
जोडपत्र - ३ 

परवान्याच्या अटी 

सर्व अन्न व्यर्साय चालकाांनी त्ाांचे अन्न व्यर्साय कालक्रमाने कालार्धित सदोधदत खालील अटी ांची परिपूतवता केल्याची 

खात्री धदली पाधिजे - 

अन्न व्यर्साय चालकाांनी – 

१ नमुना सी (फॉमव- सी) मधे्य प्राप्त पिर्ान्याची सत्प्रत सदोधदत आर्ािाच्या ठळक जागी दर्वनी लार्ली पाधिजे.  

२ पिर्ाना प्राधिकािी धकां र्ा त्ाांनी अधिकृत केलेल्या कमवचाऱ्यास आर्ािामधे्य आर्श्यक प्ररे्र् धदला पाधिजे.  

३ पिर्ान्यातील कोणतािी बदल धकां र्ा कायावतील अल्प सुिािणा / समाधर्ष्ट बाबी याबाबत प्राधिकिणास सूधचत केले 

पाधिजे. 

४ उत्पादन प्रधक्रया पयवरे्क्षण किण्यासाठी धकमान एक तांत्रज्ञ व्यक्ती नोकिीत ठेर्ली पाधिजे. उत्पादन प्रधक्रया पयवरे्क्षण 

किणािी व्यक्ती धकमान पुढील धर्षयासि र्ास्त्र पदर्ीिि - िसायनर्ास्त्र / बायोकेधमस्ट्र ी फूड अँड नुटर ीर्न / 

मायक्रोबायोलॉजी  धकां र्ा पदर्ी धकां र्ा  पदधर्का फूड टेक्नॉलॉधज / डेअिी टेक्नॉलॉधज / डेअिी मायक्रोबायोलॉजी / डेअिी 

केमेस्ट्र ी / डेअिी इांधजधनअरिांग / ऑईल  टेक्नॉलॉधज / वे्हटनविी सायन्स / िॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिांग टेक्नॉलॉधज  धकां र्ा 

मान्यताप्राप्त धर्द्यापीठाची धकां र्ा धक्षक्षणसांस्थेची धकां र्ा समतुल्य कोणतीिी पदर्ी धकां र्ा पदधर्का इति कोणत्ािी 

ज्ञानर्ाखेची जी व्यर्सायाच्या धर्रे्ष आर्श्यकतेनुसाि असेल. 

५ धनयतकाधलन र्ाधषवक माधितीपत्र (१ एधप्रल ते ३१ माचव) प्रते्क र्षावच्या ३१ मे दिम्यान पयंत पुिर्ले पाधिजे. दुिाचे 

सांकलन / िाताळणी / उत्पादन आधण दुग्धजन्य उत्पादनासाठी अिवर्ाधषवक माधितीपत्र धनदेर् केल्याप्रमाणे (१ एधप्रल ते 

३० सप्टेंबि ३० नोव्हेंबिपूर्ी आधण १ ऑक्टोबि ते ३१ माचव) पुिर्ले पाधिजे. 

६ पिर्ाना / नोांदणी (िधजस्ट्र ेर्न) मधे्य धनदेर् केलेल्या उत्पादनापेक्षा इति कोणत्ािी प्रकािचे उत्पादन युधनटमधे्य 

उत्पादन केले जाणाि नािी याची खात्री धदली पाधिजे. 

७ कािखान्याच्या स्वच्छता आधण आिोग्यधर्षयक आधण अन्न व्यर्सायाचे प्रकािानुसाि परिधर्ष्ट ४ मधे्य धनदेधर्त 

केल्याप्रमाणे कामगािाांचे आिोग्याबाबत दजाव सुस्स्थतीत िाखला पाधिजे. 

८ उत्पादनामिील दैनांधदन कच्या मालाचा र्ापि आधण धर्क्री स्वतांत्रपणे सुस्स्थतीत िाखली पाधिजे. 

९ र्ापिात येणाच्या कच्या मालाचा मूळ उगम (स्रोत) आधण दजाव सर्ोत्तम असण्याची खात्री धदली पाधिजे. 

