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Annexure 3 
అనుబంధం 3 

 

Conditions of License 

ల ైసెన్్ యొక్క  షర్తులు 
 

 All Food Business Operators shall ensure that the following conditions are complied with at all 

times during the course of its food business. 
ప్రతి ఆహార వా్య పార నిరా్వ హకుడు, ఆహార్ వయాపయర్ం చేసేటప్పుడు, మరియు అన్ని సమయాలలో కింది 

షరతులు పయట ంచబడ్డా యన్న న్నరయా రించుకోవయలి. 
 

 Food Business Operators shall: 

ఆహార వా్య పార నిరా్వ హకుడు తరప కుిండ: 
 
 
1. Display a true copy of the license granted in Form C shall at all times at a prominent place in 

the premises.  

1. ఫారం C లో మంజూరు చేయబడిన ల ైసెన్స్ యొక్క నిజమ ైన కాపీని అనిి సమయాలలో పరా ంగణంలోని 

ప్రముఖ ప్రదేశంలో ప్రదర్శంచాలి. 

 

  

2. Give necessary access to Licensing Authorities or their authorised personnel to the premises  

2 . పయర ంగణడన్నకి ల ైసెన్న్ంగ్ అధికయర్ులు లేదడ వయరి అధీకృత సిబబందికి అవసర్మ ైన ప్రవేశ అనుమతి ఇవవండి్ 
 

3. Inform Authorities about any change or modifications in activities /content of license.  

3.కారయక్లాపాలు /ల ైసెన్స్ క్ంట ంట్లో ఏద ైనా మారుు లేదా మారుుల గుర్ంచి అధికారులక్ు త లియజేయండ.ి 

 

4. Employ at least one technical person to supervise the production process. The person 

supervising the production process shall possess at least a degree in Science with Chemistry/Bio 

Chemistry/Food and Nutrition/ Microbiology or a degree or diploma in food technology/ Dairy 

technology/ dairy microbiology/ dairy chemistry/ dairy engineering/ oil technology /veterinary 

science /hotel management & catering technology or any degree or diploma in any other discipline 

related to the specific requirements of the business from a recognized university or institute or 

equivalent.  



 
వెర్షన్ - II (09.11.2017) 

 

4. ఆహార ఉతుతి్త ప్రకిియను ప్ర్ావేక్ించడ్డన్నకి కనీసం ఒక సింకేతిక నిపుణుడిని న్నయమంచండి్. ఉతుతి్త 

ప్రకిియను ప్ర్ావేక్ించే వాకిి కెమస్ర /ీ బయో కెమస్ర /ీ ఫపడ్ అండ్ నయాట రషన్/ మ ైకోిబయాలజీ లేదడ ఫపడ్ 

టెకయిలజీ/ డ్ ైరీ టెకయిలజీ/ డ్ ైరీ మ ైకోిబయాలజీ/ డ్ ైరీ కెమస్ర ీ/ డ్ ైరీ ఇంజనీరింగ్/ ఆయిల్ టెకయిలజీ/ వెటర్ిరీలో 
డి్గిీ్ లేదడ డ్ిపలొ మాతో కనీసం సెైన్్ డి్గిీ్న్న కలిగి్ ఉండ్డలి. సెైన్్ /హో టల్ మేనేజ మ ంట్ & కయాటరింగ్ టెకయిలజీ 

లేదడ గురిింప్ప పల ందిన యూన్నవరి్టీ లేదడ ఇన్ సిర టయాట్ లేదడ సమానమ ైన వయాపయర్ం యొకక న్నరిిషర  
అవసరయలకు అనుగుణింగా ఏద ైనడ ఇతర్ విభాగంలో ఏద ైనడ డి్గిీ్ లేదడ డ్ిపలొ మా లేదడ సమానమ ైనది క్లిగ్ 

ఉండాలి 

  

5. Furnish periodic annual return (1st April to 31st March), within upto 31st May of each year. For 

collection/ handling/ manufacturing of Milk and Milk Products half yearly returns also to be 

furnished as specified (1st April to 31st September before 30th November and 1st October to 31st 

March).  

5. ప్రత్త సంవత్ర్ం మే 31 లోప్ప ఆవరి్న వయరిషక రయబడి్న్న (ఏప్ిరల్ 1 నుండ్ ిమారిి 31 వర్కు) అందించండ్.ి పయలు 

మరియు పయల ఉతుతుి ల సేకర్ణ/ న్నర్వహణ/ తయారీకి అరా్ వయరిష క రయబడులు కూడ్డ ప్ేరకకని విధంగ్య 
అందించడలి (1 ఏప్ిరల్ నుండ్ ి31 సెపె్ర ంబర్ వర్కు 30 నవంబర్ మరియు 1 అకోర బర్ నుండ్ ి31 మారిి వర్కు). 

