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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ - ૨(િનયમ સં હ- ૧) 
સંગઠનની િવગતો, કાય  અન ેફરજો 

૨.૧ હેર તં ના ઉદશે/હતે:ુ- 
 શહેરના નગરીકોના હેર આરો ય અન ેસુખાકારી તથા ાથિમક સુિવધાના હેતસુર ર તા મહાનગરપિલકાના મકાન માટનેી સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવી. 
 

૨.૨ હેર તં નો ટંુકો ઇિતહાસ અને તનેી રચનાનો સદંભ:-  
 રાજકોટ શહેરમાં જુદા જુદા વોડમાં ાથિમક સુિવધા જેવી ક ેર તા હેર બાથ મ તથા રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના મકાનો બનાવવાની તથા મેઇ ટેન સની 
કામગીરી બાંધકામ શાખા વારા કરવામા ંઆવ ે છે. રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની નાણાંકીય ઉપલ ધતા તથા શહરેના િવકાસની યાનામા ં રાખી િવકાસના કાય નુ ં
આયોજન કરી કરવામા ંઆવે છે. 
 

૨.૩ હેરતં ની ફરજો :- 
 ૧) શહેરના નાગ રકોન ેર તાની સિુવધા પુરી પાડવી. ઉપરાંત રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના મકાનોનુ/ંઇમારતોનું બાંધકામ કરવંુ. 
 ૨) હયાત ર તા તથા રાજકોટ મહાનગરપાિલકા હ તકના મકાનોની ળવણી/ િનભાવ મરામતની કામગીરી કરવી. 
 ૩) અ ય સ પાયલેા યોજનાકીય કાય મો/કામગીરી. 
 

૨.૪ હેરતં ની મુ ય વુિતઓ/કાય . 
 પારા ૨.૧ તથા ૨.૩ મુજબ 
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૨.૫ હેરતં  વારા આપવામા ંઆવતી સવેાઓની યાદી તથા તેનુ ંસંિ ત િવવરણ. :- 
ર તા રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના મકાનોની યો ય સિુવધા પરુી પાડવી તથા તનેે યો ય રીતે નીભાવ - મરામત કરવી. 

 
૨.૬ હેરતં ના રાજય, િનયામક કચરેી, દશે, લો, લોક વગેર ે તરોએ સં થાગત માળખાનો આલખે 
( યાં લાગ ુપડતુ ંહોય યા)ં 
 
૨.૭ હેરતં ની અસરકારકતા અન ેકાય મતા વધારવા માટેની લોકો પાસથેી અપે ાઓ:- 
ર તા, ગટરો અન ેબી  રાજકોટ મહાનગરપાિલકા હ તકની હેર િમલકતોનો બગાડ ન કરી ળવણી કરવામાં મદદ કર ેતેની લોકો પાસથેી અપે ા રાખવામાં આવે 
છે. 
 

૨.૮ લોકસહયોગ મળેવવા માટેની ગોઠવણ અને પ ધિતઓ :- 
 રાજકોટ મહાનગરપાિલકાએ લોકો વારા ચુટંાયલેા િતિનિધઓ મારફત ચાલતી વાયત સં થા છે. આ િતિનિધઓ વારા બાંધકામ િવભાગન ેલગત યો ય 
િનિત ઘડવાનુ ંકામ જનરલ બોડ/ થાયી સિમિત/બાંધકામ સિમિત મારફત કરવામા ંઆવે છે. 
 

૨.૯ સવેા આપવાના દખેરેખ િનયં ણ અન ે હેર ફરીયાદ િનવારણ માટે ઉપલ ધ તં  :-  
 હાલ શહેરના િવ તારોમા ંર તા રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના મકાનોને લગત હેર ફરીયાદ િનવારણ માટે મુ ય કચેરીમા ંતથા એકબારી પ ધિતમાં યવ થા 
છે. 
 ૧) બાંધકામ શાખા 
 ૨) સીટી િસવીક સે ટર  
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૨.૧૦ મુ ય કચરેી સરનામા :- 
 

સે લ ઝોન ઇ ટ ઝોન વે ટ ઝોન 
બાંધકામ શાખા તથા સીટી િસવીક સે ટરમાં 

એકબારી પ ધિતની કચેરી 
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા, 

ડો. આબંડેકર ભવન, 
ઢેબર રોડ, 

રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧. 

ી ઝવેરચંદ મેઘાણી ભવન, 
ભાવનગર રોડ, 

રાજકોટ. 

ી હરી સહ  ગોિહલ ભવન, 
૧૫૦' ર ગ રોડ, 

બીગ બઝાર પાછળ, 
રાજકોટ. 

 

 

૨.૧૧ કચેરી શ  થવાનો તથા બધં થવાનો સમય :- 
 
મુ ય કચેરી શ  થવાનો સમય  : ૧૦.૩૦ 
મુ ય કચેરી બંધ થવાનો સમય  : ૧૮.૧૦ 
( હરે ર ના દવસો િસવાય) 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ - ૩ (િનયમ સં હ-૨) 
અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અન ેફરજોની િવગતો :- 
 હોદો :- એડી. સીટી એ નીયર/ સીટી એ નીયર   
સતાઓ:- વહીવટી: 
૧. ટાફનું જનરલ સુપરિવઝન તથા ટાફની ર  મંજુર કરવી.(હ ક ર  અન ેબી  ર  દવસ-૩૦ સુધી) 
૨. સરકાર ી તથા િવભાગો તરફથી માંગવામા ંઆવતી માિહતીનું સંકલન કરવંુ. 
3. ધારાસ ય ી, સંસદસ ય ી તરફથી સુચવવામા ંઆવેલ કામોનું સંકલન કરવું. 

૪. ઉપરી અિધકારીઓ વરા સ પાયેલ અ ય કામગીરી. 
નાણાકંીય: 
૧. એ ટીમેટો . ૧,૦૦,૦૦૦/- સુધીના મંજુર કરવા. 
૨. . ૨,૦૦,૦૦૦/- થી ઉપરના રકમના બીલો રજુ કરવા. 
૩. . ૫૦૦/- સુધીની પરચુરણ ખરીદી બ  ભાવ ચકાસીને કરવી. 
૪. શાખાના અંદાજપ નુ ંઆયોજન કરવંુ. 
૫. સરકાર ી માથંી િવિવધ ા ટ મેળવવાની કાયવાહી કરવી.  
૬. િવિવધ યોજનાઓનું આયોજન કરવુ.ં  
ફરજો : 
૧. િવિવધ કિમટીઓની બેઠકમાં હાજરી આપવી. 
૨. ખાતાના વડા તરીક ેફરજ બ વવી. 
૩. દરેક ઝોનમા ંઆવતા વોડની બાંધકામ લગત તમામ કામગીરીની જવાબદારી. 
૪. રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની િવિવધ િમલકતોના સંબધંીત અરજદારોને દ તાવજે કરી આપવા. 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ - ૩ (િનયમ સં હ-૨) 
અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અન ેફરજોની િવગતો :- 
 હોદો :- ડે યુટી એ ઝી યુટીવ એ નીયર  
   
સતાઓ:-    વહીવટી: 
૧. વોડના િવકાસકામો ર તાના લાન ગ તથા એ ટીમેટ તૈયાર કરવા. 
૨. ભય ત મકાનોનો સવ કરી નોટીસ આપવી જ ર પ યે દુર કરાવવા કાયવાહી કરવી. 
૩. ર  મંજુર/નામંજુરનો અભી ાય આપવો. 
૪. ઉપરી અધીકારીઓ વારા સ પાયેલ અ ય કામગીરી.  
૫. આસી. માહીતી અિધકારીની કામગીરી.  
નાણાકંીય: 
૧. એ ટીમેટો . ૫૦,૦૦૦/- સુધીના મંજુર કરવા. 
૨. બાંધકામને લગત . ૨,૦૦,૦૦૦/-સુધીના બીલો મોકલવા. 
૩. . ૨,૦૦,૦૦૦/- સુધીના કામોના બીલોમા ંપાસ ફોર પેમે ટમાં સહીના સંપુણ અિધકાર. 
૪. વોડના ર તા તથા અ ય ોજે ટન ેલગત એ ટીમેટ તૈયાર કરાવવા તથા આ અંગે નાણાંકીય મજુંરી મળેવવી. 
૫. પુરા થયલે ર તા ોજે ટવકની એમ.બી. રેકડ કરવી. 
ફરજો : 
૧. કિમટીના થયેલ ઠરાવો અ વય ેઆગળની કાયવાહી કરવી. 
૨. વોડમાંથી આવતી ફરીયાદોનંુ સંકલન કરી િનકાલ કરવો. 
૩. એડી. આસી. એ નીયર/વક આસી ટ ટ તથા મજુરની કામગીરીનું સુપરવીઝન. 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ - ૩ (િનયમ સં હ-૨) 
અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અન ેફરજોની િવગતો :- 
 હોદો :- આસી. મેનેજર  
ફરજો: 
૧. શાખાના વહીવટી કમચારીઓને મોનીટર ગ અન ેસુપરિવઝન. 
૨. શાખાની વહીવટી કામગીરીનું સંકલન. 
૩. શાખાના વહીવટી અને ટેકનીકલ શાખાના કમચારીની સ વસ બૂક અપડટે કરવાની કામગીરી.  
૪. આર.ટી.આઈ., ધારાસ ય, સંસદસ ય ી ા ટ, મનોરંજન કર, ૧૩મુ નાણાપાચં, લા આયોજન પંચ િવગેરે વ ણમ જયંતી મુ ય 

મં ી ી, સ.વ. યોજ. અંતગત માિહતીનુ ંસંકલન.  
૫. શાખાની િહસાબી કામગીરીનું સંકલન. 
૬. અ ય શાખા સાથ ેમાિહતીનું સંકલન. 
૭. રા ય સરકાર ક ેઅ ય ડીપાટમે ટ સાથે સંકલન અન ેમાિહતી તૈયાર કરી, રજુ કરવી. 
૮. શાખાની લીગલ મેટરનુ ંરેકડ િનભાવવુ,ં સમય મયાદામા ંજવાબો રજુ કરાવવા. 
૯. રેકડ નીભવણી જેવી કે કાયમી નીભવણી માટેનું એમ.બી., ફાઈલોનું વગ કરણ િવગેરે કામગીરી. 
૧૦. શાખાના પગારબીલ તથા કમચારીઓના તમામ ભ થા, ભાડા બીલ ચુકવવાની કામગીરી. 
સ ાઓ : 
૧. શાખા અિધકારી ીની મજુંરીથી શાખાના વહીવટી કામગીરીની બદલી અન ેકામની વહચણી. 
૨. શાખાના વહીવટી ટાફની ર  મંજુર કરવાની કામગીરી.  
૩. શાખાના વહીવટી કમચારીઓને હળવી િશ ા કરવાની કામગીરી. 
૪. શાખામાં જ રી ટેશનરી, સાફ-સફાઈ, સામા ય ફન ચર િવગેરે જ રયાત મજુબ ખરીદ કરવાની કામગીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ - ૩ (િનયમ સં હ-૨) 
અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અન ેફરજોની િવગતો :- 
 હોદો :- આસી. એ નીયર/ એડી. આસી. એ નીયર 
   
સતાઓ:-  વહીવટી:     
૧. લાન તૈયાર કરવા. 
૨. ભય ત મકાનનો રીપોટ કરવો. 
૩. ઉપરી અિધકારીઓ વારા સ પાયેલ અ ય કામગીરી. 
નાણાકંીય: 
૧. મેઝરમટ લઇ એ ટીમેટો તૈયાર કરવા. 
૨. વોડમાં થયલે ર તા તથા ોજે ટવકના માપ લઇ બીલો તૈયાર કરવા. 
ફરજો : 
૧. સાઇટ પરના કામનું તથા સુ ત કરાયેલ વોડના કામોનું સપુંણ સુપરિવઝન.  
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ - ૩ (િનયમ સં હ-૨) 
અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અન ેફરજોની િવગતો :- 
 હોદો :- વક આસી ટ ટ  
   
સતાઓ:-    વહીવટી: 
૧. ઉપરી અિધકારીઓ વારા સ પવામા ંઆવલે કામગીરી. 
નાણાકંીય: 
૧. આસી. એ ./એડી. આસી. એ . ી સાથે રહીન ેએ ટીમેટ તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
ફરજો : 
૧. 
૨. 
૩. 
૪. 
 
