રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ર (નનયમ સંગ્રહ -૧)
સંગઠનની નિગતો, કાયો અને ફરજોોઃર.૧

જાહેર તંત્ર ઉદ્દે શ / હેતોઃશહેરનાાં નાગરીકોનાાં જાહેર આરોગ્ય અને સુખાકારી તથા પ્રાથમિક સુમિધાનાાં
હેત ુસર પાણી પુરિઠા - રસ્તા – ગટર િાટે ની સુમિધા ઉપલબ્ધ કરાિિી.
જાહેર તંત્રન ં નમશન/દરં દેશીપણ ં (નિઝન) આગાિી દશકાિાાં શહેરનાાં થનાર

ર.ર

મિકાસને ધ્યાનિાાં રાખીને આંતરિાળખાકીય સુમિધા મિકસાિિી.
ર.૩

જાહેર તંત્રનો ટં કો ઇનતહાસ અને તેની રચનાનો સંદર્ટોઃરાજકોટ શહેરિાાં જુદા જુદા િોર્ડ િાાં પ્રાથમિક સુમિધા જેિી કે રસ્તા- ગટર – જાહેર
જાજરૂ, બાથરૂિ તથા િકાનો બનાિિાની તથા િેઇનટે ન્સની કાિગીરી બાાંધકાિ
શાખા દ્વારા કરિાિાાં આિે છે . િહાનગરપાલલકાની નાણાાંકીય ઉપલબ્ધતા તથા
શહેરનાાં મિકાસને ધ્યાનિાાં રાખી મિકાસનાાં કાયોનુાં આયોજન કરિાિાાં આિે છે .

ર.૪

જાહેર તંત્રની ફરજોોઃ૧.

શહેરનાાં નાગરીકોને રસ્તા – ગટર સુમિધા પુરી પાર્િી. ઉપરાાંત રાજકોટ
િહાનગરપલલકાનાાં િકાનોનુાં /ઇિારતોનુાં બાાંધકાિ કરવુ.ાં

ર.

હૈયાત પાણી પુરિઠા- રસ્તા – ગટર – રાજકોટ િહાનગરપાલલકા હસ્તકનાાં
િકાનોની જાળિણી / મનભાિ િરાિતની કાિગીરી કરિી.

૩.

અન્ય સોંપાયેલ યોજનાકીય કાયડક્રિો / કાિગીરી.

ર.પ જાહેર તંત્રની મખ્ય પ્રવ ૃનતઓ / કાયોોઃપારા ર.૧ તથા ર.૪ મુજબ.
ર.૬ જાહેર તંત્ર દ્વારા આપિામાં આિતી સેિાઓની યાદી તથા તેન ં સંલિપ્ત નિિરણોઃ-
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કેન્ર સરકારશ્રી તથા રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી આ કાિે જરૂરી ગ્ાાંટ િળ્યે પાણી પુરિઠારસ્તા – ગટર – િકાનો િગેરે જેિી િાળખાકીય સુમિધાઓ પુરી પાર્િી.
ર.૭

જાહેર તંત્રનાં રાજય, નનયામક કચેરી, પ્રદે શ, જીલ્િો, બ્િોક િગેરેએ સ્તરોએ સંસ્થાગત
માળખાનો આિેખ (જયાં િાગ પડત ં હોય તયાં)
..................................

ર.૮

જાહેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાયટિમતા િધારિા માટે ની િોકો પાસેથી અપેિાઓોઃપાણી પુરિઠા, રસ્તા, ગટરો, અને બીજુ રાજકોટ િહાનગરપાલલકા હસ્તકની જાહેર
મિલકતોનો બગાર્ ન કરી જાળિણી કરિાિાાં િદદ કરે તેની લોકો પાસેથી અપેક્ષા
રાખિાિાાં આિે છે .

ર.૯

િોક સહયોગ મેળિિા માટે ની ગોઠિણ અને પધ્ધનતઓોઃરાજકોટ િહાનગરપાલલકાએ લોકો દ્વારા ચુટાયે
ાં લા પ્રમતનીધીઓ િારફત ચાલતી સ્િાયત
સાંસ્થા છે . આ પ્રમતનીધીઓ દ્વારા બાાંધકાિ મિભાગને લગતી યોગ્ય નીતી ઘર્િાનુાં કાિ
જનરલ બોર્ડ /સ્થાયી સમિમત/બાાંધકાિ સમિમત િારફત કરિાિાાં આિે છે . આ સિીતીઓ
દ્વારા કરે લ યોગ્ય ઠરાિોનુાં િહીિટી તાંત્ર દ્વારા યોગ્ય અિલીકરણ કરાિિાિાાં આિે છે .

