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گرین کارٹ وینڈرز اب پانی، گری دار میوے اور کٹے ہوئے پھل اور  

 سبزیاں بیچ سکتے ہیں  
 

NYC  محکمہ صحت و ذہنی حفظان صحت )محکمہ صحت( پھلوں اور سبزیوں کی پرمٹس رکھنے والے فوڈ وینڈرز اب

اضافی صحت بخش خوراک بیچ سکتے ہیں۔ اپنے کھانے کی کارٹ یا ٹرک سے بوتل بند پینے کا پانی، سادہ گری دار  

 ہاں درج ہے۔ میوے، اور پہلے سے پیک شدہ کٹے ہوئے پھل اور سبزیاں بیچنے کا طریقہ ی

 

 پانی 

 آپ سیل والے بوتل بند، ڈبہ بند یا پانی کے کارٹن بیچ سکتے ہیں۔  •

 پانی جامد یا کاربونیٹیڈ ہو سکتا ہے اور اس میں ذائقہ یا معدنیات شامل ہو سکتے ہیں۔ •

 ہو سکتی اور اس میں صفر کیلوریز ہونی چاہیے۔   نہیںپانی میں سوڈیم یا قدرتی یا مصنوعی مٹھاس  •

( یا نیو یارک اسٹیٹ  FDAانی جامد ہو یا کاربونیٹڈ، اس کا یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن )چاہے پ •

(NYS  کے محکمہ صحت سے سند یافتہ مینوفیکچرر کا ہونا ضروری ہے۔ ) 

کر سکتے ہیں جو آپ ایک گھڑے، بوتل، پینے کے پانی کے ٹینک یا  نہیںآپ کسٹمرز کو ایسے پانی کی پیشکش  •

 کسی دوسرے کنٹینر سے کپ میں ڈالتے ہیں۔  

پانی کی بوتل، ڈبہ بند یا کارٹن کو برف پر رکھنے کیلئے، آپ کے پاس اپنی کارٹ پر ایک  کولڈ ہولڈنگ  •

 بہنے دیتا ہے۔  کمپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو برف کو گندے پانی کے اندر موجود ٹینک میں 

 

 گری دار میوے 

 آپ خام، واحد اجزاء والے گری دار میوے پیش کر سکتے ہیں۔   •

کر سکتے جس میں چینی، نمک، کالی مرچ، تیل، مساال، ذائقہ یا کوئی    نہیںآپ ایسے گری دار میوے کی پیشکش  •

 یا جا سکتا۔ بنا  نہیںاور جزو شامل کیا گیا ہو۔ گری دار میوے کو پکایا، بھنا، مال یا کینڈی 

پہلے سے پیک کیا جانا چاہئے، یا تو مینوفیکچرر کے ذریعہ  ان کو گری دار میوے جو پہلے ہی شیل کر چکے ہیں  •

 کیا جاسکتا۔  نہیںپر اور اسے کارٹ یا ٹرک پر پیک  یسریکماجازت یافتہ موبائل فوڈ وینڈنگ  یا فروش کے ذریعہ 

جو گری دار میوے اب بھی اپنے خولوں میں ہیں انہیں وینڈنگ کارٹ یا ٹرک میں پیک کیا جا سکتا ہے، یا تجارتی  •

میں پیک کیا جا سکتا ہے۔  یسری کمطور پر پہلے سے پیک کیا جا سکتا ہے، یا اجازت یافتہ موبائل فوڈ وینڈنگ 

 پھینکا جا سکتا۔  نہیںگری دار میوے کو کارٹ یا ٹرک پر 

 

 ہوئے، پہلے سے پیک شدہ پھل اور سبزیاں  کٹے

آپ کٹے ہوئے، پہلے سے پیک شدہ پھل اور سبزیاں پیش کر سکتے ہیں۔ پھل اور سبزیاں خام، تازہ اور غیر منجمد  •

 ہونی چاہئیں۔ 

اجازت یافتہ موبائل فوڈ پھلوں اور سبزیوں کو تجارتی طور پر یا تو مینوفیکچرر کے ذریعہ یا وینڈر کے ذریعہ  •

پیک کیا جانا چاہئے۔ کھانے کی کارٹ یا ٹرک پر پھل اور سبزیوں میں کاٹا یا کاٹ کر پہلے سے  یسری کموینڈنگ  

 جا سکتا۔  نہیںکو کاٹا 

ڈگری  5ڈگری فارن ہائیٹ ) 41وینڈرز کے پاس پہلے سے پیک شدہ کٹے ہوئے پھلوں اور سبزیوں کو  •