१० अन्न व्यर्साय चालक अर्ा जागेत कोणतािी अन्नपदाथव उत्पादन, साठा धकां र्ा धर्क्रीसाठी प्रदधर्वत किणाि नािी धकां र्ा 

धर्क्रीसाठी पिर्ानगी देणाि नािी जो पिर्ाना प्राधिकािी याांचे मते कोणत्ािी सांडास, मुतािी, कचिाघाण, गटाि धकां र्ा 

अधतर्य घाणीचा टाकाऊ पदाथांचा साठा केलेल्या जागेपासून समािानकािकपणे परिणामकािकिीत्ा अलग नसेल. 

११ धनयधमत यांत्र आधण सामग्री स्वच्छता यासाठी क्लीन इन पे्लस धसस्ट्ीम (धजथे आर्श्यक असेल) याची खात्री धदली 

पाधिजे. 



१२ या धर्धनयमाप्रमाणे सांबांधित िसायनाची आधण / धकां र्ा अन्न उत्पादनातील सूक्ष्म धजर्ाणू प्रदूषके जी गत घटनाांचे 

अनुभर्ाचे माधितीर्ि आधण िोका मूल्यमापन याांचेर्ि आिारून आर्श्यकतेनुसाि र्ािांर्ाि चाचणीची खातिजमा, 

उत्पादन आधण सुिधक्षत अन्न पोिोचते किण्याचे खात्रीसाठी स्वतःचे धकां र्ा एन ए बी एल अधिकृत / अन्न सुिक्षा आधण 

मानके कायद्याने अधिसूधचत केलेल्या प्रयोगर्ाळेतून धकमान सिा मधिन्यापूर्ी एकदा तिी करून घेतली पाधिजे. 

१३ सांपादन किण्याच्या धठकाणापासून धकां र्ा उगमापासून ते अांधतम ग्रािकापयंत सदोधदत र्ीतकिण, र्ाितूक, साठा, 

इत्ादी िरून पुिर्ठा र्क्यतो पयंत आर्श्यक ते तापमान सुस्स्थतीत िाखण्याची खात्री धदली पाधिजे. १४ उत्पादन / 

आयातदाि / धर्तिक याांनी अन्न उत्पादने खिेदी आधण धर्क्री फक्त पिर्ानािािक / नोांदणीकृत धर्के्रत्ाकडूनच आधण 

धर्के्रत्ालाच केली पाधिजेत आधण त्ाांचे सांदभव नोांदी सुस्स्थतीत िाखल्या पाधिजेत. 

१४ उत्पादन / आयातदाि / धर्तिक याांनी अन्न उत्पादने खिेदी आधण धर्क्री फक्त पिर्ानािािक / नोांदणीकृत 

धर्के्रत्ाकडूनच आधण धर्के्रत्ालाच केली पाधिजेत आधण त्ाांचे सांदभव नोांदी सुस्स्थतीत िाखल्या पाधिजेत. 

इतर अटी 

१ िॉटेल, िेस्ट्ॉिांट आधण इति अन्न स्ट्ॊल  याांचे मालक जे खािा माल, धमठाई धकां र्ा इति अन्नपदाथव धर्कतात धकां र्ा 

धर्क्रीसाठी माांडतात ते सूचना फलकार्ि (नोटीस बोडवर्ि) जे पदाथव घी, खाद्य तेल, र्नस्पती आधण इति धिग्ध पदाथव 

यामधे्य बनर्ले असतील त्ाांची रे्गळी यादी इचु्छक खिेदीदािाांसाठी लार्ली पाधिजे. 

२ धर्जर्लेले धकां र्ा इति अन्न धर्कणािा अन्न व्यर्साय चालक याांनी त्ाचेकडे धर्क्रीसाठी माांडलेल्या पदाथावचे स्वरूप 

दर्वधर्णािा सूचना फलक (नोटीस बोडव) प्रदधर्वत केला पाधिजे.   

३ प्रते्क उत्पादक (घाणा चालधर्णािा सुद्धा) धकां र्ा लोणी, घी, र्नस्पती, खाद्य तेल, द्रार्ण आधकव त (सॉल्व्व्हन्ट 

एक्सटर ॅक्टड) तेल, डी-ओईल्ड धमल, खाद्य पीठे आधण इति अन्न धिग्ध पदाथांचे ठोक (घाऊक) धर्के्रते याांनी नोांदर्िी 

सुस्स्थतीत ठेर्ली पाधिजे     ज्यात उत्पादनाचे परिमाण, प्राप्त धकां र्ा धर्क्री झालेले, र्ापिलेल्या तेलधबयाांचे स्वरूप आधण 

डी-ओईल्ड धमलचे परिमाण आधण र्ापिलेले खाद्य पीठ इत्ादी जसे लागू असेल तसे आधण कािखान्यातून धकां र्ा 

व्यर्सायाचे धठकाणापासून अडल्याकडे पाठर्लेल्या प्रते्क पदाथावचे गांतव्य स्थान (जाण्याचे अांधतम धठकाण) दर्वधर्लेले 

पाधिजे आधण ते जेव्हा पिर्ाना अधिकाऱ्याला आर्श्यक असेल तेव्हा सादि केले पाधिजे. 