 

 

 

સાઇટ ઉપર ચાલતા કામોનુ ંસપુરિવઝન કરવંુ.  
સાઇટ ઉપર ચાલતા કામો ઉપર આસી. એ ./એડી. આસી. એ . ીના િનયં ણ હેઠળ રહી કામગીરી કરવી.  
થયલે કામના માપો સાઇટ ઉપર લેવા. 
નાગ રકો/શહેરીજનો તરફથી રજુ થતી ફ રયાદોનો િનકાલ કરવો. 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ - ૩ (િનયમ સં હ-૨) 
અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અન ેફરજોની િવગતો :- 
 હોદો :- હેડ લાક 
 
સતાઓ:-   વહીવટી: 
૧. તાબા હેઠળના કમચારીઓની કામગીરીની દેખરેખ તથા િનયં ણ.  
૨. િનયમોને અનુ પ જોગવાઇઓ મુજબ ઉપરી અિધકારીઓનું યાન દોરવંુ અને રકેડ મેઇ ટેઇન કરાવવુ.ં 
૩. ઉપરી અિધકારીઓ વારા સ પાયેલ અ ય કામગીરી. 
નાણાકંીય: 
૧. સ પાયેલ નથી. 
ફરજો : 
૧. હાજરી પ ક મુજબ કમચારીની હાજરીનું િનયં ણ રાખવંુ.  
૨. સરકારી પ ો/ફાઇલના જવાબઓ અિધકારી ીની સુચના મુજબ સંકલન કરી મોકલવા.  
૩. વા ષક વહીવટી અહેવાલો તયૈાર કરી મોકલવા.  
૪. શાખાના લગત માિહતી માગંવામાં આવે તેનુ ંસંકલન કરાવવુ.ં 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

બાધંકામ શાખા 
કરણ - ૩ (િનયમ સં હ-૨) 

અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની સતા અન ેફરજો 
૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અન ેફરજોની િવગતો :- 
 હોદો :- સીનીયર  લાક   
  
સતાઓ:-    વહીવટી: 
૧. વતં  સતાઓ સ પાયલે નથી. 
નાણાકંીય: 
૧.  
ફરજો : 
૧. ટાફની પરચરુણ ર નું ર ટર િનભાવવું.  
૨. શાખાને લગત ટેશનરી મળેવવી તથા ત ેઅંગેનુ ંર ટર િનભાવવું.  
૩. કિમ નર કં ોલ ર ટર િનભાવવું.  
૪. એકબારી પ ધિતમાં રજુ થતી ફરીયાદોનું ર ટર િનભાવવું.  
૫. મુ યમં ી ીના ફરીયાદ સલે તેમજ ીવીય સ ફરીયાદોનું ર ટર િનભાવવું.  
૬. ઉપરી અિધકારીઓ વારા સ પાયેલ અ ય કામગીરી.  
૭. આર.ટી.આઇ.ની માિહતીનું ર ટર િનભાવવું તથા સંકલન કરી જવાબ તયૈાર કરી અરજદારને જવાબ કરવો. 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ - ૩ (િનયમ સં હ-૨) 
અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અન ેફરજોની િવગતો :- 
  હોદો :- એકાઉ ટ ટ    
  
સતાઓ:-    વહીવટી 
૧. વહીવટી સતાઓ સ પાયલે નથી. 
નાણાકંીય: 
૧. શાખાનંુ બજેટ તયૈાર કરવંુ. 
૨. બીલો ી ઓડીટ માટ ેરજુ કરવા. 
૩. શાખાને લગત સરકાર ીમાથંી મળતી ા ટોનંુ સંકલન કરાવવુ.ં 
ફરજો : 
૧. કેશીયરની કામગીરીનું સુપરિવઝન કરવુ.ં 
૨. કોરા ટે ડર ફોમની અર ઓ ચકાસવી તથા ઇ ય ુકરવા. 
૩. ઉપરી અિધકારીઓ વારા સ પાયેલ અ ય કામગીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ - ૩ (િનયમ સં હ-૨) 
અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અન ેફરજોની િવગતો :- 
 હોદો :- કશેીયર    
   
સતાઓ:-    વહીવટી 
૧. સ પાયેલ નથી. 
નાણાકંીય: 
૧. ટે ડર ફોમ વેચાણ કરવા  તથા તેની રકમ િહસાબી શાખામા ંજમા કરાવવી. 
૨. અન ટમની ડીપોઝીટની રકમનો ા ટ વીકારવા તથા પરત કરવા. 
૩. િસ યોરીટી ડીપોઝીટની રકમનો ા ટ/એફ.ડી.આર. વીકારવા તથા પરત કરવા. 
૪. ટાફ પગારનુ ંતથા ટાફને લગત અ ય એલાઉ સ ચુકવવા. 
૫. શાખાને લગત સમ  નાણાંકીય લેતીદેતી કરવી. 
૬. રેવ યુ ટે પ મળેવવી તથા તે અંગેનુ ંર ટર ળવવુ.ં 
ફરજો : 
૧. કેશ બો સ સમયસર ગ મમાથંી મેળવવું તથા મુકવું.  
૨. વેચાણ કરલે ટે ડરનું ર ટર મેઇ ટેઇન કરવંુ. 
૩. અન ટમની, િસ યોરીટી ડીપોઝીટનુ ંર ટર મેઇ ટેઇન કરવંુ. 
૪. હેરાતો નોટીસ બોડ ઉપર િસિ ધ માટ ેમુકવી. 
૫. ઉપરી અિધકારીઓ વારા સ પાયેલ અ ય કામગીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ - ૩ (િનયમ સં હ-૨) 
અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અન ેફરજોની િવગતો :- 
 હોદો :- જુિનયર કલાક   
   
સતાઓ:-    વહીવટી 
૧. વતં  સતાઓ અપાયલે નથી પરંતુ સંબિંધત આિધકારી ી સુચવ ેતે મજુબ કામની ફાઇલ તયૈાર કરી મંજુરી અથ તબ કાવાર રજુ કરવી. 
નાણાકંીય: 
૧. પગાર બીલો તથા અ ય ભ થા િવગેર ેબીલો તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
૨. કમચારીઓના ઇ કમટે સના પ કો તૈયાર કરવાની કામગીરી. 
૩. શાખાને લગત ટપલો બહાર મોકલવા માટ ે ટે પ ખરીદી કરવી તથા તેનું ર ટર મઇે ટેઇન કરવંુ. 
ફરજો : 
૧. કાગળો/ટપાલો ઇનવડ તથા વક કરવી. 
૨. ફાઇલો ઇનવડ આઉટવડ કરવી.  
૩. કામની ફાઇલો તથા સંલ ન રેકડની ળવણી કરવી. 
૪. પુરા થયલે કામોની મેઝરમટ બુક ટે ડરો વગેરે રેકડની ળવણી કરવી. 
૫. હેરતો મોકલવાની કામગીરી. 
૬. ટે ડરો મંજુરીની યા કરવી. 
૭. કમચારીઓની ર  મંજુર કરાવવાની કાયવાહી. 
૮. કમચારીઓની સ વસ બુક મઇે ટેઇન કરવી. 
૯. ઉપરી અિધકારીઓ વારા સ પાયેલ અ ય કામગીરી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ - ૩ (િનયમ સં હ-૨) 
અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અન ેફરજોની િવગતો :- 
 હોદો :- પ ટાવાળા   
   
સતાઓ:-    વહીવટી 
૧.  
નાણાકંીય: 
૧.  
૨.  
૩.  
ફરજો : 
૧.  
૨.  
૩.  
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ - ૩ (િનયમ સં હ-૨) 
અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓની સતા અન ેફરજો 

૩.૧ સં થાના અિધકારીઓ અને કમચારીઓની સતા અન ેફરજોની િવગતો :- 
 હોદો :- મજુર      
સતાઓ:-    વહીવટી 
૧.  
નાણાકંીય: 
૧.  
૨.  
૩.  
ફરજો : 
૧.  
૨.  
૩.  
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ - ૪ (િનયમ સં હ-૩) 
કાય  કરવા માટનેા િનયમો, િવિનયમો, સચુનો િનયમસં હ અને દફતરો 

૪.૧ હરે તં  અથવા તનેા િનયં ણ હઠેળના અિધકારીઓએ અન ે કમચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના િનયમો, િવિનયમો, સચુનાઓ, િનયમસં હ અન ે દફતરોન ે
યાદી:- 

દ તાવજેનું નામ મથાળુ ં દ તાવજેનો કાર 
ટે ડર યા 
એસ.ઓ.આર.  
 
દ તાવેજ પરનુ ંટુંકુ લખાણ 

િનયમનુસાર સોલવ સી ધરાવનાર તેમજ યો ય 
ક ાની એજ સીઓને ટે ડરાઅપવાનો િનયમ  
 
ટે ડર નોટીસ 

ય તીન ે િનયમ, િવિનયમો, સુચનાઓ, િનયમસં હ અન ે
દફતરોની નકલ અહ થી મળશ.ે 
 (૧) ટે ડર નોટીસ 
(૨) એસ.ઓ.આર. 

સરનામ:ુ 
બાંધકામ શાખા, ડો. આબંડેકર 
ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ, 
રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧. 

ી ઝવેરચંદ મેઘાણી 
ભવન,ભાવનગર રોડ, 
રાજકોટ 

ી હ ર સહ  ગોિહલ 
ભવન, ૧૫૦' ર ગ રોડ, બીગ 
બાઝાર પાછળ, રાજકોટ. 

ફે સ : ૦૨૮૧-૨૨૨૪૨૫૮,  ઇ-મેઇલ:mc rmc@yaahoo.com અ ય : website: www.rmc.gov.in  
િવભાગ વારા િનયમો, િવિનયમો, સુચનઓ, િનયમસં હ  
અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી મજુબ સુધારા કરવામાં  
આવેલ છે. 

ટે ડરની નકલ લેવા માટ ેસં થાએ ન કી કર ેતે  
ટે ડર ફી વસુલ લવેામા ંઆવે છે. તેમજ સરકાર ીના સુધારા-વધારા મજુબ 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

બાધંકામ શાખા 
કરણ - ૫ (િનયમ સં હ-૪) 

નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સંબધંી જનતાના સ યો સાથ ેસલાહ- પરામશ અથવા તમેના િતિનિધ વ માટેની કોઇ યવ થા હોય તો 
તેની િવગત 
 
નીિત ઘડતર 
૫.૧ શુ ં નીિતઓના ઘડતર માટ ે જનતાની અથવા તનેા િતિનિધઓની સલાહ-પરમશ/સહભાગીતા મળેવવા માટનેી કોઇ જોગવાઇ છે? જો હોય તો, નીચનેા 
નમનુામા ંઆવી નીિતની િવગતો આપો. 
 
અન.ુ 
નં. 

િવષય મુદો શું જનતાની સહભાિગતા સુિનિ ચત કરવાનું 
જ રી છે? 

જનતાની સહભાિગત મેળવવા માટેની યવ થા 

૧.
  

શહેરમાં વોડ-િવ તાર ાથિમક સુિવધાઓ જેવી કે 
ર તામાં ૯૯% સં થાનો ફાળો તથા ૧% થાિનક 
લોકફાળો.  

હા ચુટાંયેલા િતિનિધ વાર નીિત ન કી કરવા માટનેી યવ થા 
જનરલ બોડ અને ટે ડ ગ કમીટી વારા છે. 

 
આનાથી નાગરીકને યા ંઆધાર ેનીિત િવષયક બાબતોના ઘડતર અને અમલમાં જનતાની સહભાગીતા ન કી કરાઇ છે તે સમજવામા ંમદદ કરશે. 
 

 

 



19 
 

 
નીિતનો અમલ :  
 
૫.૨ શુ ંનીિતઓના અમલ માટ ેજનતાની અથવા તેમના િતિનિધઓની સલાહ-પરામશ સહભાગીતા મળેવવા માટનેી કોઇ જોગવાઇ છે? જો હોય તો, આવી 
જોગવાઇઓની િવગત િનચ ેનમુનામા ંઆપો. 
 
અન.ુ 
નં. 

િવષય મુદો શું જનતાની સહભાિગતા સુિનિ ચત કરવાનું 
જ રી છે? 

