
લાઇસન્સની શરત 

તમામ ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટરો ખાતરી કરે કે નીચેની શરતોન ું દરેક સમયે પાલન કરવામાું આવ ેતેના ફૂડ બિઝનેસ 

દરમમયાન. 

 

ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટરો: 

 

1. ફોમમ C માું આપવામાું આવેલ લાયસન્સની સાચી નકલ દરેક સમયે પ્રદમશિત કરવી પરરસર. 

2. લાયસન્સ સત્તાવાળાઓ અથવા તેમના અમિકૃત કમમચારીઓન ેપરરસરમાું જરૂરી પ્રવેશ આપો. 

3. પ્રવમૃત્તઓમાું કોઈપણ ફેરફાર અથવા ફેરફાર મવશે અમિકારીઓને જાણ કરો. 

4. ઉત્પાદન પ્રરિયાની દેખરેખ રાખવા માટે ઓછામાું ઓછી એક ટેકમનકલ વ્યક્તતન ેરોજગારી આપો. દેખરેખ  
વ્યક્તત ઉત્પાદન પ્રરિયામાું રસાયણશાસ્ત્ર/ િાયોકેમમસ્ટ્રી સાથે મવજ્ inાાનમાું ઓછામાું ઓછી રડગ્રી હોવી જોઈએ ફૂડ 

એન્ડ ન્ય રરશન/માઈિોિાયોલોજી અથવા ફૂડ ટેતનોલોજી/ડરેી ટેતનોલોજી/માું રડગ્રી અથવા રડપ્લોમા ડરેી 
માઇિોિાયોલોજી/ ડરેી કેમમસ્ટ્રી/ ડરેી એન્ન્જમનયરરિંગ/ ઓઇલ ટેકનોલોજી/ વેટરનરી સાયન્સ/ હોટેલ મેનેજમેન્ટ 

અન ેકેટરરિંગ ટેતનોલોજી અથવા અન્ય કોઈપણ મવદ્યાશાખામાું કોઈપણ રડગ્રી અથવા રડપ્લોમા માન્ય ય મનવમસિટી 
અથવા સુંસ્ટ્થામાુંથી વ્યવસાયની ચોક્કસ જરૂરરયાત સાથ ેસુંિુંમિત અથવા સમકક્ષ 

5. દર વર્મની 31મી મેની સાથે 1લી એમપ્રલથી 31મી માચમ સ િી સામમયક વામર્િક વળતર આપો. માટે દૂિ અન ેદૂિ 

ઉત્પાદનન ું સુંગ્રહ/ સુંચાલન/ ઉત્પાદન અિમવામર્િક વળતર પણ હશ ેઉલ્લેબખત તરીકે સજ્જ. 

6. ખાતરી કરો કે લાઇસન્સ /રજીસ્ટ્રેશનમાું દશામવેલ પ્રોડતટ મસવાય અન્ય કોઇ ઉત્પાદનન ું ઉત્પાદન થત ું નથી એકમ 

7. ફેતટરીના સેમનટરી અન ેઆરોગ્યપ્રદ િોરણો અન ેકામદારોની સ્ટ્વચ્છતા જાળવો ખાદ્ય વ્યવસાયની શ્રેણી અન સાર 

શેડયલૂ -4. 

8. ઉત્પાદન, કાચા માલના ઉપયોગ અન ેવેચાણના દૈમનક રેકોર્્મસ અલગથી જાળવો. 

9. ખાતરી કરો કે વપરાયેલ કાચા માલના સ્ત્રોત અન ેિોરણો શ્રેષ્ઠ ગ ણવત્તાના છે. 

10. ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટર વેચાણ માટે ઉત્પાદન, સ્ટ્ટોર અથવા ખ લ્્ ું પાડશ ેનહીં અથવા કોઈપણ વેચાણની 
પરવાનગી આપશ ેનહીં કોઈપણ પરરસરમાું ખાદ્યપદાથોની સામગ્રી લાઈસન્સના સુંતોર્ માટે અસરકારક રીતે 

અલગ ન હોય કોઈપણ ખાનગી, પેશાિ, ગુંદકી, ડ્રઇેન અથવા દૂમર્ત અન ેકચરાના સુંગ્રહની જગ્યામાુંથી સત્તા 



11. મશીન અન ેસાિનોની મનયમમત સફાઈ માટે તલીન-ઈન-પ્લેસ મસસ્ટ્ટમ (જે જરૂરી હોય તે) સ મનમિત કરો. 

