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બાાંધકામ શાખા 
માહીતી (મેળવવાના) અધધકાર 

અધધધનયમ-૨૦૦૫ 

(ધી રાઇટ ટુ ઈંફોમેશન એકટ-૨૦૦૫) 

રાજકોટ મહાનગરપાલીકા 

ડો.આાંબડેકર ભવન 

ઢેબરભાઈ રોડ 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૨(ધનયમ સાંગ્રહ- ૧) 

સાંગઠનની ધવગતો, કાયો અન ેફરજો 
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૨.૧ જાહરે તાંત્રના ઉદશે/હતે:ુ- 

 શહેરના નગરીકોના જાહેર આરોગ્ય અન ેસુખાકારી તથા પ્રાથધમક સુધવધાના હેતસુર રસ્તા મહાનગરપધલકાના મકાન માટેની સુધવધા ઉપલબ્ધ કરાવવી. 

 

૨.૨ જાહરે તાંત્રનો ટુાંકો ઇધતહાસ અન ેતેની રચનાનો સાંદભભ:-  

 રાજકોટ શહેરમાાં જુદા જુદા વોડભમાાં પ્રાથધમક સુધવધા જેવી કે રસ્તા જાહેર બાથરૂમ તથા રાજકોટ મહાનગરપાધલકાના મકાનો બનાવવાની તથા મેઇન્ટેનન્સની 

કામગીરી બાાંધકામ શાખા દ્વારા કરવામાાં આવ ે છે. રાજકોટ મહાનગરપાધલકાની નાણાાંકીય ઉપલબ્ધતા તથા શહરેના ધવકાસની ધ્યાનામાાં રાખી ધવકાસના કાયોનુાં 

આયોજન કરી કરવામાાં આવે છે. 

 

૨.૩ જાહરેતાંત્રની ફરજો :- 

 ૧) શહેરના નાગરરકોન ેરસ્તાની સધુવધા પુરી પાડવી. ઉપરાાંત રાજકોટ મહાનગરપાધલકાના મકાનોનુાં/ઇમારતોનુાં બાાંધકામ કરવુાં. 

 ૨) હયાત રસ્તા તથા રાજકોટ મહાનગરપાધલકા હસ્તકના મકાનોની જાળવણી/ ધનભાવ મરામતની કામગીરી કરવી. 

 ૩) અન્ય સોંપાયલેા યોજનાકીય કાયભક્રમો/કામગીરી. 

 

૨.૪ જાહરેતાંત્રની મખુ્ય પ્રવુધતઓ/કાયો. 

 પારા ૨.૧ તથા ૨.૩ મુજબ 

 

 

 

 

૨.૫ જાહરેતાંત્ર દ્વારા આપવામાાં આવતી સવેાઓની યાદી તથા તેનુાં સાંધિપ્ત ધવવરણ. :- 

રસ્તા રાજકોટ મહાનગરપાધલકાના મકાનોની યોગ્ય સધુવધા પરુી પાડવી તથા તેન ેયોગ્ય રીતે નીભાવ - મરામત કરવી. 

 

૨.૬ જાહરેતાંત્રના રાજય, ધનયામક કચરેી, પ્રદશે, જીલ્લો, બ્લોક વગરે ેસ્તરોએ સાંસ્થાગત માળખાનો આલખે 
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(જયાાં લાગ ુપડતુાં હોય તયાાં) 

 

૨.૭ જાહરેતાંત્રની અસરકારકતા અન ેકાયભિમતા વધારવા માટેની લોકો પાસથેી અપેિાઓ:- 

રસ્તા, ગટરો અન ેબીજી રાજકોટ મહાનગરપાધલકા હસ્તકની જાહેર ધમલકતોનો બગાડ ન કરી જાળવણી કરવામાાં મદદ કર ેતેની લોકો પાસથેી અપેિા રાખવામાાં આવ ે

છે. 

 

૨.૮ લોકસહયોગ મળેવવા માટેની ગોઠવણ અન ેપધ્ધધતઓ :- 

 રાજકોટ મહાનગરપાધલકાએ લોકો દ્વારા ચુાંટાયલેા પ્રધતધનધધઓ મારફત ચાલતી સ્વાયત સાંસ્થા છે. આ પ્રધતધનધધઓ દ્વારા બાાંધકામ ધવભાગન ેલગત યોગ્ય 

ધનધત ઘડવાનુાં કામ જનરલ બોડભ/સ્થાયી સધમધત/બાાંધકામ સધમધત મારફત કરવામાાં આવ ેછે. 

 

૨.૯ સવેા આપવાના દખેરેખ ધનયાંત્રણ અન ેજાહેર ફરીયાદ ધનવારણ માટ ેઉપલબ્ધ તાંત્ર :-  

 હાલ શહેરના ધવસ્તારોમાાં રસ્તા રાજકોટ મહાનગરપાધલકાના મકાનોને લગત જાહેર ફરીયાદ ધનવારણ માટે મુખ્ય કચેરીમાાં તથા એકબારી પધ્ધધતમાાં વ્યવસ્થા 

છે. 

 ૧) બાાંધકામ શાખા 

 ૨) સીટી ધસવીક સેન્ટર  

 

 

 

 

૨.૧૦ મખુ્ય કચરેી સરનામા :- 

 

સને્રલ ઝોન ઇસ્ટ ઝોન વસે્ટ ઝોન 

બાાંધકામ શાખા તથા સીટી ધસવીક સેન્ટરમાાં શ્રી ઝવેરચાંદ મેઘાણી ભવન, શ્રી હરીસસાંહજી ગોધહલ ભવન, 
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એકબારી પધ્ધધતની કચેરી 

રાજકોટ મહાનગરપાધલકા, 

ડો. આાંબેડકર ભવન, 

ઢેબર રોડ, 

રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧. 

ભાવનગર રોડ, 

રાજકોટ. 

૧૫૦' રીંગ રોડ, 

બીગ બઝાર પાછળ, 

રાજકોટ. 

 

 

૨.૧૧ કચરેી શરૂ થવાનો તથા બાંધ થવાનો સમય :- 

 

મુખ્ય કચેરી શરૂ થવાનો સમય  : ૧૦.૩૦ 

મુખ્ય કચેરી બાંધ થવાનો સમય  : ૧૮.૧૦ 

(જાહરે રજાના રદવસો ધસવાય) 
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (ધનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની ધવગતો :- 

 હોદો :- એડી. સીટી એન્જીનીયર/ સીટી એન્જીનીયર   

સતાઓ:- વહીવટી: 

૧. સ્ટાફનુાં જનરલ સુપરધવઝન તથા સ્ટાફની રજા માંજુર કરવી.(હક્ક રજા અન ેબીજી રજા રદવસ-૩૦ સુધી) 

૨. સરકારશ્રી તથા ધવભાગો તરફથી માાંગવામાાં આવતી માધહતીનુાં સાંકલન કરવુાં. 

3. ધારાસભ્યશ્રી, સાંસદસભ્યશ્રી તરફથી સુચવવામાાં આવેલ કામોનુાં સાંકલન કરવુાં. 

૪. ઉપરી અધધકારીઓ દ્વરા સોંપાયેલ અન્ય કામગીરી. 

નાણાાંકીય: 

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

૨. રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- થી ઉપરના રકમના બીલો રજુ કરવા. 

૩. રૂ. ૫૦૦/- સુધીની પરચુરણ ખરીદી રૂબરૂ ભાવ ચકાસીને કરવી. 

૪. શાખાના અાંદાજપત્રનુાં આયોજન કરવુાં. 

૫. સરકારશ્રી માાંથી ધવધવધ ગ્રાન્ટ મેળવવાની કાયભવાહી કરવી.  

૬. ધવધવધ યોજનાઓનુાં આયોજન કરવુાં.  

ફરજો : 

૧. ધવધવધ કધમટીઓની બેઠકમાાં હાજરી આપવી. 

૨. ખાતાના વડા તરીક ેફરજ બજાવવી. 

૩. દરેક ઝોનમાાં આવતા વોડભની બાાંધકામ લગત તમામ કામગીરીની જવાબદારી. 

૪. રાજકોટ મહાનગરપાધલકાની ધવધવધ ધમલકતોના સાંબાંધીત અરજદારોને દસ્તાવજે કરી આપવા. 
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (ધનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની ધવગતો :- 

 હોદો :- ડપે્યટુી એક્ઝીક્યટુીવ એન્જીનીયર  

   

સતાઓ:-    વહીવટી: 

૧. વોડભના ધવકાસકામો રસ્તાના પ્લાનીંગ તથા એસ્ટીમેટ તૈયાર કરવા. 

૨. ભયગ્રસ્ત મકાનોનો સવે કરી નોટીસ આપવી જરૂર પડ્યે દુર કરાવવા કાયભવાહી કરવી. 

૩. રજા માંજુર/નામાંજુરનો અભીપ્રાય આપવો. 

૪. ઉપરી અધીકારીઓ દ્વારા સોંપાયેલ અન્ય કામગીરી.  

૫. આસી. માહીતી અધધકારીની કામગીરી.  

નાણાાંકીય: 

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

૨. બાાંધકામને લગત રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/-સુધીના બીલો મોકલવા. 

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

૪. વોડભના રસ્તા તથા અન્ય પ્રોજેક્ટન ેલગત એસ્ટીમેટ તૈયાર કરાવવા તથા આ અાંગે નાણાાંકીય માંજુરી મેળવવી. 

૫. પુરા થયલે રસ્તા પ્રોજેક્ટવકભની એમ.બી. રેકડભ કરવી. 

ફરજો : 

૧. કધમટીના થયેલ ઠરાવો અન્વયે આગળની કાયભવાહી કરવી. 

૨. વોડભમાાંથી આવતી ફરીયાદોનુાં સાંકલન કરી ધનકાલ કરવો. 

૩. એડી. આસી. એન્જીનીયર/વકભ આસીસ્ટન્ટ તથા મજુરની કામગીરીનુાં સુપરવીઝન. 
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (ધનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની ધવગતો :- 

 હોદો :- આસી. મેનજેર  

ફરજો: 

૧. શાખાના વહીવટી કમભચારીઓને મોનીટરીંગ અન ેસુપરધવઝન. 

૨. શાખાની વહીવટી કામગીરીનુાં સાંકલન. 

૩. શાખાના વહીવટી અને ટેકનીકલ શાખાના કમભચારીની સર્વભસ બૂક અપડટે કરવાની કામગીરી.  

૪. આર.ટી.આઈ., ધારાસભ્ય, સાંસદસભ્યશ્રી ગ્રાન્ટ, મનોરાંજન કર, ૧૩મુ નાણાપાાંચ, જીલ્લા આયોજન પાંચ ધવગેરે સ્વર્ણભમ જયાંતી મુખ્ય 

માંત્રીશ્રી, સ.વ. યોજ. અાંતગભત માધહતીનુાં સાંકલન.  

૫. શાખાની ધહસાબી કામગીરીનુાં સાંકલન. 

૬. અન્ય શાખા સાથ ેમાધહતીનુાં સાંકલન. 

૭. રાજય સરકાર ક ેઅન્ય ડીપાટભમેન્ટ સાથે સાંકલન અન ેમાધહતી તૈયાર કરી, રજુ કરવી. 

૮. શાખાની લીગલ મેટરનુાં રેકડભ ધનભાવવુાં, સમય મયાભદામાાં જવાબો રજુ કરાવવા. 

૯. રેકડભ નીભવણી જેવી કે કાયમી નીભવણી માટેનુાં એમ.બી., ફાઈલોનુાં વગીકરણ ધવગેરે કામગીરી. 

૧૦. શાખાના પગારબીલ તથા કમભચારીઓના તમામ ભથ્થા, ભાડા બીલ ચુકવવાની કામગીરી. 

