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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૨(લનયમ સાંગ્રહ- ૧) 

સાંગઠનની લિગતો, કાયો અન ેફરજો 

૨.૧ જાહરે તાંત્રના ઉદશે/હતે:ુ- 

 શહેરના નગરીકોના જાહેર આરોગ્ય અન ેસુખાકારી તથા પ્રાથલમક સુલિધાના હેતસુર રસ્તા મહાનગરપલિકાના મકાન માટેની સુલિધા ઉપિબ્ધ કરાિિી. 

 

૨.૨ જાહરે તાંત્રનો ટુાંકો ઇલતહાસ અન ેતેની રચનાનો સાંદર્ભ:-  

 રાજકોટ શહેરમાાં જુદા જુદા િોર્ભમાાં પ્રાથલમક સુલિધા જેિી કે રસ્તા જાહેર બાથરૂમ તથા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના મકાનો બનાિિાની તથા મેઇન્ટેનન્સની 

કામગીરી બાાંધકામ શાખા દ્િારા કરિામાાં આિ ે છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની નાણાાંકીય ઉપિબ્ધતા તથા શહરેના લિકાસની ધ્યાનામાાં રાખી લિકાસના કાયોનુાં 

આયોજન કરી કરિામાાં આિે છે. 

 

૨.૩ જાહરેતાંત્રની ફરજો :- 

 ૧) શહેરના નાગરરકોન ેરસ્તાની સલુિધા પુરી પાર્િી. ઉપરાાંત રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના મકાનોનુાં/ઇમારતોનુાં બાાંધકામ કરિુાં. 

 ૨) હયાત રસ્તા તથા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા હસ્તકના મકાનોની જાળિણી/ લનર્ાિ મરામતની કામગીરી કરિી. 

 ૩) અન્ય સોંપાયિેા યોજનાકીય કાયભક્રમો/કામગીરી. 

 

૨.૪ જાહરેતાંત્રની મખુ્ય પ્રિુલતઓ/કાયો. 

 પારા ૨.૧ તથા ૨.૩ મુજબ 
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૨.૫ જાહરેતાંત્ર દ્િારા આપિામાાં આિતી સિેાઓની યાદી તથા તેનુાં સાંલિપ્ત લિિરણ. :- 

રસ્તા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના મકાનોની યોગ્ય સલુિધા પરુી પાર્િી તથા તેન ેયોગ્ય રીતે નીર્ાિ - મરામત કરિી. 

 

૨.૬ જાહરેતાંત્રના રાજય, લનયામક કચરેી, પ્રદશે, જીલ્િો, બ્િોક િગરે ેસ્તરોએ સાંસ્થાગત માળખાનો આિખે 

(જયાાં િાગ ુપર્તુાં હોય તયાાં) 

 

૨.૭ જાહરેતાંત્રની અસરકારકતા અન ેકાયભિમતા િધારિા માટેની િોકો પાસથેી અપેિાઓ:- 

રસ્તા, ગટરો અન ેબીજી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા હસ્તકની જાહેર લમિકતોનો બગાર્ ન કરી જાળિણી કરિામાાં મદદ કર ેતેની િોકો પાસથેી અપેિા રાખિામાાં આિ ે

છે. 

 

૨.૮ િોકસહયોગ મળેિિા માટેની ગોઠિણ અન ેપધ્ધલતઓ :- 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ િોકો દ્િારા ચુાંટાયિેા પ્રલતલનલધઓ મારફત ચાિતી સ્િાયત સાંસ્થા છે. આ પ્રલતલનલધઓ દ્િારા બાાંધકામ લિર્ાગન ેિગત યોગ્ય 

લનલત ઘર્િાનુાં કામ જનરિ બોર્ભ/સ્થાયી સલમલત/બાાંધકામ સલમલત મારફત કરિામાાં આિ ેછે. 

 

૨.૯ સિેા આપિાના દખેરેખ લનયાંત્રણ અન ેજાહેર ફરીયાદ લનિારણ માટ ેઉપિબ્ધ તાંત્ર :-  

 હાિ શહેરના લિસ્તારોમાાં રસ્તા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના મકાનોને િગત જાહેર ફરીયાદ લનિારણ માટે મુખ્ય કચેરીમાાં તથા એકબારી પધ્ધલતમાાં વ્યિસ્થા 

છે. 

 ૧) બાાંધકામ શાખા 

 ૨) સીટી લસિીક સેન્ટર  
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૨.૧૦ મખુ્ય કચરેી સરનામા :- 

 

સને્રિ ઝોન ઇસ્ટ ઝોન િસે્ટ ઝોન 

બાાંધકામ શાખા તથા સીટી લસિીક સેન્ટરમાાં 

એકબારી પધ્ધલતની કચેરી 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

ર્ો. આાંબેર્કર ર્િન, 

ઢેબર રોર્, 

રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧. 

શ્રી ઝિેરચાંદ મેઘાણી ર્િન, 

ર્ાિનગર રોર્, 

રાજકોટ. 

શ્રી હરીસસાંહજી ગોલહિ ર્િન, 

૧૫૦' રીંગ રોર્, 

બીગ બઝાર પાછળ, 

રાજકોટ. 

 

 

૨.૧૧ કચરેી શરૂ થિાનો તથા બાંધ થિાનો સમય :- 

 

મુખ્ય કચેરી શરૂ થિાનો સમય  : ૧૦.૩૦ 

મુખ્ય કચેરી બાંધ થિાનો સમય  : ૧૮.૧૦ 

(જાહરે રજાના રદિસો લસિાય) 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (લનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની લિગતો :- 

 હોદો :- એર્ી. સીટી એન્જીનીયર/ સીટી એન્જીનીયર   

સતાઓ:- િહીિટી: 

૧. સ્ટાફનુાં જનરિ સુપરલિઝન તથા સ્ટાફની રજા માંજુર કરિી.(હક્ક રજા અન ેબીજી રજા રદિસ-૩૦ સુધી) 

૨. સરકારશ્રી તથા લિર્ાગો તરફથી માાંગિામાાં આિતી માલહતીનુાં સાંકિન કરિુાં. 

3. ધારાસભ્યશ્રી, સાંસદસભ્યશ્રી તરફથી સુચિિામાાં આિેિ કામોનુાં સાંકિન કરિુાં. 

૪. ઉપરી અલધકારીઓ દ્િરા સોંપાયેિ અન્ય કામગીરી. 

નાણાાંકીય: 

૧. એસ્ટીમેટો રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- સુધીના માંજુર કરિા. 

૨. રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- થી ઉપરના રકમના બીિો રજુ કરિા. 

૩. રૂ. ૫૦૦/- સુધીની પરચુરણ ખરીદી રૂબરૂ ર્ાિ ચકાસીને કરિી. 

૪. શાખાના અાંદાજપત્રનુાં આયોજન કરિુાં. 

૫. સરકારશ્રી માાંથી લિલિધ ગ્રાન્ટ મેળિિાની કાયભિાહી કરિી.  

૬. લિલિધ યોજનાઓનુાં આયોજન કરિુાં.  

ફરજો : 

૧. લિલિધ કલમટીઓની બેઠકમાાં હાજરી આપિી. 

૨. ખાતાના િર્ા તરીક ેફરજ બજાિિી. 

૩. દરેક ઝોનમાાં આિતા િોર્ભની બાાંધકામ િગત તમામ કામગીરીની જિાબદારી. 

૪. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની લિલિધ લમિકતોના સાંબાંધીત અરજદારોને દસ્તાિજે કરી આપિા. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (લનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની લિગતો :- 

 હોદો :- ર્પે્યટુી એક્ઝીક્યટુીિ એન્જીનીયર  

   

સતાઓ:-    િહીિટી: 

૧. િોર્ભના લિકાસકામો રસ્તાના પ્િાનીંગ તથા એસ્ટીમેટ તૈયાર કરિા. 

૨. ર્યગ્રસ્ત મકાનોનો સિે કરી નોટીસ આપિી જરૂર પડ્યે દુર કરાિિા કાયભિાહી કરિી. 

૩. રજા માંજુર/નામાંજુરનો અર્ીપ્રાય આપિો. 

૪. ઉપરી અધીકારીઓ દ્િારા સોંપાયેિ અન્ય કામગીરી.  

૫. આસી. માહીતી અલધકારીની કામગીરી.  

નાણાાંકીય: 

૧. એસ્ટીમેટો રૂ. ૫૦,૦૦૦/- સુધીના માંજુર કરિા. 

૨. બાાંધકામને િગત રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/-સુધીના બીિો મોકિિા. 

૩. રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- સુધીના કામોના બીિોમાાં પાસ ફોર પેમેન્ટમાાં સહીના સાંપુણભ અલધકાર. 

૪. િોર્ભના રસ્તા તથા અન્ય પ્રોજેક્ટન ેિગત એસ્ટીમેટ તૈયાર કરાિિા તથા આ અાંગે નાણાાંકીય માંજુરી મેળિિી. 

૫. પુરા થયિે રસ્તા પ્રોજેક્ટિકભની એમ.બી. રેકર્ભ કરિી. 

ફરજો : 

૧. કલમટીના થયેિ ઠરાિો અન્િયે આગળની કાયભિાહી કરિી. 

૨. િોર્ભમાાંથી આિતી ફરીયાદોનુાં સાંકિન કરી લનકાિ કરિો. 

૩. એર્ી. આસી. એન્જીનીયર/િકભ આસીસ્ટન્ટ તથા મજુરની કામગીરીનુાં સુપરિીઝન. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (લનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની લિગતો :- 

 હોદો :- આસી. મેનજેર  

ફરજો: 

૧. શાખાના િહીિટી કમભચારીઓને મોનીટરીંગ અન ેસુપરલિઝન. 

૨. શાખાની િહીિટી કામગીરીનુાં સાંકિન. 

૩. શાખાના િહીિટી અને ટેકનીકિ શાખાના કમભચારીની સર્િભસ બૂક અપર્ટે કરિાની કામગીરી.  

૪. આર.ટી.આઈ., ધારાસભ્ય, સાંસદસભ્યશ્રી ગ્રાન્ટ, મનોરાંજન કર, ૧૩મુ નાણાપાાંચ, જીલ્િા આયોજન પાંચ લિગેરે સ્િર્ણભમ જયાંતી મુખ્ય 

માંત્રીશ્રી, સ.િ. યોજ. અાંતગભત માલહતીનુાં સાંકિન.  

૫. શાખાની લહસાબી કામગીરીનુાં સાંકિન. 

૬. અન્ય શાખા સાથ ેમાલહતીનુાં સાંકિન. 

૭. રાજય સરકાર ક ેઅન્ય ર્ીપાટભમેન્ટ સાથે સાંકિન અન ેમાલહતી તૈયાર કરી, રજુ કરિી. 

૮. શાખાની િીગિ મેટરનુાં રેકર્ભ લનર્ાિિુાં, સમય મયાભદામાાં જિાબો રજુ કરાિિા. 

૯. રેકર્ભ નીર્િણી જેિી કે કાયમી નીર્િણી માટેનુાં એમ.બી., ફાઈિોનુાં િગીકરણ લિગેરે કામગીરી. 

૧૦. શાખાના પગારબીિ તથા કમભચારીઓના તમામ ર્થ્થા, ર્ાર્ા બીિ ચુકિિાની કામગીરી. 

સત્તાઓ : 

૧. શાખા અલધકારીશ્રીની માંજુરીથી શાખાના િહીિટી કામગીરીની બદિી અન ેકામની િહેંચણી. 

૨. શાખાના િહીિટી સ્ટાફની રજા માંજુર કરિાની કામગીરી.  

