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દૈતિક........  

 

આધનુનક ફૂડ વેફ્ટી ઓન વ્શીકર (લાન)ને ફ્રેગ આી 
શબુાયંબ કયાલતા ભેમયશ્રી ડૉ. પ્રદદ ડલ, ભાન. વાવંદ યાભબાઈ 
ભકયીમા, યાજકટ ળશયે બાજપ્રમખુ કભરેળબાઈ ભીયાણી અને 

મ્યનુન.દાનધકાયીઓ 
 

રકના સ્લાસ્્મને ધ્માનભા ંયાખીને ખાદ્ય દાથોભા ંથતા બેવેને 
સ્થ ય જ ચકાવણી કયી નાળ કયી ળકાળ:ે ભેમયશ્રી ડૉ. પ્રદદ ડલ  

 

ફૂડ વેફ્ટી સ્ટાન્ડડડ ઓથયીટી ઓપ ઇન્ડીમા દ્વાયા કેન્ર વયકાયશ્રીના ભાધ્મભથી ગજુયાત 
વયકાયશ્રીએ યાજકટ ભશાનગયાલરકાને ૩૫ રાખના ખચે આધનુનક ઇન્સ્ુભેન્ટ વાથે ફૂડ વેફ્ટી 
ઓન વ્શીકર (લાન) પાલલાભા આલેર છે. જેન આજે તા. ૧૩-૦૧-૨૦૨૨ના યજ ભાન. ભેમયશ્રી 
ડૉ.પ્રદદ ડલ, વાવંદ યાભબાઈ ભકયીમા, યાજકટ ળશયે બાજપ્રમખુ કભરેળબાઈ ભીયાણી, 
ડે.ભેમય ડૉ. દનળિતાફેન ળાશ, સ્ટેનન્ડિંગ કભીટીના ચેયભેન ષુ્કયબાઈ ટેર, મ્યનુન. કનભળનયશ્રી 
અનભત અયયા, ળાવક ક્ષ નેતા નલનબુાઈ ઘલા, દંડક સયેુન્ર નવિંશ લાા, આયગ્મ વનભનતના 
ચેયભેન યાજેશ્રીફેન ડડીમા, સ્થામી વનભનતના વભ્મ ભનીબાઈ યાડીમા, કોયેટય નનતીનબાઈ 
યાભાણી લગેયેના લયદ શસ્તે ફ્રેગ આી શબુાયંબ કયલાભા ંઆલેર.  આ પ્રવગેં નામફ શલે્થ 
ઓદપવય ડૉ. ી.ી. યાઠડ, ફૂડ વેફ્ટી ઓદપવય અનભત ચંાર ઉસ્સ્થત યશરે. 



  
આ પ્રવગેં ભેમયશ્રીએ જણાલેર,  રકના સ્લાસ્્મને ધ્માનભા ંયાખીને  ફૂડ નલબાગના આ 

સ્ે.લાશનની ભદદથી  ખાદ્ય દાથોભા ંથ તી બેવેની સ્થ ય જ ચકાવણી કયી અખાદ્ય ફૂડ 
ભાલભુ ડળે ત તેન નાળ કયી ળકાળે  અને આલા અખાદ્ય દાથોનુ ંવેમ્ર રઈ વયકાય ભાન્મ 
રેફયેટયીભા ચકાવણી ભાટે આલાભા ંઆલળે.  

 

આ અલવયે લાનના કેનભસ્ટ દ્વાયા દૂધ , ઘી  અને ભવારાનુ ંસ્ટ ટેનસ્ટિંગ નુ ંનનદળડન કયેર 
શત.ુ 

 

ફૂડ વેફ્ટી ઓન વ્શીકર (લાન)  વાથે સ્ટાપભા રેફયેટયી કેભીસ્ટ, ટ્ટાલાા તથા ડ્રાઇલયની 
પાલણી વયકાયશ્રીના ખચે કયલાભા આલેર છે.  

 
જેની મખુ્મત્લે નલગત નીચે મજુફની છે.  

 
 યાજકટ ભશાનગયાલરકા તથા યાજકટ જીલ્રા નલસ્તાયને આલયી રેલાભા આલળે.  

 ફૂડ વેફ્ટી સ્ટાન્ડડડ ઓથયીટીની ગાઇડરાઇન મજુફ ફૂડ વેફ્ટી ઓન વ્શીકર દ્વાયા નલસ્તાયભા ં

વલેરન્વ વેમ્રીંગ, ટે્રનીંગ, અલેનેળ અને IEC એકટીલીટી કયલાભા આલળે.  

 સ્થ ય ખાદ્ય દાથોભા કયલાભા આલેર બેવે અંગે કન્પભેટીલ ટેસ્ટ દ્વાયા ભાદશતી 

ભેલી ળકામ છે.  

 FSWભા ંઅત્માધનુનક ઇન્સ્ટુભેન્ટ જેભકે દૂધ, ઘીની ચકાવણી ભાટે નભલ્કસ્કેન ભળીન 

પાલલાભા આલેર છે. જેના દ્વાયા સ્થ ય જ પ્રાથનભક દયક્ષણ થામ છે.  

 દાઝેરા તેરભા યશરેા રય કમ્ાઉન્ડ ચકાવણી ભાટે TPC ભળીન આેર છે. જેના દ્વાયા 

ખાદ્ય વાભગ્રી ફનાલલા તેર લાયલા મગ્મ છે કે કેભ તે જાણી ળકામ છે.  

 દૂધ, ઘી, ખાદ્યતેરની ચકાવણી ભાટે સ્ેક્ટ ભીટય પાલલાભા આલેર છે.  



 FSWની વાથે ભેજીક ફક્વ ણ આલાભા આલેર છે. ભેજીક ફક્વ દ્વાયા જુદી જુદી ખાદ્ય 

વાભગ્રીના કુર ૧૦૨ ટેસ્ટીંગ સ્થ ય કયી ળકામ છે.  

 ભેજીક ફક્વભા ખાદ્યચીજનુ ંદયક્ષણ કયલા ભાટે FSSAI દ્વાયા તૈમાય કયેરા વલ્યળુન 

આલાભા આલેર છે.  

 TPC ભીટય આલાભા આલેર છે.  

 ભેજીક ફક્વ દ્વાયા દૂધભા ંયયુીમા, સ્ટાચડ, ડીટર્જન્ટની બેવે તાત્કારીક સ્થ ય જ 

ાયખી ળકામ છે. 

 
(પી.એ. ટુ મેયર) 

 


