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પ્રમાણપત્ર  
 
 

  આથી પ્રમાલણત કરવામાં આવ ેછે કે માલહતી અલિકારી અલિલનયમની      કિમ – ૪ અંતગટત 

સ્વયં જાહેર કરવાની બાબતો પ્રોએક્ટીવ ડીસ્ક્િોઝ (P.A.D.) મારા લવભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામા ં

આવેિ છે અન ેએલપ્રિ ૨૦૨૨ ની સ્થલતએ અમારી મંજુરી મેળવી અિતન કરવામાં આવેિ છે.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા 

પ્રકરણ – ૨ (લનયમ સંગ્રહ – ૧) 

સંગઠનની લવગતો, કાયો અને િરજો 

 

 

૨.૧ જાહરે તતં્ર ઉદશે/હેતુ :-  

 રાજકોટ શહેરમાં ટ્રાફિક એન્ીનીયરીંગ દ્વારા ટ્રાફિક પોિીસ સાથે જરૂરી સંકિન કરી સુરલિત ટ્રાફિક લનયમન જાળવવું તથા 

સાઇકિ શેરીંગ દ્વારા “નોન મોટરાઇઝડ ટ્રાન્સપોટટ”થી ટ્રાફિક સમસ્યાથી મુલક્ત આપવી.   

 

૨.૨ જાહરે તતં્રનુ લમશન/દરુદંશેીપણુ(લવઝન) :-  

 આગામી દશકામાં શહેરના લવકાસને ધ્યાનમાં રાખીને શહેરના મુખ્ય રસ્તાઓ તથા ટ્રાફિક સકટિ/આઇિેન્ડને ટ્રાફિક 

એન્ીનીયરીંગના સ્ટાન્ડડટ અનુરૂપ ડીઝાઇન કરી તેમજ રાહદારી માટે “નોન મોટરાઇઝડ ટ્રાન્સપોટટ”ની સુલવિાઓ જેવી કે સાઇકિ શેરરંગ 

પ્રોજેક્ટનો વ્યાપ વિારવો તથા શહેરીજનોને રસ્તો ક્રોસ કરવા માટે ફૂટ ઓવર બીજ બનાવવા,પાર્કિંગ સમસ્યાથી મુલક્ત માટે શહેરમાં પે એન્ડ 

પાકટના િોરણે પાર્કિંગ પ્િોટ તથા મલ્ટીિેવિ પાર્કિંગ ડેવિપ કરી શહેરીજનોને સુરિીત ટ્રાફિક વ્યવસ્થા આપવી.  

 

૨.૩ જાહરે તતં્રનો ટુકંો ઇલતહાસ અને તેની રચનાનો સદંભટ :-  

 રાજકોટ શહેરમા ં ટ્રાફિક સમશ્યાઓને કારણ ે િોકોને પડતી હાિાકી દૂર કરવા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેર ટ્રાફિક 

પોિીસ સાથે સંકિન કરી શહેરના મુખ્ય રસ્તાઓ ઉપર ટ્રાફિક એન્ીનીયરીંગને િગતા કામો કરવામાં આવ ે છે.રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

દ્વારા શહેરની ટ્રાફિક સમસ્યાઓને ધ્યાને િઇ ભલવષ્યમાં શહેરમાં ટ્રાફિક સેકટરમાં જરૂરી આયોજન કરવા માટે વહીવટી તથા ટેકનીકિ 

કામગીરી કરવા અંગ ેટ્રાફિક,  ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ સેિની રચના કરવામાં આવેિ છે.  

 

૨.૪ જાહરે તતં્રની િરજો :-  

૧. શહેરમાં આવેિ મુખ્ય રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક લનયમન હેતુ ટ્રાફિક લસગ્નિો,રોડ માર્કિંગ,સાઇનેઝીસ, કેટઆઇ તથા બ્િીંકસટની 

કામગીરી.  

૨. શહેરમાં આવેિ મુખ્ય રસ્તાઓ પર રોડ ડીવાઇડર, ટ્રાફિક આઇિેન્ડ તથા B.O.T. ના િોરણે ટ્રાફિક સકટિ ડેવિપ કરવા  

3.  શહેરમાં “નોન મોટરાઇઝડ ટ્રાન્સપોટટ”નો વ્યાપ વિારવો. 

૪.  શહેરમાં પાર્કિંગ સમશ્યાના લનરાકરણ માટે “પે એન્ડ પાકટ “ ડેવિપ કરવા. 

૫. શહેર ટ્રાફિક પોલિસ લવભાગ સાથે સંકિન 

 

ર.પ જાહરે તતં્રની મુખ્ય પ્રવલૃતઓ / કાયો :- 

  પારા ર.૧ તથા ર.૪ મુજબ. 

ર.૬ જાહરે તતં્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સવેાઓની યાદી તથા તનેું સલંિપ્ત લવવરણ :- 

રાજકોટ શહેરમાં ટ્રાફિક એન્ીનીયરીંગ દ્વારા ટ્રાફિક પોિીસ સાથે જરૂરી સંકિન કરી સુરલિત ટ્રાફિક લનયમન જાળવવામાં 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અસરકારક કામગીરી કરવામાં આવ ે છે. જેમાં મુખ્યત્વે રોડ માર્કિંગ, ટ્રાફિક લનયમન માટે સાઇનઝેીસ,રોડ 

ડીવાઇડર,ટ્રાફિક લસગ્નિ,સકટિ/ટ્રાફિક આઇિેન્ડ ડેવિપ કરવા લવગેરે કામગીરી કરવામાં આવ ેછે. 

શહેરમાં પાર્કિંગની સમશ્યાઓને ધ્યાને િઇ પાર્કિંગ પ્િોટ ડેવિપ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. 

સાઇકિ શેરીંગ પ્રોજેક્ટ: શહેરીજનોને “નોન મોટરાઇઝડ ટ્રાન્સપોટટ” પ્રત્યે પ્રોત્સાલહત કરવાના મુખ્ય ઉદેશ સાથે રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં અિગ અિગ જગ્યાએ કુિ ૨૨ િોકેશન પર સાઇકિ શેરીંગ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવેિ છે. જેમાં (૧) 

ફકશાનપરા ચોક (૨) રૈયા રોડ કોનટર-રેસકોર્ટ રીંગ રોડ તથા (૩)ઇલન્દરા સકટિ તેમજ બી.આર.ટી.એસ. રૂટ ઉપર ૧૭ બસ શેલ્ટસટ પરથી 

સાઇકિ શેરીંગ સુલવિા આપવામાં આવ ેછે.   

  ર.૭ જાહરે તતં્રનાં રાજય,લનયામક કચરેી, પ્રદશે, ીલ્િો, બ્િોક વગરેએે સ્તરોએ સસં્થાગત માળખાનો આિખે        

        (જયા ંિાગુ પડતું હોય ત્યા)ં 

.................................. 

