
યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 
ડો. આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઈ યોડ, યાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 

-: અખફાયી માદી:- 

“લન લીક, લન યોડ” ઝુંફેળ 
ભલડી યોડ ય વલવલધ ળાખા દ્વાયા કાભગીયી હાથ ધયાઈ: 

 

તાયીખ: ૩૦-૧૧-૨૦૨૧ 

 યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા યાજકોટ ળહયેને સ્ભાટટ  વિટી અંતગટત સ ુંદય, યલમાભણ ું 
ફનાલલા તથા ટ્રાફપક મલૂભેન્ટ િય થામ તથા યાહદાયીઓને થતી મ શ્કેરીઓના વનલાયણ ભાટે 
ળહયેભાું આલેર મ ખ્મ ૪૮ ભાગો ય “લન લીક, લન યોડ” ઝુંફેળ હાથ ધયલાભાું આલી છે. જેભાું 
આજે તા. ૩૦-૧૧-૨૦૨૧ના યોજ ભલડી યોડ ખાતે અરગ અરગ પ્રકાયની કાભગીયી હાથ ધયલાભાું 
આલી હતી. જેભાું ફૂટાથ અને યોડ િભાયકાભ, હુંગાભી ધોયણે અનઅવધકૃત દફાણ હટાલવ ું, 
ગેયકામદેિય દફાણ ય ફડભોરીળનની કાભગીયી, યોડન ું સ્ટ્રક્ચય િયખ ું કયવ ું, ફૂડ ળાખા દ્વાયા 
ચકાિણી, નડતયફૃ ઝાડને ટ્રીભીંગ કયવ ું, લેયા લસ રાત ળાખા દ્વાયા સ્થ ય જ ટેક્િ લસ રાત 
કયલી, િોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ળાખા દ્વાયા જાહયેભાું કચયો પેરાલતા / કચયાેટી ન યાખતા / 
પ્રવતફુંવધત પ્રાસ્ટીકનો લયાળ કયતા  આિાભીઓ િાભે દુંડની કામટલાહી કયેર  અને યોડ િાયો 
દેખામ તે પ્રકાયે કાભગીયી કયલાભાું આલે છે. 

(ટાઉન પ્રાવનિંગ ળાખાની કાભગીયી) 
 ટાઉન પ્રાવનિંગ ળાખા દ્વાયા લન લીક, લન યોડ અંતગટત ળહયેના િેન્ટ્રર ઝોન વલસ્તાયના 
લોડટ નું. ૧૩ભાું િભાવલષ્ટ ભલડી યોડ યના ાફકિંગ તથા ભાજીનભાું થમેર દફાણો/ગેયકામદેિય 
ફાુંધકાભ દ ય કયલા ફડભોરીળન હાથ ધયલાભાું આલેર છે. જે અન્લમે ક ર ૭ સ્થોએ દફાણ દ ય 
કયી અંદાજે ૨૦૪૫ ચો. ફૂટ ાફકિંગની જગ્મા ખ લ્રી કયાલલાભાું આલેર છે.  (૧)નલિર્જન કોમ્પપ્રેક્ષ, 
(૨)ભાફૃવત ુંચય અને ફોયડી ટી સ્ટોર , (૩)પ્રણાભ ઓટો, ગ ર કૃા, (૪)હોટેર મ યરીધય, (૫)ડીરક્િ 
ાન, (૬)ફારાજી ઓટો અને (૭)વ્રજ વલહાય એાટટ ભેન્ટ ખાતેથી ાફકિંગને નડતયફૃ તયા તેભજ 
ાફકિંગને જાહયેાતના ફકઓસ્ક દ ય કયાલલાભાું આલેર છે. 

(લેયા લસ રાત ળાખાની કાભગીયી) 
 લેયા લસ રાત ળાખા દ્વાયા લન લીક,લન યોડ અંતગટત ફોયે ૦૧:૦૦ લાગ્મા સ ધીભાું ક ર 
૪૧ પ્રોપ્રટીની ફૃ. ૧૪,૬૨,૪૬૦/- રાખની લસ રાત કયલાભાું આલેર . આ રખામ છે ત્માયે આ 
કાભગીયી હાર ચાલ  છે. 



(િોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ળાખાની કાભગીયી) 
 િોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ળાખા દ્વાયા ભલડી યોડ યથી જાહયેભાું કચયો પેકનાય/ગુંદકી કયલા 
િફફ ૧૩ આિાભીઓને ફૃ. ૩૨૫૦/-નો લહીલટી ચાર્જ , કચયાેટી/ડસ્ટફીન ન યાખલા િફફ ક ર-
૦૬ દ કાનદાયોને ફૃ. ૧૫૦૦/-નો લહીલટી ચાર્જ , પ્રવતફુંવધત પ્રાસ્સ્ટક યાખલા/ઉમોગ કયલા િફફ 
ક ર-૧૬ દ કાનદાયોને ફૃ. ૮૦૦૦/-નો લહીલટી ચાર્જની લસ રાત કયલાભાું આલેર. આભ ક ર ૩૯ 
આિાભીઓ ાિેથી ક ર ફૃ. ૧૨૭૫૦નો લહીલટી ચાર્જ લસ રલાભાું આલેર. 

(ફૂડ ળાખાની કાભગીયી) 
ફૂડ ળાખા દ્વાયા લન લીક લન યોડ અંતગટત ભલડી ભે. યોડ ય ખાદ્યચીજોની ચકાિણી હાથ 

ધયલાભાું આલેર. જેભાું ક ર ૪૫ ફુડ લફઝનેિ ઓયેટયની ચકાિણી કયલાભાું આલેર. ચકાિણી 
દયમ્પમાન વપ્રેડટ ફુડ ૧૨ ફક.ગ્રા. જેટરો જ્થ્થો સ્થ ય નાળ કયલાભાું આલેર અને ૧૫ ેઢીને 
રામિન્િ તેભજ હાઇજીન ફાફતે નોટીિ આેર. 
•FSSA-2006 અન્લમે ય ઝ્ડ ક કીંગ ઓઇર તેભજ ફેકયી આઇટભના રેલામેર ક ર ૨૦ િલેરન્િ 
નમ ના 
•લન લીક, લન યોડ અંતગટત ચકાિણીની વલગત:- 
 ફૂડ વલબાગ દ્વાયા તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧ ના યોજ ૦૧) વળલળક્ક્ત પેભીરી યેસ્ટોયન્ટ , ભલડી ભે. 
યોડ ખાતે લાિી વપ્રેડટ ફુડ ૬ ફક.ગ્રા. નાળ કયલાભાું આલેર. તેભજ રામિન્િ ફાફતે નોટીિ 
આેર ૦૨) નીતાફેન નાયીમેર, ભલડી ભે. યોડ ખાતે લાિી કેા ૩ ફક.ગ્રા. નાળ ૩) નાયામણ િેલ્િ 
એજન્િી, ભલડી ભે. યોડ ખાતે ચકાિણી કયી રામિન્િ ફાફતે નોટીિ આેર. ૪) અલ્કા ાન 
એન્ડ કોલ્રીંક્િ, ભલડી ભે. યોડ રામિન્િ ફાફતે નોટીિ આેર. ૫) લફૃડી ડેયી પાભટ, ભલડી ભે. યોડ 
હાઇજીન ફાફતે નોટીિ , ૬) ફારાજી િેલ્િ એજન્િી , ભલડી ભે. યોડ રામિન્િ ફાફતે નોટીિ 
આેર. ૭) શ્રી ભોભાઇ ાન , ભલડી ભે. યોડ રામિન્િ ફાફતે નોટીિ આેર ૮) જમ ફજયુંગ 
ફ્લ્રોય એન્ડ ભિરા ભીર , ભલડી ભે. યોડ રામિન્િ ફાફતે નોટીિ આેર ૯) ગલટ ભેડીવિન્િ , 

