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Annexure 3 

ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳು 

ಎಲ್ಲಾ  ಆಹಾರ ವ್ಯಾ ಪಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ತನ್ನ  ಆಹಾರ ವ್ಾ ವ್ಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 

ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನನ  ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಅನ್ನಸರಿಸುವುದನ್ನನ  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು.  

ಆಹಾರ ವಾಾ ಪಾರ ನಿವಾಾಹಕರು: 

1. ನ್ಮೂನೆ C ಯಲ್ಲಾ  ನಿೀಡಲ್ಲದ ಪರವ್ಯನ್ಗಿಯ ನಿಜವ್ಯದ ಪರ ತಿಯನ್ನನ  ಎಲ್ಲಾ  ಸಮಯದಲೂಾ  

ಆವ್ರಣದ ಪರ ಮುಖ ಸಥ ಳದಲ್ಲಾ  ಪರ ದರ್ಶಾಸಬೇಕು.  

2. ಪರವ್ಯನ್ಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅವ್ರ ಅಧಿಕೃತ ಸಿಬ್ಬ ಂದಿಗೆ ಆವ್ರಣಕೆೆ  ಅಗತಾ ವ್ಯದ 

ಪರ ವೇಶವ್ನ್ನನ  ನಿೀಡಿ. 

3. ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಾ  ಯಾವುದೇ ಬ್ದಲ್ಲವ್ಣೆ ಅಥವ್ಯ ಮಾಪಾಾಡುಗಳು /ಪರವ್ಯನ್ಗಿಯ 

ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಿ.  

4. ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯನ್ನನ  ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕನಿಷಠ  ಒಬ್ಬ  ತ್ಪಂತಿರ ಕ ವ್ಾ ಕ್ರು ಯನ್ನನ  

ನೇಮಿಸಿ. ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯನ್ನನ  ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ್ ವ್ಾ ಕ್ರು ಯು ರಸಾಯನ್ಶಾಸು ರ/ 

ಬ್ಯೀ ಕೆಮಿಸಿರ ರ/ ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಪೀಷಣೆ/ ಮೈಕೊರ ೀಬ್ಯಾಲಜಿ ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್/ 

ಡೈರಿ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್/ ಡೈರಿ ಮೈಕೊರ ೀಬ್ಯಾಲಜಿ/ ಡೈರಿ ಕೆಮಿಸಿರ ರ/ ಡೈರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ತೈಲ 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್/ ಪಶುವೈದಾ ಕ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ /ಹೀಟೆಲ್ ಮಾಾ ನೇಜ್ಮಂಟ್ ಮತ್ತು  ಅಡುಗೆ 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಅಥವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಅಥವ್ಯ ಡಿಪಾ ಮ ವ್ನ್ನನ  ಮಾನ್ಾ ತೆ ಪಡೆದ 

ವಿಶಿವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಅಥವ್ಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಯಂದ ಹಂದಿರಬೇಕು. 

 5. ಪರ ತಿ ವ್ಷಾದ ಮೇ 31 ರ ಒಳಗೆ ಆವ್ತಾಕ ವ್ಯರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯಯವ್ನ್ನನ  (1 ನೇ ಏಪ್ರರ ಲ್ ನಿಂದ 31 ನೇ 

ಮಾರ್ಚಾ) ಒದಗಿಸಿ. ಹಾಲು ಮತ್ತು  ಹಾಲ್ಲನ್ ಉತಾ ನ್ನ ಗಳ ಸಂಗರ ಹಣೆ/ ನಿವ್ಾಹಣೆ/ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ 

ಅರ್ಾ ವ್ಯರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯಯವ್ನ್ನನ  ನಿದಿಾಷರ ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು (1 ನೇ ಏಪ್ರರ ಲ್ ನಿಂದ 31 ನೇ 

ಸ್ಥಪ್ರ ಂಬ್ರ್ ವ್ರೆಗೆ 30 ನ್ವಂಬ್ರ್ ಮತ್ತು  1 ಅಕೊರ ೀಬ್ರ್ ನಿಂದ 31 ನೇ ಮಾರ್ಚಾ).  

6. ಪರವ್ಯನ್ಗಿ/ ನೀಂದಣಿಯಲ್ಲಾ  ಸೂಚಿಸಲ್ಲದ ಉತಾ ನ್ನ ವ್ನ್ನನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ 

ಉತಾ ನ್ನ ವ್ನ್ನನ  ಘಟಕದಲ್ಲಾ  ಉತ್ಪಾ ದಿಸಲ್ಲಗುವುದಿಲಾ  ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ .  

7. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ನೈಮಾಲಾ  ಮತ್ತು  ನೈಮಾಲಾ  ಮಾನ್ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಮಿಾಕರ 

ನೈಮಾಲಾ ವ್ನ್ನನ  ವೇಳಾಪಟಿರ ಯಲ್ಲಾ  ನಿದಿಾಷರ ಪಡಿಸಿದಂತೆ - 4 ಆಹಾರ ವ್ಾ ವ್ಹಾರದ ವ್ಗಾಕೆೆ  

ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ನಿವ್ಾಹಿಸಿ.  

8. ಉತ್ಪಾ ದನೆ, ಕಚಾಾ  ವ್ಸುು ಗಳ ಬ್ಳಕೆ ಮತ್ತು  ಮಾರಾಟದ ದೈನಂದಿನ್ ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನನ  ಪರ ತೆಾ ೀಕವ್ಯಗಿ 

ನಿವ್ಾಹಿಸಿ.  

9. ಬ್ಳಸಿದ ಕಚಾಾ  ವ್ಸುು ಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ದಂಡಗಳು ಅತ್ತಾ ತು ಮ ಗುಣಮಟರ ದ್ಯಾ ಗಿವಯೇ 

ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ .  



10. ಆಹಾರ ವ್ಯಾ ಪಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ರ್ಖಸಗಿಯವ್ರು, ಮೂತ್ಪರ ಲಯಗಳು, ಸೊಳ್ಳಳ , 

ಚರಂಡಿ ಅಥವ್ಯ ಶೇಖರಣಾ ಸಥ ಳದಿಂದ ಪರವ್ಯನ್ಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ತೃಪ್ರು ಗಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಬೇಪಾಡಿಸದ ಯಾವುದೇ ಆವ್ರಣದಲ್ಲಾ  ಆಹಾರದ ಯಾವುದೇ ವ್ಸುು ವ್ನ್ನನ  ತಯಾರಿಸಲು, 

ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಅಥವ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನ್ನಮತಿಸುವುದಿಲಾ .  

11. ಯಂತರ  ಮತ್ತು  ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿಯಮಿತ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕ್ರಾ ೀನ್-ಇನ್-ಪ್ಾ ೀಸ್ 

ವ್ಾ ವ್ಸ್ಥಥ ಗಳನ್ನನ  (ಅಗತಾ ವಿದಾ ಲ್ಲಾ ) ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ .  

12. ಸಿ ಂತ ಅಥವ್ಯ NABL ಮಾನ್ಾ ತೆ ಪಡೆದ /FSSA ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪರ ಯೀಗಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ 

ಸುರಕಿ್ರತ ಆಹಾರದ ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಮತ್ತು  ವಿತರಣೆಯನ್ನನ  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದತ್ಪು ಂಶ 

ಮತ್ತು  ಅಪಾಯದ ಮೌಲಾ ಮಾಪನ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಆಹಾರ 

ಉತಾ ನ್ನ ಗಳಲ್ಲಾ  ಸಂಬಂಧಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು  /ಅಥವ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ಜಿೀವ್ವಿಜ್ಞಾ ನ್ದ ಕಲಮ ಶಗಳ 

ಪರಿೀಕಿೆಯನ್ನನ  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ . ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮಮ .  

13. ಅಗತಾ ವಿರುವ್ ತ್ಪಪಮಾನ್ವ್ನ್ನನ  ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯುದಾ ಕೆ್ಕ , ಖರಿೀದಿ ಅಥವ್ಯ ಸೊೀಸಿಾಂಗ್ 

ಸಥ ಳದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಗಾರ ಹಕನ್ನ್ನನ  ತಲುಪುವ್ವ್ರೆಗೆ ತಣಣ ಗಾಗಿಸುವುದು, ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಸಂಗರ ಹಣೆ 

ಇತ್ಪಾ ದಿಗಳನ್ನನ  ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದನ್ನನ  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ . 

14. ಉತ್ಪಾ ದಕರು/ಆಮದುದ್ಯರರು/ವಿತರಕರು ಆಹಾರ ಉತಾ ನ್ನ ಗಳನ್ನನ  ಪರವ್ಯನ್ಗಿ 

ಪಡೆದ/ನೀಂದ್ಯಯತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಮಾತರ  ಖರಿೀದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು 

ಮತ್ತು  ಅದರ ದ್ಯಖಲೆಯನ್ನನ  ನಿವ್ಾಹಿಸಬೇಕು. 