ર.૮  જાહરે તતં્રની અસરકારકતા અને કાયટિમતા વિારવા માટનેી િોકો પાસથેી અપેિાઓ :- 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા શહેરમાં ટ્રાફિક લનયમન માટે ટ્રાફિક પોલિસ લવભાગ સાથે સંકિન મારિત શહેરના િોકોને ટ્રાફિક 

સમશ્યાઓથી મુક્ત કરવા માટે કફટબધ્િ છે. િોકો દ્વારા શહેરમાં ટ્રાફિકના લનયમોનું પાિન કરી શહેરમાં સુરલિત ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જાળવવામાં 

મદદરૂપ થવુ જોઇએ.શહેરમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા માસ ટ્રાન્સપોટટ માટે બસ સર્વટસ કરવામાં આવેિ હોઇ,આ સેવાનો મહતમ ઉપયોગ 

કરવો જોઇએ. શહેરીજનોને “નોન મોટરાઇઝડ ટ્રાન્સપોટટ” અન્વયે શરૂ કરવામાં આવેિ સુલવિાઓનો મહતમ ઉપયોગ કરવો જોઇએ. 

ર.૯  િોકસહયોગ મેળવવા માટનેી ગોઠવણ અન ેપધ્િલતઓ :- 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ િોકો દ્વારા ચુટંાયેિા પ્રલતનીિીઓ મારિત ચાિતી સ્વાયત સંસ્થા છે. આ પ્રલતનીિીઓ દ્વારા 

શહેરના લવકાસ કામોને યોગ્ય નીતી ઘડવાનંુ કામ જનરિ બોડટ/સ્થાયી સલમલત/બાંિકામ સલમલત મારિત કરવામાં આવ ેછે.આ સમીતીઓ 

દ્વારા કરેિ યોગ્ય ઠરાવોનંુ વહીવટી તંત્ર દ્વારા યોગ્ય અમિીકરણ કરાવવામાં આવ ેછે.  

ર.૧૦ સવેા આપવાના ંદખેરખે લનયતં્રણ અન ેજાહરે િરીયાદ લનવારણ માટ ેઉપિબ્િ તતં્ર :- 

હાિ શહેરનાં લવસ્તારોમાં ટ્રાફિકને િગત જાહેર િરીયાદ લનવારણ માટે મુખ્ય કચેરીમાં તથા એકબારી પધ્િલતમાં તથા કંટ્રોિ પર 

િરીયાદની  વ્યવ્સ્થા કરવામાં આવેિ છે.(૦૨૮૧- ૨૪૫૦૦૭૭)  

ર.૧૧  મુખ્ય કચરેી સરનામા :- 

મુખ્ય કચેરીઃ-                    રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

    ડો. આંબેડકર ભવન,   

    ઢેબરભાઇ રોડ, 

    રાજકોટ. – ૩૬૦૦૦૧ 

 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર:- 

    મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

૩ જો માળ 

                      નાનામવા સકટિ,૧૫૦’ રીગ રોડ 

    રાજકોટ – ૩૬૦૦૦પ. 

 

 

ર.૧ર કચરેી શરૂ થવાનો / તથા બિં થવાનો સમય :- 

 

 મુખ્ય કચેરી 

કચેરી શરૂ થવાનો સમય  ૧૦-૩૦  

કચેરી બંિ થવાનો સમય ૬-૧૦ 

(જાહેર રજાનાં દીવસો લસવાય)   
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

પ્રકરણ – ૩ (લનયમ સંગ્રહ – ૨)  

અલિકારીઓ અને કમટચારીઓની સત્તા અને િરજો  

 
  

૧.   સીટી એન્ીનીયર(સ્પ.ે) 

૨.  નાયબ કાયટપાિક ઇજનરે 

 ૩.   આસી.મેનેજર  

 ૪.   આસી. એન્ીનીયર (લસલવિ) 

 ૫.   આસી. એન્ીનીયર (મીકનેીકિ) 

 ૬.   વકટ આસી. (લસલવિ) 

૭.   ટ્રાન્સપોટટ ઈન્સપકેટર 

 ૮.   ફિલ્ડ સુપરવાઈર (મીકનેીકિ) 

 ૯.   હડે કિાકટ 

 ૧૦.  સીનીયર કિાકટ કમ એકાઉન્ટન્ટ 

 ૧૧.  જુનીયર કિાકટ  

 ૧૨.  જુનીયર કિાકટ કમ કોમ્પપ્યટુર ઓપરટેર 

 ૧૩.  પટાૃવાળા 

 ૧૪ મજુર  

 

૩.૧  સસં્થાના અલિકારીઓ અને કમટચારીઓની સતા અને િરજો ની લવગતો :- 

સસં્થાનાં અલિકારીઓ અને કમટચારીઓ સતા અને િરજો ની લવગતઃ- 

( ૧ ) હોદ્દો  :-  સીટી એન્ીનીયર(સ્પ.ે)  

સતા ઓ :- વહીવટી. 

૧.  સ્ટાિનંુ જનરિ સુપરવીઝન તથા સ્ટાિની રજા મંજુર કરવી.  

ર.  સરકારશ્રી તથા અન્ય લવભાગો તરિથી માંગવામાં આવતી માહીતીનંુ સંકિન કરવું. 

૩.  ઉપરી અલિકારીઓ દ્વારા સોંપાયિે અન્ય કામગીરી 

૪.  શાખાને િગત કામોની જાહેરાત પ્રલસધ્િ કરાવવી, 

૫.  જાહેર માલહતી અલિકારી તરીકેની કામગીરી. 

૬.  ટ્રાફિક,ટ્રાન્સપોટટ & પાર્કિંગ લવભાગને િગત કામગીરી   

નાણાકીય :- 

૧.  એસ્ટીમેટો રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- સુિીનાં મંજુર કરવા. 

૨.  રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- થી ઉપરની રકમનાં અંદાજપત્રકો રજુ કરવા. 

૩.  રૂા.પ૦૦/- સુિીની પરચુરણ ખરીદી રૂબરૂ બજાર ભાવ ચકાસીને કરવી. 

૪.  શાખાનાં અંદાજપત્રનંુ આયોજન કરવું. 

૫.  સરકારશ્રીમાંથી લવલવિ ગ્રાન્ટ મેળવવાની કાયટવાહી કરવી. 

૬.  લવલવિ યોજનાઓનંુ આયોજન કરવું. 

 

િરજો :- 

૧.   લવલવિ કલમટીઓની બેઠકમાં હાજરી આપવી. 

ર.   ઉપરી અલિકારી તરિથી સોંપવામાં આવતી તમામ કામગીરી. 

 

( ૨ ) હોદ્દો  :-  નાયબ કાયટપાિક ઇજનરે  

સતા ઓ :- વહીવટી. 

૧.  સ્ટાિનંુ જનરિ સુપરવીઝન તથા સ્ટાિની પરચુરણ રજા મંજુર કરવી.  

ર.  સરકારશ્રી તથા અન્ય લવભાગો તરિથી માંગવામાં આવતી માહીતીનંુ સંકિન કરવું. 
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૩.  ઉપરી અલિકારીઓ દ્વારા સોંપાયિે અન્ય કામગીરી 

૪.  શાખાને િગત કામોની જાહેરાત પ્રલસધ્િ કરાવવી, 

૫.  ટ્રાફિક,ટ્રાન્સપોટટ & પાર્કિંગ લવભાગને િગત કામગીરી   

નાણાકીય :- 

૧.  એસ્ટીમેટો રૂા.૫૦,૦૦૦/- સુિીનાં મંજુર કરવા. 

