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വിഷയം: പു ുക്കിയ ഭക്ഷ്യ േുരക്ഷ്ാ പരിസ ാധന പട്ടി  ളുറട നടപ്പാക്കൽ -
േംബന്ധിച്ച ്

േർ/മാഡം, 

ഭാര ീയ ഭക്ഷ്യേുരക്ഷ്ാ മാനദണ്ഡ അസ ാറിറി (FSSAI ) ഭക്ഷ്യേുരക്ഷ്ാ ഉസദയാഗസ്ഥർക്ക ്
ഭക്ഷ്യഇടപാടു ൾ  ാരയക്ഷ്മമായി പരിസ ാധിക്കുന്ന ിനുള്ള പരിസ ാധന പട്ടി  
പു ുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പു ുക്കിയ പരിസ ാധന പട്ടി  ൾ 2017 ആഗസ്റ്റ് 22 -ന് നടന്ന 20 -ാ
മ  ്CAC സയാഗത്തിൽ അഭിപ്പായങ്ങൾക്കായി സ്ഥാപിക്കു യും അഭിപ്പായങ്ങൾക്കായി 
FSSAI - യുറട റവബ്സേറിൽ അപസ്ോഡ് റെയ്യു യും റെയ ്ു. 

2. നിേവിേുള്ള പരിസ ാധന പട്ടി  േവഭാവത്തിൽ വളറര റപാ ുവായ ും വിവിധ 
ഇടപാടു ൾക്ക ് വയ യേ് വുമല്ല. പു ുക്കിയ പരിസ ാധന പട്ടി  ൾ 
വേ് ുനിഷ്ഠമാണ,് ഓസരാ ആവ യ   ൾക്കനുേൃ മായി മാർക്ക് നൽ ുന്നു. FSS 
നിയമം, 2006,  ൂടാറ  െട്ടങ്ങളിേും നിയപ്ന്ത്ണങ്ങളിേും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓസരാ 
ആവ യ  യക്്കും അനുേൃ മായ നിേവാരം  ിരിച്ചറിയാൻ ഇ  ് ഉപ രിക്കും. 
പരിസ ാധനാ പട്ടി  ൾ ഭക്ഷ്യേുരക്ഷ്യും മാനദണ്ഡങ്ങളും (ഭക്ഷ്യ ഇടപാടു ളുറട 
സേേൻേിംഗും രജിേ്സപ്ടഷനും) നിയമം, 2011 റെ പരിഷ് രിച്ച റഷഡയൂൾ 4 
അടിസ്ഥാനമാക്കി  ാറെപ്പറയുന്ന സമഖേ ൾക്കായി വി േിപ്പിറച്ചടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

1. റപാ ു ഉ ്പാദനം 
2. പാൽ േംേ് രണം 
3. മാംേ േംേ ്രണം 
4. അറവു ാേ 
5. കാറ്ററ ിംഗ ്
6. ചെറുക ട വ്യാപാരിം 
7. ഭക്ഷ്യ െരക്കുനീക്കിം 
8. ഭക്ഷ്യ സിംഭരണവ്ുിം സിംഭരണശാലകളുിം 

3. അ ിനാൽ ഈ പരിഷ് രിച്ച പരിസ ാധന പട്ടി  ൾ േവീ രിച്ച് നിയുക്ത 
ഉസദയാഗസ്ഥർ/ഭക്ഷ്യേുരക്ഷ്ാ ഉസദയാഗസ്ഥർ  ങ്ങളുറട അധി ാരപരിധിയിൽ 
നടപ്പിോക്കറപ്പടുന്ന ിനായി നിർസേ ിക്കുവാൻ  ാങ്കസളാട് അഭയർത്ഥിക്കുന്നു. 

ഉൾസെർപ്പ്: മു ളിൽ പറഞ്ഞ ുസപാറേ 

വി വേ ് സയാറട 

(ഗരിമ േിംഗ്) 
ഡയറക്ടർ (ആർേിഡി) 
സഫാൺ: 011-23220994 



േവീ ർത്താവ്, 

(i ) എല്ലാ േംസ്ഥാനങ്ങളുറടയും/സ പ്രഭരണ പ്പസദ ങ്ങളുറടയും ഭക്ഷ്യേുരക്ഷ്ാ 
 മ്മീഷണർമാർ 

(i i ) എല്ലാ സ പ്ര സേേൻേിംഗ ്അധി ാരി ൾ 

 

പ ർപ്പ ്

 CI TO, FSSAI  - FLRS - ൽ ഉൾറപ്പടുത്തി റവബ്സേറിൽ അസപ്ലാഡ് റെയ്യുന്ന ിന് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ഭക്ഷ്യേുരക്ഷ്ാ പരിസ ാധന പട്ടി  

ഭാര ീയ ഭക്ഷ്യേുരക്ഷ്ാ മാനദണ്ഡ അസ ാറിറി (FSSAI ) ഭക്ഷ്യ ഇടപാടു ാരുറട(FBO) 
പ്പവർത്തനങ്ങറള  ാരയക്ഷ്മമായി പരിസ ാധിക്കുന്ന ിനായി, ഭക്ഷ്യേുരക്ഷ്ാ 
ഉസദയാഗസ്ഥറര േഹായിക്കുന്ന ിന്, പരിസ ാധന പട്ടി  വി േിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിൽ 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓസരാ ആവ യ  യ്ക്കും അനുേൃ മായ നിേവാരം  ിരിച്ചറിയാൻ 
പരിസ ാധന പട്ടി  ൾ ഉപസയാഗിക്കുന്നു. ഈ പരിസ ാധന പട്ടി  ൾ ഭക്ഷ്യേുരക്ഷ്യും 
മാനദണ്ഡങ്ങളും (ഭക്ഷ്യ ഇടപാടു ളുറട സേേൻേിംഗും രജിേ്സപ്ടഷനും) നിയമം, 2011 
റെ പരിഷ് രിച്ച റഷഡയൂൾ 4 അടിസ്ഥാനമാക്കി  ാറെപ്പറയുന്ന സമഖേ ൾക്കായി 
വി േിപ്പിറച്ചടുത്തിയിട്ടുള്ള ാണ്. 

1. റപാ ു ഉ ്പാദനം 
2. പാൽ േംേ് രണം 
3. മാംേ േംേ ്രണം 
4. അറവു ാേ 
5. കാറ്ററ ിംഗ ്
6. ചെറുക ട വ്യാപാരിം 
7. ഭക്ഷ്യ െരക്കുനീക്കിം 
8. ഭക്ഷ്യ സിംഭരണവ്ുിം സിംഭരണശാലകളുിം 

മാർക്ക ്സരഖറപ്പടുത്തേും സപ്ഗഡിംഗ ്േംവിധാനവും 

പരിസ ാധന പട്ടി  അഞ്ച ്പ്പധാന വിഭാഗങ്ങളായി  രം  ിരിച്ചിരിക്കുന്നു 

1. രൂപ ൽപ്പനയും േൗ രയങ്ങളും 
2. പ്പവർത്തന നിയപ്ന്ത്ണം 
3. പരിപാേനവും  ുെി വവും 
4. വയക്തി  ുെി വം 
5. പരി ീേനവും പരാ ി സ  ാരയം റെയ്യേും 

ഭക്ഷ്യ േുരക്ഷ്ാ ഉസദയാഗസ്ഥർ പരിസ ാധന പട്ടി യിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
ആവ യ   ൾക്കനുേരിച്ച് FBO യുറട േൗ രയങ്ങൾ പരിസ ാധിക്കു യും 
അ നുേരിച്ചുള്ള  റണ്ടത്തേു ൾക്്ക പാേിക്കുന്നു (C), പാേിക്കുന്നില്ല (NC), 
ഭാഗി മായി പാേിക്കുന്നു (PC), ബാധ മല്ല (NA) എന്നു സരഖറപ്പടുത്തുന്നു. എല്ലാ 
ആവ യ   ൾക്കും 2 മാർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു,  ൂടാറ , നക്ഷ്പ്  െിഹ്നമുള്ള 
(*) െിേ ആവ യ   ൾക്്ക 4 മാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നക്ഷ്പ്  െിഹ്നം (*) 
അടയാളറപ്പടുത്തിയ ആവ യ   ൾ പാേിക്കാത്ത ് ഭക്ഷ്യേുരക്ഷ്യക്്ക ്
നിർണായ മായ ിനാൽ, പാേിക്കുന്നില്ല (NC) എന്ന ിസേക്ക് നയിക്കും. ഓസരാ 
 റണ്ടത്തേിനും െുവറട േൂെിപ്പിച്ച ുസപാറേ മാർക്ക് നൽ ുന്നു. 

 

 

 



േംഖയ  റണ്ടത്തേു ൾ നൽസ ണ്ട 
മാർക്കു ൾ 

നക്ഷ്പ്  െിഹ്നമുള്ള 
(*) സൊദയത്തിൽ 
നൽസ ണ്ട 
മാർക്കു ൾ 

1 പാേിക്കുന്നു (C ) 2 4 
2 പാേിക്കുന്നില്ല (NC) 0 0 
3 ഭാഗി മായി പാേിക്കുന്നു (PC) 1 0 
4 ബാധ മല്ല (NA) 2 4 

 

പാേിക്കുന്നു ( C )- ആവ യ   പൂർണ്ണമായും സരഖറപ്പടുത്തു യും നടപ്പിോക്കു യും 
റെയ്യുന്നു. വേിയസ ാ റെറുസ ാ ആയ അനുരൂപ യില്ലാറ  ആവ യ   പാേിക്കൽ 
നിരീക്ഷ്ിക്കറപ്പടുന്നില്ല. 

പാേിക്കുന്നില്ല ( NC )- ആവ യ   സരഖറപ്പടുത്തു യും നടപ്പിോക്കു യും റെയ് ിട്ടില്ല. 
പ്പധാന റപാരുത്തസക്കടു ൾറക്കാപ്പം ആവ യ   പാേിക്കാത്ത  ്
നിരീക്ഷ്ിക്കറപ്പടുന്നു. 

ഭാഗി മായി പാേിക്കുന്നു ( PC ) - ആവ യ   ഭാഗി മായി നടപ്പിോക്കിറയങ്കിേും 
സരഖറപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല അറല്ലങ്കിൽ ഭാഗി മായി സരഖറപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിേും  
നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. ഭക്ഷ്യ േുരക്ഷ്ാ ഉസദയാഗസ്ഥരുറട  ണക്കാ േു ളുറടയും 
അനുഭവത്തിറെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഭക്ഷ്യേുരക്ഷ്ാ നിർവ്വഹണ േപ്മ്പദായത്തിറെ 
പരാജയത്തിസേസക്കാ, നിയപ്ന്ത്ി  പ്പപ് ിയ ൾ അറല്ലങ്കിൽ ഉൽപന്നങ്ങൾക്്ക 
ഉറപ്പുനൽ ാനുള്ള അ ിറെ  െിവ ്  ുറയ്ക്കാസനാ ോധയ യില്ലാത്ത ഒരു 
റപാരുത്തസക്കട്. ഇ ് നിർേിഷ്ട ആവ യ  സേക്കുള്ള െിേ ഭാഗങ്ങളിസോ നിരീക്ഷ്ിച്ച 
ഒറരാറ വീെ്െയിസോ പരാജയറപ്പസട്ടക്കാം. ഭക്ഷ്യ േുരക്ഷ്യക്്ക് നിർണ്ണായ മായ ിനാൽ 
നക്ഷ്പ് െിഹ്നം(*) അടയാളറപ്പടുത്തിയ ആവ യ   ൾക്ക് ഭാഗി  പാേിക്കൽ 
ബാധ മല്ല. 

ബാധ മല്ല (NA) - FBO- ന് ആവ യ   ൾ ബാധ മല്ല, അ ിനാൽ അവ നിരീക്ഷ്ിക്കാൻ 
ോധിക്കു യില്ല. 

ആവ യ   ൾക്ക് അനുേരിച്ചുള്ള  റണ്ടത്തേിന് മാർക്ക് നൽ ുന്നു. റമാത്തം 
മാർക്കു ൾ  ണക്കാക്കു യും അവോന മാർക്കിറന അടിസ്ഥാനമാക്കി, FBO ളുറട 
സപ്ഗഡിംഗ ് നടത്തു യും റെയ്യുന്നു. സപ്ഗഡിംഗ ് 4  േങ്ങളായി  രം  ിരിച്ചിരിക്കുന്നു, 
അ ായ .് 

 

സപ്ഗഡ ് പദവി ആവ യമായ  മാർക്കു ൾ  
എ + മാ ൃ ാപരമായി പാേിക്കുന്നു 90% ഉം അ ിനുമു ളിേും 
എ  ൃപ് ി രമായി പാേിക്കുന്നു 80% - 89% 
ബി റമച്ചറപ്പടുത്തൽ ആവ യമാണ ് 50% - 79% 
സപ്ഗഡ ്ഇല്ല പാേിക്കുന്നില്ല 50% ൽ  ാറെ 

 

 



റപാ ു ഉത്പാദനിം 
തീയത   ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ പപര്  
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് 
ഉപദയാഗസ്ഥൻ 

 ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ പ്പത ന ധ   

ഭക്ഷ്യ  ഇടപാടുകാരചെ 
ലലസൻസ ്നമ്പർ 

 വ് ലാസിം  

 
ഈ പറഞ്ഞ ര ക്കുന്ന വ് ഭാഗങ്ങള ൽ തരിംത ര ക്കുക- പാല ക്കുന്നു ( C ) ഭാഗ കമായ  പാല ക്കുന്നു ( PC )  
പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) ബാധകമല്ല ( NA ) 

 
 പ്കമ 
നമ്പർ 

ഓഡ റ്റ ്പൊദയിം 

സ്പകാറ ിം
ഗ/്ന ലവ്ാ
ര പരഖ 

1 
ഭക്ഷ്ണ സ്ഥാപനത്ത ന് സാധുവ്ായ എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ ലലസൻസ്, ഉണ്ട്. അത് ഒരു 
പ്പമുഖ സ്ഥലത്ത് പ്പദർശ പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു. 2 

  

I  രൂപകൽപ്പനയുിം സൗകരയങ്ങളുിം     

2 
മത യായ പ ാല സ്ഥലിം നൽകുന്നതുിം, സ്ഥ രമായ പര പാലനവ്ുിം, ശുെീകരണ 
പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾക്കുിം അനുപയാ യമായതുിം, അഴുക്ക്, ചപാട , കീടങ്ങൾ എന്ന വ്യുചട 
പ്പപവ്ശനിം തടയുന്നതുമായ രീത യ ൽ ഭക്ഷ്ണ പര സരിം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ര ക്കുന്നു. 

2 
  

3 
ആന്തര ക ഘടനയുിം സാമപ്ഗഹ കളുിം   വ് ഷരഹ തവ്ുിം അപ്പപവ്ശയവ്ുമായ വ്സ്തുക്കൾ 
ഉപപയാഗ ച്ചാണു ന ർമ്മ ച്ച ര ക്കുന്നത്. 2 

  

4 
െുവ്രുകൾ, പമൽത്തട്ട്, വ്ാത ലുകൾ എന്ന വ് കുമ്മായിം ൊയിം, ഘനീഭവ് ക്കൽ എന്ന വ്യ ൽ 
ന ന്്ന മുക്തമാണ്. 2 

  

5  തറകൾ വ്ഴുക്കാത്തതുിം ഉെ തമായ രീത യ ൽ െര ഞ്ഞതുമാണ്. 2   

6 
ബാഹയഭാഗപത്തക്ക് തുറക്കുന്ന  ാലകങ്ങൾ കീടങ്ങളുചട പ്പപവ്ശനിം തടയുന്ന വ്ലകൾ 
സ്ഥാപ ച്ച ട്ടുള്ളതാണ്. 
 

2 
  

7 
കീടങ്ങളുചട കടന്നുകയറ്റിം ഒഴ വ്ാക്കാൻ എല്ലാ ഭാഗവ്ുിം പെർന്നു അടഞ്ഞ ര ക്കുന്ന 
വ്ാത ലുകൾ ഘട പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു 2 

  

8 
ഉപകരണങ്ങളുിം സിംഭരണ കളുിംന ർമ്മ ച്ച ര ക്കുന്നത് വ് ഷരഹ തവ്ുിം അപ്പപവ്ശയവ്ുമായതുിം 
തുരുമ്പ ക്കാത്തതുമായ വ്സ്തുക്കളാൽ ന ർമ തവ്ുിം,വ്ൃത്ത യാക്കുക, ശുെീകരണ-
അണുനശീകരണ പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾക്കുിം അനുപയാ യമായതുമാണ്  

2 
  

9 പര സരത്ത് ആവ്ശയത്ത ന് ചവ്ള ച്ചിം ഉണ്ട്. 2   

10 പര സരത്ത നുള്ള ൽ മത യായ വ്ായുസഞ്ചാരിം ഉറപ്പാക്ക യ ട്ടുണ്ട് 2   

11 
ഭക്ഷ്ണിം,  ഭക്ഷ്ണിം ചപാത യുന്ന വ്സ്തുക്കൾ, രാസവ്സ്തുക്കൾ, വ്യക്ത ഗത വ്സ്തുക്കൾ 
മുതലായവ്യ്ക്ക് മത യായ സിംഭരണ സൗകരയിം ലഭയമാണ് 2 

  

12 
വ്യക്ത ഗത ശുെ തവ സൗകരയങ്ങൾ ലഭയമാണ്. (ആവ്ശയത്ത ന് ലകകഴുകാനുള്ള 
സൗകരയങ്ങൾ, ശൗൊലയങ്ങൾ , വ്സ്പ്തിം മാറുന്ന മുറ കൾ, വ് പ്ശമമുറ , റ പ്ഫഷ്ചമെ് മുറ  
തുടങ്ങ യവ്). 

2 
  

13* 

കുട ചവ്ള്ളമാണ് ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്ന ഘടകിം ആയുിം  ഭക്ഷ്യ സമ്പർക്ക പമഖലകൾ 
വ്ൃത്ത യാക്കുന്നത നുിം   ഉപപയാഗ ക്കുന്നത് (ഐ എസ്: 10500 ചെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
പാല ക്കുന്നത ൻചറ അർദ്ധ വ്ാർഷ ക അട സ്ഥാനത്ത ൽ പര പശാധന നടത്ത യത ന് 
പരഖകളുിം ഉണ്ട് ) 

4 

  



14 
സ്ഥാപനത്ത നുള്ള ൽ തചന്നയുള്ള പരീക്ഷ്ണശാലകള പലാ മറ്റ് അിംഗീകൃത 
പരീക്ഷ്ണശാലകകള പലാ ഭക്ഷ്യവ്സ്തുക്കൾ പര പശാധ ക്കുന്നുണ്ട്. പരഖകൾ 
പര പശാധ ക്കുക 

2 
  

I I  പ്പവ്ർത്തനത്ത ചെ ന യപ്ന്തണിം 
    

15 

 പുറത്തുന ന്നുിം വ്രുന്ന ഭക്ഷ്യ വ്സ്തുക്കൾ  ആന്തര കമായ  ന ശ്ചയ ച്ച ട്ടുള്ള പ്പപതയക 
മാനദണ്ഡങ്ങക്കു(s pec i f i c at i ons ) അനുസൃതമായ  അിംഗീകൃത വ്യാപാര കള ൽ ന ന്നുിം 
വ്ാങ്ങുന്നു. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക 
 (മാനദണ്ഡങ്ങൾ, വ് തരണക്കാരചെ പപരുിം വ് ലാസവ്ുിം, ഗണസിംഖയ, സിംഭര ച്ച അളവ്് 
മുതലായവ്)    2 

 

16 

 
 
അസിംസ്കൃത വ്സ്തുക്കൾ ലഭ ക്കുപമ്പാൾ തചന്ന  ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്ാ അപകടസാധയതകൾ 
പര പശാധ ക്കുന്നു.    

  

2 

 

17 

പുറത്തുന ന്നുിം വ്രുന്ന വ്സ്തുക്കൾ, എന്ന വ് ആവ്ശയമായ താപന ലയുിം ഈർപ്പവ്ുിം 
അനുസര ച്ച് ശുെ തവമുള്ള അന്തരീക്ഷ്ത്ത ൽ സൂക്ഷ് ക്കുന്നു. .  ആദയിം ചകാണ്ടുവ്രുന്നത്. 
ആദയിം പുറചത്തടുക്കുക (FI FO),ആദയിം കാലഹരണചപ്പടുന്നത് ആദയിം ഒഴ വ്ാക്കുക (FEFO) 
എന്നീ സപ്മ്പദായങ്ങൾ ന ലവ് ലുണ്ട് 

  

2 

 

18* 
ന ർമാണ/ സിംസ്കരണ സമയത്ത് ആവ്ശയമായ സമയവ്ുിം താപന ലയുിം ലകവ്ര ക്കുകയുിം 
ന ലന ർത്തുകയുിം ന രീക്ഷ് ക്കുകയുിം പരഖചപ്പടുത്തുകയുിം ചെയ്യുന്നു. പരഖകൾക്കായ  
പര പശാധ ക്കുക. 

