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અખબારી યાદી 

 
 

તા.૨૪-૦૯-૨૦૨૨ 
• રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ફૂડ વિભાગની ટીમ દ્વારા ફૂડ સેફ્ટી ઓન વ્હીલ્સ િાન 
સાથે મહાદેિિાડી મેઇન રોડ, િક્ષ્મીનગર મેઇન રોડ વિસ્તારમાાં આિેિ ખાણી-પીણીના 
ધાંધાવથિઓની ચકાસણી હાથ ધરિામાાં આિેિ. જેમાાં કુિ ૧૫ ફુડ લિઝનેસ ઓપરેટરની 
ચકાસણી કરિામાાં આિેિ જેમાાં ૧૦ પેઢીને િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ આપિામાાં આિેિ.   
 (૧)સીતારામ ડેરી ફામમ -િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ (૨)ખોટડયાર જનરિ સ્ટોર -
િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ (૩)માધિ હોટેિ -િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ (૪)ટડિક્સ પાન 
& કોલ્ડલ્રિંક્સ (૦૫)રાજુભાઇ પાણીપરૂીિાિા -િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ (૦૬)વિિિક્ક્ત 
માટમ -િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ (૦૭)શ્રી રઘિુીર પ્રોવિઝન સ્ટોર -િાઇસન્સ િાિત ે
નોટટસ (૦૮)દ્વારકાધીિ પ્રોવિઝન સ્ટોર -િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ (૦૯)િાંિીધર 
પ્રોવિઝન સ્ટોર -િાઇસન્સ િાિત ેનોટટસ (૧૦)િક્ષ્મી પ્રોવિઝન સ્ટોર -િાઇસન્સ િાિત ે
નોટટસ આપિામાાં આિેિ.  
 તથા (૧૧)શ્રદ્ધા જાંબ ુ(૧૨)અક્ષય િેકસમ (૧૩)કૈિાિ ડેરી ફામમ ની  સ્થળ પર 
ચકાસણી કરેિ. 

 

• રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ફૂડ વિભાગની ટીમ દ્વારા ફૂડ સેફ્ટી ઓન વ્હીલ્સ િાન 
સાથે પોપટપરા વિસ્તારમાાં આિેિ ખાણી-પીણીના ધાંધાવથિઓની ચકાસણી હાથ ધરિામાાં 
આિેિ. જેમાાં કુિ ૨૦ ફુડ લિઝનેસ ઓપરેટરની ચકાસણી કરિામાાં આિેિ જેમાાં ૧૨ 
પેઢીને િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ આપિામાાં આિેિ.   
 (૧)વિિ ટકરાણા ભાંડાર -િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ (૨)સિોદય કોલ્ડલ્રિંક્સ -
િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ (૩)શ્રી રામ પ્રોવિઝન સ્ટોર -િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ (૪)વિિ 
જનરિ સ્ટોર -િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ (૦૫)વિનાયક મેટડકિ સ્ટોર -િાઇસન્સ િાિતે 
નોટટસ (૦૬)શ્રદ્ધા મેટડકિ સ્ટોર -િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ (૦૭)મહાદેિ કટરયાણા ભાંડાર 
-િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ (૦૮)ટિશ્ના ઘઘૂરા & પકોડા -િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ 
(૦૯)ટરધ્ધધ વસધધી સેલ્સ & જનરિ સ્ટોર -િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ (૧૦)શ્રી ખોટડયાર 



પ્રોવિઝન સ્ટોર -િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ (૧૧)વિિાિ પાન -િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ 
(૧૨)રાજિક્ક્ત આઇસિીમ -િાઇસન્સ િાિતે નોટટસ આપિામાાં આિેિ. 
 તથા (૧૩)ભોિેનાથ ટકરાણા ભાંડાર (૧૪)નિરાંગ ડેરી ફામમ (૧૫)શ્રીજી આઇસિીમ 
& કોલ્ડલ્રિંક્સ  (૧૬)સાંતોષ ફરસાણ (૧૭)હરી ઓમ આઇસિીમ (૧૮)હટર ઓમ સેલ્સ & 
િેકરી (૧૯)શ્રી ટિશ્ના ડેરી ફામમ (૨૦)શ્રી િક્ક્ત પાન & કોલ્ડલ્રિંક્સની  સ્થળ પર ચકાસણી 
કરેિ. 
 

• નમનુાની કામગીરી :- 
ફૂડ વિભાગ દ્વારા ફુડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડડમ એક્ટ-2006 હઠેળ દિામિેિ વિગતો મજુિ ૨ 
નમનૂા િેિામાાં આિેિ.  
 
(૧) 'વમક્સ દૂધ (લઝુ)': સ્થળ – "નાગિાઇ ડેરી ફામમ" -ઉત્સિ સોસાયટી મેઇન રોડ, 
      સેટેિાઈટ ચોક, મોરિી રોડ, રાજકોટ.  
 
(૨) 'વમક્સ દૂધ (લઝુ)': સ્થળ – "ગજનાંદ ડેરી ફામમ & જનરિ સ્ટોર" -શ્યામ પાકમ - 
      ૪, રામ રણજુ માંટદર પાછાળ, શ્રી ઓમનાથ મહાદેિ સામે, રાજકોટ. 
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