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

-: અખબારી યાદી:- 

તા. 16-03-2020 ના રોજ શહરના િવિવધ રાજમાગ  પર 

અનાિધ તૃ દબાણો હટાવાયા: .31,175/- નો વહ વટ  ચા  વ લુ  
વોડ ઓફસર, પોલીસ અને દબાણ હટાવ શાખાની વોડ વાઈઝ ટ મો ારા બેંશના પમા ંકામગીર  

 
તાર ખ: 17-03-2020 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ારા જાહરે માગ  પરથી અનાિધકૃત દબાણો હટાવવા માટે રાજકોટ શહરે 

પોલીસ સાથ ેસકંલન કરી વોડ ઓફસર, પોલીસ અને દબાણ હટાવ શાખાના ટાફની બનેલી વોડ વાઈઝ 

ટ મોની રચના કરવામા ંઆવેલી છે. આ દબાણ હટાવ ટીમ ારા થઇ રહલેી કામગીરીની િવગતો મજુબ તાર ખ: 

16-03-2020 ના રોજ ઈ ટ ઝોનની ણેય ટ મો ારા ુલ 01 નગં પર રૂણ માલસામાન અને 

શાકભા /ફળ/ લ વગેરનો ુલ 35 ક. ા જ થો જ ત કરલ છે, તેમજ I. 3,000/- વ હવટ  ચા (િવ લુભાઈ, 

રમેશભાઈ, દવરાજભાઈ, બા ભુાઈ, અને રાિવતભાઈ વગેરનો) વ લુ કરલ છે. સે લ ઝોનની ણેય ટ મો ારા 

ુલ 03 રકડ (સલીમભાઈ, કાશ હરશભાઈ) જ ત કરલ છે, અને િવિવધ કારના 34 નગં પર રુણ માલ-

સામાન(આિશષભાઈ,  રાકશભાઈ, સતંોષભાઈ અને અ ય અનામી વગેરનો)  જ ત કરલ છે, આ ઉપરાતં 

શાકભા /ફળ/ લ વગેરનો ુલ 155 ક. ા જ થો જ ત કરલ છે, તેમજ I.10,500/- વ હવટ  

ચા ( તાપભાઈ, િ યેશભાઈ, ભરતભાઈ, ખોડાભાઈ, ુ ધાભાઈ, મ રુભાઈ, મહ બુભાઈ, અને મનીરાજભાઈ 

વગેરનો) વ લુ કરલ છે. વે ટ ઝોનની ણેય ટ મો ારા 01 રકડ /કબીન(િવનોદભાઈ) અને િવિવધ કારના 06 

નગં પર રુણ માલ-સામાન(સદ ુ  ડ ઝોન, અને અ ય અનામી) જ ત કરલ છે, આ ઉપરાતં ુલ I.12,175/- 

મડંપ/છાજલી ચા (હરભોલે ફરસાણ, ગીર રસ સે ટર, યોગી ફરસાણ, અને ધમ ભાઈ વગેરનો) વ લુ કરલ છે 

તેમજ I. 5,500/- વ હવટ  ચા (રાધે હોટલ, દનેશભાઈ, ભરતભાઈ, ચેતનભાઈ, અજયભાઈ, અને મનીષભાઈ 

વગેરનો) વ લુ કરલ છે,  તેમ િુન. કિમશનર ી ઉ દત અ વાલે જણા ુ ંછે. 
 
 

 

 (જન સપંક અિધકાર ) 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

 


