
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ 

ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಗುಣಮಟ್ಟ  ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರವು (FSSAI) ತಪ್ರಸಣೆ 

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಟ ಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು , ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ 

ವ್ಯಾ ಪ್ರರ ನಿವ್ಯಾಹಕರ FBOಗಳನ್ನು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿೀಕಿ್ಷ ಸಲು ಅನ್ನಕೂಲ 

ಮಾಡಿಕೊಡುತು ದೆ. ತಪ್ರಸಣೆ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಟ ಗಳನ್ನು  ನಿಯಂತಾ ಣದಲಿ್ಲ  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ 

ಪಾ ತಯೊಂದ್ದ ಅವಶ್ಾ ಕತೆಯ ಅನ್ನಸರಣೆಯ ಮಟ್ಟ ವನ್ನು  ಗುರುತಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಈ ತಪ್ರಸಣೆ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಟ ಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರಿಷ್ಕ ೃತ 

ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ  4 (ಆಹಾರ ಉದಾ ಮಗಳ ಪರವ್ಯನಗಿ ಮತ್ತು  ನೀೊಂದಣಿ) 2011 ರ ಮೇಲೆ 

ಆಧಾರಿತವ್ಯಗಿದ್ದು ,  

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ – 

1. ಸಾಮಾನಾ  ತಯಾರಿಕೆ 

2. ಹಾಲ್ಲನ ಸಂಸಕ ರಣೆ 

3. ಮಾೊಂಸ ಸಂಸಕ ರಣೆ 

4. ಕಸಾಯಿಖಾನೆ 

5. ಅಡುಗೆ 

6. ಚಿಲಿರೆ 

7. ಸಾರಿಗೆ 

8. ಸಂಗಾ ಹಣೆ ಮತ್ತು  ಉಗ್ರಾ ಣ 

ಗುರುತು ಮತುು  ಶ್ರ ೀಣೀಕರಣ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  – 

ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಟ ಯನ್ನು  ಐದ್ದ ಪಾ ಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿೊಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ - 

1. ವಿನಾಾ ಸ ಮತ್ತು  ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು 

2. ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯ ನಿಯಂತಾ ಣ 

3. ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ನೈಮಾಲಾ  

4. ವೈಯಕ್ಷು ಕ ನೈಮಾಲಾ  

5. ತರಬೇತ ಮತ್ತು  ದೂರು ನಿವಾಹಣೆ 

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತಪ್ರಸಣೆ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಟ  ಯಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ FBO 

ಸೌಲಭ್ಾ ವನ್ನು  ಪರಿಶೀಲ್ಲಸುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಅನ್ನಸರಣೆಯನ್ನು (C), 



ಅನ್ನವತಾನೆ (NC), ಭಾಗಶಃ ಅನ್ನಸರಣೆ (PC) & ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ / ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲಿ  (NA) 

ಎೊಂದ್ದ ಗುರುತಸಲಾಗುತು ದೆ. ಎಲಿಾ  ಅವಶ್ಾ ಕತೆಗಳಿಗೆ 2 ಅೊಂಕಗಳನ್ನು  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಮತ್ತು  ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು  ಇರುವ (*) ಕೆಲವು ಅವಶ್ಾ ಕತೆಗಳಿಗೆ 4 ಅೊಂಕಗಳನ್ನು  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಗುರುತಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು ಯನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸದ್ಧರುವುದ್ದ (*) ಅನ್ನವತಾನೆಗೆ 

(NC) ಕಾರಣವ್ಯಗುತು ದೆ, ಏಕೆೊಂದರೆ ಅವುಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನಿಣಾಾಯಕಗಳಾಗಿರುತು ವೆ. 

ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಪರ ತಿ ಅನೆವ ೀಷಣೆಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ – 

ಕಾ ಮ ಸಂಖ್ಯಾ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದ್ದ ನಿೀಡಬೇಕಾದ 

ಅೊಂಕಗಳು 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು ಯ 

ಪಾ ಶ್ನು ಯಲಿ್ಲ  

ಅೊಂಕಗಳನ್ನು  

ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದ 
1 ಅನ್ನಸರಣೆ (C)  2 4 

2 ಅನ್ನವತಾನೆ 0 0 

3 ಭಾಗಶಃ ಅನ್ನಸರಣೆ 
(PC) 

1 0 

4 ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ  / 

ಗಮನಿಸುವುದ್ಧಲಿ  

2 4 

 

ಅನ್ನಸರಣೆ - ಹೌದ್ದ, ಅವಶ್ಾ ಕತೆಯನ್ನು  ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾ ಮುಖ ಅಥವ್ಯ ಸಣಣ  ಅನ್ನಸರಣೆಯಿಲಿದೆ 

ಅವಶ್ಾ ಕತೆಯ ಅನ್ನಸರಣೆಯನ್ನು  ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಅನ್ನವ್ತ್ತನೆ - ಇಲಿ , ಅವಶ್ಾ ಕತೆಯನ್ನು  ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿಲಿ  ಮತ್ತು  

ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲಿ . ಪಾ ಮುಖವಲಿದ ಅನ್ನಸರಣೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಅವಶ್ಾ ಕತೆಯ 

ಅನ್ನಸರಣೆಯನ್ನು  ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಭಾಗಶಃ ಅನ್ನಸರಣೆ - ಅವಶ್ಾ ಕತೆಯನ್ನು  ಭಾಗಶಃ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ 

ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿಲಿ  ಅಥವ್ಯ ಭಾಗಶಃ ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿಲಿ  ಆದರೆ ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲಿ . 

FSO ನ ತೀರ್ಪಾ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಭ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿವಾಹಣಾ 

ವಾ ವಸೆ್ಥಯ ವೈಫಲಾ ಕೆಕ  ಕಾರಣವ್ಯಗುವ ಅಥವ್ಯ ನಿಯಂತಾ ತ ಪಾ ಕ್ಷಾ ಯೆಗಳು ಅಥವ್ಯ 

ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮಥಾ ಾವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಸಮಂಜಸತೆ. 

ಇದ್ದ ನಿದ್ಧಾಷ್ಟ ವ್ಯದ ಅವಶ್ಾ ಕತೆಗೆ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ವಿಫಲವ್ಯಗಬಹುದ್ದ ಅಥವ್ಯ 

ಗಮನಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಲೀಪವ್ಯಗಬಹುದ್ದ. ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು ಯ (*) ಅವಶ್ಾ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ 

ಅನ್ನಸರಣೆ ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ  ಏಕೆೊಂದರೆ ಅವು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮಹತವ ದಾು ಗಿವೆ. 

ಅನ್ವ ಯಿಸುವುದಿಲಲ /ಗಮನಸಲಾಗಿಲಲ  (NA) - ಅವಶ್ಾ ಕತೆಗಳು FBO ಗೆ ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ  

ಮತ್ತು  ಆದು ರಿೊಂದ ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 



 ಉಪ-ಅನ್ನಕಾ ಮವ್ಯಗಿ ಅಗತಾ ಗಳಿಗೆ ವಿರುದಿವ್ಯಗಿ ಕಂಡುಕೊೊಂಡ ಅೊಂಕಗಳನ್ನು  

ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ, ಒಟ್ಟಟ  ಅೊಂಕಗಳನ್ನು  ಲೆಕಕ ಹಾಕಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅೊಂತಮ ಅೊಂಕಗಳ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, FBO ಗಳ ಶ್ನಾ ೀಣಿೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  

ಶ್ರ ೀಣೀಕರಣವ್ನ್ನು  4 ಹಂತ್ಗಳಾಗಿ ವಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ. 

ಶ್ರ ೀಣ ಸೆಿ ತಿ ಅಗತ್ಯ ವರುವ್ ಅಂಕಗಳು 

  A+ ಅನ್ನಸರಣೆ - ಮಾದರಿ 90% ಮತ್ತು  ಹ್ನಚಿಿ ನದ್ದ 

A ಅನ್ನಸರಣೆ - ತೃಪ್ತು ಕರ 80%- 89% 

B ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತಾ ವಿದೆ 50% - 79% 

ಶ್ನಾ ೀಣಿೀಕರಿಸಲಾಗಿಲಿ  ಅನ್ನವತಾನೆ 50% ಕ್ಷಕ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ತ್ಯಾರಿಕೆ 

ದ್ಧನಾೊಂಕ  FBO ಹ್ನಸರು  

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

 FBO ಪಾ ತನಿಧಿ  

FBO ಪರವ್ಯನಗಿ 

ಸಂಖ್ಯಾ  

 ವಿಳಾಸ  

 



ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿ - ಅನ್ನಸರಣೆ (C), ಅನ್ನವತಾನೆ {NC), ಭಾಗಶಃ ಅನ್ನಸರಣೆ (PC) 

ಅಥವ್ಯ ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ  {NA} 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್ಯಯ  

ಆಡಿಟ್ ಪರ ಶ್ು  ಅಂಕಗ

ಳು 

1 ಆಹಾರ ಸೆಾಪನೆಯು ನವಿೀಕರಿಸಿದ FSSAI ಪರವ್ಯನಗಿಯನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಪಾ ಮುಖ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  

ಪಾ ದಶಾಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

I ವನ್ಯಯ ಸ ಮತುು  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು   

 
2 

ಆಹಾರ ಆವರಣದ ವಿನಾಾ ಸವು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಕೆಲಸದ ಸೆ ಳವನ್ನು  

ಒದಗಿಸುತು ದೆ; ಕೊಳಕು, ಧೂಳು ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ಗಳ ಪಾ ವೇಶ್ವನ್ನು  

ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಮತಸಿ. 

 
2 

 

3 
ಆೊಂತರಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಫಿಟ್ಟಟ ೊಂಗ್ಗಳನ್ನು  ವಿಷ್ಕಾರಿಯಲಿದ 

ಮತ್ತು  ಪಾ ವೇಶಸಲಾಗದ ವಸುು ಗಳಿೊಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
2 

 

 
4 

ಗೊೀಡೆಗಳು, ಛಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು  ಬಾಗಿಲುಗಳು ಫಿ್ ೀಕ್ಷೊಂಗ ಪೊಂಟ್ 

ಅಥವ್ಯ ಪಿ್ರಸಟ ರ್, ಘನಿೀಕರಣ ಮತ್ತು  ಚೆಲಿುವ ಕಣಗಳಿೊಂದ 

ಮುಕು ವ್ಯಗಿವೆ. 

2 
 

5 ಮಹಡಿಗಳು ಜಾರುವಂತಲಿ  ಮತ್ತು  ಸೂಕು ವ್ಯಗಿ 

ಇಳಿಜಾರಾಗಿರುತು ವೆ. 
2  

6 
ಬಾಹಾ  ಪರಿಸರಕೆಕ  ತೆರೆದಾಗ ವಿೊಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು  ಮುಚಿಿ  ಮತ್ತು  

ಕ್ಷೀಟ್ ನಿರೀಧಕ ಪರದೆಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
2 

 

7 
ಕ್ಷೀಟ್ಗಳ ಪಾ ವೇಶ್ವನ್ನು  ತಪ್ತಪ ಸಲು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು  ಹತು ರದಲಿ್ಲ  

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
2 

 

 
8 

ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರತೆಾ ಗಳನ್ನು  ವಿಷ್ಕಾರಿಯಲಿದ, ಒಡಡ ದ, 

ನಾಶ್ಕಾರಿಯಲಿದ ವಸುು ಗಳಿೊಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಇದ್ದ 

ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸೀೊಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಲು 

ಸುಲಭ್ವ್ಯಗಿದೆ. 

 
2 

 

9 ಆವರಣವು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಬೆಳಕನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ 2  

 
10 

ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  ವ್ಯತಾಯನವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2 
 

11 ಆಹಾರ, ಪ್ರಾ ಕೇಜೊಂಗ ವಸುು ಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧ 

ವಸುು ಗಳು ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳಿಗ್ರಗಿ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಾ  

ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 

2  

 
12 

ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧ ನೈಮಾಲಾ  ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. (ಸಾಕಷ್ಟಟ  

ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, 

ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಠಡಿಗಳು, ವಿಶ್ಾ ೊಂತ ಮತ್ತು  ರಿಫ್ಾ ಶ್ಮೆೊಂಟ್ 

ಕೊಠಡಿ ಇತಾಾ ದ್ಧ). 

 
2 

 

 
13* 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನ್ನು  (IS: 10500 ರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  

ಪೂರೈಸುವುದ್ದ) ಉತಪ ನು  ಪದಾಥಾವ್ಯಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ 

ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರ ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರ ಸಂಪಕಾ ಮೇಲೆಮ ೈ 

ಸಂಪಕಾದಲಿ್ಲರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅಧಾವ್ಯರ್ಷಾಕವ್ಯಗಿ 

 
4 

 



ಗುಣಮಟ್ಟ ವನ್ನು  ಪರಿೀಕಿ್ಷ ಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

14 ಆಹಾರ ಪದಾಥಾವನ್ನು  ಆೊಂತರಿಕ ಪಾ ಯೀಗ್ರಲಯದ ಮೂಲಕ 

ಅಥವ್ಯ ಮಾನಾ ತೆ ಪಡೆದ ಪಾ ಯೀಗ್ರಲಯದ ಮೂಲಕ 

ಪರಿೀಕಿ್ಷ ಸಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

 
2 

 

II ಕಾಯಾತಚರಣೆಯ ನಯಂತ್ರ ಣ   

15 ಒಳಬರುವ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಆೊಂತರಿಕವ್ಯಗಿ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ 

ನಿದ್ಧಾಷ್ಟ ತೆ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮೀದ್ಧತ ಮಾರಾಟ್ಗ್ರರರಿೊಂದ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. (ವಿಶೇಷ್ಣಗಳು, 

ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಹ್ನಸರು ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸ, ಬಾಾ ಚ್ ನಂ., ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ 

ಪಾ ಮಾಣ ಇತಾಾ ದ್ಧ) 

 
2 

 

16 ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಪ್ರಯಗಳನ್ನು  ಕಚಿಾ  ವಸುು ಗಳನ್ನು  

ಸಿವ ೀಕರಿಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ   ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಲಾಗುತು ದೆ. 
2  

17 ಒಳಬರುವ ವಸುು , ಅರೆ ಅಥವ್ಯ ಅೊಂತಮ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  

ಅವುಗಳ ಉಷ್ಣ ತೆ ಮತ್ತು  ತೇವ್ಯೊಂಶ್ದ ಅವಶ್ಾ ಕತೆಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ನೈಮಾಲಾ  ವ್ಯತಾವರಣದಲಿ್ಲ  

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. FIFO & FEFO ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 
2 

 

18* ತಯಾರಿಕೆ/ಸಂಸಕ ರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅಗತಾ  ಸಮಯ ಮತ್ತು  

ತಾಪಮಾನವನ್ನು  ಸಾಧಿಸುವುದ್ದ, ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ದ, 

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ದಾಖಲ್ಲಸುವುದ್ದ. 

ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

 
4 

 

19  ತಯಾರಿಸಿದ/ಸಂಸಕ ರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು  ನೈಮಾಲಾ ದ 

ರಿೀತಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
2 

 

20  ಪ್ರಾ ಕೇಜೊಂಗ ವಸುು ಗಳು ಆಹಾರ ದರ್ಜಾಯ ಮತ್ತು  ಉತು ಮ 

ಸೆಿ ತಯಲಿ್ಲವೆ. 
2  

21 ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ ಅಪ್ರಯಕಾರಿ 

ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಸಪ ಷ್ಟ ವ್ಯಗಿ ಗುರುತಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಆಹಾರದ್ಧೊಂದ 

ಪಾ ತೆಾ ೀಕವ್ಯಗಿ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

22 ಆಹಾರ ಬಳಕೆಗ್ರಗಿ ಸಾಗಿಸುವ ವ್ಯಹನವನ್ನು  

ಸವ ಚಛ ವ್ಯಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಉತು ಮ ರಿಪರಿಗ್ರಗಿ 

ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

23 ಸಾಗಿಸುವ ವ್ಯಹನವು ಅಗತಾ ವ್ಯದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು  ಪೂರೈಸುವ 

ಸಾಮಥಾ ಾವನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ (ಅನವ ಯಿಸುವಲಿ್ಲ ). 
2  

24 ಮರುಪಡೆಯಲಾದ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ  

ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು  

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ನಾಶ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವ್ಯ ಮರು 

ಸಂಸಕ ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ/ ಮರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

III  ನವ್ತಹಣೆ ಮತುು  ನೈಮತಲಯ    

25 ಸಲಕರಣೆ, ಆಹಾರ ಆವರಣವನ್ನು  ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವ 

ಕಾಯಾವನ್ನು  ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ  ಮತ್ತು  

ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಾಕಾ ಮದ ಪಾ ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

26 ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಯಂತೊಾ ೀಪಕರಣಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ   



ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು  ನಿಯಮಿತವ್ಯಗಿ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳ 

ಪಾ ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2 

27  ಅಳತೆ ಮತ್ತು  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು  ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ 

ಮಾಪನಾೊಂಕ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 
2  

28* ಕ್ಷೀಟ್ ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾಯಾಕಾ ಮ ಲಭ್ಾ ವಿದೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ 

ನಿಯಂತಾ ಣ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು  ತರಬೇತ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಭ್ವಿ 

ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧಗಳು ನಡೆಸುತಾು ರೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

 
4 

 

29 ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ಷೀಟ್ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ ಅಥವ್ಯ ಮುತು ಕೊಳುಳ ವಿಕೆಯ 

ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲಿ  (ಮಟ್ಟಟ , ಲಾವ್ಯಾ, ಮಲ ಇತಾಾ ದ್ಧ) 
2  

30 ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು  ನಿರಿೀಕಿ್ಷತ ಹರಿವಿನ ಹರೆಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು 

ವಿನಾಾ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಕಲಮ ಶ್ಗಳನ್ನು  ಸ್ಥರೆಹಿಡಿಯಲು 

ಬಲೆಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

  

31 ಆಹಾರ ತಾಾ ಜಾ  ಮತ್ತು  ಇತರ ತಾಾ ಜಾ ಗಳನ್ನು  ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು  

ತಪ್ತಪ ಸಲು ಆಹಾರ ನಿವಾಹಣಾ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಿೊಂದ 

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

32 ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು  ತಾಾ ಜಾ ಗಳ ವಿಲೇವ್ಯರಿಯನ್ನು  ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಕಾಯೆು , 1986 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2 
 

IV ವೈಯಕ್ತು ಕ ನೈಮತಲಯ    

33 ಲಸಿಕೆಯ ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ ಯ ಪಾ ಕಾರ ರೀಗಗಳ 

ಎೊಂಟ್ರಿಕ್ ಗುೊಂಪ್ತನ ವಿರುದಿ  ವ್ಯರ್ಷಾಕ ವೈದಾ ಕ್ಷೀಯ ಪರಿೀಕಿೆ  

ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರ ಇನಾಕುಾ ಲೇಷ್ನ್ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

34 ಯಾವುದೇ ರೀಗ ಅಥವ್ಯ ಅನಾರೀಗಾ ದ್ಧೊಂದ ಅಥವ್ಯ ತೆರೆದ 

ಗ್ರಯಗಳು ಅಥವ್ಯ ಸುಟ್ಟ ಗ್ರಯಗಳಿೊಂದ ಬಳಲುತು ರುವ 

ಯಾವುದೇ ವಾ ಕ್ಷು ಯು ಆಹಾರ ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರದೊಂದ್ಧಗೆ 

ಸಂಪಕಾಕೆಕ  ಬರುವ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ನಿವಾಹಿಸುವಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಲಿ . 

