
 

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

[ 

 

અખફાયી માદી 
તા.૧૦-૦૫-૨૦૨૨  

      લન લીક લન યોડ અંતગગત ફૂડ વલબાગ દ્વાયા તા.૧૦-૦૫-૨૦૨૨ ના યોજ ળશયેના 
શનભુાનભઢી ચોક થી યૈમા ચોકડી -યૈમા યોડ વલસ્તાયભાાં આલેર ખાણી-ીણીના  
ધાંધાવથિઓની ચકાવણી શાથ ધયલાભાાં આલેર. જેભાાં કુર ૩૧ ફુડ લફઝનેવ ઓયેટયની 
ચકાવણી કયલાભાાં આલેર તેભજ ચકાવણી દયમ્માન કુર ૪ kg લાવી ખાધ્મ ખોયાકનો નાળ 
કયલાભાાં આલેર તથા ૩ ેઢીને રામવન્વ ફાફતે નોટીવ આેર. 

 

    ખાણી-ીણી ના ધધંાર્થિઓની ચકાસણીની ર્િગત :- 
 લન  લીક લન યોડ અંતગગત ફૂડ વલબાગ દ્વાયા તા. ૧૦-૦૫-૨૦૨૨ ના યોજ ળશયેના 
શનભુાનભઢી ચોક થી યૈમા ચોકડી- યૈમા યોડ વલસ્તાયભાાં આલેર  (૧)શયબોરે ડેયી પાભગ -
વાંગ્રશ કયેર લાવી ૪ kg વળખાંડ નાળ કયેર (૨)જમ વવમાયાભ શોટેર - રાઇવન્વ ફાફતે 
નોટટવ (૩)સુય શ્માભ ડીરક્ષ ાન & કોલ્ડ્રિંક્વ -રાઇવન્વ ફાફતે નોટટવ ( ૪)જરાયાભ 
યેસ્ટોયન્ટ -રાઇવન્વ ફાફતે નોટટવ આલાભાાં આલેર  
 તથા (૦૫)આઈ શ્રી ખોટડમાય બે (૦૬ )આવળ બજીમા  ( ૦૭)યલેચી દુગ્ધારમ 
(૦૮)શ્રીનાથજી પ્રોવલઝન સ્ટોય (૦૯)યાભદેલ દુગ્ધારમ (૧૦)યાજ એન્ટયપ્રાઇઝ (૧૧)જમ 
જરાયાભ પ્રોવલઝન સ્ટોય (૧૨)જરાયાભ જનયર સ્ટોય (૧૩)ફારાજી ભેટડકર  (૧૪)આસ્થા 
ફેકયી (તાળી કેક ળો) (૧૫)બગલતી પ્રોવલઝન સ્ટોય (૧૬)અટયશાંત પ્રોવલઝન સ્ટોય 
(૧૭)શયબોરે ટે્રટડિંગ (૧૮)મયુરીધય પયવાણ (૧૯)ાયવ સ્લીટ & પયવાણ (૨૦)વમ્રાટ ખીરુાં  
(૨૧)કુભાય ખભણ (૨૨)એન. ફી. બ્રધવગ (૨૩)યાભજીબાઈ અનાનવલાા (૨૪)ભનભાંટદય 
કોલ્ડ્રિંક્વ (૨૫)જરાયાભ પયવાણ (૨૬)ઠક્કય સ્લીટ & નભકીન (૨૭)ફારાજી પયવાણ 
(૨૮)બગલતી ઢોવા & ાાંલબાજી (૨૯)ગાંગોત્રી ડેયી & આઇવક્રીભ (૩૦)ફારાજી પાસ્ટ ફૂડ 
(૩૧)બગલતી યેસ્ટોયન્ટ ની  સ્થ ય ચકાવણી કયેર. 
 

