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તા. ૧૩ યુઆર ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ પોષ વદ - ૧૨ શિનવાર

મુય સમાચાર
News of Friday, 12th January 2018

ઇઝરાયલના PMની મુલાકાત માટે 'ફૂડ સેફટ' - પાણીથી લઇ ભોજનની ચકાસણી માટે ૪૦ સયોની
ટમ હશે
લુ લુક મુજબ િસકયોરટ - ભોજનની ચીજવતુઓથી લઇને તે તૈયાર થાય તેનો ટેટ કરને મહાનુભાવોને અપાશેઃ
રસોઇયા સહતના કમચારઓની માહતી સુરા એજસીઓ મેળવશે

નવી દહ તા. ૧૨ : ભારતના પીએમ નરેભાઇ અને ઇઝરાયલના પીએમ બેમીન નેતયાહુ ૧૭મીએ ગુજરાતની
મુલાકાતે આવી રા છે યારે તેમના ભોજનની પણ ખાસ યવથા કરવામાં આવી છે. આ માટે ગુજરાત સરકાર ારા ફૂડ
સેફટના ૪૦ સયોની પાંચ ટમ તેમના મુલાકાતના થળ પર સતત કાયરત રહેશે. જેઓ આ મહાનુભાવોની રસોઇ માટે
વપરાનારા વાસણથી લઇને જે ભોજન બનાવવામાં આવે તેનું યાન રાખશે. બે વડાધાન બાવળાના સેટર ઓફ
એકસલસ ખાતે લંચ લેવાના છે તે ભોજનની ગુણવ્|ાની ચકાસણીની જવાબદાર રાજયના ફુડ એડ ગ િવભાગને
જવાબદાર સપવામાં આવી છે.
ઇઝરાયલના સૂસી સંથા મોસાદ અને દેશની ટોચની સૂસી સંથાઓ પણ આ હાઇોફાઇલ મુલાકાતમાં જડબેસલાક
બંદોબત રહે તે માટે એલટ છે યારે ભોજનને લઇને પણ કોઇ કસર છોડવામાં આવી નથી. મહાનુભાવો ગુજરાતમાં આઠ
કલાક જેટલું રોકાણ કરશે તે દરિમયાન તેમને પીવાના પાણીથી લઇને જે ભોજન આપવામાં આવશે તેની ગુણવ્|ા, તે
સામી કયાંથી લવાઇ છે, જે ભોજન બનાયું છે તે રસોઇયા કોણ છે તે તમામની ચકાસણી કરવામાં આવશે. ફૂડ સેફટના
અિધકારઓ જે વતુ આપવામાં આવશે તેનો ટેટ પણ કરશે તે પછ ભોજન મહાનુભાવોને આપવામાં આવશે.
આ તમામ તકેદાર ઝેડ લસ િસકયોરટના લુ બુક ોટોકોલ મુજબ લેવામાં આવશે. તે મુજબ રાપિત, ઉપરાપિત,
વડાધાન કે િવદેશના ઉચ કાના મહાનુભાવને આમંણ આપીને બોલાવવામાં આયા હોય તેમની ફૂડ િસકયોરટ લુ
બુક માણે લેવામાં આવે છે. તે અંતગત સમ યવથા ગોઠવવામાં આવી છે. જેમાં જે શાકભા વપરાવાના હોય તે
વાસી ન હોય અને રસોઇ માટે આવે તેના ણ કલાકમાં તેનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. કઇ વતુ કયાંથી અને કોના
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માયમથી આવી છે તેની નધ કરવામાં આવે છે. પીવાનું પાણી પણ કે સરકારે માય ાડ તરકે જેને માયતા આપી
હોય તેનો જ ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. ભોજન બનાવવામાં જે રસોઇયા કે અય લોકો હોય તેનું સંપૂણ લીટ સાથેની
માહતી પણ પોલીસને આપવામાં આવે છે. એટલું જ નહ જે અિધકારઓ ફૂડ સેફટ માટે િનયત કરાયા હોય તેમની
માહતી પણ આઇબી સહતની સુરા એજસીઓ રાખે છે.

ઇઝરાયલના વડાધાનના વાગત માટે ૫૦ ટેજ
અમદાવાદ : અમદાવાદની મુ લ ાકાતે આવનારા વડાધાન નરે   મોદની સાથે ઇઝરાયે લ નાં વડાધાન બે િ મન
નેતાયાહુનુ ભય વાગત કરવામાં આવશે. ટે.કિમટ ચેરમેન વીણભાઇ પટેલે જણાયું હતું કે, વડાધાન નરે મોદ
તથા ઇઝરાયેલના વડાધાન બેિમન તા.૧૭મી યુઆરએ અમદાવાદ ખાતે આવશે. યારે તેમનાં ભય વાગત માટે
એરપટથી ગાંધીઆમ સુધીનાં રોડ ઉપર ૫૦ જેટલા ટેજ ઉપર ભારતનાં જુદા જુદા રાજયોની ભાતીગળ લોકસંકૃિતનુ
દશ ન કરાવવામાં આવશે . ઇઝરાયલ યહુ દ  રા હોવાથી અમદાવાદમાં વસતાં યહુ દ  પરવારો પણ બે િ મન
નેતાયાહુનાં વાગત માટે ઉપિથત રહેશે. બે મહાનુભાવોનાં વાગત કાયમની તૈયારઓ પૂર થઇ ગઇ છે અને
લાગતાવળગતાં માનીતા કોાકટરોને બારોબાર કામ સપી દેવાયાં છે. હવે ફકત રહસલ જ બાક છે તેમ યુિન.
સૂોમાંથી ણવા મયુ છે. જયારે તેની દરખાત આજે મળેલી ટે.કિમટમાં તાકદનાં કામ તરકે મંજૂર કરવામાં આવી
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