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દફાણ શટાલ ળાખા,ડો. આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઇ યોડ, યાજકોટ
----------------------------------------------------------------------------------------------------

આર.એમ.સી./પો.આર. નં.: ૦૦૧૩

-: અખબારી યાદી:-

દબાણ હટાળ ાખાની કામગીરીનો રીપોટટ
તાયીખ: ૦૯-૦૯-૨૦૧૯
દફાણ શટાલ ળાખાની તા. ૦૨ વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૯ થી ૦૮ વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૯ સુધીની કાભગીયીની
વલગત નીચે મુજફ છે .
ુ ી
જપ્ત કરે  ળસ્તન

સંખ્યા/કકોગ્રામ/રૂવપ

વળગત

યા

યે કડી/કે ફીન

૨૮

જપ્તી સ્થલ
જયુફર
ે ી લન લે, ધયાય ભાકે ટ, વંતકફીય યોડ, ુષ્કયધાભ યોડ, એવ.કે .ચોક ગાંધીગ્રાભ,
૧૫૦ ફૂટ યીંગ યોડ, ગ્રીનરેન્ડ ચોકડી, જકળન
ં
યોડ, યાભાીય ચોકડી થી યૈ માધાય યોડ, ૧૫૦
ફૂટ યીંગ યોડ.

યચુયણ ભાર-વાભાન

૧૧

કુ લાડલા યોડ, યૈ માયોડ, કોટે ચા ચોક, ેડક યોડ, ધયાય ભાકે ટ, યૈ મા ભેઇન યોડ, ેડક યોડ.

ળાક/પ

૨૫૭

ે નગય શોકવસ ઝોનની ફશાયથી, જીલયાજાકસ ળનીલાયી
જયુફર
ે ી ભાકે ટ, ટાગોય યોડ, ચંદ્રળ
ફજાય, યાભાીય ચોકડી થી યૈ માધાય યોડ.

ફૂર/રીલું

૩૦

ભંડ/કભાન/છત્રી ચાર્જ

૨૭,૩૪૪/-

લશીલટી ચાર્જ

૨,૯૫,૭૦૦/-

ાયે લડી ચોક.
ે નગય.
એસ્ટ્રોન ચોક, યુવનલવીટી યોડ, ચંદ્રળ
આનંદ ફંગરા ચોક, ટાગોય યોડ, ભોટી ટાંકી ચોક, ફજયં ગલાડી ચોક, કોઠાયીમા યોડ, ેરવ
ે
યોડ, ભુન્ે દ્ર યોડ, સ્ટ્લાભીનાયામણ ચોક, દોી શોસ્ટ્ીટર, જકળન
ં
યોડ, રીભડા ચોક, નાગરયક
ફેન્ક ચોક, યૈ મા વીભેન્ટ યોડ, ુષ્કયધાભ યોડ, કારાલાડ યોડ, ભલડી યોડ, કુ લાડલા યોડ,
જયુફર
ે ી, યુવનલવીટી યોડ, ફાાવીતાયાભ ચોક, ૧૫૦ ફૂટ યીંગ યોડ, નુતન નગય ભેઇન
યોડ, નાનાભૌલા ભેઇન યોડ, બીભનગય યોડ, સ્ટ્ીડલેર ચોક, અવતથી ચોક, વદાલન
ંૃ
યોડ,
વત્મવાંઇ યોડ, વૌયાષ્ર શાઈસ્ટ્કૂર ાવે, આમ્રારી પાટક, એવ.કે .ચોક ગાંધીગ્રાભ, ુવનત
નગય ચોક, ઉવભમા ચોક, નાનાભૌલા વકસ ર, માલિક યોડ, ળાસ્ત્રી ભેદાન, ાયે લડી ચોક,
બાલનગય યોડ, ભોયફી યોડ, બીભનગય યોડ, ફીગફજાય યોડ, વાધુલાવલાણી યોડ, વયકાયી
પ્રેવ યોડ.

શોકવસ ઝોન ચેરકિંગ

૫

ધયભ વવનેભા શોકવસ ઝોન, વંતકફીય યોડ ધયાય ભાકે ટ, ગોવલિંદ ફાગ ળાકભાકે ટ, કોઠાયીમા
યોડ શોકવસ ઝોન, ેડક યોડ શોકવસ ઝોન.

અન્મ કાભગીયીની
વલગત

રેખીત તથા ભૌલખક પયીમાદનો વનકાર કયે ર છે , CCTV પયીમાદનો વનકાર કયે ર છે ,
ઓનરાઈન પયીમાદનો વનકાર કયે ર છે , અવધકાયીની આિા અનુવાય કાભગીયી કયે ર છે .

(જન વંકસ અવધકાયી)
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા

