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   ગર્ાહક આરોગ્ ય અને સરુક્ષા 
 
 
 ગર્ાહક મડંળ િશક્ષક માગર્દિશર્કા માટેની સદંભર્ પિુ  તકાનુ ં િનમાર્ણ કરવાની કામગીરી મને 

સ પવા બદલ હુ ં ી ભવંરલાલ, આઇએએસ, સિચવ ી, ગર્ાહક બાબતો, અ  અને નાગિરક પરુવઠા 

િવભાગ, આંધર્પર્દેશ અને અધ્ યક્ષ ી, ગર્ાહક મડંળો પરની રા  ટર્ીય સિમિત પર્ત્ યે કૃત તાની લાગણી 

 યકત કરંુ .ં આ પિુ  તકાના સમગર્ લખાણ દરિમયાન પોતાના સચૂનો બદલ હુ ંતેમની ઋણી .ં 

તેમના સક્ષમ માગર્દશર્ન હઠેળ કામ કરવાની  અલભ્ ય તક મને મળેલી છે તેને મારી કારિકદ મા ં

હુ ંએક અિવ મરણીય અનભુવ ગણુ ં .ં હુ ંઆ તબકકે મારા સાથીિમતર્ો ી એલ.એન.વી. પર્સાદ, 

સપુિરન્ ટેન્ ડેન્ ટ અને ી એસ. બાલારામા મોહન, સપુિરન્ ટેન્ ડેન્ ટ, ગર્ાહક બાબતો, અ  અને નાગિરક 

પરુવઠા િવભાગ, આંધર્પર્દેશ Ð તરફથી મને મળેલી મદદની પણ ન ધ લઉં  .ં 

 

ડો. નીરજા 
 

 
 

આવિૃ -૨૦૦૬ 
કોપી રાઇટ © 

ગર્ાહક બાબતો, અ  અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ,  
આંધર્પર્દેશ સરકાર. 
 

કિમશનર, 
ગર્ાહક બાબતો, અ  અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ, 
આંધર્પર્દેશ સરકાર ારા પર્કાિશત.  
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અનકુર્મિણકા 
લખેકના મખુેથી 

 
ખોરાક ભળેસળે 

 

દુધની શુ તા 

પીવાનુ ંસલામત પાણી 

ભળેસળેયકુત અન ેનકલી ઔષધો  

 
આહાર સયંોજકો : વા  તિવકતા અને િચંતા 

 

ગણુવ ાયકુત િબયારણ ઓળખ પર જાગિૃત 

 
ખાતરો તેના ઉપયોગો 

 
કીટનાશક દવા ઉ ોગમા ંગણુવ ા અને ધોરણ  થાપન 

 

પેટર્ોલીયમ પદેાશ ગણુવ ા ધોરણો 

 
મદક્ષતા ધોરણો અન ેરમકડાની સલામતી 

 
નકલી પર્ોડકટો નાથવા માટેના ધોરણો 

 

પર્ોડકટ પરીક્ષણ અન ેધોરણ  થાપન 

 

નકલી કાપડ અન ેગર્ાહક કાળજી  
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 લખેક મખુેથી.......... 
 
 

  

 રા  ટર્ીય ગર્ાહક િદન, ૨૦૦૫ની સમગર્ સપ્ તાહ સધુી ચાલનારી ઉજવણીએ આપણને ÕÕપહલેુ ં
સખુ તે જાતે નયાર્ÕÕની પરુાણી કહવેતની યાદ અપાવી છે. અમેિરકાના રા  ટર્પર્મખુ જોહન એફ. 
કેનેડીને સન ૧૯૬૨મા ં ખ્ યાલ આ  યો કે ÕÕસલામતીનો અિધકારÕÕ માનવજીવના અિ  તત્ વ માટે 
અત્ યતં મહત્ વ ધરાવે છે. સલામતીને અભાવે પથૃ્ વી પરના કેટલાક પર્ાણીઓ લપુ્ ત બન્ યા છે.  
 

િચંતન માટે આહારઃ 
 આહાર આપણને આનદં, કાયર્ક્ષમતા અને દીઘાર્ય ુઆપવાને બદલે એક આરોગ્ ય જોખમ 
બન્ યો છે. વતર્માનપતર્ોમા ંઅને વીજાણ ુમાધ્ યમોમા ંઆહારજન્ ય રોગોમા ંપિરણમતા ખોરાકી ચેપ, 
ભેળસેળ અને િબનઆરોગ્ યપર્દ ખોરાકપર્ણાલીઓ પર ઉ ભવતા પર્ ો દરરોજ આપણા ધ્ યાન પર 
આવે છે. ગર્ાહકોના આરોગ્ યને સલામતી બક્ષવા માટે સરકારનુ ં િનયમન તતંર્ કાતંો અપરૂતુ ં છે 
અથવા પરૂત ુ ંસિ  ડ નથી. સરકારી ÕÕખોરાક સલામતી અિધિનયમÕÕ અમલમા ંમકૂયો છે તો પણ 
દૂિષત ખોરાક, ભેળસેળ અને િબનઆરોગ્ યપર્દ પર્ણાલીઓની સમ  યાને કેટલી અસરકારકતાથી હાથ 
પર લવેામા ં આવશે તે એક પર્  છે. અિધિનયમ હઠેળ યોગ્ ય િનયમો ઘડવાની કામગીરીને 
અિધિનયમની જોગવાઇઓના અસરકારક અમલીકરણ માટે સવ ચ્ ચ અગર્તા આપવાની રહ ે છે. 
આરોગ્ ય અને પોષક આહારને લગતી ગર્ાહક જાગિૃતને દેખીતી રીતે જ સરકારે ઉ ેજન આપીને 
 વૈિચ્છક સં  થાઓના પર્યાસોમા ં વેગ આપવાનો છે. પરૂતા  વા  થય ધોરણો ધરાવતી ડ 
ટેકનોલોજીને ઉ ેજન આપીને વૈ ીકરણ અને આધિુનક જીવનશૈલીને લીધે ઉ ભવતી સમ  યાઓના 
ઉકેલ માટે લોકભોગ્ ય બનાવવાની રહ ેછે. આહાર પરીક્ષણ પર્યોગશાળાઓનુ ંસગંીનીકરણ ઉપલબ્ધ 
આંતરમાળખાની ઇ  ટતમ ઉપયોિગતા ઉપરાતં સમયની એક માગ છે.  
 

 ઉદારીકરણ અને વૈ ીકરણને પિરણામે મકુત અથર્તતંર્ અને તી  બજાર  પધાર્થી સામાિજક 
અપેક્ષાઓમા ંઊણા સજાર્ય છે. આ બાબતમા ંમાિહતી અને સચંાર ટેકનોલોજીનો આભાર માનીએ 
તેટલો ઓછો છે કે તેણે ગર્ાહકોની ખાસ કરીને બાળકોની વતર્ણકૂ પર પર્ભાવ પાડતા િવ ાપનોમા ં
મહતવની ભિૂમકા લઇને પર્વેશ કય . પર્ોડકટના વણર્નથી ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપનો અને 
શૈલીયકુત વતર્નથી ગર્ાહકોના મનમા ં િ ધા ઊભી થાય છે. ગર્ાહક ફોરમ અને  વૈિચ્છક ગર્ાહક 
સગંઠનોએ ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપનોને જવાબદાર િવ ાપનોના ઢાચંામા ંઢાળવાની એક હકારાત્ મક 
ભિૂમકા ભજવવાની છે. આડેધડ થતી ભળેસેળ અને નકલી તેમ જ ભળતી પર્ોડકટોના ચલણથી 
એવા આરોગ્ ય જોખમો પેદા થયા છે કે નાથી અદના આદમીના ઉતરતી કક્ષાના જીવનધોરણમા ં
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તે પર્િતિબંિબત થાય છે એટલુ ં જ નિહ પરંત ુગર્ામીણ અથર્તતંર્મા ં િશિથલ િવકાસમા ં પણ તે 
દેખાઇ આવે છે.  
 

 ઔષધો અને ગર્ાહક પર્ોડકટોના એકંદરે વેચાણના પ ટકા ટલુ ંઅને સગંીત, ચલિચતર્ો અને 
પુ  તક ઉ ોગના કુલ વેચાણના પ૦% ટલુ ં વેચાણનુ ં પર્માણ ધરાવતી ઔષધીય બનાવટો, 
સગંીત, ચલિચતર્ો, કોમ્ પ્ યટુર હાડર્વેર, પુ  તકો, તેમ જ કો  મેિ  ટફસ, ટથૂપે  ટ, ટથૂબર્શ, શેમ્ પ,ુ 
બોટલમા ંમળતા પાણી વી ગર્ાહક પેદાશોમા ંચલણ ધરાવતા નકલખોરોની ગેરકાયદે પર્વિૃ ઓ 
િવશે ગર્ાહકોને પર્બધુ્ ધ બનાવવાની જ ર છે. આવી ગેરકાયદે પર્વિૃ થી લોકોના ક  યાણ અને 
િવકાસ માટે ગણાતી રાજયની આવક પર ફટકો પડે છે. એટલુ ંજ નિહ પરંત ુગર્ાહકોના આરોગ્ યને 
ગભંીર હાિન કરીને ગર્ાહકોની સલામતીને જોખમમા ંમકેૂ છે. કોઇ દદ  દવાથી સાજો થવાને બદલે 
આખરે રોગના સકંજામા ંસપડાય છે.  

 

કાનનૂી ઉપાયોઃ 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ની કલમો ર(૧)((ગ), (મ), (છ), (જ), (દદ) અને (પ)), 
કલમો ૧ર અને ૧૪ હઠેળની જોગવાઇઓ ખોરાક, ઔષધો અથવા ઔષધીય બનાવટો કે ગર્ાહક 
વપરાશી માલ વી કોઇપણ નકલી, ભળતી, બનાવટી અને પર્િતબિંધત પર્ોડકટોને લીધે તોળાતી 
સમ  યાઓની સામે ગર્ાહકોને સરુક્ષા પરૂી પાડવાને લગતી છે. આ તમામ જોગવાઇઓ બોજાયકુત 
કાયર્રીિત અનસુરીને વધ ુ સમય લેતા બીજા કાયદાઓની સરખામણીમા ંગર્ાહકોને ઝડપી ન્ યાય 
અપાવવા સિહત તેમના િહતોને રક્ષણ આપવા માટે છે. વળી, ભારતની દંડસિંહતા, ૧૮૬૦, નકલી 
અથવા બનાવટી ધોરણો/િચ નોની બાબતમા ં બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ અિધિનયમ, ખોટા 
 યાપાર િચ નોની બાબતમા ં વેપાર અને વાિણિજયક માલ અિધિનયમ, ૧૯૫૮, સકંિલત ખોરાક 
અિધિનયમ, ભળતા માલ/ઔષધો િવ. માટે ઔષધ અને સ દયર્પર્સાધનીય બનાવટો બાબતોનો 
અિધિનયમ પણ ગર્ાહકોને કાનનૂી ઉપાય પરૂો પાડે છે.  
 

મહરેબાની કરીને ગટુકા બધં કરો ! 
 પર્યોગશાળા પરીક્ષણોથી એવુ ં પર્ગટ થયુ ં છે કે ગટુકા અને પાનમસાલા પર્ોડકટોમા ં
મેગ્ નેિશયમ કાબ નેટ હોવાને લીધે ગટુખાના સતત સેવનથી મ નુ ં કેન્ સર અથવા ફાઇબર્ોઇડ થાય 
છે. પર્િકર્યા કરેલી ખા  પર્ોડકટો વપરાશમા ંલેતી વખતે બાળકોને માતર્ તેના આરોગ્ ય જોખમો િવશે 
જ નિહ પરંત ુતેના િનવારક ઉપાયો િવશે પણ સમજાવવાની જ ર છે. રોિજંદા વપરાશમા ંલેવાતી 
લગભગ તમામ પર્ોડકટોમા ંભળેસેળ નાથવા માટે ગર્ાહક મડંળોને ખોરાક ભેળસેળ પરીક્ષણ કીટ 
પરૂી પાડવાથી સમયાતંરે તમામ જાગતૃ ગર્ાહકોને સદેંશાના પર્સારમા ંમદદ પ થશે. ગર્ાહક તકરાર 
િનવારણ ફોરમોને જાણકારી પરૂી પાડીને તેમ જ દૂિષત/ભેળસેળયકુત પર્ોડકટો પાછી ખેંચાવવાનો 
સ ાિધકાર આપીને સસુજજ બનાવવાની જ ર છે.  
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શેની રાહ જૂઓ છો ? પર્માણભતૂ ગણુવ ાયકુત પર્ોડકટોની ! 
 ઇલેિકટર્કલ, ઇલેકટર્ોિનક અને ઘરગથ્ થુ ંપર્ોડકટોની ગણુવ ા અને સલામતી પાસા ચકાસવા 
માટે પર્ોડકટો માટેના િવગતવણર્નો અને પર્ોડકટોના ISI િચ ન પર્માણન દાખલ કયાર્ છે. 
બસ/રેલવે  ટેશનો, જાહરે સભાઓ અને ઉત્ સવોમા ંિસનેમા  લાઇડ, બોડર્ અને હોિડર્ંગના માધ્ યમથી 
ISI િચ ન િવશેની જાગિૃતતા પર્સાર માટે માિહતીનો પર્સાર કરીને િજ  લા ગર્ાહક કેન્ દર્ મહતવની 

ભિૂમકા ભજવી શકે. (Agmark, FPO, MPO, WOOL mark, Silk mark, Eco mark)  
સે  સમેનની લપસણી વાતોની સામે નાણાની સલામતી સિુનિ ત કરે છે.  

 
 

 પપમી િવ  આરોગ્ ય સભાઃ 
 િવ  આરોગ્ ય સભાએ આરોગ્ ય સભંાળમા ંસલામતીની સમ  યા પર્ત્ યે ધ્ યાન આપવા માટે 
દેશોને િવનતંી કરતો ઠરાવ અપના  યો છે. અક  માતો ઘટાડવામા ંઅને આરોગ્ ય સભંાળમા ં િૂટથી 
થતા જોખમોમા ંવૈિ ક અને રાિ  ટર્ય  તરે ન ધપાતર્ અને સતત પર્િતભાવની જ ર છે.  
 

 વપરાયેલી સોયો અને િસરીંજની પનુઃ પર્િકર્યા કરવામા ંઆવે છે અને હોિ  પટલોના કચરાનો 
અયોગ્ ય રીતે િનકાલ કરવામા ંઆવે છે નાથી રોગો, બીમારી અને ઇજાઓ પામવાનો ર  તો સરળ 
બને છે અને આખરે દદ  મતૃ્ યનેુ ભેટે છે. જો હોિ  પટલ તતંર્ સાવચેત ન હોય તો તબીબી અને 
આરોગ્ ય િવભાગ/ગર્ાહક સગંઠનો/ઇિન્ ડયન મેિડકલ એસોિસયેશન કરી પણ શુ ંશકે ? 

 
 

જીવન માટે પાણી : ૨૦૦૫-૧૫ 

 પીવાના સલામત પાણીનો પરુવઠો અને આરોગ્ યના રક્ષણ માટે પરૂતી  વચ્ છતા મળૂભતૂ 
માનવાિધકારો પૈકીનો એક અિધકાર છે. આ  િવ મા ંલગભગ ૧.૧ િબિલયન લોકો એવા છે કે 
મને પીવાનુ ંપરૂત ુ ંપાણી મળતુ ંનથી અને ર.૪ િબિલયન લોકો યોગ્ય  વચ્ છતા વગર જીવન 

વીતાવે છે. આ ઊણપોની સાથોસાથ, આપના દેશમા ંપાણી-પર્દૂષણની સમ  યા વકરી છે. આપણા 
દેશમા ંગટરના માતર્ ૧૦% જ ગદંા પાણી અને ઉ ોગોના ગદંા પાણીની પર્િકર્યા થતી હોવાથી 
નદીનાળા, સમદુર્મા ંઅને અન્ ય જળાશયોમા ંઆવા ગદંા પાણીનો િનકાલ પાણી પર્દૂષણનુ ંમખુ્ ય 
કારણ બને છે. જો આવુ ંપાણી ઘરમા ંપીવાલાયક પાણી તરીકે વપરાત ુ ંહોય તો તે ખબૂ જ દૂિષત 
હોવાને લીધે તેમા ંપરોપજીવી હોવથી રોગોનુ ંવહન કરે છે. એવી જ રીતે, રસાયણો, જતંનુાશકો 
અને ગનાશકો વા તત્ વો પાણીમા ંહોવાને કારણે કૃિષ િન  ફળતામા ંવધ ુએક કારણ ઉમેરાય છે. 
કમનસીબે, પાણી પર્દૂષણની સમ  યા ઉકેલવાને બદલે આપણે આસેર્િનક વા કુદરતી પર્દૂષકોની 
સમ  યામા ંએવો ઉમેરો કય  છે કે ને લીધે મનુ  યો પર તેની ગભંીર ઝેરી અસરો થાય છે અને 
તેને નાબદૂ કરવી અતયતં મુ  કેલ છે. પયાર્રણમા ંપાણીજન્ ય ચેપી રોગ અને આરોગ્ ય જોખમોનુ ં
મખુ્ ય કારણ જળ સસંાધનોનુ ંઅયોગ્ ય  યવ  થાપન છે. પાણીજન્ ય ચેપી રોગોનો પર્સાર થતો 
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અટકાવવાના હતેથુી લોકોએ પરૂતી સાવચેતી લેવી જોઇએ. વોટરપાઇપ અથવા લીકેજ િવ.ની 
િનયિમત ચકાસણી ઉપરાતં જતંનુાશકોના યોગ્ ય ઉપયોગથી પાણી પરુવઠા યોજનાઓનુ ં
દેખરેખિનયતંર્ણ કરવુ ંજોઇએ. ઘરે પાણીને જતંમુકુત બનાવવા માટે પાણીને ઉકાળીને, ગાળીને અને 
તેમ જ અન્ ય તમામ જ રી પગલા લઇને તેની શુ તા સિુનિ ત કરવી જોઇએ.  
 
 

તબીબી બેદરકારીઃ 
 ઇન્  ટીટયટુ ઓફ મેિડસીન, વોિશંગ્ ટન- એ તા તરમા ંએવો અહવેાલ આપ્ યો છે કે યનુાઇટેડ 
 ટેટ્સમા ંખોટી દવાથી દર વષેર્ ૧.૫ િમિલયન લોકોને નકુસાન થાય છે અને હજારો લોકો મોતના 
મખુમા ંધકેલાય છે. નાથી દેશને ૩.પ િબલીયન ડોલરનુ ંનકુસાન થાય છે. જો કે આપણે આપણા 
દેશમા ંઆવી િવગતો એકતર્ નથી કરી તેમ છતા ંએ હકીકત છે કે િબન-તબીબી  યવસાયીઓ 
કોઇપણ િનયતંર્ણ વગર  ટીરોઇડ વાપરતા હોય છે અને  ટીરોઇડના આવા ઉપયોગથી દદ ને થતા 
નકુસાનના પર્માણનો અંદાજ હજુ સધુી કોઇએ કાઢયો નથી. રા  ટર્ને આ કે્ષતર્મા ંમદદ પ થવા માટે 
તબીબી પિરષદો અને િન  ણાતોની મદદથી કાયદાઓ બનાવવાની જ ર છે કારણ કે મોટાભાગના 
ગર્ાહકો પોતાને ભલામણ કરવામા ંઆવતી દવા પોતાને હાિનકારક છે કે િબનહાિનકારક છે અથવા 
રોગના ઇલાજ માટે જ રી છે કે કેમ તે િવશે માિહતગાર નથી હોતા.  
 

 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમની જોગવાઇઓ હઠેળ ગર્ાહક ફોરમો જ રી હોય તેવા િક  સામા ં
ડોકટર ારા તાકીદની સારવાર ન મળવી, તબીબી કાયદા અનસુાર દવાનો પરીક્ષણ ડોઝ 
આપવાની સાવચેતી ન લેવા વી દેખીતી ભલૂોમા ંહ  તકે્ષપ કય  છે. ડોકટરો ારા થતી આવી 
બેકાળજી અમકુ િક  સાઓમા ંજીવલેણ નીવડે છે અથવા એલજીર્ પેદા કરે છે. અમકુ િક  સામા ંડોકટરો 
ખોટા અંગ પર શ  તર્િકર્યા કરતા હોય છે; શ  તર્િકર્યા પછીની સારવાર આપવામા ંબેકાળજી દાખવે 
છે; દવાઓની અયોગ્ ય રીતે ભલામણ કરે છે; દદ ઓને કતારમા ંકલાકો સધુી રઝળતા રાખવામા ં
આવે છે; રોગનુ ંખોટંુ િનદાન કરવામા ંઆવે છે; આવા િક  સાઓમા ંગર્ાહક ફોરમોએ હવે હ  તકે્ષપ 
કય  છે.  
 

અિગ્ નશમનઃ 
 આગથી થતા અક  માતોમા,ં ખાસ કરીને, બાળકો અને વ ૃ  લોકો સાથે હોય ત્ યારે 
સલામતીને ઉચ્ ચ અગર્તા આપવાની હોય છે. માતાિપતા તેમ જ વસાહતી સગંઠનોએ શાળાઓનુ ં
તેમજ િવશાળ સખં્ યામા ંજનમેદની થવાની હોય તેવા કાયર્કર્મોના  થળોનુ ં િનરીક્ષણ જાતે જ શ  
કરવુ ંજોઇએ. આવા તમામ  થળોએ કાબર્ન ડાયોકસાઇડ િસિલન્ ડરો, પાણી, બાલદીઓ િવ. વા 
પર્ાથિમક અિગ્ નશમન ઉપકરણો હોવા જોઇએ. અિગ્ નશમન કમર્ચારીઓને આ તમામ ઉપકરણોના 
ઉપયફોગ િવશે જાણકારી આપીને સપંણૂર્ તાલીમબધ્ ધ બનાવવા જોઇએ. વળી, દર તર્ણ મિહને 
ઓછામા ંઓ  ંએક વખત સલામતી આયોજન અનસુાર ફાયર િડર્લ હાથ ધરવી જોઇએ. ઇમારતની 
િડઝાઇન, ખાસ કરીતે શાળાના મકાનની િડઝાઇન એવી રીતે બનાવવી જોઇએ કે થી સકંટના 
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સમયે બાળકો અને વ ૃ  લોકો એકાદ િમિનટથી પણ ઓછા સમયમા ં મકાન ખાલી કરી શકે. 
ઉપરના માળે જતી સીડીઓની પહોળાઇ પરૂતી હોવી જોઇએ. કંુભકોણમ આગ કરુણાિંતકા(ર૦૦૫), 
લગ્ નવાડી ીરંગમ (૨૦૦૪), આગર્ા સગુર ફેકટરી આગની ઘટના (૨૦૦૨), યમનુા પુ  તા પંડપ ી 
આગ હોનારત (૧૯૯૯), ઉપહાર િસનેમા આગ અક  માત (૧૯૯૭), મડંી દાબવાલી આગ અક  માત 
(૧૯૯પ), વીનસ સરકસ આગ અક  માત (૧૯૮૧) િવ. એવી અમકુ ધણૃાજનક આગ કરુણાિંતકાઓ 
છે  આપણને દરેકને પરૂતી કાળજીથી આગળ વધીને વધનેુ વધ ુ સાવચેતી લેવા માટે 
ચેતવણી પ સકેંત પરૂો પાડે છે.  
 

પાટા પરથી ટેર્નનુ ંખડી પડવુ ં– કેવી સામાન્ ય ઘટના ! 
 પરૂને કારણે ટેર્નના પાટા ઉખડી પડતા, પાટા અથવા ટેર્નના ડબ્ બાઓ ંકી મારવા માટે 
અંિતમવાદીઓ ારા િવ  ફોટકોના ઉપયોગ િવ.થી આપણા દેશમા ંઅમકુ મોટી ટેર્ઇન કરુણાિંતકાઓ 
સજાર્ઇ છે. ભારતીય રેલવેએ રેલવેમા ંઉચ્ ચ પર્માણમા ંસલામતી જાળવવાના હતેથુી જાહરે જાગિૃત 
અને  વિનયમનતતંર્ના િનમાર્ણ માટે સન  ૨૦૦૩મા ં ÕÕરેલવે સલામતીÕÕ બાબતમા ં તેપતર્ બહાર 
પાડયુ ંછે. ગભંીર આત્ મખોજ ધરાવતા યથાથર્ પર્યાસો અને સાચી જવાબદારી જ ભિવ  યમા ંઆવી 
કરુણાિંતકાઓ અટકાવવામા ંમદદ પ બનશે. ભારતીય રેલવે વી જાહરે ઉપયોિગતાએ જાનમાલને 
સલામતી માટે ઉચ્ ચ અગર્તા આપવાની જ ર છે.  
 

 ઔષધોના ઉપયોગમા ંિવવેકબિુ : 
 ઔષધોના ઉપયોગમા ં િવવેકબિુ  ખાસ કરીને ગર્ાહકના દર્િ  ટકોણથી ઘણાબધા પિરમાણ 
ધરાવે છે. દવાઓના લેબલ પર જ રી માિહતી પરૂી પાડવી, િનયિંતર્ત વેપારપર્થા સાથે સકંળાયેલી 
 વઉપચાર પધ્ ધિત િવ. ગર્ાહકોને જાગતૃ બનાવવા માટે જાહરે ચચાર્મા ંલાવવા પડ ેતેવા મહત્ વના 
મુ ા છે. આરોગ્ ય તતંર્ના તમામ મધ્ ય  થીઓ એટલ ેકે ડોકટરો, નસ , ફામાર્િસ  ટો, ઔષધ ઉત્ પાદકો, 
વકીલો, સામાિજક કાયર્કરો, િશક્ષકો, િવ ાનીઓ, પતર્કારોએ આમજનતામા ંજાગિૃત પેદા કરવી 
જોઇએ. કમનસીબે, આપણા દેશમા ંસિુશિક્ષત  યિકતઓ પણ આવી બાબતો પર્ત્ યે દરકાર નથી 
રાખતા. આવી બાબતો ભલે નાની કે તચુ્ છ ગણાતી હોય પણ ગરીબો સિહત તમામ લોકો માટે 
ખચર્મા ં કરકસરયકુત અને ગણુવ ાયકુત આરોગ્ ય સભંાળમા ં બહ ુ મદદ પ પરુવાર થાય છે. 
હકીકતમા ંએવુ ંસાિબત થયુ ં છે કે મેિડકલ કાઉન્ ટર પર સવર્તર્ મળતી અમકુ ટીકડીઓ હાટર્એટેક 
અથવા કેન્ સરનુ ંજોખમ નોતરી શકે છે. એવુ ંપણ બહાર આ  યુ ંછે કે ગભંીર િબમારીઓમા ંજરા પણ 
રાહત આપવાની ક્ષમતા ન ધરાવતા હોય તેવા ઔષધો અપરૂતી જાણકારીને લીધે અને ખોટા 
હાથમા ંપડવાને લીધે પર્ાણઘાતક સાિબત થાય છે.  
 

 િવ  આરોગ્ ય સં  થા (WHO)ના એક અંદાજ મજુબ ભલામણ કરેલી તમામ દવામાનંી 
લગભગ અડધા ભાગની દવાઓ  વેચાતી હોય છે તે અયોગ્ ય હોય છે અને દદ ઓ તેને યોગ્ ય 
રીતે લેતા નથી. તેનો અથર્ એવો થાય કે આમાનંી દવાઓ અમકુ પર્માણમા ંવપરાતી જ નથી 
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અથવા નકામી છે અથવા તેનો દુરુપયોગ થાય છે  અલભ્ ય સસંાધનોના દુરુપયોગમા ં અને 
આરોગ્ ય જોખમોને બહોળો પર્માણમા ંપર્સરાવવામા ંપિરણમે છે. સક્ષમ સ ાિધકારીઓએ અને ગર્ાહક 
સં  થાઓએ દવાઓના વપરાશ પર વપરાશકતાર્-સાનકૂુળ િનયમો સાથે આગળ આવવુ ંજોઇએ એવુ ં
કહવેાય  છે કે ÕÕલાયક ડોકટરે ભલામણ કરી ન હોય તો અને તે િસવાય કોઇપણ દવા સલામત 
નથી હોત ુ.ંÕÕ કમનસીબે, આપણને કાઉન્ ટર પરથી મળતી અથવા પિરિચત ફામાર્િસ  ટ પાસેથી જાતે 
નકકી કરીને દવા લેવાની ટેવ એક ભયજનક ટેવ આપણે િવકસાવી છે. એવુ ંપણ ધ્ યાનમા ંઆ  યુ ં
છે કે બજારમાથંી પાછી ખેંચી લીધેલી હોય એવી અમકુ દવાઓની સામાન્ ય લોકોને ખબર હોતી 
નથી. બનાવટી અને ભેળસેળયકુત દવાઓ વળી એકબીજો મોટો ખતરો છે. આવી રીતે, દવાઓની 
પર્િતકૂળ અસરો િવશેની માિહતીને મેિડકલ  ટોર બધી જગાએ દેખાય તે રીતે લગાવવા ઉપરાતં 
મદુર્ણ અને િવજાણ ુ માધ્ યમો મારફત બહોળી પર્િસિ  આપવી જોઇએ. યનુાઇટેડ  ટેટ્સ ઓફ 
અમેિરકામા ં મ ડ એન્ ડ ડર્ગ્ ઝ એડિમિન  ટેર્શનના કડક િનયમો છે તેવા કાયદા આપણા દેશમા ં
પણ ચસુ ્ ત બનાવવા જોઇએ.  
 
 

સલામત બાળકઃ 
 જીવનના તમામ ક્ષતેર્ોમા ં િવકાસની ઝડપી આગેકૂચ અને બદલાતી ટેકનોલોજીથી બાળકો 
માટે સલામતી સિુનિ ત કરવા માટે જીવનના મહત્ વના પાસા સાથે સમાધાન થતુ ં રહયુ ં છે. 
પર્ાથિમક રીતે જોઇએ તો આ ધ્ યેય િસ  કરવા માટે આપણે આપણ ઘરને ÕÕસલામત બાળકÕÕનુ ંઘર 
બનાવવુ ંજોઇએ. દવાઓ, કાચનો સામાન, ઇલેિકટર્કલ સાધનો, જવલનશીલ પદથ , છરી ચપ્ પા 
વા રસોડાના સાધનો બાળકોની પહ ચથી દૂર રહ ે તેવી રીતે રાખવાના હોય છે. બાળકોના 

મનોરંજન માટે ખરીદવામા ંઆવતા રમકડાનુ ંબાળકોની વયજૂથ પર્માણે ઠરાવેલા સલામતી ધોરણો 
અનસુાર જ ઉત્ પાદન કરવુ ંજોઇએ. ઉદાહરણ તરીકે પ્ લાિ  ટકના રમકડામા ંએવા ઝેરી દર્  યો હોઇ 
શકે કે નાથી બાળકની હોજરી, કીડનીને નકુસાન થઇ શકે છે. બીજુ,ં રમતનુ ં મેદાન પણ એક 
એવી િચંતાનો િવષય છે જયા ંરમતના સાધનોની ગણુવ ા અને પર્ાથિમક સારવારના સાધનોની 
ઉપલભ્ યતા સિુનિ ત  કરવાની રહ ે છે. વાહનોમા,ં ખાસ કરીને કારમા ં બાળકની સલામતીના 
િવષયમા ં બેઠકની યોગ્ ય ગોઠવણ અથવા િ -ચકર્ી વાહનમા ંપાછળ બેસાડતી  વખતે હલેમેટનો 
ઉપયોગ િવ. ધ્ યાન માગી લે તેવા મુ ા છે. ઘણી વખત આકષર્ક િવ ાપનોને લીધે, િનદ ષ બાળકો 
પોતાનુ ંજીવન બગાડતા હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે વધ ુપડતી ચોકલટે ખાવાથી દાતં સપંણૂર્પણે 
પડી જાય છે તેમ છતા,ં ટી.વી. પર ગેરમાગેર્ દોરતી લાલચયકુત જાહરેાતોને લીધે તે લોકિપર્ય 
બનતની રહ ેછે. સાવચેત માતાિપતા અને જવાબદાર નાગિરકો બાળકોની સલામતી આવ  યપણે 
સિુનિ ત કરી શકે.  
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મસુાફરીઃ 
 માગર્ સલામતી આપણા દરેક માટે સતંોષ અને માનિસક શાિંતનો ભાવ આપી શકે. તેમ 
છતા,ં આપણા ે  ઠ પર્યાસો હોય તો પણ ભારતમા ંમાગર્ અક  માતો અિતસામાન્ ય છે. એવુ ંપર્ગટ 
થયુ ંછે કે દરેક ૧ર િમિનટે એક ભારતીય માગર્ અક  માતમા ંમતૃ્ ય ુપામે છે; અને તેનાથી દસ ગણા 
નાગિરકો ઘાયલ થાય છે. િવકિસત ઓટોમોબાઇલ ટેકનોલોજી અને અપરૂતી જાળવણીને લીધે 
માગર્ને થતા નકુસાન, ભારે વરસાદ, પરૂ િવ.થી મોટા ભાગના માગર્ અક  માત સભંિવત ઝોન બની 
ગયા છે. એવુ ંપણ ધ્ યાનમા ંઆ  યુ ંછે કે મોટાભાગના અક  માતોમા ંઅસરગર્  ત  યિકતઓ સમયસર 
તબીબી સારવારના અભાવે મરણને શરણ થાય છે. અમકુવાર એવુ ંપણ બનતુ ંહોય છે કે બીજાને 
મદદ કરવા જતા પોલીસના તર્ાસનો ભોગ બનવુ ંપડે અથવા સગાસબંધંીઓના પર્ ોનો મારો વેઠવો 
પડે, કાનનૂી કાયર્વાહીનો ભોગ બનવુ ંપડે તેવા ભયથી લોકો મદદ કરતા નથી. ડોકટરો અને 
તબીબી સં  થાઓ પણ દદ ની સારવાર હાથ ધરતા પહલેા પોલીસ તપાસની રાહ જોતા હોય ત્ યારે 
િ  થિત વધ ુ િવકટ બને છે. સ નસીબે, પરમાનદં કટારા િવ. ભારત સઘંના કેસમા ંનામદાર સપુર્ીમ 
કોટેર્ સન ૧૯૮૯મા ં એવુ ં તારણ આપ્ યુ ં કે અક  માતમા ં ઇજાગર્  તને સારવાર માટે ડોકટરોએ 
પોલીસના આવવાની અને તપાસ પરૂી થવાની રાહ જોવાની જ ર નથી. અદાલતે એવો પણ 
અિભપર્ાય આપ્ યો છે કે આવા દદ ઓની સારવારમા ં કોઇપણ સરકારી હોિ  પટલની િન  ફળતા 
સિંવધાનના અનચુ્ છેદ ર૧ હઠેળ ખાતરી આપેલા ÕÕજીવનના અિધકારÕÕનો ભગં છે.  
 

 ગર્ાહકોની બાબતોના િવભાગે ગર્ાહકોના િહતોને પર્િતકૂળ અસર કરતી હોય તેવી ગેરવાજબી 
વેપારપર્થાઓ, િનયિંતર્ત વેપારપર્થાઓ અથવા ઇજારાશાહી વેપારપર્થાઓની સામે તપાસ કરવા 
માટે, તેના િનવારણ માટે અને ગર્ાહકોને વળતાર આપવા માટે રા  ટર્ીય ગર્ાહક સરુક્ષા સ ામડંળ 
રચવાની એક દરખા  ત કરેલી. તેનાથી, માલ અને સેવાઓ સાથે સકંળાયેલા જાનમાલના 
ગેરવાજબી જોખમોની સામે ગર્ાહકોને રક્ષણ મળશે.  
 

 આ અિધિનયમને વેપારની  વતતંર્તાને સિુનિ ત બનાવવા માટે બજારમા ં  પધાર્ને ઉ ેજન 
આપીને  થાયી બનાવવા માટે  પધાર્ પર થતી પર્િતકૂળ અસર ધરાવતી પર્થાઓના માતર્ 
િનવારણન ેજ આવરી લતેા  પધાર્ અિધિનયમ, ૨૦૦૨ન ેધ્ યાનમા ંરાખીન ેજ રી બનાવવામા ંઆ  યો 
છે. તેમ છતા,ં ગર્ાહકોના િહતોને પર્િતકૂઇ રીતે અસર કરતી હોય તેવી ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ, 
િનયિંતર્ત વેપારપર્થાઓ અને ઇજારાશાહી વેપારપર્થાઓને લગતી બાબતો પર સભંિવત ગર્ાહકો, 
વેપાર અને ઉ ોગ,  વૈિચ્છક સં  થાઓ અને રાજય/કેન્ દર્ સરકારની ફિરયાદોનો ન્ યાયિનણર્ય 
કરવામા ં ઇજારાશાહી અને િનયિંતર્ત વેપારપર્થા અિધિનયમ, ૧૯૬૯ને રદ કયાર્ પછી  િૂટઓ 
ઉ ભવશે તેને  પધાર્ અિધિનયમથી પણૂર્ કરી શકાશે નિહ. 
 

 સુ  થાિપત કાયર્રીિતના પમા ંઅને સ ાની તલુા અને િનયમનનો સપંણૂર્ ઢાચંો ધરાવતા 
કાયદાના પમા ંઅમકુ  યવહા  સચૂનોના વાચનથી ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપનો થકી માધ્ યમોનો 
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દુરુપયોગ િનવારવામા,ં ઘરેલુ ં અંદાજપતર્ના સક્ષમ  યવ  થાપનને સરળ બનાવવામા ં અને 
ગર્ાહક આરોગ્ ય અને સલામતીના જોખમની સામે સરુક્ષાને અસરકારક રીતે આવરી લેવામા ં કઇ 
રીતે મદદ પ બની શકે તે બાબત આ પુ  તકના કેટલાક પર્કરણોથી સમજાવવામા ંઆવી છે. 
કાયદામા ં જોગવાઇ કરેલા અને ગર્ાહક ફોરમો ારા આપવામા ં આવતા ફિરયાદ િનવારણ 
 યવ  થાતતંર્ ÕÕગર્ાહક શાસનÕÕના તમામ હાદર્ પ િસધ્ ધાતંોના જ રી આનષુિંગક તત્ વો છે. તેનાથી, 
રચાયેલી બજાર પિરિ  થિતમા ંયોગ્ ય અંકુશ અને પર્િત-અંકુશના ઢાચંાની અંદર પસદંગી વાપરવાનુ ં
સિુનિ ત થાય છે. તેમ છતા,ં દરેક ગર્ાહકે અનસુરવાની િનણર્ય-પર્િકર્યાને પોતાની આંકાક્ષાઓ અને 
સામાિજક અપેક્ષાઓ પણૂર્ કરવામા ંપરૂતી કાળજી અને જવાબદારી દાખવવાની રહ ેછે.  
 

 આ પુ  તકથી એવી હકીકતોનો પિરચય પણ આપ્ યો છે કે િહતોને પારતલુના એટલે કે 
તમામ મધ્ ય  થીઓ - ગર્ાહકો, વેપારીઓ, સિવર્સપર્ોવાઇડરો અને તમામ ધધંાકીય ગહૃો અને તેમના 
કમર્ચારીઓ સિહત માલના ઉત્ પાદકો નાણાના મ ૂ  યના રક્ષણ અને વિૃ  માટેની જવાબદારીઓ 
ગર્ાહક િશક્ષણિવ ો પર નાખે છે. ગર્ાહક િશક્ષણની સકં  પનાના અંતિનર્વેશો ગણુવ ા સિુનિ ત 
કરવાની જવાબદારી છે એટલે કે ધિનક કે દિરદર્ કોઇપણ ગર્ાહકના આરોગ્ ય અને સલામતીના 
અિધકારોનુ ં પરૂતી રીતે અને પણૂર્પણે રક્ષણ કરવામા ં આવે છે. તેનાથી િવશાળ વપરાશ, 
આરોગ્ યના ગર્ાહક માટેની િચંતા, સલામતી અને સરુક્ષા, પારદિશર્તા અને જવાબદારી, કાનનૂી 
પાલન અને  યિકતગત  ઉદાહરણથી  મળતા િવચારધારાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. કેટલાક 
પર્કરણો સાથોસાથ અમકુ માલ અને સેવાઓના પર્િતબિંધત વેચાણ અથવા ખરીદી, ખાસ કરીને, 
આવા માલ અને સેવાઓના વેચાણના સબંધંમા ંઅપર્િસધ્ ધ, સવેંદનશીલ માિહતી ધરાવતી વખતે 
પર્િતબિંધત ઔષધોને લગતુ ંછે.   

 

ગર્ાહક પારદિશર્તાએ ગર્ાહક આરોગ્ ય અને સરુક્ષાનુ ંએક ધોરણિચ ન છે. પર્ોડકટના લેબલ 
પર પર્ોડકટના પર્કાર મજુબ ખરી હોય તેવી સપંણૂર્ માિહતી દશાર્વવી જોઇએ. સરકારી નીિતઓ અને 
પગલાના માધ્ યમથી ની જવાબદારી બનતી હોય તેના નૈિતક વતર્નના દર્  ટાતં પ ધોરણો 
 થાપવા જોઇએ. બા  રીતે આનો અથર્ એવો થાય કે અિશિક્ષત/િનરક્ષર ગર્ાહકના િહતોને 
મુ કેલીમા ંમકૂયા વગર યોગ્ ય માિહતી વધનેુ વધ ુપર્ગટ થવી જોઇએ. આંતિરક રીતે આનો અથર્ 
એવો થાય કે કામકાજનુ ંસચંાલન કરતી વખતે પોતાના ગર્ાહકો સાથે ઉત્ પાદકો/સિવર્સપર્ોવાઇડરો 
વચ્ ચે િનખાલસ સબંધં હોવો જોઇએ. હુ ંએવુ ંમાનુ ં  ંકે પારદિશર્તાથી જવાબદારી વધે છે.  

 

રા  ટર્ીય ગર્ાહક િદન, ૨૦૦૬ની ઊજવણી માટે નકકી કરેલી િવષયવ  ત ુ ÕÕગર્ાહક 
સશિકતકરણÕÕ કુટંુબના સૌથી યોગ્ ય  તરે િનણર્ય પર્િકર્યાની સ ા િનહીત કરીને સમગર્ ગર્ાહક િવ  
મારફત અ ભતૂ સ નાત્ મકતા અને નવીનતાની પર્િકર્યા છે. ÕÕખરીદીની િકર્યાના દર્ યની વધ ુનજીક 
જઇને તમામ ગર્ાહકોની ક્ષમતાનુ ં વા  તિવકરણ કરવામા ં મદદ પ થવાનો ધ્ યેય છે. ગર્ાહક 
સશુાસનમા ંહાદર્ પ િસધ્ ધાતંોના એક અિનવાયર્ આનષુિંગક તત્ વ તરીકે સશિકતકરણ એવી બાબત 
છે કે ગર્ાહકને પોતાની િચ અને આિથર્ક ક્ષમતાને અનકૂુળ હોય તેવા માલ અને સેવાઓના ઢાચંામા ં



 

Consumer’s Health & Safty 1 to 144 

12
ઢાળવા પરૂત ુજ નિહ પરંત ુતેના આરોગ્ ય અને િમલકતને સલામતી આપવા માટે ગર્ાહકને 
 વતતંર્તા હોવી જોઇએ અને પર્યાસ કરવાની તક પણ હોવી જોઇએ. ગર્ાહક પારદિશર્કતા સાથે 
જોડાયેલા ગર્ાહક સશિકતકરણથી ગર્ાહક કામગીરીને તી  વેગ મળે છે. અને નાણાની મ ૂ  યવિૃ મા ં
અસરકારકતા સધુરે છે.  

 

 વૈિચ્છક ગર્ાહક સગંઠનોની સાથોસાથ ગર્ાહક ક  યાણને ઉ ેજન આપવામા ં સિકર્ય રીતે 
કાયર્રત હોય તેવા ગર્ાહક મડંળો, િજ  લા ગર્ાહક સશિકતકરણ કેન્ દર્ો, િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ો, 
ગર્ાહક ફોરમો અને બીજી સં  થાઓ વા રાજયમા ંજાહરે થયેલા કાયર્કર્મોથી ગર્ાહક આરોગ્ ય અને 
સરુક્ષાને લગતા પર્ ોની તજવીજ કરવામા ંવધ ુજવાબદારી અને કાયર્ક્ષમ અને કાયર્સાધક પધ્ ધિત 
કામે લગાડવાના  યહૂ ઘડી કાઢવાનો પર્યાસ કરવો જોઇએ.  

 

ગર્ાહક મડંળોએ પોતાની હારન ેજીતમા ંપલટાવવા માટે અને લડાયક વિૃ થી હાદી બનવુ ં
જોઇએ. તેમજ ઉદાસીન વિૃ થી આપણુ ંભાિવ ધ ૂધં  ન બનવા દેવ ુજોઇએ. 

 
આ સાિહત્ યની ગણુવ ા સધુારણામા ંઉત્ સાહભેર સહકાર આપનાર પર્ો. કે. વેંકટરે ી, પવૂર્ હડે ઓફ 
િડપાટર્ મેન્ ટ ઓફ ઇંગ્ લીશ, અને િપર્ન્ સીપાલ, ી ક્ૃ  ણદેવરાય યિુનવિસર્ટી, અનતંપરૂ-નો હુ ંઋણી .ં 
હુ ંઆ પુ  તકના પર્કરણોના સપંાદનમા ંઅંગત રસ લઇને િન  ઠાવાન પર્યાસો રેડીને આ સાિહત્ યને 
વપરાશકતાર્ સાનકૂુળ રીતે પર્  તતુ કરવામા ંસહકાર આપનાર ડો.ટી. નીરજા, એસોિસયેટ્ પર્ોફેસર, 
િડપાટર્ મેન્ ટ ઓફ િરસોસર્ મેનેજમેન્ ટ એન્ ડ કન્ ઝયમુર સાયન્ સ, કોલેજ ઓફ હોમ સાયન્ સ, ANGRAU 

 –  હાલ ગર્ાહક બાબતોના િવભાગમા ંનાયબ િનયામક તરીકે ફરજ બજાવે છે તેમના પર્ત્ યે હાિદર્ક 
આભારની લાગણી  યકત કરંુ .ં 

 
 

ભવંરલાલ 
સિચવ, ગર્ાહકોની બાબતો અ  અને નાગિરક  

પરુવઠા િવભાગ, આંધર્પર્દેશ અન ે

                                                          અધ્ યક્ષ, ગર્ાહક મડંળો પરની રા  ટર્ીય સિમિત. 
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ખોરાક ભેળસળે 
 

ÕÕઅન્ ન તેવો ઓડકારÕÕ એ એક જૂની કહવેત છે. આપણી પોષણલક્ષી િ  થિત,  વા  થ્ ય, 
શારીિરક અને માનિસક શિકતઓ આપણે કેવો ખોરાક લઇએ છીએ અતે કેવી રીતે લઇએ છીએ 
તેના પર આધાિરત છે. સારી ગણુવ ાનો આહાર મેળવવો ત ેદરેક મનુ  યનો  મખુ્ ય પર્યાસ રહયો 
છે. િબનહાિનકારક ખોરાક અને ખોરાકની ગણુવ ાની મળૂભતૂ આવ  યકતા છે. ખોરાક અને આરોગ્ ય 
વચ્ ચેના સીધા સબંધંનો ખ્ યાલ િદન-પર્િત-િદન વધતો જવાથી ખોરાકની સલામતી પર્ત્ યે િવ  યાપી 
ધ્ યાન ખેંચાત ુ ંરહય ુ છે. સલામત ખોરાકનો અથર્ એવો થાય કે ખોરાકને હાિનકારક બનાવે તેવા 
અથવા તી  પર્કારના અથવા કાયમી  યાિધ પ બને તેવા રોગને પેદા કરે તેવા દૂષક પદાથ , 
ભેળસેળ દર્  યો, કુદરતી રીતે પેદા થતા ંઝરેી દર્  યો અથવા એવા બીજા કોઇપણ પદાથર્નો ખોરાકમા ં
અભાવ અથવા તેનુ ં  વીકાયર્ અને સલામત પર્માણ. ભારતના સદંભર્મા ંભેળસેળયકુત ખોરાક દૂિષત 
ખોરાક પછીનુ ંબીજુ ંએક િચંતાનુ ંકારણ છે.  ભેળસેળયકુત ખોરાક અથવા ઉતરતી કક્ષાનો ખોરાક 
જોખમી બને છે. ખોરાકના પર્કાર, તત્ વો અને ગણુવ ાને પર્િતકૂળ અસર કરે તેવા દર્  યોનુ ં તેમા ં
ઇરાદાપવૂર્ક ઉમેરણ હોય અથવા તેમા ંવૈકિ પક પદાથર્ વપરાયા હોય ત્ યારે જ ખોરાકમા ં ભેળસેળ 
થઇ હોવાનુ ંકહવેાય તેમ નથી. વાવેતરથી શ  કરીને તેની વિૃ , લણણી, કાપણી, સગંર્હ, હરેફેર 
અને િવતરણના કોઇપણ તબકકા દરિમયાન તે આકિ  મક રીતે દૂિષત થાય તો પણ ખોરાકમા ં
ભેળસેળ થઇ હોવાનુ ંકહવેાય. ખોરાક ભેળસેળ એક મોટુ જાહરે આરોગ્ ય જોખમ છે. નાથી લોકોનુ ં
ચૈતન્ ય હણાય છે.  
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:ઇિતહાસ: 
 

 ખોરાકમા ં પરાપવૂર્થી ભેળસેળ થતી આવી છે. ખોરાકમા ં ભેળસેળ અને દૂિષત ખોરાકની 
સમ  યા ઇિતહાસના એક કાલખડંથી બીજા કાલખડંમા,ં એક ખડંથી બીજા ખડંમા ંઅને એક દેશથી 
બીજા દેશમા ં અલગ અલગ પર્કારની હોય છે. ઇ.સ.પવૂેર્ ૩૦૦ દરિમયાન ધાન્ યો અને ખા  
ચરબીઓમા ંથતી ભેળસેળ બદલ દંડના ઉ  લેખો અથર્શા  તર્મા ંમળી આવે છે  
 

 ખોરાક ભેળસેળના ઇિતહાસને તર્ણ તબકકામા ંિવભાિજત કરી શકાય. પર્ાચીન કાળથી આશરે 
ઇ.સ.૧૮૨૦ સધુીના સમયગાળાને પર્થમ તબકકો ગણી શકાય, મા ંસરકા (vinegar)મા ંગધંકનો 
તેજાબ, આસવ (wine)મા ંસીસુ,ં શાકભાજીમા ંતાબં ુઅને મીઠાઇઓમા ંસોમલ (arsenic) ઉમેરવાના 
િક  સાઓ સામાન્ ય હતા. ૧૯મી સદીનો બીજો દાયકો બીજા તબકકાનો આરંભ ગણાય. ઔ ોિગક 
કર્ાિંતની આગેકૂચ સાથે ખોરાકના ઉત્ પાદનની પધ્ ધિતઓ ન ધપાતર્ રીતે બદલાઇ અને લોકોનુ ં
 થળાતંર નગરો અને શહરેો તરફ મોટાપાયે થતુ ંરહયુ.ં પયાર્પ્ ત માતર્ામા ંખોરાકનુ ં િવતરણ થઇ 
શકે એવુ ં કોઇ તતંર્ કે પર્થા તે સમયે અિ  તત્ વમા ંન હતી, અને ખધંા વેપારીઓ માટે પોતાના 
પરુવઠામા ંઅન્ ય ખા  પદાથ  ઉમેરીને ઘટ પરૂી કરવાનુ ંઅને પોતાના નફાનો ગાળો ન ધપાતર્ રીતે   
વધારવાનુ ંસામાન્ ય હત ુ.ં ખોરાકમા ંઈરાદાપવૂર્કની ભેળસેળ ર૦મી સદીના આરંભ સધુી એક ગભંીર 
સમ  યા રહી. ર૦મી સદીના આરંભને ખોરાક ભેળસેળના તર્ીજા તબકકા તરીકે ગણી શકાય. ગર્ાહક 
જાગિૃતને લીધે પથૃકકરણાત્ મક પધ્ ધિતઓના અને િનયમનકારી દબાણોના િવકાસથી ખોરાક 
ભેળસેળની ઘટનાઓ અને તેની માતર્ામા ંઘટાડો થયો છે.  
 

:ભારતમા ંખોરાક ભેળસળે: 
 

 દૂધમા ંપાણી, ઘઉંમા કુશકી, મરીમસાલામા ંછોડાનંી ભેળસેળ ભારતમા ંઘણા લાબંા સમયથી 
ચાલતી આવી છે. પર્ાચીન સમયમા ંપણ ખોરાક ભેળસેળના કવિચત ્િક  સા ન ધાયા છે અને વળી, 
મન ુ વા મિુનઓએ તો ખોરાક ભેળસેળ માટે દંડસિંહતા પણ નકકી કરેલી.  વતતંર્તા પવૂેર્  ખોરાક 
ભેળસેળ િનવારણ માટે સન ૧૮૯૯મા ંકાયદાકીય અિધિનયમન કરવામા ંમુબંઇ સરકાર પર્થમ હતી. 
ત્ યારબાદ, જુદા જુદા પર્ાતંમા ં આવા જ અિધિનયમનો કરવામા ં આ  યા. પરંત,ુ આ બધા 
અિધિનયમન એકબીજાથી અલગ હતા અને એક કાયદામા ં ને ખોરાકની ચીજ ગણવામા ંઆવતી 
હતી. તેને જ બીજા કાયદામા ંભેળસેળ ગણાવામા ંઆવતી હતી. આથી, આ પધ્ ધિતને સુ  યવિ  થત 
પ આપવાના હતેથુી એક સવર્ગર્ાહી િવધાન (legislation) અમલમા ંલાવવામા ંઆ  યો. અને તે છે, 

ÕÕખોરાક ભળેસેળ િનવારણ અિધિનયમ, ૧૯૫૪.ÕÕ આ કેિન્ દર્ય કાયદો છે. પણ તેનો અમલ રાજય 
સરકારો/કેન્ દર્શાિસત સરકારો ારા થાય છે. આ અિધિનયમ અનસુાર ભારતમા ંમાનવ વપરાશ 
માટે વેચાતો હોય તેવો ખોરાક આ અિધિનયમ હઠેળ ઠરાવેલા િનયમો, િવિનયમો અને ધોરણોને 
અનુ પ હોવો જોઇએ. ખોરાક ભેળસેળ  યાખ્ યામા ંજણા  યા મજુબ ખોરાકના પર્કારના તત્ વો અને 
તેમા ંઇરાદાપવૂર્કનુ ંઉમેરણ અથવા તેમા ંઅવેજી પદાથર્ હોય તો જ ભેળસેળ ગણાય એવુ ંનથી. 



 

Consumer’s Health & Safty 1 to 144 

16
પરંત ુ તેના વાવેતરથી  િવકાસ, લાગણી, કાપણી, સગંર્હ, પર્િકર્યા, હરેફેર અને કોઇપણ 
તબકકા દરિમયાન તે આકિ  મક રીતે દૂિષત થાય તો પણ તે ખોરાકની ભેળસેળ જ ગણાય. 
ખોરાકમા ંરહી જતા જતંનુાશકો, ગજન્ ય ઝેર (mycotoxin), ઝેરી ધાતઓુ િવ. વા દૂષક પદાથ ને 
પણ ધ્ યાનમા ંલેતી આ સૌથી વધ ુિવ  તતૃ  યાખ્ યા છે.  
 

 કમનસીબે, ગર્ાહકો પોતે જ, ગરીબીના કારણ ે અથવા યોગ્ ય િશક્ષણના અભાવે ખા  
પર્ોડકટોની ગણુવ ા િવશે િચંિતત નથી હોતા. આ અ ાનના કારણે જ તેઓને  વા  થ્યલક્ષી ગભંીર 
જોખમોએ સામનો કરવો પડે છે. ખોરાક અને આરોગ્ ય વચ્ ચેના સીધા સબંધંને મળી રહલેી  યાપક 
માન્ યતાના કારણે ખોરાક સલામતી પર્ત્ યે િવ  યાપી ધ ્યાન કેિન્ દર્ત થતુ ં જાય છે. ખોરાકની 
સલામતીનો અથર્ એ છે કે ખોરાકને હાિનકારક બનાવે તેવા અથવા અન્ ય કોઇપણ પદથર્નો 
ખોરાકમા ંઅભાવ અથવા તેનુ ં  વીકાયર્ અને સલામત પર્માણ, આથી, ખોરાક ભેળસેળના પડકારનો 
સામનો કરવા માટે ભેળસેળમા ંવપરાતા િવિવધ પર્કારના પદાથ , ભેળસેળ શોધી કાઢવાની પર્િકર્યા 
અને ગર્ાહકોને આપવામા ંઆવતા રક્ષણની જાણકારી એક શાણો ગર્ાહક ધરાવતો હોવો જોઇએ તે 
જ રી છે.  
 

:િવિવધ પર્કારના ખોરકામા ંથતી ભેળસેળ:    
 કેટલીક ભેળસેળ વી કે ધાન્ ય અને ધાન્ ય પર્ોડકટોમા ં
કાકંરી, માટી, જીવાત, લાલ ચણાદાળમા ં લાગંની દાળ, 
તેલીયા કઠોળ અથવા મરીને દીવેલ અથવા ખનીજ તેલથી 
ચમકાવેલ હોય, રાઇમા ંસરસવના બી વગેરે નરી આંખે જોઇ 
શકાય તેવી હોય છે. સભંિવત ભળેસેળ અને કોઇ ચોકકસ 
ખોરાકમા ં વાપરી શકાય તેવા ભળેસેળ માટેના પદાથ  
પરત્ વેની ગર્ાહક જાગિૃત ખોરાક ભેળસેળ શોધી કાઢવામા ંસૌથી અગત્ યનુ ંપાસ ુબનશે.  
 

 િવિવધ પર્કારની ખા  ચીજવ  તઓુમા ંભેળસેળ માટે વપરાતા ંજુદા જુદા પર્કારના પદાથ ની 
ચચાર્ નીચ ેકરવામા ંઆવી છે.  
 

દૂધઃ 
 સરકારી આંકડા મજુબ દૂધ એ ભારતમા ં સૌથી વધ ુ 
ભેળસેળ કરવામા ંઆવતી ચીજ છે. જો કે દૂધની ભેળસેળને ગર્ાહક 
ારા બહ ુ ગભંીરતાપવૂર્ક લેવામા ં આવતી નથી. જાણે કે આ 
બાબતમા ંગર્ાહક અને વેપારી વચ્ ચે સદીઓથી સમાધાન સધાયેલુ ં
છે. દૂધની ભેળસેળમા ં પાણીનુ ં ઉમેરવા, ફેટ કાઢી લેવી, કાજંી 
ઉમેરવી, મલાઇ કાઢી લીધેલા દૂધ પાઉડરનો ઉમેરો, સોિડયમ 
બાયકાબ નેટ, સોિડયમ કાબ નેટ વા અિકર્યક રસાયણ ઉમેરવા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. અમકુ 
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િક  સામા ં તો યિુરયા ખાતર, એમોિનયમ સ  ફેટનો ઉમેરો અને ખાડંનો ઉમેરો પણ થતો 
હોવાનુ ં પર્કાશમા ં આવેલ છે. દૂષકોના પર્કારમા ં ડી.ડી.ટી. વા જતંનુાશકોના અવશેષ, 
ઓિકસટેટર્ાસાયિકલન, પેિનિસિલન અને  ટેર્પ્ ટોમાયસીન વી પશિુચિકત્ સામા ંવપરાતી દવાઓનો 
સમાવેશ થાય છે. અમકુ િક  સાઓમા ંતો દુધને ફાટી જતુ ંઅટકાવવા માટે અથવા દૂધ સામાન્ ય 
તાપમાને સામાન્ ય િ  થિતમા ંજળવાઇ રહ ેતે માટે ન્ ટામાયસીન પણ ઉમેરવામા ંઆવતુ ંહોય છે. 
છે  લા કેટલાકં વષ થી બજારમા ં ÕÕિસન્ થેિટક દૂધÕÕ મળતુ ંહોવાના અખબારી અહવેાલો પણ મ યા 
છે. આવુ ં કહવેાત ુ િસન્ થેિટક દૂધમા ં પાણી, દર્ા  ય ડીટરજન્ ટ, ખાડં, યિુરયા અને વન  પિતજન્ ય 
ચરબીમાનંી િમલાવટથી બનતુ ંહોય છે. અને તે લેબોરેટરીમા ંતૈયાર થતુ ંહોય છે.  

 
 

:આરોગ્ ય અસરો: 
 દૂધનુ ંસૌથી વધ ુસેવન બાળકો કરતા ંહોય છે. અને દૂધને સપંણૂર્ આહાર ગણવામા ંઆવે 
છે. હાડકાના િવકાસ માટે  કેિ  શયમની જ ર પડે છે તેના મહત્ વના  તર્ોત તરીકે દૂધને ગણવામા ં
આવે છે. ઉપરની તમામ માન્ યતાઓ દૂધ શુ   વ પમા ંઉપલબ્ ધ થાય તેવી ધારણાના આધારે 
કરેલી છે. દૂધમા ંમોટાપાયે કરવામા ંઆવતી ભળેસેળના કારણે ઉપરના તમામ ગણુધમ  નાશ પામે 
છે અને ખરેખર તો તે આરોગ્ ય માટે જોખમ બને છે. ભેળસેળયકુત દૂધનુ ં સેવન કરતા બાળકો 
કુપોષણ અને અ પપોષણનો ભોગ બને છે અને આની અસરો પાછલી જીંદગીમા ંજોવા મળે છે. 
ઓિકસટેટર્ાસાયકલીન એક એવુ ંજતંનુાશક છે કે નો ઉપયોગ બાળકોની સારવારના હતે ુમાટે પણ 
કરવામા ંઆવતો નથી. ઓિકસટેટર્ાસાયકલીનથી કેિ  શયમના ચયાપચયમા ંિવકે્ષપ પડે છે અને આ 
રીતે હાડકાના િવકાસમા ંઅસરો થવાની સભંાવના રહલેી છે. દૂધમા ંરહલેા જતંનુાશકના સેવનથી 
સવંેદનશીલ  યિકતઓમા ંએલજીર્ક(િવકાર) અસરો થતી જોવા મળે છે. આવા દૂિષત દૂધના સતત 
સેવનથી આંતરડામા ંરહલેા સ ૂ  મજીવો જતંનુાશકના પર્િતરોધક બને છે. દૂધમા ંરહલેા જતંનુાશકોના 
અવશેષોથી દૂધની બનાવટ વી કે દહીમા ંપણ િવપરીત અસરો પડે છે.  
 
 

:દૂધની બનાવટો: 
 દૂધમાથંી અગિણત સખં્ યામા ં અન્ ય દૂધપેદાશો તૈયાર 
કરવામા ંઆવે છે. દૂધનો માવો િવિવધ પર્કારની મીઠાઇઓમા ંસૌથી 
વધ ુવપરાતી દૂધની બનાવટ છે. માવામા ંમહદ્અંશે  ટાચર્ સોિડયમ 
બાયકાબ નેટ અને સોિડયમ કાબ નેટ વા દૂધમા ં ભેળસેળ કરવા 
માટે વપરાતા પદાથર્ની ભેળસેળ કરવામા ંઆવે છે. માવામા ંસ ૂ  મ 
િવક ચેપ પણ િચંતાનુ ંબીજુ ંકારણ છે. દૂધની બનાવટોમા ંથતી 

ભેળસેળમા ંશીખડંમા ંકાજંી, દહીંમા ંસેકરીન, રોઝ િમ  કમા ંરહોડામીન, માખણ અને વન  પિત ઘીમા ં
દેંલા બટેટા િવ.નો સમાવેશ થાય છે. ચાદંીના વરખને બદલે એ  યિુમિનયમના વરખનો ઉપયોગ, 

અખા  રંગોનો ઉપયોગ િવગેરે ભેળસેળ દૂધની બનાવટોમા ંજોવા મળે છે.  
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:આરોગ્ ય અસરો: 
 મોટાભાગની તમામ મીઠાઇઓ બનાવવા માટેની મખુ્ ય સામગર્ી તરીકે વપરાતા દૂધના 
માવામાથંી બનતી દૂધની બનાવટોના સેવનના પિરણામે ઘણા ંબધા ખોરાકજન્ ય રોગો થતા હોવાનુ ં
ધ્ યાનમા ંઆ  યુ ંછે. આવા રોગો મોટે ભાગે માવામાનંા Õ  ટેિફલોકોકસ ઓિરયસÕ (staphylococcus 

aureas) ના સ ૂ  મ િવક ચેપના કારણે થાય છે. ખોરાકની હરેફેર કરનારા ફેિરયાઓ આ ચેપનો 
મોટો  તર્ોત બને છે અને માવાની અયોગ્ ય રીતે થતી હરેફેર અને સગંર્હથી તે આરોગ્ ય માટે 
જોખમ પ બને છે.  
 

:ધાન્ ય અને ધાન્ ય પેદાશો: 
 ધાન્ યોમા ં મળી આવતી ભેળસેળના પર્કારમા ં બા  
ચીજવ  તઓુ એટલે કે રેતી, બીજા અખા  રજકણો, મોટા 
પર્માણમા ંજીવજતંઓુ, સડી ગયેલા અનાજ િવગેરેનો સમાવેશ 
થાય છે. મેંદો અથવા આટો બનાવવા માટે વપરાતા ઘઊંમા ં
જીવાત અથવા સેલા હોય તો ઘઊંની અંદરનુ ંતત્ વ ઘણુ ંઓ  ં
હોય છે. અને તેમાથંી બધંાતી કણક પણ ઊતરતી કક્ષાની હોય 
છે. સોજીમા ંપણ લોખડંના ભકૂાની ઉમેરણી કરવામા ંઆવે છે.  
 
 

:આરોગ્ ય અસરો: 
 રેતી ભૌિતક રીતે દૂિષત હોય તો તે દાતંને નકુસાન કરે છે જયારે ગનો ચેપ લાગી ગયેલા 
ઘઊંમાથંી બનાવેલા ંઆટાના કારણ ેગર્ાહકોને ખોરાકજન્ ય રોગો થાય છે.  
 
