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

-: અખફાયી માદી:- 

“લન લીક, લન યોડ” ઝુંફેળ 
લેસ્ટ ઝોનભાું ૧૫૦ ફૂટ યીંગ યોડ ખાતે વલવલધ ળાખા દ્વાયા કાભગીયી હાથ ધયાઈ: 

 

તાયીખ: ૧૮-૦૧-૨૦૨૨ 

 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. ૧૮-૦૧-૨૦૨૨ના યોજ લેસ્ટ ઝોનભાું ૧૫૦ ફૂટ યીંગ યોડ (ભલડી ચોકડી થી પ નીતનગય 
ચોક સ ધીના 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, 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) 
લન લીક લન યોડ અંતગગત ળહયેના લેસ્ટ ઝોન વલસ્તાયના ૧૫૦ ફૂટ યીંગ યોડ (ભલડી ચોકડીથી 

ગોંડર ચોકડી સધુી) યના ાર્કિંગ તથા ભાજીનભાાં થમેર નીચેની વલગતો થમેર દફાણો/ગેયકામદેસય 
ફાાંધકાભ દુય કયલા ર્ડભોરીળન હાથ ધયલાભાાં આલેર છે. 

ક્રભ લો

ડટ 

વભરકતન ું નાભ િયનામ ું લફલ્ડીંગ્િ

ભાું 

ાફકિંગ 

+૦.૦૦ 

રેલર 

ાફકિંગ 

સ્ેળભાું 

ાફકિંગ 

થામ તે 

ભાટે જફૃયી 

વ્મલસ્થા. 

ભાજીન સ્ેિભાું 

કયલાભાું આલેર 

કામભી દફાણ દ ય 

કયાલેર. 

ચાલ  

કન્સ્ટ્રકળન 

િાઈટભાું 

ગ્રીન નેટ. 

ચો.ભી. 

૧ ૧૨ શ્રી યભળેબાઈ કે કોઠીમા ઉવભમા ચોક, યભશે્વય ભોટય     છાયા દુય કયેર છે   ૧૫.૦૦ 



ક્રભ લો

ડટ 

વભરકતન ું નાભ િયનામ ું લફલ્ડીંગ્િ

ભાું 

ાફકિંગ 

+૦.૦૦ 

રેલર 

ાફકિંગ 

સ્ેળભાું 

ાફકિંગ 

થામ તે 

ભાટે જફૃયી 

વ્મલસ્થા. 

ભાજીન સ્ેિભાું 

કયલાભાું આલેર 

કામભી દફાણ દ ય 

કયાલેર. 

ચાલ  

કન્સ્ટ્રકળન 

િાઈટભાું 

ગ્રીન નેટ. 

ચો.ભી. 

સાભે, ૧૫૦' યીંગ યોડ, 

યાજકોટ 

૨ ૧૨ શ્રી ફાબબુાઈ બયલાડ 

"ભોભાઈ હોટર" 

ગોલધગન ચોક, ૧૫૦' યીંગ 

યોડ, યાજકોટ 

    છાયા દુય કયેર છે   ૪.૦૦ 

૩ ૧૨ શ્રી જીલનવસિંહ જાડેજા  જે. ફી. ઇન્ડસ્રીઝ/ 

ખોર્ડમાય ફટેયીઝ એન્ડ 

ઓઈર 

    છાયા દુય કયેર છે   ૨૬.૦૦ 

૪ ૧૩ શ્રી ફાબબુાઈ ડાબી 

"ભોભાઈ અનાજ 

બાંડાય" 

ગોલધગન ચોક, ૧૫૦' યીંગ 

યોડ, યાજકોટ 

    છાયા દુય કયેર છે   ૭.૦૦ 

૫ ૧૩ શ્રી જેન્તીબાઈ ી. 