જનતાની સહભાિગત મેળવવા માટેની યવ થા 

૧.
  

શહેરમાં વોડ-િવ તાર ાથિમક સુિવધાઓ જેવી કે 
ર તામાં ૯૯% સં થાનો ફાળો તથા ૧% થાિનક 
લોકફાળો.  

હા (૧) .૩ લાખ સુધી ચુંટાયેલ િતિનિધઓની ખાસ સિમિત 
દા.ત. બાંધકામ શાખા 
(૨) .૩ લાખથી ઉપર થાયી સિમિત 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ - ૬ (િનયમ સં હ-૫) 
હેરતં  અથવા તનેા િનયં ણ હઠેળની યિ તઓ પાસેના દ તાવેજોની ક ાઓ અગંેનંુ પ ક 

 

૬.૧ સરકારી દ તાવજેો િવશેની માિહતી આપવા નીચેના નમનુાનો ઉપયોગ કરશો. યાં આ દ તાવેજો ઉપલ ધ છે તવેી જ યાઓ જેવી કે 
સિચવાલય ક ા, િનયામકની કચેરી ક ા, અ યનો પણ ઉ લેખ કરો. 
('અ યો' લખવાની જ યાએ ક ાનો ઉ લેખ કરો.) 
 

અન.ુ 
ન.ં 

દ તાવેજનો ક ા દ તાવેજ નું નામ અને તેની 
એક લીટીમાં ઓળખ 

દ તાવેજ મેળવવાની 
કાયપ ધિત 

નીચેની યિ ત પાસ ેછે/ તનેા િનયં ણમા ંછે. 

૧. હેર સુચના ટે ડર વતમાનપ / વબેસાઇટ 
પરથી ધોરણસર અર  
કરીન ે  

સીટી એ નીયર( પે.)/ એડી. સીટી એ નીયર 

 

 

 

 
 



21 
 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ - ૮ (િનયમ સં હ-૭) 
સરકારી માિહતી અિધકારીઓના નામ, હોદો અન ેઅ ય િવગતો 

 

૮.૧ હેર તં ના સરકારી માિહતી અિધકારીઓ, મદદનીશ સરકારી માિહતી અિધકારીઓ અન ે િવભાગીય કાયદાકીય(એપલેટ) સતાિધકારી 
િવશનેી સપંક માિહતી:- 
સરકારી તં નુ ંનામ :  બાધંકામ શાખા, રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
મદદનીશ સરકારી માિહતી અિધકારીઓ:-  
 

અન.ુ ન.ં નામ હોદો એસ.ટી
.ડી. 
કોડ 

ફોન નબંર ફે સ ઇમેઇલ સરનામુ ં
ઓફીસ મોબાઇલ 

૧. ી એમ.આર. 
કામલીયા 

એડી.સીટી 
એ નીયર 
(સે લ ઝોન) 

૦૨૮૧ ૯૬૨૪૭
૦૧૧૦૫
  

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૯
  

૦૨૮૧-
૨૨૨૦૬૬૧ 

mrkamlia@rmc.gov.i

n. 

રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકા,  
સ.ે ઝોન, 
ડો. આંબડેકર ભવન, 
ઢેબર રોડ, રાજકોટ 

૨  ી સી. એમ. 
પંડયા  

સીટી 
એ નીયર 
(ઇ ટ  ઝોન) 

૦૨૮૧  ૯૬૨૪૭  
૧૮૨૩૬  

- - - રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકા, 
પુવ ઝોન, ી ઝવરેચંદ 
મેઘાણી ભવન, ભાવનગર 
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રોડ, રાજકોટ 
૩ ી એચ.ય.ુ 

દો ઢયા  
એડી.સીટી 
એ નીયર(વે
ટ  ઝોન) 

૦૨૮૧ - ૯૭૧૪૫૦૩૭૦૩ 
 

૦૨૮૧-
૨૩૮૭૪૭૬ 

bujoshi@rmc.gov.in રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકા, વે ટ 
ઝોન ઓ ફસ, ી 
હ ર સહ  ગોિહલ 
ભવન, ૧૫૦' ર ગ રોડ, 
બીગ બઝાર પાસ,ે 
રાજકોટ. 

 

મદદનીશ માિહતી અિધકારી : 
૨ વોડના સંબંધક 

ડે યુટી એ ઝી. 
એ નીયર 

       

 

િવભાગીય એપલટે(કાયદા) સતાિધકારી : 
 

અનુ
. ન.ં 

નામ હોદો એસ.ટી.
ડી. કોડ 

ફોન નબંર ફે સ ઇમેઇલ સરનામુ ં
ઓફીસ ઘર  

૧. ી ડી.જે. 
ડે   

ડ.ે કિમ નર ૦૨૮૧  ૨૩૩૧૪
૮૪  

૯૪૦૯૭૦૦૧૨૩  ૨૩૩૨૫૪૩  - રાજકોટ મહાનગરપાિલકા, 
સ.ે ઝોન, ડો. આબેંડકર 
ભવન, ઢેબર રોડ, રાજકોટ 

૨
  

ી બછંાિનધી 
પાની  

કિમ નર ૦૨૮૧ ૨૨૨૪૧
૩૩ 

૯૭૧૪૫૦૩૭૦૧ ૨૨૨૪૨૫૮ MC_RMC@rmc.g

ov.in 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા, 
સ.ે ઝોન, ડો. આબેંડકર 
ભવન, ઢેબર રોડ, રાજકોટ 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાંધકામ શાખા 

કરણ - ૯ 
િનણય લેવાની યામા ંઅનુસરવાની કાયપ ધિત 

 
૯.૧ જુદા જુદા મદુાઓ અગં ેિનણય લવેા માટ ેકઇ પ ધિત અનસુરવામા ંઆવ ેછે? (સિચવાલય િનયમસં હ અન ેકામકાજના િનયમસં હ, અ ય િનયમો/ િવિનયમો 
વગેરનેો સદંભ ટાકંી શકાય) 
- જુદા જુદા મુદાઓ અંગે િનણય લેવા માટેની દ તાવે  કાયપ ધિત અનસુરવામા ંઆવે છે. 

 
૯.૨ અગ યની બાબતો માટ ેકોઇ ખાસ િનણય લવેા માટનેી દ તાવે  કાયપ ધિત/ ઠરાવલેી કાયપ ધિતઓ િનયત માપદડંો/ િનયમ યા યા છે? િનણય લવેા માટ ે
બહુ તરીય કાયપ ધિત અનસુરવામા ંઆવ ેછે. 
- (૧) બી.પી.એમ.સી. એ ટ મજુબ,(૨) સીટી એ નીયર, કિમ નર, ટે.ક.ચેરમને ી  

 
૯.૩ િનણયન ેજનતા સુધી પહ ચાડવાની કઇ યવ થા છે? 
- રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને લગત િવકાસ કામોની િવગત િ માિસક મેગે ન બહાર પાડવામા ંઆવ ેછે. તેમજ િવકાસના કામો/  મેશનરી કામોની િવગતો 

હેર વતમાન પ ો મારફત   
 
૯.૪ િનણય લેવાની યામાં જેના મતં યો લેવાનાર છે. તે અિધકારીઓ યા છે? 
- સીટી એ િનયર, એડી. સીટી એ િનયર, સીટી એ િનયર( પ.ે), ટેક. એડવાઇઝર(િનયુ ત થયલે હોય તો), કિમ નર ી  
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૯.૫ િનણય લેનાર અિંતમ સતાિધકારી કોણ છે? 
- કિમ નર ી- રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

 
૯.૬ જે અગ યની બાબતો પર હેર સતાિધકારી વારા િનણય લેવામા ંઆવે છે, તનેી માિહતી અલગ રીતે નીચેના નમુનામા ંઆપો. 
મ નંબર:   

જેના પર િનણય લેવાનાર છે તે િવષય  િવકાસકામો, ાથિમક સુિવધાના કામોને લગત બાંધકામ અને મેઇ ટેનન ્ 
માગદશક સુચન, દશા િનદશ જો કોઇ હોય તો  બજેટની જોગવાઇઓ તેમજ અ ય મજુંરીઓથી  
અમલની યા હુકમ અથવા કમીટીના ઠરાવ અનુસાર  
િનણય લેવાની યામા ંસકંાળાયલે અિધકારીઓનો હોદો  ડ.ે એ ઝી. એ િનયર/સીટી એ િનયર/કિમ નર/એડી. સીટી. 

એ િનયર/સીટી એ િનયર( પે.)  
ઉપર જણાવેલ અિધકારીઓના સંપક અગંેની મિહતી  મોબાઇલ ફોન/લે ડલાઇન ટેલીફોન વારા અથવા ઓ ફસ સમય દર યાન 

બ  મળવાથી  
જો િનણયથી સંતોષ ન હોય તો યા ંઅન ેકેવી રીત ેઅપીલ કરવી?
  

- 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  
બાંધકામ શાખા 

કરણ – ૧૦ 
અિધકારીઓ અન ેકમચારીઓ માિહતી પુિ તકા 

(ડીરે ટરી) 
 

અન.ુ નામ હોદો ફોન નંબર િવગત સરનામું 

કચેરી ઘર (મોબાઇલ) 

૧ ી પંડયા િચરાગ મનસુખલાલ  સીટી એ િનયર  ૯૭૧૪૫૦૩૭૧૯  હાથીખા – ૧, “ભારતી” રાજકોટ. 

૨ ી કામિલયા મહે સહ રણ ત સહ એડી.સીટી એ િનયર  ૯૭૧૪૫૦૩૭૦૯  લોકન.ં-૧૬, િસ વર પાક શેરીન.ં-૩, અમીન માગરા 
જકોટ 

૩ ી દો ઢયા એચ. ય.ુ  સીટી એ િનયર ( પે.)  ૯૬૨૪૭૧૧૪૦૦  પ કાર કોલોની મ.ેરોડ, એરપોટ રોડ, રાજકોટ. 

૪ ી ભ ટ પી. આર. ડે યુટી એ ઝી. 
એ િનયર (િસિવલ) 

 ૯૬૨૪૦૨૬૪૬૬  ૬૩-િશવા  પાક, શેરીન.ં ૪, રૈયા રોડ, રાજકોટ. 

૫ ી જોષી મહેશભાઇસી. ડે યુટી એ ઝી. 
એ િનયર (િસિવલ) 

 ૯૬૨૪૦૯૦૦૬૬  ગીતાનગર, શેરીન.ં૦૩, ગ ડલ રોડ, રાજકોટ 

૬ ી કોટક હેમે એમ. ડે યુટી એ ઝી. 
એ િનયર (િસિવલ) 

 ૯૭૨૩૪૫૮૨૦૮  "સમપણ" ૧૦, વૈશાલીનગર. મિહલા કોલજે 

પાછળ, કાલાવડ રોડ રાજકોટ. 
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૭ ી પટેલીયા વાઘાભાઇ પી. ડે યુટી એ ઝી. 
એ િનયર (િસિવલ) 

 ૯૭૨૩૪૫૬૩૫૦  " ેરણા" સૌરભ રેસીડ.ે રાણી ટાવર, કાલાવડ રોડ 

પાસે, રાજકોટ. 
૮ ી મનોજકુમાર આર. ીવા તવ  ડે યુટી એ ઝી. 

એ િનયર (િસિવલ) 
 ૯૬૨૪૭૦૦૫૨૨  “ ી કુંજ” લોક ન.ં૨૫, અમાનાથ પાક, મનગર 

રોડ, રાજકોટ. 
૯ ી ટોળીયા એચ. એચ. ડે યુટી એ ઝી. 

એ િનયર (િસિવલ) 
 ૯૬૨૪૭૧૮૩૨૦  કોટેચાનગર મ.ે રોડ, "મંગલમ" અવની એ ટર ાઇઝ 

ઉપર, કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ. 
૧૦ ી દવે િહમાશંુ સુરેશચં  ડે યુટી એ ઝી. 

એ િનયર (િસિવલ) 
 ૯૭૧૪૯૮૨૮૨૦  ઓમ,દશન પાક,શેરીન.ં૪,ચંદન પાક પાછળ, 

પેરેડાઇઝ હોલ સામે રૈયા રોડ રાજકોટ. 
૧૧ ી ગૌ વામી યોગે ગીરી ક.ે  ડે યુટી એ ઝી. 

