
FSSAI લાઇસન્સ અને ન ોંધણી પર 

વારોંવાર પૂછાતા પ્રશ્ન  (FAQs) 
 

 

પ્રશ્ન 1. શ ોં એક જ સમયે વવવવધ પ્રકારની ફડૂ વિઝનેસ પ્રવૃવિઓ કરવા માટે જ દા જ દા લાઇસન્સ જરૂરી 

છે આધાર? 

 

જવાિ: FSSAI લાયસન્સ આધાર પર આધારરત છે. તમામ પ્રકારની ફૂડ રિઝનેસ પ્રવરૃતઓ જ ેખાતે હાથ 

ધરવામાાં આવી રહી છે એક જ FSSAI લાયસન્સમાાં સમાન જગ્યા માટે અરજી કરી શકાય છે. 

 

પ્રશ્ન 2. લાયસન્સના વરન્ય અલ દરવમયાન મેન્ય અલી જારી કરાયેલ લાઇસન્સ/રજીસ્ટટરેશનને ઓનલાઈન 

કેવી રીતે કન્વટટ  કરવ ોં? 

 

જવાિ: FBO તે રવસ્તારના રનયુક્ત અરધકારી [લાઈસરન્સાંગ ઓથોરરટી] અથવા રજીસ્ટરરાંગ ઓથોરરટીનો 

સાંપકક  કરી શકે છે.  રનયુક્ત અરધકારી/નોાંધણી સત્તારધકારી ઑફલાઇન જારી કરાયેલા લાયસન્સ/નોાંધણીની 

રવગતો FoSCoS પોટકલ પર દાખલ કરશે. ત્યારિાદ, જ્યાર ે પણ, ઓનલાઈન પ્રરિયા દ્વારા જરૂરી 

લાઇસન્સ/નોાંધણીનુાં નવીકરણ કરી શકાય છે. 

 

પ્રશ્ન 3. તમારા મેન્ય અલી જારી કરાયેલા લાયસન્સને ઓનલાઈન લાઇસવન્સોંગમાોં કન્વટટ  કરવાના 

ફાયદાઅન ેન ોંધણી વસસ્ટટમ [FoSCoS] શ ોં છે   ? 

 

જવાિ: FoSCoS પોટકલ FBOs ન ે ઈમેલ અને એસએમએસ દ્વારા રવરવધ અનપુાલન અાંગ ે રનયરમત 

ચેતવણીઓ મોકલ ે છે. FBOs સમયાાંતર ે તેમના લાયસન્સ/રજીસ્ટરેશન સાથે જોડાયેલ અનપુાલનને ટરેક કરી 

શકશે અન ેજો કોઈ હોય તો દાં ડ ટાળી શકે છે. 

 

પ્રશ્ન 4. પટેી ફડૂ વિઝનેસ ઓપરટેસટ ક ણ છે? FSSAI ન ોંધણી પ્રમાણપત્ર માટે ય ગ્યતા શ ોં છે? 

 

જવાિ: પેટી ફૂડ રિઝનેસ ઓપરટેસક (FBO) કે જઓે પોતે ખાદ્યપદાથો અથવા નાની વસ્તુઓનુાં ઉત્પાદન કર ે

છે અથવા વેચાણ કર ેછે. છૂટક રવિેતા, હોકર, પ્રવાસી રવિેતા અથવા કામચલાઉ સ્ટોલ ધારક અથવા નાના 

પાયા અથવા કુટીર અથવા આવા અન્ય ઉદ્યોગો 

રૂ. 12 લાખ અન/ેઅથવા સુધીનુાં વારષકક ટનકઓવર ધરાવતા ખાદ્ય વ્યવસાય અથવા નાના ફૂડ રિઝનેસ 

ઓપરટેરને સાંિાંરધત. જનેી 

 

i ખાદ્ય ઉત્પાદનોની ઉત્પાદન ક્ષમતા દરરોજ 100 રકગ્રા અથવા રલટરથી વધ ુનથી, અથવા 

ii. દૂધની પ્રારિ અથવા હેન્ડરલાંગ અને સાંગ્રહ દરરોજ 500 રલટર દૂધ સુધી હોય છે, અથવા 

iii કતલ કરવાની ક્ષમતા દરરોજ 2 મોટા પ્રાણીઓ અથવા 10 નાના પ્રાણીઓ અથવા 50 મરઘાાં પક્ષીઓ 

અથવા ઓછુાં  આ FBOs એ ફૂડ સેફ્ટી કમ્પ્લાયન્સ પર અરજી કરીને FSSAI નોાંધણી પ્રમાણપત્ર મળેવવાની 

જરૂર છે રસસ્ટમ અથવા ફૂડ સેફ્ટી કનેક્ટ એર્લકેશન. આ નોાંધણી પ્રમાણપત્ર QR કોડ સાથે જડેલુાં છે અન ે

તેમાાં છે 2 (2xxxxxxxxxxxxx) થી શરૂ થતા 14-અાંકના નોાંધણી નાંિર સાથે FBO ની છિી. 

 

પ્રશ્ન 5. મારોં  લાઇસન્સ/ન ોંધણી સસ્ટપેન્ડ અથવા રદ કરવામાોં આવી છે. શ ોં માર ે ખાદ્ય વ્યવસાવયક 

પ્રવૃવિઓ િોંધ કરવાની જરૂર છે? 

 

જવાિ: તેના/તેણીના લાયસન્સ અથવા રજીસ્ટરેશનને સસ્પેન્શન અથવા રદ કરવા પર, ફૂડ રિઝનેસ 

ઓપરટેરને જરૂર છે ખાદ્ય વ્યવસારયક પ્રવૃરત્તઓ તાત્કારલક િાંધ કરો. સ્થરગત અથવા રદ કરવા પર કોઈપણ 

ખાદ્ય વ્યવસારયક પ્રવૃરત્ત હાથ ધરવી 



લાઇસન્સ/નોાંધણી એ ગેરકાયદેસર પ્રવૃરત્ત છે અને FSS એક્ટ, 2006 હેઠળ દાં ડનીય કાયકવાહીને આકરષકત 

કરશ.ે 

 

પ્રશ્ન 6. શ ોં માર ે ખ રાકની સવવિંગ અથવા પેકેવજોંગ માટેના વાસણ /પેકેવજોંગ સામગ્રી માટે FSSAI 

લાઇસન્સ મળેવવાની જરૂર છે? 

 

જવાિ: ના. વાસણો અથવા પેકેરજાંગ સામગ્રી માટે FSSAI લાઇસન્સ/નોાંધણી જરૂરી નથી કારણ કે તે નથી 

FSS એક્ટ, 2006 ની કલમ 3(n) મજુિ ખોરાકની વ્યાખ્યા હેઠળ આવરી લેવામાાં આવે છે. 

 

પ્રશ્ન 7. મારોં  લાઇસન્સ રદ કરવામાોં આવ્ય ોં હત ોં. શ ોં હ ોં  નવા લાઇસન્સ માટે અરજી કરી શક ોં? 

 

જવાિ: રનયમન 2.1.8 (3) હેઠળ રદ થયાની તારીખથી 3 મરહનાના સમયગાળા પછી, ખાદ્ય વ્યવસાય 

જો જરૂરી હોય તો ઓપરટેર સાંિાંરધત સત્તારધકારીને જણાવીને કે સુધારણા સચૂનામાાં કરવામાાં આવેલા 

અવલોકનોનુાં પાલન કરવામાાં આવ્યુાં છે અન ેનોાંધણી અથવા લાયસન્સ માટે નવી અરજી કરી શકે છે. 

 

પ્રશ્ન 8. મારી અરજી તેના પર કેટલાક પ્રશ્ન  સાથ ેપાછી આપવામાોં આવી છે. શ  કરવ ? અથવા મારી 

એવલલકેશન વસ્ટથવત એ છે કે 'એવલલકેશન ફેરફાર/સોંપાદન માટે પાછી મ કલવામાોં આવી છે', હવ ેકેવી રીતે 

આગળ વધવ ોં? 

 

જવાિ: લાયસરન્સાંગ અથવા રજીસ્ટરરાંગ ઓથોરરટી દ્વારા ઉઠાવવામાાં આવેલા પ્રશ્નોના 30 રદવસની અાંદર 

જવાિ આપો. માટે અરજી સાંપાદન/સુધારા અરજદારના ડેશિોડક પર ઉપલબ્ધ રહેશે. જો અરજદાર જવાિ ન 

આપે લાયસરન્સાંગ અથવા રજીસ્ટરરાંગ ઓથોરરટીના પ્રશ્નોના જવાિમાાં, અરજી નકારવામાાં આવશ.ે 

 

પ્રશ્ન 9. રલે્વે વપ્રમાઇસીસ હેઠળ ફડૂ વિઝનેસ ઓપરટેર ને લાઇસન્સ ક ણ આપશ?ે 

 

જવાિ: FSSAI લાઇસન્સ/રલે્વે હેઠળના ખાદ્યપદાથો માટે ફૂડ ઓથોરરટી દ્વારા સમયાાંતર ેસરૂચત કરાયેલ 

રનયુક્ત અરધકારીઓ/નોાંધણી સત્તારધકારીઓ નોાંધણી ભારતીય રલે્વે દ્વારા જારી કરવામાાં આવ ેછે.. 

 

પ્રશ્ન 10. એરપ ટટ /સીપ ટટ  પવરસર હેઠળ ફડૂ વિઝનેસ ઓપરટેર ન ેFSSAI લાઇસન્સ ક ણ આપશ?ે 

 

જવાિ: એરપોટક /િાંદર પર ફૂડ રપ્રમાઈસીસ માટે FSSAI લાઇસન્સ એરપોટક  હેલ્થ ઓરફસસક (APHOs) દ્વારા 

જારી કરવામાાં આવે છે અથવા 

પોટક  હેલ્થ ઓરફસસક (PHOs) કે જઓે ફૂડ ઓથોરરટી દ્વારા ડેરઝગ્નટેેડ ઓરફસસક (DOs) તરીકે સરૂચત કરવામાાં 

આવ્યા છે. એરપોટક /િાંદરો જ્યાાં APHOs/PHOs ન ેDOs તરીકે સૂરચત નથી, સને્ટરલ લાઇસરન્સાંગ ઓથોરરટી 

(CLA) સાંિાંરધત રવસ્તાર લાઇસન્સ જારી કરશે. 

 

પ્રશ્ન 11. લાયસન્સની વવવવધ શ્રેણીઓ શ ોં છે? 

 

જવાિ: એફએસએસ (લાઈસરન્સાંગ એન્ડ રજીસ્ટરેશન) રગે્યુલેશન્સ, 2011 મજુિ, લાયસન્સ અન ેરજીસ્ટરેશન 

FBOs ન ે3 ટાયર રસસ્ટમમાાં એટલ ેકે નોાંધણી, રાજ્ય. લાઇસન્સ અન ેકેન્રીય લાઇસન્સ આપવામાાં આવ ેછે 

પાત્રતા માપદાં ડ ફૂડ સફે્ટી કમ્પ્લાયન્સ રસસ્ટમ (FoSCoS) નુાં હોમપજેપર ઉપલબ્ધ છે. 

 

પ્રશ્ન 12. હ ોં  મારા ઘરથેી કામ/ઉત્પાદન અથવા ખાદ્ય વ્યવસાવયક પ્રવવૃિઓન ોં સોંચાલન રવજસ્ટટડટ 

ક ઓપરવેટવ સ સાયટી/ગૃહ ઉદ્ય ગ/મવહલા ઉદ્ય ગ/સ્ટવસહાય જૂથ અથવા ક ઈપણ સમાન સરકાર 

ન ોંધાયેલ સ સાયટી માટે  કરોં  છ ોં .  શ ોં માર ેમારા માટે અલગ FSSAI ન ોંધણી મેળવવાની જરૂર છે? 

 

જવાિ: FSSAI દ્વારા ઓડકર નાંિર 03-01/2012/Enf-I/FSSAI તારીખ 21મી જાન્યઆુરી 2015 ના રોજ 

વ્યરક્તગત સભ્યોન ેFSSAI નોાંધણી પ્રમાણપત્ર મળેવવા માટે મુરક્ત આપવામાાં આવી છે . તે/તેણી સમાજનો 



રરજસ્ટડક  સભ્ય હોવો જોઈએ અને જ ે FSSAI લાયસન્સ/રરજસ્ટડક  અને ઓડકરમાાં દશાકવેલ તમામ શરતોને 

આધીન હોવુાં જોઇએ.  

 

પ્રશ્ન 13. મારી પાસે કઠ ળ/અનાજ વમવલોંગ ય વનટ છે. માર ેકયા પ્રકારન ોં લાઇસન્સ મેળવવાની જરૂર છે? 

 

જવાિ: કઠોળ/અનાજ વગેર.ે રમરલાંગ યુરનટ મેન્યુફેક્ચરરાંગ પ્રકારના વ્યવસાય હેઠળ આવે છે. આ રમરલાંગ 

એકમો તેમની ઉત્પાદન ક્ષમતાને ધ્યાનમાાં લીધા રવના રાજ્ય લાયસન્સ હેઠળ રવરશષ્ટ રીતે આવરી લેવામાાં 

આવે છે. 

 

પ્રશ્ન 14. જ  મારી પાસે 10 થી વધ  ફડૂ વવેન્ડોંગ મશીન  છે, જ ેત્રીજા પક્ષકાર  વાવષટક 12 લાખથી વધ ન ોં 

ટનટઓવર સાથે દ્વારા સોંચાવલત છે,, ક ન ેરજીસ્ટટરેશન કરાવવ ોં જ ઈએ? 

 

જવાિ: એવા રકસ્સામાાં જ્યાાં ફૂડ વરેન્ડાંગ મશીનનુાં વારષકક ટનકઓવર રૂ. 12 લાખથી વધ ુહોય, તો તે 

FSSAI લાઇસન્સ મેળવશ.ે મૂળ સાંસ્થા, રૂ. 12 લાખ સુધીનુાં વારષકક ટનકઓવર ધરાવતા વરેન્ડાંગ મશીનો માટે 

FSSAI લાઇસન્સ મેળવશ,ે આ સાંદભે FSSAI ઓડકર 15(6)2018/FLRS/RCD/FSSAI 08મી જુલાઈ 2019 

અન ે19મી સ્ટેમ્પિર 2019 જારી કરવામાાં આવ્યો છે. 

 

પ્રશ્ન 15. વનકાસ માટે FSSAI તરફથી NOC જરૂરી છે કે કેમ? 

 

જવાિ: ના, ભારતમાાંથી ખાદ્યપદાથકના ઉત્પાદનોના રનકાસ માટે ફૂડ સફે્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડક  ઓથોરરટી ઓફ 

ઈરન્ડયા પાસથેી NOCની જરૂર નથી જો કે FSSAI લાયસન્સ રનકાસકાર ેલવેુાં જરૂરી છે. 

 

પ્રશ્ન16.લાઇસન્સ માટે ઓનલાઈન અરજી સિવમટ કયાટ પછી પ્રાદેવશક/રાજ્ય કચેરીઓમાોં ભૌવતક 

દસ્ટતાવજે  સિવમટ કરવા જરૂરી છે? 

 

જવાિ: ના, કેન્ર/રાજ્ય લાયસન્સ માટે પ્રાદેરશક/રાજ્ય કચેરીઓમાાં ભૌરતક દસ્તાવજેો સિરમટ કરવાની જરૂર 

નથી. 

 

પ્રશ્ન 17. લાયસન્સમાોં ફેરફાર કરવા માટે શ  શ લ્ક છે? 

 

જવાિ: જો લાઇસન્સ સરટકરફકેટ (ફોમક C), ફૂડમાાં સમારવષ્ટ મારહતીમાાં કોઈ ફેરફાર થાય છે 

રિઝનેસ ઓપરટેર રૂ.ની ફી સાથ ેલાયસન્સમાાં ફેરફાર માટે અરજી કરશે. 1000 વત્તા રવભેદક ફી સમાન 

અપગ્રેડેશનના રકસ્સામાાં વારષકક લાઇસન્સ ફીમાાં તફાવત. 

ફોમક IX નોરમની (વ્યરક્ત 

લાયસન્સની શરતોનુાં પાલન કરવા માટે જવાિદાર) અથવા કોઈપણ સહાયક દસ્તાવજેો. 

 

પ્રશ્ન18. આયાતકારના IEC ક ડના પ નરાવતટનની મોંજૂરી છે? 

 

જવાિ: આયાતકાર એ જ IEC સાથ ેિીજી અરજી સિરમટ કરી શકતો નથી રસવાય કે તે અરજી કાઢી નાખે 

(સાંપણૂક અથવા અપણૂક) અથવા શરણાગરત કર ેલાઇસન્સની જ્યાાં આ ચોક્કસ IEC નો ઉપયોગ કર ેછે. 