  

4 

 

19 ന ർമ്മ ച്ച/സിംസ്കര ച്ച ഭക്ഷ്ണങ്ങൾ ശുെ തവപരമായ രീത യ ൽ പായ്ക്ക് ചെയ്ത ര ക്കുന്നു. 
  

2 

 

20 പാപക്ക  ിംഗ്  വ്സ്തുക്കൾ ഭക്ഷ്യ പപ്ശണ യ ൽ ഉള്ളതുിം നല്ല അവ്സ്ഥയ ലുമാണ്. 
  

2 

 

21 

 വ്ൃത്ത യാക്കുന്ന രാസവ്സ്തുക്കളുിം മറ്റ് അപകടകരമായ വ്സ്തുക്കളുിം വ്യക്തമായ  
ത ര ച്ചറ യുകയുിം ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ന ന്നുിം പവ്ർത ര ച്ചു പ്പപതയകിം സൂക്ഷ് ക്കുകയുിം 
ചെയ്യുന്നു 

  

2 

 

22 
ഭക്ഷ്യ ഉപപയാഗത്ത നായ  ചകാണ്ടുപപാകുന്ന വ്ാഹനിം വ്ൃത്ത യായ  സൂക്ഷ് ക്കുകയുിം നല്ല 
അറ്റകുറ്റപ്പണ കൾ നടത്തുകയുിം ചെയ്യുന്നു. 

  

2 

 

23 ഭക്ഷ്യ െരക്കു നീക്കത്ത ന് ഉള്ള വ്ാഹനങ്ങൾ ആവ്ശയമായ താപന ല ലകവ്ര ക്കാൻ 
പ്പാപ്തമാണ് (ബാധകമാകുന്ന ടത്ത്). 

  
2 

 

24 
ത ര ച്ചുവ് ള ക്കചപ്പട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പമൽപനാട്ടത്ത ൽ സൂക്ഷ് ക്കുകയുിം അവ് 
നശ പ്പ ക്കുകപയാ സുരക്ഷ് ഉറപ്പുവ്രുത്തുന്ന വ് ധത്ത ൽ പുനഃസിംസ്കര ക്കുകപയാ  
പുനർന ർമ്മ ക്കുകപയാ ചെയ്യുന്നു. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 

  
2 

  

I I I  പര പാലനവ്ുിം ശുെ തവവ്ുിം       

25 

ഉപകരണങ്ങളുചടയുിം (സ്ഥാനത്തുന ന്നുിം മാറ്റാചതയുള്ള ശുെീകരണിം അഥവ്ാ സ ഐപ  
രീത  അഭ കാമയിം), ഭക്ഷ്ണ പര സരത്ത ചെയുിം  വ്ൃത്ത യാക്കൽ സമയപ്കമവ്ുിം ശുെീകരണ 
പ്പവ്ർത്തനപദ്ധത യുിം അനുസര ച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാൽ പശഖരണത്ത നുിം 
വ് തരണത്ത നുിം ഉപപയാഗ ക്കുന്ന വ്ാഹനസിംഭരണ കളുിം, കയാനുകൾ മുതലായവ് 
വ്ൃത്ത യാക്കുന്നത നുിം അണുവ് മുക്തമാക്കുന്നത നുിം ശര യായ പ്കമീകരണങ്ങൾ 
ഏർചപടുത്ത യ ട്ടുണ്ട്. 

  

2 

  

26 
ഉപകരണങ്ങളുചടയുിം യപ്ന്തങ്ങളുചടയുിം പ്പത പരാധ അറ്റകുറ്റപ്പണ കൾ  ന ർമ്മാതാവ് ചെ 
ന ർപേശങ്ങൾ അനുസര ച്ച് പത വ്ായ  നടത്തുന്നു. 

  
2 

  

27 അളക്കുന്നത നുിം  നീരീക്ഷ്ണത്ത നുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുചട  പ്പവ്ർത്തനകൃതയത 
കാലാകാലങ്ങള ൽ സ്ഥ തീകര ക്കുന്നു. 

  2   



28* 
കീട ന യപ്ന്തണ പ്പവ്ർത്തനപദ്ധത  ലഭയമാണ്. കീട ന യപ്ന്തണ പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾ 
നടപ്പ ലാക്കുന്നത് പര ശീലനിം ലഭ ച്ചവ്രുിം പര െയസമ്പന്നരുമായ ഉപദയാഗസ്ഥരാണ്. പരഖകൾ 
പര പശാധ ക്കുക. 

  
4 

  

29 
പര സരത്ത് കീടത്ത ചെപയാ കീടബാധയുചടപയാ ലക്ഷ്ണങ്ങള ല്ല (മുട്ട, ലാർവ്, മലിം /കാഷ്ഠിം 
മുതലായവ്) 

  
2 

  

30 
മാല നയത്ത ചെ ഒഴുക്ക നു പരയാപ്തമായതുിം മാല നയങ്ങൾ പ ട ചച്ചടുക്കുന്നത നുള്ള 
ചകണ കൾ ചകാണ്ട് സജ്ജീകര ച്ചുിം അഴുക്കുൊലുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്ത ര ക്കുന്നു 

  
2 

  

31 
ഭക്ഷ്യ മാല നയങ്ങളുിം മറ്റ് മാല നയങ്ങളുിം കുമ ഞ്ഞുകൂടാത ര ക്കുന്ന വ് ധത്ത ൽ ഭക്ഷ്ണിം 
ലകകാരയിം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങള ൽ ന ന്്ന ഇടയ്ക്ക ചട നീക്കിംചെയ്യുന്നു. 

  
2 

  

32 
1986 -ചല പര സ്ഥ ത  സിംരക്ഷ്ണ ന യമിം അനുസര ച്്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാല ച്ചാണ് 
മല ന ലവ്ുിം മാല നയങ്ങളുിം നീക്കിം ചെയ്യുന്നത്. 

  
2 

  

I V വ്യക്ത  ശുെ തവിം 
      

33 
ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർ വ്ാർഷ ക ലവ്ദയപര പശാധനയുിം യുിം സാിംപ്കമ ക ഉദര  
പരാഗങ്ങൾചക്കത ചരയുള്ള പ്പത പരാധകുത്ത ചവ്പ്പുകളുിം ന ർപേശ ക്കചപ്പട്ട വ്യവ്സ്ഥകൾ 
പ്പകാരിം ചെയ്ത ട്ടുണ്ട്. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 

  
2 

  

34 
പരാഗങ്ങപളാ, തുറന്ന മുറ വ്ുകപളാ, ചപാള്ളലുകപളാ ഉള്ള ഒരു വ്യക്ത യുിം ഭക്ഷ്ണവ്ുമാപയാ 
അത് ലകകാരയിം ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളുമാപയാ സമ്പർക്കിം പുലർത്തുന്ന ല്ല. 

  
2 

  

35* 

ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർ വ്യക്ത ശുെ  തവവ്ുിം (വ്ൃത്ത യുള്ള വ്സ്പ്തങ്ങൾ, ചവ്ട്ട യ 
നഖങ്ങളുിം ചവ്ള്ളിം കയറാത്ത ചകട്ടുവ്ാനുള്ള തുണ ക്കഷണിം മുതലായവ്) ശുെ തവ 
ശീലങ്ങളുിം (ലക കഴുകൽ, അയഞ്ഞ ആഭരണങ്ങൾ, പുകവ്ല , പുറപത്തക്കു തുപ്പുക 
എന്ന വ് ഒഴ വ്ാക്കുക മുതലായവ്) പാല ക്കുന്നു. 

  

4 

 

36 
ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർക്ക് അനുപയാ യമായ ഉപര  വ്സ്പ്തങ്ങൾ, കയ്യുറകൾ, 
ശ പരാവ്സ്പ്തിം, പാദരക്ഷ്ക്കുള്ള ആവ്രണിം/ ഷൂ കവ്ർ തുടങ്ങ യവ് ആവ്ശയമുള്ള ടചത്തല്ലാിം 
സജ്ജീകര ച്ച ര ക്കുന്നു. 

  
2 

 

 V 
 
പര ശീലനവ്ുിം പരാത  ലകകാരയിം ചെയ്യലുിം 

  
 

 

37 
ഭക്ഷ്യ ഇടപാടു സ്ഥാപനത്ത ൻചറ സവന്തിം പര പശാധനയുിം പുറപമ ന ന്നുള്ള പര പശാധനയുിം 
ന ശ്ച ത ഇടപവ്ളകള ൽ നടത്തുന്നു. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക 

  
2 

 

38 
ഭക്ഷ്യ ഇടപാട ന് ഫലപ്പദമായ ഉപപഭാക്ത പരാത  പര ഹാര സിംവ് ധാനിം ഉണ്ട്.   

2 
 

39 
ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർക്ക് ആവ്ശയമായ അറ വ്ുിം ലനപുണയവ്ുിം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് 
ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പര ശീലനവ്ുിം ലഭ ച്ച ട്ടുണ്ട് . 

  
2 

 

40* 
ഉെ തമായ പ്പമാണീകരണവ്ുിം പരഖകളുിം ലഭയമാണ് . കൂടാചത അവ്  ഒരു വ്ർഷപത്തക്ക് 
അചല്ലങ്ക ൽ ഉൽപ്പന്നത്ത ചെ സിംഭരണ കാലാവ്ധ  വ്ചര, ഏതാപണാ കൂടുതൽ ? അത് വ്ചര. 
ന ലന ർത്തുന്നുണ്ട് 

  
4 

 

 

 

 



ആചക പപായ െുകൾ(ചമാത്തമായ ന ലവ്ാര പരഖ) ……/90 

നക്ഷ്പ്തെ ഹ്നിം (*) പൊദയങ്ങൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ചയ സാരമായ  ബാധ പച്ചക്കാവ്ുന്നത നാൽ അവ് 
പര ഹര ക്കുന്നത ന് മുൻഗണന നൽകണിം. അത്തരിം പൊദയങ്ങള ൽ വ്ീഴ്െ പ്ശദ്ധയ ൽ  ചപട്ടാൽ, 
ചപാരുത്തപക്കട പലക്ക് നയ ക്കുിം. 

പപ്ഗഡ ിംഗ് (തരിം ത ര ക്കൽ) 

എ +           80 - 90      മാതൃകാപരമായ  പാല ക്കുന്നു 

എ               72 - 79      തൃപ്ത കരമായ  പാല ക്കുന്നു 

ബ                 45 - 71      ചമച്ചചപ്പടുത്തൽ ആവ്ശയമാണ് 

പപ്ഗഡ് ഇല്ല    <45          പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) 

 
  

  
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



പാലുിം പാലുത്പന്നങ്ങളുചടയുിം സിംസ്കരണിം 

തീയത   ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ പപര്  
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് ഉപദയാഗസ്ഥൻ  ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ പ്പത ന ധ   
ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ 
ലലസൻസ ്നമ്പർ 

 വ് ലാസിം  

 

ഈ പറഞ്ഞ ര ക്കുന്ന വ് ഭാഗങ്ങള ൽ തരിംത ര ക്കുക- പാല ക്കുന്നു ( C ) ഭാഗ കമായ  
പാല ക്കുന്നു ( PC )  പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) ബാധകമല്ല ( NA ) 

പ്കമ 
നമ്പർ 

ഓഡ റ്റ ്പൊദയിം സ്പകാറ ിംഗ/്ന ല
വ്ാര പരഖ 

1 ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനത്ത ന് പുതുക്ക യ ഇന്തയൻ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്ാ മാനദണ്ഡ 
അപതാറ റ്റ  അഥവ്ാ എഫ് എസ് എസ് എ ഐ അനുമത പപ്തിം 
ലഭ ച്ച ട്ടുണ്ട.് അനുമത പപ്തിം സ്ഥാപനത്ത ൻചറ പ്പമുഖ സ്ഥലത്ത് 
പ്പദർശ പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു. 

2  

I  രൂപകൽപ്പനയുിം സൗകരയങ്ങളുിം   

2 മത യായ പ ാല സ്ഥലിം നൽകുന്നതുിം, സ്ഥ രമായ പര പാലനവ്ുിം, 
ശുെീകരണ പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾക്കുിം അനുപയാ യമായതുിം, അഴുക്ക്, 
ചപാട , കീടങ്ങൾ എന്ന വ്യുചട പ്പപവ്ശനിം തടയുന്നതുമായ രീത യ ൽ 
ഭക്ഷ്ണ പര സരിം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ര ക്കുന്നു. 

2  

3 ആന്തര ക ഘടനയുിം സാമപ്ഗഹ കളുിം   വ് ഷരഹ തവ്ുിം 
അപ്പപവ്ശയവ്ുമായ വ്സ്തുക്കൾ ഉപപയാഗ ച്ചാണു 
ന ർമ്മ ച്ച ര ക്കുന്നത്. 

2  

4 െുവ്രുകൾ, പമൽത്തട്ട്, വ്ാത ലുകൾ എന്ന വ് കുമ്മായിം ൊയിം, 
ഘനീഭവ് ക്കൽ എന്ന വ്യ ൽ ന ന്്ന മുക്തമാണ്. 

2  

5 തറകൾ വ്ഴുക്കാത്തതുിം ഉെ തമായ രീത യ ൽ െര ഞ്ഞതുമാണ്. 2  
6 ബാഹയഭാഗപത്തക്ക് തുറക്കുന്ന  ാലകങ്ങൾ കീടങ്ങളുചട പ്പപവ്ശനിം 

തടയുന്ന വ്ലകൾ സ്ഥാപ ച്ച ട്ടുള്ളതാണ്. 
 

2  

7 കീടങ്ങളുചട കടന്നുകയറ്റിം ഒഴ വ്ാക്കാൻ എല്ലാ ഭാഗവ്ുിം പെർന്നു 
അടഞ്ഞ ര ക്കുന്ന വ്ാത ലുകൾ ഘട പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു 

2  

8 ഉപകരണങ്ങളുിം സിംഭരണ കളുിംന ർമ്മ ച്ച ര ക്കുന്നത് വ് ഷരഹ തവ്ുിം 
അപ്പപവ്ശയവ്ുമായതുിം തുരുമ്പ ക്കാത്തതുമായ വ്സ്തുക്കളാൽ 
ന ർമ തവ്ുിം,വ്ൃത്ത യാക്കുക, ശുെീകരണ-അണുനശീകരണ 
പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾക്കുിം അനുപയാ യമായതുമാണ്  (എസ്എസ് 316 
ഉപകരണങ്ങൾക്കുിം എസ്എസ് 304 സിംഭരണ കളുിം അഭ കാമയിം). 

2  

9 പര സരത്ത് ആവ്ശയത്ത ന് പ്പകാശിം ഉണ്ട്. 2  
10 പര സരത്ത നുള്ള ൽ മത യായ വ്ായുസഞ്ചാരിം ഉറപ്പാക്ക യ ട്ടുണ്ട് 2  
11 ഭക്ഷ്ണിം,  ഭക്ഷ്ണിം ചപാത യുന്ന വ്സ്തുക്കൾ, രാസവ്സ്തുക്കൾ, 

വ്യക്ത ഗത വ്സ്തുക്കൾ മുതലായവ്യ്ക്ക് മത യായ സിംഭരണ 
സൗകരയിം ലഭയമാണ്  

2  

12 വ്യക്ത ഗത ശുെ തവ സൗകരയങ്ങൾ ലഭയമാണ്. (ആവ്ശയത്ത ന് 
ലകകഴുകാനുള്ള സൗകരയങ്ങൾ, ശൗൊലയങ്ങൾ , വ്സ്പ്തിം മാറുന്ന 
മുറ കൾ, വ് പ്ശമമുറ , റ പ്ഫഷ്ചമെ് മുറ  തുടങ്ങ യവ്). 

2  

13* കുട ചവ്ള്ളമാണ് ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്ന ഘടകിം ആയുിം  ഭക്ഷ്യ സമ്പർക്ക 
പമഖലകൾ വ്ൃത്ത യാക്കുന്നത നുിം   ഉപപയാഗ ക്കുന്നത് (ഐ എസ്: 
10500 ചെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാല ക്കുന്നത ൻചറ അർദ്ധ വ്ാർഷ ക 
അട സ്ഥാനത്ത ൽ പര പശാധന നടത്ത യത ന് പരഖകളുിം ഉണ്ട് ) 

4  



14 അസിംസ്കൃത വ്സ്തുക്കൾ ഇറക്കുപമ്പാൾ ഉണ്ടാപയക്കാവ്ുന്ന  
മല നീകരണ സാധയത തടയാൻ അസിംസ്കൃത പാൽ സവീകരണ സ്ഥലിം 
(ആർഎിംആർഡ /RMRD) ഉെ തമായ വ്ശങ്ങളുിം മൂട കപളാടുിംകൂചട 
സ്ഥാപ ച്ച ട്ടുണ്ട്.  

2  

15 അപനാനയമല നീകരണ സാധയത (Cr os s  c ont ami nat i on) 
ഒഴ വ്ാക്കാൻ, താപശുദ്ധീകരണത്ത നു വ് പധയമാക്ക യ പാല നുിം 
പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കുിം പ്പപതയക സിംസ്കരണ സൗകരയങ്ങൾ 
ലഭയമാണ്. 

2  

16 സ്ഥാപനത്ത നുള്ള ൽ തചന്നയുള്ള പരീക്ഷ്ണശാലകള പലാ മറ്റ് 
അിംഗീകൃത പരീക്ഷ്ണശാലകകള പലാ ഭക്ഷ്യവ്സ്തുക്കൾ 
പര പശാധ ക്കുന്നുണ്ട് പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക 

2  

I I  പ്പവ്ർത്തന ന യപ്ന്തണിം   

17 പുറത്തുന ന്നുിം വ്രുന്ന ഭക്ഷ്യ വ്സ്തുക്കൾ  ആന്തര കമായ  
ന ശ്ചയ ച്ച ട്ടുള്ള പ്പപതയക മാനദണ്ഡങ്ങക്കു(s pec i f i c at i ons ) 
അനുസൃതമായ  അിംഗീകൃത വ്യാപാര കള ൽ ന ന്നുിം വ്ാങ്ങുന്നു. 
പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക 
 (മാനദണ്ഡങ്ങൾ, വ് തരണക്കാരചെ പപരുിം വ് ലാസവ്ുിം, ഗണസിംഖയ, 
സിംഭര ച്ച അളവ്് മുതലായവ്) 

2  

18 പാലുിം മറ്റ് അസിംസ്കൃത വ്സ്തുക്കളുചടയുിം   ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്ാ 
അപകടസാധയതകൾ ലഭ ക്കുപമ്പാൾ തചന്ന  ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്ാ 
അപകടസാധയതകൾ പര പശാധ ക്കുന്നു.    

2  

19 ബഹുലമായ ശീതീകരണ പകപ്രിം മുപഖന ലഭ ക്കുന്ന അസിംസ്കൃത 
പാല ചെ താപന ല 5 ° C അചല്ലങ്ക ൽ അത ൽ കുറവ്ായ  
ന ലന ർത്തുന്നു. 

2  

20 ക്ഷ്ീരകർഷകർ അസിംസ്കൃത പാൽ ചകാണ്ടുവ്രുപമ്പാൾ, 
കറവ്ക്കുപശഷിം 4 മണ ക്കൂറ നുള്ള ൽ ക്ഷ്ീപരാത്പന്ന 
ന ർമാണശാലയ പലക്ക് എത്തണിം. പ ന്നീട് 
കഴ യുന്നപ്ത പവ്ഗിം 5 ° C പലപക്കാ അത ൽ കുറവ്ായ താപന ലയ പലക്ക് 
പാൽ തണുപ്പ ക്കുന്നു.  

2  

21 പുറത്തുന ന്നുിം വ്രുന്ന വ്സ്തുക്കൾ, പൂർത്ത  ആയത് അചല്ലങ്ക ൽ 
ആകാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന വ് ആവ്ശയമായ താപന ലയുിം 
ഈർപ്പവ്ുിം അനുസര ച്്ച ശുെ തവമുള്ള അന്തരീക്ഷ്ത്ത ൽ 
സൂക്ഷ് ക്കുന്നു. .  ആദയിം ചകാണ്ടുവ്രുന്നത്. ആദയിം പുറചത്തടുക്കുക 
(FI FO),ആദയിം കാലഹരണചപ്പടുന്നത് ആദയിം ഒഴ വ്ാക്കുക (FEFO) എന്നീ 
സപ്മ്പദായങ്ങൾ ന ലവ് ലുണ്ട്. 