 

:કઠોળ અને કઠોળની બનાવટો: 
 ભારતના મોટા ભાગમા ંઊગતી લાગંની દાળ (Lathyrus 

sathis) એક ઝરેી કઠોળ છે અને મોટાભાગના રાજયોમા ં તેનો 
માનવવપરાશ માટે વેચાણ પર પર્િતબધં લાદવામા ંઆવેલો છે. 
આ દાળ દેખાવમા ં તવેુરદાળ વી લાગે છે અને તેનો લોટ 
બનાવવામા ં આવે છે. તે લોટ બગંાળી ચણાના લોટમા ં
આસાનીથી ભળી જતો હોવાથી લાગંની દાળનો ચણાદાળ સાથે 
બગંાળી ચણાદાળ સાથે ભેળસેળ કરવામા ંઆવતી હોવાનુ ંજાણવા મળેલ છે. કઠોળ, બગંાળી 
ચણાનો લોટ, મઠની દાળમા ં પીળો રંગ ઉમેરવો, િદવેલ તેલથી કઠોળનો પોલીશ કરવો, 
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મેગ્ નેિશયમ િસિલકેટનુ ં ઉમેરણ િવ. કઠોળ અને તેની બનાવટોમા ં થતી ભેળસેળનો બીજો એક 
પર્કાર છે.  
 

:આરોગ્ ય અસરો: 
 લાગંની દાળના વધ ુ પડતા અને લાબંા સમયના સેવનથી ઉપભોકતાને સકુતાન 
(lathyrism)   નામનો રોગ થાય છે.  
 
 

:ખા તેલ અને ચરબી: 
 ભેળસેળની સૌથી વધ ુસભંાવના ખા તેલમા ંરહતેી હોય 
છે. ભારતમા ં મોટાભાગની રસોઇ બનાવવા િસંગ્ તેલ, કોપરેલ 
અને સરસવનો ઉપયોગ થાય છે. સીંગતેલમા ં જોવા મળતા 
ભેળસેળના પદાથ મા ં િદવેલનુ ં તેલ, ખનીજ તેલ અને 
સોયાબીન, કપાિસયા, પામોલીન, સરિસયાના બીયાનુ ંતેલ િવ. 
વા અનેક સ  તા ખા તેલોનો સમાવેશ થાય છે. સરસવના 

તેલમા ંદા ડીનુ ંતેલ, િસન્ થેિટક, એિલસોિથઓસાઇનેટની ભેળસેળ કરવામા ંઆવે છે અને ભેળસેળમા ં
વપરાતા સ  તા તેલમા ંતલના તેલ, અળસીના તેલ, સરિસયાના તેલ, સીંગતેલ અને િદવેલ તેલનો 
સમાવેશ થાય છે. સરસવના તેલમા ંઅમકુ વખત રંગની ભેળસેળ પણ જોવા મળે છે. કોપરેલ 
તેલનો ઉપયોગ િદવેલ તેલ, ખનીજ તેલ અને પામોલીન તેલમા ંભળેસેળ માટે કરવામા ંઆવતો 
હોય છે. ÕÕવન  પિતÕÕ વા તેલની ભેળસેળ િદવેલ, ખજૂરી િવગેરે વા પર્િતબિંધત તેલમા ંકરવામા ં
આવતી હોય છે. ઘીમા ંવન  પિત, પર્ાણીની ચરબી, કૃિતર્મ સગુધંની ભેળસેળ કરવામા ંઆવે છે અને 
કયારેક તો કૃિતર્મ રંગ પણ ઉમેરવામા ંઆવતો હોવાનુ ંજાણવા મ યુ ંછે.  
 
 
 

:આરોગ્ ય અસરો: 
 દા ડીના તેલની ભેળસેળમા ં ખા તેલનુ ં સેવન કરવાથી જલધંરનો રોગ ફાટી નીક યો 
હોવાના અનેક બનાવો બન્યા છે. આ ભળેસેળના કારણ ેઅનેક લોકો મતૃ્ય ુપામ્ યા છે. આવી ભેળસેળ 
રોકવા માટે સથવારે ટક તેલના વેચાણ પર પર્િતબધં મકૂયો છે. આહારમા ંિદવેલ તેલનો ઉપયોગ 
થવાથી ચરબીમા ંદર્ા  ય િવટામીનો નાશ પામે છે અને તેની ખામીના કારણે રોગો થાય છે.  
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:મરી મસાલા: 
 દૂધ પછી સૌથી વધ ુભેળસેળ કરવામા ંઆવતી હોય તો 
તેમા ંમરીમસાલાની ભેળસેળ બીજા નબંરે આવે છે. વરાળના 
િન  યદંન ારા એલચી, લિવંગમાથંી તેલ કાઢી લવેાની પર્થા 
સદીઓથી ચાલતી  આવી છે. મસાલામા ંસૌથી વધ ુ ભેળસેળ 
પીસેલી હળદરમા ં કરવામા ં આવતી હોય છે. મસાલામા ં
ભેળસેળ માટે વપરાતા પદાથ મા ં ટેરટર્ાિઝન, મેટાિલનયલો, 
લીડ કર્ોમેટ વા કૃિતર્મ રંગો અને તે ઉપરાતં મકાઇ કે જુવાર, આ લોટ, બટેટા અને સાબદુાણા 
વી સ  તી ખેતપેદાશોની સમગર્ ેણીનો સમાવેશ થાય છે.  

 
 
 

:આરોગ્ ય અસરો: 
 મરીમસાલામા ંથતી ભેળસેળના કારણે કોઇ આરોગ્ યલક્ષી જોખમ ઊભુ ંનથી થતુ ંપરંત,ુ 
ગર્ાહક પોતે ચકૂવેલા નાણા ંબદલ છેતરાય છે. આહારમા ંઉપયોગમા ંલેવાતા મરીમસાલાનુ ંપર્માણ 
એટલુ ં મયાર્િદત હોય છે કે તેમા ં ભળેસેળનો અવકાશ ઓછો હોય છે. આથી, આ બાબતમા ં
સલામતીની િચંતા ઓછી છે.  
 
 
 

:ચા: 
 ચા અને કોફીમા ંચાની ભકૂીમા ંભેળસેળનુ ંપર્માણ વધુ ં
હોય છે. ચામા ં કાજુની ફોતરી, કાળા ચણાની ફોતરી, ચાની 
નકામી ભકૂી, િસન્ થેિટક રંગો, લોખડંનો  હરે િવ. પદાથ ની 
ભેળસેળ જોવા મળે છે. મશીનરીના કાયમી ઉપયોગના કારણે 
લોખડંનો  હરે ચાની પ ી પર પણ જોવા મળે છે.  
 
 
 

:આરોગ્ ય અસરો: 
 આના કારણે કોઇ એવા તી  આહારજન્ ય રોગો થયા હોવાના િક  સા ન ધાયા નથી પરંત ુ
કૃિતર્મ રંગ શરીરમા ંજવાથી આરોગ્ ય પર લાબંાગાળાની અસરો થવાની શકયતા રહલેી છે.  
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:મીઠાઇઓ: 
 બાળકો મીઠાઇના મોટા વપરાશકતાર્ ગણાય છે. અને 
તેમને આકષર્વા માટે મોટાભાગની મીઠાઇઓમા ં વધ ુ પડતા 
અખા  રંગોનો ઉપયોગ કરવામા ં આવે છે. અને તેમાના ં
કેટલાકં રંગોમા ં રહોડામીન, ઓરેન્ જ, મેટાનીલ યલો િવ.નો 
સમાવેશ થયેલો હોય છે. મીઠાઇમા ંસેકરીન નામના પદાથર્ની 
ભેળસેળ અચકૂ કરવામા ંઆવે છે.  
 
 
 

:આરોગ્ ય અસરો: 
 રંગોના અિનયિમત સેવનના કારણ ેજુદા જુદા પર્કારની આરોગ્ ય અસરો થવાની સભંાવના 
છે મ કે એિરથર્ોસીન (erythrosin) શરીરમા ંવધ ુપર્માણમા ંદાખલ કરવાથી બાળકોમા ંઅ  પગલ 
ગર્િંથતા થઇ શકે છે. પોન્ સીઓ ૪ આર (ponceau 4R) શરીરમા ંવધ ુપર્માણમા ંપર્વેશવાથી બાળકોની 
જીભ પર ચાદંા પડી શકે છે.  
 
 

:ફળો અને શાકભાજી: 
 ખોરાકમા ં કરવામા ંઆવતી ભેળસેળ નવા  વ પમા ં
હવે કાપેલ ફળો પર રંગોના ઉમેરણ થતા ંહોવાનુ ંધ્ યાન પર 
આ  યુ ં છે. અને એ વાત સિુવિદત છે કે ભારતમા ં કાચા 
ફળોને કૃિતર્મ રીતે પકવવા પર પર્િતબધં છે. લીલા વટાણાને 
Õમેલેશીટ ગર્ીનÕÕ નામના રસાયણથી રંગવામા ંઆવતા હોય 
છે.  
 
 

:આરોગ્ ય અસરો: 
 ખોરાકમા ં રંગના સેવનની સલામત મયાર્દા હોય છે. નાથી વધ ુપર્માણમા ંલેવાતો દરેક 
રંગ જુદા જુદા પર્કારની િવષજન્ ય અસરો ધરાવે છે. એટલે જ તો તમામ પર્કારના ખોરાકમા ંકૃિતર્મ 
રંગ ઉમેરવાની પરવાનગી નથી. કૃિતર્મ રીતે ફળો પકવવાથી થતી ઝેરી અસરો કેિ  શયમ 
કાબાર્ઇડમા ંરહલેી ઝરેી અશિુ ઓના કારણે થતી હોય છે.  
 
 

:ખા ચીજોન ેલાગતો ચેપ: 
 ખા ચીજોમા ંભળેસેળ ઉપરાતં, ખા ચીજોના કારણે લાગતો ચેપ એક એવી સમ  યા છે કે 
 ગર્ાહકના આરોગ્ યને માઠી અસર પહ ચાડે છે.  
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 ખોરાકમા ંથતા આકિ  મક ચેપની સાકંળ નીચે મજુબ આગળ વધે છે.  
 

 પાકના રક્ષણ માટે ખેડૂત ારા મેલેિરયાના ઉપદર્વને રોકવા આરોગ્ ય િવભાગ ારા 
જતંનુાશકનો છટંકાવ કરવામા ંઆવે છે ત્ યારે ચેપની શ આત થાય છે.  
 
 

 આ છટંકાવના લાબંા સમય બાદ પણ તેના અવશેષો રહી જવા પામે છે અને ગાય અને 
મરઘાના ખોરાકને અસર થાય છે. જમીનનુ ંપાણી ઝેરી બને છે અને તેથી જ માસં, માછલી, દૂધ 
અને ઇંડા પણ ઝેરી બને છે.  
 
 

 સગંર્િહત કરેલ અનાજને સડતુ ંબચાવવા માટે વળી ફરીથી જતંનુાશકનો છટંકાવ કરવામા ંઆવે છે 
ના કારણે વળી ફરીથી અનાજના જથ્ થામા ંજતંનુાશકોના અવશેષોની માતર્ા વધે છે.  

 
 

 વેપારીઓ ફળોને તાજા રાખવા તથા લાબંો સમય સધુી સાચવી રાખવા માટે તેમને જતંનુાશકમા ં
બોળે છે. તેલ અને મીઠાઇઓમા ંઅખા  પદાથ ની ભેળસેળ થાય છે.  
 
 

શાકભાજી અને અન્ ય ખોરાકને ધોવાથી આ જોખમ થોડુ ંઓ  ંથાય છે. પરંત ુખોરાકને રાધંવાથી 
તેના ઝેરી તત્ વો ભાગ્ યે જ નાશ પામે છે. તેને ખોરાકમા ંલેવાથી નાના આંતરડામા ંઆ જતંનુાશકો શોષાય 
છે.  

 
 

શરીરમા ં સમગર્ િહ  સામા ંઆવેલા ચરબીના કોષોમા ંઆ જતંનુાશકોનો સગંર્હ થાય છે અને તે 
શરીરના ચેતા અવયવો વા કે દય, મગજ, િકડની અને લીવરને નકુસાન પહ ચાડી શકે છે.  
 
 

:ખા ચીજને લાગતો ચેપ: 
 ખા ચીજને લાગતા ચેપના સામાન્ ય પર્કારોમા ંસ ૂ  મ િવક ચેપ રાસાયિણક ચેપ અને ધાત ુ
સબંધંી ચપેનો સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે.  
 
 

:સ ૂ  મ િવક ચેપ: 
 ખોરાકને લાગતો સ ૂ્  મ િવક ચેપ અને ખોરાક સલામતી માટે વપરાતી જતંનુાશક દવાઓ, 
પશિુચિકત્ સામા ંવપરાતી દવાઓના અવશેષો અથવા ભારે ધાતઓુ વા રાસાયિણક પર્દૂષકો કરતા ં
પણ વધ ુગભંીર સમ  યા પ છે. ભારતમા ંજો કે ખોરાકને લાગતા સ ૂ  મ િવક ચેપ પરત્ વે જાગિૃત 
આવી નથી. ખા  પેદાશ વી કે આઇ  કર્ીમ, દૂધ, દૂધની પેદાશો, મીઠાઇઓ, મરઘા-બતકાનુ ંમાસં, 
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માછલી, ઝીંગા િવગેરે પર ઘણાબધા ં  વતતંર્ અભ્ યાસ થયેલા છે. મા ં સ ૂ  મ િવક ચેપના 
પર્માણનો અભ્ યાસ અથવા તેનાથી વધ ુિવકૃિતજનક સેિન્ દર્યોની હાજરી જણાઇ આવેલ છે.  
 
 

:રાસાયિણક ચેપ: 
 

જતંનુાશક દવાઓના અવશેષોઃ- રાસાયિણક પર્દૂષકોમા ં જતંનુાશક /ઉધઇનાશક દવાઓના 
અવશેષોનો િહ  સો િચંતાનુ ંમોટંુ કારણ છે. એવી જ રીતે, ડીડીટી, આ  ડર્ીન, ડાઇ-આ  ડર્ીન િવગેરે 
વા જતંનુાશકો/ઉધઇનાશકો વા સેિન્ દર્ય કલોિરન ધરાવતા રસાયણો ખોરાક સલામતી માટે 

ગભંીર ખતરા પ છે. આ જતંનુાશકોનો કૃિષમા ંઉપયોગ કરવા પર પર્િતબધં મકૂવામા ંઆ  યો છે. 
તેમ છતા ં તેમાનંા કેટલાકંનો જાહરે આરોગ્ ય કાયર્કર્મોમા ંઉપયોગ હજુ ચાલ ુ છે. દૂધ અને દૂધની 
બનાવટો અન્ ય કોઇપણ ખા ચીજની તલુનામા ંવધ ુચેપી થવાની અથવા દૂિષત થવાની સભંાવના 
ધરાવે છે.  
 

ગજન્ ય ઝરેઃ- ખોરાકમા ંઅમકુ પર્કારની ગના કારણે આ ગજન્ ય ઝેર પેદા થાય છે. ની 
આરોગ્ ય પર અને આિથર્ક રીતે પણ અસર પડે છે. આફલાટોિકસન િડઓિકઝનેવાિલનોલ, 
પેપ્ યિુનલ, ફયમેુિનઝીન અને એગ ટ આ  કાબાર્ઇડ િવ. િવિવધ ખોરાકોમા ંજણાઇ આવેલા કેટલાકં 
મહત્ વના ગજન્ ય ઝેર છે.  
 

પશિુચિકત્ સામા ં વપરાતી દવાના અવશેષોઃ- ખોરાકમા ં પશિુચિકત્ સામા ં વપરાતી દવાના 
અવશેષો ઘટકોની હાજરી જણાઇ આવવાની સમ  યા છે  લા થોડા સમયથી ધ્ યાનમા ંઆવી છે. 
પશરુોગોની સારવાર માટે વપરાતા જીવાણનુાશકો અથવા પશઓુના ખાણમા ં વપરાતા ઉમેરણ 
દર્  યો અને દૂધના વધ ુઉત્ પાદન માટે વપરાતા હોમ ન્ સ આ બે પર્કારના પશિુચિકત્ સામા ંવપરાતી 
દવાના અવશેષો દૂધમા ંમળી આ  યા છે.  
 
 

ભારે ધાતઓુઃ- સીસ,ુ કેડિમયમ, પારો અને સોમલ (આસેર્િનક) – આ ચાર ઝેરી ધાતઓુ ખોરાકમા ં
ચેપ તરીકે પર્વેશી શકે છે.  
 

કો  ટક-૧: કેટલીક ધાતઓુ અન ેરસાયણોની ઝેરી અસરો. 
 

નામ સબંિંધત ખોરાક ઝેરી અસર 

૧. સોમલ (arsenic) ફળો ઉપર સીસાજન્ ય સોમલનો છટંકાવ ચકકર આવવા, ખેંચ, મતૃ્ યમુા ંપિરણમતો 
પક્ષઘાત  

ર. બેિરયમ બેિરયમ કાબ નેટના દૂષકયકુત ખોરાક આકર્મક કંપવાત,  નાયઓુ અથવા 
લવચીકતા િશિથલ પડવી, તાણ/ખેંચ  
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૩. કેડેિમયમ  ફળોના રસ અને સોફટડર્ીંકસને ધાતનુા 
વાસણમા ં રાખવાથી તેમા ં પર્વેશતુ ં
કેડેિમયમ 

અિત િશિથલતા, િકડનીને હાિન પહ ચવી, 
પર્ો  ટેટ કેન્ સર, એક કરતા વધ ુઅિ  થભગં 
(જાપાનમા ં કેડેિમયમની ઝેરી અસરના 
કારણે જીવલેણ રોગ થયો હોવાના હવેાલ 
મળેલા છે.  

૪. કોબા  ટ પાણી, બીયર  દય બધં પડી જવુ ં 
પ. કોપર તાબંાના ઝાખંા વાસણોમા ંરાખેલ અમ્ લ 

ખોરાક 

ઉલટી થવી અને પેઢાનો દુઃખાવો  

૬. લીડ (સીસ)ુ કેટલાકં પર્ોસેસ ્ ડ ડ, લીડથી દૂિષત 
પાણી  

પક્ષઘાત, મગજને નકુસાન  

૭. મરકયરુી (પારો) મરકયિુરયકુત ગનાશકો વાળા 
અનાજના દાણા અથવા મરકયિુરથી 
દૂિષત માછલી  

પક્ષઘાત, મગજને નકુસાન અને અંધાપો 

૮. ટીન ડબ્ બામાનંો ખોરાક  પેટની શળૂ, ઉલટી અને ગભરામણ 

૯. જસત કલાઇવાળા વાસણમા ંરાખેલ ખોરાક  ચકકર આવવા, ઉલટી 
૧૦. જતંનુાશકો દરેક પર્કારનો ખોરાક તી  ઝેરના કારણે લીવર, િકડની, 

મગજના ાનતતંનેુ થતા નકુસાનથી 
થતુ ંમતૃ્ ય.ુ   

 
 
 

:ભેળસળે શોધવા માટેના પરીક્ષણ: 
 સરળ પિરક્ષણો, રાસાયિણક પિરક્ષણો અને 
પર્યોગશાળાના પિરક્ષણોનો ઉપયોગ કરીને ભેળસેળ શોધી 
શકાય છે. આ પિરક્ષણો માટે નીચનેા કો  ટકથી િવ  તતૃ 
કાયર્પધ્ ધિત દશાર્વવામા ંઆવી છે.  
 

કો  ટક-ર: ભેળસળે શોધવા માટેના સરળ પરીક્ષણ 

ચીજનુ ંનામ ભળેસેળમા ંવપરાતો પદાથર્ પરીક્ષણની પધ્ ધિત 

ચાની ભકૂી અને ચાની 
પ ી  

લોઢાની કતરણ  કાગળ પર થોડી ચાની ભકૂી મકૂો, તેની નીચ ે
લોહચુબંક મકૂીન ે આમતમે ઘસો. લોઢાનો 
 હરે ચુબંકને ચ ટી જશ.ે  

કૃિતર્મ રંગ ભીના બ્ લોટીંગ પેપરની ઉપર ચાની પ ી 
મકૂો. ભળેસેળયકુત ચાની પ ી તરતજ રંગ 
છોડી દેશે.  

લાકડાનો  હરે અથવા કાળી અથવા બગંાળી  
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ચણા દાળના ફોતરાની રંગ કરેલી ભકૂી  
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મરચાનંી ભકૂી  લાકડાનો  હરે પાણી ભરેલા પ્ યાલામા ંમરચાની ભ ૂકંી છાટંો. 

લાકડાનો  હરે સપાટી પર તરશે.  
રેતી  મરચાનંી ભકૂીન ે ગ્લાસમા ંનાખંી તેના ઉપર 

ઉંચથેી પાણી રેડવાથી રેતીનો અવાજ આવે 
તો ઇંટનો ભકૂો અથવા રેતી દશાર્વ ે છે. અને 
નીચ ે બસેી ગયેલા સફેદ પોચા દાણાના 
અવશષેો રેતીના સાબનુી હાજરી દશાર્વ ેછે.   

કૃિતર્મ રંગ પાણી ભરેલા પ્ યાલામા ંમરચાનંી થોડીક ભકૂી 
નાખવાથી પાણીમા ંરંગ ઓગળવા માડંશ.ે  

ધાણા ંપાઉડર લાકડાનો  હરે પાણીના પ્ યાલામા ં ધાણાની ભકૂી નાખો. 
લાકડાનો  હરે પાણીની સપાટી ઉપર તરશ.ે. 

ઇલાયચી ઝીણી ઇલાયચી મોટી ઇલાયચી ઉપર કોઇ સળ નિહ હોય 
જયારે નાની ઇલાયચી ઉપર ફાટ અને સળ 
પડેલા જોવા મળશે.  

તેલ/અકર્ કાઢી લવેામા ં આ  યુ ં હોય અને 
તેના કોચલા ઉપર ટે  કમ પાઉડર 
લગાવવામા ંઆ  યો હોય  

આંગળીઓ વડે ઘસવાથી ટે  કમ આંગળીઓ 
ઉપર ચ ટશ.ે અને જો તેમાથંી કોઇ સગુધં ન 
આવતી હોય તો સમજવુ ં કે અકર્/તેલ કાઢી 
લવેામા ંઆ  યુ ંછે.  

કોફી પાઉડર િચકોરી પાણીમા ં થોડી કોફી નાખંીને હલાવો. કોફી 
પાણીની સપાટી પર તરકે જયારે િચકોરી 
પાણીના તળીયે બેસી જશે અને પાણી 
બદામી લાલ રંગનુ ંથઇ જશે.  

 આંબલી અથવા ખજૂરના ઠળીયાનો ભકૂો  સફેદ બ્ લોટીંગ પેપર ઉપર આવી કોફીને 
છાટંો અને તેના ૧ ટકા સોિડયમ કાબ નટે 
સો  યશુન તનેા પર છાટંો. જો તેમા ંઆંબલી 
અથવા ખજૂરના ઠિળયાનો ભકૂો હશે તો 
બ્ લોટીંગ પેપર પર લાલ ડાઘ પડશ.ે 
પાણીમા ંથોડી કોફી નાખંી હલાવો, આંબલીના 
ઠિળયાનો ભકૂો નીચ ે ભેસી જશે. જયારે શુ  
કોફી ગ્લાસના પાણીની ઉપર તરતી રહશેે.  

 લાલ ચણાદાળ  લાગંની દાળ  લાગંની દાળ ફાચર વા આકારની હોય છે. 
અને તથેી લાલ ચણાદાળથી તેન ે
સરળતાપવૂર્ક અલગ તારવી શકાય છે.  

ઘઊં, બાજરી અન ે
અન્ ય અનાજ  

ઇરગોટ (ઝરેી તત્ વ ધરાવતી ગ)  બાજરીમા ંજાબંલી કાળા રંગના લાબંા કદના 
અનાજ ઇરગોટની હાજરી સચૂવ ેછે. પાણીમા ં
ર૦ ટકા ટલુ ં મીઠું નાખી તૈયાર કરેલા 
દર્ાવણમા ંઅનાજ નાખવાથી ઇરગોટ સપાટી 
પર તરશે જયારે સારુ અનાજ પાણીમા ંબસેી 
જશ.ે  
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ધતરૂાના બી  ધતરૂાના બી મરચાના બી વા કાળા બદામી 

રંગ વા હોય છે. એકદમ નજીકથી અન ે
ધ્ યાનપવૂર્ક જોવાથી આ ભદે જણાઇ આવે છે. 

કાળા મરી  પપૈયાના બી  પપયૈાના બી મરીની સરખામણીમા ંસુવંાળા 
અને ગોળ હોય છે. અને પાણીના ગ્ લાસમા ં
નાખંતા ત ે તરે છે. પપયૈાના બી હલકા,ં 
આકારમા ંઇંડાકાર અને બદામી અથવા કાળા 
બદામી રંગના હોય છે થી તે મરી કરતા 
અલગ પડે છે. કાળા મરીને ચાવવાથી અને 
પપયૈાના બીને ચાવવાથી તેની ખાિસયત 
અલગ પડવાથી ખ્ યાલ આવે છે.  

હલકા ઠિળયા િવનાના ફળ  ભળેસેળયકુત કાળા મરીન ે િ  પિરટમા ં
નાખવાથી આ ફળ સપાટી ઉપર તરે છે. 

દૂધ  િડટરજન્ ટ  દૂધ અન ે પાણી માપી શકાય તેવી જારમા ં
સરખા િહ  સામા ંલઇ અને બરાબર હલાવીને 
તેનુ ંિમ ણ કરશો. દૂધમાથંી પરપોટા ઉઠે તો 
દૂધમા ંભળેસેળ છે તેમ માની શકાય. 

પાણી  શુ  દૂધનુ ં લેકટોમીટર પરનુ ં રીડીંગ 
૧.૦ર૦થી ઓ  ન હોય, દૂધમા ં પાણીની 
હાજરી શોધી કાઢવા માટે દૂધને ચમકતી 
લબં પ સપાટી પર મકૂવામા ંઆવતા શુ  
દૂધ રેલાશે નિહ અથવા તેની પાછળ સફેદ 
ડાઘ પર્સરેલો દેખાશે. જયારે ભળેસેળયકુત 
દૂધ િનશાન છોડયા િવના વહી જશે. 

  ટાચર્ (કાજંી)  દૂધમા ં આયોડીનયકુત દર્ાવણ ઉમેરતા જો 
તેનો કલર વાદળી રંગનો થાય તો  ટાચર્ની 
ભળેસેળ કરવામા ંઆવી હોય અથવા અન્ ય 
ઘ  પદાથર્ ઉમરેવામા ં આ  યો હોય તેવા 
સજંોગોમા ંઆ પરીક્ષણ પર્માણભતૂ નથી.  

દૂધનો માવો   ટાચર્  આયોિડનયકુત દર્ાવણ ઉમેરતા એ વાદળી 
રંગ જોવા મળે તો  ટાચર્ ઉમરેવામા ંઆ  યો 
હોય.  

ખાડં  કાકંરી  પાણી ભરેલા ગ્ લાસમા ંખાડં ઓગાળો. ખાડં 
ઓગળી જશ ેઅને કાકંરી ઓગળશે નિહ.  

ચોકનો ભકૂો  પાણી ભરેલા ગ્ લાસમા ંખાડં ઓગાળતા ચોક 
પાણીના તિળયે બસેી જશ.ે  

હીંગ  રાળ અથવા ગુદંર  હીંગન ે પાણીમા ં ઓગાળવાથી શુ  હીંગ 
પાણીમા ં દૂિધયા રંગનુ ં દર્ાવણ બનાવી 
ઓગળી જશ.ે  
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માટી અને કાકંરી હીંગન ે પાણી ભરેલા ગ્ લાસમા ં નાખંતાની 

સાથ ેમાટી અને કાકંરી પાણીના તિળય ેબેસી 
જશ.ે  

પ્ યમુીક  ટોન અથવા રેતી  પાણીમા ં બરાબર હલાવતા પ્ યમુીક  ટોન 
અથવા અન્ ય રેતી પાણીના તિળયે બસેી 
જશ.ે 

સાબદુાણા  રેતી, શખં, જી   સાબદુાણાને તપાવો, મ મા મકુવાથી ત ેકઠણ 
અને કણીદાર લાગે છે. જયારે શુ  સાબદુાણા 
તપાવવાથી ત ેઓગળી જાય છે અને તેની 
રાખ પણ ભાગ્ ય ેજ રહતેી હોય છે. 

પીસલેી હળદર  લાકડાનો  હરે પાણી ભરેલા ગ્ લાસમા ં હળદર નાખંો. 
લાકડાનો  હરે પાણી ઉપર તરશ.ે  

 મેટાનીલ યલોની ભળેસેળના કારણે દેખાતો 
પીળો રંગ  

બીકરમા ં એક આખી ચમચી ભરી પીસલેી 
હળદર નાખંો. તેમા ં હાઇડર્ોકલોિરક એિસડના 
થોડા ટીપા ં નાખંો એકાએક જંાબલી રંગ 
દેખાશે  પાણીમા ં ઓગળતા અદર્  ય થઇ 
જશ.ે જો તેનો રંગ મેટાનીલ યલો દેખાય તો 
અખા  રંગની મળેવણી કરવામા ં આવેલી 
હોય.,  આ પરીક્ષણ માતર્ મેટાનીલ યલો 
માટે જ છે.  

  ટાચર્ ઓગાળેલી હળદરમા ં આયોડીનનુ ં દર્ાવણ 
ઉમરેો. જો તેમા ં  ટાચર્ હશ ે તો ત ેજાંબલી 
રંગનુ ંથઇ જશે.  

રવો  લોખડંનો ભકૂો (લોખડંની કતરણ)  રવા ઉપર લોહચુબંક મકૂતાની સાથે લોખડં 
ની કતરણ ચુબંકન ેચ ટી જશે.  

ઘઊંનો લોટ (મેંદો)  ભ ૂસં ુ  પાણી ભરેલા ગ્ લાસમા ં ઘઊંના લોટને 
નાખવાથી ભ ૂસં ુ ંપાણીની સપાટી ઉપર તરશે. 

સોજીનો આટો બનાવવા છે  લ ેવધલેો આટો  આવા લોટમાથંી બાધંવામા ંઆવતી કણકમા ં
વધારે પાણી જોઇએ છે અન ે તેમાથંી 
બનાવવામા ંઆવતી રોટલી સકૂી લાગે છે. 
ઘઊંમાથંી બનતી રોટલીનો  વાદ થોડો મીઠો 
લાગે છે. જયારે આવા ભળેસેળયકુત 
આટામાથંી બનાવવામા ં આવતી રોટલીનો 
 વાદ િફકકો લાગે છે.  

ચાદંીનો વરખ  એ  યિુમિનયમ વરખ  ચાદંીના વરખને સળગાવતા તે સપંણૂર્ બળી 
જાય છે અન ે પાછળ તટેલા ં જ જથ્ થાના 
નાના ગોળાકાર દાણા પડે છે. જયારે 
એ  યિુમિનયમનો વરખ સળગાવવાથી ઘરેી 
ભખૂરી કાળાશવાળી રાખ થઇ જાય છે.  
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કોપરેલ તલે  અન્ ય તેલ  થોડી માતર્ામા ંકોપરેલ તેલ લઇ તનેે ફર્ીજમા ં

મકૂો. કોપરેલ તેલ થીજી જશે જયારે અન્ ય 
તેલ પર્વાહી  વ પમા ંરહશે.ે  

ચોકલટે આઇ  કર્ીમ 
શરબત 

મેટાનીલ યલો  નવસેકા પાણીમા ં ખોરાક નાખી તેનો રંગ 
તારવવો અન ે તેમા ં સાદંર્ હાઇડર્ોકલોિરક 
એિસડના થોડા ટીપા ં ઊમરેો જો તનેો 
િકરમજી લાલ રંગ દેખાય તો મટેાનીલ 
યલોની ભળેસેળ કરવામા ંઆવલેી હોય.  

કેસર  રંગ અન ેસગુધં ભળેવેલ મકાઇના રેસા  શુ  કેસર ભાગંત ુનથી. કૃિતર્મ કેસર મકાઇના 
તાતંણાને ખાડંની ચાસણીમા ં નાખી કડક 
બનાવી રંગવામા ંઆવેલ હોય છે. કૃિતર્મ રંગ 
પાણીમા ં ઓગળી જશ.ે કેસરના તાતંણાને 
પાણીમા ં ઓગાળતા પાણીમા ં કેસરી રંગ 
ફેલાશે. 

લવીંગ  વોલટેાઇલ તેલ (અકર્) કાઢી લીધેલ લવીંગ  અકર્ કાઢી લીધેલ લવીંગને તનેા નાના કદ 
અને સકંોચાયેલ દેખાવ પરથી જ ઓળખી 
શકાય છે. લવીંગનો લાક્ષિણક તીખો  વાદ 
અકર્ કાઢેલા લવીંગમા ંઓછી તી તા વાળો 
હોય છે.  

ચોખા  આરસના અથવા અન્ ય પથ્ થર  આનુ ં પરીક્ષણ સરળ છે. થોડી માતર્ામા ં
હાથની હથેળીમા ંચોખા લઇ તનેે ધીમી ધીમ ે
પાણીમા ંનાખંો પથ્ થરના દાણા ડૂબી જશ.ે  

સામાન્ ય મીઠુ  સફેદ પથ્ થરનો ભકૂો, ચોક  પાણી ભરેલા ગ્ લાસમા ંએક ચમચી મીઠુ લઇ 
હલાવો. જો તમેા ંચોક હશે તો દર્ાવણનો રંગ 
સફેદ બનશે અને. અન્ ય અશિુ ઓ તેના 
તિળયો બસેી જશે.  

રાઇ  દા ડીના બી  રાઇ સુવંાળી હોય છે. જયારે દા ડીના બી 
અનાજ વા કરકરા હોય છે અને વધારે 
કાળા હોય છે. તેનુ ંસ ૂ  મ િનરીક્ષણ કરવાથી 
પારખી શકાય છે.  

મધ  ચાસણી (ખાડં અન ેપાણી)  ના પમૂડાને શુ  મધમા ં બોળીને 
સળગાવવાથી સળગી ઉઠશે. જયારે તમેા ં
પાણીની ભળેસેળ હશે તો સળગશે નિહ અને 
તેમા ંતડ તડ અવાજ આવશે.  

સોપારી  રંગ અન ેસેકરીન  રંગ પાણીમા ંઓગળી જશે. સેકરીનના કારણે 
સોપારીનો  વાદ મીઠો અન ે  વાિદ  ટ લાગશે. 
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લીલા વટાણા  રંગનો પાસ  નમનૂાને પાણીમા ંઅધ  એક કલાક પલાળી 

રાખી તનેે હલાવવાથી ભળેસેળયકુત રંગ 
ટો પડશે.  

તજ  કાસનુ્ દર્ાના છોિડયા  તજની છાલ પાતળી હોય છે. જયારે કાસનુ્ દર્ા 
નામના ઝાડની છાલ ઘ  અને જાડી હોય છે.  
તજના છોડીયા વળી શકે છે.  

શાહજી   ઘાસના બી  ઘાસના બી શાહજી  કરતા ં નાના હોય છે 
અને તનેી કોઇ સોડમ કે  વાદ હોતો નથી. 

જી   કોલસાની ભકૂીથી રંગેલા ઘાસના બી  હાથમા ંઘસતા આંગળી પર કાળો રંગ લાગે 
છે  

ધાણા  ઘોડાની લાદનો પાઉડર  પાણીમા ં ભીંજવો. ઘોડાની લાદ પાણીની 
ઉપર સહલેાઇથી તરવા લાગશે.  

સોપારી  લાકડાનો  હરે અને કૃિતર્મ રંગ  પાણીમા ં છાટંવાથી લાકડાનંો  હરે પાણીની 
ઉપર તરશ ેઅને કૃિતર્મ રંગ ટો પડી જશ.ે 

પાનમસાલા  સેકરીન  સેકરીન  વાદમા ંકડવ ુહોય છે.  
 
 

કો  ટક-૩: ભેળસળે શોધવા માટેના રાસાયિણક પરીક્ષણ  
 

ચીજનુ ંનામ ભળેસેળમા ંવપરાતો પદાથર્ પરીક્ષણની પધ્ ધિત 
કોપરેલ  િદવેલ તેલ  એક મીલીિલટર કોપરેલ તેલમા ં દસ 

મીલીિલટર િસડર્ીફાઇડ પટેર્ોલીયમ ઇથર 
મેળવી તનેે હલાવી, દર્ાવણ બનાવો. 
એ  યિુમિનયમ સોલીબ્ નેટમાથંી તયૈાર થતા ં
સાદંર્ હાઇડર્ોકલોિરક એિસડન ેતેમા ંઉમરેો. જો 
કોપરેલ તલેમા ં ભેળસેળ હશ ે તો પાતર્ના 
તિળય ેવાદળા વી રચના દેખાશે  

રસોઇનુ ંતલે  દા ડીનુ ંતેલ  નમનૂામા ંસાદંર્ નાઇિટર્ક એિસડ ઉમેરી પાતર્ને 
બરાબર હલાવો. એિસડના  તર પર દેખાતો 
લાલાશ પડતો બદામી રંગ દા ડીના તેલની 
હાજરી સચૂવે છે.  

ખા  તેલ  ખિનજ તેલ ર મીલીિલટર ખા તેલ લઇ તેમા ંએટલી જ 
માતર્ામા ં N/2 આ  કોહોિલક પોટાશ ઉમેરો. 
આ બનંેને પાણીમા ં૧૫ િમિનટ ઊકાળી તમેા ં
૧૦ મીલીિલટર પાણી ઊમરેો. જો તે ડહો ં 
દેખાય તો તેમા ં ખિનજ તલેની ભળેસેળ 
કરવામા ંઆવી હોય.  

િદવેલ તેલ  એક બીકર લઇ તેમા ંથોડુ ંિદવલે તલે નાખી 
તેન ે પેટર્ોિલયમ ઇથર સાથ ેઓગાળો. અને 
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ત્ યારબાદ તેન ેમીઠાવાળા બરફમા ંઠંડુ પડવા 
દો. જો તેમા ંઅન્ ય તેલની ભળેસેળ હશે તો 
પાચં જ િમિનટમા ંતે ડહો ં દેખાવા માડંશે.  

જીં લી તલે  બૌડોયનુની કસોટીઃ- આ કસોટી જીં લી 
તેલની હાજરી શોધવા માટેની છે. પ મીલી. 
તેલ, પ મીલી. સાદંર્ હાઇડર્ોકલોિરક એિસડ 
અને ફયરુફયરુોલ (Furfurol)ના ર-૩ ટીપા ં
બરાબર હલાવો. ગલુાબી અથવા લાલ રંગ 
જીં લી તલેની ભળેસેળ સચૂવે છે.  

કપાિસયાના બીનુ ંતેલ હાફેનની કસોટીઃ- આ કસોટી કપાિસયાના બી 
ની ભળેસેળ શોધવા માટે છે. તેલન ેસ  ફરના 
દર્ાવણ સાથે ગરમ કરતા ંલાલ રંગ દખાય 
તો ખા તેલમા ં કપાિસયાના બી નુ ં તેલ 
ભળે  યાનુ ંસાિબત થાય છે. (સ  ફરનુ ંદર્ાવણ 
– કાબર્નડીસ  ફાઇડમા ં ૧ ટકા સ  ફર નાખી 
તેટલા ંજ પર્માણમા ંએમ્ લીઆ  કોહોલ લવેો.) 

ઘી અથવા માખણ  વન  પિત  કસનળીમા ં પાચં મીલીિલટર ઘી અથવા 
માખણ નાખંો. તેમા ં પાચં મીલીિલટર  
હાઇડર્ોકલોિરક એિસડ અન ે તેમા ં ર ટકા 
વન  પિત તલેનુ ં ૦.૪ મીલીિલટર દર્ાવણ 
નાખો અથવા ખાડંના  ફિટક (sugar 

crystals) મેળવો. કસનળીને છલોછલ ભરી 
બ ે િમિનટ સધુી હલાવો. દર્ાવણમા ં ગલુાબી 
અથવા લાલ રંગ થવાથી ઘીમા ંવન  પિતની 
હાજરી જણાય છે.  

વન  પિત  બીકરમા ં એક ચમચી ભરી ઓગળેલુ ં ઘી 
અથવા માખણ લો. અને તેમા ં તેટલી જ 
માતર્ામા ંસાદંર્ હાઇડર્લોિરક એિસડ નાખી તમેા ં
શેરડીમાથંી બનેલી ખાડંની એક ચપટી નાખંો. 
એક િમિનટ બરાબર હલાવો અન ે પાચં 
િમિનટ બાદ િનરીક્ષણ કરો. દર્ાવણના નીચનેા 
ભાગમા ં િકરમજી રંગ દેખાશ ે  વન  પિતની 
હાજરી સચૂવે છે.  

દેંલા બટેટા, શકકિરયા અને અન્ ય  ટાચર્ 
(કાજંી)  

માખણના નમનૂામા આયોિડનનુ ં ટીપુ ં
નાખવાથી તમેા ં દેંલા બટેટા અન ેશકકિરયા 
સહલેાઇથી શોધી કાઢી શકાય છે. દેંલા 
બટેટા (શકકિરયા/અન્ ય  ટાચર્ જો તમેા ંહોય 
તો આયોિડન કે નો રંગ બદામી છે તે 
વાદળી થઇ જાય છે.)  
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માખણ  શકકિરયા/બટેટા  પ મીલીિલટર માખણને ઓગાળીને ઠંડુ પાડી 

તેમા ં એમોિનયા ઊમેરો જો માખણ 
ભળેસેળયકુત હશે તો તે તરત જ વાદળી 
રંગનુ ંથઇ જશે.  

મધ  ખાડં, ગોળ  પ મીલીિલટર મધ અને પ મીલીિલટર ઇથર 
લઇન ે તેનુ ંબરાબર િમ ણ બનાવો. ઇથરનુ ં
 તર અલગ થાય ત્ યારે તેમા ં બ ે થી તર્ણ 
મીલીિલટર resarsinal ઊમેરો. િમ ણ લાલ 
રંગનુ ંથઇ જશે.  

લાલ ચણા દાળ  લાગંની દાળ  નમનૂામા ં પ મીલીિલટર હાઇડર્ોકલોિરક 
એિસડ ઊમરેીને િમ ણ તૈયાર કરો અને ૧૫ 
િમિનટ સધૂી રહવેા દો. જો િમ ણમા ંગલુાબી 
રંગ જણાય તો તે એવુ ં સચૂવે છે કે 
ચણાદાળમા ંભળેસેળ છે  
 

કઠોળ  મેટાિનલ યલો  નમનૂામા ં મીઠાવા ં પાણી અન ે
હાઇડર્ોકલોિરક એિસડ ઊમેરવાથી દર્ાવણ 
લાલ રંગનુ ંજણાય છે.   

લીડકર્ોમેટ  નમનૂામા ંપ મીલીિલટર પાણી અને ચારથી 
પાચં ટીપા ં હાઇડર્ોકલોિરક એિસડ નાખો. જો 
ભળેસેળ હશે તો લાલ રંગ જણાશે  

ઘઊંનો લોટ  ચોકનો ભકૂો  નમનૂાની ચકાસણી કરવા માટે દસ મીિલ. 
કાબર્ન ટેટર્ાકલોરાઇડ ઊમેરો. ધળૂ, માટી કે 
ચોકનો ભકૂો દર્ાવણના તિળયે બસેી જશે.  

લાલ મરચુ ં કૃિતર્મ રંગ  નમનૂામા ં સાદંર્ હાઇડર્ોકલોિરક એિસડના 
કેટલાક ટીપા ંઊમેરો. તરત જ તે જાબંલી 
રંગનુ ં દેખાશે  પાણીમા ં ઓગળવાથી 
અદર્  ય થઇ જશે. આ શુ  હળદરની 
ખાિસયત છે. જો રંગ ટકી રહ ેતો મટેાિનલ 
યલોની હાજરી સચૂવે છે.  

દૂધ  કાજંી (  ટાચર્)  પ મીિલ.દૂધ લો. ગરમ કરીને તનેે ઠંડુ પડવા 
દો. ત્ યારબાદ તેમા ં આયોડીનના ર થી ૩ 
ટીપા ંનાખંો. જો દૂધમા ંકાજંીની ભળેસળે હશે 
તો તે વાદળી રંગનુ ંદેખાશ.ે  

પાણી  લકેટોમીટરની મદદથી ઘનતા માપો. શુ  
દૂધ ૧.૦૩૦ થી ૧.૦૩૪ વચ્ ચેની ઘનતા 
ધરાવત ુ ંહશે.  
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બુ  ખાડં ચોકનો ભકૂો  હાઇડર્ોકલોિરક એિસડના થોડા ટીપા ંનાખંતા 
ઊભરો આવ ેતો તે ભેળસેળ દશાર્વ ેછે. પાણી 
ભરેલા ગ્ લાસમા ં એક ચમચી ખાડં નાખંતા 
ચોક તિળયે બસેી જાય છે.  

જુવારનો લોટ, બાજરીનો લોટ  એક ચપટી હળદરનુ ં સ ૂ  મદશર્ક યતંર્ વડ ે
અવલોકન કરો. તેમાનંા ટા કણો સફેદ અને 
નરમ દેખાય છે.  

 
 

:ખોરાક ભેળસળે િનવારણ અિધિનયમ-૧૯૫૪: 
 ખા ચીજોમા ં ભેળસેળ િનવારણ માટે અને ખા  ચીજવ  તઓુ સાથે સકંળાયેલા જુદા જુદા 
પર્કારના અધમ કૃત્ યો રોકવા માટે એક સવર્ગર્ાહી કાયદાની જોગવાઇ કરવાના હતેથુી સસંદમા ં
ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ અિધિનયમ, ૧૯૫૪ ઘડવામા ંઆ  યો. આની અગાઉ ભારતના જુદા જુદા 
રાજયોમા ંતો ખોરાકમા ંથતી ભેળસેળના િનવારણ માટે તેમના અલગ કાયદા ઘડવામા ંઆ  યા જ 
હતા. જો કે તે કાયદાની જોગવાઇઓ પયાર્પ્ ત ન હતી, થી સસંદે આ ૧૯૫૪નો ÕÕખા સામગર્ી અને 
અન્ ય ચીજવ  તઓુમા ં થતી ભેળસેળÕÕ રોકવા માટે ખરડો પસાર કય . આ ખરડામા ં ત્ યારબાદ 
કેટલાકં સધુારા પણ કરવામા ંઆ  યા. આ કાયદાનુ ં ઉ  લઘંન કરનારને સખ્ ત ન  યત કરવાની 
જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે.  
 

 આ કાયદામા ંખોરાકના ધોરણો માટે એક કેિન્ દર્ય સિમિતની રચના કરવાની અને કેિન્ દર્ય 
અ  પર્યોગશાળા  થાપવાની પણ જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. આ કાયદાથી ખોરાકના કેટલાકં 
પદાથ ની આયાત પર પર્િતબધં ફરમાવવામા ંઆ  યો છે અને ગર્ાહક અને અિધકારી બનેંને આ 
પર્િતબિંધત ખોરાકની જો આયાત કરવામા ંઆવી હોય તો તેને સીલ કરી દેવાની સ ા આપવામા ં
આવી છે. ખોરાકની કેટલીક ચીજોનુ ંઉત્ પાદન કરવાની પણ મનાઇ ફરમાવવામા ંઆવી છે. આ 
કાયદા ારા ભેળસેળયકુત ખોરાક માટે કાયદાનુ ંપાલન કરાવવા માટે જાહરે પથૃકકાર (public 

analysts) અને અ  િનરીક્ષક (food inspector)ની િનમણકૂ કરવામા ં આવી છે. ઉત્ પાદકો, 
વેચાણકતાર્ અને વેપારીઓએ ખોરાકના તત્ વો અને સારી ગણુવ ાની ખાતરી આપવી પડે છે. 
વેપારીએ મળૂભતૂ રીતે જયાથંી માલ ખરીદયો હોય તેનુ ંનામ ગર્ાહકને જણાવવુ ંપડે છે. રાજય 
સરકાર ારા જાહરે કરેલ અિધકારીઓને તબીબી પેર્કટીસ કરનારાઓએ તેમની પાસે ન ધાયેલા ડ 
પોઇઝનીંગના બનાવોની જાણ કરવી પડે છે. આ કાયદાનુ ં ઉ  લઘંન કરનાર માટે સખ્ ત દંડની 
જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. કોટ ને પણ કસરુવારની િમલકત જપ્ ત કરવા અથવા તેને દંડ કરવા 
માટેની સ ા આપવામા ંઆવી છે. આ અિધિનયમમા ં કરેલ જોગવાઇઓનુ ંપાલન કરાવવા માટે 
ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ અિધિનયમ ૧૯૫૫ ઘડવામા ંઆ  યો. આ િનયમોથી ખોરાકની ગણુવ ાના 
ધોરણો, જાહરે પથૃકકાર (public analysts) અને અ  િનરીક્ષકો (food inspectors)ની ફરજો, 
નમનૂો સીલ કરીને  રવાના કરવાની કાયર્રીિત, ખોરાકમા ં રંગને લગતી સામગર્ીનો ઉપયોગ, ઝેરી 
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ધાત ુ દૂષકો પર પર્િતબધં, આટો બનાવતી એજન્ સીઓ, જતંનુાશકો અને ઉધઇનાશકો અમકુ 
ખા ચીજોને/ખોરાકને ચળકાટ આપવા બાબતે િવ  તતૃ જાણકારી આપવામા ંઆવેલી છે. ખોરાક 
ભેળસેળ િનવારણ અિધિનયમ ૧૯૫૪ સમગર્ ભારતને આવરી લે છે અને તે ૧લી જૂન ૧૯૫૫થી 
અમલમા ંઆ  યો.  
 

 આ અિધિનયમ મજુબ ખા ચીજોમા ંનીચેના સજંોગોમા ંભેળસેળ કરેલી હોવાનુ ંગણાશેઃ-    

 વેપારી ારા વેચવામા ં આવતી ખા ચીજ ગર્ાહકોએ માગં્ યા મજુબની અથવા તેણે ધાયાર્ 
મજુબના પર્કારની, તેવુ ંતત્ વ અથવા ગણુવ ા ધરાવતી ન હોય;  

 ખા ચીજમા ંતેની ગણુવ ાને પર્િતકૂળ અસર કરતુ ંકોઇ દર્  ય હોય અથવા તેની પર્વિૃ , દર્  ય 
અથવા ગણુવ ાને હાિન પ થાય તે રીતે અસર કરે તેવી કોઇ પર્િકર્યા કરેલી હોય;  

 ખા ચીજની પર્વિૃ , તત્ વ અથવા ગણુવ ાને હાિનકારક અસર થાય તે રીતે ખા ચીજમા ં
સપંણૂર્તઃ અથવા અંશતઃ હલકી કક્ષાનો અથવા સ  તો પદાથર્ વાપરેલ હોય;  

 ખા ચીજનુ ંકોઇ ઘટક દર્  ય એવી રીતે કાઢી લેવામા ંઆવે કે થી તેના પર્કાર, તત્ વ અથવા 
ગણુવ ાને હાિન થાય;  

 ખા ચીજને અ  વચ્ છ િ  થિતમા ં તૈયાર કરેલ હોય, પેક કરેલ હોય અથવા રાખેલ હોય કે 
નાથી તે દૂિષત થાય અથવા આરોગ્ યને હાિનકારક બની જાય;  

 જો ખા ચીજ સપંણૂર્તઃ અથવા અંશતઃ રીતે કોઇ ગદંા, કોહવાઇ ગયેલા, સડી ગયેલા અથવા 
રોગી પશ ુઅથવા દુગર્ંધ મારતા હોય એવા વન  પિત દર્  યથી બનેલી અથવા ખા ચીજને 
જતંનુો ચેપ લાગેલો હોય અથવા માનવવપરાશ માટે અન્ યથા અયોગ્ ય હોય;  

 જો ખા ચીજમા ંકોઇ ઝેરી તત્ વ હોય અથવા આરોગ્ યને હાિનકારક હોય તેવુ ંઘટક તેમા ંહોય;  

 જો ખા ચીજમા ં કોઇપણ પર્િતબિંધત રંગદર્  ય અથવા િપર્ઝવેર્ટીવ હોય અથવા પરવાનગી 
આપેલુ ંરંગદર્  ય અથવા િપર્ઝવેર્ટીવ ઠરાવેલી મયાર્દા કરતા ંવધ ુમાતર્ામા ંહોય.  

 

નીચેના સજંોગોમા ંખોરાક ખોટી બર્ાન્ ડ ધરાવતો હોવાનુ ંગણાશે.  

 જો આવો ખોરાક બીજી કોઇ ખા ચીજની નકલ હોય, અથવા છેતરામણી રીતે બીજી 
ખા ચીજને મળતો આવતો હોય અથવા તેની સાચી ખાિસયતો કે ગણુધમ  સચૂવવા માટે 
લેબલ સહલેાઇથી ન દેખાય તે રીતે લગાવેલુ ંહોય;  

 ખા ચીજ કોઇ ચોકકસ  થળ અથવા કોઇ દેશની બનાવટ (પર્ોડકટ) હોવાનુ ંખોટંુ િનવેદન 
કરેલુ ંહોય;  

 બીજી કોઇ ખા ચીજના નામે તે વેચાતી હોય;  

 ચીજવ  તનેુ થયેલ કોઇ નકુસાન પાવવા અથવા તેના િનધાર્િરત મ ૂ  ય કરતા ંવધ ુમ ૂ  ય 
દશાર્વવા માટે તેના પર એવી રીતે રંગ ચડાવેલો હોય, તેને પાઉડર કે પોલીશ કરેલી હોય;  

 લેબલ પર અથવા અન્ યથા ખોટા દાવા કરેલા હોય;  
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 ખા ચીજના ઉત્ પાદક ારા સીલ કરેલ અથવા પેક કરેલ  વ પમા ંવેચાતી હોય ત્ યારે દરેક 
પેકેજની િવષયવ  ત ુ સહલેાઇથી જોઇ ન શકાય તેવી રીતે અને સાચી રીતે તેની ઉપર 
જણાવેલી ન હોય;  

 ખા ચીજ ધરાવતુ ં પેકેજ લેબલ િનવેદન િડઝાઇન અથવા સાધન વા તેના િવષયવ  તનુા 
સબંધંમા ંકોઇપણ રીતે ગેરમાગેર્ દોરત ુ ંહોય તે રીતે છેતરામણુ ંહોય;  

 ખા ચીજ ધરાવતુ ંપેકેજ અથવા તેની ઉપર લેબલ તે ચીજના ઉત્ પાદક તરીકે કોઇ કા  પિનક 
 યિકત અથવા કંપનીનુ ંનામ ધરાવત ુ ંહોય;  

 આવી ખા ચીજ તેના આહારિવષયક ગણુધમ ને લગતી ઠરાવેલી માિહતીને લગતુ ં લેબલ 
તેની પર ન હોય તો ખાસ આહારિવષયક ઉપયોગો માટે હોય તે રીતે તેને અિભપેર્ત કરવામા ં
આવતી હોય અથવા રજૂ કરવામા ંઆવતી હોય;  

 લેબલ પર એવી કોઇ જાહરેાત કયાર્ િવના જ અથવા આ અિધિનયમ અને તેની હઠેળ કરેલા 
િનયમોનુ ં ઉ  લઘંન કરીને આવી ખા ચીજમા ં કૃિતર્મ સગુધં, રંગ અથવા રાસાયિણક 
િપર્ઝવેર્ટીવ ઉમેરેલા હોય;  

 તેનુ ંલબેલ આ અિધિનયમ અને તે હઠેળ કરેલા િનયમોની જોગવાઇ મજુબ ન હોય;  

 
 

અગત્ યની જોગવાઇઓઃ- 
ખોરાકના ધોરણો માટેની કેિન્ દર્ય સિમિતઃ 
 કેન્ દર્ સરકાર ારા રાજય સરકારને આ કાયદાના વહીવટ પરત્ વે ઊભી થતી બાબતો અને 
આ કાયદા હઠેળ કરવાની થતી કામગીરી પરત્ વે સલાહ આપવા માટે આ સિમિતની રચના કરવામા ં
આવી છે. આ સિમિતનુ ં ગઠન મહાિનદેશક, આરોગ્ ય સેવાઓ અધ્ યક્ષ તરીકે કેિન્ દર્ય ખોરાક 
પર્યોગશાળાના િનયામક, કેન્ દર્ સરકારના બે િનયકુત તજ , રે  વેના અિધકારીઓ, રાજય સરકાર 
અને કેન્ દર્શાિસત પર્દેશોના પર્િતિનિધઓ, હોટલ ઉ ોગ, ભારતીય તબીબી આરોગ્ ય શોધ સં  થાન 
અને ભારતીય માનક બ્ યરૂોના સભ્ યોથી કરવામા ંઆવેલ છે. કેન્ દર્ સરકાર ારા આ સિમિતના 
સિચવ, કારકૂની અને અન્ ય કમર્ચારીઓ પરૂા પાડવામા ંઆવે છે. આ સિમિત સરકારની મજૂંરી 
લઇને પોતાના કાયર્રીિતિવષયક પેટા-કાયદાઓ ધરાવી શકે છે. અને પેટા સિમિતઓ ારા કામ કરે 
છે.  
 
 

કેિન્ દર્ય ખોરાક પર્યોગશાળા:- 

 કેન્ દર્ સરકાર ારા આ કાયદાના હતે ુમાટે કેિન્ દર્ય ખોરાક પર્યોગશાળાની  થાપના કરવામા ં
આવી છે. તેની કામગીરીમા ંખોરાકના નમનૂાનુ ંપરીક્ષણ કરવુ,ં પરીક્ષણ પર્માણપતર્ રજૂ કરવુ,ં 
ખોરાકની કોઇપણ ચીજના ધોરણો નકકી કરવા અને તેનુ ંિનરીક્ષણ કરવુ ંઅને જાહરે પથૃકકાર સાથે 
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મળીને પરીક્ષણની પર્માણભતૂ પધ્ ધિતઓથી તપાસ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. ભારતમા ં
કોલકાતા, મૈસરુ, પણેૂ અને ગાઝીયાબાદ એમ કુલ-૪ જગ્ યાએ આવી ખોરાક પર્યોગશાળાઓ 
આવેલી છે.  
 
 
 

ચોકકસ ખા ચીજોના આયાત પરનો પર્િતબધંઃ- 

 આ અિધિનયમ કોઇપણ ભેળસેળયકુત ખોરાક, નકલી બર્ાન્ ડનો ખોરાક, આયાત પરવાનાની 
શરતોનુ ંઉ  લઘંન કરતો કોઇપણ ખોરાક અથવા અિધિનયમ અથવા િનયમોમા ંઠરા યા િસવાયનો 
ખોરાક ભારતમા ં આયાત કરવાની મનાઇ ફરમાવે છે. જકાતખાતાના અિધકારીઓને આવા 
પર્િતબિંધત ખોરાકની ચીજો જપ્ ત કરવાની અને તે સદંભેર્ અટકાયત કરવાની તેમની સ ા 
વાપરવાની ટ આપવામા ંઆવી છે. કોઇપણ  યિકત પોતે જાતે અથવા તેના પર્િતિનિધ ારા 
ભેળસેળયકુત ખોરાક, નકલી બર્ાન્ ડનો ખોરાક, ભેળસેળ કરવાનો કોઇપણ પદાથર્ અથવા પરવાનાની 
શરતો સાથે સસુગંત ન હોય તેવા ખોરાકની કોઇ ચીજ અથવા આ અિધિનયમ અથવા િનયમોથી 
ઠરા  યા મજુબ જાહરે આરોગ્ યના િહતને ધ્ યાનમા ં રાખીને કે ને આરોગ્ ય િવભાગ ારા પણ 
પર્િતબિંધત કરવામા ંઆવેલ છે તેવી ખોરાકની ચીજવ  તઓુ વેચાણ, સગંર્હ કે િવતરણ કરી શકશે 
નહીં.  
 
 

જાહરે પથૃકકારઃ- 

 કેન્ દર્ સરકાર અને રાજય સરકાર બનેંને  થાિનક િવ  તારો માટે અને ખોરાકની જુદી જુદી 
ચીજવ  તઓુ માટે પથૃકકાર બનાવની િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારને િનયકુત કરવાની 
સ ા આપવામા ં આવેલ છે. આવી  યિકત રસાયણ, વરસાયણ ખોરાક ઉ ોગ અથવા 
સ ૂ  મજતંશુા  તર્ની માન્ ય યિુનવિસર્ટીની અનુ  નાતકની પદવી અથવા રસાયણશા  તર્ સં  થા ારા 
લેવાતી અ  િનરીક્ષક તરીકેની પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઇએ તેમજ ખોરાક પરીક્ષણનો ઓછામા ં
ઓછો તર્ણ વષર્નો અનભુવ હોવો જોઇએ. જાહરે પથૃકકારે અ  િનરીક્ષક ( ડ ઇન્  પેકટર) તરફથી 
મળતા નમનૂાના ડ પેકેજ પરની નમનૂાની છાપ તથા સહી સાથે કન્ ટેનર અન ેબહારના કવર 
પરના નમનૂાની છાપ સાથે સરખામણી કરવાની હોય છે. તેણે ખોરાકના નમનૂાનુ ંપરીક્ષણ કરી, 
નમનૂો મ યા તારીખથી િદન-૪૦મા ં  થાિનક આરોગ્ ય િવભાગને રજૂ કરવાનો હોય છે. નમનૂો 
જયારે કાયદા અથવા િનયમની જોગવાઇઓથી િવપરીત હોય ત્ યારે જાહરે પથૃકકારે તેનો િરપોટર્ 
સબંિંધત િવભાગને ચાર નકલમા ંરજી.પો  ટથી અથવા હાથોહાથ પહ ચાડવાનો હોય છે અને આ 
િરપોટર્ની એક નકલ ખોરાકની ચીજ ખરીદનાર અને જાહરે પથૃકકારને િનરીક્ષણ માટે મોકલનારને 
પણ રવાના કરવાનો હોય છે.  
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અ  િનરીક્ષકઃ- 

 કેન્ દર્ સરકાર અને રાજય સરકાર બનેંએ પોતાની હકૂમત ધરાવતા  થાિનક િવ  તાર માટે 
િનયત લાયકાત ધરાવતા અ  િનરીક્ષકની િનયત લાયકાત ધરાવતી  યિકતઓને િનમણકૂ 
કરવાની સ ા આપવામા ંઆવી છે. અ  િનરીક્ષક તરીકે િનયકુત થનાર  યિકત દવાઓનો  નાતક 
હોવો જોઇશે તેમજ તેણે ખોરાકના પરીક્ષણ તેમજ નમનૂા લેવાની એક માસની તાલીમ લીધેલી 
હોવી જોઇશે. અથવા તે માન્ ય યિુનવિસર્ટીની િવ ાનશાળામા ંરસાયણશા  તર્ અથવા ઔષધશા  તર્ 
અથવા ક્ૃિષ િવ ાન અથવા પશિુચિકત્ સાશા  તર્ અથવા ખોરાક ઉ ોગ અથવા ડેરી ઉ ોગની 
 નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇએ અને તેણે ખોરાક પરીક્ષણ અને નમનૂા લેવાની તર્ણ 
માસની તાલીમ લીધેલી હોવી જોઇએ.  થાિનક િવ  તારના આરોગ્ ય િવભાગના તબીબી અિધકારીને 
પણ અ  િનરીક્ષક તરીકે િનયકુત કરી શકાય. અ  િનરીક્ષકની ફરજ આરોગ્ ય િવભાગ અથવા 
 થાિનક િવભાગ તરફથી િનયત કયાર્ મજુબ દરેક ખોરાકની ચીજવ  તઓુના ઉત્ પાદન, સગંર્હ, 
વેચાણના આપવામા ંઆવેલ પરવાનાની ખાતરી થાય તેવી ચકાસણી કરવી અને પરવાનાની 
શરતોનુ ંપાલન થાય છે કે નહીં તે જોવાની તેમજ આ અિધિનયમ અથવા િનયમથી પર્િતબિંધત 
ખોરાકની ચીજવ  તનુા નમનૂા લેવા અને તેને પરીક્ષણ માટે મોકલી આપવા તેમજ આ અિધિનયમ 
અથવા િનયમની જોગવાઇ હઠેળની ચીજવ  તઓુની ચકાસણી કરી તેની તે ચકાસણીના રેકડર્ની 
જાળવણી કરવી, માનવવપરાશ માટેનો કોઇપણ ખોરાક લઇ જતા ંકોઇપણ વાહનને રોકીને તેની 
જ રી પછૂપરછ કરવી, પર્િતબિંધત ખોરાકની આયાતના જથ્ થાને જપ્ ત કરવો અને આરોગ્ ય 
અિધકારી અથવા આરોગ્ ય િવભાગ તરફથી સ પવામા ંઆવતી કામગીરી કરવાની છે.  
 

 અ  િનરીક્ષક તેના ારા જપ્ ત કરાવેલ કોઇપણ ખોરાકના જથ્ થાની રસીદ આપે છે. જયારે 
તે કોઇપણ  યિકત પાસેથી પરીક્ષણ માટે નમનૂો લે છે ત્ યારે તેણે તે  યિકતને તેના હતેનુી જાણ 
કરવાની રહ ે છે. અ  િનરીક્ષક અથવા માન્ ય ગર્ાહક સં  થા ખોરાકની કોઇપણ ચીજનુ ં જાહરે 
પથૃકકાર ારા િનયત ફી ચકૂવીને પરીક્ષણ કરાવી શકે છે.  
 
