
રાજકોટ હરેી વળકાસ સત્તામડંલ 
બોડડ બેઠક ન.ં-૧૬૪, તા.૨૬-૦૮-૨૦૨૧ના રોજ ૧૬-૦૦ કાકે  

 
અનકુ્રમણિકા 

 

રાજકોટ હરેી વળકાસ સત્તામડંલની તા.૨૬-૦૮-૨૦૨૧ના ંરોજ યોજાયે એકસો ચોસઠ 
(૧૬૪)મી બોડડ બેઠકની કાયડળાહીની નોંધ. 

 

 અધ્મક્ષશ્રી, યાજકોટ ળશયેી વલકાવ વત્તાભડંના પ્રમખુ સ્થાને વત્તાભડંની ૧૬૪ભી 
ફોડડ ફેઠક તા.૨૬-૦૮-૨૦૨૧ને ગરુૂલાયના ં યોજ ૧૬-૦૦ કરાકે મોજામેર, જેભા ં નીચે 
મજુફની વલગતે અધ્મક્ષશ્રી તથા વભ્મશ્રીઓ શાજય યશરે.  
 

૧.  શ્રી અવભત અયોયા   અધ્મક્ષશ્રી, રૂડા અને        
 (આઇ.એ.એવ.)      મ્યવુનવીર કભીશ્નયશ્રી,  

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, 
      યાજકોટ.   
 

૨.   શ્રી એ.એચ.વિલેદી   ચીટનીળશ્રી 
(કરેકટયશ્રી, યાજકોટના પ્રવતવનવધ) કરેકટય કચેયી, 

યાજકોટ.  
 

૩.   શ્રી લરૂણકુભાય ફયનલાર        પ્રાદેવળક મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રી,(ન.ા.) 
(આઇ.એ.એવ.)   પ્રાદેવળક મ્યવુનવવર કવભશ્નયની કચેયી,  
     યાજકોટ. 
 

૪.   શ્રી જે.ી.ટેર    નગય વનમોજકશ્રી, 
(મખુ્મ નગય વનમોજકશ્રી  યાજકોટ નગય યચના મોજના, 
ગાધંીનગયના પ્રવતવનવધ)  યાજકોટ.  

 

૫. શ્રી એચ.ય.ુદોઢીમા    વીટી એન્જીનીમયશ્રી,  
      યાજકોટ ભશાનગયાલરકા,  

યાજકોટ.  
 

૬.  શ્રી પષુ્કયબાઇ ટેર   ચેયભેનશ્રી, 
       સ્ટેન્જડીંગ કભીટી,  

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, 
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       યાજકોટ 
 
૭.  શ્રી ચેતન ફી. ગણાિા   વભ્મ વલચલશ્રી અન ે
       મખુ્મ કાયોફાયી અવધકાયીશ્રી, 
       યાજકોટ ળશયેી વલકાવ વત્તાભડં, 
       યાજકોટ 
 

ફેઠકની ળરૂઆતભા ં વભ્મ વલચલશ્રી અને મખુ્મ કાયોફાયી અવધકાયીશ્રીએ આજની 
ફેઠકભા ં શાજય યશરે તભાભ વભ્મશ્રીઓને આલકાયી કોયભ પણૂડ થતા ભાન. અધ્મક્ષશ્રીની 
અનભુતીથી એજન્જડા મજુફની કામડલાશી ળરૂ કયલાભા ંઆલી.  
 આજની ફેઠકભા ં નીચે જણાવ્મા મજુફના મદુ્દાઓની ચચાડ વલચાયણા કયી વનણડમ 
રેલાભા ંઆલેર છે.  
 
 

મદુ્દા 
ન.ં 

ઠરાળ 
ન.ં વળગત ાના નબંર 

૧ ૧૮૭૯ તા.૨૩-૦૩-૨૦૨૧ના ં યોજ મોજામરે ફોડડ ફેઠક ન.ં-૧૬૩ભી ફોડડ ફેઠકની 
કામડલાશી નોંધને ફશારી આલા ફાફત.  

૧ 

૨ ૧૮૮૦ તા.૨૩-૦૩-૨૦૨૧ના ં યોજ મોજામેર વત્તાભડંની ૧૬૩ભી ફોડડ ફેઠકની 
કામડલાશી નોંધભા ંથમેર ઠયાલોની અભરલાયીની વભીક્ષા કયલા ફાફત. 

૧ 

૩ ૧૮૮૧ ગજુયાત નગય યચના અને ળશયેી વલકાવ અવધવનમભ-૧૯૭૬ની કરભ-૪૧ (૧) 
શઠે વત્તાભડંની સલૂચત મવુદ્દારૂ નગય યચના મોજના ન.ં-૭૭ (લાજડી 
ગઢ) ફનાલલાનો ઇયાદો જાશયે કયલા અંગે જરૂયી વનણડમ થલા ફાફત.  