ર.૧૦ સેિા આપિાનાં દે ખરે ખ નનયંત્રણ અને જાહેર ફરીયાદ નનિારણ માટે ઉપિબ્ધ તંત્રોઃહાલ શહેરનાાં મિસ્તારોિાાં પાણી પુરિઠા- રસ્તા – ગટર- રોશની- ધનકચરા મનકાલ તથા
િકાનોને લગત જાહેર ફરીયાદ મનિારણ િાટે મુખ્ય કચેરીિાાં તથા એકબારી પધ્ધમતિાાં
તથા કાંટ્રોલ પર ફરીયાદની વ્યિસ્થા કરિાિાાં આિેલ છે . (૦૨૮૧- ૨૪૫૦૦૭૭)
(૧)

બાાંધકાિ શાખા

(ર)

સીટી સીિીક સેન્ટર

(3)

બાાંધકાિ શાખા તથા સીટી સીિીક સેન્ટરિાાં એકબારી પધ્ધમતની કચેરી.
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ર.૧૧ મખ્ય કચેરી સરનામાોઃમુખ્ય કચેરીીઃ-

રાજકોટ િહાનગરપાલલકા
ર્ો. આંબેર્કર ભિન,
ઢેબરભાઇ રોર્,
રાજકોટ. – ૩૬૦૦૦૧

ર.૧ર કચેરી શરૂ થિાનો / તથા બંધ થિાનો સમયોઃકચેરી શરૂ થિાનો સિય

૧૦-૩૦

કચેરી બાંધ થિાનો સિય

૬-૧૦

(જાહેર રજાનાાં દદિસો મસિાય)
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ – ૨ )
અનધકારીઓ અને કમટચારીઓની સતા અને ફરજોોઃ૩.૧

સંસ્થાનાં અનધકારીઓ અને કમટચારીઓ સતા અને ફરજો ની નિગતોઃ-

હોદ્ોીઃ-

એર્ી.સીટી એન્જજીનીયર

સતાઓીઃ-

િહીિટી.

૧.

સ્ટાફનુાં જનરલ સુપરિીઝન તથા સ્ટાફની રજા િાંજુર કરિી.

ર.

સરકારશ્રી તથા અન્ય મિભાગો તરફથી િાાંગિાિાાં આિતી િાહીતીનુાં સાંકલન કરવુ.ાં

૩.

સ્િલણિિ જયતી
ાં
મુખ્યિાંત્રી શહેરી મિકાસ યોજના અમ ૃત મિશન, તથા સ્િાટડ સીટી
મિશનના નોર્લ ઓફીસર તરીકેની કાિગીરી

૪.

ઉપરી અમધકારીઓ દ્વારા સોંપાયેલ અન્ય કાિગીરી

પ.

શાખાને લગત કાિોની જાહેરાત પ્રમસધ્ધ કરાિિી,

૬.

રાજય તથા કેન્ર સરકારનાાં સાંકલનિાાં રહીને મિમિધ પ્રોજેક્ટોનાાં ર્ી.પી.આર. તૈયાર
કરાિિા તથા તેન ુાં પ્રેઝન્ટે શન તૈયાર કરી સરકારશ્રીનાાં લગત મિભાગોિાાં રજુ કરવુ.

૭.

સ્િલણિિ જયતી
ાં
મુખ્યિાંત્રી શહેરી મિકાસ યોજના તથા અમ ૃત યોજનાના પ્રોજેકટનાાં
પ્રોગ્ેસ િાટે સિયાાંતરે િીટીંગ બોલાિિી.

નાણાકીયોઃ૧.

એસ્ટીિેટો રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- સુધીનાાં િાંજુર કરિા.

ર.

તાબા હેઠળનાાં કોઇપણ રકિનાાં કાિોનુાં ૧૦ % ચેંકીગ કરવુ.ાં

૩.

રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- થી ઉપરની રકિનાાં અંદાજપત્રકો રજુ કરિા.

૪.

રૂા.પ૦૦/- સુધીની પરચુરણ ખરીદી રૂબરૂ બજાર ભાિ ચકાસીને કરિી.

પ.

શાખાનાાં અંદાજપત્રનુાં આયોજન કરવુ.ાં

૬.

સરકારશ્રીિાાંથી મિમિધ ગ્ાન્ટ િેળિિાની કાયડિાહી કરિી.

૭.

મિમિધ યોજનાઓનુાં આયોજન કરવુ.ાં
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ફરજોોઃ૧.

મિમિધ કમિટીઓની બેઠકિાાં હાજરી આપિી.

ર.

ખાતાનાાં િર્ા તરીકે ફરજ બજાિિી.

૩.

ઉપરી અમધકારી તરફથી સોંપિાિાાં આિતી તિાિ કાિગીરી.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ – ૨ )
અનધકારીઓ અને કમટચારીઓની સતા અને ફરજોોઃ૩.૧
હોદ્ોીઃ-

સંસ્થાનાં અનધકારીઓ અને કમટચારીઓ સતા અને ફરજો ની નિગતોઃ(૧) નાયબ કાયડપાલક ઇજનેર

(૨) આસી. એન્ીનીયર
(૩) િકડ આસીસ્ટન્ટ
(૪) રીસચડ ઓફીસર (પી.આઇ.યુ.)
(૫) જુનીયર ર્ેટા એન્ટ્રી ઓપરે ટર
(૬) જુમનયર ક્લાકડ
(૭) પટ્ટાિાળા
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ – ૨ )
અનધકારીઓ અને કમટચારીઓની સતા અને ફરજોોઃ૩.૧