૩. શાખાના િહીિટી કમભચારીઓને હળિી લશિા કરિાની કામગીરી. 

૪. શાખામાાં જરૂરી સ્ટેશનરી, સાફ-સફાઈ, સામાન્ય ફનીચર લિગરેે જરૂરરયાત મુજબ ખરીદ કરિાની કામગીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (લનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની લિગતો :- 

 હોદો :- આસી. એન્જીનીયર/ એર્ી. આસી. એન્જીનીયર 

   

સતાઓ:-  િહીિટી:     

૧. પ્િાન તૈયાર કરિા. 

૨. ર્યગ્રસ્ત મકાનનો રીપોટભ કરિો. 

૩. ઉપરી અલધકારીઓ દ્િારા સોંપાયેિ અન્ય કામગીરી. 

નાણાાંકીય: 

૧. મેઝરમેંટ િઇ એસ્ટીમેટો તૈયાર કરિા. 

૨. િોર્ભમાાં થયિે રસ્તા તથા પ્રોજેક્ટિકભના માપ િઇ બીિો તૈયાર કરિા. 

ફરજો : 

૧. સાઇટ પરના કામનુાં તથા સુપ્રત કરાયેિ િોર્ભના કામોનુાં સાંપુણભ સુપરલિઝન.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (લનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની લિગતો :- 

 હોદો :- િકભ આસીસ્ટન્ટ  

   

સતાઓ:-    િહીિટી: 

૧. ઉપરી અલધકારીઓ દ્િારા સોંપિામાાં આિિે કામગીરી. 

નાણાાંકીય: 

૧. આસી. એન્જી./એર્ી. આસી. એન્જી.શ્રી સાથે રહીન ેએસ્ટીમેટ તૈયાર કરિાની કામગીરી. 

ફરજો : 

૧. 

૨. 

૩. 

૪. 

 

 
 
 

સાઇટ ઉપર ચાિતા કામોનુાં સપુરલિઝન કરિુાં.  

સાઇટ ઉપર ચાિતા કામો ઉપર આસી. એન્જી./એર્ી. આસી. એન્જી.શ્રીના લનયાંત્રણ હેઠળ રહી કામગીરી કરિી.  

થયિે કામના માપો સાઇટ ઉપર િેિા. 

નાગરરકો/શહેરીજનો તરફથી રજુ થતી ફરરયાદોનો લનકાિ કરિો. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (લનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની લિગતો :- 

 હોદો :- હેર્ ક્િાકભ 

 

સતાઓ:-   િહીિટી: 

૧. તાબા હેઠળના કમભચારીઓની કામગીરીની દેખરેખ તથા લનયાંત્રણ.  

૨. લનયમોને અનરુૂપ જોગિાઇઓ મુજબ ઉપરી અલધકારીઓનુાં ધ્યાન દોરિુાં અને રકેર્ભ મેઇન્ટેઇન કરાિિુાં. 

૩. ઉપરી અલધકારીઓ દ્િારા સોંપાયેિ અન્ય કામગીરી. 

નાણાાંકીય: 

૧. સોંપાયેિ નથી. 

ફરજો : 

૧. હાજરી પત્રક મુજબ કમભચારીની હાજરીનુાં લનયાંત્રણ રાખિુાં.  

૨. સરકારી પત્રો/ફાઇિના જિાબઓ અલધકારીશ્રીની સુચના મુજબ સાંકિન કરી મોકિિા.  

૩. િાર્ષભક િહીિટી અહેિાિો તૈયાર કરી મોકિિા.  

૪. શાખાના િગત માલહતી માાંગિામાાં આિે તેનુાં સાંકિન કરાિિુાં. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (લનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની લિગતો :- 

 હોદો :- સીનીયર  ક્િાકભ   

  

સતાઓ:-    િહીિટી: 

૧. સ્િતાંત્ર સતાઓ સોંપાયિે નથી. 

નાણાાંકીય: 

૧.  

ફરજો : 

૧. સ્ટાફની પરચુરણ રજાનુાં રજીસ્ટર લનર્ાિિુાં.  

૨. શાખાને િગત સ્ટેશનરી મેળિિી તથા તે અાંગેનુાં રજીસ્ટર લનર્ાિિુાં.  

૩. કલમશ્નર કાંરોિ રજીસ્ટર લનર્ાિિુાં.  

૪. એકબારી પધ્ધલતમાાં રજુ થતી ફરીયાદોનુાં રજીસ્ટર લનર્ાિિુાં.  

૫. મુખ્યમાંત્રીશ્રીના ફરીયાદ સિે તેમજ ગ્રીિીયન્સ ફરીયાદોનુાં રજીસ્ટર લનર્ાિિુાં.  

૬. ઉપરી અલધકારીઓ દ્િારા સોંપાયેિ અન્ય કામગીરી.  

૭. આર.ટી.આઇ.ની માલહતીનુાં રજીસ્ટર લનર્ાિિુાં તથા સાંકિન કરી જિાબ તૈયાર કરી અરજદારને જિાબ કરિો. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (લનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની લિગતો :- 

  હોદો :- એકાઉન્ટન્ટ    

  

સતાઓ:-    િહીિટી 

૧. િહીિટી સતાઓ સોંપાયિે નથી. 

નાણાાંકીય: 

૧. શાખાનુાં બજેટ તૈયાર કરિુાં. 

૨. બીિો પ્રી ઓર્ીટ માટે રજુ કરિા. 

૩. શાખાને િગત સરકારશ્રીમાાંથી મળતી ગ્રાન્ટોનુાં સાંકિન કરાિિુાં. 

ફરજો : 

૧. કેશીયરની કામગીરીનુાં સુપરલિઝન કરિુાં. 

૨. કોરા ટેન્ર્ર ફોમભની અરજીઓ ચકાસિી તથા ઇસ્ય ુકરિા. 

૩. ઉપરી અલધકારીઓ દ્િારા સોંપાયેિ અન્ય કામગીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (લનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની લિગતો :- 

 હોદો :- કશેીયર    

   

સતાઓ:-    િહીિટી 

૧. સોંપાયેિ નથી. 

નાણાાંકીય: 

૧. ટેન્ર્ર ફોમભ િેચાણ કરિા  તથા તેની રકમ લહસાબી શાખામાાં જમા કરાિિી. 

૨. અનેસ્ટમની ર્ીપોઝીટની રકમનો ડ્રાફ્ટ સ્િીકારિા તથા પરત કરિા. 

૩. લસક્યોરીટી ર્ીપોઝીટની રકમનો ડ્રાફ્ટ/એફ.ર્ી.આર. સ્િીકારિા તથા પરત કરિા. 

૪. સ્ટાફ પગારનુાં તથા સ્ટાફને િગત અન્ય એિાઉન્સ ચુકિિા. 

૫. શાખાને િગત સમગ્ર નાણાાંકીય િેતીદેતી કરિી. 

ફરજો : 

૧. િેચાણ કરિે ટેન્ર્રનુાં રજીસ્ટર મેઇન્ટેઇન કરિુાં. 

૨. અનેસ્ટમની, લસક્યોરીટી ર્ીપોઝીટનુાં રજીસ્ટર મેઇન્ટેઇન કરિુાં. 

૩. જાહેરાતો નોટીસ બોર્ભ ઉપર પ્રલસલધ્ધ માટ ેમુકિી. 

૪. ઉપરી અલધકારીઓ દ્િારા સોંપાયેિ અન્ય કામગીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (લનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની લિગતો :- 

 હોદો :- જુલનયર કિાકભ   

   

સતાઓ:-    િહીિટી 

૧. સ્િતાંત્ર સતાઓ અપાયિે નથી પરાંતુ સાંબાંલધત આલધકારીશ્રી સુચિ ેતે મુજબ કામની ફાઇિ તૈયાર કરી માંજુરી અથે તબક્કાિાર રજુ કરિી. 

નાણાાંકીય: 

૧. પગાર બીિો તથા અન્ય ર્થ્થા લિગેર ેબીિો તૈયાર કરિાની કામગીરી. 

૨. કમભચારીઓના ઇન્કમટેક્સના પત્રકો તૈયાર કરિાની કામગીરી. 

૩. શાખાને િગત ટપિો બહાર મોકિિા માટ ેસ્ટેમ્પ ખરીદી કરિી તથા તેનુાં રજીસ્ટર મેઇન્ટેઇન કરિુાં. 

ફરજો : 

૧. કાગળો/ટપાિો ઇનિર્ભ તથા જાિક કરિી. 

૨. ફાઇિો ઇનિર્ભ આઉટિર્ભ કરિી.  

૩. કામની ફાઇિો તથા સાંિગ્ન રેકર્ભની જાળિણી કરિી. 

૪. પુરા થયિે કામોની મેઝરમેંટ બુક ટેન્ર્રો િગેરે રેકર્ભની જાળિણી કરિી. 

૫. જાહેરતો મોકિિાની કામગીરી. 

૬. ટેન્ર્રો માંજુરીની પ્રરક્રયા કરિી. 

૭. કમભચારીઓની રજા માંજુર કરાિિાની કાયભિાહી. 

૮. કમભચારીઓની સર્િભસ બુક મેઇન્ટેઇન કરિી. 

૯. ઉપરી અલધકારીઓ દ્િારા સોંપાયેિ અન્ય કામગીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (લનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની લિગતો :- 

 હોદો :- પટ્ટાિાળા   

   

સતાઓ:-    િહીિટી 

૧.  

નાણાાંકીય: 

૧.  

૨.  

૩.  

ફરજો : 

૧.  

૨.  

૩.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (લનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અલધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની લિગતો :- 

 હોદો :- મજુર      

સતાઓ:-     

૧.  

નાણાાંકીય: 

૧.  

૨.  

૩.  

ફરજો :  અલધકારી સોંપ ેત ેકામગીરી  

૧.  

૨.  

૩.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૪ (લનયમ સાંગ્રહ-૩) 

કાયો કરિા માટનેા લનયમો, લિલનયમો, સચુનો લનયમસાંગ્રહ અન ેદફતરો 
૪.૧ જાહરે તાંત્ર અથિા તનેા લનયાંત્રણ હઠેળના અલધકારીઓએ અન ે કમભચારીઓએ ઉપયોગ કરિાના લનયમો, લિલનયમો, સચુનાઓ, લનયમસાંગ્રહ અન ે દફતરોન ે

યાદી:- 

દસ્તાિજેનુાં નામ મથાળુાં દસ્તાિજેનો પ્રકાર 

ટેન્ર્ર પ્રરક્રયા 

એસ.ઓ.આર.  

 

દસ્તાિેજ પરનુાં ટુાંકુ િખાણ 

લનયમનુસાર સોિિન્સી ધરાિનાર તેમજ યોગ્ય 

કિાની એજન્સીઓને ટેન્ર્રાઅપિાનો લનયમ  

 

ટેન્ર્ર નોટીસ 

વ્યક્તીન ે લનયમ, લિલનયમો, સુચનાઓ, લનયમસાંગ્રહ અન ે

દફતરોની નકિ અહીંથી મળશે. 

 (૧) ટેન્ર્ર નોટીસ 

(૨) એસ.ઓ.આર. 

સરનામુ: 

બાાંધકામ શાખા,ર્ો. આાંબેર્કર 

ર્િન,ઢેબરર્ાઇ રોર્, 

રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧. 

શ્રી ઝિેરચાંદ મેઘાણી 

ર્િન,ર્ાિનગર રોર્, 

રાજકોટ 

શ્રી હરરસસાંહજી ગોલહિ 

ર્િન,૧૫૦' રીંગ રોર્, બીગ 

બાઝાર પાછળ, રાજકોટ. 