2  

35* ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಶುಚಿತವ ವನ್ನು  

ಕಾಪ್ರಡಿಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ (ಸವ ಚಛ ವ್ಯದ ಬಟ್ಟಟ , ಕತು ರಿಸಿದ ಉಗುರುಗಳು 

ಮತ್ತು  ವ್ಯಟ್ರ್ ಪೂಾ ಫ್ ಬಾಾ ೊಂಡೇಜ್ ಇತಾಾ ದ್ಧ) ಮತ್ತು  ವೈಯಕ್ಷು ಕ 

ನಡವಳಿಕೆ (ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದ್ದ, ಸಡಿಲವ್ಯದ ಆಭ್ರಣ ಇಲಿ , 

ಧೂಮಪ್ರನ ಇಲಿ , ಉಗುಳುವುದ್ಧಲಿ  ಇತಾಾ ದ್ಧ). 

4  

36 ಆಹಾರ ನಿವಾಹಣಾಕಾರರು ಸೂಕು ವ್ಯದ ಮುೊಂಗಟ್ಟಟ ಗಳು, 

ಕೈಗವಸುಗಳು, ಶರಸಾು ಾಣಗಳು, ಶೂ ಕವರ್ ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ; ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಅಗತಾ . 

2  

V ತ್ರಬೇತಿ ಮತುು  ದೂರು ನವ್ತಹಣೆ   

37 ವಾ ವಸೆ್ಥಯ ಆೊಂತರಿಕ / ಬಾಹಾ  ಲೆಕಕ ಪರಿಶೀಧನೆಯನ್ನು  

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

38 ಆಹಾರ ವಾ ವಹಾರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗ್ರಾ ಹಕ ದೂರು ಪರಿಹಾರ 

ಯಾೊಂತಾ ಕ ವಾ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ. 

2  

39 ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ಅಗತಾ ವ್ಯದ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  2  



ಕೌಶ್ಲಾ ಗಳನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು  

ನಿವಾಹಿಸಲು ತರಬೇತ ಪಡೆದ್ಧದಾು ರೆ. ತರಬೇತ ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

40* ಸೂಕು ವ್ಯದ ದಾಖಲಾತಗಳು ಮತ್ತು  ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಾ ವಿವೆ 

ಮತ್ತು  ಒೊಂದ್ದ ವಷ್ಾದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಉತಪ ನು ದ 

ಶ್ನಲ್್ಫ -ಲೈಫ್ ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. 

4  

 

ಒಟ್ಟು  ಅಂಕಗಳು…… /90 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು  (*) ಪಾ ಶ್ನು ಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾಹಾ ಪರಿಣಾಮ 

ಬೀರಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು  ಆದು ರಿೊಂದ ಅವುಗಳನ್ನು  ಆದಾ ತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು ಯ ಪಾ ಶ್ನು ಗಳಲಿ್ಲನ ವೈಫಲಾ ವು ಅನ್ನವತಾನೆ ಕಾರಣವ್ಯಗುತು ದೆ. 

ಶ್ರ ೀಣೀಕರಣ 

A + 80 - 90 ಅನ್ನಸರಣೆ – ಮಾದರಿ 

A 72 - 79 ಅನ್ನಸರಣೆ – ತೃಪ್ತು ಕರ 
B 45 - 71 ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತಾ ವಿದೆ 

ಶ್ನಾ ೀಣಿೀಕರಿಸಲಾಗಿಲಿ  45% ಕ್ಷಕ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನವತಾನೆ 

 

 

ಹಾಲು ಮತುು  ಹಾಲು ಉತ್ಪ ನ್ು  ಸಂಸಕ ರಣೆ 

ದ್ಧನಾೊಂಕ  FBO ಹ್ನಸರು  

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

 FBO ಪಾ ತನಿಧಿ  

FBO ಪರವ್ಯನಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ   ವಿಳಾಸ  

 

ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿ - ಅನ್ನಸರಣೆ (C), ಅನ್ನವತಾನೆ {NC), ಭಾಗಶಃ ಅನ್ನಸರಣೆ (PC) 

ಅಥವ್ಯ ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ  {NA} 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್ಯಯ  

ಆಡಿಟ್ ಪರ ಶ್ು  ಅಂಕಗಳು 

1 ಆಹಾರ ಸೆಾಪನೆಯು ನವಿೀಕರಿಸಿದ FSSAI ಪರವ್ಯನಗಿಯನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಪಾ ಮುಖ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  

ಪಾ ದಶಾಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

I  ವನ್ಯಯ ಸ ಮತುು  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು   

2  ಆಹಾರ ಆವರಣದ ವಿನಾಾ ಸವು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಕೆಲಸದ 

ಸೆ ಳವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತು ದೆ; ಕೊಳಕು, ಧೂಳು ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ಗಳ 

ಪಾ ವೇಶ್ವನ್ನು  ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  

2  



ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಮತಸಿ. 

3 ಆೊಂತರಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಫಿಟ್ಟಟ ೊಂಗ್ಗಳನ್ನು  ವಿಷ್ಕಾರಿಯಲಿದ 

ಮತ್ತು  ಪಾ ವೇಶಸಲಾಗದ ವಸುು ಗಳಿೊಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

2  

4 ಗೊೀಡೆಗಳು, ಛಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು  ಬಾಗಿಲುಗಳು ಫಿ್ ೀಕ್ಷೊಂಗ 

ಪೊಂಟ್ ಅಥವ್ಯ ಪಿ್ರಸಟ ರ್, ಘನಿೀಕರಣ ಮತ್ತು  ಚೆಲಿುವ 

ಕಣಗಳಿೊಂದ ಮುಕು ವ್ಯಗಿವೆ. 

2  

5 ಮಹಡಿಗಳು ಜಾರುವಂತಲಿ  ಮತ್ತು  ಸೂಕು ವ್ಯಗಿ 

ಇಳಿಜಾರಾಗಿವೆ. 

2  

6 ಬಾಹಾ  ಪರಿಸರಕೆಕ  ತೆರೆದಾಗ ವಿೊಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು  ಮುಚಿಿ  

ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ ನಿರೀಧಕ ಪರದೆಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

7 ಕ್ಷೀಟ್ಗಳ ಪಾ ವೇಶ್ವನ್ನು  ತಪ್ತಪ ಸಲು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು  

ಹತು ರದಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

8 ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರತೆಾ ಗಳನ್ನು  ವಿಷ್ಕಾರಿಯಲಿದ, 

ಒಡಡ ದ, ನಾಶ್ಕಾರಿಯಲಿದ ವಸುು ಗಳಿೊಂದ 

ತಯಾರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇದ್ದ ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಸೀೊಂಕು ನಿವ್ಯರಿಸಲು ಸುಲಭ್ವ್ಯಗಿದೆ (ಆದಾ ತೆ SS 316 

ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  SS 304 ಟ್ಾ ೊಂಕ್/ಟ್ಾ ೊಂಕರ್್ಗಳಿಗೆ). 

2  

9 ಆವರಣವು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಬೆಳಕನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ. 2  

10 ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  ವ್ಯತಾಯನವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2  

11  ಆಹಾರ, ಪ್ರಾ ಕೇಜೊಂಗ ವಸುು ಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, 

ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧ ವಸುು ಗಳು ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳಿಗ್ರಗಿ ಸಮಪಾಕ ಶೇಖರಣಾ 

ಸೌಲಭ್ಾ  ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 

   2  

12 ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧ ನೈಮಾಲಾ  ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. (ಸಾಕಷ್ಟಟ  

ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, 

ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಠಡಿಗಳು, ವಿಶ್ಾ ೊಂತ ಮತ್ತು  ರಿಫ್ಾ ಶ್ಮೆೊಂಟ್ 

ಕೊಠಡಿ ಇತಾಾ ದ್ಧ). 

2  

13* ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನ್ನು  (IS: 10500 ರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  

ಪೂರೈಸುವುದ್ದ) ಉತಪ ನು  ಪದಾಥಾವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರ 

ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರ ಸಂಪಕಾದ ಮೇಲೆಮ ೈ ಸಂಪಕಾದಲಿ್ಲ  

ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. ಅಧಾವ್ಯರ್ಷಾಕವ್ಯಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ವನ್ನು  

ಪರಿೀಕಿ್ಷ ಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

14 ಕಚಿಾ  ಪದಾಥಾಗಳನ್ನು  ಇಳಿಸುವ್ಯಗ 

ಕಲುರ್ಷತವ್ಯಗುವುದನ್ನು  ತಡೆಯಲು ಕಚಿಾ  ಹಾಲ್ಲನ ರಿಸ್ಥಪಶ ನ್ 

ಡಾಕ್ (RMRD) ಸೌಲಭ್ಾ ವನ್ನು  ಬದ್ಧ ಮತ್ತು  ಮೇಲಾಾ ಗದ್ಧೊಂದ 

ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಹ್ನಚಿಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

15  ಶ್ಖ ಸಂಸಕ ರಿಸಿದ ಹಾಲು ಮತ್ತು  ಹಾಲ್ಲನ ಉತಪ ನು ಗಳಿಗೆ 

ಅಡಡ  ಸಂಸಕ ರಣೆಯನ್ನು  ತಪ್ತಪ ಸಲು ಪಾ ತೆಾ ೀಕ ಸಂಸಕ ರಣಾ 

ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 

2  

16  ಆಹಾರ ಪದಾಥಾಗಳನ್ನು  ಆೊಂತರಿಕ ಪಾ ಯೀಗ್ರಲಯದ 

ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಮಾನಾ ತೆ ಪಡೆದ ಪಾ ಯೀಗ್ರಲಯದ 

ಮೂಲಕ ಪರಿೀಕಿ್ಷ ಸಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

II ಕಾಯಾತಚರಣೆಯ ನಯಂತ್ರ ಣ   



17  ಒಳಬರುವ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಆೊಂತರಿಕವ್ಯಗಿ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ 

ನಿದ್ಧಾಷ್ಟ ತೆ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮೀದ್ಧತ ಮಾರಾಟ್ಗ್ರರರಿೊಂದ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ 

(ವಿಶೇಷ್ಣಗಳು, ಹ್ನಸರು ಮತ್ತು  ಪೂರೈಕೆದಾರರ 

ಸೇರಿಸುವವರು, ಬಾಾ ಚ್ ಸಂಖ್ಯಾ ., ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಪಾ ಮಾಣ 

ಇತಾಾ ದ್ಧ). 

  2  

18 ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಪ್ರಯಗಳನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸುವ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಹಾಲು ಮತ್ತು  ಇತರ ಕಚಿಾ  ವಸುು ಗಳನ್ನು  

ಪರಿೀಕಿ್ಷ ಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

19 ಕಚಿಾ  ಹಾಲನ್ನು  ಬೃಹತ್ ತಣಣ ಗ್ರಗಿಸುವ ಕೇೊಂದಾ ಗಳ 

ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತು ದೆ, ಹಾಲ್ಲನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು  5 ˚C 

ಅಥವ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

20  ಕಚಿಾ  ಹಾಲನ್ನು  ರೈತರು ಡೈರಿ ಪಿ್ರೊಂಟ್್ಗೆ ತಂದಾಗ, 

ಹಾಲನ್ನು  ಹಾಕುವುದರಿೊಂದ 4 ಗಂಟ್ಟಯಳಗೆ ಪಿ್ರೊಂಟ್್ಗೆ 

ತಲುಪಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  5 ˚C ಅಥವ್ಯ ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. 

2  

21  ಒಳಬರುವ ವಸುು , ಅರೆ ಅಥವ್ಯ ಅೊಂತಮ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  

ಅವುಗಳ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು  ತೇವ್ಯೊಂಶ್ದ ಅವಶ್ಾ ಕತೆಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ನೈಮಾಲಾ ದ ವ್ಯತಾವರಣದಲಿ್ಲ  

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. FIFO & FEFO ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

2  

22 ಹಾಲನ್ನು  4 ಗಂಟ್ಟಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಗಾ ಹ ಕೇೊಂದಾ ಕೆಕ  

ತರಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ತಕ್ಷಣವೇ 4 ° C ಅಥವ್ಯ ಅದಕ್ಷಕ ೊಂತ 

ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನಕೆಕ  ತಣಣ ಗ್ರಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

23 ಪ್ರಶಿ್ ರಿೀಕರಣ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು  ಹಿಡುವಳಿ ಸಮಯ {HTST 

ಗ್ರಗಿ  15 ಸ್ಥಕೆೊಂಡುಗಳ ಕಾಲ 72 ° C ಆದಶ್ಾಪ್ರಾ ಯವ್ಯಗಿ) 

ಸರಿಯಾಗಿ ನಿವಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಬಾಾ ಚ್ ಪ್ರಶಿ್ ರಿೀಕರಣ (63° C 

30 ನಿಮಿಷ್ಗಳವರೆಗೆ, UHT {135 °C 1-2 ಸ್ಥಕೆೊಂಡಿಗೆ)) 

2  

24 ಪ್ರಶಿ್ ರಿೀಕರಣದ ನಂತರ, ಹಾಲನ್ನು  ತಕ್ಷಣವೇ 4 ° C ಅಥವ್ಯ 

ಅದಕ್ಷಕ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನಕೆಕ  ತಣಣ ಗ್ರಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 
2  

25* ತಯಾರಿಕೆ/ಸಂಸಕ ರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅಗತಾ  ಸಮಯ 

ಮತ್ತು  ತಾಪಮಾನವನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲಾಗುತು ದೆ, 

ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ, ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

26 ಶ್ಖ ಸಂಸಕ ರಿಸಿದ ಹಾಲು ಮತ್ತು  ಹಾಲ್ಲನ ಉತಪ ನು ಗಳ 

ಪ್ರಾ ಕ್ಷೊಂಗ ಅಥವ್ಯ ಭ್ತಾಗಳನ್ನು  ನೈಮಾಲಾ ದ್ಧೊಂದ 

ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

27 ಪ್ರಾ ಕೇಜೊಂಗ ವಸುು ಗಳು ಆಹಾರ ದರ್ಜಾಯ ಮತ್ತು  ಉತು ಮ 

ಸೆಿ ತಯಲಿ್ಲವೆ. 
2  

28 ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ 

ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಸಪ ಷ್ಟ ವ್ಯಗಿ ಗುರುತಸಲಾಗಿದೆ 

ಮತ್ತು  ಆಹಾರದ್ಧೊಂದ ಪಾ ತೆಾ ೀಕವ್ಯಗಿ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

29 ಆಹಾರ ಬಳಕೆಗ್ರಗಿ ಸಾಗಿಸುವ ವ್ಯಹನವನ್ನು  4  



ಸವ ಚಛ ವ್ಯಗಿಟ್ಟಟ ಕೊೊಂಡು ಉತು ಮ ರಿಪರಿಗ್ರಗಿ 

ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

30 ಹಾಲು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಗಿಸುವ ವ್ಯಹನಗಳು ಅಗತಾ ವ್ಯದ 

ತಾಪಮಾನವನ್ನು  ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮಥಾ ಾ ಹೊಂದ್ಧವೆ 

(ಅನವ ಯಿಸುವಲಿ್ಲ ). 