સંસ્થાનાં અનધકારીઓ અને કમટચારીઓ સતા અને ફરજો ની નિગતોઃ-

હોદ્દોોઃ- નાયબ કાયટપાિક ઇજનેર
- નાણાકીય
- એસ્ટીિેટો રૂ.૫૦૦૦૦/- સુધીનાાં િાંજુર કરિા
- િાઉચર લબલિાાં સદહ કરિી
- રૂ. ૫૦૦૦૦/- ઉપરનાાં અંદાજપત્રકો રજુ કરિા
- રૂ. ૫૦૦/- સુધીની પરચુરણ ખરીદી રૂબરૂ બજાર ભાિ ચકાસીને કરિી
- શાખાનાાં અંદાજપત્રનુાં આયોજન કરવુ
- મિમિધ યોજનાનુાં આયોજન કરવુાં
ફરજો
- રાજ્ય તથા કેન્ર સરકાર સાથે મિભાગને લગતો પત્ર વ્યિહાર
- સ્િાટડ સીટી સેલને લગતા તિાિ દસ્તાિેજોની મનભાિણી
- પ્રોજેક્ટ સાંભાળતી જુદી જુદી એજન્સી તથા રાજકોટ િહાનગપાલલકા િચ્ચે સાંકલન
- SJMMSVY, તથા AMRUT પ્રોજેક્ટસનુાં સાંકલન તથા આયોજન
- SJMMSVYને લગતી િાદહતીનુાં એકત્રીત કરી તેન ુાં સાંકલન અને સરકારશ્રીિાાં િાદહતી રજુ
કરિી.
- અમ ૃત તથા સ્િાટડ સીટી મિશન અંતગડત સરકાર તથા સ્થામનક લેિલે સાંકલનની
કાિગીરી
- ઉપરી અમધકારી તરફથી સોપિાિાાં આિતી તિાિ કાિગીરી.
- જાહેર િાદહતી અમધકારી તરીકેની કાિગીરી.
- રાજકોટ

સ્િાટડ

સીટી

ર્ેિલપિેન્ટ

લી.

સુપરમિઝનની કાિગીરી.
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અંતગડત

ચાલતા

મિમિધ

પ્રોજેક્્સની

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ – ૨ )
અનધકારીઓ અને કમટચારીઓની સતા અને ફરજોોઃ૩.૧

સંસ્થાનાં અનધકારીઓ અને કમટચારીઓ સતા અને ફરજો ની નિગતોઃ-

હોદ્દોોઃ- આસી.એન્જજીનીયર
નાણાકીય
---------- ફરજો
 મિમિધ પ્રોજેક્ટ િાટે િેજરિેન્ટ લઇ અંદાજપત્રો તૈયાર કરિા.
 સાઇટ પરનાાં કાિોનાાં સુપરમિઝન કરવુ.ાં
 સાઇટ પરનાાં કાિોનાાં િાપો લઇ લબલ તૈયાર કરિા.
 મિભાગનાાં મિમિધ પ્રોજેક્ટોને લગત ઉપરી અમધકારીશ્રી દ્વારા સોપિાિાાં આિતી
ઓફીસ િકડ /સાઇટ િકડ ને લગત તિાિ કાિગીરીનુાં અિલીકરણ.

હોદ્દોોઃ- િકટ આસીસ્ટન્જટ
નાણાકીય
---------- ફરજો
 મિભાગનાાં મિમિધ પ્રોજેક્ટોને લગત ઉપરી અમધકારીશ્રી દ્વારા સોપિાિાાં આિતી
સાઇટ િકડ ને લગત તિાિ કાિગીરીનુાં સુપરમિઝન.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ – ૨ )
અનધકારીઓ અને કમટચારીઓની સતા અને ફરજોોઃ૩.૧

સંસ્થાનાં અનધકારીઓ અને કમટચારીઓ સતા અને ફરજોનીનિગતોઃ-

હોદ્દોોઃ-

રીસચટ ઓફીસર (પી.આઇ.ય.)

નાણાંકીય
---------- ફરજો
૧.

સ્િલણિિ જયમત
ાં
મુખ્યિાંત્રી શહેરી મિકાસ યોજના, તથા સ્િાટડ સીટી મિશન અંતગડત
ઉપરી અમધકારીશ્રી દ્વારા સોપિાિાાં આિતી ઓફીસ િકડ ને લગતી કાિગીરી.

૨. િાદહતી અમધકાર અમધમનયિ – ૨૦૦૫ અંતગડત અરજદારશ્રી દ્વારા કરિાિાાં આિતી
આર.ટી.આઇ. ના જિાબો તૈયાર કરિાને લગત કાિગીરી.
૩. શાખાનાાં પ્રો-એક્ટીિ દર્સ્ક્લોઝર તૈયાર કરિાની કાિગીરી
૪. શાખાનાાં િામષિક અહેિાલ તૈયાર કરિાની કાિગીરી.
૫. અમધકારીશ્રી/કિડચારીશ્રીઓનાાં પ્રિાસને લગત ફાઇલ તૈયાર કરિાની કાિગીરી.
૬. ઉપરી અમધકારીશ્રી દ્વારા સોપિાિાાં આિતી તિાિ કાિગીરી.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ – ૨ )
અનધકારીઓ અને કમટચારીઓની સતા અને ફરજોોઃ૩.૧

સંસ્થાનાં અનધકારીઓ અને કમટચારીઓ સતા અને ફરજો ની નિગતોઃ-

હોદ્દોોઃ-

જનીયર ડેટા એન્જરી ઓપરે ટર

સતાઓ:- --------------નાણાકીય:- ---------------

ફરજો:૧. સ્િાટડ સીટી સેલનાાં પત્ર વ્યિહાર (અંગ્ેી અને ગુજરાતી ટાઇપીંગ) ની કાિગીરી.
૨. તેિના હસ્તકનાાં કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ર્ ર્ેટાની જાળિણી
૩. અમધકારીશ્રી/કિડચારીશ્રીનાાં િહેકિને લગત તિાિ કાિગીરી.
૪. ઉપરી અમધકારીઓ દ્વારા સોંપિાિાાં આિતી કો્યુટર ટાઇપીંગને લગત તિાિ કાિગીરી.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ – ૨ )
અનધકારીઓ અને કમટચારીઓની સતા અને ફરજોોઃ૩.૧

