
தமிழ்நாடு அரசு 
தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத் துைற 

(உணவு பாதுகாப்பு பிரிவு) 

எண்: __________________________ நாள்: ____________________ 
உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் அலுவலகம் 
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________

உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் சட்டம், 2006-ன் சட்டப்பிரிவு 38 (2) & உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் 

விதிகள், 2011-ன் விதி 2.1.3.4 (iii) (a) & (i)-ன் கீழ் அளிக்கப்படும் அறிவிப்பு 

ெபாருள்: உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் சட்டம், 2006 – உணவு பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு – ஆய்வு 
குறிப்பு மற்றும் அறிவிப்பு சார்பு ெசய்தல் – ெதாடர்பாக. 

-:oOo:- 

தாங்கள் _______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ என்ற 

முகவரியில் ____________________________________________________________________________________________________ 

என்னும் நிறுவனப் ெபயரில் உணவுப் ெபாருள் ெதாழில் (Food Business) ெசய்து வருகிறீர்கள். 

_____________________________ ஒன்றிய உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் __________________________ அன்று தங்கள் 

நிறுவனத்தில் ேமற்ெகாண்ட  ஆய்வின் முடிவுகள் பின்வருமாறு ெதரிவித்துக் ெகாள்ளப்படுகிறது. 

தற்சமயம் குறிப்பிடத்தக்க குைறபாடுகேளா சட்ட விதிமீறல்கேளா கண்டறியப்படவில்ைல.  எனினும் 
குறிப்பிடத்தக்க குைறபாடுகேளா சட்ட விதிமீறல்கேளா இப்ேபாதிருந்ேத உள்ளெதன பின்ெனாரு 

ஆய்வின்ேபாது கண்டறியப்பட்டால் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் சட்டம், 2006-ன் சட்டப்பிரிவு 26 (1) 
மீறப்பட்டதாக கருதப்பட்டு தங்கள் மீது சட்டபூர்வ நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படும் என அறிவிக்கப்படுகிறது. 

தற்சமயம் ஆய்வு அலுவலரால் கண்டறியப்பட்டு சுட்டிக்காட்டப்பட்ட எளிதில் கைளயத்தக்க 

குைறபாடு(Trivial Errors)கைள உடனடியாக நிவர்த்தி ெசய்துவிட ேவண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 

தற்ேபாைதய ஆய்வின் ேபாது கண்டறியப்பட்டு இத்துடன் இைணக்கப்பட்ட ஆய்வறிக்ைகயில் ெதளிவாக 
குறிப்பிடப்பட்ட வைகயில் அைனத்து குைறபாடுகைளயும் சட்ட விதிமீறல்கைளயும் அவற்றுக்ெகதிரில் 

குறிப்பிடப்பட்ட கால அவகாசத்திற்குள் நிவர்த்தி ெசய்து அதன் விபரத்ைத அடியிற் ைகெயாப்பமிட்ட ஆய்வு 
அலுவலருக்கு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் எழுத்து பூர்வமாக ெதரிவிக்கேவண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.  தவறும் 
பட்சத்தில் ஆய்வறிக்ைகயில் குறிப்பிட்ட சட்டப்பிரிவு மற்றும் சட்டவிதிகைள தாங்கள் மீறியதாக கருதப்பட்டு 
சட்டபூர்வ நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்படுகிறது. 

குறிப்புைர:- 

ஆய்வு அலுவலர் ைகெயாப்பம் 

ெபறுநர் 

_______________________________________________ அவர்கள், 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

உணவு ெதாழிலாற்றுநர் ஒப்புைக 
FBO acknowledged 

 _______________________மாவட்ட நியமன அலுவலர் அவர்களுக்கு தகவலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.



தமிழ்நாடு அரசு 
தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத் துைற 

(உணவு பாதுகாப்பு பிரிவு) 

எண்: ________________________ நாள்: _____________________   உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் அலுவலகம் 
-------------------------------------------------------------) 

----------------------------------------------- 
--------- மாவட்டம் 

உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் சட்டம், 2006-ன் சட்டப்பிரிவு 38 (2) & உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் விதிகள், 
2011-ன் விதி 2.1.3.4 (iii)(a)&(i)-ன் கீழ் அளிக்கப்படும் அறிவிப்பு 

ெபாருள்: உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் சட்டம், 2006 - சட்டவிதி மீறல்கள் - அறிவிப்பு சார்பு ெசய்தல் –  
                   ெதாடர்பாக. 

