
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  
ડો. આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઈ યોડ, યાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 

-:અખફાયી માદી:- 

ત્રણેમ ઝોનભાાં પ્રતતફાંતધત પ્રાસ્ટટક જપ્ત અને જાશયેભાાં કચયો 
પેંકતા આવાભીઓને દાંડ કયલાની કાભગીયી  

મ્યતુન. કતભળનયશ્રી ફાંછાતનતધ ાનીએ ણ અરગ-અરગ તલટતાયોભાાં વયપ્રાઈઝ તલઝીટ 
કયી થઇ યશરેી કાભગીયીનુાં તનયીક્ષણ કયુું 

તારીખ:- ૧૧-૦૧-૨૦૧૯  

  
ટલચ્છ બાયત તભળન અંતગગત યાજકોટ ળશયેને પ્રાસ્ટટક મકુ્ત કયલા તથા રોકોભાાં વપાઈ અંગે 

જાગતૃત આલે તે ભાટે શતેથુી તાયીખ: ૧૧-૦૧-૨૦૧૯ ના યોજ યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની વોરીડ લેટટ 
ભેનેજભેન્ટ તલબાગની ટીભો દ્વાયા ત્રણેમ ઝોનભાાં વાધન કાભગીયી કયલાભાાં આલી શતી. આ દયમ્માન મ્યતુન. 
કતભળનયશ્રી ફાંછાતનતધ ાનીએ ણ અરગ-અરગ તલટતાયોભાાં વયપ્રાઈઝ તલઝીટ કયી થઇ યશરેી 
કાભગીયીનુાં તનયીક્ષણ કયુું શતી.  

વેન્રર ઝોન 

 

ભધ્મ ઝોનના જુદાજુદા લોડગના વેનેટયી ઇન્ટેકટય તથા વેનેટયી વફ ઇન્ટેકટયની ટીભ દ્વાયા 
પ્રતતફાંતધત ાન-ભાલા-પકીનુાં પ્રાસ્ટટક ચેકકિંગ તથા જાશતેભાાં ન્યવુન્વ કયતા આવાભીઓને દાંડ કયલાની 
ઝાંફેળ શાથ ધયલાભાાં આલી છે. કુર – ૯૪ આવાભીઓ ાવેથી ૧૪ કી.ગ્રા. જેટલુાં પ્રતતફાંતધત ાન-ભાલા-
પાકીનુાં પ્રાસ્ટટક તથા રૂ/- ૪૨,૦૪૦/- લશીલટી ચાર્જ લસરુ કયલાભાાં આલેર છે.  

આ કાભગીયી યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના વોરીડ લેટટ ભેનેજભેન્ટ તલબાગના માગલયણ ઇજનેયશ્રી 
નીરેળબાઈ યભાય, નામફ માગલયણ ઇજનેયશ્રી લલ્રબબાઈ જીંજાા, ભદદનીળ માગલયણ ઇજનેયશ્રી 
ખેલનાફેન લકાણી, વેનેટયી સતુપ્રટેન્ડશ્રી એચ.એચ.યભાયના ભાગગદળગન શઠે ભધ્મ ઝોનના જુદાજુદા 
લોડગના વેનેટયી ઇન્ટેકટય તથા વેનેટયી વફ ઇન્ટેકટય દ્વાયા પ્રતતફાંતધત પ્રાસ્ટટક ચેકકિંગ, પ્રતતફાંતધત 
પ્રાટટીકના ાઉચ તથા જાશયેભાાં ન્યવુન્વ કયતા આવાભીઓને દાંડ કયલાની ઝાંફેળ શાથ ધયલાભાાં આલેર 

શતી. 