સંસ્થાનાં અનધકારીઓ અને કમટચારીઓ સતા અને ફરજો ની નિગતોઃહોદ્દોોઃ- જનનયર ક્િાકટ

નાણાકીય
----------

- ફરજોોઃ૧. સ્િલણિિ જયમત
ાં
મુખ્યિાંત્રી શહેરી મિકાસ યોજના હેઠળ બજેટ કમિટિેન્ટની કોમ્પ્યુટને
લગત તિાિ કાિગીરી
૨. જુદા જુદા બજેટ હેર્ અન્િયે કાિોનાાં કમિટિેન્ટ તથા બીલ િાઉચરને લગત
કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ર્ કાિગીરી.

૩. કાગળો/ટપાલો ઇનિર્ડ તથા આઉટિર્ડ કરિા.
૪. ફાઇલો ઇનિર્ડ /આઉટિર્ડ કરિી.
૫. કાિની ફાઈલો તથા સાંલગ્ન રે કર્ડ ની જાળિણી કરિી.
૬. પુરા થયેલ કાિોની િેઝરિેન્ટ બુક,ટેન્ર્રો િગેરે રે કર્ડ ની જાળિણી કરિી.
૭. જાહેરાતો િોકલિાની કાિગીરી
૮. કિડચારીઓની રજા િાંજુર કરાિિાની કાયડિાહી કરિી
૯. આર.ટી.આઇ.ને લગત આિક/જાિક પત્રો અંગે અલગ થી રીસ્ટર
મનભાિવુાં
૧૦.M.P./MLA/કોપોરે ટરશ્રીનાાં પત્રો ઇનિર્ડ કરિા અને તેન ુ રીસ્ટર
મનભાિવુ.ાં
૧૧. ઉપરી અમધકારીશ્રી દ્વારા સોપિાિાાં આિતી તિાિ કાિગીરી.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૩ (નનયમ સંગ્રહ – ૨ )
અનધકારીઓ અને કમટચારીઓની સતા અને ફરજોોઃ૩.૧

સંસ્થાનાં અનધકારીઓ અને કમટચારીઓ સતા અને ફરજો ની નિગતોઃ-

હોદ્દો :-

પટ્ટા િાળા

સતાઓોઃ- --------------નાણાકીયોઃ- ---------------

ફરજોોઃ૧. સાફ-સફાઇની કાિગીરી
ર. ઇન્ર્ોર/આઉટર્ોરની કાિગીરી
૩. ઉપરી અમધકારીઓ/કિડચારીઓ દ્વારા સોંપિાિાાં આિતી ઓફીસ િકડ ને લગત દરે ક
કાિગીરી.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૪ (નનયમ સંગ્રહ – ૩)
કાયો કરિા માટેનાં નનયમો, નિનીયમો, સચનો, નનયમસંગ્રહ અને દફતરો.
૪.૧ જાહેર તાંત્ર અથિા તેના મનયાંત્રણ હેઠળના અમધકારીઓ અને કિડચારીઓએ ઉ૫યોગ
કરિાના મનયિો, મિમનયિો, સુચનાઓ, મનયિ સાંગ્હ અને દફતરોની યાદી
દસ્તાિેજન ં નામ મથાળં

દસ્તાિેજનો પ્રકાર

ટેન્ર્ર પ્રદક્રયા

nprocure ની સાઇટ પર પ્રમસધ્ધ કરી મનયિાનુસાર
સોલિન્સી

રીસ્ટે શન

તથા

અનુભિ

ધરાિનાર

એજન્સીઓથી ટે ન્ર્ર િાંગાિિાિાાં આિે છે .
એસ.ઓ.આર.

આર.એિ.સી.નાાં નાયબ કાયડપાલક ઇજનેર તથા સીટી
એન્ીનીયર દ્વારા િટીરીયલ તથા બજારનાાં ભાિ જોતા
સિયાાંતરે

દરે ક

આઇટિનાાં ભાિનુ િગીકરણ

કરીને

એસ.ઓ.આર. તૈયાર કરિાિાાં આિે છે .
દસ્તાિેજ પરનુાં ટુાંકુ લખાણ
વ્યદકતને મનયિ, મિનીયિો, સુચનાઓ

ટેન્ર્ર નોટીસ, ઇ-ટેન્ર્રીંગ
સરનામુ ાં

મનયિસાંગ્હ અને દફતરોની નકલ
અહીંથી િળશે.

(૧)

સ્િાટડ સીટી સેલ
રાજકોટ િહાનગરપાલલકા
રૂિ નાં.૧૦ પ્રથિ િાળ, આર.એિ.સી.િેસ્ટ ઝોન
ઓફીસ, બીગ બજાર પાછળ, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોર્,
રાજકોટ.
ઇ-િેઇલીઃrmc_jnnurm@yahoo.com
Website: www.rmc.gov.in

મિભાગ દ્વારા મનયિો, મિનીયિો,

ટેન્ર્રની નકલ લેિા િાટે સાંસ્થા

સુચનાઓ મનયિ સાંગ્હ અને

નકકી કરે તે મુજબ ટે ન્ર્ર ફી

લેિાની ફી (જો હોય તો)

લેિાિાાં આિે છે .
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – પ

(નનયમ સંગ્રહ – ૪)

નીનત ઘડતર અથિા નીનતના અમિ સંબધ
ં ી જનતાના સભ્યો સાથે સિાહ-૫રામશટ
અથિા તેમના પ્રનતનનનધતિ માટે ની કોઈ વ્યિસ્થા હોય તો તેની નિગત.

