
 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
 ડૉ. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧ 
 

[ 

 

અખબારી યાદી 
 

 

તા.૨૯-૦૯-૨૦૨૨ 
  નવરાત્રિ તથા દશેરાના તહવેારોમાાં મીઠાઈન ાં વ્યાપક પ્રમાણમાાં વેંચાણ  
થત  હોય જેને અન લક્ષીને રાજકોટ મહાનગરપાલલકાના ફૂડ ત્રવભાગ દ્વારા 
મીઠાઈના ઉત્પાદન કરાતા સ્થળોન ાં ચેકકિંગ કરવામાાં આવેલ. જેના અન સાંધાન ે
"રામ ક્રુષ્ણ ડેરી ફામમ", સ્થળ - ૨૨ ન્ય  જાગનાથ, મહાકાળી માંકદરવાળી શેરી, 
રાજકોટ મ કામ ેફૂડ ત્રવભાગની ટીમ દ્વારા ચકાસણી કરવામાાં આવેલ સ્થળ પર 
કોલ્ડ સ્ટોરેજમાાં સાંગ્રહ કરેલ વણવપરાયેલી મીઠાઇનો ક લ 7 KG જથ્થો 
અનહાયજજત્રનક રીતે સ્ટોરેજ કરેલ હોય જથ્થો ફરીથી ઉપયોગમાાં ન લેવાય ત ે
હતે  થી સ્થળ પર નાશ કરવામાાં આવેલ. તેમજ FSS Act -2006 હઠેળ 
લાયસનન્સિંગ કન્ન્ડશન મ જબ સ્થળ પર હાયજજત્રનક સ્ટોરેજ રાખવા, ફ્લોકરિંગ -
દીવાલો કરપેકરિંગ કરવા, ઉત્પાદન સ્થળોએ ધળૂ-લચકાસ દૂર કરવા, કામદારોના 
મેકડકલ સકટિકફકેટ સમયાન્તરે રજૂ કરવા, મીઠાઈઓ પર ય ઝ બાય ડેટ દશામવવા 
બાબતે પેઢીના માલલક કકશનભાઈ મ કેશભાઈ ખોયાણીને નોકટસ આપવામાાં 
આવેલ તથા સ્થળ પરથી સાંગમ કતરી -મીઠાઇનો નમનૂો લઈ કાયદેસરની 
કાયમવાહી કરવામાાં આવેલ. 
   તેમજ "રઘ નાંદન જયત્રસયારામ પેંડાવાળા" સ્થળ: -કન્યા છાિાલય સામે, 
ડો. યાલિક રોડ, રાજકોટ મ કામે ફૂડ ત્રવભાગની ટીમ દ્વારા ચકાસણી કરવામાાં 
આવેલ સ્થળ પર ચેકકિંગ દરત્રમયાન, ફ્લોકરિંગ-દીવાલો કરપેકરિંગ કરવા, ઉત્પાદન 
સ્થળે ધળૂ-લચકાસ દૂર કરવા, બીનજરૂરી સામાન દૂર કરવા, મીઠાઈઓ પર ય ઝ 
બાય ડેટ દશામવવા બાબતે પેઢીના સાંચાલક ચાંદ્રશેભાઈ નાનજીભાઇ પટેલને 
નોકટસ આપવામાાં આવેલ તથા સ્થળ પરથી સ્પે. કેશર ઘારી-મીઠાઇનો નમનૂો 
લઈ કાયદેસરની કાયમવાહી કરવામાાં આવેલ. 
 

 તેમજ "શ્રીજી'સ સ્વીટ્સ", સ્થળ -સરદારનગર મેઇન રોડ, રાજકોટ મ કામ ે
ફૂડ ત્રવભાગની ટીમ દ્વારા ચકાસણી કરવામાાં આવેલ સ્થળ પર ચેકકિંગ દરત્રમયાન 



ફૂડ લાઇસન્સ સ્થળ પર જોઇ શકાય તે રીતે દશામવવા તથા  મીઠાઈઓ પર ય ઝ 
બાય ડેટ દશામવવા બાબતે પેઢીના માલલક રત્રવભાઈ એચ. રાયઠ્ઠાને નોકટસ 
આપવામાાં આવેલ તથા સ્થળ પરથી કોપરાનો મેસ બ-મીઠાઇનો નમનૂો લઈ 
કાયદેસરની કાયમવાહી કરવામાાં આવેલ.  
 ઉપરોક્ત તમામ કામગીરી નાયબ કમમશ્નર શ્રી (હલે્થ) આમિષ કુમારની 
સચૂના અન્વયે ડેઝીગ્નેટેડ ઓફિસરશ્રી એ. એન. પચંાિ ના માગગદિગન હઠેળ ફૂડ 
મવભાગની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેિ.   

