
રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
ડો. બેડકર ભવન, ઢબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-360 001 

-: અખબાર  યાદ :- 

શહરમા ં હર થળોએ ુકંતા ય તઓ પાસેથી . 35,450/- નો 

દંડ વ લુ કરાયો: િુન. કિમશનર ી ઉ દત અ વાલ  

હરમા ંગદંક  કરતા આસામીઓ પાસેથી ુલ . 9,850 નો દંડ વ લુાયો 
 

તારીખ: ૧૮-૦૩-૨૦૨૦ 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ારા કોરોના (COVID-19)  વાઇરસને અટકાવવાના ભાગ પે રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકા ારા જાહરેમા ંથ ૂકંનાર સામે કડક પગલા લેવામા ંઆવેલ છે. ના અનસુધંાને આ  તા. 

૧૮-૦૩-૨૦૨૦ ના રોજ શહરેના ત્રણેય ઝોનની સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ િવભાગ ારા જાહરેમા ંથ ૂકંવાના 

જાહરેનામાના ભગં કરતા આસામીઓ પાસેથી . ૩૫,૪૫૦/- નો દંડ વસલુ કરવામા ંઆ યો હતો, તેમજ 

જાહરે થળોએ ગદંકી કરતા આસામીઓ પાસેથી કુલ . ૯,૮૫૦/- નો દંડ વસલુ કરવામા ંઆ યો હતો, 

આજરોજ જાહરેમા ંથુકંતા અને જાહરેમા ં દંડકી કરતા આસામીઓ પાસેથી કુલ . ૪૫,૩૦૦/- ના દંડની 

કાયર્વાહી કરવામા ંઆવી હતી, તેમ યિુન. કિમશનર ી ઉિદત અગ્રવાલે જણા યુ ંહત ુ.ં 

વધ ુમાિહતી આપતા યિુન. કિમશનર ીએ જણા યુ ંહત ુ ંકે, સરકાર ીએ ારા કોરોના વાઇરસ પર 

િનયતં્રણ લાવવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ારા જાહરેમા ંથુકંતા યિક્તઓને દંડ કરવામા ંઆવે છે, 

આજરોજ ત્રણેય ઝોનમા ંઆ કાયર્વાહી પરુજોશમા ંચાલે છે, જાહરેમા ંથ ૂકંનાર યિક્તઓમા ંસે ટ્રલ ઝોનમાથંી 

કુલ ૨૧ આસામીઓ પાસથી . ૧૦,૫૦૦/- તેમજ ગદંકી કરતા કુલ ૮ આસામીઓ પાસેથી . ૨,૫૦૦/- 

નો દંડ વસલુ કરાયો, વે ટ ઝોનમાથંી કુલ ૨૧ આસામીઓ પાસેથી . ૧૦,૫૦૦/- તેમજ ગદંકી કરતા કુલ 

૬ આસામીઓ પાસેથી . ૩,૦૦૦/- નો દંડ વસલુ કરાયો અને ઈ ટ ઝોનમાથંી કુલ ૩૦ આસામીઓ પાસેથી 

. ૧૪,૪૫૦/- અને ગદંકી કરતા કુલ ૭ આસામીઓ પાસેથી ૪,૩૫૦/- નો દંડ વસલુ કરવામા ંઆ યો 

હતો.  

આ કામગીરી અંગે હજુ વધનેુ વધ ુકામગીરી ચાલ ુછે, જાહરે જનતાને કોરોના વાઇરસ અંગે જાગતૃ 

થવા અને જાહરેમા ંન થ ૂકંવા યિુન. કિમશનર ી ઉિદત અગ્રવાલ ારા અપીલ કરવામા ંઆવે છે. 

સમગ્ર કામગીરી ત્રણેય ઝોનના નાયબ કિમશનર ીઓના માગર્દશર્ન હઠેળ આસી. કિમશનર ીઓ, 

નાયબ પયર્વરણ ઈજનેર ીઓ, મદદનીશ પયાર્વરણ ીઓ, વોડર્ ઓિફસર ીઓ, તમામ ઝોનના 

એસ.આઈ. ીઓ અને એસ.એસ.આઈ. ીઓ ારા કરવામા ંઆવી હતી. 
 

(જન સપંકર્ અિધકારી) 
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 


