યાજકોટ ભશાનગયાલરકા
ડૉ. આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઈ યોડ, યાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧

-: અખફાયી માદી:-



ુ તેભજ ગોાર બ્રાન્ડના ડુપ્રીકેટ (ળંકાસ્દ) રેલામેર "ઘી" ના
FSSA - 2006 અન્લમે અમર

૨

ુ ા નાાવ (વફસ્ટાન્ડડડ )
(ફે) નમન


ફૂડ વેફ્ટી

ફુડ વેફ્ટી કમભશ્નયશ્રી, ખોયાક અને ઔધ મનમભન તંત્ર, ગાંધીનગયની સ ૂચના અન્લમે
ુ ા,
એન્ડપ સ્ટાળન્ડાડડ એક્ટ
- 2006 અંતગડ ત ફુડ ળાખા દ્વાયા રેલામેર ૧૬ નમન

 ફૂડ વેફ્ટી એન્ડ્ સ્ટા ન્ડ ડડ એક્ટ અન્્મે એજ્યડુ ીકેટીંગ ઓથોયીટી દ્વાયા થમેર હુકભ:
વફસ્ટાડન્્ડ જાશેય થમેર કુ ર ૩ (ત્રણ) ફૂડ વેમ્જરના કુ ર જલાફદાયોને કુ ર ભીને
ફૃા.૧,૮૦,૦૦૦/- નો દં ડ થમેર
તાયીખ: ૧૪-૦૭-૨૦૨૧

 એજ્યડુ ીકેટીંગ ઓથોયીટી દ્વાયા કયલાભા આલેર દં ડની મલગત : યાજકોટ ળહેયના ઘી કાાંટા યોડ, કાંદોઇ ફજાય ચોકભાાં આલેર "જરાયાભ ઘી" ભાાંથી રીધેર
ખાદ્યદાથથ: "બેંસન ાં ઘી (લઝ)" ભાાં ફી.આય. યીડીંગ લધ, યીચટટથ લેલ્ય ઓછી, તરના તેરની
હાજયી તેભજ પોયે ન પેટ હાજય હોલાને કાયણે ફૂડ એનાલરસ્ટશ્રી દ્વાયા સદય નમ ૂનો "સફસ્ટાન્ડડથ "
જાહેય કયલાભાાં આલેર. નાભદાય એજ્યડીકેટીંગ ઓપીસય અને RAC-ADM સાહેફ દ્વાયા તભાભ
યાલાઓ અને ક્ષકાયોની યજૂઆત લગેયે રક્ષભાાં રઇ હીમયીંગ ફાદ જલાફદાયશ્રી દદકબાઇ
નાયણદાસ ચાંદ્રાણી (નમ ૂનો આનાય FBO) ને કર ફૃ.1,20,000/- નો દાંડ પયભાલેર છે .
 યાજકોટ ળહેયના દાણાીઠ ચોકભાાં આલેર "સદગર સોલ્ટ" ભાાંથી રીધેર ખાદ્યદાથથ: "

અંકય

સાં ૂણથ નભક" ભાાં આમોડીન ન પ્રભાણ લધ હોલાને કાયણે ફૂડ એનાલરસ્ટશ્રી દ્વાયા સદય નમ ૂનો
" સફસ્ટાન્ડડથ " જાહેય કયલાભાાં આલેર.

નાભદાય એજ્યડીકેટીંગ ઓપીસય અને

RAC-ADM

સાહેફ દ્વાયા તભાભ યાલાઓ અને ક્ષકાયોની યજૂઆત લગેયે રક્ષભાાં રઇ હીમયીંગ ફાદ
જલાફદાયશ્રી કેતનબાઇ સેજાર(નમ ૂનો આનાય
પયભાલેર છે .

FBO) ને કર ફૃ.

35,000/- નો દાંડ

 યાજકોટ ળહેયના લૈળારીનગય યૈ મા યોડ મકાભે આલેર "નાંદદકળોય ડેયી પાભથ" ભાાંથી રીધેર
ખાદ્યદાથથ: "મભક્સ દૂ ધ (લઝ)" ભાાં મભલ્ક પેટ તેભજ એસ.એન.એપ ઓછા હોલાને કાયણે ફૂડ
એનાલરસ્ટશ્રી દ્વાયા સદય નમ ૂનો "
એજ્યડીકેટીંગ ઓપીસય અને

સફસ્ટાન્ડડથ " જાહેય કયલાભાાં આલેર.

નાભદાય

RAC-ADM સાહેફ દ્વાયા તભાભ યાલાઓ અને ક્ષકાયોની

યજૂઆત લગેયે રક્ષભાાં રઇ હીમયીંગ ફાદ જલાફદાયો શ્રી જેયાભબાઇ લારજીબાઇ યાં ગાણી
(નમ ૂનો આનાય FBO તથા ેઢીના ભાલરક) ને કર ફૃ. 25,000/- નો દાંડ પયભાલેર છે .