 

જાહરે પથૃકકારનો અહવેાલઃ- 

 પોતાની પાસે પરીક્ષણ કરવા માટે મોકલેલ ખોરાકની ચીજના પરીક્ષણ બાદ જાહરે 
પથૃકકારે તેનો અહવેાલ આરોગ્ ય િવભાગને ફોમર્ ન.ં૩મા ંરજૂ કરવાનો રહ ે છે. જો િરપોટર્મા ંએવુ ં
દશાર્વવામા ંઆવેલ હોય કે ખોરાકની ચીજ ભેળસેળયકુત છે તો સ ્ થાિનક િવભાગે કાયદાકીય 
કાયર્વાહી શ  કયાર્ના દસ િદવસ પછી અ  િનરીક્ષકને ફોમર્ ન.ં૩ની નકલ ની પાસેથી આવો 
નમનૂો જપ્ ત કરેલ હોય અને ની પાસેથી આ ચીજવ  તઓુ ખરીદ કરવામા ંઆવેલ હોય તેને 
રજી.પો  ટથી અથવા હાથોહાથ પહ ચાડવાનો રહ ે છે. સબંિંધત  યિકતને આ અહવેાલની નકલ 
મ યાની તારીખથી િદન-૧૦મા ં  થાિનક િવભાગ પાસે રાખવામા ંઆવેલ ખોરાકની ચીજના નમનૂાનુ ં
કેિન્ દર્ય ખોરાક પર્યોગશાળામા ંપરીક્ષણ કરવા માટે મોકલી આપવાની અરજી કરવાની ટ રહ ેછે. 
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આવી રજૂઆત મ યા તારીખથી દસ િદવસની અંદર અદાલત  થાિનક િવભાગને આ નમનૂો 
અદાલતને મોકલી આપવા જણાવે છે. નમનૂો મ યા બાદ અદાલત સૌપર્થમ નમનૂા ઉપર લગાડેલ 
સીલ તેમજ સહી અથવા અંગઠૂાનુ ં િનશાન બરાબર છે કે નહીં તેની ખાતરી કરશે અને નમનૂાને 
અથવા તેના એક ભાગને પોતાના સીલ સાથે કેિન્ દર્ય ખોરાક પર્યોગશાળાના િનયામકને પરીક્ષણ 
માટે મોકલી આપશે. કેન્ દર્ીય ખોરાક પર્યોગશાળાના િનયામક નમનૂો મ યાના એક માસની અંદર 
તેના પરીક્ષણનો અહવેાલ કોટર્ ને મોકલી આપશે. નમનૂાનો બાકી રહતેો ભાગ કોટર્ ારા  થાિનક 
આરોગ્ ય િવભાગને પરત કરવામા ંઆવે છે, કે નો કેિન્ દર્ય ખોરાક પર્યોગશાળાના િનયામક તરફથી 
પરીક્ષણનુ ંપર્માણપતર્ મ યા બાદ જ કાયદેસરની કાયર્વાહી શ  કરી શકાય છે.  
 
 
 

ખોરાકની ગણુવ ા અને પર્કાર સબંધંી ખાતરી:- 

 દરેક ઉત્ પાદક અથવા િવતરક અથવા વેપારીએ ખોરાકની કોઇપણ ચીજ કોઇપણ ફેિરયાને 
વેચતા પહલેા ંલિેખતમા ંફોમર્-પ/એ અથવા બીલમા ંઅથવા કેશમેમોમા ંઅથવા લબેલ પર ચીજની 
ગણુવ ા અને પર્કાર બાબતે ખાતરી આપવાની રહશેે. જયારે ખોરાકની કોઇપણ ચીજના વેચાણ 
સબંધેં ઉત્ પાદક, િવતરક અથવા વપેારી તરફથી આપવામા ં આવેલ બીલ, કેશમેમો અથવા 
ભરતીયાને આ ખાતરી ઉત્ પાદક, િવતરક અથવા વેપારી કે કિમશન એજન્ ટ તરફથી આપવામા ં
આવેલ છે તેમ માનવાનુ ં રહશેે. જયારે જ ર જણાય ત્ યારે ખોરકાની ચીજવ  ત ુ વેચનાર દરેક 
વેપારીએ અ  િનરીક્ષકને તેણે ની પાસેથી આ ચીજવ  ત ુખરીદ કરેલો હોય તેનુ ંનામ, સરનામુ ં
અને અન્ ય િવગતો પરૂી પાડવાની રહ ેછે. 
 
 

ખોરાકી ઝેરના બનાવોઃ- 

 કેન્ દર્ સરકાર અથવા રાજય સરકાર કોઇપણ  થાિનક િવ  તારમા ં ઉ ભવતા અને તેમની 
જાણમા ં આવતા અને આરોગ્ ય િવભાગના કાયર્ક્ષેતર્ હઠેળના ખોરાકી ઝેરના િક  સાઓની જાણ 
સબંિંધત આરોગ્ ય િવભાગને કરવા ખાનગી તબીબોને જણાવી/ફરજ પાડી શકે છે.  
 
 

ગનુા અને િશક્ષા:- 

 તમામ જવાબદાર  યિકતને ૬(છ) માસથી તર્ણ વષર્ સધુીની કેદ અને .૧૦૦૦/- સધુીનો 
દંડ થઇ શકે છે. જો કોઇપણ  યિકત ભારતમા ં ભેળસેળયકુત ખોરાકની ચીજવ  તનુા આયાત, 
ઉત્ પાદન, વેચાણ, સગંર્હ કે િવતરણ અથવા અિધિનયમ અને િનયમોની જોગવાઇઓનો પર્ત્ યક્ષ કે 
પરોક્ષ રીતે ભગં કરતી જણાય તો તેને ૬ માસથી તર્ણ વષર્ સધુીની કેદ અને .૧૦૦૦/- દંડની 
સજા કરી શકાશે. આરોગ્ ય માટે હાિનકારક હોય તેવા ખોરાકની ભેળસેળ કરવા માટેના પદાથર્ની 
આયાત, ઉત્ પાદન, સગંર્હ અને વેચાણ માટે જવાબદાર  યિકત પણ સજાને પાતર્ ગણાશે. આ જ 
પર્કારની સજા અ  િનરીક્ષકને ખોરાકની ચીજવ  તનુો નમનૂો લેતા ંરોકનાર અને આ અિધિનયમ 
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હઠેળ આપવામા ંઆવેલ સ ાનો ઉપયોગ કરતા રોકનારને અથવા આરોગ્ ય માટે હાિનકારક હોય 
તેવા ખોરાકમા ં ભેળસેળ કરવાના પદાથર્ ધરાવતી, કેિન્ દર્ય ખોરાક પર્યોગશાળા અથવા જાહરે 
પથૃકકારના પરીક્ષણ અથવા કસોટી બાદ આપવામા ં આવેલ પર્માણપતર્ અથવા અહવેાલનો 
ખોરાકની ચીજના વેચાણ માટે જાહરેાત કરનાર ચીજ સબંધેં ખોટી ખાતરી આપનારને પણ આ સજા 
થશે. માનવીય કારણોસર મળૂભતૂ ખોરાક ભેળસેળયકુત હોય અથવા નકલી બર્ાન્ ડનો હોય તેવા 
િક  સામા ંઅદાલત ઓછી સજા કરી શકે છે. તે જ રીતે આરોગ્ ય માટે હાિનકારક એવા ભળેસેળયકુત 
ખોરાક અથવા ભેળસેળ કરનાર ખોરાકની ચીજના આયાત માટે .૨૦૦૦/-ના દંડ સિહત છ વષર્ 
સધુીની કેદની સજાની જોગવાઇ છે. જો ભેળસેળયકુત ખોરાક અથવા ભળેસેળ કરનાર પદાથર્ના 
કારણે મતૃ્ ય ુનીપ  અથવા ગભંીર નકુસાનમા ંપિરણમે તેવી હાિન થાય તો .૫૦૦૦/-ના દંડ 
સિહત તર્ણ વષર્ સધુીની કેદની િશક્ષા કરવાની જોગવાઇ છે. તેજ રીતે સરુિક્ષત રીતે રાખવામા ં
આવેલ ખોરાકની ચીજવ  ત ુસાથે ચેડા કરવા અથવા વેચાણ કરવા બદલ .૧૦૦૦/-ના દંડ સિહત 
છ માસની કેદની સજા ઠરાવવામા ંઆવેલ છે. ખોરાકની આવી ચીજવ  તનુા સેવનના કારણે જો કોઇ 
 યિકતનુ ંમતૃ્ ય ુનીપ  અથવા ગભંીર નકુસાનમા ંપિરણમે તેવી હાિન થાય તો .૫૦૦૦/- ના દંડ 
સિહત તર્ણ વષર્ની કેદની સજાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. ફોજદારી કાયર્રીિત અિધિનયમ, 
૧૯૭૩મા ં િનિદર્  ટ જોગવાઇઓ છતા ંઅદાલત ઇચ્ છે તો ખોરાકની ભેળસેળના કેસો અલાયદી રીતે 
સિંક્ષપ્ તમા ંચલાવી શકે છે. કોઇ પણ પેઢીમા ંવહીવટ ચલાવવા િનયકુત થયેલ  યકતને પેઢીના 
િક  સામા; જવાબદાર ગણવાનો રહ ેછે. જયા ંપેઢીમા ંઆવી કોઇ  યિકતની િનમણકૂ થયેલ ન હોય 
ત્ યારે, ભેળસેળનો િક  સો બનવાના સમયે  કોઇ  યિકત પેઢીનો ધધંો સભંાળતી હોય તેને અને 
પેઢીને આ કૃત્ ય માટે જવાબદાર ગણી દોિષત ઠેરવવામા ંઆવશે. ભેળસેળના કાયદાની કોઇપણ 
જોગવાઇ હઠેળ  યિકત દોિષત ઠરે ત્ યારે અદાલત  ચીજવ  તમુા ંભેળસેળ કરવામા ંઆવી હોય તે 
ચીજવ  તઓુ તેના માિલકને જો તે આવી ચીજવ  તઓુને ફેરપર્િકર્યા કરવાની બાહંધેરી આપે તો 
પરત કરવા હકુમ કરી શકશે. જો અદાલતને ગનુાના કામે ઉત્ પાદકની ભિૂમકાની ખાતરી થશે તો, 
ઉત્ પાદકને પણ કેસની સનુાવણીમા ંપક્ષકાર તરીકે જોડી શકાશે.  
 
 

અદાલતી કાયર્વાહીમા ંબચાવઃ- 

 ખોરાક ભેળસેળના િક  સામા ં વેપારી પાસે કોઇ બચાવ નથી કારણ કે તેણે વેચેલ 
ચીજવ  તનુા પર્કાર, તત્ વ કે ગણુવ ા બાબતે અજાણ હતો અથવા ખોરાકની ચીજવ  ત ુખરીદનાર 
 યિકત નારાજ થયેલ નથી તેવો બચાવ કરી શકે નહીં. જો વેપારી પોતે એવુ ંપરુવાર કરે કે 
ભેળસેળયકુત કે નકલી બર્ાન્ ડ ધરાવતો ખોરાક પરવાનેદાર, ઉત્ પાદક, િવતરક અથવા વેપારી 
પાસેથી ખાતરી લઇને ખરીદવામા ંઆ  યો છે તો તે ગનેુગાર ગણાશે નહી;. 
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િનયમો ઘડવાની સરકારની સ ાઃ- 

 આ અિધિનયમના અમલીકરણ માટે કેન્ દર્ સરકાર રાજય સરકારોને િનદેર્શ કરવાની સ ા 
ધરાવે છે તેમજ કાયદાના િવિવધ પાસાની ચોકકસ જોગવાઇઓ માટે િનયમો ઘડી શકે છે. ખોરાક 
ભેળસેળ િનવારણ િનયમો-૧૯૫૫ આ હતેથુી ઘડવામા ંઆવેલ છે. અને હાલ અમલમા ં છે. આ 
િનયમો કેિન્ દર્ય ખોરાક પર્યોગશાળાની કામગીરી, જાહરે પથૃકકારો અને અ  િનરીક્ષકોની લાયકાત, 
ફરજો, િવિવધ હતેઓુ અને અહવેાલો માટે ઉપયોગમા ંલેવાતા ફોમર્, નમનૂા સીલ કરવા, બાધંવા 
અને રવાના કરવા, રંગ દર્  યો, ખોરાકના પેિકંગ અને લેબલ, વેચાણના પર્િતબધં અને અમલ, 
સગુધંી દર્  યો, વેચાણ અને પરવાનાની શરતો, િપર્ઝર્વેિટવ દૂષકો, ખોરાકની ગણુવ ા સધુારવા માટે 
ઉમેરેલી વ  તઓુ, જતંનુાશક દર્  ય, ખોરાકને ચમકાવતા દર્  યો િવ. માટે છે.  
 

 ખોરાકની ભેળસેળ એ જાહરે આરોગ્ ય માટેનુ ંમોટુ જોખમ છે. તેનાથી લોકોનુ ંચૈતન્ ય હણાય 
છે. િબનહાિનકારક ખોરાક એ ખોરાકની ગણુવ ાની પાયાની જ િરયાત છે. ગર્ાહક સરુક્ષાધારા હઠેળ 
ગર્ાહકને ભેળસેળ સામે લડત આપવાની સ ા આપે છે. ભારતમા ં માનવવપરાશ માટે વેચાતો 
કોઇપણ ખોરાક આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ અને ઠરાવેલ ધોરણોને અનુ પ હોવો જોઇએ. લોકો, 
સરકાર, અધર્સરકારી અને ખાનગી કે્ષતર્ની સં  થાઓના સિહયારા પર્યાસથી જ આ સમ  યાને નાથી 
શકાશે. 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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દૂધની શુ તા 
 
 

 દૂધ એ નવ મહત્વના પોષક તત્ વોનો  તર્ોત છે. 
તે આપણને તેની કેલેરીની સરખામણીમા ં બહુ ઉચ્ ચ 
પર્કારના મહત્ વના પોષક દર્  યો પરૂા પાડે છે. વા  તવમા ં
દૂધનો દરેક ગ્ લાસ (આંઠ ઔંસ) આપણને ૧૦ ટકા 
અથવા ભલામણ કરાયેલ દૈિનક જથ ્ થા કરતા ં વધારે 
કેિ  શયમ, િવટામીન-ડી (જો દૂધ પોષક દર્  યો યકુત હોય 
તો) પર્ોટીન, પોટે  યમ, વીટામીન-એ, વીટામીન-બી૧ર, 

િરબોફલાવીન અને ફો  ફરસ પ ૂ  પાડે છે.  
 

દૂધનુ ંપોષણમ ૂ  યઃ 
દૂધ કુદરતની સૌથી નજીકનો સપંણૂર્ આહાર છે. દુધમા ંઉચ્ ચ પર્કારનુ ંપર્ોટીન હોય છે. માતર્ 

દૂધમા ંમળતુ ં કેસીન નામનુ ંપર્ોટીન દરેક મહત્ વના સેન્ દર્ીય અમ્ લ (એમીનો એિસડ) ધરાવે છે. 
શરીરની માસંપેશીઓના બધંારણ અને નવસ ન માટે તેમજ ચપેની સામે રક્ષણ આપતા રોગ 
પર્િતકારકો પેદા કરવા માટે પર્ોટીન ખબૂ આવ યક છે. દૂધમા ંબધા જ મહત્ વના પોષક દર્  યો વા ં
કે,  કેિ  શયમ, ફો  ફરસ, મેગ્ નેશીયમ અને પોટે  યમ હોય છે. દૂધમાનંા કેિ  શયમનુ ંશરીરમા ંઝડપી 
પાચન થાય છે. હાડકાના બધંારણ માટે કેિ  શયમમા ંફો  ફરસની યોગ્ ય માતર્ા હોવી જ રી છે. દૂધ 
હાડકા માટે જ રી આ બનેં પોષક દર્  યો યોગ્ ય માતર્ામા ંપરૂા પાડે છે. દૂધ િરબોફલાવીન કે  ત્ વચા 
અને આંખોને તદુંર  ત અન ે સક્ષમ બનાવવામા ં મદદ કરે છે તેનો ન ધપાતર્  તર્ોત છે, દૂધ 
િવટામીન-એ અને ડી નો સારો  તર્ોત છે. તેમજ ઉછરતા બાળકો માટે કેિ  શયમનો મોટો  તર્ોત છે.  
 
 

કેલરી અને પર્ોટીનઃ 
 ગાયનુ ંદૂધ ૧૦૦ મીિલ. દીઠ ૬૭ કેલરી કેિ  શયમ અને ભેંસનુ ંદૂધ ૧૧૭ કેલરી કેિ  શયમની 
શિકત પરૂી પાડે છે. ગાય અને ભેંસના દૂધમા ંપર્ોટીનના ૧૦૦ 
મીિલ. દીઠ અનકુર્મે ૩.૨૫ ગર્ામ અને ૪.ર૫ ગર્ામ ઘટકો રહલેા 
છે. દૂધમાનં ુપર્ોટીન કેસી (લગભગ ૮૦%) અને છાશ(લગભગ 
ર૦%)નુ ંબનેલુ ંછે. દૂધમાનં ુપર્ોટીન ઉચ ્ ચ િવક મ ૂ  ય ધરાવે 
છે.  
 

 ગાયના દૂધમા ં કેિ  શયમયકુત કેસીન ઘટક  વ પે 
રહલેુ ં હોય છે.  કેસેઇનોજીન તરીકે ઓળખાય છે. દૂધને 
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આથો લાવવાથી કે તેમા ં મેળવણ ઉમેરવાથી તૈયાર થતા દહીંના તળીયે અદર્ા  ય કેિ  શયમ 
કેસેઇનેટ જામે છે.  
 
 
 

ફેટ (ચરબી): 
 વા  તવમા ં ગાયના દૂધમા ં ભેંસના દૂધ કરતા અડધી ફેટ હોય છે. આ ફેટ દૂધમા ં
ગ્ લાયકોસાઇડ નામના િ  નગ્ ધ પદાથર્ તરીકે હોય છે કે  દૂધને ઉમેરીને થોડો સમય રાખવાથી 
દુધની સપાટી પર મલાઇ  વ પે અલગ તરી આવે છે. ડેરીઓમા ંઆ ફેટ કેન્ દર્ત્ યાગી પધ્ ધિતથી 
અલગ તારવવામા ંઆવે છે. દૂધમા ંર/૩ સતંપૃ્ ત અને ૧/૩ અસતંપૃ્ ત ફેટ હોય છે. ગાયના અને 
ભેંસના દૂધમા ંજ રી ફેટયકુત અમ્ લ ખબૂ જ ઓછા હોય છે.  
 
 
 

કાબ હાઇડર્ેટસઃ 
 દૂધમા ંમખુ્ યત્ વે લેકટોઝ નામની શકર્રા હોય છે. મા ંશેરડી કરતા ંઓછી મીઠાશ હોય છે. 
ગાય અને ભેંસના દૂધના લેકટોઝના ઘટકો ૪.૫ થી ૪.૯% સધુી જુદા પડે છે. આંતરડાના લકેટોઝ 
નામના પાચકરસ લેકટોઝને પચાવે છે. આંતરડાના ઉપરના પડની િકનારી પર આવેલા કોષો 
લેકટોઝ પેદા કરે છે. આ કોષો ખાસ કરીને નાના બાળકોમા ંઝાડાની િબમારી દરિમયાન નકુસાન 
પામે છે. ના કારણે લેકટોઝનુ ં પાચન ન થવાના કારણ ેઅજબ ઝાડા થાય છે અને ગદુાની 
આજુબાજુના ભાગે લાલાશ/રતાશ જોવા મળે છે. લેકટોઝની ઉણપ ધરાવતા દદ ઓને દૂધ મળૂ 
 વ પે આપવાના બદલે ધાન્ ય અથવા રાધેંલા ખોરાક સાથે મેળવીને આપવાથી સારી રીતે પચાવી 
શકે છે.  
 

 લેકટોઝને લેકટીક એિસડ બસેીલીથી સરળતાથી આથો લાવી શકાય છે. અને તેનાથી 
આથેલુ ંદૂધ તાજા દૂધ કરતા ંલાબંા સમય સધુી રાખી શકાય છે. તેનાથી િવિવધ પર્કારની દૂધની 
બનાવટો તૈયાર કરી શકાય છે. લેકટોઝના કારણ ેનાના આંતરડામા ં કેિ  શયમ અને ફો  ફરસ અને 
બી-કોમ્ પ્ લેક્ષના કેટલાકં ઘટક તત્ વોનુ ંપાચન થાય છે.  
 
 
 

િવટામીન્ સઃ 
 દૂધમા ં િવટામીન-એ, થાઇમાઇન, િરબોફલાવીન અને િનકોિટનીક એિસડની ગણનાપાતર્ 
માતર્ા રહલેી છે. પરંત ુિવટામીન-સી અને ઈ નુ ંપર્માણ નબ ં છે. તેમ િવટામીન બી-૧ર રહલેુ ંછે કે 
 શાકાહારી આહારમા ંહોત ુ ંનથી.  
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િમનર  સ (ખનીજ): 
 દૂધમાનંા મહત્વના ખનીજ કેિ  શયમ, ફો  ફરસ, સોિડયમ અને પોટે યમ છે. જો કે તેમા ં
લોહતત્ વ નહીંવત છે. તેથી જ નાના બાળકોમા ંઅ  પરકતતા (એિનિમયા) અટકાવવા લોહતત્ વ 
સિહત ખોરાક આપવો જ રી છે.  
 
 
 

પાણીઃ 
 દૂધમા ંલગભગ ૮૫% ટલુ ંપાણી હોય છે. તેથી જ તે ખોરાક અને પર્વાહી બનેં પ ૂ  પાડે 
છે.  
 
 
 

કો  ટક-૪:  ગાય અન ેભેંસના દૂધનુ ંપોષણમ ૂ  ય. 
પોષકો ભેંસનુ ંદૂધ ગાયનુ ંદૂધ 

પર્ોટીન ગર્ામ  ૪.૩ ૩.૨  
ચરબી(ફેટ) ગર્ામ  ૬.૫ ૪.૧ 
કાબ હાઇડેર્ડ ગર્ામ  ૫ ૪.૪ 

એનજીર્  કેલરી-કેિ  શયમ ૧૧૭ ૬૭ 

કેિ  શયમ  મીિલ. ૨૧૦ ૧૨૦ 

ફો  ફરસ  મીિલ. ૧૩૦ ૯૦ 

આયર્ન  મીિલ. ૦.૨ ૦.૨ 
થાઇમાઇન  મીિલ. ૦.૦૪ ૦.૦૫ 

િરબોફલેિવન મીિલ. ૦.૧૦ ૦.૧૯ 

 િવટામીન-સી મીિલ. ૧ ૨ 
 િવટામીન-બી-૧૨ માઇકર્ોગર્ામ ૦.૧ ૦.૧૪ 
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પખુ્ ત ઉંમરની  યિકતન ેદૂધનો એક ગ્ લાસ તનેી દૈિનક જ િરયાતના નીચે દશાર્વલેી 
ટકાવારીમા ંમ ૂ  ય પ ૂ  પાડે છે.  
........................................................................................................................................................... 
 

કેિ  શયમ – દૈિનક મ ૂ  ય ૩૦% 

 દૂધનો એક ગ્ લાસ ૩૦% દૈિનક મ ૂ  ય પોષણ પ ૂ  પાડે છે. કેિ  શયમ મજબતૂ હાડકા ંઅને 
દાતંના બધંારણ અને જાળવણીમા ંમદદ પ છે. આ ખિનજ ાનતતંનુી કામગીરી,  નાયનુા સકુંચન 
અને લોહી જામવાની િકર્યામા ંમહત્ વનો ભાગ ભજવે છે.  
 

િવટામીન-ડી – દૈિનક મ ૂ  ય ૨૫% 

 પોષકદર્  યો સિહતનો દૂધનો એક ગ્ લાસ િવટામીન-ડી નો લગભગ ૨૫% દૈિનક મ ૂ  ય પુ  
પાડે છે. િવટામીન-ડી કેિ  શયમના પાચન અને હાડકાનુ ંખનીજીકરણ વધારવામા ંમદદ પ બને છે. 
દૂધ આ મહત્ વના પોષક તત્ વના નજીવા  તર્ોત પૈકીનુ ંએક છે.  
 

પર્ોટીન – દૈિનક મ ૂ  ય ૧૬% 

 દૂધમાથંી ઉચ્ ચ કક્ષાનુ ં પર્ોટીન મળે છે.  શરીરની સારી તદુંર  તી માટે જ રી તમામ 
મહત્ વના સેિન્ દર્ય અમ્ લ યોગ્ ય માતર્ામા ંધરાવે છે. પર્ોટીન  નાયઓુની માસંપેશીઓનુ ંબધંારણ અને 
નવસ ન કરે છે તેમજ ભારે (વધ ુશિકત વપરાય તેવી) કસરતો કરતી વખતે શિકતના  તર્ોત 
તરીકે કામ કરે છે. દૈિનક આંઠ ઔંસ દૂધનુ ંસેવન કરવાથી ૧૬% ટલુ ંપર્ોટીન મળે છે.  
 

પોટે  યમ – દૈિનક મ ૂ  ય ૧૧% 

 પોટે  યમ શરીરમાનંા પર્વાહીનુ ં સમતોલન અને િનયમન કરે છે. તે લોહીના દબાણને 
સામાન્ ય કક્ષાએ જાળવી રાખવામા ંમદદ કરે છે. તે  નાયઓુની સિકર્યતા અને સકુંચન માટે જ રી 
છે.  
 

િવટામીન-એ – દૈિનક મ ૂ  ય ૬% થી ૧૦% 

 ર%, ૧% ચરબીયકુત અથવા ચરબીિવહીન દૂધનો એક ગ્ લાસ ૧૦% ટલુ ંિવટામીન-એ પ ૂ  
પાડે છે. અને શુ  દૂધના એક ગ્ લાસમાથંી ૬% ટલુ ંિવટામીન-એ મળે છે. આ પોષકતત્ વ સામાન્ ય 
દર્િ  ટ અને ત્ વચા જાળવી રાખવામા ં મદદ કરે છે. તે કોષોની વિૃ નુ ં િનયમન કરવામા ં અને 
રોગપર્િતકારકતાની જાળવણીમા ંપણ મદદ પ થાય છે.  
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િવટામીન-બી-૧ર - દૈિનક મ ૂ  ય ૧૩% 

 િવટામીન બી-૧ર રકતકણો કે  ફેફસામાથંી 
ઓકસીજન કાયર્રત  નાયઓુને પહ ચાડે છે તેના બધંારણમા ં
મદદ પ છે. માતર્ આઠ ઔંસ દૂધના ગ્ લાસમાથંી દરરોજ 
લગભગ ૧૩% ટલુ ંઆ િવટામીન મળે છે.  
 
 

િરબોફલાવીન - દૈિનક મ ૂ  ય ૨૪% 

 દૂધ એ ર૪% દૈિનક મ ૂ  ય ધરાવતા િરબોફલાવીનનો ઉ મ  તર્ોત છે. િરબોફલાવીન કે  
િવટામીન બી-૧ર તરીકે ઓળખાય છે તે ખોરાકનુ ંશિકતમા ં પાતંર કરવાની કામગીરી કરે છે.  
કામગીરી કસરત કરતા ં  નાયઓુ માટે િનણાર્યક છે.  
 
 

નાઇસીન –  

 આહારના જથ્ થા સદંભેર્ ૧૦% (અથવા નાઇિસન વુ)ં કાયર્ માટે મહત્ વનુ ંછે અને શકર્રા અને 
ચરબીયકુત એિસડના ચયાપચયમા ંપણ તે સકંળાયેલુ ંછે. દૂધનો એક ગ્ લાસ ૧૦% નાઇિસન માટે 
આકારના જથ્ થા સદંભેર્ પ ૂ  પાડે છે.  
 
 

ફો  ફરસ – દૈિનક મ ૂ  ય ૨૦% 

 ફો  ફરસ હાડકાને મજબતૂ બનાવે છે અને શરીરના કોષોમા ંશિકત કાયાર્િન્ વત કરે છે. દૂધ 
ફો  ફરસનો ર૦% દૈિનક મ ૂ  ય ધરાવતો ઉ મ  તર્ોત છે. 
 
 

પર્વાહી દૂધના પર્કારોઃ 
 દૂધ એ પરાપવૂર્થી માતર્ તેની લહજેત માટે જ નહીં પરંત ુ તેમા ંએક સાથે રહલેા ંઅનન્ ય 
પોષક દર્  યોના લીધે લોકિપર્ય પીણુ ંછે.  
 
 

શુ  દૂધ – (૩.ર૫% ફેટ) દૂધના એક ગ્ લાસ દીઠ લગભગ ૧૫૦ કેલરી અને આઠ ગર્ામ ચરબી 
(ફેટ) હોય છે એ જ રી નથી છતા ંપણ ગેલનના ચોથા ભાગ દીઠ ૪૦૦ આંતરરા  ટર્ીય એકમો     
(IU)ના ધોરણે શુ  દૂધમા ં િવટામીન-ડી ના પોષક દર્  યો ઉમેરેલા ંહોવા જોઇએ. જો િવટામીન-ડી 
ઉમેરવામા ંઆવેલ હોય તો લેબલ ઉપર તેનો ઉ  લેખ કરવો જોઇએ.  
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ર% ઘટાડેલી ફેટવા ં દૂધ – (ર% ફેટ) એક ગ્ લાસ દીઠ લગભગ ૧ર૦ કેલરી અને લગભગ પ 
ગર્ામ ચરબી ધરાવે છે. દૂધની ફેટ સાથે િવટામીન-એ નીકળી જાય છે. આ કારણ ેર% ઘટાડેલી ફેટ 
વાળા દૂધમા ં િવટામીન-એ ઉમેરવુ ંજ રી છે કે થી ગેલનના ચોથા ભાગ દીઠ ઓછામા ંઓછા 
િવટામીન-એ ના ૧ર૦૦ આંતરરા  ટર્ીય એકમો (IU) મળી શકે. જો કે ખોરાક અને ઔષધ 
િનયમનતતંર્ની ભલામણ મજુબ ખાસ કરીને ર૦૦૦ આંતરરા  ટર્ીય એકમો (IU)ના ધોરણો 
ઉમેરવામા ંઆવે છે.  વાભાિવક રીતે બધા દૂધમા ં ગેલનના ચોથા ભાગ દીઠ ૪૦૦ આંતરરા  ટર્ીય 
એકમો (IU)ના ધોરણો િવટામીન-ડી ઉમેરવામા ંઆવે છે. િવટામીન-ડી ના ઉમેરણની આ િવગત 
લેબલ ઉપર દશાર્વવી જ રી છે.    
 
 

૧% નીચા ફેટવા ં દૂધ – (તે હલકુ દૂધ પણ કહવેાય છે) (૧% ફેટ) ગ્લાસ દીઠ ૧૦૦ કેલરી 
અને ર.પ ગર્ામ ચરબી ધરાવે છે. દૂધની ફેટની સાથે િવટામીન-એ પણ નીકળી જાય છે અને તેથી 
જ નીચા ફેટના દૂધમા ંિવટામીન-એ ઉમેરવુ ંજ રી છે કે થી ગેલનના ચોથા ભાગ દીઠ િવટામીન-
એ ના ઓછામા ંઓછા ૧ર૦૦ આંતરરા  ટર્ીય એકમો (IU) તેમા ં હોય. ખાસ કરીને ખોરાક અને 
ઔષધ િનયમનતતંર્ની ભલામણ અનસુાર ર૦૦૦ આંતરરા  ટર્ીય એકમો (IU) ઉમરેવામા ંઆવે છે. 
બધા જ દૂધમા ંગેલનના ચોથા ભાગ દીઠ ૪૦૦ આંતરરા  ટર્ીય એકમો (IU)ના ધોરણે િવટામીન-ડી 
ઉમેરવામા ંઆવે છે. િવટામીનના ઉમેરણની આ િવગત લેબલ ઉપર દશાર્વવી જ રી છે.  
 
 

દૂધમા ંભેળસેળઃ 
 ખોરાકમા ંદૂધના મહત્ વના સદંભર્મા ંઅને તેના બજાર 
મ ૂ  યને જોતા ંસરકારી આંકડા મજુબ ભારતમા ંદૂધ એ સૌથી 
વધ ુ ભેળસેળ કરવામા ંઆવતી ચીજ છે. દૂધની ભળેસેળમા ં
દૂધના જથ્ થામા ંવધારો કરવા માટે પાણીનો ઉમેરો કરવાનો, 
દૂધની ફેટ વધ ુિકંમતી  હોઇ અને તેમાથંી મલાઇ અથવા ઘી 
બનાવી વેચી શકાત ુ ં હોઇ તે ફેટને કાઢી લેવાનો સમાવેશ 
થાય છે.  ટાચર્ (કાજંી), મલાઇ કાઢી લીધેલો પાઉડર, 
યિુરઆ, શકર્રાનો દૂધની ફેટ માટે નહીં પણ ઘ તા વધારવા 
માટે ઉમેરો કરવામા ં આવે છે. સોિડયમ બાયકાબ નેટ, 
સોિડયમ કાબ નેટ વા અિકર્યક રસાયણો કે  દૂધમાનંા પર્ોટીનની સ ૂ  મ સગંિઠત અમ્ લતાને માત 
કરે છે. બેન્ જોઇક એિસડ, બોરીક એિસડ, હાઇડર્ોજન પેરોકસાઇડનો ઉપયોગ પણ કેટલીકવાર દૂધને 
ટકાવી રાખવા માટે થાય છે. ભેળસેળ કરવાના ઉપરના તમામ પદાથ  સવર્  વીકૃત છે. તા તરમા ં
કેટલાકં િક  સામા ં દૂધને ટકાવી રાખવા માટે પર્િતકારકોનો ઉપયોગ પણ થતો હોવાનુ ંજોવા મ યુ ં
છે. ભેળસળે ઉપરાતં દૂધમા ં જતંનુાશકોના અવશેષ, પશિુચિકત્ સાની દવાના અવશેષો અને 
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અફલાટોિકસન-એમ-૧ વા દૂષકો પણ જોવા મળે છે. ખોરાક, પાણી અને આબોહવામા ંરહલેા 
અવશેષોના કારણ ે દૂધમા ંજતંનુાશકોના અવશેષો આવે છે. આધિુનક પશપુાલનમા ં દૂધની વધ ુ
ઊપજ માટે અને ગર્હણક્ષમ રોગો સામે લડવા માટે પશઓુના શરીરમા ંદાખલ કરવામા ંઆવતા 
રોગ પર્િતકારકોના લીધે દૂધમા ંતેના અવશેષો મળી આવે છે. સશંોધનો  ારા જાણવા મ યુ ંછે કે, 
મોટેભાગે ઓકસીટેટર્ાસાયકલીનનો વધ ુઉપયોગ થાય છે અને દરેક ભેંસના દૂધનુ ંપરીક્ષણ કરતા ં
તેના અવશેષો વધ ુજોવા મળે છે. ભારત િસવાય અન્ ય દેશોમા ંપેનીિસલીન અને  ટેર્પ્ ટોમાઇસીન 
વા જતંનુાશકોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવતો હોવાના અહવેાલ નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવતો 

હોવાના અહવેાલ છે. કેટલાકં ટાછવાયા બનાવોમા ંતો દૂધને લાબંો સમય ટકાવી રાખવા અને 
તેને સામાન્ ય તાપમાને જાળવી રાખવા તેમા ં ન્ ટામાઇસીનનો ઉમેરો કરવાના િક  સા મ યા છે. 
ગાય, ભેંસના શરીરમા ંદાખલ કરવામા ંઆવતા હોમ ન્ સમા ંઓિકસટોસીન મોખરે છે.  
 
 

િસન્ થિેટક દૂધઃ 
 છે  લા કેટલાક વષ  દરિમયાન બજારમા ં િસન્ થેિટક દૂધ પણ ભળતુ ં હોવાના અખબારી 
અહવેાલો સાપંડયા છે. નેશનલ ઇન્  ટીટયટુ ઓફ ન્ યટુર્ીશન ારા હાથ ધરાયેલ મોજણીમા ં િદ  હી, 
નોઇડા અને ગાઝીયાબાદ વા  થળોએ િસન્ થેિટક દૂધ વેચાત ુહોવાની શકંા છે. િસન્ થેિટક દૂધમા ં
પાણી, પર્વાહી િડટરજન્ ટ, શકર્રા અને વન  પિતજન્ ય ચરબીની િમલાવટ થતી હોવાનુ ંજણાયેલ છે.  

 

ઉપર દશાર્વેલ ઘટકતત્ વો શોધવા માટે કુલ ૮૦ નમનૂાનુ ંપરીક્ષણ કરવામા ંઆવેલ પરંત ુ
એકેય નમનૂામા ંપાચેં પાચં ઘટકતત્ વો ન હતા,ં જો કે પાણી ઉપરાતં વન  પિતજન્ ય ચરબી, યિુરઆ 
અને શકર્રા  વતતંર્પણે  નમનૂામાથંી શોધાયેલ િસન્ થિેટક દૂધ ઉપરના ઘટકોનો ઉપયોગ કરીને 
પર્યોગશાળામા ંતૈયાર કરવામા ંઆવે છે. તેના  વાદ, ગધં અને રંગના મ ૂ  યાકંન બાદ એવુ ંતારણ 
નીકળેલ કે િસન્ થેિટક દૂધ ચાલી/વાપરી શકાય નહીં પરંતે ટેન્ કરોમા ંભરેલા દૂધમા ં િસન્ થેિટક દૂધ 
ઉમેરી મળૂ દુધને પાત ં કરી શકાય.  

 

 દૂધમા ંભેળસેળયકુત પદાથ  શોધવાઃ 
 દૂધમા ંભેળવેલા જુદા જુદા પદાથ ને શોધી કાઢવાની પધ્ ધિતઓ નીચે રજૂ કરેલ છે:- 
 

દૂધમા ંશકર્રાની હાજરી શોધવી.  
 

જ રી સાધનો  - કસનળી, પાણીનુ ંતપેલુ ં
જ રી સામગર્ી - સાદંર્ હાઇડર્ોકલોરીક રીસોસીર્નોલ પાઉડર  

પધ્ ધિત  ૧. કસનળીમા ં૧૦ મીિલ. દૂધ લો   
ર. તેમા ં૧ મીિલ. સાદંર્ હાઇડર્ોકલોરીક ઉમેરી તેને ભળેવો.  

 ૩. તેમા ં૦.૧ ગર્ામ રીસોસીર્નોલ પાઉડર ઉમેરો અને તેને સારી 
રીતે ભેળવો  



 

Consumer’s Health & Safty 1 to 144 

48
૪. ઉકળતા પાણીના તપેલામા ંઆ કસનળીને પાચં િમિનટ 
રાખો અને તેના રંગનુ ંિનરીક્ષણ કરો.  

   લાલ રંગનુ ંદેખાવુ ંતે શકર્રાની હાજરી દશાર્વે છે.   
  
ભેળસેળ માટે ઉમેરવામા ંઆવેલ યિુરઆની હાજરી શોધવીઃ 
 

જ રી સાધનો  - કસનળી, ફેરનહીટ મીટર  
જ રી સામગર્ી - સોયા પાઉડર (તાજો તૈયાર કરેલો), િલટમસ પેપર   

પધ્ ધિત  ૧. ૧.૧૦ મીિલ. ટલુ ંસરખી રીતે હલાવેલુ ં દૂધ કસનળીમા ં
લો.    

ર. ૧૫૦ મીિલગર્ામ સોયા પાઉડર ઉમેરો અને પાચં િમિનટ  
માટે રહવેા દો.   

 ૩. િલટમસ પેપર બોળો અને ફેરનહીટનુ ં િનરીક્ષણ કરો.  જો 
ફેરનહીટ ૮ ઉપર હોય તો તે યિુરઆ ઉમેયાર્નુ ંદશાર્વે છે.  

    (દૂધ કુદરતી રીતે જ થોડુ ંયિુરઆ ધરાવે છે.) 
  
દૂધમા ંઉમેરેલા  ટાચર્ અને અન્ ય અનાજના લોટની ભેળસેળ શોધવી.  
 

જ રી સાધનો  - કસનળી 
જ રી સામગર્ી - આયોિડનનુ ંદર્ાવણ (૧.૦%)  

પધ્ ધિત  ૧.  ૩.૦ મીિલગર્ામ ટલુ ંસારી રીતે હલાવેલુ ંદૂધ કસનળીમા ં
લો.     

ર. દૂધને બનસન બનર્ર પર ઉકાળો. 
 ૩. દૂધને ઠંડુ પાડી તેમા ં૧.૦% આયોિડન દર્ાવણનુ ંએક ટીપુ ં

નાખો અને રંગનુ ંિનરીક્ષણ કરો.   
    (ભરૂો-જાબંલી રંગ ભળેસેળ સચૂવે છે.) 

  
દૂધમા ંમલાઇ કાઢી લીધેલા પાઉડરની શોધ.   
 

જ રી સાધનો  - કેન્ દર્ત્ યાગી નળીઓ 

જ રી સામગર્ી - સાદંર્ નાઇિટર્ક એિસડ, લીકવીડ એમોિનયા  

પધ્ ધિત  ૧.  બે કેન્ દર્ત્ યાગી નળીઓ લઇ દરેકમા ંપ૦ મીિલ. દૂધ નાખો 
અને તેનુ ંયોગ્ ય સમતોલન કરો.      

ર. એક િમિનટના ૩૦૦૦ ચકકર લેખે ૩૦ િમિનટ સધુી ફેરવો. 
 ૩. ઉપરના પર્વાહીને સાચવીને અલગ તારવો.    
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૪. બાકી રહલેા ભાગમા ંર.પ મીિલગર્ામ સાદંર્ નાઇિટર્ક એિસડ 
ઓગાળો.  

૫. આ દર્ાવણને પ મીિલ. પાણીમા ંઓગાળો 
૬. ર.પ મીિલ. િલકવીડ એમોિનયા ઉમેરો અને અવલોકન કરો.
    (કેસરી રંગ દૂધમા ં મલાઇ કાઢી લીધેલા પાઉડરની 
ભેળસેળ દશાર્વે છે.) 

  
દૂધમા ંબોરીક એિસડ અને બોરેટસની  ભેળસેળ શોધવી.  
 

જ રી સાધનો  - કસનળીઓ 

જ રી સામગર્ી - હાઇડર્ોકલોરીક હળદર વાળો કાગળ, એમોિનયમ 
હાઇડર્ોકસાઇડ (ર૮%) 

પધ્ ધિત  ૧.  કસનળીમા ંપ મીિલ. ટલુ ંદૂધ લો      
ર. તેમા ંસાદંર્ હાઇડર્ોકલોરીક ઉમેરી ભેળવો.  

 ૩. હળદળ વાળા કાગળની પ ી આ એિસડીટીફાઇડ દૂધમા ં
બોળો.   

૪. પેપરને તરતજ સકૂવો અને બદલાયેલ રંગની ન ધ લો.  
     જો હળદળ વાળો કાગળ લાલ થઇ જાય તો તે દૂધમા ં
બોરીક એિસડ, બોરેટસની ભળેસેળ દશાર્વે છે.  

  
દૂધમા ંકાબ નેટ અને બાયકાબ નેટની  ભેળસેળ શોધવી. 

જ રી સાધનો  - કસનળીઓ 

જ રી સામગર્ી - ઇથાઇલ આ  કોહોલ (૯૫%), રોઝાલીક એિસડ (ઇથાઇલ 
આ  કોહોલમા ં૧% પાણીનુ ંદર્ાવણ) 

પધ્ ધિત  ૧.  કસનળીમા ં૧૦ મીિલ. દૂધ લો      
ર. તેમા ં૧૦ મીિલ. આ  કોહોલ ભેળવો અન ેબરાબર હલાવો.  

 ૩. તેમા ંરોઝાલીક એિસડના જલીય દર્ાવણના તર્ણ ટીપા ંઉમેરો 
૪. સરખી રીતે હલાવો અને બદલાયેલ રંગનુ ંઅવલોકન કરો. 
    ગલુાબી લાલ રંગ દૂધમા ંકાબ નેટ અને બાયોકાબ નેટની 
ભેળસેળ સચૂવે છે.   
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દૂધમા ંફોમાર્લીન નામના િપર્ઝવેર્િટવની ભેળસેળ શોધવી.  
 

જ રી સાધનો  - કસનળીઓ 

જ રી સામગર્ી - સાદંર્ હાઇડર્ોકલોરીક અને ફેટીક કલોરાઈડ (૧૦%) 

પધ્ ધિત  ૧.  કસનળીમા ં૫ મીિલ. દૂધ લો      
ર. તેમા ંસરખા પર્માણમા ંપ૦૦ મીિલ. એિસડ દીઠ ૧૦% ફેિરક 
કલોરાઇડનો ૧ મીિલ. ધરાવતુ ં સરખા પર્માણમા ં
હાઇડર્ોકલોરીક એિસડ ઉમેરો.   

 ૩. પાચં િમિનટ સધુી ગરમ કરો.  
૪. દહીં ભાગંવા માટે કસનળીને ગોળ-ગોળ ફેરવો અને રંગનુ ં
િનરીક્ષણ કરો.  

    જાબંલી રંગ ફોમાર્લીનની હાજરી સચૂવે છે.   
  
દૂધમા ંિપર્ઝવેર્િટવ તરીકે ઉમેરાયેલ બેન્ઝોઇક એિસડની ભેળસેળ શોધવી.  
 

જ રી સાધનો  - ગળણી, િફ  ટર પેપર, વરાળયતંર્ 

જ રી સામગર્ી - હાઇડર્ોકલોરીક એિસડ (૧:૩)  
એમોિનયમ હાઇડર્ોકલોરીક,  
ફેિરક કલોરાઇડ સો  યશુન 

 (૦.પ%) સાદંર્ સલ ્ ફયિુરક એિસડ,  
પોટે  યમ નાઇટેર્ટનુ ંદર્ાવણ (૧૦%)  
એમોિનયમ સ  ફાઇડ (તાજુ તૈયાર કરેલ) દર્ાવણ 

પધ્ ધિત  ૧.  બીકરમા ં૧૦૦ મીિલ. ટલુ ં દૂધ લો      
ર. તેમા ંપ મીિલ. હાઇડર્ોકલોરીક એિસડ (૧:૩) ઉમેરો અને દિહં 
જામે ત્યા ંસધુી હલાવો.   

 ૩. ત્ યારબાદ તેને ગાળી લો અને બાકીનો ભાગ સાચવો.   
૪. બાકીના ભાગને ૫૦-૧૦૦ મીિલ. ઈથર સાથે તારવી લો. 
૫. ઇથરના પડને બે ભાગ પાણીથી ધોઇ કાઢો  
૬. વરાળયતંર્ પર પોસેર્લીનની િડશ મકૂીને ઇથરના પડને 
વરાળ બની ઉડી જવા દો. જો તેમા ં નોધપાતર્ જથ્ થામા ં
બેન્ ઝોઇક એિસડ હશે તો ગરમ કરવાની પર્િકર્યા દરિમયાન 
એક ખાસ પર્કારના પાદંડા વા િકર્  ટલ દેખાશે. વધ ુ 
ચોકસાઇ માટે એમોિનયમ હાઇડર્ોકલોરાઇડના થોડા ટીપા 
ઉમેરો. 
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૧. એમોિનયમને બહાર ફેંકવા ગરમ કરો.  
૨. કેટલાકં મીિલ. ગરમ પાણીમા ંબાકી રહલેા ભાગને ઓગાળો 
૩. જ રી જણાય તો ગાળો. 
૪. સિકર્યક કલોરાઇડ એિસડ (૦.પ%)ના થોડા ટીપા ઉમેરો. 
   તળીયે જામતો અવકે્ષપ બેન્ ઝોઇક એિસડની હાજરી સચૂવે 
છે.  

  
દૂધમા ંિપર્ઝવેર્િટવ તરીકે વપરાયેલા હાઇડર્ોજન પેરોકસાઇડ શોધવો.  
 

જ રી સાધનો  - કસનળીઓ  
જ રી સામગર્ી - પેરાફીનાઇલ, ડાઇમાઇન હાઇડર્ોકલોરાઇડનુ ં ર% દિરયાઇ 

પાણીમા ંતૈયાર કરેલ દર્ાવણ તાજુ તૈયાર કરેલુ.ં 
પધ્ ધિત  ૧.  કસનળીમા ં૧૦ મીિલ. દૂધ લો      

ર. પેરાફીનાઇલ, ડાઇમાઇન હાઇડર્ોકલોરાઇડના બે ટીપા 
ઉમેરો, બરાબર હલાવો અને અવલોકન કરો.  

     ઘાટો વાદળી રંગ દૂધમા ંહાઇડર્ોજન પેરોકસાઇડની હાજરી 
સચૂવે છે.  

 
 
દૂધમા ંસોિડયમ કલોરાઇડની હાજરી શોધવીઃ 
  ૨.૫ મીિલ. દૂધ લો અને તેમા ં૧.પ મીિલ. િસ  વર 
નાઇટેર્ટ ઉમેરો, બરાબરો હલાવો અને ૧૦% પોટે યમ 
કર્ોમેટ ૧૦%ના ૧ મીિલ. ટલુ ં ઉમેરો અને રંગનુ ં
અવલોકન કરો. તિળયે જામેલો પીળો રંગ સોિડયમ 
કલોરાઇડની હાજરી સચૂવે છે. 
 
 
 
 

દૂધમા ંડીટ ન્ ટની હાજરી શોધવીઃ 
 ૫ મીિલ. ટલુ ંદૂધ લો અને તેમા ંબર્ોમોસીટીસોબ જંાબલી દર્ાવણ ૦.૫%ના ૧ મીિલ. ટલુ ં
ઉમેરો અને રંગનુ ંઅવલોકન કરો. આછા જંાબલી રંગની હાજરી ડીટ ન્ ટની હાજરી સચૂવે છે. ઘાટો 
જાંબલી રંગ નકારાત્ મક પિરણામ દશાર્વે છે.  
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દૂધમા ંસેકરીનની ભેળસળે શોધવીઃ 
 મદં એિસટીક એિસડના ડાય  યટેુડ નમનૂા (રપ મીિલ.)ને ભાગીને સરખી રીતે હલાવીને 
ગાળો. ગાળી લીધેલા ર મીિલ. હાઇડર્ોકલોિરક અને રપ મીિલ. ઇથરનો ભાગ લઇ, સયંકુત ઇથરના 
અકર્ને પ મીિલ. પાણીના જુદા જુદા તર્ણ િહ  સાથી સાફ કરો. પાણી ઉપરના ઇથરના અકર્ની બા  પ 
થઇ જાય પછી તેમા ંએકાદ બે ટીપા ંપાણી નાખંો. કાચના સળીયાથી બરાબર હલાવીને ચાખી 
જૂઓ. મીઠાશનો ગણુધમર્ સેકરીનની હાજરી સચૂવે છે. એિન્ ટબાયોિટકના અવશેષો, જતંનુાશકોના 
અવશેષો અને ગજન્ ય ઝેર શોધવા માટે પથૃકકરણમા ંઆધિુનક સાધનોની જ ર પડ ેછે.  
 
 

દૂધની પેદાશોઃ 
 દૂધમાથંી અગિણત સખં્ યામા ંઅન્ ય દૂધ પેદાશો તૈયાર 
કરવામા ંઆવે છે. દૂધનો માવો િવિવધ પર્કારની મીઠાઇઓમા ં
સૌથી વધ ુવપરાતી દૂધની બનાવટ છે. દૂધના માવામા ંમહ  
અંશે  ટાચર્, સોિડયમ બાયકાબ નેટ, સોિડયમ કાબ નેટ વા 
દૂધમા ંભેળસેળ તરીકે વપરાતા તમામ તત્ વો જોવા મળે છે. 
માવામા ંસ ૂ  મ િવક ચેપ પણ િચંતાનુ ંબીજુ ંકારણ છે. દૂધની 
બનાવટોમા ંથતી ભેળસેળમા ંશીખડંમા ં કાજંી (  ટાચર્), દહીંમા 
સે  યબુોઝ સેકરીન, રોઝ િમ  કમા ં રહોડામાઇન, માખણમા ં
વન  પિત, પી  માખણ અને દેંલા બટાટા િવ.નો સમાવેશ 
થાય છે. ચાદંીના વરખના બદલ ેએ  યિુમિનયમના વરખનો ઉપયોગ, અખા  રંગોનો ઉપયોગ, 
ખા  રંગોનો વધ ુપડતો ઉપયોગ િવ. ભેળસેળ દૂધની બનાવટોમા ંજોવા મળે છે.  
 
 

આરોગ્ ય અસરોઃ 
 દૂધનુ ંસૌથી વધ ુસેવન બાળકો કરતા ંહોય છે અને દૂધને સપંણૂર્ આહાર ગણવામા ંઆવે છે. 
હાડકાનંા િવકાસ માટે  કેિ  શયમની જ ર પડે છે. તેના મહત્ વના  તર્ોત તરીકે દૂધને ગણવામા ં
આવે છે. દૂધમા ંમોટાપાયે કરવામા ંઆવતી ભેળસેળના કારણે દૂધના તમામ ગણુધમ  નાશ પામે 
છે અને ખરેખરનો દૂધ આરોગ્ ય માટે જોખમ બને છે. દૂધનુ ં સેવન કરનારા બાળકો કુપોષણ કે 
અ  પપોષણનો િશકાર બને છે અને પાછલી ઉંમરમા ં તેની અસર જોવા મળે છે. દૂધમા ં
ઓકસીટેટર્ાસાયકિલન નામનુ ં જતંનુાશક કે  બાળકોને ઉપચારાત્ મક હતે ુ માટે પણ આપી ના 
શકાય તેવા અવશેષો જોવા મળે છે. તે કેિ  શયમના ચયાપચયમા ંદખલગીરી કરે છે કે ના કારણે 
હાડકાના િવકાસ પર િવપિરત અસર પડે છે. દૂધમા ં હાજર રહલેા રોગપર્િતકારકોના કારણે 
સવંેદનશીલ  યિકતમા ંએલજીર્ક અસરો થતી જોવા મળે છે. આવા દૂિષત દૂધના સતત સેવનથી 
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આંતરડામંા ં રહલેા સ ૂ  મ જીવો જતંનુાશકોના અવશેષોથી દૂધમા ંઆથો લાવીને તૈયાર થતી 
બનાવટો મ કે દંહીને પણ િવપરીત અસરો થાય છે.  
 
 

 મોટા ભાગની તમામ મીઠાઇઓ બનાવવા માટેની મખુ્ ય સામગર્ી તરીકે વપરાતા માવામાથંી 
દૂધની બનાવટોના સેવનને પિરણામે થતા ઘણા બધા ખોરાકજન્ ય રોગ થતા હોવાનુ ં ધ્ યાનમા ં
આવેલ છે. અવા રોગો માટે મોટેભાગે માવામા ં રહલેા  ટેફીલોકોક્ષ ઓરીયસ (Staphylococcus 

aureus)ના સ ૂ  મ િવક ચેપના કારણે થાય છે. ખોરાકની હરેફેર કરનારા ફેિરયાઓ આ ચેપનો 
મોટો  તર્ોત બને છે. બટરયલો અને રહોડામાઇનની ઝેરી અસરોના કારણે તેનો રંગ તરીકે ઉપયોગ 
કરવા સામે પણ પર્િતબધં છે. િકડનીની િબમારીથી પીડાતા દદ ઓને તબીબી સારવારના હતે ુમાટે 
પણ એ  યિુમિનયમ આપવાની મનાઇ છે.  
 

::::::::::::::::::::::::::::: 
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 િવિવધ પર્કારની કામગીરી માટે પાણી એક અગત્ યની જ િરયાત છે. પાણી પીવા માટે, ઘર 
વપરાશ માટે, ઔ ોિગક વપરાશ માટે, મત્  યો ોગ માટે, કૃિષ માટે અને ખોરાક બનાવવા માટે 
જ રી છે. મનુ  યના શરીરમા ંતેના વજનના ૪૫ થી ૭૫ ટકા ટલુ ંપાણી હોય છે. યવુા પુ ષમા ં
તેનુ ંપર્માણ લગભગ ૬૦ થી ૬૫ ટકા અને યવુા  તર્ીમા ંતેનુ ંપર્માણ ૫૦ થી ૫૫ ટકા ટલુ ંહોય 
છે. સરેરાશ શરીરમા ંપાણીનુ ંપર્માણ ૭૦ િકલો વજન ધરાવતા મનુ  યમા ંલગભગ ૪ર િલટર ટલુ ં
હોય છે. માતર્ શુ  પાણી માનવશરીરમા ંતાપમાન જાળવી રાખી શકે છે. કારણ કે તેમા ંબધા જ 
જ રી ધાત ુઅને અધાત ુયોગ્ ય પર્માણમા ંહોય છે અને તે રોગ પેદા કરતા ંબેકટેરીયાથી મકુત હોય 
છે.  
 

 શુ  પાણી, બરફ, પર્વાહી અને વાય ુ  વ પે પર્ાપ્ ય છે. પથૃ્ વીના ૩/૪ ભાગમા ંપાણી રહલે ુ ં
છે. તે પૈકીનુ ં૯૯.ર ટકા પાણી ઘર વપરાશ કે પીવા માટે ઉપયોગી નથી. કારણ કે ૯૭.ર ટકા ખા  
અને વુ પર્દેશોમા ંર ટકા ટલુ ંબરફ  વ પમા ં છે. બાકી વધેલુ ં૦.૮ ટકા (૧/૩ સપાટી પરનુ ં
પાણી, નદી, નાળા, તળાવ, સરોવર અને ઝરણા ં વા તાજા પાણીના  તર્ોત  વ પે અને ર/૩ 
ભગૂભર્ જળ) પાણી પીવાના, ઘર વપરાશના, ઔ ોિગક અને ખેતીના ઉપયોગ માટે યોગ્ ય છે. માટે 
આ ૦.૮ ટકા પાણી િકંમતી છે અને તેથી તેને સરુિક્ષત રાખીને યોગ્ ય રીતે વાપરવુ ંજોઇએ.  
 
 

પાણીનુ ંબધંારણઃ 
 સપાટી પરના પાણી (નદી, તળાવ, પાણી સગંર્હના હોજ, સમદુર્ િવ.)નુ ંબધંારણ હવામાન 
અને ભઆૂકૃિતક ઘટકો, ભ ૂ  તરશાસતર્, જળ સધુારક પગલા ં ઉપર આધાિરત છે. ભગૂભર્ જળનુ ં
બધંારણ તેના ઘટકો પર િનભર્ર છે. વષાર્, િહમ પે એકતર્ થતો ભેજ કે  ખીણમા ંઅથવા કૃિતર્મ 
જળ સગંર્ાહકોમા ંએકિતર્ત થાય છે તેનુ ંબધંારણ ભેજ ટા પડવાના જથ્ થા, વાતાવરણની શુ તા, 
પર્દેશના ખડકોની ભ ૂ  તરીય લાક્ષિણકતા અને જળ સચંયની પધ્ ધિતઓ પર આધાિરત છે.  

 
 
 

પીવાનુ ંસલામત 
પાણી 
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ભૌિતક ઘટકોઃ 
 સો  ટ- મખુ્ યત્ વે આયનના  વ પમા,ં પરમાણ ુઅને પરમાણનુા સગંિઠત  વ પમા ં 
 બધંારણીય તત્ વો- પરમાણ ુઅને એકબીજા સાથે જોડાયેલી િ  થિતમા.ં  
 વાયઓુ- પરમાણ ુ  વ પે અથવા જલીય સયંોજન પે  
 ટો પાડી શકાય તેવો વચ્ ચેના ભાગમા ં તટનો અશુ  પદાથર્ – માટી, રેતી, જીપ્ સમ, 

સીલીસીક એિસડ, લાઇમ પાટ કલ, આયર્ન હાઇડર્ોકસાઇડ, યુ  વીક એિસડ, હમેટેસ િવ. ની 
સગંિઠત િ  થિત. હાઇડર્ોબાયોન્ ટસ, પ્ લાન્ કટોન, બેન્ થોસ, ન્ યુ  ટન અને પેગન બેકટેરીયા અને 
વાઇરસ, ઓગળી જાય તેવા તત્ વો ખાસ કરીને ખનીજ તત્ વો કે  પાણીને આયન  તર 
બનાવે છે. 
 

 

રાસાયિણક ઘટકોઃ 
 રાસાયિણક ઘટકોને પાચં જૂથમા ંવગીર્કૃત કરવામા ંઆ  યા છે.  
 

૧. મખુ્ ય આયન કે  ન ધપાતર્ દર્ાવણમા ંહાજર હોય છે. સોિડયમ Na+, પોટે યમ K+, 
કેિ  શયમ Ca2+, મેગ્ નેિશયમ Mg2+, સ  ફેટ So42+, કાબ નેટસ Co32+, કલોરાઇડ Cl, 

હાઇડર્ોકાબર્નસ HCO3  

 

ર. ઓગળેલા વાયઓુ નાઇટર્ોજન N2, ઓકિસજન O2, કાબર્નડાયોકસાઇડ CO2,  હાઇડર્ોજન 
સ  ફાઇડ H2S િવ.  

 

૩. િવક દર્  યો, ફો  ફરસના ઘટકો, નાઇટર્ોજન અને િસિલકોન.  

 

૪. સ ૂ  મતત્ વો, બીજા બધા રાસાયિણક તત્ વોના ઘટકો, મળૂભતૂ તત્ વો 
 

પ. પાણીમાનંા વચ્ ચેના િવિવધ કદના ઘટકો એકબીજા સાથે સગંિઠત અથવા ભકૂા  વ પે ટા 
પાડી શકાય તેવા હોઇ શકે છે. તેમા ંસગંિઠત તત્ વો સ ૂ  મ માટી, માટી, સ ૂ  મ કાદવ, કાદવ, 
સ ૂ  મ રેતી, મધ્ યમ અને કરકરી રેતીનો સમાવેશ થાય છે. સપાટી પરના પાણીમા ંવચ્ ચેના 
દર્ા  ય તત્ વો થોડા િમિલગર્ામ/લીટરથી હજારો મીિલગર્ામ/લીટરની ેણીમા ં હોઇ શકે છે. 
વષાર્ઋતમુા ં ઘણો વધ ુ ફેરફાર જોવા મળે છે. તો સપાટી પરના પાણીની તલુનામા ં
ભગૂભર્જળમા ંઓછા બધંારણીય ઘટકો અને વધ ુ ખિનજ ઘટકો અને કયારેક ઓગળેલા 
વાયઓુ હોય છે. તેથી તેની ગણુવ ા ચોકકસ અશિુ ઓના દર્ાવણથી નકકી થાય છે.  
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પાણીની ગણુવ ાઃ 
 પાણીની ગણુવ ા નીચેની બાબતોને ધ્ યાનમા ં

રાખીને નકકી થાય છે:-  
 

 ભૌિતક લક્ષણો – તાપમાન, ભાભંરાપણ/ુતરતા 
પદાથ , રંગ, ગધં ઇત્ યાિદ  

 િવક – હાઇડર્ોબાયોન્ ટસ અને  
 જીવાણ ુિવ ાન િવષયક – િનયત પ્ લેટ કાઉન્ ટ ૧૦૦ 

મીિલ. દીઠ કોલીફામર્ બેકટેરીયા MPN િવ.  
 રસાયણ – કઠીનતા, ક્ષારતત્ વ, પર્િતિકર્યાશીલતા, ઉપચયન, ગર્હણક્ષમતા, સકૂા અવશેષો 

ઇત્ યાદી.  
 
 

ભગૂભર્જળ પર્દૂષણ 

ભગૂભર્જળ યોગ્ ય માતર્ામા ંખિનજ તત્ વ ધરાવતુ ંઅને 
પર્દૂષણમકુત સૌથી યોગ્ ય પેય જળ છે. ભગૂર્ભજળ મખુ્ યત્ વે 
નીચનેી બાબતોથી પર્દૂિષત થાય છે.  
 

 શૌષ ખાડાથી  
 ઔ ોિગક કચરાને યોગ્ ય પર્િકર્યા કયાર્ િવના કે 

અપરૂતી પર્િકર્યા કરીને આડેધડ િનકાલ કરવાથી 
  નાના શહરે અથવા ગર્ાિમણ િવ  તારમા ંઅગાઉ ખેતી 

માટે વપરાતી જમીન ઉપર નવુ ંબાધંકામ થતુ ંહોય ત્ યા ંપાતાળકૂવા ખોદવાથી  
 ઘરવપરાશનુ ંગદું પાણી કૂવાની આજુબાજુ  થિગત થવાથી તેમા ંમખુ્ ય દૂષણમા ંરોગવાહી 

બેકટેરીયાનો સમાવેશ થાય છે. નાથી પાણીજન્ ય સકંર્મક રોગચાળો ફેલાય છે. ક્ષારોથી 
નવજાત િશશનેુ રકતમાનંા િહમોગ્ લોબીનની ઉણપ (અ  પરકતતા) અને પખુ્ તોને કેન્ સર વા 
રોગ થાય છે.  

 

ભગૂભર્જળન ેપર્દૂિષત થતુ ંરોકવા કરવાનો ઉપાયઃ 
 પાતાળકૂવાની આસપાસની જમીન ૩૦ ટની િતર્જયામા ં(જો જમીન ખડકાળ કે પથરાળ હોય 

તો) અને ૬૦ ટની િતર્જયામા ં (જો જમીન રેતાળ હોય તો) ઘર વપરાશના ગદંા પાણીની 
 થિગતતાથી મકુત રાખવી તેમજ જાજ  (શોષખાડા)અને સેપ્ ટીક ટાકંીઓ આર.સી.સી. ની 
બનાવવી.  
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 પાતાળકૂવાની આસપાસ યિુનસેફના િનયત ધોરણો મજુબનો ઓટલો યોગ્ ય ગટરલાઇન 
સાથેનો બનાવવો કે થી ઘરવપરાશનુ ં ગદું પાણી પાતાળકૂવાના મખુ પાસે 
એકિતર્ત/  થિગત ના થાય.  

 પાતાળકૂવાના ખોદકામ બાદ તતુર્જ તેને કલોરીન નાખી શુ  કયાર્ની તેમજ હાથ પપં (ડકંી) 
કે પાણી ખેંચવાનો િવ તુચિલત પપં લગાડેલ હોવાની ખાતરી કરવી.  

 પાણીના નમનૂાનુ ં(રાસાયિણક અને જીવાણ ુિવષયક) સમયાતંરે પથૃકકરણ કરવુ.ં  
 કચરો અને ગદંાપાણીના સગંર્હ માટે વપરાતી ના હોય તેવી જગ્ યાએ કૂવા ખોદવા, જયા ં

ખુ  લા કૂવા હોય તેને જાળીથી ઢાકંવા અને સમયાતંરે કલોરીન નાખી શુ  કરવા,ં પાણી 
કાઢવા માટે હાથથી ચાલતા કે િવ તુથી ચાલતા પપં લગાડવો.   

