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, ಕೆಲರು ತ್ೀರ ಅಹಯಕೆೆ ಳಗಹಗುತಹುರೆ.
ಉದಹಸರಣೆಗೆ ಚಿಕೆ ಮಕೆಳು, ೃದಧರು, ಗರ್ಭಥಣಿಯರು ಮತುು ಅನಹರೆ ೀಗಯ ಪೀಡಿತರು.
ಎಲಹಾ ಆಹಹರ ನಿಥಸಣಹಕಹರರು ಜಹಗರ ಕರಹಗಿರಬೆೀಕು ಮತುು ಗಹರಸಕರು ಆಹಹರ ಜ್ನಯರೆ ೀಗಗಳಿಗೆ
ಸೆ ೀ0ಕಿತರಹಗದ0ತೆ ತಡೆಯಲು ಆಹಹರನುು ಷುರಕ್ಷಿತಹಗಿ ಸ್ದಧಡಿಷುುದು ಅತಯವಯಕ.
ಆಹಹರ ಷುರಕ್ಷತೆ ಅಹಯಗಳು ಎಂದರೆ ಕೆಲು ಷುುಗಳು ಜೆೈವಿಕ, ರಹಸಹಯನಿಕ ಅಥಹ ಭೌತ್ಕ ರ ದಲಿಾ
ಆಹಹರದೆ ಳಗೆ ಸೆೀರಿ ಆಹಹರನುು ಕಲುಷಿತಗೆ ಳಿಷು ರಕಿರಯೆ.
ನಹಲುೆ ವಿಧದ ಅಹಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತುೆ:
ರಮುಖಹಗಿ ಮ ರು ರಮುಖ ರಿೀತ್ಯ ಆಹಹರ ಷುರಕ್ಷತೆ ಅಹಯಗಳು:
1. ಷ ಕ್ಷಮಜೀವಿ (ಉದಹಸರಣೆಗೆ ಬಹಯಕಿಟೀರಿಯಹ, ಶಿಲಿೀಂಧರ ಇತಹಯದಿ.)
2. ರಹಸಹಯನಿಕ (ಉದಹಸರಣೆಗೆ ಷವಚ್ಛಗೆ ಳಿಷು ರಹಸಹಯನಿಕಗಳು, ಕಿೀಟನಹವಕಗಳು, ಇತಹಯದಿ.)
3. ಭೌತ್ಕ (ಉದಹಸರಣೆಗೆ ಮುರಿದ ಗಹಜ್ು, ಕ ದಲು, ಇತಹಯದಿ.)
ಅಡುಗೆ ಮತುು ಆಹಹರ ಸೆೀೆಯಲಿಾ ಷ ಕ್ಷಮಜೀವಿಯ ಅಹಯಗಳು ಬಸಳ ರಮುಖಹದುಗಳಹಗಿೆ.
ಬಹಯಕಿಟೀರಿಯಹು ಅತಯಂತ ಚಿಕೆ ಜೀವಿಗಳಹಗಿದುು, ರ್ಯೈಕೆ ರಸೆ ೆೀಪ್ ಇಲಾದೆ ಕಹಣಿಷುುದಿಲಾ. ಕೆಲು ವಿಧದ
ಬಹಯಕಿಟೀರಿಯಹಗಳು ಜ್ನರಿಗೆ ಹಹನಿಕಹರಕಹಗಿದುು, ಆಹಹರ ಜ್ನಯ ರೆ ೀಗನುು ಉಂಟುಮಹಡಬಸುದು.

ಕಚ್ಹಾ ಆಹಹರ
ತಹಯಜ್ಯ
ಮಣುು
ಕಚ್ಹಾ ಆಹಹರ
7

ಕಿೀಟ ಮತುು
ದಂವಕಗಳು
ಮಹನ ಷಂಕಥ
ನಿೀರು
ಆಹಹರ ನಿಥಸಣೆಯ ರದೆೀವಗಳಲಿಾ ಬಹಯಕಿಟೀರಿಯಹು ವಿವಿಧ ವಿಧಹನಗಳ ಮ ಲಕಆಹಹರದ ಷಂಕಥಕೆೆ
ಬಂದು ಆಹಹರನುು ಕೆಡಿಷಬಸುದು.ಷಂಕಥದ ಮ ಲಗಳೆಂದರೆ ಮಣುು, ಮಹನ ಷಂಕಥ, ತಹಯಜ್ಯ, ಕಲುಷಿತ
ನಿೀರು, ಕಿೀಟ, ಕಚ್ಹಾ ಆಹಹರ ದಹಥಥಗಳು, ಕಚ್ಹಾ ಮಹಂಷ, ಮೊಟ್ೆಟಗಳು ಮತುು ಕಚ್ಹಾ ತರಕಹರಿಗಳು ಇತಹಯದಿ.

ಆಹಹರ ಹಹಳಹಗುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ಆಹಹರದ ಮ ಲ ೌಷಿಟಕಹಂವದ ಮೌಲಯ, ವಿನಹಯಷ, ಆಹಹರದ ಷುಹಷನೆ,
ಸಹವದ ಕಲುಷಿತಗೆ ಂಡು ಸೆೀವಿಷುವಿಕೆಗೆ ಅಥಹ ಬಳಕೆಗೆ ಅಯೀಗಯಹಗುವಿಕೆಯಹಗಿದೆ.

-1
1. ಎಲಹಾ ಆಹಹರ ನಿಥಸಣಹಕಹರರು ಜಹಗರ ಕರಹಗಿರಬೆೀಕು ಮತುು ಗಹರಸಕರು ಆಹಹರ ಜ್ನಯರೆ ೀಗಗಳಿಗೆ
ಸೆ ೀಂಕಿತರಹಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಆಹಹರನುು ಷುರಕ್ಷಿತಹಗಿ ಸ್ದಧಡಿಷುುದು ಅತಯವಯಕ: ಷರಿ/ತುು .
2. ಮ ರು ರಮುಖ ರಿೀತ್ಯ ಆಹಹರ ಷುರಕ್ಷತೆ ಅಹಯಗಳೆಂದರೆ,
1)......................2).........................3)...............................
3. ……………………………………………..
1)
4.

2)
0

.

3)
…………………..

.
5.
.
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- ಅಡುಗೆ ತಯಹರಿಕೆಯ ಷಥಳು ಕೆ ಳಚ್ೆ ರದೆೀವದಿಂದ ದ ರವಿರಬೆೀಕು ಮತುು ನೆೈಮಥಲಯದ ಎಲಹಾ
ಗುಣಮಟಟಗಳನುುಕಹಹಡಿಕೆ ಂಡು ಷವಚ್ಾಹಗಿರುಂತೆ ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕು.
- ಎಲಹಾ ಹೆ ಷ ಘಟಕಗಳನುು ರಿಷರ ಮಹಲಿನಯ ರದೆೀವದಿಂದ ದ ರದ ರದೆೀವದಲಿಾ ಸಹಥಪಷಬೆೀಕು.
-ಮಹಲಿನಯ ಷಂಭಹಯ ಮ ಲಗಳಹದ, ಕಷ, ತಹಯಜ್ಯ ನಿೀರು, ವೌಚ್ಹಲಯ, ತೆರೆದ ಚ್ರಂಡಿ ಹಹಗ ಬೀದಿಹರಣಿಗಳ
ಷಂಕಥದಿಂದ ದ ರವಿರಬೆೀಕು.

ಘ
1.

