
 

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

[ 
 

અખફાયી માદી 
તા.૧૬-૦૬-૨૦૨૨  

 યાજકોટ ભહાનગયાલરકાના ફૂડ વલબાગ દ્વાયા  ખાધચીજ પેટ સ્પ્રેડ, કેવય શળખડં તથા શદુ્ધ ઘીના ફે નમનૂા 
ભી ચાય નમનૂા તાવ ફાદ રયટટભા ં  વફસ્પ્ટાન્ડડટ જાશયે થમેર તેભજ કેક એન જમ આરભડં કુકીઝ 
(200g ેક) ન નમનૂ રયટટભા ં શભવબ્રાન્ડડે ફૂડ જાશયે થમેર છે.  

(૧) જરાયાભ ઘી ડેો - વલનામક નગય ઉ દમનગય -1, ભલડી ભેઇન યોડ યાજકોટ  મકુાભેથી ફીયેન શયુબાઈ 
જફનપતુ્રા ાસેથી  રેલામેર ખાધચીજ -  શદુ્ધ ઘી  ( લઝૂ) નો નમનૂો તાસ ફાદ રયોટટભાાં પોયેન પેટ 

(લેજીટેફર પેટ) તથા તીર ઓઇરની હાજયી ભી આલતા સફસ્ટાન્ડડટ  જાહયે થમેર. 
(૨)  "જરીમાણ ઘી સે ન્ટય -કોઠાયીમા યોડ , દેલયા ળાકભાકેટ ાસે , યાજકોટ મકુાભેથી યેળબાઈ યાભણીકબઇ 

કોટક ાસેથી ાસેથી  રેલામેર ખાધચીજ - શદુ્ધ ઘી (લઝૂ) નો નમનૂો તાસ ફાદ રયોટટભાાં પોયેન પેટ 

(લેજીટેફર પેટ) તથા તીર ઓઇરની હાજયી ભી આલતા સફસ્ટાન્ડડટ  જાહયે થમેર. 
 (૩) ગણેળ ડયેી પાભટ , યાધેરિષ્ના એાટટભેન્ટ દુકાન ન.ં -1, નલરનગય, ભલડી ભેઇન યડ , યાજકટ  મકુાભેથી 

ળૈરેબાઈ ભાલજીબાઇ ટીરાા ાવેથી રેલામેર ખાધચીજ - કેવય શળખડં (લઝૂ), ન નમનૂ તાવ ફાદ 
રયટટભા ંકરરયિંગ ભેટય તયીકે શવન્થેટીક ફૂડ કરય -ટાર્ટ્ાટઝઝન ની શાજયી ભી આલતા વફસ્પ્ટાન્ડડટ જાશયે 
થમેર. 

(૪) ભયાવા શસ્સ્પ્ટાઝરટી રા. રી, ડૉ .યાજેન્રરવાદ યડ, રીભડા ચક, ળાસ્ત્રીભેદાન  ાવે, યાજકટ મકુાભેથી 
રશભાશંકુુભાય વત્મેંરશવિંશ ાવેથી રેલામેર ખાધચીજ - NUTRALITE PROFESSIONAL 
CREAMYLICIOUS MIXED FAT SPREAD (FROM 500 GM PACKED)ન નમનૂ તાવ ફાદ 
રયટટભા ંએશવડ લેલ્યનૂી  ભાત્રા ધાયાધયણ કયતા ંલધ ુભી આલતા  વફસ્પ્ટાન્ડડટ ફૂડ જાશયે થમેર.   

(૫) કેક એન જમ , શ્માભ કમ્પ્રેક્ષ, દુકાન ન.ં 6, સ્પ્લાશભનાયામણ ચક યાજકટ મકુાભેથી ભરમ ઘનશ્માભબાઈ 
કટક ાવેથી  રેલામેર ખાધચીજ - CAKE N JOY ALMOND COOKIES (200 GM PACKED) ન 
નમનૂ તાવ ફાદ રયટટભા ંઉત્ાદન/ેરકિંગ કમાટની તાયીખ દળાટલેર ન શમ નમનૂ શભવબ્રાન્ડડે ફૂડ  

જાશયે થમેર.   
 

 ફૂડ વલબાગ દ્વાયા ફૂડ સેફ્ટી ઓન વ્હીલ્સ લાન સાથે ૮૦ ફૂટ યોડ - લાલડી ભેઇન યોડ વલસ્તાયભાાં નીચે 
દળાટલેર વલગતો મજુફ કુર ૨૦ ેઢીની ચકાવણી કયલાભા ંઆલેર. ચકાવણી દયશભમાન લેંચાણ થતા ં
ઠંડાીણા,ં દૂધ, દૂધની ફનાલટ , ઉમગભા ંરેલાતા ખાધ્મ તેર શલગેયેના કુર ૧૮ નમનૂાની સ્પ્થ ય 
ચકાવણી કયલાભા ંઆલેર. 
  (૧)ટેર ાન & કોલ્ડલ્રિંક્સ  (૨)રડરક્સ ાન  (૩)ટેર ડયેી & પ્રોવલઝન સ્ટોય  (૪)જમ સયદાય કોલ્ડલ્રિંક્સ  

