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உரிமைத் துறப்பு
இந்த ஆவணத்தின் உள்ளடக்கங்கள் சிங்கப்பூரில் விற்பரைக்குரிய

Nutri-grade

பாைங்களுக்காை முத்திரரயிடுதல் ேற்றும் விளம்பரங்களுக்காை தகுதி

வரம்புகளின் பபாதுவாை வழிகாட்டிக் குறிப்பாகும். இது விரிவாைபதாரு

வழிகாட்டிக் குறிப்பல்ல. விளக்கப்படங்கள்அரைத்தும் குறிப்புகளுக்காக ேட்டுமே
ேற்றும் அமத மபான்றஅளவுகளில் வரரயப்பட்டரவ அல்ல.

இந்த ஆவணம் சட்ட ஆமலாசரை வழங்காது. சட்ட ஆமலாசரைக்காை

ஆதாரோக இதரைச் சார்ந்திருத்தலும் கூடாது. உங்களுக்கு ஏதாவது மகள்விகள்
இருந்தால், தகுதி வரம்புகளின் முழு பதாகுப்ரப Food Regulations1-ல் காணவும்
ேற்றும்/அல்லது சுயோக சட்ட ஆமலாசரைரய நாடவும்.

இந்த ஆவணத்தின் பவவ்மவறாை போழிப் பதிி்ப்புகளுக்கிரடமய ஏமதனும்

முரண்பாடுகள் இருந்தால், ஆங்கிலப் பதிப்பு சரியாைதாைபதன்று பகாள்ளப்படும்.

1https://www.sfa.gov.sg/legislation
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பிரிவு 1: அறிமுகம்
பின்ைணி ேற்றும் நடவடிக்ரககளின் சுருக்கம்
1.

30 டிசம்பர் 2022- லிருந்து சிங்கப்பூரில் விற்கப்படும் முன்ைமர

பபாட்டலேிடப்பட்ட பாைங்கள் ேற்றும் தாைியங்கி இயந்திரங்களின் Nutri-grade

பாைங்கள் 30 டிசம்பர் 2021 பவளியிடப்பட்ட (“திருத்த ேிதிமுமறகள்”) உணவு
(திருத்தம் எண் 2) விதிமுரறகளின்படி திருத்தப்பட்ட உணவுக்

கட்டுப்பாடுகளில் புதிய முத்திரர தர வரம்புகளுக்கும் விளம்பரத்

தரடகளுக்கும் உட்படுத்தப்படும். பபாது ேக்கள், பதாழில் ேற்றும் நிபுணத்துவ
பங்குதாரர்களிடேிருந்து பபறப்பட்ட பின்னூட்டத்ரத கவைோக பரிசீலரை
பசய்த பின்ைரும் தற்மபாரதய பவளியூர் ேற்றும் உள்ளூர் ஆதாரங்கரள
ேறுபரிசீலரை பசய்தும் அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. அந்த திருத்த
விதிமுரறகள் 30 டிசம்பர் 2022- லிருந்து நடப்புக்கு வரும்.
2.

திருத்த விதிமுரறகளின் மநாக்கங்களும் முக்கிய அம்சங்களும் பின்வருோறு:
a)

முத்திரரத் திட்டம் (“Nutri-Grade”):வாடிக்ரகயாளர்கள் சர்க்கரர, ேற்றும்
பகாழுப்பு அதிகமுள்ள பாைங்கரள அரடயாளம் கண்டு மேலும்

அறிந்துபகாண்டு பதளிவாக முடிபவடுக்கலாம்; மதர்ந்பதடுப்பதற்கு மேலும்
ஆமராக்கியோை பதரிவுகரளயும் பகாண்டிருக்க உதவுவமத Nutri-grade
முத்திரரயின் மநாக்கோகும். பதாழில்துரறயிைர் தங்கள் பாைப்

பபாருட்கரள ேறு சீரரேக்கத் தூண்டுவதும் அதன் மநாக்கோகும்.
Nutri-Gradeமுத்திரர நான்கு நிறக் குறியீடுகரளக்பகாண்டிருக்கும். தரம் A
முதல்(ஆகக்குரறவாை சர்க்கரர, பகாழுப்பு அளவுகள்) தரம் D (ஆக

அதிகோை சர்க்கரர, பகாழுப்பு அளவுகள்) வரர. Nutri-ngrade பாைங்கள்

தரப்படுத்தும் கட்டரேப்புபடி “A”, “B”, “C” அல்லது “D” எை தரப்படுத்தப்படும்.

“C” or “D” எை தரப்படுத்தப்பட்ட பாைங்களின் பபாட்டலத்தின் முகப்பில் Nutri-

Gradeமுத்திரர இடம் பபற்றிருக்க மவண்டும். Nutri-grade பாைம் வியாபாரோக
இரணயதளத்தில் விற்கப்பட்டால், அல்லது தாைியங்கி இயந்திரத்திலிருந்து
(முன்ைமர பபாட்டலேிடப்பட்டு விற்கப்பட்டால்,

அல்லது

வாடிக்ரகயாளர்கள் காணக் கூடிய வரகயிலாை தாைியங்கி பாை
இயந்திரத்திலிருந்து கிரடக்கப்பபற்றால் ) (உணவுக்கட்டுப்பாடுகள்,

விதிமுரற 184E (4), விளக்கப்படி) ‘Nutri-Grade’முத்திரரயின் உருவம்,

வாடிக்ரகயாளர் காணும் வரகயில் காட்சிப்படுத்த மவண்டும். “A” or “B” தர
பாைங்களுக்கு Nutri-grade முத்திரர விருப்புரிரேக்குட்பட்டது.
b)

விளம்பரத் தரட:

விளம்பரத்

தரடயின்

மநாக்கம் வாடிக்ரகயாளர்களின்

விருப்பங்கள் ேீ தாை விளம்பரங்களின் தாக்கத்ரத குரறப்பதாகும்.
விதிமுரற 184F(2)- ல் விரிவாக இடம்பபற்றுள்ள குறிப்பிட்ட

சூழ்நிரலகரளத் தவிர்த்து “D” தர Nutri-grade பாைங்கள் பதாடர்பாை

விளம்பரங்கள் தரட பசய்யப்பட்டுள்ளை. விற்பரை இடங்களில்“D” தர

Nutri-grade பாைங்களின் விளம்பரங்கள் Nutri-grade முத்திரரயின்
உருவத்ரத காட்சிப்படுத்த மவண்டும்
c)

ஊட்டச்சத்து தகவல்(NIP):Nutri-grade முத்திரரத் திட்டம் ேற்றும்

விளம்பரத்தரடரய அேலாக்க, அரைத்து Nutri-grade பாைங்களிலும் அந்த
Nutri-Grade பாைத்திலுள்ள ஆற்றல் அளவு, புரதச்சத்து, ோவுச்சத்து,
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பகாழுப்பு, போத்தச் சக்கரர ேற்றும் பகாழுப்பு அளவுகரள குறிப்பிடும்
ஊட்டச்சத்து தகவல் இடம்பபற்றிருக்க மவண்டும்.
3.

வாடிக்ரகயாளர்கள் அதிக அளவு சர்க்கரரயும், பகாழுப்பும் உள்ள பாைங்கரள
அரடயாளங்கண்டு மேலும் தகவலறிந்த, ஆமராக்கியோை பாைங்கரள
மதர்ந்பதடுக்க உதவுவதும், வாடிக்ரகயாளர்களின் விருப்பங்கள் ேீ தாை

விளம்பரங்களின் தாக்கத்ரத குரறப்பதும் பதாழில்துரறயின் ேறுசீரரேப்புக்கு
தூண்டுவதும் அந்த விளம்பரத் தரடகளின் மநாக்கோகும்.

வாடிக்ரகயாளர்களின் மபாக்ரகயும் விருப்பத் மதர்வுகரளயும் உருோற்றும்
நிரலயாை அணுகுமுரறயின் ஒரு பகுதியாக சந்ரதயில் ஆமராக்கியோை
பபாருட்கமள கிரடக்கும் ோற்றத்ரத பகாண்டுவர கற்பித்து ஊக்குவிக்கும்

சுகாதார அரேச்சு MOH ேற்றும் சுகாதார மேம்பாட்டு வாரியத்தின் (HPB)
தற்மபாரதய முயற்சிகளுக்கு அரவ உறுதுரணயாக இருக்கும்.
ஆவணத்தின் மநாக்கம்
4.

இந்த ஆவணம், திருத்த விதிமுரறகள் நடப்புக்கு வரும் மபாது உணவுக்

கட்டுப்பாடுகளின் தகுதி வரம்புகரள, பதாழில்துரற பங்குதாரர்கள் அனுசரிக்க

உதவ Nutri-Grade பாைங்களுக்காை முத்திரர ேற்றும் விளம்பர தகுதி வரம்புகள்
குறித்த பபாதுவாை ஒரு வழிகாட்டியாகும்.
5.

இந்த ஆவணம் பின்வருபைவற்றுடன் இரணந்து படிக்கப்பட மவண்டும்:

a) Nutri-Grade முத்திரரயின் விவரக்குறிப்புகள்2.உணவு கட்டுப்பாடுகள்,

விதிமுரற184D(5)-ல் குறிப்பிடப்பட்ட Nutri-grade முத்திரரக்காை கட்டாய
விவரக்குறிப்புகரள வழங்குகிறது.

b) Nutri-Grade முத்திரரயின்வரரபடப்பயன்பாடுகளுக்காை பயைர்

வழிகாட்டி3,Nutri-grade முத்திரரயின் வரரபடப் பயன்பாடுகள் குறித்து
வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குகிறது.

HPB இன் இரணயதளத்தின் "வளங்கள்" பிரிவின் கீ ழ் ஆவணம் கிரடக்கிறது
https://www.hpb.gov.sg/healthy-living/food-beverage/nutri-grade.
3
ஆவணம் HPB இன் இரணயதளத்தின் "வளங்கள்" பிரிவின் கீ ழ் கிரடக்கிறது
https://www.hpb.gov.sg/healthy-living/food-beverage/nutri-grade.
2
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பிரிவு 2: திருத்தவிதிமுரறகளுக்குட்படக் கூடிய பபாருட்கள்
6.

சிங்கப்பூரில் விற்பரைக்குரிய Nutri-grade பாைங்களுக்கு திருத்த விதிமுரறகள்

பபாருந்தும். உணவு கட்டுப்பாடுகள்,விதிமுரறகள் 2(1) ேற்றும்184A(1), -ல் “NutriGrade பாைம்” விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, பத்தி 8-ல் பகாடுக்கப்பட்ட விளக்கப்படி
விதிமுரற184A-குள் வர்ணரை பபாருந்துவதாக இருந்தாபலாழிய
பின்வருபரவ உட்படும்.

a) குப்பிகள், தகரக் குவரளகள், அட்ரடப் பபட்டிகள், பபாட்டலங்கள் அல்லது
இது மபான்ற ேற்ற பகாள்கலன்களில் முன்கூட்டிமய

விற்பரைக்கத்தயாராக பபாட்டலேிடப்பட்டு, உட்பகாள்ளத் தயார் நிரலயில்
உள்ள முன்ைமரபபாட்டலேிடப்பட்ட பாைங்கள்.

b) பாைோக உட்பகாள்ளும் முன் முழுரேயாக்கப்பட அல்லது நீர் மசர்த்து

திரவோக்க மவண்டிய ோவுப்பபாருட்களாக, அல்லது பசறிவுணவாக உள்ள
முன்ைமர பபாட்டலேிடப்பட்ட பாைங்கள்; ேற்றும்

c) பாைத்ரதவாங்கும் ஒருவர் தான் விரும்பியபடிபாைத்தில் மசர்க்கப்பட்ட

எந்தப் பபாருளின் அளரவயும் ோற்றியரேக்கும் விருப்புரிரே இல்லாத

முன்மப நிர்ணயிக்கப்பட்ட முரறப்படி முன்கூட்டிமய பபாட்டலேிடப்படாத
பாைங்கரள வழங்கும் தாைியங்கி பாைஇயந்திரங்களின் பாைங்கள்

இவற்றில் தாைியங்கி காப்பி இயந்திரங்களிலிருந்து கிரடக்கப் பபறும்
பாைங்கள் ேற்றும் ஊற்றுப்பாைங்கள் அடங்கும்
7.

ோற்றியரேத்தல் அல்லது திரவோக்கல் இல்லாேல் அல்லது அதற்கு பின்ைர்

ேைிதன் உட்பகாள்வதற்காை பாைோக விற்கப்படும் எந்த பபாருளும் பாைங்கமள.

8.

பின்வரும் பபாருட்கள் Nutri-grade பாைங்கள்4 அல்ல:
a)

20°C பவப்ப அளவில் 0.5% (v/v)-க்கு மேல் ேது கலந்த பாைங்கள் (சந்மதக

நிவர்த்திக்கு, 20°C பவப்ப அளவில் ≤0.5%(v/v) உள்ள ேது கலரவயற்ற பீர்
அல்லது ஒயின் (திராட்ரசச்சாராயம்) மபான்ற ேதுவுக்குப் பதிலாை
பாைங்கள் இந்த துரணப் பத்தியில்அடங்காது);

உணவு ஒழுங்குமுரறகள், விதிமுரறகள் 184A(1) ேற்றும் (2) ஆகியவற்றில்
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள தயாரிப்புகள் இதில் அடங்கும்
4
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b)

விற்கப்படும் இடங்களில் ரகயால் தயாரிக்கப்படும் பாைங்கள்;

c)

வருங்கால வாடிக்ரகயாளர் ஒருவர் பாைங்களில் மசர்க்கப்பட்டுள்ள

d)

உணவு கட்டுப்பாடுகள்,விதிமுரற 184A(2)-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி

பபாருளின் அளவு எதரையும் தன் விருப்பப்படி ோற்றக்கூடிய பாைங்கள்;
பின்வரும் நிபந்தரைகளில் குரறந்தது ஒன்ரறயாவது நிரறமவற்றும்
சிறப்பு மநாக்கத்துடைாை உணவுகள்:
i.

ேருத்துவ மேற்பார்ரவயின் கீ ழாை பயன்பாட்டுக்பகன்று

ii.

ேருத்துவேரைகள், பராேரிப்பு இல்லங்கள் ேற்றும் தாதிரே

முத்திரரயிடப்பட்ட சிறப்பு ேருத்துவ மநாக்கத்துக்காக;

இல்லங்கள் மபான்ற இதரகுடியிருப்பாளர் பராேரிப்பு இல்லங்களில்
உள்ள மநாயாளிகளுக்கு ேட்டும் மசரவ வழங்கும் மநாக்கத்துடன்
வழங்கப்படுதல்

iii.

குழந்ரதகளுக்காை உணவு;

iv.

6 ோதம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுள்ள குழந்ரத அல்லது

இளம் குழந்ரதகளுக்கு (இளம் குழந்ரதகள் என்பது 12 ோதங்களுக்கு
மேல் 3 வயதுவரர (36 ோதங்கள்) உள்ள குழந்ரதகளாகும்) பால்
ேறக்கச் பசய்தலின் ஒருபகுதியாக திரவோக உபமயாகோகும்
அடுத்தக்கட்ட உணவு;

v.

எரட கட்டுப்பாட்டு உணவாக பயன்படும்

அதாவது ஒருநபரின்

vi.

நீரிழிவு மநாய்காை உணவு; அல்லது

vii.

மநாய், மகாளாறு அல்லது ேற்ற நிரலரேயிைால் குறிப்பிட்ட அளவு

அன்றாட போத்த உணவுக்குப் பதிலாக வழங்கப்படும் உணவு;

சர்க்கரர (சுக்மராஸ் உட்பட ஆைால் வரரயறுக்கப்படவில்ரல)

அல்லது அதிகப்படியாை பகாழுப்பு உட்பகாள்ளும் அவசியமுள்ள
ஒருவர்
9.

உணவு விற்பரைச் சட்டத்தின் 2A(3)“உணவு” என்ற பபாருள் விளக்கத்திலிருந்து

விலக்கப்பட்ட பபாருட்கள் (எடுத்துக்காட்டாக, சுகாதாரப் பபாருட்கள் சட்டத்தின்
அர்த்தத்திற்குள் அடங்கும் சுகாதாரப் பபாருட்கள்) திருத்தவிதி முரறகளில்
அடங்காது என்பரத பதாழில்துரற கவைத்தில் பகாள்ளமவண்டும்.

10. ஒரு பபாருள் “Nutri-Grade பாைோ ” என்று கருதப்படுகிறதா என்பரத

தீர்ோைிக்க உருவப்படம் 1 – ல் உள்ள பசயல்வழி விளக்கப்படத்ரத
பயன்படுத்தலாம்.
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படம்1: ஒரு பபாருள் “Nutri-grade பாைோ ” என்று கருதப்படுகிறதா என்பரத
தீர்ோைிக்க பசயல்வழி விளக்கப் படம்.

1) அந்த பபாருள் ஒரு பாைோ? பாைங்கள் உள்ளடங்கும்
ஆைால் வரரயறுக்கப்படவில்ரல:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

பால் ேற்றும் பால் பாைங்கள்
மசாயா அவரர பாைங்கள் உட்பட பால் அல்லாத
பாலுக்குப் பதிலாை பாைங்கள்
மதநீர், காப்பி ேற்றும் பகாக்மகா பாைங்கள்
தாைிய
அஅ பாைங்கள்
பழச்சாறுகள் ேற்றும் பழச்சுரவயுடன் கூடிய ேது
அல்லாத பாைங்கள்.
சுரவயூட்டப்பட்ட ேது அல்லாத பாைங்கள். அல்லது
சாறு
குளிர் பாைங்கள்
ஆற்றல் பாைங்கள்
தண்ண ீர் ேற்றும் சுரவயூட்டப்பட்ட தண்ண ீர்
பாைோக உட்பகாள்ளக்கூடிய மவறு எந்த பபாருளும்

இல்ரல

Nutri-Grade
பாைோக
கருதப்பட
வில்ரல

ஆம்
2) இவற்ரற உள்ளடக்கும் அந்தப் பபாருள் விதிமுரற
184A(1)(a) முதல்(d) -ல் ேற்றும் (2)-ல்,
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதா
•
•
•

•

ஒரு ேது பாைம் (அதாவது>0.5% (v/v) ேதுபாைம் 20ºC
அளவில்);

விற்கப்படும் இடத்தில் ரகயால் தயாரிக்கப்பட்ட
ஒருபாைம்;
வருங்கால வாடிக்ரகயாளர் ஒருவர் பாைத்தில்
மசர்க்கப்பட்டுள்ள பபாருளின் அளவு எதரையும் தன்
விருப்பப்படி ோற்றக் கூடிய பாைம்;
அல்லது

ஆம்

விதிமுரற 184A(2)-ன் ஒன்று அல்லது அதற்கு
மேற்பட்ட நிபந்தரைகரள நிரறவு பசய்யும் சிறப்பு
மநாக்கத்துக்குரிய உணவாை ஒரு பாைம். இது பத்தி
8(d)-ல் மேலும் விளக்கேளிக்கப்பட்டுள்ளது
(எடுத்துக்காட்டாக, குழந்ரத ேற்றும் அடுத்தக் கட்ட
உணவு, சிறப்பு ேருத்துவ மநாக்கங்களுக்காை
பபாருட்கள், நீரிழிவு மநாய்க்மகற்ற உணவு)
இல்ரல

Nutri-Gradeபாைோகக் கருதப்படுகிறது

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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அடிக்கடி மகட்கப்படும் மகள்விகள்

beverageபபொருட்கள்
for human consumption,
either without or
after reconstitution/ dilution. Table
A. எந்தப்
Nutri-grade பொனங்களொக
கருதப்படுகின்றன?
1 outlines examples of products that are considered, and not considered, beverages.

பட்டியல் 2 -ல் பபாதுவாக விசாரிக்கப்படும் சில பபாருட்கள் குறித்தும் அரவ

1: Examples
of products
that areகீ considered,
and notஎன்றும்
considered,
beveragesஉள்ளை.
Nutri-grade
பாைங்கள்
பிரிவின்
ழ் வருபரவயா
மகள்விகள்
இது தற்மபாது சந்ரதயில் பபாதுவாகக் கிரடக்கும் பபாருட்களிி்ன்

அடிப்பரடயில் உருவாை பபாதுவாை வழிகாட்டிக் குறிப்மப அன்றி

•
முழுரேயாை
பட்டியல் அல்ல என்பரத கவைத்தில் பகாள்ளுங்கள்.

குறிப்பிட்ட
பபாருட்களுக்காை வழிகாட்டலுக்கு தயவுபசய்து HPB ரய (Nutri•
Grade@hpb.gov.sg). பதாடர்பு பகாள்ளவும்.

•

or concentrates

பட்டியல் 2: பபாதுவாகக் விசாரிக்கப்படும் பபாருட்களும் வரகப்பாடுகளும்

•

வரக

•

துரண வரக/உதாரணங்கள்

பபாருட்கள் Nutri-grade
பாைங்களாக

•

கருதப்படுகின்றைவா?

•

(ஆம்/இல்ரல;
காரணங்கள்)

•
சாறுகள்
ேற்றும்

சாறுடன்

•

100 % சாறுகள்

•

•

பகட்டிச் சாறு

•

•

•

•

•

•

கூடிய

பாைங்கள்
(ேது

•

பாைங்கள்

உட்பகாள்ள
ஏற்றது

•

ள் உட்பட)

•

மகாலா-சுரவயுள்ள பாைங்கள் • ஆம்;

•

•
பழச்சாறு
-சுரவயுள்ள மசாடா •
பாைங்கள்
•

•
•
சே அளவு

பாைோக

•

பசறியுணவுக

பாைங்கள்

•

•

அல்லாத

குளிர்

ஆம்;

•

உப்பு/

திரவ ேற்றும் ோவு

•

வடிவிலாை சே அளவு

•
உப்பு/சர்க்கரரயுள்ள
சத்துள்ள

சர்க்கரரயுள்
ள சத்துள்ள

பாைம் (அதாவது,

•

•
அவசியமுள்ளது)

•

•

பாைம்

உடபகாள்ளுமுன் திரவோக்கும்

ேற்றும்

ஆற்றல்

•

•

/grounds
and tea (e.g.
• பாைோக
leaves உட்பகாள்ள
and leaf-buds),
which are
intended for
ஏற்றது
sale as a raw ingredient
(e.g. sold in gunny sacks
for general use)
ஆம்;
•

பாைோக

உட்பகாள்ள
ஏற்றது

•

தரும்

பாைங்கள்
தண்ண ீர்

•

பவற்று குடிநீர்

•
•

ஆம்;

•
ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

• மவண்டும் மற்றும் ஒரு
யன் டுத்தப் ட

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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•

சுரவயூட்டப்பட்ட நீர்

•

கரியேில வாயு கலந்த மசாடா

•

உட்பகாள்ள
ஏற்றது

நீர்
ஆசிய

பாைங்கள்

•

சாேந்திப் பூ மதநீர்

•

பார்லி

பாைோக

ஆம்;
•

பாைோக

உட்பகாள்ள
ஏற்றது

பால்

•

பபாருட்கள்

பகாழுப்பு குரறந்த,

ேற்றும்

பகாழுப்பற்ற) திரவ, அல்லது

பாலுக்குப்

ஆம்;
•

ஏற்றது

உடபகாள்ளுமுன் திரவோக்கும்

ோற்றுப்

(உதொரணத்திற்கு,.

அவசியமுள்ளது)
•

மசாயா அவரர பால்

•

கடரலப் பால்கள் ேற்றும்

ஒரு பாைோக

அரேக்கப்பட்ட
உணவுகரள

பகாண்டதன் ஒரு

பாலுக்குப் பதிலாை ோற்றுப்

பகுதியாக

பபாருட்கள்(உதொரணத்திற்கு,பா

சந்ரதயில்

தாம் பால்,அரிசிப் பால்கள்)
•

பாைோக

உட்பகாள்ள

ோவு நிரல (அதாவது,

பதிலாை

பபாருட்கள்

பால் (முற்றும் பகாழுப்புள்ள,

விற்கப்படுகிறது)

புளிப்மபற்றிய பால் பாைம்
ேற்றும் தயிர் பாைம்)

மதநீர், காபி,
மகாமகா

ேற்றும் ஒத்த
தயாரிப்புகள்

•

நீராவிப் பால்

இல்ரல;

•

இைிப்பு மசர்ந்த அடர் பால்

•

பவண்பணய்

•

பாமலடு

•

பாலாரட

•

தயிர்

•

மோர்

•

பநய்

•

உடைடி அல்லது

உடபகாள்ளுமுன் திரவோக்கும்
அவசியமுள்ளது)

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

பாைோக

உட்பகாள்ள
ஏற்றதல்ல

கரரயக்கூடிய காப்பி அல்லது
மதநீர் (அதாவது,

•

ஆம்;
•

பாைோக

உட்பகாள்ள
ஏற்றது

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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•

உடைடியாக-அருந்தக்கூடிய
காப்பி அல்லது மதநீர்

•

நீர் கலந்து வடிகட்டிய
பின்,விற்பரைக்கும்

அருந்துவதற்கும் உள்ள மதநீர்
தூள்
•

விற்பரைக்கும்

அருந்துவதற்கும் ஒரு

பாைோக உள்ள நீர் கலந்து

வடிகட்டிய பின் கிரடக்கும்
காப்பிச்

சக்ரக,( உதொரணத்திற்கு,வரக்
காப்பி ரபகள், காப்பி
இயந்திரங்களில்

பயன்பாட்டுக்குள்ள காப்பிச்

சக்ரக அடங்கிய வில்ரலகள்)
•

மூலிரக அடங்கிய பாைங்கள்

•

பகாக்மகா பாைங்கள்

•

விற்பரைக்காகவும் கச்சா

பபாருளாக சரேயல்,சுட்டுச்

பசய்தல் முரற அல்லது ேற்ற

இல்ரல;
•

பாைோக

உட்பகாள்ள

மநாக்கங்களுக்காக

ஏற்றதல்ல

(உதொரணத்திற்கு,.பபாதுவாை
பயன்பாட்டுக்காக சாக்குப்

ரபகளில் விற்கப்படுபரவ)
உள்ள காப்பிக்

பகாட்ரடகள்/சக்ரக ேற்றும்
மதநீர் (எடுத்துக்காட்டாக,
இரலகள், இரல
போட்டுக்கள்)
•

பகாக்மகா பகாட்ரடகள்,
நசுக்கப்பட்ட பகாக்மகா

விரதகள், பகாக்மகா பரச,
பகாக்மகா ேது, பகாக்மகா

துண்டுகள், பகாக்மகா தூள்,

பகாக்மகா வாசரைப்பபாருள்

தாைியப்
பபாருட்கள்

•

உடைடி தாைிய

பாைங்கள்(அதாவது,

ஆம்;

உட்பகாள்ளுமுன் திரவோக்கும்
அவசியமுள்ளது)

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

•

பாைோக

உட்பகாள்ள
ஏற்றது

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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•

உடைடியாக

உட்பகாள்ளக்கூடிய தாைிய
பாைங்கள்
•

காரல உணவு தாைியங்கள்,

ஓட்ஸ், “முமவஸ்லி” என்னும்
தாைியம், ஓட்ஸ்

இல்ரல;
•

உட்பகாள்ள

கலரவயிலாைது இத்யாதி.

