
      

 

 

વડોદરા મહાનગરપા લકા 
¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø :   

    વડોદરા મહાનગરપા લકાની અખબાર  યાદ મા ં જણાવવામા ંઆવે છે ક, મીની  ઓફ 
હ થ એ ડ ફમીલી વે ફર ડ સેફટ  એ ડ ટા ડડ ઓથોર ટ  ઓફ ઇ ડ યા નવી દ હ  ારા 
તા.01/07/2018થી ુ દ - ુદ  ખાધ ચીઝોને તળવા માટ ઉપયોગમા ં લેવામા ંઆવતા ખાધ તેલની 
ણુવ ાની ચકાસણી બાબતે નોટ ફકશન બહાર પાડલ છે.  આધાર કિમ ર ઓફ ડ સેફટ , 

ગાધંીનગર, જુરાત રાજય ારા જુરાત રાજયના ં તમામ ડઝી નેડ ઓફ સર ીને આ ગે ખાધ 
તેલના ંટોટલ પોલર કંપાઉ ડ માપી આગળની કાયવાહ  કરવા જણાવેલ. આ ટોટલ પોલર કંપાઉ ડ 
માપવા માટ ટોટલ પોલર કાઉ ટ મશીનનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. આ મશીનને ગરમ ખાધ તેલ 

ુ ંતાપમાન 40 ડ ી થી 200 ડ ી હોય તેમા ંઆ મશીનને કુવામા ંઆવે છે. આ મશીનને ગરમ 
ખાધ તેલમા કુતા જો તેનો ટ .પી.સી. 25 ધુી હોય તો તે ીન િસ નલ દખાડ છે. અને જો ટ .પી.સી. 
25 થી વ  ુહોય તો તે રડ િસ નલ દખાડ છે. આમ જો ખાધ તેલમા ંટ .પી.સી. ક 25 થી વ  ુહોય 
તો તે શર ર માટ હાનીકારક છે. મા લડ ેશર વધ ,ુ કોલે ટરોલ, યાદશ ત ઓછ  થવી, લવરના ં
રોગો િવગેર થવાની સભંાવના રહ છે.  

    આધાર તા.23/07/2018ના ંરોજ ડ સેફટ  ઓફ સરોની ટ મ બનાવી વડોદરા શહરના ં
ુદા- ુદા િવ તારો વા ક રાજમહલ રોડ. અકોટા, જુમ ડુા, ઓ.પી.રોડ, ગો ી, િનઝામ રુા,છાણી, 

કારલીબાગ િવગેર િવ તારોમા ંઆવેલ ફરસાણની ુ કાનો તેમજ ખાણી-પીણીની લાર ઓમા ંસદર મશીન 
વડ ખાધ તેલમા ં ટોટલ પોલર કંપાઉ ડ માપવામા ં આવેલ. આ તમામ જ યાએ ટોટલ પોલર 
કંપાઉ ડનો ક 17 થી 22 ધુીનો ણાઇ આવેલ છે. પરં  ુઅકોટા િવ તારની એક ફરસાણની 
ુ કાનમા ંટોટલ પોલર કંપાઉ ડનો ક 27 જણાઇ આવતા તે ખાધ તેલ તેમજ તેલમા ંતળેલ ખાધ 
ચીજનો થળ પરજ નાશ કરવામા ંઆવેલ અને િશડ લુ-4ની નોટ શ આપવામા ંઆવેલ. તેમજ હવે 
પછ  આ ર તે જણાશે તો ડ સેફટ  એ ડ એકટ અ વયે કાયદસરની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.   
 વ મુા ંવડોદરા શહરના ંઅ ય િવ તારોમા ંપણ સદર મશીન ારા ુદ - ુદ  ુ કાનો, લાર ઓ 

તેમજ મે ફુકચર ગ નુીટોમા ંવપરાતા ખાધ તેલને પણ ટોટલ પોલર કાઉ ટ મશીન ારા ખાધ તેલની 

ણુવ ાની ચકાસણી (ટોટલ પોલર કંપાઉ ડ) કરવામા ંઆવશે. 


