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યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની આયોગ્મ ળાખાના ફૂડ વલબાગ દ્વાયા શ્રાલણ ભાસને અનરુક્ષીને 
ળહયેીજનો ઉલાસ કયતા હોમ છે લફન પયાી ખાદ્યદાથો ખાઇ ઉલાસ ન બાાંગે તે ભાટે અટકામતી 
ગરાાંના બાગરૂે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ અન્લમે નીચે દળાડલેર ચેકીંગ કાભગીયી કયલાભાાં આલેર 
છે. 

 
 

ક્રભ ેઢીના નાભ/ સયનામ ુ રામ/યજી નાળ 

૧ ભહાવલય ગાઠિમા- ઠકળાનયા છે -- 

૨ અઠયહાંત પયસાણ, યેરલે પાટક યૈમા યોડ છે -- 

૩ બગલવત સ્સ્લટ અને નભઠકન, યૈમા યોડ  છે બ્રેડ નાળ ૯ ેકેટ ડટે લગયનીદાઝીયુાં- ૩ 
ઠકરો 

૪ પ્રણાભી પયસાણ,  યૈમા યોડ છે -- 

૫ ફારાજી પયસાણ ભાટડ , હનભુાન ભઢી ચોક છે ૧૧ ઠકરો દાઝીયુાં તેર 

૬ હયબોરે ડયેી, હનભુાન ભઢી ચોક  છે દાઝીયુાં તેર ૪ઠકરો, ભકાઇ રોટ ૨ ઠકરો 
૭ બગલવત પયસાણ, યૈમા યોડ છે -- 

૮ ફારાજી પયસાણ  ભાટડ , યૈમા ચોકડી છે -- 

૯ ભયયુ બજજમા, યવુન યોડ ાંચામત ચોક   છે  ૧૨ ઠકરો દાઝીયુાં તેર 

૧૦ બગલવત પયસાણ, યવુન યોડ ઇન્ન્દયા સકડર છે કરય ડબ્ફા-૨ 

૧૧ જોકય ેઠટસ, લરભડા ચોક નથી નોઠટસ 

૧૨ યવસકબાઇ ચેલડાલાા, લરભડા ચોક છે -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

શ્રાલણ ભાસને અનરુક્ષીને જાહયે જનતાના આયોગ્મ હહતાથે પયાી / પયસાણ ના લેાયીઓને તમાાં ચેહકિંગ 
તેભજ જુદી જુદી ખાદ્ય સાભગ્રીના રેલામેર કુર ૧૧ નમનુા 



સેમ્રની વલગત :- 

ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટની જોગલાઈ અન્લમે શ્રાલણ ભાસને અનરુક્ષીને નીચે દળાડલેર સેમ્ર ફૂડ 

સેફ્ટી ઓઠપસયો દ્વાયા રેલાભાાં આલેર હતા તથા યીક્ષણ અથે લડોદયા ખાતે સયકાયી રેફભાાં ભોકરાલેર છે. 
 

ક્રભ. નમનુાન ુનાભ FBO નુાં નાભ અને  સયનામુાં 

૧ વતરદા વપ્રવભમભ ફાસભવત યાઇસ (૫ ઠકરો ેક્ડ) પરચુય ઠયટેર લર. (લફગ ફજાય) 

૨ નેસ્રે ઠકટ્કેટ (ેક્ડ) એલન્ય ુસુય ભાટડસ લર કુલાડ્લા યોડ  
૩ ઠકન્ડય જોમ (ેક્ડ્)  એલન્ય ુસુય ભાટડસ લર કુલાડ્લા યોડ 
૪ અમરુ ડાકડ ચોકરેટ ૧૫૦ ગ્રાભ (ેક્ડ) સ્લીટ સેન્ટય, ભહાતભાાં ગાાંધી સ્કુર સાભે, જલાહય યોડ 
૫ નેસ્રે વભલ્કી ફાય ચોકરેટ (ેક્ડ) સ્લીટ સેન્ટય, ભહાતભાાં ગાાંધી સ્કુર સાભે, જલાહય યોડ 
૬ ડયકુ્સ ટ્રપર કેયેભર પીલ્ડ ઇન ચોકો (ેક્ડ) આકાળ એન્ટયપ્રાઈઝ, નહરુેનગય ળેયી નાં.-૩, યૈમા યોડ 

૭ 
દેળી ઘી (જુ) શ્રી ભહળે વલજમ ડેયી પાભડ, કેનાર યોડ/કેલડાલાડી યોડ 

કોનડય 

૮ વળિંગદાણા (જુ)  ભારુવત ળોવિંગ સ્ટૉય, આઈનગય, કોનડય યવુન યોડ  

૯ ક્રુવતકા દેળી ગો (૯૦૦ગ્રાભ ેક્ડ) સૌયાષ્ટ્ટ્ર ક્રા કેન્ર સોસામટી ળેયી નાં.-૫  

૧૦ ભાલાના ેંડા (જુ) ગામત્રી ડેયી પાભડ, યાભેશ્વયચોક યૈમા યોડ  

૧૧ ભીક્ષ દૂધ (જુ) ગામત્રી ડેયી પાભડ, યાભેશ્વયચોક યૈમા યોડ  
  

 ઉયોકત નમનૂાના યીોટડ આવ્મે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ અન્લમે કાભગીયી કયલાભાાં આલળે.  
 

 

(જન સાંકક અવધકાયી) 
યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 