சர்க்கரர/
இைிப்பு
வடிவங்கள்

இரறச்சி
சாறு

•

தாைியத் துண்டுகள்

•

அரைத்து வரக சர்க்கரர
(பவள்ரளநாட்டுச்

சர்க்கரர,கற்கண்டு, தூள்

உள்ளதல்ல

இல்ரல;
•

மதன்

•

பவல்லப்பாகு

•

குளுக்மகாஸ் சீரப்

•

மகாழி சாறு

•

ேீ ன் சாறு

பாைோக

உட்பகாள்ள

சர்க்கரர இத்யாதி.)
•

பாைோக

ஏற்றதல்ல -இரவ
மசர்க்ரகப்

பபாருட்கள்

இல்ரல;
•

பாைோக

உட்பகாள்ள

ஏற்றது, குழம்புகள்
அல்லது சூப்புகள்
மபால.
பறரவக்

•

கூடுபாை

திரவ வடிவிலாை பறரவக்

கூடுபாைம், ஒரு “பாைோக”
விற்பரைக்மகா

பபாருட்கள்

ஆம்;
•

உட்பகாள்ள

உட்பகாள்வதற்மகா

ஏற்றது

உள்ளது.(பசறியுணவு உட்பட)
•

பாைோக

திடோை பறரவக் கூடுபாைம்

இல்ரல;
•

பாைோக

உட்பகாள்ள

ஏற்றதல்ல ,
உணவுக்குப்
பதிலாகப்

பயன்படுத்தக்
கூடிய

•

உணவுக்குப் பதிலாை ோற்று
உணவின் ஒரு பகுதி (எ.கா.
ஊட்டச்சத்துள்ள கலரவப்
பாைங்கள்)

பாைங்கள்

ஆம்;
•

பத்தி8(d)-ல்

குறிப்பிடப்பட்ட

விதிவிலக்குக்கு
உட்படாததால்
Nutri-Grade

பாைங்கமள

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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•

போத்த திைசரி உணவுக்குப்
பதிலாை ோற்று உணவு

(அறுரவ சிகிச்ரசக்குப் பிந்திய
பயன்பாடு)

இல்ரல;
•

பத்தி8(d)-ல்

குறிப்பிடப்பட்ட

விதிவிலக்குக்கு

உட்பட்டதால் NutriGrade பாைேல்ல

B. “ேிற்கப்படும் இடத்தில் மகயொல் தயொரிக்கப்பட்ட பொனங்கள்” Nutri-grade

பொனங்களொக கருதப்படேில்மல என்று பத்தி 8(b) குறிப்பிடுேதன் பபொருள்
என்ன?

•

தற்மபாது, ஒமர இடத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு விற்கப்படும் பாைங்கள் Nutri-grade
பாைங்களில் அடங்காது. இத்தரகய பாைங்களுக்காை கட்டுப்பாடுகள்
பின்பைாரு

மததியில் பவளியிடப்படும். இத்தரகய பாைங்களின்

உதாரணங்கள்:
‐

உணவகம், உணவு நிரலயம் , உணவு விடுதி அல்லது கூடம் மபான்ற
உணவு பாை அரேப்புகளில் உடைடியாக உட்பகாள்வதற்கு புதிதாக
தயாரிக்கப்பட்ட பாைங்கள், இரவ உட்பட:
▪

துரிதோை பதாழில் இயக்கத்துக்கு விற்பரைக்கு முன்கூட்டிமய
பகுதியாக பிரித்து தயாராக ரவத்தல் (உதொரணத்திற்கு,அமத
இடத்தில் தயார் பசய்து விற்பரைக்கு முன்பு தைித்தைிக்

குவரளகளில் ஊற்றி சீல் ரவக்கப்பட்ட பார்லி அல்லது ஐஸ்
எலுேிச்ரச மதநீ ர் ) ; ேற்றும்
▪

ஒரு ேத்திய உணவு பாை அரேப்பில் தயாரிக்கப்பட்டு அமத

உணவுத் பதாழிரல நடத்துபவர் விற்பரைக்காக துரிதோை பதாழில்
இயக்கத்துக்கு ேற்ற அரேப்புகளுக்கு விநிமயாகிப்பது

(உதொரணத்திற்கு,பபாழுதுமபாக்கு பாைங்களாக உட்பகாள்ள

உருவாக்கப்பட்ட மூலிரக ேருந்துகள் ஒரு ேத்திய மூலிரக பாை

அரேப்பில் தயாரிக்கப்பட்டு ேற்ற சில்லரற விற்பரைக்
கரடகளுக்கு விநிமயாகிக்கப்படுவது);
‐

உணவு பாை அரேப்பபான்றில் புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட பாைங்கள்,
பபாட்டலோக எடுத்துச் பசல்ல அல்லது வாடிக்ரகயாளருக்கு

விநிமயாகிக்க (உதொரணத்திற்கு,” குேிழி மதநீர்” மதநீர்,காப்பி/மதநீர், மசாயா
பால்);
‐

வட்டில்
ீ
பதாழில் புரிமவாரின் வடுகளில்
ீ
புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட
பாைங்கள் (உதொரணத்திற்கு,kombucha);

‐

தூள்கள்/பசறியுணவு பகாண்டு உட்பகாள்ளும்முன் திரவோக்கப்பட்டு

(உதொரணத்திற்கு,3-குள்-1 தூள் பகாண்டு கலந்த சூடாை காப்பி) உணவு
பாை அரேப்பில் வாடிக்ரகயாளர்களுக்கு பரிோறப்பட்ட புதிதாக
தயாரிக்கப்பட்ட பாைங்கள்;

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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▪

எைினும், அந்த தூள்/ பசறியுணமவ(உதொரணத்திற்கு,.3-குள்-1தூள்)
முன்ைதாக பபாட்டலேிடப்பட்டது,சிங்கப்பூரில்

விற்பரைக்குள்ளபதன்றால் திருத்த விதிமுரறகளுக்குட்பட்டது
என்பரத கவைத்தில் பகாள்ளுங்கள்.
‐

விருப்பப்படி பதரிவு பசய்ய அனுேதிக்கும் தாைியங்கி பாை

இயந்திரங்களில் கிரடக்கப்பபறும் புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட பாைங்கள்
(உதொரணத்திற்கு,வருங்கால வாடிக்ரகயாளர் ஒருவர் பயன்படுத்தும்
சர்க்கரர அல்லது பாலின் அளரவ மதர்ந்பதடுக்க அனுேதிக்கும்
காப்பி/மதநீர் இயந்திரம்)
‐

உணவு பாை அரேப்பில் சில்லரற பபாட்டலத்திலிருந்து தைியாகப்

பிரித்து ரவக்கப்பட்ட பாைங்கள் (உதொரணத்திற்கு, பபாட்டலோக உணவு
பாை அரேப்புக்கு வழங்கப்பட்டு, அமத இடத்தில் தைித்தைிக்

குவரளகளில்பிரித்து ரவக்கப்பட்ட தகரக் குவரள பாைங்கள்);
▪

எைினும், பபாட்டலத்திலிருந்து வழங்கப்பட்ட பாைம் (உதொரணத்திற்கு
தகரக் குவரள பாைங்கள்) முன்ைதாக பபாட்டலேிடப்பட்டது,
சிங்கப்பூரில் விற்பரைக்குள்ளபதன்றால் திருத்த
விதிமுரறகளுக்குட்பட்டது.

‐

உணவு பாை அரேப்பில் போத்தோக பபாட்டலத்திலிருந்து பகுதியாக
பிரித்து ரவக்கப்பட்ட பாைங்கள் (உதொரணத்திற்கு போத்தோக

பபாட்டலேிடப்பட்டு உணவு பாை அரேப்புக்கு வழங்கப்பட்டு, அமத

இடத்தில் தைித்தைிக் குப்பிகளில் பிரித்து ரவக்கப்பட்ட மசாயா பால்).
▪

சிங்கப்பூரில் விற்பரைக்பகன்று இல்ரலபயன்றால் (உதொரணத்திற்கு
B2B ேட்டும்) போத்தோக பபாட்டலேிடுதல் திருத்த
விதிமுரறகளுக்கு பபாருந்தாது.

C. பத்தி 8(d)(iv), -குள் உள்ள ேிளக்கத்தின் வ ொக்கத்துக்கொக “Nutri-grade

பொனைொக கருதப்படுேதிலிருந்து ேிலக்களிப்படக்கூடிய “அடுத்தக் கட்ட
உணேொக” தகுதிபபறும் பபொருட்கள் எமே?

•

6 ோதம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுள்ள குழந்ரத அல்லது இளம்
குழந்ரதகளுக்கு (அதாவது இளம் குழந்ரதகள் என்பது 12 ோதங்களுக்கு

மேல் 3 வயதுவரர (36 ோதங்கள்) உள்ள குழந்ரதகளாகும்) பால் ேறக்கச்

பசய்தலின் ஒருபகுதியாக திரவோக உபமயாகோகும் அடுத்தக்கட்ட உணவு;
•

எடுத்துக்காட்டாக, 12 முதல் 36 ோதங்களுக்கிரடப்பட்ட வயதுள்ள

குழந்ரதகள் உட்பகாள்வதற்காை ஒரு பபாருள், “Nutri-grade பாைோக”
கருதப்படோட்டாது.
•

எைினும்,36 ோதங்களுக்கு மேற்பட்ட வயதுரடய

குழந்ரதகள்உட்பகாள்வதற்காை ஒரு பபாருள் “அடுத்தக்கட்டஉணவாக”

கருதப்படோட்டாது. ஆதலால் அது “Nutri-Grade பாைோக கருதப்படும். [பத்தி
8(d)-ல் விளக்கேளிக்கப்பட்டவிதிமுரற 184A-குள் ேற்ற எந்தபவாரு

நிபந்தரைரயயும்அது நிரறமவற்றவில்ரல என்று அனுோைிக்கும்
பட்சத்தில்]. இதுவும் உட்பட:

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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‐

(உச்ச வயது வரம்பு இல்லாத) 12ோதங்களுக்கு மேற்பட்ட வயதுரடய
குழந்ரதகள் உட்பகாள்வதற்காை ஒரு பபாருள்5

‐

1 முதல் to 10 வயதுக்கிரடப்பட்ட குழந்ரதகள் உட்பகாள்வதற்காை ஒரு
பபாருள்

6 ோதம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுள்ள குழந்ரத அல்லது இளம்
குழந்ரதகளுக்காை அடுத்த கட்ட உணவும் குழந்ரதகள் உணவாகமவ உணவு
விதிமுரற 252 ஆவது விதியின் கீ ழ் கருதப்படும்.
5

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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பிரிவு 3: முத்திரரயிடுதல் ேற்றும் விளம்பரத் தகுதி வரம்புகளின் சுருக்கம்
11. சிங்கப்பூரில் விற்பரைக்காை Nutri-grade பாைங்கள் பிரிவு 5-ல் குறிப்பிடப்பட்ட
தர நிர்ணய முரறப்படி அவற்றின் தரத்தின் அடிப்பரடயில் பட்டியல் 3ல்உள்ள தகுதி வரம்புகளுக்கு கட்டுப்பட மவண்டும் .

பட்டியல் 3: Nutri-grade பாைங்களுக்காை தகுதி வரம்புகளின் சுருக்கம்
தரம்

A

B

C

D

ஊட்டச்சத்து தகவலின் கட்டாய முத்திரர மதரவகள்
தகுதி
வரம்புகள்

Nutri-grade சின்ைத்தின்
முத்திரரயிடுதல்
தன்ைிச்ரசயாைது

Nutri-grade சின்ைத்தின்
முத்திரரயிடுதல் கட்டாயோைது
விளம்பரத்
தரடரய
பபாறுத்தது

பிரிவு 4: ஊட்டச்சத்து தகவல்(NIP)
12. உணவுக் கட்டுப்பாடுகள், விதிமுரற 184C(6)-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவற்ரற
தவிர, (பத்தி13-ல்மேலும் விளக்கேளிக்கப்பட்டுள்ளது) சிங்கப்பூரில்

விற்பரைக்காை அரைத்து Nutri-grade பாைங்களும் (பிரிவு2 காணவும்), தரத்ரத
பபாருட்படுத்தாது, ஊட்டச்சத்து தகவல் முத்திரரயிடப்பட மவண்டும்.
ஊட்டச்சத்து தகவல்முத்திரர தகுதி வரம்புகள் விதிமுரற 184C-ல்
பின்வருோறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை.
a)

முன்ைமர பபாட்டலேிடப்பட்ட Nutri-grade பாைங்களுக்கு, Nutri-Grade
பாைத்தின் பபாட்டலத்தில் ஊட்டச்சத்து தகவல் முத்திரர
இடம் பபற்றிருக்க மவண்டும்

b)

விற்பரையில் தாைியங்கி பாை இயந்திரபோன்றில் விற்கப்படும் Nutri-grade
பாைங்களுக்கு,
பார்ரவயிட

ஊட்டச்சத்து

தகவலில்

மதரவப்படும்

தகவல்

அதரை

விரும்புகிற எவர் ஒருவருக்கும் விதிமுரற 184C(5)-ல்
விவரிக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தில் கிரடக்கும்படி பசய்யமவண்டும்.
(பத்திகள்18-19-ல் மேலும் விளக்கேளிக்கப்பட்டுள்ளது)
13. உணவுக் கட்டுப்பாடுகள், விதிமுரற 184C(6)-ல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள Nutri-

Gradeபாைங்கள் NIP-ல் முத்திரரயிடப்பட மவண்டிய அவசியேில்ரல. பின்வரும்
பபாருட்கள் தான் அரவ, அவற்றில் கமலாரிகள், புரதச்சத்து,பகாழுப்பு,

சீரரேக்கப்பட்ட பகாழுப்பு, ோவுச் ேற்றும் சர்க்கரர ஏதுேில்ரல என்றால்:

a) காப்பி அல்லது காப்பியின் தயாரிப்பு;
b)

குடிக்கும் நீர்;

c)

மூலிரக ேருந்து அடங்கியது;

d)

மதநீர் அல்லது மதநீரின் தயாரிப்பு;

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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பிரிவு 4.1 –NIP அரேவிடம்
தைித்தைியாகப் பபாட்டலேிடப்பட்ட பாைப் பபாருட்கள் (உதாைணத்திற்கு
குப்பி ,தகரக்குவரள, பபாட்டலம், ரப)

14. அந்த NIP எடுப்பாக ேற்றும் நன்றாக பதரியும்படி பபாட்டலத்தில் பதளிவாகவும்
குறிக்கப்படமவண்டும் அல்லது இறுக்கோக இரணக்கப்பட மவண்டும். இதரை
ஒட்டு வில்ரலகரளப் பயன்படுத்தி சாதிக்கலாம்.
a)

“இறுக்கோக இரணத்தல்” என்பது NIPஅடங்கிய முத்திரர எளிதில்
அகற்றக் கூடியதாக இருக்கக்கூடாது ேற்றும் பபாட்டலம்

உட்பகாள்ளப்படக்கூடிய எதிர்பார்க்கப்படும் காலக்பகடு வரர

பபாட்டலத்துடமைமய இரணந்திருக்கும் சாத்தியமுள்ளதாக இருக்க
மவண்டும் என்று பரிந்துரரக்கப்படுகிறது.
b)

பதாடர்ந்து பதளிவாக இருக்க, NIP தண்ண ீர் உட்புகாத வரகயில்

இருப்பமதாடு திரவோகும்/கசியும் மபாது ரே கரரந்து ஓடக் கூடாது என்று
பரிந்துரரக்கப்படுகிறது.

15. அந்த NIP பாைப் பபாட்டலத்தின் மேற்பரப்பு எதிலும் இடம்பபற்றிருக்கலாம்.
மசர்க்ரகப் பபாருட்களின் பட்டியமலாடு அல்லது அதற்கு ேிக அருகில்
ரவக்கும்படி பரிந்துரரக்கப்படுகிறது.

பல்பபொருட்கமளக் பகொண்ட பபொட்டலங்கள்
16. முன்ைமர பபாட்டலேிடப்பட்ட பல்மவறு தைித்தைி பாைங்கரளக்

பகாண்டிருக்கும் பபாட்டலமே பல்பபாருள் பபாட்டலோகும். இரவ,

போத்தோகப் பபாட்டலேிடப்பட்டு ஒற்ரறப் பபாருளாக விற்கப்படுகின்றை.
பல்பபாருள் பபாட்டலங்களுக்குள் தைித்தைி பாைங்கள் பிளாஸ்டிக் தாள்

அல்லது அட்ரடப் பபட்டி பபாட்டலம் அல்லது பபட்டி மபான்ற பவளிப்புற
பபாட்டலங்களுக்குள் வழக்கோக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு போத்தோகப்
பபாட்டலேிடப்படுகின்றை.

17. பல்பபாருள் பபாட்டலங்களுக்காை முத்திரர தகுதி வரம்புகள் உணவுக்

கட்டுப்பாடுகள், விதிமுரற 184C(3)-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. பல்பபாருள்

பபாட்டலங்களுக்கு NIP பின்வரும் முரறகளில் குறிக்கப்படலாம். அல்லது
இறுக்கோக இரணக்கப்படலாம்:
a)

பல்பபாருள் பபாட்டலத்தின் பவளிப்புறப் பபாட்டலத்தில் அல்லாேல் அதில்
உள்ள முன்ைமர பபாட்டலேிடப்பட்டNutri-grade பாைப் பபாட்டலம் ேீ து,
அல்லது

b)

பல்பபாருள் பபாட்டலத்தின் பவளிப்புறத்தில், பபாட்டலத்தில் உள்ள

ஒவ்பவாரு பபாருளும் தைித்தைியாக விற்கக் கூடாது என்ற வாசகம்

(உதொரணத்திற்கு “தைித்தைிமய விற்கக் கூடாது") இடம்பபற்றிருந்தால் Nutri-

Gradeபாைங்கரளக் பகாண்ட பல்பபாருள் பபாட்டலங்களில் பவளிப்புறத்தில்
முத்திரர இடம்பபற்றிருக்கமவண்டும்; முன்ைமர பபாட்டலேிடப்பட்ட NutriGrade பாைங்களின் தைித்தைிப் பபாட்டலங்களில் அல்ல.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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விதிமுரற

184C(3)-க்கு

இணங்க,

பதாழில்துரற,

ஒவ்பவாருதைி

பாைத்தின்

பபாட்டலத்திலும் பல்பபாருள் பபாட்டலத்தின் பவளிப்புறப் பபாட்டலத்திலும்
NIP-ரய குறிக்கலாம் அல்லது பாதுகாப்பாக இரணக்கலாம்.

ஒரு தானியங்கு பானங்கள் விநியயாகிப்பான் மூலம் விநியயாகிக்கப்படும்
பான தயாரிப்புகள்
18. ஒரு தொைியங்கி
NIP ம

184C(4)

ொை விநிமயொகிப் ொன் மூ

ம் விற்கப் டும்

ொைங்களுக்கொை

ிளிங் மதனவகள் உணவு ஒழுங்கு முனறகளொைது, ஒழுங்கு முனறகள்
மற்றும்

ொைங்கள்

184C(5)

ஆகியவற்றில்

விநிமயொகிப் ொன்

மூ

ம்

சில்

குறிப் ிடப் ட்டுள்ளை.
னற

விற் னையில்

ொைங்களுக்கு, NIP இல் மதனவப் டும் ஊட்டச்சத்து தகவ

தொைியங்கு

விற்கப் டும்

ொைது, தகவன

ப்

ொர்க்க விரும்பும் எந்தபவொரு ந ருக்கும் கண்டிப் ொகக் கினடக்க மவண்டும்.
19. ஊட்டச்சத்து

கினடக்கப்ப ற

தகவல்

ின்வரும்

ொம்:

a) தொைியங்கு

டிவங்களில்

ொை விநிமயொகியில் பதளிவொக அல்

ஏமதனும்

து அருகில் கொட்டப் டும்

(எ.கொ. டிஸ்ப ன்சருக்கு அருகில் கொட்சிக்கு நிற்கும் நின

b) ஒரு இனணயதளம் அல்
(எ.கொ. QR குறியீடு மூ

து ந ர்

ஒன்றில்

ொர்க்கக்கூடிய

ப் ொன்);

ிற மின்ைணு

திவில்

ம் மின்ைணு முனறயில் அணுகப் ட்டது); அல்

c) ஒரு ந ரின் மகொரிக்னகயின் ம ரில் கொட்டப் டும் அல்

து

து வழங்கப் டும் ஒரு

ஆவணத்தில் (எ.கொ. மகொரிக்னகயின் ம ரில் வழங்கப் ட்ட தகவல் தொள்).

ிரிவு 4.2 NIP இன் மதனவயொை தகவல் மற்றும் வடிவம்

NIP க்கான பபாதுவான யதரவகள்
20. NIP

அல்

ன்ைிரண்டொவது அட்டவனணயில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள

டிவத்தில்

து ப ொது-இயக்குைர் ஏற்றுக்பகொள்ளக்கூடிய மவறு ஏமதனும் ஒத்த

வடிவத்தில் இருக்க மவண்டும்.
21. NIP இன் உனர ஆங்கி

த்தில் பதளிவொக அச்சிடப் ட்டிருக்க மவண்டும்.

மற்ற பமொழிகளுடன் இனணந்தும் இருக்கலாம்.

22. கட்டாய அறிவிப்பு: ஒழுங்குமுனற 184C (1) க்கு உட் ட்டு,
விளக்கப் ட்டுள்ளதுபடி, NIP ஆைது ஆற்றல் மதிப்ன யும்

அது

த்தி 38 இல்

ின்வரும்

ஊட்டச்சத்துக்களின் அளனவயும் குறிப் ிட மவண்டும் (இைிமமல் "கட்டொய
ஊட்டச்சத்து" என்று அனழக்கப் டுகிறது):

a) புரதம்;
b) ோவுச்சத்து ;
c) பமொத்த சர்க்கனர6;
d) பகொழுப்பு;

ப ொருளில் கொர்ம ொனைட்மரட் இல்ன என்றொல், "பமொத்த சர்க்கனர" அளனவ
அறிவிக்க மவண்டிய கட்டொயம் இல்ன (உணவு ஒழுங்குமுனறகள், ஒழுங்குமுனற
184C(1)(c) ஐப் ொர்க்கவும்).
6

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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e) பசறிவூட்ட பகொழுப்பு7; மற்றும்
f)

ொைத்னதப் ப ொறுத்த ஊட்டச்சத்து உரினம மகொரப் டும் மற்ற சத்துக்கள்.

23. துரண அறிவிப்பு: கட்டொய ஊட்டச்சத்துக்களுக்கு கூடுத

ொக, NIP இல்

தன்ைொர்வ அடிப் னடயில் மற்ற ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவு குறிப் ிடப் ட

ொம்

(இைிமமல் "துனண ஊட்டச்சத்து" என்று அனழக்கப் டுகிறது). இனவ அடங்கும்:
a)

மமொமைொ அன்சொச்சுமரட்டட் பகொழுப்பு,
ஒமமகொ பகொழுப்பு அமி
பகொழுப்புக்குப்

b)

ொ

ிஅன்சொச்சுமரட்டட் பகொழுப்பு,

ங்கள் மற்றும் டிரொன்ஸ் பகொழுப்பு, பசறிவூட்ட

ிறகு பகொழுப் ின் துனணக் குழுக்களொகச் பசருகப் ட

ொம்;

மசர்க்கப் ட்ட சர்க்கனர, லாக்யடாஸ் மற்றும் யகலக்யடாஸ், இனவ
பமொத்த சர்க்கனரயின் துனணக் குழுக்களொகச் பசருகப் ட
(குறிப்பு: இந்த ஊட்டச்சத்துக்கனளக் பகொண்ட
மற்றும் மக

ொைங்களுக்கு

ொக்மடொஸ்

க்மடொஸின் அறிவிப்பு வலுவொக ஊக்குவிக்கப் டுகிறது.

ொக்மடொஸ் மற்றும் மக

பதொடர்ன ப்

ொம்;

க்மடொஸ் ஆகியவற்னற அறிவிப் தன்

ற்றிய கூடுதல் விளக்கத்திற்கு, Nutri-grade கிமரடிங் முனற

மற்றும் குறியுடன் பதொடர்புனடய
c)

நொர்ச்சத்து உணவு;

d)

மசொடியம்; மற்றும்

e) HPB இன் "ஊட்டச்சத்து ம

த்தி 41(a) ஐப்

ொர்க்கவும்)

ிளிங் னகமயடு (சிங்கப்பூர்)" இல்

குறிப் ிடப் ட்டுள்ள மற்ற ஊட்டச்சத்துக்கள்.

24. ப ொருத்தமொை பமட்ரிக் அ
அ

கு கிம

ொகம

குகள்

யன் டுத்தப் ட மவண்டும். ஆற்றலுக்கொை

ொரிகள் மற்றும்/அல்

கட்டொய ஊட்டச்சத்துக்கொை அ

து கிம

ொஜூல்கள் ஆகும். அனைத்து

கும் கிராம் ஆகும் . துனண

ஊட்டச்சத்துக்களுக்கொை ப ொருத்தமொை அ
முத்திரரயிடல் னகமயடு (சிங்கப்பூர்)" ஐப்

குகளுககு HPB இன் "ஊட்டச்சத்து

ொர்க்கவும்.

25. ஆற்றல் மதிப்பு மற்றும் ஊட்டச் சத்துகளின் அளவு ஆகியனவ '100 மி
மற்றும்/அல்

ிக்கு'

து 'ஒரு பரிோறலுக்கு” என்ற அடிப் னடயில் குறிப் ிடப் ட

மவண்டும். “ஒரு பரிோறலுக்கு”
பரிோறல்கள் அளவும் (மி

யன் டுத்தப் ட்டொல், ஒரு ப ொட்ட

த்திற்கொை

ியில்) பரிோறல்கள் எண்ணிக்னகயும் NIP இல்

பதளிவொகக் குறிப் ிடப் ட்டிருக்க மவண்டும்.

26. ஆற்றலுக்கொை மதிப்புகள் அருகிலுள்ள முழு எண்ணுக்கு முழுனமயொக்கப் ட

மவண்டும், அமத மநரத்தில் கட்டொய ஊட்டச்சத்துக்கொை மதிப்புகள் அருகிலுள்ள
ஒரு தசம இடத்திற்கு முழுனமயொக்கப் ட மவண்டும்.