૨.  રૂા.૫૦,૦૦૦/- થી ઉપરની રકમનાં અંદાજપત્રકો રજુ કરવા. 

૩.  રૂા.પ૦૦/- સુિીની પરચુરણ ખરીદી રૂબરૂ બજાર ભાવ ચકાસીને કરવી. 

૪.  શાખાનાં અંદાજપત્રનંુ આયોજન કરવું. 

૫.  સરકારશ્રી માંથી લવલવિ ગ્રાન્ટ મેળવવાની કાયટવાહી કરવી. 

૬.  લવલવિ યોજનાઓનંુ આયોજન કરવું. 

િરજો :- 

૧.   લવલવિ કલમટીઓની બેઠકમાં હાજરી આપવી. 

ર.   ઉપરી અલિકારી તરિથી સોંપવામાં આવતી તમામ કામગીરી. 

( ૩ ) હોદ્દો  :- આસી. મેનજર  

સત્તાઓ :-  

 ૧.  સ્ટાિનંુ જનરિ સુપરવીઝન તથા વલહવટી સ્ટાિની રજા મંજુર કરવી. 

૨.  રૂ. ૫૦૦૦/- સુિીના તમામ ખચટ મંજુર કરવા. 

 3.  સાયકિ પ્રમોશન પ્રોજેક્ટ અંતગટતના બીિો પર સહી કરી મંજુર કરવા. 

 ૪.  પરચુરણ બીિો પર સહી કરી મંજુર કરવા.  

 ૫. પાર્કિંગ પોિીસી અંતગટત સૂચવવામાં આવેિ કામગીરી. 

 

િરજો :-  

૧.  ઉપરી અલિકારીઓ તરિથી સોંપવામાં આવતી તમામ કામગીરી.  

 

( ૪ )   હોદ્દો  :- આસી. એન્ીનીયર (લસલવિ) 

સતા ઓ :- વહીવટી. 

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

િરજો :- 

ટ્રાફિક એન્ીનીયરીંગ ને િગત ઝોન િેવિે તમામ કામગીરી તથા  લવભાગનાં લવલવિ પ્રોજેક્ટોને િગત ઉપરી અલિકારીશ્રી દ્વારા 

સોપવામાં આવતી ઓિીસ વકટ તેમજ સાઇટ પર ચાિતા કામનંુ મેજરમેન્ટ ચકાસણી તથા એમ.બી. માં નોંિવા માટે મેજરમેન્ટને િગતી 

તમામ કામગીરીનંુ અમિીકરણ. 

 

(૫)      હોદો : - આસી. એન્ીનીયર (મીકનેીકિ) 

 રાજકોટ રાજપથ િી. (RRL) મા ંડપે્યટુશેન ઉપર િાળવણી કરવામા ંઆવિે છે.  

 

(૬)     હોદ્દો  :- વકટ આસી. (લસલવિ) 

સતા ઓ :- વહીવટી. 

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

િરજો :- 

ટ્રાફિક એન્ીનીયરીંગ ને િગત ઝોન િેવિેની આસી. એન્ીનીયરશ્રી/ઉપરી અલિકારી સુચવે તે તમામ કામગીરી તથા લવભાગનાં 

લવલવિ પ્રોજેક્ટોને િગત ઉપરી અલિકારીશ્રી દ્વારા સોપવામાં આવતી ઓિીસ વકટ તેમજ સાઇટ લવઝીટને િગતી કામગીરીનંુ અમિીકરણ. 

 

(૭)      હોદો : -  ટ્રાન  ્સપોટટ ઈન્સપેકટર  

 રાજકોટ રાજપથ િી. (RRL) મા ંડપે્યટુશેન ઉપર િાળવણી કરવામા ંઆવિે છે. 

 

(૮)     ) હોદ્દો  :-  ફિલ્ડ સપુરવાઈર (મીકેનીકિ) 

 રાજકોટ રાજપથ િી. (RRL) મા ંડપે્યટુશેન ઉપર િાળવણી કરવામા ંઆવિે છે. 
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(૯) હોદ્દો  :- હડે કિાકટ 

 હાિ શાખામાં આ જગ્યા સટે અપ પ્રમાણે ખાિી છે.  

   

( ૧૦ ) હોદ્દો  :- સીનીયર કિાકટ કમ  એકાઉન્ટન્ટ 

સતાઓ - નાણાકીય :- 

૧.  કોઇપણ નાણાકીય સત્તાઓ આપવામાં આવેિ નથી. 

 

િરજો :- 

૧.  એસ્ટા.ને િગત તમામ પ્રકારની કામગીરી. 

ર. શાખામાં વયમયાટદા સબબ / સ્વૈલછછક લનવૃત થતા કમટચારીઓને લનવૃલતનાં પેન્શન પેપર તૈયાર કરવા   તેમજ લનવૃલતનાં તમામ 

હક્ક લહસ્સા ચુકવવા અંગેની  કામગીરી લવગેરે કોમ્પપ્યુટરમાં તૈયાર કરવા. 

૩. કમટચારીઓના લમલ્કતપત્રો તૈયાર કરવા અંગેની કામગીરી. 

૪. કમટચારીઓના સી.આર. / પી.આર. રીપોટટ તૈયાર કરવા અંગેની કામગીરી. 

૫. કમટચારીઓના આઈ.કાડટ. બનાવવા બાબતની કામગીરી. 

૬. કમટચારીશ્રી / અલિકારીશ્રી દ્વારા કરવામાં આવતા એિ.ટી.સી. પ્રવાસના બીિો બનાવવા તથા કમટચારીશ્રી / અલિકારીશ્રી દ્વારા 

િેવામાં આવતા રજાનંુ રોકડ રકમમાં રૂપાંતર અંગેના બીિો બનાવવા અન ેઆ અંગેની નોંિ સેવાપોથી કરવી.  

૭. કમટચારીઓની સેવાપોથી લનભાવવી તેમજ આઉટડોર તથા ઇન્ડોરના તમામ વખતોવખત તેમાં કમટચારીઓની રજા અંગેની નોંિ 

રાખવી. 

૮. શાખામાં (હંગામી િોરણે લનમણુંક) પામતા કમટચારીઓની વહીવટી તથા તાંલત્રક સંવગટની જગ્યામાં ફિક્સ  

 પગારમાંથી ફૂિ પગારમાં મુકવા અંગેની તમામ કામગીરી. 

૯. લનયતસમય બાદ કમટચારીઓની હાયરગે્રડ અંગેની િાઈિો ઉપલસ્થત કરવી તેમજ આ અંગેના હુકમના   

મુસદ્દા તથા પત્ર વ્યવહાર કરવો.. 

૧૦. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પે એન્ડ પાકટ ૮૦:૨૦ ના િોરણે ચાિતી તમામ સાઈટોનંુ સુપરલવઝન   

 કરવું. 

