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વોડડ ન.ં ૦૧ 

 ગઈકાર યાજકોટ ળશયેભાાં આલેર બાયે લયવાદના ગરે લોડડ ન.ુ ૧ભાાં ચાલ ુલયવાદે અને 
લયવાદના વલયાભ ફાદ વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ળાખાભાાં વપાઈ કભડચાયીઓ દ્વાયા વતત કાભગીયી 
કયી લયવાદના ાણીનો અવલતય વનકાર થામ તેલી વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલી શતી.   
 

વોડડ ન.ં ૦૨ 
ગામત્રીધાભ વોવામટીભાાં લયવાદી ાણી બયાઈ જતાાં તમાાં નડતય ફૃ દદલાર તોડી ાણી 

વાય થલાનો યસ્તો કયાલેર , યાભેશ્વય ચોક ાવેના લોકાની સ્ક્સ્િન ચેમ્ફય વપાઈ કયાલેર , કાળી 
વલશ્વનાથ પ્રોટ ાવે તથા જકાત નાકા   શોકવડ ઝોન ાવે ભેન શોર વપાઈ કયીને ાણી વનકાર 
કયાલેર, સબુા નગય ળેયી નાંફય 8/ અ ાવે દદલાર તોડી ાણી વાય થલાનો યસ્તો કયાલેર. 



વળતર ાકડ ૨ ાવે દદલાર તોડી ાણી વાય થલાનો યસ્તો કયાલેર. 
 

વોડડ ૦૩  

ચાલ ુલયવાદ દયમ્માન ગાંબીય અકસ્ભાત તેભજ જાનશાની   ટાલા ભાટે ોટયા નારા 
તેભજ યેરનગય અંડયબ્રિજ ોરીવ ડીાટડ ભેન્ટની વશામથી ફેયીગેદટિંગ કયાલી યસ્તો ફાંધ કયાલેર.  
ચાલ ુલયવાદ ભાાં લોડડ ભાાં અરગ અરગ વલસ્તાયભાથી વાય થતા નારા ભાથી ાણીના મોગ્મ 
વનકાર ભાટે લોકા ટીભ દ્વાયા કચયાનો વનકાર કયલાભાાં આલેર.  ભાધાય ચોકડી ફવ સ્ટેળન 
ાવે જેવીફી દ્વાયા ાણીનો વનકાર કયલાભાાં આલેર. ગામત્રીધાભ વોવામટી ાવે વતમભ વળલભ 
સનુ્દયભ ાવે બયામેર ાણીનુાં પ્રોટની દીલાર તોડી વનકાર કયલાભાાં આલેર. જ ાંક્ળન ભેઈન યોડ 
તેભજ શાંવયાજનગય ભેઈન યોડ ય નડતયફૃ સ્ીડ િેકય તોડીને ાણીનો વનકાર કયલાભાાં  
આલેર. આજી નદીના દકનાયે આલેર નયવાંગ યા તેભજ ફૃખદડમા યાના વનચાણ લાા   

વલસ્તાયભાાં લોડડ ટીભ તેભજ ોરીવ સ્ટાપ વાથે રોકોની વરાભતી ભાટે નજીકની વયકાયી ળાાભાાં 
સ્થાાંતય કયલા ભાટેની વ્મલસ્થા કયાલેર તેભજ રોકોના   વશરેાઈથી સ્થાાંતય ભાટે વીટી ફવની 
વ્મલસ્થા ણ કયાલેર. SWM ટીભ દ્વાયા ચાલ ુલયવાદ દયમ્માન વતત એરટડ ભોડ ય યશી 
ાણીના ઝડી વનકાર ભાટે અરગ અરગ વલસ્તાયોભાાં સ્િીન ચેમ્ફય વપાઈ ચાલ ુયાખલાભાાં 
આલેર. લૉડડની ટેક્ક્નકર ટીભ દ્વાયા વલવલધ વલસ્તાયોભાાં બયામેર ાણીના વનકાર ભાટે લયવાદી 
ાણી ડ્રેનેજ ભેનશોરની વતત વપાઈ કયલાભાાં આલેર.  આજ લશરેી વલાયે લયવાદ ફાદ લોકા 
ટીભ દ્વાયા ોટ યા નારાભાાં બયામેર કચયાનો વનકાર કયલાભાાં આલેર. 
 

વોડડ ન ં૪ 

 બાયે લયવાદ ફાદ આજે ફલાજીલાવ અને વભમાણાલાવભાાંથી ૨૦ રોકોનુાં સ્થાાંતય 
કયલાભાાં આવ્યુાં. જમપ્રકાળ નગય અને ખોડીમાયયા વલસ્તાયભાાંથી રોકોને આલશ્મક સ્થાાંતયની 
કાભગીયી ચાલ ુછે. આ કાભગીયી ોરીવ સ્ટાપ, પામય સ્ટાપ અને ભશાનગયાબ્રરકાની ટીભ દ્વાયા 
કયલાભાાં આલેર. વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજેભેન્ટ ળાખા દ્વાયા વતત વપાઈ કાભગીયી કયલાભાાં આલેર.   
 

વોડડ ન ં૫ 

ભારધાયી વોવામટી તથા નલાગાભ ભેઈન યોડ ય લયવાદી ાણી બયાઈ જતાાં જેવીફી 
દ્વાયા ાણીનો વનકાર કયાલેર , વ્રજભવૂભ વોવામટીભાાં બ્રોક થમેર સ્િીન ચેમ્ફય વપાઈ કયલી 
ાણીનો વનકાર કયાલેર, લરબનગય, વદગરુુ યણછોડનગય વાંત કફીય યોડ ય સ્િીન ચેમ્ફય અને 
ભેનશોર વપાઈ કયાલી ાણીનો વનકાર કયેર. 
 

વોડડ ન.ં ૦૬ 

બાયે લયવાદને રીધે લોડડ નાં ૦૬ના વલસ્તાયોભા ાણી બયાઈ જતાાં લોડડ નાં.૦૬ ના 
કોોયેટયશ્રી વાથે વાંકરનભા યશી લોડડ ઇજનેય , લોડડ ઓદપવય , એવ.આઈ. એવ.એવ. આઈ. , તેભજ 



અન્મ સ્ટાપ વાથે યશી વલવલધ કાભગીયી કયલાભાાં આલેર  જેભાાં  વીતાયાભ નગય   યોડ ય ાણી 
બયાઈ જતાાં ાણીનો વનકાર કયાલેર. અંબ્રફકા વોવામટીભા બયાઈ ગમેર ાણીનો વનકાર કયાલેર,  
ભનશય યા ૬ભા યસ્તા ય ડેર ભોટા ભલુાનો તલાદયત ભોયભ બયી યસ્તો ચારલા મોગ્મ 
ફનાલેર, શ્રભજીલી વોવામટીભા મોગ્મ વભમે રોકોને સ્તાાંતય કયાલેર.  વાંત કફીય યોડ ય 
બયામેર ાણી નો વનકાર કયાલેર. 
 

વોડડ ન.ં ૭ 

  બલાની નગય , યાભનાથ ઘાટ  વલસ્તાયભાાં ફાાંધકાભ , પામય અને વલજજરન્વની ટીભ દ્વાયા 
વાયી અને વભમવય પ્રવતદિમા  કયલાભાાં આલેર,  બલાની નગયભાાંથી ાણીનો યસ્તો ખોરલા ભાટે 
દડલાઇડય શટાલલાભાાં આલેર તેભજ બલાનીનગય મખુ્મ ભાગડ ય ડેર દીલારનો કાટભા દૂય 
કયલાભાાં આલેર. યાત્રે ક્સ્થવત વનમાંત્રણભાાં આવ્મા છી ણ પામય સ્ટાપ  અને ફાાંધકાભ વલબાગના 
સ્ટાપ દ્વાયા વતત દયક્સ્થવતનુાં મલૂમાાંકન કયલાભાાં આલેર. મખુ્મ યસ્તા અને ાણીના વનલાવી 
વલસ્તાય ય SWM ટીભ દ્વાયા ચેમ્ફયની વપાઈ કયેર, તેના કાયણે લયવાદ નો વનકાર વયતાથી 
થઇ ળકે. વલજીરન્વ ળાખાના સ્ટાપના વશમોગથી સ્થાાંતય કાભગીયી કયલાભાાં આલી. 
 