ફેક્સ : ૦૨૮૧-૨૨૨૪૨૫૮,  ઇ-મેઇિ:mc rmc@yaahoo.com અન્ય : website: www.rmc.gov.in  

લિર્ાગ દ્િારા લનયમો, લિલનયમો, સુચનઓ, લનયમસાંગ્રહ  

અને દફતરોની નકિ માટે િેિાની ફી મુજબ સુધારા કરિામાાં  

આિેિ છે. 

ટેન્ર્રની નકિ િેિા માટે સાંસ્થાએ નક્કી કર ેતે  

ટેન્ર્ર ફી િસુિ િિેામાાં આિે છે. તેમજ સરકારશ્રીના સુધારા-િધારા મુજબ 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૫ (લનયમ સાંગ્રહ-૪) 

નીલત ઘર્તર અથિા નીલતના અમિ સાંબાંધી જનતાના સભ્યો સાથ ેસિાહ- પરામશભ અથિા તમેના પ્રલતલનલધતિ માટેની કોઇ વ્યિસ્થા હોય તો 

તેની લિગત 

 

નીલત ઘર્તર 

૫.૧ શુાં નીલતઓના ઘર્તર માટ ે જનતાની અથિા તનેા પ્રલતલનલધઓની સિાહ-પરમશભ/સહર્ાગીતા મળેિિા માટનેી કોઇ જોગિાઇ છે? જો હોય તો, નીચનેા 

નમનુામાાં આિી નીલતની લિગતો આપો. 

 

અનુ. 

નાં. 

લિષય મુદો શુાં જનતાની સહર્ાલગતા સુલનલશ્ચત કરિાનુાં 

જરૂરી છે? 

જનતાની સહર્ાલગત મેળિિા માટેની વ્યિસ્થા 

૧.

  

શહેરમાાં િોર્ભ-લિસ્તાર પ્રાથલમક સુલિધાઓ જેિી કે 

રસ્તામાાં ૯૯% સાંસ્થાનો ફાળો તથા ૧% સ્થાલનક 

િોકફાળો.  

હા ચુટાાંયેિા પ્રલતલનલધ દ્િાર નીલત નક્કી કરિા માટેની વ્યિસ્થા 

જનરિ બોર્ભ અને સ્ટેન્ર્ીંગ કમીટી દ્િારા છે. 

 

આનાથી નાગરીકને ક્યાાં આધારે નીલત લિષયક બાબતોના ઘર્તર અને અમિમાાં જનતાની સહર્ાગીતા નક્કી કરાઇ છે તે સમજિામાાં મદદ કરશે. 
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નીલતનો અમિ :  

 

૫.૨ શુાં નીલતઓના અમિ માટ ેજનતાની અથિા તેમના પ્રલતલનલધઓની સિાહ-પરામશભ સહર્ાગીતા મળેિિા માટનેી કોઇ જોગિાઇ છે? જો હોય તો, આિી 

જોગિાઇઓની લિગત લનચ ેનમનુામાાં આપો. 

 

અનુ. 

નાં. 

લિષય મુદો શુાં જનતાની સહર્ાલગતા સુલનલશ્ચત કરિાનુાં 

જરૂરી છે? 

જનતાની સહર્ાલગત મેળિિા માટેની વ્યિસ્થા 

૧.

  

શહેરમાાં િોર્ભ-લિસ્તાર પ્રાથલમક સુલિધાઓ જેિી કે 

રસ્તામાાં ૯૯% સાંસ્થાનો ફાળો તથા ૧% સ્થાલનક 

િોકફાળો.  

હા (૧) રૂ.૩ િાખ સુધી ચુાંટાયેિ પ્રલતલનલધઓની ખાસ સલમલત 

દા.ત. બાાંધકામ શાખા 

(૨) રૂ.૩ િાખથી ઉપર સ્થાયી સલમલત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૬ (લનયમ સાંગ્રહ-૫) 

જાહરેતાંત્ર અથિા તનેા લનયાંત્રણ હઠેળની વ્યલક્તઓ પાસનેા દસ્તાિજેોની કિાઓ અાંગેનુાં પત્રક 

 

૬.૧ સરકારી દસ્તાિજેો લિશેની માલહતી આપિા નીચેના નમનુાનો ઉપયોગ કરશો. જયાાં આ દસ્તાિજેો ઉપિબ્ધ છે તિેી જગ્યાઓ જેિી કે 

સલચિાિય કિા, લનયામકની કચરેી કિા, અન્યનો પણ ઉલ્િખે કરો. 

('અન્યો' િખિાની જગ્યાએ કિાનો ઉલ્િખે કરો.) 

 

અનુ. 

નાં. 

દસ્તાિેજનો કિા દસ્તાિેજ નુાં નામ અને તેની 

એક િીટીમાાં ઓળખ 

દસ્તાિેજ મેળિિાની 

કાયભપધ્ધલત 

નીચેની વ્યલક્ત પાસ ેછે/ તેના લનયાંત્રણમાાં છે. 

૧. જાહેર સુચના ટેન્ર્ર િતભમાનપત્ર/ િબેસાઇટ 

પરથી ધોરણસર અરજી 

કરીન ે  

સીટી એન્જીનીયર(સ્પ.ે)/ એર્ી. સીટી એન્જીનીયર 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૮ (લનયમ સાંગ્રહ-૭) 

સરકારી માલહતી અલધકારીઓના નામ, હોદો અન ેઅન્ય લિગતો 

 

૮.૧ જાહરે તાંત્રના સરકારી માલહતી અલધકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માલહતી અલધકારીઓ અન ે લિર્ાગીય કાયદાકીય(એપિટે) સતાલધકારી 

લિશનેી સાંપકભ માલહતી:- 

સરકારી તાંત્રનુાં નામ :  બાાંધકામ શાખા, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

મદદનીશ સરકારી માલહતી અલધકારીઓ:-  

 

અન.ુ નાં. નામ હોદો એસ.ટી.

ર્ી. કોર્ 

ફોન નાંબર ફેક્સ ઇમેઇિ સરનામુાં 

ઓફીસ મોબાઇિ 

૧. શ્રી એચ. 

એમ. કોટક 

એર્ી.સીટી 

એન્જીનીયર 

(સેન્રિ ઝોન) 

-  -  ૯૭૨૩૪૫૮૨૦૮ -  hmkotak@rmc.gov.in રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકા,  

સ.ે ઝોન, 

ર્ો. આાંબરે્કર ર્િન, 

ઢેબર રોર્, રાજકોટ 

૨  શ્રી િાય ક.ે 

ગૌસ્િામી 

એર્ી.સીટી 

એન્જીનીયર  

(ઇસ્ટ  ઝોન) 

-  -  ૯૬૨૪૦૮૪૧૦૦

  

-  ykgoswami@rmc.gov

.in 

રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકા, 

પુિભ ઝોન, શ્રી ઝિરેચાંદ 

મેઘાણી ર્િન, ર્ાિનગર 

રોર્, રાજકોટ 
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૩ શ્રી કે.એસ. 

ગોલહિ   

સીટી 

એન્જીનીયર 

(િેસ્ટ  ઝોન) 

(ઇ.ચા) 

૦૨૮૧ - ૯૬૨૪૭૧૮૨૩૬ ૦૨૮૧-

૨૩૮૭૪૭૬ 
ksgohel@rmc.gov.in રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકા, િેસ્ટ 

ઝોન ઓરફસ, શ્રી 

હરરસસાંહજી ગોલહિ 

ર્િન, ૧૫૦' રીંગ રોર્, 

બીગ બઝાર પાસ,ે 

રાજકોટ. 

 

મદદનીશ માલહતી અલધકારી : 

૨ િોર્ભના સાંબાંધક 

ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. 

એન્જીનીયર 

       

 

લિર્ાગીય એપિટે(કાયદા) સતાલધકારી : 

 

અનુ

. નાં. 

નામ હોદો એસ.ટી.

ર્ી. કોર્ 

ફોન નાંબર ફેક્સ ઇમેઇિ સરનામુાં 

ઓફીસ ઘર  

૧. શ્રી બી. જી. 

પ્રજાપલત 

ર્ે. કલમશ્નર ૦૨૮૧  ૨૩૮૯૨૭

૪  

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૩ ૨૩૩૨૫૪૩  - રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

સ.ે ઝોન, ર્ો. આાંબેર્કર 

ર્િન, ઢેબર રોર્, રાજકોટ 

૨

  

શ્રી ઉરદત 

અગ્રિાિ  

કલમશ્નર ૦૨૮૧ ૨૨૨૪૧૩

૩ 

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૧ ૨૨૨૪૨૫૮ MC_RMC@rmc.g

ov.in 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

સ.ે ઝોન, ર્ો. આાંબેર્કર 

ર્િન, ઢેબર રોર્, રાજકોટ 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૯ 

લનણભય િેિાની પ્રરક્રયામાાં અનુસરિાની કાયભપધ્ધલત 

 

૯.૧ જુદા જુદા મદુાઓ અાંગ ેલનણભય િિેા માટ ેકઇ પધ્ધલત અનસુરિામાાં આિ ેછે? (સલચિાિય લનયમસાંગ્રહ અન ેકામકાજના લનયમસાંગ્રહ, અન્ય લનયમો/ લિલનયમો 

િગરેનેો સાંદર્ભ ટાાંકી શકાય) 

- જુદા જુદા મુદાઓ અાંગ ેલનણભય િેિા માટેની દસ્તાિેજી કાયભપધ્ધલત અનસુરિામાાં આિે છે. 

 

૯.૨ અગતયની બાબતો માટ ેકોઇ ખાસ લનણભય િિેા માટનેી દસ્તાિજેી કાયભપધ્ધલત/ ઠરાિિેી કાયભપધ્ધલતઓ લનયત માપદાંર્ો/ લનયમ ક્યા ક્યા છે? લનણભય િિેા માટ ે

બહુસ્તરીય કાયભપધ્ધલત અનસુરિામાાં આિ ેછે. 

- (૧) બી.પી.એમ.સી. એક્ટ મુજબ,(૨) સીટી એન્જીનીયર, કલમશ્નર, સ્ટે.ક.ચેરમેનશ્રી  

 

૯.૩ લનણભયન ેજનતા સધુી પહોંચાર્િાની કઇ વ્યિસ્થા છે? 

- રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને િગત લિકાસ કામોની લિગત લત્રમાલસક મેગેજીન બહાર પાર્િામાાં આિ ેછે. તેમજ લિકાસના કામો/  મેશનરી કામોની લિગતો 

જાહેર િતભમાન પત્રો મારફત   

 

૯.૪ લનણભય િેિાની પ્રરક્રયામાાં જેના માંતવ્યો િેિાનાર છે. તે અલધકારીઓ ક્યા છે? 

- સીટી એન્જીલનયર, એર્ી. સીટી એન્જીલનયર, સીટી એન્જીલનયર(સ્પ.ે), ટેક. એર્િાઇઝર(લનયુક્ત થયિે હોય તો), કલમશ્નરશ્રી  

 



24 
 

૯.૫ લનણભય િેનાર અાંલતમ સતાલધકારી કોણ છે? 

- કલમશ્નરશ્રી- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

 

૯.૬ જે અગતયની બાબતો પર જાહેર સતાલધકારી દ્િારા લનણભય િેિામાાં આિ ેછે, તેની માલહતી અિગ રીતે નીચેના નમુનામાાં આપો. 

