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-: અખફાયી માદી:- 

ળહયેના જુદાજુદા વલસ્તાયોભાાં લાહકજન્મઢ યોગ 
વનમાંત્રણ હઠે કયેર કાભગીયી 

તાયીખ: ૧૪-૦૮-૨૦૧૯ 

 યાજકોટ ભહાનગયાલરકા આયોગ્માં ળાખા  દ્વાયા ળહયેભાાં તાયીખ: ૦૯-૦૮-૨૦૧૯ અને 

તાયીખ: ૧૦-૦૮-૨૦૧૯ ના યોજ લાહકજન્મ: યોગ વનમાંત્રણ હઠે કાભગીયી કયલાભાાં આલી હતી, 

જેભાાં ૨૦૩ ખાડાભાાં MLO /BTI  દલાનો છાંટકાલ કયલાભાાં આલેર હતો, ૬૧૭૪ ઘયોભાાં ોયાનાળક 

દલાનો છાંટકાલ કયલાભાાં આલેર હતો અને ૮૫૬ ઘયોભાાં પોગીંગ કયલાભાાં આલેર.  

ળહયેભાાં જુદાજુદા સ્થો ય કાભગીયી કયલાભાાં આલી હતી, જેભાાં યોહીદાસ યા ળેયી નાં ૬ 

થી ૧૨ , બગલતી યા આળાફીય યોડ , ભાંછા નગય ભપવતયુાં , બગીયથ સોસા ૧ ,૨,૩, ભનહય યા 

ળેયી નાં ૧ થી ૬, રાખાજીયાજ ઉદ્યોગ નગય, હરયઓભ ાકક  ૨, સલોદમ સોસા ૧,૨, વળલાજી નગય ૧, 

અંકુય સોસા ૧,૨, ભેહુર નગય ળેયી નાં ૧૫ , નીરકાંઠ ાકક , ભેહુર નગય ૮,૯, ગજુયાત હાઉસીંગ ફોડક 

ક્લાટય, યૈમાધાય સ્રભ ક્લાટય ,  આરા ગ્રીન સોસા. ,  સત્મ નાયામણ નગય અને શ્માભ નગય , 

યાભેશ્વય ાકક , ભોચી નગય લોકો , યાભેશ્વય ાકક , સોજીત્રા નગય, ાંચલટી સોસા, બગત યોડ , નભકદા 

ાકક , રદન દમાર ભાગક , રક્ષ્ભી નગય અને નાના ભૌલા યોડ , શ્માભ નગય લૈળારી નગય , વળલયા 

ભસ્જીદ ફાજુની ળેયી નયુાની યા , વત્રરોક ાકક  ૨ ,૩,૪, ગરુુજી નગય આલાસ , વતરુવત નગય ૧ ,૨, 

વળલ સાંગભ સોસા ૧,૨ ઘનશ્માભ ૧/૬, જીલન નગય ૧ અને ભેં.યોડ, ઉાસના ાકક  ૧,૨ અને અજુ કન 

ાકક , જીલયાજ ાકક  શ્માભ કુાંજ ૧, તાસ સોસા., શ્રી યાભ ાકક , વ  ાંદાલન સોસા ૧,૨,૩, ભાધલ લારટકા 

૧,૨,૩,  જરજીત ૧/૩, લાલડી ગાભ, યાજીલ નગય ૧,૨,૩, યાજીલ નગય ભેઈન યોડ , શ્રભજીલી ૧ થી 

૪, એયોટક  યોડ , ગીત ગરુ્જયી સોસા ., યેપયજુી કોરોની ક્લાટય , યેપયજુી કોરોની ક્લાટય , યસાણા 

નગય , યેર નગય , કયણયા ૧ થી ૩ , યાભ ક ષ્ણ નગય , ગોંડર યોડ લોકો , નલર નગય ૩ અને 

ેટા ળેયી , ભલડી ભેં.યોડ , ઉભાકાાંત એરયમા ભહાદેલ લાડી , કોઠારયમા કોરોની , શ્રભજીલી સોસા ૨ , 

બક્ક્ત નગય, ફાફયીમા કોરોની ૫, ફાફયીમા આલાસ તભાભ વલસ્તાયોભાાં કાભગીયી કયલાભાાં આલી 

હતી.  

(જન સપંકક અધિકારી) 
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