
રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળ 
બોડડ બેઠક ન.ં-૧૬૨, તા.૧૧-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ ૧૧-૦૦ કલાકે  

 
 અનકુ્રમણિકા 

 

મદુ્દા 
ન.ં 

ઠરાિ નબંર વિગત પાના નબંર 

૧ ૧૮૫૯ તા. ૦૫-૦૯-૨૦૨૦નાાં રોજ યોજાયેલ બોર્ડ બેઠક નાં.-૧૬૧મી 
બોર્ડ બેઠકની કાયડવાહી નોંધને બહાલી આપવા બાબત.  

૧ 

૨ ૧૮૬૦ તા.૦૫-૦૯-૨૦૨૦નાાં રોજ યોજાયેલ સત્તામાંર્ળની ૧૬૧મી બોર્ડ 
બેઠકની કાયડવાહી નોંધમાાં થયેલ ઠરાવોની અમલવારીની 
સમીક્ષા કરવા બાબત. 

૧ 

૩ ૧૮૬૧ ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી વવકાસ અવધવનયમ – 
૧૯૭૬ની કલમ – ૪૧(૧) હઠેળ સત્તામાંર્ળની સચૂચત મસુદ્દારૂપ 
નગર રચના યોજના નાં.૩૮/૨ (મનહરપરુ-રોણકી) બનાવવાનો 
ઇરાદો જાહરે કરવા અંગે જરૂરી વનણડય થવા બાબત. 

૨ થી ૩ 

૪. ૧૮૬૨ ગજુરાત નગર રચના અને શહરેી વવકાસ અવધવનયમ – 
૧૯૭૬ની કલમ – ૪૧(૧) હઠેળ સત્તામાંર્ળની સચૂચત મસુદ્દારૂપ 
નગર રચના યોજના નાં.૪૧ (માલીયાસણ-સોખર્ા) બનાવવાનો 
ઇરાદો જાહરે કરવા અંગે જરૂરી વનણડય થવા બાબત. 

૪ થી ૫ 

૫. ૧૮૬૩ કન્સટ્રકશન ઓફ રીંગરોર્-૨ ફેઝ-૪ ફ્રોમ ભાવનગર હાઇવે 
(કાળીપાટ વવલેજ) ટુ અમદાવાદ રોર્(માલીયાસણ વવલેજ) 
૨(બે) બ્રીજીસ સાથેના કામ બાબત. 

૬ થી ૭ 

૬. ૧૮૬૪ સત્તામાંર્ળ વવસ્તારના AIIMS હોસ્સ્પટલને જોર્તા સત્તામાંર્ળની 
હદમાાં આવેલ ૩૦.૦ મી. રસ્તાને ૪(ચાર) માગીય અને ૯૦.૦ 
મી. ર્ી.પી. રસ્તાને ૬(છ) માગીય રસ્તો બનાવવા બાબત. 

૮ 

૭. ૧૮૬૫ સત્તામાંર્ળ વવસ્તારનાાં ગામથી ગામને જોર્તા તથા ર્ી.પી. 
રસ્તાની કામગીરીને બહાલી આપવા બાબત. 

૯ 

૮. ૧૮૬૬ રાજકોટ શહરેી વવકાસ સત્તામાંર્ળ અંતગડત ચાલતા ઘન કચરા 
વ્યવસ્થાપન માટે SJMMSVY ગ્રાન્ટ અંતગડત ૮(આઠ) નાંગ 
ટીપરવાન ફાળવવા બાબત.  

૧૦ 

૯. ૧૮૬૭ રાજકોટ શહરેી વવકાસ સત્તામાંર્ળ દ્વારા ખરીદવામાાં આવેલ 
રેફયઝુ કોમ્પેકટર માહનેા એક નાંગ રેફયઝુ કોમ્પેકટર શાપર / 
વેરાવળ ગ્રામપાંચાયતને ઓપરેશન તેમજ મેઇન્ટેનન્સની 
જવાબદારી સાથે સોંપવા બાબત. 

૧૧ થી ૧૨ 

૧૦. ૧૮૬૮ રાજકોટ શહરેી વવકાસ સત્તામાંર્ળના સને ૨૦૧૯-૨૦ના વાવષિક 
હહસાબને માંજૂરી આપવા બાબત તથા નાણાકીય વષડ ૨૦૨૦-
૨૧નુાં સધુારેલુાં અંદાજપત્ર રજુ કરવા બાબત. 

