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

-: અખફાયી માદી:- 

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

 

તાયીખ: ૨૦-૦૧-૨૦૨૨ 

 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. ૨૦-૦૧-૨૦૨૨ના યોજ સેન્ટ્રર ઝોનભાું ફજયુંગ લાડી ભેઈન 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 ળહયેના સેન્ટ્રર ઝોન વલસ્તાયના લોડગ ન.ં૨ ભા ંસભાવલષ્ટ ફજયંગલાડી 

ભેઈન યોડ ય ફૂટાથ ભાર્જિન તથા યોડભા ંથમેર નીચેની વલગતેના દફાણો/ગેયકામદેસય ફાધંકાભ દુય 
કયલા ડડભોરીળન હાથ ધયલાભા ંઆલેર છે. જે અન્ટ્લમે કુર ૧૫ સ્થોએ દફાણ દુય કયી અંદાજે ૪૧૪૪ 
ચો. ફૂટ ાડકિંગ/યસ્તા ૈકીની જગ્મા ખલુ્રી કયાલલાભા ંઆલેર છે

જેભા ં(૧) ળક્તત ાન, (૨) સહજ કોમ્પ્રેક્ષ, (૩) ખોડીમાય ફ્રોય વભર , (૪) સોભનાથ બે હાઉસ , 
(૫) ખોડીમાય કટીસ, (૬) અસયપ ફાઈન્ટ્ડીંગ, (૭) બગલતી ળોવિંગ, (૮) આલકાય પ્રોવલઝન સ્ટોય , (૯) 
જમ લાસણ બડંાય , (૧૦) ડયદ્ધી વસદ્ધી જનયર સ્ટોય , (૧૧) ભહયેાજ પયસાણ , (૧૨) ફારાજી ખભણ , (૧૩) 
ખોડીમાય કોમ્પ્રેક્ષ, (૧૪) અમતૃ ડયેી પાભગ અને (૧૫) ભહાદેલ પેળન ખાતેથી ફૂટાથ ય ઓટરાનુ ંદફાણ 
તેભજ ાડકિંગભા ંનડતયફૃ દફાણ દુય કયલાભા ંઆલેર છે. 

(ફૂડ ળાખાની કાભગીયી) 
 લન લીક લન યોડ અંતગગત FSSA-2006 અન્ટ્લમે વભતસ દૂધના રેલામેર ૨ નમનુા 
 લન લીક લન યોડ અંતગગત યાજકોટ ભહાનગયાલરકાના જાભનગય યોડ થી ફજયંગલાડી ભેઇન યોડ 

વલસ્તાયભા ંઆલેર ખાણી-ીણીના ધધંાવથિઓની  ચકાસણી હાથ ધયલાભા ં આલેર. જેભા ં કુર ૧૯ ફુડ 



લફઝનેસ ઓયેટયની ચકાસણી કયલાભા ં આલેર. ચકાસણી દયમ્પમાન ૧૧ ેઢીને રામસન્ટ્સ ફાફત ે

નોટીસ આેર.  
 નમનુાની કાભગીયી - 

ફુડ સેફ્ટી સ્ટાન્ટ્ડડગ એતટ-2006 મજુફ વભતસ દૂધના ૨  નમનૂા રેલાભા ંઆલેર :-  
(૧)વભતસ દૂધ (લઝુ)  સ્થ- શ્રીગામત્રી ડયેી પાભગ - ફજયંગલાડી ભેઇન યોડ  
(૨) વભતસ દૂધ (લઝુ)  સ્થ- અમ્રતુ ડયેી પાભગ - ફજયંગલાડી ભેઇન યોડ  
  