સત્તાઓ : 

૧. શાખા અધધકારીશ્રીની માંજુરીથી શાખાના વહીવટી કામગીરીની બદલી અન ેકામની વહેંચણી. 

૨. શાખાના વહીવટી સ્ટાફની રજા માંજુર કરવાની કામગીરી.  

૩. શાખાના વહીવટી કમભચારીઓને હળવી ધશિા કરવાની કામગીરી. 

૪. શાખામાાં જરૂરી સ્ટેશનરી, સાફ-સફાઈ, સામાન્ય ફનીચર ધવગરેે જરૂરરયાત મુજબ ખરીદ કરવાની કામગીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (ધનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની ધવગતો :- 

 હોદો :- આસી. એન્જીનીયર/ એડી. આસી. એન્જીનીયર 

   

સતાઓ:-  વહીવટી:     

૧. પ્લાન તૈયાર કરવા. 

૨. ભયગ્રસ્ત મકાનનો રીપોટભ કરવો. 

૩. ઉપરી અધધકારીઓ દ્વારા સોંપાયેલ અન્ય કામગીરી. 

નાણાાંકીય: 

૧. મેઝરમેંટ લઇ એસ્ટીમેટો તૈયાર કરવા. 

૨. વોડભમાાં થયલે રસ્તા તથા પ્રોજેક્ટવકભના માપ લઇ બીલો તૈયાર કરવા. 

ફરજો : 

૧. સાઇટ પરના કામનુાં તથા સુપ્રત કરાયેલ વોડભના કામોનુાં સાંપુણભ સુપરધવઝન.  
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (ધનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની ધવગતો :- 

 હોદો :- વકભ આસીસ્ટન્ટ  

   

સતાઓ:-    વહીવટી: 

૧. ઉપરી અધધકારીઓ દ્વારા સોંપવામાાં આવલે કામગીરી. 

નાણાાંકીય: 

૧. આસી. એન્જી./એડી. આસી. એન્જી.શ્રી સાથે રહીન ેએસ્ટીમેટ તૈયાર કરવાની કામગીરી. 

ફરજો : 

૧. 

૨. 

૩. 

૪. 

 
 
 
 

સાઇટ ઉપર ચાલતા કામોનુાં સપુરધવઝન કરવુાં.  

સાઇટ ઉપર ચાલતા કામો ઉપર આસી. એન્જી./એડી. આસી. એન્જી.શ્રીના ધનયાંત્રણ હેઠળ રહી કામગીરી કરવી.  

થયલે કામના માપો સાઇટ ઉપર લેવા. 

નાગરરકો/શહેરીજનો તરફથી રજુ થતી ફરરયાદોનો ધનકાલ કરવો. 
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (ધનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની ધવગતો :- 

 હોદો :- હેડ ક્લાકભ 

 

સતાઓ:-   વહીવટી: 

૧. તાબા હેઠળના કમભચારીઓની કામગીરીની દેખરેખ તથા ધનયાંત્રણ.  

૨. ધનયમોને અનરુૂપ જોગવાઇઓ મુજબ ઉપરી અધધકારીઓનુાં ધ્યાન દોરવુાં અને રકેડભ મેઇન્ટેઇન કરાવવુાં. 

૩. ઉપરી અધધકારીઓ દ્વારા સોંપાયેલ અન્ય કામગીરી. 

નાણાાંકીય: 

૧. સોંપાયેલ નથી. 

ફરજો : 

૧. હાજરી પત્રક મુજબ કમભચારીની હાજરીનુાં ધનયાંત્રણ રાખવુાં.  

૨. સરકારી પત્રો/ફાઇલના જવાબઓ અધધકારીશ્રીની સુચના મુજબ સાંકલન કરી મોકલવા.  

૩. વાર્ષભક વહીવટી અહેવાલો તૈયાર કરી મોકલવા.  

૪. શાખાના લગત માધહતી માાંગવામાાં આવે તેનુાં સાંકલન કરાવવુાં. 

 

 



11 
 

 

રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (ધનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની ધવગતો :- 

  હોદો :- એકાઉન્ટન્ટ / સીનીયર  ક્લાકભ   

 સતાઓ:-    વહીવટી 

૧. વહીવટી સતાઓ સોંપાયલે નથી. 

૨. સ્વતાંત્ર સતાઓ સોંપાયલે નથી. 

નાણાાંકીય: 

૧. શાખાનુાં બજેટ તૈયાર કરવુાં. 

૨. બીલો પ્રી ઓડીટ માટે રજુ કરવા. 

૩. શાખાને લગત સરકારશ્રીમાાંથી મળતી ગ્રાન્ટોનુાં સાંકલન કરાવવુાં. 

ફરજો : 

૧. કેશીયરની કામગીરીનુાં સુપરધવઝન કરવુાં. 

૨. કોરા ટેન્ડર ફોમભની અરજીઓ ચકાસવી તથા ઇસ્ય ુકરવા. 

૩. ઉપરી અધધકારીઓ દ્વારા સોંપાયેલ અન્ય કામગીરી. 

૪. સ્ટાફની પરચુરણ રજાનુાં રજીસ્ટર ધનભાવવુાં.  

૫. શાખાને લગત સ્ટેશનરી મેળવવી તથા તે અાંગેનુાં રજીસ્ટર ધનભાવવુાં.  

૬. કધમશ્નર કાંરોલ રજીસ્ટર ધનભાવવુાં.  

૭. એકબારી પધ્ધધતમાાં રજુ થતી ફરીયાદોનુાં રજીસ્ટર ધનભાવવુાં.  

૮. મુખ્યમાંત્રીશ્રીના ફરીયાદ સલે તેમજ ગ્રીવીયન્સ ફરીયાદોનુાં રજીસ્ટર ધનભાવવુાં.  

૯. ઉપરી અધધકારીઓ દ્વારા સોંપાયેલ અન્ય કામગીરી.  
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૧૦. આર.ટી.આઇ.ની માધહતીનુાં રજીસ્ટર ધનભાવવુાં તથા સાંકલન કરી જવાબ તૈયાર કરી અરજદારને જવાબ કરવો. 

રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (ધનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની ધવગતો :- 

 હોદો :- કશેીયર    

   

સતાઓ:-    વહીવટી 

૧. સોંપાયેલ નથી. 

નાણાાંકીય: 

૧. ટેન્ડર ફોમભ વેચાણ કરવા  તથા તેની રકમ ધહસાબી શાખામાાં જમા કરાવવી. 

૨. અનેસ્ટમની ડીપોઝીટની રકમનો ડ્રાફ્ટ સ્વીકારવા તથા પરત કરવા. 

૩. ધસક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમનો ડ્રાફ્ટ/એફ.ડી.આર. સ્વીકારવા તથા પરત કરવા. 

૪. સ્ટાફ પગારનુાં તથા સ્ટાફને લગત અન્ય એલાઉન્સ ચુકવવા. 

૫. શાખાને લગત સમગ્ર નાણાાંકીય લેતીદેતી કરવી. 

ફરજો : 

૧. વેચાણ કરલે ટેન્ડરનુાં રજીસ્ટર મેઇન્ટેઇન કરવુાં. 

૨. અનેસ્ટમની, ધસક્યોરીટી ડીપોઝીટનુાં રજીસ્ટર મેઇન્ટેઇન કરવુાં. 

૩. જાહેરાતો નોટીસ બોડભ ઉપર પ્રધસધધ્ધ માટ ેમુકવી. 

૪. ઉપરી અધધકારીઓ દ્વારા સોંપાયેલ અન્ય કામગીરી. 

 

 



13 
 

 

રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (ધનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની ધવગતો :- 

 હોદો :- જુધનયર કલાકભ   

   

સતાઓ:-    વહીવટી 

૧. સ્વતાંત્ર સતાઓ અપાયલે નથી પરાંતુ સાંબાંધધત આધધકારીશ્રી સુચવ ેતે મુજબ કામની ફાઇલ તૈયાર કરી માંજુરી અથે તબક્કાવાર રજુ કરવી. 

નાણાાંકીય: 

૧. પગાર બીલો તથા અન્ય ભથ્થા ધવગેર ેબીલો તૈયાર કરવાની કામગીરી. 

૨. કમભચારીઓના ઇન્કમટેક્સના પત્રકો તૈયાર કરવાની કામગીરી. 

૩. શાખાને લગત ટપલો બહાર મોકલવા માટ ેસ્ટેમ્પ ખરીદી કરવી તથા તેનુાં રજીસ્ટર મેઇન્ટેઇન કરવુાં. 

ફરજો : 

૧. કાગળો/ટપાલો ઇનવડભ તથા જાવક કરવી. 

૨. ફાઇલો ઇનવડભ આઉટવડભ કરવી.  

૩. કામની ફાઇલો તથા સાંલગ્ન રેકડભની જાળવણી કરવી. 

૪. પુરા થયલે કામોની મેઝરમેંટ બુક ટેન્ડરો વગેરે રેકડભની જાળવણી કરવી. 

૫. જાહેરતો મોકલવાની કામગીરી. 

૬. ટેન્ડરો માંજુરીની પ્રરક્રયા કરવી. 

૭. કમભચારીઓની રજા માંજુર કરાવવાની કાયભવાહી. 

૮. કમભચારીઓની સર્વભસ બુક મેઇન્ટેઇન કરવી. 
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૯. ઉપરી અધધકારીઓ દ્વારા સોંપાયેલ અન્ય કામગીરી. 

 

રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (ધનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની ધવગતો :- 

 હોદો :- પટ્ટાવાળા   

   

સતાઓ:-    વહીવટી 

૧.  

નાણાાંકીય: 

૧.  

૨.  

૩.  

ફરજો : 

૧.  

૨.  

૩.  
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૩ (ધનયમ સાંગ્રહ-૨) 

અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સાંસ્થાના અધધકારીઓ અન ેકમભચારીઓની સતા અન ેફરજોની ધવગતો :- 

 હોદો :- મજુર      

સતાઓ:-     

૧.  

નાણાાંકીય: 

૧.  

૨.  

૩.  

ફરજો :  અધધકારી સોંપ ેત ેકામગીરી  

૧.  

૨.  

૩.  
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૪ (ધનયમ સાંગ્રહ-૩) 

કાયો કરવા માટનેા ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનો ધનયમસાંગ્રહ અન ેદફતરો 
૪.૧ જાહરે તાંત્ર અથવા તનેા ધનયાંત્રણ હઠેળના અધધકારીઓએ અન ે કમભચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના ધનયમો, ધવધનયમો, સચુનાઓ, ધનયમસાંગ્રહ અન ે દફતરોન ે

યાદી:- 

દસ્તાવજેનુાં નામ મથાળુાં દસ્તાવજેનો પ્રકાર 

ટેન્ડર પ્રરક્રયા 

એસ.ઓ.આર.  

 

દસ્તાવેજ પરનુાં ટુાંકુ લખાણ 

ધનયમનુસાર સોલવન્સી ધરાવનાર તેમજ યોગ્ય 

કિાની એજન્સીઓને ટેન્ડરાઅપવાનો ધનયમ  

 

ટેન્ડર નોટીસ 

વ્યક્તીન ે ધનયમ, ધવધનયમો, સુચનાઓ, ધનયમસાંગ્રહ અન ે

દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે. 

 (૧) ટેન્ડર નોટીસ 

(૨) એસ.ઓ.આર. 

સરનામુ: 

બાાંધકામ શાખા,ડો. આાંબેડકર 

ભવન,ઢેબરભાઇ રોડ, 

રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧. 