 

પ્રશ્ન19. મેં માર  ફડૂ વિઝનસે િોંધ કરી દીધ  છે. FSSAI લાઇસન્સ/રજીસ્ટટરેશન કેવી રીતે સરન્ડર કરવ ોં? 

 

જવાિ: તમાર ે ફૂડ સફે્ટી અનપુાલન રસસ્ટમ (FoSCoS) એકાઉન્ટમાાં લૉરગન કરીને લાઇસન્સ અથવા 

રરજસ્ટરેશન સરન્ડર કરવા માટે ઑનલાઇન અરજી કરવાની જરૂર છે. જમેાાંથી લાઇસન્સ/નોાંધણી અરજી દાખલ 

કરવામાાં આવી હતી. સાંિાંરધત સત્તારધકારીની માંજૂરી પછી, તે સમપકણ surrender તરીકે ગણવામાાં આવશ.ે 

 



પ્રશ્ન20. માવલકના મૃત્ય ના વકસ્ટસામાોં લાઇસન્સ એક માવલકથી િીજા માવલકને કેવી રીતે સ્ટથાનાોંતવરત 

કરવ ોં? 

 

જવાિ: મારલકના મૃત્યુના રકસ્સામાાં લાઇસન્સ ટર ાન્સફર કરી શકાય છે. ટર ાન્સફર અરજી ઓનલાઈન કરી શકાય 

છે.  ટર ાન્સફર લાયસન્સ માટે, મૃત્ય ુપ્રમાણપત્ર અન ેકાનનૂી વારસદારનો પરુાવો કરવો જરૂરી છે. 

 

પ્રશ્ન21. લાયસન્સ/રજીસ્ટટવરોંગ ઓથ વરટીના આદેશ સામ ેકેવી રીતે અન ેક્ાોં અપીલ કરવી? 

 

જવાિ: FSS એક્ટ, 2006 ની કલમ 32(4) અને 32(5) હેઠળ, કોઈપણ વ્યરક્ત જ ેલાઇસરન્સાંગ/રજીસ્ટરરાંગ 

ઓથોરરટીના રનણકયથી નારાજ છે, તે ફૂડ સફે્ટી કરમશ્નરન ેઅપીલ કરી શકે છે અને જનેા રનણકય અાંરતમ રહેશ.ે 

જ ેસમયગાળામાાં આવી અપીલ લાવવામાાં આવશે તે તારીખથી પાંદર રદવસની રહેશે જ ે રનણકયની નોરટસ 

આપવામાાં આવી હતી. સુધારણાની સચૂના સામ ેઅપીલના રકસ્સામાાં તે 15 રદવસનો રહેશ ેઅથવા સુધારણાની 

સૂચનામાાં ઉલ્લેરખત સમયગાળો, જ ેપહેલાાં સમાિ થાય. 

 

પ્રશ્ન22. કયા મ દ્દાઓ પર, મારા ખાદ્ય વ્યવસાયન ોં વનરીક્ષણ હાથ ધરવામાોં આવશે? 

 

જવાિ: સરેનટરી અને હાઈજરેનક જરૂરરયાતોના મુદ્દાઓ પર તપાસ કરવામાાં આવ ેછે. 

FSS (ખાદ્ય વ્યવસાયોનુાં લાઇસરન્સાંગ અન ેનોાંધણી) રગે્યલુેશન્સ, 2011 ની સૂરચ 4. વ્યવસાયનો પ્રકાર 

રનરીક્ષકો દ્વારા ઉપયોગમાાં લેવાતી મજુિની પ્રમારણત રનરીક્ષણ ચકેરલસ્ટ ફક્ત શેડ્યૂલ 4 જરૂરરયાતો પર 

આધારરત છે અન ે

https://fssai.gov.in/cms/inspection-matrices.php પર ઉપલબ્ધ છે. 

 

પ્રશ્ન23. સ ધારણાની સૂચના પ્રાપ્ત કરવા પર માર ેકઈ વિયાઓ કરવાની જરૂર છે? 

 

જવાિ: સુધારણાની સૂચના મળ્યા પછી, તમાર ેસુધારણા માટે આપેલા સચૂનો પર કાયક કરવાની જરૂર છે 

સાંિાંરધત સત્તારધકારી.અનપુાલન અહેવાલ સિરમટ કરવા માટે સાંિાંરધત સત્તારધકારી દ્વારા ઓછામાાં ઓછા 

14 રદવસનો સમય આપવામાાં આવશ.ે  

 

જ  તમ ેસ ધારણાની સૂચના અથવા સોંિોંવધત સિાવધકારીના ક ઈપણ વનણટયથી નારાજ છ , ત  તમ ેકરી 

શક  છ  ફડૂ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટટાન્ડડટ એક્ટ, 2006ની કલમ 32 હેઠળ ફડૂ સેફ્ટી કવમશનરને અપીલ તેના પર 

જને  વનણટય,અોંવતમ ગણાશે. 

 

પ્રશ્ન24. મારોં  લાઇસન્સ/ન ોંધણી સસ્ટપેન્ડ કરવામાોં આવી છે. સસ્ટપેન્શન કેવી રીતે રદ કરી શકાય? 

 

જવાિ: સસ્પેન્શન માટે ફૂડ રિઝનેસ ઓપરટેર (FBO) ન ેજારી કરાયેલ સૂચના સુધારણા નોરટસમાાં, સસ્પેન્શન 

માટેનુાં કારણ આપવામાાં આવે છે. FBO એ સુધારણા સૂચનામાાં રનદેરશત અને જાણ કયાક મજુિ ઉપચારાત્મક 

પગલાાં લેવા જરૂરી છે. જો લાઇસરન્સાંગ ઓથોરરટી FBO દ્વારા લેવામાાં આવેલા પગલાઓથી સાંતુષ્ટ હોય, તો 

લાઇસરન્સાંગ ઓથોરરટી રનરીક્ષણ સાથ ેઅથવા વગર સસ્પેન્શન રદ કરી શકે છે. FBO સુધારણા સામ ેપણ 

FSS એક્ટ, 2006 ની કલમ 32(4) દ્વારા અપીલ કરી શકે છે . 

 

પ્રશ્ન25. FoSCoS તકનીકી સહાય માટે FBO ક્ાોં સોંપકટ  કરી શકે છે? 

 

જવાિ: FBO ટોલ ફ્રી હેલ્પ ડેસ્ક નાંિર 1800112100 પર સાંપકક  કરી શકે છે અથવા હેલ્પડેસ્ક પર તેની કે્વરી 

મેઇલ કરી શકે છે-foscos@fssai.gov.in. આગળ, ફૂડ સફે્ટી એન્ડ કમ્પ્લાયન્સ રસસ્ટમ (FoSCoS) નુાં 

હોમપજે “HOW TO APPLY અરજી કરવા માટે” જ ેફૂડ રિઝનેસ ઓપરટેરન ેપોતે કેન્ર/રાજ્ય લાઇસન્સ અન ે

નોાંધણી માટે અરજી કરવા માટે સ્ટેપ િાય સ્ટેપ મારહતી પ્રદાન કર ેછે 
. 
 



પ્રશ્ન26. હ ોં  મારી અરજીના તિક્કા/વસ્ટથવત વવશે કેવી રીતે જાણી શક ોં? 

 

જવાિ: અરજીની પ્રરિયાના ઘણા તિક્કામાાં અરજદારન ેSMS/ઈમેલ એલટક  દ્વારા જાણ કરવામાાં આવ ેછે. 

વધુમાાં આ અરજદાર FoSCoS પર “ટરેક એર્લકેશન સ્ટેટસ”ની સરુવધાનો ઉપયોગ કરીને સ્ટેટસ મેળવી શકે 

છે. 

 

પ્રશ્ન27. સમાવપ્ત પછી તમારોં  લાઇસન્સ/રજીસ્ટટરેશન કેવી રીતે વરન્ય  કરવ ોં? 

 

જવાિ: ફૂડ રિઝનેસ ઓપરટેર FSSAI લાયસન્સ/નોાંધણીની સમારિ તારીખ પછી પણ રરન્ય ૂકરી શકે છે. 

 

નીચેના દાં ડ: 

 

a આ સમયગાળામાાં વતકમાન વારષકક લાયસન્સ/નોાંધણી ફીના ત્રણ ગણા – પ્રથમ રદવસથી 90મા રદવસ 

મૂળ સમારિ તારીખ. 

 

b વતકમાન વારષકક લાઇસન્સ/નોાંધણી ફીના વધારાના િે ગણા (એટલ ેકે કુલ 5 વખત) સમયગાળામાાં - 91મી 

મૂળ સમારિ તારીખથી 180મા રદવસ સુધી. 

 

FSSAI ઓડકર નાંિર 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAIpt4 તારીખ 29મી ઓક્ટોિર, 2021 નો સાંદભક 

લો. 

 

પ્રશ્ન28. ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ ચ કવણી વવકલ્પ  શ ોં છે? 

 

જવાિ: િેરડટ કાડક , ડેરિટ કાડક  અને ઓનલાઈન નટે િેંરકાંગ સરુવધા દ્વારા ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી શકાય છે. 

 

પ્રશ્ન29. કયા સોંજ ગ માોં અરજી નામોંજૂર કરવામાોં આવશે? 

 

જવાિ: જ્યાર ેજરૂરી મારહતી પૂરી પાડવામાાં ન આવ ેત્યાર ેલાયસરન્સાંગ અરધકારી અરજીને નકારી શકે છે 

30 રદવસના રનધાકરરત સમયની અાંદર અથવા ખાતરી છે કે લાગ ુકરલે અરજી માન્ય નથી અને તે માંજૂર કરી 

શકાતી નથી. લાયસન્સ નકારતા પહેલા અરજદારન ે તેના કારણોની જાણકારી સાાંભળવાની તક આપવામાાં 

આવશ ે

ઇનકાર લેરખતમાાં નોાંધવામાાં આવશ.ે 

 

પ્રશ્ન30.જ  ફામટસીઓ અને મેવડકલ સ્ટટ સે હેલ્થ સવલલમેન્્સ કે ન્ય ટર ાસ્ટય વટકલ પ્ર ડક્્સન ોં વેચાણ કરતા 

હ ય ત  શ ોં ફામટસીઓ અન ેમેવડકલ સ્ટટ સે FSSAI લાઇસન્સ અથવા રજીસ્ટટરેશન માટે અરજી કરવાની 

જરૂર છે? 

 

જવાિ: હેલ્થ સ્લીમેન્ સ,ન્યુટર ાસ્યરુટકલ ઉત્પાદનોન ેવચેતી ફામકસીઓ અથવા મરેડકલ સ્ટોસક સરહત તમામ 

ફૂડ રિઝનેસ ઓપરટેસકન ેFSSAI લાઇસન્સ અથવા નોાંધણી માટે અરજી કરવાની જરૂર છે. 

 

પ્રશ્ન31. કોંપની અથવા સોંસ્ટથાન ોં સમાન નામ સાથ ેએક કરતાોં વધ  રાજ્ય માોં ફડૂ વિઝનેસ ચલાવવા માટે 

FSSAI લાયસન્સની આવશ્યકતા શ ોં છે? 

 

જવાિ: જો ફૂડ રિઝનસે ઓપરટેર (FBO) પાસે તેનુાં ફૂડ રિઝનેસ રપ્રમાઈસીસ િે કે િે કરતાાં રાજ્યોમાાં વધ ુ

જગ્યાઓ પર રસ્થત હોય., તેણે તેની રરજસ્ટડક ઑરફસ અથવા હેડ ઑરફસ માટે સેન્ટરલ લાયસન્સ મેળવવુાં 

ઉપરાાંત દરકે એકમ/રપ્રમાઈસ માટે લાઇસન્સ/નોાંધણી જરૂરી છે. દરકે એકમ/સ્થાન માટે અલગ લાયસન્સ 

અથવા નોાંધણી સાંિાંરધત કેન્રીય અથવા રાજ્ય લાયસરન્સાંગ સત્તાવાળાઓ પાસેથી મેળવવાની રહેશે તે 

એકમની ક્ષમતા અથવા ટનકઓવરના આધાર ેછે.  



 

વધ માોં, જ  રવજસ્ટટડટ ઑવફસ/હેડ ઑવફસ પવરસરમાોં ક ઈ ખાદ્ય વ્યવસાવયક પ્રવવૃિ હાથ ધરવામાોં આવી 

હ ય, ત  તે મ ખ્ય કાયાટલય લાયસન્સમાોં પણ સામેલ કરવામાોં આવશે. 

 

પ્રશ્ન 32. કયા સોંજ ગ માોં વનય ક્ત અવધકારી (DO) FSSAI લાયસન્સ સસ્ટપેન્ડ અથવા રદ કરી શકે છે 

અથવા ન ોંધણી? 

 

જવાિ:  રનયુક્ત અરધકારી (DO) ફૂડ રિઝનસે ઓપરટેર (FBO)નુાં લાયસન્સ સસ્પેન્ડ કરી શકે છે જો તેઓ 

સુધારણા સચૂનાનુાં પાલન ન કરતા હોય. FBO ન ેતક આ્યા પછી DO સસ્પેન્ડેડ લાઇસન્સ કારણ િતાવો 

નોરટસ જારી કરીન ેરદ કરી શકે છે. 

 

પ્રશ્ન 33. કેન્ર સરકાર હેઠળ આવતી કેટવરોંગ સોંસ્ટથા માટે લાયસન્સ જરૂરી છે? 

 

જવાિ: હા, તમામ કેટરરાંગ સાંસ્થાઓ, કેન્ર સરકાર હેઠળની પણ જમે કે રલે્વે, એરપોટક , સીપોટક  અન ેરડફેન્સ 

વગેરનેે FSSAI પાસથેી લાયસન્સ મેળવવુાં પડશ.ે 

 

પ્રશ્ન 34. અમ ેમાત્ર ફડૂ એવડવટવ્સ, એન્ઝાઇમ્સ અને પ્ર સેવસોંગ એડ્સન ોં ઉત્પાદન કરીએ છીએ. શ ોં માર ે

પણ FSSAI પાસેથી લાયસન્સની જરૂર છે? 

 

જવાિ: હા, ફૂડ કેટેગરીમાાં ઉમેરાયેલા પદાથો હેઠળ આવરી લેવામાાં આવતા FBOs ઉત્પાદન ઉત્પાદનો [ફૂડ 

પ્રોડક્ટ કેટેગરી - 99] જમે કે ફૂડ એરડરટવ્સ, એન્ઝાઇમ્પસ, પ્રોસરેસાંગ એડ્સ, પોષક તત્વો, ફ્લોરરાંગ એજન્ સ, 

કાયાકત્મક ઘટકો વગેર,ે પાત્રતા માપદાં ડ મજુિ FSSAI લાયસન્સ/નોાંધણી મળેવશે. 

 

પ્રશ્ન 35. શ ોં 100% વનકાસ એકમ  માટે FSSAI લાઇસન્સ મેળવવ ોં ફરવજયાત છે? 

 

જવાિ: હા, ખાદ્ય ઉત્પાદનોની રનકાસ અને આયાત િાંને માટે FSSAI લાઇસન્સ ફરરજયાત છે. તમારા રનકાસ 

એકમ માટે FSSAI સેન્ટરલ લાયસન્સ માટે તમાર ેઅરજી કરવાની જરૂર પડશ.ે 

 

પ્રશ્ન 36. હ ોં  ભારતમાોં વચેાણ માટે ખાદ્યપદાથો આયાત કરવા માોંગ  છ ોં . શ ોં માર ે FSSAI પાસેથી 

લાયસન્સની જરૂર છે? 

 

જવાિ: હા, ભારતમાાં વેચાણ માટે ખાદ્ય ઉત્પાદનોની આયાત કરવા માટે તમાર ે DGFT તરફથી આયાત 

રનકાસ કોડ પ્રમાણપત્ર માાં દશાકવેલ સરનામાાં પર FSSAI નુાં કેન્રીય લાઇસન્સ મેળવવુાં જરૂરી છે. 
. 
 

પ્રશ્ન 37. FSSAI લાઇસન્સ/ન ોંધણી અરજી કરી શકાય તે મહિમ સમયગાળ  કેટલ  છે? 

 

જવાિ: FSSAI લાયસન્સ 1 વષક સુધી મહત્તમ 5 વષક માટે અરજી કરી શકાય છે અથવા રરન્યુ કરી શકાય છે. 

 

પ્રશ્ન 38. હ ોં  FSSAI લાઇસન્સ અથવા ન ોંધણીની અવધકૃતતા/માન્યતા કેવી રીતે ચકાસી શક ોં? 