2  

22 പാൽ 4 മണ ക്കൂറ നുള്ള ൽ പാൽ പശഖരണ പകപ്രത്ത ൽ ചകാണ്ടുവ്ന്്ന 
4 ° C അചല്ലങ്ക ൽ അത ൽ കുറവ്ായ താപന ലയ പലക്ക് തണുപ്പ ക്കുന്നു. 

2  

23 പാല ചെ താപശുദ്ധീകരണപ്പപ്ക യ /പാസ്െലറപസഷചെ 
താപന ലയുിം ന ലന ർത്തുന്ന സമയവ്ുിം (ഉയർന്ന താപന ല-കുറഞ്ഞ 
സമയിം/HTST: 72 ° C - 15 ചസക്കൻഡ്) കൃതയമായ  
പര പാല ക്കചപ്പടുന്നു (ഗണതാപശുദ്ധീകരണപ്പപ്ക യ / ബാച്ച് 
പാസ്െലറപസഷൻ: 63 ° C -30 മ ന റ്റ്, യു എെ്  ട /UHT: 135 ° C : 1-2 
ചസക്കൻഡ്). 

2  

24 താപശുദ്ധീകരണപ്പപ്ക യയ്ക്ക് പശഷിം, പാൽ 4 °C അചല്ലങ്ക ൽ അത ൽ 
താചഴയുള്ള താപന ലയ പലക്ക് ഉടൻ തണുപ്പ ക്കുന്നു. 

2  

25* ന ർമാണ/ സിംസ്കരണ സമയത്ത് ആവ്ശയമായ സമയവ്ുിം 
താപന ലയുിം ലകവ്ര ക്കുകയുിം ന ലന ർത്തുകയുിം ന രീക്ഷ് ക്കുകയുിം 
പരഖചപ്പടുത്തുകയുിം ചെയ്യുന്നു. 

4  



26 താപശുദ്ധീകരണത്ത നു വ് പധയമാക്ക യ പാലുിം പാൽ ഉൽപന്നങ്ങളുിം 
കവ്റുകള ൽ ശുെ തവപത്താചട ന റക്കുകയുിം ചപാത യുകയുിം 
ചെയ്യുന്നു. 

2  

27 ഭക്ഷ്ണിം ചപാത യുന്ന വ്സ്തുക്കൾ ഭക്ഷ്യ  പപ്ശണ യ ൽ ഉൾചപ്പട്ടതുിം 
ഗുണപമന്മയുള്ളതുമാണ്. 

2  

28 വ്ൃത്ത യാക്കുന്ന രാസവ്സ്തുക്കളുിം മറ്റ് അപകടകരമായ 
വ്സ്തുക്കളുിം വ്യക്തമായ  ത ര ച്ചറ യുകയുിം ഭക്ഷ്ണത്ത ൽ ന ന്്ന 
പ്പപതയകിം മാറ്റ  സൂക്ഷ് ക്കുകയുിം ചെയ്യുന്നു. 

2  

29 ഭക്ഷ്യ നീക്കത്ത നുിം വ് തരണത്ത നുിം ഉപപയാഗ ക്കുന്ന വ്ാഹനിം 
വ്ൃത്ത യായ  സൂക്ഷ് ക്കുകയുിം മ കച്ച പര പാലനിം നടത്തുകയുിം 
ചെയ്യുന്നു. 

2  

30 പാൽ വ് തരണത്ത നുള്ള വ്ാഹനങ്ങൾക്ക് ആവ്ശയമായ താപന ല 
(ബാധകമാകുന്ന ടത്ത്) ന ലന ർത്താൻ കഴ യുിം.  

2  

31 ത ര ച്ചുവ് ള ക്കചപ്പട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പമൽപനാട്ടത്ത ൽ സൂക്ഷ് ക്കുകയുിം 
അവ് നശ പ്പ ക്കുകപയാ സുരക്ഷ് ഉറപ്പുവ്രുത്തുന്ന വ് ധത്ത ൽ 
പുനഃസിംസ്കര ക്കുകപയാ  പുനർന ർമ്മ ക്കുകപയാ ചെയ്യുന്നു. 
പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 

2  

I I I  പര പാലനവ്ുിം ശുെ തവവ്ുിം   

32 ഉപകരണങ്ങളുചടയുിം (സ്ഥാനത്തുന ന്നുിം മാറ്റാചതയുള്ള ശുെീകരണിം 
അഥവ്ാ സ ഐപ  രീത  അഭ കാമയിം), ഭക്ഷ്ണ പര സരത്ത ചെയുിം  
വ്ൃത്ത യാക്കൽ സമയപ്കമവ്ുിം ശുെീകരണ പ്പവ്ർത്തനപദ്ധത യുിം 
അനുസര ച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാൽ പശഖരണത്ത നുിം വ് തരണത്ത നുിം 
ഉപപയാഗ ക്കുന്ന വ്ാഹനസിംഭരണ കളുിം, കയാനുകൾ മുതലായവ് 
വ്ൃത്ത യാക്കുന്നത നുിം അണുവ് മുക്തമാക്കുന്നത നുിം ശര യായ 
പ്കമീകരണങ്ങൾ ഏർചപടുത്ത യ ട്ടുണ്ട്. 

2  

33 ഉപകരണങ്ങളുചടയുിം യപ്ന്തങ്ങളുചടയുിം പ്പത പരാധ അറ്റകുറ്റപ്പണ കൾ  
ന ർമ്മാതാവ് ചെ ന ർപേശങ്ങൾ അനുസര ച്ച് പത വ്ായ  നടത്തുന്നു. 

2  

34 അളക്കുന്നത നുിം  നീരീക്ഷ്ണത്ത നുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുചട  
പ്പവ്ർത്തനകൃതയത കാലാകാലങ്ങള ൽ സ്ഥ തീകര ക്കുന്നു. 

2  

35* കീട ന യപ്ന്തണ പ്പവ്ർത്തനപദ്ധത  ലഭയമാണ്. കീട ന യപ്ന്തണ 
പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾ നടപ്പ ലാക്കുന്നത് പര ശീലനിം ലഭ ച്ചവ്രുിം 
പര െയസമ്പന്നരുമായ ഉപദയാഗസ്ഥരാണ്. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 

4  

36 പര സരത്ത് കീടത്ത ചെപയാ കീടബാധയുചടപയാ ലക്ഷ്ണങ്ങള ല്ല (മുട്ട, 
ലാർവ്, മലിം /കാഷ്ഠിം മുതലായവ്) 

2  

37 മാല നയത്ത ചെ ഒഴുക്ക നു പരയാപ്തമായതുിം മാല നയങ്ങൾ 
പ ട ചച്ചടുക്കുന്നത നുള്ള ചകണ കൾ ചകാണ്ട് സജ്ജീകര ച്ചുിം 
അഴുക്കുൊലുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്ത ര ക്കുന്നു 

2  

38 ഭക്ഷ്യ മാല നയങ്ങളുിം മറ്റ് മാല നയങ്ങളുിം കുമ ഞ്ഞുകൂടാത ര ക്കുന്ന 
വ് ധത്ത ൽ ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങള ൽ ന ന്്ന 
ഇടയ്ക്ക ചട നീക്കിംചെയ്യുന്നു. 

2  

39 മാല നയ ന ർമാർ ന പ്ലാെ് (ഇട പ ) ന ലവ് ലുണ്ട്. 2  
40 1986 -ചല പര സ്ഥ ത  സിംരക്ഷ്ണ ന യമത്ത ചല മാനദണ്ഡങ്ങൾ 

പാല ച്ചാണ് മല ന ലവ്ുിം മാല നയങ്ങളുിം നീക്കിം ചെയ്യുന്നത്. 
2  

I V വ്യക്ത ശുെ തവിം   
41 ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർ വ്ാർഷ ക ലവ്ദയപര പശാധനയുിം 

യുിം സാിംപ്കമ ക ഉദര  പരാഗങ്ങൾചക്കത ചരയുള്ള 
പ്പത പരാധകുത്ത ചവ്പ്പുകളുിം ന ർപേശ ക്കചപ്പട്ട വ്യവ്സ്ഥകൾ പ്പകാരിം 
ചെയ്ത ട്ടുണ്ട്. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 

2  



42 പരാഗങ്ങപളാ, തുറന്ന മുറ വ്ുകപളാ, ചപാള്ളലുകപളാ ഉള്ള ഒരു 
വ്യക്ത യുിം ഭക്ഷ്ണവ്ുമാപയാ അത് ലകകാരയിം ചെയ്യുന്ന 
ഇടങ്ങളുമാപയാ സമ്പർക്കിം പുലർത്തുന്ന ല്ല. 

2  

43* ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർ വ്യക്ത ശുെ  തവവ്ുിം (വ്ൃത്ത യുള്ള 
വ്സ്പ്തങ്ങൾ, മുറ ചച്ചാതുക്ക യ നഖങ്ങൾ, ചവ്ട്ട യ നഖങ്ങളുിം ചവ്ള്ളിം 
കയറാത്ത ചകട്ടുവ്ാനുള്ള തുണ ക്കഷണിം മുതലായവ്) ശുെ തവ 
ശീലങ്ങളുിം (ലക കഴുകൽ, അയഞ്ഞ ആഭരണങ്ങൾ, പുകവ്ല , 
പുറപത്തക്കു തുപ്പുക എന്ന വ് ഒഴ വ്ാക്കുക മുതലായവ്) പാല ക്കുന്നു. 

4  

44 ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർക്ക് അനുപയാ യമായ ഉപര  
വ്സ്പ്തങ്ങൾ, കയ്യുറകൾ, ശ പരാവ്സ്പ്തിം, പാദരക്ഷ്ക്കുള്ള ആവ്രണിം/ 
ഷൂ കവ്ർ തുടങ്ങ യവ് ആവ്ശയമുള്ള ടചത്തല്ലാിം സജ്ജീകര ച്ച ര ക്കുന്നു. 

2  

V പര ശീലനവ്ുിം പരഖകൾ സൂക്ഷ് ക്കലുിം   

45 ഭക്ഷ്യ ഇടപാടു സ്ഥാപനത്ത ൻചറ സവന്തിം പര പശാധനയുിം പുറപമ 
ന ന്നുള്ള പര പശാധനയുിം ന ശ്ച ത ഇടപവ്ളകള ൽ നടത്തുന്നു. 
പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക 

2  

46 ഭക്ഷ്യ ഇടപാട ന് ഫലപ്പദമായ ഉപപഭാക്ത പരാത  പര ഹാര 
സിംവ് ധാനിം ഉണ്ട്. 

2  

47 ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർക്ക് ആവ്ശയമായ അറ വ്ുിം 
ലനപുണയവ്ുിം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പര ശീലനവ്ുിം 
ലഭ ച്ച ട്ടുണ്ട് . 

2  

48* ഉെ തമായ പ്പമാണീകരണവ്ുിം പരഖകളുിം ലഭയമാണ് . കൂടാചത അവ്  
ഒരു വ്ർഷപത്തക്ക് അചല്ലങ്ക ൽ ഉൽപ്പന്നത്ത ചെ സിംഭരണ കാലാവ്ധ  
വ്ചര, ഏതാപണാ കൂടുതൽ ? അത് വ്ചര. ന ലന ർത്തുന്നുണ്ട് 

4  
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നക്ഷ്പ്തെ ഹ്നിം (*) പൊദയങ്ങൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ചയ സാരമായ  ബാധ പച്ചക്കാവ്ുന്നത നാൽ അവ് 
പര ഹര ക്കുന്നത ന് മുൻഗണന നൽകണിം. അത്തരിം പൊദയങ്ങള ൽ വ്ീഴ്െ പ്ശദ്ധയ ൽ  ചപട്ടാൽ, 
ചപാരുത്തപക്കട പലക്ക് നയ ക്കുിം. 

പപ്ഗഡ ിംഗ് (തരിം ത ര ക്കൽ) 

എ +           100 - 106     മാതൃകാപരമായ  പാല ക്കുന്നു 

എ                88 - 99      തൃപ്ത കരമായ  പാല ക്കുന്നു 

ബ                  55 - 87     ചമച്ചചപ്പടുത്തൽ ആവ്ശയമാണ് 

പപ്ഗഡ് ഇല്ല    <55         പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) 

 

 

 

 

 

 

 



മാിംസസിംസ്കരണിം 

തീയത   ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ പപര്  
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് ഉപദയാഗസ്ഥൻ  ഭക്ഷ്യ  ഇടപാടുകാരചെ 

പ്പത ന ധ  
 

ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ 
ലലസൻസ ്നമ്പർ 

 വ് ലാസിം  

 

ഈ പറഞ്ഞ ര ക്കുന്ന വ് ഭാഗങ്ങള ൽ തരിംത ര ക്കുക- പാല ക്കുന്നു ( C ) ഭാഗ കമായ  
പാല ക്കുന്നു ( PC )  പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) ബാധകമല്ല ( NA ) 

പ്കമ 
നമ്പർ 

ഓഡ റ്റ ്പൊദയിം സ്പകാറ ിംഗ ്

1 ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനത്ത ന് പുതുക്ക യ ഇന്തയൻ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്ാ മാനദണ്ഡ 
അപതാറ റ്റ  അഥവ്ാ എഫ് എസ് എസ് എ ഐ ലലസൻസ് ലഭ ച്ച ട്ടുണ്ട്. 
ലലസൻസ് പപ്ത ക സ്ഥാപനത്ത ൻചറ പ്പമുഖ സ്ഥലത്ത് 
പ്പദർശ പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു. 

2  

I  രൂപകൽപ്പനയുിം സൗകരയങ്ങളുിം   

2 ദുർഗന്ധിം, പുക, ചപാട , മറ്റ് മല ന വ്സ്തുക്കൾ എന്ന വ് ഇല്ലാത്ത 
പ്പപദശത്തു  സിംസ്കരണ പ്ലാെ് സ്ഥ ത  ചെയ്യുന്നു. 

2  

3 മത യായ പ ാല സ്ഥലിം നൽകുന്നതുിം, സ്ഥ രമായ പര പാലനവ്ുിം, 
ശുെീകരണ പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾക്കുിം അനുപയാ യമായതുിം 
അനുപയാ യമായതുമായ ഭക്ഷ്ണ പര സരത്ത ചെ രൂപകൽപ്പന. 

2  

4 ആന്തര ക ഘടകങ്ങളുിം മറ്റു ഭാഗങ്ങളുിം ന ർമ ച്ച ര ക്കുന്നത് വ് ഷരഹ തവ്ുിം 
എന്നാൽ അഴുക്ക് , ചപാട  , കീടങ്ങൾ എന്ന വ്യ്ക്ക് 
കടക്കാനാവ്ാത്തതുമായ വ്സ്തുക്കളാലാണ്. 

2  

5 ശീതീകരണ മുറ കൾ (െ ല്ല ിംഗ് മുറ , പ്ഫീസറ ിംഗ് മുറ , 
ശീതീകരണപശഖരിം/പ്ഫീസർ പറാർ അചല്ലങ്ക ൽ ശീതീകരണ /പ്ഫീസർ 
എന്ന വ് മ കച്ച രീത യ ൽസജ്ജീകര ച്ച ര ക്കുന്നു. കൂടാചത താപന ല 
അളക്കു ന്നത പനാ പരഖചപടുത്തുന്നത പനാ  പവ്ണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ ഈ 
മുറ കള ൽ സജ്ജീകര ച്ച ര ക്കുന്നു. 

2  

6 നിേങ്ങൾ വ്ഴുക്കാത്തതുിം ഉെ തമായ രീത യ ൽ െര ഞ്ഞതുമാണ്. 2  

7 ഭ ത്ത കൾ ആഗ രണിം ചെയ്യാത്തതുിം വ് ഷരഹ തവ്ുിം ഇളിം ന റമുള്ളതുിം 
മ നുസമാർന്നതുിം വ് ള്ളലുകള ല്ലാത്തതുമാണ്. 

2  

8 അട ഞ്ഞുകൂട യ അഴുക്ക്, പൂപ്പൽ, അടർന്നുവ്ീഴുന്ന കുമ്മായിം ൊയിം 
എന്ന വ്യ ൽ ന ന്്ന പമൽത്തട്ട് മുക്തമാണ്.  

2  

9 ജാേ ങ്ങളും മറു  ുറന്ന ഇടങ്ങളും അട ഞ്ഞുകൂട യ അഴുക്ക ൽ ന ന്്ന 
മുക്തമാണ്. തുറന്ന ടുന്ന  നാലകള ൽ കീടങ്ങളുചട പ്പപവ്ശനിം തടയുന്ന 
വ്ലകൾ സ്ഥാപ ച്ച ട്ടുള്ളതാണ്.  
 

2  

10 വ്ാത ലുകൾ മ നുസമാർന്നതുിം ആഗ രണിം ചെയ്യാത്ത ഉപര  തലമുള്ളതുിം, 
അടച്ചതുിം ഉെ തചമങ്ക ൽ സവയിം അടയുന്നതുമാണ്. 

2  

11 പര സരങ്ങള ൽ ആവ്ശയത്ത ന് ലലറ്റ ിംഗ് ഉണ്ട്. i .e .540 l ux  (പര പശാധന 
സ്ഥലങ്ങൾ), 220 l ux  (പ ാല  സ്ഥലിം) & 110 l ux  (മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ). 

2  



12 പര സരത്ത നുള്ള ൽ മത യായ വ്ായുസഞ്ചാരിം ഉറപ്പാക്ക യ ട്ടുണ്ട്. 2  

13* I S : 10500 ചെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാല ക്കുന്ന കുട ചവ്ള്ളിം, ഉൽപ്പന്ന 
ഘടകമായുിം, അചല്ലങ്ക ൽ ഭക്ഷ്ണവ്ുമായുിം ഭക്ഷ്ണ സമ്പർക്ക 
ഉപര തലമായുിം സമ്പർക്കിം പുലർത്തുന്ന അവ്സരങ്ങള ലുിം 
ഉപപയാഗ ക്കുന്നു. കുട ചവ്ള്ളത്ത ചെ അർദ്ധവ്ാർഷ ക ഗുണന ലവ്ാരിം 
പര പശാധ ക്കുകയുിം പരഖകൾ സൂക്ഷ് ക്കുകയുിം ചെയ്യുന്നു. 

4  

14 ഉപകരണങ്ങൾ വ്ൃത്ത യാക്കുന്നത നുിം അണുവ് മുക്തമാക്കുന്നത നുമുള്ള 
സൗകരയങ്ങൾ തുരുമ്പ ചന  പ്പത പരാധ ക്കുന്ന വ്സ്തുക്കളാൽ 
ന ർമ്മ ച്ചതാണ്. കൂടാചത ആവ്ശയത്ത നനുസര ച്ചു െൂടുചവ്ള്ളിം വ് തരണിം 
ചെയ്യുന്നത നുള്ള അനുപയാ യമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സജ്ജീകര ച്ച ര ക്കുന്നു. 

2  

15 ഉപകരണങ്ങൾ, പാപ്തങ്ങൾ, സിംഭരണ കൾ എന്ന വ് വ് ഷരഹ തവ്ുിം, 
തുളച്ചുകയറാത്തതുിം, തുരുമ്പ ചന  പ്പത പരാധ ക്കുന്നതുിം, വ്ൃത്ത യാക്കാൻ 
സഹായ ക്കുന്നതുിം, കീടങ്ങൾക്ക് അഭയിം നൽകാത്തതുമായ 
വ്സ്തുക്കളാൽ ന ർമ്മ തമാണ്. 

2  

16 സ്ഥാപനത്ത നുള്ള ൽ ന ലന ല്കുന്ന പരീക്ഷ്ണശാല വ്ഴ പയാ അിംഗീകൃത 
പരീക്ഷ്ണശാല വ്ഴ പയാ ഭക്ഷ്യവ്സ്തുക്കൾ പര പശാധ ക്കുന്നു. പരഖകൾ 
പര പശാധ ക്കുക 

2  

17 ആവ്ശയത്ത ന് ശുെ മുറ കൾ, ലക കഴുകാനുള്ള സൗകരയിം, വ്സ്പ്തധാരണ 
മുറ , വ് പ്ശമമുറ , റ പ്ഫഷ്ചമെ് മുറ  എന്ന വ് ഉൾചപ്പചടയുള്ള വ്യക്ത ഗത 
ശുെ തവ സൗകരയങ്ങൾ ലഭയമാണ്. െൂടുള്ളപതാ  തണുത്തപതാ ആയ 
ചവ്ള്ളമുപപയാഗ ച്ച് ലക കഴുകാനുള്ള സൗകരയവ്ുിം, ശുെ തവപരമായ  
ലകകൾ ഉണങ്ങാൻ പരയാപ്തമായ  മാർഗിം ശുെ മുറ യുചടയുിം സമീപിം 
പ്കമീകര ച്ച ട്ടുണ്ട്.  