 

ભપૂ ૃ  ઠ જળનુ ંપર્દૂષણઃ 
૧. ગટરનો ટો કચરો અથવા અપરૂતી પર્િકર્યા કરીને પાણીમા ં
નાખવો. 
ર. ઔ ોિગક કચરાને પર્િકર્યા કયાર્ િવના પાણી સગંર્ાહકોમા ંછોડવો.  
૩. ખેતીની ગટરના પાણીને પાણી સગંર્ાહકોમા ંછોડવુ.ં 
 
 
 

ભપૂ ૃ  ઠ જળની ગણુવ ામા ંિવિવધ પર્દૂષકોની પાછળથી થતી અસરોઃ 
 

૧. ગટરનો ટો કચરો અને ખેતીની ગટરનુ ંપાણી સપાટી પરના જળમા ંછોડવાથી નીચે જણાવેલ 
બાબતોનો બોજો વધે છે.  

 રોગવાહી બેકટેરીયા નાથી પાણીજન્ ય રોગો થાય છે.  
 કાબર્નયકુત પદાથ  મા ંઓકસીજનનુ ં પર્માણ નહીંવત કે શનૂ્ ય હોય છે. તેનાથી છેવટે 

પાણીમા ંરહતેા માછલી વા જીવો મરી જાય છે અને તે પાણી પીવા યોગ્ ય રહતે ુ ંનથી.  
 િનજીર્વ પદાથ  – ફો  ફેટ, ક્ષારો ઇત્ યાદી પાણીને અશિુ  તરફ દોરી થાય છે.  
 તેનાથી શેવાળ, લીલ િવ. પાણીમા ંજામે છે.  ગામના પીવાના પાણીના તનાવની સામાન્ ય 

સમ  યા છે. તેથી ટા ગટરના કચરાને સપાટી પરના પાણીમા ંછોડતા પહલેા ં તેના પર 
પર્થમ, િ િતય અને તર્ીજી પિંકતની પર્િકર્યા કરવી જોઇએ. 

 

ર. આંધર્પર્દેશમા ંઉ ોગગહૃોનુ ંનકામુ ંપાણી પર્િકર્યા કયાર્ િસવાય જળાશયોમા ંછોડવાના કારણ ેનીચે 
જણાવેલ પૈકીની કેટલીક સમ  યાઓ થયેલ છેઃ-   

 અંકાપી  લેની સહકારી ખાડં િમલોનુ ંગદું પાણી શારદા નદીમા ંછોડવાનો સન ૧૯૭૦નો બનાવ 
લોહ પર્દૂષણનુ ંજાણીત ુ ં(િવખ્ યાત) ઉદાહરણ છે.  
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 ચમર્ ઉ ોગ ારા િવજયનગરમ િજ  લાની વામસધારા નદીમા ંસોમલખારનુ ંપર્દૂષણ કરવામા ં
આવેલ.  

 ગુટુંર અને પર્કાશમ િજ  લાના સોલવન્ ટ તૈયાર કરવાના ઉ ોગોના નકામા પર્વાહીથી જમીનનુ ં
ક્ષારતત્ વ અને પાણીની ખારાશમા ંવધારો થયો છે.   

 િકર્  ણા િજ  લાના વાપરુના ખાડં ઉ ોગથી ભગૂભર્જળમા ંલોહનુ ંપર્દૂષણ થયેલ છે.   
 નાગાજુ ર્નસાગર કેનાલ િવ  તારની કેનાલ અને તળાવોમા ં છોડવામા ંઆવેલ જતંનુાશકોના 

કારણે માછલીઓના મરણ થયેલ છે. અને માણસો અને પાલત ુપશઓુને િવિવધ રોગ થયેલ 
છે.   

 ખેતીમા ંખાતરના વધ ુપડતા ઉપયોગ અને સાબનુા કારણ ેજળાશયો અશુ  બન્ યા છે.  
 

 

પાણીની શિુ કરણની પધ્ ધિતઓઃ 
 પાણી શિુ કરણની જુદી જુદી પધ્ ધિતઓ પીવાનુ ંશુ  પાણી પુ  પાડવા, ઔ ોિગક હતેઓુ 
માટે મત્  યો ોગ માટે, પીવાના સીલબધં પાણી અને  નાનાગાર માટે વપરાય છે. પાણીની ટાકંી 
બનાવવાથી લોકોને પીવાનુ ંશુ  પાણી યોગ્ ય જથ્ થામા ંપ ૂ  પાડવાની સમ  યા હલ થતી નથી. જળ 
શિુ કરણ પ્ લાન્ ટમા ંવપરાતી ખામીયકુત પધ્ ધિતઓના કારણે પાણીજન્ ય રોગચાળો ફેલાતો હોવાનુ ં
ધ્ યાનમા ંઆવેલ છે. તેથી પાણી શિુ કરણ કરનારનુ ંકૌશ  ય અને મહાવરો જાહરે આરોગ્ ય માટે 
ઘણુ ંજ મહત્ વ ધરાવે છે.  
 

 જળ શિુ કરણની પર્િકર્યા મળૂભતૂ પાણીનો ભૌિતક, રાસાયિણક અને િવક ફેરફાર કરીને 
પીવાલાયક બનાવે છે. જળ શિુ કરણની પર્િકર્યા કોઇ ચોકકસ િક  સામા ંમળૂભતૂ પાણીની ગણુવ ા 
ઉપર આધાિરત હોય છે.  
 સાદાપાણીમા ં હમંેશા પાણીની ઉપલી અને નીચેની સપાટી વચ્ ચે ઘન પદાથ  અને સ ૂ  મ 

જીવજતં ુ તરતા હોય છે. મા ં ફટકડી મેળવીને, િન  યિંદત કરીને, િનતારીને, ગાળીને, 
િબનહાિનકારક બનાવવામા ંઆવે છે.  

 ભગૂભર્જળના િક  સામા ંજો ભૌિતક અને રાસાયિણક રીતે સતંોષકારક હોય તો માતર્ કલોરીન 
નાખીને શુ  કરવાથી િબનચપેી બને છે.   

 ગર્ામીણ િવ  તારની પાણી પરૂવઠા યોજનાઓમા ંજો સપાટી પરનુ ંપાણી હોય તો રેતીમાથંી 
ધીમી ગિતએ નીતારવાનુ ંઅને િબનચેપી કરવાનુ ંપરુત ુ ંથઇ રહ ેછે. જો કે પાણીની ડહોળાશ 
૩૦ NTUS કરતા ંઓછી હોવી જોઇએ.  

 શહરેી િવ  તાર કે જયા ંવસતી વધ ુહોય છે ત્ યા ંસામાન્ ય રીતે નદી, તળાવ અને વરસાદી 
પાણીને બધંીયાર જગ્ યાએ સગંર્હ કરીને વાપરવામા ંઆવે છે. તેના શિુ કરણની સામાન્ ય 
પધ્ ધિત તેમા ંઉમેરી, િન  યદંન કરી, િનતારણ કરી, ગાળીને િબનચેપી કરવાની છે.  
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સમર  ટોરેજ ટેન્ કસઃ 
 સમર  ટોરેજ ટેન્ ક નામનો શબ્ દ સામાન્ ય રીતે શહરેી 
િવ  તારમા ંસરુિક્ષત પાણીનો પરુવઠો પરૂો પાડવા માટે વપરાતી 
ટાકંીઓ માટે વપરાય છે. તે લગભગ પ૦ થી ર૦૦ એકસર્ની 
હોય છે. આ ટાકંીઓ ઊનાળા દરિમયાન સબંિંધત શહરેની 
પાણીની માગં પરૂી કરવા પયાર્પ્ ત માતર્ામા ંપાણીનો સગંર્હ કરવા 
માટે થાય છે.  

 
 

ભાભંરા (ડહોળા) પાણીઃ 
 પાણીમા ંતરતા પદાથ  અને ચીકાશયકુત રજકણોને લીધે 
પાણી ભાભંરંુ (ડહો ં) બની જાય છે. જયારે પાણીનુ ંભાભંરાપણુ ં
૩૦ NTUથી ઓ  ં હોય ત્ યારે ચોખ્ ખુ ંપાણી મેળવવા માટે  લો 
સેન્ ડ િફ  ટરનો ઉપયોગ કરી શકાય. ૩૦ NTUથી વધ ુભાભંરાપણુ ં
હોય તો ચોખ્ ખુ ં પાણી મેળવવા માટે ફટકડી િમિ ત 
કલોરેફલોકયલેુશન અને રેતીના ઝડપી નીતારનો ઉપયોગ કરી 
શકાય. ઘરગથ્ થુ ં કેન્ ડલ િફ  ટરનો ઉપયોગ કરીને પાણીમા ં તરતા પદાથ ને દૂર કરી શકાય. 
િફ  ટરના કેન્ ડલની  વચ્ છતા તરતા પદાથ ના જથ્ થા પર આધાર રાખે છે. પાણીમા ંતરતા પદાથ  
તળીયે જામી જાય તે હતેથુી  ચીલા જીન્ જા (chilla ginja)નો પાવડર પણ વપરાય છે.  
 
 

શહરેી જળ યોજનાઓઃ 
 શહરેી જળ યોજનાઓમા ં ઘણા બધા પગલા લેવામા ં
આવે છે. આવા પગલામા,ં સગંર્હ, ફટકડીનુ ં દખર્ાવણ તૈયાર 
કરવુ,ં ફલેશ િમકસરનો ઉપયોગ કરીને અશુ  પાણીમા ં
ફટકડીના દર્ાવણનુ ં િમ ણ, સાદી અવસાદન (sedimentation) 

ટાકંીઓ અથવા સકુંલ કલેરીસેકયલેુશન ટાકંીઓનો ઉપયોગ 
કરીને અવસાધન (ઠારણ), શુ  પાણીની ટાકંીમા ં રેતીનો 
ઝડપી નીતાર કરીને પાણીનો સગંર્હ અને એકવા કલોિરનેટર (પાણીને ચેપરિહત બનાવવાની 
પર્િકર્યા)નો ઉપયોગ કરીને શુ  પાણીના ટાકંામા ંકલોરીન પર્િકર્યા બાદ ઓવરહડે સિવર્સ ્  િરઝવ ઇર 
મારફત પાણીના િવતરણનો સમાવેશ થાય છે.  
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અવસાદન (sedimentation): 
 અવસાદન ટાકંી (sedimentation tank) અથવા 
આધિુનક શિુ કરણ ટાકંીમા ંફલોકયલુન્ ટ્સ   (flocculants) 
ઉમેયાર્ પછી રચાતા તરતા રંુવા/ગચુ્ છાઓને પાણીના 
તળીયે બેસાડવા માટેની પર્િકર્યા એટલ ે અવસાદન 
(sedimentation). આધિુનક કલેરીફલોકયલેુશનમા ંભાભંરા 
પાણીમા ં ફટકડીનુ ં દર્ાવણ િમ  કરીને કલરેીફાયર 
બર્ીજમાથંી તેને પસાર કરવાનો સમાવેશ થાય છે.  
 
 

નીતારઃ (filteration) 

  લો સેન્ ડ િફ  ટર, રેપીડ સેન્ ડ િફ  ટર, પેર્શર િફ  ટર અથવા 
ડોમેિ  ટક િફ  ટરનો ઉપયોગ કરીને નીતાર પર્િકર્યા કરવામા ંઆવે 
છે. આ પર્િકર્યા પાણીમા ંતરતા પદાથ  અને લગભગ તમામ કણો 
વા કે િફટોપ્ લાન્ કટોન (phytoplankton), પ્ લાન્ કટોન           

(Zooplankten), એકકોષી અને અન્ ય કણોને દૂર કરવા માટે 
મદદ પ થાય છે.  
 
 

પાણીને ચેપિરહત બનાવવાની પર્િકર્યા (Disinfection) 

 પાણીમા ંરહલેા રોગકારક સ ૂ  મ જીવો ન  ટ કરવા માટે અથવા તેને િનિ  કર્ય બનાવવાની 
પર્િકર્યને િડ  ઇન્ ફેકશન કહવેાય છે. િડ  ઇન્ ફેકશન બે જુદી જુદી પધ્ ધિતઓ ારા કરવામા ંઆવે છે. 
 

(૧) િબનરાસાયિણક પધ્ ધિતઓ  
(ર) રાસાયિણક પધ્ધિતઓ 

 

િબનરાસાયિણક પધ્ ધિતઓઃ  
 િબનરાસાયિણક પધ્ ધિતમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ- 
 

 પાણીને ઉકાળવુ:ં  માતર્ ઘરગથ્ થુ ંધોરણે જ અનકૂુળ છે.   
 પારજંાબલી (Ultra-violet) િકરણો: ઉદાહરણ તરીકે એકવાગાડર્, ભાભંરા પાણીમા ંપારજંાબલી 

(uv) િકરણોની પર્િકર્યા કામ નથી કરતી કારણ કે ભાભંરા પાણીને ભેદીને પર્વેશી શકતા નથી.  
 ગામા િકરણોઃ ઉદાહરણ તરીકે ટેટર્ા-પેક કરેલી દૂધની કોથળી 
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રાસાયિણક પધ્ ધિતઓઃ  
 આ પર્િકર્યા નીચેના વા િવિવધ રસાયણોનો ઉપયોગ કરીને કરવામા ંઆવે છે.  
 

 કલોરીન અને કલોરીન સયંોજનો  
 ઓઝોન – મા ંિ  થર િવ તુ પરુવઠા અને સકૂી હવાથી જ ર પડે છે. મોટા ભાગના િક  સામા ં

ઓઝોન પર્િકર્યા િન  ફળ નીવડે છે અને તે ખચાર્ળ પધ્ ધિત છે.  
 આયોિડન અને આયોિડન સયંોજનોઃ ટીંકચાર આઠોિડન અને આઠોડોફર મા ંઆ રસાયણની 

િવશાળ માતર્ામા ંજ ર પડે છે અને તેની ગધં અસહય હોય છે.  
 બર્ોમીન –  અત્ યતં ઝેરી છે.  
 પોટેિશયમ પરમેન્ ગેનેટ – માતર્ િવબર્ીયોઝ (vibrios) ઉપર જ અસર કરે છે.  

 
 

કલોરીન અને કલોરીન સયંોજનોઃ પાણીને જીવાણરુહીત બનાવવા માટે કલોિરનને નીચેના 
 વ પમા ંવાપરી શકાયઃ  
 પર્વાહીકૃત કલોરીન વાય ુ 
 બ્ લીચીંગ પાઉડર  
 સોિડયમ હાઇપો કલોરાઇટ ાવણ (પર્વાહી કલોરીન) – ૪ થી ૬%  અને ૧૦ થી ૧ર%   
 કલોરીન ડાયોકસાઇડ  

 
 

કલોરીનેશનઃ કલોરીન અને કલોરીન સયંોજનોનો ઉપયોગ કરીને આ પર્િકર્યા કરવામા ંઆવે છે. 
કલોરીનેશનથી બેકટેરીયાની વિૃ  માટે આવ યક પિુકણ્વ દર્વ ્ યોને અવરોધીને બેકટેરીયાનો નાશ 
કરે છે અને લોહ, મેંગેનીઝ અને હાઇડર્ોજન સ  ફાઇડને ઓકસીકારક બનાવે છે; ઘટકો પેદા કરતા 
રંગ અને  વાદનો નાશ કરે છે અને શેવાળ તેમ જ કાદવુ ં િનયતંર્ણ કરીને તેના જમાવવામા ં
મદદ પ થાય છે.  
 
 
 

કલોરીનેશનની પર્િકર્યાઓઃ   
 

બ્ લીચીંગ પાઉડરઃ  ૧૦૦૦ ગેલન એટલે કે ૪૫૦૦ લીટર પાણી માટે ર૦ ગર્ામ બ્ લીચીંગ પાઉડર 
લેવાનો હોય છે. બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ના પર્માણન ્ મજુબ ગેર્ડ-૧ બ્ લીચીંગ પાઉડરમા ં
ઓછામા ંઓ  ં૩૪%   કલોરીન, ગેર્ડ-ર બ્ લીચીંગ પાઉડરમા ંઓછામા ંઓ  ં૩ર%   કલોરીન હોય 
છે. ઉ મ પિરણામ માટે બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્મા ંપર્માણન ્મજુબનો ગેર્ડ-Ô અથવા ગેર્ડ-રનો 
કલોરીન પાઉડર લેવો. 
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સોિડયમ હાઇપોકલોરીટ દર્ાવણઃ ૧૦૦૦ લીટર પાણી દીઠ ૧૫ થી ર૦ મીલી.ના પર્માણમા ંબ્ યરૂો 
ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ના પર્માણન ્ મજુબનુ ં ગેર્ડ-૧ ગણુવ ાનુ ં દર્ાવણ લેવુ.ં મા ં ૪ થી ૬%  
કલોરીન હોય છે.    
 

પર્વાહીકૃત કલોરીન વાયઃુ ઉત્ પાદકના િવગતવણર્ન મજુબ શહરેી અને ગર્ામીણ િવ  તારોમા ં
સવર્ગર્ાહી યોજનાના િક  સામા ંએકવા-કલોરીનેટર વપરાત ુ ંહોય તેમા ંજ સલાહભયુર્ છે.  
 

કલોરીન ડાયોકસાઇડઃ ઉત્ પાદકના િવગતવણર્ન મજુબ  
સપંકર્ સમયઃ ૧૫થી ૩૦ િમિનટ. સામાન્ ય િદવસો દરિમયાન ૦.૨ થી ૦.૫ મીલીગર્ામ/લીટર દીઠ 
પર્માણ રાખવુ ં અને પાણીજન્ ય રોગો જણાય તેવા સમયગાળામા ં સપુરકલોરીનેશન કરવુ.ં 
િવષાણજુન્ ય રોગોમા ંલાબંા સપંકર્ સમયની જ ર પડે છે.  
 

કલોરીનની જ િરયાતઃ પાણીમા ં રહલેા સેિન્ દર્ય દર્  યોની મા ા અનસુાર અલગ અલગ હોય છે 
એટલે કે શિુ કરણની પર્િકર્યા પર આધાર રાખતા પાણીની શુ તા પર્માણે કલોરીનની જ િરયાત 
જુદી જુદી હોય છે.  
 

કલોરીનના ફાયદાઃ બજારમા ં કલોરીન પોસાય તેવી િકંમતે ટથી મળતુ ં હોય છે; કલોરીનની 
રહીસહી અસરથી માતર્ ચેપ ફેલાતો અટકે છે એટલુ ંજ નિહ પરંત ુસગંર્હ અને પીવાના પાણીમા ં
વપરાતા વાસણોમા ંલાગતો ચેપ પણ અટકે છે.  
 

બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્/િવ  આરોગ્ ય સં  થા (WHO)ના મતં  ય મજુબ પીવાના પાણીમા ં
કલોરીનનો શેષ વધતો િહ  સો લીટર દીઠ ૦.ર મીલીગર્ામ છે અને ચેપી રોગ ન ધાયા હોય તે 
સમયગાળામા ંતેનુ ંન્ યનૂતમ પર્માણ લીટર દીઠ ૦.પ મીલીગર્ામ હોવુ ંજોઇએ.  યવહારુ રીતે જોઇએ 
તો, ખરેખર પર્દૂિષત હોય તેવા પાણીમા ં પણ િવષાણનેુ િનિ  કર્ય કરવા માટે લીટર દીઠ ૦.૫ 
મીલીગર્ામનો રહયાસહયા જથ્ થા માટે એક કલાકનો સપંકર્ સમય પરૂતો છે. િવષાણ ુિનિ  કર્યતા અને  
રેડોકસ (redox) ક્ષમતાના પર્માણ વચ્ ચે સચૂક સબંધં પર્વતેર્ છે. ૬૫૦ mvની રેડોકસ (redox) 
ક્ષમતા િવષાણઓુનો ઉચ્ ચ પર્માણના જમાવને પણ સદંતર િનિ  કર્ય કરે છે. સયંોિજત કલોરીન 
એટલે કે એમોિનયા ઉમેરેલા કલોરીનેશનની ઉચ્ ચ સાદંર્તામા ંપણ આ રીતે થઇ શકે છે.  
 

સમપર્માણ (Break Point) કલોરીનેશનઃ એમોનીયા ધરાવતા પાણીમા ંકલોરીન ભેળવવામા ંઆવે 
ત્ યારે શ આતમા ંકલોરામીન રચાઇને તેના કોઇપણ રહયાસહયા ભાગ વગર સપંણૂર્ રીતે  (HOCL 
અથવા  OCL) દર્વી જશે. વધ ુકલોરીન ઉમેરવાથી કલોરામીન રચાત ુ ંબધં થશે અને કલોરામીનનો 
કોઇ ભાગ પાણીમા ંશેષ ન રહતેો હોય તેવા િક  સામા ંNH3  થી નાઇટર્ોજન અને HCLમા ંપિરણમશે. 
 તબકકે કલોરામીનનો ન્ યનૂતમ જમાવ ન ધાય તેને સમપર્માણ (Break Point) કલોરીનેશન 
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કહવેાય. સમપર્માણ કલોરીનેશન બાદ કલોરીન વધ ુઉમેરવાથી કલોરીનના શેષ ભાગ રહવેામા ં
પરીણમશે.  
 
 

પાણીજન્ ય રોગોઃ  
 પાણીજન્ ય રોગો મોટે ભાગે,- 
 

 રોગવાહી સ ૂ  મ જીવો (સ ૂ  મ અશુ તાઓ) અને 

 રાસાયિણક અશુ તાઓને  
                          કારણે થાય છે.  
 

રોગવાહી સ ૂ  મ જીવોને લીધે થતા રોગ 

 પીવા માટે દૂિષત પાણીના વપરાશથી અથવા પર્વાહી ખોરાકમા ંઅથવા વાસણો માજંવામા ં
દૂિષત પાણી વાપરવાથી અને ઠંડી ખા ચીજોના સગંર્હથી પાણીજન્ ય રોગો થાય છે. રોગવાહી 
સ ૂ  મજીવો પાણીની નીક, માનવ અથવા પર્ાણીના મળમતૂર્ અથવા ઘરગથ્ થ ુકચરા થકી પાણીમા ં
પર્વેશે છે. પીવાનુ ં શુ  પાણી પરુૂ પાડીને રસોડાને  વચ્ છ અને સઘુડ રાખીને તેમ જ સારંુ 
 યિકતગત  વા  થ્ય જાળવીને પાણીજન્ ય રોગોને આગળ વધતા અટકાવી શકાય છે. જીવાણથુી 
ઉ ભવતા પાણીજન્ ય રોગોને િવ  તતૃ રીતે બે પર્કારમા ંિવભાિજત કરી શકાય.  
 

૧. ઝાડા (અિતસાર) સિહતના રોગો  
ર. ઝાડા (અિતસાર) વગરના રોગો 
 
 

ઝાડા સાથેના રોગોઃ 
 પાતળા પાણી વો મળત્ યાગ વારંવાર થાય ત્ યારે તેને 
ઝાડા કહવેાય. ઝાડા સાથે સકંળાયેલા રોગોમા ંટાઇફોઇડ, પેરા-
ટાઇફોઇડ, કોલેરા, મસુાફરીના ઝાડા (traveler’s diarrhea) (giar 
diasis), ચ ૂકં સાથે થતા ઝાડા (amebic dysentery), 

િકર્પ્ ટો  પોિરડાયોસીસ (cryptosporidiosis) અને પેટના 
િવષાણજુન્ ય રોગોનો સમાવેશ થાય છે.  
 

ટાઇફોઇડ અન ેપેરાટાઇફોઇડઃ ટાઇફોઇડ અને પેરાટાઇફોઇડ તાવ માટે અનકુર્મો સા  મોનેલા 
ટાઇફી અને સા  મોનેલા પેરાટાઇફોઇડ જવાબદાર છે. નાનુ ંઆંતરડુ ંઅને િપતાશય ચેપનુ ં  થાન છે.  
 

લક્ષણોઃ શરીરનુ ંઉ  ણતામાન અિત ઊંચ ુએટલે કે ૧૦૫૦ સે. રહ ેછે. બરોળ લે છે અને ઝાડા થાય 
છે.  
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કોલેરાઃ કોલેરા જવાબદાર સ ૂ  મ જીવો િવિબર્ઓ કોલેરા (vibrio cholerae) છે અને તેનાથી પેદા 
થતુ ંઝેર કોલરેો ન (cholerogen) છે કોલેરાથી આંતરડામા ંપાણી અને િવ તુ અપઘટન ખોરવાય 
છે અને આંતરડામા ંસોજો આવે છે.  
 

લક્ષણોઃ ઉલટી થયા બાદ વારંવાર પાણી વા ઝાડા થાય. શરીરમા ંપાણીનુ ંપર્માણ ઘટી જાય છે 
અને મતૃ્ ય ુનીપ .  
 

મસુાફરીના ઝાડા (Travelers’ diarrhoea): િવકસતા દેશોમા ંઆંતર્જન્ ય જીવાણથુી બાળકોમા ં
ઝાડા થાય છે. મસુાફરીના ઝાડા માટે પણ આ જીવાણ ુ જવાબદાર છે. ગટરના ગદંા પાણીથી 
પીવાના પાણીને લાગતા આકિ  મક ચેપથીઆ રોગો થાય છે. પવર્તના ઝરણામાથંી સીધુ ંજ પાણી 
પીતા સૈિનકોમા ં આ પર્કારના ઝાડા થતા હોવાનુ ં સામાન્ ય રીતે જોવા મળે છે. આ રોગમા ં
જવાબદાર બેકટેરીયામા,ં-  
 કેમ્ પીલોબકેટર િફટસ(campylobacter fetus)  
 નોન-ટાઇફોઇડ સા  મોનેલા (non-typhodi salmonelia)  
 જુદા જુદા પર્કારના એ  કેરીશીઆ કોલી (Escherichia Coli)  

 પસીર્નીઆ એન્ ટેરો કોલીટીસ (yersinia entero colitis) 

 એરોમોનસ (aeromanas)   

 

આંતરડાના રોગવાહી પર્જીવકોથી થતા ઝાડાઃ  
 આ પર્જીવકોની કોિશકાઓનુ ં િવિવધ પર્કારના પર્ાણીઓના મળ ારા િવસ ન થાય છે. આ 
કોિશકાઓ પર્િતકારક્ષમ હોય છે અને પાણીમા ંઘણા લાબંા સમય સધુી જીિવત રહ ેછે.  
 

ક. િજઆરડાયાસીસ (Giardiasis) :િજઆરડીઆ લાિબ્ લઆ- તતંિુપચ્ છ ધરાવત ુ ંપર્જીવક છે નાથી 
થતા ઝાડા ખબૂ લાબંો સમય રહ ેછે. સમગર્ િવ મા ંજોવા મળતા આ સામાન્ ય પરોપજીવી પર્જીવકો 
છે. તે નાના આંતરડામા ંરહ ેછે; માઇકર્ોવીલી (Microvilli) ારા પાણીના પર્માણને ખોરવી નાખે છે 
અને તેનાથી ઝાડા થાય છે. આ જીવણનુા ચેપથી વીટામીન અને પર્વાહીઓનુ ંઆંતરડામા ં  જતુ ં
શોષણ અવરોધાય છે અને ભયકંર દુગર્ંધ મારતો મળ પેદા થાય છે.  
 
 

ખ. એકકોષી જીવ અમીબાથી થતો મરડોઃ મરડા માટે જવાબદાર સ ૂ  મ જીવ એન્ ટેમીબા 
િહ  ટોલીટીકા (Entamoeba Histolytica) છે. અમીબા મોટા આંતરડામા ંસતત વિૃ  પામે છે અને 
આંતરડાની િદવાલ પર ચાદંા પડીને આખરે પાતળા પાણી વા લોહી ધરાવતા ઝાડા થાય છે (  
મરડો છે.) આ પર્કારનો મરડો ઉ  ણ કિટબધં પર્દેશોમા ં કે જયા ંગરીબી, અત્ યતં નબ ં સ ્વા  થ્ ય 
અને પાણીની નબળી ગણુવ ા હોય ત્ યા ંવધ ુજોવા મળે છે.  
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ગ.  િકર્પ્ ટો  પોરડાયાિસસ (cryptosporadiasis): િકર્પ્ ટો  પોિરિડયમ પેવર્મ (cryptosporidium 

parvum)થી ઝાડા, ઉલટી અને અ િચ વા લક્ષણો ધરાવતો કોલેરા થાય છે. આ રોગ િવકિસત 
દેશોમા ંસામાન્ ય છે અને તે  યાપક ચેપી રોગચાળા માટે જવાબદાર છે.  
 

િવષાણથુી થતા ઝાડાઃ પીવાના અને આનદંપર્મોદ માટેના દૂિષત પાણીમાથંી િવષાણઓુના છ(૬) 
જૂથ અલગ તારવવામા ંઆ  યા છે. ઝાડા-ઉલટી માટે જવાબદાર િવષાણઓુમા,ં-  

• રોટાવાયરસ  
• નોવ ક લાક એજન્ ટ  
• કોલીસી વાયરસ  
• એ  ટર્ો વાયરસ  
• આંતરડાના એડીનો વાયરસ  
• અન્ ય લઘ ુગોળ શરીરરચના ધરાવતા વાયરસ (SRSV)નો 

                                                  સમાવેશ થાય છે.  
 

લક્ષણોઃ તી  ઉલટી અને હળવાથી અિત પર્માણમા ંઝાડા  
 

ઝાડા િસવાયના પાણીજન્ ય રોગોઃ 
 તેમા ંબેકટેરીયાજન્ ય રોગોનો સમાવેશ થાય છેઃ- 

• લેિજઓનેલોસીસ  
• લેપ્ ટો  પાયરોસીસ; અને  
• વાયરલ િહપેટાઇટીસ  

 

લેિજનેલોસીસઃ ફેફસાઓમા ંવિૃ  પામે છે અને તેનાથી ાસનળીનો સોજો/ફેફસાનો સોજો થાય છે 
તેમજ માસંપેશીને નકુસાન થાય છે. આ િવષાણઓુ હીટ એક  ચેન્ જર, એસી/કૂલીંગ ટાવરના 
કન્ ડેન્ સર અને શાવરહડે મારફત ફેલાય છે. આ જાિત પોતાનો વસવાટ છોડીને ભેજયકુત હવા 
મારફત ફેફસામા ં પર્વેશીને ચેપ લગાડે છે અને મોનેન્ યમુોિનયા (monahoneumonia)નુ ં િનિમત 
બનીને માસંપેશોઓને નકુસાન કરે છે.  
 

લેપ્ ટો  પાયરોસીસઃ  લેપ્ ટો  પાયરા જાિતના િવષાણથુી ફેલાય છે. તેમા ં િલફટેિરઓ હમેરેજીઆ 
(Licterio haemorrhagiae) એવી એક જાિત છે નાથી ઉંદરોમા ં ચેપ ફેલાય છે. આ બેકટેરીયા 
જગંલી તેમજ પાલત ુપર્ાણીઓના મતૂર્િપંડમા ંવસવાટ કરતા હોય છે. પર્ાણીઓના મતૂર્ મારફત આ 
બેકટેરીયા નદી, નાળા, નહરે, તળાવ િવ.ના પાણીમા ંપર્વેશીને લાબંા સમયગાળા સધુી જીિવત રહ ે
છે. િલકટેિરઓ હમેરેજીઆ સૌથી ભયાનક પૈકીનો એક રોગ છે. આ સ ૂ  મ જીવ માનવ શરીર 
પ્ ચારના ઘાવ, કાપા, ચીરા/ઉઝરડા અને લીંટ મારફત પણ શરીરમા ંપર્વેશે છે.  
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લક્ષણોઃ સામાન્ ય રીત ેદદ  ઝડપથી સાજો થઇ જાય છે. ગભંીર િક  સામા,ં મતૂર્િપંડ અને યકૃતને 
ચેપ લાગે છે ના પિરણામે કમળો થાય છે; મતૂર્િપંડની કામગીરી ખોરવાઇ જાય છે અને પથી 
૧૦%  િક  સાઓમા ંમતૃ્ ય ુનીપ  છે.  
 

સકંર્ામક િહપેટાઇટીસઃ િહપેટાઇટીસ A  અને E વાયરસ સકંર્ામક િહપેટાઇટીસનુ ંિનિમત બને છે. તેના 
યકૃતને તી  ચેપ લાગે છે અને આખરે કમળામા ંપિરણમે છે.  
 

ગનુીઆ કૃિમ ચેપ (ડર્ેકયનુકયિુલઓસીસ): સન ૧૯૯૦ના શ આતના દાયકા દરિમયાન ભારતમા ં
અસરુિક્ષત છીછરા તળાવ અથવા વાવમાથંી પાણી પીતા લોકોમા ંઆ રોગ બહ ુસામાન્ ય હતો. 
આપણા દેશમાથંી ડેર્કયનુલોિસસ નાબદૂ કરવામા ંઆ  યો છે. માનવશરીરના નીચેના અંગોમા ં તે 
વસવાટ કરીને ઉછરે છે. તેનાથી કાપા કે ચીરા પડે છે અને ચાલવુ ંમુ  કેલ બને છે.  
 

 કોઇ  યિકત વાળાકૃિમ ધરાવતુ ંપાણી પીએ ત્ યારે તેને આ રોગ થાય છે.  
 

િસ  ટોસોિમઆસીસ (schistosomiasis) (bilharzias): આ રોગ સામાન્ ય પર્કારના લક્ષણો ધરાવતી 
જાિત, પર્જાિત કે વગર્ સબંધંી છે.  
 

લક્ષણોઃ પેટમા ંદુઃખાવો, મતૂર્ અથવા મળમા ંલોહી પડે છે.  
 

રાસાયિણક અશિુ ઓથી થતા રોગઃ 
૧. પિ મ બગંાળમા ંભગૂભર્ જળ મારફત ફેલાતી આ એક સામાન્ ય સમ  યા છે. ચામડુ ંકમાવવાના 
ઉ ોગો, કીટનાશકો અને દવા◌ોઅને લગતા ઉ ોગોના ગદંા પાણીથી આ રોગ ફેલાય છે  
 

આરોગ્ ય જોખમોઃ યકૃત અને મતૂર્િપંડને નકુસાન, કેન્ સર અને  નાય ુક્ષીણતા  
 

ર. નાઇટેર્ટઃ નાઇટર્ોજન તરીકે તેની પરવાનગીપાતર્ મયાર્દા લીટર દીઠ ૧૦ મીલીગર્ામ છે. પીવાના 
પાણીમા ં અિતશય NO3 ના કારણે આવુ ં પાણી િશશ ુ આહાર બનાવવામા ં વપરાય ત્ યારે 
િમથાએમોગ્ લોબએનીમીયા  (methaaemoglobanemia) થાય છે.  
 
 

૩. કીટનાશક રસાયણોઃ  
કલોરીનેટેડ હાઇડર્ોકાબર્ન, ડી.ડી.ટી. (ડાઇ-કલોરો-િડિફનાઇલ ટર્ાઇકલોરોઇથીલીનઃ પીવાના 

પાણીમા ંકલોરીનેટેડ હાઇડર્ોકાબર્નનો માતર્ થોડો અંશ અથવા આહારશૃખંલામા ંઅન્ ય કોઇ બગાડ 
સિંચત થાય ત્ યારે કેન્ સરજન્ ય ગણુધમ  ધરાવે છે.  

 

આરોગ્ ય જોખમોઃ ચેતાતતંર્ના ભાગ અને આસપાસના તમામ અવયવોને કેન્ સરયકુત યકૃતને માઠી 
અસર કરે છે.  
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ફલરૂોિસસઃ  થાિનક રોગ તરીકે ફલરૂોિસસ ધીમી ગિતએ આગળ વધતી શહરેી તેમજ ગર્ામીણ 
િવ  તારોમા ંયવુાવગર્ અને વ ૃ ોને, અમીરો અને ગરીબોને પગં ુબનાવી દેતી િબમારી છે. પીવાના 
પાણી, ખોરાક, ટથૂપે  ટ/માઉથ િરન્ સ વા કો  મેિટક અને હવા ારા પણ ફલોરાઇડના 
અિતપર્માણથી ફલરૂોિસસ થાય છે આ રોગ માટે પર્ચિલત કોઇ સારવાર નથી અને પીવાનુ ંશુ  
પાણી એ જ આખરી ઉકેલ છે.  
 

હમેીન્ થ પેનેસાઇટ (Heminth Panasites): આ  કાિરસ લમૂ્ બર્ીકોઇડસ અને ટર્ાઇકૂિરઆ વાયરસ 
પીવાના દૂિષત પાણીથી માનવશરીરમા ંપર્વેશે છે. આ ચેપથી સામાન્ ય િબમારી ફેલાય છે અને તે 
કયારેક જીવલેણ નીવડે છે. િબમારીમા ંપાડુંરોગ અને આંતરડાની િબમારી સામાન્ ય છે.  
 
 

પાણી અને  વચ્ છતા સબંધંી રોગોના િનવારણ માટેની કાયર્યોજનાઃ 
  પાણી અને  વચ્ છતા સબંધંી રોગોના િનવારણ માટે નીચનેા ઉપાયો અપનાવવા જોઇએ.  
 

સલામત પાણીનો પરુવઠોઃ 
 

 ભપૂ ૃ  ઠ જળની PTથી યોગ્ ય રીતે શિુ કરણ પર્િકર્યા  
 બોરના પાણીને સરુિક્ષત બનાવવુ ં 
 ખ ૂ  લા કૂવાના પાણીને યોગ્ ય રીતે જતંમુકુત કરીને 

સરુિક્ષત બના  યા પછી તેને યોગ્ ય રીતે ઢાકંવુ.ં  
 પાણીને ઢાકંણવાળા પાતર્ોમા ંસગંર્હ કરવો  
 લોકો માટે નળવાળી િસન્ ટેકસ ટાકંીઓ  
 ઘરગથ્ થુ ંિફ  ટર/ગળણીઓ  
 વાસણોને બદલ ેકૂંજાનો ઉપયોગ  
 નળ ધરાવતા  ટીલના પીપ  

 

 યિકતગત  વા  થ્ યઃ 
 દરરોજ બે વખત  નાન કરવુ ં 
  વચ્ છ કપડા પહરેવા  
 સડંાસ કયાર્ પછી હાથ સાબથુી ધોવા  
 ભોજન લેતા પહલેા અને પાણી પીતા પહલેા હાથ ધોવા. 

 

માનવમળનો િનકાલઃ ખુ  લામા ં હાજત જવાની આદત ટાળવી જોઇએ. શહરેી અને ગર્ામીણ 
િવ  તારોમા ંસાવર્જિનક શૌચાલયોના બાધંકામને ઉ જેન આપવુ ંજોઇએ. સેિપ્ ટક ટેન્ કનુ ંબાધંકામ 
યોગ્ ય રીતે કરવુ ંજોઇએ નિહતર ભગૂભર્ જળ દૂિષત થશે.  
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ગદંા પાણીનો િનકાલઃ ઘરગથ્ થુ ંગદંા પાણી, કૃિષ અને ઉ ોગોના ગદંાપાણીની યોગ્ ય પર્િકર્યા 
કયાર્ પછી જ જળાશયોમા ંતેનો િનકાલ કરવો જોઇએ નિહતર તેનાથી રોગવાહી જીવાણઓુનુ ંવહન 
થઇને યટુર્ોફીકેશન (eutrophication)મા ંપણ પિરણમે છે.  
 

ઘરઆંગણાના પર્ાણીઓના મળમતૂર્નો િનકાલઃ ઘરઆંગણાના પર્ાણીઓથી પેદા થતા કચરાના 
િનકાલ માટેની જગા પાણીના  તર્ોતથી ઓછામા ંઓછી ૬૦ ટ દૂર હોવી જોઇએ.  
 

 વચ્ છ રસોડુ ંઅને ભોજનખડંઃ રસોડુ ંઅને ભોજનખડં અઠવાિડયે એક વખત િનયિમત રીતે સાબ ુ
અથવા િડટરજન્ ટથી ધોવા તેમ જ સોિડયમ હાઇપો કલોરાઇટના દર્ાવણથી સફાઇ કરવી. હોટલ, 
હોિ  પટલ િવ. આવી રીતે િનયિમત  વચ્ છ કરવી.  
 

આહાર  વા  થ્ યઃ આહાર  વચ્ છ પયાર્વરણમા ંતૈયાર કરીને સગંર્હ કરવો. વાસણોને ઢાકંણથી યોગ્ ય 
રીતે બધં કરીને સરુિક્ષત જગાએ (ઉંદર અને વાદંા પહ ચી ન શકે તેવી જગાએ) રાખવા.  
 
 

પેક કરેલુ ંપીવાનુ ંપાણીઃ    

 િવિવધ ટેકનોલોજીના િવકાસથી અને સમગર્ િવ મા ં
લોકોની વધ ુ પડતી ગિતશીલતાથી ચીજવ  તઓુ સાથે 
રાખવાની જ િરયાત અિનવાયર્ બની છે. આવી જ એક જ રી 
વ  ત ુ પીવાનુ ં પાણી છે અને દેખીતી સલામતીના ભાગ પે 
અને સગુમતાના કારણસર તે પેક કરેલી િ  થિત હોય તે જ રી 
છે. પેક કરેલા પીવાના પાણીના પાણીના વેપારમા ંઅનેકગણો 
ઉછાળો આ  યો હોવાથી પેક કરેલા પીવાના પાણીની ગણુવ ા 
અને સલામતી એક પર્  બન્ યો છે. માનવવપરાશ માટેના ઉપયોગ દરિમયાન આ પર્ોડકટની 
સલામતી અને ગણુવ ા સિુનિ ત કરવા માટે િવ  આરોગ્ ય સં  થા અને અન્ ય રા  ટર્ોના િવિવધ 
િવિનયમો અિનવાયર્ બન્ યા છે. આવ  યક ચીજવ  ત ુ અિધિનયમ, ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ 
અિધિનયમ અને સબંિંધત િનયતંર્ણો ભારતમા ંઅમલમા ંહોય તેવા િવિનયમો છે. પેક કરેલુ ંપીવાનુ ં
પાણી ગર્ાહકો માટે બજારમા ં વેચાણમા ંમકૂવામા ંઆવે તે પહલેા તર્ાિહત પક્ષકાર ારા પર્માિણત 
કરાવવાનુ ં ભારત સરકારે ફરિજયાત બના યુ ં છે. રા  ટર્ીય માનક સં  થા એટલે કે બ્ યરૂો ઓફ 
ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ (BIS)ને સ ાિધકાર અને જવાબદારી આપવામા ંઆવી છે. ગર્ાહક વપરાશ માટે 
પેક કરેલા પાણી િવિવધ કદમા ંવેચાણમા ંમકૂતી વખતે પેક કરેલા પીવાના પાણી તેમ જ કુદરતી 
મીનરલવોટરની ગણુવ ા અને સલામતી સિુનિ ત કરવા માટે બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડેર્ 
પીવાના પાણીની આવી પર્ોડકટોના ધોરણો સિુનિ ત કરવા માટે  ISI તરીકે જાણીત ુ ંપર્માણન ્
િચ ન બના  યુ ંછે અને તર્ાિહત પક્ષકાર પર્માણન ્િચ ન યોજના ારા તેની ગણુવ ા અને સલામતી 
સિુનિ ત કરે છે.  
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બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડેર્ પેક કરેલા પીવાના પાણી માટે પેક કરેલા નેચરલ મીનરલ 
વોટર માટે   IS 13428 અને પેક કરેલા પીવાના પાણી (નેચરલ મીનરલ વોટર િસવાયના પાણી) 
માટે  IS 14543 એમ બે ભારતીય ધોરણો જાહરે કયાર્ છે. બ ે પર્ોડકટો ફરિજયાત પર્માણન હઠેળની 
છે. આ ધોરણોની િનયિમત સમીક્ષા કરવામા ંઆવે છે અને ગર્ાહકોના િહતમા ંતેમજ ટેકનોલોજીના 
િવકાસને ધ્ યાનમા ંલઇને તેમા ંસધુારા/ફેરફાર કરવામા ંઆવે છે.  

 

આ ધોરણથી  કોઇપણ ઉત્ પાદન પર્િકર્યા અપનાવવા માટેની પરૂતી ટ પેઢીઓને મળે છે 
અને તેથી, આ હતે ુમાટે જ રી ઉત્ પાદન યતંર્સામગર્ી િનિદર્  ટ કરવામા ંનથી આવી. િનયમસગંર્હમા ં
જુદા જુદા પર્કારની પર્િકર્યાઓના ઉદાહરણ, ઉત્ પાદન, પ્ લાન્ ટ અને યતંર્સામગર્ી માટેની કર્િમક 
આકૃિતઓ, પાતર્ો અને ઉત્ પાદન પાઇપલાઇનની સફાઇ અને તેને જતંમુકુત બનાવવાને લગતી 
માિહતી આપવામા ંઆવી છે.  

 

IS 14543 થી જુદા જુદા ધોરણોમા ંઆપેલ પરીક્ષણ પધ્ ધિત મજુબ પરીક્ષણ કરવાની અનેક 
જ િરયાતો ઠરાવવામા ંઆવી છે.  
 
 

પર્ોડકટનુ ંિવગતવણર્નઃ 
 પેક કરેલુ ં પીવાનુ ં પાણી એટલે પેકેજ માટે ઠરાવેલા 
ધોરણોને પિરપણૂર્ કરવા માટે િન  તારણ (decantation), િનતાર 

(filteration), િનતારના સયંોજન, પાણીને વાયમુકુત કરવુ;ં 
આંતિરક િનતાર, ડેપ્ થ િફ  ટર, કાિટર્ર્જ િફ  ટર, સિકર્ય કાબર્ન 
િનતાર, પાણીમાથંી ખનીજતત્ વો દૂર કરવાની પર્િકર્યા, પાણીમા ં
ખનીજતત્ વો ફરીથી ઉમેરવાની પર્િકર્યા, િરવસર્ ઓ  મોસીસ 
અથવા એવી બીજી કોઇપણ પધ્ ધિત વી પર્િકર્યાને અધીન હોય 
તેવા પીવાલાયક પાણીના કોઇપણ  તર્ોતમાથંી લીધેલુ ં પાણી. પાણીને એટલા પર્માણ સધુી 
જતંમુકુત કરી શકાય કે પીવાના પાણીમા ંહાિનકારક ચેપ ન લાગે.  
 

પેક કરેલા પીવાના પાણીના ઉત્ પાદન માટે વપરાત ુ ં પીવાલાયક પાણી બોરવેલ વા 
ભપૂ ૃ  ઠ જળ વા કોઇ  તર્ોતમાથંી મેળવેલુ ં પાણી ઉપર જણા  ય મજુબ, પેક કરવામા ંઆવતા 
પીવાના પાણીના ઉત્ પાદનમા,ં પાણીમા ં ફરીથી ખનીજ ઉમેરવાની પર્િકર્યા પણ કરી શકાય. આ 
પર્િકર્યામા ં તત્ વો/ઘટકો ઉમેરવાનો સમાવેશ થાય છે. ઉત્ પાદક ારા પાણીમા ં ફરીથી ખનીજ 
ઉમેરવાની પર્િકર્યા હાથ ધરવામા ંઆવતી હોય ત્ યારે તે હતે ુમાટે વપરાતા તત્ વો ખોરાક ભેળસેળ 
િનવારણ અિધિનયમ, ૧૯૫૪ અને તે હઠેળ ઘડેલા િનયમોની આવ  યકતા અનસુાર ખોરાકની ધોરણ 
ગણુવ ા અનસુાર હોવા જોઇએ.  
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પર્િકર્યા કરેલા પાણીમા ંવપરાશ માટેની ખોરાક સલામતી અથવા યોગ્ યતા સાથે કોઇ 

બાધંછોડ ન થાય તેટલા પર્માણ સધુી તેમાનંા સ ૂ  મ જીવોના િનયતંર્ણ માટે રાસાયિણક ઉ ીપકો 
અને/અથવા ભૌિતક પધ્ ધિતઓના ઉપાયથી પર્િકર્યા કરેલુ ંપાણી શુ  કરી શકાશે. પાણીને જતંમુકુત 
કરવા માટે અપનાવવામા ંઆવતી િવિવધ પધ્ ધિતઓમા ંઓઝોનીકરણ, પારજંાબલી (uv) પર્િકર્યા, 
ચાદંી આયોનીકરણ િવ. અને/અથવા તેના સયંોજનોનો ઉપયોગ થાય છે.  

 

પર્િકર્યા કરેલુ ંપાણી કોઇપણ વધ ુપર્િકર્યા કયાર્ વગર સીધા વપરાશ માટે અનકૂુળ હોય તેવી,      
ISI પર્માણનિચ ન હઠેળ પરવાનગી આપેલા પ્ લાિ  ટક મિટરીઅલમાથંી બનતા િવિવધ આકાર/કદ 
ના સીલબધં પાતર્ોમા ંભરવુ ંજોઇશે. પર્િકર્યા કરેલા પાણી એવા પાતર્ોમા ંભરવા, પેક કરવા અને તેને 
સીલ કરવા જોઇશે કે તેને ચેડા ન થઇ શકે અને અભે  હોય. ઠંડા પાણીના જગ, નળ જોડેલા હોય 
તેવા જગ, સીલ વગરની દોરી ધરાવતા ઢાકંણાવાળી બરણીઓ િવ. વા પાતર્ો ચેડાથી સરુિક્ષત ન 
હોય તેમ જ લીક ફૂ ન હોય તેવા પાતર્ોને ટ આપી શકાશે નિહ.  

 

 

િવગતવણર્ન અને  વા  થ્યલક્ષી આવ  યકતાઓઃ 
 પેક કરેલા પીવાના પાણી માટેના ભારતીય માનક IS 14543 : 2004થી પર્િકર્યા કરેલા પાણી 
માટે નીચેની ચાર પર્કારની આવ  યકતાઓ ઠરાવવામા ંઆવી છેઃ 
૧. ભૌિતક જ િરયાતો  
ર. રાસાયિણક જ િરયાતો  
   (ક) સામાન્ ય રાસાયિણક દર્  યો  
   (ખ) િવષજન્ ય પદાથ   
   (ગ) જતંનુાશકોનુ ંશેષ રહતે ુ ંપર્માણ 

૩. સ ૂ  મ િવક આવ  યકતાઓ  
૪. િવિકરણનુ ંશેષ પર્માણ 

 

 ઉપર જણા  યા ઉપરાતં, પેકેિજંગ માટેની આવ  યકતાઓ પણ ધોરણો ારા ઠરાવવામા ં
આવી છે એટલે કે ઉત્ પાદન માટે વપરાતા પાતર્ો અને સામગર્ી IS 15410 અને  IS 14543 ની કલમ 
૬ની આવ  યકતા અનસુાર હોવા જોઇશે.  

 

ભૌિતક, રાસાયિણક (કીટનાશક િસવાયના) અને સ ૂ  મ િવક જ િરયાતો (તર્ણ રોગવાહી 
િસવાય) માટે જ રી પરીક્ષણ સાધનો, ઉપકરણો અને રસાયણોની િવ  તતૃ યાદી  IS 14543 : 2004 
મા ંઠરાવેલી છે.  

 

આ ધોરણોથી રંગહીન અને પારદશર્ક પાતર્ોનો ઉપયોગ કરવાનુ ં ઠરા  યુ ં છે. તેમ છતા,ં 
અભ્ યાસના આધારે, ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ અિધિનયમ હઠેળ, પ(પાચં) લીટર ઉપરના પાતર્ોમા ં
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પીવાનુ ંપાણી અને કુદરતી મીનરલ વોટર પેક કરવા માટે પોલીકાબ નેટ/PETમા ં૩૩ % આછી 
વાદળી છાટં ધરાવતા પાતર્ોના ઉપયોગને પરવાનગી આપી છે. આ હતે ુમાટે, પરૂા પાડેલા પાતર્ોમા ં
૩૩ % વાદળી છાટં ધરાવતા પાતર્ોની જ િરયાતના સબંધંમા ંકન્ ટેનર ઉત્ પાદકનુ ંપર્માણપતર્  વકારી 
શકાય.  

 

 આ ધોરણોથી, પર્િકર્યા કરેલા પાણીનો સગંર્હ, પર્િકર્યા, હરેફેર, પેિકંગ અને વેચાણ દરિમયાન 
અનસુરવી જ રી હોય તેવી સ ્ વા  થ્ યપર્દ િ  થિતઓ પણ ઠરાવવામા ં આવી છે. ની િવગતો        
IS 14543 : 2004ના પિરિશ  ટ ÕÕખÕÕમા ંઆપેલી છે.  

 

 આ ધોરણોથી, લેબલને લગતા પર્િતબધંો પણ નકકી કયાર્ છે. લેબલની ચકાસણી કરતી 
વખતે, લેબલીંગને લગતી તમામ કલમોનુ ંપાલન થયુ ંછે કે કેમ તે ચકાસવામા ંઆવે છે. વધમુા,ં 
ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ અિધિનયમથી આપેલી માગર્દિશર્કાઓ મજુબ પેક કરેલા પીવાના પાણીના 
સબંધંમા ંઉત્ પાદકને કોઇ જ દાવો ટ રહશેે નિહ.  

 

 આ ધોરણોથી એવુ ં પણ ઠરા  યુ ં છે કે પર્ોડકટની સગંર્હ આવરદા (shelf life) ઉત્ પાદકે 
ઉત્ પાદનગહૃમા ં હાથ ધરેલા અભ્ યાસોને આધારે પર્ોડકટ પર જ જાહરે કરીને છાપવાની રહશેે. 
પર્ોડકટ પર આવરદાની ટકાઉક્ષમતા અંગેનો િનણર્ય ઉત્ પાદકે લેવાનો રહ ે છે. દરેક 
પર્કારના/મિટિરયલ ધરાવતા/ક્ષમતા ધરાવતા પાતર્ોમા ંપેક કરવા માટેના પર્િકર્યા કરેલા પાણી 
માટે દરેક ઉત્ પાદકે અભ્ યાસ હાથ ધરવાના રહશેે.  
 

ઉત્ પાદન પર્િકર્યા અન ેિનયતંર્ણઃ 
   IS 14543થી, પર્િકર્યા કરેલા પાણી માટેના ઉત્ પાદન માટે કોઇ ચોકકસ પર્િકર્યા ઠરાવી નથી. 
તેમ છતા,ં વા  વિતક  યવહારમા ં સમાિવ  ટ કરવાના પગલા સબંધંી માિહતી ધોરણો હઠેળની 
 યાખ્ યાઓથી આપેલી છે. હકીકતમા,ં પર્િકર્યા કરેલા પાણીનુ ંઉત્ પાદન IS 14543ની આવ  યકતાઓ 
સિુનિ ત કરવા માટે જુદી જુદી પર્િકર્યાઓ મારફત અશુ  
પાણીના શિુ કરણની પર્િકર્યા છે.  
 

 વાિણિજયક ધોરણો ઉપલબ્ ધ હોય તેવી ઘણીબધી 
પર્િકર્યાઓ છે અને જુદા જુદા ઉત્ પાદકો ારા તેઓ અમલ 
કરવામા ંઆવતો હોય છે.  
 

 પર્િકર્યા કરેલા પાણીના ઉત્ પાદનમા ંનીચેની પર્િકર્યાઓનો 
સમાવેશ થાય છેઃ- 
 

(ક) અશુ  પાણીનો સગંર્હ 
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(ખ) રેતી, કાબર્ન, માઇકર્ોન િફ  ટર િવ. વી નીતાર પધ્ ધિતથી તરતી અને ચીકાશયકુત 

અશિુ ઓ પાણીમા ંદૂર કરવી.  
 

(ગ) પાણીમા ંઓગળેલા ઘન પદાથ  જ ર જણાય તો િરવસર્ ઓ  મોસીસ (RO),આયન દૂર કરવા 
એકસચને્ જ િવ.ની મદદથી દૂર કરવા.  

 

(ઘ) જ ર જણાય તો પાણીમા ંફરીથી ખનીજ ઉમેરવા.  
 

(ચ)  ઓઝોનીકરણ, અ  ટર્ાવાયોલેટ, ચાદંીના આયોનીકરણ િવ. વા જુદા જુદા ઉપાયોથી પાણીને 
જતંમુકુત બનાવવુ.ં  

 

(છ) પાણી ભરવાની અને પેક કરવાની પર્િકર્યા.  
 

ઉ ોગો ારા જુદા જુદા કર્મમા ં પર્િકર્યાના જુદા જુદા સયંોજનો અપનાવવામા ંઆવે છે. 
પર્ોડકટ ચેપ પર્ત્ યે અિત સવેંદનશીલ હોવાથી અશુ  પાણી એકતર્ કરવાથી શ  કરીને પેક થયેલા 
પાણીને ભરીને તેની હરેફેર સધુીની સમગર્ ઉત્ પાદન પર્િકર્યા િનયિંતર્ત  વા  થ્ યપર્દ િ  થિત હઠેળ હાથ 
ધરવાની જ ર પડે છે. કોઇ દૂષણ અથવા ચેપના  તર્ોતમા ં જુદી જુદી પર્િકર્યાઓ માટે વપરાતી 
સાધનસમાગર્ી અને પાઇપલાઇન, પર્ોડકટના કન્ ટેનર, સગંર્હ ટાકંીઓ, પયાર્વરણલક્ષી િ  થિતઓ, 
વાતાવરણ,  યિકતગત  વા  થ્ ય િવ.નો સમાવેશ થાય છે.  

 

ઉત્ પાદન શ  થતા પહલેા અને પણૂર્ થયા પછી, તમામ સાધનસામગર્ી, સકૂી પાઇપલાઇનોને 
તેમા ંવપરાયેલા મિટિરઅલની નાજુકતા અને સગુર્ાહયતાને લીધે તેને લાગતા ચેપની ઘટનાઓ 
ઘટાડવાના હતેથુી સાફ કરીને જતંમુકુત કરવી જોઇએ. સાધનસામગર્ી અને પાઇપલાઇનોની 
સાફસફૂી સિુનિ ત કરવાની એક પધ્ ધિત  થળ પર જ સાફસફૂીના ધોરણો (સામાન્ ય રીતે clean-in- 

place norms તરીકે જાણીતા ધોરણો) અનસુરવાની છે. 
 

ફેરવપરાશમા ંલેવાની જાર  વચ્ છ કરવા માટે ખાસ કાળજી લેવાની જ ર પડે છે કારણ કે 
તેની હરેફેર અને ગર્ાહકોના હાથે થતા વપરાશ સિહત હરેફેરના જુદા જદા તબકકે તેને ચેપ 
લાગવાની શકયતાઓ વધી જાય છે.  
 

પર્માણન ્માપદંડઃ 
 પેક કરેલા પીવાના પાણી (પેક કરેલા નેચરલ િમનરલ વોટર િસવાયના પાણી)ને ખોરાક 
ભેળસેળ િનવારણ અિધિનયમ હઠેળ તા.૨૯મી માચર્, ૨૦૦૧ના સરકારી જાહરેનામા 
કર્માકંઃજીએસઆર ન.ં૭૬૦થી ફરિજયાત પર્માણીકરણ હઠેળ આવરી લીધેલા છે. ફરિજયાત પર્માણન ્
IS 14543 : 1998 ની સામે અમલી બનેલ છે. આ ધોરણના સબંધંમા ં સાત(૭) સધુારા બહાર 
પાડવામા ંઆ  યા છે. તેને IS 14543 : 2004 તરીકે સધુારીને જુલાઇ, ૨૦૦૪મા ંસધુારા કર્માકંઃ૧ પણ 
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બહાર પાડવામા ંઆ  યો છે.  

 

જયારે પેક કરેલા પીવાના પાણીને બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ હઠેળ પર્માિણત કરેલુ ંહોય 
અને આ સં  થાનુ ંમાનક િચ ન  ISI તેની પર લગાવેલુ ંહોય ત્ યરે એનો અથર્ એવો થાય કે પર્ોડકટ 
પરની પર્િકર્યા િનયતંર્ણ હઠેળ અને  વા  થ્ યપર્દ િ  થિતમા ં થયેલી છે અને તેનુ ં પરીક્ષણ        
IS 14543 : 2004 ની આવ  યકતાઓ અનસુાર થયેલુ ં છે. અને ધોરણને અનુ પ છે. ગર્ાહક તેની 
સગંર્હ આવરદાની મદુત દરિમયન ભરોસાથી આ પાણી પી શકે છે. મોટા ભાગના રોગો પાણીજન્ ય 
હોય છે અને મખુ્ યત્ વે જીવાણજુન્ ય ચપે અથવા ઝેરી તત્ વોના વપરાશને લીધે થતા હોય છે. 
પર્માણન્થી એવી ખાતરી મળે છે કે પર્ોડકટ આ બધી સમ  યાઓથી મકુત છે. બ ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન 
 ટાન્ ડડર્ એવુ ંપણ સિુનિ ત કરે છે કે ઉત્ પાદક ારા થતા કોઇ દુરુપયોગને ખબૂ ગભંીરતાપવૂર્ક 
ધ્ યાનમા ં લઇને કાનનૂી પગલા લઇને ભારતીય માનક સં  થા (BIS) અિધિનયમ હઠેળ િશક્ષા 
કરવામા ંઆવશે. બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ પર્માણન ્િચ નનો પરવાનો માતર્ એવા ઉત્ પાદકોને 
જ આપવામા ંઆવે છે કે ઓ પર્ોડકટ માટે પરીક્ષણ અને િનરીક્ષણની યોજના ારા ઠરાવેલી હોય 
તેવી પરીક્ષણ સવલતો પોતાની સં  થાની અંદર જ ધરાવતા હોય અને પર્ોડકટની પર્િકર્યા તેમજ 
પરીક્ષણ માટે જ રી માનવબળ ધરાવતા હોય અને આવી પર્ોડકટ ભારતીય ધોરણોને પિરપણૂર્ 
કરતી હોય. બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્ પરવાનો અપાયા પછી સબંિંધત  થળની િનયિમત 
તકેદારી રાખીને આકિ  મક મલુાકાત પણ લેવામા ંઆવે છે અને આખરી ગર્ાહકના વપરાશ માટે 
મકેૂલી પર્ોડકટ લઇને આવ  યકતા અનસુાર તેની ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે. પર્ોડકટમા ં કોઇ 
ઉ  લઘંન માલમૂ પડે તો પરવાનો મોકૂફ કરવામા ંઆવે છે અથવા રદ કરવામા ંઆવે છે.  

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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          ભળેસળેયકુત અન ેનકલી ઔષધો 
 
 ભારતીય ઔષધિનમાર્ણ ઉ ોગ આ  ઔષધ 
ઉત્ પાદન અને ઔષધ ટેકનોલોજીના જિટલ ક્ષેતર્મા ં િવરાટ 
ક્ષમતાઓ સાથે ભારતના િવ ાન આધાિરત ઉ ોગોમા ં
પર્થમ  થાન ધરાવે છે. હાલમા,ં ભારતીય ઔષધિનમાર્ણ 
ઉ ોગનુ ંઘરગથ્ થુ ંટનર્ઓવર .૩૫,૦૦૦ કરોડથી પણ વધ ુ
અને િનકાસ .૧૦,૦૦૦ કરોડથી પણ વધ ુ છે. ગત દાયકા 

દરિમયાન, આ ઉ ોગનો િવકાસ દર ૧ર%  રહયો છે. કદના સદંભર્મા ંજોઇએ તો આપણો દેશ આ 
કે્ષતર્મા ંસમગર્ િવ મા ંચોથુ ં  થાન ધરાવે છે.  
 

 ભેળસેળયકુત અને નકલી ઔષધીય બનાવટો અને ઉતરતા ધોરણો ધરાવતા ઔષધોનો 
બહોળો પર્સાર આ ઉ ોગને ખતરા પ ઝડપથી વિૃ  પામતા આિથર્ક અપરાધો પૈકીનો એક અપરાધ 
છે. કોઇપણ પર્ખ ્ યાત બર્ાન્ ડની નકલ થવાની સભંાવના રહલેી છે. નકલી ઔષધોની સમ  યા છે  લા 
પાચં વષર્થી તી  બની છે. બજારમા ંનકલી ઔષધોની સખં્ યા લીફાલીને ૧૦%થી વધીને ર૦% 
સધુી થઇ છે. બનાવટી ઔષધોના  યાપક વેચાણને લીધે કંપનીઓ દર વષેર્ ૪% થી પ% વચ્ ચેના 
પર્માણમા ંપોતાની આવક ગમુાવે છે.  
 