ಇತರ ನಿಯಮಗಳು 

1. ಹೀಟೆಲ್್ಗಳು, ರೆಸೊರ ೀರೆಂಟ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ ಆಹಾರ ಸಾರ ಲ್್ಗಳ ಮಾಲ್ಲೀಕರು. 

ರ್ಖದಾ ಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರದ ಇತರ ವ್ಸುು ಗಳನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ್ 

ಅಥವ್ಯ ಬ್ಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ್ವ್ರು. ತ್ತಪಾ , ರ್ಖದಾ  ಎಣೆಣ , ವ್ನ್ಸಾ ತಿ ಮತ್ತು  ಇತರವುಗಳಲ್ಲಾ  

ಬೇಯಸಿದ ವ್ಸುು ಗಳ ಪರ ತೆಾ ೀಕ ಪಟಿರ ಗಳನ್ನನ  ಹಂದಿರುವ್ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವ್ನ್ನನ  

ಹಾಕಬೇಕು. 

2. ಬೇಯಸಿದ ಅಥವ್ಯ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವ್ನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ್ ಆಹಾರ ವ್ಯಾ ಪಾರ 

ಆಪರೇಟರ್ ಮಾರಾಟಕೆೆ  ಒಡಿಿಕೊಳುಳ ತಿು ರುವ್ ವ್ಸುು ಗಳ ಸಿ ರೂಪವ್ನ್ನನ  ಹಂದಿರುವ್ 

ಸೂಚನಾ ಫಲಕವ್ನ್ನನ  ಪರ ದರ್ಶಾಸಬೇಕು. 

3. ಪರ ತಿಯಬ್ಬ  ತಯಾರಕರು [ಘನಿ ಆಪರೇಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ] ಅಥವ್ಯ ಬೆಣೆಣ , ತ್ತಪಾ , ವ್ನ್ಸಾ ತಿ, 

ರ್ಖದಾ  ತೈಲಗಳು, ದ್ಯರ ವ್ಕ ಹರತೆಗೆದ ಎಣೆಣ , ಎಣೆಣ  ತೆಗೆದ ಕೇಕ್, ರ್ಖದಾ  ಹಿಟುರ  ಮತ್ತು  

ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕೊಬ್ಬಬ ನ್ ಸಗಟು ವ್ಯಾ ಪಾರಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ, ಸಿಿ ೀಕರಿಸಿದ ಅಥವ್ಯ ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡಿದ ಪರ ಮಾಣವ್ನ್ನನ  ತೀರಿಸುವ್ ರಿಜಿಸರ ರ್ ಅನ್ನನ  ನಿವ್ಾಹಿಸಬೇಕು, ಬ್ಳಸಿದ ಎಣೆಣ ಬ್ಬೀಜದ 

ಸಿ ಭಾವ್ ಮತ್ತು  ಎಣೆಣ ಯಲಾ ದ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು  ಬ್ಳಸಿದ ರ್ಖದಾ  ಹಿಟಿರ ನ್ ಪರ ಮಾಣ ಮತ್ತು  ಅವ್ನ್ 

ಕಾರ್ಖಾನೆಯಂದ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಾ ಪಾರ ಸಥ ಳದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದ ವ್ಸುು ಗಳ ಪರ ತಿಯಂದು ಸರಕುಗಳ 

ಗಮಾ ಸಾಥ ನ್, ಮತ್ತು  ರಿಜಿಸರ ರ್ ಅನ್ನನ  ಯಾವ್ಯಗ ಬೇಕಾದರೂ ಪರವ್ಯನ್ಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ 

ಪರಿರ್ಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. 

4. ಸಸಾ ಗಳ ಎಣೆಣ , ರ್ಖದಾ  ತೈಲ ಮತ್ತು  ಅವ್ರ ಉತಾ ನ್ನ ಗಳ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾ ದಕ ಅಥವ್ಯ 

ತಯಾರಕರು ಈ ಕಾಯದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ  ಪರವ್ಯನ್ಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅಹಾರಾಗಿರುವುದಿಲಾ , 



ಅವ್ರು ಮಾದರಿಗಳ ವಿಶ್ಾ ೀಷಣಾತಮ ಕ ಪರಿೀಕಿೆಗಾಗಿ ಸಿ ಂತ ಪರ ಯೀಗಾಲಯದ ಸೌಲಭ್ಾ ವ್ನ್ನನ  

ಹಂದಿಲಾ ದಿದಾ ರೆ. 