2  

31 ಮರುಪಡೆಯಲಾದ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ  

ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು  

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ನಾಶ್ಪಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಅಥವ್ಯ ಮರು 

ಸಂಸಕ ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ/ಮರುನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

   2   

Ill ನವ್ತಹಣೆ ಮತುು  ನೈಮತಲಯ    

32 ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು  ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವುದ್ದ (ಮೇಲಾಗಿ CIP), 

ಆಹಾರದ ಆವರಣವನ್ನು  ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ  

ಮತ್ತು  ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಾಕಾ ಮದ ಪಾ ಕಾರ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ರಸ್ಥು  ಹಾಲ್ಲನ ಟ್ಾ ೊಂಕರ್್ಗಳು, ಕಾಾ ನ್ನಗಳು 

ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳನ್ನು  ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲು, ನೈಮಾಲಾ ಗೊಳಿಸಲು 

ಸರಿಯಾದ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಗಳು ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 

2  

33  ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪಾ ಕಾರ ಸಲಕರಣೆ ಮತ್ತು  

ಯಂತೊಾ ೀಪಕರಣಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು  

ನಿಯಮಿತವ್ಯಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

34  ಅಳತೆ ಮತ್ತು  ಮಾನಿಟ್ರಿೊಂಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು  

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ ಮಾಪನಾೊಂಕ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 
2  

35* ಕ್ಷೀಟ್ ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾಯಾಕಾ ಮ ಲಭ್ಾ ವಿದೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ 

ನಿಯಂತಾ ಣ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು  ತರಬೇತ ಪಡೆದ ಮತ್ತು  

ಅನ್ನಭ್ವಿ ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧಯಿೊಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

4  

36 ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ಷೀಟ್ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ ಅಥವ್ಯ 

ಮುತು ಕೊಳುಳ ವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲಿ . (ಮಟ್ಟಟ , ಲಾವ್ಯಾ, ಮಲ 

ಇತಾಾ ದ್ಧ) 

2  

37  ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು  ನಿರಿೀಕಿ್ಷತ ಹರಿವಿನ ಹರೆಗಳನ್ನು  

ಪೂರೈಸಲು ವಿನಾಾ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಕಲಮ ಶ್ಗಳನ್ನು  

ಸ್ಥರೆಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

38 ಆಹಾರ ತಾಾ ಜಾ  ಮತ್ತು  ಇತರ ತಾಾ ಜಾ ಗಳನ್ನು  ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು  

ತಪ್ತಪ ಸಲು ಆಹಾರ ನಿವಾಹಣಾ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಿೊಂದ 

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

39 ಎಫ್ಯಾ ಲೆೊಂಟ್ ಟ್ಟಾ ೀಟ್ಟಮ ೊಂಟ್ ಪಿ್ರೊಂಟ್ {ETP) ಸೆ ಳದಲಿ್ಲದೆ. 2  

40 ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು  ತಾಾ ಜಾ ಗಳ ವಿಲೇವ್ಯರಿಯನ್ನು  ಪರಿಸರ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯೆು  1986 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಲಾದ 

ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

  

IV ವೈಯಕ್ತು ಕ ನೈಮತಲಯ    

41 ಲಸಿಕೆಯ ಶಫಾರಸು ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ ಯಂತೆ ರೀಗಗಳ 

ಎೊಂಟ್ರಿಕ್ ಗುೊಂಪ್ತನ ವಿರುದಿ  ವ್ಯರ್ಷಾಕ ವೈದಾ ಕ್ಷೀಯ ಪರಿೀಕಿೆ  
2  



ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರ ಇನಾಕುಾ ಲೇಷ್ನ್ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

42 ಯಾವುದೇ ರೀಗ ಅಥವ್ಯ ಅನಾರೀಗಾ  ಅಥವ್ಯ ತೆರೆದ 

ಗ್ರಯಗಳು ಅಥವ್ಯ ಸುಟ್ಟ ಗ್ರಯಗಳಿೊಂದ ಬಳಲುತು ರುವ 

ಯಾವುದೇ ವಾ ಕ್ಷು ಯು ಆಹಾರ ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರದೊಂದ್ಧಗೆ 

ಸಂಪಕಾಕೆಕ  ಬರುವ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ನಿವಾಹಿಸುವಲಿ್ಲ  

ತೊಡಗಿಲಿ . 

2  

43* ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಶುಚಿತವ ವನ್ನು  

ಕಾಪ್ರಡಿಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ (ಸವ ಚಛ ವ್ಯದ ಬಟ್ಟಟ , ಕತು ರಿಸಿದ 

ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು  ವ್ಯಟ್ರ್ ಪೂಾ ಫ್ ಬಾಾ ೊಂಡೇಜ್ ಇತಾಾ ದ್ಧ) 

ಮತ್ತು  ವೈಯಕ್ಷು ಕ ನಡವಳಿಕೆ (ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದ್ದ, 

ಸಡಿಲವ್ಯದ ಆಭ್ರಣ, ಧೂಮಪ್ರನ, ಉಗುಳುವುದ್ದ ಇತಾಾ ದ್ಧ) 

4  

46  ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ಸೂಕು ವ್ಯದ ಮುೊಂಗಟ್ಟಟ ಗಳು, 

ಕೈಗವಸುಗಳು, ಶರಸಾು ಾಣಗಳು, ಶೂ ಕವರ್ ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ; ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಅಗತಾ . 

2  

V ತ್ರಬೇತಿ ಮತುು  ದಾಖಲೆಗಳ ನವ್ತಹಣೆ   

47 ವಾ ವಸೆ್ಥಯ ಆೊಂತರಿಕ/ ಬಾಹಾ  ಲೆಕಕ ಪರಿಶೀಧನೆಯನ್ನು  

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2 
 

 

48  ಆಹಾರ ವ್ಯಾ ಪ್ರರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗ್ರಾ ಹಕ ದೂರು 

ಪರಿಹಾರ ಯಾೊಂತಾ ಕ ವಾ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ. 

2  

49 ಆಹಾರ ನಿವಾಹಿಸುವವರು ಅಗತಾ ವ್ಯದ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ಕೌಶ್ಲಾ ಗಳನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಆಹಾರವನ್ನು  

ಸುರಕಿ್ಷತವ್ಯಗಿ ನಿವಾಹಿಸಲು ತರಬೇತ ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ. 

ತರಬೇತ ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

50* ಸೂಕು ವ್ಯದ ದಾಖಲಾತಗಳು ಮತ್ತು  ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಾ ವಿವೆ 

ಮತ್ತು  ಒೊಂದ್ದ ವಷ್ಾದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಉತಪ ನು ದ 

ಶ್ನಲ್್ಫ -ಲೈಫ್ ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. 

4  

 

ಒಟ್ಟು  ಅಂಕಗಳು…… /110 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು  (*) ಪಾ ಶ್ನು ಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾಹಾ ಪರಿಣಾಮ 

ಬೀರಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು  ಆದು ರಿೊಂದ ಅವುಗಳನ್ನು  ಆದಾ ತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು ಯ ಪಾ ಶ್ನು ಗಳಲಿ್ಲನ ವೈಫಲಾ ವು ಅನ್ನವತಾನೆ ಕಾರಣವ್ಯಗುತು ದೆ. 

ಶ್ರ ೀಣೀಕರಣ 

A + 100 - 110 ಅನ್ನಸರಣೆ – ಮಾದರಿ 

A 88 - 99 ಅನ್ನಸರಣೆ – ತೃಪ್ತು ಕರ 
B 55 - 87 ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತಾ ವಿದೆ 

ಶ್ನಾ ೀಣಿೀಕರಿಸಲಾಗಿಲಿ  55% ಕ್ಷಕ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನವತಾನೆ 

 



 

 

ಮಾಂಸ ಸಂಸಕ ರಣೆ 

ದ್ಧನಾೊಂಕ  FBO ಹ್ನಸರು  

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

 FBO ಪಾ ತನಿಧಿ  

FBO ಪರವ್ಯನಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ   ವಿಳಾಸ  

 

ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿ - ಅನ್ನಸರಣೆ (C), ಅನ್ನವತಾನೆ {NC), ಭಾಗಶಃ ಅನ್ನಸರಣೆ (PC) 

ಅಥವ್ಯ ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ  {NA} 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್ಯಯ  

ಆಡಿಟ್ ಪರ ಶ್ು  ಅಂಕಗಳು 

1 ಆಹಾರ ಸೆಾಪನೆಯು ನವಿೀಕರಿಸಿದ FSSAI ಪರವ್ಯನಗಿಯನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಪಾ ಮುಖ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  

ಪಾ ದಶಾಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

I  ವನ್ಯಯ ಸ ಮತುು  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು   

2 ಆವರಣವು ಆಕಿೆೀಪ್ರಹಾ ವ್ಯಸನೆ, ಹಗೆ, ಧೂಳು ಮತ್ತು  ಇತರ 

ಕಲಮ ಶ್ಗಳಿೊಂದ ಮುಕು ವ್ಯಗಿರುವ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲದೆ. 

2  

3 ಆಹಾರ ಆವರಣದ ವಿನಾಾ ಸವು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಕೆಲಸದ ಸೆ ಳವನ್ನು  

ಒದಗಿಸುತು ದೆ; ಕೊಳಕು, ಧೂಳು ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ಗಳ ಪಾ ವೇಶ್ವನ್ನು  

ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಮತಸಿ. 

2  

4 ಆೊಂತರಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಫಿಟ್ಟಟ ೊಂಗ್ಗಳನ್ನು  ವಿಷ್ಕಾರಿಯಲಿದ, 

ಪಾ ವೇಶಸಲಾಗದ ವಸುು ಗಳಿೊಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು  ಅದ್ದ 

ಕೊಳಕು, ಧೂಳು ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ಗಳ ಪಾ ವೇಶ್ವನ್ನು  ತಡೆಯುತು ದೆ. 

2  

5 ಆವರಣವು ಚಿಲಿ್ಲೊಂಗ ರೂಮ್ , ಫಿಾ ೀಜೊಂಗ ರೂಮ್, ಫಿಾ ೀಜರ್ 

ಸಟ ೀರ್ ಅಥವ್ಯ ಫಿಾ ೀಜರ್ ಅನ್ನು  ಕಾಯಾಾಚರಣೆಗಳ ಪಾ ಕಾರ 

ಸುಸಜಿ ತವ್ಯಗಿದೆ ಮತ್ತು  ತಾಪಮಾನ ಮಾಪನ ಅಥವ್ಯ 

ರೆಕಾಡಿಾೊಂಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

6  ಮಹಡಿಗಳು ಜಾರುವಂತಲಿ , ವಿಷ್ಕಾರಿಯಲಿದ,  ಭೇದ್ಧಸದ 

ಮತ್ತು  ಸೂಕು ವ್ಯಗಿ ಇಳಿಜಾರಾಗಿರುತು ವೆ. 

2  

7  ಗೊೀಡೆಗಳು ಹಿೀರಿಕೊಳಳ ದ, ವಿಷ್ಕಾರಿಯಲಿದ, ಮೇಲಾಗಿ ತಳಿ 

ಬಣಣ ದ, ನಯವ್ಯದ ಮತ್ತು  ಬರುಕುಗಳಿಲಿದವು. 

2  

8  ಚಾವಣಿಗಳು ಸಂಗಾ ಹವ್ಯದ ಕೊಳಕು, ಅಚಿ್ಚ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮತ್ತು  ಫಿ್ ೀಕ್ಷೊಂಗ ಪೊಂಟ್ ಅಥವ್ಯ ಪಿ್ರಸಟ ರ್ ನಿೊಂದ 

ಮುಕು ವ್ಯಗಿವೆ. 

2  

9  ಕ್ಷಟ್ಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ ತೆರೆಯುವಿಕೆಗಳು ಸಂಗಾ ಹವ್ಯದ 

ಕೊಳಕ್ಷನಿೊಂದ ಮುಕು ವ್ಯಗಿವೆ,  ಕ್ಷೀಟ್-ನಿರೀಧಕ ಪರದೆಯನ್ನು  

2  



ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

10  ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಯವ್ಯದ, ಹಿೀರಿಕೊಳಳ ದ ಮೇಲೆಮ ೈ, ಮುಚಿಿ ದ 

ಮತ್ತು  ಸವ ಯಂ ಮುಚಿ್ಚ ವಿಕೆ ಹೊಂದ್ಧವೆ (ಸೂಕು ವ್ಯದಲಿ್ಲ ). 

2  

11  ಆವರಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಬೆಳಕನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧವೆ. 2  

12  ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  ವ್ಯತಾಯನವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2  

13* ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು (IS ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ವನ್ನು  ಪೂರೈಸುವುದ್ದ: 

10500 ಮತ್ತು  ಅರೆ ವಷ್ಾಕೊಕ ಮೆಮ  ಪರಿೀಕಿ್ಷ ಸಿದ 

ದಾಖಲೆಗಳೊಂದ್ಧಗೆ) ಉತಪ ನು  ಪದಾಥಾವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರ 

(ಐಸ್ ಮತ್ತು  ಸಿಟ ೀಮ್) ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರ ಸಂಪಕಾದ 

ಮೇಲೆಮ ೈಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

4  

14  ಸಲಕರಣೆಗಳ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸೀೊಂಕುಗಳೆತದ 

ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನು  ನಾಶ್ಪಡಿಸದ ವಸುು ಗಳಿೊಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 

ಮತ್ತು  ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಪಾ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಬಸಿನಿೀರನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು 

ಸೂಕು  ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

15  ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಪ್ರತೆಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರತೆಾ ಗಳು 

ವಿಷ್ಕಾರಿಯಲಿದ, ಒಳಪಡದ, ನಾಶ್ವ್ಯಗದ, ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲು 

ಅನ್ನಕೂಲವ್ಯಗುವಂತಹ ವಸುು ಗಳಿೊಂದ ಮಾಡಲಪ ಟ್ಟಟ ದೆ 

2  

16  ಆೊಂತರಿಕ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಪಾ ಯೀಗ್ರಲಯ ಅಥವ್ಯ ಮಾನಾ ತೆ 

ಪಡೆದ ಪಾ ಯೀಗ್ರಲಯದ ಮೂಲಕ ಪರಿೀಕಿ್ಷ ಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

17 ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧ ನೈಮಾಲಾ  ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸಂಖ್ಯಾ ಯ 

ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೊಂಡಂತೆ ಲಭ್ಾ ವಿವೆ. 

ಬೆಚಿ ಗಿನ ಅಥವ್ಯ ಬಸಿ ಮತ್ತು  ತಣಣ ನೆಯ ನಿೀರಿನಿೊಂದ ಕೈ 

ತೊಳೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು, ನೈಮಾಲಾ ದ್ಧೊಂದ ಒಣಗಿದ ಕೈಗಳಿಗೆ 

ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸಾಧನಗಳನ್ನು  ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಪಕಕ ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  

ಸಂಸಕ ರಣಾ ಪಾ ದೇಶ್ಕೆಕ  ಪಾ ವೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

18  ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ತಾಾ ಜಾ  ಮತ್ತು  ತನು ಲಾಗದ ವಸುು ಗಳನ್ನು  

ಸಂಗಾ ಹಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಾ ವಿದ್ದು  ಆಹಾರದೊಂದ್ಧಗೆ 

ಕಲುರ್ಷತವ್ಯಗುವುದನ್ನು  ತಪ್ತಪ ಸಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ 

ಕ್ಷೀಟ್ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯಿೊಂದಲೂ ಮುಕು ವ್ಯಗಿದೆ. 

2  

II ಕಾಯಾತಚರಣೆಯ ನಯಂತ್ರ ಣ   

19 ಒಳಬರುವ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದ್ಧತ ಮಾರಾಟ್ಗ್ರರರಿೊಂದ 

ಆೊಂತರಿಕವ್ಯಗಿ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಿವರಣೆಯಂತೆ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ (ಹಾಗೆ 

ವಿಶೇಷ್ಣಗಳು, ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಹ್ನಸರು ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸ, ಬಾಾ ಚ್ 

ನಂ., ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಪಾ ಮಾಣ ಇತಾಾ ದ್ಧ). 

2  

20 ಕಚಿಾ  ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಪ್ರಯಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

21 ಒಳಬರುವ ವಸುು , ಅರೆ ಅಥವ್ಯ ಅೊಂತಮ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  

ಅವುಗಳ ಉಷ್ಣ ತೆ ಮತ್ತು  ತೇವ್ಯೊಂಶ್ದ ಅವಶ್ಾ ಕತೆಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ನೈಮಾಲಾ  ವ್ಯತಾವರಣದಲಿ್ಲ  

2  



ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. FIFO & FEFO ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

22* ಕನಿಷ್ಠ  ನಾಲುಕ  ಗಂಟ್ಟಗಳಿಗೊಮೆಮ  ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  

ಪ್ರತೆಾ ಗಳನ್ನು  ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸದ ಹರತ್ತ ಕೊೀಣೆಯಲಿ್ಲನ 

ತಾಪಮಾನವನ್ನು  ನಿಯಂತಾ ಸಲು ಮತ್ತು  ಟ್ಟಾ ಮ್ ಮಾಡಲು 

ಸೂಕು ವ್ಯಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

4  

23* ಮಾೊಂಸವನ್ನು  ಡಿಬೊನಿೊಂಗ ಮಾಡಲು, ತಯಾರಿಸಲು, 

ಪ್ರಾ ಕ್ಷೊಂಗ ಮಾಡಲು ಅಥವ್ಯ ಇತರ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಬಳಸುವ 

ಕೊಠಡಿಯನ್ನು  ಚಾಕುಗಳು, ಸಿಟ ೀಲ್ಫ, ಕಿೆವರ್್ಗಳು, ಗರಗಸಗಳು 

ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳನ್ನು  ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಸೀೊಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ 

ಉದೆು ೀಶ್ಕೆಕ  ಬಳಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 

4  

24 ಮಾೊಂಸವನ್ನು  ನೈಮಾಲಾ ದ ರಿೀತಯಲಿ್ಲ  ಉತು ಮ ಆಹಾರ 

ದರ್ಜಾಯ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ಸಂಸಕ ರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಪ್ರಾ ಕ್ 

ಮಾಡಬೇಕು. 

