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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૨ (નનયમ સંગ્રહ - ૧)

સંગઠનની નિગતો, કાયો અને ફરજો
૨.૧

જાહેત તંત્ર ઉદ્વેશ/હેત ુ:જાહેર સિામતી

૨.૨

જાહેર તંત્રનું મમશન/દુરં દેશીપણુ(ં મવઝન):શહેરના સાવષજનીક રસ્કતાઓ પર સ્કરીટિાઇટ સુવીધા ઉપિબ્ધ કરાવવી તથા તેની જાળવણી કરવી. આથી રાત્રીના સમયે શહેરીજનોના જાનમાિની
સિામતીના કાયષમાં મદદરૂપ થત ુ તંત્ર છે . આ ઉપરાંત વેપાર/ઉધોગો રાત્રીના સમયે પણ ચાિતા હોય તેના મવકાસને આિકતરી મદદ મળે છે .

૨.૩

જાહેર તંત્રનો ટંકો ઇમતહાસ અને તેની રચનાનો સંદર્ષ:અગાઉના વર્ોમાં જાહેર રસ્કતાઓ પર મનયત સ્કથળો એ ઉર્ા થયેિ િેમ્પ પોસ્કટમાં તેિ/ઘાસિેટ/ઇંધણ પુરીને દીવા કરવામાં આવતા પરં ત ુ
પછીથી શહેરમાં મવજળી શક્તી ઉપિબ્ધ થઇ ત્યારથી મવજળી પ્રકાશથી ચાિતી િાઇટો સ્કરીટિાઇટ માટે વપરાય છે . આ મવર્ાગ અગાઉ વોટર
વક્સષ હેઠળ ફરજ બજાવતો પરં ત ુ સને 1985થી અિગ મવર્ાગ કરાયેિ છે .

૨.૪

જાહેર તંત્રની ફરજો:શહેરમાં જાહેર/સાવષજનીક રસ્કતાઓ પર સ્કરીટિાઇટ સુમવધા આપવી તથા તેની જાળવણી કરવી.

૨.૫

જાહેર તંત્રની મુખ્ય પ્રવ ૃમતઓ/કાયો:સ્કરીટિાઇટ સુમવધા આપવા, અરજી મળ્યે પ્રાથમીક સવે કરી મંજુરી અંગેની પાત્રતા ધરાવતા ડકસ્કસામાં કમમશ્નરશ્રીની મંજુરી મેળવી આ મવજળી
કંપની મારફત સ્કરીટિાઇટ સુમવધાનુ ં માળખુ તૈયાર કરાવવુ ં તથા તે તૈયાર થયે િાઇટ ફીટ કરાવવુ ં આ ઉપરાંત મહાનગરપાલિકાની માિીકીના
મકાન, પાકષ સ, ગાિષ ન, ફુવારા, રાફીક સીગ્નિ/ ઇિેક્રીકિ સ્કમશાનના ઇિેક્રીકિ કામો તથા તેની જાળવણીને િગત કામો.
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૨.૬

જાહેર તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદી તથા તેન ું સંલિપ્ત મવવરણ:-

નવી સ્કરીટિાઇટ સુમવધા આપવી.

-

હયાત સ્કરીટિાઇટોનુ ં સંચાિન તથા જાળવણી કાયષ.

- જરૂરીયાત મુજબ િાઇટીંગ સુધારણા.
- મહાનગરપાલિકાની માિીકીના મકાન, પાકષ સ, ગાિષ ન, ફુવારા, રાફીક સીગ્નિ/ ઇિેક્રીકિ સ્કમશાનના ઇિેક્રીકિ કામો તથા તેની જાળવણીને
િગત કામો.
૨.૭

મુખ્ય કચેરી તથા જુદા જુદા સ્કતરોએ આવેિી અન્ય કચેરીઓના સરનામા:પમિમ ઝોન કચેરી

:

હરીસીંહજી ગોડહિ ર્વન,
૧૫૦ ડફટ રીંગ રોિ,
બીગ બજાર પાછળ,
રાજકોટ.

પવષ ઝોન કચેરી

:

ઝવેરચંદ મેઘાણી ર્વન,
રાજમોતી ઓઈિ મમિ સામે,
ર્ાવનગર રોિ,
રાજકોટ

મધ્ય ઝોન કચેરી

:

િો. આબેિકર ર્વન
ઢેબર રોિ, રૂમનં ૮
રોશની મવર્ાગ, રાજકોટ
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૨.૮

જાહેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાયષિમતા વધારવા માટે ની િોકો પાસેથી અપેિાઓ:૧) બંધ િાઇટ હોય તે ચાલુ કરાવવા માટે ચોક્કસ સરનામાં તથા થાંર્િા નંબર સાથે રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં મનયત સ્કથળે ફરીયાદ
નોંધાવવી.
૨) નવી સ્કરીટિાઇટ માટે િગત કચેરીએ માંગણીવાળા મવસ્કતારના િે-આઉટ સડહત અરજી આપવી.

૨.૯

િોકસહયોગ મેળવવા માટે ની ગોઠવણ અને પધ્ધમતઓ:- ફરીયાદ સ્કવીકાર કેન્ર પર ટેિીફોનથી 24-00 કિાક સ્કરીટિાઇટ િગત ફરીયાદ નોંધાવી શકાય.
- ફરીયાદ સ્કવીકાર કેન્ર ટે િીફોન નં. 2450077.
- SMS દ્વારા ફરીયાદની કોિ સેન્ટર ઉપર નોંધણી.

૨.૧૦

સેવા આપવાના દે ખરે ખ મનયંત્રણ અને જાહેર ફરીયાદ મનવારણ માટે ઉપિબ્ધ તંત્ર:સ્કરીટિાઇટ અંગેની ફરીયાદ ૨૪ x ૭ કોિ સેન્ટર દ્વારા ઓન િાઈન નોંધાય છે , જે ફડરયાદો દૈ મનક ધોરણે િગત સ્કરીટિાઈટ કોન્રાક્ટરને
આપવામાં આવે છે . સ્કરીટિાઈટ કોન્રાક્ટર દ્વારા મનયત સમય મયાષદામાં ફડરયાદનો યોગ્ય રીતે મનકાિ કરી તેનો દૈ મનક રીપોટષ તેની મનકાિ થયા
અંગેની તારીખ સાથે જે-તે વોિષ ના અધીક મદદનીશ ઇજનેર ને આપવામાં આવે છે . તથા આ રીપોટષ વખતો વખત નાયબ કાયષપાિક ઇજનેર તથા
સીટી એન્જીનીયર દ્વારા ચેક કરવામાં આવે છે . ફરીયાદની સંખ્યા તથા રીપેર થયેિ િાઇટની સંખ્યા અંગે મનયત સમયે રીપોટષ કમમશ્નરશ્રીને
મોકિવામાં આવે છે .
૨.૧૧ મુખ્ય કચેરી તથા જુદા જુદા સ્કતરોએ આવેિી અન્ય કચેરીઓના સરનામા:૨.૧૨ કચેરી શરૂ થવાનો/તથા બંધ થવાનો સમય :-

કચેરી શરૂ થિાનો સમય

૧૦:૩૦

કચેરી બંધ થિાનો સમય

૧૮:૧૦

૨.૭ મુજબ
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ - ૨)
અનધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફરજો
૩.૧

સંસ્કથાના અમધકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની મવગત :-

:સત્તાઓ:હોદો

૧)
૨)
૩)
૪)
૫)

નાયબ કાયષપાિક ઇજનેર
િહીિટી :-

૧)
૨)
૩)
૪)
૫)
૬)

સ્કટાફનુ ં જનરિ સુપરવીઝન – રજા
સરકારશ્રી તથા અન્ય મવર્ાગો તરફથી માંગવામાં આવતી માહીતીનુ ં સંકિન
િીપાટષ મેન્ટ દ્વારા કરવાના થતા કામોનુ ં અમિીકરણ કરાવવુ.ં
િીપાટષ મેન્ટના વાહનોની કામગીરી અંગે જનરિ સુપરવીઝન
ઉપરી અમધકારી દ્વારા સોંપાય તે કામગીરી.
નાણાંકીય:
િીપાટષ મેન્ટના તમામ પ્રકારના ખચાષ ઓ અંગે અંદાજપત્રનુ ં આયોજન કરવુ.ં
સરકારમાંથી ગ્રાન્ટ મેળવવા અંગે કાયષવાહી કરવી.
મવમવધ યોજનાઓનુ ં આયોજન કરવુ.ં
કામગીરીના એસ્કટીમેટ તૈયાર કરાવવા તથા કામો થયે M.B. રે કિષ કરવી.
િીપાટષ મેન્ટના કામો તથા મવજવપરાશના તમામ પ્રકારના બીિ ચકાસવા.
કામગીરી તથા માિ સામાનની જરૂરીયાત અંગેની ટેન્િરની કાયષવાહી.