 

6. Ensure that no product other than the product indicated in the license/ registration is produced 

in the unit.  

6. ల ైసెన్్/ రిజిసేర షీన్ లో సయచంచబడి్న ఆహార రదారథిం మనహా ఏ ఇతర  ఆహార రదారథిం యూన్నట్ లో 
ఉతుతి్త చేయలేదన్న న్నరయా రించుకోండి్. 

  

7. Maintain factory's sanitary and hygienic standards and worker's Hygiene as specified in the 

Schedule - 4 according to the category of food business.  

7. ఆహార్ వయాపయర్ వర్గ ం ప్రకయర్ం షెడయాల్ - 4 లో ప్ేరకకని విధంగ్య ఫ్యాకరరీ యొకక శయన్నటరీ మరియు ప్రిశుభ్రత 

ప్రమాణడలు మరియు కయరిికుల ప్రిశుభ్రతను న్నర్వహ ంచండ్.ి 

 

8. Maintain daily records of production, raw materials utilization and sales separately.  

8. ఉతుతి్త, ముడ్ి ప్దడరయా ల విన్నయోగం మరియు వికియాల రోజువయరీ రికయర్ుా లను విడ్ిగ్య న్నర్వహ ంచండి్. 

  

9. Ensure that the source and standards of raw material used are of optimum quality.  

9. ఉప్యోగి్ంచన ముడ్ి ప్దడరా్ం యొకక మూలం మరియు ప్రమాణడలు సరైెన నడణాతతో ఉనడియన్న 

న్నరయా రించుకోండి్ 
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10. Food Business Operator shall not manufacture, store or expose for sale or permit the sale of 

any article of food in any premises not effectively separated to the satisfaction of the licensing 

authority from any privy, urinal, sullage, drain or place of storage of foul and waste matter.  

10. ల ైసెన్న్ంగ్ అథడరిటీ సంతృప్ిి  చ ందడ్డన్నకి ఆహార వా్య పార నిరా్వ హకుడు ఏద ైనడ పైైె్వేట్, యూరినల్, 

సలేొ జ, డ్ రయిన్ లేదడ దుర్గ ంధం మరియు వారా్ ప్దడరా్ం సమరా్వంతంగ్య వేర్ు చేయబడన్న ఏ పయర ంగణంలోనయ 

ఏద ైనడ ఆరిరకల్ ఉతుతి్తన్న తయార్ు చేయడం, న్నలవ చేయడం లేదడ వికియించడo చేయకూడదు.  
 
11. Ensure Clean-In-Place systems (wherever necessary) for regular cleaning of the machine & 

equipments.  

11. యంతరం మరియు ప్రికరయలను కిమం తప్ుకుండ్డ శుభ్రం చేయడ్డన్నకి కలొ న్-ఇన్-ప్ేొ స్ వావసాలను 

(అవసర్మ ైన చ ోట) న్నరయా రించుకోండి్. 
 

12. Ensure testing of relevant chemical and/or microbiological contaminants in food products in 

accordance with these regulations as frequently as required on the basis of historical data and risk 

assessment to ensure production and delivery of safe food through own or NABL accredited /FSSA 

notified labs at least once in six months.  

 

12. ఈ నిబింధనలకు అనుగుణింగా తరచుగా ఆహార ఉతప తుులలో సింబింధిత రసయన 

మరియు/లేదా మైప్ోబయోలాజికల్ కలుషితాల రరీక్షను చారిప్తక డేటా మరియు రిస్క్  

అసెస్క్మింట్ ఆధారింగా కనీసిం ఆరు నెలలకు ఒకసరి సింత లేదా NABL గురిుింపు పిందిన 

/FSSA నోటిఫైడ్ లాా బ్ల దాా ర్వ సురక్షితమైన ఆహార్వనిి  ఉతప తిు చేయడిం మరియు 

రింపిణీ చేసుున్ని రని నిరా్వరిించుోవ్యలి . 

 

 

 13. Ensure that as much as possible the required temperature shall be maintained throughout the 

supply chain from the place of procurement or sourcing till it reaches the end consumer including 

chilling, transportation, storage etc.  

