રાજકોટ મહાનગ રપાલકા
દફાણ હટાલ ળાખા,ડ. આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઇ યડ, યાજકટ
-: અખબારી યાદી:-

દબાણ હટાળ ાખાની કામગીરીનો રીપોટટ .
તારીખ: ૦૩-૦૫-૨૦૨૧

દફાણ હટાલ ળાખાની તા. ૨૨ અપ્રિર ૨૦૨૧ થી ૨૮ અપ્રિર ૨૦૨૧ સુધીની કાભગીયીની
પ્રલગત નીચે મુજફ છે .
જપ્ત કરે 

સંખ્યા/કકોગ્રામ/

ળસ્તુની વળગત

રૂવપયા

યે કડી/કેફીન

૪૨

જપ્તી સ્થલ
ેડક યડ, પુષ્કયધાભ યડ, નાના ભોલા યડ, જ્યુફેરી ભાકે ટ, ચંદ્રળ
ે નગય હકર્સ ઝન,
યાફજાય, ભચી ફજાય, રૂડા નગય-૧.

યચુયણ

૨૩

ફુરછાફ યડ, જ્યુફેરી ભાકે ટ, ગામત્રીનગય, પુષ્કયધાભ યડ, રૂડા નગય-૧.

ભારર્ાભાન
ળાકબાજી/પ/

૬૫૦ કક.ગ્રા.

ફુર

જકળન
ં
યડ, જ્યુફેરી ભાકે ટ, જીલયાજ ાકસ , ળનીલાયી, યૈ મા યડ, ંચામત ચક,
ભચીફજાય.

ભંડ ચાર્જ

૨૧૭૮૦/-

ેડક યડ, યુની.યડ, જકળન
ં
યડ, પુષ્કયધાભ યડ.

લકહલટી ચાર્જ

૫૦૦૦/-

ભાસ્ક ેનલ્ટી

૧૭૦૦૦/-

હનુભાન
ં
ભઢી, કઠાયીમા યડ, આશ્રભ યડ, નાના ભોલા યડ, કુ લાડલા યડ, જાભટાલય.

હટર/ળ ર્ીર

૧૦૮ ળ

આનંદ ર્ાગય ાન, અકયહંત ડેયી, ઠાકયધણી ટી સ્ટૉર, ઈઝી ફેકયી, પ્રળલ ળક્તત ટી

કનક યડ.

સ્ટર, યજલાડી ાન, કકસ્ભત હટર, દે લજીલણ હટર, ચામુડા
ં કડરતર્, કિષ્ના
ાન,ટે ર ાન & કલ્રીંતર્, નલયં ગ હેય આટસ , ભભાઈ ાન & ટી સ્ટર, આકાય
ર્ેનેટયીઝ, કડા હાઉર્, ર્ાંઈ ક્રુા ર્ેનેટયીઝ, ભહેતા ઇરેકટ્રીક, યમર સ્ટાય, યીના
ફુટલેય જેન્ર્ કલ્ફ, કનૈમા ટી સ્ટર, ટે ર ાન, ભભાઈ ાન, મુયરીધય ડીરતર્
ાન&કલ્રીંતર્. ભાહીન બજીમા હાઉર્, કિષ્ના સ્ટે ળનયી એન્ડ ફ્રાલય ળ, ચંદન ઇરે.,
પખયી ટ્રે ડસર્, શ્રી ર્ાંઈનાથ ટે લરકભ, ચોહાણ ેઈન્ટર્, ભહન ટ્રે ડસર્, બલાની ઈરે., રટર્
ટ્રે રીંગ કુ ., પ્રળલ ભંકદય ફુડ્ર્, ર્ત્મભ ટે ઈરય, એર્.ી.ઈરે.ર્, પેળન કા અડ્ડા, ચામુડા
ં
કટીર્, સ્લક્સ્તક સ્ટે ળનયી, એ-લન પ્રર્રેતર્ન, એચ.ડી. હેય ર્લુન, ફાાર્ીતાયાભ
ટાઈલ્ર્, કેક એન્ડ ઈન્ઝમ, ઓભ હભ એરમાયર્, ટીપુ એન્ડ ાન ર્ેન્ટય, ખેતરા
આા ટી સ્ટર,...
અન્મ કાભગીયીની
પ્રલગત

-

અપ્રધકાયી ર્ાહેફશ્રીની સુચના અનુર્ાય કાભગીયી કયે ર છે . ત્રણેમ ઝનની ટીભ ર્ાથે
ભીને ર્યુતત
ં કાભગીયી કયે ર છે . રેલખત તથા ભોલખક પયીમાદન પ્રનકાર કયે ર છે

,આ

ઉયાંત CCTV કેભેયા અંતગસત આલતી પયીમાદન પ્રનકાર કયે ર છે તથા કર ર્ેન્ટયની
ઓનરાઇન પયીમાદન પ્રનકાર કયે ર છે .

એન્િોંચભેન્ટ ઓકપર્ય
યાજકટ ભહાનગયાલરકા