ઈટટ ઝોન  

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના મ્યતુનતવર કતભશ્નયશ્રી ધ્લાયા ટલચ્છ વલેક્ષણ ૨૦૧૯ને અનરુક્ષીને 
લાલણજ્મ તલટતાયો તથા ભાગોભાાં વપાઈની ગણુલત્તા જલાઈ યશ ેતે શતેવુય તથા લાલણજ્મ તલટતાયના 
દુકાનદાયો  પ્રાટટીકનો ઉમોગ ન કયે તથા લાલણજ્મ તલટતાયની તેભની દુકાનોની આવાવ ટલચ્છતા 
જલામ યશ ેતે ભાટે પલુગ ઝોનના કોભળીમર તલટતાયોભાાં આજયોજ તા. ૧૧-૧-૨૦૧૯ન યોજ પલુગ ઝોનની 



તભાભ ટીભ ધ્લાયા લાલણજ્મ તલટતાયોભાાં ઝાંફેળરૂે ગાંદકી પેરાલતા તથા પ્રતતફાંતધત પ્રાટટીકનો ઉમોગ 

કયતા આવાભીઓ ાવેથી લશીલટી ચાર્જ લસરુલાભાાં આલેર છે. જેની તલગતો નીચે પ્રભાણે છે. 

ક્ર્મ. ન.ં વાણિજ્ય વવસ્તારન ુનામ વસેુ વહીવટી ચાર્જ. રૂ. આસામીની સખં્યા 
૧  કુલાડલા યોડ ૮૫૦૦/-  ૨૭ 

૨  વાંતકલફય યોડ ૮૫૮૫/- ૨૭ 

૩ ન્ય ુઆશ્રભ યોડ ૭૫૦/- ૩ 

૪ બાલનગય યોડ ૨૫૦૦/- ૧૦ 

૫ કોઠાકયમા યોડ ૭૨૩૪/- ૧૭ 

 કુર ૨૭૫૬૯/- ૮૪ 
 

 આ કાભગીયી દયમ્માન નલ (૯) કી.ગ્રા. પ્રતતફાંતધત પ્રાસ્ટટક જપ્ત કયલાભાાં આલેર છે.  

 ઉક્ત કાભગીયી કતભશ્નયશ્રીની સચુના મજુફ પલુગ ઝોનના નામફ કતભશ્નયશ્રી વી. ફી. ગણાત્રાના 
ભાગગદળગન શઠે પલુગ ઝોનના આતવ. કતભશ્નયશ્રી તલ. એવ. પ્રજાતત,  લોડગ એન્ીનીમયશ્રીઓ, લોડગ 
ઓકપવયશ્રીઓ પલુગ ઝોનના વોલરડ લેટટ ભેનેજભેન્ટ તલબાગના નામફ માગલયણ ઈજનેયશ્રી પ્રજેળ વોરાંકી, 
ભદદનીળ માગલયણ ઈજનેયશ્રી ીજે્ઞળ લાઘેરા,  તથા લોડગના એવ. આઈ. શ્રી ડી. કે. વીંધલ,  શ્રી પ્રફુર 
ત્રીલેદી, શ્રી એન. એભ, જાદલ તથા લોડગના એવ. એવ. આઈ. શ્રી પ્રબાત ફારાવયા, શ્રી અતિન લાઘેરા, શ્રી 
પ્રળાાંત વ્માવ, શ્રી પ્રતતક યાણાલતવમા, શ્રી એ. એપ. ઠાણ, શ્રી ફી. જે, વોરાંકી, શ્રી આય.જે.યભાય તથા શ્રી 
જમ ચૌશાણ ધ્લાયા કયલાભાાં આલેર શતી. 
    

લેટટ ઝોન  

લેટટશ ઝોન ખાતે જાશયેભાાં કચયો પેકી રીટયીંગ કયતા આવાભી તેભજ દુકાનઘાયકો ાવે વપાઇ કયાલી 

લશીલટી ચાર્જ લસરુલાની કાભગીયી  

 ''ટલલચ્છ  બાયત તભળન'' અંતગગત યાજકોટ ભશાનગયાલરકા ઘ્લાયયા ળશયે ભાાં ટલફચ્છ તા જલાઇ યશ ે

તે શતે ુથી ભાન. કતભશ્ર્નયશ્રી દ્વાયા જાશયેભાાં કચયો પેંકલા ય વાંપણુગ પ્રતતફાંઘ પયભાલેર છે.  