એ િનયર (િસિવલ) 
 ૯૬૨૪૦૮૪૧૦૦  ક પના – ૪, પંચવટી સોસાયટી. ૬૯-B, રાજકોટ. 

૧૨ ી મહેતા કુંતેશકુમાર ક.ે  ડે યુટી એ ઝી. 
એ િનયર (િસિવલ) 

 ૯૬૨૪૦૨૯૧૮૮  “િશવ કૃપા”, વાણીયાવાડી -૭, રાજકોટ.  

૧૩ ી મુંધવા િવરમ સી.  ડે યુટી એ ઝી. 
એ િનયર (િસિવલ) 

 ૯૬૨૪૦૮૫૪૫૪  ૩૨/૩૬ કરણપરા, “ભુમી સંકુલ” કો પલે , 
રાજકોટ.   

૧૪ ી પિત રમેશ  ડી.  ડે યુટી એ ઝી. 
એ િનયર (િસિવલ) 

 ૯૭૧૪૯૭૯૭૯૯  સી-૨૨, શા ીનગર, નાના મવા મ.ેરોડ, રાજકોટ  

૧૫ ી વાઘેલા બી. પી.  ડે યુટી એ ઝી. 
એ િનયર (િસિવલ) 

 ૯૭૧૪૯૩૧૩૧૧  યુ ડી ગવમે ટ વાટસ, લોક નં.૩/૫૯, ધરમ 

િસનેમા પાછળ, રાજકોટ.  
૧૬ ી કા રયા િવજયભાઇ ચંદુલાલ  ડે યુટી એ ઝી. 

એ િનયર (િસિવલ) 
 ૯૭૧૪૯૮૦૮૦૫  “ચં  – મીના”, ૨૩/૩૭ યુ ગનાથ લોટ, 

રાજકોટ.  
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૧૭ ી લખતરીયા હરશેભાઇ ડી.  આસી.મેનેજર  ૯૬૨૪૦૧૬૦૦૪  ગંુદાવાડી – ૨૨, રાજકોટ -૨  

૧૮ ી બોલણીયા ભરતકુમાર મનુભાઇ ડે યુટી એ ઝી. 
એ િનયર (િસિવલ) 

 ૯૭૨૩૪૫૨૦૯૫  “રાધે કૃ ણ”, શેરી ન.ં૧, યુ અંબીકા પાક, 

આલાપ ાન સીટી સામે, રૈયા રોડ, રાજકોટ.  
૧૯ ી ડેલા ઇમરાન સતારભાઇ આસી.એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૬૨૪૯૬૧૬૮૪  ૧૧ ખોડીયારનગર, શેરીનં.-૫, એસ.ટી વકશોપ 

પાછળ, મવડી, રાજકોટ. 
૨૦ ી ગેડીયા જતીન મનસુખભાઇ આસી.એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૮૩૪૭૧૦૭૭૭૦  માધવ કો પલે  ફલેટ નં.૩૦૨, માધવ પાક મ.ેરોડ, 

બાપા સીતારામ ચોક પાસે, મવડી રોડ, રાજકોટ. 
૨૧ ી ગોહીલ હષિવજય સહ એમ. આસી.એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૮૩૪૭૪૮૮૪૮૪  િત પતીનગર-૫ "િવભાકર" હનુમાનમઢી પાસે, રૈયા 

રોડ, રાજકોટ 
૨૨ ી સોલકંી િવજયકુમાર ભાવસંગ આસી.એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૮૨૫૬૪૬૫૫૨  વરાજ રસેી. લોક નં.૯૧ નાનામવા રોડ અંિબકા 

ટાઉનશીપ, સૌરા  યુની. એ રયા, રાજકોટ. 
૨૩ ી વાગડીયા િવશાલ મનસુખભાઇ આસી.એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૭૧૪૨૧૯૪૮૫  ૨૦૨, મા િત નંદન એપઅટ., ભોજલરામ સોસા., 

શેરી નં.૩ મવડી, રાજકોટ. 
૨૪ ી વાઘેલા ચતન રમેશભાઇ આસી.એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૯૨૩૧૯૯૯૧૮  "વા સ ય", ૫રામનગર, ગ ડલ રોડ, રાજકોટ. 

૨૫ ી કાપડીયા ધીરેન નટવર સહ આસી.એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૭૨૩૪૫૩૫૮૪  ગઢીયાનગર-૧, શેરી ન.ં ૪, સંત કબીર રોડ, રાજકોટ. 

૨૬ ી ટાકં મૌિલક જંયતભાઇ આસી.એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૫૭૪૦૦૯૬૬૦  ડી-૧૬, શા ી નગર અજમેરા, નાનામવા મ.ેરોડ 
રાજકોટ. 

૨૭ ી ગોહેલ સુનીલ દેવશીભાઇ આસી.એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૮૨૪૮૦૨૪૦૦  બી-૬૦૩, આપાલ સીટી,એપાટ, પાટીદાર ચોક, 
રાજકોટ 
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૨૮ ી સોલકંી રાજેશકુમાર બાબુલાલ આસી.એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૯૨૪૭૩૫૫૯૯  નીલકંઠ પાક, રાજકોટ 

૨૯ ી અ ાવત િવમલ આર. એડી.આસી. એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૬૨૪૦૭૪૯૦૦  "અવધ", િત પતી ડુપલે , અમૃત પાક-૨, આલાપ 

ીન સીટી પાછળ, રૈયા રોડ, રાજકોટ. 
૩૦ ી ભાર વાજ રમેશભાઇ વણલાલ એડી.આસી. એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૭૧૪૯૯૦૮૯૯  ૧-માધવ પાક, ૧૫૦ ટ ર ગ રોડ રાજકોટ 

૩૧ ી ચોટિલયા જયેશ ગો વદભાઇ એડી.આસી. એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૬૨૪૭૯૮૫૮૫  આલાપ રોયલ પામ, લોક નં.બી-૨૭, મવડી, 
રાજકોટ 

૩૨ ી ગજેરા િવણ ભાનુભાઇ એડી.આસી. એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૭૨૩૮૨૧૭૩૭  "િહમદીપ", ી  પાક મ.ે રોડ, રૈયા રોડ /ર ગ રોડ 

ચોકડી પાસ,ે રાજકોટ. 
૩૩ ી જોષી પરેશ ચં કા ત એડી.આસી. એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૬૨૪૦૫૫૩૯૯  C/o. સી.સી.જોષી, “ ર ધી િસ ધી”, લોક 

નં.૨૯૨, ગોકુલધામ, રાજકોટ.  
૩૪ ી ગોિહલ જયેશ ધીરજલાલ એડી.આસી. એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૭૨૩૪૫૦૭૫૮  લોક નં.ઈ-૫૭ શા ીનગર, અજમેરા, રાજકોટ 

૩૫ ી ની રોિહત દુશયંતભાઇ એડી.આસી. એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૭૨૩૪૫૬૮૫૦  ૭- કરણપરા, "કેવલ" રાજકોટ. 

૩૬ ી જોષી સંજયકુમાર ભાનુશંકર એડી.આસી. એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૯૦૪૦૫૦૩૮૯  પરાસર પાક -૨, મનગર રોડ, માધાપર, રાજકોટ 

૩૭ ી પં યા ણવ જનાદનભાઇ એડી.આસી. એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૮૨૪૭૦૦૩૧૧  "ૐ" ૨- યોગી દશન સોસા., વામીનારાયણ 

મંદીરની બાજુમાં, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ 
૩૮ ી પરમાર દનેશકુમાર બાબુભાઇ એડી.આસી. એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૭૨૩૪૫૧૫૩૪  દશન કો.ઓ.હા.સોસા., ૧૫૦ ટ ર ગ રોડ, 

પાણીના ટાંકા પાસ,ે રાજકોટ 
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૩૯ ી પટેલ એ. પી. એડી.આસી. એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૬૨૪૦૮૫૦૯૯  લોક નં.૪૪/એ, આર.કે.પાક, રાણી ટાવર, કાલાવાડ 

રોડ, રાજકોટ. 

૪૦ ી રાઠવા અભેસ ગ આર. એડી.આસી. એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૭૨૩૪૫૦૩૭૦  શા ીનગર, લોક નં.ઇ-૪૨, નાનામવા મ.ેરોડ, 
રાજકોટ 

૪૧ ી રવાણી રણ ત નારણભાઇ એડી.આસી. એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૭૧૪૯૯૬૯૬૯  પદમાવતી રેસીડે સી ફલેટ A/103  ગાંધી ામ –૬બ  
રાજકોટ 

૪૨ ી ટાકં રાજેશ કાન ભાઇ એડી.આસી. એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૬૨૪૭૨૨૯૨૯  ૧૦૧- સહયોગ એપાટ., ૬/A આ ીકા કોલોની, 

૧૫૦ ટ ર ગ રોડ, રાજકોટ 
૪૩ ી વણઝારા નટવર સહ ક.ે એડી.આસી. એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૭૨૩૪૫૫૪૨૫  યુની. સીટી રોડ, રાજકોટ. 

૪૪ ી વડુકુલ મુકેશ કે. એડી.આસી. એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૭૨૩૪૫૨૮૧૪  જલારામ સોસાયટી-૧, મવડી મેઈન રોડ, ૧૫૦' 

ર ગ રોડ પાસે, રાજકોટ. 
૪૫ ી ભાષા નીલેશ ગો વદભાઈ એડી.આસી. એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૭૨૩૫૪૧૯૨૭  ડો. ભીમરાવ આંબેડકર સોસાયટી, કરણ પાક મેઈ 

નરોડ, રાજકોટ. 
૪૬ ી ચૌહાણ િવનોદકુમાર ગોરધનભાઈ એડી.આસી. એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૯૨૪૩૬૧૭૯૭  ૨૦/૮- શા ીનગર, રામાપીર ચોકડી પાસ ે

ગાંધી ામ, રાજકોટ 
૪૭ ી પીપળીયા પંકજ દવ ભાઇ એડી.આસી. એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૭૧૪૯૬૧૧૮૮  ૨- યોિતનગર, " ીકૃ ણ કુંજ", IOC વાટર 

પાછળ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ. 
૪૮ ી પાભંર િહતેષ ડી. એડી.આસી. એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૬૨૪૦૯૮૨૩૧  "યોગીરાજ",૧/૧૭ રણછોડ નગર સોસા. રાજકોટ. 

૪૯ ી વાળા દનેશકુમાર બી. એડી.આસી. એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૬૨૪૭૧૬૬૩૩  નવલનગર ૧૮/બ રાજકોટ 
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૫૦ ી રાઠોડ દપકકુમાર બી. એડી.આસી. એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૬૨૪૦૨૭૫૦૧  "ગુ કૃપા-ઓમ", લ મીવાડી શેરીન.ં-૧૮, ી  

કૃપાની સામે, બોલ બાલા મહાદેવ સામેની શેરી, 
રાજકોટ 

૫૧ ી રાવલ ભાવેશભાઇ વી. એડી.આસી. એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૭૧૪૯૯૦૯૧૦  આ થા ીન સીટી, લોક નં.૧૮૯, ટોયોટાના શો- 

મની બાજુમાં કસાન પે ોલ પંપ સામે, રાજકોટ 
૫૨ ી વેકરીયા કશોરકુમાર કાન ભાઇ એડી.આસી. એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૮૨૪૭૩૩૪૪૨  ૬-રાજદીપ સોસા.,  લોક નં. ૬૭,  રાજે વર 

મહાદેવ મંદીર સામે, મવડી લોટ, રાજકોટ. 
૫૩ ી એ. બી. ડે   એડી.આસી. એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૯૦૪૨૦૨૫૭૫  રિવર ન પાક- ૫,  યુિન. રોડ, રાજકોટ. 