શ્રી ઝવેરચાંદ મેઘાણી 

ભવન,ભાવનગર રોડ, 

રાજકોટ 

શ્રી હરરસસાંહજી ગોધહલ 

ભવન,૧૫૦' રીંગ રોડ, બીગ 

બાઝાર પાછળ, રાજકોટ. 

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

ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સુચનઓ, ધનયમસાંગ્રહ  

અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી મુજબ સુધારા કરવામાાં  

આવેલ છે. 

ટેન્ડરની નકલ લેવા માટે સાંસ્થાએ નક્કી કર ેતે  

ટેન્ડર ફી વસુલ લવેામાાં આવે છે. તેમજ સરકારશ્રીના સુધારા-વધારા મુજબ 
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૫ (ધનયમ સાંગ્રહ-૪) 

નીધત ઘડતર અથવા નીધતના અમલ સાંબાંધી જનતાના સભ્યો સાથ ેસલાહ- પરામશભ અથવા તમેના પ્રધતધનધધતવ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો 

તેની ધવગત 

 

નીધત ઘડતર 

૫.૧ શુાં નીધતઓના ઘડતર માટ ે જનતાની અથવા તનેા પ્રધતધનધધઓની સલાહ-પરમશભ/સહભાગીતા મળેવવા માટનેી કોઇ જોગવાઇ છે? જો હોય તો, નીચનેા 

નમનુામાાં આવી નીધતની ધવગતો આપો. 

 

અનુ. 

નાં. 

ધવષય મુદો શુાં જનતાની સહભાધગતા સુધનધશ્ચત કરવાનુાં 

જરૂરી છે? 

જનતાની સહભાધગત મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

૧.

  

શહેરમાાં વોડભ-ધવસ્તાર પ્રાથધમક સુધવધાઓ જેવી કે 

રસ્તામાાં ૯૯% સાંસ્થાનો ફાળો તથા ૧% સ્થાધનક 

લોકફાળો.  

હા ચુટાાંયેલા પ્રધતધનધધ દ્વાર નીધત નક્કી કરવા માટેની વ્યવસ્થા 

જનરલ બોડભ અને સ્ટેન્ડીંગ કમીટી દ્વારા છે. 

 

આનાથી નાગરીકને ક્યાાં આધારે નીધત ધવષયક બાબતોના ઘડતર અને અમલમાાં જનતાની સહભાગીતા નક્કી કરાઇ છે તે સમજવામાાં મદદ કરશે. 
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નીધતનો અમલ :  

 

૫.૨ શુાં નીધતઓના અમલ માટ ેજનતાની અથવા તેમના પ્રધતધનધધઓની સલાહ-પરામશભ સહભાગીતા મળેવવા માટનેી કોઇ જોગવાઇ છે? જો હોય તો, આવી 

જોગવાઇઓની ધવગત ધનચ ેનમનુામાાં આપો. 

 

અનુ. 

નાં. 

ધવષય મુદો શુાં જનતાની સહભાધગતા સુધનધશ્ચત કરવાનુાં 

જરૂરી છે? 

જનતાની સહભાધગત મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

૧.

  

શહેરમાાં વોડભ-ધવસ્તાર પ્રાથધમક સુધવધાઓ જેવી કે 

રસ્તામાાં ૯૯% સાંસ્થાનો ફાળો તથા ૧% સ્થાધનક 

લોકફાળો.  

હા (૧) રૂ.૩ લાખ સુધી ચુાંટાયેલ પ્રધતધનધધઓની ખાસ સધમધત 

દા.ત. બાાંધકામ શાખા 

(૨) રૂ.૩ લાખથી ઉપર સ્થાયી સધમધત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૬ (ધનયમ સાંગ્રહ-૫) 

જાહરેતાંત્ર અથવા તનેા ધનયાંત્રણ હઠેળની વ્યધક્તઓ પાસનેા દસ્તાવજેોની કિાઓ અાંગેનુાં પત્રક 

 

૬.૧ સરકારી દસ્તાવજેો ધવશેની માધહતી આપવા નીચેના નમનુાનો ઉપયોગ કરશો. જયાાં આ દસ્તાવજેો ઉપલબ્ધ છે તવેી જગ્યાઓ જેવી કે 

સધચવાલય કિા, ધનયામકની કચરેી કિા, અન્યનો પણ ઉલ્લખે કરો. 

('અન્યો' લખવાની જગ્યાએ કિાનો ઉલ્લખે કરો.) 

 

અનુ. 

નાં. 

દસ્તાવેજનો કિા દસ્તાવેજ નુાં નામ અને તેની 

એક લીટીમાાં ઓળખ 

દસ્તાવેજ મેળવવાની 

કાયભપધ્ધધત 

નીચેની વ્યધક્ત પાસ ેછે/ તેના ધનયાંત્રણમાાં છે. 

૧. જાહેર સુચના ટેન્ડર વતભમાનપત્ર/ વબેસાઇટ 

પરથી ધોરણસર અરજી 

કરીન ે  

સીટી એન્જીનીયર(સ્પ.ે)/ એડી. સીટી એન્જીનીયર 
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૮ (ધનયમ સાંગ્રહ-૭) 

સરકારી માધહતી અધધકારીઓના નામ, હોદો અન ેઅન્ય ધવગતો 
 

૮.૧ જાહરે તાંત્રના સરકારી માધહતી અધધકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માધહતી અધધકારીઓ અન ે ધવભાગીય કાયદાકીય(એપલટે) સતાધધકારી 

ધવશનેી સાંપકભ માધહતી:- 

સરકારી તાંત્રનુાં નામ :  બાાંધકામ શાખા, રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

મદદનીશ સરકારી માધહતી અધધકારીઓ:-  

 

અન.ુ નાં. નામ હોદો એસ.ટી.

ડી. કોડ 

ફોન નાંબર ફેક્સ ઇમેઇલ સરનામુાં 

ઓફીસ મોબાઇલ 

૧. શ્રી એચ. 

એમ. કોટક 

એડી.સીટી 

એન્જીનીયર 

(સેન્રલ ઝોન) 

(ઇ.ચા) 

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

મહાનગરપાધલકા,  

સ.ે ઝોન, 

ડો. આાંબડેકર ભવન, 

ઢેબર રોડ, રાજકોટ 
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૨  શ્રી પી. ડી. 

અરઢયા 

સીટી 

એન્જીનીયર  

(ઇસ્ટ  ઝોન) 

-  -  ૯૬૨૪૦૫૯૧૯૯

  

-  pdadhia@rmc.gov.in રાજકોટ 

મહાનગરપાધલકા, 

પુવભ ઝોન, શ્રી ઝવરેચાંદ 

મેઘાણી ભવન, ભાવનગર 

રોડ, રાજકોટ 

૩ શ્રી કે.એસ. 

ગોધહલ   

સીટી 

એન્જીનીયર 

(વેસ્ટ  ઝોન) 

(ઇ.ચા) 

૦૨૮૧ - ૯૬૨૪૭૧૮૨૩૬ ૦૨૮૧-

૨૩૮૭૪૭૬ 
ksgohel@rmc.gov.in રાજકોટ 

મહાનગરપાધલકા, વેસ્ટ 

ઝોન ઓરફસ, શ્રી 

હરરસસાંહજી ગોધહલ 

ભવન, ૧૫૦' રીંગ રોડ, 

બીગ બઝાર પાસ,ે 

રાજકોટ. 

 

મદદનીશ માધહતી અધધકારી : 

૨ વોડભના સાંબાંધક 

ડેપ્યુટી એક્ઝી. 

એન્જીનીયર 

       

 

ધવભાગીય એપલટે(કાયદા) સતાધધકારી : 

 

અનુ

. નાં. 

નામ હોદો એસ.ટી.

ડી. કોડ 

ફોન નાંબર ફેક્સ ઇમેઇલ સરનામુાં 

ઓફીસ ઘર  

૧. શ્રી આધશષ 

કુમાર 

ડે. કધમશ્નર ૦૨૮૧  ૨૩૮૯૨૭

૪  

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૩ ૨૩૩૨૫૪૩  - રાજકોટ મહાનગરપાધલકા, 

સ.ે ઝોન, ડો. આાંબેડકર 

ભવન, ઢેબર રોડ, રાજકોટ 
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૨

  

શ્રી અધમત 

અરોરા  

કધમશ્નર ૦૨૮૧ ૨૨૨૪૧૩

૩ 

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૧ ૨૨૨૪૨૫૮ MC_RMC@rmc.g

ov.in 

રાજકોટ મહાનગરપાધલકા, 

સ.ે ઝોન, ડો. આાંબેડકર 

ભવન, ઢેબર રોડ, રાજકોટ 

 

રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૯ 

ધનણભય લેવાની પ્રરક્રયામાાં અનુસરવાની કાયભપધ્ધધત 

 

૯.૧ જુદા જુદા મદુાઓ અાંગ ેધનણભય લવેા માટ ેકઇ પધ્ધધત અનસુરવામાાં આવ ેછે? (સધચવાલય ધનયમસાંગ્રહ અન ેકામકાજના ધનયમસાંગ્રહ, અન્ય ધનયમો/ ધવધનયમો 

વગરેનેો સાંદભભ ટાાંકી શકાય) 

- જુદા જુદા મુદાઓ અાંગ ેધનણભય લેવા માટેની દસ્તાવેજી કાયભપધ્ધધત અનસુરવામાાં આવે છે. 

 

૯.૨ અગતયની બાબતો માટ ેકોઇ ખાસ ધનણભય લવેા માટનેી દસ્તાવજેી કાયભપધ્ધધત/ ઠરાવલેી કાયભપધ્ધધતઓ ધનયત માપદાંડો/ ધનયમ ક્યા ક્યા છે? ધનણભય લવેા માટ ે

બહુસ્તરીય કાયભપધ્ધધત અનસુરવામાાં આવ ેછે. 

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

 

૯.૩ ધનણભયન ેજનતા સધુી પહોંચાડવાની કઇ વ્યવસ્થા છે? 

- રાજકોટ મહાનગરપાધલકાને લગત ધવકાસ કામોની ધવગત ધત્રમાધસક મેગેજીન બહાર પાડવામાાં આવ ેછે. તેમજ ધવકાસના કામો/  મેશનરી કામોની ધવગતો 

જાહેર વતભમાન પત્રો મારફત   
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૯.૪ ધનણભય લેવાની પ્રરક્રયામાાં જેના માંતવ્યો લેવાનાર છે. તે અધધકારીઓ ક્યા છે? 

- સીટી એન્જીધનયર, એડી. સીટી એન્જીધનયર, સીટી એન્જીધનયર(સ્પ.ે), ટેક. એડવાઇઝર(ધનયુક્ત થયલે હોય તો), કધમશ્નરશ્રી  

 

 

૯.૫ ધનણભય લેનાર અાંધતમ સતાધધકારી કોણ છે? 

- કધમશ્નરશ્રી- રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

 

૯.૬ જે અગતયની બાબતો પર જાહેર સતાધધકારી દ્વારા ધનણભય લેવામાાં આવ ેછે, તેની માધહતી અલગ રીતે નીચેના નમુનામાાં આપો. 

ક્રમ નાંબર:   

જેના પર ધનણભય લેવાનાર છે તે ધવષય  ધવકાસકામો, પ્રાથધમક સુધવધાના કામોને લગત બાાંધકામ અને મેઇન્ટેનન ્ 

માગભદશભક સુચન, રદશા ધનદેશ જો કોઇ હોય તો  બજેટની જોગવાઇઓ તેમજ અન્ય માંજુરીઓથી  

અમલની પ્રરક્રયા હુકમ અથવા કમીટીના ઠરાવ અનુસાર  

ધનણભય લેવાની પ્રરક્રયામાાં સાંકાળાયલે અધધકારીઓનો હોદો  ડે. એક્ઝી. એન્જીધનયર/સીટી એન્જીધનયર/કધમશ્નર/એડી. સીટી. 