13. సయధామ ైనంతవర్కు సర్ఫరయ గ్కలుసు అంతటా సేకరణ ్సథలిం లేదడ సో రి్ంగ్ సాలం నుండ్ ిచలొింగ్, ర్వయణడ, 
న్నలవ మొదల ైన వయట తో సహా తుది విన్నయోగదడర్ున్న చేర్ుకునే వర్కు అవసర్మ ైన ఉషోో్ గిత ఉండ్ేలా 
చయసుకోండి్. 
 
14. The manufacturer/importer/distributor shall buy and sell food products only from, or to, 

licensed/registered vendors and maintain record thereof. 

14. తయారీదడర్ు/దిగుమత్తదడర్ు/ప్ంప్ిణీదడర్ు ఆహార్ ఉతుతుి లను ల ైసెన్్/రిజిసర రా్ వికరితల నుండ్ ి మాతరమే 
కొనుగ్ోలు చేయాలి మరియు వికియించడలి మరియు దడన్న రికయర్ుా ను న్నర్వహ ంచడలి. 
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Other conditions 

ఇతర్ షర్తులు 

1. Proprietors of hotels, restaurants and other food stalls who sell or expose for sale savouries, 

sweets or other articles of food shall put up a notice board containing separate lists of the articles 

which have been cooked in ghee, edible oil, vanaspati and other fats for the information of the 

intending purchasers.  

1. హో టళ్లొ , రెసయర రెంటలొ  మరియు ఇతర్ ఆహార్ దుకయణడల యజమానులు ర్ుచులు, స్వటలొ  లేదడ ఇతర్ ఆహార్ 

ప్దడరయా లను విప్కయించడిం లేదడ బహ ర్గ తం చేసేవయర్ు, ఉదిేశంచన కొనుగ్ోలుదడర్ుల సమాచడర్ం కోసం 

నెయిా, త్తనదగి్న నయన,ె వనసుత్త మరియు ఇతర్ కొవపవలతోవండ్ిన ఆహార్ ప్దడరయా ల ప్రతేాక జాబితడలతో 
కూడ్ిన నోటీసు బో ర్ుా ను ఏరయుటల చేయాలి. 
 

2. Food Business Operator selling cooked or prepared food shall display a notice board containing 

the nature of articles being exposed for sale  

2. వండ్ిన లేదడ తయార్ుచేసిన ఆహారయన్ని వికియించే ఆహార వా్య పార నిరా్వ హకుడు, వికియాన్నకి 

బహ ర్గ తమయియా వసుి వపల సవభావం ఉని నోటీసు బో ర్ుా ను ప్రదరిశంచడలి 
 

3. Every manufacturer [including ghani operator] or wholesale dealer in butter, ghee, vanaspati, 

edible oils, Solvent extracted oil, de oiled meal, edible flour and any other fats shall maintain a 

register showing the quantity of manufactured, received or sold, nature of oil seed used and 

quantity of de-oiled meal and edible flour used etc.  

as applicable and the destination of each consignment of the substances sent out from his factory 

or place of business, and shall present such register for inspection whenever required to do so by 

the Licensing Authority.  

3. ప్రత్త తయారీదడర్ు [ఘన్న ఆప్రరటర్ తో సహా] లేదడ వెని, నెయిా, వనసుత్త, త్తనదగి్న నయనెలు, దడర వకం 

వెలికితీసిన నయన,ె డి్ ఆయిలా్ భోజనం, ప్ిండ్ ిమరియు ఏద ైనడ ఇతర్ కొవపవల హో ల్ సేల్ డ్ీలర్ తయార్ు చేసిన, 

అందుకుని లేదడ వికియించన ప్రిమాణడన్ని, ఉప్యోగి్ంచన నయన ె గి్ంజల సవభావం మరియు డి్-ఆయిలా్ 

భోజనం ప్రిమాణం మరియు ఉప్యోగి్ంచన త్తనదగి్న ప్ిండి్ మొదల ైనవి తన్నకి వరిించే విధంగ్య చయప్ించే 
రిజిసర ర్ ను న్నర్వహ ంచడలి. 
 

4. No producer or manufacturer of vegetable oil, edible oil and their products shall be eligible for 

license under this Act, unless he has own laboratory facility for analytical testing of samples.  
 
4. కూరగాయల నూనె, తినదగిన నూనె మరియు వ్యటి ఉతప తుుల తయారీదారు అతను 

నమూన్నల విశ్లషేణాతమ క రరీక్ష ోసిం సింత ప్రయోగశాల సౌకరా్వ నిి  కలిగి ఉింటే తరప  ఈ 

చట్టిం ప్రకారిం లైసెన్్స  ోసిం అరుులు కాదు. 