૫૪ ી લાબરીયા મગનભાઇ માધાભાઇ  એડી.આસી. એ િનયર 
(િસિવલ) 

 ૯૭૨૩૪૫૬૦૫૧  “સંત કૃપા”, નવલનગર શેરી ન.ં૯ ના છેડે, મોમાઇ 

પાનની બાજુમાં, રાજકોટ. 
૫૫ ી ગોહેલ મયુર હર વનભાઇ આસી.એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૬૨૪૦૯૪૭૯૫  “જય ગોપાલ”, ા ણીયાપરા શેરી ન.ં૬, સંત કબીર 

રોડ, ગો વદબાગ શાકમાકટ સામે, રાજકોટ.  
૫૬ ી તેરૈયા દીપેશ જયંતીભાઇ  આસી.એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૯૪૨૯૯૧૭૧૮૯  “ ી  કૃપા”, િવ વકમા સોસાયટી શેરી ન.ં૫, 

સાધુવાસવાણી રોડ, રાજકોટ-૫. 
૫૭ ી વલી ા કરશનભાઇ  આસી.એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૭૬૦૦૬૩૦૯૩૧  B1/૩૦૨ વધમાન એપાટમે ટ B/H.સી.પી.નગર, 

ભુયગદેવ, ઘાટલો ડયા, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૬૧ 
૫૮ ી વસાવા શાશાંકકુમાર તુલસીભાઇ  આસી.એ િનયર 

(િસિવલ) 
 ૭૮૭૮૯૨૯૭૨૯  ૬૭૯,સવધુત સોસાયટી, વાધાપુર (હુમલા) – 

૩૯૩૧૨૦ તા.ઝ ડયા . ભ ચ.  
૫૯ ી જોષી હષલ એમ. વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૭૧૪૯૫૬૫૬૭  "િશવ - માધવ" પંચવટીપાક -૧, લોટન.ં-૧૮૬, 

રાજકોટ 



31 
 

૬૦ ી ડોડીયા ક યપ આર. વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૭૬૯૮૭૨૯૮૯૮  " ી હરીઝ" - ૬, રામનાથપરા, રાજકોટ 

૬૧ ી મકવાણા નીલેશકુમાર . વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૯૦૯૭૩૨૬૯૨  લ મી સોસા., શેરી નં.-૨, રાજકોટ. 

૬૨ ી ભ ટી સાગર અિનલકુમાર વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૯૨૪૮૫૦૭૭૭  ગોકુલ વાટીકા, મવાડા ચોકડી, ગ ડલ, રાજકોટ. 

૬૩ ી ગોહેલ કૌશીક માવ ભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૦૩૩૩૫૧૩૩૮  લોટ નં.૯૮,  ડો.આંબેડકર કમ. સોસા., કરણ પાક 

મ.ે રોડ, રાજકોટ. 
૬૪ ી દવ િહરેન કેશવલાલ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૮૧૫૫૦૫૧૨૨૧  "કુળદેવી કૃપા", ૐ કાલે વર મંદીરની બાજુમાં, 

ઓમનગર, ૧૫૦' ર ગ રોડ,રાજકોટ. 
૬૫ ી નકુમ િનિતન પરસોતમભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૮૨૪૦૫૨૮૪૫  ૬-શા ીનગર, ગાંધી ામની પાછળ, ૧૫૦' ર ગ 

રોડ, રાજકોટ. 
૬૬ ી પરમાર િમલ દ દીનશેકુમાર વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૮૩૪૭૪૮૦૧૦૦  જે.કે.પાક-૪ ીજલારામ િનવાસ, આલાપ ીન 

સીટી પાછળ, રાજકોટ. 
૬૭ ી પટેલ તે કુમાર અમૃતભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૮૧૫૫૦૫૩૯૬૬  વરાજ પાક – ૬ રાજકોટ. 

૬૮ ી સરધારા ભાવેશ ભગવાન ભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૪૨૯૮૧૦૨૭૩  " ના", સુભાષ સોસા. મ.ે રોડ, નંદા હોલ પાસે, 
કો. મ.ે રોડ રાજકોટ. 

૬૯ ી સોલકંી ઉમેશ હેમરાજભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૪૨૯૮૧૦૨૭૩  પુ રા લોટ-૭, સનાતન એપાટ.-૨ ફલેટ નં.- સી-
૨૦૧ રાજકોટ. 
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૭૦ ી ટાકં િચરાગ િનતીનભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૭૩૭૫૭૫૫૫૨  ય ુખોડીયાર સોસા., શેરી નં.૧, રઘુવીર મકાનની 

બાજુમાં, િવરાટનગર મ.ે રોડ, રાજકોટ. 

૭૧ ી પંડયા િનકુંજ િવણચં   વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૮૨૪૨૦૯૫૦૦  રેલનગર -૩, લોક ન.ં૧૧,”પુ ષાથ”, બજરંગવાડી 

પાસે, મનગર રોડ, રાજકોટ.   
૭૨ ી ગોહીલ કરણકુમાર ઇ વરભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૯૨૪૯૯૮૯૦૦  ીરામ પાક -૧, લોક નં.-૧૪, શેરી ન.ં૨, ગણેશ વે 

ીજ સામે, જુનો મહીકા રોડ, રાજકોટ 
૭૩ ી ગુજરાતી અવિનશકુમાર 

મોહનભાઇ 
વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૭૬૯૮૦૦૬૨૯૦  રામનગર શેરી ન.ં ૮ " ી નલ કૃપા", ગ ડલ રોડ, 

રાજકોટ 
૭૪ ી ડે  અિનરાજ સહ નરે સહ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૯૨૪૨૦૨૫૭૫  રિવર ન પાક, લોક નં. ૨૮૬, શેરી ન.ં ૪, યુિન. 

રોડ, રાજકોટ. 
૭૫ ી ડે  યુવરાજ સહ મહે સહ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૮૨૪૮૦૧૭૦૦  "આશાપુરા", ઇ-૧૫૫, શા ીનગર અજમેરા, 

નાનામવા મ.ે રોડ, રાજકોટ. 
૭૬ ી પરમાર પાથ સહ સુરેશકુમાર વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૮૨૪૩૫૫૫૮૩  "માં", ૨-મા તીનગર, એરપોટ રોડ, રાજકોટ. 

૭૭ ી ટોળીયા સુરેશ સાતાભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૯૨૪૮૫૦૭૭૭  BMO.૮૭૧, ગુ.હા.બોડ, રાજકોટ 
૭૮ ી ચૌહાણ કૃણાલ દેવ ભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૯૯૮૯૫૯૨૮૪  "ભવાની કૃપા", ભારતીનગર ૨/૮ કોનર, રામદેવપીર 

સકલ ૧૫૦' ટ ર ગ રોડ, રાજકોટ. 
૭૯ ી િનસરતા મુકેશભાઇ કોયાભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૯૦૪૫૯૧૫૫૫  ૯/૧૮ લ મીવાડી રાધ ે ના એપાટ. બી- ૧૦૫, 

રાજકોટ 
૮૦ ી સાણધરા સચીન િવજયકુમાર વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૬૨૪૦૬૬૨૨૫  લોક નં.એ-૮૭, આલાપ હેરીટેજ, સ યસાંઇ રોડ, 

મા િત ચોક પાસ,ે રાજકોટ 
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૮૧ ી શેખ પરવેઝ બરકતભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૭૨૪૫૦૦૭૮૬  જકાત નાકા સામે, મનગર રોડ, "ભડીયાદ", 
રાજકોટ. 

૮૨ ી ટાકં યોગેશ પરષોતમભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૭૨૪૫૧૪૪૭૬  ીનાથ  સોસા.-૧૩, મવડી મ.ે રોડ, "ધમયોગી", 
રાજકોટ. 

૮૩ ી ચાવડા ડાયાલાલ ખીમ ભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૯૨૪૭૮૫૩૬૬  "માતૃછાયા" ભીમરાવ ય.ુકમચારી સોસા., શેરી 

નં.૧, લોટ નં. ૩૫ કરણ પાકની બાજુમા ંરાજકોટ 
૮૪ ી પંડયા ધમશ રમિણકલાલ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૬૦૧૬૦૯૮૭૬  "મધુવન", ૫-લ મીનગર, નાનામવા રોડ, રાજકોટ 

૮૫ ી સોરઠીયા િહતેષ ાગ ભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૬૨૪૦૯૮૦૪૬  વૃંદાવન પાક શેરી ન.ં૨, મામા સાહેબ ૫૦ ટ રોડ, 
રાજકોટ. 

૮૬ ી ગરચર શૈલેશ નારણભાઈ વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૮૩૪૭૪૦૭૧૦૦  રાજનગર શેરી ન.ં૧૭, નાનામવા રોડ, રાજકોટ. 

૮૭ ી પટેલ મહે કુમાર આઇ. વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૮૧૫૫૦૬૫૦૨૦  વરાજ રસેી. લોક નં.૧૧૫, વરાજ પાક, 

અંિબકા ટાઉનશીપ, નાનામવા રોડ, રાજકોટ. 
૮૮ ી પડધરીયા મયુર એસ. વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૯૨૪૬૯૩૧૯૩  આઇનગર બી/૫, યુિનવસ ટી રોડ, રાજકોટ. 

૮૯ ી પટેલ િમથુન એસ. વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૫૭૪૪૯૦૫૧૦  સાંઈબાબા પાક, લોક નં.૭૩ રાણી ટાવર બાજુમાં, 

કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ. 
૯૦ ી પરમાર રાજુ સી. વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૬૩૮૨૨૧૯૧૦  માધાપર ન ક રઘુવીર રાજકોટ 

૯૧ ી બીલવાલ બાબુભાઇ રામાભાઇ  વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૫૮૬૧૬૮૭૮૪  મુ.પો. ખરેડી, મોરા ફળીયું, તા.દાહોદ, . દાહોદ – 
૩૮૯૧૫૧ 
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૯૨ ી ગાણી જ મીન રમેશભાઇ  વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૯૨૪૧૪૮૪૮૫  જમનાવાડ રોડ, લેઉવા પટેલ સમાજ ન ક, જુનુ 

મા તીનગર, “અમૃત”, ધોરા  – ૩૬૦૪૧૦ 
૯૩ ી સિહયા ક પેશકુમાર ધી ભાઇ  વક આસી ટ ટ (િસિવલ)  ૯૫૭૪૫૧૨૭૯૯  મ.ુપો. માલણકા, વણકરવાસ, તા.મદરડા, . 

જુનાગઢ. 
૯૪ ી મેવાડા દવ ભાઇ બી. કેશીયર  ૯૭૨૩૪૫૦૯૫૯  રેલનગર, પોપટપરા, મન કો પલે  -૧૦૧ રાજકોટ. 
૯૫ ી ત ના ચં ેશ ભુદાસ ટેકસ ઇ સપકેટર  ૯૮૨૪૦૬૪૯૦૮  “આિશવાદ”, ૩/૧૨, ગોપાલનગર, રાજકોટ. 
૯૬ ી રાણા કેતન મનહરલાલ  એકાઉ ટ ટ  ૯૭૨૩૪૫૬૩૯૭  “ભાિવન”, પ કાર સોસાયટી, એરપોટ પાસે, 

રાજકોટ. 
૯૭ ી ચાવડા જયંિતલાલ ડી. કેશીયર  ૯૮૭૯૦૧૧૫૩૦  "બુ ધ વાંદના" ૧૪-ભીમરાવ સોસા.રાજકોટ 
૯૮ ી તુવરા બી. પી.  સી. લાક  ૯૪૨૯૫૬૩૦૮૪  રૈયા રોડ, હનુમાન મઢી પાસ,ે અંબીકા પાક, રાજકોટ. 

૯૯ ી ભેમીયાતર ઉમેશ આર. જુ. લાક  ૮૮૬૬૧૩૦૫૯૫  ૫-ભીલવાસ, "મોમાઇ કૃપા", ભારત બેકરી સામે, 
રાજકોટ. 

૧૦૦ ી જોષી નીલીમાબેન એસ. જુ. લાક  ૯૮૨૫૮૫૮૧૩૯  વ લભનગર શેરી નં.-૩, કુવાડવા રોડ, રાજકોટ. 

૧૦૧ ી ખેર દલીપ એસ.  જુ. લાક  ૯૯૧૩૪૬૩૧૦૩  મા તીનગર પોલીસ હેડ કવાટસ લોક ન.ંનં.૩ લોક 
નં.૩૪, એરપોટ રોડ, રાજકોટ.  