ಆಹಹರ ತಯಹರಿಕೆಯ ರದೆೀವ ದಲಿಾ ಆಹಹರ ತಯಹರಿಕೆಯ ೂಥ-ಸ್ದುತೆ ಮತುು ನಂತರದ

ಕಹಯಥಗಳಲಿಾ ಆಹಹರು ಯಹುದೆೀ ರಿೀತ್ಯಲಿಾ ಅಡಡ ಮಹಲಿನಯಕೆೆ ಳಗಹಗಬಹರದು. ಆಹಹರದ
ಹಹಳಹಗುವಿಕೆಯನುು ತಪುಷಲು ಷುುಗಳ ಸಹಗಹಟು ಯಹಹಗಲ ಏಕಮುಖಹಗಿ (ಷುುಗಳ ಸಹಗಹಟ
ದಿವಮುಖಹಗಿರಬಹರದು) ಇರಬೆೀಕು.
2. ನೆಲ, ನೆಲಹಹಷುಗಳು ಮತುು ಘಟಕಗಳ ಗೆ ೀಡೆಗಳು ತೆೀಹಂವಕೆೆ ಳಗೆ ಳಳದ ಷವಚ್ಛ ಷುುಗಳಿಂದ
ನಿರ್ಮಥಸ್ರಬೆೀಕು. ಅು ಯಹುದೆೀ ಚ್ ರು ಚ್ ರಹಗಿ ಉದುರು ಬಣು ಅಥಹ ಹಾಷಟರಿನಂತಸ ಷುುಗಳಿಂದ
ಕ ಡಿರದೆೀ ಷವಚ್ಛಗೆ ಳಿಷಲು ಷುಲಭಹಗಿರಬೆೀಕು. ಧ ಳು, ಸಹಂದಿರೀಕರಣ ಮತುು ಅಚ್ುಾಗಳ ರ್ಯೀಲಿನ ಕೆ ಳೆಯ
ಬೆಳಣಿಗೆಯನುು ಕಡಿರ್ಯ ಮಹಡಲು ರ್ಯೀಲೆೈಗಳನುು ಸೌಮಯ ಅಥಹ ನುಣುಹದ ಸ್ಥತ್ಯಲಿಾ ನಿಥಹಿಸ್ರಬೆೀಕು.
3. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬಹಗಿಲುಗಳು ಮೃದುಹದ ಮತುು ಹಿೀರಿಕೆ ಳುಳ ಷುುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಥಸ್ರಬೆೀಕು ಮತುು
ಅುಗಳ ರ್ಯೀಲೆೈಗಳನುು ಸೆ ೀಂಕು ನಿಹರಕ ಅಂವಗಳಿಂದ ಷುಲಭಹಗಿ ಷವಚ್ಾಗೆ ಳಿಷುಂತ್ರಬೆೀಕು.
4. ಕಿೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಡೆಯಲು ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಹಗಿಲುಗಳು ಮತುು ಬಹಸಯ ರಿಷರದ ಷಂಕಥಕೆೆ ಬರು
ಇತರ ಹತಹಯನ ಯಸೆಥಗಳನುು, ಎಲಾ ರದೆ ಮತುು ಜಹಲರಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಷಲುಡಬೆೀಕು.
5. ಳಚ್ರಂಡಿ ಯಸೆಥ ರಿಣಹಮಕಹರಿಯಹಗಿರಬೆೀಕು ಮತುು ತಹಯಜ್ಯ ವಿಲೆೀಹರಿಗಹಗಿ ಸಹಕಶುಟ ಅಕಹವ
ಇರಬೆೀಕು.
6. ಹಸನಗಳು, ರ್ಯೀಜ್ುಗಳು, ರ್ಯೀಲೆಟುಟಗಳು, ಬೆಂಚ್ುಗಳು ಮತುು ೆಟ್ಟಟಗೆಗಳು, ಗಹಜನ ೆಟ್ಟಟಗೆಗಳು ಇತಹಯದಿಗಳ
ರ್ಯೀಲೆೈಗಳು ಷವಚ್ಾಹಗಿರಬೆೀಕು,
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7.ಆಹಹರ ಅಥಹ ಆಹಹರ ವೆೀಖರಣಹ ಹತೆರಗಳನುು ಷಂಕಿಥಷು ವಿತರಣಹ ರ್ಯೀಲೆೈಯನುು ಘನ, ತುಕುೆ /
ತುಕುೆ ನಿರೆ ೀಧಕ ಸಹಮಗಿರಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಥಷಬೆೀಕು ಮತುು ಷವಚ್ಛ ಮತುು ಉತುಮ ಸ್ಥತ್ಯಲಿಾ ಇಡಬೆೀಕು. ಅು
ಷ ಯಥನ ಬೆಳಕು , ಗಹಳಿ ಮತುು ಧ ಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಷಲುಡಬೆೀಕು.
8. ಬಳಕೆಯಲಿಾಲಾದಿದುಲಿ,ಾ ಆಹಹರ ವಿತರಣಹ ಹಸನನುು ವುದಧ ಷಥಳದಲಿಾ ಇರಿಷಬೆೀಕು ಮತುು ಷ ಕು ರಿೀತ್ಯಲಿಾ
ರಕ್ಷಿಷಬೆೀಕು.

1. ಉಕರಣಗಳು, ಕಂಟ್ೆೈನರುಗಳು ಮತುು ಯಂತೆ ರೀಕರಣಗಳ ವಿನಹಯಷ
- ಅಡುಗೆ ಮತುು ವೆೀಖರಣೆಗಹಗಿ ಕಹಯಡಿಿಯಮ್ ಸ್ೀಷದ, ಆಹಹರೆೀತರ ದಜೆಥಯ ಹಾಾಸ್ಟಕ್ ಮತುು ಇತರ
ಅಹಯಕಹರಿ ಷುುಗಳ ಹತೆರಗಳನುು ಬಳಷಬಹರದು.
- ಆಹಹರ ಕಣಗಳು ಅಥಹ ಷ ಕ್ಷಮಜೀವಿಗಳ ಷಂಗರಸನುು ತಪುಷಲು ಷುಲಭಹದ ವುದಿಧೀಕರಣ ಕರಮಗಳನುು
ಹಲಿಷುತ್ುರಬೆೀಕು.
- ಹತೆರಗಳನುು

ಲೆ ೀಸದಿಂದ ತಯಹರಿಸ್ರಬೆೀಕು. ತಹಮರ ಮತುು ಹಿತಹುಳ ೆ ಹತೆರಗಳಲಿಾ

ಷ ಕುಹದ ದರ(ಕಲಹಯಿ/ಅಲಹಯಿ) ನುು ಹೆ ಂದಿರಬೆೀಕು.
- ಅಚ್ುಾ / ಶಿಲಿೀಂಧರಗಳು ಬೆಳೆಯುುದನುು ತಪುಷಲು ಎಲಹಾ ಷಲಕರಣೆಗಳು ಮತುು ಕಂಟ್ೆೈನರುಗಳನುು
ವುದಧಹಗಿ, ತೆ ಳೆದು, ಣಗಿಸ್ ಮತುು ಜೆ ೀಡಿಸ್ ಮುಚಿಾಡಬೆೀಕು.
- ವೆೀಖರಣೆಗಹಗಿ ಬಳಷಲಹಗು ಕಂಟ್ೆೈನರುಗಳನುು ಷ ಕು ಮುಚ್ಾಳದೆ ಂದಿಗೆ ಮುಚಿಾಡಬೆೀಕು.
- ಷ ಕು ರಿೀಕ್ಷೆಯನುು ಮಹಡುಲಿಾ ಎಲಹಾ ಷಲಕರಣೆಗಳನುು ಗೆ ೀಡೆಗಳಿಂದ ದ ರದಲಿಾ ರಕ್ಷಿಸ್ ಇಡಬೆೀಕು.
- ಆಹಹರೆೀತರ ದಹಥಥಗಳಹದ ರಹಸಹಯನಿಕಗಳು, ಇತಹಯದಿಗಳನುು ಆಹಹರ ಷಂಗರಸ ಕಂಟ್ೆೈನರುಗಳಿಂದ
ದ ರದಲಿಾ ಷಂಗರಹಿಸ್ ಇಡಬೆೀಕು.
-2
1. ತಹಮರ ಮತುು ಹಿತಹುಳ ೆ ಹತೆರಗಳಲಿಾ ಬಳಷುಲಿಾ ಷ ಕುಹದ ದರ(ಕಲಹಯಿ/ಅಲಹಯಿ) ನುು
ಹೆ ಂದಿರಬೆೀಕು: ಷರಿ/ತುು.
2. .............ರಕ್ಷಣೆ ಡೆಯಲು ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಹಗಿಲುಗಳು ಮತುು ಬಹಸಯ ರಿಷರದ ಷಂಕಥಕೆೆ ಬರು ಇತರ
ಹತಹಯನ ಯಸೆಥಗಳನುು, ಎಲಾ ರದೆ ಮತುು ಜಹಲರಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಷಬೆೀಕು.
1)ೆೈಯುಕಿುಕ ಷುುಗಳು 2) ಷ ಯಥ

3)ಕಿೀಟ

4)ಗಹಳಿ

3. ಷ ಕು ರದೆೀವನುು ಅಯೆೆ ಮಹಡುಲಿಾ ರಿಗಣಿಷಬೆೀಕಹದ ಮುಖಯ ಅವಯಕತೆಗೆಳೆಂದರೆ,
1)............................................. 2) ..............................
3)...........................................
4.

4)................................