தயொரிப் ில் பகொழுப்பு இல்ன என்றொல், "சீரனமக்கப் ட்ட பகொழுப்பு" அளனவ
அறிவிக்க மவண்டிய கட்டொயம் இல்ன (உணவு ஒழுங்குமுனறகள், ஒழுங்குமுனற
184C(1)(d) ஐப் ொர்க்கவும்).
7

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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உட்பகாள்ளும் முன் ஒரு பானமாக திைவங்களுடன் மறுகட்டரமக்கப்பட
வேண்டிய அல்லது நீ ர் யசர்த்து திைவமாக்கப்பட வேண்டிய மாவுப்பபாருட்கள்
அல்லது பசறிவுணவுகளுக்கான யதரவகள்,
27. இந்த தயொரிப்புகளுக்கு, NIP கண்டிப் ொக (விதிமுனறகள் 184C(1), 184C(4) மற்றும்
184C(5) ஆகியவற்றுடன் இணங்குவதுடன்,

த்திகள் 20 முதல் 26 வனர

விளக்கப் ட்டுள்ளது) தவிர
a)

'100 மி

ிக்கு' மற்றும்/அல்

அடிப் னடயில்,

து 'ஒவ்பவொரு பரிோறலுக்கு’ என்ற

ொைத்னத எவ்வொறு தயொரிப் து என் து குறித்த

உற் த்தியொளரின் அறிவுறுத்தல்களின் டி

ொைங்கள் தயொரிக்கப் டுவதன்

அடிப் னடயில், ஆற்றல் மதிப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து அளவுகனளக்
குறிப் ிடவும்; மற்றும்
b)

ொைத்தின் '100 மி

ிக்கு” கிரொம் அளவுகள் எைத் தகவல்

பவளிப் டுத்தப் ட்டொல், அந்த அறிவுறுத்தல்களின் டி

ொைங்கள்

தயொரிக்கப் டுகின்றை என் தன் அடிப் னடயில் தகவல் உள்ளது என்று
குறிப் ிடவும் (எ.கொ. "முத்திரர வழிகாட்டலின் படி
மறுகட்டனமக்கப் ட்டது”).
28. இந்த தயொரிப்புகளுக்கு,

ொைத்னத எவ்வொறு தயொரிப் து என் து குறித்த

உற் த்தியொளரின் அறிவுறுத்தல்களுடன் அவற்றின் ப ொட்ட
முத்திரரயிடப்பட்டிருக்க மவண்டும் .

29. தயொரிக்கப் ட்ட
ொர்க்கவும்],

a)

ொைத்தில் உள்ள மதிப்புகனளக் குறிப் ிடுவதில் [ த்தி 27(b) ஐப்

ொைத்னத எவ்வொறு தயொரிப் து என் து குறித்த உற் த்தியொளரின்

அறிவுறுத்தல்களின் டி திரவங்களுடன் மசர்த்து நீரொக்கிய
மறுசீரனமக்கப் ட்ட
மவண்டும்.

b)

மும்

ிறகு,

ொைத்தின் இறுதி அளனவக் கருத்தில் பகொள்ள

ொைத்னத எவ்வொறு தயொரிப் து என் து குறித்த உற் த்தியொளரின்

அறிவுறுத்தல்கள் ஒன்றுக்கு மமற் ட்ட மறுசீரனமப்பு அறிவுறுத்தல்கனளக்
பகொண்டிருந்தொல் (உதொரணமொக, ஒரு மொவுப்ப ொருனள தண்ண ீருடன்
அல்

து

ொலுடன் மசர்த்து நீரொக்க

ொம்),

ொைத்தின் தரத்னத கணக்கிடும்

மநொக்கத்திற்கொக தண்ண ீருடன் மசர்த்து நீரொக்குவது

ரிந்துனரக்கப் டுகிறது.

அதன் பபாட்டலத்தில் உள்ள Nutri-grade தரப்படுத்தல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து
தகவல்கள் தண்ண ீருடன் மறுசீரனமப் ின் அடிப் னடயில் இருக்க
மவண்டும் என்று

ரிந்துனரக்கப் டுகிறது, மமலும் NIP

ற்றிய

அறிவிக்கப் ட்ட தகவல்கள் தண்ண ீனர மறுசீரனமக்கும் முனறயின்
அடிப் னடயி

ொைனவ என் னத NIP குறிப் ிட மவண்டும். மமலும்

தகவலுக்கு பகாடுக்கப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டுகனளப்
c)

மறுசீரனமப்பு அறிவுறுத்தல் குறிப் ிட்ட வனக
பகொழுப்பு, குனறந்த பகொழுப்பு அல்
திரவோக்கப்பட மவண்டும் எைில்,

கண்டிப் ொக மசர்க்கப் ட மவண்டும்.

ொலுடன் (எ.கொ. முழு

து பகொழுப்பு நீக்கப் ட்ட

ொ

ொ

எடுத்துக்கொட்டொக, HPB' இன் உணவுக் க

ொல்)

ில் உள்ள ஊட்டச்சத்து உள்ளடக்கம்
ின் ஊட்டச்சத்து உள்ளடக்கத்னத

தீர்மொைிக்க நியொயமொை அடிப் னடனயப்
(FOCOS) அளரவகள் ஒவ்பவொரு வனகப்
ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

ொர்க்கவும்.

யன் டுத்த மவண்டும்.

னவ அனமப்பு சிங்கப்பூரின்

ொலுக்கும் உரிய ஊட்டச்சத்து

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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மதிப்புகனளப் ப றப்
ப ொதுவொகப்

யன் டுத்தப் ட

யன் டுத்தப் டும்

ின்வருமொறு (ஜூன் 2021 நி

i.

ொம். குறிப்புக்கு, மறுசீரனமப் ிற்கொக

ொல்களின் ஊட்டச்சத்து மதிப்புகள்

வரப் டி):

ஆனடபயடுக்கப் ட்ட சொதொரண

ொல்: 34.0 கிம

ொ கம

புரதம், 4.80 கிரொம் ோவுச்சத்து /பமொத்த சர்க்கனர/
மி

ொரி, 3.60 கிரொம்

ொக்மடொஸ், 100

ிக்கு 0.1 கிரொம் பமொத்த பகொழுப்பு மற்றும் 0.1 கிரொம் நினறவுற்ற

பகொழுப்பு.
ii.

குனறந்த பகொழுப்புள்ள சொதொரண

ொல்: 49.0 கிம

புரதம், 5.90 கிரொம் ோவுச்சத்து /பமொத்த சர்க்கனர/
மி

ொ கம

ொரி, 3.90 கிரொம்

ொக்மடொஸ், 100

ிக்கு 1.20 கிரொம் பமொத்த பகொழுப்பு மற்றும் 0.75 கிரொம் நினறவுற்ற

பகொழுப்பு
iii.

முழு பகொழுப்புள்ள சொதொரண

ொல்: 64.0 கிம

ொ கம

புரதம், 4.50 கிரொம் ோவுச்சத்து /பமொத்த சர்க்கனர/
மி

ொரி, 3.20 கிரொம்

ொக்மடொஸ், 100

ிக்கு 3.70 கிரொம் பமொத்த பகொழுப்பு ேற்றும் 2.25 கிரொம் நினறவுற்ற

பகொழுப்பு
d)

மறுசீரனமப்பு அறிவுறுத்த

ொலுடன் திரவோக்கப்பட மவண்டும் மற்றும்

ொல் வனக குறிப் ிடப் டொவிட்டொல், முழு பகொழுப்புள்ள

இயல்புநின
e)

ில்

யொகக் கருதப் டும்.

மறுசீரனமப்பு அறிவுறுத்த

ில் தண்ண ீர் அல்

து

ொல்

ொல் தவிர மவறு ஒரு

ப ொருளுடன் திரவோக்கப்பட மவண்டும் எைில், அமத பகொள்னககள்

இங்கும் பபாருந்தும் பபாருளின் ஊட்டச்சத்து உள்ளடக்கம் மசர்க்கப் ட
மவண்டும். ப ொருளின் ஊட்டச்சத்து உள்ளடக்கத்னத தீர்மொைிக்க ஒரு
நியொயமொை அடிப் னட

யன் டுத்தப் ட மவண்டும்.

30. விதிகள் 8A மற்றும் 184C(2) ஆகியவற்றில் உள்ள கட்டொயத் மதனவகளுக்கு
மம

திகமொக,

த்திகள் 27 மற்றும் 28 இல் மமலும் விளக்கப் ட்டுள்ளபடி

, NIP

ஆைது உற் த்தியின் ஆற்றல் மதிப்பு மற்றும் விற்கப் டும் ஊட்டச்சத்துக்களின்
அளவு ஆகியவற்னறயும் குறிப் ிட
மி

ொம். இது 'ஒரு 100 கிரொமுக்கு' அல்

து '100

ிக்கு' (திடமொை வடிவில் விற்கப் ட்டொல் 100 கிரொமும், திரவ வடிவில்

விற்கப் ட்டொல் 100 மி
பரிோறலுக்கு.

ியும்

யன் டுத்தப் டும்), மற்றும்/ அல்

து ஒரு

NIP-க்கான படிவம்
31. NIP இன் உனர 1.5 மிமீ உயரத்திற்குக் குனறயொத அச்சிடப் ட்ட எழுத்துக்களில்
இருக்க மவண்டும்.

32. Nutri-grade பாைங்களுக்காை NIP-க்கொை நின

யொை

டிவத்திற்கு

டம் 2 ஐப்

ொர்க்கவும். NIP இல் துனண ஊட்டச்சத்துக்கனள அறிவிக்க விரும்பும்

உற் த்தியொளர்கள், உள்ளூர் இறக்குமதியொளர்கள், விநிமயொகஸ்தர்கள் அல்
சில்

து

னற விற் னையொளர்கள், துனண ஊட்டச்சத்துக்கனள வழங்குவதற்கொை

வடிவம் மற்றும் வரினச

ற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு HPB இன் "ஊட்டச்சத்து

முத்திரரயிடுதலுக்காை னகமயடு (சிங்கப்பூர்)" ஐப்

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

ொர்க்கவும்.

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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டம்2: NIPக்கொை நின

யொை வடிவம்

ஊட்டச்சத்து தகவல்
ஒரு ப ொட்ட
பசருகவும்) *

த்திற்க்கொை பரிோறல்கள் (இங்மக பரிோறல்களின் எண்ணிக்னகனயச்

பரிோறல் அளவு: (இங்மக பரிோறல்களின் எண்ணிக்னகனயச் பசருகவும்) *
ஒரு

100 மி

ிக்கு***

பரிோறலுக்கு*

மற்றும்/அல்
ஆற்றல்

கிம

கிம

அல்

ொகம

து

ொரி,

கிம

ொஜுல்

கிம

து இரண்டும்

ொகம

ொரி,

ொஜுல் அல்
இரண்டும்

புரதம்

கிரொம்

கிரொம்

பகொழுப்பு

கிரொம்

கிரொம்

கிரொம்

கிரொம்

கிரொம்

கிரொம்

கிரொம்

கிரொம்

கிரொம்

கிரொம்

கிரொம்

கிரொம்

பசறிவுணவு பகொழுப்பு
ோவுச்சத்து
பமொத்த சர்க்கனர
ொக்மடொஸ் **
மக

க்மடொஸ் **

(இங்மக ஊட்டச்சத்து

னமக்மரொகிரொம்,

உரினமமகொரல்கள் பசய்யப் ட்ட
ஊட்டச்சத்துக்கள் அல்

மில்

து

அறிவிக்கப் ட மவண்டிய மவறு

ப ொருத்தமொை

ஏமதனும் ஊட்டச்சத்துக்கனளச்

அ

மில்

து

ிற

அளவட்டு
ீ

பசருகவும்)

னமக்மரொகிரொம்,

ிகிரொம்,

கிரொம் அல்

து

அல்

ிகிரொம், கிரொம்

து ப ொருத்தமொை

ிற அளவட்டு
ீ
அ

குகள்

குகள்

* ஊட்டச்சத்துக்கள் ஒரு பரிோறல் அடிப்பரடயில் அறிவிக்கப் ட்டொல் மட்டுமம
ப ொருந்தும்
**

விரும் ிைொல்

ஆைொல்

வலுவொக ஊக்குவிக்கப் டுகிறது
***

மொவுப்ப ொருட்கள்

திரவங்களுடன்

நீரொக்க

அல்

ொக்மடொஸ்/மக
து

தயொரிப் து

என் து

பசறிவுகளுக்கு,

மவண்டிய,

ஊட்டச்சத்துக்களின் அளனவ 100 மி
குறித்த

க்மடொஸ்

ி

NIP

ஆைது

பகொண்ட

மறுகட்டனமக்க

ஆற்றல்

ொைத்திற்கு கூறிைொல்,

உற் த்தியொளரின்

ொைங்களுக்கு
அல்

மதிப்பு

து

மற்றும்

ொைத்னத எவ்வொறு

அறிவுறுத்தல்களின் டி

(எ.கொ.

"முத்திரர வழிகாட்டுதலின்படி ேறுசீரரேக்கப்பட்டது") இந்த பநடுவரினசயின் கீ ழ்
உள்ள

மதிப்புகள்

ொைத்தின்

அடிப் னடயில்

இருக்கும்

என்று

NIP

இல்

ஒரு

அறிக்னகயும் இருக்கும். விற்கப் டும் ப ொருளில் உள்ள ஆற்றல் மதிப்பு மற்றும்
ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவு

ற்றிய கூடுதல் தகவல்கள் மசர்க்கப் ட

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

ொம்.

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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33. 100 பசமீ 2 க்கும் குனறவொை

ரப் ளவு பகொண்ட முன் ப ொட்ட

மொக்கப் ட்ட

ொைங்கள், பமொத்த சர்க்கனர மற்றும் பசறிவூட்டப் ட்ட பகொழுப் ின் அளனவக்

பகொண்ட முத்திரரகளில், NIP இருக்க மவண்டிய அவசியமில்ன

.

எவ்வொறொயினும், பதொடர்புனடய தரப் ிைர் (அதொவது, ஒழுங்குமுனற 184B(1)
இல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள உற் த்தியொளர்கள், உள்ளூர் இறக்குமதியொளர்கள்,
விநிமயொகஸ்தர்கள்) ஒரு NIP இல் உள்ள தகவலுடன் அத்தனகய ஒரு
ொைத்னத முத்திரரயிட விரும் ிைொல், ப ொட்ட

முடியவில்ன

வழங்குவனத

என்றொல்,

ரிசீ

ிக்க

த்தொல் NIP க்கு இடமளிக்க

டம் 3 இல் கொட்டப் ட்டுள்ள டி தகவல்

ொம்.

டம் 3: ஒரு 100பசமீ 2 க்கும் குனறவொை பமொத்த

தயொரிப்புகளுக்கொை NIP தகவன

வழங்குதல்

ரப் ளவுனடய

ஊட்டச்சத்து தகவல். ப ொட்ட த்திற்கொை பரிோறல்கள்: (இங்மக பரிோறல்களின்
எண்ணிக்னகனயச் பசருகவும்)*, பரிோறல் அளவு: (இங்மக பரிோறல் அளனவச்
பசருகவும்)*
ஒரு பரிோறல் மற்றும்/அல் து 100மி ி-க்கொை அளவு ***: ஆற்றல் கிம ொ கம ொரி
அல் து கிம ொ ஜுல் அல் து இரண்டும், புரதம் கிரொம், பகொழுப்பு கிரொம்,
பசறிவூட்டப் ட்ட பகொழுப்பு கிரொம், கொர்ம ொனைட்மரட் கிரொம், பமொத்த சர்க்கனர
கிரொம்,
ொக்மடொஸ் ** கிரொம், மக க்மடொஸ் ** கிரொம், (ஊட்டச்சத்து
உரினமமகொரல்கள் பசய்யப் ட்ட ஊட்டச்சத்துக்கள் அல் து அறிவிக்கப் ட
மவண்டிய மவறு ஏமதனும் ிற ஊட்டச்சத்துக்கனள இங்மக பசருகவும்).
* ஊட்டச்சத்துக்கள் ஒரு பரிோறல் அடிப்பரடயில் அறிவிக்கப் ட்டொல் மட்டுமம
ப ொருந்தும்

** விரும் ிைொல் ஆைொல்

ொக்மடொஸ்/மக

*** மொவுப்ப ொருட்கள் அல்

து பசறிவுகளுக்கு, மறுகட்டனமக்க அல்

வலுவொக ஊக்குவிக்கப் டுகிறது

க்மடொஸ் பகொண்ட

ொைங்களுக்கு
து

திரவங்களுடன் நீரொக்க மவண்டும், NIP ஆைது ஆற்றல் மதிப்பு மற்றும்
ஊட்டச்சத்துக்களின் அளனவ 100 மி

ி

ொைத்திற்கு கூறிைொல்,

ொைத்னத

எவ்வொறு தயொரிப் து என் து குறித்த உற் த்தியொளரின் அறிவுறுத்தல்களின் டி
(எ.கொ. "ம

ிள் தினசகளின் டி மறுசீரனமக்கப் ட்டது") இந்த பநடுவரினசயின் கீ ழ்

உள்ள மதிப்புகள்

ொைத்தின் அடிப் னடயில் இருக்கும் என்று NIP இல் ஒரு

அறிக்னகயும் இருக்கும். விற்கப் டும் ப ொருளில் உள்ள ஆற்றல் மதிப்பு மற்றும்
ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவு
ிரிவு 4.3:

ற்றிய கூடுதல் தகவல்கள் மசர்க்கப் ட

ொம்.

குப் ொய்வு முனறகள் மற்றும் இணக்கத் மதனவகள்

34. NIP இல் அறிவிக்கப் ட்ட மதிப்புகள் சரொசரி மதிப்புகளொக இருக்க
அதொவது பகொடுக்கப் ட்ட

ொம்,

ொைத்தில் உள்ள ஆற்றல் மதிப்பு மற்றும்

ஊட்டச்சத்துக்களின் அளனவ சிறப் ொகக் குறிக்கும் மதிப்பு மற்றும்
மொறு ொடு, நுகர்வு முனறகள் மற்றும் உண்னமயொை மதிப்ன
கொரணிகளுக்கொை மதிப்புகள்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

ருவகொ

மொற்றும்

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்

ிற
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35. NIP இல் உள்ள மதிப்புகள் கீ மழ

அடிப் னடயில் தீர்மொைிக்கப் ட
தீர்மொைிக்கப்
உள்ள தகவ
மூ

ட்டிய

ிடப் ட்டுள்ள முனறகளின்

ொம். NIP இல் உள்ள மதிப்புகனளத்

யன் டுத்தப் டும் முனறனயப் ப ொருட் டுத்தொமல், NIP இல்

ின் துல்

ியத்னதக் கண்கொணிக்க மொதிரிகனளச் மசகரிப் தன்

ம் தணிக்னகச் மசொதனைகள் நடத்தப் டும். மமலும் தகவலுக்கு

த்தி 39 ஐ

ொர்க்கவும்.

a)

அதிகொரப்பூர்வ

குப் ொய்வு மவதியிய

ொளர்கள் சங்கம் (AOAC)

து AOAC அதிகொரப்பூர்வ முனறகளுக்கு8 சமமொைதொகக்

மற்றும்/அல்

கொட்டப் டும் மொற்று முரறகரளப் பயன்படுத்திய
குப் ொய்வு, இது

b)
c)

ரிந்துனரக்கப் ட்ட

குப் ொய்வு முனறயொகும்;

யன் டுத்தப் டும் ப ொருட்களின் அறியப் ட்ட அல்

மதிப்புகளி

ிருந்து கணக்கீ டுகள்; அல்

ொைத்தின் இரசொயை

து

து உண்னமயொை

ப ொதுவொக நிறுவப் ட்ட மற்றும் ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட தரவுகளி
கணக்கீ டுகள்.

36. நுகர்வுக்கு முன் மறுசீரனமக்க அல்
மொவுப்ப ொருட்கள் அல்

ிருந்து

து திரவங்களுடன் நீரொக்கப் ட மவண்டிய

து பசறிவுகளுக்கு,

ொைத்னத எவ்வொறு தயொரிப் து

என் து குறித்த உற் த்தியொளரின் அறிவுறுத்தல்களின் டி தயொரிக்கப் ட்ட

ொைத்தின் ஆற்றல் மதிப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவு ஆகியவற்னற

NIP குறிப் ிட மவண்டும். மொவுப்ப ொருள்/பசறினவ மறுசீரனமத்த

ிறகு,

ொைத்தின் இறுதி அளனவ இனத கணக்கில் எடுத்துக்பகொள்ள மவண்டும். இந்த

மதிப்புகனள தீர்மொைிக்க
a) மறுசீரனமக்கப் ட்ட
b) தயொரிக்கப் ட்ட
அல்

முனறகள் உள்ளை:

ொைத்தின் இரசொயை

குப் ொய்வு; அல்

து

ொைத்திற்கொை மதிப்புகனளப் ப ற, விற்கப் டும் தூள்

து பசறிவூட்ட

ின் அறியப் ட்ட மதிப்புகனளப்

யன் டுத்தி

கணக்கிடுதல். ப ொதுவொை தயொரிப்புகளின் அடர்த்தி மதிப்புகனளப் ப ற
FAO/INFOODS அடர்த்தி தரவுத்தளம்

யன் டுத்தப் ட

தயொரிப்ன ச் மசர்ப் தொல், மறுசீரனமக்கப் ட்ட
அதிகரிக்கும்.

ொைத்தின் அளவு 1 மி

37. ஊட்டச்சத்து அறிவிப்புகளுக்கொை சகிப்புத்தன்னம நின
a) ஊட்டச்சத்து

குப் ொய்வு மூ

ொம். மொற்றொக, 1 கிரொம்

கள்

ி

ின்வருமொறு:

ம் அதிகொரிகளொல் தீர்மொைிக்கப் ட்ட

உண்னமயொை ஆற்றல் மதிப்பு, பகொழுப்பு, நினறவுற்ற பகொழுப்பு,

ோவுச்சத்து, பமொத்த சர்க்கனர (மற்றும் டிரொன்ஸ் பகொழுப்பு, பகொழுப்பு
மற்றும் மசொடியம், அறிவிக்கப் ட்டொல்), NIP இல் அறிவிக்கப் ட்ட
மதிப்புகரள விட 20% க்கும் அதிகமொக இருக்கக்கூடொது.;
b) ஊட்டச்சத்து

குப் ொய்வு மூ

ம் அதிகொரிகளொல் தீர்மொைிக்கப் டும்

இயற்னகயொக நிகழும் ஊட்டச்சத்துக்களின் உண்னமயொை அளவுகள் NIP

இல் அறிவிக்கப் ட்ட மதிப்புகளில் 80% க்கும் குனறவொக இருக்கக்கூடொது;

சிங்கப்பூர் அங்கீ கார கவுன்சிலின் சிங்கப்பூர் ஆய்வகத்தின் கீ ழ் அங்கீ காரம் பபற்ற
ஆய்வகங்களின் பட்டியல் அங்கீ காரத் திட்டத்ரத (SAC-SINGLAS) இங்மக காணலாம்:
http://www.sac-accreditation.gov.sg. க்கு பவளிநாட்டு அங்கீ காரம் பபற்ற ஆய்வகங்கள், SAC
இன் பரஸ்பர அங்கீ கார ஏற்பாடுகரள (MRAs) பார்க்கவும்.
8
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c)

ஊட்டச்சத்து

குப் ொய்வின் மூ

ம் அதிகொரிகளொல் தீர்மொைிக்கப் டும்,

மசர்க்கப் ட்ட னவட்டமின்கள், தொதுக்கள் மற்றும் புரதங்களின்
உண்னமயொை அளவு,

சமமொக இருக்க மவண்டும்.

குரறந்த பட்சம் NIP இல் அறிவிக்கப் ட்டதற்கு

ஆற்றல் மதிப் ில் நியொயமொை குனற ொடுகள், மற்றும் அறிவிக்கப் ட்ட

அளவுகளின் கீ ழ் பகொழுப்பு, நினறவுற்ற பகொழுப்பு, ோவுச்சத்து, பமொத்த
சர்க்கனர (மற்றும் டிரொன்ஸ் பகொழுப்பு, பகொழுப்பு மற்றும் மசொடியம்,
அறிவிக்கப் ட்டொல்) ஆகியனவ தற்ம ொனதய நல்

உற் த்தி

நனடமுனறகளுக்குள் ஏற்றுக்பகொள்ளப் டுகின்றை. தற்ம ொனதய நல்

உற் த்தி நனடமுனறகளுக்குள் நியொயமொை அதிகப் டியொை புரதம் (மற்றும்
னவட்டமின்கள், தொதுக்கள், நொர்ச்சத்து,

ொ

ி அன்சொச்சுமரட்டட் பகொழுப்பு,

மமொமைொசொச்சுமரட்டட் பகொழுப்பு) அறிவிக்கப் ட்ட அளவுகள் ஏற்கத்தக்கனவ.
38. ஒழுங்குமுனற 184C இல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள மதனவகளுக்கு, மிகக் குனறந்த

அளவு பகொழுப்பு, நினறவுற்ற பகொழுப்பு, ோவுச்சத்து, பமொத்த சர்க்கனர மற்றும்
புரதம் ஆகியனவ அட்டவனண 4 இல் விவரிக்கப் ட்டுள்ள டி NIP இல்
அறிவிக்கப் ட

ொம்.

