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-: અખબાર  યાદ :- 

દબાણ હટાવ શાખાની કામગીર નો ર પોટ 
તાર ખ: 25-02-2020 

દબાણ હટાવ શાખાની તા. ૧૮ ફે આુરી થી ૨૪ ફે આુરી ૨૦૨૦ સધુીની કામગીરીની િવગત નીચે 

મજુબ છે.  

જ ત કરલ 

વ નુી િવગત 

સં યા/ કલો ામ/ િપયા  જ તી થળ 

રેકડી/કેબીન ૭ ચદં્રશેનગર, મવડી મેઇન રોડ, જકં્શન રોડ દરગાહ પાસે. 

પરચરુણ માલ-

સામાન 

૨૪ પચંાયત ચોક,  યબુેલી માકટ, જામનગર રોડ, હોિ પ. ચોક, કુવાડવા રોડ, ૧૫૦ ટ 

િરંગ રોડ, રામાપીર ચોક્ડી. 

બોડર્-બેનર  ૮૧૬ કાલાવાડ રોડ, કોટેચા ચોક, યિુન. રોડ, સાધવુાસવાણી રોડ, િબગ બજાર ચોક, રામાપીર 

ચોક્ડી, જી લા પચંાયત ચોક, કુવાડવા રોડ, પેડક રોડ, મોરબી રોડ. 

મડંપ/છાજલી  ૧૫,૫૦૦/- સતંકિબર રોડ,  રૈયા રોડ, બાપા સીતારામ ચોક, લ મીનગર, સ યસાઇ હોિ પ. રોડ, 

ખીજડાવાળો રોડ, યિુન. રોડ, નાના મૌવા રોડ. 

વહીવટી ચા  ૪,૦૫,૮૦૦/- લ મીનગર મગંળવારી, ખીજડાવાળો રોડ, ઢેબર રોડ વન-વે, યિુન. રોડ, મવડી ચોક્ડી, 

ચદં્રશેનગર, બાપા સીતારામ ચોક, નાના મૌવા રોડ, રૈયા રોડ, રામાપીર ચોક્ડી, મવડી 

મેઇન રોડ, કાલાવાડ રોડ, અમીન માગર્, કનક રોડ, એરપોટર્ રોડ, કોઠારીયા રોડ, 

બધુવારી, સોરઠીયાવાડી, ૮૦ ટ રોડ, જામનગર રોડ, ઢેબર રોડ, રેસકોષર્, લાખાજીરાજ 

રોડ, શા ીમેદાન, ગુદંાવાદી રોડ, કુવાડવા રોડ, આ મ રોડ, સતંકિબર રોડ, પેડક રોડ, 

હડુકો માકટ, ચનુારાવાડ રોડ.  

હોકસર્ ઝોન ચેિકંગ ૧૧ સતંકિબર રોડ હો. ઝોન, પેડક રોડ હો. ઝોન, ગ્રીનલે ડ ચોક્ડી હો. ઝોન, મવડી મેઇન 

રોડ હો. ઝોન, કોઠારીયા રોડ હો. ઝોન, આજીડેમ ચોકડી હો. ઝોન, મોરબી જકાતનાકા હો. 

ઝોન,  હમે ુગઢવી હોલ હો. ઝોન,  રોકડીયા હનમુાન હો. ઝોન,  ફન વ ડર્ ની બાજુમા 

રેક્ડીનો હો. ઝોન, મોટી ટાકંી ચોક હો. ઝોન.  

અ ય કામગીરીની 

િવગત 

 મવડી રોડ પર ભરાતી રિવવારી બજારને ફરીયાદના આધારે બધં કરાવેલ છે,  ICCC 

ફરીયાદનો િનકાલ કરેલ છે, લછાબ ચોક તેમજ જામનગર રોડ પર ટ્રાફીક પોિલસ 

સાથે દબાણ હટાવવાની કામગીરી કરેલ છે, અિધકરીની આજ્ઞા અનસુાર કાયર્ કરેલ છે. 

લેખીત તથા મૌિખક ફરીયાદનો િનકાલ કરેલ છે, CCTV  ફરીયાદનો િનકાલ કરેલ છે, 

ઓનલાઈન ફરીયાદનો િનકાલ કરેલ છે, કોલ સે ટરની ફરીયાદનો િનકાલ કરેલ છે, ી 

મખુ્યમતં્રી સાહબેના ટની  કામગીરી કરેલ છે, રેસકોષર્ ગ્રાઉ ડ ખાલી કરાવેલ છે, રાઈડ 

ઇ ડોર ટેડીયમમા ંરાખેલ છે,  

      આસી.મેનેજર 
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