ક્રમ નાંબર:   

જેના પર લનણભય િેિાનાર છે તે લિષય  લિકાસકામો, પ્રાથલમક સુલિધાના કામોને િગત બાાંધકામ અને મેઇન્ટેનન ્ 

માગભદશભક સુચન, રદશા લનદેશ જો કોઇ હોય તો  બજેટની જોગિાઇઓ તેમજ અન્ય માંજુરીઓથી  

અમિની પ્રરક્રયા હુકમ અથિા કમીટીના ઠરાિ અનુસાર  

લનણભય િેિાની પ્રરક્રયામાાં સાંકાળાયિે અલધકારીઓનો હોદો  ર્ે. એક્ઝી. એન્જીલનયર/સીટી એન્જીલનયર/કલમશ્નર/એર્ી. સીટી. 

એન્જીલનયર/સીટી એન્જીલનયર(સ્પે.)  

ઉપર જણાિેિ અલધકારીઓના સાંપકભ અાંગેની મલહતી  મોબાઇિ ફોન/િેન્ર્િાઇન ટેિીફોન દ્િારા અથિા ઓરફસ સમય દરમ્યાન 

રૂબરૂ મળિાથી  

જો લનણભયથી સાંતોષ ન હોય તો ક્યાાં અન ેકેિી રીતે અપીિ કરિી?

  

RTI લિર્ાગ, સેન્રિ ઝોન, બીજો માળ,રૂમ નાં.- ૨, ર્ો.આાંબેર્કર ર્િન, 

ઢેબર રોર્, રાજકોટ.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ – ૧૦ 

અલધકારીઓ અને કમભચારીઓ માલહતી પુલસ્તકા 

(ર્ીરેક્ટરી) 

અનુ. નામ હોદો ફોન નાંબર લિગત 

કચેરી ઘર (મોબાઇિ) 

૧ શ્રી કામલિયા મહેન્રસસાંહ રણજીતસસાંહ એર્ી.સીટી એન્જીલનયર  ૯૭૧૪૫૦૩૭૦૯  

૨ શ્રી દોરઢયા એચ. યુ.  સીટી એન્જીલનયર (સ્પે.)  ૯૬૨૪૭૧૧૪૦૦  

૩ શ્રી જોષી મહેશર્ાઇસી. ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૦૯૦૦૬૬  

૪ શ્રી કોટક હેમેન્ર એમ. ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૨૩૪૫૮૨૦૮  

૫ શ્રી પટેિીયા િાઘાર્ાઇ પી. ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૨૩૪૫૬૩૫૦  

૬ શ્રી મનોજકુમાર આર.શ્રીિાસ્તિ  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૭૦૦૫૨૨  

૭ શ્રી ટોળીયા એચ. એચ. ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૭૧૮૩૨૦  

૮ શ્રી દિે લહમાાંશુ સુરેશચાંર ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૧૪૯૮૨૮૨૦  

૯ શ્રી ગૌસ્િામી યોગેન્રગીરી કે.  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૦૮૪૧૦૦  

૧૦ શ્રી મહેતા કુાંતેશકુમાર કે.  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૦૨૯૧૮૮  

૧૧ શ્રી મુાંધિા લિરમ સી.  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૦૮૫૪૫૪  

૧૨ શ્રી ગોહેિ કમિેશ એસ.  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૭૧૮૨૩૬  

૧૩ શ્રી િાઘેિા બી. પી.  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૧૪૯૩૧૩૧૧  
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૧૪ શ્રી પાંર્યા જલતન જયસુખિાિ ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ)    

૧૫ શ્રી રાઠોર્ મહેશ દામજીર્ાઇ  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ)    

૧૬ શ્રી િસાિા ઇન્રજીત ઉતમર્ા  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૦૮૩૮૩૦  

૧૭ શ્રી િખતરીયા હરેશર્ાઇ ર્ી.  આસી.મેનેજર  ૯૬૨૪૦૧૬૦૦૪  

૧૮ શ્રી બોિણીયા ર્રતકુમાર મનુર્ાઇ ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૨૩૪૫૨૦૯૫  

૧૯ શ્રી ર્ેિા ઇમરાન સતારર્ાઇ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૮૩૪૭૧૦૭૭૭૦  

૨૦ શ્રી ગેર્ીયા જતીન મનસુખર્ાઇ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૮૩૪૭૪૮૮૪૮૪  

૨૧ શ્રી ગોહીિ હષભલિજયસસાંહ એમ. આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૧૪૨૧૯૪૮૫  

૨૨ શ્રી િાગર્ીયા લિશાિ મનસુખર્ાઇ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૯૨૩૧૯૯૯૧૮  

૨૩ શ્રી િાઘેિા સચાંતન રમેશર્ાઇ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૨૩૪૫૩૫૮૪  

૨૪ શ્રી કાપર્ીયા ધીરેન નટિરસસાંહ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૫૭૪૦૦૯૬૬૦  

૨૫ શ્રી ટાાંક મૌલિક જાંયતર્ાઇ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૮૨૪૮૦૨૪૦૦  

૨૬ શ્રી ગોહેિ સુનીિ દેિશીર્ાઇ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૯૨૪૭૩૫૫૯૯  

૨૭ શ્રી સોિાંકી રાજેશકુમાર બાબુિાિ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૦૭૪૯૦૦  

૨૮ શ્રી અગ્રાિત લિમિ આર. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૧૪૯૯૦૮૯૯  

૨૯ શ્રી ર્ારદ્િાજ રમેશર્ાઇ જીિણિાિ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૭૯૮૫૮૫  

૩૦ શ્રી ચોટલિયા જયેશ ગોસિાંદર્ાઇ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૨૩૮૨૧૭૩૭  

૩૧ શ્રી ગજેરા પ્રલિણ ર્ાનુર્ાઇ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૦૫૫૩૯૯  

૩૨ શ્રી જોષી પરેશ ચાંરકાન્ત એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૨૩૪૫૦૭૫૮  

૩૩ શ્રી ગોલહિ જયેશ ધીરજિાિ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૨૩૪૫૬૮૫૦  
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૩૪ શ્રી જાની રોલહત દુશયાંતર્ાઇ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૯૦૪૦૫૦૩૮૯  

૩૫ શ્રી જોષી સાંજયકુમાર ર્ાનુશાંકર એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)    

૩૬ શ્રી પટેિ એ. પી. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૦૮૫૦૯૯  

૩૭ શ્રી રાઠિા અર્ેસીંગ આર. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૨૩૪૫૦૩૭૦  

૩૮ શ્રી રિાણી રણજીત નારણર્ાઇ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૧૪૯૯૬૯૬૯  

૩૯ શ્રી િણઝારા નટિરસસાંહ કે. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૨૩૪૫૫૪૨૫  

૪૦ શ્રી િર્ુકુિ મુકેશ કે. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૨૩૪૫૨૮૧૪  

૪૧ શ્રી ર્ાષા નીિેશ ગોસિાંદર્ાઈ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૨૩૫૪૧૯૨૭  

૪૨ શ્રી ચૌહાણ લિનોદકુમાર ગોરધનર્ાઈ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૯૨૪૩૬૧૭૯૭  

૪૩ શ્રી પીપળીયા પાંકજ જાદિજીર્ાઇ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૧૪૯૬૧૧૮૮  

૪૪ શ્રી પાાંર્ર લહતેષ ર્ી. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૦૯૮૨૩૧  

૪૫ શ્રી િાળા રદનેશકુમાર બી. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૭૧૬૬૩૩  

૪૬ શ્રી રાઠોર્ રદપકકુમાર બી. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૦૨૭૫૦૧  

૪૭ શ્રી એ. બી. જાર્ેજા  એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૯૦૪૨૦૨૫૭૫  

૪૮ શ્રી િાબરીયા મગનર્ાઇ માધાર્ાઇ  એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૭૨૩૪૫૬૦૫૧  

૪૯ શ્રી ગોહેિ મયુર હરજીિનર્ાઇ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૬૨૪૦૯૪૭૯૫  

૫૦ શ્રી તેરૈયા દીપેશ જયાંતીર્ાઇ  આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૯૪૨૯૯૧૭૧૮૯  

૫૧ શ્રી િિી રૂરા કરશનર્ાઇ  આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ)  ૭૬૦૦૬૩૦૯૩૧  

૫૨ શ્રી હરણ ગોસિાંદર્ાઇ એિ.  આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ)    

૫૩ શ્રી સોિાંકી લિજયકુમાર ર્ાિસાંગ  આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ)    
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૫૪ શ્રી જોષી હષભિ એમ. િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૭૧૪૯૫૬૫૬૭  

૫૫ શ્રી ર્ોર્ીયા કશ્યપ આર. િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૭૬૯૮૭૨૯૮૯૮  

૫૬ શ્રી મકિાણા નીિેશકુમાર જી. િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૯૦૯૭૩૨૬૯૨  

૫૭ શ્રી ર્ટ્ટી સાગર અલનિકુમાર િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૯૨૪૮૫૦૭૭૭  

૫૮ શ્રી જાદિ લહરેન કેશિિાિ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૮૧૫૫૦૫૧૨૨૧  

૫૯ શ્રી નકુમ લનલતન પરસોતમર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૮૨૪૦૫૨૮૪૫  

૬૦ શ્રી પરમાર લમિીંદ દીનેશકુમાર િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૮૩૪૭૪૮૦૧૦૦  

૬૧ શ્રી પટેિ જીતેન્રકુમાર અમૃતર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૮૧૫૫૦૫૩૯૬૬  

૬૨ શ્રી સરધારા ર્ાિેશ ર્ગિાનજીર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૪૨૯૮૧૦૨૭૩  

૬૩ શ્રી સોિાંકી ઉમેશ હેમરાજર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૪૨૯૮૧૦૨૭૩  

૬૪ શ્રી ટાાંક લચરાગ લનતીનર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૭૩૭૫૭૫૫૫૨  

૬૫ શ્રી પાંર્યા લનકુાંજ પ્રલિણચાંર  િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૮૨૪૨૦૯૫૦૦  

૬૬ શ્રી ગોહીિ રકરણકુમાર ઇશ્િરર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૯૨૪૯૯૮૯૦૦  

૬૭ શ્રી ગુજરાતી અિલનશકુમાર મોહનર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૭૬૯૮૦૦૬૨૯૦  

૬૮ શ્રી જાર્ેજા અલનરાજસસાંહ નરેન્રસસાંહ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૯૨૪૨૦૨૫૭૫  

૬૯ શ્રી જાર્ેજા યુિરાજસસાંહ મહેન્રસસાંહ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૮૨૪૮૦૧૭૦૦  

૭૦ શ્રી પરમાર પાથભસસાંહ સુરેશકુમાર િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૮૨૪૩૫૫૫૮૩  

૭૧ શ્રી ટોળીયા સુરેશ સાતાર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૯૨૪૮૫૦૭૭૭  

૭૨ શ્રી ચૌહાણ કૃણાિ દેિજીર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૯૯૮૯૫૯૨૮૪  

૭૩ શ્રી લનસરતા મુકેશર્ાઇ કોયાર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૯૦૪૫૯૧૫૫૫  
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૭૪ શ્રી સાણધરા સચીન લિજયકુમાર િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૬૨૪૦૬૬૨૨૫  

૭૫ શ્રી શેખ પરિેઝ બરકતર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૭૨૪૫૦૦૭૮૬  

૭૬ શ્રી ટાાંક યોગેશ પરષોતમર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૭૨૪૫૧૪૪૭૬  

૭૭ શ્રી ચાિર્ા ર્ાયાિાિ ખીમજીર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૯૨૪૭૮૫૩૬૬  

૭૮ શ્રી પાંર્યા ધમેશ રમલણકિાિ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૬૦૧૬૦૯૮૭૬  

