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 FSSA-2006 અન્ળયે નોનળેજના ેળાયે ૨ નમનુા તેમજ મસાા પફ ના ેળાયે 

૨  નમનુા  

 રૈયા રોડ, સદર બજાર મેઇન રોડ , ભીળાસ રોડ વળસ્તારમાાં નોનળેજનુાં ળેંચાણ કરતી 
 હોટ / રેસ્ટોરન્ટમાાં આળે જાહરેજન આરોગ્ય હહતાથે રાજકોટ મહાનગરપાલકાની 
 ફુડાખા દ્વારા કુ ૧૭ ફુડ લબઝનેસ ઓપરેટરની ચકાસણી. ચકાસણી દરમ્યાન ળાસી 
 તેમજ અખાદ્ય કુ ૪૧ હક.ગ્રા. નોનળેજ ખાદ્યચીજનો  સ્થલ પર ના કરળામાાં આળે. 
તેભજ ૨  યેસ્ટોયન્ટને રામસન્સ ફાફત ેનોટીસ આેર  
  

 નમનુાની કામગીરી:- 

  



 ફુડ સેફ્ટી  સ્ટાન્ડડડ એક્ટ મજુફ નમનૂા રેલાભાાં આલેર :- ( ૧) ચીકન બફયમાની 

(પ્રિેડડ, લઝુ) સ્થ: આલ્પા ફુડ ઝોન, આઝાદ ચોક, નહરેૂનગય ભ.ે યોડ, યૈમા યોડ (૨) 

ફટય બચકન ભસારા સબ્જી (પ્રિેડડ,લઝુ)  સ્થ: સાગય એગ્ઝ ઝોન એન્ડ પેભીરી 

યેસ્ટોયન્ટ, આઝાદ ચોક , યૈમા યોડ  ( ૩) પ ભાટેનો ફટાટાનો ભસારો  ( પ્રિેડડ,લઝુ) 

સ્થ: હરય મોગી રાઇલ પ , હરયધલા યોડ , ટેર ચોક  (૪) સેઝલાન ભસારા પ  

(પ્રિેડડ, લઝુ)  સ્થ: કે.કે. રાઇલ પ ઝોન, ગોંડર યોડ, સમુડકાાંત હોટરની ફાજુભાાં, 

યાજકોટ રીધેર છે. 

 

 ચકાસણીની વળગત :- 
 
 

  તા.૨૪/૦૯/૨૦૨૧ ના યોજ યાજકોટ ળહયેભાાં નોનલેજનુાં લેંચાણ કયતી હોટર / 

યેસ્ટોયન્ટભાાં જાહયેજન આયોગ્મ રહતાથે યાજકોટ ભહાનગયાબરકાની ફુડળાખા દ્વાયા કુર 

૧૭ ફુડ બફઝનેસ ઓયેટયની ચકાસણી કયલાભાાં આલેર. ચકાસણી દયમ્માન લાસી તેભજ 

અખાદ્ય કુર ૪૧ રક .ગ્રા. નોનલેજ ખાદ્યચીજનો સ્થ ય નાળ કયલાભાાં આલેર. તેભજ ૨  

યેસ્ટોયન્ટને રામસન્સ ફાફતે નોટીસ આેર  
 
 

 
 

ક્રમ FBOનુાં નામ સરનામુાં રીમાર્કસસ 
૧ એલન ફોમ્ફે બઠીમાયા  યૈમા યોડ લાસી ચીકન બફયમાની - ૩ રક.ગ્રા. 
૨ અયેફીમન સોલયભા યૈમા યોડ લાસી સોયભા ચીકન-૪ રક.ગ્રા. 
૩ 

અભદાલાદી તલા ફ્રામ 
યૈમા યોડ લાસી સડરેી ડુાંગી - ૮ રક.ગ્રા. 

લાસી ચીકન ગ્રેલી - ૧૨ રક.ગ્રા. 
૪. યોમર યેસ્ટોયન્ટ બીરલાસ યોડ લાસી ગ્રેલી ૪ રકગ્રા 
૫. પ્રિન્સ સોયભાાં સદય ફજાય ભેઇન યોડ લાસી ખબસુ (ફેકયી ફેઝ )3 રકગ્રા 
૬ ગાઝી નોનલેજ યેસ્ટોયન્ટ સદય ફજાય ભેઇન યોડ લાસી બચકન રોરીો, 

ગ્રેલી,યાઈસ, કુર 7 રક.ગ્રા 
રામસન્સ ફાફતે નોટીસ 

૭ આલ્પા ફુડ ઝોન યૈમા યોડ - 

૮ સાગય એગ્ઝ ઝોન યૈમા યોડ - 

૯ યપેક્ટ આભરેટ યૈમા યોડ - 



૧૦ મુાંફઇ ઝામકા યૈમા યોડ   - 

૧૧. ળાહ ેઆરભ નોન-લેજ 
યેસ્ટોયન્ટ 

બીરલાસ યોડ રામસન્સ ફાફતે નોટીસ 

૧૨. ફોમ્ફે બચકન બફયમાની (ળાહી 
યેસ્ટોયન્ટ) 

બીરલાસ યોડ - 

૧૩ યોનક નોનલેજ બીરલાસ યોડ - 
૧૪ સ્ે ફોમ્ફે એલન નોનલેજ સદય ફજાય ભેઇન યોડ - 
૧૫ ફાફીબગ્રર રકચન સદય ફજાય ભેઇન યોડ - 
૧૬ બફસ્સ્ભલ્રાહ યેસ્ટોયન્ટ સદય ફજાય ભેઇન યોડ - 
૧૭ પ્રનળાાંત નોનલેજ યેસ્ટોયન્ટ સદય ફજાય ભેઇન યોડ - 

 