૧૩ થી ૭૪ 



રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળ 
બોડડ બેઠક ન.ં-૧૬૨, તા.૧૧-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ ૧૧-૦૦ કલાકે  

 
૧૧. ૧૮૬૯ રૂર્ા કચેરી દ્વારા બાાંધવામાાં આવેલ ટી.પી. ૯ એફ.પી. ૩૧/અ 

ખાતે ’’વીર સાવરકર નગર’’ સાઇટ પર ઇ.ર્બલ્ય.ુએસ પ્રકારના 
૬૮૪ આવાસો તથા એલ.આઇ.જી. પ્રકારના ૩૩૬ આવાસો 
તેમજ ૪૮ દુકાનો માટે કબજા સોંપણી અંગેની કાયડવાહીને 
બહાલી મેળવવા તેમજ ઉકત સાઇટ ખાતેના ખાલી આવાસો 
તથા દુકાનો અંગે ભવવષ્યમાાં થનાર વેંચાણ અંગેની આવક 
રાજકોટ મહાનગરપાચલકા કચેરી દ્વારા રાખવામાાં આવે તે અંગે 
માંજુરી આપવા બાબત. 

૭૫ 

૧૨. ૧૮૭૦ માંજુરી / અમલી દ્વદ્વવતય પનુરાવવતિત વવકાસ યોજના – 
૨૦૩૧ની દરખાસ્તમાાં ઝોનમાાં ફેરફાર કરવા અંગે ગજુરાત 
નગર રચના અને શહરેી વવકાસ અવધવનયમ – ૧૯૭૬ની કલમ 
– ૧૯ હઠેળ દરખાસ્ત કરવા બાબત. 

૭૬ થી ૮૪ 

 



રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળ 
બોડડ બેઠક ન.ં-૧૬૨, તા.૧૧-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ ૧૧-૦૦ કલાકે  

 
રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળની તા. ૧૧-૧૨-૨૦૨૦ના ંરોજ યોજાયેલ એકસો બાસઠ 

(૧૬૨)મી બોડડ બેઠકની કાયડિાહીની નોંધ. 
 

 અધ્યક્ષશ્રી, રાજકોટ શહરેી વવકાસ સત્તામાંર્ળના પ્રમખુ સ્થાને સત્તામાંર્ળની ૧૬૨મી 
બોર્ડ બેઠક તા.૧૧-૧૨-૨૦૨૦ન ે શકુ્રવારનાાં રોજ ૧૧-૦૦ કલાકે યોજાયેલ, જેમાાં નીચ ે
મજુબની વવગતે અધ્યક્ષશ્રી તથા સભ્યશ્રીઓ હાજર રહલે.  
 

૧.  શ્રી ઉદીત અગ્રવાલ   અધ્યક્ષશ્રી, રૂર્ા અને        
 (આઇ.એ.એસ.)      મ્યવુનસીપલ કમીશ્નરશ્રી,  

રાજકોટ મહાનગરપાચલકા, 
      રાજકોટ.   
 

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

રાજકોટ.  
 

૩.   શ્રી એન.એફ.ચૌધરી   એર્ી.કલેકટરશ્રી    
(પ્રાદેવશક કવમશ્નરશ્રી,    નગરપાચલકાઓ, 
રાજકોટના પ્રવતવનવધ.)   રાજકોટ વવભાગ. 
 

 
૪.   શ્રી એ.કે.રાવ.    નગર રચના અવધકારી 

(મખુ્ય નગર વનયોજકશ્રી  પ્રવર નગર વનયોજકશ્રી, 
ગાાંધીનગરના પ્રવતવનવધ)  રાજકોટ નગર રચના યોજના, 
     રાજકોટ.  

 

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

રાજકોટ.  
 

૬.  શ્રી ચેતન બી. ગણાત્રા   સભ્ય સચચવશ્રી અન ે
       મખુ્ય કારોબારી અવધકારીશ્રી, 
       રાજકોટ શહરેી વવકાસ સત્તામાંર્ળ, 
       રાજકોટ 

બેઠકની શરૂઆતમાાં સભ્ય સચચવશ્રી અને મખુ્ય કારોબારી અવધકારીશ્રીએ આજની 
બેઠકમાાં હાજર રહલે તમામ સભ્યશ્રીઓને આવકારી કોરમ પણૂડ થતા માન. અધ્યક્ષશ્રીની 
અનમુતીથી એજન્ર્ા મજુબની કાયડવાહી શરૂ કરવામાાં આવી.  



રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળ 
બોડડ બેઠક ન.ં-૧૬૨, તા.૧૧-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ ૧૧-૦૦ કલાકે  

 
 આજની બેઠકમાાં નીચે જણાવ્યા મજુબના મદુ્દાઓની ચચાડ વવચારણા કરી વનણડય 
લેવામાાં આવેલ છે.  
 
 
 


