
                  તા. ૨૦/૦૨/૨૦૨૦ 

અખબારી યાદી  
 

 

 

 
 

 

 
 
  
 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની આયોગ્મ ળાખાના ફૂડ વલબાગ દ્વાયા જાશયે જન આયોગ્મ હશતાથ ેતેભજ રોકોન ે

આયોગ્મપ્રદ અન ેસ્લાસ્્મપ્રદ ખોયાક ભી યશ ેતે ભાટે ફૂડ વેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ અન્લમ ેનીચે દળાડલેર કાભગીયી 
કયલાભાાં આલેર છે. 

 

(૧) સેમ્પની વિગત :- 

ફૂડ વેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટની જોગલાઈ અન્લમ ેનીચ ેદળાડલેર વેમ્ર ફૂડ વેફ્ટી ઓહપવયો દ્વાયા રેલાભાાં 

આલેર શતા તથા યીક્ષણ અથે લડોદયા ખાત ેવયકાયી રેફભાાં ભોકરાલેર છે. 
 

 

ક્રમ. નમનુાન ુનામ FBO નુું નામ અને  સરનામુું 
1.  ગામન ાં ઘી (લ ઝ) ટેર ઘી વેન્ટય, ગોક રધાભ ભે. યોડ 

2.  બેંવ ન ાં ઘી (લ ઝ) જમ બલાની ટે્રડીંગ, બાલનગય યોડ 

3.  બેંવ ન ાં ઘી (લ ઝ) યાધે ઘી વેન્ટય, ત્રાવવમો યોડ 

4.  હદલેરન ાં ઘી (લ ઝ) ભશાદેલ ઘી વેન્ટય, ેડક યોડ 

5.  લનસ્વત ઘી (લ ઝ) વોવનમા ટે્રડવડ, આય.ટી.ઓ ાવે 

6.  કનડર ાભ ઓઇર (લ ઝ) વોવનમા ટે્રડવડ, આય.ટી.ઓ ાવે 

7.  ઘી (લ ઝ) શ્રીનાથજી ડેયી પાભડ, ૧૫૦' યીંગ યોડ  

 
 

 એજ્યડુીકેશન કેસ અન્િયે થયે દુંડની વિગત:- 

 

ક્રમ નમનૂાનુું નામ 
પેઢીનુું 

નામ અને સરનામુું 
પરરણામ દુંડની રકમ 

૧. 

શનેીકેન રાગય ફીમય નોન 

આલ્કોશોકીક ફ્રી, 
(૩૩૦ ભી.રી. ેક્ડ ટીન કેન) 

વળલળક્ક્ત ટે્રડવડ, લાણીમાલાડી ભે. યોડ વમસબ્રાન્ડેડ 25,000/- 

૨ ૈમાનો વોવ (લ ઝ) જોકય ગાાંઠીમા, જલાશય યોડ સબસ્ટાન્ડડડ  25,000/- 

૩ વળિંગદાણા (લ ઝ) ભારૂવત ળોીંગ સ્ટોવડ, ય વનલવવિટી યોડ સબસ્ટાન્ડડડ  15,000/- 

૪ ભીઠી ચટણી (લ ઝ) શ્રી ગ ર કૃા બે શાઉવ, કારાલાડ યોડ સબસ્ટાન્ડડડ  15,000/- 

કુ રકમ ૮૦,૦૦૦/- 

 

જાશયે જન આયોગ્મ હશતાથે રેલામેર 

 ઘી ના ક ર ૭  (વાત) નમ ના 
એજ્ય ડીકેળન કેવ અન્લમે ૪ (ચાય) ેઢીને ક ર 

૮૦,૦૦૦/- શજાયનો દાંડ 

ગો દાીમાની લચકી (૫૦૦ ગ્રા.ભ ેક્ડ) નો 
નમ નો નાાવ જાશયે  



 નાપાસ થયે નમનુાની વિગત:- 

 

ક્રમ નમનૂાનુું નામ 
પેઢીનુું 

નામ અને સરનામુું 
પરરણામ નાપાસ થિાન ુકારણ 

૧. 
ગો દાીમાની લચકી 

(૫૦૦ ગ્રા.ભ ેક્ડ) 

વાંતો વવઝન સ્ટોય 

વશકાય વોવામટી ભે. યોડ, 

બક્ક્તશોરની ફાજ ભાાં 
વમસબ્રાન્ડેડ 

FSSAI રોગો રામવન્વ નાંફય, 

ન્ય ટ્રીળન લેલ્ય , ભેન્ય . તાયીખ 

દળાડલેર નથી. 

 


