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અખબારી યાદી 
 

 

તા.૨૭-૦૯-૨૦૨૨ 

 

 નલયાત્રિ તથા દળેયાના તહલેાયોભાાં ભીઠાઈન ાં વ્માક પ્રભાણભાાં લેંચાણ  

થત   હોમ જેને અન રક્ષીને યાજકોટ ભહાનગયાલરકાના ફૂડ ત્રલબાગ દ્વાયા 

ભીઠાઈના ઉત્ાદન કયાતા સ્થોન ાં ચેકકિંગ કયલાભાાં આલેર. જેના અન સાંધાને 

"જમ ખોકડમાય ડેયી પાભમ" , (ઉત્ાદન ય ત્રનટ -જે. કે. સ્લીટ) સ્થ -નાંદનલન 

સોસામટી ભાધાય , જાભનગય યોડ , યાજકોટ મ કાભે ફૂડ ત્રલબાગની ટીભ દ્વાયા 

ચકાસણી કયલાભાાં આલેર સ્થ ય કોલ્ડ સ્ટોયેજભાાં સાંગ્રહ કયેર જૂની 

લણલાયામેરી ભીઠાઇનો જથ્થો કયફે્રળ કયી પયીથી ભાકેટભાાં લેચાણ ભાટેના હતે   

સફફ યાખલાભા આલેર હોલાન ાં જણાતા સ્થ ય લાસી અખાદ્ય અંજીય ફયપી , 

ચોકરેટ ફયપી તેભજ અન્મ ભીઠાઇ અનહામજજત્રનક યીતે સ્ટોયેજ કયેર ક ર 110 

KG જથ્થો પયીથી ઉમોગભાાં ન રેલામ તે હતે  થી સ્થ ય નાળ કયલાભાાં 

આલેર. તેભજ FSS Act -2006 હઠે રામસનન્સિંગ કન્ન્ડળન મ જફ સ્થ ય 

હામજજત્રનક સ્ટોયેજ યાખલા ફાફતે નોકટસ આલાભાાં આલેર તથા સ્થ યથી 

ઓયેન્જ ચભચભ -ફાંગાી ભીઠાઇનો નમનૂો રઈ કામદેસયની કામમલાહી કયલાભાાં 

આલેર.  

 તેભજ અન સાંધાને "શ્રી જરાયાભ જાાંબ લાા" , સ્થ -બલનાથ ાકમ ,  

ભાધાય ગેઇટ ાસે , જાભનગય યોડ , યાજકોટ મ કાભે ફૂડ ત્રલબાગની ટીભ દ્વાયા 

ચકાસણી કયલાભાાં આલેર સ્થ ય ફ્રીઝભાાં સાંગ્રહ કયેર ભીઠાઇનો જથ્થો કયફે્રળ 

કયી પયીથી ભાકેટભાાં લેચાણ ભાટેના હતે   સફફ સ્ટોયેજ કમામ હોલાન ાં જણાતા 



સ્થ ય લાસી અખાદ્ય ેંડા , કેસય ેંડા , થાફડી , ફયપી , અંગ યી નીય તેભજ 

અન્મ ભીઠાઇ અનહામજજત્રનક યીતે સ્ટોયેજ કયેર ક ર 70 KG જથ્થો તથા 3 KG 

એક્સામયી થમેર ફૂડ કરય પયીથી ઉમોગભાાં ન રેલામ તે હતે  થી સ્થ ય 

નાળ કયલાભાાં આલેર. તેભજ FSS Act -2006 હઠે રામસનન્સિંગ કન્ન્ડળન 

મ જફ સ્થ ય હામજજત્રનક સ્ટોયેજ યાખલા ફાફતે નોકટસ આલાભાાં આલેર 

તથા સ્થ યથી ભોતીચયૂ રાડ - ભીઠાઇનો નમનૂો રઈ કામદેસયની કામમલાહી 

કયલાભાાં આલેર.  
 ઉપરોક્ત તમામ કામગીરી નાયબ કમમશ્નર શ્રી (ષલે્થ) આમવ કુમારની 

સચૂના અન્ળયે ડેઝીગ્નેટેડ ઓફિશરશ્રી એ . એન. પચંા ના માગગદગન ષઠેલ ફૂડ 

મળભાગની ટીમ દ્વારા કરળામા ંઆળે.   

