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கரூ மாவட்டத்தில் உணவு வணிககள், உணவுப் பாதுகாப்புத் துைறயின் கீ ழ்
பதிவு மற்றும் உrமம் ெபற்று உணவுப் ெபாருட்கைள விற்பைன
ெசய்யேவண்டும் என மாவட்ட ஆட்சிய கு.ேகாவிந்தராஜ் அறிவுைர.

பதிவு (Registration) / உrமம் (License) சான்றிதழ்
இந்தியா

முழுவதும்

அைனவருக்கும்

தரமான

மற்றும்

பாதுகாப்பான

உணவு

கிைடப்பைத உறுதிப்படுத்தும் வைகயில் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் சட்டம் அமலில்
உள்ளது. பைழய சட்டத்தில் உள்ளாட்சி அைமப்புகள் வழங்கி வந்த உrமத்ைத தற்ேபாது புதிய
சட்டத்தில்

உணவு

வியாபாrகளுக்கு

பாதுகாப்பு

பதிவு

துைற

மற்றும்

வழங்குகிறது.

உrமம்

ஏற்கனேவ

ெபறுவதற்காக

உணவுெபாருட்கள்

ேபாதிய

கால

அவகாசம்

வழங்கப்பட்டுவிட்டதால் வியாபாrகள் அவ/களுைடய விற்பைன ெகாள்முதல் ெதாைகக்கு
ஏற்ப உrமம் அல்லது பதிவு ெபறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டு உள்ளது. இதன்படி உrமம் அல்லது
பதிவு

ெபற

ேவண்டிய

உணவு

உற்பத்தியாள/கள்,

ெமாத்த

விற்பைனயாள/கள்

விநிேயாகஸ்த/கள், சில்லைற விற்பைனயாள/கள் மற்றும் உணவுப்ெபாருட்கைள ெகாண்டு
ெசல்லும் வாகனங்களுக்கு அைனவரும் தங்கள் பகுதி உணவு பாதுகாப்பு அலுவலrடேமா
அல்லது மாவட்ட நியமன அலுவலrடேமா பதிவு அல்லது உrமம் சான்றிதழ் ெபற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும்.
வருடத்திற்கு ரூ.12 லட்சத்திற்குள் வியாபாரம் ெசய்பவ/கள் உrய ஆவணங்களுடன்
உணவுப் பாதுகாப்பு அலுவலrடம் ேநrேலா அல்லது தபாலிேலா சம/ப்பிக்க ேவண்டும்.
அல்லது அருகில் உள்ள ெபாது ேசைவ ைமயம் மூலம் பதிேவற்றம் ெசய்து பதிவுச்சான்றிதழ்
ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். வருடத்திற்கு ரூ.12 லட்சத்திற்கு ேமல் வியாபாரம் ெசய்பவ/களுக்கு
உrமக்கட்டணமாக

சில்லைற

விற்பைனயாளருக்கு

ஆண்டுக்கு

ரூ.2,000–மும்,

தயாrப்பாள/கள் உற்பத்தி நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு ெமட்rக் டன்னுக்கு உட்பட்டதாக இருந்தால்
ரூ.3,000–மும்,

ஒரு

ெமட்rக்

டன்னுக்கு

ேமல்

இருந்தால்

ரூ.5,000–மும்

கருவூலம்

ெதாட/புைடய வங்கியில் ெசலுத்தி தங்களின் விவரங்கைள இைணயதளத்தில் பதிேவற்றம்
ெசய்து பதிேவற்றம் ெசய்த ஆவணங்கள் மற்றும் விண்ணப்பம் அசல் மற்றும் நகல் இைணத்து
மாவட்ட நியமன அலுவலrடம் ேநrேலா அல்லது தபாலிேலா சம/ப்பிக்க ேவண்டும். ேமலும்,
இது

குறித்து

உணவு

வணிக/களுக்கு

ஏற்படும்

சந்ேதகங்களுக்கு

எண்ணில் ெதாட/பு ெகாண்டு விளக்கங்கைள ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம்.