૭૯ શ્રી સોરઠીયા લહતેષ પ્રાગજીર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૬૨૪૦૯૮૦૪૬  

૮૦ શ્રી ગરચર શૈિેશ નારણર્ાઈ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૮૩૪૭૪૦૭૧૦૦  

૮૧ શ્રી પટેિ મહેન્રકુમાર આઇ. િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૮૧૫૫૦૬૫૦૨૦  

૮૨ શ્રી પર્ધરીયા મયુર એસ. િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૯૨૪૬૯૩૧૯૩  

૮૩ શ્રી પટેિ લમથુન એસ. િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૫૭૪૪૯૦૫૧૦  

૮૪ શ્રી પરમાર રાજુ સી. િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૬૩૮૨૨૧૯૧૦  

૮૫ શ્રી બીિિાિ બાબુર્ાઇ રામાર્ાઇ  િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૫૮૬૧૬૮૭૮૪  

૮૬ શ્રી સલહયા કલ્પેશકુમાર ધીરૂર્ાઇ  િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૫૭૪૫૧૨૭૯૯  

૮૭ શ્રી દૂધરેજીયા આકાશ માંછારામ  િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૬૨૪૫૭૫૧૦૨  

૮૮ શ્રી શમાભ રોલહતકુમાર ચાંરપાિ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)  ૯૪૨૬૭૨૫૩૬૪  

૮૯ શ્રી પરમાર રણછોર્ર્ાઇ જેઠાર્ાઇ  િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)    

૯૦ શ્રી ર્ૂપતર્ાઇ માયાર્ાઇ સરૈયા  િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)    

૯૧ શ્રી માિી હેમાબેન પરેશર્ાઇ  હેર્ કિાકભ   ૭૬૨૨૦૨૪૬૨૪  

૯૨ શ્રી ચાિર્ા જયાંલતિાિ ર્ી. રેઝરર  ૯૮૭૯૦૧૧૫૩૦  

૯૩ શ્રી તુિરા બી. પી.  સી.ક્િાકભ  ૯૪૨૯૫૬૩૦૮૪  
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૯૪ શ્રી મજેઠીયા અલ્પેશ શામજીર્ાઇ  જુ.ક્િાકભ    

૯૫ શ્રી જોષી નીિીમાબેન એસ. જુ.ક્િાકભ  ૯૮૨૫૮૫૮૧૩૯  

૯૬ શ્રી જોષી સરોજબેન કે.  જુ.ક્િાકભ  ૯૬૬૨૮૮૦૪૭૩  

૯૭ શ્રી અઘારા રમેશ જી. જુ.ક્િાકભ  ૯૯૨૪૯૭૬૫૦૦  

૯૮ શ્રી િાધાણી નઈમહમદ મહેબુદાિી જુ.કિાકભ  ૮૨૦૦૨૪૩૪૩૮  

૯૯ શ્રી પટેિ બ્રીજેશ રજનીકાાંત  જુ.કિાકભ  ૯૯૭૯૯૯૮૬૭૮  

૧૦૦ શ્રી ખાંર્ાયતા લિપુિ પ્રર્ુદાસર્ાઇ ટાઇપીસ્ટ  ૯૮૨૪૮૧૨૧૬૯  

૧૦૧ શ્રી સોનારા લહતેષ ગોસિાંદર્ાઇ ટાઇપીસ્ટ  ૯૮૨૪૨૨૮૬૩૦  

૧૦૨ શ્રી કુબાિત લહતેશર્ાઈ જે. ડ્રાઈિર  ૯૯૨૪૦૪૫૦૯૯  

૧૦૩ શ્રી સોિાંકી કેશિિાિ પાિાર્ાઇ ડ્રાઇિર  ૯૯૨૫૪૫૫૮૭૦  

૧૦૪ શ્રી લિરસોર્ીયા હાંસરાજ શાાંતીિાિ ડ્રાઇિર  ૯૭૨૩૦૩૨૫૭૫  

૧૦૫ શ્રી ગોલહિ સુજાનસસાંહ માાંસસાંગ  હેિી વ્હીકિ ડ્રાઇિર  ૯૮૨૫૬૪૨૨૦૯  

૧૦૬ શ્રી બસીયા ર્રતર્ાઇ દેિકુર્ાઇ રોર્ રોિર ડ્રાઇિર  ૯૯૨૫૨૮૯૨૬૬  

૧૦૭ શ્રી ખાાંર્ેખા ર્રત રમણર્ાઇ રોર્ રોિર ડ્રાઇિર  ૯૮૨૪૫૦૮૧૧૬  

૧૦૮ શ્રી મેિાર્ા અલશ્િનરામજીર્ાઇ રોર્ રોિર ડ્રાઇિર  ૯૪૨૮૨૩૩૨૦૯  

૧૦૯ શ્રી લશશાાંગીયા મહેશ જયાંતીર્ાઇ મજુર  ૮૭૫૮૮૩૮૫૭૧  

૧૧૦ શ્રી હાંસાબેન જયાંતીર્ાઇ પરમાર મજુર  ૯૮૨૪૦૪૫૦૨૭  

૧૧૧ શ્રી લનમાિત કમિેશ સી. મજુર  ૯૭૧૪૯૨૩૨૩૩  

૧૧૨ શ્રી સાિાંત મહેશર્ાઇ લિષ્નુર્ાઇ મજુર  ૯૯૦૪૪૯૩૬૦૦  

૧૧૩ શ્રી બારૈયા મનજી રઘુર્ાઇ મજુર  ૯૯૦૪૨૦૩૫૩૮  
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૧૧૪ શ્રી ચાિર્ા કાન્તાબેન રદનેશર્ાઇ મજુર  ૯૭૨૯૯૭૫૪૩૨  

૧૧૫ શ્રી પાંડ્યા પ્રલિણર્ાઇ મોહનર્ાઇ મજુર  ૯૮૭૯૦૭૬૪૨૪  

૧૧૬ શ્રી પરમાર અમરશીર્ાઇ સિાર્ાઇ મજુર  ૯૯૭૯૧૭૮૦૬૬  

૧૧૭ શ્રી સશાંગાળા હસમુખર્ાઇ નાથાર્ાઇ મજુર  ૯૭૧૪૯૩૨૩૦૦  

૧૧૮ શ્રી િાઘેિા મુકેશ એ. મજુર  ૯૭૨૫૯૮૭૫૦૮  

૧૧૯ શ્રી લિરસોર્ીયા સોનિબેન જયાંતીર્ાઇ મજુર  ૯૭૧૪૦૪૪૬૩૦  

૧૨૦ શ્રી મકિાણા કાંકુબેન નારણર્ાઇ  મજુર  ૯૭૨૩૪૫૩૨૦૯  

૧૨૧ શ્રી ગોહેિ કલ્પેશ મુળજીર્ાઇ  મજુર  ૯૧૦૬૫૧૩૧૯૦  

૧૨૨ શ્રી રતનોતર મુળજીર્ાઇ ગોપાિર્ાઇ પટ્ટાિાળા  ૭૬૯૮૯૮૮૩૦૦  

૧૨૩ શ્રી કાઠીયા રાજેશ રકરીટર્ાઇ  પટ્ટાિાળા  ૯૪૨૬૭૮૪૫૨૪  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ -૧૧(લનયમ સાંગ્રહ-૧૦) 

લિલનયમોમાાં જોગિાઇ કયાભ મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધલત સલહત દરેક અલધકારીઅને કમભચારીને મળતુાં માલસક મહેનતાણાં 

      
અનુ. નાં. નામ હોદો માસીક 

મહેનતાણાં 

િળતર/ 

ર્થ્થુાં 

લિલનયમમાાં જણાવ્યા મુજબ 

મહેનતાણાં નક્કી કરિાની કાયભપધ્ધલત 

૧ શ્રી કામલિયા મહેન્રસસાંહ રણજીતસસાંહ એર્ી.સીટી એન્જીલનયર ૧૩૬૨૭૪/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૨ શ્રી દોરઢયા એચ. યુ.  સીટી એન્જીલનયર (સ્પે.) ૧૩૨૮૬૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૩ શ્રી જોષી મહેશર્ાઇ સી. ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૧૦૪૭૫૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૪ શ્રી કોટક હેમેન્રએમ. ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૧૦૧૦૭૦/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૫ શ્રી પટેિીયા િાઘાર્ાઇ પી. ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૧૧૯૬૪૦/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૬ શ્રી મનોજકુમાર આર.શ્રીિાસ્તિ  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૧૩૬૫૦૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૭ શ્રી ટોળીયા એચ. એચ. ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૧૧૫૧૯૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૮ શ્રી દિે લહમાાંશુ સુરેશચાંર ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૮૩૬૪૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૯ શ્રી ગૌસ્િામી યોગેન્રગીરી કે.  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૧૦૭૨૭૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૦ શ્રી મહેતા કુાંતેશકુમાર કે.  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૯૯૦૦૯/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 
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૧૧ શ્રી મુાંધિા લિરમ સી.  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૯૬૦૬૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૨ શ્રી ગોહેિ કમિેશ એસ.  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૧૪૧૦૦૫/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૩ શ્રી િાઘેિા બી. પી.  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૧૩૫૯૪૨/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૪ પાંર્યા જલતન જયસુખિાિ  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૧૦૪૬૭૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૫ રાઠોર્ મહેશ દામજીર્ાઇ  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૮૬૨૩૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૬ શ્રી િસાિા ઇન્રજીત ઉતમર્ા  ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૯૯૦૧૯  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૭ શ્રી િખતરીયા હરેશર્ાઇ ર્ી.  આસી.મેનેજર ૮૧૩૯૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૮ શ્રી બોિણીયા ર્રતકુમાર મનુર્ાઇ ર્ેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૮૬૨૩૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૯ શ્રી ર્ેિા ઇમરાન સતારર્ાઇ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૪૭૩૩  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૨૦ શ્રી ગેર્ીયા જતીન મનસુખર્ાઇ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૭૦૨૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૨૧ શ્રી ગોહીિ હષભલિજયસસાંહ એમ. આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૨૬૮૯/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૨૨ શ્રી િાગર્ીયા લિશાિ મનસુખર્ાઇ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૪૮૪૯/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૨૩ શ્રી િાઘેિા સચાંતન રમેશર્ાઇ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૨૬૮૯/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૨૪ શ્રી કાપર્ીયા ધીરેન નટિરસસાંહ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ) ૮૧૫૨૭/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૨૫ શ્રી ટાાંક મૌલિક જાંયતર્ાઇ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૮૫૦૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૨૬ શ્રી ગોહેિ સુનીિ દેિશીર્ાઇ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ) ૮૧૫૨૭/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૨૭ શ્રી સોિાંકી રાજેશકુમાર બાબુિાિ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ) ૧૧૦૯૨૨/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૨૮ શ્રી અગ્રાિત લિમિ આર. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૬૬૭૨૪/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૨૯ શ્રી ર્ારદ્િાજ રમેશર્ાઇ જીિણિાિ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૬૮૮૩/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 
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૩૦ શ્રી ચોટલિયા જયેશ ગોસિાંદર્ાઇ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૨૬૦૫/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૩૧ શ્રી ગજેરા પ્રલિણ ર્ાનુર્ાઇ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૬૮૨૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૩૨ શ્રી જોષી પરેશ ચાંરકાન્ત એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૪૬૬૦/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૩૩ શ્રી ગોલહિ જયેશ ધીરજિાિ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૬૬૭૪૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૩૪ શ્રી જાની રોલહત દુશયાંતર્ાઇ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૨૬૪૫/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૩૫ શ્રી જોષી સાંજયકુમાર ર્ાનુશાંકર એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૩૩૯૫/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૩૬ શ્રી પટેિ એ. પી. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૮૩૭૪૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૩૭ શ્રી રાઠિા અર્ેસીંગ આર. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૬૬૭૪૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૩૮ શ્રી રિાણી રણજીત નારણર્ાઇ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૮૩૯૧૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૩૯ શ્રી િણઝારા નટિરસસાંહ કે. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૬૭૫૧૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૪૦ શ્રી િર્ુકુિ મુકેશ કે. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૬૮૪૧૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૪૧ શ્રી ર્ાષા નીિેશ ગોસિાંદર્ાઈ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૬૮૪૧૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૪૨ શ્રી ચૌહાણ લિનોદકુમાર ગોરધનર્ાઈ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૬૮૪૧૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૪૩ શ્રી પીપળીયા પાંકજ જાદિજીર્ાઇ એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૬૮૪૧૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૪૪ શ્રી પાાંર્ર લહતેષ ર્ી. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૬૬૭૧૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૪૫ શ્રી િાળા રદનેશકુમાર બી. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૬૮૩૧૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૪૬ શ્રી રાઠોર્ રદપકકુમાર બી. એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૮૩૬૬૨/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૪૭ શ્રી એ. બી. જાર્ેજા  એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૯૧૪૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૪૮ શ્રી િાબરીયા મગનર્ાઇ માધાર્ાઇ  એર્ી.આસી. એન્જીલનયર (લસલિિ) ૬૯૪૦૭/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 