એન્જીધનયર/સીટી એન્જીધનયર(સ્પે.)  

ઉપર જણાવેલ અધધકારીઓના સાંપકભ અાંગેની મધહતી  મોબાઇલ ફોન/લેન્ડલાઇન ટેલીફોન દ્વારા અથવા ઓરફસ સમય દરમ્યાન 

રૂબરૂ મળવાથી  

જો ધનણભયથી સાંતોષ ન હોય તો ક્યાાં અન ેકેવી રીતે અપીલ કરવી?

  

RTI ધવભાગ, સેન્રલ ઝોન, બીજો માળ,રૂમ નાં.- ૨, ડો.આાંબેડકર ભવન, 

ઢેબર રોડ, રાજકોટ.  
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા  

બાાંધકામ શાખા પ્રકરણ – ૧૦ 

અધધકારીઓ અને કમભચારીઓ માધહતી પુધસ્તકા 

(ડીરેક્ટરી) 

અનુ. નામ હોદો ફોન નાંબર ધવગત 

કચેરી ઘર (મોબાઇલ) 

૧ શ્રી અરઢયા પી.ડી.  સીટી એન્જીધનયર    

૨ શ્રી જોષી મહેશભાઇસી. ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૬૨૪૦૯૦૦૬૬  

૩ શ્રી કોટક હેમેન્ર એમ. ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) 

ઇ.ચા. એડી.સીટી એન્જીનીયર  
 ૯૭૨૩૪૫૮૨૦૮  

૪ શ્રી પટેલીયા વાઘાભાઇ પી. ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૨૩૪૫૬૩૫૦  

૫ શ્રી મનોજકુમાર આર.શ્રીવાસ્તવ  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૬૨૪૭૦૦૫૨૨  

૬ શ્રી ટોળીયા એચ. એચ. ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૬૨૪૭૧૮૩૨૦  

૭ શ્રી દવે ધહમાાંશુ સુરેશચાંર ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૧૪૯૮૨૮૨૦  

૮ શ્રી મહેતા કુાંતેશકુમાર કે.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૬૨૪૦૨૯૧૮૮  

૯ શ્રી ગોહેલ કમલેશ એસ.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) 

ઇ.ચા. એડી.સીટી એન્જીનીયર 
 ૯૬૨૪૭૧૮૨૩૬  

૧૦ શ્રી વાઘેલા બી. પી.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૧૪૯૩૧૩૧૧  
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૧૧ શ્રી રાઠોડ મહેશ દામજીભાઇ  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)    

૧૨ શ્રી વસાવા ઇન્રજીત ઉતમભા  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૬૨૪૦૮૩૮૩૦  

૧૩ શ્રી લખતરીયા હરેશભાઇ ડી.  આસી.મેનેજર હવાલે (સેક્રેટરી)  ૯૬૨૪૦૧૬૦૦૪  

૧૪ શ્રી બોલણીયા ભરતકુમાર મનુભાઇ ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૨૩૪૫૨૦૯૫  

૧૫ શ્રી સોલાંકી રાજેશકુમાર બાબુલાલ ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૬૨૪૦૭૪૯૦૦  

૧૬ શ્રી ગુપ્તા સાંજીવકુમાર એસ.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૬૨૪૭૧૮૧૬૧  

૧૭ શ્રી પટેલ ધવરેન્રકુમાર વી.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)    

૧૮ શ્રી રાજદેવ ધવપુલ સી.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૨૩૪૫૫૨૫૧  

૧૯ શ્રી શેઠ એચ. એન.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)    

૨૦ શ્રી મકવાણા રાજેશભાઇ એન.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)    

૨૧ શ્રી રાવલ અતુલ એ.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)    

૨૨ શ્રી કારરયા ધવજયભાઇ સી.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)    

૨૩ શ્રી ડેલા ઇમરાન સતારભાઇ આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૮૩૪૭૧૦૭૭૭૦  

૨૪ શ્રી ગેડીયા જતીન મનસુખભાઇ આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૮૩૪૭૪૮૮૪૮૪  

૨૫ શ્રી ગોહીલ હષભધવજયસસાંહ એમ. આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૧૪૨૧૯૪૮૫  

૨૬ શ્રી વાગડીયા ધવશાલ મનસુખભાઇ આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૯૨૩૧૯૯૯૧૮  

૨૭ શ્રી વાઘેલા સચાંતન રમેશભાઇ આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૨૩૪૫૩૫૮૪  

૨૮ શ્રી ટાાંક મૌધલક જાંયતભાઇ આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૮૨૪૮૦૨૪૦૦  

૨૯ શ્રી ગોહેલ સુનીલ દેવશીભાઇ આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૯૨૪૭૩૫૫૯૯  

૩૦ શ્રી અગ્રાવત ધવમલ આર. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૧૪૯૯૦૮૯૯  

૩૧ શ્રી ચોટધલયા જયેશ ગોસવાંદભાઇ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૨૩૮૨૧૭૩૭  
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૩૨ શ્રી ગજેરા પ્રધવણ ભાનુભાઇ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૬૨૪૦૫૫૩૯૯  

૩૩ શ્રી ગોધહલ જયેશ ધીરજલાલ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૨૩૪૫૬૮૫૦  

૩૪ શ્રી જાની રોધહત દુશયાંતભાઇ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૯૦૪૦૫૦૩૮૯  

૩૫ શ્રી જોષી સાંજયકુમાર ભાનુશાંકર એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)    

૩૬ શ્રી પટેલ એ. પી. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૬૨૪૦૮૫૦૯૯  

૩૭ શ્રી રાઠવા અભેસીંગ આર. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૨૩૪૫૦૩૭૦  

૩૮ શ્રી રવાણી રણજીત નારણભાઇ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૧૪૯૯૬૯૬૯  

૩૯ શ્રી વણઝારા નટવરસસાંહ કે. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૨૩૪૫૫૪૨૫  

૪૦ શ્રી વડુકુલ મુકેશ કે. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૨૩૪૫૨૮૧૪  

૪૧ શ્રી ભાષા નીલેશ ગોસવાંદભાઈ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૨૩૫૪૧૯૨૭  

૪૨ શ્રી ચૌહાણ ધવનોદકુમાર ગોરધનભાઈ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૯૨૪૩૬૧૭૯૭  

૪૩ શ્રી પીપળીયા પાંકજ જાદવજીભાઇ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૧૪૯૬૧૧૮૮  

૪૪ શ્રી પાાંભર ધહતેષ ડી. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૬૨૪૦૯૮૨૩૧  

૪૫ શ્રી વાળા રદનેશકુમાર બી. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૬૨૪૭૧૬૬૩૩  

૪૬ શ્રી રાઠોડ રદપકકુમાર બી. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૬૨૪૦૨૭૫૦૧  

૪૭ શ્રી એ. બી. જાડેજા  એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૯૦૪૨૦૨૫૭૫  

૪૮ શ્રી લાબરીયા મગનભાઇ માધાભાઇ  એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૭૨૩૪૫૬૦૫૧  

૪૯ શ્રી ગોહેલ મયુર હરજીવનભાઇ આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૬૨૪૦૯૪૭૯૫  

૫૦ શ્રી તેરૈયા દીપેશ જયાંતીભાઇ  આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૯૪૨૯૯૧૭૧૮૯  

૫૧ શ્રી વલી રૂરા કરશનભાઇ  આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ)  ૭૬૦૦૬૩૦૯૩૧  

૫૨ શ્રી હરણ ગોસવાંદભાઇ એલ.  આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ)    
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૫૩ શ્રી સોલાંકી ધવજયકુમાર ભાવસાંગ  આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ)    

૫૪ શ્રી પરમાર આકાશ એન.  આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ)    

૫૫ શ્રી રાઠોડ અતુલ એસ.  આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ)    

૫૬ શ્રી દુધરેજીયા આકાશ એમ.  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)    

૫૭ શ્રી જોષી હષભલ એમ. વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૭૧૪૯૫૬૫૬૭  

૫૮ શ્રી ડોડીયા કશ્યપ આર. વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૭૬૯૮૭૨૯૮૯૮  

૫૯ શ્રી મકવાણા નીલેશકુમાર જી. વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૯૦૯૭૩૨૬૯૨  

૬૦ શ્રી ભટ્ટી સાગર અધનલકુમાર વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૯૨૪૮૫૦૭૭૭  

૬૧ શ્રી જાદવ ધહરેન કેશવલાલ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૮૧૫૫૦૫૧૨૨૧  

૬૨ શ્રી નકુમ ધનધતન પરસોતમભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૮૨૪૦૫૨૮૪૫  

૬૩ શ્રી પરમાર ધમલીંદ દીનેશકુમાર વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૮૩૪૭૪૮૦૧૦૦  

૬૪ શ્રી પટેલ જીતેન્રકુમાર અમૃતભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૮૧૫૫૦૫૩૯૬૬  

૬૫ શ્રી સરધારા ભાવેશ ભગવાનજીભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૪૨૯૮૧૦૨૭૩  

૬૬ શ્રી સોલાંકી ઉમેશ હેમરાજભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૪૨૯૮૧૦૨૭૩  

૬૭ શ્રી ટાાંક ધચરાગ ધનતીનભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૭૩૭૫૭૫૫૫૨  

૬૮ શ્રી પાંડયા ધનકુાંજ પ્રધવણચાંર  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૮૨૪૨૦૯૫૦૦  

૬૯ શ્રી ગોહીલ રકરણકુમાર ઇશ્વરભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૯૨૪૯૯૮૯૦૦  

૭૦ શ્રી ગુજરાતી અવધનશકુમાર 

મોહનભાઇ 

વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૭૬૯૮૦૦૬૨૯૦  

૭૧ શ્રી જાડેજા અધનરાજસસાંહ નરેન્રસસાંહ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૯૨૪૨૦૨૫૭૫  

૭૨ શ્રી જાડેજા યુવરાજસસાંહ મહેન્રસસાંહ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૮૨૪૮૦૧૭૦૦  

૭૩ શ્રી પરમાર પાથભસસાંહ સુરેશકુમાર વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૮૨૪૩૫૫૫૮૩  
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૭૪ શ્રી ટોળીયા સુરેશ સાતાભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૯૨૪૮૫૦૭૭૭  

૭૫ શ્રી ચૌહાણ કૃણાલ દેવજીભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૯૯૮૯૫૯૨૮૪  

૭૬ શ્રી ધનસરતા મુકેશભાઇ કોયાભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૯૦૪૫૯૧૫૫૫  

૭૭ શ્રી સાણધરા સચીન ધવજયકુમાર વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૬૨૪૦૬૬૨૨૫  

૭૮ શ્રી શેખ પરવેઝ બરકતભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૭૨૪૫૦૦૭૮૬  

૭૯ શ્રી ટાાંક યોગેશ પરષોતમભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૭૨૪૫૧૪૪૭૬  

૮૦ શ્રી પાંડયા ધમેશ રમધણકલાલ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૬૦૧૬૦૯૮૭૬  

૮૧ શ્રી સોરઠીયા ધહતેષ પ્રાગજીભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૬૨૪૦૯૮૦૪૬  

૮૨ શ્રી ગરચર શૈલેશ નારણભાઈ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૮૩૪૭૪૦૭૧૦૦  

૮૩ શ્રી પડધરીયા મયુર એસ. વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૯૨૪૬૯૩૧૯૩  

૮૪ શ્રી પટેલ ધમથુન એસ. વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૫૭૪૪૯૦૫૧૦  

૮૫ શ્રી પરમાર રાજુ સી. વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૬૩૮૨૨૧૯૧૦  