નીનત ઘડતરોઃ૫.૧

શુાં

નીમતઓના

ઘર્તર

િાટે

જનતાની

અથિા

તેના

પ્રમતમનમધઓની

સલાહ-

૫રાિશડ/સહભાગીતા િેળિિા િાટેની કોઈ જોગિાઈ છે ? જો હોય તો, નીચેના
નમુનાિાાં આિી નીમતની મિગતો આપો.

નીનતનો અમિોઃ૫.ર

શુાં નીમતઓના અિલ િાટે જનતાની અથિા તેિના પ્રમતમનમધઓની સલાહ-૫રિશડ/
સહભાગીતા િેળિિા િાટે ની કોઈ જોગિાઈ છે ? જો હોય તો, આિી જોગિાઈઓની
મિગતો નીચે નમુનાિાાં આપો.
 શહેરનો “સીટી ર્ેિલપિેન્ટ ્લાન” તૈયાર કરતી િખતે લોકોની તથા તેના
પ્રમતમનમધઓ ઉપરાાંત, શહેરનાાં અગ્ગણ્ય નાગરીકોની સલાહ પરાિશડ/ સહભાગીતા
િેળિિાની જોગિાઇ છે . આ ઉપરાાંત સ્િાટડ સીટી પ્રપોઝલ તૈયાર કરતી િખતે
પણ શહેરનાાં અગ્ગણ્ય નાગરીકોની સલાહ પરાિશડ/ સહભાગીતા િેળવ્યા બાદ
અંમતિ સ્િાટડ સીટી પ્રપોઝલ તૈયાર કરિાિાાં આિેલ છે .
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૬ (નનયમ સંગ્રહ – પ)
જાહેર તંત્ર અથિા તેના નનયંત્રણ હેઠળની વ્યકકતઓ પાસેનાં દસ્તાિેજોની કિાઓ અંગે ન ં
૫ત્રક
૬.૧ સરકારી દસ્તાિેજો મિશેની િાદહતી આ૫િાની નમુનાનો ઉ૫યોગ કરશો. જયાાં આ
દસ્તાિેજો ઉ૫લબ્ધ છે તેિી જગ્યાએ જેિી કે સલચિાલય કક્ષા, મનયાિકની કચેરી કક્ષા,
અન્યનો ૫ણ ઉલ્લેખ કરો.(“અન્યો”લખિાની જગ્યાએ કક્ષાનો ઉલ્લેખ કરો.)
અનુ.ાં દસ્તાિેજોની

દસ્તાિેજનુ ાં નાિ અને

દસ્તાિેજ િેળિિાની

નીચેની વ્યદકત પાસે છે /તેના

નાં.

કક્ષા

તેની એકલીટીિાાં ઓળખ

કાયડપધ્ધમત

મનયાંત્રણિાાં છે .

૧

જાહેર

ટે ન્ર્ર/ઇ-ટે ન્ર્ર

િતડિાનપત્ર /

એર્ી.સીટી એન્ીનીયર

સુચના

િેબસાઇટ પરથી
ધોરણસર અરી કયેથી

Page 15 of 26

(સ્િાટડ સીટી સેલ)

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૮ (નનયમ સંગ્રહ – ૭)
સરકારી માકહતી અનધકારીઓનાં નામ, હોદ્દા અને અન્જય નિગતો.
૮.૧ જાહેર તંત્રનાં સરકારી માકહતી અનધકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માકહતી અનધકારીઓ
અને નિર્ાગીય કાયદાકીય (એપેિેટ) સતાનધકારી નિશેની સંપકટ માકહતીોઃસરકારી તંત્રન ં નામોઃ- સ્માટટ સીટી સેિ, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
જાહેર માકહતી અનધકારી:અન.ં

નામ

નં.

એસ.

ફોન નંબર

ટી.ડી.

ઓફીસ

કોડ

૧

શ્રી એ.એ.રાિલ

ફેકસ

ઇ-મે ઇિ

સરનામ ં

---

rmc_jnnurm@
yahoo.com

રૂિ નાં.૧૦ પ્રથિ િાળ,

મોબાઇિ

નંબર

---

---

૯૭૧૪૯
૧૭૧૭૪

આર.એિ.સી. િેસ્ટ ઝોન ઓફીસ,
બીગ બજારની પાછળ, ૧૫૦ ફુટ
રીંગ રોર્,રાજકોટ િહાનગરપાલલકા.

નિર્ાગીય એપેિેટ (કાયદા) સતાઅનધકારીોઃઅન ં

નામ

હોદ્દો

નં.

એ.ટી.ડી.

ફોન નંબર

કોડ

ફોન

ફેકસ

ઇ-મેઇિ

સરનામ ં

મોબાઇિ

નંબર
૧

શ્રી. બી.ી.