35 
 

૪૯ શ્રી ગોહેિ મયુર હરજીિનર્ાઇ આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૪૨૯૨/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૫૦ શ્રી તેરૈયા દીપેશ જયાંતીર્ાઇ  આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ) ૪૩૯૦૭/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૫૧ શ્રી િિી રૂરા કરશનર્ાઇ  આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ) ૪૩૯૦૭/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૫૨ શ્રી હરણ ગોસિાંદર્ાઇ એિ.  આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૬૯૦૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૫૩ શ્રી સોિાંકી લિજયકુમાર ર્ાિસાંગ  આસી.એન્જીલનયર (લસલિિ) ૭૦૭૫૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૫૪ શ્રી જોષી હષભિ એમ. િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૧૨૩૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૫૫ શ્રી ર્ોર્ીયા કશ્યપ આર. િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૦૧૫૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૫૬ શ્રી મકિાણા નીિેશકુમાર જી. િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૧૨૩૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૫૭ શ્રી ર્ટ્ટી સાગર અલનિકુમાર િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૪૮૪૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૫૮ શ્રી જાદિ લહરેન કેશિિાિ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૩૫૪૯/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૫૯ શ્રી નકુમ લનલતન પરસોતમર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૪૮૪૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૬૦ શ્રી પરમાર લમિીંદ દીનેશકુમાર િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૬૦૭૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૬૧ શ્રી પટેિ જીતેન્રકુમાર અમૃતર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૪૮૪૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૬૨ શ્રી સરધારા ર્ાિેશ ર્ગિાનજીર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૪૮૪૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૬૩ શ્રી સોિાંકી ઉમેશ હેમરાજર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૪૭૭૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૬૪ શ્રી ટાાંક લચરાગ લનતીનર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૪૭૭૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૬૫ શ્રી પાંર્યા લનકુાંજ પ્રલિણચાંર  િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૬૦૭૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૬૬ શ્રી ગોહીિ રકરણકુમાર ઇશ્િરર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૭૩૦૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૬૭ શ્રી ગુજરાતી અિલનશકુમાર મોહનર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૬૦૭૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 
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૬૮ શ્રી જાર્ેજા અલનરાજસસાંહ નરેન્રસસાંહ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૬૦૭૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૬૯ શ્રી જાર્ેજા યુિરાજસસાંહ મહેન્રસસાંહ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૬૦૭૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૭૦ શ્રી પરમાર પાથભસસાંહ સુરેશકુમાર િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૫૭૬૧૩/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૭૧ શ્રી ટોળીયા સુરેશ સાતાર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૬૦૭૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૭૨ શ્રી ચૌહાણ કૃણાિ દેિજીર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૨૩૨૫/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૭૩ શ્રી લનસરતા મુકેશર્ાઇ કોયાર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૩૩૮૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૭૪ શ્રી સાણધરા સચીન લિજયકુમાર િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૩૬૧૭/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૭૫ શ્રી શેખ પરિેઝ બરકતર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૩૬૧૭/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૭૬ શ્રી ટાાંક યોગેશ પરષોતમર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૨૩૨૫/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૭૭ શ્રી ચાિર્ા ર્ાયાિાિ ખીમજીર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૬૫૦૨૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૭૮ શ્રી પાંર્યા ધમેશ રમલણકિાિ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૬૫૦૯૨/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૭૯ શ્રી સોરઠીયા લહતેષ પ્રાગજીર્ાઇ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૯૯૫૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૮૦ શ્રી ગરચર શૈિેશ નારણર્ાઈ િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૪૮૪૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૮૧ શ્રી પટેિ મહેન્રકુમાર આઇ. િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ)   સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૮૨ શ્રી પર્ધરીયા મયુર એસ. િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૦૨૦૨/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૮૩ શ્રી પટેિ લમથુન એસ. િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૪૮૪૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૮૪ શ્રી પરમાર રાજુ સી. િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૪૭૫૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૮૫ શ્રી બીિિાિ બાબુર્ાઇ રામાર્ાઇ  િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૨૧૮૩૦/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૮૬ શ્રી સલહયા કલ્પેશકુમાર ધીરૂર્ાઇ  િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૨૧૮૩૦/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 
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૮૭ શ્રી દૂધરેજીયા આકાશ માંછારામ  િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૨૧૮૩૦/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૮૮ શ્રીશમાભ રોલહતકુમાર ચાંરપાિ  િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૨૦૪૦૦/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૮૯ શ્રી પરમાર રણછોર્ર્ાઇ જેઠાર્ાઇ  િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૨૩૯૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૯૦ શ્રી ર્ૂપતર્ાઇ માયાર્ાઇ સરૈયા િકભ આસીસ્ટન્ટ (લસલિિ) ૪૧૦૪૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૯૧ શ્રી માિી હેમાબેન પરેશર્ાઇ  હેર્ કિાકભ ૬૪૨૬૯/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૯૨ શ્રી ચાિર્ા જયાંલતિાિ ર્ી. રેઝરર ૭૪૩૯૨/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૯૩ શ્રી તુિરા બી. પી.  સી.ક્િાકભ ૬૮૧૫૦/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૯૪ મજેઠીયા અલ્પેશ શામજીર્ાઇ  જુ.ક્િાકભ ૫૬૦૨૦/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૯૫ શ્રી જોષી નીિીમાબેન એસ. જુ.ક્િાકભ ૪૯૪૪૨/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૯૬ શ્રી જોષી સરોજબેન કે.  જુ.ક્િાકભ ૪૦૪૪૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૯૭ શ્રી અઘારા રમેશ જી. જુ.ક્િાકભ ૩૮૯૩૨/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૯૮ શ્રી િાધાણી નઈમહમદ મહેબુદાિી જુ.કિાકભ ૧૯૯૫૦/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૯૯ શ્રી પટેિ બ્રીજેશ રજનીકાાંત  જુ.કિાકભ ૧૯૯૫૦/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૦૦ શ્રી ખાંર્ાયતા લિપુિ પ્રર્ુદાસર્ાઇ ટાઇપીસ્ટ ૫૬૦૯૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૦૧ શ્રી સોનારા લહતેષ ગોસિાંદર્ાઇ ટાઇપીસ્ટ ૪૯૪૯૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૦૨ શ્રી કુબાિત લહતેશર્ાઈ જે. ડ્રાઈિર ૪૦૦૫૩/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૦૩ શ્રી સોિાંકી કેશિિાિ પાિાર્ાઇ ડ્રાઇિર ૪૫૭૪૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૦૪ શ્રી લિરસોર્ીયા હાંસરાજ શાાંતીિાિ ડ્રાઇિર ૪૪૮૬૮/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૦૫ શ્રી ગોલહિ સુજાનસસાંહ માાંસસાંગ  હેિી વ્હીકિ ડ્રાઇિર ૫૧૮૫૪/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 
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૧૦૬ શ્રી બસીયા ર્રતર્ાઇ દેિકુર્ાઇ રોર્ રોિર ડ્રાઇિર ૫૭૯૭૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૦૭ શ્રી ખાાંર્ેખા ર્રત રમણર્ાઇ રોર્ રોિર ડ્રાઇિર ૫૭૯૧૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૦૮ શ્રી મેિાર્ા અલશ્િન રામજીર્ાઇ રોર્ રોિર ડ્રાઇિર ૫૬૩૮૭/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૦૯ શ્રી લશશાાંગીયા મહેશ જયાંતીર્ાઇ મજુર ૨૬૧૨૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૧૦ શ્રી હાંસાબેન જયાંતીર્ાઇ પરમાર મજુર ૩૭૧૫૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૧૧ શ્રી લનમાિત કમિેશ સી. મજુર ૩૬૩૭૩/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૧૨ શ્રી સાિાંત મહેશર્ાઇ લિષ્નુર્ાઇ મજુર ૩૭૧૮૩/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૧૩ શ્રી બારૈયા મનજી રઘુર્ાઇ મજુર ૩૦૯૭૦/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૧૪ શ્રી ચાિર્ા કાન્તાબેન રદનેશર્ાઇ મજુર ૨૬૧૮૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૧૫ શ્રી પાંડ્યા પ્રલિણર્ાઇ મોહનર્ાઇ મજુર ૩૧૭૨૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૧૬ શ્રી પરમાર અમરશીર્ાઇ સિાર્ાઇ મજુર ૩૭૧૫૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૧૭ શ્રી સશાંગાળા હસમુખર્ાઇ નાથાર્ાઇ મજુર ૩૫૧૬૫/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૧૮ શ્રી િાઘેિા મુકેશ એ. મજુર ૩૫૩૬૫/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૧૯ શ્રી લિરસોર્ીયા સોનિબેન જયાંતીર્ાઇ મજુર ૨૬૧૮૬/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૨૦ શ્રી મકિાણા કાંકુબેન નારણર્ાઇ  મજુર ૩૬૩૦૯/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૨૧ શ્રી ગોહેિ કલ્પેશ મુળજીર્ાઇ  મજુર ૩૪૪૮૨/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૨૨ શ્રી રતનોતર મુળજીર્ાઇ ગોપાિર્ાઇ પટ્ટાિાળા ૨૫૬૯૨/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 

૧૨૩ શ્રી કાઠીયા રાજેશ રકરીટર્ાઇ  પટ્ટાિાળા ૩૪૩૯૧/-  સરકારશ્રીના લનયમ મુજબ 
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બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ -૧૨(લનયમસાંગ્રહ-૧૧) 

પ્રતયકે સાંસ્થાન ેફાળિાયિેઅાંદાજપત્ર તમામ યોજનઓ, સલુચત ખચભ અન ેકરિે ચકુિણી અાંગ ેઅહિેાિોની લિગતો લિકાસ, લનમાભણ અન ેતકનીકી કાયો અાંગ ેજિાબદર 

જાહરેતાંત્ર માટ ે
 

૧૨.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્િય ેજુદી જુદી પ્રિલૃત માટ ેઅાંદાજ પત્રનીલિગતોની માહીતી 
 