૧)
૨)

ફરજો:
સ્કરીટિાઇટ અંગેની ફરીયાદો તથા તેની નીકાિ અંગે સંકિન.
તમામ સ્કટાફની કામગીરીનુ ં સુપરવીઝન.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ - ૨)
અનધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફરજો
૩.૧

સંસ્કથાના અમધકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની મવગત :હોદો

:-

સત્તાઓ:-

આસીસ્કટન્ટ એન્જીનીયર / એિી. આસી. એન્જીનીયર
િહીિટી

:-

૧)

એસ્કટીમેટ/ફાઇિ તૈયાર કરવી.

૨)

નવી સ્કરીટિાઇટ આપવા વહીવટી કાયષવાહી.

૩)

ઉપરી અમધકારીઓ દ્વારા સોપાયેિ અન્ય કામગીરી.
નાણાંકીય:-

૧)

સ્કરીટિાઇટ મેઇન્ટેનન્સ / નવા કામોના બીિ તૈયાર કરવા / એસ્કટીમેટ તૈયાર કરવા.
ફરજો:

૧)

ુ ષ સુપરવીઝન તથા રજીસ્કટર તૈયાર કરવા.
સ્કરીટિાઇટ કમ્પિેઇનનુ ં તથા તેના મનકાિનુ ં સંપણ

૨)

ુ ષ સુપરવીઝન.
નવી સ્કરીટિાઇટ ફીટ કરવા / ફેરબદિી કરાવવાના કામોનુ ં સંપણ

૩)

ફુવારા, ગાિષ ન, ઇિે. સ્કમશાન, લબલ્િીંગ િાઇટોનુ ં સુપરવીઝન.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ - ૨)
અનધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફરજો
૩.૧

સંસ્કથાના અમધકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની મવગત :-

હોદો

:-

સત્તાઓ:૧)

વકષ આસીસ્કટન્ટ

િહીિટી:
મવજ વપરાશના રજીસ્કટર તૈયાર કરવા તથા બીિની ચકાસણી /નોંધણી.
નાણાંકીય:

૧)

મવજળી બીિ અંગેની મવગત તૈયાર કરવી.
ફરજો:

૧)

મવજળી વપરાશના બીિ અંગે નાયબ કાયષપાિક ઇજનેરશ્રી સાથે સંકિન કરવુ.ં

૨)

સ્કરીટિાઇટ/લબલ્િીંગના ઇિે. કામોને િગત સોંપાય તે કામ
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ - ૨)
અનધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફરજો

૩.૧

સંસ્કથાના અમધકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની મવગત :હોદો

:-

સત્તાઓ:-

એકાઉન્ટન્ટ
િહીિટી:

નાણાંકીય:
૧)

શાખાનું બજેટ તૈયાર કરવુ.ં

૨)

બીિોની આંકિાકીય ચકાસણી કરી ઓિીટમાં રજુ કરવા.

૩)

શાખાને િગત સરકારમાંથી મળતી ગ્રાન્ટોનુ ં સંકિન કરવુ.ં

૪)

સ્કરીટિાઇટના મવજળીના બીિો બનાવવાની કામગીરી.

૫)

બીિ પાસ કરાવી ચેક કઢાવી સમય મયાષદામાં પેમેન્ટ કરવાની કામગીરી.

૬)

કમષચારીના વાર્ીક આંકિાકીય પગારની માડહતી પરથી ઇન્કમટે ક્સ કપાત કરવાની કામગીરી કરવી.

૭)

ટે કનીકિ કમષચારી જુથ મવમા મવજળીના વામર્િક મપ્રમીયમ સમય મયાષ દામાં મપ્રમીયમ ઇન્સ્કયોરન્સ કંપનીમાં ર્રવાની કામગીરી.
ફરજો:

૧)

રાજકોટ શહેરના સ્કરીટિાઇટ મવજળી વપરાશના બીિ બનાવી ચકાસણી કરવાની તેમજ સુધારા માટે જે-તે સબ િીવીઝનમાં રૂબરૂ
જઇ મનકાિ કરવાની કામગીરી.

૨)

દરે ક કમષચારીના પગારના વામર્િક સ્કટે ટમેન્ટ પરથી સેિરી સટી તૈયાર કરી ઇન્કમટે ક્સના ફોમષ રજુ કરવાની કામગીરી.

૩)

શાખા અમધકારી તરફથી સોંપાયેિ કામગીરી.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ - ૨)
અનધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફરજો

૩.૧

સંસ્કથાના અમધકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની મવગત :હોદો

:-

સત્તાઓ:૧)

સીનીયર કિાકષ

િહીિટી

ઓફીસના વહીવટી કમષચારીઓની કામગીરીનુ ં સુપરવીઝન.

નાણાંકીય
૧)

:-

:-

સત્તાઓ અપાઇ નથી.
ફરજો

:-

૧)

સ્કટાફની પરચુરણ રજાનુ ં રજીસ્કટર મનર્ાવવુ.ં

૨)

પરીપત્રનો / હુકમોનું સંકિન

૩)

કમીટીના ઠરાવ રજીસ્કટર મનર્ાવવા.

૪)

ઉપરી અમધકારી દ્વારા સોંપાય તે કામગીરી.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ - ૨)
અનધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફરજો
૩.૧

સંસ્કથાના અમધકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની મવગત :હોદો

:-

સત્તાઓ:-

જુનીયર કિાકષ
િહીિટી

:-

સ્કવતંત્ર સત્તાઓ સોંપાયેિ નથી પરં ત ુ સંબધ
ં ીત અમધકારીશ્રી સુચવે તે મુજબની ફાઇિો તૈયાર કરી મંજુરી અથે તબક્કાવાર રજુ
કરવી.
નાણાંકીય
૧)

:-

ઇિેક્રીકિ કામોના સ્કરીટિાઇટ, લબલ્િીંગના ઇિેક્રીકિ કામોના મવકાસ મનર્ાવ મરામત ખચષના વાઉચર તૈયાર કરી સંબધ
ં ીત
મવર્ાગને મોકિવા.

૨)

પગાર બીિો તથા અન્ય ર્થ્થા મવગેરે બીિો તૈયાર કરવા.

૩)

ગૃપ અકસ્કમાત વળતરના બીિો તૈયાર કરવા.

૪)

કમષચારી તથા અન્ય આવતા ચેક એકાઉન્ટન્ટમાંથી મેળવી ચુકવવાની કામગીરી.

૫)

કમષચારીના ઇન્કમટેક્સ પત્રકો તૈયાર કરવા તથા સંબધ
ં ીત મવર્ાગને મોકિવા.

૬)

શાખાને િગત ર્ાવો મોકિવા સ્કટે મ્પ ખરીદી કરવી તથા રજીસ્કટર મનર્ાવવુ.ં
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ફરજો

:-

૧)

કાગળો/ટપાિો આવક જાવક કરવા.

૨)

ફાઇિો ઇનવિષ આઉટ વિષ કરવા.

૩)

કામની ફાઇિો તથા સંિગ્ન રે ક્ર્િની જાળવણી.

૪)

પુરા થયેિ કામોની મુવમેન્ટ બુક, ટેન્િરો ફાઇિો મવગેરે રે કિષ ની જાળવણી.

૫)

કામોની જાહેરાત મોકિવાની કામગીરી.

૬)

ટે ન્િરો મંજુરીની પ્રક્રીયા કરવાની.

૭)

કમષચારીઓની રજા મંજુર કરવાની કાયષવાહી.

૮)

કમષચારીના સમવિસ બુક મેઇન્ટે નન્સ, જાળવણી કરવાની કામગીરી.

૯)

નીચે મુજબના રજીસ્કટર મેઇન્ટે નન્સ
બીિ રજીસ્કટર, ગ્રાન્ટ રજીસ્કટર, ટે િીફોન રજીસ્કટર, સ્કટે શનરી રજીસ્કટર, જી,ઇ.બી. એિવાન્સ રજીસ્કટર, ગેરંટી રજીસ્કટર, એબસ્કરે ક્ટ
રજીસ્કટર, કમષચારી ગૃપ વીમા રજીસ્કટર, િીઝિ ઓઇિ વપરાશ રજીસ્કટર, પરચુરણ કામનુ ં રજીસ્કટર, કમષચારીના ઇન્ક્રીમેન્ટ રજીસ્કટર,
ફુિ ફેસ્કટીવિ ચુકવણી રજીસ્કટર, કમષચારીઓની માડહતી રજીસ્કટર, ઇનવિષ રજીસ્કટર, જાવક રજીસ્કટર, ફાઇિ રજીસ્કટર, પોસ્કટ સ્કટે મ્પ
રજીસ્કટર, સરકારી પત્રોનુ ં રજીસ્કટર, મવગેરે.