૧૧. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ૮૦:૨૦ના િોરણે ચાિતી તમામ સાઈટોને પે એન્ડ પાકટ અંગેની   

  જરૂફરયાત મુજબની બુકો ઇસ્ય ુકરવી તેમજ આ અંગેનો લહસાબ રાખવો. 

૧૨.  રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ટેન્ડર પ્રફક્રયાથી આપવામાં આવેિ તમામ સાઈટોનંુ સુપરલવઝન કરવું. 

૧૩.  રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ટેન્ડર પ્રફક્રયાથી આપવામાં આવેિ સાઈટોના લત્રમાલસક ચેક િેવા તથા આવા ચેકો લહસાબી 

શાખામાં જમા કરવા અંગેની કામગીરી. 

૧૪. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની પે એન્ડ પાકટ સાઈટોમાં આવતી િફરયાદો સાંભળી ઉપરી અલિકારીને જાણ કરી, ઉપરી અલિકારીની 

સુચના મુજબ તેનો લનકાિ કરવો. 

૧૫. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પે એન્ડ પાકટ અંગેની ટેન્ડર સાઈટોનંુ ૮૦:૨૦ના િોરણે ટેન્ડરરંગ કરવું. 

૧૬. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પે એન્ડ પાકટને િગત તમામ પત્રો તેમજ િફરયાદોના જવાબ કરવા. 

૧૭. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પે એન્ડ પાકટને િગત બીિો બનાવવા (SD તેમજ EMD પરત). 

૧૮.  તમામ પ્રકારની સ્ટેશનરી પુરી પાડવા અંગેની કામગીરી. 

૧૯. શાખામાં અલિકારી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતા નાણાકીય અંદાજોની િાઈિ ઉપલસ્થત કરી આ અંગેના કમીટમેન્ટ તૈયાર કરવા 

અંગેની કામગીરી  

૨૦. શાખા દ્વારા કરવામાં આવેિ કામોના કોન્ટ્રાકટર દ્વારા રજુ થયેિ બીિોના ચુકવણા કરવા અંગનેી   

  કામગીરી. 

૨૧. શાખા દ્વારા કરવામાં આવેિ  પરચુરણ ખચટના લબિ બનાવવા અંગનેી કામગીરી. 

૨૨. શાખાના આવકપત્ર રીસ્ટર, જાવકપત્ર રીસ્ટર, આવક િાઈિ રીસ્ટર, જાવક િાઈિ રીસ્ટર,  આર.ટી.આઈ. રીસ્ટર, પોસ્ટ 

સ્ટેમ્પપ રીસ્ટર, સ્ટેશનરી સ્ટોક રીસ્ટર લવગેરે તમામ રીસ્ટરો લનભાવવા અંગેની કામગીરી. 

૨૩.  નવી િાઈિો ઉપસ્થીત કરવા તથા જરૂરી પફરપત્રો તથા હુકમનાં મુસદ્દા તૈયાર કરવાની કામગીરી. 

૨૪.  કમટચારીઓએ ભરવાનાં થતા ઈન્કમટેિ કપાત કરવા તથા આ અંગેની નોંિ રાખવી. 

૨૫. કેન્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર, કેન્ર સરકારના બોડો, લનગમો તથા રાજ્ય સરકારના બોડો, લનગમો તથા   

  કચેરીમાં આવતા તમામ સરકારી પત્રોનાં અલિકારીની સુચના મુજબ જવાબો કરવા તથા જરૂરી     પત્રવ્યવહાર કરવાની 

કામગીરી. 

૨૬.  માલહતી અલિકાર અલિલનયમ-ર૦૦પ હેઠળ આવતી િરીયાદોનાં લનકાિની કામગીરી તથા રીસ્ટર  

        મેઈનટેઈન કરવુ.  

૨૭.  'સ્વાગત' કાયટક્રમ હેઠળ આવેિ િરીયાદ/ સી.સી.આર. પત્રો / ી.એ.ડી. પત્રો / કિેકટર કચેરીનાં  
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       તમામ પત્રોનાં અલિકારીની સુચના મુજબ જવાબો તૈયાર કરવા તથા આ અંગેનાં રીસ્ટરો મેઈનટેઈન કરવા. 

૨૮. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની સાિારણ લદ્વમાલસક સભામાં સભ્યશ્રીઓ દ્વારા પૂછવામાં આવતા પ્રશ્નોના અલિકારીશ્રીની 

સુચનાનુસાર જવાબો તૈયાર કરવા. 

૨૯. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ટ્રાફિક લવભાગના સુચન મુજબ ટ્રાફિક અંગેની સવિતો આપવામાં આવતી હોય છે. તેમજ 

આ અંગ ે ગુજરાત સરકારના ગૃહ લવભાગના ઠરાવ મુજબ પોિીસ લવભાગ દ્વારા ફૂિ ખચટ પૈકી ૫૦% સહાય િાળાની રકમ 

અત્રેની કચેરીમાં જમા કરવાની થતી હોઈ, આ અંગ ેપોિીસ લવભાગ સાથે જરૂરી પત્રવ્યવહાર કરી સહાયકિાળો અત્રેની કચેરીમા ં

જમા કરવા અંગેની કામગીરી. 

૩૦.  હાજરી રીસ્ટર મેઈનટેઈન કરવુ તથા અલિકારીની સુચના મુજબ કમટચારીઓની હાજરી ચેક કરવી.   

૩૧.  કમટચારીઓના ખુિાસા/નોટીસનાંમુસદ્દા અલિકારીની સુચના મુજબ તૈયાર કરવા, તેમજ નોટીસની બજવણી અંગ ે રેકડટ 

મેઈનટેઈન કરવા. 

૩૨. વખતોવખત પ્રલસધ્િ થતી ડાયરી લવગરે દસ્તાવેી માલહતી તૈયાર કરવાની કામગીરી. 

૩૩. અલિકારીશ્રીની સુચના મુજબ શાખાનુ બજેટ તૈયાર કરવુ અન ેગ્રાન્ટ રીસ્ટર લનભાવવુ. 

૩૪. શાખાનો વહીવટી અહવેાિ તૈયાર કરવાની કામગીરી. 

૩૫. તમામ પ્રકારની કાયદાકીય બાબતો (િીગિ/કોટટ મેટર)અંગેની િાઈિો મેઈનટેઈન કરવી તેમજ આ  

       અંગેના પત્રવ્યવહારનાં મુસદ્દા અલિકારીની સુચના મુજબ તૈયાર કરવા તથા સંિગ્ન કામગીરી. 

૩૬. કમટચારીની આથીક/મેડીકિ સહાય અંગેની િાઈિો મેઈનટેઈન કરવી, આ અંગેનાં પત્રવ્યવહારનાં મુસદ્દો તૈયાર કરવા તથા 

સંિગ્ન તમામ કામગીરી. 

૩૭. આઉટડોર તથા ઈન્ડોરસ્ટાિનાં પગાર લબિનંુ તમામ પ્રકારનંુ ચેકીંગ અંગેની તમામ માલહતી તૈયાર કરવાની કામગીરી.  