-:oOo:- 
தாங்கள் ______________________________________________________________________________________________ 

என்ற முகவரியில் ______________________________________________________________________________________________ 

என்னும் நிறுவனப் ெபயரில் உணவு ெபாருள் வணிகம் ெ சய்து வருகிறீர்கள். __________________________ அன்று 

________________________ஒன்றிய உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் தங்கள் நிறுவனத்தில் ேமற்ெகாண்ட ஆய்வின் ேபாது 

பின்வரும் குைறபாடுகள்   ( X - குறியிடப்பட்டைவ மட்டும்) கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

வ. 
எண் 

ஆய்வின்ேபாது கண்டறியப்பட்ட குைறபாடுகள் 
மீறப்பட்டுள்ள சட்டப்பிரிவு/ 
விதிமுைற/ஒழுங்குமுைறகள் 

நிவர்த்தி/ 
திருத்தம் 

ெசய்வதற்கான
காலவைரயைற 

1 2 3 4 

1 
தங்கள் உணவு வணிகத்திற்காக உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் 
தரங்கள் சட்டம், 2006-ன் கீழ் பதிவு ெசய்து 
ெகாள்ளவில்ைல/உரிமம் ெபற்றுெகாண்டிருக்க வில்ைல 

சட்டப்பிரிவு; 31 
சட்டப்பிரிவு;31(1) 
உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற; 2.1.2.(1) 

2 
உணவு வணிக நிறுவனத்தில் ெபாதுமக்கள் பார்ைவயில் 
படும் வைகயில் பதிவு சான்றிதழ் / உரிம சான்றிதழ் 
ைவக்கப்படவில்ைல 

உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற; 2.1.1.(5)  
உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற; 2.1.4.(6) 

3 காலாவதியாகிவிட்ட பதிவு சான்றிதழ்/உரிம சான்றிதழ் 
புதுப்பிக்கப்படவில்ைல 

உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற; 2.1.2.(1) 
மற்றும் 2.1.7.(5) 

4 ெகாள்முதல் மற்றும் விற்பைன குறித்த பதிேவடுகள் 
பராமரிக்கப்படவில்ைல 

உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற-இைணப்பு; 3 
நிபந்தைன எண்;8 

5 உணவு வணிகம் சட்டவிதிகளின்படி சுகாதாரமான 
இடத்தில், சூழலில் ேமற்ெகாள்ளப்பட வில்ைல 

உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற; 2.1.2. மற்றும் 
அட்டவைண 4 

6 

உணவு தயாரிப்பு பகுதியில் ேதைவயான உறிஞ்சு
சக்தியுடன் கூடிய புைக ேபாக்கி அைமக்கப் படவில்ைல; 
உணவு தயாரிப்பு பகுதி முழுவதும் புைக பரவி சுகாதாரக் 
ேகடு ஏற்பட்டுள்ளது. 

உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற அட்டவைண 
4-ன் பகுதி-V 

7 காலாவதியான உணவுப் ெபாருட்கள் விற்பைனக்கு/ 
இருப்பு ைவக்கப்பட்டுள்ளன 

சட்டப்பிரிவு; 27(2)(a) 

8 
சட்டவிதிகளின்படி விபரச்சீட்டு இல்லாமல் உணவுப்
ெபாட்டலங்கள் விற்பைனக்கு/இருப்பு 
ைவக்கப்பட்டுள்ளன 

சட்டப்பிரிவு; 23(1) 

9 சட்டவிதிகளின்படி தைடெசய்யப்பட்ட உணவுப்
ெபாருட்கள் விற்பைனக்கு/இருப்பு ைவக்கப்பட்டுள்ளன 

சட்டப்பிரிவு; 26(2)(iv) 

10 

அனுமதிக்கப்படாத நிறமூட்டிகள் (colouring agents)
உள்ளிட்ட பிற ேசர்க்ைக ெபாருட்கள் (additives) உணவு 
தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன/ இருப்பு 
ைவக்கப்பட்டுள்ளன 

சட்டப்பிரிவு; 19(1) 

11 பயன்படுத்தப்பட்ட சைமயல் எண்ெணய் மீண்டும் 
மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது 

உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற அட்டவைண 
4-ன் பகுதி-V(II)(3)(e)  

12 
உணவு ைகயாளும் பணியாளர்கள் தன்சுத்தம் 
ெகாண்டிருக்கவில்ைல; மருத்துவ உடல்தகுதி சான்று 
ெபற்றிருக்கவில்ைல 

சட்டப்பிரிவு; 26(3) மற்றும்
உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற; 2.1.1.(2)ன் படி 
அட்டவைண 4-ன் பகுதி-IIன் 
கீழ் நிபந்தைன எண்;10.1.2 

1 



வ. 
எண் 

ஆய்வின்ேபாது கண்டறியப்பட்ட குைறபாடுகள் 
மீறப்பட்டுள்ள சட்டப்பிரிவு/ 
விதிமுைற/ஒழுங்குமுைறகள் 

நிவர்த்தி/ 
திருத்தம் 

ெசய்வதற்கான
காலவைரயைற 

1 2 3 4 

13 
உணவு ைகயாளும் பணியாளர்கள் ேதைவயான அளவில் 
பாதுகாப்பான தைலமுடிகவசம்/ைகயுைற/முக கவசம் 
அணிந்திருக்கவில்ைல 

உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற; 2.1.1.(2)ன் படி 
அட்டவைண 4-ன் பகுதி-IIன் 
கீழ் நிபந்தைன எண்;10.2.1 

14 
உணவு ைகயாளும் பணியாளர்கள் தன்சுத்தத்திற்கு 
ேதைவயான அளவில் ேசாப்புகள்/தண்ணீர் வசதி 
ைவத்திருக்கவில்ைல 

உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற அட்டவைண 
4-ன் பகுதி-V(I)(II)(1)  

15 

உணவுப் ெபாருள் இருப்புைவத்தல்/ தயாரிப்பில்/
பரிமாறுதலில்/ேபாக்குவரத்தில் உபேயாகப்படுத்தும் 
பாத்திரங்கள்/உபகரணங்கள் சுத்தமாக/ நச்சுத் தன்ைமயற்ற 
நிைலயில் பராமரிக்கப்படவில்ைல 

உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற; 2.1.1.(2)ன் படி 
அட்டவைண 4-ன் பகுதி-I 

16 உணவு தயாரிப்பில் அருந்தத்தக்க பாதுகாப்பான குடிநீர் 
பயன்படுத்தவில்ைல 

உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற; 2.1.1.(2)ன் படி 
அட்டவைண 4-ன் பகுதி-I 

17 குடிநீர் ேசமிப்பு முைற பாதுகாப்பாக 
அைமக்கப்படவில்ைல 

உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற; 2.1.1.(2)ன் படி 
அட்டவைண 4-ன் பகுதி-I 

18 உணவுப் ெபாருட்கைள மூடி ைவப்பதற்கான வசதிகைள 
ேமற்ெகாள்ளவில்ைல 

உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற; 2.1.1.(2)ன் படி 
அட்டவைண 4-ன் பகுதி-I 

19 ஈக்கள், பூச்சிகள் முதலான ெதாற்றுகைள தடுக்கும் 
வசதிகைள ேமற்ெகாள்ளவில்ைல 

உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற; 2.1.1.(2)ன் படி 
அட்டவைண 4-ன் பகுதி-I 

20 
கழிவுநீர் ெவளிேயற்றும் வசதி ெசய்யப்படவில்ைல; 
குப்ைபகள்/கழிவுகைள தினசரி அடிப்பைடயில் அகற்றும் 
வழிமுைற ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல 

உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற; 2.1.1.(2) 
மற்றும் (4)ன் படி 
அட்டவைண 4-ன் பகுதி-I & II 

21 புைகபிடித்தல், எச்சில் துப்புதல் ேபான்ற சுகாதாரமற்ற 
நடவடிக்ைககள் தைடெசய்யப்பட்டிருக்கவில்ைல 

உணவு வணிக உரிம/பதிவுகள் 
ஒழுங்குமுைற; 2.1.1.(2)ன் படி 
அட்டவைண 4-ன் பகுதி-Iன் 
கீழ் நிபந்தைன எண்;16 

22 அனுமதிக்கப்படாத விஷத் தன்ைமயுள்ள ெபாருட்கள் 
இருப்பில்/விற்பைனக்காக ைவக்கப்பட்டுள்ளன 

சட்டப்பிரிவு 3(zz)(i) மற்றும்
சட்டப்பிரிவு 26(2)(i) 

23 உணவு பாதுகாப்பு அலுவலரின் முந்ைதய 
அறிவுறுத்தல்கள் பின்பற்றப்படவில்ைல 

சட்டப்பிரிவு; 55 

ேமற்கண்ட குைறபாடுகைள அவற்றிற்கு எதிேர பத்தி 4-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கால வைரயைறக்குள் நிவர்த்தி/ 
திருத்தம் ெசய்து அதன் விபரத்ைத அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச காலவைரயைறக்குப்பின் மூன்று நாட்களுக்குள் 
கீேழ ைகெயாப்பமிட்டுள்ள உணவு பாதுகாப்பு அலுவலருக்கு எழுத்துபூர்வமாக ெதரிவிக்க ேவண்டும் எனவும் 
தவறும்பட்சத்தில் தங்கள்மீது சட்டபூர்வ நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்படுகிறது. 

உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் 

ெபறுதல் 
திரு./திருமதி./ெசல்வி. __________________________________________________ அவர்கள், 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ேமற்படி அறிவிப்பு நகல் ெபற்று ெகாண்ேடன் 

நகல் தகவலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. 
மாவட்ட நியமன அலுவலர், மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு அலுவலகம், ______________. 
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