 િવ મા ંનકલી દવાના થતા ઉત્ પાદનમા ં ૩૫% ટલુ ંઉત્ પાદન ભારતમા ંજ થતુ ં હોવાને 
લીધે નકલી દવાના ઉત્ પાદનકે્ષતેર્ ભારત િવ ના તમામ દેશોમા ં મોખરે છે. નકલી દવાના 
ઉત્ પાદનમા ંર૩.૫%ના િહ  સાથી નાઇિજરીયા બીજુ ં  થાન ધરાવે છે અને પાિક  તાન પોતાના ૧૩.૩% 
ના િહ  સાથી તર્ીજુ ં  થાન ધરાવે છે. અન્ ય એિશયન દેશો નકલી દવાના ઉત્ પાદનમા ં ૧૪.૬%નો 
િહ  સો ધરાવે છે. િવ  આરોગ્ ય સં  થા (WHO)ના મતં  યાનસુાર વૈિ ક બજારમા ંતમામ ઔષધોમા ં
આશરે ૧૫%  ઔષધો નકલી અથવા ઉતરતા ધરોણો ધરાવે છે. િવકસતા દેશોમા ંઆ પર્માણ ર૦% 

નુ ં છે. આ ઔષધો િચિકત્ સાને લગતા તમામ વગર્મા ં મળી આવે છે. જીવાણનુાશક ઔષધો 
(antibiotics) તમામ દેશોમા ં સવર્સામાન્ ય રીતે નકલી હોવાનુ ં જણાઇ આવે છે. બીજો સમહૂ 
પીડાશામક ઔષધો, ઝાડાપર્િતરોધક ઔષધો, મેલેિરયા-પર્િતરોધક, અંતઃ  તર્ાવી ગર્િંથને લગતા 
ઔષધો અને  ટીરોઇડથી બને છે. સાપંર્ત સમયમા ં પોષણલક્ષી, મધપુર્મેહ પર્િતરોધક, 
તનાવપર્િતરોધક વા જીવનશૈલીને લગતા ઔષધો અને કેન્ સરપર્િતરોધક ઔષધો પણ 
નકલખોરીનો િશકાર બન્યા છે.  
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 હાલ, નકલી ઔષધોનુ ં માકેર્ટ આશરે .૪,૦૦૦ કરોડનુ ં હોવાનો અંદાજ છે. મા ં
બજારમા ંમળતા કુલ ઔષધો પૈકી આશરે ર૦% ઔષધોનો સમાવેશ થાય છે. ઓછા મડૂીરોકાણ 
સાથે પર્વેશેલા નાના કે્ષતર્ોએ આમા ંઊંચ ુવળતર મેળવેલુ.ં તેમણે તમામ જગાએ ઔષધિનમાર્ણ 
ઉ ોગોને  થાપના કરેલી. ઘણા સીમાતં ઉત્ પાદકો અસલીને બદલે માતર્ નકલી ઔષધો જ 
બનાવતા હોય છે. તેનુ ંભયાનક પિરણામ એવુ ંઆ  યુ ં છે કે કોઇ  યિકતને જીવનરક્ષક ઔષધને 
બદલે જીવનભક્ષક ઔષધ મળતુ ંહોય છે. પિરિ  થિતની ગભંીરતામા ંઉમેરો કરતી એક હકીકત એ 
છે કે આ જીવલણે ધધંો વતર્માન કાયદાઓ હઠેળ ફોજદારી ગનુો નથી બનતો અને અપરાધી આવી 
રીતે આરામથી છટકી જાય છે.  
 

 ભારતમા ં મધ્ યપર્દેશ, ઉ રપર્દેશ, િદ  હી, િબહાર 
વા ઉ રી રાજયો અને ગજુરાત નકલી ઔષધોના 

ઉત્ પાદનમા ં સૌથી વધ ુ સિકર્ય છે. િવ  આરોગ્ ય સં  થા 
(WHO)ના આંકડા મજુબ નકલી ઔષધોથી થતી સમ  યા 
ભારતમા ંઅત્ યતં ગભંીર છે. ગત પ(પાચં) વષર્ દરિમયાન 
આ સમ  ય એક સસુગંિઠત ષડયતંર્ પે લીફાલી છે. 
ટેકનોલોજીને કારણ ે લેબલીંગ સરળ બને છે. નકલી 
ઔષધો તેના લેબલીંગ અને પેકેિજંગને કારણ ે અસલી 
ઔષધોની કંપનીઓ પોતાના અસલી ઔષધોની નકલને પારખી શકતા નથી. તબીબી સાઠંગાઠંને 
લગતો સૌથી ગભંીર મુ ો નકલી ઔષધોનો છે.  
 

 ગર્ાહકને સરુિક્ષત અને અસલી ઔષધોની ઉપલભ્ યતાના અભાવ િવશે િચંિતત થવાનુ ં
સગંીન કારણ છે રાતોરાત પૈસાદાર બનવા માગતા લોભી માણસો મ જ ભળતી અને નકલી 
દવાઓ બજારમા ંમકૂવા માટે બીજી ગર્ાહક પેદોશોની ચાલાકીપવૂર્ક ભેળસેળ કરતા હોય છે. ઔષધો 
પરનુ ંદેખરેખિનયમન અને િનયતંર્ણ વધ ુકડક બનાવવાની જ ર છે.  
 

 આ બાબત લોકોના આરોગ્ યને  પશર્તી હોઇ તેમજ નકલી ઔષધો થતુ ં નકુસાન બીજા 
કોઇપણ વપરાશી માલની ભેળસેળથી થતા નકુસાન કરતા અનેકગણુ ં ગભંીર હોય છે. રાજય  તરે 
ઔષધિનયમન તતંર્ અને કેન્ દર્  તરે કેિન્ દર્ય ઔષધ ધોરણ િનયતંર્ણ સં  થા દેશમા ંઔષધ અને 
સ દયર્પર્સાધનીય બનાવટોની આયાત, ઉત્ પાદન અને વેચાણનુ ં િનયમન કરવા માટે ઔષધ અને 
સ દયર્ પર્સાધનીય બનાવટો બાબતના અિધિનયમ, ૧૯૪૦નુ ંઅમલીકરણ કરે છે.  
 

 યાખ્ યાઃ 
 કાયદાના અમલબજવણી અિધકારીઓ અસરકારક િનયતંર્ણ કરી શકે તે હતેથુી લોકોના 
આરોગ્ યને હાિન કરવાનો સભંવ હોય તેવા તર્ણ પર્કારના ઔષધોની  યાખ્ યા કરી છે. આ તર્ણ 
પર્કારની  યાખ્ યામા ંભેળસેળયકુત ઔષધો અને સ દયર્પર્સાધનીય બનાવટો બાબતના અિધિનયમ 
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હઠેળ નકલી ઔષધોની  યાખ્ યા નથી કરી પરંત ુ અિધિનયમમા ં  યાખ્ યાિયત કરેલા આ તર્ણ 
શબ્ દો કોઇ પણ સામાન્ ય માણસ માટે ગ ૂચંવાડો ઊભો કરે છે.  
 

જો કોઇપણ ઔષધ,- 
(ક) કોઇપણ ગદંા અથવા સડેલા દર્  યથી અંશતઃ અથવા પણૂર્તઃ રીતે બનેલુ ંહોય; અથવા  
(ખ) ગદંકીથી દૂિષત થયેલી હોય તેવી અ  વચ્ છ પિરિ  થિતઓ હઠેળ અથવા આરોગ્ યને હાિનકારક 
નીવડે એવી પિરિ  થિતમા ંતૈયાર થયેલુ ંહોય, પેક કરેલુ ંહોય અને સગંર્હ કરેલો હોય; અથવા  
(ગ) ઔષધનુ ંપાતર્ અંશતઃ અથવા પણૂર્તઃ રીતે કોઇ એવા ઝેરી અથવા ઘાતક દર્  યથી બનેલુ ંહોય 
કે નાથી તેમાનંા તત્ વો આરોગ્ યને હાિનકારક નીવડે; અથવા  
(ઘ) માતર્ રંગના હતે ુમાટે ઠરાવેલા હોય તે િસવાયના કોઇ રંગ ધરાવતુ ંહોય અથવા તેવા રંગ 
તેમા ંહોય; અથવા  
(ચ) તેમા ંએવા કોઇ નકુસાનકારક અથવા ઝેરી પદાથર્ હોય કે નાથી આરોગ્ યને તે હાિનકારક 
નીવડે; અથવા  
(છ) તેમાનંી ગણુવ ા અથવા ક્ષમતા નબળી પડે તે રીતે તેમા ંકોઇ દર્  યનુ ંિમ ણ કરેલુ ંહોય  
          તો, તે ભેળસેળયકુત 
હોવાનુ ંગણાશે.  
 

 સામાન્ ય રીતે, ઔષધના પરવાનેદાર ઉત્ પાદક અથવા િબનપરવાનેદાર ઉત્ પાદકની 
બેદરકારી અને િનયમના અપાલનને કારણ ેઔષધના ઉત્ પાદન દરિમયાન ભેળસેળ થતી હોય છે. 
પિરણામે, ભેળસેળયકુત ઔષધો ગ ્;દા, વાસી અથવા કોહવાયેલા દર્  યોથી બનતા હોય છે અથવા 
આરોગ્ યને હાિનકારક િનવડે તેવી અ  વચ્ છ પિરિ  થિતમા ંબનતા હોય છે. અમકુ વખત ઔષધના 
સગંર્હ માટે વપરાતા, પાતર્ો ઝેરી દર્  યો, િબનપરવાનગીપાતર્ રંગો, જોખમી દર્  યો અને ઔષધની 
ભેળસેળમા ંપિરણમે તેવા પદાથ થી બનતો હોય છે.  
 

કોઇ ઔષધ,- 
(ક) એવા નામ હઠેળ આયાત કરવામા ંઆવે કે  નામ બીજા ઔષધનુ ંહોય; અથવા  
(ખ) પોતાની ખાિસયત પર્ગટ કરવાના હતેથુી સરળ અને  પ  ટ રીતે જોઇ શકાય તેમ િનશાની 
કરેલી હોય અને એવા જ બીજા ઔષધથી તેની ઓળખ થતી ન હોય તે િસવાય બીજા કોઇપણ 
ઔષધની નકલ હોય અથવા તેની અવેજી હોય અથવા છેતરામણીનો સભંવ હોય તેવી રીતે તે 
બીજા કોઇ પણ ઔષધને મળતુ ંઆવતુ ંહોય અથવા તેની પર અથવા તેના લેબલ પર અથવા 
પાતર્ પર બીજા કોઇપણ ઔષધનુ ંનામ હોય; અથવા  
(ગ)  તેના લેબલ અથવા પાતર્ પર, ઔષધનુ ંઉત્ પાદન કરતી હોવાનુ ંઅિભપેર્ત હોય તેવી કોઇ 
 યિકત અથવા કંપનીનુ ંનામ હોય કે  કા  પિનક હોય અથવા તેનુ ંઅિ  તત્ વ જ ન હોય; અથવા  

(ઘ) બીજા કોઇ ઔષધ અથવા પદાથર્ની સપંણૂર્ અથવા અંશતઃ રીતે અવેજી હોય; અથવા  
(ચ)  એવા ઉત્ પાદકની પર્ોડકટ હોવાનુ ંઅિભપર્ેત હોય કે  ખરેખર પર્ોડકટ ન હોય.  
                                                                 તો તે નકલી હોવાનુ ંગણાશે. 
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 નકલી ઔષધનુ ંઉત્ પાદન પરવાનેદાર હોય કે ન હોય તેવા અપરાધીઓ ારા ખોટો લાભ 
મેળવવાના ઇરાદાથી થતુ ંઠગાઇયકુત અથવા ગનુાખોર માનસના કૃત્ યનુ ંપિરણામ છે. પિરણામે, 
આવી નકલને બીજા કોઇ ઔષધનુ ંનામ મળે છે અથવા તેમા ંબીજા કોઇ ઔષધની નકલ કરવામા ં
આવે છે અથવા કા  પિનક કંપનીનુ ં લેબલ ધરાવતુ ં હોય છે અથવા યોગ્ યતા કે મ ૂ  ય વગરની 
સામગર્ી તેમા ંનાખીને સપંણૂર્ અથવા અંશતઃ રીતે અવેજી તરીકે હોય છે અથવા ખોટા ઉત્ પાદકનુ ં
નામ ધરાવતુ ંહોય છે.  
 

કોઇ ઔષધ,- 
(ક) એવી રીતે બનાવવામા ંઆવે, તેની પર પટ ચઢાવવામા ંઆવે, પાઉડર ચઢાવવામા ંઆવે કે 
થી નકુસાન પાય અથવા પોતે ખરેખર  સારંુ હોય અથવા િચિકત્ સકીય મ ૂ  ય ધરાવતુ ંતેનાથી 

વધ ુસારુ હોવાનુ ંઅથવા વધ ુિચિકત્ સકીય મ ૂ  ય ધરાવતુ ંહોવાનુ ંદશાર્વવા માટે બનાવવામા ંઆવે; 
અથવા  
(ખ) ઠરાવેલી રીતે લેબલીંગ ન ધરાવતુ ંહોય 
(ગ)  તેના લેબલ અથવા પાતર્ અથવા તેની સાથે જોડાયેલી કોઇ વ  ત ુએવુ ં િનવેદન, િડઝાઇન 
અથવા યિુકત ધરાવતુ ં હોય કે નાથી ઔષધ માટે ખોટા દાવા કરવામા ંઆવતા હોય અથવા 
ગેરમાગેર્ દોરતો દાવો કરવામા ંઆવતો હોય  
 

 ખોટી બર્ાન્ડ ધરાવતા ઔષધ નકલી અથવા ભેળસેળયકુત ઔષધ ટલા હાિનકારક નથી 
હોતા પરંત ુગર્ાહક ખોટા દેખાવને લીધે ખોટી રીતે આકષાર્ય છે. અથવા છેતરાય છે. ખોટી બર્ાન્ ડ 
ધરાવતુ ંઔષધ રંગનુ ંપડ ચડાવીને અથવા ચળકાટ લાવીને ઔષધનુ ંનકુસાન પાવીને ઉત્ પાદન 
કરેલુ ંઔષધ હોય છે. અને તેનુ ંલેબલ ઠરાવેલા ધોરણો અનસુાર નથી હોત ુ.ં  
 

નકલી ઔષધઃ 
 ÕÕનકલી ઔષધÕÕ એ શબ્ દની  યાખ્ યા ઔષધ અને સ દયર્ પર્સાધનીય બનાવટ બાબતના 
અિધિનયમ હઠેળ કરેલી નથી પરંત ુ િવ  આરોગ્ ય સં  થાના દ  તાવેજમા ં ÕÕનકલી ઔષધÕÕની 
 યાખ્ યા ÕÕબર્ાન્ ડેડ અને વગર્ની (જાિતગત) પર્ોડકટો માટે ઓળખ નકકી કરવાના સબંધંમા ં
અને/અથવા  તર્ોતના સબંધંમા ંઇરાદાપવૂર્ક અને ઠગાઈયકુત રીતથી ખોટંુ લેબલ લગાવેલ હોય 
ઔષધÕÕ. તમામ  યવહારુ હતેઓુ માટે ÕÕભળતા ઔષધÕÕ એ શબ્ દને ÕÕનકલી ઔષધÕÕન ેબદલે મકૂી 
શકાશે.  
 

ભળતા ઔષધના કારણોઃ 
 લોકોની આરોગ્ ય સભંાળમા ંઔષધો અિનવાયર્ ઘટક છે. ભળતા ઔષધોનો ફેલાવો દરેકને 
માટે મોટી િચંતાનો િવષય છે. આગામી દસ વષર્મા,ં ભળતા ઔષધ જાહરે આરોગ્ યમા ંએક માતર્ 
સૌથી મોટી સમ  યા બની જશે. ભળતા ઔષધ માટેના કારણો નકકી કરીને આ સમ  યાનો ઉકેલ 
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પાયાના  તર કરવો એ આજના સમયની માગ છે. બજારમા ંભળતા ઔષધોમા ં ફાળો આપતા 
અમકુ પિરબળો નીચે મજુબ છે. આ દૂષણના મળૂ 
કારણ સમજીને આ સમ  યાઓની તજવીજ કરવા 
માટેના આયોજન  યહુ ગર્ાહકોને એટલે કે ઔષધોના 
આખરી વપરાશદારોને અવ  યપણ ે મદદ પ થશે. 
ભળતા ઔષધોના ઉત્ પાદન માટેના કારણોમા ંનીચેની 
બાબતોનો સમાવેશ કરી શકાયઃ  
 

 ભળતા અથવા નકલી ઔષધોનો વેપાર ખબૂ 
મોટંુ વળતર આપે છે.  

 મદુર્ણમા ંથયેલી ટેકનોલોિજકલ સધુારણાથી સપંણૂર્ નકલ કરવી સરળ બન્ યુ ંછે.  
 ઔષધના ચોકકસ વગર્ના ખ્ યાતનામ ઉત્ પાદકોના પર્વેશને લીધે નાના પાયાના ઉ ોગોની 

માદંગી અને સં  થાકીય ધધંામા ંતકની સતત ખામી  
 આરોપીઓ પર અદાલતી કાયર્વાહીમા ંથતો અસાધારણ િવલબં અને અપરૂતી સજા  
 શહરેી અને અધર્-શહરેી િવ  તારમા ં ટક િવકેર્તાઓનો ચોકકસ  થળે એટલ ે કે 

સરકારી/ખાનગી હોિ  પટલોની આસપાસ ખડકાતો ગેજ નીિતિવહીન ધધંામા ંપિરણમે  છે.  
 સલંગ્ ન ઉ ોગો પર અને  યવસાયો પર, ખાસ કરીને તબીબી  યવસાયમા ંઊંટવૈદો પર 

અંકુશનો અભાવ.  
 ઔષધોની આંતરરાજય અવરજવર પર અપરૂતા િનયતંર્ણો  
 આબકારી, વેચાણ વેરો િવ. વા વેરા ટાળવા માટે સમાતંર બજાર  
 કાયાદની અમલીકરણ એજન્ સીઓ વચ્ ચે સકંલનનો અભાવ.  
 ઔષધોની કેિન્ દર્કૃત માિહતી અને ન ધણીનો અભાવ.  
 ઉત્ પાદન દરિમયાન અયોગ્ ય ટેકિનકો.  
 ઔષધોના સતૂર્ીકરણ પહલેાની માિહતી અને ડર્ગ મા  ટર ફાઇલનો અભાવ.  
 ઔષધ િનયતંર્ણ પર્યોગશાળાઓમા ંપરૂતી સાધનસામગર્ી અને ટેકિનકલ  ટાફનો અભાવ.  

 

ગર્ાહકો માટે રક્ષણઃ 
 ભળતા ઔષધોના ઉત્ પાદનમા ંથતી વિૃ  ગરીબ દદ ઓને માઠી અસર કરે છે. ઉચ્ ચ કક્ષાની 
ભારતીય અને આંતરરા  ટર્ીય કંપનીઓની પર્િતિ  ઠત બર્ાન્ ડેડ પર્ોડકટો નકલી ઉત્ પાદકોનો િશકાર બને 
છે. નકલી ઔષધોના  યાપક ફેલાવા પાછળનુ ંમખુ્ ય કારણ ઉત્ પાદન િકંમત અને ટક િકંમત 
વચ્ ચેનો મોટો ગાળો અને ઉત્ પાદનપર્િકર્યામા ંસરળ પર્વેશ તેમ જ પેકેિજંગ ટેકનોલોજીમા ંથયેલો 
િવકાસ છે.  
 

 ભળતા ઔષધોનુ ંઉત્ પાદન સપંણૂર્ રીતે ગેરકાયદે પર્વિૃત હોવાથી સરકાર કે અન્ ય બીજી 
કોઇપણ એજન્ સીઓ પાસે આ પર્ોડકટોના ઉત્ પાદન અને તેની ઉપલભ્ યતાનો અંદાજ નથી મળતો. 
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હકીકતમા,ં આ ગેરકાયદે બજારનુ ં વા  તિવક મ ૂ  યાકંન હાથ ધરવા માટે હજુ સધુી કોઇ ગભંીર 
પર્યાસ થયા નથી.  
 

 િવ મા ંકોઇપણ જગ્ યાએ ભળતા ઔષધના વેચાણના મખુ્ ય મદદકતાર્ ઔષધના વેપારીઓ 
છે. દવાઓના ટક વેચાણનો ધધંો ચલાવતા લોકોની મદદ વગર કોઇ પણ ભળતુ ંઔષધ આખરી 
ગર્ાહક એટલે દદ  સધુી પહ ચી શકે જ નિહ. ટક કેિમ  ટોને પર્િતિ  ડત બર્ાન્ ડની નકલી પર્ોડકટોનો 
અંદાજ લ ેછે ત્ યારે તેમને પોતાના બહોળા નફાનુ ંઆકષર્ણ થાય છે. આ તબકકે જ સમ  યાનો ઉકેલ 
આવે તો આ સકંટનો ત્ યા ંજ અંત આવે.  
 

 વેપાર અને વેપારી સં  થાઓના તમામ સભ્ યો નકલી પર્ોડકટોનુ ંવેચાણ ન કરતા હોય પણ 
આવી નકલી પર્ોડકટોનુ ં વેચાણ ન કરતા હોય. પણ આવી નકલી પર્ોડકટોનુ ં વેચાણ કરતા હોય 
તેવા આ જમાતમા ં રહલેા ઠગભગતોની બહોળી સખં્ યા છે. વેપાર સં  થાઓ અથવા વેપારના 
સભ્ યોના માનસમા ંગભંીરતા લાવીને અથવા તેમના પર દબાણ લાવીને વેપારમા ંઆવા ખધંા 
સભ્ યોનુ ંપગેરંુ મેળવવામા ંતેમની મદદ લેવી જોઇએ.  
 

 ભતૂકાળમા ંનકલી વેપારીઓ ારા માર ખાધેલી અમકુ કંપનીઓએ ખાનગી િડટેકટીવ અને 
 થાિનક પોલીસની મદદ લઇને નકલી ઔષધોના ઉત્ પાદનમા ં વપરાતી સવલતોનુ ં પગેરંુ 
મેળવવાનો પર્યાસ કય  છે. આવા પગલાઓમા ંઅમકુ અંશે સફળતા મળતી હોવા છતા ંઅત્ યતં 
મુ  કેલ અને ખચાર્ળ નીવડે છે અને આ ગેરકાયદે પર્વિૃ ને અસામાિજક તત્ વોનો ટેકો હોવાને કારણે 
આવી સફળતા લાબંો સમય ટકતી નથી. ભારતીય ઔષધિનમાર્ણ કંપનીઓના સશંોધન આધાિરત 
સગંઠન ઇિન્ ડયન ફામાર્  યિુટકલ અલાયન્ સ (IAP) ઉ રી રાજયોમા ં IPA સભ્ યોને પોષણ પરંુૂ 
પાડતા નકલી ઉત્ પાદકોનુ ંપગેરંુ મેળવવામા ંસિકર્ય બનેલ છે. આવી  યિકતગત એકાદ કંપની 
અથવા એકાદ સગંઠન/સં  થાના આવા ટક અને  થાિનક પગલા આ સમ  યામા ંકોઇ યોગ્ ય રાહત 
આપી શકે તેમ નથી.  
 

રાજયોમાનંા િનયતંર્ક સ ામડંળો ફામર્સીની જગાનુ ંિનરીક્ષણ કરવા માટે, ભળતી દવાઓનો 
જથ્ થો કબ  કરવા માટે, તેનો પરવાનો રદ કરવા માટે અને અપરાધીઓ સામે કાનનૂી કાયર્વાહી 
કરવા માટેના તમામ અિધકારો ધરાવે છે. પરંત ુ તેના માટે રાજય ઔષધ િનયમન 
સં  થા/સ ામડંળોએ અત્ યતં સતકર્ રહવેાનુ ંહોય છે અને તેમની િનરીક્ષણ કાયર્વાહી િનયિમત હોવી 
જોઇએ. વેપારી સમદુાયના અમકુ ઠગ સભ્ યોની પછૂપરછ કરીને ભળતી દવાના ઉત્ પાદકોને 
સરળતાથી શોધી શકાય છે. પરંત ુઆવુ ંબનતુ ંનથી. ફંડનો અભાવ, અપરૂતા કમર્ચારીગણ અને 
ઇચ્ છાશિકતના સામાન્ ય  અભાવને કારણે ઔષધિનયમન તતંર્ની કામગીરી સતંોષકારક નથી. 
ઔષધ િનરીક્ષકો (drug inspectors) ટક કેિમ  ટો, જથ્ થાબધં િવકેર્તાઓ અને ઉત્ પાદકોની જગાનુ ં
પર્ાસિંગક િનરીક્ષણ હાથ ધરીને  ટોક કબ  કરીને કેસો દફતરે કરે છે.  
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નકલી દવાના ઉત્ પાદન અને િવતરણના કેસો હાથ ધરવામા ંહાલનુ ંન્ યાયતતંર્ અસરકારક 
નથી કારણ કે મોટાભાગની નીચલી અદાલતના ન્ યાયાધીશો અદાલતમા ં કેસોના ભરાવાના કારણે 
ચકુાદા આપવામા ંખબૂ લાબંો સમય લે છે. માતર્ અને માતર્ નકલી ઔષધોને લગતા કેસો જ હાથ 
ધરવા માટેની ખાસ ન્ યાિયક સ ા ધરાવતી ખાસ અદાલતો હોવી જોઇએ. આનાથી આવા કેસોના 
ઝડપી ન્ યાયિનણર્ય આપવા માટે ન્ યાયાધીશો સક્ષમ બનશે. એવી જ રીતે આકષર્ક પર્ોત્ સાિહકી 
ધરાવતુ ં બાતમીદારોનુ ં નેટવકર્ , ભળતા ઔષધોના ઉત્ પાદકો અને વેપારીઓને નાથવા માટે 
પોલીસને મદદ કરવામા ંએક અસરકારક પધ્ ધિત બનવી જોઇએ. 
 

 

ઔષધો અન ેસ દયર્પર્સાધનને લગતી બનાવટો બાબતનો અિધિનયમ, ૧૯૪૦: 
 ઔષધો અને સ દયર્પર્સાધનને લગતી બનાવટોની આયાત, િવતરણ અને વેચાણનુ ં
િનયમન કરવા માટે આ અિધિનયમ પસાર કરવામા ંઆ  યો હતો. ડર્ગ્ ઝ ઇન્ કવાયરી કિમિટએ એવો 
એક કાયદો બનાવવાની ભલામણ કરી હતી અને ત નસુાર, ઔષધોના િનયતંર્ણનુ ં િનયમન કરવા 
માટેનો અિધિનયમ પસાર કરવાના હતેથુી કેિન્દર્ય િવધાનમડંળને સ ા આપતા પર્ાતંીય 
િવધાનમડંળોમાથંી જ રી ઠરાવો મેળ યા પછી સન ૧૯૩૭મા ં કેિન્ દર્ય ધારાસભાને આ અિધિનયમ 
પસાર કરેલો. ઔષધોના ઉત્ પાદન અને િવતરણના તેમજ તેની આયાત પર એક પ િનયતંર્ણ 
માટેની જોગવાઇ કરી શકાય તેવા સવર્ગર્ાહી પગલા માટેનો પણ તેમા ં ઉ ેશ  હતો. આ 
અિધિનયમને ત્ યારબાદ સ દયર્ પર્સાધનની બનાવટો સધુી પણ િવ  તારવામા ંઆવેલો. ત્ યારબાદ, 
િચિકત્ સાની આયવુેર્િદક અથવા યનુાની પર્થામા ંઔષધીય બનાવટોનુ ં  યાપારીકરણ થયુ ં હોવાનુ ં
અને તેમા ંયોગ્ ય ઘટકો વપરાતા નહી હોવાનુ ંઅથવા નકલખોરી થતી હોવાનુ ંધ્ યાન પર આવતા 
આયવુેર્િદક અથવા યનુાની િચિકત્ સા પર્થા અનસુાર ઉપયોગમા ં લેવાતી અથવા તૈયાર કરવામા ં
આવતી દવાઓ અને દર્  યોને પણ આ અિધિનયમ લાગ ુપાડવામા ંઆ  યો. અિધિનયમનુ ંપર્કરણ 
અિધિનયમનના અમલ અને અિધિનયમમા ંવપરાયેલા શબ્ દોની  યાખ્ યાને લગતુ ં છે. પર્કરણ-ર 
કેન્ દર્ સરકાર અને રાજય સરકારોને ટેકિનકલ બાબતો પર સલાહ આપવા માટે બોડર્ ઓફ ટેકિનકલ 
એકસપટર્ની  થાપનાને લગતુ ં છે. કેિન્ દર્ય ઔષધ પર્યોગશાળા અને ઔષધ પરામશર્ સિમિત 
(Drugs Consultation Committee)ની  થાપના કરવામા ં આવી છે. પર્કરણ-૩થી ઔષધની 
આયાતના િનયતંર્ણ માટેની કારોબારી સ ા કેન્ દર્ સરકારને િનિહત કરવામા ંઆવી છે. પર્કરણ-૪ 
ઔષધ અને સ દયર્ પર્સાધનની બનાવટોના ઉત્ પાદન, વેચાણ અને િવતરણના િનયમન અને 
િનયતંર્ણને લગતુ ંછે. પર્કરણ-૪ આયવુેર્િદક, િસ  અથવા યનુાની ઔષધોને લગતી જોગવાઇઓ છે.  
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મહત્ વની જોગવાઇઓ 

 યાખ્ યાઓઃ  
 આયવુેર્િદક, િસ  અને યનુાની ઔષધોમા,ં માનવી 
કે પર્ાણીના રોગ અથવા દદર્ના િનદાન, સારવાર, શમન 
અથવા િનવારણ માટે અથવા તેમા ં આંતિરક કે બાહય 
ઉપયોગ કરવા ધારેલી અને આયવુેર્િદક, િસ  અને યનુાની 
િચિકત્ સા પર્થાના પર્ાિધકૃત પાઠમા ં ઠરાવેલી ફોમ્ યુર્લા 
અનસુાર જ ઉત્ પાદન કરેલી તમામ દવાઓનો સમાવેશ થાય છે.  
 

 (૧) આયવુેર્િદક, િસ  અને યનુાની િચિકત્ સાના સબંધંમા ં કલમ ૩૩-ગ હઠેળ રચાયેલુ ં
આયવુેર્િદક, િસ  અને યનુાની ઔષધ ટેકિનકલ સલાહકાર મડંળ; અને  
 (ર) અન્ ય કોઇપણ ઔષધ અથવા સ દયર્ પર્સાધનીય બનાવટોના સબંધંમા ંકલમ પ હઠેળ 
રચાયેલુ ંઔષધ ટેકિનકલ સલાહકાર બોડર્ ÕÕસ દયર્પર્સાધનÕÕ એટલ ે  વચ્ છ કરવાના હતેથુી, સુદંરતા 
આપવાના હતેથુી, આકષર્તા વધારવાના હતેથુી અથવા દેખાવમા ં ફેરફાર કરવાના હ.તથુી માનવ 
શરીર અથવા તેના કોઇ અંગ પર ઘસવામા ંઆવતી, રેડવામા ંઆવતી, છાટંવામા ંઆવતી અથવા 
તેમા ંદાખલ કરવામા ંઆવતી અથવા અન્ યથા લગાવવામા ંઆવતી કોઇપણ ચીજવ  ત ુઅને તેમા,ં 
પર્સાધનના ઘટક તરીકે ÕÕઔષધÕÕ તરીકે ઉપયોગ કરવા ધારેલી કોઇ ચીજનો સમાવેશ થાય છે.  
 

 (૩) માનવી કે પર્ાણીના આંતિરક કે બાહય ઉપયોગ માટેની તમામ દવાઓ અને મચ્ છર 
વા જીવતતંઓુ ભગાવવાના હતે ુમાટે માનવશરીર લગાવવામા ંઆવતી બનાવટો સિહત માનવી 

અથાવ પર્ાણીના કોઇ રોગ કે દદર્ના િનદાન, સારવાર, શમન અથવા િનવારણ માટે અથવા તેમા ં
વાપરવા ધારેલા તમામ પદાથ .  
 

 (૪) માનવ શરીરના કોઇપણ કાયર્ની સરંચનાને અસર કરે તેવા અથવા માનવી કે પર્ાણીમા ં
રોગ પેદા કરે તેવા જીવજતંઓુના નાશ માટે ઉપયોગ કરવા ધારેલા, કેન્ દર્ સરકારે રાજપતર્મા ં
જાહરેનામા ારા વખતોવખત જાહરે કરવામા ંઆવે તેવા પદાથ  (ખોરાક િસવાયના) 
 

 (૫) જીલેટીનની ખાલી કેપ્  યલૂ સિહત ઔષધના અંગભતૂ ભાગ તરીકે ઉપયોગમા ંલેવા 
ધારેલા તમામ પદાથ .  
  

 (૬) માનવી અથવા પર્ાણીના કોઇ રોગ કે દદર્ના િનદાન, સારવાર, શમન અથવા 
િનવારણમા ંઆંતિરક અથવા બાહય ઉપયોગ માટે બોડર્ સાથે િવચારિવમશર્ કયાર્ પછી રાજપતર્મા ં
જાહરેનામાથી કેન્ દર્ સરકાર વખતોવખત િનિદર્  ટ કરેલ તેવા સાધનો.  
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 (૭) આયવુેર્િદક (િસ  સિહત) અથવા યનુાની ઔષધના સબંધંમા ં ÕÕસરકારી 
પથૃકકારÕÕ એટલે કલમ ૩૩-છ હઠેળ કેન્ દર્ સરકારે નીમેલા સરકારી પથૃકકાર; અને  
 

 (૮) કોઇ ઔષધ અથવા સ દયર્ પર્સાધનના સબંધંમા,ં કલમ-ર૦ હઠેળ કેન્ દર્ સરકારે નીમેલા 
સરકારી પથૃકકાર;  
 

 (૯) આયવુેર્િદક અથવા સ દયર્ પર્સાધનના સબંધંમા,ં કલમ ૩૩-જ હઠેળ સરકારે અથવા 
રાજય સરકારે નીમેલા સરકારી પથૃકકાર; અને  
 

 (૧૦) અન્ ય ઔષધ અથવા સૌદયર્ પર્સાધનના સબંધંમા,ં કેન્ દર્ સરકારે અથવા રાજય સરકારે 
કલમ-ર૧ હઠેળ િનમેલા િનરીક્ષક (ઇન્  પેકટર) 

 
 

ડર્ગ ટેકિનકલ એડવાઈઝરી બોડર્ઃ 
 આ અિધિનયમના અમલમાથંી ઉ ભવતી ટેકિનકલ બાબતો પર અને આ અિધિનયમથી 
પોતાને સ પાયેલા અન્ ય કાય  પાર પાડવા માટે કેન્ દર્ સરકારને અને રાજય સરકારોને સલાહ 
આપવાના હતેથુી કેન્ દર્ સરકારે બોડર્ની  થાપના કરેલી છે. આ બોડર્, અધ્ યક્ષ તરીકે આરોગ્ ય સેવા 
મહા-િનયામક ભારતીય ઔષધ િનયતંર્ણ પિરષદ, કેન્ દર્ સરકારના નોમીનીઓ, ફામર્સી અધ્ યાપકો, 
ઔષધિનમાર્ણ ઉ ોગના પર્િતિનિધઓ િવ. બનેલુ ં હોય છે. બોડર્ પોતાના િનયમન માટે પોતાની 
પેટા-સિમિતઓ મારફત કામગીરી સચંાલનના હતેથુી પેટા-કાયદાઓ ઘડી શકશે.  
 
 

કેિન્ દર્ય ઔષધ પર્યોગશાળાઃ 
 અિધિનયમ હઠેળ ઠરાવેલા કાય  પાર પાડવા માટે કેન્ દર્ સરકારે િનયામકના િનયતંર્ણ હઠેળ 
આ પર્યોગશાળા  થાપી છે. પરીક્ષણ અથવા ચકાસણી માટે ઔષધ અથવા સ દયર્ પર્સાધનના 
નમનૂા  વીકારવાની કાયર્પધ્ ધિત, અહવેાલના નમનૂા, ચકૂવવાની ફી િવ. માટે િનયમોથી જોગવાઇ 
કરી છે. 
 
 

ઔષધ પરામશર્ સિમિતઃ 
 આ અિધિનયમના અમલમા ંએક પતા સિુનિ ત કરવા માટે અિનિણર્ત હોય તેવી કોઇપણ 
બાબત પર કેન્ દર્ સરકાર, રાજય સરકાર અને બોડર્ને સલાહ આપવા માટે કેન્ દર્ સરકારે સલાહકાર 
સિમિત તરીકે ઔષધ પરામશર્ સિમિત (Drugs Consulative Committee)ની રચના કરી છે. તેમા ં
કેન્ દર્ અને રાજય સરકારોના પર્િતિનિધઓ હોય છે.  
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ઔષધો અન ેસૌદયર્પર્સાધનોની આયાતઃ 
 તમામ ઔષધો આ અિધિનયમની બીજી અનસુિૂચમા ં
ઠરાવેલા ધોરણો પિરપણૂર્ કરતા હોવા જોઇએ અને 
ત્ યારબાદ ધોરણયકુત ગણુવ ા તરીકે વણર્વેલી ગણુવ ા 
પિરપણૂર્ કરતા હોવા જોઇએ. કેન્ દર્ સરકારને બીજી 
અનસુિૂચમા ંઉમેરો કરવાની અથવા સધુારો કરવાની સ ા 
છે.  
 

 એવી કોઇ સ દયર્ પર્સાધનીય બનાવટ કે  ઠરાવેલા રંગનુ ંલેબલ ન ધરાવતી હોય અથવા 
ખોટંુ કે ગેરમાગેર્ દોરત ુ ં િનવેદન ધરાવતી હોય તો તે ખોટી બર્ાન્ ડ ધરાવત ુ ંએટલે કે િમસબર્ાન્ ડેડ 
હોવાનુ ંગણાશે. કોઇ સૌદયર્ પર્સાધનીય બનાવટ ઔષધોની નકલખોરી માટે જણાવેલા હોય તે જ 
કારણસર ભળતી કે નકલી હોઇ શકશે. ધોરણસરની ગણુવ ા ન ધરાવતા હોય અથવા ખોટી બર્ાન્ ડ 
ધરાવતા હોય, ભેળસેળયકુત અથવા નકલી હોય અથવા પરવાનાનુ ંઉ  લઘંન કરીને આયાત કરેલા 
હોય અથવા ના તતવો જાહરે ન કયાર્ હોય અથવા મા ંહાિનકારક તત્ વો હોય તેવા ઔષધો 
અથવા સ દયર્પર્સાધનીય બનાવટની આયાત પર પર્િતબધં મકૂવાની કેન્ દર્ સરકારને સ ા છે. કેન્ દર્ 
સરકાર આવી આયતની સામે જાહરે િહતમા ં પર્િતબધં મકૂી શકશે અને તે મતલબના િનયમો 
બનાવી શકશે. ગર્ાહકો અને સ ાિધકારીઓ આયાત પર પર્િતબિંધત કોઇ પણ ઔષધ અને સૌદયર્ 
પર્સાધનીય બનાવને અટકાયતમા ંલઇને કબ  કરી શકશે. પર્િતબિંધત હોય તેવા કોઇપણ ઔષધ 
અથવા સૌદયર્ પર્સાધનીય બનાવટની આયાત કરતી  યિકતને તર્ણ વષર્ની મદુત સધુીની કેદની 
અને પ,૦૦૦(પાચં હજાર) િપયાના દંડની િશક્ષા થશે. આવા િક  સાઓમા ંઔષધ અને સૌદયર્ 
પર્સાધનીય બનાવટોના કન્ ટેનર પણ જપ્ ત થવાને પાતર્ રહશેે.  
 
 
 

ઔષધો અન ેસૌદયર્ પર્સાધનીય બનાવટોના ઉત્પાદન, વચેાણ અને િવતરણઃ 
 કોઇપણ  યિકત પોતે અથવા પોતાના એજન્ ટ મારફત ધોરણસરની ગણુવ ાના ન હોય 
અથવા ખોટી બર્ાન્ ડ ધરાવતા હોય, ભેળસેળયકુત અથવા નકલી હોય અથવા આ અિધિનયમની 
જોગવાઇઓનુ ંઉ  લઘંન થયેલુ ંહોય તેવા ઔષધ અથવા સૌદયર્ પર્સાધનની બનાવટનુ ંઉત્ પાદન, 
વેચાણ, િવતરણ, સગંર્હ અથવા વેચાણમા ંમકૂવા માટે પર્દિશર્ત કરી શકશે નિહ. કેન્ દર્ અને રાજય 
એમ બ ે સરકારો અિધિનયમ હઠેળ િનરીક્ષકો નીમી શકશે. 
િનરીક્ષક (ઇન્  પેકટર) જગાની તપાસણી કરી શકશે, નમનૂા લઇ 
શકશે. તપાસ હાથ ધરી શકશે, રેકડર્ માગી શકશે અને આવુ ંરેકડર્ 
ચકાસી શકશે. જયારે તે પરીક્ષણ અથવા પથૃકકરણના હતેથુી 
ઔષધ અથવા સૌદયર્ પર્સાધનીય બનાવટનો નમનૂો લતેો હોય 
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ત્ યારે તેણે ચાર િહ  સામા ંનમનૂા લેવા જોઇશે. અને અસરકારક સીલ કરીને પોતાની િનશાની 
કરશે અને ની આ તમામ નમનૂા પર ની પાસેથી તે નમનૂા લીધેલા હોય તે  યિકતના સિહ-
િસકકા કરાવવા જોઇશે. િનરીક્ષકે ની પાસેથી આ નમનૂા લીધેલા હોય તેને ચાર પૈકીઓ એક 
નમનૂો આપવાનો રહશેે; એક નમનૂો પરીક્ષણ અથવા િવ લષેણના હતેથુી સરકારી પથૃકકારને 
મોકલી આપવાનો રહશેે. એક નમનૂો અદાલતમા ં રજૂ કરવાનો છે અને છે  લો તર્ીજો નમનૂો 
ઉત્ પાદકને મોકલી આપવાનો છે. સરકારી પથૃકકારના અહવેાલની નકલ િનરીક્ષકને (ઇન્  પેકટરને) 
મળે ત્ યારે તેની નકલો ઉપરની  યિકતઓને આપવાની છે.  
 

 ઉતરતા ધોરણો ધરાવતા ઔષધો અન ે સૌદયર્ પર્સાધનીય બનાવટોના ઉત્ પાદન અને 
વેચાણ બદલ તર્ણ (૩) વષર્ની મદુતની આજીવન લબંાવી શકાય તેટલી કેદની સજા, .૧૦,૦૦૦ 
(દસ હજાર) સધુીના દંડની િશક્ષા થશે. આવા ઔષધ અથવા સૌદયર્ પર્સાધનીય બનાવટની 
બાબતમા ંએવો બચાવ કરી શકાશે નિહ કે આવા નકલી માલના ખરીદકતાર્ અથવા વપરાશકતાર્ને 
આવા વેચાણથી કોઇ પવૂર્ગર્હ કે નકુસાન નહોત ુ ંથયુ:ં 
 

આયવુેર્િદક, િસ  અન ેયનુાની ઔષધોઃ 
  આ ઔષધો માટે આ અિધિનયમમા ંસમાન પર્કારની 
પણ અલગ જ જોગવાઇઓ કરવામ ંઆવેલી છે. આવ યક 
ધોરણો કે ગણુવ ા ધરાવતા ન હોય તેવા, અથવા 
ભેળસેળયકુત, ખોટી બર્ાન્ ડ ધરાવતા અથવા ભળતા 
આયવુેર્િદક , િસ  અને યનુાની ઔષધોના ઉત્ પાદન અને 
વેચાણના સબંધંમા ં પર્િતબધં તેમજ ઉ લઘંન બદલ 
તત્ સમાન િશક્ષાની જોગવાઇઓ અને તેના માટે અલગ ટેકિનકલ એડવાઈઝર બોડર્, પરામશર્ સિમિત 
િવ.ની જોગવાઇ કરેલી છે.  
 

સરકારી િવભાગો ારા થતા ગનુાઃ 
 આ અિધિનયમ હઠેળનો ગનુો સરકારના કોઇ િવભાગ ારા કરવામા ં આવે ત્ યારે તે 
િવભાગનો હવાલો ધરાવતા સ ાિધકારી અથવા િવભાગના વડાને ગનેુગાર ગણવામા ંઆવશે.  
 

સરકારની ભિૂમકાઃ 
 ઔષધોનુ ંગણુવ ા િનયતંર્ણ અને તેનો તાિકર્ક ઉપયોગ ઔષધિનમાર્ણ ઉ ોગનુ ંમહત્ વનુ ં
પાસ ુછે. િવિવધ  તરે વધારાની જગાઓ મજૂંર કરીને ઔષધ િનયતંર્ણ સં  થાને સગંીન બનાવવા 
માટે અને હૈદરાબાદ, અમદાવાદ અને પટણા ખાતે સબ ઝોનલ કચેરીઓ  થાપીને પગલા લેવામા ં
આ  યા છે. ચેન્ નાઇ(મદર્ાસ) ખાતેની વપર્યોગશાળાની કક્ષા રા  ટર્ીય પર્યોગશાળાના  તર સબુી 
ધરી દેવામા ંઆવી છે. સન ૧૯૯૨થી મુબંઇ ખાતે કામ કરતી કેિન્ દર્ય ઔષધ પર્યોગશાળાની કક્ષા 
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ઊંચી લઇ જવાની કામગીરી ચાલ ુ છે જયારે ગૌહતી, ચદંીગઢ અને હૈદરાબાદ ખાતે પર્ાદેિશક 
પર્યોગશાળાઓ  થાપવાની પર્િકર્યા ચાલ ુછે. હાલમા ંકામ કરતી હોય તેવી રાજય ઔષધ િનયતંર્ણ 
પર્યોગશાળાઓ  થાપયેલી ન હોય ત્ યા ંનવી પર્યોગશાળાઓ  થાપવા માટે ઔષધ િનરીક્ષકાલય 
કમર્ચારીગણની સખં્ યા વધારવા માટે આ યોજના હઠેળ ફંડ પરંુૂ પાડવા ઉપરાતં કેિન્ દર્ય પરુ  કૃત 
યોજના હઠેળ ફંડ મજૂંર કરવામા ંઆ  યા છે. એક અથવા બીજા રાજયમા ંઔષધ િનયતંર્ણના 
અભાવે પર્િતકૂળ અસર ઊભી થઇ હોય તેવા પર્કારના ઔષધો માટે કેન્ દર્ સરકારે પરવાના 
આપવાની જવાબદારી પોતે જ લીધેલી છે. આ ઔષધોમા ં: (૧) મોટા પર્માણમા ંમળૂ ઔષધો; (ર) 
લિસકા (sera) અને રસી; અને (૩) માનવરુિધરને લગતી તમામ પર્ોડકટનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ 
કરીને, ગણુવ ાયકુત ઉત્ પાદન પર્ણાલીઓ (good manufacturing practices – GMP) ફરિજયાત 
બનેલ છે.  
 

િનરથર્ક અથવા હાિનકારક ઔષધોની ચકાસણીની પર્િકર્યા ચાલ ુછે અને અત્ યાર સધુીમા ં૪૪ 
પર્કારની ફોમ્ યુર્લા પર પર્િતબધં મકૂવામા ંઆ  યો છે અને નવા ઔષધોની  યાખ્ યા િવ  તતૃ કરીને 
િચિકત્ સકીય અજમાયશ પર માગર્દિશર્કાઓ બહાર પાડવામા ંઆવી છે. ઔષધોનુ ંયોગ્ ય િવતરણ 
અને અથર્પણૂર્ ઉપયોગ સિુનિ ત કરવાના હતેથુી, પેકેિજંગના ધોરણો ઘડવામા ં આ  યા છે. 
પ ડીચરેી, ચદંીગઢ, નવી િદ  હી, મુબંઇ અને લખનૌ ખાતેની એમ પાચં અગર્ણી હોિ  પટલોને 
પર્િતકૂળ ઔષધ પર્િતિકર્યા દેખરેખ િનયમન કેન્ દર્ (adverse drug reaction monitoring centres)    
તરીકે મકુરર કરવામા ંઆવી છે.  

 

આરોગ્ ય અને પિરવાર ક  યાણ મતંર્ાલય આ બાબતો પર અમકુ પગલા લેત ુ ં હોય ત્ યારે 
કમનસીબે સામાન્ ય ખ્ યાલમા ંએવુ ંઆ  યુ ંછે કે આ કે્ષતર્ની હાલ અવગણના થઇ રહી છે. ગર્ાહકોના 
િહતમા ં ઔષધોના ગણુવ ા પાસા પર કોઇ જ સમાધાન ન થઇ શકે અને સખં્ યામા ં આશરે 
૮૦૦૦થી પણ વધ ુ હોવાનો અંદાજ ધરાવતા નાના પાયાના ઔષધ ઉત્ પાદન એકમોની િવશાળ 
સખં્ યાને ધ્ યાનમા ંલેતા આ સમ  યાએ િવ  તતૃ પિરમાણ ધારણ કયુર્ં છે.  
 
 

િનયતંર્ક સં  થાઓની ભિૂમકાઃ 
િનયતંર્ક સં  થાઓની સમ  યા એ છે કે તેઓ ઉત્ પાદકથી િવતરક અને િવતરકથી ટક 

િવકેર્તાઓ સધુીની સમગર્ શૃખંલા તોડી શકે તેમ નથી. આમાનં ુ ંમોટા ભાગનુ ં નેટવકર્ રાજયોની 
સરહદો ઓળંગી ચકૂયુ ંછે. પહલે કરવા માટે અથવા પગલા શ  કરવા માટે કાયદાના અમલીકરણ 
તતંર્ માટે મુ  કેલ બન્ યુ ંછે.  

 

દેશોને મદદ પ થવા માટે અને આયાતી પર્ોડકટોની ગણુવ ા સિુનિ ત કરવા માટે, િવ  
આરોગ્ ય સં  થા (WHO)એ આંતરરા  ટર્ીય બજારમા ંફરતી ઔષધીય બનાવટોની ગણુવ ા પર િવ  
આરોગ્ ય સં  થા પર્માણન ્યોજના તૈયાર કરેલી છે.  
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ભારતમા,ં ઔષધ િનયમન તતંર્ પાસે આ  પરૂતી સખં્ યામા ં િનરીક્ષણ માટેનો કમર્ચારીગણ 
કે પરીક્ષણ પર્યોગશાળાઓ નથી. ભારતમા ંર૬ ઔષધ પરીક્ષણ પર્યોગશાળાઓ છે.  પૈકીની માતર્ 
૭(સાત) જ પર્યોગશાળાઓ કાયર્રત છે. પર્ોડકટના પરીક્ષણ માટે લવેામા ંઆવતો સમય ઘણો 
લાબંો અને ભળતા ઔષધોને તક પરૂી પાડે તેવો છે. માશેલકર સિમિત કે ણે ભળતા ઔષધોમાથંી 
પેદા થતા ખતરાના િવિવધ પાસાઓનો અભ્ યાસ હાથ ધરેલો, તેણે ગનુાઓને લગતો વચગાળાનો 
અહવેાલ સાદર કરેલો. આ અહવેાલ મજુબ, ભારતીય દંડ સિહતા (Indian Penal Code)મા ં
નકલી/ભળતા ઔષધોને લગતા ગનુાઓના સબંધંમા ંકોઇ જ ઉ  લેખ નથી. તેમા ંએવુ ંપણ ન ધ્ ય ુ
છે કે ભળતા ઔષધોને લગતા મોટાભાગના કેસો વષ  સધુી અિનિણર્ત રહ ેછે અને સિમિતએ આવા 
ગનુાઓની ઝડપી ઇન્ સાફી કાયર્વાહી માટે અલગ જોગવાઇ કરવાનુ ંસચૂન કયુર્ં છે. સિમિતએ એવી 
ભલામણ કરી છે કે ભળતા  ઔષધોના ંઉત્ પાદન અથવા વેચાણ બદલ સભંિવત પર્ાથિમક પગલાને 
િવ  તતૃ કરીને આજીવન કેદથી મતૃ્ યદંુડ સધુીની સજા કરવી જોઇએ.  
 

ભળતા ઔષધોના ઉત્ પાદન અથવા વેચાણ કરતા પકડાયેલી  યિકતઓને ભારતીય દંડ 
સિહતા (Indian Penal Code)ની કલમ ૪ર૦, ભારતીય ઔષધ િનયતંર્ણ અિધિનયમ, કોપીરાઇટ 
અિધિનયમ અને બૌિ ક સપંદા સરુક્ષા અિધિનયમની કલમો લગાવવામા ંઆવે છે. ભારતમા ંઔષધ 
િનયતંર્ણ તતંર્ને ઇિચ્ છત પિરણામો માટે ઘણાબધા પાસામા ંસગંીન બનાવવાની જ ર છે. અપેિક્ષત 
હોય તેવી વાજબી કામગીરી તેમના તરફથી લેવા માટે, કમર્ચારીગણનુ ં સખં્ યાબળ અનેકગણુ ં
વધારવાનુ ંરહશેે. ભારત સરકારે આપેલા આંકડા મજુબ િવભાગની કાયર્ક્ષમ કામગીરી માટે દેશને 
ઓછામા ંઓછા ર,૩૦૦ ઔષધિનરીક્ષકો  (drug inspectors)ની જ ર છે.  

 

સરકારે પરીક્ષણ સવલતો, ઝડપી સચંાર સવલતો અને ગિતશીલતાના સગંીનીકરણ માટે 
પરૂતી અંદાજપતર્ીય જોગવાઇ ફાળવવાની જ ર છે. અમલબજવણી સ ાિધકારીઓના અન્ વેષણ 
કૌશ  યો સધુારવા માટે સમયાતંરે તાલીમ કાયર્કર્મો ગોઠવવાના રહ ે છે. ઇન્  પેકટરો સમન્ સ કાઢી 
શકે એવી સ ા આપવાની જોગવાઇ ઔષધો અને સૌદયર્પર્સાધનીય બનાવટો બાબતના 
અિધિનયમ અને િનયમોમા ંદાખલ કરવાની જ ર છે.  
 
 

િબન-સરકારી સગંઠનો અને  યાવસાિયક સં  થાઓની ભિૂમકાઃ 
 ભળતા ઔષધોના ખતરાને કાબમૂા ં લેવા માટે ઇિન્ ડયન મેિડકલ એસોિસયેશન વી 
 યાવસાિયક સં  થાઓ અને િબન-સરકારી સગંઠનોની સહાય અને સહકાર અત્ યતં અિનવાયર્ છે. 
આવી સં  થાઓએ ઔષધોના વેપાર, હોિ  પટલો અને ઔષધિનમાર્ણ ઉ ોગોમા ંભળતા ઔષધોની 
અવરજવર પર ધ્ યાન કેિન્ દર્ત કરવા માટે પોતાના માળખામા ંિવશેષ શાખા બનાવવી જોઇએ. કોઇ 
શકંા  પદ પર્વિૃ ઓ હોય તેને વખતોવખત ઔષધ િનયમન તતંર્ના ધ્ યાન પર લાવવી જોઇએ.  
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 ડોકટરો પોતાના  યવસાય દરિમયાન ઔષધનુ ં મ ૂ  યાકંન કરીને  તેની અસિલયત 
નકકી કરી શકે છે. તેની ઇિન્ ડયન મેિડકલ એસોિસયેશન પોતાના સભ્ યોને અપીલ કરીને તેમના 
સગંઠનની િનયત કરેલી શાખા માફરત માિહતી મેળવી શકે છે.  
 

 આ િવષય પર ચચાર્સતર્ો અને કાયર્શાળાઓનુ ંઆયોજન ગર્ાહકોને ભળતા ઔષધોની સામે 
જાગિૃત ધરાવવામા ંમદદ પ નીવડી શકે. ભળતા ઔષધોના િવષય પર ભીંતપતર્ો અને પિુ  તકાઓ 
બહાર પાડવાથી ભળતા ઔષધો સામે પોતાને સરુિક્ષત રાખવા માટે લોકો પર ઘણી મોટી અસર 
પડે છે. આ સગંઠનો/સં  થાઓ ભળતા ઔષધોના િવિવધ પાસાઓ ઉપર િવગતો મેળવવા માટે 
વૈ ાિનક પધ્ ધિતથી સમયાતંરે મોજણી હાથ ધરી શકે અને ઔષધોની ગણુવ ાના મ ૂ  યાકંન માટે 
યાદર્ િચ્છક નમનૂાઓ પણ લઇ શકે. એવી રીતે મળેલી માિહતી જ રી કાયર્વાહીના હતેસુર 
અમલીકરણ એજન્ સીઓને આપી શકાય.  
 
 

ઉ ોગોની ભિૂમકાઃ 
 ઔષધિનમાર્ણ કંપનીઓએ લેવાના અમકુ પગલામા,ં-  
 કંપનીઓની પર્ોડકટના પર્વાહ પર કાળજીપવૂર્ક દેખરેખ િનયતંર્ણ  
 નકલી ઔષધો િવશે ફામાર્િસ  ટ (કેિમ  ટો)ને સજાગ કરવા  
 તબીબી કમર્ચારીગણ માટે શૈક્ષિણક અિભયાનો ગોઠવીને િવતરણ અંગેની માિહતી આપવા 

વી બાબતોનો  
               સમાવેશ થાય છે.  
 

 ઔષધ ઉ ોગોએ ફામાર્  યિુટકલ િસકયોિરટી ઇન્  ટીટયટુ (PSI)ની  થાપના કરેલી છે  
નકલી ઔષધોની િવરુ  બેંશ ઉઠાવવા માટે સહકાર આપતી ૧૪ ફામાર્ કંપનીઓથી બનેલી છે. આ 
કંપનીઓ જયા ંનકલી દવાઓનુ ંચલણ વધ ુપડતુ ં હોય તેવા િવકિસત દેશોમા ં તેમની પોતાની 
પર્ોડકટ પર દેખરેખિનયમન કરે છે. હાલમા,ં િવકસતા દેશોમા ંતેમ કરવા માટે ઉ ોગો પાસે પરૂતી 
ક્ષમતા નથી. એવી જ રીતે ઇિન્ ડયન ફામાર્  યિુટકલ અલાયન્ સ (IPA) ભળતા ઔષધોના ફેલાવાને 
રોકવા માટે એક અલગ બેંશ ચલાવી રહયુ ંછે.  
 

ઈિન્ ડયન ઈન્  ટીટયટુ ઓફ પેકેિજંગ (IIP)એ હોલોગર્ાફીક બ્ લી  ટર પેકની શ આત પછી 
ન ધપાતર્ રીતે ઘટી રહલેા  પાઝમો-પર્ોકસીવાન કેપ્  યલૂ પેકની નવતર પહલે માટે પોતાના 
પર્િતિ  ઠત પાિરતોિષક ÕÕઇિન્ ડયા  ટાર એવોડર્ÕÕ માટે વોકહાડર્ િલ. (Wockhard Ltd.)ને પસદં કરી 
છે. હોલોગર્ામ આ ઉ ોગમા ંએક નવો િવચાર છે.  
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ફામાર્િસ  ટ અને કેમી  ટની ભિૂમકાઃ 
ફામાર્િસ  ટ અને કેમી  ટે કેટલીક અગમચતેીઓ રાખવાની 

હોય છે. ખરીદી પહલેા અને પરુવઠાની સમગર્ શૃખંલા દરિમયાન 
યોગ્ ય સગંર્હ પિરિ  થિતમા ંસગંર્હ થયેલી પર્ોડકટો િવ સનીય અને 
જાણીતા જથ્ થાબધં િવકેર્તાઓ/ઉત્ પાદકો પાસેથી જ ખરીદવાનો 
આગર્હ રાખવો ઔષધના ઉત્ પાદનના મળૂ  થાનને લગતા 
પારદશર્ક અને સપંણૂર્  દ  તાવેજો તેમજ પથૃકકરણના પર્માણપતર્ો 
માગવાનો આગર્હ રાખવો. પર્ોડકટના પેકેિજંગ, લેબિલંગની 
ગણુવ ા તેમજ તેના બાહય દેખાવ િવશે માિહતગાર બનવુ.ં 
 

રા  ટર્ીય િનયતંર્ક અને કાયદાના અમલબજવણી અિધકારીઓ અને રા  ટર્ીય ઔષધિનમાર્ણ 
સં  થાઓને અહવેાલ આપવો કે થી શકંા  પદ નકલી ઔષધો, અને ભળતા ઔષધોનો પરુવઠો 
અલગ તારવીને અટકાવી શકાય અને તેના  તર્ોત શોધી અલગ તારવીને અટકાવી શકાય અને 
તેના  તર્ોત શોધી શકાય. 
 
 

ગર્ાહકની ભિૂમકાઃ 
ન ધાયેલા તબીબી  યવસાયી (RMP)ની ભલામણ વગરની દવા કયારેય ન ખરીદવી. 

અમકુ વખત કેમી  ટો એવ ુકહીને દવા પધરાવતા હોય છે કે ફલાણી દવા જુદા નામ હઠેળ બીજી 
કંપનીની આ જ દવા છે. ખરીદી કરતી વખતે ધારણા ન બાધંો કે અનમુાન ન કરો. ણે ભલામણ 
કરેલી હોય તે ડોકટરોનો તાત્ કાિલક સપંકર્ કરો. પાકા િબલનો આગર્હ રાખો અને તેમા ંદવાનુ ંનામ, 
બર્ાન્ ડ, ક્ષમતા, બેચ નબંર, દદ નુ ંનામ િવ. વી િવગતોની ચકાસણી કરો.  
 
 

ગર્ાહક જાગિૃતનુ ંિનમાર્ણઃ 
 લોકોમા ંજાગિૃતિનમાર્ણ માટે સરકાર અને િબન-સરકારી સં  થાઓએ તમામ મેિડકલ  ટોર 
પર ÕÕદરેક ગર્ાહકે ઔષધની ખરીદીમા ંઅને તેના ઉપયોગના સબંધંમા ંઅમકુ સાવચેતી રાખવાની 
હોય છેÕÕ એવુ ંદશાર્વતા ભીંતપતર્ો પર્દિશર્ત કરવા માટે પગલા લેવા જોઇએ.  
 

ક ઔષધ ખરીદતી વખતે ગર્ાહકે બીલનો આગર્હ રાખવાનો હોય છે ઔષધની અસિલયત િવશે 
કોઇ તકરાર ઊભી થાય તેવા િક  સામા ંિબલથી વેપારીની જવાબદારી નકકી થાય છે.  
 

ખ ગર્ાહકે ઔષધના લબેલ પર છાપેલી વપરાશમદુત પરૂી થતી તારીખ (એક  પાયરી ડેઇટ) 
અને મહ મ ટક િકંમત પર (MRP) ચકાસવાની હોય છે. વપરાશમદુત પરૂી થતી તારીખ 
(એક  પાયરી ડેઇટ) અને મહ મ ટક િકંમત (MRP) િનયમ પર્માણ ેછાપવી ફરિજયાત છે.      
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ગ પરવાનો ધરાવતા હોય તેવા મેિડકલ  ટોર પરથી જ ખરીદવાનો આગર્હ રાખવો. પરવાનો 
ન ધરાવતા એવા વેપારીઓ હોય છે કે ઓ નકલી/ભળતા ઔષધો વેચવા માટે ટક િવકેર્તાઓ 
અથવા લોકોને આકષર્ક પર્ોત્ સાહનોની લાલચ આપે છે. કારણ કે તેઓ િનયમો/િવિનયમોનુ ંપાલન 
નથી કરતા હોતા.  
  

ઘ કોઇ ઔષધ િવશે શકંા પડે તો ડોકટરને તે ઔષધ ચકાસણી માટે બતાવી જૂઓ. 
 

ચ ઔષધનો ઉપયોગ કયાર્ પછી તેના તમામ ખાલી પાતર્ો/ખોખાનો તાત્ કાિલક નાશ કરવો. 
આનાથી ગમાર વેપારીઓ ારા ખાલી ખોખા/પાતર્ોની બીજા ઔષધો માટે થતી પનુઃપર્િકર્યા 
અટકશે. આવી પનુઃપર્િકર્યા લોકોના આરોગ્ યને ભયજનક હોય છે.  
  

છ ગર્ાહકોએ ”Phycian Sample”   અથવા  “Government Sample – not for sale” 
વા લેબલ ધરાવતા ઔષધો કયારેય ન  વીકારવા.  

 

જ ઔષધ આપવા માટે ફામાર્િસ  ટની ઔષધસગંર્હ પધ્ ધિતનુ ંઅવલોકન કરવુ.ં ઔષધ પર 
છાપેલી સગંર્હપધ્ ધિતને લગતી સચૂનાઓની ફેરચકાસણી કરવી.  
 

ઝ ઔષધોના ઉપયોગ કરતી વખતે તેનો સગંર્હ યોગ્ ય રીતે કરો. ઔષધોનો સગંર્હ લેબલ પર 
લખેલી સચૂના મજુબ ઠંડી, સકૂી જગાએ કરવાનુ ંરાખો. ઉદાહરણ તરીકે ઇન્  યલુીન ઇન્ કશનોને 
રેિફર્જરેટરમા ં ર૦સે. થી  ૮૦સે.ના ઉ  ણાતામાન વચ્ ચે રાખવાના હોય છે. ઔષધોને તેના મળૂ 
કન્ ટેઇનર/પાતર્મા ંજ રાખવાના હોય છે. અમકુ ઔષધોને બાળકોની પહ ચથી દૂર રાખવાના હોય 
છે. ઔષધોને બાથ મ અથવા રસોડામા ંમકૂવાનુ ંટાળવુ.ં 
 

ટ ઔષધ િનયમન તતેંર્ દરેક િજ  લામા ંએવી એક ÕÕિજ  લા સલાહકાર સિમિતÕÕ બનાવવી 
જોઇએ કે મા ં  થાિનક ગર્ાહક સગંઠનના પર્િતિનિધઓ,  થાિનક ધારાસભ્ ય,  થાિનક િવ  તારના 
પર્ખ્ યાત વકીલો, ઇિન્ ડયન મેિડકલ એસોિસએશનના સભ્ ય ડોકટરો, િજ  લા તબીબી અને આરોગ્ ય 
અિધકારી અને સિમિતના સયંોજક તરીકે ઔષધ િનરીક્ષકો હોય.  
 

ઠ ઔષધ િનરીક્ષક, પર્ાદેિશક મદદનીશ િનયામકની દરેક કચરેી અને ઔષધ િનયમન તતંર્, 
હૈદરાબાદની કચેરી ખાતે ÕÕનાગિરક અિધકારÕÕ પર્દિશર્ત કરેલ છે. 
 

ડ ઇિન્ ડયન ફામાર્  યિુટકલ એસોિસએશન, ઓલ ઇિન્ ડયા ડર્ગ્ સ કન્ ટર્ોલ ઓિફસસર્ ફેડરેશન, 
કેિમ  ટ એન્ ડ ડર્ગી  ટ એસોિસએશન િવગેરે વી  યાવસાિયક સં  થાઓના સહયોગથી ઔષધ 
િનયતંર્ણ સ ાિધકારીઓ ભળતા ઔષધોના ખતરા સામે અને ઔષધોના સલામત ઉપયોગ માટે 
ગર્ાહક જાગિૃત ખીલવવા માટે ચચાર્સતર્ો, કાયર્શાળાઓ, રેલીઓ િવ.નુ ંઆયોજન કરે છે.  
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ઢ ઔષધ િનયમન તતેંર્ ઉતરતા ધોરણો ધરાવતા ઔષધોની યાદી વખતોવખત અખબારમા ં
પર્િસ  કરવી જોઇએ. કેમી  ટ અને ડર્ગી  ટ એસોિસએશન અને ગર્ાહક સગંઠનોએ આવા ઔષધોનો 
વપરાશ ન થાય તે હતેથુી લોકોને ઉ ેજન આપવુ ંજોઇએ.  
 
