
રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળ 
બોડડ બેઠક ન.ં-૧૬૧, તા. ૦૫-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ ૧૧-૦૦ કલાકે  

 

અનકુ્રમણિકા 
 

મદુ્દા 
ન.ં વિગત ઠરાિ નબંર પાના નબંર  

૧ તા. ૦૪-૦૭-૨૦૨૦નાાં રોજ યોજાયેલ બોર્ડ બેઠક નાં.-૧૬૦મી બોર્ડ 
બેઠકની કાયડવાહી નોંધને બહાલી આપવા બાબત.  

૧૮૪૮ ૧ 

૨ તા.૦૪-૦૭-૨૦૨૦નાાં રોજ યોજાયેલ સત્તામાંર્ળની ૧૬૦મી બોર્ડ 
બેઠકની કાયડવાહી નોંધમાાં થયેલ ઠરાવોની અમલવારીની સમીક્ષા 
કરવા બાબત. 

૧૮૪૯ ૧ 

૩ મસુદ્દારૂપ નગર રચના યોજના નાં.૩૮/૧ (માધાપર)ની સત્તામાંર્ળ 
દ્વારા અધધધનયમ – ૧૯૭૬ તથા ધનયમો – ૧૯૭૯ હઠેળ કાયડવાહી કરી 
કલમ -૪૨(૧) હઠેળ રાજયપત્રમાાં અને દૈધનક પત્રોમાાં કરાયેલ 
પ્રધસધ્ધીની કાયડવાહીને બહાલ રાખવા તથા અધધધનયમ – ૧૯૭૬ની 
કલમ – ૪૭ હઠેળ મળેલા વાાંધા સચૂનો અને રજૂઆતો માટે ધનર્ડય 
કરવા અને અધધધનયમ – ૧૯૭૬ની કલમ – ૪૮(૧) હઠેળ રાજય 
સરકારશ્રીને માંજુરી અથે સાદર કરવા બાબત.  

૧૮૫૦ ૨ થી ૩ 

૪. રૂર્ા દ્વારા તૈયાર કરાયેલી રૂર્ા ધવસ્તારની માંજુર થયેલી ડ્રાફટ ટી.પી. 
સ્કીમ નાં.૪૩ (વાજર્ી-વર્)ની પ્રારાંભિક યોજનાની ટી.પી.ઓ દ્વારા 
તૈયાર કરાયેલ કામ ચલાઉ પનુઃરચનાની દરખાસ્તોને પરામર્ડ 
આપવા બાબત. 

૧૮૫૧ ૪ થી ૫ 

૫. સત્તામાંર્ળનાાં સમગ્ર ર્હરેીકરર્ ધવસ્તારમાાં સભૂચત કરાયેલ નગર 
રચના યોજનાઓ (૭૬-પરાપીપળીયા, ૭૭-વાજર્ીગઢ, ૭૮-ર્ાપર, 
૭૯-વેરાવળ) બનાવવા બાબત. 

૧૮૫૨ ૬ થી ૭ 

૬. રૂર્ા બોર્ડ બેઠક નાં.૧૦૮ના ઠરાવ નાં.૧૧૮૯ની જોગવાઇ મજુબ સોઇલ 
ટેસ્ટીંગ તથા મટીરીયલ્સ ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી અંગેની માન્યતા આપવા 
સબબની ધનમાયેલ કમીટીના મેમ્બસડમાાં સધુારો થવા બાબત તથા 
સોઇલ ટેસ્ટીંગ તથા મટીરીયલ ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીની માન્યતા આપવા 
સબબની ધનધાડરીત થયેલ લાયકાત ઉપરાાંત એન.એ.બી.એલ.નો 
ઉમેરો થવા બાબત. 

૧૮૫૩ ૮ 

૭. રાજકોટ મહાનગરપાભલકા ધવસ્તાર માટેના ર્ી.પી.પાટડ પ્લાન તથા 
ઝોન સટી, ઝોન અભિપ્રાય ધવગેરે જાહરે જનતાને આપવા અંગેની 
સત્તા રાજકોટ મહાનગરપાભલકાને આપવા બાબત. 

૧૮૫૪ ૯ 

૮. સત્તામાંર્ળમાાં  રજુ  થતા  લે-આઉટ પ્લાન, બાાંધકામ પ્લાન, સબ-
પ્લોટીંગ પ્લાન તથા એમાલગમેર્ન પ્લાન ધવગેરેમાાં 
સરકારી/અધડસરકારી કચેરીના વાાંધા પ્રમાર્પત્ર ન મળતા ના-માંજુર 

૧૮૫૫ ૧૦ 
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થયેલ ધવકાસ પરવાનગીના પ્રકરર્ો એક વર્ડ સધુીમાાં પનુ: રજુ થતા 
ચકાસર્ી ફી ન વસલુવા બાબત.  