નાયબ

પ્રજાપમત

કનમશ્નરશ્રી,

(આઇ.એ.
એસ)

૦૨૮૧

૨૩૮૯

૯૭૧૪૫

૨૭૪

૦૩૭૦૩

----

dmcez@

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા,

rmc.gov.in

સેન્જરિ ઝોન ઓફીસ,

(સેન્જરિ/

ડૉ. આંબે ડકર ર્િન,

ઈસ્ટ ઝોન)

ઢેબરર્ાઇ રોડ, રાજકોટ૩૬૦૦૦૧
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૯
નનણટય િેિાની પ્રકિયામાં અનસરિાની કાયટ૫ઘ્ધનતોઃપ્રકરણ - ૯
૯.૧ જુદા જુદા મુદાઓ અંગે મનણડય લેિા િાટે કઈ૫ઘ્ધમત અનુસરિાિાાં આિે છે ? (સલચિાલય
મનયિ સાંગ્હ અને કાિકાજના મનયિોના મનયિ સાંગ્હ, અન્ય મનયિો/મિમનયિો િગેરેનો
સાંદભડ ટાાંકી શકાય)
જદા જદા મદાઓ અંગે નનણટય િેિા માટે બહસ્તરીય કાયટ૫ઘ્ધનત અનસરિામાં આિે છે .
૯.ર અગત્યની બાબતો િાટે કોઈ ખાસ મનણડય લેિા િાટે ની દસ્તાિેી કાયડ૫ઘ્ધમતઓ /
ઠરાિેલી કાયડ૫ઘ્ધમતઓ, મનયત િા૫દાં ર્ો / મનયિો કયા કયા છે ?
મનણડય લેિા િાટે કયા સ્તરે મિચાર કરિાિાાં આિે છે ?
(૧) બી.પી.એમ.સી. એકટ મજબ,
(ર) એડી. સીટી એન્જજીનીયર,
(૩) માનનીય નાયબ કનમશ્નરશ્રી,
(૪) માનનીય કનમશ્નરશ્રી,
(૫) સ્ટે .ક.ચેરમેનશ્રી,
૯.૩ મનણડયને જનતા સુધી ૫હોચાર્િાની કઈ વ્યિસ્થા છે ?
નિકાસના કામો/મેશનરી કામોની નિગતો જાહેર િતટમાન૫ત્રો મારફત પ્રનસધ્ધ કરિામાં
આિે છે . જરૂર જણાયે કચેરીની િેબસાઇટ www.rmc.gov.in ઉપર પણ પ્રનસધ્ધ કરિામાં
આિે છે .
૯.૪ મનણડય લેિાની પ્રદક્રયા જેનાાં િાંતવ્યો લેિાનાર છે તે અમધકારીઓ કયાાં છે ?
નાયબ કાયટપાિક ઇજનેર,
એડી.સીટી એન્જજીનીયર,
નાયબ કનમશનર,
કનમશ્નરશ્રી,
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૯.૫ મનણડય લેનાર અંમતિ સતામધકારી કોણ છે ?
માનનીય કનમશ્નરશ્રી –રાજકોટ મહાનગરપાલિકા.
૯.૬ જે અગત્યની બાબતો ૫ર જાહેર સતામધકારી દ્વારા મનણડય લેિિાાં આિે છે ,
તેની િાદહતી અલગ રીતે નીચેના નમુનાિાાં આપો.
જેના ૫ર નનણટય િેિાનાર છે
તે નિષય

નિકાસકામો, પ્રાથનમક સનિધાના કામોને

માગટદશટક સચન/કદશા નનદે શ જો કોઈ

બજેટની જોગિાઈઓ મજબ તેમજ
અન્જય મંજરીઓથી

અમિની પ્રકિયા

હકમ અથિા કમીટીનાં
ઠરાિ અનસાર

હોય તો

નનણટય િેિાની કાયટિાહીમાં
સંકળાયેિ અનધકારીઓનો હોદો
ઉ૫ર જણાિેિ અનધકારીઓના સં૫કટ
અંગેની માકહતી

જો નનણટયથી સંતોષ ન હોય તો, કયાં
અને કેિી રીતે અપીિ કરિી ?

િગત બાંધકામ અને મેઈન્જટે નન્જસ

ડે.એકઝી.એન્જજીનીયરશ્રી,
એડી.સીટી એન્જજીનીયરશ્રી, નાયબ કનમશનર,
કનમશ્નરશ્રી,

મોબાઈિ ફોન દ્વા રા /િેન્જડિાઈન ટેિીફોન દ્વારા
અથિા ઓકફસ સમય દરમ્યાન રૂબરૂ મળિાથી
-
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ –૧૦
અનધકારીઓ અને કમટચારીઓ માકહતી પસ્સ્તકા
(ડીરે કટરી)
અન.

નામ

હોદ્દો

એસ.ટી.

નં.
૧

ફોન નંબર

ઇ-મેઇિ

સરનામ ં

rmc_jnnurm
@yahoo.com

રૂિ નાં. ૪ પ્રથિ િાળ, ર્ૉ. આંબેર્કર

ડી. કોડ
શ્રી ર્ૉ.બી.યુ.જોષી

એર્ી.

સીટી

--

કચેરી

મોબાઇિ

--

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૬

એન્ીનીયર

ભિન, સેન્ટ્રલ ઝોન ઓફીસ, ઢે બરભાઇ
રોર્, રાજકોટ િહાનગરપાલલકા.

૨

ુ રાિલ
શ્રી અતલ

ર્ે.એકઝી.

