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અખફાયી માદી 
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યાજકોટ ભહાનગયાલરકાના ફૂડ વલબાગ દ્વાયા રેલાભાાં આલેર "વભક્સ દૂધ 

(લઝુ)"ના ૩ નમનૂા આલેર રયોટટભાાં સફસ્ટાન્ડડટ (પેઇર) જાહયે થમેર છે.  

 
 

  ફૂડ વલબાગ દ્વાયા  યાજકોટભાાં ડીરેલયી કયતી ગાડી નાં. GJ 14 X 9071 ભાાંથી  

વપ્રામય શ્રી યભેળબાઈ લરેજીબાઇ વટોડડમા (યેશ. વશજાનાંદ વોવોમટી , યેલ્લ ેસ્ટેળન , 

ગોંડર) ાવેથી રેલાભાાં આલરે ખાદ્યચીજ "વભક્વ દૂધ(લઝુ)" નો નમનૂો તાવ ફાદ 

ડયોટટભાાં પોયેન પેટ (લજેીટેફર પેટ)ની શાજયી ભી આલતા નમનૂો વફસ્ટાન્ડડટ જાશયે 

થમેર છે. જે અંગે એજયડુડકેળન કામટલાશી કયલાભાાં આલળે.   
 

  ફૂડ વલબાગ દ્વાયા નીરકાંઠ ડેયી પાભટ , યેવકોટ  ાકટ , દુકાન નાં. 1, એયોટટ યોડ, 

યાજકોટ મકુાભેથી શ્રી ફાબબુાઇ  વલજીબાઇ ઝારાલાડડમા ાવેથી  રેલાભાાં આલરે 



ખાદ્યચીજ "વભક્વ દૂધ(લઝુ)" નો નમનૂો તાવ ફાદ ડયોટટભાાં પોયેન પેટ (લજેીટેફર 

પેટ)ની શાજયી ભી આલતા નમનૂો વફસ્ટાન્ડડટ જાશયે થમેર છે. જે અંગે એજયડુડકેળન 

કામટલાશી કયલાભાાં આલળે.   
 

  ફૂડ વલબાગ દ્વાયા "નાંદનલન ડેયી પાભટ", દુકાન નાં. 3, ગોકુર ાકટ , યણજુા ભાંડદય 

ાવે, કોઠાયીમા યોડ, યાજકોટ મકુાભેથી શ્રી બયતબાઇ  ભનબુાઈ ભલૂા ાવેથી રેલાભાાં 

આલરે ખાદ્યચીજ "વભક્વ દૂધ(લઝુ)" નો નમનૂો તાવ ફાદ ડયોટટભાાં પોયેન પેટ 

(લજેીટેફર પેટ)ની શાજયી ભી આલતા નમનૂો વફસ્ટાન્ડડટ જાશયે થમેર છે. જે અંગે 

એજયડુડકેળન કામટલાશી કયલાભાાં આલળે.   
 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકાના ફૂડ વલબાગ દ્વાયા રેલાભાાં આલેર પેઇર જાહયે થમેર નમનૂા અંગેના ૭ કેસ 

ચારી જતાાં નાભદાય એજ્યડુીકેટીંગ ઓરપસય અને વનલાસી અવધક કરેક્ટયશ્રી યાજકોટ દ્વાયા કુર ભી 

રૂ.૧૪,૬૦,૦૦૦/- નો દાંડ ના કયલાભાાં આલેર છે. 

 યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના ફૂડ વલબાગ દ્વાયા  'ભયાવા શોસ્સ્ટાલરટી પ્રા .રી.',- ડો. યાજેન્ર 

પ્રવાદ યોડ , રીભડા ચોક , ળાસ્ત્રી ભેદાન વાભે , યાજકોટ મકુાભેથી 'NUTRALITE PROFESSIONAL 

CREAMYLICIOUS MIXED FAT SPREAD (500 GM PACKED)' નો નમનુો ડયોટટભાાં ACID VALUE 

નુાં પ્રભાણ  ધાયાધોયણ કયતાાં લધ ુઆલતા નમનૂો વફસ્ટાન્ડડટ જાશયે થમેર. જે અંગેના કેવભાાં 

