

પ્રર્રણ – ૧૬(વનયર્મ સંગ્રિ – ૧૫)
નવજાણુું રૂપે ઉપિબ્િ માહહતી :-

િાગુ પડતુું નથી.
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પ્રર્રણ – ૧૭ (વનયર્મ સંગ્રિ – ૧૬)
માહહતી મેળવવા માટે નાગહરકોને ઉપિબ્િ સવિતોની નવગતો:૧૭.૧ િોકોને માહહતી મળે તે માટે નવભાગે અપનાવેિ સાિનો, પધ્િનતઓ અથવા
સવિતો જેવી કે,
-

કચેરી,

-

વતામાનપત્રો,

-

નોટીસ બોડા ,

-

જાહેર તુંત્રની વેબ સાઇટ,

-

દસ્કતાવેજોની નકિો મેળવવાની પધ્િનત,

નનયત કરે િ ફોમા નમુનો - “ક” માહહતી જાણવા માટેની અરજી ફોમા નીયત મુજબ
ફી ભરી રજુ કરવાનુ ું રહેર્.ે જે રજુ કયેથી દસ્કતાવેજોની નકિો મેળવી ર્કર્ો.
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પ્રર્રણ – ૧૮(વનયર્મ સંગ્રિ -૧૭)
:: અન્સય ઉપયોગી માહહતી ::
૧૮.૧ િોકો ધ્વારા પુછાતા પ્રશ્નો અને તેનાું જવાબો:-

િાગુ પડતુું નથી.
કારણ કે મહાનગરપાલિકાની આંતરીક ફરજો હોય, િોકોને સીિી સાુંકળતી
સેવા નથી.

૧૮.૨ માહહતી મેળવવા અંગે :-

અરજી પત્રક
નીયત નમુના મુજબ – અરજી પત્રક નમ ૂનો “ક”.

-

ફી
નીયત ફી ભરવાની રહેર્ે.

-

માહહતી મેળવવા માટે ની અરજી કઇ રીતે કરવી કેટિીક ટીપ્પણી.
નમુનો “ક” મુજબનુ ું અરજી પત્રક
માહહતી માગવા માટેની અરજીનો નમુનો
(જુઓ નનયમ – ૬)

-

માહહતી આપવાનો ઇન્સકાર કરવામાું આવે તેવા વખતે નાગરીકના અનિકાર
અને અપીિ કરવાની કાયાવાહી.
એપિેટ ઓથોરીટી
કનમશ્નરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના નનયત કરે િ નમુનામાું અરજી
કરવાની રહેર્ે.
ુ ો – ૪ (જુઓ વનયર્મ ૫(૧))
નમન

૧૮.૩ જાહેર તુંત્ર દ્વારા િોકોને અપાતી તાિીમની બાબતમાું : -

િાગુ પડતુું નથી.

૧૮.૪ નનયમ સુંગ્રહ – ૧૩ માું સમાનવષ્ટ ન કરાયેિ હોય તેવાું, જાહેર તુંત્ર એ
આપવાના પ્રમાણપત્રો – ના વાુંિા પ્રમાણપત્ર
-

િાગુ પડતુું નથી.

૧૮.૫ નોંિણી પ્રહક્રયા અંગે
-

િાગુ પડતુું નથી.

૧૮.૬ જાહેર તુંત્ર કર ઉિરાવવા અંગે.
-

િાગુ પડતુું નથી.
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૧૮.૭ વીજળી/પાણીના હુંગામી અને કાયમી જોડાણ આપવા અને કાપવા અંગે.
-

િાગુ પડતુું નથી.

૧૮.૮ જાહેર તુંત્ર દ્વારા પુરી પાડવામાું આવનાર અન્સય સેવાની નવગત.
મહાનગરપાલિકાની આંતરીક ફરજો બજાવવાની હોય છે . જેવી કે, મહાનગર
પાલિકા વપરાર્ી વાહનો રીપેરગગ કરી જે તે ર્ાખાને પરત કરવાના હોય છે . આંતરીક
માળખાકીય ફરજ હોય છે . િોકો સાથે સીિી સેવાકીય પ્રવ ૃનત્ત હોતી નથી.

જાહેર માહહતી અનિકારી

મદદનીર્ જાહેર માહહતી અનિકારી

(પ્રકાર્ એમ. કાસુન્સરા)

(અનિન એમ.કુંઝારીયા)

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
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ુ ો–૪
નમન
માહહતી અનિકાર અનિનનયમ – ૨૦૦૫ ની કિમ ૧૨(૧) હેઠળ અપીિ
(જુઓ નનયમ ૫(૧))
આઇ.ડી.નું............................
(કચેરી ઉપયોગ માટે )
પ્રનત,
નાયબ મ્યુનન.કનમશ્નરશ્રી (સેન્સરિ ઝોન),
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
૧. અપીિ કરનારનુું નામ :...............................................................................
૨. સરનામુું :...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
૩. સરકારી માહહતી અનિકારી અંગેની નવગતો:(ક) નામ:...............................................................................
(ખ) સરનામુ ું :...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
૪. નમુનો “ક” માું અરજી રજુ કયાા ની તારીખ:...............................................................................
૫. નમુનો “ક” રજુ કયાા પછી ૩૦ હદવસ પુરા થયા હોય તે તારીખ :...............................................................................
૬. અપીિ માટે નાું કારણો:...............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
૭. અપીિ દાખિ કરવા માટેની છે લ્િી તારીખ :..............................................................................
(નનયમ ૫(૩) મુજબ)
૮. માહહતીની નવગતો.
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(૧) આપેિ માહહતી ..............................................................................
(૨) નવષય ...........................................................................................
(૩) સમયગાળો......................................................................................
૯. તારીખની પાવતી નું.........................................મુજબ અપીિ અનિકારીની કચેરીમાું રૂ.
૫૦/- ની ફી જમા કરવામાું આવી છે .
સ્કથળ:-

અપીિ

કરનારની સહી
તારીખ :-

ઇ-મેઇિ, સરનામુ ું
ટે.નું.,કચેરી, િર

.........................................................................................................................................
અહગથી આપો.

રસીદ
આઇ.ડી.નું. .......................................................

તારીખ..........................

૧. માહહતી અનિકાર/સ્કવાતુંત્ર્ય અનિનનયમ,૨૦૦૫ કિમ ૭(૧) હેઠળના રહેર્ે.
શ્રી ...................................................................................................
ની અપીિ અરજી મળી.
રસીદ કારકુનની સહી:અપીિ અનિકારી:ટે.નું.,
ઇ-મેઇિ સરનામુ:ું વેબ-સાઇટ:-
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