 
 નમ નાની કાભગીયી :- 

    ફૂડ ત્રલબાગ દ્વાયા ફુડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડડમ એક્ટ-2006 હઠે દળામલેર ત્રલગતો મ જફ ૨ 
નમનૂા રેલાભાાં આલેર.  
 

(૧) 'ઓયેન્જ ચભચભ -ફાંગાી ભીઠાઇ (લ ઝ)': સ્થ – "જમ ખોકડમાય ડેયી પાભમ" - 
     નાંદનલન સોસામટી ભાધાય, જાભનગય યોડ, યાજકોટ. 
 

(2) ભોતીચયૂ રાડ - ભીઠાઇ (લ ઝ)': સ્થ – "શ્રી જરાયાભ જાાંબ લાા" -બલનાથ ાકમ ,  
     ભાધાય ગેઇટ ાસે, જાભનગય યોડ, યાજકોટ. 
  

 ફૂડ ત્રલબાગની ટીભ દ્વાયા ફૂડ સેફ્ટી ઓન વ્હીલ્સ લાન સાથે સદય ફજાય , 
ફૂરછાફ ચોક ત્રલસ્તાયભાાં  દળામલેર ત્રલગતો મ જફ ક ર ૧૯ ફુડ લફઝનેસ ઓયેટયની 
ચકાસણી કયલાભાાં આલેર તથા  ચકાસણી દયત્રભમાન ૦૬ ેઢીને રામસન્સ  ફાફતે 
નોટીસ આલાભાાં આલેર. તેભજ લેંચાણ થતાાં ઘી, દૂધ, ઠાંડાીણાાં, આઇસક્રીભ, ફેકયી 



પ્રોડક્ટ, ભીઠાઇ તથા ઉમોગભાાં રેલાતા ખાધ્મ તેર ત્રલગેયેના ક ર ૧૫ નમનૂાની સ્થ 
ય ચકાસણી કયલાભાાં આલેર. 
 

 (૧)S N ળો આઇસક્રીભ -રાઇસન્સ ફાફતે નોકટસ (૨)કક્ક્ડ પ્રોત્રલઝન સ્ટોય -
રાઇસન્સ ફાફતે નોકટસ (૩ )ાંજલાણી ભેકડકર સ્ટોય -રાઇસન્સ ફાફતે નોકટસ 
(૪)ખાન કેટયસમ - રાઇસન્સ ફાફતે નોકટસ (૦૫ )ઓભ ચીકી -રાઇસન્સ ફાફતે 
નોકટસ (૦૬)ભાફૃત્રત ત્રસઝન સ્ટોય -રાઇસન્સ ફાફતે નોકટસ આલાભાાં આલેર. 
 તથા (૦૭ )નકરાંક ડેયી પાભમ (૦૮)અજમબાઈ દૂધ લાા (૦૯)શ્રી નાથજી ફૂડ & 
કોન્લ્રિંક્સ (૧૦)ન્ય  બાયત સ્લીટ ભાટમ  (૧૧ )બાયત સ્લીટ & પયસાણ (૧૨ )ફોમ્ફે ફેકયી 
(૧૩)યાજેળ ચીકી (૧૪ )અભોરા ાન (૧૫ )કેળલરાર બાણજી (૧૬ )જભનાદાસ 
ચક બાઇ & બ્રધસમ (૧૭)લફનસ્ભલ્ર તાલા (૧૮)શ્રી ાંચનાથ નભકીન સેન્ટય (૧૯)સાંગભ 
ચીકીની  સ્થ ય ચકાસણી કયેર. 

 

 

 

 

ડેઝીગ્નેટેડ ઓકપસય 
યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 