૨ 

૪. ૧૮૮૨ કન્જસ્રકળન ઓપ ૨૪.૦ભી. ડી.ી. યોડ ફ્રોભ વતંોીનગય (RMC ફાઉન્જરી)થી 
ભોયફી શાઇલે સધુીના ંરૂડાની શદ્દભા ંઆલેર યસ્તાની કાભગીયી કયાલા વૈધ્ધાતંીક 
ભજુંયી આલા ફાફત. 

૩ થી ૪ 

૫. ૧૮૮૩ કન્જસ્રકળન ઓપ યેલ્લે ઓલય બ્રીજ(ROB) નીમય LC No.17/C ફીટલીન 
બાલનગય-યીફડા સ્ટેળન ઓપ યીંગયોડ-૨, પેઝ-૩ ચે.૮૧૦.૦૦ ફ્રોભ ગોંડર 
શાઈલે ટુ બાલનગય શાઈલેની કાભની વૈધ્ધાતંીક ભજુંયી ફાફત. 

૫ થી ૬ 

૬. ૧૮૮૪ યાજકોટ ળશયેી વલકાવ વત્તાભડંની શદ વલસ્તાયભા ં વભાવલષ્ટ થતા ભહશકા 
ગાભના ંOG (ભાડંાડુગંય વોવામટી વલસ્તાય)ભા ંગદંા ાણીના ં (વીલેજ) વનકાર 
અથે વીલેજ કરેકળન નેટલકડ , મ્ીંગ ભેઈન અને મ્ીંગ સ્ટેળન ફાધંી 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના ં ભાનવયોલય મ્ીંગ સ્ટેળન (EAST ZONE)ભા ં
શોંચાડલા સધુીની કાભગીયી SJMMSVYની ગ્રાન્જટભાથંી અંદાીત રૂ.૧.૮૭ 

૭ થી ૮ 
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કયોડના ંખચે ભગુબડ ગટયની કાભગીયી ભજુંય કયલા ફાફત.  

૭. ૧૮૮૫ યાજકોટ ળશયેી વલકાવ વત્તાભડંની શદ વલસ્તાયભા ંવભાવલષ્ટ ભારીમાવણ ગાભ ે
રૂડા દ્વાયા લડ-૨૦૦૦-૨૦૦૧ભા ં વનવભિત ઉંચી ટાકી, જે શાર ેજર્જયીત શારતભા ં
છે તેને હડસ્ભેન્જટર(તોડી ાડી) કયી નલી ૩.૦૦ રાખ રીટયની ક્ષભતાની ઉંચી 
ટાકી ફાધંી આલા અંદાીત રૂા.૪૧,૬૬,૫૦૦/-નો ખચડ થલા ાભ ે છે. વદય 
કાભગીયી  ભજુંય કયલા ફાફત.  

૯ 

૮. ૧૮૮૬ MIG પ્રકાયના ંઆલાવોને લશરેા તે શરેાના ધોયણે પાલણી કયલા અંગે તથા 
રો દ્વાયા પાલેર રાબાથીઓને વદંગીના નફંયલાા આલાવ પાલલા 
ભાટેની દયખાસ્ત ફાફત. 

૧૦ થી ૧૧ 

૯. ૧૮૮૭ રેન્જડ ડીસ્ોઝર કવભટીની તા.૧૮-૮-૨૦૨૧ની ભીટીંગની કામડલાશી નોંધ લચંાણ ે
રઇ આગની કામડલાશી કયલા ફાફત. 

૧૨ 

૧૦. ૧૮૮૮ કન્જસ્રકળન ઓપ ૯૦.૦ભી. ડી.ી. યોડ ફ્રોભ RMC ફાઉન્જરી ટુ AIIMS શોસ્સ્ટર 
ઈન રૂડા એયીમાના ંકાભનુ ંએકવેવ ભજુંય કયલા ફાફત.  

૧૩ થી ૧૪ 

૧૧. ૧૮૮૯ ભજુંય/અભરી દ્વદ્વવતમ પનુયાલવતિત વલકાવ મોજના-૨૦૩૧ની દયખાસ્તભા ં
ઝોનભા ં પેયપાય કયલા અંગે ગજુયાત નગય યચના અને ળશયેી વલકાવ 
અવધવનમભ-૧૯૭૬ની કરભ-૧૯ શઠે દયખાસ્ત કયલા ફાફત.  

૧૫ થી ૧૭ 

 
 