૧૦)

વામર્િક કામોની ફાઇિોની જાળવણી.

૧૧)

શાખા અમધકારીશ્રી તરફના સોંપવામાં આવે તે કામગીરી.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ - ૨)
અનધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફરજો

૩.૧

સંસ્કથાના અમધકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની મવગત :હોદો

:-

સત્તાઓ:-

િાઇન મેન

િહીિટી

:-

સત્તા સોંપાયેિ નથી.

નાણાંકીય

:-

સત્તા સોંપાયેિ નથી.
ફરજો
૧)

:-

પોતાના તાબા હેઠળ આવતી િાઇટ અંગેની ફરીયાદો મેળવી, સ્કટોસષમાંથી માિ મેળવી િાઇટ રીપેર કરાવી તથા વપરાયેિા માિ
અંગે હીસાબ રાખવો.

૨)

પોતાને સોંપાયેિી િાઇટ સમયસર ઓપરે ટ કરવી.

૩)

ઉપરી અમધકારી દ્વારા સોંપાય તે કામગીરી.
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૩.૧

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ - ૨)
અનધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફરજો

સંસ્કથાના અમધકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની મવગત :હોદો

:-

સત્તાઓ:-

હેલ્પર

િહીિટી

:-

સત્તા સોંપાયેિ નથી.

નાણાંકીય:સત્તા સોંપાયેિ નથી.
ફરજો

:-

૧)

િાઇનમેનની મદદમાં રહીને િાઇટ રીપેરીંગને િગત કામો હાથ ધરવા.

૨)

પોતાને સોંપાયેિી િાઇટ સમયસર ઓપરે ટ કરવી તથા તેન ુ ં ચેકીંગ કરવુ.ં
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ - ૨)
અનધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફરજો
સંસ્કથાના અમધકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની મવગત :-

૩.૧
હોદો

:-

પટ્ટાવાળા

સત્તાઓ

:-

િહીિટી

નાણાંકીય

ફરજો

::-

:-

૧) અમધકારી/કમષચારી મારફત સોંપવામાં આવતી કચેરીને િગત કામગીરી.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ - ૨)
અનધકારીઓ અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફરજો
સંસ્કથાના અમધકારીઓ અને કમષચારીઓની સત્તા અને ફરજોની મવગત :-

૩.૧
હોદો

:-

મજુર

સત્તાઓ

:-

િહીિટી
૧)

:-

નથી

નાણાંકીય
૧)
ફરજો

:-

નથી

:-

૧) અમધકારી/કમષચારી મારફત સોંપવામાં આવતી કચેરીને િગત કામગીરી.

16

રાજકોટ મહાનગર પાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૪ (નનયમ સંગ્રહ - ૩)
ુ નો નનયમસંગ્રહ અને દફ્તરો
કાયો કરિા માટેના નનયમો, નિનનયમો, સચ
૪.૧

જાહેર તંત્ર અથવા તેના મનયંત્રણ હેઠળના અમધકારીઓ અને કમષચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના મનયમો, મવમનયમો, સુચનાઓ, મનયમસંગ્રહ અને
દફ્તરોની યાદી:-

દસ્કતાવેજનું નામ મથાળં

દસ્કતાવેજનો પ્રકાર

ટેન્િર પ્રડક્રયા

મનયમાનુસાર ઇિે. કોન્રાકટર િાયસન્સ ધરાવનાર તથા યોગ્ય િેત્રમાં નોંધાયેિ એજન્સીઓને
ટેન્િર આપવાનો મનયમ

દસ્કતાવેજ પરનુ ં ટંકું િખાણ

ટેન્િર નોટીસ

વ્યક્ક્તને મનયમ, મવમનયમો, સુચનાઓ

સરનામુ ં :-

મનયમસંગ્રહ અને દફ્તરોની નકિ

મુખ્ય કચેરી:- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
િો. આંબેિકર ર્વન,
ઢેબરર્ાઇ રોિ
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧
ફેક્સ
ઇ-મેઇિ:અન્ય

:-૦૨૮૧ – ૨૨૨૪૨૫૮

mc_rmc@rmc.gov.in

:-website www.rmc.gov.in

મવર્ાગ દ્વારા મનયમ, મવમનયમો, સુચનાઓ ટેન્િરની નકિ િેવા માટે સંસ્કથાએ નક્કક્ક કરે તે મનયમસંગ્રહ અને દફ્તરોની નકિ માટે િેવાની ફીમુજબ ટે ન્િર
ફી વસુિ િેવામાં આવે છે .
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રાજકોટ મહાનગર પાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૫ (નનયમ સંગ્રહ - ૪)

નીમત ઘિતર અથવા નીમતના અમિ સંબધ
ં ી જનતાના સભ્યો સાથે સિાહ – પરામશષ અથવા તેમના પ્રમતમનમધત્વ માટે ની કોઇ વ્યવસ્કથા હોય તો તેની મવગત
નીનત ઘડતર:
૫.૧ શું નીમતઓના ઘિતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રમતમનમધઓની સિાહ-પરામશષ/સહર્ાલગતા મેળવવા માટે ની કોઇ જોગવાઇ છે ? જો હોય તો
નીચેના નમુનામાં આવી નીમતની મવગતો આપો.
અન.ુ
નં.

૧)

શ ંુ જનતાની સહભાલગતા
સનુ નનિત કરિાન ંુ જરૂરી છે ?

ુ ો
નિષય મદ
શહેરમાં વોિષ – મવસ્કતારમાં સ્કરીટિાઇટ
સુવીધા આપવા તથા જાળવવાનુ ં કામ

હા

જનતાની સહભાલગતા મેળિિા માટેની વ્યિસ્થા
ચુટં ાયેિ પ્રમતમનમધ દ્વારા મનતી નક્કક્ક કરવા
માટેની વ્યવસ્કથા-જનરિ બોિષ અને સ્કટેન્િીંગ
કમીટી દ્વારા છે .

આનાથી નાગરીકને ક્યા આધારે મનતી મવર્યક બાબતોમાં ઘિતર અને અમિમાં જનતાની સહર્ાલગતા નક્કક્ક કરાઇ છે તે સમજવામાં મદદ થશે.
નનતીનો અમિ :૫.૨ શું મનતીઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તેમના પ્રમતમનમધઓની સિાહ-પરામશષ/સહર્ાલગતાઅ મેળવવા માટેની કોઇ જોગવાઇ છે ? જો હોય તો
આવી જોગવાઇઓની મવગતો નીચે નમુનામાં આપો.
અન.ુ
નં.

૧)

ુ ો
નિષય મદ
ઉપર મુજબ

શ ંુ જનતાની સહભાલગતા
સનુ નનિત કરિાન ંુ જરૂરી છે ?

જનતાની સહભાલગતા મેળિિા માટેની વ્યિસ્થા

હા

મવસ્કતાર ધ્યાને રાખી કોપોરે શન તથા જનતાને ડહસ્કસો નક્કક્ક
કરવા સ્કથાયી સમમતી મારફત જનરિ બોિષ ની મંજુરીની
વ્યવસ્કથા છે .
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રાજકોટ મહાનગર પાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૬ (નનયમ સંગ્રહ - ૫)

જાહેર તંત્ર અથવા તેના મનયંત્રણ હેઠળની વ્યક્ક્તઓ પાસેના દસ્કતાવેજોની કિાઓ અંગેન ુ ં પત્રક
૬.૧

ુ ાનો ઉપયોગ કરશો. જયાં આ દસ્તાિેજો ઉપિબ્ધ છે તેિી જગ્યાએ જેિી કે સલચિાિય
સરકારી દસ્તાિેજો નિશેની માહહતી આપિા નીચેના નમન
કક્ષા, નનયામકની કચેરી કક્ષા, અન્યનો પણ ઉલ્િેખ કરો.(‘અન્યો’ િખિાની જગ્યાએ કક્ષાનો ઉલ્િેખ કરો.)

અન.ુ
નં.

દસ્તાિેજનો કક્ષા

દસ્તાિેજન ંુ નામ
અને તેની એક
િીટીમાં ઓળખ

દસ્તાિેજ મેળિિાની કાયમ
પધ્ધનત

નીચેની વ્યક્ક્ત પાસે
છે /તેના નનયંત્રણમાં
છે ..

