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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
ડૉ. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 

-: અખબાર  યાદ :- 

શહરના િવિવધ િવ તારોમાથંી વરસાદ  પાણીનો ત કાલ 

િનકાલ: પડ  ગયેલા ૃ ો પણ હટાવાયા: મનપાના 

અિધકાર ઓ / કમચાર ઓની ટ મો ખડ પગે રહ  
 

તાર ખ: 16-07-2020 

 ચોમાસાની સીઝનમા ંચા  ુવરસાદ અને વરસાદ થભંી ગયા બાદ પણ વરસાદ  

પાણીનો અિવરત િનકાલ થતો રહ તેવા આશય સાથે િુન. કિમશનર ી ઉ દત અ વાલ 

ારા અપનાવાયેલી ટ  જુબ વ ર ટ અિધકાર ઓ અને -તે વોડના અિધકાર ઓ / 

કમચાર ઓની ટ મો ારા સતત ખડ પગે રહ    િવ તારમા ંપાણી ભરાવાની ફ રયાદ 

આવે તેનો િનકાલ કરવા માટની વ રત કામગીર  હાથ ધરવામા ંઆવે છે, આ  વરસાદ 

દર યાન મનપાના અિધકાર ઓ / કમચાર ઓએ સતત ફ ડમા ં રહ  વરસાદ  પાણીનો 

િનકાલ કય  હતો. આ કામગીર  સે લ ઝોનના એડ . િસટ  એ . ી એમ, આર. 

કામલીયા,વે ટ ઝોનના િસટ . એ . ી ક. એસ. ગોહલ અને ઈ ટ ઝોનના િસટ  એ . 

ી એચ. .ુ દો ઢયાના દખરખ હઠળ કરવામા ંઆવી હતી. 
 
મા ં સે લ ઝોનના તમામ વોડના મનગર રોડ, મનહર રુ ચોકડ , માધાપર 

ગામ, વૃનગર – 1, અ કા રુ  6, મનગર રોડ,  ગીત ુ ર  રોડ, ગાય ીધામ 

સોસાયટ  શેર  ન.ં5, શીતલ પાક મેલડ મા ં ના મં દર પાસે, પોપટપરા નાલા, 

સા વુાસવાણી ુંજ રોડ, એકનાથ રાનડ ુલ પાસે, જકંશન લોટ આરો ય ક  પાસે, કોઠ  

ક પાઉ ડ પાસે, હંસરાજનગર વમા બ ડ ગ પાસે, લ મીનગર નાલા, ટાગોર રોડ હ  ુ

ગઢવી હોલ પાસે, લોધાવાડ ચોક, ગનાથ લોટ – 22, ઢબર રોડ વનવે મહા મા ગાધંી 

ુ ઝયમ પાછળ, પી.ડ .માલવીયા કોલેજ પાસે, માનસતા ગાડન સામે, ગ ડલ રોડ, સ ાટ 

ઇ ડ. એર યા આવાસ પાસે, ના નગર મે.રોડ, ધોળક યા ુલ પાસે, જલારામ ચોક, 
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પારડ  રોડ, કોઠાર યા રોડ, ુદંાવાડ  - 6/23, નદંા હોલ ચોક, આહર ચોક, બાબર યા – 

7, સહકાર રોડના િવ તારોમા ંવરસાદ  પાણીની પાઇપ ગટર ારા િનકાલ કરવામા ંઆવેલ, 

વરસાદ  પાણીનો નેજ મેનહોલ ખોલીને ારા િનકાલ કરવામા ંઆવેલ, બેર કટ ગ કર ને 

ર તો બધં કરવામા ંઆવેલ, પીડ ેકર તોડ  પાણીનો િનકાલ કરવામા ંઆવેલ, .સી.બી. 

ારા ચરડો કર  પાણીનો િનકાલ કરવામા ં આવેલ, સાઇડ સો ડરમાથંી માટ  ઉપાડ  

પાણીનો િનકાલ કરલ, ક ન ચે બરના કવરની સફાઇની કામગીર  કરવામા ંઆવેલ છે. 
 