2  

18 മാല നയങ്ങളുിം അസിംസ്കൃത വ്സ്തുക്കളുിം പശഖര ക്കാൻ പ്പപതയക 
സൗകരയിം പ്കമീകര ക്കുന്നതുവ്ഴ  ഭക്ഷ്യമല നീകരണവ്ുിം  കീടബാധയുിം  
ഒഴ വ്ാക്കുന്നു. 

2  

I I  പ്പവ്ർത്തന ന യപ്ന്തണിം   
19 പുറത്തുന ന്നുിം വ്രുന്ന ഭക്ഷ്യ വ്സ്തുക്കൾ  ആന്തര കമായ  ന ശ്ചയ ച്ച ട്ടുള്ള 

പ്പപതയക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കു(s pec i f i c at i ons ) അനുസൃതമായ  
അിംഗീകൃത വ്യാപാര കള ൽ ന ന്നുിം വ്ാങ്ങുന്നു. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക 
(മാനദണ്ഡങ്ങൾ, വ് തരണക്കാരചെ പപരുിം വ് ലാസവ്ുിം, ഗണസിംഖയ, 
സിംഭര ച്ച അളവ്് മുതലായവ്). 

2  

20 അസിംസ്കൃത വ്സ്തുക്കളുചട  ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്ാ അപകടസാധയതകൾ 
ലഭ ക്കുപമ്പാൾ തചന്ന പര പശാധ ക്കുന്നു. 

2  

21 പുറത്തുന ന്നുിം വ്രുന്ന വ്സ്തുക്കൾ, പൂർത്ത  ആയത് അചല്ലങ്ക ൽ 
അർധന ര്മാണിം പൂർത്തീകര ച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന വ്  ആവ്ശയമായ 
താപന ലയുിം ഈർപ്പവ്ുിം അനുസര ച്ച് ശുെ തവമുള്ള അന്തരീക്ഷ്ത്ത ൽ 
സൂക്ഷ് ക്കുന്നു. .  ആദയിം ചകാണ്ടുവ്രുന്നത്. ആദയിം പുറചത്തടുക്കുക 
(FI FO),ആദയിം കാലഹരണചപ്പടുന്നത് ആദയിം ഒഴ വ്ാക്കുക (FEFO) എന്നീ 
കാരയങ്ങൾ പര ശീല ക്കുന്നു. 

2  

22* അസ്ഥ  നീക്കിംചെയ്യുനതുിം മാിംസിം മുറ ക്കുന്നതുമായ മുറ കള ചല താപന ല 
ന യപ്ന്ത തവ്ുിം അനുപയാ യമായ  ന ലന ർത്തുന്നു. 

4  



23* അസ്ഥ  നീക്കിംചെയ്യുക, മാിംസിം തയ്യാറാക്കൽ, പായ്ക്ക ിംഗ് അചല്ലങ്ക ൽ മറ്റു 
മാിംസസിംസ്കരണ പ്പപ്ക യകൾ എന്ന വ്യ്ക്കായ  ഉപപയാഗ ക്കുന്ന 
മുറ കള ൽ കത്ത കൾ, ഉരുക്ക്, അറക്കവ്ാളുകൾ മുതലായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വ്ൃത്ത യാക്കാനുിം അണുവ് മുക്തമാക്കാനുിം മത യായ സൗകരയങ്ങളുണ്ട്. 
ഈ സൗകരയങ്ങൾ മപറ്റചതങ്ക ലുിം ആവ്ശയങ്ങൾക്കായ  ഉപപയാഗ ക്കുന്ന ല്ല. 

4  

24 ശുെ തവമുള്ളതുിം ഭക്ഷ്ണ പപ്ശണ യ ൽ ഉൾചപ്പട്ടതുമായ വ്സ്തുക്കൾ മാിംസിം 
സിംസ്കര ക്കുന്നത നുിം ചപാത യുന്നത നുിം  ഉപപയാഗ ക്കുന്നു. 

2  

25 ഭക്ഷ്യപയാഗയമല്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ, ശുെീകരണ രാസവ്സ്തുക്കൾ, മറ്റ് 
അപകടകരമായ വ്സ്തുക്കൾ എന്ന വ് പശഖര ച്ചുചവ്ക്കുന്ന സിംഭരണ കൾ 
വ്യക്തമായ  ത ര ച്ചറ യുകയുിം ഭക്ഷ്ണത്ത ൽ ന ന്്ന പ്പപതയകിം മാറ്റ  
സൂക്ഷ് ക്കുകയുിം ചെയ്യുന്നു. 

2  

26 ഭക്ഷ്യ നീക്കത്ത നുിം വ് തരണത്ത നുിം ഉപപയാഗ ക്കുന്ന വ്ാഹനിം 
വ്ൃത്ത യായ  സൂക്ഷ് ക്കുകയുിം മ കച്ച പര പാലനിം നടത്തുകയുിം ചെയ്യുന്നു. 

2  

27 ഭക്ഷ്യ വ് തരണത്ത നുള്ള വ്ാഹനങ്ങൾക്ക് ആവ്ശയമായ താപന ല 
(ബാധകമാകുന്ന ടത്ത്) ന ലന ർത്താൻ കഴ യുിം. 

2  

28 ത ര ച്ചുവ് ള ക്കചപ്പട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പമൽപനാട്ടത്ത ൽ സൂക്ഷ് ക്കുകയുിം അവ് 
നശ പ്പ ക്കുകപയാ സുരക്ഷ് ഉറപ്പുവ്രുത്തുന്ന വ് ധത്ത ൽ 
പുനഃസിംസ്കര ക്കുകപയാ  പുനർന ർമ്മ ക്കുകപയാ ചെയ്യുന്നു. പരഖകൾ 
പര പശാധ ക്കുക. 

2  

I I I  പര പാലനവ്ുിം ശുെ തവവ്ുിം   
29* കത്ത , കത്ത യുചട ഉറ, അറക്കവ്ാളുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാ കശാപ്പു 

ഉപകരണങ്ങളുിം സിംഭരണ കളുിം തുടർച്ചയായ ഇടപവ്ളകള ലുിം, അവ് 
മല നമായ വ്സ്തുക്കളുമായ  സമ്പർക്കത്ത ൽ വ്രുപമ്പാൾ 
വ്ൃത്ത യാക്കുകയുിം അണുവ് മുക്തമാക്കുകയുിം ചെയ്യുന്നു. ഓപരാ പ്പവ്ൃത്ത  
ദ വ്സത്ത ചെയുിം അവ്സാനിം അവ് വ്ൃത്ത യാക്കുകയുിം 
അണുവ് മുക്തമാക്കുകയുിം ചെയ്യുന്നു. 

4  

30 ഉപകരണങ്ങളുചടയുിം യപ്ന്തങ്ങളുചടയുിം പ്പത പരാധ അറ്റകുറ്റപ്പണ കൾ  
ന ർമ്മാതാവ് ചെ ന ർപേശങ്ങൾ അനുസര ച്ച് പത വ്ായ  നടത്തുന്നു. 

2  

31 അളക്കുന്നത നുിം  നീരീക്ഷ്ണത്ത നുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുചട  
പ്പവ്ർത്തനകൃതയത കാലാകാലങ്ങള ൽ സ്ഥ തീകര ക്കുന്നു. 

2  

32* കീട ന യപ്ന്തണ പ്പവ്ർത്തനപദ്ധത  ലഭയമാണ്. കീട ന യപ്ന്തണ 
പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾ നടപ്പ ലാക്കുന്നത് പര ശീലനിം ലഭ ച്ചവ്രുിം 
പര െയസമ്പന്നരുമായ ഉപദയാഗസ്ഥരാണ്. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 

4  

33 ഭക്ഷ്യപര സരത്ത് കീടത്ത ചെപയാ കീടബാധയുചടപയാ ലക്ഷ്ണങ്ങള ല്ല. 2  
34 മാിംസിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ന ന്്ന കൃതയമായ ഇടപവ്ളകള ൽ 

കുറഞ്ഞത് ദ വ്സത്ത ൽ ഒരു തവ്ണചയങ്ക ലുിം മാല നയിം നീക്കിംചെയ്യുന്നു. 
കൂടാചത പാപ്തങ്ങൾ വ്ൃത്ത യാക്കുകയുിം അണുവ് മുക്തമാക്കുകയുിം 
ചെയ്യുന്നു. 

2  

35 മാല നയത്ത ചെ ഒഴുക്ക നു പരയാപ്തമായതുിം മാല നയങ്ങൾ 
പ ട ചച്ചടുക്കുന്നത നുള്ള ചകണ കൾ ചകാണ്ട് സജ്ജീകര ച്ചുിം 
അഴുക്കുൊലുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്ത ര ക്കുന്നു. 

2  

36 1986 -ചല പര സ്ഥ ത  സിംരക്ഷ്ണ ന യമത്ത ചല മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
പാല ച്ചാണ് മല ന ലവ്ുിം മാല നയങ്ങളുിം നീക്കിം ചെയ്യുന്നത് (BOD <1500). 

2  

I V വ്യക്ത ശുെ തവിം   



37 ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർ വ്ാർഷ ക ലവ്ദയപര പശാധനയുിം 
സാിംപ്കമ ക ഉദര  പരാഗങ്ങൾചക്കത ചരയുള്ള പ്പത പരാധകുത്ത ചവ്പ്പുകളുിം 
ന ർപേശ ക്കചപ്പട്ട വ്യവ്സ്ഥകൾ പ്പകാരിം ചെയ്ത ട്ടുണ്ട്. പരഖകൾ 
പര പശാധ ക്കുക. 

2  

38 പരാഗങ്ങപളാ, തുറന്ന മുറ വ്ുകപളാ, ചപാള്ളലുകപളാ ഉള്ള ഒരു വ്യക്ത യുിം 
ഭക്ഷ്ണവ്ുമാപയാ അത് ലകകാരയിം ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളുമാപയാ സമ്പർക്കിം 
പുലർത്തുന്ന ല്ല. 

2  

39* ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർ വ്യക്ത ശുെ  തവവ്ുിം (വ്ൃത്ത യുള്ള 
വ്സ്പ്തങ്ങൾ, ചവ്ട്ട യ നഖങ്ങളുിം, ചവ്ള്ളിം കയറാത്ത ചകട്ടുവ്ാനുള്ള 
തുണ ക്കഷണിം മുതലായവ്) ശുെ തവ ശീലങ്ങളുിം (ലക കഴുകൽ, അയഞ്ഞ 
ആഭരണങ്ങൾ, പുകവ്ല , പുറപത്തക്കു തുപ്പുക എന്ന വ് ഒഴ വ്ാക്കുക 
മുതലായവ്) പാല ക്കുന്നു. 

4  

40 ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർക്ക് അനുപയാ യമായ ഏപ്പണുകൾ, 
കയ്യുറകൾ, ശ പരാവ്സ്പ്തിം, ഷൂ കവ്ർ തുടങ്ങ യവ് ആവ്ശയമുള്ള ടചത്തല്ലാിം 
സജ്ജീകര ച്ച ര ക്കുന്നു. 

2  

V പര ശീലനവ്ുിം പരഖകൾ സൂക്ഷ് ക്കലുിം   
41 ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനത്ത ൽ ആന്തര ക / ബാഹയ ഔപദയാഗ ക കണക്ക് 

പര പശാധന ആനുകാല കമായ  ചെയ്യുന്നു. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 
2  

42 ഭക്ഷ്യ വ്യാപാരത്ത ന് ഫലപ്പദമായ ഉപപഭാക്തൃ പരാത  പര ഹാര 
സിംവ് ധാനിം ഉണ്ട്. 

2  

43 ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർക്ക് ആവ്ശയമായ അറ വ്ുിം ലവ്ദഗ്ധയവ്ുിം  
ഒപ്പിം  ഭക്ഷ്ണിം സുരക്ഷ് തമായ  ലകകാരയിം ചെയ്യാനുള്ള പര ശീലനിം 
പനട യവ്രുമാണ്. പര ശീലന പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക 

2  

44* ഉെ തമായ പ്പമാണീകരണിം നടത്തുകയുിം, പരഖകളുിം പ്പമാണങ്ങളുിം ഒരു 
വ്ർഷപത്തക്ക് അചല്ലങ്ക ൽ ഉൽപ്പന്നത്ത ചെ സിംഭരണ കാലാവ്ധ  
അവ്സാന ക്കുന്നതുവ്ചര, ഇത ൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ എന്നതനുസര ച്ചു 
ലഭയമാക്കുകയുിം ന ലന ർത്തുകയുിം ചെയ്യുന്നു. 

4  

 

ആചക പപായ െുകൾ(ചമാത്തമായ ന ലവ്ാര പരഖ) ……/100 

നക്ഷ്പ്തെ ഹ്നിം (*) പൊദയങ്ങൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ചയ സാരമായ  ബാധ പച്ചക്കാവ്ുന്നത നാൽ അവ് 
പര ഹര ക്കുന്നത ന് മുൻഗണന നൽകണിം. അത്തരിം പൊദയങ്ങള ൽ വ്ീഴ്െ പ്ശദ്ധയ ൽ  ചപട്ടാൽ, 
ചപാരുത്തപക്കട പലക്ക് നയ ക്കുിം. 

പപ്ഗഡ ിംഗ് (തരിം ത ര ക്കൽ) 

എ +           90 - 100   മാതൃകാപരമായ  പാല ക്കുന്നു 

എ               80 - 99     തൃപ്ത കരമായ  പാല ക്കുന്നു 

ബ                 50 - 79     ചമച്ചചപ്പടുത്തൽ ആവ്ശയമാണ് 

പപ്ഗഡ് ഇല്ല    <50         പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) 

 

 

 



കാറ്ററ ിംഗ് 

തീയത   ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ പപര്  
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് 
ഉപദയാഗസ്ഥൻ 

 ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ പ്പത ന ധ   

ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ 
ലലസൻസ ്നമ്പർ 

 വ് ലാസിം  

 

ഈ പറഞ്ഞ ര ക്കുന്ന വ് ഭാഗങ്ങള ൽ തരിംത ര ക്കുക- പാല ക്കുന്നു ( C ) ഭാഗ കമായ  
പാല ക്കുന്നു ( PC )  പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) ബാധകമല്ല ( NA ) 

പ്കമ 
നമ്പർ 

ഓഡ റ്റ ്പൊദയിം സ്പകാറ ിംഗ/്ന ലവ്ാര പരഖ 

1 ഭക്ഷ്യസ്ഥാപനത്ത ന് പുതുക്ക യ എഫ് എസ് എസ് 
ഐ  ലലസൻസ് ഉണ്ട,് അത് ഒരു പ്പമുഖ സ്ഥലത്ത ്
പ്പദർശ പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു. 

2  

I  രൂപകൽപ്പനയുിം സൗകരയങ്ങളുിം   
2 ഭക്ഷ്ണ പര സരത്ത ചെ രൂപകൽപ്പന മത യായ 

പ ാല സ്ഥലിം നൽകുന്നു;  സ്ഥ രമായ 
വ്ൃത്ത യാക്കലുിം പര പാലനവ്ുിം എളുപ്പമാക്കുന്നു, 
കൂടാചത അഴുക്ക്, ചപാട , കീടങ്ങൾ എന്ന വ്യുചട 
പ്പപവ്ശനിം തടയുന്നു 

2  

3 ആന്തര ക ഘടനയുിം ഘട പ്പ ച്ച ഭാഗങ്ങളുിം  വ് ഷ 
രഹ തവ്ുിം കടക്കാനാവ്ാത്തതുമായ വ്സ്തുക്കൾ  
ചകാണ്ടാണ് ന ർമ്മ ച്ച ര ക്കുന്നത്. 

2  

4 ഭ ത്ത കൾ, പമൽത്തട്ട്, വ്ാത ലുകൾ എന്ന വ് 
അടരുന്ന  കുമ്മായിം ൊയിം, ഘനീഭവ് ക്കൽ 
എന്ന വ്യ ൽ ന ന്നുിം മുക്തമാണ്. 

2  

5 തറകൾ  ലവ്ുിം വ്സ്തുക്ക ആഗ രണിം 
ചെയ്യാത്തതുിം വ്ഴുക്കാത്തതുിം ആവ്ശയത്ത ന് 
ചെര വ്ുള്ള തുമാണ് 

2  

6 ബാഹയഭാഗപത്തക്ക് തുറക്കുന്ന  ാലകങ്ങൾ 
കീടങ്ങളുചട പ്പപവ്ശനിം തടയുന്ന വ്ലകൾ 
സ്ഥാപ ച്ച ട്ടുള്ളതാണ്. 
 

2  

7 വ്ാത ലുകൾ മ നുസമാർന്നതുിം ആഗ രണിം 
ചെയ്യാത്തതുമാണ്. കീടങ്ങളുചട കടന്നുകയറ്റിം 
ഒഴ വ്ാക്കാൻ എല്ലാ ഭാഗവ്ുിം നന്നയ  പെർന്നു 
അടഞ്ഞ ര ക്കുന്ന വ്ാത ലുകൾ ഘട പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു 

2  

8*  കുട ചവ്ള്ളമാണ് ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്ന ഘടകിം ആയുിം  
ഭക്ഷ്യ സമ്പർക്ക പമഖലകൾ വ്ൃത്ത യാക്കുന്നത നുിം   
ഉപപയാഗ ക്കുന്നത് (ഐ എസ്: 10500 ചെ 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാല ക്കുന്നത ൻചറ അർദ്ധ 
വ്ാർഷ ക അട സ്ഥാനത്ത ൽ പര പശാധന 
നടത്ത യത ന് പരഖകളുിം ഉണ്ട് ) 

4  

9 ഉപകരണങ്ങളുിം സിംഭരണ കളുിം ന ർമ്മ ച്ച ര ക്കുന്നത് 
വ് ഷരഹ തവ്ുിം ഒന്നുിം ആഗ രണിം ചെയ്യാത്തതുിം 
തുരുമ്പ ക്കാത്തതുമായ വ്സ്തുക്കളാൽ 
ആയത നാൽ അവ്യുചട വ്ൃത്ത യാക്കലുിം അണു 
നശീകരണവ്ുിം എളുപ്പമാണ് 

2  



10 ഭക്ഷ്ണിം െൂടാക്കാനുിം തണുപ്പ ക്കാനുിം താപന ല 
ന രീക്ഷ് ക്കാനുിം  മത യായ സൗകരയങ്ങൾ. 

2  

11 പര സരങ്ങൾക്ക് മത യായ പ്പകാശനിം ഉണ്ട.് 
ലവ്ദയുത പ്പകാശ പപ്സാതസ്സുകൾ ചപാട്ട  ഭക്ഷ്ണിം 
മല ന ചപടാത ര ക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളുിം 
എടുത്ത ട്ടുണ്ട് 

2  

12 പര സരത്ത നുള്ള ൽ മത യായ വ്ായുസഞ്ചാരിം 
ഉറപ്പാക്ക യ ട്ടുണ്ട് 

2  

13 ഭക്ഷ്ണിം,  ഭക്ഷ്ണിം ചപാത യുന്ന വ്സ്തുക്കൾ, 
രാസവ്സ്തുക്കൾ, വ്യക്ത ഗത വ്സ്തുക്കൾ 
മുതലായവ്യ്ക്ക് സിംഭരണ സൗകരയിം ലഭയമാണ്. 

2  

14 ലക കഴുകാനുള്ള ഇടിം,  ീവ്നക്കാർക്കുള്ള 
സൗകരയങ്ങൾ, പടായ്ലറ്റുകൾ, വ്സ്പ്തിം മാറാനുള്ള 
മുറ കൾ മുതലായ ലകകഴുകുന്നതുൾചപ്പചട 
വ്യക്ത ഗത ശുെ തവ സൗകരയങ്ങൾ ആവ്ശയത്ത ന് 
ലഭയമാണ് . 