૮૬ શ્રી બીલવાલ બાબુભાઇ રામાભાઇ  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૫૮૬૧૬૮૭૮૪  

૮૭ શ્રી સધહયા કલ્પેશકુમાર ધીરૂભાઇ  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)  ૯૫૭૪૫૧૨૭૯૯  

૮૮ શ્રી પરમાર રણછોડભાઇ જેઠાભાઇ  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)    

૮૯ શ્રી ભૂપતભાઇ માયાભાઇ સરૈયા  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)    

૯૦ શ્રી સરધારા કેવલ જયેશભાઇ  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)    

૯૧ શ્રી વેગડ મયુર મનસુખભાઇ  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)    

૯૨ શ્રી ચાવડા ડાયાલાલ કે.  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)    

૯૩ શ્રી પટેલ રીતેશ ઉત્તમભાઇ  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ)    

૯૪ શ્રી માલી હેમાબેન પરેશભાઇ  હેડ કલાકભ હવાલે (ICDS)  ૭૬૨૨૦૨૪૬૨૪  
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૯૫ શ્રી તુવરા બી. પી.  હેડ કલાકભ  ૯૪૨૯૫૬૩૦૮૪  

૯૬ શ્રી સોનારા ધહતેષ ગોસવાંદભાઇ સી.કલાકભ   ૯૮૨૪૨૨૮૬૩૦  

૯૭ શ્રી ખેર રદલીપ એસ.  સી.કલાકભ     

૯૮ શ્રી મજેઠીયા અલ્પેશ શામજીભાઇ  જુ.ક્લાકભ    

૯૯ શ્રી ભટ્ટી જગતસસાંહ બી.  જુ. ડેટા એન્રી ઓપરેટર     

૧૦૦ શ્રી જોષી નીલીમાબેન એસ. જુ.ક્લાકભ  ૯૮૨૫૮૫૮૧૩૯  

૧૦૧ શ્રી જોષી સરોજબેન કે.  જુ.ક્લાકભ  ૯૬૬૨૮૮૦૪૭૩  

૧૦૨ શ્રી અઘારા રમેશ જી. જુ.ક્લાકભ  ૯૯૨૪૯૭૬૫૦૦  

૧૦૩ શ્રી પટેલ બ્રીજેશ રજનીકાાંત  જુ.કલાકભ  ૯૯૭૯૯૯૮૬૭૮  

૧૦૪ શ્રી રાઠોડ તારાબેન ડાયાભાઇ  જુ.કલાકભ  ૮૧૪૦૭૭૯૯૩૯  

૧૦૫ શ્રી સોલાંકી ધનકુાંજ મોહનલાલ  જુ.કલાકભ  ૯૯૯૮૫૩૧૧૭૭  

૧૦૬ શ્રી ખોરડફાડ પ્રશાાંત સહાંમતભાઇ  જુ.કલાકભ  ૯૭૨૫૯૧૩૪૭૭  

૧૦૭ શ્રી ચૌધરી મૌધલક ધવશાભાઇ  જુ.કલાકભ  ૯૭૨૮૫૦૨૬૨૮  

૧૦૮ શ્રી કુકરડયા રકશન હરેશભાઇ  જુ.કલાકભ  ૮૭૫૮૧૬૪૩૫૦  

૧૦૯ શ્રી દવે જાનકી અશોકભાઇ  જુ.કલાકભ  ૮૭૮૦૨૪૩૨૩૨  

૧૧૦ શ્રી ખાંભાયતા ધવપુલ પ્રભુદાસભાઇ ટાઇપીસ્ટ  ૯૮૨૪૮૧૨૧૬૯  

૧૧૧ શ્રી કુબાવત ધહતેશભાઈ જે. ડ્રાઈવર  ૯૯૨૪૦૪૫૦૯૯  

૧૧૨ શ્રી સોલાંકી કેશવલાલ પાલાભાઇ ડ્રાઇવર  ૯૯૨૫૪૫૫૮૭૦  

૧૧૩ શ્રી ધવરસોરડયા હાંસરાજ શાાંધતલાલ  ડ્રાઇવર    

૧૧૪ શ્રી ગોધહલ સુજાનસસાંહ માાંસસાંગ  હેવી વ્હીકલ ડ્રાઇવર  ૯૮૨૫૬૪૨૨૦૯  

૧૧૫ શ્રી ખાાંડેખા ભરત રમણભાઇ રોડ રોલર ડ્રાઇવર  ૯૮૨૪૫૦૮૧૧૬  
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૧૧૬ શ્રી મેવાડા અધશ્વનરામજીભાઇ રોડ રોલર ડ્રાઇવર  ૯૪૨૮૨૩૩૨૦૯  

૧૧૭ શ્રી ધશશાાંગીયા મહેશ જયાંતીભાઇ મજુર  ૮૭૫૮૮૩૮૫૭૧  

૧૧૮ શ્રી હાંસાબેન જયાંતીભાઇ પરમાર મજુર  ૯૮૨૪૦૪૫૦૨૭  

૧૧૯ શ્રી ધનમાવત કમલેશ સી. મજુર  ૯૭૧૪૯૨૩૨૩૩  

૧૨૦ શ્રી બારૈયા મનજી રઘુભાઇ મજુર  ૯૯૦૪૨૦૩૫૩૮  

૧૨૧ શ્રી ચાવડા કાન્તાબેન રદનેશભાઇ મજુર  ૯૭૨૯૯૭૫૪૩૨  

૧૨૨ શ્રી પાંડ્યા પ્રધવણભાઇ મોહનભાઇ મજુર  ૯૮૭૯૦૭૬૪૨૪  

૧૨૩ શ્રી પરમાર અમરશીભાઇ સવાભાઇ મજુર  ૯૯૭૯૧૭૮૦૬૬  

૧૨૪ શ્રી સશાંગાળા હસમુખભાઇ નાથાભાઇ મજુર  ૯૭૧૪૯૩૨૩૦૦  

૧૨૫ શ્રી વાઘેલા મુકેશ એ. મજુર  ૯૭૨૫૯૮૭૫૦૮  

૧૨૬ શ્રી ધવરસોડીયા સોનલબેન 

જયાંતીભાઇ 

મજુર  ૯૭૧૪૦૪૪૬૩૦  

૧૨૭ શ્રી ગોહેલ કલ્પેશ મુળજીભાઇ  મજુર  ૯૧૦૬૫૧૩૧૯૦  

૧૨૮ શ્રી નધશત અશોક મગનભાઇ  મજુર    

૧૨૯ શ્રી ડાભી ધમેશ ભૂપતભાઇ  મજુર    

૧૩૦ શ્રી રાઠોડ મધનષ રકશોરભાઇ  મજુર    

૧૩૧ શ્રી રતનોતર મુળજીભાઇ ગોપાલભાઇ પટ્ટાવાળા  ૭૬૯૮૯૮૮૩૦૦  

૧૩૨ શ્રી કાઠીયા રાજેશ રકરીટભાઇ  પટ્ટાવાળા  ૯૪૨૬૭૮૪૫૨૪  
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ -૧૧(ધનયમ સાંગ્રહ-૧૦) 

ધવધનયમોમાાં જોગવાઇ કયાભ મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધધત સધહત દરેક અધધકારીઅને કમભચારીને મળતુાં માધસક મહેનતાણાં 

અનુ. નાં. નામ હોદો માસીક 

મહેનતાણાં 

વળતર/ 

ભથ્થુાં 

ધવધનયમમાાં જણાવ્યા મુજબ 

મહેનતાણાં નક્કી કરવાની કાયભપધ્ધધત 

૧ શ્રી અરઢયા પી.ડી.  સીટી એન્જીધનયર ૧૫૫૭૬૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૨ શ્રી જોષી મહેશભાઇ સી. ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૩૨૦૪૮/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૩ શ્રી કોટક હેમેન્ર એમ. ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) 

ઇ.ચા. એડી.સીટી એન્જીનીયર 

૧૨૮૦૧૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૪ શ્રી પટેલીયા વાઘાભાઇ પી. ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૫૧૧૪૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૫ શ્રી મનોજકુમાર આર.શ્રીવાસ્તવ  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૭૨૩૯૪-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૬ શ્રી ટોળીયા એચ. એચ. ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૪૫૩૩૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૭ શ્રી દવે ધહમાાંશુ સુરેશચાંર ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૦૪૮૮૩/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૮ શ્રી મહેતા કુાંતેશકુમાર કે.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૨૩૮૮૨/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૯ શ્રી ગોહેલ કમલેશ એસ.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૭૮૭૪૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 
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ઇ.ચા. એડી.સીટી એન્જીનીયર 