2  

25  ತನು ಲಾಗದ ಪದಾಥಾಗಳನ್ನು  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು ಬಳಸುವ 

ಪ್ರತೆಾ ಗಳು, ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ 

ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಸಪ ಷ್ಟ ವ್ಯಗಿ ಗುರುತಸಲಾಗಿದೆ; 

ಆಹಾರದ್ಧೊಂದ ಪಾ ತೆಾ ೀಕವ್ಯಗಿ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

  

26  ಆಹಾರ ಬಳಕೆಗ್ರಗಿ ಸಾಗಿಸುವ ವ್ಯಹನವನ್ನು  

ಸವ ಚಛ ವ್ಯಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಉತು ಮ ರಿಪರಿಗ್ರಗಿ 

ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

27  ಅಗತಾ ವ್ಯದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು  ಪೂರೈಸುವ 

ಸಾಮಥಾ ಾವಿರುವ ವ್ಯಹನವನ್ನು  ಸಾಗಿಸುವುದ್ದ 

(ಅನವ ಯಿಸುವಲಿ್ಲ ). 

2  

28  ಮರುಪಡೆಯಲಾದ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ  

ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು  

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ನಾಶ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವ್ಯ ಮರು 

ಸಂಸಕ ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ/ ರ್ಪನನಿಾಮಾಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

III  ನವ್ತಹಣೆ ಮತುು  ನೈಮತಲಯ    

29* ಚಾಕುಗಳು, ಸಿೀಳುಗಳು, ಚಾಕು ಚಿೀಲಗಳು, ಗರಗಸಗಳು, 

ಯಾೊಂತಾ ಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರತೆಾ ಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊೊಂಡಂತೆ ಎಲಿಾ  ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, 

ಟೇಬಲ್ಫ್ಗಳು, ಪ್ರತೆಾ ಗಳನ್ನು  ಆಗ್ರಗೆೆ  ಮಧಾ ೊಂತರಗಳಲಿ್ಲ  

ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಸೀೊಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸೀೊಂಕ್ಷತ ವಸುು ಗಳ 

ಸಂಪಕಾಕೆಕ  ಬಂದಾಗ ಅಥವ್ಯ ಕಲುರ್ಷತಗೊಳುಳ ತು ದೆ. 

ಅವುಗಳನ್ನು  ಸಹ ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಪಾ ತ 

ಕೆಲಸದ ದ್ಧನದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ  ಸೀೊಂಕುರಹಿತವ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 

4  

30 ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪಾ ಕಾರ ಸಲಕರಣೆ ಮತ್ತು  

ಯಂತೊಾ ೀಪಕರಣಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು  

2  



ನಿಯಮಿತವ್ಯಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. 

31  ಅಳತೆ ಮತ್ತು  ಮಾನಿಟ್ರಿೊಂಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು  

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ ಮಾಪನಾೊಂಕ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

32* ಕ್ಷೀಟ್ ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾಯಾಕಾ ಮ ಲಭ್ಾ ವಿದೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ 

ನಿಯಂತಾ ಣ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು  ತರಬೇತ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಭ್ವಿ 

ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧಗಳು ನಡೆಸುತಾು ರೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

4  

33 ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ಷೀಟ್ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ ಅಥವ್ಯ ಮುತು ಕೊಳುಳ ವಿಕೆಯ 

ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲಿ . 

2  

34  ಮಾೊಂಸವನ್ನು  ನಿವಾಹಿಸುವ ಪಾ ದೇಶ್ದ್ಧೊಂದ ತಾಾ ಜಾ ವನ್ನು  

ನಿಯಮಿತ ಅೊಂತರದಲಿ್ಲ  ತೆಗೆಯಲಾಗುತು ದೆ (ಕನಿಷ್ಠ  ಪಾ ತದ್ಧನ) 

ಮತ್ತು  ರೆಸ್ಥಪ್ರಟ ಕಲ್ಫ್ಗಳನ್ನು  ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಸೀೊಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

35  ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು  ನಿರಿೀಕಿ್ಷತ ಹರಿವಿನ ಹರೆಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು 

ವಿನಾಾ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಕಲಮ ಶ್ಗಳನ್ನು  ಸ್ಥರೆಹಿಡಿಯಲು 

ಬಲೆಗಳನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ. 

2  

36 ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು  ತಾಾ ಜಾ ಗಳ ವಿಲೇವ್ಯರಿಯನ್ನು  ಪರಿಸರ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯೆು  1986 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಲಾದ 

ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ (BOD 

1500 ಕ್ಷಕ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ) 

2  

IV ವೈಯಕ್ತು ಕ ನೈಮತಲಯ    

37  ವ್ಯರ್ಷಾಕ ವೈದಾ ಕ್ಷೀಯ ಪರಿೀಕಿೆ  ಮತ್ತು  ಲಸಿಕೆಯ ಶಫಾರಸು 

ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ ಯ ಪಾ ಕಾರ ರೀಗಗಳ ಎೊಂಟ್ರಿಕ್ ಗುೊಂಪ್ತನ 

ವಿರುದಿ  ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರ ಇನಾಕುಾ ಲೇಷ್ನ್ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

38  ಯಾವುದೇ ರೀಗ ಅಥವ್ಯ ಅನಾರೀಗಾ  ಅಥವ್ಯ ತೆರೆದ 

ಗ್ರಯಗಳು ಅಥವ್ಯ ಸುಟ್ಟ ಗ್ರಯಗಳಿೊಂದ ಬಳಲುತು ರುವ 

ಯಾವುದೇ ವಾ ಕ್ಷು ಯು ಆಹಾರ ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರದೊಂದ್ಧಗೆ 

ಸಂಪಕಾಕೆಕ  ಬರುವ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ನಿವಾಹಿಸುವಲಿ್ಲ  

ತೊಡಗಿಲಿ . 

2  

39* ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಶುಚಿತವ ವನ್ನು  

ಕಾಪ್ರಡಿಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ (ಸವ ಚಛ ವ್ಯದ ಬಟ್ಟಟ , ಕತು ರಿಸಿದ 

ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು  ವ್ಯಟ್ರ್ ಪೂಾ ಫ್ ಬಾಾ ೊಂಡೇಜ್) ಮತ್ತು  

ವೈಯಕ್ಷು ಕ ನಡವಳಿಕೆ {ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದ್ದ, ಸಡಿಲವ್ಯದ 

ಆಭ್ರಣಗಳು, ಧೂಮಪ್ರನ, ಉಗುಳುವುದ್ದ ಇತಾಾ ದ್ಧ). 

4  

40  ಆಹಾರದ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ಸೂಕು ವ್ಯದ ಮುೊಂಗಟ್ಟಟ ಗಳು, 

ಕೈಗವಸುಗಳು, ಶರಸಾು ಾಣಗಳು, ಶೂ ಕವರ್ ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ. 

2  

V ತ್ರಬೇತಿ ಮತುು  ದಾಖಲೆಗಳ ನವ್ತಹಣೆ   

41 ವಾ ವಸೆ್ಥಯ ಆೊಂತರಿಕ / ಬಾಹಾ  ಲೆಕಕ ಪರಿಶೀಧನೆಯನ್ನು  

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

42 ಆಹಾರ ವ್ಯಾ ಪ್ರರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗ್ರಾ ಹಕ ದೂರು ಪರಿಹಾರ 2  



ಕಾಯಾವಿಧಾನವನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ 
43  ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ಅಗತಾ ವ್ಯದ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ಕೌಶ್ಲಾ ಗಳನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಆಹಾರವನ್ನು  

ಸುರಕಿ್ಷತವ್ಯಗಿ ನಿವಾಹಿಸಲು ತರಬೇತ ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ. ತರಬೇತ 

ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

44* ಸೂಕು ವ್ಯದ ದಾಖಲಾತಗಳು ಮತ್ತು  ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಾ ವಿವೆ 

ಮತ್ತು  ಒೊಂದ್ದ ವಷ್ಾದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಉತಪ ನು ದ 

ಶ್ನಲ್್ಫ -ಲೈಫ್ ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. 

4  

 

ಒಟ್ಟು  ಅಂಕಗಳು…… /100 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು  (*) ಪಾ ಶ್ನು ಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾಹಾ ಪರಿಣಾಮ 

ಬೀರಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು  ಆದು ರಿೊಂದ ಅವುಗಳನ್ನು  ಆದಾ ತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು ಯ ಪಾ ಶ್ನು ಗಳಲಿ್ಲನ ವೈಫಲಾ ವು ಅನ್ನವತಾನೆ ಕಾರಣವ್ಯಗುತು ದೆ. 

ಶ್ರ ೀಣೀಕರಣ 

A + 90 - 100 ಅನ್ನಸರಣೆ - ಮಾದರಿ 

A 80 - 99 ಅನ್ನಸರಣೆ - ತೃಪ್ತು ಕರ 
B 50 - 79 ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತಾ ವಿದೆ 

ಶ್ನಾ ೀಣಿೀಕರಿಸಲಾಗಿಲಿ  50% ಕ್ಷಕ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನವತಾನೆ 

 

 

 

 

 

ಅಡುಗೆ 

ದ್ಧನಾೊಂಕ  FBO ಹ್ನಸರು  

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

 FBO ಪಾ ತನಿಧಿ  

FBO ಪರವ್ಯನಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ   ವಿಳಾಸ  

 

ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿ - ಅನ್ನಸರಣೆ (C), ಅನ್ನವತಾನೆ {NC), ಭಾಗಶಃ ಅನ್ನಸರಣೆ (PC) 

ಅಥವ್ಯ ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ  {NA} 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್ಯಯ  

ಆಡಿಟ್ ಪರ ಶ್ು  ಅಂಕಗಳು 



1 ಆಹಾರ ಸೆಾಪನೆಯು ನವಿೀಕರಿಸಿದ FSSAI ಪರವ್ಯನಗಿಯನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಪಾ ಮುಖ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  

ಪಾ ದಶಾಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

I  ವನ್ಯಯ ಸ ಮತುು  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು   

2 ಆಹಾರ ಆವರಣದ ವಿನಾಾ ಸವು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಕೆಲಸದ ಸೆ ಳವನ್ನು  

ಒದಗಿಸುತು ದೆ; ಕೊಳಕು, ಧೂಳು ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ಗಳ ಪಾ ವೇಶ್ವನ್ನು  

ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಮತಸಿ. 

2  

3 ಆೊಂತರಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಫಿಟ್ಟಟ ೊಂಗ್ಗಳನ್ನು  ವಿಷ್ಕಾರಿಯಲಿದ 

ಮತ್ತು  ಪಾ ವೇಶಸಲಾಗದ ವಸುು ಗಳಿೊಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

2  

4 ಗೊೀಡೆಗಳು, ಛಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು  ಬಾಗಿಲುಗಳು ಫಿ್ ೀಕ್ಷೊಂಗ 

ಪೊಂಟ್ ಅಥವ್ಯ ಪಿ್ರಸಟ ರ್, ಘನಿೀಕರಣ ಮತ್ತು  ಚೆಲಿುವ 

ಕಣಗಳಿೊಂದ ಮುಕು ವ್ಯಗಿವೆ. 

2  

5 ಮಹಡಿಗಳು ಹಿೀರಿಕೊಳಳ ದ, ಜಾರುವಂತಲಿ  ಮತ್ತು  ಸೂಕು ವ್ಯಗಿ 

ಇಳಿಜಾರಾಗಿರುತು ವೆ. 

2  

6 ಬಾಹಾ  ಪರಿಸರಕೆಕ  ತೆರೆದಾಗ ವಿೊಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು  ಮುಚಿಿ  ಮತ್ತು  

ಕ್ಷೀಟ್ ನಿರೀಧಕ ಪರದೆಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

7 ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಯವ್ಯದ ಮತ್ತು  ಹಿೀರಿಕೊಳಳ ದವು. ಕ್ಷೀಟ್ಗಳು 

ಬರದಂತೆ ಸೂಕು  ಮುನೆು ಚಿ ರಿಕೆಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. 

2  

8* ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು (IS: 10500 ನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  

ಪೂರೈಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಅರೆ-ವಷ್ಾಕೊಕ ಮೆಮ  ಪರಿೀಕಿ್ಷ ಸಿದ 

ದಾಖಲೆಗಳೊಂದ್ಧಗೆ) ಉತಪ ನು  ಪದಾಥಾವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರ 

ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರ ಸಂಪಕಾ ಮೇಲೆಮ ೈ ಸಂಪಕಾದಲಿ್ಲ  

ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

4  

9  ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರತೆಾ ಗಳನ್ನು  ವಿಷ್ಕಾರಿಯಲಿದ, 

ಒಡಡ ದ, ನಾಶ್ಕಾರಿಯಲಿದ ವಸುು ಗಳಿೊಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತು ದೆ 

ಇದ್ದ ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸೀೊಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಲು 

ಸುಲಭ್ವ್ಯಗಿದೆ. 

2  

10  ಆಹಾರವನ್ನು  ಬಸಿಮಾಡಲು, ತಣಣ ಗ್ರಗಿಸಲು, ಶೈತಾ ೀಕರಣ 

ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಘನಿೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು  ತಾಪಮಾನದ 

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವ್ಯಗುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ  

ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು. 

2  

11  ಆವರಣವು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಬೆಳಕನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ. ಒಡೆಯುವಿಕೆಯ 

ಮೇಲೆ ಮಾಲ್ಲನಾ ವನ್ನು  ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು ಬೆಳಕ್ಷನ ನೆಲೆವಸುು ಗಳನ್ನು  

ರಕಿ್ಷ ಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

12  ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  ವ್ಯತಾಯನವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2  

13  ಆಹಾರ, ಪ್ರಾ ಕೇಜೊಂಗ ವಸುು ಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, 

ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧ ವಸುು ಗಳು ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳಿಗ್ರಗಿ ಸಮಪಾಕ ಶೇಖರಣಾ 

ಸೌಲಭ್ಾ  ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 

2  

14  ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧ ನೈಮಾಲಾ  ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸಂಖ್ಯಾ ಯ 

ಕೈತೊಳೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, 

ಉದಾ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 

2  



ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 

15  ಆಹಾರ ಸಾಮಗಿಾ ಯನ್ನು  ಆೊಂತರಿಕ ಪಾ ಯೀಗ್ರಲಯದ 

ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಮಾನಾ ತೆ ಪಡೆದ ಪಾ ಯೀಗ್ರಲಯದ 

ಮೂಲಕ ಪರಿೀಕಿ್ಷ ಸಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

II ಕಾಯಾತಚರಣೆಯ ನಯಂತ್ರ ಣ   

16 ಒಳಬರುವ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದ್ಧತ ಮಾರಾಟ್ಗ್ರರರಿೊಂದ 

ಆೊಂತರಿಕವ್ಯಗಿ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಿವರಣೆಯಂತೆ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ 

(ವಿಶಿ್ನೀಷ್ಣೆಯ ಪಾ ಮಾಣಪತಾ , ನಮೂನೆ ಇ, ವಿಶೇಷ್ಣಗಳು, 

ಹ್ನಸರು ಮತ್ತು  ಪೂರೈಕೆದಾರರ ವಿಳಾಸ, ಬಾಾ ಚ್ ನಂ., 

ಎಮ್್ಎಫ್್ಜ /ಮುಕಾು ಯ ದ್ಧನಾೊಂಕ, ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಪಾ ಮಾಣ 

ಇತಾಾ ದ್ಧ) 

2   

17 ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಪ್ರಯಗಳನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸುವ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕಚಿಾ  ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಲಾಗುತು ದೆ. 

(ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣಣ ಗಳು, ಮಟ್ಟಟ ಗಳು ಮುೊಂತಾದ ಕೃರ್ಷ 

ಉತಪ ನು ಗಳು ಹಾಳಾಗಿದೆಯೇ ಎೊಂದ್ದ ಪರಿೀಕಿ್ಷ ಸಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಉತು ಮ ಸೆಿ ತಯಲಿ್ಲ  ಮಾತಾ  ಸಿವ ೀಕರಿಸಬೇಕು) 

2  

18 ಒಳಬರುವ ವಸುು , ಅರೆ ಅಥವ್ಯ ಅೊಂತಮ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  

ಅವುಗಳ ತಾಪಮಾನದ ಅವಶ್ಾ ಕತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ 

ನೈಮಾಲಾ ದ ವ್ಯತಾವರಣದಲಿ್ಲ  ಶೇಖರಿಸಿಡುವುದನ್ನು  

ತಪ್ತಪ ಸಲು ಮತ್ತು  ಮಾಲ್ಲನಾ ದ್ಧೊಂದ ರಕಿ್ಷ ಸಲು. FIFO & FEFO 

ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. (ಪ್ರಾ ಣಿ ಮೂಲದ ಆಹಾರವನ್ನು  4° 

C ಗಿೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವ್ಯ ಸಮನಾದ ತಾಪಮಾನದಲಿ್ಲ  

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ) 

2  

19 ಎಲಿಾ  ಕಚಿಾ  ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಮದಲು 

ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

20  ಕಚಿಾ , ಬೇಯಿಸಿದ; ಸಸಾಾ ಹಾರಿ ಮತ್ತು  ಮಾೊಂಸಾಹಾರಿ 

ಆಹಾರವನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ ವಿೊಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

21  ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಮದಲು ಮತ್ತು  ನಂತರ ಎಲಿಾ  

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು  ಸಮಪಾಕವ್ಯಗಿ ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

22* ಘನಿೀಕೃತ ಆಹಾರವನ್ನು  ಆರೀಗಾ ಕರವ್ಯಗಿ ಕರಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ನಂತರದ ಬಳಕೆಗ್ರಗಿ ಯಾವುದೇ ಕರಗಿದ ಆಹಾರವನ್ನು  

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿಲಿ . (ಮಾೊಂಸ, ಮಿೀನ್ನ ಮತ್ತು  ಕೊೀಳಿಗಳನ್ನು  

ರೆಫಿಾ ಜರೇಟ್ರ್್ನಲಿ್ಲ  5 ° C ಅಥವ್ಯ ಕೆಳಗೆ ಅಥವ್ಯ 

ಮೈಕೊಾ ೀವೇವ್ನಲಿ್ಲ  ಕರಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಚಿರ್ಪಪ ಮಿೀನ್ನ/ 

ಸಮುದಾಾ ಹಾರವನ್ನು  ತಣಣ ನೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನಲಿ್ಲ  

ಹರಿಯುವ ನಿೀರಿನಲಿ್ಲ  15 ° C ಅಥವ್ಯ 90 ನಿಮಿಷ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಕರಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ). 