રિેન્ય ુ૨૦૧૯/૨૦  

ક્રમ બજેટ સદર લહસાબી સદર પ્રિૃતી શરૂ કયાભની 

તારીખ 

પ્રિૃતી ના અાંતની 

તારીખ 

સુચીત રકમ 

(રૂ.િાખમાાં) 

છેલ્િા િષભનો ખરેખર 

ખચભ રૂ. િાખમાાં 

(૨૦-૨૧) 

૧ બાાંધકામ શાખા પગાર ખચભ પગાર ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૧૦૫૦.૧૦ ૧૦૦૧.૨૭ 

૨ સાદીિિાર ખચભ સાદીિિાર ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૪.૫૦ ૫.૦૦ 

૩ ટેિીફોન ખચભ ટેિીફોન ખચભ ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૩.૦૦ ૨.૦૫ 

૪ બાાંધકામ િીજળી ખચભ િીજળી ખચભ ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૧.૫૦ ૨.૦૦ 

૫ કોપોરેશન જમીન આરિણ ખચભ જમીન આરિણ ખચભ ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૪૮.૦૦ ૩૦.૦૦ 

૬ ઈમારત મરામત (જનરિ) ઈમારત મરામત (જનરિ) ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૨૦૦.૦૦ ૧૩૨.૦૦ 

૭ ગટર મરામત તથા અન્ય મરામત ગટર મરામત તથા અન્ય મરામત ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૫૦.૦૦ ૪૯.૦૦ 

૮ નાળા-પુિો દુરસ્તી નાળા-પુિો દુરસ્તી ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૫૮.૦૦ ૨૫.૦૦ 

૯ રસ્તા મરામત  ર્ામર/કોન્ક્રીટ/પેિર/કાચા રસ્તા 

મરામત 

૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૬૦૦.૦૦ ૬૫૦.૦૦ 

૧૦ રેલ્િે ક્રોસસાંગ લનર્ાિ ખચભ રેલ્િે ક્રોસસાંગ લનર્ાિ ખચભ ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૧ સ્મશાન સુધારણા પરચુરણ ખચભ સ્મશાન લનર્ાિ ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૪૭.૦૦ ૨૧.૦૦ 

૧૨ કબ્રસ્તાન સુધારણા પરચરુણ ખચભ કબ્રસ્તાન લનર્ાિ ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૨૫.૦૦ ૬.૦૦ 
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િષભ ૨૦૧૯-૨૦ (કેપીટિ) 

ક્રમ યોજનાનુાં નામ/સદર પ્રિૃતી ન ુનામ પ્રિૃતી શરૂ કયાભની 

તારીખ 

પ્રિૃતીના અાંતની 

તારીખ 

સુચીત રકમ 

(રૂ. િાખમાાં) 

છેલ્િા િષભનો ખરેખર 

ખચભ રૂ. િાખમાાં (૨૦-

૨૧) 

૧  નિી ગટર નિી ગટર ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૨૫.૦૦ ૧૦.૦૦ 

૨  જાહેર બાથરૂમ-મુતરર્ી બાાંધકામ બાથરૂમ-મુતરર્ી બાાંધકામ ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૩૫.૫૦ ૫.૦૦ 

૩  ફૂટપાથ  ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૫૦.૦૦ ૪૪.૦૦ 

૪  લસમેન્ટ રોર્ તથા પેસિાંગ બ્િોક રોર્ રસ્તા ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ 

૫  સ્ટોમ િોટર(ડ્રેનજે)/િોંકળા સુધારણા સ્ટોમ િોટર ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૨૦૦.૦૦ ૧૬૧.૦૧ 

૬  કોમ્યુનીટી હોિ બાાંધકામ કોમ્યુનીટી હોિ ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૫૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૭  લબલ્ર્ીંગ એન્ર્ સાઈટ ર્િેિોપમેન્ટ માિધારી િસાહત ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૧.૦૦ ૦.૦૦ 

૮  એમ.એિ.એ. એરીયા ર્ેિ. ખચભ રાજકોટ ૬૮ – પૂિભ  ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૧૫૦.૦૦ ૨૦૫.૪૬ 

૯  એમ.એિ.એ. એરીયા ર્ેિ. ખચભ રાજકોટ ૬૯ – પલશ્ચમ  ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૧૫૦.૦૦ ૧૮૩.૪૧ 

૧૦  એમ.એિ.એ. એરીયા ર્ેિ. ખચભ રાજકોટ ૭૦ – દલિણ  ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૧૫૦.૦૦ ૧૬૧.૦૦ 

૧૧  એમ.એિ.એ. એરીયા ર્ેિ. ખચભ રાજકોટ ૭૧ – ગ્રામ્ય  ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૫૦.૦૦ ૧૯.૦૦ 

૧૨ સાંસદસભ્યશ્રી ગ્રાન્ટ સાંસદસભ્યશ્રી ગ્રાન્ટ ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ 

 ચૌદમુાં નાણાપાંચ હઠેળ ર્િે. ખચભ ચૌદમુાં નાણાપાંચ હેઠળ ર્િે. 

ખચભ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૪૪૦૦.૦૦ ૪૦૦૦.૦૦ 

 કિમ-૨૦૫ હઠેળ લિકાસ કામ      

૧૩  નિા રસ્તા નિા રસ્તા ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૪૦૦.૦૦ ૩૦૦.૦૦ 

૧૪  કિમ-૬૩(૨) હેઠળ લિકાસ કામ પછાત લિસ્તાર લિકાસ કામ ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૬૯૦.૨૦ ૬૭૦.૦૦ 
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૧૫  સુિર્ શૌચાિય સુિર્ શૌચાિય ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૧૬૫.૦૦ ૧૬.૩૫ 

૧૬  મેયરશ્રીનાાં િોર્ભના િોકોપયોગી કામો મેયરશ્રીનાાં િોર્ભના િોકોપયોગી 

કામો 

૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ૬.૦૦ ૬.૦૦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૧૩ 

સહાયકી કાયભક્રમોના અમિ અાંગેની પધ્ધલત  

 

આ શાખા હેઠળ સહાયકી કાયભક્રમ યોજના અમિમાાં ન હોય િાગ ુપર્તુાં નથી.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૧૪(લનયમસાંગ્રહ-૧૩) 

તણે ેઆપિે રાહતો, પરમીટ ક ેઅધીકતૃ મળેિનારની લિગતો 

 

આ શાખા મારફત કોઇ રાહત આપિામાાં આિતી નથી. તેમજ કોઇ પરમીટ ઇસ્ય ુકરિામાાં આિતી નથી જેથી િાગુ પર્તુાં નથી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૧૫(લનયમસાંગ્રહ-૧૪) 

કાયો કરિા માટ ેનક્કી કરિે ધોરણો 

 

૧૫.૧ લિલિધ પ્રિલૃતઓ/કાયભક્રમો હાથ ધરિા માટ ેલિર્ાગ ેનક્કી કરિે ધોરણોની લિગતો::- 

 

 કોઇ પણ લિસ્તારમાાં બાાંધકામ શાખા હસ્તકની યોજનાની અમિિારી માટે નીચ ેમુજબ કાયભિાહી કરિામાાં આિે છે.  

૧. જે તે લિસ્તારમાાં ટેકનીકિ/ફીઝીબિીટી સિેની કામગીરી 

૨. સિે આધારીત નકશા તથા અાંદાજપત્ર તૈયાર કરિા માટેની કામગીરી. 

૩. તાાંલત્રક તથા નાણાાંરકય માંજુરી/ નાણાાંરકય જોગિાઇની કાયભિાહી. 

૪. ટેન્ર્રો તૈયાર કરી ટેન્ર્રો માાંગિા.  

૫. સ્થળ લસ્થલત તથા પ્રિતભમાન ર્ાિોન ેઅનુિિીન ેવ્યાજબી આિિે ટેન્ર્રના ર્ાિો અાંગ ેસિમ સતા પાસેથી માંજુરી મેળિિી. 

૬. પ્રીઓર્ીટ તથા કરારનામાની કાયભિાહી કરિી. 

૭. િકભઓર્ભર આપિો અન ેકામની અમિિારી કરાિિી.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૧૬(લનયમસાંગ્રહ-૧૫) 

િીજાણાંરૂપ ેઉપિભ્ય માલહતી 

 

૧૬.૧ િીજાણાંરૂપ ેઉપિભ્ય લિલિધ યોજનાની માલહતીની લિગતો :- 

 

 (૧) હાિ ફક્ત ટેન્ર્ર િેચાણ અાંગેની જાહેરાત િીજાણાંરૂપ ેઉપિભ્ય છે.  
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૧૭(લનયમસાંગ્રહ-૧૬) 

માલહતી મેળિિા માટ ેનાગરરકોન ેઉપિભ્ય સિિતોની લિગતો. 

 

૧૭.૧ િોકોન ેમાલહતી મળ ેત ેમાટે લિર્ાગ ેઅપનાિિે સાધનો, પધ્ધલતઓ અથિા સિિતો :- 

 

 (૧) કચેરી  

 (૨)િતભમાન પત્રો  

 (૩) નોટીસ બોર્ભ 

 (૪) કચેરીમાાં રેકર્ભનુાં લનરીિણ 

 (૫) મહાનગરપાલિકાની િબેસાઇટ 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બાાંધકામ શાખા 

કોપોરટેરશ્રીઓની ગ્રાન્ટની માલહતી – િષભ ૨૦૧૯/૨૦ 

ઝોન  િોર્ભ નાં.  કોપોરટેરશ્રીનુાં નામ  ફાળિિે ગ્રાન્ટ રકમ રૂ! િપરાયિે રકમ રૂ! બચત રકમ રૂ! 

િે.ઝોન ૧ શ્રી અાંજનાબેન અલ્પેશર્ાઇ મોરજરીયા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

િે.ઝોન ૧ શ્રી દુગાભબા જયદીપસસાંહ જાર્જેા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

િે.ઝોન ૧ શ્રી આલશષર્ાઇ રમેશર્ાઇ િાગર્ીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૭૦,૦૦૦/- ૩૦,૦૦૦/- 

િે.ઝોન ૧ શ્રી દેિરાજર્ાઇ લબજિર્ાઇ મકિાણા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૩,૬૧૯/- ૬,૩૮૧/- 

િે.ઝોન ૮ શ્રી જાગલૃતબેન મનસુખર્ાઇ ઘાર્ીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

િે.ઝોન ૮ શ્રી લિજયાબેન ઇશ્િરર્ાઇ િાછાણી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

િે.ઝોન ૮ શ્રી રાજેશર્ાઇ િાિજીર્ાઇ અઘેરા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

િે.ઝોન ૮ શ્રી લનતીનર્ાઇ ગણપતર્ાઇ ર્ારદ્િાજ ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૪૫,૯૦૭/- ૫૪,૦૯૩/- 

િે.ઝોન ૯ શ્રી રૂપાબેન નિિકુમાર લશિુ  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

િે.ઝોન ૯ શ્રી શીલ્પાબેન રદનેશર્ાઇ જાિીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૩,૨૮૯/- ૬,૭૧૧/- 

િે.ઝોન ૯ શ્રી કમિેશર્ાઇ શશીકાાંતર્ાઇ મીરાણી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

િે.ઝોન ૯ શ્રી પુષ્કરર્ાઇ હરરર્ાઇ પટેિ ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

િે.ઝોન ૧૦ શ્રી જયોતસનાબને પ્રફુિર્ાઇ ટીિાળા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૮૮,૧૫૫/- ૧૧,૮૪૫/- 

િે.ઝોન ૧૦ શ્રી લબનાબેન જયેન્રર્ાઇ આચાયભ  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૨,૩૧૮/- ૭,૬૮૨/- 

િે.ઝોન ૧૦ શ્રી અલશ્િનર્ાઇ પરસોતમર્ાઇ ર્ોરણીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

