
ટ્રાન્સપોર્ટ

તારીખ

ફૂડ સેફ્ટી ઓિફસર
FBO લાઇસન્સ નં.

FBO નામ
FBO ના પ્રિતિનિધ
સરનામું

સૂચવો નીચેના - અનુપાલન (C), િબન-અનુપાલન (NC), આંિશક અનુપાલન (PC) અથવા લાગુ પડતું નથી (NA)

એસ.
ના. ઓિડટ પ્રશ્ન સ્કોિરંગ

1 ટ્રાન્સપોર્ટર પાસે અપડેટેડ FSSAI લાઇસન્સ છે. 2

આઈ િડઝાઇન અને સુિવધાઓ

પિરવહન વાહનની િડઝાઇન અને બાંધકામ પર્યાપ્ત જાળવણી, સફાઈ, ખોરાકનો સંગ્રહ કરવાની પરવાનગી 
આપે છે અને જંતુઓને પ્રવેશ અથવા આશ્રય પ્રદાન કરતું નથી.

22

ખાદ્યપદાર્થોના પિરવહન માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કન્ટેનર/ક્રેટ ફૂડ ગ્રેડ સામગ્રીથી બનેલા છે અને દૂષણને 
રોકવા માટે િડઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે

23

વાહન ઢંકાયેલું છે અને અંદરનું માળખું અકબંધ છે, સારી રીતે રંગવામાં આવ્યું છે જેમાં કાટ લાગવાના કોઈ િચહ્નો નથી, 
પેઇન્ટ અને કાટ લાગતો નથી

44*

પિરવહન વાહન જરૂરી તાપમાન પ્રાપ્ત કરવા અને જાળવવા માટે સજ્જ છે, જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં અને તે રીતે 
િડઝાઇન કરવામાં આવે છે જે બહારથી તાપમાનને મોિનટર કરવાની મંજૂરી આપે છે.

25

ઉત્પાદનો બાહ્ય હવામાન પિરસ્િથિતઓ અને ચોરીના સંપર્કમાં ન આવે તેની ખાતરી કરવા માટે વાહનમાં યોગ્ય 
લોકીંગ/સીિલંગ સુિવધા છે.

26

II કામગીરીનું િનયંત્રણ

લોડ કરતા પહેલા કાટમાળ, ધૂળ, અગાઉના લોડ, જંતુઓની પ્રવૃત્િત અને અન્ય િબન-ખાદ્ય અથવા જોખમી વસ્તુઓ 
માટે વાહનની તપાસ કરવામાં આવે છે. રેકોર્ડ માટે તપાસો

27

ઠંડું ઉત્પાદનોનું પિરવહન 5 વાગ્યે કરવામાં આવે છે0C અથવા નીચે અને સ્િથર ઉત્પાદનો -18 પર0સી 
અથવા નીચે. રેકોર્ડ અથવા તાપમાન લોગ માટે તપાસો.

48*

રસાયણો, ઇંધણ, જ્વલનશીલ સામગ્રી જેવી જોખમી સામગ્રીને ખાદ્ય સામગ્રી સાથે વહન કરવામાં આવતી 
નથી.

29

જો કોઈ વાહનને િબન-ખાદ્ય ઉત્પાદનોના પિરવહનમાંથી ખાદ્ય ઉત્પાદનોના પિરવહનમાં બદલવામાં આવે છે, તો 
ખોરાકના દૂષણને ટાળવા માટે યોગ્ય સફાઈ હાથ ધરવામાં આવે છે. રેકોર્ડ માટે તપાસો

210

ક્રોસ દૂષણને રોકવા માટે ખોરાકની સામગ્રીના લોડને પૂરતા પ્રમાણમાં કમ્પાર્ટમેન્ટલાઇઝ 
કરવામાં આવે છે.

211

પ્રવાહી, દાણાદાર અથવા પાવડર સ્વરૂપમાં જથ્થાબંધ ખાદ્ય પદાર્થોનું પિરવહન ખાદ્ય પદાર્થોના પિરવહન માટે 
આરક્િષત કન્ટેનર/ટેન્કરમાં કરવામાં આવે છે અને તેને "ફક્ત ખાદ્ય પદાર્થો માટે" િચહ્િનત કરવામાં આવે છે.