 
• નમ નાની કામગીરી :- 

    ફૂડ ત્રવભાગ દ્વારા ફુડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડડમ એક્ટ-2006 હઠેળ દશામવેલ ત્રવગતો મ જબ ૩ 
નમનૂા લેવામાાં આવેલ.  
 

(૧) સાંગમ કતરી મીઠાઇ (લ ઝ)': સ્થળ – "રામ કૃષ્ણ ડેરી ફામમ" -ન્ય  જાગનાથ - ૨૨,  
     મહાકાળી માંકદરવાળી શેરી, રાજકોટ. 
(૨) સ્પે. કેશર ઘારી (મીઠાઇ -લ ઝ)': સ્થળ – "રઘ નાંદન જયત્રસયારામ પેંડાવાળા" - 
     કન્યા છાિાલય સામે, ડો. યાલિક રોડ, રાજકોટ. 
(૩) 'કોપરાનો મેસ બ (મીઠાઇ -લ ઝ)': સ્થળ –"શ્રીજી'સ સ્વીટ્સ"-ટે્રડ સેન્ટર શોપ નાં.૫,  
     સરદારનગર મેઇન રોડ, રાજકોટ. 
 

• રાજકોટ મહાનગરપાલલકા ફૂડ ત્રવભાગની ટીમ દ્વારા ફૂડ સેફ્ટી ઓન વ્હીલ્સ વાન 
સાથે શ્રી  ચાંદ્રશેખર આઝાદ ઉદ્યાન, એજી ચોક -કાલાવડ રોડ (હોકસમ ઝોન) 
ત્રવસ્તારમાાં આવેલ ખાણી-પીણીના ધાંધાત્રથિઓની ચકાસણી હાથ ધરવામાાં આવેલ. જેમાાં 
ક લ ૨૦ ફુડ લબઝનેસ ઓપરેટરની ચકાસણી કરવામાાં આવેલ જેમાાં ૧૯ પેઢીને લાઇસન્સ 
બાબતે નોકટસ આપવામાાં આવેલ.  
  

 (૧)V K લચ્છી & શરબત -લાઇસન્સ બાબત ેનોકટસ (૨)V K આઇસગોલા -

લાઇસન્સ બાબતે નોકટસ (૩)ચામ ાંડા લચ્છી & શરબત -લાઇસન્સ બાબતે નોકટસ 
(૪)ચાાંદની પાણીપ રી -લાઇસન્સ બાબતે નોકટસ (૦૫)ચામ ાંડા અમેકરકન મકાઇ -

લાઇસન્સ બાબતે નોકટસ (૦૬)બાલાજી છોલે ભટ રે -લાઇસન્સ બાબતે નોકટસ 
(૦૭)બાલાજી નાસ્તા ગહૃ -લાઇસન્સ બાબતે નોકટસ (૦૮)ચામ ાંડા ખીચ ાં -લાઇસન્સ બાબતે 



નોકટસ (૦૯)ઝેનીશ ખીચ ાં -લાઇસન્સ બાબતે નોકટસ (૧૦)પલવી મેકચીકન ફૂડ હબ -

લાઇસન્સ બાબતે નોકટસ (૧૧)પલવી પરોઠા હાઉસ -લાઇસન્સ બાબતે નોકટસ (૧૨)GJ -
3 મેગી હાઉસ -લાઇસન્સ બાબતે નોકટસ (૧૩)શ્રી હરી ત્રસધ્ધી વડાપાઉ -લાઇસન્સ 

બાબતે નોકટસ (૧૪)સેન્ડત્રવચ સેન્ટર -લાઇસન્સ બાબતે નોકટસ (૧૫)રત્નગઢવાલી 
પાણીપ રી -લાઇસન્સ બાબતે નોકટસ (૧૬)ત્રશવમ સાઉથ ઇન્ન્ડયન -લાઇસન્સ બાબત ે

નોકટસ (૧૭)કિશ્ના ફૂડ -લાઇસન્સ બાબતે નોકટસ (૧૮)ત્રશવ શાંકર પાણીપ રી -લાઇસન્સ 

બાબતે નોકટસ (૧૯)બાલાજી પાણીપ રી -લાઇસન્સ બાબતે નોકટસ આપવામાાં આવેલ. 
 તથા (૨૦)યશ ફાસ્ટફૂડની  સ્થળ પર ચકાસણી કરેલ. 

 
ડેઝીગ્નેટેડ ઓકફસર 
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