૧૦ શ્રી વાઘેલા બી. પી.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૭૨૩૪૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૧ શ્રી રાઠોડ મહેશ દામજીભાઇ  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૧૧૬૯૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૨ શ્રી વસાવા ઇન્રજીત ઉતમભા  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૨૪૮૨૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૩ શ્રી લખતરીયા હરેશભાઇ ડી.  આસી.મેનેજર હવાલે (સેક્રેટરી) ૧૦૨૩૫૨/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૪ શ્રી બોલણીયા ભરતકુમાર મનુભાઇ ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૧૧૬૯૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૫ શ્રી સોલાંકી રાજેશકુમાર બાબુલાલ ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૩૯૯૪૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૬ શ્રી ગુપ્તા સાંજીવકુમાર એસ.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૪૨૯૯૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૭ શ્રી પટેલ ધવરેન્રકુમાર વી.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૪૭૦૬૮/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૮ શ્રી રાજદેવ ધવપુલ સી.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૨૭૬૨૯/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૯ શ્રી શેઠ એચ. એન.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૫૮૦૪૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૨૦ શ્રી મકવાણા રાજેશભાઇ એન.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૧૪૧૯૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૨૧ શ્રી રાવલ અતુલ એ.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૧૧૬૯૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૨૨ શ્રી કારરયા ધવજયભાઇ સી.  ડેપ્યુટી એક્ઝી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૨૮૦૯૧/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૨૩ શ્રી ડેલા ઇમરાન સતારભાઇ આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૯૪૦૯૨/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૨૪ શ્રી ગેડીયા જતીન મનસુખભાઇ આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૯૬૯૦૫/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૨૫ શ્રી ગોહીલ હષભધવજયસસાંહ એમ. આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૯૧૪૨૩/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૨૬ શ્રી વાગડીયા ધવશાલ મનસુખભાઇ આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૯૪૪૭૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૨૭ શ્રી વાઘેલા સચાંતન રમેશભાઇ આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૯૧૪૨૩/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૨૮ શ્રી ટાાંક મૌધલક જાંયતભાઇ આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૦૦૦૨૭/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 
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૨૯ શ્રી ગોહેલ સુનીલ દેવશીભાઇ આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૦૨૮૯૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૩૦ શ્રી અગ્રાવત ધવમલ આર. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૮૪૦૨૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૩૧ શ્રી ચોટધલયા જયેશ ગોસવાંદભાઇ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૯૪૨૨૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૩૨ શ્રી ગજેરા પ્રધવણ ભાનુભાઇ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૯૬૯૨૮/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૩૩ શ્રી ગોધહલ જયેશ ધીરજલાલ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૮૩૯૭૨/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૩૪ શ્રી જાની રોધહત દુશયાંતભાઇ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૯૧૬૧૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૩૫ શ્રી જોષી સાંજયકુમાર ભાનુશાંકર એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૯૪૯૭૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૩૬ શ્રી પટેલ એ. પી. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૦૫૬૧૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૩૭ શ્રી રાઠવા અભેસીંગ આર. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૮૩૭૩૯/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૩૮ શ્રી રવાણી રણજીત નારણભાઇ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૦૫૫૪૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૩૯ શ્રી વણઝારા નટવરસસાંહ કે. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૮૪૮૧૮/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૪૦ શ્રી વડુકુલ મુકેશ કે. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૮૬૩૦૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૪૧ શ્રી ભાષા નીલેશ ગોસવાંદભાઈ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૮૬૩૦૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૪૨ શ્રી ચૌહાણ ધવનોદકુમાર ગોરધનભાઈ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૮૬૩૦૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૪૩ શ્રી પીપળીયા પાંકજ જાદવજીભાઇ એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૮૬૩૦૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૪૪ શ્રી પાાંભર ધહતેષ ડી. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૮૪૦૧૮/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૪૫ શ્રી વાળા રદનેશકુમાર બી. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૮૬૧૯૮/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૪૬ શ્રી રાઠોડ રદપકકુમાર બી. એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૦૮૮૦૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૪૭ શ્રી એ. બી. જાડેજા  એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૯૯૬૨૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૪૮ શ્રી લાબરીયા મગનભાઇ માધાભાઇ  એડી.આસી. એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૮૭૨૯૨/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 
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૪૯ શ્રી ગોહેલ મયુર હરજીવનભાઇ આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૯૩૩૨૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૫૦ શ્રી તેરૈયા દીપેશ જયાંતીભાઇ  આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૬૬૫૪૩/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૫૧ શ્રી વલી રૂરા કરશનભાઇ  આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૬૬૫૪૩/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૫૨ શ્રી હરણ ગોસવાંદભાઇ એલ.  આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૯૬૭૮૧/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૫૩ શ્રી સોલાંકી ધવજયકુમાર ભાવસાંગ  આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૯૧૭૮૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૫૪ શ્રી પરમાર આકાશ એન.  આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૯૬૭૮૧/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૫૫ શ્રી રાઠોડ અતુલ એસ.  આસી.એન્જીધનયર (ધસધવલ) ૧૦૦૦૨૭/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૫૬ શ્રી દુધરેજીયા આકાશ એમ.  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૨૨૦૯૨/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૫૭ શ્રી જોષી હષભલ એમ. વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૦૯૩૩/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૫૮ શ્રી ડોડીયા કશ્યપ આર. વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૪૯૭૨૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૫૯ શ્રી મકવાણા નીલેશકુમાર જી. વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૪૯૧૧૮/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૬૦ શ્રી ભટ્ટી સાગર અધનલકુમાર વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૬૩૫૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૬૧ શ્રી જાદવ ધહરેન કેશવલાલ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૪૬૧૯/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૬૨ શ્રી નકુમ ધનધતન પરસોતમભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૬૩૫૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૬૩ શ્રી પરમાર ધમલીંદ દીનેશકુમાર વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૭૮૭૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૬૪ શ્રી પટેલ જીતેન્રકુમાર અમૃતભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૬૦૭૨/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૬૫ શ્રી સરધારા ભાવેશ ભગવાનજીભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૬૩૫૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૬૬ શ્રી સોલાંકી ઉમેશ હેમરાજભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૬૧૩૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૬૭ શ્રી ટાાંક ધચરાગ ધનતીનભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૬૧૩૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૬૮ શ્રી પાંડયા ધનકુાંજ પ્રધવણચાંર  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૭૮૭૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 
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૬૯ શ્રી ગોહીલ રકરણકુમાર ઇશ્વરભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૯૫૫૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૭૦ શ્રી ગુજરાતી અવધનશકુમાર મોહનભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૭૮૭૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૭૧ શ્રી જાડેજા અધનરાજસસાંહ નરેન્રસસાંહ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૭૮૭૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૭૨ શ્રી જાડેજા યુવરાજસસાંહ મહેન્રસસાંહ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૭૮૭૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૭૩ શ્રી પરમાર પાથભસસાંહ સુરેશકુમાર વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૭૧૯૧૨/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૭૪ શ્રી ટોળીયા સુરેશ સાતાભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૭૮૭૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૭૫ શ્રી ચૌહાણ કૃણાલ દેવજીભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૨૮૨૩/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૭૬ શ્રી ધનસરતા મુકેશભાઇ કોયાભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૪૫૫૫/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૭૭ શ્રી સાણધરા સચીન ધવજયકુમાર વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૪૮૩૭/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૭૮ શ્રી શેખ પરવેઝ બરકતભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૪૮૩૭/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૭૯ શ્રી ટાાંક યોગેશ પરષોતમભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૩૧૦૫/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૮૦ શ્રી પાંડયા ધમેશ રમધણકલાલ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૮૨૦૪૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૮૧ શ્રી સોરઠીયા ધહતેષ પ્રાગજીભાઇ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૬૨૮૪૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૮૨ શ્રી ગરચર શૈલેશ નારણભાઈ વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૬૩૫૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૮૩ શ્રી પડધરીયા મયુર એસ. વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૦૪૫૭/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૮૪ શ્રી પટેલ ધમથુન એસ. વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૫૯૦૩/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૮૫ શ્રી પરમાર રાજુ સી. વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૬૧૧૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૮૬ શ્રી બીલવાલ બાબુભાઇ રામાભાઇ  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૨૨૦૯૨/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૮૭ શ્રી સધહયા કલ્પેશકુમાર ધીરૂભાઇ  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૨૨૦૯૨/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૮૮ શ્રી પરમાર રણછોડભાઇ જેઠાભાઇ  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૬૧૩૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 
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૮૯ શ્રી ભૂપતભાઇ માયાભાઇ સરૈયા  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૨૩૨૩/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૯૦ શ્રી સરધારા કેવલ જયેશભાઇ  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૭૮૭૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૯૧ શ્રી વેગડ મયુર મનસુખભાઇ  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૭૮૭૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૯૨ શ્રી ચાવડા ડાયાલાલ કે.  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૮૪૫૨૧/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૯૩ શ્રી પટેલ રીતેશ ઉત્તમભાઇ  વકભ આસીસ્ટન્ટ (ધસધવલ) ૫૪૮૩૭/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૯૪ શ્રી માલી હેમાબેન પરેશભાઇ  હેડ કલાકભ હવાલે (ICDS) ૮૧૨૨૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૯૫ શ્રી તુવરા બી. પી.  હેડ કલાકભ ૮૬૧૫૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૯૬ શ્રી સોનારા ધહતેષ ગોસવાંદભાઇ સી.કલાકભ  ૬૪૬૯૧/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૯૭ શ્રી ખેર રદલીપ એસ.  સી.કલાકભ  ૪૭૦૫૩/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૯૮ શ્રી મજેઠીયા અલ્પેશ શામજીભાઇ  સી.કલાકભ ૭૦૬૭૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૯૯ શ્રી ભટ્ટી જગતસસાંહ બી.  જુ. ડેટા એન્રી ઓપરેટર  ૭૯૧૫૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૦૦ શ્રી જોષી નીલીમાબેન એસ. જુ.ક્લાકભ ૬૨૪૭૮/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૦૧ શ્રી જોષી સરોજબેન કે.  જુ.ક્લાકભ ૫૧૧૧૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૦૨ શ્રી અઘારા રમેશ જી. જુ.ક્લાકભ ૪૯૦૭૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૦૩ શ્રી પટેલ બ્રીજેશ રજનીકાાંત  જુ.કલાકભ ૨૮૨૬૫/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૦૪ શ્રી રાઠોડ તારાબેન ડાયાભાઇ  જુ.કલાકભ ૧૯૯૫૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૦૫ શ્રી સોલાંકી ધનકુાંજ મોહનલાલ  જુ.કલાકભ ૧૯૯૫૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૦૬ શ્રી ખોરડફાડ પ્રશાાંત સહાંમતભાઇ  જુ.કલાકભ ૧૯૯૫૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૦૭ શ્રી ચૌધરી મૌધલક ધવશાભાઇ  જુ.કલાકભ ૧૯૯૫૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૦૮ શ્રી કુકરડયા રકશન હરેશભાઇ  જુ.કલાકભ ૧૯૯૫૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 
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૧૦૯ શ્રી દવે જાનકી અશોકભાઇ  જુ.કલાકભ ૧૦૬૪૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૧૦ શ્રી ખાંભાયતા ધવપુલ પ્રભુદાસભાઇ ટાઇપીસ્ટ ૭૦૭૫૨/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૧૧ શ્રી કુબાવત ધહતેશભાઈ જે. ડ્રાઈવર ૫૦૪૫૮/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૧૨ શ્રી સોલાંકી કેશવલાલ પાલાભાઇ ડ્રાઇવર ૫૬૭૮૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૧૩ શ્રી ધવરસોરડયા હાંસરાજ શાાંધતલાલ  ડ્રાઇવર ૫૬૭૦૪/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૧૪ શ્રી ગોધહલ સુજાનસસાંહ માાંસસાંગ  હેવી વ્હીકલ ડ્રાઇવર ૬૫૪૧૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૧૫ શ્રી ખાાંડેખા ભરત રમણભાઇ રોડ રોલર ડ્રાઇવર ૭૩૨૩૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૧૬ શ્રી મેવાડા અધશ્વનરામજીભાઇ રોડ રોલર ડ્રાઇવર ૭૧૧૭૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૧૭ શ્રી ધશશાાંગીયા મહેશ જયાંતીભાઇ મજુર ૩૪૬૩૯/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૧૮ શ્રી હાંસાબેન જયાંતીભાઇ પરમાર મજુર ૪૬૮૨૩/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૧૯ શ્રી ધનમાવત કમલેશ સી. મજુર ૪૫૭૨૭/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૨૦ શ્રી બારૈયા મનજી રઘુભાઇ મજુર ૩૯૧૯૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૨૧ શ્રી ચાવડા કાન્તાબેન રદનેશભાઇ મજુર ૩૪૮૩૧/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૨૨ શ્રી પાંડ્યા પ્રધવણભાઇ મોહનભાઇ મજુર ૪૦૧૭૦/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૨૩ શ્રી પરમાર અમરશીભાઇ સવાભાઇ મજુર ૪૬૮૮૩/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૨૪ શ્રી સશાંગાળા હસમુખભાઇ નાથાભાઇ મજુર ૪૪૨૮૫/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૨૫ શ્રી વાઘેલા મુકેશ એ. મજુર ૪૪૪૫૮/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૨૬ શ્રી ધવરસોડીયા સોનલબેન જયાંતીભાઇ મજુર ૩૪૬૯૯/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૨૭ શ્રી ગોહેલ કલ્પેશ મુળજીભાઇ  મજુર ૪૩૧૨૮/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૨૮ શ્રી નધશત અશોક મગનભાઇ  મજુર ૫૧૯૪૯/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 
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૧૨૯ શ્રી ડાભી ધમેશ ભૂપતભાઇ  મજુર ૪૫૫૨૭/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૩૦ શ્રી રાઠોડ મધનષ રકશોરભાઇ  મજુર ૩૯૧૯૬/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૩૧ શ્રી રતનોતર મુળજીભાઇ ગોપાલભાઇ પટ્ટાવાળા ૩૨૩૪૫/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

૧૩૨ શ્રી કાઠીયા રાજેશ રકરીટભાઇ  પટ્ટાવાળા ૪૩૨૭૭/-  સરકારશ્રીના ધનયમ મુજબ 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ -૧૨(ધનયમસાંગ્રહ-૧૧) 

પ્રતયકે સાંસ્થાન ેફાળવાયલેઅાંદાજપત્ર તમામ યોજનઓ, સધુચત ખચભ અન ેકરલે ચકુવણી અાંગ ેઅહવેાલોની ધવગતો ધવકાસ, ધનમાભણ અન ેતકનીકી કાયો અાંગ ેજવાબદર 

