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 યાજકોટ ભહાનગયાલરકાના ફૂડ વલબાગ દ્વાયા  'હયીમોગી રાઈલ પ ' - ટેર 
ચોક, હરયધલા ભેઇન યોડ , યાભેશ્વય લાડીની ફાજુભાાં , યાજકોટ મકુાભેથી ઉત્ાદન 
કયેર 'પ ભાટેનો ફટેટાનો ભસારો (વિેડડ ફૂડ) ' નો નમનુો રયએનાલરવસસ રયોટડભાાં 
વસન્થેટીક ફૂડ કરયની હાજયી ભી આલતા નમનૂો સફસ્ટાન્ડડડ જાહયે થમેર. જે 
અંગેના કેસભાાં નાભદાય એજ્યડુીકેટીંગ ઓરપસય અને વનલાસી અવધક કરેક્ટયશ્રી 
યાજકોટ દ્વાયા નમનુો આનાય ેઢીના ભાલરક-ગૌયલ િકાળબાઈ રૂાયેરીમાને 
રૂ|.૧,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂવમા એક રાખ પયુા) દાંડનો હુકભ કયલાભાાં આલેર છે.  

 ફૂડ વલબાગ દ્વાયા  'બગલતી પયસાણ & સ્લીટ ભાટડ ' -આમડનનગય-૧ , 
ગોવલિંદફાગ ળાકભાકેટ યોડ, ફારક હનભુાન ાસે, યાજકોટ મકુાભેથી રેલામેર 'તીખી 
ાડી (પયસાણ -લઝુ )' ના નમનુાભાાં રયોટડભાાં વસન્થેટીક ફૂડ કરયની હાજયી ભી 
આલતા નમનૂો સફસ્ટાન્ડડડ ફૂડ જાહયે થમેર જે અંગેના કેસભાાં નાભદાય 
એજ્યડુીકેટીંગ ઓરપસય અને વનલાસી અવધક કરેક્ટયશ્રી યાજકોટ દ્વાયા નમનુો 
આનાય- ેઢીના સાંચારક શ્રી બાલેળબાઈ સાભતબાઈ કાયેણાને રૂ|.૧૦,૦૦૦/- (અંકે 
રૂવમા દસ હજાય પયુા)નો દાંડ તથા ેઢીના ભાલરક શ્રી રદરીબાઇ સાભતબાઈ 
કાયેણાને રૂ|.૨૫,૦૦૦/- (અંકે રૂવમા ચીસ હજાય પયુા)નો દાંડનો હુકભ કયલાભાાં 
આલેર છે.  

 

 ફૂડ વલબાગ દ્વાયા  'રૂકરા નોલેલ્ટી સ્ટોય '- ભનહય પ્રોટ ૬/૭ , ભાંગા યોડ , 
યાજકોટ મકુાભેથી રેલામેર 'બેસનુાં શધુ્ધ ઘી (લઝુ)' ના નમનુાભાાં રયોટડભાાં પોયેન પેટ 
(લેજીટેફર પેટ) અને તીર ઓઇરની હાજયી ભી આલતા સફસ્ટાન્ડડડ જાહયે થમેર 
જે અંગેના કેસભાાં નાભદાય એજ્યડુીકેટીંગ ઓરપસય અને વનલાસી અવધક કરેક્ટયશ્રી 



યાજકોટ દ્વાયા નમનુો આનાયશ્રી યસીકબાઈ ફાબબુાઇ સલસાનીને રૂ|.૧૦,૦૦૦/- 
(અંકે રૂવમા દસ હજાય પયુા) નો દાંડનો હુકભ કયલાભાાં આલેર છે.  

 
 ફૂડ વલબાગ દ્વાયા  'રિશ્ના ઘી બાંડાય '- ગયફી ચોક , કેલડાલાડી ભેઇન યોડ , 

યાજકોટ મકુાભેથી રેલામેર 'બેસનુાં શધુ્ધ ઘી (લઝુ)' ના નમનુાભાાં રયોટડભાાં પોયેન પેટ  
(લેજીટેફર પેટ) ની હાજયી ભી આલતા સફસ્ટાન્ડડડ જાહયે થમેર જે અંગેના કેસભાાં 
નાભદાય એજ્યડુીકેટીંગ ઓરપસય અને વનલાસી અવધક કરેક્ટયશ્રી યાજકોટ દ્વાયા 
નમનુો આનાયશ્રી કમ્રેળબાઈ હયજીલનબાઈ તન્નાને રૂ|.૫૦,૦૦૦/- (અંકે રૂવમા 
ચાસ હજાય પયુા)નો દાંડનો હુકભ કયલાભાાં આલેર છે.  

 

 ફૂડ વિભાગ દ્વારા ફૂડ સેફ્ટી ઓન વ્હીલ્સ િાન સાથે ભાંગા ભેઇન યોડ , વલદ્યાનગય 
ભેઇન યોડ વલસ્તાયભાાં ચકાસણી હાથ ધયલાભાાં આલેર. જેભાાં દર્ાાિે વિગતો મજુબ 
કુ ૨૦ પેઢીની ચકાસણી કરિામાાં આિે તથા ચકાસણી દરવમયાન ૦૫ ેઢીને 

રામસન્સ ફાફતે નોટીસ આેર.[  
   (૧)જરાયાભ િોવલઝન સ્ટોય -રાઇસન્સ ફાફતે નોરટસ  (૨)ઝયીમા ાન - રાઇસન્સ 

ફાફતે નોરટસ  (૩)ઠાકય પાસ્ટફૂડ -રાઇસન્સ ફાફતે નોરટસ  ( ૪)સારથી ફામાસી -
રાઇસન્સ ફાફતે નોરટસ  (૦૫)લેદ ભેડીસીન -રાઇસન્સ ફાફતે નોરટસ  આલાભાાં 
આલેર. 

   તથા (૦૬ )જનતા ફેકયી (૦૭)ટેર ાન (૦૮)ભહને્રબાઇ ોટબાઈ 
(૦૯)રડરક્સ ાન & કોલ્ડલ્રિંક્સ (૧૦ )અરયહાંત નભકીન (૧૧)આય. કે. ળોવિંગ ોઈન્ટ 
(૧૨)ભનોહય ભેરડકર (૧૩)શ્રીજી ડામવનિંગ હોર (૧૪)અમ્રતુ જનયર સ્ટોય 
(૧૫)યજાણી િોવલઝન સ્ટોય (૧૬)શ્રદ્ધા ભેરડવસન્સ (૧૭)ભેઘા ભેરડવસન્સ (૧૮)ખોરડમાય 
ભેરડવસન્સ (૧૯)ગણેળ ભેરડવસન્સ (૨૦)શ્રી ભેરડકરની ચકાસણી કયલાભાાં  આલેર. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ડેઝીગ્નેટેડ ઓફફસર 
રાજકોટ મહાનગરપાલકા                               