નાભદાય એજ્યડુીકેટીંગ ઓડપવય અને વનલાવી અવધક કરેક્ટયશ્રી યાજકોટ દ્વાયા (૧)નમનુો 

આનાય ેઢીના નોભીની -ડશભાશુાંકુભાય વન ઓપ વત્મેંરવવિંશને, (૨)નમનુો આનાય ેઢી -'ભયાવા 

શોસ્સ્ટાલરટી પ્રા .રી.ને, (૩)ભાકેડટિંગ ેઢીના ભાલરક -યભેળબાઈ બીખાબાઇ લાધેરાને , 

(૪)ડડસ્ટ્સ્િબ્યટુય ેઢીના ભાલરક -કયણ યેળબાઈ લાઘેરાને , (૫)ઉત્ાદક ેઢીના નોવભની -

ઉભાળાંકય ગપુ્તાને તથા (૬)ઉત્ાદક ેઢી - ZYDUS WELLNESS LIMITED જલાફદાયોને કુર  

ભી રૂ|.૧૧,૫૦,૦૦૦/- (અંકે રૂવમા અલગમાય રાખ ચાવ શજાય યુા) નો દાંડનો હુકભ કયલાભાાં 

આલેર છે.  

 ફૂડ વલબાગ દ્વાયા "ઓળો ભેડીકય", ઓળો શોસ્સ્ટર, ઢેફય યોડ, એવ. ટી , ફવ ોટટ , ત્રીજો 

ભા, ઓડપવ નાં.૧૫ , યાજકોટ મકુાભેથી "RIMOKS (60 TABLETS PACK)," નો નમનુો ડયોટટભાાં 

રેફર ય NUTRACEUTICALS નો પ્રકાય તથા FSSAI નો રોગો ની વલગતો રેફર ય દળાટલેર 

ન શોલાના કાયણે નમનૂો વભવબ્રાન્ડેડ ફૂડ જાશયે થમેર. જે અંગેના કેવભાાં નાભદાય એજ્યડુીકેટીંગ 

ઓડપવય અને વનલાવી અવધક કરેક્ટયશ્રી યાજકોટ દ્વાયા (૧)નમનુો આનાય ેઢીના ભાલરક -



ભીનરફેન યેળબાઈ ચોલટીમાને તથા (૨)ઉત્ાદક ેઢીના ભાલરક -ઉેન્રબાઈ ડામાબાઇ 

નાથાણીને કુર  ભી રૂ|.૧ ,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂવમા એક રાખ યુા)નો દાંડનો હુકભ કયલાભાાં 

આલેર છે. 

 ફૂડ વલબાગ દ્વાયા "જરીમાણ ઘી વેંટય ", કોઠાયીમા યોડ , દેલયા ળાકભાકેટ , યાજકોટ 

મકુાભેથી "શધુ્ધ ઘી (લઝૂ) " નો નમનુો ડયોટટભાાં પોયેન પેટ (લેજીટેફર પેટ) તથા તીર ઓઇર ની 

શાજયી ભી આલતા નમનૂો વફસ્ટાન્ડડટ જાશયે થમેર . જે અંગેના કેવભાાં નાભદાય એજ્યડુીકેટીંગ 

ઓડપવય અને વનલાવી અવધક કરેક્ટયશ્રી યાજકોટ દ્વાયા નમનુો આનાય ેઢીના ભાલરક યેળબાઈ 

યાભણીકબાઈ કોટકને રૂ|.૫૦ ,૦૦૦/- (અંકે રૂવમા ાચાવ શજાય યુા) નો દાંડનો હુકભ કયલાભાાં 

આલેર છે. 

 ફૂડ વલબાગ દ્વાયા "જરાયાભ ઘી ડેો ", વલનામક નગય , ઉદમનગય -1, અક્ષય પ્રાસ્ટ્સ્ટક & 

ગ્રાવલેયની વાભે, ભલડી ભેઇન યોડ , યાજકોટ મકુાભેથી "શધુ્ધ ઘી (લઝૂ) "નો નમનુો ડયોટટભાાં  

પોયેન પેટ (લેજીટેફર પેટ) તથા તીર ઓઇરની શાજયી ભી આલતા નમનૂો વફસ્ટાન્ડડટ જાશયે 

થમેર. જે અંગેના કેવભાાં નાભદાય એજ્યડુીકેટીંગ ઓડપવય અને વનલાવી અવધક કરેક્ટયશ્રી યાજકોટ 

દ્વાયા નમનુો આનાય ેઢીના ભાલરક ફીયેન વયળુબાઈ જોફનતુ્રાને રૂ|.૫૦,૦૦૦/- (અંકે રૂવમા 

ાચાવ શજાય યુા) નો દાંડનો હુકભ કયલાભાાં આલેર છે. 