 

ગર્ાહક ફિરયાદ િનવારણઃ 
  વૈિચ્છક ગર્ાહક આંદોલનને ઉ ેજન આપવાના હતેથુી ગર્ાહકો અને ગર્ાહક સગંઠનોને સ ા 
આપવાનુ ંજ રી જણાય ુહત ુ ંકે થી સરકારી પથૃકકારે આપેલા પરીક્ષણ અહવેાલના આધારે તેઓ 
કાનનૂી કાયર્વાહી કરી શકે. ઔષધ અને સ દયર્ પર્સાધનીય બનાવટો બાબતના અિધિનયમની કલમ 
૩૨થી ગર્ાહક સગંઠનોને કાનનૂી કાયર્વાહી કરવાની સ ા આપી છે. આ કલમથી એવુ ંપણ  પ  ટ 
કરવામા ંઆ  યુ ં છે કે નારાજ થયેલી  યિકત ગર્ાહક સગંઠનની સભ્ ય હોવી જ રી નથી. ગર્ાહક 
કોઇપણ માન્ ય પર્યોગશાળામાથંી કોઇપણ શકંા  પદ ઔષધ પર પરીક્ષણ અહવેાલ માગી શકે છે.  
 
 

ઔષધોને લગતા િવ ાપનઃ 
 અમકુ િક  સામા ંઔષધોને લગતા િવ ાપન અને જાદુઇ ઉપચારો પર પર્િતબધં છે. અભણ 
અને અ ાની લોકો  વઉપચાર અથવા ઊંટવૈદાનો આશરો લે તેવા ઔષધોને લગતી અથવા જાહરે 
આરોગ્ યને ગભંીર નકુસાન કરે તેવી સારવારને લગતી વાધંાજનક જાહરેાતો પર પર્િતબધં મકૂવામા ં
આ  યો છે. કોઇ રોગ અથવા  યાિધ િવ.ની સારવાર માટે ચમત્ કાિરક શિકત કામ કરતી હોવાનુ ં
કહવેાતા માદળીયા, મતંર્ો, કવચ અને કોઇપણ પર્કારના વશીકરણ વા જાદૂઇ ઉપચારો પર પણ 
પર્િતબધં મકૂવામા ંઆ  યો છે. ઔષધો અને જાદૂઇ ઉપચારો (વાધંાજનક જાહરેાતો) બાબતના 
અિધિનયમ, ૧૯૫૪થી સારવાર માટે ઔષધોનો િવ ાપન પર પર્િતબધં મકૂયો છે.  
 
 

સચૂનોઃ 
૧. ઔષધ િનયમન તતંર્ પોતાની કામગીરી વધ ુસતકર્તાપવૂર્ક અને સાથર્ક રીતે કરી શકે તે 

હતેથુી તેની માળખાકીય સવલતો સધુારવાની જ ર છે.  
 

ર. ભળતા ઔષધોના ગનેુગારો સાથે કામ પાર પાડવા માટે બાતમી-સહ-કાનનૂી કાયર્વાહી 
શાખા ઊભી કરવાની જ ર છે.  

 

૩. ઔષધોના બર્ાન્ ડનેઇમ, તેના બધંારણ અને િડઝાઇન તેમજ ફોમ્ યુર્લેશન માટે કેિન્ દર્ય ન ધણી 
શાખા (Central registry) રચવાની જ ર છે.    
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૪. ઔષધોની ભળેસેળને લગતા કેસોની ઝડપી કાયર્વાહી માટે દરેક િજ  લામા ંમકુરર અદાલતો 
 થાપવાની જ ર છે. 

  
૫. લેબલ ઉત્ પાદકો, ખોખા ઉત્ પાદકો અને ઔષધોના ટર્ાન્ સપોટેર્શન વા સલંગ્ ન ઉ ોગોના 

િનયતંર્ણ માટે ઔષધ અને સ દયર્ પર્સાધનીય બનાવટો બાબતના અિધિનયમમા ંઅમકુ 
જોગવાઇઓ દાખલ કરવાની જ ર છે.  

  
૬. બાતમીદારોના િનભાવ માટે અને ભળતા ઔષધો શોધી કાઢવા માટે સવ મ કામગીરી 

બજાવી હોય તેવી  યિકતઓને પર્ોત્ સાહન આપવા માટે ખાનગી ફંડ (Secret fund) ઊભુ ં
કરવાની જ ર છે. 

  
૭. પરવાના આપવામા ંઅને ઔષધની ફોમ્ યુર્લાની મજૂંરી આપવામા ંતમામ રાજયોમા ંએક પ 

કાયર્પધ્ ધિત અપનાવવાની રહ ેછે.  
  
૮. કાયદાના અમલબજવણી કમર્ચારીગણ અને પર્યોગશાળા કમર્ચારીગણના અન્ વેષણ કૌશ  યો 

અને ટેકિનકો સધુારવા માટે સમયાતંરે તાલીમ કાયર્કર્મો યોજવાના રહ ેછે.  
  
૯. ભળતા અને નકલી ઔષધો પાછા ખેંચવા અને તેના અન્ વેષણ સબંધંી સપંકર્ માટે દરેક 

રાજય અને ઝોનલ ઓિફસમા ંમધ્ યવતીર્ અિધકારીઓ (nodal officers) નકકી કરીને જાહરે 
કરવા જોઇએ.  

  
 આ તમામ પર્યાસોથી નકલી અને ભળતા ઔષધોના માતર્ બનાવો ઘટી શકે પરંત ુઆપણુ ં
 વપ્ ન ભારતને ભળતા/નકલી ઔષધોથી મકુત એવો દેશ બનાવવાનુ ં છે.  આ કે્ષતર્ના તમામ 
સબંિંધત સગંઠનના અસરકારક સકંલન અને પર્િતબ તાથી જ િસ  કરી શકાશે.  
 

 ગર્ાહકો ભળતા ઔષધોને લગતી કોઇ ફિરયાદ અથવા પર્  માટે પોતાના સબંિંધત 
ઝોનમાનંા ઔષધ િનરીક્ષકો અથવા ઔષધ િનયમન તતંર્, હૈદરાબાદનો સપંકર્ કરી શકે છે. જો 
આવા કોઇ ઔષધ આયવુેર્િદક, યનુાની અથવા િસ  િચિકત્ સાને લગતુ ંહોય તો ગર્ાહકો િડપાટર્ મેન્ ટ 
ઓફ ઇિન્ ડયન મેિડસીન, માકેર્ટ  ટર્ીટ, િશવાજીનગર, િસંકદરાબાદ-૫૦૦૦૦૩, ફોન ન.ં૨૭૭૦૫૪૬૪, 
૨૭૭૦૬૮૭૦નો સપંકર્ કરી શકે છે.  



 

Consumer’s Health & Safty 1 to 144 

92
જાહરેનામાની તારીખથી પર્િતબિંધત જાહરે કરેલા ઔષધોઃ  
૧. અમીડોપાઇરીન 
૨. એન્ ટી-ઇન્ ફલેમેટરી એન્ ડ ટર્ાિન્ કવલાઇઝસર્ સિહત વીટામીનોનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 
૩. પીડાહારી (Analgesics) અનશુમનકારી (Antipyretics)મા ંએન્ ટર્ોપાઇનનુ ંિનયત 

માતર્ામા ંસયંોજન 

૪. પિુ  ટકર ઔષધ (tonics)મા ં  ટર્ીરનાઇન અને કેફેઇનનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

૫. ટે  ટો  ટેરોન અને વીટામીનો સિહત યોહીમ ્બાઇન અને  ટર્ીરનાઇનનુ ંિનયત માતર્ામા ં
સયંોજન. 

૬.  ટર્ીચનાઇન, આસેર્િનક અને યોિહમ ્ બાઇન સાથે લોહ(Iron)નુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન  

૭. અન્ ય ઔષધો સાથે સોિડયમ બર્ોમાઇડ/કલોરાલ હાઇડેર્ટનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન  
૮. ફેનેસેટીન (Phenacetin) 

૯. એન્ ટી-ડાયેરીયલ (anti- diarrhoeals) સિહત એન્ ટીિહ  ટાિમિનક (antihistaminic)નુ ં
િનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

૧૦. સ  ફોનેમાઇડ (Sulphonamides) સાથે પેિનસીલીનનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

૧૧. પીડાહારી ઔષધ (Analgesics) સિહત વીટામીનોનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

૧૨. વીટામીન-સી સાથે કોઇપણ ટેટર્ાસાયકિલનનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

૧૩. બાહય ઉપયોગ (external use) માટે જ હોય તે બનાવટો િસવાયના કોઇપણ ઔષધ 
સાથે હાઇડર્ોિકસિકવનોિલન (Hydroxyquinoline)નુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

૧૪. આંતિરક ઉપયોગ (Internal use) માટેના કોઇપણ ઔષધ સાથે કોિટર્કોિ  ટરોઇડસ 
(Corticosteroids)નુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

૧૫. આંતિરક ઉપયોગ (Internal use) માટેના કોઇપણ ઔષધ સાથે કલોરામ ્ફેિનકોલ 
(Chloramphenicol)નુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

૧૬. આધાશીશી, માથાના દુઃખાવાની સારવાર માટે ઓગ ટેમીન (Ergotamine), કેફીન 
(Caffeine), પીડાહારી (analgesics), એન્ ટી-િહ  ટામાઇન ધરાવતા હોય તે િસવાયની 
અશુ  એગ ટ (Ergot) બનાવટો. 

૧૭. િપરીડોિકસન હાઇડર્ોકલોરાઇડ (Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) સાથેના 
ઇસોનાઇઝડ (Isoniazid)ના સયંોજન િસવાયના એન્ ટી-ટીબી (Anti TB) ઔષધ 
સાથેના વીટામીનોનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

૧૮. પેિનસીિલનનો ચામડી પર/આંખમા ંલગાવવાનો મલમ. 
૧૯. પીવા માટે ટેટર્ાસાયિલનની પર્વાહી બનાવટો  

૨૦. નાયલામાઇડ (Nialamide) 

૨૧. પેર્કટોલોલ (Practolol) 

૨૨. મેથાપીરીલેન અને તેના ક્ષાર 
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૨૩. મેથાકવાલોન 
૨૪. ઓિકસટેટર્ાસાયકિલન િલિકવડ ઓરલ િપર્પેરેશન  
૨૫. િડમેકલોિસકલીન િલિકવડ ઓરલ િપર્પેરેશન 
૨૬. અન્ ય ઔષધો સાથે એનાબોિલક િ  ટરોઇડનુ ંસયંોજન  
૨૭. પ૦ માઇકર્ોગર્ામથી વધારે એ  ટર્ો ન (એથીનીલ એ  ટર્ાિડઓલ ટલુ)ં અને ૩.મી.ગર્ા. 

(નોરેથી  ટરોન એસીટેટ ટલુ)ં પર્ો  ટીનનુ ંપર્માણ ધરાવતી ટેબ્ લેટ દીઠ એ  ટર્ોજન અને 
પર્ો  ટીનનુ ં િનયત માતર્ામા ંસયંોજન અને પર્ો  ટેરોન ધરાવતી ઇન્ કશનથી આપવા 
માટેની બનાવટો (જાહરેનામા કર્માકંઃ ૭૪૩(ઈ) તા.૧૦/૦૮/૧૯૮૯)  

૨૮. પીડાહારી-દાહશામક સિહત શામક ઔષધો/િનદર્ાશામક ઔષધો/આવેગશામક ઔષધોનુ ં
િનયત સયંોજન 

૨૯. નીચ ેજણા  યા મજુબ દૈિનક ધોરણે પખુ્ ત માતર્ામા ંઆપવામા ંઆવતા હોય તે િસવાયના 
િરફેનિપસીન, આઇસોનીિઝડ, પાયરાિઝનામાઇડનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 
 

ઔષધો ન્ યનૂતમ મહ મ 

િરફેિમ્ પસીન  ૪૫૦ મી.ગર્ા. ૬૦૦ મી.ગર્ા. 
આઇસોિનયાિઝડ ૩૦૦ મી.ગર્ા. ૪૦૦ મી.ગર્ા. 
પાયરાિઝનામાઇડ  ૧૦૦૦ મી.ગર્ા. ૧૫૦૦ મી.ગર્ા. 
    

૩૦. ઔષધ િનયતંર્ક, ભારત ારા મજૂંર થયેલા હોય તે િસવાયના એન્ ટેિસડ સિહતના 
િહ  ટામાઇન  H-2 િરસેપ્ ટરનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

૩૧. ભારતીય માન્ ય ઔષધ કોશ (Pharmacopoeia)મા ંઆપેલી બનાવટો િસવાયની ર૦% 

ફૂથી વધ ુ ટકાવારી ધરાવતા આ  કોહોલયકુત અિનવાયર્ તેલના િનયત માતર્ામા ં
સયંોજનની પેટન્ ટ અને પર્ોપર્ાઇટરી દવાઓ 

૩૨. ૦.પ% w/w અથવા v/v થી વધ ુકલોરોફોમર્ ધરાવતી તમામ ઔષધીય બનાવટો.  
૩૩. નીચેના િસવાયના INHયકુત ઇથામ્ બ્ યટૂોલ (Ethambutol)નુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

INH ઇથામ્ બ્ યટૂોલ ર૦૦ મી.ગર્ા., ૬૦૦ મી.ગર્ા., ૩૦૦ મી.ગર્ા., ૮૦૦ મી.ગર્ા. 
૩૪. એકથી વધ ુએન્ ટી-િહ  ટામાઇન ધરાવતા િનયત માતર્ામા ંસયંોજન 
૩૫. િપપરાિઝન સેન્ ટોિનમ િસવાયના રેચક/િવરેચક ધરાવતા કોઇપણ કૃિમનાશક 

(anthelmintic)નુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

૩૬. સે  બ્ યટૂામોલ અથવા એન્ ટી-ટયિુસવ અન/ેઅથવા એન્ ટી-િહ  ટામાઇન સાથે બીજા 
કોઇપણ બર્ોન્ કોિડલેટરનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

૩૭. એન્ ઝાઇમની બનાવોટોમા ંલેકસેિટવ અને/અથવા એન્ ટી-  પાઝમોિડક ડર્ગનુ ંિનયત 
માતર્ામા ંપર્માણ. 

૩૮. એ  પીરીન/પેરેસીટામોલ સિહત મેટોકલોપર્ામીડના િનયત માતર્ામા ંસયંોજન િસવાયના 
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પધ્ ધિતસર સમાિવ  ટ કરેલા મેટોકલોપર્ામીડનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

૩૯. એન્ ટી િહ  ટામાઇન સાથે એન્ ટી-ટયિુસવનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન  
૪૦. એન્ ટી-ટયિુસવ અને /અથવા એન્ ટીિહ  ટામાઇન ધરાવતા અ  થમાયકુત કરના 

પર્િતકારનો દાવો કરતી બનાવટો.  
૪૧. િગ્ લસરોફો  ફેટ અને/અથવા અન્ ય ફો  ફેટ અને/અથવા મધ્ યવતીર્ ચેતાતતંર્ ઉ ેજકો 

ધરાવતી હોય તેવી પર્વાહી ટોિનક બનાવટો અને ૨૦% ફૂથી વધ ુઆ  કોહોલ ધરાવતી 
હોય તેવી બનાવટો.  

૪૨. ઔષધોમા ંપધ્ ધિતસર સમાિવ  ટ ન કરેલ હોય પેિકટન અને/અથવા કેવિલનના 
સયંોજનો િસવાયના GI tract માથંી પધ્ ધિતસર લીધેલા કોઇપણ ઔષધ સાથે પેિકટન 
અને/અથવા કેવિલન ધરાવતુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન. 

૪૩. ઔષધ તરીકે કલોરલ હાઇડેર્ટ 
૪૪. ડોવર પાઉડર I.P. 

૪૫. ડોવર પાઉડર ટેબ્ લેટ I.P.  
૪૬. કેવિલન અથવા પેિકટન અથવા એ ાપિ  ગટ અથવા સિકર્ય ચારકોલ ધરાવતા ઝાડા 

િવરોધી સયંોજનો  
૪૭. થાલીલ સ  ફાિથઆઝોલ અથવા સ  ફાિગન્ ડીન અથવા સકસીનીલ સ  ફાિથઆઝોલ 

ધરાવતા ઝાડા િવરોધી સયંોજનો  
૪૮. િનઓમાઇસીન અથવા  ટેર્પ્ ટોમાઇસીન અથવા િડહાઇડર્ો  ટેર્પ્ ટોમાઇસીનના ક્ષાર અથવા 

એ  ટેર (ester) સિહત તેના સયંોજન (ઝાડાપર્િતકારક) 

૪૯. ડાઇફેનોકસીલેટ લોરલોપેરામાઇડ અથવા એટર્ોપઇન અથવા બેલાડોનાના ક્ષાર અથવા 
તેના એ  ટેર (ester) અથવા મેટાબોલાઇટ્સ િહઓસીઆમીન અથવા તેના અકર્ અથવા 
તેના આ  કોલોઇડ ધરાવતા િલિકવડ ઓરલ એન્ ટી-ડાયેરલ (િપડીઆિટર્ક યઝુ)  

૫૦. િલિકવડ ઓરલ એન્ ટી-ડાયેરીઅલ અથવા હલેોિજનેટેડ હાઇડર્ોિકવનોિલન ધરાવતા 
કોઇપણ ડોઝ (િપડીઆટર્ીક યઝુ)  

૫૧. ઇલેકટર્ોલાઇટ યકુત એિન્ ટ-ડાયેરીઅલનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન  
૫૨. નીચનેી પારિમિતઓ પિરપણૂર્ કરતા હોય તે િસવાયના પેટન્ ટ અને પર્ોપર્ાઇટરી ઓરલ 

િરહાઇડેર્શન સો  ટઃ 
(ક) એક લીટરના પનુઃબધંારણ પર પેટન્ ટ/પર્ોપર્ાઇટરી ઓરલ િરહાઇડર્શેન સો  ટ મા ં

સોિડયમ ૫૦થી ૯૦ મીલીમોલના પર્માણમા ં હોવુ ં જોઇશે. કુલ ઓ  મોલાિરટી – 
૨૪૦-૨૯૦ મીલીમોલની હોવી જોઇશે. ડેક  ટર્ોઝઃ સોિડયમ મોલારનુ ંપર્માણ ૧:૧થી 
ઓ  ંનિહ અને ૩:૧થી વધ ુનિહ.  

(ખ) પેટન્ ટ એન્ ડ પર્ોપર્ાઇટરી િસિરઅલ બેઈઝ્ડ ઓરલ િરહાઇડર્ેશન સો  ટ ઓન 
િરકન્  ટીટયશુન ના એક લીટરમા ં– ૨૯૦૦ મીિલ. ઓ  મોલથી વધ ુઓ  મોલાિરટી 
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હોવી જોઇશે નિહ – પહલેથેી રાધેંલા ભાતનુ ંપર્માણ પ૦ ગર્ામથી ઓ  ંનિહ અને 
ડેક  ટર્ોઝના િવક  પ તરીકે ૮૦ ગર્ામથી વધ ુનિહ.  

(ગ) પેટન્ ટ એન્ ડ પર્ોપર્ાઇટરી ઓરલ િરહાઇડેર્શન સો  ટ (ORS)મા,ં ઉપર જણા  યા 
મજુબની પારિમિતઓ પિરપણૂર્ કરતા હોય એવા અને ÕÕએડ  ટ કોલરેિટક 
ડાયેિરયાÕÕનુ ં લેબલ ધરાવતા ઓરલ િરહાઇડર્ેશન સો  ટ ઉપરાતં એમીનો એિસડ 
હોઇ શકે. 

(ઘ) પેટન્ ટ એન્ ડ પર્ોપર્ાઇટરી ઓરલ િરહાઇડર્ેશન સો  ટમા ં મીઠાશના ઉ ીપક તરીકે 
મોનો અથવા પોલીસેકરેડીઝ અથવા સેકરીન હોવુ ંજોઇશે નિહ.  

૫૩. બીજા કોઇપણ ઔષધ સાથે ઓિકસફેનબ્ યટૂાઝોન અથવા ફેનીલબ્ યટૂાઝોનનુ ં િનયત 
માતર્ામા ંસયંોજન 

૫૪. એન્ ટી-  પાઝમોિડક અને/અથવા  ટીરોઇડ ન ધરાવતા દાહ-પર્િતરોધક ઔષધો 
(NSAIDS) િસવાયના બીજા કોઇપણ ઔષધ સાથે ડેક  ટર્ોપર્ોપોિકસફેનનુ ં િનયત 
માતર્ામા ંસયંોજન 

૫૫. સદરહ ુઅિધિનયમની બીજી અનસુિૂચમા ં  આયવુેર્િદક, િસ  અથવા યનુાની ઔષધના 
ધોરણો ઠરાવેલા હોય તેનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન  

૫૬.  તર્ી વધં્ યીકરણ અથવા ગભર્િનરોધ માટેના ઉપયોગ માટે કોઇપણ  વ પમા ં મેપાિકર્ન 
હાઇડર્ોકલોરાઇડ (િકવનાિકર્ન અને તેના ક્ષાર)  

૫૭. કોઇપણ ઔષધ સાથે એના  જીનનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન  
૫૮. એન્ ટી-  પાઝમોિડક અને/અથવા િ  ટરોઇડ ન ધરાવતા દાહ-પર્િતરોધક ઔષધો 

(NSAIDS)  િસવાયના કોઇપણ ઔષધ સાથે ડેક  ટર્ોપર્ોપોિકસફેનનુ ંિનયત માતર્ામા ં
સયંોજન. 

૫૯. સદરહ ુઅિધિનયમની બીજી અનસુિૂચમા ં  આયવુેર્િદક, િસ  અથવા યનુાની ઔષધના 
ધોરણો ઠરાવેલા હોય તેનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

૬૦.  તર્ી વધં્ યીકરણ અથવા ગભર્િનરોધ માટેના ઉપયોગ માટે કોઇપણ  વ પમા ં મેપાિકર્ન 
હાઇડર્ોકલોરાઇડ (િકવનાિકર્ન અને તેના ક્ષાર) 

૬૧. ફેન્ ફલરૂાસીન અને ડેકસફેન્ ફલરૂામીન  
૬૨. ડાઇઝેપટસ અને ડાઇફેનહાઇડર્ામાઇન હાઇડર્ોકલોરાઇડનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન  
૬૩. તમાકુ ધરાવતી ટથૂપે  ટ/ટથૂ પાઉડર તરીકે પરવાનો આપેલા પર્સાધન  
૬૪. પેનેિસિલન સાથે  ટેર્પ્ ટોમાઇસીનનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન  
૬૫. માનવવપરાશ માટે વીટામીન બી૧, વીટામીન બી૬ અને વીટામીન બી૧રનુ ં િનયત 

માતર્ામા ંસયંોજન 
૬૬. કુદરતી અથવા િસન્ થેિટક કોઇપણ  વ પમા ંહમેોગ્ લોબીનનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન  
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૬૭. કોઇપણ પર્કારના પિુકણ્વો (enzyme) સાથે એમીલેઝ, પર્ોિટઝ અને લાઇપેઝ ધરાવતા 
પેિન્ કર્યાિટન અથવા પેિન્ કર્િલપેઝનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન 

૬૮. નાઇટર્ોફયરેુનટોઇન અને ટર્ાઇમેયોિપર્મનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન  
૬૯. કોઇપણ અ  થમા પર્િતકારક ઔષધ સાથે ફેનોબાિબર્ટોનનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન  
૭૦. ફેનોબાિબર્ટોન અને/અથવા િહઓ  યામાઇનનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન  
૭૧. એગ ટાિમર્ન અને/અથવા બેલાડોના સાથે ફેનોબાિબર્ટોનનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન  
૭૨. પર્ોપેિન્ થલીન બર્ોમાઇડ સિહત કોઇપણ એન્ ટી-કોલીનિ ક એજન્ ટ સાથે હલેોપેરીડોલનુ ં

િનયત માતર્ામા ંસયંોજન  
૭૩. મેટર્ોનીડેઝોલ સિહત કોઇપણ એન્ ટી-એમીિબક સાથે નેિલિડકસીક એિસડનુ ં િનયત 

માતર્ામા ંસયંોજન.   
૭૪. લોપેરામાઇડ હાઇડર્ોકલોરાઇડ સાથે ફયરૂાઝોલીડોનનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન  
૭૫. લાઇસન અથવા પેપ્ ટોનનુ ંિસપર્ોહપે્ ટાડીનનુ ંિનયત માતર્ામા ંસયંોજન  
૭૬. એ  ટેિમઝોલ  
૭૭. ટિફર્નાડીન  
૭૮. ફેન્ ફોિમર્ન  
૭૯. માનવવપરાશ માટે િરફેકોકસીબ અને તેના સયંોજન.  
  

માન્ ય પર્યોગશાળાઓની સિૂચઃ 
૧. મેસસર્ સીપર્ા લબે્ સ િલિમટેડ, ૪થો માળ, આિદત્ ય એન્ લેવ, અમીરપેક, હૈદરાબાદ,   

ફોન ન.ં : ૨૩૭૩૬૪૦૪  
૨. મેસસર્ વીમલા લેબ્ સ; ૧૪૨/આઇડીએ, ફેઈઝ-ર, ચેલાપ  લી, ૫૦ ૦૦૫૧  

ફોન ન.ં : ૨૭૨૬૪૧૪૧ 
૩. મેસસર્ કેમી લેબ્ સ,ઘ ડી.ન.ં: ૬-૩૩, સગંીતનગર, કુકટપ  લી, હૈદરાબાદ,  

ફોન ન.ં : ૨૩૦૬૩૯૫૪  
૪. મેસસર્  ટાર ટેક લેબ્ સ, મદીનાગડુા, સીરીિલંગાપ  લી, હૈદરાબાદ,  

ફોન ન.ં : ૨૩૦૪૧૯૦૫ 
૫. મેસસર્ પીઆરકે ફામાર્િલ  ટસ ્પર્ાઇવેટ િલ., િહમાયતનગર, હૈદરાબાદ,  

ફોન ન.ં : ૨૩૨૨૫૭૭૧  
 

૬. મેસસર્ ટીના લબે્ સ, ૧૦પ અને ૧૦૬, ીરામ ટાવસર્, કુકટપ  લી, હૈદરાબાદ, 
ફોન ન.ં : ૨૩૦૬૮૦૨૭  

૭. મેસસર્ ીકેમ લેબ્ સ, પર્શાતંનગર, ફોન ન.ં : ૫૬૫૩૦૪૪૮  
;;  
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૮. મેસસર્ એરકોફ એનલીટીકલ, ૧૦૫, ડાયમડં હાઉસ, ૬-૩-૮૮૩/૧૭૩/૦૪, પજંાગુ ા, 
હૈદરાબાદ 

૯. મેસસર્ વીમલા સાયિન્ ટિફક સિવર્સીઝ પર્ાઇવેટ િલ., સીતાફળ મડંી, િસકંદરાબાદ, 
ફોન ન.ં : ૨૭૦૦૭૫૬ 

ઔષધ િનયમન તતંર્ના અિધકારીઓના ટેલીફોન નબંરઃ 
કર્માકં  થળ  એસટીડી કોડ  ટેલીફોન 
૧. મહાિનયામક ી, ડર્ગ્ ઝ એન્ ડ કોપીરાઇટ  ૦૪૦ ૨૩૭૧૩૫૬૩ 
૨. િનયામક ી, ઔષધ િનયમન તતંર્ ૦૪૦ ૨૩૮૧૮૫૦૨ 
૩. સયંકુત િનયામક ી ૦૪૦ ૨૩૮૧૧૪૩૫૭ 
૪. નાયબ િનયામક ીઓ ૦૪૦ ૨૩૮૧૪૩૫૭ 
૫. મદદનીશ િનયામક ી-૧ ૦૪૦ ૨૩૮૧૪૧૩૯ 
૬. મદદનીશ િનયામક ી-ર ૦૪૦ ૨૩૭૦૧૬૩૨ 

પર્દેશ - હૈદરાબાદ અને િસકંદરાબાદ – ટવીન સીટી 
૭. મદદનીશ િનયામક ી ૦૪૦ ૨૩૮૧૪૧૩૯ 

પર્દેશ - હૈદરાબાદ (ટવીન સીટી િસવાયનો) 
૭. મદદનીશ િનયામક ી ૦૪૦ ૨૩૭૦૧૬૩૨ 

ઔષધ િનરીક્ષક કચેરીઓ 
૧. રંગા રે ી ૦૪૦ ૨૩૭૦૧૬૩૨ 
૨. મેડક ૦૮૪૫૫ ૨૭૬૫૪૮ 
૩. િનઝામાબાદ ૦૮૪૬૨ ૨૩૫૧૮૧ 
૪. કામારે ી  ૦૮૪૬૮ ૨૨૦૮૭૮ 
૫. નાલગોન્ ડા ૦૮૬૮૨ ૨૪૭૩૫૫ 
૬. સયૂાર્પેઠ ૦૮૬૮૪ - 
૭. મહોબતનગર ૦૮૫૪૨ ૨૫૦૪૬૨ 

પર્દેશ – રાજામનુ્ ડર્ી 
મદદનીશ િનયામક ી ૦૮૮૩ ૨૪૪૨૦૮૩ 
ઔષધ િનરીક્ષક કચેરીઓ 

૧. ી કાકુલમ ૦૮૯૪૨ ૨૨૫૬૩૮ 
૨. િવજયનગરમ ૦૮૯૨૨ ૨૭૩૮૬૩ 
૩. િવશાખાપ નમ ૦૮૯૧ ૨૫૫૨૮૮૬ 
૪. અનાકાપ  લી ૦૮૯૨૪ ૨૨૩૧૧૧ 
૫. કાકીનાડા ૦૮૮૪ ૨૩૭૮૬૩૮ 
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૬. રાજામનુ્ ડર્ી ૦૮૮૩ ૨૪૬૪૭૮૨ 
૭. અમલાપરુમ ૦૮૮૫૬ ૨૩૩૦૫૪ 
૮. એલુ  ૦૮૮૧૨ ૨૩૦૦૭૭ 
૯. ભીમાવરમ ્ ૦૮૮૧૬ ૨૩૩૫૨૨ 

પર્દેશ – કુડપ્ પા 
મદદનીશ િનયામક ી  ૦૮૫૬૨ ૨૪૨૮૭૮ 
ઔષધ િનરીક્ષક કચેરીઓ 

૧. ચી રૂ ૦૮૫૭૨ ૨૩૩૪૯૫ 
૨. િતરુપિત ૦૮૭૭ ૨૨૨૦૪૦૪ 
૩. કુડપ્ પા ૦૮૫૬૨ ૨૪૭૨૪૨ 
૪. પર્ોદાતરૂ ૦૮૫૬૪ ૨૫૩૯૮૧ 
૫. કુન ૂર્લ ૦૮૫૧૮ ૨૨૧૧૩૬ 
૬. નાન્ દયાલ ૦૮૫૧૪ ૨૪૩૫૬૦ 
૭. અનથંપરુમ ૦૮૫૫૪ ૨૪૫૫૩૯ 
૮. િહંદુપરુ ૦૮૫૫૬ ૨૨૦૩૮૩ 

પર્દેશ – િવજયવાડા 
મદદનીશ િનયામક ી  ૦૮૬૬ ૨૪૫૦૧૬૩  
ઔષધ િનરીક્ષક કચેરીઓ 

૧. મછલીપ નમ ૦૮૬૭૨ ૨૨૩૪૬૦ 
૨. િવજયવાડા (ઝોન-૧) ૦૮૬૬ ૨૫૪૧૭૬૩ 
૩. િવજયવાડા (ઝોન-૨) ૦૮૬૬ ૨૪૫૪૮૩૮ 
૪. ગુટંરૂ ૦૮૬૩ ૨૨૩૨૭૯૨ 
૫. નરસરાવપેઢ ૦૮૬૪૭ ૨૩૩૬૯૯ 
૬. તેનાલી ૦૮૬૪૪ ૨૨૮૪૨૪ 
૭. ઓંગલ ૦૮૫૯૨ ૨૩૩૦૮૮ 
૮. ચીરાલા ૦૮૫૯૪ ૨૩૪૯૧૬ 
૯. ને  લોર  ૦૮૬૧ ૨૩૩૧૭૫૫ 
૧૦. ગડુુર ૦૮૬૨૪ ૨૫૧૧૨૭ 

પર્દેશ – વારાગંલ 
૧. વારાગંલ (શહરે) ૦૮૭૦ ૨૫૭૦૧૭૯ 
૨. વારાગંલ (ગર્ામીણ) ૦૮૭૦ ૨૫૭૭૫૮૪ 
૩. કરીમનગર ૦૮૭૮ ૨૨૫૬૮૭૨ 
૪. જાગીથ્ યાલ ૦૮૭૨૪ ૨૩૦૦૪૬ 
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૫. ખમ્ મમ ૦૮૭૪૨ ૨૨૮૪૭૩ 
૬. કોઠાગડુક ૦૮૭૪૪ ૨૪૫૨૯૦ 
૭. આદીલાબાદ ૦૮૭૩૨ ૨૨૬૯૩૧ 
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આહાર સયંોજકો 
વા  તિવકતા અને િચતંા 

 
 
 
 
 
 
 

 આહારમા ંઅમકુ ગણુવ ાની વિૃ  કરવા માટે અથવા ગણુવ ા િનભાવવા માટે આહારમા ં
િવિવધ પર્કારના રાસાયિણક સયંોજકો સદીઓથી વપરાય છે. ઇિચ્છત રચનામલૂક અને કાયર્લક્ષછ 
ગણુધમ  ધરાવતા પર્િકર્યા કરેલા ખોરાક માટેની વતર્માન માગને અનુ પ ઉ ોગોના અભતૂપવૂર્ 
િવકાસથી આહાર સયંોજકોની પસદંગી અને વપરાશમા ંફેરફારો આ  યા છે.  
 

 આ પર્કરણ વાિણજિયક ક્ષતેર્મા ંવપરાતા આહાર સયંોજકોના પર્કાર, ગર્ાહક પિરપર્ે  યમા ંતેની 
ભિૂમકા, િનયમનકારી િ  થિત અને આરોગ્ ય કાળજીને લગતુ ંછે.  
 

 આહાર સયંોજકો (Food additives) આહાર ઉમેરવામા ંઆવતા હોય તેવા પરંત ુ સામાન્ ય 
રીતે આહાર તરીકે ન ગણવામા ંઆવતા હોય તેવા દર્  યો અથવા દર્  યોનુ ંસયંોજન છે. આ દર્  યોને 
ઉત્ પાદનની પર્િકર્યાના કોઇપણ તબકકે એટલે કે પર્િકર્યા, સગંર્હ અથવા પેકીંગના તબકકે ઊમેરી 
શકાય છે અને તે આહારની ગણુવ ા, તેની બનાવટ, દેખાવ, ગધં, આ  કલીતા અને એક પતા 
રાખવામા ં અસર કરે છે. રંજકો (Colorants), એિન્ ટ-ઓિકસડન્ ટ, િપર્ઝવેર્િટવ, ચળકાટ અને 
 થાયીકારકો (stabilizers)ની કક્ષામા ંઆવે છે. આ શબ્ દમા ંઆહારને દૂિષત કરે અથવા ચેપ લગાડે 
તેવા પદાથ  (contaminants)નો સમાવેશ થતો નથી.  

 

 તા તરના સમયમા ંઆહાર ઉ ોગો ારા વાપરવામા ંઆવતા હોય તેવા હજારો આહાર 
સયંોજકોની સભંિવત આરોગ્ ય અસરોની જાહરે જાગિૃતમા ં વિૃ  આવી છે પણ કમનસીબે તેની 
સલામતીના િવષયમા ંસમુાિહતગાર િનણર્યો કરવા માટેની પરૂતી માિહતીનો અભાવ છે. આહારમા ં
ઉમેરી શકાય તેવા આહાર સયંોજકોની માતર્ા અમકુ ચોકકસ પર્કારના સયંોજકો પરૂતી જ 
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સચૂવવામા ં આવે છે અને રંજકો, ચળકાટ,  થાયીકારકો, સોલવન્ ટ અને મોટા ભાગના 
પર્િકણર્ સયંોજકોના િક  સામા ંઅમકુ ચોકકસ પર્કારની સયંોજકોનો ઉપયોગ પર્િતબિંધત કય  હોવા 
છતા ંઆવા પદાથ ના પર્માણ પર મોટે ભાગે કોઇ જ પર્િતબધં નથી હોતો.  
 
 

આહાર સયંોજકોના મહત્ વનો ઉપયોગઃ 
 

 કલરીંગ અને ફલવેરીંગ એજન્ ટ, ઇમ  સીફાયર, સ ્ ટેિબલાઇઝસર્, િથકનર, કલેિરફાયર અને 
બ્ લીચીંગ એજન્ ટ ારા આહારની આકષર્કતા વધારવા માટે  

 એિન્ ટ-ઓિકસડન્ ટના ઉપયોગથી પોષણલક્ષી ગણુવ ાની જાળવણી  
 એિસડ, આ  કલી, બફર, િસકવે  ટેર્ન્ ટર્સ (િવયોજકો) અને િવિવધ પર્કારના બીજા રસાયણોથી 

આહાર પરની પર્િકર્યા સરળ બનાવવી.  
 એિન્ ટ-ઓિકસડન્ ટ, સ ૂ  મજીવપર્િતબોધક પર્િકર્યકો, જડવાયઓુ, મીટર કયોરસર્ િવ.ના 

ઉપયોગથી ગણુવ ા અથવા િ  થરતા જાળવણીમા ંવિૃ .  
 
 

નીચેના સજંોગોમા ંસયંોજકોનો ઉપયોગ કયારેય ન કરશોઃ 
 

 િશશ ુઆહાર અને અમાન્ ય આહારમા ં 
 આહારમા ંથયેલી િવકૃિત અથવા ખરાબ ગણુવ ાને પાવીને ગર્ાહકને છેતરવા માટે  
 હરેફેર અને પર્િકર્યામાનંી ખામીઓ ઢાકંવા માટે  
 આહારની પોષણલક્ષી ગણુવ ા અને સલામતીને ભોગે આહારને આકષર્ક અને ગર્ાહક માટે 

મોહક બનાવવા માટે.  
 સયંોજકના ઉમેરણથી આહારમાનંા પોષક તત્ વોમા ં કોઇ ફેરફાર થાય અથવા ગર્ાહકના 

આરોગ્ યને પર્િતકૂળ અસર થતી હોય ત્ યારે સધુારેલી પર્િકર્યા ટેકિનકો અપનાવવાને બદલે, 
ઇિચ્છત મેળવવા માટે. 

 

મોટાભાગના દેશોમા ં આને લગતા કાયદા હોય છે. નાથી જાહરે જનતાને વેચવામા ં
આવતી ખા  ચીજવ  તઓુના લેબલીંગનો અમલ થતો હોય છે અને મોટાભાગની પોષણ સબંધંી 
સં  થાઓ લોકો ખરીદતા હોય તે ખોરાકમા ંશુ ંછે તે જાણવાના લોકોના અિધકારને સમથર્ન આપતા 
હોય છે. અમકુ પરવાનગીપાતર્ આહાર સયંોજકો વાપરવામા ંપણ સાવચતેી જ રી છે, કારણ કે 
મોટાભાગના આહાર સયંોજકો આરોગ્ યને જોખમી હોય છે.   

 

આહાર સયંોજકના હતેથુી જ વપરાતા હોય તેવા જુદા જુદા પર્કારના હજારોથી પણ વધ ુ
રાસાયિણક સયંોજકો છે અને તેને અમકુ જૂથોમા ંવગીર્કૃત કરી શકાય છે. મહત્ વના અમકુ જૂથોની 
ચચાર્ નીચ ેમજુબ કરી છેઃ- 
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એિન્ ટ-ઓિકસડન્ ટ (Antioxidants): 
 તેલ અને ચરબીઓ અને ચરબીયકુત ખોરાકોમા ં
ઓિકસડેશન િનવારવા માટે તેમા ંએિન્ ટ-ઓિકસડન્ ટ ઉમેરવામા ં
આવે છે. અને આવી રીતે, તેની સગંર્હ- આવરદા (shelf life) 
આરોગ્ યપર્દ િ  થિત અને તેની રોચકતા લાબંો સમય ટકે છે. 
 

 એિન્ ટ-ઓિકસડન્ ટ વગરના ચરબીયકુત આહારનો ખોરા 
બન્ યા વગર લાબંો સમય સધુી સગંર્હ થઇ શકતો નથી. સામાન્ ય રીતે, એિન્ ટ-ઓિકસડન્ ટના િમ ણો 
વાપરવામા ંઆવે ત્ યારે તેનો ે  ડ ઉપયોગ સાિબત થાય છે. કુદરતી એિન્ ટ-ઓિકસડન્ ટમા ંઅમકુ 
વીટામીન (ખાસ કરીને વીટામીન-ઈ અને સવર્સામાન્ ય રીતે વપરાતી વીટામીનો)નો અને આહારમા ં
ખાસ કરીને મરી મસાલામાનંા અમકુ કાબ િલક એિસડનો સમાવેશ થાય છે. એિન્ ટ-ઓકસોડન્ ટમા ં
કોઇપણ રીતે હાિનકારક હોય એવી શારીિરક અસર ન હોવી જોઇએ અને  આહારમા ંએિન્ ટ-
ઓિકસડન્ ટ હોય તેનાથી અરુિચકર ગધં,  વાદ અથવા રંગ ન બનવા જોઇએ. અત્ યતં નીચા 
જમાવમા ંતે અસરકારક બનવા જોઇએ અને ચરબી-દર્ા  ય હોવા જોઇએ આહારમા ંવપરાતા અમકુ 
એિન્ ટ-ઓિકસડન્ ટમા ં બટૂીલેટેડ હાઇડર્િકસલ એનીસોલ(BHA), બટૂીલટેેડહાઇડર્ોિકસલ ટો  યઇુન, 
(BHT) ટેશર્રી બ્ યિૂટલ હાઇડર્ોિકવનોન (TBHQ), પર્ોપીલ ગેલેટ (PG), ટોકોફેરોલ અને કુદરતી રીતે 
ઉત્ પ  થતા વીટામીન-ઈ, સ  ફર ડાયોકસાઇડ અન ે એ  કોિબર્ક એિસડનો સમાવેશ થાય છે. 
એ  કોિબર્ક એિસડથી કાબ િલક સયંોજનોના ઉત્ સેચકીય ઓિકસડેશનથી થતી લીલ વળતી 
(browning) અટકે છે. સાયટર્ીક એિસડ અને ફો  ફોિરક એિસડથી એ  કોિબર્ક એિસડની અસરકારકતા 
વધે છે. વીટામીન-ઈ વા કુદરતી એિન્ ટ-ઓિકસડન્ ટથી એ  કોિબર્ક એિસડની અસરકારકતા વધે છે.  

 
 

પિરરક્ષકો: (િપર્ઝવેર્િટ  સ) 

 પિરરક્ષકો (િપર્ઝવેર્િટ  સ) એવા દર્  યો છે  સ ૂ  મજીવોની 
વિૃ ને અવરોધવા, મદં પાડવા અથવા અટકાવવા માટે સક્ષમ 
હોય છે. આવા પિરરક્ષકો  (િપર્ઝવેર્િટવ) રાસાયિણક અથવા 
કુદરતી પદાથર્ (ખાડં, મીઠંુ અથવા એિસડ) હોઇ શકે. આહાર 
પરીક્ષણ (food preservation) એવી એક પરુાણી પર્િકર્યા છે  
સદીઓથી અનસુરવામા ંઆવી રહી છે. અને ખોરાકને સકૂવણી, ધમૂાડો આપીને અથવા તેમા ંમીઠું 
કે ખાડં ઉમેરીને પિરરિક્ષત કરવામા ંઆવે છે. આ  ખોરાક પિરરક્ષણ (food preservation) મોટો 
ઉ ોગ બન્ યો છે અને પરુાણી પધ્ ધિતઓ ઉપરાતં, ખોરાકનુ ં પિરરક્ષણ કરવા માટે કેિનંગ 
(canning,), બોટલીંગ અને રેિફર્જરેશનનો  યાપક ઉપયોગ થાય છે. ખા ચીજવ  ત ુ ઉપયોગમા ં
િસન્ થેિટક, સેિન્ દર્ય અને અસેિન્ દર્ય પિરરક્ષકોમા ં સ  ફર ડાયોકસાઇડ, નાઇટેર્ટ અને નાઇટર્ાઇટનો 
સમાવેશ થાય છે. સ  ફર ડાયોકસાઇડ, વાય ુ  વ પમા,ં સ  ફરસ એિસડ તરીકે દર્ાવણમા ંઅથવા 
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સોિડયમ, પોટેિશયમ અથવા કેિ  શયમના સ  ફાઇટ તરીકે વાપરવામા ંઆવે છે. તેનાથી 
ખોરાકમા ંલીલ વળતી (browning) અટકે છે અને ગની વિૃ  થતી અટકે છે. અને ફળોના રસ 
અને સકૂવેલા ફળોના પિરરક્ષણમા ં તેનો  યાપક ઉપયોગ થાય છે. સ  ફર ડાયોકસાઇડથી 
વીટામીન-બી નો નાશ થાય છે તે જાણીત ુ ંછે. પણ તે વીટામીન-સીનુ ંપિરરક્ષણ કરવામા ંમદદ પ 
થાય છે. સોિડયમ અને પોટેિ યમ નાઇટેર્ટ અને નાઇટર્ાઇટ મોટેભાગે માસંને તાજુ રાખવામા ંવપરાય 
છે.  યાપક રીતે ઉપયોગ થતો હોય તેવા પિરરક્ષકોમા ં બેન્ ઝોઇક એિસડ, 4-હાઇડર્ોબેન્ ઝોએટ્સ, 
સેલીસીલીક એિસડ, પરાકલોરાબેન્ ઝોઇક એિસડ, એસેિટક એિસડ, પર્ોપાયોિનક એિસડ, સોિબંક એિસડ 
અને સોિડયમ ડાઇ-એિસટેટનો સમાવેશ થાય છે. મોટાભાગની આ પર્ોડકટો બેર્ડ અને આટામાથંી 
બનતી મીઠાઇઓના પિરરક્ષણમા ં વપરાય છે. બેન્ ઝોઇક અને બેન્ ઝોએટસ ્ નો ઉપયોગ અમકુ 
મરુબ્ બા, ફળોના રસ, દહીં, ડબ્ બામા ંરાખલેા ફળ, સલાડ િકર્મ, મલાઇ, સોસ અને માગર્િરનમા ંથાય 
છે. ખોરાકમા ંખમીર અને ગની વિૃ  સામે અસરકારક પર્િકર્યક તરીકે કામ કરે છે. સોિબર્ક એિસડ 
પનીર અને ભ ૂં લી બનાવટોમા,ં ફળોના રસ, વાઇન અને અથાણામા ંખમીર અને ગને અટકાવે 
છે. ફળો અને શાકભાજી માટે જીવાણનુાશક ધોલાઇ તરીકે વપરાતા કલોરીન સયંોજકો પણ 
પિરરક્ષકો તરીકે વપરાય છે પિરરક્ષક એ શબ્ દમા ંમરીમસાલા, સકૂા મેવા અને સકૂવેલા ફળ પર 
થતા સ ૂ  મજીવોનુ ં િનયતંર્ણ કરવા માટે વપરાતા ફયિૂમગન્ ટ (દા.ત. ઇથીલીન ઓકસાઇડ અને 
ઇથાઇલ ફોમેર્ટ)નો સમાવેશ થાય છે.  
 

 

સોલવન્ ટઃ (દર્ાવક) 

 સોલવન્ ટનો ઉપયોગ કાચી સામગર્ી અને દર્ાવણ 
ઓગાળવામા ં થાય છે અને ખોરાકમા ં સોડમ, તેલ, રંગ, 
એિન્ ટ-ઓિકસડન્ ટ અને વીટામીન ઉમેરવામા ંથાય છે. આમા ં
વપરાતા ઘણાબધા સયંોજકો કેન્ સરકારક ગણુધમ  
ધરાવવાની શકંા ધરાવતા હોવાથી આરોગ્ યને જોખમી તરીકે 
ગણવામા ંઆવે છે. આમાનંા અમકુ સયંોજનો પર કેટલાક 
દેશોમા ંપર્િતબધં મકૂવામા ંઆ  યો છે.  
 
 

કલરન્ ટઃ (રંજક) 

 મોટાભાગની ખા ચીજવ  તઓુને વધ ુઆકષર્ક, રુિચકર 
અને ગર્ાહકો માટે  વીકાયર્ બનાવવામા ં રંજકો 
(colourants)નો ઉપયોગ થાય છે. રંજકો (colourants) 
કુદરતી અથવા િસન્ થેિટક હોઇ શકે. િસન્ થેિટક રંગોમા ંકુદરતી 
દર્  યો કરતા રંગોની વધ ુ િવશાળ ેતી હોવાથી સામાન્ ય રીતે 
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રંજક ક્ષમતા, એક પતા અને રંગના  થાયીત્ વમા ંવધ ુચિડયાતા છે અને વળી સ  તા 
પણ છે. િસન્ થેિટક રંગોને લીધે ઘણી િવપિરત પર્િતિકર્યા થતી હોવાના અહવેાલ હોવાથી કેટલાક 
દેશોમા ંઅમકુ િસન્ થેિટક રંગો પર પર્િતબધં મકૂવામા ંઆ  યો છે. અને વધ ુકુદરતી રંગોનો વપરાશ 
વધતો જાય છે. કુદરતી ખા  રંગો વધ ુ લોકિપર્ય બનતા જાય છે અને તેના મખુ્ ય વગ મા ં
કેરોટીનોઇડ, બી ટ એકસટેર્ટ, એન્ થોસીનાનીન, િરબોફલેવીન, કલોરોફીલ અને પીપર, હળદર, કેસર 
વા તેજાના તેના અકર્ િવ. વપરાય છે.    

 
 

ખોરાક ઉ ોગમા ંરંગની જ િરયાતઃ 
 

 ખોરાકી રંગથી થતા ઝેરની સામે સલામતી સિુનિ ત કરેલી હોવી જોઇએ અને િનયામક 
એજન્ સીઓએ આવા રંગો માન્ ય કરેલા હોવા જોઇએ.  

 ખોરાકી રંગમા ંપર્િકર્યા અને રંગની િ  થિતનુ ંયોગ્ ય  થાયીત્ વ હોવુ ંજોઇએ. આવા રંગ ધરાવતો 
ખોરાક અિત ઊંચા તાપમાને, ઊંચી અથવા નીચી આ  કલીતા (એસીડીટી) અને પર્કાશમા ં
ખુ  લો રહ ેતો લાબંા સમય સધુી ટકવા માટે સક્ષમ હોવો જોઇએ અને સગંર્હ દરિમયાન 
વપરાતા પિરરક્ષકો (િપર્ઝવેર્િટ  ઝ) વા ઇચ્ છનીય બીજા એિડટીવ સાથે અનુ પ હોવો જોઇએ.  

 રંગોની િવશાળ ેણી રચવા માટે િમ ણની શકયતાઓ ધરાવતો હોવો જોઇએ.  
 િવિવધ ખોરાક પર્થા માટે તે ઉપયોગી હોવો જોઇએ.  
 તેની િકંમત વાજબી હોવી જોઇએ.  
 તેનુ ંધોરણ  થાપન, ઓળખ અને પર્માણ સરળ હોવુ ંજોઇએ.  
 
 
 

 વીટનરઃ 
 ડાયાિબટીસના રોગી માટે વપરાતા ખોરાક બનાવવામા ં ખાડંના િવક પ તરીકે        
નોન-કાબ હાઇડેર્ડ  વીટનરનો ઉપયોગ થાય છે અને અત્ યતં નીચા તાપમાને સગંર્હ કરવામા ં
આવતા આઇ  કર્ીમ વા ખા ચીજોમા ંપણ તેનો ઉપયોગ થાય છે. સકુર્ોસ (sucrose) વા ૧૦થી 
૩,૦૦૦ ગણા ગ યા હોય તેવા પદાથ નુ ંપણ સયંોજન કરવામા ંઆ  યુ ં છે અને મોટાભાગે તેનો 
ઉપયોગ નીચી કેલરી ધરાવતા ઠંડા પીણામા ંથાય છે. પર્વાહી ખોરાક, કેનમા ંરાખવામા ંઆવતા 
ફળ,  થીજાવેલા ફળાહાર, સલાડ સજાવટ, જીલેટીનયકુત ફળો અને અમકુ ભ ૂં લી પર્ોડકટોમા ં
ઉમેરવામા ંઆવે છે. નોન-સગુર  વીટનરથી ખોરાકથી વધતા વજનને િનયતંર્ણમા ંરાખવા ઉપરાતં 
ડાયાબીટીસના દદ ઓ પણ આવા ગ યા પદથ  આનદંપવૂર્ક આરોગી શકે તેવુ ંશકય બને છે. 
િસન્ થેિટક  વીટનીંગ એજન્ ટ તરીકે સૌપર્થમ સેકરીન (saccharin) આવેલુ ં  સકુર્ોસ (sucrose) થી 
૩૦૦ ગણુ ંગ ય ુ છે અને  વાદમા ં કડવુ ંઅને અરુિચકર છે. સાયકલામેટ (Cyclamates) સકુર્ોસ 
ટલા ૧૫થી ૩૦ ગણા ગ યા હોય છે. એ  પટેર્મ (Aspartame) – મીથાઇલ ઇ  ટર ઓફ એ  પાિટર્લ 

ફેનાલેનીન  સકુર્ોસ ટલુ ંજ ૧૮૦ ગણુ ંગ ય ુ છે અને તે ચાખ્ યા પછી અરુિચકર લાગતુ ંનથી. 
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િગ્ લસરીહીઝીક એિસડ, થોમાટીન, સકુર્ાબોઝ, અલીટેમનો ઉપયોગ પણ  વીટનર તરીકે થાય 
છે. તેમ છતા,ં આવા  વીટનરથી આરોગ્ ય પર પર્િતકૂળ અસર થતી હોવાને કારણે તેની ઉપર 
િનયતંર્ણો અથવા પર્િતબધં મકૂવામા ંઆ  યા છે.  

 

 મીઠાઇ બનાવવાનો હુ ર પર્ાચીન હુ રો પૈકીનો એક છે. ખોરાક અને પીણાની અનેક 
ચીજવ  તઓુ બનાવવામા ંમહત્ વના ઘટક તરીકે શકર્રાનો ઉપયોગ થાય છે. તેમ છતા ંખાસ કરીને 
મેદિ  વતા અને મધપુર્મેહ ધરાવતી  યિકતઓના આરોગ્ યની દર્િ  ટએ અમકુ સમયે ખાડં/શકર્રાની 
વધ ુ પડતી માતર્ા વપરાશની એક અિનચ્ છિનય ચીજ બની જાય છે. આધિુનક િવ ાન થકી 
કેલરીમકુત અને ઊંચી તી તા ધરાવતા  વીટનર મ યા છે  ખા ચીજો અને પીણામા ંખાડંના 
િવક  પ તરીકે ઉપયોગી છે.  
 

કો  ટક પઃ િસન્ થિેટક નોન-કેલરી  વીટનરનો  વીકાયર્ દૈિનક જથ્ થો (ADI) અને 
િનયમનકારી િ  થિતઃ 

 વીટનર િરલેટીવ  વીટનર 
JECFA ારા ADT mg/kg. 

ફાળવેલ બોડીવેઇટ 
ભારતમા ંિનયમનકારી િ  થિત 

એસીસ  ફેન કે ૨૦૦ ૧૫ િવચારણા હઠેળ 

એલીટેમ ૨૦૦૦-૩૦૦૦ - ફાળવેલ નથી 
આ  ફાટેર્મ ૨૦૦ ૪૦ સગભાર્ મિહલાઓ માટે નહી 
સેકરીન ૩૦૦ ૫ નોન-આ  કોહોિલક પીણાઓ, સોપારી 

પાન-મસાલામા ંસગુધંી દર્  ય  
સકુર્ાલોઝ ૬૦૦ ૧૫ િવચારણા હઠેળ  
સાયકલામેટ ૫૦ ૧૧ ઉ  લેખ નથી.  
 

 આગામી વષ મા ં િવકસતા કુદરતી આહારના બજારમા ં વ-ગળપણ તરીકે  ટેવીઆ 
(stevia)ના પાદંડા ઉચ્ ચ ક્ષમતાના ગળપણનો મોટો  તર્ોત બની શકે તેમ છે. આ પાદંડાનુ ંચણૂર્ 
સકુર્ોસ (sucrose) કરતા ર૦થી ૩૦ ગણુ ંગ યુ ંહોય છે અને કૃિતર્મ ગળપણ તરીકે સલામત િવક  પ 
બની શકે તેમ છે. વેપારી ધોરણે તેનુ ંવાવતેર ગર્ોમોર બાયો-ટેક િલિમટેડ, હોસર ારા કરવામા ં
આવે છે અને સકૂા પાદંડાનો ભાવ એક િકલોગર્ામના . ૪૦૦ છે. ખોરાકમા ંતરત વપરાશ માટે 
 ટેવીઆ (stevia) આધાિરત પર્ોડકટોનુ ંઉત્ પાદન એએસઆર હબર્  સ, બેંગ્ લોર ારા કરવામા ંઆવે 
છે.  
 
 

ફલેવરીંગ એજન્ ટ અને ફલેવર એન્ હને્ સરઃ 
 ફલેવરીંગ એજન્ ટ અને ફલેવર એન્ હને્ સર એવા કુદરતી અથવા કૃિતર્મ દર્  યો છે  આપણા 
આહારમાનંી લગભગ તમામ ખા ચીજોમા ંચોકકસ પર્કારની સગુધં કે સોડમ માટે જવાબદાર છે. 



 

Consumer’s Health & Safty 1 to 144 

106
આ પદાથ  ખોરાક પિરરક્ષકોનુ ંએક સૌથી મોટંુ િવશાળ જૂથ છે અને તેમા ં િવિવધ પર્કારના બે 
હજારથી પણ વધ ુપદાથ નો સમાવેશ થાય છે. મસાલા, વન  પિતઓના અકર્ (મળૂ, પાદંડા, થડીયા, 
લ િવ.) અને આવ  યક તેલોનો કુદરતી પના સગુધંી અથવા  વાદકારક પર્િકર્યકો તરીકે  યાપક 
રીતે ઉપયોગ થાય છે. અકર્ અને આવ  યક તેલોની બનાવટો અત્ યતં મ ઘી હોવાથી કુદરતી 
 વાદવિૃ કારક અથવા સગુધંવિૃ કારક દર્વ ્યોને બદલે કૃિતર્મ/િસન્ થેિટક પદાથ નો ઉપયોગ થાય છે.  

 

 ફળ વી સોડમ/  વાદની લાક્ષિણકતા ધરાવતા આ  ડેહાઇડ (Aldehydes), કેટોન 
(ketones), આ  કોહોલ અને એ  ટર (esters) નો સરળતાપવૂર્ક સમન્ વય કરી શકાય છે અને 
સગુધંી દર્  યોને બદલે તરત વાપરી શકાય છે. એમીલ એસીટેટ (કેળા), મીથાઇલ એન્ દર્ાનીલેટ 
(દર્ાક્ષ) અને ઇથાઇલ બ્ યટૂાઇરેટ (પાઇનેપલ િવ.) આના ઉદાહરણ છે. સામાન્ ય રીતે, જુદા જુદા 
અનેક સમિન્ વત દર્  યોના િમ ણથી કુદરતી સોડમ ફરીથી ઉત્ પ  કરી શકાય છે. ફલેવર એન્ હને્ સર 
પોતે કોઇ જ સોડમ કે  વાદ નથી ધરાવતા પણ સહિકર્યાત્ મક અસરથી બીજા દર્  યોની સોડમને 
તી  બનાવે છે. સૌથી વધ ુજાણીત ુ,ં સૌથી વધ ુ  યાપકપણે વપરાત ુ ંઅને કંઇક અંશે િવરોધાભાસી 
ફલેવર એન્ હને્ સર મોનોસોિડયમ ગ્ લટૂામેટ (MSG) છે. ગ્ લટૂામીક એિસડમાથંી કુદરતી રીતે ઉત્ પ  
થતુ ંસોિડયમ સો  ટ, દિરયાઇ વન  પિત અને સોયાબીનમાથંી અકર્  વ પે કાઢેલા એમીનો એિસડ, 
ગમાથંી અકર્  વ પે કાઢેલા િરબોન્ યિૂકલઓટાઇડમા ં MSGના સોડમવિૃ કારક ગણુધમ  કરતા 
દસગણા વધ ુછે.  
 
 

ઇમ  લીફાયર અને  ટેિબલાઇઝર (Emulsifier - Stabilizer): 
 એક પર્વાહીના બાિરક ગોળાકાર દર્  યોને બીજા પર્વાહીમા ં િવસિ ત કરવા માટે દર્ાવકો 
(Emulsifier)નો ઉપયોગ થાય છે કે થી પદાથ  એકબીજા સાથે િમિ ત રહ.ે દર્ાવકો 
(Emulsifier)ના ઉપયોગથી પી-નટ (peanut) બટર અને માગર્િરત વી તેલયકુત ખા ચીજોનુ ં
વેચાણ શકય બન્ યુ ં છે. બેકરી ઉ ોગમા ંબનાવટનુ ં કદ વધારવા માટે અને કઠીનતા લાવવામા ં
દર્ાવકો (Emulsifier)નો  યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે. ઘન અને પર્વાહીને અલગ પડતા અટકાવવા 
માટે  ટેિબલાઇઝર અને િથકનરનો ઉપયોગ થાય છે. આઇ  કર્ીમ, કેક અને પિુડંગ િમકસ, ચીઝ, 
સલાડ સજાવટ, સપૂ અને એવી ઘણી બધી અનેક વાનગીઓમા ં તેનો ઉપયોગ થાય છે. વેપારી 
ધોરણે ઉત્ પાદન થતા મોટાભાગના  ટેિબલાઇઝર અને િથકનર વન  પિતના શુ  અકર્ હોય છે અને 
આ હતે ુમાટે વન  પિત ગુદંરનો ઉપયોગ અત્ યતં  યાપક છે.  ગુદંરનો અકર્ દિરયાઇ વન  પિત; 
વકૃ્ષો અને િબયામાથંી મેળવવામા ંઆવે છે; જયા ં કાબ િદત  યતુ્ પાિદત (cellulose derivative) 
વકૃ્ષના માવા અને કપાસમાથંી મેળવવામા ંઆવે છે. દિરયાઇ વન  પિતના અકર્મા ંસમદુર્ની શેવાળ, 
અન્ ય શેવાળ, ખા  શેવાળ અને ફસેર્લારેનનો સમાવેશ થાય છે. બીજના અકર્મા ંગવુાર અને કેરોબ 
(carob) બીનમા ં લીધેલા અકર્નો સમાવેશ થાય છે. અને સામાન્ ય રીતે વપરાતા કાબ િદત, 
 યતુ્ પાિદત (cellulose derivative)મા ં િમથાઇલ સે  યલુોઝનો સમાવેશ થાય છે. સે  યલુોઝ, 
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હાઇડર્ોિકસપર્ોટીલ િમથાઇલ સે  યલુોઝનો સમાવેશ થાય છે. સવર્સામાન્ ય રીતે વપરાત ુ ં
કુદરતી દર્ાવક લેકટીથીન (lecithin) છે.  સોયાબીન અને અન્ ય વાન  પિતક તેલોમાથંી 
મેળવવામા ંઆવે છે. પરંત ુ િસન્ થેિટક, મોનોડાળ અને ટર્ાઇગ્ લીસરાઇડનો પણ  યાપકપણે ઉપયોગ 
થાય છે. બેકરી અને ડેરી ઉ ોગમા ંિસન્ થેિટક  ટેિબલાઇઝર અને દર્ાવકો (Emulsifier)નો  યાપકપણે 
ઉપયોગ થાય છે. પરવાનગી આપેલા દર્  યોમા ં  ટીરીલ ટાટેર્ટર્ (tartrate) ગ્ લીસરોલ એ  ટર; 
એસીટીક અને ટાટર્ િરક એિસડ ઇ  ટર ઓફ મોનો અને ડાઇગ્ લીલીસરાઇડનો સમાવેશ થાય છે. 
આમાનંા કેટલાક સયંોજનો કેન્ સરજનક હોવાની શકંા ધરાવે છે અને કેટલાક સયંોજનો 
(પોલીઓિકસએથીલીન કમ્ પાઉન્ ડ)ના વપરાશની મજૂંરી અમકુ દેશોમા ંપાછી ખેંચી લેવામા ંઆવી 
છે.  

 

 આહાર પિરરક્ષકો (food additives) ની િવષકારકતાના મ ૂ  યાકંનના િવષયમા ંઆપણા 
દેશમા ં હજુ સતંોષકારક કામગીરી નથી થઇ અને તેથી આપણે અન્ ય િવકાસશીલ દેશોમા ંથતા 
સશંોધનો પર આધાર રાખવો પડે છે.  

 

પિુકણ્વો (Enzymes) 

 પિૂકણ્વો વન  પિતઓ, પર્ાણીઓ અને સ ૂ  મજીવોમાથંી 
વાિણિજયક ધોરણે મેળવવામા ંઆવે છે, અને ખોરાકી પર્િકર્યામા ં
તેનો ઉપયોગ  વીકાયર્ છે તેમ જ તને આહાર પિરરક્ષકો (food 

additives) પરની FAO/WHOની તજ  સિમિત ારા સામાન્ ય 
રીતે સલામત ગણવામા ંઆવે છે.  
 