………………
1)ಂದು 2) ದಿವಗುಣ

3)ಏಕ

.
4)ಬಸು
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5.ತಹಯಜ್ಯ ಷುುಗಳು, ವುದಿುಗೆ ಳಿಷು ರಹಸಹಯನಿಕಗಳು ಮತುು ಖಹದಯ ಹಹಗ ಅಹಯದಿಂದ ಕ ಡಿರು
ಷುುಗಳನುು ಷಂಗರಸಣೆ ಮಹಡಲು ಮತುು ಆಹಹರ ಷಂಗರಸಣೆ ಮಹಡಲು ಂದೆೀ ತರಸದ
ಉಕರಣಗಳನುು ಮತುು ಕಂಟ್ೆೈನರುಗಳನುು ಬಳಷಬಸುದು: ಷರಿ/ತುು.

ಷುರಕ್ಷಿತ ಮತುು ಆರೆ ೀಗಯಕರ ಆಹಹರನುು ತಯಹರಿಷಲು ಮತುು ದಗಿಷಲು ಅಗತಯ ಸೌಲಭಯಗಳು
ನಿೀರು ಷರಬರಹಜ್ು, ಹತೆರಗಳ ಮತುು ಷುುಗಳ ವುದಿಧೀಕರಣ, ಕಚ್ಹಾ ಷುುಗಳನುು ತೆ ಳೆಯು
ಸೌಲಭಯಗಳು, ಕುಡಿಯು ಐಸ್ ಮತುು ಉಗಿ ಸೌಲಭಯಗಳು, ಸ್ಬಬಂದಿ ಸೌಲಭಯಗಳು ಮತುು ವೌಚ್ಹಲಯಗಳು,
ಷರಿಯಹದ ಗಹಳಿ, ಹಯು ಗುಣಮಟಟದ ಮತುು ಬೆಳಕಿನ ಯಸೆಥಗಳು ಮುಂತಹದು, ಈ ಅಗತಯತೆಗಳನುು ಕೆಳಗೆ
ವಿರಿಷಲಹಗಿದೆ:
1. ಆಹಹರದ ಆರಣದಲಿಾ ಷತತಹಗಿ ವುದಧ ನಿೀರಿನ ೂರೆೈಕೆ ಇರಬೆೀಕು. ವುದಧ ನಿೀರಿನ ೂರೆೈಕೆಯನುು
ಖಚಿತಡಿಸ್ಕೆ ಳಳಲು ನಿೀರಿನ ವೆೃೀಧಕಗಳನುು ಸಹಥಪಷಬಸುದು.
2. ಮರುಬಳಕೆಯ ನಿೀರು ಷರಬರಹಜನಲಿಾ, ಆಹಹರ ಅಥಹ ತೆ ಳೆಯು ನಿೀರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹಕಶುಟ ಷಂಗರಸಣಹ
ಯಸೆಥ ಮಹಡಬೆೀಕು.
3. ಕುಡಿಯು ನಿೀರನುು (ಬಹಟಲ್ ನಿೀರು, ಜ್ಲ ವುದಿುೀಕರಣದ ಮ ಲಕ ಬೆೀಯಿಸ್ದ / ಫಿಲಟರ್ ಮಹಡಿದ ನಿೀರು
ಮುಂತಹದ ಷಂಷೆರಿಸ್ದ ನಿೀರನುು) ಷರಿಯಹಗಿ ಮುಚಿಾಡಬೆೀಕು ಮತುು ಹತೆರಗಳನುು ರಕ್ಷಿಷಬೆೀಕು ಮತುು ಅದನುು
ಧ ಳು ಮತುು ಕೆ ಳಕಿನಿಂದ ಷುರಕ್ಷಿತಹದ ರದೆೀವಗಳಲಿಾ ಷವಚ್ಛ ಮತುು ಮುಚಿಾದ ಹತೆರಗಳಲಿಾ ವೆೀಖರಿಸ್ಡಬೆೀಕು.
ಕುಡಿಯು ನಿೀರಿನ ವುದಧತೆ ಖಚಿತಡಿಸ್ಕೆ ಳಳಲು ನಿೀರಿನ ಫಿಲಟರ್ ಅನುು ಬಳಸ್ ಆಹಹರ ತಯಹರಿಷಬೆೀಕು,
ನಿೀರು ಸಹಗಿಷಲುಡುತ್ುದುರೆ, ವುದಧ ಮತುು ಮುಚಿಾದ ಕಂಟ್ೆೈನರುಗಳಲಿಾ ನಿೀರನುು ವೆೀಖರಿಸ್, ಕುಡಿಯು ನಿೀರಿನ
ಕಂಟ್ೆೈನರಿಗೆ ನಲಿಾಯನುು ಆಳಡಿಷಬೆೀಕು ಹಹಗ

ಷವಚ್ಛಗೆ ಳಿಷುವಿಕೆ ಮತುು ಕೆೈ ತೆ ಳೆಯುುದಕೆೆ ನಿೀರು

ಲಭಯವಿರಬೆೀಕು.

4. ಹತೆರಗಳನುು / ಷಲಕರಣೆಗಳನುು ವುಚಿಗೆ ಳಿಷು ರಕಿರಯೆಯಲಿಾ ಅವಯವಿದುಲಿಾ ಷವಚ್ಛಗೆ ಳಿಷಲು, ಬಸ್ ಮತುು
ತಣುನೆಯ ನಿೀರಿನ ಸೌಲಭಯಗಳನುು ನಿೀಡಬೆೀಕು.
5. ಕಚ್ಹಛ ಸಹಮಗಿರಗಳನುು ತೆ ಳೆಯಲು, ರತೆಯೀಕ ಸ್ಂಕ್ ಇರಬೆೀಕು. ಕಚ್ಹಾ ಷುುಗಳನುು ವೆೀಖರಿಷು ಮೊದಲು
ತೆ ಳೆದಿಡಬೆೀಕು.
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6. ಆಹಹರ ಉತಹುದನೆಯಲಿಾ ಬಳಷು ಐಸ್ ಮತುು ಉಗಿಯನುು ಕುಡಿಯು ನಿೀರಿನಿಂದ ಮಹಡಲುಟ್ಟಟರಬೆೀಕು.
ಅಡಡ ಮಹಲಿನಯನುು ತಪುಷಲು ಅುಗಳನುು ಆರೆ ೀಗಯಕರಹಗಿ ನಿಥಹಿಸ್ರಬೆೀಕು. ಐಸ್ ಅನುು ಆಹಹರ
ದಜೆಥಯ

ಹಾಾಸ್ಟಕ್

ಷ ೆಪ್

ಬಳಸ್

ನಿಥಹಿಷಬೆೀಕು

ಮತುು

ಐಸ್

ಯಂತರನುು

ಯಹಹಗಲ

ಷವಚ್ಛಹಗಿರಿಸ್ಕೆ ಳಳಬೆೀಕು.
7. ಸ್ಬಬಂದಿ ಸೌಲಭಯಗಳು ಮತುು ವೌಚ್ಹಲಯಗಳ ನಿಥಸಣೆ ಕ ಡ ಷಸ ರಮುಖಹದ ಅಂವಗಳಹಗಿೆ,
ಏಕೆಂದರೆ, ಕೆಲಷ ಮಹಡು ಯಕಿುಗಳು ಆಹಹರದೆ ಂದಿಗೆ ಷಂಕಥದಲಿಾರುುದರಿಂದ ಷ ಕು ಕೆೈ ತೆ ಳೆಯು
ಸೌಲಭಯಗಳನುು ದಗಿಷಬೆೀಕು. ಅದರಲಿಾ ಕೆೈಯನುು ತೆ ಳೆಯು

