
இணைப்பு 3 

உரிமத்தின் நிபந்தணைகள் 

 

அணைத்து உைவு வைிக ஆபரேட்டர்களும்  உைவு வைிகத்தின் ரபரது பின்வரும் நிபந்தணைகளுக்கு 

இைங்குவணத உறுதி செய்ய ரவண்டும். 

உைவு வைிக ஆபரேட்டர்கள்: 

1. படிவம் C இல் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தின் உண்ணமயரை நகணை எல்ைர ரநேங்களிலும் வளரகத்தில் ஒரு 

முக்கிய இடத்தில் கரட்ெி படுத்த ரவண்டும்  . 

2. உரிமம் வழங்கும்  அதிகரரிகள் அல்ைது அவர்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பைியரளர்களுக்கு 

வளரகத்திற்கு ரதணவயரை அணுகல் வழங்கப்பட ரவண்டும். 

3. செயல்பரடுகளில் ஏரதனும் மரற்றம் அல்ைது உரிமத்தின் உள்ளடக்கத்தில் ஏரதனும் மரற்றங்கள் 

குறித்து அதிகரரிகளுக்குத் சதரிவிக்கவும்  

4. உற்பத்தி செயல்முணறணய ரமற்பரர்ணவயிட குணறந்தபட்ெம் ஒரு சதரழில்நுட்ப நபணே நியமிக்கவும். 

உற்பத்தி செயல்முணறணய ரமற்பரர்ணவயிடும் நபர் ரவதியியல்/ உயிர் ரவதியியல்/ உைவு மற்றும் 

ஊட்டச்ெத்து/ நுண்ணுயிரியல் அல்ைது உைவு சதரழில்நுட்பம்/ பரல் சதரழில்நுட்பம்/ பரல் 

நுண்ணுயிரியல்/ பரல் ரவதியியல்/ பரல் சபரறியியல்/ எண்சைய் சதரழில்நுட்பம்/ கரல்நணட 

ஆகியவற்றில் அறிவியல் பட்டம் சபற்றிருக்க ரவண்டும். அறிவியல் /ர ரட்டல் ரமரைஜ்சமன்ட் 

மற்றும்  ரகட்டரிங் சதரழில்நுட்பம் அல்ைது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கணைக்கழகம் அல்ைது நிறுவைம் 

அல்ைது அதற்கு ெமமரை வைிகத்தின் குறிப்பிட்ட ரதணவகளுடன் சதரடர்புணடய ரவறு ஏரதனும் ஒரு 

பிரிவில் பட்டம் அல்ைது டிப்ளரமர சபற்றவேரக இருத்தல் ரவண்டும். 

5. ஒவ்சவரரு ஆண்டும், குறிப்பிட்ட கரை வருடரந்திே வருவரணய (ஏப்ேல் 1 முதல் மரர்ச் 31 வணேயரை 

கரைத்திற்கரை  வருவரணய ரம 31 க்குள் FOSCOS வரயிைரக ெமர்ப்பிக்க ரவண்டும். பரல் மற்றும் பரல் 

சபரருட்களின் ரெகரிப்பு/ ணகயரளுதல்/ உற்பத்திக்கரக குறிப்பிட்ட வருடரந்திே வருவரயும் (1 ஏப்ேல் 

முதல் 31 செப்டம்பர் வணே 30 நவம்பர் மற்றும் அக்ரடரபர் 1 முதல் மரர்ச் 31 வணே) FOSCOS வரயிைரக 

ெமர்ப்பிக்க ரவண்டும். 

6. உரிமம்/ பதிவில் சுட்டிக்கரட்டப்பட்ட தயரரிப்ணபத் தவிே ரவறு எந்தப் சபரருளும் யூைிட்டில் உற்பத்தி 

செய்யப்படவில்ணை என்பணத உறுதிப்படுத்தவும். 



7. உைவு வைிக வணகக்கு ஏற்ப அட்டவணை - 4 -ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி சதரழிற்ெரணையின் 

சுகரதரே மற்றும் சுகரதரேத் தேங்கணளயும் சதரழிைரளியின் சுகரதரேத்ணதயும் பேரமரிக்கவும். 

8. திைெரி உற்பத்தி, மூைப்சபரருட்கள் பயன்பரடு மற்றும் விற்பணை பற்றிய பதிவுகணள தைித்தைியரக 

பேரமரிக்கவும். 

9. பயன்படுத்தப்படும் மூைப்சபரருட்களின் ஆதரேம் மற்றும் தேநிணைகள் ெிறந்த தேத்தில் இருப்பணத 

உறுதி செய்யவும். 

10. எந்த ஒரு உைவு சபரருட்கணளயும் உரிமம் வழங்கும் அதிகரரியின் திருப்தி படரத வண்ைம் 

தயரரிப்பரதர, ரெமிப்பரதர, விற்பரதர,, கரட்ெி படுத்துவரதர அல்ைது விற்பணைக்கு உட்படுத்துவரதர  

கூடரது. குப்ணப கழிவுநீர், ெிறுநீர் கழிக்கும் இடம் மற்றும் துர்நரற்றம் வீசும் இடங்களிரைர அல்ைது கழிவு 

நீர் இடங்களிரைர/அருகரணமயிரைர எவ்வித உைவு சபரருட்கணளயும் ணகயரள கூடரது. 

