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

-: અખફાયી માદી:- 

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

 

તાયીખ: ૧૫-૦૧-૨૦૨૨ 

 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. ૧૫-૦૧-૨૦૨૨ના યોજ ઈસ્ટ ઝોનભાું ેડક યોડ ખાતે અરગ અરગ ળાખા દ્વાયા 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, નડતયરૂ 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) 
લન લીક લન યોડ અંતગગત ળહયેના ઈસ્ટ ઝોન વલસ્તાયના લોડગ ન.ં૫ તથા ૬ભા ંસભાવલષ્ટ ેડક યોડ 

યના ાર્કિંગ તથા ભાજીનભાં થમેર નીચેની વલગતેના દફાણો / ગેયકામદેસયફાધંકાભ દુય કયલા ર્ડભોરીળન
હાથ ધયલાભાં આલેર છે. જે અન્લમે કુર ૨૮ સ્થોએ થમેર છાયાનુ ંદફાણ દુય કયી અંદાજે ૯૧૦.૦૦ચો. 
ફૂટ ાર્કિંગ/ભાજીનની જગ્મા ખલુ્રી કયાલલાભા ંઆલેર છે. 

ક્રભ સ્થ દ ય કયાલેરદફાણની વલગત 

૧ અવભતફુટલેય છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૨ લત્સર સેલ્યરુય છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૩ ગડુરક ઈરેકટ્રીક છાયાનુ ંફાધંકાભ 



ક્રભ સ્થ દ ય કયાલેરદફાણની વલગત 

૪ પજૂન ભેર્ડકર સ્ટોય છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૫ રં્ડત દીનદમા ગ્રાહકબડંાય છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૬ ટેર સોાયી સેન્ટય છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૭ શ્રીજી ગાઠીમા છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૮ કુભકુભ ગીફ્ટ ળો છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૯ વળલ ળક્તત ટી સ્ટોર છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૧૦ ફજયંગ પ્રોવલઝન સ્ટોય છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૧૧ ટેર ખભણ છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૧૨ ટેર ભેર્ડકર એન્ડ જનયર સ્ટોય છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૧૩ બોજર કરીનીક છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૧૪ અમરુ સેલ્સ એજન્સી છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૧૫ કનૈમા ટી સ્ટોર -ડીરાઈટ ાન  છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૧૬ ગાત્રા ટી સ્ટોર છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૧૭ ળક્તત ટી સ્ટોર છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૧૮ ભા ંવસઘોઈ હોટેર છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૧૯ આળાપયુા સેલ્સ એજન્સી છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૨૦ ખોડીમાય ટી સ્ટોર છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૨૧ એ -લન ઓપ્ટીકલ્સ  છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૨૨ ોપ્યરુય ફૂટલેય છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૨૩ લાઈબ્રન્ટ હયે સલનુ છાયાનુ ંફાધંકાભ 



ક્રભ સ્થ દ ય કયાલેરદફાણની વલગત 

૨૪ ખોડર ભોફાઈર એસસયીઝ છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૨૫ વલળાર શઝુ છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૨૬ વળલારમ ાન છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૨૭ ડીરતસ ાન છાયાનુ ંફાધંકાભ 

૨૮ ભોભાઈ ટી સ્ટોર છાયાનુ ંફાધંકાભ 

 

(ટેક્િ ળાખાની કાભગીયી) 
 લન લીક લન યોડ અંતગગત લેયા લસરુ ળાખા દ્વાયા ેડક યોડ ખાતેથી ૬૨ આસાભીઓ ાસેથી ૨૧ 
રાખ ૬૩ હજાય લેયાની લસરુાત કયેલાભા ંઆલેર તેભજ લોડગ ન.ં ૫ ભા ં૦૨ અને લોડગ ન.ં ૬ ભા ં૦૬ 
વભરકતોને સીર કયલાભા ંઆલેર. 
 

(ફૂડ ળાખાની કાભગીયી) 
 લન લીક લન યોડ અંતગગત FSSA-2006 અન્લમે દૂધ તથા ભીઠા ભાલા ના સલેરન્સ  નમનૂા ૪ 

રેલામેર. 
 લન લીક લન યોડ અંતગગત યાજકોટ ભહાનગયાલરકાના ેડક યોડ વલસ્તાયભા ંઆલેર ખાણી-ીણીના 

ધધંાવથિઓની ચકાસણી હાથ ધયલાભા ં આલેર. જેભા ં કુર ૨૪ ફુડ લફઝનેસ ઓયેટયની ચકાસણી 
કયલાભા ંઆલેર. ચકાસણી દયમ્માન ૦૭ ેઢીને રામસન્સ ફાફત ેનોટીસ આેર. તેભજ ૦૭ કી.ગ્રા.ં 
લાસી અખાદ્ય ખોયાક સ્થ ય નાળ કયેર.  
 