કો  ટક ૬:  
ઉ ભવ પિૂકણ્વ  તર્ોત 

વન  પિતઓ િફિસન, બર્ોમેલીન, પેપેઇન, એમીલેસ 
સપુરઓકસાઇડ િડ  મટેુઝ  

અંજીરમાથંી મળતા દૂધ વુ ં પર્વાહી, 
પાઇનેપલના થડ, પપૈયાના ફળ, જવના 
બીજ, સોયાબીન  
 

પર્ાણીઓ  પેિન્ કર્આિટન, િટર્પ્ સીન, શીમોિટર્પ્ સીન, 
લાઇપેઝ, પેપ્ સીન, રેનેટ, કેટેલેઝ  

પેડુ,ં આંતરડુ,ં પેટ, યકૃત  

 

 સ ૂ  મજીવો (જીવાણજુન્ ય અને ગજન્ ય) – પેકટીનેઝ, ગ્ લકૂોએમીલેઝ, સે  યલુેઝ 
એ  પરજીલસ, એલીઆસીઝ, એ  પરજીલસ નાઇગેર, ટર્ાઇકોડમાર્, લોન્ ગીબેશીએટમ, લેકટોઝ, પર્ોટેસ, 
પલુનેુઝ-ડ-ૂબેસીલસ સબ્  ટીલીઝ, કલેબસેલા એરોજીનીસ  
 

કો  ટક ૭: ખા ચીજ ઉ ોગમા ંપિૂકણ્વો (Enzymes)નો ઉપયોગઃ 
ઉ ોગોનો પર્કાર ઉપયોગ 
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ડેરી  પનીરનુ ંઉત્ પાદન  
બેકરી  બેર્ડ બનાવવામા ં 
મીઠાઇ  ચોકલટે બનાવવમા ં/ટોફીની વચ્ ચેનો ભાગ નરમ પાડવા માટે ખાડંનો િસરપ 

બનાવવામા ં 
આસવ  િબઅરનુ ંચીલ િૂફંગ  
ફળ ઉ ોગ  ફળની ઊંચી ઊપજ લેવા માટે અને  ફિટક વો શુ  ફળનો રસ મેળવવા માટે 
મરીમસાલા  સોયા સોસ બનાવવામા,ં હળવો ના  તો બનાવવામા ં 
માસં પર્િકર્યા  માસંને નરમ પાડવામા ંઅને ઓછા ચરબીયકુત માસંના ઉત્ પાદનમા ં 
ઇંડા પર્િકર્યા  ઇંડા ફીણવાની ગણુવ ા સધુારવામા ં 
માછલી પરની પર્િકર્યા ખોરાકમા ંદર્ા  યક્ષમ બનાવવા  
વ રંગ વ રંગોના અકર્ સધુારવામા ં 

 

ખા રંગો અને ખા ચીજોમા ંનાખવામા ંઆવતા ગળપણઃ એક મોટી િચતંાનો િવષય 

  િસન્ થેિટક રંગો અને ક્ૃિતર્મ ગળપણ ઉમેરીને 
બનાવેલા ખોરાકના વપરાશનુ ંવલણ વષ થી વધતુ ંજાય છે.  
 

 મ અન્ ય પિરરક્ષકો (additives) ખોરાકમા ં ઊંચા 
પર્માણમા ંઊમેરવામા ંઆવે ત્ યારે ખા  પર્ોડકટની ગણુવ ા 
 વીકૃિતને માઠી અસર થઇ શકે છે એ જ રીતે કલર અને 
 વીટનર પણ આરોગ્ યને જોખમી પરુવાર થાય છે.  

 

 સાપંર્ત સમયમા ં છે  લા દાયકાથી પોષણ અને આરોગ્ ય પર્ત્ યે વધનેુ વધ ુસભાન બનતા 
ગર્ાહકો પોતાની ખા ચીજોના તત્ વો અને ખાસ કરીને ખોરાક પિરરક્ષકોમા ંશુ ંકઇ રીતે ઉમરેવામા ં
આવે છે તે જાણવામા ંરસ દાખવતા થયા છે. ખા ચીજો પર લગાવવામા ંઆવતા  લેબલથી આ 
પર્કારનો રસ વધ્ યો છે.  અમકુ ચોકકસ રસાયણો માટે શરીરની દૈિહક જ િરયાતો અને અન્ ય 
રાસાયિણક સરંચનાઓના ચયાપચય માટે શરીરની ક્ષમતાની સમજ કેળ  યા વગર જ ગર્ાહકો 
એિન્ ટ-ઓિકસડન્ ટ, િપર્ઝવેર્િટવ અને કલર વા અપિરિચત સયંોજનોમાથંી બનતા આહાર પિરરક્ષકો 
(food preservation)થી દૂર ભાગવાનુ ંવલણ ધરાવે છે.  
 

 ઉકેલની શોધમા ંરહલેા ગર્ાહકો સરળતાથી એવો ખ્ યાલ અપનાવે છે કે જો કુદરતી ખોરાકમા ં
ઢ એિડિટ  સ ઉમેરેલા હોય તો તે સલામત અને સારી ગણુવ ા હશે જ. જયારે બીજી બાજુએ, 
એવી પણ જાગિૃત વધતી જાય છે કે પર્વકૃતી અમોધ કે દોષરિહત નથી કારણ કે કુદરતી આહારમા ં
પણ ઝેરી તત્ વો રહલેા હોય છે.  
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 ખા ચીજનો રંગ ખા ચીજની  વીકારપાતર્તા નકકી કરવામા ં અને તેની 
કોમળતા વધારવામા ં એક સૌથી મહત્ વનુ ં તત્ વ છે. એવુ ં માનવામા ં આવે છે કે રંગ પર્થમ 
ઇિન્ દર્યગમ્ ય ગણુ ધરાવતો હોવાને કારણે આહારના આનદંનો આધાર ÕÕધ્ યાનાકષર્કÕÕ પર હોય છે. 
વળી, સોડમ અને રંગનો ખ્ યાલ એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે સકંળાયેલો છે. ઘણી બધી આહાર 
પર્ણાલીમા ં રંગો િ  થિતના સચૂક તરીકે ખાસ કરીને તેની સ ૂ  મ િવક ગણુવ ા તરીકે કામ કરે છે. 
ભારતમા ંસરંક્ષણ દળોમા ંખોરાકમા ંકોઇપણ પર્કારનો વધારાનો રંગ ભેળવવાની ટ આપવામા ં
આવતી નથી. 
 
 

આદશર્ રંગના ગણુધમ ઃ 
 આદશર્ ગણાતા હોય તેવા ખા  રંગોમા ંનીચનેા ગણુધમ  હોવા જોઇશેઃ 
 

 અનેકિવધ ઉપયોગના  તર દરિમયાન િબનઝેરી હોજો જોઇએ અને તેમા ં કોઇ જ પર્કારનુ ં
કેન્ સરકાર તત્ વ ન હોવુ ંજોઇએ અને તેમા ંકોઇ જ ઝેરી અશિુ ઓ ન હોવી જોઇએ.  

  યાપક ઉપયોગ માટે પાણી આધાિરત અને ચરબી આધાિરત ડ પર્ોડકટોમા ંતેનો સમાવેશ 
કરવા માટે દર્  યક્ષમતા અને/અથવા િવભાજનક્ષમતાના ગણુધમ  તેમા ંહોવા જોઇએ.  

 તેનાથી ડ પર્ોડકટમા ંન ધપાતર્  વાદ કે સગુધં ભળવી ન જોઇએ.  
ખોરાકમા,ં ખાસ કરીને pH 2-8 પર, ઉત્ કલનિબંદુ અથવા બેિકંગના તાપમાન પર અને સગંર્હ 
આવરદા દરમયાન તેમ જ ડ પર્ોડકટ બનાવવાની િ  થિત દરિમયાન રંગો દર્ા  ય અથવા 
ઓગળેલી િ  થિતમા ં  થાયી રહવેા જોઇએ.  

 થોડી માતર્ામા ંપણ તેના શેષ રહી જતા તત્ વો અથવા ઓિકસડાઇિઝંગ અથવા િરડયિુસંગ 
એજન્ ટ સાથે તેની કોઇ પર્િતિકર્યા ન થવી જોઇએ.  

 પર્ોડકટના એક લોટમાથંી બીજા લોટમા ં તેના ગણુધમ  સમાન રહવેા જોઇએ અને સાદંર્ 
 વ પમા ંઅને યોગ્ ય પથૃકકરણ ટેકિનકો ારા તેનુ ંિનયમન થઇ શકે તેવા હોવા જોઇએ.  

 બહોળા પર્માણમા ંઅને ખોરાક વપરાશમા ંલેવા માટે સાપેક્ષ રીતે િબન-ખચાર્ળ હોવા જોઇએ  
 તે સરકારમાન્ ય હોવા જોઇએ અને સરકારના િવગતવણર્નોને અનુ પ હોવા જોઇએ અને ખાસ 

કરીને આંતરરા  ટર્ીય માન્ ય િ  થિત ધરાવતા હોવા જોઇએ.  
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ખોરાકમા ંઉમરેેલા રંગથી થતા લાભઃ 
 

 ખા ચીજનો સધુારેલો દેખાવ, સોડમ અને વધ ુરુિચ  
 ખાસ કરીને ખોરાકની સોડમ,  વાદ અને તેની િ  થિતના ગણુધમ  પર ગર્ાહકોને વધ ુ

માિહતી.  
 ખોરાકમા ં રંગ કેટલા પર્માણમા ંનાખવો અને તેનો સગંર્હ કેટલા સમય સધુી કરવો તેનો 

િનદેર્શ.  
 ઉત્ પાદકને ખચર્ ઓછો થાય અને સધુારેલી ગણુવ ા મળે. 
 ટકાઉપણામા ંવધારો થાય અને સગંર્હમા ંબગાડ ઘટે.  

 
 

સામાન્ ય રીત,ે ખા  રંગમા ંનીચેના ધોરણો પિરપણૂર્ થતા હોવા જોઇએ.  
 

 તેનુ ંબધંારણ ખ્ યાલમા ંહોવુ ંજોઇએ અને ફરીથી એ જ બધંારણ તૈયાર થઇ શકે તેવુ ંહોવુ ં
જોઇએ.  

 માન્ ય ધોરણો અનસુાર તેની સલામતી સિુનિ ત કરેલી હોવી જોઇએ.  
 રંગની છાટં ઉપસે એવી ઉચ્ ચ ક્ષમતા તેમા ંહોવી જોઇએ અને શકય તેટલા ઓછા પર્માણમા ં

તેનો ઉપયોગ થવો જોઇએ.  
  ખા  પર્ોડકટમા ંરંગ વાપરવામા ંતે પર્ોડકટમા ંતેનુ ંરાસાયિણક  થાયીત્ વ રહવે ુ ંજોઇએ.  

 
 

કો  ટક ૮: ભારતમા ંપરવાનગીપાતર્ િસન્ થિેટક રંગો. 
 

રંગ નામ રાસાયિણક વગર્ *ADI (મી.ગર્ા./િક.ગર્ા. બોડીવેઇટ) 

લાલ કેમ ઇઝીન એઝો (Azo) ૦.૪ 

લાલ એથીર્રોઝીન ઝેન્ થીન ૦.૧ 
લાલ પોન્  ય ુ4 R એઝો (Azo) ૪.૦ 

પીળો સનસેટ એઝો (Azo) ૨.૫ 

પીળો ટેટર્ાર્ઝીન પાયરાઝેલોન ૭.૫ 

લીલો ફા  ટ ગર્ીન ટર્ાઇએરીલ મીથેન ૨૫.૦ 

વાદળી  િબર્િલયન્ ટ બ્ લ ૂ ટર્ાઇએરીલ મીથેન ૧૨.૫ 

વાદળી  ઇિન્ ડગો કામાર્ઇન ઇન્ ડીગો  ડ ૫.૦ 
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િસન્ થિેટક રંગોના નીચે મજુબ ફાયદા છેઃ 
 

 પર્િકર્યા અને સગંર્હની પિરિ  થિતમા ંઉ મ  થાયીત્ વ 

 ઉચ્ ચ શુ તા અને ઉઠાવદાર છાટં ક્ષમતા, પાઉડર અને દાણાદાર બનાવટોમા ં ૮૯, ૯૦% 
શુ તા હોય છે.  હાઇટ લકેમા ંરપ% રંગ છે.  

 સરળતાપવૂર્ક િમ ણ  
 સરળતાથી શોધી શકાય અને તેનુ ંપર્માણ નકકી કરી શકાય.  
 સ  તા હોય છે.  

 

તેમ છતા,ં આ રંગોની શકંા  પદ સલામતી એ તેની મખુ્ ય ખામી છે.  
 
 

રંગમા ંરહલેા ઝેરને લગતા પરીક્ષણની જ િરયાતો.  
 

 ઉંદરો પર તી  ઝેરક્ષમતા અભ્ યાસો  
 સામાન્ ય રીતે ઉંદર વગર્ની બે જાિતને લાબંા ગાળા સધુી આ રંગના સેવન કરા  યા પછી 

અભ્ યાસ.  
 ઉંદર વગર્ની ન હોય તેવી જાિત એટલ ેકે સામાન્ ય રીતે કૂતરા પર કરવાનો અભ્ યાસ.  
 િવરુપતા ગભર્િવ ાન પર એક અભ્ યાસ (જન્ મિવષયક ખામીઓ)  
 બહિુવધ પેઢી પનુઃિનમાર્ણ અભ્ યાસ.  

 
 

વ રંગો. 
 

 તા તરમા ંલોકોએ કુદરતી રીતે પેદા થતા ખા  રંગો માટે રસ દાખવવાનુ ંશ  કયુર્ં છે. વ 
રંગોના મળૂ તત્ વો સામાન્ ય રીતે ફળો, શાકભાજી, બીજ, મળૂ અને સ ૂ  મજીવોમાથંી અકર્  વ પે 
કાઢવામા ંઆવે છે અને આ રંગોની ઉત ્ પિત િવક હોવાને લીધે તેને વ રંગો પણ કહવેામા ંઆવે 
છે. ખોરાક ભેળસેળ અિધિનયમના િનયમ ૨૬ હઠેળ ભારતમા ં પરવાનગી આપેલા રંગો િનયમ 
મજુબ છે.  
 

કો  ટક ૯: FD & C પર્માિણત િસન્ થિેટક રંગોના સભંિવગ વ રંગ િવક  પ. 
FD & C પર્માિણત રંગ વ રંગ 

FD & C પીળો રંગ ન.ંપ   હળદર 

FD & C પીળો રંગ ન.ં૬  એનેટો, બીટા-કેરોટીન, પેપરીકા 
FD & C લાલ ન.ં૪  બીટ, કેરેમીન, દર્ાક્ષ 

FD & C લાલ ન.ં૩  બીટ, કેરેમીન, દર્ાક્ષ 
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આ વ રંગોની ખામીઓ નીચે પર્માણે છેઃ 
 

  વાદ/સગુધં અને આદર્ર્તાગર્ાિહતાની નબળી ગણુવ ા  
 તેમા ંરંજક તત્ વોનુ ંપર્માણ અત્ યતં નીચુ ં(૧થી પ%) હોય છે અને જથ્ થાબધં હરેફેરમા ંસમ  યા 

હોય છે, ગણુવ ામા ંસતત તફાવત હોય છે અને ધોરણોનો અભાવ હોય છે.  
 રંગોની છાયાની ેણી મયાર્િદત હોય છે અને ચોકકસ ખોરાકોમા ંઉપયોિગતા મયાર્િદત હોય 

છે.  
 િકંમત ઊંચી હોય છે.  

 

કો  ટક ૧૦: ખોરાકમા ં વ રંગોની ઉમેરણનુ ં  વીકાયર્ પર્માણ. 
વ રંગો ADI (મી.ગર્ા./િક.ગર્ા. બોડીવેઇટ) ખોરાકમા ંઅસરકાર સિંદર્તા (ppm) 

એનેટો(બાઇક્ષીન) ૦.૦૬૫ ૦.૫-૧૦ 

એન્ થોિસયાનીન ૨.૫ ૫૦૦-૫૦,૦૦૦ 

બીટા-કેટોસીન ૫.૦ ૨.૫-૫૦ 

એપ્ યોકેરોટીના ૫.૦ ૧-૨૦ 

બીટાનીન લાગ ુપડતુ ંનથી ૧૦૦૦-૫૦૦૦ 

કેન્ યામેન્ થીન લાગ ુપડતુ ંનથી ૫-૬૦ 

કેરેમાઇન પ.૦ ૨૫-૧૦૦૦ 

કલોરોિફલ  લાગ ુપડતુ ંનથી - 
પેપિરકા લાગ ુપડતુ ંનથી ૦.૨-૧૦૦  
હળદર ૦.૧ ૧૦-૫૦૦ 

 

 ADI –  વીકાયર્ દૈિનક પર્માણ 
 

અમકુ વ રંગોનુ ંવણર્ન નીચે મજુબ છે.  
 

કેરોિટનોઇડ (Carotenoids) 

 ખા  ફળો, વન  પિતઓ અને મશ મના ચમકતા લાલ, 
નારંગી અને પીળા રંગ માટે કેરોિટનોઇડ જવાબદાર છે. 
કેરોિટનોઇડ કુદરતમાથંી િવપલુ પર્માણમા ં મળે છે અને અન્ ય 
તમામ કુદરતી રંગોમા ંતેનુ ંકુદરતી ઉત્ પાદન સૌથી વધ ુછે. અમકુ 
કેરોિટનોઇડમા ંપર્ો-વીટામીન-એ સિકર્ય હોય છે.  
  

 સન ૧૯૫૪મા ંબજારમા ંમકૂાયેલુ ંપર્થમ િસન્ થેિટક કેરોિટનોઇડ ÕÕબીટા-કેરોિટનÕÕ હતુ.ં ખા  
રંગોમા ંવાિણિજયક ધોરણે ઉપલબ્ ધ થવાને કારણે અન્ ય કેરોિટનોઇડઝ બીટા-એપોકેરોિટનેલ અને 
કેન્ યાઝેિન્ થન હોવાનુ ંન ધાયુ ંછે. કેરોિટનોઇડ ધરાવતા કુદરતી અક  મખુ્ ય રંગ ઘટક તરીકે વપરાઇ 
રહયા છે.  
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 કેરોિટનોઇડ કેન્ સર-પર્િતરોધક પર્વિૃ  ધરાવે છે અને કાિડર્યોવ  કયલુર રોગો ઘટાડવામા ં
મદદ પ થાય છે. આ રંગની અનપુિૂતર્થી ફેફસાનુ ંકેન્ સર થતુ ંઅટકે છે.  
 

એન્ થોિસયાનીન (Anthocyanins)  

 એન્ થોિસયાનીન લો અને ફળોમા ંચમકતા નારંગી લાલથી 
ઘરેા કેસરી રંગ માટે જલદર્ા  ય રંગકણો માટે જવાબદાર છે. pHના 
ફેરફાર પર્ત્ યે તે અિતસવંેદનશીલ છે. નીચા મ ૂ  યથી ઊંચા મ ૂ  યમા ં
દર્ાવણના pHમા ં ફેરફાર થવાથી આ રંગ સપંણૂર્ નાશ પામે છે. 
એમીનો એિસડ અને ફેનોિલક સગુર ડેિરવેિટ  સની હાજરીમા ં
એન્ થોિસયાનીનનો રંગ ઊડી જાય છે અને હવામા ંખલુ ્લા થવાથી 
તેમા ં ઓિકસડેશનની પર્િકર્યા થાય છે. ઓિકસજન અથવા એ  કોિબર્ક એિસડમા ં ખુ  લા થવાથી 
એન્ થોિસયાનીનનો રંગ નાશ પામે છે.  
 

 એન્ થોિસયાનીન રંજકદર્  યોનો મખુ્ ય વાિણજિયક  તર્ોત કાળી દર્ાક્ષ, કેર્નબેરી, લાલ કોબી, 
કીસમીસ અને કેસરી મકાઇ છે. અન્ થોિસયાનીન મીનરલ એિસડ અથવા ટ એિસડ એટલ ે કે 
ટટાર્િરક એિસડના અકર્ ધરાવતી યોગ્ ય વન  પિતમાથંી પરંપરાગત રીતે કાઢવામા ંઆવે છે. આ 
તી  રંગ પર્િકર્યકોને થીજાવેલા, સકૂવેલા પાઉડરના  વ પમા ંઉપયોગ કરીને વાપરી શકાય છે અને 
તેનો અવનિત દર ધીમો છે. તેમ જ સગંર્હ આવરદા પાચં વષર્થી વધ ુછે. ઓછી  આદર્તા ધરાવતી 
ડ પર્ોડકટમા ં આ રંગોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.  

 

 એન્ થોિસયાનીન રંગો જીવાણપુર્િતરોધક, િવષાણપુર્િતરોધક, દાહપર્િતરોધક, અરુિચ-
પર્િતરોધક, ટયમુર પર્િતરોધક અને લોહીની નસોને યોગ્ ય રીતે પહોળી કરવામા ંઅસરકારક દર્  ય છે. 
તેઓ એિન્ ટઓિકસડન્ટ પર્વિૃ ઓ દશાર્વે છે અને રાિતર્અંધતા એટલે કે અંધકારમા ં જોવાની 
દર્િ  ટક્ષમતામા ંસધુારો કરે છે અને દાહપર્િતરોધક અસરો ધરાવે છે; લોહીનુ ંદબાણ નીચ ુરાખે છે 
અને રુિધરાિભસરણની કામગીરીમા ંસધુારો કરે છે.  
 
 

એનેટો 
 પેરુ, બર્ાિઝલ, ભારત, પવૂર્ આિફર્કા, િફલીપાઇન્ સ અને 
કેરેિબયન દેશોમા ં ઉગતી ઉ  ણ કિટબધંીય વન  પિત 
બીકઝાઓરેલાનાના બીજના બાહય  તરમાથંી એનેટો મળી આવે છે.  
 

 તેલ દર્ા  ય અકર્નુ ંમખુ્ ય રંજક સયંોજન કેરોટેનોઇડ બીકસીન 
છે. આ તેલ-દર્ા  ય  વ પમા ંહોય છે. બીકસીનને આ  કલી ારા જળ 
િવ લષેણ કરીને તેનુ,ં તેનુ ંજલદર્ા  ય  વ પ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. અને તેને નોિબર્કસીન        
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(norbixin) કહવેામા ંઆવે છે. પર્કાશ અને ગરમી પર્ત્ યે તેનુ ંપરૂત ુ ંટકાઉપણુ ંહોય છે. રંજકદર્  યોમા ં
બીકસીન (bixin) એ કુદરતી રંજક પર્િકર્યકો છે.  
 

 એનેટો બીજના તેલને ર૪૦૦ ફેરનહીટના તાપમાન પર ઉકાળીને તેનુ ંગાળણ કરીને રંગોનો 
અકર્ કાઢવામા ંઆવે છે. ૭૦૦  સેિ   યસના તાપમાન પર જલીય આ  કલીમા ંએનેટો બીજની ફરતે 
આવરણ/છાલને છોલીને જલદર્ા  યક્ષમ એનેટો તૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  
 

 એનેટો ફળના  કવોશમા ં ઉપયોગ કરવા માટે અનકૂુળ નથી કારણ કે તે સામાન્ ય રીતે 
 કવોશની સગંર્હ આવરદાની અંદર જ ક્ષીણ થઇ જાય છે. બજારમા ંવન  પિત તેલમાનંા દર્ાવણ 
તરીકે અથવા જલદર્ા  ય  વ પમા ંઆછા પીળાથી ઘ  ઓરેન્ જ  પેર્ના સકૂા પાઉડરના પમા ંએનેટો 
મળે છે.  
 
 

કલોરોિફલ (Chlorophyll) 

 કલોરોિફલને વન  પિતમા ં રહલેા પર્કાશસં લેષણની 
ક્ષમતા ધરાવતા હરીત રંજકદર્  યો તરીકે  યાખ્ યાિયત કરવામા ં
આવે છે.  તમામ લીલી વન  પિતઓનુ ંતે એક અિનવાયર્ ઘટક 
છે. કલોરોિફલના કુદરતી રીતે ઉત્ પ  થતા બે  વ પો (ટાઇપ 
એ અને ટાઇપ બી) પોફ રીન (porphyrin)ના  યતૂ્ પાિદત 
(derivative) છે.  
 

 આ બ ે પર્કાર સામાન્ ય રીતે સોિડયમ કોપર કલોરોિફલ તરીકે મળતા હોય છે  પાણીમા ં
મકુત રીતે દર્ા  યક્ષમ છે અને ખોરાકને વાદળી લીલી ઝાયં આપે છે.  
 
 

કેન્ થાઝિેન્ થન (Canthaxanthin) 

 કેન્ થાઝેિન્ થન પર્ો-િવટામીન ન હોય તેવુ ંશેવાળ અને વન  પિતમાથંી પેદા થતુ ં કેરોિટનોઇડ 
છે. તે ખોરાકને લાલ ઝાયં આપે છે. પેપિરટકાની સરખામણીમા ંઅને રુમના સામાન્ ય તાપમાને 
પણ તેનો રંગ ટકી રહતેો હોવાથી સલાડની સજાવટમા ંસામાન્ ય રીતે તેનો ઉપયોગ થાય છે. 
વાિણજિયક ધોરણે ઉત્ પાદન કરવામા ં આવતા કેરોિટનોઇડમા ં માસંની પર્ોડકટો અને ઝીંગાની 
પર્ોડકટોના રંગ માટે કદાચ કેન્ થાઝેિન્ થન સૌથી વધ ુઅનકૂુળ રહ ેછે. માસંના અવેજી એટલે કે સોયા 
આધાિરત અથવા અન્ ય ધાન્ ય પર્ોટીન આધાિરત પર્ોડકટો, એક કોષ ધરાવતા પર્ોટીન અથવા 
માછલીના પર્ોટીનમા ં રંગ ઉમેરવા માટે કેન્ થાઝિેન્થનમા ંઆશા  પદ સભંાવનાઓ રહલેી છે. આ 
ખોરાકમા ંરહલેી ચરબીની ટકાવારી રંગની ઝાયં અને છટંકાવ આપવામા ંમહત્ વનો ભાગ ભજવે છે.  
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બીટાલેઇન્ સ (બીટનો પાઉડર) 

 કલર એિડટીવ તરીકે બીટ પાઉડર પિરપકવ, સારી ગણુવ ાના ખા  બીટને સકૂવીને 
તેમાથંી કાળો અને લાલ પાઉડર તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. બીટ પાઉડરમા ંરહલેુ ં રંજક સયંોજન 
બીટાલેઇન છે. બીટાલેઇન લાલ બીટાિસયાનીન અને પીળા બીટાઝેિન્ થનથી બને છે. બીટના 
જયસુને શનૂ્ યાવકાશથી થીજાવીને ૪૦ થી ૬૦ ટકા કન્ સન્ ટેર્શન તૈયાર કરીને  પેર્ બનાવવામા ંઆવે 
છે.  
 

 આમાનંી મોટાભાગની પર્ોડકટો કલર  ટેિબલાઇઝર તરીકે એ  કોિબર્ક એિસડ (અને 
પરવાનગીપાતર્ િપર્ઝવેર્િટવ પણ) ધરાવતી હોય છે. બીટાલઇેન્ સ પર્કાશ, pH અન ેગરમી પર્ત્ યે 
સવંેદનશીલ છે અને પાણીમા ંસરળતાપવૂર્ક દર્ા  યક્ષમ છે અને ખા ચીજને રાસબરીનો રંગ આપવા 
માટે એનેટો સાથે વાપરી શકાય છે.  
 
 

મોના  કસ પીગમેન્ ટસ ્ 
 પવૂર્ના દેશોમા ંપરંપરાગત ખોરાકમા ંકુદરતી રંજક પર્િકર્યક તરીકે મોના  કસ પીગમેન્ ટ્સનો 
વપરાશ વધી રહયો છે. વરાળથી રાધેંલા ભાતને ઘન િ  થિતમા ંઆથો લાવવાથી થતા મોના  કસ 
પોરપોરસના સ ૂ  મજીવમા ં તેનો અકર્ કાઢવામા ંઆવે છે. વાયુ પ પયાર્વરણમા ં O2  અને  CO2 
પર્માણથી મોન  કસ પોરપોરસથી થતા રંજકકણોના ઉત્ પાદન પર ન ધપાતર્ અસર થાય છે. 
 
 

 તેમ છતા,ં મોના  કસ પીગમેન્ ટનો ઉપયોગ અનકુર્મે ૧.પ% અને ૧.૦%ની સાદંર્તા પર 
કેળાના સોસ અને ટોસીનો (પર્િકર્યા કરેલા માસં) પર રંગ નાખવા માટે થાય છે. હમે અને સોસ 
વી માસં પેદાશો માટેના રંગ પર્િકર્યક તરીકે પણ તેનો ઉપયોગ થઇ શકે છે. એિમનો શકર્રામાથંી 

પસદં કરેલા પનુઃ ઉ ીપક સાથે મોના  કસ િજન્ સના સ ૂ  મજીવોના પીળા લાલ રંજક દર્  યોની 
પર્િતિકર્યા કરીને મેળવેલા રંજક દર્  યો સોયા આધાિરત માસંની અવેજી પર્ોડકટો, દહીં અને નોન-
આ  કોહોિલક પીણાને લાલ રંગ આપવા માટે તેનો ઉ મ ઉપયોગ કરી શકાય છે. 
 
 

ફીકોિસઆનીન (Phycocyanin) 

 ફીકોિસઆનીન બીજુ ંએક રંગદર્  ય છે  વાદળી રંગ આપે છે અને સામાન્ ય રીતે  પી લીના 
એસપીમાથંી અકર્  વ પે  મેળવવામા ંઆવે છે. pH 5-7 પર સૌથી ઉચ્ ચ  થાયીત્ વ ધરાવતુ ંતે 
દર્ા  યક્ષમ ઉ ીપક છે અને તેમા ંસોિડયમ એલ- એ  કોબેર્ટ અને સોિડયમ એથ બેર્ટ (erythorbate) 
અથવા (ઓછા પર્માણમા)ં L – એ  કોિબર્ક એિસડ અને એથ બેર્ટ એિસડ વો એિન્ ટ-ઓિકસડન્ ટ 
ઉમેરીને તેના  થાયીત્ વમા ંસધુારો કરી શકાય છે.  
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 એિન્ ટઓિકસડન્ ટ સાદંર્ અથવા સકૂા ફીકોિસયાનીનમા ંઅથવા ખોરાકના તત્ વમા ં સીધુ ં જ 
ઉમેરી શકાય છે ફીકોિસયાનીનનો સામાન્ ય રીતે થીજાવેલી મીઠાઇઓ, શરબત અને મીઠાઇઓમા ં
કલરન્ ટ તરીકે ઉપયોગ થાય છે.  
 

 તા તરમા ંસમયમા ં તેનો ઉપયોગ વાદળી ચ્ યઇૂંગ ગમમા ંકરવામા ંઆવી રહયો છે અને 
 પી લીના એસપીમાથંી અકર્ સ ્વ પે કાઢેલા ફીસરીિસઆનીન અથવા ફીકોસીઆનીન ઉમેરીને 
તૈયાર કરવામા ંઆવે છે  લીલા પીણામા ંલીલા રંગના  થાયીત્ વ માટે પણ ઉમેરવામા ંઆવતુ ં
હોય છે. િફસરીિસઆનીન ૮૦૦ સે. સધુી ગરમ કરીને પ કલાક પછી પણ અથવા ૨૫૦ સે. પર ૧ર 
મિહના સધુી સગંર્હ કયાર્ પછી એ જ  વ પમા ંરહ ેછે.  
 
 

કેરેમલ (Caramel)  

 બદામી રંગમા ંમ દાર સોડમ પેદા કરવા માટે ખાડંની બનાવટો તૈયાર કરવાની પર્ણાલી 
ઘરની રસોઇમા ંસદીઓથી પર્ચિલત છે.  
 

 કેરેમલ ખાડંને તપાવીને મેળવવામા ંઆવતુ ંબદામી રંગનુ ં દર્  ય છે. ખોરાક અને ઔષક 
િનયતંર્ણ તતંર્ની અિધકૃત  યાખ્ યા ÕÕકાબ હાઇડેર્ટ, ડેકસટર્ોઝ, ઇન્ વટર્ સગુર, લેકટોઝ, મા  ટ િસરપ, 
મોલેિસસ,  ટાચર્ હાઇડર્ોિલસેટ અને તેના ભાગ અથવા સકુર્ોઝને કાળજીપવૂર્ક રીતે િનયિંતર્ત કરેલી 
ઉ  ણતા પર્િકર્યામાથંી પિરણમતા ઘરેા બદામી રંગના પર્વાહી અથવા ઘન અથવા પર્વાહી પદાથર્ને 
કલર એિડટીવ કેરેલમ તરીકે ઓળખાય છે.ÕÕ 
 
 

પેપિરકા (Paprika) 

 પેપિરકા નરમ મરચાની સકૂવેલી િશંગમાથંી તૈયાર કરેલો ઘેરો લાલ, મીઠાશ પડતો તીખો 
પાઉડર છે. પેપિરકા ઓિલઓરેસીન કોઇપણ માન્ ય સોલવન્ ટ અથવા તેના સયંોજનથી પેપિરકાનો 
અકર્ કાઢીને મેળવવામા ંઆવતુ ં  વાદ અને રંગનુ ંસયંોજન છે. આ સોલવન્ ટમા ંએસીટોન, ઇથાઇલ 
આ  કોહોલ, એથીલીન ડાઇકલોરાઇડ, હકેઝેન, આઇસોપર્ોપીલ આ  કોહોલ, મીથાઇલ આ  કોહોલ, 
મીથાઇલીન કલોરાઇડ અને ટર્ાઇકલોરોએથીલીન તેના  તર્ોતાના આધારે, પેપિરકા ઓિલઓરેિસન 
બદામી, લાલ, અ  પમાતર્ામા ંતતં ુ  વ પ એક પ પર્વાહી છે.  
 

હળદર 

 હળદર એ જમીન નીચે ઉગતી હળદરના સકૂવેલા ગાઠંીયાનો ચમકદાર પીળો અકર્ છે. 
ટમેર્િરક ઓિલઓરેસીન એસીટોન, ઇથાઇલ આ  કોહોલ, એથીલીન ડાઇકલોરાઇડ, હકેઝેન, 
આઇસોપર્ોપીલ આ  હોકોલ, િમથાઇલ આ  કોહોલ, મીથાઇલીન કલોરાઇડ અને ટર્ાઇકલોરો-એથીલીન 
વા સોલવન્ ટના એક અથવા તેથી વધ ુસયંોજનથી હળદરના મળૂનો અકર્ કાઢીને હળદરમાથંી 
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મેળવેલા  વાદ અને રંગનુ ંસયંોજન છે. મખુ્ ય રંગ દર્  ય કકર્યિુમન (curcumin) છે. કકર્યિુમન 
પાણીમા ંઓગળે નિહ તેવો નારંગી લાલ  ફિટકકણો ધરાવતો પાઉડર છે. પરંત ુતે ઇથેનોલ અને 
ગ્ લેિ યલ એિસિટક એિસડમા ંદર્ા  યક્ષમ છે. હળદરના અકર્ તૈલ-દર્ા  ય હોય છે. આ રંગદર્  યો ગરમી 
પર્ત્ યે સાપેક્ષ રીતે  થાયી હોય છે. પરંત ુઓિકસજનની હાજરીમા ંપર્કાશને કારણ ેઝડપથી ઝાખંા પડે 
છે. હળદર તેના કુદરતી  વ પમા ંઅથવા બાિરક રીતે દળેલી ચમકતા પીળા પાઉડરના  વ પમા ં
મળે છે.  
 
 

કેસર (Saffron) 

 કેસર કેસર (crocus sativus)ના લોના સકૂા ડાઘ છે. તે સહજે તરૂો  વાદ ધરાવતો લાલ 
બદામી અથવા સોનેરી પીળો સગુધંી પાઉડર છે. કેસરનુ ંરંજકદર્  ય કર્ોસીન અને કર્ોિસટોન છે. ખા  
રંગ તરીકે કેસર પર્કાશ, ઓિકસડેસીન pH પર્ત્ યે અને સ ૂ  મજીવોના પર્િતકાર માટે  થાયી છે અને 
રંગની છાટં માટેની ઊંચી ક્ષમતા ધરાવે છે.  
 
 

કેરેમીન (Caramine) 

 કેરેમીન એ  યિુમિનયમ અથવા કાિમર્નીક એિસડ વગરનુ ં કેિ  શયમ-એ  યિુમિનયમ છે. 
કેરેમીન ઇન્ દર્ગોપ નામના માદા જીવડાના સકૂવેલા શરીરમાથંી અને એ  યિુમિનયમ-કેિ  શયમ ક્ષાર 
વાપરીને એ  યિુમિનયમ હાઇડર્ેડના સબ  ટેર્ટ પરના અવકે્ષપી કાિમર્નીક એિસડ અકર્  વ પે કાઢીને 
મેળવવામા ંઆવે છે. દૂધ આધાિરત પર્ોડકટોમા ં રંગ નાખવામા ંતેનો સફળતાપવૂર્ક ઉપયોગ થાય 
છે.  
 
 

ગર્ાહક માટેની િચંતાનો િવષયઃ 
 િશિક્ષત ગર્ાહકો સાનકુૂળ લેબલ એટલે પર્ોડકટો માટેની શોધમા ં હોય છે અને ખોરાક 
પર્ણાલીમા ં વ રંગોનો ઉપયોગ આશા  પદ જણાય છે પરંત ુ તેમા ંpH, તાપમાન અથવા અન્ ય 
પયાર્વરણીય અસરોને તેમા ંસતત ફેરફાર થતો હોવાથી તેની અસરો ચોકકસ નથી હોતી.  
 

 બીજુ,ં િસન્ થેિટક રંગોની સરખામણીમા ં વ-રંગો ખબૂ મ ઘા છે તેથી તેની ઊંચી િકંમતના 
કારણે પર્ોડકટમા ંથતો ભાવવધારો નકારાત્ મક પિરબળ ગણાય. તેમ છતા,ં આપણે વ રંગના 
ફાયાદઓ પર્ત્ યે બેદરકાર રહી શકીએ નિહ અથવા તેને અવગણી શકીએ નિહ. આવી રીતે, અમકુ 
એવી ટેકિનકો િવકસાવવાની તાતી જ િરયાત છે કે થી વ રંગો આપણને પોસાય તેવા ભાગે 
મળે અને વ રંગોના આરોગ્ ય લાભોને આપણે માણી શકીએ.  
 

 પરવાનગીપાતર્ અને િબનપરવાનગીપાતર્ રંગોના આડેધડ ઉપયોગ અને તેનાથી થતી 
સભંિવત આરોગ્ ય અસરોના પરુવાઓને આધારે િસન્ થેિટક રંગોના ઉપયોગ પર ભારતની સસંદે સન 
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૧૯૮૮મા ં પર્િતબધં લાદવાના આદેશો કયાર્ હોવાનુ ં કહવેાય છે. ડ એડીિટવ સબ કિમિટ 
ઓફ સેન્ ટર્લ કિમિટ ફોર ડ  ટાન્ ડડર્સ ્(CCFS) તર્ણ િસન્ થેિટક રંગો એટલે કે અમરંથ ફા  ટ રેડ– ઇ 
અને ગર્ીન–ડ રદ કરવાનુ ંસચૂવેલુ ંઅને ત્ યારબાદ તમામ ડેરી પર્ોડકટોમા ંતેમ જ અન્ ય પર્ોડકટોમા ં
તેનો ઉપયોગ રદ કરવાનુ ંસચૂવેલુ.ં 
 

કો  ટક ૧૧: િસન્ થિેટક ખા  રંગોની પરવાનગી આપેલી ખા ચીજો. 
    (તા.રપમી ફે આુરી, ૧૯૭૭ના રાજપતર્મા ંપર્િસધ્ ધ થયેલા જાહરેનામામા ંસધુાયાર્ મજુબ) 
 

ખા ચીજ 

રંગનુ ંમહ મ 
પરવાનગીપાતર્ પર્માણ 

(ppm) 
આઇ  કર્ીમ, િમ  ક લોલી, થીજાવેલા ફળાહાર,  વાિદ  ટ દૂધ, દહીં, આઇ  કર્ીમ 
િમકસ પાઉડર  

૧૦૦ 

િબ  કીટ વેફર સિહત િબ  કીટ, પે  ટર્ી, કેક, િમઠાઇઓ, સતૂરફેણી, કેન્ ડી, ખાસ 
િલજજતદાર વાનગીઓ, પાલમોથ, મ ગીઆ, લગલુાબ, સાગો, પાપડ, 
દાળબાજી  

૧૦૦ 

સસંિુદર્ત (hermetically) સીલ કરેલા પાતર્ોમા ં રાખવામા ં આવતા વટાણા, 
 ટર્ોબેરી અને ચેરી, િપર્ઝવર્ અથવા પર્ોસેસ કરેલા પપૈયા કેનમા ંસીલ કરલા 
ટમેટાનો રસ, ફળનો રસ,  કવોશ ફળના રસમાથંી તૈયાર કરવામા ંઆવતા 
પીણા, લી જામ, સતંરાનો મરુબ્ બો, ચાસણીથી  વાિદ  ટ કરવામા ંઆવતા ફળ, 
પાસાદાર ફળ અથવા ચમકાટ આપેલા ફળ 

૨૦૦ 

િસન્ થેિટક િસરપ, શરબત, ટ બાર, ટ િબવરેજીસ, ફળના પીણા અને િસન્ થેિટક 
સોફટ િડર્ન્ ક કન્ સન્ ટેર્ટ સિહત નોન-આ  કોહોિલક કાબ નેટેડ અને નોન-કાબ નેટેડ 
ઉપયોગ કરવા માટે તૈયાર િસન્ થેિટક િબવરેજીસ (મદંનપર્િકર્યા પછી માપવુ)ં  

૧૦૦ 

ક  ટડર્ પાઉડર  ૧૦૦ 

લી િકર્  ટલ અને આઇસ કેન્ ડી  ૧૦૦ 

 
 

  આહારમા ં કુદરતી રંગોનો વપરાશ સલામત જણાતો હોવા છતા,ં ઉ ોગોનો દર્િ  ટકોણ એવો 
છે કે કુદરતી રંગો એક પ નથી હોતા; વળી, ટકાઉ નથી હોતા; જુદા જુદા પર્કારના રંગમા ંનથી 
મળતા; ખબૂ મ ઘા અને લગભગ અપર્ાપ્ ય હોય છે અને આખરી પેદાશને અિનચ્છનીય રંગ મળતો 
હોવાથી કુદરતી રંગ િસન્ થેિટક રંગનો યોગ્ ય િવક  પ બની શકે તેમ નથી.  
 
 

 િવકિસત દેશોમા ંપરવાનગી આપેલા ખા રંગોના પર્કાર અને સખં્ યા ઘણી અલગ અલગ છે 
અને આ કાયદાઓની આંતરરા  ટર્ીય એક પતા ધધંાકીય અવરોધોને પહ ચી વળવા માટે અત્યતં 
મુ  કેલ છે. તેમ છતા,ં નોવેર્ અને  વીડન વા દેશોએ ખોરાકમા ં કોઇપણ િસન્ થેિટક રંગના 
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ઉપયોગની મજૂંરી નથી આપી. ગર્ાહકોએ પણ બજારમા ં મળતા કૃિતર્મ રંગયકુત ખોરાકને 
પર્ોત્ સાહન ન આપવુ ંજોઇએ. ઉત્ પાદકોને પોતાના આિથર્ક પાસાને બદલે આરોગ્ યના દર્િ  ટકોણ પર્ત્ યે 
વધ ુિચંિતત બનવુ ંજોઇએ.  
 

 હાલના બજારમા ંઆંતરરા  ટર્ીય/રા  ટર્ીય બજારમાથંી પર્િકર્યા કરેલો ખોરાક ખડકાતો હોવાથી 
ખા રંગોની આહાર પર્વેશક્ષમતા પરની માિહતી તૈયાર કરવી જોઇએ. ઉપલભ્ યતા અને 
ખરીદક્ષમતા વધવાની સાથે, હાલની રંગયકુત પર્ોડકટોનુ ં ઠરાવેલા ADI લેવલ કરતા વધ ુ
ખા રંગોના વધતા સેવનનો ખતરો પેદા કરતી ગણુવ ા અને િવિવધતામા ંજોર વધી શકે છે. 
લાબંા ગાળા સધુી વધ ુજથ્ થામ ંથતા એિડટીવના સેવનથી પેદા થતી અસરો અને તેની સભંિવત 
સહિકર્યાવતીર્ અસરનો શરીરિવ ાનની દર્િ  ટએ અભ્ યાસ કરવાની જ ર છે.  
 

 પર્િકર્યા કરેલા ખોરાકમા ં વ રંગોની ઓળખ,  થાયીત્ વ અને અસરકારક ઉપયોગ પરનુ ં
સશંોધન િસન્ થેિટક રંગના વૈકિ  પક ઉપયોગના હતેથુી સગંીન બનાવીને િવકસાવવાની જ ર છે.  
 

 િવ ના તમામ િવકિસત દેશો રા  ટર્ીય  તરનો દેખરેખ િનયમન કાયર્કર્મ ધરાવે છે  ડ 
એિડટીવ અને તેમાનંા દૂષકો પરની માિહતી િનયિમત રીતે એકિતર્ત કરે છે. ભારતમા,ં આ જ 
કામગીરી નીચેની સં  થાઓ ારા કરવામા ંઆવે છેઃ- 
૧. નેશનલ ઇન્  ટીટયટુ ઓફ ન્ યિુટર્શન (NIN), હૈદરાબાદ  
ર. ઇન્ ડિ  ટર્યલ ટોિકસકોલોજી િરસચર્ સેન્ ટર (ITRC), લખનૌ 
૩. સેન્ ટર્લ ડ ટેકનોલોિજિકલ િરસચર્ ઇન્  ટીટયટુ (CFTRI), મૈસરુ 
 

એિડિટવ કામગીરી 
કુદરતી 
અથવા 
િસન્ થેિટક 

પર્િતબધં 

મકૂયાનુ ંવષર્ 
સમ  યા 

એજીન (નાઇટર્ોજન 
ટર્ાઇકલોરાઇડ)  

ફલોર િબ્ લિચંગ 
એજીંગ એજન્ ટ  

િસન્ થેિટક ૧૯૪૯ પર્િકર્યા કરેલા લોટની બેર્ડ  
કૂતરાઓએ ખાધી તે કૂતરાઓને 
વાઇ વી તાણ/આંચકી થયેલ. 
આ રંગમા ં મીથીઓનીન 
સ  ફોકઝાઇમ નામનુ ં ઝેરી 
પર્િકર્યક હત ુ ં 

કૃિતર્મ રંગો 
બટર યલો  કૃિતર્મ રંગ િસન્ થેિટક ૧૯૧૯ ઝેર,  ત્ યાર બાદ હોજરીનુ ં

કેન્ સર કરત ુ ંહોવાનુ ંજણાયેલુ ં
ગર્ીન – ૧ કૃિતર્મ રંગ િસન્ થેિટક ૧૯૬૫ હોજરીનુ ંકેન્ સર 

ગર્ીન – ર કૃિતર્મ રંગ િસન્ થેિટક ૧૯૬૫ પરીક્ષણ માટે અપરૂત ુ ં આિથર્ક 
મહત્ વ 
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ઓરેન્ જ – ૧  કૃિતર્મ રંગ િસન્ થેિટક ૧૯૫૬ શરીરના અવયવોને નકુસાન 

ઓરેન્ જ – ર  કૃિતર્મ રંગ િસન્ થેિટક ૧૯૫૬ શરીરના અવયવોને નકુસાન 

ઓરેન્ જ – બી કૃિતર્મ રંગ િસન્ થેિટક ૧૯૭૮ 
પર્િતબધં 
કયારેય 
આખરી 

 વ પમા ંન 
મકૂાયો. 

કેન્ સર 

રેડ – ૧ કૃિતર્મ રંગ િસન્ થેિટક ૧૯૬૧ હોજરીનુ ંકેન્ સર 

રેડ – ર કૃિતર્મ રંગ િસન્ થેિટક ૧૯૭૬ કેન્ સરકારક હોવાની સભંાવના  
રેડ – ૪ કૃિતર્મ રંગ િસન્ થેિટક ૧૯૭૬ કૂતરાની એિડર્નલ કોટેર્કસને ઊંચા 

પર્માણમા ં નકુસાન; ૧૯૬૫ પછી 
તેનો ઉપયોગ માતર્ મેરે  કીમો 
ચેરી અને અમકુ ટીકડીઓમા ં
થતો; હજુ પણ ઔષધો અને 
સ દયર્ પર્સાધનીય બનાવટોમા ં
ટથી નાખવામા ંઆવે છે.  

રેડ – ૩૨ કૃિતર્મ રંગ િસન્ થેિટક ૧૯૫૬ આંતિરક અવયવોને નકુસાન 
અને અમકુ નબળી માતર્ામા ં
કેન્ સરકારક; માતર્ સતંરાઓને રંગ 
ચડાવવા (2 ppm) માટે સાઇટર્સ 
રેડ 2ના નામ હઠેળ સન 
૧૯૫૬થી વપરાશ ચાલ ુછે.  

સદુાન – ૧ કૃિતર્મ રંગ િસન્ થેિટક ૧૯૧૯ ઝેરી,  ત્ યારબાદ કેન્ સરકારક 
હોવાનુ ંજણાયેલુ.ં 

વાયોલેટ – ૧ કૃિતર્મ રંગ િસન્ થેિટક ૧૯૭૩ કેન્ સર (ડુકકરના મડદાઓ પર 
કૃિષ િવભાગનો ઇન્  પેકશન  ટેમ્ પ 
મારવા માટે તેનો ઉપયોગ થતો 
હતો.  

યલો ૧ અને ર કૃિતર્મ રંગ િસન્ થેિટક ૧૯૫૯ ઊંચી માતર્ામા ં સેવનથી આંતરડા 
મા ં ણ  

યલો – ૪ કૃિતર્મ રંગ િસન્ થેિટક ૧૯૮૨ યકૃતનુ ંકેન્ સર 
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કોબા  ટ સો  ટ   ટેબીલાઇઝિબઅર 
ફોમ 

િસન્ થેિટક ૧૯૬૬ દય પર ઝેરી અસર 

કયમેૂિરન ફલેવિરંગ  િસન્ થેિટક ૧૯૫૪ યકૃતમા ંઝેરી અસર 

સાયકલેમેટ કૃિતર્મ ગળપણ િસન્ થેિટક ૧૯૭૦ િપ ાશય કેન્ સર, વીયર્પીંડને 
નકુસાન, હવે સીધી રીતે કેન્ સર 
કરત ુ ં હોવાનુ ં નથી ગણાત ુ ં પણ 
અન્ ય રીતે કેન્ સરકારક હોવાની 
ક્ષમતા ધરાવે છે.  

ડાઇ-ઇથાઇલ 
પાયરોકાબ નેટ 
(DEPC) 

િપર્ઝવેર્િટવ 
(િબવરેિજસ) 

િસન્ થેિટક ૧૯૭૨ એમોનીયા સાથે ભળે તો 
મતૂર્માગર્નુ ંકેન્ સર 

ડયઅૂલરીન (પી- 
એિકસફેનાલરીઆ 

કૃિતર્મ ગળપણ િસન્ થેિટક ૧૯૫૦ યકૃત કેન્ સર 

એથીલીન ગ્ લીકોલ સોલવન્ ટ હયમેુકટન્ ટ િસન્ થેિટક િકડનીને નકુસાન 

મોનોકલોરો એિસટીક 
એિસડ  

િપર્ઝવેર્િટવ િસન્ થેિટક ૧૯૪૧ અત્ યતં ઝેરી 

નોડ  હાઇડર્ો ગ્ યએુલા 
એરેિટક 
એિસડ(NDGA) 

એન્ ટી-ઓિકસડન્ ટ રણની 
વન  પિત 

૧૯૬૮(FDA), 

૧૯૭૧ 
િકડનીને નકુસાન 

કેલેમસનુ ંતેલ ફલેવિરંગ કેલેમસના 
મળૂ 

િસન્ થેિટક 

(USDA) 
 ૧૯૬૮ 

આંતરડાનુ ંકેન્ સર 

પોલીઓિકસથીલોનક 
 ટીરેટ (Myrj 45) 

ઇમ  સીફાયર 
ફલેવિરંગ  

સેસાફર્ાસ ૧૯૫૨ િપ ાશયની પથરી અને ટયમુર 

સેન્ ફર્ોલ િપર્ઝવેર્િટવ િસન્ થેિટક ૧૯૬૦ યકૃતનુ ંકેન્ સર 

થીઓયિુરઆ - - ૧૯૫૦ યકૃતનુ ંકેન્ સર 

 

 ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ અિધિનયમ હઠેળ રંગોની મજૂંરી આપવા સબંધંી જવાબદારી 
રાજય સરકારની છે.  
 

 ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ િનયમો, ૧૯૫પના િનયમ-ર૩ પર્માણ ેઆ િનયમોથી િનિદર્  ટ રીતે 
મજૂંરી આપી હોય તે િસવાય ખોરાકની કોઇપણ વાનગી કે ચીજમા ંરંગદર્  ય ઉમેરવાનો પર્િતબધં છે.  
 

 સદરહ ુ િનયમોના િનયમ ર૪ મજુબ કોઇ ખા ચીજમા ંવધારાના કોઇ રંગ દર્  યો ઊમેરેલા 
હોય ત્ યારે ખોરાકના પેકેજને લગાડેલા લેબલ પર તે મતલબનુ ં િનવેદન મોટા અક્ષરોમા ંપર્દિશર્ત 
કરવુ ંજોઇશે.  
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 િનયમ ર૬ મજુબ કોઇ ખા ચીજમા ંકુદરતી રંગદર્  યો ઉમેરી શકાશે. 
 

 સદરહ ુિનયમોના િનયમ ૩૧ મજુબ, કોઇ ખા ચીજ તૈયાર કરવામા ંવપરાતા રંગ સપંણૂર્ શુ  
અને કોઇ પણ પર્કારની હાિનકારક અશિુ  વગરના હોવા જોઇશે.  
 

 નેશનલ િરસચર્ ડેવલપમેન્ ટ કોપ રેશન, નવી િદ  હી િસન્ થેિટક ખા  રંગોના િવક  પ તરીકે 
કુદરતી રંગોના ઉત્ પાદન માટેની ટેકનોલોજી ધરાવે છે.  
 

 સેન્ ટર્લ ડ ટેકનોલોિજકલ િરસચર્ ઇન્  ટીટયટુ પાસે બીટના મળૂ (લાલ), સરૂજમખુી (પીળો), 
કોકમ (લાલ), દર્ાક્ષ (ગલુાબી), મરચા (લાલ), એનેટો રંગ (નારંગી) વા અમકુ કુદરતી 
ખા રંગોના ઉત્ પાદન માટેની ટેકનોલોજી ઉપલબ્ ધ છે.  
 

 કડક િનયમનકારી જોગવાઇઓ હોવા છતા,ં તકેદારી અભ્ યાસો એવુ ં દશાર્વે છે કે 
િબનપરવાનગીપાતર્ રંગદર્ યો અને કાનનૂી મયાર્દા ઓળંગીને વધ ુપડતા પર્માણમા ંપરવાનગીપાતર્ 
રંગો અને ડેરી પર્ોડકટ િવ. વી િબનપરવાનગીપાતર્ પર્ોડકટોમા ંરંગોનો ઉપયોગ થઇ રહયો છે.  
 

 પરવાનગી આપેલા રંગોનો અથર્ એવો નથી થતો કે ખોરાકમા ં તેને ટથી ઉમેરી શકાય. 
પરવાનગીપાતર્ દરેક રંગ માટેની જોઇન્ ટ FAO/WHO એકસપટર્ કિમિટ ઓન ડ એિડટીવ(JECFA) 

 ારા પર્યોગ કરેલા પર્ાણીઓ પર ઝેરને લગતા અભ્ યાસો અને માનવ રાસાયિણક અભ્ યાસોમાથંી 
લીધલી િવગતોને આધારે  વીકાયર્ દૈિનક જથ્ થો (acceptable daily intake) નકકી કરવામા ં
આવેલ છે. ADI કોઇ  યિકતના સમગર્ આયુ  ય દરિમયાન કોઇપણ હાિનકારક અસર વગર દરરોજ 
વાપરી શકાય તેટલુ ંનકકી કરેલુ ંએક પર્માણ છે.  

 

 અનિધકૃત કે્ષતર્મા ંિબનપરવાનગીપાતર્ રંગોનુ ંઉમેરણ અસાધારણ છે.  
 

 મીઠાઇની ઘણી બધી વાનગીઓમા ંÕÕમેટાનીલ યલોÕÕ નાખવામા ંઆવતુ ંહોવાનુ ંકહવેાય છે. 
િબનપરવાનગીપાતર્ રંગોનો શરીરમા ંસતત પર્વેશ પર્ાણઘાતક નીવડે છે. તેનાથી દર્િ  ટની ખામી 
ઊભી થઇ શકે; પુ ષોમા ંવધં્ યત્ વ આવી શકે અને અવા રંગો કેન્ સરકારક પણ હોય છે અને રુિધરમા ં
ઇઓસીનનુ ંતત્ વ ઘટી જાય છે.   
 

 કાચના ચોખ્ ખા પાતર્મા ંઅથવા કસનળીમા ં રાખેલા ખા ચીજના નમનૂામા ં હાઇડર્ોકલોિરક 
એિસડ અથવા મિૂરઆિટક એિસડ (  વોશ બેિસન ધોવા માટે વપરાય છે તે) ઉમેરીને મેટાિનલ 
યલો (metanil yellow)ની હાજરી  તે ખા ચીજમા ંછે કે કેમ તેનુ ંઘરગથ્ થુ ંપરીક્ષણ કરી શકાય 
છે. જો ખા ચીજમા ં મેટાનીલ યલોની હાજરી હશે તો તે ખા ચીજનો રંગ પીળામાથંી લાલ થઇ 
જશે. 
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હળદરની ભિૂકમા ંપર્િતબિંધત લીડ કર્ોમેટ કોલટારડાઇથી પાડુંરોગ, પક્ષઘાત થઇ શકે છે 
અને સગભાર્  તર્ીઓમા ં ણૂનો િવકાસ અટકી જાય છે. 
 

માછલી વેચનારાઓ ઘણીવખત માછલમા ંપર્િતબિંધત ÕÕકાન્ ગો રેડ ડાઇÕÕનો ઉપયોગ કરતા 
હોય છે કે થી સડેલી કે વાસી માછલી ગર્ાહકોને તાજી લાગે. આ ડાઇ એટલે રે રંગ આંખો અને 
મગજની કામગીરીને પર્િતકૂળ અસર કરે છે અને મતૂર્માગર્, મતૂર્પીંડમા ંબળતરા થાય છે અને હોજરી 
તેમ જ બરોળને નકુસાન કરે છે. લાલ મરચાને ચળકતો રંગ ચડાવવા માટે પણ કાન્ ગો રેડ ડાઇનો 
ઉપયોગ થાય છે. સકૂા મરચા, સતંરા, કઠોળમા ંપણ સદુાન-ર, સદુાન-૩ રંગો ઉમેરવામા ંઆવે છે.  

 

િબિ  કટને રંગ આપવા માટે ઓરેન્ જ-ર અને રહોડોિમનો-બી (Rhodomino B) ઉમેરવામા ંઆવે છે. 
નાથી માથાનો દુઃખાવો અને ટયમુર થાય છે.  

 

તાદંળજા, વટાણા, દૂધી, ભીંડા, તરૂીયા, કોબી િવ. વા લીલા શાકભાજીને ઘણીવાર તાજા 
વા લાગે તે હતે ુમાટે ÕÕકોપર સ  ફેટÕÕના દર્ાવણમા ં ડબૂાડવામા ંઆવે છે. પણ આવા એિડટીવ 

આપણા આરોગ્ ય માટે અત્ યતં જોખમી છે.     

 
 

ડ એિડટીવ તરીકે યિુરઆઃ 
 યિુરઆને ખાતર તરીકે ઓળખવામા ં આવે છે પણ ખોરાક ઉ ોગમા ં તેનો ઉપયોગ        
ચ્ ય ૂઇંગ-ગમમા ં ટેક  ચરાઇઝર (texturizer) તરીકે થતો હોવાનુ ંબહ ુઓછી જાણમા ં છે. િસન્ થેિટક 
દૂધના ઘટક તરીકે પણ તેનો ઉપયોગ થતો હોવાનુ ંકહવેાય છે.  
 
 

ઝેરઃ ૧૦૦ mg/dlથી વધ ુપર્માણમા ંયિુરઆ લોહીમા ંભળે તો ભખૂ નબળી પડવી, અરુિચ અને 
ઉલટી વી તેની ઝરેી અસરો દેખાય છે. માનવીમા ંલાબંા ગાળા સધુી તેની વપરાશની અસર પર 
પધ્ ધિતસર અભ્ યાસ હાથ ધરવાની જ ર છે. િવ   યાપાર સં  થા (World Trade Oganisation) 
કોડેકસ એિલમેન્ ટેિરયસ કિમશન (CAC)(કોડેકસ તરીકે જાણીતા)ના િવિનયમોનો ઉપયોગ કરે છે. 
કોડેકસ ગર્ાહકો, ખા  િનમાર્તાઓ અને પર્િકર્યા સાથે સકંળાયેલા ઉત્ પાદકો, નેશનલ ડ કન્ ટર્ોલ 
એજન્ સી અને ઇન્ ટરનેશનલ ડ ટેર્ડ માટે એક બીજભતૂ વૈિ ક સદંભર્િબંદુ બન્ યુ ં છે. કોડેકસ 
(Codex)ના સદંભર્ ધોરણો િવ   યાપાર સં  થા (WTO)ના તમામ સભ્ યોને બધંનકતાર્ છે. ભારત 
તેનુ ંસભ્ ય હોવાથી પોતાના  થાિનક ઉ ોગોને આંતરરા  ટર્ીય  પધાર્ માટે તૈયાર કરવા માટે પોતાના 
ખોરાક કાયદાઓ કોડેકસ સાથે એક પ કરવાની જ ર છે.  
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ડ એિડટીવના સબંધંમા ંકેટલાક અનુ ર પર્ ોઃ 
 

૧. એિડટીવના સયંોજનની વધતી જતી શરીર િવષયક પર્વિૃ ના સબંધંમા ં ડ એિડટીવની 
સભંિવત સહિકર્યાવતીર્ અસરો. 

 

ર. સતત લાબંા ગાળા સધુી ઘણા બધા એિડટીવના ઊંચા પર્માણમા ંસેવનથી થતી સિંચત અસરો. 
 

૩. શહરેી વ  તીમા ંખા  રંગો/એિડટીવના દૈિનક આહાર પર્માણ પરની િવગતો. 
 

 દાયકાઓથી ખોરાક અને રસાયણ ઉ ોગો એમ કહી રહયા છે કે તમામ એિડટીવનુ ંયોગ્ ય 
પરીક્ષણ કરવામા ંઆ  યુ ં છે અને તે સલામત છે. તેમ છતા,ં ડ એિડટીવના કોયડાનો એવો 
ઇિતહાસ છે કે ઘણા વષ ના ઉપયોગથી એિડટીવ આરોગ્ ય જોખમો ઊભા કરતુ ંહોવાનુ ંજણાયુ ંછે. 
કોઇ  યિકત એમ કહતેી હોય કે તમામ ડ એિડટીવનુ ંયોગ્ ય પરીક્ષણ થયેલુ ંછે. અને તે સલામત 
છે ત્ યારે તમારે સામાન્ ય ખાતરી કરવાની ત  દી લેવી જોઇએ.  
 
 

 ગર્ાહકોએ ખધંા વેપારીઓથી ખબૂ સાવધ રહવેાની જ ર છે. રંગ ચડાવેલી ખા  ચીજોને 
બજારમાથંી નાબદૂ કરવાની કાળજી લવેી જોઇએ. નોવેર્ અને  વીડન વા દેશોએ ખોરાક ઉ ોગમા ં
િસન્ થેિટક રંગોના ઉપયોગની પરવાનગી નથી આપી અને આપણે પણ તે કરી શકીએ. ગર્ાહકોને 
ખધંા વેપારીઓનો િશકાર બનતા સાવચેત કરવા માટે અને ખોરાક ઉ ોગ કે્ષતર્ની લાલચથી તેમને 
દૂર રાખવા માટે સમહૂ પર્ચાર માધ્ યમો મારફત ગર્ાહક જાગિૃત જ રી છે.  

 

 તમામ એવા માલના ડ લેબલ પર પોષણલક્ષી હકીકતો અને એિડટીવને લગતી માિહતી 
આપવી જ રી છે. સરકારે આ પર્ મા ંજ રી રસ દાખવવો જોઇએ. બજારમા ંમળતા તમામ ડ 
એિડટીવ પર ISI પર્માણન ્ િચ ન હોવુ ંજોઇએ અને પર્િતબિંધત ડ એિડટીવ બજારમા ંમળવા ન 
જોઇએ.  
 

 ઘણા લોકો અનિધકૃત કે્ષતર્ અને ખધંાઇપવૂર્ક પર્િતબિંધત રંગો ઉમેરતા ફેિરયાઓ પાસેથી 
રંગ અથવા એવા રંગ ધરાવતી વાનગીઓ ખરીદીને તેનુ ંસેવન કરે છે અને આખરે તેના અંજામથી 
અજાણ એવા અબાલવ ૃ ો આરોગ્ ય જોખમોના િશકાર બને છે.  

 

 સરકારે ગર્ાહકોના ક  યાણ માટે ડ એિડટીવના વપરાશમા ંઅનિધકૃત કે્ષતર્ો (ખાસ કરીને 
ફેિરયાઓ અને નાની હોટલો/રે  ટોરાઓં)મા ંખા ચીજોના ઉત્ પાદક પર િનયતંર્ણની ગભંીરતાપવૂર્ક 
િવચારણા કરવી જોઇએ.  

 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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          ગણુવ ાયકુત બીજ ઓળખ 
                 પર જાગિૃત 
 
 
 
 
 
 
 

 સબુીજમ ્ સકુ્ષતેેર્ જાયત ે સપંા તૈ – સારા ખેતરમા ં સારા બીજથી િવપલુ પાક મળે છેઃ 
મનુ  મિૃત (ઇ.સ.પવૂેર્ ૫૦૦-૭૦૦) કોઇપણ દેશની કૃિષ તેના િબયારણ કાયર્કર્મ ટલી જ સબળ 
હોય છે. જો િબયારણ કાયર્કર્મો નબળા હોય તો કૃિષ નબળી હોય અને કૃિષ નબળી હોય તો રા  ટર્ 
નબ ં હોયઃ ડો.એમ..વી. રાવ, પવૂર્ િવશેષ ડેપ્ યટુી ડાયરેકટર જનરલ અને પવૂર્ કુલપિત ANGRAU. 
 

