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-: અખફાયી માદી:- 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા શસ્તકની વલવલધ ળાક ભાકેટભાાં રાાંફા 
વભમથી રીઝ બાડ ાં નશીં બયતા 272 થડા શોલ્ડયનાાં થડાની પાલણી 
યદ/ખારવા કયલા મ્ય વન. કવભળનયશ્રી ફાંછાવનવધ ાનીનો હ કભ  

ખારવા કયેર થડા/લખાય જાશયે શયયાજીથી ફીજા રાબાથીઓને પાલલા કામયલશી કયલાભાાં આલળે 

 
 

તાયીખ: ૧૫-૦૬-૨૦૧૯ 

 યાજકોટ ભશાનગયાલરકા શસ્તકની વલવલધ ળાક ભાકેટભાાં વ્મલસ્થા અને સ્લચ્છતા જલાઈ 
યશતેેલા શતે  થી ળાક ભાકેટની અંદય અરગ-અરગ શોલ્ડયોને થડા પાલલાભાાં આલેર છે, આ થડાન ાં 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ભાવવક રીઝ બાડ ાં રૂવમા ૫૦૦/- લસ ર કયલાભાાં આલે છે, અન્લમે 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની વલવલધ ળાક ભાકેટભાાં રાાંફા વભમથી રીઝ બાડ ાં નશીં બયતા 272 

થડા શોલ્ડયનાાં થડાની પાલણી યદ કયી થડા ખારવા કયલાભાાં આલેર છે , ખારવા કયેર 
થડા/લખાય જાશયે શયયાજીથી ફીજા રાબાથીઓને પાલલાભાાં ણ આલળે, તેભ મ્ય વન. કવભળનયશ્રી 
ફાંછાવનવધ ાનીએ જણાવ્ય ાં શત  ાં. 
  

 લધ  ભાહશતી આતા મ્ય વન. કવભળનયશ્રીએ કશલે  ાં કે, ળાક ભાકેટભાાં થડા શોલ્ડયોને એક રીઝ 
એગ્રીભેન્ટ કયી આલાભાાં આલે છે, જેભાાં ળયતોભાાં દળાયલેલ ાં શોમ છે કે ભાવવક રીઝ ચાર્જ જે ભાવન ાં 
શોમ તે ભાવની દય ભહશનાની તાયીખ: ૧ થી ૫ સ ધીભાાં યેૂરૂ ાં  બયી આલાન ાં યશળેે. જો તેભાાં 
વભમવય રીઝ બાડ ાં નહશ ચકૂલો તો દય ભાવ દીઠ ેનલ્ટી અથલા લખતો-લખત યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા વનમત કયે તે પ્રભાણે નોટીવ પી બયલાની યશળેે. યાંત   ળાક ભાકેટના કેટરાક થડા 
શોલ્ડયો દ્વાયા રીઝ ડીડભાાં દળાયવ્મા પ્રભાણે કબ રાત કયેર શોલા છતાાં ણ રાાંફા વભમથી રીઝ 
ચાર્જ બયાઈ કયેર નથી. આ શોલ્ડયોને લાયાંલાય નોટીવ ફજાલી ફાકી રીઝ ચાર્જ બયાઈ કયી 
જલા જણાલેર છે, આભ છતાાં થડા શોલ્ડયો દ્વાયા નોટીવભાાં દળાયલેર ચડત ભાવવક રીઝ ચાર્જ નહશ 
બયતા અને યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની નોટીવનો જલાફ નહશ કયતા થડા ખારવા કયલાભાાં 
આવ્મા શતા.  
  

 આ થડા શોલ્ડયોએ છેલ્રા ૧૦ ભાવથી ૭ લય સ ધી થડાન ાં રીઝ ચાર્જ બયેર નથી અને 
કામદા અને રીઝ ડીડની ળયતોન ાં ારન કયેર નથી. આ ફાફત જાશયે પ્રજાહશતભાાં લફરક ર 



ચરાલી ળકળે નહશ,  યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા એક ઉભદા શતે  થી થડા પાલલાભાાં આવ્મા 
શતા તેભ છતાાં થડા શોલ્ડયો દ્વાયા તેનો બાંગ કયતા થડા શોલ્ડયના નાભેથી યદ/ખારવા કયી જે-તે 
થડો યાજકોટ ભશાનગયાલરકાભાાં યત રેલાભાાં આવ્મા છે, તેભ મ્ય વન. કવભળનયશ્રી ફાંછાવનવધ 
ાનીએ જણાવ્ય ાં શત  ાં.  
 

 ળશયેભાાં આલેર યાજકોટ ભશાનગયાલરકા શસ્તકની ળાક ભાકેટભાાંથી જે થડાને ખારવા 
કયલાભાાં આવ્મા શતા તેભાાં, (1). જ્ય લફરી બાગ 1 – 35, (2). જ્ય લફરી બાગ 2 – 22, (3). જ્ય લફરી 
નાલમેય ભાકેટ – 18, ( 4). બોજા બગત ભાકેટ – 35, ( 5). રાખાજીયાજ ભાકેટ – 118, ( 6). 
ગોવલિંદફાગ ભાકેટ – 33, ( 7). હ ડકોં ભાકેટ – 11 આભ ક ર થડા/લખાય - 272 ને યદ/ખારવા 
કયલાભાાં આવ્મા શતા. જે ખારવા કયેર થડાની ફાકી યશતેી યકભ ૫૦.૨૩ રાખ શતી. ખારવા કયેર 
થડા/લખાય જાશયે શયયાજીથી ફીજા રાબાથીઓને પાલલા કામયલશી કયલાભાાં આલળે , તેભ ણ 
મ્ય વન. કવભળનયશ્રીએ જણાવ્ય ાં શત  ાં. 
 

(જન વાંકય અવધકાયી)  
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