12. માું ખાદ્ય ઉત્પાદનોમાું સુંિુંમિત રાસાયબણક અન/ેઅથવા માઇિોિાયોલોજીકલ દૂર્કોન ું પરીક્ષણ સ મનમિત કરો 
ઐમતહામસક મારહતી અન ેજોખમના આિારે આવશ્યક આવતમન તરીકે આ મનયમન અન સાર પોતાના અથવા NABL 

accredited દ્વારા સ રબક્ષત ખોરાકન ું ઉત્પાદન અન ેરડબલવરી સ મનમિત કરવા માટે આકારણી /FSSAI એ છ મરહનામાું 
ઓછામાું ઓછી એક વખત લેબ્સન ેમાન્યતા આપી. 

13. ખાતરી કરો કે શક્ય તેટ્ ું જરૂરી તાપમાન સમગ્ર દરમમયાન જાળવવામાું આવશ ેસપ્લાય ચેઇન પ્રાન્પ્ત અથવા 
સોમસિંગના સ્ટ્થળેથી જયાું સ િી તે અંમતમ ગ્રાહક સ િી પહોંચ ેત્યાું સ િી ઠુંડક, પરરવહન, સુંગ્રહ વગેરે. 

14. ઉત્પાદક/આયાતકાર/મવતરક ફતત ખાદ્ય ઉત્પાદનો ખરીદશે અન ેવેચશ ેલાઇસન્સ /રજજસ્ટ્ટડમ  મવિેતાઓ અન ે

તેનો રેકોડમ જાળવો. 

 

અન્ય શરત 

1. હોટેલ્સ, રેસ્ટ્ટોરન્્સ અન ેઅન્ય ખાદ્યપદાથોના સ્ટ્ટોલના માબલકો કે જેઓ સેવરી વેચે છે અથવા વેચાણ માટે ખ લ્લા 
છે, મીઠાઈઓ અથવા અન્ય ખાદ્યપદાથો એક નોરટસ િોડમ લગાવશ ેજેમાું લેખોની સબૂચ અલગ હશ ેજે ઘી, ખાદ્ય તેલ, 

વનસ્ટ્પમત અન ેઅન્ય ચરિીમાું રાુંિવામાું આવ ેછે તેની મારહતી માટે ઈરાદો િરાવતા ખરીદદારો. 

2. રાુંિેલા અથવા તૈયાર ખોરાકન ું વેચાણ કરતા ફૂડ બિઝનસે ઓપરેટરે એક નોરટસ િોડમ દશામવવ ું જોઈએ વેચાણ 

માટે ખ લ્લા લેખોની પ્રકૃમત. 

3. દરેક ઉત્પાદન (ઘની ઓપરેટર સરહત) અથવા માખણ, ઘી, વનસ્ટ્પમત, ખાદ્ય જથ્થાિુંિ વેપારી તેલ, દ્રાવક 

કાઢવામાું આવેલ તેલ, તેલય તત ભોજન, ખાદ્ય લોટ અન ેઅન્ય કોઈપણ ચરિીન ું ઓછામાું ઓછું રજીસ્ટ્ટર હોવ ું 
જોઈએ ઉત્પારદત, પ્રાપ્ત અથવા વેચાયેલ જથ્થો, વપરાયેલ તેલ િીજની પ્રકૃમત અન ેજથ્થો દશામવે છે તેલય તત 

ભોજન અન ેખાદ્ય લોટ વગેરેનો ઉપયોગ થાય છે અન ેદરેક કન્સાઈનમેન્ટન ું મ કામ તેના કારખાના અથવા િુંિાના 
સ્ટ્થળેથી મોકલવામાું આવેલા પદાથો, અન ેઆ માટે રજજસ્ટ્ટર રજૂ કરશ ેજયારે પણ લાઇસક્ન્સિંગ ઓથોરરટી દ્વારા 
આવ ું કરવાની જરૂર હોય ત્યારે મનરીક્ષણ. 