 ફૂડ વલબાગ દ્વાયા "ગણેળ ડેયી પાભટ ", યાધેડિષ્ના એાટટભેન્ટ , દુકાન નાં. -1, નલરનગય, 

ભલડી ભેઇન યોડ , યાજકોટ મકુાભેથી "કેવય ળીખાંડ (લઝુ) "નો નમનુો ડયોટટભાાં SYNTHETIC 

FOOD COLOUR TARTRAZINE ની શાજયી ભી આલતા નમનૂો વફસ્ટાન્ડડટ જાશયે થમેર. જે 

અંગેના કેવભાાં નાભદાય એજ્યડુીકેટીંગ ઓડપવય અને વનલાવી અવધક કરેક્ટયશ્રી યાજકોટ દ્વાયા 

નમનુો આનાય ેઢીના ભાલરક- ળૈરેબાઈ ભાલજીબાઇ ટીરાા ને રૂ|.૧૫,૦૦૦/-  (અંકે રૂવમા 

ાંદય શજાય યુા) નો દાંડનો હુકભ કયલાભાાં આલેર છે.  

 ફૂડ વલબાગ દ્વાયા "CAKE N JOY", શ્માભ કોમ્પપ્રેક્ષ, દુકાન નાં. 6 , સ્લાવભનાયામણ ચોક, 

યાજકોટ મકુાભેથી  રેલામેર  "CAKE N JOY ALMOND COOKIES (200 GM PACKED)"નો 

નમનુો ડયોટટભાાં રેફર ય ૅડકિંગ/ ઉત્ાદનની તાયીખ દળાટલેર ન શોલાના કાયણે નમનૂો 

વભવબ્રાન્ડેડ ફૂડ જાશયે થમેર. જે અંગેના કેવભાાં નાભદાય એજ્યડુીકેટીંગ ઓડપવય અને વનલાવી 

અવધક કરેક્ટયશ્રી યાજકોટ દ્વાયા (૧)નમનુો આનાય  ેઢીના વાંચારક -ભરમબાઇ ધનશ્માભબાઈ 

કોટકન,ે (૨)ડયટેરય ેઢીના ભાલરક -જીતેળબાઇ યવતરાર ભોયઝયીમાને , (૩)ઉત્ાદક ેઢીના 

નોવભની -વાંજમબાઈ શાંવયાજબાઇ ગોલાણીને તથા (૪)ઉત્ાદક ેઢીને -SKY FOODS ને કુર ભી 

રૂ|.૯૦,૦૦૦/- (અંકે રૂવમા નેવુાં શજાય યુા) નો દાંડનો હુકભ કયલાભાાં આલેર છે.  



 ફૂડ વલબાગ દ્વાયા "નકરાંક ડેયી", દુકાન નાં. 37/38, વવિંદૂડયમા ળોવિંગ વેન્ટય, કોઠાયીમા યોડ,  

યાજકોટ મકુાભેથી "ભેંગો વળખાંડ ( લઝુ)"નો નમનુો ડયોટટભાાં SYNTHETIC FOOD COLOUR 

SUNSET YELLOW FCF અને TARTRAZINE ની શાજયી ભી આલતા નમનૂો વફસ્ટાન્ડડટ જાશયે 

થમેર. જે અંગેના કેવભાાં નાભદાય એજ્યડુીકેટીંગ ઓડપવય અને વનલાવી અવધક કરેક્ટયશ્રી યાજકોટ 

દ્વાયા નમનુો આનાય ેઢીના ભાલરક- યોડશતબાઈ જીલયાજબાઈ ત્રાવવમા ને રૂ|.૫,૦૦૦/- (અંકે 

રૂવમા ાાંચ શજાય યુા) નો દાંડનો હુકભ કયલાભાાં આલેર છે.  

 
 

ડેઝીગ્નેટેડ ઓડપવય 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા                               