૧)

જાહેર સુચના

ટેન્િર

વતષમાનપત્ર/વેબસાઇટ પરથી

એિી. સીટી

ધોરણસર અરજી કરવાથી

એન્જીનીયર
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રાજકોટ મહાનગર પાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૭ (નનયમ સંગ્રહ - ૭)
તેના ર્ાગ તરીકે રચાયેિી બોિષ , પડરર્દ, સમમમતઓ અને અન્ય સંસ્કથાઓનું પત્રક
૭.૧

જાહેર તંત્રને િગતા બોિષ , પડરર્દો, સમમમતઓ અને અન્ય મંિળો અંગેની મવગત.:-

:-આ શાખાને િાગુ પિત ું નથી :-
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રાજકોટ મહાનગર પાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૮ (નનયમ સંગ્રહ - ૭)

સરકારી માડહતી અમધકારીઓના નામ અને, હોદો અને અન્ય મવગતો

૮.૧

જાહેર તંત્રના સરકારી માડહતી અમધકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માડહતી અમધકારીઓ અને મવર્ાગીય કાયદાકીય(એપેિટ
ે ) સત્તામધકારી મવશેની સંપકષ માડહતી:-

સરકારી તંત્રનું નામ: રોશની શાખા, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

સરકારી માડહતી અમધકારીઓ:અનુ.

હોદો

ફોન નંબર

ફેક્સ

૯૬૨૪૦૮૫૮૫૦

૦૨૮૧-

ઇ-મેઇિ

સરનામું

નં.
૧

એિી. સીટી એન્જીનીયર, રોશની

૨૨૨૪૨૫૮

bdjivani@rmc.gov.in

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, િો. આંબેિકર ર્વન ઢેબરર્ાઇ રોિ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧

મદદનીશ સરકારી માડહતી અમધકારીઓ:
અનુ.

હોદો

ફોન નંબર

ફેક્સ

નાયબ કાયષપાિક ઇજનેર(પમિમ ઝોન)

૯૬૨૪૭૧૮૧૧૯

૦૨૮૧-૨૩૩૨૫૪૬

ઇ-મેઇિ

સરનામું

નં.
૧

૨

૩

૯૯૨૪૯૭૨૨૭૭
નાયબ કાયષપાિક ઇજનેર(મધ્ય ઝોન)

નાયબ કાયષપાિક ઇજનેર(પવષ ઝોન)

rcbagthaliya@rmc.gov.in
nspateliya@rmc.gov.in

૯૬૨૪૭૦૦૪૪૯

૦૨૮૧-

૯૬૨૪૦૮૫૮૫૦

૨૨૨૪૨૫૮

૯૬૨૪૭૧૭૮૭૮

૦૨

૯૬૨૪૦૭૬૭૬૪

૮૧-૨૩૮૭૪૭૬

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૩

૦૨૮૧-૨૩૮૯૨૭૪

pcvekariya@rmc.gov.in

રાજકોટમહાનગરપાલિકા, શ્રી હરીમસિંહજી ગોહેિ કચેરી, બીગ બજાર પાછ્ળ,
રાજકોટv૩૬૦૦૦૫
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, િો. આંબેિકર ર્વન,ઢેબરર્ાઇ રોિ, રાજકોટ v ૩૬૦૦૦૧

bdjivani@rmc.gov.in
rvjalu@rmc.gov.in
jajhala@rmc.gov.in

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, ઝવેરચંદ મેઘાણી ર્વન, ર્ાવનગર રોિ, રાજકોટv
૩૬૦૦૦૩

મવર્ાગીય એપેિેટ(કાયદા) સત્તામધકારી:૧

નાયબ કમમશ્નર

dmcez@rmc.gov.in

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, ઝવેરચંદ મેઘાણી ર્વન, ર્ાવનગર રોિ, રાજકોટv
૩૬૦૦૦૩
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પ્રકરણ ૧૦ તથા ૧૧
ડીરે કટરી તથા મહેનતાણા
ક્રમ

કમમચારી/અનધકારીન ંુ નામ

હોદ્દો

કમમચારી

ઝોન(ફરજ

કોડ નં.

ન ંુ સ્થળ)

ઈ.ચા.એિી.
૧.

શ્રી જીવાણી ર્ાવેશર્ાઈ િી.

સીટી

૨૫૮૨

એન્જીનીયર
નાયબ
૨.

શ્રી પી.સી. વેકરીયા

કાયષપાિક

૨૫૮૩

ઇજનેર
નાયબ
૩.

શ્રી ઝાિા જીતેન્રમસિંહ એ.

કાયષપાિક

૨૬૦૨

ઇજનેર
નાયબ
૪.

શ્રી જળ રાજેશ વી.

કાયષપાિક

૨૫૯૧

ઇજનેર

૫.

૬.

શ્રી પટેિીયા નરે શર્ાઈ
એસ.

શ્રી બગથરીયા રાજેશ સી.

૩૮૦૫

ઇજનેર
નાયબ
કાયષપાિક

રોશની
મધ્ય ઝોન
રોશની
પવષ ઝોન
રોશની
પવષ ઝોન
રોશની

સરનામ ંુ

ફોન નં.

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, મધ્ય ઝોન,
િો. આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ,

પગાર રોશની શાખામાં
૯૬૨૪૦ ૮૫૮૫૦

રાજકોટ.
િો. આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ,

પગાર રોશની શાખામાં
૯૬૨૪૭ ૦૦૪૪૯

રાજકોટ.

પગાર રોશની શાખામાં
૯૬૨૪૦ ૭૬૭૬૪

રોિ, રાજકોટ.

પગાર રોશની શાખામાં
૯૬૨૪૭ ૧૭૮૭૮

રોિ, રાજકોટ.

ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, મધ્ય ઝોન,

પિીમ ઝોન હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
રોશની

મહેનતાણ ંુ નક્કી કરિાની
પધ્ધનત

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી

નાયબ
કાયષપાિક

મધ્ય ઝોન

માસીક મહેનતાણ ંુ અને

પગાર રોશની શાખામાં
૯૯૨૪૯ ૭૨૨૭૭

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રીંગ રોિ, રાજકોટ.
૨૫૮૯

પિીમ ઝોન રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી
રોશની

હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ

૯૬૨૪૭ ૧૮૧૧૯

પગાર રોશની શાખામાં
થાયછે , અને રાજ્ય
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ઇજનેર

ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

સરકારનુ ં પગાર પંચ

રીંગ રોિ, રાજકોટ.
૭.

૮.

૯.

૧૦

૧૧

શ્રી વરીયા પ્રીતીબેન ટી.

શ્રી િીંબાસીયા રાજેશ િી.

શ્રી સોનાગ્રા રાજેશ એન.

શ્રી રાણપડરયા સંજય એચ.

શ્રી પવાર સંજય ગમનર્ાઈ

એિી.આસી.
એન્જી.
એિી.આસી.
એન્જી.
એિી.આસી.
એન્જી.
એિી.આસી.
એન્જી.
આસી.એન્જી
.

૩૮૭૦

૨૭૦૭

૩૭૯૭

૩૮૧૩

૩૮૦૨

મધ્ય ઝોન
રોશની
મધ્ય ઝોન
રોશની
મધ્ય ઝોન
રોશની
મધ્ય ઝોન
રોશની
પવષ ઝોન
રોશની

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, મધ્ય ઝોન,
િો. આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ,

પગાર રોશની શાખામાં
૯૯૨૪૭ ૧૧૯૯૪

રાજકોટ.

સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, મધ્ય ઝોન,
િો. આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ,

પગાર રોશની શાખામાં
૯૬૨૪૭ ૨૨૭૨૭

રાજકોટ.

પગાર રોશની શાખામાં
૯૬૨૪૭ ૧૪૪૯૯

રાજકોટ.

પગાર રોશની શાખામાં
૯૬૨૪૦ ૯૫૪૯૯

રાજકોટ.

પગાર રોશની શાખામાં
૯૬૨૪૦ ૮૩૩૮૮

રોિ, રાજકોટ.

૧૨

શ્રી ગોહેિ આકાશ બી.

.

૪૫૮૨

પમિમ ઝોન
રોશની

હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

પગાર રોશની શાખામાં
૯૯૧૩૯૯૯૦૪૪

૧૩

એમ.

એિી.આસી.
એન્જી.

૩૭૯૯

પવષ ઝોન
રોશની

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર
રોિ, રાજકોટ.

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રીંગ રોિ, રાજકોટ.
શ્રી ચૌહાણ મવનોદકુમાર

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી
આસી.એન્જી

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, મધ્ય ઝોન,
િો. આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ,

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, મધ્ય ઝોન,
િો. આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ,

થાયછે , અને રાજ્ય

પગાર રોશની શાખામાં
૯૬૨૪૭ ૦૪૨૦૦

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ
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૧૪

શ્રી બામણીયા સુરેશ પી.