--

--

૯૭૧૪૯૧૭૧૭૪

એન્ીનીયર

rmc_jnnurm
@yahoo.com

રૂિ નાં.૧૦ પ્રથિ િાળ, આર.એિ.સી.
િેસ્ટ

ઝોન

ઓફીસ,

બીગ

બજારની

પાછળ, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોર્,રાજકોટ
િહાનગરપાલલકા.
૩

શ્રી અજેશ રાજુ . બી.

આસી.એન્ીનીયર

--

--

૮૯૦૫૦૮૫૯૫૦

rmc_jnnurm
@yahoo.com

રૂિ નાં. ૪ પ્રથિ િાળ, ર્ૉ. આંબેર્કર
ભિન, સેન્ટ્રલ ઝોન ઓફીસ, ઢે બરભાઇ
રોર્, રાજકોટ િહાનગરપાલલકા.

૪

શ્રી અક્ષયકુ િાર

આસી.એન્ીનીયર

---

---

૯૪૦૮૧૭૭૯૨૭

બીપીનચાંર

rmc_jnnurm
@yahoo.com

આરદે શણા
૫

ુ શીભાઇ
શ્રી તલ

િકડ આસી.

---

---

૯૭૨૬૫૪૦૯૦૭

ીિરાજભાઇ

rmc_jnnurm
@yahoo.com

સાગઠીયા
૬

શ્રી શ્વેતા હરે શકુ િાર

િકડ આસી.

---

---

૯૪૦૮૯૧૪૦૮૪

ભટ્ટ
૭

@yahoo.com

શ્રી લાલચાંદ

િકડ આસી.

---

---

૮૨૦૦૩૪૧૨૫૦

ભેરારાિ જોષી
૮
૯

ર્ૉ.

એસ.

કે .

રીસચડ ઓફીસર

ભેસાણીયા

(પી.આઇ.યુ.)

શ્રી એલ. કે . ચૌહાણ

જુ .

ર્ેટા

એન્ટ્રી

--

--

૯૮૭૯૫૮૩૩૭૭

rmc_jnnurm
@yahoo.com

--

--

૭૩૫૯૨૩૨૩૧૧

rmc_jnnurm
@yahoo.com

બી.

જુ મનયર ક્લાકડ

--

--

૮૭૫૮૫૪૫૪૫૧

rmc_jnnurm
@yahoo.com

શ્રી પ્રણયકુ િાર ર્ી.

જુ મનયર ક્લાકડ

--

--

૯૦૩૩૪૭૯૦૯૯

rmc_jnnurm
@yahoo.com

શ્રી

સલચન

પટે લ
૧૧

rmc_jnnurm
@yahoo.com

ઓપરે ટર
૧૦

rmc_jnnurm

પાંચાલ
૧૨

શ્રી કે . જે. ભુત

પટ્ટાિાળા

--

--

૯૪૨૬૮૪૪૩૩૨

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

૧૩

શ્રી એ.એચ. ચૌહાણ

પટ્ટાિાળા

--

--

૯૫૮૬૪૫૬૯૦૪

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

રૂિ નાં.૧૦ પ્રથિ િાળ, આર.એિ.સી.
િેસ્ટ ઝોન ઓફીસ, બીગ બજારની
પાછળ, ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોર્,રાજકોટ
િહાનગરપાલલકા.

રૂિ નાં. ૪ પ્રથિ િાળ, ર્ૉ. આંબેર્કર
ભિન, સેન્ટ્રલ ઝોન ઓફીસ, ઢે બરભાઇ
રોર્, રાજકોટ િહાનગરપાલલકા.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૧૧ (નનયમસંગ્રહ – ૧૦)
અન

નામ

હોદ્દો

નં.

માસીક

િળતર /

નિનનયમાં જણાવ્યા મજબ

મેહનતાણ ં

ર્થ્ ં

મહેનતાણ ં નકકી કરિાની

(એનપ્રિ-૨૧ની

કાયટપધ્ધનત

સ્થીતીએ)
૧

શ્રી ર્ૉ. બી.યુ.જોષી.

એર્ી.સીટી એન્ીનીયર

૦૧,૧૮,૦૬૦/-

નીલ

સરકારશ્રીનાાં મનયિ મુજબ

૨

શ્રી અતુલ રાિલ

ર્ે.એકઝી.એન્ીનીયર

૮૬,૭૦૧/-

નીલ

સરકારશ્રીનાાં મનયિ મુજબ

૩

શ્રી અજેશ આર. બી.

આસી.એન્ીનીયર

૭૨,૬૮૯/-

નીલ

સરકારશ્રીનાાં મનયિ મુજબ

૪

શ્રી અક્ષયકુિાર

આસી.એન્ીનીયર

૪૩,૯૦૭/-

નીલ

ફીક્સ

િકડ આસી.

૨૧,૮૩૦/-

નીલ

ફીક્સ

િકડ આસી.

૨૦,૪૦૦/-

નીલ

ફીક્સ

િકડ આસી.