2  

15 സ്ഥാപനത്ത നുള്ള ൽ തചന്നയുള്ള 
പരീക്ഷ്ണശാലകള പലാ മറ്റ് അിംഗീകൃത 
പരീക്ഷ്ണശാലകകള പലാ ഭക്ഷ്യവ്സ്തുക്കൾ 
പര പശാധ ക്കുന്നുണ്ട്. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക 

2  

I I  പ്പവ്ർത്തന ന യപ്ന്തണിം 
 

  

16 പുറത്തുന ന്നുിം വ്രുന്ന ഭക്ഷ്യ വ്സ്തുക്കൾ  സവന്തിം 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാല ക്കുന്നതുിം അിംഗീകൃതമായ 
കച്ചവ്ടക്കാര ൽ ന ന്നുിം വ്ാങ്ങുന്നതുിം 
ആപപ്ണഖകൾക്കായ  പര പശാധ ക്കുക (വ് ശകലന 
സാക്ഷ്യപപ്തിം, പഫാിം ഇ, സവ് പശഷതകൾ, പപര് 
എന്ന വ് കൂടാചത വ് തരണക്കാരൻചറ വ് ലാസിം, 
സമുച്ചയ അക്കിം, ഉത്പാദന തീയത , കാലഹരണ 
തീയത , സിംഭര ച്ച അളവ്് തുടങ്ങ യവ്). 

2  

17 അസിംസ്കൃത വ്സ്തുക്കൾ ലഭ ക്കുപമ്പാൾ തചന്ന  
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്ാ അപകടസാധയതകൾ 
പര പശാധ ക്കുന്നു.   ( പച്ചക്കറ കൾ, പഴങ്ങൾ, 
മുട്ടകൾ മുതലായ ഉത്പന്നങ്ങൾ 
പകടായതാപണാചയന്്ന പര പശാധ ച്ച്  നല്ല 
അവ്സ്ഥയ ൽ മാപ്തിം സവീകര ക്കണിം). 

2  

18 പുറത്തുന ന്നുിം വ്രുന്ന വ്സ്തുക്കൾ, പൂർത്ത  
ആയത് അചല്ലങ്ക ൽ ആകാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 
എന്ന വ് ആവ്ശയമായ താപന ലയുിം ഈർപ്പവ്ുിം 
അനുസര ച്ച് ശുെ തവമുള്ള അന്തരീക്ഷ്ത്ത ൽ 
സൂക്ഷ് ക്കുന്നു. .  ആദയിം ചകാണ്ടുവ്രുന്നത്. ആദയിം 
പുറചത്തടുക്കുക (FI FO),ആദയിം 
കാലഹരണചപ്പടുന്നത് ആദയിം ഒഴ വ്ാക്കുക (FEFO) 
എന്നീ സപ്മ്പദായങ്ങൾ ന ലവ് ലുണ്ട്. 
(മൃഗങ്ങളുചട ഉത്പന്നങ്ങൾ 4 0 C പയാ അത ൽ 
കുറപവ്ാ ആയ താപന ലയ ൽ സൂക്ഷ് ക്കുന്നു ). 

2  

19 ഭക്ഷ്ണിം തയ്യാറാക്കുന്നത ന് മുമ്പ് എല്ലാ 
അസിംസ്കൃത വ്സ്തുക്കളുിം നന്നായ  
വ്ൃത്ത യാക്കുന്നു. 

2  



20 അസിംസ്കൃതവ്ുിം പവ്വ് ച്ചതു , മാിംസാഹാരവ്ുിം 
സസയാഹാരവ്ുിം  പവ്ർത ര ച്ചു വ്ച്ച ര ക്കുന്നു 

2  

21 ഭക്ഷ്ണിം തയ്യാറാക്കുന്നത നു മുമ്പുിം പശഷവ്ുിം എല്ലാ 
ഉപകാരണകൾക്കുിം പവ്ണ്ടപ്ത അണുനശീകരണിം  
നടത്തുന്നു 

2  

22* ശീതീകര ച്ച ഭക്ഷ്ണപദാർത്ഥങ്ങൾ 
ഉപപയാഗ ക്കുന്നത നു മുമ്പ് ശുെ തവപരമായ  തണുപ്പ് 
അകറ്റുന്നു. ഒര ക്കൽ തണുപപ്പറ യ ഭക്ഷ്ണങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾ പ ന്നീട് ഉപപയാഗ ക്കുന്ന വ്ീണ്ടുിം 
ശീതീകര ക്കുന്ന ല്ല (മാിംസിം, മത്സ്യിം, പകാഴ  എന്ന വ് 5 
ഡ പ്ഗ  ചസൽഷയസ ൽ അചല്ലങ്ക ൽ താചഴ 
റപ്ഫ  പററ്ററ ൽ അചല്ലങ്ക ൽ ലമപപ്കാപവ്വ് ൽ തണുപ്പ് 
അകറ്റുന്നു. ചഷൽഫ ഷ്/കടൽ ഭക്ഷ്ണിം 15 0 C പയാ 
അത ൽ കുറപവ്ാ ആയ താപന ലയ ൽ 90 
മ ന റ്റുപനരിം ഒഴുകുന്ന കുട ചവ്ള്ളത്ത ൽ വ്ച്ച് തണുപ്പ് 
അകറ്റുന്നു). 

4  

23* സസയാഹാരങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് 60 ഡ പ്ഗ  
ചസൽഷയസ ൽ  (10 മ ന റ്റ്) അചല്ലങ്ക ൽ 65 ഡ പ്ഗ  
ചസൽഷയസ ൽ( 2 മ ന റ്റ ്) ആന്തര ക താപന ല 
ന ലന ർത്ത  പാകിം ചെയ്യുന്നു. മാിംസാഹാരങ്ങൾ 
കുറഞ്ഞത് 65 ഡ പ്ഗ  ചസൽഷയസ ൽ (10 മ ന റ്റ)്  
അചല്ലങ്ക ൽ 70 ഡ പ്ഗ  ചസൽഷയസ് (2 മ ന റ്റ)് 
അചല്ലങ്ക ൽ 75 ഡ പ്ഗ  ചസൽഷയസ ൽ (15 
ചസക്കൻഡ്) ആന്തര ക താപന ല ന ലന ർത്ത  
പാകിം ചെയ്യുന്നു.. 

4  

24* ശീതീകരണത്ത നായ  ഉപേശ ച്ച പാകിം ചെയ്ത 
ഭക്ഷ്ണിം ഉെ തമായ  തണുപ്പ ക്കുന്നു.(ഉയർന്ന 
അപകടസാധയതയുള്ള ഭക്ഷ്ണിം 60 ഡ പ്ഗ  
ചസൽഷയസ ൽ ന ന്നുിം 21 ഡ പ്ഗ  ചസൽഷയസ്  വ്ചര 
രണ്ടു മണ ക്കൂറ ൽ അചല്ലങ്ക ൽ അത ൽ കുറഞ്ഞ 
സമയത്ത നുള്ള ൽ തണുപ്പ ക്കുന്നു . അതുകഴ ഞ്ഞ് 
വ്ീണ്ടുിം  5 ഡ പ്ഗ  വ്ചര രണ്ട ്മണ ക്കൂറ നുള്ള ൽ 
അചല്ലങ്ക ൽ അത ൽ കുറഞ്ഞ സമയത്ത നുള്ള ൽ 
തണുപ്പ ക്കുന്നു).. 

4  

25 ശുെ തവപരമായ സാഹെരയത്ത ലാണ് ഭക്ഷ്ണിം 
വ് ഭ  ക്കുന്നത്. ഉയർന്ന അപകടസാധയതയുള്ള 
ഭക്ഷ്ണിം റപ്ഫ  പററ്ററ ൽ പവ്ർത ര ച്ചു വ്ച്ച ര ക്കുന്നു  
അചല്ലങ്ക ൽ 30 മ ന റ്റ നുള്ള ൽ  വ് ഭ  ച്ച് പ്ഫ ഡ്  ൽ 
വ്യ്ക്കുക. വ്ല യ അളവ് ൽ ഉള്ള ഭക്ഷ്ണിം 15 ഡ പ്ഗ  
ചസൽഷയസ ൽ താചഴ വ് ഭ  ക്കുന്നു 

2  

26* ആഹാരത്ത നായ  ഉപേശ ച്ച ട്ടുള്ള  െൂടുള്ള ഭക്ഷ്ണിം 
സസയാഹാരങ്ങൾ ആചണങ്ക ൽ 65 ചസൽഷയസ ൽ  
സൂക്ഷ് ച്ച ര ക്കുന്നു. , പനാൺ ചവ്  പറ്ററ യൻ 70 
ഡ പ്ഗ  ചസൽഷയസ ലാണ് സൂക്ഷ് പക്കണ്ടത്.തണുത്ത 
ഭക്ഷ്ണിം 5 ഡ പ്ഗ  ചസൽഷയസ്  അചല്ലങ്ക ൽ താചഴ 
ന ലന ർത്തുന്നു , മരവ് ച്ച  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ -18 ഡ പ്ഗ  
ചസൽഷയസ ൽ അചല്ലങ്ക ൽ അത ൽ താചഴയാണ് 
സൂക്ഷ് പക്കണ്ടത്.(*െൂടുള്ള ഭക്ഷ്ണിം 65 ഡ പ്ഗ  
ചസൽഷയസ നു മുകള ൽ സൂക്ഷ് ക്കുന്നു കൂടാചത 
തണുത്ത ഭക്ഷ്ണിം 5 ഡ പ്ഗ  ചസൽഷയസ ൽ 
സൂക്ഷ് ക്കുന്നു.). 

4  



27* വ്ീണ്ടുിം െൂടാക്കുന്നത് ഉെ തമായ രീത യ ൽ ആണ് 
ചെയ്യുന്നത്. െൂടുചവ്ള്ളിം പെർക്കുകപയാ അചല്ലങ്ക ൽ 
വ്ീണ്ടുിം പപരാക്ഷ്മായ  െൂടാക്കുകപയാ ചെയ്യരുത് 
.െൂടു ചവ്ള്ളത്ത നു കീഴ പലാ വ് ളക്ക നു കീഴ പലാ 
വ്ീണ്ടുിം െൂടാകരുത്.(ഭക്ഷ്ണത്ത ചെ പ്പധാന 
താപന ല 75 ഡ പ്ഗ  ചസൽഷയസ ൽ എത്ത ക്കുകയുിം 
2 മ ന റ്റ ്ന ലന ർത്തുകയുിം ചെയ്യണിം). 

4  

28 എണ്ണ ഉപപയാഗ ക്കുന്നത് പാെക ആവ്ശയങ്ങൾക്ക് 
അനുപയാ യമാണ്.ചകാഴുപ്പ്, എണ്ണ മുതലായവ്യുചട 
ആനുകാല ക പര പശാധന  ന റിം,  സവാദ്, ചപാങ്ങ യ 
ഘടകങ്ങൾ എന്ന വ് പര പശാധ ക്കുന്നുണ്ട് 

2  

29* ഭക്ഷ്യ നീക്കത്ത ന് ആയ  ഉപേശ ച്ച ട്ടുള്ള വ്ാഹനിം 
വ്ൃത്ത യായ  സൂക്ഷ് ക്കുകയുിം അറ്റകുറ്റപ്പണ കൾ 
നടത്തുകയുിം ചെയ്യുന്നു ,ആവ്ശയമായ താപന ല 
ന ലന ർത്തുന്നു.(െൂടുള്ള ഭക്ഷ്ണങ്ങൾ 65 ഡ പ്ഗ  
ചസൽഷയസ ൽലുിം തണുത്ത ഭക്ഷ്ണങ്ങൾ 5 ഡ പ്ഗ  
ചസൽഷയസ ൽലുിം ശീതീകര ച്ച ഇനിം  ഭക്ഷ്ണങ്ങൾ -
18 ഡ പ്ഗ  ചസൽഷയസ ലുിം ഗതാഗത സമയത്ത ്
സൂക്ഷ് ക്കുന്നു.അചല്ലങ്ക ൽ ഭക്ഷ്ണിം തയ്യാറാക്ക  2 
മണ ക്കൂറ നുള്ള ൽ ചകാണ്ടുപപാകുന്നു). 

4  

30 ഒപര വ്ാഹനത്ത ൽ ഒപര സമയിം ചകാണ്ടുപപാകുന്ന 
ഭക്ഷ്ണവ്ുിം ഭപക്ഷ്യതര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുിം, 
ഭക്ഷ്ണത്ത ന് എചന്തങ്ക ലുിം അപകടിം 
ഒഴ വ്ുആകുവ്ാനായ  പവ്ർത ര ച്ചു 
ചകാണ്ടുപപാകുന്നു. 

2  

31 അത്താഴ പസവ്നത്ത നു ഉപപയാഗ ക്കുന്ന കട്ട്ലറ , 
വ് ളമ്പാൻ ഉപപയാഗ ക്കുന്ന പാപ്തങ്ങൾ, അത്താഴ 
അനുബന്ധങ്ങൾ എന്ന വ് വ്ൃത്ത ഹീനമായ 
വ്സ്തുക്കള ൽ ന ന്്ന ശുദ്ധീകര ക്കുകയുിം ശുദ്ധമായ  
വ്യ്ക്കുകയുിം ചെയ്യുന്നു. 

2  

32 ഭക്ഷ്ണവ്ുമായ  സമ്പർക്കിം പുലർത്തുന്ന 
ചപാത യാൻ ഉപപയാഗ ക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 
ശുദ്ധവ്ുിം ഭക്ഷ്ണ പപ്ശണ യ ൽ ഉൾചപ്പട്ടതുിം 
ഗുണപമന്മയുള്ളതുിം ആകണിം 

2  

I I I  പര പാലനവ്ുിം ശുെ തവവ്ുിം   
33 ഉപകരണങ്ങൾ, ഭക്ഷ്ണ പര സരിം വ്ൃത്ത യാക്കൽ 

എന്ന വ് ശുെീകരണ പട്ട കയ്ക്കുിം 
കാരയപര പാട ക്കുിം അനുസൃതമായാണ് ചെയ്യുന്നത് . 
ഭക്ഷ്യപമഖലകള ൽ  ലത്ത ചെ ചകട്ട  ന ൽക്കുന്ന 
അവ്സ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. 

2  

34 ഉപകരണങ്ങളുചടയുിം യപ്ന്തങ്ങളുചടയുിം പ്പത പരാധ 
അറ്റകുറ്റപ്പണ കൾ  ന ർമ്മാതാവ് ചെ ന ർപേശങ്ങൾ 
അനുസര ച്ച് പത വ്ായ  നടത്തുന്നു. പരഖകൾ 
പര പശാധ ക്കുക. 

2  

35 അളക്കൽ, ന രീക്ഷ്ണ ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന വ് 
ആനുകാല കമായ  കൃതയത ഉറപ്പു വ്രുത്തുന്നു. 

2  

36 കീട ന യപ്ന്തണ പര പാട  ലഭയമാണ് ,  കീട ന യപ്ന്തണ 
പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പര ശീലനിം 
ലഭ ച്ചവ്രുിം പര െയസമ്പന്നരായ ഉപദയാഗസ്ഥർ 
ആണ്. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 

2  



37* പര സരത്ത് കീടങ്ങളുചട പ്പവ്ർത്തനത്ത ചെപയാ 
കീടത്ത ചെപയാ ലക്ഷ്ണങ്ങള ല്ല (മുട്ട, ലാർവ്, മലിം 
മുതലായവ്) 

4  

38 നല്ല ഒഴുക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്ന അഴുക്കുൊൽ 
സ്ഥാപ ച്ച ര ക്കുന്നു. മല നീകരണവ്ുിം കീടങ്ങളുിം 
പ ട ചച്ചടുക്കാൻ പ്ഗീസുിം പാറ്റ ചകണ കളുിം ചകാണ്ട് 
സജ്ജീകര ച്ച ര ക്കുന്ന.. 

2  

39 ഭക്ഷ്യ മാല നയങ്ങളുിം മറ്റ ്മാല നയങ്ങളുിം  ഭക്ഷ്ണിം 
ലകകാരയിം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങള ൽ ന ന്്ന 
ഇടയ്ക്ക ചട നീക്കിംചെയ്യുന്നു . 

2  

I V വ്യക്ത  ശുെ തവിം 
 

  

40 ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർ വ്ാർഷ ക 
ലവ്ദയപര പശാധനയുിം സാിംപ്കമ ക 
ഉദര  പരാഗങ്ങൾചക്കത ചരയുള്ള 
പ്പത പരാധകുത്ത ചവ്പ്പുകളുിം ന ർപേശ ക്കചപ്പട്ട 
വ്യവ്സ്ഥകൾ പ്പകാരിം ചെയ്ത ട്ടുണ്ട്. പരഖകൾ 
പര പശാധ ക്കുക. 

2  

41 പരാഗങ്ങപളാ, തുറന്ന മുറ വ്ുകപളാ, ചപാള്ളലുകപളാ 
ഉള്ള ഒരു വ്യക്ത യുിം ഭക്ഷ്ണവ്ുമാപയാ അത് 
ലകകാരയിം ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളുമാപയാ സമ്പർക്കിം 
പുലർത്തുന്ന ല്ല. 

2  

42* ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർ വ്യക്ത ശുെ  
തവവ്ുിം (വ്ൃത്ത യുള്ള വ്സ്പ്തങ്ങൾ, മുറ ചച്ചാതുക്ക യ 
നഖങ്ങൾ, ചവ്ട്ട യ നഖങ്ങളുിം ചവ്ള്ളിം കയറാത്ത 
ചകട്ടുവ്ാനുള്ള തുണ ക്കഷണിം മുതലായവ്) ശുെ തവ 
ശീലങ്ങളുിം (ലക കഴുകൽ, അയഞ്ഞ 
ആഭരണങ്ങൾ, പുകവ്ല , പുറപത്തക്കു തുപ്പുക 
എന്ന വ് ഒഴ വ്ാക്കുക മുതലായവ്) പാല ക്കുന്നു. 

4  

43 ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർക്ക് 
അനുപയാ യമായ ഉപര  വ്സ്പ്തങ്ങൾ, കയ്യുറകൾ, 
ശ പരാവ്സ്പ്തിം, പാദരക്ഷ്ക്കുള്ള ആവ്രണിം/ ഷൂ 
കവ്ർ തുടങ്ങ യവ് ആവ്ശയമുള്ള ടചത്തല്ലാിം 
സജ്ജീകര ച്ച ര ക്കുന്നു. 

2  

V പര ശീലനിം ,പരഖകൾ സൂക്ഷ് ക്കൽ   
44 ഭക്ഷ്യ ഇടപാടു സ്ഥാപനത്ത ൻചറ സവന്തിം 

പര പശാധനയുിം പുറപമ ന ന്നുള്ള പര പശാധനയുിം 
ന ശ്ച ത ഇടപവ്ളകള ൽ നടത്തുന്നു. പരഖകൾ 
പര പശാധ ക്കുക 

2  

45 ഭക്ഷ്യ ഇടപാട ന് ഫലപ്പദമായ ഉപപഭാക്ത പരാത  
പര ഹാര സിംവ് ധാനിം ഉണ്ട്. 

2  

46 ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർക്ക് ആവ്ശയമായ 
അറ വ്ുിം ലനപുണയവ്ുിം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് 
ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പര ശീലനവ്ുിം ലഭ ച്ച ട്ടുണ്ട് . 

2  

47* ഉെ തമായ പ്പമാണീകരണവ്ുിം പരഖകളുിം ലഭയമാണ് . 
കൂടാചത അവ്  ഒരു വ്ർഷപത്തക്ക് അചല്ലങ്ക ൽ 
ഉൽപ്പന്നത്ത ചെ സിംഭരണ കാലാവ്ധ  വ്ചര, 
ഏതാപണാ കൂടുതൽ ? അത് വ്ചര. 
ന ലന ർത്തുന്നുണ്ട് 

4  
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നക്ഷ്പ്തെ ഹ്നിം (*) പൊദയങ്ങൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ചയ സാരമായ  ബാധ പച്ചക്കാവ്ുന്നത നാൽ അവ് 
പര ഹര ക്കുന്നത ന് മുൻഗണന നൽകണിം. അത്തരിം പൊദയങ്ങള ൽ വ്ീഴ്െ പ്ശദ്ധയ ൽ  ചപട്ടാൽ, 
ചപാരുത്തപക്കട പലക്ക് നയ ക്കുിം. 