ಮತುು ಣಗಿಷು ಯಸೆಥಯು ಕ ಡ

ಸೆೀರಿಕೆ ಂಡಿೆಪಂಗಹಣಿ / ಸೆಟೈನಲೆೀಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೆೈತೆ ಳೆಯು ಬೆೀಶನುುಗಳು, ಮೊಣಕಹಲಿನಿ0ದ ನಿಥಹಿಷು ಬೆೀಶನುುಗಳಿಗೆ
ಆದಯತೆ ಕೆ ಡಬೆೀಕು.
 ಜ್ರ್ಮಥಸ್ಡಲ್
 ದರರ  ಸಹಬ ನು
 ಸಹಯನಿಟ್ೆೈಜ್ರ್
 ಬಸ್ ಮತುು / ಅಥಹ ತಣಿುೀರಿನ ಷರಬರಹಜ್ು
 ದೆು ಕೆೈಗಳನುು ಣಗಿಷು ಯಸೆಥ
 ಷವಚ್ಾ ಮತುು ಣಗಿರು ಟೆಲುಾಗಳು, ರ್ಯೀಲಹಗಿ ಕಹಗದದ ಟೆಲ್ / ರೆ ೀಲುಗಳು
 ಮುಚಿಾರು ಕಷದ ಡಬಬ, ರ್ಯೀಲಹಗಿ ಹಾಸ್ಟಕ್ ಲೆೈನಿಂಗ್ ಹೆ ಂದಿರು ಕಹಲಿನ ಮ ಲಕ ನಿಥಹಿಷುಂತೆ
ಇರಬೆೀಕು.
ಅಲಾದೆ, ಸ್ಬಬಂದಿಗಳಿಗೆ ರತೆಯೀಕಹದ ಕಹಯಥ ಮತುು ಸಹಕಶುಟ ಆರೆ ೀಗಯಕರ ವೌಚ್ಹಲಯಗಳು ಮತುು ಬಟ್ೆಟ
ಬದಲಹಯಿಷು ಸೌಲಭಯಗಳನುು ದಗಿಷಬೆೀಕು. ವಿವಹರಂತ್ ಕೆ ಠಡಿ ಮತುು ಮನರಂಜ್ನಹ ಕೆ ೀಣೆಗಳು ಆಹಹರ
ತಯಹರಿಕಹ ಮತುು ಸೆೀಹ ರದೆೀವಗಳಿಂದ ರತೆಯೀಕಹಗಿರಬೆೀಕು.
8. ಗಹಳಿಯ ಗುಣಮಟಟ ಮತುು ಹತಹಯನ ಯಸೆಥಯ ಕುರಿತಂತೆ ಷಂಗರಸಣಹ ಕೆ ಠಡಿಗೆ ಗಹಳಿಯ ಯಸೆಥಯು
ಮಹಲಿನಯ ರದೆೀವದ ಕಡೆಯಿಂದ ರಷರಿಷದ ಹಹಗೆ ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಷಬೆೀಕು ಮತುು ನಿರ್ಮಥಸ್ರಬೆೀಕು.
9. ಆಹಹರ ವಿತರಣೆ ರದೆೀವದಲಿಾ ಸಹಕಶುಟ ಬೆಳಕು ಇರಬೆೀಕು. ವಿದುಯತ್ ಜೆ ೀಡಣೆಗಳಲಿಾರು ಬರುಕಿನಿಂದ
ಆಹಹರ ಕಲುಷಿತಗೆ ಳಳದಂತೆ ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಳಲು ಷ ಕು ರಿೀತ್ಯಲಿಾ ಎಲಹಾ ಜೆ ೀಡಣೆಗಳನುು ಮುಚಿಾರಬೆೀಕು.
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-3

ಸ್ವೀಕರಣೆ
ಷಂಗರಸಣೆ
ೂಥ ಸ್ದಧತೆ
ಆಡಡ ಮಹಲಿನಯ
ಅಡುಗೆ
ುನವೆಾೀತನಗೆ ಳಿಷು
ವೆೈತ್ಯೀಕರಿಷುವಿಕೆ
ವಿತರಣೆ ಮತುು ಸೆೀೆ
ತಹಯಜ್ಯ ವಿಲೆೀಹರಿ
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- ಆಹಹರ ಉತುನುಗಳನುು ಸ್ವೀಕರಿಷು ರದೆೀವ ಷವಚ್ಛಹಗಿದೆಯೆೀ ಎಂದು ಖಚಿತಡಿಸ್ಕೆ ಳಿಳ.
- ಉತುನುಗಳಲಿಾ FSSAI ರಹನಗಿ ಷಂಖೆಯಯನುು ರಿಶಿೀಲಿಸ್.
- ವಿತರಿಷಲಹದ ಆಹಹರದ ತಹಮಹನನುು ರಿಶಿೀಲಿಸ್ – ಅದರ ತಹಮಹನ ಮತುು ನಿಮಿ ಷಂಗರಸಣೆಯ
ತಹಮಹನು ಂದೆೀ ಮಟಟದಲಿಾರಬೆೀಕು.
ಉನುತ ಮಟಟದ ಅಂದರೆ ‘ಎ” ಗೆರೀಡಿನಿಂದ ಕ ಡಿರು ಮೊಟ್ೆಟ, ಹಶಿಾೀಕರಿಸ್ದ ಹಹಲು ಉತುನುಗಳು ಮತುು
ಮಹಂಷನುು ಮಹತರ ಬಳಸ್.
- ಸೆ ೀರಿಕೆಯಹಗುತ್ುರು ಮತುು ಸರಿದು ಹೆ ೀಗಿರು ಹಯಕೆೀಜ್ುಗಳನುು ಹೆ ಂದಿರು ಕಹಯನುಗಳನುು
ಖರಿೀದಿಷಬೆೀಡಿ / ಬಳಷಬೆೀಡಿ.
ಉತುನುಗಳಲಿಾ ಅಧಿಯಿರು ಮತುು ಅಧಿ ಮುಗಿದಿರು ದಿನಹಂಕಗಳ ವಿರಗಳನುು ಮೊದಲು ರಿಶಿೀಲಿಸ್.
- ವೆೈತ್ಯೀಕರಿಸ್ದ ಆಹಹರಗಳಲಿಾ ಹೆುುಗಟ್ಟಟರು ಮತುು ಕರಗಿ ನಿೀರಹಗಿರು ಚಿಹೆುಗಳಿಗಹಗಿ ರಿೀಕ್ಷಿಸ್ ುನಸ:
ವೆೈತ್ಯೀಕರಿಸ್.
- ಕಿೀಟಬಹಧೆಯಿಂದ ಹಹಳಹಗಿರು ಮತುು ಕೆ ಳಕು ಚಿನೆೆಗಳಿರು ಉತುನುಗಳನುು ರಿಶಿೀಲಿಸ್.
- ಮಹಂಷ ಉತುನುಗಳ ಬಳಕೆಯಲಿಾ ತಹಜಹತನನುು (ಗಹಢಹದ ಬಣು, ಯಹುದೆೀ ಅಷಸಜ್ ಹಷನೆ
ಇರದಿರುವಿಕೆ ಮುಂತಹದನುು) ರಿಶಿೀಲಿಸ್.
- ಆಹಹರ

ಮತುು ತಹಯಜ್ಯದ ಷಂಗರಸಣೆಯನುು ತಪುಷಲು ಅವಯಕವಿರು ಹಹಗ ವೆೀಖರಣಹ

ಸಹಮಥಯಥದ ರಕಹರ ಕಚ್ಹಾ ಉತುನುಗಳನುು ಖರಿೀದಿಸ್.
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ಕಚ್ಹಾ ದಹಥಥನುು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ದ ನಂತರ ಬರು ಮೊದಲ ಅದಯತೆ ಅದರ ಷಂಗರಸಣೆಯಹಗಿದೆ.
ಷಂಗರಸಣಹ ಕೆ ಠಡಿಯು ಉತುಮ ಗುಣಮಟಟದ ವಿನಹಯಷದಿಂದ ನಿರ್ಮಥಷಲುಟ್ಟಟದುು, ಳೆಳಯ ನಿಥಸಣೆ
ಮತುು ಷವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕ ಡಿದುು ಕಿೀಟ ರೆೀವ ಮತುು ಆಡು ಮಹಲಿನಯಕೆೆ ಳಗಹಗದಂತೆ
ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕು. ವೆೈತ್ಯೀಕರಣ ಕೆ ಠಡಿಯಲಿಾ ಅಹಹರ ಷಂಗರಸಣೆಯ ತಹಮಹನು 5 oC.
ಕೆಳಗಿರುಂತೆ ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕು.
ಆಹಹರ ನಿಥಸಣಹಕಹರರು ಕಚ್ಹಾಷುುಗಳನುು ಷಂಗರಹಿಷುಹಗ ಮತುು ಸ್ವೀಕರಿಷುಹಗ, ಈ
ಕೆಳಗಿನುಗಳನುು ಖಚಿತಡಿಸ್ಕೆ ಳಳಬೆೀಕು –



ಘನಿೀಕೃತ ಆಹಹರ -18 oC. (0 ° F) ನಲಿಾ ವೆೀಖರಿಸ್ಡಬೆೀಕು.



ರೆಫಿರಜ್ರೆೀಟರುಗಳು ಮತುು ವೆೈತ್ಯೀಕರಣದ ಘಟಕಗಳು 4 oC.. (40 ° F)

ಅಥಹ

ತಂಹಗಿರಬೆೀಕು
ಣ ವೆೀಖರಣಹ ರದೆೀವಗಳು 10 oC. ನಿಂದ 21 oC. (50 ° F ನಿಂದ 70 ° F) ರೆಗಿರಬೆೀಕು.