 દેશમા ંકૃિષ િવકાસ કાયર્કર્મોના આરંભથી જ ભારતીય ખેડતૂોને ગણુવ ાયકુત બીજનુ ંમહત્ વ 
સમજાયુ.ં રોયલ કિમશન ઓન એગર્ીક  ચરના િરપોટર્થી સશંોધન અને નવી નવી જાતોના 
મ ૂ  યાકંનમા ંસધુારો મ યો પરંત ુબીજની બહુલતા ગણુવ ાયકુત બીજ માગ સાથે તાલ ન મેળવી 
શકી. જો ખેડતૂોને શુ  ઉત્ પિત ધરાવતા  િબયારણ ન મળે અને આવા િબયારણ ઉચ્ ચ 
અંકુરણક્ષમતા, ભૌિતક શુ તા, જોમ, આરોગ્ ય વી ઇચ્ છનીય ગણુવ ા તેનામા ં ન હોય તો 
વન  પિત સવંધર્નમા ંથતા મડૂીરોકાણ પર ખેડૂતોને તેનુ ંબહુ ંજ ઓ  ંમ ૂ  ય મળે. ખાતરીયકુત 
ગણુવ ા ધરાવતા િબયારણ ખાતરો અને અન્ ય િનવેશ પર્ત્ યે યોગ્ ય પર્િતભાવ આપે છે. પરેૂપરૂી 
નીપજક્ષમતા લાવવા માટે િબયારણ ઉત્ પાદનની પર્િકર્યામા ંઉત્ પિત શુ તા અને અન્ ય ગણુવ ાઓ 
જાળવવા પર્ત્ યે ધ્ યાન આપવુ ંજોઇએ.  
 

 ભારતીય કૃિષમા ંછે  લા પ૦ વષર્મા ંપ૦ િમિલયન ટનનુ ંખા ા  ઉત્ પાદન વધારીને ર૦૦ 
િમિલયન ટનથી પણ વધારવામા ં િવરાટ પર્યત્ નો કરવામા ંઆ  યા છે. આ પર્િકર્યામા,ં દેશે અ ની 
તગંીયકુત અને સતત આયાતની પિરિ  થિતમાથંી બહાર નીકળીને િનકાસ કરવા સધુીની પર્ગિત 
કરી છે. િબયારણ કૃિષ ઉત્ પાદન ક્ષમતા નકકી કરવામા ંસૌથી મહત્ વનુ ંતત્ વ છે. ની ઉપર અન્ ય 
કૃિષ િનવેશોની કાયર્સાધકતા મોટે ભાગે આધાર રાખે છે. િવિવધ પર્કારની કૃિષ આબોહવા અને 
સઘન પાક પર્ણાલીની માગને પહ ચી વળવા માટે યોગ્ ય પર્કારના ગણુધમ  ધરાવતા િબયારણની 
જ ર પડે છે. કૃિષ ઉત્ પાદન અને કૃિષ ઉત્ પાદકતામા ંિનરંતર વિૃ  પાકની નવી અને સધુારેલી જાતો 
અને ખડૂેતોને ગણુવ ાયકુત િબયારણનો પરુવઠો સમયસર પરૂો પાડવાની કાયર્ક્ષમ પધ્ ધિત પર 
મોટા પર્માણમા ંઆધાર રાખે છે. િબયારણ કે્ષતર્મા ં છે  લા તર્ણ દાયકા દરિમયાન પર્ભાવશાળી 
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પર્ગિત થઇ છે. સન ૧૯૬૨-૬૩મા ં પર્માિણત િબયારણ હઠેળનો ૫૦૦ હકેટરથી પણ  ઓછો 
િવ  તાર સન ૨૦૦૩-૨૦૦૪મા ંપ લાખ હકેટરથી પણ વધ્ યો છે. ગણુવ ાયકુત િબયારણનો જથ્ થો 
૧ર૦ લાખ િકવન્ ટલ પાર કરી ગયો છે.  
 

 ગણુવ ાયકુત િબયારણ સાપંર્ત સમયની તાતી જ િરયાત છે. કૃિષલક્ષી પાકમા ં
ગણુવ ાયકુત િબયારણના ઉત્ પાદનની ખાસ જ ર છે. ગણુવ ાયકુત િબયારણના ઉત્ પાદનમા; બે 
ભાગ પડે છેઃ- 
 

(૧) બીજ પર્માણન ્ 
(ર) ગણુવ ા િનયતંર્ણ 

 

(૧) બીજ પર્માણન ્

 બીજ પર્માણન ્િબયારણની સખં્ યાવિૃ  અને ઉત્ પાદનના ગણુવ ા િનયતંર્ણ માટે કાનનૂી રીતે 
માન્ ય કરેલી  યવ  થા છે  નીચેના િનયતંર્ણ ઉપાયોથી બનેલી છેઃ- 
 

(ક) િબયારણની ઉત્ પિત શુ તાની અસિલયત નકકી કરવાના હતે ુ માટે પર્જિનત કરવાની 
સામગર્ીના ઉ ભવ પર વહીવટી િનયતંર્ણ 

(ખ) કે્ષતર્ીય િનરીક્ષણ – િવિવધ પર્કારની શુ તાની ખરાઇ અંગે િવગતો મેળવવા માટે ઉગતા 
પાકનુ ંમુ  યાકંન, પર્િત પરાગનયન, િબયારણના પાકને અલગ રાખવો, યાિંતર્ક િમ ણ અને 
રોગના પર્સારને અટકાવવા માટે અને રોગો, અવરોધ પ ઘાસપાલા અને સિંમ ણના 
સબંધંમા ંપાક પિરિ  થિતઓ અટકાવવા માટે િબયારણના પાકને અલગ રાખવો.  

(ગ) િબયારણના ચોકકસ સમહૂ (lots)ની ઓળખ અને ગણુવ ાનુ ંજતન કરવાના હતેથુી લણણી, 
સગંર્હ, હરેફેરને પર્િકર્યાના કૃિષલક્ષી અને વાિણજિયક સચંાલનની દેખરેખ.  

(ઘ) નમનૂા િનરીક્ષણ – પર્જનનની ટકાવારી, આદર્ર્તા પર્માણ, ઘાસપાલા – િબયારણનુ ંપર્માણ, 
િમ ણ અને શુ તા નકકી કરવાના ધ્ યેયથી પર્માણન એજન્ સીએ લીધેલા પર્િતિનિધ પ 
નમનૂાની પર્યોગશાળા ચકાસણી ારા વાવેતર ગણુવ ાનુ ંમ ૂ  યાકંન.  

(ચ) જથ્ થાબધં િબયારણનુ ં િનરીક્ષણ – િનરીક્ષણમા ં લીધેલા નમનૂાની તલુનામા ં જથ્ થાબધં 
િબયારણની સમ પતા ચકાસવાના હતેથુી એક ચોકકસ સમહૂ (lots)નુ ંમ ૂ  યાકંન.  

(છ) િનયિંતર્ત ભાગ ચકાસણીઃ  તર્ોત િબયારણ અને ઉગાડેલા આખરી િબયારણ – એમ બં ેમાથંી 
લીધેલા નમનૂાને ખેતરમા ંપર્  તતુ જાિતના પર્માણભતૂ નમનૂાની સાથોસાથ વાવી શકાય છે. 
તે બં ે વચ્ ચે સરખામણી કરીને ઉગાડેલા િબયારણની અલગ અલગ શુ તા અને આરોગ્ ય 
િનરીક્ષણને આધારે મળેલા પિરણામો ટલા છે કે કેમ તે નકકી કરી શકાય છે.  
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(એ) બીજ પર્માણનનો હતે ુ: 

બીજ પર્માણનનો હતે ુપર્માણન ારા િબયારણની ઉચ્ ચ ગણુવ ા જાળવી રાખીને 
એવી રીતે ઉગાડેલા િવિવધ પર્કારના અને જાિતના જાહરે કરેલા િબયારણની પર્જનન 
ઓળખ તેમ જ શુ તા સિુનિ ત કરવાને લગતી પર્સાર સામગર્ી િવતિરત કરીને લોકોને તે 
ઉપલભ્ ય બનાવવાનો છે. નકકી કરેલા ધોરણો હાસંલ કરવા માટે પણ બીજ પર્માણન 
ઘડવામા ંઆવે છે.  

 
 

(બી) િબયારણના વગર્ : 
(ક) સવંધર્ક બીજ (B/S) : સવંધર્ક િબયારણ િનપણુ વન  પિત સવંધર્ક ારા ની અંગત 
દેખરેખ હઠેળ સવંધર્ક કાયર્કર્મ અથવા સં  થાના અસલ અથવા પરુ  કતાર્ વન  પિત સવંધર્કો 
ારા સીધુ ં િનયતંર્ણ થતુ ં હોય તેવા િબયારણ અને પાયાના/મળૂ બીજની પર્ારંિભક અને 
આવતર્ક વિૃ  માટેના  તર્ોત પરૂો પાડતી હોય અથવા વાન  પિતક પર્સાર સામગર્ી છે. 
સવંધર્ક િબયારણ  પર્જિનત દર્િ  ટએ એટલા શુ   હોવા જોઇશ ેકે  તેની ત્ યાર પછીની પઢેી 
એટલે કે પર્માિણત મળૂ બીજના વગર્ જનીત શુ તાના ઠરાવેલા ધોરણો પિરપણૂર્ કરે. 
સવંધર્ક િબયારણના અન્ ય ગણુવ ા પિરબળો એટલે કે તેની ભૌિતક શુ તા, િન  કર્ીય દર્  યો, 
અંકુરણ િવ. તેના લેબલ પર વા  તિવક ધોરણે દશાર્વવા જોઇશે  રંગમા ં ÕÕસોનેરી પીળાÕÕ 
અને મયાર્િદત પર્માણમા ંમળતા હોવા જોઇશે.  
 

(ખ) મળૂ બીજઃ (F/S) : મળૂ બીજ સવંધર્ક બીજની પર્જાિત હોવી જોઇશે અથવા સવંધર્ક 
બીજમા ં  પ  ટ રીતે પિરવિતર્ત શકાય તે રીતે મળૂ બીજમાથંી પેદા કરેલા હોવા જોઇશે. 
િબયારણના ઉત્ પાદન પરની દેખરેખ અને તેની મજૂંરી પર્માણન ્એજન્ સી ારા કરવામા ં
આવશે અને તેની િનિ ત જનન ઓળખ અને શુ તા જાળવી શકાય અને તેની િનિ ત 
જનન ઓળખ જાળી શકાય તે રીતે તેનુ ંસચંાલન કરવુ ંજોઇશે, અને પર્માિણત થતા પાક 
માટે િનિદર્  ટ કરેલા પર્માણન ધોરણો અનસુાર તે હોવા જોઇશે. તે મયાર્િદત માતર્ામા ંમળતા 
હોય છે અને તેનુ ંવાવેતર ફાઉન્ ડેશન સીડ  ટેજ-ર અથવા પર્માિણત િબયારણના ઉત્ પાદન 
માટે કરવામા ંઆવતુ ંહોય છે. આવા ફાઉન્ ડેશન સીડ પરની પર્માિણત ટેગ સફેદ રંગમા ં
હોવી જોઇશે.  
 

(ગ) પર્માિણત િબયારણ પર્માિણત બીજ મળૂ બીજ (foundation seed)ની જાિત હોવી 
જોઇશે અને તેનુ ંઉત્ પાદન પર્માિણત કરવામા ંઆવતા પાક માટે ઠરાવેલા ધોરણો અનસુાર 
તેની િનિદર્  ટ જનીન (genetic) ઓળખ અને શુ તા જળવાય તે રીતે કરવાનુ ં રહશેે.  
પર્માિણત બીજ અનાજ ઉત્ પાદન માટે ખડેૂતોને િવપલુ પર્માણમા ંવેચાણથી ઉપલબ્ ધ થાય 
છે. પર્માિણત બીજ ÕÕચમકતા વાદળીÕÕ રંગની ટેગ ધરાવત ુ ંહોવુ ંજોઇશે.   
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(ર) પર્માિણત િબયારણ પર્માિણત િબયારણની જ જાિત હોઇ શકે પરંત ુઆવુ ંફેર ઉત્ પાદન પોતાના 
મળૂ િબયારણ (foundation seed stage-1) પછીની તર્ણથી વધ ુ પેઢીમા ંથયેલુ ંન હોવુ ંજોઇએ. 
અને બીજ પર્માણન ્એજન્ સી ારા એવુ ંનકકી કરવામા ંઆવે છે કે િબયારણની જનીન ઓળખ અને 
શુ તામા ંમહત્ વનો ફેરફાર નહીં થાય અને બીજ ઉત્ પાદક ારા તમામ વાજબી પર્યાસો કયાર્ પછી 
પણ મળૂ િબયારણની તગંી હોવાની ખાતરી બીજ પર્માણન એજન્ સીને થયેલી હોવી જોઇએ. આ 
રીતે ઉત્ પાદન કરેલા પર્માિણત િબયારણ પર્માણન હઠેળ વધ ુ િબયારણ વિૃ  માટે લાયક ગણાશે 
નિહં. પર્માણન હઠેળની વધ ુબીજ વિૃ  માટે યોગ્ ય ન ગણાતા હોવા તેવા ઉત્ પાદન માટેની પર્માણન 
ટેગ પર ÕÕnot eligible for further seed increase under certificationÕÕ એટલ ેકે પર્માણન 
હઠેળ વધ ુબીજ વિૃ  લાયક ગણાશે નિહ એવુ ંલખાણ ઉપસાવેલુ ંહોવુ ંજોઇશે. 
 

બર્ીડર, ફાઉન્ ડેશન અને સિટર્ફાઇડ, િબયારણની ટેગ.  

 
 

 

 
 

 િબયારણના પથૃકકરણનો અહવેાલ અને વાવેતર કરેલ ુહોય ત્ યા ંતેની વિૃ ક્ષમતા પરીક્ષણ 
(grow out test) ના પિરણામો મ યે અને િબયારણનો વગર્ (lot) ઠરાવેલા ધોરણોને પિરપણૂર્ કરતો 
હોય તો પર્માણન એજન્ સીએ તરત જ તેનુ ં પેિકંગ, ટેગીંગ અને સીિલંગ તેમ જ પર્માણપતર્ કાઢી 
આપવાની કાયર્વાહી હાથ ધરવી જોઇશે. િબયારણ પર્માણન માટેના અિધકૃત અિધકારીએ 
પર્માણનની દરેક ટેગ ઉપર પોતાની સહીનો શેરો કરવો જોઇશે અને પોતાનુ ં નામ અને હો ો 
જણાવતો રબ્ બર  ટેમ્ પ પર્માણન ટેગ પર જ રી પેિકંગ સાઇઝમા ંપેક કરેલા ઉત્ પ ની િવગતો પર 
યોગ્ ય રીતે લગાવવો જોઇશે. ત્ યારબાદ પાતર્/કન્ ટેનરને સીલ કરીને સમગર્ વગર્ માટે નમનૂા ન.ંરમા ં
બજાર માટેનો વેચાણ હુકમ કાઢી આપવો જોઇશે. પર્માણન એજન્ સી યોગ્ ય સલામતી પગલા લઇને 
પોતાની િવવેકબિુ  મજુબ આગોતરા ટેગીંગની મજૂંરી આવી શકશે.  
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(ઘ) પર્માણન ્માટેના ઇન્ કાર બાબત. 
 પર્માણન એજન્ સી કોઇ ખેતર અથવા િબયારણ અથવા તે બં ે માટે કોઇ ચોકકસ પાક માટે 
ઠરાવેલા લઘતુમ ધોરણો પિરપણૂર્ ન કરતા હોય તેવા કોઇ િબયારણ ઉત્ પાદનના ખેતર અથવા કોઇ 
િબયારણના પર્માણનનો ઇન્ કાર કરી શકશે. આવો ઇન્ કાર થયાના ૩૦ (તર્ીસ) િદવસની અંદર 
અપીલ સ ામડંળને અપીલ કરી શકાશે. િબયારણ અિધિનયમ, ૧૯૬૬ની કલમ ર(૧) હઠેળ બીજ 
પર્માણન એજન્ સીના િનણર્યો સામેની તમામ અપીલો બીજ અિધિનયમ, ૧૯૬૬ની કલમો ૯થી ૧૦ 
હઠેળ અપીલ સ ામડંળના સયંોજકને કરવાની રહશેે.  
 
 

(ચ) માન્ યતાઃ માન્ યતાનો વગર્ (lot)ના પર્ારંિભક પર્માણન અથવા વગર્ (lot)ની અગાઉની 
માન્ યતા કાયદેસર હોય તેટલે સધુીની મદુત પરૂી થયે પર્માિણત િબયારણનો લોટ ધોરણોને અનુ પ 
છે કે કેમ તે ચકાસવા માટે ઘડેલી પર્િકર્યા છે. માન્ યતા મદુત પર્ારંિભક પર્માણનના સમયે 
પરીક્ષણની તારીખથી નવ મિહનાની હોવી જોઇશે. ભૌિતક શુ તા, અંકુરણક્ષમતા અને જીવજતંથુી 
થતા નકુસાનના સબંધંમા ં િબયારણ ઠરાવેલા ધોરણોને અનુ પ છે તેવુ ં ફેરપરીક્ષણ કરીને ૬(છ) 
મિહનાની મદુત માટે માન્ યતા મદુત લબંાવી શકાશે. િબયારણનો વગર્ ઠરાવેલા ધોરણોને અનુ પ 
હોય તેટલા સમય સધુી માન્ યતા મદુત લબંાવવાને પાતર્ ગણાશે. પર્માિણત િબયારણની માન્ યતા 
મદુત ફરીથી પર્માિણત કરાવવા માગતા િબયારણ ઉત્ પાદકે જ રી િવગતો, દ  તાવેજો અને માગ્ યા 
મજુબની ફી સહીત સબંિંધત વિર  ઠ બીજ પર્માણન અિધકારીનો સપંકર્ કરવાનો રહશેે.  
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િબયારણ અિધિનયમ, ૧૯૬૬ 
 

 િબયારણ અિધિનયમ અને િનયમોનુ ંઅમલીકરણ રાજય સરકારોમા ં િનિહત થયેલુ ંહોય છે. 
િબયારણના ઉત્ પાદન, ખરીદ વેચાણ અને િવતરણના િનયમનમા ં  મુ  કેલીઓ ઉ ભવે છે તેના 
માટે િબયારણ અિધિનયમમા ં કોઇ જ જોગવાઇ નથી. નાગિરક પરુવઠા મતંર્ાલયે આવ યક 
ચીજવ  ત ુઅિધિનયમ, ૧૯૫૫ હઠેળ િબયારણને એક આવ  યક ચીજવ  ત ુતરીકે જાહરે કરેલી છે. 
િબયરણના અને ખરીદવેચાણ સબંધંી મુ  કેલીઓ હલ કરવા માટે કૃિષ મતંર્ાલયે િબયારણ 
(િનયતંર્ણ) હુકમ, ૧૯૮૩ બહાર પાડવામા ંઆવેલો.  
 
 

િબયારણ અિધિનયમની મખુ્ ય લાક્ષિણકતાઓ નીચે મજુબ છે.  
૧. િબયારણ અિધિનયમનો ઉ ેશ અને  યાપ જાહરે કરેલા અમકુ સલામત િબયારણોની 
ગણુવ ા અને તેના ખરીદવેચાણ અને તેની સાથે સકંળાયેલી બાબતોની જોગવાઇ કરવાનો છે. 
અિધિનયમ અને િનયમોના  યાપની અંદર સૈધ્ ધાિંતક રીતે િબયારણો ÕÕજાહરે થયેલાÕÕ છે. એટલે કે 
તેની ગણુવ ાનુ ં િનયમન કરવાનો િનણર્ય થયેલો છે. જાહરેનામાથી િબયારણને લગતા કાયદાની 
અમલબજવણી સરળ બની છે. તેથી, િબયારણ બજારમા ંમકૂવાની પર્િકર્યામા ંકાનનૂી રક્ષણ ન હોય 
તેમ છતા ંિબયારણની િવિવધ પર્કારની જાિતની જાહરેાત એવી િવિવધ જાિત બજારમા ંમકૂવા સાથે 
સકંળાયેલી હોય છે.  
 

ર. િબયારણ અિધિનયમનો હતે ુવેચાણ માટેના િબયારણની જાિત/િવિવધતાઓની ગણુવ ાનુ ં
િનયમન કરવાનો હોય છે. િબયારણ અિધિનયમનો ઉ ેશ િબયારણ સાથે સકંળાયેલી  યિકતઓ 
કાયર્ક્ષમ રીતે સચંાલન કરી શકે તેવુ ં વાતાવરણ ઊંભ ુ કરવાનો અને કૃિષકારોને યોગ્ ય 
ગણુવ ાયકુત િબયારણ પરુૂ પાડવાનો છે.  
 

૩.  અિધિનયમમા ં િવચારણા કયાર્ મજુબનુ ં ગણુવ ા િનયતંર્ણ વેચાણની પહલેાના અને 
ત્ યારબાદના િનયતંર્ણ,  વૈિચ્છક પર્માણન અને જાહરે કરેલી જાિતઓ/િવિવધતાઓના િબયારણના 
ફરિજયાત લેબિલંગથી િસ  કરવાનુ ંછે.  
 

૪. રાજય ક્ૃિષ યિુનવિસર્ટીઓ અને  સં  થાઓએ પેદા કરેલી િબયારણની િવિવધ જાતો િબયારણ 
અિધિનયમની કલમ-૩ અને ૩(૫) હઠેળ રચાયેલી મધ્ ય  થ બીજ સિમિત અને તેની પેટા-
સિમિતઓનો પરામશર્ કરીને િબયારણ અિધિનયમની કલમ ૫ હઠેળ અનકુર્મે જાહરે કરવામા ંઆવે 
છે અને મકુત/જાહરે કરવામા ંઆવે છે. હાલની િ  થિત મજુબ ર૬૦૦ થી પણ વધ ુિવિવધ જાતો આ 
કલમ હઠેળ જાહરે કરેલી છે. 
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૫. પાક માટેની િવિવધ જાતો/સકંર જાતોના અંકુરણની લઘુ મ મયાર્દા, ભૌિતક શુ તા અને 
જનીન શુ તા ઠરાવેલી છે અને િબયારણ અિધિનયમની કલમ ૬(ક) હઠેળ જાહરે કરેલી 
જાતો/પર્કારના િબયારણ માટેના લેબલ જાહરે કરવામા ંઆ  યા છે. લેબલના કદ, રંગ અને તેમાનુ ં
લખાણ પણ િબયારણ અિધિનયમની કલમ ૬ના પેટા-ખડં(ખ) હઠેળ જાહરે કરવામા ંઆ  યુ ં છે. 
લેબલનો રંગ દૂધીયો લીલો છે અને લેબલનુ ંકદ ૧૦ સેમી. x ૧૫ સેમી. અથવા તેના પર્માણમા ંછે. 
લેબલ પરની િનશાનીઓ, િનશાનીઓ કરવાની રીત, લેબલ પર ખોટા/ગેરમાગેર્ દોરે તેવા િનવેદન 
િવ.ની  યાખ્ યા િબયારણ િનયમોના ભાગ-પની કલમો ૭,૮,૯,૧૦,૧૧ અને ૧૨ હઠેળ કરેલી છે.   
 

૬. અિધિનયમની કલમ ૭થી િબયારણના જાહરે કરેલા પર્કાર અથવા જાતોના વેચાણનુ ં
િનયમન કરવામા ંઆવે છે. ત નસુાર કોઇપણ  યિકત અિધિનયમની કલમ ૬ ખડં(ક) હઠેળ ઠરાવી 
હોય તેનાથી ઓછી ન હોય તેટલી મદુતમા ંઉગવાની અપેક્ષા હોય તેવી  કોઇ તારીખ લેબલમા ં
દશાર્વેલી હોય તેના બાદની તારીખો પછી કોઇપણ જાહરે કરેલી જાતના/પર્કારના, િબયારણનો 
પરુવઠો વેચાણ માટે, વેચાણમા ંમકૂવા માટે, તેના િવિનમય માટે અથવા અન્ યથા રાખી શકશે નિહં. 
 

૭.   રાજય સરકાર, િબયારણ અિધિનયમના ભાગ-૯ની કલમ રરમા ંઠરાવેલી લાયકાતો ધરાવતી 
 યિકતઓમાથંી પોતે યોગ્ ય ગણે તેવી  યિકતને જાહરેનામા ારા અિધિનયમની કલમ ૧૩ હઠેળ 
બીજ િનરીક્ષક તરીકે િનયકુત કરી શકશે અને િબયારણના કાયદાની અમલબજવણી માટે ની 
અંદર તે પોતાની હકૂમત વાપરશે તે િવ  તાર નકકી કરી શકશે.  

 

૮.  િબયારણ અિધિનયમની કલમ ૧૩ હઠેળ નીમેલા બીજ િનરીક્ષકો િબયારણનુ ં વેચાણ થતુ ં
હોય તેવા  તર્ોતમાથંી જાહરે કેરલી જાિત/પર્કારનો નમનૂો લવેા માટે અથવા ખરીદી/વેચાણ િવ. 
માટે આવા િબયારણની હરેફેર, સ પણી અથવા સ પણીની તૈયારી દરિમયાન તેનો નમનૂો લેવા 
માટે િબયારણ અિધિનયમની કલમ ૧૪ હઠેળ પરૂતી સ ા ધરાવે છે.     

 

૯.  ઉ  લેખ કરેલા િબયારણમા ં અિધિનયમ અથવા િનયમોનુ ં ઉ  લઘંન થયેલુ ં જણાય તેવા 
િક  સામા ંબીજ િનરીક્ષક િબયારણનો જથ્ થો જપ્ ત કરી શકશે. આવા સજંોગોમા ં મેિજ  ટેર્ટને કેસની 
હકીકતો જણાવીને જથ્ થાને ક  ટડીમા ંલવેા માટેનો હકુમ કઢાવી શકશે.     
 

૧૦.  આવા કોઇ િબયારણમા ંઅિધિનયમ અને િનયમોનુ ંઉ  લઘંન થયુ ંહોય તેવા િક  સામા ંબીજ 
િનરીક્ષક તેનુ ંવેચાણ  બધં કરવાનો હુકમ કાઢી શકશે અને તેના માટે નમનૂા ૩ (ફોમર્ નબંર-૩)નો 
ઉપયોગ કરી શકશે.     
 

૧૧. આ અિધિનયમ અથવા તેની હઠેળના િનયમોની કોઇપણ જોગવાઇનુ ંઉ  લઘંન કરે અથવા 
બીજ િનરીક્ષકને િનિહત થયેલી સ ા વાપરવામા ંતેને અટકાવે, તો તેને, અિધિનયમની કલમ ૧૯ 
હઠેળ પર્થમ ગનુા બદલ .પ૦૦(પાચંસો)ના દંડની િશક્ષા થશે. આ કલમ હઠેળ અગાઉ દોિષત  
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કરેલી  યિકત ફરીવાર ગનુો કરે તો તેને છ(૬) મિહના સધુીની કેદની અથવા .એક 
હજાર ( .૧૦૦૦) સધુીના દંડની અથવા તે બં ે િશક્ષા થશે. 
 
 
 

િબયારણ િનયતંર્ણ હકુમ, ૧૯૮૩ 

 

િબયારણ અિધિનયમ, ૧૯૬૬મામ ં િબયારણના વેપારીઓએ લેવાના ફરિજયાત પરવાના 
િબયારણના ભાવિનયતંર્ણ અને તેના વેચાણ કે ખરીદીને લગતી માિહતી પરૂી પાડવા સબંધંી 
જોગવાઇઓ કરેલી છે. આ ઉ ેશો િસ  કરવા માટે િબયારણને આવ  યક ચીજવ  ત ુઅિધિનયમ, 
૧૯૫૫ હઠેળ એક આવ  યક ચીજવ  ત ુતરીકે જાહરે કરેલી છે અને િબયારણ (િનયતંર્ણ)હકુમ સન 
૧૯૮૩મા ં બહાર પાડવામા ં આ  યો છે. િબયારણને આવ  યક ચીજવ  ત ુ તરીકે જાહરે કરવાની 
બધંારણીય માન્ યતાને પડકારતી રીટ પીટીશનો દાખલ કરવામા ંઆવેલી અને એવી જ રીતે જુદા 
જુદા રાજયોની હાઇકોટ મા ં િબયારણ (િનયતંર્ણ) હુકમ બહાર પાડવા સામે પણ રીટી પીટીશનો 
ખાનગી પક્ષકારોએ દાખલ કરેલી. ત્ યારબાદ, આ તમામ કેસો સન ૧૯૮૬મા ં ભારતની નામ, 
સવ ચ્ ચ અદાલતમા ંતબદીલ કરવામા ંઆવેલા. નામ. સવ ચ્ ચ અદાલતે પોતાના તારીખ ૨૮મી 
ઓકટોબર, ૧૯૯૩ના હકુમમા ં  સદરહુ હુકમની કાયદેસરતાને સમથર્ન આપ્ યુ.ં સબંિંધત તમામ 
પાસાને િવચારણામા ંલઇને એવો િનણર્ય આપવામા ંઆવેલો કે સદરહુ હકુમનો સમગર્પણ ેઅમલ 
રાજય સરકારોએ તા.૧લી જુલાઇ, ૧૯૯૪થી કરવો.  

 
 
 

િબયારણ (િનયતંર્ણ) હકુમનો સારાશં 

૧. બીજ િનયતંર્કઃ 
 સયંકુત સિચવ(બીજ), ભારત સરકાર, કૃિષ મતંર્ાલય, કૃિષ અને સહકાર િવભાગને બીજ 
િનયતંર્ક તરીકે િનયકુત કરવામા ંઆ  યા છે.  

 
 

ર. વેપારીઓને પરવાનો કાઢી આપવા બાબતઃ 
 (૧) િબયારણના વેચાણ, આયાત અને િનકાસનો ધધંો કરવા માગતી તમામ  યિકતઓએ 
તેમને મળેલા પરવાનાની બોલીઓ અને શરતો અનસુાર ધધંો કરવાનો રહશેે. ના માટે વેપારીએ 
પરવાના માટે . ૫૦ની ફી સાથે નમનૂા ÕકÕ મજુબ બે નકલમા ંઅરજી કરવાની રહશેે.  

 

 (ર) પરવાનો આપતા સ ાિધકારી, પોતે યોગ્ ય ગણે તેવી તપાસને આધારે નમનૂા  ÕખÕ 
મજુબ પરવાનો  આપી શકશે અથવા હકુમની જોગવાઇઓ હઠેળ પરવાનો આપવાનો ઇન્ કાર કરી 
શકશે. 
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(૩) ગણુવ ા િનયતંર્ણઃ  

િબયારણની ગણુવ ાઃ િબયારણ ગણુવ ા એ સાપેક્ષ શબ્ દ છે અને  વીકાયર્ ધોરણની સાથે તેની 
સરખામણી કરતી વખતે તેનો અથર્ ÕÕઉત્ કૃ  ટતાનુ ંપર્માણÕÕ એવો થાય છે. શુ તા, અંકુરણ અને 
અન્ ય ગણુધમ ના જ રી ધોરણો પરીપણૂર્ કરતા િબયારણનો ઉ  લેખ ગણુવ ાયકુત િબયારણ તરીકે 
કરવામા ંઆવે છે.  
 
 

િબયારણ ગણુવ ાના ગણુધમ ઃ 
 

(ક) સધુારેલી જાતઃ િબયારણની િવિવધતા ચાલ ુ
િબયારણ કરતા ખરેખર ે  ઠ હોવી જોઇએ. 
ઉત્ પાદનક્ષમતા અને ઇચ્ છનીય અન્ ય લાક્ષિણકતાઓના 
સબંધંમા ં આવુ ં િબયારણ અ તન અને સબંિંધત 
િવ  તારને ઉ મ રીતે માફક આવે તેવુ ંહોવુ ંજોઇએ.  
 
 
 

(ખ) જનીન શુ તાઃ િબયારણ સવંધર્કે  તે જાિતમા ં
મકેૂલી તમામ જનીન શુ તા િબયારણમા ંહોય તો તેને જિનત શુ  િબયારણ કહવેાય.  
 

(ગ) ભૌિતક શુ તાઃ િબયારણના જૂથ (lot)ની ભૌિતક શુ તા િબયારણ, િનિ  કર્ય પદાથર્, ઘાસપાલા 
િબયારણ, અન્ ય િવિશ  ટ પર્કારના િબયારણો િવ.થી બને છે.  
 

ભૌિતક શુ તા પથૃક્કરણઃ 
(૧) શુ  બીજઃ શુ  બીજ એટલે િબયારણ મોકલનારે જણાવેલી જાિતનુ ં (અસલથી અડધા કદના 
ભાગેંલા સિહતનુ)ં અથવા શુ તા પરીક્ષણમા ં ે  ઠ જણાત ુ ંિબયારણ. 
 

 (ર) નડતર પ નીંદાણના િબયારણઃ નુ ં
િબયારણ મખુ્ ય પાકને નડતર પ હોય અથવા 
હાિનકારક હોય અથવા મખુ્ ય પાકને અવરોધ પ 
અસર કરે તેવા ઘાસપાલો/નીંદામણ 

 

(૩) અન્ ય પાકના િબયારણઃ મખુ્ ય પાક િસવાયની 
એવી વન  પિતઓના િબયારણ કે  પાક તરીકે 
ઊગતી હોય.   
 
 
 

                    ભૌિતક શુ તા પથૃક્કરણ
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(૫) અન્ ય િબયારણઃ અન્ ય િબયારણમા ંબીજ અને કોઇપણ વન  પિતની જાિતના શુ  બીજ 
િસવાયની બીજ વી જ લાગતી રચના.  
 

(ઘ) બીજાકુંરણ અને શિકતઃ બીજંાકુરણ એક એવુ ંપર્યોગશાળા પરીક્ષણ છે.  પરીક્ષણ કરવામા ં
આવતા િબયારણની જાિત માટે આવ યક સરંચનાના બીજ ભણૃનો એવો ઉ ગમ અને િવકાસ છે, 
, માટીમા ંઅનકૂુળ પિરિ  થિતઓ હઠેળ સામાન્ ય વન  પિતમા ંતેનો િવકાસ થવાની ક્ષમતા દશાર્વે 

છે. બીજાંકુરણ માટેના પરીક્ષણનો આદરી ઉ ેશ ખેતરમા ં િબયારણના વાવેતરને લગતી માિહતી 
મેળવીને એવા પિરણામો આપવાનો છે કે ને જુદા જુદા િબયારણના વગર્(lot)નુ ંમ ૂ  ય સરખાવવા 
માટે વાપરી શકાય. 
 

(૧) સાધારણ રોપઃ સારી ગણુવ ાની જમીનમા ં
અને પાણીપરુવઠા, તાપમાન અને પર્કાશની અનકૂુળ 
પિરિ  થિતઓ હઠેળ ઉગાડવામા ંઆવે ત્ યારે સામાન્ ય 
છોડા તરીકે સતત િવકસવા માટેની ક્ષમતા દશાર્વતો 
રોપ. 
 
 

 (ર) અસાધરણ રોપઃ સારી ગણુવ ાની જમીનમા ંઅને પાણીપરુવઠા, તાપમાન અને પર્કાશની 
અનકૂુળ પિરિ  થિતઓ હઠેળ ઉગાડવામા ંઆવે ત્ યારે સામાન્ ય છોડ તરીકે સતત િવકસવા માટે 
ક્ષમતા ન દશાર્વતો રોપ.   
 

(૩) કઠોર િબયારણઃ એવુ ં િબયારણ કે  પરીક્ષણના સમયગાળાને અંતે પાણી ન શોષાવાના 
કારણસર કઠોર રહ.ે બીજની શિકત એટલે ખેતરમા ં અસરકારક ક્ષમતા આપે તેવા તમામ 
ગણુધમ નો કુલ સરવાળો. બીજાંકુરણની ઊંચી ટકાવારી અને તેની શિકતથી છોડની પરૂતી સખં્યા 
અને એક પ વ ૃિ્  ધરાવતા ઉ મ પાકના ઉત્ પાદનમા ંપિરણમે છે.   
 

(ચ) બીજની તદુંર  તીઃ બીજનુ ંઆરોગ્ ય એટલે િબયારણ પર રોગી સજીવો/જીવજતં ુ– કીટકોની 
હાજરી અથવા તેનો અભાવ િબયારણના વગર્ (lot)ની ગણુવ ા તેની તદુંર  તી પર આધાિરત હોય 
છે.    

 
                                તદુંર  ત બીજ        રોગી  ટ બીજ 



 

Consumer’s Health & Safty 1 to 144 

135
 

(છ) બીજની આદર્તાઃ બીજની આદર્ર્તા બીજાંકુરણના ંિનભાવ અને સગંર્હ દરિમયાન ઉછેરમા ંસૌથી 
વધ ુમહત્ વનુ ંપિરબળ છે.  
 
 

બીજ અવનિત – Seed deterioration  
 બીજ અવનિત િબયારણની ગણુવ ા, કામગીરી અને વન  પિતને જમીન પર ટકી રહવેાની 
ક્ષમતા ધરાવત ુ ં સૌથી મહત્ વનુ ં પિરબળ છે. બીજ અવનિત તેની પિરપકવતાના મહ મ  તરે 
બીજની ગણુવ ામા ંકયારેય પાછો ન લાવી શકાય તેવો ફેરફાર છે.  
 
 

બીજની અવનિતનો િવચારઃ 
૧. બીજ અવનિત એક કઠોર પર્િકર્યા છે: તમામ જીવતં વ  તઓુ સમયાતંરે અવનિત પામનેે મતૃ્ ય ુ
પામે છે. મતૃ્ ય ુએ જીવનનુ ંઅટલ અને અિનવાયર્ પિરણામ હોવા છતા ંઇ  ટતમ સગંર્હ પર્િકર્યાથી 
અવનિતનો દર મદં પાડી શકાય છે.  
 

ર. બીજ અવનિતમા ંબીજની જાિત પર્માણે ફેરફાર હોય છે: બીજની અમકુ જાિતઓમા ંઅવનિતનુ ં
બીજી જાિત કરતા ઓ  ંહોય છે. િવિવધ પર્કારના બીજની અંદર પણ કોઇ ચોકકસ વગર્ (lot)ની 
સગંર્હક્ષમતામા ંતફાવત હોય છે. અને બીયારણના એક  જ વગર્ (lot) ની અંદરના બીજ પણ જુદી 
જુદી સગંર્હક્ષમતા ધરાવતા હોય છે.  
 
 
 

િબયારણની આવરદાન ેઅસર કરતા પિરબળોઃ 
આંતિરક પિરબળો :  
 િબયારણની ભૌિતક િ  થિત અને દેહરચનાિવષયક િ  થિત તેની આવરદાને મહ  અંશે અસર 
કરે છે. ભૌિતક લક્ષણોનો અભાવ હોય તો પણ િબયારણમા ંતેની રચનાિવષયક ખામી ઊભી થાય છે 
અને ઝડપી અવનિત પામે છે. 
 

સાપેક્ષ આદર્ર્તા અને તાપમાન :  
 િબયારણની આવરદાને મહ  અંશે અસર કરતા બે મહત્ વના પિરબળો – સાપેક્ષ આદર્ર્તા 
અને તાપમાન છે. મોટા ભાગના પાકના િબયારણ સાપેક્ષ આદર્ર્તા ૮૦% ટકા એ અને તાપમાન 
૨૫-૩૦૦ સે. પર પહ ચતા જ પોતાની જીવનિનભાવક્ષમતા ગમુાવે છે. પરંત ુતેને પ૦% ની અથવા 
તેથી ઓછી ૫૦૦ સે. અથવા તેથી ઓછા તાપમાને ૧૦ વષર્ અથવા તેથી વધ ુસમય સધુી રાખી 
શકાય છે.  
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િબયારણમા ંરહલેો ભેજઃ 
 ૧૪%થી ઉપરના ભેજમા ંસગંર્હ કરેલા િબયારણ સન, ઉ  ણતા અને ગના આકર્મણનો 
ભોગ બને છે નાથી તેની જીવનક્ષમતા વધ ુઝડપથી નાશ પામે છે.  
 
 

િબયારણમા ંભેજ અન ેતાપમાન વચ્ ચેનો સબંધંઃ 
 િબયારણની લાબંી આવરદા જાળવવામા ં તેમા ં રહલેુ ં ભેજનુ ંપર્માણ સૌથી મોટંુ િનણાર્યક 
પિરબળ છે. િબયારણમાનંો ભજે અને ઊંચ ુતાપમાન બ ે એક બીજા સાથે સબંધં ધરાવતો હોવા 
છતા ંઊંચા તાપમાનને કારણે મલૂાધાર (િનમ્ નથર) અને પિુકણ્વો (enzymes)ની ચયાપચય િકર્યા 
વિૃ  પામીને ભેજનુ ંઊંચ ુપર્માણ ધરાવતા  િબયારણમા ંઅવનિતની પર્િકર્યા ઝડપી બને છે. ઊંચા 
તાપમાનથી નીચી આદર્ર્તા  ધરાવતા િબયારણ પર ઓછામા ંઓછી અવનિતકારક અસર થાય છે. 
આવી રીતે તાપમાન અને સાપેક્ષ આદર્ર્તા િબયારણની લાબંી આવરદા નકકી કરવામા ંઆંતરિકર્યા 
કરતા હોવા છતા,ં િબયારણમાનંા ભેજના પર્માણ પર સાપેક્ષ આદર્ર્તા અને તેની ત્ યાર પછીની 
અસરોનુ ં િનયતંર્ણ ઇ  ટતમ સગંર્હ પિરિ  થિતઓ િસ  કરવામા ંસગંર્હતાપમાનની કરતા પણ વધ ુ
મહત્ વનુ ંઅને િનણાર્યક પિરબળ છે.  
 
 

આનવુિંશક પિરબળોઃ 
 અમકુ જાિતના બીજ સમાન પિરિ  થિતઓ હઠેળ લાબંા સમયગાળા સધુીની સગંર્હક્ષમતા 
માટે આનવુિંશક અને રાસાયિણક રીતે સજજ હોય છે. સામાન્ ય રીતે, તેલનુ ંઊંચ ુપર્માણ ધરાવતા 
િબયારણની જાિતઓની સગંર્હક્ષમતા તેલનુ ંનીચ ુપર્માણ ધરાવતી જાિતઓ ટલી નથી હોતી.  
 
 

સ ૂ  ્ મવન  પિતની હાજરીઃ 
 બે પર્કારની ગ િબયારણ પર આકર્મણ કરતી હોય છે : ખેતરમા ંરહલેી ગ અને સગંર્હમા ં
રહલેી ગ, આ પર્કારની ગ લાગવાથી િબયારણની અવનિત થાય છે. એટલુ ંજ નિહ પરંત ુતેમાથંી 
ચયાપચયની ઝેરી તત્ વો પેદા થઇને કોષને સકૂવી નાખે છે અને તેની પર આવી ગ નભે છે.  
 
 

યાિંતર્ક નકુસાનઃ કાપણી/લણણી, સફાઇ અને હરેફેર વી િબયારણ ઉત્ પાદન પર્ણાલીઓ બીજને 
યાિંતર્ક નકુસાનમા ંપિરણમે છે. જો કે િબયારણની ગણુવ ા પર થતા આવા નકુસાનની તાત્ કાિલક 
અસરો સામાન્ ય રીતે ગભંીર નથી હોતી; તેમ છતા,ં િબયારણની આવરદા પર યાિંતર્ક નકુસાનની 
િવલિંબત અસરો ઘણી બધી મુ  કેલીકારક હોય છે અને તેનુ ંઆિથર્ક મહત્ વ પણ વધ ુહોય છે.  
 
 

િબયારણની પિરપકવતાઃ 
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 તાપમાન, ભેજ, િબયારણની િવિવધ જાિત અને પોષણ િ  થિત વા પિરબળો 
બીજની પિરપકવતા પર અસર કરતા હોય છે  આખરે તેની સગંર્હક્ષમતા અને આવરદા પર 
અસર કરે છે.  
 
 

િબયારણની અવનિતના લક્ષણો: 
 િબયારણ અવનિતની પર્િકર્યા અત્ યતં જિટલ છે; તેથી, િબયારણ અવનિત અભ્ યાસોમાથંી 
મળતા તારણને આધારે બાિરક મ ૂ  યાકંન કરવુ ંમુ  કેલ બને છે. િબયારણ અવનિતના સૌથી વધ ુ
દેખીતા લક્ષણોનુ ંઅવલોકન સૌપર્થમ સમગર્ બીજના પપર્િકર્યાત્ મક  તરે અને ત્ યારબાદ અંકુરણ 
અને રોપના િવકાસ  દરિમયાન ન ધવામા ંઆવે છે. આ લક્ષણો બ ેપર્કારના હોય છે: બીજ લક્ષણ 
અને કાયર્ક્ષમતા લક્ષણ. 
  
બીજ લક્ષણ 

પપર્િકર્યાત્ મક ફેરફારોઃ બીજના આવરણનો રંગ અમકુ વખત બીજની અવનિત સચૂવે છે. ખાસ 
કરીને કઠોળમા ંઆવુ ંબને છે. વટાણા અને સોયાબીનના બીજની અવનિતમા ંબીજનુ ંકાળા રંગનુ ં
આવરણ આનુ ંઉદાહરણ છે.  
 

બધંારણને લગતા મોટા ફેરફારોઃ અવનિત પામેલા સકૂા બીજને ઇલકેટર્ોન માઇકર્ો  કોપ વાપરીને 
બધંારણને લગતા મોટા ફેરફારોનુ ંપરીક્ષણ કરવામા ંઆવે ત્ યારે અવનિત સાથે સકંળાયેલી જલીય 
રચનાઓ અને જીવરસનુ ંસચંલન મદં પડવાની બે સામાન્ ય પધ્ ધિત હોય છે.  
 

પિુકણ્વ સિકર્યતાનો નાશઃ િબયારણનુ ંસૌથી વધ ુસવંેદનશીલ લક્ષણ પિુકણ્વ સિકર્યતાની ખામી 
છે. િબયારણની પર્ારંિભક અવનિત માપવા માટેના ંમહત્ વના પરીક્ષણો એવા હોય છે કે નાથી 
અંકુરણ દરિમયાન ખોરાકનો અનામત જથ્ થો અથવા વસં લેષણ ખોરવાઇ જવા સાથે સકંળાયેલા 
અમકુ પિુકણ્વોની સિકર્યતા માપવામા ંઆવે છે. તેમ છતા,ં ચોકકસ પર્કારના પિુકણ્વોના  તરમા ં
થતા ફેરફારથી બીજ અવનિતનો ચોકસાઇપવૂર્કનો િનદેર્શ હમેંશા મળી શકે નિહ. 
 
 

મદં પડતી સનિકર્યાઃ બીજ અવનિત પામે તેમ તેની સનપર્િકર્યા કર્મશઃ મદં પડે છે અને 
આખરે તે અંકુરણના નાશમા ંપિરણમે છે. તેમ છતા,ં અંકુરણક્ષમતા ન  ટ પામતા પહલેા, અંકુરણની 
પર્ારંિભક અવ  થાઓ દરિમયાન સનના પર્માણને  તે રોપને ઉગવા માટેની ત્ યારબાદની શિકત 
સાથે સહસબંધં હોય છે.  
 
 
 
 



 

Consumer’s Health & Safty 1 to 144 

138
કાયર્ક્ષમતા લક્ષણઃ િબયારણની અવનિત અંકુરણ દરિમયાન તેની નીચી કાયર્ક્ષમતામા ં
જોઇ શકાય છે. રોપા ઉગવામા ંથતો િવલબં સૌ પર્થમ ન ધપાતર્ લક્ષણ છે ના પછી રોપની વિૃ  
અને િવકાસનો દર ધીમો પડે છે અને અંકુરણ ઘટે છે. અવનિત પામેલા િબયારણનુ ંબીજુ ંએક 
લક્ષણ અંકુરણ અને રોપની પર્ારંિભક વિૃ  દરિમયાન પયાર્વરણીય તનાવ પર્ત્ યે તેની ઘટેલી 
પર્િતકારક્ષમતા છે. ઉપજ ક્ષમતામા ંઘટાડો એ ત્ યારબાદનુ ંવધ ુએક લક્ષણ છે.  
 
 

કાયર્લક્ષી રચનાની અવનિતઃ 
 

 િબયારણની અવનિત તેના કોષીય અંતઃત્ વચા નબળી પાડવામા ં પિરણમે છે. નાથી 
લચીલાપણુ ંનાશ પામે છે અને તે આંતરકોષીય જગામા ંકોષદર્  યો ઝરવામા ંપિરણમે છે.  

 ફો  ફોલાઇપેઝ પિુકણ્વો અથવા ફો  ફોિલિપડના ઓિકસડાઇઝેશનથી ફોસ ્ફોલીપીડની 
જળદર્ા  યતાને કારણ ેઅંતઃત્ વચાની અવનિત થાય છે.  

 કણાભસતુર્ો અવનિતના મખુ્ ય  થાનો છે. બીજની અવનિતને પિરણામે કણાભસતૂર્ો આકંુચન 
અને સકંુચનના ગણુધમ  ગમુાવે છે.  

 
 

િબયારણનો સગંર્હ 
 

 િબયારણ સગંર્હનો હતે ુ પાકની લણણી કયાર્ પછીના સમયથી તેનુ ં વાવેતર થાય તે 
સમયગાળા સધુી તેને ભૌિતક અને સરંચનાિવષયક િ  થિત સારી રીતે જાળવી રાખવાનો છે.  
 

િબયારણ સગંર્હ માટેના આદશર્  થળો વાતાવરણની હવાની િ  થિત હઠેળ િબયારણના સલામત 
સગંર્હ માટેના   થાનોનુ ંવગીર્કરણ (અગરવાલ, ૧૯૮૨) 
 

આંધર્પર્દેશઃ કૂનુર્લ (જી), અનતંપરુ (જી), હૈદરાબાદ (એમ), િનઝામાબાદ (એમ) અને હનમક ડા (એમ) 

 
િબયારણ સગંર્હના હિેરગં્ ટન િનયમો  
૧. િબયારણના આદર્ર્તાના પર્માણમા ંદર ૧%ના ઘટાડાથી િબયારણની સગંર્હ આવરદા બેવડાય છે. 
ર. િબયારણ સગંર્હના તાપમાનમા ંદર ૧૦ ફેરનહીટના ઘટાડાથી તેની સગંર્હ આવરદા બેવડાય છે, 

અને  
૩. ફેરનહીટ િડગર્ીમા ં સગંર્હ તાપમાન અને સાપેક્ષ આદર્ર્તા (RH)નો ગાિણતીક સરવાળો તેમા ં  

અડધાથી વધ ુન હોય તેટલુ ંતાપમાન ઉમેરતા ૧૦૦થી વધવુ ંન જોઇએ. 
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સગંર્હ દરિમયાન જતંઓુ/કીટકોનુ ં  યવ  થાપનઃ 
િબયારણ પર તેની સગંર્હ અવ  થા દરિમયાન િવિવધ પર્કારના જતંઓુ/કીટકોના આકર્મણનો 

ભય રહલેો છે. કઠોળમા,ં જીવાતંની તર્ાસજનક િ  થિત સામાન્ ય રીતે આવી જીવાતં પિરપકવ ન બને 
ત્ યા ંસધુી નજરે ચડતી નથી. કઠોળમા ંરહલેા આંતિરક પિરપરૂક તત્ વોને જીવાતં થયાનુ ંધ્ યાનમા ં
આવે ત્ યારે અમકુ બીજને નકુસાન થઇ ચકૂયુ ંહોય છે. તેથી, આવુ ંનકુસાન િનવારવા માટે અને 
સગંર્હ દરિમયાન િબયારણનો જીવાતંથી સરુિક્ષત રાખવા માટે નીચેના િનવારક અને ઉપચારાત્ મક 
ઉપાયો અજમાવવા જોઇએ:- 
 
 
 

િબયારણ સગંર્હ માટેના િનવારક ઉપાયોઃ  

૧. નવી ઉપજ આવતા પહલેા;ં પર્િકર્યાને લગતા તેમજ સગંર્હ માટેના તમામ માળખાને શકય હોય 
તો સપંણૂર્ સાફસફૂ કરીને કળીચનૂો કરવો જોઇએ અને ત્ યારબાદ મેલાિથઓન 50 EC જતંનુાશક 
(૧૦૦ ભાગ પાણીમા ંરપ ભાગ ટલુ)ં છટંકાવ કરવો જોઇએ. પાવેલી જીવાતંના નાશ માટે 
િબયારણના પાતર્ોને પણ આવી જ પર્િકર્યા કરવી જોઇએ.  

ર. િબયારણને  વચ્ છ કરવુ ંજોઇએ અને તેના આદર્ર્તાનુ ંપર્માણ શકય હોય તો ૯%થી નીચે ઘટાડવુ ં
જોઇએ. જીવાતંની મોટાભાગની જાિતઓ આવી નીચી આદર્ર્તા પર નભી શકતી નથી અથવા 
તેની સખં્ યાવિૃ  થતી નથી. કાપડની અથવા ગણૂપાટ (કંતાન)ની થેલીમા ંસગંર્હ દરિમયાન 
િબયારણની આદર્ર્તાના પર્માણમા ં ફેરફાર રહતેો હોય છે. પરંત ુ િબયારણને બા  પચુ  ત કપડાના 
થેલામા ંસગંર્હ કરવામા ંઆવે તો િબયારણની આદર્ર્તાના પર્માણમા ંથતી વધઘટ ઓછી થશે.   

૩. મોટાભાગના પાકમા,ં િબયારણને પર્િકર્યા પહલેા તેના શેડમા ં અથવા એવા જ માળખામા ં
રાખવામા ંઆવતા હોય છે ત્ યારે જીવાતંની તર્ાસદાયક િ  થિત શ  થઇ જાય છે. પર્િકર્યા કયાર્ 
બાદ અને ત્ યારપછીના સગંર્હમા ંથતા િવલબંથી સમ  યાઓ થાય છે. આવા િક  સાઓમા ંતેમ જ 
ખેતરમાથંી આવતી જીવાતં – દા.ત. કઠોળમા,ં િબયારણના લોટ (lot)ને એક િકલોગર્ામ દીઠ ૩ 
ગર્ામની ર(બે) ટેબ્ લેટના પર્માણથી એ  યિુમિનયમ ફો  ફાઇડનો ધમૂાડો આપવો જોઇએ.  

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
                
                 Polythene bag                                           Cloth bag            
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કો  ટક-૧૩ બીજ પર્માણનના લઘુ મ ધોરણો 

S. 
No. 

Crop. % 
Purr 

Seeds 
Min.% 

Inert 
Matter 

(%) 

O.C.S. 
(No.s/Kg.) 

O.D.V. 
(No.s/Kg) 

O.W.S. 
(No.s/Kg) 

Ger
mina
tion 
% 

Moisture 
% 

Count 
Days 

F C F C F C CB VP Ist IInd 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

૧  ડાગંર ૯૮ ૨ ૧૦ ૨૦ ૧૦ ૨૦ ૨ ૫ ૮૦ ૧૩ ૮ ૫ ૧૪ 

૨  જુવાર ૯૮ ૨ ૫ ૧૦ ૧૦ ૨૦ ૫ ૧૦ ૭૫ ૧૨ ૮ ૪ ૧૦ 

૩  મકાઇ ૯૮             

 ૧. સકંર ૯૮ ૨ - ૧૦ - ૧૦ - - ૯૦ ૧૨ ૮ - - 

 ર. િસંગલ કર્ોસ ૯૮ ૨ ૫ - ૫ - - - ૮૦ ૧૨ ૮ ૪ ૭ 

૩. ઇન્ બર્ડે ૯૮ ૨ ૫ - ૫ - - - ૮૦ ૧૨ ૮ - - 

૪ બાજરા ૯૮ ૨ ૧૦ ૨૦ - - - - ૭૫ ૧૨ ૮ ૩ ૭ 

૫ લાલચણા ૯૮ ૨ ૫ ૧૦ ૧૦ ૨૦ - - ૭૫ ૯ ૮ ૪ ૧૦ 

૬  મગ ૯૮ ૨ ૫ ૧૦ ૧૦ ૨૦ ૫ ૧૦ ૭૫ ૯ ૮ ૩ ૭ 

૭  કાળા ચણા ૯૮ ૨ ૫ ૧૦ ૧૦ ૨૦ ૫ ૧૦ ૭૫ ૯ ૮ ૫ ૮ 

૮  બગંાળી ચણા ૯૮ ૨ ૧૩ ૫ ૫ ૧૦ - - ૮૫ ૯ ૮ - - 

૯  ચોળી ૯૮ ૨ - ૧૦ ૫ ૧૦ - ૧૦ ૭૫ ૯ ૮ - - 

૧૦  એરંડા ૯૮ ૨ - - ૫ ૧૦ - - ૭૦ ૮ ૫ ૧૪ - 

૧૧  મગફળી ૯૬ ૪ - - - - - - ૭૦ ૯ ૫ - - 

૧૨  સરૂજમખુી ૯૮ ૨ - - - - ૫ ૧૦ ૭૦ ૯ ૭ - - 

૧૩  સરસવ ૯૮ ૨ - - - - - - ૮૦ ૯.૦ ૭.૦ ૪ ૧૪ 

૧૪  તલ ૯૭ ૩ ૧૦ ૨૦ ૧૦ ૨૦ ૧૦ ૨૦ ૮૦ ૯.૦ ૫.૦ ૩ ૬ 

૧૫  સોયાબીન ૯૮ ૨ - ૧૦ ૫ ૧૦ ૫ ૧૦ ૭૦ ૧૨.૦ ૭.૦ ૫ ૮ 

૧૬  કપાસ ૯૮ ૨ ૫ ૧૦ - - ૫ ૧૦ ૬૫ ૧૦.૦ ૬.૦ ૪ ૧૨ 

૧૭  શણ ૯૭ ૩ ૧૦ ૨૦ ૧૦ ૨૦ ૧૦ ૨૦ ૮૦ ૯.૦ ૭.૦ ૩ ૭ 

૧૮  ભીંડી ૯૮ ૧ - ૫ ૧૦ ૨૦ - - ૬૫ ૧૦.૦ ૮.૦ ૪ ૨૧ 

૧૯  રીંગણા ૯૮ ૨ - - - - - - ૭૦ ૮.૦ ૬.૦ ૪ ૧૪ 

૨૦  ટમેટો ૯૮ ૨ ૫ ૧૦ - - - - ૭૦ ૮.૦ ૬.૦ ૫ ૧૪ 

૨૧  કેિપ્ સકમ અને મરચા ૯૮ ૨ ૫ ૧૦ - - - - ૬૦ ૮.૦ ૬.૦ ૭ ૧૪ 

૨૨  ગવુાર ૯૮ ૨ ૧૦ ૨૦ ૧૦ ૨૦ D D ૭૦ ૯.૦ ૮.૦ ૪ ૧૪ 

૨૩  દૂધી  ૯૮ ૨ D D D 
D 

D D ૬૦ ૭.૦ ૬.૦ ૪ ૧૪ 

૨૪  તરબચૂ ૯૮ ૨ D D ૫ ૧૦ D D ૬૦ ૭.૦ ૬.૦ ૪ ૧૪ 

૨૫  ચાસટીયો ૯૭ ૩ ૫ ૧૦ ૧૦ ૨૦ ૫ ૧૦ ૭૫ ૧૨.૦ ૮.૦ ૪ ૧૦ 

 

 

F        : મળૂ બીજ 

C        : પર્માિણત બીજ 

O.C.S   : અન્ ય પાકના િબયારણ 

O.D.V   : અન્ ય િવિશ  ટ જાિતઓ 

O.W.S  : નડતર પ નીંદામણના િબયારણ 

CB      : કપડાનો થેલો 
VP      : બા  પચુ  ત પાતર્ 
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કો  ટક-૧૪ બીજ પર્માણન કાયર્કર્મ હઠેળના મહત્ વના પાકરોગો 
 

Crop. Common Causal Name  Max. % Organism  
Tolerance limit 

F.S. C.S. 

ડાગંર PaddyBunt Neovassia horrida 
(Seed stage) 

 

૦.૧૦ ૦.૫૦ 

બાજરા *Green ear 
 

Sclerospora graminicola ૦.૦૫ ૦.૧૦ 

Downy mildew 
 

Claviceps microcephala 
(field / seed stage) 

૦.૨૦ ૦.૦૪ 

**Grain Smut 
 

Penicillariae ૦.૦૫ ૦.૧૦ 

જુવાર ® Kernel smut or grain smut Sphacelotheca sorghi ૦.૦૫ ૦.૧૦ 

ગવુાર/ચોળી Bacterial Blight Xanthomonas spp ૦.૦૫ ૦.૧૦ 

વાલોળ Anthracnose 
 

Ascochyta 
 

Mosaic

Colletotrichum spp 
 
 

Ascochyta spp 
 

Macrosiphym pisi 

૦.૧૦ 

૦.૧૦ 

૦.૧૦ 

૦.૨૦ 

૦.૨૦ 

૦.૨૦ 

વટાણા Pea Mosaic P.M.V. ૦.૫૦ ૧.૦૦ 

ભીંડી Yellow Mosaic YVMV ૦.૧૦ ૧.૦૦ 

રીંગણા Phomopsis blight Phomopsis vexans ૦.૧૦ ૦.૫૦ 

Little leaf Virus (mycoplasma) ૦.૦૫ ૦.૨૦ 

મરચા Leaf blight Alternaria solani ૦.૧૦ ૦.૫૦ 

Anthracnose Colletotrichum Capsici ૦.૧૦ ૦.૫૦ 

Virus Virus ૦.૦૫ ૦.૨૦ 

ટમેટા Early blight Alternaria solani ૦.૧૦ ૦.૫૦ 

Leaf spot Stemphylium solani ૦.૧૦ ૦.૫૦ 

Mosaic TMV (Tobacco Mosaic) ૦.૧૦ ૦.૫૦ 
 

 

  આખરી િનરીક્ષણ સમયે ચપેી રોગની અસર ધરાવતા છોડ દૂર કરવા જોઇએ.  

 

ખેડૂતોએ ધ્ યાનમા ંરાખવાની સલાહ 

 અિધકૃત વેપારી પાસેથી જ િબયારણની ખરીદી કરવી.  

 ખરીદીના બીલ/પહ ચ સાચવીને રાખવા.  

 િબયારણનો થેલો તિળયેથી તોડવો થી ટેગ સરુિક્ષત રહ.ે  

 િબયારણની ગણુવ ા અંગેના કોઇપણ િવવાદમા ંગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ અનસુાર દાવો કરવા 
માટે લેબલ/ટેગ તેમ જ િબલ/પહ ચ રજૂ કરવી જોઇએ.  

 

િબયારણનો લોટ (lot) ઉચ્ ચ જનીન શુ તા, અંકુરણની ઉચ્ ચ ટકાવારી અને ઓછામા ંઓછા 
અિકર્ય દર્  યો ધરાવતો હોય તેમ જ અન્ ય પાક િબયારણ અને રોગથી મકુત હોય તો ત ે િબયારણ 
ઉચ્ ચ ગણુવ ાનુ ં છે એમ ગણાય. સામાન્ ય રીતે, પર્માિણત િબયારણ માટે નકકી કરેલા ધોરણો 
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ગણુવ ા ધોરણો ગણાય છે. તેનો સિુચતાથર્ એવો થાય કે િબયારણનો કોઇ લોટ (lot) 
પર્માણન ધોરણો પિરપણૂર્ કરતો હોય તો તે સારી ગણુવ ાનુ ંિબયારણ ગણાય અને જો તે પર્માણન ્
ધોરણો પિરપણૂર્ ન કરત ુ ંહોય તો તે દેખીતી રીતે હલકી ગણુવ ાનુ ંિબયારણ ગણાય. 
 

અંકુરણ પરીક્ષણ કઇ રીતે કરશો ?  
 મધ્ યમ કદની ટેર્ લઇને શુ  રેતીથી ૩/૪ ટલી ટેર્ ભરો.  

 મુ ીભર (આશરે ૧૦૦ થી ૧૦૦૦) બીજ લઇને રેતીમા ંઆ બીજને સરખી રીતે વાવો. 
 આ બીજ વાવવાની ઊંડાઇ ૧ ઇંચથી વધ ુન હોવી જોઇએ.  

 બાકીની ૧/૪ ટેર્ રેતીથી ઢાકંી દો.  

 ટેર્મા ંસમયાતંરે પરૂત ુ ંપાણી  રેડતા રહો.   

 પાકના આધારે બીજમાથંી ૩-૪ િદવસથી ૭-૮ િદવસની અંદર અંકુર ટશે.  

 ઉગેલા બીજની ગણતરી કરો અને અંકુરણની ટકાવારી કાઢો.  
 ૧૦૦ બીજમાથંી ૮૦ બીજના અંકુર ટયા હોય તો અંકુરણની ટકાવારી ૮૦% ગણાય. 

 

ખેડતેૂ એ બાબત ધ્ યાનમા ંરાખવી જોઇએ રે રોપાઓને તેના તમામ અવયવો સિહત બધી 
રીતે સમ પ િવકાસ થવો જોઇએ અને જયારે રોપનુ ં એકાદ અંગ બીજા અંગની વિૃ ની 
સરખામણીમા ં નબ ં જણાય ત્ યારે તેમા ં કોઇક અપસામાન્ યતાની શકંા પડવી જોઇએ. અંકુરણ 
કસોટી હાથ ધરવામા ંછોડના અિનવાયર્ િહ  સાઓ છે કે કેમ તે નકકી કરી શકાય તેવા તબકકા સધુી 
છોડને િવકસવા દેવા જોઇશે.  

 
                  Healthy Germinated seedings                    Healthy Germinated seedings of Rice 
                          of Groundnut 
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