૩૮. શહેરમાં પ્રદુર્ણની માત્રા ઘટે તેવા ઉમદા ઉદેશથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સાયકિ પ્રમોશન પ્રોજેક્ટ હેઠળ 

તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૯ બાદ શહેરીજનો દ્વારા ખરીદ કરવામાં આવેિ નવી સાયકિ ઉપર શહેરીજનોને અિગથી વ  ્યફકત દીઠ 

રૂ.૧૦૦૦/-(અંકે રૂલપયા એક હજાર પુરા) તેઓના બેંક ખાતામાં વિારાનંુ વળતર આપવા અંગેની તમામ કામગીરી.  

૩૯. નાયબ કાયટપાિક ઇજનેરશ્રી તથા આસી.મેનેજરશ્રી દ્વારા સોંપવામાં આવતી તમામ કામગીરી.   

 

 

( ૧૧ ) હોદ્દો  :-  જુનીયર કિાકટ  

 રાજકોટ રાજપથ િી. (RRL) મા ંડપે્યટુશેન ઉપર િાળવણી કરવામા ંઆવિે છે. 

 

(૧૨)  હોદો :- જુનીયર કિાકટ કમ કોમ્પપ્યટુર ઓપરટેર  

 

 હાિ શાખામાં આ જગ્યા ખાિી છે.  

 

( ૧૩ )હોદ્દો  :- પટ્ટાવાળા 

 હાિ શાખામાં આ જગ્યા ખાિી છે.  

( ૧૪ )હોદ્દો  : મજુર  

  હાિ શાખામાં પટાવાળા િગત કામગીરી કરવામા આવ ેછે.  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

પ્રકરણ – ૪  (લનયમ સંગ્રહ – ૩ ) 
 

કાયો કરવા માટનેાં લનયમો, લવનીયમો, સચુનો, લનયમસંગ્રહ અને દિતરો. 

 
૪.૧ જાહરે તંત્ર અથવા તેના લનયંત્રણ હેઠળના અલિકારીઓ અન ેકમટચારીઓએ ઉ૫યોગ કરવાના લનયમો, લવલનયમો, સુચનાઓ, 

લનયમ સંગ્રહ અન ેદિતરોની  યાદી 
 
 

દસ્તાવજેનુ ંનામ મથાળુ ં દસ્તાવજેનો પ્રકાર 
 

ટેન્ડર પ્રફક્રયા  Nprocureની સાઇટ પર પ્રલસધ્િ કરી લનયમાનુસાર સોિવન્સી 

રીસ્ટેશન તથા અનુભવ િરાવનાર એજન્સીઓ થી ટેન્ડર 

મંગાવવામાં આવ ેછે.  
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એસ.ઓ.આર. આર.એમ.સી.નાં સીનીયર નાયબ કાયટપાિક ઇજનેર  દ્વારા 

મટીરીયિ તથા બજારનાં ભાવ જોતા સમયાતરે દરેક આઇટમનાં 

ભાવનુ વગીકરણ કરીને એસ.ઓ.આર. તૈયાર કરવામાં આવ ેછે.   
 

દસ્તાવેજ પરનંુ ટુકંુ િખાણ                  ટેન્ડર નોટીસ, ઇ-ટેન્ડરીંગ 
 

વ્યફકતને લનયમ, લવનીયમો, સુચનાઓ                સરનામંુ  

લનયમસંગ્રહ અન ેદિતરોની નકિ 

અહીંથી મળશે.          

                                                                         (૧) ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

                                                             (૨) રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

              મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર:- 

              ૩ જો માળ 

                              નાનામવા સકટિ,૧૫૦’ રીગ રોડ 

              રાજકોટ – ૩૬૦૦૦પ. 

                               ઇ-મેઇિઃ trafficcell@rmc.gov.in 
                 Website: www.rmc.gov.in 
 

લવભાગ દ્વારા લનયમો, લવનીયમો,                 ટેન્ડરની નકિ િેવા માટે સંસ્થા 

સુચનાઓ લનયમસંગ્રહ અને                                નકકી કરે તે મુજબ ટેન્ડર િી 

િેવાની િી (જો હોય તો)                  િેવામાં આવ ેછે.   
 

 
 

  

mailto:rmc_tnt@gmail.com
http://www.rmc.gov.in/
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

પ્રકરણ – પ   (લનયમ સગં્રહ – ૪) 

 
નીલત ઘડતર અથવા નીલતના-અમિ સબંિંી જનતાના સભ્યો સાથ ેસિાહ-૫રામશટ અથવા તમેના પ્રલતલનલિત્વ 

માટનેી કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તનેી લવગત. 
 
નીલત ઘડતરઃ- 

 
૫.૧ શું નીલતઓના ઘડતર માટે જનતાની અથવા તેના પ્રલતલનલિઓની સિાહ-૫રામશટ/સહભાગીતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે? જો 

હોય તો ,નીચેના નમુનામાં આવી નીલતની લવગતો આપો. 

 

નીલતનો અમિઃ- 
 

૫.ર શુ ંનીલતઓના અમિ માટે જનતાની અથવા તેમના પ્રલતલનલિઓની સિાહ-૫રમશટ/સહભાગીતા મેળવવા માટેની કોઈ જોગવાઈ છે :-જો 

આવી  જોગવાઈ હોય તો તેની લવગતો નીચેના નમુનામાં આપો. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

પ્રકરણ – ૬  (લનયમ સંગ્રહ – ૫) 

 
જાહરે તતં્ર અથવા તનેા લનયતં્રણ હઠેળ ની વ્યફકતઓ પાસનેા ંદસ્તાવજેોની કિાઓ અગંનેુ ં૫ત્રક 

 
 
 

૬.૧ સરકારી દસ્તાવેજો લવશેની માલહતી આ૫વા નીચેના નમુનાનો ઉ૫યોગ કરશો. જયાં આ દસ્તાવેજો ઉ૫િબ્િ છે તેવી જગ્યાએ જેવી કે 

સલચવાિય કિા ,લનયામકની કચેરી કિા ,અન્યનો ૫ણ ઉલ્િેખ કરો.(“અન્યો”િખવાની જગ્યાએ કિાનો ઉલ્િેખ કરો.) 
 
 
 

અનુ.ં નં. દસ્તાવેજોની કિા દસ્તાવેજનંુ નામ 

અન ેતેની એક 

િીટીમાં ઓળખ 

દસ્તાવેજ મેળવવાની  

કાયટપધ્િલત  

નીચેની વ્યફકત  

પાસે છે / તેના  

લનયંત્રણમાં છે. 

૧ જાહેર સુચના ટેન્ડર /  

ઇ- ટેન્ડર 

વતટમાનપત્ર / 

વેબસાઇટ પરથી  

િોરણસર અરી 

કયેથી  

શાખાલિકારીશ્રી, 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ 

પાર્કિંગ  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

પ્રકરણ – ૮  (લનયમ સંગ્રહ – ૭) 

સરકારી માલહતી અલિકારીઓનાં નામ, હોદ્દા  અને અન્ય લવગતો. 