ભલડી ભે. યોડ રામિન્િ ફાફતે નોટીિ આેર ૧૦) ભોભાઇ ટી સ્ટોર , ભલડી ભે. યોડ રામિન્િ 
ફાફતે નોટીિ આેર ૧૧) ટેર િેલ્િ એજન્િી , ભલડી ભે. યોડ રામિન્િ ફાફતે નોટીિ આેર 
૧૨) ફજયુંગ ાન, ભલડી ભે. યોડ રામિન્િ ફાફતે નોટીિ આેર. ૧૩) શ્રીનુંદ ફકળોય ડેયી પાભટ , 
ભલડી ભે.યોડ ખાતે લાિી ૩ ફક.ગ્રા. બે્રડ નાળ કયલાભાું આલેર. ૧૪) ખોડીમાય ડેયી પાભટ , ભલડી ભે. 
યોડ રામિન્િ ફાફતે નોટીિ આેર ૧૫) ખોડીમાય ફકયાણા બુંડાય ભલડી ભે. યોડ રામિન્િ 
ફાફતે નોટીિ આેર. ૧૬) ખોડીમાય ડેયી પાભટ , ભલડી ભે. યોડ રામિન્િ ફાફતે નોટીિ આેર. 
૧૭) મળ સ ય ભાકેટ, ભલડી ભે. યોડ રામિન્િ ફાફતે નોટીિ આેર. 
  ભલડી ભે. યોડ સ્થે ૧૮) વળલભ ાન એન્ડ કોલ્રીંક્િ ૧૯) બાગ્મોદમ જનયર સ્ટોય ૨૦) 
યાધેશ્માભ ડેયી પાભટ ૨૧) ટેર ાન એન્ડ કોલ્રીંક્િ ૨૨)  વળલળક્ક્ત ફકયાણા બુંડાય , ૨૩) 
ડી.કે.ાન, ૨૪) શ્રી જરાયાભ પયિાણ ૨૫) ભહીયાજ હોટર ૨૬) ફારાજી િેન્ડલીચ ૨૭) ફોિ 



કોલ્રીંક્િ ૨૮) ડામભુંડ િીંગ ૨૯) વિલ્લય ફેકયી ૩૦) જમ ખોડીમાય ફકયાણા બુંડાય ૩૧) જાનકી 
ાન ૩૨) ભધ બાઇ૨ચેલડાલાા ૩૩) ખોડીમાય ડેયી પાભટ ૩૪) ફારમ ક ુંદ કફયમાણા બુંડાય ૩૫) 
ખોડીમાય પયિાણ ૩૬) ફજયુંગ પ્રોવલઝન સ્ટોય ૩૭) સ ખિાગય ડેયી પાભટ ૩૮) જ્મોતી િેલ્િ 
એજન્િી ૩૯) ટેર પ્રોવલઝન સ્ટોય ૪૦) અક્ષય પ્રોવલઝન સ્ટોય ૪૧) શ્રીનાથજી પયિાણ ૪૨) 
ખોડીમાય ખભણ હાઉિ ૪૩) ભીરન સ્લીટ ૪૪) લેસ  ટે્રડીંગ કે. ૪૫) ટેર ાન ખાતે ચકાિણી 
કયલાભાું આલેર. 
•નમ નાની કાભગીયી:- 
 ફુડ િેફ્લ્ટી સ્ટાન્ડડટ એક્ટ-2006 મ જફ િલેરન્િ નમનૂા રેલાભાું આલેર :- 
 (૧) કિાટા ેસ્ટ્રી (લ ઝ) સ્થ: કબીબી ફેકયી , ડો. માલિક યોડ (૨) બ્રેક પોયેસ્ટ ેસ્ટ્રી (લ ઝ)  
સ્થ: કાનન ફુડ્િ ડો. માલિક યોડ (૩) ભિારા ળક્કયાયા (લ ઝ) સ્થ: કૈરાળ પયિાણ ભાટટ , 