ઈ ટ ઝોનના તમામ વોડના મોરબી રોડ, ધોળ કયા ુલ પાસે, 50 ટ રોડ, 80 ટ 

રોડ, ભગવતીપરા-5, બેડ પરા, આઈશાબા પીર રોડ, રાજલ મી સોસાયટ  પાસે, ચા ુડંા 

સોસાયટ , જૃ મુી માલધાર  સોસાયટ , લાલપર  મફિતયાપરા, મુન પાક સામે, 

રણછોડનગર-4, શાળા ન.ં 67 વાળા માલધાર  મેઈન રોડના છેડ, સતંકબીર રોડ 

ઈમીટશન માકટ પાસે, આ  નદ  કોઝવે બેડ પરા, ગો ુલનગર આવાસ પાછળનો ટ પી 

રોડ, 80 ટ રોડ અજય વે ીજ પાસે, 80 ટ રોડ ુ ડાઈ શો મ પાસે, ખોડ યારપરા શેર  

ન.ં 20 પાસે, નાડોદાનગર શેર  ન.ં 4, રાધા ૃ ણ શેર  ન.ં 2, આશા રુા શેર  ન.ં 1 તથા 

2, નેશનલ હાઇવે સિવસ રોડ, કોઠાર યાથી લાપાસર  રોડ, વેલનાથ જડ ર સોસાયટ , 

ભુમ પાક, યામ હોલ પાસે 80 ટ રોડ િવ તારોમા ંર તા પર ભરાયેલ વરસાદ  પાણીનો 

ન કના વ કળામા ંિનકાલ, PGVCL ના પોલ પડ  જતા ર તા પર બેર કટ ગ કર  ર તો બધં 

કરલ, મેન હોલ સફાઈ કરલ, લો લેવલ ીજ પર બેર કટ ગ કરાવેલ, ર તા પર ળ ઓ 

કૂ  વરસાદ  પાણી આસપાસની શેર ઓમા ં સુી જતા અટકાવી િનકાલ કરલ, ોમ વોટર 

લાઈન વડ વરસાદ  પાણીના િનકાલની યવ થા કરલ, ુ લા મેદાનમા ં .સી.બી. મારફત 

ચરડા ારા વરસાદ  પાણીનો િનકાલ કરલ, સે ડ બેગ ારા વરસાદ  પાણીને ચેનલાઇઝ 

કર  િનકાલ કરલ તેમજ વરસાદ  પાણીના િનકાલની કામગીર   કરવામા ંઆવી હતી. 
 
વે ટ ઝોનના તમામ વોડના લાખના ંબગંલાવાળા રોડ પર ગૈાતમનગર રોડ કોનર,  

(સીટ  બસ  ટોપ આગળ), લાખના ંબગંલાવાળા રોડ પર વતંીકાનગર રોડ પર કોનર, 

લાખના ં બગંલાવાળા રોડ પર વતંીકાનગર મેઇન રોડ કોનર,  ( પિતવાડ  સામે), 

વતંીકાનગર મેઇન રોડ, પર ગણવાડ  આગળ, કલાશધારા પાક/અિમધારા પાક કોમન 

 લોટ પાસે, લાખના ંબગંલાવાળા રોડ પર નકલકં ચોક, અ રનગર-1 ુ  લા  લોટ પાસે, 
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લાભ દપ સોસાયટ -ર,  યામનગર શેર  ન.ં-3, શા  ીનગર શેર  ન.ં-14, હમતનગર શેર  

ન.ં-6, સતંોષ પાક મેઇન રોડ  પીડ ેકર પાસે, ભારતવન સોસાયટ ,  જજ બગંલાની 

ન ક, અિમન માગ, નાનામવા રોડ, બીગ બ ર ચોક, ક.ક.વી. ચોક, રયા ચોક, રયા 

મેઇન રોડ, નાણાવંટ  ચોક, રયા ટલીફોન એકસચે  જ રોડ, ગોપાલ ચોક, સા  ુવાસવાણી 

રોડ,  ુ  આવાસ યોજના, ગગંો ી પાક મેઇન રોડ, પા  મ િુનવસ પાસે, ણુાતીતનગર-

3, ર, મીરાનગર-3, 5, નાગર ક બક મેઇન રોડ, સાઇંદશન મેઇન રોડ,   લેબ કલવટ પાસે, 

150 ટ ર ગ રોડ, ભીમનગર ચોક, સ  ય સાઇં હો  પીટલ મેઇન રોડ, દપવન પાક, 

ીનાથ  સોસાયટ , િશવ આરાધના સોસાયટ , શાિંત િનકતન સોસાયટ ,  િુનવસ ટ  રોડ, 

મીલેિનયમ હાઇટસ, વગડ ચોક, વાવડ  િવ  તાર, ઉિમયા ચોક, િુનતનગર પાસેના 

િવ તારોમાથંી વરસાદ  પાણીનો ત કાલ િનકાલ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 
 રાજકોટ મહાનગરપા લકાને િવિવધ િવ તારમાથંી ઝાડ પાડવા ગે મળેલી ફ રયાદ  

તગત ોફ રોડ, એરપોટ રોડ, કરણપરા મેઇન રોડ, સાઈનગર જગ ાથની બા ુમા,ં 

જકંશન મેઈન રોડ પર પો ટ ઓફસની બા ુમા,ં આલાપ હર ટજ વાળા રોડ પર પડલ 

ઝાડને હટાવવાની કામગીર  ગાડ સ એ ડ પાકસના ડાયર ટર ી ડો. ક. ડ . હાપલયા ારા 

કરવામા ંઆવી હતી. 
 

(જન સપંક અિધકાર ) 
રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

 