વોડડ ન.ં ૦૮  
તા. ૧૩/૦૯/૨૦૨૧ના આલેર લયવાદને રીધે લોડડના કોોયેટય વાથે વાંકરનભા યશી લોડડ 

ઇજનેય, લોડડ ઓપીવય, એવ.આઇ. તેભજ અન્મ સ્ટાપ વાથે યશી વલવલધ કાભગીયી કયલાભા આલેર. 
જેભાાં યાભધાભ વોવા. ળેયી નાં.૩ભા ાણી બયાલાથી દદલારભા શોર કયી ાણીનો વનકાર કયેર છે.  
અક્ષયભેઇન યોડ ય સ્ીડફેકયની વાઇડ તોડી યોડ ય બયાત ુાણીનો વનકાર કયાલેર છે. ચાલ ુ
લયવાદ દયવભમાન વતત એરટડ ભોડ ય યશી ાણીના વનરાક ભાટે અરગ અરગ વલસ્તાયભા 
સ્ક્સ્કન ચેમ્ફય વપાઇ ચાલ ુયાખલાભા આલેર. અવભનભાગડના છેડે ૧૫૦ ફુટ યીંગ યોડ કોવીંગ ય 
ભજુય દ્વાયા વતત ભોવનટયીંગ યાખી ાણીનો વનકાર કયાલેર. કોટેચા નગય-૫ભા આલેર પયીમાદ 
અંગે ભેઇન શોર ખોરી ાણીનો વનકાર કયાલેર . ૧૫૦ ફુટ યીંગ યોડ બ્રફગ ફજાય ાવે રક્સ્વલારા 
ાવે યોડ ય ાણી બયાતા ચયેડી કયી ાણીનો વનકાર કયાલેર. લોડડ ના અરગ અરગ 
વલસ્તાયભા વલે કયી યોડ ય ડેર ખાડાભા ભોયભ અને બ્રોક  નાખલાની કાયભગીયી આજે ચાલ ુ
કયાલેર છે. 
 

વોડડ ન ં૯ 

બાયે લયવાદનાાં રીધે લોડડ નાંફય ૯ભાાં લોડડ ઓદપવયશ્રી, લોડડ એન્જીનીમયશ્રી, વેનેટયી 
ઇન્સ્ેકટયશ્રી તથા તભાભ ટેકનીકર એન્જીનીમયીંગ સ્ટાપ અને વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ સ્ટાપ દ્વાયા 
લોડડનાાં કોોયેટયોને વાથે યાખીને વલવલધ કાભગીયી કયલાભાાં આલેર છે જેભાાં દિષ્ના ાકડ વોવામટી 
ળેયી નાંફય ૩ભાાં છેલાડાનાાં ભકાન યોડ રેલર કયતાાં નીચાાં લાા શોલાથી ાછનાાં ફગીચાભાથી 