அட்டவனண 4: மிகக் குனறந்த அளவு பதொடர்புனடய ஊட்டச்சத்துக்களுக்கொை NIP
யில் அறிவிப்பு
ஊட்டச்சத்து

அளவு

NIP பற்றிய அறிவிப்பு

பகொழுப்பு

• கண்டறியக்கூடிய அளவு
எதுவும் இல்ன
அல்

து

;

• NIP இல் "0 கி" அல்

து "≤0.5 கி" எை

• NIP இல் "0 கி" அல்

து "≤0.5 கி" எை

அறிவிக்கப் ட்டது

• பசறிவு ≤0.5 கிரொம், 100
மி

நினறவுற்ற
பகொழுப்பு

ிக்கு

• கண்டறியக்கூடிய அளவு
எதுவும் இல்ன
அல்

து

;

• பசறிவு ≤0.5 கிரொம், 100
மி

ிக்கு

அறிவிக்கப் ட்டது; அல்

து

• “குறிப்பிடத்தக்க அளவு நினறவுற்ற
பகொழுப்பு இல்ரல..." அல்

து

"நினறவுற்ற பகொழுப் ின் அளவு

மிகக் குனறவொக உள்ளது..." என்ற
அறிக்னக மசர்க்கப் ட

ொம், இது NIP

க்கு அருகில் அனமந்துள்ளது
• பமொத்த பகொழுப் ின்

அளவு ≤0.5 கிரொம், 100
மி

ிக்கு (அதொவது NIP

இல் "0 கி" அல்

து

"<0.5 கி" எை

அறிவிக்கப் ட்டது)

• NIP இல் நினறவுற்ற பகொழுப்ன
அறிவிக்க மதனவயில்ன

• “குறிப்பிடத்தக்க அளவு நினறவுற்ற
பகொழுப்பு இல்ரல..." அல்

து

"நினறவுற்ற பகொழுப் ின் அளவு

மிகக் குனறவொக உள்ளது..." என்ற
அறிக்னக மசர்க்கப் ட

ொம், இது

NIP க்கு அருகில் அனமந்துள்ளது

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு
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ஊட்டச்சத்து

அளவு

NIP பற்றிய அறிவிப்பு

ோவுச்சத்து

• கண்டறியக்கூடிய அளவு

• NIP இல் "0 கி" அல்

து "≤0.5 கி" எை

• NIP இல் "0 கி" அல்

து "≤0.5 கி" எை

எதுவும் இல்ன
அல்

;

து

அறிவிக்கப் ட்டது

• பசறிவு ≤0.5 கிரொம், 100
மி

பமொத்த

ிக்கு

• கண்டறியக்கூடிய அளவு

சர்க்கனர

எதுவும் இல்ன
அல்

;

து

அறிவிக்கப் ட்டது; அல்

• “குறிப்பிடத்தக்க அளவு சர்க்கரர

• பசறிவு ≤0.5 கிரொம், 100
மி

து

இல்ரல..." அல்

ிக்கு

து "சர்க்கனரயின்

அளவு மிகக் குனறவொக உள்ளது..."
என்ற அறிக்னக மசர்க்கப் ட

ொம்,

இது NIP க்கு அருகில்
அனமந்துள்ளது
• ோவுச்சத்து அளவு ≤0.5
கிரொம், 100 மி

• NIP இல் நினறவுற்ற பகொழுப்ன

ிக்கு

அறிவிக்க மதனவயில்ன

(அதொவது NIP இல் "0 கி"
அல்

• “குறிப்பிடத்தக்க அளவு சர்க்கரர

து "<0.5 கி" எை

இல்ரல..." அல்

அறிவிக்கப் ட்டது)

து "சர்க்கனரயின்

அளவு மிகக் குனறவொக உள்ளது..."
என்ற அறிக்னக மசர்க்கப் ட

ொம்,

இது NIP க்கு அருகில்
அனமந்துள்ளது
புரதம்

• கண்டறியக்கூடிய அளவு
எதுவும் இல்ன
அல்

• NIP இல் "0 கி" அல்

;

து

அறிவிக்கப் ட்டது

து "≤0.5 கி" எை

• பசறிவு ≤0.5 கிரொம், 100
மி

39. ஒழுங்குமுனற

ிக்கு

184B(1)

இறக்குமதியொளர்கள்
தகவ

ின் துல்

உற் த்தியொளரின்

இல்

மற்றும்

ியம் மற்றும்

குறிப் ிடப் ட்டுள்ள
எழுத்துப்பூர்வ

குறிப் ிடப் ட்டுள்ள

விநிமயொகஸ்தர்கள்,

ஒரு

உள்ளூர்

ொைமொைது

NIP

ொைத்னத எவ்வொறு தயொரிப் து என் தற்கொை

அறிவுறுத்தல்கள்

மதனவகளின் டி,

திவுகனள

உற் த்தியொளர்கள்,

மற்றும்

ஒழுங்குமுனற

ஊட்டச்சத்து

உருவொக்கி

184C

அறிவிப்புகனள

னவத்திருப் தற்கொக

NIP

இல்

ஆதரிக்க
உடன்

ம

ிளிடப் ட்டுள்ளது என் னத உறுதிப் டுத்துவதற்குப் பபாறுப்பாவார்கள் . NIP

மூ

ம்

இல் உள்ள தகவ

தணிக்னக

ின் துல்

ியத்னத கண்கொணிக்க மொதிரிகனள மசகரிப் தன்

மசொதனைகள்

நடத்தப் டும்.

மதனவப் ட்டொல்

மகொரிக்னகயின் ம ரில், NIP இல் ஊட்டச்சத்து அறிவிப்ன

ஆதரிக்கும்

மற்றும்

திவுகள்

மற்றும் தகவல் சமர்ப் ிக்கப் ட மவண்டும். அத்தனகய துனணத் தகவல் கீ ழ்
கண்டரவகரள உள்ளடக்குகிறது:
a)

ஆய்வக

குப் ொய்வு அறிக்னககள்;

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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b)
c)

d)
e)

மதனவயொை

இடங்களில்

சப்னளயர்களிடமிருந்து

உட் ட்ட கணக்கீ டுகளின் ஆவணப் டுத்தல்;

ப றப் ட்ட

தகவல்

ொைம் தயொரிப் தற்கொை வழிமுனறகள்;

மூ

ப்ப ொருள்

ட்டியல்;

ொைத்தின் மொதிரி.

அடிக்கடி மகட்கப் டும் மகள்விகள்
A. NIP இல் என்ன ஊட்டச்சத்துக்கள் அறிவிக்கப்பட யவண்டும்?
184C(1) ஒழுங்குமுனறக்கு இணங்க NIP (அதொவது புரதம், பகொழுப்பு,
நினறவுற்ற பகொழுப்பு, ோவுச்சத்து , பமொத்த சர்க்கனர) மற்றும்

த்திகள் 22

மற்றும் 38 இல் மமலும் விவரிக்கப் ட்டுள்ள ஆற்றல் மதிப்பு மற்றும்
கட்டொய ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவுகனள அறிவிக்க மவண்டியது
கட்டொயமொகும். கூடுத

ொக,

த்தி 23 இல்

ட்டிய

ொக்மடொஸ்) துனண ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவு

கட்டொய ஊட்டச்சத்து அறிவிப்ன

கூடுத

அடிப் னடயில் அனுமதிக்கப் டுகிறது.

ிடப் ட்டுள்ள (எ.கொ.
ற்றிய தகவலுடன்

ொக வழங்குவது தன்ைொர்வ

B. துரண ஊட்டச்சத்துக்கள் எப்யபாது பட்டியலிடப்பட யவண்டும்?
•

அந்த ஊட்டச்சத்து

ற்றிய ஊட்டச்சத்து உரினமமகொரல் இருந்தொல் ேட்டுமே

துனண ஊட்டச்சத்துக்கள் NIP இல்

ட்டிய

ஒழுங்குமுனறகள், ஒழுங்குமுனற 8A ஐப்
•

ிடப் ட மவண்டும், (உணவு
ொர்க்கவும்).

Nutri-grade குறியில் உள்ள தரம் மற்றும் சர்க்கனர சதவதம்
ீ
NIP இல் உள்ள
தகவ

ின் மூ

பகொள்ளவும்.
o

ம் தீர்மொைிக்கப் ட மவண்டும் என் னத நினைவில்

Nutri-grade குறியில் தரம் மற்றும் சர்க்கனர சதவதத்னத
ீ
நிர்ணயிக்கும்
மநொக்கத்திற்கொக, அவற்றின்

ொைங்களுக்கொை சர்க்கனர

உள்ளடக்கத்னதக் கணக்கிடுவதில்
மக

ொக்மடொஸ் மற்றும்/அல்

க்மடொஸ் உள்ளடக்கத்னதக் கழிப் தற்கொக, இந்த

து

ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவுகள் NIP இல் அறிவிக்கப் ட மவண்டும்.
ொக்மடொஸ் மற்றும் மக

க்மடொஸ் அளவுகள் NIP இல்

அறிவிக்கப் டொவிட்டொல், அனவ பூஜ்ஜியமொக எடுத்துக் பகொள்ளப் டும்.
C. பமாத்த பகாழுப்பில் பகாலஸ்ட்ைால் உள்ளதா?
இல்ன

.

D. பமாத்த ைொவு சத்தில்
இல்ன

ொர்ச்சத்து உள்ளதொ?

.

E. “பமாத்த சர்க்கரை" என்பதன் வரையரற என்ன?
Nutri-grade பாைத்ரதப் ப ொறுத்தமட்டில் பமொத்த சர்க்கரர என்பது, Nutri-grade

ொைத்தில் உள்ள ஏமதனும் மமொமைொசொக்கனரடு மற்றும் டிசொக்கனரடு என்று

ப ொருள் டும் .

F. அல்லுயலாஸ் மற்றும் ஐயசாமால்டுயலாஸ் யபான்ற ‘நாவல்
சர்க்கரைகள்’ சர்க்கரைகளாகக் கருதப்படுகின்றனவா?

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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•

மவதியியல் ரீதியொக, இந்த நொவல் சர்க்கனரகள் மமொமைொசொக்கனரடு அல்
டிசொக்கனரடு என்ற வனரயனறக்குள் அடங்கும். எைமவ, அனவ

சர்க்கனரகளொகக் கருதப் டுகின்றை மற்றும் NIP மற்றும் தரப் டுத்த

து

ின்

மநொக்கத்திற்கொக இரவகள் ஒரு Nutri-grade பாைத்தின் பமொத்த சர்க்கனர
உள்ளடக்கத்னத கணக்கிடுவதில் மசர்க்கப்படுே.
•

ஆயினும்கூட, உணவு மற்றும்

ொைங்களில் கம

ொரி உள்ளடக்கத்னத

குனறக்க, இந்த புதிய சர்க்கனரகள் இன்னும் சீர்திருத்தம் மற்றும் தயொரிப்பு
கண்டு ிடிப்பு பசயல்முனறயின் ஒரு

குதியொக

யன் டுத்தப் ட

ொம்.

ஊட்டச்சத்து முத்திரரயிடுவதற்காை ஒரு னகமயடு (சிங்கப்பூர்)" இல்

விவரிக்கப் ட்டுள்ள பதொடர்புனடய அளவுமகொல்கனள தயொரிப்புகள் பூர்த்தி
பசய்யும் பட்சத்தில் நொவல் சர்க்கனரகள் ப ரும் ொலும் கம
குனறவொக இருப்பதால், Nutri-grade
பகொண்ட
அல்

ொரிகளில்

ொைங்கள் மற்றும் நொவல் சர்க்கனரகனளக்

ிற தயொரிப்புகள் அவற்றின் ம க்மகஜிங்கில் "குனறந்த கம

து " குனறந்த ஆற்றல்" ம ொன்ற மகொரிக்னககனளச் மசர்க்க

ொம்.

ொரி"

G. ஊட்டச்சத்து யலபிளிங்கிற்காக ஒவ்பவாரு தயாரிப்பின் எத்தரன
மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு பசய்யப்பட யவண்டும்?

உற் த்தியொளர்கள், உள்ளூர் இறக்குமதியொளர்கள் மற்றும் விநிமயொகஸ்தர்கள்
தங்கள் தயொரிப்பு(களின்) மொறு ொடு மற்றும் துல்

ியமொை ஊட்டச்சத்து

தரனவ வழங்க மதனவயொை மொதிரிகளின் சரியொை எண்ணிக்னகனய
தீர்மொைிப் தற்கு ப ொறுப் ொவொர்கள்.

H. ஆய்வக அறிக்ரக எவ்வளவு சமீ பத்தியதாக இருக்க யவண்டும்?
உற் த்தியொளர்கள், உள்ளூர் இறக்குமதியொளர்கள் மற்றும் விநிமயொகஸ்தர்கள்
ஆய்வக அறிக்னககள் மற்றும்

ிற துனண ஆவணங்கள் பசல்லு டியொகும்

மற்றும் சந்னதயில் விற்கப் டும் ப ொருளின் துல்

ியமொை ஊட்டச்சத்து

தரனவ வழங்குவனத உறுதி பசய்வதற்கு ப ொறுப் ொகும்.
I.

NIP ஐ யலபிளிடுவதற்கு யார் பபாறுப்பு?

•

உணவு ஒழுங்குமுனறகள்
ப ொட்ட
தகவன
o

ின்வரும் ந ர்கள் ஒரு Nutri-grade பாைத்தின்

த்தில் NIP உடன் முத்திரரயிடப்பட்டிருப்பரதயும் NIP துல்

க் பகொண்டிருப் னதயும் உறுதிப் டுத்த மவண்டும். அதொவது,

ஒரு Nutri-grade பாைோைது சிங்கப்பூர் சில்

னற விற் னைக்கொக

ஒரு Nutri-grade பாைோைது சிங்கப்பூர் சில்

னற விற்பரைக்கு

ியமொை

சிங்கப்பூரில் தயொரிக்கப் ட்டொல், அதன் உற் த்தியொளர்;
o

சிங்கப்பூரில் இறக்குமதி பசய்யப் ட்டொல், அதன் உள்ளூர்
இறக்குமதியொளர்; அல்
o

து

மவறு ஏமதனும் ஒரு சந்தர்ப் த்தில் (உதொரணமொக, உற் த்தியொளர்கள்
அல்

து உள்ளூர் இறக்குமதியொளர்களிடமிருந்து ஒரு உள்ளூர்

விநிமயொகஸ்தர் Nutri-grade பாைங்கரள வொங்கிைொல், அதன்
தயொரிப்ன

அதன் பசொந்த

விநிமயொகஸ்தர்.
•

ிரொண்ட் ப யரில் ம

ிறகு

ிளிட்டொல்), அதன்

உற் த்தியொளர், உள்ளூர் இறக்குமதியொளர் மற்றும் விநிமயொகஸ்தர்
ஆகிமயொர் NIP இன் துல்

ியமொை ம

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

ிளிங்னக உறுதி பசய்யும் சட்டப்

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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ப ொறுப்ன க் பகொண்டிருக்கும் ம ொது, அவர்கள் ம
தரப் ிைனர ஈடு டுத்த
•

ொம்.

NIP இல் கொட்டப் டும் தகவல் துல்

ிளிங் பசய்ய மூன்றொம்

ியமொைது என் னத உறுதிப் டுத்த,

உற் த்தியொளர், உள்ளூர் இறக்குமதியொளர் மற்றும் விநிமயொகஸ்தர்கள்
ின்வரும்

ரிந்துனரகனளக் கருத்தில் பகொள்ள

முழுனமயொைது அல்
o

):

ொம் (இந்தப்

ட்டியல்

NIP இல் அறிவிக்கப் ட மவண்டிய ஊட்டச்சத்து மதிப்புகனளக்

கணக்கிடுவதற்கொக, உட்ப ொருட்களின் ஊட்டச்சத்து உள்ளடக்கத்னதப்
ப ற, Nutri-grade பாைத்தின் தயொரிப் ில்

யன் டுத்தப் டும் ப ொருட்களின்

சப்னளயர்களுடன் பதொடர்பு பகொள்ளுதல்; மற்றும்
o

விநிமயொகஸ்தர்கள் Nutri-grade பாைங்கரள வொங்கும்
பசொந்த

ட்சத்தில், அவற்றின்

ிரொண்ட் பபயரில் முத்திரரயிடப்பட்டால், மதனவயொை

தகவல்கனளப் ப ற, Nutri-grade பாைங்களின் உற் த்தியொளர்கள் மற்றும்
உள்ளூர் இறக்குமதியொளர்களுடன் பதொடர்புபகொள்வது.
•

தொைியங்கு

ொை விநிமயொகிகள் வழங்கும்

ஊட்டச்சத்துத் தகவன

ப்

ொைங்களுக்கு,

ொைங்களின்

ொர்க்க விரும்பும் எந்தபவொரு ந ருக்கும் தகவல்

னற விற் னையொளர்கள் உறுதிபசய்ய உணவு
ஒழுங்குமுனறகள் மகொருகின்றை. வழங்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து தகவல்
கினடப் னத சில்

துல்லியோைது என்பரத உறுதிப்படுத்த, சில்லரற விற்பரையாளர்கள் Nutrigrade

பாைங்கள் வழங்கும் உற்பத்தியாளர்கள், உள்ளூர் இறக்குேதியாளர்கள்

ேற்றும் விநிமயாகஸ்தர்களுடன் பதாடர்புபகாள்வது பற்றி கருத்தில்
பகாள்ளலாம்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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ிரிவு 5: Nutri-grade தர நிர்ணய அனமப்பு
ிரிவு 5.1: ஒட்டுபமொத்த தர நிர்ணய அனமப்பு
40. உற் த்தியொளர்கள், உள்ளூர் இறக்குமதியொளர்கள் மற்றும் விநிமயொகஸ்தர்கள்,

உணவு ஒழுங்குமுனறகள், ஒழுங்குமுனற 184B(1) இல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள
மதனவகளின் டி, சிங்கப்பூரில் சில்

னற விற் னை மூ

ம் விற்கப் டும், கீ மழ

உள்ள அட்டவனண 5 இல் கொட்டப் ட்டுள்ள தர நிர்ணய முனறயின் டி,

சர்க்கனர மற்றும் நினறவுற்ற பகொழுப் ின் உள்ளடக்கத்னத அடிப் னடயொகக்
பகொண்ட Nutri-grade

ொைங்கள் தரப் டுத்தப் ட்டிருப் னத உறுதிப் டுத்த

மவண்டும் ("A", "B", " C” அல்

து “D”). ஒரு Nutri-grade பாைத்தின் தரம்

ின்வருவைவற்றில் குனறவொக உள்ளது:

a)

அட்டவனண 5 இல் வரினச 1 இன்

b)

நினறவுற்ற பகொழுப்பு உள்ளடக்கம் அட்டவனண 5 இல் வரினச II இன்

தீர்மொைிக்கப் டுகிறது; மற்றும்

டி சர்க்கனர உள்ளடக்கம் தரம்

தீர்மொைிக்கப் டுகிறது.

கூடுத

ொக, "A" தரப் டுத்தப் ட்ட
9

ொைங்களில் சர்க்கனர அல்

இருக்கக்கூடொது . அட்டவனண 6 இல் தர நிர்ணய முனறயின்
எடுத்துக்கொட்டுகனளப்

டி

ொத மொற்றீடுகள்

ொர்க்கவும்.

யன் ொட்டின்

அட்டவனண 5: Nutri-grade க்கு அடிப் னடயொை தர நிர்ணய முனறயின் சுருக்கம்
தைம்

A

சர்க்கரை

I

உள்ளடக்கம்
(100 மிலிக்கு
நிரறவுற்ற
பகாழுப்பு

உள்ளடக்கம் (100

III

அல்லாத

மாற்றீடுகளின்
பயன்பாடு

>1

>5

வனர

10 வனர
>1.2

1.2

2.8

வனர
சர்க்கனர அல்
மொற்றீடுகனள

ொத

பகொண்டிருக்கக்கூடொது

முதல்

>0.7

முதல்

≤0.7

மிலிக்கு கிைாம்)
சர்க்கரை

C

முதல் 5

≤1

கிைாம்)

II

B

முதல்

D

>10

>2.8

வனர

அனுமதிக்கப் ட்ட சர்க்கனர
அல்

ொத மொற்றீடுகள்

இருக்க

ொம்

9இது

அஸ் ொர்மடம், சர்க்கனர ஆல்கைொல், கொர்ம ொனைட்மரட் ஆல்கைொல்,
ொ ினைட்ரிக் ஆல்கைொல் அல் து இைிப்பு சுனவனய வழங்க சர்க்கனரக்குப்
தி ொக மசர்க்கப் டும் மவறு எந்தப் ப ொருனளயும் குறிக்கிறது.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்

31
31

அட்டவனண 6: விளக்கத்தின் மநொக்கத்திற்கொக
எடுத்து

க்காட்டு

சர்க்கரை

உள்ளடக்கம்

நிரறவுற்ற

சர்க்கரை

உள்ளடக்க

மாற்றுகளின்

பகாழுப்பு

அல்லாத

ம்
1

B தர

வரம் ிற்குள்

2

C தர

வரம்பிற்குள்

3

4

B தர

வரம் ிற்குள்

எட்டியது

எட்டியது
A தர

எட்டியது

எட்டியது

இல்ன

தரம் C (இரண்டு

தரங்களில் குனறந்தனத
ஏற்றுக்பகொள்ளவும்)

இல்ன

தரம் C (இரண்டு

தரங்களில் குனறந்தனத
ஏற்றுக்பகொள்ளவும்)

ஆம்

வரம்ரப

A தர

வரம்ரப

41. ஒரு

வரம்பிற்குள்

A தர

வரம்ரப

பயன்பாடு

C தர

A தர

Nutri-grade குறியில் தைம்

தரம் B (தரம் A இல்
சர்க்கனர அல்
மொற்றீடுகள்

ொத

இருக்கக்கூடொது)
இல்ன

வரம்ரப

தரம் A (தரம் ஏ க்கொை
அனைத்து

அளவுமகொல்கனளயும்
பூர்த்தி பசய்தது)

ொைத்தின் தரமொைது NIP ( ிரிவு 4 ஐப்

ொர்க்கவும்),

ொைத்னத எவ்வொறு

தயொரிப் து என் து குறித்த உற் த்தியொளரின் அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும்
ம க்மகஜிங்கில் ப யரிடப் ட்ட மூ
ம ொது,

ப்ப ொருள்

ட்டியன

யும் மசர்த்து

ொைத்தின் தரம் தீர்மொைிக்கப் டுகிறது. மவறு வொர்த்னதகளில்

டிக்கும்

கூறுவதொைொல் a)

சர்க்கனர அளவு அடிப் னடயில் தரம்
தீர்மொைிக்கப் டுகிறது:
i.

NIP இல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள 100 மி
ொைத்தில் உள்ள

குறிப் ிடப் டவில்ன
ii.

ொக்மடொஸ் அல்

ொைத்தில் உள்ள

ிக்கு பமொத்த சர்க்கனரயின் கிரொம்,
து மக

என்றொல்; அல்

NIP இல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள 100 மி
கழித்தல் 100 மி

ின்வரும் அடிப் னடயில்

ிக்கு

ிக்கு பமொத்த சர்க்கனரயின் கிரொம்,

ொக்மடொஸ் மற்றும் மக

ொக்மடொஸ் மற்றும்/அல்

NIP இல் குறிப் ிடப் ட்டிருந்தொல்.
NIP இல்

ொக்மடொஸ் மற்றும்/அல்

குறிப் ிடப் ட்டிருந்தொல்,

து

க்மடொஸின் அளவு NIP இல்

து மக

க்மடொஸின் கிரொம்கள்,

து மக

க்மடொஸின் அளவு

க்மடொஸ் அளவு

ொைத்தின் சர்க்கனர இல்

ொ உள்ளடக்கத்தின்

அடிப் னடயில் தரம் இருக்க மவண்டும் என் மத அடிக்மகொட்டின் மநொக்கம்.
NIP பமொத்த சர்க்கனரயின் கிரொம்கனள குறிப் ிடவில்ன

சர்க்கனர உள்ளடக்கத்னத 100 மி
பகொள்ள

ொம்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

என்றொல், பமொத்த

ிக்கு 0 கிரொம் என்று எடுத்துக்

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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b) NIP இல் கூறப் ட்டுள்ள 100 மி

ிக்கு நினறவுற்ற பகொழுப் ின் கிரொம்கள்

அடிப் னடயில் நினறவுற்ற பகொழுப் ின் அளவு தீர்மொைிக்கப் டுகிறது. NIP
ஆைது நினறவுற்ற பகொழுப் ின் கிரொம்கனளக் குறிப் ிடவில்ன
நினறவுற்ற பகொழுப்பு உள்ளடக்கத்னத 100 மி
எடுத்துக்பகொள்ள

ொம்.

என்றொல்,

ிக்கு 0 கிரொம் என்று

வரையரறகள்
பமாத்த சர்க்கரை என் து ொைத்தில் உள்ள எந்த மமொமைொசொக்கனரடு மற்றும்
டிசொக்கனரனடயும் குறிக்கிறது.
ிரிவு 4 இன் அடிக்கடி மகட்கப் டும் மகள்வி F
இல் விளக்கப் ட்டுள்ள டி, இதில் அல்லும ொஸ் மற்றும் ஐமசொமொல்டும ொஸ்
ம ொன்ற நொவல் சர்க்கனரகளும் அடங்கும்.
சர்க்கரை இல்லாதது என் து ழச்சொறுகள், ழச்சொறு அடர்வுகள், மதன் மற்றும்
சிரப்களில்
இயற்னகயொக
இருக்கும்,
அதன்
உற் த்தியொளரொல்
ொைத்தில்
மசர்க்கப் டும் எந்த மமொமைொசொக்கனரடு மற்றும் டிசொக்கனரடு. இது
ொ ில்
இருந்து
சர்க்கனரகனள
வி க்குகிறது
(அதொவது
ொக்மடொஸ்
மற்றும்
மக க்மடொஸ்).
சர்க்கரை அல்லாத மாற்று என் து அஸ் ொர்மடம், சர்க்கனர ஆல்கைொல்,
கொர்ம ொனைட்மரட்
ஆல்கைொல்
அல் து
ொ ினைட்ரிக்
ஆல்கைொல்
ஆகியவற்னறக் குறிக்கிறது; அல் து இைிப்புச் சுனவனய வழங்க சர்க்கனரக்குப்
தி ொகச் மசர்க்கப் டும் மவறு ஏமதனும் ப ொருள் (உணவு ஒழுங்குமுனறகளின்
கீ ழ் என்ை இைிப்புப் ப ொருட்கள் அனுமதிக்கப் டுகின்றை என் னதச் சரி ொர்க்க,
உணவு
விதிமுனறகள்
மற்றும்
தின்மூன்றொவது
அட்டவனணயின்
ஒழுங்குமுனற 18 ஐப் ொர்க்கவும்).

42. குடிப் தற்குத் தயொரொக இருக்கும்

ொைங்களுக்கு, NIP ஆைது ஒரு

பரிோறலுக்கொை ஊட்டச்சத்து மதிப்புகனளக் கூறிைொல், 100 மி

ி கிரொமுக்கு

கணக்கிட ஒரு எளிய கணக்கீ டு மதனவப் டுகிறது (அட்டவனண 7 இல் உள்ள
எடுத்துக்கொட்டுகனளப்

ொர்க்கவும்).

