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અખબારી યાદી 
 

તા. ૧૬-૦૯-૨૦૨૧                                                                                   
 FSSA-2006 અન્ળ૯યે ગણે ચતથુીના તહળેારને અનુક્ષીને મોદક ાડુના ેળાયે ૨ નમનુા 

 

 



 
 રાજકોટ હરેમાાં આાભાઇનો ભઠ્ઠો, કકાનપરા ચોક વળસ્તારમાાં આળે હોટ / રેસ્ટોરન્ટમાાં 

 જાહરેજન આરોગ્ય કહતાથે રાજકોટ મહાનગરપાલકાની ફુડાખા દ્વારા કુ ૧૫ ફુડ લબઝનેસ 

ઓપરેટરની  ચકાસણી કરળામાાં આળે. ચકાસણી દરમ્યાન ળાસી  ફુગળાલી ડુાંગલી ૩૨ કક.ગ્રા., 



સડેા  બટાટા ૨૪  કક.ગ્રા., ળાસી  ાકભાજી ૧૦ કક.ગ્રા., ળેસ્ટ  બે્રડ ૧ કક.ગ્રા., ફ્રોઝન ળેજીસ્ટીક 

એકસપાયર ૧ કક.ગ્રા  નો સ્થલ પર ના કરળામાાં આળે  

 

 નમનુાની કામગીરી:- 
 

  ફુડ વેફ્ટી  સ્ટાન્ડડડ એક્ટ મજુફ નમનૂા  રેલાભાાં આલેર:  (૧) ગરુાફ ભોદક રાડુ 
(મભઠાઇ,લઝુ) સ્થ: ફહુચયાજી નભકીન એન્ડ સ્લીટ, આકાળલાણી યોડ (૨) ગરુકાંદ ભોદક રાડુ 
(મભઠાઇ,લઝુ) સ્થ:- શ્રી જરાયાભ પયવાણ, જનકપયુી ભે. યોડ, વાધલુાવલાણી યોડ સ્થેથી રીધેર છે 
 

 ચકાસણીની વળગત :- 
 
 

 તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ રાજકોટ હરેમાાં આાભાઇનો ભઠ્ઠો કકાનપરા ચોક વળસ્તારમાાં આળે 

હોટ / રેસ્ટોરન્ટમાાં જાહરેજન આરોગ્ય કહતાથે રાજકોટ મહાનગરપાલકાની ફુડાખા દ્વારા કુ ૧૫ ફુડ 

લબઝનેસ ઓપરેટરની ચકાસણી કરળામાાં આળે. ચકાસણી દરમ્યાન ળાસી  ફુગળાલી ડુાંગલી  ૩૨ 

કક.ગ્રા., સડેા  બટાટા ૨૪  કક.ગ્રા., ળાસી ાકભાજી ૧૦ કક.ગ્રા., ળેસ્ટ  બે્રડ ૧ કક.ગ્રા., ફ્રોઝન ળેજીસ્ટીક 

એકસપાયર ૧ કક.ગ્રા નો સ્થલ પર ના કરળામાાં આળે  
 

 
 
 

ક્રમ FBOનુાં નામ સરનામુાં રીમાર્કસસ 
૧ 

જરાયાભ ચાઇનીઝ ાંજાફી  
આરાબાઇનો બઠ્ઠો 
કકળાનયા ચોક લાવી ફુગલાી ડુાંગી  ૪ કક.ગ્રા. 

૨ 

ાન કાવા 
આરાબાઇનો બઠ્ઠો 
કકળાનયા ચોક ફ્રોઝન લેજીસ્ટીક એકવામય ૧ કક.ગ્રા. 

૩ 

વાસજુી કા ઢાફા 
આરાબાઇનો બઠ્ઠો 
કકળાનયા ચોક રેરી  ફુગલાી ડુાંગી  ૪ કક.ગ્રા. 

૪. 

ઢાફા જ ાંક્ળન 
આરાબાઇનો બઠ્ઠો 
કકળાનયા ચોક 

રેરી  ફુગલાી ડુાંગી  ૧૦ કક.ગ્રા. 
ખયાફ થમેર ફટાટા ૪ કક.ગ્રા. 

૫. 

વદગરુુ યેસ્ટોયન્ટ 
આરાબાઇનો બઠ્ઠો 
કકળાનયા ચોક 

રેરી  ફુગલાી ડુાંગી  ૧૦ કક.ગ્રા. 
વડરેા  ફટાટા ૨૦ કક.ગ્રા. 

૬. 

અપરાતનુ ાઉંબાજી 
આરાબાઇનો બઠ્ઠો 
કકળાનયા ચોક રેરી  ફુગલાી ડુાંગી  ૪ કક.ગ્રા. 

૭. મલજમ આભરેટ આરાબાઇનો બઠ્ઠો લેસ્ટ બ્રેડ ૧ કક.ગ્રા. 



કકળાનયા ચોક 
૮. 

ઓભ પેભીરી યેસ્ટોય ન્ટ 
આરાબાઇનો બઠ્ઠો 
કકળાનયા ચોક લાવી ળાકબાજી ૧૦ કક.ગ્રા.  

૯. 

ચાઇ સટુા ફાય 
આરાબાઇનો બઠ્ઠો 
કકળાનયા ચોક 

- 

૧૦. 

ભઢુરી ચાઇનીઝ ાંજાફી 
આરાબાઇનો બઠ્ઠો 
કકળાનયા ચોક 

- 

૧૧. 

યભેળબાઇ ાઉંબાજી લાા 
આરાબાઇનો બઠ્ઠો 
કકળાનયા ચોક 

- 

૧૨. 

ગામત્રી ભદ્રાવ કાપે 
આરાબાઇનો બઠ્ઠો 
કકળાનયા ચોક 

- 

૧૩. 

દાના ાની યેસ્ટોયન્ટ 
આરાબાઇનો બઠ્ઠો 
કકળાનયા ચોક 

- 

૧૪. 

તનીા ફુડ (ટ્રી સ્ટ્રીટ) 
આરાબાઇનો બઠ્ઠો 
કકળાનયા ચોક 

- 

૧૫. 

અપરાતનુ ફેકયી 
આરાબાઇનો બઠ્ઠો 
કકળાનયા ચોક 

- 

 
 