ಕಚ್ಹಾ ದಹಥಥಗಳನುು ತ್ನುಲು ಸ್ದಧಡಿಸ್ದ / ಬೆೀಯಿಸ್ದ ಆಹಹರದ ಜೆ ತೆಯಲಿಾಡದೆೀ
ರತೆಯೀಕಹಗಿಡಬೆೀಕು.
ಬೆೀಯಿಸ್ದ /ತ್ನುಲು ಸ್ದಧವಿರು ಆಹಹರದೆ ಂದಿಗೆ ಕಚ್ಹಾ ದಹಥಥನುು ಎಂದಿಗ ವೆೀಖರಿಷಡಬೆೀಡಿ.



ಆಹಹರನುು ಯಹಹಗಲ ಮುಚಿಾರುಂತೆ ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಿಳ.



ಎಲಹಾ ಆಹಹರಗಳನುು ಲೆೀಬಲ್ ಮಹಡಿರುಂತೆ ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಿಳ.



ಷರಕನುು ಷರದಿ ರಕಹರ ಬದಲಹಯಿಸ್ (FIFO

- ಮೊದಲು ಳಗೆ ಬಂದ ಷರಕನುು ಮೊದಲು

ಹೆ ರಗೆ ಕಳುಹಿಷುುದು. ಮತುು FEFO ನ ಮಹದರಿ ತವರಿತ ಅಧಿಯುಳಳ ಷರಕನುು-ತವರಿತಹಗಿ ಬಳಕೆಗೆ
ಷರಬರಹಜ್ು ಮಹಡುುದು).


ಷವಚ್ಛಗೆ ಳಿಷಲು ಅನುಕ ಲಹಗುಂತೆ ಮತುು ಕಿೀಟಗಳ ತಡೆಗಟುಟವಿಕೆಗೆ ಅನುಕ ಲಹಗುಂತೆ ಎಲಹಾ
ಆಹಹರಗಳನುು 15



.

(6 ಇಂಚ್ುಗಳು) ನೆಲದಿಂದ ರ್ಯೀಲಿನ ಎತುರದಲಿಾ ಷಂಗರಹಿಸ್ಡಬೆೀಕು.

ಹಯಕೆೀಜಂಗ್ ಸಹಮಗಿರಗಳನುು ಅಡಡ ಮಹಲಿನಯದಿ0ದ ತಪುಷಲು ಮುಚಿಾರುಂತೆ ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕು.
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ಮಹಂಷಹಹರಿ ಮತುು ಷಸಹಯಹಹರಿ ಆಹಹರಗಳಿಗಹಗಿ ರತೆಯೀಕಹದ ಫಿರಡ್ಜ್ ಇಡಬೆೀಕಹಗುತುದೆ.
ರತೆಯೀಕ ರೆಫಿರಜ್ರೆೀಟರ್ ಲಭಯವಿದುರೆ: -ಷಸಹಯಹಹರಿ ರೆೀಫಿರೀಜ್ರೆೀಟರಿನಲಿಾ ಜೆ ೀಡಣೆಯ ಕರಮ- ರ್ಯೀಲಿನ ಕಹಟ್ಟನಲಿಾ ತ್ನುಲು ಸ್ದುವಿರು, ಷಲಹಡ್ಜ
ಮತುು ಬೆೀಯಿಸ್ದ ತರಕಹರಿಗಳನುು ಇಡಬೆೀಕು.ಕೆಳಗಿನ ಕಹಟು ಮತುು ಮುಂದಿನ ಕಹಟ್ಟನಲಿಾ ಕಚ್ಹಾ
ತರಕಹರಿಗಳನುು ವೆೀಖರಿಸ್ಡಬೆೀಕು.
ಮಹಂಷಹಹರಿ ರೆೀಫಿರೀಜ್ರೆೀಟರಿನಲಿಾ ಜೆ ೀಡಣೆಯ ಕರಮ- ರ್ಯೀಲಿನ ಕಹಟ್ಟನಲಿಾ ತ್ನುಲು ಸ್ದುವಿರು ಮಹಂಷಹಹರಿ
ಷಲಹಡ್ಜ, ಬೆೀಯಿಸ್ದ ಮಹಂಷಹಹರಿ ಉತುನುಗಳನುು ಮತುು ಕೆಳಗಿನ ಕಹಟು ಮತುು ಮುಂದಿನ ಕಹಟ್ಟನಲಿಾ
ಕಚ್ಹಾ ಮಹಂಷಹಹರಿ ಉತುನುಗಳನುು ವೆೀಖರಿಸ್ಡಬೆೀಕು.
ರತೆಯೀಕ ರೆಫಿರಜ್ರೆೀಟರ್ ಲಭಯವಿಲಾದಿದುರೆ: ರ್ಯೀಲಿನ ಕಹಟ್ಟನಲಿಾ ತ್ನುಲು ಸ್ದುವಿರು ಷಲಹಡ್ಜ, ಮುಂದಿನ ಕಹಟ್ಟನಲಿಾ ಬೆೀಯಿಸ್ದ ತರಕಹರಿಗಳು, ಮುಂದಿನ
ಕಹಟ್ಟನಲಿಾ ಬೆೀಯಿೀಸ್ದ ಮಹಂಷಹಹರಿ ಮತುು ಕೆಳ ಕಹಟ್ಟನಲಿಾ ಕಚ್ಹಾ ಮಹಂಷಹಹರಿ ಉತುನುಗಳನುು
ವೆೀಖರಿಸ್ಡಬೆೀಕು.
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1. ಕುಡಿಯು ನಿೀರನುು ಉಯೀಗಿಸ್ ಎಲಹಾ ಕಚ್ಹಾ ತರಕಹರಿಗಳು ಮತುು ಸಣುುಗಳನುು ತೆ ಳೆಯಿರಿ.
2. ಆಹಹರ ತಯಹರಿಕೆಯಲಿಾ ಬಳಷು ಕತುರಿಷು ಸಲಗೆಗಳು, ಚ್ಹಕುಗಳು, ಷುಲಿಯು ಮತುು ಷಂಷೆರಿಷು
ಎಲಹಾ ಷಲಕರಣೆಗಳನುು ಷವಚ್ಾಹಗಿ ತೆ ಳೆದಿರಬೆೀಕು.
3. ಆಹಹರನುು ಕಚ್ಹಾ / ಬೆೀಯಿಷು ರಕಿರಯೆಗಳಲಿಾ ರತೆಯೀಕಹದ ಸಹಧನಗಳನುು ಬಳಷಬೆೀಕು.
4. ಷಸಹಯಹಹರಿ ಮತುು ಮಹಂಷಹಹರಿ ಆಹಹರನುು ನಿಥಹಿಷುಲಿಾ ರತೆಯೀಕ ಉಕರಣಗಳನುು ಬಳಷಬೆೀಕು.

