
રાજકોટ હરેી વળકાસ સત્તામડંલ 
બોડડ બેઠક ન.ં-૧૬૩, તા.૨૩-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ ૧૨-૦૦ કાકે  

 
અનકુ્રમણિકા 

 

મદુ્દા 
ન.ં 

ઠરાળ 
ન.ં વળગત ાના નબંર 

૧ ૧૮૭૧ તા. ૧૧-૧૨-૨૦૨૦નાાં યોજ મોજામેર ફોડડ ફેઠક નાં.-૧૬૨ભી ફોડડ ફેઠકની 
કામડલાશી નોંધને ફશારી આલા ફાફત.  

૧ 

૨ ૧૮૭૨ તા.૧૧-૧૨-૨૦૨૦નાાં યોજ મોજામેર વત્તાભાંડની ૧૬૨ભી ફોડડ ફેઠકની 
કામડલાશી નોંધભાાં થમેર ઠયાલોની અભરલાયીની વભીક્ષા કયલા ફાફત. 

૧ 

૩ ૧૮૭૩ સચૂિત મવુદ્દારૂ નગય યિના મોજના નાં.૩૮/૨ (ભનશયપયુ – યોણકી)ની 
વત્તાભાંડ દ્વાયા અધધધનમભ – ૧૯૭૬ તથા ધનમભો – ૧૯૭૯ શઠે કામડલાશી 
કયી કરભ – ૪૨(૧) શઠે યાજમત્રભાાં અને દૈધનક ત્રોભાાં કયામેર 
પ્રધવધ્ધધની કામડલાશીને ફશાર યાખલા તથા અધધધનમભ-૧૯૭૬ની કરભ-૪૭ 
શઠે ભેરા લાાંધા સિૂનો અને યજૂઆતો ભાટે ધનણડમ કયલા અને 
અધધધનમભ-૧૯૭૬ની કરભ-૪૮(૧) શઠે યાજમ વયકાયશ્રીને ભાંજુયી અથે 
વાદય કયલા ફાફત. 

૨ થી ૩ 

૪. ૧૮૭૪ સચૂિત મવુદ્દારૂ નગય યિના મોજના નાં.૪૧ (વોખડા-ભારીમાવણ)ની 
વત્તાભાંડ દ્વાયા અધધધનમભ-૧૯૭૬ તથા ધનમભો-૧૯૭૯ શઠે કામડલાશી કયી 
કરભ-૪૨(૧) શઠે યાજમત્રભાાં અને દૈધનક ત્રોભાાં કયામેર પ્રધવધ્ધધની 
કામડલાશીને ફશાર યાખલા તથા અધધધનમભ-૧૯૭૬ની કરભ-૪૭ શઠે ભેરા 
લાાંધા સિૂનો અને યજૂઆતો ભાટે ધનણડમ કયલા અને અધધધનમભ-૧૯૭૬ની 
કરભ-૪૮(૧) શઠે યાજમ વયકાયશ્રીને ભાંજુયી અથે વાદય કયલા ફાફત. 

૪ થી ૫ 

૫. ૧૮૭૫ વત્તાભાંડનાાં વભગ્ર ળશયેીકયણ ધલસ્તાયભાાં સચૂિત કયામેર નગય યિના 
મોજના નાં.-૭૭ (લાજડીગઢ)ની સચૂિત કયામેર શદ્દભાાં પેયપાય કયલા ફાફત. 

૬ 

૬. ૧૮૭૬ ભાંજુય/અભરી દ્વદ્વતીમ પનુયાલધતિત ધલકાવ મોજના-૨૦૩૧ની દયખાસ્તભાાં 
ઝોનભાાં પેયપાય કયલા અંગે ગજુયાત નગય યિના અને ળશયેી ધલકાવ 
અધધધનમભ-૧૯૭૬ની કરભ-૧૯ શઠે દયખાસ્ત કયલા ફાફત. 