പപ്ഗഡ ിംഗ് (തരിം ത ര ക്കൽ) 

എ +           100 - 114     മാതൃകാപരമായ  പാല ക്കുന്നു 

എ               91- 99         തൃപ്ത കരമായ  പാല ക്കുന്നു 

ബ                 77 - 90        ചമച്ചചപ്പടുത്തൽ ആവ്ശയമാണ് 

പപ്ഗഡ് ഇല്ല   <77             പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



അറവ്ുശാല - മാിംസിം 

തീയത   ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ പപര്  

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് 
ഉപദയാഗസ്ഥൻ 

 ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ പ്പത ന ധ   

ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ 
ലലസൻസ ്നമ്പർ 

 വ് ലാസിം  

 

ഈ പറഞ്ഞ ര ക്കുന്ന വ് ഭാഗങ്ങള ൽ തരിംത ര ക്കുക- പാല ക്കുന്നു ( C ) ഭാഗ കമായ  
പാല ക്കുന്നു ( PC )  പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) ബാധകമല്ല ( NA ) 

പ്കമ 
നമ്പർ 

ഓഡ റ്റ ്പൊദയിം സ്പകാറ ിംഗ ്

1 ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനത്ത ന് സാധുതയുള്ള എഫ് എസ് എസ് എ ഐ 
ലലസൻസുിം, തപേശ സവയിംഭരണ സ്ഥാപനത്ത ൽ ന ന്നുള്ള ന രാപക്ഷ്പ 
സാക്ഷ്യപപ്തിം (NOC) വ്ുിം ഉണ്ട് 

2  

I  രൂപകൽപ്പനയുിം സൗകരയങ്ങളുിം   
2 പര സരത്ത് വ് വ് ധയ നിം മൃഗങ്ങചള കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത നുിം വ്യതയസ്ത 

രീത യ ലുള്ള കശാപ്പ് രീത കൾക്കുിം പ്പപതയകിം വ്യവ്സ്ഥയുണ്ട്. 
2  

3 കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത നുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കുിം പക്ഷ് കൾക്കുിം ആവ്ശയത്ത ന് 
വ് പ്ശമ സ്ഥലവ്ുിം കൂടാചത അവ്യ്ക്ക് ചവ്ള്ളിം ചകാടുക്കുന്നത നുിം  അവ്ചയ 
പര പശാധ ക്കുന്നത നുിം ഉള്ള സിംവ് ധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് 

2  

4  ീവ്നുള്ള മൃഗങ്ങളുചട ആഗമനിം മുതൽ ഇറച്ച യുിം മറ്റ് അനുബന്ധ 
വ്സ്തുക്കളുിം ആയ  മാറുന്നത് വ്ചര അവ്യുചട ഗത  മുപന്നാട്ടുള്ള ദ ശയ ൽ 
മാപ്തവ്ുിം തമ്മ ൽ ഇടചപഴുകാത്തതുമായ  രീത യ ലുള്ള രൂപകൽപനയാണ് 
അറവ്് ശാലയ്ക്ക്. 

2  

5 ആന്തര ക ഘടകങ്ങളുിം മറ്റു ഭാഗങ്ങളുിം ന ർമ ച്ച ര ക്കുന്നത് വ് ഷരഹ തവ്ുിം 
എന്നാൽ അഴുക്ക് , ചപാട  , കീടങ്ങൾ എന്ന വ്യ്ക്ക് 
കടക്കാനാവ്ാത്തതുമായ വ്സ്തുക്കളാലാണ് 

2  

6 തറ  ലത്ത നു മറ്റു വ്സ്തുക്കൾക്കുിം കടക്കാൻ ആകാത്തതുിം ,എപപ്പാക്സ  
പൂശ യതുിം, വ്ഴുക്കാത്തതുമാണ്. 

2  

7 ഭ ത്ത കൾ ഇപപാക്സ  പൂശ യതുിം നനവ്് തട്ടാത്ത മ നുസമുള്ള  ലടലുകൾ 
,  പകാഴ കചളയുിം മറ്റ് ചെറു വ്ളർത്ത് മൃഗങ്ങചള അറക്കുന്ന ടത്ത്   1 മീറ്റർ 
വ്ചരയുിം, വ്ല യ മൃഗങ്ങചള അറക്കുന്ന ടത്ത് 5 മീറ്റർ വ്ചരയുിം 
പാക യതുമാണ്. 

2  

8  ാലകങ്ങൾ മറ്റ് ഓപ്പണ ിംഗുകളുിം അട ഞ്ഞുകൂട യ അഴുക്ക ൽ ന ന്്ന 
മുക്തമാണ്. തുറന്ന ടുന്ന  നാലകള ൽ കീടങ്ങളുചട പ്പപവ്ശനിം തടയുന്ന 
വ്ലകൾ സ്ഥാപ ച്ച ട്ടുള്ളതാണ്. 

2  

9 വ്ാത ലുകൾ മ നുസമാർന്നതുിം ആഗ രണിം ചെയ്യാത്ത ഉപര തലമുള്ളതുിം, 
അടച്ചതുിം ഉെ തചമങ്ക ൽ സവയിം അടയുന്നതുമാണ് 

2  

10 പര സരങ്ങള ൽ ആവ്ശയത്ത ന് ലലറ്റ ിംഗ് ഉണ്ട്. i .e .540 l ux  (പര പശാധന 
സ്ഥലങ്ങൾ), 220 lll (പ ാല  സ്ഥലിം) & 110 lll (മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ). 

2  

11 പര സരത്ത നുള്ള ൽ മത യായ വ്ായുസഞ്ചാരിം ഉറപ്പാക്ക യ ട്ടുണ്ട് 2  
12 ആവ്ശയത്ത ന് പടായ് ലറ്റുകൾ, ലക കഴുകാനുള്ള സൗകരയിം, വ്സ്പ്തധാരണ 

മുറ  എന്ന വ് ഉൾചപ്പചടയുള്ള വ്യക്ത ഗത ശുെ തവ സൗകരയങ്ങൾ ലഭയമാണ്. 
െൂടുള്ളപതാ  തണുത്തപതാ ആയ ചവ്ള്ളമുപപയാഗ ച്ച് ലക കഴുകാനുള്ള 
സൗകരയവ്ുിം, ശുെ തവപരമായ  ലകകൾ ഉണങ്ങാൻ പരയാപ്തമായ  മാർഗിം  
ശുെ മുറ കൾക്കുിം സിംസ്കരണശാലക്കു സമീപവ്ുിം  നൽക യ ട്ടുണ്ട് . 

2  



13* I S : 10500 ചെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാല ക്കുന്ന കുട ചവ്ള്ളിം ഉൽപ്പന്ന 
ഘടകമായുിം അഥവ്ാ ഭക്ഷ്ണവ്ുമായുിം അചല്ലങ്ക ൽ 
ഭക്ഷ്ണ സമ്പർക്ക ഉപര തലമായുിം സമ്പർക്കിം പുലർത്തുന്ന 
അവ്സരങ്ങള ലുിം  ഉപപയാഗ ക്കുന്നു. കുട ചവ്ള്ളത്ത ചെ അർദ്ധവ്ാർഷ ക 
ഗുണന ലവ്ാരിം പര പശാധ ക്കുകയുിം പരഖകൾ സൂക്ഷ് ക്കുകയുിം ചെയ്യുന്നു. 

4  

14 പയാഗയതയുള്ള രസതപ്ന്തജ്ഞപനാ വ് ശകലനവ് ദഗ്്ദധനപനാ  ചവ്റ്ററ നറ  
ലമപപ്കാബപയാള  പറാ  ഉള്ള സജ്ജീകര ച്ച ഒരു പരീക്ഷ്ണശാല 
ലഭയമാണ്. 

2  

15 ഉപകരണങ്ങളുിം  പാപ്തങ്ങളുിം ( മുറ ക്കാൻ  ഉപപയാഗ ക്കുന്ന പലക, 
െൂലുകൾ എന്ന വ് ഒഴ ചക) ഈടു ന ൽക്കുന്നതുിം തുരുമ്പ ചന  
പ്പത പരാധ ക്കുന്ന വ്സ്തുക്കളാൽ ന ർമ്മ ച്ചതാണ്  അത നാൽ  
വ്ൃത്ത യാക്കൽ  അനായാസമാണ് . 

2  

I I  പ്പവ്ർത്തന ന യപ്ന്തണിം   
16 പ ർച്ചവയാധി ൾ ഉറണ്ടന്്ന േം യിക്കുന്ന മൃഗങ്ങറള  നിച്ചു 

പാർപ്പിക്കു യും അ റിനിർത്തു യും റെയ്യുന്നു 
2  

17   ാപ്പിനായി മാനുഷി  രീ ി ൾ ഉപസയാഗിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങറള 
അറക്കുന്ന ിന് മുമ്പ്  േമ്മർേം   ുറയ്ക്കുവാൻ സവണ്ടി  വിപ് മിക്കാൻ  
അനുവദിക്കുന്നു. മറ ് മൃഗങ്ങൾ സനാക്കിനിൽക്കുസമ്പാൾ   ാപ്പ്   
റെയ്യാറില്ല.  അറക്കുന്ന ിനുമുമ്പ്  മൃഗങ്ങറള  സബാധം റ ടുത്താറുണ്ട്. 

2  

18 മൃഗങ്ങറള സബാധം റ ടുത്താൻ ഉപസയാഗിക്കുന്ന ഉപ രണങ്ങൾ 
പ്പവർത്തന േജ്ജമാണ് 

2  

19 അറവിനു സ ഷം നിർമിച്ച  രീരത്തിറേ റ ാേിയും മറ ്ആന്ത്രി  
അവയവങ്ങളും ആളും  റയിൽ വച്ചല്ല നീക്കം റെയ്യുന്ന ് പ രം ഉയർത്തി 
 ൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീ ിയിൽ അവ നീക്കം റെയ്യുന്നു 

2  

20  ത്തിയും മറ ്അറവ് ഉപ രണങ്ങളും റസ്റ്റയിൻറേേ് സ്റ്റീൽ റ ാണ്ട് 
നിർമ്മി മാണ്. അവ ഉപസയാഗത്തിനു മുമ്പ് അണു ന ീ രണത്തിന് 
വിസധയമാക്കുന്നുണ്ട്. 

2  

21 എല്ലാ മൃഗങ്ങറളയും അംഗീ ൃ  റവറിനറി  സഡാക്ടർ   ാപ്പിന് മുമ്പും 
അ ിനു സ ഷവും ഉള്ള പരിസ ാധന ൾക്ക്  നിഷ് ർഷിച്ച മാ ൃ യിൽ 
വിസധയമാക്കുന്നുണ്ട് . 

4  

22 ഉടൻ ഉപസയാഗത്തിന് എടുക്കാത്ത േംേ് രിച്ച മാംേം 0 °C - 2 °C  
 ാപനിേയിൽ േൂക്ഷ്ിക്കുന്നു. 

2  

23 ഭക്ഷ്യസയാഗയമായ മൃഗ  രീരഭാഗങ്ങളും മറ ്അവയവങ്ങളും " പരിസ ാധിച്ചു 
അംഗീ രിച്ചിരിക്കുന്നു"  എന്നും ഭക്ഷ്യസയാഗയമല്ലാത്തവ അവ "പരിസ ാധിച്ചു 
 ള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു"  എന്നും സരഖറപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

2  

24 ഉപകരണങ്ങളുചടയുിം യപ്ന്തങ്ങളുചടയുിം പ്പത പരാധ അറ്റകുറ്റപ്പണ കൾ  
ന ർമ്മാതാവ് ചെ ന ർപേശങ്ങൾ അനുസര ച്ച് പത വ്ായ  നടത്തുന്നു. 

2  

25 മൃഗങ്ങറള സബാധം റ ടുത്തുന്ന ഉപ രണത്തിന് നിർമ്മാ ാവ് 
നിഷ് ർഷിക്കുന്ന അറ ുറപ്പണി ൾ നിശ്ചി  ഇടസവള ളിൽ  ൃ യമായി 
റെയ്യുന്നുണ്ട്. 

2  

26 അറവിന് സ ഷം രക്തം ആന്ത്രി ാവയവങ്ങൾ റ ാേി വിേർജയം മറ ്
അവ ിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ മേിനീ രണവും അണുബാധയും ഒെിവാ ുന്ന 
 രത്തിൽ 8 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അറവു ാേയിൽ നിന്്ന നീക്കം 
റെയ്യുന്നുണ്ട് 

2  

27* കീട ന യപ്ന്തണ പ്പവ്ർത്തനപദ്ധത  ലഭയമാണ്. കീട ന യപ്ന്തണ 
പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾ നടപ്പ ലാക്കുന്നത് പര ശീലനിം ലഭ ച്ചവ്രുിം 
പര െയസമ്പന്നരുമായ ഉപദയാഗസ്ഥരാണ്. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 

4  

28 പര സരത്ത് കീടത്ത ചെപയാ കീടബാധയുചടപയാ ലക്ഷ്ണങ്ങള ല്ല (മുട്ട, 
ലാർവ്, മലിം /കാഷ്ഠിം മുതലായവ്) 

2  



29 ഫേപ്പദമായ അെുക്കുൊൽ നിേവിേുണ്ട് എല്ലാ ഓവുൊേു ളും 
അെുക്കുൊേു ളും അരിപ്പ ളും അടപ്പു ളും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തം ഒെുക്കി 
 ളയുന്ന ിനായി അടപ്പുള്ള അ ും അനായാേം വൃത്തിയാക്കാൻ 
പറുന്ന ുമായ േംഭരണി സളാ ഭൂഗർഭ ഓവുൊേു സളാ  ഉണ്ട.് 

2  

30 ഭക്ഷ്യസയാഗയമല്ലാത്ത മാംേം സവർ ിരിച്ചു േൂക്ഷ്ിക്കുന്ന ിനായി മ ിയായ 
സ്ഥേേൗ രയം ഉണ്ട ്.  ൂടാറ  അവ ന ിപ്പിക്കുന്ന ിന് അംഗീ ൃ  
മൃഗസഡാക്ടറുറട സനരിട്ടുള്ള സമൽസനാട്ടത്തിോണ്. 

2  

31 അറവ് മാേിനയങ്ങളും മറു പാെ്േ് ുക്കളും ഉെി മായ രീ ിയിൽ 
േംേ് രിച്ചു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കു സയാ നിയമാനുേൃ മായി മാേിനയ 
 ുെി ളിൽ നിസക്ഷ്പിെ്  ൃ യമായി മൂടു സയാ റെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് 

2  

32 വേിയ അറവ്  ാേ ൾക്ക് േവന്ത്മായി മേിനജേ േംേ് രണ പദ്ധ ി 
ഉണ്ടായിരിക്കണം മേിനജേം മറ ്മാേിനയങ്ങളും സ  ാരയം റെയ്യുന്ന ് 
പരിസ്ഥി ി േംരക്ഷ്ണ നിയമം 1986 വയവസ്ഥ ൾക്ക് 
അനുേൃ മായിരിക്കണം 

2  

I V വയക്തി ുെി വം   
33 ഭക്ഷ്ണം സ  ാരയം റെയ്യുന്നവർ വാർഷി  സവദയപരിസ ാധനയും  

ോംപ് മി  ഉദര  സരാഗങ്ങൾറക്ക ിറരയുള്ള പ്പ ിസരാധ ുത്തിറവപ്പു ളും 
നിർസേ ിക്കറപ്പട്ട വയവസ്ഥ ൾ പ്പ ാരം റെയ് ിട്ടുണ്ട.് സരഖ ൾ 
പരിസ ാധിക്കു . 

2  

34 സരാഗങ്ങസളാ,  ുറന്ന മുറിവു സളാ, റപാള്ളേു സളാ ഉള്ള ഒരു വയക്തിയും 
ഭക്ഷ്ണവുമാസയാ അ ് സ  ാരയം റെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളുമാസയാ േമ്പർക്കം 
പുേർത്തുന്നില്ല. 

2  

35* ഭക്ഷ്ണം സ  ാരയം റെയ്യുന്നവർ വയക്തി ുെി  വവും (വൃത്തിയുള്ള 
വേ്പ് ങ്ങൾ, റവട്ടിയ നഖങ്ങളും റവള്ളം  യറാത്ത റ ട്ടുവാനുള്ള 
 ുണിക്കഷണം മു ോയവ)  ുെി വ  ീേങ്ങളും (സ   െു ൽ, അയഞ്ഞ 
ആഭരണങ്ങൾ, പു വേി, പുറസത്തക്കു  ുപ്പു  എന്നിവ ഒെിവാക്കു  
മു ോയവ) പാേിക്കുന്നു. 

4  

36 ഭക്ഷ്ണം സ  ാരയം റെയ്യുന്നവർക്ക് അനുസയാജയമായ ഉപരി വേ്പ് ങ്ങൾ, 
 യ്യുറ ൾ,  ിസരാവേ്പ് ം, പാദരക്ഷ്ക്കുള്ള ആവരണം/ ഷൂ  വർ 
 ുടങ്ങിയവ ആവ യമുള്ളിടറത്തല്ലാം േജ്ജീ രിച്ചിരിക്കുന്നു. 

2  

V പരി ീേനവും സരഖ ൾ േൂക്ഷ്ിക്കേും   
37 ഭക്ഷ്യ ഇടപാടു സ്ഥാപനത്തിൻററ േവന്ത്ം പരിസ ാധനയും പുറസമ നിന്നുള്ള 

പരിസ ാധനയും നിശ്ചി  ഇടസവള ളിൽ നടത്തുന്നു. സരഖ ൾ 
പരിസ ാധിക്കു  

2  

38 ഭക്ഷ്യ ഇടപാടിന് ഫേപ്പദമായ ഉപസഭാക്ത പരാ ി പരിഹാര േംവിധാനം 
ഉണ്ട.് 

2  

39 ഭക്ഷ്ണം സ  ാരയം റെയ്യുന്നവർക്ക് ആവ യമായ അറിവും സനപുണയവും 
ഭക്ഷ്യ േുരക്ഷ് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പരി ീേനവും േഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . 

2  

40* ഉെി മായ പ്പമാണീ രണവും സരഖ ളും േഭയമാണ് .  ൂടാറ  അവ  ഒരു 
വർഷസത്തക്ക് അറല്ലങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിറെ േംഭരണ  ാോവധി വറര, 
ഏ ാസണാ  ൂടു ൽ ? അ ് വറര. നിേനിർത്തുന്നുണ്ട് 

4  

 

 

 

 

 

 



ആചക പപായ െുകൾ(ചമാത്തമായ ന ലവ്ാര പരഖ) ……/90 

നക്ഷ്പ്തെ ഹ്നിം (*) പൊദയങ്ങൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ചയ സാരമായ  ബാധ പച്ചക്കാവ്ുന്നത നാൽ അവ് 
പര ഹര ക്കുന്നത ന് മുൻഗണന നൽകണിം. അത്തരിം പൊദയങ്ങള ൽ വ്ീഴ്െ പ്ശദ്ധയ ൽ  ചപട്ടാൽ, 
ചപാരുത്തപക്കട പലക്ക് നയ ക്കുിം. 

പപ്ഗഡ ിംഗ് (തരിം ത ര ക്കൽ) 

എ +           80 - 90      മാതൃകാപരമായ  പാല ക്കുന്നു 

എ               72 - 79      തൃപ്ത കരമായ  പാല ക്കുന്നു 

ബ                 45 - 71   ചമച്ചചപ്പടുത്തൽ ആവ്ശയമാണ് 

പപ്ഗഡ് ഇല്ല    <45         പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ചെറുക ട വ്യാപാരിം 
തീയത   ഭക്ഷ്യ 

ഇടപാടുകാരചെ 
പപര ്

 

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് ഉപദയാഗസ്ഥൻ  ഭക്ഷ്യ 
ഇടപാടുകാരചെ 
പ്പത ന ധ  

 

ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ 
ലലസൻസ ്നമ്പർ 

 വ് ലാസിം  

 
ഈ പറഞ്ഞ ര ക്കുന്ന വ് ഭാഗങ്ങള ൽ തരിംത ര ക്കുക- പാല ക്കുന്നു ( C ) ഭാഗ കമായ  പാല ക്കുന്നു ( PC )  
പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) ബാധകമല്ല ( NA ) 

 
 പ്കമ 
നമ്പർ ഓഡ റ്റ ്പൊദയിം 

സ്പകാറ ിംഗ/്ന ലവ്ാര 
പരഖ 

1 
ചെറുക ട വ്യാപാര സ്ഥാപനത്ത ന് സാധുവ്ായ എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ 
ലലസൻസ്, ഉണ്ട്. അത് ഒരു പ്പമുഖ സ്ഥലത്ത് പ്പദർശ പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു. 2 

  

I  രൂപകൽപ്പനയുിം സൗകരയങ്ങളുിം    

2 

മത യായ പ ാല സ്ഥലിം നൽകുന്നതുിം, സ്ഥ രമായ പര പാലനവ്ുിം, ശുെീകരണ 
പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾക്കുിം അനുപയാ യമായതുിം, അഴുക്ക്, ചപാട , കീടങ്ങൾ 
എന്ന വ്യുചട പ്പപവ്ശനിം തടയുന്നതുമായ രീത യ ൽ ഭക്ഷ്ണ പര സരിം 
രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ര ക്കുന്നു. 