૧૦૨ ી ઉપા યાય ભ ેશ પી.  જુ. લાક  ૯૮૨૪૮૩૭૩૯૩  “ ીમાં કૃપા”, પારી ત સોસા., સદનગરની બાજુમાં, 

ડા -૨ ની પાસે, એ. . ટાફ કવાટસ સામે, 

કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ. 
૧૦૩ ી જોષી સરોજબેન ક.ે  જુ. લાક  ૯૬૬૨૮૮૦૪૭૩  નાદ સોસા., ઘંટે વર પરોઠા હાઉસ પાછળ, 

સૈિનક સોસા., સામે, મનગર રોડ, ઘંટે વર, રાજકોટ.  
૧૦૪ ી અઘારા રમશે . જુ. લાક  ૯૯૨૪૯૭૬૫૦૦  કેવડાવાડી – ૪૧ કોનર, રિવ કરણ એપાટમે ટમ 
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રાજકોટ. 
૧૦૫ ી પંચોલી ણવ સુરેશભાઇ  જુ.કલાક  ૯૯૨૪૫૧૨૧૨૪  ઇલાબેન લોઢિવયા વા.નં. ૩/૧૨, મવડી મ.ેરોડ 

રાજકોટ 
૧૦૬ ી લાધાણી નઈમહમદ મહેબુદાલી જુ.કલાક  ૮૨૦૦૨૪૩૪૩૮  ૫૭, જયુપીટર મીલનીયાલી, દુધે વર રોડ, 

અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૪ 
૧૦૭ ી મી ી મેહુલ યુમનભાઇ  જુ.કલાક  ૯૦૩૩૩૦૯૭૦૩  ૩૯-૧૫, જરીવાળાનીમાલી, બિળયા લીમડી ચાર 

ર તા પાસે, જહાંગીરપુરા, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૧૬ 
૧૦૮ ી પટેલ ીજેશ રજનીકાંત  જુ.કલાક  ૯૯૭૯૯૯૮૬૭૮  િશવમ પાક, લોક ન.ં G-4, નવા પાણીનાં ટાંકા 

પાસે, અમરનગર રોડ, જેતપરુ.  
૧૦૯ ી ખંભાયતા િવપુલ ભુદાસભાઇ ટાઇપી ટ  ૯૮૨૪૮૧૨૧૬૯  આય એવ ય ુબંગલા ન.ં-૭, રૈયા રોડ, ગણેશ પાક, 

રાજકોટ. 
૧૧૦ ી સોનારા િહતેષ ગો વદભાઇ ટાઇપી ટ  ૯૮૨૪૨૨૮૬૩૦  કુંજ સોસા.-૨, બીગ બ ર પાછળ, રાજકોટ. 

૧૧૧ ી કુબાવત િહતેશભાઈ જે. ાઈવર  ૯૯૨૪૦૪૫૦૯૯  અર વદ મણીયારનગર, શેરી નં.૭, વાટર 

નં.એ/૨૦૦, કોઠા રયા રોડ, રાજકોટ. 
૧૧૨ ી મુછડીયા ક.ેએ. ાઇવર  ૯૭૨૬૯૨૨૬૯૪  ધરમનગર-૧, દેશળ ભગત મંદીર પાસે,  પટેલ 

બોડ ગ પાછળ, મવડી મે. રોડ, રાજકોટ. 
૧૧૩ ી સોલકંી કેશવલાલ પાલાભાઇ ાઇવર  ૯૯૨૫૪૫૫૮૭૦  નવા થોરાળા, િવજયનગર શેરીન.ં-૫ રાજકોટ 

૧૧૪ ી િવરસોડીયા હંસરાજ શાંતીલાલ ાઇવર  ૯૭૨૩૦૩૨૫૭૫  ગાંધી ામ મ.ેરોડ મેલડી કૃપા શેરી નં.૪ એસ.ક.ેચોક 
જલારામ ફરસાણ વાળી શેરી, રાજકોટ 
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૧૧૫ ી ઝ ઝુવાડીયા દલીપ ભાણ ભાઇ હેવી હીકલ ાઇવર  ૮૪૬૯૭૪૨૮૯૮  ગવલીવાડ ય.ુ વાટર-૧૧, રાજકોટ. 

૧૧૬ ી ગોિહલ સુ ન સહ માં સગ  હેવી હીકલ ાઇવર  ૯૮૨૫૬૪૨૨૦૯  ગુજરાત હા.બોડ, એલ -૫૮, ૨૦૭ એ. .સીલની 

સામે, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ.  
૧૧૭ ી બસીયા ભરતભાઇ દેવકુભાઇ રોડ રોલર ાઇવર  ૯૯૨૫૨૮૯૨૬૬  જે.કે. પાક શેરી ન.ં-૧ રાજકોટ. 

૧૧૮ ી ખાંડેખા ભરત રમણભાઇ રોડ રોલર ાઇવર  ૯૮૨૪૫૦૮૧૧૬  ૩-મા તર સોસા. વાટર નં.-૪૭૭, " ી યદુનંદન", 
રાજકોટ. 

૧૧૯ ી મેવાડા અિ વનરામ ભાઇ રોડ રોલર ાઇવર  ૯૪૨૮૨૩૩૨૦૯  નવા થોરાળા, િવજયનગર શેરી ન.ં-૪ રાજકોટ 
૧૨૦ ી િશશાંગીયા મહેશ જયંતીભાઇ મજુર  ૮૭૫૮૮૩૮૫૭૧  રિ ધ િસિ ધ પાક, શેરી ન.ં૪ કોઠારીયા રાજકોટ. 

૧૨૧ ી હંસાબેન જયંતીભાઇ પરમાર મજુર  ૯૮૨૪૦૪૫૦૨૭  કૈલાશ કો.ઓ.હા.સોસા. કરણપાક મ.ેરોડ રાજકોટ. 

૧૨૨ ી િનમાવત કમલેશ સી. મજુર  ૯૭૧૪૯૨૩૨૩૩  યુની. હુડકો વાટર નં. D/૭૭, કોઠારીયા મેઇન રોડ, 
રાજકોટ. 

૧૨૩ ી સાવંત મહેશભાઇ િવ નુભાઇ મજુર  ૯૯૦૪૪૯૩૬૦૦  સહજ કો લપે , લોક નં.૩૦૪ બજરંગવાડી 

મ.ેરોડ, શેરી નં.-૧ પાસે, મનગર રોડ રાજકોટ 
૧૨૪ ી અકબરી દેવ  હીરાભાઇ મજુર  ૯૨૭૫૯૫૭૯૮૪  કોઠારીયા રોડ, હુડકો પાછળ, રાજલ મી સોસા. 

શેરી-૧૯, રાજકોટ. 
૧૨૫ ી બારૈયા મન  રઘુભાઇ મજુર  ૯૯૦૪૨૦૩૫૩૮  રાધાકૃ ણ સોસા. આ ડેમ પાસ,ે કોઠારીયા ર ગ,મીરા 

ઉધોગની સામ ે કશાન ગૌશાળા રોડ, રાજકોટ 
૧૨૬ ી ચાવડા કા તાબેન દનેશભાઇ મજુર  ૯૭૨૯૯૭૫૪૩૨  ૩૫૯-ગુ.હા.બોડ. મોટા મવા, 
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૧૨૭ ી દવાણી િહતેષ રમણીકલાલ મજુર  ૯૬૨૪૯૦૦૧૧૭  મોરારીનગર શેરી ન.ં-૫, "િવમલ" બાબરીયા મે.રોડ 
રાજકોટ 

૧૨૮ ી પં યા િવણભાઇ મોહનભાઇ મજુર  ૯૮૭૯૦૭૬૪૨૪  ગાંધી વસાહત સોસા., મોરબી રોડ, સીટી ટેશન 

સામે, રાજકોટ. 
૧૨૯ ી પરમાર અમરશીભાઇ સવાભાઇ મજુર  ૯૯૭૯૧૭૮૦૬૬  વણકરવાસ માલીયાસણ કુવાડવા રોડ, રાજકોટ. 
૧૩૦ ી શગાળા હસમુખભાઇ નાથાભાઇ મજુર  ૯૭૧૪૯૩૨૩૦૦  "શુભ કરણ", વા મીકીવાડી, શેરી નં.-૫,  મનગર 

રોડ. 
૧૩૧ ી વાઘેલા મુકેશ એ. મજુર  ૯૭૨૫૯૮૭૫૦૮  ૧-મહા મા ગાંધી લોટ, બેડીપરા, રાજકોટ. 

૧૩૨ ી િવરસોડીયા સોનલબેન 
જયંતીભાઇ 

મજુર  ૯૭૧૪૦૪૪૬૩૦  હેડ પો ટ ઓ ફસ સામે, ૩૨-૧,  યુરોપીયન 

ક તાન, રાજકોટ. 
૧૩૩ ી મકવાણા કંકુબેન નારણભાઇ  મજુર  ૯૭૨૩૪૫૩૨૦૯  નર સહનગર સોસા,. આર.ટી.ઓની પાછળ શેરી 

નં.૨, રાજકોટ 
૧૩૪ ી રાઠોડ ડાયાભાઇ ચનાભાઇ કલીનર  ૯૯૨૪૫૫૮૭૪૪  શિ ત સોસા. શેરી ન.ં-૧૦ રાજકોટ. 

૧૩૫ ી રાઠોડ નારણભાઇ ભવાનભાઇ લીનર  ૯૬૨૪૪૩૪૨૭૮  સી વર ને ટ શેરી ન.ં-૫, ભાવનગર રોડ, 

આર.એમ.સી.ની સામે, રાજકોટ. 
૧૩૬ ી ર નોતર મુળ ભાઇ ગોપાલભાઇ પ ટાવાળા  ૭૬૯૮૯૮૮૩૦૦  સોરઠીયા લોટ -૫, જુની જેલ રોડ, લા ગાડન 

પાસે, રાજકોટ 
૧૩૭ ી કાઠીયા રાજેશ કરીટભાઇ  પ ટાવાળા  ૯૪૨૬૭૮૪૫૨૪  ૨- યામનગર, નાનામવા રોડ, રાજકોટ. 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાંધકામ શાખા 

કરણ -૧૧(િનયમ સં હ-૧૦) 
િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયા મુજબ મહેનતાણાની પ ધિત સિહત દરેક અિધકારીઅને કમચારીને મળતું માિસક મહેનતા ં 

