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દબાણ હટાવ શાખાની કામગીર નો ર પોટ 
તાર ખ: 13-01-2020 

દબાણ હટાવ શાખાની તા. ૬ જા યઆુરી થી ૧૧ જા યઆુરી ૨૦૧૯ સધુીની કામગીરીની િવગત 

નીચે મજુબ છે.  

જ ત કરલ 

વ નુી િવગત 

સં યા/ કલો ામ/

િપયા 

જ તી થળ 

રેકડી/કેબીન ૩૭ લાખાજીરાજ રોડ, હોિ પટલ ચોક, યબેુલી માકટ, હવેલી ચોક, પુ કરધામ મેઇન રોડ, 

નાણાવટી ચોક હો.ઝોનની બહાર, પચંાયત ચોક, ગણુાતીતનગર, ક યા છાત્રાલય, 

રામાપીર ચોકડી, ફો યુર્ન હોટલની બાજુની શેરીમાથંી. 

પરચરુણ માલ-

સામાન 

૧૩૧ લાખાજીરાજ રોડ, યબેુલી, માલવીયા ચોક, ઢેબર રોડ મધરુમ હોિ પટલ સામે, 

સાગંણવા ચોક, શા ીમેદાન, કંુડલીયા કોલેજ, નોટરી બજાર, જકં્શન મેઇન રોડ, હવેલી 

ચોક, પુ કરધામ મેઇન રોડ, નાણાવટી ચોક હો.ઝોનની બહાર, યનુીવસીર્ટી રોડ, િક્ર ટલ 

મોલ પાસે કાલાવાડ રોડ, પચંાયત ચોક, રૈયા સીમે ટ રોડ, મામલતદાર ઓિફસ 

કાલાવાડ રોડ. 

બોડર્-બેનર  ૧,૧૯૧ આ મ રોડ, સતંકબીર રોડ, ભાવનગર રોડ, ગુદંાવાડી ચોક, નાગરીક બે ક ચોક, 

કેનાલ રોડ, ઢેબર રોડ, ૧૫૦ ટ રીંગરોડ, ખીજડાવાળો રોડ, સતંકબીર રોડ, 

બીગબજાર રોડ, સ યસાઇં રોડ, પુ કરધામ મેઇન રોડ, મવડી મેઇન રોડ. 

મડંપ/છાજલી  ૧,૨૩,૨૫૦/- સદર બજાર, ભાવનગર રોડ, પેડક રોડ, કોઠારીયા રોડ, સોરઠીયાવાડી સકર્લ, સહકાર 

રોડ, પુ કરધામ રોડ, યનુીવસીર્ટી રોડ, રૈયારોડ, ૧૫૦ ટ રીંગરોડ, લાખના બગંલા 

વાળો રોડ, મવડી રોડ, માયાણી ચોક, પચંાયત ચોક, સાધવુાસવાણી રોડ, મધવુન 

મેઇન રોડ, પાટીદાર ચોક, રૈયા ટેલીફોન. 

વહીવટી ચા  ૨,૪૮,૭૫૦/- સદર બજાર, રાજ ી ટોિકઝ, કોઠારીયા રોડ, બધુવારી માકટ, સતંકબીર રોડ, પેડક 

રોડ, કનક રોડ, ગુદંાવાડી, રામનાથપરા, ઢેબર રોડ વન-વે, ગ ડલ ચોકડી, ૧૫૦ ટ 

રીંગરોડ, પચંાયત ચોક, એસ.કે.ચોક, કાલાવાડ રોડ, નાનામૌવા મેઇન રોડ, નાણાવટી 

ચોક, સાધવુાસવાણી રોડ, પીડવેલ ચોક. 

હોકસર્ ઝોન 

ચેિકંગ 

૭ કોઠારીયારોડ હો.ઝોન, સતંકબીરરોડ હો.ઝોન, મોરબી જકાતનાકા હો.ઝોન, પેડકરોડ 

હો.ઝોન, આજીડેમ ચોકડી હો.ઝોન, ભિક્તનગર સકર્લ હો.ઝોન, ગ ડલ ચોકડી 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, રેસકોષર્ ગ્રાઉ ડ ખાલી કરાવવાની કામગીરી કરેલ 

છે, ટ્રાિફક પોિલસ સાથે સયંકુ્ત કામગીરી કરેલ છે, વ છતા સવેર્ક્ષણ અિભયાનની કામગીરી કરેલ છે, 

મગંળવારી માકટનુ ંદબાણ દૂર કરેલ છે, અિધકરીની આજ્ઞા અનસુાર કાયર્ કરેલ છે. 

                                                                                                                  આસી.મેનેજર  
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