
 

8.19 Urdu 

 
 : فوڈ سروس آپریڻرز کو کیا جاننے کی ضرورت ہےغذائیںمالوٹ والی 

 
نیو یارک سڻی کے ضابطۂ صحت کے تحت، فوڈ سروس آپریڻرز ایسے مادے نہیں مال سکتے ہیں جو صحت اور غذا کے 

لیے نقصان ده ہو سکتے ہیں۔ اسے غذا میں مالوٹ کرنا کہا جاتا ہے اور ان مادوں کو مالوٹ والی چیزوں کے نام سے جانا 
 جاتا ہے۔ 

 
 ں میں کون سا ماده شامل ہے؟یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ مالوٹ والی چیزو

کسی مادے کو مالوٹ والی چیز مانا جاتا ہے اگر نیو یارک سڻی محکمۂ صحت، نیو یارک اسڻیٹ محکمۂ صحت، نیو یارک 
کے لیے  صحتاسڻیٹ محکمۂ زراعت اور منڈی یا امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسڻریشن یہ تعین کرے کہ غذا میں اسے مالنا 

  نقصان ده ہو سکتا ہے۔
 

 محکمۂ صحت ضابطۂ صحت کے اس حصے کو کس طرح نافذ کرتا ہے؟
ایک معائنے کے دوران محکمۂ صحت اجزا، لیبل اور مینو کو چیک کرے گا۔ اگر انسپکڻر کو مالوٹ والی غذا ملتی ہے تو 

 اسے ضائع کرنا ہوگا یا سپالئر کو واپس کرنا ہوگا۔  —اس غذا پر پابندی لگائی جا سکتی ہے 
 

 غذا میں مالوٹ کرتا ہوں تو کیا مجھے خالف ورزی کا نوڻس موصول ہوگا؟ اگر میں
ہاں، آپ کو جرمانوں کے ساتھ مشروط پروانۂ طلبی، نیز خالف ورزی کے ایسے پوائنڻس موصول ہو سکتے ہیں جو آپ کے 

 حرفی گریڈ کے ضمن میں شمار ہوں گے۔ 
 

 کن مادوں کو مالوٹ والی چیزیں مانا جاتا ہے؟
بہت سارے ایسے مادے ہیں جنہیں غذا یا مشروب میں نہیں مالیا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے فوڈ اینڈ ڈرگ 

دیکھیں۔ محکمۂ صحت نے حال  )Status List Food Additiveغذائی اضافہ جات کی حالت کی فہرست (ایڈمنسڻریشن کی 
 ہی میں معائنوں کے دوران ان ممنوعہ مادوں کی نشاندہی کی ہے: 

 [نوٹ: افزوده چارکول کو فلڻریشن ڈیوائس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے] افزوده چارکول 
 ) کینابائڈیلCannabidiol, CBD) اور ڻیڻرا ہائیڈرو کینابینول (tetrahydrocannabinol, THC( 
 انسانوں اور حیوانات کے لیے خوراک سے متعلق تکمالت 
 سیال نائڻروجن∗

F 
 خشک برف∗ 
 ) کاوا کاواKava-Kava( 
 ) کراڻمKratom ( 

 
 اگر مجھے یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ آیا کوئی ماده مالوٹ والی چیز ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟

چیز مال سکتے ہیں تو براه کرم نیو یارک سڻی محکمۂ اگر آپ کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ آیا آپ غذا میں کوئی 
 Office of Food Safety and Communityصحت کے دفتر برائے غذائی تحفظ اور کمیونڻی کی صفائی ستھرائی (

Sanitation پر کال کریں یا  646-632-6001) کوinfobfscs@heath.nyc.gov پر ای میل کریں 

                                                           
 اڑ کر بن بھاپ ∗ یا بخارات سے طرح یپور اسے پہلے سے کرنے یشپ کو گاہکوں اگر ہے سکتا جا یامال یںم غذا کو برف خشک یا نائڻروجن یالس

 ۔چاہیے ہونا نہیں موجود دھواں یا دھند وقت کے جانے کھائے یا جانے کیے پیش جائے۔ یاد جانے

https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/food-additive-status-list
mailto:infobfscs@heath.nyc.gov