ಅಡು ಮಹಲಿನಯು ಆಹಹರನುು ವಿಶಕಹರಿಯನಹುಗಿ ಮಹಡು ಅಥಹ ಆಹಹರಜ್ನಯ ಕಹಯಿಲೆಗಳನುು
ಸರಡು ಸಹಮಹನಯ ಕಹರಣಗಳಲಿಾ ಂದು, ಹಹನಿಕಹರಕ ಷ ಕ್ಷಮ ಜೀಹಣುಗಳು ಇತರ ಆಹಹರ
ರ್ಯೀಲೆೈಗಳಿಂದ, ಕೆೈಗಳು ಅಥಹ ಉಕರಣಗಳ ಮ ಲಕ ಸರಡುತುೆ.
ಅಡು ಮಹಲಿನಯು ಈ ರಿೀತ್ ಷಂಭವಿಷಬಸುದು1. ಆಹಹರದಿಂದ ಆಹಹರಕೆೆ,
2. ಆಹಹರದಲಿಾ ಕೆೈಯಹಡಿಷುುದರಿಂದ,
3. ಆಹಹರದ ಷಲಕರಣೆಯಿಂದ,
ಅಡಡ ಮಹಲಿನಯನುು ತಪುಷಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂವಗಳನುು ಅನುಷರಿಷಬೆೀಕು - ಕಚ್ಹಾ ಆಹಹರ / ಮಹಂಷ / ಕೆ ೀಳಿ ಮತುು ಸೆೀವಿಷಲು ಸ್ದಧವಿರು ಆಹಹರನುು ಯಹಹಗಲ ಮತುು
ಎಲಹಾ ಷಮಯದಲ ಾ ಬೆೀಥಡಿಸ್ಡಬೆೀಕು.
- ಯಹುದೆೀ ಇತರ ಚ್ಟುಟ್ಟಕೆಗಳನುು ಮಹಡುಹಗ ಮತುು ಮಹಂಷಹಹರದ ಉತುನುಗಳನುು
ತಯಹರಿಷು ಮುಂಚ್ೆ ಹಹಗ ನಂತರ ಕೆೈಗಳನುು ಷಂೂಣಥಹಗಿ ತೆ ಳೆಯಬೆೀಕು.
- ಕಚ್ಹಾ ಸಣುು, ತರಕಹರಿ, ಮಹಂಷ/ಕೆ ೀಳಿ ಮತುು ಸ್ದುವಿರು ಆಹಹರದ ಉತುನುಗಳನುು ಕತುರಿಷಲು
ರತೆಯೀಕ ಕತುರಿಷು ಸಲಗೆಗಳು, ಚ್ಹಕುಗಳನುು ಬಳಷಬೆೀಕು.
- ಸ್ದಧವಿರು ಆಹಹರದ ಕೆಳಗೆ ಕಚ್ಹಾ ಮಹಂಷ / ಕೆ ೀಳಿಯನುು ಫಿರಡಿ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಕಹಟ್ಟನಲಿಾಡಬೆೀಕು.
- ಸಸ್ ಮಹಂಷ / ಕೆ ೀಳಿಯನಿುಡಲು ರತೆಯೀಕಹದ ಫಿರೀಡ್ಜ್ ಇಡಬೆೀಕು.
-ಸ್ಬಬಂದಿಯು ಅಡಡ ಮಹಲಿನಯನುು ತಪುಷು ಜ್ಞಹನನುು ತ್ಳಿದಿರಬೆೀಕು.
ಷಸಹಯಹಹರ ಮತುು ಷಸಹಯಹಹರಿ ಆಹಹರಕಹೆಗಿ ಅದೆೀ ಸಹಧನನುು ಬಳಷಬೆೀಡಿ.
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5. ಯಹುದೆೀ ಇತರ ಚ್ಟುಟ್ಟಕೆಗಳನುು ಮಹಡುಹಗ ಮತುು.ಮಹಂಷಹಹರದ ಉತುನುಗಳನುು ತಯಹರಿಷು
ಮುಂಚ್ೆ ಅಥಹ ನಂತರ ಕೆೈಗಳನುು ಷಂೂಣಥಹಗಿ ತೆ ಳೆಯಬೆೀಕು: ಷರಿ/ತುು.

ಅಹಯಕಹರಿ ಷುುಗಳು ಕಣಿುಗೆ ಕಹಣಿಷದಿರುುದರಿಂದ, ಅುಗಳಿಂದ ಆಹಹರ ವಿಶಹಗುುದನುು ತಪುಷಲು
ಷುರಕ್ಷಿತ ಅಡುಗೆ ಕೆ ೀಣೆಯಲಿಾಯೆೀ ಆಹಹರನುು ತಯಹರಿಷಬೆೀಕು. ಅಡುಗೆ ಕೆ ೀಣೆಯ ಆಂತರಿಕ ತಹಮಹನು
ಆಹಹರ ತಯಹರಿಕೆಗೆ ೂರಕಹಗಿರಬೆೀಕು. ಅಡುಗೆ ರಕಿರಯೆಯು ಅಹಯಗಳನುು ತೆ ಡೆದುಹಹಕಲು ಮತುು
ಸ್ವೀಕಹರಹಸಥ ಮಟಟಕೆೆ ತಗಿಿಷಲು ಷ ಕುಹಗಿರಬೆೀಕು.
- ಆಡುಗೆ ಮಹಡಲು 75 oC. ನಶುಟ ಕನಿಶಠ ಆಂತರಿಕ ತಹಮಹನನುು ಹೆ ಂದಿರಬೆೀಕು.
- ಮಹಲಿನಯನುು ತಪುಷಲು ಷಸಹಯಹಹರಿ ಅಡುಗೆ ಮತುು ಮಹಂಷಹಹರಿ ಆಡುಗೆ ಉತುನುಗಳನುು ರತೆಯೀಕಹಗಿ
ಬೆೀಥಡಿಸ್ಡಬೆೀಕು.
- ತಹಜಹ ತರಕಹರಿ, ಷಲಹಡ್ಜ,

, ಇತಹಯದಿಗಳನುು ಬೆೀಡಿಕೆಯ ಷಮಯದಲಿಾ ಹೆ ರತೆಗೆದು ತಯಹರು

ಮಹಡಬೆೀಕು.ವೆೀಖರಣೆಯ ಅಗತಯವಿದಹುಗ, 5 oC. ಅಥಹ ಕೆಳಗೆ ವುದಧ ಕಂಟ್ೆೈನರುಗಳಲಿಾ ವೆೈತ್ಯೀಕರಣ
ಮಹಡಿಡಬೆೀಕು.

- ಮರು-ಬಸ್ ಮಹಡುಹಗ, ಆಹಹರು ಬಹಯಕಿಟೀರಿಯಹಗಳನುು ಕೆ ಲುಾಶುಟ ಬಸ್ಯಹಗಿರಬೆೀಕು.
- ಷುರಕ್ಷಿತ ತಹಮಹನ ಉಂಟ್ಹಗಿದೆಯೆಂದು ತೆ ೀರಿಷುುದಕೆ ೆೀಷೆರ ೂತ್ಥ ಕುದಿಯುವಿಕೆ / ಆವಿ ಬರು ಹಹಗೆ
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ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕು.
- ಮರುಬಸ್ಯಹದ ಆಹಹರು 60 oC.. ಅಥಹ ಅದಕ ೆ ಹೆಚಿಾನ ಮಟಟದಲಿಾ ಹಿಡಿದಿಟುಟಕೆ ಳಳಬೆೀಕು ಮತುು
ತ್ರಷೆರಿಸ್ದ ಅಥಹ ಬಳಕೆಯಹಗದ ಆಹಹರನುು ಮರುಬಸ್ ಮಹಡದೆೀ ವಿಷಜಥಷಬೆೀಕು.

ಷ ಕ್ಷಹಮಣುಜೀವಿಗಳು ತಹಮಹನ ಲಯದಲಿಾ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ 60 oC.ನಿಂದ 5 oC.ನಲಿಾ
ಬೆಳೆಯುತುೆ. ಈ ಹಯಪುಯಳಗೆ 51 oC ನಿಂದ 21 oC ನಡುವಿನ ತಹಮಹನು ಷ ಕ್ಷಮಜೀವಿಗಳ ಅತ್
ಶಿೀಘರ ಬೆಳಣಿಗೆಗೆ ಅಕಹವ ನಿೀಡುತುದೆ. ಈ ಕಹರಣಕಹೆಗಿ ಆಹಹರು ಈ ಹಯಪುಯ ಮ ಲಕ
ೆೀಗಹಗಿ ಹಹದು ಹೆ ೀಗಬೆೀಕು.
ವೆೈತ್ಯೀಕರಣನುು ಉತುಮ ರಿೀತ್ಯಲಿಾ ಬಳಷುುದಕೆೆ ಬಹಾಸ್ಟ ಚಿಲಾರಗಳನುು ಬಳಷಬಸುದು. ಅಂತಸ
ವಿವೆೀಶ ಷಲಕರಣೆಗಳು ಲಭಯವಿಲಾದಿದುರೆ, ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಹನಗಳನುು ಬಳಸ್ಕೆ ಂಡು ಸಹಧಯಹದಶುಟ ಬೆೀಗ
ಆಹಹರನುು ತಣುಗಹಗಿಷಬೆೀಕು:

ಬಸ್-ಹಿಡುಳಿ ಮತುು ಶಿೀತ-ಹಿಡುಳಿ ಕಿರಯೆ ನಡೆಯುಹಗ,

ಬಹಯಕಿಟೀರಿಯಹನುು ಬೆಳೆಯುುದನುು

ತಡೆಯಲು ಬಸ್ಯಹಗಿಡಬೆೀಕು. ಬಸ್ ಇಡು ಸಹಮಥಯಥದ ಉಕರಣು ಆಹಹರನುು 60 oC.ಅಥಹ ಹೆಚಿಾನ
ತಹಮಹನದಲಿಾ ಇಟುಟಕೆ ಳಳಲು ಷಮಥಥಹಗಿರಬೆೀಕು ಮತುು ಶಿೀತಲಿೀಕರಣ ಸಹಧನು 5 oC. ಅಥಹ
ತಂಹಗಿರು ತಹಮಹನದಲಿಾ ಆಹಹರನುು ಇರಿಸ್ಕೆ ಳುಳ ಸಹಮಥಯಥನುು ಹೆ ಂದಿರಬೆೀಕು.
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- ಆಹಹರನುು ಹಯಕೆೀಜಂಗ್ ಮಹಡುುದರಿಂದ ಅದು ಮಹಲಿನಯನುು ತಡೆಯುತುದೆ