બારોડીમા 

"ઉભા ટામય" 

ગોલધગન ચોક, ૧૫૦' યીંગ 

યોડ, યાજકોટ 

    છાયા દુય કયેર છે   ૫.૦૦ 

૬ ૧૩ શ્રી સાંદીબાઈ ટેર 

"શ્રીજી યેસ્ટોયન્ટ" 

૧૫૦' યીંગ યોડ, યાજકોટ     છાયા દુય કયેર છે   ૧૨.૦૦ 

૭ ૧૩ શ્રી લારાબાઈ બયલાડ 

"ચામુાંડા હોટર" 

૧૫૦' યીંગ યોડ, યાજકોટ     છાયા દુય કયેર છે   ૧૩.૦૦ 

૮ ૧૨ શ્રી અજમ ટેર 

"ઢોસા જી" 

ગોલધગન ચોક, ૧૫૦' યીંગ 

યોડ, યાજકોટ 

    છાયા તથા ઓટો દુય 

કયેર છે 

  ૨૪.૦૦ 

૯ ૧૨ શ્રી કભરળેબાઈ ભલેાડા 

"યાધ ેહોટર" 

૧૫૦' યીંગ યોડ, યાજકોટ     છાયા દુય કયેર છે   ૧૪.૦૦ 

૧૦ ૧૨ ર્કસ્ભત સવલિસ સ્ટેળન  સ્કામ હાઈટ સાભે, ૧૫૦' 

યીંગ યોડ, યાજકોટ 

    છાયા દુય કયેર છે   ૧૨.૦૦ 

 

(ફૂડ ળાખાની કાભગીયી) 



 ખાધચીજના બેંસના શધુ્ધ ઘી (લઝૂ) ના ફે નમનૂા તાસ ફાદ ર્યોટગભાાં સફસ્ટાન્ડડગ જાહયે થમેર તથા 
પ ભાટેનો ફટેટાનો ભસારો (લઝૂ) નો નમનૂો તાસ ફાદ ર્યોટગભાાં  અનસેપ ફૂડ જાહયે થમેર   
(૧) લોરગા ઘી ડેો -કેલડાલાડી ભેઇન યોડ , યાજકોટ  મ કાભેથી કેલર જમ પ્રકાળબાઈ ચુંદ્રાણી 
ાિેથી  રેલામેર ખાધચીજ - બેિન ું  શ ધ્ધ ઘી (લઝૂ) નો નમનૂો તાિ ફાદ ફયોટટભાું  લેજીટેફર 

ઓઇર-પોયેન પેટ ની હાજયી ભી આલતા િફસ્ટાન્ડડટ જાહયે થમેર. 
(૨) ધ્ર લ ભીઠાળ ઘી- ભલડી ભાકેટ ભેઇન યોડ યાજકોટ મ કાભેથી પ્રવતકબાઇ પ્રદીબાઇ ટેર ાિેથી  
રેલામેર ખાધચીજ - બેિન ું ભાખણન ું  ઘી (લઝૂ) નો નમનૂો તાિ ફાદ ફયોટટભાું  લેજીટેફર ઓઇર-

પોયેન પેટ ની હાજયી ભી આલતા િફસ્ટાન્ડડટ  જાહયે થમેર. 
(૩) હફય મોગી રાઈલ પ - ટેર ચોક હફય ધલા ભેઇન યોડ યાજકોટ  મ કાભેથી ગૌયલ પ્રકાળબાઇ 
ર ાયેલરમા ાિેથી  રેલામેર ખાધચીજ - પ ભાટેનો ફટેટાનો ભસારો (લઝૂ) નો નમનૂો તાસ ફાદ 

ર્યોટગભાાં વસન્થેટીક ફૂડ કરય તથા નોન યવભટેડ ઓઇર સોલ્યફુર ડાઈ ની હાજયી ભી આલતા  

અનસેપ ફૂડ જાહયે થમેર.   
 

