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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ડો. આંબડેકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 

-:અખફાયી માદી:- 

લેસ્ટ ઝોનના વલવલધ સ્થોની મરુાકાત 
કયતા મ્યવુન. કવભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલાર: 
ચાલ ુપ્રોજેક્ટ સભમસય રૂ્ણ કયલા સચુના 

 

તાયીખ: ૦૨-૦૭-૨૦૨૦ 

 

ળહયેના ત્રરે્મ ઝોન ખાતે મ્યવુન. કવભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલાર દ્વાયા સપ્તાહના એક-
એક દદલસ વલઝીટ કયલાનુું અને મરુાકાતીઓને મરુાકાત આલાનુું ળરુ કયલાભાું આલેર 
છે તે અનસુુંધાને આજે તા. ૦૨-૦૭-૨૦૨૦ ને ગરુુલાયે લેસ્ટ ઝોનના ભહાનગયાલરકાના 
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વલવલધ પ્રાન્ટની મરુાકાત કયી હતી, તેભજ લોર્ણ નુંફય ૯ ભાું કોમ્યનુીટી હોરની કાભગીયી 
વનહાી, ષુ્કયધાભ ખાતે ભોર્નણ હોકસણ ઝોનની ચાલ ુકાભગીયીની વલઝીટ, લોર્ણ નુંફય ૧૧ 
ભાું સ્ીર્લેર ાટી પ્રોટ યોર્ ય આલેર સ્ટોભણ લોટય ડ્રેનેજની મરુાકાત રીધી હતી. ૫૦ 
MLT જેટકો ચોકર્ી લોટય ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ, લોર્ણ નું. ૧૧ નુીતનગય ભેઈન યોર્ ય લોંકા 
ઉય હાઈરેલર લિજની ચાલ ુકાભગીયીની વલઝીટ, નુીતનગય ESR-GSRની વલઝીટ કયી, 
લાલર્ી ડ્રેનેજ મ્ીંગ સ્ટેળન તેભજ લાલર્ી ESR-GSR ની વલઝીટ કયી હતી તેભજ ચાલ ુ
પ્રોજેક્ટના કામો સભમસય રૂ્ણ કયલા સચુના આી હતી. તભાભ સ્થોની વલઝીટ સભમે 
મ્યવુન. કવભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલાર સાથે નામફ મ્યવુન કવભળનયશ્રી એ. આય. વસિંહ, વસટી 
એન્ી. શ્રી એભ. આય. કાભરીમા તથા શ્રી કે. એસ. ગોહરે, માણલયર્ ઈજનેય શ્રી વનરેળ 
યભાય, સહામક્ કવભળનયશ્રી સભીય ધડુક, ી.એ. (ટેક.) ટુ કવભળનય શ્રી આય. આય. 
યૈમાર્ી, આસી. ભેનેજય શ્રી એન. કે. યાભાનજુ, ર્ે. એન્ી. શ્રી ફી. ફી. ઢોરયીમા, આસી. 
એન્ી. (ઈરે.) શ્રી કે. કે. ચૌહાર્, આસી. એન્ી. (ભીકે.) શ્રી ી. સી. ર્ાબી તેભજ સુંફુંવધત 
સ્ટાપ હાજય યહ્યા હતા.   

 

 મ્યવુન. કવભળનયશ્રીએ લેસ્ટ ઝોન ખાતે આલેર ન્માયા મ્ીંગ સ્ટેળન – જાભનગય 
યોર્ ય મરુાકાત રીધી ત્માયે તેભરે્ નભણદાભાુંથી આલતા ાર્ીની વલગત ભેલી હતી, 
ત્માયફાદ ઘુંટેશ્વય લોટય ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટના જોર્ાર્ના લાલ્લની વલઝીટ કયેર, તેભજ ઘુંટેશ્વય 
લોટય ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટની ર્ મરુાકાત કયી હતી. ઘુંટેશ્વય લોટય ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ ખાતે 
આલેર લેક્યભુ પીર્ કરોયીનેળન વસસ્ટભ વલથ ઓટો સટ ઓપ લાલ્લ (ાર્ીને કોયોનેળન 
કયલાની વસસ્ટભ) ની ભાદહતી ભેલી હતી. ત્માુંથી યૈમાધાય લોટય ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટની વલઝીટ 
કયી હતી. આ મકુારાત દયમ્માન તેભરે્ વકૃ્ષો લાલલા અને સપાઈ જાલલા અંગેની 
સચૂનાઓ ર્ આી હતી. 
  

 લધભુાું મ્યવુન. કવભળનયશ્રીએ લોર્ણ નુંફય ૯ સોભનાથ – ૩ ખાતે નલા કોમ્યનુીટી 
હોરનુું ફાુંધકાભ ચાલ ુછે તેની મરુાકાત રીધી હતી. ત્માું તેભરે્ ફાુંધકાભ કયતી એજન્સી 
ાસેથી કાભ અંગેના યીવ્ય ુભેવ્મા તેભજ કાભગીયી ઝર્થી કયલા સચુના આલાભાું 
આલેર હતી. ત્માુંથી કવભળનયશ્રીએ ષુ્કયધાભ ભોર્નણ હોકસણ ઝોનની ચાલ ુકાભગીયીની 
સભીક્ષા કયી હતી અને ઝર્થી કાભગીયી રૂ્ણ કયલા સચુના આી હતી.  
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 લોર્ણ નુંફય ૧૧ભાું સ્ીર્લેર ાટી પ્રોટ યોર્ ય આલેર સ્ટોભણ લોટય ડ્રેનેજની 
વલઝીટ ર્ કવભળનયશ્રીએ કયી હતી. ત્માુંથી ૫૦ MLT જેટકો ચોકર્ી લોટય ટ્રીટભેન્ટ 
પ્રાન્ટની મરુાકાત દયમ્માન પ્રોગે્રસ યીવ્ય ુરીધા હતા. ઉયાુંત લોર્ણ નુંફય ૧૧ નુીતનગય 
ભેઈન યોર્ ય સલોદમ સ્કુર ાસે લોંકા ઉય હાઈરેલર લિજની કાભગીયી ચાલ ુછે 
તેની ર્ કવભળનયશ્રીએ વલઝીટ કયી હતી. ત્માયફાદ લાલર્ી અને નુીતનગય ૧૫૦ ફૂટ 
યીંગ યોર્ ખાતેના ESR – GSR ની ર્ મરુાકાત ર્ મ્યવુન. કવભળનયશ્રીએ રીધી હતી. 
 

(જન સુંકણ અવધકાયી) 
યાજકોટ ભહાનગયાલરકા   