ಆಹಹರನುು

ಷುಲಭಹಗಿ ಸಹಗಿಷಲು ಮತುು ಅದರ ಜೀವಿತಹಧಿಯನುು ವಿಷುರಿಷಲು ಅನುಮತ್ಷುತುದೆ ಅಲಾದೆ ಹಯಕೆೀಜಂಗ್
ಉತುನುಗಳ ರ್ಯೀಲೆೈಯ ಮಹಹಿತ್ಯನುು ಮತುು ಗುರುತ್ಷುವಿಕೆಯನುು ದಗಿಷುತುದೆ.
- ಆಹಹರ ದಹಥಥಗಳನುು ಹಯಕೆೀಜಂಗ್ ಮಹಡಲು ಉತುಮ ಗುಣಮಟಟದ ಹಾಸ್ಟಕ್ ಅನುು ಬಳಸ್.
- ಹಯಕೆೀಜಂಗ್ ಷುುಗಳು ಭೌತ್ಕ ಅಹಯ (ಉದಹಸರಣೆಗೆ ಕೆ ಳಕು, ಕ ದಲುಇತಹಯದಿ), ರಹಸಹಯನಿಕ
ಅಹಯ (ಉದಹಸರಣೆಗೆ ರಕಿರಯೆ ವಹಯಿ, ಅಂಟು ಇತಹಯದಿ) ಮತುು ಜೆೈವಿಕ ಅಹಯ (ಉದಹಸರಣೆಗೆ
ಬಹಯಕಿಟೀರಿಯಹ ಅಥಹ ಶಿಲಿೀಂಧರಗಳ ಮಹಲಿನಯ)ಗಳಿ0ದ ಕಲುಷಿತಗೆ ಂಡಿರಬಹರದು.
- ಆಹಹರದ ಹಯಕೆೀಜಂಗ್ ಷುುಗಳು ಆಹಹರದ ಷುರಕ್ಷತೆ ಮತುು ಮಹನದಂಡ 2006ರ ಕಹಯಿದೆಯಡಿಯ
ಗುಣಮಟಟದಲಿಾರಬೆೀಕು.

1. ಷಂಷೆರಿಸ್ದ / ಹಯಕ್ ಮಹಡಲಹದ ಮತುು / ಅಥಹ ಸ್ದಧಡಿಸ್ದ-ತ್ನುು ಆಹಹರನುು
ಅಗತಯಕೆನುಗುಣಹಗಿ ಸಹರಿಗೆ ಮತುು ವೆೀಖರಣಹ ರಿಸ್ಥತ್ / ಅಥಹ ಸೆೀೆಯ ಷಮಯದಲಿಾ ರಕ್ಷಿಷಬೆೀಕು
2. ಆಹಹರದ ನಿಥಹಿಷುರ ಷಂಖೆಯ ಅದಶುಟ ಕಡಿರ್ಯ ಇರಬೆೀಕು. ಹತೆರಗಳು, ಮಣಿುನ ಹತೆರಗಳು,
ಚ್ಹಕುಕತುರಿಗಳನುು ಷರಿಯಹದ ರಿೀತ್ಯಲಿಾ ಬಳಸ್ರುುದನುು ಖಹತ್ರಡಿಸ್ಕೆ ಳಳಬೆೀಕುಮತುು ವಿವೆೀಶಹಗಿ
ಆಹಹರ ನಿಥಸಣಹಕಹರರು / ಮಹರಹಟಗಹರರ ಕೆೈಗಳು ಷವಚ್ಛಹಗಿದುು,ನೆೈಮಥಲಯದಿಂದ ಕ ಡಿರಬೆೀಕು.

- ತಹಯಜ್ಯನುು ಕಂಟ್ೆೈನರುಗಳಲಿಾ ಷಂಗರಹಿಷಬೆೀಕು.
- ಷಥಳಿೀಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ರಕಹರ ನಿಯರ್ಮತ ಮಧಯಂತರದಲಿಾ ಅದನುು ವಿಲೆೀಹರಿ
ಮಹಡಬೆೀಕು.
- ರತ್ ದಿನು ತಹಯಜ್ಯದ ಕಂಟ್ೆೈನರುಗಳನುು ಖಹಲಿಯಹದ ನಂತರ ಸೆ ೀಂಕುನಿಹರಕದಿಂದ ತೆ ಳೆಯಬೆೀಕು
ಮತುು ಮುಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಣಗಿಷಬೆೀಕು.
- ಮಹಲಿನಯನುು ತಡೆಗಟಟಲು ಆಹಹರ ಷಂಷೆರಣಹ ರದೆೀವದಿಂದ ತಹಯಜ್ಯ ವಿಲೆೀಹರಿ ರದೆೀವನುು
ದ ರವಿರಿಷಬೆೀಕು.
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ಆಹಹರಹಯಪುಯ ಅಷವಷಥತೆಯನುು ತಡೆಗಟುಟಲಿಾ ಆಹಹರ ನಿಥಸಣಹಕಹರರ ೆೈಯಕಿುಕ ಷವಚ್ಛತೆಯು ಅತಯಂತ
ಮುಖಯಹದ ಅಂವಹಗಿದೆ. ಈ ೆೈಯಕಿುಕ ಷವಚ್ಾತೆಯು ಅರ ನಡಳಿಕೆಯ ಂದು ಭಹಗಹಗಿ
ರಿಣರ್ಮಷುತುದೆ.
1. ಎಲಹಾ ಆಹಹರ ನಿಥಸಣಹಕಹರರು ಷ ಕುಹದ ಷವಚ್ಾ ರಕ್ಷಣಹತಿಕ ಬಟ್ೆಟ, ತಲೆ ಹೆ ದಿಕೆ, ಮುಖಹಡ,
ಕೆೈಗಷುಗಳು ಮತುು ಹದರಕ್ಷೆಗಳನುು ಧರಿಸ್ರಬೆೀಕು.
2. ಆಹಹರ ತಯಹರಕರು ಯಹಹಗಲ ತಮಿ ಕೆೈಗಳನುು ಸೆ ೀಪ್ ಮತುು ವುದಧಹದ ಕುಡಿಯು ನಿೀರಿನಿಂದ
ತೆ ಳೆಯಬೆೀಕು,