ઘયની ગટયભાાં ાણી આલતા ઘયભાાં ાણી બયામેર તેના તાતકારીક નીલાયણ ભાટે ફગીચાની 
દીલાર તોડીને ાણીનો નીકાર કયેર. ગરુુજી નગય આલાવ દીલારનો એક ગાો જે. વી. ફી. 
દ્વાયા તોડાલી ાણીનો વનકાર કયેર છે. નીરકાંઠ નગય ૪, ગાાંધી નગયળેયી નાંફય ૮, દદક 
વોવામટી, યીધ્ધી વવદ્ધિ વોવામટી, યૈમા ગાભ ચોક લગેયે વલસ્તાયભાાં લયવાદી ાણી બયાઈ જતાાં 
ભેઇન શૉર ખોરાલી ાણીનો વનકાર કયાલેર ભાધલ ાકડ વેયી નાંફય ૨ભાાં યોડ ય ચયેડો ભાયી 
ાણી વનકાર કયાલેર, લોડડભાાં આલેર નટયાજ નગય ભપતીમાયાભાાં ઝૂડટ્ટી વલસ્તાયભાાં ાણી 
ઘયભાાં આલી જતાાં તાતકારીક પામય િીગેડ ળાખા વાથે વાંકરન કયી ડી - લૉટયીંગ ાં મકુાલેર જે 
કાભગીયી શારભાાં કામડયત છે. યૈમા યોડ, યનુીલવીટી યોડ, વાધ ુલાવલાણી યોડ, ટેરીપોન એક્સ્ચેન્જ 
થી ગોાર ચોક, નાગયીક ફેન્ક થી અક્ષય સ્કરૂ લાો યોડ, ચાંદન ાકડ ભેઇન ય આલેર તભાભ 
લયવાદી ાણીનાાં વનકારની ચેમ્ફય વપાઈની કાભગીયી ચાલ ુલયવાદે વોરીડ લેસ્ટ વલબાગ દ્વાયા 
વપાઇ કાભદાય ભાયપત કયાલેર. તાયીખ ૧૩/૯/૨૦૨૧ નાાં યોજ ટોટર ૫૯ પયીમાદ ઓન રાઇન 
અને ઓપ રાઇન ડ્રેનેજ ઉબયાલાની આલેર જેભાાંથી ભોટા બાગની પયીમાદો લયવાદ ફાંધ થતાાં 
વનકાર કયાલેર તેભજ શારભાાં ડ્રેનેજ વપાઇની કાભગીયી વપાઇની કાભગીયી ચાલ ુછે. આ વાથે યોડ 
યસ્તા યીેયીંગની, ડ્રેનેજ રાઇન ભેન્ટેનન્વની અને વપાઇની કાભગીયી શારભાાં ચાલ ુછે. 
 

વોડડ ન ં૧૦ 

બાયે લયવાદને રીધે લોડડ નાં ૧૦ના વલસ્તાયોભાાં ાણી બયાઈ જતાાં   લોડડ ૧૦ કોોયેટયશ્રી   
વાથે વાંકરનભાાં યશી લોડડ ઇજનેય , લોડડ ઓદપવય , એવ.આઇ. તેભજ અન્મ સ્ટાપ વાથે યશી વલવલધ 
કાભગીયી કયલાભાાં આલેર.  જેભાાં ઘનશ્માભ નગય ળેયી નાંફય ૨ અાટડભેન્ટ એ અને ફી  વલન્ગભાાં 
ાણી બયાતા પામય દડાટડ ભેન્ટ અને ડ્રેનેજનુાં વ ાંકરન કયી   વકળન ભળીન દ્વાયા ાણીનો વનકાર 
કયેર, વદગરુુનગય લોકા કાાંઠે ાણી બયાતા ખલુરા પ્રોટ ચયેા કયી ભાટી દૂય કયી ાણીનો 
વનકાર કયેર , યાલર નગયભાાં ાણી બયાતા ચયેા   દ્વાયા ાણીનો વનકાર કયેર , લાભફે આલાવ 
મોજના ાછ ાણી બયાતા દદલારભાાં શોર કયી ાણી વનકાર કયેર , વળલધાભ વોવામટી ળેયી 
નાંફય ૨ ફાંધ ાણી ગટયના ભેનશોર તાતકાબ્રરક વાપ કયાલી ાણી વનકાર કયેર , ગજુયાત શાઉવવિંગ 
ફોડડના જર્જયીત ક્લાટડવડને બાયે લયવાદ અનવુાંધાને ખારી કયલાની સચુના આેર. 
 

વોડડ ન ં૧૧  

રક્ષ્ભીના ઢોે ઘયભાાં ાણી બયાતા શોલાથી નડતયફૃ દદલાર તોડી ાણી વાય થલાનો 
યસ્તો કયાલેર , કારાલડ યોડ ય એલયેસ્ટ ાકડભાાં ઘયભાાં ાણી આલલાની ળક્યતા શોલાથી 
વોવામટીની ાછની દદલાર તોડી લોકડાભાાં ાણી વનકાર કયલાની વ્મલસ્થા કયેર , ા યોડ 
ય આલેર લગ ચોકભાાં ફે થી ત્રણ ફૂટ ાણી બયાઇ ગમા શતા તમાાં જેવીફીથી ભાટીના ાા 
દૂય કયી ચોકનુાં ાણી ક્ક્રમય કયાલેર , ભલડી સ્ભળાનની દદલાર તટૂી ગમેર શોલાથી નદીનુાં ાણી 
અંદય આલી જતા પામય બ્રિગેડને ફોરાલી ૧૦ થી ૧૫ રોકોને યેસ્ય ુકયીને ફશાય કાઢેર , ભહુડી 



ફેઠા રુ ય ડ્રેનેજ ાંીગ સ્ટેળનની ફાજુભાાં લેદયિંગ કોટ નીકી ગમેર શોલાથી તાતકાબ્રરક ફધુાં જ 
ઉડાલીને રોકોની અલય જલય થઇ ળકે તે કાભગીયી કયેર છે. રુની યેબ્રરિંગ તટૂી ગમેર શોલાથી 
શાર અતમાયે યેબ્રરિંગ યીેયીંગનુાં કાભ ચારી યહ્ુાં છે. 
 

વોડડ ન ં૧૨ 

બાયે લયવાદ ને રીધે લોડડ નાં ૧૨ ના વલસ્તાયો ભાાં ાણી બયાઈ જતાાં ભેમયશ્રી ડો. 
પ્રદીબાઈ ડલ તેભજ લોડડ ૧૨ કોોયેટયશ્રી ભગનબાઈ વોયઠીમા , શ્રી અક્સ્ભતાફેન દેરલાડીમા, શ્રી 
વભતરફેન રાઠીમા વાથે વાંકરનભાાં યશી લોડડ ઇજનેય , લોડડ ઓદપવય, એવ.આઇ., તેભજ અન્મ સ્ટાપ 
વાથે યશી વલવલધ કાભગીયી કયલાભાાં આલેર.  જેભાાં ગોારાકડ, વલનામક નગય , અન્મ રાગ ુ
વલસ્તાય, તેભજ ગોારાકડ ભેઇન યોડ , વળલ વાગય શોર ાવે ઉયલાવથી ાણી આલતુાં શોમ , 

ફોટરનેક વલસ્તાય શોમ જેવીફી તેભજ ભજૂયો દ્વાયા બયામેરા ાણીનો મોગ્મ વનકાર કયાલલાભાાં 
આલેર. લાલડી, જમબાયત નગય , વલશ્વકભાડ નગય તેભજ અન્મ નીચાણ લાા વલસ્તાયભાાં ાણી 
બયાલલાની પદયમાદ ભતાાં , યોડ યથી બયતી દૂય કયી , ચયેડા દ્વાયા બયામેરા ાણીનો વનકાર 
કયાલેર. ભલડી યોડ , ભલડી ચોકડી , ઉવભમા ચોક વદશતના વલસ્તાયોભાાં સ્ક્સ્કન ચેમ્ફયની વપાઈ 
કયાલી, લયવાદી ાણીનો મોગ્મ વનકાર કયાલેર. 
 

વોડડ ન.ં ૧૩ 

યાજકોટ ળશયેનો મખુ્મ અલય જલય યોડ - ગોંડર યોડ ચોકડી થી ી ડી એભ કોરેજ - જમાાં 
લોડડ ૧૩ ની ટીભે SWM - ફાાંધકાભ - વતત ખડે ગ યશી ાણી વનકાર કયી લાશન વ્મલશાયની 
અલય જલય ફાંધ ન થામ એ યીતે કાભગીયી કયેર છે , ગોંડર યોડ ય આલેર ઉવભમા ભોફાઈર 
ાવે વકૃ્ષ ડી જલાના થોડા જ વભમભાાં ગાડડન ળાખાના કભડચાયીઓ દ્વાયા તેભને ઉાડી ગોંડર 
યોડ ય ટ્રાદપક વભસ્માનો વનકાર કયેર. 
 