એિી.આસી.
એન્જી.

૩૮૧૧

પવષ ઝોન
રોશની

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

પગાર રોશની શાખામાં
૯૬૨૪૭ ૮૮૫૫૯

રોિ, રાજકોટ.

સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી

૧૫

શ્રી િાર્ી રાજુર્ાઈ
કાનજીર્ાઈ

એિી.આસી.
એન્જી.

૩૯૦૨

પમિમ ઝોન
રોશની

હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

થાયછે , અને રાજ્ય
પગાર રોશની શાખામાં

૯૬૨૪૭ ૦૦૪૮૮

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રીંગ રોિ, રાજકોટ.

૧૬

શ્રી કાથિ જગદીશ કે.

એિી.આસી.
એન્જી.

૩૮૦૬

પવષ ઝોન
રોશની

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

પગાર રોશની શાખામાં
૯૯૨૪૦ ૮૪૫૯૯

રોિ, રાજકોટ.

સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી

૧૭

શ્રી પટેિ રાજેશ કે

એિી.આસી.
એન્જી.

૩૮૦૮

પિીમ ઝોન હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
રોશની

ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

પગાર રોશની શાખામાં
૯૭૧૪૯ ૪૫૭૦૦

૧૮

૧૯

૨૦
૨૧

આર.

શ્રી મશહોરા મયુર મગનિાિ

શ્રી સરવૈયા બીપીન આર
શ્રી મવિજા ડહતેર્કુમાર વી.

વકષ
આસીસ્કટન્ટ
વકષ
આસીસ્કટન્ટ
વકષ
આસીસ્કટન્ટ
વકષ

૨૫૮૭

૨૭૦૬

૪૪૨૦
૪૫૬૧

મધ્ય ઝોન
રોશની

મધ્ય ઝોન

મધ્ય ઝોન
રોશની
મધ્ય ઝોન

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રીંગ રોિ, રાજકોટ.
શ્રી તિાટીયા પ્રમવણસમસિંહ

થાયછે , અને રાજ્ય

પગાર રોશની શાખામાં
૯૬૨૪૭ ૧૮૧૮૪

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ
પગાર રોશની શાખામાં

૭૬૯૮૮૫૫૪૩૩

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ
પગાર રોશની શાખામાં

૯૭૧૪૬ ૪૫૧૫૧

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

૭૦૪૬૦૧૪૫૬૧

પગાર રોશની શાખામાં
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આસીસ્કટન્ટ

રોશની

આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

૨૨

૨૩

૨૪

૨૫

૨૬

શ્રી પારે ખ જોહર એફ

શ્રી પરમાર િક્ષ્મણર્ાઇ એ

શ્રી કણજારીયા જયેશ સી.

શ્રી ર્ગત અજય એ.

શ્રી રં ગાણી દે વેન પી.

વકષ
આસીસ્કટન્ટ
વકષ
આસીસ્કટન્ટ
વકષ
આસીસ્કટન્ટ
વકષ
આસીસ્કટન્ટ
વકષ
આસીસ્કટન્ટ

૨૩૬૪

૩૯૨૫

૩૮૦૯

૪૪૫૩

૪૫૬૪

પવષ ઝોન
રોશની
પવષ ઝોન
રોશની
પવષ ઝોન
રોશની
પવષ ઝોન
રોશની
પવષ ઝોન
રોશની

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

પગાર રોશની શાખામાં
૯૮૨૪૭ ૨૮૫૫૨

રોિ, રાજકોટ.

સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

પગાર રોશની શાખામાં
૯૭૧૪૯ ૩૪૩૯૯

રોિ, રાજકોટ.

પગાર રોશની શાખામાં
૯૬૨૪૭ ૦૨૦૯૯

રોિ, રાજકોટ.

પગાર રોશની શાખામાં
૭૩૮૩૯ ૦૦૫૬૬

રોિ, રાજકોટ.

પગાર રોશની શાખામાં
૭૦૪૬૦૧૪૫૬૪

રોિ, રાજકોટ.

શ્રી સર્ાયા મનસુખર્ાઈ
બી.

વકષ
આસીસ્કટન્ટ

૨૫૯૩

પમિમ ઝોન
રોશની

હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી

૨૭

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

થાયછે , અને રાજ્ય

પગાર રોશની શાખામાં
૯૮૨૪૩૩૧૨૯૯

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રીંગ રોિ, રાજકોટ.

૨૮

ે
શ્રી ગોરવાિીયા ચંરશ
જીવાર્ાઇ

વકષ
આસીસ્કટન્ટ

૨૩૪૪

પિીમ ઝોન
રોશની

રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી
હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

પગાર રોશની શાખામાં
૯૬૨૪૦૦૦૫૩

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ
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રીંગ રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી

૨૯

શ્રી કુરેશી સડકિ આઇ

વકષ
આસીસ્કટન્ટ

૪૪૧૯

પિીમ ઝોન હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
રોશની

ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

પગાર રોશની શાખામાં
૭૬૯૮૧૩૩૧૧૫

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રીંગ રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી

૩૦

શ્રી ગોહીિ અમનિ એચ.

વકષ
આસીસ્કટન્ટ

૨૩૬૭

પમિમ ઝોન
રોશની

હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

પગાર રોશની શાખામાં
૯૭૧૪૫ ૪૩૯૦૫

સરકારનુ ં પગાર પંચ

રીંગ રોિ, રાજકોટ.

૩૧

૩૨

૩૩

૩૪

૩૫

શ્રી કુંદનકુમારી કે.ખખ્ખર

શ્રી વાગિીયા કરણ
મવજયર્ાઇ

શ્રી ર્ટ્ટ માયાબેન કે.

શ્રી જાિેજા જીતેન્રમસિંહ જી.

શ્રી મકવાણા સુરેશ જે.

મસમનયર
ક્િાકષ

જુ.ક્િાકષ

જુ.ક્િાકષ

જુ.ક્િાકષ

જુ.ક્િાકષ

૧૬૩૩

૪૧૬૦

૩૨૦૧

૨૪૦૫

૨૪૦૯

મધ્ય ઝોન
રોશની
મધ્ય ઝોન
રોશની
મધ્ય ઝોન
રોશની
પવષ ઝોન
રોશની
પવષ ઝોન
રોશની

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.

પગાર રોશની શાખામાં

૯૬૨૪૦૯૯૩૯૧

પગાર રોશની શાખામાં
૯૪૦૯૫ ૨૯૦૯૪

પગાર રોશની શાખામાં
૭૮૭૮૭૩૭૮૪૦

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ
પગાર રોશની શાખામાં

૯૯૧૩૭૪૫૦૬૮

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
રોિ, રાજકોટ.

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રોિ, રાજકોટ.
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

થાયછે , અને રાજ્ય

પગાર રોશની શાખામાં
૯૮૭૯૯૧૯૫૦૭

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ
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રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી

૩૬

શ્રી િોિીયા શૈિેશર્ાઈ પી.

મસમનયર
ક્િાકષ

૨૦૮૨

પમિમ ઝોન
રોશની

હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

પગાર રોશની શાખામાં

૯૮૨૫૪૫૪૦૬૧

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રીંગ રોિ, રાજકોટ.

૩૭

૩૮

૩૯

૪૦

૪૧

૪૨

૪૩

શ્રી ટાંક સંજયર્ાઇ સી

શ્રી પરમાર જીતેન્ર એિ.

શ્રી રામાવત અશોક િી.

શ્રી ઝાિા ગજેન્રમસિંહ જે.

શ્રી દવે િિીત એચ.

શ્રી વિગામા અજય એ.

શ્રી દે વાણી નાદીર એમ.

િાઇનમેન

િાઇનમેન

િાઇનમેન

િાઇનમેન

િાઇનમેન

િાઇનમેન

િાઇનમેન

૩૦૧૨

૨૭૦૫

૨૭૦૪

૨૭૧૧

૨૭૩૧

૨૭૪૫

૨૩૬૬

મધ્ય ઝોન

મધ્ય ઝોન
રોશની
મધ્ય ઝોન
રોશની
મધ્ય ઝોન
રોશની
મધ્ય ઝોન
રોશની
મધ્ય ઝોન

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.

રોશની

આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.

