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-: અખફાયી માદી:- 

ળશયેના જુદાજુદા વલસ્તાયોભાાં લાશકજન્મઢ યોગ 
વનમાંત્રણ શઠે કયેર કાભગીયી 

તાયીખ: ૧૬-૦૮-૨૦૧૯ 

 યાજકોટ ભશાનગયાલરકા આયોગ્માં ળાખા  દ્વાયા ળશયેભાાં તાયીખ: ૧૪-૦૮-૨૦૧૯ ના યોજ 

લાશકજન્મશ યોગ વનમાંત્રણ શઠે કાભગીયી કયલાભાાં આલી શતી, જેભાાં ૩૨૮ ખાડાભાાં MLO /BTI  

દલાનો છાંટકાલ કયલાભાાં આલેર શતો, ૨૮૫૨ ઘયોભાાં ોયાનાળક દલાનો છાંટકાલ કયલાભાાં આલેર 

શતો અને ૭૧૯ ઘયોભાાં પોગીંગ કયલાભાાં આલેર.  

ળશયેભાાં જુદાજુદા સ્થો ય કાભગીયી કયલાભાાં આલી શતી, જેભાાં ગ્રીન રેન્ડ ચોકડીથી 

લેરનાથ યા , યોશીદાવ યા ભેં. યોડ આશ્રભ સધુી , પ્રજાવત વોવા , ેડક યોડ , ન્ય ુળક્તત વોવા 

ભેં.યોડ, ૩/ ગઢઢમા નગય દૂધ વાગય ભેં.યોડ , ભાન વયોલય ાકક  ૧ , યાધે ઢિશ્ના નેળનર શાઈલે , 

ખોઢડમાય યા ભેં.યોડ , ગઢલી લવ અને આજુફાજુ , ગઢલી લાવ ૧ ,૨, ટેર ઇન્ડસ્રી એઢયમા ,યાભ 

નગય લાંછયાજ નગય યણજુા ભાંઢદય , યૈમાધાય, વન વીટી , ફાંળીધય ાકક , ઇન્ર પ્રસ્થ નગય ભપવતયુાં , 

શ્માભ નગય બાયત નગય , ઇન્ર પ્રસ્થ નગય , ૯/૧૦ નાના ભૌલા યોડ , ઇન્ર પ્રસ્થ નગય ભપવતયુાં 

ભેં.યોડ, પ્રદ્યભુનાકક , ઇન્ર પ્રસ્થ નગય , ટો રેન્ડ યેવી અને કેયરા ાકક , વોભનાથ ૫ , ગરુુજી નગય 

આલાવ, જ્મોવત નગય ૧/૪ , નલીન નગય ૧/૫ , જીલયાજ ાકક , ભલડી ોરીવ શડે તલાટય , ગ્રીન 

વીટી ૧/૪, પ્રણાભી ાકક  ૧/૪, ભાધલ લાઢટકા ૧/૨ ગુાંજન લાઢટકા લાલડી ઇન્ડ એઢયમા, પનુીત નગય 

૧/૪, શ્રીજી નગય , વળલાજી ાકક , વખીમા નગય , અળોક વોવા. , યેવકોક ાકક , આતક ગેરેયી , ફાર 

બલન, ફજયાંગલાડી, યેર નગય ેયાલકક , ગાંગોત્રી ાકક , યેર નગય, કોઠાઢયમા કોરોની, માક્ગ્નક યોડ, 

ધભેન્ર કોરેજ, જાગનાથ, ધન રક્ષ્ભી ભનશય રોય, યાભ કૃષ્ણ, ગોંડર યોડ, યોરેક્ષ, ખોડીમાય નગય, 

ગીતા નગય, નલર નગય વમ્રાટ ઇન્ડસ્રી એઢયમા શ્માભ નગય , ગુાંડાલાડી કોઠાઢયમા કોરોની ગોવલિંદ 

યા, આનાંદ નગય ગોાર નગય , શઢયદ્વાય ૫  તથા આવાવના ખાડાભાાં દલા છાંટકાની કાભગીયી 

તભાભ વલસ્તાયોભાાં કાભગીયી કયલાભાાં આલી શતી.  

(જન સપંકક અધિકારી) 
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