11.  இயந்திேம் மற்றும் உபகேைங்கணள முணறயரக சுத்தம் செய்வதற்கு சுத்தமரை இடத்தில் 

அணமப்புகணள (ரதணவயரை இடங்களில்) (CIP) உறுதி செய்யவும். 

12. செரந்த அல்ைது என்ஏபிஎல் (NABL) அங்கீகரேம் சபற்ற /FSSAI அறிவிக்கப்பட்ட ஆய்வகங்கள் மூைம் 

பரதுகரப்பரை உைவு உற்பத்தி மற்றும் விநிரயரகத்ணத உறுதி செய்ய முந்ணதய தேவு மற்றும் இடர் 

மதிப்பீட்டின் அடிப்பணடயில் விதிமுணறகளுக்கு ஏற்ப உைவுப் சபரருட்களில் சதரடர்புணடய இேெரயை 

மற்றும் /அல்ைது நுண்ணுயிரியல் தேத்ணத ரெரதிப்பணத குணறந்தபட்ெம் ஆறு மரதங்களுக்கு ஒரு 

முணறயரவது உறுதி செய்தல் ரவண்டும். 

13. ரதணவயரை அளவு சவப்பநிணை உைவு ெப்ணள ெங்கிலி முழுவதும் அதரவது சகரள்முதல் அல்ைது 

ரெரர்ெிங் செய்யும் இடத்திலிருந்து குளிரூட்டும் இடம், உைவு ரபரக்குவேத்து, உைவு ரெமிப்பு முதல்  

இறுதி நுகர்ரவரணே அணடயும் வணே பேரமரிக்கப்படுவணத உறுதி செய்ய ரவண்டும். 

14. உற்பத்தியரளர்/இறக்குமதியரளர்/விநிரயரகஸ்தர் உைவு சபரருட்கணள,  உரிமம் சபற்ற/பதிவு 

செய்யப்பட்ட விற்பணையரளர்களிடம் மட்டும் இருந்து வரங்கவும் விற்கவும் ரவண்டும். அதற்குரிய 

பதிரவடுகள் பேரமரிக்கப்பட  ரவண்டும் 

 

பிற நிபந்தணைகள் 

 

1. ர ரட்டல்கள், உைவகங்கள் மற்றும், இைிப்புகள், கரேங்கள் அல்ைது உைவின் பிற சபரருட்கணள 

விற்பணை செய்யும் மற்ற உைவு கணடகளின் உரிணமயரளர்கள் சநய், ெணமயல் எண்சைய், வைஸ்பதி 

மற்றும் பிறவற்றில் ெணமக்கப்பட்ட சபரருட்களின் தைித்தைி பட்டியல்கணளக் சகரண்ட அறிவிப்பு 

பைணகணய வரங்குபவர்களின் தகவலுக்கரக ணவக்க ரவண்டும்.  

2. ெணமத்த அல்ைது தயரரிக்கப்பட்ட உைணவ விற்பணை செய்யும் உைவு வைிக ஆபரேட்டர் 

விற்பணைக்கு சவளிப்படும் சபரருட்களின் தன்ணம அடங்கிய அறிவிப்பு பைணகணயக் பரர்ணவக்கு 

ணவக்க ரவண்டும் 



3. எந்தசவரரு  எண்சைய்  உற்பத்தியரளர்கள், அல்ைது விற்பணையரளர்கரளர  கைி (Ghani) ஆபரேட்டர் 

உட்பட சவண்ணை, சநய், வைஸ்பதி, ெணமயல் எண்சைய்கள், கணேெலில் எடுக்க பட்ட எண்சைய் , 

எண்சைய்   நீக்கப்பட்ட வித்துக்கள், உண்ைத்தகுந்த எண்சைய் புண்ைரக்குகள் (மரவு) மற்றும் எந்த 

வணகயரை சகரழுப்புகளில்  இருந்து எண்சைய் உற்பத்திரயர/விற்பணைரயர செய்யும் உைவு 

ஆப்பரேட்டர்கள் அதற்குரிய பதிரவடுகணள,  கீழ் கண்டவரறு பேரமரிக்க ரவண்டும். 

1. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அளவு 

2. சபறப்பட்ட மூைப்  சபரருட்கள் 

3.விற்பணை செய்யப்பட்ட அளவு 

4.பயன்படுத்தப்பட்ட எண்சைய் விணத வணக 

5. சகரழுப்பு நீக்கப்பட்ட உண்ைத்தகுந்த  எண்சைய் புண்ைரக்கு 

6. எண்சைய்  விணத மரவுகள் பயன்படுத்த பட்ட அளவு 

 

இந்த பதிரவடுகளில் சபரருட்கள் சபறபட்ட  இடம்,  விற்பணைக்கு அளித்த இடம், சபயர்மற்றும்  

முகவரியுடன் கூடிய தகவல்கள் பதிவிட ரவண்டும், உரிமம் வழங்கும் அதிகரரிகரளர அல்ைது 

அவர்களரல் நியமிக்க பட்ட அதிகரரிகரளர ரகட்கும் சபரழுது கரட்டவும், ெமர்ப்பிக்கவும் ரவண்டும்   

4. ஆய்வக வெதியுடன் கூடிய தரவே எண்சைய் உற்பத்தியரளர்கள், ெணமயல் எண்சைய் 

உற்பத்தியரளர்கரள, உைவு துணற உரிமம் சபற தகுதியரைவர்கள் ஆவர். 

 

 

 