પવષ ઝોન

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ

રોશની

મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

પગાર રોશની શાખામાં
૯૯૨૪૭ ૯૧૭૭૧

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ
પગાર રોશની શાખામાં

૯૬૨૪૫ ૭૧૫૭૧

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ
પગાર રોશની શાખામાં

૯૬૨૪૦ ૮૯૧૦૧

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ
પગાર રોશની શાખામાં

૯૦૯૯૩ ૨૫૮૭૪

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ
પગાર રોશની શાખામાં

૮૨૬૪૬ ૬૦૭૧૧

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ
પગાર રોશની શાખામાં

૯૯૨૪૦ ૯૯૦૯૧

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

૯૮૨૪૯ ૪૫૫૦૨

પગાર રોશની શાખામાં
થાયછે , અને રાજ્ય
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રોિ, રાજકોટ.

૪૪

૪૫

શ્રી જાિેજા યોગેન્રમસિંહ જી.

શ્રી નકુમ પ્રમવણર્ાઈ ટી.

િાઇનમેન

િાઇનમેન

૩૦૧૪

૨૩૬૩

પવષ ઝોન
રોશની
પવષ ઝોન
રોશની

સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

પગાર રોશની શાખામાં
૯૯૭૮૯ ૨૦૦૨૦

રોિ, રાજકોટ.

સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

પગાર રોશની શાખામાં
૯૮૨૫૯ ૯૭૭૩૪

રોિ, રાજકોટ.

શ્રી સમા આઝમ આઈ.

િાઇનમેન

૦૬૭૭

પિીમ ઝોન હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
રોશની

ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી

૪૬

થાયછે , અને રાજ્ય

પગાર રોશની શાખામાં
૯૯૦૪૩ ૪૪૯૮૫

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રીંગ રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી

૪૭

શ્રી ર્ટ્ટ રાજેશ આઇ.

િાઇનમેન

૧૯૬૧

પિીમ ઝોન હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
રોશની

ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

પગાર રોશની શાખામાં
૯૮૨૪૭ ૨૫૦૪૭

સરકારનુ ં પગાર પંચ

રીંગ રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી

૪૮

શ્રી જાિેજા ગંર્ીરમસિંહ એસ.

િાઇનમેન

૩૧૫૮

પમિમ ઝોન
રોશની

હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

થાયછે , અને રાજ્ય

પગાર રોશની શાખામાં
૯૮૨૪૮૨૭૭૯૭

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રીંગ રોિ, રાજકોટ.

૪૯

૫૦

શ્રી ફુિતરીયા જગજીવન
એસ.
શ્રી પંિયા ધીરજિાિ િી.

ડ્રાઇવર

ડ્રાઇવર

૨૭૬૩

૨૫૩૯

પવષ ઝોન
રોશની
મધ્ય ઝોન
રોશની

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

પગાર રોશની શાખામાં
૯૯૧૩૬ ૭૯૭૨૧

રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

૯૮૨૪૨ ૪૮૬૭૭

પગાર રોશની શાખામાં
થાયછે , અને રાજ્ય
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સરકારનુ ં પગાર પંચ

૫૧

૫૨

૫૩

૫૪

શ્રી જાિેજા ઘનશ્યામમસિંહ
આર.

શ્રી મકવાણા કાંતીર્ાઇ િી.

શ્રી પરમાર જગતમસિંહ િી.

શ્રી વાઘેિા નવીન એચ.

હેલ્પર

હેલ્પર

હેલ્પર

હેલ્પર

૨૭૦૯

૧૨૯૩

૧૯૫૩

૩૪૯૫

મધ્ય ઝોન
રોશની
મધ્ય ઝોન
રોશની
મધ્ય ઝોન
રોશની
પવષ ઝોન
રોશની

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.

પગાર રોશની શાખામાં
૯૮૨૫૭ ૧૦૮૬૧

સરકારનુ ં પગાર પંચ
પગાર રોશની શાખામાં
૯૯૦૪૩ ૪૩૬૦૩

પગાર રોશની શાખામાં
૯૯૨૫૩ ૭૧૯૩૭

શ્રી ચૌહાણ દીિીપ એન.

હેલ્પર

૨૪૦૪

પગાર રોશની શાખામાં
૯૮૨૫૨ ૧૨૨૮૬

રોિ, રાજકોટ.

પિીમ ઝોન હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
રોશની

ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ
થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી

૫૫

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

થાયછે , અને રાજ્ય

પગાર રોશની શાખામાં
૯૭૨૩૪ ૬૩૭૬૭

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રીંગ રોિ, રાજકોટ.
રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી

૫૬

શ્રી ખીમજીર્ાઇ કે. પારઘી

મજુર

૩૨૮૩

પિીમ ઝોન હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
રોશની

ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

પગાર રોશની શાખામાં
૯૯૧૩૧ ૩૩૪૮૨

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

રીંગ રોિ, રાજકોટ.
૫૭

શ્રી બાબડરયા રાઘવજીર્ાઈ
બી.

હેલ્પર

૨૩૬૫

મધ્ય ઝોન
રોશની

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.

પગાર રોશની શાખામાં
૯૭૨૩૩ ૧૯૪૧૨

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ
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રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
૫૮

શ્રી વાળા બાબુર્ાઈ આર.

મજુર

૩૧૫૫

પવષ ઝોન

મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

પગાર રોશની શાખામાં

૮૩૪૭૨૧૧૫૮૮

રોિ, રાજકોટ.
૫૯

૬૦

શ્રી ટીિાળા રમેશર્ાઈ પી.

શ્રી પટેિ મપિંકિકુમાર
પ્રવીણર્ાઈ

િાઈનમેન

વકષ
આસીસ્કટન્ટ

૩૫૨૨

૪૭૭૦

અંકુર ડદિીપર્ાઈ દવે

(૧૧ માસ

નીમતનર્ાઈ મોહનર્ાઈ
વસૈયા

-

રોશની

(૧૧ માસ

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.

હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

કરાર)
િાઈનમેન

૬૨

મધ્ય ઝોન

આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.

સરકારનુ ં પગાર પંચ
પગાર રોશની શાખામાં

૯૮૨૪૪૨૪૫૮૯

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ
પગાર રોશની શાખામાં

૮૯૦૫૯૧૧૪૯૪

થાયછે , અને રાજ્ય
સરકારનુ ં પગાર પંચ

પિીમ ઝોન રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી

િાઈનમેન
૬૧

મધ્ય ઝોન

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.

થાયછે , અને રાજ્ય

ડફક્સ પગાર રૂ.
૮૮૬૬૫૨૬૨૨૦

૧૦,૦૦૦=૦૦

રીંગ રોિ, રાજકોટ.

-

પિીમ ઝોન રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી
રોશની

કરાર)

હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

ડફક્સ પગાર રૂ.
૯૭૨૬૭૭૨૫૯૬

૧૦,૦૦૦=૦૦

રીંગ રોિ, રાજકોટ.

૬૩

સતીસકુમાર ડદિીપર્ાઈ
બેહારે

િાઈનમેન
(૧૧ માસ

-

પિીમ ઝોન રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી
રોશની

કરાર)

હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

ડફક્સ પગાર રૂ.
૯૭૧૨૩૬૯૨૬૬

૧૦,૦૦૦=૦૦

રીંગ રોિ, રાજકોટ.
િાઈનમેન
૬૪

મહેશ કાનજીર્ાઈ ચાંિપા

(૧૧ માસ
કરાર)

-

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
મધ્ય ઝોન

આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.

૮૮૪૯૦૪૮૫૫૮

ડફક્સ પગાર રૂ.
૧૦,૦૦૦=૦૦
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િાઈનમેન
૬૫

દમશિત સુર્ાર્ર્ાઈ ર્ટ્ટ

(૧૧ માસ

-

મધ્ય ઝોન

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.

૭૬૨૩૯૬૯૩૦૩

કરાર)
િાઈનમેન
૬૬

મનીર્ કાંમતર્ાઈ ગેડિયા

(૧૧ માસ

-

મધ્ય ઝોન

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.

૯૭૧૪૨૦૪૫૬૪

કરાર)
િાઈનમેન
૬૭

મનોજ િક્ષ્મણર્ાઈ સોિંકી

(૧૧ માસ

-

કરાર)

રૂમ નં. ૧૨, બીજો માળ, શ્રી
પિીમ ઝોન હડરમસિંહજી ગોહેિ ર્વન, પિીમ
રોશની

ઝોન, બીગ બઝાર પાછળ, ૧૫૦ ફીટ

ડફક્સ પગાર રૂ.
૧૦,૦૦૦=૦૦
ડફક્સ પગાર રૂ.
૧૦,૦૦૦=૦૦
ડફક્સ પગાર રૂ.