04324-255347

என்ற

அபராதம்

ேமலும்
இைணப்புக்

விவரங்களுக்கு,

கட்டிடத்தில் உள்ள,

கரூ/

மாவட்ட

ஆட்சிய/

மாவட்ட நியமன அலுவல/,

அலுவலக

உணவுப்

வளாக,

பாதுகாப்பு

துைற

அலுவலகத்ைத ெதாட/பு ெகாண்டு அைனத்து உணவு வியாபாrகளும் பதிவு சான்று அல்லது
உrமம் ெபற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும். ஏற்கனேவ பதிவு மற்றும் உrமம் உள்ளவ/கள் தங்களது
பதிவு

மற்றும்

அவ்வாறு

உrமத்திைன

புதுப்பித்துக்

ெபாட்டலத்தில்

காலாவதியாவதற்கு

ெகாள்ளும்பட்சத்தில்

அச்சிட்டுள்ள

அேத

முன்ேப

புதுப்பித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.

அவ/கள்

பதிவு

மற்றும்

தங்கள்
உrமம்

உணவுப்ெபாருளின்
எண்

ெபறுவேதாடு

அபராதத்ெதாைகையயும் தவி/க்கலாம் என்று எச்சrக்ைக ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
கரூ/ மாவட்டத்தில் 7,800 உணவு வணிக/களுக்கு ேமல் உள்ளன/. கடந்த ஆண்டில்
உணவுப்ெபாருட்கள்

வியாபாரம்

ெசய்பவ/களுக்கு

உrமச்

344

சான்றிதழ்களும்,

1528 பதிவு சான்றிதழும் கரூ/ மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு துைறயினரால் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கடும் நடவடிக்ைக
கரூ/

மாவட்டத்தில்

இதுவைரயிலும்

கலப்பட

உணவுப்ெபாருட்கள்

அதாவது

பாதுகாப்பற்ற உணவுப்ெபாருட்கைள விற்பைன ெசய்த வியாபாrகள் மீ து 04 குற்றவியல்
வழக்குகள்

நGதிமன்றத்தில்

அபராதத்ெதாைகயும் விதித்து
குைறவான
வியாபாrகள்

மற்றும்
மீ து

43

பதிவு
கடும்

நடவடிக்ைக

தப்புக்குறியிடப்பட்ட
வழக்குகள்

ரூ.7,78,100/- அபராதமாக

ெசய்யப்பட்டு

எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உணவுப்

மாவட்ட

தண்டைனயும்

தG/ப்பு

ெபாருட்கைள
அலுவலrடம்

ரூ.51,000/-

ேமலும்,

தரத்திற்கு

விற்பைன
பதிவு

ெசய்த

ெசய்யப்பட்டு

விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ெபாதுமக்களும், நுக/ேவா/களும், உணவு

விற்பைனயாள/களும், மாணவ–மாணவிகளும் தங்களது உணவுப் ெபாருட்கள் ெதாட/பான
புகா/கைள வாட்ஸ்–அப் எண் 94440 42322–ல் ெதrவிக்கலாம்.

அவ்வாறு ெதrவிக்கப்படும்

புகா/களுக்கு உடனடியாக உணவுப்பாதுகாப்பு துைறயின் மூலமாக நடவடிக்ைக எடுக்கப்பட்டு
குைறகள் சr ெசய்யப்படும். மாவட்டத்தில் உணவுெபாருட்கள் வியாபாrகள் உடனடியாக பதிவு
மற்றும் உrம சான்றிதழ் ெபறாவிட்டால் சட்டப்பூ/வமாக கடும் நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும்.
இந்த தகவைல மாவட்ட ஆட்சிய/ கு.ேகாவிந்தராஜ் ெதrவித்துள்ளா/.
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