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-: અખબારી યાદી:- 

કોરોનાના સામના માટ વ છતા, તેમજ અનાિધ તૃ દબાણો, અને ા ફક 

સમ યાના િનવારણ ગેની વોડ વાઈઝ ટ મોની કામગીર ની સમી ા  
માન. મેયર ીના અ ય  થાને મળેલી બેઠકમા ંડ ટુ  મેયર,  

િુન. કિમશનર ી સ હત તમામ ટ મ સ યોની ઉપ થિત  
 

તારીખ: ૧૮-૦૩-૨૦૨૦ 

હાલ કોરોના વાઈરસનો સામનો કરવા માટે િવિવધ સાવચેતી પ પગલાઓં લેવામા ંઆવી રહયા છે 

યારે તેમા ંજાહરે વ છતા અને યિક્તગત જાગિૃતની બાબત ખબુ જ મહ વપણૂર્ બની રહી છે. આવા 

સજંોગોમા ં રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ારા અગમચેતીના પગલાઓં લેવા જાહરે વ છતા, જાહરે માગ  

પરથી અનાિધકૃત દબાણો હટાવવા, અને ટ્રાિફક પ્ર મા ંરાહત મળે તેવા આશયથી રાજકોટ શહરે પોલીસ 

સાથે સકંલન કરી વોડર્ વાઈઝ રચવામા ંઆવેલી દબાણ હટાવ ટીમ ારા કામગીરી કરવામા ંઆવી રહી છે. 

શહરેના તમામ ૧૮ વોડર્મા ંતા. ૫-૩-૨૦૨૦ થી શ  થયેલી કામગીરીની સમીક્ષા કરવા માટે માન. મેયર ી 

િબનાબેન આચાયર્ના અ યક્ષ થાને મળેલી એક બેઠકમા ંતા.૫-૩-૨૦૨૦ થી તા.૧૬-૩-૨૦૨૦  સધુીની 

કામગીરી પર ઘિન ઠ િવચારિવમશર્ કરવામા ંઆ યો હતો. આ બેઠકમા ં ડે યટુી મેયર ી અિ નભાઈ 

મોલીયા, યિુન. કિમશનર ી ઉિદત અગ્રવાલ, શાસક પક્ષના નેતા ી દલસખુભાઈ જાગાણી, દંડક ી 

અજયભાઈ પરમાર, ઉપરાતં નાયબ કિમશનર ીઓ ી એ. આર. િસંહ, ી બી. જી. પ્રજાપિત, ી સી. કે. 

નદંાણી તથા તમામ વોડર્ની ટીમોના પ્રભારી, પોલીસ ડીપાટર્મે ટના અિધકારીઓ, વોડર્ ઓિફસરો, દબાણ 

હટાવ શાખાના કમર્ચારીઓ વગેરે ઉપિ થત રહયા હતા.ં  

આ મીિટંગમા ંવોડર્ વાઈઝ કામગીરીની સમીક્ષા કરવામા ંઆવી હતી. તેમજ  તે વોડર્મા ંહજુ કઈ 

કઈ કામગીરી કરવાની થાય છે તે અંગે પદાિધકારી ીઓ અને યિુન. કિમશનર ી તરફથી તમામ વોડર્ની 



ટીમોને માગર્દશર્ન આપવામા ં આ યુ ં હત ુ.ં વોડર્ ટીમો ારા થઇ રહલેી કામગીરીની પ્રશસંા પણ કરી 

પદાિધકારી ીઓ અને કિમશનર ીએ ટીમ મે બરોના ઉ સાહમા ંવધારો પણ કય  હતો. સાથોસાથ નાગિરકો 

ારા પણ આ કામગીરીની ન ધ લેવામા ંઆવી રહી છે તે બાબતને નજર સમક્ષ રાખી દરેક વોડર્ની ટીમોને 

આ કાયર્વાહી વધ ુઘિન ઠ બનાવવા સચૂના આપવામા ંઆવી હતી. 

આ મીિટંગમા ંએ બાબત પર ખાસ ભાર મકુવામા ંઆ યો હતો કે, રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની આ 

કામગીરી જાહરે જનતાને સીધીરીતે પશેર્ છે. કામગીરીના પિરણામો જાહરે માગ  પર દેખાય પણ છે. આ 

કાયર્વાહીનો ઉદેશ એ છે કે, લોકોને અ વ છતા, જાહરે માગ  પર અનઅિધકૃત દબાણો અને ટ્રાિફકના 

પ્ર માથંી રાહત મળે.  

આ બેઠકમા ં તા.૫-૩-૨૦૨૦ થી તા.૧૬-૩-૨૦૨૦  સધુીની કામગીરીની થયેલી સમીક્ષા અંગે 

માિહતી આપતા માન. મેયર ી િબનાબેન આચાયર્, ડે યટુી મેયર ી અિ નભાઈ મોલીયા અને યિુન. 

કિમશનર ી ઉિદત અગ્રવાલે એમ જણા યુ ં હત ુ ં કે, આ બેઠકમા ં તા.૫-૩-૨૦૨૦ થી તા.૧૬-૩-૨૦૨૦  

સધુીની કામગીરીમા ં ગદંકી જોવા મળવાના િક સામા ં .૩,૨૮,૪૨૮ નો વહીવટી ચા  વસલૂ કરવામા ં

આવેલ છે. દબાણ હટાવની કામગીરીમા ં . ૩,૪૫,૬૨૫નો વહીવટી ચા  વસલૂ કરાયો છે. મડંપ – 

છાજલીનો . ૭૭,૧૯૧ નો વહીવટી ચાર વસલૂ કરાયો છે. યારે ૧૦૦ િક.ગ્રા. ટલો પ્રિતબિંધત 

લાિ ટકનો જ થો જ ત કરાયેલ છે. જાહરે માગર્ પર રેકડી રાખી ટ્રાિફકને અડચણ ઉભી કરતા ધધંાથીર્ઓ 

પાસેથી ૧૮૬૨ િકલોગ્રામ ટલો શાકભાજી, ફળ લનો જ થો જ ત કરવામા ંઆવેલ છે  યારે ૮૬ નગં 

રેકડી અને કેબીનો પણ ઉપાડી લેવામા ંઆવેલ છે. યારે િવિવધ માગ  પરથી અડચણ પ એવી ૯૦૯ 

ટલી પરચરુણ ચીજવ તઓુ પણ જ ત કરવામા ંઆવેલ છે. આ ઉપરાતં શહરેમા ં િવિવધ માગ  કે સકર્લ 

પર મહાનગરપાિલકાની મજુંરી વગર મકુવામા ંઆવેલા િવિવધ ૫૦૯ બોડર્ બેનર જ ત કરાયેલ છે.  

મીિટંગને અંતે માન. મેયર ી, ડે યટુી મેયર ી અને યિુન. કિમશનર ીએ દરેક વોડર્ની કામગીરીને 

િબરદાવી હતી. 

 



 (પી. એ.  ટુ મેયર) 
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 