 નમનુાની કામગીરી - 



 લન  લીક લન યોડ અંતગગત યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના શનભુાનભઢી ચોક થી યૈમા 
ગાભ યૈમા યોડ વલસ્તાયભાાં ફુડ વેફ્ટી  સ્ટાન્ડડગ એક્ટ- 2006 મજુફ 1 
નમનૂો  રેલાભાાં આલેર :-  
(૧) ફ્રૂટ વળખાંડ (લઝુ): સ્થ- શયબોરે ડેયી પાભગ, શનભુાનભઢી ાવે, યૈમા યોડ, યાજકોટ   
 

   ફૂડ વલબાગ દ્વાયા તા . ૦૭-૦૫-૨૦૨૨ ના યોજ ળશયેના કારાલડ યોડ , પે્રભ ભાંટદય 
વાભેના શોકવગ ઝોનભાાં આલેર ખાણી-ીણીના  ધાંધાવથિઓની ચકાવણી શાથ ધયલાભાાં 
આલેર. જેભાાં કુર ૨૬ ફુડ લફઝનેવ ઓયેટયની ચકાવણી કયલાભાાં આલેર તેભજ 
ચકાવણી દયમ્માન કુર ૨૫ kg લાવી તથા એક્વામયી થમેર ેક ખાધ્મ ખોયાકનો 
નાળ કયલાભાાં આલેર તથા ૭ ેઢીને રામવન્વ તથા સ્ટોયેજ ફાફતે નોટીવ આેર.  
 

 ખાણી-ીણી ના ધધંાર્થિઓની ચકાસણીની ર્િગત :- 
 (૧) જમ બલાની દા કલાન -લાવી દા 3 કી.ગ્રા. નાળ કયેર તથા નોટટવ આેર 
(૨)શ્રી યાભ ચાઇનીઝ ાંજાફી - લાવી નડુ્વ  ૩ કી.ગ્રા. નાળ કયેર (૩)યાજુ ાઉંબાજી 
એન્ડ રુાલ -લાવી બે્રડ ેકેટ ૧૦ નો સ્થ ય નાળ કયેર (૪)ભાટશય  ચાઇનીજ એન્ડ 
ાંજાફી - ૫ કી.ગ્રા. ગે્રલી તથા લાવી ભાંચટુયમન ૫ કી.ગ્રા. નો  નાળ કયેર (૦૫)ટકગ કુ્ચા -
ફાાંધેરો લાવી  રોટ ૫ કી.ગ્રા સ્થ ય નાળ તથા રાઇવન્વ ફાફતે નોટટવ (૦૬)શય શય 
ભશાદેલ ચાઇનીઝ એન્ડ ાંજાફી -રાઇવન્વ ફાફતે નોટટવ (૦૭)દેલ ભદ્રાવ  કાપે -રાઇવન્વ 
ફાફતે નોટટવ (૦૮)જરાયાભ કોલ્ડ્રિંક્વ એન્ડ રચ્છી -રાઇવન્વ ફાફતે નોટટવ (૦૯)ઉસ્તાદ 
રાઈલ કટઠમાલાડી - રાઇવન્વ ફાફતે નોટટવ  (૧૦ )વથાડ ચાઇનીજ ાંજાફી -  રાઇવન્વ 
ફાફતે નોટટવ આલાભાાં આલેર  
 તથા ( ૧૧)ફારાજી ઘઘુયા લડાાઉં (૧૨)શબુભ વેન્ડવલચ (૧૩)ફારાજી ઘઘુયા 
લડાાઉં (૧૪)ભાશીય ભદ્રાવ  કાપે (૧૫) શય શય ભશાદેલ ચાઇનીઝ એન્ડ  ાંજાફી  (૧૬)જમ 
રક્ષ્ભી ભદ્રાવ  કાપે   (૧૭) ટકળન બાઈ ફટેટા લાા  (૧૮)ગામત્રી ભદ્રાવ  કાપે (૧૯)ટક્રષ્ના 
ાઉં બાજી એન્ડ તલા રુાલ (૨૦ )જીરાની લાડા ાઉં (૨૧) ફજયાંગ ઘઘુયા (૨૨) મળ 
લડાાઉં એન્ડ ઘઘુયા (૨૩)ટેર ચાઇનીઝ એન્ડ  ાંજાફી  (૨૪)ઓભ કચ્છી દાફેરી 
(૨૫)ઓભ ચાઇનીઝ એન્ડ ાંજાફી (૨૬)ખોટડમાય દાફેરી ની  સ્થ ય ચકાવણી કયેર. 

