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દબાણ હટાવ શાખા,ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ  

-: અખફાયી માદી:- 

દફાણ શટાલ ળાખાની કાભગીયીનો યીોટટ 
 

તાયીખ: ૧૩-૦૬-૨૦૧૯        
દબાણ હટાવ શાખાની તા. ૩ જૂન ૨૦૧૯ થી ૯ જૂન ૨૦૧૯ સધુીની કામગીરીની વવગત નીચે મજુબ છે.  

જપ્ત કયેર લસ્તનુી 
વલગત 

વખં્મા/કકરોગ્રાભ/રૂવમા જપ્તી સ્થ  

યેકડી/કેફીન  ૨૩ ધાયેશ્વય ભકંદય ,જાભનગય યોડ ,ભારવલમા કોરેજ ાવે ગોંડર યોડ ,ગુદંાલાડી ,કુલાડલા યોડ ,રક્ષ્ભીનગય 

શોકવટ ઝોન ,ષુ્કયધાભ ભેઇન યોડ ,યાભાીય ચોકડીથી યૈમાધાય યોડ. 
યચયુણ ભાર-વાભાન  ૭૭ ચદં્રળેનગય ,વાધલુાવલાણી યોડ ,યૈમા યોડ ,કુલાડલા યોડ ,ાયેલડી ચોક ,ડીરક્વ ચોક ,જાભનગય યોડ ,

કકળાનયા ચોક ,ભારવલમા કોરેજ ાવે ગોંડર યોડ ,ભક્કભ ચોક ,શોસ્સ્ટર ચોક ,જયફેુરી ભાકેટ ,૮૦ ફૂટ 

યોડ ,બસ્ક્તનગય વકટર ાવે ધાયેશ્વય ભકંદય ,કોટટ  ચોક. 
ળાક/પ ૧૬૫  (આઠ ેટી કેયી) કોઠાકયમા ભેઇન યોડ લૈબલ ટેરકયિંગ ાવે ,આનદં ફગંરા ચોક ,એયોટટ  ાવે. 
ફોડટ/ફેનય ૭૨ ગોંડર યોડ ,ટાગોય યોડ ,યેરનગય અન્ડય બ્રીજ ાવેથી ,માજ્ઞિક યોડ. 

લશીલટી ચાર્જ ૩,૩૪,૨૦૦/- 
 

આનદં ફગંરા ચોક ,ભલડી ચોકડી ,ઢેફય યોડ લનલે ,શકયશય ચોક ,રાખાજીયાજ યોડ ,ગુદંાલાડી ,ેરેવ 

યોડ ,કુલાડલા યોડ, વતંકફીય યોડ ,કોઠાકયમા ભેઇન યોડ ,આજીડેભ ચોકડી ,એયોટટ  યોડ ,જયફેુરી ભાકેટ ,
ટાગોય યોડ ,યૈમા યોડ ,યેવકોટ ,ભોયફી યોડ ,વલદ્યાનગય યોડ ,ડીરક્વ ચોક ,જાભનગય યોડ એયોટટ  ાવે ,
જૂની કરેકટય ઓપીવ ાવે ,શ્રોપ યોડ ,બસ્ક્તનગય વકટર ,૮૦ ફૂટ યોડ ,માજ્ઞિક યોડ ,ગોંડર યોડ, વ ૃદંાલન 

યોડ ,યનુી .યોડ ,નાનાભૌલા ભેઇન યોડ ,કારાલાડ યોડ ,વત્મવાઈ યોડ ,૧૫૦ ફૂટ યોડ ,કન્મા છાત્રારમ ,
કશિંગાજ ચોક ,ભલડી યોડ ,ષુ્કયધાભ. 

શોકવટ ઝોન ચેકકિંગ ૧૨ ેડક યોડ શો.ઝોન ફારક શનભુાન ાવે ,અટર ફીશાયી ઓડી .વાભે શો.ઝોન ,આજી ડેભ ચોકડી ,કોઠાયીમા 
ભેઇન યોડ શો.ઝોન ,ભાડંા ડંુગય શો.ઝોન ,વતંકફીય યોડ ધયાય ભાકેટ ,વત્રલેણી ગેઈટ શો.ઝોન ,ગોવલિંદફાગ 

ળાકભાકેટ ,ફહુભાી બલન ચોક ,જાભટાલય યોડ ઝોન ,બસ્ક્તનગય વકટર ,લાકંાનેય શો .ઝોન. 
અન્મ કાભગીયીની 

વલગત 
 કોર વેન્ટય તથા રેખીત પયીમાદનો વનકાર કયેર છે ,ઓનરાઈન પયીમાદનો વનકાર કયેર છે ,કેભેયાની 

પકયમાદનો વનકાર કયેર છે ,કડભોરેળનની કાભગીયી કયેર છે, કડાની ફેગનુ ંશો.ઝોનભા ંવલતયણ કયેર છે ,
ેરેવ યોડ ય ભગંલાયી શટાલલાની કાભગીયી કયેર છે ,નુીતનગય ટાકંાની ફાજુભા ંટી.ી.પ્રોટ ખારી 
કયાલલાની કાભગીયી કયેર છે. 

 

 
                            
                                                                                                              

                                                                 (જન વંકટ  અવધકાયી)  
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