 
૮.૧ જાહરે તતં્રનાં સરકારી માલહતી અલિકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માલહતી અલિકારીઓ અને લવભાગીય કાયદાકીય 

(એપિેટે) સતાલિકારી લવશનેી સપંકટ માલહતીઃ-  

 

 

 સરકારી તતં્રનું નામઃ- ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

               રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, રાજકોટ   

 

જાહરે માલહતી અલિકારીઓ:-  
 

અનુ.ં 

ન.ં  

 

નામ એસ.ટી.ડી. 

કોડ  

િોન નબંર  િકેસ ઇ-મઇેિ સરનામુ ં

ઓિીસ  

નબંર 

મોબાઇિ 

૧ શ્રી અલ્પના એમ.લમત્રા  

-સીટી. એન્ીનીયર  

શાખાલિકારી 

૦૨૮૧ - 

 

૯૭૧૪૫ 

૦૩૭૧૦ 

- trafficcell@ 
rmc.gov.in 

મલ્ટી એક્ટીવીટી સેન્ટર ત્રીજો 

માળ, નાના મવા સકટિ, ૧૫૦ 

ફૂટ રીંગ રોડ રાજકોટ - 

૩૬૦૦૦૫   
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લવભાગીય એપિેટે (કાયદા) સતાઅલિકારીઃ-  
 

અનુ ં

ન.ં  

 

નામ હોદ્દો એસ.ટી.ડી. 

કોડ 

િોન નબંર  િકેસ ઇ-મઇેિ સરનામુ ં

િોન 

નબંર 

મોબાઇિ 

૧ શ્રી.એ.આર. સસંઘ નાયબ 

કલમશ્નરશ્રી, 

(વેસ્ટઝોન) 

 

૦૨૮૧ ૨૩૩૧૪૮

૪  

૯૪૦૯૭  

૦૦૧૨૩ 

૨૩૩૪૫૪૩ dmcwz@ 
rmc.gov.in 

વેસ્ટ ઝોન કચેરી, 

હરીસીંહી ગોહીિ 

ભવન,બીગ બજારની 

પાછળ, ૧૫૦ ફુટ રીંગ 

રોડ,રાજકોટ.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:dmcwz@rmc.gov.in
mailto:dmcwz@rmc.gov.in
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

પ્રકરણ – ૯  

લનણટય િવેાની પ્રફક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયટ૫ઘ્િલત 

 
૯.૧    જુદા જુદા મુદાઓ અંગે લનણટય િેવા માટે કઈ ૫ઘ્િલત અનુસરવામાં આવ ેછે? (સલચવાિય લનયમ સંગ્રહ અન ેકામકાજના લનયમોના 

લનયમ સંગ્રહ, અન્ય લનયમો/લવલનયમો વગેરેનો સંદભટ ટાંકી શકાય) 

જુદા જુદા મુદાઓ અંગે લનણટય િેવા માટે બહુસ્તરીય કાયટ૫ઘ્િલત અનુસરવા માં આવ ેછે. 

 

૯.ર  અગત્યની બાબતો માટે કોઈ ખાસ લનણટય  િેવા માટેની દસ્તાવેી કાયટ૫ઘ્િલતઓ/ઠરાવેિી કાયટ૫ઘ્િલતઓ, લનયત મા૫દંડો/લનયમો કયા 

કયા છે? 

લનણટય િેવા માટે કયા સ્તરે લવચાર કરવામાં આવ ેછે? 
 

(૧) બી. પી. એમ. સી. એકટ મજુબ, 

(ર) નાયબ કમીશ્નર શ્રી,  

(૩) માનનીય કલમશ્નરશ્રી, 

(૪) સ્ટ.ેક.ચરેમેનશ્રી, 
 

૯.૩ લનણટય ને જનતા સુિી ૫હોચાડવાની કઈ વ્યવસ્થા છે ? 

લવકાસના કામો/મેશનરી કામોની લવગતો જાહેરવતટમાન૫ત્રો મારિત પ્રલસધ્િ કરવામાં આવ ે છે. જરૂર જણાયે કચેરીની વેબસાઇટ 

www.rmc.gov.in ઉપર પણ પ્રલસધ્િ કરવામાં આવ ેછે.  
 

૯.૪ લનણટય િેવાની પ્રફક્રયા જેનાં મંતવ્યો િેવાનાર છે તે અલિકારીઓ કયાં છે? 
  

     (૧) નાયબ કાયટપાિક ઇજનરે 

     (૨) સીટી એન્ીનીયર(સ્પ)ે 

     (૩) નાયબ કલમશ્નરશ્રી 

     (૪) કલમશ્નરશ્રી 
 

૯.૫ લનણટય િેનાર અંલતમ સતાલિકારી કોણ છે? 

     (૧) માનનીય કલમશ્નરશ્રી –રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
 

૯.૬ જે અગત્યની બાબતો ૫ર જાહરે સતાલિકારી દ્વારા લનણટય િેવામાં આવ ેછે, 

     તેની માલહતી અિગ રીતે નીચેના નમુનામાં આપો. 

 

જેના ૫ર લનણટય િવેાનાર છે 

ત ેલવર્ય 

 

 

લવકાસ કામો, ટ્રાફિક સલુવિાના કામોન ે

િગત બાિંકામ 

અન ેમઈેન્ટનેન્સ 

માગટદશટક સચુન/ફદશા લનદશે જો કોઈ 

હોય તો 

બજેટની જોગવાઈઓ મુજબ તમેજ 

અન્ય મંજુરી ઓથી 

અમિની પ્રફક્રયા  હુકમ અથવા કમીટીના ં

 ઠરાવ અનસુાર 

લનણટય િવેાની કાયટવાહીમા ં

સકંળાયિે 

અલિકારીઓનો હોદો 

 ડ.ેએકઝી.એન્ીનીયર/  સીટી એન્ીનીયર(સ્પ)ે 

નાયબ કલમશ્નરશ્રી/કલમશ્નરશ્રી  

ઉ૫ર જણાવિે અલિકારીઓના સ૫ંકટ 

અંગનેી માલહતી 

મોબાઈિ િોન દ્વારા/િને્ડિાઈન 

ટિેીિોન દ્વારા અથવા ઓફિસ સમય દરમ્પયાન રૂબરૂ મળવાથી 

જો લનણટયથી સતંોર્ ન હોય તો, કયા ં

અન ેકવેી રીત ેઅપીિ કરવી? 

- 

http://www.rmc.gov.in/


15 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

પ્રકરણ –૧૦  

અલિકારીઓ અને કમટચારીઓ માલહતી પલુસ્તકા  

(ડીરકેટરી)  

 
અન ુ

ન.ં 

નામ હોદ્દો એસ.ટી. 

ડી. કોડ 
િોન નબંર ઇ-મઇેિ ઝોન સરનામુ ં

કચેરી મોબાઇિ 

૧ શ્રી અલ્પના એમ.લમત્રા   સીટી 

એન્ીનીયર(સ્પ.ે) 

(શાખાલિકારી) 

- - -  ૯૭૧૪૫ 

૦૩૭૧૦ 

trafficcell@r
mc.gov.in 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, મલ્ટીએકટીવીટી 

સેન્ટર, 

૩ જો માળ  

નાનામવા 

સકટિ ,૧૫૦ ’ રીગ 

રોડ 

રાજકોટ – 

૩૬૦૦૦પ. 
   

