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

-: અખફાયી માદી:- 

“લન લીક, લન યોડ” ઝુંફેળ 
સેન્ટ્રર ઝોનભાું ેરેસ યોડ ખાતે વલવલધ ળાખા દ્વાયા કાભગીયી હાથ ધયાઈ: 

 

તાયીખ: ૧૩-૦૧-૨૦૨૨ 

 યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા યાજકોટ ળહયેને સ્ભાટટ  વસટી અંતગટત સ ુંદય, યલમાભણ ું ફનાલલા 
તથા રાફપક મલૂભેન્ટ્ટ સય 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. ૧૩-૦૧-૨૦૨૨ના યોજ 
સેન્ટ્રર ઝોન ભાું ેરેસ યોડ  ખાતે અરગ અરગ ળાખા દ્વાયા કાભગીયી હાથ ધયલાભાું આલી હતી. જેભાું 
ફૂટાથ અને યોડ સભાયકાભ, હુંગાભી ધોયણે અનઅવધકૃત દફાણ હટાલવ ું, ગેયકામદેસય દફાણ ય 
ફડભોરીળનની કાભગીયી, યોડન ું સ્રક્ચય સયખ ું કયવ ું, ફૂડ ળાખા દ્વાયા ચકાસણી, નડતયરૂ ઝાડને રીભીંગ 
કયવ ું, લેયા લસ રાત ળાખા દ્વાયા સ્થ ય જ ટેક્સ લસ રાત કયલી, સોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ્ટ ળાખા દ્વાયા 
જાહયેભાું કચયો પેરાલતા / કચયાેટી ન યાખતા / પ્રવતફુંવધત પ્રાસ્ટીકનો લયાળ કયતા  આસાભીઓ સાભે 
દુંડની કામટલાહી કયેર અને યોડ સાયો દેખામ તે પ્રકાયે કાભગીયી કયલાભાું આલે છે. 

 

(ટાઉન પ્રાવનિંગ ળાખાની કાભગીયી) 
લન લીક લન યોડ અંતગગત ળશયેના  વેન્ટ્રર ઝોન વલસ્તાયના  લોડગ ન.ં૭ ભા ંવભાવલષ્ટ ેરેવ યોડ ય 

ફૂટાથ, એર.ઓ.ી., ભાર્જિન તથા યોડ ભા ંથમેર નીચેની વલગતેના દફાણો /ગેયકામદેવય ફાધંકાભ દુય 
કયલા ડડભોરીળન શાથ ધયલાભા ંઆલેર છે. જે અન્ટ્લમે કુર ૨૨ સ્થોએ દફાણ દુય કયી અંદાજે ૫૭૦૦ 
ચો. ફૂટ ાડકિંગ/યસ્તા ૈકીની જગ્મા ખલુ્રી કયાલલાભા ંઆલેર છે 

(૧) રક્ષ્ભી જ્લેરવગ , (૨) વોનર જ્લેરવગ , (૩) ફૃ જ્લેરવગ , (૪) ધાવભિક જ્લેરવગ , (૫) વ્રજેશ્વય જ્લેરવગ , (૬) 
ભભુી જ્લેરવગ , (૭) શગદ જ્લેરવગ , (૮) શ્રી યાધે જ્લેરવગ , (૯) એપ. એભ. ચશ્ભાલારા , (૧૦) એભ. ખીભજી જ્લેરવગ , 
(૧૧) ભણીદી જ્લેરવગ , (૧૨) વજૃરાર ખળુારદાવ જ્લેરવગ , (૧૩) વોશન જ્લેરવગ , (૧૪) ફારડિશ્ના જ્લેરવગ , (૧૫) 
શ્રી યાભ જ્લેરવગ , (૧૬) યાયા જ્લેરવગ , (૧૭) ભનોજકુભાય ખળુારદાવ જ્લેરવગ , (૧૮) જમતંબાઈ ખળુારદાવ જ્લેરવગ , 
(૧૯) જમદી જ્લેરવગ , ( ૨૦) યાજશ્ુગંી કોમ્પ્રેક્ષ , ( ૨૧) જીજ્ઞેળ જ્લેરવગ  અને ( ૨૨) ભધયુભ જ્લેરવગ  ખાતેથી 
નડતયફૃ વાઈન ફોડગ દુય કયલાભા ંઆલેર છે .   

 

(ફૂડ ળાખાની કાભગીયી) 
 લન લીક લન યોડ અંતગગત FSSA-2006 અન્ટ્લમે વિેડ ફૂડ તથા ચીકી ના રેલામેર ૨ નમનુા  



 લન લીક લન યોડ અંતગગત યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના ેરેવ યોડ  વલસ્તાયભા ંઆલેર ખાણી-ીણીના 
ધધંાવથિઓની ચકાવણી શાથ ધયલાભા ંઆલેર. જેભા ંકુર ૨૨ ફુડ લફઝનેવ ઓયેટયની ચકાવણી કયલાભા ંઆલેર. 

ચકાવણી દયમ્પમાન ૦૯ ેઢીને રામવન્ટ્વ ફાફતે નોટીવ આેર.  
 