 નમનુાની કાભગીયી – 
 

ફુડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડડગ એતટ-2006 મજુફ સલેરન્સ નમનૂા રેલાભા ંઆલેર :-  
(૧) વભતસ દૂધ (લઝુ)  સ્થ- શ્રી યાભ ડયેી પાભગ - ેડક  યોડ     
(૨) ભીઠો ભાલો  (લઝુ)  સ્થ- પ્રબાત ડયેી પાભગ - ેડક  યોડ  
(૩) ભીઠો ભાલો (લઝુ)  સ્થ- યાધેશ્માભ  ડયેી પાભગ - ેડક  યોડ    
(૪) વભતસ દૂધ (લઝુ)  સ્થ- આળાપયુા ડયેી પાભગ - ેડક  યોડ     
 

 ખાણી-ીણી ના ધધંાવથિઓની  ચકાસણીની વલગત :- 
 



ફૂડ વલબાગ દ્વાયા તા. ૧૫/૦૧/૨૦૨૨ ના  યોજ ળહયેના ેડક યોડ વલસ્તાયભા ંઆલેર (૧) ક્રીળલ ફૂડ 
ઝોન - લાસી યાઈસ , બ્રેડ , ચટણી-ગ્રેલી, ફગડરેી ડુગંી , ફટેટા , ટાભેટા ંકુર ૦૭ કી.ગ્રાં . સ્થ ય નાળ. 
તથા હામજીન ફાફતે નોર્ટસ  (૨) શ્રી યાભ ડયેી પાભગ - રામસન્સ ફાફતે નોટીસ (૩) સત સાહફેજી ખભણ 
હાઉસ -રામસન્સ ફાફતે નોટીસ (૪) બલાની ડયેી(ળીતર ારગય) - રામસન્સ ફાફતે નોટીસ (૫) યલુયાજ 
ાઉંબાજી - રામસન્સ ફાફતે નોટીસ  (૬)આળાપયુા ડયેી પાભગ - રામસન્સ ફાફતે નોટીસ  (૭) સજંીલની 
ભેર્ડકર સ્ટોસગ - રામસન્સ ફાફતે નોટીસ આેર  
 
તથા (૮) રાીનોજ વઝા (૯) ટેર ડયેી એન્ડ આઇસક્રીભ (૧૦) સની ાજી દા ધાફા  (૧૧) જીર 

આઇસક્રીભ (૧૨) પ્રબાત ડયેી પાભગ (૧૩) યાધેશ્માભ ડયેી પાભગ                                                                                                                                 
(૧૪) શ્રી હર્ય ભેર્ડકર (૧૫) ઓભ ર્ડરક્ષ ાન (૧૬) નટયાજ એજન્સી (૧૭) સત્મ પ્રોવલજન સ્ટોય  (૧૮) 
ાયસ પાભગસી (૧૯) ગણેળ ભદ્રાસ કાપે (૨૦) ફજયંગ પ્રોવલઝન એન્ડ જનયર સ્ટોય (૨૧) સદગરુુ 
આઇસક્રીભ ારગય (૨૨) વલષ્ણ ુખભણ (૨૩ ) સીતાયાભ એન્ટયપ્રાઇસ (૨૪) ટેર કેક ળો (કેક એન 
જોમ)ની સ્થ ય ચકાસણી કયેર. 

 

(િોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ળાખાની કાભગીયી) 
લન લીક લન યોડ અંતગગત ેડક યોડ ય જાહયેભા ંકચયો પેકનાય / ગદંકી કયલા સફફ કુર ૧૩ 

આસાભીઓ ાસેથી ફૃ. ૬,૦૦૦/-, કચયાેટી ન ્યાખલા સફફ ૦૩ આસાભીઓ ાસેથી ૧,૦૦૦/-નો 
લહીલટી ચાર્જ, પ્રવતફવંધત પ્રાસ્સ્ટક યાખલા / ઉમોગ કયલા સફફ કુર ૧૦ આસાભીઓ ાસેથી ફૃ. 
૬,૨૫૦/-નો લહીલટી ચાર્જ લસરુલાભા ંઆલેર, 

 

(ફાુંધકાભ/લોટયલકટિ/ડે્રનેજ ળાખાની કાભગીયી) 
 

ફાધંકાભ/લોટયલકગસ/ડ્રનેેજ ળાખા ઇસ્ટ ઝોન લોડગ ન.ં૫ અને ૬ દ્વાયા લન લીક , લન યોડ અંતગગત 
આજે તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૨ના યોજ સ્ટ્રોભ લોટય ભેનહોર સપાઇ સખં્મા – ૧૭, ડ્રનેેજ ભેન હોર સપાઇ સખં્મા- 
૧૬, ાણીની લાલ્લ ચેમ્ફય સપાઇ સખં્મા – ૦૯, ફૂટાથ યીેયીંગ (ચો.ભી.) ૫૦ , ેલીંગ બ્રોક યીેયીંગ-
(ચો.ભી.) – ૭૦, યોડ યીેયીંગ (ચો.ભી.) – ૨૮, યબ્ફીળ ઉાડલાન ુકાભ.(ઘ.ભી.) – ૧૨. વલગેયે કાભગીયી 
કયલાભા આલી હતી. હાર કાભગીયી ચારી યહી છે.   

(જન િુંકટ  અવધકાયી) 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 