૨ શ્રી જે. ડી, કુકફડયા ડી.ઈ.ઈ. (જનરિ 

મેનેજર – RRL ) 

- - -  ૯૭૨૩૪ 

૫૬૩૬૩ 
 

Rmc.rrl@gm
ail.com 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

હાિ આર.આર.એિ. ખાત ે

૩ શ્રી જે પી. રાઠોડ આસી. મેનેજર –RRL - - -  ૯૭૧૪૫ 

૦૩૭૪૭ 

Rmc.rrl@gm
ail.com 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

હાિ આર.આર.એિ. ખાત ે

૪ શ્રી વી. એચ. પટેિ આસી. મેનેજર - - -  ૯૯૨૫૭ 

૬૪૪૧૪ 

trafficcell@r
mc.gov.in 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

૫ શ્રી આર. સી. વસોયા  આસી. એન્ીનીયર - - -  ૯૯૦૪૩ 

૪૭૨૮૩ 

trafficcell@r
mc.gov.in 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

૬ શ્રી કે. વાય. ઝાિા  આસી. એન્ીનીયર 

(મીકે.) – RRL 

- - -  ૯૭૧૪૦ 

૪૯૯૦૮ 

Rmc.rrl@gm
ail.com 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

હાિ આર.આર.એિ. ખાત ે

૭ શ્રી એન. એ. રાણપરા આસી.  એન્ીનીયર - - -  ૯૯૦૯૨ 

૫૦૩૫૦ 

Rmc.rrl@gm
ail.com 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

હાિ આર.આર.એિ. ખાત ે

૮ શ્રી ડી. આઈ. રાણા  આસી. એન્ીનીયર - - -  ૯૮૯૮૯ 

૩૨૯૫૭ 

trafficcell@r
mc.gov.in 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

૯ શ્રી ડી.બી.પરમાર  એડી. આસી. એન્ી. - - -  ૮૩૨૦૧ 

૩૭૯૩૬ 

trafficcell@r
mc.gov.in 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

૧૦ શ્રી એન. જે. રામાવત એડી. આસી. એન્ી. - - -  ૯૬૨૪૭ 

૧૨૭૦૦ 

trafficcell@r
mc.gov.in 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

૧૧ શ્રી ભાવેશ એિ. ગજેરા  ટ્રાફિક ઇન્સપેક્ટર - - -  ૮૧૫૫૦ 

૫૪૦૫૬ 

Rmc.rrl@gm
ail.com 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર 

હાિ આર.આર.એિ. ખાત,ે 

૧૨ શ્રી લવજયગીરી એ. 

ગોસ્વામી  

ટ્રાફિક ઇન્સપેક્ટર - - -  ૮૧૫૫૦ 

૫૨૫૬૭ 

Rmc.rrl@gm
ail.com 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

હાિ આર.આર.એિ. ખાત ે

૧૩ શ્રી વી. આર. ટોળીયા  વકટ આસીસ્ટન્ટ - - -  ૯૮૨૪૬ 

૫૪૩૬૩ 

trafficcell@r
mc.gov.in 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

૧૪ શ્રી બી.ડી. ઝાિા વકટ આસીસ્ટન્ટ - - -  ૯૭૨૩૪ 

૪૯૪૯૯ 

trafficcell@r
mc.gov.in 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

૧૫ શ્રી પી.એિ. રાજપરા  વકટ આસીસ્ટન્ટ - - -  ૯૮૯૮૫ 

૯૪૪૫૯ 

trafficcell@r
mc.gov.in 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

૧૬ શ્રી  કે. એમ. દરી વકટ આસીસ્ટન્ટ - - -  ૯૭૨૩૪ 

૪૮૬૩૪ 

Rmc.rrl@gm
ail.com 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

હાિ આર.આર.એિ. ખાત ે

mailto:rmc_tnt@gmail.co.in
mailto:rmc_tnt@gmail.co.in
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mailto:rmc_tnt@gmail.co.in
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mailto:rmc_tnt@gmail.co.in
mailto:rmc_tnt@gmail.co.in
mailto:rmc_tnt@gmail.co.in
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૧૭ શ્રી અમીત બી. સેજપાિ  ફિલ્ડ સુપરવાઇસર 

(મીકે.) 

- - -  ૯૪૨૬૨ 

૮૧૪૧૪ 

Rmc.rrl@gm
ail.com 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

હાિ આર.આર.એિ. ખાત ે

૧૮ શ્રી રણીત  એન. સોયા  સી. ક્િાકટ - - -  ૯૯૭૪૯    

૬૫૯૬૨ 

trafficcell@r
mc.gov.in 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

૧૯ શ્રી  ીગ્નેશ વી. દવે સી. ક્િાકટ - - -  ૭૬૦૦૦ 

૦૦૨૫૭ 

trafficcell@r
mc.gov.in 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

૨૦ શ્રી પીયુર્ એમ. સોિંકી.  સી. ક્િાકટ - - -  ૯૯૦૪૪ 

૬૩૩૭૫ 

trafficcell@r
mc.gov.in 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

૨૧ શ્રી રલવન્ર એન. રાઠોડ  જુ. ક્િાકટ - - -  ૯૯૦૪૪ 

૬૩૩૭૫ 

trafficcell@r
mc.gov.in 

મલ્ટીએકટીવીટી સને્ટર, 

૨૨ શ્રી એચ. બી. ટીમાણીયા મજુર - - -  ૮૧૨૮૮ 

૯૧૧૬૩ 

trafficcell@r
mc.gov.in 

સાયકિ શેરીંગ કંટ્રોિ કેબીન 

૨૩ શ્રી એસ. ડી. સોિંકી 
મજુર 

- - -  ૯૫૭૪૭ 

૮૩૬૪૫ 

trafficcell@r
mc.gov.in 

સાયકિ શેરીંગ કંટ્રોિ કેબીન 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

 પ્રકરણ – ૧૧ (લનયમસંગ્રહ – ૧૦) 
 

અન.ુ 

નં.  

નામ હોદ્દો  માસીક મેહનતાણું 

(એપ્રીિ-૨૨ ની 

સ્થીતીએ) 

વળતર/  

ભથથું  

લવલનયમાં જણાવ્યા મુજબ 

મહેનતાણું નકકી કરવાની 

કાયટપધ્િલત  

૧ શ્રી અલ્પના એમ. લમત્રા સીટી એન્ીનીયર(સ્પે.) 

(શાખાલિકારી) 
૧૨૮૪૮૪/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ  

૨ શ્રી જે. ડી, કુકફડયા ડી.ઈ.ઈ. (જનરિ મેનેજર – RRL ) ૧૧૬૭૧૨/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ હાિ આર 

આર એિ મા િરજ  

૩ શ્રી જે પી. રાઠોડ આસી. મેનેજર –RRL ૧૫૪૯૨૪/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ હાિ આર 

આર એિ મા િરજ  

૪ શ્રી વી. એચ. પટેિ આસી. મેનેજર ૧૦૧૭૩૬/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ 

૫ શ્રી આર. સી. વસોયા  આસી. એન્ીનીયર ૮૬૧૧૬/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ 

૬ શ્રી કે. વાય. ઝાિા  આસી. એન્ીનીયર (મીકે.) – RRL ૮૬૧૧૬/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ હાિ આર 

આર એિ મા િરજ  

૭ શ્રી એન. એ. રાણપરા આસી.  એન્ીનીયર ૬૫૧૯૬/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ હાિ આર 

આર એિ મા િરજ  

૮ શ્રી ડી. આઈ. રાણા  આસી. એન્ીનીયર ૪૪૨૫૬/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ  

૯ શ્રી ડી.બી.પરમાર એડી. આસી. એન્ી. ૯૬૫૨૪/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ 

૧૦ શ્રી એન. જે. રામાવત એડી. આસી. એન્ી. ૯૩૮૯૮/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ 

૧૧ શ્રી ભાવેશ એિ. ગજેરા  ટ્રાફિક ઇન્સપેક્ટર ૭૨૪૪૯/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ હાિ આર 

આર એિ મા િરજ  

૧૨ શ્રી લવજયગીરી એ. 

ગોસ્વામી  

ટ્રાફિક ઇન્સપેક્ટર ૭૨૪૪૯/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ હાિ આર 

આર એિ મા િરજ 

૧૩ શ્રી વી.આર.ટોળીયા  વકટ આસીસ્ટન્ટ ૫૧૪૨૩/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ  

૧૪ શ્રી બી.ડી. ઝાિા વકટ આસીસ્ટન્ટ ૫૧૪૭૮/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ  

૧૫ શ્રી પી.એિ. રાજપરા  વકટ આસીસ્ટન્ટ ૫૧૪૭૮/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ  

૧૬ શ્રી  કે. એમ. દરી વકટ આસીસ્ટન્ટ ૨૨૦૯૨/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ હાિ આર 

આર એિ મા િરજ  

૧૭ શ્રી અમીત બી. સેજપાિ  ફિલ્ડ સુપરવાઇઝર (મીકે.) ૫૦૦૬૫/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ હાિ આર 

આર એિ મા િરજ 

૧૮ શ્રી આર. એન. સોયા  સી. ક્િાકટ ૫૫૩૬૨/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ  

૧૯ શ્રી ીગ્નેશ વી. દવે સી. ક્િાકટ ૪૨૭૦૪/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ  

૨૦ શ્રી પીયુર્ એમ. સોિંકી.  સી. ક્િાકટ ૪૦૪૧૨/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ  

૨૧ શ્રી રલવન્ર એન. રાઠોડ 
   

જુ. ક્િાકટ ૧૯૯૫૦/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ  

૨૨ શ્રી એચ. બી. ટીમાણીયા મજુર ૩૮૧૮૧/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ  

૨૩ શ્રી એસ. ડી. સોિંકી મજુર ૩૯૨૪૫/- નીિ સરકારશ્રીનાં લનયમ મુજબ  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

પ્રકરણ – ૧ર  (લનયમસંગ્રહ – ૧૧ ) 
 

પ્રત્યેક સંસ્થાને િાળવાયેિ અંદાજપત્ર તમામ યોજનાઓ, સુલચત ખચટ અને કરેિ ચુકવણી અગંે અહવેાિની લવગતો 

લવકાસ, લનમાટણ અને તકનીકી કાયો અંગે જવાબદાર જાહેર તંત્ર માટે  

 
૧૨.૧   જુદી જુદી યોજનાઓ અન્વયે જુદી જુદી પ્રવૃલતઓ માટે અંદાજપત્રની લવગતોની માલહતી.  

 વર્ટ – ર૦૨૧-૨૨ 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

પ્રકરણ – ૧૩  (લનયમસગં્રહ – ૧૨ ) 

સહાયકી કાયટક્રમોનાં અમિ અંગેની પધ્િલત  

 
 આ શાખા હેઠળ સહાયકી કાયટક્રમ યોજના અમિમાં ન હોઇ િાગુ પડતુ ંનથી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

પ્રકરણ – ૧૪ (લનયમસગં્રહ – ૧૩)  

 
 

તણેે આપિે રાહતો, પરમીટ કે અલિકતૃ મળેવાનારની લવગતો. 
 

 આ શાખા મારિત કોઇ રાહત અપવામા ંઆવતી નથી. તમેજ કોઇ પરમીટ ઇસ્ય ુકરવામા ંઆવતી નથી, જેથી િાગ ુ

પડતુ ંનથી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

પ્રકરણ – ૧પ  (લનયમસંગ્રહ – ૧૪)  

                          કાયો કરવા માટ ેનકકી કરિે િોરણો.  
 

 
૧પ.૧  લવલવિ પ્રવલૃતઓ / કાયટક્રમો હાથ િરવા માટ ેલવભાગ ેનકકી કરિે િોરણોની લવગતોઃ- 
    
 કેન્ર સરકારશ્રી. તથા રાજ્ય સરકારશ્રીની લવલવિ યોજના અન્વય ેતેનાં લનયત િારા િોરણ મુજબ દરખાસ્ત/પ્રોજેક્ટ રીપોટટસ તૈયાર 

કરી, મંજુર કરાવવા તથા જનરિ બોડટ તથા સ્થાયી સલમતી દ્વારા નલક્ક થયિે િારા િોરણ અન્વય ેશહેરમાં ટ્રાફિક એન્ીનીયરીંગ 

ને િગત પ્રવ્રુલતઓની અમિવારી.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

પ્રકરણ – ૧૬  (લનયમસંગ્રહ – ૧૫)  

વીજાણુરૂપે ઉપિભ્ય માલહતી  
 

- ટને્ડર  

- ટને્ડર મંજુરીની લવગતો  

- લબિ મંજુરીની લવગતો  

- કોન્ટ્રાક્ટરોની યાદી  

- કોન્ટકે્ટ નંબર  

- ગડુ પ્રકે્ટીસ  

- ન્યઝુ લક્િપીંગ 

- લવલવિ પ્િાન્સ  

- િોટોગ્રાફ્સ   
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટ એન્ડ પાર્કિંગ શાખા  

પ્રકરણ – ૧૭  (લનયમસંગ્રહ – ૧૬)  
માલહતી મળેવવા માટે નાગરીકોને ઉપિભ્ય સવિતોની  લવગતો. 

 

૧૭.૧   િોકોને માહીતી મળ ેત ેમાટે લવભાગે અપનાવિે સાિનો, પધ્િલતઓ અથવા સવિતોઃ- 
 

૧.  કચરેી 

ર.  વતટમાનપત્રો 

૩.  નોટીસ બોડટ 

૪.  કચરેીમા ંરકેડટનું લનરીિણ 

પ.  મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ 

૬.   રીસ્ટર એ.ડી. / પોસ્ટ દ્વારા  

૭.  કરુીયર સવીસ દ્વારા  

૮.  પટ્ટાવાળા દ્વારા બજવણી કરીન ે    

૯.  કચરેીએ રૂબરૂ આવ્યથેી.  

  

 