४ कोणतािी र्नस्पती तेल, खाद्य तेल आधण त्ाांचे उत्पादनाचा धनमावता धकां र्ा उत्पादक या कायद्याखाली पिर्ाना 

घेण्यासाठी पात्र ठिणाि नािी, जि त्ाचेकडे नमुने चाचणी धर्शे्लषणासाठी आधण स्वतःची प्रयोगर्ाळा सुधर्िा नसेल. 

५ धनमावत्ाकडून प्रते्क द्रार्ण आधकव त तेल (सॉल्व्व्हन्ट एक्सटर ॅक्टड तेल) 'धनम-रु्द्धीकृत' धकां र्ा 'कच्च दजाव - १' खाद्य 

र्ेंगदाणा पीठ धकां र्ा खाद्य खोबिे पीठ धकां र्ा दोन्हीिी याांचे साठा स्थानाांतिण धकां र्ा धर्क्री धि थेट नोांदणीकृत र्ापि कत्ावचे 

नार्ीचा केली पाधिजे आधण इति कोणत्ािी व्यक्तीस नािी आधण अर्ी कोणतीिी धर्क्री धकां र्ा स्थानाांतिण कोणत्ािी 

धतसऱ्या पक्षकािामाफव त घडता काम नये. 

६ नोांदणीकृत र्ापिकत्ांनी खिेदी केलेले प्रते्क द्रार्ण आधकव त तेल (सॉल्व्व्हन्ट एक्सटर ॅक्टड तेल), खाद्य र्ेंगदाणा पीठ 

धकां र्ा खाद्य खोबिे पीठ धकां र्ा दोन्हीिी याांचे प्रते्क परिमाण त्ाांचे इस्च्छत कािणासाठी त्ाांनी त्ाचे स्वतःचे 

कािखान्यातच पूणवतया र्ापिले पाधिजे आधण पुनधर्वक्री किता काम नये धकां र्ा अन्यथा कोणत्ािी इति व्यक्तीला 

िस्ाांतिण किता कामा नये. 



तथापी तितुदीनुसाि या पोटधनयमातील खालील धर्क्रीस धकां र्ा स्थानाांतिणास ते लागू िोणाि नािी:- 

i) किां धजया तेल; 

ii) कुसुम तेल; 

iii) महुआ तेल; 

iv) धनम तेल; 

v) vi) धचांचोका (टॅमॅरिड सीड) तेल; 

vii) आइ एस आइ प्रमाणपत्र धर्क्का असेलेले खाद्य र्ेंगदाणा पीठ 

viii) आइ एस आइ प्रमाणपत्र धर्क्का असेलेले खाद्य खोबिे पीठ   

७ जि अन्यथा अन्न सुिक्षा आयुक्त याांनी धर्धर्ष्ठ परिस्स्थतीमधे्य आधण धर्धर्ष्ठ कालार्िीसाठी आधण लेखी कािणे नोांदरू्न 

जनधितासाठी कायावलयीन िाजपत्रात अधिसूचना जिी करून या धर्धर्ष्ठ अटीपासून सूट धदली नसेल ति कोणतािी अन्न 

व्यर्साय चालक कोणत्ािी प्रकािचे खाद्यतेल धर्क्रीच्या कािणास्र् कोणत्ािी व्यक्तीस धर्क्री धकां र्ा धर्तिण धकां र्ा 

धर्क्रीसाठी प्रस्थाधर्त कोांब पाठधर्णाि कोांब पोिोच किणाि नािी ये धर्धनयममधे्य धर्रे्ष धनदेर् केलेल्या पद्धतीने 

पॅकबांद आधण धचन्हाांधकत धकां र्ा र्णवनधचट्ठी (लेबल) लार्लेले नसेल.   

 


