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-: અખબારી યાદી:-   

 દબાણ હટાવ શાખાની કામગીર નો ર પોટ  

તાર ખ: 10-12-2019 

દબાણ હટાવ શાખાની તા. ૩૦ નવે બર થી ૬ ડીસે બર ૨૦૧૯ સધુીની કામગીરીની િવગત 

નીચે મજુબ છે.  
જ ત કરલ 

વ નુી િવગત 

સં યા/ કલો ામ/

િપયા 

જ તી થળ 

રેકડી/કેબીન ૨૯ છોટુનગર, ગુદંાવાડી, ગાયત્રીનગર મેઇન રોડ, િવરાટનગર મેઇન રોડ, ચૌધરી હાઇ કલૂ જય 

સોમનાથ ટ્રાવે સ સામે શેરીમા,ં હોિ પટલ ચોક, મવડી મેઇન રોડ, બાપાસીતારામ ચોક, પચંાયત 

ચોક, અમીન માગર્, સાધવુાસવાણી રોડ, પચંાયત ચોક, ક યા છાત્રાલય, યનુીવસીર્ટી રોડ. 

પરચરુણ 

માલ-સામાન 

૨૫ છોટુનગર, ગુદંાવાડી, યબુેલી માકટ, લોટરી બજાર, હોિ પટલ ચોક, આનદં બગંલા ચોક, અમીન 

માગર્, સાધવુાસવાણી રોડ. 

બોડર્-બેનર  ૩૧૩ મવડી મેઇન રોડ, યબુેલી માકટ, િત્રકોણબાગ, હોિ પટલ ચોક, યાિજ્ઞક રોડ, માલવીયા ચોક, 

જી લા પચંાયત ચોક, િકશાનપરા ચોક, સતંકબીર રોડ, પેડક રોડ, મિહલા કોલેજ ચોક, એ ટ્રોન 

નાલ,ુ રૈયા સકર્લ. 

મડંપ/છાજલી  ૪૯,૭૦૦/- સતંકબીર રોડ, સહકાર મેઇન રોડ, યનુીવસીર્ટી રોડ, ખીજડાવાળો રોડ, કાલાવાડ રોડ, પુ કરધામ 

રોડ. 

વહીવટી ચા  ૪,૫૮,૯૦૦/- ઢેબર રોડ, કોઠારીયા રોડ, સેટેલાઇટ એરીયા, સતંકબીર રોડ, હડુકો બજાર, મોરબી રોડ, કુવાડવા 

રોડ, પેડક રોડ, ચદં્રશેનગર રોડ, આનદં બગંલા ચોક, ટાગોર રોડ, મોટી ટાકંી ચોક, પેલેસ રોડ, 

હોિ પટલ ચોક, ઉમેશ કો લેક્ષ સામેની શેરી, રેસકોષર્ રીંગરોડ, કનક રોડ, હરીહર ચોક, 

ણનગર, યાિજ્ઞક રોડ, અમીન માગર્, શીતલ પાકર્ , ૧૫૦ ટ રીંગરોડ, અયો યા ચોક, ુદંાવન 

સોસાયટી, યનુીવસીર્ટી રોડ, પીડવેલ પાટ લોટ પાસે, રૈયાધાર રોડ, ભીમનગર રોડ, યનુીવસીર્ટી 

રોડ, રામાપીર ચોકડી, એસ.કે.ચોક, ધરમનગર, ક યા છાત્રાલય. 

હોકસર્ ઝોન 

ચેિકંગ 

૮ માડંા ડુગંર હો.ઝોન, આજી ડેમ ચોકડી હો.ઝોન, ભાવનગર રોડ હો.ઝોન, કોઠારીયા રોડ હો.ઝોન, 

ગોિવંદબાગ શાક માકટ, ધરાર માકટ, મોરબી જકાતનાકા હો.ઝોન, પેડક રોડ હો.ઝોન. 

અ ય 

કામગીરીની 

િવગત 

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

ફરીયાદનો િનકાલ કરેલ છે, કોલ સે ટરની ફરીયાદનો િનકાલ કરેલ છે, પ્રો ક્ટ શાખા, ફાયર 

િબ્રગેડ શાખા, વીજીલે સ ટાફ તથા થોરાળા પોિલસ ટેશન સાથે સયંકુ્ત કામગીરી કરેલ છે, 

યબુેલી શાકમાકટ ખાલી કરાવવાની કામગીરી તથા બેનર ઉતારવાની કામગીરી કરેલ છે, 

અિધકારીની આજ્ઞા અનસુાર કાયર્ કરેલ છે.  
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