જાહરેતાંત્ર માટ ે
 

૧૨.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અન્વય ેજુદી જુદી પ્રવધૃત માટ ેઅાંદાજ પત્રનીધવગતોની માહીતી 
 

રવેન્ય ુ૨૦૨૧/૨૨  

ક્રમ બજેટ સદર ધહસાબી સદર પ્રવૃતી શરૂ કયાભની 

તારીખ 

પ્રવૃતી ના અાંતની 

તારીખ 

સુચીત રકમ 

(રૂ.લાખમાાં) 

છેલ્લા વષભનો ખરેખર 

ખચભ રૂ. લાખમાાં 

(૨૧-૨૨) 

૧ બાાંધકામ શાખા પગાર ખચભ પગાર ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૧૧૦૧.૪૦ ૧૦૦૧.૭૬ 

૨ સાદીલવાર ખચભ સાદીલવાર ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૩.૫૩ ૪.૫૫ 

૩ ટેલીફોન ખચભ ટેલીફોન ખચભ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૦.૧૧ ૦.૧૧ 

૪ બાાંધકામ વીજળી ખચભ વીજળી ખચભ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૦.૮૪ ૦.૮૪ 

૫ કોપોરેશન જમીન આરિણ ખચભ જમીન આરિણ ખચભ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૩૦.૦૦ ૩૫.૦૦ 

૬ ઈમારત મરામત (જનરલ) ઈમારત મરામત (જનરલ) ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૨૦૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ 

૭ ગટર મરામત તથા અન્ય મરામત ગટર મરામત તથા અન્ય મરામત ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૫૦.૦૦ ૬૦.૦૦ 

૮ નાળા-પુલો દુરસ્તી નાળા-પુલો દુરસ્તી ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૩૦.૦૦ ૬૨.૦૦ 

૯ રસ્તા મરામત  ડામર/કોન્ક્રીટ/પેવર/કાચા રસ્તા ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૬૫૦.૦૦ ૮૨૫.૦૦ 
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મરામત 

૧૦ રેલ્વે ક્રોસસાંગ ધનભાવ ખચભ રેલ્વે ક્રોસસાંગ ધનભાવ ખચભ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૦.૦૦ ૨૫૦.૦૦ 

૧૧ સ્મશાન સુધારણા પરચુરણ ખચભ સ્મશાન ધનભાવ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૩૦.૬૭ ૪૦.૦૦ 

૧૨ કબ્રસ્તાન સુધારણા પરચરુણ ખચભ કબ્રસ્તાન ધનભાવ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૩.૧૫ ૩.૦૦ 

 

વષભ ૨૦૨૧-૨૨ (કેપીટલ) 

ક્રમ યોજનાનુાં નામ/સદર પ્રવૃતી ન ુનામ પ્રવૃતી શરૂ કયાભની 

તારીખ 

પ્રવૃતીના અાંતની 

તારીખ 

સુચીત રકમ 

(રૂ. લાખમાાં) 

છેલ્લા વષભનો ખરેખર 

ખચભ રૂ. લાખમાાં (૨૦-

૨૧) 

૧  નવી ગટર નવી ગટર ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૨૫.૦૦ ૬.૧૩ 

૨  જાહેર બાથરૂમ-મુતરડી બાાંધકામ બાથરૂમ-મુતરડી બાાંધકામ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૧૦.૦૦ ૧૮.૦૦ 

૩  ફૂટપાથ  ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૫૦.૦૦ ૫૦.૦૦ 

૪  ધસમેન્ટ રોડ તથા પેસવાંગ બ્લોક રોડ રસ્તા ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૧૦૦.૦૦ ૧૨૮.૮૯ 

૫  સ્ટોમ વોટર(ડ્રેનજે)/વોંકળા સુધારણા સ્ટોમ વોટર ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૨૦૦.૦૦ ૨૧૦.૦૦ 

૬  કોમ્યુનીટી હોલ બાાંધકામ કોમ્યુનીટી હોલ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૦.૦૦ ૦.૦૦  

૭  ધબલ્ડીંગ એન્ડ સાઈટ ડવેલોપમેન્ટ માલધારી વસાહત ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૦.૦૦  ૦.૦૦  

૮  એમ.એલ.એ. એરીયા ડેવ. ખચભ રાજકોટ ૬૮ – પૂવભ  ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨    

૯  એમ.એલ.એ. એરીયા ડેવ. ખચભ રાજકોટ ૬૯ – પધશ્ચમ  ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨    

૧૦  એમ.એલ.એ. એરીયા ડેવ. ખચભ રાજકોટ ૭૦ – દધિણ  ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨    

૧૧  એમ.એલ.એ. એરીયા ડેવ. ખચભ રાજકોટ ૭૧ – ગ્રામ્ય  ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨    

૧૨ સાંસદસભ્યશ્રી ગ્રાન્ટ સાંસદસભ્યશ્રી ગ્રાન્ટ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨    

 ચૌદમુાં નાણાપાંચ હઠેળ ડવે. ખચભ ચૌદમુાં નાણાપાંચ હેઠળ ડવે. 

ખચભ 

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨    
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 કલમ-૨૦૫ હઠેળ ધવકાસ કામ      

૧૩  નવા રસ્તા નવા રસ્તા ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૪૦૦.૦૦ ૪૫૩.૨૦ 

૧૪  કલમ-૬૩(૨) હેઠળ ધવકાસ કામ પછાત ધવસ્તાર ધવકાસ કામ ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૪૦૦.૦૦ ૫૧૧.૮૯ 

૧૫  સુલભ શૌચાલય સુલભ શૌચાલય ૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૯૮.૭૭ ૨૪.૫૦ 

૧૬  મેયરશ્રીનાાં વોડભના લોકોપયોગી કામો મેયરશ્રીનાાં વોડભના લોકોપયોગી 

કામો 

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૬.૦૦ ૬.૦૦ 

૧૭ ડે.મેયરશ્રીનાાં વોડભના લોકોપયોગી કામો  ડે.મેયરશ્રીનાાં વોડભના 

લોકોપયોગી કામો  

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૪.૫૦ ૪.૫૦ 

૧૮. સ્ટે.કધમટી ચેરમેનશ્રીના વોડભના 

લોકોપયોગી કામો  

સ્ટે.કધમટી ચરેમેનશ્રીના વોડભના 

લોકોપયોગી કામો  

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૪.૫૦ ૪.૫૦ 

૧૯. ધવરોધ પિના નેતાશ્રીના વોડભના 

લોકોપયોગી કામો 

ધવરોધ પિના નેતાશ્રીના વોડભના 

લોકોપયોગી કામો 

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૪.૫૦ ૪.૫૦ 

૨૦. સભ્યશ્રીના વોડભના લોકોપયોગી કામો સભ્યશ્રીના વોડભના લોકોપયોગી 

કામો 

૦૧/૦૪/૨૦૨૧ ૩૧/૦૩/૨૦૨૨  ૧૦૮૦.૦૦ ૧૦૮૦.૦૦ 
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૧૩ 

સહાયકી કાયભક્રમોના અમલ અાંગેની પધ્ધધત  

 

આ શાખા હેઠળ સહાયકી કાયભક્રમ યોજના અમલમાાં ન હોય લાગ ુપડતુાં નથી.  
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૧૪(ધનયમસાંગ્રહ-૧૩) 

તણે ેઆપલે રાહતો, પરમીટ ક ેઅધીકતૃ મળેવનારની ધવગતો 

 

આ શાખા મારફત કોઇ રાહત આપવામાાં આવતી નથી. તેમજ કોઇ પરમીટ ઇસ્ય ુકરવામાાં આવતી નથી જેથી લાગુ પડતુાં નથી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૧૫(ધનયમસાંગ્રહ-૧૪) 

કાયો કરવા માટ ેનક્કી કરલે ધોરણો 

 

૧૫.૧ ધવધવધ પ્રવધૃતઓ/કાયભક્રમો હાથ ધરવા માટ ેધવભાગ ેનક્કી કરલે ધોરણોની ધવગતો::- 

 

 કોઇ પણ ધવસ્તારમાાં બાાંધકામ શાખા હસ્તકની યોજનાની અમલવારી માટે નીચ ેમુજબ કાયભવાહી કરવામાાં આવે છે.  

૧. જે તે ધવસ્તારમાાં ટેકનીકલ/ફીઝીબલીટી સવેની કામગીરી 

૨. સવે આધારીત નકશા તથા અાંદાજપત્ર તૈયાર કરવા માટેની કામગીરી. 

૩. તાાંધત્રક તથા નાણાાંરકય માંજુરી/ નાણાાંરકય જોગવાઇની કાયભવાહી. 

૪. ટેન્ડરો તૈયાર કરી ટેન્ડરો માાંગવા.  

૫. સ્થળ ધસ્થધત તથા પ્રવતભમાન ભાવોન ેઅનુલિીન ેવ્યાજબી આવલે ટેન્ડરના ભાવો અાંગ ેસિમ સતા પાસેથી માંજુરી મેળવવી. 

૬. પ્રીઓડીટ તથા કરારનામાની કાયભવાહી કરવી. 

૭. વકભઓડભર આપવો અન ેકામની અમલવારી કરાવવી.  
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૧૬(ધનયમસાંગ્રહ-૧૫) 

વીજાણાંરૂપ ેઉપલભ્ય માધહતી 

 

૧૬.૧ વીજાણાંરૂપ ેઉપલભ્ય ધવધવધ યોજનાની માધહતીની ધવગતો :- 

 

 (૧) હાલ ફક્ત ટેન્ડર વેચાણ અાંગેની જાહેરાત વીજાણાંરૂપ ેઉપલભ્ય છે.  
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

પ્રકરણ - ૧૭(ધનયમસાંગ્રહ-૧૬) 

માધહતી મેળવવા માટ ેનાગરરકોન ેઉપલભ્ય સવલતોની ધવગતો. 

 

૧૭.૧ લોકોન ેમાધહતી મળ ેત ેમાટે ધવભાગ ેઅપનાવલે સાધનો, પધ્ધધતઓ અથવા સવલતો :- 

 

 (૧) કચેરી  

 (૨)વતભમાન પત્રો  

 (૩) નોટીસ બોડભ 

 (૪) કચેરીમાાં રેકડભનુાં ધનરીિણ 

 (૫) મહાનગરપાધલકાની વબેસાઇટ 
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રાજકોટ મહાનગરપાધલકા 

બાાંધકામ શાખા 

કોપોરટેરશ્રીઓની ગ્રાન્ટની માધહતી – વષભ ૨૦૨૧/૨૨ 

ઝોન  વોડભ નાં.  કોપોરટેરશ્રીનુાં નામ  ફાળવલે ગ્રાન્ટ રકમ રૂ! વપરાયલે રકમ રૂ! બચત રકમ રૂ! 