 ખાણી-ીણી ના ધધંાવથિઓની  ચકાસણીની વલગત :- 
 ફૂડ વલબાગ દ્વાયા તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૨ ના યોજ ળહયેના  જાભનગય યોડ થી ફજયંગલાડી ભેઇન યોડ  
વલસ્તાયભા ંઆલેર (૧)વલજમ જનયર સ્ટોય- રામસન્ટ્સ ફાફતે નોટીસ   (૨)વળલ ળક્તત ફેકયી - રામસન્ટ્સ 
ફાફતે નોટીસ (૩)શ્રી ખોડડમાય ફ્રોય ભીર - રામસન્ટ્સ ફાફતે નોટીસ  (૪)પજુા ાન એન્ટ્ડ કોરડરિંકસ - 
રામસન્ટ્સ ફાફતે નોટીસ (૫)જમ ફજયંગ પ્રોવલઝન સ્ટોય - રામસન્ટ્સ ફાફતે નોટીસ (૬) ફજયંગ ભેડડકર 
સ્ટોય - રામસન્ટ્સ ફાફતે નોટીસ  (૭) જડશે્વ્રય સેલ્સ એજન્ટ્સી  (૮) આલકાય પ્રોવલઝ્ન સ્ટોય - રામસન્ટ્સ 
ફાફતે નોટીસ (૯) ભીયા ાન & કોરડરિંકસ - રામસન્ટ્સ ફાફતે નોટીસ  (૧૦) સાઈ ાન & કોરડરિંકસ - 
રામસન્ટ્સ ફાફતે નોટીસ (૧૧) લાડોરીમા એજન્ટ્સી - રામસન્ટ્સ ફાફતે નોટીસ આેર. 

તથા (૧૨)ળક્તત ાન & આઇસક્રીભ ારગય (૧૩)શ્રી ગામત્રી ડયેી પાભગ (૧૪) ભાનલ ભેડીસીન્ટ્સ 
(૧૫)યાધે પયસાણ & સ્લીટ (૧૬) જમ ફજયંગ જનંયર સ્ટોય   (૧૭)ભગંર ારગય  (૧૮)ઉવભમાજી સેલ્સ 
એજન્ટ્સી (૧૯) અમ્રતુ ડયેી પાભગ. ની ચકાસણી કયેર.  

(સોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ્ટ ળાખાની કાભગીયી) 
લન લીક લન યોડ અંતગગત ફજયંગ લાડી ભેઈન યોડ ય જાહયેભા ંકચયો પેકનાય / ગદંકી કયલા 

સફફ કુર ૦૪ આસાભીઓ ાસેથી ફૃ. ૧,૦૦૦/-, પ્રવતફવંધત ્રાસ્સ્ટક યાખલા / ઉમોગ કયલા સફફ 
કુર ૦૬ આસાભીઓ ાસેથી ફૃ. ૩.૨૦૦/-નો લહીલટી ચાિ લસરુલાભા ંઆલેર, આભ, કુર ૧૦ આસાભીઓ 
ાસેથી ફૃ. ૪,૨૦૦/-નો લહીલટી ચાિ લસરુ કયલાભા ંઆલેર.  

(દફાણ હટાલ ળાખાની કાભગીયી) 
લન લીક લન યોડ અંતગગત ફજયંગ લાડી ભેઈન યોડ દફાણ હટાલ ળાખા દ્વાયા જ્ત કયેર 

યેકડી/કેફીનની સખં્મા – ૦૧, જ્ત કયેર યચયુણ ભારસાભાન - ૦૫ અને જ્ત કયેર ફોડગ-ફેનય – ૧૭૦ 
જ્ત કયલાની કાભગીયી હાથ ધયલાભા ંઆલેર છે.  

(ફાુંધકાભ/લોટયલકટસ/ડે્રનેજ ળાખાની કાભગીયી) 
ફાધંકાભ/લોટયલકગસ/રનેેજ ળાખા સેન્ટ્રર ઝોન ફજયંગલાડી ભેઈન યોડ  લોડગ ન.ં૨ દ્વાયા લન લીક , 

લન યોડ અંતગગત આજે તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૨ના યોજ સ્રોભ લોટય ભેનહોર સપાઇ સખં્મા – ૧૦, રનેેજ ભેન 
હોર સપાઇ સખં્મા- ૨૦ , ાણીની લાલ્લ ચેમ્પફય સપાઇ સખં્મા – ૧૫, ફૂટાથ યીેયીંગ (ચો.ભી.) ૫ , ેલીંગ 
બ્રોક યીેયીંગ-(ચો.ભી.) – ૩૦, યોડ યીેયીંગ (ચો.ભી.) – ૦, યબ્ફીળ ઉાડલાન ુકાભ.(ઘ.ભી.) – ૧૮. 
વલગેયે કાભગીયી કયલાભા આલી હતી. હાર કાભગીયી ચારી યહી છે.  

 

(જન સુંકટ  અવધકાયી) 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 