4  

23* ಸಸಾಾ ಹಾರಿ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಕನಿಷ್ಠ  60 ° C ಗೆ 10 ನಿಮಿಷ್ ಅಥವ್ಯ 

65 ° C ಗೆ 2 ನಿಮಿಷ್ ಕೊೀರ್ ಆಹಾರ ತಾಪಮಾನಕೆಕ  

ಬೇಯಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಮಾೊಂಸಾಹಾರಿ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಕನಿಷ್ಠ  65 ° 

C ಗೆ 10 ನಿಮಿಷ್ ಅಥವ್ಯ 70 ° C ಗೆ 2 ನಿಮಿಷ್ ಅಥವ್ಯ 75 ° C ಗೆ 15 

4  



ಸ್ಥಕೆೊಂಡ್ ಕೊೀರ್ ಆಹಾರ ತಾಪಮಾನದಲಿ್ಲ  

ಬೇಯಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

24* ಶೈತಾ ೀಕರಣಕಾಕ ಗಿ ಉದೆು ೀಶಸಿರುವ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು  

ಸೂಕು ವ್ಯಗಿ ತಂರ್ಪಗೊಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

(ಹ್ನಚಿಿ ನ ಅಪ್ರಯದ ಆಹಾರವನ್ನು  60 ° C ನಿೊಂದ 21 ° C ಗೆ 2 

ಗಂಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವ್ಯ ಅದಕ್ಷಕ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ತಣಣ ಗ್ರಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಎರಡು ಗಂಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವ್ಯ 

ಅದಕ್ಷಕ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  5 ° C ಗೆ 

ತಂರ್ಪಗೊಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ.) 

4  

25  ಆಹಾರದ ಭಾಗವನ್ನು  ನೈಮಾಲಾ  ಸೆಿ ತಯಲಿ್ಲ  

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ಹ್ನಚಿಿ ನ ಅಪ್ರಯದ ಆಹಾರವನ್ನು  ರೆಫಿಾ ಜರೇಟ್ಟಡ್ 

ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಸಿ  30 ನಿಮಿಷ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಶೈತಾ ೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ದಡಡ  ಪಾ ಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು  15 ° C ಗಿೊಂತ ಕಡಿಮೆ 

ಉಷ್ಣ ೊಂಶ್ದಲಿ್ಲ  ವಿೊಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

26* ಬಳಕೆಗೆ ಉದೆು ೀಶಸಿರುವ ಬಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು  65 ° C ನಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  

ಮಾೊಂಸಾಹಾರವನ್ನು  ಸೇವಿಸಲು ಉದೆು ೀಶಸಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು  

70 ° C ನಲಿ್ಲ  ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. ತಣಣ ನೆಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು  5 ° C 

ಅಥವ್ಯ ಕೆಳಗೆ ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಹ್ನರ್ಪಪ ಗಟ್ಟಟ ದ 

ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  -18 ° C ಅಥವ್ಯ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲಾಗುತು ದೆ. 

(*ಬಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು  65 ° C ಗಿೊಂತ ಹ್ನಚಿಿ ಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ತಣಣ ನೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು  5˚ C ಗಿೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ 10 ° C ಗಿೊಂತ 

42 ಗಂಟ್ಟಗಳವರೆಗೆ ಎರಡು ಗಂಟ್ಟಗಳಿಗಿೊಂತ ಹ್ನಚಿಿ ಲಿ .) 

4  

27* ಬಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಸೂಕು ವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಬಸಿನಿೀರನ್ನು  ಸೇರಿಸುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಬೈನ್್ಮೇರ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಮತೆು  ಬಸಿ ಮಾಡುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ದ್ಧೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಬಸಿ 

ಮಾಡುವುದ್ದ ಮುೊಂತಾದ ಪೂವ್ಯಾಭಾಾ ಸವನ್ನು  

ಬಳಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 

(ಆಹಾರದ ಕೊೀರ್ ಉಷ್ಣ ತೆಯು 75 ° C ತಲುರ್ಪತು ದೆ ಮತ್ತು  ಈ 

ತಾಪಮಾನದಲಿ್ಲ  ಕನಿಷ್ಠ  2 ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ ರ್ಪನಃ 

ಬಸಿಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.) 

4  

28  ಬಳಸುತು ರುವ ಎಣೆಣ ಯನ್ನು  ಅಡುಗೆ ಉದೆು ೀಶ್ಕೆಕ  ಸೂಕು ವ್ಯಗಿದೆ. 

ಬಣಣ , ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು  ತೇಲುವ ಅೊಂಶ್ಗಳನ್ನು  ಪರಿೀಕಿ್ಷಸುವ 

ಮೂಲಕ ಕೊಬ್ಬಬ  ಮತ್ತು  ಎಣೆಣ ಯ ಆವತಾಕ ಪರಿಶೀಲನೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

29* ಆಹಾರ ಸಾಗಣೆಗೆ ಉದೆು ೀಶಸಿರುವ ವ್ಯಹನವನ್ನು  

ಸವ ಚಛ ವ್ಯಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಉತು ಮ ದ್ದರಸಿು ಗ್ರಗಿ 

ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅಗತಾ ವ್ಯದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು  

ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

(ಬಸಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು  65 ° C, ತಣಣ ನೆಯ ಆಹಾರ 5 ° C ಮತ್ತು  

ಹ್ನರ್ಪಪ ಗಟ್ಟಟ ದ ವಸುು ಗಳು -18 ° C ಅನ್ನು  ಸಾರಿಗೆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿದ 2 ಗಂಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ  

4  



ಸಾಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ) 

30 ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಆಹಾರೇತರ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಒೊಂದೇ 

ವ್ಯಹನದಲಿ್ಲ  ಒೊಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಆಹಾರಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರಯವನ್ನು  ತಪ್ತಪ ಸಲು 

ಸಮಪಾಕವ್ಯಗಿ ಬೇಪಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

31 ಕಟಿ್ ರಿ, ಭೀಜನದ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ಭೀಜನ ಮತ್ತು  ಭೀಜನಕೆಕ  

ಬಳಸುವ ಪ್ರತೆಾ ಗಳು ಸವ ಚಛ  ಮತ್ತು  ನೈಮಾಲಾ  ರಹಿತವ್ಯದ 

ನೈಮಾಲಾ ದ ವಿಷ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. 

2  

32  ಆಹಾರದೊಂದ್ಧಗೆ ಸಂಪಕಾಕೆಕ  ಬರುವ ಪ್ರಾ ಕೇಜೊಂಗ ಮತ್ತು  

ಸುತ್ತು ವ ವಸುು ಗಳು ಶುದಿ  ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ದರ್ಜಾಯ 

ಗುಣಮಟ್ಟ ವನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧವೆ. 

2  

III ನವ್ತಹಣೆ ಮತುು  ನೈಮತಲಯ    

33  ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಆಹಾರದ ಆವರಣವನ್ನು  ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವ 

ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ  ಮತ್ತು  ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಾಕಾ ಮದ ಪಾ ಕಾರ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಆಹಾರ ವಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೀರಿನ ನಿಶಿ್ ಲತೆ 

ಇರಬಾರದ್ದ. 

2  

34  ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಯಂತೊಾ ೀಪಕರಣಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ 

ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು  ನಿಯಮಿತವ್ಯಗಿ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳ 

ಪಾ ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

35  ಅಳತೆ ಮತ್ತು  ಮಾನಿಟ್ರಿೊಂಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು  

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ ಮಾಪನಾೊಂಕ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

36  ಕ್ಷೀಟ್ ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾಯಾಕಾ ಮ ಲಭ್ಾ ವಿದೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ 

ನಿಯಂತಾ ಣ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು  ತರಬೇತ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಭ್ವಿ 

ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧಗಳು ನಡೆಸುತಾು ರೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

37* ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ಷೀಟ್ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ ಅಥವ್ಯ ಮುತು ಕೊಳುಳ ವಿಕೆಯ 

ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲಿ  (ಮಟ್ಟಟ , ಲಾವ್ಯಾ, ಮಲ ಇತಾಾ ದ್ಧ) 

4  

38 ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು  ನಿರಿೀಕಿ್ಷತ ಹರಿವಿನ ಹರೆಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು 

ವಿನಾಾ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಕಲಮ ಶ್ಗಳು ಮತ್ತು  

ಕ್ಷೀಟ್ಗಳನ್ನು  ಸ್ಥರೆಹಿಡಿಯಲು ಗಿಾ ೀಸ್ ಮತ್ತು  ಜರಳೆ ಬಲೆಗಳನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದೆ. 

2  

39  ಆಹಾರ ತಾಾ ಜಾ  ಮತ್ತು  ಇತರ ತಾಾ ಜಾ ಗಳನ್ನು  ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು  

ತಪ್ತಪ ಸಲು ಆಹಾರ ನಿವಾಹಣಾ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಿೊಂದ 

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

IV. ವೈಯಕ್ತು ಕ ನೈಮತಲಯ    

40 ವ್ಯರ್ಷಾಕ ವೈದಾ ಕ್ಷೀಯ ಪರಿೀಕಿೆ  ಮತ್ತು  ಲಸಿಕೆಯ ಶಫಾರಸು 

ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ ಯ ಪಾ ಕಾರ ರೀಗಗಳ ಎೊಂಟ್ರಿಕ್ ಗುೊಂಪ್ತನ 

ವಿರುದಿ  ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರ ಇನಾಕುಾ ಲೇಷ್ನ್ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

41 ಯಾವುದೇ ರೀಗ ಅಥವ್ಯ ಅನಾರೀಗಾ  ಅಥವ್ಯ ತೆರೆದ 

ಗ್ರಯಗಳು ಅಥವ್ಯ ಸುಟ್ಟ ಗ್ರಯಗಳಿೊಂದ ಬಳಲುತು ರುವ 

ಯಾವುದೇ ವಾ ಕ್ಷು ಯು ಆಹಾರ ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರದೊಂದ್ಧಗೆ 

ಸಂಪಕಾಕೆಕ  ಬರುವ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ನಿವಾಹಿಸುವಲಿ್ಲ  

2  



ತೊಡಗಿಲಿ . 

42* ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಶುಚಿತವ ವನ್ನು  (ಸವ ಚಛ ವ್ಯದ 

ಬಟ್ಟಟ , ಕತು ರಿಸಿದ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು  ವ್ಯಟ್ರ್ ಪೂಾ ಫ್ 

ಬಾಾ ೊಂಡೇಜ್ ಇತಾಾ ದ್ಧ) ಮತ್ತು  ವೈಯಕ್ಷು ಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  

ಕಾಪ್ರಡಿಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ 

4  

43  ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ಸೂಕು  ಮುೊಂಗಟ್ಟಟ ಗಳು, ಕೈಗವಸುಗಳು, 

ಶರಸಾು ಾಣ ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ. ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಅಗತಾ . 

2  

V ತ್ರಬೇತಿ ಮತುು  ದಾಖಲೆಗಳ ನವ್ತಹಣೆ   

44 ವಾ ವಸೆ್ಥಯ ಆೊಂತರಿಕ / ಬಾಹಾ  ಲೆಕಕ ಪರಿಶೀಧನೆಯನ್ನು  

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

45  ಆಹಾರ ವ್ಯಾ ಪ್ರರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗ್ರಾ ಹಕ ದೂರು 

ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಾವಿಧಾನವನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ. 

2  

46  ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ಅಗತಾ ವ್ಯದ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ಕೌಶ್ಲಾ ಗಳನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಆಹಾರವನ್ನು  

ಸುರಕಿ್ಷತವ್ಯಗಿ ನಿವಾಹಿಸಲು ತರಬೇತ ಪಡೆದ್ಧದಾು ರೆ. ತರಬೇತ 

ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

47* ಸೂಕು ವ್ಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು  ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಾ ವಿವೆ ಮತ್ತು  

ಒೊಂದ್ದ ವಷ್ಾದ ಅವಧಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತು ದೆ, ಯಾವುದ್ದ 

ಹ್ನಚಿ್ಚ . 

4  

 

ಒಟ್ಟು  ಅಂಕಗಳು…… /114 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು  (*) ಪಾ ಶ್ನು ಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾಹಾ ಪರಿಣಾಮ 

ಬೀರಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು  ಆದು ರಿೊಂದ ಅವುಗಳನ್ನು  ಆದಾ ತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು ಯ ಪಾ ಶ್ನು ಗಳಲಿ್ಲನ ವೈಫಲಾ ವು ಅನ್ನವತಾನೆ ಕಾರಣವ್ಯಗುತು ದೆ. 

ಶ್ರ ೀಣೀಕರಣ 

A + 100 - 114 ಅನ್ನಸರಣೆ – ಮಾದರಿ 

A 91- 99 ಅನ್ನಸರಣೆ - ತೃಪ್ತು ಕರ 
B 77-90 ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತಾ ವಿದೆ 

ಶ್ನಾ ೀಣಿೀಕರಿಸಲಾಗಿಲಿ  77% ಕ್ಷಕ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನವತಾನೆ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ಕಸಾಯಿಖಾನೆ – ಮಾಂಸ 

ದ್ಧನಾೊಂಕ  FBO ಹ್ನಸರು  

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

 FBO ಪಾ ತನಿಧಿ  

FBO ಪರವ್ಯನಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ   ವಿಳಾಸ  

 

ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿ - ಅನ್ನಸರಣೆ (C), ಅನ್ನವತಾನೆ {NC), ಭಾಗಶಃ ಅನ್ನಸರಣೆ (PC) 

ಅಥವ್ಯ ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ  {NA} 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್ಯಯ  

ಆಡಿಟ್ ಪರ ಶ್ು  ಅಂಕಗಳು 

1 ಆಹಾರ ಸಂಸೆ್ಥಯು ಸೆ ಳಿೀಯ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ್ಧೊಂದ ನವಿೀಕರಿಸಿದ 

FSSAI ಪರವ್ಯನಗಿ ಮತ್ತು  NOC ಹೊಂದ್ಧದೆ. 

2  

I  ವನ್ಯಯ ಸ ಮತುು  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು   

2  ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಯ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ವಧೆಗ್ರಗಿ ಮತ್ತು  

ವಿವಿಧ ರಿೀತಯ ವಧೆ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಪಾ ತೆಾ ೀಕ ಅವಕಾಶ್ವಿದೆ. 

2  

3  ಪ್ರಾ ಣಿಗಳು ಅಥವ್ಯ ಪಕಿ್ಷ ಗಳಿಗೆ ನಿೀರುಣಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಪರಿೀಕಿ್ಷ ಸಲು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ವಿಶ್ಾ ೊಂತ ಪಾ ದೇಶ್ (ಲಯರೇಜ್) ಇದೆ. 

2  

4  ಕಸಾಯಿಖಾನೆಯ ವಿನಾಾ ಸವು ಜೀವಂತ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ 

ಪರಿಚಯದ್ಧೊಂದ ಮಾೊಂಸ ಮತ್ತು  ಆಫಲ್ಫ್ಗಳ 

ಹರಹಮುಮ ವಿಕೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅತಕಾ ಮಣ/ 

ಛೇದನದ ಸಾಧಾ ತೆಯಿಲಿದೆ ಮುೊಂದಕೆಕ  ಚಲ್ಲಸುತು ದೆ. 

2  

5  ಆೊಂತರಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಫಿಟ್ಟಟ ೊಂಗ್ಗಳನ್ನು  ವಿಷ್ಕಾರಿಯಲಿದ, 

ಪಾ ವೇಶಸಲಾಗದ ವಸುು ಗಳಿೊಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು  ಅದ್ದ ಕೊಳಕು, 

ಧೂಳು ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ಗಳ ಪಾ ವೇಶ್ವನ್ನು  ತಡೆಯುತು ದೆ. 

2  

6  ಮಹಡಿಗಳು ಭೇದ್ಧಸದ, ಎಪ್ರಕಿ್ಷ  ಲೇಪ್ತತ ಮತ್ತು  ಜಾರು 

ರಹಿತವ್ಯಗಿವೆ. 

2  

7  ಗೊೀಡೆಗಳನ್ನು  ಕೊೀಳಿ ಅಥವ್ಯ ಸಣಣ  ರೂಮಿನಂಟ್ 2  



ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಿಗೆ 1 ಮಿೀಟ್ರ್ ಎತು ರದವರೆಗೆ ಮತ್ತು  ದಡಡ  

ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಿಗೆ 5 ಮಿೀಟ್ರ್ ವರೆಗೆ ಇೊಂಪೀಕಿ್ಷ  ಲೇಪ್ತತವ್ಯದ 

ಮೆೊಂಬೈಸ್ಡ  ಟೈಲಿ್ಫ್ನಿೊಂದ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

8  ಕ್ಷಟ್ಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ ತೆರೆಯುವಿಕೆಗಳು ಸಂಗಾ ಹವ್ಯದ 

ಕೊಳಕ್ಷನಿೊಂದ ಮುಕು ವ್ಯಗಿವೆ, ತೆರೆದ್ಧರುವವು ಕ್ಷೀಟ್-ನಿರೀಧಕ 

ಪರದೆಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

9  ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಯವ್ಯದ, ಹಿೀರಿಕೊಳಳ ದ ಮೇಲೆಮ ೈ, ಮುಚಿಿ ದ 

ಮತ್ತು  ಸವ ಯಂ ಮುಚಿ್ಚ ವಿಕೆ (ಸೂಕು ವ್ಯದಲಿ್ಲ ). 