4. કોઈ ઉત્પાદક અથવા ઉત્પાદક અથવા વનસ્ટ્પમત તેલ, ખાદ્ય તેલ અન ેતેમના ઉત્પાદનો ખાદ્ય રહશેે નહીં આ 

અમિમનયમ હઠેળ લાયસન્સ, જયાું સ િી તેની પાસ ેનમનૂાઓના મવશ્લેર્ણાત્મક પરીક્ષણ માટે પોતાની લેિોરેટરી 
સ મવિા ન હોય 



5. દ્રાવક-મનષ્કતમ તેલ, 'સેમી રરફાઈન્ડ' અથવા 'રો ગ્રેડ I', ખાદ્ય પદાથોના સ્ટ્ટોકન ું દરેક વેચાણ અન ે રહલચાલ 

મગફળીનો લોટ અથવા ખાદ્ય નાબળયેરનો લોટ, અથવા િુંને ઉત્પાદક દ્વારા વેચાણ અથવા ચળવળ હશ ેસ્ટ્ટોક સીિા 
રજજસ્ટ્ટડમ વપરાશકતામન ેઅને અન્ય કોઈ વ્યક્તતન ેનહીં, અને આવી કોઈ વેચાણ અથવા રહલચાલ નહીં કોઈપણ 

તતૃીય પક્ષ દ્વારા પ્રભામવત કરવામાું આવશ.ે 

6. દ્રાવક-કાedાેલા તેલનો દરેક જથ્થો, ખાદ્ય મગફળીનો લોટ અથવા ખાદ્ય નાબળયેરનો લોટ, અથવા િુંન ેરજજસ્ટ્ટડમ 
વપરાશકતામ દ્વારા ખરીદવામાું આવેલ તેનો ઉપયોગ તેના પોતાના કારખાનામાું સુંપણૂમપણ ેઆ હતે   માટે કરવામાું 
આવશ ેઈરાદો છે અન ેફરીથી વેચવામાું આવશ ેનહીં અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તતન ેરાન્સફર કરવામાું આવશ ેનહીં: 
પરૂી પાડવામાું આવેલ છે કે આ પેટા-કલમમાુંન ું કુંઈપણ ના વેચાણ અથવા રહલચાલને લાગ  પડત ું નથી 

નીચેના:- 

 1 - કરુંજીયા તેલ 

 2 - ક સ મ તેલ 

 3 - મહ આ તેલ 

 4 - લીમડાન ું તેલ 

 5 - આમલીના િીજન ું તેલ 

 6 - I.S.I પ્રમાણપત્ર બચહ્ન િરાવતો ખાદ્ય મગફળીનો લોટ 

 7 - I.S.I પ્રમાણપત્ર બચહ્ન િરાવતો ખાદ્ય નાબળયેરનો લોટ 

7. કોઈપણ ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટર વેચાણ અથવા મવતરણ અથવા વેચાણ માટે ઓફર કરશે નહીં અથવા કોઈપણન ે

રડસ્ટ્પેચ અથવા રડબલવરી કરશે નહીં કોઈપણ ખાદ્ય તેલ કે જે પેક કરેલ, બચહ્નહ્નત અન ેલેિલ કરેલ નથી તે વેચાણના 
હતે   માટે વ્યક્તત માું સચૂના દ્વારા આ શરતમાુંથી ખાસ મ ક્તત આપવામાું ન આવે ત્યાું સ િી મનયમોમાું ઉલ્લેબખત ખાદ્ય 

સ રક્ષા કમમશનરો દ્વારા જાહરે રહતમાું જારી કરાયેલ સત્તાવાર ગેઝેટ સુંજોગો અન ેચોક્કસ સમયગાળા માટે અન ે

કારણસર લેબખતમાું નોંિવામાું આવ ેછે. 