 سیلسیس( پر یا اس سے نیچے رکھنے کا سامان ہونا چاہیے۔ 

o گ کا سامان بلٹ میں گندے پانی کے ٹینک میں  برف کو استعمال کرنے والے کولڈ ہولڈن 

 جانا چاہیے۔ 
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o   کھانے کے درجہ حرارت کی پیمائش کرنے کے لیے وینڈنگ یونٹ پر ایک اسٹیم تھرمامیٹر 

 ہونا چاہیے۔

o کولڈ ہولڈنگ آالت کے درجہ حرارت کی پیمائش کرنے کے لیے آالت کا تھرمامیٹر ہونا چاہیے۔ 

o  ،تھرمامیٹر کو کیلیبریٹ کیا جانا چاہیے۔ کیلیبریشن گائیڈ کے لیےnyc.gov/health  مالحظہ

 تالش کریں۔   )ترمامیٹر کیلیبریشن گائیڈ( thermometer calibration guideکریں اور 

پیک شدہ کھانے کو ذخیرہ کرنا ضروری ہے تاکہ پگھال ہوا برف کا پانی پیکیجنگ میں داخل نہ ہو۔ ایسے کنٹینرز  •

 یا پیکجز کا استعمال کریں جو پانی کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔

طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے برف یا پگھلے پیکیج کا کوئی بھی حصہ جسے کھانے یا پینے کی سطح کے  •

 ہو سکتا۔   نہیںہوئے برف کے پانی سے براہ راست رابطہ 

 

 میں خوراک کی پیکنگ یسریکم

آپ کو  اگر آپ مینوفیکچرر کی طرف سے پیک کیا ہوا کھانا پیش کرنے کی بجائے اپنا کھانا خود پیک کرتے ہیں، تو 

 NYSمیں پیک کرنا چاہیے جس کے پاس محکمہ صحت کی پرمٹ ہو۔ آپ کو  یسری کم الزمی طور پر کسی ایسی 

نا چاہیے اور پیکجز کا وزن اس پیمانے پر عمل کر لیبلنگ کے تقاضوںڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ مارکیٹس کے 

ڈپارٹمنٹ آف کنزیومر اینڈ ورکر پروٹیکشن کے ذریعے کیلیبریٹ اور  NYCکے ساتھ کرنا چاہیے جو ان کے یا 

  معائنہ کیا گیا ہو۔

 اس کے بارے میں معلومات کیلئے:

   )فوڈ لیبلنگ( food labelingمالحظہ کریں اور  agriculture.ny.gov لیبل کے تقاضوں کیلئے، •

 تالش کریں۔

  )پیمانہ کے معائنے( scale inspectionsمالحظہ کریں اور  nyc.gov/dcaپیمانہ کے معائنوں کیلئے،  •

 تالش کریں۔

موجودہ اجازت یافتہ موبائل فوڈ وینڈنگ کمیسریز کیلئے، بیورو برائے غذائی تحفظ کمیونٹی سینی ٹیشن کو   •

 پر ای میل کریں۔ infobfscs@health.nyc.gov پر کال کریں، یا 1651-676-212یا  212-676-1650

 

 یے ایک نئے پری پرمٹ معائنہ کی ضرورت ہے۔نئے آالت کے ل

اگر آپ اپنی کارٹ یا ٹرک میں تبدیلیاں کرتے ہیں، بشمول نئے کولڈ ہولڈنگ کا سامان شامل کرنا، تو آپ کو محکمہ  

 پر کال کریں۔   1650-676-212صحت سے ایک نیا پری پرمٹ معائنہ کرانا ہوگا۔ اپائنٹمنٹ لینے کیلئے 

 

 کمیسری اسٹوریج کے تقاضوں میں کوئی تبدیلی نہیں 

پھل اور سبزیوں کے پرمٹ والے وینڈرز اپنی کارٹ یا ٹرک کو متبادل، منظور شدہ سہولت میں ذخیرہ کرنا جاری رکھ  

سکتے ہیں چاہے وہ یہ نئی خوراک پیش کریں۔ کسی اجازت یافتہ کمیسری میں کھانے کی ذخیرہ اندوزی الزمی طور پر 

 رکھنا چاہیے۔   جاری

 

 mobile foodمالحظہ کریں اور nyc.gov/healthپرمٹ اور معائنہ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، 

vendors )تالش کریں۔  )موبائل فوڈ وینڈرز 

 

 پر کال کریں۔  1650-676-212 پر ای میل کریں یا  infobfscs@health.nyc.govاگر آپ کا کوئی سوال ہے تو، 
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