 લન લીક લન યોડ અંતગટત FSSA-2006 અન્લમે વપ્રેડ ફૂડના રેલામેર ૨ નમ ના 
 લન લીક લન યોડ અંતગટત યાજકોટ ભહાનગયાલરકાના ભલડી ચોકડી થી પ વનત નગય ચોકડી , ૧૫૦ 

ફૂટ યીંગ યોડ વલસ્તાયભાું આલેર ખાણી-ીણીના ધુંધાવથિઓની  ચકાિણી હાથ ધયલાભાું આલેર. જેભાું 
ક ર ૩૬ ફુડ લફઝનેિ ઓયેટયની ચકાિણી કયલાભાું આલેર. ચકાિણી દયમ્માન ૧૮ ેઢીને રામિન્િ 

ફાફતે નોટીિ આેર. તેભજ ૧૨ કી.ગ્રાું. લાિી અખાદ્ય ખોયાક સ્થ ય નાળ કયેર.  
 નમનુાની કાભગીયી - 

ફુડ િેફ્ટી સ્ટાન્ડડટ એક્ટ-2006 મ જફ વપ્રેડ ફૂડના ૨  નમનૂા રેલાભાું આલેર :-  
(૧)યિાલાા ફટેટા (વપ્રેડ િબ્જજી લ ઝ )  સ્થ- શ્રીજી યેસ્ટોયન્ટ -પ વનત નગય ચોક ાિે , ૧૫૦ ફૂટ યીંગ 

યોડ  
(૨) દાલત એ નીય (વપ્રેડ િબ્જજી લ ઝ ) સ્થ- નીયજ હોિાલરટી LLP (ધ ગેરેફયમા હોટેર) િુંસ્કાય હાઇટ 

- ૧૫૦ ફૂટ યીંગ યોડ  
 

 ખાણી-ીણી ના ધુંધાવથિઓની  ચકાિણીની વલગત :- 
 ફૂડ વલબાગ દ્વાયા તા. ૧૮/૦૧/૨૦૨૨ ના યોજ ળહયેના  ભલડી ચોકડી થી પ વનત નગય ચોકડી ૧૫૦ 
ફૂટ યીંગ યોડ વલસ્તાયભાું આલેર (૧)શ્રીજી યેસ્ટોયન્ટ- લાિી ભુંચ ુંફયમન , ચટણી-ગે્રલી, ફાપેરા ફટેટા , ક ર ૦૮ 
કી.ગ્રાું. સ્થ ય નાળ તથા રાઇિન્િ  ફાફતે નોફટિ  (૨)ફક્રષ્ના લડાાલ - લાિી દાફેરીનો ભિારો , 
લડાાલ નો ભિારો , ફાુંધેરો રોટ ક ર ૦૪ કી.ગ્રાું . સ્થ ય નાળ તથા રામિન્િ ફાફતે નોટીિ (૩)જમ 
દ્વાયકાવધિ ટી સ્ટોર - રામિન્િ ફાફતે નોટીિ (૪)કભાટ ાન એન્ડ કોરફરિંકિ - રામિન્િ ફાફતે નોટીિ 
(૫)િાગય ાન એન્ડ કોરફરિંકિ - રામિન્િ ફાફતે નોટીિ  (૬)શ્રી ગેર કૃા િેલ્િ એજન્િી - રામિન્િ 
ફાફતે નોટીિ  (૭) ટેર  ાન એન્ડ કોરફરિંકિ - રામિન્િ ફાફતે નોટીિ  (૮)ઉવભમાજી ાન એન્ડ 
કોરફરિંકિ - રામિન્િ ફાફતે નોટીિ  (૯) પ્માિા ાન એન્ડ કોરફરિંકિ - રામિન્િ ફાફતે નોટીિ  (૧૦) 
ભાધલ ાન એન્ડ કોરફરિંકિ - રામિન્િ ફાફતે નોટીિ (૧૧)ફારાજી ગોરા એન્ડ આઇિક્રીભ - રામિન્િ 