 

જવાિ: ઉપભોક્તા અથવા કોઈપણ રહસ્સેદાર FSSAI લાઇસન્સ/રરજસ્ટડક  ફૂડ રિઝનેસન ઓપરટેસક 

(FBOs)ન ે 'ફૂડ સેફ્ટી કનેક્ટ' એપ દ્વારા ઍક્સેસ કરી શકે છે અને ચકાસી શકે છે. FSSAI ની ફૂડ સફે્ટી 

અનપુાલન રસસ્ટમ (FoSCoS) પર ઉપલબ્ધ મારહતી FBO શોધ સરુવધા દ્વારા પણ મળેવી શકાય છે. 

 
 
 

 

 



પ્રશ્ન 39. FSSAI લાઇસન્સ/રજીસ્ટટરેશન પર QR ક ડન ોં શ ોં મહત્વ છે? 

 

જવાિ: FSSAI QR કોડ સાથે FBOsન ેલાઇસન્સ અને નોાંધણી ઓનલાઈન મોકલી રહ્ુાં છે. સ્કેરનાંગ પર, QR 

કોડ FSSAI ડેટાિઝેમાાં ઉપલબ્ધ FSSAI લાઇસન્સ અથવા નોાંધણીની રવગતો દશાકવે છે. આ કોઈપણ 

કપટપણૂક પ્રવૃરત્ત ઓળખવામાાં મદદ કર ેછે. 

 

પ્રશ્ન 40. શ ોં માર ેFSSAI લાયસન્સમાોં તમામ ખાદ્ય ઉત્પાદન ની ન ોંધણી/ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર છે જને ોં 

હ ોં  મારા ખ રાક ઉત્પાદનની જગ્યામાોં ઉત્પાદન અથવા પ્રવિયા કરોં  છ ોં ? 

 

જવાિ: ફૂડ રિઝનેસ ઓપરટેસક (FBOs) ખાદ્ય ઉત્પાદનો મેળવ્યા પછી જ ઉત્પાદન/પ્રરિયા કરશ ે

FSSAI લાયસન્સ પર સમથકન. તે સ્પષ્ટ કરવામાાં આવે છે કે એફિીઓ ઉત્પાદનોને સમથકન મેળવ્યા રવના 

ઉત્પાદન કર ેછે તેમના લાઇસન્સને 'લાયસન્સ રવના વ્યવસાય ચલાવવા' તરીકે ગણવામાાં આવશ ેઅને સાંિાંરધત 

હેઠળ કાયકવાહી કરવામાાં આવશ ેFSS એક્ટ, 2006 ની કલમ. 

 

પ્રશ્ન 41. FSSAI લાયસન્સ માટે કયા દસ્ટતાવજે  જરૂરી છે? મને જરૂરી યાદી ક્ાોંથી મળશ ેFSSAI 

લાયસન્સ માટેના દસ્ટતાવજે ? 

 

જવાિ: દસ્તાવજેોને ફૂડ રિઝનેસના પ્રકાર અનુસાર વગીકૃત કરવામાાં આવે છે. 'જરૂરી દસ્તાવજેો' હેઠળ 

FSSAIની ફૂડ સફે્ટી કમ્પ્લાયન્સ રસસ્ટમ (FoSCoS)નુાં હોમપજે પર યાદી  ઉપલબ્ધ છે .  

 

પ્રશ્ન42. માર  ફડૂ વિઝનેસ એરપ ટટ  પર વસ્ટથત છે. માર ેકયા પ્રકારન ોં FSSAI લાઇસન્સ અથવા ન ોંધણીની 

જરૂર છે મેળવ ? FSSAI લાઇસન્સ અથવા ન ોંધણી મેળવવા માટે કેટલી ફીની જરૂર છે? 

 

જવાિ: એરપોટક /િાંદર પર ફૂડ રિઝનસે પ્રવૃરત્તઓ માટે કેન્રીય લાઇસન્સ મેળવવ ુજરૂરી છે. એરપોટક /િાંદર 

પર રસ્થત ફૂડ રિઝનેસ માટે FSSAI લાયસન્સ માટેની ફી રૂ. 7500 પ્રરત વષક છે. 

 

પ્રશ્ન43. નોંિર દ્વારા FSSAI લાયસન્સ/રજીસ્ટટરેશનની શ્રણેી કેવી રીતે ઓળખવી? 

 

જવાિ: FSSAI લાઇસન્સ નાંિર 14 અાંકોનો છે અન ે '1' થી શરૂ થાય છે જ્યાર ેFSSAI નોાંધણી નાંિર પણ 

14 છે અાંકો અન ે'2' થી શરૂ થાય છે. 

 

પ્રશ્ન 44. મારી પાસે િહ વવધ રાજ્ય માોં ઉત્પાદન એકમ  છે. શ ોં માર ેમાટે સામાન્ય લાઇસન્સ મેળવવાની 

જરૂર પડશે દરકે એકમ માટે કોંપની અથવા વ્યવક્તગત લાઇસન્સ? 

 

જવાિ: તમાર ેતમારી કાંપનીની હેડ ઓરફસ/રરજસ્ટડક  ઓરફસ માટે સેન્ટરલ લાઇસન્સ મળેવવાની જરૂર પડશ ે

અન ેવ્યરક્તગત કેન્રીય અથવા રાજ્ય લાઇસન્સ અથવા નોાંધણી પ્રમાણપત્ર (સાંિાંરધત પાત્રતાના માપદાં ડ મજુિ 

એકમો) ખાસ કરીને રાજ્ય/કેન્રશારસત પ્રદેશમાાં દરકે ઉત્પાદન એકમ માટે. 

 

પ્રશ્ન 45. FSSAI ની અરજીઓ ફાઇલ કરવા માટે FSSAI ના ક ઈ અવધકૃત ફેવસવલટેટર/કન્સલ્ટન્ટ છે? 

લાઇસન્સ/ન ોંધણી? 

 

જવાિ: FSSAI એ ખોરાકને સહાય પૂરી પાડવા માટે ફૂડ સેફ્ટી રમત્ર (FSM) ની ઇકોરસસ્ટમ િનાવી છે 

લાયસન્સ અને નોાંધણી સાંિાંરધત િાિતોમાાં વ્યવસાયો. FSSAI ની ફૂડ સેફ્ટી રમત્ર યોજના હેઠળ, FSSAI 

દ્વારા રડરજટલ રમત્રોને ઓળખવામાાં આવે છે અને તાલીમ આપવામાાં આવે છે જઓે ફૂડ રિઝનેસ ઓપરટેરોન ે

લાયસન્સ અન ેરજીસ્ટરેશન માટે અરજી દાખલ કરવામાાં મદદ પૂરી પાડે છે. 

 

 

 



FSSAI દ્વારા FSM ના સેવા શુલ્ક નીચે મજુિ છે: 

a) નોાંધણી અરજી ફાઇલ કરવા/રજીસ્ટરેશન પ્રમાણપત્રમાાં ફેરફાર/વારષકક માટે રૂ.100/- 

નોાંધણી માટે ઘોષણા 

b) લાયસન્સ અરજી ફાઇલ કરવા માટે રૂ.  500/- 

 

પ્રશ્ન 46. ફ મટ IX માોં વ્યવક્તના નામાોંકનન ોં શ ોં મહત્વ છે? શ ોં  વ્યવક્તને ફડૂ વિઝનસે માટે ન વમનેટ કરવ ોં 

ફરવજયાત છે? 

 

જવાિ: દરકે લાઇસન્સ પ્રાિ FBO એ લાઇસેંરસાંગ ઓથોરરટીને ફોમક IX માાં જાણ કરશ,ે જ ેસાંિાંરધત રવગતો 

સાંિાંરધત વડા અથવા આવી સ્થાપના, શાખા, એકમના ઇન્ચાજક વ્યરક્ત, યોગ્ય પ્રમાણપત્ર સાથ ે કે તે FSS 

એક્ટ અને રનયમો અને તે હેઠળ િનાવેલ રનયમોને પાડશે. દરકે એફિીઓ, મારલક રસવાયના અન્ય વ્યરક્તએ 

એક વ્યરક્તને નોરમનેટ કરવાની અને ફોમક IX માાં લાઇસરન્સાંગ સત્તાવાળાઓને જણાવવાની જરૂર છે. 

 

પ્રશ્ન47. શ ોં માર ેમારી ફડૂ વિઝનેસ પ્રવૃવિઓ માટે વાવષટક વરટનટ ફાઇલ કરવાની જરૂર છે? 

 

જવાિ: મેન્યુફેક્ચરરાંગમાાં સામેલ FSSAI લાઇસન્સ પ્રાિ FBOs (રરપરેકાંગ અન ે રરલેિેલસક એટલ ે કે FBOs 

સરહત) તૃતીય પક્ષ ઉત્પાદકો દ્વારા ઉત્પારદત તેમના ખાદ્ય ઉત્પાદનો મેળવવા અને ખાદ્ય ઉત્પાદનોની આયાત 

દરકે અગાઉના નાણાકીય વષકની 31મી મ ે સુધીમાાં ફોમક D1માાં વારષકક રરટનક સિરમટ કરવાની જરૂર છે 

FoSCoS પોટકલ પર. 

 

પ્રશ્ન48. વાવષટક વરટનટ મ ડા અથવા સિવમશન ન કરવા િદલ શ ોં દોં ડ છે? 

 

જવાિ: દર વષકની 31મી મે પછી વારષકક રરટનક સિરમટ ન કરવા પર વારષકક રરટનક સિરમટ કરવાની તારીખ 

સુધી પ્રરત રદવસ રૂ. 100 ની લેટ ફી લાગશ.ે વારષકક રરટનક પેનલ્ટી ઓનલાઈન સિરમટ કરવાની રહેશ ે

FBOs દ્વારા FoSCoS પોટકલ w.e.f. પર નાણાકીય વષક 2020-2021. 

 

પ્રશ્ન49. શ ોં િધા ઉત્પાદક /પ્ર સેસસટ માટે ફરવજયાતપણેહાઉસ ફડૂ ટેવસ્ટટોંગ લેિ રટેરી સેટ-અપ કરવાની 

ફરવજયાત આવશ્યકતા છે? 

 

જવાિ: લાયસન્સની શરત મજુિ, તેલના ઉત્પાદન/પ્રરિયા સાથ ેસાંકળાયેલા FBO ની in house food testing 

laboratory ઉત્પાદનોના રવશે્લષણાત્મક પરીક્ષણ માટે પ્રયોગશાળાની સરુવધા હોવી જોઈએ 
. 

વધુમાાં, FSSAI દ્વારા ઓડકર નાંિર 15023/02/2017-QA (pt-2) તારીખ 15મી ઑક્ટોિર 2019ના રોજ 

રનદેશ જારી કયાક છે. કે તમામ ડેરી પ્રોસરેસાંગ એકમો માટે નમૂના, પરીક્ષણ અન ેરનરીક્ષણની પ્રમારણત યોજનાનુાં 

પાલન કરવુાં જોઈએ. દૂધ અને દૂધના ઉત્પાદનોના પરુવઠાની સલામત અન ેસારી ગણુવત્તાની ખાતરી કરવા 

માટે આાંતરરક રનયાંત્રણોનુાં રનરીક્ષણ ગ્રાહકો નમૂના, પરીક્ષણ અન ેરનરીક્ષણની રવગતવાર યોજના ઓડકર સાથ ે

જોડાયેલ છે (આના પર ઉપલબ્ધ છે FSSAI ની વેિસાઇટ). આ યોજના 01મી જાન્યુઆરી 2020થી અમલમાાં 

આવી છે.  

 

પ્રશ્ન50. શ ોં માર ેખરીદનારન ેવિલ/કેશ મેમ  આપવાની જરૂર છે? 

 

જવાિ: FSS (ખાદ્ય વ્યવસાયોનુાં લાઇસરન્સાંગ અને નોાંધણી) રગે્યુલશેન્સ, 2011 ના કલમ 2.1.14 મજુિ, દરકે 

રિઝનેસ ટુ રિઝનસે ટરેડમાાં સામેલ FBO અલગથી અથવા રિલ, કેશ મેમો અથવા લેિલમાાં, ખરીદનારન ેફોમક 

E માાં વોરાંટી આપશ.ે 

 

 

 

 



પ્રશ્ન51. મારા ફડૂ વિઝનેસને લગતા લાયસન્સની ફરવજયાત શરત  શ ોં છે? 

 

જવાિ: દરકે FSSAI લાઇસન્સ ફૂડ રિઝનેસ ઓપરટેર દ્વારા ખાદ્ય સરુક્ષા અન ેધોરણો (ખાદ્ય વ્યવસાયોનુાં 

લાઇસન્સ અને નોાંધણી) રનયમન, 2011 જનેુાં હાંમશેા પાલન કરવાનુાં છે. FSSAI લાઇસન્સ (એમ્પિેડેડ QR કોડ 

સાથ)ે છે અને લાઈસન્સની શરતો સાથે ફૂડ રિઝનસે ઓપરટેરોન ેમોકલવામાાં આવે છે. લાઈસન્સની શરતો 

ફૂડ સેફ્ટી કમ્પ્લાયન્સ રસસ્ટમના હોમપજે પર અથવા ફૂડ સફે્ટી કનેક્ટ એર્લકેશનના લાઇસન્સ માટે અરજી 

રવભાગ  પર પણ ઉપલબ્ધ છે.  

 

પ્રશ્ન52. FSSAI લાયસન્સમાોં ફ વટટ ફાઇડ ફડૂન ોં ઉત્પાદન/પ્રવિયા કેવી રીતે જાહેર કરવી? તે છે 

FSSAI લાયસન્સ પર ફ વટટ ફાઇડ ફડૂન ોં ઉત્પાદન જાહેર કરવ ોં ફરવજયાત છે? 

 

જવાિ: ફોરટકફાઇડ ખાદ્યપદાથો (ઘઉાં , ચોખા, દૂધ, તેલ અન ેમીઠુાં ) નુાં ઉત્પાદન કરતા ફૂડ રિઝનસે ઓપરટેરો 

માટે ઉત્પાદનોના લિે ટેસ્ટ રરપો્સક સાથે તેમના FSSAI લાયસન્સ પર આ endorse કરવુાં જરૂરી છે. 

 

પ્રશ્ન53. મારી પાસે FSSAI લાઇસન્સ છે, શ ોં હ ોં  ફ વટટ ફાઇડ ફડૂ પ્ર ડક્ટ લેિલ પર +F લ ગ ન  ઉપય ગ 

કરી શક ોં? 

 

જવાિ: જો કોઈ FBO પાસ ેમાન્ય FSSAI લાઇસન્સ હોય, તો પણ તેણ ેતેના/તેણી FSSAI માાં ફોરટકફાઇડ 

ફૂડને સમથકન આપવુાં જરૂરી છે.. FSSAI લાયસન્સમાાં ફોરટકફાઇડ ફૂડ્સના સમથકનની માંજૂરી પછી જ FBO +F 

લોગોનો ઉપયોગ કરી શકશ ેમાન્ય ઉત્પાદનો પર. 

 

પ્રશ્ન54. મારી પાસે FSSAI લાયસન્સ છે, શ ોં હ ોં  ખાદ્ય ઉત્પાદન ના લિેલ પર જયવવક ભારત (ઓગેવનક 

ઈવન્ડયા) લ ગ ન  ઉપય ગ કરી શક ોં? 

 

જવાિ: જો કોઈ FBO પાસે માન્ય FSSAI લાઇસન્સ હોય, તો પણ તેણે તેના/તેણી FSSAI માાં ઓગેરનક ફૂડનુાં 

સમથકન કરવાની જરૂર છે. NPOP/PGS-ભારતમાાંથી મળેવેલ ઉત્પાદનોના પ્રમાણપત્રને જોડીન ેલાઇસન્સ. 

ની માંજૂરી પછી જ એફએસએસએઆઈ લાયસન્સમાાં ઓગેરનક ફૂડ્સનુાં સમથકન, એફિીઓ જયરવક ભારત 

(ઓગેરનક ઈરન્ડયા) લોગોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. માત્ર સમથકન કરલે ઉત્પાદન લેિલ્સ પર. 

 

પ્રશ્ન55. શ ોં કેવમસ્ટટની દ કાન  અન ેસામાન્ય/કવરયાણાની વસ્ટત ઓના છૂટક વવિેતાને FSSAI લાઇસન્સ 

મેળવવાની જરૂર છે અથવા ન ોંધણી? 

 

જવાિ: કેરમસ્ટની દુકાનો, છૂટક રવિેતાઓ અથવા કોઈપણ અન્ય છૂટક વેચાણ એકમોને FSSAI લાઇસન્સ 

મેળવવાની જરૂર છે, જો તેઓ હોય તો તેમના આઉટલે્ સ દ્વારા ખાદ્ય ઉત્પાદનોના વચેાણમાાં સામેલ છે. 

FSSAI લાઇસન્સ/નોાંધણીની પાત્રતા માપદાં ડ foodlicensing.fssai.gov.in પર ઉપલબ્ધ છે અથવા @ 

1800112100 પર કૉલ કરો (ટોલ ફ્રી).  