(૦૫)પ્રગવત ાન & કોલ્ડલ્રિંક્સ  (૦૬)શબુભ રડરક્સ ાન & કોલ્ડલ્રિંક્સ (૦૭)પ્રમખુયાજ ડયેી & પ્રોવલઝન સ્ટોય 
(૦૮)જી.જે.૧૧ ગાાંરઠમા (૦૯)જમ નાગદાદા હોટેર & ાન (૧૦)ગાત્રા ટી સ્ટોર & ાન (૧૧)ખોડરધાભ પાસ્ટફૂડ 
(૧૨)નીરકાંઠ ડયેી પાભટ  (૧૩)સામોના પ્રોવલઝન & જનયર સ્ટોય (૧૪)ભહાદેલ પ્રોવલઝન સ્ટોય (૧૫)જમ નકઁગ 



લડાઉ (૧૬) જમ નકઁગ ાન & કોલ્ડલ્રિંક્સ (૧૭) જમ નકઁગ ગાાંરઠમા (૧૮)વત ૃકૃા ાન & કોલ્ડલ્રિંક્સ 
(૧૯)ધાયેશ્વય ડયેી પાભટ (૨૦)યૈમા યાજ ાન & કોલ્ડલ્રિંક્સની સ્થ ય ચકાસણી કયેર. 
 
 ફૂડ વેફ્ટી ઓન વ્શીલ્વ લાન વાથે એ.જે. ચક , કારાલડ યડ શલસ્પ્તાયભા ંઅલેયનેવ ડ્રાઈલ દયશભમાન 

નીચે દળાટલેર વલગતો મજુફ કુર ૨૫ ફૂડ ઝફઝનેવ ઓયેટયની ચકાવણી કયલાભા ંઆલેર. 
 (૧)દુગાટ ચાઇનીઝ & ાંજાફી (૨)બલાની દા કલાન (૩)રદરખળુ ાણીપયુી (૪)ફારાજી લડાાઉ 
& ઘઘૂયા (૦૫)જમ ફારાજી કચ્છી દાફેરી (૦૬)શ્રી યાભ ચાઇનીઝ & ાંજાફી (૦૭)હય હય ભહાદેલ ચાઇનીઝ 
(૦૮)યાજ ાઉબાજી  ( ૦૯)ભારહય ભદ્રાસ કાપે  ( ૧૦)ભારહય ચાઇનીઝ & ાંજાફી  (૧૧)ફારાજી ાણીપયુી  
(૧૨)ચાઇનીઝ એક્સપે્રસ  (૧૩) યાજેળ ભદ્રાસ કાપે  (૧૪) દેલ ભદ્રાસ કાપે  (૧૫) દેળી લઘાય  (૧૬)ઓભ કચ્છી 
દાફેરી (૧૭)ફોમ્ફે ફાઇટ્સ સયુતી (૧૮)ખોરડમાય લડાાઉ (૧૯)રગેન ચાઇનીઝ (૨૦)ટેર ચાઇનીઝ & 
ાંજાફી (૨૧)રકળનબાઈ ફટેટાલાા (૨૨)મળ ઘઘૂયા (૨૩)ફજયાંગ પાસ્ટફૂડ (૨૪)બેફૃનાથ આઇસક્રીભ 
(૨૫)શ્રી નાથજી બેની  સ્થ ય ચકાસણી કયલાભાાં આલેર.   

 નમનુાની કાભગીયી - 
 યાજકોટ ભહાનગયાલરકા વલસ્તાયભાાંથી ફુડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડડટ એક્ટ-2006 મજુફ   ૦૩ 

નમનૂા  રેલાભાાં આલેર :-  
(૧) હલેભોય -સ્રોફેયી ફ્રેલડટ આઇસક્રીભ (૭૦૦ml ેક ભાાંથી): સ્થ- શ્રી સાાંઇ એજન્સી -       સેતફુાંધ સોસાઇટી , 

ભરશરા કરેજ ાછ, કારાલડ યોડ, યાજકોટ. 
(૨) લાડીરાર -ફદાભ કાવનિલર આઇસક્રીભ (૭૦૦ml ેક ભાાંથી): સ્થ- આત્ભીમ        એન્ટયપ્રાઇઝ -

૪/૧૦ બક્ક્તનાગય સ્ટેળન પ્રોટ , જીલન ફેંકની વાભ,ે યાજકોટ 
(૩) અમરુ -કુકીઝ & ક્રીભ આઇસક્રીભ (૭૫૦ml ેક ભાાંથી): સ્થ- બાયત સેલ્સ એજન્સી-                લફરખા 

પ્રાઝા કોમ્પ્રેક્સ, કસ્પ્તયુફા યડ, યાજકોટ 
 
 

ડઝેીગ્નેટેડ ઓરપસય 
યાજકોટ ભહાનગયાલરકા                               