૨૧,૮૩૦/-

નીલ

ફીક્સ

રીસચડ ઓફીસર

૬૩,૫૭૭/-

નીલ

ફીક્સ

૬૧,૪૨૨/-

નીલ

સરકારશ્રીનાાં મનયિ મુજબ

જુમનયર ક્લાકડ

૧૯,૯૫૦/-

નીલ

ફીક્સ

ર્ી. જુમનયર ક્લાકડ

૧૯,૯૫૦/-

નીલ

ફીક્સ

બીપીનચાંર આરદે શણા
૫

શ્રી તુલશીભાઇ
ીિરાજભાઇ સાગઠીયા

૬

શ્રી શ્વેતા હરે શકુિાર
ભટ્ટ

૭

શ્રી લાલચાંદ ભેરારાિ
જોષી

૮

ર્ો. એસ. કે. ભેસાણીયા

(પી.આઇ.યુ.)
૯

શ્રી એલ. કે. ચૌહાણ

જુનીયર

ર્ેટા

એન્ટ્રી

ઓપરે ટર
૧૦

શ્રી સલચન બી. પટેલ

૧૧

શ્રી

પ્રણયકુિાર

પાંચાલ
૧૨

શ્રી કે. જે. ભુત

પટ્ટાિાળા

૪૦,૦૪૪/-

નીલ

સરકારશ્રીનાાં મનયિ મુજબ

૧૩

શ્રી એ.એચ. ચૌહાણ

પટ્ટાિાળા

૩૭,૧૫૧/-

નીલ

સરકારશ્રીનાાં મનયિ મુજબ
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૧ર (નનયમસંગ્રહ – ૧૧ )
પ્રત્યેક સાંસ્થાને ફાળિાયેલ અંદાજપત્ર તિાિ યોજનાઓ, સુલચત ખચડ અને કરે લ ચુકિણી
અંગે અહેિાલની મિગતો મિકાસ, મનિાડણ અને તકનીકી કાયો અંગે જિાબદાર જાહેરતાંત્ર િાટે
૧૨.૧

જુદી જુદી યોજનાઓ અન્િયે જુદી જુદી પ્રવ ૃમતઓ િાટે અંદાજપત્રની મિગતોની
િાદહતી.
િષડ – ર૦૨૧ – ૨૨
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૧૩
સહાયકી કાયટિમોનાં અમિ અંગે ની પધ્ધનત
 આ શાખા હેઠળ સહાયકી કાયડક્રિ યોજના અિલિાાં ન હોઇ લાગુ પર્ત ુાં નથી.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૧૪ (નનયમસંગ્રહ – ૧૩)
તેણે આપેિ રાહતો, પરમીટ કે અનધકત
ૃ મેળિાનારની નિગતો.


આ શાખા મારફત કોઇ રાહત અપિામાં આિતી નથી. તેમજ કોઇ પરમીટ ઇસ્ય કરિામાં આિતી
નથી, જેથી િાગ પડત ં નથી.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૧પ (નનયમસંગ્રહ – ૧૪)
- કાયો કરિા માટે નકકી કરે િ ધોરણો.
૧પ.૧ નિનિધ પ્રવ ૃનતઓ / કાયટિમો હાથ ધરિા માટે નિર્ાગે નકકી કરે િ ધોરણોની નિગતોોઃૃ મિશન તથા સ્િાટડ
રાજ્ય સરકારશ્રીનાાં એસ.જે.એિ.એિ.એસ.િી.િાય યોજના, કેન્ર સરકારશ્રીનાાં અમત
સીટી મિશન અન્િયે તેનાાં મનયત ધારા ધોરણ મુજબ દરખાસ્ત/પ્રોજેક્ટ રીપોટડ સ તૈયાર કરી, િાંજુર
કરાિિા.
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૧૬ (નનયમસંગ્રહ – ૧પ)
િીજાણ રૂપે ઉપિભ્ય માકહતી
૧૬.૧ િીજાણ રૂપે ઉપિબ્ધ નિનિધ યોજનાની માકહતીની નિગતોોઃ-

નમશનની રૂપરે ખા

-

સીટી ડેિિોપમેન્જટ પ્િાન

-

વ્હાઇટ પેપર સી.ડી.પી.-૨

-

રીફોમટ એજન્જડા

-

મેમોરે ન્જડમ ઓફ એગ્રીમેન્જટ

-

મંજર પ્રોજેક્્સ

-

પ્રોગ્રેસ રીપોટટ સ

-

ટેન્જડર

-

ટેન્જડર મંજરીની નિગતો

-

લબિ મંજરીની નિગતો

-

કોન્જરાક્ટરોની યાદી

-

કોન્જટેક્ટ નંબર

-

ગડ પ્રેક્ટીસ

-

ન્જયઝ ક્ક્િપીંગ

-

કડટેઇલ્ડ પ્રોજેક્ટ રીપોટટ

-

નિનિધ પ્િાન્જસ

-

ફોટોગ્રાફ્સ
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
સ્માટટ સીટી સેિ
પ્રકરણ – ૧૭

(નનયમસંગ્રહ – ૧૬)

માકહતી મેળિિા માટે નાગરીકોને ઉપિભ્ય સિિતોની નિગતો.
૧૭.૧

િોકોને માહીતી મળે તે માટે નિર્ાગે અપનાિેિ સાધનો,પધ્ધનતઓ અથિા સિિતોોઃ-

૧.

કચેરી

ર.

િતટમાનપત્રો

૩.

નોટીસ બોડટ

૪.

કચેરીમાં રે કડટ ન ં નનરીિણ

પ.

મહાનગરપાલિકાની િેબસાઇટ

૬.

રજીસ્ટરએ.ડી./પોસ્ટ દ્વારા

૭.

કરીયર સિીસ દ્વારા

૮.

પટ્ટાિાળા દ્વારા બજિણી કરીને

૯.

કચેરીએ રૂબરૂ આવ્યેથી.
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