2  

10  ಆವರಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಬೆಳಕನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧವೆ. 2  

11  ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  ವ್ಯತಾಯನವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2  

12 ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧ ನೈಮಾಲಾ  ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸಂಖ್ಯಾ ಯ 

ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೊಂಡಂತೆ ಲಭ್ಾ ವಿವೆ. 

ಬೆಚಿ ಗಿನ ಅಥವ್ಯ ಬಸಿ ಮತ್ತು  ತಣಣ ನೆಯ ನಿೀರಿನಿೊಂದ ಕೈ 

ತೊಳೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು, ನೈಮಾಲಾ ದ್ಧೊಂದ ಒಣಗಿದ ಕೈಗಳಿಗೆ 

ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸಾಧನಗಳನ್ನು  ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಪಕಕ ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  

ಸಂಸಕ ರಣಾ ಪಾ ದೇಶ್ಕೆಕ  ಪಾ ವೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

V ಒತು ಡದ ಮೆದ್ದಗೊಳವೆ ಪೈಪ್ಗಳೊಂದ್ಧಗೆ ಶುದಿ  ಕುಡಿಯುವ 

ತಣಿಣ ೀರು (IS 10500 ನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸುವುದ್ದ) 

ಮತ್ತು  ಬಸಿನಿೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ವಧಾಗೃಹದಲಿ್ಲ  ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 

4  

14  ಸುಸಜಿ ತ ಪಾ ಯೀಗ್ರಲಯವು ಅಹಾ ರಸಾಯನಶ್ಸು ಾಜಾ / 

ವಿಶಿ್ನೀಷ್ಕ ಮತ್ತು  ಪಶುವೈದಾ  ಸೂಕ್ಷಮ  ಜೀವವಿಜಾಾ ನಿಗಳೊಂದ್ಧಗೆ 

ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 

2  

15 ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಕಂಟೇನರ್್ಗಳು (ಕತು ರಿಸುವ ಬಿಾಕ್್ಗಳು, 

ಕತು ರಿಸುವ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು  ಪರಕೆಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ) 

ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವವು, ಇದ್ದ ತ್ತಕುಕ  ನಿರೀಧಕ ವಸುು ಗಳಿೊಂದ 

ಮಾಡಲಪ ಟ್ಟಟ ದೆ, ಇದ್ದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  

ಸುಲಭ್ಗೊಳಿಸುತು ದೆ. 

2  

II ಕಾಯಾತಚರಣೆಯ ನಯಂತ್ರ ಣ   

16  ಸಾೊಂಕಾಾ ಮಿಕ ರೀಗಗಳ ಶಂಕ್ಷತ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳನ್ನು  ಪಾ ತೆಾ ೀಕ್ಷಸಿ 

ಪಾ ತೆಾ ೀಕವ್ಯಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 

2  

17  ಮಾನವಿೀಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ವಧೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಒತು ಡವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಧೆ ಮಾಡುವ ಮದಲು 

ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ಾ ೊಂತ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. ಇತರ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ 

ದೃರ್ಷಟ ಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ವಧೆ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ 

ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ಮದಲು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ 

2  

18  ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು  ಉತು ಮ ಕೆಲಸದ 

ಸೆಿ ತಯಲಿ್ಲ  ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

19  ಶ್ವಗಳ ಡೆಾ ಸಿಿ ೊಂಗ ಅನ್ನು  ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಹರಹಾಕುವ ಮದಲು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು  ಸೆ ಗಿತಗೊಳಿಸಲು 

ಸೂಕು ವ್ಯದ ಎತ್ತು ವಿಕೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ 

2  

20  ಚಾಕುಗಳು ಮತ್ತು  ಶ್ಪಾನರ್್ಗಳು (ಮುಷ್ಟ ಲ) ಸ್ಥಟ ೀನಿೆ ಸ್್ಸಿಟ ೀಲ್ಫ 2  



ಮತ್ತು  ಬಳಕೆಗೆ ಮದಲು ಕ್ಷಾ ಮಿನಾಶ್ಕ/ 

ನೈಮಾಲಾ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

21* ಎಲಿಾ  ಪ್ರಾ ಣಿಗಳನ್ನು  ಮರಣೀತು ರ ಪರಿೀಕಿೆ  ಮತ್ತು  

ಮರಣೀತು ರ ಪರಿೀಕಿೆ ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪಶುವೈದಾ ರು 

ನಿದ್ಧಾಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಪಾ ಫಾಮಾಾದ ಪಾ ಕಾರ ಒಳಪಡಿಸುತಾು ರೆ. 

4  

22 ಡೆಾ ಸಿಿ ೊಂಗ ಮಾೊಂಸವನ್ನು  ತಕ್ಷಣದ ಸಂಸಕ ರಣೆಯಿಲಿದೆ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದಾಗ, ಅೊಂತಹ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು  0˚C ಯಿೊಂದ 2 °C 

ವರೆಗೆ ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

23  ಮೃತದೇಹಗಳು, ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು  ಅೊಂಗಗಳು 

ಆರೀಗಾ ಕರವ್ಯಗಿರುವುದನ್ನು  ಮತ್ತು  ಮಾನವ ಸೇವನೆಗೆ 

ಯೀಗಾ ವ್ಯಗಿರುವುದನ್ನು  "ತಪ್ರಸಣೆ ಮತ್ತು  ರವ್ಯನಿಸಲಾಗಿದೆ" 

ಎೊಂದ್ದ ಗುರುತಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹ ಅಥವ್ಯ ಅದರ 

ಭಾಗಗಳನ್ನು  ಮಾನವ ಬಳಕೆಗೆ ಅನಹಾವೆೊಂದ್ದ ಗುರುತಸಲಾಗಿದೆ 

ಮತ್ತು  "ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಖಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎೊಂದ್ದ 

ಗುರುತಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

III ಅನ್ಯರೀಗಯ  ನೈಮತಲಯ , ನವ್ತಹಣೆ ಮತುು  ತ್ಯಯ ಜ್ಯ  

ವಲೇವಾರಿ 

  

24 ಉಪಕರಣಗಳು, ಆಹಾರದ ಆವರಣವನ್ನು  ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವ 

ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ  ಮತ್ತು  ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಾಕಾ ಮದ ಪಾ ಕಾರ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. (ನೆಲಹಾಸುಗಳನ್ನು  ಪಾ ತದ್ಧನ 

ತೊಳೆಯಲಾಗುತು ದೆ. ನಿೊಂಬೆ ತೊಳೆಯುವುದ್ದ, ಬಣಣ  

ತೊಳೆಯುವುದ್ದ ಅಥವ್ಯ ಬಣಣ  ತೊಳೆಯುವುದ್ದ 

ಒಮೆಮಯಾದರೂ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ 

12 ತೊಂಗಳಲಿ್ಲ .) 

2  

25  ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ 

ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು  ನಿಯಮಿತವ್ಯಗಿ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳ 

ಪಾ ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

26  ವಧೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾ ಣಿಯಿೊಂದ ರಕು , ಗೊಬಬ ರ, ಕಸ, 

ಹಲಸು ಅಥವ್ಯ ಇತರ ತಾಾ ಜಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಲುರ್ಷತವ್ಯಗದ 

ರಿೀತಯಲಿ್ಲ  ವಧೆ ಮುಗಿದ 8 ಗಂಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ  ವಧೆ ಮನೆಯಿೊಂದ 

ಚಮಾ, ಒಳಾೊಂಗ ಮತ್ತು  ಆಫಲ್ಫ್ಗಳನ್ನು  ತೆಗೆಯಲಾಗುತು ದೆ. ಈ 

ತಾಾ ಜಾ ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕಂಟೇನರ್ ಅಥವ್ಯ ರೆಸ್ಥಪ್ರಟ ಕಲ್ಫ ಅನ್ನು  

ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗಿ ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣ 

ಸೀೊಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

  

27* ಕ್ಷೀಟ್ ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾಯಾಕಾ ಮ ಲಭ್ಾ ವಿದೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ 

ನಿಯಂತಾ ಣ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು  ತರಬೇತ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಭ್ವಿ 

ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧಗಳು ನಡೆಸುತಾು ರೆ. 

4  

28  ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ಷೀಟ್ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ ಅಥವ್ಯ ಮುತು ಕೊಳುಳ ವಿಕೆಯ 

ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲಿ  (ಮಟ್ಟಟ , ಲಾವ್ಯಾ, ಮಲ ಇತಾಾ ದ್ಧ) 

2  

29  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವಾ ವಸೆ್ಥ  ಇದೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  

ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು  ಗಟ್ರಗಳನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಶ್ಶ್ವ ತವ್ಯಗಿ ಬಲೆಗಳು ಮತ್ತು  ಪರದೆಗಳಿೊಂದ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2  



ರಕು ಕಾಕ ಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವಾ ವಸೆ್ಥಯು ಭೂಗಭ್ಾದಲಿ್ಲ  ಸುಲಭ್ವ್ಯಗಿ 

ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಾ  ಅಥವ್ಯ ಮುಚಿಳವನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧರುವ ಪೀಟ್ಾಬಲ್ಫ ರೆಸ್ಥಪ್ರಟ ಕಲ್ಫ). 

30  ಖಂಡಿಸಿದ ಶ್ವಗಳನ್ನು  ಬೇಪಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು 

ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸೆ ಳವಿದೆ. ಖಂಡಿಸಿದ ಮೃತದೇಹಗಳು, ಅೊಂಗಗಳು 

ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಭಾಗಗಳ ನಾಶ್ವನ್ನು  ಅಧಿಕೃತ ಪಶುವೈದಾ ರ 

ನೇರ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

31  ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ನಿರಾಕರಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ತಾಾ ಜಾ  ವಸುು ಗಳನ್ನು  

ಉತಪ ನು ದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳನ್ನು  ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಕು ವ್ಯಗಿ 

ಸಂಸಕ ರಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಅಥವ್ಯ ಹದ್ಧಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸೂಕು ವ್ಯಗಿ 

ಮುಚಿಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

32 ದಡಡ  ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ, ಇಟ್ಟಪ್ತ ಅಗತಾ ವಿದೆ. ಕೊಳಚೆನಿೀರು 

ಮತ್ತು  ತಾಾ ಜಾ ಗಳ ವಿಲೇವ್ಯರಿಯನ್ನು  ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಕಾಯೆು , 1986 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

IV ವೈಯಕ್ಷು ಕ ನೈಮಾಲಾ    

33  ಲಸಿಕೆಯ ಶಫಾರಸು ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ ಯ ಪಾ ಕಾರ ರೀಗಗಳ 

ಎೊಂಟ್ರಿಕ್ ಗುೊಂಪ್ತನ ವಿರುದಿ  ಆಹಾರ ನಿವಾಹಿಸುವವರಿಗೆ 

ವ್ಯರ್ಷಾಕ ಔಷ್ಧ ಪರಿೀಕಿೆ  ಮತ್ತು  ಇನಾಕುಾ ಲೇಷ್ನ್ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

34  ಯಾವುದೇ ರೀಗ ಅಥವ್ಯ ಅನಾರೀಗಾ ದ್ಧೊಂದ ಅಥವ್ಯ ತೆರೆದ 

ಗ್ರಯಗಳು ಅಥವ್ಯ ಸುಟ್ಟ ಗ್ರಯಗಳಿೊಂದ ಬಳಲುತು ರುವ 

ಯಾವುದೇ ವಾ ಕ್ಷು ಯು ಆಹಾರ ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರದೊಂದ್ಧಗೆ 

ಸಂಪಕಾಕೆಕ  ಬರುವ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ನಿವಾಹಿಸುವಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಲಿ . 

2  

35* ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಸವ ಚಛ ತೆ (ಸವ ಚಛ ವ್ಯದ ಬಟ್ಟಟ , 

ಕತು ರಿಸಿದ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು  ವ್ಯಟ್ರ್ ಪೂಾ ಫ್ ಬಾಾ ೊಂಡೇಜ್) 

ಮತ್ತು  ವೈಯಕ್ಷು ಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  (ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದ್ದ, 

ಸಡಿಲವ್ಯದ ಆಭ್ರಣ, ಧೂಮಪ್ರನ, ಉಗುಳುವುದ್ದ ಇತಾಾ ದ್ಧ) 

ನಿವಾಹಿಸುತಾು ರೆ. 

4  

36  ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ಸೂಕು ವ್ಯದ ಮುೊಂಗಟ್ಟಟ ಗಳು, 

ಕೈಗವಸುಗಳು, ಶರಸಾು ಾಣಗಳು, ಶೂ ಕವರ್ ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ. 

2  

V  ತ್ರಬೇತಿ ಮತುು  ದಾಖಲೆಗಳ ನವ್ತಹಣೆ   

37 ವಾ ವಸೆ್ಥಯ ಆೊಂತರಿಕ / ಬಾಹಾ  ಲೆಕಕ ಪರಿಶೀಧನೆಯನ್ನು  

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

38  ಆಹಾರ ವ್ಯಾ ಪ್ರರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗ್ರಾ ಹಕ ದೂರುಗಳ 

ಪರಿಹಾರ ಯಾೊಂತಾ ಕ ವಾ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ. 

2  

39  ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ಅಗತಾ ವ್ಯದ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ಕೌಶ್ಲಾ ಗಳನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಆಹಾರವನ್ನು  

ಸುರಕಿ್ಷತವ್ಯಗಿ ನಿವಾಹಿಸಲು ತರಬೇತ ಪಡೆದ್ಧದಾು ರೆ. ತರಬೇತ 

ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  



40* ಸೂಕು ವ್ಯದ ದಾಖಲಾತಗಳು ಮತ್ತು  ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಾ ವಿವೆ 

ಮತ್ತು  ಒೊಂದ್ದ ವಷ್ಾದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಥವ್ಯ ಉತಪ ನು ದ 

ಶ್ನಲ್್ಫ -ಲೈಫ್, ಯಾವುದ್ದ ಹ್ನಚಿ್ಚ . 

4  

 

ಒಟ್ಟು  ಅಂಕಗಳು…… /90 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು  (*) ಪಾ ಶ್ನು ಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾಹಾ ಪರಿಣಾಮ 

ಬೀರಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು  ಆದು ರಿೊಂದ ಅವುಗಳನ್ನು  ಆದಾ ತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು ಯ ಪಾ ಶ್ನು ಗಳಲಿ್ಲನ ವೈಫಲಾ ವು ಅನ್ನವತಾನೆ ಕಾರಣವ್ಯಗುತು ದೆ. 

ಶ್ರ ೀಣೀಕರಣ 

A + 80 - 90 ಅನ್ನಸರಣೆ - ಮಾದರಿ 

A 72 - 79 ಅನ್ನಸರಣೆ - ತೃಪ್ತು ಕರ 
B 45 - 71 ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತಾ ವಿದೆ 

ಶ್ನಾ ೀಣಿೀಕರಿಸಲಾಗಿಲಿ  45% ಕ್ಷಕ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನವತಾನೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಚಿಲಲ ರೆ 



ದ್ಧನಾೊಂಕ  FBO ಹ್ನಸರು  

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

 FBO ಪಾ ತನಿಧಿ  

FBO ಪರವ್ಯನಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ   ವಿಳಾಸ  

 

ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿ - ಅನ್ನಸರಣೆ (C), ಅನ್ನವತಾನೆ {NC), ಭಾಗಶಃ ಅನ್ನಸರಣೆ (PC) 

ಅಥವ್ಯ ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ  {NA} 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್ಯಯ  

ಆಡಿಟ್ ಪರ ಶ್ು  ಅಂಕಗಳು 

1 ಚಿಲಿರೆ ಅೊಂಗಡಿಯು ನವಿೀಕರಿಸಿದ FSSAI ಪರವ್ಯನಗಿಯನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಪಾ ಮುಖ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  

ಪಾ ದಶಾಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

I ವನ್ಯಯ ಸ ಮತುು  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು   

2  ಚಿಲಿರೆ ಅೊಂಗಡಿಯ ವಿನಾಾ ಸವು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಕೆಲಸದ ಸೆ ಳವನ್ನು  

ಒದಗಿಸುತು ದೆ; ಕೊಳಕು, ಧೂಳು ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ಗಳ ಪಾ ವೇಶ್ವನ್ನು  

ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಮತಸಿ. 

2  

3  ಆವರಣವು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಬೆಳಕನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ. ಮಾಲ್ಲನಾ ದ್ಧೊಂದ 

ಆಹಾರವನ್ನು  ರಕಿ್ಷ ಸಲು ಲೈಟ್ಟೊಂಗ ಫಿಕಿ ರ್್ಗಳನ್ನು  

ಮುಚಿಲಾಗಿದೆ. 

2  

4  ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  ವ್ಯತಾಯನವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2  

5  ಆಹಾರ ಉತಪ ನು ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಾ ವಿದೆ; 

ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ವಸುು ಗಳು; 

ವೈಯಕ್ಷು ಕ ವಸುು ಗಳು ಇತಾಾ ದ್ಧ. 

2  

6* ಫಿಾ ೀಜರ್, ಚಿಲಿರ್್ಗಳು, ಹಾಟ್ ಹೀಲ್ಲಡ ೊಂಗ ಉಪಕರಣಗಳು 

ಮುೊಂತಾದ ತಾಪಮಾನ ಸೂಕ್ಷಮ  ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು 

ತಾಪಮಾನವು ತಾಪಮಾನವನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು  

ನಿವಾಹಿಸಲು ಸಮಥಾವ್ಯಗಿದೆ. 