એસ્ટ્રોન િોિામટી યોડ (૪) પયિી  યી (લ ઝ) સ્થ: કૈરાળ પયિાણ ભાટટ , એસ્ટ્રોન િોિામટી યોડ 
(૫) ભીઠા ળક્કયાયા (લ ઝ) સ્થ: ટેર પયિાણ િેન્ટય , િયદાયનગય ભે. યોડ (૬) ભોયા િાટા 
(લ ઝ) સ્થ: ટેર પયિાણ િેન્ટય , િયદાયનગય ભે. યોડ (૭) રામફ્રુટ લફસ્કીટ (લ ઝ) સ્થ: અંફકત 
એન્ટયપ્રાઇઝ, એસ્ટ્રોન ચોક (૮) જીણી િેલ (લ ઝ) સ્થ: િાગય પયિાણ , કારાલડ યોડ (૯) યેડ 
લેલ્લેટ વળપોન ેસ્ટ્રી (લ ઝ) સ્થ: કબી બી ફેકયી , અવભનભાગટ (૧૦) બ્રેક પોયેસ્ટ ેસ્ટ્રી (લ ઝ) 
સ્થ: અત ર ફેકયી , અભીનભાગટ (૧૧) ય ઝ્ડ ક કીંગ ઓઇર (લ ઝ) સ્થ: િાગય પયિાણ , કારાલડ 
યોડ (૧૨) ય ઝ્ડ ક કીંગ ઓઇર (લ ઝ) સ્થ: મ યરીધય સ્લીટ ભાટટ , નાના ભૌલા યોડ (૧૩) ય ઝ્ડ 
ક કીંગ ઓઇર (લ ઝ) સ્થ: શ્રીયાભ પયિાણ , નાના ભૌલા યોડ (૧૪) ય ઝ્ડ ક કીંગ ઓઇર (લ ઝ) 
સ્થ: જરીમાણ પયિાણ , નાના ભૌલા યોડ (૧૫) ય ઝ્ડ ક કીંગ ઓઇર (લ ઝ) સ્થ: મ યરીધય 
પયિાણ, નાના ભૌલા યોડ (૧૬) ય ઝ્ડ ક કીંગ ઓઇર (લ ઝ) સ્થ: શ્રી ઉવભમાજી ડેયી પાભટ , અંલફકા 
ટાઉનળી (૧૭) ય ઝ્ડ ક કીંગ ઓઇર (લ ઝ) સ્થ: શ્રી જનતા સ્લીટ , જીલયાજાકટ  (૧૮) ય ઝ્ડ 
ક કીંગ ઓઇર (લ ઝ) સ્થ: જરાયાભ લડાાઉં , આનુંદ ફુંગરા ચોક (૧૯) ય ઝ્ડ ક કીંગ ઓઇર 
(લ ઝ) સ્થ: યાજળક્ક્ત ગાુંઠીમા , કૃષ્ણનગય ભે. યોડ (૨૦) લડાાઉં (લ ઝ) સ્થ: જરાયાભ 
લડાાઉં, આનુંદ ફુંગરા ચોક યાજકોટ રીધેર છે.   

(ગાડટન ળાખાની કાભગીયી) 
ફગીચા ળાખા દ્વાયા લોડટ નું ૧૨ના ભલડી ભેઇન યોડભાું નડતયફૃ ૪૧ વકૃ્ષોન ું ટ્રીભીંગ , યોડ 

ડીલાઇડયભાું ગેઇ પીરીંગ ભાટે અંદાજે ૩૦૦૦ છોડ લાલલાભાું આવ્મા છે , તેભજ ડીલાઇડયના 
પ્રાન્ટિને સ વ્મલક્સ્થત કયલા કટીંગ તથા વલડીંગ અને ભલ્ચીંગની કાભગીયી ૧૫૬૦ ભી.ભાું 
કયામેર છે તેભજ નભેરા ડેભેજ ૧૫ નુંગ ટ્રી ગાડટને વ્મલક્સ્થત કયલાભાું આવ્મા છે. 

(દફાણ હટાલ ળાખાની કાભગીયી) 
દફાણ હટાલ ળાખા દ્વાયા લન લીક, લન યોડ અંતગટત ભલડી યોડ યથી નડતયફૃ દફાણ 

દ ય કયલાભાું આવ્મા હતા જેભાું જપ્ત કયેર યેકડી /કેફીનની િુંખ્મા  – ૦૪, જપ્ત કયેર યચ યણ 



ભારિાભાનની ટ ુંકી વલગત – ૧૨ અને જપ્ત કયેર ફોડટ-ફેનય/ ઝુંડીની િુંખ્મા  – ૨૮૦/૧૮૦ વલગેયે 
કાભગીયી કયલાભાું આલી હતી.  

(ફાુંધકાભ ળાખાની કાભગીયી) 
ફાુંધકાભ ળાખા દ્વાયા લન લીક, લન યોડ અંતગટત આજે તા. ૩૦-૧૧-૨૦૨૧ના યોજ ભલડી 

યોડ ખાતે સ્ટ્રોભ લોટય ભેનહોર િપાઈ િુંખ્મા -૦૭, રેનેજ ભેન હોર િપાઈ િુંખ્મા -૨૨, ાણીની 
લાલ્લ ચેમ્પફય િપાઈ િુંખ્મા -૦૪, ફુટાથ યીેયીંગ(ચો.ભી.)-૨૫, ેવલિંગ બ્રોક યીેયીંગ(ચો.ભી.) -૫ 
અને યબ્ફીળ ઉાડલાન ું કાભ(ઘ.ભી.) -૬ વલગેયે કાભગીયી કયલાભાું આલી હતી. હાર કાભગીયી 
ચારી યહી છે. 
  

(જન િુંકટ  અવધકાયી) 
યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 

 