૭ થી ૧૧ 

૭. ૧૮૭૭ ખાંઢેયી યેલ્લે સ્ટેળન તથા જાભનગય યોડથી AIIMS શોસ્ીટરન ે જોડતા 
૩૦.૦૦ભી. ડી.ી. યસ્તાનુાં બ્રીજ વાથેના કાભ ફાફત. 

૧૨ થી ૧૩  

૮. ૧૮૭૮ વત્તાભાંડના નાણાકીમ લડ ૨૦૨૦-૨૧ના સધુાયેર અંદાજો તથા નાણાકીમ 
લડ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજત્રને ફશારી આલા ફાફત. 

૧૪ થી ૩૯ 
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રાજકોટ હરેી વળકાસ સત્તામડંલની તા.૨૩-૦૩-૨૦૨૧ના ંરોજ યોજાયે એકસો તે્રસઠ 

(૧૬૩)મી બોડડ બેઠકની કાયડળાહીની નોંધ. 
 

 અધમક્ષશ્રી, યાજકોટ ળશયેી ધલકાવ વત્તાભાંડના પ્રમખુ સ્થાને વત્તાભાંડની ૧૬૩ભી 
ફોડડ ફેઠક તા.૨૩-૦૩-૨૦૨૧ને ભાંગલાયનાાં યોજ ૧૨-૦૦ કરાકે મોજામેર, જેભાાં નીિ ે
મજુફની ધલગતે અધમક્ષશ્રી તથા વભ્મશ્રીઓ શાજય યશરે.  
 

૧.  શ્રી ઉદીત અગ્રલાર   અધમક્ષશ્રી, રૂડા અને        
 (આઇ.એ.એવ.)      મ્યધુનવીર કભીશ્નયશ્રી,  

યાજકોટ ભશાનગયાચરકા, 
      યાજકોટ.   
 

૨.   શ્રી એિ.વી.તન્ના   ભાભરતદાયશ્રી 
(કરેકટયશ્રી, યાજકોટના પ્રધતધનધધ) કરેકટય કિેયી, 

યાજકોટ.  
 

૩.   શ્રી એન.એપ.િૌધયી   એડી.કરેકટયશ્રી    
(પ્રાદેધળક કધભશ્નયશ્રી,    નગયાચરકાઓ, 
યાજકોટના પ્રધતધનધધ.)   યાજકોટ ધલબાગ. 
 

૪.   શ્રી એ.કે.યાલ.    નગય યિના અધધકાયી 
(મખુ્મ નગય ધનમોજકશ્રી  પ્રલય નગય ધનમોજકશ્રી, 
ગાાંધીનગયના પ્રધતધનધધ)  યાજકોટ નગય યિના મોજના, 
     યાજકોટ.  

 

૫. શ્રી એિ.ય.ુદોઢીમા    વીટી એન્જીનીમયશ્રી,  
      યાજકોટ ભશાનગયાચરકા,  

યાજકોટ.  
 

૬.  શ્રી ભુતબાઇ જવભાંતબાઇ ફોદય પ્રમખુશ્રી, 
       જજલ્રા ાંિામત, 
       યાજકોટ 
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૭.  શ્રી િેતન ફી. ગણાત્રા   વભ્મ વચિલશ્રી અન ે
       મખુ્મ કાયોફાયી અધધકાયીશ્રી, 
       યાજકોટ ળશયેી ધલકાવ વત્તાભાંડ, 
       યાજકોટ 
 

ફેઠકની ળરૂઆતભાાં વભ્મ વચિલશ્રી અને મખુ્મ કાયોફાયી અધધકાયીશ્રીએ આજની 
ફેઠકભાાં શાજય યશરે તભાભ વભ્મશ્રીઓને આલકાયી કોયભ પણૂડ થતા ભાન. અધમક્ષશ્રીની 
અનભુતીથી એજન્જડા મજુફની કામડલાશી ળરૂ કયલાભાાં આલી.  
 આજની ફેઠકભાાં નીિે જણાવ્મા મજુફના મદુ્દાઓની િિાડ ધલિાયણા કયી ધનણડમ 
રેલાભાાં આલેર છે.  
 
 
 