 

પ્રશ્ન56. હ ોં  ખાદ્ય વ્યવસાયન  ય ગ્ય પ્રકાર અથવા મારા ખ રાક માટે ય ગ્યતા માપદોં ડ અથવા શ્રણેી કેવી 

રીતે જાણી શક ોં  વિઝનેસ? 

 

જવાિ: દરકે પ્રકારના ફૂડ રિઝનેસ (KoB) ની વ્યાખ્યા FSSAI ના લાયસરન્સાંગના હોમપજે પર ઉપલબ્ધ છે 

વેિસાઇટ એટલ ેક www.foodlicensing.fssai.gov.in. એક પાત્રતા તપાસ પણ ઉપલબ્ધ છે. 

 

પ્રશ્ન57. અરજી કયાટ પછી ન ોંધણી પ્રમાણપત્ર આપવા માટે મહિમ સમય કેટલ  છે? 

 

જવાિ: નોાંધણીની તારીખના 7 રદવસની અાંદર નોાંધણી અરધકારી દ્વારા નોાંધણી પ્રમાણપત્ર જારી કરવાનુાં 

રહેશ.ે જો નોાંધણી સત્તારધકારી ની અરજદાર દ્વારા અરજી માાં જણાવેલ  જગ્યાનુાં રનરીક્ષણ કરવા માાંગ ેછે તો 

અરજી અને નોાંધણીની તારીખના 30 રદવસની અાંદર રનરીક્ષણ હાથ ધરવુાં આવશ્યક છે, જો એફએસએસ 



(ખાદ્ય વ્યવસાયોનુાં લાઇસરન્સાંગ અને નોાંધણી) રગે્યુલેશન્સ, 2011 ની સૂરચ 4 મજુિ િમમાાં જગ્યા મળી આવે 

તો પ્રમાણપત્ર જારી કરવામાાં આવે છે. 

 

પ્રશ્ન58. અરજી કયાટ પછી FSSAI લાઇસન્સ આપવા માટે મહિમ સમય કેટલ  છે? 

 

જવાિ: અરજદાર દ્વારા સાંપણૂક અરજી કયાકના 60 રદવસની અાંદર લાઇસરન્સાંગ ઓથોરરટી દ્વારા લાયસન્સ જારી 

કરવાનુાં રહેશ.ે આ સમયમાાં અરજીની ચકાસણી અન ેસાંિાંરધત  સત્તા દ્વારા જગ્યાની તપાસનો સમાવશે થાય 

છે 

 

પ્રશ્ન59. જ  વનધાટવરત સમયરખેામાોં લાઇસન્સ જારી ન થાય અથવા લાયસવન્સોંગ ઓથ વરટીન  વનણટયથી 

અસોંત ષ્ટ હ ય ત  ક્ાોં સોંપકટ  કરવ  અથવા અરજી નામોંજૂર કરવામાોં આવ ેછે અથવા લાઇસન્સ સસ્ટપેન્ડ/રદ્દ 

કરવામાોં આવ ેછે સોંિોંવધત સિાવધકારી રારા? 

 

જવાિ: જો તમ ેસાંિાંરધત લાઇસરન્સાંગ અથવા રજીસ્ટરરાંગ ઓથોરરટીના રનણકયથી નારાજ છો, તો તમ ેઅપીલ 

કરી શકો છો ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડક એક્ટ, 2006ની કલમ 32 હેઠળ તમારા રાજ્યના ફૂડ સફે્ટી કરમશનરન.ે 

તમામ રાજ્યો/ કેન્રશારસત પ્રદેશોના ખાદ્ય સરુક્ષા કરમશનરોની રવગતો અહીાં ઉપલબ્ધ છે 

https://fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php. સેન્ટરલ લાયસન્સ અથવા પ્રરિયામાાં 

રવલાંિની સ્વતઃ અસ્વીકાર કરલે અરજીઓના રકસ્સામાાં, તમે આને લખી શકો છો FSSAI પ્રાદેરશક 

કચેરીઓના રડરકે્ટરો. રવગતો https://www.fssai.gov.in/cms/directory.php પર ઉપલબ્ધ છે. ફૂડ સેફ્ટી 

એન્ડ સ્ટાન્ડડક  એક્ટ, 2006ની કલમ 32 હેઠળની અપીલ માટે, FBOs તેમના કેસનુાં પ્રરતરનરધત્વ કરશ ેમુખ્ય 

કાયકકારી અરધકારી (CEO), FSSAI. 

 

પ્રશ્ન 60. લાયસન્સ કે રજીસ્ટટરેશનન ોં વરન્ય અલ કેટલા વદવસ પહેલા કરી શકાય? 

 

જવાિ: લાયસન્સ અથવા રજીસ્ટરેશન રરન્યઅુલ અરજી 180 રદવસ અગાઉથી કરી શકાય છે. વધમુાાં, ફૂડ 

રિઝનેસ ઓપરટેર હવે સમારિ તારીખ પછી પણ FSSAI લાયસન્સ/નોાંધણીનુાં નવીકરણ કરી શકે છે. સમારિ 

પછી 180 રદવસ સુધી. વધ ુરવગતો માટે કૃપા કરીને પ્ર. 27 નો સાંદભક લો. 

 

પ્રશ્ન 61. મારી પાસે મારા FSSAI લાયસન્સની વવેલવડટી હજ  કેટલાક વદવસ  િાકી છે, હજ  પણ વસસ્ટટમ 

લેટ ફી માોંગી રહી છે, શા માટે અન ેનવીકરણ અરજી સાથ ેલટે ફી કેવી રીતે જ ડવામાોં આવ ેછે? 

 

જવાિ: રનયમો મજુિ, લાયસન્સ રરન્યુઅલ માટે મોડી ફી. ટાળવા માટે લાયસન્સની મુદત પરૂી થયાના 30 

રદવસ પહેલાાં રરન્યઅુલ ફાઇલ કરવાનુાં રહેશ.ે લાયસન્સ રરન્યુઅલ માટે લેટ ફી રૂ. 100 પ્રરત રદવસની ગણતરી 

કરવામાાં આવ ેછે અન ેલાઇસન્સની નવીકરણ ફીમાાં ઉમરેવામાાં આવે છે. એટલ ેકે જો તમ ેસમારિના છેલ્લા 

રદવસે નવીકરણ માટે અરજી કરી રહ્ાાં છો, તો રૂ.ની લટે ફી. 100 x 30 = રૂ. 3000 થશે લાયસન્સની નવીકરણ 

ફીમાાં ઉમરેવામાાં આવશે. 

 

પ્રશ્ન 62. મેં ઑફલાઇન ટરેઝરી ચલણ દ્વારા લાઇસન્સની ચ કવણી/ફી અથવા ન ોંધણી સિવમટ કરી છે. હ ોં  

અરજી કેવી રીતે સિવમટ કરી શક ોં? 

 

જવાિ: ઑફલાઇન ટરેઝરી ચલણ દ્વારા લાઇસન્સ અથવા નોાંધણી ફી ચૂકવવામાાં આવે તો, ટરેઝરી ચલનની 

નકલ FBO દ્વારા સ્વ-પ્રમારણત હોવુાં જોઈએ અન ેટરેઝરી ચલણની ટોચ પર 17-અાંકના સાંદભક નાંિરનો ઉલ્લેખ 

કરવો જોઈએ પછી ટરેઝરી ચલનની રવગતો ભરવાની રહેશે અન ેતેની સ્વ-પ્રમારણત નકલ અપલોડ કરવાની 

રહેશ.ે એર્લકેશન પછી છેલ્લે સિરમટ કરવામાાં આવશ.ે  

 

પ્રશ્ન 63. મારી અરજીની વસ્ટથવત દશાટવ ેછે કે લાઇસન્સ અથવા ન ોંધણી જારી કરવામાોં આવી છે પરોંત  મન ે

તે લાઇસન્સ અથવા ન ોંધણી હજ  સ ધી પ્રાપ્ત થય ોં નથી. મ દ્દ  શ ોં છે? 

https://fssai.gov.in/cms/commissioners-of-food-safety.php


 

જવાિ: FSSAI લાયસન્સ અથવા QR કોડ ધરાવતુાં રજીસ્ટરેશન તેની જારી કયાક પછી FBOsના ઈમેલ આઈડી 

પર મોકલવામાાં આવ ે છે. FSSAI લાઇસન્સ જાહેર કયાક મજુિ નામાાંરકત વ્યરક્તના ઈમેલ-આઈડી પર 

મોકલવામાાં આવ ે છે. FSSAI નોાંધણી પ્રમાણપત્ર પણ છે અરજદાર ે જણાવ્યા મજુિ ઈમેલ-આઈડી પર 

મોકલવામાાં આવે છે. રકસ્સામાાં, તમને લાઇસન્સ અથવા નોાંધણીનો મેઇલ પ્રાિ થયો નથી, તો કૃપા કરીને 

ખાતરી કરો કે તમારા દ્વારા આપવામાાં આવેલ ઈમેલ આઈડીની ચોકસાઈ છે. 

 

પ્રશ્ન64. હ ોં  મારા FSSAI લાયસન્સ વરન્ય અલ સ્ટટેટસ કેવી રીતે ચેક કરી શક ોં? 

 

જવાિ: કોઈપણ લાયસન્સ/નોાંધણીના નવીકરણની રસ્થરત તમારા FoSCoS એકાઉન્ટમાાં વપરાશકતાક 

આઈડી અન ેપાસવડક  રારા લૉરગન કરીને ચેક કરી શકાય છે.અન્ય રવકલ્પ એ છે કે FoSCoS પોટકલ પર તમારી 

અરજીની રસ્થરતને ટરૅક કરો. 

 

પ્રશ્ન65. FSSAI લાઇસન્સ મેળવવા માટે અન્ય કઈ પરવાનગીઓ જરૂરી છે? 

 

જવાિ: રજલ્લા/સ્થારનક વહીવટ રવસ્તારમાાં ખાદ્યપદાથોનો વ્યવસાય કરવા માટે અન્ય કોઈપણ પરવાનગીની 

જરૂરરયાત દ્વારા રનધાકરરત કરવામાાં આવે છે ,. FSSAI લાઇસન્સ/નોાંધણીની અરજી કરવા માટે પરવાનગી 

મેળવવા માટે કોઈ પવૂકશરત નથી. જો કે, FBO એ સુરનરિત કરશ ે કે રજલ્લા/સ્થારનક વહીવટીતાંત્ર દ્વારા 

રનધાકરરત તમામ પરવાનગીઓ લેવામાાં આવી છે ખાદ્ય વ્યવસારયક પ્રવૃરત્તઓ શરૂ કરતા પહેલા. 

 

પ્રશ્ન66. મેં મારી FoSCoS વપરાશકતાટ આઈડી ગ માવી દીધી છે. 'ભૂલી ગયા/રીસેટ' હેઠળ ઈમલે આઈડી 

અન ેમ િાઈલ નોંિર પાસવડટ ય વટવલટી મારી નથી. મારા FoSCoS વપરાશકતાટ આઈડી ઓળખપત્ર ન ે

કેવી રીતે પ નઃપ્રાપ્ત કરવ ોં? 

 

જવાિ: FSSAI દ્વારા ઓડકર નાંિર 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI તારીખ 25મી નવેમ્પિર 2021 

FoSCoS માાં લૉરગન કરવા માટે લાઇસન્સ/રજીસ્ટરેશન નાંિર અથવા એર્લકેશન નાંિર આધારરત યઝુર 

આઈડી રજૂ કયાક. વધમુાાં, લાયસન્સ/રજીસ્ટરેશન સાથે જોડાયેલ ઓળખપત્રો [ઈમેલ આઈડી અને મોિાઈલ 

નાંિર] અપડેટ કરવા અથવા એર્લકેશન, વપરાશકતાકઓ ઓડકરમાાં જોડાયેલ SOP [પરરરશષ્ટ- II] મજુિ 

તેમના રવસ્તારના અરધકારીઓન ેઅરજી કરી શકે છે. તમ ેFSSAI હેલ્પલાઇન @1800112100 પર પણ કૉલ 

કરી શકે છે. 

 

પ્રશ્ન67. મેં વરન્ય અલ એવલલકેશન તેની સમાવપ્ત પહેલા શરૂ કરી હતી પરોંત  પેમેન્ટ પજે પર અટવાઈ ગઈ 

હતી. કારણ ેએ તકનીકી ભલૂ, હ ોં  લાયસન્સની સમાવપ્ત પહેલાોં મારી નવીકરણ અરજી પૂણટ કરી શક્  

નથી અથવા ન ોંધણી હ ોં  અધૂરી અરજી કેવી રીતે સિવમટ કરી શક ોં? 

 

જવાિ: રરન્યુઅલ એર્લકેશન સમારિ તારીખ પછી ફાઇલ કરી શકાતી નથી, તમાર ેપરુાવા (સ્િીનશોટ) પ્રદાન 

કરવાની જરૂર છે તમારી સામે ટેકરનકલ સમસ્યા છે અન ેતેને ઈમેલ (enforcement1@fssai.gov.in) દ્વારા 

FSSAI HQ ન ેમોકલો. પછી FSSAI HQ ખાતે કેસની તપાસ કરીને, જો પરવાનગી આપવામાાં આવશ ેતો 

રનણકય તમને જણાવવામાાં આવશ ેહાલની નવીકરણ અરજી સાથ ેઆગળ વધો. જ્યાાં સુધી ચોક્કસ રીતે પાછુાં  

ફેરવવામાાં ન આવ ે ત્યાાં સુધી, FSSAI લાઇસન્સ ચાલ ુ રાખવાની કોઈ ધારણા ના િનાવી શકાય અન ે

લાયસન્સ/નોાંધણીની સમયસીમા સમાિ થઈ ગઈ હોવાનુાં માનવામાાં આવશ.ે 

 

પ્રશ્ન68. મારી પાસે મારા ફડૂ વિઝનેસ ય વનટ માટે િે FSSAI લાઇસન્સ, એક સ્ટટેટ લાયસન્સ અન ેએક 

સેન્ટરલ છે. એક જગ્યા પર િ ેલાઇસન્સ રાખવા ય ગ્ય છે? 

 

જવાિ: FSSAI લાયસન્સ સાંપણૂક રીતે રપ્રમાઈઝ આધારરત છે. કોઈપણ FBO ન ેએક કરતા વધ ુલાઇસન્સ 

રાખવાની માંજૂરી નથી. તમામ પ્રકારના ધાંધાને રસાંગલ રપ્રમાઈસ માટે મેળવેલ રસાંગલ લાયસન્સ સાથ ેજોડવામાાં 

આવશ.ે જો તમ ેએક હોરલ્ડાંગ છે રાજ્ય લાઇસન્સ અન ેએક કેન્રીય લાઇસન્સ, તમાર ેરાજ્ય લાઇસન્સ સોાંપવુાં 



પડશે અને કેન્રીય લાઇસન્સમા ફેરફાર કરવા માટે અરજી કરવી પડશે, તમારા રાજ્ય લાયસન્સમાાં ઉલ્લેરખત 

વ્યવસાયનો પ્રકાર ઉમરેવા માટે  

 

પ્રશ્ન69. હ ોં  આયાત કરતા દેશ માટે ખાદ્ય ઉત્પાદન ન ોં ઉત્પાદન કરવા માોંગ  છ ોં . ખાદ્ય ઉત્પાદન  થી અલગ 

પડ ેછે FSS (ફડૂ પ્ર ડક્્સ સ્ટટાન્ડડ્સટ એન્ડ એવડવટવ્સ) રગે્ય લેશન્સ, 2011 હેઠળ વનધાટવરત ધ રણ . શ ોં 

હઆવા ઉત્પાદન  િનાવવાની મોંજૂરી છે? 

 

જવાિ: રનકાસ માટેના ખાદ્ય ઉત્પાદનોના ઉત્પાદકોને આયાત દેશના ધોરણોનુાં પાલન કરવાની છૂટ છે આ 

FBOs એ સાંિાંરધત લાઇસરન્સાંગ ઓથોરરટીઝને જાહેર કરવાની જરૂર છે કે તેઓ આવી વસ્તુઓનુાં ભારતીય 

િજારમાાં પ્રદશકન કે પ્રદરશકત કરશે નહીાં અથવા જ્યાાં સુધી FSSAI HQ તરફથી આવા ઉત્પાદનો માટે પવૂક 

માંજૂરી લવેામાાં ન આવ ેત્યાાં સધુી. 

 

પ્રશ્ન70. મારા મેન્ય ફેક્ચવરોંગ ય વનટની ઉત્પાદન ક્ષમતા વધી છે અન ેહવ ેહ ોં  કેન્રીય લાઇસન્સ ધરાવ ોં છ ોં . 

હ ોં  ઉત્પાદન ક્ષમતા કેવી રીતે અપડટે કરી શક ોં? 

 

જવાિ: જ્યાર ેઅન ેજ્યાર ેઉત્પાદન એકમની ઉત્પાદન ક્ષમતા િદલાય છે, ત્યાર ેતેની જાણ લાઇસન્સ ફેરફાર 

એર્લકેશન દ્વારા સાંિાંરધત લાઇસરન્સાંગ સત્તાવાળાઓ ન ેકરવામાાં આવશ.ે વધુમાાં, જો ઉત્પાદન ક્ષમતામાાં 

ફેરફારથી લાયસન્સના માપદાં ડમાાં ફેરફાર થાય છે એટલ ેકે રાજ્યથી કેન્ર સુધી, પછી FBO એ સેન્ટરલ લાયસન્સ 

માટે અરજી કરવી પડશે અન ેસ્ટેટ લાયસન્સ સરન્ડર કરવુાં પડશ.ે 

 

પ્રશ્ન71. હ ોં  મારા ઉત્પાદન ને તૃતીય પક્ષ દ્વારા ઉત્પાવદત કરોં  છ ોં . શ ોં માર ેFSSAI લાયસન્સની જરૂર છે? 

જ  હા, ત  શ ોં છે આવા વ્યવસાય માટે લાઇસન્સ મેળવવા માટેના વ્યવસાયન  પ્રકાર? 

 

જવાિ: FBOs કે જઓે તેમની પ્રોડક્્સ તૃતીય પક્ષ ઉત્પાદકો દ્વારા ઉત્પારદત કર ેછે તેઓ FSSAI મેળવવાની 

જરૂર છે ‘રરલેિેલર’ કાઇન્ડ ઓફ રિઝનસે (KoB) હેઠળ લાઇસન્સ. પાત્રતા માપદાં ડ નક્કી કરવા માટે, સાંરચત 

ઉત્પાદન ક્ષમતા અથવા રાજ્યો/કેન્રશારસત પ્રદેશોની સાંખ્યા જ્યાાં તૃતીય પક્ષ ઉત્પાદકો રસ્થત થયેલ છે 

ગણવામાાં આવશે. 

 

પ્રશ્ન72. શ ોં વાઇન/દારૂની છૂટક દ કાન ન ેFSSAI લાયસન્સની જરૂર છે? 

 

જવાિ: FSS એક્ટ, 2006ની કલમ 3(n) હેઠળ આલ્કોહોલને ખોરાકની વ્યાખ્યા હેઠળ આવરી લવેામાાં આવ ે

છે. તેમાાં સામેલ FBOs આલ્કોહોલ સાંિાંરધત પ્રવરૃત્તના કોઈપણ તિક્કામાાં હોય તો પણ FSSAI હેઠળ 

લાઇસન્સ અથવા નોાંધાયેલા હોવા જોઈએ. ફૂડ સફે્ટી નો સાંદભક લો અન ેધોરણો (આલ્કોહોરલક પીણાાં) રનયમન, 

2018 https://fssai.gov.in/cms/food-safety-and- પર ઉપલબ્ધ છે. standards-regulations.php 

 

પ્રશ્ન73. શ ોં વ ટર/ફડૂ એટીએમ, વેવન્ડોંગ મશીન  માટે FSSAI લાઇસન્સ અથવા ન ોંધણીની જરૂર છે? 

 

જવાિ: વોટર/ફૂડ એટીએમ, વેરન્ડાંગ મશીનની મારલકી ધરાવતી રપતૃ સાંસ્થા FSSAI લાઇસન્સ મેળવશે અને 

જ્યાાં આ મશીનો અથવા વરેન્ડાંગ એકમો મકૂવામાાં આવ્યા છે તે તમામ સ્થાનો જાહેર કરો. 

 

પ્રશ્ન74. શ ોં લગ્ન, પક્ષકાર માોં કેટવરોંગ કરનારાઓન ેFSSAI લાઇસન્સ અથવા ન ોંધણીની જરૂર છે? 

 

જવાિ: હા. કેટરસે પાત્રતાના માપદાં ડ મજુિ FSSAI લાઇસન્સ અથવા નોાંધણી મળેવવી જોઈએ. 

 

 

 

 

 



પ્રશ્ન75. શ ોં પ્રસાદ ચડાવતા, લોંગર કે ભોંડારાન ોં આય જન કરતા મોંવદર ને FSSAI લાયસન્સની જરૂર છે 

અથવા ન ોંધણી? 

 

જવાિ: હા. માંરદરોએ પાત્રતાના માપદાં ડ મજુિ FSSAI લાઇસન્સ અથવા નોાંધણી મળેવવી જોઈએ. 

 

પ્રશ્ન76. શ ોં વધારાના ખ રાકના વવતરણમાોં સામેલ એનજીઓને FSSAI લાઇસન્સ અથવા ન ોંધણીની 

જરૂર છે? 

 

જવાિ: આવા NGO એ પાત્રતાના માપદાં ડ મજુિ FSSAI લાઇસન્સ અથવા નોાંધણી મેળવવી પડશ.ે 

 

પ્રશ્ન77. શ ોં ક્લાઉડ વકચન (િેઠકની ક ઈ વ્યવસ્ટથા વવના)ન ેFSSAI લાઇસન્સ અથવા ન ોંધણીની જરૂર 

છે? 

 

જવાિ: હા. ક્લાઉડ રકચનન ેપાત્રતાના માપદાં ડ મજુિ FSSAI લાઇસન્સ અથવા નોાંધણી પ્રાિ કરવી પડશ.ે 

 

પ્રશ્ન78. કયા FBOs ઈ-ક મસટ FBOs ની શ્રણેી હેઠળ આવ ેછે? 

 

જવાિ: વ્યવહાર અથવા વેચાણ અથવા પ્રવૃરત્ત માટે ઈ-કોમસક/ઓનલાઈન ્લેટફોમક પરૂાં  પાડતા FBOs FSS 

એક્ટ, 2006 ના 3(n) રવભાગ હેઠળ વ્યાખ્યારયત કયાક મજુિ, એ ઇ-કોમસક શે્રણી હેઠળ FSSAI લાઇસન્સ 

મેળવવા માટે જરૂરી છે. આવા લાયસન્સ મુખ્ય કચેરી/રરજસ્ટડક  ઓરફસના સરનામા પર અરજી કરવાની રહેશે. 

 

પ્રશ્ન79. માત્ર FBOs ની યાદી આપતા ઓનલાઈન લલટેફ મટ માટે FSSAI લાયસન્સ જરૂરી છે? 

 

જવાિ: એક ્લટેફોમક કે જ ેફક્ત FBO ની યાદી આપે છે પરાંતુ FSS એક્ટ, 2006 કલમ 3(n) હેઠળ ઉલ્લેરખત 

કોઈપણ પ્રવરૃત્તમાાં સામેલ નથી, તેઓન ેFSSAI લાઇસન્સ મળેવવા માટે જરૂરી નથી. જો કે તેઓએ ફક્ત તે 

જ FBO ની યાદી આપવીની રહેશ ેજઓે માન્ય FSSAI લાઇસન્સ અથવા નોાંધણી ધરાવના હોય.  

 

પ્રશ્ન80. FBO તેના/તેણીના પ તાના ઈ-ક મસટ/ઓનલાઈન લલટેફ મટ દ્વારા તેના/તેણીના ઉત્પાદન  વચેવા 

માટે FSSAI ની જરૂર પડે છે 

ઈ-ક મસટ હેઠળ લાઇસન્સ? 

 

જવાિ: હા, FBOs તેમના પોતાના ઈ-કોમસક ્લટેફોમક દ્વારા તેમના ઉત્પાદનોનુાં વચેાણ કરતા હોય તેમણ ેઈ-

કોમસક કેટેગરી હેઠળ પણ FSSAI લાઇસન્સ મેળવવુાં જરૂરી છે. 

 

પ્રશ્ન81. શ ોં ડાયરકે્ટ સેલસટને FSSAI લાઇસન્સ અથવા ન ોંધણી મેળવવામાોંથી મ વક્ત આપવામાોં આવી 

છે? 

 

જવાિ: ના, ડાયરકે્ટ સેલસકને FSSAI લાઇસન્સ અથવા નોાંધણી મળેવવામાાંથી મરુક્ત આપવામાાં આવતી 

નથી. માત્ર રકસ્સામાાં, જ્યાાં ડાયરકે્ટ સરેલાંગ એરન્ટટીઓ તેમના ડાયરકે્ટ સેલસકની જવાિદારીઓ લેવા તૈયાર 

છે અન ેતેમને લરેખતમાાં આપી છે આવી જવાિદારીઓની મારલકી ધરાવતા, ડાયરકે્ટ સલેસે FSSAI નોાંધણી 

પ્રમાણપત્રો મળેવવાની જરૂર નથી. પ્રત્યક્ષ FSSAI લાયસન્સની શે્રણી હેઠળ આવતા રવિેતાઓએ તમામ 

સાંજોગોમાાં લાઇસન્સ મેળવવુાં જરૂરી છે. 

 

પ્રશ્ન82. શ ોં જૂથ 24-36 મવહના વયના િાળક  માટે ફ મ્ય ટલેટેડ સવલલમેન્ સ માટે proprietary food 

માટેન ોં લાઇસન્સ લઈ શકાય છે? 

 



જવાિ: FSSAI ઓડકર 15(15) 2018/CLAs/RCD/FSSAI તારીખ 18મી ઑક્ટોિર 2019 મજુિ, કેટેગરી 

13.2 રશશઓુ અન ેનાના િાળકો માટે પૂરક ખોરાક લાઇસન્સ હેઠળ 24-36 મરહનાની વયજૂથ માટે િાળકો 

માટે ફોમ્પયુકલેટેડ સર્લમને્્ સ માટે FSSAI  લાઈસન્સમાાં proprietary food મા  ખોરાક માંજૂર કરી શકાતો નથી. 

 

પ્રશ્ન83. કયા ફડૂ વિઝનેસ ઓપરટેસટને વરપકેસટ તરીકે વગીકૃત કરવામાોં આવ ેછે? 

 

જવાિ: રરપરેકાંગ એટલ ેખાદ્ય ઉત્પાદનોને ન્યનૂતમ પ્રરિયા, જથ્થાિાંધ પેકેજોમાાંથી સોરટિંગ, ગ્રરેડાંગ, સીરવાંગ 

વગેર ેજવેી જરૂરી પ્રરિયા કયાક પછી લિેરલાંગ સાથે રવરવધ કદમાાં પકે કરવુાં. પરાંતુ તેનાથી ખોરાક ઉત્પાદન 

મેની્યુલેટેડ અન ેcomposition અથવા ફોમ્પયુકલેશન અસરગ્રસ્ત અથવા િદલાતા ના હોવા જોઈએ. 

રરપેકર એ ડીમ્પડ ઉત્પાદક છે અન ેFSS (લાઈસન્સ અને નોાંધણી ફૂડ રિઝનેસ) રગે્યુલેશન્સ, 2011 

ની તમામ જોગવાઈઓનુાં પાલન કરશ.ે 

 

પ્રશ્ન84. કયા ફડૂ વિઝનેસ ઓપરટેસટને વરલેિેલર તરીકે વગીકૃત કરવામાોં આવ ેછે? 

 

જવાિ: રરલેિેલસક ઉત્પાદકો માનવામાાં આવ ેછે અન ેતે ઉત્પાદન માટે પાટી ઉત્પાદકો માટેના શેડ્યૂલ 4 માટે 

રનધાકરરત તમામ શરતોનુાં પાલન સરુનરિત કર ેછે. ઉત્પાદકો Relabeller ઉત્પાદન જાતે િનાવતુાં નથી તેના 

િદલ ેત્રીજા સાથ ેકરાર/કરાર કર ેછે 

 

પ્રશ્ન85. FSSAI લાઇસન્સ મેળવવા માટે પ્રવાસન મોંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ સ્ટટાર-રવેટોંગ પ્રમાણપત્ર 

જરૂરી છે? 

 

જવાિ: FSSAI તેના ઓડકર 12(1)2019/હોટેલ એન્ડ રસે્ટોરન્ટ એસોરસએશન/RCD/FSSAI તારીખ 7મી 

ફેબ્રુઆરી 2019 દ્વારા સ્પષ્ટ કયુિં કે સ્ટાર-રરેટાંગ પ્રમાણપત્ર એ FSSAI લાઇસન્સ મેળવવા માટે હોટેલ્સ માટે 

પૂવકશરત દસ્તાવજે નથી. જો હોટેલ ેપયકટન માંત્રાલય (HRACC) પાસથેી સ્ટાર-રરેટાંગ પ્રમાણપત્ર મળેવ્યુાં હોય, 

તો FBO એ જરૂરી છે તે જ અપલોડ કરો, અન્યથા, FBO એ સ્વ-ઘોષણા અપલોડ કરવાની જરૂર છે કે તેણ ે

સ્ટાર-રરેટાંગ માટે પસાંદ કયુિં નથી. પ્રવાસન માંત્રાલય (HRACC). પ્રવાસન માંત્રાલયના સ્ટાર રરેટાંગ રવનાની 

હોટેલને સાથે વગીકૃત કરવામાાં આવી છે FSSAI લાઇસન્સ મેળવવા માટે એક અને િે સ્ટાર હોટેલ્સ. વધુમાાં, 

માંત્રાલય દ્વારા હોટેલોન ેફાઈવ સ્ટાર અને તેનાથી ઉપરનુાં રરેટાંગ આપવામાાં આવ્યુાં છે પ્રવાસન માટે કેન્રીય 

લાઇસન્સ મળેવવાની જરૂર છે અન ેિાકીનુાં રાજ્ય લાઇસન્સ/નોાંધણી મળેવવા માટે જરૂરી છે. 

 

પ્રશ્ન86. શ ોં FSSAI લાયસન્સ માટે સેન્ટરલ ગ્રાઉન્ડ વ ટર ઓથ વરટી પાસેથી NOCની ક ઈ જરૂવરયાત 

છે? 

 

જવાિ: હા. જો કોઈ FBO ખાદ્યપદાથોનો વ્યવસાય લની પ્રવરૃત્તઓ કરવા માટે ભૂગભકજળ (અરતશય 

શોષણવાળા રવસ્તારોમાાં રસ્થત છે) કાઢતુાં હોય, તેણ ે FSSAI લાઇસન્સ માટે અરજી કરતા પહેલા, સેન્ટરલ 

ગ્રાઉન્ડ વોટર ઓથોરરટી પાસેથી NOC મેળવવાની જરૂર છે. 

ઓડકર નાંિર નો સાંદભક લો. 5(9)2017/CLA/DO મુાંિઈ/RCD/FSSAI તારીખ 02.01.2018. 

 

પ્રશ્ન87. શ ોં દૂધ વચેનાર/દૂધવાળાન ેFSSAI લાયસન્સ/ન ોંધણીની જરૂર છે? ભલે તે પ તાન ોં દૂધ વચેત  

હ ય સીધા ગ્રાહક ન.ે 

 

જવાિ: હા. જો તેઓ દૂધ અન ે દૂધ વેચતા હોય તો િધા દૂધ રવિેતાઓ/દૂધવાળાઓને FSSAI નોાંધણી 

પ્રમાણપત્રની જરૂર પડે છે. 12 લાખ રૂ. સુધીના ઉત્પાદનો વારષકક. જો તેમનુાં વારષકક વચેાણ રૂ. 12 લાખ ન ે

પાર કર.ે, તેમન ેFSSAI લાઇસન્સ મેળવવાની જરૂર છે.  

 

 

 

 



પ્રશ્ન88. શ ોં દૂધ સોંગ્રહ/ચીવલોંગ સેન્ટરને FSSAI લાયસન્સ/ન ોંધણીની જરૂર છે? 

 

જવાિ: હા. દૂધ સાંગ્રહ અથવા રચરલાંગ સેન્ટરને તેના કેન્ર દ્વારા રનયાંરત્રત દૂધનુાં પ્રમાણ આધાર ે FSSAI 

લાયસન્સ/નોાંધણીની જરૂર છે. રકસ્સામાાં, કેન્રીયકૃત દૂધ રચરલાંગ/સાંગ્રહ કેન્ર FSSAI સાથ ેનોાંધાયેલ/લાયસન્સ 

ધરાવતુાં હોય, તો વ્યરક્તગત નાનુાં રચરલાંગ કેન્રો (ગ્રામ્પય સ્તર ેઅથવા તેથી વધ ુસ્થારપત) FSSAI સાથ ેવ્યરક્તગત 

રીતે નોાંધાયેલ હોવુાં જરૂરી નથી. તેમના FSS એક્ટ અન ેતેમાાં િનાવેલા રનયમો અન ેરનયમોનુાં પાલન કેન્રીયકૃત 

દૂધ દ્વારા કરવામાાં આવશ ેરચરલાંગ/સાંગ્રહ કેન્ર. 

 

પ્રશ્ન89. શ ોં ક ઈ દૂધ વવિેતા/દૂધવાળ  કે જઓે તેમના દૂધન ોં સોંપણૂટ ઉત્પાદન સહકારી મોંડળીન ેસલલાય 

કર ેછે FSSAI લાઇસન્સ/ન ોંધણીની જરૂર છે? 

 

જવાિ: જો કોઈ દૂધવાળો/રવિેતા સહકારી માંડળીના રરજસ્ટડક રવિેતા હોય અન ે તેનુાં આખુાં ઉત્પાદન તે 

સોસાયટીને દૂધ વેચતો હોય, તેને FSSAI નોાંધણી મળેવવામાાંથી મરુક્ત આપવામાાં આવી છે. તે રકસ્સામાાં, 

સહકારી માંડળીએ લાયસન્સ અથવા FSSAI સાથે નોાંધાયલે હોવુાં જોઈએ. 

 

પ્રશ્ન90. જ  મારી કેન્ર/રાજ્ય સરકારની કચરેી/શૈક્ષવણક સોંસ્ટથા/ભવનમાોં, હ વસ્ટપટલ/જલે અથવા સમાન 

સ્ટથાપના માોં કેન્ટીન છે. - માર ેકય ોં લાઇસન્સ મળેવવ ોં જ ઈએ - રાજ્ય અથવા કેન્રીય લાઇસન્સ? 

 

જવાિ: જો તમ ેકેન્ર/રાજ્ય સરકારમાાં કેન્ટીન ચલાવતા ખાનગી ફૂડ રિઝનેસ ઓપરટેર (FBO) છો આ સાંસ્થા, 

તમાર ે પાત્રતા મજુિ નોાંધણી/રાજ્ય લાઇસન્સ/સને્ટરલ લાયસન્સ માટે અરજી કરવી જરૂરી છે. ફૂડ સફે્ટી 

કમ્પ્લાયન્સ રસસ્ટમના હોમપજે પર ઉપલબ્ધ માપદાં ડ. રકસ્સામાાં, કેન્ર સરકારની સાંસ્થાઓ/સ્થાપનાઓમાાં 

કેન્ટીન કેન્ર દ્વારા ચલાવવામાાં આવી રહી છે સરકારી સાંસ્થા પોતે, પછી લાયસન્સ/રજીસ્ટરેશન માટેની 

ઓનલાઈન અરજી આ મજુિ કરવાની રહેશે ફૂડ સફે્ટી કમ્પ્લાયન્સ રસસ્ટમ અથવા ફૂડ સફે્ટી કનેક્ટ 

એર્લકેશન પર નીચ ેઆપેલા માપદાં ડ.  

 

પ્રકાર                                 

 

ય ગ્યતા માપદોં ડ ફી 

સેન્ટરલ રજીસ્ટરેશન કેન્ટીનનુાં વારષકક ટનકઓવર રૂ. 12 લાખ રૂ. 100 

 

સેન્ટરલ લાઇસન્સ કેન્ટીનનુાં વારષકક ટનકઓવર રૂ. 12 લાખ 

થી વધ ુ 

 

રૂ. 2000 

 

 

પ્રશ્ન91. માર  FSSAI લાઇસન્સ નોંિર િદલાઈ ગય  છે. શ ોં હ ોં  જૂની FSSAI લાઇસન્સ નોંિર સાથે પ્રી-

વપ્રન્ટેડ પેકેવજોંગ સામગ્રીન  ઉપય ગ કરી શક ોં  છ ોં ? 

 

જવાિ: નામ, સરનામુાં અથવા લાઇસન્સ નાંિર િદલવાના રકસ્સામાાં, તમે પ્રી-રપ્રન્ટેડ પેકેરજાંગ સામગ્રી ઉપયોગ  

કરવાની પરવાનગી માટે અરજી કરી શકો છો. પરવાનગી માટેની રવનાંતી FSSAI મુખ્યાલયને રનયત ફી સાથ ે

મોકલવામાાં આવશ.ે  સાંદભક લો 

FSSAI ઓડકર નાં. 12(2)2016/FBO પ્રરતરનરધત્વ/Enf/FSSAI અન ે 12(2)2017/FBO 

પ્રરતરનરધત્વ/Enf/FSSAI તારીખ 23/11/2016 અન ે14.11.2017 અનિુમ,ે વેિસાઇટ (www.fssai.gov.in) 

પર ઉપલબ્ધ છે. 

 

 

 

 

 

 



પ્રશ્ન92. જ  મન ેફડૂ વિઝનેસ ઓપરટેર સામે ફવરયાદ હ ય ત  હ ોં  ક્ાોં સોંપકટ  કરી શક ોં? 

 

જવાિ: તમ ે FSSAI ના ફૂડ સફે્ટી કનેક્ટ પોટકલ પર તમારી ખોરાક સાંિાંરધત ફરરયાદ ઉઠાવી શકો છો 

(https://foodlicensing.fssai.gov.in/cmsweb/). તમે ‘ફૂડ સેફ્ટી કનેક્ટ’ એપ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. 

દરકે નોાંધાયેલ ફરરયાદન ેએક અનન્ય નાંિર આપવામાાં આવે છે જનેા દ્વારા ફરરયાદી તેની ફરરયાદની રસ્થરત 

જાણી શકે છે. 

 

પ્રશ્ન93. જ  હ ોં  આયાતકાર હ ઉોં - શ ોં માર ેલાયસન્સની જરૂર છે- કય ોં? 

 

જવાિ: હા, િધા આયાતકારોએ આયાતકાર શે્રણી હેઠળ FSSAI સને્ટરલ લાઇસન્સ મળેવવાની જરૂર છે. 

 

પ્રશ્ન94. મારી પાસે પહેલથેી જ FSSAI ન ોં સ્ટટેટ લાયસન્સ છે. શ ોં હ ોં  સમાન લાઇસન્સ પર ખાદ્ય 

ઉત્પાદન ની આયાત કરી શક ોં? 

 

જવાિ: Q 93 નો સાંદભક લો. FBOs એ ભારતમાાં  ખોરાકની આયાત કરવા માટે આયાતકાર શે્રણી હેઠળ 

FSSAI નુાં કેન્રીય લાઇસન્સ મેળવવાની જરૂર છે. 

 

જો તમારી પાસ ેપહેલાથી જ FSSAI નુાં સ્ટેટ લાયસન્સ છે, તો તમાર ેતમારા હાલના સ્ટેટ લાયસન્સમાાં ફેરફાર 

ફી વત્તા કેન્રીય લાઇસન્સ શે્રણી રાજ્ય લાઇસન્સ અન ે કેન્રીય લાયસન્સ વચ્ચનેી રકમની તફાવત સાથ ે

આયાતકાર પ્રકારના વ્યવસાયના ઉમેરા માટે ફેરફાર કરવાની જરૂર છે.  

 

ઉપરાાંત, FSSAI ઓડકર નાંિરનો સાંદભક લો 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI તારીખ 31મી મે 2021. 

 

પ્રશ્ન95. 2.1.13 (1) FSS (ખાદ્ય વ્યવસાય ન ોં લાઇસવન્સોંગ અન ેન ોંધણી) રગે્ય લેશન્સ, 2011 ક્લ ઝ હેઠળ 

ઉલ્લેવખત વાવષટક વળતરના સોંદભટમાોં 'ખાદ્ય ઉત્પાદન  હેન્ડલ' ન  અથટ શ ોં થાય છે? 

 

જવાિ: અહીાં 'ફૂડ પ્રોડક્ટ હેન્ડલ' શબ્દનો અથક થાય છે - ખાદ્ય પ્રવરૃત્ત કે જનેા માટે FSSAI લાઇસન્સની માંજુરી 

આપવામાાં આવ્યુાં છે. 

 

 જો વ્યવસાયનો પ્રકાર (FSSAI લાયસન્સમાાં) ઉત્પાદક/રરપેકર/રરલેિેલર હોય, તો 'ખાદ્ય ઉત્પાદનો હેન્ડલ્ડ' 

નો અથક 'FSSAI લાયસન્સ દ્વારા સમથકન કરાયેલ તમામ ખાદ્ય ઉત્પાદનો જ ેહતા તૃતીય પક્ષ ઉત્પાદકો દ્વારા 

પુનઃપેકી ાંગ અને ઉત્પાદન સરહત ઉત્પારદત/પ્રરિયા કરલે પાછલા નાણાકીય વષક દરરમયાન.  

 

તેવી જ રીતે, જો વ્યવસાયનો પ્રકાર (લાઇસન્સમાાં) આયાતકાર હોય, તો 'ખાદ્ય ઉત્પાદનો હેન્ડલ' નો અથક થશ ે

FBO દ્વારા 'ગત નાણાકીય વષક દરરમયાન આયાત કરાયેલ ખાદ્ય ઉત્પાદનો'.  

 

અન્ય પ્રકારના વ્યવસાયો માટે (જમે કે રવતરક, જથ્થાિાંધ વપેારી, છૂટક વપેારી, સાંગ્રહ, ટર ાન્સપોટકર અને ખોરાક 

સેવાઓ વગેર)ે વારષકક રરટનક સિરમટ કરવાની જોગવાઈ હાલમાાં લાગ ુપડતી નથી. 

 

પ્રશ્ન96. મારી પાસે ખાદ્ય ચીજ ના ઉત્પાદન માટે FSSAI ન ોંધણી પ્રમાણપત્ર છે. શ ોં માર ેજરૂર છે 

વાવષટક વરટનટ સિવમટ કર ? 

 

જવાિ:  પટેી ફૂડ રિઝનેસ ઓપરટેસક (FBOs) કે જઓે FSSAI નોાંધણી પ્રમાણપત્ર ધરાવ ેછે 

(2xxxxxxxxxxxx) વારષકક રરટનક સિરમટ કરવાની જરૂર નથી. માત્ર FSSAI લાઇસન્સ ધરાવતા FBOs 

સામેલ છે ખાદ્ય ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન અન ેઆયાત માટે ફોમક D1 માાં વારષકક વળતર સિરમટ કરવુાં જરૂરી છે. 

(સાંદભક આપો Q47 પણ). 

 



પ્રશ્ન97. હ ોં  ફડૂ ટર ક દ્વારા ફડૂ/કેટવરોંગ સેવાઓ શરૂ કરવા માોંગ  છ ોં . જ ે ય ગ્ય પ્રકાર છે FSSAI 

લાઇસન્સ/ન ોંધણી અરજી કરવા માટે વ્યવસાય/ખાદ્ય કેટેગરી? 

 

જવાિ: ફૂડ ટરકને ‘ફૂડ વેરન્ડાંગ એસ્ટારબ્લશમેન્ટ’ પ્રકારના વ્યવસાય હેઠળ આવરી લવેામાાં આવે છે. તમાર ે

પસાંદ કરવાની જરૂર છે 'ફૂડ વેરન્ડાંગ એસ્ટારબ્લશમેન્ટ' અને ત્યાર િાદ ઉપલબ્ધ 1 થી 16 સુધીની યોગ્ય ફૂડ 

પ્રોડક્ટ કેટેગરી. 

ઉદાહરણ તરીકે, FPC 16 તૈયાર ખોરાક માટે છે. 

 

પ્રશ્ન98. કલમ 10.1.2 મ જિ એટલ ેકે ખાદ્ય સ રક્ષાના અન સૂવચ IV (ભાગ II) હેઠળ આર ગ્યની વસ્ટથવત 

અન ે ધ રણ  (ખાદ્ય વ્યવસાય ન ોં લાઇસવન્સોંગ અન ે ન ોંધણી), વવવનયમ  2011, વ્યવસ્ટથાઓ હશે 

સોંસ્ટથાના ફડૂ હેન્ડલસટ/કમટચારીઓની વષટમાોં એકવાર તિીિી તપાસ કરાવવા માટે કરવામાોં આવ ેછે 

ખાતરી કર  કે તેઓ ક ઈપણ ચેપી, ચેપી અન ેઅન્ય ચપેી ર ગ થી મ ક્ત છે. આ એક વષટ નાણાકીય વષટ 

છે કે કેલેન્ડર વષટ? 

 

જવાિ: તિીિી તપાસના રકસ્સામાાં, કલમ 10.1.2 માાં ઉલ્લેરખત વષકને નાણાકીય તરીકે ગણવામાાં આવશ.ે 

FBO આપેલ નાણાકીય વષકમાાં કોઈપણ સમયે તેના કમકચારીઓ/ફૂડ હેન્ડલસકની તપાસ કરાવી શકે છે. આગળ 

માાં નવા ખાદ્ય વ્યવસાયના રકસ્સામાાં, નવી ભરતી કરનારાઓએ તે પહેલાાં અથવા તે સમય ે તિીિી 

પરીક્ષામાાંથી પસાર થવુાં પડશે. 

 

પ્રશ્ન99. પવરવશષ્ટ 3 ના મ દ્દા નોં. 12 મ જિ એટલે કે લાયસન્સની શરત , સોંિોંવધત કેવમકલન ોં પરીક્ષણ 

અન/ેઅથવા પ તાના અથવા NABL માન્યતા પ્રાપ્ત/FSSAI દ્વારા ખાદ્ય ઉત્પાદન માોં 

માઇિ િાય લ જીકલ દૂષક  સૂવચત પ્રય ગશાળાઓ છ મવહનામાોં ઓછામાોં ઓછી એક વખત કરવાની 

રહેશે. કૃપયા આ છ મવહનાની શરૂઆતની સ્ટપષ્ટતા કર  વષટના કયા મવહનાથી? 

 

જવાિ: લાઇસન્સ નાંિર 12 ની શરત મજુિ ખાદ્ય ઉત્પાદનોનુાં પરીક્ષણ દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવશ ે

નાણાકીય વષોના આધાર ેઉત્પાદકો એટલ ેકે એરપ્રલથી સ્ટેમ્પિરના પ્રથમ અધક વષક અન ેિીજા અધકવારષકક 

િે પરીક્ષણો વચ્ચ ેઓછામાાં ઓછા ત્રણ મરહનાના અાંતર સાથ ેઓક્ટોિરથી માચક સુધીનુાં વષક. FSSAI નો પણ 

સાંદભક લો આ સાંદભે જારી કરાયેલ 08મી જુલાઈ 2021 ના રોજ િમાાંક 15(31) 2020 / FoSCoS/RCD/ FSSAI 

દ્વારા ઓડકર. 

 

પ્રશ્ન100. શ ોં FSSAI લાયસન્સ માટે અરજી કરતી વખત ેBIS લાઇસન્સ અથવા અરજીની રસીદ સિવમટ 

કરવી ફરવજયાત છે? પેકેજ્ડ વડરોં વકોંગ વ ટર કે વમનરલ વ ટર માટે? 

 

જવાિ - હા, FBO એ પેકેજ્ડ રડરાં રકાંગ વોટર અને રમનરલ વોટર નવા FSSAI લાઇસન્સ માટે અરજી કરતી 

વખતે BIS લાયસન્સની નકલ અથવા BIS લાયસન્સ માટેની અરજી દશાકવતા રકેોરડિંગ પત્રની નકલ 

ફરરજયાતપણ ેFoSCoS ની ઓનલાઈન રસસ્ટમ પર અપલોડ કરવી પડશ.ે FSSAI લાયસન્સ મેળવવા માટે 

જરૂરી દસ્તાવજેોની સાંપણૂક વ્યવસાય મજુિની સૂરચ FoSCoS ના હોમપજે પર ઉપલબ્ધ છે. 

 

પ્રશ્ન101 - પેકેજ્ડ વડરોં વકોંગ વ ટર કે વમનરલ વ ટર માટે લાયસન્સ વરન્ય અલની અરજી કરતી વખતે FBO 

એ BIS લાઇસન્સ સિવમટ કરવાની જરૂર છે? 

 

જવાિ – હા, લાયસન્સના રરન્યુઅલ માટે અરજી કરતી વખતે BIS લાઇસન્સ પેકેજ્ડ રડરાં રકાંગ વોટર અન ે

રમનરલ વોટરના ઉત્પાદક દ્વારા ફરરજયાતપણે સિરમટ કરવુાં પડશ.ે 

 

 

 

 

 



પ્રશ્ન102 – શ ોં લાયસન્સના વરન્ય અલની અરજી કરતી વખતે વાવષટક વરટનટ સિવમટ કરવ ોં જરૂરી છે? 

 

જવાિ - લાયસન્સ રરન્યઅુલ દરરમયાન, વારષકક રરટનક સિરમટ કરવુાં ફરરજયાત નથી. અગાઉના નાણાકીય 

વષકનુાં વારષકક વળતર દર વષકની 31મી મ ેસુધીમાાં સિરમટ કરવુાં જરૂરી છે, જનેાથી વારષકક રરટનક સિરમટ ન 

કરવા પર આગળનો દાં ડ પ્રરત રદવસ 100 રૂ. લાગ ુપડે છે. 