2 

  

3 
പര സരത്ത് മത യായ ചവ്ള ച്ചമുണ്ട്. ഭക്ഷ്ണിം മല നമാകുന്നത് തടയാൻ 
(പ്പസ യ ിച്ചും  റപാ ിയാത്ത ഭക്ഷ്ണിം സൂക്ഷ് ക്കുന്ന ടത്ത്) പ്പകാശ 
പപ്സാതസ്സുകൾ പവ്ണ്ടപ്ത മൂട യ ര ക്കുന്നു. 

2 
  

4 പര സരത്ത നുള്ള ൽ മത യായ വ്ായുസഞ്ചാരിം ഉറപ്പാക്ക യ ട്ടുണ്ട് 2 
  

5 
ഭക്ഷ്ണിം,  ഭക്ഷ്ണിം ചപാത യുന്ന വ്സ്തുക്കൾ, രാസവ്സ്തുക്കൾ, വ്യക്ത ഗത 
വ്സ്തുക്കൾ മുതലായവ്യ്ക്ക് മത യായ സിംഭരണ സൗകരയിം ലഭയമാണ് 

2 
  

6* 

ഭക്ഷ്യ വ്സ്തുക്കൾ സൂക്ഷ് ക്കുപമ്പാൾ അവ്യുചട താപന ല ലകവ്ര ക്കാനുിം 
ന ലന ർത്താനുിം പവ്ണ്ട സൗകരയങ്ങൾ ലഭയമാണ് (താപന ല ന യപ്ന്തണത്ത ന് 
ആവ്ശയമുള്ള പ്ഫീസറുകൾ, െ ല്ലറുകൾ മുതലായവ്). 
 

4 

  

7 
  
മാല നയ സിംസ്കരണത്ത ന് ആവ്ശയത്ത ന് സിംവ് ധാനങ്ങൾ ഉണ്ട്  

 

I I  പ്പവ്ർത്തനത്ത ചെ ന യപ്ന്തണിം 2   

8 

 പുറത്തുന ന്നുിം വ്രുന്ന ഭക്ഷ്യ വ്സ്തുക്കൾ  ആന്തര കമായ  ന ശ്ചയ ച്ച ട്ടുള്ള 
പ്പപതയക മാനദണ്ഡങ്ങക്കു(s pec i f i c at i ons ) അനുസൃതമായ  അിംഗീകൃത 
വ്യാപാര കള ൽ ന ന്നുിം വ്ാങ്ങുന്നു. പരഖകൾ 
പര പശാധ ക്കുക(മാനദണ്ഡങ്ങൾ, വ് തരണക്കാരചെ പപരുിം വ് ലാസവ്ുിം, 
ഗണസിംഖയ, സിംഭര ച്ച അളവ്് മുതലായവ്) 

2 

  

9 

 
 
അസിംസ്കൃത വ്സ്തുക്കൾ ലഭ ക്കുപമ്പാൾ തചന്ന  ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്ാ 
അപകടസാധയതകൾ പര പശാധ ക്കുന്നു.    

2 

  



10* 

പുറത്തുന ന്നുിം വ്രുന്ന വ്സ്തുക്കൾ, എന്ന വ് ആവ്ശയമായ താപന ലയുിം 
ഈർപ്പവ്ുിം അനുസര ച്്ച ശുെ തവമുള്ള അന്തരീക്ഷ്ത്ത ൽ സൂക്ഷ് ക്കുന്നു. 

i .  ണുപ്പ് ആറണങ്കിൽ 5 ഡിപ്ഗി റേൽഷയസോ അ ിൽ 
 ാറെസയാ, െൂട ്ആറണങ്കിൽ 60 ഡിപ്ഗി റേൽഷയസോ അ ിൽ 
സമറേസയാ 

i i . മരവിപ്പിച്ചു േൂക്ഷ്ിസക്കണ്ടവ ആറണങ്കിൽ -18 ഡിപ്ഗി 
റേൽഷയേിൽ േൂക്ഷ്ിക്കു  

 
 

4 

  

11 
ആദയിം ചകാണ്ടുവ്രുന്നത്. ആദയിം പുറചത്തടുക്കുക (FI FO),ആദയിം 
കാലഹരണചപ്പടുന്നത് ആദയിം ഒഴ വ്ാക്കുക (FEFO) എന്നീ സപ്മ്പദായങ്ങൾ 
ന ലവ് ലുണ്ട് 

2 
 

12 മാിംസാഹാരവ്ുിം സസയാഹാരവ്ുിം പ്പപതയകിം പവ്ർത ര ച്ച് സിംഭര ച്ച ര ക്കുന്നു 2  

13 ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുിം ഭക്ഷ്യപയാഗയമല്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുിം പ്പപതയകിം 
പവ്ർത ര ച്ച സിംഭര ച്ച ര ക്കുന്നു 

2  

14 
ഭപക്ഷ്യാൽപ്പന്നങ്ങൾ പുറപത്തക്ക് ഒഴുകുന്നത ൽ ന പന്നാ പൊർച്ചയ ൽ ന പന്നാ  
വ് മുക്തിം ആണ്.പാക്ക് ചെയ്യചപ്പട്ട ഭക്ഷ്ണപദാർത്ഥങ്ങൾ  ഞങ്ങൾ ചെറ യ 
തുളകപളാ മറ്റു ഇടപാടുകള ൽ ന പന്നാ  വ് മുക്തമാണ് 

2 
 

I I I  പര പാലനവ്ുിം ശുെ തവവ്ുിം  

2 

 

15 
പര സരിം വ്ൃത്ത യായ  സൂക്ഷ് ച്ച ര ക്കുന്നു; കൂടാചത ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്യ ൽ 
വ് ട്ടുവ്ീഴ്െ ചെയ്യുന്ന, അമ തമായ ഒഴുക്ക്, െ ലന്ത വ്ലകൾ, ചപാട  മുതലായവ് 
ഒന്നുമ ല്ല.  

 

2 

 

16 
സിംഭരണ ഉപകരണങ്ങൾ, ഭക്ഷ്ണ-പര സരിം എന്ന വ് വ്ൃത്ത യാക്കൽ 
ശുെീകരണ പട്ട കയ്ക്കുിം, കാരയപര പാട ക്കുിം അനുസര ച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. 

 

2 

 

17 എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുിം െുറ്റുപാടുിം അതുിം മ കച്ച  ന ലവ്ാരത്ത ലുിം 
പ്പവ്ർത്തനസജ്ജമായുിം ന ലന ർത്ത യ ര ക്കുന്നു 

 

2 

 

18* 
കീട ന യപ്ന്തണ പ്പവ്ർത്തനപദ്ധത  ലഭയമാണ്. കീട ന യപ്ന്തണ 
പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾ നടപ്പ ലാക്കുന്നത് പര ശീലനിം ലഭ ച്ചവ്രുിം 
പര െയസമ്പന്നരുമായ ഉപദയാഗസ്ഥരാണ്. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 

 

4 

 

19 
പര സരത്ത് കീടത്ത ചെപയാ കീടബാധയുചടപയാ ലക്ഷ്ണങ്ങള ല്ല (മുട്ട, ലാർവ്, 
മലിം /കാഷ്ഠിം മുതലായവ്) 

 

2 

 

20 
ഭക്ഷ്യ മാല നയങ്ങളുിം മറ്റ് മാല നയങ്ങളുിം കുമ ഞ്ഞുകൂടാത ര ക്കുന്ന വ് ധത്ത ൽ 
ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങള ൽ ന ന്്ന ഇടയ്ക്ക ചട 
നീക്കിംചെയ്യുന്നു. 

2  

21 
1986 -ചല പര സ്ഥ ത  സിംരക്ഷ്ണ ന യമിം അനുസര ച്്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
പാല ച്ചാണ് മല ന ലവ്ുിം മാല നയങ്ങളുിം നീക്കിം ചെയ്യുന്നത്. 

2  

I V വ്യക്ത  ശുെ തവിം 
  

22 

ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർ വ്ാർഷ ക ലവ്ദയപര പശാധനയുിം 
സാിംപ്കമ ക ഉദര  പരാഗങ്ങൾചക്കത ചരയുള്ള പ്പത പരാധകുത്ത ചവ്പ്പുകളുിം 
ന ർപേശ ക്കചപ്പട്ട വ്യവ്സ്ഥകൾ പ്പകാരിം ചെയ്ത ട്ടുണ്ട്. പരഖകൾ 
പര പശാധ ക്കുക. 

2  

23 
പരാഗങ്ങപളാ, തുറന്ന മുറ വ്ുകപളാ, ചപാള്ളലുകപളാ ഉള്ള ഒരു വ്യക്ത യുിം 
ഭക്ഷ്ണവ്ുമാപയാ അത് ലകകാരയിം ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളുമാപയാ സമ്പർക്കിം 
പുലർത്തുന്ന ല്ല. 

2  



24* 

ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർ വ്യക്ത ശുെ  തവവ്ുിം (വ്ൃത്ത യുള്ള 
വ്സ്പ്തങ്ങൾ, ചവ്ട്ട യ നഖങ്ങളുിം ചവ്ള്ളിം കയറാത്ത ചകട്ടുവ്ാനുള്ള 
തുണ ക്കഷണിം മുതലായവ്) ശുെ തവ ശീലങ്ങളുിം (ലക കഴുകൽ, അയഞ്ഞ 
ആഭരണങ്ങൾ, പുകവ്ല , പുറപത്തക്കു തുപ്പുക എന്ന വ് ഒഴ വ്ാക്കുക 
മുതലായവ്) പാല ക്കുന്നു. 

4  

25 
ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർക്ക് അനുപയാ യമായ ഉപര  വ്സ്പ്തങ്ങൾ, 
കയ്യുറകൾ, ശ പരാവ്സ്പ്തിം, പാദരക്ഷ്ക്കുള്ള ആവ്രണിം/ ഷൂ കവ്ർ തുടങ്ങ യവ് 
ആവ്ശയമുള്ള ടചത്തല്ലാിം സജ്ജീകര ച്ച ര ക്കുന്നു. 

2  

 
പര ശീലനവ്ുിം പരാത  ലകകാരയിം ചെയ്യലുിം 2  

26 
ഭക്ഷ്യ ഇടപാടു സ്ഥാപനത്ത ൻചറ സവന്തിം പര പശാധനയുിം പുറപമ ന ന്നുള്ള 
പര പശാധനയുിം ന ശ്ച ത ഇടപവ്ളകള ൽ നടത്തുന്നു. പരഖകൾ 
പര പശാധ ക്കുക 

2  

27 
ഭക്ഷ്യ ഇടപാട ന് ഫലപ്പദമായ ഉപപഭാക്ത പരാത  പര ഹാര സിംവ് ധാനിം ഉണ്ട്. 2  

28 
ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർക്ക് ആവ്ശയമായ അറ വ്ുിം ലനപുണയവ്ുിം 
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പര ശീലനവ്ുിം ലഭ ച്ച ട്ടുണ്ട് . 

2  

29* 
ഉെ തമായ പ്പമാണീകരണവ്ുിം പരഖകളുിം ലഭയമാണ് . കൂടാചത അവ്  ഒരു 
വ്ർഷപത്തക്ക് അചല്ലങ്ക ൽ ഉൽപ്പന്നത്ത ചെ സിംഭരണ കാലാവ്ധ  വ്ചര, 
ഏതാപണാ കൂടുതൽ ? അത് വ്ചര. ന ലന ർത്തുന്നുണ്ട് 

4  

 

ആചക പപായ െുകൾ(ചമാത്തമായ ന ലവ്ാര പരഖ) ……/68 

നക്ഷ്പ്തെ ഹ്നിം (*) /As t er i s k mar k  പൊദയങ്ങൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ചയ സാരമായ  
ബാധ പച്ചക്കാവ്ുന്നത നാൽ മുൻഗണന നൽകണിം. അത്തരിം പൊദയങ്ങള ൽ വ്ീഴ്െ പ്ശദ്ധയ ൽ  
ചപട്ടാൽ, പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC )  എന്ന വ് ഭാഗത്ത ൽ ചപടുത്തണിം  

പപ്ഗഡ ിംഗ് (തരിം ത ര ക്കൽ) 

എ +           60 - 68      മാതൃകാപരമായ  പാല ക്കുന്നു 

എ               54 - 59      തൃപ്ത കരമായ  പാല ക്കുന്നു 

ബ                 34 - 53      ചമച്ചചപ്പടുത്തൽ ആവ്ശയമാണ് 

പപ്ഗഡ് ഇല്ല   <34           പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) 

 
  

  
  
  

 
 

 

 

 



ഭക്ഷ്യ െരക്കുനീക്കിം 

തീയത   ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ പപര്  
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് 
ഉപദയാഗസ്ഥൻ 

 ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ പ്പത ന ധ   

ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ 
ലലസൻസ ്നമ്പർ 

 വ് ലാസിം  

 

ഈ പറഞ്ഞ ര ക്കുന്ന വ് ഭാഗങ്ങള ൽ തരിംത ര ക്കുക- പാല ക്കുന്നു ( C ) ഭാഗ കമായ  
പാല ക്കുന്നു ( PC )  പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) ബാധകമല്ല ( NA ) 

പ്കമ 
നമ്പർ 

ഓഡ റ്റ ്പൊദയിം സ്പകാറ ിംഗ/്ന ലവ്ാര 
പരഖ 

1 ഭക്ഷ്ണ വ്ാഹകർക്ക് എഫ്  എസ് എസ് എ ഐ ലലസൻസ് ഉണ്ട് 2  
I  രൂപകൽപ്പനയുിം സൗകരയങ്ങളുിം   
2 ഭക്ഷ്ണിം ചകാണ്ടു പപാകുന്ന വ്ാഹനങ്ങൾ  ഭക്ഷ്ണിം 

സൂക്ഷ് ക്കുന്നത നുിം  അറ്റകുറ്റപ്പണ യുിം ശുെ യാക്കലുിം 
എളുപ്പത്ത ൽ ചെയ്യുന്നത നുിം , കീടങ്ങൾ പ്പപവ്ശ ക്കാത്ത 
രീത കള ലുിം ആണ്   രൂപകല്പന ചെയ്ത് ന ർമ്മ ച്ച ര ക്കുന്നത് 

2  

3 ഭക്ഷ്ണിം ചകാണ്ടുപപാകാൻ ഉപപയാഗ ക്കുന്ന പാപ്തങ്ങളുിം 
ചപട്ട കളുിം ഭക്ഷ്യപയാഗയമായ വ്സ്തുക്കൾ ചകാണ്ട്  ന ർമ്മ ച്ചതുിം 
മല നീകരണിം തടയുന്ന രീത യ ൽ രൂപകല്പന ചെയ്തതുിം ആണ്. 

2  

4* വ്ാഹനങ്ങൾ ആവ്രണിം ചെയ്യചപ്പട്ടതുിം അകിം ദൃഢമായ രീത യ ൽ 
ന ർമ്മ ച്ചതുിം നന്നായ  ചപയ ൻറ് ചെയ്യചപ്പട്ടതുിം തരുപമ്പാ, 
ചപയ ൻറ് അടർന്നു പപാകുന്നത ൻ്്ചറപയാ  ലക്ഷ്ണങ്ങൾ 
ഇല്ലാത്തവ്യാണ് 

4  

5 വ്ാഹനങ്ങൾ ഭക്ഷ്ണിം ചകാണ്ടു പപാകുന്നത ന് ആവ്ശയമായ 
താപന ല ലകവ്ര ക്കാനുിം ന ലന ർത്താനുിം  അവ് പുറത്തുന ന്്ന 
ന രീക്ഷ് ക്കാനുിം പറ്റുന്ന രീത യ ൽ രൂപകല്പന ചെയ്തവ്യാണ് 

2  

6 വ്ാഹനങ്ങള ൽ ചകാണ്ടുപപാകുന്ന ഭപക്ഷ്യാല്പന്നങ്ങൾ ബാഹയമായ 
കാലാവ്സ്ഥാ വ്യത യാനങ്ങൾക്കുിം അനധ കൃത ലകകാരയിം 
ചെയ്യലുിം വ് പധയിം ആവ്ാത ര ക്കാൻ അവ്യ്ക്ക് പവ്ണ്ട പൂട്ടുിം മുപ്ദ 
വ്യ്ക്കൽ സിംവ് ധാനവ്ുിം ഉണ്ട് 

2  

I I  പ്പവ്ർത്തന ന യപ്ന്തണിം 
 

  

7 വ്ാഹനങ്ങള ൽ ഭപക്ഷ്യാല്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുന്നത നു മുമ്പ് അവ്യ ൽ 
അഴുക്കു ,ചപാട  മുമ്പ് കയറ യ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുചട 
അവ്ശ ഷ്ടങ്ങൾ, കീടങ്ങൾ ഭപക്ഷ്യതര അവ്ശ ഷ്ടങ്ങൾ, മറ്റു 
പദാഷകരമായ വ്സ്തുക്കൾ ഇല്ല എന്്ന  പര പശാധന 
നടത്തുന്നുണ്ട് . പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക തടയുന്നത ന് 
അനുപയാ യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്ത ട്ടുണ്ട്. 

2  

8*  തണുപ്പ ച്ച ഭപക്ഷ്യാൽപ്പന്നങ്ങൾ 5 °C  പലാ താചഴപയാ ഗാഡ  
ശീതീകര ച്ചവ് - 18 °C പലാ താചഴപയാ ആണ് ചകാണ്ടു പപാകുന്നത്. 
പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക 

4  

9 രാസവ്സ്തുക്കൾ, ഇന്ധനങ്ങൾ , ചപചട്ടന്്ന തീ പ ട ക്കുന്ന മറ്റ് 
പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന വ് പപാലുള്ള അപകടകരമായ വ്സ്തുക്കൾ 
ഭപക്ഷ്യാല്പന്നങ്ങളുചട ഒപ്പിം  ചകാണ്ടുപപാകുന്ന ല്ല 

2  

10 ഭസക്ഷ്യ ര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചകാണ്ടുപപാകുന്ന വ്ാഹനങ്ങൾ പ ന്നീട് 
ഭപക്ഷ്യാല്പന്നങ്ങൾ ചകാണ്ടുപപാകുന്നത ന് ഉപപയാഗ ക്കുപമ്പാൾ 

2  



ഭക്ഷ്ണിം മല നീകരണിം തടയാൻ ആവ്ശയമായ  ശുദ്ധീകരണിം 
നടത്തുന്നുണ്ട്. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക 

11 വ് വ് ധയ നിം ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പവ്ണ്ടപ്ത പവ്ർത ര ച്ച് 
അപനയാനയമുള്ള മല നീകരണിം ഒഴ വ്ാക്കുന്ന രീത യ ലാണ് 
ചകാണ്ടുപപാകുന്നത് 

2  

12* ഉയർന്ന അളവ് ലുള്ള ഉള്ള പ്ദവ് , ചപാട  അചല്ലങ്ക ൽ തര  
രൂപത്ത ലുള്ള ഭക്ഷ്ണ വ്സ്തുക്കളുചട െരക്കുനീക്കത്ത ന്  
അത നുപവ്ണ്ട  നീക്ക വ്ച്ച ര ക്കുന്ന ടാങ്കറുകളുിം കചണ്ടയ്നറുകളുിം 
മാപ്തിം ഉപപയാഗ ക്കുകയുിം അവ്  "ഭപക്ഷ്യാൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പവ്ണ്ട  
മാപ്തിം ഉപപയാഗ ക്കാൻ ഉള്ളത് "  എന്്ന പരഖചപ്പടുത്ത യ ര ക്കണിം 

4  

13 ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചകാണ്ടുപപാകുന്ന വ്ാഹനത്ത പനാ 
അത ലുള്ള ശീത കരണ സിംവ് ധാനത്ത പനാ തകരാറു 
സിംഭവ് ക്കുകയാണങ്ക ൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ് ഉറപ്പാക്കുന്നത നു പവ്ണ്ട    
മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ സിംവ് ധാനങ്ങളുള്ള ഒരു 
ബദൽ വ്ാഹനിം നൽക യ ട്ടുണ്ട്. 

2  

I I I  പര പാലനവ്ുിം ശുെ തവവ്ുിം   
14 വ്ാഹനത്ത ൻചറ  ഉൾവ്ശിം  വ്ൃത്ത യായ  സൂക്ഷ് ക്കുകയുിം  

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്യ ൽ വ് ള്ളലുകൾ  ഉണ്ടാകാവ്ുന്ന  പൊർച്ച 
,െ ലന്ത വ്ലകൾ ,അഴുക്ക് , ചപാട  മുതലായവ് ഇചല്ലന്്ന 
ഉറപ്പ ക്കുകയുിം ചെയ്യുന്നു 

2  

15 താപന ല ന രീക്ഷ്ണ ഉപകരണങ്ങളുചട  കൃതയത മുൻകൂട്ട  
ന ശ്ചയ ക്കചപ്പട്ട ഇടപവ്ളകള ൽ ഉറപ്പുവ്രുത്തുന്നുണ്ട് 

2  

16* കീട ന യപ്ന്തണ പര പാട  ലഭയമാണ് ,  കീട ന യപ്ന്തണ 
പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പര ശീലനിം ലഭ ച്ചവ്രുിം 
പര െയസമ്പന്നരായ ഉപദയാഗസ്ഥർ ആണ്. പരഖകൾ 
പര പശാധ ക്കുക. 