      
અન.ુ ન.ં નામ હોદો માસીક 

મહેનતા  ં
વળતર/ ભ થુ ં િવિનયમમા ંજણા યા મુજબ 

મહેનતા ં ન કી કરવાની કાયપ ધિત 
૧ ી પંડયા િચરાગ મનસુખલાલ  સીટી એ િનયર ૧૦૭૩૪૭/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૨ ી કામિલયા મહે સહ રણ ત સહ એડી.સીટી એ િનયર ૧૨૦૨૧૭/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૩ ી દો ઢયા એચ. ય.ુ  સીટી એ િનયર ( પે.) ૧૧૭૩૦૧/-  સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૪ ી ભ ટ પી. આર. ડે યુટી એ ઝી. એ િનયર (િસિવલ) ૯૦૧૧૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૫ ી જોષી મહેશભાઇસી. ડે યુટી એ ઝી. એ િનયર (િસિવલ) ૯૨૬૨૧/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૬ ી કોટક હેમે એમ. ડે યુટી એ ઝી. એ િનયર (િસિવલ) ૯૨૫૩૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૭ ી પટેલીયા વાઘાભાઇ પી. ડે યુટી એ ઝી. એ િનયર (િસિવલ) ૧૦૫૮૪૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૮ ી મનોજકુમાર આર. ીવા તવ  ડે યુટી એ ઝી. એ િનયર (િસિવલ) ૧૧૦૨૪૮/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૯ ી ટોળીયા એચ. એચ. ડે યુટી એ ઝી. એ િનયર (િસિવલ) ૧૦૧૬૫૧/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૦ ી દવે િહમાશંુ સુરેશચં  ડે યુટી એ ઝી. એ િનયર (િસિવલ) ૭૪૦૩૪/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૧ ી ગૌ વામી યોગે ગીરી ક.ે  ડે યુટી એ ઝી. એ િનયર (િસિવલ) ૯૭૯૮૭/-  સરકાર ીના િનયમ મુજબ 
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૧૨ ી મહેતા કુંતેશકુમાર ક.ે  ડે યુટી એ ઝી. એ િનયર (િસિવલ) ૮૭૫૯૪/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૩ ી મુંધવા િવરમ સી.  ડે યુટી એ ઝી. એ િનયર (િસિવલ) ૮૫૧૯૫/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૪ ી પિત રમેશ  ડી.  ડે યુટી એ ઝી. એ િનયર (િસિવલ) ૧૧૦૭૨૮/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૫ ી વાઘેલા બી. પી.  ડે યુટી એ ઝી. એ િનયર (િસિવલ) ૧૨૦૫૪૪/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૬ ી કા રયા િવજયભાઇ ચંદુલાલ  ડે યુટી એ ઝી. એ િનયર (િસિવલ) ૯૦૦૯૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૭ ી લખતરીયા હરશેભાઇ ડી.  આસી.મેનેજર ૭૨૦૪૭/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૮ ી બોલણીયા ભરતકુમાર મનુભાઇ ડે યુટી એ ઝી. એ િનયર (િસિવલ) ૭૬૨૮૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૯ ી ડેલા ઇમરાન સતારભાઇ આસી.એ િનયર (િસિવલ) ૬૦૬૫૧/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૨૦ ી ગેડીયા જતીન મનસુખભાઇ આસી.એ િનયર (િસિવલ) ૬૬૧૦૨/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૨૧ ી ગોહીલ હષિવજય સહ એમ. આસી.એ િનયર (િસિવલ) ૬૪૨૦૭/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૨૨ ી સોલકંી િવજયકુમાર ભાવસંગ આસી.એ િનયર (િસિવલ) ૫૯૧૨૫/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૨૩ ી વાગડીયા િવશાલ મનસુખભાઇ આસી.એ િનયર (િસિવલ) ૬૬૧૦૨/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૨૪ ી વાઘેલા ચતન રમેશભાઇ આસી.એ િનયર (િસિવલ) ૬૪૨૦૭/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૨૫ ી કાપડીયા ધીરેન નટવર સહ આસી.એ િનયર (િસિવલ) ૭૧૯૬૭/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૨૬ ી ટાકં મૌિલક જંયતભાઇ આસી.એ િનયર (િસિવલ) ૬૯૯૨૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૨૭ ી ગોહેલ સુનીલ દેવશીભાઇ આસી.એ િનયર (િસિવલ) ૬૯૯૨૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૨૮ ી સોલકંી રાજેશકુમાર બાબુલાલ આસી.એ િનયર (િસિવલ) ૯૨૮૮૬/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૨૯ ી અ ાવત િવમલ આર. એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૫૮૯૫૫/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૩૦ ી ભાર વાજ રમેશભાઇ વણલાલ એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૭૮૮૧/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 
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૩૧ ી ચોટિલયા જયેશ ગો વદભાઇ એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૪૧૧૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૩૨ ી ગજેરા િવણ ભાનુભાઇ એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૭૮૨૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૩૩ ી જોષી પરેશ ચં કા ત એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૫૯૧૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૩૪ ી ગોિહલ જયેશ ધીરજલાલ એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૫૮૯૭૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૩૫ ી ની રોિહત દુશયંતભાઇ એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૪૧૪૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૩૬ ી જોષી સંજયકુમાર ભાનુશંકર એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૬૨૯૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૩૭ ી પં યા ણવ જનાદનભાઇ એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૪૧૧૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૩૮ ી પરમાર દનેશકુમાર બાબુભાઇ એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૭૩૮૭૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૩૯ ી પટેલ એ. પી. એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૭૩૯૫૫/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૪૦ ી રાઠવા અભેસ ગ આર. એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૫૮૯૭૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૪૧ ી રવાણી રણ ત નારણભાઇ એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૭૪૧૨૫/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૪૨ ી ટાકં રાજેશ કાન ભાઇ એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૭૮૨૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૪૩ ી વણઝારા નટવર સહ ક.ે એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૫૯૭૪૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૪૪ ી વડુકુલ મુકેશ કે. એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૦૪૫૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૪૫ ી ભાષા નીલેશ ગો વદભાઈ એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૦૪૫૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૪૬ ી ચૌહાણ િવનોદકુમાર ગોરધનભાઈ એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૦૪૫૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૪૭ ી પીપળીયા પંકજ દવ ભાઇ એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૦૪૫૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૪૮ ી પાભંર િહતેષ ડી. એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૫૮૯૪૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૪૯ ી વાળા દનેશકુમાર બી. એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૦૩૫૬/-  સરકાર ીના િનયમ મુજબ 
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૫૦ ી રાઠોડ દપકકુમાર બી. એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૭૩૮૭૩/-  સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૫૧ ી રાવલ ભાવેશભાઇ વી. એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૦૩૫૬/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૫૨ ી વેકરીયા કશોરકુમાર કાન ભાઇ એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૦૩૫૬/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૫૩ ી એ. બી. ડે   એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૯૮૭૮/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૫૪ ી લાબરીયા મગનભાઇ માધાભાઇ  એડી.આસી. એ િનયર (િસિવલ) ૬૧૪૦૧/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૫૫ ી ગોહેલ મયુર હર વનભાઇ આસી.એ િનયર (િસિવલ) ૬૫૬૩૧/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૫૬ ી તેરૈયા દીપેશ જયંતીભાઇ  આસી.એ િનયર (િસિવલ) ૪૪૧૮૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૫૭ ી વલી ા કરશનભાઇ  આસી.એ િનયર (િસિવલ) ૪૩૫૬૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૫૮ ી વસાવા શાશાંકકુમાર તુલસીભાઇ  આસી.એ િનયર (િસિવલ) ૪૩૫૬૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૫૯ ી જોષી હષલ એમ. વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૬૪૭૮/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૬૦ ી ડોડીયા ક યપ આર. વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૨૭૩૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૬૧ ી મકવાણા નીલેશકુમાર . વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૬૪૭૮/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૬૨ ી ભ ટી સાગર અિનલકુમાર વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૯૬૦૭/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૬૩ ી ગોહેલ કૌશીક માવ ભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૭૫૫૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૬૪ ી દવ િહરેન કેશવલાલ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૮૫૧૮/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૬૫ ી નકુમ િનિતન પરસોતમભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૮૫૮૨/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૬૬ ી પરમાર િમલ દ દીનશેકુમાર વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૯૬૦૭/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૬૭ ી પટેલ તે કુમાર અમૃતભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૯૬૦૭/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૬૮ ી સરધારા ભાવેશ ભગવાન ભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૯૬૦૭/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 
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૬૯ ી સોલકંી ઉમેશ હેમરાજભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૮૫૧૮/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૭૦ ી ટાકં િચરાગ િનતીનભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૮૫૧૮/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૭૧ ી પંડયા િનકુંજ િવણચં   વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૪૦૭૫૪/-  સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૭૨ ી ગોહીલ કરણકુમાર ઇ વરભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૪૧૯૦૪/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૭૩ ી ગુજરાતી અવિનશકુમાર મોહનભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૪૦૭૫૪/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૭૪ ી ડે  અિનરાજ સહ નરે સહ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૪૦૭૫૪/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૭૫ ી ડે  યુવરાજ સહ મહે સહ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૪૦૭૫૪/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૭૬ ી પરમાર પાથ સહ સુરેશકુમાર વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૪૨૯૮૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૭૭ ી ટોળીયા સુરેશ સાતાભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૭૫૨૮/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૭૮ ી ચૌહાણ કૃણાલ દેવ ભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૪૫૪૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૭૯ ી િનસરતા મુકેશભાઇ કોયાભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૮૫૮૨/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૮૦ ી સાણધરા સચીન િવજયકુમાર વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૮૫૮૨/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૮૧ ી શેખ પરવેઝ બરકતભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૮૫૮૨/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૮૨ ી ટાકં યોગેશ પરષોતમભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૭૪૯૭/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૮૩ ી ચાવડા ડાયાલાલ ખીમ ભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૫૭૫૩૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૮૪ ી પંડયા ધમશ રમિણકલાલ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૫૭૫૯૨/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૮૫ ી સોરઠીયા િહતેષ ાગ ભાઇ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૪૪૧૩૪/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૮૬ ી ગરચર શૈલેશ નારણભાઈ વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૯૬૦૪/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૮૭ ી પટેલ મહે કુમાર આઇ. વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૭૫૫૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 
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૮૮ ી પડધરીયા મયુર એસ. વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૫૫૧૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૮૯ ી પટેલ િમથુન એસ. વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૯૬૦૭/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૯૦ ી પરમાર રાજુ સી. વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૩૭૫૪૧/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૯૧ ી બીલવાલ બાબુભાઇ રામાભાઇ  વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૨૦૪૦૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૯૨ ી ગાણી જ મીન રમેશભાઇ  વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૨૦૮૫૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૯૩ ી સિહયા ક પેશકુમાર ધી ભાઇ  વક આસી ટ ટ (િસિવલ) ૨૦૪૦૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૯૪ ી મેવાડા દવ ભાઇ બી. કેશીયર ૬૫૭૯૨/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૯૫ ી ત ના ચં ેશ ભુદાસ ટેકસ ઇ સપકેટર  ૬૫૬૭૮/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૯૬ ી રાણા કેતન મનહરલાલ  એકાઉ ટ ટ ૫૬૭૨૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૯૭ ી ચાવડા જયંિતલાલ ડી. કેશીયર ૬૫૭૩૮/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૯૮ ી તુવરા બી. પી.  સી. લાક ૬૦૨૪૭/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૯૯ ી ભેમીયાતર ઉમેશ આર. જુ. લાક ૨૫૮૫૫/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૦૦ ી જોષી નીલીમાબેન એસ. જુ. લાક ૪૩૭૮૬/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૦૧ ી ખેર દલીપ એસ.  જુ. લાક ૩૧૦૩૮/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૦૨ ી ઉપા યાય ભ ેશ પી.  જુ. લાક ૩૪૩૭૬/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૦૩ ી જોષી સરોજબેન ક.ે  જુ. લાક ૩૪૩૯૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૦૪ ી અઘારા રમશે . જુ. લાક ૩૪૪૧૬/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૦૫ ી પંચોલી ણવ સુરેશભાઇ  જુ.કલાક  ૩૬૪૮૮/-  સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૦૬ ી લાધાણી નઈમહમદ મહેબુદાલી જુ.કલાક  ૧૯૯૫૦/-  સરકાર ીના િનયમ મુજબ 
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૧૦૭ ી મી ી મેહુલ યુમનભાઇ  જુ.કલાક  ૧૯૯૫૦/-  સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૦૮ ી પટેલ ીજેશ રજનીકાંત  જુ.કલાક  ૧૯૯૫૦/-  સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૦૯ ી ખંભાયતા િવપુલ ભુદાસભાઇ ટાઇપી ટ ૪૭૭૯૬/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૧૦ ી સોનારા િહતેષ ગો વદભાઇ ટાઇપી ટ ૪૩૮૩૮/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૧૧ ી કુબાવત િહતેશભાઈ જે. ાઈવર ૩૫૪૬૫/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૧૨ ી મુછડીયા ક.ેએ. ાઇવર ૫૨૮૭૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૧૩ ી સોલકંી કેશવલાલ પાલાભાઇ ાઇવર ૪૦૬૧૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૧૪ ી િવરસોડીયા હંસરાજ શાંતીલાલ ાઇવર ૩૯૭૩૬/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૧૫ ી ઝ ઝુવાડીયા દલીપ ભાણ ભાઇ હેવી હીકલ ાઇવર ૫૬૧૪૪/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૧૬ ી ગોિહલ સુ ન સહ માં સગ  હેવી હીકલ ાઇવર ૪૩૯૨૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૧૭ ી બસીયા ભરતભાઇ દેવકુભાઇ રોડ રોલર ાઇવર ૫૧૩૧૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૧૮ ી ખાંડેખા ભરત રમણભાઇ રોડ રોલર ાઇવર ૫૧૨૫૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૧૯ ી મેવાડા અિ વનરામ ભાઇ રોડ રોલર ાઇવર ૪૯૯૩૮/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૨૦ ી િશશાંગીયા મહેશ જયંતીભાઇ મજુર ૨૩૧૯૫/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૨૧ ી હંસાબેન જયંતીભાઇ પરમાર મજુર ૩૨૯૭૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૨૨ ી િનમાવત કમલેશ સી. મજુર ૩૨૨૬૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૨૩ ી સાવંત મહેશભાઇ િવ નુભાઇ મજુર ૩૩૦૦૫/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૨૪ ી અકબરી દેવ  હીરાભાઇ મજુર ૩૦૯૪૬/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૨૫ ી બારૈયા મન  રઘુભાઇ મજુર ૨૬૨૨૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 
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૧૨૬ ી ચાવડા કા તાબેન દનેશભાઇ મજુર ૨૧૩૨૬/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૨૭ ી દવાણી િહતેષ રમણીકલાલ મજુર ૩૧૧૨૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૨૮ ી પં યા િવણભાઇ મોહનભાઇ મજુર ૨૬૭૮૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૨૯ ી પરમાર અમરશીભાઇ સવાભાઇ મજુર ૩૨૯૭૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૩૦ ી શગાળા હસમુખભાઇ નાથાભાઇ મજુર ૩૧૧૨૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૩૧ ી વાઘેલા મુકેશ એ. મજુર ૩૧૩૨૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૩૨ ી િવરસોડીયા સોનલબેન જયંતીભાઇ મજુર ૨૩૨૫૫/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૩૩ ી મકવાણા કંકુબેન નારણભાઇ  મજુર ૩૨૨૩૩/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૩૪ ી રાઠોડ ડાયાભાઇ ચનાભાઇ કલીનર ૩૬૫૧૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૩૫ ી રાઠોડ નારણભાઇ ભવાનભાઇ લીનર ૩૬૫૧૯/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૩૬ ી ર નોતર મુળ ભાઇ ગોપાલભાઇ પ ટાવાળા ૨૨૮૧૦/-   સરકાર ીના િનયમ મુજબ 

