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-: અખબાર  યાદ :- 

દબાણ હટાવ શાખાની કામગીર નો ર પોટ 
તાર ખ: 17-03-2020 

દબાણ હટાવ શાખાની તા. 0૯ માચર્ થી ૧૫ માચર્ ૨૦૨૦ સધુીની કામગીરીની િવગત નીચે 

મજુબ છે.  
જ ત કરલ 

વ નુી િવગત 

સં યા/ કલો ામ/

િપયા 

જ તી થળ 

રેકડી/કેબીન ૧૫ ૮૦ ટ રોડ, પરા બજાર, યબુેલી, બાપા સીતારામ ચોક હોકસર્ ઝોન બહાર (મવડી), રૈયા રોડ િત પતીનગર 

– ૨. 

પરચરુણ માલ-

સામાન 

૨૨૪ સતંકિબર રોડ, ૮૦ ટ રોડ, મોહનભાઇ સરવૈયા હોલ પાસે, ભાવનગર રોડ, કોઠારીયા રોડ, A િડિવઝન સામે 

યબુલેી વન-વે, યાિજ્ઞક રોડ, યબુેલી માકટ, નવ ુબસ ટે ડ, હોિ પ. ચોક, સે ટ્રલ ઝોન ઓિફસ ઢેબર રોડ, 

કિમ ર બગંલાની સામે, જનાના હોિ પ., કાલાવાડ રોડ, મવડી મેઇન રોડ, ધરમનગર આવાસ યોજના 

ક્વાટસર્ની સામે, પરફેક્ટ શો- મ ની બાજુમા, યિુન. રોડ, હનમુાન મઢી ચોક, રૈયા રોડ િત પતીનગર – ૨, 

એસ.કે. ચોક, લાખનો બગંલાવાળો રોડ, રાજનગર રોડ ચોક, રૈયા ચોકડી, પચંવટી રોડ, િનમર્ળા રોડ, મવડી 

બાપા સીતારામ, જકં્શન રોડ, ૧૫૦ ફોટ િરંગ રોડ, રૈયા ટેિલફોન એક્ષચે જ. 

બોડર્-બેનર  ૪૨૮ કોઠારીયા મેઇન રોડ, સોરઠીયાવાડી સકર્લની હુડકો પલુ સધુી, લાખના બગંલાવાળો રોડ, યિુન. રોડ, મવડી, 

િનમર્ળા રોડ, ખીજડાવાળો રોડ, રામાપીર ચોકડી થી રૈયાધાર રોડ, ધરમનગર રોડ, કાલાવાડ રોડ, કિમ ર 

બગંલાવાળો રોડ, આિહર ચોક, ૮૦ ટ રોડ, હિર ાર રોડ, ટાગોર રોડ, જીમખાના રોડ, યાિજ્ઞક રોડ, કુવાડવા 

રોડ, પેડક રોડ. 

મડંપ/છાજલી  ૪૧૫૮૦/- સતંકિબર રોડ, ગ્રીનલે ડ ચોકડી, િહંગળાજ ચોક, મવડી મેઇન રોડ, બાપા સીતારામ, ખીજડાવાળો રોડ, 

પચંાયત ચોક. 

વહીવટી ચા  ૧,૫૩,૮૫૦/- ઓમનગર, પુ કરધામ રોડ, ઉિમયા ચોક, િનમર્ળા રોડ, એસ.કે. ચોક, વ ૃદંાવન રોડ, ચ દ્રશેનગર, નાના મૌવા 

રોડ, યિુન. રોડ, કાલાવાડ રોડ, મવડી મેઇન રોડ, ૧૫૦ ટ િરંગ રોડ, િબગ બઝારની સામે ટપાથ, યબુલેી, 

મેઘાણીનગર, કનક રોડ, િવ યાનગર મઇેન રોડ, ધરમનગર આવાસ યોજના ક્વાટસર્ની સામે, પરફેક્ટ શો- મ 

ની બાજુમા, ટાગોર રોડ, નેહ નગર, ૮૦ ટ રોડ, જુનીખડપીઠ, ગ ડલ રોડ, જકં્શન રોડ, િત્રકોણબાગ, યાિજ્ઞક 

રોડ, પેડક રોડ, સતંકિબર રોડ, કોઠારીયા રોડ, આજીડમે, ભાવનગર રોડ, મવડી રોડ પજૂારા ટેિલકોમ. 

હોકસર્ ઝોન ચેિકંગ ૮ ચનુારવાડ મેઇન રોડ હોકસર્ ઝોન, કોઠારીયા રોડ હોકસર્ ઝોન, ગજંીવાળા (ભાવનગર રોડ) હોકસર્ ઝોન, 

મોહનભાઇ સરવૈયા હોકસર્ ઝોન, જામટાવર રોડ હોકસર્ ઝોન, ધરમ ટોિકઝ પાસનેો હોકસર્ ઝોન, બાપા 

સીતારામ ચોક (મવડી) હોકસર્ ઝોન, મવડી હોકસર્ ઝોન. 

અ ય કામગીરીની 

િવગત 

 વોડર્ ઓિફસર સાથે દબાણ હટાવવાની કામગીરી કરેલ છે,  ICCC ફરીયાદ નો િનકાલ કરેલ છે, વોડર્ ઓિફસર 

તથા SWM તેમજ SI, PSI  ટાફ સાથે સયંકુ્ત કામગીરી કરેલ છે, ટીપી. શાખા તથા િવજીલ શ શાખા સાથી 

િડમોલીશન ની કામગીરી કરેલ છે, વોડર્ ઓિફસર ની ફરીયાદ દૂર કરેલ છે, રેસકોષર્ ગાડર્નમાથી િભખ્ કુ ને 

હટાવવાની કામગીરી કરેલ છે, ટ્રાિફક પોિલસ સાથે જકં્શન રોડ પર દબાણ હટાવવાની કામગીરી કરેલ છે, 

મવડી રોડ પર ભરાતી રિવવારી બજારન ુદબાણ દૂર કરેલ છે, અિધકરીની આજ્ઞા અનસુાર કાયર્ કરેલ છે, 

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

િનકાલ કરેલ છે, કોલ સે ટરની ફરીયાદનો િનકાલ કરેલ છે, ી મખુ્યમતં્રી સાહબેના ટની કામગીરી કરેલ છે. 

                          આસી.મેનેજર 
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