 જાશયેભાાં કચયો પેંકલા ય પ્રતતફાંઘ શોલા છતા લેટટય ઝોન  ખાતે ના નીચે દળાગલેર તલટતાઘયોભા કચયો 

પેંકલાભાાં આલતા આજ યોજ નીચેની તલગતે લશીલટી ચાર્જ લસરુલાભાાં આલેર છે.  

વોર્ડ નં.  
કોમવશિય એરીયા  

વસુ કરે 
વહીવટી ચાર્જ  

આસામીની 
સખં્યાીી  

જપ્તય કરે 
પ્રવતબઘંીત  
પ્ાવીસ્ટી ક  

૧ રૈયા ચોકર્ી થી આા૫ગ્રીન સીટ સઘુીનો રૈયા 
રોર્  તથા રામાપીર ચોકર્ી  

૨૩૦૦/-  ૧૫ 
૧ કીો  

૮ (કાાવર્ રોર્) નકકં ચા થી કે.કે.વી ચોક 
સઘુી   

૫૪૦૧ ૧૪ 
૧.૨ કીો 

૯ અીેચ પી. પેટ્રો પમં્પ  થી ગગંોત્રી ર્ેરી થઇ ૩૯૦૦ ૧૬ ૧.૫ કીો 



આા૫ સઘુી (સાઘ ુવાસવાિી રોર્)  
૧૦ (કાાવર્ રોર્) શકકત ટી સ્ટોીી થી અીે.જી. 

ચોક સઘુી તથા પચંાયત ચોક  
૧૬૩૭૪/-  ૩૦ 

૧.૩ કીો 

૧૧ બાાજી હો સકડ નાનામવા રોર્ (૧૫૦ ફીટ 
રોર્)  

૬૮૦૧/- ૨૪ 
૦.૫ કીો  

૧૨ (મવર્ી રોર્)મવર્ી ચોકર્ી થી સહયોગ 
હોસ્પીર્ટ સઘુી  ઉમીયા ચોક (૧૫૦ ફીટ રીંગ 

રોર્),   
૫૪૩૪/-  ૧૯ 

૦.૫ કીો  

કુ :- ૪૦૨૧૦ /- ૧૧૮  ૬ કીો  
  

ઉ૫યોકત કાભગીયી યાજકોટ ભશાનગયારીકા કતભશ્ન્ર વાશફેશ્રી ફાંછા તનઘી ાનીના આદેળ 
અન્લ૫મે લેટટ ઝોન નામફ કતભશ્નીય જાડેજા વાશફેના ભાગગદળગન શઠે લેટટ ઝોનના આવી. કતભશ્ન્ર વભીય 
ઘડુક, શારૂન દોઢીમા(વીટી ઇજનેય) નામફ ૫માગલયણ ઇજનેય કદગ્વલટજમતવિંશ તલુય ની શાજયીભાાં લોડ લાઇઝ 
વેનેટયી ઇન્ેમે  કટય તથા લોડગ ઓપીવય ની ટીભો ભાયપત ભદદનીળ ઇજનેય યાકેળ ળાશ તથા બાલેળ 
ખાાંબરાની શાજયીભાાં લેટટફ ઝોન ના લોડગ ઓપીવય નીરભફેન, ઘલરબાઇ, સનુીળાફેન, યાજેવબાઇ, 
કાનાણીબાઇ, કકિંઝરફેન, તથા એવ.આઇ ીયુ ચ ાશાણ, કેતન રખતયીમા, ભ ારે વ્માેેવ, વાંજમ દલે, 
ભનોજ લાઘેરા, ઘાભેચાબાઇ તથા એેવ.એવ.આઇ ભયયુ ૫યનારીમા , વાંજમ ચાલડા, બાલેળ ઉાઘ્માેામ, 
તલળારબાઇ, ગ ાતભબાઇ ભયયુબાઇ, ઉદમતવિંશ, નીરેળબાઇ, તલભરબાઇ, નીતીનબાઇ બાલનાફેન ગોવાઇ 
લગેયે દ્વાયા કયલાભાાં આલેર છે.   

 

(જન વાંકગ અતધકાયી) 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 