ુ ાની કાભગીયી:નમન
જે લેાયીઓને તમાાંથી નમ ૂના રેલાભાાં આલેર છે તેભાાં (૧) Lion Kashmir Honey
(250 g pkd) સ્થ: ભહભદબાઇ ફાટરાલાા, કાંસાયા ફજાય યાજકોટ (૨)
Honey (300 g pkd)" સ્થ:- દહન્દસ્તાન ટ્રે ડીંગ કોોયે ળન, કેનાર યોડ

" Dabur
, ૯- જીલયાજ

પ્રોટની સાભે યાજકોટ (૩) Shreeji Honey (200 gm pkd) સ્થ:- શ્રેણીક એજન્સી, ૩/૫
જી.ફી. કોમ્રેક્ષ, ભોટી ટાાંકી ચોક, યાજકોટ (૪)

Zandu Pure Honey (250 gm pkd)

સ્થ:- મલનામક એજન્સી,૨/૬ ભનહય પ્રોટ , રોધાલાડ ચોકની ફાજભાાં, યાજકોટ (૫)
Sevasadan Uttrakhand Madhu Natural Honey (1 kg pkd) સ્થ:- ન ૃમસિંહ ભેડીકર
એજન્સી, દયશ્રભ પ્રાઝા , ળો નાં ૩, ભાંગા ભે. યોડ, રોધાલાડ ચોક (૬)

Madhudhara

Monofloral Raw Honey (Fennel) (500 gm pkd bottle) સ્થ:- ભધધાયા ફુડ પ્રોડક્ટ,
સયબી યે સીડન્સી-૧, સભગાંર ાકથ , કોઠાયીમા ભે. યોડ (૭) V-Lite Refined Sunflower Oil
(15 kg sealed pkd tin) સ્થ:- સોમનમા

ટ્રેડસથ, જના ભાકે ટીંગ, માડથ , દકાન નાં જી-

6,

આય.ટી.ઓ (૮) V-Lite Sunpure Refined Sunflower Oil ( 5 ltr sealed pkd tin) સ્થ:સોમનમા ટ્રે ડસથ, જના ભાકે ટીંગ, માડથ , દકાન નાં જી- 6, આય.ટી.ઓ (૯) Amul Pure Ghee
(from 15 kg pkd tin) સ્થ:- સોમનમા

ટ્રેડસથ, જના ભાકે ટીંગ, માડથ , દકાન નાં જી-

6,

આય.ટી.ઓ (૧૦) Saffola Honey (250 gm pack) સ્થ:- સલફન એન્ટયપ્રાઇઝ, "સલફન",
હનભાનભઢી ચોક, મનભથરા કોન્લેન્ટ યોડ (૧૧) Madhuras Wild Forest Honey (500 gm
pack) સ્થ:- સ્લસ્સ્તક ઇન્ટયનેળનર,

F-12 પસ્ટ ફ્રોય, યૈ મા ટેરીપોન એક્સચેન્જ, યૈ મા

યોડ (૧૨) ભધ (લઝ) સ્થ:- ગ્રીન પાભથસ,થ સદગરનગય

, ળેયી નાં ૧૨, સ્લસ્સ્તક ગેસ

રાઇટય સાભે, રાતી પ્રોટ (૧૩) The Nature's Way Eucalyptus Honey (250 gm pkd
bottle) સ્થ:- ધ નેચય લે,

"વ્રજ"

ભાધલ ાકથ -૧, ગોાર ડેયી ાસે, ગોલધથન ચોક ,

ભલડી (૧૪) DHANVANTRI HONEY (200 G PACKED BOTTLE) સ્થ:- ગજયાત

યાજ્મ લન મલકાસ મનગભ રી. ગજયાત યાજ્મ લન મલબાગ, ડો માલિક યોડ, (૧૫)
ORGANIC HONEY (500 G PACKED BOTTLE) સ્થ:- નેચય કેય સેન્ટય, એસ્ટ્રોન ચોક
(૧૬) NATURE FINA PACKAGED DRINKING WATER (1 LIT PACKED PET
BOTTLE) સ્થ:- મભરન ભાકે ટીંગ, ૧૫૦' યીંગ યોડ રીધેર છે .


ક્રભ

ુ ાની મલગત :નાાવ થમેર નમન

ુ ાન ું નાભ
નમન

ુ ા રીધા સ્થ
નમન

શ્રીયાભ હાઉસ ઓપ

વફસ્ટાન્ડડડ

એજન્સી,
૧.

ુ પ્મોય ઘી
અમર
(૫૦૦ મભરી. ેક્ડ)

નાાવ થલાન ું કાયણ

રયણાભ

ગાાંધીગ્રાભ-૨, યમન.
ોરીસ સ્ટે ળન,

-

ફી.આય.યીડીંગ લધ

-

યીચટથ લેલ્ય ઓછી

-

તરના તેરની હાજયી

-

લેજીટેફર તેરની
હાજયી

યાજકોટ ળહેય,
મજ
ાં કા
શ્રીયાભ હાઉસ ઓપ
એજન્સી,
૨.

ગોાર શધ્ુ ધ ઘી
(૫૦૦ મભરી. ેક્ડ ાઉચ)

ગાાંધીગ્રાભ-૨, યમન.
ોરીસ સ્ટે ળન,
યાજકોટ ળહેય,

વફસ્ટાન્ડડડ

-

ફી.આય.યીડીંગ લધ

-

યીચટથ લેલ્ય ઓછી

-

તરના તેરની હાજયી

-

લેજીટેફર તેરની
હાજયી

મજ
ાં કા
તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૧ ના યોજ યાજકોટ ળહેય ગાાંધીગ્રાભ-૨, ોરીસ સ્ટેળન, મજ
ાં કાના
ી.એસ.આઇશ્રી એ.ફી.જાડેજાના ત્ર અન્લમે (૧) અમર પ્મોય ઘી (૫૦૦ મભરી. ેક્ડ) (૨) ગોાર
શધ્ધ ઘી (૫૦૦ મભરી. ેક્ડ ાઉચ) ભાાં ડપ્રીકેટ હોલાની ળાંકા અન્લમે નમના રેલાની કામથલાહી
કયલાભાાં આલેર.

(ડેઝીગ્નેટેડ ઓરપવય – ફૂડ વેફ્ટી)

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા