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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அட்டவனண 7: 'ஒவ்பவொரு பரிோறலுக்கும்' என்ற அடிப் னடயில் NIP இல்
அறிவிக்கப் ட்ட குடிப் தற்குத் தயொரொக இருக்கும்
மதிப்புகனள, ஒவ்பவொரு 100 மி
எடுத்துக்கொட்டுகள்
எடுத்துக்
காட்டு

NIP இல்
பமாத்த

சர்க்கரை

மி

ிக்கு

19 கிரொம்
330

2

மில்

ிக்கு

41 கிரொம்
500

3

மில்

ிக்கு

20 கிரொம்

லாக்யடாஸ்

அறிவிப்பு

250 மி

330 மில்

(அறிவிக்கப்பட்டால்)
19 – 4 =

ிக்கு 4 கிரொம்

ிக்கு 8 கிரொம்

NA

(அறிவிக்கப் டவில்ன

43. நுகர்வதற்கு முன் மறுசீரனமக்க அல்
ப ொடிகள்/பசறிவுகளுக்கு, "100 மி

கணக்கிடுவதற்கொை

பமாத்த சர்க்கரை -

NIP இல் லாக்யடாஸ்

அறிவிப்பு
250

1

ிக்கொை மதிப்ன

ொைங்களின் ஊட்டச்சத்து

கிரொம், 250 மி

ிக்கு

41 – 8 =

33

கிரொம், 330 மி

)

15

500 மில்
கிரொம்

தைப்படுத்த

பயன்படுத்தப்படும்
சர்க்கரை மதிப்பு

15 x (100/250) = 6
கிரொம், 100
மி

ிக்கு

33 x (100/330) = 10

ிக்கு

கிரொம், 100
மி

ிக்கு

20 x (100/500) = 4

ிக்கு 20

கிரொம், 100
மி

ிக்கு

து திரவங்களுடன் நீரொக்க மவண்டிய

ி" என் து

ொைத்னத எவ்வொறு தயொரிப் து

என் து குறித்த உற் த்தியொளரின் அறிவுறுத்தல்களின் டி தயொரிக்கப் ட்ட 100
மி
a)

ி

ொைமொகும், தயொரிப்பு ம க்மகஜிங்கில் குறிக்கப் ட்டது.

NIP ஆைது

ொைத்தில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவுகனள ‘100 மி

குறிப் ிட்டொல், NIP இல் உள்ள ஊட்டச்சத்து மதிப்புகள்
தீர்மொைிக்க மநரடியொகப்

b)

NIP ஆைது

யன் டுத்தப் ட

ொம்.

ிக்கு’

ொைத்தின் தரத்னத

ொைத்தில் உள்ள சத்துக்களின் அளவுகனள 'ஒவ்பவொரு

பரிோறலுக்கும்' கூறிைொல், NIP இல் உள்ள ஊட்டச்சத்து மதிப்புகனள
குறிப் ிடப் ட்ட பரிோறல் அளவிலிருந்து (மி
(அட்டவனண 7 ஐப்

ொர்க்கவும்) மொற்றுவதற்கு,

ியில்) '100 மி

ிக்கு'

ொைத்தின் தரத்னத

தீர்மொைிக்க எளிய கணக்கீ டு மதனவப் டுகிறது. கணக்கீ ட்டின்

மநொக்கத்திற்கொக, 1 கிரொம் தயொரிப்ன ச் மசர்ப் தன் வினளவொக,
மறுசீரனமக்கப் ட்ட
பகொள்ள

ொம்.

ொைத்தின் அளவு 1 மில்

ி அதிகரிக்கும் எை எடுத்துக்

ிரிவு 5.2: முழுப் டுத்தல் விதிகள்
44. சர்க்கனர உள்ளடக்க தரம் மற்றும் நினறவுற்ற பகொழுப்பு உள்ளடக்க தரம்,

ொைத்தின் அந்தந்த ஊட்டச்சத்து உள்ளடக்கங்களின் அடிப் னடயில் சர்க்கனர

உள்ளடக்கத்திற்கு 1 தசம இடமொகவும், நினறவுற்ற பகொழுப்பு உள்ளடக்கத்திற்கு
2 தசம இடமொகவும் முழுப் டுத்தப் ட்டது, இனவ இரண்டும் தர வரம்ன
ஒரு கூடுதல் தசம இடத்திற்கு பதொடர்புனடயது.

45. எடுத்துக்கொட்டொக, B தரத்திற்கொை சர்க்கனர வரம்பு 100 மி
மமல் இல்ன

விட

ிக்கு 5 கிரொமுக்கு

. முழுப் டுத்திய மதிப் ில் 1 தசம இடம் இருக்க மவண்டும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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a) 100 மி

ிக்கு 5.04 கிரொம் மதிப்புள்ள ஒரு ப ொருளுக்கு, அந்த எண்ணிக்னக

100 மி

ிக்கு 5.0 கிரொம் எை முழுப் டுத்தப் டுகிறது, இதைொல் சர்க்கனர

உள்ளடக்கத்தின் அடிப் னடயில் அதன் தரம் B ஆகும்.
b) 100 மில்
100 மில்

ிக்கு 5.05 கிரொம் மதிப்புள்ள ஒரு ப ொருளுக்கு, அந்த எண்ணிக்னக
ிக்கு 5.1 கிரொம் எை வட்டமிடப் டுகிறது, இதைொல் சர்க்கனர

உள்ளடக்கத்தின் அடிப் னடயில் அதன் தரம் C ஆகும்.

46. மற்பறொரு எடுத்துக்கொட்டில், B தரத்திற்கொை நினறவுற்ற பகொழுப்பு வரம்பு 100
மி

ிக்கு 1.2 கிரொமுக்கு மமல் இல்ன

இடங்கள் இருக்க மவண்டும்.
a) 100 மி
மி

. முழுப் டுத்தப் ட்ட மதிப் ில் 2 தசம

ிக்கு 1.204 கிரொம் மதிப்புள்ள ஒரு ப ொருளுக்கு, எண்ணிக்னக 100

ிக்கு 1.20 கிரொம் எை முழுப் டுத்தப் டுகிறது, இதைொல் நினறவுற்ற

பகொழுப்பு உள்ளடக்கத்தின் அடிப் னடயில் அதன் தரம் B ஆகும்.
b) 100 மில்
மில்

ிக்கு 1.205 கிரொம் மதிப்புள்ள ஒரு பபாருளுக்கு, எண்ணிக்ரக 100

ிக்கு 1.21 கிரொம் எை முழுப் டுத்தப் டுகிறது, இதைொல் நினறவுற்ற

பகொழுப்பு உள்ளடக்கத்தின் அடிப் னடயில் அதன் தரம் C ஆகும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்

35
35

பசயல் டுத்தப் ட்ட எடுத்துக்கொட்டுகள்

பசயல்பட்ட எடுத்துக்காட்டு A: பதளிந்த யதநீ ர் பானம்
•

ஒரு

ொட்டி

ில் குடிக்க தயொர்

•

மதனவயொை ப ொருட்கள்: தண்ண ீர், மதநீர் சொறு, சர்க்கனர, சுனவயூட்டிகள்
ஊட்டச்சத்து தகவல்
ஒரு பதொகுப்புக்கொை பரிோறல்கள்: 4
பரிோறல் அளவு: 200 மி

ி

ஒரு பரிைொறலுக்கு

100 மிலிக்கு

ஆற்றல்

86 கிம

43 கிம

புரதம்

6.2 கிரொம்

3.1 கிரொம்

பகொழுப்பு

2.4 கிரொம்

1.2 கிரொம்

1.6 கிரொம்

0.8 கிரொம்

ோவுச்சத்து

9.8 கிரொம்

4.9 கிரொம்

பமொத்த சர்க்கனர

9.8 கிரொம்

4.9 கிரொம்

நினறவுற்ற
பகொழுப்பு

ொகம

ொரி

ொகம

ொரி

குறிப்பு: ஒவ்பவாரு
'பரிோறலுக்கு'
ேற்றும் '100
ேிலிக்கு' என்ற
இரண்ரடயும்
அறிவிப்பது
விருப்போைது.
ஆற்றல் ேதிப்பு
ேற்றும்
ஊட்டச்சத்துக்களின்
அளவுகள் அந்த
விகிதாச்சாரத்தில்
அல்லது
இரண்டிலுமே
அறிவிக்கப்படலாம்.

Nutri-grade குறிக்கொன தை நிர்ணய மூலம்
டி 1: சர்க்கனர உள்ளடக்க

தரம்

டி 2: நினறவுற்ற பகொழுப்பு

உள்ளடக்க தரம்

டி 3: சர்க்கனர அல்

மொற்றுகள்

4.9 கிரொம்/100மி

ி பமொத்த சர்க்கனரயுடன்,

0.8 கிரொம்/100மி

ி நினறவுற்ற பகொழுப்புடன்,

சர்க்கனர உள்ளடக்க தரம் "B" ஆகும்.

நினறவுற்ற பகொழுப்பு உள்ளடக்க தரம் "B"
ஆகும்

ொத

சர்க்கனர அல்

ொத மொற்றீடுகள் இல்ன

தைம் “B” ஆகும்.

Nutri-grade குறியில் வழங்கப் ட்டுள்ள டி
சர்க்கனர உள்ளடக்கம் முழு எண்ணொக
மொற்றப் ட்டது என் னத நினைவில்
பகொள்ளவும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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பசயல்பட்ட உதாைணம் B: டயட் குளிர்பானம்
•

குப்பிகளில் குடிக்கக் தயார் நிரலயில் உள்ள பாைங்கள்

•

மதனவயொை ப ொருட்கள்: கொர் மைற்றப் ட்ட நீர், அஸ் ொர்மடம், சுனவயூட்டிகள்
ஊட்டச்சத்து தகவல்

குறிப்பு: பகொழுப்பு உள்ளடக்கம் 0 கிரொம்
எைில், நினறவுற்ற பகொழுப்பு
உள்ளடக்கத்னத NIP இல் அறிவிக்க
மவண்டிய அவசியமில்ன , ஏபைைில்
அது நிச்சயமொக 0 கிரொம் ஆகும்.
இமதம ொல், கொர்ம ொனைட்மரட்
உள்ளடக்கம் 0 கிரொம் என்றொல், பமொத்த
சர்க்கனர உள்ளடக்கம் நிச்சயமொக 0
கிரொம் என் தொல் NIP இல் அறிவிக்க
மவண்டிய அவசியமில்ன .

100 மிலிக்கு
ஆற்றல்

0 கிம

ொகம

புரதம்

0 கிரொம்

பகொழுப்பு

0 கிரொம்

ோவுச்சத்து

0 கிரொம்

ொரி

Nutri-grade குறிக்கொன தை நிர்ணய மூலம்
டி 1: சர்க்கனர உள்ளடக்க

தரம்

டி 2: நினறவுற்ற பகொழுப்பு

உள்ளடக்க தரம்

டி 3: சர்க்கனர அல்

மொற்றுகள்

0 கிரொம்/100மி

ி பமொத்த சர்க்கனரயுடன்,

0 கிரொம்/100மி

ி நினறவுற்ற பகொழுப்புடன்,

சர்க்கனர உள்ளடக்க தரம் "A" ஆகும்.

நினறவுற்ற பகொழுப்பு உள்ளடக்க தரம் "A"
ஆகும்

ொத

அனுமதிக்கப் ட்ட சர்க்கனர அல்

ொத

மொற்றீடு உள்ளது, இதைொல் "A" தரப் டுத்த
முடியொது.

தைம் “B” ஆகும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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பசயல்படுத்தப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டு C1: சுரவயூட்டப்பட்ட பால் பானம்
•

ஒரு அட்னடப்ப ட்டியில் குடிக்க தயொர் நிரலயில்

•

மதனவயொை ப ொருட்கள்: குனறந்த பகொழுப்புள்ள
சுனவயூட்டிகள்

சுவின்

ொல், சர்க்கனர,

ஊட்டச்சத்து தகவல்
100 மிலிக்கு
ஆற்றல்

70 கிம

ொ கம

புரதம்

2.1 கிரொம்

பகொழுப்பு

1.5 கிரொம்

நினறவுற்ற பகொழுப்பு

ொரி

1.0 கிரொம்

ோவுச்சத்து

11.0 கிரொம்

பமொத்த சர்க்கனர

11.0 கிரொம்

ொக்மடொஸ்

4.0 கிரொம்

Nutri-grade குறிக்கொன தை நிர்ணய மூலம்
NIP இல்
டி 1: சர்க்கனர

உள்ளடக்க தரம்

ொக்மடொஸ் அறிவிக்கப் ட்டுள்ளதொல்,

தரப் டுத்தலுக்குப்

யன் டுத்தப் டும் சர்க்கனர

உள்ளடக்கம், பமொத்த சர்க்கனர கழித்தல்

ொக்மடொஸ்

உள்ளடக்கம் ஆகும் (அதொவது 11.0 கிரொம் - 4.0 கிரொம் =
7.0 கிரொம்). சர்க்கனர உள்ளடக்க தரம் "C" ஆகும்.

டி 2: நினறவுற்ற

பகொழுப்பு

உள்ளடக்க தரம்
டி 3: சர்க்கனர

அல்

ொத

மொற்றுகள்

1.0 கிரொம்/100மி

ி நினறவுற்ற பகொழுப்புடன், நினறவுற்ற

பகொழுப்பு உள்ளடக்கம் "B" ஆகும்.

சர்க்கனர அல்

ொத மொற்றுகள் இல்ன

தைம் “C” ஆகும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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பசயல்படுத்தப்பட்ட எடுத்துக்காட்டு C2: சுரவயூட்டப்பட்ட பால் பானம்
ஒரு அட்னடப்ப ட்டியில் குடிக்க தயொர் நிரலயில்

•

மதனவயொை ப ொருட்கள்:
•

குனறந்த பகாழுப்புள்ள பசுவின்

ொல், சர்க்கனர, சுனவயூட்டிகள்

ஊட்டச்சத்து தகவல்
100 மிலிக்கு
ஆற்றல்

70 கிம

ொகம

புரதம்

2.1 கிரொம்

பகொழுப்பு

1.5 கிரொம்

நினறவுற்ற

ொரி

எடுத்துக்கொட்டு C1
ம ொ ல் ொமல், எடுத்துக்கொட்டு
C2 இல், ' ொக்மடொஸ்' NIP இல்
அறிவிக்கப் டவில்ன .

1.0 கிரொம்

பகொழுப்பு

ோவுச்சத்து

11.0 கிரொம்

பமொத்த சர்க்கனர

11.0 கிரொம்

Nutri-grade குறிக்கொன தை நிர்ணய மூலம்
NIP இல்
டி 1: சர்க்கனர

உள்ளடக்க தரம்

ொக்மடொஸ் அறிவிக்கப்படாததால்,

தரப் டுத்தலுக்குப்

யன் டுத்தப் டும் சர்க்கனர

உள்ளடக்கம், பமொத்த சர்க்கரர ஆகும் (அதொவது
பமொத்த சர்க்கனர 11.0 கிரொம்/100 ைிலி) சர்க்கமர
உள்ளடக்க தரம் "D" ஆகும்.

டி 2: நினறவுற்ற

பகொழுப்பு

உள்ளடக்க தரம்
டி 3: சர்க்கனர

அல்

ொத மொற்றுகள்

1.0 கிரொம்/100மி

ி நினறவுற்ற பகொழுப்புடன்,

நினறவுற்ற பகொழுப்பு உள்ளடக்கம் "B" ஆகும்.
சர்க்கனர அல்

ொத மொற்றுகள் இல்ன

தைம் “D” ஆகும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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பசயல்படுத்தப்பட்ட எடுத்துக்கொட்டு D1: உடனடி காபி தூள், ஊட்டச்சத்து
மதிப்புகள் 100 மிலிக்கு அறிவிக்கப்பட்டது
•

நுகர்வதற்கு முன் தண்ண ீரில் நீரொக்க மவண்டிய தூள் (மபக்மகஜிங்கில்

பபயரிடப்பட்ட உற் த்தியொளரின் அறிவுறுத்தல்கள், 30 கிரொம் ப ொடினய 170 மி
சூடொை நீரில் க
•

க்க மவண்டும்)

மதனவயொை ப ொருட்கள்: கிரீம், கொ ி தூள், மொல்ட்

ொல்

ி

வுடர், சுனவயூட்டிகள்

ஊட்டச்சத்து தகவல்
பரிைொறல் அளவு: 30 கிரொம் (1

ொக்பகட்)

ஒரு பதாகுப்புக்கான பரிைொறல்கள்: 15
100 கிைாமுக்கு

ஒரு பரிைொறலுக்கு

100 மிலிக்கு*

ஆற்றல்

333 கிம

100 கிம

50

புரதம்

6.0 கிரொம்

1.8 g

0.9 கிரொம்

பகொழுப்பு

16.7 கிரொம்

5.0 g

2.5 கிரொம்

14.0 கிரொம்

4.2 g

2.1 கிரொம்

ோவுச்சத்து

40.0 கிரொம்

12.0 g

6.0 கிரொம்

பமொத்த

13.3 கிரொம்

4.0 g

2.0 கிரொம்

6.7 கிரொம்

2.0 கிரொம்

1.0 கிரொம்

நினறவுற்ற
பகொழுப்பு

சர்க்கனர
ொக்மடொஸ்

கம

ொரி

ொ

ொகம

ொரி

கிம

ொகம

ொரி

*உற் த்தியொளரின் அறிவுறுத்தல்களின் டி மறுசீரனமக்கப் ட்டது
குறிப்பு: 'ஒரு பரிோறலுக்கு' மற்றும் '100 மி ிக்கு' இரண்ரடயும் அறிவிப்பது
விருப் மொைது. ஆற்றல் மதிப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவு ஆகியனவ அந்த
விகிதொச்சொரத்தில் அல் து இரண்டிலும் அறிவிக்கப் ட ொம்
'100 கிரொமுக்கு' விற்கப் ட்டதொக அறிவிப் தும் விருப் மொைது

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்

40
40

Nutri-grade குறிக்கொன தை நிர்ணய மூலம்
NIP இல்
டி 1: சர்க்கனர

உள்ளடக்க தரம்

ொக்மடொஸ் அறிவிக்கப் ட்டுள்ளதொல்,

தரப் டுத்தலுக்குப்

யன் டுத்தப் டும் சர்க்கனர

உள்ளடக்கம், பமொத்த சர்க்கனர கழித்தல்

ொக்மடொஸ்

உள்ளடக்கம் ஆகும் (அதொவது 2.0 - 1.0 = 1.0 கிரொம்).
சர்க்கனர உள்ளடக்க தரம் "A" ஆகும்

டி 2: நினறவுற்ற

பகொழுப்பு

உள்ளடக்க தரம்
டி 3: சர்க்கனர

அல்

ொத மொற்றுகள்

2.1 கிரொம்/100மி

ி நினறவுற்ற பகொழுப்புடன்,

நினறவுற்ற பகொழுப்பு உள்ளடக்கம் "C" ஆகும்.
சர்க்கனர அல்

ொத மொற்றுகள் இல்ன

தைம் “C” ஆகும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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பசயல்பட்ட எடுத்துக்காட்டு D2: உடனடி காபி தூள், ஒரு பரிைொறலுக்கு
ஊட்டச்சத்து மதிப்புகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன
•

நுகர்வதற்கு முன் தண்ண ீரில் நீரொக்க மவண்டிய தூள் (ம க்மகஜிங்கில்

ப யரிடப் ட்ட உற் த்தியொளரின் அறிவுறுத்தல்கள், 30 கிரொம் ப ொடினய 170 மி
சூடொை நீரில் க
•

க்க மவண்டும்)

மதனவயொை ப ொருட்கள்: கிரீம், கொ ி தூள், மொல்ட்

ொல்

வுடர், சுனவயூட்டிகள்

ஊட்டச்சத்து தகவல்
பரிைொறல் அளவு: 30 கிரொம் (1

ொக்பகட்) ஒரு

பதாகுப்புக்கான பரிைொறல்கள்: 15
100

கிைாமுக்கு
333 கிம

புரதம்

6.0 கிரொம்

1.8 கிரொம்

பகொழுப்பு

16.7 கிரொம்

5.0 கிரொம்

14.0 கிரொம்

4.2 கிரொம்

40.0 கிரொம்

12.0 கிரொம்

13.3 கிரொம்

4.0 கிரொம்

6.7 கிரொம்

2.0 கிரொம்

கம

நினறவுற்ற
பகொழுப்பு

ோவுச்சத்து
பமொத்த சர்க்கனர
ொக்மடொஸ்

ொரி

ொ

ஒரு பரிைொறலுக்கு

ஆற்றல்

100 கிம

ொகம

ி

ொரி

குறிப்பு: ஆற்றல் ேதிப்பு
ேற்றும் ஊட்டச்
சத்துகளின் அளவுகள்
'100 ேிலி'
ேற்றும்/அல்லது 'ஒரு
பரிோறலுக்கு' என்ற
அடிப்பரடயில்
அறிவிக்கப்படலாம். '100
கிராமுக்கு' எை
அறிவிப்பது
விருப்பத்ரதப்
பபாருத்தது.

NIP இல் உள்ள ஊட்டச்சத்து மதிப்புகள் 'ஒவ்பவொரு பரிோறலுக்கும்' என்ற
அடிப் னடயில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளை, மமலும் தர நிர்ணய முனறனயப்
யன் டுத்துவதற்கு, '100 மி ிக்கு' அளவிடப் ட மவண்டும். அவ்வொறு பசய்ய,
திரவங்களுடன் நீரொக்கிய ிறகு, மறுசீரனமக்கப் ட்ட பாைத்தின் இறுதி
அளரவக் கருத்தில் பகொள்ள மவண்டும்.
கணக்கீ ட்டின் மநொக்கத்திற்கொக, 1 கிரொம் தயொரிப்ன ச் மசர்ப் தன் வினளவொக,
மறுசீரனமக்கப் ட்ட ொைத்தின் அளவு 1 மில் ி அதிகரித்தது எை
எடுத்துக்பகொள்ளப் ட ொம்.

நினறவுற்ற
பகொழுப்பு
பமொத்த
சர்க்கனர
ொக்மடொஸ்

ஒரு பரிைொறலுக்கு (30 கிைாம்
தூள் + 170 மிலி தண்ண ீர்,
அதாவது 200 மில்லி என
எடுத்துக் பகாள்ளப்பட்டது

100 மிலியாக
குரறக்கப்பட்டது

4.2 கிரொம்

2.1 கிரொம்

4.0 கிரொம்

X (100 மி

2.0 கிரொம்

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

ி/ 200 மி

ி)

2.0 கிரொம்
1.0 கிரொம்

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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Nutri-grade குறிக்கொன தை நிர்ணய மூலம்
NIP இல்
டி 1: சர்க்கனர

உள்ளடக்க தரம்

ொக்மடொஸ் அறிவிக்கப் ட்டுள்ளதொல்,

தரப் டுத்தலுக்குப்

யன் டுத்தப் டும் சர்க்கனர

உள்ளடக்கம், பமொத்த சர்க்கனர கழித்தல்

ொக்மடொஸ்

உள்ளடக்கம் ஆகும் (அதொவது 2.0 - 1.0 = 1.0 கிரொம்).
சர்க்கனர உள்ளடக்க தரம் "A" ஆகும்.

டி 2:

நினறவுற்ற
பகொழுப்பு

உள்ளடக்க தரம்
டி 3: சர்க்கனர

அல்

ொத

மொற்றுகள்

2.1 கிரொம்/100 மி

ி நினறவுற்ற பகொழுப்புடன், நினறவுற்ற

பகொழுப்பு உள்ளடக்கம் "C" ஆகும்.

சர்க்கனர அல்

ொத மொற்றுகள் இல்ன

தைம் “C” ஆகும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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பசயல்பட்ட எடுத்துக்காட்டு E: உடனடி தானிய பானம், மறுசீைரமப்பிற்கான
இைண்டு விருப்பங்களுடன்.
•

நுகர்வதற்கு முன் திரவங்களுடன் நீர்ரொக்க மவண்டிய தொைிய க

•

இருப் ினும், ம க்மகஜிங்கில் 2 வழிமுனறகள் உள்ளை:
o

30 கிரொம் தொைிய க

னவனய 170 மி

ி பவதுபவதுப் ொை நீரில்

30 கிரொம் தொைிய க

னவனய 170 மி

ி சூடொை, முழு

க
o
•

னவ

க்கவும்; அல்

து

ொலுடன் க

மதனவயொை ப ொருட்கள்: தொைியங்கள், சர்க்கனர, பகொழுப்பு நீக்கப் ட்ட
வுடர்,

ொமொயில், மொவு, மொல்ட் சொறு, சுனவகள்

க்கவும்
ொல்

ஊட்டச்சத்து தகவல்
பரிைொறல் அளவு: 30 கிரொம் (1

ொக்பகட்)

ஒரு பதாகுப்புக்கான பரிைொறல்கள்: 15
ஒரு பரிைொறலுக்கு
ஆற்றல்

100 கிம

ொ கம

ொரி

100 மிலிக்கு*
கிம

50

ொகம

ொரி

புரதம்

2.0 கிரொம்

1.0 கிரொம்

பகொழுப்பு

2.0 கிரொம்

1.0 கிரொம்

1.5 கிரொம்

0.8 கிரொம்

ோவுச்சத்து

18.5 கிரொம்

9.3 கிரொம்

பமொத்த

10.0 கிரொம்

5.0 கிரொம்

4.0 கிரொம்

2.0 கிரொம்

நினறவுற்ற
பகொழுப்பு

சர்க்கனர
ொக்மடொஸ்

மதிப்புகள்
தண்ண ீருடன்
மறுசீரனமப்ன
அடிப் னடயொகக்
பகொண்டனவ
என் னத NIP
குறிக்க மவண்டும்.
த்தி 29(b)ஐப்
ொர்க்கவும்.

*தண்ண ீரால் ேறுசீரரேக்கப்பட்டது

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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Nutri-grade குறிக்கொன தை நிர்ணய மூலம்
டி 2: நினறவுற்ற

பகொழுப்பு உள்ளடக்க
தரம்

ொத மொற்றுகள்

டி 2: நினறவுற்ற

பகொழுப்பு உள்ளடக்க
தரம்

ொக்மடொஸ் அறிவிக்கப் ட்டுள்ளதொல்,

தரப் டுத்தலுக்குப்

யன் டுத்தப் டும் சர்க்கனர

உள்ளடக்கம், பமொத்த சர்க்கனர கழித்தல்

ொக்மடொஸ்

உள்ளடக்கம் ஆகும் (அதொவது 5.0 - 2.0 = 3.0 கிரொம்).
சர்க்கனர உள்ளடக்க தரம் "B" ஆகும்

டி 3: சர்க்கனர

அல்

NIP இல்

0.8 கிரொம்/100மி

ி நினறவுற்ற பகொழுப்புடன், நினறவுற்ற

பகொழுப்பு உள்ளடக்கம் "B" ஆகும்.
சர்க்கனர அல்

ொத மொற்றுகள் இல்ன

இறுதி தைம் “B” ஆகும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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பசயல்பட்ட எடுத்துக்காட்டு F: உடனடி தானிய பானம், பாலுடன்
மறுகட்டரமக்கப்பட யவண்டும்
நுகர்வதற்கு முன்

•

னவ (பபாட்டலத்தில்

னவனய

மதனவயொை ப ொருட்கள்: தொைியங்கள், சர்க்கனர, பகொழுப்பு நீக்கப் ட்ட

ொல்

170 மி
•

ொலுடன் நீரொக்க மவண்டிய தொைியக் க

ப யரிடப் ட்ட உற் த்தியொளரின் அறிவுறுத்தல்கள்: 30 கிரொம் தொைிய க
ி

வுடர்,

ொலுடன் க

க்க மவண்டும்)

ொமொயில், மொவு, மொல்ட் சொறு, சுரவயூட்டிகள்

ஊட்டச்சத்து தகவல்
பரிைொறல் அளவு: 30 கிரொம் (1

ொக்பகட்)

ஒரு பதாகுப்புக்கான பரிைொறல்கள்: 15
ஒரு பரிைொறலுக்கு
ஆற்றல்

100 கிம

ொ கம

ொரி

100 மிலிக்கு*
104 கிம
கம

ொரி

ொ

புரதம்

2.0 கிரொம்

3.7 கிரொம்

பகொழுப்பு

2.0 கிரொம்

4.1 கிரொம்

நினறவுற்ற பகொழுப்பு

1.5 கிரொம்

2.7 கிரொம்

ோவுச்சத்து

18.5 கிரொம்

13.0 கிரொம்

பமொத்த சர்க்கனர

10.0 கிரொம்

8.8 கிரொம்

4.0 கிரொம்

5.8 கிரொம்

ொக்மடொஸ்

*உற் த்தியொளரின் அறிவுறுத்தல்களின் டி மறுசீரனமக்கப் ட்டது

பாலுடன் மறுசீைரமத்த பிறகு, ஊட்டச்சத்து மதிப்புகரள '100 மிலிக்கு'
கணக்கிடுவதற்கான வழிகாட்டுதல்
•

•

ொல் வனக குறிப் ிடப் டொததொல், முழு பகொழுப்புள்ள ொன
இயல்புநின யொகக் கருத மவண்டும். NIP இல் ொ ின் ஊட்டச்சத்து
உள்ளடக்கத்னத இனணப் து பதொடர் ொை வழிகொட்டுத ின் 29(c)
மற்றும் (d) த்திகனளப் ொர்க்கவும்.
100 மி ிக்கு அளவிடும்ம ொது, திரவங்களுடன் நீரொக்கிய ிறகு,
மறுகட்டனமக்கப் ட்ட ொைத்தின் இறுதி அளனவக் கருத்தில் பகொள்ள
மவண்டும். கணக்கீ ட்டின் மநொக்கத்திற்கொக, 1 கிரொம் தயொரிப்ன ச்
மசர்ப் தன் வினளவொக, மறுசீரனமக்கப் ட்ட ொைத்தின் அளவு 1 மி ி
அதிகரித்தது எை எடுத்துக்பகொள்ளப் ட ொம்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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ஒரு

பரிைொறலுக்

30 கிைாம் கலரவ +

170 மிலி

கு

முழு

(30 கிைாம்

பால்

100

(அதாவது 200 மிலி

குரறக்கப்

பகாழுப்பு பால்

பகாழுப்பு

கலரவ)

170 மிலி முழு

மிலியாக

என எடுத்துக்

பட்டது

பகாள்ளப்படுகிறது)

2.25 கிரொம்
நினறவுற்ற
பகொழுப்பு

x

1.5 கிரொம்

170 மிலி
100 மிலி

=

5.325 கிரொம்

3.825

2.7 கிரொம்

கிரொம்

போத்த

சர்க்கரர

17.65 கிரொம்

4.50 g x
170 மிலி

10.0 கிரொம்

100 மிலி

=

X (100
மி ி /
200
மிலி)

7.65 g
4.50 g x

லாக்மடாஸ்

170 மிலி

4.0 கிரொம்

100 மிலி

8.8 கிரொம்

=

11.65 கிரொம்

5.8 கிரொம்

6.0 கிரொம்

3.0 கிரொம்

7.65 கிரொம்
போத்த

சர்க்கரர -

லாக்மடாஸ்

6.0 கிரொம்

0 கிரொம்

Nutri-grade குறிக்கொன தை நிர்ணய மூலம்
NIP இல்
டி 1: சர்க்கரர

உள்ளடக்க தரம்

ொக்மடொஸ் அறிவிக்கப் டுவதொல்,

தரப் டுத்தலுக்குப்

யன் டுத்தப் டும் சர்க்கனர

உள்ளடக்கம், பமொத்த சர்க்கனர கழித்தல்

ொக்மடொஸ்

உள்ளடக்கமொகும். இறுதி சர்க்கனர உள்ளடக்கம் 100
மி

ிக்கு 3.0 கிரொம், எைமவ சர்க்கனர உள்ளடக்கம் "B"

ஆகும்.
டி 2: நினறவுற்ற

பகொழுப்பு

உள்ளடக்க தரம்
டி 3: சர்க்கனர

அல்

ொத மொற்றுகள்

2.7 கிரொம்/100 மி

ி நினறவுற்ற பகொழுப்புடன், நினறவுற்ற

பகொழுப்பு உள்ளடக்க தரம் “C" ஆகும்.
சர்க்கனர அல்

ொத மொற்றுகள் இல்ன

தைம் “C” ஆகும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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ிரிவு 6: Nutri-grade குறி
47. இந்தப்

ிரிவு முத்திரரயில் பவளியிடப் ட மவண்டிய தகவன

மமலும் தயொரிப்பு பதொகுப்புகள் மற்றும்
வனரகன

மற்றும்

க் கூறுகிறது,

ிற அனமப்புகளுக்கொை முக்கிய

யன் ொட்டுத் மதனவகனள சுருக்கமொகக் கூறுகிறது. Nutri-

grade குறிக்கொன கூடுதல் யதரவகளுக்கு, பின்வருவனவற்ரறப் பார்க்கவும்:
a)

Nutri-grade குறியின் விவரக்குறிப்புகள்

10

, இது உணவு ஒழுங்குமுனறகள்,

ஒழுங்குமுனற 184D(5) இல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள Nutri-grade குறிக்கொை
கட்டொய விவரக்குறிப்புகனள வழங்குகிறது.

b)

Nutri-grade குறியின் வனரகன
11

யன் ொடுகளுக்கொை

வழிகொட்டி , இது Nutri-grade குறியின் வனரகன

யன் ொடுகளுக்கொை

வழிகொட்டுதல்கனள வழங்குகிறது.
ிரிவு 6.1: Nutri-grade குறி
48. Nutri-grade குறியாைது

ற்றிய தகவல்
ொைத்னதப்

பகொண்டுள்ளது ( டம் 4 ஐப்

ற்றிய இரண்டு முக்கிய தகவல்கனளக்

ொர்க்கவும்):

a) அதன் தரம் ("A", "B", "C" அல்
b) 100 மில்

யன் ொட்டு

து "D"); மற்றும்

ிக்கு சர்க்கனர உள்ளடக்கத்தின் சதவதம்,
ீ
அருகிலுள்ள முழு

எண்ணுக்கு ("சர்க்கனர அளவு") முழுப் டுத்தப் ட்டது.

டம் 4: Nutri-grade குறி தகவல்

குறிப்பு:
துல்

ொைத்தின் சர்க்கனர உள்ளடக்கத்னத

ியமொக

ிரதி

ிக்க, சர்க்கனர

அளவிற்கொை எண் மதிப்பு திருத்தப் ட
மவண்டும்.

49. தைம். Nutri-grade குறியில் நொன்கு சொத்தியமொை தரங்கள் உள்ளை - "A", "B", "C"
மற்றும் "D". உற் த்தியொளர்கள், உள்ளூர் இறக்குமதியொளர்கள் மற்றும்
விநிமயொகஸ்தர்கள்

ிரிவு 5 இல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள தர நிர்ணய

முனறயின் டி Nutri-grade பாைத்தின் தரத்னத துல்
மவண்டும்.

50. சர்க்கரை அளவு. கூடுத

ியமொக தீர்மொைிக்க

ொக, உற் த்தியின் சர்க்கனர அளவு Nutri-grade குறியில்

அறிவிக்கப் ட மவண்டும். அறிவிக்கப் ட்ட சர்க்கனர மதிப்பு:

HPB இன் இனணயதளத்தின் "வளங்கள்" ிரிவின் கீ ழ் ஆவணம் கினடக்கிறது,
https://www.hpb.gov.sg/healthy-living/food-beverage/nutri-grade.
11 HPB இன் இனணயதளத்தின் "வளங்கள்" ிரிவின் கீ ழ் ஆவணம் கினடக்கிறது,
https://www.hpb.gov.sg/healthy-living/food-beverage/nutri-grade.
10

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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a)

த்தி 41(a) இல் உள்ள அமத வழிகொட்டுதல்களின் அடிப் னடயில் சர்க்கனர

உள்ளடக்கத்தின் அடிப் னடயில் தரம் ப றுவதற்கு தீர்மொைிக்கப் ட
மவண்டும்;

b) கீ மழ உள்ள அட்டவனண 8 இன் டி தரநின

யொை முழுப் டுத்தல் மூ

முழு எண்ணொக பவளிப் டுத்தப் ட மவண்டும். சர்க்கனர மற்றும்

ம்

நினறவுற்ற பகொழுப் ின் அளவுகளின் அடிப் னடயில் தரத்னத தீர்மொைிக்க
முழுப் டுத்தல் விதிகளில்

ிரிவு 5.2 ஐப்

ொர்க்கவும்.

அட்டவனண 8: Nutri-grade குறியில் சர்க்கனர அளவிற்கொை எண் மதிப் ிற்கொை
முழுப் டுத்தல் விதிகள்
சர்க்கரை

Nutri-grade குறியில்

சர்க்கரை

இடத்திற்கு

அளவிற்கான எண்

அடிப்பரடயில்

உள்ளடக்கம் (1 தசம
முழுப்படுத்தப்பட்டது)
(கிைாம்/100மிலி)

மதிப்பு

அளவு
தைம்

0-0.4

0%

A

0.5-1.0

1%

A

1.1-1.4

1%

B

1.5-2.4

2%

B

2.5-3.4

3%

B

3.5-4.4

4%

B

4.5-5.0

5%

B

5.1-5.4

5%

C

5.5-6.4

6%

C

6.5-7.4

7%

C

7.5-8.4

8%

C

8.5-9.4

9%

C

9.5-10.0

10%

C

10.1-10.4

10%

D

10.5-11.4
மற்றும்

சர்க்கரை

11%

D

ிற.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
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ிரிவு 6.2: Nutri-grade குறிக்காை ப ொதுவொை வனரகன
51. குறியின் கூறுகள் நின
டிஜிட்டல் வனரகன

யொைனவ. எல்

ப் னடப்பு

மதனவகள்

ொ சூழ்நின

களிலும், HPB வழங்கும்

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் குறியில்

எந்த மொற்றமும் அனுமதிக்கப் டொது, விகிதொச்சொரத்தில் மதனவயொை அளனவ
சரிபசய்தல் மற்றும் சர்க்கனர உள்ளடக்கத்தின் சதவதத்திற்கொை
ீ
எண்

மதிப்ன த் திருத்துவது தவிர. ப ொருத்தமொை அளனவ சரிபசய்யும்ம ொது,
குறியின் விகிதத்தில் எந்த மொற்றமும் இருக்கக்கூடொது.

52. எழுத்துரு வரக மற்றும் எழுத்துரு அளவு. "சர்க்கனர" என்ற வொர்த்னதயும்

சர்க்கனர உள்ளடக்கத்னதக் குறிக்கும் அதனுடன் பதொடர்புனடய எண்ணும் Arial
Bold typeface இல் கொட்டப் ட மவண்டும். சர்க்கனரயின் உள்ளடக்கத்னதக்
குறிக்கும் எண்ணின் உயரம், குறியில் உள்ள "NUTRI-GRADE" என்ற
வொர்த்னதயின் அமத உயரமொக இருக்க மவண்டும்.

53. நிறம். முழு வண்ண CMYK அல்

து Pantone இல் Nutri-grade குறி அச்சிடப் டும்.

ஒமர வண்ணமுனடய அச்சிடுதல் அனுமதிக்கப் டவில்ன
இறுதி வண்ணங்கள்

ரிந்துனரக்கப் ட்ட வண்ணங்களி

. அச்சிடப் ட்ட

ிருந்து அனடயொளம்

கொணக் கூடிய வனகயில் மவறு ட்டதொகத் மதொன்றக்கூடொது (எ.கொ.
நிறமொற்றம், மங்க
grade குறியில்

ொை அல்

து வொட்டமொைது).

ின்வரும் வண்ணங்கள்

a) தரம் “A” – Pantone 2423C அல்
b) தரம் “B” – Pantone 375C அல்
c)

தரம் “C” – Pantone 1375C அல்

d) தரம் “D” – Pantone 2035C அல்

ின்வரும் கூறுகளுக்கு Nutri-

யன் டுத்தப் ட மவண்டும்:

து CMYK 100C 25M 100Y;
து CMYK 55C 100Y;
து CMYK 40M 85Y;
து CMYK 20C 100M 100Y 8K;

e) "NUTRI-GRADE", "சர்க்கனர" என்ற வொர்த்னதகள் மற்றும் சர்க்கனர

உள்ளடக்கத்னதக் குறிக்கும் பதொடர்புனடய எண், அத்துடன் வடிவ
விளிம்புகள் - Pantone Black C அல்

து CMYK 100K.

54. மாறுபாடுகள். Nutri-grade குறியாைது கினடமட்ட மற்றும் பசங்குத்து

வனககளில் கினடக்கிறது, ஒவ்பவொரு நொன்கு தரங்களுக்கும் ("A", "B", "C"
மற்றும் "D") முனறமய (தயவுபசய்து

டம் 5 ஐப்

மொறு ொட்டின்

ொத ம ொது மட்டுமம பசங்குத்து

மொறு ொடு இயல்புநின
மொறு ொடு

யொகப்

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் கினடமட்ட

யன் ொடு சொத்தியமில்

யன் டுத்தப் ட

எடுத்துக்கொட்டுகள்:

ொர்க்கவும்). கினடமட்ட

ொம். அத்தனகய நிகழ்முனறகளின்

a)

கினடமட்ட மொறு ொட்னடக் கொட்ட, ம ொதுமொை பதளிவொை கினடமட்ட

b)

பபாட்டலத்தின் வடிவனமப் ின்

இடம் இல்ன

;

ின்ைணியில் நினறய விசயங்கள்

அச்சிடபட்டுள்ளரேயால், கினடமட்ட மொறு ொட்டுடன் ஒப் ிடும்ம ொது
பசங்குத்து மொறு ொடு மிகவும் பதளிவொக இருக்கும்.

55. அளவு. Nutri-grade குறி
பசய்ய மவண்டும்:

ின்வரும் குனறந்த ட்ச அளவுத் மதனவகனள பூர்த்தி

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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a) குறியின் நீண்ட

க்கமொைது துனண

பபாட்டலத்தின் முகப்பு (FOP)

ொரொ (b) க்கு உட்பட்டு, குரறந்தபட்சம்

குதியின் அக

ம் மற்றும் உயரத்தின்

கூட்டுத்பதொனக வகுத்தல் 7 ஆக இருக்க மவண்டும் (கீ மழ உள்ள
சமன் ொட்டில் பவளிப் டுத்தப் ட்டுள்ளது); துரண
மநொக்கத்திற்கொக

b) துனண
i.

ொரொ (a) இன் மநொக்கத்திற்கொக, FOP

குதியொைது:

Nutri-grade பாைத்தின் ப யர் மற்றும் நிறுவைஅரடயாளம் (ஒரு

நிறுவைஅரடயாளம் இருந்தொல்) மதொன்றும் பபாட்டலத்தின் முகப்பு
பகுதி மற்றும் அது வருங்கொ

வொங்கு வரின் முதன்னம

இருக்கும்; மற்றும்
ii.

ொரொ (b) இன்

அச்சிடப் ட்ட

குதி, தயொரிப்பு ஸ்லீவ் அல்

ொர்னவயில்

து முத்திரர மூ

ம்

பபாட்டலத்தில் வனரயறுக்கப் டுகிறது. உருனளப் ப ொதிகளில் (எ.கொ.
ொட்டில்கள், மகன்கள்), அக

மொைது பபாட்டலத்தின் சுற்றளவு வகுத்தல்

மூன்று எை வனரயறுக்கப் டுகிறது;
c)

எல்

ொ சூழ்நின

களிலும், குறியின் நீண்ட

மிமீ இருக்க மவண்டும், மற்றும் குறுகிய
மிமீ இருக்க மவண்டும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

க்கமொைது குனறந்த ட்சம் 19.8

க்கமொைது குனறந்த ட்சம் 8.5

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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டம் 5: Nutri-grade

குறிப்பு:

குறியின் மொறு ொடுகள்

ொைத்தின் சர்க்கனர உள்ளடக்கத்னத துல்

அளவிற்கொை எண் மதிப்பு திருத்தப் ட மவண்டும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

ியமொக

ிரதி

ிக்க, சர்க்கனர

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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ிரிவு 6.3 தயொரிப்பு பதொகுப்புகளுக்கொை விண்ணப் த் மதனவகள்
56. Nutri-grade குறியாைது தயொரிப்பு பதொகுப் ின் FOP மமற் ரப் ில்
மவண்டும் [தயவுபசய்து
a)

த்தி 55(b) ஐப்

ொர்க்கவும்].

FOP மமற் ரப் ின் வனரயனறனய நினறமவற்றும்
இருந்தொல் (எ.கொ. முன் மற்றும்

யன் டுத்தப் ட

மமற் ரப்புகள்

ின் மமற் ரப்புகள் இரண்டும் ஒமர

மொதிரியொக இருக்கும் பசவ்வக அட்னடப்ப ட்டி), குனறந்த ட்சம் ஒரு
மமற் ரப் ி

ொவது Nutri-grade குறிரயப்

யன் டுத்த மவண்டும் மற்றும் Nutri-

grade முத்திரரரயக் பகொண்ட மமற் ரப்பு, விற் னை பசய்யும் இடத்தில்
வருங்கொ

வொங்கு வர்கனள இயல் ொக எதிர்பகொள்ள மவண்டும்.

சந்மதகத்னதத் தவிர்க்க, உற் த்தியொளர்கள், உள்ளூர் இறக்குமதியொளர்கள்
மற்றும் விநிமயொகஸ்தர்கள், FOP மமற் ரப் ின் வனரயனறனயப் பூர்த்தி
பசய்யும் அனைத்துப்

ரப்புகளிலும் முத்திரரரயப்

யன் டுத்த

ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். `

57. இயல் ொக, Nutri-grade குறி அச்சிடப் ட்ட

குதி, தயொரிப்பு ஸ்லீவ் அல்

பபாட்டலத்தின் முத்திரரயில் இருக்க மவண்டும். இது சொத்தியமில்ன

து

என்றொல், அது பபாட்டலத்தின் முன் முகத்தில் மவறு இடத்தில் இருக்க
58. Nutri-grade குறியொைது

பவளிப் னடயொை நின

ொைப் ப ொதியில் ஒரு முக்கிய மற்றும்

யில் குறிக்கப் ட்டிருக்க மவண்டும் அல்

ொதுகொப் ொக இனணக்கப் ட மவண்டும் மற்றும் பதளிவொகப்

இருக்க மவண்டும்.

ிசின் ஒட்டும் முத்திரரகள் மூ

து

டிக்கக்கூடியதொக

ம் இனத அனடய

a) " ொதுகொப் ொக இனணக்கப் ட்டுள்ளது" என் தன் மூ

ொம்.

ொம்.

ம், Nutri-grade குறிரயக்

பகொண்ட முத்திரர எளிதில் அகற்றக் கூடியதொக இருக்கக்கூடொது மற்றும்
பபாட்டலத்தின் எதிர்பார்க்கப்படும் காலாவதியாகும் மததி வரர
பபாட்டலத்துடன் இனணக்கப் ட்டிருக்க வொய்ப்புள்ளது.

b) பதளிவொகப்

டிக்கக்கூடியதொக இருக்க, Nutri-grade குறி நீர்-எதிர்ப்புத் திறன்

பகொண்டதொக இருக்க மவண்டும் மற்றும் சுருக்கம்/கசிவு ஏற் டும் ம ொது
னம அழியக் கூடொது.

பல்பபொருள் பபொட்டலங்களுக்கான விண்ணப்பத் யதரவகள் ("பல்பபொருள்
பபொட்டலங்களின்" வரையரறக்கு பத்தி 16ஐப் பார்க்கவும்)

59. பல்பபாருள் பபாட்டலங்களுக்குள் உள்ள ஒவ்பவொரு வனகயொை Nutri-grade
ொைங்களுக்கும் Nutri-grade குறி முத்திரரயிடப் ட மவண்டும். குறி
ின்வருவைவற்றில் குறிக்கப் ட்டிருக்க

இனணக்கப் ட

ொம்:

ொம் அல்

து

ொதுகொப் ொக

a) பல்பபாருள் பபாட்டலத்தின் பவளிப்புற ப ொதியின் FOP மமற் ரப்பு,
முன்பதொகுக்கப் ட்ட Nutri-grade

ொைத்தின் அலகுகள் அல்

, பல்பபாருள்

பபாட்டலத்தின் பவளிப்புற ப ொதியின் பதொகுப் ில் உள்ள ஒவ்பவொரு
அலகும் தைித்தைியொக விற்கப் டக் கூடொது என்ற அறிக்னக
(உதொரணத்திற்கு. "தைியொக விற்கப் டக்கூடொது");

b) பல்பபாருள் பபாட்டலத்தில் உள்ள முன்மப பபாட்டலேிடப்பட்ட Nutri-grade
ொைத்தின் ஒவ்பவொரு அலகின் FOP மமற் ரப்பு, மற்றும் பல்பபாருள்

பபாட்டலத்தின் பவளிப்புற ப ொதி அல்

, பல்பபாருள் பபாட்டலத்தின்

பவளிப்புற ப ொதி முற்றிலும் பவளிப் னடயொைதொக இருந்தொல்
ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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(உதொரணத்திற்கு. பதளிவொை

ிளொஸ்டிக் ஸ்லீவ்) மற்றும் பல்பபாருள்

பபாட்டலத்துள் உள்ள ஒவ்பவொரு யூைிட்டிலும் Nutri-grade முத்திரர
பவளிப்புற ப ொதியின் மூ
பதரியமவண்டும்; அல்

ம் வருங்கொ

து

வாங்குபவர்களுக்கு பதளிவாகத்

184D(4) விதினய நினறமவற்ற, பதொழில்துனறயொைது Nutri-grade முத்தினரனய
ஒவ்பவொரு தைித்தைி

ொைத்தின் முன் குதி மமற் ரப்பு மற்று`ம் மல்டிம க்கின்

பவளிப்புற ம க்மகஜிங் ஆகிய இரண்டிலும் குறிக்க
இனணக்க

ொம்.

ொம் அல்

து

ொதுகொப் ொக

இந்த மதனவகள் கீ மழ உள்ள அட்டவனண 9 இல் சுருக்கோக
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளை.

அட்டவனண 9: பல்பபாருள் பபாட்டலங்களுக்கொை NIP(கள்) மற்றும் Nutri-grade
முத்தினர(கள்) ம

ிளிங்கிற்கொை குனறந்த ட்ச மதனவகள்

பல்பபாருள் பபாட்டலத்தின் பவளிப்புற ம க்மகஜிங்
முற்றிலும் பவளிப் னடயொைதொ, அதொவது

பவளிப் னடயொை ம க்மகஜிங்கில் உள்ள ஒவ்பவொரு

அலகின் FOP முத்திரரயிடப்பட்டு Nutri-grade முத்தினர,
பவளிப்புற ம க்மகஜிங் மூ

ம் பதளிவொகத் பதரிகிறதொ?

ஆம்

இல்ன

(உதொரணத்திற்கு
ஆர்ட்ஒர்க்
வடிவரேப்புகள்
இல் ொத பதளிவொை
ிளொஸ்டிக் ஸ்லீவ்,
ஆறு 1.5
ிட்டர்
ொட்டில்களில்
சுற்றப் ட்டது)

(உதொரணத்திற்கு 16 மகன்கள்
ொைங்கள் உள்ள ஒளிபுகொ
அட்னடப் ப ட்டி)

தயொரிப்புகள்

NIP (கள்) மற்றும் Nutri-

Nutri-grade முத்திரர(கரள)

பபாட்டல

இவற்றில்

யபாதுமானது:

grade முத்திரை(கரள)

பல்பபாருள்

முத்திமரயிடுவது

வடிவத்தில் மட்டும்

யபாதுமானது:

விற் னை பசய்யும்
மநொக்கமுனடயவொ

மற்றும் பவளிப்புற
ம க்மகஜிங்கில்
மல்டிம க்கில்

உள்ள யூைிட்கள்

•
ஆம்

குகளில்

மட்டும்; அல்

மட்டும்.
து

பல்பபாருள்

பபாட்டலத்தின்

என்ற அறிக்னக

ம க்மகஜிங்கில்

விற்கப் டக்கூடொது

பவளிப்புற

அல்

மட்டும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

பல்பபாருள் பபாட்டலத்தின்
பவளிப்புற ம க்மகஜிங்கில்

தைித்தைியொக

து

•

தைிப் ட்ட
அ

•

இவற்றில் யலபிளிடுவது

(குறிப்பு: தைிப் ட்ட
அ

குகளில் மட்டும்

முத்திரரயிடுவது ம ொதொது)

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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அதும ொன்ற

NIP(கரள) இவற்றில்

அறிக்னக

ம ொதுமொைது:

வினளவுக்கொை

முத்திரரயிடுவது

(உதாரணத்துக்கு.

•

"தைியொக

தைிப் ட்ட அ
மட்டும்; அல்

விற்கப் டக்கூடொது")

•

உள்ளதொ?

குகள்

து

மல்டிம க்கின் பவளிப்புற
ம க்மகஜிங்கில் மட்டும்.

NIP (கள்) மற்றும் Nutri-

Nutri-grade முத்திரர(கள்)

இதில்

மல்டியபக்கின் பவளிப்புற

grade முத்திரர(கரள)
முத்திரரயிடுவது
யபாதுமானது:
•

தைிப் ட்ட
அ

குகளில்

மட்டும்.

(குறிப்பு: பல் பபாருள்
இல்ன

பபாட்டலத்தில் மட்டும்
முத்திரரயிடுவது
ம ொதொது)

தனித்தனி அலகுகள் மற்றும்
யபக்யகஜிங் ஆகிய

இைண்டிலும் குறிக்கப்பட
யவண்டும்.

(குறிப்பு: முத்திரரயிடுவது
தைிப் ட்ட அ
மட்டும் அல்

குகளில்

து பல் பபாருள்

பபாட்டலத்தின் பவளிப்புற
ம க்மகஜிங்கில் மட்டும்
ம ொதொது)

NIP (கரள) இதில்
முத்திரரயிடுவது
யபாதுமானது:
•

தைிப் ட்ட அ
மட்டும்.

குகளில்

(குறிப்பு: பல் பபாருள்

பபாட்டலத்தில் மட்டும்

முத்திரரயிடுவது ம ொதொது)

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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ிரிவு 6.4 தயொரிப்பு பதொகுப்புகனளத் தவிர மவறு அனமப்புகளுக்கொை
யன் ொட்டுத் மதனவகள்

60. தயொரிப்பு பதொகுப்புகளின் FOP மமற் ரப் ில்
grade குறியின்
வருங்கொ

யன் டுத்தப் டுவனதத் தவிர, Nutri-

டமும் கொட்டப் ட மவண்டும், எைமவ Nutri-grade பாைத்தின்

வொங்கு வர்

டத்னதப்

ொர்க்க முடியும் (அதொவது Nutri-grade

விற்கப் டுவதற்கு முன்பு). இது சிங்கப்பூரில் சில்
கினடக்கும் "C" அல்

து "D" தரப் டுத்தப் ட்ட Nutri-grade பாைங்களுக்கு

கட்டொயமொகும், "A" அல்
தன்ைொர்வமொகும்.
61.

னற விற் னைக்குக்

ொைம்

து "B" தரப் டுத்தப் ட்ட Nutri-grade பாைங்களுக்கு

ல்மவறு அனமப்புகளில் உள்ள முக்கிய மதனவகள் அட்டவனண 10 இல்

சுருக்கமொக உள்ளை.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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அட்டவனண 10. தயொரிப்புத் பதொகுப்பு தவிர,
அனடயொளத்தின் ஒரு

ிறவற்றில் Nutri-grade

டத்னதக் கொண் ிக்க மவண்டிய மதனவகள்

அரமத்தல்

கூடுதல் முத்திரரயிடல்

கிைாஃபிக்

யதரவகள்:

Nutri-grade குறியின்
கண்டிப் ொக…
ொைம் இரணயம் வழி

•

விற்கப் டும் இடங்களில்

ல்ப ொருள் அங்கொடிகள்)

டம்

ொைத்தின் இரணய

டம்

கிரொஃ ிக் மற்றும்

அடுத்ததொகமவொ அல்

து

விவரக்குறிப்புகள்

அல்

(உதொரணத்திற்கு இரணய

விவைக்குறிப்புகள்

து உனரப்

ட்டியலுக்கு

மநரடித் பதொடர் ிம

ொ

ற்றிய முழு

பதளிவொகக் கொட்டப் ட

வழிகொட்டுதலுக்கு,

வொங்கு வர்

அரடயாளத்தின்

மவண்டும், ஒரு வருங்கொ

ொர்க்கும் அமத

கொட்சியில் (உதொரணத்திற்கு
தயொரிப்பு

ட்டியல்கள்,

கட்டணப்

க்கங்களில்).

மதடல் முடிவுகள் மற்றும்
ொைமொைது ஒரு

•

தொைியங்கி விற் னை

யன் ொட்டு

Nutri-grade

கிரொஃ ிக்

யன் ொடுகளுக்கொை
யன் ொட்டு

வழிகொட்டி" ஐப்

சொளரம் பதளிவொக இருந்தொல்,

ொர்க்கவும்.

விற் னை இயந்திரத்தின்

(பவண்டிங்) இயந்திரத்தில்

ஜன்ைல் வழியொக Nutri-grade

விற்கப் டும் இடத்தில்

பாைத்தின் பதொகுப் ில்
பதளிவொகத் பதரிய
மவண்டும்; அல்
•

டம் அல்

து உனரப்

ட்டியல் அல்

வின

து

து

ொைத்தின்

க் குறிச்பசொல்லுக்கு

அடுத்ததொகமவொ அல்

து

மநரடியொகமவொ பதளிவொகக்
கொட்டப் ட மவண்டும்.
•

ிசின் முத்திரரகள்

யன் டுத்தப் ட்டொல்,

எளிதில் அகற்ற முடியொத டி.
வொங்கு வர்

•

எதிர்பகொள்ளும்
தொைியங்கு

தொைியங்கு

ொை

விநிமயொகிப் ொைில் அல்

ொை

து

அதன் அருகில் பதளிவொகக்

விநிமயொகிப் ொைிடமிருந்து

கொட்டும் டி வருங்கொ

ொைம் விற்கப் டும்

வொங்கு வருக்குத் பதரியும்

இடத்தில்

வனகயில்;
•

தொைியங்கு

ொை

விநிமயொகிப் ொைில் ஒன்றுக்கு
மமற் ட்ட

ொைங்கள்

இருந்தொல், Nutri-grade
பாைத்தின்
ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

டம் அல்

து

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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உனர

ட்டியலுக்கு

அடுத்ததொகமவொ அல்

து

மநரடியொகமவொ கொட்டும் டி;
மற்றும்
•

ிசின் முத்திரரகள்

யன் டுத்தப் ட்டொல்,

எளிதில் அகற்ற முடியொத டி

வரையரற

“வாங்குபவர் எதிர்பகாள்ளும் தானியங்கு பான விநியயாகம்” என் து எந்த
ொைத்னத விநிமயொகிக்க ொம் மற்றும் னவக்க ொம் என் தன் ஒரு டம் அல் து
உனரப் ட்டியன க் கொட்டும் ஒரு தொைியங்கு ொை விநிமயொகிப் ொன் (ABD) —
(a) ஒரு வொங்கு வருக்கு டத்னத அல் து உனரப் ட்டியன ப் ொர்க்க
அனுமதிக்கும் விதத்தில் (உதொரணத்திற்கு துரித உணவு உணவகங்களில்
ப ொதுவொகக் கொணப் டும் ABDகள்) ஒரு விற் னைக் கவுண்டரில் அல் து
அதன் ின்ைொல்;
(b)
டம் அல் து உனரப் ட்டிய ின் அடிப் னடயில், ஒரு வருங்கொ
வொங்கு வருக்கு தைது விருப் ப் டி ஒரு ொைத்னத வழங்க அனுமதிப் து
(உதொரணத்திற்கு ப ொதுவொக விற் னை கவுண்டரில் இருந்து வி கி,
வசதியொை கனடகள் அல் து துரித உணவு உணவகங்களில்
யன் டுத்தப் டுகின்ற ABDகள்)
(c)
டம் அல் து உனர ட்டியன
வருங்கொ வொங்கு வனர ொர்க்க
அனுமதிக்கும் மவறு எந்த வனகயிலும்.

62. சந்மதகத்னதத் தவிர்ப் தற்கொக, உணவு மற்றும் உணவு வழங்கும்
நிறுவைங்களுக்கு,

a)

தற்சமயம் பட்டியல்களில், மநரிரட விற் னை இடங்களில் (உதொரணத்திற்கு
உணவு விநிமயொக தளங்கள்) அல்
தொைியங்கு

து வொங்கு வர் எதிர்பகொள்ளொத

ொைங்கள் வழங்கும் சொதைங்களில் Nutri-grade குறியின்

டத்னதக் கொட்ட மவண்டிய அவசியம் இல்ன

எதிர்கொ
b)

த்தில் அறிமுகப் டுத்தப் ட

ொம்;

. இந்த மதனவகள்

விற் னை இயந்திரங்கள் மற்றும் வொங்கு வர் எதிர்பகொள்ளும் தொைியங்கு
ொை விநிமயொகிகள் மூ

ம் விற்கப் டும் Nutri-grade பாைங்களுக்கு, Nutri-grade

அரடயாளத்ரதக் கொண் ிப் து இன்னும் மதனவப் டுகிறது.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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அடிக்கடிமகட்கப் டும் மகள்விகள்
A. முன்பதாகுக்கப்பட்ட Nutri-grade பொனங்களின் யபக்யகஜ்களில் Nutri-grade
அமடயொளத்மத யலபிளிடப்படுவதற்கு யார் பபாறுப்பு?

•

உணவு விதிமுனறகளின் டி, ஒரு Nutri-grade பாைம்

தரப் டுத்தப் ட்டிருப் னதயும், Nutri-grade தரம் "C" அல்

து "D" என்று

முத்தினரயிடப் டுவனதயும், Nutri-grade முத்திரர துல்

ியமொை தகவல்கனளக்

இருந்தொல், அதன் ம க்மகஜ் Nutri-grade முத்திரரயுடன்
பகொண்டுள்ளனதயும்

ின்வரும் ந ர்கள் உறுதிப் டுத்த மவண்டும். அதொவது,

i.

ஒரு Nutri-grade பாைம் சிங்கப்பூர் சில்

ii.

ஒரு Nutri-grade பாைம் சிங்கப்பூரில் சில்

iii.

சிங்கப்பூரிம

னற விற் னைக்கொக

மய தயொரிக்கப் ட்டொல், அதன் உற் த்தியொளர்;
னற விற் னைக்கு இறக்குமதி

பசய்யப் ட்டொல், அதன் அதன் உள்ளூர் இறக்குமதியொளர்; அல்

ிற சந்தர்ப் த்தில் (எ.கொ. ஒரு உள்ளூர் விநிமயொகஸ்தர் Nutri-grade

பாைங்கரள உற் த்தியொளர்கள் அல்

து உள்ளூர்

இறக்குமதியொளர்களிடமிருந்து வொங்கி, தயொரிப்ன
ிரொண்ட் ப யரின் கீ ழ் ம

•

து

அவரின் பசொந்த

ிளிட்டொல்), அதன் விநிமயொகஸ்தர்.

உற் த்தியொளர், உள்ளூர் இறக்குமதியொளர் மற்றும் விநிமயொகஸ்தர்
ஆகிமயொர் NIP இன் துல்

ியமொை முத்தினரயிடப் டுவனத உறுதி பசய்யும்

சட்டப் ப ொறுப்ன க் பகொண்டிருக்கும் ம ொது, அவர்கள் முத்தினரயிட பசய்ய
ஒரு மூன்றொம் தரப் ிைனர ஈடு டுத்த

ொம்.

B. இமணயம் ேழி விற்கப்படும் Nutri-grade பானங்களுக்கான Nutri-grade
முத்திரையின் காட்சிப்படுத்தலுக்கு யார் பபாறுப்பு?

•

Nutri-grade பாைத்ரத சில்

னற விற் னை மூ

Nutri-grade முத்திரரயின்

டத்னதப்

ந ர், Nutri-grade பாைத்தின் தரம் “C” அல்
உறுதிபசய்ய மவண்டும்.

•

ம் இரணயம் வழி விற்கும்

து “D” என்றொல், ஒரு வொங்கு வர்

ொர்க்கும் வனகயில் அது கொட்டப் டுவனத

இரணய தள உரினமயொளர்கள், இந்த கொட்சிக் கடனமகளுக்கு இணங்குவனத
ஆதரிப் தற்கு வலுவொக ஊக்குவிக்கப் டுகிறொர்கள், இரணய இயங்குதளம்
Nutri-grade அனடயொளத்னதக் கொட்ட அனுமதிக்கிறது என் னத
உறுதிப் டுத்துவது உட் ட ஆைொல் மட்டுப் டுத்தப் டவில்ன
இரணய இயங்குதளம் மூ
கொட்சிக் கடனமகனளப்

. தங்கள்

ம் Nutri-grade பாைத்ரத விற்கும் ந ர்கள் இந்தக்

ற்றி அறிந்திருக்கிறொர்கள், மமலும் இணங்கொத

உள்ளடக்கத்னத அகற்ற அதிகொரிகளுடன் இனணந்து
பசய்கிறொர்கள்.

ணியொற்றவும்

C. தானியங்கி இயந்திைம் மூலம் சில்லரற விற்பரனயில் விற்கப்படும் Nutri-

grade பொனங்களுக்கொன Nutri-grade அமடயொளத்மதக் காட்டுவதற்கு யார்
பபாறுப்பு?

•

Nutri-grade பாைத்தின் தரம் “C” அல்

து “D" ஆக இருந்தொல், ஒரு Nutri-grade

பாைத்ரத தொைியங்கி இயந்திரம் மூ

ம் சில்

னற விற் னையில் விற் னை

பசய்யும் ஒரு ந ர், வொங்கு வர் Nutri-grade முத்திரரயின்
வனகயில் கொட்டப் டுவனத உறுதிபசய்ய மவண்டும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

டத்னதப்

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்

ொர்க்கும்
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•

இந்த ந ரின் ப ொறுப்பு:
i.

தொைியங்கி விற் னை இயந்திரத்தின் சொளரம் பதளிவொக இருந்தொல்,

(a) அவற்றின் FOP மமற் ரப் ில் Nutri-grade அரடயாளத்ரதக் கொட்டும்
ப ொருட்கள் மட்டுமம வொங்கப் டுவனத உறுதி பசய்தல்; மற்றும் (b)
வருங்கொ

வொங்கு வர்களுக்கு அதன் FOP மமற் ரப் ில் உள்ள Nutri-

grade குறியின்
வனகயில்
ii.

டம், சொளரத்தின் மூ

ொைங்கள் கொட்டப் டுவனத உறுதி பசய்தல்; அல்

து

தொைியங்கி விற் னை இயந்திரத்தின் சொளரம் பதளிவொக இல்ன
என்றொல், Nutri-grade
அல்

து வின

ொைத்தின்

க் குறிச்பசொல்

உறுதிபசய்யவும்.
•

ம் பதளிவொகத் பதரியும்

மதனவப் டும்

டம் அல்

து உனரப்

ட்டியல்

ில் Nutri-grade படம் கொட்டப் டுவனத

ட்சத்தில், தொைியங்கி விற் னை இயந்திரத்தில் இருந்து

விற்கப் டும் Nutri-grade பாைங்களின் உற் த்தியொளர், உள்ளூர்
இறக்குமதியொளர் அல்

து விநிமயொகஸ்தர் (ப ொருந்தும் இடங்களில்) உடன்

பதொடர்புபகொள்வது உட் ட, ஆைொல் அனவ மட்டும் அல்
தகவல் துல்

ொமல், கொட்டப் டும்

ியமொைது என் னத இந்த ந ர் உறுதிபசய்ய மவண்டும்.

D. ஒரு வாங்குபவர்-எதிர்பகாள்ளும் தானியங்கு பான விநியயாகிப்பான்
மூலம் விற்கப்படும் Nutri-grade பொனங்களுக்கொன Nutri-grade
அமடயொளத்மதக் காட்டுவதற்கு யார் பபாறுப்பு?
•

ஒரு வொங்கு வர்-எதிர்பகொள்ளும் தொைியங்கு
சில்

முத்திரரயின்
மவண்டும்.

டத்னதப்

து “D" ஆக இருந்தொல், வொங்கு வர் Nutri-grade

ொர்க்கும் வனகயில் கொட்டப் டுவனத உறுதிபசய்ய

இந்த ந ரின் ப ொறுப்பு:
-

Nutri-grade படம் தொைியங்கு

ொை விநிமயொகியில் அல்

பதளிவொகக் கொட்டப் டுவனத உறுதி பசய்தல்; மற்றும்
-

ஒன்றுக்கு மமற் ட்ட

ொைங்கள் தொைியங்கு

விநிமயொகியில் கினடத்தொல்,
அருகிமலா அல்
•

ம்

னற விற் னையில் Nutri-grade பாைத்ரத விற்கும் ஒரு ந ர், Nutri-grade

பாைத்தின் தரம் “C” அல்

•

ொை விநிமயொகிப் ொன் மூ

மதனவப் டும்

டம் அல்

து

து அதற்கு அருகில்

ொைங்கள் தொைியங்கு

ொைத்தின் உனர

ொை

ட்டியலுக்கு

து மநரடியொகமவொ கொட்டப் டுவனத உறுதிபசய்யவும்.

ட்சத்தில், தொைியங்கி விற் னை இயந்திரத்தில் இருந்து

விற்கப் டும் Nutri-grade பாைங்களின் உற் த்தியொளர், உள்ளூர்
இறக்குமதியொளர் அல்

து விநிமயொகஸ்தர் (ப ொருந்தும் இடங்களில்) உடன்

பதொடர்புபகொள்வது உட் ட, ஆைொல் அனவ மட்டும் அல்
தகவல் துல்

ொமல், கொட்டப் டும்

ியமொைது என் னத இந்த ந ர் உறுதிபசய்ய மவண்டும்.

E. இமணயம் ேழி விற்கப்படும் Nutri-grade பானங்களுக்கு, ஒவ்பவாரு

இமணயம் ேழி பட்டியலிலும் Nutri-grade குறி காட்டப்பட யவண்டுமா?

•

ஆம். உணவு ஒழுங்குமுனறகள், ஒழுங்குமுனற 184E(2)(a) ஆைது, இரணயம்
வழி விற்கப் டும் Nutri-grade பாைங்களுக்கு, Nutri-grade பாைத்தின் இரணயம்

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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வழி

டங்கள் அல்

து உனரப்

ட்டியல்களுக்கு அடுத்ததொக அல்

து மநரடித்

பதொடர்புனடயதொக Nutri-grade குறி பதளிவொகக் கொட்டப் ட மவண்டும்.
Nutri-grade பாைத்தின் ஒரு இரணயம் வழி

•

குறிக்கிறது –
i.

Nutri-grade பாைத்தின் ப யர் மற்றும் வின

ii.

ஒரு வருங்கொ

மற்றும்

வொங்கு வனர Nutri-grade பாைத்ரத வொங்க அனுமதிக்கும்
ட்டியல்களின் எடுத்துக்கொட்டுகனளப்

அட்டவனண 11. "ஒரு Nutri-grade

ொைத்தின் இரணயம் வழி

எடுத்துக்கொட்டுகள்

ஒரு Nutri-grade பொனத்தின் இமணயம்
இரணய

•

க்கம் ஒவ்பவொரு

வாங்கப்மபாகும் பபாருட்களின்

•

கூரடயில் மசர் " ப ொத்தொனுடன்,

கினடக்கும் தயொரிப்புகளின்

தயொரிப்பு,

ிடுகிறது

பதொடர்புனடய ஒரு " வாங்கப்மபாகும்
பபாருட்களின் கூரடயில் மசர்"

க்கம்

ஒற்னற Nutri-grade பாை விற் னைக்கு

ட்டியல்கள்

(உதொரணத்திற்கு புதிய

ொைங்கனளயும்

ப ொத்தொனுடன், இரணய

தளத்தில் கினடக்கும் நிறுவை
அரடயாளங்கள் அல் து
வணிகர்களின் ட்டியல்கள்

வனககளின்

விற் னைக்கு கினடக்கும் அனைத்து
ட்டிய

ட்டியல்களின்"

இமணயம் ேழி பட்டியல் அல்ல

ொைத்திற்கும் பதொடர்புனடய ஒரு "

Nutri-grade

ொர்க்கவும்.

ஒரு Nutri-grade பொனத்தின்

ேழி பட்டியல்

•

ற்றிய தகவல்கள் உள்ளை,

ஒரு இனணப்ன க் பகொண்டுள்ளது, தயவுபசய்து அட்டவனண 11 இல்
உள்ள இரணயம் வழி

•

ட்டியல் இந்த ஒரு அம்சத்னதக்

ொைங்கள், வட்டுப்
ீ

ப ொருட்கள்)
•

வொங்குவதற்கொை ஒரு
இனணப்பு இல்
முடிவுகள்

ொத மதடல்

அர்ப் ணிக்கப் ட்டது
•

ஒருவரின் வாங்கப்மபாகும்
பபாருட்களின் கூரடயில்

மசர்க்கப் டக்கூடிய குறிப் ிட்ட Nutrigrade பாைங்களின்
ட்டியல்

•

ரிந்துனரப்

வொங்குவதற்கொை ஒரு இனணப்பு
உள்ள மதடல் முடிவுகள்

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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ிரிவு 6.5 இனணப்புகள் மற்றும் ஆதொரங்கள்
63.

ின்வரு னவ உட் ட்ட முக்கியமொை ஆதொரங்கனளப் ப ற HPB

இனணயதளத்னத (https://www.hpb.gov.sg/healthy-living/food-beverage/nutri-grade) அணுகவும்:
a)

உணவு ஒழுங்குமுனறகள், ஒழுங்குமுனற 184D (5) இல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள
Nutri-grade குறிக்காை கட்டொய விவரக் குறிப்புகனள வழங்கும் Nutri-grade
குறியின் விவரக்குறிப்புகள்;

b)

Nutri-grade குறியின் வனரகன

யன் ொடுகளுக்கொை

இது Nutri-grade குறியின் வனரகன

யன் ொட்டு வழிகொட்டி,

யன் ொடுகளுக்கொை

வழிகொட்டுதல்கனள வழங்குகிறது; மற்றும்
c)

Nutri-grade குறிகளுக்காை பவக்டர் மகொப்புகள்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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ிரிவு 7: விளம் ரத் தனட
ிரிவு 7.1
64.

ொதிக்கப் ட்ட விளம் ரங்கள் மற்றும் ஊடக தளங்கள்

த்தி 65 இல் கூறப் ட்டுள்ள விளம் ரங்களுக்கு தவிர, மநரடியொகமவொ அல்

மனறமுகமொகமவொ,

யன் டுத்தப் டும் அல்

து

து பவளிப் னடயொகப்

யன் டுத்தப் டும், உணவு ஒழுங்குமுனறகள், ஒழுங்குமுனற 184F(1) இல்

கூறப் ட்டுள்ள, "D" தரப் டுத்தப் ட்ட Nutri-grade

ொைங்களின் விளம் ரங்கள்

அனைத்து ஊடக தளங்களிலும் தனடபசய்யப் ட்டுள்ளை..

"விளம்பைம்" என்பதன் ேமரயமற (உணவு விற் னைச் சட்டத்தின்
2 ஐப் ொர்க்கவும்)

ிரிவு

விளம்பைம் என் து உணவு விற் னைனய மநரடியொகமவொ அல் து
மனறமுகமொகமவொ விளம் ரப் டுத்தப் யன் டுத்தப் டும் அல் து
பவளிப் னடயொகப் யன் டுத்தப் டும் இடங்களில் ஏமதனும் ஒன்னறக்
குறிக்கிறது:
a)
b)
c)

ஏமதனும் வொர்த்னதகள், எழுதப் ட்டதொக இருந்தொலும் அல் து
மகட்கக்கூடிய பசய்தியொக இருந்தொலும்;
அனசயொத அல் து அனசயும் டம், அனடயொளம், சின்ைம் அல்
ிற கொட்சிப் டம் அல் து விளக்கக்காட்சி;
த்தி (a) அல் து (b) இல் உள்ள 2 அல் து அதற்கு மமற் ட்ட
விஷயங்களின் க னவ,

து

ஆைால் எந்தபவாரு பபாருட்கள் அல்லது மசரவகள், பபாருட்கள்
அல்லது மசரவகளின் பிராண்ட் அல்லது பபாருட்கள் அல்லது
மசரவகரள வழங்கும் நபர் சம்பந்தோக ஒரு தைிப்பட்ட ேைிதரின்
(வணிக ஆதாயம் இல்லாேல்)பசாந்த கருத்துக்கள் சம்பந்தப்பட்ட
பதாடர்புகள் இதில் அடங்காது .
65. உணவு ஒழுங்குமுனறகள், ஒழுங்குமுனற 184F(2) இல்
விளம் ரங்கள் தனடக்கு உட் ட்டனவ அல்

. இனவ:

a) Nutri-grade பாைத்ரத பமொத்தமொக வழங்குவதற்கொக
ட்டியல் அல்

து

ிற ஆவணம் மூ

பாைத்தின் நுகர்வு பதொடர் ொை
விளம் ரம்;

ட்டிய

ிடப் ட்டுள்ள

ட்டியல், வின

ப்

ம் பவளியிடப் டுகிற, Nutri-grade

ரிந்துனரனயக் பகொண்டிருக்கொத

b) ஒரு Nutri-grade பாைத்தின் ப யர் மற்றும் வின

ற்றிய தகவன

வழங்கும் ஆைொல் அதன் விற் னைனய விளம் ரப் டுத்தொத மற்றும்
கீ ழ்கண்ட இடங்களில் பவளியிடப்பட்ட விளம் ரம் –
i. உற் த்தியொளர், இறக்குமதியொளர், சில்

னற விற் னையொளர் அல்

விநிமயொகஸ்தரின் ப ருநிறுவை இனணயதளத்தில்; அல்

ii.

ஒரு தயொரிப்பு பவளியீட்டு நிகழ்வின் ஒரு

து

து

குதியொக, அனழக்கப் ட்ட

விருந்திைனரத் தவிர மவறு எந்த ப ொது மக்களும் அணுக முடியொத;
அல்

iii. ஒரு

து

த்திரினக அல்

து ஊடக பவளியீட்டின் வடிவத்தில்

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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c)

கீ மழ உள்ள (i) மற்றும் (ii) ஆகிய இரண்டு மதனவகளுக்கும் இணங்கக்கூடிய
ஒரு விளம் ரம்:

i. பவளியிடப் ட்ட ஒரு விளம் ரம் –
A. சில்

னற உணவு வணிகத்னத மமற்பகொள்ளும் ம ொது Nutri-grade

பாைங்கள் விற்கப் ட்டொல் - அந்த வணிகம் மமற்பகொள்ளப் டும்
உணவு நிறுவைத்தில்;
•

ஒரு ப ொது வழிகொட்டியொக, நுனழவு அல்

து பவளிமயறும்

குதிகளொல் வனரயறுக்கப் ட்ட ஸ்தொ ைத்தின் முழுப்
குதியும், ஸ்தொ ைத்தின் முன் க்கம் மற்றும்

ப ொருந்தக்கூடிய பவளிப்புறப்

குதிகளும் இதில் அடங்கும்

B. Nutri-grade பாைோைது ஒரு தொைியங்கி விற் னை இயந்திரத்தில்

இருந்து முன்கூட்டிமய தயொரிக்கப் ட்ட வடிவத்தில் விற்கப் ட்டொல்
- விற் னை இயந்திரத்தில்;

C. Nutri-grade பாைோைது தொைியங்கு
விற்கப் ட்டொல் - தொைியங்கு

ொை விநிமயொகியி

ிருந்து

ொை விநிமயொகியில்; அல்

து

D. Nutri-grade பாைம் இரணயம் வழி விற்கப் ட்டொல் - இரணய
விற் னை இடத்தில்.

ii. ஒரு மகட்கக்கூடிய பசய்தியின் வடிவில் பதொடர்பு பகொண்ட
விளம் ரங்கனளத் தவிர,

ொைத்தின் Nutri-grade குறியின்

டத்னதக்

கொட்டுகிற விளம் ரம். இத்தனகய விளம் ரங்களில் Nutri-grade குறியின்
டத்னதக் கொட்ட மவண்டிய அவசியமில்ன

, ஆைொல் 'இந்த தயொரிப் ின்

Nutri-grade D' என்று மகட்கக்கூடிய பசய்தினயக் பகொண்டிருக்க மவண்டும்.

66. தனடபசய்யப் ட்ட மற்றும் தனடபசய்யப் டொதவற்றின் சுருக்கம் அட்டவனண
12 இல் உள்ளது.

அட்டவனண 12: தனடபசய்யப் ட்ட மற்றும் தனடபசய்யப் டொதவற்றின் சுருக்கம்

தரட

தரட பசய்யப்படவில்ரல

"D" தரப் டுத்தப் ட்ட

•

பாைங்களின்

•

பசய்யப்பட்டது
Nutri-grade

விற் னைனய

நிறுவை அரடயாளங்கள் பகாண்ட விளம் ரங்கள்.

•

"D"

•

சமூக ஊடகங்களில் உள்ள நிஜ (ஆர்கொைிக்)

உள்ளடக்கம் ம ொன்ற வணிக ஆதொயத்திற்கொக

யைர்

அல்லாேல் ஒரு தைிந ரொல் பசய்யப் டும் தைிப் ட்ட

ொைங்கனளக்

விளம் ரங்கள்,

து "C" தரப் டுத்தப் ட்ட Nutri-grade

விளம் ரங்கள்.

தரப் டுத்தப் ட்ட
பகொண்ட

"A", "B" அல்

பாைங்களின் விற் னைனய ஊக்குவிக்கும்

ஊக்குவிக்கும்

விளம் ரங்கள்:

எந்தபவொரு குறிப் ிட்ட தயொரிப்ன யும் கொட்டொத

கருத்துத் பதொடர்புகள்.
•

ொைத்னத பமொத்தமொக விநிமயொகிக்கும்

மநொக்கத்திற்கொக

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

ட்டியல், வின

ப்

ட்டியல்

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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தைியொகமவொ

அல்

தயொரிப்புகளுடன்

பகொண்டிருக்கொத வர்த்தக விளம் ரம்.

அல்

து

ிற

இனணந்மதொ;
•

து

ிற ஆவணத்தில் பவளியிடப் ட்ட மற்றும்

அதன் நுகர்வு பதொடர் ொை
ொைத்னதப்

•

ரிந்துனரனயக்

ற்றிய தகவல் அறிக்னக, அதில் அதன்

"D"

ப யர் மற்றும் வின

Nutri-grade

ஊக்குவிக்கொது, பவளியிடப்பட்டது –

தரப் டுத்தப் ட்ட

இருக்க

பாைங்கள்

o

பதொடர் ொக நிதி
அல்

o

இடம்ப றும்

ட்டியல்);

அனழக்கப் ட்ட விருந்திைனரத் தவிர மவறு எந்த
ப ொது மக்களும் அணுக முடியொத தயொரிப்பு

விளம் ரங்கள்

பவளியீட்டு நிகழ்வின் ஒரு

(உதாரணத்துக்கு.
ல்ப ொருள்

o

அங்கொடி

ஊக்குவிப்பு

து

னற விற் னையொளரின் கொர்ப் மரட்

இனணயதளத்தில் (எ.கொ. தயொரிப்பு

தூண்டுதல்(கள்)

விற் னை

ொம் ஆைொல் அதன் விற் னைனய

உற் த்தியொளர், இறக்குமதியொளர் அல்
சில்

து ப ொருள்

ற்றிய தகவல்கள்

ஒரு

த்திரினக அல்

குதியொக; அல்

து

து ஊடக பவளியீட்டின்

வடிவத்தில்.

ிரிவு 7.2 இல் மமலும் விளக்கப் ட்டுள்ள

•

ஒழுங்குமுனற 184F(2)(c) இல் உள்ள மதனவகள்

விளம் ரம்

பூர்த்தி பசய்யப் ட்ட

இடம்ப றும்

ின்வரும் இடங்களில்

பவளியிடப் டும் விளம் ரம்:

பசய்தித்தொள்
விளம் ரம்)

o

Nutri-grade பாைத்ரத விற்கும் சில்

னற உணவு

வணிகம் மமற்பகொள்ளப் டும் உணவு நிறுவைம்;
o

விற் னை இயந்திரத்தில் இருந்து

ொைம்

விற்கப் ட்டொல் அமத விற் னை இயந்திரத்தில்;
அல்
o

து

ொைம் இரணயம் வழி விற்கப் ட்டொல், இரணய

விற் னை இடத்தில்.
•

தள்ளு டிகள்,

ரிசுகள், இ

வச மொதிரிகள்,

நன்பகொனடகள், ேற்றவற்றுடன் இரணந்த
விற்பரைகள் அல்

து

ிற விளம் ரங்கனள

வழங்குதல் ம ொன்ற நிதி அல்
தூண்டுதன

வழங்கும் பசயல்.

து ப ொருள்

67. "D" தரப் டுத்தப் ட்ட Nutri-grade பாைங்களின் விற் னைனய மநரடியொகமவொ
அல்

து மனறமுகமொகமவொ விளம் ரப் டுத்தப்

பவளிப் னடயொகப்

கூடொது, பவளியிட

யன் டுத்தப் டும் அல்

து

யன் டுத்தப் டும் விளம் ரங்கனள ஒருவர் பவளியிடக்
யன் டக்கூடொது அல்

து பவளியிடப்

ங்களிக்கக் கூடொது

என் தற்கொை ஊடகத் தளங்களின் எடுத்துக்கொட்டுகள் அட்டவனண 13 இல்
அனமக்கப் ட்டுள்ளை.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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அட்டவனண 13: “D" தரப் டுத்தப் ட்ட Nutri-grade
மநரடியொகமவொ அல்
அல்

ொைங்களின் விற் னைனய

து மனறமுகமொகமவொ விளம் ரப் டுத்தப்

து பவளிப் னடயொகப்

யன் டுத்தப் டும்

யன் டுத்தப் டும் விளம் ரங்கனள ஒருவர்

பவளியிடக் கூடொது, பவளியிட

யன் டக்கூடொது அல்

து பவளியிடப்

ங்களிக்கக் கூடொது என் தற்கொை ஊடகத் தளங்களின் எடுத்துக்கொட்டுகள்

யமரட

எடுத்துக்காட்டுகள்

ஒளி ரப்பு

•

பதொன

•

வொபைொ

குறிப்பு: இ

க்கொட்சி விளம் ரங்கள்
ி விளம் ரங்கள்
வச ஒளி ரப்பு மற்றும் கட்டணச் மசைல்கள்

இரண்டிற்கும் ப ொருந்தும்
சிைிமொ

அச்சு

•

ர்கள்,

தினரப் டங்களுக்குள் தயொரிப்பு இடம்ப றல்)
•

திரரயில் இடம்பபறாத விளம் ரங்கள்

•

பசய்தித்தொள் விளம் ரங்கள்

•
வட்டிற்கு
ீ

தினர விளம் ரங்கள் (எ.கொ. டிபரய்

•

பவளிமய

த்திரினக விளம் ரங்கள்
சுவபரொட்டிகள், விளம் ர

னககள், தரர தரரயில்

ஒட்டக்கூடிய விளம்பரங்கள், தூண் உனறகள்/ decals
ம ொன்றனவ.
•

ப ொதுப் ம ொக்குவரத்து வரலயரேப்பு ( ஸ்
நிறுத்தங்கள்/இனடமொற்றங்கள், ரயில் நின

யங்கள்,

ம ருந்துகள்/ரயில்களில்) மற்றும் தைியொர் வொடனக
வொகைங்களில் விளம் ரங்கள்
நிகழ்ச்சி

நரடபபறும்
இடங்களில்

இரணய வழி

•

சாரல நிகழ்ச்சிகள், நிகழ்வுகள்,

•

நிகழ்வுகளுக்குப்
ினணயங்கள்

ொப்-அப் கனடகள்

யன் டுத்தப் டும்

ிரசுரங்கள் மற்றும்

•

மநரடி அஞ்சல், வட்டுக்கு
ீ
வடு
ீ சந்னதப் டுத்தல்

•

இனணயதளங்கள், சமூக ஊடகங்கள், ரக மபசி

மற்றும் ரக

பசயலிகள்: பதாரககள், மதடல்

மபசி

ட்டியல்கள், சமூக

ஊடக இடுனககள் மற்றும் விளம் ரதொரரின் பசொந்த
இனணயதளம் அல்

து சமூக ஊடகப்

க்கம் ம ொன்ற

ணம் பசலுத்தப் டொத இடங்கள் ஆகிய இரண்டிற்கும்

ப ொருந்தும்
•

மநரடி மின்ைஞ்சல்கள் மற்றும் உனரச் பசய்திகள்,
பசய்தியிடல்
மசைல்கள்

யன் ொடுகளில் உள்ள ஒளி ரப்பு

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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ிரிவு 7.2 விற் னை இடங்களில் உள்ள விளம் ரங்களில் Nutri-grade குறினயக்

கொண் ித்தல்

68. "D" தரப் டுத்தப் ட்ட Nutri-grade பாைங்களின் விற் னைனய ஊக்குவிக்கும் POS
தளங்களில் உள்ள விளம் ரங்களுக்கு தனடயி

அளிக்கப் டுகின்றை, அனவ Nutri-grade குறியின்
கொட்டிைொல்.

ிருந்து வி

க்கு

டத்னத பதளிவொகக்

69. Nutri-grade குறிரயக் கொண் ிப் தற்கொை இந்தத் மதனவயொைது, வர்த்தக
விளம் ரங்கள் அல்
அல்
அல்
70.

து வின
.

து தகவல் அறிக்னககளுக்கு (எ.கொ. ப யர் குறிச்பசொற்கள்

க் குறிச்பசொற்கள்) ப ொருந்தொது. இனவ தனடக்கு உட் ட்டனவ

ல்மவறு வனகயொை POS ப ொருட்களுக்கொை மதனவகனள அட்டவனண 14

கூறுகிறது.

அட்டவனண 14: POS ப ொருட்களின் எடுத்துக்கொட்டுகள் மற்றும் அவற்றின்
பவவ்மவறு மதனவகள்
தளம்

விளம்பைமாக

விளம்பைமாக

விளம்பைமாக

D தர

ஆனால் கட்டாய

யமலும் கட்டாய

கருதப்படும் (அதொவது

கருதப்படவில்ரல,

ொைத்னதக்

பகொண்டிருந்தொல் Nutri-

முத்திமரயிடல்

grade குறிரயக் கொட்ட

யதரவகள்

மவண்டும்)

பபாருந்தும் (அதொவது,
C/D தர

ொைத்னதக்

பகொண்டிருந்தொல் Nutrigrade குறிரயக் கொட்ட
மவண்டும்)
மநரடி

விற்பரை
கரடகள்

• சிறப்பு தயொரிப்பு

தயொரிப்பு பதொகுப்புகள்

கொட்சிகள் (எ.கொ.
மகொண்மடொ

ொக்கள்,

கருதப்படவில்ரல,
யலபிளிங்

யதரவகளும்
பபாருந்தாது

(அதொவது Nutri-grade
குறிரயக் கொட்ட
மவண்டிய

அவசியமில்ன
தயொரிப்புகளின்

வரம் ிற்கு வின
குறிப் ிடுகின்ற

தயொரிப்பு மொதிரி

தள்ளு டி வின

சொவடிகள்,

)

க்

குறிச்பசொற்கள் மற்றும்

தள்ளுவண்டிகள்,

ப ொது வின

மமனஜ/ தள/

க்

குறிச்பசொற்கள்

குளிர்சொதை ப ட்டி

உட் ட்ட வின

ஸ்டிக்கர்கள்,

குறிச்பசொற்கள்

ஸ்டொண்டீஸ்

க்

ம ொன்றனவ)
• கரடகளில்

இயக்கப் ட்ட

ஆடிமயொ பசய்திகள்
விற் னை

இயந்திரங்கள்

• இயந்திரத்தில்

இருக்கும் wraps, decals
ம ொன்றனவ

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

• தயொரிப்பு

பதொகுப்புகள்

(இயந்திரத்தின்

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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ஜன்ைல் வழியொகத்
பதரிந்தொல்)
• ப யர் அல்
வின

னயக்

து

குறிக்கும்

குறிச்பசொற்கள்
தொைியங்கு
ொை

விநிமயொகிகள்
இரணய வழி
விற் னை
இடம்

• இயந்திரத்தில்

• ப யர் அல்

ம ொன்றனவ

குறிக்கும்

இருக்கும் Wraps, decals

கொமர்ஸ் தளம்)

• தயொரிப்புக்கு

ட்டியல்கள் –

மதனவயற்ற

•

வின

ட்டியல்களில்

தகவன

யன் டுத்தப் டும்

முதன்னம

ற்றிய
க்

பகொண்டிருக்கும்;

பதாரககள்,

ொப்-அப்கள்,

Nutri-grade பாைத்தின்
ப யர் மற்றும்

அம்சங்கள் (எ.கொ.
வனக

னயக்

ட்டியல்கள்

கவைத்னத ஈர்க்கும்

(எ.கொ. ஈ-

வின

து

மற்றும்
•

க்க

Nutri-grade பாைத்ரத

அம்சங்கள், தயொரிப்பு

வொங்குவதற்கு ஒரு

ம ொன்றனவ)

அனுமதிக்கும்

டங்கள்

ந னர

இனணப்ன க்

பகொண்டிருக்கும்
(அட்டவனண 11 ஐப்
ொர்க்கவும்)

71. Nutri-grade

ொைத்தின்

டத்தின்

ொகமொகமவொ அல்

து Nutri-grade

ொைத்னதப்

ற்றிய மநரடிக் குறிப்புடன் விளம் ரத்தில் மவபறொரு இடமொகமவொ Nutri-grade

குறி மதொன்ற

ொம். முழு Nutri-grade குறி பதரிய மவண்டும் மற்றும்

விளம் ரத்தின் மற்ற

குதிகளொல்

குதியளவு தடுக்கப் டமவொ அல்

மனறக்கப் டமவொ கூடொது. விளம் ரங்களில் உள்ள ம
மற்றும்

து

ிளின் கிரொஃ ிக்

யன் ொட்டு விவரக்குறிப்புகள் குறித்த முழு வழிகொட்டுதலுக்கு, "Nutri-

grade குறியின் கிரொஃ ிக்
ொர்க்கவும்.

72. ஒலி வழி அல்

யன் ொடுகளுக்கொை

யன் ொட்டு வழிகொட்டி" ஐப்

து வொய்பமொழி விளம் ரங்கள் ம ொன்ற, மகட்கக்கூடிய பசய்தி

வடிவில் விளம் ரம் இருந்தொல், அதில் ‘இந்தப் ப ொருளின் Nutri-grade D ஆகும்’
என்ற பசய்தி இருக்க மவண்டும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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அடிக்கடிமகட்கப் டும்மகள்விகள்
A. பவளிநாட்டு ஊடகங்களில் இருந்து வரும் விளம்பைங்கள்

(உதாைணத்திற்கு பவளிநாட்டு ஒளிபைப்பு நிகழ்ச்சிகள், பவளிநாட்டு

பவளியீடுகள், பவளிநாட்டு நிறுவனங்களின் சமூக ஊடக விளம்பைங்கள்)
தரடக்கு உட்பட்டதா?

சிங்கப்பூரில் விளம் ரத்னத பவளியிடுவது, பவளியிட வினளவது அல்
பவளியீட்டில்

து

ங்கு ப றுவது ம ொன்ற பசயல்கள் மமற்பகொள்ளப் டும்ம ொது

விளம் ரத் தனட ப ொருந்தும். எடுத்துக்கொட்டொக, சிங்கப்பூரில்

பவளியிடப் டும் சமூக ஊடக விளம் ரங்களும் இதில் அடங்கும்.
B. பின்வருபரவ விளம்பைத் தரடக்கு உட்பட்டதா?
அட்டவனண 15 விளம் ரத் தனட மற்றும் அவற்றின் வனகப் ொடுகள்
பதொடர் ொக ப ொதுவொக விைவப் டும் சி
பகொண்டுள்ளது.

வனகயொை ஈடு ொடுகனளக்

அட்டவனண 15: ப ொதுவொக விைவப் டும் ஈடு ொடுகளின் வனககள் மற்றும்
அவற்றின் வனகப் ொடுகள்
ஈடுபாடு
இ

வச

ரிசுகள்

வரகப்பாடு

குறிப்புகள்

தனடக்கு

•

உட் ட்டது அல்

இ

வச

ரிசுகனள

வழங்கும் பசயல்
விளம் ரத்தின்

வனரயனறயின் கீ ழ்
வரொது.
•

எவ்வொறொயினும்,

இனணயதளங்கள் அல்
பசய்தித்தொள்களில்
இடம்ப றும் இ
ரிசுகளின்

து

வச

விளம் ரங்களில், "D"

தரப்படுத்தப்பட்ட Nutri-grade
பாைம்(கள்)

இடம்ப ற்றிருந்தொல்,
அனவ தனடக்கு
உட் ட்டனவ.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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வின

விளம் ரங்கள்

(எ.கொ. வின

தள்ளு டிகள், பமொத்தத்

தனடக்கு

•

உட் ட்டது அல்

வின

விளம் ரங்கனள

வழங்கும் பசயல்
விளம் ரத்தின்

தள்ளு டிகள்)

வனரயனறயின் கீ ழ்
வரொது.
•

எவ்வொறொயினும்,

இனணயதளங்கள் அல்
பசய்தித்தொள்களில்

து

இடம்ப றும் வின

விளம் ரங்களில், "D"

தரப் டுத்தப் ட்ட Nutri-grade
பாைம்(கள்)

இடம்ப ற்றிருந்தொல்,
அனவ தனடக்கு
உட் ட்டனவ.
ப ொருளின் இடம், ஒரு
விற் னை இடத்தில்

தனடக்கு

•

உட் ட்டது அல்

தயொரிப்புகளின்

இருப் ிடம்/னவப்பு என் து
விளம் ரத்தின்

வனரயனறயின் கீ ழ்
வரொது.
•

கொசொளர் அருமக
தயொரிப்புகனள
நின

நிறுத்துதல் அல்

து

இரணய வழி விற் னை

இடங்களுக்கு, பசக்-அவுட்

க்கத்தில் உள்ள இரணய

வழி தயொரிப்புகளின்
ரிந்துனரக்கப் ட்ட

ட்டியல் ஆகியனவ இதில்

அடங்கும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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ஏற்பாதரவு

தனடக்கு

•

உட் ட்டது அல்

ஏற்பாதரவுகனள வழங்கும்
பசயல் (உதொரணத்திற்கு

ணம், அந்த-வனக) ஒரு

விளம் ரத்தின்

வனரயனறயின் கீ ழ்
வரொது.
•

இருப் ினும், "D"

தரப்படுத்தப்பட்ட Nutri- grade
பாைம்(கள்) இடம்

ப ற்றிருந்தொல், ஏற்பாதரவு
அல்

து கூட்டுப்

பங்காண்ரே ஒப் ந்தத்தில்
இருந்து எழும்

விளம் ரங்கள் (எ.கொ.

நிகழ்ச்சிகளில் தயொரிப்பு
இடம்ப றல்) தனடக்கு
உட் ட்டனவ.
மக்கள் பதொடர்பு (PR)
கருவிகள்

தனடக்கு

•

உட் ட்டது அல்

PR கிட்கனள

விநிமயொகிக்கும் பசயல்
ஒரு விளம் ரத்தின்

வனரயனறயின் கீ ழ்
வரொது.
•

இருப் ினும், "D"

தரப் டுத்தப் ட்ட Nutri-grade
பாைம்(கள்)

இடம்ப ற்றிருந்தொல், PR
கிட் ப றப் ட்டதி

ிருந்து

எழும் விளம் ரங்கள்,

சமூக ஊடக இடுனககள்
ம ொன்றனவ,

மநரடியொக/ேரறமுகோக
Nutri-grade பாை

விற்பரைரய

மமம் டுத்திைொல், அனவ
தனடக்கு உட் ட்டனவ.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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சமூக ஊடகங்களில்

வரரயறுக்கப்

நபரின்

காரணிகரளப்

பசல்வொக்கு பசலுத்தும்
திவு

•

பட்ட ேற்ற

"D" தரப் டுத்தப் ட்ட Nutrigrade பாைம்(கள்)

இடம்பபற்றிருந்தால்,

பபாறுத்தது

வணிக ஆதொயத்திற்கொக
ஒரு தைிந ரொல்

பசய்யப் டும் சமூக ஊடக
இடுனககள் தனடக்கு
உட் ட்டனவ.
•

இருப் ினும், எந்தபவொரு
வணிக ஆதொயமும்
இல்

ொமல் தைிந ரொல்

பசய்யப் டும் இடுனககள்
தனடக்கு உட் ட்டனவ
அல்

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

.

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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இருப்பு இடங்கள்

வரரயறுக்கப்

•

பட்ட ேற்ற

எந்த ஊடக வனகயிலும்
(உதொரணத்திற்கு

காரணிகரளப்

பதாரலக்காட்சி நிகழ்ச்சி,

பபாறுத்தது

தினரப் டம், இரணயக்
காபணாளி) "D"

தரப் டுத்தப் ட்ட Nutri-grade
ொைம்(ங்களின்)

மவண்டுபமன்மற மற்றும்
நிதியுதவி பசய்யப் ட்ட
தயொரிப்ரபக்

காட்சிப்படுத்தல்,

விளம் ரத்தின் ஒரு
வடிவமொகக்

கருதப் டுகிறது மற்றும்

இது தனடக்கு உட் ட்டது.
•

தற்பசய

ொை தயொரிப்ரபக்

காட்சிப்படுத்தல்

ஒவ்பவொரு சூழ்நிரலயின்
அடிப்பரடயில்

மதிப் ிடப் டும். "உணவு
விற் னைனய

மநரடியொகமவொ அல்
மனறமுகமொகமவொ,

து

விற் னைனய

ஊக்குவித்தல்" என்ற

வனரயனறனய அனவ

பூர்த்தி பசய்தொல், அனவ
ஒரு விளம் ரமொக
கருதப்படும். இது
பதொடர் ில்

விளம் ரதொரர்கள் மற்றும்
ஊடக உரினமயொளர்கள்
கவைத்துடன்

பசயற் டுமொறு

அறிவுறுத்தப் ட்டுள்ளைர்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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நிறுவைத்தின் பசொந்த

வரரயறுக்கப்

உள்ள தயொரிப்புப்

காரணிகரளப்

இனணயதளம்/ஊடகத்தில்
ட்டியல்கள்

•

பட்ட ேற்ற

நிறுவைத்தின் பசொந்த

இனணயதளத்தில் உள்ள
தயொரிப்புப்

பபாறுத்தது

ட்டியல்கள்/

அட்டவனணகள்,

கினடக்கக் கூடிய
தயொரிப்புகள்

ற்றிய

உண்னமத் தகவன

க்

பகொண்டிருக்கும் மற்றும்
சி

தயொரிப்புகனள

மற்றவற்றுக்கு மமல்

விளம் ரப் டுத்தொதனவ,
தனடக்கு உட் ட்டனவ
அல்
•

.

இருப் ினும்,

நுகர்மவொருக்கு தயொரிப்பு
விற் னைனய
ஊக்குவிக்கும்

மநொக்கங்களுக்கொக இமத
ம ொன்ற ஒரு

ட்டியல்

யன் டுத்தப் ட்டொல்

(உதொரணத்திற்கு பவகுஜை
அஞ்சல்கள் மூ

ம்

விநிமயொகிக்கப் ட்டால்),

அது ஒரு விளம் ரமொகக்
கருதப் டும், தனடக்கு
உட் ட்டது.
•

மமலும், ஒரு

நிறுவைத்தின் பசொந்த

இனணயதளம்/மீ டியொவில்
(உதொரணத்திற்கு

பதாரககள், அரழப்புகள்,
ொப்-அப்) சி

தயொரிப்புகளுக்கு

மதனவயற்ற கவைத்னத

ஈர்க்கும் அம்சங்கள், ஒரு

விளம் ரமொகக் கருதப் ட்டு
தனடக்கு உட் ட்டனவ.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்

74
74

C. விளம்பைத் ேரம்புகளுக்கு உட்படுேதற்க்கு யொர் பபாறுப்பு?
•

உணவு விதிமுனறகளுக்கு இணங்க "D" தரப் டுத்தப் ட்ட Nutri-grade
பாைத்தின்(ங்களின்) விற் னைனய மநரடியொகமவொ அல்
மனறமுகமொகமவொ விளம் ரப் டுத்தப்
பவளிப் னடயொகப்

யன் டுத்தப் டும் அல்

யன் டுத்தப் டும் விளம் ரங்கனள ஒருவர்

பவளியிடமவொ, பவளியிடப்
ங்மகற்கமவொ கூடொது.

•

து

யன் டுத்தப் டமவொ அல்

து

து பவளியீட்டில்

ஊடகத் தள உரினமயொளர்கள், இந்த விளம் ரக் கடனமகளுக்கு

இணங்குவனத ஆதரிப் தற்கு வலுவொக ஊக்குவிக்கப் டுகிறொர்கள். Nutri-grade

பாைங்கரளத் தங்கள் தளங்களில் விளம் ரம் பசய் வர்கள், இந்த விளம் ரக்
கடப்பாடுகனளப்

ற்றி அறிந்திருப் து, இணங்கொத உள்ளடக்கத்னத

அகற்றுவதற்கு அதிகொரிகளுடன் இனணந்து பசயல் டுவது உட் ட, ஆைொல்
வனரயறுக்கப் டவில்ன

என் னத உறுதிபசய்ய மவண்டும்.

D. யநைடி ஒளிபைப்பு நிகழ்ச்சி அல்லது பிைாந்திய ஒளிபைப்பின் ஒரு
பகுதியாக இருக்கும் விளம்பைங்கள் விளம்பைத் யதரவகளுக்கு
உட்பட்டதா?
•

ஆம், விளம் ரங்கள் "D" தரப் டுத்தப் ட்ட Nutri-grade பாைங்களின்
விற் னைனய ஊக்குவிக்குபமைில்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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பதொடர்புகள்

Nutri-grade பாைங்களுக்காை முத்திரரயிடல் மற்றும் விளம் ரத் மதனவகள்
பதொடர் ொை மகள்விகளுக்கு:
நின

5, பகொள்னக மற்றும் உத்தி

சுகொதொர மமம் ொட்டு வொரியம்

ிரிவு

3 இரண்டொவது மருத்துவமனை அபவன்யூ
சிங்கப்பூர் 168937

மின்ைஞ்சல்: Nutri-Grade@hpb.gov.sg

உணவு முத்திரரயிடல் பதொடர் ொை முழுத் மதனவகளுக்கு உணவு

ஒழுங்குமுனறகனளப்

ொர்க்கவும்.

ப ொறுப்புத் துறப்பு: இந்த ஆவணம் ஒரு வழிகொட்டியொக மட்டுமம

யன் டுத்தப் ட மவண்டும் மற்றும் ஒரு

சட்ட ஆம ொசனையின் ஆதொரமொக நம் ப் டக்கூடொது. ொைங்களுக்கொை முத்திரர மற்றும் விளம் ரத்
மதனவகளின் விரிவொை விவரக்குறிப்புகளுக்கு, உணவு விதிமுனறகனளப் ொர்க்கவும்
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