 

Q103 – શ ોં હ ોં  ઑફલાઇન અથવા ઑનલાઇન મ ડ દ્વારા વાવષટક વરટનટ સિવમટ કરી શક ોં? 

 

જવાિ - FBOs એ ફૂડ દ્વારા નાણાકીય વષક 2020-21 થી ફક્ત ઑનલાઇન મોડ દ્વારા વારષકક રરટનક સિરમટ 

કરવુાં જરૂરી છે. સલામતી અનુપાલન પ્રણાલી (FoSCoS – https://foscos.fssai.gov.in) અન ેવારષકક રરટનક 

ઑફલાઇન સિરમશન  (શારીરરક રીતે અથવા ટપાલ દ્વારા) સત્તાવાળાઓ દ્વારા સ્વીકારવામાાં આવશે નહીાં. 

 

કૃપા કરીન ેFSSAI ઓડકર નાંિર દ્વારા સાંદભક લો 

15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI તારીખ 18મી રડસેમ્પિર 2020. 

 

Q104 – હ ોં  દૂધ અને દૂધની િનાવટ ન  ઉત્પાદક છ ોં . શ ોં માર ેઅધટવાવષટક વરટનટ સિવમટ કરવાની જરૂર 

છે? 

 

જવાિ - FSSAI એ સામેલ ખાદ્ય વ્યવસાયો દ્વારા અધકવારષકક વળતર (ફોમક D2) સિરમટ કરવાનુાં નાણાકીય 

વષક 2020-21 થી  િાંધ કરી દીધુાં છે. જો કે, આવા ખાદ્ય વ્યવસાયો માટે દૂધ અન ેદૂધ ઉત્પાદનોના ઉત્પાદનમાાં 

માત્ર FoSCoS દ્વારા વારષકક રરટનક (ફોમક D1) સિરમટ કરવાનુાં જરૂરી છે. 

 

કૃપા કરીન ેFSSAI ઓડકર નાંિર દ્વારા સાંદભક લો 

15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI તારીખ 18મી રડસેમ્પિર 2020. 

 

Q105 – ઓટ -વરજકે્ટેડ એલલીકેશનને પ નઃસવિય કરવા માટેની વવનોંતી કેવી રીતે કરવી? 

 

જવાિ - FBO દ્વારા લાયસન્સ અથવા નોાંધણી માટે સ્વતઃ અસ્વીકાર કરલે અરજીન ેપનુઃસ્થારપત કરવા માટે 

ઑનલાઇન રવનાંતી ફાઇલ કરી શકે છે ઓનલાઈન ફૂડ સફે્ટી કમ્પ્લાયન્સ પોટકલ (FoSCoS – 

https://foscos.fssai.gov.in). SOP પત્ર દ્વારા આપવામાાં આવે છે 

no 11(9)/2020/Misc./representation/RCD/FSSAI તારીખ 15મી રડસેમ્પિર 2020 અન ે FSSAI પર 

ઉપલબ્ધ છે વેિસાઇટ/FoSCoS પોટકલનુાં હોમપજે. 

 

Q106 - શ ોં લાઇસન્સ અરજી કરતી વખતે ખાદ્ય શ્રણેી "13" (ખાસ પ ષક ઉપય ગ  માટે િનાવાયેલ ખાદ્ય 

સામગ્રી) proprietary food હેઠળ આવ ેતેન  અવકાશ છે? 

 

જવાિ – ના, proprietary foodમાાં foods for special dietary uses, foods for special medical 

purposes, functional foods, nutraceuticals, health supplements કે જ ેકેન્રીય સરકાર આ માટે સરૂચત 

કરી શકે છે તેનો સમાવશે થતો નથી  આથી, ફૂડ પ્રોડક્ટ કેટેગરી-13 માટે proprietary food હેઠળના કોઈ 

લાઇસન્સ માટે અરજી કરી શકાતી નથી. 

 

પ્રશ્ન107 – શ ોં લાયસન્સ/રજીસ્ટટરેશન માટે અરજી કરતા પહેલા તમામ દસ્ટતાવજે  સ્ટવ-પ્રમાવણત કરવા 

જરૂરી છે? 

 

જવાિ - હા, િધા અરજદારોએ લાયસન્સ/રજીસ્ટરેશન માટે અરજી કરતી વખતે સહી કરનાર/મારલક અરધકૃત 

દ્વારા ફરરજયાતપણ ેસ્વ-પ્રમારણત તમામ દસ્તાવજેો અપલોડ કરવા જરૂરી છે 
. 



પ્રશ્ન108 – લાયસન્સ/ન ોંધણીના સોંદભટમાોં હ ોં  મારી ભૂલભરલેી/અજાણતા ચૂકવણીન ોં વરફોંડ ફી કેવી રીતે 

મેળવી શક ોં? 

 

જવાિ - FBO ના સાંિાંધમાાં FSSAI ખાતામાાં જમા થયેલી ભૂલભરલેી/અજાણતા ચૂકવણીઓનુાં રરફાંડ મેળવી 

શકે છે. FoSCoS પોટકલના હોમપજે પર લાઇસન્સ/નોાંધણી ફી રરફાંડની અરજી પ્રરિયા માટે SOP ઉપલબ્ધ છે. 

FBO અજાણતા/ભૂલભરી અથવા ડુર્લકેટ ચુકવણીના રરફાં રડાંગ કરવાની ચકુવણી માટે ચુકવણી તારીખથી 15 

રદવસો પછી જ રવનાંતી કરશે. 

 

Q109 - હ ોં  'િેવરવેજસ' કેટેગરી માટે ઈ-ક મસટ પ્રકારના વ્યવસાય હેઠળ FSSAI લાયસન્સ માટે અરજી 

કરી રહ્ય  છ ોં  (ફડૂ પ્ર ડક્ટ કેટેગરી -14). શ ોં હ ોં  આ લાઇસન્સ મેળવ્યા પછી દારૂના વચેાણ માટે પણ પાત્ર 

છ ોં ? 

 

જવાિ- FBO એ ફૂડ પ્રોડક્ટ કેટેગરી 14 (પીણાાં) ઈ-કોમસક પ્રકારના વ્યવસાયો હેઠળ અરજી કરવામાાં આવ ે

તો દારૂનુાં ઓનલાઈન વચેાણ ન કરવા માટે સ્વ-ઘોષણા સિરમટ કરવાની જરૂર છે- 
. 

જો કે, જો FBO ઈ-કોમસક દ્વારા દારૂ વેચવા માાંગે છે, તો તેણે સાંિાંરધત રાજ્યમાાંથી લાઇસન્સ માટે અરજી કરતી 

વખતે આિકારી રવભાગ NOC સિરમટ કરવુાં પડશ.ે 

 

Q110 - જ  હ ોં  લાસ્ટટ માઇલ વડવલવરી પસટન અથવા ડાયરકે્ટ સેવલોંગ એજન્ટ અથવા ફડૂ વેવન્ડોંગ મશીન , 

વ ટર વેવન્ડોંગ મશીન, ફડૂ એટીએમ અથવા બ્રાન્ડેડ ફડૂ કાટટ  તરીકે માવલકી ધરાવ ેછે એકલ/મ ખ્ય એવન્ટટી 

હ ઉોં  ત  શ ોં માર ેFSSAI ન ોંધણીની જરૂર છે? 

 

જવાિ – લાસ્ટ માઈલ રડરલવરી પસકન અથવા ડાયરકે્ટ સેરલાંગ એજન્ટ અથવા ફૂડ વરેન્ડાંગ મશીન, વોટર 

વેરન્ડાંગ FSSAI દ્વારા મશીનો, ફૂડ એટીએમ અથવા ફૂડ કાટકના મારલકોન ેરરજસ્ટરેશન મળેવવામાાંથી મુરક્ત 

આપવામાાં આવી છે.  FSSAI પત્ર નાંિર 15(6)2018/FLRS/RCD/FSSAI તારીખ 8મી જુલાઈ 2019 દ્વારા 

ઉલ્લેરખત શરતોન ેઆધીન અન ે19મી સ્ટેમ્પિર 2019. 

 

પ્રશ્ન111 – શ ોં ઈ-ક મસટ FBOs ની રાજ્ય/શહેર મ જિની પેટા-ઑવફસમાોં FSSAI લાઇસન્સ લેવ ોં જરૂરી 

છે? 

જવાિ – ના,જો FSS એક્ટ, 2006ની કલમ 3(n) હેઠળ વ્યાખ્યારયત કયાક મજુિમાાંથી કોઈ પણ  food 

business activities થતી ન હોય તો  તમામ રાજ્યોમાાં ઈ-કોમસક ફૂડ રિઝનેસ માટે FSSAI લાયસન્સ જરૂરી 

નથી. જો કે, ઈ-કોમસક એફિીઓ (િે કે તેથી વધ ુરાજ્યોમાાંથી કાયકરત) પાસે એક હેડ ઓરફસ લાયસન્સ હોવુાં 

જોઈએ અન ે તે તેમની રાજ્ય/શહેર મજુિની પેટા-ઑરફસનો રકેોડક જાળવતુાં હોવી જોઇએ. FSSAI 

લાયસન્સની નકલ તેમને જારી કરો ઈ-કોમસક એફિીઓ (મખુ્ય કાયાકલય કચેરીઓ ખાતે) પણ પટેા-ના 

પરરસરમાાં અગ્રણી સ્થાન ેપ્રદરશકત થશે. 

 

[નીચનેા FAQ 30મી સ્ટેમ્પિર 2021ના રોજ ઉમેરવામાાં આવ્યા છે] 

 

Q112 - શ ોં ખાદ્ય ઉત્પાદન ના વચેાણ પર ખાદ્ય વ્યવસાય  દ્વારા મેમ િીલ વગેર ેરસીદ /ઇનવ ઇસ/ર કડ 

પર FSSAI લાયસન્સ/રજીસ્ટટરેશન નોંિરન  ઉલ્લેખ કરવ  ફરવજયાત છે? 

 

જવાિ - હા, રોકડ રસીદો પર 14-અાંકનુાં FSSAI લાઇસન્સ અથવા નોાંધણી નાંિર જાહેર કરવો ફરરજયાત 

છે/તમામ ખાદ્ય વ્યવસાયો દ્વારા ઇન્વોઇસ/કેશ મેમો/િીલ વગેર ેખરીદો. જ્યાર ેકોઈપણ ઓપરટેર  િે વ્યવહાર 

દસ્તાવજેો જારી કર ેછે જમે કે ટર ાન્સપોટકસક ટર ાન્સપોટક  ચલાન/રિલ વગેર ેઅન ેઇન્વોઇસ જારી કરતા હોય તો 

FSSAI િાંને દસ્તાવજેો પર નાંિરનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે. એકમાત્ર મરુક્ત GST ઈ-વ ેરિલ અને તેના જવેી 

હશે અન્ય સરકારી દસ્તાવજેો જ ેરસસ્ટમ જનરટે થાય છે. મહેરિાની કરીન ેFSSAI ઓડકરનો પણ સાંદભક લો 

15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI તારીખ 8મી જૂન 2021. 



 

પ્રશ્ન113 – જ  હ ોં  ખાદ્ય પદાથોના સલલાયમાોં સામેલ હ ઉોં  ત  ય ગ્ય શ્રેણી કઈ છે? 

 

જવાિ – ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓના પુરવઠામાાં રોકાયેલ FBO ક્ાાં તો રવતરક અન/ેઅથવા જથ્થાિાંધ વપેારી 

અન/ેઅથવા ટર ાન્સપોટકર શે્રણી અરજી કરી શકે છે. 
. 

પ્રશ્ન114 – જ  હ ોં  મારી ખાદ્યપદાથો તૃતીય પક્ષ ઉત્પાદક  દ્વારા ઉત્પાવદત કરી રહ્ય  હ ઉોં  ત  ય ગ્ય શ્રેણી 

કઈ છે? 

 

જવાિ – તૃતીય પક્ષ ઉત્પાદકો પાસથેી ઉત્પારદત ઉત્પાદનો મેળવનાર ફૂડ રિઝનસે ઓપરટેર લાયસન્સ માટે 

FSSAI ઓડકર 1(5)/Enf-1/FSSAI/2012 તારીખ 01.04.2013 મજુિ રરલેિેલર કેટેગરી હેઠળ અરજી કરશ.ે 

 

 

Q115 – મારી પાસે 'સલલાયર' અન/ેઅથવા 'માકેટર' પ્રકારન  વ્યવસાય (KoB) હેઠળ FSSAI 

લાઇસન્સ/ન ોંધણી છે, પરોંત  તે હવ ેઓનલાઈન વસસ્ટટમ (FoSCoS) થી અક્ષમ છે. માર ેશ ોં પગલાોં લેવાની 

જરૂર છે? 

 

જવાિ - 'સ્લાયર' અન/ેઅથવા 'માકેટર' કેટેગરી 16મી સ્ટેમ્પિર, 2021 થી પ્રવરૃત્તની ઓવરલેરપાંગ પ્રકૃરતના 

કારણ ેઅક્ષમ કરવામાાં આવી છે. 'સ્લાયર' અન/ેઅથવા KoB લાયસન્સ હેઠળના હાલના FSSAI લાઇસન્સ 

ધારક સમાન KoB હેઠળ હજુ પણ તેમનુાં લાઇસન્સ રરન્ય ૂકરી શકે છે, પરાંતુ લાયસન્સ/નોાંધણીમાાં ફેરફાર કરવા 

અન ેયોગ્ય KoB પસાંદ કરવા માટે લાયસન્સ/નોાંધણીમાાં આગામી ફેરફાર જરૂરી છે. 

 

પ્રશ્ન 116 – જ  ક ઈ FBO સ્ટથાવનક તેમજ વનકાસ િજાર માટે ખાદ્ય ચીજવસ્ટત ઓના ઉત્પાદન/વેપાર સાથ ે

સોંકળાયેલ ોં હ ય, FSSAI લાઇસન્સ લાગ  કરવા માટે ય ગ્ય શ્રણેી કઈ છે? 

 

જવાિ – સ્થારનક િજાર અન ેરનકાસ માટે ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓના ઉત્પાદન/વપેાર સાથ ેસાંકળાયેલા FBOs, 

યોગ્ય KoB માટે 'મેન્યુફેક્ચરરાંગ' ગ્રુપ હેડ હેઠળ FSSAI લાઇસન્સ મેળવવા માટે જરૂરી છે અને 'રનકાસકાર' 

KoB હેઠળ. એક જ લાયસન્સ અરજી FoSCoS દ્વારા કરવાની રહેશે, જો ત્યાાંથી કાયકરત જગ્યા સમાન હોય 

તો. 

 

[નીચનેા FAQ 1લી રડસેમ્પિર 2021ના રોજ ઉમેરવામાાં આવ્યા છે] 

 

પ્રશ્ન117. ઈ-ક મસટ એવન્ટટી / ફડૂ વિઝનેસ ઓપરટેર ક ણ છે? 

 

જવાિ - “ઈ-કોમસક એરન્ટટી અથવા ફૂડ રિઝનેસ ઓપરટેર” એટલ ેકોઈપણ વ્યરક્ત જ ેમારલકી ધરાવે છે, 

સાંચાલન કર ેછે અથવા તેનુાં સાંચાલન કર ેછે રડરજટલ અથવા ઇલેક્ટર ોરનક સુરવધા અથવા ઇલેક્ટર ોરનક વારણજ્ય 

માટે ્લેટફોમક, પરાંતુ તેમાાં કોઈ રવિેતાનો સમાવશે થતો નથી માકેટ્લેસ ઈ-કોમસક એરન્ટટી પર વેચાણ માટેનો 

માલ અથવા સેવાઓ, જમેાાં માલ અથવા સેવાઓ વ્યાખ્યારયત મજુિ છે ફૂડ સફે્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડક એક્ટ, 2006 

ની કલમ 3(j) અન ે3(n) હેઠળ એટલ ેકે "ખોરાક" અને "ખોરાક" ની વ્યાખ્યા વ્યવસાય" અનુિમ.ે 

 

પ્રશ્ન118. હ ોં  માર  ફડૂ વિઝનેસના વતટમાન ટનટઓવર/ ક્ષમતા મ જિ FSSAI ન ોંધણી અથવા રાજ્ય 

લાઇસન્સ માટે પાત્ર છ ોં ; શ ોં હ ોં  ઉચ્ચ કેટેગરીના લાયસન્સ માટે અરજી કરી શક ોં  છ ોં  એટલ ેકે સ્ટટેટ લાઇસન્સ 

અથવા સેન્ટરલ લાયસન્સ અન િમે? 