 નમનુાની કાભગીયી - 
ફુડ વેફ્ટી સ્ટાન્ટ્ડડગ એક્ટ-2006 મજુફ નમનૂા રેલાભા ંઆલેર :-  
(૧) લેજીટેફર ભખ્ખનલારા વબ્જજી વિેડ (લઝુ)  સ્થ- બગલવત વેન્ટ્ડવલચ એન્ટ્ડ ીઝા ારગય - ેરેવ યોડ     
(૨)  તર ના રાડુ (લઝુ)  સ્થ- શ્રી યાભ લચકી વેન્ટ્ટય - ેરેવ યોડ     
 

 ખાણી-ીણી ના ધધંાવથિઓની  ચકાવણીની વલગત :- 
 ફૂડ વલબાગ દ્વાયા તા. ૧૩/૦૧/૨૦૨૨ ના યોજ ળશયેના ેરેવ યોડ વલસ્તાયભા ંઆલેર (૧) કોરકત્તા સ્નેક્વ -
રામવન્ટ્વ ફાફતે  નોટીવ (૨) વોન ુાન એન્ટ્ડ કોલ્ડલ્રિંકવ રામવન્ટ્વ ફાફતે  નોટીવ (૩) ઘનશ્માભ સ્ટોવગ - રામવન્ટ્વ 
ફાફતે નોટીવ (૪) વદગરુુ ભેડડઝોન - રામવન્ટ્વ ફાફતે  નોટીવ (૫) િધાનભતં્રી જનૌવધ કેન્ટ્ર - રામવન્ટ્વ ફાફતે 
નોટીવ (૬) શ્રી ફજયંગ ાન શાઉવ - રામવન્ટ્વ ફાફતે નોટીવ  (૭) શ્રી ભોભઇ ડીરક્ષ ાન એન્ટ્ડ કોલ્ડલ્રિંકવ - 
રામવન્ટ્વ ફાફતે નોટીવ  (૮) અમરૂબાઇ ડાબી ટી સ્ટોર - રામવન્ટ્વ ફાફતે નોટીવ  (૯) વળમા ભેડડકર સ્ટોય -
રામવન્ટ્વ ફાફતે નોટીવ આેર  
 
તથા (૧૦) શ્રી યાભ વલજમ ડેયી પાભગ (૧૧) બગલવત વેન્ટ્ડવલચ એન્ટ્ડ ીઝા ારગય (૧૨) ડી જે એન્ટ્ટયિાઇઝ- ઝેોરી 
ફેકવગ (૧૩) ઓભ એન્ટ્ટયિાઇઝ (ભોંર્જજવનવ) (૧૪) વતંો ડેયી પાભગ  (૧૫) ઠા. નાનજી જેઠારાર (૧૬) ડી જે 
એન્ટ્ટયિાઇઝ- ઝેોરી ફેકવગ (૧૭) વતંો ડેયી પાભગ  (૧૮)ખેતરા આા ટી  સ્ટોર (૧૯)  ચામુડંા કોલ્ડલ્રિંકવ (૨૦) 
કેભડાઈઝ સ્ટોવગ (૨૦) ડકળન ભેડડકર સ્ટોવગ (૨૨)ભધયુભ ભેડીકર ની  સ્થ ય ચકાવણી કયેર.    
 

(સોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ્ટ ળાખાની કાભગીયી) 
લન લીક લન યોડ અંતગગત ેરેવ યોડ ય  જાશયેભા ં કચયો પેંકનાય / ગદંકી કયલા વફફ કુર ૦૩ 

આવાભીઓ ાવેથી ફૃ. ૭૫૦/-, િવતફવંધત ્રાલ્ડસ્ટક યાખલા / ઉમોગ કયલા વફફ કુર ૦૨ આવાભીઓ ાવેથી ફૃ. 
૧,૦૦૦/-નો લશીલટી ચાિ લસરુલાભા ંઆલેર ,   

 

 (ફાુંધકાભ/લોટયલકટસ/ડ્રેનેજ ળાખાની કાભગીયી) 

ફાધંકાભ/લોટયલકગવ/રેનેજ ળાખા વેન્ટ્રર ઝોન ેરેવ યોડ લોડગ ન.ં૭ ,૧૪ દ્વાયા લન લીક , લન યોડ અંતગગત 
આજે તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૨ના યોજ સ્રોભ લોટય ભેનશોર વપાઇ વખં્મા – ૦૩, રેનેજ ભેન શોર વપાઇ વખં્મા- ૦, ાણીની 
લાલ્લ ચેમ્પફય વપાઇ વખં્મા – ૯, ફૂટાથ યીેયીંગ (ચો.ભી.) ૦ , ેલીંગ બ્જરોક યીેયીંગ-(ચો.ભી.) – ૦, યોડ યીેયીંગ 
(ચો.ભી.) – ૦, યબ્જફીળ ઉાડલાન ુકાભ.(ઘ.ભી.) – ૯. વલગેયે કાભગીયી કયલાભા આલી શતી. શાર કાભગીયી ચારી યશી 
છે. 

 

(જન સુંકટ  અવધકાયી) 
યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 