૯૮૨૫૦૩૪૦૮૬

૧૦,૦૦૦=૦૦

રીંગ રોિ, રાજકોટ.
િાઈનમેન
૬૮

ભુપેન્ર ગુણવંતરાય પરમાર

(૧૧ માસ

-

મધ્ય ઝોન

આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.

કરાર)
િાઈનમેન
૬૯

હરમવજયમસિંહ મહેન્રમસિંહ
પરમાર

(૧૧ માસ

૭૦

તેજસ સુદરિાિ
ં
ટાંક

-

મધ્ય ઝોન

(૧૧ માસ

-

પવષ ઝોન

૭૧

જયેશ નથુર્ાઈ બારોટ

(૧૧ માસ
િાઈનમેન

પ્રકાશ મવનોદર્ાઈ પરમાર

(૧૧ માસ

૮૪૬૦૨૪૦૭૮૩

૯૮૨૪૨૪૮૯૧૭

રોિ, રાજકોટ.

-

પવષ ઝોન

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

કરાર)
૭૨

૯૭૨૩૫૯૬૪૯૮

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

કરાર)
િાઈનમેન

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.
આંબેિકર ર્વન, ઢેબર રોિ, રાજકોટ.

કરાર)
િાઈનમેન

રૂમ નં. ૦૮, બીજો માળ, િો.

૯૫૮૬૨૦૨૦૫૭

રોિ, રાજકોટ.

-

પવષ ઝોન

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

૯૧૦૬૪૪૮૩૨૨

ડફક્સ પગાર રૂ.
૧૦,૦૦૦=૦૦
ડફક્સ પગાર રૂ.
૧૦,૦૦૦=૦૦
ડફક્સ પગાર રૂ.
૧૦,૦૦૦=૦૦
ડફક્સ પગાર રૂ.
૧૦,૦૦૦=૦૦
ડફક્સ પગાર રૂ.
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કરાર)
િાઈનમેન
૭૩

ડહતેર્ દે વદાનર્ાઈ દે ગરમા

(૧૧ માસ

પવષ ઝોન

-

૭૫

સંજય જેસીંગર્ાઈ ગેડિયા

(૧૧ માસ

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ

ડફક્સ પગાર રૂ.

પવષ ઝોન

-

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ
મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

કરાર)

રોિ, રાજકોટ.

િાઈનમેન

રૂમ નં. ૦૨, ગ્રાઉન્િ ફ્િોર, ઝવેરચંદ

(૧૧ માસ
કરાર)

૮૮૬૬૮૯૦૦૦૯

રોિ, રાજકોટ.

િાઈનમેન
પ્રમવણ જગદીશર્ાઈ પરમાર

૧૦,૦૦૦=૦૦

મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર

કરાર)
૭૪

રોિ, રાજકોટ.

-

પવષ ઝોન

મેઘાણી ર્વન, પવષ ઝોન, ર્ાવનગર
રોિ, રાજકોટ.

૯૯૨૫૩૮૭૫૧૧

૭૯૮૪૧૨૨૦૬૧

૧૦,૦૦૦=૦૦
ડફક્સ પગાર રૂ.
૧૦,૦૦૦=૦૦
ડફક્સ પગાર રૂ.
૧૦,૦૦૦=૦૦

32

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૧૨ (નનયમ સંગ્રહ - ૧૧)
પ્રત્યેક સંસ્કથાને ફાળવેિ અંદાજપત્ર

તમામ યોજનાઓ, સલચત ખચષ અને કરે િ ચુકવણી અંગે અહેવાિોની મવગતો
મવકાસ, મનમાષ ણ અને તકમનકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહેરતંત્ર માટે
જુદી જુદી યોજનાઓ અન્વયે જુદી જુદી પ્રવ ૃમતઓ માટે અંદાજપત્રની મવગતોની માડહતી વર્ષ - ૨૦૨૧-૨૨

૧૨.૧
ક્રમ

યોજનાનુ ં નામ/સદર

પ્રવ ૃમત

પ્રવ ૃમત શરૂ

પ્રવ ૃમતના અંતની

સચીત રકમ

કાયષની ગુણવતા માટે સંપણષપણે

કયાષ ની તારીખ

અંદાજીત તારીખ

રૂ.(િાખમાં)

કામગીરી માટે જવાબદાર અમધકારી

૧) એિી. સીટી એજીનીયર
૨) નાયબ કાયષપાિક ઇજનેર
૩)મ.ઇ./અ.મ.ઇ./વ.આ./િાઈનમેન/
હેલ્પર/ડ્રાઈવર.

૧

પગાર ખચષ

શાખાના કમષચારીના પગાર

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૫૩૭.૯૫

૨

સાદીિવાર

પરચુરણ ખચષ

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૫.૬૦

-------- “-----------

૩

ટે િીફોન ખચષ

શાખાના ટે િીફોન ખચષ

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૦.૧૦

-------- “-----------

૪

પરચુરણ રીપેરીંગ સ્કરીટિાઇટ

સ્કરીટિાઇટ મનર્ાવ મરામત ખચષ

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૬૪.૬૪

-------- “-----------

૫

પરચુરણ રીપેરીંગ લબલ્િીંગ

મ્યુ. લબલ્િીંગના ઇિેક્રીક્િ

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૧૦૦.૧૬

-------- “-----------

૬

વાપરે િ મવજળી શક્ક્ત

સ્કરીટિાઇટ મવજળી વપરાશ ખચષ

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૬૫૫.૦૦

-------- “-----------

૭

વાપરે િ મવજળી શક્ક્ત

મ્યુ. લબલ્િીંગ ફુવારા/સીગ્નિ

લબલ્િીંગ

માટે મવજળી વપરાશ ખચષ

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૪૫.૫૦

-------- “-----------

મનર્ાવ મરામત ખચષ
સ્કરીટિાઇટ
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૮

સ્કટાફ મવમા યોજના

ટે કનીકિ સ્કટાફને મવમા સુરિા
અંગે ખચષ"

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૫.૦૦

-------- “-----------

૯

પરચુરણ રીપેરીંગ સ્કરીટિાઇટ

મેન પાવર

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૭૨.૪૦

-------- “-----------

૧૦

નવીબતી સુધારણા

નવીબતી, ગાિષ ન િાઇટીંગ,

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૧૪૦.૫૩

-------- “-----------

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૨૦.૦૦

----------- “ --------------

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૫૦.૦૦

-------- “-----------

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૩૧.૦૦

-------- “-----------

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૩૪.૪૦

-------- “-----------

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૦૦.૦૦

-------- “-----------

૧-૦૪-૨૧

૩૧-૦૩-૨૨

૬૦૦.૦૦

-------- “-----------

મોન્યુમેન્ટ િાઇટીંગ, સ્કટેિીયમ
માટે િાઇટ, શહેરમાં નવી સ્કરીટ
િાઇટ સુવીધા આપવાનુ ં કામ
વોિષ નં.૧ થી૧૮
નવીબતી સુધારણા

કોઠારીયા અને વાવિી
મવસ્કતારમાં નવી સ્કરીટ િાઈટ
સુમવધા.

૧૧

એનજી કન્ઝવેશન

હયાત સ્કરીટિાઇટ સીસ્કટમની

૧૨

સેન્ટર પોિ િાઇટીંગ

૧૩

વોટર કુ િર એરકન્િીશન

મ્યુ.બોલ્િીંગ માટે વોટર

ખરીદી

કુ િર/એરકન્િીશન ખરીદી

૧૪

રાફીક મસગ્નિ પોંઇટ

શહેરમાં નવા રાફીક સીગ્નિ

૧૫

એસ્કકો કંપની િીપોઝીટ

કાયષિમતા વધારવા
શહેરમાં મુખ્ય માગો પર સેન્ટર
િાઇટીંગ કામ

ફીટ કરવાનુ ં કામ
એકાઉન્ટ

એસ્કકો કંપની િીપોઝીટ એકાઉન્ટ
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૧૩
સહાયકી કાયમક્રમોના અમિ અંગે ની પધ્ધનત
૧૩.૧

આ મવર્ાગ દ્વારા સહાયકી કાયષક્રમોની જોગવાઇ નથી.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૧૪ (નનયમ સંગ્રહ - ૧૩)
તેણે આપેિ રાહતો, પરમીટ કે અનધકૃનત મેળિનારની નિગતો
૧૪.૧

આ મવર્ાગ દ્વારા મારફત શરત, પરમમટ આપવામાં આવતી નથી.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૧૫ (નનયમ સંગ્રહ - ૧૪)
કાયો કરિા માટે નક્કી કરે િા ધોરણો
૧૫.૧ મવમવધ પ્રવ ૃમતઓ/કાયષક્રમો હાથ ધરવા માટે મવર્ાગે નક્કી કરે િ ધોરણોની મવગતો:શહેરમાં નવા મવકસત્તા મવસ્કતારોમાં સ્કરીટિાઇટ સુમવધા આપવા માટે નીચેની મવગતે ધોરણ અપનાવેિ છે .
-

જે રસ્કતા પર સ્કરીટિાઇટ મુકવાની હોય તે મવસ્કતારના રસ્કતાઓના િેઆઉટ પ્િાન મહાનગરપાલિકા/ટાઉન પ્િાનીંગ મવર્ાગ દ્વારા મંજુર થયેિા
હોય તથા આવા રસ્કતાઓ મેટિીંગ/િામર/પેવીંગ થયેિા હોય તથા આવા રસ્કતાઓ પર મવજળી કંપનીના ઇિેક્રીકિ પોિ સ્કથળ પર હોય તથા
મહાનગરપાલિકાની હયાત સ્કરીટિાઇટ સીસ્કટમ િાગુ હોય ત્યાં સ્કરીટિાઇટ સુમવધા આપવાનુ ં ધોરણ અપનાવેિ છે .