િે.ઝોન ૧૦ શ્રી મનસુખર્ાઇ જાદિર્ાઇ કાિરીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૭૭૯/- ૨૨૧/- 

િે.ઝોન ૧૧ શ્રી િસાંતબેન મથુરર્ાઇ માિિી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

િે.ઝોન ૧૧ શ્રી પારૂિબેન િાસુરર્ાઇ ર્ેર ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

િે.ઝોન ૧૧ શ્રી પરેશર્ાઇ પરસોતમર્ાઇ હરસોર્ા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૧૫,૭૫૬/- ૮૪,૨૪૪/- 
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િે.ઝોન ૧૧ શ્રી ઘનશ્યામસસાંહ અલનરૂધ્ધસસાંહ જાર્જેા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૫૭,૩૬૫/- ૪૨,૬૩૫/- 

િે.ઝોન ૧૨ શ્રી ર્ો.ઉિભશીબેન સાંજયર્ાઇ પટિે  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૦,૧૫૯/- ૯,૮૪૧/- 

િે.ઝોન ૧૨ શ્રી ઉિભશીબા કનકસસાંહ જાર્ેજા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

િે.ઝોન ૧૨ શ્રી લિજયર્ાઇ બાબુર્ાઇ િાાંક ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

િે.ઝોન ૧૨ શ્રી સાંજયર્ાઇ ધીરજર્ાઇ અજુર્ીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

ઇ.ઝોન ૪ શ્રી રેખાબેન ઠાકરશીર્ાઇ ગજેરા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૩૫૨/- ૬૪૮/- 

ઇ.ઝોન ૪ શ્રી સીમ્મીબેન અલનિર્ાઇ જાદિ ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૨૯૪/- ૭૦૬/- 

ઇ.ઝોન ૪ શ્રી અલશ્િનર્ાઇ મોિીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૫,૪૪૫/- ૪,૫૫૫/- 

ઇ.ઝોન ૪ શ્રી પરેશર્ાઇ પીપળીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૭,૪૫૨/- ૨,૫૪૮/- 

ઇ.ઝોન ૫ શ્રી દિાબેન અરસિાંદર્ાઇ રે્સાણીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૮,૯૨૨/- ૧,૦૭૮/- 

ઇ.ઝોન ૫ શ્રી લપ્રતીબને રદપકર્ાઇ પનારા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૫૭૪/- ૪૨૬/- 

ઇ.ઝોન ૫ શ્રી અલનિર્ાઇ કિાર્ાઇ રાઠોર્ ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૨૧૩/- ૭૮૭/- 

ઇ.ઝોન ૫ શ્રી અરસિાંદર્ાઇ જી. રયૈાણી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૪૨૩/- ૫૭૭/- 

ઇ.ઝોન ૬ શ્રી દેિુબેન જાદિ ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૮૯,૬૬૯/- ૧૦,૩૩૧/- 

ઇ.ઝોન ૬ શ્રી સજુબેન કળોતરા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

ઇ.ઝોન ૬ શ્રી દિસુખર્ાઇ જાગાણી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

ઇ.ઝોન ૬ શ્રી મુકેશર્ાઇ રાદર્ીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૨૭૭/- ૭૨૩/- 

ઇ.ઝોન ૧૫ શ્રી ર્ાનુબેન પ્રલિણર્ાઇ સોરાણી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૧૩,૦૪૦/- ૮૬,૯૬૦/- 

ઇ.ઝોન ૧૫ શ્રી માસબુેન રામર્ાઇ હેરર્ા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૨,૫૪,૮૯૬/- ૨,૪૫,૧૦૪/- 

ઇ.ઝોન ૧૫ શ્રી મકબુિર્ાઇ હબીબર્ાઇ દાઉદાણી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૩,૩૩,૬૪૪/- ૧,૬૬,૩૫૬/- 

ઇ.ઝોન ૧૫ શ્રી િશરામર્ાઇ આિાર્ાઇ સાગઠીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૩,૪૭,૫૬૬/- ૧,૫૨,૪૩૪/- 

ઇ.ઝોન ૧૬ શ્રી રલસિાબેન સુરેશર્ાઇ ગરૈયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૨,૬૭,૩૦૦/- ૨,૩૨,૭૦૦/- 

ઇ.ઝોન ૧૬ શ્રી સ્નેહાબેન લબપીનર્ાઇ દિ ે ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૭૪,૬૦૦/- ૨૫,૪૦૦/- 

ઇ.ઝોન ૧૬ શ્રી હારૂનર્ાઇ ર્ાકોરા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૨,૪૩,૧૦૦/- ૨,૫૬,૯૦૦/- 
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ઇ.ઝોન ૧૬ શ્રી િલ્િર્ર્ાઇ પરસાણા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૪,૮૪૯/- ૫,૧૫૧/- 

ઇ.ઝોન ૧૮ શ્રી ધર્મભષ્ઠાબા મયુરસસાંહ જાર્ેજા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ ૧૫,૦૦,૦૦૦/- 

ઇ.ઝોન ૧૮ શ્રી મેનાબેન િલ્િર્ર્ાઇ જાદિ ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૯૫૦/- ૫૦/- 

ઇ.ઝોન ૧૮ શ્રી જયાંલતર્ાઇ ગાાંર્ુર્ાઇ બુટાણી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૮૧,૩૨૦/- ૧૮,૬૮૦/- 

ઇ.ઝોન ૧૮ શ્રી લનમભળર્ાઇ રાિતર્ાઇ મારૂ  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

સ.ેઝોન ૨ શ્રી ર્ો. દર્શભતાબેન પારસર્ાઇ શાહ  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૮૪,૦૭૫/- ૧૫,૯૨૫/- 

સ.ેઝોન ૨ શ્રી સોરફયાબેન જાલહદર્ાઇ દિ  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૮૪,૦૭૫/- ૧૫,૯૨૫/- 

સ.ેઝોન ૨ શ્રી મલનષર્ાઇ નટિરિાિ રારર્યા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૮૪,૦૭૫/- ૧૫,૯૨૫/- 

સ.ેઝોન ૨ શ્રી જયમીનર્ાઇ નિનીતર્ાઇ ઠાકર ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૮૪,૦૭૫/- ૧૫,૯૨૫/- 

સ.ેઝોન ૩ શ્રી ગાયત્રીબા અશોકસસાંહ િાઘેિા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૧૦૦/- ૯૦૦/- 

સ.ેઝોન ૩ શ્રી ગીતાબને રદપકર્ાઇ પરુબીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૬૫,૦૭૭/- ૩૪,૯૨૩/- 

સ.ેઝોન ૩ શ્રી અતુિર્ાઇ રલસકર્ાઇ રાજાણી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૫૯૮/- ૪૦૨/- 

સ.ેઝોન ૩ શ્રી રદિીપર્ાઇ ચાંદુર્ાઇ આસિાણી  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૪,૫૭૩/- ૫,૪૨૭/- 

સ.ેઝોન ૭ શ્રી લહરિબેન લનરિર્ાઇ મહેતા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૫,૬૯૫/- ૪,૩૦૫/- 

સ.ેઝોન ૭ શ્રી મીનાબેન અલનિર્ાઇ પારેખ  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૭૦૦/- ૩૦૦/- 

સ.ેઝોન ૭ શ્રી અજયર્ાઇ ગોપાિર્ાઇ પરમાર  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૮,૮૨૧/- ૧,૧૭૯/- 

સ.ેઝોન ૭ શ્રી કશ્યપર્ાઇ ચીમનર્ાઇ શુકિ  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૮,૬૭૦/- ૧,૩૩૦/- 

સ.ેઝોન ૧૩ શ્રી જયાબેન હરરર્ાઇ ર્ાાંગર  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૫૦૧/- ૪૯૯/- 

સ.ેઝોન ૧૩ શ્રી જાગલૃતબેન પ્રર્ાતર્ાઇ ર્ાાંગર  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૯૭૫/- ૨૫/- 

સ.ેઝોન ૧૩ શ્રી લનલતનર્ાઇ નરસસાંહર્ાઇ રામાણી  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૮,૯૬૫/- ૧,૦૩૫/- 

સ.ેઝોન ૧૩ શ્રી રિજીર્ાઇ ચનાર્ાઇ ખીમસુરીયા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૪૬૧/- ૫૩૯/- 

સ.ેઝોન ૧૪ શ્રી રકરણબેન રાજુર્ાઇ સોરઠીયા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૮૨,૦૫૦/- ૧૭,૯૫૦/- 

સ.ેઝોન ૧૪ શ્રી િષાભબેન મુકેશર્ાઇ રાણપરા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૯૫૮/- ૪૨/- 

સ.ેઝોન ૧૪ શ્રી જૈમનર્ાઇ ઉલમયાશાંકર ઉપાધ્યાય  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૬૦,૭૦૦/- ૩૯,૩૦૦/- 
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સ.ેઝોન ૧૪ શ્રી ઉદયર્ાઇ પ્રર્ાતર્ાઇ કાનગર્  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૭,૮૮૮/- ૨,૧૧૨/- 

સ.ેઝોન ૧૭ શ્રી અલનતાબેન ગૌતમર્ાઇ ગૌસ્િામી  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૮,૩૫૭/- ૧,૬૪૩/- 

સ.ેઝોન ૧૭ શ્રી ગાયત્રીબેન રલસકર્ાઇ ર્ટ્ટ  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૭૪,૫૭૨/- ૨૫,૪૨૮/- 

સ.ેઝોન ૧૭ શ્રી જયાબેન જયાંલતર્ાઇ ટાાંક  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૨૫૦/- ૭૫૦/- 

સ.ેઝોન ૧૭ શ્રી ઘનશ્યામસસાંહ નટુર્ા જાર્જેા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૮૩૫/- ૧૬૫ 

 મયેરશ્રી ૬,૦૦,૦૦૦/- ૫,૯૮,૯૨૩/- ૧,૦૭૭/- 

 ર્.ેમયેરશ્રી ૪,૫૦,૦૦૦/- ૪,૪૧,૧૪૪/- ૮,૮૫૬/- 

 સ્ટ.ેચરેમનેશ્રી ૪,૫૦,૦૦૦/- ૩,૧૫,૪૩૫/- ૧,૩૪,૫૬૫/- 

 લિરોધપિ નતેાશ્રી ૪,૫૦,૦૦૦/- ૪,૦૧,૭૦૭/- ૪૮,૨૯૩/- 
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                              રાજકોટ મહાનગરપાિીકા 
                      ર્ો. આાંબેર્કર ર્િન, ઢેબર ર્ાઈ રોર્, રાજકોટ 

 

                  રા.મ.ન.પા./બાાંધકામ/સે.ઝોન/જા.નાં.                                                                    તા......./......./ર૦૨૧  

 

 
 

-::   પ્રમાણ૫ત્ર  ::- 

 

 

આથી પ્રમાણીત કરિામાાં આિ ેછે કે,માલહતી અલધકાર અલધનીયમની કિમ-૪ અાંતગભત સ્િયાં જાહેર કરિાની બાબતો પ્રોએકટીિ 

ર્ીસ્કિોઝર (સા.લિ.લિ.) મારા લિર્ાગ ઘ્િારા તૈયાર કરિામાાં આિેિ છે અન ેતા.૩૦-૦૪-ર૦૨૧ ની લસ્થતીએ અમારી માંજુરી મેળિી 

અઘ્યતન કરિામાાં આિિે છે. 

 

   તારીખઃ......................              

.................................. 

જાહેર માલહતી અલધકારી 

બાાંધકામ શાખા 

રાજકોટ મહાનગરપાિીકા 


