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અખફારી યાદી  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની આયોગ્મ ળાખાના ફૂડ વલબાગ દ્વાયા જાશયે જન આયોગ્મ હશતાથે તથા 
યોગચાાના અટકામતી ગરાાંના બાગફૃે ફૂડ વેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ અન્લમે નીચે દળાડલેર કાભગીયી જૂન 
ભાવભાાં કયલાભાાં આલેર છે. 

 

(૧) સેમ્ની વળગત :- 

ફૂડ વેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટની જોગલાઈ અન્લમે ઉનાાની ઋતનેુ અનરુક્ષીને નીચે દળાડલેર વેમ્ર ફૂડ 

વેફ્ટી ઓહપવયો દ્વાયા રેલાભાાં આલેર શતા તથા યીક્ષણ અથે લડોદયા ખાતે વયકાયી રેફભાાં ભોકરાલેર છે. 
 
 

ક્રમ.  નમનુાન ુનામ  FBO નુું નામ અને  સરનામુું 

1.  
બેંવન ુદુધ ( લઝુ ) નીરકાંઠ ડયેી પાભડ 

ન્ય ુ૮૦' યોડ, લાલડી 

2.  
બેંવન ુદુધ ( લઝુ ) ભધસુદુન ડયેી પાભડ 

ન્ય ુ૮૦' યોડ, લાલડી 

3.  
બેંવન ુદુધ ( લઝુ ) યાધીકા ડયેી પાભડ 

ન્ય ુ૮૦' યોડ, લાલડી 

4.  
બેંવન ુદુધ ( લઝુ ) આઇ લફૃડી ડયેી પાભડ 

૪૦' યોડ ભેઇન યોડ, ભલડી 
 

 ઉયોકત વેમ્રનો યીોટડ આવ્મે ફૂડ વેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ અન્લમે કાભગીયી કયલાભાાં આલળે. 

 

 

ડો. યાજ્ઞિક રોડ ર આળે  

"શ્રી ુંજાફી એન્ડ ચાઇનીઝ"  પાસ્ટફુડ ાલરમાું તેમજ 

હરેમાું આળે ૩(ત્રણ) વસનેમાગહૃમાું  ચકાસણી, ૬૮ 

કક.ગ્રા. જ્ઞફનઆરોગ્યપ્રદ ખાદ્યચીજનો ના તેમજ 

આસામીઓને નોટીસ 

 

 જાહરે જન આરોગ્ય કહતાથે દુધના 
ેળાયે કુ ૪ (ચાર)  નમનુા 

 

મહાક્ષ્મી ગરમ મસાા 
 (૨૦૦ગ્રા.મ.ેક્ડ ાઉચ) તેમજ નીર  (લઝુ) 

ખાદ્યચીજનો  નમનુો  પેઈ 



 

 
(૨) પેઈ ફૂડ સેમ્ની વળગત :- 

 આગાઉ ફૂડ વલબાગ દ્વાયા રેલાભાાં આલેર નમનુાભાાં નાાવ થમેર નમનુાની વલગત નીચે મજુફ છે. 
 

ક્રભ નમનુાનુાં નાભ FBO નુાં નાભ અને વયનામુાં હયણાભ નાાવ થલાનુાં કાયણ 

૧ નીય 
નલજીલન ડયેી ફે્રળ, 

ન્ય ુઅંલફકાાકડ , વાધલુાવલાણી યોડ 
વફસ્ટાન્ડડડ લનસ્વતની શાજયી 

૨ 

ભશારક્ષ્ભી ગયભ ભવારા 

(૨૦૦ ગ્રા.ભ.ેક્ડ 

ાઉચ) 

અમતૃરાર એન્ડ વન ્

(ઉત્ાદક ેઢી)લાલડી, 

હક્રષ્ના ાકડની નજીક, ગોંડર યોડ 

વભવબ્રાન્ડડે 
FSSAI રોગો દળાડલેર 

નથી. 

 
 (૨) ખલુ્ા ળેચાતા ખાદ્ય દાથોની ચેકીંગ ઝુંફે:- 

 

 ઉનાાની ઋત ુદયમ્માન તથા ખોયાકજન્મ અટકામતી ગરાાંના બાગફૃે ફૂડ વેફ્ટી ઓહપવય દ્વાયા  
વલલેકાનાંદ રુ ાવે, ડો. માલિક યોડ ય આલેર "શ્રી ુંજાફી એન્ડ ચાઇનીઝ"  પાસ્ટફુડ ારડયભાાં 
વઘન ચકવણી શાથ ધયેર છે તથા ફૂડ લફઝનેળ ઓયેટયને સ્થ ય ફૂડ વેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ   
તેભજ રામવન્વ સ્થ ય દળાડલલા અંગે  ભાગડદળડન આેર છે. 

 ફુડ ચેકીંગ કાભગીયી દયમ્મા ન જોલા ભેર "સેરમાું પષુ્કલ ગુંદકી"  ફાફતે શાઇજીનીક કન્ડી ળન્ળાની 
નોટીવ તેભજ ૬૮ કક.ગ્રા. લફનઆયોગ્મપ્રદ ખાદ્યચીજનો નાળ કયેર છે. 
 

(૩) વસનેમાગહૃમાું ચેકીંગ ઝુંફે:- 
 

ક્રમ વસનેમાગહૃ ન ુું નામ સરનામુું નોટીસ/ના ની વળગત 

૧ આઇનોક્ષ આય લર્લડડ કસ્તયુફા યોડ ૫૦૦ ગ્રાભ લાવી ચટણીનો નાળ તેભજ વપ્રેડડ 
ફુડભાાં ટેગીગ રગાલલા અંગેની નોટીવ  

૨ ગેરેક્વી વવનેભા યેવકોડ યીંગ યોડ મોગ્મ એક્વામયી તાયીખ અને શાઇજીનીક 
કન્ડીળનની નોટીવ 

૩ યીરામન્વ આય લર્લડડ ૧૫૦' યીંગ યોડ વપ્રેડડ ફુડભાાં ટેગીગ રગાલલા અંગેની નોટીવ 

 

 
 

 