વે.ઝોન ૧ શ્રી દુગાભબા જયરદપસસાંહ જાડજેા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૬૪,૭૮૭/- ૩૫,૨૧૩/- 

વે.ઝોન ૧ શ્રી ભાનુબેન મનહરભાઇ બાબરીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૮૯,૨૫૫/- ૧૦,૭૪૫/- 

વે.ઝોન ૧ શ્રી ધહરેનભાઇ લાભુભાઇ ખીમાણીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૭,૮૩૫/- ૨,૧૬૫/- 

વે.ઝોન ૧ શ્રી અલ્ પેશભાઇ એમ. મોરજરીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૦,૪૧૫/- ૯,૫૮૫/- 

વે.ઝોન ૮ શ્રી ડો. દશભનાબેન એ. પાંડયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૩,૬૭,૬૧૯/- ૧,૩૨,૩૮૧/- 

વે.ઝોન ૮ શ્રી પ્રીધતબને એસ. દોશી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૧૨,૪૯૯/- ૮૭,૫૦૧/- 

વે.ઝોન ૮ શ્રી અધશ્વનભાઇ એમ. પાાંભર ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

વે.ઝોન ૮ શ્રી બીપીનભાઇ એન. બરેા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૫૨,૪૧૦/- ૪૭,૫૯૦/- 

વે.ઝોન ૯ શ્રી દિાબેન ભરતભાઇ વસાણી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

વે.ઝોન ૯ શ્રી આશાબેન આર. ઉપાધ્ યાય ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

વે.ઝોન ૯ શ્રી પુષ્કરભાઇ એચ. પટલે ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

વે.ઝોન ૯ શ્રી જીતુભાઇ એમ. કાટોડીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

વે.ઝોન ૧૦ શ્રી જયોતસનાબને પ્રફુલભાઇ ટીલાળા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૭૩૬/- ૨૬૪/- 

વે.ઝોન ૧૦ શ્રી રાજેશ્વરીબેન ક.ે ડોડીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૩૫,૧૮૨/- ૬૪,૮૧૮/- 

વે.ઝોન ૧૦ શ્રી ચેતનભાઇ જી. સુરજેા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૪૧,૭૦૭/- ૫૮,૨૯૩/- 

વે.ઝોન ૧૦ શ્રી નરેન્ રસસાંહ એમ. વાઘેલા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૪૩,૫૯૫/- ૫૬,૪૦૫/- 

વે.ઝોન ૧૧ શ્રી ભારતીબેન એફ. પાડલીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૮૮,૮૨૬/- ૧૧,૧૭૪/- 

વે.ઝોન ૧૧ શ્રી લીલુબેન સી. જાદવ ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૦,૮૫,૭૭૦/- ૪,૧૪,૨૩૦/- 

વે.ઝોન ૧૧ શ્રી ધવનુભાઇ ટી. સોરઠીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૬૨૦/- ૩૮૦/- 

વે.ઝોન ૧૧ શ્રી રણજીતભાઇ જે. સાગઠીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૨૪,૭૯૮/- ૭૫,૨૦૨/- 
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વે.ઝોન ૧૨ શ્રી અધસ્ મતાબેન એમ. દલેવાડીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

વે.ઝોન ૧૨ શ્રી મીતલબેન ચેતનભાઇ લાઠીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

વે.ઝોન ૧૨ શ્રી ડો. પ્રરદપભાઇ આર. ડવ ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

વે.ઝોન ૧૨ શ્રી મગનભાઇ એમ. સોરઠીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

ઇ.ઝોન ૪ શ્રી કાંકુબેન કાનજીભાઈ ઉધરેજા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૨૯૦/- ૭૧૦/- 

ઇ.ઝોન ૪ શ્રી નયનાબેન ધવનોદભાઈ પેઢડીયા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૩૫૪/- ૬૪૬/- 

ઇ.ઝોન ૪ શ્રી કાળુભાઈ દેવદાનભાઈ કુગશીયા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૮,૫૨૫/- ૧,૪૭૫/- 

ઇ.ઝોન ૪ શ્રી પરેશભાઈ દેવજીભાઈ પીપળીયા   ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

ઇ.ઝોન ૫ શ્રી રધસલાબેન પ્રધવણભાઈ સાકરીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

ઇ.ઝોન ૫ શ્રી વજીબેન કડવાભાઈ ગોલતરા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૯૦૨/- ૯૮/- 

ઇ.ઝોન ૫ શ્રી હાર્દભકભાઈ પ્રહલાદભાઇ ગોધહલ ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૮,૬૦૦/- ૧,૪૦૦/- 

ઇ.ઝોન ૫ શ્રી રદલીપભાઈ હીરજીભાઈ લુણાગરીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૭૬૦/- ૨૪૦/- 

ઇ.ઝોન ૬ શ્રી દેવુબેન મનસુખભાઈ જાદવ  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

ઇ.ઝોન ૬ શ્રી માંજુબેન ઘનશ્યામભાઈ કુગશીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૯૪૬/- ૫૪/- 

ઇ.ઝોન ૬ શ્રી પરેશભાઈ રમેશભાઈ પીપળીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૭૬૨/- ૨૩૮/- 

ઇ.ઝોન ૬ શ્રી ભાવેશભાઈ ગણેશભાઈ દેથરીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

ઇ.ઝોન ૧૫ શ્રી ભાનુબેન પ્રધવણભાઈ સોરાણી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૮૩,૦૭૬/- ૧૬,૯૨૪/- 

ઇ.ઝોન ૧૫ શ્રી કોમળબેન હરેશભાઈ ભારાઈ  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૮૦,૮૧૫/- ૧૯,૧૮૫/- 

ઇ.ઝોન ૧૫ શ્રી મકબુલભાઈ હબીબભાઈ દાઉદાણી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૭૭૧/- ૨૨૯/- 

ઇ.ઝોન ૧૫ શ્રી વસરામભાઈ આલાભાઈ સાગઠીયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૮૬,૩૨૩/- ૧૩,૬૭૭/- 

ઇ.ઝોન ૧૬ શ્રી કાંચનબેન રાજેશભાઈ ધસધ્ધપુરા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૫,૫૦૦/- ૪,૫૦૦/- 

ઇ.ઝોન ૧૬ શ્રી રૂધચતાબેન ધનલેશભાઈ જોશી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

ઇ.ઝોન ૧૬ શ્રી નરેન્રભાઈ ભગવાનજીભાઈભાઇ ડવ  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૧,૩૪૮/- ૮,૬૫૨/- 

ઇ.ઝોન ૧૬ શ્રી સુરેશભાઈ હીરાભાઈ વસોયા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૮૯૨/- ૧૦૮/- 

ઇ.ઝોન ૧૮ શ્રી દિાબેન નટુભાઈ વાઘલેા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

ઇ.ઝોન ૧૮ શ્રી ભારતીબેન શૈલેષભાઈ પરસાણા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 
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ઇ.ઝોન ૧૮ શ્રી સાંજયસસાંહ ગલુાબસસાંહ રાણા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૮,૯૫૦/- ૧,૦૫૦/- 

ઇ.ઝોન ૧૮ શ્રી સાંદીપભાઈ નરશીભાઈ ગાજીપરા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૯૮૪/- ૧૬/- 

સ.ેઝોન ૨ શ્રી દર્શભતાબેન પારસભાઇ શાહ  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૯૯૫/- ૫/- 

સ.ેઝોન ૨ શ્રી મીનાબા અજયસસાંહ જાડજેા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૯૩૩/- ૬૭/- 

સ.ેઝોન ૨ શ્રી મનીષભાઇ નટવરલાલ રારડયા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૯૫૯/- ૪૧/- 

સ.ેઝોન ૨ શ્રી જયમીનભાઇ નવનીતભાઇ ઠાકર  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૫૦૬/- ૪૯૪/- 

સ.ેઝોન ૩ શ્રી અલ્પાબેન રદપકભાઇ દવે  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૭૬૬/- ૨૩૪/- 

સ.ેઝોન ૩ શ્રી કુસુમબેન સુનીલભાઇ ટેકવાણી  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૨૮૭/- ૭૧૩/- 

સ.ેઝોન ૩ શ્રી બાબુભાઇ અરજણભાઇ ઉધરેજા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

સ.ેઝોન ૩ શ્રી નરેન્રસસાંહ પૃથ્વીસસાંહ જાડજેા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૪,૬૫૪/- ૫,૩૪૬/- 

સ.ેઝોન ૭ શ્રી જયશ્રીબેન પ્રધવણભાઇ ચાવડા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૭૩૬/- ૨૬૪/- 

સ.ેઝોન ૭ શ્રી વષાભબેન રકરીટભાઇ પાાંધી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૫,૧૦૯/- ૪,૮૯૧/- 

સ.ેઝોન ૭ શ્રી દેવાાંગભાઇ પ્રધ્યુમનભાઇ માાંકડ ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૪૧૫/- ૫૮૫/- 

સ.ેઝોન ૭ શ્રી નેહલભાઇ ધચમનભાઇ શુકલ  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૯૯૪/- ૬/- 

સ.ેઝોન ૧૩ શ્રી જયાબેન હરીભાઇ ડાાંગર  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૭૪૬/- ૨૫૪/- 

સ.ેઝોન ૧૩ શ્રી સોનલબને જીતેન્રભાઇ સલેારા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૨૦૦/- ૮૦૦/- 

સ.ેઝોન ૧૩ શ્રી ધનધતનભાઇ નરસસાંહભાઇ રામાણી ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૮૧૩/- ૧૮૭/- 

સ.ેઝોન ૧૩ શ્રી સુરેન્રસસાંહ જુવાનસસાંહ વાળા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૬૪૪/- ૩૫૬/- 

સ.ેઝોન ૧૪ શ્રી ભારતીબેન બકુલભાઇ મકવાણા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૧,૦૭૪/- ૮,૯૨૬/- 

સ.ેઝોન ૧૪ શ્રી વષાભબેન મુકેશભાઇ રાણપરા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૮૭,૩૪૫/- ૧૨,૬૫૫/- 

સ.ેઝોન ૧૪ શ્રી કેતનભાઇ ડાહ્યાભાઇ ઠુાંમર  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૭૩૭/- ૨૬૩/- 

સ.ેઝોન ૧૪ શ્રી ધનલેશભાઇ બાબુભાઇ જલ ુ ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૬૭,૩૯૮/- ૩૨,૬૦૨/- 

સ.ેઝોન ૧૭ શ્રી અધનતાબેન ગૌતમભાઇ ગૌસ્વામી  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૬૦૮/- ૩૯૨/- 

સ.ેઝોન ૧૭ શ્રી રકતીબા અધનરૂધ્ધસસાંહ રાણા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૯૦૦/- ૧૦૦/- 

સ.ેઝોન ૧૭ શ્રી રવજીભાઇ સવજીભાઇ મકવાણા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૭૦૮/- ૨૯૨/- 

સ.ેઝોન ૧૭ શ્રી ધવનુભાઇ દેવજીભાઇ ઘવા  ૧૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૪,૯૯,૨૦૦/- ૮૦૦/- 
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 મયેરશ્રી ૬,૦૦,૦૦૦/- ૬,૦૦,૦૦૦/- ૦ 

 ડ.ેમયેરશ્રી ૪,૫૦,૦૦૦/- ૪,૪૯,૩૦૦/- ૭૦૦/- 

 સ્ટ.ેચરેમનેશ્રી ૪,૫૦,૦૦૦/- ૪,૦૬,૩૫૧/- ૪૩,૬૪૯/- 

 ધવરોધપિ નતેાશ્રી ૪,૫૦,૦૦૦/- ૪,૪૯,૬૪૩/- ૩૫૭/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

                              રાજકોટ મહાનગરપાલીકા 
                      ડો. આાંબેડકર ભવન, ઢેબર ભાઈ રોડ, રાજકોટ 

 

                  રા.મ.ન.પા./બાાંધકામ/સે.ઝોન/જા.નાં.                                                                    તા......./......./ર૦૨૨  

 

 
 

-::   પ્રમાણ૫ત્ર  ::- 

 

 

આથી પ્રમાણીત કરવામાાં આવ ેછે કે,માધહતી અધધકાર અધધનીયમની કલમ-૪ અાંતગભત સ્વયાં જાહેર કરવાની બાબતો પ્રોએકટીવ 

ડીસ્કલોઝર (સા.ધવ.ધવ.) મારા ધવભાગ ઘ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલ છે અન ેતા.૩૦-૦૪-ર૦૨૨ ની ધસ્થતીએ અમારી માંજુરી મેળવી 

અઘ્યતન કરવામાાં આવલે છે. 

 

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

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

જાહેર માધહતી અધધકારી 

બાાંધકામ શાખા 

રાજકોટ મહાનગરપાલીકા 