4  

7 ತಾಾ ಜಾ  ವಿಲೇವ್ಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸೌಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 2  

II ಕಾಯಾತಚರಣೆಯ ನಯಂತ್ರ ಣ   

8  ಒಳಬರುವ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಆೊಂತರಿಕವ್ಯಗಿ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ 

ನಿದ್ಧಾಷ್ಟ ತೆ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮೀದ್ಧತ ಮಾರಾಟ್ಗ್ರರರಿೊಂದ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ (ವಿಶೇಷ್ಣಗಳು, 

ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಹ್ನಸರು ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸ, ಬಾಾ ಚ್ ನಂ., 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಪಾ ಮಾಣ ಇತಾಾ ದ್ಧ) 

2  

9 ಕಚಿಾ  ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಪ್ರಯಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

10* ಒಳಬರುವ ಆಹಾರ ಪದಾಥಾಗಳನ್ನು  ಅವುಗಳ ತಾಪಮಾನ 

ಮತ್ತು  ತೇವ್ಯೊಂಶ್ದ ಅವಶ್ಾ ಕತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ, ನೈಮಾಲಾ ದ 

ವ್ಯತಾವರಣದಲಿ್ಲ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ತಾಪಮಾನ ಸೂಕ್ಷಮ  

ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಸೂಕು  ತಾಪಮಾನದಲಿ್ಲ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ 

4  



ಪಾ ದಶಾಸಲಾಗುತು ದೆ - 

i. ತಣಣ ಗ್ರಗಿದು ರೆ ಅಥವ್ಯ 5 ˚C ಗಿೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವ್ಯ 60˚ C 

ಅಥವ್ಯ ಬಸಿಯಾದರೆ; 

ii. ಅವುಗಳನ್ನು  ಫಿಾ ೀಜ್ ಆಗಿ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು ಉದೆು ೀಶಸಿದು ರೆ -18 ˚C 

ನಲಿ್ಲ  ಫಿಾ ೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

11  ಸಾಟ ಕ್ ಸರದ್ಧ FIFO/FEFO ಮೂಲಕ ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಅವಧಿ ಮಿೀರಿದ ಉತಪ ನು ಗಳು ಮಾರಾಟ್ಕೆಕ  

ಕಪ್ರಟ್ಟನಲಿ್ಲ  ಲಭ್ಾ ವಿಲಿ . 

2  

12  ಸಸಾಾ ಹಾರಿ ಮತ್ತು  ಮಾೊಂಸಾಹಾರಿ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಅಡಡ  

ಮಾಲ್ಲನಾ  ತಪ್ತಪ ಸಲು ಪಾ ತೆಾ ೀಕವ್ಯಗಿ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ 

2  

13  ಆಹಾರ ಪದಾಥಾಗಳು ಮತ್ತು  ಆಹಾರೇತರ ವಸುು ಗಳನ್ನು  

ಅಡಡ  ಮಾಲ್ಲನಾ ವನ್ನು  ತಪ್ತಪ ಸಲು ಪಾ ತೆಾ ೀಕವ್ಯಗಿ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ 

2  

14  ಉತಪ ನು ಗಳು ಸೀರಿಕೆ/ಸೀರಿಕೆಯಿೊಂದ ಮುಕು ವ್ಯಗಿವೆ. ಪ್ರಾ ಕ್ 

ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಉತಪ ನು ಗಳು ಪ್ತನ್ ಹೀಲ್ಫ್ಗಳು ಅಥವ್ಯ 

ಹಾನಿಯಿೊಂದ ಮುಕು ವ್ಯಗಿವೆ. 

2  

III ಅನಾರೀಗಾ  ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ನೈಮಾಲಾ    

15  ಅೊಂಗಡಿಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು  ಸವ ಚಛ ವ್ಯಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕೆಕ  ತರುವ ಯಾವುದೇ ಸೀರಿಕೆ, 

ಕೊೀಬ್ವೆಬಿ , ಕೊಳಕು, ಧೂಳು ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳಿಲಿ . 

2  

16  ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಆಹಾರ ಆವರಣವನ್ನು  ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವ 

ಕಾಯಾವನ್ನು  ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ  ಮತ್ತು  

ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಾಕಾ ಮದ ಪಾ ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

17  ಎಲಿಾ  ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಆವರಣಗಳನ್ನು  ಉತು ಮ 

ದ್ದರಸಿು  ಮತ್ತು  ಸೆಿ ತಯಲಿ್ಲ  ನಿವಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

18* ಕ್ಷೀಟ್ ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾಯಾಕಾ ಮ ಲಭ್ಾ ವಿದೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ 

ನಿಯಂತಾ ಣ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು  ತರಬೇತ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಭ್ವಿ 

ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧಗಳು ನಡೆಸುತಾು ರೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

4  

19  ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ಷೀಟ್ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ ಅಥವ್ಯ 

ಮುತು ಕೊಳುಳ ವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲಿ  (ಮಟ್ಟಟ , ಲಾವ್ಯಾ, ಮಲ 

ಇತಾಾ ದ್ಧ) 

2  

20  ಸಂಗಾ ಹವ್ಯಗುವುದನ್ನು  ತಪ್ತಪ ಸಲು ಆಹಾರ ತಾಾ ಜಾ  ಮತ್ತು  

ಇತರ ತಾಾ ಜಾ ಗಳನ್ನು  ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ 

ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

21 ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯೆು , 1986 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಲಾದ 

ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನ್ನಸಾರವ್ಯಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು  

ತಾಾ ಜಾ ಗಳನ್ನು  ವಿಲೇವ್ಯರಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

IV ವೈಯಕ್ತು ಕ ನೈಮತಲಯ    

22  ಲಸಿಕೆಯ ಶಫಾರಸು ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ ಯಂತೆ ರೀಗಗಳ ಎೊಂಟ್ರಿಕ್ 

ಗುೊಂಪ್ತನ ವಿರುದಿ  ವ್ಯರ್ಷಾಕ ವೈದಾ ಕ್ಷೀಯ ಪರಿೀಕಿೆ  ಮತ್ತು  

ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರ ಇನಾಕುಾ ಲೇಷ್ನ್ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  



23  ಯಾವುದೇ ರೀಗ ಅಥವ್ಯ ಅನಾರೀಗಾ  ಅಥವ್ಯ ತೆರೆದ 

ಗ್ರಯಗಳು ಅಥವ್ಯ ಸುಟ್ಟ ಗ್ರಯಗಳಿೊಂದ ಬಳಲುತು ರುವ 

ಯಾವುದೇ ವಾ ಕ್ಷು ಯು ಆಹಾರ ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರದೊಂದ್ಧಗೆ 

ಸಂಪಕಾಕೆಕ  ಬರುವ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ನಿವಾಹಿಸುವಲಿ್ಲ  

ತೊಡಗಿಲಿ . 

2  

24* ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಶುಚಿತವ  ಮತ್ತು  ವೈಯಕ್ಷು ಕ 

ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಕಾಪ್ರಡಿಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ {ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದ್ದ, 

ಧೂಮಪ್ರನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಉಗುಳಬೇಡಿ ಇತಾಾ ದ್ಧ) 

4  

25  ಆಹಾರ ನಿವಾಹಣಾಕಾರರು ಸೂಕು  ಮುೊಂಗಟ್ಟಟ ಗಳು, 

ಕೈಗವಸುಗಳು, ಶರಸಾು ಾಣಗಳು, ಶೂ ಕವರ್ ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ. ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಅಗತಾ . 

2  

V  ತ್ರಬೇತಿ ಮತುು  ದಾಖಲೆಗಳ ನವ್ತಹಣೆ   

26  ವಾ ವಸೆ್ಥಯ ಆೊಂತರಿಕ / ಬಾಹಾ  ಲೆಕಕ ಪರಿಶೀಧನೆಯನ್ನು  

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

27 ಆಹಾರ ವ್ಯಾ ಪ್ರರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗ್ರಾ ಹಕ ದೂರು ಪರಿಹಾರ 

ಯಾೊಂತಾ ಕ ವಾ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ. 

2  

28 ನಿವ್ಯಾಹಕರು ಅಗತಾ  ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲಾ ಗಳನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಆಹಾರವನ್ನು  ಸುರಕಿ್ಷತವ್ಯಗಿ 

ನಿವಾಹಿಸಲು ತರಬೇತ ಪಡೆದ್ಧದಾು ರೆ. ತರಬೇತ ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

29* ಸೂಕು  ದಸಾು ವೇಜನ್ನು  ಮತ್ತು  ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಾ ವಿವೆ ಮತ್ತು  

ನಿದ್ಧಾಷ್ಟ  ಅವಧಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತು ದೆ. 

4  

 

 

 

ಒಟ್ಟು  ಅಂಕಗಳು…… /68 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು  (*) ಪಾ ಶ್ನು ಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾಹಾ ಪರಿಣಾಮ 

ಬೀರಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು  ಆದು ರಿೊಂದ ಅವುಗಳನ್ನು  ಆದಾ ತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು ಯ ಪಾ ಶ್ನು ಗಳಲಿ್ಲನ ವೈಫಲಾ ವು ಅನ್ನವತಾನೆ ಕಾರಣವ್ಯಗುತು ದೆ. 

ಶ್ರ ೀಣೀಕರಣ 

A + 60 - 68 ಅನ್ನಸರಣೆ - ಮಾದರಿ 

A 54-59 ಅನ್ನಸರಣೆ - ತೃಪ್ತು ಕರ 
B 34-53 ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತಾ ವಿದೆ 

ಶ್ನಾ ೀಣಿೀಕರಿಸಲಾಗಿಲಿ  34% ಕ್ಷಕ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನವತಾನೆ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸಾರಿಗೆ 

ದ್ಧನಾೊಂಕ  FBO ಹ್ನಸರು  

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

 FBO ಪಾ ತನಿಧಿ  

FBO ಪರವ್ಯನಗಿ 

ಸಂಖ್ಯಾ  

 ವಿಳಾಸ  

 

ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿ - ಅನ್ನಸರಣೆ (C), ಅನ್ನವತಾನೆ {NC), ಭಾಗಶಃ ಅನ್ನಸರಣೆ (PC) 

ಅಥವ್ಯ ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ  {NA} 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್ಯಯ  

ಆಡಿಟ್ ಪರ ಶ್ು  ಅಂಕಗಳು 

1  ಟ್ಾ ನಿ ಪ ೀಟ್ಾರ್ ನವಿೀಕರಿಸಿದ FSSAI ಪರವ್ಯನಗಿಯನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದೆ. 

2  

I  ವನ್ಯಯ ಸ ಮತುು  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು   



2 ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯಹನಗಳ ವಿನಾಾ ಸ ಮತ್ತು  ನಿಮಾಾಣವು 

ಸಾಕಷ್ಟಟ  ನಿವಾಹಣೆ, ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಆಹಾರ 

ಸಂಗಾ ಹಣೆಗೆ ಅನ್ನಮತ ನಿೀಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ಗಳಿಗೆ 

ಪಾ ವೇಶ್ ಅಥವ್ಯ ಆಶ್ಾ ಯ ನಿೀಡುವುದ್ಧಲಿ . 

2  

3  ಆಹಾರವನ್ನು  ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸುವ 

ಪ್ರತೆಾ ಗಳು/ಪೆಟ್ಟಟ ಗೆಗಳನ್ನು  ಆಹಾರ ದರ್ಜಾಯ ವಸುು ಗಳಿೊಂದ 

ತಯಾರಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಮಾಲ್ಲನಾ ವನ್ನು  ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು 

ವಿನಾಾ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

4* ವ್ಯಹನವನ್ನು  ಮುಚಿಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಒಳಗಿನ ರಚನೆಯು 

ಅಖಂಡವ್ಯಗಿದೆ, ತ್ತಕುಕ  ಹಿಡಿಯುವ ಯಾವುದೇ 

ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲಿದೆ ಚೆನಾು ಗಿ ಚಿತಾ ಸಲಾಗಿದೆ. 

4  

5 ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯಹನವು ಅಗತಾ ವ್ಯದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು  

ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು  ನಿವಾಹಿಸಲು ಸಜಿ್ಜಗೊೊಂಡಿದೆ, 

ಅಗತಾ ವಿರುವಲಿೆಲಿಾ  ಮತ್ತು  ಹರಗಿನಿೊಂದ 

ತಾಪಮಾನವನ್ನು  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು 

ಅನ್ನಮತಸುವ ರಿೀತಯಲಿ್ಲ  ವಿನಾಾ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2  

6 ಉತಪ ನು ಗಳು ಬಾಹಾ  ಹವ್ಯಮಾನ ಪರಿಸೆಿ ತಗಳು ಮತ್ತು  

ಕಳಳ ತನಕೆಕ  ಒಡಿಡ ಕೊಳುಳ ವುದ್ಧಲಿ  ಎೊಂದ್ದ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ವ್ಯಹನವು ಸರಿಯಾದ ಲಾಕ್ಷೊಂಗ/ 

ಸಿೀಲ್ಲೊಂಗ ಸೌಲಭ್ಾ ವನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ. 

2  

II ಕಾಯಾತಚರಣೆಯ ನಯಂತ್ರ ಣ   

7 ವ್ಯಹನವನ್ನು  ಭ್ಗ್ರು ವಶೇಷ್ಗಳು, ಧೂಳು, ಹಿೊಂದ್ಧನ 

ಹರೆಗಳು, ಕ್ಷೀಟ್ಗಳ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ ಮತ್ತು  ಇತರ 

ಆಹಾರೇತರ ಅಥವ್ಯ ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ವಸುು ಗಳನ್ನು  

ಲೀಡ್ ಮಾಡುವ ಮದಲು ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

8* ತಣಣ ಗ್ರದ ಉತಪ ನು ಗಳ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು  5 ° C ಅಥವ್ಯ ಕೆಳಗೆ 

ಮತ್ತು  ಹ್ನರ್ಪಪ ಗಟ್ಟಟ ದ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  -18 ° C ಅಥವ್ಯ 

ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವ್ಯ ತಾಪಮಾನ 

ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

4  

9 ಇೊಂಧನಗಳು, ಸುಡುವ ವಸುು ಗಳು ಮುೊಂತಾದ 

ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಆಹಾರ ಪದಾಥಾಗಳೊಂದ್ಧಗೆ 

ಸಾಗಿಸಲಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 

2  

10  ಆಹಾರೇತರ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಸಾಗಿಸುವುದರಿೊಂದ 

ವ್ಯಹನಗಳನ್ನು  ಆಹಾರ ಪದಾಥಾಗಳಿಗೆ ವಗ್ರಾಯಿಸಿದರೆ, 

ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲುರ್ಷತವ್ಯಗುವುದನ್ನು  ತಪ್ತಪ ಸಲು 

ಸರಿಯಾದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

11  ಮಿಶ್ಾ  ಲೀಡ್ ಆಹಾರ ಪದಾಥಾಗಳು ಅಡಡ  

ಮಾಲ್ಲನಾ ವನ್ನು  ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು ಸಮಪಾಕವ್ಯಗಿ 

ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. 

2  

12* ದಾ ವ, ಗ್ರಾ ಾ ನ್ನಲೇಟ್ ಅಥವ್ಯ ರ್ಪಡಿ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಬೃಹತ್ 4  



ಆಹಾರ ಪದಾಥಾಗಳನ್ನು  

ಕಂಟೇನರ್್ಗಳಲಿ್ಲ /ಟ್ಾ ೊಂಕರ್್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಪದಾಥಾಗಳ ಸಾಗಣೆಗ್ರಗಿ 

ಕಾಯಿು ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳನ್ನು  "ಆಹಾರ 

ಪದಾಥಾಗಳಿಗೆ ಮಾತಾ " ಎೊಂದ್ದ ಗುರುತಸಲಾಗುತು ದೆ. 

13 ವ್ಯಹನ ಅಥವ್ಯ ಅದರ ಕೂಲ್ಲೊಂಗ ಘಟ್ಕದ ಸೆ ಗಿತದ 

ಸಂದಭ್ಾದಲಿ್ಲ , ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ 

ಪಯಾಾಯ ವ್ಯಹನವನ್ನು  ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  

ನೈಮಾಲಾ ವನ್ನು  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಆಹಾರವನ್ನು  

ಸಾಗಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಒದಗಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

III ಅನ್ಯರೀಗಯ  ನವ್ತಹಣೆ ಮತುು  ನೈಮತಲಯ    

14  ವ್ಯಹನದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು  ಸವ ಚಛ ವ್ಯಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕೆಕ  ತರುವ ಯಾವುದೇ ಸೀರಿಕೆ, 

ಕೊೀಬ್ವೆಬಿ , ಕೊಳಕು, ಧೂಳು ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳಿಲಿ . 

2  

15  ತಾಪಮಾನ ಮಾನಿಟ್ರಿೊಂಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು  ಮಾಪನಾೊಂಕ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

16* ಕ್ಷೀಟ್ ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾಯಾಕಾ ಮ ಲಭ್ಾ ವಿದೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ 

ನಿಯಂತಾ ಣ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು  ತರಬೇತ ಪಡೆದ ಮತ್ತು  

ಅನ್ನಭ್ವಿ ವಾ ಕ್ಷು ಗಳಿೊಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

4  

17 ತಾಪಮಾನದ ದ್ದರುಪಯೀಗದ ಕಾರಣ ಅಥವ್ಯ 

ಸಾಗ್ರಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅನಹಾವ್ಯಗುವ 

ಆಹಾರಗಳನ್ನು  ಗುರುತಸಿ ವಿಲೇವ್ಯರಿ ಮಾಡುವುದರಿೊಂದ 

ಆಹಾರವನ್ನು  ಮಾನವ ಬಳಕೆಗ್ರಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು  

ತಡೆಯುತು ದೆ. 

