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યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની આયોગ્મ ળાખાના ફૂડ વલબાગ દ્વાયા જાશયે જન આયોગ્મ હશતાથે ફૂડ વેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ 

અન્લમે નીચે દળાડલેર કાભગીયી કયલાભાાં આલેર છે. 

 

 નાપાસ થયે નમનૂાની વિગત :- 

 

ક્રમ નમનૂાન  ું નામ પેઢીન  ું 
નામ અને સરનામ ું 

પરરણામ નાપાસ 

થિાન ું કારણ 

૧. ઘી (લઝુ) ગોયવ ઘી વને્ટય 

કોઠાયીમા યોડ 

વફસ્ટાન્ડડડ તરના તરેની શાજયી તભેજ 
લજેીટેફર પેટની શાજયી 

૨. લઝરવભર બ્રાન્ડ ભગપીનુાં શધુ્ધ 

વવિંગતરે (૧૫ હક.ગ્રા. કે્ડ ટીનભાાંથી) 
મળ એન્ટયપ્રાઇઝ 

યૈમા યોડ 

વભવબ્રાન્ડેડ FSSAI રોગો દળાડલરે નથી. 

 
 

 સરકારશ્રીની સચૂના અન્િયે હોટ / રેસ્ટોરન્ટ ના કીચનના દરિાજા ઉપર "નો એન્રી" અંગેના ડેસ્્ે બોડડ દૂર કરાિા 
અંગે ફુડ શાખા દ્વારા  કરે કામગીરીની વિગત:- 

ક્રભ 
શોટર / યેસ્ટોયન્ટનુાં 
નાભ અને વયનામુાં 

કીચનના દયલાજા ઉય 

"નો એન્રી" નુાં ફોડડ 
રગાલેર છે કે કેભ? 

શા / ના 

કીચનની સ્લચ્છતા જોઇ ળકામ તેલી 
વ્મલસ્થા છે કે કેભ? 

શા / ના 

1.  વાઉથ એન્ડ ાંજાફી કોનડય, નાના ભૌલા યોડ ના શા 
2.  વવઝન ૩, નાના ભૌલા યોડ ના શા 
3.  ઓન્રી ઢોવા, નાના ભૌલા યોડ ઓન હકચન શા 

4.  ચા ની હકટરી કાપે, નાના ભૌલા યોડ ઓન હકચન 
શા 

5.  શ્રીજી પેન્વી ઢોંવા, નાના ભૌલા યોડ ઓન હકચન 
શા 

6.  ીલ્વ ઓપ ાંજાફ, નાના ભૌલા યોડ 
શા 

ફોડડ દૂય કયાલેર છે. 
શા 

લઝરવભર બ્રાન્ડ ભગપીનુાં શધુ્ધ 
વવિંગતેર- વભવબ્રાન્ડડે તેભજ  ઘી 

(લઝુ)- વફસ્ટાન્ડડડ  નમનૂો નાાવ 
જાશયે થમેર 

 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા ફુડ વલબાગની ટીભ દ્વાયા કુર 
૩૦ સ્થોએ ચકાવણી કયી શોટર / યેસ્ટોયન્ટ હકચનના 
દયલાજા ય "નો એન્રી" અંગેના ડીસ્્રે ફોડડ દૂય કયાલી 

નોટીવ આરે. 

ફુડ વેફ્ટીને રગત ગ્રાશકોને અવાંતો શોમ તો ફુડ વેફ્ટી ડીાટડભેન્ટના 

ટોર ફ્રી નાંફય ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૫૫૦૦ ય પહયમાદ  કયી ળકામ છે. 



 

 
 
 
 
 
 

7.  ફીનાકા ડાઇનીંગ શોર, નાના ભૌલા યોડ ના શા 
8.  રાીનોઝ ીઝા, યાભકૃષ્ણ નગય ભે. યોડ ના શા 
9.  ઢોવા શફ, ઢેફય યોડ ના શા 
10.  ઢોરા ભાફૃ, ઢેફય યોડ ના શા 
11.  ફ્રેલવડ યેસ્ટોયન્ટ, ભારલીમા યોડ ના શા 
12.  ચેતના ડાઇનીંગ શોર, યજપતૂ યા ના શા 
13.  સમૂડકાન્ત શોટર, ગોંડર યોડ ના શા 
14.  શોટર ાઇનલીન્ટા, ગોંડર યોડ ના શા 
15.  ડોભીનોઝ ીઝા, ટાગોય યોડ ઓન હકચન શા 
16.  યાજભાંહદય ફુડ ઝોન, ટાગોય યોડ ઓન હકચન શા 
17.  એર ફાઇટ યેસ્ટોયન્ટ, વદય ફજાય ના શા 
18.  ક્રન્ચી યી્ફરીક યેસ્ટોયન્ટ, અક્ષય ભાગડ ના શા 
19.  શાઉવ ઓપ વાઇઝ ઝીયો, અક્ષય ભાગડ ના શા 
20.  તાજ યેસ્રો એન્ડ કાપે, અક્ષય ભાગડ ના શા 
21.  આકાળ સ્લીટ્વ એન્ડ સ્નેક્વ, અક્ષય ભાગડ ઓન હકચન શા 
22.  આયીમા ભલ્ટી ક્યવુીન, અક્ષય ભાગડ ના શા 
23.  TGB કાપે એન્ડ ફેકયી ઓન હકચન શા 
24.  જમ વયદાય યેસ્ટોયન્ટ, ચાંદ્રળેનગય ભે. યોડ ના શા 

25.  
જમશો કાઠીમાલાડી યેસ્ટો., ચાંદ્રળેનગય ભે. 

યોડ 
ના શા 

26.  સ્લાવત પેભીરી યેસ્ટોયન્ટ, ચાંદ્રળેનગય ભે.યોડ ના  
ગ્રાવ વલન્ડો ય રગાલેર 

સ્ટીકય દૂય કયાલેર 

27.  શોટર  એલય ળાઇન, રીભડા ચોક ના શા 
28.  શોટર વયોલય ોટીકો, રીભડા ચોક ના શા 
29.  શોટર કન્પટડ  ઇન, રીભડા ચોક ના શા 

30.  ભાધલ યેસ્ટોયન્ટ, કોોયેળન ચોક 
શા 

ફોડડ દૂય કયાલેર છે. 
શા 