 

જવાિ:  એવુાં સૂચન કરવામાાં આવ ેછે કે FBOs એ તેમની પાત્ર શે્રણી હેઠળ નોાંધણી અથવા લાઇસન્સ માટે 

અરજી કરવી જોઈએ; જો કે, જો કોઈ FBO સ્વરૈચ્છક રીતે તેમની પાત્રતા કરતાાં ઉચ્ચ શે્રણીના લાઇસન્સ માટે 

અરજી કરવા માાંગે છે, તો તે શરતો અન ેઅનુપાલન લાયસન્સની શે્રણી સાથે સાંકળાયલે જવેી અન્ય તમામ 

જરૂરરયાતોની પરરપણૂકતાને આધીન આમ કરવાની માંજૂરી છે. 



 

પ્રશ્ન119. હ ોં  મારા ખાદ્ય વ્યવસાય માટે FSSAI ન ોંધણી ધરાવત  ઉત્પાદક છ ોં . માર ેમારા ઉત્પાદનના 

લેિલ્સ પર FSSAI ન ોંધણી નોંિર [2xxxxxxxxxxxx] જાહેર કરવ ોં જ ઈએ? 

 

જવાિ: હા, નાના FBOs એ પણ FSSAI નોાંધણી નાંિર [2xxxxxxxxxxxxxx] જાહેર કરવા જરૂરી છે. 

પ્રોડક્ટ લેિલ્સ પર FSSAI લાયસન્સનો ઉલ્લેખ કરવા માટે ઉલ્લેરખત સ્પષ્ટીકરણો અનસુાર ઉત્પાદન લેિલ્સ 

ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડ્સક (પકેેરજાંગ અને લિેરલાંગ) રગે્યુલેશન, 2011ની કલમ 2.2.1.7 હેઠળ, શરત કે 

લાઇસન્સ શબ્દને રજીસ્ટરેશન શબ્દ સાથે િદલવામાાં આવશે. 

 

પ્રશ્ન120. લાઇસન્સ માટે અરજી કરવાના વકસ્ટસામાોં ઉત્પાદક  પાસેથી એનઓસી જ ડવ ોં ફરવજયાત છે 

Repacker શ્રેણી માટે? 

 

જવાિ: જો રીપેકર ઉત્પાદન લેિલ પર મળૂ ઉત્પાદકનુાં નામ દશાકવવા માાંગ ેછે, તો તે/તેણી ઉત્પાદક પાસથેી 

NOC મેળવવાની જરૂર છે અન ેતેન ેલાયસન્સ માટે ફરરજયાત દસ્તાવજે તરીકે જોડવાની જરૂર છે.  

વધુમાાં, રકસ્સામાાં, રરપેકર એફએસએસ એક્ટ, 2006, રનયમો અને તેના હેઠળના રનયમો અને ઉત્પાદકના 

નામનો ઉલ્લેખ કરવા માાંગતા નથી પરાંતુ લેિલ પર તેના દ્વારા પેક કરલે <FBO નામ> છે તેમ ઉલ્લેખ કરવા 

માાંગે છે , તો તે લાઇસન્સ અરજી કરતી વખતે તેના લટેર હેડ પર િાાંયધરી આપશે સિરમટ કરલે િાાંયધરી 

વતી, તેન ેઉત્પાદક એનઓસીની જરૂરરયાતમાાંથી મુરક્ત મળી શકે છે. 

 

[05મી એરપ્રલ 2022ના રોજ નીચેના FAQ ઉમેરવામાાં આવ્યા છે] 

 

પ્રશ્ન121. જ  ક ઈ FBO મ્ય વનવસપલ ક પોરશેન [સરકારી સોંસ્ટથા] દ્વારા પરૂા પાડવામાોં આવતા પીવાના 

પાણીન  ઉપય ગ કર ેછે ખ રાકમાોં એક ઘટક છે, ત  પછી તેઓને a માટે લાઇસન્સ અરજી કરતી વખતે 

ફરવજયાત દસ્ટતાવજે તરીકે પાણીની તપાસન  અહેવાલ જ ડવાની જરૂર છે? 

 

જવાિ: ના. નગરપારલકા દ્વારા સ્લાય કરવામાાં આવતા કોપોરશેન [સરકારી સાંસ્થા]ના  પીવાના પાણીનો 

ઉપયોગ વ્યાપારી ઉપયોગ માટે કરતા ફૂડ રિઝનસે ઓપરટેરો લાઇસન્સ માટે અરજી કરવા માટે ફરરજયાત 

દસ્તાવજે તરીકે પાણીની ટેસ્ટ રરપોટકના િદલામાાં પાણી પુરવઠાના રિલન ેજોડી શકે છે. 

 

પ્રશ્ન122. જ  FBOs મ લ/ક મવશટયલ હિ/માકેટ અથવા ક ઈપણ ખાનગી સિાવાળાઓ વગેરને ેદ્વારા 

પૂરા પાડવામાોં આવતા પાણીન  ઉપય ગ ખ રાકમાોં એક ઘટક તરીકે કરી રહ્યાોં છે, ત  પછી પાણીની 

તપાસન  વરપ ટટ  જ ડવ  ફરવજયાત છે લાઇસન્સ માટે અરજી કરી રહ્યાોં છ ? 

 

જવાિ: હા. જો કે, ફૂડ રિઝનેસ ઓપરટેરો મોલ/કોમરશકયલ હિ/િજાર અથવા કોઈપણ ખાનગી 

સત્તાવાળાઓ દ્વારા પૂરા પાડવામાાં આવતા પીવાલાયક પાણીનો સ્લાય ઉપયોગ કર ેછે તો તે  મોલ/કોમરશકયલ 

હિ/માકેટ અથવા કોઈપણ ખાનગી ઓથોરરટીદ્વારા સ્લાય કરવામા આવતા પાણીના પરીક્ષણ અહેવાલન ે

(water testing report) લાયસન્સ માટે અરજી કરવા માટે ફરરજયાત દસ્તાવજે તરીકે સાંલગ્ન કરી શકે છે 

[કેઓિી મજુિ સૂચવ્યા મજુિ લાયસન્સ માટે ફરરજયાત દસ્તાવજેો]. મોલ/કોમરશકયલ હિ/માકેટ અથવા 

કોઈપણ ખાનગીમાાંથી મેળવલે સત્તાવાળાઓ, પાણીના પરીક્ષણનો રરપોટક  મેળવેલ છે  તે એક વષકથી વધ ુજૂની 

હોવી જોઈએ નહીાં. 

 

પ્રશ્ન123. જ  તેમાોં ખ રાક ઘટક તરીકે ઉપય ગ કરવામાોં આવ ેત  પીવાલાયક પાણીન ોં પરીક્ષણ કરવા 

માટે કેટલી આવતટન છે? 

 

જવાિ: ખાદ્યપદાથો જ ેપાણીનો ખોરાકમાાં એક ઘટક તરીકે ઉપયોગ કર ે છે, તેઓ BIS IS 10500 માટે 

પાણીની ચકાસણી કરાવશે. [રકરણોત્સગી પરરમાણો રસવાય] દરકે નાણાકીય વષકમાાં ઓછામાાં ઓછા એક 

વખત પાણીના નમૂનાના િે પરીક્ષણ વચ્ચ ેઓછામાાં ઓછા છ મરહનાના અાંતર સાથ.ે 

 



(i) વધુમાાં, મ્પયુરનરસપલ કોપોરશેન [સરકારી સાંસ્થા] દ્વારા સ્લાય કરવામાાં આવતા પીવાના પાણીનો ઉપયોગ 

કરતા ફૂડ રિઝનેસ ઓપરટેરોના રકસ્સામાાં આ જરૂરરયાત નથી. પરાંતુ જ ે પાણીના રિલના રકેોડકની 

જાળવણીન ેઆધીન રહેવુાં એ ફરરજયાત કરવામાાં આવ ેછે. 

 

(ii) મોલ/કોમરશકયલ હિ/માકેટ અથવા કોઈપણ ખાનગી સત્તાવાળાઓએ દ્વારા પૂરા પાડવામાાં આવતા 

પીવાના પાણીનો ઉપયોગ કરીન ેખાદ્યપદાથો ઉલ્લેરખત આવતકન મજુિ લાઇસન્સ માટે અરજી કરતી વખતે 

(ફરરજયાત દસ્તાવજે તરીકે) આ પાણી પરીક્ષણ રરપોટક  આવશ્યક છે. આ સત્તાવાળાઓ પાસેથી પાણી 

પરીક્ષણ અહેવાલ મેળવવો પડશે અન ેFSSAI દ્વારા અરધકૃત ફૂડ સેફ્ટી ઓરફસર અથવા થડક  પાટી ઓરડટ 

એજન્સી/ઓરડટરન ેરનરીક્ષણ/ઓરડટનો સમયે રજૂ કરવામાાં આવે છે. 

 

પ્રશ્ન124. જ  મને લાઇસવન્સોંગ/રજીસ્ટટવરોંગ ઓથ વરટી તરફથી ક ઈ પ્રવતસાદ ન મળે ત  મન ે

લાઇસન્સ/રજીસ્ટટરેશન ક્ાર ેમળશ ેવનધાટવરત સમયની અોંદર? 

 

જવાિ: જો અાંદર સાંિાંરધત રજીસ્ટરરાંગ/લાઈસરન્સાંગ સત્તાવાળાઓ તરફથી કોઈ પ્રરતસાદ ન મળે તો 

ખાદ્ય સુરક્ષા અન ેધોરણો (ખાદ્યનુાં લાઇસન્સ અને નોાંધણી) માાં રનરદક ષ્ટ કરલે સમય વ્યવસાયો) રનયમન, 2011, 

નોાંધણી પ્રમાણપત્રો અને લાઇસન્સ ઓટો જનરટે થાય છે,  

 

જ ે મજુિ FSSAI ઓડકર નાંિર 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI તારીખ 24મી મ,ે 2021 ની 

જોગવાઈઓ આમાાં જારી કરવામાાં આવી છે આદર. 

 

પ્રશ્ન125. ન્ય ટર ાસ્ટય વટકલ્સના ઉત્પાદન માટે FSSAI લાયસન્સની કઈ શ્રેણી જરૂરી છે અન ેસોંિોંવધત ખાદ્ય 

ઉત્પાદન ? 

 

જવાિ: ફૂડ રિઝનેસ, Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food 

for Special Medical Purpose, Functional Food and Novel Food છે FSSAI ઓડકર મજુિ કેન્રીય 

લાઇસન્સ શે્રણીના કાયકક્ષેત્ર હેઠળ આવરી લેવામાાં આવે છે  

નાંિર 15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI તારીખ 16મી સ્ટેમ્પિર, 2021 આ સાંદભે જારી કરવામાાં આવી 

છે. 

 

પ્રશ્ન126. મેં િહ વવધ ઉત્પાદન  માટે મેન્ય ફેક્ચવરોંગ પ્રકારના લાઇસન્સ માટે અરજી કરી છે. જ  કે, હ ોં  નથી 

લાયસવન્સોંગ ઓથ વરટી દ્વારા કેટલાક સામ ેઉઠાવવામાોં આવેલા પ્રશ્ન ના સોંત ષકારક જવાિ આપવા 

સક્ષમ ઉત્પાદન ની. મારોં  લાઇસન્સ ઝડપથી મેળવવા માટે માર ેશ ોં કરવ ોં જ ઈએ? 

 

જવાિ: ઉત્પાદકો કે જમેણ ેિહુરવધ ઉત્પાદનો માટે લાઇસન્સ માટે અરજી કરી છે અન ેકેટલાકમાાં પ્રશ્નોનો 

સામનો કરી રહ્ા છે ઉત્પાદનોમાાંથી, તે ઉત્પાદનોને તેમની એર્લકેશનની ઝડપી પ્રરિયા માટે એર્લકેશનમાાંથી 

કાઢી શકે છે. કાઢી નાખેલ ઉત્પાદનો, જો જરૂરી હોય તો, પછીથી જારી કરાયેલા લાયસન્સમાાં ફેરફાર કરીન ે

ઉમેરી શકાય છે ફેરફાર ફી રૂ. 1000 માત્ર.  

 

કૃપયા FSSAI એડવાઇઝરી નાંિર નો સાંદભક લો. RCD-01002/1/2021-રનયમનકારી- વધ ુ રવગતો માટે, 

FSSAI તારીખ 16મી રડસેમ્પિર, 2021 આ સાંદભકમાાં જારી કરવામાાં આવી છે. 

 

પ્રશ્ન127. મારા FoSCoS ય ઝર-આઈડીની ગેરહાજરીમાોં હ ોં  FoSCoS પ ટટલ પર કેવી રીતે લૉવગન કરી 

શક ોં? 

 

જવાિ: FBOs તેમના લાયસન્સ/નોાંધણી નાંિર અથવા એર્લકેશન સાંદભક નાંિર અન ેહાલનો પાસવડક  તેમના 

FoSCoS પોટકલ પર લૉરગન કરવા માટેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.  

 

 



કૃપા કરીને FSSAI ઓડકરનો સાંદભક લો 

no.15(31)2020/FoSCoS/RCD/FSSAI તારીખ 25મી નવેમ્પિર, 2021 આ સાંદભકમાાં વધ ુરવગતો માટે જારી 

કરવામાાં આવેલ છે. 

 

પ્રશ્ન128. શ ોં આયાતકાર KoB હેઠળ FSSAI લાઇસન્સ ની આગળની ખાદ્ય વ્યવસાવયક પ્રવૃવિઓ કરવા 

માટે પરૂત ોં છે આયાત કરલે ખાદ્ય ઉત્પાદન ? 

 

જવાિ: ના, આયાતકાર KoB હેઠળ FSSAI લાયસન્સ માત્ર દેશમાાં ખાદ્ય પદાથોની આયાત કરવા માટે છે. તે 

આયાતી ખાદ્ય ઉત્પાદનોની વધ ુખાદ્ય વ્યવસાય પ્રવરૃત્તઓ ફૂડ સફે્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડક એક્ટ, 2006, કલમ 3(n) 

હેઠળ વ્યાખ્યારયત કયાક મજુિ હાથ ધરવા માટે, FBOs એ આવા તમામ સાંિાંરધત પ્રકારના વ્યવસાયન ે

લાયસન્સમાાં ફેરફાર લાગ ુકરીને જારી કરાયેલા લાયસન્સમાાંની શે્રણીઓને સમથકન (endorse) આપવાની જરૂર 

છે. 

 

પ્રશ્ન129. હ ોં  મારા ફડૂ વિઝનસે ય વનટન ેિીજા સ્ટથાન ેવશફ્ટ કરવા માગ ોં છ ોં . શ ોં હ ોં  હાલન ોં લાઇસન્સ જાળવી 

શક ોં? નવા સ્ટથાન માટે નોંિર? 

 

જવાિ: હા, ખાદ્ય વ્યવસાયો તેમના વતકમાન લાયસન્સ/રજીસ્ટરેશન નાંિરન ેિદલવા પર FoSCoS પોટકલ પર 

ફેરફાર અરજી માટે અરજી કરીન ેઆધાર સરનામુાં  લાગ ુપડતી સાથ ેફેરફાર ફી જાળવી શકે છે.  

 

કૃપા કરીને FSSAI ઓડકર નાંિર નો સાંદભક લો. RCD-01001/4/2021-રનયમનકારી-FSSAI તારીખ 30મી વધ ુ

રવગતો માટે આ સાંદભકમાાં સ્ટેમ્પિર, 2021 જારી કરવામાાં આવેલ છે. 

 

પ્રશ્ન130. FoSCoS ન ોં સિાવાર URL શ ોં છે? 

 

જવાિ: FoSCoS નુાં સત્તાવાર URL https://foscos.fssai.gov.in છે. FBOs ન ેકોઈપણ અન્ય વેિસાઇટ 

પર રવગતો સિરમટ ન કરવાની અથવા કોઈપણ પૈસા ચકુવણી ન  કરવાની સલાહ આપવામાાં આવે છે. વધુમાાં, 

FSSAI અરધકૃત FoSCoS વેિસાઇટ રસવાયની વેિસાઇ્સને લગતી રવનાંતી/ફરરયાદ/ફરરયાદ કોઈનુાં 

મનોરાંજન કરશે નહીાં. 

 

પ્રશ્ન 131. ફડૂ વિઝનેસ અન ેગ્રાહક  FSSAI અપડે્સ/ઓડટસટ/ એડવાઇઝરી વગેર ેવવશે કેવી રીતે જાણી 

શકે છે? 

 

જવાિ: ફૂડ રિઝનસે ઓપરટેસક (FBOs) અને ગ્રાહકો તેમના મોિાઈલ પર FSSAI દ્વારા જારી કરાયેલ 

અપડે્સ/ઓડકસક/સલાહપત્રો વગેર ે તાજતેરની તપાસ કરવા માટે   

https://fssai.gov.in/advisories.php અથવા ફૂડ સેફ્ટી કનેક્ટ એપ ડાઉનલોડ કરો 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=safety.connect.food) મુલાકાત લઈ શકે છે.. 

                                   
                                                                   ***** 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=safety.connect.food

