
રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળ 
બોડડ બેઠક ન.ં-૧૬૦, તા. ૦૪-૦૭-૨૦૨૦ના રોજ ૧૨-૦૦ કલાકે  

 

અનકુ્રમણિકા 
મદુ્દા 
ન.ં વિગત ઠરાિ નબંર પાના નબંર  

૧ તા. ૨૭-૦૨-૨૦૨૦ નાાં રોજ યોજાયેલ બોર્ડ બેઠક નાં.-૧૫૯ મી બોર્ડ 
બેઠકની કાયડવાહી નોંધને બહાલી આપવા બાબત.  

૧૮૪૫ ૧ 

૨ તા. ૨૭-૦૨-૨૦૨૦ નાાં રોજ યોજાયેલ સત્તામાંર્ળની ૧૫૯મી બોર્ડ 
બેઠકની કાયડવાહી નોંધમાાં થયેલ ઠરાવોની અમલવારીની સમીક્ષા 
કરવા બાબત. 

૧૮૪૬ ૧ 

૩ તા.૧૮-૦૬-૨૦૨૦ના જાહરેનામાાંથી મોજે-મોટામવા, મ ાંજકા, ઘાંટેશ્વર, 
માધાપર તથા માધાપરમાાં સમાવવષ્ટ મનહરપ ર – ૧ ગામોનો 
સમાવેશ રાજકોટ મહાનગરપાલલકા વવસ્તારની હદ્દમાાં થતા 
સરકારશ્રીના તા.૦૧-૦૨-૧૯૭૮ના જાહરેનામા મ જબ અવધવનયમની 
જોગવાઇ અન સારની કાયડવાહી અન્વયે અવધકારો સ પ્રત કરવા તેમજ 
નવી વધેલ હદ્દમાાં સરકારશ્રી દ્વારા માંજ ર કરાયેલ નગર રચના 
યોજનાઓમાાં જ દા જ દા હતે   માટે રાજકોટ શહરેી વવકાસ સત્તામાંર્ળને 
ફાળવેલ આખરી ખાંર્ો રાજકોટ મહાનગરપાલલકાને તબદીલ કરવા 
બાબત. 

૧૮૪૭ ૨ થી ૧૦ 

 

 



રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળ 
બોડડ બેઠક ન.ં-૧૬૦, તા. ૦૪-૦૭-૨૦૨૦ના રોજ ૧૨-૦૦ કલાકે  

 

રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળની તા. ૦૪-૦૭-૨૦૨૦ના ંરોજ યોજાયેલ સભાની એકસો 
સાઇઠ (૧૬૦)મી બોડડ બેઠકની કાયડિાહીની નોંધ. 

 
 અધ્યક્ષશ્રી, રાજકોટ શહરેી વવકાસ સત્તામાંર્ળના પ્રમ ખ સ્થાને સત્તામાંર્ળની ૧૬૦મી 
બેઠક તા.૦૪-૦૭-૨૦૨૦ને શવનવારનાાં રોજ ૧૨-૦૦ કલાકે યોજાયેલ, જેમાાં નીચે મ જબની 
વવગતે અધ્યક્ષશ્રી તથા સભ્યશ્રીઓ હાજર રહલે.  
 
૧.  શ્રી ઉદીત અગ્રવાલ   અધ્યક્ષશ્રી, રૂર્ા અને        
 (આઇ.એ.એસ.)      મ્ય વનસીપલ કમીશ્નરશ્રી,  

રાજકોટ મહાનગરપાલલકા, 
      રાજકોટ.   
 

૨.   શ્રી અશોક વિવેદી   ચીટનીશ ટ  કલેકટર 
(કલેકટરશ્રી, રાજકોટના પ્રવતવનવધ) કલેકટર કચેરી, 

રાજકોટ.  
 

૩.   ક . સ્ત  વત ચારણ   પ્રાદેવશક કવમશ્નરશ્રી, 
(આઇ.એ.એસ.)   નગરપાલલકાઓ, 

રાજકોટ વવભાગ. 
 

૪.   શ્રી એમ.એસ.પઢીયાર   નગર રચના અવધકારીશ્રી, 
(મ ખ્ય નગર વનયોજકશ્રી,  નગર રચના યોજનાઓ રાજકોટ કચેરી, 
ગાાંધીનગરના પ્રવતવનવધ)  રાજકોટ.  

 
૫. શ્રી એચ.ય .દોઢીયા    સીટી એન્ીનીયરશ્રી,  
      રાજકોટ મહાનગરપાલલકા,  

રાજકોટ.  
 
૬.  શ્રી ઉદય કાનગર્   ચેરમેનશ્રી, 
       સ્ટેન્ર્ીંગ કવમટી,  
       રાજકોટ મહાનગરપાલલકા, 
       રાજકોટ. 
૭.  શ્રી ચેતન બી. ગણાિા   સભ્ય સલચવશ્રી અન ે
       મ ખ્ય કારોબારી અવધકારીશ્રી, 
       રાજકોટ શહરેી વવકાસ સત્તામાંર્ળ, 



રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળ 
બોડડ બેઠક ન.ં-૧૬૦, તા. ૦૪-૦૭-૨૦૨૦ના રોજ ૧૨-૦૦ કલાકે  

 

       રાજકોટ 
 

બેઠકની શરૂઆતમાાં સભ્ય સલચવશ્રી અને મ ખ્ય કારોબારી અવધકારીશ્રીએ આજની 
બેઠકમાાં હાજર રહલે તમામ સભ્યશ્રીઓને આવકારી કોરમ પણૂડ થતા માન. અધ્યક્ષશ્રીની 
અન મતીથી એજન્ર્ા મ જબની કાયડવાહી શરૂ કરવામાાં આવી.  
 આજની બેઠકમાાં નીચે જણાવ્યા મ જબના મ દ્દાઓની ચચાડ વવચારણા કરી વનણડય 
લેવામાાં આવેલ છે.  
 
 