   ફૂડ વલબાગ દ્વાયા તા . ૦૯-૦૫-૨૦૨૨ ના યોજ ળશયેના ભારુવતનગય ભેઇન યોડ- 
કોઠાયીમા યોડ વલસ્તાયભાાં આલેર ખાણી-ીણીના  ધાંધાવથિઓની ચકાવણી શાથ 

ધયલાભાાં આલેર. જેભાાં કુર ૧૮ ફુડ લફઝનેવ ઓયેટયની ચકાવણી કયલાભાાં આલેર 



તેભજ ચકાવણી દયમ્માન કુર  ૧૪ kg લાવી ખાધ્મ ખોયાકનો નાળ કયલાભાાં આલેર 
તથા ૯ ેઢીને રામવન્વ તથા સ્ટોયેજ ફાફતે નોટીવ આેર.  
 

 ખાણી-ીણી ના ધધંાર્થિઓની ચકાસણીની ર્િગત :- 
 (૧)વદગરુુ પયવાણ -લાવી પયવાણ ૪ કી.ગ્રા. નાળ કયેર  (૨)જે. કે. કચ્છી દાફેરી - લાવી 
કોડા, વભોવા, બજીમા ૩ કી.ગ્રા. નાળ તથા રાઇવન્વ ફાફતે નોટટવ (૩)જે. કે. લડાાલ 
-લાવી બજીમાનુાં ખીરુાં  ૩ કી.ગ્રા. નાળ તથા રાઇવન્વ ફાફતે નોટટવ (૪)ભધયુભ ાણીયૂી -
લાવી ાણીયૂી તથા ચટણી ૪ રી. નો  નાળ તથા રાઇવન્વ ફાફતે નોટટવ (૦૫)ફાંવીધય 
વે્વ -રાઇવન્વ ફાફતે નોટટવ (૦૬)ફાંવીધય વોડા-રાઇવન્વ ફાફતે નોટટવ (૦૭)શટયઓભ 
આઇવગોરા-રાઇવન્વ ફાફતે નોટટવ ( ૦૮)ઉવભમાજી પ્રોવલઝન સ્ટોય - રાઇવન્વ ફાફતે 
નોટટવ ( ૦૯)જરાયાભ આઇવક્રીભ & કોલ્ડ્રિંક્વ - રાઇવન્વ ફાફતે નોટટવ  (૧૦ )ટક્રશ્ના યવ 
ડીો -રાઇવન્વ ફાફતે નોટટવ આલાભાાં આલેર  
 તથા ( ૧૧)ળક્ક્ત ાન & કોલ્ડ્રિંક્વ (૧૨)શ્રીનાથજી પયવાણ (૧૩)રકબાઈ 
પયવાણલાા (૧૪)શ્રદ્ધા નભકીન (૧૫)યાધે ાન & કોલ્ડ્રિંક્વ (૧૬)લગટયયાજ કોલ્ડ્રિંક્વ 
(૧૭)બોરેયાભ ાણીયુી (૧૮)વળલધાયા ભેટડકર ની  સ્થ ય ચકાવણી કયેર. 
 

 નમનુાની કામગીરી - 
 યાજકોટ ભશાનગયાલરકા વલસ્તાયભાાંથી ફુડ વેફ્ટી  સ્ટાન્ડડગ એક્ટ- 2006 મજુફ  ૩ 
નમનૂા  રેલાભાાં આલેર :-  
 

(૧) કેવય વળખાંડ (લઝુ) : સ્થ- સધુાાંગ ડેયી પાભગ , હડૂકો ક્લાટય નાં. ફી /૧૯ , કોઠાયીમા  
ભેઇન યોડ, યાજકોટ  

(૨) ફ્રૂટ વળખાંડ (લઝૂ ): સ્થ- કૃાવનવધ સ્લીટ -વમ્રાટ ઇન્ડ. એટયમા ળેયી નાં.-9 , કનેટયમા 
ઓઇર વભરની ફાજુભાાં, યાજકોટ 

(૩) ભેંગો વળખાંડ (લઝૂ ): સ્થ- શ્રી નીરકાંઠ ડેયી પાભગ -વવિંદૂટયમા ળોવિંગ વેન્ટય , ળો  નાં.-
૩૭-૩૮, કોઠાયીમા યોડ, યાજકોટ 

  
 

 
 

ડેઝીગ્નેટેડ ઓટપવય 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા                              