વોડડ ન.ં૧૪  

રલડૂી લોકડીભા તા.૧૩/૦૯/૨૧ ના યોજ લયવાદ ના રીધે ાણી નુાં રેલર ખફૂજ લધી 
જતા રોકોના ઘયભાાં ાણી આલી ગમેર શોમ તો પામય બ્રિગેડ ની ટીભ , ઉચ્ચ અવધકાયી ની ટીભ , 

ોરીવ ની ટીભ તેભજ ભાન.કવભશ્નય વાશફે , લોડડ કોોયેટ શ્રી નીરેળબાઈ જલ ,ૂ કેતનબાઈ ટેરની 
ટીભ દ્રાયા ભદદફૃ થઈ રોકોના ફચાઉ કામડની કાભગીયી તેભજ જભલા ની વ્મલસ્થા કયેર શતી.  
શાથીખાના, જમયાજ પ્રોટ વલસ્તાયભાાં કાચ ુફાાંધકાભની દદલાર ડી ગઈ શોમ જેને JCB દ્રાયા દૂય 
કયી ાણી વનકાર નો યસ્તો કયેર શતો. ભાસ્તય વોવામટી , લાણીમાલાડી, વોયઠીમા વકડર , 
રક્ષ્ભીલાડી વલસ્તાયભાાં SWM ટીભ દ્રાયા સ્િીનીંગ ચેમ્ફયની વપાઈ કયી ાણી વનકારનો યસ્તો કયેર 
શતો. નલયગુ યા , ઘાાંચીલાડ વલસ્તાયો  જે નદીકાાંઠાની ફાજુભાાં શોમ તમાાં લોડડ કોોયેટ વાથે યશીને 
રોકોને ભાઈકભાાં જાણ કયીને જીલરા ગાડડન ાવે આલેર આંફેડકય શોરભાાં જફૃદયમાત મજુફ  



સ્થાાંતયની કાભગીયી કયેર શતી. રક્ષ્ભીલાડી ભેઈન યોડ ય આલેર લોંકાની ટીભ દ્રાયા 
લોંકાભાાં તણામ આલેર કચયાનુાં વપાઈ કયી ાણી વનકાર નો યસ્તો કયેર શતો. 
 

વોડડ ન.ં ૧૫ 

શ્રીશદય ઇન્ડસ્ટ્રી ખોખડદ નદીના કાાંઠે જેવીફી લડે ચયેડો કયી તેભજ નદી ફાજુ ાો કયી 
ાણી વનકાર કયેર. નેળનર શાઇલે ભારુવત , દકળાન, ધાયા ઇન્ડસ્ટ્રી જેવીફી લડે ચયેડો કયી ાણી 
વનકાર કયેર.ગાંજીલાડા ીટીવી દીલાર ાવે જેવીફી લડે ચયેડો કયી ાણી વનકાર કયેર. ૮૦ ફૂટ 
યોડ વતમભ ાકડ ાઇ ગટયનો કચયો દૂય કયી ાણી વનકાર કયેર. ૮૦ ફૂટ યોડ દપલડભાળડર ાવે 
ભેનશોર દ્વાયા ાણીનો વનકાર કયેર.વતમભ ાકડ ૪ અને ભનશય વોવામટી ૭ ભાાં ભેનશોર દ્વાયા 
ાણીનો વનકાર કયેર. 
 

વોડડ ન.ં ૧૬ 

જ ાંગરેશ્વય સ્કરૂ નાં ૭૦ ભાાં ાણી બયાતા જેવીફી લડે દીલારભાાં શોર ાડી ાણી વનકાર 
કયેર. જ ાંગરેશ્વય સ્કરૂ નાં ૭૦ નજીક લોકા ાવે ાણી બયાતા જેવીફી લડે લોકાના તયા દૂય 
કયી ાણી વનકાર કયેર. એકતા કોરોની ૫ ના છેડે ાણી બયાતા જેવીફી લડેલડે નદીના બાગે 
નાખેર બયતીને દૂય કયી ાણી વનકાર કયેર. એકતા કોરોનીભાાં ાણી બયાતા અંદાજે ૨૦૦ રોકોને 
નજીકની સ્કુર નાંફય ૭૦ ભાાં સ્થાાંતય કયેર. 
 