૧૩૭ ી કાઠીયા રાજેશ કરીટભાઇ  પ ટાવાળા ૩૦૫૨૬/-  સરકાર ીના િનયમ મુજબ 
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બાધંકામ શાખા 
કરણ -૧૨(િનયમસં હ-૧૧) 

યેક સં થાન ેફાળવાયલેઅદંાજપ  તમામ યોજનઓ, સિુચત ખચ અન ેકરલે ચકુવણી અગં ેઅહવેાલોની િવગતો િવકાસ, િનમાણ અન ેતકનીકી કાય  અગં ેજવાબદર 
હરેતં  માટ ે

 

૧૨.૧ જુદી જુદી યોજનાઓ અ વય ેજુદી જુદી વિૃત માટ ેઅદંાજ પ નીિવગતોની માહીતી 
 

રવે યુ ૨૦૧૮/૧૯  
મ બજેટ સદર િહસાબી સદર વૃતી શ  કયાની 

તારીખ 
વૃતી ના અંતની 

તારીખ 
સુચીત રકમ 
( .લાખમા)ં 

છે લા વષનો ખરેખર 
ખચ . લાખમા ં
(૧૭-૧૮) 

૧ બાંધકામ શાખા પગાર ખચ પગાર ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૯૧૧.૯૮ ૭૯૬.૯૨  
૨ સાદીલવાર ખચ સાદીલવાર ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૧.૫૫ ૧.૦૬ 
૩ ટેલીફોન ખચ ટેલીફોન ખચ ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૨.૦૦  ૦.૧૦  
૪ બાંધકામ વીજળી ખચ વીજળી ખચ ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૧.૦૦  ૧.૪૨  
૫ કોપ રેશન જમીન આર ણ ખચ જમીન આર ણ ખચ ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૬૪.૦૨  ૭૦.૭૭ 
૬ ઈમારત મરામત (જનરલ) ઈમારત મરામત (જનરલ) ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૨૦૦.૦૦  ૧૩૨.૧૮ 
૭ ગટર મરામત તથા અ ય મરામત ગટર મરામત તથા અ ય મરામત ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૧૪૩.૦૦ ૪૩.૩૪ 
૮ નાળા-પુલો દુર તી નાળા-પુલો દુર તી ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૫૦.૦૦ ૧૭.૨૬  
૯ ર તા મરામત  ડામર/કો ીટ/પેવર/કાચા ર તા 

મરામત 
૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૩૯૮.૯૩  ૨૯૪.૭૯  

૧૦ રે વે ો સગ િનભાવ ખચ રે વે ો સગ િનભાવ ખચ ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૦.૦૦  ૧.૦૮ 
૧૧ મશાન સુધારણા પરચુરણ ખચ મશાન િનભાવ ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૪૫.૮૩  ૧૪.૨૪  
૧૨ ક તાન સુધારણા પરચરુણ ખચ ક તાન િનભાવ ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૫.૦૫  ૧.૦૨  
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વષ ૨૦૧૮-૧૯ (કેપીટલ) 
મ યોજનાનુ ંનામ/સદર વૃતી ન ુનામ વૃતી શ  કયાની 

તારીખ 
વૃતીના અંતની 

તારીખ 
સુચીત રકમ 
( . લાખમા)ં 

છે લા વષનો ખરખેર 
ખચ . લાખમાં (૧૭-
૧૮) 

૧  નવી ગટર નવી ગટર ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૪૧.૫૦  ૯.૨૩ 
૨  હેર બાથ મ-મુતરડી બાધંકામ બાથ મ-મુતરડી બાંધકામ ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૨૧.૦૦ ૨.૪૨   
૩  ટપાથ  ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૦.૦૦  ૨૪.૬૯ 
૪  િસમે ટ રોડ તથા પે વગ લોક રોડ ર તા ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૯૨.૦૦  ૭૧.૯૭ 
૫  ટોમ વોટર( ેનજે)/વ કળા સુધારણા ટોમ વોટર ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૫૭.૪૪  ૨૫.૮૮   
૬  કો યુનીટી હોલ બાધંકામ કો યુનીટી હોલ ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૦.૦૦  ૦.૦૦ 
૭  રેસકોષ ડેવલોપમે ટ કીમ બગીચા- વારા ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૦.૦૦  ૦.૦૦  
૮  િબ ડ ગ એ ડ સાઈટ ડવેલોપમે ટ માલધારી વસાહત ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૦.૦૦  ૦.૦૦  
૯  મનોરંજન ખચ મનોરંજન ખચ ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૦.૦૦  ૦.૦૦  
૧૦  એમ.એલ.એ. એરીયા ડેવ. ખચ એમ.એલ.એ. એરીયા ડેવ. ખચ ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૩૦૦.૦૦  ૩૦૯.૫૦ 
૧૧  સંસદસ ય ી ા ટ સંસદસ ય ી ા ટ ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૧૫૦.૦૦  ૩.૮૮ 
૧૨  તેરમા ંનાણાપંચ હેઠળ ડવે. ખચ તેરમા ં નાણાપંચ હઠેળ ડેવ. 

ખચ 
૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૦.૦૦  ૦.૦૦  

 કલમ-૨૦૫ હઠેળ િવકાસ કામ      
૧૩  નવા ર તા નવા ર તા ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૨૮૩.૫૭  ૧૪૫.૬૯  
૧૪  કલમ-૬૩(૨) હેઠળ િવકાસ કામ પછાત િવ તાર િવકાસ કામ ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૫૪૫.૭૦ ૩૯૧.૯૫  
૧૫  સુલભ શૌચાલય સુલભ શૌચાલય ૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૧૫.૮૮ ૪૩.૮૯ 
૧૬  મેયર ીનાં વોડના લોકોપયોગી કામો મેયર ીનાં વોડના લોકોપયોગી 

કામો 
૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૪.૦૦  ૩.૮૯ 
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૧૭  ડ.ે મેયર ીના ંવોડના લોકોપયોગી કામો ડ.ે મેયર ીનાં વોડના 
લોકોપયોગી કામો 

૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૩.૦૦  ૧.૦૦ 

૧૮  ટે. કમીટી ચેરમેન ીના વોડના 
લોકોપયોગી કામો 

ટે. કમીટી ચરેમેન ીના વોડના 
લોકોપયોગી કામો 

૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૩.૦૦  ૨.૬૬  

૧૯  િવરોધ પ નાં નેતા ીના વોડના 
લોકોપયોગી કામો 

િવરોધ પ ના ંનેતા ીના વોડના 
લોકોપયોગી કામો 

૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૩.૦૦  ૨.૮૪  

૨૦  સ ય ીના વોડના લોકોપયોગી કામો સ ય ીના વોડના લોકોપયોગી 
કામો 

૦૧/૦૪/૨૦૧૮  ૩૧/૦૩/૨૦૧૯  ૭૨૦.૦૦  ૬૫૪.૭૧ 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ  - ૧૩ 
સહાયકી કાય મોના અમલ અંગેની પ ધિત  

 
આ શાખા હેઠળ સહાયકી કાય મ યોજના અમલમાં ન હોય લાગ ુપડતું નથી.  
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ  - ૧૪(િનયમસં હ-૧૩) 
તણેે આપેલ રાહતો, પરમીટ ક ેઅધીકતૃ મેળવનારની િવગતો 

 
આ શાખા મારફત કોઇ રાહત આપવામાં આવતી નથી. તેમજ કોઇ પરમીટ ઇ ય ુકરવામા ંઆવતી નથી જેથી લાગુ પડતું નથી. 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ  - ૧૫(િનયમસં હ-૧૪) 
કાય  કરવા માટ ેન કી કરલે ધોરણો 

 

૧૫.૧ િવિવધ વિૃતઓ/કાય મો હાથ ધરવા માટે િવભાગ ેન કી કરલે ધોરણોની િવગતો::- 
 
 કોઇ પણ િવ તારમાં બાંધકામ શાખા હ તકની યોજનાની અમલવારી માટે નીચ ેમુજબ કાયવાહી કરવામા ંઆવે છે.  
૧. જે તે િવ તારમા ંટેકનીકલ/ફીઝીબલીટી સવની કામગીરી 
૨. સવ આધારીત નકશા તથા અંદાજપ  તૈયાર કરવા માટેની કામગીરી. 
૩. તાંિ ક તથા નાણાં કય મંજુરી/ નાણાં કય જોગવાઇની કાયવાહી. 
૪. ટે ડરો તયૈાર કરી ટે ડરો માંગવા.  
૫. થળ િ થિત તથા વતમાન ભાવોન ેઅનુલ ીન ે યાજબી આવેલ ટે ડરના ભાવો અંગ ેસ મ સતા પાસેથી મંજુરી મેળવવી. 
૬. ીઓડીટ તથા કરારનામાની કાયવાહી કરવી. 
૭. વકઓડર આપવો અન ેકામની અમલવારી કરાવવી.  
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ  - ૧૬(િનયમસં હ-૧૫) 
વી ં પ ેઉપલ ય માિહતી 

 

૧૬.૧ વી ં પ ેઉપલ ય િવિવધ યોજનાની માિહતીની િવગતો :- 
 
 (૧) હાલ ફ ત ટે ડર વેચાણ અંગેની હેરાત વી ં પ ેઉપલ ય છે.  
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
બાધંકામ શાખા 

કરણ  - ૧૭(િનયમસં હ-૧૬) 
માિહતી મેળવવા માટ ેનાગ રકોન ેઉપલ ય સવલતોની િવગતો. 

 

૧૭.૧ લોકોન ેમાિહતી મળે તે માટે િવભાગે અપનાવલે સાધનો, પ ધિતઓ અથવા સવલતો :- 
 
 (૧) કચેરી  
 (૨)વતમાન પ ો  
 (૩) નોટીસ બોડ 
 (૪) કચેરીમા ંરેકડનુ ંિનરી ણ 
 (૫) મહાનગરપાિલકાની વેબસાઇટ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  
                           

                  રા.મ.ન.પા./બાંધકામ/સ.ેઝોન/ .ન.ં                                   
 
 
 

 

 

આથી માણીત કરવામા ંઆવે

ડી કલોઝર (સા.િવ.િવ.) મારા િવભાગ

અ યતન કરવામાં આવલે છે. 

 

   તારીખઃ......................  

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

.                                                                                    તા

-::   માણ૫   ::- 

આવ ેછે ક,ેમાિહતી અિધકાર અિધનીયમની કલમ-૪ અંતગત વય ં હેર

િવભાગ વારા તયૈાર કરવામા ંઆવેલ છે અન ેતા.૩૦-૦૪-ર૦૧૯ ની િ થતીએ
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તા......./......./ર૦૧૯  

હેર કરવાની બાબતો ોએકટીવ 

િ થતીએ અમારી મજુંરી મળેવી 

.................................. 
હેર માિહતી અિધકારી 

બાંધકામ શાખા 
રાજકોટ મહાનગરપાલીકા 