ફાફતે નોટીિ  (૧૨)રક્ષ્ભી િેલ્િ એજન્િી - રામિન્િ ફાફતે નોટીિ  (૧૩) ફક્રષ્ના ટી સ્ટોર - રામિન્િ 
ફાફતે નોટીિ  (૧૪) િુંતકૃા સ્ટીભ ઢોકા- રામિન્િ ફાફતે નોટીિ  (૧૫)લગફયયાજ પ્રોવલઝન સ્ટોય -
રામિન્િ ફાફતે નોટીિ  (૧૬)ફુંિી ાન - રામિન્િ ફાફતે નોટીિ   (૧૭)જરાયાભ ભેફડકર સ્ટોય -
રામિન્િ ફાફતે નોટીિ  (૧૮)લત્િા  સ યભાકેટ -રામિન્િ ફાફતે નોટીિ આેર. 
  તથા  ( ૧૯) મળ સ યભાટટ   & ફેકિટ  ( ૨૦) જે ભાડી હોટેર (૨૧)જોકય ગાફઠમા (૨૨)શ્રીજી ભેડીકેય (૨૩)ડયેી 
ડઝેટટ  આઇિક્રીભ ( ૨૪) નીરકુંઠ ટે્રફડિંગ ( ૨૫)ઉવભમાજી ાન એન્ડ કોરફરિંકિ ( ૨૬) ગાત્રા ટી સ્ટોર 

(૨૭)ફરયાભ હોટેર (૨૮) ભોભાઈ  ાન એન્ડ કોરફરિંકિ (૨૯) વલજમ હોટેર (૩૦)ધ પોર્ચ્ ટન હોટેર (૩૧)ધ 

ગેરેફયમા હોટેર (૩૨)ચામ ુંડા હોટેર (૩૩)ઓઈિા હામયભાટટ  (૩૪)શ બભ ફડરક્ષ ાન એન્ડ કોરફરિંકિ (૩૫) 

ધભટયાજ લડાાલ (૩૬) ખોફડમાય ાન એન્ડ કોરફરિંકિ  ની  સ્થ ય ચકાિણી કયેર. 

 

(િોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ળાખાની કાભગીયી) 
લન લીક લન યોડ અંતગગત ૧૫૦ ફૂટ યીંગ યોડ (ભલડી ચોકડી થી પનુીતનગય ચોક સધુીના યોડ)  

ય જાહયેભાાં કચયો પેકનાય / ગાંદકી કયલા સફફ કુર ૨૦ આસાભીઓ ાસેથી રૂ. ૫,૦૦૦/-, કચયાેટી ન ્
યાખલા સફફ ૦૪ આસાભીઓ ાસેથી ૧,૦૦૦/-નો લહીલટી ચાર્જ, પ્રવતફાંવધત પ્રાસ્સ્ટક યાખલા / ઉમોગ 
કયલા સફફ કુર ૦૪ આસાભીઓ ાસેથી રૂ. ૨,૦૦૦/-નો લહીલટી ચાર્જ લસરુલાભાાં આલેર , આભ, કુર 
૨૮ આસાભીઓ ાસેથી રૂ. ૮,૦૦૦/-નો લહીલટી ચાર્જ લસરુ કયલાભાાં આલેર.  

 
 

(દફાણ હટાલ ળાખાની કાભગીયી) 
લન લીક લન યોડ અંતગગત ૧૫૦ ફૂટ યીંગ યોડ (ભલડી ચોકડી થી પનુીતનગય ચોક સધુીના યોડ)  

દફાણ હટાલ ળાખા દ્વાયા જપ્ત કયેર યેકડી/કેફીનની સાંખ્મા – ૦૧ અને જપ્ત કયેર ફોડગ-ફેનય – ૪૭ જપ્ત 
કયલાની કાભગીયી હાથ ધયલાભાાં આલેર છે.  

(જન િુંકટ  અવધકાયી) 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 