4  

17 ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചകാണ്ടു പപാകുന്നത ന ടയ ൽ  
താപന ലയ ചല വ്യത യാനിം മൂലപമാ മറ്റു കാരണങ്ങൾ ചകാപണ്ടാ  
ഉപപയാഗശൂനയമാകുന്നവ് ത ര ച്ചറ ഞ്ഞ് നശ പ്പ ച്ചുകളയുകയുിം 
അതുവ്ഴ  മനുഷയരുചട ഭക്ഷ്ണ െപ്കത്ത ൽ അവ് പ്പപവ്ശ ക്കുന്ന ല്ല 
എന്്ന ഉറപ്പാക്കുകയുിം ചെയ്യുന്നു 

2  

I V വ്യക്ത  ശുെ തവിം   
18 ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർ വ്ാർഷ ക 

ലവ്ദയപര പശാധനയുിം സാിംപ്കമ ക ഉദര  
പരാഗങ്ങൾചക്കത ചരയുള്ള പ്പത പരാധകുത്ത ചവ്പ്പുകളുിം 
ന ർപേശ ക്കചപ്പട്ട വ്യവ്സ്ഥകൾ പ്പകാരിം ചെയ്ത ട്ടുണ്ട് 
. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക 

2  

19 പരാഗപമാ , തുറന്ന മുറ വ്ുകപളാ ചപാള്ളലുകപളാ ഉള്ള ഒരു 
വ്യക്ത യുിം ഭക്ഷ്ണപമാ ഭക്ഷ്ണവ്ുമായ  സമ്പർക്കിം പുലർത്തുന്ന  
വ്സ്തുക്കപളാ ലകകാരയിം ചെയ്യരുത്.. 

2  

20* ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർ വ്യക്ത പരമായ ശുെ തവിം 
പാല ക്കുന്നു (വ്ൃത്ത യുള്ള വ്സ്പ്തങ്ങൾ, മുറ ച്ച നഖങ്ങൾ , ചവ്ള്ളിം 
കടക്കാത്ത ബാൻപഡ ്  മുതലായവ്) വ്യക്ത പരമായ ചപരുമാറ്റിം 
(അയഞ്ഞ ആഭരണങ്ങൾ, പുകവ്ല ,  തുപ്പൽ മുതലായവ് 
ചെയ്യുവ്ാൻ പാടുള്ളതല്ല ,ആവ്ശയാനുസരണിം ലകകൾ 
കഴുകണിം). 

4  

21 ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർക്ക് അനുപയാ യമായ ഉപര  
വ്സ്പ്തങ്ങൾ, കയ്യുറകൾ, ശ പരാവ്സ്പ്തിം മുതലായവ് 
അതയാവ്ശയത്ത ന് അനുസര ച്്ച  സജ്ജീകര ച്ച ര ക്കുന്നു. 

2  

V പര ശീലനിം ,പരഖകൾ സൂക്ഷ് ക്കൽ   



22 ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർക്ക് ആവ്ശയമായ അറ വ്ുിം 
ലവ്ദഗ്ധയവ്ുിം ഒപ്പിം ഭക്ഷ്ണിം സുരക്ഷ് തമായ  ലകകാരയിം 
ചെയ്യാനുള്ള പര ശീലനവ്ുിം ഉണ്ട.്പര ശീലന പരഖകൾ 
പര പശാധ ക്കുക. 

2  

23* ഉെ തമായ പ്പമാണിംകളുിം പരഖകളുിം ലഭയമാകുകയുിം, ഏതാണ്   
കൂടുതൽ എന്നതു പ്പകാരിം ഒരുവ്ർഷപത്തക്ക്  ന ലന ർത്തുകയുിം 
ചെയ്യുന്നു. 

4  

 

ആചക പപായ െുകൾ(ചമാത്തമായ ന ലവ്ാര പരഖ) ……/58 

നക്ഷ്പ്തെ ഹ്നിം (*) പൊദയങ്ങൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ചയ സാരമായ  ബാധ പച്ചക്കാവ്ുന്നത നാൽ അവ് 
പര ഹര ക്കുന്നത ന് മുൻഗണന നൽകണിം. അത്തരിം പൊദയങ്ങള ൽ വ്ീഴ്െ പ്ശദ്ധയ ൽ  ചപട്ടാൽ, 
ചപാരുത്തപക്കട പലക്ക് നയ ക്കുിം. 

പപ്ഗഡ ിംഗ് (തരിം ത ര ക്കൽ) 

എ +           50 - 58      മാതൃകാപരമായ  പാല ക്കുന്നു 

എ               44 - 49      തൃപ്ത കരമായ  പാല ക്കുന്നു 

ബ                  28 - 43     ചമച്ചചപ്പടുത്തൽ ആവ്ശയമാണ് 

പപ്ഗഡ് ഇല്ല    <28          പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ഭക്ഷ്യ സിംഭരണവ്ുിം സിംഭരണശാലകളുിം 

തീയത   ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ പപര്  
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് 
ഉപദയാഗസ്ഥൻ 

 ഭക്ഷ്യ ഇടപാടുകാരചെ പ്പത ന ധ    

ഭക്ഷ്യ 
ഇടപാടുകാരചെ 
ലലസൻസ ്നമ്പർ 

 വ് ലാസിം  

 

ഈ പറഞ്ഞ ര ക്കുന്ന വ് ഭാഗങ്ങള ൽ തരിംത ര ക്കുക- പാല ക്കുന്നു ( C ) ഭാഗ കമായ  
പാല ക്കുന്നു ( PC )  പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) ബാധകമല്ല ( NA ) 

പ്കമ 
നമ്പർ 

ഓഡ റ്റ ്പൊദയിം സ്പകാറ ിംഗ/്ന 
ലവ്ാര പരഖ 

1 ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനത്ത ന് പുതുക്ക യ ഇന്തയൻ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്ാ മാനദണ്ഡ 
അപതാറ റ്റ  അഥവ്ാ എഫ് എസ് എസ് എ ഐ അനുമത പപ്തിം 
ലഭ ച്ച ട്ടുണ്ട്. അനുമത പപ്തിം സ്ഥാപനത്ത ൻചറ പ്പമുഖ സ്ഥലത്ത് 
പ്പദർശ പ്പ ച്ച ര ക്കുന്നു. 

2  

I  രൂപകൽപ്പനയുിം സൗകരയങ്ങളുിം   

2 സിംഭരണ ശാല ൾ സ്ഥ രമായ പരിപാേനവും, ശുെീകരണ 
പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾക്കുിം അനുപയാ യമായതുിം, അഴുക്ക്, ചപാട , കീടങ്ങൾ 
എന്ന വ്യുചട പ്പപവ്ശനിം തടയുന്നതുമായ രീത യ ൽ രൂപകൽപ്പന 
ചെയ്ത ര ക്കുന്നു. 

2  

3 കുട ചവ്ള്ളവ്ുിം സാധാരണ ചവ്ള്ളിം പവ്ണ്ടപ്ത ലഭയമാണ് 2  

4 അഴുക്ക്ൊേു ൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മാല നയ സിംസ്കരണത്ത ന് 
മത യായ സൗകരയമുണ്ട്. 

2  

5 പര സരത്ത് മത യായ ചവ്ള ച്ചമുണ്ട്. ഭക്ഷ്ണിം മല നമാകുന്നത് തടയാൻ 
(പ്പസ യ ിച്ചും  റപാ ിയാത്ത ഭക്ഷ്ണിം സൂക്ഷ് ക്കുന്ന ടത്ത്) പ്പകാശ 
പപ്സാതസ്സുകൾ പവ്ണ്ടപ്ത മൂട യ ര ക്കുന്നു. 

2  

6 സിംഭരണശാല പര സരത്ത് മത യായ വ്ായുസഞ്ചാരമുണ്ട്. 2  

7 ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ വേ് ുക്കൾ, മറ്റുിം അപകടകരമായ വേ് ുക്കൾ; 
വ്യക്ത ഗത വേ് ുക്കൾ എന്ന വ് പവ്ർത ര ച്്ച സിംഭര ക്കാൻ 
ആവ്ശയത്ത ന് സൗകരയിം ലഭയമാണ് 

2  

8* ഭക്ഷ്യ വേ് ുക്കൾ േൂക്ഷ്ിക്കുസമ്പാൾ അവയുറട  ാപനിേ 
സ വരിക്കാനും നിേനിർത്താനും പവ്ണ്ട േൗ രയങ്ങൾ േഭയമാണ് 
( ാപനിേ നിയപ്ന്ത്ണത്തിന് ആവ യമുള്ള പ്ഫീേറു ൾ, െില്ലറു ൾ 
മു ോയവ). 

4  



9 ശീതീകര ച്ച ഉൽപന്നങ്ങൾ സവീകര ക്കുന്നത നായ  
 4 ഡ പ്ഗ  ചസൽഷയസ ൽ താചഴ താപന ല ന ലന ർത്തുന്ന ഇടമുറ  
ലഭയമാണ്. 

2  

10 വ്യക്ത ഗത ശുെ തവ സൗകരയങ്ങൾ ലഭയമാണ്. (ആവ്ശയത്ത ന് ലക 
കഴുകാനുള്ള സൗകരയങ്ങൾ,  ുെിമുറികൾ, വ്സ്പ്തിം മാറാൻ ഉള്ള 
മുറ കൾ,വ് പ്ശമ മുറ കൾ തുടങ്ങ യവ്). 

2  

I I  പ്പവ്ർത്തന ന യപ്ന്തണിം 
 

  

11 ഭക്ഷ്ണ സാമപ്ഗ കൾ പലകകള ൽ/പലകത്തട്ടു ളിൽ, തറയ ൽ ന ന്നുിം 
ഉയരത്ത ലുിം, െുവ്രുകള ൽ ന ന്്ന മാറ യുിം സൂക്ഷ് ച്ച ര ക്കുന്നു. 

2  

12 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സവീകര ക്കുചമ്പാഴുിം, എടുക്കുചമ്പാഴുിം, 
അയക്കുചമ്പാഴുിം പ്ശദ്ധപയാചട ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നു; വ്സ്തുക്കൾ 
തറയ പലാ, അസിംഘട ത രീത യ പലാ ക ടക്കുന്ന ല്ല. 

2  

13 തണുപ്പ ച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 5 ഡ പ്ഗ  ചസൽഷയസ ൽ താചഴയാണ് 
സവീകര ക്കുന്നത്. ശീതീകര ച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 
 -18 ഡ പ്ഗ  ചസൽഷയസ ൽ അചല്ലങ്ക ൽ താചഴയാണ് സവീകര ക്കുന്നത്. 

2  

14* തണുപ്പ ച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 5 ഡ പ്ഗ  ചസൽഷയസ ൽ  താചഴ താപന ല 
ഉള്ള മുറ കള ൽ(െ ല്ലർ/പകാൾഡ് മുറ യ ൽ)സൂക്ഷ് ച്ച ര ക്കുന്നു. ഗാഢ 
ശീതീകര ച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ -18 ഡ പ്ഗ  ചസൽഷയസ ൽ  അചല്ലങ്ക ൽ 
താചഴ താപന ല ഉള്ള മുറ കള ൽ (പ്ഫീസർ/പപ്ഫാസൺ മുറ യ ൽ) 
സൂക്ഷ് ച്ച ര ക്കുന്നു. താപന ല ന രീക്ഷ്ണത്ത ചെ പരഖകൾ 
പര പാല ക്കുന്നു. 

4  

15 തണുപ്പ ക്കുന്ന മുറ കളുിം ഗാഢ ശീതീകരണ മുറ കളുിം പൂപ്പൽ വ്ളർച്ച, 
അനാവ്ശയ വ്സ്തുക്കൾ മുതലായവ് ഇല്ലാചത, വ്ൃത്ത യുിം 
ചവ്ട പ്പുമുള്ളതായ  പര പാല ക്കുന്നു. 

2  

16 ആദയിം ചകാണ്ടുവ്രുന്നത്. ആദയിം പുറചത്തടുക്കുക (FI FO),ആദയിം 
കാലഹരണചപ്പടുന്നത് ആദയിം ഒഴ വ്ാക്കുക (FEFO) എന്നീ 
സപ്മ്പദായങ്ങൾ ന ലവ് ലുണ്ട് . കൂടാചത കാലാവ്ധ  കഴ ഞ്ഞ 
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അലമാരകള ൽ വ് ൽപ്പനക്ക് റവച്ചിട്ടുപണ്ടാ എന്്ന 
പനാക്കുക. പര പശാധ ക്കുക.  

2  

I I I               പര പാലനവ്ുിം ശുെ തവവ്ുിം   

17 പര സരിം വ്ൃത്ത യായ  സൂക്ഷ് ച്ച ര ക്കുന്നു; കൂടാചത ഭക്ഷ്യ 
സുരക്ഷ്യ ൽ വ് ട്ടുവ്ീഴ്െ ചെയ്യുന്ന, അമ തമായ ഒഴുക്ക്, 
െ ലന്ത വ്ലകൾ, ചപാട  മുതലായവ് ഒന്നുമ ല്ല. പരഖകൾ 
പര പശാധ ക്കുക. 

2  



18 സിംഭരണ ഉപകരണങ്ങൾ(സിംഭരണ കൾ/ പലകകൾ), ഭക്ഷ്ണ-
പര സരിം എന്ന വ് വ്ൃത്ത യാക്കൽ ശുെീകരണ പട്ട കയ്ക്കുിം, 
കാരയപര പാട ക്കുിം അനുസര ച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. 

2  

19 പര സരങ്ങളുചടയുിം ഉപകരണങ്ങളുചടയുിം പ്പത പരാധ 
അറ്റകുറ്റപ്പണ കൾ പത വ്ായ  നടത്തുന്നു. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 

2  

20* കീട ന യപ്ന്തണ പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾ ലഭയമാണ്; ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങള ൽ 
അിംഗീകൃത കീട ന യപ്ന്തണ രാസവ്സ്തുക്കൾ മാപ്തിം 
ഉപപയാഗ ക്കുന്നു. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 

4  

21 കീട ന യപ്ന്തണ പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പര ശീലനിം ലഭ ച്ചവ്രുിം 
പര െയസമ്പന്നരുമായ ഉപദയാഗസ്ഥരാണ്. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 

2  

22 എല ചകണ കൾ മത യായ എണ്ണത്ത ൽ ലഭയമാണ്, അവ് മാപ്പ് 
ചെയ്യുന്നു. ഉപപയാഗ ക്കുന്ന പ്പാണ  ചകണ കൾ പ്പവ്ർത്തനക്ഷ്മമാണ്; 
കൂടാചത പത വ്ായ  വ്ൃത്ത യാക്ക  പര പാല ക്കുന്നു. 

2  

23 പര സരത്ത് കീടബാധയുചട ലക്ഷ്ണങ്ങള ല്ല (മുട്ട, ലാർവ്, കാഷ്ഠിം 
മുതലായവ്). 

2  

24 സിംഭരണ സ്ഥലങ്ങള ൽ ന ന്്ന ഭക്ഷ്ണാവ്ശ ഷ്ടങ്ങളുിം മറ്റ് മാല നയങ്ങളുിം 
അട ഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഒഴ വ്ാക്കാൻ ഇടയ്ക്ക ചട നീക്കിംചെയ്യുന്നു. 

2  

I V വ്യക്ത  ശുെ തവിം 
 

  

25 ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർ വ്ാർഷ ക ലവ്ദയപര പശാധനയുിം 
സാിംപ്കമ ക, ഉദര സിംബദ്ധമായ പരാഗങ്ങൾചക്കത ചരയുള്ള 
പ്പത പരാധകുത്ത ചവ്പ്പുകളുിം ന ർപേശ ക്കചപ്പട്ട വ്യവ്സ്ഥകൾ പ്പകാരിം 
ചെയ്ത ട്ടുണ്ട്. പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 

2  

26 പരാഗപമാ, തുറന്ന മുറ വ്ുകപളാ, ചപാള്ളലുകപളാ ഉള്ള ആരുിം 
ഭക്ഷ്ണവ്ുമായ  സമ്പർക്കിം പുലർത്തുന്ന ല്ല; ഭക്ഷ്ണപമാ 
ഭക്ഷ്ണവ്ുമായ  ബന്ധചപ്പട്ട വ്സ്തുക്കപളാ ലകകാരയിം ചെയ്യുന്ന ല്ല 
എന്്ന പര പശാധ ക്കുക. 

2  

27* ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർ വ്യക്ത പരമായ ശുെ തവിം, 
(വ്ൃത്ത യുള്ള വ്സ്പ്തങ്ങൾ, മുറ ച്ച നഖങ്ങൾ, ചവ്ള്ളിം  യറാത്ത മുറിവ് 
റ ട്ടുവനുള്ള  ുണിക്കഷ്ണം  തുടങ്ങ യവ്)  ുെി വ  ീേങ്ങളും 
(അയഞ്ഞ ആഭരണങ്ങൾ, പു വേി, പുറസത്തക്കു  ുപ്പു  എന്നിവ 
ഒെിവാക്കു , സ   െു ൽ മു ോയവ) പാേിക്കുന്നു. 

4  

28 ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർക്ക് അനുപയാ യമായ ഉപര  
വ്സ്പ്തങ്ങൾ, കയ്യുറകൾ, ശ പരാവ്സ്പ്തിം, പാദരക്ഷ്ക്കുള്ള ആവ്രണിം 
മുതലായവ് ആവ്ശയമുള്ള ടചത്തല്ലാിം സജ്ജീകര ച്ച ര ക്കുന്നു. 
 

2  

V              പര ശീലനിം, പരഖകൾ സൂക്ഷ് ക്കൽ 
 

  



29 ഭക്ഷ്യ ഇടപാടു സ്ഥാപനത്ത ൻചറ സവന്തിം പര പശാധനയുിം പുറപമ 
ന ന്നുള്ള പര പശാധനയുിം ന ശ്ച ത ഇടപവ്ളകള ൽ നടത്തുന്നു. 
പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 

2  

30 ഭക്ഷ്യ വ്യാപാരത്ത ന് ഫലപ്പദമായ ഉപപഭാക്തൃ പരാത  പര ഹാര 
സിംവ് ധാനിം ഉണ്ട്. 

2  

31 ഭക്ഷ്ണിം ലകകാരയിം ചെയ്യുന്നവ്ർക്ക് ആവ്ശയമായ അറ വ്ുിം 
ലനപുണയവ്ുിം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പര ശീലനവ്ുിം 
ലഭ ച്ച ട്ടുണ്ട്. പര ശീലന പരഖകൾ പര പശാധ ക്കുക. 

2  

32* ഉെ തമായ പ്പമാണീകരണവ്ുിം പരഖകളുിം ലഭയമാണ്. കൂടാചത അവ്  ഒരു 
വ്ർഷപത്തക്ക് അചല്ലങ്ക ൽ ഉൽപ്പന്നത്ത ചെ സിംഭരണ കാലാവ്ധ  വ്ചര, 
ഏതാപണാ കൂടുതൽ? അത് വ്ചര. ന ലന ർത്തുന്നുണ്ട്. 

4  
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നക്ഷ്പ്തെ ഹ്നിം (*) പൊദയങ്ങൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്ചയ സാരമായ  ബാധ പച്ചക്കാവ്ുന്നത നാൽ അവ് 
പര ഹര ക്കുന്നത ന് മുൻഗണന നൽകണിം. അത്തരിം പൊദയങ്ങള ൽ വ്ീഴ്െ പ്ശദ്ധയ ൽ  ചപട്ടാൽ, 
ചപാരുത്തപക്കട പലക്ക് നയ ക്കുിം. 

പപ്ഗഡ ിംഗ് (തരിം ത ര ക്കൽ) 

എ +           66 - 74      മാതൃകാപരമായ  പാല ക്കുന്നു 

എ               60 - 65      തൃപ്ത കരമായ  പാല ക്കുന്നു 

ബ                 27 - 59      ചമച്ചചപ്പടുത്തൽ ആവ്ശയമാണ് 

പപ്ഗഡ് ഇല്ല   <27          പാല ക്കുന്ന ല്ല ( NC ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