2  

IV ವೈಯಕ್ತು ಕ ನೈಮತಲಯ    

18  ಲಸಿಕೆಯ ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ ಯಂತೆ 

ರೀಗಗಳ ಎೊಂಟ್ರಿಕ್ ಗುೊಂಪ್ತನ ವಿರುದಿ  ವ್ಯರ್ಷಾಕ 

ವೈದಾ ಕ್ಷೀಯ ಪರಿೀಕಿೆ  ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ನಿವಾಹಿಸುವವರಿಗೆ 

ಇನಾಕುಾ ಲೇಷ್ನ್ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

19  ಯಾವುದೇ ರೀಗ ಅಥವ್ಯ ಅನಾರೀಗಾ  ಅಥವ್ಯ ತೆರೆದ 

ಗ್ರಯಗಳು ಅಥವ್ಯ ಸುಟ್ಟ ಗ್ರಯಗಳಿೊಂದ ಬಳಲುತು ರುವ 

ಯಾವುದೇ ವಾ ಕ್ಷು ಯು ಆಹಾರ ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರದೊಂದ್ಧಗೆ 

ಸಂಪಕಾಕೆಕ  ಬರುವ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ನಿವಾಹಿಸುವಲಿ್ಲ  

ತೊಡಗಿಲಿ . 

2  

20  ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಸವ ಚಛ ತೆ ಮತ್ತು  

ವೈಯಕ್ಷು ಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಕಾಪ್ರಡಿಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ. 

2  

21  ಆಹಾರದ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ಸೂಕು ವ್ಯದ ಮುೊಂಗಟ್ಟಟ ಗಳು, 

ಕೈಗವಸುಗಳು, ಶರಸಾು ಾಣಗಳು, ಶೂ ಕವರ್ ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ. ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಅಗತಾ . 

2  

V  ತ್ರಬೇತಿ ಮತುು  ದಾಖಲೆಗಳ ನವ್ತಹಣೆ   



22  ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ಅಗತಾ ವ್ಯದ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ಕೌಶ್ಲಾ ಗಳನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಆಹಾರವನ್ನು  

ಸುರಕಿ್ಷತವ್ಯಗಿ ನಿವಾಹಿಸಲು ತರಬೇತ ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ. 

ತರಬೇತ ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

23* ಸೂಕು  ದಸಾು ವೇಜನ್ನು  ಮತ್ತು  ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಾ ವಿವೆ 

ಮತ್ತು  ನಿದ್ಧಾಷ್ಟ  ಅವಧಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತು ದೆ 

4  

 

 

 

 

 

 

ಒಟ್ಟು  ಅಂಕಗಳು…… /56 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು  (*) ಪಾ ಶ್ನು ಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾಹಾ ಪರಿಣಾಮ 

ಬೀರಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು  ಆದು ರಿೊಂದ ಅವುಗಳನ್ನು  ಆದಾ ತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು ಯ ಪಾ ಶ್ನು ಗಳಲಿ್ಲನ ವೈಫಲಾ ವು ಅನ್ನವತಾನೆ ಕಾರಣವ್ಯಗುತು ದೆ. 

 

ಶ್ರ ೀಣೀಕರಣ 

A + 50 - 56 ಅನ್ನಸರಣೆ - ಮಾದರಿ 

A 44-49 ಅನ್ನಸರಣೆ - ತೃಪ್ತು ಕರ 
B 28-43 ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತಾ ವಿದೆ 

ಶ್ನಾ ೀಣಿೀಕರಿಸಲಾಗಿಲಿ  28% ಕ್ಷಕ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನವತಾನೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮತುು  ಉಗ್ರರ ಣ 

 

ದ್ಧನಾೊಂಕ  FBO ಹ್ನಸರು  

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

 FBO ಪಾ ತನಿಧಿ  

FBO ಪರವ್ಯನಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ   ವಿಳಾಸ  

 

ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿ - ಅನ್ನಸರಣೆ (C), ಅನ್ನವತಾನೆ {NC), ಭಾಗಶಃ ಅನ್ನಸರಣೆ (PC) 

ಅಥವ್ಯ ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ  {NA} 

ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯಯ  ಆಡಿಟ್ ಪರ ಶ್ು  ಅಂಕಗಳು 
1  ಆಹಾರ ಸೆಾಪನೆಯು ನವಿೀಕರಿಸಿದ ಎಫ್್ಎಸ್್ಎಸ್್ಎಐ 

ಪರವ್ಯನಗಿಯನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಪಾ ಮುಖ 

ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ಪಾ ದಶಾಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

I  ವನ್ಯಯ ಸ ಮತುು  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು   

2  ಗೊೀದಾಮಿನ ವಿನಾಾ ಸ ಮತ್ತು  ವಿನಾಾ ಸವು ಸಾಕಷ್ಟಟ  

ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಮತಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಷೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಾ ಯ ನಿೀಡುವುದ್ಧಲಿ . 

2  

3  ಕುಡಿಯುವ ಮತ್ತು  ಕುಡಿಯಲು ಯೀಗಾ ವಲಿದ ನಿೀರು 

ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸೌಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 

2  

4  ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು  ತಾಾ ಜಾ  ವಿಲೇವ್ಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ  

ಸೌಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 

2  

5  ಆವರಣವು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಬೆಳಕನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ. 

ಕಲುರ್ಷತತೆಯಿೊಂದ ಆಹಾರವನ್ನು  ರಕಿ್ಷ ಸಲು ಲೈಟ್ಟೊಂಗ 

ಫಿಕಿ ರ್್ಗಳನ್ನು  ಮುಚಿಲಾಗುತು ದೆ (ವಿಶೇಷ್ವ್ಯಗಿ ಪ್ರಾ ಕ್ 

ಮಾಡದ ಆಹಾರವನ್ನು  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ). 

2  

6  ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  ವ್ಯತಾಯನವನ್ನು  2  



ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

7 ಆಹಾರ ಉತಪ ನು ಗಳಿಗೆ ಸಮಪಾಕ ಮತ್ತು  ಪಾ ತೆಾ ೀಕ 

ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಾ ವಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ 

ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ವಸುು ಗಳು; ವೈಯಕ್ಷು ಕ ವಸುು ಗಳು ಇತಾಾ ದ್ಧ. 

  

8* ತಾಪಮಾನವನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು  ನಿವಾಹಿಸಲು 

ಸಮಥಾವ್ಯಗಿರುವ ಸೌಲಭ್ಾ ವು ಲಭ್ಾ ವಿದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಫಿಾ ೀಜರ್, ಚಿಲಿರ್ ಇತಾಾ ದ್ಧ) ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತಾ ಣ 

ಅಗತಾ ವಿರುವ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು. 

4  

9  ಹ್ನರ್ಪಪ ಗಟ್ಟಟ ದ ಉತಪ ನು ವನ್ನು  ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಳ ಲು 4 ° C ಗಿೊಂತ 

ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು  ನಿವಾಹಿಸುವ ಹ್ನರ್ಪಪ ಗಟ್ಟಟ ದ 

ಕೊೀಣೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಆೊಂಟ್ಟ ರೂಮ್ ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 

2  

10  ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧ ನೈಮಾಲಾ  ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. (ಸಾಕಷ್ಟಟ  

ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, 

ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಠಡಿಗಳು, ವಿಶ್ಾ ೊಂತ ಮತ್ತು  ರಿಫ್ಾ ಶ್ಮೆೊಂಟ್ 

ಕೊಠಡಿ ಇತಾಾ ದ್ಧ). 

2  

II ಕಾಯಾತಚರಣೆಯ ನಯಂತ್ರ ಣ   

11  ಆಹಾರ ಪದಾಥಾಗಳನ್ನು  ನೆಲದ್ಧೊಂದ ಮತ್ತು  

ಗೊೀಡೆಗಳಿೊಂದ ದೂರವಿರುವ ಹಲಗೆಗಳು/ಚರಣಿಗೆಗಳ 

ಮೇಲೆ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

12 ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  ತೆಗೆಯುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ರವ್ಯನೆ ಮಾಡುವ್ಯಗ 

ಎಚಿ ರಿಕೆಯಿೊಂದ ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ - ವಸುು ಗಳು ನೆಲದ 

ಮೇಲೆ ಅಥವ್ಯ ಅಸಂಘಟ್ಟತ ರಿೀತಯಲಿ್ಲ  ಇರುವುದ್ಧಲಿ  

ಅಥವ್ಯ ಸಂಗಾ ಹಗೊಳಳ ಲು ಅನ್ನಮತಸುವುದ್ಧಲಿ . 

2  

13  ತಣಣ ಗ್ರದ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  s0 c ಅಥವ್ಯ ಕೆಳಗೆ 

ಪಡೆಯಲಾಗುತು ದೆ. ಹ್ನರ್ಪಪ ಗಟ್ಟಟ ದ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  -18 ° C 

ಅಥವ್ಯ ಕೆಳಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತು ದೆ 

2  

14* ಹ್ನರ್ಪಪ ಗಟ್ಟಟ ದ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  -18 ° C ಅಥವ್ಯ ಅದಕ್ಷಕ ೊಂತ 

ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಘನಿೀಕೃತ ಕೊೀಣೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ತಣಣ ಗ್ರದ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು  

ತಣಣ ನೆಯ ಕೊೀಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಎಸ್ 0 ಸಿ ಅಥವ್ಯ ಕೆಳಗೆ 

ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ತಾಪಮಾನ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯ 

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

4  

15  ಕೊೀಲ್ಫಡ  ರೂಮ್ ಮತ್ತು  ಹ್ನರ್ಪಪ ಗಟ್ಟಟ ದ ಕೊೀಣೆಯನ್ನು  

ಅಚಿ್ಚ  ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಅನಗತಾ  ವಸುು ಗಳಿೊಂದ 

ಮುಕು ವ್ಯಗಿ ಅಚಿ್ಚ ಕಟ್ಟ ಗಿ ಮತ್ತು  ಸವ ಚಛ ವ್ಯಗಿ 

ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

16 ಸಾಟ ಕ್ ತರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು  FIFO/ FEFO ಮೂಲಕ ಅಭಾಾ ಸ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಅವಧಿ ಮಿೀರಿದ 

ಉತಪ ನು ವು ಮಾರಾಟ್ಕೆಕ  ಕಪ್ರಟ್ಟನಲಿ್ಲ  ಲಭ್ಾ ವಿರುವುದ್ಧಲಿ . 

2  

III ಅನ್ಯರೀಗಯ  ನವ್ತಹಣೆ ಮತುು  ನೈಮತಲಯ    

17 ಆವರಣವನ್ನು  ಸವ ಚಛ ವ್ಯಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ 

ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕೆಕ  ತರುವ ಯಾವುದೇ ಸೀರಿಕೆ, ಕೊೀಬ್ವೆಬಿ , 

2  



ಕೊಳಕು, ಧೂಳು ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳಿಲಿ . ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

18 ಶೇಖರಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು  (ಸಿಲೀಗಳು, ಹಲಗೆಗಳು 

ಇತಾಾ ದ್ಧ) ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದ್ದ, ಆಹಾರ ಆವರಣವನ್ನು  

ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ  ಮತ್ತು  ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ 

ಕಾಯಾಕಾ ಮದ ಪಾ ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

19  ಆಹಾರ ಆವರಣ ಮತ್ತು  ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು  ಸೂಕು  ದ್ದರಸಿು  

ಮತ್ತು  ಸೆಿ ತಯಲಿ್ಲ  ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

2 0 * ಕ್ಷೀಟ್ ನಿಯಂತಾ ಣ ಕಾಯಾಕಾ ಮ ಲಭ್ಾ ವಿದೆ ಅನ್ನಮೀದ್ಧತ 

ಕ್ಷೀಟ್ ನಿಯಂತಾ ಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಥವ್ಯ 

ಹಗೆಸರ್ಪಪ ಗಳನ್ನು  (ಆಹಾರ ಧಾನಾ ಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲಿ್ಲ ) 

ಮಾತಾ  ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

4  

21  ಕ್ಷೀಟ್ ನಿಯಂತಾ ಣ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು  ತರಬೇತ ಮತ್ತು  

ಅನ್ನಭ್ವಿ ಸಿಬಬ ೊಂದ್ಧಗಳು ನಡೆಸುತಾು ರೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

22  ದಂಶ್ಕಗಳ ಬಲೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲವೆ ಮತ್ತು  

ಅವುಗಳನ್ನು  ಮಾಾ ಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಸಿದ 

ಎನ್್ಸ್ಥಕ್ಷಟ ಕುಟ್ರ್್ಗಳು ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತು ವೆ ಮತ್ತು  

ನಿಯಮಿತವ್ಯಗಿ ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸುತು ವೆ. 

2  

23  ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಕ್ಷೀಟ್ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ ಅಥವ್ಯ 

ಮುತು ಕೊಳುಳ ವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲಿ  (ಮಟ್ಟಟ , ಲಾರ್ ವೇ, 

ಮಲ ಇತಾಾ ದ್ಧ) 

2  

24  ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು  ತಪ್ತಪ ಸಲು ಆಹಾರ ತಾಾ ಜಾ  ಮತ್ತು  ಇತರ 

ತಾಾ ಜಾ ಗಳನ್ನು  ಆಹಾರ ಶೇಖರಣಾ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಿೊಂದ 

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಲಾಗುತು ದೆ. 

2  

IV ವೈಯಕ್ತು ಕ ನೈಮತಲಯ    

25  ಲಸಿಕೆಯ ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ ಯಂತೆ 

ರೀಗಗಳ ಎೊಂಟ್ರಿಕ್ ಗುೊಂಪ್ತನ ವಿರುದಿ  ವ್ಯರ್ಷಾಕ 

ವೈದಾ ಕ್ಷೀಯ ಪರಿೀಕಿೆ  ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರ 

ಇನಾಕುಾ ಲೇಷ್ನ್ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

26  ಯಾವುದೇ ರೀಗ ಅಥವ್ಯ ಅನಾರೀಗಾ  ಅಥವ್ಯ ತೆರೆದ 

ಗ್ರಯಗಳು ಅಥವ್ಯ ಸುಟ್ಟ ಗ್ರಯಗಳಿೊಂದ ಬಳಲುತು ರುವ 

ಯಾವುದೇ ವಾ ಕ್ಷು ಯು ಆಹಾರ ಅಥವ್ಯ ಆಹಾರದೊಂದ್ಧಗೆ 

ಸಂಪಕಾಕೆಕ  ಬರುವ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ನಿವಾಹಿಸುವಲಿ್ಲ  

ತೊಡಗಿಲಿ . 

2  

27* ಆಹಾರ ನಿವಾಹಿಸುವವರು ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಸವ ಚಛ ತೆ (ಸವ ಚಛ ವ್ಯದ 

ಬಟ್ಟಟ , ಕತು ರಿಸಿದ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು  ವ್ಯಟ್ರ್ ಪೂಾ ಫ್ 

ಬಾಾ ೊಂಡೇಜ್ ಇತಾಾ ದ್ಧ) ಮತ್ತು  ವೈಯಕ್ಷು ಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  

(ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದ್ದ, ಸಡಿಲವ್ಯದ ಆಭ್ರಣ, ಧೂಮಪ್ರನ 

ಇಲಿ , ಉಗುಳುವುದ್ದ ಇತಾಾ ದ್ಧ) ನಿವಾಹಿಸುತಾು ರೆ. 

4  



28 ಆಹಾರ ನಿವ್ಯಾಹಕರು ಸೂಕು  ಮುೊಂಗಟ್ಟಟ ಗಳು, 

ಕೈಗವಸುಗಳು, ಶರಸಾು ಾಣಗಳು, ಶೂ ಕವರ್ ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳನ್ನು  

ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ. ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಅಗತಾ . 

2  

V  ತ್ರಬೇತಿ ಮತುು  ದಾಖಲೆಗಳ ನವ್ತಹಣೆ   

29 ವಾ ವಸೆ್ಥಯ ಆೊಂತರಿಕ / ಬಾಹಾ  ಲೆಕಕ ಪರಿಶೀಧನೆಯನ್ನು  

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವ್ಯಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ 

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

30  ಆಹಾರ ವಾ ವಹಾರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗ್ರಾ ಹಕ ದೂರು 

ಪರಿಹಾರ ಯಾೊಂತಾ ಕ ವಾ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದೆ. 

2  

31  ಆಹಾರ ನಿವಾಹಿಸುವವರು ಅಗತಾ ವ್ಯದ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ಕೌಶ್ಲಾ ಗಳನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಆಹಾರವನ್ನು  

ಸುರಕಿ್ಷತವ್ಯಗಿ ನಿವಾಹಿಸಲು ತರಬೇತ ಪಡೆದ್ಧದಾು ರೆ. ತರಬೇತ 

ದಾಖಲೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ. 

2  

32 * ಸೂಕು  ದಾಖಲಾತಗಳು ಮತ್ತು  ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಾ ವಿವೆ 

ಮತ್ತು  ನಿದ್ಧಾಷ್ಟ  ಅವಧಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತು ದೆ. 

4  
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ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು  (*) ಪಾ ಶ್ನು ಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾಹಾ ಪರಿಣಾಮ 

ಬೀರಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು  ಆದು ರಿೊಂದ ಅವುಗಳನ್ನು  ಆದಾ ತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ 

ನಕ್ಷತಾ  ಚಿಹ್ನು ಯ ಪಾ ಶ್ನು ಗಳಲಿ್ಲನ ವೈಫಲಾ ವು ಅನ್ನವತಾನೆ ಕಾರಣವ್ಯಗುತು ದೆ. 

ಶ್ರ ೀಣೀಕರಣ 

A + 66 - 74 ಅನ್ನಸರಣೆ - ಮಾದರಿ 

A 60-65 ಅನ್ನಸರಣೆ - ತೃಪ್ತು ಕರ 
B 27-59 ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತಾ ವಿದೆ 

ಶ್ನಾ ೀಣಿೀಕರಿಸಲಾಗಿಲಿ  27% ಕ್ಷಕ ೊಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನವತಾನೆ 

 

 

 