-

જે મવસ્કતારોમાં લબલ્િર/િેવિપર દ્વારા સ્કરીટિાઇટ સુમવધા અંગે માળખાડકય કામો કરાવેિ હોય તે જો મહાનગરપાલિકાના શરતો અને સમજુમત
મુજબ હોયતો નક્કક્ક થયેિ મનતી મુજબ સ્કરીટિાઇટ સંર્ાળવામાં આવે છે .

ઉપરોક્ત માટે મવના મુલ્યે ફોમષ જે તે ઝોન કચેરીમાંથી મેળવી જરૂરી આધાર સાથે રજુ કરવાથી મંજુરી અંગેની કાયષવાહી હાથ ધરવામાં આવે છે .
સ્કરીટિાઇટ સુમવધા અંગે કેપીટિ કામો મહાનગરપાલિકાના ખચે થાય છે .
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૧૬ (નનયમ સંગ્રહ - ૧૫)
િીજાણરૂુ પે ઉપિભ્ય માહહતી

૧૬.૧ વીજાણુરૂપે ઉપિભ્ય મવમવધ યોજનાની માડહતીની મવગતો:૧

ટે ન્િર વેંચાણ અંગેની જાહેરાત વીજાણુરૂપે ઉપિભ્ય છે .

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૧૭ (નનયમ સંગ્રહ - ૧૬)
માહહતી મેળિિા માટે નાગહરકોને ઉપિભ્ય સિિતોની નિગતો
૧૭.૧

િોકોને માડહતી મળે તે માટે મવર્ાગે અપનાવેિ સાધનો, પધ્ધમતઓ અથવા સવિતો:૧

કચેરી

૨

વતષમાનપત્રો

૩

નોટીસ બોિષ

૪

કચેરીમાં રે કિષ ન ું મનરીિણ

૫

મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
રોશની શાખા
પ્રકરણ – ૧૮ (નનયમ સંગ્રહ - ૧૭)

અન્ય ઉપયોગી માડહતી
૧૮.૧ િોકો દ્વારા પ ૂછાતા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો :ક્રમ
૧

પ્રશ્નની મવગત
કોઇ

ચોક્કસ

સ્કરીટિાઇટની

જવાબ

મવસ્કતારમાં સ્કરીટિાઇટ સુમવધા માટે મનયત ફોમષમાં અરજી રોશની મવર્ાગ કચેરીમાં આપવાની થાય. આ અરજી સાથે

સગવિ

ઉપિબ્ધ થશે?

કયારે મવસ્કતારનો મંજુર થયેિ િે આઉટ તથા દસ્કતાવેજની નકિ સામેિ રાખવાની હોય છે . આવા મવસ્કતારમાં જો
મવજળી કંપનીના પોિ હોય અને રસ્કતાઓ મેટિીંગ/િામર/પેવીંગ થયેિા હોય તો તે મવસ્કતાર સ્કરીટિાઇટ
અંગેની મંજુરીને પાત્ર થાય છે .

૨

સ્કરીટિાઇટ

માટે

થાય?

કેટિો

ખચષ રાજકોટ

શહેર

મવસ્કતારમાં

સ્કરીટિાઇટ

સુમવધા

આપવા

માટે ન ુ ં

તમામ

પ્રાથમમક/કેપીટિ

ખચષ

મહાનગરપાલિકા દ્વારા ર્ોગવવામાં આવે છે . શહેરીજનો એ આ કામ માટે કોઇ પ્રકારનુ ં ખચષ ર્ોગવવાનું
રહેત ું નથી.

૩

સ્કરીટિાઇટ બંધ હોય તે ચાલુ મહાનગરપાલિકાના ૨૪ x ૭ કોિ સેન્ટર પર ટે િીફોન નં. ૦૨૮૧ ૨૪૫૦૦૭૭ પર ફરીયાદ નોંધાવી શકાય
કરાવવા શુ ં કરવુ?ં

જેમાં થાંર્િા પર દશાષવિ
ે ા મહાનગરપાલિકાના વોિષ /પોિ નંબર તેમજ સરનામુ ં મુખ્ય મવસ્કતારની મવગત
સાથે િખાવવુ ં અને િાઇટનો પ્રકાર િખાવવો.

૪

ફરીયાદ એટે ન્િ કરવાની સમય સામાન્ય સંજોગોમાં ૪૮ કિાકમાં ફરીયાદ એટે ન્િ કરવામાં આવે છે .
મયાષદા
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૧૮.૨

માડહતી મેળવવા અંગે :-

૧૮.૩

અરજીની મવગતો :-

જરૂરી ફી ર્યે આપવામાં આવે છે .

-

અરજી પત્રક સંદર્ષ માટે ર્રે િ અરજી પત્રકની નકિ : તૈયાર ફોમષ.

-

ફી :- રૂ. ૨૦=૦૦

-

માડહતી મેળવવા માટેની અરજી કઈ રીતે કરવી ?
માડહતી મેળવવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના બીજા માળે રૂમ નં. ૦૨, માં આવેિ આર.ટી.આઈ. મવર્ાગ ખાતે જરૂરી અરજી પત્રકમાં અરજી કરી
અને જરૂરી ફી ર્યે માડહતી આપવામાં આવે છે .

-

માડહતી આપવાનો ઇન્કાર કરવામાં આવે તેવા સમયે નાગડરકના અમધકાર અને અપીિ કરવાની કાયષવાહી :
જ્યારે માડહતી આપવાનો ઇન્કાર કરવામાં આવે તેવા સમયે નાગડરક દ્વારા એપેિેટ ઓથોરીટી સમિ જરૂરી ફી ર્રી અપીિ કરી શકાશે.

૧૮.૪

જાહેર તંત્ર દ્વારા િોકોને અપાતી તાિીમ :(આ મવર્ાગ દ્વારા િોકોને તાિીમ અપાતી ન હોય િાગુ પિત ુ ં નથી.)

૧૮.૫

મનયમસંગ્રહv!# માં સનામવષ્ટ ન કરાયેિ હોય તેવા, જાહેર તંત્રએ આપવાના પ્રમાણપત્રો, ના-વાંધા પ્રમાણપત્ર :(આ મવર્ાગ દ્વારા િોકોને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવતા ન હોય િાગુ પિત ુ ં નથી.)

૧૮.૬

નોંધણી પ્રક્રીયા અંગે :અગાઉ દશાષ વ્યા અનુસાર મવગતો મંગાવેિ પુરાવા સાથે રજુ કરવી. અરજી સાદા કાગળ પર કરી શકાય.

૧૮.૭

જાહેર તંત્રે કર ઉઘરાવવા અંગે
(આ મવર્ાગ દ્વારા કર ઉઘરાવવાની કામગીરી કરવામાં આવતી ન હોય િાગુ પિત ુ ં નથી.)
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૧૮.૮

મવજળી પાણીના હંગામી અને કાયમી જોિાણો આપવા અને કાપવા અંગે
(આ મવર્ાગને િાગુ પિતુ નથી.)

૧૮.૯

જાહેર તંત્ર દ્વારા પુરી પાિવામાં આવનાર અન્ય સેવાઓની મવગત :ઇિેક્રીક સ્કમ્શાનના મેઇન્ટે નન્સ/ઓટોમેટીક રાફીક સીગ્નિના મેઇન્ટે નન્સ મહાનગરપાલિકાના તમામ લબલ્િીંગના ઇિેસ્કરીકિ મેઇન્ટે નન્સ
મહાનગરપાલિકાના લબલ્િીંગ વોટરકુિર/એરકિીશનરના મેઇન્ટે નન્સ કામો તેમજ સોિાર પાવર પ્િાન્ટના કામો.

