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

-:અખફાયી માદી:- 

ઈસ્ટ ઝોનના વલવલધ સ્થોની મરુાકાત દયમ્માન 
નાયામણનગય હડે લકકસ હઠેના કોઠાયીમા વલસ્તાયને ાણી 
સપ્રામ સય ફને તે ભાટે નેળનર હાઈલેના અવધકાયીઓ 
સાથે મ્યવુન. કવભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલાર ભીટીંગ કયળે  

 

તાયીખ: ૦૪-૦૭-૨૦૨૦ 

 

ળહયેના ત્રણેમ 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. ૦૪-૦૭-૨૦૨૦ ને ળવનલાયે ઈસ્ટ ઝોનના ભહાનગયાલરકાના 
વલવલધ પ્રાન્ટની મરુાકાત કયી હતી, તેભજ લોડક નુંફય ૧૫ ભાુંદૂધ સાગય લિજ, આજી નદી 
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દયલયફ્રન્ટ ખાતેના ઇન્ટયસેપ્ટય રાઈન, આજી ડેભ ખાતે આલેર ડાઉન સ્રીભ ગાડકન, આજી 
દપલ્ટય પ્રાન્ટ તેભજ લોડક નું. ૧૮ ભાું નાયામણનગય હડે લકકસની વલઝીટ કયી હતી. તભાભ 
સ્થોની વલઝીટ સભમે મ્યવુન. કવભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલાર સાથે નામફ મ્યવુન કવભળનયશ્રી 
ફી. જી. પ્રજાવત, વસટી એન્જી. શ્રી એભ. આય. કાભરીમા તથા શ્રી એચ. ય.ુ દોદઢમા, 
માકલયણ ઈજનેય શ્રી વનરેળ યભાય, ી.એ. (ટેક.) ટુ કવભળનય શ્રી આય. આય. યૈમાણી, 
આસી. ભેનેજય શ્રી એન. કે. યાભાનજુ, એડી. વસટી. એન્જી. શ્રી ફી. ડી. જીલાણી, એ.ટી.ી. 
શ્રી લી. લી. ટેર, નામફ કામકાર ઈજનેયશ્રી એચ. એભ. સોંડાગય, નામફ એન્જી. શ્રી 
આઈ. ય.ુ લસાલા તેભજ સુંફુંવધત સ્ટાપ હાજય યહ્યા હતા.   

 

 હાર બાદય ભેઈન રાઈનભાુંથી નાયામણનગય હડે લકકસને ાણી સપ્રામ કયલા 
ભેઈન રાઈનના યેલ્લે ક્રોવસિંગની કાભગીયી ચાલ ુછે જે ઝડી પણૂક કયલા સચુના આી હતી 
અને નેળનર હાઈલે ક્રોવસિંગની ભુંજૂયી ભાટે આજે નેળનર હાઈલેના અવધકાયીઓ સાથે 
ભીટીંગ કયી તાકીદે ભુંજૂયી ભેલી કાભગીયી ઝડી પણૂક કયલા સચુના આી હતી. આ 
કાભગીયી પણૂક થતા નાયામણનગય હડે લકકસ હઠેના કોઠાયીમા વલસ્તાયનો ાણી સપ્રામ 
સભસ્મા હર થળે. 
 

મ્યવુન. કવભળનયશ્રીએ ઈસ્ટ ઝોન ખાતેના વલવલધ સ્થોની મરુાકાત દયમ્માન ચાલ ુ
પ્રોજક્ટની ઝડી કાભગીયી કયી પણૂક કયલાની સચૂનાઓ આી હતી. કાભગીયીની પ્રોગે્રસ 
ભાદહતી ભેલી હતી. ઈસ્ટ ઝોનના અમકુ યોડ યથી દફાણો હટાલલા અંગે સુંફવધત 
અવધકાયીને સચુના આી હતી.  

 

 પ્રાન્ટ અને આજી નદી દયલયફ્રન્ટની સાઈટ ય વકૃ્ષો લાલલા ભાટેનો રી પ્રાન્ટેળન 
સુંફવધત સચૂનાઓ આી હતી અને સપાઈ જાલલા સચુન કયુું હત ુું. લયસાદી ભાહોર 
હોલાથી લોંકાની વનમવભત સપાઈ કયલા સચુના આી હતી સાથોસાથ દપલ્ટય પ્રાન્ટ ખાતે 
ભટીયીમર વ્મલસ્થાની ભાદહતી ભેલી હતી અને ાણીની ગણુલત્તા ચકાસી હતી. 
  
 

(જન સુંકક અવધકાયી) 
યાજકોટ ભહાનગયાલરકા   