412*

વાહન અથવા તેના કૂિલંગ યુિનટના ભંગાણના િકસ્સામાં, તેમની સલામતી અને સ્વચ્છતાની ખાતરી કરવા માટે 
ખોરાકના પિરવહન માટે ધોરણોને અનુરૂપ વૈકલ્િપક વાહન તાત્કાિલક પ્રદાન કરવામાં આવે છે.

2
13

III જાળવણી અને સ્વચ્છતા

વાહનની અંદરનો ભાગ સ્વચ્છ રાખવામાં આવે છે અને ત્યાં કોઈ સીપેજ, કોબવેબ્સ, ગંદકી, ધૂળ વગેરે નથી કે જે 
ખાદ્ય સુરક્ષા સાથે ચેડા કરી શકે.

214

215 તાપમાન મોિનટિરંગ ઉપકરણોને પૂર્વ-િનર્ધાિરત અંતરાલ પર માપાંિકત કરવામાં આવે છે.

જંતુ િનયંત્રણ કાર્યક્રમ ઉપલબ્ધ છે અને જંતુ િનયંત્રણ પ્રવૃત્િતઓ પ્રિશક્િષત અને અનુભવી કર્મચારીઓ 
દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે. રેકોર્ડ માટે તપાસો.

416*

જે ખોરાક પિરવહન દરિમયાન અયોગ્ય બની જાય છે, પછી ભલે તે તાપમાનના દુરુપયોગને કારણે અથવા 
અન્યથા તેને ઓળખવામાં આવે છે અને તે રીતે િનકાલ કરવામાં આવે છે જે ખોરાકને માનવ વપરાશ માટે 
ઉપયોગમાં લેવાથી અટકાવે છે.

217
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IV વ્યક્િતગત સ્વચ્છતા

રસીના ભલામણ કરેલ સમયપત્રક મુજબ રોગોના આંતરડાના જૂથ સામે ખોરાક સંભાળનારાઓની વાર્િષક 
તબીબી તપાસ અને ઇનોક્યુલેશન કરવામાં આવે છે. રેકોર્ડ માટે તપાસો.

218

કોઈ રોગ અથવા બીમારીથી પીિડત અથવા ખુલ્લા ઘા અથવા દાઝી ગયેલી વ્યક્િત ખોરાકના સંપર્કમાં આવતા 
ખોરાક અથવા સામગ્રીના સંચાલનમાં સામેલ નથી.

219

420 ફૂડ હેન્ડલર્સ વ્યક્િતગત સ્વચ્છતા અને વ્યક્િતગત વર્તન જાળવી રાખે છે.

યોગ્ય એપ્રોન, મોજા, હેડિગયર, જૂતા કવર વગેરેથી સજ્જ ફૂડ હેન્ડલર્સ; જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં. 2
21

વી તાલીમ રેકોર્ડ રાખવા
ફૂડ હેન્ડલર પાસે જરૂરી જ્ઞાન અને કૌશલ્ય છે અને ખોરાકને સુરક્િષત રીતે હેન્ડલ કરવા માટે પ્રિશક્િષત છે. 
તાલીમ રેકોર્ડ માટે તપાસો.

22 2

23* યોગ્ય દસ્તાવેજો અને રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ છે અને ચોક્કસ સમયગાળા માટે જાળવી રાખવામાં આવે છે. 4

કુલ પોઈન્ટ........./58

ફૂદડી િચહ્ન (*) પ્રશ્નો ખાદ્ય સુરક્ષાને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરી શકે છે અને તેથી તેને પ્રાથિમકતા તરીકે સંબોધવામાં આવશ્યક છે. ફૂદડી િચહ્નના કોઈપણ 
પ્રશ્નોમાં િનષ્ફળતા, િબન-અનુપાલન તરફ દોરી જશે

ગ્રેિડંગ -

એ+ 52 - 58

47 - 51

28 - 46

<29

અનુપાલન - ઉદાહરણ

અનુપાલન - સંતોષકારક 
સુધારણાની જરૂર છે

િબન-પાલન

એ
બી

કોઈ ગ્રેડ નથી
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