વોડડ ન.ં ૧૭  

બાયે લયવાદ કાયણે ઘનશ્માભ નગય ળેયી નાં ૫-૬ ભાાં લયવાદી ાણીનો બયાલો થતા 
ફાાંધકાભ ડીાટડભેન્ટ અને   કાઉન્વેરય  વલનબુાઈ ધલા(ળાળક ક્ષનેતાશ્રી) , શ્રીભતી અનીતાફેન 
ગોસ્લાભી વાથે રાઈઝન કયી ૨ ાંમ્ મકુી ાણીનો વનકાર કયાલેર.  ગીતાજ ાંરી વોવામટી ળેયી-૧ 
ફાંધળેયીભાાં લયવાદી ાણી બયાઈ જતા દીલારભાાં શોર કયીને ાણીનો વનકાર કયેર , ખોડીમાય 
નગયભાાં  ાણી બયાઈ જતા ાઈ ગટયની વપાઈ કયાલી ાણીનો વનકાર કયાલેર , ાયડી યોડ , 

વશકાય ભેઈન યોડ, શયીધલા યોડ  સ્િીન ચેમ્ફયની વપાઈ કયાલી લયવાદી ાણીનો નીકાર કયાલેર. 
 

વોડડ ન ં૧૮ 

કોઠાયીમા ચોકડીથી અભદલાદ ફાજુ નેળનર શાઇલેની ફાજુભા આલેર લોકડાભા ખફુ જ 
લધાયે ાણી આલતા , અંદાજે ૩૦-૩૫ ઝાંડાના યશીવોને નજીકભા આલેર તીફૃતી ળાાભા 
સ્થાતાંય કયેર છે અંદાજે ૭૦-૮૦ ભાણવો નુાં સ્થાાંતય કયલાભાાં આલેર. જમયાભ ાકડ ાવે 
આલેર શોકાના કાઠાના ભજુયો અને ઝડટ્ટી લાાના અંદાજે ૫૦-૬૦ રોકો ને નજીકભા આલેર 
તીફૃતી ળાા ભા સ્થાતાંય કયેર છે . શારીમા ાકડભા લયવાદી ાણી બયાઇ જલાથી જેવીફી 
અને ભાણવોની ભદદથી ચયેડા કયીને ાણીનો વનકાર કયેર છે , નાયામણનગયભા લયવાદી ાણી 
બયાઇ જલાથી જેવીફી અને ભાણવોની ભદદથી ચયેડા કયીને ાણીનો વનકાર કયેર છે , 



વાાંઇફાફાવકડર થી કોઠાયીમા યોડ સધુી ાણીના બયાલો શોઇ , સ્ટ્રોભ લોટય ડ્રેનેજના ભેનશોરની 
વતત વપાઇ કયાલીને ાણીનો વનકાર કયાલેર છે , યીધ્ધી વીધ્ધીના નારાથી વદબાલના વોવામટી 
યોડ સધુી ાણીના બયાલો શોઇ , સ્ટ્રોભ લોટય ડ્રેનેજના ભેનશોરની વતત વપાઇ કયાલીને ાણીનો 
વનકાર કયાલેર છે , કોઠાયીમા ગાભ ભેઇન યોડ તાલકુા ળાા ાવે ાણી બયામેર શોઇ , ડીલાઇડય 
તોડીને ાણીનો વનકાર કયાલેર છે. સ્લાતી ાકડ ભેઇન યોડ તાલકુા ળાા ાવે ાણી ફયામેર 
શોઇ, ડીલાઇડય તોડીને ાણીનો વનકાર કયાલેર છે. 
 

(જન સપંકડ અવિકારી) 
રાજકોટ મહાનગરપાલકા 