ಕೆೈಗಳನುು ಣಗಿಷಬೆೀಕು ಅಥಹ ಣಗಿದ ಅಥಹ ವುಚಿಯಹದ ಬಟ್ೆಟ ಟೆಲ್

ಅಥಹ ಬಸಹಡಬಸುದಹದ ಕಹಗದದೆ ಂದಿಗೆ ವುಚಿಗೆ ಳಿಷಬೆೀಕು.
3.ಆಹಹರ ನಿಥಸಣಹ ಚ್ಟುಟ್ಟಕೆಗಳ ಆರಂಭದಲಿಾ ಆಹಹರ ನಿಥಸಣಹಕಹರರು ಯಹಹಗಲ ಕಚ್ಹಾ ಆಹಹರ
ಅಥಹ ಯಹುದೆೀ ಕಲುಷಿತ ಷುು, ಸಹಧನಗಳು, ಉಕರಣಗಳು ಅಥಹ ಕೆಲಷನುು ನಿಥಹಿಸ್ದ ತಕ್ಷಣ
ತಮಿ ಕೆೈಗಳನುು ತೆ ಳೆದುಕೆ ಳಳಬೆೀಕು,ಇದಲಾದೆ ಇತರೆ ಆಹಹರ ಷುುಗಳು ಅಥಹ ಟ್ಹಯೆಾಟ್ ಬಳಕೆಯಹದ
ನಂತರ ಕೆೈ ತೆ ಳೆಯದಿದುಲಿಾ ಆಹಹರದ ಮಹಲಿನಯಕೆೆ ಕಹರಣಹಗಬಸುದು.
4. ಯಹುದೆೀ ಆಹಹರ ನಿಹಥಸಕರು ಧ ಮಹನ, ಉಗುಳುವಿಕೆ, ಜ್ಗಿಯುುದು, ಸ್ೀನುವಿಕೆ ಅಥಹ
ಕೆಮುಿುದು ಮತುು ತ್ನುುುದನುು ಆಹಹರ ಮತುು, ಆಹಹರ ತಯಹರಿಕೆಯಲಿಾ ಮತುು ಆಹಹರ ಸೆೀೆಯ
ರದೆೀವಗಳಲಿಾ ಮಹಡಬಹರದು.ಆಹಹರ ನಿಥಸಣಹಕಹರರು ತಮಿ ಉಗುರುಗಳನುು ಮತುು ಕ ದಲನುು
ನಿಯತಕಹಲಿಕಹಗಿ ಕತುರಿಷುತ್ುರಬೆೀಕು.
3. ಆಹಹರದ ನಿಥಸಣಕಹರರು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮ ಗು, ಕ ದಲು, ಉಜ್ು್ ಕಣುುಗಳನುು ಉಜ್ು್ುದು ಹಹಗ
ಕಿವಿಗಳು ಮತುು ಬಹಯಿ, ಗಡಡ, ದೆೀಸಗಳ ಭಹಗಗಳನುು ಕೆರೆದುಕೆ ಳುಳುದನುು ಆಹಹರಲಯದಲಿಾ
ಮಹಡಬಹರದು. ಂದು ೆೀಳೆ ಹಹಗೆ ಮಹಡಬೆೀಕಹದ ಷಂದಭಥ ಬಂದರೆ ಕೆೈಗಳನುು ರಿಣಹಮಕಹರಿಯಹಗಿ
ತೆ ಳೆಯಬೆೀಕು.
4.ಆಹಹರ ತಯಹರಿಷುಹಗ ಮತುು ಆಹಹರಲಯದಲಿಾ ದಿನಬಳಕೆಯ ವೃ ಮತುು ಹದರಕ್ಷೆಗಳನುು
ಧರಿಷಬಹರದು.
5. ಅಡಡಮಹಲಿನಯನುು ತಪುಷಲು ಆಹಹರದ ನಿಹಥಸಕರು ಮಲಿನಹದ ಕರೆನಿಿ ನೆ ೀಟುಗಳನುು / ಕಹಡುಥಗಳನುು
ಬಳಷಬಹರದು.
ಅತ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು: ಆಹಹರ ಉತಹುದನಹ ರದೆೀವಕೆೆ ಅತ್ಥಿಗಳನುು ರೆೀಶಿಷಲು
ಅನುಮತ್ಷಬಹರದು,ಅದು ಸಹಧಯಹಗದಿದುರೆ ಷಂದವಥಕರು ರಕ್ಷಣಹತಿಕ ಬಟ್ೆಟಗಳನುು ಧರಿಷಬೆೀಕು ಮತುು
ಆಹಹರಲಯನುು ರೆೀಶಿಷು ಮೊದಲು ಕೆೈಗಳನುು ತೆ ಳೆಯಬೆೀಕು ಮತುು ಷವಚ್ಛಗೆ ಳಿಷಬೆೀಕು.
ಆಹಹರ ತಯಹರಿಕೆ ರದೆೀವಗಳಲಿಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಹಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ುರು ನೌಕರರು ಇದುರೆ ಅರಿಂದ
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ಕೆಲಷ ಮಹಡಿಷಬಹರದು.
ಕಳೆದ 48 ಗಂಟ್ೆಗಳಲಿಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೆ ೀಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ುದುರೆ ಅರಿಂದ ಕೆಲಷ ಮಹಡಿಷಬಹರದು:
- ಅತ್ಸಹರ
- ಹಂತ್
- ಜ್ವರ
-7
1.
/
:

/

,

.

2.

:
/

.

3.
:
4.

/

.

ವೃ ಮತುು ಹದರಕ್ಷೆಗಳನುು
:

/

.

5. ಎಲಹಾ ಆಹಹರ ನಿಥಸಣಹಕಹರರು ಷ ಕುಹದ ಷವಚ್ಾ ರಕ್ಷಣಹತಿಕ ಬಟ್ೆಟ, ತಲೆ ಹೆ ದಿಕೆ, ಮುಖಹಡ,
ಕೆೈಗಷುಗಳು ಮತುು ಹದರಕ್ಷೆಗಳನುು ಧರಿಸ್ರಬೆೀಕು: ಷರಿ/ತುು.
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ಯಹುದೆೀ ಕಿೀಟು ಹಹನಿ ಅಥಹ ಅಷವಷಥತೆ ಉಂಟುಮಹಡು ಜೀವಿಯಹಗಿದುು, ಕಹಯಿಲೆಯನುು ಉತುತ್ು
ಮಹಡು ಅಥಹ ಸರಡು ರಕಿರಯೆಯಲಿಾ ಭಹಗಿಯಹಗಿರುತುದೆ.
.
ರಮುಖ ಕಿೀಟಗಳು ಯಹುೆಂದರೆ 1. ಜರಳೆಗಳು
2. ದಂವಕಗಳು (ಇಲಿಗಳು,

ಗಳು, ಅಳಿಲುಗಳು ಇತಹಯದಿ.)

3. ನೆ ಣಗಳು
4. ಷಂಗರಹಿಸ್ದ ಉತುನು ಕಿೀಟಗಳು (ಹಿಟುಟ ಜೀರುಂಡೆ, ಸಹಥ ತ್ ಧಹನಯ ಜೀರುಂಡೆ, ಸ್ಗರೆಟ್ ಜೀರುಂಡೆ,
ಇಂಡಿಯನ್ ರ್ಮೀಲ್ ತಂಗ ಇತಹಯದಿ).
ಕಿೀಟ ನಿಯಂತರಣ ಕರಮಗಳು
- ಬಹಗಿಲುಗಳು ಮತುು ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಜಹಲರಿ ಹಹಕಿಷುುದರಿಂದ ನೆ ಣಗಳನುು ತಡೆಯಬಸುದು
- ಆಹಹರದ ಆರಣದಲಿಾ ಕಂಡುಬರು ಎಲಹಾ ರಂಧರಗಳನುು ಮುಚಿಾರಬೆೀಕು.
- ಕಿೀಟಗಳ ಮುತ್ುಕೆ ಳುಳವಿಕೆಯನುು ರಿೀಕ್ಷಿಷುತ್ುರಬೆೀಕು.
- ನಿೀರು ಮತುು ಆಹಹರ ಮ ಲಗಳಿಂದ ಮಹಲಿನಯ ಸರಡುುದನುು ತಡೆಗಟಟಬೆೀಕು, ದರಗಳ ಸೆ ೀರುವಿಕೆಯನುು
ಷರಿಡಿಷಬೆೀಕು ಮತುು ನಿೀರನುು ಸ್ಂಕಿನಲಿಾ ಅಥಹ ಬಕೆಟ್ಟನಲಿಾ ನಿಲಾದಂತೆ ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕು.
- ಷರಕು ಷರಬರಹಜ್ು ರಿೀತ್ಯನುು ಷಮಥಕಹಗಿ ಬದಲಹಯಿಷಬೆೀಉ, FIFO ನಿಯಮಗಳನುು
ಅನುಷರಿಷಬೆೀಕು.
- ಆಹಹರನುು ಮುಚಿಾಡಬೆೀಕು.
-ತಹಯಜ್ಯನುು ಮುಚಿಾಡಬೆೀಕು.
- ೃತ್ುರ ಏಜೆನಿಿಗಳಿಂದ ಮಹತರ ಕಿೀಟ ನಿಯಂತರಣನುು ಡೆದುಕೆ ಳಳಬೆೀಕು.
- ಅಡುಗೆಮನೆಯಲಿಾ ಆಹಹರು ಇರುಹಗ ರಹಸಹಯನಿಕಗಳನುು ಸ್ಂಡಿಷಬೆೀಡಿ.
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1.

………………

2.

………………………
1)………………………………… 2)……………………………

3. ಕಿೀಟ ನಿಯಂತರಣನುು ನಹೆೀ ಮಹಡದೆೀ ೃತ್ುರ ಏಜೆನಿಿಗಳಿಂದ ಮಹತರ ಮಹಡಿಷಬೆೀಕು:
ಷರಿ/ತುು.
4. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲಿಾ ಆಹಹರು ಇರುಹಗ ನಹು ಕಿೀಟನಹವಕಗಳನುು ಅಥಹ ರಹಸಹಯನಿಕಗಳನುು
ಸ್ಂಡಿಷಬಹರದು: ಷರಿ/ತುು.
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