
  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

�ેસનોટ :- 
 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� તા. ૦૫/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ દબાણ 

શાખાની કામગીર� અ(વયે હોડ)ગ-બેનર *ુર કરવાની કામગીર�માં ,વૂ.-દ/0ણ ઝોનની ટ�મ 2ારા વોડ. ન.ં૦૯ના સરદાર એ5ટ�ટ 

ચાર ર5તાથી ખોડ�યાર નગર ચાર ર5તા તરફ જતા રોડ ઉપરથી રોડ લાઇન તથા વરસાદ� કાસં ઉપર ગેરકાયદ�સર ર�તે 

ભગંાર�યા તથા ફન>ચરવાળાનો ૨ @ક Aટલો માલ સામાન ઉપાડ� 5ટોસ.મા ં જમા કરાવેલ છે. વોડ. ન.ં૦૯ના મહાવીર ચાર 

ર5તાથી વહ�વટ� ચાB C. ૪,૬૦૦/- 5થળ ઉપર વFલુ કર�લ છે. 

 ક�(Gીય ટ�મ 2ારા ટ�.પી 5ક�મ ન.ં૧૧ એHસ, ઉિમયાનગર પપંJગ 5ટ�શન, સમા ૧૨.૦૦ મી. ટ�.પી ચાર ર5તા પરના 

અનઅિધLતૃ કર�લ પાકા દબાણો *ુર કર�લ છે, Aમા ં૩૬ પાક� કOપાઉ(ડ વોલ તોડ�, ૦૧ પાક� ઓરડ� તોડ�, ૧૦ ઓટલા તોડQા, 

૦૪ ચોકડ� તોડ�, ૦૨ પતરાના શેડ તોડQા, ૦૪ Rડર Sાઉ(ડ પાણીની ટાંક� તોડ� તેમજ વોડ. ન.ં૫ના રાજમહ�લ રોડ, Lંુજ 

Tલાઝમા મોબાઇલ વાલાની *ુકાનના ફોUડJગ તVં ુતથા ફોUડJગ Wરુશી, પાક)ગની જXયામા ંYટપાથ ઉપરના અનિધLતૃ દબાણ 

*ુર કર�લ છે Aમા ં૦૬ VIVO 5માટ.  ફોનના ફોUડJગ તVં ુ*ુર કરાZયા, ૦૧ VIVO 5માટ.  ફોનની ફોUડJગ છ[ી *ુર કરાવી. 

 ઉ\ર-પિ]મ ઝોનની ટ�મ 2ારા ટ�.પી. ૧૩, �^ખુ 5વામી નગર-૩ સોસાયટ�ના અનિધLતૃ દબાણો *ુર કરાZયા Aમાં 

૦૬ કOપાઉ(ડ વોલ તોડQા, ૦૪ ઓટલા તોડQા, ૦૧ પાકા 5લેબનો દાદર તોડQો. તેમજ િનઝામ,રુામા ં આવેલ 2ારક�શ 

ચેOબસ.મા ંરહ�તા ઇસમે અનિધLતૃ બાંધકામ કર�લ હ_ ુ,ં Aઓને નોટ�સ પણ આપવામા ંઆવેલ હતી, એમને કોઇ કાય.વાહ� ન 

કર� હોવાથી, મકાન સીલ કરવામા ંઆવેલ છે.   

 ઢોર પાટa 2ારા તાર�ખ ૦૪/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ ૧૩ ઢોર પકડ�લ છે, આ કામગીર� દરOયાન સયાbગજં, માકcટ, 

મકર,રુા, તરસાલી, Fશેુન, તરસાલી, શરદનગર, આઇ.ટ�.આઇ, ડ�ર� ચાર ર5તા, મકર,રુા ડ�પો, તરસાલી-નોવીનો રોડ, તેમજ 

માજંલ,રુ િવ5તાર ખાતેથી ૦૮ ઢોર પકડવાની કાય.વાહ� કરવામા ં આવી હતી, તેમજ તાર�ખ ૦૫/૦૮/૨૦૧૫ના રોજની 

કાય.વાહ� દરOયાન અલકા,રુ�, ઇલોરાપાક. , Fભુાન,રુા, ગોરવા, સમતા, ગો[ીના િવ5તાર ખાતેથી ૦૫ ઢોર પકડવાની કાય.વાહ� 

કરવામા ં આવી, આ દરOયાન ઢોરપાટaની બોલેરો ગાડ� તેમજ બાઇક સાથે થયેલ એHસીડ(ટ બાબતે A.પી.રોડ પોલીસ 

5ટ�શનમા ંફર�યાદ કર�લ છે.   
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વડોદરા. 
 ઉપરોHત �ેસનોટ આપના દe િનક વત.માનપ[મા ં�િસfધ કરવા િવનતંી છે.  
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