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-: અખબાર  યાદ :- 

દબાણ હટાવ શાખાની કામગીર નો ર પોટ 
તાર ખ: 18-02-2020 

દબાણ હટાવ શાખાની તા. ૧૧ ફે આુરી થી ૧૭ ફે આુરી ૨૦૨૦ સધુીની કામગીરીની િવગત નીચે મજુબ છે.  

જ ત કરલ 

વ નુી િવગત 

સં યા/ કલો ામ

/ િપયા 
જ તી થળ 

રેકડી/કેબીન ૧૧ સતંકબીર રોડ, કુવાડવા રોડ, પા લ ગાડર્ન આ મ રોડ, કા તા િવકાસ રોડ પાસે, ોફ રોડ, 

હોિ પ. ચોક, આિહર ચોક, યબુેલી. 

પરચરુણ માલ-

સામાન 

૩૦ પા લ ગાડર્ન આ મ રોડ, યબુેલી માકટ, રેસકોષર્ ગ્રાઉ ડ, હોિ પ. ચોક, ચ દ્રશેનગર, 

એસ. કે. ચોક, પચંાયત ચોક, લ મીનગર, સ યસાઇ રોડ, નાના મૌવા મેઇન રોડ, પટેલ 

ક યા છાત્રાલય. 

બોડર્-બેનર  ૪૪૬ ૮૦ ટ રોડ, અમલુ સકર્લ, િત્રકોણ બાગ, િવવેકાનદં, યાિજ્ઞક રોડ, િજ લા પચંાયત ચોક, 

અિકલા ચોક, રેસકોષર્ રીંગ રોડ, એરપોટર્ રોડ, કેશરી પલુ, હોિ પ. ચોક, ઢેબર રોડ્, 

ભિક્તનગર સકર્લ, આંતર રા ટ્રીય વેપાર મેળો, કોટેચા ચોક, યિુન. રોડ, િનમર્ળા રોડ. 

મડંપ/છાજલી  ૧૦,૫૦૦/- સદગરુુનગર, િખજડાવાળો રોડ, બાપા સીતારામ ચોક, યિુન. રોડ, સતંકબીર રોડ, િહંગળાજ 

ચોક. 

વહીવટી ચા  ૨,૪૫,૩૬૫/- આ મ રોડ, કોઠારીયા રોડ, ૮૦ ટ રોડ, પારેવડી ચોક, મવડી ચોક, ઢેબર રોડ, મોરબી 

રોડ, ભાવનગર રોડ, આજીડેમ, બોલબાલા રોડ, પારડી રોડ, યબુેલી, પારેવડી ચોક, રૈયા 

રોડ, ગ ડલ રોડ, સરદાનર્ગર મેઇન રોડ, સોરઠીયાવાડી સકર્લ, ગુદંાવાડી, શા ી મેદાન, 

યબુેલી, પો ટ ઓિફસ, ભિક્તનગર સકર્લ, ફનવ ડર્, ઇ ડોર ટેડીયમ, ટાગોર રોડ, સહકાર 

રોડ, ગાયત્રીનગર, ભિક્ત આ મ હોકસર્ ઝોન, યિુન. રોડ, નાના મૌવા મેઇન રોડ, 

ચ દ્રશેનગર મેઇન રોડ, મવડી મેઇન રોડ, બાપા િસતારામ ચોક, ધરમનગર, રૈયા િસમે ટ 

રોડ, નાગરીક બેંક રોડ, ૧૫૦ ટ િરંગ રોડ, સાધવુાસવાણી રોડ, ક યા છાત્રાલય, રૈયાધાર 

રોડ, કાલાવાડ રોડ,  

હોકસર્ ઝોન 

ચેિકંગ 

૧૪ ગોિવંદબાગ શાકમાકટ, માડંા ડુગંર હો.ઝોન, કોઠારીયા મેઈન રોડ હો.ઝોન, ધરાર માકટ 

હો.ઝોન,  આજીડેમ ચોકડી હો.ઝોન, મોરબી જકાતનાકા હો.ઝોન. ગ્રીનલે ડ ચોકડી હો.ઝોન. 

મવડી મેઈન રોડ હો.ઝોન, ભિક્ત આ મ હોકસર્ ઝોન, જયબુેલી હો.ઝોન, રેલનગર હો.ઝોન, 

ભિક્તનગર સકર્લ હો.ઝોન, માડંા ડુગંર હો.ઝોન, કોઠારીયા મેઈન રોડ હો.ઝોન. 
અ ય કામગીરીની 

િવગત 

 લખેીત 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, રેસકોષર્ 

ગ્રાઉ ડ ખાલી કરાવલે છે, રાઈડ ઇ ડોર ટેડીયમમા ંરાખલે છે, અિધકરીની આજ્ઞા અનસુાર કાયર્ કરેલ છે. 

                                                                                   આસી.મેનેજર 
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