૯. સત્તામાંર્ળની ૨૪ (ચોવીસ) ગામોની પાર્ી પરુવઠા યોજનાના પાટડ-૨ 
માાં સમાધવષ્ટ થતા હરે્વકડસ બનાવવા માટે મુાંજકા ગામે ટી.પી-૧૭ના 
ફા.પ્લોટ-૮૧ની ફાળવર્ી કરવા બાબત. 

૧૮૫૬ ૧૧ 

૧૦. માધાપર અને ઘાંટેશ્વર ગામો રાજકોટ મહાનગરપાભલકામાાં સમાધવષ્ટ 
થતા SJMMSVY ગ્રાાંટ અંતગડત રૂર્ા દ્વારા આયોજીત ૨૪ ગામોની 
પાર્ી પરુવઠા યોજના પૈકી ફેરફારો થતા ૫(પાાંચ) ગામો 
પરાપીપળીયા, ન્યારા, ખાંઢેરી, બાઘી અને નારર્કા ગામો માટે 
અલગથી પાઈપલાઈન તથા ઈન્રાસ્રકચર ધવગેરેની કામગીરી 
કરવાની થતી હોય, માંજુરી આપવા બાબત. 

૧૮૫૭ ૧૨ થી ૧૪ 

૧૧. સત્તામાંર્ળ ધવસ્તારમાાં રીંગરોર્-૨, ફેઝ-૨ની પથરેખામાાં આવેલ 
ચે.૮૨૭૫ પરના બ્રીજમાાં કરવાની થતી વધારાની કામગીરીને બહાલી 
આપવા બાબત. 

૧૮૫૮ ૧૫ 
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રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળની તા. ૦૫-૦૯-૨૦૨૦ના ંરોજ યોજાયેલ એકસો એકસઠ 
(૧૬૧)મી બોડડ બેઠકની કાયડિાહીની નોંધ. 

 
 અધ્યક્ષશ્રી, રાજકોટ ર્હરેી ધવકાસ સત્તામાંર્ળના પ્રમખુ સ્થાને સત્તામાંર્ળની ૧૬૧મી 
બોર્ડ બેઠક તા.૦૫-૦૯-૨૦૨૦ન ે ર્ધનવારનાાં રોજ ૧૧-૦૦ કલાકે યોજાયેલ, જેમાાં નીચ ે
મજુબની ધવગતે અધ્યક્ષશ્રી તથા સભ્યશ્રીઓ હાજર રહલે.  
 
૧.  શ્રી ઉદીત અગ્રવાલ   અધ્યક્ષશ્રી, રૂર્ા અને        
 (આઇ.એ.એસ.)      મ્યધુનસીપલ કમીશ્નરશ્રી,  

રાજકોટ મહાનગરપાભલકા, 
      રાજકોટ.   
 

૨.   શ્રી એચ.સી.તન્ના   મામલતદારશ્રી 
(કલેકટરશ્રી, રાજકોટના પ્રધતધનધધ) કલેકટર કચેરી, 

રાજકોટ.  
 

૩.   કુ. સ્તધુત ચારર્   પ્રાદેધર્ક કધમશ્નરશ્રી, 
(આઇ.એ.એસ.)   નગરપાભલકાઓ, 

રાજકોટ ધવિાગ. 
 

૪.   શ્રી એચ.વી.ર્ોરીવાલા   નગર ધનયોજકશ્રી, 
(મખુ્ય નગર ધનયોજકશ્રી  નગર આયોજન અને મલુ્યાાંકન ખાત,ુ 
 ગાાંધીનગરના પ્રધતધનધધ)  ર્ાખા કચેરી,     
     રાજકોટ.  

 
૫. શ્રી એચ.ય.ુદોઢીયા    સીટી એન્જીનીયરશ્રી,  
      રાજકોટ મહાનગરપાભલકા,  

રાજકોટ.  
 
૬.  શ્રી ઉદય કાનગર્   ચેરમેનશ્રી, 
       સ્ટેન્ર્ીંગ કધમટી,  
       રાજકોટ મહાનગરપાભલકા, 
       રાજકોટ. 
૭.  શ્રી ચેતન બી. ગર્ાત્રા   સભ્ય સભચવશ્રી અન ે
       મખુ્ય કારોબારી અધધકારીશ્રી, 
       રાજકોટ ર્હરેી ધવકાસ સત્તામાંર્ળ, 
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       રાજકોટ 
 

બેઠકની ર્રૂઆતમાાં સભ્ય સભચવશ્રી અને મખુ્ય કારોબારી અધધકારીશ્રીએ આજની 
બેઠકમાાં હાજર રહલે તમામ સભ્યશ્રીઓને આવકારી કોરમ પરૂ્ડ થતા માન. અધ્યક્ષશ્રીની 
અનમુતીથી એજન્ર્ા મજુબની કાયડવાહી ર્રૂ કરવામાાં આવી.  
 આજની બેઠકમાાં નીચે જર્ાવ્યા મજુબના મદુ્દાઓની ચચાડ ધવચારર્ા કરી ધનર્ડય 
લેવામાાં આવેલ છે.  
 
 


